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lngiliz tayyareleri .Alman 

Askeri muhasebeciJik'er Göğüs göğüse harp edildi. İngiliz 
tstan!~111~:: <~~~~~~k- 8efer _askerleri fedakarane harp ediyorlar 

berl_ik takdiri~de ve l~z.umu halinde 
., yenı asl)erl muhasebec'likl(' r ~ası 

hakkında ~ir kanun İayihası !ıazırlan 
maktadır .. Yakında Büyük Millet :Mec
li:sine 1evk olunacaktır. deniz kuvvetlerine 

hücum ettiler 
Alman- tayyarel~ri, bir netice elde edemeyinc ~, alç~k
tan uçarak balıkçı g~milcrin ! mitralyöz ateşi açtılar 

~~~~~~~~----~~/'.-.... 
Kont Ciyanonun 

nutku 

8. Eden 

oo- -----

Bir seneye kadar 
Almanlar, harp v da ni4i hadiseler 

yüzünden sili h · 3 r1 hırakm~ğa:; · ·. 
mecbur olac ıklar 

--...-oo*oo-""'""'--

Sati ye şirketi. .. 
. 

250 bin lif'ayı iade 
~decek 

İstanbul, 19 (Telefonb) _._ htnnbul 
deniz ti'caret mahk61l'lesi, Denizbank 
için 250 bin liraya satın :ılınan Sati\•e 
binnsının bedeU olan iki yüz E'lli bin 
liranın sirketten istirdadına karar 
vermiştir. 

- =·*·=-
Amerika 

1=ıcaref Vekilimizin 
tanbul Tı'caret 

huzur ile 
odasında 

bir içtima yapıldı 

Is· 

mühim 
1 tanbuJ, l 9 (H ususi muhabiri -

mizden: Telefonla) - Bugiın tica
ret oda~mda Ticaret Vekilimiz Bay 
Nazmi Topcuoğluııun huzuriyle mü
him bir toplantı yapılmıştır. Vali Dr 
Bay Lütfü Kırd ann reisliğin(i.e yapı. 
lan bu toplantıya deri, manifatura , 
ve makara tacir ler i de iştirak etmit

lerdir. Vekil. bizzat bu tacirlerle te
ma ederek k~ndilerine sualter .sor -
mu"', ihtikar mevzuu üzerinde ehem 
mi~ cUe du.rmu ve tüc-carlar-m itiParı

lnrını dinlemistir . İhtikar için orta
da hiç bir ebeb inevcud değil iken 
man·f atura fiyatlarının yük'selmiı 
olma~ı mevzuu bahis olmuş, 'liıanifa
turacı lar : 

-Devamı 2 nci Sahifede -

RUS - A 
-Ruslar, 17 bin kişi daha 

kaybettiler 
-Finlf!rle harp etmek istemiyen iki Rus piyade 
alayı isvan etmiş ve zabit 'erini öldürmüştür 

!'f o!\kova, 19 (A.A;) - Tebliğ: sadiyle miihim takviye ktn' e'"l 1.. ve ııım_.. ..... 
18 kanuouevvelde Soyyet kHaları tanklarla hucuma geçmi~l r..ı d ptı -

Murnıansk istikametinde Pobıamonun kü rttilmüşlerdir. Bu ceph 1de 2o :::> \")et 
85 kılometre cenubundaki Pitlcajarvi
yi işgal etmişlerdir. 

Diğer tatikarnetlerde kilçük keşif 

müfrezeleri arasında milsad .. mel{'r ol
muş ve.Karii berzahın.da ~ic!detli top
çu ateşi kaydedilmiştir . . 

Tayyarelerimiz muhtelif bölgeler
de faaliyete geçmiştir. 

Baltık filomuz Bjorko bölıcesind•"' 
sahil bataryalarını bombardıman et-

İstanbul, 19 (Telefonla) - Fransa- ' larda demiştir ki: miştir. 
nın Tahran elçiliğine tayin eui!mi~ o- - Harbin netice:'incle zaferden e- Helsinki, 19 (Radyo) · - F'iıı !Jtndiya 
lan M. Hello, Tahrana gitmek üzere nıin bulıınuyoruz. Bir ı;eneyç kadar başkumandanlığının tebliği: 
Fran:;adan buraya gelmiştir. Sı> fir, ga Almanları, harp ve dahili hftdi<:e)er, Sovyet kuvvetleri. Kar<•li berıahı ıı-
zetecil.erin suallerine veı·di&i cvevap- 1 -Devamı 2 nci Sahifede - -da Mannerhaym hattını ) annax ınak-
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zerine varmı 

20 Kanun°vvel 1939 Çarş<lmha 

l ........ ._.__ .... h_ö...,.r ......... D ___ ©ı_h ..... ö_O __ lf __ H ___ a_~-:-b----~~11f'~,a-Oc~-ı. r .... lrre_rü_j 1 ~ug~kü ~ro!amO 1 
Vi Rye clisi 9 Şu- 1230 ~:o;;,am,.. memleket··~ 

Sevkiyat için va- 12.35 Ajans \'e meteoroloji haber .. 

batta toplanacak pUr bulamtyorlar 12.60 i~~~ müziği (PL) 

Şehrimizdeki Hiccarlar htanlıııla ve 13.30/ 14.00 Müzik orke:stra. (şef' 

l • h ara iskeleJpı·e Revketmekte oldukları Necip Aşknı) 
Bazı büdce erın gene aynen mu a- mal\'() a:re için vapur bu lLrnamakta - 18·00 Program 

l ""I · 18.05 Memleket; ıuıat ayarı, ajan• 
n sistem 12 Aman avcı tayynesi 
avalanmıştır. Ha\ a m har b si çok 

çiddetli olmu:;-tur. Bu muhar beve iş

tirak eden 12 Alman avcı ve bombhtdı 

h • { dırlar. Kadeş vapııriy e ve ~' ersm ara-{ aza edileceg~; ta mın o unuyor lık seferlerini yapan iki vapurla yam- ve meteoroloji haberleri 
18.25 Türk müziği 

""ı"l!t)•et. umıımAı nıecli=-inin toplan- mektedir. lan sevkiyata rağmen p<::k çok e~ntia-
" - Çalan !ar: Vecihe, Fahire 

tı t :,rı hı· "şubat ol·.ıı·ak tesbit edilmi~ Yeni vıl Lüclce::.i, hususi idarenin nın limanda kaklığı görülmü5tür. F ·' " ·· · ı d er~an, Refi kFersan, Cev .. tir. Vilayet daimi enciimcnj ve husn- ~-ıllarclanberi devredile gelen muh- Şehrimizdeki tüccarlar, devlet e- det Çağla. 
man ta.}.}are.:;inin Hel'golanrl ü:osUn- - Başlarafı 1 inci salıifc1le -

d muhasebe müdürlğü yeni yıl bi.id telif borçlarına ııazaran daha sı]o , niz yolları umum müdürlüğüne rnü - 19.25 Konuşma (Dış politika ha .. 
de mevcud Alman hava kuvvetlerinin - Biz, hiç ihtikar yapmıyoruz. cesinin tanzimi ile meşgul bulun - tutulacak, inşaat vesaire fasıllarında racaat ederek vaziyeti bildirmiş ve ber'.eri) 
yüzde ellisini teşkil ettigi te.sbit olun- Demişlerdir. Bunun üzerine Tica- m!ıktadırlar. "39 "·ılı büdcesinin tat- mühimce tenziller yapılacaktır. Ba- ge,·kiyatı temin edecek vapur istemiş- 19 40 

T 
- v .ı . ürk müziği: Fasıl heyeti bikinden haı•ıl olan netice ve vergi- rem kanunu ile memur maaşlarında !erdir. 20 20 

. Temsil: Kahkaha düşmanı. 
!erin tahsilatı için sarfedt'en mesai da tezayüd husule gelmiştir. Turis- Haber aldığımıza göre, umum mü- Yazan: Kemal Tözem 

muştur. l'Ct Vekilimiz: 
Alman re,ml tebliğinr.le son günler- - O halde niçin maııifaturaya 

de mühim Alman zayiatı sebebiyle ~ar- yüzde 20 zam 'yaptınız? 
sılmış olan Alman kuvvei mancviye~i- Di)rerck :-;ormu,.tur. Müzakereler 
ni korkudan kurtarmak mııksadiyle onunda Ticaret Veki i Bay Nazmi 
Aman tayyarelerinin dun ~ r f n1ril- Topcuoğlu, şu mühim sözleri söyle -

ile \'ilayet icraatını gö teren bir rle tik yollar vergisi tahsilat ve varida- dürlükten şehrimizdeki şubesine ge - 20.50 Konuşma (Haftalık posta kr. 
·apor hazırlanmaktadır. Bu t'apor, tı, muntazam şekilcle toplanmakta- len cevapta Karadeniz vapurunun tusu) 

yeni yıl büdceqiyle birlikte viln;\·et dır. Meı·sin hattındaki iskelelerde Jııılunan 2ı.ıo Müzik: Riyaseticurnhur ban 
umumi meclisine verilecektir. Hazıı·lanmakta olan yeni yıl ma - malları almak üzere Payasa gittiği ve dosu (Şef: İhsan Künçer) 

Vilavetin iş raporuna göre 939 yı- li hüdcesini ndevredile gelen borç~ dönüşte zmir limanına d:l. uğrıyarak 22.oo l\Iemleke tsaat ayarı, ajans, 
miştir: terenin şimali garbi mıntakası üze -

· · B ·· k" T .. k" • C hnriyet' rmde uçarak büyuk ha\a muhaıebesı - ugun u ur ) e um lmda 700 bin kiisur lira gibi büyük !ar hariç olmak üzere iki milyon lira y::ıpur bekliyen emtiayı alacağı b!ldi - haberleri; ziraat esham _ 

(" J 

·ıptıkları naziler tarafından bilrl"ril- h kfimeti, eski umumi harp .zam~. -
tir. İngiliz hava nezareti bu habe- nındaki jandarma hükOmet.ı degıl-

bir borçla giren hususi idare müdür- raddesinde olacağı tahmin olunuyor. rilm.:ştir. tahvilılt, kambiyo _ nukut 
lüğünün bu seneki vergi tahsilatı , Bir habere göre, imkan görülürse , ---aaaaaıuaıaaua.,_..__ borsası (Fiyat ) 
geçen yıllar derece:indedir. Maaş - maarif, sıhhat, ziraat ve baytar büd- Yerıı· mal lav_ 22.20 Serbest ı:ıaat. 
lar, hususi eşhaı:ı borçları ve cezalı celeri, geçen yıllar vaziyetini muha- pazarı 22.30 Müzik: Mendelı:ısohn Keman 

d ' 1th lAt · · "h" t dbırler alı-kzip etmiş, hiçbir Alman ve İngi- ır. a a ıçın mu .1m e . 
10tyyare~inin bu mıntaka üzerinde yoruz. İhracatı takvıye etme~ \.e ar~ 

ı. ·ıc1· · ti tırmak için de ihracatcılar bırlıklerı 
hisseler, her ay gecikmeklerle öden- faza edecektir. • Konsertosu (Pi) 

Ve pıyasa 23.00 Müzik: Cazband (Pl) 

nı m ırmı~ r. v .. k ti ı· 
· li · l d · · d Al kuracagız. Dürust hare e ere e ı -~ sıma enızın e man . v . . . --------'--,..-==OOı==>-~--~-

· ·İ ·ı· d · k tl mızi uzatacagız Bu elı, ıstıyen dost, 
ın ngı ız enız ·uvve e- . . ·. . 

' ~ h"' d lt k" . ıstıyen de kendı hareketıne göre t ucum a a ı ışı yara- d 
. k" . d .. 1 .. t·· T düşman olarak kabul e er. 

O Z ÜM: 1
• dışı . e ko muş _ur. aarrul - ihtikar yapanları ticaretten me -

. enız ·uvvetıerı ara'll!lC a 
~reyı c~ . . . nedeceğiz. 

1 il k alıkçı gemısı ve 1 ıtalyan 
• r me·dı. Garp l . d -...rşer ce D 1~S1 n e 
"~ ....alıkçı gemisi Ye bir motör -

1801 Üzüm tarım 
260 M. Be~ikçi 
103 Santo Eı·gns 

r J{ -Baf tarafı 1 ir.cj sahifede - . 
"' ·t r. Bir tanes· müstesna o:- ki sırtlarında Alman <leırive ku'' 

~i iJ~ğer düşman tayya~eleri vetleri ile Fransız keşif kolları ara- Su& :ı 
- Almanlar, son hczımet- ında. göğus göğ" , muharebe ol 

.Z başka bir .şe~ yapanın - muştur. Küçtik makineli tüfenk ve 160532 
. Yı.balıkçı g mıl rı,ne ta:ırru- sonra el bombalariyle biribirine hil- No. 

. et saymaktadmar. Yalnız cum eden küçük kuV\·etlerin çarpış- 7 
}o~nis"ne on bes bomba atıl- ması c k siddetl· olmuştur. İki Al - 8 
ı l" • 1 .. t . l t • .. l 

Fi. 
8 
9 

10 25 J ~ ~ıtr~ ~·o.~ ıı .~şı .. açı mış ır. man zabiti ile bir kaç asker e«ir al~n-
Jr, ~e. uç. kı~ı olmu~tur. . . mış, Fransız hattına getirilmiştir. In- 12 

9 
10 

B ORSALA R 
8 50 13 
7 25 8 25 

11 11 25 

PARA RORSASI 
Sterlin 
Dolar 
F. Frangı 
Liret 
l:sviçre F. 
Florin 
Rayşrnark 

Bclga 
Drahmi • 
Lev 0 

Çekoslovak Kr. 
Peçeta 
Zloti 

Sevinçle görüyoruz ki, 'l'ürk piyasa
sında bazı müesseselerin ~pekü!asyon 

23.25/23.31) Yarınk iprogram ve kcv 
panış . 

gayretlerine ve fiyat ihtikarlarına rağ- ~------"'----------
5.2375 men, Sümerbank yerli mallar pazarı, İh k k ...,. 

13 o.36 devletçe kendisine verilen vazifeyi t' ar om~syor.ıu dün iç· 
2.9675 1 dikkatle yerine getirmekte, fiyatları tim:ı e f 
6

·
7575 

hala eskisi gibi tutmaktadır. J~a!kın Vilayet ihtikar komisvonu, dl.in 0ğ-
29.30 ihtivacına normal fiyatlar dahılıncle 

1 
d . 

69.2520 · ' .. ·ı e en sonra vah B. Etem Aykutun 
cevap vermek hususunda gosterı en reisli-. d t 1 "ht·k:-

21.62 
0.97 
l .6025 

13.60:> 

23.8075 

t 't" ı·· · takd' d .· gın e op anmış, ı ı ar suçun-bu ı ız ıg.ı ır e eı ız. d k k . ., . . 
an evra ·ı cmısyona verı.en uç mtl-

-=*=- essese sahibi dinlenmiştir. Bn miiesse-

1 d ~eler hakkında vakında karar verile· am cektir. • 

Katil hakkında idd·a ma
kamı bunu istedi Kont ~;ısımlı bır balıkçı gomıs. de giliz askerleri. l\Iajino hattının ileri 11 14 25 Pengü 

taiak batırılmıştır. . . hatlanna yerleşmekte , Fransız kuv 1 N C l R: Ley 0.97 Halkapınarda biı" sazlıkta anası 
J.t1 , 19 (Radyo) - İngıhz hava vetleri buradan geriye çekilmekte_ 632 :vı:. Atanrn':l 7 50 8 75 Dinar 3.175 Binnazı parasına tamah ederek lıoğup 

Ciyanonun 
nutku 

.d deniz nezaretleri tarafından n~şre- dir. 559 l\I. j. Tar:.:.nto 4 50 7 75 Yen 31.34 öldiiren Seyfoddinin şe'1rimiz nğırce-
diJen tebliğlerde dün şimal denizi iize- Cepheyi gezen bir Fransız muhar- 113 j. Taranto mah. 7 9 25 İsveç Kr. 31.0825 za mahkemesindeki muhakemesi bit -
rinde uçan Alman tayyarelerinin t:ca- riri, cephede havanın çok soğuk ol- 90 R. Franko 6 875 6 875 Ruble miş iddia mul.amı suçlunun iclam ce - tereddüd etmediSı: halde Bay Mus. 

