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Amerika denizlerinde dolaşan Alnıan korsan 

Milli Şef 

ADMiRAL ŞER Ankara Halkevini 
ıerellendirdiler 

Florida suları acıklarında 
Ankara, 22 (Telefonla) - Milli 

Şef İnönll, bugiln saat 11 de Hal -
kevini teşrif buyurmuşlardır. lnö • 
nü, Halkevinin danışma komitesi 
içtimaına riyaset etmişler; Halkev
lerinin bugüne kadar olan çalışma 
tarzlarını ve neticelerini tetkik ey
iemişlerdir. Millt Şef, Halkevleri -
nin daha taydalı mesaileri için ye

, 
takip olunuyor 

ni direktifler vermişlerdir. 

Sekiz kruvazörden mürekkep bir lngiliz filosu, Alman 
gemisini uzaktan sıkı bir tarassut altında bulunduruyor 

.Ingiliz kralı 

liarpten 1 

Kim mes'ul? 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

itte bir aual ki harbin ilk sünü 
başladı ve yarın harp bittikten uzun 
bir zaman sonralara kadar bile bütün 
İnsanların dilinden düımiyecek •• 

Harbe bqlamıf olmak, be.,eriyetin 
batına bu en korkunç felaketi aar -
mıt \ulunmak, manen bile olsa, o ka· 
dar mesuliyetli bir teY ki onu kimae, 
hatta Almanya bile , Uatüne almak 
istemiyor. Harp mesuliyeti bir lutik 
top ıribi kartıdan karııya •• hep kar
t• tarafa atılıyor. 

9ununla beraber vaziyet ve haki • 
kat meydandadU'. Harbe baılıyan , 
hem de bilerek ve ietiyerek baıhyan, 
Almanya olmuıtur. Daha ıurada 
harp batlıyalı iiçbuçuk ayı henüz 
geçtiği halde bu huausta neıredilmiş 
olan vesikalar bunu hiçbir itiraza 
tahammül etmiyecek bir bedahetle 
meydana koymuı bulunuyor. 

.t\Jlpıiral Şer kr~vıaairii 
Roma, 22 (Radyo) 

janE-ı haber veriyor: 
- Stefani a· rekkep bir İııeilis filoau tarafından 

Harpten evvel Alman sularından 
ayrılan ve üç aydanberi korsanlık 

\ apan Admiral Şer .adındaki Alman 
kruvazörünün. sek·z kruvazörden mü 

Fıorida sularında görülerek, sıkı blr 

tarassud altına alındığı, son a-elen rida ·~ularında bulunduğunu bir kaç 
haberlerden anlaşılmıştır. 'tfind e'nberi haber alm!f ve derhal 

İngiliz filosu; Admiral Şerin, Flo- [ertibat alarak takibata başlamıştı. 

Menemencioilunu 

Alman Tayyareleri .. · 
Jnırilizler timdiye kadar yalnız bu .. ------_,. Amerika halkı lngiltere üzerı-n :ie uçmuşlaraa .da 

takip edilerek kaçırılmışlardır ·t 

nesele etrafında iki beyaz kitap neı
-ettile't. Bu kitaplarda harbe takad

Jüm eden buhranlı ırünlerin bütün 
ve!ikaları, bütün muhabere ve mu • 
havereleri münderiç bulunmaktadır. 
Hunları okurken hadiaatm birbirine 
nasıl zencirlendiiini, Alman siyase

tinin harbi ictinabı ırayri kabil bir 
netice haline aokmak için ne çapra· 
şık manevralara teıebbüa etmekten 
çekinmediiini bütün vuzuhu ile &'Ör
nıek mümkün oluyor. Fakat ne de 
olıa, ne kadar gayri kabil red de ol
aalar bu vesikalar nihayet kartı ta
rafın , yani muhaaım taraflardan bi
rinin neırettiği ıeylerdir. Onun İçin 
insanın içinde gene bir «Acaba» kal
mak !htimali vardır. Nitekim Al • 
manlar da ayni mahiyette bir beyaz 
kitap neırettiler. Ve onu hemen her 
tarafa &'Önderdiler. Bu kitap da in. 
~ili:.derin netrettikleri beyaz kitabın 
ayni ıibi birıey ... Yalnız bir nokaanı 
varsa Alnıanlan itham edebilecek 
vesikalardan bir çoğunu ihtiva et • 
memeai, onları hep meskut ıeçmeai
d ir. 

Bu iki kitabı karıılaıtırıp Alman
larda nokaan olan veaikaları lnl'iliz
lerde mevcud olanlarla itmam 'ettik· 
ten ıonra inaan bu ınühim mevzu et
rafında bir fikir, bir kanaat edinme
ie muvaffak oluyor. 
Varılacak netice ve kanaat daima 

ve herkeate aynidir: Harbi iatiyenler, 
hazırlıyanlar, tahrik ve hatta icad 
edenler Almanlar olmuıtur. Bununla 
beraber bu veaikaların inıanda tev
lid t-ltİii kanaat ne kadar kuvvetli 
de olaa aon bir kaç ırün zarfında Kont 
Ciyanonun ifıaatını müteakip tahaa
sul eden umumi kanaat karıısında 
rene zaif kahr. 

Filhakika Kont Ciyanonun son : 
nutku harbin meauliyf'tfnf tayin 
noktai nazarından hiçbir vesikanın, 1 

hiçbir ııahadetin kabına ·•aranuya -1 
cağı kadar büyük bir ehemmiyete 
maliktir. Vakıa ltalyan di~lomatı 
l\cıktao acığa harbin me•ıılu Alman- ı 
ya olduiunu aöylemiı defildir. Fa -ı 
-Devamı 3 ncü ::.hifede -

lsaretler: 
K .. . d Harbin, yavaş yavaş Amerikan sa-

op ~ Kten zıya e hillerine yaklaştığı kanaatinde 
a VCI ! Vaşington, 22 (A.A) - Ame»ika mıntnkasında değil ayni zamanda 

efkaı ı umumiyesi Montevideo deniz Uruguvayın kara sularında cereyan 
«Kraldan ziyade kral tarafta· muharebesinden Colombusun kendi etmiştir. 

rı» diye bir söz vardır. Bu aözü kendisini batırmasından ve Araucs 
«köpekten ziyade avcu tekline adındaki Alman kargosunun (Akog) 

koymak İçin önümüzde bazı nü- edilmseindenberj harbin Amerikan 
mun~ler var: Bazı yabancı mü· sahillerine yaklaşmakta olduğu 300 
easeaelerde • kim bilir ne l'ibi aü- millik bitaraf mıntaka meselesinin 
rünme- ve •Ürtilnmeler, ve ırene şimdi rrı:Ili işlerin ilk planına geçmiş 

RUS 

Lonrlra, 22 (Radyo) - Londradan leri arasında kısa bir harp olmuftur. 
60 mil mesaft!de bir Alman tayaresi Düşman kaçmıştır. Alman tayy"areı .. 
ıörülmüş, top ateşi ile püskilrtül - . . 
nıilştür. rı, şımal denizinde Birterhaym ta.i.-

Bugün bkoçya ilzer:nde bir kaç Jiz ve Hintar Norveç balıkçı uıiled. 
Alman tayyaresi ile İngiliz tayyare· Di lıatırmıtlardır. 

• 
kim bilir ne pahasına» it bulan bulunduğu mütaleasındadır. 
bazı mahdud insanlar bu arzetti- Panama beyanname!-linin eı::as he
ğimiz (avcı) tavsifi içine -maale- defi harbi ve muhasemat hareketini 
sef- girmektedirler. Amerika kıtasından uzaklaştırmak 

Bu ıribiler içine daldıkları ni - idi. Son had'.seler yalnız Panama 
metin cotkun dalgalarına kapıla • 
rak milliyetlerini unutuyorlar. O 
hale geliyorlar ki: O yabancı mü
~aseaenin menfaatini koruyaca - Çek hükumeti 

Rus ordusu yeni bir 
hezimete uğradı 

!:mm:~:vihe~.:!11e~:;~::kma~~ lngatere ve Fransa tara· Ba~tık denizindeki Rus dona 1ması AJman donanmasında~ 
vaziyet yaratıyorlar, hem de -cu- fından 
ya aadıkane hizmet ettikleri- mü - ~-~ ... ------::~-. yardım isted;. Rus knmanc~an?arı arasında ihtilaf çıktı 
enf'aelerini muhitte bednam et-

mekten ıreri kalmıyorlar. Paris, 22 (Radyo) - Sala cephe -ı - --- ~nışiir. Rus zabitlerinin bir kminı;• fta 

Yabancı müeaaeselere tavsiye sinden alınan haberler; Ruslann, bu zi!eyi terkederek, Finlindiyaya .... 
t-deirz: Sürüye kurt getiren bu ıri cephede otuz bin kiti kaybettiklerini mişlerdir. 
bi rüdsüzlere yüz vermemekle bi- külliyetli mühimmat terkettiklerini Kopenhng, 22 (Radyo) ·- RwilariJı. 
zim gözümüze daha hot görünür· bildirmektedir. şimal cephesinde yeniden ıs bbı kJi1 
ler, ve böyle bir hareket, bizim na- Sekiz büyük Rus tayyaresi, bugün 1 kaybettikleri ve bir hava muhare~ 
zarımızda dürüst cörUlen bir it Tanıyırosu bombardıman etmiştir. de on Rus tayyaresinin düfbrflldGIG 
olarak tecelli eder. Stokholm, 22 (Radyo) - Rusların haber veriliyor. 

Gene yabancı müeaaea~lere ha - şimali Finlandiyada ricat etmeğe baş- Paris, 22 (Radyo) _ Rtlll ki~. 
tırlatırız: Onların menfaatlerini ladıkları ve Almanya hava nazırı ma- nın, Petsamo cephesinde feci bir att· 
bizim rejimimiz, bizim menfaati- reşal Göringiı1 akraoasından olduğu lübiyete uğradıkları haber "'erilıritls-
miz ile telif eden temiz südlü ev. rivayet olunan general Valenyusun tedir. Bu hezimet ilzerine, Finlln~ 
ladlarımızı kullansınlar. Bu kul - kumanda~ındaki Fin kıtaatı tarafın- nın ikiye ayrılması haklcındaki ft11a 
lanıt normal ve memnuniyet V•!ri - dan şiddetle takip edilmekte olduğu bil planı, tamamen akamete Uitannş ;bu-
ci neticeler doğurur. diriliyor. lunmaktadır. · .. • 

Ff'na, ve bizi her aahada, her Son gelen bir habere göre; yec.li Petsamo muharebesinde Rıailann 
hareketlerinde kuskulandıran ve Rmı tayyarecisi, tayyareleriyle bera - iki alayı imha edilmiş, Sala mıntaia-
nilia:vet ·avladıiı şikarını düşman- 8 · Senet ber Finlandiya topraklarına inerek sında yüz ~us .kamyonu_Fin aİk'frje-
lara götüren bu köpekleri derhal Londra, 22 (Radyo) - İngiltere ve teslim olmuşlar ve Fin ordusiyle yan- riniR elifll' ~müşWr. 
kapılarından kovmaları!lı, bizimle Fransa hükumetleri, B. Benesin riya- yana Rus ordusuna karşı harp etme- Paris. 22 (Radyo) _ Kareli Be~•-
çok s1kı ticari mi;'naaehf!tleri olan setinde kurulan yeni <;ek hükümetini ğe amada bulunduklarını beyan eyle - hından alınan haberlere göre, P'f~~D 
müeueaelerden bekler.liriimi.,,; isa- resmen tanımışlardır. Lorcl Halifııks, mişlerdir . mukabil taarruzu geniştemeğ~ batla-
rel eder11ek, hiç de faydasız bir it Fransad:ı kurulacak Çek orcln:suna hü- Gene alınan ~on haberlerde, mare~,ml mı:-1tır. Ruslar, takviye Kıtaatı celbtt-
vapmış olmayız. l klımetinin yardım ecleceğiııirle :-;öyle- Voroşilofla Finlandiyada harp etmek- tikleri halele hi_çb:r netice elde , ' - D ** mişlir. te olan Rus qrdueq k.umandanla!';t §ra- ihtilaf baş go teı:- - Qılfff!t! 5 inci -.hile 



t 

Vılayetin yeni 
büdcesi 

Yarınki maclar 
Yarın Alsancak snhMı;da ikinci 

denenin ikinci hafta liklne d~va!JI e-

2, 200,000 Jira ola~ak dilecektir. Fikistüte g6re yarın karşı-
v ·ı- t d · l .. . t 1 k !aşacak olan takımlar şunlardır: 

· aye amı encumenı op anara S , 13 d y 1 A k . , . . .. . aao e aman ar - teş ifa e!JI 

G d d d 
l. vılayetın 940 !ıeneııı buıicesı esasları B İ ·ı H kk 

0 
. ' 

eı1e i, bu eski anlaşmanın ) a tnad lcrin ~ki tereı:fii, ihrcıc üzerinde müzakere Ye tetkiklerde bU- .S S~a~5 da Ül k Ör, • 
lunmuştur. VilAyet büdcesl varidatı- k a~ ., e yço - Doganspor. Ha-' 

; 2 -rı 2ı..1 ~'cü yıldönümüJür kıymetinin yüksek olmasıdır. 1-,tan- nın şimdiye kadar geniş tahmin edil- e~ .. :rıasan .. a~ık. , 
• 3 _ _ . h l b. k 1 lı1Ue~tıea._ un ün en muhım karşılaşması tlç-
ı • .adhini tetlı.lk edenler i !ara .nmeie, Avusturya Bosna Herse- b { } 'f t ~ ." • }d mi estı v: elr yı ıı·çbo lyıın fi ok-Doganspor takımları arasınc!:ı ce• "" - U a Satı an ffiaill a Ut Vl Klmlera l er esısounması, ıınarınmasra a- d k' el 

(5 _ :klerle Fransızlar ara- j,!e akınıya çalışıyor. Sadrazam Se - d b"d tah .1 d'i . 11 reyan e ece br. ifan :ın iki haftl ef· 
h d 

· rının a u ceye mı e ı mesı ın - . 
16 i anlaşmadatı ba se eler. yit l\Iehnıed p<.şa bu siyasi tasavvur- Şeıırımizde alaka.far makamla - d:ıiı neticeler verecektir. h!m inşaat yapılması yüzünden viia- vel, aynı !akımlar arasında cereyan 

17 ;ulc,;-manın Fransaya yar - lıın kavrıyacak siyasi dirayetten ta- rnı ı:.,ikitrla mücad~.e ve ınuhtel.f Alak:ı dar ıııakamlar, gıda madde- yet büdceslııden birçok borçları öde_ eden ve haftalarca süren şild dömifi-
ı:~ Üçüncü Selimin İngilizlere ınnmiyle mahrum bit adamdır. Rus- ıııaddde,de gilrüien fiyat tereffüü ve ıl'rindeki fiyat tereffülerinl ve sebep mek mümkün olamamaktadır. Evvel- nal ~Osabakalarının, seyircilere uyan 

1 
ransızlarla anlaşması. Hal • yı\ ıle Avusturyanın Lehlstıını tak- pahulılık hakkında tetkıkler yaptığı- ~·ini şn suretle tesbit etmişlerdir: c d d. 'bl b ü d . dırdıgı zevk ve heyecanı göz önüne ge-

ı9imdiye kadar tarihlerimizde siııı ettikleri gözü önünde dururken nı yazm:~tık. jfo•ela fasulye 8-9 kuruştan 16-17 1: t~ y
7
aozo ıbg'.mıkzil gı k du Yb~ ebn vı· tirecek olursak, lik için tekr&r kıtrşı-

ıi d 1 b . TU k F R d K d B lk 1 B - aye ın ın sur a ar ır orcu 1 ac k l b 'k' k' . ın e uru mıyan ır r - ran ve us or usu ırım an a a nara u tetkikler , raporlar halin - !.uru~a kadar, nohud 5,5-6,5 kuruş- vardır. 940 yılında bu borcun mühim aş . a o an_ u ı ı ra ıbın maçının 
nlaşması daha vardır. Bu anlaş- doğru ı.kmış bulunurken o hala A - de. Ticaret vekaletine bildirilmiştir. tıın 10-11 kuruşa, zeyt'nyağı 22-24 bı'r k .. d .. te . k alllkalı olacagını anlarız. 

· · b lh . . ısmının o enmesını mm ma sa-
.ı bir harbin cereyanına tesır etmış vıı!turyanın tavassutu ile ·r su AUikudar makamların Vekalete gön- kutuşrnn 40-50 kuruşa y~kselmı.şt~r. c1.'yle vilayet bildcesinin varidat tah-

,;r :"l.uahedenin akdine yardım et- yapılacağını düşünüyor. Hatta mu - derdikleri raporlara göre İzmir ma - • Bu~un se.b:bı.' ihraç edılmelerıdı~. m!nlerinin kısılması muvafık görül_ 
1 "•••" ·'"'Jahede, 1739 da imzala- rahh11siennı Lehistan hududunda lilfatur;. ve tu!ıafiyecilerinirt, Avru- \ e dgerlerı tıı, ıltraç kıymeti tesbıt milştür Hah Jd. .. 'la 

c~z:ılandırıJan 
oyuncuhır 

21 
4' 4 _ :ı muahedesidir. Onun i- Sutikaya kadar göndermiştir. Fakat pada harp başlamadan evvel normal ?tmDckh'."ıdd r. ld d'l 

1
_ . . yetin y.eni yı~r b~d:!:im:~~ !~ı~eonv\k; 

, .ki bakımdan günün mese- LehistRna kadat giden Osmanlı mu- fiyatlarla get rttikleri malları İstan- a ı e e e c ı en mese a pırın- b' r U . . 
;,;: r n •_n bu anla,mayı hatırlatma- rahhn~lan karşılarında yalnız Avı10 bultlaıı gelen bazı tuccarlar, yilzd~ c'n 20-22 kuru tan 32-35 kutu•a ka- yüz . ın ı_ra zerındetı tanzim edıl~- Oyunlarda gayri nizami hareketle. 
r I" , ş . _ . • cektır. Daımi encUmenln bu esaaa gö- · d b d ı 1 1 d' k . ,.,_. ~ 'ıuluyourz. turyalılan bulmuşludır. 90-40 !r.zla f 'yatla İzmirden satıtt al - cıat ;>ahalılaşması dıger yıyecek mad . . . .. . . . rın e o ay gene ıre törlükçe ce-

- ıayı i°.apmağa milessir o- Rus murahhaslarının nerede olduğu mış, t •• hbula m.kletmi. I - fstan - cl~lerin·n kıymetlerini takip etmele- re te~pıt et~ığı budce proıesını.n, u- zalandırılan oyuncular hakkında şu 
·ş· 

0 
~· J..aıstır. Bonnev. a.ı p.a- na dan aorulan suale .~vusturya. mu bul.d~r. ' n.bosat Bozaltı ı ·m 'nde. bi.r · ihd" d' mumı meclıs ve büdce encilmenı ta - ma!Omat gelmiştir. 

