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Abone ~ 1400 kurıa! 
Şartları ~ Alb 7lıfl 800 kurut 

Yabanrı me.mleketlPr i in 27 liradır 

tDAREHANE: fk!"lci Be;v ler sckak lzmir 
Tlf. Z-176 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 

(ANADOLU) Matba"aıında baıılmıttır. 
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29 uncu YIL 

No. 8042 
Pazartesi Sabah: 7,24 

25 ~ğle :12,14 
Kel. Evvel ikindi: 14,33 

H er giın sabahlan lzmirde çıkar siya~t gazetedir J 9 3 9 Nüıhaıı her yerd 
Günü geçmis nushaln\\ manl 

varında Esraı·engiz ina'f~.~;:~o6r, 
-, 
J3Zl 

• • 

1 Kar rırtın usların· 1~:~~r~:;b. 
, - ~ ' ,..t!n kesif bir 

Ruz 
ile Ruzvelt sulh hezimet· · tırıvor'.t;~;:;,f 

çaf zşıyorlar R us esirleri, dikkate ş yan haberler veriyorlar. rl~:~ 
Pap 

• • 
ıc n , 

F in ler, kaçan düşmant takıp ediyorlar 
Amerika Cıımhurreisi, bu maksat için Papa nez

d ine fevkalad,e bir mıırahhas .. tayin etmiştir 
oma, 2 4 (Radyo) - Papa 12 in- ı 

.,iyu, bua-iln kardinalların tebrik
ni kabul etmiş v e bu münasebeti~ 
l ettiği bir nutukta; Avrupanın 

., \·ermek !.ikrine yaklaştıracak mahi -
y eti ladz vlması bakımıııdan dığer 

ı şeflerin hepsinin faaliyetin en çok 
daha mne:-sirdir. 

Hd;;iı ki, 24 (A.A.) - Şidue-tli kat· 
fırt1rıaları Finlandii anın ~imaı ~itt'p
lermdeıı kaımu k:ırışık b'r h,ıJd~ ri
cat etmeklt' olnıı Sovye1 kıtaatmır. I 
he.:met'11i bü~bı.ituıı vah 'm e•ıtlir
mektediı. Fu'tınlar her türlü ve,·uit 
v~ 'aş~ ~ı'H.tldel~rinden mahrum olan 
bll kıhrntın -:-ark hududu tar: :d~ lfl 
k~ıidileı· ıı~ lazım ıne,·adı almal ı.rı 

r uzanan 
geçmi::t 

~:e faaliy 
skm te 

ün harp h a linde bulunmasından 
duydı.;ğunu söylemiş ve totali· 

zihniyetlerle kilçuk devletlere VU· 

ulan tecavüzleri takbih eyledık-
sonra, milletleri idare edenlerin, 
n ihtilAflan sulhan halletmelt?

' hakka saygı göstermelerin· ve 
hlarını bırakmalarını temenni ey
iş. sulhun bir an evvel iadesi için 
ubulacak mesai hakkında Ruz
iıı k endis'ne gönderdiği mesajı ı.>· 

nuş, bundan dolayı rnemnuniydt 
duğ'unu beyan eylemiştir. 

torna , 24 (Radyo) - A lakndar
a söylendiğine göre, muhariple

ulha yanaştırmak için papa ile 
velt nresmda f'Sash bir plan ha
anm1ş ve Ruzvelt, bu mnharl iç:n 
"kana husu::-i bir mümessil •ön -
miştir. 

1 Vıışhıgtoıı, 24 ( A.A.) - Reisicı•m 
hm B. Ruz\ elt biri Amerika prote.
t~n Kı1ise4 i rtı::dne di~eri Arııı:rika 

- D vamı 3 ncü Sahiferlc: -

imk ıııını vrtad. n kaldırmaktadır. 1 r 
nııJ.lnc!'nllılar Fiıılaııdi) n _ ~un·eç 

1 
hur udundıın çe;dlerck şımal buz vl:- _._.,,.,~ r,------------, y:.P ·una ) llZ kilometre nıe<ıaft'<İl! 

l\1i I 1 Sef 
.!> 

· A t y<nş'arını takip ettiler 
Ankara, 24 (Telefonla) - .Milli 

Şef lnöııü bugün iputlrornu teşrif 
bu~ urmuşlar. at yarışlnrını takip 
etmişlr~rdir. 

Graf Spee 
hala VUnt}'CJ" 

kı.i·1 Ko,i 1.it:!l'\ • ka:rnb .. <ııırn va:;ıi ol
mu o ıı. 1 !::io\ ~et kıtaatını tal( ~t -
meJ tedir. 

Heb.ııki. 2.J (A.A.) - Dun ezelim 
le Viborgds. Karbte. Bara~ondda 

muteaddid ha\ a tehlike~i işaı·<>tleri 

ver·ım:ştir. FinHlndiyalıların bir ve
ya ki ':io\ ,·et tayyaresi düşürdüklerı 
);öyleniyor. Hiçbir askeri ehemnıi,\·eti 
&rutmiymı ve içinde a<ıker bulunmı- iş 1 i(l 
'-:an bu mıntaknların tayyare hücu - l:t•ıd" 
l'Tl ı ıı--n lt"'UZ {utulma ı anlaşılacak ta. rruz 

"e\'york, 24 (A.A .) - Nev:vork J:'epa 12 inci Piyu 

esin hnber YerdiğJne göre: !arını ka~·detliyor. ~Iuharip devletlerin 
aylorun tayini Vaşingtonda Rm·- b'r ulh koı f'erun ı akdetmek hu n
·n ~mlh leh "nde yeni bir teşc bbüs ~un da samim1 arzu besliyorlar:.a B. 
acagına delil sayılmaktadır. Bu Tayloı un t yinini ~e,·inçle karşıla -
>te Yaşingtondaki diplomr' ıar - 1 ak.rı ·:ı.:rza eclec.:eği de ilaYe olun -

l 

Arttırılmıyacak ve ordo masraı ğeır .. uı· 

pek çrıcuğunun ilkbahara kadar ınakhıdır. 
1i durticlurmak imkanı buluııma:r.- Filhakik. Ruzvdt ile Taylor ara
ıtrp afetinin bütiin Avrupayı alt- sında me~hİ b"rliği ,.e hu iki büyük 
edeceği mütaleasındı\ bulunduk- ern:r~ti ::rıuharipleri haı"be ııihayet 

Almanya- us ya 
Doğrudan doğru·ya demir}·olu 
münakalatı dün başladı 

f ocıkova, 24 (A.A.) - Alm: n ve rılmı tır. A ni z manda iki ınemle -
vet hükumetleri arasında yapılan ket :ııa. rnd ticaıet muı-ıh de ne ·ıit 

a kt!reler netice!!incle Ru~ya ile 

nanya arasındu doğrudan cloğru

demiryolhırı münakalatı bugtm a. 

nıukavE>le dr. bpg•in meriyt>te girmiş 
\'e Alnı: n~ ı.:. a Son·et evk'\'atı v~ 

bilha ı:ıa ;:ıetrol ·e Buğda.} "'e\ k yatı 
başlamıştır. 

• 

Admiral Şer 

B11eno~ Air'""· 2! (A.A.) - Rio de 
l:l Plat.a ularınııı ü:stiiııe çıkan Graf 
Von Spee zırhlısııı111 üst kı:-mı yan -
makta ,.e dnmun ne~rctmekte devam 
etmektedir. Zırhlınm provasındu bu -
luıuın hazine depo::;unuıı infilakı bek-

'~ndiğ: için Urugu,·ay deniz makam -
.arı gemiye ~'aklnşılmasın ı meııetmiş

lerdi r . 

K.ruvıtzoru 

600 milyo azaltLlacaktır 
\·a "ııgtoı.. 24 (A.A.) - Am ıiktı 

Jıarb ye •te rdi oı du me\ ~udu u 
aıtırmr:ktım \uz g.eçmt>ğe ve me aisi
ııi hal hazırda silah altında bulun -
makta olı n 462 bin kisinin talifn \'f' 

ter' 'ye "ne ha retmcğe l\nrar \er -

Japon ve F'ransız 
Subay:arı Hin.:liçini 

hudut'arında 
m· t:r. Orlu me\ cudunun tez~ id e T ky o. 24 (Radyo) - Japon ve 
bilahare Jilzum görilldüğil tnkdirdı:. Frun ız ubııy ıın Hindi Çini hudu
ka a · ve rl c kt"r. Binne ·c "md'- dunda bulunmuşlardır. Japon ku-
k' b tlr d o du ·ç'n t. ep cd im' o- mandam, Fransız hudud kumandanı 
lPn kı e- ir mih r ,. di 1° - ilf' n u~ fahada bulunmustur. Çung
ynndr n 1 ;r n ih ur) uz mil) ona "nd - Kong ~chri, per emb günü japonla-
rHmişt·r. rın eline geçmişfr. 

alad lüyor 
af erden Fr nsa 

Avrupa v lZ 

Türkiyenin kuvveti takdir edilınekte 
ve milletimizden haylani:k!a 

bahs Iunmaktad!r 

ya ng111dan ,.;oııra ate;; \e duman hala 
:\fontevideo. 24 (A.A.) - Graf von 

. 'Spee zırhlısı enkazının altı gün süren 
ke::ıilmemiştir. Geminin sudece şekil~lz 
~ulueti görül:nektedir. 

Düşman 

• 
emın uyar 
daha çok kuvvetidir. Fakat nede 
kuvvei maneviyesi yıkılmıstır. 

olsa 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Ulus-
osyetesi nezdinde daimi mur hha 

ız S :Yas mebusu N ecmedd in Sa
, bugün Cenevreden dönmüştür. 
inlandiya hükumetinin m ür caati 

rine feYkalade surette toı, anan 
star sosyetesi agarnblesinde hazır 
ınmuş olan ~ecmeddin Sadak. g a. 
ciler e verdiği beyanatta demiştir 

- Konseye dahil olmadığımız için, 
lar sosyetesinin verdiği kurarlar

reyimiz yoktur. A:samble içtinıaına 
rak ettik. 
\srup .. da harbin uzun slirecevi mu
kak ..;ayılmaktııdır. A nupa, T irki
·n kuY\'(·tini takdir etmPkte \'P mil 

miz<len hu~ ranlıkla bah etm kte -
Necmeddin Sa dak 

Fransa 
F abri:. a!arımıza ku· P.lrb., ~.ı (Radyo) - Da vekil Da-\ 

m,.,s l~marladı l.ıcl )e, •Toe1 arifesi nıiirıa cbetiyle 

1 t~ııılrnl 2'1 (T Jefoııla) _ Frnn::-·ı lıu gece "ıı'n 21,30 du rad) oda bir 
men::ıueat f::ıbrikularımızu :~ mil\•on sb~ t\" \ ı>rm::-;tir. Daladiyl', t•zcümle 
metre dlıiselik kumaş ısmar lanu;tır. d..,mistir ki: 
Bu kum,1 ·lıır, yakında imal ,.e tt-;-;lim - Size lıit:ıp ettigim ı;;u anda: chi-
edilecektir. -,ur ceııizı. ve \'atanın Rel:inıeti uğ

---000000~--

A lman ku üh ü ınurakabe 

ı·uı d:ı kntlnndığınız büyük fedakar
lık! ırı 'ıilen:k karşınıza cıkıvorıını. 

edı:di Alnınn.' ;ı, buncln~ı t. kriben dfirt ay 
t'\"\ t>Ji,,i11Jt ı.bel'İ dunyayı harbp :;ü

lstanlıul, '.:!4 (Telefoıılu) - Burada- rilklenl's bul.mu) or. Ben. Almam·a 
ki 'l'otoııya Alman kulübü. zabıtamız- y:qıtığ"ı irnk ·ızlıklar1 hepinize gö:ıtı~ ·-
ca murakabe edilrni:;;tir. m· cılrn: k ı<.:in lıir kitap neşrettim. 

---oo* oo Hu kitabı ı)kuduktan :-oııra, nazi 

Fener venildi Al nall\·.ısınııı ne derece ağır bir me
~u ·yet tas:ıdıfrmı !mla' .Lcak mız. Bu-

htı nbtıl, 24 (Telefonla) Bug{ıı - ı :ı rağ'rrıt n hRk Frnn n ile hcraher-
kü maçta Galatmmra~ hulubü 1 - :1 ~· Ka ~ ı ... e dah·. fakat. cok kll\·-
Fcııerbahçey i ~·t!ndi. 1 \ t •• 'z \e hakkın zafcı .. nd n erni- ·ı · .l. 

Frun 17 Ba vekili Dal d"ve 

1 

Son gunlerdc. 914 senesindek i 
u11c.ı .. ı~ rntımızuan bahsederken1 

ıı rlort .1) zarfında kaybettiğimiz 

ı laı ı ı. c k az olduğunu bildir -
d"ı l. lııııuıılı beraber; Noelin arifesi 
o • ıı bu ye~ . ogulları iç"n ağhyan 

m ;ı :ırı. ,oc ,}arı için elem duyan 
1. 'c ll•ı · 'e b~ balarmı arı) an çocuk
! rı ı n 'ııierıni du unu) oı um da, ız-

P el rum. Fakat emin olma-

, . 

rı 

ıg 
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vuku 11r 4 - 3 Ateşsp:Jru yendi. 
o~anspor berabere kaldıia 

<AN'ADOLU) 

1 ~ehürd~I 
Yu başı h-=ızır ıkları 

Yılbaşı gecesi için şehrimizin mr 
çok yerlerinde eğlenceler hazırlanmak
tadır. Milli l'iyangonun yılbaşı ıçın 

tertip ettiği zengin piyango biletleri 
de hararetle satılmaktadır. 

