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Milli Şef, Erzur md 
tetkiklerde bulundu ar 

' 1 Büyük harbin ilk deniz carpışması ı Garp Ce~n etti 

DENiZ HARBi KAN~I 
Çarpı~ .... ~. 3 
lar 0Iu=lı1<i 

lnönü, Erzurumdaki inşaatı gezdiler 
iktisadi durum hakkında izahat aldı 

Admiral Graf Spe bitaraf 
Erzurum, 14 (Hususi) - Şehri

mizde bulunmakta ol:ır. Cumhnrrei
simiz lsmet İnönü, bu sabah saat 
10 da, ns.keri ve mülki erkan ile bir
likte halk partisi binası, postahane, 
inhisarlar, sinema, doğumevi inşaa
tını tetkik buyurmuşlardır. 

Cumhurreisimiz, rnüteakıben ya
ya olarak Erzurum çar~ısını dülaş
mışlar, Erzurumun iktısadiyatı ile 
vakından alakadar olarak izahat al
mışlardır. Dün fazla kar yağmış ol
masına rağmen hava bugün girneşli 
geçmiştir. Binlerce halk, ::\Iim Şefi 
içten gelen coşkun tezahüratla alkıı:
lamıştır. 

Milli Şef, diin gece akşam yemeği
ni vali konağında yemişler, bu gece 
Erzurum valisi tarafından şerefle
dne verilen suvarede bulunmuşlar
dır. 

gönderilen telgrnflnrımı, teşckkür
lerinin bildirilmesine Anadolu A
- Devamı 3 ncü Sahifede -

Erzurum, 14 (Hususi) - Milli 
Şef tnönü, ekonomi haftası müna
sebetiyle yurddaşlar tarafından 

·----------------------------------------.... ---------------

uyandırmı tır. 

r_) osta paketleri 
Müsadere ediliyor . 
Vaşington, 14 (A.A.) - Ameı·ika 

vapurları ile Alımmynya sevkeclilen 

posta paketlerinin mütemadiyen mü

sadere edilmesi dolaJ ısiyle bu mesele

yi tetkik etmekte olan hariciye nezare-

1 

ti şubesinin bir protestoda bulunması 

muhtemeldir. 

.Milletler cemiyeti konsey ve asamblesi bugün toplana ak, 
tarihe geçecek bir karar ver diler 

Sovyet Rusya Uluslar Sos
yetesinden ihrac edildi 

muh, y 
I 

cileı i\ı. 
rulmu \ 
l:açmağa ~ 

Londrn, 
Adın:ral Graf Spe ve ingilte.,_._ _____ ....,,..... _____ ,....-._ 

Londra, 14 (A.A) - Amfralhk kruvazoriyJe, 6 pu luk topları ha- hastahaneler e knn. l.--f 
dairesi aşağıdaki resmi tebliği neş.. vi Ajaks v.e Achilles küçük kruva. su i bir h , f'lo n- t 
retmiştir: zörlerinden mi.ırckkep bir lngil:z balı Londra, 14 (Radvo) -

Şimdiye kadar alınan haberlere ri müfrezesi 13 kanunevvelde saat ya ve Kanadada, garp ceph • . 
göre, Komodor Haarwodun idaresin- sabahın altısında düşmanın Admiral derilmek üzere ha·..a al yları ı.;ı 
de 8 pusluk altı topu havi Ekseter -Devamı S inci sahifede - lunmaktadır. 

Yeni başvekil 

Balkan delegeleri, içtimadaıı evvel delegemizin riyase· beyanatta bu'undu 
FİN .. RUS HARBi 

Rus ar, umumi taarru: ti altında toplanarak uzun müddet konuştular 

Demokrasi
ler birleşiyor 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Demokraailer aralarında iktisadi 

• 
Isveç 
Bitaraf 
Kalacak 

için hazırlaoıyorl r -110•. 

Finler bir kasabayı istirdat et iler .. 
maide şiddetli muharebe er oluyOlJi-

.ıfede -



( ANADQT.l:n 15 K ·nunevvel 19..,9 Cuma 

"== e~L~e~oa=z=.;;~·"~·--~-~::::a::~~~~~;;;t!i;!idtir:s=-e~lh~ô tr~D~a~h~ö O~ô~c~H7aa~lb~~~ır~D;r:e~f'~f;;;....::Wutb-ı -ı ........ -. ::H_--. -_t-=i5Ty __ -;,;_··ri_· _ı 
Konıi!t Asfalt Yollar 

• 
18"'"~~~71!.~~tı~;;:·ı~; S O E R O İ Şüpheli görülen bir iyasada kömür 
2 - th~·!o~; "? 1. Kar . buhranı \"ar! -Va'imize Açık Mektup-

va ıısken satın.ıda ve bilhassa yağmurlu havalarda Ko • n haA dı• sesı• YAZılN: S. ~:::.. P: 'Kcu·şıyaka 
? - Tahmin edileIJ.tur k noktası ııörülmeğe değer h~r bal alı- yangı Gelen k h Karşıyaka, İzmirliler ir;in istanbulun 
4 •r · t Öı7JÜr i ti"aCl ~uadive Ye Büyük ~elası gibi .,u-~1 v ... 

- emınu 1 'lcrine gidecek halktan başka mekteplerinden T ., "' ~ " 
5 - Şartname-rak noktasına gelen, u~un zaman otobü:ı bek- karşı!amıyor o:;evimli bir gezinti yeridir. Ya,; ";e kış, 
6 - f;;tekliler zavallı talebeler cidden acınacak bir 11).&Dzara Sigortasız evin sahibi, dün ad- Piyasadaki maden kömüı·ü buh - ;üzel havalarda ge:ıi~ bir nefes almak 

t mek m ·stiyen İzmir halkı vr .. purlara dol"r"k 
t•r . .i: noktasına gelen ilk otobüse vaki tehacüm , • k ·r d •tJ. ranı, alc1kadal'larca tetkike başlan - • ~ 

7 - Eksıltmt;.a günlerir~~ hatırlatıyor. Bir taraftan otobü~ ba- lıuece feV l e f l mıştır. Çünkü birçok vatandaşlarla Karşıyakuya gelirler. Bunun iç"n Kar-
maddelı . . T .;ıyaka ne kadar çok imar edilir ve gü-
tuplaı .dan sonra hareket edıyor, dığer taraftan da gene Aziıij·e mahallesindt1 vukubulan gaJ, biraz yakımnd~ da bir petrol te- .Pe~~ber, re..smi dairelerde de kömür zelleştirilirse İzmirliler ve İzmfre ge-
. ı · yolcular kalıyor. Aluncak istikametindekı: durak şüpheli biı· yangın hadisesi, Ağırceza nekesi görü1mü~ür. yo ur. . .en misafirler o derece memnun olur-

____ n.e e~dan daha iyi değildir. Ya!nız aded farkı var! mahkemesine ıintikal etmiştir. Hadise Gene tahkikat esnasında, e'\"' sahibi Bunun sebebı olarak, Zonguldak - lar. 
1: mir l"' k · · 'k d k · t 1 k 1 kt d · -:ıazen a n ıstı amette ayni haller vukua gelmektedir. hakkındaki maliimat ~u merkezdedir: B. Mehmedin yangının çıkmasından a ı vası asız 1 

. gösteri me e _ıı·. Biz biliyoruz ki; Cumhuri~·et Tür-
1 - 1ıd · ·· b ı .ı · b Vapu f 1 1 k t ., \ ıgına gore e eı.::ı ye u durak noktalarında üstü örtülü Aziziye mahalle::.mclu B. Mehrnedin 15 dakika evvel e\'İnd-:? bulunduğu an- r se er erı aza mış, sev ıya 1dyesinin planlı bir imar pror-ramı 

1ılonu yaptırsa ' hfç olmazsa halkı bu yağmurlu günler·de evinde evvelki gün öğle vaktı saat ya- !aşılmıştır. durmu~tur.. . .. .. vardır. Avrupada olduğu gibi memle-
kktan kurtarmış olurdu. Tınıda yangın çıknıı), çatı tutuşmu~, B. Mehmed verdiği ifadede öğle vak- .!~Inız .bır .fırma K~rabuk kok ko ~ ketimizde <le her y.eni rapılan şey, hiç 