_ _ "·1 ır. fi d k d • · t' 'l ' 
~ ~ • ~ , Fransız sefırı Vıl- rahha~ı Talmaın verdıgi şu rarıp ce- t.ıcırın lzm:rı:.eıı tahminen 20 bın lı- Fiyut tereffil1erini takip ve hang:. ra arın an ısmen egış ırı mesı 1 - Doğanspordan Halid Parlaksu 

' ·~~fır vaba da inanmışlardır: rtılı'.< kadar kabil matıifaturıı eşyası. 'inde iht!kllr yaj:ııldt~ıtt1 tesbit etle- muhtemeldir. Bu büdce ile yenld~n haketııe küfür eltiiinden ve kasdt tek-
i' ~ 1. ruhi maceraya mef- - Haberim yok, yPlnız başvekil· ve geıı~ htanbuldan Suarski b'rader- bilmek bazı sebeblerden gUç törill - yal yaptırılmıyacak, bazı yolların mil- me attığından -ayni zamanda evvelce 

_ B 8 eersersldi~. Kendisi- <lctı b'r mektup almıştım. Gece ca- ler t'ccrethanes'nin buradan onbin ' nektcclir, Öbun lç ' ıi eŞ;'ıl fiyatlarinıtı temadi.tamirat ve bazı müeesııese~erln verllm!4 ceıalat da düt!lnUlerek- iki 
_ <ük fskenderın ve meş- dırdıı okurken dışarıya çıkmak IU - 1 raJık kadar kazıtıir ve elbi ·el'k er . dUhyn fiyat seyirlerine mugayir ola- m~hte1lıf makstraflarından tasarruı te- sene, ayni kulilbe mensup Mchmed 

- ;un torunlarındandır . ZtllnU ha•ıl oldu, dönilnceye kadar hk hmaşı sat•n a l dıkları te •bit o - rak bir tereffU göotetmemesi, lhti - mırı 0 unaca ır. Okkan itaatsizlik gösterdiğinden ild 
·fvkii haris ruhunu d.o1- mum devrilmiş mektup yanmış mek- luıımu,ıut. !zmirde ve mülhakotta katin tam bir şekilde m!lcade ed le- ay milddetle tecziye edilınişll!rdir. 

- _ gelmeyince İspanya tupta ne yazılı olduğunu sordum ce- mıtıılfotura, tuhaf ye, demir, ram . bilm~" 'rin şu tedbirler muvafık gö- Başv •ki den Part ]il ere Ateşspordan Alinin de rakip oyun-
. - ·miş, İspanyollarla be - vap gelinceye kadar bekllyecehinlz. detnir mamu atı vesaire gibi bütUn it- rillmektedir : Parti kaza kongresi münasebetiyle cuya küfUr ettit! için 18-12-989 tar!· 

'!:!,_. ~
1

rken iyi bir kumandan Osmknlı murahha~ları bekliyedur- trıııt e~yasımıı, hıtttıı bu meyanda T'caret Vekilimiz n de zaman za- çekllen taz m telgrafına Başvekil!_ h~nden itibaren verilen ceza tasdik e-
.. - • yatmacı olduğu isbat •unlar, Rusya ve A-fUsturya birden- dahılde yeti~n fasulye, p;rinÇ, no - nııtn ifade ettiği gibi herşeyden ev - ınlz Dr. Refik Saydam u cevabı \'er- dıllnceye kadar müsabakalara girme-

' 1 rıı / '>ire hududlara tecavüz ettller. hut. !lh ... Gibi b'rçok gıda maddele- vet ithıı!At işlerin · tanzim etmek , mişt•r: ' mest İzmir bölgesi tarafıtıdafı karar· 

1 ' zaman sonra İs - Rusya ve Avu•turyanın büyilma.i. rlnin f;yatlarlna yU7de 30 dan yüzde noksan maddeleri piyasada tamam - Kongrenin hakkımdaki duyguları- laştlrilttiıştır. 
·.~ ,1- ı..· n açılınca Afu$turya- ni hiç !stem·yen Frensa sefiri Vllnöv 100 e kadar mühim blr zam yapıldı- Iartıak lfizımdır. Bunun i~in <ısaslı ted na teşekkür ederim. ı------------• 

.•r; -, J,u,turya ordu~iyle be- va~ıtnsiyle Fransızların bu meselede iı gijrültnüştur. birler alınmalıdır. R A O Y Q ı 
... lısaya karşı harbetmlştir. ;-ardırı edeblleceiini Babıilliye anlat 1 ta n bul, ithıılRt e•Ylı'1 föbarirle lhıikftrı bundan yirmi yıl evvel çı- -

I .,..' - ~Onra bir Avuııturyıl kU- tı. Ve bıı işte Ahmed paşanın yar- 'I'i'rki;venin stok merkezidir. Birtok kr.tı ve bugilnk!l ekonom'k şartlara Feci bi~ kaza 
r~ 7,' fatiyle Osmanlılar ıley- dımından çok istifade etti. Ahmed vill'yetletimi:t, hatta btt ıt1evanda 12- tılÇ ele U7fmıyan bir iaşe kararnamesi 

r tf 7arebeye iştirak etmiş, Va- l••ea diplomat sıfatiyle :şinl bötlrince mit, ilıt:y~~iarıtıı İstanbuldan temin He önleme~e çalışmak beyhude gö- Geıç b:r kız denizd ~ 
Bugünkü program 

13 !ıo Program ve memleket saat a. 
'~.;.ılıarebeslnde Osmanit or - Yeniçeri ordusiyle harbe gitti. Bos - etmektedirler Bıı itibarla beynelmi- rttlm ektedir. b d 

ırıun bozulmasırta sebep olanlar na ilzerlne 7ürUyen Avusturya or • ıel t!catT tahay\•Ull~r. fyat tereffll- 'Iuho•'p ve b'taraf memleketlerde oğu' U IS 85 r;:~s ve meteoroloji habcrle-
sında bulıınmutşur. dusunu karşıladı. Yeniçeri ordusu ol- leri ilk t~•ltln t anbl11 a gH•tertnek bu me••ru hnkkınds alıntrm yerti ve Dun Karataşta İnönü caddesinde . 
' k t A t d d d j · t A t d' n·a il l 142 sayılı B. Hakkı Urgancı apartma- rı. •a a vus urya ot usun il um- rtukça ıslah e • m:ş i. vus urya cep- te •r. ·., er v Av"t ~rl1"lzde1'i tha - e,ıı,ı ı t•dbirler vardır Punları göz 13 50 T!lrk mllzı·g·ı··. "u"n"··hap •ar-
"' k • nındn feci bir kaza olmu•tur. Bu apart- m "' • :11u ITlev 'I elde edemeyince Osman he•inde Ahmed paşa Rusya cephe - 11'.t ~ v•., f votl Mf\m nqz11rlı f.+an- Mohrd~ hıtarRl< 'TlPnıl•ketir.;ıl~IT\ bUrt .v kı ve Tilrkiller 

ıılara iltica etmekte hiç bir tnahzut • nde Macar m!llteci<! Baron Dötarl · hul "'ıl ~'•n~ ·•p nlıtıa ~• e•••lı vuh•P ıröre yen• kor~rhr 't'll1ıuo ey- manın 27•28 sayılı dnıresfnde oturan 
ırörmemiştir. ordunun ıslahına blt hayll yardımı terll:ıi::ler, 1.ıtanbulda alınırsa çok fay lenı~k zaturi görUlmektedir. 1zmir sulh hukuk hakimi B. Salahed- ,Çalanlar: Hakkı berınan, Şe-

d" ' b ld B s· k "6 rif İçli, Hasan Gür, Hamdi 
Zeki bir adam olduğunda şilphe dokundu, her iki ordu taarruza ge • ~ ının a ızı · ınan ızı "' yaşında 

clmıyan Bonneval din dei'i.+<rmeden e,eblidi. Bu ordular ilerliyerek ..-:r:ni Bn. Beyhan Başkan, kendi dairesinin Tokay. ••• , l d • " l • • • ü .. t" • k · bt · d Okuyanlar: Safiye Tokay, 
Türkiyede bir mevki kazanamıyaca- ened~nberi Avusturyalılar elinde e e ıye ış e rı n s prun u cene csı mu evıyatını eni- Mahmud Karınd:ış. 
aını pek iyi takdir etmiş, hududu a - ':ıulı.ınan Belgradı muhasara ettiler. e ıyı ze .dökmek ifin apartmanın sahil kıs-. t'" · tıl 30 Müzik: Riyasetieumhıır ban. 
şar ıışmaz ilk işi islam olmak olmu<- Artık harbin devamında fayda gö. mına gıt ıgı sırada denize düşmüş ve 1 
tur. Bundan senra ona tarihte Bo!ı _ rem 'yen Rusya ve A vuııtur.ra •ulh a, gın a e göril erek derhal nakle-• d ı b " h ld 1 dosu (Şef;: hsan Kilnçer) 

nevnl ismiyle degil Ahmed paşa is- ınüzakeratına yanaştılar. Türkiye- ran ıman Q ınıyor dildiği Memleket hastahanesinde bat ~ 5 ~~ ~~o!~ııın~iüzik: Cazband Pi. 
miyle rastgelece~iz. Bonnevalın is_ nin müttefiki eayılan Fransa tavu _ vurulan her tedbire rağmen vefat et-

8 

· s 1 k 18 05 Memleket saııt ayarı, ajana 
IAm oluşu Osmanlı tarih'nin çok ka- ~ut tekl'f etti. Ve 1739 senesi eylillü- mıştir. UprUntü tenekesiy e deniz e-

A r t , t_ h , . h 't 'k ild ve meteoroloji hııberleri. nşılr bir devrine rastgelir. Ifirincl nun birinci gtınn :Belırrad ınuahede•i Si a VO ' C, OCllR aSfaıza .es1, a· narına g: tı ten sonra onun uzun m 
Mahtnııd tahttadır. Devlet bir tııtaf. imz:ı edildi. Bu mullhede 04'manlıla- det dönmediğini göt~rt e\' halkı, araş- 18 :15 M!lZik: ttııdyo caz orkestrası. 

• • t_ 1 • • / t ğ b ı d · k -' 19 OU 1'ürk milıig· ı: Ses \'e •ıız .. e -
tan Rusya, diier taraftan Avu1tur- rın Avrupııdalı yııv~•yav11~rl'k'lınf'- Ü(lfTClZl lStlflS'l. (ifı Ve lnŞl"fOf lS eri ırma a aşamış, enız enarınuayal 

0 
" 

ya ili! harp halindedir. Rusya ile ğe hışladıkları tnihtenberi ilk dl'/a nı:t silpriintü tenelcesltıl bulmu~lardır. çit konseri. 
Avustt1ryıı b•r taraftan da Lehistanı . nlarıık aktcdllen galibane bir mıla _ Konak - E,rer ~~!l ate•ıHdı. l!ıll. tnıslardır. Hava mO!aid gidince lnşaat raştırma genişletilmiş, Bn. Beyhan !! okuyucu ve 6 saz sır:ı lıe. 
taksimle meşguldür. Ruslar Balkan- ) hede idl. ven belediye otobilsleri, seferlerinde eüratll! bitlrllecektlt. Başkanın, Urgancı ı1partın11nını1ı ya- :!O 00 İtrinuşma 

İklçeşmellk caddesinin bazı virajları- ÖnümUzdeki Çarşamba P'llnU yeni nıbıışında B. Rıunın aile evinin ~ahi! 21 15 Ttlrk mlltlgi: :tcarı~ık p<'Og • 

ihtikar yapan 4 tic 
hane kapatıl·dı 

ret-
nın çok dar olmasından zorlııklar1 a kar ocak yakılacak ve tectılbe edilecektir. kısmında baygın ltalde su lçind<! bıl- ralli. 
şıla~ılmqktadır. EşrefpMa otobüs ser- Yeni ı:ıcağın bir ay devanı edecek tııc- ıuntluğu g!lrillmilştilr. :Bu feci ka:tııı Qlı1anllıt ~ Hakkı Derınatt, Şe-
vlsi. belediyen:n esas otobils servisle rlibesinden sonra yeni malzemelerle dun adliye mensupları ve B. sıılııhetı- tif İçli, Hıtsan Gür, Hamdi 
ri arasına girdiğinden seferleri işkal havagazı istlhsallna başlanabilecek- dini tanıyanlıır arlı.sındı! bUyük bit' te- Toks.y, Basri Üfler, !zıelitı 
eden hu vazıyetin bertaraf edilmesi ka- "ir. essUr uyandırmıştır. Kehdileribl! tıl· Ökte. 
rarlaştırılmıştır. :ıJelediye reisi Dr. Çocuk ha8tahaneiıi: ılyetlerltnizl sutıiıtız. 20 (5 1'ütk milziği ::Halk ~aitlrrln 
Ifehçet Uz, bu l'ol~a mil~end.isl:rle Belediyenin hazirladığı plana göre o:-- den örtı~kl~r. 
tetk.lkat yapmı~, .İk!çeş~~lık - v~raıın- ':ıe~ senede inşa edilecek çocuk hasta- Şı· d d ettı l• {1 r tına !!ad! Yaver Atatııkn. 

Y 
•• k k f • f} il r\akı evlerden üçlinUn ıstımlakıne ve hanesi binası, Uç senede tamamlanmış :n Ob Müzik: KU~ük orkestra (Şef: 

ere Yll Se 1a e Sa Ş bunl.arın yıktırılara~ ~olun genişletil- olacaktır. Belediye, hagtahaneiıin sil· Pazı za- ar ' a a sebebiyet Necip Aşkın) •dd. tl f k" d•t• r mesıne karat verm,ştır. ,. 1 tı. in~a edilerek halkın iııHyReının :!2 otı Memleket saat ayarı, ajans 
şı e e ıl ıp e ı ıyo İ! lmli.k mua!nelesi, silratle intaç karşılanmasını esas olarak kabııl et· '\İ rtl ı hııberlerl; ziraat, esham-tah-

VilAyet ihtikarla mücadele komis- 4 - Kemeraltında Anafartalar cad- olunacaktır. Yrden nihayet 1940 ııonlarınıla hıts- Evvellti gece Akdeniztlıı şiddetli pey~ villt, kıımbiyo - nukut borsa-
yonu, dün öğleden sonra vi!ilyet ma- desinde 104 sayılı ticarethanede o- Belcdiııe encVmımi: ahaneyi ikmal edecektir. raz fırtı11ası çıkmış vtı dün bütün gün g si (fllıt) 

Lüzumsuz 
yapanlar 

kamındll valinin reisliğinde toplan- yuncakçı Hamdı oğhı B. Yekta Ercil Belııl'llye dalttı! eııcilınerıl dtin 6,.,.1P- S h 'n ima 1• • devam etmiştir. Fırtına, körfezde de 21 lConuŞma (~nebi dillerde) 
ı:ıı1. iht!k!r .Yaptıkları sabit olan dört ve yanında çalışan çırağı Salih oğlu 'len sonra Dr. Behçet Uzun 're'.sliğinde tz':tı~ şehrı:ı: :~~takbeı lt11 t plil· şiddetle lıükUm sürtnUŞ, :Karştl'akıl (Yııltıız kısıı dalgıı ptıst8!ly-
ticarethartenin •ahipleritıi c!i~l~dikten Z~keriya ~5 ~ur~ı~ satılan cep elıık - toplanmış . belediv•re ait bazı areal ı>· ,1 için F'ratısız ıehlrcillk müte~as.ısı vapurları kısmen teehhürle seferlerin! 