B •• k h } • • f • k h Bir çok :ıile ve dostlar, birleşerek Üyu arpte ngı z 1 osuna arşı nQsı :ırp para koymak ::rnr~tiyle bu piyana-o bi-

etmı·ş ':'e z· ferı• n.· lsıl kaz~nmıs_... L} ?. Jetlerinden satın ~~aktadırlar. a akalı maçlar oldu. I Namık silrdüğü topu birdenbire ~ 1 q _ ır ... ,.. 
Yamanlar Ateşspor uznktıın bir ~andelle Doğanspor ka· Ş h · b 

~mu Je başladı. l ma 1 les·ne havale etti. Ve üçokun yega- Son deniz muharebesi net:ecesinde 
1 
almak üzere Şili sahillerine gitti. gilvertelerin~n altındaki top ambarla- ~ r ot 1 ÜS Pr 

e ett ğ bu oyun, Ya- ne .:;ayı ını kaydetti. intihar eden Alman cep zırhlısına is- Almanlar, daha sulh zamanında, bu u- rında bulunan toplarının hızlı atışlar Belediye tnrafından Almanyaya si-
ç dakika suren hiki- Bu gol yirm ikinc1 oyuncuyu yu- nini veren amiral Graf Von Spee, bü- zak denizlerde iyi b:r istihbarat ve ik- yapmalarına mani oluyordu. Her iki P~riş ed:ıcn otobüsl~rden b.ir kısmı gel 

il. Fakat Ateşl.ler 1 O \0 arlak mcı::i :nin peşinde daha sürat- , iik harpte Almanların uzak şark kru-1 mal şebekesi hazırlamışlardı. Alman taraf da dizlerine kadar sular içinde ~ış, fa~at. harp. halı scbeb;yle Aln:ıan
a, OJUnun ilk korn~rıni le koşm:ıga evketti: Top ayaktan a- •nzör filosuna kumanda ediyordu. Al- ticaret gemileri veya kiraladıkları bi- ateş ediyorlardı. ~ada Bussıng fııması tarafından mşa 

,n~·a . Maamafih oyun g-0ne Yu yagt! dol aşı~ or. Her iki kale, müte- manların Çinden kiraladıkları Kiya-1 taraf şileplerle kruvazörlerinin ihti - Batmakta ()]an güneş te, top v~ kö- e~ilen .İzmir. bele~iye~ine a · 12 o'"obil-
etırjı nısbı h .. k:m:yet altına geç- ı.ıadıyen tehlike atlatıyordu .Devre- çeo yarımadasındaki Çingtau harp li- yaçlarını temin ediyorlardı. mllr dumanları, dalgaların serpınti- ~ü getı~t~~ mil~.kun . ?'~ınamıştır. 

11
• "8;Pll ;r da Ateş tekrar bir korner n ·n so ndakik!lları Fethin "n kaleden -nanı na bağlı olan bu filo 1914 de harp şm sahillerinde, amiral Cradock !eri rüiyct şartlarını ingilizlerin aley- ~u otobüsler:n getırılm~sı ıçın bazı ma

ekıle~le ı; ".. :ığiç lzzetin kafa-.iyle kaleye ~ oJ!adığı tonlarla geçti. Fa- 'Jatladığı zaman Mar:annes adaların- isminde ihtiyar bir ingiliz kumanda - hine çekiyordu. Sonra, iki Alman zırh- kamlar nezdınde teşcblıu::.lerde lıulunu-
1 cephe 1 aza -- ydetti. Yamanlar der- kat I>oğ'nnspor muhacimleri istifade ,ıan Pağanda bulunuyordu. japonya- nmın emri altında bir zırhlı ve üç kru- !ısının topçuları, Alman donanmasının lacaktır. 
lunuyordu. .nukabele ettiler. Devre .demedi. Devre 0-1 Üçok lehine bit- nın harbe iştiraki üzerine Alman kru- vazörden mürekkep bir ingiliz filosu talim atışlarında birincilik kazanmış -=•=-

vya re İe1'- . bitti. ti.. vazör filosu, Çingtauya dönmeği doğ- vardı. Koronelde dolaşan ik! taraf kuv milkemmel nişancılardı ve Alman kru- Ş hir mec'ic:İ 
renin 23 üncü dak"kasın- İkinc· devrede Üçok sakatlanmış ru bulmadı. Çünkü burasının bir ja- vetleri şu gemilerden mürekkepti. zörleri binnisbe daha yeni oldukları Şehir meclisi, şubat ayında muta, 

-i!-w ,· de ,,.m ~ r sağdan yaptıkları bir olan Mazhardan mahrum olarak o- non taarnızuna uğrıyacağı ve uzun Almanlar: için toplan ve atış kontrol manzumele- toplantılarına bac:Jıyacaktır. Tahmine 
• '2l • C:.)]tcfin ayağından 2 inci gol- yuna 10 k'şi ile girdi. Bundan istifa- müddet dayanamıyacağı muhakkaktı. Şarnhors ve Gnayzenav zırhlı kru- ri daha iyi idi. İngiliz mürettebat ise, göre yeni yıl büdcesi, meclisin nisan 

ni kazandılar. 2 dakika sonra de eden Doğansporlulartlk dakika- .A iman kru,,.azör filosu korsan harbi vaıörleri, 1906 da yapılmış ve o tarlh- "'emtlere yeni gelmişlerdi. toplantısında müzakereye alınacak _ 
nlılar tekrar bir fırsat yakala- l~rcln J?l.>s~erdikleri gayret sa.ye~inde v~pmak makcıadiyle oenubt Amerika te sekizer yaşında olan bu gemiler . Prova hattı.n?~ ~gemiler bi:ibiri pe- tır. 

v.are, \ e üçUncü gollerini çıkardılar. bır korner kazandılar ve 5 ıncı da. cı.ulnrına müteveccihen denize açıldı. 11,600 tonluk, 23,8 mil süratinde, 8 şı sıra) ve bırıb:rıne müvazı olarak oo*oo----
~ }Iollaı moıalub:yetten kurtulmağa çn- kikada beraberl:k ve oyunun son sa- Fı"loda amı·r .. l gemisi Şarnhorst zırhlı tane 210 milimetrelik, 6 tane 160 lik, seyreden iki filo arasında muharebe K d J 

ili 
nir. 

'\'f E 

bug 

şe 

düı 

y 

···k, 
ı 

mud 
ır. I 
ropa 

s 
QV 

aval 

ur~ 

kl:l ( 
rmeı 

? .. 
atı 

ıonr 

ıniıti 

1 fal 
ordu 

ilik v 

.. uş:ı asınca van0'1n t ır er 30 uncu dak kuda fi- .rısını .kaydet '!er. kruvazöründen başka, ayni tip Gnay- 18 tane 8,8 lik top 2 makineli tüfek ve 13500 metre mesafeden başlamış, flk . 6• 

n ik ıci, 83 üncü dakikada da 16 ıncj clakıkada Namık, D ğan- zenıw zırhlı kruvazörU ve üç küçük kru 4 kovı>nla rnilcehhe~ idiler. Mürette- ateşi Almanlar açmışlardır. !na-iliz ~vv~lkı ırece Kuşadası kazasını'" 
il beraberrk gollerini attılar. ~por nı!!ıf sahasından aldığı topu iki }~ d hatları 76·' kisi idi Lteınileri batan güneş istfkametfnde camıJatJk mahallesinde Motör o~ulla-. vnzvr v:ır ı. ~ :.. · ' -

:l.k,Jl:cada Yamnnlılar Ani bır rıı ı~ müdafiden ku ardı. Fakat fe- Dıınlardan Emtleni Hind okyano!'lu- Leypzig hnfif kruvazörü: 1905 de ufka mürtesem dtıı,ıllyorlar ve rQzglr rından Hasan OKhı Ömer, ie<:e yaktı· 
..... 

1
eu \ e galibiy.et goJilnO na hır vuruşla kaleci Mahmudun e- Jt d d" Al . 1. kor•an ''apılmı•tır 8250 ton 23 8 mil sürat altında bulunuyorlardı ğı mangalı odasında bırakarak komfU· v. 1 . • nsı gvn er ı. nınn amıra ı ., -s • , , ' • _ • • 

~ Q 

1 
1
oyun 8-4 Yamanlar le- 1 ne verdı. Oyunun bundan sonraki h b. k . t• •1 .. da 10 tane 105 lik top 2 makineli tüfek Almanların üçüncü salvosu hedefi suna gezmege gıtmış, o sırada sıçrıyan 

k .k Ü ar ı yaprı a ıs ıyorsa gemı erını - • • . b" k 
1 

d d 
du ı aları kısmen çokun, kısrn;,!1 - ~ . h bi : . b' ~- f "I\;- '3 kovan mürettebatı 297 kişi. bulmuştu. Alman amıral gem!sf Şarn- ır ıvı cım an ev e yangın çıktn'!J-

ov)e k D d 0 _ hAk" . d ~ı ması \e er r.nı ır Ulra a go • E .. d k' t 
} 

);O - oğ nspor kar~ı~ e ogan°porun 11 ımıyet· altın R d . Jl!I. d u~ b k" t 1 bu- Dresden haf:! kruvazörü: 1907 de horstun mermileri İngiliz amiral gemi- ır. v ve ıçın e ı efya amamen yan-
a Ru - · T k · l ı· F k t b k k d erm<'gı cızım ı. u ı 0 op u f k t · d k' 1 · t• t ettı. c:. ımtar §OY e geç ı. a a aı:. a sayı çı 111 ı ve 1 ·h t• k. b b. h t 'd" ,·apılmıcıtır 8650 ton 24 5 mil silrat cıi r.ood Hope zırhlı kruvazörünü tu- ·nış, a • eıvar a ı ev ere sıraye ıne ede b . unmağı tercı et ı ı, u, ır a a ı ı . '$ • • • • d . 

oyun l-l crabere bittı. . - · b" a k b" 12 tAne 105 lik top 14 tane 5° lik trıp +uşturmut ve muharebe batladıktan 8 mey an verılme1 n yangın söndUl Ok 11 ırd ti t" Ctl'lku beş gemı ır ara a, ar.ca ır • .. 'llÜŞtlJ 
u ~ • • e ~mı . ~em:nin vaptığı ticaret harbi vapabi- ~ makineli tiifek, 2 kova!'l, mllretteba- dakika sonra Monmouthda da yangın r. 

Maarıf Vekiletınin emrıyle okul- . . · .1 k 1 • b •ı 361 kişi idi çtkmıı,ıtır. tnglliı tonl'ulan Uzerlerine Yanıın, dikkatsiılik neticesinde 
d . . 1 hrdı Buna mukabı , ya a anınca e- · ,..~ k tı 

)ar arasın a tert p edılen kır koşu a- . : . . . G h t İngilizler. gelen dalgalar, deniz aerpintileri ve çı mış r. 
rımn ilk mOcıabak1tlar dOn ktllttır $1 bırden batabılırdı. reeen arp e · . . . 

. ı - bidavt>t .. (' in...,.iltere. Fran!la, Ruı:ıya, ja- Gnod Hope zırhlı kruvazörü: inşa dumandan ıyı nışan alamıy?rlardı. 
_...,.., __ _ 

~arkta J a.rı~ldı. K~~ular 2000 m~tre . b b ldukları için bu dev- tarihi 1901, 14,330 ton, 24,1 mil ailrat, Daha muharebenin ilk on dakıkaıu i-
'şad, Fethi, Aptuil.ıh, iızerinrle ıdı Bu musahakalara bırln non) a, ra er · d · t t ı t t ır t 

· J"q d 6 · iki . r d 23 . - Jetleriı donanmaları ve deniz üsleri ~ tane 234 lük, 16 tane lll2 lik 12 tane çın e vazıye an.aşı mış ı. nv. ız tre- zmir kuru meyve ihracatçılar bfr-
abr·, Emin, Fuad, Ab- clfı ı eden ı'o ncı ısekenl· d' tec m Alman krmaz<ır filosuna t~kip knv- 7,6 lık. 3 tane 4,7 llk top, 2 makineli milerinde yan1r1nlar çoA'alıyordu. Go- !iği heyeti umumiyesi, üzüm fiyatlnnn 

Ü· tim fiütleri 

e T 'f Jr at an nor basladı, fakat 
ıl'.1 - }P knı:ıilıii. Üçoknn yap-

'"~' ·K akı-ıda ton, kaleci Mah-
r. B kaldı 3 ncO dakikada 

2 - n. Said, bir ikı vücud 
U IR!Hll"\;J HllZHLJ. l' R • 

t kn len ·n direğine carp
S - kada Üçok solaçığı Na-
4 - a geçti. 

e n n · san ° u un an 21. ~ut k 2 k ·· tt b t 900 k" · od Hepe 5000 metreye kadar sok11lmuı1 ı ·· · 1 ··k ı· t k kOltil ı ,..,f d 6 E r · d 1 vPtleri 8'Öndermeğe müı:ıaitti. B~ itibar e , ovan. mure e a ışı.. " a goril en yu ·~e.:s VP s o un epeyce 
i ; ;· ı", ~n 'd ge6 ıs~;ı~ .e~ı ~ a Alman filosunun toplu olması, mün- Monmouth zırhlı kruvazörü: inşa rılmakla beraber, daha ziyade yııklaş- ~znlmış olması sebebiyle dış memle -
z~~az 0~;1• l an tı ak a 1ed

1
" r~ fnrici hasım R"e~i1erine karşı muvaffı:ı. •arihi 1901, 9~60 ton, 24,7 mil sürat, mak için çalışıyordu. Fakat alevler i- ketler için yeni sııt1<1 fivatları tesbit 

e ı. ~ctv ; p-erenl ud oşu ar ana ı- kıye' e'dP ctr.ıec:'"'e klqa hir zaman ;_ 11{ tane 152 lik, 8 tane 7,6 lık, 8 tane "inde geri kalıyor ve ilk ateş açıldıktan •tmek U7.ere önilmı17.deki ner'lembe gU-
naFn "ae· ce e~fşun öar 

1~k:. . 1. d ,..:n i~k&n verir i a~a. scnralan müt· 1.7 lik top, 2 makineli tüfek, 2 kovan, 45 dakika sonra berhava oldu. Mon- nü Oda salonunda toplanacaktır. 
er ı nqn e ft re ı ncı ıse en .,. ' ' .. 0 k" · mouth önce yanaınlan söndür• f 

· ec p bır ncf, Kemaı "!<ım .. ı. -r.r ..... , .. , .. .-:\. •·ı-ı-- •--"•·-~- .. ~, .. - bn dı -nU~e ebatı 5~ ısı. .. . . · • • , , ... or, •- --~=---------"""""===: 
ilçH• cii, fakım halinde icıe i ·ine· li~e mümkiln olamazd'. Am:ral hiç olmaz- üla~goy hafıf kruvazorü: ınşa tarı - kat sonra yenı ısaoetler yenı yangın· j r do 
birinci. cıandlar okulu ikinci, tec:rn 53 ha ım ham ~milerine karşı, ilk hi 1909, 4880 tnn. 26,8 mH sürat, 2 .ar ~ıkarıyor, garba, arkasından şima- . . 
lisesi OçüncUdllrler. darbeleri indirdikten sonra, gemileri- ane 152 lik, 10 tAne 102 lik, 4 tane 4,7 t' dönilyor. başı sulara gömQlüvor. Kem~lpaşa ~azasır'J H ~1 ıbrahım 

· d - t k h b" l ·d· lik top 4 makineli tiJfek 2 kovan Akşamın alaca karanlığı içfnde deni- mahallesınde bır dolanchrıcı:ık val:nsı nı agı ıp orsan ar ı vapma ı ı ı. • • . • t . .. . . ~ . 5-
G- Edirnede Spor 

Fakat galiba amiralhk ruht haleti 0 _ Otranto muavin kruvazörü: 12124 .,,in ortasında muazzam bir meşale gi- olmuotur. ~1 .gözü kor Hü eym F. mın 
k ti · · t 1 b ı d '~ •onluk 18 mil !!Üratında 4 tane 12" bi yanarak sereeri serseri dolaşıyor Ozbakar, sımıd "e genek satarken 

mı uvı,-e ennı op u u un unnaMa • · • ·~ı :p. 
~evk edivordu. Bu yüzden kruvazör fi- lik topla milcehh~ bir ticaret aemiı Bu arada muharebeye iştirak etme- Mu5tafa ng u Ie~m~d -V:~rku"u gev. 