- Baştarafı 1 inci sahifede -

ret ve balıkçı gemilerine hficum ettik- duğunu, İngiliz askerlerinin dizle_ 56 B. S. Alazraki 6 50 8 znsiyle tecziyes:ni istemiştir. Müdafaa aolini bilakis kendine çizmiş oldu-
Jeri ve cenubi İngiltere üzerinda uç- .rJne .kadar çamur ve su içinde fl"cla- 25 Anriko Alyoti 5 5 Not - Bugün Esham üzerine mua- cln yapılmış ·e kararın tefhimi için ğu eaaalara daima -dık kalnıııtır. 
mağa te,sebbus eylediklel'ı haber ve - karane harbettiklerirıi uı:ı çııluıblc ıı· r.ıele yoktur. Stop hizalarında rakam muhaKeme 24 ikinci kanuna bm:ıkıl - Kont Ciyano İtalya ~le İspanya ya. 
rflmpkf,.n;,. .Almnn. CC,jJ h.tUVtt.GOrU Tını gördüğünü, İngiliz kuvvetl erinİ ıl 1475 yekun bulunmıyan dövizler i9'n fiyat teıı- mıştır. kınlığından, gaye beraberliğinden 
Adrniral Graf Von Spee hezimetinden en mükemmel harp vasıtala ·iyle mi.i- 1G8926 eski yekOn ~il edilmemiştir. bahsederken bunu kuvvetle tebarüs 
sonra Almanlar, mühim tayyare hü- cehhez olduklarını, harp vac:ıtal~rım ------ A k t• ı • ett/riyor. 
cumları ile İngiltere ile diğeı· memle- çok İYi kullandıklarını tesbit etmiş- 170401 u. yekun H v g Zl rr_ c 1 a ! l Hariciye nazırının nutkunda mut· 

ketler arasında güya ticaret münak:ı- tir. z AH ı RE: Dün olrc:::ım mah1<0'TI oldu laka yeni birşey bulmak lazımsa biz-
lAtını sekteye uğratmak maksa<liyle K d l } • PALAMUT Havagaz1 fabrikasında belediyece ce pek malum olmakla beraber di. 
ticaret gemilerine saldırını~. faka".: ba- ana a asker erı 120 kental 275 415 ·aptırılrnakta olan inşaat yakmcla so- Urlarla Balıklava köyünde amcası yelim ki bu yeni noktalar olsa olsa 
hk avlamak.la meşgul masnm in.:;anJ::t- ~ Ruhır11fı 1 inri u1.hif .. d .. - 30 ton bakla 4 1875 4 2:5 ıa erecektir. l\Iakinelerin, otomı:ıtik o- l\lehmed çavuşu bağda uykuda bulun- fU iki esastan ibaret olab'lir: 
ra hücum etmişlerdir. Bu esnad.'l. bi- neral ?ırak Uğen, gazetecilere bcıva- 124 Ç. hakla 4 1875 4 23 ·nklrı.rın bir çoğu da monte edil:mistir. lduğu sırada beynine tab~nca_ dayamak ı -İtalya_ Almanya ittifakına ıa-
taraf gemiler de bornbnrdıman edil- natta bulunmuş ve şunları söylemiş- 62 Ç. smmm 15 50 N'ihayet iki ay sonra fabrika, yeni ma- suretiyle öldüren Hilseym oglu Hay - dık kalacaktır, fakat bu sadakat Al-
miştir. Serili ti adında küçiik b:r motör tir: 30 Ton fa._u]ye l6 25 ' ine ve tesislerle faaJ,iyete geç~cektir. rullahın şehrimiz ağır ceza mahkeme- manyanm Sovyetlerle münasebeti da· 
bomba ile batırılmış, Noçevz adında - İmparatorluk ordularının Yanı- 50 Ç. Nohut 9 sinde cereyan etmekte olun muhake - ha ileri görünmemesi ve bilha

11
a Sov-

bir balıkçı gemisi de batmıştı?'. Krogi başında düşmanla çarpışmak için 23 ton P. cekirdek 3 50 mesi sona ermiştir. yetlerin Balkanlara doğru b'r nüfus 
adlı balıkçı gemisine mitralyözle ateş cepheye gidiyoruz. Hak ve adalet !- 1330 B. pamuk 56 62 Faik Üstün, Hüsnü Evlioğlu, :\Iehmed Hayrullahın alacak meselesinden 
açılmı!J, fki kişi yaralanmıştır. Alman çin harp edecdiz ve bablarımızın Harmandalı, Muharrem Ard:ı St?Çil - muğber olarak bu cinayeti işlediği sa-
tayyareleri, ingiliz tayyareier~ yC'ti - halefleri olduğumuzu düşmana i.sb&t Men eme lde mişlerdir. nazarı dil<lrnta alınarak on sene ağu 
şince muharebeyi kabul etmiyerek kac;- edeceğiz.> Mııhacirlerin i.<;kd.m: bit olmuş, fakat yaşının ki.içüklüğii 
mağa başlamışlardır. s· k da Muhacı·r ı·skaAn" 'f!•e ş h . . k d"I 9ô h . hapsine karar verilmiştir. 1 r s p ne e a .... ' t v e rırnıze sev e 1 en . o mu acır Taskın Star ve daha üç o.!lıkçı ge- ..... • ailesi kaymakam Bay P.uhinin takdi-
mi&ine de müteaddid bombalar atılmış - Ba~to,,.!'lfı 11·n,.i sahifrde - p--rfİ s<çİmİ 

Ze'zele re sayan gayreti ı:ıayesindc kısa bir mitralyözle ateş edilmiş, Taskın Star sililhları te · " me~bnr edecektir. Bn-
telı:ıizcisi ölmüştür. raya gelirken Roman) n<lan geçt1m ve :Menemen (Hu.,usi nmhnbirlm:zden) ıııi~dtl~t içinde. mı.ıh telif köyıerde :skan 'Evvelki gün öğ'le üzeri Dikili ka-

Bu meyanda İtalyan bnnchrah Kı)(l- Romanyayı çok kuv~etli v~ sakin gör- C. H. Part:si kaza mer1c<·z :rtaı·e he- clılnıı~ •. kc.ndılcr.ne 0 hın, f'aman, er- zasmda dört saniye süren bir zelzele 
da Valanfinya vapuru da bomhnrclı - dtim. re~; seçimi kavmaknm B. :~uhinin hu- z~k venlmış, ayrıca nufus başına ııak- olmuştur. 
man edilmiştir. İngiliz tayyareleri, şid Gazetecilerin diğer bir su li le ce- zımı ile yapılmıştır. Hararetli ve sn- clı muavenet te yapılmı~tır. 
detli ateş açmak suretiyle Alman tay- '\aben ele: mimi geçen münakaşalard n sonra Kaymakam R ıhi köy köy gezer~k 
yarelerinden bazılarını hasara uğrat- - İtalyanın ha1·be girmiyeceği ka- lilek! r tesbit ed'1mi . idare heyeti :ı- muhacirlerin iskan muamcl·i~ı ile ala Pamuk satıı!arı 
mış, bir tanesini de düşürmüşlerdir. naatindeyim. Fransada Ti.iıkiy,,ve ve 1alıklarınn Ahmed Knrnclayı, Hüsnü kadcır olmuş. ve bu sureti knrdeşle- Dün borsada 56 - 62 kuruştan 1330 
Bu tayyareler, bulutlar arasınch kay- Türklere karşı mevcud seı 1pati ['it- Evlioğlu, tı-ırahim Güçlü, :Nadir Gı.iıı- rimizin minnettarlığını kazanm!ştır. balya pamuk a.stlılmıştır. S~n. hafta 

İcra etmesine müaaade etmemeıi 
şartına muallakbr. 

2 - İtalya BalkAnlarda başka bir 
büytik devlet nüfuzunun birletmeai
ne muarızdır , ancak Balkanlarda 
yalnız kendisi nafizükelim bir dev
let olarak kalabilmek rçin Balkan 
devletlerinin aralarındaki ihtilafları 
hallederek sarsılmaz bir kütle haline 
q-elmelerine ve bu suretle kendisine 
de icabında kaf & tutab:lmelerine pek 
taraftar değı!ldir. 

Bu ikinci nokta Balkanların vazi
yeti ve yakın inkişafları itibariyle 
çok mühimdir, bu mevzua yakında 
tekrar avdet edeceğı"z. bolmuşlardır. tikçe artmakta ve kuvvetlenmı:!ktedir. düz, Muharrem Aı da, !ılusbfa Pey - Biz de bu genç ve çalışkan lraymaka- içinde akala nevı pamuklarda 1k1 kuruş 

Evelina ve Setlav romokörleri de Demiştir. nird, Kemal Onur, murahh!lslıfi'a da mı takdir E:deriz. kadıır bir yükseliş görülmfü~tür. Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

••.•_••ı•s•L••A• M TARiH~ _ j ~hiJ darbenin . Itmda ser:;emledi. Ay- vermek değil, onun islamlığa daiıil ol- ııı idi.. Ömer, sertliği, şi<l<leti, ıısabiye- Çünkü Ömer, tehlikeli idi,, kahra-
•••E'l!ll••••:m1D1m::.11••••mmmnmm~~~~ı:::=m•&•!Sm- iJLiJ&'.:WWW;e YA = ...-w••?CM!M ' 

- ı-••••••1••-~ ni za
1

manda ondan korktuhu için hiç mamasını temin etmekti. Nitekim Haz ti, kahramanlığı ile şöhret bulmuştu. mandı. Müslümanların en kuvvetli düş 1 
ses çıkarmadı. Hazret II::ımza oradan ret Hamza gittikten sonra oradakile- Kendisine Hattabın oğlu Ömer den ili- ınanı ve ayni zamanda söylediğini ya-

Hz Muhamme ayrılarak knre,·qiJer:n kalabalık olduk- re: yordu. Ebu Cehil, kendisinin amcası par bir adamdı. Mecliste bir alkış tu-
• ]arı bir yeı c geldi.. - Ne yapıyorsunuz!.. -d-adi- Hiç idi. Bir gün Kllreyşin ileri gelenleri fanıdır yükseldi. Ebu Cehil, Hazret 

M. A h 111 - İş'+iJor musunuz -'liY~ baiiırdı- ona ilişilir mi? .. Ya bize kızar da müs- Hazret Ömer de dahil olduğu halde ömerin hissiyatını körüklüyordu . 
y AZAN: • y a" "8!D•1:1iliililiiilmiltiill Ben lmn<lan sonra resuliiekrcmi hima- 'Uman olursa biz zarar görmez miyiz? \azi~eti göriişüyorhırdı. • 

ye ~deceğim .. Ve ben de mtislümanım. İslamlar kuvvet bulmazlar mı?.. Hakikaten islnmların aı·tması ve is- _ Haydi git .. Ben temin ederim, 
-77- ki; sen, İslamiyeti kabul etmedikçe, O, Alhhın bir peygamberi oıarak ge. Ebu Cehilin endişe.si, bu cümle ile lamiyetin, genişlemek kudret ve isti- :>en muvaffak olunca hediyelerini ala-

Hazret Hamza evvelA Hazret Mu- bu, ne benim nazarımda kıymetli bir liyor. Al'aha yemin ederim ki, kılıç- derhal tavazzuh etmiş bulunuyordu. dadını göstermiş olması, Kureyşiler i- caksın .. 
hammedi aradı ve onu K abeye yakm şey olur, ne de senin. Cenabıhakka la bC'lv ölcfü::üp davayı kaybetmezsek, Hatta. kendisine yaptığı hıı.kareti bi- çin günün en mühim endişesi olmuştu . 
bir mahalde bulunca ; yakınlığını temin eder. onu bizim. elimizden al:ı.m::ızsınız. Ebu le mü"ı:ımHha ile telakki , decck kadar .i.\fözakerenin mevzuu şu ~di : Hatta beraberce kalktılar ve kabeve 

--Söyle, söyle ne oldu? .. Ben se- lü.zret Hamza, bu cictcli sü.~~e:. kar- Cehil de Hazret Ifomznmn sesin:n du- kul'l1az davranmı~tı. Halbuki Hrızı-et - Bu işin sonu hyayırlı değil.. Ha1?1 giderek bir putun önünde yemin etti-
nin amcanım .. İşte dQşmanmdan in- şısındn şaşırmıştı. O zaten mın~ııman- yunc::ı gelmişti. Hazret H~mzanın bn Hamza artık tanı bir müsliimanrlı. Ve zn onlara iltihak etti. Muhammed hı- !er. Ömer kılıncını ku5andı ve Haz-
tikam almağa geldim.. lığa karşı ka~ben çok. zay'.ftı. Bılh.assa sözleri, müsriklerden bazılarım hay- onun islam dinini terk etmesi imkan zim ~abt~dlarımızı, mukad~esatımı:ı ret :\fohammedin ikamet ettiği eve doğ 

Dedi.. Resulüekremın bu sözlen, o?dakı bn re•e, bazılarını ua hiddete sevk dmiş- ve ihtimali kalmamı~tı. tnhkır edıyor. Bunlara manı olmak ı- ·u ::ıi.iratle ilerledi. 
Resulü Ekrem başını kaldırıp am- temayülü i):ice t~hr~k etmiştı. Ora~a, ti .. İçlerinden bir kısmı Hazr2 t Ham- )!üsliimanlar, Hazret Hamzanın çin mutlaka Muh~mı:ıecl.i ölclürm~k la- l3u sırarla karşıdan gene kendi ak-

casına baktı. hemen tekbır getırdı ve bu sure:ıe ıs- zanın üzerine hücuma kalkıştılar. da kendilerine iltihak etmesiyl~ sev;- zım .. Ve bu vazıfeyı kım ya~acaksa, ·abalarından Abdullahın oğlu Naim 
- Benim kimsem yoktur. Beni bu- tamiyete girdi. Bunu müteakıp hıç dur Bu sırada Ebu Cehil ortaya s.tıl _ nirlerken Hazret Ömer de Hnzret Ham kendisine bin dane deve ile bın okka ';eliyor du. 

Junduğum yerde rahat bırakın!. nııyarak yerinden fırladı ve Ebu Ce- dı: zayı takip etti.. altın verilmeli.. 
Dedi. Hazret Hamza; hile yaptığını iade için onu aranıağa f 

1 
.1 

D kuı ı Hamz"' h?J'Jıdır. Hazre1 Ömer!n nile efradından bir Ömer, derhal yel'inde:ı ır auı: - Niçin. Latü Uza namına yemin baqladı. - 0 ımva~ ı~ ... ,.. • 1 

H B nun veqenıne hakikaten fena kısmı mii.,llimanlığa girmislerdi. Fa- - Bu jşin hakkı dan :mcak Hatta-ederim ki ben sana yardım etmeğe N"hayet sokakta karşılaştıl:;:.r. az- en o • . . ö 
geldim. Seni himaye etmek i tiyo. ret Hamze, Ebu Cehilin üzerine yürii· muamele etmıştım.. k. t bunu Hazret Ömerden tamamiyle 1

1 bın oğlu mer gelir .. 