22 115 ~~lk: :Melodiler. (Pi) 
aonra bunların tlearetlianelerının mu- trik fenerı pı!lerını 35 kuruşa >attık- rı mUşterilerine ihale etmiştir, mimar B. KotbUzyenin getlrtileccıtlni yapmıştır. 
v~klıaten kapatılmasına kıırllr ver- farından ticarethanelerinin dört ııiln ve bu hususta vekiller heyetince m!lsa- Mıntaka liman reisl!glne tllııı ak- (Yalnız uzun dalga postas!y-
mııtı..J'. kapatılmaaına karar verilmiştir. Aıfal~ 110~: • lde kararı verildlglnl yazmı,tık. B~· 'ama kadar denizde her hıınıti bir kil- ., lf) t 

Muvakkaten kapatma kararı veri- Bele<lıyenın Eşrefpuşa me~ danın - d' 
1 11.,1 b 

1 
il 

1 
""h ti h 1 uya daı' hiçbir haber gelmemiŞt!r .2 46 Müzik: Casband (Pi.) 

len leatethaneler ve ıugları şunlıırdır ı dan Dolaplıkuyu ınevkiine kadar in1e lıei ıyel re s "bu'tueynfe m eı·t""ı rle h a ; Şiddetli fırtına, bazı evlerin klretııldle: 28 25 28 80 Yiırıtıki ptoxram 'fe 
l ..,. . lABJTADA t kt ld ğ f lt yol Dolap! k ' m marı n orma ı e er rı azı . ' kapanış, .......... aııtat !dareıınde 1810 uneu ıo- e me e o . u u ai! a ı u- hıilılndukunu bl1direrek lzmire davet rını uçurmuş, camlarını kırmıştı!'. 
ka:ktıı 2 numarada hırdantçı Ha an • vu parti bınnsına varmıştır. tn,aata j Bandırma.da : " · hl ıuu ... ---
oğlu B. Huıtafa Alı.belen ve ırkııdııt Hıraııılıkı dtıvam edilmektedir. Asfalt yol ikmal ettn ştlr. İlandırnıadan aldı&-:ımız bir habere 
lan, ince elektrik pillerinin düıUneslnl Gaz.ler caddesinde İbrahim oğlu edilince :tşr~fpaşaya işleyen otob!ls· Dider info<tt: . . J>:llrc !stanbul-Bandırına seferini ya_ 
70 kunııa aattıklan halda JUzumsuz Naci, Ömer oiiu B. 'Velinin dük. !erin ıı~ferlerı Dolaplıkuyuya kadar u- Belediye, şehir gar~Jl ınşııalına ~e- pan Antalya vapuru, Marmara deni- teytln fidanı lçln sık sık zeytin· 
110 kuruşa ıatmata bıı,ıadıkları g5 - ~anındıın 43 kuruı çaldığından tu _ zatılacaktır. va'.° etmektedir. Garaıın pUlnııııı ll~re zindeki fırtına yüzilnden müşküilltla cil 'k ıstıtsyotıuna müracaat edllmek-
rUirllUı, diier elektrik pil!erine de btı tulmuşfor. IlcııJagazı fabrika"1tıda: müteaddld k?çtık depolıırın inşaatı ık- Bandırma iskelesine yanaşmış ve yol- t~dlt. Halbuk! yeni kurulmakta olan 
ıuretle zarnlar 71lptıklan anla,ılmış. Bıçakla yaralamakı Şehldlerde belediyenin havagazı ;r,ai ecl~lınlştır. cularını çıkarmışsa da o sırada fırtı- mUesıe~ttıizde zeyt•n fidanlarının 
ticarethanenin l!Ort &ün müddetle, Eşrepaşada :Mahmud oilu Kemal, fab•lkasında 55 mette yüksekliğinde ~elırın mtıhtellf yerlel'llıd~ ka•ı,.ll- nanın ,iddeti artmış, vapur. lstanbu!a 938 d~kl ilk aşılan bugün bir buçuk 

2 - Keçecilerde Pazvant çarşısın- ,~ka yüzünden Murad otlu Nazmiyi inşa edilmekte olan tuğla baca 49 met- '"'Y"n w yol inşaatına .ia devam oluıı. gidecek yolcularını alamadan denize yıı.,ıııdıı, 99!! daki ilt!ncieri de 7-8 
da 24 numarada Binyamin otlu Rafa bıçaklı. elinden yaralamıştır. reye kadar çıkmıştır. Fırtına ve soğuk maktadır. Bi~ tara.ftan da "'.ev~~m m!l- açılmağa ntecbur olmuştur. llyl!k, \tlız!yette bulunduklarından 
el ve Bin:ramin Damın 66 kuruşa ıah· Kadını dllvmütı yUzünden dün işçiler bacada ~alışama nasebetlyle agaç d:kme. faalıyetı pldnlı ---=-+-=- •'mdillk dııtıtılma!l !ç;n Ziraat Ve-
lan Rus makaralarını 76 .kuruşa s~t- Tepecik mahallesinde Ahmed oğ- _ ,ekilde .ilerl~me~tedlr. Esrar kiletinden i~ta•yon mudilrltığ!lne ,,.. 
tllddrından tlcarethanelerınln 7 gü r ıu Mecid, kadın meselesinden Ah • rinden tutulmut, adl;yeye v~rilmiş - T'lhsıl(l.t ışlerı : K d T it h 11 · d Jn!r ıtelıtıeıft ştlr. 

lldd ti k t l k · B 1 d' · ı·· · · · d t emer e ene e 1ı1a a eaın e Nu· 
m e e apa ı maaına arar varıı 1 ed kızı umumi kadınlardan Naci· !erdir. e e ıye reıs ıgı, mesaısır en am ., f 1 b ka ** · , . r! oğlu .. ıustıı an n ara 'ında 8 
miıtir. veyi dövmüt ve zabıtaca tutulmuş- Sarhoıhıkı . rnndıman almak gavegıyI; beledıy~ va- ıttam esrar bulunmu~ ve zabıtaca mil· Bibliyografya 

8 - Keçecilerde 2 aayılı dilkkin.1~ ur AtMt!irk cadde11nde Recep oğlu r.cla1ının muntazam sek;lde tahs:llnc d'l '•t' 
. l .. "k h · ı d T . sadere e ı ını, ır. 

çilf! taciri B. Apturrahmnn Tarkota: Dövü4mekı ııı.z·nocu SU eyman ve Ahmed oğlu !>uyu e rmmıyet verr.en " envı- • •. Avrt! Candar tarafından hazırla. 
40 kurı:ta ıattıkı çivinin kiloS'Jnu se· Mezarlık başında İbrahim oğlu tüccnrdan B. Rifat sarhoş olarak ga - rat ve tanzifat resim ve verrdsiııin mıı Y ı>re tı11<urehler n~tı bu uer, Ankara Halkevi tarafın. 

O kuru,a .attığından magı.zo ·, alıvec• !.mail ve arkada"' İbrahim · 7inoda tabak kırmış ve garsonlara ha ~iın Jı ,,,,., t~hsil olun.m.uş'.u ':· r.akf..~ :1-ı !Jün yerlere tüküren 27 kişi be: ~Ji-, dııtı bastırılmıştır w •adece H•lkevle. 
_ Un kapatılmasına, _, :ne•ele~inden bU!birin ld!lvdllklı- kııret etmiılerdir. nm da tahıill\tı ÇQk. ırı nmye!tedır. yece cezalandırılmıştır. ri tıeşl'lyatırta altt'r. Tavsiye ederiz. 
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23 Kanunnvel t 9:ı9 Cumart•i 

H3:·p .. en 

K. ' , ? 
ım mesuı. 

- Baataraft 1 İnci -hif~df' -
kat~ verdiği tafsilat bu neticeyi en 
ezici bir sarahatle meydana koy -
maktadır. Kont Ciyanonun lisanın• 
dan öğreniyoruz ki Almanya ile İtal· 
ya devlet adamları şu meşhur çelik 
ittifakın müzakereforini yaparken 
bir harp ihtimalini de uzun uzun dü
fÜnmÜf ve münakata etmitlerdir. Ni· 
hayet İtalyanın askeri ve siyasi va · 
ziyeti bir harbe girmeğe müsaid ol
madığı için asgari üç sene müddetle 
«Harbi tahrik etmesi muhtemel me-

(ANADOLl!) 

lsveç 11e Norveç, Rus tehli- ' 
kesine karşı birleşiyorlar 

Finlandiya ya gidecek mühimmat ve gönü!iülere iki hü
kumet yol verecekler ve Almanya m:ıni olursa 

,... 

~a ··-·-·-·-.. ~ ~ 

="' ep .lrc1 

li.k. l 

Karadenizde r ~dİe'-----

8 ıııa!\\man\ Şiddetli fırtınalar t; · k 
. başl~dı Mi 0 an\ ~~r:, 26 

Sınop. 22 (Husu:;ı) - Diln gece f k - b"ld" · • 
ba~lıyan fırtına bütün .. :ddetivle de- a ıty . iki sı 1

1 
ıı·ıy1·or · . • . · ~an aJ nı A man ar 

\'am edı.ror. Karadenız çok dalgalı- "' k b. :;·:-·: d ' 
-3 mu a ı·ı l • ~ma evam 
vır. Sefer yapaml\·an vnpurlnrdan 'ııe 11 

b k . • . . . saplamn.9 ~ Fransız kı 
ır hmı lımammıza ılt.ca etmıştir. tl . b a 

1 
dil 

·vold k" ·ı . . . .re erın · dt ş o an şm 
ı n ! gemı er.n akıbetlerınden €n- .. · 
dişe edilmektedir. landırılr~~ı. 2 ı .. ~uşlerdır. 

1sta11b•ıl '>'> (T ı f 1 ) F"' t manyayı ttta ~ır buçuk .. -- e e on a - ır ınn- . 
selelerden» hiç birisini meydana at
mamağa karar vermişlerdir. Bu son 
cümlenin üzerinde biraz durmak la· 
zımdır. Harbi tahrik etmesi muhte -
ınel meseleler nedir? Demek ki, Al -
manyl\ ile ltalya harbi mutlaka tah
rik etmesi muhtemel bazı mt'selele r 
olduğunu biliyorlardı ve bunu bild'k
leri hatde de, bile bile bu mese leleri 
bir gün ortaya atmayı, yani kendileri 
icin en müaaid zamanda harbi tah· 
rik etmeyi dütünüyorlar, kararla,. 
tırıyorlardı. Eğer Almanya çelik it
tifaka harfi harfine sadık kalsaydı 

silaha sarılacaklardır 1 b . .. şı karsıv~. Jr ~tli bır mu 
<an ır motol'le bazı kayıklar batmış- .. ~-: • . b 
tır Karnden:zde R 1• k .. Uk .1 en buyul,iil şı... ~ıcata mec • · , . ece >ın ·uç ~ı e- Al ._ . h ~ 

Pari.s, 22 (Radyo) (Deyli Tel- ~:er !ki hüküml!t silaha sarılmaktaıı mı. Sk:ıntliııav te::;aııüclü iç'n yap - bi ııyııi akıbete uğramıştır. Kaptuı~ ve manya, füır Denız. a: 
graf) lll:lZetesi, İsveç Ye r\orveç hü - çckinnıiyecektir. malı.\'!% Küçi.ik Finlandiya, Sovyet iki tayfa boğutmuştur. tek ba~ına kalını .fan kesıf bı · 
kumetlerinin , Rus tehlikesi karşısın- Stokholm, 22 (Radyo) - Skarıdi- aJ.ııııııu kari'ı üç memleket için mu- R ma - Ilerlin mihveıre1eı·i, Alma 
da Flıılandiyanın mücadelesini kolay ıı:w ;:nemleketleri efkarı umumiye:)i, kaveınet ediyor. Fakat buna uzun USY a Alman anlaşmasına .ğa muvaffa 
la~tırmak lüzumunu his~ett klerin - gün ı~e<;tikçe Finland:.raya karşı dn- mtidJet claynnamaz.~ F.. / 'edir. µundra. 26 
rlı:n, Amerika, Fransa. İngiltere v~ lın fazla temayül gö:-.termektedir. ın cindi yay l bof ş?Vİ k· Bu sonurr:usu, Y -;m verilrfli 
dahu lıa~ka memleketlerden Finlan- Stokholm. üniver:>itesinin hukuk Proft!ı.:ör makale~inde. Sovyetlerin / .. • k · t · anlaşması, g saılı ra üzeri 
1ii.va.va ırönderı'lecek harp malzeme..,1• es r'7le lS 'VOr ve Almanya &'hma · d .. ~ profesiirü, bugünkü gazetelerden bi- F ulcrden i,;tediklerinin bir tarıhce- lieI ·i k" '>? ( ,\ A ) E · . JT ,.Jn en, 
iie gidecek gönüllülerin kendi top - rinde qarım adamızın mtidafnası» ~iııi ~ npmakta. Rus.ranın ı~\"eÇ ve .;) 

11 1
' -- · ·• · - cnebi mat- vam olan bir ~?ir,. • )n gör 

raklaı.·111dun guçme-.·ı·ne muvat·.,kat et b ı b ' k" buat müme,; ·illerini kabul eden tasve- fuz mevkiini -.. ~ , .. aş ığı ile yazdıi'ı .r makalede di- ~öl'\E'cte ı emell~rini izahtan sonra ı ·ı ~ 'ıi 26 
mi !erdir. Geı·ek f,;"eç ··e gereko·e k t cı' ... ov.retlerin yapmış olduklar, ta- hk ı:;aıkn d ' - • • "' yor ·i : Finlfınıliya - sveç - Nor•eç nra~ında '> T 

«Harbi tahrik etmesi muhtemel olan ~oı-vec, hükümetlerı·. btı hu".'U."ta h"'r 31Tuzuıı ani olduğunu ve mühim m:k- denize in .. verı ıyo ., ., " lıit· yal'dım paktı yapılma-ıını i«te - h. d h ı 
bu meseleler» bugün değil, fakat üç · .. ı ı d S .... r a nrp malzt!mesi bulundug· unn i- ,.e..ıa <'a arp ceı)l 

~ı-,y. !'Oze a m1s ar ır, ,ayed Alman- c~orveç ve h-ec;, Finlandiyn,•n rnektı>dır. '-' 
sene ~onra, yani ltalya da kendi he· \·a 1 - k lk ~nı·et ederek, evvelden üısm·vur edil- 1·1e te?i'Y• • m~o maga ·a ışacak alursa. yardını icin beklememelidirler. Bu - .,. 
abına hazırlığını bitirdikten sonra ın~ş ~ir plan mevcud ol :lugum: söyle- ödemiş tei< 

müştereken ortaya atılacaktı. Al • Kunsı·nen G h . d 'lllŞtır. Halbuki. 
rnanyl\nın bu itte bir kabahati oldu arp cep e-sın e lfa!"b!ıı haş!angıcıııdanbı>ri ihtilal- küçük \"C ·ın 
ise 0 da müttefikini beklemeğe lü - llA k ci Finlandiya hükı.lmel•ııin teessilsU miştir. Rus ,Juh·-
zum görmemesidir. Filhakika Alman- JYIOS C V ~da tev '-lif E /k • .. ..k.. { / • gihi bir takım hadiseler Rus,·nnın en•- dai maddf ~ 1 

ya cürümde iştirakini temin ıçın edi 'di vve l gun l 1. tara tayyare er l peryal.ist :s::.-avvuriarındrm ba~'<a Fin- yor Çiinl<\en ·~·~- } tslZ et 
!tnlyayı bckliyecek yerde, İtalyanın Tallin, 22 (A.A.) _ Son-etler birli- , I l.ındiyanın içtimai ..:istemini t~hr:p <'- ve ~nzivet ı ıste bnyrnmı~ı .1 · arasınaa carpısma ar oldu o k b • ..re e kerıer mrı da noktai nazarına muhalif olarak, ğind1:n gelen bazı k;m~elerin sövle- • •. '1 c. er.! un.ın yerine kcmiir.izmi ikame .dir. . . izabetin t 
kısa bir zaman içinde Sovyet Rusya diklerine göre. Terijokideki Finla~ıda Paris, 22 (Radyo) - Havas ajan- keşif nıüfre;r.eleri faali.} etj olmuş - etmek :ırzusunda bulu:P-rluğunu göster- di::.enin. B ~ or1ıştır El • d 
·1 k ·· h lk h' k mekte ı· · S · b. t ·· ·· · ı dır. HM a ı e nyusmuş ve onun ıamen muşa - a ti ümeti reisi Kun:;inen!n göz - sı, nskeri harekat etrafmda şu izrı- tur. c 11 • erı ır ecavuzun ıkame et- !:'eki eclcn 1 ln 

k · • k d b" fi - t d d mck a ·· us d b J d ~ · · · durmam re etını, ısmen e ıtara ıg1nı e- en ü ·tüğiine ve hatta l\losl\o\'ada hatı \"et mcktedir: RerJh, 22 (Radyo) - D. N. B. • ız un. a u lln U! tl'lU goster - Almun dikt (.)~rımın 
m;n ettikten sonra İngiltere ile Fran- te,·kif edildiğine dair ısrarlı\ bnı şa- 1 liiıı garpte kaydedilen tayyare f:ı garp eephe~i hakkında şu bülteni ~ektedir. Seri bir teca,·üzJn tarda kil- da bir ih' ':\• ' \lir ve Fransız 
sayı r-~ne seyirci kalmıya icbar ede- yialar dolaşmaktadır. u]iydi, bir tek müsademeye müıı- ne~ı·etmi~·tir: fı gelecek miktarda sılfth altında ada- re karbr şL d!'\)rele- v? tayynrec 
ceğinj zannederek Polonyanın üstüne Gcçeı! sontqrinin nihayetil'Ct..! Ku:ı- cer olmuştur. Bu, haftalardanlıeri ilk mımız ve harp malzememiz vardı. i\Ju. Baltıktaki den '1dır. zıyafetler 
çullanmıştır. sinenin Finlftndada ihtilfü çılrncağına hava çarµışnıasıdır. Gerek Fransı;r. C:arp cepht:sinde 21 kil.nunevvel- vaffakı~·etiıniz dü~maııımızın zaafın- mekfo bu sal 6t b~n -jne pastal 

Jşte harbi koparan, beşeriyPt i bu dttir t~miııat verdiği !'löy!enml:!kteclir. ve gt'l'ck Alman tayyareleri, hatlar cll'llherj hare'ket azalmıştır. Bazı elan eleği) Finlfındiyalılrrııı kendi veda etmiştiı I tir. 
yeni ve korkunç fe!Ak•te •Ü•üklev•n Sovyetleri n sade re bir askeri gezin ti üz erinde iki t:ıraf tan ha" n 1 ana"'', ;w 1 oı rl P A 1 ma n ,. e Fr•n <>z t o pc u d ü. K en d «ine bniii•nn n tl m:d lere If.,- :k di cepheden ır.4 A 1 
de cezaaız, mukabelesiz kalacaıiı olacağını zannettikleri Finlfı:ıda s<>fe- birbirlerini şil1 detle takip etmişler - tllosu o'muştur. 21 kfinuncvvel ge - mı>nıleketlerini mildaf a etmesini bil- maktadır. 
Zl\nnedilen bu çullanış olmuştur. rine başlanması için ''et·tlikleri kam - dir. Almnn tayyarelerinden bıızılnrı, ccsi 20 kişil'k bir Fransız müfrezesi mclel'inden ileri ge;mektedir. Bunlardan daha m 