1 • k h b' b k d f idi miş olan ve amiralden aldıtı emir ü~ rek aatın almış, gumuş yuz kuruş ye-

Bir J. mn ıstii< sa~ontı ycip~ırı.acaktır 
Kı,.. k()Ctı~a -ı da bac; amı<; bu'tınu ıo; 

~~ ntı!n hl 
0~98~1 a~ ~ : ım~n an 1 a; ·Hulasa edelim. rine muharebe sahasına gelmiş olan rlne eski nikel yirmi beş kurıışlultlar-

a. ıyrl 1' t ç ~~ ~e d a ;r e e:~ ~~ Almanlar. · Almanların NUrenberg hafif kruvaz~ dan bir tane vermiş, mesele meydana 
cıbız o muh urb. ır mld en rkuvdaazh rf el Umumi t~naj. 31 000 ton ril bu ingiliz kruvazörüne tesadttf etti. çıkınca ynkalanmıştır. 
aşın:ı u eı1 gem en ço a aza · • . 

· ·· t• t" A;\.ır ton· 16 tane 210 hık Monmouth bayratım ındirmemJş, ya------ı~ P''P"m ıŞ u. I!!' ''' • • • _ • ,--------
y. . i t t . bunlardan Vasat top· 12 tane 150 lik, nı teshm olmagı kabul etmemış oldutu it ko·· . ct·h .. 

Ed 0 rn1.? (Hususi) - General Ka
zım Diriğın t şebbüsü ·ve beden ter
biy s genel direktorlüğünün yardım
lariyl (Kale i nd ) Tilrkiyenin en 
modern ka alı fmnastik salonunu'l 
temel yakında atılacakbr. 

Bu e er için 1 zım gelen para ge
nel direktörlük tarafından Uç taksit
te ver'lecektir. Birinci taksit olarak 
13000 Urn gelmiş ve 13000 lira da E
:lirne muhat1ebej hmıusiyesinden ve 
oelediyesinden tenıin edilmiştir. B"na 
iki senede bitecek '\ie ten!~. ba ket-
bol, volleybol, iştişarc heyetine mah 
sus ~nlonları, kütOphanes·. biiyük öl
;üdc okumQ adalan, d"rcktör, kap
tan, memurlar ve mfüıtalıdemin<> 

mahcıucı Mfo 'an, banyoları ve duşla
n olacaktır. 

B:rknç rıun evvel genel d"-ektör· 
ttıktan tnkcı'tli iki plan gelmiı1tfr. Yn-

k d k 'f . l k ·ıtm ırmı ~m znp em ş, . . . llk . ava ma Ü.. ~ ın a es namesı yapı ıp e . wı eye dördOnil serbe t bırakmıs 70,360 ton afif top: 22 tane 105 lik. ıçın hafif kruvuör 105 toplarıy)e :",., • 
konacaktır. t t 16 t .. b t ıR•ır ngiliıler· gayet yakın mesafeden ateş açarak o- sa alı ı çrğa tma 

Kıl' lco u an anesını a ırm . , d . . d"b• .. d d" tuauı • t · 41294 t nu enızın ı ıne gon er ı 
Ed rnede tertıp edilen altı yanş - Amiral Graf von Spee. kuvvetli ja- mum tonaJ: • on İngiliz kumandanı ami~al C d k .Roma, 24 (Radyo) - HilkOmet, 

. d sından korktuğu kin bO Atır top: 2 tane 284 tnk. ra c d kH Ü ·• • t"h ı-t f 1 tan ibaret olan kır ko uJarınm bırin- pon onanma • - . d b" diğ" zırhlı kruvazör} b be ş· ma en 11ın ru ıs ı ıı a ının az a -
.. 17 bi i "kıl il ü ,·nk okvanostan •znkla mağa karar Vasat top: 32 tane 162 lık, 4 tane .e ın ı .. .. .. . e era r. ı- laşbrılmnn "çin Hi.zım gelen tert"batı 

rtsı r ncı nun pazar g n e- . . f . 1 "O lik 1: sularına gomulmuştür. Glasgov ile 
hir stndınd<t yapılmııtır Havanın re- vE'rdıkten sonra hır aalıvet göstermi~ 

0 
t k 1 v d . . . r.lmıştır. 

· · k d l d F Hafif top· 10 tane lü2 l"k tran ° gece aran ıgın an bılıstıfade 
na olmasınn ratmen koşular iYi ne- olmak lem. o vıınos a a arın an ran . . : . . . . ka tılar. r---.------~---, 
t . ı · t• S"nın Tahiti adasına u"'r:ıdı burada !ngılızlerın elınde rnnopııs ısmınde .......,ç_____________ ' 
ıce er vc'"mıq r •• • " · -

5000 met;.euic koşuyu sanatlar Pn~te açık şehrini bombardıman et- bir zırhlı ve De!ence zırhlı kru~azöril BulP.a hey' et 
kt b . t l b · d H öksu··z ti Ve Fransızlann eski Zele gambotu- vardı nmma, bunlar bac:ıkn vazıfr.Jere T rne e ı a e eaın en asan · . . . . 

kazanmıştır. nu batırdı. Bu hareket beyhude vere g:nd~:;ımışlercll. Muharebeye JŞtirak Mosk:.v "'lya h ~ reket 
Nc>ticede kulüpler aramnda Edir- Cl\phanP yakmaktan ve nerede olduğu- e me ~ ~r. v 13 Kftnunusan Cumartesi günü 

T\e spor. fert bakımındnn Haı1an Ök- nu dli!;mana bildirmekten baı::ka bir , t.ngıl:zlcr n~r topça dah~ za~~ftı- ef t İ ak~nmı, tzm:r, Ankara ve İstanbul-
-ıfiz bir"ncilıv· knza mıslardır. i!;e "nrnrrıaclı. r r • fakat nmırnl C'radnck, bır Şılı ll- Sof ya, 24 (A.A.) - Sovyetler bir- da verllecekf r. 

Atatürk ko,ugu: ~ Buradan sonra, komanya ve kömfir manı.na iltica <:,dip ~i~er in~li7 gemi- liğj !le bir fcaret muahedesi ve bir 

27 bir ncikd 1 n çartambR IZ'itnil --- lerhıı enğırmagı dlişünmedı bıle. Co- seyrısefain mukavelesi akdi iein mfi- Senenin en büyük, en 
~ :ı dik t'ltrı .. l{ ko ı1qu vapılac" ktır. i~ ·rıı kivlP yı·pıhlcllk ôlan t'urlhn1 tnr runon,.l açıklarında 1 ikinci teşrin 914 zakereye gırişecek olan Bulgar he - nezih, en zer g n ha' osu 

Mekt,.pı·1cr maçı: nu\•aqmdn hirinr· gPlen kn!U~" bölg~ ııünü A1man filosu ile muharebeye tu- yeti dün akşam maliye nazırı Boj"lo-
'Rtt hdt lçcrı~·pde m(\J.-•,.nJEu•, bac:kanl•ğı 1ar11fmdan bir bıblo he- tuştu . Havanın fırtınalı olması, eski fun r"ynsetinde Moskovaya hareket Bu Ba odur 

r !1.nlt kulOpl r ve Mkert birPkler·n rHv.- "dqPcektir sistem ingillz zırhlı kruvazörlerinin, etmiştir. ·---------------

sti or 

...... r, g 
u 

_.. JSl AM TARiHi... nıU yaptı"ını !. nnrnn islfırr.Iarı arka-
••••••'-•P.;ı!-•• sına takmıs da götii .. üyor .. Ne kahra-

itibaren milslümanım. Halk birbi·ı Nihuyet, ikinci bjr müslüman kat:.. Kdila, hiç bir tehlik'e geçirmek. 
rlne bakışıyor. Kureyşiler dişlerini les ~in gizlice Ilabeşistana hicı et et- siz:ı! kızıl ucniz sahilin bu!du ve g• 
gıcırdatıyordu. Fakat Hazret ömere mesı münasıp görüldii. Birinci kafi- n,~ gem Ilt- karşı Habeşistan snhllle
cavap vermek, onunla beraber bulu- le, Habeş:stand:.ı milsaid bir şekild~ nne ayak bastı. 

mnn ne vaman adam?. 

Hz. 1\ll'uham e Faknt Kureyşilel'dcn yalnız hirı lV l vardı ki crhrP<ıindc ev inç yerine en-

JAZAN:M.A lıa 
dişe b 

~---•• Bn ı d m Ebu Cehl n ta kendisi frll. 
Ebu f'ehil; 

- 79 - tiyi kasanacaklannı dttınnttyorlardı. -Korkarım ki iş öyle değil 1 
Hay hav! .. Haremi şerife gidip Tam bu aırada kal"fldan bir kafile J)h erek verin den fırladı ve haz -

az kılalım... görUndO.. ret Ümere doğru yürUdU. 
... :. Kendis!nı>: 

Ayni saatler ıı.:nrfında Mekkede. ha- Kafllen l1 en önünde Ömer vardı. -Ya 1'mer -dedi- ne oluyoruz, 
remi fer:f öniln<'l° Kureyşi'erden ba- Onu takiben Alf gel"yordu. nf!dir bu hnl?. 
sılan toplanmış ·, k~ndi aralarında Onlardan 11onra da satında Ebu Öm"r: E'.u Cehflin bn "ll"l"ne k11r. 
ctlrG9ftyorlardı. Yu ?erinde sevinç var- Brklr. Slllunda Hamıa oldutu halde ~ı k~J mC'i ..:ehnrle• gPtirmekle m•ık~
dı. Mütem dh n etrafa bakıyorlar ve hazret Muhammed yOrUyordu. bele f'dlncı : bOtfln Kıırey i prkAnı. 
bundan da belli idi ki. b4risıni bekli - Ömerin kıhcı, güneş ıiyası altın- Eb'.1 Ce'ı.il rle dahil olduı"tu halrle. do. 
l'Or1ardı. dR panl parıl parlıyordu. Artık ha· n11 kalchl1ar. MtJdhiş bir sukutu ha,\•n. 

Kureyş lerin bekledikleri, hazret remi ıertfe yaktaomışlardı. la n~ramı~lardı. 
Omerdi. Onlar: Omerin mutlaka KureyŞler, kafileyi görtınce baktı- Haz1·e Öme!'. Ebu Cehflin ;kinci 
Hazret Muhammed öldürüp gelece- lar ki: hir •uıı 1 ~Ot1'Y'IR0tnll mevdan \falma -

n!&n kırk kişilik müılUman kafilesiy. karşılanmış ve iyi bir muhit bulmu~- Bu ııralarda Ebu Bek:r de hicret 
l' çarpı~mağa girmeği kabul etmek t u. Jk nri l\afilen ·n de ayni alakayı P.tmEtk nrzusunu gö~terdi. Çim kil Ku
clcmekti. Buna resaretleri yoktu· göreceği muhakkaktı. Bu ıurctle ifa- reytilerin yaptıkları zulüm ve ga -

Kulaballk miltereddid bir vAz'yet- l>eşistanda ilk islamiyet tohumları dirden çok hlilteeaair oluyordu. 
le ve Jflşünce içinde dağıldılar. İ!! - atılmış olaeaktı. Birkaç :ırkada~iyle beraber ve Haz
lfimlar da haremi şer:fte, meydanlı:<. Kafile; bir rivayete göre 77 er - ret Muhammedin müsadesiyle §ehri 
ta snf teşkil ettiler ve ilk defa cem - kekle 1a kadından, diğer rivayete gö- terk ederek Habeşistana gitmek Oze
nt halindP namaz kıldılar. Bu suret- re 82 erkekle 22 kadından mürek - re yola ~ıktı. Mekkenin garp istika
le ic:JamivE:t tarihi j en bir dönüm kept. Yan· ilk kafileye nisbetle on metinde RerkUlgımad 1 nilen mahal 
ncıktncı kaydetti. nıi:::lı MlrO k bir kafile .h zırlanmış- le konakluını"tı. Burada Beni Leys 

Ru ev 'ler. bu qo11 hiid'c:eden C>on- tl. v~ b tt:ıb bu hicrette. blrincid amında bir kabile vardı k;, reisle-
ra l\ta ·iiimnn halka tatb'k e tikleri olduğu gibi glzl!ce \'Uku bulRcak, · DC'ğnc:nfo oğlu l\Işlikti. 
i kencry· ~on hat1d ne çıkardılar. Her Kıır"yQilerin duymalarına imkAn bı. Ebu ~ir kend''i· re tcı uı;a ge!di-
gf1ıı Hazret Muhammed;n huz .ıruııa r, 1 ı 1 mı;ncııktı. -,ı vak t :\fı·l k '\.:en lisn" ·olculuğu-
kanlnr, ~·arn!ar içinde birkaç bfcart!- l{afile. bir gün gizlice Mekkevl nun nereye ve ne mnkMdla vukubul
nin gellp ~ık!yet ettlt! vaki oluyor-