\1. B i 1 dil Hiddetinden titrivordıı .. Elindeki Dedi. Fakat Ebu Cehil'n 1 undaki ~zliyorlardı. Çlinkü Öm •r, islamiye - Dh·e bağırdı. Hazırun sev:nç için-

r : B::~ee~l~a~ l~in yemin ederim ke~anı hasmının baŞına vurdu. Ebu a~ıl maksadı, Htızret Harnzıay:ı hak tin hnkikaten korkulacak ir dt!şma- de id'1er. 

Naim, Ömerin haline lıaktı: 
Belinde kılınç \•ardı. Ka ~la"ı ~atıl

mıştı. Gözler·n ifadesi bambaşka idi. 

- Arkası ı·ar -
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Rriiksel. 19 (Radyo) - Rolçika 
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Stalin 
rt,:. ..... 

H 
Türk dostluguna (/ 

arp meclisi, Pariste Çemberlaynin i.~.~,!~{9"::.tdy~~r'{;~ .: 
ak gazetesi, Stn i ·n, Tur· d lug • t• k• 1 t ı d na büyük birkı)m \erm k olduğu-

hariciye nazırı Spah, parlamentonun JŞ ıra ıy e op an ı l1U \'e bu müna eb tJ, Tuıki)e ile 
bugiinkü içtimaında Finlaııdiyamn Rusya arasında yak nda i b"r an-
t ğradığı taarruzdan bahsetmiş ve bu Jaşma yapılacağım haber V' rnıe tedir. 

hareketi takbih ettikten sonı·a, Belçi- M ı· o J d • • • • d ·· b k ·· ·· b •• •• } } d Moskova, 19 (Radyo) - Stalln. 
kanın bitaraf kalacağını ve ancak bir ec ıs, a a ıyen~n rıyasetın e uç uçu , saat sur muş ve utun mese e er e önümüzdeki perşembe gtlnil altmış ya-

tehlike ile karıılaıtıtı takdirde hu ıi- b• f • k• b k t •• h d ] şına giriyor. Bu münaseb tle burada 
yaseti terk ederek, mevcudiyetiııi lco· tam ır l ı r muta a a 1 muşa e e o un muştur tören yapıJacakbr. 
rumak için derhal siliha sarhılacahtını Paris, 19 (Radyo) - Birakaç giln B. Çemberlayn, bu izahata fevkala- giderek Fransız başvekili B. Daladi- layı Çemberlaynı tebrik etmiştir. *·---
ve Hollandaya vuku bulacak er an- ev 1 F 1 . 1 t · ı · 1 · · · t t · "dd t .. .. D ı d' Çe be e1· il y h • . . . . Bel . k b ) Ve ransaya Jre mış O an ngı iZ de bir alaka göstermiştir. ngıltere yeyı z.1yare e mış, uzun mu e gorUŞ· Sa ıye, m rlayn şer ın~ m - angçe ne rı 
gı bır tecavüzün çıkaya vu u u • ba kT B ç b 1 dil Lo ·· t·· -muş gibi telakki olunacağını ll\ylemiı, şve ~ 1• • em er ayn, 11 ren başvekili, Majino hattında Alman kuv muş ur: .. kellef bir ziyafet verm_i~tir. Bu ~i~·a. 

b 1 t f d 11 .dı.ıetle aıkı•lan- cephesını ve bu cephede Alımın kuvvet vetleri ile harp etmekte olan ingiliz Parıs, 19 (Radyo) - Yuksek harp fette, Çemberlayn, tngılıtere harıcıye Açı 'dı fakat Amerika hu• 
me us Kr ara ın an yl u ':I r . b .. . . . L kT 
mıştır. !eri ile temas eden İn~iliz ileri hatları- kuvvetlerini de teftiş ettikten so)lra mec ısı, ugu.n .ıngı!ız aş\e ı ı B. nezareti müsteşarı Sir Aleksandır nurı'a tatmin edi'emiyor -o*o-- nı teftiş etmi~tir Cephede baı:1kuman- . . .. Çemberlaynın ıştırakıyle saat dokuzda Kandogan başkumandan general Ga- . • 

- - - · bu kuvvetlerın kumandanları ıle go - 0 1 d. . . t• d , ' Vaşıngton, 19 (Radyo) - Amerı-

p • b d.. dan ve Fransa genel kurmay baıskanı .. il F s h t' ı teftiq .. a a ıyenın rıy~se ~n e lt>P an!l1ıj va melen, ingiltere erkanı harbiye: umu- ka hariciye nazırı Bay Kordcl Hul 
artı gru U Un ruşm ş, sonra ran ız a ıarın .. uç buçuk saat surmilştUr . . . s· Ed t F 

ıreneral Gamelen tarafından karşıla- . . .. .. . . · mıye reısı ır mon roıısay, ran- japonlann Çinde Yangçe nehrinin 
etmış, Parıse donmuştüı. B t la t d muht rt l ıer · · · 

t 1 d nan ingiliz başvekili bır mitralyöz bö- . . . d u op n ı a, e 1 mese e sız hava kuvvetlerı erkanı harbıye reı- aşağı kısmının ecnebi vapurları se-
Op an 1 lüğü tarafından seİamlaıımış, sonra Dun. akşam harı~ıye neznretın; müzakere e~ilmiş ve ta~ ~ir.fikir mu- si Vilimen, İngiliz sefiri Sir Kampen, ferine açılmasına karar verdikleri 

Ankara, 19 (A,.A.) - C. H. Parti- otomobille Majino hattına gitmiş, bu başvekıl B. Dal~dıye ~~rafında~ı ." tabakatı muşahede edılmı~tır. Fransız hariciye nezaretı müsteşarı hakkında Amer"ka hariC
0

:\ e nazırlı-
si Meclis Grubu bugiln (19-12-989) hattı ırezmit ~e bizzat general Game. Çemberlayn şerefıne mukellef bır zı- Meclis toplanır toplanmaz, Daladiye Sanpeni)e Doril, hava nazırı Kil!\ ğına maJUmat geldiğini gazetecilere 
saat on beşte lreiJJ vekili Seyhan me- len tarafından vernen izahatı dinle- yafet verilmiştir. Graf Spee harbinde ingiliz donar.ma- Şambr ve bir çok yüksek rütbelı ingi- söylemiş, ve dem "ştir ki: 
busu Hilmi Uranın başkanhtında tep. mfftir. B. Çemberlayn, buırllıı başvekalete sının ihraz ettiği muvaffakıyetten do- ı:z ye Fr. nsız zabıtanı bulunmustur. Yangçe neh 'nde vapurların işle 
landı. ~ mesine müsaade edilmesi, A~r.t ~ 

llk defa söz alan Hariciye Vekili Ek t T •t Al h •• k A t• japonya ~rasındald son vazh ~ 
Şükrü Saracoğlu, son dün)'& hidiıe· s er orpı osu manya u ume 1 mahsus hır tebeddO e sebeb oJ. lm~ c. 
lerini ve bilhassa bunlar mevanında Bu hususta daha esaslı maluma 

t• d" " bizi uzaktan. yakından alAkadar eden ızar e ıyoruz. 1 
hadiseleri izah ederek umumt ı:cyeti Admiral Graf Speenin ateşine en Polonyada mü'itakil bir Polonya hü· * ~ ~ 
tenvir etmiştir. .. Almanlar : 
K~1~;:ğ1:üut~a~~~ :~:i~:~:ı~uis~;:;; çok he def olan gemidir kômeti tesis etmekten _vaz geçti Şiddetli yasafa ra ~~n t 
ederek Millt mildafaa işleri hakkmda Londra, 19 (Ra<Jyo) - Röyter a - bir mermi daha toplardan birine isa- Londra, 19 (Radyo) - Son haber- edilerek red cevabı alındığını yaz. b J 
etraflı beyanattı\ bulunan ve mütead- jansı yazıyor: be tetti ve topu atı bırakmakla be- lere göre Almanya hükumeti, Polon· makla beraber bundan sonra Lehli- men ya ancı ra )' 
did hatiplerin gene bu mevzu etrafın- Admiral Graf Spte ile harbeden İn- raber, onu idare edenlerden :sekiz ya arazisi üzerinde nazi himayesin- lerin bir umumi vali idare inde ) a- / ı · [ • f " 

·1 th• t f . 1 b b" t d' n arı ( ın ıyor a ., . ede \er, i 
daki uallerine cevaplar veren millt i'l iz gemilerin elen en mü ış a eşe ne erın ö ümüne se e ıye ver ı. >:>U de bir Polonya devleti kuı maktan Şl\'acaklannı geniş Polom·a arazi -
müdafaa vekili general Naci Tınazın maruz kalan Ekster torpitosudur. mermiyi üçüncü bir mermi takip et- vazgeçmiştir. Lehliler, tayin edile~ si~deki Polo~) ahların, me;kezi Var- Londra, 19 (Radyo? - Dün' di t~abet 
izahatı, grup uınumt heyetince alkış. Muharebe hatladığı andan itiba • ti ve torpillerden ikisini muattal bı - cek bi rAlrnan valii umumisi tarafın- şova, Karakovi ve Randan olmak Al~~n radyo u, ecn bı ı:adyo .m i~lo Ha 
)arla kabul ve tasvip olunmuotur. ren Admiral Graf Spee, hep Eksteri raktıj'ı gibi, mürettebattan bir çok dan idare olunacaklardır. üzere üç rnıntakada teksif edilecek- lerı~ı d~ _le~e~lere çok ıdcle~h .c rlar f 

Vaktin il rlemiı olması dolayısiyle hedef ettihaz .etti. İngiliz torpitosu, kimseleri de yere serdi. Bu mermi- Nazi zimamdarlarından Stepan, )erini, bütiln Polonyalıların, bu da - \e~~ecegını b!r kerre daha ~ıldıı: IMJkt ki den.e; 
ruznamede mevcud diter maddelerin dU9manın ateşıne ceRurane mukabele nin isabeti çok feci oldu. Gemi ku - Berlinde çıkan Borzin Saytung ga - racık sahaya nakil olunacaklarını ya- Spı er, yasa8:8 rağmen ha a d u s layy 
müz keresi gelecek celseye talik edile- ediyor. Ve hazan de taarruza geçi - mandam, soğuk kanlılığını kaybet - zetesinde Lehlilerin istikbalini tayin zıyor. Bu ) üzden binlerce Lehlinin rad~oları~ı d~nleyen Almanla~ gön. iştitetl 
rek riyasetçe celseye saat on dokuıda yordu. Bir aralık, lnriliz torpitosu- m den harbediyor ve düşman gemisi- eden Almanların bir Polonya hükQ - açlık, sefalet ve ha ta ıklar yüzün - düğünü, şımd~ye kadar bu §ekılde eden dt-a 
nihayet verilmiıtir. nun köprüsüne isabet eden bir mer- nee ateş vağdırıyordu. Biraz sonra ' meti kurmak için Lehlilere müracaat den telef olacağı şüphesizdir. reket edenlerın hapse atıldıklıı. dır. 

mi, köprüyü parçaladı, köpfü~Un et- · . . w bundan sonra görülen v-e yakalaı ~dan d 
aooa rafında vaıife batında bulunan on bir mermi daha ısabet ettı, sagl~.m oo- !arın da ayı:ıi suretle hapis edilecekle- "° 

Demiryollarımızda nef•r yer49 serildi ve birçok kimseler kalan toplar, bu sefer efradın gos- lngı·ıtere hu·· kuA metı• rini söylemiştir. 
de ıtır surette yJralandı. Fakat , terdlti f evkalAde gayret sayeıinde Sk F " d 
bunlar bile cesaretlerini kaybetmedi. elle dolduruluyor ve metanetle en • Ci pa J o g a 

Son zamanlarda JlÖrU'en ler. Jjatti iki ayatını birden kaybe- dahta devam olunuyordu. Fakat bu R 1 o kı b Al 
hh kınd ir : · ~ediiia • a~~. Ami itJ G,..ar Speenin de, Amer ikaya 240 Jokomotifle 1 O bin oya a atıran man 

tee Ur ya • den tee81or duyduJqnu söy1Uyor, ar- bayii hasara uğradığı anlaşıldı. Dilş- tahte bahiri kaybo1du 
edıJecek kadatlanndan af dileyordu. Ara - man gemisi, saf nizamından çıkarak, vagon ISmarladJ Paris, 19 (Radyo) - Sknpa Flot 

Ankara, 19 (Hususi muhabirimi~- dap bir ~aç dakika geçmeden ikinci nehire iltica ediyordu. ı:manında Royal Oak adındaki İngiliz 
den) - Salahiyettar makam tarafın., , oo- Londra, 19 (Radyo) - İngiltere ha b •. ı mühimmat hakkında ayrıca on harp gemisini batıran Alman tahtel-
dan verilen maldmata före, Ankara- B ı k t ld ? hükumeti, Fransız topraklarındaki in- milyon ingiliz liralık sipar·şıer veril- bahirinin, günlerdenb ri beklendiği 
Haydarpaşa ve Afyon yolcu katar· rem en nası ur ·u U giliz ordusunun nakliyatı için Amer;. miştir. halde üssüne dönmedi i soyleniyor. 
ları ile bunlann devamı d.iier tren. ~i'"' • kaya 240 lokomotif ve on bin vag n Muhimmat nazırı ingilterenin, ni. Tahtelbah·rin, son günlerd •ya bir tor-
Jerde son zamanda ıörUlen teehhUr- ısmarlamıştır. hai zaferi t~min için blitiın ku,·vetle- pile çarptığı veyahud da deniz ta) a-

l en sebebiyle tedbirler ittihazı husu- lnailiz tahtelbahiri Bremeni kaçırınca, bir Bundan başka yeni tayyarelerle da rini seferber ett;ğini soylemiştir. rel rinin attıkları bombalarla batırıl, 
sunda tetkıkler yapılmakt~ır. Ea- e 00= dığı zannolunuyor. 

k ş hir - Çukurhisar arasında mec. Almcın lıtr,ıvaz6rünü batırarak G Romanya-İtalya 
burt ray deiittirme ameliyesinden f. • • b 1 • b t 
te-.enad eden bu teehhür, ameliyenin z 1rarı telci ı etti 0 e SJD eyana ) Ticaret muahedesi imza· 
ona ermesiyle bertaraf edilmiş ola- Londra, l9 (Radyo) _ İngiliz bah-ı Diğer bir habere göre Alma~la~ı.n 

cak ve trenler, muayyen zamanların- riye ne areti, Almanların Bremen vn· 4900 tonluk Düseldorf vapuru, ıngılız lanmak ilzere 
da hareket ve muvasala ta başlıya - puruna tesadüf eden ingiJi·, denizaltı 1 deniz kuvvetleri tarafından Atlantik 
caklardır. ıemisinin hattı hareketi hakkında şu Okyanosu cenubunda yakalanmış ve Alman Ög., retmenleri de b h 

A Bükreş, 19 (Radyo) - İtalya ile 
aflTma Q Romanya arasındaki ticaret müzake

Toros silrat katarlanndaki teeh - malünıatı vermiştir: bir Arjantin limanına götürülmüştür. 
hilre gelince harp vaziyeti •ebeb!yle İngiliz denizaltı ıemisi, Bremen Ya- Bu vapurun mürettebatı ):okt~. Mü- disesini talebe ve haklı oös-
Semplon Oryant katarlannın daıma puruna tesadüf edince: rettebatın Alman harp gemılerınde ol- T o 

eleri sona ermiştir. İki memleket ara
mda akdolunacak muahede, bugün
erde Romada imzalanacaktır. 

