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·nonü Sivas'ta 
Milli Şef imiz, müh.endisle

takdir buyurdular 
\ • • • 
rımızı 

Halkın· coşkun tezahüratile karşılanan mil;i 
Sivas'tan sonra Kayseri'yi şereflendirece 

-- \ 

iki taraflı ı 
Silih: 

Propaganda! 
Aramızdaki zavallı
ları düşünmeliyiz. 

şefimiz, 
lerdir 

J Admi~al Graf Spe cep kru
vazörü mürettebatı 
tarafından batırıldı 

Alman kruvazörü, Uruguvay sularından beş mil ötede 
biribirini müteakip iki infilaktan sonra bat ı 

l\fontevideo, 17 (A.A.) - Graf muharebeye muvaffak olacağını Umit 
Von Speenin tamiri için ,·erilen müh- ediyordum, demiştir. 
Jetin 72 saat t~nıdidini ingilteı e hüku- Bu manewa İngiliz kumanda'u 

( meti kafi görmiiştür. 1 ngiliz orta el- Harvood tarafından hemen hb edilmiş 
çisi l\1ilington Drnku 72 sar.thk miıhle- ve Achille' ile Ajak::sm IJindırmek İ='
ı in huglin • aat on seki7.tle munkazi o- tiyorlarmış gibi Graf Spee üzerine 
lncağıııı. Zira komi yrııııın rapoı uııt~, birlikte :-.aldırm ıları ;s:iıı emir veril
\ erd"ği 16 kanunueVYel ~aa 1 de baş. 
ladığını bildirmiştir. 

Buenos Aire:-.. 17 (A.A.) - .\mimi 
Grnf \'on ~peenin kumandam Lang!'l
dorf Unıguva.r memurlnı ı a mu hare· 

\

benin nasıl cereyan ettigini hikaye et
miştır. 

Kumandan ayni zamanda üç t.araf
la muharebe vaziyetind" knld1ğ1 için 
geri kaldığını İngiliz krm·nzt)rlcrinin 

YAZAN: ** mn.ıcvra :-ürat inin kendisini müşkül 
Hadisatı ba§kalarına arzu edilen j \•aziyete sokarak sahile :raklaşmağıı 