1 
terketmeğe muvaffak oldu ve rene rfu~unu ~r.r~·ı Fhıı Bekir vakay1 an

du. Onııırı maddeten ''e manen hır- garp ;11tikametinde yoJa dtt,.tft. Mu- attıktan ~onra · 
nalamak ıc r. ne l!zım gelirQe hen~ı hıır rlerln en salAhlvettan: Hazret - Artık t3hnnımOI edemedim, Ht1-

J1ne k:ınnnt ediyorlardı. Cünkü ö- Hazret Ömer; en önde penası• a- et An. f!ilr c:ıe,.ivlp lıft,.e.,...· .. ,.yo;f cıva n. 
~ıRt mer sl:\z v.ernı ştı. ôm"'r sözünde du"- dımlarla lt>rliyor. na tnnlftnan ha 1ka ha~ırdı • 
~ d· duA-u gibi. ıızmettJğ· şevi bccerird". Artık "evınce pAvan yoktu: -Beni h;ıj,,o,. m ıau,.,11,.., °RPn Hstt-

d!' yapıhyorrlu. Fakat bOton bu cray \fuhammedfn amcazade~i olan <'R beşfstanıı g:dıvorum 
retle,.: milc:JOTTiı:ınlan ancak mactd~- "'er Tayvarctı. Bu zat ayni zamanda Dedi. Malik rPva verdi: 

. Ş ..Binaeııaleyh Kureyş!ler bu sefer par- - Aık J un Ömere! GördQnOz tabın 'lflu Ömerim .. Ve bua-ftnden 
•ebe? 

ten ızrar e~eb"livı:ır. manevt bflnva- 'TRzret Alinin b 1raderf idi ve, aeki 
lcrfne zerre kadar tes!r yapmıyordu. bilgili bir ş&hs yetti. - Deva medccek _ 

)c• 
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ş ?OLITIKAI 
iz~F ransız mali 
işbirliği · T ar t 

1 ·fa ekrar edilmiş bir hakikat ı c e • • 
ımız, ........ atbuata 

Bu g arn· -·-·-·-·
P o li ti u:ep 

zam:ı ıın11zın harlıi, ordular a
bir nü:mdE:mecfo değil, muha

etler n mac.hli ve manevi kuv
rasıı <la hir mücadele, belki bir 

Vek· 
m··h·m beya 

.,. Türk-Rus müzakere• 
onIIAN nAH111t Alman\ 

l~rinin baslamasını Balkan yarımadası, Balkd u .. ile kendi tarihi macerasının. ll nar ak 
emretmiş kanlı bir kumum tasfiye edeµ a 

met mtiha111dır. ~!addi kuv- Belgrari, 24 (Radyo) - Moskova- nız bir millet, bu samimi v - Paris, 26 
anı ında bir memleketin 

Çok yakın bir zamanda çıkacak salahiyet kanuııun
dan sonra kuvvetli bir kontrol, piyasada 

kendisini gösterecektir 

d, n hc.ur•r vf'ıiliyor: kaynn::'. n-a uuıktan bakmakh sı bildiı·iyor : 
ddel ri endüstrisi, parası. kre
asa ktısadi kudret ifade eden 

Stalin, ')ir nıüddetteııbeı·i inkitaa eyledi. Bu millet ise, malümd~ Almanlar, 
uğramış bulunan Türk - Rus müza- gar milleti.. Topluluğa iltihak µ t .. larırra devam 

ııru dahildir. 
at 1ir devletin mücadeleyi 

kerelerinin tekrar başlamRsı için la- rek adeta efsaneleştirilmiş ve mi·y F;ansız kıt 
zım gelen makamata emir vermiştir. sallar ha1ine getirilmiş bir takıı muş olan düş 

~n irin bu noktalardan zengin 
kafi değildir. Zenginliğini ve 

o=- vaların peşinde kelime oyunları iH kürtmüşlerdir 

<>tini teçhiz ederek dtişmana İstanbul. 24 (Telefonla) - Tica- rec1itif Jrnln.\'lıklar vösteı-ilecektiı·. ı Çok ~·akın bir zamanda cıkacak 
ıllan~ bilmelidir. rPt Vekilimiz Nazmi Topçuoğlu, bu Bttrıa m~ıkı.biJ ithalatımız, devlet mu :::llahiyet kırnunundan ::;onra kuvntli 

Jurnal d'ltalı·a cinen Rulgarista11, hiç şüphe yok Bir b':1çuk 
- t~k başına çarıl<larmı oynatabilet şiddetli bir m 

Dikkate şayan b ·r makale hir Yaziyette değildir. Böyle bir cilr' lar ricata me 
ünki mi.icaclelede ingilterenin akşam An1' eıraya hareket etmiştir. ı rnkabesi r.ltıncla alakadarlarla vü- bil' i'iat murakabesi ve devamlı bir 
sanı 1 maddi kuv\·et bakımın- Vekil, hareketinden evvel gazeteci- cude µ;ıüir'lecek teşekküller vasıta- kontı·ııJ ı)iyasacla kendi~ini gö:ster ~-

karşısında tepeı:.ine inecek çelik yur Deniz ha 
yazdı ruğun ne mii .. hiş olacağını peka n sür.en kesif b. 

'l1any ya faik oldukları müna - leri kabul edel'ek beyanatta bulun- si;vle yapılacağından, perakende fi- c, ktir. 
ıldırı ııyan bir hakikattir. Bu muş ve eztümle şunları ~ö.rlemiştir: atlerin ::ı.zamiler.ni tespit etmek im-

Roma, 24 (Ra-ly:ı) - Yirjinya Gay- lar .. Buna rağmen onun antant ~u yaı·eleri, Al 
da, Jurnal D talia gazet.esinde ent-ere- kalması, Balkanlara. müteveccih ·a mağa muvaf 
san bir mal ale neşretmiştir. (Londra rak, :fakat Balkan haricinden gelE- Londra, bir çok noktalarda mukayese -- Alıırnn ve bundan sonra alına- kanı bnlınrnbilecektir. Btı ~uretle, it-

tmez Bununla beraber Alman- rak otan tedbirleri ~u suretle hulasa halttla ~wr:ıkende satış arasına gire
P ba lamazdan eYvel, bu nok- edebiliriz: eek ~pcküfı~·öreriı. gizı>nmeı:ıine me\'· 
iaha yf teçhiz edilmiş Ye dahı:ı lthnlatın iht ;raç gfü;terdi}.{i dövi:r., d<•n verimemiş oacaktır. . 

ırlan nıştı. Ve esasen :ı.ulh za. itha!fitçılnrın emrine amade b~.- Yakın lıir zamanda, kaput bezi, kö
<tki ı a:z:i iktısad v~ maliye eko- lnnrlurnlueak \'e lüzum hasıl olduk- !:'de. mamıd deri ve çuval gümrük 
·de br•r bir halde bulunan bir ca, peş'n 1 eı.l:yp makammda olan ak- ''e,;irnler;nch· tenzilat yapılacaktır. 

Tuttuğ~1mtız yolda neticeden emin 
olarak yürürken; hedefimizi çok iyi 
kavramıı:ı tılduklarına kani bulundu-
.i!ıım ithaliikılarımızın. hl'k1meUe 
:ı:-hirli!i;i yaprnağa ve şiddetli tedbir
lere lii7.um gösteı·m'yecek ·ekilde 
ha"eht f'cleceklerind~n !3iiplıe etmek 
istem: y ı ı ı·u m. '> 

paktı ve eski müttefikleri) başlığını tesirler karşısında bir fegad unsuru ro
taşıyan lru makalede, ittifak1 ıniiselles li.inii oynamak içindir. Bulgarların en 
\'e l!H.J dek· .ıiyasi vaziyet hatırlatıl- makul siya~et adamlarından farzedi
mfıkta, italyanın itilaf devletleri ya - len ba;ıvekil Kö~e tvanof ne d.er.se de
ııında harlJe girm€si sebebi izah olun- "in ve btıg"iinkü infirad siyasetini na
maktadır. ;;ıl tevil eylerse eylesin, hakikat budur, 

Londra, 
.nber veril etin ekonomi~ini andırır. Al

ın tl mokrat devletlerle harbi 
·:;:en biruz da buna güvendiği, 
·de T'unk tarafındı.ın söylen.en 
ktarı da anlaş1lma\\tad1r. Funk 

Ye } ransız iktısad ve nrnliye 
riniı harp şurtlarına uygun 
ını ' ' ingil!z ve Fran;:;1z zihni
in b :-ıi;::t4=mlerini hal'p şnrtla
durn ') a müsait olmadığını bil
i. 

İ. .giliz ve Fransrz 
h?y'eti Yardım 

.:\luharrir, italyanın· o 7.: man da bi- hem de netice budur. Yani Bulgaris-
taraf!ıfrını ilan etmi~ olcluğunıı, an - tanın Balkanlarda takındığı vaziyet, Garp 
cak Alnınnların tedaftii bir harp ~·ap- anrak ve ancak muhtemel had:seler - ı kadar uza 
madıklarıı.ı ileri sürmekte ve italya de11 i~ti fade etmekten ba~ka hiçbir mak sakin geç 
ile müttefikleri arnsmda geçen miizn- sada matuf olam~z. O Bulgaristnli devriye. fa 
ker~eleri hatırlatmakla iktifa eylemek- g·ecenlerde de ~·azdığımız veçhile, U! dud- did baskı 

. a'· ıi zamanda ingilterenin 
n<ıanı ı iktısadi sahada iş lıirli

mıyL •aklarm1 iddia etmişti. 
n ik ısad nazınnın bu nutkun
nra vııpılan ingiliz - Fransız 

laşn nsı, Funkun bu sözlerine 

I\! al a1 ına1( • ç· n m.:m 'eke· 
timiz ... ge··yor 

tstanbul, 2"1 (Telel"onla) - Fransız 
Ye İngiliz muhtelit he~ eli, ınal almak 
için Pari:4tE.•n i sla ııbu la müteveccihen 
har.eket elnfr~lir. 

**=---
Yugoslavya· 

Bi~araflığı.u mu hafa· 
z.., Pdecı>k 

Dünyanın her tarafında gönüllü teş· 
ki .atı :ç;n faai~yet 

tedir. birisini eteklemiş, hazan Mo..,,ko , hi- tir. 
Var Ronı.t siyasi mehafi!i ve mathmıt kaımnna lrnsmuc::. bazan da Rollu nya- Fransız 

P.om::ı. 21 (Ra<l~·o) - Stokholınclan için g-öniillü bydecliJ.cnler çoktur. !'rkanı, bıı m;ıkaleden mana çıkarmak- elini öpmüştür. Zaten, Balknnla1R hisle bayramrn 
dın,rn son haL ... rlere göre, F:ıılandiya- .. ·l','york, 24 (Rac1yo) _ Finlandi- 1a Ye şimdiki harp ile 1914 haı·bi ara- rincle te~ir Yeya hareket yap arete kerler, i 
, a gönüllü g:tmek Ye Ru~larla harp yara giılecek ohm g-önüllüleı·, bL gün ,ııulak: müşabeheti ka)~ieylemekte - muht~n~el olan devletler lıunlar'l emiştir Elizabeti 

·tmek istiyeııleı-, günden güne çoğaL ''a~ington vapunı ile Luradan hare- clirler. ler mHlır?. dır. Hav 
m:ıktaclır. ket etmi~li•rılir. -'---=+-==- Ball anlı cle\'letlerden her h . . -durmam 

. .· k . h .. ..:ı 1 t t f \rlerımın 
Slrnııcliıuıv·y·ı <lPvletlel"inin. Finlıln- Stokholm, 2·1 (Radyo) - Skandi- A~ t rıı e aışı u uc ue~ e ~ra ın ~chir ve Fra 

tliyaya yardım icin almı~ oldukları ted- l'itY) a memleketlerinde, FinJ<lndi~·aya · ffi a f1 J} Ü ası hareket vukubnldugu gun, Bb Prele- ve tayy 
birler, her s.rün biraz daha genislenwk- yardım etmek, lazım gelrHği hakkında- Buenos, Aire;;;, 2! (A.A.) - Al- tan rla derhal arkadan, ~-a~d~. ~)ıdır. ziyafet\ 

le te ·kil edermiş gibi bir man- Uelgracl, 24 (Radyo) - Fransa-
te ve çok ı.ı.ümullü bir mahiyet ikfüıap ki k:.ıııaat, günden güne kuvvet bul- nıan seıfareti miisteşarı Ba:şYekil Ken- ~uradan. b~~ad.an vu~ma~. ıçı~ •j}, ı>t:ı tine pa 
etmektedir. makh ve umumi efl,ar, bu yardımın tiloya Graf Yon Speenin zabitan ve kete ger~el" ıstıye<'f'ktır. N ıtekı~ l . dir. 

Di.inyanın heı· tarafrncla Finlfındiya b:r an en'el yapılmasını istemektedir. müı-cttebatımn serbest bırakılmasını navudlugun ltalya tarafından 1s rzetn ekle beraber, Reynaudun Yugo-.Javya ıtrı.ısında aktolt"ıan lica-
par 1mentosunda söylediği söz ret muaherlrsi münasebetiyle beya - oo talep ı:e bu talehin esbabını izah eden g_ünündetıberi, Bulgarlar.ın Bal~~H ' A . t. s· ı· bir nota tenli etmi~tir. B. Kaııtilo no- tıh~dın~ kar~ı olan vazı~~etlerı, ·, 

TEBLI
.G ... LER 1 r1an ın ve ":r,; ı ı layı tetkik edecek ve yakında cevabı- ~rıh bır şekıı aın:ış~ır. Çu~ku b•. 