teehhilrle gelmeltrf, bu katarlanıı Dur ı malan muhtemeldir. f ., [ / 
devamı olan Toroı seferlerinde de Emrini vermiş, vapur durmnmlŞ, ermege ça ışmış ar Bir Rus tahtel bahiri 
teehhürlere aebebf1et vel'lllektedir taın torpili atacatı sırada bil' Alman }runan Kralı Paris, 19 (Radyo) - Alman pro-1 Harbi kabul etselerdi gene mağlu[l 
ve bu seferler, bd'1Je teehhUrlü ola: tayyaresi relmit ve denizaltı ttzcrinde pagan da nazırı B. Göbels, son deniz olacaklar, fakat o vakit harp sonuna Bir Alman gemisine top 
rak Semplon katfn seferlerine t&l>ı uç~ta b~flamııtır. Bnnun üzerine hezimetini küçültmek maksadiyle be- kadar Almanvaya dönemiyeceklerdi. atb 
olacaktır. deniı,ıtı ıemisl dalm•ia mechnr ol- / talya Maarif Nazı• yanatta bulunmuş, kendini batıran Ayni zamanda zırhlının tekrar har- . . 

. • • ••• muı bir müddet ıunra tayyarenin u- Alman cep kruvazörü Fon Graf Spee- bedebilecek vaziyete getirilmesi için Stokholm, 19 (~.A) - Stettın. 1ı -

Almlny ıalU;iı rörtılıniJı ve denizaltı tekrar rını kabul et ti nin harbi neden kabul etmediği hak- Iaz m olan müsaadeyi de Uruguay bil manına mensup Pı~anı~ adı~dakı ~ı 
B k da m"t ı l ·· ilt · d · k- t• . . man vapuru Bothıe korfezınde bır 

ıq ıathına ~ıkarak durmnsını remen A . (R d ) lt 1 ın u a ea ar yur mu~ ve emış- ume ı vermemış ve tamıratı yaptır- ' . . . 

U b k
A a.• • Utta t . ti tına, 19 a yo - aya maa- tir ki: mamı~tır Sovyet tahtelbahırının tecavOzOne 

ruguvay Q um.e,.11U pı'Q• va~r~~~da A~:a~ı:ay:aresi tekrar rif nazırı. B. Bota~ •. ~ugün Atinada - Çünkü gemi kumandanı, Uru - Brllk-;~; 19 (Radyo) - Almanya- maruz kalmıştır. 'r~hte ~bir, gemi: 
teato ettı tnslliz denizaltısı üzerine srelm~,. de- İtal.ya~ k~ap ser:ışı~ı açn_ıış!ır .. M~ guay hükumetinin bitaraflığından daki oku larda bugtin Admiral Graf ye top ateşi açmış ıse de ısabet vakı 

Parfs, 19 ('8dyo) - Almanya hO- nizaltıyı tekrar dalmağa icbar etmiş ~asım kel unan 
1 
~a; ;;aJes ~ JOrJ, şüpheye düşmilştil. Kruvazördeki Speen 'n hadisesi takdir edilmiş ve bü olmamıştır. 

kumeti, Montevldeodaki seffri v:ıııta. ve u'un zaman su altında kalan den.iz- aıvel • ııener:. d el ~l sas,ı .1 u~an Alman mürettebatı, tekrar bir fırsat tün öğretmenler, batırma hadisesini Yuaos/avvadcr 
siyle Uruguvay htQttlmetine bir nota altı Bremenf torpilleyememi,tir. ~azt~ ar;, e~ne ı . 1~v ~be~ e çı e~ı ve ve yol bularak Almanyaya dö 1üp, va- hnklı göstererek talebeyi o yolda i - ~ T 
vermiş ve AdmiraJ qraf Speenin tami- Ayni denizaltı remisi 24 saat sonra da lutal m mes~fı erı u ubnmu~. ar - tanı hizmetlerine devam edebilirler. maleye çalışmıştır. Kar Ve fırtına devam 

. . . U . ' . ır. a ya maarı nazırı, u muna -
rı ıç~n. lAzımgelen m bletı vermemekle Uç kruvazör refakatinde bır Alma~ sebetle bir nutuk söyliyerek Yuna_ • • oo d • 
gemınm batırılmasına &mil oJdutun- cep kruvazörüne rastlamış, lcaçırdıgı nistanın da İtalya nizamı gibi bir ni- Sıhhat Vekılı Antak- Nevyorkta e ıyor 
dan, Uruguvay bükOmetfnln mesut ol- fırsatı telifiye karar vermis, bu Al· zam dahilinde hareket ettiğini ltal- Belgrad, 19 (Radyo) - Son fır-
duğunu bildinnif vt tazminat isteınit· man harp gemilerine saldırmı~tır. ilk ya ~ Yunanistan arasındaki s~mimi yaya vardı tına ve kar tipinden mühim zararlar 
tir. . salldığı torpille (:JAyipzig) olması çok münasebetleri tezyid için bu gibi se _ Antakya, rn (A.A.) _Sıhhat ve tc- Bir ~asus şebekesi husule gelmiştir. Kar, pek çok yer-

Almanya hükumet~. arnf _zamanda muhtemel bir krqvazörü bf\tırmış, di- gilerin ve teşebbüslerin takviye:1i la- timai Muavenet Vekili Hulusi Alata, lerde iki metre yuk elmişt"r. Müna -
Graf Speenin süvadsıyle zabıtan ve ef ğer bir torpil de iki kruvazörden bi- zım reldiiini söylemiştir. Yunan baş- diln Hataya gelmiş, iskenderunda vali yakalandı kalit, Yugoslavyanın bir çok yerle-
radının derhal serbest bırakılmasını rini ehemmiyetli surette hasara ıığrat- vekili Metaksas, verdiği cevapta ltal Sökmensiler, parti müföttisi, hükumet Ne -york, 19 (Radyo) - İngiliz rinde inkitaa uğramıştır. 
talep eylenıi~tir. mıştır. Üçilncü ve dördfincU torpiller, ya - Yunan kültilr münasebetlerinin ve parti erltaniyle kalabalık t>ir halk ve Fransız ticaret vapurları ile harp r . }'. "\ 

-=+-==- kruvazörlerin arasın4an geçerek hop mazidekinden daha fazla takviye e- kütlesi tarafından kar-,;ılanrnıştır. -.remilerinin seyir ve hareketlerini tel 1 TEBLluLER 1 
R Al an aitmittir. . . • dileceğini, ik. memleket arasındaki Dr. HulQsi Alata~ öğle üzeri de izle Almanlara bildiren bir şebeke 

U $ • m DeniıMtı remısı, bundan sonra ha- samimi milnasebetlerin atide geniş h . . 1 • ' • tezah t yakalanmış ve birrok k·mseler tevkif Paris, 19 (Radyo) - Fransız ka-

d di 
. ti kl . . w şe rımıze ge mış ve am mı uıa - 'l' 213 1 • bl" Müzakereler! Moskova a ., Y•rınden süra e uza al,lmış, ak- ,eknde ınkışaf edecegini bildirmiş- , . t"kb 1 d·ı . ı· oıunmu~mr. rargahının sayı ı re .. mı te ıti: 

••m üzeri hadise yerine geldiği vakit tir. Bugün İtalya maarif nazınna a u: ı a e ı mış ır. Garp cephes ·nde dün gece ka~ da 
d vam edecek dtniı üzerinde kesif ya,{ tabaluı.ları Atina hukuk fakü ltesinin fahri dok· Belediyeyi partiyi, hükumet 1.ona- Dr. HutUsi Alataş lıııgün ha taba- şa~ an hiç bir had" e cer yan ctmemiş-

Berlin, 19 (RadJo) - lekiı h af· JömıUttUr. Bu, denizaltı rem isinin torluk diploması merasimle verilmış- ğını ziyaret _ve vali. Sök~en_s~~r t~ra- neyi ve diğer sıhhi müesseseleri geze- f r. 
tadanbel'i burada bulunma)Jta olan yaptıtı taarruzun muvaffakıyetle ne- •ir. fından şeref ne verılen 7., kışılık zıya- rek tetki atta bu unmu tur. P ris, 19 (Radyo) - Frartsız ka-
aeksen kişilik Buı mJlt daleaasyonu, ticelenditlne delildir. İtalya maarif nazırı, şerefine v~ fette bulunduktan onra Sıhhat ''ekili Öğleden s0nrs da Re h niya ve Kı- rargahının 214 a 1h r mi tebliği: 
bugün Moskovayıa lıarJke~ etmiıtir. BI hücumda tn •bir Alman kruva- rilen bir öile ziyafetinden sonra sa. jandarma umum kumandanı kor gene- 1khan kazalaıına giderek tetkikntta G rp c phe d tem s halinde bu. 
Rus - Alman mOlake~ırl, buncıan ıörtl batınlmıı, biri de ehemmiyetli raya l'itmit ve kral tarafından ka - ral Cemil Cahit ve va i ile Ya~ luda~ı ulu'lac;;k, oradan da l~kenderu ıa gc. lunan i er· kar kol arın faal"yeti daha 
monra :Moıkov-da 4evaııı edeee~tır. ıurette lıaaara utratılmışıır. bul olun'P\u~t11r. 1tıy1Rınıı gitmiştir. r;e"ektn-. sıkı om tur. 
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20 Kanunevvt'I 1939 Çarşamba 

iman donanması Italyan gazetelt~ri 
lz1 

, ... -~·miral Graf Spee hadisesinden 
,. x sonra k1ymetten düşüyor 

Paoamerikan 
konferansında Alnıanya'nın, ltalyaya danışmadan 

Rusya ile anlaştığını ya'Zıyorlar 
Kabul edilen bitaraf mıntaka ya ha- Pari~. 19 (Kadvo) - Romadan İı ıl)a - Almanra jttifakt :r.ıncib·~cc, (R dyo) - 'Bugilnkil dermiştir. ,, 

g,z ri, Alman cep kru- '.Kru\azörü berhava etmiş olan in- denıa kat'i surette riayet olunacak hal~"\eriliyor: .ı: .. ı 3V\•Jrunu dalı~ e ... ı;el bil<lrme i 
A m ra Graf Fon Speenin filak uzak mesafelerden i~itilmiş ve Tribona .ı:razetesi, İtalyn hariciye Vfl it~lra il~ f ·r teatı '•nde bulunma ı 

an k kma ı Almanya için tas - Monte\ ideo şehri sar ·ılmıştır. Bu en o:- Airc:-, 19 (Radyo) - Ar - tir. Hariciye nazırı, bu husustaki nok naz:rı Kont C:ianonun nutkundan ba- k iza ed rdi.> 
d k derecede muazzam l~ueno Aire, 19 (A.A) -Admi- jantin hariciye nazırı, Panama kon- tai nazarları şoylece hülasa etmiştir: hisle yazdığı bir makalede. bu nutuk- .Ayni gızete Hu \rtııın Avrupai.-

'zhk olarak tavs,f ral Graf Fon Spcenin kumandanı ile feran:-ında te!'bit edilen Amerika ka- 1 - Cenubi Amerika bitaraf -ula- tan iki ndiece çıkabi'eceğini, bunlar- !erine karı brılm. ından çıkacak her 
crkfmı harbiye i dun karaya çıkmış- ra ularındaki bitaraf ınıntakP.ya rındaki harp sebebiyle Aclmiral Graf dan birinin, ltalyanrn muvafakati hi- hangi bir vazİ\ t en italyanın mesn-
lardır. muhariplerin riayet etmemelerini Fon Spee hadi:;esine karşı ittihaz edi- lafımı Almanyanın Polonyaya taar - !iye! kabul etnıiycceğıni ilfıve etmek-

zi:}eti üzerınde hiç şı.iphesiz çok bil- İyi maluma tatmakta olan mehıt- prote:,to için 21 Amerika Cumhuri- lecek hattı hareket. l'Ul.U Ye ı.ı:J!erinin de P.u:ı - Aıman elli- tedir. 
~ük te irler yapacaktır. Bilha.:ı~a bi- fil, bunların derhal ::'\Iartin Gracia yetinin bir proteı-to notası hazırladı- 2 - Bu gibi hfL<li~elerin tekerüı-ü- 1

: ~m~n olduğunu kn~detmekte> ve \1- Ronın. 19 (A.A.) - lta1:anın Av
taraılar ilzerinde bu fena u ulün Al- adasındaki a keı ı mrntaka •a sevke- ğını öylemiştir. Bu notayı, dün ak- ne mırni olacak bir formül bulmak. nıa•ı)anın, Rusya ile :.ıılrmrk •n ltal- nıpa ! ~rli knrş 1 nd::. müs:en!df ka1-

man donanma mı itibardan düşüre- dilerek orada me\ kuf tutulacaklarını şama .kadar Birleşik Amerika Cum- 3 - Panamerik n konferansın - \·ny! 'lOn rlakik·ıdn haberdar ett' •ııi masından harbe Almanyanın sebebi -
cegi muhakkak o duğu mütalaası ile- beyan etmektedirler. huriyetlerinden çoğu ta vip etmiştir. da kabul edilen bitaraf deniz mıntn- •':1• c evlemektedir. yet vermiş olmasının ve Alman - Rus 
ri ürülmektedir. Halbuki 1939 daki Buenos A're, J9 (A.A) - Grr.f Panama konferansında kararlaştırı- kasının yeniden ih!Uli takdirinde ce- Kur:~e Pn!ano gaze e ; de. ayni m ·v- anlaşması, itaba gıyabında yapıla
Graf Fon Speenin 1914 harbindeki Fon Speeye men up 103!> bahriye- lan bitaraf mıntakaya riayet edilmi- nubi A.merika hükumctler;niıı ala- zu etrafıı.da yazdığı bir makalede ez- rak italyanın bir emri vaki karşı -
ron Spee gıb· hareket edeceği. kah- linin karaya ihracı e~nasındn hiç bir yerek Amerika sularında )'apılan son cağı tedbirler. \'Ümle şunları kaycletmek-tedir: ında bırakılmasının dahil bulunduğu 
ramanhk ve c aret gostereceği tah- hadi c olmamı tır. deniz muharebesinin uyandınlığ'ı . c!1.ımanya, ağustrıs•Jıı yirmi lı'rin- Kont Cianonun nutkund<ın -;onra ar-
lnin olunm ·ştu. '.Bahri:\ e nazırı Bay Seatto, Alman nıemnurıiyetsizliğj jşaret eden hari- Ilny Kordel liul, bu hafta nıhaye- rfc Rusva ile anlasamk istı>di~r:r.i it:ıl- tık ııüphesiz bir hale gelmi~tir. 