Kont Ciyano Rusya He uvuşmak ra bu teminatın çok rnüee--siı · olJuğn Fraıısanın şimal, şimali garbi ve h.ıtlnı !mıza yaklaşmak istemi .• u - ol~uğnnu iı::1 ıat etmiş olan milletler ce- da işaret edeceğiz. 0 c 
meıeJeginde Almanya fü• İt11vla ar.ı· iddia edilmektedir. garp mmtakalarına kadar uzanmış- ı.aklaştmlmı~tır. Alman ve düşman mıyeti kararından pek tab!'.i olaıak \"a, Rusyn ile b·ı ~nl, 
ıında bir noktai naur ibtil•f• oldu: Görünüşe göre )fo ·kova hükümeti !ardır. hava km;~;etleri keşif uçu. ları yap - memru · .ı.filletler cemiveti bu hak- patl.-k ver cek olan h. 
ğunu, İtalyanın Rusya iJ.,. uyuamak qimdi me::ıuli.\·etin büyük bfr kısmını Cepht•de, Vinburg ara::ında mutad nıı~l ırdır. !'lı:r; tcc-.a ·üz hnkl,ındZl vJrilcrt'k ~·cslıne: rauı. ile R -:yayı 1 k d. v 
noktuında bu hükum.-tin ma7 "rra- Kurı!'inen ve arkadaşların:ı tahmil et- hiikmü vel"ll'İŞ ve bütün dilny.,ya dfı~- be sokacağı ı umnı'JŞ u:r Hn 

tmı izale *?tmektl"n Öt#'v .. gPcilm~ - mek İ!'temektedirler. Fransız Parla"' mentosu m.anımı~m. hareketind<•ki ahlaksızlığı yn, yn'nız Finlandiyadn ar 
mesi anusuna mukabil Almanyanm Diğer cihetten Sovy:?t matbuatının - g!)ı;term.:=-tır. . hesııbma harbe katkı mış , 
daha ileriye gitmekte bPia görmemiş bir müddettenberi Kun:5inen ve Tori- Muavin kuwetlerle. silfıh ve mü- yanın bu iimid kapısı111 da 
fJlcluğunu ima ederken İsti" bilhassa koji hükumetini idare eden diğer ko- Harp masrafları için hükumetin istediğ" hinımat ile \'e diplomasi tnrikile bizı; tır. \"e'bizim kunan~imizc 
bu noktayı anlatmak istemil}tir. mlinistlerden bah!'etmevigi manidar v:ır<lımda bulunacağını ürnicl e 'liyoruz. manJ anın ynnmdn kat'-iyy 'r 

O hanaattayız ki, bütün insanlığın addedilmektedir. 2 50 ffi i }yar kred İ vj j tt l fakla kabul etti Ha.rbin iııkitaa uğratmış olduğu i~ mıyacafr ır. Çünkü bovle bir 
milşt«-rek vicdanında AlmanvAnın 8 . G 7 • • 

0 
.. 1 Ju•• devam Nleceğ:z. l3u ela hic,:uir ihti'fıfa bugünkü vazivctı· d. h.a ban 

d ı r , ne r n ı 1 ~- ı z <..ı p P ı t t • taşı ığı mahkumiyf't kararını kat'ileş ari~-. 22 (Radyo) - ar um en o; nıış ır. "üriikleı~meksizin istiklalimiz d.ıhiliıı- hak getirece:ğin. !)l', l.ı idı 
tirmek için Kont Ciyanonu" hu !!Of) İstanbul, 22 (Telefonla) - A~keri bugün öğleden ~onra toplanmış Ve Dalacliye, bu alkış karşı~mcln ele- de mu lıhaııe ya~amak. tcclir. Ka1dı ki, Rt ya, h"ç 
ifarielerinden daha kuvvetli bir delil şura azaımıdan orgeneral Yakup Şev- hüJ,(ımet'n. harp ma:;rafları için i~te- mişt r ki: j 1 J b. 
bulunamaz. ki ölmüş ve bugün mera~im'e gömül- diği krc·diler hakkındaki lfı~ ihayı - Finlfıııcliyayı alkışlamak kafi ta Van Va ptı r a rl ~~\'\~~·tı~!;~ra~ :~:~;~:·~!n~ 

mu··,.tu··r. t'ıu"z•lk"ı'e etmı'ştı'r Bu mün·ı ebetl" dt>irı'l, oııa .Yardım etnıek de )fızımdır. ... ' ·• ' · ' " ~,, Romn, 22 (Radyo) - 1talyan ban- -;iplerind~n sarfımızı r, Rm" 
Hamdi Nüzhet CANÇAR inı~\'C'kil Ed..-ar Daladiye. uzun uza - Diz onu yaptlk ve yapacağız. De - dıralı \·oıkırnya ve Roks ndlarmda \U- fant, i tikb:.l \e muhdd r ,. "" lngı·ıı·z ve Fransız dıya izahat \·erm"ş. harp dolayi:"<iyle rııek i--ted;ğim. Polonya düşmanın :-e-, purlar, şimali ve cenubi Amerikadan manyar.ın devril:p ezilm 

1 TEBLI.G"" LER ı hükümctin aldığı fe\'kalade tedbir- r\ harekatı harşı~ında istilaya uğra- 1 
H k 

r z vo cu ve eşya ile dolu olarak bugün lemictir.Demek ol us or ki, 
·~ Va UCVef .eri ig· leri bilclil'mis.· ve ezcümle ~unları öy- dı ıse. Filfmdiya bugün kuvvetli is- N' apoli~ e gelmişlerdir. .nn.ı anl'1şn u ı, J,ıy met ve 

P · 2? (R d ) f • h · l leıni~tiı" tihkamlar arka:::ında kahramanca " arıs, - a yo - Fran.sız u • flt attı U .. ZPTln( e ., . lokuların ço~-u, oel yortularım uilecek bir va~rn ve kökü 
A • - - D!lnyanın en alicenap ve ceııfl- miiclnf:ta ediyor.~ b 

mumı karargahının 22 birinci kanun urada r-eçireceklerdir. I !erini ğinde bulunan b"rş l 
t l mC'n milleti olan müttefikimiz İngi- nnlndi.r<', bundan :;;011ra büyük 

.sabah tebliği: uç u ar l 1 . l"k h ltalyada l1ayat lfikis nakş bcrap kılıklı b:ı 
C J·.\ · ı· lizleı·lc .van yana harbediyoruz. Har- ı:-ırp e Ş!mc ı i arp arasında bir m~ı- Almaı1~,·a bun-u, S"'de"e trhc ~ ephede kayda değer b:rşey yok- p · 22 (R d ) 1J t!l'n Y •· "' " " arıs, a yo - avı. • be, barbarhğm kurbanı olan millet- kayt>se yapmış ve şu rakamları ver- Romn. 22 (Rndvo) - ·İlnlvacla u- 1. 1 b. t . 

1 
k 

tur.> olmasından istifade ı>rlEon ingiliz ve ,0 ::::.·tir: A h t h t. 1 11· w • c ıy eve ır Ran 8 l o· r· sı 
B 1. 22 (R d o) Al leri knrtarmak için girdik. Ilitlerc ' le rnumı ayn. arp en eHc o cugu gı· kat .•. k d. 1 h' 

er ın, a Y - man garp .f<'rıın:'lız hava filoLı•·ı. bugün Alma.ıı ı·ı·n ı>rc1p,·ıg,1ı1d"larına ''e '. ro."ko'"a - n .... k h t k . . . . < vnzıyed en ı a ey ıne 
'!.. • k d 1 - t bl . " a ·~ • - uyu arp e i zayıatımız 450 lıı ga~·et normal bır şekıl almıştır. No- kt b k h" lı" t" 

cep•ıesı uman an ıgmın e iği: ı · .. · et · z· frı l " mn an as a ıç ır 11e ı CP!ı ıc..,. uzerın e uçnıu~ı:ı.ı· VL' ,ıg c dan c·ıkan seslere kı\'met \·e ehem - bin k'şiydi. Şimdi üç ay zarfında el '-'ortu!nrı münasl:betivle bütün ma- t '~ '' 
<G:ırp cephesinde kaydedilecek as. h u k k ı \l k f · · " · mm ır • a ııııı: ar ·asına :ıc ar gı ere·. o- m!.r"t vermi,·oruz. Defaatla ~özünü karada 1136, denizde 2:>6 \"e hnvn<la g·azalar dolup bosnlmnkta, hoşnudsuz-

1
·,.,..,_· t- ft b" 

kerı harekat olmamıştır. Hava kuv - ~ • r· · • f · 1 l 1 • • ı -~r ··r" R .O(!r::.ı<.l cıımaga muva r,: \' o ınu~ ar- t t 1 H'tl ·ı· 1 ·12 ki-."J ka.vbetmis bulunu.voruz. İn - k h' a·ı k d' o"' •• u an, ır 1 vetl~rimizin Fransanın ş'malinde ve u nı·ımıı; o an ı ere· ımac ımız yok • lu ı e ı meme te ır. "h . d k" R 
dır. tur. Raı:.ladıg·ımız harbi zaferle biti- -.anca zayiatımızın lıu derece cilz'i mı verı var ır 1

• us 
fngi lterenin cenubunda kesif uçuş - Bı.lbc o altın 'arı in d" el Al . ı ı matbuatı receğiz v-e bunda inanımı7. vardır. obıa~nıır. ~ebebi. hnrp nıateryaliz - ,,.ma ın un evv many ları Y. apmışlardır. Mesar>ı imit tip"n- ta ya la ct·ı·r•et "eren unsurlardan • ~ Hükiınıet. lazım gelen biitiin terlbir- ınin miikemmeliyetid!r. Pariı;ı, 22 (Radyo) - Bilbao;} a ait • 
deki tayyarelerimiz Fran:-ız tayya - idi Fakat n · t" · Hitle r 'n Sı.a · ı.ne Ç "' ktı'g"' 1· tel- !eri almıştır. Harbin bidayetinde \"e Dala<liye, bundan sonrn kredile - olup, dahili harb:ıı birlayetiııdenberi · azı Pl!l" 

111 n 
releriyle müsademe etmişler: tayya- - ·r:fnsız ve ahde sndakntınd belki ele bazı hatalar olmu<:tur. Fa_ rin kabvl <>dilmesini i~temiştir. Sos - Franı::aya nakledilmiş olan 12 milyon • 
releriMi7. ziyaa uğramadan dönmüş- or :ıf ç ll ne' er az yor? olan si'-·aseti evvclA pakt 

e> c Y l · kat ~irr.di. herşey yoluna girmiştir. ~ yalist pnrt'si lideri Leon Blum: altın pezeta, Fr:msız Jıyükumeti tara- " ' a 11 

terdir. Rir Fransız tayyare~i çetin bir P.:ıı·.s, ;;.2 (Racı.,·o) - i.aı.' :ı nı:ıt· ~rnlet ve vat · · h k fıııclaıı bugu·;n l0 '3P-n'-·a•;a iade edı"',nıı·~- itibal'en üç sene geçmegen 
!ld f d · Dalntli.ve bundan .;;onra. deniz, ha- - ·' nn ı~ın erşe,n a- " • -. m a AR an ~onra yere ınmeğe mec- b t St 1. . 11.. .. . .. lı lıııl edeceg·rı'z. ... t' mıık, sanh. en de Rusv. a ı'le n ua ı, a ınııı yı t orıumu mıınn~c e· ., ır lcl 

bur olmuştur. 
11 

vn \'P. kara kuvvetlerinden bnhsetmiş n · şıp buııu ancak imzadan ku 
Pnric:o. 22 (A.A) - 21 tarihlı· ak- tiyle itlerin kendisine göndel'tliği ve Fr:•n~ız milletinin, m·m müdafaa enıi~ Ye layiha reye knnarnk , Mısıra yeni Hind 

telırik telgrafından b;ıh~eclerek, mani- l!MO h::ırp masrafları için 250 mil_ at öncP haber ve ·erek ita'y~ 
~am teLliği: kuvvetleriyle iftihar ettiğini ::.öyle - [ / d fc/ · h h r d k ı ı tt· 

dHI' yazılar yazmaktadır. l'ikolo "'Hl.C- yar kr~di ver'Jmesi hakkındaki Hivi-
1 

Q ay arı go••" erı• l• l \ 
1 1 € ·a )ll e rn 

Alı:t-~ Loı·ende tay'-·aı·c faal ı·~·etı' 0 d kten ı:;onra sunları ila\'e etmiş-tir : · ·• b ı " " - · · . ı· k' ~ }ı"' hazı b J 536 b suretiyle ir gaf da ıa vapı • te::.-ı uıyor -, : JI te b. k h ft '" < • r u unan • me usun itti- "' . D lh. .,., (R d . ) l\I . :!1'1.ffi ı§tır. - a rp n ır i ·i a a evve) si- ,. k' 1 k b ıenı e ı, -- a )O - ı ırcı .\•apı gücendirmiştir. ftal.' 
d::;kidl!ll, günün biriucl~ Ilitıerin • ç b .k 1 d 1 ı :ı ·ıy ı· a ul olunmu~tur . ır d 1 1 .. d .1 · t' " 

oooorı ;:'.;taline böyle bir tebrik telgrafı gön- h~h • a_krtı a arıbmızb~ çka" ı~~nı· aş~elde .- P;.ris. 22 (Rach·o) _._ B:'.Ş':ekil Ba,· yem /ın a ay arı gon erı mış ır. mintern pakta sadakatta 

B t 1 nın mı arı on eş ın ·ı:-.ı t ı. ım ı, . · · t b Jd L d b" d 1 t l a an Vapur ar dereceğiııi ~öyliyen )ln~u~ 1)1,;nydı. oııa d k .. b' k' 'd . Dalaclıye, Fran~a hilkf\!1'1't;ııin Finlıin S an U a Har awanan ır eve o muş 
tam o ·uz vuz ın ış or umuza sı- d' k' Al !\f k 

nıutl:ıka deli!:k atfob:ıı:rrlu lhııımıla l "h .. h: t t• +-" k . . ıyayn esaslı yardım:ı <:t•vam edercğ:. ı manya, son. o ·ova a 
a ve mu ımma )~e ış .. rme ıçın ça . .• 1 . t· B . · uag" ıyor t• ı · ·ı s t · 

Biikreş. 22 (Radyo) - D ün gece be:"1~1:r, tımulmayaıı ~">'. bugi.iıı bır nı soy emı~ ır. aş\·ekJ sfızlcrini şu .., ne ıce crı ı e O\'ye sıyn~ 
l•aşlıyan kar fırtınası, Karadeniz ve \"ah ı:ıcır.• lışıyor. etimle ile bitirmigtir: 1 tanbul, 22 (Telefonla) - Bugün Orta A vr•ıp:ı ve ~alkanları 
aşağı T unada seyrüsefaini durdur - :ı\Ia,iino hattını, ~Iajiııonun hnya - - Fin milleti. bir "lı1 ! 'l!n hlrriyetı istanbuln knr yabrrrıağa başladı. Soğuk in yaklaştırarak ıtnlyayı b 
mu~tur. Bir İngiliz sarnıç gemisi bat- Almanlar tında t:n•giye ettiği gibi jura dağına e"nre1<' tercih !'ttiği zam:-ıı nelc1· ynra- çok şiddetlidir. )fısa ve asabiyete düşürmil 
r.ııştır. Birçok romorkörler hagara uğ. kadar uzaktır. Bir ordu, ancak iyi tahileceğini göstermi~tir. • k .

1 1
. d•/d. italya öteden beri. Orta Av 

ramıştır. Sahilde derece sıfırın altın- Prop< gandada yeni ıstihkamlar arka~nıda iyi harbedebi- Bır atı ınç e l l nız italyan siya~eti daire · 
rla on beşe kadar düşmüştür. Tren - l , lir. Bir iki ve hatta üç değ~!. daha Amı· ral Re der İstanbul, 22 (Telefonla) - Ko - talea etmek i~tcmektedir 

bl·r "Ol tutmus. ar. k · l A t "h ler teehhürle gelebilmektedir. Fırtı_ .., çok !st'hkamlar yapacağız . Büyük znnda Aı:ılnnlı köyUnde Ahmed Deni- va -tıy e \'Us uryanın 1 Y 
nanm hükumet merkezindeki zararı Paris, 22 (Radyo) - Alnınn hliku- harpte Marn harbini kazandık. Fa - istifa mı etmiş ? zi öldilrnn l\iehmed ndındaki knt'I, lıini ileri süren yeg~ne de 
nıUhimdir. meti, ingiltere uleyh:ne şinıd: yeni bir kat bunst rağmen, düşmanı toprakla- . halk tarafından linç edilmiŞtir. Bu idi. Almnnyanın tuttuğu ye 

Berlin, 22 (Radyo) _ D. N. B. propagandaya ba~1amıştır. ~az i hü - rırnı~tbn çıkaramadık. Bunu nazarı Londra, 22 (Radyı>) - Tıı riJiz g:ı- hadiseden dolayı ıs köylii yaknlnna- da kendisinden u1.aklastırr 
d en : kümeti, ingilizlerle yahudileJ'İ ayni dikkate alar~k. şim idku\'\·etıi istih - zeteleri, Graf Speeri11 batmlnıası Pm- rnk hap<;olunmuştur. va artık, müttefikler safla 

Ado~f 'Rrad ismindeki !!Weç vapu- menşeden gelme oıarak göstermeğ~ ça- kamlnr yaptık.~ rini miiteakıp Amiral HC'dı>Tı!l Hi Jel'(> Zelzele etme e bile Almanyamn y 
ru Hollanda mayin tarla!';ma girmiş, lışmaktadır. Almanvaclan harice gi- Dnlndiye. bundan sonra Polonya :stifnsmı verdiğini rQ·~maktnd1rlar. durmr.d:m bocalayıp zıkzal 
batmı!ıtır. İnfilak cok müthicı olmuş. c~en bütün mektup!arın üzerlerinde şu ile r."nliindiya)·ı misal gl:iı::termiş ve Diğer tar:ıftan Hollanda gazetelerinin Roma. 22 (Radyo) - Floran a Sis- den Alman siyaseti he al 
içeri ~hirlerden duyulmuştur. ~!ti - .!:ımga vardır: F inltmdiya «özünü teleffuz. ederken. He.din m~habirleri ':ıi;yle bir i _t~fa~·a moğraf ~ıe:i. bugün şi?detli bir ~eı:eıe ~irmiyecek olan bir ,. banc 
rc>tt~h:ıttan be~ ölü vnrdır. 16 kiş; clbrahim, ingii!z mill<!t!:ıi ı! babası- \"\ik~e\enı4llkış .tufnnınd:ın ıznhatına daır Berh'IJ*Jl~~r ,ol•r,n ~ı~{mtJ?ıldır- kn,·cletmıJtır. ~elzelenın merkczı, F lo ine gelmiştir-.ı - -
llollandaya çıkaNlmıştır. J1r1> _ fasıla vermek mecburiyetinde knl- mcktedir!er. ı·ansnnın·Df~in'andır:· -Devam• 

-

•• 

·lıl . '.· . ,,,_ 



I 

{ANADOLU) 

alarında ı-~"!!"""""'Ç_im~d-ik_l_er_,,_J, Tren kazası 
Carsı cakalı ' , . 
(Muhtekir) 

bir 
Mağdeburg .. Berfin sür' at katarı 

Ü 

lf Hükumet, millet ve matbuat, muh- ekspTesle Ç"'TplŞfl 
7 __ pı f! den tayyare filoları görülmü~. tekirin kuyruğuna teneke bağlamak ~ 

~ı 3 _ ıre, şi<lrlı•tl m"trab•.ö"' ııJ:~ı>i ·ecıleri işit!l- için elib:rlik çalışıyorJ<,r. Muhtekir de- Berlin, 22 (Radyo) - D. N. B. bil-
-'1 1av<l mis. "otıra da elli k~ıdar tay,\·are ~on mek, ahl/lkını ve vicdanını kendi ken- rliriyor : 
: ,..=-9 Je (1 e S_!;; iir:ıtl" cenuba doğru geçmi~tir. dine yiyip kemirmiş bir nevi ,şehir Ye Am'.ral Darlan, bu~i.ııı Port Semot 

çarşı çakalı demektir. Umumi harpfr Kolonya sürat katarı bir ekspre::>le 
2ı "j e A '. rn n ı · a {-. uruz ha~talığı ile İ.sp:ınyol hastalığ ,;arJH!':mt~hr. Lokomotif ve birçok va-

t 3 _ l C \ ~ ~ l dediğim ;z ne:-;ne nasıl türecl: ise. bt ·onlnr .\'oklan çıkmıştır. Trenlerde faz-
, .a - arihini houru İvi b r v z iv ~tt~ ,,j::; nıahllık da o vnkit çıh geldi Ye 'a yolcu bulunduğundan 70 ölü ve yüz-

M'ağdeburg tren kazası, harbin ba
şındanberi vukua gelen t ren çarpışma

larının sekizincisidir. Bununda nazi a
leyhtarlarının bir suikasti olduğu mu -
hakkak sanılmaktadır. Facia mahallin 
den bitaraf devletler merkezlerine ge
len haberlere göre ölenlerin miktarı 

176, yaralananlar ise 300 dür. 