Arasındaki bag" [ar nı yerecektir. a. Bulgar emellerının tahaKkuk4 

de a llaşılmaktadır ki, iki de- nntta lıulmuın Yugoslavyn hariciy-> 
d~,·le arasındaki bu itilaf, da- na.zırı; Yup;uslavyanın bitaraflığını r 
el Fr ns:z maliye nazırının ge- muhafaza •.1 dec-eğini, bütün anlaşma- ı 
orta ında londrayı ziyareti es- lnrına ~acır( kalacağını ve yeni m~a-
düş mülmüştü. İngiliz ve Fran hededen lıa1ıis ile de lıu anlnşmanııı Bedin, 21. (A.A.) - Garp crphe~in-

Başvekalet rlairesinde ketum ıfav- "' 1•11 ~la. .H::ıı:rnnların ~~riyati;__ sa------~ 
kuvvetlidir ranılmasına rnğmen hükumet makam.l dıkılmı<: bır mum gıbı onları fi 

Dtıenos Aires. 24 (A.A.) - Şili el- tı Alman notasmın siddetli bir protes- rlirmi~tir. 1'.akik~tin bu 
01111 ~u~a:•.ı•ii ·ye ıı zırlarının arkası sıra söy- iki ~aı-af t:c:rn.!lini inki~af ettirdiği- clt> gündüz :;u"künetle geçmiştir. Alman 

·i biı r nutukla izah edilen bu ni sö~ ll.'nı ;~: h:ıYa km•ye+leri dün de :iimali Fransa 
·· · ·ı - T caret imizde emle>a bedeli d:)- iizeriııcle ~·enidt.:n ke::-if tıl'.uslan .nıı)- cisi ~ef;r;ııe \erilen b'r zi,,·afette .Ar-

ı:ı:ore, ıngı iz ve Fransız paraları - -
\'İZ ve mal olarak tediye Nlilecektir. mıs.tır. jantiıı onlnsn başkumanclanı larafın 

t 1 - ı A · t· · g"ar s1ı:a~etındekı ann ıb 
onaıne oımac ıg1 nı ya nı: rJaı1 ınrn · 

1 aramame:-:ine ınuh~l;f hir noktai na- ı uhtan miilhem bulıınG' cıüp.,1 ~ 
ıarı irnh etmekte olduğun ıı bevan ey- cl<>nleı-, epe\'çe saf telakki edilrr eğe 
lemekt.~Jirleı. Dn nıak:-ımat hükıim('- ınahkılmchırlar. 

evam ettiği müddetçe ve hatta 
d 1 

Bu c:ıekill~ mm afık bit· usul kaLul ~- Pal'is. 21 (A.A.) _ 24 Kanunuc\'- dan sövleı~en nutka cumhurreisinin 
imza ın an a tı ay sonraya ka- " 
·ibir'ne bağlı kalacaktır. İki dilmiı)tir. \'el sah:ıh tehli~i: bir m ::ajı ile mukahPlede hnl.marak 

1) . t• I A ı 1 tıt' ·ı T> '] s·ı· tin Lahe,Y mukaveleleri ahkamına teY-
b

. ·ı.ı k emı~. ır. {a.\"tledilN:ek hiı·hı· r s.e\.· olmamıR.tır. ·.,a ın ı e nerP:r. ''a ,.,... -..ı ı arasın-ın ·rine sorma sızın i:nikra7. ., t. l'P<'l lıirer ,·akı:ı haline gelip gelemi----+ ---o*n da ki ı··ıhıt:darın kU\'\'f'tini tPbarüz et- f'k[• n ittir· az etmi~ 11hluğu tedbifi mu-

Ftlkat Dulf:!ari~tanın bu en1ellerinin ·' • 

tCa k Yf' mPmleketl<>ri d ı~ıııcta . . 1 ' ~ lıaf'tz:1 ec"teCAJ!ı· n•, ı·ı·t,·1! •"' ·ııı 1."ı]ı ı·. ,·ecc•ği ıle :ıyrıca mütalea <.>dilml'k lfi-
ls vı·c re I u" :ıu·m · tı• H ' t rını<.ı lııı li Jh~nın .Mmrı' ... a lıil'Jj';"_ '. ~ "' ,, klan haı·p masraflarını arala- ~ ,.,. y et "'m z"z zım.lır.llizc~. kendi içimizde (yani, , ':; l ni tnkviye ettiP;ini Ye Amerikanın Av-

taks m edeceklerdir. Fransız M ı· t t h · t · t d" ---*--- Ralkanlarcl:ı) fır;;atcu bir diişman gi-ec ıs Pfi a s sa ·s 1 v F h . . . rupa harbi facialnrıııılan nzak kııla-
naz rı Reynaud, parlfımento n '),; R ) 1 h e ransa cum urre.sınm _ .. . ,. . ..:ı·-. .. . . Hoov~r hi bekliyen Bnlgari~tan, zamam gelin-

ern, -'1 ( adro - :4\ içre ii- ('·ıgı um.'ıını Yeruıg.ni ı-oylcmı~Lır. ı:: 
ı 1da, öylediği maji:'ltra1 nutkun- "k"' h k t' C'e, hu si_vas0tinin ceza~nnı cok ağıra çe-

kfımeli, 'sdçrenin ~erferlıerlik ihti - nazı anf' are e ı p . . 
l «t:-rihte mi~li görülmemis bir apanın zzyar·etı Yu"'z bı·n do' ar daha kebilir \C kendisine uzatılacak hesap 

yacını karşıiamak üzere umumi meı·- Parı·.". ?.4 (A .• '.) _ Bir kaç gün-n.,. o aı·ak va"ıfl"ndırmaktadıı· - ,, - t1. 1 liste.<:.ı"nı·n 1 ,"ı·sısında muhakkak ki 
c.." " " · liı:ıten 2GO milyon franlık tahsisat İ3- d d '' · ıd h evden evv l t d denbet·i Pal'iste bulunan. Türkire hari- C"evkafa" de bı·r mahı-veı' aön er İ sac:1 rır. kalıı·. 

· 'r ş · e_ va an aş- ti.vecektir. Milli i~viçre banka-ıı, ec- r 1 6 
• 

Al f b d iye vekfüeti umumi katibi büyük elçi ,. k 94 (R d ) A · B 1 · ~ b' k d b. d t-m ~ya~·ı .:ayı ır üşman neb! paralaı·•n clüsmekte olmasında 
1 

f .,cvyor ·, ~ a yo - merı- u ~arıs ~nın ıze arşı a ır os 
rek ukbınlıge kap1lmaktaıı ih- bu talelJe nnıhaliftir. ~uman :.\lenemencioğlu riv:ı;;etincl<'ki C S'.YOr k<ıııı., e.;ki cumhurreisi H0over, Fin- lıık tem··rntı nırdır ki. ikide bir tek-
daYe etmiştir. Zaman demok- 000oo Türk heyeti cliin akşam Paris opera -

1 Roına, 24 (Raclro) - Papa 12 inci l:tncliyuyu :kinci defa olrırak 100 bilı rar .erlilrnehle olma:;rna rağmen, ha-
evletl"'rin müttefikidir diynek ;;;ında devlet reisi tarafından bir cemi- Piyunun kral ve kraliçe~·e iadei zi- clolarlık bir ç-ek göndernıi§tir. clic:eler bu dostluğı·n ne kadar çürük 

bek emekle Almanya mağlUp Is k c ç 1 / a a ~ ık! a ~·ı n da le olmak üzere .emrine tahsis olunan yın-ette bııhınacağ'ı hakkındaki ha - --=*=-- olcluğun11 i=tlk sık giic:ıtermiştir. 
Na7 • Almanyası iki ~ene için- ri~·aseti cumhıır lo<·aı::mdn Sam;:;on ve hu, biiliiıı Avrupa.da biiyük ehemmi- B J Biz, Rulgar komitecisinin homtır-

z mil 'Ondan fazla nufusu hima- Üç mayin hattı VÜcude Dalila tenrnillerincle hazır bulunmuş- ~·p~jc J.ı:arsıl,mmıştır. Bu ziyaretin. . atan vapur ar tuları ve Trak~·a ile Adalar denizine 

tına, lmıştır. V.e abluka~-n karsı Q"etiri ece 1< tur. fo\·kalılde bir mahi\·et tasıdı~ı idclia Londra, ~4 (Radyo) _İngiltere. mahreç !'eklindek; lerennUmlerini pek 
em-er 1914 harbinden daha bii- Lonclnı. 2'4 Rad~·o) _Hükumetin --=*=- 1 olnııma'<t.ıdır. Rom~ ahaİi:>i, papayı d<>n hvPçe kömür ta~ımakta olan fılfı biliyoruz. Ru1,:rar basvekili ba.::ka 
•. Çü ıkü Almanya hazırlanmış- neşrett .ğ. bıı tebliğde, şimal mm ta- Yiıın 0 n i S f Q n da 1 kar~ılamak i~·n ~imdiden hazırlan - '.\1ays ve Kari Hengel i~imlerinde iki türlü konm::uyor, Bulgar milleti de baş-
n bü~ ük harpte dlişmanları olan kasında &efer eden gemileri koru_ i maldachr. İsveç vapıını mayine çarparak bat- ka çeşid .. 1\:Ö'~e lvanofa rağmen, Bul-
' Ro anya, Yugoslav~·a, İtalya, ma ve Alman ma} in harbine mnkab·' At'na. ~ 1 {Radyo) - Noel yortu- Papa, 0 Viin Krinal Mraymın bal- m:ş, :rn ıc·şi telef olmuştm. gar milletinin hi~::ine ve kafaqına so-
roika le snlh halinrledir. Ve bu le olmak üzere İngiltere ve ü.;]rnç:vıı >;tı ml.iuaQebel iyle gerek burada ve knnunu cıkarak, Roma halkına cltı::ı l\Iayc: gemisinden kurtul.an ve ka- kulan ve hatta mekteple-rinde tedris 
ketleıden eş~racelbedecekbirva- 8ç~kalrınct,ı üç mayin hattı vücudc gerekse Pirede bugün bir fe':kalade- edecektir. raya çıkarılan bir kişi; evvela Mayı:ı edilen milli dava palaYralarmdan hiç 
dir. l'eynaud buraya kadar san- getirileceği bildir.lmektedir. lik varcll. Herke;:;, yortu için haz1r- /ta/ya. Amerika vapunrn<.m mayine çarptığını, Hen. de gafil değiliz. Kez:ı, Bulgaristanda 
Funl un ağzı ile konuşmaktadır. •aaaaauıa lan:maküı, mağazalar dolup boşal - gelin iınad~da gelip kendilerini r.l - zaman zaman esir"*' maı::um kardeşle .. 
mali e nazırı hiç bir hakikati makta \'P. radd~lerde mnazzam b'r hcv 1 hatlı dıihnı. ı-;o.nra onun da battığını <ı.öy- rimize yapılan adaletsizliklerin, zu-
z mi' etinden gizlememektedir. Al'" an, ar kaiaba:ık d~ı!g·alannrnktachr. Her ta- ' ~::ıdr:d, 24 (A.A.) - İtalya ile lemi~tir. Gemiler o kadnr çabuk bat- liim v.e gaddarlıklarının nasıl bir ruh-
sene gene böyle açık sözü iledir A . rafta sncla maddeleri bu sene çok cenubi Amerika arasında açılan ve nnşiır ki, tqhlisiye sandalları indiri- tan kopup·r:eldiğini ele pekala kavnyo-
nsız milletini vazifeye çağır _ !manca yazı l matbuaların bolduı·. Sevillaclan geçecek olan muntazam lemcmis ve yemi enkazı üzerinde ka- ruz. i\Jü~lüman cemaati mekteplerine 

e ikt 'adi buhranı önlemişti. idhalini yasak f'ttiler o*o hava hattı münasebetiyle :Mussolini lan yedi tayfa bir tesadüf erleri ola- kadar uzanan hu mürlahale, ı::on gilnler-
naud Fransanın zengin olduğu- Lonclra , 24 (Radyo) - Ilerl':lclen. T 'l _rri r z tayyareleri ile geııerr..l Franko arasında iki mem rak b:r Nonreç vapuru tarafından de, mfü:lüman Türklerin, Ankara radyo 
gilterenin ise, daha çok zengin bitarn f memleketlerden alınan biı~ !; le ketin birbirine karşı olan dostlu - kmtarılm15tıl". ~unu dinlemekten ve Türk gazeteleri-
n_u .:: _iki devl.et ar.asınrla sıkı haberP .Q'örc: Alman hükumeti, Al_ Heligo'arkd ÜZ""rinde uçtu~ar ğunu tehrırüz ettiren telgraflar teati Oslo. 2•1 (A.A.) -1ngiltereden Nor ni okumaktan menc>dilmeleri ~eklinde 
hırlı~ nın zaferı temıne kı1fi ge- nıan H"aniYlr ne.::redilen her türlıi T ..:ı, 91 (R· 1 . ) Ü . . . olunmu~lur. v€çe doğru kömür yüklü olarak yol cür'etkflrane ve kü.::-thaça bir mahi-
... ı . ı· . "' ,onuıfl, - ac;.:o - c ıngıl.z R J ilki d b b h tb'J ldı 
1 ~o~ emı: ır. . matbuanın Alman hududlarma g-ir tın·\·areo.:i. bugün tekrar Heİip:oland u zve tı• n· mesa 1·1 a { ı arı sıı·a a perşem e ~a a ı ma- ye 1 e a . 
:ı.kık[ malı sahadakı bu anlasm" · · t · t· M · · · • ,·ine çarparak batan Lweç bandıralı Bulga!"lar. ne yapmak ve 11e demek 

. . . . . .. . . " mesını rnPne mı~ 1. .ı acar ve ısvı\~- üzerinlle urmuştnr. Du esnada bir . . . 
- Fı ansız ış bırlığmın tıçtlncü r e <razr.t~lf'ri de Almaııvada satılnn- -

1 
. 1 • . • - R(l.~fomfı 1 rncı fWhıfcde - Mars Ye Cari Henkel isimli iki vajıı- isti~·orlar? E.i!er Bulgar kafası, Türk 

• • • • ,.. J haya muhare leSt o mu~ ve ıkı tan·are lc~n c uyor. Bırıncı merhale a~- \ "" kt 
1 
...... 