mecbur ettiğini sahil ise sıg olduğıınıekilde göstermek ve bu suretle her 

j 
hın düşmandan ziyade kuma oturm,ı-

hangi bir mevzuu muayyen usuller- t "fi · d b" · t'b Milli S fin, Kastamonuyu eşrı erm en ır ın t a Mak için mücadele icabı>ttığiJıı bn halin 
le le~ ve aleyhde telakki edil~bile· Ankara. 17 (Hu uc::i muhabirim·?.- kika uzakta Çurek istasyonuna !!İt- k t r zırhln muharehe edemez hale 
cek bır surette kartı tarafa telkın et- f I ' C h · · 1050 tr • k kl'~ · d k" d • · • . . . .. ıien ~ Tele on a ı - um urrcısımız, mış, me e ) u se ıgm e ı e- konııluncaya 'kadar denrnı eyli?dığını 
mek ııı, eskı bır sanattı~. B~gun, Milli Şefimiz 1 ·met İnönü. bu sabuh mir tepe mcvkiine çıkmışlardır. ne - Ö\'lemi!~tir. 
bütün §Umulü ile ve genı f tefsır ve saat 9,30 da hu uc::l trenlerh•le Ke - mirtepc mevkjjnde maden ocağını ·Bund~n ı::onrn Ajaks c::nhil ile c~raf 
~~~a~iyle a~ı~a (Propaganda} de- mahı şereflcmlirınişler, kendilerini ve diğer te-isleı i tetkik eylemi::j. Spee arasına girerek iki ohü..: i. nbet . . . • . • 
dıgımız bu ~ılah ve vasıtanın ku~la- bekliyeıı binlerce h~ılkın samimi ve 250 kişilik lokantalı amele evi inşa- ettirmeğe mu\·affak olmnşnır. Bu o- . Maskelı İngih:z.: bahrııvelılerı top basmda. • 

nıl~aaı~dakı ia.nlıılık·l·ar ekserı:~ candan tezahüratı arasında istasyona atı hakkında malumat almış . alaka- bfü,lerden biri topçu kumancla"l meY- miştır. Pek cüretkarane olan bu ma11cv 72 ı::aathk milhletip vın on !I •k"zinci 
aksı ~esır yapar. Son gunlerde şahı~ı inmi~lerdir. darlara bir çok sualler ;;ıorarak mem kiini tahrip ederek bir çok bahriyelile- ra iki- kruvnzôrtın duman JX>rdesi i- viınli biteçeğ so,·l n·~or. Uruguvay 
oldugumuz bazı propaga.ndaların ~-ız Milli Şefimiz. trenden incrcık istas- lcketin istihı::;a'iitıııd:ı mühim· rol oy~ ı·i öldürmüş. diğeri su kesimi altındaki çind Graf \'on Speeye bir mil ıne - ksam gazete! riı in~ ıkl rın göre 
zat ~unu yapa~l~r aleyhıne teveccuh yonduki halka iltifatta bulunmuş ve nıyacak bu .kıymetli madenin cv1:5afı kompartmaııına nufuü etmiştir. ·afe.re kadar yakl:ı~tırch. \·e ik' kru- e mi bir komi von, ·ant on birde 
etmıı olması gı hı.:·.. • • biraz sonra coşkun tezahürat arac::m- ve:::airesi hakkında malOmat almış - Kumandan ingiliz to)lçusunun bü- ,·nzör iki taraftan ateş,.. ba lr.dılnr. bugiın ,·npuru wtkik ed rcl· hareket 

Asrımızın en buyuk aılah ve kuv- da yollarına deYamla !'aat 13, 15 de !ardır . yük bir isabetle endaht ettiğini k:l\·de- Daha Şimalde kalan Ekster dahi zaman dip edemiyeceğine dair rapor vere • 
vetlerinden birinin propaganda 01 - Divrike muvn:-;alat buyurmu~ıardır. Bir müddet yaya olarak tetkikle - diyor. Alman gemisind-a bir~ok ülii ve zaman ate;.ı ediyordu. "ektir. Cep kruvazörünCın 'Sah giinline 
duğuna hiç ıüphe yo~t-ur. Orada da halk. fevkalfıde tczahilrat riııe devam .eden Milli Şefimiz, Çu - y;mıh bulunmu~ının sebebi bwlur. Londra. 17 (Radyo) -1\Ionte\ideo ~adar bir kerre daha muayenes. azım 

Büyük harpte .b~ aılah, orduların la en büyüğlimüzii kar!';ılamıştır. rek i:stasyonundaki te~isatı, 100 ki - Kumandan bu \'aziyet üzerine bir limanında bulunan Alınan Cep kruva- releceği · öyleniyor. 
yanıbaıında, gerısınde ve daha ge - Milli Şefimiz. Divrik istasyonun - şilik lokanta ve ırmele evi, mektep duman perdesine sığın:ırıık muharebe- zörü admiral graf fon Speeyi muayene Uruguvay cumhuriyeti hükumeti, 
rilerinde, memle~et içleri~de azami da demir cevherinin trene yüklenmo ve ha tane bina~ı inşaatı hakkında ye daha iyi ..,artlar altında tekrar baş- ve tetkik eden mütehasc:ı..:Jarın r:ı.po- Alman harp genıhdni muhac:amatın so 
faaliyet gösterm ş ve hatta 1 ~~8 de faa 1iyetini takip etmi · ve i:-ta vomı 1 malfimat almış. 13,30 da hususi tren- lamak üzere terk ettiğini ilave ede - r~na göre l!r~ı~u\'ay ~u~~n~rrei:i. tn- ınınn kadar alıkoy~ak. niyf'~inde değil-
Alman ordusunun cephede duşma - gezdikten i'onra Divriğe yirmi dı.1 - -Devamı 5 inci sahifede- rek ingiliz knı\·nzörleri j)P ayrı ayrı rafından gemının tam rı ıçııı verılen - Devamı 5 ıncı aahıfede -
nın topraklarında en azami maddi 
bir kuvvet ve kudrete malik olduğu 
7.amanda Almanyayı inhilal ettirmiş
ti. Bu hadi&e, propagandanın ne ka
dar büyük ve müessir bir kuvvet ol
duğuna en yakın bir misaldir. 

- HARBi 
Harpten 8onra ise, propaganda , F • ı 

h~r mille~:n seviye ve Aha~~~~ ruhiye•~- ı o e 1! .. 
nın maddı ve manevı butun hususı- .& ' Rusların tekmil 2 piyade ala

yını esir ea:meğe muvaffak oldular 
yetlerinin tetkiki ve bunlara mües
sir olabilecek telkin şeldini tayini gi
bi esaslı ve esk" ıine nisbctle çok ilmi 
bir şekil almıştır. 

Esasen propl!.gnnda hattı zatır.da 
yalan söylemek, hakikati gizlemek 
değil, vn..?

0

yet• ve bu vaziy0 t içindeki 
hakikatle · tebarüz ettirmek ve ken
di üstünlüğünü düşmanın veya pro
pagandaya muhatap olan diğer züm
renin önüne koyabilmektir. Yanlış 

ve hakikate tem s ('tmiyen propagan
da ise, bilahnra hakikatlerin anlaşıl
masiyle müsbet değil, menfi bir te-
00 r ve aksülnmel uyandırarak propa-
gandacıyı vurnn bir ai ah haline ge- h;•rekı>t durnıırulmuş. 14 tank tnh -
lir. Propaganda meselesini bugün - rip edilmiı.;, 1 tank da iğtinam olun. 
kü vakıalnra göre biraz daha izah et- mu tur. Burada gurup halinde 
mek faydalı olur. SO\·yet kuvv"tleri Finh1ndiya kı-

lngiliz başvekili 
Dün garp cephesinde lngilizlerin 
müdafaa ettikleri bölgeyi gezdi 
Londra, 17 (A.A.) - B. Çember- naznrlarln başvekilin, ilk defa ola -

!ayn, yanında lord Gort. bazı general
ler ve 12 harp muhabiri olduğu halde 
dün Fransız cephesinde lngiliz ordusu 
tarafından mlidafaa <'dilen bölgeyi zi
yaret etmi~tir. 

Loııdra. 17 (Radyo) - Fransa -
Almanya cepbe<:indeki İngiliz kuvvet 
!erini teftiş relen lngiltert' baş,·ekili 
B. Çemberlayıı, cephe yakininde ha k 
tarafından adı ile çağrılmak :::uretiy
le alkışlanmıştır. Halk, müdekk:k 

rak ta~ımndığı meşhur şemsiyeyi a• 
ramışlardır. Başvekil, cephedeki 
lngiliz a kerlerine hitaben bir me
saj gondermiştir. Bunda diyor ki: 

- Hepinizi gördiiğümden çok 
memnun oldum. Avdetimde İngiliz 
milletine, sizleri ne kadar iyi buldu
ğumu nnlatncağım. Yolunuz açık ol
sun. ı·oeli m~ud bir hava içinde re-
çiriniz. 

=OOı:::::...------

Çin-Jaoon harbi 
lçindc bulunduğumuz mücadele taları tarafından esir alınmıştır. Du \F • ç· ı ·ı .. /ehı·ne yenı· ı·n· 

devrinde görüyoruz ki, muha1'"p or- P::-;irler. So,·yet ordu..:nndnki askerin az l yet' ın ı er ın 
dular hemen hemen bir manevra ari- Sağda Fı'nlıindiyada Vipuri ~ehri, ııoldıt mareşal Manner Heim ile er - hiç bir kı~·mpti omndığını, tankların k . rı •• ., b l 

., 

fesindeki istirahat halindedirler ve kanı harbiye reisi general Hu!!'o Cerman kara mayinlerindı>n korunması ic;in lSOTj ar gostermege QŞ QffllŞflr 
harp, daha ziyade iktisadi sahada, I.onclra, 17 (Radyo) - Sovy ·L kJ-ı kfı mi arı vardır. Sovyet 7.a bitlerinin. Sov;:.·et ask<'rle- Hong _ Kong. ı 7 (Uadyo) _ Çin _ japonlara taarruz eden Çin kuvvetleri 
ve propaganda sahasında cereyan e- talarınııı şimal cephl' inde muhim llel inki. 17 (Radyo) - FinHinıii- rini mitralyöz atesiyle tehdit! rde - japoıı lıarbi, on zamanda Çinlilerin mühim zayint verdinu !e,·dir. Şakyan 
diyor. Bunlardan bin"si düşmanı mad takvi~e kuvvetleq alarak taarnı7.alya resmi tebliği : rek tankların öniinde ileri hareketi- lehine iıık saf etmektecliı'. Son yirm' c·varındaki harekat t e1nerc vermiş 
deten yıkmağa, öbürü de manen öl- geçtikleri haber vcrilmck1edir. N'or- l>iin Kan•li bölgesinde mühim ha- ne sevkettiklerini, hu ~uretle kara dön saat zarfıııda Y:.rngçc nehri ha- ve lıurada Çinliler muh"m arazi almış. 
dürme e çalışıyor. Bu iki kuvvete veç kaynaklar•ndan -:on gelen haber zırhklar yaptıktan ..:onra TaYpoli mayinleri üzerine dfüıerek mahvol - vali inde Ç n km"\etleri, japonları tardır. Kiy~.ı g - Jlaııgcıang demiryolu 
mukabele edebi mck ve bunların te- lerle Finlandiyndan gelen haberlr.r, nehri üzerinde. önlerinde elli tank - malım ~ureth·Je tankların tahribine pü ktirtere\ 20 ka aba ·e koy i tir - zeı ind ilerl'\Cn nn k \ \'etlni, bir 
sirlerind ko una bilm,.k için bun- tetabuk etmcktl'dir. :l\Taamafih !';İmal la harekete geçen Sovyet ku\'\'etleı-i mani olmak i~tediklerini bil<lirmislP-l'- dad etnıişlerclir. ·stn y 11 ·ı m lnrdır. R"r · pon tor • 

-D vamı 4 üncü sahifede - 1 mıntakasında Finlerin mühim i-tih - buyiik bir taarruz yapmışlarsa da lrn -Devamı 5 inci sahifede - Fikuvang i ·tikam Li•ıdc iiç kold,uı . 'dv muhrıbi de batırılmıştır. 



LÜZUn VA'"! 
bir i tat'st'ge göre, 'mevsirlı başından 
İ'r r memleketlere 

n Ü 1 'le iktis d nı.z mı bozu şartl"rı 

ınde pek tab'i bir neticedir. Evvelce ,ihracatımızın yarısın1 ceken Al
manyanm harp ha · de bulun ı hu memlekete ihr c t y pmak im
kanını ortad n k ldırını tır. 

Geçen n bu 1 bin ton uk ihraç 
aid olduğu gözönune getirilirse, bu s neki ihracatın 26 b'n k · ur tona 
halis! elması büyü· bir muvaffak'yet olarak kar ılanm k ir 

Hükumetimizin y rind ve zamanınd ldığt t • it> , "zd 
ce az mal alan m mlek tlerin bu sene daha f zl mal l 
nını hazırlamış ve bundan dolayıdır ki, Alma ya k 
fazla ihractıt yaparak hu usiy İngiltere ve Fransad n 

miimkün olmaaa başlamıştır. 
Başlamıştır, dıyoruz, çünkü bu mld rle t"cari .. n,. ba•ımız 

bundan sonra inkişaf gösterecektir ve Türk p•yaae•ı, te alıc:-ın n inhi· 
~arında ve bu inhi rın arkas•nda g'zlenen tesirler t n kalm yacnk
tır. D'ğer mahsulleri:ni2.:n olduğu gibi üzümlerim'zin d,. tamamen satı· 

lacağına eminiz. 
Buna emin olmakla beraber Anado u sütunlarında bir kaç defa yer 

a lan bir mevzuu tekrar ele almak zamanının gene geldiğ 'ne kaniiz. 
Bir kaç senedir, görüyoruz ki, hava şartları tamamen miisaid olma

dığı halde Ege mıntakası üzüm rekoltesi 75 bin tondan aşağı d~me
mektedir. Havalar müaaid gittiği taktirde bu rakamın 100 hin tonu 
buh-4a;1 

1a pek mümkündür. O.züm, şimdiki halde yalnız ihracat için 
•ı ilen bir maddedir. Bu madde de lükstür. Yani, dış pazarJarda 
l'J , harp g"bj sebeblerden en evvel müteeaair olması lazım gelen 

uldür. 
,.amal zamanlarda dahi reko tenin fazlalaşması bizi, ihraç e<leme

kalma:k ihtimal' ve tehlikesine daima düşündürdüğü için , 
anay'leştirme yolu ile ihracı çarelerini vakit, vakit araştırmak 
i ortaya atı or. Nitek'm, böyle araştırmalar bile yapılmıştır. 
bun tek çares·, üz"m'"n memlelcette mevcud sanayiini ge-

rekoltenin yarısını şarap olarak ihraç etmekr.ir. Nitekim, 
ve b sene bir miktar şarap i aç edilmiştir. Fakat bu, bit-

. dir. • 
\~ sanayiimiz, bugün, gen" rn· yasta ihraç imkanını vermiş 

yıl üzüm mahsulü üzün satılacağından ne kadar emin 
l ( un, • d'kind n çok daha korku uz, rahat, gelecek senenin 