23 Kanunevvel 1939 Cuınartei 

Ita)yan gemisi 
Şimal denızinde bir 

torp ile ç ..,rptı 
Amsterdam, 22 (.t.atlyo) - Koy . 

tas admdaki 1talyan ticaret gemisi, 
şimal denizinde bir torpile çarpar:UI 
iıasara uğramıştır. Vapur. derhal ro. 
morkörler tarafından Hollandanlll 
Kecsing limanına götürülmüştür. 

Mussolin i 
llugün kabineyi 

t~pfıyacak ' 5 rklerle Fra d kuyrufrunu kınr::ır~,k tüccar bodrum len çok yaralı olduğu haber veriliyor. \ - a ı\1\"tl ai'l ' v • 1 ,/ . ~· 
. t6 i anlaşma a etirmek r .... CT• l • ve depolarının içinde. ftrsat bekleme- L)G\'lct demiryolları Eerlin mmtalrnsı D. N. B. gerek ölü ve gerekse yaralı- Roma, 22 (Radyo) - İtalya ka • 

17 )Uleymanın ~ Berrn. 22 (fü eh ) _ Devlet ista- ğe ba~laclı. Kurd, nasıl ki dumanlı ha- reisi kazn merkezine hareket etmiştir . ların sayısını saklamaktadır. binesi, yarın Kr'nal sarayında Mus
.. 0 .. .. ~ .n vapura. . 

, Cf! ı.ıçuncu cl.ekilerİe b'.l.t istikJerinc n:':ııtran. eylıil ye ağustos \'ayı ııeverRe, bu çar~ı çakalı d:ı ö~de- Paris, 22 (Radyo) - Havastan : 

1 rartsıılarl h · l'ly]arıncla Alman.ıı:anm bitHraf dev~et- d!r. Deponun kanınlığının içinde, ku- rıo-------. d" k ı cep e"ı aza -
111m ıye l d 'erle rcaretinde. jthaluttn vüzde ~5. 1aklarmı sivriltip dikerek beklerken d dd ,ı unuyor u~ 
m e 11 • hrac·llta ela ylizde 37 n;sb.etinde bir a- uzaktan uzağa top. tüf.ek 9€slerini duy Amiral Darlan 

~olininin riyasetinde toplanacak, 
büdcc hakkında tetkikatta buluna • 
caktır. 

Tahranda anlaşmaavyare ter za]ma Yardıt•. dU Ve bir hamlede deponun merdiven-
L hır' h " 1'

4
11. ıerinden fırJ·yarak carşıya daldı. . p t s il } · ı • t ·ı • S l k 

ir :~~h ü :d.,.·nde lYI "C ~ )' .. -:;t 1 1 Ancak, daha görünür görünme:t Or ~IBU 1 ~gı iZ erS'.lOeSI e Sl• ryorC'' '' h rymle/e .. ; 
'·f' ---,n .•• e .e vaptığı hatayı anladı. Çünkü o, bod- la,... h f b k } d" Tahrnn, 22 (Radyo) - Tahr anda 
· ~ 4 i mu~ Al m n n i ruz Tı 1arı rum .. l ··llnrı sa"'a b kl k a ri a arını g '\z l sporun teşviki için vekaletler ve dai. 

" " _ - k . baJA) - Tabii - · · - · 1ç.mı e ). • ' ·' r ve e er en 
.. 6' ,.l' n .t~~u alt:~re, Utrecht /nr·f ·'uvo· ~~~in~ek'. tonrakta neler olup ~eçti PariR.22 (Radyo)-Londradanha- iı•gil:z yeni icıı.d:!lrının tecrübelerinde reler resm1 memurlarına hususi ku-
~·- - - "luluyouHollandalı- Londra. 22 (Radyo) - Deyli Heral- gını hıl:nırordu~_? ~en~ Osm~·1Jı. ımpa~ her veriliy.or : bulunmuştur. A miral, mi.r.tenkıben lüpler açılmıştır. H er kulübe oyun sa. 
• ıayı ···ap;ıı,n~ atec:.' j p t h ı.· · ... 

1 
· t Al ratorlugu ve es~ı !'!eferb0r!ık ~daresı Amiral Darlan bugüıı Portsnıot Lon ırava dönmüs \"e d~niz lordu \'is- haları verlecektir . Kulüplerin talim 

.• ... ~ m es e m 1 ııı.)ırı. 11 nl!arıs anm - , . ' • · he1•etini a ·r t· t lı' 11 
1!' ·~ - - ~ ı ıt 'ıstır. r ol - ·nan ve Rtı" h ·d ıdlar·rHı .Ma,ino si;:ıte- v. r s:mı_yoıdu. G~ne. ı·~s:ka: gene va- tersanelerini, !JlUht~Ef silah w ı.~ı.i- ton Çörçille olan müzaker.::!ı~r;ui bitir- J • m arı nezare ı es ıt ey • 

-

- it c..<'""' O _ a Fransı · b " ··<l 1· b t• t · · · · ·· ıron, kolı dalaverelerı olac::ıgını ve es- hinımat fabrikahr•m zh·~ ıet etmiş ve miştir. yecekbr. 
g "' _ nı ır mu a a il d e:- ~mı uşun- . . . . . . ' · · · · 

.... ~ =. !ayr .;ıu•·· .. b'ld' . "'I h b" . t..ısı gıbı, halkı dolanc.1ırıp zengm ola- ----- oo- Maarı'f \'ekı·ı,· ~ 111 gunu ı .rıyor. ı.t· n 8 il', aynı ya- _ ,, . 
\lfı"l t' . . .. cagrnı umuyordu r · F • 

a ruhtrr zıda Macarı::.tandakı Alman nufuzu- . !..An in t .. ;l[.İtr. i m evzuu- · 1 .. ga1 o gazetesı 
Ba'serser'tt• "tt"k ld - p 1 d b 1 Fakat, Lımcluğu dağlara kar yağdı, • D 4 b k d "JUn $1 ı çe aza ıgım, eş e e u u - • 
B' • - ı . 1 1 • h t· . d h çarşıda. rnahud çakaı ba ı. ~ 0 mımıs M k .1 ~ yar a ır a - ük ı.sk• an ıt.:ı yan a:.;,-en eye ının e mu • y h ' 'la t H l... t esı n:e • • , So"veı - u aaaaaa ı_ U 1<.S 'J J Q ! n n·, aı b k 2? (H A) ıır - ı.:ı.ın tOı d 'J • ~emel Rus taarnızuna kaqı alınacak . •. . Tokyo, 22 (Radyo) _ Jnpcııy:ı ha- . • • d . ıJ· · a ·ır, - usu•:;ı - .ı.• aa-
1 k ' ' h a Rus- db" l . . .. t··-c· .. k d t ı.l- A,·Melel'ı ıle knr:;ılaştı .. Bıraz ke- . O l f .,., ·y? e l v o _. rif vekili Hasan .Ali Yücel bug·ün •ev il a· ~ .ren g"Ol'UŞ Ut;finU ·uy C me,,:.e- d b . ' .. . r:cı e U3Z!l'l lıeyan:.ılt.1 bıtlıınarak ja- S ~ .., t ' 
ı 

1 
ull ecleı. dı"r nar a, ucakta çoplcnmedı, dıyemem. . . . .. .. , . . ' hurava g ·lmı·ştı"r l\ıu·· fett• ı·k b ' a 

ge mf' . • · ço··p]e"dı" h tt t· 1 - b' k . ı .. n - ıngılız goruş•11l'ıl~r;mı' umumi ) F' J L: • ışı ın -- • . Is·' ası ıçırı. .. . a a or .ı ıgı .rn.z :uış-
1 

. • ,. - J?ar·s, 22 (Rrdyo - ıgaro ga- tiına rıı;saf r ed:!en Vekil, öğleden 
mış, d' B •• 'd t dı f k t l h 1 t d f rıolsl":t> cı·111 hall.n~ G(' varn,·:wngını zetesi: bun-ün yazdıö-ı şiddetli bir ma r i .t.' k . ·ı nez 111- ( r..ı k s 9 e ır .. a a ( rr a aııın ı ve ~e er- .. . . . . . . . • ' . t: ,,. soma cıkullar~ ve kültür müessesele-
~r en ı. h"" beı'l"ıg-· h .;ı ı· · 11 - ı ::.O\.t.mış ve Çmın .ak,·m. ıçın jçmı~- knleo.'e Frano:::anın Ru"ya ı'le olan sı· · - _ ! yairrılmanya u- m ma ııu yw 'garı o< tıgu an a- . · 1 • ' • ·- • " · - rıni teftış etmiştir. 

; · 'sh b'.r za- B .. zı Frans Z gaz.=t~·eri c:ılrnca oradan oraya, damdan dama, ı.r .ril:~· . . y:ı..d miinas,ebatını biran evvel kes-
......... "'"'· ·ı · d soknkt l - k - l ı ...l - ı, •:-ıın, Rusya ,-~ ıaporıy • .ı :ı. ... asın- mesi lazım. geldiğini ileri sürmekte-

-. EamP'ını ı erı top aİtl "l l 1 - ' an so rnga açmnga lcıcı auı. . . .. f .. , : .. 1 • • • , 
· t: S" d. · ht k" · k - <Ü ~ıU UZ mrntaka, ıl, ı.. anılm.ı.,., dir 

~ - 1".~ı ae.ıınpış 1r. ~ım ı ıse, mu e ·ırın ·uynıguna .. .. . · · .,. • J_ 
/ 

•• ... l'!rüksel, 22 (A.A) - Stefani a - ten k b •1 k . . h . . f 1. t .- 'Hyet goruşmelcrınd.? m· ,·ı:. b.th::ıol-e e ag ama ıçın epı nız aa ıye -
r. , # vua ZO "::'U ;ansın dan: t . F k t b .. 1 ı· k ' t n·~(mıştır. 

- ,
1
•aya ... . . . _ . . eyız. a a ana oy e ge ıyor ı, e-
., Adlıyenm Yerm ş oldugu bır em r . · H f' d - ; 

"J - sonra t·erken .. I) . S . L" g· Jnekf>, ona hafıf gelır. Koşarak. saldı- :J ta n O n cy .n e t e 
n: uzerın,. arıs 01r, ıntran ıg.eant.l k b ık· t k · k ı..il· o -- f L'f · 1 . . . . rar:ı. e ı ene evı opararı ır. • k ı ·k w [ 

t> ı a ıy e Le a!Jur. Le Petıt Parıs en adrndakı k - d ' . l b - arşı ce l ag ar u' 7arebe• F .. . nun uyruguna emır parça arı ag- , 

Almanyavı protesto 
etti ı ansız gazete er· Bruksele gelır gel 1 1 d k" k b , b k k k 

.- Uh""'\;·~) - PoJitiken mez mil;;;adere edilmiştir. Çünki.i bu nma 1 ır 1
' aı· asına aKa a a oş- UrUy 'J T 

mun rtaryalarının ateşiy- gazeteleı· tarafından n~redilen ve tukça, bu parçalar bacak!. nnın ke- Lahey, 22 (Radyı:ı) -- Hollanda hü- f Brüksı-l, t~2- ( ~:~·.> 1-:-_-. .Mill~ m;~.~-

l nfi a t , k "' r kn luvor 
l\foııte·•idc, 22 (R:-ıclyo) - Urugu • 

ay hükumeti bir tebliğ neşrederek, 
limana gelecek gemilerin Alman 
7.ırhlı::ıı Graf Speenin enkazı yaknin 
den geçmelerin yasa)<: etmiştir. Bu -
Jllm sebebi, zırhhdaki mühimnı:.ıt 

stoklarının infiL ından korkul a -
sıdır. 

sınd9 ~ Rusların Kirof a- Londrııda münt•air DaiJ_v flk:spre.ss mi~;erkini 1kırsın, 1 b_ elini çökertsin. · a:ı nezare mm ı l r t ıgrne go"e 11,1 
"'r _ fü kameti mayinıere kaq1 ti.:arl"t gt?mile- j-ttlıancı memıeke tıere ait tavvureıer L o .,., r1 r ,.. -.J ,.,, ze "'z o_ '.dl· 

:akat tH kr~vazörler, bu- taral'ından iki tba<ı edilmiş olan ve ' 'lah-sta~_:m ~a um :t b ' h t rinde çelik airlar lrn!1 1.~m~:!tn ı, .. rar birklJ.r defa De1çıka :ı.ra.zi.!li ü~crindcn u r. 
" " _,,. • d ld f I' . J ı.. d ' \l l ,,, u e=r e c ayı , am .r sema n ~ " ' , J . ,. b • T l 22 (R d •r. eu ~ 11111gı«' u g e.rıcen <ı •"nu~ :ı c~'ııuı c ti .. maıı t.e t - 1 t h .. 1 .. d f . 1 , 1. k. veı·miştir. nu ağ•:u ıı ..,ııaıır•~:ı.a o .la - "C..ıu'-tut ~.truharebe t"'"V'tı·e!eı··.,ıc h·> ,onr ra. ,:ı yo) -Dün gece4!a 

1 d ·d.ı . .. ıı· e, a nmmu un en aza 'erme ı ı, . ... 4 ı•ı t;ı; • J.YJ. "·", ı.. '" t ...,. 
ıı aıştır. ı ıe ·u;e n'utea ık bulunan haber- t . . 

1 
r1kalarda yap1lma.kf&dır. Almanrn d f" b t , b t 1 . t a ~ı.10 da Londrada siddetli · :r 2e1 .. esırı o sun.. · · · ı 'l a ı a i:lrvaıarı u ayntre en ~r- ~ • · 

aorıJf /ya ler. mı ksaclı mahsusa müstenid ad - \ r k . 1 K k d'" t İngiltere ve Fran.mYa sipari~ v~rile - detmişlerdir. • • zele hissedilmi3tir. z d.edilmektedir. a tıy e « ıcıasa ı~as» us uru k . . · 
h ~k· . . B b lk" d b • 1 ce tıı . 1' ..,. ehr· .. ı b. Al R J clm, . . •• 

1 
• • a ım ımış. unu, e. ı e egenen er .ru.,,"r ı: ı uzer;P. : .r rr.an 

Tnrara No : I hed yesı G o bn. c:; 1 1 s~sı vardır. Fakat muhtekir için böyle bir D :;! la diye !,tH!l.rC"İ BelçH.l. tay>:ıreleri t:.l'dın- us - '"' 1 pon 
ğımgönder·110 ... . ceza, hiç me~abesindedir. B:ıııa kalır- rtan 10.0"0 metr~ yi.ilrnl:'kı:~ · kr.rlaı- Tokyo, 22 (Rndyo) _ So'''·et Rus· 

. , ı Lnz: n, 2" ( Radvrı) - Almanya sa muhtekirleri va kala \'iP bm·unları- {·fa fv,,, ~Pft"r ;l e ;..() r ll .... tı ı-:ıvalaHmı~tır. Alme n tn,\',rnrc< Hel- \'arın Tok,·o elçı·.,1· '1•ı•ri•n h ... 
şar ><> (Rad • ) İt 1 ' f" nrop an,J · G"be1 • ı.. ·· d ' · · · ' & •<: , • • • ·· · · • 

1 
J .. • ,,;u ancı~ e nil.· tur ·- )O - a)ascı- af" uana.zırı o .s ... ugunra ·ıahirerleYha\'evnv&ftaa·m;ılı son- . . ç.ı~a tnyy<relerının uz·,1·111" hır!;:·lç --·1·1!11 z':ı;n,..et et·n·ı;:· balı. ü 

· italfanın, muhtaç ispan- voda bir nutuk irarl etmic.ı ve İngiltere r . h ll· · t:v. 1 11 
' Farı~. 22 (Rad\ rı) -Baş,:ekıl Da- k · . · '· · . ., • • ·' 

1
" avı m za-

nev a genış. a ,ın ~eç ıgı marn ere )a"ı l d" .. 1 . . re ate_ş ;ıçmış_ ıs.e d·~ ın.·rn:ı crıııı .- kcnteri hakk!nda hükı1metir.deıı m"ıu· -
tu münasebet iyle bi r va- "le :F'rnnsanın Almam·::ı.n taks"m et- lı il . k d .. 1. 1 :-. ·~'e, dun gece talya sefırj Goarı- ı tt ... miv . . . e erıne a ar gumme ı ve f'"' en, gG- ı 1 .. 11:ı ı:!I t. ıreıne~ııştı~. . :r..ıt : Jmadığır.ı söylenıi~L!r. 

