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FiNLE İ ZAFERİ Dünde 

1

h:lke:lerinin Almanyaya dönmüş. Alman ıi;. 
iş/erile mesgul oldu /eri geri dönmek emrini ali:,.n· ·ic 

De 

·Ruslar, eski mevzilerine 
dönmeğe karar verdiler 

Finler; Salla meydan muharebesini kazanarak, Ru.s 
far~ m(lthiş bir hezimete uğratmağcı ve mitraiyÖ't· 

ferle bi'çmeğe n1uvaff ak ola'u ."ar 

Ankara, 23 (lfosu:>i muhabirimiz-

den: Telefonl::ı) - Rei . .;icumhııru-1 
muz İsmet lnii:1il, bugün de ~~ut 11 
de Halkevi· bina~mda halke\·Jeri da-· 
nı.şma komitesin~" huzurlariyle şeref 
vermiş ve bu topıa·ııtı.vl\ rifa:)et et-

rnişJerdfr. lİillf ~ef, halke,•Jerinin aaJ 
ha iyi' ve şümullü · tarz"cla çalişmalarıJ 
nı temin için pa:rti . umumi heyetince . 
teşkil o!ıman_ bu ~?mi ten!~· üÇ ay<lan~I 
beri devam etlen faa ı~yeti hakkında 

mah1rrıa't. almıtw. Reisic~u:nh.ur' .l.nö-~ 
nü, halkevleri mt1ht'i!lif .kollarında, bil' 

hassa köycülük we- haİk terbiyesi s.;_ ı 
halarında ne '}?,kilde. ça1ışılnıa:;ı :ı:ap ~ 
eylediği hakkındu direktifler. vermiş 

Saflar Sıkışıyor , 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

ve halkın, bilhas,3a mem•!l'i.arın. h:ü-1 

kevleriyle 11ok sıkı. i.l,g~lerımeleri ha.k-ı · . 
kında işarette. bu!un:muşlaı:dtr. . Ooyçland kruvazörü 
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Bulgari~tan·dı- ki --
. Kardeşlerimiz 

Pariı;, 23 (R:ı.dyo) · - Alm:m ami- pre::;, Do,·clancl ceb zırhlı, 
rallığı: Alman "'ubrı haricinde bulun- yaya avdet ettiğ'iııi yazın miştir El 
makta olan Alman harp ve ticaret ge- zırlıhda esir bulunan Rev. dı 
mileriuin, ne bahasına olursa olsun ve misi mürettebatından ingiltlerimin d 
ne yapıp yapıp Alman Jimanlarıııa ruı::ktuplar, Doy~;undın bır:Jkhir ve 
dönmeleri lüzumunu bildirmiştir. mamnda rlet.'lİ" ntn· L~ l:u, urele- v 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli Eks- -Devamı 4 üncü sahife' 

Almanyanın timalindeki devletler 
araıında aon l'ilnlerde b~lirmeğe baş

lamıt olan bazı hareketlere ancak . 
bu iaim verilebilir. Almanyanın esa • 
ııını yalnız yumruktan almakta olan 
ııiyaıetinden ve bitaraflık kelimesini 
telakki tarzından artık bizar olmaia 
başlamı, olan bazı şimal devletleı-i 
ıaflarını •ıklaıtırmak lüzumunu hia· 
ıetmitlerdir. Bu hareketler bilhassa 
Belçika ile Hollanda ve lııveçle Nor• 
veç araaında ıon iünlerde daha ba
riz, daha aşikar bir tekil almıttır. 

Radyo dinlemekten =o0=----

meriedilivorlar . . ·LJavada· 
Umumi h•rpte Alman orClularının 

istilin yüzünden Bel~a harlte gir
mek zaruretinde kaldığı ve sonu • 
na kadar harbe devarn ettiği halde 
Hollanda bili.kia bitaraflığını muha
faza etmitti. Bugün için bu vaziyet 
değişmiştir. Çorbadan fena halde 
ağzı yanmı, olan Belçika artık ko
lay kolay istila edilebilecek bir ·mem 
leket halinden çıkmıştır. Diğer taraf
tan Fransızlar Majino hattını Bel -
çika hududu boyunca da ta sahile 
kadar uzatmıt oldukları için Alman
lar bu memleketi iatitiya kalkı4aalar-

Finlerin ski müfrezeleri 
Roma. 23 (Radyo) - 1''inlandiy'a · · Denizler donuyor: 

orduc;;ima e~h· dü~en · Rusların ifade- Par~s. 23 '(Radyo) ..:__ L~ningr.ftd i· 
sine güre, Rus o·nhıları başkııman - le Kroiısfod denizi öoiımağa &aŞla • 
danlığı, füıs z~ıbitanııidan bir çok mıştır. Bu ·itiOarla Rus· donanması, 

kim~ı>leri kurşuna d·zclirmiştir. - Devaitu 4 •U.n'cii sahifede__;, .. 

Deniz 
da bir faide istihsal edemiyecekler, . -·-------------
Boydan boya istihkamlarla dolu o - A .k oob · ı k ·b. -'k . h 
lan Belçika topraklarını nihayetsi-z mer l IY, r · i·n _f O'tJ U Ü VÜ ZlT • 
zayiat pahasına geçtikten sonra. ka- / k -
falarını gene Majino hattma çarpa- 1. l a r .V ı· p rT' ,rıl "f Q S 0 V V ll r Un d Q 
caklardır. Buna mukkabil bilakis Hol. Vaşington, 23 (Rar\vrJ) - Anıer'ka lif etmiştir. Amerika· bu teklifi kabul 
1 d • ·ı· tme t Al a 1 • • ' · ' ı an ayı ıstı a e e 

1 
m nar ıçıll mümessiller nıedisi Ye deniz <ız.a"'Ln • edecek olurAa iıı.r.;iltere ve Fransa da 

daha büyük faideler me huz olabilir. d B 'I•t•t A ,, ··ı . . d • an . .ı '', m.,ı ı «L.ı donanmasır ı ayn! tonaj a deniz _ejdel'lel'i inı~a ede-
Bir defa Hollanda Belçıka derecesin- ·ırnez h·ıle get· h 80 000 ki ı· • . • , yenı ' . ı rme LÇın . ce ere ır. 
d~ miı1'ddafaa. ':esaıtıni ıs~ık'?1bal edtme- tonluk muazzam ;~ırhlıl<ır inşa~ınt tek
mış o uğu ıçın orası bınnıs e aha 
az zayiatta istila olunabilir. Sonl'a 
da HoUanda aahillerine yerle!ecek 
ve oralarını hareket üasü ittihaz ede
cek olan Alman tayyare ve tahtel -
bahirleri gerek lngiltere için, gerek 
bu hükUınetin Şimal ve Manf deni -

Yeni 
00 

mülakat inı? 

İstanbul, 2~~ (Hususi muhabirimiz- n j 
<len: Telefonla.) -- Haber gazetesi, 
Bulgaristandan .aldığı bfr habere at· 
fen, Bulgaristundaki Türklerin Anka
ra radyosu neşriyatını dinlemekten ve 
'l'ürrga:zete!eriııi okumaktan menedil
ıUğini yazıyor. 

1111111111111111111IJ1111111111111111111 lllll llll lllll lll I 

lngiliz tayyareleri, baskın veren 
Alman tayyare/erinden ikisini 

düsürdüler , 

Işıklar söndürülecek 
Moshovada ve Lenin~radda gece

leri fenerler yanmı}'acaktır 

Londra, 23 (Radyo) - Dün Britan 
ya adasının şark sahillerinde Alma 
tayyareleri baskın şeklinde uçuşla 
yapmışlardır. t ngiliz tayyal'eleri hav 
lanmış, diJşman tayyare!erinden ikisi 
ni düşürmüştür. 

Paris, 23 (Radyo) - Parisin ş.iına 
li garbi mıntaka~ında dün sınt 8.4 
dan 22,20 ye kadar hava tehl!ke.si işa 
reti verilmiştir. 

Paris. 28 (Radyo) - l\füdhiş ~ oğu 

!ar. garp cephe::i:ıde devriye faaliyeti 
ni durdurmuştur. 

Havalar, tayyare faaliyetine mü,;a 
id olduğundan yüzdeıı fazla tayyar~ 
muhtelif sahalarda kP.şif uçuşlan y~p 
ınıştır. Fransa üzerind-! devriye uçuş 

yapaıı iııgıliz tıombardımar~ tayyare ... 

leri. bulutlaı-tlaıı :::ayrılan Alman tay 
yareleriııiıı aııi hücumuna uğramışbr-

llır. Cereyan eden hava muhaı cbesiıı-

de 2 İngiliz, 1 Alman tayyaresi düş., 

müştür. 

zindeki nakliye va••ta.lan için dah• Hitler, yortudan istifade ederek 
ciddi, daha korkunç bir tehlike te•- idam edilecekll'l'Ciir. 
kil edebilirler. Mu S S O /ı-n l. ı· I'e. k k . l • -. Onaşma tS emıs Moakovad'an bir görünü~ :\Ioskovn. 23 (A.A.) - Leningrad 

Alrnanlal'ın bir müddet evvel Hol- bildirdiği söyleni,\·or. • P:ris, . 2? (Rn.cl~·o) - l\foskovaoa muştu.r .. E~ir hHtıfma l ::ırel-Pt eı1en- ~·e cirarındu 100 kilometre bir saha 
landa hududu boyunca askeri tah - Paris, 23 (Radyo)_ Hillerin; Mu~- old~.gu gıb1, Lenıııgradrla da geceleri Jer, bırıııcı defdsıııda oıı :-ene haps..-:? dahilinde l' ce ıı;:ıklar maskelenecek~ 
şidat yapmaları da bir aralık filha· ı.olini ile mülakat ;tapmak arzusunda f~Uttın ış:_kların ı:.öndürülmesi emrolnn- mahkum olacaklar \ ' t' tek --ı·ürOnde tir. 
kika bu taıavvuru bealemif oİduk..ı 

~:~~:::!·:~~~::d.~~:t~.b~·ç~~: ;;~~:'.:;:.·~;~·::::;~!:·~~::~;;; ~en,· tı·p ln gı· ;z tayyare le rı· 
madı. Umumi harpte Belçika istilaya a, 
maruz bulunurken Hollanda bitaraf müşkül vaziyette bulunduğu kanaati 
kalabilmiıti, halbuki bugün Hollan· gösterilmekte ve hu hususla ısrar edil- Londra, 23 (Rndyn) ·-.Yeni ti;J in- / / 

mekte, bazıları d~1 ~-.:>ni planlarn jnti- giliz tayyareleri, Llün~·anın en mü- .r 
. da bir tecavüze maruz kalırsa Bel -
çika kuvvetleri bağlı dunnıyacaktır. zar etmek lazım gelecegi kanaa:ini kemmel ve ~eri tan·arc·!erirlir. Bun_ 

be~lenıektetlir . !ar, Almanların A :~ Henkel tipinden _ 
Almanyaya kartı çok kuvvetli istih -
kimlarl• techiz edilmİf olan Belçika de müessir ateşlicliri~r. İngilizlerin ilk 
hududtt bilakis HoUanda boyunca J A • k bombardıman tan•areleri olan Brh:til 
tamamiy!e açıktır. Hollandaya gire- 1 pO!l Va. ffi ~rl a ve Bohordley tipl<!ri tek ,;atıhlı ;a:. Sii-
cek Alman kuvvetleri Belçika iatih- rati saatte 500 kilömetreyi ge<'en ~-eni 
kamluını arkadan vurarak kolay - Jhti affı mes' ef e{er tip ingiliz tayyarelerini, bütün domin-

. · 'b ı · yonlardaki fabrik1ılar fazla miktarrla 
hkla tl'kat edebilirler. Bu itı ara ko - USU 1 ac 'lk 
HolJandaya kartı bir Alman hare • inşa için derhal faaliyete geçmişlf!rdi.r. 
keti imkanı hasıl olur olmaz Belçi. Tokyo, 23 (Rı:ı.dyo) - .Japonyrı ile Yeni tip tayyareler, hem düşmana .ia-
ka hükumeti komfusuna karsı ya_ Amerika arasın<ia ihtilaflı mes~lelerin ha müessir şekilc.le 'r\ar~ı koyacak, hem 
pılacak bir hareket kandisini lakayd halli için yakında müzakereler~ baş- de onları takip ııdt!rek kat't netice ala-
btrakamıyacaiını Almanyaya ihtara Bern, 23 (Radyo) - Hitlerin; No- !anacağı söyleniyot·. japony~ hariciye cak değer ve evsaftadll'l:ır. 
mecbur nldu. Daha geçenlerde- B"elçi. el yortusundan istifa<le ederek. it~lya- nezareti mensuplarından salahiyettar Londra, 23 (Radyo) - Kaliforni -
ka hariciye nazırının parlamento hu- nın münasip bir yı.?1·in<le itnlya başYa.I bir zat, bugiinler<l0 Va~ingtondnn hir ~·adan gelen bir haberrfo İngiltere rni\· İngiliz ta ·yarel~ri 
zurundaki beyanatı bu noktadan bil. kili Mıısqolini ile lıir miilabt yapmak heyetin geleceğinden i.imıd\'ar bulun - dafaa nezareti11!11 Kaliforniyaılak! ~mda 600 tnne 'eni tip r:n· T l't' içi •1 1 '11ekteo'r fo tan" f!rw. " '1 t 'e '550 

_ Devamı 5 inci sahifede-:-- istedl~i ve bu arzusunu lfossolini>'e duğunu söylemi~tir. . Dugla::; Erkrat ta~·yar~ fabrikası ara- miizakere haline.le lwh1T1ciufrıı bildir.! - Kilometre . ü rat ' 'lp ıc:ü: ıaı dıı. .. le-
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Lambalar haki ında bir 
- Q l d!bie z ' p h~reLet .f 

. l:>' D J H •• • H ••ık• ~ ıt di'ekte bu unuyor
1

ar 
1 rıv ,_ 'm"'u

0

~ atışları o <tor useyın u l Belediyenin şehir tenviratı için yak-
jc Jr. -.:ı_n/tııeri Komisyona bazı şi ka- tığı lambalar, sat.ı.lh:ı karşı saat dört 

7 tına du·· n ş eha.dette bulundu .vetier vuku bu buçukta söndürüldüğünden işçiler ka-vu ku\ 17 ~ı k ·ı d ~ du ranhkta \'e ç1>1'- zorluk çekerek maia-
T.ı-1 ru " r aMz~rıl m l YO n l 0 UT• r Q • Vilayet ihtikar tetkik komisyonu, ı zalarına gidebilmektedirler. Aldığımız 

•·· , sık sık toplanarak ihtikar mevzuuna bir mektupta sabaha karşı hilhas<Ja 
3 r. · i~l: :ıçuye e11ey·ce mal vardır Mahkeme, maktul kadının koc:..sı- ve vaki şikayetleri tetkik etmektedir. yağmurlu günlerde i~~ilerin mağaz:ı-

:;ıl8" .ı 1 ın lesi Bu meyanda ihtikar yapan bazı mtie-.. lara yollannı görerek gidebilmeleri 
• do - ı.ur . ..ıvdar mahsulle- ta göre diln sabaha kadar muhtelif d d • ) k d • ·eselerin kapatıldı<!ı ma1t1mdur. Bu için lnmbaların gece prısındnn sonra 
-=:QQ:=.- nıı ne ihracına mü- firmaların mubAyaa ettikleri tütün iJ"ll 'l J 71 ffi eg" ~ ar l Y Ver J ,, 

3 1 
Jhm:K ndij. Vekıller miktarlan şöyled r: kapatma işi muvakkat bir zaman için saat birde söndil~ül~esi, fakat sabah~ 

e Tev ı n karar seh Ame 'k T b k Dolnplıkuyu mahalles!nde K:ıyabac:ıl - Birb:rimizi vurduk . olmakla beraber ihtikar yapan ticaret- karşı yakılması, ışçıler namına beledı· una , ,. - rı an o a a kumpanyagı • . . . . • · dil 
Şaı ına ve diğer aliı _ 3 ,300 000 kilo. Gılen kumpanyası sokağında evli b!r kadın olan Bn. IIi- Dedi. Bn. Hidayetin ifadesini tes- haneleri halka gö3termesi ıtıbariyle Ye reısı Dr. Behçet Uzdan r1ca e -

ouru tlste.t ge mit:r. Bun_ 2,ıoo:O(lO kilo, Geri kumpanyası dayeti kendi evi~de_hıçukla 3a yerin- pite .çalışan bi~ polis memurunun.su- müec:sir bir tedbirdir. mek ... t•e•d-ir.·------~-~~ .. 
>\1Vndn;ı nek ~h ulleriınizin dı:? 1.400,000, verli ürünler Türk limi- den yaralıyarak oldurnıekle suçlu yor- ııllerıne Bn. Hıdayet cevap veremıyor SpekOlasyon yaparak fazla kazanç 1 Ü y Ü 1 
·etirmek ksil·:>lunacaktır. Bu tet şirketi i,5 milyon, Herman Spi _ gancı. l\Ieh:ned Tankanın muha.keı:ıe~i- e ?aygın bir halde. bul.unuy~rd:ı. Bu temini. maksadiyle har~ket ed~~J~r, hu-

n vapur:.ı . ıadıpa ve çavdar fi_ rer iki m:lvon Borovalı biraderler ne dt!n Agırcezada devnm edılmıştır vnzıyette bulunan hır kım.:ıen:n ıfade- kOmetın yakında alacagı bu muhım ted ı-------------
ekilerle b:ıt va~l<i satış kıymeti de ticarethan~si l milyon, Felemenk tü· jfahkeme salonu, bu çok alakalı muh~- ' ne itibar P.tmek fennen caiz değildir birlerle karşılaşrıcaklardır. Bunu dü- L ugünkü program 

t cephecıi aza_ c~abi olacaktır. ti\n şirketi bir milyon 100 bin 1nhi- kemcyi dinlemek için gelenlerle dol 'rnnaatindeyim. Yaralı Mehmed s:ı.r - şünen bazı spektilasyoncular, şimdiden 12.30 t>rogram ve memleket saat a. 
Jlunuyordu. ;:'JŞLARI: sn:rlar 800,000 kilo, Türk tUtil~ !imi- muştu. 'ı0ştu. İki tarafından rla k:ın damar- ellerindeki malları satmak için teşeb- yarı 

• _ an çok hararetli de_ tet ş 'rketi 500 bin, Ferid Yusuf ti. ~1ehmed Tanka, jandarma muhafn- arı kesilmişt:. İlk mildavatını yaptı - bilslere g'rişmişlerdir. Halkımmn da 12.35 Ajans ve meteoroloji haber-
a Vry 8 re er i r. Bunun sebebi, -ev_ carethanesi 600 bin, Abdi Fuad ti_ zasında mahk~me salonumı getir:ldik- ~rım zaman muntazam ifade veremiyor fi at yUkselişi karşısındıı endişeye k:ıpı ieri. 