Bueno Aires, 19 (A.A) - Hari- bahri) elilerini misafir edildikleri ciye nazırı. bu gibi hfid ·sel erin te- tinden evvel kafi karar verileceğini vaya bilrlirmiı- ve hemen iki l: un on- Faşi t matbuatının tefsirleri bu ba-
ciye nazın Cantille. hükumetin, Ad - muhacirlf'r otelinde ziyaret etmiştir. kerrürüııii menedecek tedbirler itti- ümid etmekte olduğunu söylemistir. ra anlaşmayı imzalamıştır. H. 'buki kımdan çok m nid rdır. 
mira! Graf Fon Spee zabit ve müret- Bahr'yeliler meYkuf tutulacaklar- haz edilmeı:ini kat'i surette istemek- Vaşington. 19 (Radyo) - Bug··n 

00
_, _____ _ 

tebatını her türlü harp 'faaliyetinde dır. tedir. 21 Amerika Cumhuriyetini temsilen 
bulunmalarına mani olmak üzere Diğer taraftfın Alman zırhlısını ha Arjantin hükOmetj hariciye nazırı • ZABITADA 

l · Vaşington, 19 (Radvo) Ame Amerika deniz bitaraf rnmtakasına k!:_Vkuf bulundurmata karar verdi - vaya atmak için kullanı an ınfilik . . . • - -

1 t bildirmiştir. maddesinin Montevideoya Arjantin rıka ha.rıcıye nazırı Kordel Hul , riayet etmiyerek deniz harbi yap - HIRSIZLIK: 
ont video 19 (A.A) _ 1Itica romorkörleri tarafından nakledildi_ gazctecılere yaptığı beyanatta bita- tıklarından muharip hükumetleri pro 

:'kıuın tatblkine dair olarak yapı- ği hakkındaki haber. Arjantin ma- raf mıntaka dahilinde deniz harbi testo etmiş, prote~toname\'i İngiliz 
... ~ yanlış tef•irat üzerine bari- kamları tarfaındnn yalanlanmakta_ yapan muhariplere karsı nasıl bir ve Alman elçilerine tevdi etmiştir. 

Urlanın Gödence köyünde Ali oğ
lu 'Mustafa Kahramanın evine gelen 
bir kadın, evden löO lira kıymetind 

Tütün satışı 
Ege mıntakasındn dün akşama ka

dar satılan tütün miktarı 15 milyon 
kiloya baliğ olmuştur. Satışlar ya -
vaş gitmektedir . 

~·eti tarafından neşredilen bir dır. ~~ttı ha~eke~ takip ~dilec:ğ~ ha~ .:! Montediveo. 1.? .. <~ndyo) -. Al.-
. e ezcümle şoyle denilmekte_ Buenos Aires. 19 <Radyo) _Ar_ ndn Bırle~ k Amerıka hu kum et eıı I man cep krm·azorunun Amerıka bı- zinet altını çalmış ve adliyeye 'e - nsı Fathi~·e) i d1.h du~ilnden zabıta· 

jantin deniz nazırı Amiral Km~tro, ara ında müzakeı·e cereyan etmekfo taraf sularında yaptığı harp ve son
bugün Graf Spee gemi inin kaptan olduğunu ve bu huq,u ta mu'htelif nok ra batırılışı hakkında verilen karar 

rilmiştir. ca tutulm stur. 

BİR HAYYA NBOCULDU: KOYUN HIRSlZLlCI: 

ve tayfa mı bulundukları otelde zi- tai nazarlar bulunduğunu, henüz hakkında malumat almak ve sorgu- Kordond aAydın motorü kaptanı 
yaret etmiştir. Alınan bahrivelileri _ kafi bir karar ahnmamıs- a da ya - 1 ya çekilmek iizere dört Alman tay- Beki roğlu :!\fehmed ile nrabncı Ta-

r. Alman orta elçisi erte i nin tecridi hu uo:undaki ka~arnamc kında icabına bakılacağım söylemiş- fası, burada alıkonulmuştur. hir oğlu Mehmed, tedbirsizlik ~ ü -
zünden motöre yanaşarak çuval yük 

t ri.!iye nezaretine milracaat e- benilz çıkmamıştır. F OO= !emekte olan Halil oğlu Bahtiyarın 
i iJr ağustos 1914 tarihli karar- ** · 1" d• M P . - ın ... a:ı ru-ı ısır rens1 arabasının denize düşme.:ine ve hav 

ı~ gun olarak geminin ta mi- ç k d ,) 
Z e ya a vanının boğulnıasına sebebiyet ver -

~- 5 gUn mühlet verlime ini is- Pc.Jr"amentosu Wehmet Ali p:ışanın diklerinden zabıtaca tahkikata ba 
Y Hariciye nazırı o zaman mfi- A [ t • r_ • d J l lanmıştır. 

}dardan mürekkep bir komi marı aZVl!-ll~ en G. , . b. ..] a icen '°'P ıg"' l 
\ ,,_ f lZ_l ır yeroe SARHOŞLUK ve Sil.AH ATMAK 

r. il etmiş ve komisyon kat'i ROÇOn ar C"ğafıyor ,, J Ankara, 19 <Husu. i muhabirimiz- Karantinada Hatay 
l 'ti ta~in etmiştir. Buna binaen t ' · tr p ,..n~ll den : Telefonla) - Mı ır veliahdı . -#}, t• . ·ıt· h k k tanbul, 19 (Telefonla) - RugOn Alı Rıza oglu Ahmed. sarho'i olıu nk 

ye ~ezare ını 1 ıca . u. u u Çekoslovnkyadnn 21 Cek genci gelmiş- Pari.s, 19 (Radyo) - Fin Parla - P;en_s Me~n~.ed Ali_ ~~şa Ttir~iy~n~n havaya silah ettığından tutulmuştur. 
~ plermden uzaklaşmış gıbı gös- t• B 1 .. d hl 1 k d mentosu bu geee FinHl.ndh anın şimn- 'Kahıre buyuk elçılıgı delaletıy.e BIÇAK TAŞIMAK·. b h 1 ktu ır. un arın ıçın e r c e a 111 var- • . 

? ep -ve 'ltla a 'YO r. dır. linde ve gizli bir Y( rde fevkalade içti- Tiirkiye kızıl ay merkezine 500 İngi- İkiçeşmelik caddesinde Hurşid oğ-
: te··1deo, 19 (A.A) - .•. Grnf Alman tazyikinden kaçtıklarını ~6y- maa davet edilmiştir. Bütün mebuslar. :iz lira ı teberru etmiştir .. Bu asi.! ve 'u Samide bi rbıçak bulunmuş, zabı-

Skpekede kumtabnl~~n,tt~~~ı~ ı ba- liyen Çekler, SuriYe\·e gideceklerini, tayin olunan içtima yerine gizlice git- ınsanı teberru dan pek mütehns ıs "- taca alınmıştır. 
ırmn ararını e ıg e ıgı zaman, d F · · le d·r lan kızılay umumi merkezi Kahire 

k d ·ı 'd k. b 1 ora nn • ranııava geçerek Almanyavn mış r ı · ' KARl:s1NI DÖVMÜŞ· 
uman anı ıtgemı e ı su ay ar arn- . • - : . ---* elçiliği vasıtasivle Altes pr~nse te ~ • 

d 'ddi b~ h"-d' k t S rnrşı milcadeleye devam edeceklerını • . . . . . 
sın a cı ır u ı e çı mış ır, u- . . T , } . ckkürlerinin hı dırılmesıni rıca. et-
baylar, denize açılmayı ve ölüm m4- beyan etmışlerdır. iyençin mes e es' miıtir. 

Kahrına. nlar mahallesinde Ah -
med oğlu abıkalı Hayd r, 60 ya ın
da İbrahi n'n e\İnden üç kovun çal
mış ve zabıtaca J aknlnnmıştır. 

HIRSIZLIK: 

Knrşıyakndn Nuhbey sokağında 

Muharrem kızı I titfiye, Ali kızı Ne· 
\ 'ni nevin e ·ımiş ve b·r e ı·p çal· 
mı tır. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mü ıehassısı 

Hasta1arını 11.30 dan bire kadar 
BP.yler sokağındu Ahenk matbaa!l 

hakkak olmakla beraber mücadele - o-- k 
ctmcği tercih ettiklerini öylemlşler- 1sveç,İ avukatlar Etrafmdaki müza ere.er 
dir. Fakat kumandan, bunun üzerine devam ediyor 
kızmış ve garrı memnunlan sustur- Fin'andiya'ı mes'ektaş'arı· m Tokyo, 19 (Radyo) -Yarı reo;-
mu~u~ k' h 

1\Iontevicte, 19 (A.A) _ Graf Fon nm ÇOCU c'T"l ımaye mi :\1ahfillerde söylendiğine göre 
İngliterenin Tokyo büyük elçi~iyle 

Speenin infılfikı ve ziyaı yüzünden edecek' er . , . . . . . . .. . 
· t ı f ı t F'I k' ıapom a harıcl\ e n.um mua\ mı ara-
ınsancn e e o mamış ır. ı va 1 cep St kh 1 1n (R 1 ) B 1 k. · d ·ç· d T·. ç· ı · · 
k .. .. d k 1 .. o om. :ı fil yo - urnc a ı sın a ın e ıycn ın mese esının 

ruvnzorQn e a mış olan murette- • k ti F. ı· ı· ı ı k+- 1 f. · · · ·· k • d 
b t · f•lAkt 

1 
f'l'k 

1 
b. a\u a ar, ın anc ıya ı mes e .aş arı- ta ıyesı ıçın muza er ere evam 

Rusların iddiası 
Tamamen ası'sızd:r 

Vaşington, 19 (Radyo) - :Millet
ler Cemiyeti müznkeı·elerinde Sov -
yet Hu.;;yaııın milletler cemiyetinden 
çıkarılma<;ı hususunda Amerika hil
kumetinin. diğer aza hükumetleri 
tazyık ettiği hakkında }.foskovacln 
deveran eden şayia rnüna51ebetiyle 1 
gazetelere beyanatta bulunan Ame
rika hariciye nazırı D. Kordcl HuJ, 
Amerikanın böyle bir tazyık yap -
madığını, bu hu~u51a dair iddianın 
a-ııl ve esa ı olmadığım "öylemiştir. 

T. İş Bankasıı ın 
1939 K. Tasarruf ikranıiye Planı 

32,000 L i r a l\1 ük a f ~ t 
a ın ı a en evve ı ı a ara ıne - b . .... .. ~ 
k .. t k t . 

1 
d. -u . nın çocuklarını c becllp, hnr in nıha- olunmaktadır. Dıger taraftan ogre -

re mıyı er e mış er ır. mürette- t' k d . t ıA . . . .•. c. R b ık 
b t k .. T d d k' Al ) e ıne a ar emnıye \'e • .amet ıçın- nıldıgıne göre ~ovyet usyn a ı 

a ın e se sı acoma a ın a ı - d b 1 d - k · 1 ·h · 1 ~f ı · · h ıı· h 
k t f d 1 

e u un urmnga arnr veı·mış er ve avı ı tı a ı me$e e-:ının a ı u"u ~ 
man arg su ara ın an a ınmıştır. b h 1• 1 '·b" d ı· b' ı B k 83Q k ... h .

1 
ld ~ h 

1 
u ususta uzımge en teseu usata gi- sunda uzun milel et ı ır an aşma 

d u 1' a
1

rgto .d ışıyı 'ta~ştı .0 Bugu 
33

8

0 
rişmişlerdir. yapmak üzere jopanyaya teklifte b·ı 

e "' on evı eoya gı mı ır. u 
1 

t 
kişi mevkuf tutulncaktır. -=*=- unmuş ur. ** 
Diğer Alma nbahriyelileri Arjan- Batan V"' purlar - --ece >>> 

tin romorkö !eri tarafından alınmış Pol Br.nkur 
ve Buenos Airese gönderilmiştir o_ Londra, 19 (Radyo) - Dün Norveç 
rada kendilerine 'kazazede llazariylı> bandıralı 2500 tonluk Gritre J .. vapu-

bakılacakbr. ru, şimal den·zinde bir mayine çarpa- Pariı:ı. l9 (Radyo) _ Pol Ronkur, 
Grnf Fon Speenin .kumandanı bir rak batmıııtır. l\Hirettelıntından heş bugün .Fac:a muvasalat etmiştir. l\fu- Kemalpaşa kazasının Soğukpınar 

Arjantin to,·pitosuna binmiştir. kişi kaybolmt ş. ı!'ğ rleri 1 koçya sa- maileyh, orndan '.Kazablangaya gidt>- mahalle inrle HMan kızı beş yaşında 
Uruguay hUkumeti, Gra'f Fon Spee hilleriııe cıkarılmı tıı. cektir. Ayten, sokakta oynadığı sırada Ha-

Fas' l1 v-s ıı' oldu 
Zavallı yavru! 

Feci sekil<'e öldü .. 

KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, t ikinci te§rİn ta• 
rihlerinde çekilecektir 

lKRAMI ELER 
1 Arlet 2000 liralık 
5 • 1000 
8 • 500 

16 • 250 • 
60 • lO:J • 
95 • 50 

il 

250 ,, 25 

-
-
-

2000 lira 
sooo 
4000 
4000 
600{) 
4750 
6250 

• 
.. 

• 

1 

nin batmı.Ş olduğu mevkiyle yukarı l~ondrn. l abelle Greiz adındaki ~ , b . N k san Bodur adında birinin atı, vazallı 
k ,_ ~·ı a e em z evyor a 435 a samı su üzerinde kalmış olan kru- balıl'i.çı gemisi b mb, rclıman ccıı erek yavrunun basını çiğnerni~ ve derhal 32000 

\azBriln seyri~efain için teşkil et - bntırılmışbr. Bu ~mi in tayfasın! vardı.ar ölilmüne c:ebebiyet vermi'ltir. ırn~an11·~~T1~--~~----~~--~~~------------------~~--~ kt ld - t hl'k · t d k 1 ı ı ... ı-ğ b k · · d Al T. f bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmi• olmaz, ayni me e o ugu e ı ·eyı ora an a - a mış 0 an ııı er ı "ı gemı ı e - 1evyork, Hl (A.A.) - Nea Hellns Bodur, sokaktn at koşturarak öliimc ~ 
d k 11 k~ ı · 1 zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. ırma m ... m u o up olmadığını tet man tayyareleri tarafından mıtra Yüz vapuru ile hareket etmiş olan TUrk ta. ebebiyet vermek suçundan yakalan-

•k•e-m11e1111n.1111u•r•b•lr••:ı•ç•m•U•t•e h•a•s•s•ıs•g•ö•nllİ-ma•te•ş•: n•e-t•u .. t 81u l•mnuiiışıırt•u•r._llİlllİIİ-••-~l;el~>e;.;l;cr~i~, ~b;.;u~r~a;;.y;a~v a~r~m;.;.;;ış~la;;.;.rdı r. m ış. ad liy eye veri J mi şti r. 
- .... E!ZG .. 1 

.... illlilllİll .... IİI ......................................................................... .. 
!eri 1.rörmck için yaşırmak istemez mi-ı - Ne gibi? sormalıyım.. na ı öyle bir şey kovmuş ol a\ dı, fır at 
)-im? Diye ~orduk, o ela : İhtiyar kadının bu ifades· m hu! daha elinde iken me elevi hab r verir-

__.()yle i:se su. llerimize c·evap ver. - Haber aldığıma göre -dedi- Cc- şahsı sersemleştirir gibi oldu. Beş da- di. Ve dünyanın para mı çekebilirdi. 
- Cevap verebilecek sualler irad nevrenin Fransız casus teşkilatı bü- kika evvel bu kadar taassup gösteren Evet! .. Son dakikalarda bile hayatı pa

etmiyorsıın ki, bende yaş~ımak hakkı- ytik _bir meblağ mukabilinde birisiııin bu ih~iy~r kadını.n veleki ~ilyonlarl hasınn vazif~ ini yapmış, rehberi yak-
• nı kuannyım. fotograflarını arıyormuş.. vııdeclılmış olsa bıle beş dakıka sonra mış, vazi) etı, a\ nen ziya jşareti He 

-17- vardır? - Bu fotoğrafları niçin size ge - - Kimin?. birdenbire f'kir değ:ştirmiş otma I\ dl karşı tarafa bilclırmişti. 
Meçhul şahıs, bu işte acele ettiğı- _ Bunu int · ap iç ·n hPr halde tirdiler? .. Onları ne yapacaktınız? Bu- - Fon Emlihin.. birdrenbire fikir değistirme i ve va- l\I h ıl sahı dil " d. .. b b. 