1 
.. t·· • • I!aş h:ı.hamma ve üçiinCÜ!'Ü de Papa- run kurtarılan mürettebatından sekiz p:iicünün ve iradec:inin, Bulgar toprak-.-.. ~a ır. u· 

akmcla.n-öm.ibbann un ununu c uşuru muş. ı. ya Yollanmak üzere Noel arife-sinde kişi ciiin ak~am Chı·i.::tian!'asda karayn lnrında yaşıyan Tiirk çocuklarının her 

lmaı elanın birleşmesi idi. Bun- eksik olursa, tamamı da yok demektir. Baltık denizinde ~iç ~ıcktııp p·iindermiştiı·. çıkarılmışlardır. İçlerinden ikisi ha.::- tür
1
ü haklarını konıyamıyacn~na ka

!lra ticaret sahasındaki anlaş- Reynaud, «düşmanı mutlaka mağlOp Ri!'.sicumhtır münasip bir zam::ında tahaneye yatırılmıştır. rıi ise. büvük hir ahdallığa ciü!'milş o
di. ~imdi de mali iş birliği ku- ~deceğiz-. diycr. 4oFakat düşmanı mağ- Bir Estonya v. puru· clüııyaya devamlı bir sulh temelleri- Lor.dra. !24 U .A.) - 01d liulk va- hır. Biz ana Yatanın omuzıı dibinde 
tur. Bunlar biribirinden ayrı ltlp etmek için önce k~mdimizi mağll\p [ •• •• d .. 1 ı 11i tem ·n c-:tmek üzere bn üç büyük d i puru bir mayinc çarpmı~ Te flört da- .rn"ıyan bu Türklere, daima buradaki 
1laşn alar gibi görünüyorsa da etmeliyiz.» nu a lp f!'OfUr uler ııin ':itiin maned kun-eller"ni bir- kikada batmıştır. 7 kişilik müretteba- karde-;leri gibi bakıyoruz w bakmakta 
tta i ıgiliz ve Framnz impara - Bitaraf meml~ketler her gün İngiliz- Tallin, 24 (A.A.) - Bir Alman h ,tirmelerini rica eylemektedir. tı kurtanlmıı:ıtıı·. <lcnm .edeceğiz. Onlara ~·apılan taar-
arını!l bü1i.in maddt ve manevi Fransız tPsanüclünün yeni bir örneği- harp gemisi Baltık denizinde Nassa-

1 .-.~ .. ı:a. .. m•••J1'*;:PR:ı••••M••••••lııııı•a••• ~ ruz. onl::ıra uzanacak hakc:ızhk, ı,iddet 
ı.ki kuvvetler arasında dü~manı ne şahit olmaktadıı·lar. Bu iki milletin r~ nclınclaki bir Eston:ra yapurunda A k l Ye kfü~1 ahlık, doğrııclan doğruya biz.e 

ed rek zaferi kazanmak gaye- hiç mwldanmadan katlandıkları feda- araştmnalar yapmıştır. Alman h::ırp n ara p Q a S ta teveccüh etmiş olur. Kaldı kı bu hadi-
atuf )İr kül teskil eden mUessir k~rlık, giriştiı ieri ve doğru olduğuna gemisi Göstenburgrlan ingiltcreye c:e, Bulgaristanda nac:ıı! w~ hangi tars-

"ği s: fhalarından ibarettir. Mil- inandıkları mücadeleyi sonuna bdar g!tmekte olan bu vapuru beraherinı> Yılbaşı b.ılosu lıa zırlıgy 1 ba slamıştır fa miitemayil bir pfkarı tımumiyenin 
olmal !çin hepsinin b!r arada götürmek azmini gö5ıi:.ı>rmektedir. alarak bir Alman limanın~ gö ·ır- , hazırlanmak istediföni göstermesi iti-
ması l~zımdır. Ve bunların btrl A. Ş. ESMER müştür. il - Devamı 5 inci sahifede -
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Ya~~~i~:t~:~da_s_ı_ı r Çı:::~~er J Garo cephesinde 1~u::kü~rn:omo1 
25 K&nunevvel 1939 Pazarteai 

, ........ . 
Le 

• 

V 1' l ] • ı ) 12 30 Proırram ve memleket saıü f r k --na e s1n ya an arı ve Kış geldi Bazansuratınıasarakve LJ rz"s."ı" olmaSl yu"zu .. nden as· ayan. 

P r 
..! & "" Halkapınar cihetinden kesk;n bir na0a11tn -> 

12 35 Ajans ve meteoroloji haber. 
poyraz rilza-an ile soluyarak, hazan k h k J d 

J rl" - 'T fazı·ıı•gV ı·n ı·ç u··zu·· açık havada dağların karlı tepeleri- eri are at Q eta rırmuştur 12 50 Jcr!. J< >r -· j ı y Tiirk müz,ği (Pi.) 
s "' -Un t;ı f ni göster~rek, o da hükmünü icra et- Paris, 24 (Radyo) - Havas Ajan- atınışlardır. 13 40 14 00 J.1Uzık: Hafif müzi'lr. 

7 1 meğe Lıaşladı. sı garp cephesindeki askeri harekat Şarktaki ke•if sis, askeri harekatı (l'l.) 
.c; V U k U A . k h d .. .. Fakat etrafınızı dinleyiniz. Her- hakkında şu bil iteni neşretmiştir: durdurmuştur.Hava !.aaliye~i de hiç 18 00 

n T .. -•r•.ı ' ( r m~rı ayı :!Ye_ c a 1a. uşuren kes; cDUn a-Undüz ve gece fevkalide SÜ- olmamıştır. J 18 05 
el b f t b k .-. - ~ma~ -diyor- kış.. Eyvah, kunetle geçmiştir. Yalnız Muzelin şar- Fransız askeri mehafili, evvelki, 

' Jl'P, §J f azı ı şaa ve 1 r VPS ~ mudhış soguklar ve fırtınalar başla- kında, Namzelde Alman keşif kolları- günkü hava faaliyetine iştirak eden 18 2;; 
' fRV.l rr ~ ' Çeviren Nevzad GÜVEN dı.. . . nın faalöyeti görülmüştür ki, bu mın- bütün Fransız tayyarelerinin salimenJ 
--~~~- :ı ~ 

1 
zi oldum? hercümerç içinde memleketin yek'n- Gazeteıer, harıl hani, kışı çekıştı- takada her zaman ufak tefek hareket- !lslerine dönmfiş olduklarını tekrar bil- ı 9 00 

J 
.u rf uz 1932 de idi ki, Berlin- mesi için ilk şartlardan bir!si olarak r~y~rlar._ Yaz ~el.ecek, bir de onu d'.- ler mevcuddur. İki taraf topçusu, kü- dirmektedir. 

e u:. kınal-sosyalist partisine yazıl- görünmüştü. Aralarındaki yardım lımıze .. Kalemımıze dolayac~ğız. çük burjlann garbında, bir kaç obüs 
Pekı, acanım, kış ırelmes•n nP nP 

l!) 15 

Program 
Memleket saat ayarı, ajaM 
ve nıeteorolojı haberleri. 
Müzik: Radyo caz orkestra-

ı-;ı. 

Konuşma (Ormanlarımızı t:t. 
nıyalım ve koruyalım.) 

üı u,JAyni ~enenin birincitcşr:n·n hissi de ben: b'lhassa çekmişti. 
.ka ise faal aza olmuştum. Sonra çok samimi dostum Firednn- yap•ın, ya:. gelmesin de ne eylesin! Rus Fı"n harbı• Fe,.an, Re~at Erer, 
ı. ;;up olduğum yüksek bir me - uda bir ecza fabr'kasının sahib' olan Kış bab:ının elinde Jale ve papatya Kozan. 

~tir n ılles'nc!en gelir get'ren iki ev bir nazi çok ciddi \e hürmete Hlyik demetleri He, yaz ninenin de serinse. • 20 15 Konu~ma: (Terh'ye) 

Tütk müziği. 
('alıınlar: Vecihe, -----~oo------- Fahir" 

Cevdet 

b d d. · rin rüzgarlar ve avuç avuç kar ser. s o 
ıı \'apura ı odalı bir apartman sahibi ol- ir a anıdı. Hiçbir hali ken sıne _ Butarafı ı foci oaJ.if·<l~ - harebeleri esnasında 16 ovyet tay- ~O 30 Tüfk ınüziğ': Fn,ıl heyeti 

· p 'ntileri i;e gelmesini mi bekllyece-
ekilerle '-- .m 'n mali bakımdan tamamen şilpheyi dant edecek şekilde değil- Hels'nki, 24 (A.A.) - Birçok Fin yaresi dU,ürmüşlerdir. 21 15 Müzik: Kü~Uk orkestra (~-ef 

• d k ğiz? cephe•i aza - .- Jim. Babam, Kayzerln ni - i. O da benim gibi düşünür en, Al- •. sah.Berine karşı tertip edilen hava a- Roma, 21 (Radyo) - Stefani ajan Necip Aşkın) 
nuyordu. .ı•;n~ memur imparatorluk bil- man m iletinin arasındaki parti kav- • • kınlarına 850 Sovyet tayyaresi işti- sı haber veriyor: 22 00 llremleket saat ayarı, ajan! 

l -- _ı ,~fi idi galarının durdurulması \'e memleket r V 'e~,,,,..,.fpr rak etmiş ıse de Fin hava müdafaa Aglarjarvide Ruslarla Finler arasın haberleri, ziraat, esham- tah 
o T e eı'!•J.ıten evvel amcalarımdan ikisi davalannın halli için mü~terek bir bataryalarının isabetli atışları dün da başlıyan muharebe, Finlerin za- vılat, kambiyo-nukut borsa-

" h t · ı ı k Bir .!'Azetede cMes'ud bir evlenme• · d 'ru ro :neclisinin muhafazakllr aza. lm enın yapı ması Uzumuna ani bı: tayyareleri pek yüksekten uçma- feriyle netic~lenmiş ve muhasara e- sı (fiat) 
... .n e. ~ - 'd' A d 1 . . k olmu• ·oır •t dı' B ı· b •erlevhıısı nltında bir izdivaç haberi . b 1 h d'l . 1 1500 R k . t ı· 22 00 •ı·· 'k K' k k ( .a .• ı-,· :;:.n ! ı. mcaza e erım·n e - · • \'n anperver . e ren a- ğa mecbur etmış ve inaena ey ye.- ı m ş o an us as erı es ım l• uz; · ıiçü or estra ytı. 

, h d d 1 - • okudum. Bence yanlış bir tabir .. Bu h ni r'şı i$C orduda ve donanmada ça- zı ya u ı llşman ıgı ı~aretleri göz pılan bombnrdımanlar m!lessir ola- olmu~tur. Rııslar, bu şiddetli mıı a- irnrıclak' progr~mın devamı) 
Ö Ü t - · · 1 evlenme mM'uddur da diğerleri de-&) -Jıa ~yor) ardı. n ne çarp ıgı ıcın onun il bir gün bu mamıştır. Bu bombardımanlar net'. - rebede beş yüz ölü vermi~lerdir. 22 35 !IIiizik: Schub<1·t- Bitmem;' 

" J · k t ğil nıid;r?. Her izdivac, vukuu anın-vare, r, Menşiıı, ııiçin nazi partisine girdi- mese eyı müna a,a etik. Bana: cesinde 12 kişi ölmüş 46 kişi yaraıac- Hels'.nki, 24 (Radyo) - Suvyet t•en n' (Pi) 
· · d d 1 t h fil cYahııdilere karşı mücadele ko- da mes'ud bir h§.disedir. ÇUnk!l iki mı$tır. teblig-lerincl~ dört günde 38 Fin by- 2~ 00 ~fıi;;ik: f'azhaııd (PJ.) 

ef Jiolla m• Ye r:ın~a an a nası a amm .. ti"' k . tarafın arzu•unu, kendi vukuu ile bir · 
~ın 'ifimi iznh eder. muns ııı:ı yarma ıstiyen radikalle - Finlandiya hava kuvvetleri Sovyet yııre•i dil~üriildüğil bilrl.irilmektedir.

1

23 ~5 23 30 Yarınki program ve 
· hl'k 1 • ki k leştirmi~ ve onları 8evindirmiş, me$'-·11932 temmuzundan evvel cumhu- rın te ı e,ı aya annı kaydırma yürüy!lş kolları ·ıe malzeme depolcrı Bu haber doğru değ ldir. kapanış. 

O etin m:ıliye nezaretinde klltiptim. için ortaya ~erpilmiş bir cayırdan ba, ud etm!şt!r. Fakat bu saadet izd;va- nı bombardıman etmişler ve hava mıı ?ıioskova, 24 (A.A.) - Leningrarl. -----------
k b . d - 'ld' B ı rın vukmından senelerce sonra ay - k' · 

/. ~ı ,b!Umllne kadar anneme bak- a ırşey egı ır. ·r kerre Hit er askeri mıntakıısı er anı harbiyesı Amerı·k~, profnstoda 
1. şınıl oldum. iktidar meı·kiine cıkınca bu hıı•ıısta ~en kondi•ini muhafaza etmis ve l!'Ö3- hatalar, bilerek mi işlenmiştir?. tebliğ ediyor: ' .-

• ;p ~ l "t!n ölümünden ~onra havai- her türlü !fratın önüne geçeceği şüp. termi~ midir, iste mesele buradadır. Çar~ıda ihtikar yapanlar gırla 1. Bi- 23 1'finunuevvelde mühim hicbir /-u [un ''U 

l . 1 i k 1 tı hesizdir.• D•mı'ştı·. f;iinkil izdivac dediğimiz "ey, bir ö- 1 d 1 . h'cl' 1 t M ht ı·r t 
'llZ ve m••ıra es z a mı. m. ~ b ~ k le b le yalan söy eyip a avera çevı- a ıse o mamış ır. u • '. mın a • 1 Vaşington, 24 (Radyo) _ Amerih 

S 
'
- ·e• · 11· Fr Hak!katta partı'nı'n yalnı•, bı'r kıs- 'lliir n.vu ... evam etme 0 ~•.re. yanıl- J H il h k 1 el b t h k t 1 o > · '1Ca. ·rıı- .ız~. an.,u11. " rcnler tUmen tümene .. erg n, u- a ar 11 azı ~y:vare nre a l yanı - cıımhuriyelleri biı'liği, son deniz har-

~u_.~a Rus-) ·'ıı konu•ur ve biraz da Hl- mı nazizmin pratik j!'ayelerivle alll - mıa nkı~d;. llııırf!n ;vl~-nnın'O:. bıı- susi lıayatımızda hep:miz hatalar dığı haber ver !:yor. Hava har'.'kntt binin Amerika bitaraf .ularında cere
<ill edeı ,'urıanca anlıyorum. :Runlıın kadar oluyordu. Zabitler Almanyays :~n ~e~ ıı oldunuz. a at yarın, a. yapmaktayız. Her gün bir kusuı-J- e3nMında 16 düşman t11yyare•ı dil- yanı münasebotivle Alma \'a Britan-
• çıı f l · · · ld hakkı oldu an büyük devlet mevkllnı· .,urgton ... b k ) b' c· ·ıı .. t" 1 

• ' "'ı ı L ·e na•ı ve nıcın nazı o u- .. - . +. muz, ve aş a arına r zararımız o- ~ ırı mus ur. A • ı . . ya ve Fransa hükümet:eri nezdinde 
·ı nezdin· .1h ·· iyi anlıyorum. Partiye p;i temin edecek yeni bir ordunun kurul- • • luyor. Hala bize e~şek eti yedirmeğe Helainki, 24 (A.A.) - . g arıar71 proteştol,m:la hu'Jnmu~tur. 