· ecya \'e erzak göndermeğe mek istediklerini, bu iki rlevletin büvi.ik "e . b k 11 t··k·· 1 . .n. • e uzun muddet konuşmuştur. n, ·çıl'". hükun1etı !. 1 t ,ı:_, 1 r ·r ıı 
lAm~. . .. .. • . . . . • • ' nın, u çarşı çrı a arına u urme e- "" " . 

,,gını buguıı hukumete b:l- bır kuvvet te~kıl etmesıne ragmen ri için bir emir ,. 1 karın'ılı.. Londra'da nezdinde protesto etm!ştır. 
rışıı Al d ~t"d .. "d' . k ) Ma _ _::rn.ny_~nın . a,. a ı en umı ını esme- Amma. ihtikardıın canı yananlar. O.. . • d . • 1 ' • 
tani"ki e Post lıgı~ı şoylemıştır. •• ti.iküriikle iktifa etm'.yerek, bu herif- Pos t _ h -nede tomba Arabistan uşun Ul<·er ı m 
ya ş Hl m 'p y t u er 1 ı n Bor - 'erin yüzlf'r1ne midelerini boc:.altırlar- , d h B~ tarafı 3 üncü sahifede -
At . d .... h k' d , - .'.:). ~ mış.nezaranvar'! .. Böyleç·ıbliarın p ~ t c-fr- ış ar , ,. ltha'aL V 0 İ ·acat kapısı 
t ~mil uru a ın a ı • ' ) ·• 1 "ura ı, Jrnnalizas~'on menfezlerine hı- Londra, 22 (Radyo) -·- D::n Lir Lonclra, 22 (Radyo~ - Suveyti Almanyanın buşka dostu ve tar af-
a 'bat yapı 'ıyor ] n p ( Ü l ı;. C ~ ( aıl~a bile azdır. pogtahan de üç lıomb·ı patlr.mış, bir Emiri Hicaza g"derek Arabistan kra tarı olduğunu hiç sanmıyoruz. Bilakis 
- (Radyo) - lstanbuldan Bt!rlin, 22 (Radyo) - Birkaç gün Yatandaşların bunda va· "fo"i. ça- \işi yaralanm·'?tı r. Diğer hi?' po . .:;tahn- lını ziyaret etmiştir. Suveyf, Arabis- bütün dünva efkarı umumi!'=i, v!rminci 

Iıor: c\·vel Romay:ı gi m·~ olan Ge..::tnpo 'kalı veya çakallığı hio:"crlin,..e. hemen ede Lle ayni şekilde iiı; b<-n.ba huluıı- tan için ithalat ve ihracat kapıs1 ola- medeni asırda, devlet ve millet1A1i bo-
um· "k, istanbulda çıkan müdürü JHmler, yarın "11bah tayyare haber vermek olmahJır. tsi yalnız h~i- ·nuştur. cakhr. Basra körfezinin diğer li - ğ-nrak kenc.1i zulüm ve dehşeti altında 

rürkı Post) gazetesinin ile buraya dönecektır. dlmete bırakmıyalım, hep beraber Bi.itün postahunelerd~ ~. ~.ı.t)ir itti- mani:.mndan da -~tifade edilecektir. inletmek, milyonlarca insanı kendi ır-
S at mudi.l rü aleyhine taki- "' kovalıyalım marifeti!. haz edilmiştir. Emirle kral arasında bir ademi te- kının bedbaht ve sefil uşa'·laı ı hdine 
mış ır. Bunun sebebi, ga- ur ugu v .1 v A m l n Çl~IDlK F Yı 1 ca\ÜZ paktının da inı:a:ı.landı~ı soy - getirmek istiyen, Lehistan ve Çekyada 
aı propagandasına alet ol- ' ra~S J .. U gos~ CIJ ı•a 1enmekted:r. binlerce münevveri ve genci kamplara 

L 
notası ~1 ~(ldetti . - =*=-- t ic .r et m uah3( e ... i sürlikleyip Jrnüıl rııu baltalarla uçur· 

, lsv~ç M ill i f.Jü-lc f :ıa . . r Pariste Se , Lui tan, ~·uvaınn y1kıp gene bınıerce kafi-
•ar sefirleri )fontevideo, 22 (Raayo) --Urugu- Nazı ı t!e ?i--t " ı r-z,..try .. ,. , l ö orüsü Vl .r~ l 'rlı leyi di)ar diyar süren. açlık ve hasta-
. davet edildiler ,.:.,,-hükumeti, A!m&ııyarnn vermi~ ol- Delgrnd, 22 (Radyo) - Fransa !ıkla öldüren bu devlete knrşı nefret 
, ıll"ğv protesto notrı~l'11 recldetnıi:jtir. Stokh olm. 22 (füıclyo) - İsveç mi1H il(' Yugo"lavya arasında devam c - Par:s, 22 (Radyo) - s~r: Lııi kön- ve istikrahla müteh·1 s'sdir. 
ı(Radyo) - 8:yac:i vaziye- Amesterdam. 22 <l~· dyu) - Ifru - müdafaa na7lrı, sıhhi ahva1<1en dolayı d.en ticaret müzakereleri sona cı·miş rüsü, bugün ansızın yıktlnm~tır. 9 ki- Fakat Almanra, tek başına, rlaha 

yorFm k ü:ı:~rc. i\lacari~tanın gun1y ~:Likümern:n A'nıan notnsını bugün istifa etmic:tir. ::\1illi müdafaa ve iki devlet arasın~!-ı Y•mi bir tica- ~i Sen nehrine düşm; ~ i'~' d:- clerh:ıl ne kadar zaman bocalıyncnk ve saldı
kanri lııır c;,,-.; n:ızırı <.;:ıki tn- , .. ,,.J.J, ... tmesi, Berl:n ~j~·n,; • mehafilindc nezaretine Birgen Tirberg g<>tirilmiş- ret ve tediye muahedesi imzalan - Jcnrta ı ılımştır. Köprünün neden yıkıl- racaktır; onu lıilenıiyoruz. 
mıfiteve dıwet edilmi~lerı1 ;r . tleı'irı 1>:r infiu[ ll\'.;1.ı.c·ı Tı:.;t'r tir. mı~tır. cirO-ı tahkik olunuyor. O han Rahmi GÜKÇE 

!~··.-:·~•.,*-*'-*-*••••;• az~;... müdhiş bir ca:::;:t~g riiyoruu.I - İmd: ! muhafaza edin. ~:lmiş geçmi; hiçb7;-:·alara ka:~:~miş mi idi? .. Hattr~ 
va* • ,.. $ • Gayri ihtiyari eli, uzaıuy<ır, tabanca- DiJe çığlık atm1 ştı. ~ey yok, buna Pmin olun!. ve hatta karşıla~arak onunla temas et-
mi~ n c 1 u e !.~ flllJ tutuy ·clu. Meçh ul şahıs, köye twdı>t ettiği ve Fakat meçhul şahıs siiküne~ bula_ miş nıi :di ? .. 

.._ ~ • . Bi r aralık gözleri n<mılc·ncl:, hün- pansironcla l\Iargaritin y~mrna gittiı1i cak gibi değildi. 1\fargaritin vaziyet~ Meçhul şahıs. düşüncel rini gizliye-
len gür, hüngür ağlamağa başladı : zaman genç kadının yüzündeki gayri şüpliesini ny:ındırmıştı. Mechu; u:e Al- rek bir sandnlya aldı ve sükunetle ma-
l d.. ".:.:,...-,-,~.:._ • • .. • •• ••• .. - - Ne kndar talih"·z, ne kadar ş:rni'!- tabiiliği sezmişti. man a!'!kerinin Fransız neferi }nyafe- sanın ~·anına oturdu. :\fanrarite de, 
kalı - 18_-. . . . aya~!:~rı1~ı _ örter~k peı'' c!·.~nin .rnmn- HZ bir kızım !. Gözler i şişm iş, kıpk1 rmııı olmuştu. tiyle köy~ gelmeci ve Mar.v.ariti1ı sa - - Duyurun -dedi- sizde otu run! 
oilnan.ı;ız hır cıl\'esı ı~ınde daki kolt.ıg_a yasla~m1~. ~un:~·ı:ı~·ı sar - Diyerek ba~ını avuçlarının içine al- Yeknazarda onun b:r h~~~wiize uğr."l- bnhtan akşama kadar bulnıımıı::; oldn- Ve, i ave etti : 
ları>U zavallı, o nnda odasının mış c.Jan 1,ahu~ıı v.ozl~ı- 11 ı: onune sre- eh.. ılığına hükmetti ve hiddetinden sara- ğu eve 11ğraması muh~err.el•lı. !eincle . · 

otur~uş hüvük bir he- tirerek derin clüc:ünc ı,,re c1almıstı k 1 •. · - Marg,ırıt, Ben bu akşam muhak-
70 b ki' a' ·B-·t·· ~ 1 t d 

1 1 
•• • ·.d · b" Ağ!amaklı:ı öfkeRi geçmi- vP. oturdu- rara ' can.:ınan bu şuphe, zav:ıl!ı mı:ıcı.ıım kn- kak bir korlm geçirdin ve bunu ben-

ılc e ıyor u. u un gece ~Y argarı , o an a «.;w.ı:-;ın,ıı Q ır - k · M ·t d d" b k .. N dını k ·k b" ıt d b k . . . . ld • .. .. • gu oltukta bir an i,.;n gözlerini k:lpa- - argarı - e ı-ca u sovle !.. ı e oı unç ır zan a ın a ıra - den gizlivorsun 
rUl goırmemıştı. Buna sebep. ınsaıı o :ıg-.mu duşurıuyor ve adeta F " oldu? • · mıstı • · 

mış uyumustıı akat b·ı U\'ku da çok · · ~ · idi?.. kend:ııden :Jr nefret ediyordu. t r.s.T!'l .. ' . ~ · . ·. · . .. - Hayıl'! .. Yemin ediyorum. Böy-
auı.. t h kk 

1 
k t'A t - 11 1 .. ..k . , 1 A 1 . . !"U:medı. Kork1mç b:r r u,-a ıle sıcra- ,.üCt"Hi tirfir titri\"'l'<lu -n1·r h"'mle Meçhul şahsın kafası al'tık hep boy le b" ·ol{tu ti taya ı a ın. a :ı ı e- o~u arının. rnyu ıncıan.ı, a "nıını ve l · • · " · v · D · • - 1 d"' , .. d · ırşey Y r .. 

cı;ın sonra }.:ıöyle birşey ak- medc:niyetiııi nasıl ~or!:t·nc b;r fel:ih- c ı .. el~ masanın üzerinde" duran tabancayı e :şunu.!or u : . . - Devam edecek -
da·:ıemişti. te s0l'ükle1ı~d~rini dü<.\ü11üyor, iğren!- GOya onun bugünkü hamisi olan eh~e aldı v_e mermiler~ ~ü:·atle kontrol çalı.,..an duşman ~asus şebekesın~n. Al-
el ,hul şah:s için hu:ıusi hir yor. meçhul şahıs, kocasın ı ca~nsluk yap.ı!'- ettı. Mern:ı ~tılmış degıldı. .. - ~cab.a !.. ~ı~raf mınt~ka ıçınde 
lanliyordu?.. - Ne ::ni.!Llhiş fe~. ııtL!L' bu, Yarab· ken yakalamış ve onunl:ı boğa'l. bo~a- 1\1.~~garıt ı ~e. meçhu} şnrhsm gos- man ordusıyle ırtıbatmı temın ede~ n-
tık1dilik vurid 0ıabilecek bir bi !.. ,.:ı !'E'lmiş, neticed~ mı ..;hul şahl!'. onıı terdıgı bu heyec~ndan ad~ta_ şaşırmış, d~m ~unun kocası olmııııın :· Mumaıley 
mtınamı~tı. n;ye sö:. ıcniyordu. ,,f,lılrmüş, faka1 keı:dır; : c.ıe t~davi.si çarçabuk cevap verememıştı . hın_elınde, Frangız mil!i müda~a .. as• 11n 

miı mı da hatırlıyarak sa- O ıztırap ;ç:nde, bu~iin ama!'lsız b:r ::ü1Jl; €-li olan ağn bir y~r;ı. al·r;ı~t ı . _ Mar garit, r ica eder im,çabuk söy- vesıkası d~ ?ulunuyord.u. Ken.dı!'lı fran 
iıldi. Şu hal d~ ~1argariti ~üşman kesilmiş olan kocasının haya- l\fargarit, kocasından intikamınm le!. Bir tecavüze mi u~radın yoksa~ sız zabiti ıdı. Ve o -~~sık~_yı -~ırar eder-

. 'kan sebep ne ı dı ?. lı, gCızlerinJe canlanıvor. A::nbını btis- alınması dolayı$iyle t. ·r tarııftsn s~- Margar it bu ik:nci sualden, meçlıul ken yanına alıp goturmu~tu. 

L u ~·1 OR 

BFHÇET UZ 
Çoc ;ık H!tstalıkları 

Mii eh.rss ı s ı 
Hastalarını 11.30 dtın bire kadın ~~:•:alnız kalı 11c~ ) tağ'ına bütün bozuyordu. vinirken, son ümidi olan meçhul şahsın şahsı yanlış bir zanla asabileşmiş ol - Acaba; gidip gelen bu her if mi idi, 

_. ... ~şOak • uykıı girme- Hayalinde, kocasını cehennem ate::- feci vaziyetini cfo g:icr.ıiı~ ve ga,rı·! ih- duğunu anladı ve onu teskin için. değil miydi?. Ve gene 0 akşam tehlike dPyler sokağınd'" Ahenk matbr. 3 

uru. +t . · ı .... t ' • . Un kat:· anı)' e ı ~ şı,. , .ışan ıyarı, - R:ca eder im - en evvel yola çıkıp '------.....,~------·• 
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R as - Fiıı harbi 
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BOJ:(SALAR Müzayede ile fev-

voel 
q 

Kat 'ı ala -·-·-·-·-
t N c ı R, O ZOM: k }"'d b•• ••k lzmir Anafarta lar J 

- Brrştarafı t itte! sahifede - taııtı, Hoejhenjaetviye vasıl olmuş Çuval Çuval a a C U )' U ka müeueaeainden: ti 
~!erdir. tur. Bu rtokta jordan nehrinin öte t:ı- 704 Alyoti B. 2 75 il 875 !ıl!l jiro ve ş. 9 50 i2 50 · l:lay T&nk kazmird 
Rotıılı, 22 (Radyo) - Rus • Fin rafındadır. 330 M. j. Taranto 3 25 3 25 485 üzüm tarım 10 25 13 50 Sa tJŞ nıizJP 3 aydlınberi 1118.k. 1 
rbinin bidayetinden bugüne kadi!r Den;7.JP; Rovyet dotrnnma.ı Kutlu: 228 M. H. Nazlı 3 7 242 M. Beşikçi 10 liO 13 . .. .. bütıitt sel!hlyetleri re! edi'.,·-----
•sların otuz biri ölU ve pek çok yılral!laçıklarımlo faaliyet gil.<termi~tlr. Fin- lM j, 'J'aranto M. 6 8 50 214 S. Paterson 10 25 12 25 24 ılkkllnun paz.ar ııunu sabah •a· 1 r·~~•P ve sahipleri namınaa.\ \ 
rdikleri, 250 tank, yüz otokar, bit lanrl bıtıtryaları Sov,-et gemilerini çr- !Hl 1". Solari 7 B 131 Akseki ban. 11 75 ll 75 at lO buçukta b rmcı kordonda Al- dtığu vnkaletten dahi azl ~ man 
:ız~o!~s7~:~~:~~1:;i,k:~l~~e~iu~:~iı kll~~:~:.::e~~'~:a;!~~~t!~~q ahaliyo ta- ~~ ~-- :ı:~a~no ~ ~~ ~ ~~ 1~~ ~ib!~r~~ranto 1~ ~~ ;::c:uke:~~ul~:s~I~~~~ ~i~r~:ı:i~;a~:~ ~nu!tu~~n a~~~::r~rlara be:.0' anar ak 
lE!ettikleri arazinin çok ehemmiyetsiz morl:de bir kadın telef olmuştur. Joe- 14 Hazım t. Le•! 6 50 6 50 29 M. H. Nazlı 10 50 14 50 müzayede suretiyle satılacak. \ Paris, 26 
luğu anıa,ılmıştır. arruz etmekte berdevamdır. Kantutio- ııı K. Hamdi 11 75 11 75 Satılacak mobilyalar mey!.nında Amerikan slmmos marka iki sı bildiriyor: 
İ!erlin, :!2 (Radyo) _ Rusların, nosiokide kadın ve çocuk olarak 50 lll40 6 P. ;\1ihalef 13 50 13 50 fevkalAde kıyıtıetli yetnek oda takı- şer k'şllik bronz karyola m-·-·'- Almanlar, 
tun cephelerde geri çek ilmeğe baş.I yaralı v~rdır. Sortovolada sivil ahali - 1719~9 mı masif kabartma aynalı büfe ayhi 

1
2 komedin, 9 parça kadife!" • -ırra devam 

lıkları söyleniyor. den 2 kişi ölmüştür. l\tatfrojakada kıı- 2242 malın kad feli ve komidonolu divartı fdrma ceviz koltuk takırnı, 2 aiı11! Fransız kı 
Londra, 22 (Radyo) - Finlerin şi- dın v~ çocuk olarak 5 kişi telef olmu~- 172879 376419 ve otomatik kare yemek masası, ıtıa- viz aynalı şemsiye] k, çocuk cıi:~ ~olan düş 
ll ve merkez cephesinde büyük mu- lur. PALAMUT ruken kanepe iki koltuk konsollu bili, iki kapulU elbise dolabı, :l ı müşlerdir 
ffakıyetler kazandıkları haberleri İ"inlfındiyalılar tayyare dafi tl)p!arı 540 kental 2 80 :ı :ır 178661 catnlı ktitUphane sahibinin sesi salort ikişer kişilik nikel kaeyola ma 3ir buçuk 
•id etmektedir. Ruslar her tarafta iic 6 Sovyet tayyaresittl dUşürmüşler- No. , Fiat gramofonu, son sistem ileri geri na- ya, peşklrlk, aynalı ttinlet, 1' etli bir m 
·at ettnekteditlet. Fin kuvvetlerl mu d:r. 7 <\ H t p ,,. , 7 8 50 kıt ve dikiş ayakll s nger makinesi, ılin, çocuk yazıha!ie8i, ku~lu · ricata me 
bil taarruza geçmişlerdir. Rusları lielsinki, 22 (Radvl)) - Bu •abnh ııı ton bıığday 6 5r s 9 50 çift iki büyük iapon vazosu, büyük J bastna levllalar, yelli bir ııaın Deniz ha 
armengattıırt Petsamoya doğru takip nesred'.len Fin tebliğinde, İ<areli ber- 311 ton bakla 4 2' 9 10 60 tııban halısı,_ ::m~rikan dıvar _saati, semaveri, masif maundan mamı ~n kesif b. 
tnektedirler. R!catln daha ziyade zahında taarruz teşebbUsilnde bulıı - 200 B. pamuk 54 58 10 12 75 9 parça hakıkı Vıyana mamulatı sa- nah büfe, dört köşe açılır yelllek n \yareleri, Al 
ğuğun tesiriyle olduğu sanılıyor. nah Sovyetler yeniden ağır zayiat ile 11 14 50 fon takımı, bUyUk Uşıık yolluk balı, sası . kaydıroba ayna, rad.V'> ma eı mağa muva 
Finler, Kareli ve Ladago mıntaka . püskürtüldükleri blldlrilmektedlr. PARA BORSASI 3 adet şık elektrik avizesi, poker ma- 2 nikel elbise askısı, viyana orta'!'. Lo d 