' · · B" ·I - ., eç t -.• Şltne uşune u u-nı hükmederek tabanca ını geri çek- müşkül fit çekmi) eceklerdi,-. Bu kö _ nu da yalnız merhum kocam bılıyoı·du - O) e fotograf sende var mı. vatanına hıyanet edecek kadar il ri tün afallamıştı 
1
• "tt' _ .. ··tal d 

~ ı· k h ı· k 1 O · · d.k T b'" f k t · t hk'k •t · h b. h~ · · uru ugu mu ea an ti. l,.;midlcri bU bütiln mahvolmuş de- .} iın ahalisi ırkaıı baştan l.ıa"a. Alman- c ıyece a ın yo rn ... nun 1cın ı - - a ıı, a a 'lız a ı at yapınız gı mesı şayanı ayret ır adı değil sonra ihti" a 
1 1 

ü .. b kt , 
v k t l .. 1 k d" k b h k'k ı 1 - ~ d a· ? " r ,ac mm Y zune a ı \e ğ 'ldi dırlar a et, va an ov eme, en ıııı ur - ve unun a ı at o up o maclıgmı ög- e ne ır. nı·deıı b. 

1 
t .h tt' . , . • • ye ır sua evcı e ı: 

IIayatını kurtarmak ı'"ı·n bı·r 11 n· 1 b"t·· k" .. ı ı - 'b· tar.. renınız. n · t k d h s· · · · - ..- • - - nız c e u un oyu o< ugu gı ı nu vaz.ye arşıı:11n a m<'ç ul ı;:ıhı - ızm ırtıbat neferiniz n·cin üç 
fak ümid daha var. kaldıracağız.. - Hayır .. Bu fotoğrafların ne ola- Neferle mutabık kaldık. Aalınacnk şaşırmış kalmıştı. Bir türlü karar \e- fotoğraf getirdi? B r teki kufi gelmez 

Dedi ve fotografları gösterdi, ila- lhtiyar kadın gülümseyerek omuz- cağını ben de biliyorum. Biz ırkım Al- para müşterek olacaktı. Hakikaten yap remiyordıı. miydi? 
ve etti: !arını kaldırdı: maıı olmakla beraber açlıktan dıı öl- tığımız tahkikat neticesinde, bu işin Kocası Alman casusu idi ve gordtl u 

- Pekala!. Bu fotograflan yaka- - Ben nasıl ol a öleceğim. Binaen- mek i teıniyorduk 'c i temiyoruz .. Pa- doğru olduğunu anladık. V c kendisine işlerden, au~man teşkilatının mute - 1h iyar k~ dın bb) le bir sun! kar,ı-
yı kurtaran trt· at memuru getirdi. aleyh bu fikre metelik bile vermem .. ra nereden çıkacaaksa elbette biz de fotoğrafı hazırlamasını söyledik. Ni- med bir memuru olduğu tnhakkuk e lj. sında kalac rını hmi 1 e ed' ·nd n 
Di•·or n dejil mi?. Siz ahal'yi köyden ntnrsnnız bana oraya el uzatırız ve h:watımızı temin tekim. fotoğrafları nlıp getirdi. Bu yordu. Rinaenalc) h Fon Emil gilı1 ma- ne cevap verC'cegin· hilem<'di. Biraz du-

- EHt !.. Bu fotograflan getiren ne!.. Onları Almmıya himaye ede - ederiz. Binaenaleyh fotoğraf haclise- hizmet:mizle hem pnranızı alacak, hem 1 ruf bir şahs'yetin fotoğr •. fını nlaca -·ı şhndU. Sonra. h r e ı i ·ı af ed cek _ 
adamm <bir daha gelmiyeceği de nıu- cek ve Alman siingüleri, şerefli bir ga- si.ni olduğu gibi size anlatmakta bic - de itimadıııızı kazanmış olacaktık. beş, on kuruşa mukabil satmak hain- mi~ gibi garip l.ıir tm1r aldı ve cevap 
hakkaktır. Almanlar, kıymetli b'r liL'set te 1n ettikten sonra tekrar yer- bır mahzur görmüyorum. Şöyle ki, AI- Bu suretle serbest ola uk işimizi d~ Jiğini yapamazdı. verdi: 
memurlarını gözgöre göre elinize !erine getirilecek ve görecekleri zıynn man ordusu ile irtibatımızı temin eden görecektik. Övle ya; onun fotoğrafını vermek. 
teı:1lim ede ek kadar aptal değildir - ize tnzmin ettirilecek.. nefer bir gün geldi ve bize: İhtiyar kadın biraz durdu ve son- bile bıle kendisini düşmanın pençesi- - Bu sunlniz ele çol basit.. Zihnini-
ler. - Demek ki sen yaşamak !stemiyor - Ben karlı bir iş elde ettim gibi ra: ne te~lim etmek demek olurdu. Şu ha- zi isgal etme;e bile değmez. Mak dı-

- Pekal8 bu köyde sizden sonr:ı sun? geliyor bana.. 1 - Acaba, söylediklerimden hangisi le göre bu adam, bu hainliği irtikap mız sizden paıa almak değ:! mi idi?. 
kimlere müracaat etmeleri ihtimali - Hayır, öyle dej'il. O şerefli a-iln- Dedi. doiru, hangisi yalandır? Bunu sizden edeme::di. Nitekim casus kocası aklı- - Arkası var _ 
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us_ Fin harbi lzmir Defterdarlığından: 
-Ba,tarafı l inci sa hifede- geçen 18 Rus tayyaresincl~n yalnız Kazanç vergisi mükelleflerinin na-

tankı tahrip edilmiştir. dördü IIel8inki üzerine gelebilmiştir. dik katı• 'l"lıe.• 
Taypale nehri üzerinde Sov~·etler Veiborg şehri üzerine gelen S<'kiz Rns zarı &4 

tarafından yapılan taarru;,, da şiddetli tanareıünclen ikisi düşüri.ilmü~1 üı•. 1 - Kazanç vergisi ikinci tak~it zamanı hulül etmiştir. 
lopçu ateşiyle akim bırakılmı~. 5 tank Loncfra, 19 (Radyo) - Finlandiya 2 - Birinci kanun 939 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit lıorç-
lahrip edilmiştir. Ruslar, d'ı{er mınta- şimalinde Kızılordu ileri hareketine !arını mensup oldukları maliye şubelerine tedi~·e etmelidirler. 
kaıarda da hücumlarda hulıınmu~larsa dt!v.1111 etmektedir. 3 - :\Taliye daireı:ıi taksit Lorçlarını rnktinde ödemeyi ihmal etmiş 
da ilerleyememi~Jer ve iki tnnk daha Ruslar, Salmijervi mıntalrnsında olanlardan kanun yollariyle taksit bedellerini istihı-.hl icin lazım 
kaybetmişlerdir. Salmojl!rvi ı.rnıtaka- Finlandiya ordusunun aş·trak Pityar- gelen tertibatı tamamiyle almış bultınduğunclan mükelleflerin 
ında da üç Rus tankı tahrip edilmiş- diye girmi~Ierdir. Finlfindiya kıwvet- kendilerini hem yüzclc on cezadan ve hem de cebri tah:ıi litt taz-
it. !eri, e\·vclde kararlaştırılan rnev,~ilere yikinden \·are..;te bulundurmak üzere tahit borç!arını hiç bir 

Şark cephesinde Finlfmdiya kuv- muntazaman çekilmekteılirlcı·. Norveç ihmale kapılmıyanık bu ay zarfında behenıahal tPdiye etmeleri 
etleri Ruslarla harbe tutu~muşlar - ırncJuduna mühim miktal'da Rııs tank menfaatları iktiza:4ındandır. 
dır. Bu cephede Sovyet kuvvr.tl~r'.nin ve motöı-li.i vasıtaları geımi~tir. 4 - Geçen taksi1.lerin tahsilinde alınan tecl:ıbir alakaclariarm malU-
Oerlemesine imkan görülmemektedir. Cephenin bir noktasından Ru::ıya i- mu olduğundan bu taksitin tediyesiııde tehaHik crfo;tcrilme~i fm-
Ladoga gölü mıntakasmda Finl~.ncliya ~inde ilerliyen Finlanıliya kuvvetlNi, ym mükelleflere ehemmiyetle bildirilir. 20 23 4571 
kıpçusu, Rus topçusuna faiklyetiııi mu :\Iurmansk demiryolunun r.ıi.ihim bir 
llafaza etmiştir. kısmını tahrip etmişlerdir. f;;iımal cep-

Londra, 19 (Radyo)-İsYeçAjan- hesine sevkiyat noktasından bu hare-
1zmir T icaret Sic:ı memrır~u_CTundan:~ 

ının \'erdiği bir habere gôre, FinHl.n- ketin büyük bir ehemmiyeti \'ardır. . . . . . . 5 
diya _ Sovyet Rusya şimal cephesinde Bir habere göre şimal cephc~ir.clc mü- l) . ~e~cıl. edılmış"ol.an ~~tlr~ıye Cumhurıyeti 'Merkez Baııkaı:-ı İzmir şu
başlıyan şiddetli muharel.n, bütün ge- him zayiat vermiş olnn Ruslar, bu z~- ~sı) 1.?ın 1?1~~ selahıyetını gosteren beyanname ticaret kaıwnu hüktimle

devam etmiştir. Sovyet kıtaları Nor yiata ehemmiyet atfetmemektediı-le ı·. rıne gore sı"cılın 2603 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
eç hududuna kadar dayanmış ve bu Çünki.i kuvvet membaları zengindir. Umumı No. 7264 Hususi No. 18/ 101 
adaki Finlandiva arazisinin kısmı aza Diğer b:r habere göı·e. Ru<ılarm, işbu beyanname altına konulan imzaların şahıs ve hüviyetleri ma-
ını işgal etmi°Şlerdir. Fakat R\;slar Finlandiya cephelerinde hu!nnan 1200 ruftım ve ~un~an önce. d.airemi~.ce tasd:~ edilen 27 / 6/ 939 tarihli Ye 815 
uralarda mühim zayiat vermiş!erdir. tankından şimdiye kadar 200 tane3i :ıumaralı sırkuler mucıbınce muşterek ımzalariyle Türkiye Cumhuriyeti 
lli kadar Finlandiya askeri, bitkin tahrip veya Finlandiyalılar tarafından Merkez Bankası İzmir şubesini temsile selahiyettar MÜD'CR ~AZlF 
ir halde Norveç hududunu geçmiş ve iğtinam olunmuştur. tNAN ve KONTROLÖR ŞÜKRÜ SARPMAN ile bu defa yukarıda 
ilahları Norveç hudud muhafızları Son günlerde Ruslar, Karelya ber- tarf~ ve numarası yazılı sirkülerde gösterilen şekil ve sureti temsil veçhile 
rafından alınmışbr. zahmda :Mannerhaym hattma hücum- şubeı mezkO.re namına yeniden birinci derecede imza selahiyet!eriyle me-

F inlAndiya kıtalan, orm~nl:ır ara- farını şiddetlendirmişlerclir. ı:un kılınmış olan MÜDÜR MUA VİNI REŞAD GÖKDE:\IİR ve 
isine giren Sovyet askerlerini bılskın- Paris, 19 (Radyo) - Havas A jan- ~AMBİYO ŞEFİ SAİM GÖKNAR ve ikinci derecede imza selahi~·eti 
rla imha etmektedirler. Bir !>:ıskın- sı bildir:yor: ıle mezun kılınan muhasebeci vekili TEVFİK MUŞKARA ve kr.za ikinci 

a 700 Sovyet askerfaden bir kl.şi bile Lennigradda müthiş bir kaynaşma derece imza ile selahiyetar kılınan REŞAD ALPSOYUN alup mahallin-
urtulamamıştır. vardır. Hükumet, bütün radyoları de ~z.zat kendiler i tarafından vazedilmiş olduğu cihetle ı J ; haziran/ 1930 

Riga, 19 (A.A. ) _ Hclsinkiden müsadere etmiştir. Cephecten alınan tarıhh ve 1715 numaralı TÜRKi YE CUMHURi YET MEHKEZ BAN'
ildirildiğine göre, dün öğleden sonra haberlere göre, Finlerle harp etm?k is- KASI kanununun muafiyetler hakkındaki 92 inci maddesi hükmüne gö
us tayyareleri Helsinki üzerinde bir temiyen iki Rus alayı, ansızm ısyan re harç ve damga resminden muaf olarak tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 

e\'elan yapmışlarsa da F inlandiya etmiş ve bütün zabitler i öldürmüş - otuz dokuz senesi birinci kanun aynım on dördüncü perşembe günü. 
yyareleri tarafından paytahta 2·1 tür. 14/12/ 939. Ş. !., 
il mesafedr. te\·kif edilmişlerdi r. 

Londra, 19 (A.A.) - On yedi gün
enberi ilk defa olarak Sovyet tnyya
eleri dün He! iııki üzerinde ucmağ'a 
~elıbüs etmişlerse de daha on beş mil 
esafede Sippoda bulunan sahil ba
aryaları taı-afından uzaklaştırılmış -

Papa 
Milletleri svlha davet 

edecek 
ardır. Londra, 19 (Radyo) - Niyöz Kro-

. · 111.kl gazetesi Papanın noel arif esin-
Dığer t araftan Sovyet tayyarelerı ' • ' . . . . . 

· · .. . de bı'ı· nutuk söylıyeceğını mılletlerı 
m!lndıyanın merkez kısmı uzerınde ' 

1 d 
::;ulh e davet edeceğini ve bu esnada 

Çmuş ar ır. 'k d k' ·· .. . . tabakası Almanya ile Vatı an arasın a ı mu 
Gollerın sathındakı buz b tt d b h edeceg-i zanne -. _ d t h .. 1 nase e en e a s 

ımdi en ngır tanklara a a ammu . k d' 
dılme te ır. 

decek derecede kalındır. 19 (R d. ) _ Kral Viktor 
S t d t "k a·ı k Roma. a ) o o\•ye or usunun ensı e ı en u-

1 
.1 k ı· El ' lk defa . . . . Emanoe ı e ra ıçe ena. ı 

anda heyetının yenı t a arruz usullerı olarak Papayı bu hafta r esmen zi -
abu! et.tiğ~ bildirilmekteclir

1
. I .. t yaret edeceklerdir. 

Helsıııkı, 19 (A.A.) - enuz e-
~·yüd etmemiş olan haberlere göre. Hoover 
ovyetler ~imal mıntakasındaki ileri 
areketlerine devam ederek Kaakamo P.n'fınd:yaya yüz bin do· 
'akınında FinHi.ndiyanin yeni müstah- J ar gönderdi 
em hatlarını yarmışlar ve cenuba on . ~ 
ilometre mesafede kain H erkenjcrvi Vaşington, ın (Radyo) -: Fı.nlan-

b 1 d diya için iane toplıyan komıtenın re-asa asına yarmış ar ır. . 
R us kıtaatının 170 kilometre tu _ isi sabık reisicumhı~r !1o~er, ılk p~.r

u d N . " hududu vakınmda Fin- ti olarak bugün Fınlandıyaya yuz 
n e one.., . b' d 1 .. d . t· İ b " d' . . . . 1 t . l d' ın o ar gon ermış ır. aneye u -an ıya arazısını ışga e mış er ır. .. . 

P i 19 (R d ) H A . gun de devam olunmu~tur. ar s, l a yo - ava.:ı Jan-

ı bildiriyor: L *b k.}. 