.. . d _ hale~ gibi İngiliz iaşe carethanesi 200 bin, Şerif Rıza ti_ ten sonra şahıd sıfatiylc memleke' lu. Kendicıine serum tatbik edi!dikten l 1arak piyasadan ~imdi ki fiatlerl~ faz- 12.50 'l ürk müziii: Seçilmiş eser-
U ~ '" O e lada iz Vekaletimizie cnrcthnnesi 250 bin, Savel limitet şir- hastahanesi boğaz, burun, kulak hail· onra dürüst konuşabildi. Serumun la egya ve gıda maddesi mübayaasına ı.er 

Tahmi _0,000 ton mO- keti 150 bin, Fetvacı ticarethanesi talıkları mütehassısı Dr. B. Hilseyir 1tbOcinden sonraki :radesine it:bar e- kalkışması doğru değil, zaranna bir Ankar aradyosu kUme ses V..! 

s 

_ T b' " _ ~ · ., nnlaşmadır. İn- 75 bin, Hüseyin Sabri ticarethanesi Hulki Curn dinlenmi~tir : le biliriz. Serumdan sonra Bn. Hida- iştir. saz hey' eti 
,La 1 

• ın.. D d · t' k' t 1 · · Ö k k" P • . U ht ar İzmir piya- 50 bin, diğer muhtelif kilçilk firma- r. emış ır ı: vo : 1 zmıre cıvar mc oy Ye ınaroaşı İdare eden: Mesut Cemil. 
~~el, ll trdecl 1 '111:,<i defada 10 bin lnr 600 bin kilo. - Bn. Hidayet meml liet haı::tahı. - Ben onu vurdum, o beni vur<lu. 1 köyleri ile diğer köylerde bakkal ve 13.SO/H.SO Müzik Küc.ük orkeıtra 
- le; o an a ı. ..'t ı . t" ·ıd·-· n . . f k . "b· dd 1 • 
~ ..._ t . ı r. Ticaret Vekil- Yekun 15 milyon 625 bin k·lodur. ncsıne ge ırı ıgı esnada fazla kaı em ıştır. esna ın, şe er Vt!saıre gı : ma e erın <Şef: Necip Aşkın) 

n a eş ıın ır b t · · · · 11.. 'h f' tl · "h" l · t kl .. 1 .• e !zmir kuru -=*=- kay e mış vnzıyette ıdı. nıı vaziyetıf u:ıhl~em0ce kad~nm kocasının ı zn- ıa erme mu ım zam aı yap ı arı lS.OO Program 
r 

0 
- "IJ~; birliği, tngiJtere- 'T' b J doğ~u ve ll r 1 

• hir ifade verıncs; n m hkE'r:ıeye celbine, s:•hM Emine- da aUikadarlara şikayet edilmiş ve l8.0S Memleket saat ayarı, ajans 11 
üzilmleri, 1zmirde l OT Q l imkan r ktu. S vıklama kabilinden. 'n dini r.m ine. Hid~vet tarafından tetkiklere başlanmışt1r. ve meteoroloji haberlrei 

rHrı m ihracatçıları ara- - Çocııklnrım, yandım. m:ıhvol zıl lı'ı o; en mt: l.tu p ile odn dıv~ oo*oo--- 18.25 .Miiz k: Radyo caz orkestrası 

"ıti l';!:~~tt:n::~un~:;;'. lnhi arlar idaresinin ~~,';;i~ ;~~,"'~:~;. ·ş · 'h r~ı;:,::ı~;· d~~~:ı·\;~ b~t~~~:~":,~~7ı:~;~~ Zeytincilik kal km. ~;:~~ ~~~~km~~~· : Halk türkllle>' 
So..,~eq ~ evkedilecek üzilm faoliv etini İstiyor dair bir söz iq"tm•1im. S çlu Mehmc 1ktap }"apılmnsına karar verilmiş, • • İnebolulu San Ree-ep tara. 

da Rus-) kıer. Bu sebeble il - T h de yaralı jdi. O, if d sinde: 'Tluhnkeme, başka güne bırakılmıştır. maSl IÇJll fmdan. 
ü1 d k k . b" f h or ahdan ıu mektubu aldık: 19.

45 ~ _eı . I· ço genış ır era - f nhisarlar idare inirı 1' rbalıdı n 7'i = 00- Tiirk mfiziği 

aanı :~:~ ~r.ınn da üzüm satı- bin kilo tiltün ~Ul~avaa edecPğini h:ı- Sevd-~ini bo .. "" ma-1 Yabanc· memle etler· Kredi açılması ~~!;:ıı~:~i~u~ee~·~!:~a!:::: 
., h l 1 t ,.1 10 ber aldık ve sevındık .. Bu mübay:ıamn d k t / b 1~ am·n u , ,.yapımışır .• ,a m b" •I 1 . . . v k lk G··ı .. !? o uvan o e du··şu··nu··•u··vor .... oznn. 1ı b:r za· Fransa hilkQmeti, ıran e\">~ yapı maı:ıı ve ıdarenın, pı- ga a a Il U SU ffi Yabancı memleketlerde tahsil eden 20.30 Konu ma: (Tüı::k tarihinden 

. . •1 _ \ı . . . 10 000 t \"asa ilzerınde mOsbet tesir göstermesi ahifeler) 
mı. .ı eı . erı. ıçın ~ on- znrurcti ile karşı karşıya bulunuyo _ tnlebe hakkında vekiller heyetince it- Ziraat bankası umum mUdllrlOğU, 

ıştır. • .ta'.:ı esı ayırım ır. ruz. DüP hastahan"'de öldü tihaz Iunan son karar, maarif vekA- İzmir bölgesinde :zeytinlikler tesis e- 20· 15 Türk milziki: Fasıl hey•etf 
• • •• ··-n~ \'e ihracatçılar b r- " • · .,1 no Mtizik: Cıızband (Pl.) 
a Zo 'YU Ancak, Torbalıya eyrı 'an bu hisse- l~tinden şehrimiz maarif müdilrlüğU- deceklere tesis ve donatma kreılisi a- u ,.., 

r :1. ınci gilnü Ticaret odası K ı k d ç ık · t 1 · t' 22 00 .\iemleket saat ayarı. ajanı elen evel e bir dnfn y nıldıg-1 g"bi ba-=- uşnc ası azasın a ,am ı ıs as- ne ge mış ır. Bu kararnameyi aynen çncaktır. Ziraat vekaletinin teşebbil- · 

b murni hey'et toplantıqı ' ~ • ' ·' d ı · d t H b ğ haberler · 1er ~ lrn erlerin değil tamami:rle Torbalı- \'Ont '1 n gece cyın rıs u asanı u - yazıyoruz: su ile yapılacak bu mühim kolaylık mü 22 16 
ır. Bu toplantıda dış mem- . ' ' k k d" ·J b - · t k k Ajans spor servisi 

t 1 k (i 1 . . . . ın istıfadesi Ifizımdır. Bu hususta :.la- mn rna sa ı~ e ogazm:ı ıp a nra nasebetiyle bankanın izmir şubesi mil-
22

"
25 

'lü 'k b (Pi ) 
r( saıaca zUmerımız ıç.n · ı · r. ü .ı dk' • k y b 1 k tJ 1 d 1 t d ·-· . . ,, zı caz and . . . . ' ;l r hmn nnz r• J "kkntini ce!Lı>di- uç ıo; 1' n TJI ncı ırı u · genç ~- 1- a ancı mern.e e ene eve UrHıgüne teblıgatta bulunulmuş ve 
n fıyat tesbıt ed lecek ve bu- ..:ı • , 1 t b .. '\ ..:ı h • • 1 - h 23.25/23.80 yarınki proğram, Ye ka-l - ·or uz. Çilnkil Torbalı, tütfln satı ·ı "İ- •1 n r •'l v e~e busı nuc ı şe rımız ve r e\'lete baglı mfinssescler esabına hazırlıklara başlanmıştır. 

nı... ç.n müzııbrelerde bulunuln - Al"nrcczn m 1 k m .. · ı h k t k ·k f tah ·ı d •-ı b · 1 z· k · · · betinden çok zavallı vaziyette bırakıl - .,,. . . 1 e .. ınt e ~rn a em: e- c nı ve en sı ~ en ,,_.. e ':)un o-~ ıraat ban ası, kredı ıçın şu nokta-
cakt r. mı tır. 1 lmeJ , •. Hn:$ .ın l ogazındn gö .. \- rndn i tahsil milddc.tıne bakı mıyarak Jardan tetkiklere başlamıı:tır: 

panış. 

Ecnebi dillerin neşriyatı 
Birinci !kinci DtCER BiR HABER: len derin ip yarnsı Gülc;ümiin b !lUCU umumunun okudukları mahallere ia-

Diğcr taraftan alınan bir habere ** 'şled "ği~i tesp it etmekte idL Gül;;üm, deleri, 1-Yeniden tesis edilecek zeytinlik- Servis Servfı 
göre Türkiye - Almanya arasında ti- Dıv ar Y kı ı mış muhakemesi esnasında Hasanı çok sev !erin hazırlama, fida!l tedarik etıne, t Saat Saat 
cari bazı mseeleler için anlaşma ya- Bergamanın Barbaros ;nulıallesinde diğ:ni, nun metr esi olduğıınu ve kım- 2 - Fen ve teknik sahalarından dikme ve mahsnl ,-~rinceye kadar bak- ;anca 12,00 17.30 
pılması mevzuu bnhistir. Bu anlaş - efüıli ~oknğında Bn. Makbulenin • disi "'i n "k~.~1.' r. ı~d.ıjl'ı kin ~u. s• en ~e- {!'nvr.i şu.ın:ıer~e ta~~il eden. tal.ebe<l~n ma masraflarının bir dekarlık s:ıhada El~:~~= ~~·.~~ 17.45 
ma yapıldığı takd"rde ihraç mahqul- inin zelzeleden çnthvarak dıvar'nrı şcbb i nı ıtıraf etmıştı . Hapı'l- t !lhsıllerının ıkmalme azamı hır sene vasati bir hesapla knç lira olduğu, Frr-ııQızc'l 

14
.
00 

1281·.40~0 lc>rimizi Alman:nı.va da sevketmek • h d b ı r: ı b" d b. .. · • on ynğmurlardan \•ıkı:mıs ve y:ınıba- ane e unnn ,u cıür:ı ır en ıre kalanlnrın gene okudukları mahallere Iltılgarca 
milmkiln olacaktır Fakat kontrol se- · h ı 1 k h ı. h 14.30 18 80 ındaki 20 sayılı Halil oi!lu Hasanın e- as~n ll !l'nl~ ve mem P €t as ı.." :ın e<ıı. iadeleri, 2 - Bunların kaç yaşınd:ı mahsul · 
bebiylc bu atlşlarm Fob İstanbul - · hk!'ı. ı k • kl d"l · -ıı=---

\"inin tavanı üzerine rlüsıntiş~iir. Tnvan nın ma ·um .0. r agu.şun. :ı na e ı mış, 3 _ Kendi nam ve hesapbrına tah- vermeğe bnşhyncakhrı ve hn!\iHitının D 
tarzında yapılması muhtemeldir. • d k t d d k r o a_J . . t 

ökmilş, odada uyumakta olan H·\gnn, o:~ a ısa ~uren .. e ~~ı .~n sonra a - si de bulunanlar hiçbir kayde tabi de· nasıl bir nisbet dahilinde tezayUd e<le- r(' ıa yen mşaa 
SATIŞLAR: muhtelif yerlerinden yar~1nnarnk has- cı rr • '·eremındeıı 11mu:tm:: Ru sebeyı- ğildirler. ceği, İzmir borsa binasındaki ilftvei inşa-

Pamuk: tahaneye kaldırılmışhr. le Agırceza mahhmesı Gulsilm hak - nt tamamen hitmhıtir Salonların t~ 
h f ! kıııdakl. da\·anın sukııtuna karar ver- "* :l - f cvcııd \'ep yetisip mahsul .. . . · • • 

15-21-12- 939 atasında zmir p!- .ABJTA Eekçi vu:-u'du vermeğe lıacılıvan bah"eıerin verimi- s:ı ve baz~ ıla.veler ıçin ynpılan bu tn-
yasasın cla pamuk sntışı 1901 balye _ miştir. 1 • tt k . ·ı·n han"'ı· m . 

1 
d şaat 16 bm !ıraya cıkmıştır. 

1 . nı ar ırma · ıc ,., ev~ım er e · 
nz1r, 3852 b Jye \ adeli olmak üz - o=- Evvelkı gece Menemende Seyrek 'b" elhreler vamlm ı-

1 494~ b 1 d " Hır11zlık: . .:ı • N' "f w ne gı 1 am . ası azım ~e - N a·· 
re . ... a ;·e r . Jd . t "•k rö,·O'lııe bır \'aka olmııc:ıtı.ır. azı o~- d·-· •a pılacak ma·r f b' ..:ık • a7""!1 "'CÜ 

M"ev~ ·miptidasından21-12-939a k Kahrıımanlarmahnlelsindesabı- l"'ıffiC..,.Z"'S a SdJ J ... ,.. • dl b'· ·· kh · ıgıve' • . :saın :ruear n · -.. tı .nı\mm a ıma .rı ·oy a vesınde .. t t "P ı k h .1-t . n· h k b 1 ı· · · 
k d b k 1 ,.. h d Abd 11 h l\{ f b k • k h . • ıçrn arı, v •• ı acn ası a ın ne nıs- ·yar a ·ır c e ıve reısı B. Na:mr. şamın f' ar "se 13756 alye hazır a ı .ı.ue me , u a ve uza -

1
• l . ta. ancasını çe eı e :~1n a n eş e - bete tezayUd edecei'l-i, Öncü Diyarbakırd!l'l c:ıehrimize gel_ 

,.e 2~75 bnlye vadeli olmak üzere fer b:rleş rek gece vakti Al. oğlu O~ e f mıc:ı, tabancayı almak ıçın kahvey~ gi- . t" "' 
39508 h~ 1)1 e atılmı tır. lzmirde ha - mnnın dükkanını açıp 43 paket tfı- . _ ren bekçi Dursun, l\Iümiııiıı mümana- ~ - Trıc3js ve donatma kredisi iste- mış ır. 
len mcvcud pamuk stoku 34756 bal- tün, biı kilo kırmızı büber, 4 kilo da- Berga~ada HUsey.~n ogl.~ Mustafa atı ile karsı'ac:ımı~tır B~kçi. tabanca- yen miistah~illere, te~~bbUslerinin han . ...... . 
r edir. rı, iki k lo lokum çalmışlar ve kaçar- ile lbrnhıml taammude~. ol~ü~e~le yı zorla :Müminin eI:ndcn almağa ça- g· ~afhasında kr~di \·erilmesi ve ne f a kev nd ~ eğ ncr:> 

Üz üm: ken b!lnlnrdan Mehmed Bekçi tara- suçlu ~~rga~a merkez k~~· _katıpl~rın- ıış•rken parmnğı tetiğe çarpmı<ı, ta -1 ni~hette ikrazat yapılmss1, her mUs- fzm:r muallimleri, nlba~ı gecesi 
1
• 

Dun por ela 5299 çuval ilzOm sa- ""ımlau yakalanmışsa da Abdullah v~ den Bılal oglu Ahmed 'ruzüııun oltlm banca ateş almış, çıkan mormi. :'.\itimi- tahsile azami kaç liray:ı kadar kredi çin halkevi salonlarınd1 bir eğlence 
t lm1ştır. Fil atlar 5 numarada 8,51 .Muzaffer kaçmışlardır. Suçlular za- cezasına w çarptırılması ha~kında ~er- ni sol bacağından yarnlamıştır. Yara- verilmesi lfizım geldiği sorulmuştur. tertip etmişlerdir. 
8 'lumarnda 9,50 9 numarada 10,öO, lııtac aranıyor. gama Agırceza mahkemesınce verılen lı hastahaneye kaldırılmıştır. -=...,... -= ---· 
10 numarada 12,50, 11 numarada Motoıiklet kaza11: ve temyiz mahkemesince tasdik olu - !'i' . J> { • f • [ a· 
14,50 kuruştur. Gaziler caddesinde 78 numaralı nan karar, teşkilatı esasiye kanunu - ı ay n >e e eye t e 'r ~ eri ır ~ Y ;1 

Tütün: moto iklı>tle gezinti yapım B. Hayri, nun 26 ıncı maddcs: mucibince t>,lyük Şehrimiz milddciunvımi muavinle- Belediye reisi Dr. Behçet U7., dün İzmir kız öğrr"meu ck•ılu ~39 mezun 
T i.UUn satışları, Eğe mıntakasında motoQikleti Mehmed kansı Kübraya millet mcclisinca tasrl:k edi1miştir. rindcn n. Nııclir Ent!!", adliye vekale- şehrin ağaçlandırma ijlcrini ve bazıjlarından Bn. :Mebr ıre Si.i~iit, Karabu-

17 mi1von k"loya yaklaşmıştır. Res - çnrpt1rarak yaralanmasına sebe- Bu hususa nit me--lis karan, resmt tince Ankara asliye hakimliğine tayin fırınların kontrolil ile alakadar teşki- run merk z ok ılu öğretmenliğine ta_ 
mı m"k~mlardan aldığımız malOma- biyct vermiştir. g:-.ze+ede neşrolunucaktır. edilmiştir. !atı tetkik etmiştir. ~·in ı>d!lm.ştir. 

t W LE Y l!6iP ~~lllRl~~_.~f:ıı:I!~-~~ 

IS _ AM T ARIHI..---ı._..