2 - ll * itfaiyenin çalışması sayesinde yangın, ti yemekte bulunma~c üzere ev~ne git- mu:u getırmış, 29•5 hra~an satış yap olmazsa elli sene sonrııki ihtiyaçları 
~~~ ==00= sirnyetine meydnn verilmeden bashrıl- tiğini, sokakta refika.:;ına tesadüf et- m.~g~ ~-a~lamışt~r. Beledıye havaga~ı d~ünerek yapılmaktadır. 

• 'f Vı l.. ·ı · ; • El- mıştır. tiğini, yalnızca eve girerek yemeğini komuru ıse 25 lıradır.: B~~~ mukabıl Halbuki bu asfalt ~·ollar işinde bu 
3 - Ta e!" 1 Ka t efil ım .. .zın Yangın çıkan ev Ahmed oğlu Bay yediğini, evden ayrıldıktan bir müddet lsta~bul ha~aga~ı komuru t.onunun teze daha çok ehemmiyet vermek la-: = ~:~a "arda us]er f i f et İ [eri Mehmede aitti. Ev 1500 Hraya, eşyası soma yangın çıkhğını duyduğunu, ha- 19 ıı:a oldugu sö:lenm.:~tedı~: zımg.elirken yapılan pllnda btıgiinün 

Ilı.,. 
6 

t . EIA k A da 1000 liraya Unyon sigNta şirketi- disenin kazadan ibaret olacağını söy- _Ala~adarların soyledıgıne gore, İz- zaruri ihtiyaçları bile düşünülmemiş-
ada - stt..retırecek azı • 14 (Hususı) - Burada bu- . t 1 · · ı · t' mır cıvarında Cumaovası istikame t· 

1
_5 • • ne sıgor a ı ımış. emış ır. • · - ır. 

1 ane~ lunmakta olan sıhhıye vekilı HulO.si A • • • • • • • b d kik tinde meo;,,. d 1 ·· d · i a_ E :.:ıciyo) _ Amerika Al t b . . A • •• Hadısenın ad!ıyeyc ıntıkal etmesı Halbukı yangının on eş a a cu o an uç ma en oca - Turıstik yollnr yapılırken az mas_ 
,... - ksı a aş, ugün vılayet ve umumı mu- . ··aa . A •• B Ce .. a tı k ·· h 1· ·· ··ı g-ından "'-·alnız bir ta · f ı· t ··. . 

• f ~ ikUmrarunda. ibulu - f tt• 
1
.-. . . h üzerıne mu eıumumı muavını · - ıçın e ça ya Ç'l mas1 şup e ı goru - " nesı aa ıye go~- rafla çok ış görmek nazari:vesi mevzuu 

i mad e ış 1gı zıyaret ctmıi hasta ane ve ~ hk.k t . . . . Ü k tl 1 .. B M h d dl" t k.f dil termekte ve glind 25 t k.. ·· ·~ · teklifııı;ücude getirmek sıhhat işleri daires;ni 'teftiş etmiştir lal ta ı a a gmşmıştır. ? . a .ıkn an nı~ş.. . e me a hıydece ev ı e - t"h '1. t ekt d. eB on~ om~.r dı.s- bahsolarnaz, sanırız. bu gibi yollar bir 
~ m "· lolarlık tah- • · evde yapılan tetkiklerde, ıkıncı atta mıştır. Mevkuf meş ur suçlar kanu - ı sa e m e ır. u ocagın gun e defa yapılır, fakat her fedakarlığa 

• -
1
'i\kJa ve. _ * merdiven altı denilen yerde bir man- nuna göre muhakeme edilecektir. 100 ton kömür hazırlaması mümkün- katlanarak mükemmel ve muntazam 

~ ı ·~· "·· - . .. t A . .k t 
2 

k 
1 

m.· ahı; U g r J t n n ara -oo= dür. Dığer ı i ocak da faaliyete ge- olarak vapılır. 
- ca o ar ' ı · · ·ht• " 

, • ş...... :'rmtı:.lıibmi eçru<! 11...,·, elç si • eaisti Srh 1 i ·1e de t vi 1 ler Pı· y~ «."a _)a ~:~~: ı:ırn~::i~ eır~:~~~ yandan Karşıy&l\ca sahillerini takip edecek 
ıiJ " _ O -· > fl olan asfalt yolun Bostanlı köyünden 

- e,:ı r komisyona 3/.ı - } nkara, 14 (~~dyo~ - Bulgaristn- Merkez belediy..ı sıhhat memurluğu- Bu ocakların faaliyet göstermeme - başlıyarak tersaneye kadar bir tarafı 
•;mıe'· kilosunun muharnme fi An~aıa s~fırı ~rı:to~. Mosko~a ..,a açıktan B. "err.ı.S(;'ddin Okay t:ıyin Çav ti J u hr l V ""' si, bazı formaHtelerin uzamasından i- bahçelerle süslenmiş olarak tanzimi, 

~a~dır. İsteklilerin belli gün ve .ı.retı~e tayı~. c.dılmıştır. Bnl'T::tr'S- ~dilmiştir. İzmir emrazı sariye hasta- leri gelmektedir. Hususi eşhas elinde- modern şehircılik planına göre en mu-·l.,..\(&\· utanllk satın alma. komis·1ın Bukreş sc .. ırı Krofun da Ankara hanesi hemş·re~i Bn. Ha·:rh·e Yücel p·yasadaki çuval buhranı henüz ki ocaklar, ~1imaye ,gördükleri tak. vafık bir şekildir. B• ndan başka as-
M i . t~ ~faretine getirilmişt!r. 

0 
... 0 ıı·ıa u··cre"ıe '.;:t·•rıbul G.ıır·,ı..., h"s'"- geçmemiştir. lfindi:~tandan ve İnP-il- d. .,rtracak, ,...,11_ ı.-.; ~ ... :Jco ... l.:. ... ~... l':.ılt yolun yanıbaşıncl .. bü' ün deniz ke-

i(J * 
tereden ce bine teşebbüs edilen c;u- d 'l k 

n ·1ı f D • -= =- hanesi hemşir~liğ:n<' tayin edi!mi.~ıir. ı aza 1 'eı !Jye çı ara- narınca dev~'m C!den toprak yaya kaldı-, e enı ıU"-:-4' d k • A" va partileri henüz gelmemiş, bu k b. · bT 1 
Ll

·ra ... dı'- Le '"onya a l ~ ma ca L r ~., .J e ge c l ır er. ım o kadar geniş bir mezbele halin -

d 
,.., !':Pbeble ihracat nallarının teslimir. o un k" :.ı·· 1• e P·. • ... ,,.d., -eh. ı .. .J! t .... ,. .ı...o , edir ki bu vaziyeti hiraz tadn etmek 

:. n mu uf & ar taşrnıyor T ı. ün aft s (' rl <le müşkülat belirmiş~ir. zulen mcvc d<lur. [)er.izden de kö - "çin asfalt \YOiun bu tarafa çekilerek 

~' 9o y· Berlin, 14 (Radyo) - Kordova a- Tütün satışları dii!l bir nisbct d.'.lhi- oo*oo--- mür gel ekt d·r. Halen ıP·ya~ada 4 :Alaybcy tarafındnki e\~erin önüne gü-
ra . t 195 O en• d d k. Al b . R. d 'B t, ,1 • - ın a. ı man vıı.. ru, u&iın. ~ıga. !inde hızlanmıştır. Şimdi ve kadar yapı milyon kilo odı.n kömürü meycu - zel çiçe'kli bahçeler ) flpihna:ıı yabancı-

t ~.fr i.-örfezi dahilinde çalı da~ bın Alman getirerek. ~a zıg~. çı- lan tütün sabşbrı 13.6~:l.OOO kilodnr. Pıyc:.sa V Z ·yeti fet.. dur. 'aTa karşı IJu turistlil{ ~;olu daha gazel 
biitcleri 1 kanunusani 941,, kaımıştır. V ... p r tekraı Rıgaya done- kik e i/ecek --**= rrösterebilir. 

~a içinkir·ıyaverilmekilzere~cekvesonkafileyial.acaktır. 

1 

P k . . ~ H"""l,n ... v?:"'de konf.-r ... -:! BunııniçirıdiTıJ<iSa1ihptış:ıYahcad 
Y 'V ... d'in beş nylık ıca~ bedelı 75 lır! • • 0000 portakal yem::ıği ihmal etme. Vılayet ıht.ıkar komısyonu yarın desinin Fahrcd<linpa!":t caddesinrle ol-

ıe , • . . . orta al mevsımıııdc her gunl . A • • A • ..a •n.r.: : ~ı ;_' • -:. 

.Muvakkat temmat akçası 5f.l_ /ngıltere ve Fransa Kilerini portakal reçel ve surııp- toplanarak pıya~ada bazı maddeler Cumhuriyet merkez banka'!l iti - duğu gibi tersane.re hdar yeknesak 
nia yollan işletme umum müd.'iı~er lariyle doldur. '" 1 üzerinde yapılan şikayetleri tetkike- rektörü Bay Nazif tarafından bu ak- bir şekilde bahçciü"tirilmesini dileyen 
nu huzurundıı 25 kinunuevveı tayyare ~lıyor lar - r.1ecektir. İki firma h::ı.kkında karara- ~am saat 17,30 da Halkevi salonun- 6-6-939 tar.ih ve 7!1-t nunrnrab isticıa.. 
OD beşte yapılac~k. Şartname: Londra, 14 (Radyo) - İııgiJtere ve lınması muhtemeldir. da Ulusal ekonomi ve artırma hafta- mız1a yüksek huzurunıız::ı. \ıktık. 
lerin tayin eU.ileıı saatta le Fransa hükumetleri, Amerikaya 470 _ sının beşinci günü dolayisiyle bir Gene nitekim 10-6-ı:l39 tarih ve 
lan. J.Q mü· tayyare sipariş etmişlerdir. Bunlar- BORSALAR konferans verilecektir. 2064 sayılı cevabı:ıız1a bu dileğimizin 

D 
~ I · • ~ dan 270 tayyare Fransa hükumetine kabul c>dild!- t, ;·enidcm :raya kaldırım 
\ıili!n matlar aittir. Beş mil~on steTling kıymetin- 0 z 0 M: 1 z AH t RE: • inşasının takarrur ett~ği memnuniyet-

ldaremiz A.A.} - tktısadi harp deki sipariş derhal teslim edilecektir. 235 M. Beşikçi 7 125 12 50 166 Ç. arpa 3 75 iki b.a s Kin le bildirilmiş ve bn karar asrıea bele-

lerine ihtiY.1isaıı·d~ nihayete eren ** 175 M. j. taranto 14 14 50 275 ton P. çekirdek 3 50 :~ 75 t diye ve C. H. P. başkanlığından bize 
meskeıue. ing.iliz kontrol servisinin İtalyan zırhlısının tec- 81 B. s. Alazraki 10 11 2:> 775 B. pamuk 56 67 vak ası oldu tebliğ edilmişti. 
&~ya gönderilnrekte olan yf'di 57 Ôztürk şir 9 9 50 PARA BORSASI Aradan altı ny- geçti. Vilayet nafia 

l\on malı müsadere etmiş olduğu- rübeltri vupıldı 18 M. Zencirci 11 25 11 50 Sterlin 5.2375 Bir sal ıs cif tesi ile müdürlüğüniin Cumhuriyetimizin 
ıdirmektedir. Genova, 14 (A.A.) _ 33.000 ton 15 S. Erkin 13 50 15 Dolar 130.36 i , planlı imar programrnıı gör~ her kaça 

ı dört haftadan beri devam etmek- hacmindeki Littorio zırhlısı, dün ma- F. frangı 2.9078 bir.' i ~ t? ya lzalan 'il mal olu.r~a olsun, nihayet ~alkın asfalt 
•an harp esnnsmna mü~adere edil- kinelerinin üçüncü lecrilbesini yap- 581 Liret 6 7575 Bu ayın 12-13 gecesi Selçuk nahiye- yollar ıçın vermekte oldugu paralarla 

Sıolan malların rekunu 483,000 to- mıştır. Zırhlı, 30 milden ibaret olan 352172 İsviçre F. 29.30 sinin Kızılsakal boğazının bulunan yapılacak bir caddenin imarında bizim 
?aliğ bulunmaktadır. mukaveleyi vasati sürati bol bol geç_I Florin 69.25 Karatekeli aşir<!tinden Osman Kayla- bu küçük dileğimizin de tatbikini bek-

3 -+:..:: - miştir. 352753 Rayşmark . za ait çadır, baskına uğramıştır. Hay- !erken şirketin böyle bir karardan ha-

3fasso/ ini Gracyani ** No. Fi. Belga 21.4423 <ludlar gayet kurııaz davranmış ve beri olmadığını öğrenmekle müteessi-
' Beyaz kitap neşredi- 7 8 50 Drahmi 0.97 çadırda bulunanları tazyik ederek pa- riz. Güzel İzmirimizi çok kı~a bir za-

35 ' ile görüşlü 8 9 50 Leva 1.6025 1•41 ıarını almış~arc1ır. manda en modern bir şehir haline-geti-

~Jma, 
14 

(Rad~·o) _Başvekil l.lus- f ecek 9 10 50 Çekoslovak Kr. Zabıtaya yapı'an ~ikayett·? 'baskını ren kıymetli belerliye reisimizin bu 
li, Venedik sarayında mareşal Londra, 14 (Radyo) - İngiltere hü- lO 12 25 Peçeta 13.605 ~apanların 572 lii'a evrakı nakdiye ile c~d.d~nin güzelle~n:esi~ ve bahçe:enme-

aniyi kabul etmiştir. Graçyani, kı1meti, İngiltere, Fransa, Rusya ara- 11 14 50 Zloti !:19 adet altın lira gasbettikleri bildiri!- sı ıçrn her fedakarlıgı yapacagındsn 
~ududlarıntla yaptığı askeri tef- sında cereyan eden ve akim kalan mü- 1 N C I R: Pengll 23.8075 ı.ıiştir. eminiz. Alaybey Yalı caddesi Karşıya-

kkında Mus:mliniye uzun bir zakereler hakkında bir beyaz kitap 202 Alyoti Bi. 2 623 2 625 Ley 0.97 Gene ayni yerdr. ayni şahıslar lıir ~anın g~riş k~p~s;dır. ~uristik yollan 