ıe:; ı uz r içinde bekliyeceğimize şüphe yoktu. Elde kaldıkça 
.. p kıymetten düşecek üzüm yerine, durdukça kıymeti artan 

1' '•, icaret ve sanayr ize almak, hem m mlekete döviz tem"nini ko-
a~bruıak v hem ~e rekoltenin tamamen satılamaması gibi bir nıuh

nel tehlikeyi ortadan kaldırac ktır. 
Burada muka«Hler bir suale cevap olmak üzere kısaca şunu da ila ve 

edelim ki, gerçi memlekette dış pazarların rağbetini kazanmış üzüm 
n evileri yet·4·yorsa da §arap i 'n elver' ti üzüm pek az denj,Iecek k a da r 
istihsal edı ek~dir. fl[lka t bu. beynelm''el l>ir şöhret kazannıağı 
mümkün kıl cak ·şarapl k b ğ m•ntıt alarınnzın çoğnltılr.ıas na, üzer'n· 
de fenni bir surette <"alışılmasına, hatta bu kadar da gecıkilmeaine mani 

olacak bir sebep midir? 

Ekonomi ve ar
tırma haftası 
Muğlada hararetle 

kutlandı 

Fransa 
Ameri kay :ı yeni t :ıv· 

yare'er ısrnarla1ı 
Lo dra, 17 (Ra lyo) - • T evvoı·k 

Tayın' gazet i, Fran~n ın An erık -

Muğla, 17 (Hususi) - Uluc::al eko- a yenicieıı 650 bombardıman ta~) ara
nomi ve artırma hafta ı müna be ·ye i sip riş ett gini yazıs or. 

dün Muğlada te,zahürat yapı mı-. top- *---
lantıra bütun mek~pıer i tirak ctm~!-;- Genera._ Rası·m 
tir. Atatürk he~ kelin" muteaddicl çe- -
lenkler konmus, soma ~a eb ler, başt 
bcındo olduğu hulde şehrı dola mıslar
dır. 

Bal kfs.rde h~raretle 
karsı/andı 

18 Kinunevve) 1 ~39 P a za rtesi 

ş 
-Gene zelze !e 

12 30 Program ve memleket saat a-

Bergama ve Dik iiide dört yarı 
ze·z~le oldu 12 :~5 Ajans ve meteoroloji haber leri 

O:ru U•• k 12 50 Türk muziği (P1. ) Aitay 2 -1 Doğans ' -ÇO En·elld gece saat 21.35 de Berga- 12 ~O - 14 l\füzik (hafif müzik _ P l.) 
·ı matla hafif bir zelezl~ olmuştur. 18 00 Program 

_..a fl e ef Dün de Bergamacla saat 18,22 de 18 05 ::\Iemleket saat ayan, ajans ve 

Dl.in Alsancak s.ıha~ında ikinci clev- hi, Abdullah, Said. Cı fan. Emin, Ab- hafif ve 22,45 de şirlcletli iki zelzele meteoroloji haberleri 

3-0 Yama 
re lik m nn ba dı. Bir .k: . Fua l, ... i n d, 1: ı f.. Yuku lıulmn~tur. 18 25 Müzik (Radyo caz orkestrası ) 
ündenbeıri de\am edE'n yai{mur ~ ü- Oyun tam bir ür lt va cııcı•ji ile Dikflı kaza:-;ında da saat 3 ve 4.15 l!> 00 Konuşma (onuncu tasarruf' ve 

zliı elen, s hayı ha,fif b'r ram r ta- başhıdı. Her iki • ım c1 bır an evvel de ve b 'r t-iuniyc süren orta şiddette yerli mallar hafta!'\! münasebe-
baka ı kaplamıştı. • neticeye Yarın ık em liyle oynııyor, iki zelzele olmuştur. tiyle ulusal ekonomi ve artır-

n. Trık nılaı ı: \ lt P ~ ıı·mi iki oy n ıınuıı nra~ın<la ;:,ü- Gerek Bcrgamada ve gerek Dikili- ma kurnmn namına C. H. P . 
İk' ci tak mların oy n ·ı h p ~ r - raile ayaktan m ağa d ıyordu. de bu zelzeleler e::ınasınd.::ı hiçbir ha- idare heyeti azası Trabzon me-

t ıoıı· ·ıe e ti. Demir::ıpor. Cç k ve tı. - Dördüncü el~ kik::ı<la Al ay sol açığı sar olmamıştır. bu~u Sırn Day tarafından) 
küç 'kleri. l'ak'p r· ol n At·C'o:. ile hi.ıcuma geçti. D · 'ıJ por kalesi ö- * 19 15 Türk muziği (Karışık p rog-

l~r Ye Doğ n&P ra h"l\men ga- ım kadar siıriık' n il top Selahidcli- Mersin h 1 ttı n da ram) 
1 r. in. ~·afrına reçti. Çek'\• 1:'ilt ;;ıol direğe 20 15 Konuşma (hatip naste yeti .• 

ı : rptı. Top geri di. !\falın ucı !Jir sıç- l\1ühim m'ktarda ma1 şiı') 
n n '1spm· 4 - At"~ rı r ·ışla vaziy ti k ırtarl:ı. Yedinci da- b , I 20 30 Ti.irk muziği Fasıl heveti 
Bu o~ un ilk dak: ·alarda Ateslilerin kikada ayni f'ekilcl 'l'e' ik, eıde ettiği vape · eı<. iyor 21 15 l\fuzik (küçük orkestra (Şef: 

P-öc;terd'kleri faaliyetle baı::ladı. Bn a- fmmttan istifade ed~medi. ı\ltay kısa ~vYelki gün ~Iersin hattından gel- Necip Aşkın) 
·ada At ş biı· penaltı kazandı. Fakat bir müddet içinde kayb ttiği bu fırsat- me~ı .beklenen devlet deniıyolları ida- 22 00 Memleket saat ayarı, Ajans ha-

,..etice üzerine miiees3ir o ab'lecek bu !ardan sonra Doğ n~por oyun i.ızer·n- n~smın Er.zu:um vapuru, dün limanı. berleri, ziraat, Ei;ham - T ahvi-
fır~attnn istifade edemediği gibi De- de çok .sürmiyen nislJi bir hfikimıyet mıza gelrr. ştır. Bu gecikmenin seb~bi, Jat, kambiyo - Nukut borsası 
mir~porluların faik oyununa ela mu- tesi~ etti. Mersin, Pıl'·~<ı. Antalya ve Alaiye is- (fiyat) 
kabele edemedi. Ve bu suretle Dem:r- Fakat Altay nıüdafhnasının güzel kelelerinde vapurlara yüklenmek üze- 22 20 l\lüzik küçük orkestra (prog. 
~por O - 2 galip olarak devreyi bitir- oyunu karşı 'ında müe.s;;:ı· olamadı. On re İzmir ve !stanbul için mühim mik- ramın devamı) 
eli. dördüncü dakikada Doğnnsporun suğ- tarda yaş Ye kuru meyve bulunma- 22 35 :\Iüzik &mf onik parçalar (Pi.) 

İkinci devrede avantajla oynı - içi boş kaleye şut çekti. Fakat Ali :ve- sıdır. 23 00 Müzik cazband (Pl. ) 
van Dernirsporlular, Atesin bozuk t·<;erek topu taca attı. Birincı devre- Bu mah;;ulün acele vapur bekle.dik- 23 25 - 23 30 yarınki pr ogr a m ve ka 
)yunma ından da istifade erlerek iki nin mütebaki kısmı Altaym bariz bir leri devlet denizyolları işletme şefliği- panış. 
ol daha attılar ve oyunu O - 4 galip o- hakimiyeti altında geçti. Neticede her ne bildirilmiş'..Kara_de~iz. vapuru doğ- -----oo*oo~--
arak bitirdiler. iki takım gol çıkaramadı. Ye bu su- ruca Payasa gonderılmıştır. Bu vapur, Ô 

Oçoka - raman'm· 4 retle devre golsüz gecti. dönüşte İzmir limamnn da uğrıyarak ; Il ek k Ö yÜ n de 
Bir:nci devrede Yaınnnların 1'.!'enç İkinci devrenin dokuzuncu dakika- İstanbul için mal yükliyecektir. 

takımı kuvv~tli rakib'ne karşı talı - ı:ında ve Altaym o dakikaya kadar SÜ- * Tasarruf haftası mü· 
1inden fazla bir mukın·emet gö::.ter- ren faik oyunundan sonra Doğanspor Kapı kırmak nasebetile merasim 
li ve zaman zaman oyunu Üçok kale- bir frikik kazandı. Cezayı Ftıad çekti Evvelki gece kahramanlar mahalle- . 
i ö•ıüne intikal ettirdi. ve topu hafif bir vuruşle müsait vazi- sinde 1553 üncü sokakta Ahmed oğlu ,:Ulusal e_konomı ve artırma haftası 

Fakat Üçokun mi.idafaasl önüncle .rette duran sol açığa geçirdi. Sol açık Haşim Özbek, Mustafa kızı Fatma~ın m~n:=e~etıyle dün. Karşıyakanın ör
>, cal. dı. Bu devrede Üçok da bazı fırsatı kaçırmadı ve Doğansporun ye- 37 numaralı evine gitmiş, eski bir iğ- ne . oyunde merasım yapılmıştır. Me
Fırsatlnrı kaçırdı ve devre golsüz be- g~ne sayısını kaydetti. birar yüzünden taarruz ederek evin rası~e K~r~~y~kanın ge.nç ve çalışkan 
rnbere bitti. İkinci devı enin onuncu Bn ~a~ ıclan soıı ra Altay ener.i i ile kapısını kırmıştır. Suçlu yakalanmış- n~hı:"~ muduru B. Macıd r iyaset et • 
dakikasında Saicl:n gayr tiyle bir gol oynamağa başladı. Ve on r'lördi.incü tır. mıştı~.' .. . 
çıkaran Üçoklular, biraz sonra tekrar dakikada Hakkının attığı pesnaltıdan * Koyun ~lk okul.u talebeleri temiz 
Saidin bir şutüyle ikinci gollerini ele beraberliği temin etti. Beş dakika son- Kız kaçırma ~ıyafetleri ~le ellerınde tasarruf ve yer 
çıkardılar. Oyunun son on dakika - ra Doğanspor kalesi tekı·ar karıştı. .. lı malına aıt levhalar ve vecizeler ta-
mda Cçok üçüncü golünü de çıkarclı Fakat Altayın bu hücumu netice üze- .. Kemalpaşa kazasının Arm~~~u k o- şıyarak köy ve parti bürosu önün de 

ve oyun O - 3 Üçok lehine bitti. rinde mües::iir olamadı. 24 üncü dakika ft~.ncle. Ömer kızı 1~ yaşında Zubeyde toplanmışlardır. Merasime talebelerin 

Alt 2 Do(~a"""PO ~ d Alt 1 1 t k hü d T Guderı, Mehmed oglu :i.\Iustafa kaçır- bir ağızdan söyM!dikleri m illi marşla ay - !J .,., ·ı· _ a ay ı ar e rar cum a.. op . 
Bu oyun günün en mii.him hrş~fiy; Sç_lahitldin(len ~Ioı·ise gıoçti. ) loris to- ~ış :re. suçlu yakalan a rak adlıyeye ve- başla~mış, sonra köy baş öğretmeni 

maşı idi. Tal>;ımlar şöyle diz"lmişti : pu 'l'evfiğe çevirdi. T evfik te Al tayın Fılmıştir. B. Alı Alp Boke. ulusal ekonomi ve ar-
Alt : s· Jeymnn, :\İ brnecl, Ali, galilı~yet sayı~ını k yc.letti. Dllncl:tı1 t1rına haftasının temin ettiği büyttk 

Iuzaffer, llra'". Şeref. Hakkı, Sehl- Lonrrlci çalışm!'llar bir fayda vermedi. Sarhoş~uk f~,rdal~rı. tebaı·ü.z etti~e~ ~ir nutuk 
hiddin, Moris, Tevfik. Hakkı. Ye oyun 2 - 1 Altay lehine neticelen- Evvelki gece Azizive mahallesinde soylemıştır. Nahıy~ .muduru yavrula-

Dog-a 11JJor· :\Iahmud Resad Fet di H ( f d') t 1 • d 10 1 ra bayram tebrık:nde bulu nduktan , . ... , .. , - . asan e en ı ar a~ın a sayı ı . _ 
d t . l'k f b 'k 

1 
. sonr a M p bır agızdan cumh ur iyet 

ev e o uran ıp ı a rı ası ame esm- .. . . 
~ l\I d vl H" . 

1
,,. .. f marşı soylenmış, merasıme son veril• 

.ıen l ura og u useyın ı..ocagoz az- . t' 
h 1 

_ mış ır. 

'a sar oş o dugu halde sabıtaca tutul- ---: mus ve üzerinde bir de biçak bulun-

Vekili 
''Fi zo m, 

Sıhhat • muştur. . ,, 
M-:ıras' a h reket etti 

Hayırsever bir zat Gaziante~, 17 (Hususi ) - Btlraya 

ir keiime yüzünden çıkan k::: vga Bir tarlas ı ill teberrü gelmiş olan Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekili Dr. HulG.si Alataş, dun An-

ne f cesinde 1 i kisi hastahanede et t i tep hastanesini, trahom dispanseri ile 

h b
. . . beledi.ye ve ~ocuk hastalıkları dispan-

t d • 1 ·ı· :vı:uğla, 17 (Hususi mu a ırımız- .. e a l e fl I IYO"' -· 1.,... . <;erlerını, hal, sıhhat miiessesclerini ve 
..... 6 den) - :\luğlalı Emin ogıu -ıuse,.rn 

. .. ~ çar<;ıyı gezerek tetkikler '"'apmıştır 
Ev' eFki geee saat 23,30 da l\Iersin- d"' kıran ımçlular hast:.rneye kaldırıl çavuş adıııcla hır zat, Bozarmut koyun- :. . . " ~ · 

** lspartada 
İ ı k . 1000 ı· k t' d b. t 1 :Meydana getırılen eserler ve sıhhı ıı.a-

Balıkesir, 7 (Hususi) _ Korgene- lide banyo sokağında stanbullu Ali mışlardır. c e ı ıra ıyme nı \:! ı r ar ası- h d k" 
al Rasim Aktoğu, herabcrindc tüm- oğlu i\1ehmed, :Menemenli Hasan oğ- nı kavıt ve sartsız olarak :.\1uğla mem- a a 

1 muvaffakıyetten vekil, a laka-
neral Tevfik Öge oldığu halele bu - lu 1smaile, (Filezof) diye hitap et.. Matbu1t ba oc.;u leket.hasta~esine terk ve teberrü et- d~rlara tak~irlerin~ bildi.rmiştir. Bele-

. t· Hdv t b k .. k dıyece şerefme verılen zıyafetten son-
n R hkes're 1relm' krr1ir. Halk, iki miş hmnil m.:ınn~ını bilmediği bu mış ır. "· ırsever za ın u ço yu - . . . . Bir iplik f abrihası 

acılacak 
Z eng:n b'r program gek hareketi, muhitte derin t akdir a- rt •. a sıhhat Yekılı, :VIaraş::ı. hareket etmış-

enerali alkışlamıştır. Halkı:ıvini zi- kelim yüzünden kızmış: -
aret eden generaller. l\Ianisaya hare- - Senin bana hakaret etmeğe h ::ızır a '1ıyor kisleri husule getirmi:ıtir. ır. 

ket etmif;lerdir. hakkı:n Y k 1 Hayırsever i\Iustafa çavuşu, biz d~ B t / 
İkincikanunun 13 üncü gunu An- tak(lir ederiz. Q an Vapur ar 

, 
1sparta, 17 (Husu::i) - • lüt . ~b 

bis bir kaç firma tarafından İ~parta- Muş' ta halk der_ ıa· 