Hz. Muhammed 
fırladı: dilerini gördil.. Büttin çehrelerde bir endiş~ vardı.. Hazret Ömer: doğrulclu ve lmayi, 

1 
-Ya Ömer -dedi- sen büyük bir dev Hazret Muhammed; Hala silahlı ;. Yalnız ve yalnız Hazret Muhammed kötilyO t2frik~e hilyiik L · • · heti ile 

lete nail oldıın .. Çünkü Hazret pey- di. Yani Hazret Muhammedi öldür- gilzel bir tebessümle gülüyordu. tanınmıştı. (Nitek;m Hazret 'Muham
gamber her zam:m; mek için beline taktığı kılıçla oku ve Çünkü Hazret 'l;fuhammeıl onun i- 'lled kendi~ine (Faruk) yani (1' frik 

- Yarabbi; ya Ômeri. ynhud dn yayı yanında bulunuyt>rcl:.ı .. Gi)zcü, Ö· mau getirdiğini anlamıştı. edici) lakabını hunun içil" vermişti). 
- }'AZAN.· nı. Avhan - • Eb·ı Cehli Iiis!Umaı. kıl, meri bu şekfl ve kıya!etl~ gi)r{.lnce der- Ömer, pey nmb<>rin huzuruna girin-

u:a•ı::r:-- lYlı ----.. Diyerek dua ederdi.. işte nih:ı; et hal iç!'riye girererk: ce Hazret Muhammed, ömerin e:r:•f:-
. . o gUnü gördün .. Kalk da şimdi Haz - - Omer geliyor, hem de silahlı 1 nı ç her gibi saran ashabına bir işa· 

-78 - larından kestıklerı hayvanları yemez- ret Muhaınmede gideliın.. Dedi. Ashaptan bir kısmı bunu fena l'et yaptı: 
Bnzı t rihlerin rivayetlerine T" a ler 1 ö k k h b 1 ı Çil . - . . • mer yerinden al tı: bir a er o arak teUikki etti er. n- - Bırnkın1z, çekiliniz. 

ran Öm rle ılk defalar kar ıl şan Cevabını vermıştır. Bunun üzerıne _ H •d" 11 b . . 1 1. • kil Ömer ::'ılüslüma!l olmadıbı gibi hid- Perkes merak ve endişe 1·ıe b k _ 
"11.T • d ğ"l S 'd "b · Eb. ' 1 kk 1 O d 1 · t k d k h · a~ 1 ya a rıp' gır e mı· '"' :ı a mır •"'aım e 1 a . ı nı ı e astır. \ m.e~, m ~a e ~yı. c.r ·e ere e~ş.ı - fazret Muhammed 0 sıralarda vu- dctli, iddetli bir adamdı. ş:mdi ne o- ken Ömer, diz üstü geldi. Hazret )fu . 
. Aral rında ikı muhavere ?ereynn et r~sını,? evıne gıtmıştır. ~emen küçt.tk !•arıda ·nzd1 w ımız ibi Safa dnğı ~te- !acaktı ! Fnkat tam hu qırada Hazr~t hammcd onu kolundan tuttu. 
tıkten \ Ömer kılıcını çektıkten son- b.r oglak yakalayıp ke.stıkten sonra •. d E k g ;!{ d b 1 1 Hamzanın sesi işitildi. 
ra Sa' d kılıcını <'ekmis: pişirtmiş, fakat eniştesi ile hemşiresi- g·n e 'r ·nmın evın e u ~nuyor< u. · • · · . - Ya Ömer 1 .. Şehndet getir 1.. . 

H d. b k 1 • ~- i "'l . b" b d k 1 «ı"t Hnmza ve daha l:>irçol · il crı gelenler - ~e yapalım? .. Gelır:><' gels:n !.. Ömer; derhal kelimei şehadet getır 
- ay ı a a ım, sen, ne ut:n u - ı ın ırer se ep uy urara · ayrı ıp o - t . . . . l . .1 • K 1• k . E - · .· b" . . . . . k t 

dil b·ı· . d ,. h d" S . t"kl . . ö il t . . il . ,, opl:uımışlar: ıkıncı hır slam kafı esı- ort\acn ne var ,gankı... .ger ı) ı ır dı. Asb, p, şımdı enclı!'lc]ermi ter e • re · ırsın, ne e ı.U amme ı · enın ı · erını g r nc·e; eneş esmın zcrın._ . . · 
k d t . b t 1 ld t nin Habeşistan!\ mııhaceı-etleri me:ıe- mel:!'!adl :ı. geldıyse hos geldı, sefa gel- mişleı hayrete dfişmiişler ve bu hay. 

.'\rtık Erkamın ~vinde is~amlar ade
a bir bavrnm nnş'e ve sevinci içinde 
bulunuyorlardı. 

Ömer, tekbk getidrken, orada bu
lunanların kfiffesi de getirdiler. Ve bu 
kalabalık kntıcnin a\•azesi, ilahi ak:S-
1er yaparak etrafı çınlattı. 

.:\1 üslilmanların cesareti tamnmlylt 
rtmıştı. O vakte kadar c~maat halin. 

1e hiç namaz kılmumışh • ' ÇUnkü u re ın una ve mez. sa ırmış ır. 1 . . . . 1 "h . 1 d' Ak . kd' d k. 1 k d k b. d d h 1 b .. . ,,. 
D . • . .... İki • ne esını görüşüyor arctı .. Her ı tıma e ı.. sı ta ır e o ı ıcını çe me en ret de ·ısa ır znmıın a er a uyL ı-· 

sonr ıye cevap vermı~.ır.. muarız • • k t f b' 'k' .. .. k 1 b d k f b' · t h · 1 t · t" · bi b" · i ü · hl k g .d ı. H b hala . li b 1 J - d arş ı e ra n ır ı ·ı r.oıcu onu muo::tıı. en e onun a asını uçururum. ır sennce a avVLI e mış ı. rr.i ti. r \rın n zenn" a ır ·en a ı\en- e ap gız u unc ugu yer e çı· kil K .
1 

l f 
1 

• ·.d 
"Cnvüze maruz k<\lmı~ v. lcc de 
şarP.t ettiğimiz veçhile keııd vlerin
' e ve gizlice ibaı1 "'t etmeğe, Kur'anı 

"ene g!zlice okumnğa başlamışlardı. 
Ialbukf hu knfilc haremi şerife gidip 

.:ı: • • • S "d 'l h · F ı· · t'tt t•t b ki" d ın ureyşı er nra mc an anı e T b d ô · · · · N'h ö 'b' b. k h ıl şah lusıne en tesı aı ı e cmşıresı ııt- ne ıceyı ı eye • reye e :yor u. b t 1 ht' 
1
. ..ı , . 

1 1 
K am u sıra a mcr; ıçerıyc g:rmış 1 ayet, mer gı ı ır a ramar . .. Ö . • . . a<1 ırm arı ımıı ; varııı . ı :ı uıı u- _ . 

~·ordu manın M hammedı olduklarını soyle- ÇOnkü merm hıddetlı bulunduğu hır • . 1 . b ' f d .. , . bulunuyordu. Onun muhtemel her han da saflarına karışmı:,~ı ve bıı hadısr 
. Ö d 1. dil k h kk k k" .. re\s ı erın ır CB.!o\U9 tara ın nn ~oz.,erı . b" 1 , k . 1.. • t' k b . ilik, mı~ ve rn e:r;; sıra a e ıne şme mu a a ı o- d : 

1 
bT a· ~ı ır taarruzunu r er P.tme üzere as- Hazret Hamzanın ıs amıye ı a uh.ııı 

aın1 t - Ne ile ispat edür sin'! lilmlc neticelenecekti. Fakat Olll ke- ın ene 
1 ır ı.. haptan bazıları derhal etrafını aldılar. den üç gün sonra v•ıkıı bulmuştur. Yıı amaz kılabi1ird i. Yapılan bir teklif 

nı dr DPvi.,ce;; limei şahndet getirdiğ:nı <lııyunca bil- Hazret Hanız~ ile Hnbap ber:.ıhr rcı> f'ımer, Hazret :\1uh:ımmed: n bulun,lu- n: ilr g lln içinde ' Usliim.3nlık iki kU\ 
ld". ş __ ;;- On' r kendi aınl .. r lnd_n olmır:ın- yük bir sevinç içiııda gizlendiği yerd~ıı burdya kadar gelince, bir gözcii kPn- ğu odaya doğru iler:edi. ! vetli şnhsiyeıe d .n ııail olmuştu .. 
n ebep ne idi?'!' 1; 

ıararetle karşıla• · . : 
- n~v:ım edecek -

ka1
1'1C{l ~ tag 

uvku girm 
... ttani) e ile 1 Şl)' . 



c, 

1939 ~.7.A.R~ 

: general lzze~tin 
alışlar 

T_kaiıtlüğünü istedi 
ve abı1l edildi 

ti • 

tı 1 ı 

ıııbul, 23 (Hususi muhabirimiz
reıe nln) -- lk!ııci ordu nıü fct
·gen rnl inceldin Ç:ılısl<H'. tek:cı
unü · terni~tir. Bn ctilek yükse~< 
ke de iktiran etmiştir. Sayın ge
n m us olarak siyasi hayata a-
ları kuvvetle muhtemeldır. 

f(uleli askeri lises: 
Spor musabaka1annda 

birinci ge!di 

---~---. - - -

• 1939 

- (ANADOLU) 

1 Düşüı'~ 

"kd . 1 f t "dd 11 d Verııav nıuaheclc:s. k .(\. enızc e u· rna <;J e e evam . . a 
t • t ı· 11 .. . - 1 a· t . bakımından itıraf ~,~nar t' .ın.-n. tl r. un ,,g c en ::,oı1ra A ...;nır- . 

1 
d h h . a·l· d d t k galıp tarafın zora \ p . 26 e ava ısse ı ır er.::ce e e rar ısın- . .d. H"t arıs, 

~ H tt "' 1 d - d .. tarıh Yakıası ı ı. .!ı b"ld' . mıs.ır. a a ı. aman ar agın a go- sı ı ırıyo 

K d • b v d . d• J t . ı. h f'f k b .. d . . t" defa. bu muahedev~ ma Al l vapuru, ara enız ogazın an gı.r.eme ı. s an- rn.en a 1 ·ar, uyuz en erımış ır. . f. ,. ·-·--- mana Jı bır taarruzla .D.fli. • • • ili• .. ıtıa dev 

b ı I• d d •• • • b v Jd Dün akşam l\Iersin hattından lima- hamlede bu e_s~:rı ""ransız 
U ımanın a or gemıcı ogu U nınuza gelen Çanakkale Yapurundaki her a~ılışta bır ta. *olan 

İstanbul, 23 (Hususi muhabirimiz- miş, geceyi Boğazın beş mil açığında tör, 'Qir balıkçı sandalına çarpmış, san s-olcular, fırtınanın şiddetinden vapu- temelı_nden <'ar3l.ı Ye • müşle 
den) - Fırtına dinmiş, hava açmıştır. ge\irmiştir. dalda bulunan Rizt>li Arif ve Ahmed run güçlükle izmir limanına gelebil- O tarıhlerde mı1 1.etlerı~1 ~ir b 
Şiddetli soğuk da biraz kırılmıştır. Ev- 1nebolu limanıııa mensup kömür udJarıııd,ı. iki balık'ı'ı boğulmuş, Süley- diğini, yolda \'apurun yalpaladığı sı- karşı bu kadar şıddetlı ~tli bi 
velki geceki fırtına, hüanbul limanı ha yüklü Sülün vapuru, Boğaz dı~ıntla man motüre nlımnak suretiyle kurta - rad.ı çok korktuklarım söylemişlerdir. manasız bulan ve Almı "icata 

o. 

Nas~i! ep 
AT• 33 ı 
ı vıza,~ ... -erd';"'~ ... -~ 

Orhan R haı\\man\ 

en izde Deniz f ı-·tınaların n 
verd·ğ· 

Şiddet:i fırtınalar 

hasar at 
Ege 

riç ve dahilinde biı·çok kazalara sebe- batmış. kaptan ve iki tayfa boğulmuş- rılmı~tır. milyonluk bir milletin "VI n Deniz 
biyet vermiştir. [ tm .. İki tayfa da tahlisire tarafından Limandaki küçük merakibin bir kıs- İstanbuldan beklenen Erzurum va- ~esinin s_ıklcti s~~ı~da_ ya en kes 

· ·~ · 1 t Şile civarında. fırtınaya yakalanan ktırtarılmı~tır. mı kal'aya oturmuş. bir kısmı da ha- puru, dün aki<um gelmemiştir. Bugün grna kaı.11 . olan butu_n_ .ı.drak An t··areleri, 
rır. ıgı a mış ır. 1 h k t 1 -

11 
Eıre vapuru, Boğcızdan içeri gireme- Haliçte italyan ı:;efaretine ait mo - :,;ara uğramıştır. gelecektir. are e mı mazuı· goruyor a<>cc mağa m 

e b J USU m Uz İngiliz ve Fram.ıı umumi efky . 

~:mguldak kömür Ticaret Vekilimiz tet- Alman propagandası- :~; ~~~~:~~ ::~~~:~:~~\~:~t:s~~- Lo;d~ 

1 m bu 23 (Hususi muhnbirimiz_ 
de : Teleıonla) - Askeri liseler a
rn:;ında ki mu htelif spor musabaka -
l· ı-ı 1da Kuleli askeri lise!.'li ek'bi bi-

z ngultl~:.~3z(~~::i~~ 11 m•- kiklerini sona erdirdi oın üç yeni şekli ~:.~~~~:~~~~7I~~;~,~;y;~:ıar:~ 
umuzdmı mürekkep bir heyet, bu- müstakar bir ~t·lh ve e'l r 

Zong l lağa gelmiş, ista.:Syon<la nın doğacağını umnıağ1 

beled"ye reisi, parti ve halkevi Dün Istanbula üç vapur dolusu Fransız ve lngiliz milletlerini başladı. Kendi ırkı, ke 
r", kr 1 ıbalık halk tal'afından kar- tiklal, şPref ve hakları 

şı mştır. Mebuslarımız, maden o- ithalat Jd• aytramıyacaklartnl ~n~adılar Alınaııyaııın, ayni ruh ve 
rr b1 rını 4-etkik edeceklerdir. Misafir e Ş V aSI s;{ ~ 1 n mıı içinde. cliğer devletleri;~ 
m slar şerefine öğle üzeri partide İstanbul, 23 (Husu.;! muhabirimiz- rerek oradan mühim miktarda mal Paris, 23 (Radyo) _ Alman pro-ı Londra, 23 (Radyo) - Nazi pro- ı·ck umulan yeni nizarrıııı tee ... 