~r ... ·ş ,.e btı hududlard.rıki ital- neşretmeği kararlaşt!rmıştıl:'. 102 Al bayrak 6 75 6 75 Dinar "kinci baskın hfülise.s: daha yapmışlar- arşıya rnya ag ıyan n capının an-

"'' 1u ·n kuvvei maneviyesi. hak- Londrada Sırpça neşr:yat 96 l\I. H. Nazlı 7 8 75 3.175 dır. Bu ikinci baskın a.yni gece orada tıl ·esini bahçeıcştilrmbck yabanc:laral 
- ta b 78 II. Levi 5 öO 7 Yen 3ı.34 bulunan Tireli Mu~tafcı adında bir rnrşı bile ne güze ir manzara teşki 

t ulunmuştur. . . . t k d kt' Belgracl, 14 (A.A.) - lngılız rad- 63 M. j. Tannto 4 öO 6 125 sveç r 31.0825 şahsa yapılmış, Mustafanın yolu kesil- e ece ır. 
--eıassaauua S . . 8 .l 

1 
, • • :osunu~, ırp; Hırvat lısa~ı~.e yaptı- 19 Ş. Remzi 7 11 Ruble mek suretiyle 50 lira parası cebren a- Turistik yollarla belediyemizin alft-

bı Cl bır kaz""' gı neşrıyat, 'Yugoslav arazısınde bu- 11 F. Solari 7 13 ESHAM ve TAHViLAT lınmıştır. kası olmadığına ~öre altı ay evvel bi-
1.,tı C1 lunması muhtemel gizli bir merkez ta- İttihadı mi11i Türk sigorta şirketi Derhal suçluların arkasına düşen ze tebliğ edilmiş olan karar mucibince 

14 (Radyo) - Pazartesi rafından bozulmaktadır. Fr.ansız rad- 571 yekun 18.25 z.ılın:., Tirenin Ayrau'ı köyünden Ha- asfalt yollar şirketinin harekete geç-
nyanın Koka Yadoda k .... aya yosunun ayni dilden yaptığı neşriyat- 167535 eski ye .. t1n Not - Hizalarında rakam bulun- Jiı oğlu Mehrned namıııda birini elinde mesi için kıym~tli valimizin emirlerini 
ıvyet gemisinde 750 ki~i öl- ta bozulmakl.ı berıı.b ... r mih1im bir ne- mıyan döYizler için fiyat tescil edil - çiftesi ile yakalamıştır. Diğer suçlu- yalvarıyoruz. 

tice alınamamaktadır. memiştir. lar aranmaktad!r. - Devamı 3 ncü Sa'hifede -

.... --.. ...... J LAM TAR Hl .... ----1
-• 

E:..u CeLl, miibahasayı mütemadi- Öyle ya; tatbik edilen eza ve iş- ceğiz. Elverir ki; bu kararından vaz- kendiliğinden tahakkuk eder. Fakat 

z. Muhammed 1 
yen fesat saha~ına sürükl mek gay - kence sistemi hiç bir semere verm~ - geç t eğt:r Arabistanı teshır etmeğc mu -
retinden kendini alamıyordu. yordu. Bütün bu korkunç hadi~e-lere Bu zat Resulü Ekremin nezdine vıı.ffak olursa hepiniz de onunla g~ 

- Sihirli sözler iilan olmasın.. rağmen; ne Hazret Peygamberin , büyük bir ümid ile gelmişti. Zannedi- libiyetiyle şeref ciuyar.sınız .. 
- Hayır, hayır... ne de ona iman edenlerin kalplerin- yordu ki: 

- PeJci oplar hakkında ne dti§ü- de ufak bir ko 'cu yarataroamıştar ' Servet, kadın, h&kimiyet gibi bir 
ni.lyorsunuz? irade ve a7.imlerini kıraı·ak onları ge erkeğin, bir inımnın hissiyatmı tah -

amcasının yanına gidip intibamı sor - Birşey söyliyebilecek vaziyett:.! ri çevirmek imkanını bulamamışlar~ rik edecek kuvvetlerle Resulü Ek_ 
yanından mak oldu. değilim. Çok düşünmek ve ona göre dı. remi cezbedf'bilir. Halbuki Resulü 

uca kendi evine gitti. Amcası hala dü§ünce içinde idi .. cevap vermek lazım ... Bunun için d 'e Bir kısmı dediler ki: Ekrem; ona ancak iki ayetikerime 
ar me~gul idi ki, di - Şüphelendi; biraz müsaade.. - Acaba Muhammed (S. L. A. okumak suretiyle mukabele etti.. 

.• ..,..._..,. kendi cevap ve ka- - S kın amca -dedi~ sen de onun Velid; Ebu Cehile böyle cevap ver M.) in başka bir maksadı olmasın!.. Bu zat, Rabianın oğlu Utbe idi. 
No~ t>eıl~4iklerini bile unut - din ne ı ır in yoksa? mekle beraber bir taraftan da kur'a- Mesela servet mi istiyor, evlenmek Ayetikerimleri ayak üzerinde dik -
Bul~.ı. _ J r boyle bfrşey yoktur. Ben nıkerimi tenkit ve tezyif edebilecek mi istiyor, Mekkede hakimiyet mite- katle dinledikten sonra bırakıp git-
M~arnanmedeki betaiat ve letıa- dedelerimin. sülalemin dinine mer - itiraz zeminleri arıyordu. .sig etmek istiyor, şunu anlasak. ti. Hayret ve tefekkür içindeydi. Ar-
Pirınç iQlelerin arzettiği yüksek butum. Fakat Ebu Cehil diğer arkadaşları Bunla1· meyanında bulunan bir kadaşlarının yanına gelince; 
K uru fa'mah'yet; onu şaşırtmıştı. _Şu halde? nın yanına g:dince; zat; bir gün gelerek Rasulü Ebemi - Arkadaşlar -dedi- .Muhammed 

1 -de kırılmıştı. Hissiyatı de- - Onun ifadesinden işittiğim söz- - Muhammedin sözleri sihirbaz!.. ziyaret etti ve açık bir sual sordu: (S. L. A. l\I. ) den işittiğim 8Özler: 
ıkı işlerneğe başlamışb. lerden korktum ve titredim hktan ibaret ... Anayı, babayı, karı - Ya Muhammed! .. Nedır senilı Bizim bildiğimiz mevzu un Y•J mukaf-

2 - olan Ebu Cehil; anasının Velid bunu müteakip yeğenine ; kocayı, e\•lat ve saireyi biribirinde!I istcdiğ;n? Asil bir kadın mı i:5tiyor - fa sözlere benzemiyor. Bu sözler çok 
.dlerine gelmediğini görün- dinlediği ayeti kerimeniıı. fesahat ve ayırıyor. sun? Yoksa servet temin etmek eme- yüksek mfır:-ıları muhtevi idi.. Bana 

S - meraklandı: belafatını anlattı; Dedi. linde misin? Arzun nedir? Şayet kalırsa ona işkence ve ıstırap ver -
4 -ba amcam ne neticeye var- - Ben hiç bir kitapda böyle leta- İsl~m dinin nllfuz dairesi bilyüdük :\1ekkeye hakim olmak sevdasında 

1 

mekte çok ileri gitmiyelim .. 
~ - fet, böyle belağat g"Brmedim. çe mukab:I tarafın endişesi de artı isen açık ~öyle ... Biz hepsini kabul e- Onu kendi haline bırakalım .. Şa -
lsk'"'~şündü. Ertesi i'Ün ilk işi Dedi. yordu. decek ve sen:n arzunu yerine get;re-, yet maf .Qp olursa makaadımız zaten 

YAZAN: M. A yhanımz a 

da birer 

Arkadaşları bu sözleri hiddet ve 
asabiyttle dinlediler... Ka.rarlann ~ 
dan dönmiyeceiderini ihsas eylediler. 
Bazı tarihler bu hadiseyi şöyle tesbit 
etmişlerdir: 

Kurey~iler; Resulü Ekrernin f ,..ıi
yetine manı olmak için kah inli,, şr.ı.
remin yanına göndermeğe k?.ır ver
irliği, sihırbazlığı, zeka v dirayeti 
yerinde kurnaz bi radam.,.tesulü Ele
diler ve neticede Utb..li seçt!Jer .. 
Utbe 'Fa1ıri)dUnatı, h;· emi şed.fte bu 

larak; 

- Ya Mulin·flmed l Baban Ab -
dullah mı bJyuk. !'len mi btiylll. :tn ') 

Diye bl- ua ~orc1 'Fahd1.a·nat 

sUkQt1a mu · ~ 



tin v ziyetleri birbirine benzemez. 
J p m a ingilterenin mukabele bilmi
" ·ı tedbirini protesto etmiştir. Ve ga
zete} ri mucip ~ebep olarak, Mancu
ko · ·n imal edilen ve paraları da ö -
d nm' olan makinelerin tesellüm eıli-

-- --. - ... ---



(ANADOLU) LS Kanunevvel 1939 Cuma ... . ...... ---
:lsmir Leoaz·~ #'{(orpo1·asyonlar mec·ı- ıÇ-.inldikle~· J 1 TrARJ.HTEN y-APRAKLAR 1 1 i{ A : Konu.. lisi dün toplandı ,....,...., ___ .__...... ___ n....________________ -

Bornova aske1 t .-ratm al· r . B g .. k .. 

y oı 
ı - ödemiş ihti~·acı iç'ii/ Ciano, cumartesi günü söy· l''-ı- ha"dı'"se Na ) k u un u program 

.; J- R po yonun uman anı 12 30 Program ve memleket snat a-
2 _ ~~f~~;r;5 1. Ka. lev verecek Akşam üzeri idi. Dostumu, iki eli ve yarı .. 

. k • t ~.. Roma, 14 (Radyo) - Korporns- koltuk altları p:ıketlcrle dolll, yorgun M ı N 12 35 Ajans ve meteorcılo,ii haberle. 
\ a H~ '€1·1 sa ın cır - . . . . . 

., T h . d·ı •. h yonlar rneclısı, bugün Dino Grandının yorgun ılerlerken gördüm. Yüzi.ime areşa y ri. .., - n. mın e ı er ın ar- . . . . • • 
~. 'f . t ı..r F rıyasetınde toplanmıştır. Dıno Grandı, melul rnelul baktı: 12 50 Ti.irk mi.izijfi (Pl.) '* - emma ı . sı:ı: ran- . 
5 '"" t .er: d f ::ıelefı müteveffa Kostanço Cianonun - Ne yaparsın -dedi- hepimizin ba- 13 30 14 00 :i.VIi.izik (hafif 

- .;ını narnt .• ~ n en az-
6 1 t kl ·ı " .. f hayatı hakkındn U7.un bir söylev \"er- şında .. :.\famur olası hanede evhldti B p PJ.) 

- ,.\ e ı er.. mute~e fa . .. . . . . 1·,1• arı· t. b · 4' d A ·k d 
t k z..d h I • mış ve mutenkınen başvekıl ıi\Iussolinı ayal var! S e, lT l e meTl Q a 18 00 Program. 
erme n ~ a a esı -ve ·· I k, K ı h" ti · K ı· k d" a·· ·· d'" 18 05 l\.'r 1 k t 

7 r-k~"lt ~ k b lk. d soz a ara os..,unçonun ızme erın - enr ı en ım~ uşun um: .k . meme e saat aym.·ı, ajans ve - ı-. ~ı m l ut e ı e { d 1 
m dd 1 .aF . qen bahseylemi:}tir. :\feclis aza5ı, müte - Yorulmuş zavallı .• Fftkat bu ak- f f mezar ( Q am • meteoroloji haberleri. 

u e ransız malı - . · · k tupla ~tr . 'b" "fi'" vcffanm hatırasımı. hurnıeten beş da- şam, şu paketlerle eve gıdınce, çolu 18 25 Türk müziği: Fasıl heyeti: 
;{esı gı 1 1 as e· k"k akt d b d - k · · l Y 19 10 K 

meleJ ı a ay . a urmuş ,.e un an sonra çocugu, ·arısı, anası sevınır er. or- Kurşuna dı.zı·ımekten nasıl kurtul- onuşma (onuncu tasarruf 
I . -~ d .. . celseye son Yerilmişt:r. gunluğunu unutur, gider. ve yerli mallar haftası rnüna· 

müzik-

:ınır~ l~~ı.arp ~ ı:~ttefı~ler Korporasyonhr meclisi, cumarte.ı;i Sabahleyin, dost:.ıma rastgeldim. • sebetiyle ulusal ekonomi ve 
1 - \·. ; e~~; ı ~r şe~ılde günü tekrar toplanacak ve hariciye Yüzü, yorgunlukta?l sıyrılmış, fakat du ve Amerıka ya nasıl kaçtı? artırma kurumu namına zira. 

1
• eş 1

, ettıklerı ko- nazırı Kont Cianonun r. utkun n dinE- onun yerine müdhiş surette somurt- at vekili Muhlis Erkmen tara-ron devrındeki derme YeC€ktir. kan bir maske halinde idi. Napolyonun generalleri içinde eni şamış, yirmi yedi sene şimali ve ccnu- fından) 
2 - 1 llara benziyordu. Bir · Kont Ciano 0 gün iLalvanın siYD~e- _ Ha.yır ola -dedim- ne var birşey mahiri, en değerlisi olarak tanman ma- b1 Karolina.da muallimlik etmiştir. Bü- 19 25 Türk müziği. 

.k ~ir ~hemıniyet~ ola.n tini teşrih ede~ek ve nasıİ bir sulh ya- mi oldu? ' reşa.l Ney resmen, kral on s~k~zinci yük şehirlerde. yaşamaktan çekinen, Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 
ı~ ~• bıle, 0 da bın hır pılması lazım eldiğini izah eyliye~ Yüzüme gene dün ak~amki gibi me- Luoıs tarafından, kurşuna dızılmek toplantı yerlerınden kaçınan ve tek Çağla, Hasan Gür, Şerif İçli. 

3 - Tı fa, anc~k 1_91~ b' - cektir. lUl me1Ul baktı: • suretiyle, .id~m edilmiştir. F.akat, halk, başın~ yaşamaktan h~şl~~a~ bu ada - Okuyan: Semahat Özdcnses. 