Kareli cephesinde taarrtı?;a geçen t l Va{} Ya a Ş Ve 1 1 

us kıtaatı, Finlerin mukabil bir hü- t d 
cumu ile püskürtülmüştür. Rusların M os o va v a var ı 
u cephede mühim zar!at verdikleri ve 'I\{ k 19 (Radyo) _ Lilva.::ı· . . k k . 1 . .. 1 . !Y os ova, 
'ırmı tan ·aybettık erı soy cnıyor. va baı:wekili Sta1in ve Molotofla ko -
'ıı hesaba göre. Ruslar, harbin başlan- ~uşm~k üze~·e bugün buraya gelmiş. 
ıcmdan bugüne kadar iki yüz tank t· 

ır . 
. aybetmiş bulunuyorlar . 

Pepyalde Rusların bir hücumu püs
lirtülmüştür. 

--~*---

Polonyada 
Rush r . yalnız Laponyadıı. ufak te

ek bazı muvaffakıyetler kazanmışlar- Müsadere devam ediycr 
a da Olyubor cephesinde Finlandiyayı Paris, 19 (A.A) -Polonya telgraf 
kiye ayırmak hususundaki harckc·t ve Ajansı, Almanların işgal ialtında bu
aarruzda muvaffak olamamışlardır. lunan Polonyada, Polonyalılara aid 
us a.5kerlerinin bu cephede mühim za- emval ve emlakin müsader e5ine sist e 
ir.t verdikleri söyleniyor. matik surette devam edilmekte ol -

Hclsinki, 19 (Radyo) - İki hafta- <luğunu bildirmektedir . 
danbcri bu gün ilk defa olarak Hel- Resmi bir Alman tebliği, yalnız 
iııki şehri. Rus tayynrelerı tara "m- Bydogszog mmtakasmda Polonyalı-
d~n bo:nbnrdıman edilmiştir. ŞL·hrin lardnn mü~adcre edilmi~ emlilkin ida 
fünal;nc 11 bomba düşrnüş<>~ de hi<;oir resi i•;in bin komiser tayin edilmiş ol
hasar ve znyint olmamıştır. Hud:.ıdu duğunu bildirmektedir. 

Ucuz Sinema Günü 
B U G Ü N ve r A R I N 

Kültürp rırk Sinemasın da 
Saat 0ÇTE:N GECE YARISI NA kadar 

Büyüklere: husu~i 15 birinci 10 krş. 
Talebe : ,, 10 ,, 6 
Bu fiyatla Ç!FTE NİKAH ve SON DôCüş filiınleri gösterile

cektir. Ayrıca Metro J urnal ve Miki. 
SEANSLAR: Son Döğüş: 3,15 ve 7 de Çifte N ikah 5 ve g cln 

Jlir i ~iri ic in • 
y ,.,. r r- ı ı ' -- ı ~ 

Cuma gününde n itibaren 

VE 
Halk 
D rsmnr-ı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
İzmir şubesi müdürlüğü 

Mühür 

Mühü r 
Üçüncü Noter 
Süreyya Olca 

BEYANNAME 
Türkiye Cumhur iyet Merkez Bankası İzmir Şubesini temsile selahi

\·etli imzaları muhtevi olarak tanzim ve İzmir üçüncü noterliğinden 
27/6/ 1939 tar ih ve 815 numara ile tasdik ve !zmir ticaret sicilinin 2548 
numarasına kayıt ve tescil ve ilan edilmiş olan sirki.ilerimizde aşağıda ya-
1,ılı değişiklikler olmuştur : 

1 - Mezkfir s ir külerde (A) sınıfında cmzı:ısı bulunan müdür mua
vini Ekrem SAVAŞ, Behzat ÖRGE, Kontrolör İzzet ULAGAY 
başka vazifelere tayin edilerek ayrılmış olduklarınd~n şube 

namına imza selahiyet leri kalmamıştır. 
Şube m üdür muavinliğine t ayin olunan Reşarl Gökckmir ile 

Mersinden şubemize naklolunan SAİM GÖKNARTN (A) sı

nıfına dahil olan imzaları örneği aşağıda gösterilmi~tir. 
3 - (A) sınıfındaki imzalardan muhasebeci ŞÜKRÜ SARP:'ıIA~ 

kontrolörlük vazifesine tayin edilmiş olduğundan evvelce nu
munesi mfü:cccel bulunan imzasını bundan sonra bu sıfatla 

ve gene (A) sınıfında koyacaktır. 

4 - Şube muhasebeci vekaletine tayi nolunan ve (B) sınıfınrfa im
za koyacak olan TEVFtK MUŞKARA ile kendisine şube !'lamına 
(B) sınıfında ~mza selfıhiyeti verilmiş olan REŞAD ALP -
SOYun imza örnekleri de aşağıda gfüıterilmiştir. 

TÜRKİYE CUl\1HUR1YET MERKEZ TIANKASI 
İzmir şube müdürlüğü 
(İmza) 

Nazif İnan 
Yeni imzalar: (A ) Sınıfı 

(tmza) 
Şükrü Şarpman 

1\Iüdür Muavini REŞAT GÖKDE"..\IİR: (!rrıza) 

(B) Sınıfı 
Muhasebeci Vekili TEVFİK 

Türkiye Cumhuriyet :\Terkez Bankası 
İzmir Şubesi Müdürlüğü 

Mührü 

Saim Gök.nar : 

MUŞKARA : (tmza) 
ne~at Alpsoy: 

İzmir üçüııcii N'cıter 
Resmi mührii 

Sirıemc.sında 

Bu akşam saat 9 da başlar 

Münir Nureddin 
v~ arkadas'arı Konseri .. 

Fiatl :;ır : Husu si 150 • Birinci 100 
B alk on 75 • Sa!orı 50 kurus -

Numara'ı bil-.. t'erinizi er 1 enden a'dırın•z 

~----------------------... ------, Bi.itün hafta izdiham ve yer bulamamaktan göremiyen ve bir daha 
görmek istiyen muhterem müdavimlerinin israr ve arzuları tiz~rine 

Sine.ttıa müdüriyeti 
Harikalar harikası YENİ de 

Marie Antoinette 
F ilmini b ir knç g ün daha yeni ilavesi ender t esadüf ed:len :kinci 

b!r şaheser olan 

'----E~F~•lm•~•1i•:4•ös•(!•re•~•k•t~•r.•~•um!•'~~-a.tı •klllıi~•ır•:t•a)•''~•ız•J••L ___ , 

İzmir belediyesinden: hmir sulh hukuk mahkemeaindfi1 

Garaj ıo1a ntralının bahçe!':i içinde- DeYlet demir yollaıı vekili aı; · \~~ 
ki (7) sayılı d eponun hir sene miid - ~I urat Çnıaı· iki çe~melikte m 
det le kiraya verilmesi işi zai işleri A 1i oğlu Ahmed aleyhine açılan tt,~.:
müdürl üğündeki ~artname-.:i veçhile cak davasın~n d~.rw~~rnsında ilan • "/ 
29/ 12/ 39 cuma günü ı;;aat 16 ya u- yapılan teblıgat uzerıne davalı m 
zatılmışbr. ?lluhammen bedeli 60 ti_ ay\·en günde gelmediginden h 
radır. İ~tirak edecekler 4 lira 50 ku- kında gıyap kar ıında 
ruşluk teminatı iş bankasına yatıra- tebligine karar verilm ' ·r. 
rak makb uzu ile encümene gelir ler. yüzden mahkeme 27 ı... 

·1611 .939 çarşamba gliııti ant o nbire bı
rakı lm ı~tır. O gün dm nlı mnbk me) 

Garaj <.11mtralın bahçe içindeki {S) glemed iği Yeya bir " ki gönderm -
sayılı deponı.ın bi r"'ene müddete ki- digi t a kdirde hakkındaki muhake -
raya verilme.-;i işi zayı i;;;fe.ri müdür
lüğündeki şartname~i veçhile 2~1;12 1 

39 cuma günü saat 16 ya uzatı l mış

tır. Muhammen bedeli 60 lirada· iş

tirak edecekler 4 lira 50 kıırşluk 

teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 4613 

Garaj santralın lıahçe~1 içindeki 
( 4) sayılı deponun bir sene müddet
le kiraya verilmesi işi zayı işl eri mü
dürlüğün deki şartnamesi veçhile 
29/ 12/ 39 cuma günü saat 16 ,.a uza
tılmıştır. Muhammen bedeli GO lira
dır. İştirak edecekler 4 lira 50 ku -

ruşluk teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzu ile encümene gelirler . 

4612 

matın gıyaben görüleceği gibi daYacı 
vekilinin Yerdiği kira mukavelena • 
mesi ve büfeler muknvelenamesin -
dek i imzaları kabul etmiş sayılacağı 
1.ebliğ makamına kaim olmak Uzere 
ilan olunur. 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir ~nci sınıf dahili has· 

talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibar en 
ve gece vakti kabul ve nıuayene 
eder. 

Izmir gümrük muhafaza tabu· 
ru satın alma komisyonundan: 

L, 

l - İzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için açık eksiltme su
retiyle münakasaya konulan 18000 kilo sömikok maden kömürüne 
4/ 12/ 939 tarihindeki ikinci eksiltmesine istekli çıkmadığmdan 
bir ay zarfında pazarlıkla intaç edilmek üzere ilk par.arlığı 
21/ 1.2/ 939 perşembe günü saat on dörtte yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda. görlilebilir. 

2 - Umum tahmin tutan ( 441) lira oh1p muvakkat teminatı (34) 
liradır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde 
ve şartnamesinde yazılı vasikalarla muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektupları ile birlikte pazarlık saatında İzmir Bev
ler sokağı arkası Geri tütün kumpanya:;ı yanında tabur sat;n 
alma komisyonuna müracaatları. 

.te•n B ramı 

veı i eden er, i 
' tm\11 dikt"'abeti 
Ull r ih}i\l· lla' 

htlar ,amam 

-------~------~~--~-==---~~~~~ ....... ~----..... ------ ' lstanbul P. T. T. Müdurlü· 
ğünden: 

İdare müstahdemini için 5150 takım elbisenin yaptırılması işi kapalı 
z:lrf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5/ 1/940 tarihine raslı 
ran cuma günü saat on beşte büyük postahane binası birinci katta topla
nacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be
tlel193095 lira 30 kuruş muvakakt teminat 5905 liradır. !steklilerjn bu 
baptaki şartnameleri 233 kuruş mukabilinde almak ve muvakkat teminat 
! arını yaptırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idare ka -
lem levazım kısmına eksiltme Raatından bir saat evveline kadar kanunutt 
tarifine göre hazırlamış olmaları lazım gelen mektupları, teklif mektubu 
939 senesi için muteber ticaret odası vesikası murnkkat teminat mak
buzu yeya muteber bir banka mektubunu havi olarak yukarıda ismi ge
~t·n komisyon başkanlığına numaraıl makbuz mukabilinde tevdi eyleme-
lt:ri ilan olunur. 20 24 28 2 4603 

----
-
------

Hıısu~i H a<: tahanesi 
SAHiBi 

Doktor Üperator 
• • 

ADIL BiR 

1 ayyare sineması 1 T e/t:?fon 3646 f 
Bl1 SENENİN EN BÜYÜK FİLMİ 

olan ve 1?>.-GlLJZ - FRAXSIZ dostluğunu temsil eden 

Samimi Anlaşma 
Tahminin fevkinde bir muYaffakıyet kaza:r.nııştır. 

OYNll'ANLAR 
V!KTOR FRANCEi\ - GABİ :\IORLAY - P1ERRE R. WİL~I 

Ayrıca: fe\·ka!ade zengin muslkıli ve eğlenceli 

ISPANYOL SERENAD I 
Ekler jurnalde: Sun dünya hadisatı 'e Ttirk, ingiliz \'<l Fransız ittifa

kının Ankarada inıza mera:.imi. 
Searndı:ır: 2-4-rJ,30 \"e 9 da. 

' b11kta!d den:a 
lirt ll tılayy 

...Ü;nişti(.etl 

.4 tncden dc-a 
adır. 

'of• la dan da 
-.,)>;;. 
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Jz -t de yeni manifaturacıla-rda 

\ -lh okağında 6, 12, 14. numarıı-
ve vikayesi zımnında memurini mül
kiyet \ e adliYe ve zabıtaya ve sair 
makamata müracaatta. ve sigorta es 
habının beyanatını ahz ve i.stimaa 

~ Kornisyon91 /ldnlart ~ ~ VAPURLARIN HAREKET ı.ı.sn:sı 
l zm·r levazım andrligi satın alma komisyonwndaıı : tf AMERİCA:N EXPORT Lt r-:ES 1NC. 

}
""' ·~'l l a mele yapan (Güven Türk a
f }( -ı igorta so yete~i) İzmir mil

1 - İzmir tayyare birlikleri komutanlığınca gö:sterilec~k ycrdı: be- ~ NEVY O.RK 
heri 7722 lira 40 kuruş kıymetinde yekünu 4633-1 lira kırk kuruş -:-$ Neyyork için: 

J> r } ıliğine bu kere tayin olunan ma 
rt\ ala luf mahdumları Raul ve Vık-

7 k < Jr A la luf a a it temsil vekaletname -
ı ticaret kanunu h ükü mlerine göre 

11icilin 2602 numarasına kayt ve tes
-G ll edildiği iliin olunur. 

ve sosyeteden talimat ımah usa vu
ruduna değin zar ar miktarının te
zayüdüne manj olmak ve bilak is te
nnku!lunu temin edecek tedbiri t a -
hafüziyeye tevessüle ve ildelhace 
balılda muharer h ususattan dolayı··· 
Türkiye Cumhuriyeti muhakimi ai
desine ve derecatı muh akimin k af-

olan altı aded bina inşaa:sı kapalı zarf usulü ile eksiltmtıye kon- ,...._ Ekısaminer vapuru rn-ilkkinunda 
muştur. ......_. bekleniyor . 

2 - İhalesi 5 ikinci kanun 940 cumartesi günü saat on birde İzmir- ,.., Eksplorer vapur u 19 ilkkfinunda 
de kışlada İzmir levazım amirliği satın alma kom isyonunda ya- a.;.. bekleniyor. 
pılacaktır. tr Ek~tavia vapuru tlk]ianunda bek· 

lzmi rsicilli ticaret memurluğu 
r esmi mührü ve 

3 - Teminatı m uvakkata nkçası 3476 liradır. ~ !eniyor. · 
4 - Şartname plan ve keşifncıme~i 232 kuruş mukabilir.da komis- ~ Eksmouth vap uru 24 ilkkanunda 

F. Tenik imzası fe inde müddei ve müddeialeyh ve 
şahsı salis itir azülgayr sıfat ve su ret
ler iyle hazır bulunarak muhakeme 

yondan alınabilir. ~ bekleniyor. 

1 Vekaletname 
2 Beyanname 

Vekaletname 
!stanbulda Galatada Sümerbank 

binasında Güven Türk anonim .::.igor
ta so yetesinin dairei mahsu.sasın~ 

da biz z irde imza sahipleri bu kerre 
lzmirde yen imanifaturacılar çarşı -
.sında güçlü sokağında 6, 12, 14 nu
marada Mateo Alaluf mahdumları 
Raul Vik tor Alalufu Güven T. A . 
t(Jrorta sosyetesinin İzmir hususi a -
cent e liilne nasp ve tayin ederiz. 

Sosyetenin nizamatı e~a~iyesine ve 
endisine ita olunan ve bilahara ita 
Jilecek olan talimata tevfikan ~·e 

.airei veka leti dahiline münhasır ol
~ lzere hususatı atiye için sosye

m ve hesabına vekalet ita eyle-

sigortaları
ıerilen veya verilecek olan tali -

t rmız meyanında tayin olunan ;:j. 