"YJan.nı hü- I<! i. parti eeflerin'n men- masını Ye bir de çocuklarına iş istiyor- Rt .. "'Z ;-,,.,..~ ! calışanlnr b;ıe var .. Ticarette dönen mı~tak~sını. ta_ma:rıen gerı aldık Aır- Amerika hükumetleri, bötarnf!ığın 
lı b'r z2· ı.ı. rına inanmı' dlP:el' birrok !ardı. Kü~ük tüccarlar ise büyük ma· dolabı herkes işitiyor vesaire vesai- larıarvı F nland yanı~ cenııhıı~d:ı mııhafazlsı için alıPnn tedbirlerin teş-
ını J·ıeı-,ııt;; · "· · d k' · ğazaların ı'Jaa.•ını umııyorlardı. Halk. ıra7 etevi her tilrlü hatadan Sov t hudt dıına t•kr•ben "I) kılo C'ne uenzıvor u 1• -ı• - ~ " re.. ye : ~ ' . - diclini göı üşmek üzere bir toplnntı ya-
'}ıiştir. t!~- at ettiği gibi - tahakkuk Doktor Göbel.~e takdinı edildim uzak l"ilrmek istiyor ve her hangi bir Bütiln bunlar düşilnülmUyor v.ı metre mesafededir. Bıı mıntakada ı- ki d 

• •• •• -.. r. Bir gün Grünevelde yapılan bir vıınlrnlık görünce, gazete ile acı acı konuşma mevzuu olmuy<'r da bir ga- lerl•meve devam edivoruz. paca ar ır. 
azo-u ·ı · Bitaraf sularda harbeden gemilere, 

• ı • t ı·rzıldılhm p11rtf •ube•i 'Rer miting esnasında yeniler için adet ol- ey enıyor. zetenin. her na.ılsa i~Jediğ' bir hata, Alıırjarvi mPvd•n muharehP•i 22 bundan bö.vle Amerika limanlarında 
L .!fa ıbuntla ek,er'si e•lı:i ve mıı- dug·u ü:ıere doktor Göbelse takdı'm o- Ev\'elki ır'n Yeni Asır gazetesinde J 1 b' k'ld il 1 !l ldinunueyveF 2~ kiinıırıtı 0"''• 1 P ""'· r r (Almanlar Mııı'itı h ttı t hk' a ayı ır ş~ 1 e, g n erce ve g n- tamir ve ihtiyaç tem'n' iç;n mühlet ve-e ı•L -1r 7!1bit1e~ tarafın~•n i .... ,ı 'ıındıım. Mes'ekteki kabiliyetim, li•an • o a nı R ım e- lorrP söylenip duruyor. Biraz insaf 'ec1Pn ırer 0 Rıı•ların mıır,1ı1hivet;vl<ı 
,·•K • ol~rı vilJA ve n•t"k!arın bu bilg:Ierim ve bizzat sahsım hakkında diyorlar) •okl'nde h'r •er)evlıl\ var- yahu 1. 1-:itmi• ve Jlıı•l11r mnlı••ıı~• o1tm• ıı- rilmiyecck, limana da alııımır:ıcaktır. 
r. B ~halle sub••i idi. kısaca heni isticvap etti Hakk d d • ıh. Diln rle nvni refiklmlzcle (Firtlet" • hnmıstır. Rıı•lıır mukavom•t Ptmi•ler ** 

nl:- .ı 2 -•,'tıir zarn•nrh. 7 milwın ı.. lıa evvelden bir çok ;.,yler ı~ili:o:a h'rdenb'ro uruzlodı) cümleginl havi • • ve te•lim nh,.,nı't•n evvel hirrnk za- Den ·z,.., 1ft ~-uci,..1; ö 1dü 
hir hP•lı.lc <>•~- Rir doı:ıtnm. M-v,..,.~-..r,./f" r .r 

•ron .. frftküm•t'n h••ınc1~ benziyorrlu. Hiç şüphe yok ki bu malu- Y at\ PrM •I r ı . Ca ,ıves. 24 (A.A.) -11k den!zal-
- Y nhıı -dedi- bu ne hal? . F' at-

n'" ' ridı'tivp 11lrn•ıl1"1 v,. matı sube sefimden almıştı. :Meyhaneye girdik. Dostum, kolu- Telvajan·i meydan ınuharebe•inde tı gem sini .'·apan deniz mtthPndisl 
S B h•• ıer, ucuzlamaz. iner veva vilk•elir .. - takip eden Von Papen bu- u <.uiseden kısa bir zaman sonra. mu dilrteı·ek. köşede, taşralı olduk- Ruslar 1000 esir verm'şler ve muha- Derıde .. 75 yaşııııla old•ığıı halde 
4 ' b d t d'l Tahkimııt Majinoda de':il, z;egfrid- b I bi k - n. •u em en ercüme e ı mek üzere ma- )arı kıyafetlerinden e li ve r ıs- rcbe meydanında 2000 ölü hırakmı~- dün Canveste vefat etmiştir. 
,ts~ , tlerle komüni!tler çarpışı- 4aleleri isaret edilmiş bir takım ya - <le :rnnılıyor. Geçenlerde gfz;n Ana- nıının elbiseler' yeni bir grubu gös- )ardır. KareF berzahıııda faaliyet 

.ırdu: ('~re eve yalnız dönmek teh- bancı gazeteler aldım. Bir memur ter- ı'to!udıı ela avn: tertlute şevler '·ıırdı. terdi. Bu grup, kafayı oldukça t!lt,·'.l- pek azdır. Son gilnlne nazaran Sov- yare•i ziyan uğramamıştır. 
· t ı al Japon askerleri kılfRes' diye Türk 

ı·• eli idi. Herşey beklenebilirdi. ş- cUme erimi mağa geliyordu. Bir müd . . lemisti. yet tayyare kuvvetleri daha az faall- !:'tokh ,Jm, 2~ fRqd~·o) - Ga~ete-
• ı·• t . ti b b d 1 det •onra part' t lerı'nde b t n•kerlerını koymıı .. ıını•z. Serlevha- Dos',um ·, k ti F ez K en m:ınevıya arı er a o - ı gaze e u er- . yette buluıımuş ve muvaffa ıvc e lel'. in ordu•unun parlak mııvnffa. • • · · ı · · b da No.,·ecten metınde !sveçten bah-

••D~ rlelıkanlılardan mürekkep çete - rUme erımın azı kısımları çıkarılmı~ d' d ' - Bunlar .dedi- ya tiltilnlerini sat- neti, elenmiyen Uç uçun yapmıştır. kıyetini e hEmm 'yetle tebal'iiz ettir. 
• !er •oknklıırı tutmuştu. Memleketin bir halde ncşrolunduğunu gördüm. se ıyor ~nuz. mışlar, ya pamuklafını. Satamıyanlar Hava dafi toplarımız iki Sovyet tay- mektc ve Rıı• ordu•unda manev'ya-

maruz kaldığı bu bozgun kar~ı"1nda Bu çeş'd işlerin bana havalesi git- Dostum, ••as itibariyle haklı idi. i•e, ş'mdi köyl~rindeki kahvehanede yare•' an,armil•tür. tın hrızuklu."unu yazmaktadırlar. 
rlfrin bir h!cap duyuyordum. Bir de- •ikçe arttı. Ve ben d~ gittikçe istırap Fakat in•afla söyliyelim; bunla.Tın iskambil oynamaktadırlar. 11.fo•koy~, 24 (A.A.) -:Mühim ha- D'nkrcc Rus n•keri fi•ar ednek 
ği~iklik olma•ı lbım geldiğini ve Al- ''e hayretler içinde k:ılıyordıım. ÇUn- h'çbir kimseye zararı var mıdır?. Bu ÇİMDİK d!seler olmamıştır. Muhtelif mın•a - Finlere ll1ica etm •tir. J\Htltrciler a-
man hayatında nizam ve şerefin ia- kil raptığım tercilmeler gittikçe daha kalardn hava muharebeleri cerevaa ra•ında bııh~nan b·r Ru' tabur ku-
dc•ini t~min edecek kat't bir şey·n ,:yade mahiyPti deiişmiş ve hatta ba- <örledim. ha •onra da Hitler!n şahsi ar"ivi ve- etmis diişmıının 16 tayyaresi düşü - mandam, m.ıneviyatın cok bozuk ol· 
vukubulacaYını hiSl!ediyordum. r.an makalede yazılanların aksi bile in- -Temerküz kamplarından birine rildi. Bu ar•'vde Hitleri, yakından., u- rülmil~tür. dt:c'ıın•1. •ul-a~·ların ancak taarruza 

İntihap e•nasında reylerin tasnifi işar etmiye başlamıştı. 'Yli gitmek niyetindesiniz? zaktan ne alfikıtdar edivorsa hepsi mev Hel•inki. 24 A.A.) - Dilnkü gün ırcrilrrel!i ?nmnn ccrıhan• verrliklerl-
işi beni cumhuriyetin bütan sfya.T Bu hal kar,ısında şiddetle prote!to Diye sordu. cudda. Nutuklar. fotoğraflar. snhsiye- Hel•ink'ye hirbir haya taarruzu ol- ni; tank miirrttrhatmın. ka"'?laoın-
partileri r~f~riyle tema!& getirdi. O rnpmak ilzere idim. Fakat tam bu sı- Bana Hitlerin şah81 a•Şivi verildi tinin husule getirdiği aksülameller mam.-tır. Fr.k11t hava dafi tonları !ar diye tankl"rda hapis c lilip, kilit. 
zamr.n otuz beş parti vardı. Sollara rada Hitler başvekil oldu ve işler de- Eylülde. şubem tarafından hariciye ilah.. mevrud olmıyan VP •ivil halkla m~s- lenniP.'ni söylemi«ir. 
h;çbir mt>ylim yoktu. Sağ partiler'n- itişti. Bütün itidal ve tevazu terk.edil- nezaret!ndeki matbuat bürosundan Ves!kalar, gazeteler. Almanyadaki kOn l)nlunan sehirlere miiteaddid h:ı lTPl inki. 24 (Raıh•o) - Ru•lar, 
den beni en çok a!Akadar eden nas- di, yazılar tecavüzkar bir vaziyet aldı. 'Ylüstakil olarak doktor Göbels tarafın- ye hariçteki parti ajanları hakkındaki va hilrnmları y~nılmı• ve ~ovvet tııv- p,.t,nmn mıntakn•ıncla ricat~ hı:a 
yona! - -ao•yall•t oldu. Bu parti men- Bir hafta bir çok pRrti mebusları sar- 'lan kurulan propaıı-anda nezaretine hususi raporlar, sefarcthanelerd.en ya- yarcleri 'l'apvikte ,;vil halkı mitral- vermi•lerdir. Verilen halier'ere gö
suplan h·r~eyden evvel faal idiler. hoşluktan ayılamadı ve nlkolün tesiri ~itM~m emri verildi. hancı memleketlerde bulunan en kil - yö7. ate•ine tutmırntur. 1 re burada veren mnclan muharebe. 

Hiçbir ıeve muktedir olmıyan altında müdafaasız bir nz;yette bu- GaheJs, bütün e!ki memurları çı • çük ticartehanelerine kadar Almanya- Vimorırn ıritınel<tP ,..ıen Rn,·v•t fay_l ,:nc:le Ru•l11r en az 25 t>n kM telefat 
merkez fırkalarının sadece m'llt bir lunan Yahudi ve komünistlere karşı '<armak ve yerine ara!ına benim de bu- nın bütiln teşkllAtına alt raporlar 43 ,-3rel•r'nılPrı ik;~, ı1iloilriilmii•tiiı'. A-

1 
nrmi•lerd'r Rirat cok hozıık olmak

kopyuındım iharet olmadıklan his - vaptıklarını anlatarak gururlandılar. 'undıığum itimada değer nazi memur- gruba ayrılmıştı. Bunların tasnifi 915 hoy"d" :ı hava hiicıımıı ,..Jmıı• vo tnc:lır. Knnlı k:ırlıır ara•ınıln parca
sediliyordu. Sadece söz söylemekle İğrenmiş ve korkmu,tum. ve benimle 'arı koymuştu. senesinde Kayzerin hariciye nezareti lıomb"l"r atılmıs i•e ne hirhir n•tire la11mı .. gömülmtl9 tanklar görül-
iktifa etmiyorlar, bilhassa işsizliğe beraber bir çokları da .. Bilhassa şube- Burada bana, ltalya, Avıı!turya. tarafından tasdik olunan sistem üze - ,·erın•TI"i•Hr. nxrt ı>ilnı1n11heri Rov - ı mek•rdir 
karşı harPlc•t etmesini de biliyorlar - nin veznedarı iş1erin aldığı vaziyetten 'lfacaristan, Yunani!tan, Hollanda, rine yapılmış, fakat sonredan tatbilc v•t •ehl'ii'••' oq Fi111'1n;ı;, •• t.,.,..... Petrol nenn1arı, rr;ıh'mm11t. top
dı. Aralarını:la riayet ettikleri dfsip. hiç memnun değildi. Bir ırün kendiıine Belçika, İsviçre, cemiyeti akvam ar- edilen bir çok tadilAtla teklimill etml~- •· ,;;ı,•ır;iln(lannn h'1"1i,..,,•1r+P<l'r., lar. mitralyözler. port•t'f radyo Is -
Fn bana y;ttikçe btty!lmelcte oları partiden istifa niyetinde olduğumu qivleri hep birden teslim edildi. Ve da- ti. _ 'ffokikatte i•P h;ehir F•nli\prh·" t11,•- tnwonları t'IP l"eçirilmişt'r. - .... -. ........... 