4 - Te ;uk ethrebtlmışler- _ Ne olacak -dedi. akşamki paket- hatta tarıhçıler arasındakı kanaate mın bılhassa Fransız ıhtılalme ve Na - 19 50 Tüı·k müziği: Halk türküleri. 
6 - Şaı5 AT / ler .. Çocuklar, birbirine girdiler . .Al- göre, mareşal Ney bu «idam» esnasftı- polyona dair kitaplara çok meraklı, Sadi Yaver Ataman ve Azl-
6 _ ts. ımi harbin bu ders- ıyorveçin bitaraf ığı dığım hediyeleri, elbiseleri değiştire da ölmemiş ve Amerika.ya kaçarak u- olduğu görülmüştür. ze Tözem. 

me~·kilde i~t~ade ~~~1- ihlal ediliyor değiştire ve birbirinin yü;ünü tırma- zun ~~dde.t o~ada yaşanııştır. Bununla beraber kalabalık şehirler- 20 10 Temsil: Louise 
~ - Eks·. dA bMıiı -Butün . . hya tırmalıya düvilştüler. Bir de ne Haduıeyı şoyle anlatırlar: den uzak yaşamasına ra~men, bulun- Yazan: Gustava Charpentier. 

mac1tr Fransız baıku - Lo~dra_, 14 (A.A.) - Bahrı~e ne~ bakayım: Mareşal Ney, Napolyon Elbe ada - duğu Georgetovn kulübesinde, 1819 Tercüme eden: E. Reşid. (Ce-... 
' teklhe verilmek: sure • zare.~ taıafı~da~ı ?~1• sabah aşagıdakı Refika, suratı asmış .. Ons. bit· yün- s~ndan kaçtıktan sonra gene onun ordu senesinde, Fransa.dan oraya gelmiş o- mil Reşid, piyanoda Gustave 

01 1iıila ·~niyle birlikte teblıg n~şıl!dılmıitiı · . . lil yelek almıştım Düg-melerl çok iyi suna iltihak etmiş olmaktan doinyı, i- !anlar kendisini tanımışlardı. Fakat Charpentierin Luise oper~ • 
...,_.dlun. _ .. 13 Kanuııue\ velcle Deptford ısının- · ' ' d hku tin" b k k n t St t N b Fı 

-cak ol~r .ı;ı· a,.,,nluç aylgeç- deki in~il:~ \'apuru Nörvec karasula- istediği gibi değtlmiş .. Dudaklarını bu- d~~a m6ak" m e _ışlvle81~ arar. be~l- d: .er . uar eyl Nu ·an?~~l~rın ken- sından parçalar çalarak e~"· 
falibi ~ a~~e. ~rla rında Suncl Stadı bir çer;·ek mil ba- ruşturdu. Öbür tarattım da annemin ~s~~e. t· ~~nu~vveb 1 ·~ gecesı dı - ısı içın maGreşa t ey dedıgmı duyun- re refakat edecektir. 

rrnızı mer'i.'Ül aıate- . . . d · . sesi yükseldi. rı mış 1. esı sa a ı 1 am mey a- ca derhal eorge ovnadan ayrılmış - 21 ıo Müzik (Rivaseticumhur fil ar-
- Şer..ı· · > . tı şımalınde hır Alman enızaltısı ta- · t· d 1 1 ıd·v· ·· .. 1 .; 

r kon isvoıw«llşma ve · . · · - Her gidi evH'id1ar hey -dedi- h.:-r- nına me ın a ım ara ge ıgı goru - tır. monik orkestrası - Şef: Ha. 
m~ 1 • u, - rttından torpıllenmı::ıtır. ·• · d'· M ı N · l · · b ~ı l{ · •eJıer· kilo<ıunun muh f . • _ d kese bu kadar şeyler alırsrn Bana da u. areşa ey göz ermm ag anma- Gene cenub1 arolınada, Florence san Feı·it Alnar. ) 

· - ammr u vaka ıle ~on gunler zarfın a ' · t · ·k· r - ··- ·· ·· ·· h · d 1 l d · :\<. .. dır l"teklilerin bell" gü ı . 
1 

.. . • A d"l bir çift çorap sını ıs ememış va ı ı e ını gogsunun u- şe rın e yaşamış o ana~ an John A. 22 00 Memleket saat ayarı, ajanı 
,~~\~a.\ i~t;nhk satın a.J~ :k n "'.eı;r\~Ç bıtamf ıgı üç defa ıhla~ e ı - Vay seıı mi~·tn söyF.rcn Başladılar zerine götürerek: Rogers isminde bir zabit şöyle anlatı- haberleri, ziraat, esham - talı 
., • 't a om~~ ş ulunmaktadır. karımla atışmağ~ .. S«~ah ·~ldu, biz ol- - Askerler 1 Diye bağırmıştı. Tam Y'Dr: vilat, kambiyo - nukut borsaf 
611 • 00000 duk. Şimdi, y~ptığımdan, aldığımdan kalbime nişan alın! Yaşasın Fransa! cPeter Stuart. N~y bizim eve ilk de- sı (fiat) 

. .,-/,et Denr~· A.mele sendikaları ){n bir pişman, gözlerimd<ı uykusuz- Ateşi fa.1819 da gelmıştı. Babam onu husu- 22 20 Müzik (Liedler - Pl.) 
Lıra ~t.. l luk, knfamın içinde şeytani şekil alan Kendi idamı için ateş emrini bizzat si muallim olarak tutmuştu. Babama 22 45 Müzik cazband • Pi.) 
- . n müdü)ı. "1 A:mar propagandasına kar· bir asabiyet, gene çalışmağ:ı gi<liyo- kendisi veren mareşai b!r müfereze kendisjnin bir Fransız muharici oldu- 23 25 23 30 Yarınki program ve 
9~ . ;. '-' db" , rum. a.skerin tüfekleri patlayınca yere seril- ğunu, memleketinden siyasi bir sebep- k{:lpanış. 

H>i> (J71en. şı te ır a ıyor • mişti. 1e ayrıldığım söylemiı:ı fakat başka r * o "r • .. .. * '>i• o o= 
• ~ .. ":" ... f . . . l Paris, 14 (Radyo) - İngiliz ve İhtiyat ana odadan içeri"<;e girdi Kı- Ru suretle mareşal Ney idam edil- izahat veremiyeceğini ilave etmiş. B• f• . .,) •f 
1~ b··.~· h.·0r.ezı dahılınde.çaı 1 ransız amele sendikaları mümessil- zı, gene aynanın karşısıncl~ idi· . miş ve bu hikaye de tarih için burada «1821 de bir gün sınıfta onun der- . ır se ırın ıstı ası 

ufe erı 1 kfi.nunusanı 94 ;;. · b .. b I t l l · Al · b"t · b l F 1 t l b · d ·a· Ç ukl d b" · b' • • •· • • .. ~~' 11, ugun urac a op anmış ar \C - _Bana bak kızım, hen söz verelim, ı mış u unuyor. arn, mare§a ın u sın e ı ım. oc ar an ırı ır gazc- Va in ton 14 (AA)_ B 1 ··k d _ 
' ıçın kıra.) a. verılmek uzerc • man propagandasına karşı şiddetli t d oldu bitti idam esnasında ölmediğine inananlar te getirdi. Gazetede Napolyonun Saint- ki" Amşeı·gJ.ka ' f" .. ·t·f· e çı .at.a 
n beş tl.} lık ıcar bedeli 75 lir . . ' · :t • • •• •. _ .• • • se ırı ıs ı asını vermış ır. 
,,. ak . , bırler alınmasını kararlaştu mışlar- Kız ~iiı-atle hasını çev:rdi Çehre- şuyle dıyorlar. Helene adasında oldugu haberı vardı. l\"" ma·ıe h "ht' 1 h · · 
"'ıuv kat t.emınat akçası 51 d • · " · ' · A k .. .. . .. .. :ıu ı Y ı mm arıcıye nezare-

ll 
. 

1 
tm .. . • ır. si, şu asri tipler(? uym:ık gayrttinin a- s erler, bu buyuk kumandanı çok Ney bu haberı okuduktan sonra yuzu tinde harp esnasında Avrupa Meri de-

yo an ış e e umum mudıi S d"k 1 ·· ·11 · l ·h b d"kl · · · k d' · b k k ·ıd· d"" t" b ld ~ 
d 

_ela•· en ı a ar mumessı erı, \a ura- labildiği kadar bocaladıg:ı- bir çehre ııev ı erı ıçın veya en ııerıne a'! a- sapsarı esı ı ve uş u ayı ı. Çocuk- t "d · dil k uzurun ~ 25 kanunuevvf' A ~ - • • •• • •• •• • par manın ı aresma memur e ece -
, • , da ve kah Londrada toplanacaklardır. idi. Dıvarlarda artist fotoğrafları var- ları tarafından verılen emır uzerıne, lar yuzune su serptıler, ayılttılar. Ken- tir. i 

ıte ~aw.l~cal .. Şartname 1\ 'dı.. mareşalın başını nüstüne nişan almı~- disine gelince mektepten ~ıktı, evine 
tayın eclıleıı saatta r 1 d K l h' b. i N · ı..A.. •tt• O ü k k d d k T':'• } "" • • d - Söz mü verdin; ne sözü? ar ı. urşun arın ıç ır eye ıss...x::~ gı ı. g n a şama a ar ışarı çı -

d O' C ) fi an d 1 Ya ~ - Kasap Ahmedi~1 çırağı seni iste- . etmedi. Mareşa.~ın .. n~fuzlu arkadaş1a- mamış ve kucak kucak bir takım ka~ı:-
DOK1~0R 

BEHÇET UZ D O, Ta~Ce l ,. . . miş. Ben de «Olun dedim. Namuslu rı derhal onu goz onünden kaldırdılar. ları yakmış. Her halde bunlaı· kendısı-

' 

l k 
ıSVeç hükumetının be .. bir çocuk. Haftada on iki lira kazanı· gizli bir surette Fransadan kaçırarak nin hüviyetini isbat edecek vesikalar-

aremi21..-tr İn i Ô a t ~ k t ha af yormuş. Bir evi var, kumar bilmez, ka- Amerikaya yo1Iadılar. dı.. 
e iht~l:ı:(A.A)- İçinde bir in- Y na l 1o: U• U u. V dm bilmez. On dört gün sonra; vaktiyle Neyin «Ertesi gün Mr. Ney, mutad oldu -

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı ene gelmiş olan Selluloz fahri feı)J, t etil Genç kız dayanamadı: ordusunda çarpışmış ve şimdi Fransa ğu halde bize derse gelmedi. Bnbam 

··tekelliıs etmi_ş olan ank~zı i- Helsinki, 14 (A.A.) __ İsYeç hüku- _ Ne dedin, ne dedin?.. Sus bayı- ile cenubi Karolina. (Amerika) arasın- merak etti, aramağa. gitti. Kendisini Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
şimdiye kadar 80 amelenin n!ı metinin beyanatı burada derin bir ha- lacağım şimdi.. da işliyen gemide çalışan bir mütekait boğazında bir kesikle bulmuş. Gozüne B*lyl~r soknğında Ahenk matbaaaı 
'rı rn\Ştır. İki teknik dir~ktörü yal sukutu ile karşıl:ınmı~tır. Burada Ve, gerisin gerive pencereye koştu. Fransız bahriyelisi vapurda eski ku- yerde bir kırık traş bıçağı ilişmiş. Her vanında kabul eder. 
e'fradı da bu infilak neticesin- chemmiy etle işaret edildiğine göre t s- İhtiyar kadın, ona dik dik, kızgın kız- mandan mı görüne" tanıyor ve kendisi- halde, bıçağın kırılması onun hayatım dikkat hikayelerin en mühimmi, şüp. 
ef olmuşlardır. veç hükumetinin almış old'iğu vaziyet gm baktı: ni de orduda selamladıkları şekilde kUrtarmış olacak .. Babam ona bu ha- hesiz, onun son .sözlerini nakledenlerin 
sabnh nat 7 de mmtaka has - ile Finlandiyaya hararetl;;ı müzaha- - Anan da öyle derdi, amma, ba- selamlıyor. reketinden dolayı çıkışmış. Mr. N~y. söyledikleridir. Şimali Karolinada, 
ne 200 den fazla yaralı ve ze- ret etmekte olan İsveç efkarı umumi- han eskici AhmP.d ustaya fit oldu. Ha- Ö~kisi: <- Bilmezsin, dostum, demiş. Na - Davidson şehrinde Thomas D. Graham 
az boğmuş kimse nakledilmiş- yesi arasında dikkate şayan bir tezad line bak, bugüne bugün, surat!a iş bit- - Beni kime benzettiniz? Diye so - polyonun ölümü ile hayattaki son ümi- ismindeki bir adam şöyle diyor: 

vardır. Helsinkide vaktin uzun boylu miyor. F.skici Ahmedin, dondurmacı ruyor. dim de söndü. «Ben P~ter Stuart Neyin hastalı. ---·* tahammüle mü~ai<l olmadığı ve lsve- Velinin, yapıcı Durmu~un kızı, kasap Eski asker: Amerik~da mareşal Neye rastladık- ğında kendisine bakanlar arasınday-
{) ... la vyada pet• çin uzun müddet seyirci vaziy~tinde Ahrnece, boyacı Mehmedc, çeşmeci . - Si.z mareşal Neysiniz, diyor. Bi- ları ha~_erı .. Fransada d~ d,uyuim:ıştu. dıın. Son nefe::;ini \"ermek üzere iken 

::, kalamıyacağı beyan edilmektedır. h- 'Mustafaya varmazsa, onlar ne :yapar, zım eskı kumandanımız. Bunun uzeııne Melady ısmınde hır a - doktor Lucke kendisine: 