da modern bir iplik fabrik sı açılmak 

üzerediJO. Makinelerin montajına de- ne' eri OC l f d 1 , 
vam ediliyor. Fabrika, vakında faali- Mıış, 17 (Husuc;l) - jruşta okııyup 
yete geçecek ve mühim bir ihtiyaca c - azma bilmeyenler için Halkevi tara-
vnp verecektir. fından dcrshan~ler açılını tır. 

Filezof sensin! 
kara ve İstanbuldn olduğu gibi İzmir- Londra , 17 (Radyo) - Embel i-

Demiş-. :\1ehmetl, izahat vermeğe de de bir matbuat lJalosu verilecektir. Türk köylü~ü yur dumuzun eşsiz sim li 1100 tonluk bir vapur ş imal de-
kalkışmı,,sa da diğeri dinlememiş , Balonun çok güzel geçme~i için zengin mahsullerini senin için yetiştiriyor. nizinde bir mayine çarparak batmış, 
bu yüzden kavga çıkmıstır. bir program hazırlaıımaktallır. l\lat- Onları bol bol ye ki köylünün ytizü 17 kişiden ibaret olan mürettebatı 

Yumruk a birbirini ) üz ve gözle - buat balosu, senenin en güzel ve en gülsün. lrnrtarılarak bir İngiliz limanına çıka-

rinde ı J arahy .ı •• , birbirinin cLş' erini zengin balosu olacaktır. 1 rılmıştır. 

~I JSLA TARJHf ..-m•••••••waııımiim:•I:~ Ebu kir, peyg:ımberin yaı ma gel- Hatta Mesudun oğlu Abdullah, ha- Süleyme, Amirin zevcP_-:ıi Leyla.. «Lat ile Uzayı ve l:Ienatı görüyor 
di : remişerifte bir gün yüksek sesle kur- Bir yaz günii, ilk muhacir kafilesi , musunuz?» 

- Ya re ulellah ! .. Görmeli idin ne nnı kerimden bir parça (Surei rahma- Mekkeden Bahriahmer (Kızıldeniz ) Malfim olduğu veçh ile bunlar, k!be-
Z • feci bir haldi? nı) okuduğu için başı gözü parçalan- sahiline doğru hareket e tti. Hareket dek i 360 p ut un en marufları idi. Re-

Diyerek hadiseyi anlattı ve: mış ve bu dindar ada'n, fena bir hale günü Ye müteakıp bir kaç gün bazı sulüekrem, kraetine devam için birkaç 

• YAZAN.: Jl1. AyhaTl..ıaımımı::::mum.9 - Müsaade tıt de bazı'arımız baş- getirilmişti. Halbuki islamiyet, vic - müslümanların hicret ettiği g izil kal- 5aniye tevakkuf etti. Ve nef es almak 
ka \'erlere hicret et!'in.. danlara bu şekilde tahakkiim edilmesi- dı. ihtiyacını duydu. Bu sırada : 

-?5- t t h .. 
1
.. . 

1 
k b' Söz]eriyle fikrini açtı. Hazret Mu- ne ş'ddetle muarızclı. O, insanları. vic- Fakat az zaman sonra keyfö:e-. şu- - Şu yüksek beyaz yiğitleri görU-

re ve a ammu unu parca ıyaca ır . . All • · 
n h

. 
1 

t Ir ~l t h 
1 

h:.ımmed de hem ashabınııı uıı· kı;;mını danları ıle ah ara..,ıncla serb~st lıı- yu bulunca Kureyşileri bir telaştır yor musunuz? Onların da şefaatlan 
- ayı .. ma ı,ye a mış ı. \.ure\· er, en ac a . . . ~ . . . _ 
Kure'"şiler. Te"uıu· ı~r m'n btı tek- -'al d kl h .. . : · .. t kurtarmak \'ehem de bu suretle vem rakıyordu. aldı. Bu endışe. damıvetrn dıger ver - dua olu r . 

,, , ~ • i:l.A a ı arı er mu ıumaııı, oı ap ve 1. . b k 1 . t' t · . İlk h · ı k f'l · h. t ı · · · · · 
ıj.flerı' ·ık k k •tt"k 

1 
. . 

1 
k 

1 
k d 

1
.. c mm aş a yerlere e ın rnarını emııı mu acır er a ı <>.,ı ıı· ı-ıva,-e e erde ıntışar ederek harıcten Mekke-

ne omuz sı er çı ıp gı ı - rnn ıç.nc e a ıncıya ·a ar c over ve .. · • . . . - . . · . . . ~ . . 
ten 

8 
ld b' .b. l . k I l a· tmek mufaleasını dogru buldu. Ehlı gôre 11. dıger bır rıvavele göre 12 er- yı ıstıla etmesi ihtım'llınden doğu -

on ra yo a ırı ır erme ~ m ra serer er ı. . 14 H b . h. t . k kl k 1 d 'b · . · d r • .. •• • • .. 

B
. · ıll d b . ,.,~ 

1
... B 

1 
.. "d·· . k ~ , ıs amın, a eşıo;;tana ıcret e mesı e • e 4 acın anı ar<!ttı . yor u . Kure\'şılerden kuçu.c bır muf-

- ızım y ar an erı, ı..ıı. en lJll- azı nrının vucu unu ·ızgın ae- . .. .. . · . 
yük dedelerim zden beri taabbild etti- mirlerle dağlamak deı·ece:ı!nde ileriye nu~'r'~~111~ gor1uldiı.b' J 

1
.• b' Erkekler: Af fanın oğl:ı Hazret O:ı- krezf:l d:r?al kh~brekbetel gdcçerekkmu~a~H· 

_. . . . . . "' us uman arı ızar eeıen c ıgı1r ır . _ , a ı e!'.ını ta ı e aş a ı . F& :ıt ıs ış-

Şeklinde bir söz işitildi. Bunu sö.r-
1iyen kimdi? Belli değildi. F akat ora
fa hazır bulunan Kureyş ehlinin yüıü 
:Jerhal güldü. 

gımız 3 O ad el put, 1\iekk~ı ıd ll'e e- gıdıyorlardı. ~ be t .. "ki t f 1 .1 d man, Utbenın oglu Ebu Hıızeyf, Arra- t . t· .. k" k f ' l ' 1 
d 

. . . .. .. ...e p e, rnusrı - er ara. ınc aıı ı xı et- _ . . . . _, en geçmış ı. Çun u a ı.eı , Yaya on-
emıyor da onun bır ta ıe olan Allnhı ... ~ıhavet muslum, •1lardan bazıla - 1 . 1 . ~ 1 .1

d d'l mın oglu Zübeyır, Amıı·ın ogıu M.s'ııp k h 'l kt kt b: k 11 - Oh -dediler- Muhammed b izim 
b 

. . v • • • .. • erıne c aımı şr u e miıınaneat e ı - _ .. ra sa ı e çı ı an sonra ır ayı< n 
mı u ışın hakkından el rında kendılerınırı boyl, ın af l"Ca . !' Aofın oglu Ahdurrahmnn, Abtulese - k k' h'l . H b . t tnabucllarırnızı medhediyor. 

Diyerek b r ne · tezyif vadisine v ,.·eda ızca munmel~ rröı·ın·\ece!<- rr B'ycnı.c·s· " b t "k k 
1 

din oğlu Mahruml:ır l'\n Ebu Selme, t ar~ıkıl sa 
1 

e gekçmbı' ve_ a eşıfsfaıll Surenin kıraeti bitmişti. Secde a-
d

.. . . . . . • ırı ı ı, ... er e · çe ve yu ~e s~s e _ . _ opl'a ·arına aya· a~maga mu va n ( 
oktilmil erd r. Y. nı put ra t p n- l<!rı :ı.·erlere h cret emek f kri l yan - k , k 1 :.Vlazlumun ogl ı Osman, Habıanın og- 1 ·eti okunuyordu ki, IInzret j1uham-

k h
'd' -"' ~ h · . 1 ~ . ıran o uyamıyor arcı. . S"h 1. • 1 11 4 • T'I . o muştu. ma ve tev ı ı t:J.kıı.r etmek usu u • <lı. Bu uretle ı amı) et baş ,a yerlerde lu Am r, u "Y ın oıı u arıs, .c atıp. 11eclle yanında bulunan ashnbı secde-

da kur ) 'ler bu k d r b tıı \ bu ekol budak salacaktı. İkincisi, umumi mahall ·rlo, mes0 la Ehu Berre.. Bll sıralarda l\fokk~clt'. Beyti :i\Junz ·,·e vardılar. 
kadar budalaca bir it'kada malil, bu- B'r gün müc::lümanlard ... n birine 1<-abede namaz kılma ar na nıü arle "- Kr.dın ar: H· zret Osrnnnın zevcrsi zomada bir h§.cfüıe nıku lıulmuc::tn.. Kureyşiler bu 'b· det kar<0ısmdr. zan 

hammülüne imkan 'olmıvan bir ~e- l'lm'yor, bunn te bhü Re~ı.ılllekrcm (Venne0 m) c:ıure~indeı ttilcr ki. l't!'ltılii krem. onlnrın m abnd 
ide i:.kenc \e cefa i tbik cd'lmis- ani r hak ı· d y Bu ayetin mana rına lıUrm tı:> "'C' 1 ~'·~ ,-'1rıvnr. 

- 1) V!ın> • 



18 Klnuney,.•r. I 1939 Faurttı1 i (ANADOLU) 

·s· POLll 1< "' 1 Majo~s:ıttlf 
:,veç milli b;r ıik lıçi Partisiı · , lıülıı.. 

h .. k,. · f• JA d• c h d I' "\ metin muvaffakiye. 
Sovyetlerl: Aı~'.:;t~aouı4aki ın an ıya um urreisi ün-ıı TEBLiGLER 1 tini aörz,~ ettifini .~ 

p~ktın imzasiyle lneydana seleı' ye· Berlin, 17 (Radyo) - Alman ka· S 'Y uyar 
ni muv..,zene içir.de lakanclinavya •il ti e e d • rarsihının remô tebliii: Londra, 17 (Radyo) - Bor1uaa. 
de..,letlerinirı vuiyetle11~ bUabütün ya mı e erıne mesaj ver 1 Garp cepheainde kayda tayan hiç ~aki itçi konferansında bir nutuk.ey. 
na~ 'kletmİ§tİr. f;altık ve lakandinav• bir hi diae olmamııtır. lı~en parti lideri B. Atiley demfftfr 
ya lh •vazenea:. Almanya ile Sovyet• Tayyarelerimiz, Şimal denizinde- kı : 
1er lll'aaınuaki rekabetten dotan ,;t • ki &atlerimizi bombardıman etmek ia- - İngiliz işçi partisi, Çemberfa,n 

muvazeneye dayanmakta idi. Gerti rln milleti, meVCUCJ .. İ"eti Ve do/Q)'lSile d~n"Q me_Jenı· teyen lnıriliz tayyarelerine kartı hlOkdmetinemuanzdır.Fakatdlfman
lakandinav devletleri, Sovyetlerle T U T Uı • koymUflar ve dütmanm tetebbibü. anna karşı mücadelede muvattalt oJ. 

Almanya araaında bir harbi endite yeti icin 80nUnQ kadar CQrpışacak t eslf• f1 olml)'QCQk ne ~~ni olmuılardır. lnsiliz tanare- ~asımbi~r. ıyni zamanda Çember. 
ile telakki ettiklerinden 23 aiuatoe- . . • . A • 1 lerınm attıldan bombalar denize ayn ~Oaumetınin istikbaldetl hatta 
tan evvel de rahat değillerdi. Fakat v Helsınkı, 1 ! . (Radyo) - ~ınlandi- olursa olsun mevcudiyetini müdafa- 42 devletten Finlindiyanm yardım dUtmüıttir. ha~etin~ de muhalifiz. Biz ifçJ par. 
Alman • Sovyet paktı Baltık vllziye- · a c~~-hur~eısı Ka~yo, bu.gün ~adyo- aya azmettikten ""onra her hangi bir beklemeğe hakkı vardır. Bize yapıla Paria, 17 (Radyo) _ Franaız ka- tisı, harbın sO.ratle intacını ve 111 bir 
tini büsbütün deii§tirdi. Sovyetler , d~ butun. düny~ ~ılletlerıne hıtaben kuvvetle mükemmelen çarpışabilir. cak yardım, fili olmalıdır. Medeni- rar&"ihının 209 numaralı reami teb- ~~de intacını arzu ederiz. Dtl117ayı 
pakt imzalanır imzalanmaz, küçü}< ~ır mes~J vermıştır. Kalyo, bu mesa- Finler, bugün kendi mevcudiyetle- yet düşmanı Ruslarla mücadele ede- liii: ıstıpdad. v~ tahakkümün elinden ltur-
Baltık memleketlerı'ni nüfuzları ,Jtı. Jında_ Fın ordusunun mareşa l Maner- rini müdafaa ederken, dolayisiyle bilmemizi temin için bize modern Dün sece sarp cepheainde topc11 ve tarın~~ ıstıyoruz. Bir.e «Avrupa iflerf-
na aldılar ve aonra da Finlandiya ile ~aynın. k~m~nda~n altın.da ~ulu~d.u- dünya __ meden.iyeti i~i~ de ~~rpışıyor- silahlar gönderilmelidir.> piyade faaliyet i olmuftUP. ~e nıçın kanşıyo~u.nuzb diye ıoran-
heaaplalmıya karar verdiler. Finlin- gunu bıldırdıkten v~ .Fın mılletının, lar. Dunya mılletlerının, hızı bn hak- Kalyo, mesajını şu cümlelerle bi- ara şu cevabı venrız: 
diya İaveçin de Norveçin de hudud k~hramaıı .ordusuna ıtımad beslediği h davada yalnız bırakmıyacaklarına tirmiştir: Menemenciogv Ju - ÇU~ku bozuk bir sulh deii1, ~nl 
komıusudur. Binaenaleyh Finlindi _ nı. k~ydettıkten sonra şunları söyle - inanmak isteriz. dünya nızamı içinde bir ıulh iltiyo • 

ya murahhaaları, Moskova müzake· mıştır: - Finlandiya, son neferine kadar Ta~yare ile Pariıe ruz. 
rel rini iki Baltık devlet,0 yle tam bir :-. Fi~ o~dus~ dünyaya isbat et· Rus tecavüzün il takbih eden Ye Ru~ düşmanla çarpışacak ve teslim ol~ B. ~ttley, Ruı emperyalimılııden 
anlatma ve teuniit içinde yapıpıı • mıştır lcı. bır mıllet, ne kadar küçük yayı Uluslar sosyetesinden çıkaran mıyacaktır. geçti bahı~ıt. ho sırada! : 
lardır. Müzabreler inkıtaa uğramıt L~~dra, 17 (Radyo) - Türkiye 0 _ 1 ~· ayır •• 
ve Sovyetler de bu küçük devlete Tı·yenç·ın ı·şı· Harıcıye Vekileti umumi katibi ve gauen du~lmuı, hatip: 
karıı harekete seçmitlerdir. M h •• k A t• Türk ekonomi hey'eti reisi B. Nu • - Biz itçıler, mGtecami ula i~ 

Bu vaziyette lavec; ve Norveç k•n· Yakında müzakere?ere ' ısır u ume 1 rnan Menemencioj"lu, bu sabah tay- :-rtılamayız ve tecavlze brp ma-. 
di gruplanna menaup olan bu devlete yare ile Parise &itmiştir. ele ederiz. 

kar 1 naaıl bir yardımda bulunacr.k- baş , anC' cak c s Demiftlr. 
larrl r? Mahiyeti ne oluraa olaun, bu Tokyo, 17 (Radyo) -Nişi Nişi ga- iddeden Medine ye bir yol İnfa tal~n, askeri rical Ankara' da 
yardımı y11parken, Sovyetlerle ara- zetesi, Tiyençin meselesi için japonya • J k • ları b:>:ndacak oluraa va: .. yet ne ola- hariciye nazır vekili 'l'ari ile ingilte- etmeğe k arar verdi 1 e onuştu ŞılJ maçları ve bi•ilı-