ı 4 ı ·r · n ra, rında da mevkilerini muhafaza et. Fin mukabil taarruzu Salada inki - Sterlin ı; 2i Akh isar icra memurluğundan : sa arı, ayna 1 ması cev zden ma- sası, uzun çiçek sehpaları, lauu • ·ı 
ektedlrler. Burada Ruslar 20 mil ge- ,af göstermektedir. Fin kuvvetleri, n'ıar 130 36 Türkiye iş baukası Akhisar şube - mul kabine, bir dört buçuk objektif tuvalet, ve iki komedino, 105 san '!ll "~_t'' 
pllskUrtülmUşletdlr. Birçok tank e- Petsamonun Heyejenjeri kasabasına F'. Frangı 2 922" 3ine bakiye 260 ikiyüz altmıı lira ve (1hagc:e) 9-l2 iyi bir fotograf maki- fmlik iki direkli beyaz karyola ma r~ ~ze 
geçirilm'ştir. varmışlardır. Kopta açıklarından Fin Liret 6 74 11yrıca masarif icraiye botçlt.ı Met - ne~i. 12 parça kadifeli kanepe takı- somya, büyük ıark kilimi ve sair blr.iT • Yın e~ 
Oslo, 22 (Radyo) - Gazetelerin cep ~ahiller:ni borbardımana gelen Sovyet İsviçre F. 29 315 ırıere nahiyesinin YehiköyUnde Meh mı, büyük taban halısı, birçok perde çok lüzumlu eşyalar bilmilzav..,ı- _, 'm g 

~ !huhabitleri, şimalde. Sala mınta filosu uzaklaştırılmıştır . Altı Sovyet Florin 69 34f!r med oğlu Şahbaz Hasanın işbu bor· ve bronz ko:nezeler, etejer, emsalsiz tılacakbr. l'F 
lsında pazardan beri devam eden mu- tayyaresi dUşürülmüştür. Rayşmark _ ı·U!iclıtn dolayı Mermerenin yeik!\ • 3 pedallı p;yano ma tabute, kr· stal 
ar·lıeletde Sovyetlerin in~an ve ma!- Hels!nki, 22 (Radyo) - Finlllndl- Helga :ıı 72 yünde kary~ cinrında şatken Ilıca calnlı vitrin, buz ddlalıı, hasır tııkı-
,,.,~ bakımıntlı!n pek çok zayiat \fer- ya orduları başkumanolanı mareşal lJtahnıl o 97 .-e H mmet ve GUre ve Azmak ve Mııs mı dökme soba, perakende bir çok Y~ 

A d b h · inek iskerııleeltl, kök cevizdeit ıtıa-
W rini; gazetecilerden biri de, Sov- Mannerhaym bup;lin ecnebi matbuat Leva 1 602· cafa bağı ve hacı hme a çesı • 

k l1 · Ah mul modern ~ifu!iyeralı elb!~e doiabı 

Frrsöt r k· ç trma 
Fıraat artırma mobilya 

Aziz Şınık Telt 
2056 etltrin SO kamyonluk bir iaşe kolunun mümessillerini kabul ederek şu beya- "ekoslovak kr. - urakova, garben ar vlı acı • 

in kıtssına geçtiğini gözü ile gördü- natta bulunmuştur: "eçeta l !l 61 ıtıed ve Hacı İbrahim ve şimalen sa "'-;:---~--:ıı::--":""--"':"'------...-.-.-------·I 

veril 

ünll bildiriyor. _Yabancılardan müeessir yardım- 7,Joti - h'.b ~enet ve Seyit Ali ve Çömlekçi, lz m j r o ft d. "' 3 Ju 
Rnma, 22 (Radyo) - Stefani He!- lar görUyoruz. Buna minnettarız. Siz t>engü 23 817" cenuben tark ile mahdud ve i3 hek ~ er ar .tgIO Ua 0: ~ ~~- sız 

nkiden bildiriyor : ve sizin memleketleriniz biliyorsunuz Ley 097 tnr 7!l50 metre murabbaı tarlanın Satış ~Iuhnmmen isle bayramın 
Fin kıtaları, Ladago g!llü şimalinde, ki, bizler hepimizce mukaddes olan a- Dihar 3 175 240 hi~ede 33 hi.-esi T. L. 660 altı No. Lira rete kerler, in 
r1~ajOY!yi istlrdad etmişlerdir. Bel- dalet, ist:kllll, hUrriyet için çarpışıyo- Yen 31 225 yllz Pltmı• lira k•ymet'nde ve keza 387 İkinci tepecik M. 1163 zeytinlik S üncü sokak 107,20 

t 'k d K kl' M M 3 miştir Elizabeti ;nki ve Vilo civarında iki Sovyet t>.y- nz. sveç kr. 31 0030 Me•mpre yem öy e eoene ı mev · · taj ııull'.'.aralı arsa l& O~ • dır. Ha\· 
ates! düşUrillmUştUr. Saml-Salrnide '3ütün devletler , şu anlarda içinde Ruble - k'.iıı(fc •lır'<en Kerime yetimleri gar- 3'18 İkinci 'fepec!k M. iı71 zeytinlik 5 inci sokak 103. '4 
<i Rus fırkası hezimete uğramış, 20 bul.mdukları zorluklara rağmen bize ben Sıı~ran oğ'u l\fo•tafa tarlası ş: M. M. 3 taj numaralı arsa 20 (j~~imin durmamı 
in kiti OlmUştUr. varlım ediyorlar. Sizden rica ederim; ESHAM vf' TAHV•t1.1' tıınlen Bu1nmk oğlu Hacı Molla Ah- 389 İkinci Tepec:k M. 1165 zeytinlik 5 inci sokak 70,:30 1 !lir ve Fran 

Len!ngrad Uzerlnde t.ıçan Fin tay- Fin otdusu içlrt yaptıklarından. siz- Not: Esham üzerine muaıtıele ycık- rr ~d lıırlao. ceııuben Kara Yu•uf oğ M. M. 29 taj num&ralı arsa 7 o~ Orele- ve tayya 
atel@rl hiçbir mukavemetle katşıln~- !eri buraya kadar göndermek!~ F'in- tur . Stop hizalarında rakam bulun. k :ı•ehmed Ali tftrlas'yle mahdud 2 390 İkinci TPpeclk M. 1148 Nizam sbkak 44,59 M. M. 19.'1 'ıdır. ziyafetle 
111mışlnrdır. 11\ndiyaya karşı gösterdikler i aillkadan mıyan dövizler içln flat tescil edilme- H~ktııt 7575 metre 7_570 ınHre mu tajlı arsa 3; 6~ Jb~r.. ··ne pas 

tJsltı, 22 (Radyo) - Norsk Telgram dolayı ordumuzun şüktanlatını millet- mlştlt. relını tarlanın ?40. hısede ~orcl_uva 39i İkinci Tepecik M. 1153 Çevizli sokak 66,27 :M. M. 25 air. 
lUro bildiriyor: lerlnize bildiriniz. Onlara, bizitn na. - ait 44 lira k•ymet nde 33 hıs~e" ve tıtjh arsa 

Nayen jerviden alınan bir habere mımıza teşekkür eder iz, deyiniz. koza Merınererılı1 Yen köyUnde şar- 192 İkinci 'repecik M. 1153 Çevizll sokak 415,80 111. :\I. 44 
·öre, Petsamo istikametiııde ricate ha, Ye -i N ,,.,. .. ·_v.., f '<eh ycıl ıı-~rben Himmet b•v tılrlas tajlı ıırsa 
ıyan kUlliyetli Sovyet kıtaları, sık sık R K . zrt ,·.''en Rnhbaz z•de Mu•taf& "~ 898 İkinci Tepecik ~L 1160 Beşaret sokak 65,64 M. JII. 61 
aanuılıır yapan tnilfreze!eri Ve tay- Ü ma 0 Y d 'ıı. a. \ '_ tned_ tarlası ~ertUbetl Ha:ı Velı tarjh arsa 
•areleri tarafından yıpratılmaktadır. 1 k" h 

3
d •t Y ' Ad ' oı.; U Velı tarlns yle rıııthdıJd b•r ~~k- 394 Darağaç Şehit!er 2 inci Aaltın perakendesi çıkmazı 

3u rıcatin, glttıkçe şiddet kesbetıen Orc usun'l ıfao - Y~ e enı am ın tar 47?4 '."'etre murabbaı 24.0 h•sse sokak ı5s,4s metre murabbaı 4111 tajıı arsa 
of-uktıın <JlduğU da doğrudur. Derece Bükreş, 22 (Radyo) - ~ral Ka- Fikret savısı de ;.ııbır !ıra k!ytnetln~e 33 h:s~~ tar. 396 Karantina Köprü M. Mısırlı cad. 1737 ada 38 parsel 
niitQmadil"en dü•mektedir. rol, noel yortusu münasebetıyle :k'- lıt VP keza :Merırterenın yenıkoyiln 10!> metre ınurabbaı 446/447 yeni No. llı ııtsıı 

Stokhol;.,., :ıe CRadyo) - 1000 gö· men ordurnna 62 b!n kitap hediye Yeni Adam gazetesinin, büyiiiı TLirk de Şahbazlar kules· mevkiin~e şar11- 396 !kinci Tepecik M. 1176 zeytinlik ikinci sokak 68,32 
ıUlltlden mUrekketı bir İsveçli kafilesi, etm ştir. ~a'.ri Tevfik Flkrete tahsis ett!ği fev- ken P.t.tnak garben kovalık. tıtııale M. 111. 21 tnj No. Ju arsa 
>ugtın ilk olarak Finlllndiyaya hare- + '<alilde sayı olgun bir Ş•kild~ çıktı. sahibi ~enet cenuben 5a~ma\yle m!lh 397 İkinci i'epecik M. 1172 Zeytinlik ikin~i sokak 101,50 
<et ııtrni~tir. f\fü~cdr r O L1 a' r şy' Gazetenin bu sayısında ismail Hakkı dud ve bir hektar 6 4 me re ıtıu M. M. 27 taj No. lu arsa 

d İ uıııt .. hı HU ~ ttlıt .... k J nıbbeı 820 hissede onaltı lira kıy ~ 9 tk· . T k 
. Oslo. ~2 (:ka yo) -. Bugünk_ü de- Roma, 2:;ı (Radyo) -:- ng_lliz . ve , . a~ıoıı • sa.,,e no~o ·, ,. ııtelihd~ 88 hi••e tarlıı bir ay müd > 8 ·ıncı epec: · 111. l164 Zeytinlik 5 inci sokak S!l,90 

uz harb:nde, Sovyetlerın (Teşrıııiev- Fransız kontrol gemllerı, harbın bıda F.rı,çı, Yıtrtus 1l:'\tlttı trnnı, l'!~!Jıhıt •f,t,_ defle arık artırmaya çıkarılmıştır. M. !\I. 11 tnjlı arsa 
~el) isimli ıırhl!lah, rotnötkl\rle Krnhş ,·etinden bugüne kadar 850 bin ton ka- 4 erı~a .. Elua~ Dervlş, lfor'h:ırt llelg• !halesi 23_1_1940 pazartesi gUnü 399 ikinci Tepecik 1148 Kızılmnak sokıık 135,94 l\1. 111. 
. dd ık dil · ı· zı hlının mu''hlm · .. t · ı· Muhıttın Bırgen, Etem İzz2t ve Zivr . tnjlı arsa ca a Be\ e mıı ır. r çak eşya musnilere C mış ır. . l· .. . . ·~•ıt onbirde ıcra da'resinde yapı 
ıa•!lta u"radıg·ı sövleniyor Gökalp lmıah muhte ıf 'd.- meUı yazı- 1 k 0 U 1 b 400 İkinci Tepecik 1165 ze,,tln. 5 lncı· sokak 78,76 ''. :11. · " · · , . . . . c tır. g n ş u gyrl menkullere , .oı • 

Botna körfezine giden bir Fin vapu k d , . ar vardır. Fıkrete aıt muhtelıf v"'sıkn- k 1 k ti . Ud 7 . 23 tajlı aru 
·u da Sovyet tayyarelerinin tecavüzü- Yangın rza a'1 1 f' r g"" mı 'ar ve resimler de gaıeteyi '-e'iginle•- d o~u ~nkd'.y;'e nın: ; 

5 
n: b~I ıoı İkin~i Tepeci'< 1165 Ze)·tin. 5 ifıci •okak 77,60 M. 111. 

ıe u;;ramış fak~t atılnn bombabr. Evvelki gece Mıhcılar çarş•sında ıirmektedlr. Bu kıvmetli fikir ve sıı- _ug.ı ak lır e eknt ço Bari ıradn~ ıhtakc 31 tajlı ar~a 
· ~ ' · b'I • •ı :cra ı ınaca ır. u ma ıgı R 

38 lf 

207 90 

19 69 

78 24 

26 25 

6 83 

l:; 2Z 

11 24 

M 38 

7 gg 

7 7d 
ian hlçbirJ gem've isabet etmemi<tir B. Fehmi ılc Fnrukıln mo ı ya ma · "at gazetesnl bütün okuyurıı'.2rınuza .. • t b ü t 1 ,_ 402 !kinci Tepecik ll51 Akşam sokak 78,51 M. M. 76 • •· · · • c! k · ı van _ . d . aır<•c nr ırma on eş g n uza ı ara~ 

Helainkl. 22 (A.A.) - Resmi Fin- gqz:ı•ın .. ıı __ çı an ve genış eyen ·• tavsıye e erız. ikinc· artırma 7-2-940 yedi şubat sal tajlı arsa 40 43 
ı• dl t "fı·ı , nın hilyu1< heyecan Uyandırdıgı!iı, . Yuk d 1 ... n ya eu g : ,.. . · , • , sön- günü eynı saat ve yerde yapılacak. arı n yazı ı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık artırma 

Kareli ber7.ahındaSovyetl"'r ~irldelll !::fal~en_ı~ fovk.ılude g:ıyret/le K ·! ' t " r 'f"l "Cmuası ~ır . Gtne muhamtnen kıymetin'n % usuliyie 9112 939 tarihinden itibaren 17 gün milddet!e mUzayedeye ko-
b'r topçti ateşini mUteııkıp büt!in yUn dıitii.c!!ıgUnü yazmıştık. Adi.ye ve za 75 nl bulınndığı halde işbu gayri men nıılmılştur. 1haleleri 25/12 93!ı tar ihinde pazartesi gilnü saat on dllttte 
K k. j . M 1 . . a·· h bıta'" yapılan tahkıkattn vl\ngının N k sekı' . c· . ·Jıı l"k d 1 au aervı, ua •ıner•n ve ıgM' Rzı '" · . • · "e sen zın ı sayısı ıenır:r: lllrt· kuller 2280 numaralı kanunun hük. mı em 11 mü tir üğUnde yap ılacaktır. Taliplerin muhammen bed•lleri 
ıokbilara taarruz etm:şıef'e ele lıiçlıir !>ir ka»n eserı oldugu anlnşılmı~tır. 'rnlelerle çıktnıştır. Bu n üshada Asıtn milne tabi tutularak teeil edilecektir üzerinclen )'ilzde yedi buçuk depozito akçesi yatırılıırak yevtnl mezkOtda 
muvaffakıyet elde edememişlerdir. .uo-;or. • -. ~{illtUrUfı terb1)•ecl İsmail 1-!akkı Bttl- İşbu gnyri menkuller tlzerinde b·~ mi!ıl emlak müd!lrlüğünde teplanaeak satış kbmisyonuna mUracaatlan 

Sovyetlerin 8 tankı tnhrlp edilmiş- z .. vtır, ~< h ~ a ·ı tacıoğluna tahsis ettiği •hemnıiyetll hnk ic!cliasında buluanlar varsa ve. ilah olunur. !l 23 44S6 
tir. Ruslar bir kasnbada 20 mitral/Ö7 z· t ' 'ekaleti İzmir ve Manisa lı!r makalesi vardır. Arkatlaşımız lr- •niki re•miyelerivle birlikte ~O gün ... ıran ' ( h ı • 41 .. 
kaybetmişlerdir. Aglajtıeı·vlde Fiııllin- vili\y~tlerinde zeytin ve delice mm. f~n Hazr.rın Garp cep ~sinde ı-eı!ı iç'ndP icrı!)'a mUracaatları, aksi hal- ~ 
diyalılar 9 tank, 2 top, 3 hafif tank takalarının tesbit ed Jmes'ni şehri- h:rşey yoktur!) Atılı çok ıncP, dn)'ltıl- rle hakları tapu ~·cilince sabit olma- Bütiln hafta izdiham ve yer bulamamaktan göremiyen •e bir daha 1 
birkaç kamyon ve 20 mitralyöz zaptet- lzoiek' alakadarlara bildirmiştir. '·ı ve değerli bir makalesi, İ•ınc: Ayte- dıkra paylasmaya giremezler. gör.mek istiyen muhterem müdavimlerinin israr ve arzuları uz~rine 
mişlerdir. ~ilfıyet z raat müdiiril Bay Refet Di- 1'in Külturun (Köye gitmeyen mek- }farrı dellllliyesi alana ait, satış Sıne r a m üdüriyeti YENi d 

Bieska ile Rapola arasında bulunan kcr rn;ntaka zeytincilik müteha•"l.'I •tıp) makalesi çok alakalıdır. Asım ~P•'nd'r. MUzareneve istirak edecek H e 
hütUn Sovyet bataryaları tahrip eıJil.ln. Nazım Kılıç ve b'r orman mühen- ismet Kültürün (Sinirli ~aba), (Ha- olnnların gani menkullerin muham arik a/ar hari/:ası 
miştir. S!llada muharebeler devam et-J rli•lnden teşkıl olunan bir komi•yon, v~tn dikkat) (Hayal ve ıde~I) ferci!- m~n bedelinin % 7,5 nisbetinde pey 
mekte ve Sovyet kuvvetleri cPphenln Y•kındf. İzmir vilayeti dah l'ndeki meleriyle (tarihi izmir e d~or) ehem ı;kres' veva teminat mektubu iru ~t.. 
her noi<1ee1nda azinı zayıet vermek su- zeytin sahalarını t•sbit için faal:yete miyetli bir makalesi ve (Ksenefon) nıeleri ,arttır. 
rdiyle rica! eylemekteciı·ler. 2eçPcek, sonra Mani~a v:layeti da - ''lokraf) (Tourguenief!) yazılari ka- Arttırma 1-1-940 tarihinde'n Jtiba 

Petsamo rrtıntakasında Finland kı-ı hil'rıdc ayn iş icin çalışacaktır. rilerimizô çok m•mnun edecek derece- refı alıcılara açıktır. 
·· de kuvvetlidir. (KUltUr) ü okurlarımı., İ steklilerin bu şerait dairesinde •2 F J l M 1 KüJtÜrp lrk ~ıneması za tavsiye eder;z. .nuzayedeye 'ştirakleri il lin olunur. 