·yafet verilmiş, öğleden sonra ma den: Telefonla) - Şehl'ımizdf'! b ıhı- a lacak!ardır. 'I'cııekecilere i:-ıe akretli- paganclası, İngiltere ve Pransanın. I paganda::ıı, ingiltere ve FJ"ansanın ay- muz vere<:eği sarnl1yorc~u. H "" 
daire::;i ve maden mıntakaları tet- ııan ticaret vei<ilimız B. Nazmi T0pçu- lif vel'iliyor. Finlandiyaya yapacakları geniş mik- rılmasına imkan olmaclığını kabul et- leı·. bu değil, bunun akc;iı 

ı ik clunmuştur. Akşam üzeri Ereğli oğlu, bugün de piya,;ac;:t muhtelif tet- Ticaret vekili, yarın Aıık:.raya ,lö- yastaki yardımdan bahsederken müt- tiğinden şimdi yalnız ingilizlere değil, bir zamanlar Ver:-ayın ~ , . 
ö 1tir işle. nesinin ziyafetinde halke- kikleı· yapmıştır. nu tetkiklerle vekili· necektir. . tefiklerin bu yardımı hususi maksad- Fransızlara da ~iddetle hücum etmek-1 kcndi:::.ine !'em pati gösteren ,.c:t ısle bayra 

'i r ·si bir nutuk söylemiş, mebus Bn. miz, muhtelif l'liyar:rn fiat yükselişine İstanbul, 23 (!Iusu"1 muhabirimiz- larla yaptıklarını işae etmektedir. Al- ted;r. Dün gece Almanya propaganda mi efkftrı ile islihza etme rete kerle 
X. · ·e Gl rel reYap vermiştir. karşı alınacak es.ı,;lı tedbirleri tespit den: Telefonla) - Dün istanbul:ı in- man radyosu, ingiltere ve Fransanın. nazırı Dr. Göbels, radyoda demiştir gfü:terdi. Hitler, bu cüretiıı iştir EHza 

Dr. B. ziz de nüfus siyasetimiz eylemiştir. ı;riliz bandıralı B:ıkterya \"C Halyan t~kandin:wyanm muhtelif yerlerinde ki: bahalıya oturaeağ:nı dü~nnç dır. 
rncla ·r konferans vermiş. misa- Demirciler 1Jirliği l:i şubat:ı kadar Landıralı Betta Y~ Çı'.rndi Bari fülın<l.ı mühim üsler elde etmek istedikleri ha- - Paristekı harp müfritlerinin bize 'stemedi ve bugün tarihin t:ıerimin du 
e bir ı::inema gösterilmiştir. Amerikadan üç bin, ilalyadan 4000 üç \'apurla mühim miktarda ithalat berini neşretmiştir. Halbuki müttefik- İngilizlerden daha nazikane muamele korkunç harbine yol açan m~hir ve 

ton demir g~tirtecek \"e memlekatin eş~·ası gelmiştir. Bu eşy:ı aı·asmi.la bil- !erin böyle Lir maksadları yokkr. Bu edeceklerini ümid etmek ve beklemek ruz ve iı1tila siyası>tini tuttu, p'rele- ve t Af ga . istanın sefer
bnrlifri doğru değil 

demir ihtiyacını lemin eyliyecektir. hassa yünlü ve µamuklıı mensucat, nıa olsa olsa Almanyamn maksadıdır. Fa- beyhude olur. kafa tutmağa b:tşlııch. •ıau. ziya 
Memlekette lıuhırıo.ın hurda demiılerin kine aksamı, clemiı· eşya, donyuğı. 1:1:;- kat Almanya, kendi maksadlarını baş- Alman uazırınm bu beyantı, giriş- Bu defa ak.;;ülumı~l 'k~ndi b~o. ;ne 
memleket harie!n~ çıkal·ılmasma mıi- tik, kentiir, ı:;un'i ip~k. talık, elektr;k ka de\'letleı-e atfetmeği usul ittilıaz ey- tikleri harbin nı:tice3inden ümidsizlik terdi. Vaktiyle Almanyaya ha İ, · dir. 

P. ma, ? ~ (Radyo) - Afganistanın 

buın sefir. , bugün bir tebliğ neşretmil' 

saatle edilmesi kararla~tmlmıştır. malzemesi, kimyevi eczı:ı., kakao, Ç•\ i, !emiştir. göstel"liğine bir delil sayılıyor. Çünkü rek, Versay muahPde~ini tenki 
Memleketten ihrn~ edilecek miktanla merıner eşya, !ni~ıd e~ya vesaire \'ar- Leı.1dra, 23 (Rad)'O) - N:yöz Kro- şimdiye kadar radyo ne~riyatiyle mü- insaf ve şuur -:ahibi insanlar, Aı. 

' < evletir. in , seferberlik ilan ettiği. mamul demir get irt:ıecektir. M:mif.ı- dır. nikl gaz<>tesi, iki günd<'nberi devam e- temadiye11 Fransızlarla İngilizlerin a- hnttı hareketi karşrnınıfa; 

f'a 'bad paktını imzalamış olan dev
ll!• ri konferansa çağırd1ğı hakkınd~ 
ec bi radyoların verdiği haberin asıl-

turacılnr lla italyaya bir heyet günde- elen Alm:ınyanın yf'ni prop:ıg:rndaı1ın- r. sını açmak \"C l.ıu iki milleti birbirin- _ l\Ieğer Hi~lerıı. \'ersa:.· değiJ, cn-
------=00 dan bahsı>tırıcktedir. Bu gazete. Alman elen ayırmak ga:vesi istihdaf olunuyor- dan çok kuvvetli, ondnn daha pek çok 

• 'Z olduğlinu l:llldirmiştir. · 

D.ki'i paviyon1arı 
A y sonunda ikmal 

Fransız m • ııe· tı• ~·:1~~:;.ia~\~\~ad~:ı~~~1:~~f~~~~:ced:~~~ ~~~·l~~- t~~bels son söz olarak şunları :i~~tli ve sıkı bir ihita zenciri Hizım 
di i:-:,•eç ve Norveçten üsler teminine - Ya bu harbi kazanmahyız. ya- Derneğe başladı1ar. Dünyanın vic
çnl1ştığını Ye hu iki küçük, fakat ce- hucl büyük bir devlet olmaktan \'az ılanı bile bu net:ceYe vardı. Çünkil 

Yekvücut olduğunu bir kerre daha 
düşm·:p·~a isbat etm:ştir 

sur hükumeti tehditle kalkıştığını hı>- gP.çmeliJ iz. Versay sistemini br-j!c>r.miyen Hitler, 
ber \eriyor. orta çağın şiddet \"c ceberutu ilı' « bü

edı!iyor 
rızılay " urumu tarafından Dikili- P aris, 2:1 (Radyo) - Sarı kitalıııı <!'at111 clnhi'de bü~ ük menınuniyetsiz-

1' z:?lzele •'elaketzedeleri için inşa e- muhteviratı ile me~gul olan Fransız lik uyaııdınıcağı hakkında prnpagan
cl'1mekte < hn 24 ahşap pavyon, bu ay gazeteleri, bugün parlamento içtimala- da yapıyorhmJı. Hu üıhmiııleri, keıı-
::;on ncla tamamlanacakbr. rın"dan bahsetmektedirler. dilt•riııi fena hıılcle aldatmıştır. 

Felaketzedeler, derhal pavyonlara Lö.i urnal, hükumetin istediği yeni Leon Dhım. p:.ı.rlfımento kürsüsün-
•·erleştirilecek ve kendilerine mahnl - harp tah:-;isatımıı parlamentoca itiraz- ele t<>bariiz ettirdiği milli tP~anli<Hi ını
kat da verileceği için odalarıncl:ıki o- sız k abul edil<l!ğini, bunun cihancla zt>tesintle dt> ha~ dettikten sonra diyor 
caklnrda ısınmak imkanını ~l~l: ede· büyük akisler ~-aracağını, Fransanın ki : 
c: •kl rdir . Kızılay kurumu, Dıkılı bele- havat \'e hürrh·etini müdafaa icin -:al! «Cihan karsısında Fran,-anııı kn
ıl'.n• inin vaziyetini nazarı c~ikkate a· la~ bir ittifak. yapnıı'i olduğu~u ehi~- nm kat"idi!'. l\·I:lli azim ve kııclretimi-
1 r k pa\'\•onlar ara~ındakı yolları manlarına bir kerre daha g-ö~ierdiği11i zi lıir kene d:ıha herke:-; anlamı~ ol-
kaıdı_rım dilşetmeğe başlamıştır. Ayrı- yazıyor \'e uivor ki : du.» 

ca bır çamaşır~ane ve ~·emekhane de «Düne kadar cli.i~manlar. yeni tııh-
:n edilmPktedır. 

Bütün Hin ı tan 
Kızılay kurumu, 24 ahşap pavyon

ria 186 felaketzede aileyi iRkan edec€'k
tir. 135 b"n liraya inşa eclilen bu pnv
\'oııl. r ?.el:zelPden mütecs~ir olmıyaca'k 
~ J· el~ ah~:ıp, kazıklar i.izeriıı le ku · 

rulmuştur. 
Türk-logiliz - Fr~ n -;ız itt~fakından 

derin n1emnuniyet duyuyor 

oo-------
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Buğd3y koruma kanunu etrafında 
münakaşalar oldu hararet:i 

• \nkara, 22 (A.A) - B. l\I. :.\Iec- yerlere' kö~ Hi nleyhi•1e n~tice ver<!i 
lb. bugün !lr>fet Canıtcziıı lıa~kanlı- ğin' ~ii~ li) ..,rek. lıuııun bertaraf edil
ğ·ııı:lıı tophıı,ırak bazı ~ah:;ın ölüm me~iııi istcnfr~tir 

n za ııı:ı ·:· rplmlınalarma aid • rn~- Alaedıliıı Tiı'itoğl l (Kütahya) -
lı;.t:tl,ırı t.ı~\İJI eylemiştİı". İleri :üri.ılnıfü• olan müt: leaları yerin 
Huğ'day koruma kaııuııuna ek la - a~ ~örmckl<:> be ·aher. mnvzuu mü -

. ı ilrnııııı m•izakcre:-; ne geçilmesi üze- :rnkl'rt> olaıı lfıyihanın buğday kont
r·ı.c ~üz <1!<:11 l'.'.:iya Ge,·her Etili, (Ça· ma mC'::ıelt ~i olma~ ıp dc<T'rmenlerden 
ııakkalc) - Çil'tçinin nefine olara.I~ :ılınan V('rginin m·tklu vergiye bağ
lnıY;cla~' fiatiııi tutmıık icin vazectil- lnnma,t i:::i olcluğuı •t i-ıaret ederek 
nı ~ olaıı hu kanunun g·özetilen mak- l.::tm11rnn ınılzakere:-ıiııi htl'mi~lir. 
~< Jı ternlıı Nlemediği, bazı yerlerd.1 Bn müz, kereden cı.onra hamın Ia
lııığdayır• pek tlıişkün fi~·atta !'\,ttıl- '>!hasının T caret Vekilinin huzuru 
rırnkta olılıığuııtı :<iiylenıi:;; Ye bu ka~ ile g(irii~iI'ınesi ta5'vip edilmiş ve ru~-Almanya, sulh iste· 

diğini tekzip ed~yor 
Delhi, 2:3 (Radyo) - Dün Hindi~- dır. . ııuııt111 tatlı;k.ıtını Ye buğcla\· vaziyeti •ıemeııiıı diğer maddelerine geçilmi~-

tan radyo spikerleri, ingiltere, Fransa Hind ali komisel·i, İngiltere. Fransc. etrafında Ziraat Ye Ticaret Yekille tir. 
ye Türki.ve ara~rncla me\•cud dostluk ve Türkiyeyi müttefik görmekle bütün ri•ı :n zah"lt veı mel erini btem:st:r. )ferli!'\, nıunmııle vergic:i kanunn -

R rlin, 23 (Radyo) - Bugün çı -
k. resm! bir tebliğcle; Almaııyanın, 
ı>U h istedi-. Ye şartlarını C~stapo şe

f' Himler vasıtasiyle italya:va bild r
dic' hakkı 1da işae olunan haberlerin 
asılsız olduğu bildirilmiştir. 

ve ittifak miina~ebeti.dl' keneli arala- Hindlilerin lıalıtiyar olcluklarını bil - l\Iali.\·t· Vekili Fuad Ağı alı, buğ- ınm bazı hükümlerinin cleii<stirilme 
rında bu ittifakın cheınm:\·etini teha- dirmi~tir. dar lrnnırnrı k;ınurın tatbikatının büd ... ine . <'PZa <'Vleriyle mahkemE> b:nn-
rüz ettirir ~ekilde neşriyat yapmı~lnr- te hakın1ından olan Yaziyetini v.e ge- la ·ı inşaı:;ınn kar:o.ı\ık olarak ahn: -

Po' on ya sefirimiz 
Paris. 23 (A.A.) - Tiirkiyenin Po-

1 1 , a sef'ri, Cemal Hüsnü Talay, Po
lo va hükfımetinin Anver~de bulunan 
m . ·kezine bugiln vasıl olmu~tur. 

Halihazırda Polonya hükumeti mel'
kn·ncıe; Fransa, ingiltere. Amerika, 
Türkive büyiik elçileriyle Çekoslovak

\':! orta C'lçisi bulunmaktadır. 

Almanya - Romanya 
Ticar~t mu~hedesi A r m:ınya için 
b~klenilen fayclayı temin etmivecek 

r ' 
T~BLiGLER 

Londrıt, 23 (Radyo) - Romany:ı- j mf•ı11ü;lt rdir. Bu ~ebeble en·elcc 11 
dı:ı. bulunmakla olan Alman ticar~t Ley iizc>riıH.0n kabul edilen bir Ray.;;
}1.=ıy'eti rd:;i Dı. Klodeos Romanya - m•-ırk. ş ındi 4!),:> Ley üzeı<nı•eıı he
Almanya t .caret muahedesini imza :.-.ap olunacaktır. 1\Iuahetleye göre , 
ettikten sonra Bükreşten ayrılmış - Hl-10 J·ılıııda Romanya petrollerinde.1 
tır. A ima ıı.ı·ayn 7 milyon ton ihraç edi -

'"\ Ta.yınis gazeteı:;inin Bi.ikreş muhn- lel'ektir. Fakat son tahminler. an -1 biri, Dr. Klodeosun bu anlaşma il~ cak 4.:3 - f.ı.:l milyon ton petrol ihraç 
ümid eltigifülen pek az netice aldı- edilebil<'<·oğ"11i nıeyclana çıkarmıştır. 1 

Berlin, ~3 (R'lclyo) -- Alman teb- ğım biltl rınekteclir. l\Tuhabir diyor .. Almanlar, l!omanyacla istih~al oln -
J:ğ·: ki: nan petrolün ~·üzde 45 şini Almak iR-

Lündüz !'lakin gt>çmi~t!r. IIudııdda «Alman im·. bir Rayşmarka muka - temektcnlılN, hatta bundhn emin bıı 
lıiı ı,ontrol esna'1ında iki Fransız tay- bil 60 Le;,- i:;temişlerdi. Alman parası- lunuyorlardı. Halbuki şimdi ancak 
\'aH·,i, Alınan tay,rarelni tarafından nm bu derece kımetlendirilmesi. istih~mıatın üçte biri üzer·nde anla::
::ıvı ek b: tı şimaHnde dü~ürGlmüşlii r. Alman borcı.nun kolayca ödenmesini ma yapmı~l:u·dır. Almnnlarm nakil 
Al an t yyareleri, Framıa ile şimal tem·n mak~,ıdiyle istenmişti. Fakat zorluklarnıı yenemiyecekleı·iııi za -
cı zi ü erlerinden istik~a[ uçuşları Romenler, mark kıymetinin sebebsi.~ m:.-n ı.ri)stc"<'Cektir. Romen Ye Alman 

~1aıdır. iki misline çıkan.lma~ını kabul et- -Devamı 4 üncü sahifede -

circli0·i saflıaları izah eylemiş ve bu- cak harçlar h:ıkkındaki 1:anunun ba
ııün bu ka:ı.unun tatbikatı ile vazi - zı maddel~rinin tadiline, lüzumu ha
fedar bulunnn 1oprak mahsulleri ofi !inde ~·enidt..n Mkeri muha"ebecilik
s· 1·n ne f'ttretle kurulduğunu anla.- l<·r te,,.kili ;<'in :\laliye Vekaletine ı:ıe
nrn;tır. lah:yet verilmesine aid kanunların b: 

Emin Sar.ak, (Er;;ki~ehir) - Çiftçi- rinci nıiiz:lkereleı'iııi yaparak ta~vip 
yi konımak ve mahsulü değerlen - eti ikten ı:;onr:ı pazarte~i g-üni.i toplan
dirmek iri ı hiikümet~e cok ~·erind· nrnk lizere ıc1in ama nihayet\ ermiş
ola ra k a 1 ın m ıs olan tedbirlerin bazı tir. 