J veç pek yakında kat'i hir hattı hareket seni kim alır a haspa!.. Diğeri: s~zade kı:_al Lo:ıis ~h~lipe mareşal Ne- «- Mr. Ney, dedi, pek kısa bir öm-

rO az mecburiyetinde kalacaktır. Kızcağız, teessüründen ve hakika - - Hayır, yalmşınız var. Mareşnl yın kaçtıgı sahı mı d1ye soruyor. Kral rünüz kaldı. Sizin kim olduğunuzu 
a e&kisi gibi Finlandiya gazeteleri B. Sandlerin tin korkunçluğundan bayıldı. Evde Ney iki hafta evvel Pariste idam edil- şu gari~ cevabı veriyor: kendi ağzınızdan öğrenmek isterdik. 

an V • istilasına teessüf etmekte ve müstafi kolonya ve emsali şeyler yoktu. Anası, di, diyor ve derhal arkasını dönerek - Sız de, ben de mason uz. Mareş:ıl Bunun üzerine Mr. Ney, sakin ve 
-•"fof vermıyor isveç kabinesinin şimdiki kabinenin onun burnuna bliyük bir soğ::ın duya- kam~r~sına gidiyor, .vapur Charlesto- Ney de masondu. . kendine malik bir halde, dirseğine da-
1ın 14 (A.A.) _ «Havas~ Ro- çekingen hattı hareketiyle mukayese dı: na gıdı~ce~e ~a~ar hıç dış~rJ çıkmıyor .. B.~ arada, mare~alı~ı. ıdamı kararı yanarak doğt·uldu ve Lockeye baka-

ubtelif sebeplerden dolayı etmektedirler. . - Kokla züppe, kokla; kasabın Çl- Gemıdekı hadıse pek emın olmamak uzeı ıne meşhur ıngılız kumandanı rak: 
.)Slavya~·a eskisi gibi petrol rağına varsan, belki sana haftada iki la beraber, 181b kanunusanisinin 29 Vell~ngton dükünün kral on sekfainci «-Ben mareşal Neyim, dedi. 
veıemetl?ğinden Yugoslav pazar günleri otomobil seyrilseferinı defa et getirir de kanın, bitin canla- uneu günü cenubi Karolinada Charle~- Louısye gelerek affı için ricada bulun- «Bu, onun son sözleridir.> 

1 
Cıpanyaları mühim sipariş_ tatil ettikten sonra şimdiden akşam nır !. t~n. ~hrine Petei ~tuart. N_ey isminde d~ğu da hatırlatılır. Filhakika, dük de Bugün Paristeki meşhur Pere La 
nmak üzere 'l'eksasa ve Lon- saat 20 den sabah saat 6 ya kadar hu- ÇİMDİK bırının ayak bastıgı sabıttır. Mareşa- bir masondu ve kralın, bu rica üzerine Chaise mezarlığında bir mermer taşın 

"' d ı. .. azıantep fıstı arı eşsız bır "k 1 b ·k· b k k d" · · · t· · iı miryolu olan mevkiler arasında a ıJU- T" k ·a· Amerı aya ge en uzat ı ı uçu sene en ısının ıs ımış olması da muhte - «:\Iessina ve Moskov:ı prensi Eichi-
... • A t t"l i . ür meyves1 ır. h'" b" k.. d k" ·ı .. .. e meldir ''ı<a Yugosıa~·a müşkül vnzi- tün otomobil rnünakalatınm a ı t çın 0 b 1 b 1 f t ucra ır oşe e, ımse ı e goruşm - · gam dükü, Beresina kahramanı Mic -

:nessiller gönkermeğ"" karar susi otomobillerin ve .arabaların de_ 1 G . kl . .

1 

lın «idamından:. kırk iki gün sonra mareşalı idamdan kurtarmayı bizzat üzerinde şu satıl'lar okunur: e 

nmakta ır. Ve Cumartesı ve bir kararname hazırlamaktadır. nu 
0

' 
0 

sar e · laen, bir ingilizce muallimi olarak y:ı- Mareşal Ney hakkındaki bu şayanı hael Keyin hatırasınn..~ 
~-... ......... lllililii ................................. cml-------------------------....... --............................ .a. .. ~~~;;;'m---

l lar, hududda pek yakın olan bu köy- kapısında bekliyecek, diğer arkadaş- kenara çekildi ve arkadaşlarına: larla karşılamak cesaretini gösterir
lerse, hiç birisi evden sağ olarak çı· 
kamazdı. 

den, arzu ettikleri ma!Umatı alıyor. !ar da. sokak köşelerini işgal edecek - Kapıyı lnrm !.. 
du. Işıkla haberler veren rakip ca • ler.. Emrini verdi. İki üç dakika içinde 
sus, cidden çok mahir ve sanatkar Dedi \'e kapıya doğru yürüdü. kapı parçalanmıştı. 
bir herifti. lçerdekiler ayak seselerini işitmiş Meçhul şahıs, sağ elinde tabancası 

Meçhul şahıs nihayet kararını ver 
di. 

Işık birdenbire söndü. Fakat çok olacak ki limbaları birdenbire sön - sol elinde de elektrik feneri olduğu 
na düşmüş olmasın!.. geçmeden tekrar yandı. Lamba mü_ dürdüler. Kapı da derhal kapandı. halde ilk olarak eve girdi. İki arka. - Haydi bakalım, yukarı!.. . 

. 
1 

. 
1 

-·ıa· 1~ 0 &ırada bir l'a" ki,.·n;n avak 5 .. 8_ tema.diren yanıp sönüyordu. Fakat meçhul şahıs, kapannıı'} ka- daşı, onu takip etti. Ve bizzat bastıkları merdivenleri 
enm t egı ı. \.ap1 ara- ' v ·r · J -· 1 . k K 

;ı.;vm içinde bir lamba !eri işitildi. l\Ierdivcml.:?n yukarı Çl· • ~ieçhul şah~s, bu te graf ışaretlc - pıya lhücum etti ve yumrukla aplya apıdan girer girmez, beyaz ki" ikişer ikişer atlıyarak yukarı çıktı. 
kıyorhır<lı. l\Ieç}~uı şahıc.;. kapıdan çe- rını zaptetmege başladı. Fakat cüm- vurarak reçle sıvanmış ufak bir salona dal - Ve bir ıslık çaldı. Evin haricinde 

, . k k . .
1 

kildi. \T c biraz ilcriıle du r.m bir kaya- leyi bitirdikten sonra zaptın bir ma- - Kapıyı açın!... dılar. İçinde tek f erd bile yoktu. Son- bekliyen adamlardan dört kişi dahr 
arn.ç or mu)orar. if d d.v .... d"" B" İ b d ciı ve kapıyı açıp içe- ıım üzeı ine binere.\ yüzi.!ko::rı.m y:ıitı. na a e etme ıgını ~or u. ınaen r Diye bağırdı. çeriden ra odrumu dikkatle aradılar. Ora - gel i. Kiremitlik kapısı açık bıraJr-
'-. tt·- el k o '-·erden evin kiı-emitliği üzerinde aleyh casuslar rMorsın- telgraf al - - Eyvah, devriye geldi. Baskına .sı da bomboştu. Mutbah, tuvalet, ça- mıştı. 
Jtı~ e ·~~ı sıı·a a u- .; . . 

1.1' n. . duran kulübeyi pek ala görüyordu. fabesıyle muhabere etmıyorlar de • uğradık; maşırlık, hülasa evin birinci katını 
ge.aı . ...,u sc~. k. 1 tek k 1 Havada zehirli bir eoğuk vardı. O me tı. Cüm esi duyuldu. ş il eden kısımlar birer birer ba ı • 

rdu. Konuşulan lisan, vaziyette nöbet beklemek tahammü- Biraz sonra üst katın penceresinde dı. Dolaplar açıldı. Eşyalar birer bi-
Bir .kadın sesi cevar' ver- lün fevkinde bir işti. Bununla bera- kırmızı bir ışık göründü. Bu ışık da O anda civar evlerin pencereleri rer karıştırıldı. Fakat ne canlı bir 

dı ber sebat ve metanet göstermek ıa _ biraz muzlim , fakat sabitti. açıldı ve herkes sokakta mahud evin mahlftk, ne de evraka, kitaba benzer 

e _ı~rı her tarafı alttist etlim. zımdı. l\laamafih meçhul şahıs vazi- .._Artık hareket zamanı gelmisti. kapısı önünde cereyan eden hadise- şeyler bulundu. 

Fakat bu herifler ne olmu·u? 
Hariçten görülen iki ıaır'anm iki

si dP. yerlerinde sönük o:ırak duru -
yordu ve buralarda da'dmseler yok
tu. İçeridekiler, knn•dlanmış, uç -
muşmu idi!... 

1 

madım. yeti kavrayıncaya kadar bir saatten Saat 22,30 zu bulmuştu. Meçhal şa- Yi seyretmeğe .başl~dı: _Bunun}~ be- Vaziyet o kadar garip inkişaf edi
~ _.cııy-o.rsun. yahu? .. Rehber kay- fazla bekledi. hıs, yattığı yerden kalktı ve onu ta- raber e$rarengız evın ıçmden hıç ses yordu ki; hayret etmemek imkan -
f _ lı.i-ç? .• Akşam bt:.ff'niıı gözün· Nihayet küçük köşkün içinde bir kip eden gözler, derhal harekete gelmiyordu. sızdı. üst kata çıkmak tehlikeli bir 

Kiremit1ikter- d\1ar evlerin dnm
llı:rı kontT<'l .,dildi. Fakat ayak izi ? _bı aydmlık gözüktil. Bu ışık bazen za - geldi. Meçhul şahıs, ikinci defa olarak işti. Fakat başka türlü de hareket e-

~ t şimcF yot.. yıf bazen kuvvetli geliyordu. - T:ıbancalarınızı hazırlayın, iki kapıyı çaldı. Fakat bu sefer de ce - dilemezdi. Casuslar, merdiven ba • bile yoktJ. 
tt,,"1~Ju öyıe iH': .. l!asanm a..ltl· Artık ıüphe kalmamııtı. Alman· kişi benimle ielecelc, bir kiti sokak vap veren olmadı. Bunun üzerine şında durmak ve memurları tabancn- -Devam edecPk-

birer 
. -~ . "" 
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u .. Fi HARBi DENİZ HARBİ 
·-Baştarafı '1inci şahifede- ırini bildirıni~ti:r. - Baıtoralı 1 i.nı:i u.hif&d• - 1 mileri fazla süratıl.eri~·ie mesafeyi ıka 

rı pü;:;kürtmüşler ve 'llus toprakları - He.lsinki, 14 (A.A.) _ Rllslar, Fin- Graf Sp:e c.ep ıkTuıvazönü ile temas1 pamışlardır. 
na girerek, düşmanı takip eylemiş- 1~1ndiya mevzilerine karşı yapılan hü- temin etmişlerdir. Muharebe uzun müddet devam et-
lerfür. cumlar esna~ında külliyet!~ miktarda Admiral Graf Spı> 11 rnsluk top - miş, ilk top atışlarında Admiral 

Paris, 14 (Radyo) Çerako..;ti insan ve müh~mmP..t ziyaında tereddüt !arı havidir. Graf Spenin tayyareleri ve ağır top-
~ehrinin 'Ru~ıar tarafından iş•ral ediı- etmemektedir er L:murniyet itibariyle . Saa~ 16 dan saat 10 a ık.adar şiddet- brı hasara uğratılmıştır. Alman ge
diğı. ve merkezi Fin!andiyada Fmle- Ruslar önce bir müs.:ıderne ku"veti çı- lıt takıp muharebesi cereyan etmiş - misi bu :vaziyet karşısında Riyo De
rill gösterdiği müdafaaya ve dü~ma- karmaktadırlar. F.inlandiyalıların oto- tir. S:ı..at 10 da Ek>'l€tex yaralanarak jenoryanın bir limanına iltica mec
mı verdirdikleri zayiata rnğmen va- maiik silahlan bunları hemen daima süratinden kaybetmiş ve bunun ü - buriyetinde kal:mı§tır. 
z·yetin nazik olduğu, diğer cephe - imha etmektedir. Ondan soııra kuyayı zerine tµkibi bırakmak mecburiyetin Uaber verildiğine göre, Admiral 
lerde ise Finlerin muvaffakiyetler külliy~ sıkışık nizamda hücuma gt>Ç - <le kalmıştır. Graf Spenin kumanda dairesi pa.rça-
kazandıkları bildirjlmektedir. mektedir. 8 l•anunuevvelde Finlan<li - Fa'kat Ajaks ve Achilles Admiral lanmış, güvertesinde muhtelif yara-

Londra, 14 (Radyo) - Merkezi yalıların KoiYit;:;o bataryası bombar - G~·af Speyi takibe devam etmiştir.Ad !ar açılmıştır. Hasar ağırdır. 
F :nlandiyada harp bütün şiddetiyle dımanı bu mühimmat isrufının tipik m!ral Graf Speye bir çok isabet va- Alman elçiiii gemiyi ziyaretinden 
\evam etmektedir. Ruslar, Botma bir niimunesidir. ki olmuştur. sonra gazetecilere beyanatta bıılun-
)rf ez ine varmak için .son derece ça- Sisli bir havada Sovyetlcrin l\Iarat Ge.mi, Rio De La Plataya iltica ça- muş, İngiliz gemilerinin iperj.t gazlı 

•• şmaktadırlar. Diğ·er taraftan !"in kruv::ızörü ile diğer bir kruwızör rnü- relerı aramakta gibidir. Takip deYem bombalar kullandığını sö.vlemiştir. 