r i ile hadleri dairesinde ve meri ta -
-ı m ua yyen fiyatlarla kabule ve 

2 ,.pta yangın sigorta senedi imza 
\ ' ına , ve takarrür eden sigorta 

.tci 'er ini ahzu kabza ve hini 
r. ıc:e sigortaların kısmen veya 

fesh ini rese nişara ve 
zuhurunda sosyete h u-

,/<unu vikaye ve mu hafaza 

ve muhasemaya tebliğ ve tebellüğa 
ve he rnevi haciz vaz ve f ekkini ta
lep ve ilamatı müstahsı layı mevkii 
icraya vaz ile tenfizi ahkamını ta
lep ve ifaya mezun olmak üzere 
vekil tayin eyJeriz. 

Ancak mumaileyh. i\lateo Alaluf 
mahdumları Raul ve \'iktor Alauf 
gerek numnıımıza ve gerek sosyete 
nam ve he"abına bono. po liçe, veya 
havalenameye veyahud her hangi 
bir taahhüdü miitezamin senedata 
vazı imzaya elfihiyettar değildir. 

Kilişe \'e imzalar 
Türkiye cumhuriyet 

İstanbul beşinci noteri 
Hilse.,·in Avni Ula-: 

İşbu umumi vekaletname altında
ki kilişe ve imzaların şahıs ve hüvi
yetleri d ai remce maruf ve imzaları 

mazbut (Güven Türk A nonim sigor-
ta sosyetesi) namına müçte -
mian im zaya mezun mua m elat 
şefi H alit Yalçındağ ile muha-
sebe şefi Nail l\Iorahnın olduğu. 
nu tasdik ederim. 

İki teşrini en·el bin dokuz yüz 
otuz dokuz 

2 Tcı;;rini evvel 139 
Re.;mi mühür ve imza 

T. C. ! ·t. Beşinci notn 
H ü:-;eyin Avni Ulaş 

6 - hteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu işi yapa
bileceklerine dair ihaleden bir hafta en·el İzmir nafıa fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mecbur iyetindedir ler. 

6 - Eksiltme~·e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalar iyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 20 24 29 3 

l zmfr leı·azım cınıitli,i;i satııı alma komisyon1111drın : 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin 73500 kilo pir inç ~htiya

cı 14 birinci kanun 939 tarih inde kapalı za r fla yapılan eksilt
mesinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacC<.ktır. 

2 - Pazarlık 22 birinci kanun 939 cuma günü saat on beşte kışlada 
İzmi rlevazım umirli~i satı nalına komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 1807 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminat ımuvakkata akçası' 13::i6 liradır. 
6 - Şartname.si her gün komisyonda göriıebilir. 
6 - 1:,tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair Ye"ika gfüı

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve t~minatı mu
vakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müra 
caatları. 

l zmir levazım amirliği satın alma komisvonundan: 

1 -

2 

3 

Miktarı 

Kilo 

7200 Lfıhana 

7200 Pıras~ı 

7200 bpanak 
İzmir mi.btahkem mevki Seferihbar mıntaka:;ınılaki birHklerin 
yukarıdaki cin~ Vf' miktarı yazılı iiç kalem :-;ebze iht!vacı açık 

eksiltme suretiyle nıfüı, ka$rıvrı konmuştur. 

thale-<i 4 ikinci ktııwn 910 perşembe günü saat on beşte kı~lada 
İzmir levazım amirliği ~atııı alma komisynrıunda yapılacaktır. 
Tahminedil en tntan 1152 liradır. 

4 Teminatı muvakkata akçnsı 86 lira 10 kuruştur. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
!çin palto, perdesü ve iyi e lbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODU NPAZARI No. 12 

DEN NORSKE MİDDELHASü}j(~E
OSLO 

Norveç limanları için: 
Bosphor us motör ü 27 ilkkinuna 

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

bekleniyor. 
Senice- Maritime Roumain Bucueıt 

Köstence için : 
Bucureşti vapuru 22 ilkk~nunda 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 ~onkanu:ı.da bek

leniyor. 

Vapurların ısım ve ta'.'ihleri ~·· 
kında hiç bir taahhild alınmaz. • 

T ELEFON: 2007 - 2008 

Olıvier ve şüreka:ı . 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddes; R ees binası 
Tel. 2443 

Londra ve Liverpol hattan ı~ı. 
piyasanın ihtiyacına gör e vapurlan
mız f'ı;.fer' yarıacakiardır. 

·--- Ankarapalas 1 

Lokanta v 0 Pastahanesi 
En mi.işk.ıı pe:-.eıı<lleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan· 

ta ve pa.stahanem;z hir aile ;·uvası samimiyetıni haiz, temizliği ve nefan
ti ile beraber fi<.tierı t::hm iı irı çok fevkinde ehvendir. )!evsim münase
betiylt: eıı temiz ve mod~rıı Lir ~alon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ~d .. 

..ı cek zevat sözıerimizin dol"nıluğuna şahit olacaklnrdtr. 
fRNAHIM SENNUR 

taı ında mı!murini m ülkiye ve adli-
48 zabıtaya ve sair makamata mü

r acaata ve sia-orta eshabını beyana
tını ahzu istimaa ve sosyeteden tali
matı mahsp s avur uduna değin zarar 
miktarının tezayüd üne mani olacak 
ve bilikiş .tenakusunu temin edecek 
tcdbirl~r.i taha.ffuziyeye teve ::;Ule 

İşbu örneğin dairede dos~·asında 
saklı 2/ teşrin evvel 939 tarihli ve· 
10367 - 75 numaralı aslına mutabık 
ol makla aldkadara ver ild i. İki teşrin 
evvel bin doku?. yüz otuz dokuz 

2 Tesrin evvel 1939 
Re--mi mühür ve imza 

T .C. ! st. Beşinci note ri 

_ ... _,.. __ 5 _ Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. 1 
6 i stekliler ticaret odasııııla kayıtlı olduklarına dair vesika gös- Sıhhat vekiletınin resmi ruhıatını haiz 

Nakliyat kısmi 
T ek lif ed ilecek nakliyat sigortala

rın ı yalnız emvale aid olmak üzere 
mer'i tar ifede muayyen fiyatlarla 
kabule ve bu bapta mukavelename 
imza ve itasına ve takarrur eden si
gorta ücretlerinin ahzu kabza ve hi
ni hacette .sigortaların kısmen veva. 
tamamen feshine ve kaza zuhuru~ -
d a sosyetenin hukukunu muhafaza 

T. C. 

H ü eyin Avni Ulaş 
Umumi No. 4945 

Husu t No. 1-2 7 
İşbu vekaletname suretinin dairı>

ye gö tnilen a..;Jına ve dosyamızda 
aklı mübr izinin imınsını tao:;ıyan niis 

haya uygun olrlnğunu ta<ıdik ederim. 
Bin dokuz yilz otuz dokuz o:;enP<ıi 

K. evvel ayının on~ekizinci pazarte
:-;j giinii 

18 Kfüııın ı>vvel !'139 
Otu7. kurıı"luk damga puhı 

İzmir ikin<'i noteri !'esrni miihrli 
ve Zeki Ehiloglu imzası 

TİCARET VEKALETİ ANKARA 

lç Ticaret Umum Müdürlüğü 
Sia-. 
Genel Özel Eki 

s~vannam~ 

2 Teşrin 1939 

Özü: 

T ü rkiyede Yangın, Hayat, .Nakliyat ve Kaza ı;;ig-orta isleri ile nıeııgul 
olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilı>r<>k bng.i.in faaJ;;vel hu
Jinde b ulunan GÜVEN Türk anonim Şirketi btı kerre münı.caeııb İzmir 
ac:entelifine şirket namına yangm ve nakliyat sirgorla i~leride nıe~gul 
olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, hilti.in mahkemeİPrrf~ mıidclei. 
müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlnriyle hazır bulunmak üzer" :'\TATEO 
ALALUF mahdumları Raul ve VİKTOR Alalufıı tayin evle<liğini bildir
miştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş n• mürnkı.ıbe i hakkındaki 
26 hazir an 1927 tarihli kanun hükümlerine murnfık görülmü:j olmakla 
1'u beyanname verildi. 

ı A. 7.. Tir.aret Vı>kili N. 
O. Z. İmza okunamadı 

S0/ 11/ 939 imza okunamadı ve mührü resmi okuııama<lı. 
Umumi No. 4944 Hususi No. 1/2Hi 
İşbu beyanname suretinin daireye gö~terilen aslına ve do~vasında 

saklı m übr izinin imzasını ,taşıyan nü:shaya uygun olduğunu tasdik Nle

rİm. Bin dokuz yüz otuz dokuz enesi bi r inci kanun ayının on sekizinci 
pazartesi günü. 18/ 12 939 .. 

18 1. Kanun 1939 
İzmir İkinci Noteri 

Zeki Ehi l olt'lı.ı 

Resmi mıihiir ve imza!'ooı 
:w kuru~luk damgcı pulu 

MÜCELL İ T 

Ali Rıza Evcim 
Jzmir : Yeni Ka v aflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, aağlam olarak ve aan'at icaplarma 
1?Öre yapılır. 

Banka la ra mahsuı tiritli v e vidalı de fte r v e dosyalan 
anccak m ücellit ALI RfZA müesseses inde yapılmaktadır 

Sipari• ü zerine lüks albümler yapılır. 
M üt!Mt!s,.nin şiarı sas:d<'\ml ık. R:ÜZl'llik ve sii rattır. 

7 
termek n:ecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 24!'10 sayılı kanunun iki ve üı;üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvnkkataları il birlikte ihale ~antıııdan evvel komi~·r:nn mll-
racaatlnrı. 20 25 29 3 

lzmiı' Tet·oztm amirliği .~nim cılmrr krınıiswmundan: 
Kor emrinde yaptırılacak inşaat. tamirat. tesi~nt keşif proje Yt' re

c:oimlerini tanzim ve in aata nezaret eylemek üzere (250) iki yüz ~Jli lira 
iicret dahilinde caJı;:mıya talip ~·übek mimar \'e ynhııd ~·Uk~~k mtihendise 
ihtiyaç v:t]'(lır. Talip olanlcı.rnı elleriı1 clc mevrud \'esaikin ta8cl:kli ~uret

lerini veya bizzat matlup ve::;aik 2n 12 !l3!l tarihinden 20 ' l 9-40 senesi 
ikinci kiınumıııa kaclar hir a\· zarfında füılıkesir kor salın t.lm<.ı. komi:-ı~·o-

nuna mürncaat etmeler:. 20 26 :31 fl 

-J.wıir leı-a:ım ıwıi1/i5ji sntm fTlmıı /;111n-isııııuı ,urlnn: 
1 - Beş bin aded te' hit semeri iskeleti alınacaktır. Pazarlı kla eksilt-

. ıadetli BAŞ, DIŞ ağrıların a, Ro -

MATİZMA ıancılarını, SiNiR, ra. 

hataazlaklarını derhal geçirir GRiP, 

NEZLE ve SOCUK ALGINLIGJN.( 

kar,ı müesıir ilaçtır. 

mesi 25 12 939 pazarte~i giinü s:.ıı.t on dörttE' Tnphanecle t~t~ın!n;I le\'a- icabında günde 1-3 kate alınır.' 
1 k T h · h d l' l" t Her Eczaned e bu lunu r. zım amirliği ~atın alma kom'syomıııda yııpı ac~ı ·tır. a ıYlııı e e <or , __________ _______ ___________ ..__ .. 

l'ra ilk reminatı ı;;oo lirrd ır. Beher pnrti 500 aclPıl olmnk i.izer~ ayrı ayrı 
ela ihale edilebilir. umuııesi koıni~~·oııcla göriilül'. İ!'oo!ekrn •riıı lı!!lli ... aatta 
kom ·syona gelmeleri. -1587 

Ur. ı o iahalf"izh ... n Sin 
Tı h:ırfii,,haııedt•l\i 1°:.n<yonıınıı hııriı·i sı"a t:"ınıi ·i; 
;u ı hammeıı l":•a 1 : ı ,; Gü 1 ) liı a ( :'i2) kuruştur. · 
l\lı rnkl;at tcıninn1: (:ij2) liıa (!l2) kurııstnr. 

ı\ı·ık ı ksiltnw: 21 •:~ ! ~Hl c;nr r-nıba !'Üııli ı;;aat uıı l.ıirct" tah;ıf;iızh:ı

•'lf·rle yapılacaktır. l ıetıileı-i ıı ıııırtıımneyi ve ke~ifnaı;1cy• giirmek :çiı: 
her gtin tahaı tii:dıane~·e ııılırncmıtları. 11 17 20 2.~ 1;;111 

1 

İzmir aaliye mahkem:.i"ikinc· h~ 
kuk hakimliğinden : 939/21 96 

1 lzınirde Halil Rif:ıt pa~tt cadclc~in 
de 116 numaralı e\ de Kamile Le -
man Şan~al tarafııı.dan İzmriue ~a
mazgahla 67!'1 numaralı Ali n·i~ so
kağında eski 44 yeni 69 ııumarnl! e\ 
de Kemal Özlıaykal aleyhin, açı· 

lan boşanma davasına mütedair rla\'a 
arzuha l suretiyle davetiye ,·aı·~ıka-.ı 

müddeialeyhin ikametgahının me;
huliyetine mebni tebliğ e<lilm~digi 

şerhile mübaşi rtarafından iade eclıl 
miş ve zabıtaca yaptırı l an tahkika!
ta da ikamctgahmın meçhuli.reti t.1-
hakkuk eylemiş olmasına melıııi ar
zuhal suretiyle davetivenin ilanen 

1 tebliğine ve muhakemenin 11 1/!l411 
perşembe gilnii saat 10 a talikine ka
rar verilerek bu baptaki arzuhal ~ıı
retli davetiye varaka~ı usulen mah
keme koridoruna talik kılınmış ol -
duğundan müddeialeyh Kemalin yu
karı da tayin olunan gün ,.e saatte 
mah kemede hazır bulunma:-:ı veya 
b ir vekil göndermesi, ak.si takclircle 
hakkında muamelej gıyabiyc icr:t 
kılınacağı tebliğ makamına kaim o.
mak üzere ilftn olunur. 

Ma Tev f j(k 
~~ylkent 
Elektrik - Radio 
Tele f on ve m al-

• 
zeı-.esı 

~ol ışık, ··cuz ışık 
f Pmin oder 

Peşterna cıiar No. 77-79 

Telefon 3332 

METALLUM 

S 'ihli beiediv~ r '° is 'iğinden: 
1 - Bt•1cılh·e tanzifat i~leriıııle kııllaıııırnk için ıminakasa suretiyle 

az kull.ınılmı~ lıir k:rnı.von alacaktır. 
2 - llupPI, fon!, -ıenole nıaı·kalar tercih edilir. E\ af ve şerait kai-

ıne..;iıııle zirkediıın·şt:ı·. 

~ - Sikleti :~-İ> toıılt k arusıııclaclır. 

1 - 25-12-~J39 güııüııe kndar nıüııaka::->a uevam edecektir. 
G - Satılık kamyonu olı.ınlarııı ihale güniıne kadar belediyeye ntüra-

caatlan ilan olunur. 16 18 20 22 4566 

_--.........._. ____ _ -- ... , 
. ' .. -