------'==00 

Hariciye Vekilimiz 
Brüksel gazetecilerinden birini kabul 

ederek beyanatta bu'unrnustur 
Roma, 2:~ (Radyo) - Türkiye ha- Türki.,·e hariciye Yckili, boğazlar 

rici~·e vekili Şükrü Sararoğlu; Brük- me ı Je:-;inin orta) ::ı htıl:.ıcağı hakkında 

sel ~azetecilerinden birini kabul ede - Alm~ n propaE,andnsının verdiği ha -
rek. beyanatta bulıınm~ı~tur. berlere muhnbir'n sorduğu suale: 

Snrac;oğlu. Tiirkiyenin hariçte t:.- - Rriyle Ş"\"lcr yeı-s:zdir.> 
kip et.mPklc' olduğıı :-'i~ a'-t'tten çok e- D..!nıckle ikt;fa ctnıiı:;tir. 
m:ıı \"e nikbin olduğunu söylemiştir. 

vük balık kiiçü'< b.1lığ1 yutaı-. kanunu
mı hortl:.ıtmak ve cihana, biı· y1ğın 

mi!l t \'e de' !ctiıı en 1·a·!ı üzerind0 ku
rulmtı!' bir Alman he"" •mon:rnsır.ı ka

hul ettlrmvk i'>thordn. H:\ şüphe y:ı'k 
1d VeTSay nizamı. b•ı yeni v~ or:Jina
lilesi Alnırın gafl,~t ve hodgamlığında. 
mündemiç olan yı~ni A1ma·1 nizam v-e 
dli turuna nisbctle zemzemle ,·ık:m

mıştı . 
Yutmak!. Ytlk et•nek '· Dünyayı ~iğ

nPyip herhsc bas .:rrclirmek. lngiltere
nin ~erinde bir Alrrıa:ı impLuatorlu'hı 
kurmak!. İ-:kendı}ri.{ebir V'! Xapolyo
mı takliden kıta'ardan kıtalara bir 
dehşet seli hnliacle aknı:ık ! . 

Fakal bu 20 inci n~ır modeli fütu
hnt lı iil~ sının " onun tesi~iı!C? çalıştı
ğı Alman rıizamJ•1n1, dıinyamızın ils -
tünıle hoyı·atça cığ]ıklar atıp tepinme

"ine r zn gfü;terilemcızdi. Nitekim <le 
.J!Ö'l~rilmrcH Ye .c\lmanynnın dişlerinin 
altrna, ı:-ıcak \'~ y~ğh bir lokma değil, 
zıı·hlı kollar ve namlular uzatıldı. 

llarlıin ne kadar süreceğini kim ·a 
bilmez. Akisleri \'e şümul daireleri ne
ler olabilir. burıun hakkında da fikir 
niriitmek pek 1rnlav değildir. Yalm.z, 
muhakkak olan birsey \'~rdır : 

Müttefikler kazanacak. Hitlerizın 
knrkunç. gürülti.ilerle yıkılıp gidecek

tir. 
lşte ondmı sonra ... 
Evet. ondan f\l)m·a, dünyaya yeni bir 

!!İzamın sarsılmaz kanunlarını ihth • 
ı>den bir kitap ~?ıecektir. Bu kitabın ve 
bu nizamın ana fasılları şöyle o~acak
tır: 

~'\rlalct. emniyc>t, hakka ve nizama 

hiirmet. in~anlığa merhamet ve sevgi 
ve nihavet her taraflı sulh. 

Fnk t bu nizamın müeyyideleri b::>l
ki « Versay> munhede;;iııden de daha 
~icluetli olabilecekmi~. ~e yapalını, •re

bali Hitlerin boynuna!. Eden. bulur. 

Orhan Rahmi GÖKÇE ___ * __ _ 
Istanbula ge en Leh 

mülteci' eri 
1ctanbul. 23 (Hu~usi muhabiri -

11· den: Te-lefonla) - Otuz be,ı, Leh 
lı il cric-i, Homan) adnn bugün İstan-
bula gelmı~tir. 

Je-
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ER i ZA [ ,Çl~~!~1e~.. Tren k z arı 
man:ıen kırılmıştır._ 1 .. savy~t .o~dusunu_~ ~inlJn~iy,yı·-~ M.,/r 'Jl/erqe 

Bınlerce Rus, soguktan donmuş ve gun~e ıstıla ~de.ce~ını tahmı.n ett.gı Muallim. dershanenin en gerisinde A/manvada 
ceplı~de mühim miktarda harp mal- de rıvayet edılmıştır. Halbukı Sovyct aturap. bıyıklı bir genci kaldırdı : I 
zeme~i vesnire bırakarak kaçJUışlar· orduı:;u bilak~s yukarıdaki s~be~ler - - Anlat -dedi· P-?.pen ıeceresini.. birin İ 

bir haf tadanberi biri• 
takip etme tedir dır. Merkez cepheı1inde Fin taarruzu ?en dolayı bır hamlede F nlanqıyayı Delikanlı. arkadaJlnrı ile hafif ve 

devam etmektedir. Buradaki Rus kuv ıstili etmenin mevzuu bahsolmıya - mütebessim bir gö.z kırpması teati Berlin. 23 (Radyo) - Dün gece A -ı Per em e günü Berlin civarında 
vetleri bozgun hal nde ricat etmek - cağını bilmekte idi. etti: manyada müdhiş bir tren kazası daha Gcnntind "uk ı b ılan tren kazasında 
tedirler. Loı~dra, 23 (A.A) - F;nlandiya _ Almanyşnın Anknra sefiri ola- olmuş, 30 kişi ölmüş, 40 kişi Yaralan - 182 J\' 'nin o duğunü Alman r dyosu 

M·iradıiı hezimet, Kareli r.ephesind~ Mannerhaym askerı harekatını idareye memur Le- cak, Jllıştır. 6 hafta içinde Almanynda vu- bu ·ab h i an etmiştir. 109 da yaralı 
:ırthit bir pan"k hu - J.attında 12 kilometrelik cephe üze - ningrad mıntakası başkumandanı ge Şeklinde; bir Aevler mırıldandı. Mu- kubulan tren kazalarının ::;nyısı k' ' rdır . 

.: 7ava m · lesi ~~ordusu ~icat et- rindcn Fir.Jandiya kıtal arı mukabil neral Moredzofun azled ldiğine dair allim hiddetind;n · kıpkırmı~ı değil. baliğ olmuştur. Şimdiye kad~rki tr n Şimdiy kadar Avrupada vuku bulan 
4 dog- urni ..1 .. kkak Fınlere e- hı arı-uz yapmışlardır. Yedi Rus tqn- haberler Moskova tarafından henü~ tersine olarak sap~ 

1 
kes'! . t' "'~ kazalarında ölenlerin sansı 270 dir. tren kaza arının en feci 'e en fazla 

.. ı · · · d - d d . d' •• ar ı mış ı . .ı. ... e-
~hm - kt zapterlılmiştır. Ladoğa gölünün şı. o~ru an oğruya teyıd e ılmemek - redeyse bayılacaktı: Dün geceki tren kazası: Konstnns gO- :nsnn z· yi tına m .) dan v reni bu ka-

J 1 Ter .. x d .... dusunun, gilç malinde ele Rus taarruzları püskür - tedır. Bu haberlerin Moskova sela - _ Peki -d<>di- b ı·a~r 0 D 1 lü civarında Frederik Shafen jeplin ıs zadır. e lunar_ ı· · ·ı · U t"I .. t" h" tt hf'll . d kt - · ,. 1 
·• nu.. ugas k Şaı ına '1laa mı ı erı s - u ~nuş ur. A ·-. . A . ıye ar ma ı e~:n en çı ıgı soy_- Fairbanksı ve hayatıııı anl:ıt. tasyonu yakınında Krupton - l\fa s - . Berlin, 2° (R. d\'O) - D. N. B. a-

curu lıte. , Rus resrnı teblıgınde F nlandıya lenmekte ve ~talın tarafından verı- :. dorf istasyonları arasında vukubul- Jnncıı, dün r r i tren kmrnsındıı. 6len-
• f nef (Radyo) - Finlan - harekittındaki zorluklar itiraf edil - len karara sebep olarak general Mo- İki kız taleb gidlyo d B' .. d'- mu~tur. istasyon memurları tevkif e- ler·n .,, ı mm 50 ye bnl"ğ olduğunu 

ıu~ ada;ı lcJiii: m 'ştir Tebliğde Finlandiya arazisi - redzofutı hafi derecede hazırlık yap ğerine anlattı: e r u. ırısı, 1 dilmişlerdir. bi1dirmiştir. 
etırmek li berzahındaki hü - ıı'ıı cok arızalı, a-ölleri bol ve kcllif. muksızın bir yıldırım harp"ne teşeb-ı A v il h' ~ ı· 1 kt ? R' oo=------

n vapur·ı ıac . F' .1 . k • .k b" t . 1 .. t .1 k d' - , a a ı ;ıe.ı o aca ım .. ıv:ı-

ki1erle b~· va. • . . . . . t) 1. f . . ıye ocası, ug n ır mese eyı yap:ı- • • · • 1am etmektedırler. ın geç1 m•p•c(' derecede oldugu z · ps e mış oması gos erı me te ır. z· h b il b' 1 · · ç J h 
· ıle nehn havahsındc rrcl Irrı ştır. ey ı Telgra gazete<ıının Moskov~ m d d' b .. 1 d' b'l ., 

hecıj aza c k n·· o A , h h b' • I' b d 'k' " a ırn ıye ana ue soye 1 ısen.. ın a n ' -• ln }lücumlarını püs ilrt· ıger taraftan F111land•ya mu a- mu a ırı, genera ın un an ı gun N .. 1 d . ., • 
yordu. ~~tsamo mıntakasında rebelc»·ind<> b'rinc· safhanın son harp evvel izahat vermek üzere Kremline - lk~ s~.yile 1

k·:. 
1 

d d' 
• <f ~ k" h b "d 1 1 k d - k t'A - ld - . kt d - ı goz n or o sun. e ı .• reler- 31 ·~ıa ı mu are e, şı - ere np:ın ı~, ve Rusların a ı mu- Ça1'rl ı~ını l azma a ır. A S d d" ., 

.» t ~ d' R l b ff k' t · ı·- ·1 · l d·- l L d 23 (R d ) R" t - aa!l... en ne e ın · D\ e mea~e ır. us ar. u Vfl a ıye s:z ıgı e netıre en g· an a on r::l, a yo - oy er Yil il k l>i ö 1 de -r.cata mecbur ~anmiıl'r - şılmaktadır. Cenhelerde ltuslar bir- ajansınıp .Amsterdamdan verdiği bir d" - F kz t ne k.;rşı ı.. r~~ 5 ~k~m~-
lideki lli}cel madenlerin- sey yapamayınca tayyarelerle şehir- habere göre Moskovaya kızılordu - ~m. k a a e~ ı d:\;:~l d~Il· «~0

1 :o-
1•hn\'\de~li infi14k s~sleri !eri. ceııheler', sahil bataryalarını, nun son.harplerde 25 bin kişil:k zayi- ~ü m. ~zım>ll ~r ~· d: ş n m, ş n-
e inrınctan ~uyulmuştur. hatta hacıt:ıneleri bombardıman et - at verd.ği hakkında şayialar akse~- ~.'- ın~a~ ~k· he .m.. d 

Çinliler, Ja,:on ı- 1rda11 bazı 
/eri ist .. ~rdat ettiler 

bi 
• 

mevzı· 

nzden 4e hücumlar mişlerdir. Fakat bu da bir netice al- miştir. Hastanelerdeki yaralıların ıgerı, a a ayı savur u.. Çunking. 23 (R~dyo) -. Ş m~i~in . . . . . 
L;.. ·ı b t ı kt k kt l3 t 1 · s"yı~ı da ..,5 b' d' • Joğusunda Hap - \ev şehrı havalı ın- rmı J;:; ırdad ıç n ayvct sarf elen gl!--,, u a arya annm a - ma an co uza ır. an·are erı '" • ~ ıp ır. • • k h . k. 1 • · ı 

1 .,_ . . H .. Gör" · .. u k . t1 . de i mü im Japon uvve er.nı mJ - nera •·ıv e el'i şehrin 
ate, ın ıı l'el'l"'P.ııftir. ava - düşmflştur. . ı. unuşe gore mos ova hilk me- Muallım odasında komı~uyorlardı. . 1 , •· b .. 1 , • . 1• , • d bti' ilk muharebelere 

- ol - 'l)a.i ıpüsajd Y{lziyetinden FJnHindiyanın maneviyatını kır - tı, şım<i: Finlandiya harp mesuliye - F nnı-nca muallimi ayağa kalktı. kol- h~sa:a eden Ç:n, 3~C.e.rıc~\ı 11 '-"~ < ın '~ f ~ 1 ş İ 1
d n .; 

nr'dfJım•m Jı~va kııvvet- Jl1&k icin sarfed'l~n bütün mesai • t~nin bLiyük bir kısmını, Sovyet - Fin- lannı, bacaklarını şilkti. Fizik huca- zılerı zaptetmış.cr 11
• cum nr Çl'• I u uşmuş aı ır. 

1 y41pın belli baılı ıehir- akam etle net celenmişt!r. Finlindi - lapd ya hududu üzerinde teşkil olu- sıııa; kanlı olmuıtur. 
ı müteaddiq baskınlar YflP )·aya yardım teşebbüsü her 13ahJlda ~an Finlandiya halk hükumeti reisi - Tatil yaklaiırken -dedi- bu sene 

00 

lti 1 u hUcumlardfl Sovyetler. ve her yerde ilerlemektedir. DQnya- ılan edilen Kusinen ve arkadaşlan- mükemmel spor yapacaiını, boks der- Bu·" tu·· n d·ııC>...,; l 
l v~ kullanmışlar<hr. nm her tarafından Finlandi) aya zö- na tahmil etmek istemektedir. si de alacağım. r:-~ 

Sovyeq k hri df! bombardım~n e- nüllil nkını başlamı§tır. Tayyare ve Rus gazeteleri bile bir mllddetten- İhtiyar fizik hocası meı·akla ona 
a Rus-} er'nde kızılhaç i,gaııetf harp Jnal:ı:emesi de gönderilmektedir. beri bu hOkQmetten bahsetmektedir. baktı: 
ü1 edeı an qç hastane1e ~OlllP'-· Fransa. başvekil Bay Daladiyenin Ve bu. çok manidar görünmektedir. - Neden? 

Ur. Finl4pdiya ,ehfrleri· de ~öylccliği gib' Finlan~iyaya aza- Londra, 23 (Radyo) - Moskova - Çün~ü son sııııf çok fena l(idi- Finlandiv. aya es s, l suret e '-' aıdım 
bit bombard~ıpanında ı; mt şekild<> yardım edecektir. ve Helsinkiden alınan haberlere gö- yor .. Ben ise, numaraları cfidyei ne- J 

an~ll hu 43 kiti y4n-şlanmıştır. Yarc\ım iş:nde başta ~kandin~vya re Finlıindiyada\q askeri mütehas- cab olarak haber vermeit niyetindl! t u e ka.l ar V rdil f 
h b'r ze· ım tayyar~si dOoOrQlmO~, memleketlı:ri gelmektedjr. ~ıslar. Rusların giriştilcl~ri harbi faz_ değilim .. Yumruia yumruk, tokata to- e ffi e g- . 
nı. !ler-.ıa hasara uiratıJmıştır. Dil ~"iiıtlren radycn la. eoğuklar yüzünden idame ettire,- kat.. Cenevre. 23 (Radyo) - Finlfind"- rl c k nm 1 n ~üncl l'k erini mun. 

ıştsr. ;, .. den Helsipk!)·e ır~lj!n mıa- ş:mdiyc kr.dar kızılo. dunun zafc- m yerek Hkbahara kadar beklemeği Fizik hocası içini tekti ve ~endi ken yaya yard:m edilmesi hakkında Ulu· tnznrıu n vı nn .' 'ka~ kalır~nr veya 
ZÖ .,_U ~ iP.nkQ mqhareb~lerin rindpn bahı:ı~den ~iman radyosu , ~uvafık gördüklerini bf.lcl~rmekO.? - dine mırıldandı: lar sosyetesi asamblesi tarafından 'e- oı r er .e E:l ı n ds i bır maaf 

4 im olAn tJlfsilitı JHdqr: dünden lt baren Rursların ağır za - dırler. _Ya bell ne yapayım, bu yaıtan rilen kararı, genel sekreter Avenol I \etm ı t ahh ıd C.} Jem tir. 
erJ. Jfô~!Ul'}Un lcısm1 kQllisi Sallayı yiat vererek ricat etmekte Qldllkl~· Finlanrliyada kısmen ilerlemiş olan sonra. beniı:p elimden ne aıelir? bütün dev!etlere resmen bildirmı .. r. -------------. 