kuvvetlerinin şimalde Solu kasaba - teaddit torpido refakaündc bütün top- etmektedir. İngiliz amirallığı bu haberi resmen 
ıwıı istirdat ettikleri bildirilmekte_ lı:ıriyle bir bordo ate~! a\tılar. Aldık- Alman gemisinde ölen v~ yarala- tekzip etmekte, lngiliz donanmasm -
dir. !arı yegane netice Finlaııdiyalılardan nanlar var.. da şimdiye kadar böyle bir bomba 

Alman ajansının haber \'erdiğinr. bir ölü ile bir yaralıdan ibaret kaldı. Montevideo, 14 (A.A) - Üç İn - kullanmadıklarını bildirmiştir. 
göre, Sovyetler bütün ihtiyatları si_ Mayinler, Sovvet ileri hareketine giliz gemisi tarafından ta.kip edilen Londra, 14 (Radyo) - Amirallık 

Serseri 
•wı:~wAJs•z ilk o."""'!.,...,.. 
m~ E:. 

S. D. 

H kk 
)abah: 7,16 ~ 

a ında hükumetimİ~ğJe :12,02 
name hazırlanmış ve andi : 14,28 l 

'iahuı her yerde 

kanılara bildirilm 'eçmiş nushala 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Kara darma efradı ;e~ d • 
sula:J.~ız~.a ~örülece~ sers:ri mayin- hıs mayinin görü ı 
ler ıçm hukumetçe hır talımatname en yakm 1iman n 
hazırlanmıştır. Derhal ala'kadar ma - amirine haber Yerı 
kamlara bildirileıf bu ta1imatnameye dedirler. · · - · - · 
göre, deniz1erip. tesiriyle sahilleri - Talimatnamed~. bu ~ 
mizde göı·Li.l.ec.e:k m.ayinle.rin .t.e.iJUl r.izı ne ur.etle imha -edi~ n 
ettikleri te~li'teyi bertaraf etmek !ardan na:;ıl korunacağ. 

vazifesi, liman rehslerine verilınistir. hükümler vardır . 

Gemi k•a·ii•~hi•:C E L S .ı 
E 

lih altına &ağırmışlar, Kızılordunun çok mani olmaktadır. Admiral Graf Spe, Montevideo linıa- bildiriyor: 
kadrosunu beş milyona çıkarmışlar~ Diğer taraftan Tallinden haber ve- nına iltica etmiş.tir. Gemide so öliı Alman Bremen tran~atlımtiğini Kıskançlıkla tatbı·k olunan 
dır. rildiğine göre Sovyet hükumeti Hog _ 80 yaralı vardır. Bunlar hemen ka - torpillemiyen İngiliz taht~lbahiri, 

Sovyet filoları bugün Hanko li- 1and adasını takviyeye karar vermiş- raya çıkarılmıştır. bugün bir Alman kruvazörünü tor~ j} d h•ı• d ) 8 1\ 
manını ve Butna adalarını bombar- tir. Uruguay makamatı mümessilleri Pillem.iş, bir Alman tahtelbahirini USU er a 1 )ft e yapı MlŞ~ 
dunıı:n etmişlerdir. Helsinki, 14 (A.A.) - Külliyetli LavalJeja romorkörü ile Admiral de batırmıştır. Londr~, :4 (A.A.~ - Avnm kama-J -tftc.-Cida1 u.·.am kamara~-k 

Lrındra, a.4. (l\..A.~ _Yüksek nıah- miktarda Sovyet ihtiyat kıtaatı Lenin- Graf Speye gitmişlerdir. Bütün İngiliz gazeteleri, Bremeni rasınm gıth celsesi .~~ımış ve inıilft- cı t ,.r "Val'dtt.'> ~-t;..o 
{eme halinde içtimaa davet edilmiş 

0
_ tT\l'nddan şimal hududuna kadar tahşid M~ntevideo 1imanma saat 23/ 30 torpillemeyen tahtelbahir kumandn- 1€rin klı>kanç bir itina iıt? muhafaza ı;, GSG·U lU hlfaba a.yni./~· 

J~n Jordlar kamarasında, cihan harbi P. dilmiş olup Finlandiyada geniş bir d~ gı:en Admi.ral Graf S~e limandan mnı .t~.kdir et~ek~dir. . ~e tatbik ettikleri asıı·ıık usuller~ dahi- va1fil~ dikten soma 00/ ~ 
esnasında ingiltere 1.arafmdnn kulla_ taarruza geçmek üzere emir bekle - bır kılometre ılerde demır atmış bu- Nıyoz Kronıkl dıyor kı: imde yapılan merasim çok heyecanlı fi r. ·- ı...anclW' 
nılmış '°lan Fjnlandiyalı gemilerin mcktedirler. lunmaktadır. Ölü ve yaralıların ka - «Almanlar, Bremeni batırmadığı- olmuştur. Bütün localar .diplomatlar. rıh 
tec}.iz' ve h~sarlarımn tamiri icin sar- Bitar:ı.f ashri mehafilde yarı yarı- raya çık:ırılmasını görmek için mu - mızdan i>izimle alay ediyorlar. Eğer elçilerle dolu idi. Lordlar tribününde zal 
f ... d:lr.iş o!an 465 bin ingiJiz li~raııının ya tGyid edUeıı bh: telgraf, Sovyetleriıı azzam bir kalab::tlık limana gelmiştir. tahtelbahirimiz Eremeni ihta.rsız ayakta duracak boş yer bile yoktu. 1-Iu-

iltere hükumeti tarafından öden_ hududıın öte tarafınch bir bucuk mil- Ekseter ile Ajaks ve Achilles de batırsaydı uğrunda kan döktüğü - h k d h P Q N ';J/ı 
m .ine dafr Finlandi"alı mücehhizler yon asker ve 100 tay,vare tah~id et- Admiral Graf Spe biraz sonra Mon mtiz gaye 

1mahvolacaktı. Biı nazj re- avere 
0 

a ar araretli idi ki, Bay re ~ · • 

1 

t".,.afmdan ileri sürlllrnüş o!an talep mekte olduklarını haber vermektedir. tevideo önlerine gelerek liman açık- jimi gibi hareket etmiyoruz. Brcme - ç_emberlaynin ilk sözlcrı güç. işititebil- 1er{f 
·zak~e edilmiştir. Finlandiyalılar her tarafta bu çı- larmda demirlemişlerdir. nin fazla kıymetli olması, korsan ge- dı. Sonra tam bir sessizlik oldu ve B. derh.L, 
Bu talep, bu meblağın Rus çarları ğa gQğüs germek üzere mevzilerini Alman gemi~·, limanda 24 saatten milerine erzak taşımasına mini teş- Çe~berlayn sukutu bu ananevi keli - Od.acı1 Jfamij,rU 

h 'kfımeti ile olan hesabın aksamınd:ın tahkime 1hummah bir faaliyetle çalı- fazla kalrunaz.. kil edecektir Binaenaleyh bu "emi - me ıle kesti: rı kilitf~m'~ 
da~u ve bu he,.abm Bolşevik inkıla- şıyorlar. Petflamo bilhassa kuvvetle Londra, 14 (A.A) - Burada teba- nin askeri b~kımdan hiç bir k~ymeti oo-- w ~ ;-

1

en 
l:tl a la~'lsiyle tasfiye edilmemiş bulun- tahkim edilmiştir. rüz ettirildiğine göre Alman kl·uva- yoktur. R >i- y _ _,,._. c, dı.ığu esbabı mucibe olarak serdedile- ]l,fo.,kova, 14 (A..A.) - Tebliğ: zörünün vaziyeti 13. numa~alı La Ha Montevideo, 14 (A.A.) - Uruguvay usya Ulus) . '• ... '"g"'tl ·~m 
rek reddolunmuştur. 13 kanunuevvelde Ukta i~tikametin- ye mukavelenamesıyle .a~akadardır. makamları, üç İngiliz kruvazörü ta- J a t 7A ıı1.Uoill'• 6 eı h 

l\foskorn, 14 (A.A.) _ Leningrnd de Sovyet kıtal.:ırı ileri hareketlerini ~u m.ukavele~ame mucı~ın~e m?h~- uğrıyan ve Mo1ıtevideoya iltica eden • d • 1 . ., • • ~. 
~ ke.ıl daire.si erkanı harbiyesi, Sov _ huduttan itibaren 105 kilometreye ib· r_ıp bır devletın askerlerı bıtar.ar b.~r rafından takip edilerek ciddi hass.ra sın en ıhrai ~tli, ~fi~ 4&>, 
yet kıfaatının l~ kanunJ..tenelde O- lağ etmişlerdir. Jımanda ancak 24 saat kalmau: mu- Alman gemisinin Amiral C1tf olma- ' • 
t khta istikametinde huduttan 105 ki- Yipuri, 14 (A'.A.) - Bes .ıründen- .sandesini haizdir. Gemideki hasar ' yıp gene Almanvanın cep ~·uvazör Baştaraf ı · · h'f d • 

b 
. s k l - . . . . . - - ı ıncı sa ı e e - lantlda ~ ~a 

lometr.e ilerlemiş olduklarını bildirmek erı ... ovyet uv:vet eri Kareli berzah· gemmın yemden denıze çıkabı!nıe - !erinden Graf Von Spe kruvazörü ol- nulması · ,,,· ı· d k ' T · ·' t k A k " s· · t · d k d d · · • ve 9 mils · • tsdir. .,ıma ın e ı aı,pt>..ı~ mm a asrnua ını emın e ece erece e tamır edı- duğunu bildirmektedir 3 _ Ar' t ' b""kt1 t' . . . ~.ıa.nı 
Finlandiva hattı!lı •·armnO-a boş verf' lebilir. Herhalde gemı'nı'n .ı 1· ........ na 1·ıtı· . .' .. .. . . . Jan ın u me ıııın talebı rı tadsık \M..._...A. -· 

Petrozavodsk mıntakasında Ru!'lar · - J ·-e • . _. . 1 
.. "" .- Gemıde yaralı adedı 60, olu adedı ilzerıne Sovyetler birliğinin cemiyet- devletler .a , ... .,, 

Pitkaranta - Serdobol demiryolu üze- "ahşmaktadırlar. Ruslnrııı bu mmta- ca ettıgı zamankı muharebe kuvvetı- 36 dır. Geminin bir tareti tamamiyle ten ihracı ' .J.. Jo ~'m 
k d t b

. l · 10 b t · f 1 l tı ~, h' · · Estonva L~ 1 ·ı ı·inde kain Hitala kasaba ve istasyonu- a a 0 uz ın as {erı ve en az a ar- nı aza aş raeaA ma ıyette tam. - tahrip edilmiş bulunmaktadır Cenevre 14 (R d. ) · ·.' · ~mı 
va ı b ıl dugw tar. · d'I kt r t • ı h' b' tte t · ' ' a .} o - Uluslar sos- Bulgarıstan v.e ~ 

nu işga1 etmişlerdir. J s ı un u mm e ı me e ~ a ·1 ~ apı ması ıç ır sure ecvız Buenos Aires, 14 (A.A.) - Admiral yetesi konseyi, bugün saat lö,30 da Portekiz murahY4sı 
Havaların fenalıgı, tayyarelerin fa- dir. ıed~:mez. . . Graf Fon Spe, Ajaks kı·uvazörüne toplanmış ve on üçler komitesinin ra- senesinde Rus.y.anın u)usl ONI 

lliyetine n::rni olmuştur. SoY}·etlerin gayretıe:ri şııncliye kn ır vapur torpıllenclı.. . . Rio De La Plata ağzında Fransanm porunu tetkike başlamıştır. ne girmesine Portekiziıı 
B~gota, ı• (A.A.) - Finlandiya dar semeresiz ka!mıştır. Oslo, 14 (A.A) - İngılız bandı - Formose vapuruna refakat ederken Bu raporda: .•.. 

h 
· · K ı b' · b II ı · k ' 14 (n d ) H k~ ralı Destford vapuru Norveçin garb · · .. ettıgını hahrlatm~ :e .keu.. t;•ım urreısı o om ıya meclisıne ir e :'lll ı, .ı.-.a yo - ü umet. .. taarruz etmıştır. Alman vapurunda 1 - Mutecaviz Rusyamn takbihi; müteca\'izkar o1dukla'rlnı 0 za 

t~graf göndererek haşi~ı bir tazyikin hariçte bulunmakta olnn Fin zabit- munteha burnu olan Stad açı~la - 11 pusluk İngiliz kruvnzörlerir!de i- 2 - Finlandiyaya yardımda bulu- sö~·lediklerini \:ıi1dirmiştir. 
kurbanı olan Fin!andiyaya karşı gös- lerinin, derhal F'nlan<1i.} aya vezifele- rında bu sabah saat 10 da torpılle- se 6 pusluk toplar vardır nulması, M ~'h . . 
t ·ı t'den d l 

4
- , _,_ ı · b 1 ı · · .. · t' nerek batınlmıstır. 13 ki Bik r.ıil - · · . . . . .. .. ura as, Fmlerın kahr ~rı en sempa ı o ayı l.eŞeıl\..l.\:Ür e- rı aşına ge me erını emreLmış ır. reHebat kurt .• 

1 
t ş Londra, 14 (A.A) _ «Havas» ln- 3 - Anan:ının takrırı uzerıne tnudafanlnnndan -sitayişle ba:h 

(l" Gemi dem~ı:ı m~h ır~ .. kl" 'd' B giliz bahriye nezareti küçük İngiliz Ru1syan~n cemı.reti akvamdan ihracı. sözlerini şöyle bitinniştir: 

M • v k A t • , .r cev erı yu u ı ı. u .. . stenıyordu S . 

a iye e a e ınun l·ıe üçu"nc·· ,.. 
1
. 

1 
k N . kruvazorlerıyle Admiral Graf Spe · - ovyetlerın uluslar sos 

ı . u ı..ıe a o ara ı orveçın Konsey b ·· · .. · 
,,.,,, ~itarafl ğı ihlal edilmekteclir. ara.sındaki muharebede Achilles .. . ' u rapor uzerındc ~zun go- den ıhracı, asambleye ait iıir · 