11/R IJEN Bugi!n jah ne b·r p rogram Tayyare sineması 1 To fof~ n .164n 
takdim ed.yor 

Yeni evlilere hayatın kıytnet!ni ... Çalışmanın zevkini.. Çocuk sevgisini 
öğretecek senenin en güzel aşk ve ihtiras filmi 

Bir biri için Yar atılmış 
(LE LIEN SACRE) 

Bo.ırolle-rde : 

C - rol lombttrd ı:e Jarr.es Stevvart 
AYRICA : 

HALK DÜŞMANI 
Ve jurnal ve Miki 

!Seanslar: Her gün Birbiri için yaratılmış 2,20-5,S0-9 da 
Halk için 4-7,40- da 

1 

Bugün iki büyUlt film birden 
Sehhar • Sıcakknnlı - kendı gibi ses. de güzel ve daima cevval İspanyol 

yıldızı 

İMPERlO ARGENTİNAnın 
Endülüs geceleri filminden sonra çevirdiği en güzel eseri 

SPANYOLITA 
DiJnyarıı., c'ohıızuncu harikas ı 

FRANK ŞTAYNIN OGLU· 
Fransızca sözlü 

94rı senes·n;n en heyecanlı ve korkunç fllmı 
Ayrıca· Ekler iıımal son dünya hldi111tı 

Oyun saatleri 
(Hergiln 

Spanyoı:ta (Cumartesi 
Frankştaynın op-!u. Her gün 

pazar 
5-9 da 

1-5-9 da 
S-7 de 

Marie Antoinette 
Filmini bir kaç gün daha yeni ilavesi ender tesadüf edilen :kinci 

bir şaheser olan 

ESRARENGİZ KATIL 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 

Nefis ve harikulade bir ıtıevzuu, gözler kamaştıran şahane blt l'iltellikte 
tPfl1•il Pd4"!1 

Tabi! renkli şaheser 

Küçük Prenses 
F'ran•ızea •özlU 

Başrollerde: SHlRLEY TEMPLE 

SHIRLE Y TEMPLE 
Richard Grenne - Anlta Luise 

Seanslar: Her gün 2-3,30-5,30-7,8~9,80 da 
Cuttıatteıi u pazar sabah 10 •e 11,80 da ucuz halk seansı. 
D'kkat: Yalnız bu akşam 7,30 ve 9,SO seansları yoktur. , . 
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1 
, t -. Komisyon':! /lıirılart ! T Af LAN Gazinosu ~ VAPURLARtN HAREICET USTUI 

,,., -R l ".amirliği s_atın alma kfJmisyonundun: BLtün Türk,yenın ya nız auymi.ik a tT 1 DE~ NORSKE MİDDELHASLlNJ:&. f ~ ~ Q aıbi çıkmıy an komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için -lt OSLO 
rii: ın tekrar kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. Zarf- büyük takdir kazanan -lt Norveç limanları için: 

P r ~6-12-939 salı günü saat 10,30 da verilmiş olacaktır. Be- f=\ Bosphorus motörü 27 ilk.khana 
ı r~ _ / muhammen fiati yedi kuruştur. İlk teminatı beş yüı dört ...._. doğru bekleniyor . 
.k ,,,_ -1,ıl n tl !erin belli gun ve saatten bir saat evveline kadar Fındıklıda ~ T B - D. T. R. . udapeşt 

7 k tın alma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. ı... Tuna limanları için: 
~ V U U 8 13 18 23 tJ Servi~ Maritime Roumain Bucare.t 

azım amirliği satın alma komisyonımdarı: ~ 1 Köstence için: 
M.:-t. )1ev. biıiikleri :bayvanatının 211000 kilo saman ihti· ~ ~ Bucurşeti vapuru 7 Sonkinunda 

a tl ın :ıçık ( k<ltme !'uretiyle münakasaya konmuştur. ~ ~ bekleniyor . 
..: 2d g- ur)esi 30-h'rincikanun-939 Cumartesi günü ~aat onda kıı,lada ~ Peleş vapuru 13 sonkanu:.da bık-
' ~nir lE-vazım fımirJiği satın alma komisyonunda yapılacaktır. lstanbulun meşhur piya- ~ ,. leniyor. 
• ,ı.l j Jhmin e1.iile1l tutarı (4009) liradır. nisti •Bn. SAİME ~ 

LJ e Teminat muvııkkate akçası (300) lira altmış ::ıekiz kuruştur. lzmı•r 2 J•ncJ• ~~ 
Şartname i her gün komisyonda görülebilir. Ylı 

ouru t İstekliler ticaret odasında Kayıtlı olduklarına· dair vesika gö~ter- Beylersokaiı 
ııı\·adan nek mecbuı iye!indedirler. 

ı tirmek ksiltmeyc i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikı ve üçüncıl 
n ı. apıır:ı. ıaddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları temiııatı mu

ekılerle b:ıt vakkata~ariyle lirlikte ihale saatinden evvel komi:0~·ona milra-
ı cepheı:ıi nza - caatları. 15 19 28 2~ 4564 

TAFLAN 
GAZiNOSU 

Vapurların isim ve tarihleri ilat
kında hiç bir taahhüd almmas. 

1 TELEFON ı 2007 - 2008 

Olivier ve şürektbı 
Limited 

lıınuyordu. · z • l' -· l k · d tıır ea:azım uımt 1[..t satına -ma ·omısuonun an: 
Türkiye ses 

birincisi 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Reeı binası 
Tel. 2443 

L<ındra ve Liverpol hattan fçlll 
piyasanın ihtiyacına gl5re vapurlan
ınız sefer yapacakb~dır. 

vv ar e er- İzmir deniz komutanlığı birliklerinin (90000) kil0 r:kmek ihtiya
cı kapalı znrf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

eor ,·nde - halesi 80 - birincikanun - 939 cumartesi günü saat on ikide kış-
'a lada i.zmir levanrn amirl:P:i satın alma K. yonunua yapılacaktır: 

... Tahmin euilen tutarı (9675) liradır. 
A) - Tabl - ~ inatı muvakkat~ h.kçası (7256) lira 2.J kuruştur. 
''.are, Utrecht namesi her gün komisyonda görülebilir. 
.:: Jlollandah- I"'tliler ticsret odas·rnda kayıtlı olduklarına dair ves;~a ıcös· 
... ~ ı.ın ate5 Jın lek mecburiyetindedirler. 

.. ol - "ll~~iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki. ve üçüncli 
(1 'naddelerinde ve ş~ırtnamesinde yıızı!ı vesikalar:yle teminat .-e 

~k.lif mr.:ktııplarını ihale saatinden en az bir gaat evve! komisyo-
1 ııa vermiş bulunacaklardır. 15 19 23 28 4.559 

~lti l " levazım amirliği satın alma kumi.<?:ııommdan: 
So\'~et bmir müstahkem mevki askert hastanesi birliklerinin 44000 

da Ru -( kilo kesilmiş koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
cü1 edeı ~ konmuştur. 
ası içiıı - İhalesi 25 birinci kanun 939 pazartesi günU saıtt on 1 •eşte İzmir 

ı n zdin kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyvnunda yapı
am a hi.ı 1 lacaktır. 
h b'r za~ Tahmin edilen tutarı 19800 liradır. 
mı ileı - Teminatı muvakkata akçası 1485 lirackr. 

iştir. • Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
•• •• _ fsteklfler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve~ka goster

ZO i' U mek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sarılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla teminat ve 
teklif mektuplarını ihalt. saatından en az bir saat bir evvel ko-

.H>) -
r larJ 
R 

misvona vermiş bulunacaklardır. 9 14 19 24 

Ur a tahaf füzhanesinden 
l 

n 

TahaffUzhnncdeki ı•av:yonların harici .sıva tamiri; 
Muhammen fiyat: (..;&61) lira (52) kuruştur. 
Mu\·akknt teminat: (!142) lira (52) kuru~tur. 

H. Burhan 
Sesyılmazın 
idaresindeki musi
ki san'atkarların· 
dan mürekkep 14 
kişiii k bir heyet 
her gece icrai te-
rennüm etmek· 

ted ~r 

Bayan MUZAFFER 
Bu ilahi ses kraliçesinı dinlemek 

fırsabnı kaçırmayınız 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletierinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

HükUmet caddesi No. 50-52 
.......................... 11111111. 111111111111111111111111111 •• 111. 11111. 1 •••••• 1 •••••• 111. 11111 •• 1. 11111 •••• 

Yıll>W biletleri de satılmaktadır. Simdiden tedarik ediniz. 

Tesviyeci, Tornacı, 
frezeci ve demirci 

alınacaktır 

• 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
~çin palto, perdeaü ve iyi elbiae 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 
talık!ar mütehassısı 
İzmir BeylersoKak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahta11 itibaren 

ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

·--- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En mi.ı~kiılpesendleri tatmin ede::P.k derecede mı.ikemmel olan lokan
~ ~c pastahöne~iz bir aile !~vMı samimiyetini haiz, temizliği ve nefas• 
tı ılt! berabt!r fıatlerı tı-.hmımn çok fevkinde ehvendir. Mevsim münueo 
betiyle 1::11 temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teırif '941• 
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SEVNUR 

ithalat tüccarımızın ciikkat 
nazarına: 

~Iühim 1.ıir mes .. ıe 'hakkında vörüşülmek üzere odamızda kayıtlı bulu
nan h~rncvi ithulfıt tacirlerımiziıı 25-12-939 pazartesi gunü saat 15 te o-
damıza gelmeleri rica olunur. 23 24 466'1 

~~'1! 1 lllllllllllllllllllllllllllllll '!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıtllllllllnllllll/Ji,_ 

1 

Açık Eksiltme: 27 /12 939 çarşamba günü saat on bire!·~ tahaf~iızha
nede yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi p:iirm.~'< :cır: 

her atın tahaffüzhaneye müracaatları. 14 17 20 23 43-lv 

Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

Askeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğünden: 

1 Fabrikalarımızda ~ah~tırılmak uzere iyi tc ·viyeci, tı>ı·ıuıc1 firezeci 
ve demirci ~ılınacaktır. l '€klilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale 

[ grup müdürlüğü ile A nhra, İzmir ve Zeytinburnu silah fabrikalarımız 

~ ALSANCAA ~ 
I;; l•tuyor.u KGE Açdan ' 1 

F 
Ü 

8 
b 
lı 

U' 

~ müciürlüklerinden birine miiı'ac:~atları. 
lD ~1 23 25 27 29 31 2 4 C 

iz mir , 
ı Muhammen iiati 
' Lira. Kr. 

' Şiddetli BAŞ, Dl~ ağrılarını, Ro -, 119 99 

16 66 

Defterdarlığından: 

1k;nci Tepeci.\ 1111 ~o. lu Be-:aı·et :,;ok•ık 

~'Hi.ti4 metre murabbaı .JO taj • 'u. lu ar,..a. 
İnine; Ter>ecil. Beşaret çıkmazı ~okak 
41.fıh metre ınunılıbaı 5-l ,·o. tajh ur.;)a, 

4585 

Satış 

N'o. 

383 

381 MA TIZMA aancılarını, SiNiR, ra -

hataızlıklannı derhal ceçirir CRIP,f 

NEZLE ve SOCUK ALGINLIGINA 
Yukarıda v•ızılı •-rr.valin pe~iıı paı a ile miılkiyet'ne bida~ eten talip zıı· 

hur etmediı!i.nden JR-12-!)~!l ü.ı"lıiııdı>n itibaren 10 ~i.in miiddetle temıl"
de bırakılmıştır. ll•all"l'İ 2!1-12-!l:~!• tarihinde cuma gü11 ii "aat 11 de milli 
emlak müdürli;,i!ü•::te ':anıbt·ahtıı·. karı• müeaair ilaçtır. 

nıHli 

= = = Husu: i H ~~ t ahanesi ~ 
SAHiBi = 

- Do:d r Operatör § 

;; ADİL BİR i - -~- İzmirin <'n biiytik iht.yuçlurından birine tekabül etmek üzere iİ 
hazırhıııan \'e hu· tur:ü frıırıi tekamülat. konforü ve kalorifer, ront- == = keıı nı elektirik tccl:n ileri~·Ie mücehhez olan ECE hu:;ıı~i hastanesi §§ 

EE Alsancak ista.~.\·on kal':ı"'Inda açdmıştır. a 
=-- Her ulıe} e aid haf<t:,Jar kubul ve müteha~sısları tar:tfındıın te.. ~ 

ı.lavi t:dilir. a - -
.~ M ües -;psede he· z:ıman D:Jk,.or bul:ınur. ~ 
= F at ar iki lirad ı n başl :ır. ~ 

lcabmda sUnde 1-3 kate alınır. 
Her Eczanede bulunur. 

......... __ ..... ...;. ______________________________ ___ 
Taliplerin yüzde 7,f>O depoziti) akı;a >ı 

1 

emlak müdüniı~ .ın 1le tı•planacitk :-atı 

olunur . 

yatıran k ye,·mi mezhürdl 
komisyonuna müracaatları 

4666 

= FA!(/!: IJAS'!'AIAJ~ Jç l .V lIERGt!N SA.B.4.l/LAP.l Ml'll- ES 
ilAıı 

1 
~ 1 UI f' .~!'ilE /,8ı: E'] ~tE;~~l~; ~ ~ DE l'.< PI lM'AKT f R~ 

- ' il 111111111111111 ııı 111111 ııı 1111 ııı 11111 ııı 11111111111111 ııı 111111111111 ııı m 11 ı 11111111111ınıı1111111111 I lımir leı•azım amirliği satın alma komi.'f]/otıundan: 
Miktarı Tahmin edilen teminatı muvak- ihıilenin şekli 

tutan kata akçası 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Nohut 6000 720 00 54 00 Açık eksiltme 
B\&l~r 12000 J380 00 103 50 c c 

Makarna 12000 2280 00 171 00 c c 
Pirinç 12000 3480 00 261 00 c c 

ihale tarihj gün \'e ·;cuıtlal'I 

~ant 

27 1. kanun 939 çnrşamba giinü 10 
c c. c 

c c c 

c . c c c 1;; 

K\lru fasulye 12000 2160 00 162 00 c c c c c ~ 
~ 1 - İzmir tayyare alayı lıirliklninin yukarıda cinsi ve :r " ktarı yazılı beş kalem erzak ihti~·acı ayrı a.v?·ı ~ar•

namelerle ve açık eksiltme suretiyle münaka8aya konmu~tur. r 
2 - llıaleleri hizalarında yazılı tarih giln ve saatlarda kışl~Hla İzmir levazım amirliği satın alma konfr.~.ro

nunda yapılacaktır. 
1 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 

- Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
1 - İsteklilerin ticaret odasınd!l kayıtlı olduklarına dair vesika gö~termek mecburiyetinrledirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak tı<lecckler 2490 sayılı kanunun iki ve üçitncii ma~elerinde ve ~:lrtn-tmP~ipr'fl- ,·ııi'"ı 

ve teminatı muvakkataları ile birlikte ihale ~aatından ~vve' komisyona müracantları. 12 11 l:l ~-~ 

iz.mir gümrük başmüdür üğünden: 
Kapların Kıymeti Sıkleti Eşyanın cinsi 

T. o. Adet Nevi Marka No. Lira Kuruş Kilo Gram 

101 Kilis gümrüiünün 41 Ç. 73 67 21 050 Sun'i ipek men:>ucat. 
128 3 B. A. N. > 55 00 317 000 Kuru sığır derisi. 

M ~tallum 
AMPÜLLERI 

B o fs · 1~ Ucuz Işık .. 
Ten1i -1 °der 

MaTevfôlk 
BA lrKEN T 

Peşt'=:ma cıiar No. 73 

!'elefon 3332 

METALLUM 
Yukarıda milfredatı yazılı eşyalar 3-1-989 çarşamba güllü saat 14 de a~ık artırma suretiyle dahile-<atılacak

tır. Bu müzayedeye ştrak edecekler 939 mali yılına ait unvan tezkeresini hamil okrıak ve yüzrle 7.5 he,.,abiyle 
DaılrdJ pey akçası vermek lazımdır. 

u ~ede ithalat gümrftğü yanında ki levazım ve satış aervisi binasında yapılacaktır. Alıcıların mun~·~·en gün 
ep ne idı ?. '" iaatte komisyona müracatları ilan olun4r. 15R~ 
kalP1Cf ) taii'h 

• uvk ı girme-
.. ttıı:ılye ile l ıı> . 