ır. ;ıl~rf'lc çolc geni§ bir çevirJ?l4! nnı pild'rmeğe başlamıştır. Bu rad- Rus askerleri, verilecek bir emirle Alınan haberlere göre, cenubi Ame-
r\E~ıceti yapmağa te§ebbüs ~tmişler - yo, 'f"pJandiyanın muharebelerdeki tekra reski mevzilerine çe\cilecek vo . :. rika hükumetlerinin çoğu, Ve CCUU - e 
r. Bu har~k~ti tamamlasaJard1 teh- zayi:ıtını bir Ru a karşı 25 Fin ola. havalar dOzelinceye, yani ilkbahara Vapurda bır talebe grubu konuşu- bi Afrika hilkftmetleri, hemen U\<l- Bu (.}, ş nı radyoda 

ç e, fiqlandiyalılar ve Finlindiya i- ra~ gö terrQ0 §tir. kadar bekliyecek ve o va'kte kadar yordu. Birisi: fakat cevabı vermişlerdir. Cenubi Af. 
çnı çok bilyilk olacak ve Finllndfya Fin tııvyarecileri. dUn gec~ Fokla harbetmiyece~\e~dlr. -)3ugün -dedi- felsefe h~ası. bi- dka. FinHindiyaya tayyare göndere- f e .... c j V r c o~ 
trtaeındaıt ;k"ye aynlacaktı. FinJAn- Finliinri'yn hükumetinin merkezi o· Hakikt feliket: •ı. bir k~~a >-•ptı. "twnı kaldır- cekt'r. Amerika hllkftmet1 d.lhı: elli P~ M (R d. ) F D 
diy• erkAnı harb!re11i bu ~Oypk ta - ~n T~ryoki şehrini muvaff akiyetle Londra, 28 (Radvo) - N orve~ ve dl; .., milvon dolarlık bir kr edi aç mı tır. v k 1 Da d a ~ 0 1 -rt ~ansı; •t 

t lI 1 · k Talebe ile muallim arasındaki · h · b . '.) e, on l o usu m nau 
a~za, ne vakittenberj bekliyordu. bomlrnlamt"lardır. Bu hareket, pO- S\ eç en e sın iye gel~r. hnberlcrı:ı - r . . . . Alakadar me afıl, ütün bıtarnf betiyle arın gece aat 2, 30 da 
F'nlandiya askerleri, bu mQthiş ç.e- vük hir cesaret eserid'r. Çfinkfi bu rcöre uzak ş;pıal cepheı:ıindeki Rus mün~sebet hakBkındadkı. fıkrın nedır? de\·letlerin Finlandiyaya ec:nsh su - raclyoda milh'm bır me j ver 'cektlr. 
virme hnreketi ve muharebeler es - köv Son·et tavvare kuvvetlerinirı IJirın FinHbd'ya kuvvetleri kraşı - Dıye 1<>rdu. en e, r .. tte yard•m etmeğe karar verd"kle-

0 
__ 

n sınd.4 b:r Jcanş ıopr~Jc bile ter - rnk 'miitekaı:ıi!' b~lunduğu bir yerde- :;ında ricatı hakiki bir feliiket halin- - .~ualiim~n k~yfine ~ağb .. O is- rini bildirmektedir. ---
keqni) erek Fin VJltanı ve isti}dali i- qir. de olmuştur. Burada Ru !ar, pek a terse ıyı olur. ıst~rse fenıı. Par's, 23 (Radyo) - Dnnimnrka Do ç an l. k .. u v azörü 
çin o~ fcdakarane ve cesurane har- S C>kholnı 23 (A.A) -Teeyyüt et- i'i-ır zayiat verm:ş ve pek çok harj> Dedim. Diğer talebe. kahkahayı bas- ve diğer Skandinavya m~mleketlcır·n- • . .• 
bctn qtir. F'nlAnd'ya askeri ölilyor, 111iycn ba ... sayialara göre, demokr~t malzem<'si, motorlu vasıtalar terket- tılar: deki fabı.ıkRlarda çalışan an el tn - Baştarafı 1 ıncr aahaede -
faka hır dal<. lca geri sekilmiyordu. ve halk hükumeti erkanı Sovyetle· ·uişlerdir. Bir Sovyet tayyares·. dUn . - Yaşşa vali~~· .ağzını öpelim se· çoğu, işlerini terkederek Finlandiya. göst~rmekt~dır. . 
Bura~aki muharebe, Marn muhare- tarafından tevkif olunmuş, batt~ kU kar fırtınası esnasında Helsinki _ nfn .. Numaralar 'Yı ıse. mesele ynk ta- ya gönüHU kaydolunmaktadtr. B rç k b.tarnf lımanlnrdan ;!elen 
besinj Jlndırınaktadır. Rus ordulan Kun inen ;dJım edilm'~tir. :.·" pir bomba atmış, bir atölyeyi tah- bii.. Fakat numaralar kırılınca mUna- Koı enhagdaki fabr!kalardnn bi _ hab rlcre gön'. Alman vapurlnrı Al-
açılarak flerlem ştir. Nihayet Rus Moskov:ı 23 (A.A) - Revolutsi- "İP etmiştir. sebet düzgün mü olur? r"nin sahibi, Fiıılandiyaya gönüllu gi m ı yanın muh aç oldu!{ 1 malları ha-
taarruzlar nın muazzam şekillerde o,; n O r kaya zırh]ıc:ının hatmi- Londra, 23 (Radyo) - Helcink;- :. h r k t etm h zırlann akta 
yapılması ile büyük fimidler uyan - cb~nR daır ecnebi menbalardıın ve - ~enıb !diriliyor: tht:yar muallim. talebeden biri3ini AJ R \ yahud el haz k ~ ctmı bulunmak 
dıı dığı strada Fin mukabil taarruzu rilen haberler resmen tekzip edilmek Hav anın oldukça güzel ve faali - derse kaldırdı: ffi an V ~ t 0 manya 
o kadar fıni ve şiddetli olmuştur ki. ted:r. }'ete miisaid olmasma rağmen hiçbir EvveUl, soyadını sordu. sonra der~- B f 

3 
.. .• . 

R d k . k 11' . n·ıı:. b' ·~ . d t hl'k . t" " ·ı . ı· 1 b ~ •§ tara J uncu aahıfede -us or usu uvvcı ü ıyesı. orman- ıl!er r t.eblıgde Len nura er. c ı ·e ışare ı v .. rı memış ır. ten bir sunl nçtı. Ta e e, soya·llnın 

lann içlerine apmak glbi bir hataya kanı harbiye hey' et; Finlindiyad~ Dü\l on Rus tal yar.esi Helsinki cSıçra> olduğunu söyledi. Fa.kat d~rq yük vagonıan. tamamen ordu em1·i 
diltmü~ür. Ormanda bir çok tuzak- ilk fiç hafta zarfında cereyan eden banl'yosuna bomba ve be ·anname - sualine karşı ancak saçlarını d(iz<'lt- dedir. Romanyada boş vago pek a· -
lara dil,en Rus tanklan. tahrip ediJ- muharebelerin net'cesi hakkında ş~ 'er atmıştır. Beyanname'er denize mekle mukabele etti. Muallim ona göz- dır. Miiıtef:kler ablukası yüzilud •n ya bu v T)Url "l 1 t l'!1ı olın .ansa 
miş. Fin lcuvvetlerinfn otomatik si - maltlmatı vermektedir: füşmüştl\r. İki düşman tu:aresi dil- lüklerinin üntündeıı b~tktı. baktı: den "z yolları kapalı olduğundan d - l •ıd' kc ri u bn 11 • J.. rını un~id 
H\hları. mitralyözleri cehhennemt şe- Petsamo mmtakasmda kıtalanmı7 lürUlmilştfir. Hasarat azdır. Hangöe B b .. 

1 
d d' . .h. nlı tarikiyle nakliyat yapnmıyacak- ctı ek dir r. 

kılde işliyerek ölilm aaçmıştır. Mu- çiddt muvaffRklyetler gösterer~k gün 'le iki dt:fa tehlike işar~ti v~rilmiş , -:- ~ anaS soy~ ~ ~ .
1
·- sen~ ;,e ı lardır. İngiltere hUkOmeti, Tunn neh- Hnrp b. 1 'ı zamaı! c mnn bir 

lıarebenin kat'i bir hezimet şeklini de takriben 6 kilometre ilerlemişler l 1 tayraı-e, sehre bombalar atmıştır. evladdı 0 an, kcı·'çdra-.b' egı ' a&<lncql bc·ıı·r· ri iizerindcki bütün nakil v:- ıtalarını m·1~ n 1' . O t ı l <':n a ·oo ıl n 
1 • . . tk· k" . 1 rin esay> şe ın e ıt scıya ı a a ı · . w • 

a a~aarını &nlıy~n Rus erkAnı har~ı- dır. . ı ışı yara anmışhr. C.'lMDlK kıralamıştır. Fazla soıruklal'dan 'fu. faz!~ .A!m~rn vaıwrn. ~ı.. ıa!l Iımanl:ırı 
yes?. ricat emrı vermittir. Bu emır. - teabon mıntakasındak kuvvetlerı Bazı Sovyet tayyareleri de sivil na nehri üzer'nde zaten • akl'yat ya. hancı .de ulunnı, {.,ı ıdı 
le Rur ordusu Salla ırerfsine, hattA Jniz günde '1 bu~uk kilometre hesa - trımleri mitralyöz ateşine tutmuş, ka pılrpası da :mkansız haldediı. Al _ -=*=-
daha vuk nlara dotru çekilnıekte- biy'e 15C kilometre ileTlem"şlerdir. dm ve çocukları yaralamışlardır. K \ VZ'=T manya. bu vaziyet kaışısında lR0 Bir yo CU tayyaresi 
dir. Korkunç bir aofuk, harp imkl - Stavalr. istikametinde kuvvetleri- Röytn ajansının bir haberine gö- lokomotif ve 3000 vagon ayırıp g n-
nını selbetmektedir. rniz gilnde 4 kilometre hesabiyle 80 re ş'mal ve doğu cepheler· de Fin Hav:! tf h1 kesinden dereceğfoi Romanyaya vaqetmiştir. d · şt 
~o~a. 23 (,A..4) _ Rom!' "~ze _ kilometre ilerlemişlerd'r.. lcuvvetleri, _sovyet kuvv_etlerini dur. korkuyor Almanya m~mleketinde zaten nok - ~ mn, 23 (R d :o.> - !\I 

telefi Uç 4ört ıiltu~'uk baılıkJar al- Yiborg mıntakasınd• kıtalanmız Jlladan takıp etmekted r1er. k san olan nakıl vasıtalarını. bu suretle derıy h' \ f r ı ı p n iı 
' . '. . Amııterdam, 23 (Radyo) - Sabı dab k • lt l kt t · · s ı ·ı "I tında ~Uf - Fıp harbJ hakkında ha - günde 3 buçuk kılometre katetJnek Norveç ten ırele nhaberlere göre. . v·ı a ço aza mış 0 aca ır. cu a);}' r ı, 1 1 1 0 

"' 1 
h J kte . . . . ~ . Almanya ımparatoru Kayzer ı - Çe t"de R . 1. d k' 1, n kaz - 3 \ aı k d . .-fr f!f netretme V4t büıoq çep!ıe- surJ'tı.rle ~ıtmıı ~ılometre ı}erleJn4ş- Petcıamo n.oridorµnu ışgal etmiş 0 _ 

1 
. t , 1 . t d rno ı n usya ışga ın ı o · • ' J a ı.ıgr ' • ıze 

ler4' ~·aP.ılan Fin mulqıbil taarrµz- lerdif. lau Rus qrdusµ qa püskürtülmüQtür. he m' ka~ ~are erın akarruzuldn :n lonya arazisinden Karokovi yoliyle nak tur. Tan n de bulunan 11 
1 t . d 1 . . . • lcorkara , ıkamet etmJt te o UaU r t k . . R 1 .. te a· ·aln 6 k" . k t 
~n n~ fcebsın e Rus ann utradıfı he- Soyy_et k~talan FınlAndıyalılar(\a:\ Jtı.ıslar. takıp olunmaktadır. Heen - köşkünü hava tehlikesine kartı si _ 1ıy~ r.ap

1 
mkal ıçınh 11us1 ~1nndgo r ıl,- n ız 1 . ~ 1 (o\ ·' 1)11 ~)ıı-. Al l . 

2ımeti te arilz ettinnektedjrler. 18 zabıt, 1Q5 \'ilçQk z~b t. 690 nefer janıi mıntakasında, Ru lar, kar ilzc!- t . ti 8. rt ü erı zor 1.4 arın a e< ı me ı '1'11'\- er ııı, · "'- -· m t .. nız-

1 ı 1 . . . .. , gor a etm.ış r. ı~o a parası, çyqz I" d 'D 't"b 1 R d 11 k b lan s· "I · ·ı· t · ta ypn Jı°azete erının sureti malı- esır nl111ı~lar; 9 top. 300 mltralyoz, rinde do~muş halde tan.darla birçok fl . 1 t t urp \.\!"· DU ı ı ara omnn~·a an Al - uc n. "' n; ııı ·ı ayvaresınde 
su1ada şön4ırmif olduf.lan muhabir 21 havan toput ?22 }>oml>a tQım, harp mal .emesi, m torlu \•e::;n.t bı- 1 arın u muş ur. manyaya sevkiyat mt>selesi. arzu cdılen ~ul~~an yo~c~ıı· rılan sağ kalaııl:ır bır 
ler, darnıadafıııı~ bir vazifette ri - 8000 tüfek ve yedi zırhlı otomobil iJ- rakar~k r cat ~tmi~lcı dir. semer~i veremiyecektir. , ı~g l z g mı ·ı tarafmdarı kurt:mlmış-
cat eden Rµı yU"1YQI kollarından ve tinam etrrıışlerdir. Saılo cephesindeki Rusların vazi- Metakıa~ -=..:...·-- dır. 
bunları takip edtn kayaklı seri Fin - Rusların zay"atı 1.823 ölil ve 7000 yPti, miithiştir. ~ir Fin tebliğ'ne gö- Fransız kabinesi Tayyar.:?d• bulunan d' • r b"ş' 'cu-
lAndiya müfrezelerinden bahsetmek- yaralıdan ibarettir. re son taarruzlarda Ruslar, :J0,000 Fransız sefir.ile nun ttkıbeti hnkl.ıııd. b:r hab r ~hna-
ıedirler. F'nler'ıı zayiatı 20.000 ölO ve Rus- ölü ve yaralı vermişlerdir. Pnris, 23 (Radyo) - Frnnsız ka - mn 111 ır. 

bnnn~tn b'neai; bugün Eliza sarayında Cıını- G z•e,,, . , t Bothnie körfezine pdep yol §im - lar tarafn dan toplanan on }>in rara- r· ~· n h .. L b . . .. r, ı • 'nn tn""' m rı 1ıra -
di Pt!k aiır znyiata ufrıyan Sovyet hdır. Diğer b:r habere göre, Finlandiy,1 Atina, 2a (~ıırlro> - ffaşwım t'~-

1 
uı;reJl'ı. ~ run~.n ;1~;a~~tıudc top - f.ınd n yapıl 1 a · . ırm r an lıah -

kıtalanna kapanmı§tır. Ecnebi matbuat ve bilhaua lngi- generallerinden Yarenyüs Pol:tika 1wraı MetP-k::uı~. bı.&5iın lfrırnsıl sefıri ainmıf .'et haşkvke ıld a a ~:n n. um~ı etm kt"' rn hu a h.ly-
H b rilditf x 1 ı· F t l · s t t . . b" b. . 1\ır w ı.. ı.. • t . ı.. d' . 1 m vaııye a ın a verd g uzun ı-J er ve ne (ure, ya nız ız ve ransız gaze e en, ovye a- gazete.,ının ır muha ırıne Sovvetle- .>Aogray;ı {>§µlU e mıf Vt! ~:11 \ıııy e u- Jı t· di 1 k . 1 . t' 

Tainei mınukasında Ruslar muhare- arrueupun taıpanıi1İe JPUVJlff"k qla- rin zeqirli g:ız kullandıklarını ·söv le , ı.ın uzadıyn fi}. üşn.Uştur. z~ 8 l n eyere tasv~p ey emış ır. 
be ııhaaında lS.000 Glfl bırakmıılar- madığını hattA muvaffakiyetsl~likle ın;ştir. FinlAndiya mütehassısları ·ta. ı::: • • • M . k" h 
dır. neticeleqd t"ni biJdirm~ktedir. Bu ratıll~an tetk'k ed'len bir obüs, bu_ J' ıncı hst~ osıc 1 <lğ1r surette asta 