ık. E . kruvazörünün battığını tekzip etme,· ruşmeleıde bulunmuş, muhtelıf dele - Bundan sonra Meksika mu 

I3 k k
L 2 . • ı ı stonya vapuru tevkıf edildr "' geler söz al k R .. · · areffi aAUfiUflUn ffiUVa ~Kat i IlCl ma r • .:· tedir. ara ' usyanııı teca.vuzünü söz a1mış, Rusyamn cemiyeti 

. T~lllı~, Bl41t(kA.dA' .-. dAlmlt~lnd haı o Bilakis Roma radyosu A~miral anlatmış ve dört müstenkife karşı Rus dan ihra~ hakkında. karar. "Rlı 

d 
· •b• • b" k l 1 gemı erı, a ı eııızın e ı u, VE' • · yanın cemiy t' k d 'h. . esı muc·~ ınce yenı r arar a Gl R d dk' 'k' E't ' . GrafSpeninçokvahimbirdarbeye- . eı avam an 1 ıaç \'edan esef duyduğunu,fa'kat-bu 

~ w . omeo ar. ın a 1 1 ı s oııy ~ \· apu - diğini bildiri;\·or. ta~bıh ~ararım tasdik eylemiştir. ve kat'i bir hamle oldnğunu. so 

İstanbul, 14 (Telefonla) - ~Ialı-ı oldugu takdırde, tesbit olunan iic - ırun.da a~uştırmalar yap~~ş:u:. Bu va- r "\ Uustenkıf kalan devletler, Yunani.:ı - kalanlar daima bi1ıli~e hareke 
ye Vekaleti, yeni barem kanununun rete hak kazanıldığı tarihin mafevk IPUilarda Hollandaya goturuimekte 1 TE · "' tan, Y_ugoslavya, ç:n ve Finlandiya- miş olacağını c;6~ıemişt r. 
muvakkat ikinci maddesi mucibince dereceye terfi:ndtı mebde ittihaz o - olan kereste bulun~yo~du. BLIGLER 1 dır. Fınlandiya, müşteki vaziyetinden Bütün Paris matbuah, Cen 
derece intibakı yapılan ücretli me - lunması icabedecektir. ~lman harp gemılerı, bu vapurları Paris 14 (R d, ) t• A k dolayı reye iştirak etmemiştir. ilk olarak bu derece cezrı ibir 

1 ı f Swınemunde:ve götür .. 1 d' ' a ::yo - ımumı a- "1"t k mur arın ne surets.e ter i ettirilPcek- * . · muş er ır. rargahın sabah t bl' ~ . . ~I 1 R ... u ea ıben, saat lG da uluslar sos- vermi~ olma ma:m sita~~lşle 
leri hakkında yeni bir karar almış- Paderef sk ·, fevk :ıl d 1 o . Parıs, 1_4 _<Rady~) - Montevideo arasında, bütün c:p~~~-e ... d:~;i ·~ fa~-ı~ yetesi asamblesi top1anmıştır. Bn top- rnelcteUir. 
tır Bu karara göre· memurların al - Jırnanına ıltıca etmış olan Almanla - 1• t' 1 t ) • < · • - . . d . 'd. . ıye ı o muş ur. 
makta oldukları ücretler te.sbit etli_ mÜS!lVlr tı'1yln e l t l ı·ın Admıral Graf Spe cep kruvazö- ~------------• ----------- ·--- -----------~ 
lecek ücret arasındaki fark, 25 ay- Pari~, 14 (Radyo) - Polonyanın Tü~ün müre~t~batından 36 kişi öl . faze t . 
da tesbit edilen derece ücretine indi- ilk reisicumhuru meşhur piyanist Pu- muş ve 6~ kı~ı yaralan_:nıştır. İngiliı t e ffilZ, UCUZ 
rilmekle beraber, büdcen!n tesbitin- derefski, Polonya hükumetinin fevka- harp ~.emılerıyle ~aptıgı muharebe - lla" Ç 
~en artan sene ve küsüratla farkın !il.de müşaviri tayin edilmiştir. d.en guç~ kurtulabıle~ ?u ~ruvazö ~ 
ızalesi için ıBeçecek müddette me _ rün aldıgı yaralar muhımdır. Kruva-
murun da1ıa yukarı dereceye terfi S t 1 k zörde, eskiden batırılan altı İngiliz Her türlü. tuvalet 
edebilmesi için, muktezi üç veya a 1 1 ev eşyası vapurunun kaptanları vardır. 
dört senelik müddetler hesap edil_ Ör kk" k t'f' L Londra, 14 {Radyo) - Amirallık çeşitlerı· ne oy oopera ı ıne uorcun - . . . • 
m.csi nazara alınacaktır. dan d la h . dil . 1 d '. bıl dırıyor : H d• N h 

l ntibaktan artan müddet tesbit 0 yı acız e mıı 0 an on ort A lman Admiral Graf Spe ile !ngi- am 1 Üz et 
olunan ücretin int'b k ta 'h

1 
• ka _ parça ev efyaaı 16•12-939 cumarteai liz gemileri arasındaki harp şöyle ol-ı a rı ıne 1 •• •• • ç 

dar filen alınd~ı müddetten noksan~ ıunu •aat 15 ae Kartıyakada Pa za r muştur. Bır Fransız petrol gemisi, an çar 

1 
z yt' , -

1 
en be 

1 
. . d l m aha llinde m üzayede ile satıla • arada vasıta olarak kullanılmıştır. 

O
e ın;> agkl rd ~ eyıC1 gıda ır. 1 caktır. Taliplerin iştirakleri ilan olu- A lman gemisi, Fransız vapuru11 u dur S h ıl.. • 
nuyeme e ·~çıyolarakkullan . . . ı nat eczanesı 

~--=i:i::;iiii:iiiii;;;;fii;;;;:;~~n;u;r~.------~D~. 3 durmuş, bu sırada İngıhz kruvazörü ~ - ufuktan görillmüştür. Derhal diğer Başdurak Büyük Salepçioğlu ha-

VJLl AM POVEL • MJRN A LOV gemiler yardıma koşmuş, İngiliz ge- nı karşısında 
Tarafından yaratılan 

ÇiFTE Ni K AH 
Filmı1eki harikuluda muvaffakıyetleri ve şen ve neş' eli buluşları

nı göst.eren filmle 
E. G. ROBINSON'UN en büyük temsili 

Son Döğüş 
BUGÜN 

Kültürprırk Sinemasında 
Ayrır.n: Me"ro jurnal \'e renkli Miki 

Seanslar: Son döğüş 3.t 5 ve 7,20 Çifte Nikah 5 ve g dn 
Cumartesi Pazar ~2,40 da Çifte Nikahla başlar 

' 

1 

Tayyare sineması 1 Tel~fon 3646 f 
Bl' SENENİN EN BÜYÜK FİLM! 

olıın ve INGILIZ - FRANSIZ dostluğunıı temsil eden 

Samimi An laşma 
Tahminin fevkinde bir :muvaffakıyet kazanmıştır. 

O YN I YANLAR 
V!KTOR FR A.NCEN - GABİ MORLAY - P 1ERRE R. WİLM 

Ayrıca : fevkalade zengin ınusikıli ve eğlenceli 

I SPANYOL SEP. PNADI 
Ekler jurnalde: Son dünya hadisatı 'I.' • Türk, ingiliz v0 Fransız ittifa

kının Ankarada imza mera::.ini. 
Seanslar: 2-4-6,80 ve 9 da. 

lzmir Yün Mensuca 
T. A. Sirk.etinin halkap:nar kumas Fabrı .. 

Tarafından mevsim dolayiıiyle yeni çıkanhit bmqlar 

SAGLA M Z A RiF
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağ'ınız elbiıeler i~in bu mamulatı tercth edJr. 

•~S A T 1 Ş Y E R LE 11-
B:rinci koreonda 186 au.mar.ada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

ELliA M RA Sinemasın 

i>ııgün nrnfü elerden itibaren 
Geçen sene Gi;nahırnr kızlar şaheS€l'inde görilp alkışla 

CORlNNE LUCHAIRE - ANNIE DUCAUX 
tarafından daha harikalı ve nefis bir gifteJJikt.e :ban edAeıl 

Bir genç kızın günah1 
(ÇIKl\1AZ SOKAK - GONFLİ'I'.S) 

Fransızca. sözlü Aheser .Film 
S •• rn~'ı:.ı· : H<!r gün. 2-S."O ::.~0-7.30 da başlar 

Cumnı·~si ve 1~ 1 sabah 10 ve il.30 da ucuz halk seansları 
,,. ~... ~'5 '·wbı:.. .~ ................. · .. .# • . •. . .• ... ~ '"· 



' 

S1llÜ' Leoaz ·m ~ir iti. 
ı Konıiı yonrı lldnları 
., Burnova aske1i satın al· Jtın alma komİJtJ/onunda:n: • • . 

1 - Ödemiş ihtiyacı içil tleri hayvanatının 211000 kilo saman ihti-
muştur. -retiyle münakasaya konmuştur. 

2 - İht! 10ı:ıı ns 1. K~ ıun-939 Cumartesi günü saat onda kışlada 
va u ·keri satı!.\ liğ; satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Tahmin edile s ı;arı (4009) liradır. 
4 - 'rerninatı • ''kate akçası (800) lira altmış sekiz kuruştur. 
5 - Şartname ·• r aiin komisyonda &'Örillebilir. 
6 - lstekliler ~ caret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

termek nic iyetind~irler. 
1 - Eksiltm. l' iştirak e-'cekler 2490 sayılı kanunun ikı ve üçüncü 

madd~1,. ~ de ve şartnamesinde yazılı vesikaları teminatı mu
tupla. .(!arıyı~ birlikte ihale aaatinden evvel komisyona müra-

___ n_ıe_l-'ef ~. 15 19 28 28 4564 

!.:mir l /a:un aıni liı;i satın alma komi81/on:ımda:n: 
l - 1 ji ır deniz komutanlığı birliklerinin (90000) kilo ekmelt ihtiya

kapah zarf usulü ile eksiltmeye konmuıtur. 
r<;asi 80 • biı1ncikinun - 939 cumartesi aQnü saat on ikide kıt-

2 - 1 h izmir Jevazım Amirl~ği satın alma K. yonunda yapılacaktır. 
k ~1 ain edilen tutan (9675) liradır. 
la ... atı muvakkate uçaaı ('1261) lira 25 kuruştur. 

S - Tı Cc &mC!si her ,Un komisyonda sörülebilir. 
4 - Te :tiler tica'l'et oduında kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
1 - Şar .k mecburifetJııdedirler. 
1 - fı~:~meye fttlrak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçllncfl 

me; lielerinde ve prtııameainde yazılı vesllcalariyle teminat ve 
Eks;,. mektuplarmı ihale saatinden en az bir saat evve! komisyo-
ma'ıermiı bulunacaklardır. 15 19 28 28 4559 
f.ekJ • --.Z-UJU --' l L-~~1JI _.,-, ... .-.ın a mcı 1M.T11•ü11onundan: 

.. -.--.inıun .. tayyare birliklerinin (27000) kilo kesilmiş sıtır eti ihtiya-

olar,.f; zarf unltl JııalCle~meye konmuıtur. 
bl1~ .. mte- rınumartesi sttnü saat on birde kıflada 
me_.._1 Ye tı ı alma komisyonunda yapılacaktır. 

tsyona lif. .. ~ :> liradır. 
nun muhammr f (546) lira 75 kuruşhır. 
lerin belli .Un ve-Onda 1'6ı1llebllfr. 
1&tm .mı. tOJlilitaJıtll olduklanna dair vesika fÖSter-

• 

al1114 bn&iıılonvndan: 
takatındald birliklerin (48600) kilo 

ilinde ~· nun-939 tarihinde pazarlıkla yapı-
nunusanf 9 dıfından pazarlık 18-birinclkinun· 

ek Ozerc a on bette kışlada izmi.r levazım Amiri iği 
bedell 75 lir yapılacaktır. 
t akçası 6J 1178) liradır. 

mum mf1~çaıı (888) lira otuz kuruştur. 
ımuevv• komisyonda &'örülebilir. 

SA:Phlame-,eeında kayıtlı olduhlanna dait vc3ika göster
tta Ji'Diltdirler. 

ak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
Da.ı w prtnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu~ 

~ktai.arl* birlikte thale ıuatinden evvel komf 3yotıa mtıra-
~tlan. 4563 

lerlne iht}i·r l 4S .. it'ıigi aatın alma. komiayonundan: 
...Ul?ıı.:. kmlı"üYJare &layı birliklerinin (250) ton Simikok maden kömü

rfl ihtiyacı 6-birlncfk&nun-939 tarihinde kapalı ~arfla yapılan ek
siltmesinde talip ç:ıkmadıfından pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 - lhalesi 18-birinclkinun-989 pazartesi günil saat on beş buçukta 
lotl•da izmir levuun imirliii satm alma komisyonunda yavıla-

al• "' taktır. 
S 1 ... ~n edilen tutan (6625) liradır. 

' Teminatı muTakkate akçası (497) liradır. 
~ 1 ~ Sarbwnell her l'On komisyonda görülebilir. 
' 1 - latekWer tirsret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö~ter

mek mecburiyetindedirler. 
8) t ~ Pazarbf:ı .iftirak edecekler 2490 sayılı kanunun ik: w üçüncü 

maddelerinde ve prtnamesin deyazılı vesikaları ve teminat mu
T&kkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komigyon:ı mi\raca· 
atlan. 4562 

'RlfıfUıta amirliği satın alma komisyonundan: 