cak? Hiç bir yardımda bulunmaaaJar renin Tokyo elçisi arasında yakında Kahire 17 (R d ) El • M sk 17 (R d ) Star b l f b lı 1 
bi'e Sovyetler Finlandiyayı itral et- müzakerelere başlancağın. yazmakta- . . ' •W• a .Y0 

- rnısn ga-rır.a Mekkede de bir elektirik fabrikası o ~v.a, ~ Y? - ın, u e ma•a a a arı . I . . . ,. . . zetesının verdırı hır habere göre, Mı- inşa olunacaktır. gün harıcıye komıserı Molotofla ko- Ank 17 u-.-.. 
t kt n aonra aveçe kartı naaıl bır aı- dır. Bu müzakereler, 1 ıyençındekı al- sır ve Suudi Arabistan hükumetleri S .l • • • A nuşmuş ve mUteakıben bütiln askeri ara, (Telefonla) -
yaaet akip edecekler? Ve tav hu- tın ve gümüş stoklarına dair olacak- . . . . uuui Arabıstan hükilmetı, sıyası · . . Muhafız GOcfl sahasında yapılan 

k 1 k 
L-J eç • t arasında hır mukavele akdedılmıştır. sebeplerden dolayı kullanılmasını red rıcalı kabul ederek, bır konferans yap. futbol mOsabald d Harbi •~ 

na arıı nası mu auc e edeeektar? ır. B m k • 1 .. u .. • . mıat Al.k d h f'l b k f ann a fe .au 

1 1 h 
.. k.. . . k u u ave eye gore, •uısır hnkumetı, edeceği mühendis ve nmeleyi .. alıştır- v ır. a a ar me a 1 

• u on e- man Yurdu ... haf Gfl- 12 ' 
t n·eç u umetı nm artılqtı - R C'dd d A f t M Y ran t ""h' k rf h 1.A .ınu 

11 
..une _ . . . US )'Q ı e en ra a a ve ekkeden Me- mamakta serbest bırakılmıştır. s an sonra mu ım as e areJU&ta golle Maske 1 r takı da 

gı e~ mıymetlı meaelelerın bazıları. dineye birer yol inşa ettireceektir. Ay- tevessül edileceii kanaatindedirler. fabrfkal gU : 1 8 m~ _ 11 

Bu un ;eya ~arın kar!ılanacak olan Fin!andiyaya karşı düşman· .ar c e - so e •au 
b vazıyetlcrııı meaulıyetine bütiln 1 •ı• t } • mf,Ierdır. '" 
sya i partiaer tefrik etmek içindir ki hk bes!emıvormuş T hl.k kt ngı iZ ayyare erı BfsikletmOsabakalan da bqiln~ 
lsveç,in aoıyal demokrat partİtİM Moskova, 17 (Radyo) - Pravda e 1 e yo ur Mayin döken AJman deniz lamı,, havanın muhalefetine raP 
menaup Hanaaon hükumeti ·iatifa et- gazetesi, yazdığı bir makalede, Rusya- AT B lk tayyarel · • t t I• ~ bisikletçi 

20 
kilometrelik IUll miş ve yerine sen Hanaaon11n reiali· nın Finlandiyaya karşı hiçbir husu- lYe Q anlarda Ve ne de ballkQ erini araSSU a bır tanlf!ll& ve t.ecrabe kOfUIU yap& 

ii altında bir milli birlik hWıameti met beslemediğini ve Finlandı)a halk • Y tında bu,unduruyor tardır. Gençltrfn enerji ve kab1UJ9tle-
tef kkül etmlftir. Han~ laClls6laetl cumhuriyeti .hflkQmetf ile akdettit: )/erde bır şe )' olacağı )'Ok Londra, 17 (Radyo) _ tnriliz ri mükemmeldir. 
aosyal demokrat ekNrıyetin• da1aa· muahedede Fınllndiyaya her suretle Londra 17 (R d ) tayyareleri, her rün ya.ptıklan 8'ibi J d 

L- L- if ·ı . d . • d t w• t hhüd tt••• . k ' a yo - BUyOk maktadır: s re e makla ueraucr, ç tçı erın e ıttıra- var ım e megı aa e HJını ay - harpte Seli "kt k' İ .1. d bugün de Helirolanda giderek uçmuş- • ~ • • • • • • • • d t kt d' nı e ı ngı ız or usuna cAlmanya propagandası dünyayı t kını temın ctmııtı.Bınaeııaleıb ııtıfa e me e ır. kumanda etmiş ola 1 ,_..1 k k t k . . .. . ' lardır. ngiliz tayyareleri, mayin dök- 1:'.ı•nl..cı.n J 1• va ı·ı-ı·n •em• d h"k: b' n mareşa •uı en, or u ma ıçın mutemadıven valan- r ı u g, , T 

:m ni :..:ı:;::.u '::.'F:!...~~ Bel gradda :.".!ü~ı~·:!'~.~~r~:~~:!:-n~=&'~ı: ~~::~';,"yor. ıır;ııe~~ :~me:. :: ::~n ::.s:d d::ı:.:.::~~:~:!~'. pati tez :ı lıiJratı 
M c'ıstek' temailleri bakımından aa A b d ld • . nanmaa Y e n ı nı a, maktadırlar. B 

f k 1 k 
. IA A h , r e e manya o ugunu ve garp cephesınde Dominyonlan da muhafazaya muk- ern, 17 (Radyo) - Yann (baıtln) 

a at mem e etın ma ı ve aınaı a • k b ı k k A h A • • B h . • . vu u u aca as erı arekatın, bu tedırdır. Ne Balkanlarda ve ne de Bük , ern te rinde Finllndiya lçfn aempatl 
yatında o>:"adıkları ~_1 ıtı~rıyle e- _Belgrad, .. ı: (Radyo) Bugilr. harbin mukadderatını tayin edeceği başka yerlerde tehlike vardır. Zafer reş fe tezahüratı yapılacaktır. 
~emmıyetlı .. olan konaorvatorler ve Splıtte komunıstlerle zabıta al'asında ni kaydettikten sonra şun lan yaz - mutlaka müttefiklerindir > ' Diinya tarı.hı· en•tı•ı.r..~ Londr ~'da 
l beraller, uç aene kadar evvel ya • şiddetli bir arbede olmştur. Nümayiş · o u u a 
pılan seçimde aoayaliatlerin biiy\l\ ek yapmak ve ortalığı karı~tırmak isti-

00
------ /d 

aeriyet kazanmaları üzerine kur,.lan ven komünistler, zabıtanın verdiği em- 1 . 1. . 1 . açı ı Vektuplar aansfSre 
tabidir bu ükumetin dıtında kabnıılardı. ri dinlememişler ve karşı koymuşlar- ngı iZ gemı erı Bükreş, 17 (Radyo) - BOkreşteki 

Sosyaliatlik yalnız laveçte delil, Nor- dır. dünya tarihi enstitüsü bugün bütük 
veçt ve Danimarkada da ıalebe çal- İki taraf arasında vµku "'n'an çar - MüJıtere k c. alı.ema 'arla açık _Jenı··- merasimle açılmıştır. :Merasime kral Londra, l7 (~dyo) - Tel~af ve mı tır. Her üç memleketin hilk\iınet- pışma neticesinde polhdt'rden be~i a- Y' 'Y , 1 Uı ~ Karol riyaset etmiş başvekil B. Tata- mektuplarda tatbık edilen sanaör fld· 
•. ri aosyaliattir. Fakat Norveç aos1a· ğır olmak üzere on kişi ve komünist- ler -1 • 1 • f l l resko, saray ve ma~rif nazırları bu _ detlendirilmiıtir. Sansör, muht.elif d~-
1 zmi a:sıcık Moakova komiqaizmia - 'erden de sekiz kişi yarahuımıştır. Ko- ae ma )'lnıerl Op UYOT ar lunmuştur. Enstitü müdürü profesör le~.e ~apıl~caktır. Rusya, bu?a. dahıl 
den, Daninaark• aoayalismütden münistlerden bir çok kimseler tevkif Londra, 17 (Radyo) - İngiliz ha- ileride rastladığı mayin tarama gemi- Yorga, dünya tarihi tetkikinin ehem- degıldır. Çıft katlı zarf ve gizlı kod-
mülhem oldutu halde taveç aoar,fis· edilmiştir. va kuv~etleri ile mayin gemilerinin a- lerini haberdar etmiş ve hava fişengi miyetini tebarüz ettiren bir nutuk söy- lar yasaktır. 
mi koyu milliyetçidir. Konair9a tör· Belgrad, 17 (Radyo) - HükQmet, çık denızlerde Alman mayinlerini top- ile işaret vererek mayinıerin )·erlerini lemiş, Romanyalıların asırlarca tsah- p b h 
lerin ve liberallerin de k•biae tçiıae komünistlerden nümayiş :1apmak isti- lamaları .için ~üşterek çalışmaların- tesbit etmiştir. Mayin tarama gemile- hildlerine sadık kalmış bir millet oldu- aşa a çe 
alınmaları yeni laveç hilku...,tinip bu yeeeklerin derhal hudud haricina çıka- dan mühım. netıceler alınmaktadır. ri, top atarak bir aaat &'ibi kısa bir za- tunu bildinniıtir. Kral, bu milnase- Cam fabrikası geni f tildi 
karekterini daha :drade teba..U. et• rılmalarını emretmiştir. Dün. şöyle bı~ ~aka olmuştur : manda mayinleri imha etmiılerdir. 1 betle irad ettiii nutukta demiştir ki : l Ş e 
tirecektir. Bir temerkü:s kat.inMi o- Şımal denızınde devriye gezen bir saat sonra da limana gelmekte olan - Tarih, hadiselerin aıelade tevali- stanbul, 17 (Telefonla) - Pqa.. 
lan yeni l•vas hUldlmetindelıl ....... Norveç ka bineSİ lnıımz tayyaresi, alaca karanlıkta kafile halindeki vapurlar, yolun te • sinden ibaret değil, blribirine Jıailı bahç~ cam ~·~rlkuı &'•nifletilmlttlr 
miyetli bir •tiıiklik hariei

1
e vekl - t~~ya~e meydanına dönüyordu. Bir in- mizlendiğinden bihaber olarak ayni vekayiin bir silsilesidir. Milletler sa- F~bn~a~m ıstıhsalatı bundan sonra 

Jetinden Sancllerisa çekilmeei ve ye- Yılbaşından ' onra gılız lımanı açığında ve vapurların yo- noktadan geçmişlerdir. dece tesadüfle değil, tarihlerinin, ta- bır m11~ı daha artacaktır. 
rine Cuatherln .. ı-.m·r. de~İşecek lu üzerinde iki mayin gören tayyareci rihl hidiselerinin ıilıileoiyle yqar. (). Fabnka için Xacarlatandan yeni 

Baıvekil, Guntheri hariciye vekl· 5 - nun içindir ki, Romanya daima payi- ustalar •etirllmiftir. 

Jetine tayin ederkea, bu Yasifeyi bir Oslo, 17 (Radyo) - Norveçte se- T• v k 1 dar olacaktır. f• J" d• d k• 
parti adamıaa detil, meaJeJden ye - ne baRından sonra daha geniş selahi- ıcaret e ı· ı·mı·z ın an ıya a 1 
tifmit bir diplomata vermek iatemit· yetli b:r milli ittihad kabinesi teşkil Yugoslavya takımı Al ı tır. edileceği söyleniyor. Fenerbalıçeyi yendi m an ar 

E ki hariciye vekili Sandler, bir Harbiye nezaretinde şimdiden de- Jst b ) • 8 .,. T• R ' k k k • • müdde~t~nberi Al....,. ve Soyyet sa- ii1iklik yap~lac~k ve ~u vazife, bir&"!· an U a geçtJ. ugun Jcaret oda• lıtanbul, 17 (Telefonla) - Bua1ln US ara arşı oyma IÇID 
zetelerının hücumlarına hedef ol • nerale tevdı edılecekt!r. d k• • . • misafir Yu&'OSlav futbol takımı ile Fe- gönOllO yazı'ıyorlar 
makta idi. Hattl bu ıazeteler, Sov. 

1 
r Sin a 1 JÇtJmaa fJyaset edecek nerbahçe takımı arasında yapılan fut- Helsinki, 17 (Radyo) - Finlindi-

::ret • Finlandiya müzakerelerinin İn· Ye %UV İstanbul, 17 (Telefonla) - Ticaret narak şunları söylemiştir: bol müsabakasını 2 • O misafir takım yadaki Almanların eski muharipler 
kıtaınd~ d•layı hadlerin meaul ol- Yanordu~ı indifaı Yekili B. Nazmi Topçuoğln, bugün _Tedbirlerimiz, jandarma tarzın. kazanmııtır. şefi Elmiç, bUtQn Almanlara hitaben 
dutunu 1aznuılar~. Bunwala iter•- 5 şehrimize gelmiştir. Vekil, burada iki da değil, tamamiyle iktısadi ola k • A •L I _J neırettiji bir mesajda tunlan blldir-
ber, hariciye v•kil•tindeld te .. cldUlU Jev .,,mJa gün kalacak ve ihtikar yapılıp yapıl- tır.> ca merlRG Ud mittir: 
·~ y~Mııcı Ja••t•lerin ftiall ı.~ - Roma, 17 (Radyo) - Vezuv ya - madıtı~ı tetkik e~ecektir. Vekil, yann Ticaret odasında ya- Cum/ıurreİaİ İnti/ıabtr cBiz~ sines.inde miaaflr eden k~a-
lutler._ atfetlll•~ d~ detfldll'• nardağı indifaı dev t kt d' Vekıl, gazetecılere beyanatta bulu- pılacak içtimaa riyaset edecektir • • /ı l man Fınl&ndıy~ bqfln mevcudıyeti-
üaaen bu tebed,lill• hanciıt ~ bir En· t . lik am Ü~ m:r:ır.~ ır. • tı ıçın azır ılı ni korumak içın büyük bir dLttmanlA 
tesiri olmadıiın• bqvekil "'•••IOD ı me re genıt ve Y se ıgınde B• Af çarplflYOr. Bu millete yardım etmek 
da .ayleaılıtir. Bu .c;siin t1om..,Jt1Jı· lavlar etrafa saçılmaktadır. Maa - 10 Sene SOnf a man bankaSJ Teksas, 17 (A.A.) -Amerika reisi ve ölüm pahasına dahi ola sillh arb-
tuna ıllphe ::roktur Batb ıt1r•-ı Qf. mafih civarda oturan halk için şimdi cumhur muavini john Nance Garner dqlıfı yapmak bizim için bir vulfe-
aa dı fav • h • t" meafaat(..-..ı...· ılk bir tehlike yoktur. Açılacak sandık A lominyomdan para 1940 reisicumhur intihabatında de • dir. Bu mfl~betle derhal ailiba sa-

y • eçaa aya ı ~""'" k t rt' · · edı·x.· • '"'-bul 
hattl belki ele iatQd&lini k~ .._ Belrik a Parldmentosa . Tokyo, 17 (Radyo) - Hükumet, battırtlı mo r~-. ~a _ısını~ ~amz ıgını ... rılalım ve Finlere yardıma koşalım.> 
zifeai karııaanda kalabilecek oka T • Japonyanın bugünkü terakkiyatını ve eyledıgını söylemıştır. Bu mesajdan sonra Alman pnçleri 
milli birlik faUkametl, 

0 