Londra. 28 (Radyo) - Buraya ge- haberler r.~ılsızdır. nu katı !urette isbat etmMir. Löndra, ~a (.A.A.) - Hava nezare- Bükre,. 2.~ ( A.A.) - KraJ,ov'd rından 6 ki : bul n ın 
Jen haberle'°' fGre, Jl•' ku.n,tıerf • Fin arazisinin lovyetler birliflne lsv~ç aazcteleri, Salla cepbeslnd"- ti, inailiı hava kın·banlarının 15 inci meyk»t bqlumnı e~ki Polonya cmnJrnr- rndığı t hm ·n o 
Finllndi~·ada U~ cepJıede de rfc!\t karşı bir ecnebi ılllbh taarruz mev- ki Fin muv14ffakiyetlnı b'lhassa te _ listesini aetretmiıU:r. Bu listeye na- reı.i Jıloacicki, ağır surett~ ha t .lun- tırı ma ın 'l i , n .:ır ew.i'eri de 
etmektedirler .• orve~n bildfrfld!· kil oldu tunu nazarı itibara almak 11 barltz ett'rlyor ve bu hllcumun, Fin- zaran ölen ve kaybolan zabitlerin ve mııtır, _ingiliz g n ·ı ,r n~ y ı·d·m etmişlerdır. 
tine 1'0--e, ş·ma1 cenhea1nde re~enfn zımdır. Bu sebeble llannerhe'm hat- landiyııyı iki parcaya aYll'mRk g'bf efradın adedi 48 i bulmaktadır. PUJl. eski Poionya devlet rci:ıinin ı - Tayyare, 5 ~ol· t V\ im ·et nt.:-ı c!iln 
'ok usun n ııotııklann çok tfddetlljtın1n Sfecdrfed ve Magfnot hatl,nn - mühim bir gaye için yapıldıtını kay- Harbin bidayetindeııbe:ı i hava kuv- ilf&l buzuruncla doktorla: arasında bah er '11 l:; • •r.cll·ı· ~ ed n hu~ 
•lme•nian Ruelarm harp CM&retf ta dan aıat> kalır bir J•l'l yoktur. dtdifor. vetleriniıı QYiatı 660 kifiail. ko~Ultaıyo~ )apılr.ııttıı:. 1ket etmiiti. 

et ) taa 
uyku Jirm 



bUi~~ALh.I< lzmır .'.)ıcu tıcaret ~m::'o!!;;ı~V 
o z OM: \ l •,.., c J Rı , ... d tarafından koc• E 
2158 K. T&ner 8 5012 50 497 Ç. Şerif Riza Ht. S 26 9 50 m e ffi UT i U gtı n an: b&11ndg dikılı ttS. D. Papanın ziyareti 

a uC6 jiro ve 3ü. 10 12 75 53 Ç. B. S. Alazraki 9 9 marada ithalat, ihracat kom:syon- dııva;.;~~-~:te :12,14 12 ci Piru, Perşeı .. be glnü ita 
hükümdar .arına iade-i ziyaret 

e :.,ecektir 

f>39 iızüm tarım 10 12 501 146 Ç. M. j. Taranto 7 75 7 75 tzmirde ikinci kordonda 186 nu - evde Moiz ale~ 7,24 

4Gl . Paterson 9 15 12 75 51 j. Taranto malı 8 9 culuğu itleriyle uğra"'an (A. Mateis t:ı e ı ıgı .:ı. 
14 33 444 il. Alberti 1'2 25 12 7::> Ye şür~kası) komandit şirke~inin fes. ve .saatt~h.'~\U~l-•• --::-'---:"; ____ __; 

263 öztürk L. tir. 10 25 14 747 yekun hine mütedair beyanname tıcaret ka jen ale) Nüahaaı her yerde 
224 M. H. Nazlı ıo 13 75 172879 eski yekun ııunu hükumlir ne göre sicilin 2606 v~ kara~ ~'nü geçmis nushala:. \man\ 

•1 d"ld .• · s ne talık ~ 214 1\1. Beşikçi 7 25 13 numarasına kayt ve tescı e ı ıgı • 
1 8 

k 
173 26 lT k A •ıA 1 1/940 sa ı a 2~2 ş. Remzi ıo 25 13 6 • l'e un ı an o unur. • d :;ınar 

Roma, 28 (Radvo) - Papa 12 inci edecek kıt.aatı teftiş ve Krir.al saray.ı- 124 s. Erkin 12 50 13 1 B gun al') mrm \...,,,. 3} 
Piyu, bu ayın 28 inci Kil!ıii sabahı sa· na hareket eyliyecektir. Papa, Vatı- llö P. Klark 11 75 11 75 Gayri menkul malların açık artır- - eve n .,am-> günde saatr'~.\ suıB \ Paris, 26 
at 10 da ftalya kral ve kraU,.e.sinin zi· kandan ayrıJırken. toplar ahiıırak ha· Ho M. Alaluf mah. 10 50 10 50 nıa illnı D. No. 939/487 İzmir aicilli ticaret memurluiu ya V(·kiileten mahkemed :;ı bildiriyor 
yaretini iade edecektir. Program he -1 reket saatini bildirecektir. Kral ve kra resmi mührü ve F. Tenik imzası lunması aksi takdirde m~ Almanlar, 
naz neşredilmemiştir. Buna rağnıen; içe, Krinal saravmın kopusunda papa - 530!:> Menf'men icra memurlutundan: LJ kabu: cdilmiyerek gıy<ı.l- · · :·~::..-ılUI. devaı 
ı>apanın, Vatfkan hariciye nazırı ~fon yı karşılıyacaklardır. 378661 Acık nrtırma ile paraya çevrile - oe\' a :1n3 ffi ~ kemeye devam edilo' 1 t;°'ransız 1 
Sinyor ?ıb;Jiyona, italynnın Vıılikan · Roma halkı, napanın istik hali için cck a-ayq menkulün ne olduğu: Bi - 1zmirde ikinci kordonda 186 nu · :ıun tebliğat faslına ~olan dil 
nezdindeki sefiri Dino Alfiyeri ve Va- büyük hazırlıkl?r yapmaktadır. O ~tin, 383!J70 ı-i (5344) diğeri (5700) M. M. ikı mnradn icrayı ticaret -(A. Mateis ve mrkamma kaim olma müşlerc 

·ı ·ı Rom b tan bas b aklarla donatı! ,Jarı;a t&rlanın 4 de 3 h ·ssesi. şüreka~ı) - k mandit şirket şerikle- yet Ban olunur. 3ir buç tikanın Roma nezcPndeki mümessı i ; e a aş • .a :ıyr • No. Fi. k R" M ... · 
kardinallar ve birçok kalabalık papaya caktır. 7 8 60 Gayri menkulün bulunduiu mov - rJndeıı komanditer şeri ışar a ~ mukim Antuvan ?tfateis v... 2tli bır 
refakat edecektir. Saray arabaları, Par:s, 23 (Radyo) - Siya;,i :neha· 8 9 60 !~i. mu hailesi, sokağı numarası: Ba- isin 15 7 1938 tarihinde vukuu ve d('de 5 numarada mukim A ticata 1 

ı:ıren.sleri, Mussolini ile hariciye nnzı- fil, papanın iı:ulei ziyaretine b:iyük P • 9 lO 50 utçık köyü aksu mevkiinde. ı'atına mebni vari,..lt:ri bulunan b·z Mateis m olup bizzat vaz eJ n Deniz 
:rı Kont Cianoyu ham:l olduğu hald<' hemmiyet atfelmek1eciir. 1870 senes·n- 10 12 50 'fakdir olunan kıymet: Beher par- z rde mahalli ikamet ve adresleri ya. rinden ~ahsı imzalan n oirk ,en kesif 
istasyona gidecek ve papa; hususi tren '.ienber! hiç bir pııııa. hiç biı- kra'u iadei 11 14 60 çanın tamamı (120) ıer liradır. . z.lı v~r€s~nin :ıza ve muvafaka;i~l~ ması HE• temsile mezun şerik An t:nreleri, 
den çıl1ıktan sonra selam rt:.snüıi ifa .ziyarette bulunnıamıstır. z AH 1 R Eı Artırmanın yapılacağı yer, gün , mezkur ~urketı 31/12/1989 tarıhın. -.an Mateisin bu sıfatla vaz edec mağa mu 

30 ton arpa 8 75 ~aat: Men emen icra daireı:ıinde den ifbaren feshü iptal eylediğimi- imzası tasdik kılındı. Bin dokuz y Lo d 
Saf iar s .. ışı yor Batan g m l er so ç. fasulye 17 21ı1/NO cumartesi günü saat 11 de zi ve işbu trketi münfesihanın bil • otuz dokuz senesi birinci kanun·,.. .: ~e 

Ç N h cümle matlubat ve zimmeti ve un - r.ın yirmi birinci perşembe gi' . 
- Battarafı 1 inci aa if .. d~ - Londra, 23 (Rııılyo) -- Paspie adın- 21 

· 
0 

ut 8 622~ 1 - lşbu gayr: menkulün artıtm!l vanı bu kerre yeniden teıekkül eden 21/12 r~ 
haaaa d

0

kkate 1a1andır. Belçika ne da 8300 tonluk ingiliz vapuru, bugün lO ton Kendir T. 8 "' şartnamesi 29/ 12/939 tarihinden i · ve tescil muamelesi derdesti icra bu. T. c. yor /ar• ,.ın 
Hollanda talihlerinin b:rbirine mer • şimal denizinde torpi:lere çarpmış ve 

12 
ton P. çekirdek 8 5o tibnren 989/487 .:ıo. ile M~nemen ic lunan : İzmir ikinci noteri Zek Jn 

but bulundujunu, ikiainden birine batmıştır. Ayni akıbate uirayan Te - iHS D. pamuk 48 62 7ts ra ılairesinin muayyen numarasınd~ A. MATEİS ve ŞÜREKAsl mfJhiJr resmi ve imzası ... T · 
d 11000 kilo anason 42 ı t ' ıelecek bir taarruzun ayni zaman " kestor adındaki Danimarka vapuru- herkesin göreb lmes· için açıkt r. • Kollcktlf ş~rketine devri temlik ey. Urnumt No. 5106 

h ı k 1 PARA BORSASI ın. diterini de kurban etmekten a i a • nun 18 tayfası da boğulmuştur. lAnd:ı ~·azılı olanlardan fazla ma u • led ğimizi ~yan ile keyfiyetin tes. Husu~i No. 6164 
11uyacaimı artık çok iyi takdir et - Paris, 28 (Radyo) - 1340 tonluk Sterlin 6·21 mat aimak istiyenler, işbu şartna.me c ı ve ilanı zımnında aıağıdaki fm - tabu beyanname suret·n 

ı Dolar 130 86 'i 
lllit bulunuyorlar. Lister adındak! isveç vapuru, şima · yo ve ~39/487 dosya numarasıy1!! zalarım1zın tasdikini rica eyleriz. miz dos~ asında saklı 21/1 

Diier taraftan lançle Noneç de denizinde torpiller~ çarpaı:ak batmış· F. Fran~ 2·9222 ıııemurlyetımiz.e-111üracaat etmelidir. İzmire bağlı Bornovanın İsmet lnö- ril: ve 6106 umumt numaral 
1 · Liret 6 70 

'bot durmuyorlar • Uzun aene er tır. · 2 - Artırmaya iştirak için yuka- nii caddesinde 11 numarada mukim uygun olduğunu tasdik ederf ı. u ı k İsviçre F. 29 1475 d 
l;>Of durmuyorlar • zu naene er Lonılra, 28 (Radyo) - Lon et a- · rıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetin I! Antuvan Mateis ve ayni caddede 5 dokuz .vüz otuz dokuz senesi 

Florin 69 0075 ınüttehid bir idare altında yaf& • dındaki 1662 tonluk ing!!iı vapuru, · pey veya milli bir bankanın teminat numarada muk m Antuvanet Mateis: kanun ayının yirmi birinci p 
llılf olan bu iki lskandinav h6- şimal denizinde torpile çnrpmış ve bat Ranmark mektubu tevdi edilecektir (124) lmza okunamamıştır. günü. 
kumeti kendilerini hem Finiklb- mııtır. ~;~~ami 21 ~96 8 - İpotek sahibi alacaklılarla lmza okunamamıştır. 
diya.._ uaaaan Rua tehi e - Stokholm, 23 (Radyo) - lıveçte I ... eva O.t. ~ iifer allkadarların ve irtifak hakkı l'murni No. 5106 
•İnİIJt hem de cenuplarında homur· tutulan b:r istatistiğe gpre şimd:ye kn· l.&~."' Jahiplerinin gayri menkul üzerinde- liusuQi !\o. 6 64 
dan&JIAktan hali kalmıpaa Alman teh- dar Almanlar tarafınrlnn 34000 ton - Çekoslovak kr. l<i haklann hususile faiz ve masrafa İşbu 21/12/ 939 tarihli beyanname 

Pcceta 13.6826 like,tııin ayni zamanda tehdid et - luk 18 isveç vapurn butırı!nu~tır. Ay- Zloti dair olan iddialarını işbu ilan tari. altındaki imzaların zat ve hüviyetleri Onbeı kuruşluk damga rımin durm 
:tıeıc,e oldutunu takdir etmeie bat- rıca 9 vapur mayiııt' Çllrpmı!}, sek!zi hinden itibaren yirmi gün içinde ev· dniremi.zc.e maruf .• Rornovanm İs -1 İzmir ikin.ci n.oteri remsi nf,ıehı"r ,.e F 

21 12/939 
İzm ·r ik:nci noteri resmi m 

ve Zek· Ehiloğlu imzaı 
21 1. Kinun 198 

' 
Pengfi 2S.682ü J ~ • 

am• bulunuyorlar. batmıf, bir vapur da kafile halinde Ley 0.966 rakı milsbteleriyle birlikte memuri· met n•J~~nde 11 numar!,?a _ve ~kı E~ilu ~s~ }{urele· ve tn 

ea, hafta evveline kadar devam et- seyir ederken yapılan hücum erna - Dinar 3.1575 yetimize bildirmeleri icap eder. Ak- Tstanbul P. T. T. Mu·· du·· rıu·· ... ~bdı:.:_ zi·)n·aefı 
nıit •lan Alman matbuatının tiddet- sında tahrip olunmuştur. Batan ge· Yen 

31
.
045 

ıi halde hakları tapu siciJiyle sabit .... 
li n~ab ~lladen lsYeÇte bir ka- milerfn 400 kitillk müı·ettebatından a7 bveç Kr. 30.8275 olmadıkça satış bedelinin parlaşma • ğünden~ 1 
hine buhranı basıl olduiunu ve ne- si ölmüjtür. Ruble sından hariç kalırlar. ıım.-...-,--j 
ticede hariciye nazın Sandlerin ik - 00000 ESHAM ,,. T.AJ.fVfLAT İdare müstahdemini için 6160 takım elbisenin yaptırılması işi kapalı 
tidar mevkiinden uzaklaımak zaru· il !3~yan vapW"U t1.ınW' 1983 i~raml.,eti Ergani 19.70 4 - Gösterilen gilnde artırmava. iş 'Zarf ıısulil ile eksiltmere konulmuştur. Eksiltme 5/ 1/940 tarihine raslı' 

• d kald h u k" ~ J tirakj edenleıı artırma Rartnameıııınl ,. il be b- . . . J 
retan e lfmı enuz ımae unut· d. okurnut ve lüzumlu malOmat almış yan o..;.ım~ g~n .. saat on .şte uy~k postahane bınaaı bırıncf katta topla-
nuunıthr. Dfi.., taraftan Pinl&ndlya e 1 iyor B 1 f • • ve bunları tamamen kabul etmiş ad nacak mudurluk alım satım komısyonunda yapılacaktır. Muhammen be-
lizerine çöken atır felaketin yarın Amsterdam, 2S (A.A.) - Bir ma • ll g' a • S e l rt \'e it bar o un urlar. :lel 93095 lira 30 kuruş muvakakt temir;ııat 6~ liradır. 1steklilerfn bu 
buradaki i9ini bi~irir bitirmez İsveç· yine çarptıktan sonı tl Hol!and:ı sahi· Ri ·s ·cumhurumu!'a arzı 5 - Tayin edile~ zamanda gayri aptaki 'art11ameleri 283 kuruş mukabilindE; aJnıak ve muvakkat teminat 
le Norv .. i rahat barabcatını kiı.. Unde karaya llturan itaJyırı bandıralı men~ul Gç def"a. baaınld_ı~tan sonra nrıtıı yaptırmak üzere çalışma günlerinde :meıkftr müdürlük id~re ka • 

_.... d s h L--:ı L_ d ..ı tt• en çok arhrana ıhale edılır. Ancak 1 1 k . . ee te,,....... e emez. on auwr ere - - Cumiteas vapurunun bordas:n a aı<ı- ve·.Ja e ı b d 
1
. h k t• em evazım ısmına eksıltnıe saatmdan bir saat evvelıne kadar Jcanunuı 

k 1 b hrı.-· k • • b f d" artırma e e ı mu ammen ıyme ın . . ı ına u te 
1-rı ço ıyı vnyan lan bir rahney! tık:mıak için sar e ı • Ankara 23 (A.A.) _ Bulgarista- yüzde yetmiş bel)ini bulmaz veya ~a- arıfıne göre hazırlamış olmaları lizım ge~n mektuplan, teklif m~lctubu 

iki ldlçük lakandinav hükumeti kuv- len gayretlere devam edilmekted!r. Vu- ,ın Mosk~va elcili~ine tavin ecHlen tış istiyen alacağına ruchanı olan di- 989 senesi için muteber ticaret odası vesikaaı muvakkat teminat mak. 
Ye~ anc-!' lttiha4 ile haaıl olabile- purun bundan .sonrn bir _romörkörle o\nkara elçisi n. Krfstof, bugfin saa• ier alacaklılar bulup ta bedel bun· buzu veya muteber b:r banka mektubunu havi olarak yukarıda ismi ge
cefıni yeaıdea diit .... ie baılam19 - Vessingene çekı!m~.ıH düşünülmekte - 16 da ve Çanka\•n kö~küncb reisicıım- !arın o gayri menkul ile temin edilnıiş ·en komisyon başkanlığına numaraıl makbuz mukabilinde tevdi eyleme-
lardır. Demek kl Belçika ile Honan- diı'. - "ıur lnönU tara.fmda~ kabul edilerek alac,klarının mecmuundan fazlaya eri ilan olunur. 20 24 28 2 4608 
dadaa aonra lneçl~ Norveç de saf- Vapurun italy:ın mürettebatı sag ;uzı veda eylemiıtir. r.ıkmazsa en çok artıranın taahhüdii 
ıa~ .,1otbnaak 1uzwnun11 ıu..t. ve salimdir. baki kalmak üzere artırma on be!! Defvet Demiryolları 
nıııtlr. Comı"teasın ir.:u\adma gönderilen Jlloe/ he dı·vQ/erı· daha temdid ve on beşinci gflnü ayni 

l Y ı saatte yapılacak artırmada bedeli !a- •• d •• ı •• v •• d 
Biltln •u allmetler bitaraflara Maao adındak: Hollanda vapuru 'l..4 p · l tıı iıstiyenin alacağına ruchanı olan IDll Ur UgUD en: 

kartı takip ettikleri ei,.aaetin hatalı karaya otunnuş::ur. Vapur bilahnre ar.sten m· yon arca pa• diğer alacaklıların o gayri menkul 1 - Yüksek tahs"li :kmal etmiı olanlardan 86 yatını ceçmemı, ol 
oldutanu Almanyaya anlatmaia ki· yüzdiJrülmüı iıe dt! hasara uğramıştır. ketler C"'ph ~ye gı" d=yor ile temin edilmiş alacakları :necmu- . 