lstahbm meYkf merkez birliklerinin ('50080) elli bin 

~acı kapalı zarf uaulO ile ekslltmqe kon • 

bfrhıcl k&nun 939 cuma S(lnfl saat on bette İzmlrde 
r a..zım amirlıii satın alma komisyonunda rapı-

~-.-•-'iatan ( 49000) liradır. 
M•l:aıuvakkata akçası (3875) Oç bin altı yUs yetmiı bet 

ı _ her l'On komiıyonda törJllebllir. 
- latekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ,i'ÖS-

S _ t.ermek mecburiyetindedirler. 
4 __ Eksiltmeye iştirak dect'kler 2490 sayıh kanunun iki ve UçOncO 
6 _ inaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mf•. 
naatları. ı ıo 15 11 

CANADOLU) 
.., lfH.nm -.. dmcı kom~onundan.: 

Yirmi dört bin kilo keçi kılı 22-12-939 Cuma glinü aaat 14 dı 
latanbul Tophanede levuım amirlifi satın alma komisyonunda müteah· 
hit nam ve hesabına açık eksiltme ile alınacaktır. Tehmin bedeli on altı 
bin sekiz yüz lira ilk teminatı 1260 liradır. Şartnamesi ve numune komis
yonda görülür. isteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona 
gelmeleri. 5 10 15 19 

~ iz.mir vakıflar mifdürliiğünden: 
Yol bedesteninde kain 160/24 No. lu mağaza mayis 940 gayesine ka

d&r kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Senelik kirası 200 li
radır. ihalesi 19/12/939 salı günü saat ondadır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçası ile Vakıflar idaresine müra-
caatları. 12 15 18 4506 

DOKTOR ARANIYOR 
Devlet Demiryolları umum 
müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek r .. ,., kı~ı'l'l }. t·im

Jerine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. A~ ı._. ır. · .. ken veya 
mesken bedeli V€rilir. 

Serbest bulunmak \ e yaşları 45 ten yukarı olmamak tizere taliplerin 
D. Demiryolları zat işleri müdürlii- ine müracaatları. 

8 11 14 6244/4468 

Muğla vilayetinden: 
Muğlnda yeni in a ''e tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mobiJ

yeyi cami kaloriferli otel, gazino ve lokanta binası 2 yıl müddetle kiraya ve
rilmek "çin seneliği 600 lira olarak artırmaya konulmuştur. 21 '12/939 
perşembe günü saat on beşte Muğla vilayet encümeninde ihale olunacak
tır. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet makamına ve fazla malQ
mat ist!yenlerin Muğla hususi muhasebe müdürlüğüne müracaat eyleme· 
leri ilan olunur. 12 15 18 21 4503 

lzmir Ziraat müdürlüğünden 
Ziraat Vekaieti için satın alınmasına lüzum gösterilen 500 teneke 

benzin kamyonetlerde kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma eksilt
me kanunu mucibince on beş gün müddetle münakasaya konulmuştur. Be
her ter.ekenin muhammen fiyatı 2,81 kuruş ve muvakkat teminatı 105 li
ra 87,5 kuruştur. Mal İzmir Bornova vilayet fidanlığında tesellüm edile
cek ve bedeli maliye veznesinden ödenecektir. İhale birinci kanunun yir
mi be,ine rastlayan pazartesi gilnü saat on beşte ziraat müdürlüğünde 
toplan:ıcak komh;yor. muvacehesinde yapılacaktır. İsteklilerin pey akça
sını maliye veznesine yatırarak makbuzlariyle birlikte ihaleve iştirakleri 
ilin olunur. 7 11 15 19 4457 

Söke mal mi1dürlüğünJen: 
Hazineye ait Karine Deri öl Dalyanının balık avbmak hakkiyle yüz. 

de 12 saydiye resmi 5250 lira muhammen bedelle ve Azap Avşar ve Sö
lüklü göllerinin yalnız yüzde 12 saydiye resmi 100 lira muhammen bedelle 
1/3/940 tarihinden itibaren 28/2/943 tarihine kadar üç sene müddetle....._ 
ve su kara av vergileri talimatnamesinin 29 uncu maddesindeki terait da
hil iltizama \•erilmek üzere 5/12/939 salı gününden baılıyarak 26/12/989 
sah günü saat dörtte ihaleleri yapılmak üzere 21 gün müddetle müzayede
ye çıkanlmııtır. Talip ola.nların ,erait anlamak ve yüzde 7,6 raddeaindeki 
teminatı muvakkata akçasını t.ealtml eandık etmek flzere Söke mal mO -
dürlüğüne müracaatları ilin olunur. 5 11 15 19 4388 

İzmir defterdarlığın' an: 
Mehmetçenin yeni maliye şubesine emlak satış bedelinden olan borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komisyonu 
karariyle haciz edilen Alsancak şehitler mahllesinin piyade sokağında 21, 
23 25 .ı;nyılı 4 dönüm bahçc::ıi ve 2 kuyu ve arsayı müştemil 12000 lira 
kıymetindeki bir bap muattal buz fabrikası 21 gün müddetle müzayede
ye çıkanlmıştır. Taliplerin 2-1-940 ~alı günü saat 15 te vilayet idare he-
yetine müracaatıan ilin olunur. 8 15 25 4440 

MÜC~ELLİT 

Ali Rıza Evcim 
İzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplarma 
l[Öre yapılır. 

Rankalara mahsus §İritli ve vidalı defter ve dosyalan 
.:ın_.:ak ınücellit J.Ll RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparİt üzerine lüks albümler yapılır. 
Müesse"~Tlin c:iarı cıağ)nrnlık 5üzellik ve sürathr. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
için palto, perdeaü ve iyi elbiae 
ve bayanlar için aiır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

ti KbuneYYe! 1939 Cuma 

V. .f. Henri Van Der2; 
VAPURLARIN HAREKET USTUI 

AllERİCAN EXPORT LİNES lNC. 
NEVYORK 

Nevyork için: 
Eksaminer vapuru 15 ilkklnunda 

bekleniyor. 
Eksplorer vapuru 19 ilkkinunda 

bekleniyor. 
Ek..,tavia vapuru llkkanunda bek~ 

!eniyor. 
Eksmouth vapuru 24 ilkkinunp 

bekleni~ or. 

DE. T NORSKE MİDDELHASLINJ&. 
OSLO 

Norveç limanları için ı 
Bosphorus motöril 22 ilkkinuna 

doğru bekleniyor. 
1 D.T.R.T.Budape~ 

Tuna limanlara için: 
Kassa motöril 19 ilkkinuna dotru 

bekleniyor. 
Servicr Maritime Roumain Bucared 

Kö ·tence için: 
Bucureşti vapuru 22 ilkk&nunda 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 sonltinunda bek

leniyor. 

Vapurlann isim ve tarihleri iıak
kında hiç bir taahhüd almmu. 

TELEFON: 2001 - 20Ga 

Olivier ve şürekdsı 
Umitecl 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees blnuı 
Tel. 2448 

Bulursunuz Londra ve Liverpol hattan lçla 
••-•O•D-U•N•P•A•Z-A•R•l•N-o._ı_2 ___ 

1 
piyasanın ihtiyacına r~re vapurlan-

- · mız sefer yapacaklardır. 

- . . 
~ YIN OKUYUCULAR DIKKA T ! .. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız.!) 

HUkUmet caddeai No. 50-52 -. .......................................................................................................... .. 
Yıltıaç biletleri de satılmaktadır. Sfoulid~n Uıdarik ediniı. . 

Ankarapalas .~ ... 
lokanta ve Pastahanesi 

En mlışkiılpesendleri tatmin edec.-.k derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliii ve nefan
ti ile beraber fiatleri tllhminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim mUnue
betiyle tn temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmi,lerdir. Te,rif ede-

i cek zevat sözlerimizin doğruluğ na şahit olacaklardır. 
' . IBRAHf'M SENNUR 

BRISTOL 
Bevoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKE CJ.'de 

Ba her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcW 

B. Omer L;jtfi Bengü 
• ,. d ir 44. Senelik tecrübeli idareaiyle bütGn mütterilerim badWnl 

· sevdirmiıtir ... 
OtelJerincle misaf"ar kalanlar nlerindeld nhab bulurlar .. ı.a1auı. 

raıımm.1rraa~~~~~ir!ll:nı Mttin Ege ve lzmirliler bu otellerde buhaturlar .. 
fm.. N CA Huıuıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan ela rebW W,W elml-
... Jecek denıcede ucmdur. 

Makine Tamir hanesi 
#'llllUlllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllll -

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

== = 
işi gününde tes'im etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
= = ----= ---§ Türk Anonim Şirketi Keatane pazan demirciler 6'7 - G9 Telefon: 1991 

Hizmetçi ara'.lıyor 
İyi bir ~ile nezdinde çalışmak için 

bir hizmetçi kadına ihtiyac vardır. 
Talip olanla.tın Kenıerultında Sıh • 
bat eczanesine müracaatları. 

oktor 

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

lzmir Beylersokak N o. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtao itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

Akhisar icra memurluiundan: § Şirketin Merkez ve F abrikaaı: lzmirde Halkapınardaır. 

. Akhisar tütilnciler ~a~kasına 101 § Yerli Pamuğundan At, Tayyare, K~, l>eiirmea, Ge,Bs 
lıra 67 kuruş ve masarıf ıcraya borç- §ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

lu Hüseyin oğlu Salihin Akhisarın 5 olup malları Avrupanın ayni tip menaucatına faiktir. 

frenkli mevkiinde 1277 metre M. 25 E: T J f N 221 ı 3079 
ağaç (75) lira kıymetinde zeytinli § e e on o. ve 
tarla ve baş değirmen mevkiinde § T ) f d • • B '- ! • 
2960 metre murabbaı 500 lira kıy - § e gra a resı. a yra 1( z mır 
mette 29 ağaç zeytinli bağ Şahbaz S§ 
deresi mevkiinde 5244 metre murab- mak üzere ayrıca on beş gün uzatıla. !arı aksi halde haki .. ı tapu 3İcilin • 
baı 30 lira kıymette tarla hir ay mild rak ikinci artırma 2-2--940 cuına gü. ce sabit olmadıkçr paylaşmaya ~i • 
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. nü saat 11 de yapılacaktır. o gün remezler. Harcı .elliliyeRi alana ait 

lhal~i 19-1-940 cuma günü saat k t• · d ~ . s tış peş"ındı·ı· .Hiızayede'-·e İftirak muhammen ıyme ın yuz e 7 i> şıni • a •. • ol 

11 de icra dairesinde yapılacaktır. k edecekleri .üzde yedı buçuk pe1'. 
O gün işbu gayri menkullere konu. bulmasına bakılma ızın ner knc;a k · ' teminat mPktubu ibral 'h 1 . a ce!lı HY' 
lan muhammen kıymetin yüzde yet. çıkarsa katı 1 a e ı yapılacaktır. İş- et~ele.-i ,arttır. Artırma 1-1-940 ta• 
miş beşini bulduğu takdirde ihalesi bu gayri menkul üzerinde bir hak id- rihinJen itibaren alıcılara nçıktır. 
cra kılınacaktır. Bulmadığı takdirde diasında bulunanların , esaikh le bir 1 t•klilerin hu şerait dairesinde icra-

en çok artıraııın taahhüdü baki ka - likte 20 gün içinde ·craJ a mi.ıracaat ya muracaat arı ilan olunur. 