vasileri,..,. Brüksel, l'7 (Radyo) - Belçıka bütün içtimai hayatını gösteren sina- Londr~, 17 (Radyo) -. .Alınan hn- ~ar~er: dem?krat partisinin B. Ruz- sGnUllfl yuılmafa bqlamıf)ardır. 
llyık bir htik6 yıl 4'a. PJ'rl&mentosu, çarşamba .rOnO fevka· ma filimleri, bugün bir heyet huzurun- berlere göre, Alman Rayışbankı, nikel veltın ıçtımat ıılihatına ve milli kal- p 

myıy~ H h.ın..A~etlaa I apuuıl iade içttmaa davet edilmiştir. da bir sandığa konularak mühürlen- paralar yerine alominyomdaıı paralar kınma programına muhalif mtıhafa - anama 
enı anasoa ... _.et ,.a nıa Pfti uUkA t, b' k o · t t · · k x. k · · ·ı .h. hı d til A ib' • k . +-& ume ır om ms gaze esım miş ve müzeye konmuştur. Bu sandık çı armaafl arar vermıştır. ı, 2 ve 6 zakAr unsurlannı temsı etmektedir. h • . 

tari'kınL· e ,d Vl'Uik ~d· tar mm!.':__ bı\imQddet kapatmıştır. 2940 tarihinde açılacaktır. marklık sikkelerin kağıt para ile de- Not: Bu zat, reisicumhurluk için cum urre1sı 
nazı uır annı a ı tı ara .-çnıe .. _... 7 l w • t' ·ı ğ' b'ld' i · · · · · dd' D h dir. v bu hilk(Unetin aki ecl--~i e1aponyada zelze e • • • gış ırı ece ı 1 ır lmıştır. ı~ıncı. namze ır. a a evvel cumhu-
• e • t p -- . Fılıstın toprakları rıyetçıler namına B. Tomas naımed o- Kalp sektesinden ölda 

ııyaaet, yalıı1S lıveçın. detil, A'll'Qpa· Parıs, 17 (Radyo) - Şimalt japon- ile milnasebatının talcviy~si için mü- larak ilin edilmiştir. B. Tomas, irtikap Roma, 17 (Radyo) - Panama cum 
nm mukaddereb tlzenne mu.....- ola· yada burün çok tiddetli bir zelzele ol- Kudüs, 17 (Radyo) - Filistin top- him tedbirler alınmıştır. Şap denizin- ve cinayet şebekelerin~ kar!}ı açtığı burreili, burQn Vqinatondan plen 
caktır. muıtur. Z~lzele~fn ftlel'kezı malum ol- 1 raklarının ehemmiyet verilerek işle- deki Potas fabrikaları da fazla istihsa- mücadeleleri ile şöhret kazanmıı bir bir heyetle mOzakerede bulunurken 

A. Ş. UMIR madıit aibı tafııl&t ta alınamaııuıtır. tilmesi ve Filiıtinin şark memleketleri lat için faaliyete reçirileceklerdır. zattır. kalp aektelinden ölmtiftUr. 
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e olacak; OstamU ba~ımı tahar
ri edeec.kler v" birşey b\ıtm•yacaklar. 
Tek.-ıı: serbe t bırakacaklar. Benim 
harplerle alakam J ok ki! .. Ben bul' 

bet m fena otacr k. 

rnuhli 1 viçreliy im. rf ni g · n 
Meçhul ahıs bunu nıotııakıp m rdi- ltır. 

"eni bo)'lıYRrak yukarı çıktı. l\Iargarit o rmdn, ilk defa olarak~ 
l\Jarg:.m · korkutm mak i~in en lA hr ki, kelbinde meçhul şahB içJn bir 

kendi odasına girdi. P~tevsizini ı>ar- hej ecan hi~setti. 
<lesii ünOn cebinden aldı ve sonra Margarit. onun SP ini duyunca bü-
Margaritin oda kapısına ,&elerek, ) tik bir se\'inçle a) ağa fırladı. Ye ka-

- Margarft!.. Benim!... pı) ı açarak: 
DiYerek se lendi. Hele şilkür! ... 
Mıırgarit, patlıyan tabancalnnn Dedi .,.c derin bir nefes aldı. 

gürillta il nü hıitmis, korkudan taban- - Seni taciz eden olmadı ya! 
ca ınn arılmış, kar} ola mm tızerinde - E\ et! .. Fakat korkudan uyuyn-
bekliyor. madım. Sonra o tabanca sesleri asa-

- Onu becerdilerse, benim de li.kı- bımı alt ust etti. 

(ANADOLU) si 

B:r Alnıan gen:isı 
Kendi kendini nasıl 

Avrupa gazet 
batırdı Kont Ciyano'nun u ku e ı· ..ıfında 

miitalealar yürütüy r ar 

Avustraly Yt 
Harp ne kadar u-un sür~rse sürsün 

zafer rn ··ıt2fikleri Jir 

- Tnbanca "' 1 r·ndeıı 
O i.,,leri erkekler g ı ıı·. 

- Dogru amn a ben 'zi düşün -
dünı de .... 

- Te~ekkur ed r·m. Cok a''c n. p 

Paris 

Avustr·ralva 
radyosu 

Türkce nesrivat:ı 
~ -
l aslıyor 

Sidn y, 17 (Radvo) - A \ ı t:.ır 1-
) a rnd ·o u. çar!'\amba p,ilııilnd n 
bar n muht 1'f ecn b· dill rd , 

ı ığı ile el ü man ordusuna ha herler etmek Jfızım. Yolda belki ıı 
\eıi)orlardı. Her ne i e: l\1argarit birşeyler alırız. 
en bumda emnivet altında m. A -ı :\1 eçhul ahı aj·a ~ a kalk ı 'e l\f 
damhıı ımız ko) u lamamiy e i~gal al- garitin elini, heyecandan titr·) ı 
tına aldılar. Bina nale~ h hiç bir tnh- iyle ıktı: 

1 ke j okt r. Ancak h r ihtimale kar- - Geceniz hayırol~un ! ... 
ı tabanca, send kalacak 'e luzu - \·c ileriye dogru bir adım attı. 
nnıncla önce tarif ettiğim gibi hare - - l"nkat iz titr"yor unuz; he) e -
k t cd ceks.ın. caıı geçiriyor. unuz ... 

S n burada kalmıyn - - E\ct, had' lı'raz a bımı lıoz-
· c· k mı ın? du. ortra, ızi daha bu ilk ak 

.} alnız bırnkmak da i temij or m. 
IOın ) a; bura ı biı:sbtitün ) nba cı 

muhit ... esle; 

1\1 ale t>f! ... .Mezkur eYde gônin 
m ·)en ) rler ke~fettık. M ilteharrik 
dı'i aı lnr 'esair .... O e:srm en iz ko
u~ların içinde in anın gozle gore -- Hala hej ecan g r yor ı 

di- gôru) orum... Yok u parti) · 
yı ıı mı ettiniz? 

ku - m·.} e egi bazı rabıtalar bôluııma ı 

ihtimnli vardır. Onun için hem p r -
te\'sızi alayım, hem de Margariti bu 
vesile ile zi~, ret ve te.:ıkin edeyim , 

- ll:'tyır, boyle bir ey lok ... K·m 
koca casu imi lc>r. Koca ı olu o a
rak ) akalandı. karı ı ağ r. 

- A ! ..... Sız benim iç'n m ·r 
meyin. Benim, tehlıke karsı ında m -
tanetin\i muhafaza edebilecek kadar 
tahammiilOm 'ardır. Ha.} di, gcceuız 
hn)ır olsun! ... Muvaffnkivet dil r nı. 

- Demek ki ora ı da ca us yeri 
idi ha!. .. Hayı et, Ne günlere kaldık. 

- Hem de ca u merkezi! 
- Allah Allah! ... 
- Evet, o gördiığünuz lambanın 

dedim. 
Meçhul şahı , o dakikad c n 

- Çok teşekktir ederim Demek ki zavn it idi. ?I erdi\ enı agır adımı ır 
gidip gelecek>ıiniz !... 1a ineli ve e n engiz ko) e' 'n 

- Ancak ) arın ogleye ~akın gele- dü. Fakat aklı l\f argar ın , a 
bilirim. Çunkil ) nkaladığımız ca us kalmış ı. 
kadını merkeze götürmek ve te:.lim Memurlardan bir1 meçhul 

rı 

e 
i'şile meşa-ul 

g ld!-

DOKTOR 
BE Ç TUZ 

Çocuk Hastalıkları 
ft/I. 'i eh :ssısı 

d 

D 

u -d a·- an
k çnr -

uz kadı-
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.:.."~~,. ,~~v.:!:~a- A mira Graf Spe cep kruvazörü Rus-Fin harbı 
leriy e Sivasa doi'N yol1anna devam •• b f d b ld ........, ı· · _......_ sm.· !al ide kllllft 

•
1::.d!; fA.A> _ •mı Şeflıııif:. murette ah tara ın n a n ı dir~ .... 61: ti:liadaki Sooy•I :::! ~fE:.:. .... . 

dün akşam şehrimizi teşrifleıincle ..... - S.,tdN/1 1 met salıi/eds - '·nıvazörünün kendisini beki.iyen iagi- Montevideo 17 (Radyo) - lnsil- t~rruzu akim kalnufiır. 8evyetlerin Jiai ftl"dinaifler .. bütle ......... . 
ta yfJfHJa Hlıert ve mfllkt erkin rfe lir. Maamali11 .alı afi nüne ksdar li ı &emlleri ile bar~ &hiteeei! kana&• terenin Ark Royal tayyare aemia.iyle Bdtni körfezine iamek itin y•ptık - ilU 4ütman ataımı •ir d , 'il 1 Jia 
bütün memurlar ve onbinleree hak mandan hartket etmediği takdıree va- J de artmaktadır. Alman elçisi Laa- Renyal dritnavtının burada buhm .. latı tiddetli taarruzlarda Fin kuy - Finler, Norveç, hududlan civaruwll 
tarafmdan eotlrnn ve eandan '""'li purdaki l>ütGn m .. rett~bat ,.e aıniral ııann dostlarına Graf Speeai11 uskw-- dutu yalandır. vetlerintn ~ak eesarane mttdafaası yent tstttıkamtar yapınafa • 
tezahürleriyle karşılanmıştır. Varrol, evkif etllleğe mecbı.tt nlacaktir . .Almaı vındaki aasann pthi olduğuııu siy- Riyo Dl janeyre , 17 (BaayQ) - karş11ında akamete uiratılmııtır. ardır. 
ra;a, Mfol, Mi n ~ttnn ... Avazete- ?ır•lısından çok dalıa kuvvetli 1rrtiliz ınniş ve Alman bah.riyelilerinin mane- Atk Ro,,al tnaili.2 tayyare semialyle Burada §fddetli muharebeler vuko Helsinki, 17 (Radyo) - ~ 
?f kendilerine karşı içten seTgileritri harp ~ileri nehrin mansabmt çe- ·IJatının yüksek olduğunu ilive eyle- Ronyal dritnavtı. bupn buraya sel- bulmaktadır. Şimal cephesinde Fin- yareleri buaün ıehri bombar&ıımla 
röatennif olan hatta MU!! Şefimiz. vinıiP!lrdir. Von SJ>ee çıkı' yapacak 'lliştir. Muharebeyi seyretmek için miştir. Ark Royal, au ve erzak al _ lindiya kıtaları. laik Sovyet kuvvet- atnıişlerdir. Dafi bataryalar, bet Rua 
nasılsınız Sivaslılar, diye ittifatta bu- lhıtsa, bu hareket kendisi i~in ço~ nıanı ve civar kıyıJuı muaızam bir ınaaa baolam14tu-. Yarıa sabah meç- Jeti karşıaında ~eri hatlara çekilmek- ;ayyaresini düşürmü~erdir. 
lunmuşlardır. Sivaslılar Milli Şefine eWikeli olar.aktır. ·alabalık doldurmaktadır. Denizde bin- hul bir semte hareket edecekleri aöy- tedir. Burada Finlerin mühim istih- Stokbolm 17 (:Radyo) - İlu.al&n9 
candan sev&i ve baflılıktarını duyur- Londra, 1'1 (RadTO) - Amerika hü tree sandal ve havada birçok tayyare leaiyor. kimlan vardır. Karelide yaptıkları taarruz püskürtW. 
ınak fırsatını bir daha bulduklan ôwıetince kara suları hakkındaki yen' "'lllhafebe vuku bulduğu takdirde fo- Paris, 17 (&adyo) - llentev~ Salva ;efti MlfttaltaM!ttta Finlin - mQftdr. llialer, dilımea>& ea 4iR ..._ 
için sonsuz sevinç içindedirler. lizamata ria79t eıhrılyea ff Alman Qfraf çekmeğe hazırlanıyorlar. dan saat 16,SO da alınan bir haberde diya kıtalarının Sovyet kıta1arma ta <ını tMiip etmişlenffr. :Dört Ras tan. 
Şehir, baştan bata bayraklula V'e "ıal"p gemi! v1e Amel'llr• ıdlar, ~ Montevideo. 17 (A.A,) - Alman- AdmiraJ Graf Spee Juııv&lirüDin ı.a- arruzu devam etnıeltedit. Bu ceplıe- fi tfa tesffttı olmuştur. 
klarla silslenmif bu uıu.ıyor. inde harbedeı lnwilil _...ri Mk- anın :Suenos Airesteki bityük elçisi rakete hazll'landıiı. l'Z,li de •~n de ileriUyen Fin ~uvvetleri, Ruslar Rus donanması, Osterka ac!Utıd 
Cumhurreisimiz, ikametlerine tah- '<ın•a 1b11f'Q'hY hlkblettldn Pl1>teıs '~ therman tayyate ile buraya gele- dijer bir haberde demir a.Jmıi& bap dan mtıhfm harp malzemesi ve b 11orn•ardıman ederterr, Fttt bstal')'a. 

lis edilen vali konaiı önönde balkın ·osu şimd:ye lradar nrilnıemiftir. s· -ek sefarette Alman orts elçisi L8nı- dıjı ve 18 de yavq yavq barek.8' • çek esir almışlardıt. Soomi !Jalvi ka- lamtnı fkldetli mukabelesiyle brtı-
evgi tezahüratı, gece •et vakte k... as1 mahfillere göre ~*"8. arıalr YJan ve itatya orta eTç:tıi doktcr :Beltar- tiii bUdirilmiştir. sabası, tel:rar Finlerin eline a-eçmiş- laflllııtır. Ptil blttaryalari lir :auı tor 

dar tnare etmiştir. ·ıç millik kara sulan hakJondaki A- li Rlcci tle &örUımaştilr. :Mateakıben Admiral Graf Spee k.ruvuör~üa tir. Finler, bu kaaabayı ant bir taar- ı>itOtNftti ktınftıtlardır. 
Sivas, 17 (A.A) - Diln gece) .. '1lerfkan kanununu talllJlllJıta detawı '.arman tfraA'Uvay hariciye nazırı Gu- Ri1odelaplata nehrinden Boonea .Ai - ruıla zçtetmif ve aöllerle. orman- ------------... 

•ali ._,.,, • ...arm &eiaic..mlıv -.tmektedir. 11i tre rnttrtkatta bulunmuştur. Orta rese müteveccihen yoluna. devam etti- ıar arasında ilerlerken terisi ne tt- S.- 8'aa 
lsmet lnönf1 buaabah erkenden new Montevideo, 17 (Radyo) - MtJnte- 1tl btt mf!Jltattan sonra gazeteei1ere ve saat yirmi dörtte nehrin &Pı• \ibatı kesften tkf Sovret alayını mu- ç.... .ellla h' .. -'+•11*· 