1 
t k 

1 
d k f h b 

f -~ k • h'- Gl k undan fazlaya çıkmak şartıyle, en mcık •', J§ e me mer ez erimiz en otrenilece ~rait ve cvıın ı n·.ı ı 
ayet 9Uffe ma, "' zannetmiyoruz. Londra, 23 (Radyo) - a~ ov Paris, 23 (Radyo) - Noel yortusu çok artırana ihale edilir. Böyle bir lunm:ık şartiyle hareket müfıttifi yetiımek üzere müsabaka ile mua 
Alman zihniyeti tamamiyle kuTitet. limanına mensup 4434 tonluk Grısll!y mUnaaebetiyle milyonlarca Pllket he- bede,1 elde edilemezse ihale yapıla - vin milf ettiş alınacaktır 

ten mtllhemdir ve kunretle meı'bu _ vapuru, tahmin edildiiine Jöre bir diyeler toplanarak cepheye gönderil. maı ve .sat1e talebi dUıer. 2 - Musabaka Ankarada D. D. Umum müdürlük merkezinda 
dur. Alman aiyaaetinin deiitebilmesi mayine -;arparak hasara uiramış , mektedir. Londra halkı da; tatlılar, . · . . . 6/1/9..10 cumartesi günü yapılacaktır. 
için evvel emirde deiitmeai lbUD. emi, dilıı lngilterenin şark aahille· muhtelif hediyelerden mürekkep bin- 6 - Gay;ı menkul kendı•ıne ~ha· 3 - lstckl lerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere matlup vesaik-
aelen teY i!te bu zihniyettir. g. d k" limanlardan birine ıötürill· lerce kutular ıröndermiştir. le olunan. kım~e derhal veya ve.rılen le en nihayet 4 l '940 tarihine kadar Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR rm e 
1 

mühlet içınde parayı vermezse ıhale Afyon. İzmir, Adann, :Ma aty~. Balıkesir, Kayseri ve Erzurum işletme 
müştiir. Romada Noel hazır'ık'arı kararı fesholunarak kendisinden ev· .. dil lilkl . . . t"d ,

1 
,. t t 

1 
.. 1 ~ 1 * . . ve! en yüksek teklifte bulunan kim· mu r erımız<? ıs ı a , P muracaa e me erı ı an o unur. 

umum 

. , Roma, 23 (R~dyo) - Noel arıfcsı ıe arzetmiR olduğu berlelle almata 22 24 26 28 4630/6480 Bulgar hey' eti Am~r.ka memnun odu 'Jlmak milnesebtıyle yarın pazar olma· razı olursa ona, razı olmaz veya bu. - ' 
, • • Tokyo, 22 (A.A.) - Tokyodaki A- sına raamen bütün mağazalar açık lunmazsa hemen on bet gün müddet. Bütün hafta izdiham ve yer bulamamaktan ıöremiyen ve bir daha 1 

Moskove ya gıdıyor merika mehafili japunyanın Yanace- l'lulunacaktır. le artırmay~ _çıka1 ~lı? en çok artdırka: ırörmek istiyen muhterem müdavimlerinin israr ve arzulan U:ıerine 
' · na ihale edılır. kı ıhale arasın a J 

Sofra, 23 (A.A.) - Kral B0ris, den Nankine kadar olan mesaf~ dahı- DOK TOR fark ve gecen giJnler için % 5 ten s· .. d.. . t. YENi d 
kalabalık bir heyt!Cin başında bngt!n tindeki ıeyrisefere yeniden m~aada hesap olunacak faiz ve difer zarar· ıne'!'Q mu Ur~ye l e 
Moakova7a hareket ede.:ek olan maliye etmek hususundaki kararının b;rle!ik BEHÇET UZ !ar aynca .huk.m~ hacet kalmaksı: Harıko.lar harıkaaı 
nazırı Boj:ıotfu k.tbu: etmiştir. Amerikanın memnuniyetle karşıladıgı- zın memunyetın:ıızce alıcıdan tahail 

. Nazırın r~yasetmde :Moskovaya gİ· nı teyid e~;ktetrler: ~ak~t d~u p~:: Çocuk Ha•talıkları 1°1ı~~rp::::~~:;i3!!enku1Un 4 de 8 lllarie An toinette 
cıecek olan eye: So\·yeLfor birlii'i ile Jirin Amerı 4 tcım~tı zımn -. h" e i ·ukanda österilen 

27
_
1

•
940 

lFl~ 
Bulgaristan ara11111Ja bir ticaret ve ~ik tesirleri olacııi(ı ve Amerık:tnın Mü\eh 1$Sl•I 't ıs~h~ J M g . ra memurluğu 
aeyrüsefair. mnaht•cıes• akd" f ... in m" ~indeki menafüne hakikaten ·tekabül • adrı ınde. ben~JmA en ıc öt ı·ı n ar 

• • ... u • • 1 Hastalannı 11.30 dan bir& kadar 0 asın a ış u 1 an ve il s er e -
z.-ıkereye baş'ı.yttcakt:r. •ttiği şüpht>h ıcörtl Uyor. BPyler aoka.ıı.ınd·- Ahenk matbauı rt · d · · d atıla 

2 F/LM 
BiRDEN 

Kültürp:ırk ~inemcısı 
~ugün şah ne b·r program 

takdim ediyor 

Yeni evlilere hayatın kıymetini. .• Çalışmanın zevkini .. Çocuk sevıfsinr 
ötretecek senenin en güzel aşk ve ihtiras filmi 

Bir biri için Yaratılmış 
(LE LIEN SACRE) 

S.,,.Ollenl•: 

C-rol Lombard ı:e Jameı Stevvart 
AYRICA: 

HALK DÜŞMANI 
Ve jurnal ve Miki 

~nslar: Her riln Birbiri için yaratılmıı 2,2a-6,80-8 da 
H~k için 4-7,40- da -

• - tırma şa namesı a ır~sın e s -
11(n1 rıf1" k"bul eder. cağı illin olunur. 

1 ayyare sineması 
Bugün iki bilyilk film bird~n 

Sehhar - Sıcakkanlı - kendi gibi ı.ıes· de gilzel ve daima cevval İspflnyol 
yıldızı 

lMPERlO ARGENTİNAnın 
Endülils (eceleri :!ilminden sonra çevirdiii en güzel eseri 

SPANYOLITA 
Dünyanı~ c."okuzuncu harikası 

FRANKŞTAYNIN OGLU 
Fransızca sözlü 

940 ıenes'nin en heyecanlı ve korkunç filmi 
Ayrıca· Ekler jurnal son dünya hadisatı 

Oyun saatleri 
(Uergün 

Spanyol!ta (Cumartesi pazar 
Frankştaynın otlu~ Her gün 

5-9 da 
1-5-9 da 

8-7 de 

Filmini bir kaç aUn daha yeni iliveai ender tesadüf edilen !ldDal 
bir ıaheaer olan 

ESRARENGiZ KATIL 
Filmini göst.erecektir. Bu fırsatı kaçırmayınız 

EL.HAMRA Sinemasındcı 
Buaün 

Nefis vı harikulide bir mevzuu, gö&ler kamaıtıran §&hane bir a-üzellikte 
i;aTPRil -14\n 

Tabii renkli §aheser 

Küçük Prenses 
FranRııca s6zlU 

Başrollerde: SHtRıEY TEMPLE 

SHİRLE Y TEMPLE 
Richard Grenne - Anita Luise 

Seanslar: Her gün 2--3,30--5,80-7,S0-9,SO da 
Cumartesi ve pazar sabah 10 ve 11,30 da ucuz halk seansı. 
Dikkat: Yalnız bu akşam 7,30 ve 9,80 seanslan yoktur. 

j 
:nlıırı 



ruhasebe, hususiye müdür üğün"'en: 
Yilfı.yeti Kazası Kövii l\Ievkii .:\fosahai sathi;-esi 

!stanbulun 1111..,ııur piya
nisti Bn. SAL\IE 

lzmir 2 inci 
Beyler.sokağı 

TAFLAN 
GAZiNOSU 

Tüvkiye ses 
birincisi 

H. Burhan 

Evsaf 

Sesyı~mızın 
İdaresindeki mus:
ki san'atkarların

da:-ı mürekkep 14 
k~şi iik b:r heyet 
her gece icrai te-

Bqyan MUZAFFER 

rennüm etmek
ted r 

Bu ilahi ses kraliçesim dinlemek 
fırsatını kaçırmayınız 

3 - Tahmin edilen tutarı 22230 lira 20 kuruştur. 

4 - Teminatı murnkkata akçası 1668 lil'adır. 

5 - Şartnamesi hC>r ııün komisyonda göı··ilebilir. 
G - İstekliler ticaret oda!'tında kayıtlı ulduklarıırn dair •:esi!'a gös

termek mecburi~·ctincledirler. 
7 - Ek::ıiltmere i~tfr.ık edecekler 2Hl0 sayılı kanunun :ki w ikünrü 

ma<ldelerindc ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif ;nektuplı.ıını '.hale saatından en ~ız bir saat eV\'Cl komis-
yona ıerrn ~ lıulum" ki ardır. 12 17 19 24 

!:mir lı cazım uı1 iılitji srı'ııı alna lamıisyoııııiıd<uı: 
120 ton kuru ır.:::ulya i 1 040 perşembe günü :,mat an dörtte İstanb:.ıl 

levazım nmirHğ'i satın alma kcmisyonunda müteahhid ıwın ,.e hesabına 
2çık eksiltm~ ile ~dınac·aktır. '1 < hmin bedeli 21000 lira ilk bnıinPt: 1575 
liradır. Şartm.me ve ııumunc.si komisyonda görülür. İsetkl]er.n belli sa
atta kanuni vcsikalariylc beraber Tophanede komisyona b'eımcleri ilan 
olunur. l!J 24 29 2 4;J81l 

Bornova aslcc·ıi safın aTma krımisyommdan: 
1 - Ödemi~ ihliy:ıcı için (7500) kilo sığır eti a~ık eksiltnıeye kon

muştur. 

2 - İhalesi 2:> 1. Kan. 930 pazartesi günü saat on birde İzmir Borno-
va a::ıkeri ::ıat ın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen umum tutarı 1875 liradır. 
4 - 'reminatı muvakkata akçesı 141 liraclır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda gorülebilir. 
6 - ' tstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 24fl0 sayilı kanunun iki ve iiçünc'1 

maddelerinde ve şartname::sin<le yazılı vesika ve teminat mek
tupları ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat et-

meleri. !! 14 19 24 4191 

lzııdr ıc:.:u.:1111. aNiı'lıği satın alma knnıi.~·ynmııı.1 ı,!: 
İhRle günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birliklerin ihtiyacı için 

96 b.in kilo kırmızı mercimeğin tekrar kapalı zarfla mLinakasası yapıla
caktır. Zarf:<.r komisyona 3/1/940 çarşamba günü ~aat orıcl!I. verilmi~ ola
cakta·. Beher kilo:ıunun muhammen fiyatı on yedi kum~hır. İlk teminatı 
1224 lirP.dır. hteklilerin belli gün ve ı-ıaatta bir saat evveliM kadar Fın~ 
dıklıda komutanlık satın alma komisyonuna teklif :nektupıarmı vermele-
ri. 14 19 24 !W .f:i4 l 

Elektırik 
. .. . . 

mal?ınıstı aranıyor 
hmir leı·azını amirliği satın cılnıa komisy,ın11nda n : 
Topçu birliklerindeki elektrik cihazlarında kullanılmak üzere elektrik 

makinistlerine ihtiyaç vardır. Yıiksek ücret verilecektir. İstekli olanla
rın elıerindeki vesaik ile birl~kte Mst. l\Iv. 2 inci şubesine müracaatları. 
22 u 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

4650 

faze) temiz, ucuz 

l&ç 
Her türlü tuvalet 

cesitleri , ... 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanes · 
Başdurak Büyük Salepçioğlu ha

nı karşısınua. 

l zmir muhasehei hususiy e müdürlüğünden: 
Kıymeti 

Tahrir N. Mahallesi Sokağı Numa. Nevi Lira Kr. Me::;ahası Mükellefin ismi İhbarname numa. 
Ar 

31 Bayraklı Menemen C. 52il Arsa 60 00 2 Con Depola 23 60 
Tahrir ve ihbarname kayıtları y!.lkarıda gösterilen arsanın sahibi ecnebi memleketinde olup maha!li ikameti 

tayin edilemediği cihetle tebligat yapılamadığı şubesince zabıtla tevsik edilmiş olduğundan ~6!12 sayılı kanu-
• ~n 10 uncu maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 4677 o . 

ne 'h.u. 

ı'lca ~ ta" 
, nvkıı airnır.ı 

Bol f s rk ... U cuz /şı R. 
Temin eder 

Ma Tevlfök 
BA lrKEN T 

Peştema'cılar No. 73 

Telefon 3332 

ETALLUM 

t..f)\'.ı ... ~. ·~ • 'f ... 

'ıj. 

24 Unuu.nell 939 fi AZAR 
- ti 

Aydın vilayeti daimi encüme-
.. ., 

nınaen: 
Tutarı 

Lint 

Tahmin kıymeti 
Beheri 

Lira 

ı . 

Adet Cinsi . 

K. 

2600 6 50 400 . İki kişilik okul sıraıı 
Yukarıda cins ve müfredatı yazılı dört yüz adet orta boy ilk okul sı

rası 4.1.940 tarihinde ihale edilmek üzere yirmi llÜn müddet!~ eksilt
meğe konulmuştur. 

Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün İzmir maarif mUdürlüiüne ve 
Aydın maarif müdürlüiti kalemi ile encümen kalemine mUracaatlan 
ilan olunur. 18 -21- 24- 27 

Izmir Defterdarlığından: 
Salihlili Emin oğlu Süleymanın Basmahane şubesine emHl.k :satış bede

li borcundan dolayı mutasarrıf olduğu !smetpaşa mahalle:3i ikinci ytik~k 
sokağındı. kain 4 sayılı ve 400 lira kıymetindeki ev tahsili emval kanunı.ı 
hükümlerine tevfikan haciz edilerek 21 gün müddetle müzayedeye çık ... 
rılmıştır. Talip olanların 5-1-940 cuma i'Ün\i saat 15 de vilayet idare he-
yetine muracaatları ilan olunur. 17 24 2 4580 

·--- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En müşkülpesendleri tatmin edeeP.k derecede mükemmal olan lokAn
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz. temizliği ve nef&•~ 
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir . Mevsim münue
betiyle t:.cı temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmi~lerdir. Teşrif t:!d• · 
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 
• IBRAHIM ŞENNUR 

i thalat tüccarımızın dikkat 

.. ' 