lerine vilayet ve belediye erkanını vjdeıo aallu. Alman zıl'h~ının . ~ "fblr be1•natta bulunıım1~ ecatını zi- da bulunacağı, difer bir teJarafla ha- b&ıara etırılfJerdlr. Bu 1<avvet1etP. ._, . . 
ça~ll ILYM fUı'iıWı imar pl&nı ·e1'91eden Umanı tark edip etmiyeceg· ·a ftf haktlinetf aflkadat eden blr iş her verilm!ıtır. ..ahim Hyfllt •erc!trlhniftir. fakir •• Büriylllla ._. w ..... 
h'kkınde ....aı mat almışludır. aktiye kuvntle~i ahaıt ~\an~ bekle- menu~b~h!ı olduğunu eöyletrltfttt.. Alman kruvaıörilnüu hareketbıdtu Finllnd1" aahtl bataryaları, btr • •'!'•• •- ~ıtlaft Alatıt • 
Bundan _,.obille vDb.ı k• ııeı.te olu lnail:z kı:uvazörleri7ht har Sefırın hal ve tavrından Admıral evvel mOrettebatından ajır yaralı on Scrtyet dmlte l'&lftfsfni t(Jp ateıitfe •INLU& ...,kilHe Uill lM 
natını , fMt{ merteztnt ziyaret et. 'le tutupp tutuş~ya~iı haJgpua ;•ıı 8P" f~tıi yent bir .n-ftblet istihsa- iki nefer karay& çıkarılarak haataıı .. batırmııtır. Fin tayyareleri, mtltıtıb kıymetinde ve enlllı11 Mi- iba tl9lf 
lrıişler ,,. ftlftf•fdbett yaya .sarak nOakaşalarla vakıt geçırmekte4irler. ine muvaffak atsmadılt ~llfyordu. ye yatınlmlftır. kefil uçuılan yapmıılardır ctt tllrt• hattne ıetmff atıır \ft 1' 
Yeni açılımt olan balntı, çarşıyı ve "'..iman geceyırrlarma bdarbalk1' do- Mımtevideo, 11 (A.A.) - İyi bir Buones Aires, 1'7 (Radyo) - tJ, tondra, 17 (Radyo) -No~ tllal.,.... f._. •ir .._ V• 
kütUphaaqt ıeı:mfflttdfr. Balk her 'ud\11". Bir çok kimleler kıflyıklarla Al- kaynaktan btldfrfldff!ne gm. Ameı1- Arjantin ve bir Urua-uva,v torpidosu, &lıııan aabulue •0.-. i'hdlacii7wa Alaçatınm fokoilu mahalfeain\l,• ~ 
Jerde ıtmf Setine kap c!tıtcfutu sa- -.,an harp ,_misi 1akfl'i1~ doiapl"&k ka hök6me$i Unıpvaya wrdit; nota- iki taratın, Amerika 2utan dahilinde Botni körfuiDe inene Fia uuilinl fıi He 1in tıtmeti muıımuneıılftl fdr 
llıiıa& ldaleli .._ d•ill mııaabbeti ıı _ 'ı.ar-pte aldığı yaraılan lfiWmtıte çalış- da tırueuvay k.ara ıW.nnda eenyau çarpışmamalan için kontrol etmekte- iki kısma .,.ırmata talıpa lcwyn bap ltatte n fmam otru ıttttttbld• 
har ..,,.... 'naktadırlar. Dtm geea tudr D11We- eden muharebenin İngiltere ik Alınan- dir. kunetlerl. :valnı& bu epltılle Ubı 140.l&f Ura kıyntett ıtıuiıllinıllı 

K.illt efimi:a dntet demir yoUarı ?8tiyle Ahltan ltarp ıemtstnfn maktrte- va n.ezdinde ~roteato ed~lmiş o~~ası?ı l.ondra, 1'7 (Radyo)_ Moııtevideo- 7&0,000 kitMüı. c ifeff n ~efe 41 ıettın •.t•=t ~ 
eer -3 y sinde ıerdfertne verı1en eri ~flnrlt, teer'f!be PC:l!!mfş, StJ Irat- tMtıp eylem~ir. Amerika e+çisı Vil- deıı haber vetlliyor: Finl&a~a ha~a ..... 09 t'i dert dentınden ibaret bit kıta tar. 
ttl• kitflit &de Qlatdiade bu1vn .. ına yakm tanılar, ç.itk le~lıaJatfa ta- son ile iqiltez:e .elçisi lıfUl~qtoo Drak .Admlral Von Grat Spee kruvazö- Se•yet tayyan9İ az miktarda ha .. la ft g81U' mettihı~e. kihı tlf1 lltl 
dulıllan sonra son zantantarda işleııM- ;-ı-• ka1*ilmtt*U'. ~ 111Mn· Unıuvay ha~ıeıye naz1ı_:ı ıle ayn a.YJ'l l'Ü, saat !1,SS de yanında 'rakao adın- tara utıat'htmdan tamtr ecmmtJ- kıtmetf ~ukad.dereli iki dhim. bk 
le tfJN aıod.a cer atölye!ini geze- at ve gıda maddeleri verılmıştil'. Ad- -rOpnüşlerdır. Bu mülikatlar ne~ daki Alman nakliye gemisi oTdufu hal- tir. Bu bcmbardıraaıı tayyaı'tleri. t'flekte1' ıbar• bir kıı. t.aıl Jr.e 
l'elt m•ClılJUıtfaıkfll R ndlstıileş.. ""!1'al Graf 'ton Speenhı eşi olan A•- 'Jfn•e h"çbir teblii neşredUmemittir. de, yoluna devam ftmfftir. Kruvazö - So•yetlere kaqı ltuUuılacaktır. a1Df devldcfe tk> ~· krtmfttrlc!e' 
'bıe •amlftfni yakından tetkik etmiş. "llltral Şer knvazölilnün yanında altı Londra. 17 (Radyo) - Sunday rüıı dil'eftnde bayrak çekilmfşti. Bir Moske>va 17 C&ady ) _ Le hı- d6Dltlil Mr e.lel ~cbld bir 
ıe....a. Alman denia altısı ile Montevideoya 'taymia gazetesi, Bitlerin, Montevide- aralık naktfye gemfainden trnıuın At- .--ı Rus k, -&ı. 0 

, •• : ~- •• la tdl••• ..,.al'I., aramda 
:..._.-. •'i. J T.tı• h kk d -:11-1.• 1 k da \(ı-.ıı araa.cuı.Jlıll r,JmJ ... l~t1 J-a a...Ln 1 81hir b~ak ve taklarla süslüdür. "lli1teveccınen yo a c;ıa. .gı. a tn a JU-.ı Aman cep nıvazörü kuman - man kruvazörü, ilerliyerek a-özden kay RljS kıt tı K nsk Oat ..... , -• • ftl*cl!fınthin Mlm'i:riJ 

ifa ~ ...... hftl-. Hat Rlisie'mft- 1tema tad1osuaan 9erl'lin: haber ta- 'llna, müttefik filesiyle harbi her hal- bolınuştur. fhelerinada •.,_ ?rınah kAtave ..1 a de ..Ulank MGUn fzıtesme malt. 
'i•• ....... decek 1 d . h b" k de x 1 tt•;;.· . ıe ı ıac:rı are • .evam L- k ·ı . ı .. &n-.t.i.fM 

ltur9nuzu a-örmek için sakallan OoI ~ku~ e o ursa enıı ar ı ço guze a.masını emre 'l'>uu yazıyor. l>aris, 1'1 (Radyo) - Jlontıvideo- ediyorlar. Diier' e91'1!t9lerfi ~fi -mece arar ven m11 ol4.N~ 
dlll'9aktadır. ııddetll ve mühim olacaktır. Beklemek- I«ontevıdeo, 1'1 (Radyo) - Urull' dan Mabet vetlliyor: h" b" hldiCe bnaııqtu 12-1-9~ par.wtell aOJIO .. ıt Jl 

Sltmt !f (A.A} - K.ıaicumhur • .ıaahi'!,~iJiz llıarp .,...Heriaio "I>,,. ray hOk6meti, Graf Von Spe~ kruva- Admiral Graf Speenin bareketindeıl 1&1a~aiJi,ırl 7 (A.A)o - FıaJhdir~ ~ ... .anı INbıt matlk•M .MO' 
lsm.a ı.- asa a•I• •ı 111 1'lluı _._,...,. r...ı ~ 11181.,_ llrl~On mahallt saatla 8 de lımandan enıel kruvazörün mUreUIQatıadan Ubek kumandanlıfı bir tok illa.ta- miada •• 1aPllaeaM1'. h Mtrr'-
detinde mOhendfılerlmlze ı.l'fl duy- rerllmemektedfr. Ffanatz ann Dun - ~kJlıp sitmu~ akal takll.iıa:d• bar~ kiti ile bdtdıa ena.k 'l'a:q. '4-'• ~ mOtrueleii ilıtlTa eden ve t&nk - ..... tallmla alan• ~elfa l'lzclı 

-..ı "8rk ZU'hlw da gelınek İngiliz d.eniz bin cı.vamınca mevkuf ~ --M-.:jn 
11 

• 71 i ~. Nflel MrfJdltl tAkdlr 
dutu takdir hlslerinıf l!lfMt mwul'r'I' iltihak bn. t• Ut! tte b "ldi i UT Ahaan ulirll1• pnülfne .-aı9W& - laıta mttcehMz huaust sen hOcum 
Bay Sau•a1a ırttcfeki tatzda ifade bu ~"'Mvetlerit ~ 17 (A ~ )ı:..._•Graf V-0n B~':evri:e gr:~si ·sahilde vazife 1"lftlr. kollan ihdas etmiştir. Bunlann vazi- ddeir~~libine ~ltlf tt..J~dak •til tak 
y rta ı rdır · on evı eo, · · • · ' Lo d 17 (R dy ) S t · · f 1 · S tl · t 1 1 H 1 · - 1Atlf - ... a.. ~ u Uf a . ,, . le ası saati yaklaSt~ cep ·eferi yaparken ingilizforin Hıcerl:ınd n ra, a o - aa yırmı e erı ovye erın ayyare er e e ıın ikJa 1 arUrllllı 1.._..0 ~ 

- Erzurum clıaaQICA ...,n•t • .,~nın çı m .~ Atım b\tıli.,...W. ~--..,. .-. ~·V)'~- &1JıQM biı ta•• ki civarın. asker ,.,t~elerine mani ....: a1ld aatte 
lıını i&.aWea. aerw• Wkik . _.... ':=- inde D'\ınkırk Pranaız sırlı1ısının ve *6N. Adınlral Von G~ S.-. ~ ı.ak!1"· l'ııilbdJ;'anın dif~r mer - yapılacaktır. ,_. ~ 

•nt1 lllıldkl • uYk ve smaç ver- - t~liz Ark Ruvayal tayyare gtmisinin vay ıulanndan bet mıl ötede bınbırı- keılennde ele buna mQmud .kel&ar G tmı , _._ t. 
itlr •..ıeJnııetıım umumt btlnye, Ulusal fBtı"Mf.kin aııtması, yerli ma- . . . · . - . ni takiben ititilen iki infilaktan so•- "hdaı etiil ... ktir ayn men fls.,ın~ zıt~ al• 

· k rr kla kl · enginde bekledıklerını görmüştür. Al- · biade Waa•aı. ıa •Mıd Mtı8 
ti i••tf.rlf aıualJdıt. ı tı .a~ gerçe eşır. • • maıı harp gemisinde 100 kadar bah- ra münttebatı tarafından batınlmıt- Helıttıki, 17 (A.A) - Sovyet b.. . 1 b" • e. . 

•im memlek.- ,.,.ıan fiınen _ Gehr:nden en az yü1.de beşını artır. . . . tır talarmm uzak ıi~lde • ...._yetii veaaık e iftıkte yiftni ~ . iç{mM 
.,.ıyelı durmadan faalıyet g~termek- . d&ı.aml&a mUruaMIM IMflııİdı6.\~ , 

UfeP hıft.ft flelf llıtmllıln clatnra dfk tedtr Bir harbe tut mak imkAnı kı~- E'L .. .J takviye tıtalariyle taartııza geçtik- • 
kati _.., ... , ...... .-., • .,.. men bavaya kısmen~e vu·rete bath· Raeteri~ %C yı ılı leıi anl&fllmaktadır. ~kai halde aaklann• tapu 9clll 

G(ffve _ Karaköy JWlrçalan uki - '7:tlft elan ftçileri Türkler temin et • d ' · Londra 17 (Ra.ı ... 0 ) _ Alllhalb- orveç kaynaklanndan ge1n ha - ~bit ola.atlıkç& .._, .... 1llıiİo 
d . dlıi dl T i ... ı. ır. ' ..., M lı . aalacakalrdır. 

en tıakdırle seyre r . o!'N rO-- '.11 "-· Nevrork 17 (Radyo) _ Admirnl tın a$ewtf •-l ~ teb)ijde; betler ....... Fınl&ndi1• il•-- K ... #• • • • 

zerdhı yalnız bizi deiil bütfla din- Diyebilirim ki şimeadifer inşaatın- Graf S :1 İngıiliB harp gemileri Admiral Graf Spe ile hari>eHA in. larl ile t.t&bak etmemekt.edir, Di .. ua .- • h~kkı aahıplennın bir 
1ad• ıeçme fen ..neıillden sayıldı. ia Tun mt!hendisMği heP meseleyi ıı.rası•:.e ~=n\e'lldeonun kasa sulan filiz kruvazlM'Q Bkaetel'iD zayiatı ter tanlftaa fGP .. yeılmlr iri Fiıalan- :-' k~~ idaıreye mQra11atla bq 
C:uıaiuriyette açtılımı% rftzergthtal" haHetmete telAlliyet tmtihanını Er - 'tM'iclnde mOthit bir deniz harl>f heti zabit olmak üzere U kiti ö)I .; db"Blılar bu mıntakada •llaim iatih- a an~ı at mal etmeleri llsundır. 

•P liri birinden zor biri b!rindeıt ~urum hattında vermiştir. Her mu- ,·•kua ııreıeıeii söyleniyor Bütan 9 sabit 23 yaralıda• nııuetw Bir ki111i8r inta eblif)erdir. Ayrıca ha - Gta)'r~ kmenk~lOn v~rgi ve ~ ka. 
'--.ıMtJ ı ı k "b" Uh d" l,,.· te k ilk .. · ' • "ld"t· . nun mil ellefıyetlen satıcılara Te !Jq~ ·ı o mupr. .e gı ı m en s ıA anca en Y Alllewika A lmatt ~emisirıin akibetini llaataae aemiai, knıvas6Ff1a yamna ber •en ı ıne ~öre Finl&ndıya cum . . . 

S..Un • Sivas hattı mühendisle- ek eser meydana getirdikten sonra beki kt ci. aöaderilmi§tir buırelai KyCJlti Jtallie lto.-Sn mahaln 1bde ikı buçuk . dallil~ ve fer.al' 
,... için iftihar olunacak bir eser- olaunluk imtihanını vermiı sayılabi- eme e rr. • uatle 14,45 de Finlindlya tady08Ua harçları alıcJ7a. aıt elup ilaalı •edeli 
~. alatya d,ur,._ llilhasaa EP- lir. da eöz söyliycektJr. defaten ve pefmen w...._ıntr_ 
raa••diai ı.. ,.ca. ...aiı' aayılacak Bu balmndan şim ndifer mil.h,n - Cumhvnew bUhM88 :Finlt11diya .. Şartname ·~ l/SWO . ~ 
tıitlsle doludur. Erzurum a-U.Z..ai- dlalerimizi tebrik ederim. Kendile - B R ,- s T o L ordusuna hitMıeteeektlt. CaMJtuın- ıtibaren. herkuiD aön~ içla 
lu tethl olmakta ıınlıi Wiıllert:- ria• k&lbl Ceşe'kkill''emni bu beya - ilinin zevoeıei M•tl•m Kame 'bustltt dairede atıkta YeCQri ...UWıln" 
llbi 1llr çefftten Jıel& 11i1a4e klvrı • natla ifade etmek isterim. llllhendis.. ı.ea bir bitalN! irad edffe1r 1'e J1oe1 satı da p.rtua~ ;vazı~ • 
........ tft'lft l:lttttn bt!anmızdaıı Htfıt dtter tubelerindekr 8HMafla- R p , o {( l u n r.' a mOnasebetly!e askerlere le41ye ,.. ı~ı.Jl ıafiieakip alfteri tkale b .. 
U.ttlncllır. ,.._ Mfumın bffhana- n da tendi iMisaaılan•• e• ytll11ell ketleri gönderecektir. delinı vermedili ve,a vereıaedilt 
Atma Pingen boiazlannm inşaatı eserlerini tahakkuk ettirerek mUhen • Roma, 17 (Badyo) - RıWann Mtrette .. )'it lllenluıı tekrar 1!__ rtrlr 
fen ka.tinin ve insan azminin na- dislik seviJoemizi 1lw istikamett• ke- o s M A N J y I! · mfl ... "8 .._,..a:ra ı.a-&ap • ar-
dir e .... ri olarak temap olunma - mal derece•• ,.Mettmeleriwf ister- L aze, temiz, ucuz tırmacta eft çolt bedel vereni'ıı Ozeri-
ta de... rim. • • ne ihaleai yapılarak ~ ~· 
Bunilfı &'Örmek vatandaşlanm i - Kays.tl'i, 17 (Radyo) - CaJraeri.. J R K E c ı , de 1 aA ç kuk edecek ihale farkı hıç blr ha\. 

tin ytı1ıllek iftihar ve ilesidir. baştan Uf& ~mlffır. Ha'l. Cum- u hacet .. r.t.Utf:m Yecibeainf iti 
Bunllıı tetkik etmek mUhendialer hurreisf.,.iz , M"llt $ef:mfz fnönflnün Bu llf'ı iki~ •iitltlcirl Türld7eaia • 9llEi ohlcW etmiyen ..... iden tahsil olunacak-

~in dM iatifade mevzuudur. MU - Kayseriyi teşriflerW aabır.:ızlıkla er L;· . e..-.gJ• Her f{jr/IJ tuvalet br. Daha &&la malOmat almak i~ 
lıendllB •debl7atımız bu eserleri beklemeıtedir. • 1 ~il ... •ıl • )"enler dainnrizin 989/ 21-77 •rıtı 
*tın •ııya fen &lemine cesa ~ ... 17 (...,.oJ - Millt Şefi- .tlr f 8fl eri doıfMDa lllOracaatlan lUzumu irb 

tanı••· miz lnönl, bvgln öğleden son .... Si - 4 4 bd •• .....,.. .... . ... 1 ı' • ........ Hamdi Nüzhet ......... ••· ............. .-- ..... 
Bn .. m hattında bUtflıt it ve mu- va ordu evfruie veril.en danslı çqt. • 

ldfaldpt Türklere alddir. Serma- tereClendinıitler•l'I'. Oten.inıl&ı _..,.. .W.INW..._ ..... + Çanrar 
t.,t, dl lnpat ve 7f1ksek fen- Pek netel ı~e• çay siyafeti ak- Wifta Eıe ve fimı'ın.t 'a otellerde ........ _ "..-Y 

~ ne•etl, her IMVf intaat lcjn il- şam 1"9 vata kadar de'fam e~- H .... iy ....... at.. .... ot.u.ilt ... h... w.aı ...... Sıhhat ec•ane·ı· 
,recek 41enct f .W .... # G 
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ÇiFTE NiKAH 
l'lllllıldeki hariluılida muvaff alayetleri ve oen ve :neş'ell buJqla.rı,. 
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F:. G. soaJllSO!l'U en b'1Uk temill 
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'J. a)')·a r ın~ması 
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m "Anlaşma 
Tahm,. :ı.tktaııle Wr ıouvattakıyet kaunmıfbr. 

tJYNIY'ANLAR 
Vl KTOR FRANCU - GABi _,.LAY - PIERRE R. 

Aynca: twı.tf• •ı fh ınuıfkıli v• etlan..U 
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Muğla vilayetinden: 

. ~· 
r 

. Muğlada yeni inşa ve tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mobil-
.reyi cami kaloriferli otel, gazino ve lokanta binnsı 2 yıl müddetle kinı.ya ve· 

f. rilmek ;çin seneliği 500 lira olarak artırmaya konulmu~tur. 21 12,.:13~ 
'erşembe günü saat on beşte Muğla vilayet encümeninde ihal~ olıınnc:ık
r. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet makamına ve f ı;:Jı:ı malil
ınt istiyenlerin 1\Iuğlo. hususi muhasebe müdürliiğ-üne müracaat evleme-

12 15 18 21 4503 

lzmir vakıflar müa.ürlüğünden: 
Yol bedesteninde k}~in 160/2..J ~o. lu mağaza mayis 9-!0 g-ıtyesiıw ka

jdraya Yerilmek üzere miizayedeye çıkarılmıştır. Senelik kira:->ı 200 !i
'.ır. !halesi 19/ 12 /9:-i9 ~ah günü saat ondadır. 

Taliplerin yüzde yedi bııçuk pey akçası ile Vakıflar idare:.ıiııP. müra-
ıen~fZları. 12 15 18 4306 

~':::."----.... ----------~------------------------------~ ~c';Salihli beledive reisliğ"i n'1en: 
l - Belediye tanzifat işlerinde kullanmak için münakasa ::ıuretiyle 

az kullanılmış bir kamyon alacaktır. 
.. 2 - Hoffl, ford, şevrole markalar tercih edilir. E\·:;ıaf ve şerait kai-

rnesinde zirkedilmişti r. 

~ - Sikleti 3-5 tonluk arasındadır. 
4 - 25-i2-939 gününe katla; milnakasa devam edecektir. 
5 - Satihk kamyonu olanların ihale gününe kaclal' belediye.re nıüra-

cııatları ilan olunur. 16 18 20 22 4566 

Gümrük Muhafaza gen ~ı komutdn
lığı Istanbul levazım amir~- ğ ~ satın 
.. alma komisyonundan: 

Miktan cinsi muhammen fiyat İlk teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. günü ::ıaat Ş(!k)i 

4000 takım yazlık 22000 00 1650 00 22 12 939 15 kapalı zarf 
elbise cuma 

846 c: c < 465:~ 00 350 00 c: c 16 açık eks!!tmı> 
cuma 

1 - Gümrük muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarıda gösterilen 
iki kalem yazlık eilıi~e eksiltmeye çıkarılmı~lır. 

2 - Numune ve şal'tnumeleri komisyondadır. Görülebilir. 
a ·- ı~tekl iler kapalı :wr fl:ı. iştirak edeceklerin 2·490 sayılı kanunıın 

otuz ikinci nıaddt:'~in~ sröre hazırlıyacakları zarflarını bir s~ai. 
evveline kadar komi:-ıyona vermeleri \'C açık eksiltmeye gire
ceklerin ilk teminat makbuzları kanuni ve:;ikaları ile birlil(t'! 
Galata rıhtım cadde~i \'eli Alemdar han ikinci kattaki komisyo-
na gelmeleri 4 8 14 18 9911/4408 

Aydın vilayeti dain1i 
ninden: 
Tutarı 

Lira 

Tahmin kıymeti 
Beheri 

Lira K. 

Adet 

.. 
er.cu n€-

Cin~i 

2600 6 50 400 İk i kic;ilik okul sırası 

Yukarıda cins ve müfredatı yazılı dört yüz adet orta boy ilk okııl sı
rası 4.1.940 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle ek:';ilt -
meğe konulmuştur. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün İzmir maarif müdürlüğüne ve 
Aydın maarif müdürlüğü kalemi ile encümen kalemine müracaatları 
ilin olunur. 18 -21- 24- 27 

, illlllllllllll lllllllllll lllll llll l lll il il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

I f ZMİR ~ 
i PAMUK MENSUCAT =: = = ~ Türk Anonim ~ir '~eti = 
§ Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. § 
§ Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik = 
§ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte = -~ olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. 

~ Telefon No. 2211 ve 3079 
! T el~raf adresi: Bayra 1< 1zmir 

---------------
= -= - -- -

Gayri menkul üzerinde hak tale ~ 
'indt> bulunanlar eller indeki re:::mi 
e:)aikle birlikte yirmi gün içinde 

madığ111dan bilmiiza:rede satılarak !airenıi;ı:e müracaatları Jazımdır. 

şuyuun i;ı:a)esine mahkemece karaı 

verilnıi~ o lduğundan 22-1-940 pa;ı:ar 
tesi günü .'~at 11 de Çe~me ..;u)h hu 
kuk mahkemesi ~alonuııda satışı ya 
pılacaktır. Bu artıl'mada tahmin olu. 
nan bedelin vüzde vetmi!': be'li ni~ . . . . 
betinde bedel verildiği takdirde tu 
libine ihalesi yapılacak . Aksi takdir 
de satış 1.) gün daha uzatılarak ikiıı 
ci artırması 7 ~ 940 \!Hl':?<•mba g-ü. 
nü ayni :::;aatte gene dairemize.le yapı 
iacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak tale. 
binde bulunanlar ellerindeki re~mi 

\"esaikle birlikte yirmi gün içind 
dairemize müracaatları lazımdır. 

Aksi halde haklarında tapu sicil· 
'labit olmadıkça paylaşmadan hariç 
kalacakalrdır . 

Aksi halde haklarında tapu sicili 
.. bit olmadıkça paylaşmadan hal'iÇ 
alacakalrdır. 

Keza şuf'a hakkı ~ahiplerinin bir 
r 'l.arfında daireye müracaatla bu 
.:ık l arını i:,:timal etmeleri lazımdır. 

Gayri menkulün vergi \'C sair ka
un1 miikcllefiyetleri satıcılara ve 
ii;ı:de iki Luçuk dellaliye ve ferağ 
:ırçları alıcıya ait olup ihale bedeli 
efaten ve peşinen ödenecektir. 
Şartname 10 1 ~)-10 tarihinden 

tibaren herkesin görebilmesj ıçın 

.çıkta ve gayri menkulün evsafı da 
a rtnamede yazılıdır. 

İhaleyi müteakip müşteri ihale be-

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
ıiçin palto, perdesij ve İyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

Vapurların isim ve tar.ihleri lıak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olıvier ve şüreka~& 
Limited 

tf VAPUR ACENT ASI 
Atati1rk caddesi Rees blnaBl 
T el. 2443 

Leındra ve Liverpol hattan l~tn 
piyasanın ihtiyacına g5re vapu!'l.an· 

1 mız ı<efer yapı:ıcakl~~dır. • 

~AYIN OKUYUCULAR DİKKAT! .. 

Mil i piyango bayiliği 
Etiman kıtap evi 

Mi:lı piy :ıngfl hiletierinizi (Etiman kitap 
evinden a t ınız!) 

Hükumet caddesi No. 50-52 
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Yılfı,.şı biletleri de satılmaktadır. :'imdiden teda rik ediniz. -- ·--~ 
K eza şuf'a hakkı sahiplerinin bi 

ay zarfında daireye müracaatla bu 
hnk!annı i;;,timal etmeleri l:lzı~dn 

ielini vermediği veya \·eremediğ. 

·urette gayr~ menkul tekrar 15 gün ·----• 
Ankarapalas 

1 Gayri menkuliin vergi ve sair k[ 
nuni mükellefiyetleri .;atıcılara V f 

yüzde iki buçuk dellftliyp ve fernt, 
harçl arı alıcıya ait olup ihal" bNl<'' 
defaten ve pe~inen ödenecektir. 

Şartname 10 1 !1 lO tnrihindeı 

itibaren herkesin ~"jrebilmesi ıç n 
açık ta ve gayri meııknlün evsafı da 

-artnaınede vazılıdır. 

. İhale\·i mUtcakiı> müsteri ihale be-1 • • 1 

delini vermediği veya \'eremed:ği 1 
,urette gayri menkul tekrar 15 gi.i•ı 

müddetle aıtırnıayn kr nulup bu ar
tırmarla en cok l>Pdel •;er ı ;., ;; .. n ·i
ne ihalesi ~rapılarak :ırada tahak -
ktık ıırlecek ihale f ı 10 lıic bir hük -
m0 hacet k<ı lma l<sızın \'ecilıl'!;ini fa 

etmiyrıı mli~tcr'clen _tah ~ il ~ıltınac_:ı~-ı· 
tır. Daha fazla malıınıal n rr : k ı · 1 ı
\'enler dairemizin !)!~8 ' 1?5 !l'l .;a•·ılı 1 

<ln~ya ına müracrıatları hizurru iltın I 
oluntır. 

ııü ddetle artırnıayn konulup bu :ır-

•ı·mada en ço}S ede! verenin Uzeri-

ı • ihale-ıi yapıla rak arada t~hak -
uk edec<'k ihale fal'kt h 'ç Lir hük -

':le hacet kalmaksızın Yecibesini ifa 
' miyen mü::tericlen tahsil olunacak
r. Daha fazla malfımat a!mak i~ti

ı·enler rlairemizin 939 / 30-1:"3 sayıl ı 

. ! tın l\ l'. 

·---------~--------------C oktor 

M. Ş~vki Uğ'ur 
ir nci sınıf d .:.th·· ı ı has· 

lzm ir PPVlersokak ~o. 82 

Telefon No. 3286 

H a~ta arını sabahtan itibaren 

ve gece \akti kabul v~ muayen~ 
eder. 

,,, 

= = :: 

. Lo ve Pasa anesı 
En nı t •. ~kü lpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan• 

~ ~1 ~c pastahan~m ı~ oir ·dle ~'t~vası sar_nim!yetini haiz'. temizliğ~ ve nefasa. I 
~! ıle beraber 1 ıa tıerı tr.hmınm çok fevkınde ehvenclır. Mevsım mtinasc
lıetiylc taı temiz ve modern bir s-alon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ~de
cek zevat sözl~rimiıin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

/RRAl/f.\t ~ENNUR 

ll6' Ü (~ E l L İ T 

Ali ıza Evcim 
lzmir: Y enı Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cila, gt.b·d, sağlam olarak ve aan'at icaplarına 
~öre yapılır. 

Rankalcır:ı mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
an-.::ak n.üct:llit J..Lİ RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

- Sioaris ü~eri11e lüks albiimler yapılır. 
- Mürsseq .... ·, irı <ıİ•uı <:ni'l f' ...,l•k gÜzt>!l ik ve sürattır. 
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M. Tevfik Bay kent ~ 

Telefon 
3332 

1 

l· 

lı~ 
/ ) 

''9~ ~ETALLU 
•• '~,' Bol ışı k ucuz , . d 

ısz;ı temın e er 

'''''''"''" c., 77 / 79 

-----
-----
-= 
~ ------E: 

~ ------------§ 

~ 
§ 
= -= = = ------= -----= = -
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