.. .-........ -~-...-................ ni vatanperverliği göstermek kudre- dan!.. llbrgarit, biraz daJ;ıa samimt •ına çek:lcii. Fakat yatağına girme-

2 • ş .. t:ne malik mi idi?.. 1 ois'ak İYi olur. Sen bu ıece hilyilk kor. dJ. :il1asadı1 duran bir romanı c ldı v" 

1 n C 1 U ~ ~ • ...:.,, Evet, <Jndan intikam almak hıter ği ku hatta mücadele ıeçirdin. Nihayet koltuğa uzanarak, k tabın sahifeleri-
~.,., bi gol'il11!1yordu. Fakat onunla karıı- sPni taci~ eden bir şahıs oldu ve ıen nl ı;evlrmeğe başladı. 

!aşınca metımetini muhafaza edebile- onn karşı ~lmakten çak'ndin. Yarım saat kadar, romanın fotoğ-
.•• ~ .... ~---······ ••• cek miydi? J Margarlt başını salladı: . raflarını •:rretmekle va~i~ g~ç.irdi. 

-19 - Mcç:r.uı ş:.hsın kafasından &'eçen. Meçhul ~ııhıs, hakikati bilmedi~i - Beni kimse taciz etmedi -dedı- Sonra :.yal!'.a kalktı ve gurilltüsilzce 
Derhal v-. sUlcOnttle verilen bu ce- in, şunt.ırdı: iç'n kendi lı:Pndine yürUttüaU bu mU- bu odanın ;rnpu•undan, •izden başka k•·ıııyı d:kkatle ::ı~tı. Etrafı kontrol 

vap. ·~'lul ~ahaın zihnini bU~biltiln l\lar&'ar,lin koca.ı ! !sviçrcdeki düı talealard:ı haksız değil, bi111.kls 9,.,. kim•e girmedi. Buna emin olabllir~i- etti. Kimseler yoktu. Parmak ucu ile 
kan•tırdı. ..tendi kendine; cGörUnen man ca•~~ teşkilatının adamı .. Kan- yanı takdir ve tebrikti. Çtinkü bütün n'z. Sonra, ~ize knr$1 kat'iyyen iti- .vav::ış yayıış yürüyerek Margaritin o
köy kıla,,ız is~me7• diyerek söylendi sını ve ııo!ayısiyle bizi takip ediyor. muhabbetiyle aevmif olduğu bir lca.- maıhızlık yö~terecek değilim. Gör- dıı. kapı•ına l<'adar geldi. Ve anahtar 
ve lıOtttn kuvvetiyle aevdiii bu kadını, Evet, odurl.. Geldi, kar11iyle kal'Şı. dına karfl bile vazife ini ifa etmek- duğüm iyilikleri daima 'ükranla yad deliğinden odanın içine b:ıktı. 
korkunt bir su;zan altına aldı. !aştı. larıarit onunla mücadele et- ten ıreri. kalmıyordu. edeceğim ve benden kat'iyyen .valan ı Mııı l"lltit, yatağına uzanm•ştı, u-

:Bu .lladın ·<''yordu- mtıdhiş bir lcor· ti. Fakat J~i velveleye vermemek için - Marrarit, senin için IYeslediğim :ıeklemeyin ! yumuyordu, takat göz kapakları ka-
ku ve heyecan geçirdi. :Bu muhakkak .. tabanc11•ını istimal etmedi. limidler, hayalin fevkinde çolc, hem Meçhul "ahıs, mübaha•l!Yl kafi palı idi. Sararmış olnn çehre•İ, haf'! 
Ç'hrelii zaten heroeyl götteriyor. Bu- Meçhul şehsın bütün bu menfi de pek çoklu .. Fakat ne yazık ki be- görmüş olacak ki birdenbire mevzuu bir beyaz buiut ark:ısında kıılmış gü-
aa rağmen tabancaaını kullanmamış. ruüli1.hazaları yersizdi. ni inki~an hayale nfrattın. Mara-a.- değ'ştirdi ve: neşi andırıyordu . 
.;-.ı halde yakından alakadar olduiu, Fakat v::.zife noktai nazarından rit, meçhul ~ah•ın şilphelel'ini kıı.vra- - Çok ı•ııryunum -dedi- ben biraz Me~hul •:ıhıs için; çekti: 

ce : 
- Jio~geldin evladım -dedi- gali

ba ş:mdi ~eldin 'I 
- Bir ~:ıatten fazia oluyor ki, bu· 

radayım . 
- Gözlerin hem şişmiş, hem de 

ktrnıızı- Bütün gece uyumadın mı 
roksa !. 

-Fazla U)•kııdan da olnbilir ! .. 
- Buyurun. Oturun, bir kahvemi 

ic;in !. Bir c·rrrin:z mi var?. 
- .f.:gtnğfurullah, cm 'r değil, siz

den hirşey rica edecektim. 
- Hıırıırun oğlum. 

- Dün .ı>ece, Len ayrıldıktan "on-
rıı., t:ıhn1ine:11 be."c ya'"1~1rıdan evvel 
ve;·n"hud dnha sonra buraya zelen 
ı;: en oldu mu? 

öldürmek veya öldürtmek lııtemedi~i bnyle dllııllnmekte de haklı idi. mış ve mütassir olmuştu. istlrııhata çeklleceğlm, uykuya çok - Bu masum yaradılışın ne giina- Pnn,iyonctı irt'ynr kndın lııı g-ırip 
ağız mücadelesi yapmıı, neticede de Margarit, vakıa başkaları için dof· - Ne<lPn? .• • ihtiyacım var. Siz çıkmak ve gezmek hı var )'arabbi? .. •ual k:ırşı<"ı1 dn kalınr:ı, otele:' hır-
bir ı;ah'ıla karşılaemıt 'l'e onunla bir ru•unıı •öyl~miş onun ııayeolnde mf1- Diye ıordu?. · isteraeniz. buyurıın. Kıyafetini7.i d~- Ve, dofrrularıık, merdivene doğru 
vicdanı azaptan korlcaralt defi beli him bir şebeke meyd:ına çıkmış ve - Neden mi?. Hakikati gizliyor- ğ,.ştirerek ııerbeııtce gezebilirsiniz. yürüdU. Gene hi~bir a-ürültü yapma· 
ı;"bllind~n: yakalanmıştı. Fakat acaba evvelce ıııın, bana karşı it'mıı.dsızlık gösteri- - Olıır. Teşekkür ederim. Fa- don merdivend~n 'ndi; doğruca ııan-

- Belanı Allahtan bul!.. ıöyled!ği ve her !edaklrlığa katlana- yorsun l.. kııt benim de istinhata ihtiyacım siyon o<ahibine müracaat etti İhtiyar 
Diyerek, onu kovalamış olacak.. rak peşine i!Uştuğ!l bir adam için d~ - Anlamadım!. v11r. Ben de u;-umağa. r111ı~acaihm. kadın küçük ya lıane• n le yarıa v 1-
Fakat bu adam kim olabilirdi?. ayni samimiyet), ayni merdliğl ve a) - Anlamak istemiyorsun da on· Meçhul şahıs bunu müteakıp odac nız oturuyordu. Meç hu! şahsı a-öriln-

sızlık olrlu zanniyle ı, ; ·dePb're telll
•a dU~tii. yerinrl~n fırl·d e i<tav
roz çık:ı•·dı. '<0nra göz ı'r ı i fal t~,ı 
giti açarak titrek b'r se•ı": 
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A d 1\. "'." İ v. . rı e ı ı ı ..- C' •1 ı J. r z; "
1 vrupa a .1 ~oe VAPURLARIN HAREKET LISTESll 

R B ı • DEN NORSKE MİDDELHASL!NJE-
Lon dr 3 , Parif, oma v:! ;r ıa os10 1 

, • • d 1 k Norveç limanları için: 
D~Ş e IÇIO e Ç \ı anlyO • Bosphorus. motörü 27 ilkkilnuna 

Paris, 24 (Radyo) - Noel gecesi bir kalabalık vardır. Gıda maddelerin- doğru beklenıynr. ı 
1 ınilnasebetiyle her taraf gece yarısın- den başka diğer malların da satışı ser- D. T. ~· T. Bud~J!eşt 

d b b k 1 l 
1 

T'1n& lımanları ıçın : · 
dan sonraya kadar açık kalmıştır. Ca est ıra ı mış ır. 

5 
. M . • R • B arest 

2 N ) Ü ervıcf"' ar tıme oumaın uc 
deler, ma&-aıalar, noel için hazırlık ya- Londra, ·'I (Radyo) - oe m na- Kö~tence için: 
panlarla ieÇ vakte kadar dolup boşal- !'ebetiyle Londranın her tarafı neşe Bucur~eti vapuru 7 Sonkanunda 
ınıştır. içindedir. Askerler için hazırlanan yiiz bekleniyor. ı 

25 Kanunevvel 1939 Pazarteaı 
f A'-•Anl'HTT\ 

M . fd. 
alma 

V. Deniz Levazım v 
komis ı onundan; 

1 - Ta hm 'n edilen bedeli ( 48.000) lira olın 100 ton mı 
B. makine ya~ının 2-2. kanun-940 tarihine rastlıyatı»ep 
saat 14,SO da pazarlıkla ekstilmesi ~·apılacaktır. • 

2 - İlk teminatı (3600) lira olur şartnamesi her giln ------
dan ( 24(l) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. } 

ıı - İstekliler n belli ıcün Ye saatte kamr.paşada bulunan Alman ~ 
na milrncantları. 25-30 4675-10: ı llanar ak 

iz mir defter'da rJığ'ından: 
Roma, 24 (Radyo) - Noel yortusu bin~er~ ~aket hediyeler cepheye gön-

1 

Peleş vapuru 13 sonkiinu:;da bek-
miinase'betiyle Roma, baştan başa zi- derı\~~~tır. . .. .. !eniyor. \ 

Basturak ~ubesine emlfı1< satış bedelind~n 6245 lira 6 kuruş sı bildiriyor: 
kundurııcı Kazımın nıezkilr borcuTJun temin: tahsili için t~hsil Almanlar, 
m'~yonu kı<rııriyle h.ıciz ed imiş dan Ahmttai'a mahallesınin !lf- larına devam 

yalar içindedir. Halk, çok neşelidir. lnyııız nskerlerı Fransız koylu ço-ı 
Berlin, 24 !Radyo) - Nop\ yor:usu cuklarına oyuncaklar almak için ara- Vapurların ,. m ve ta•lhleri 'na1' 

J mP.t rndde~inde {><ki ;; yeni :ı sayılı ve 5000 lira kıymetind.eki O Fransız kıt 
nıııın ihulei katiycsi :cra ~dilmek üzere :dare heyeti karanyle lif mu~ olan düşm 

milnase'betlyle caddelerde muazzam larıntla .ıı: b:n fran1< toplamışlardır. kında hi~ bir taalılıiin alınmaz. 
-----=00 TELEFON: 2007 - 2008 

· r.1üddetl c müzayede\·e çıkarılm:ştır. kürtmüşlerdir. 
Tal p olanların 2-1-940 salı günü Rant n te vilayet idare hey@ Bir buçuk . 

j Es~arengi~ c ·nu~et 
nıliracuatları ilfın olunur. 4657 

şiddetli bir mu 
(,ı:rvier ,.,. fiirekaJ ı 

G ?.zİ bu v3r1 nd:ı bı:ı· otomobıld ~ i~d 
Limited 

V APUR Al:E N'fA" 
Atati\rk raddesi Rees blna•ı 
Tel. 2443 ı l<işi ö.ü o'ar-ı' b•J1•1, lu 

Dün gece, saat 22 raddelerinde Ga-' nu <>S?lll'•lliİZ cinayet hakkındaki 
Ribulvarında 35 numaralı bir otomobi- tetk kat, gec~ yarısından sonra saat 
ı:n; yol ortasında durmakta olduğu iki~ e kadar devam ettiği halde neti
görülmeai üzerine, zabıta memurla- eelr nmeınlttir. 

L<ındra ,.e Liverrır,J hatlan için 
pi\'a~nnı~ ihtiyacına göre va11urJgrJ. 
ft1t7 . .ıPfP'° ••:ı " • ., \(-1'1..,.r\1'" 

rı şilphelerımlşler, ve otomobilin bu- 1 Ölü bulunan şoför, Ali oğ'u İbra -
lunduğ'u yere yakıa,tıklarında, iki him ErbA~ ve müşteri mevkiinde ölü 
kişinin, kanlar 'çinde otomobilde ölü olarak gllrU'en şahıs da, Foçanın Y~
olıırnk yatmııkta olduğunu görmüş - • nl k~y'.inı:len Ali Cant!lrk adında b · 
ı~rdir. Bunun üzerone, derhal müd- ris'dir. Otomobnin içinde bir taban
deiumumi!Jğe ma!Omat verilmiş ve ca de. bulunmuştur. 
tahkikata başlanmıştır. 1 

-----~oo 

D =tladiye sövlüvorl MaJr1f v ~t i ~ i 
- Bn.,trrrafı 1 irıri •rrhifptlr - Ji_ •ar Jc k rd :ı fet I /la 

bıraknn J.'ransııı köylüleri, onlıır da 
lıu gece f1'eçmiş düşilnüyorlar, onla- t, n d p v m e • 'yo . 
rm bugiln metrfik ve t,.nha olan ev- D!yarbakır, 24 (Hususi) - Maarif 
leri, ırilnün bor!nde belki düşmanın .. ekili n. Hasan Ali Yilcel, liseyi, bc
mermi'eri ıı!t_ında harap olacaktır. ediyeyi ziyaret etmiş, müzeyi geımiş, 

Fakat, büyük harptan sonra yaptı- ,·n ın evindeki kitap satışları ile alA
ğı ıribi Fransa, onları gene ihya ede- '<a~ar olmuş, san'at v?! orta okulları
cektir Bunda kimsenin şilphesi olma- .,1 gezmiş, atölyelerdeki çalışmayı tet
nı·Iıdır. Herşey tekrar hayat bulacak, kik etm'.ştir. 
·e arzularımız yerine gelecektir,• Vekil öğle yemeğini umumi müfet-
Demişt~r. .. tişllkte yemiş, yeni yapılan ilk okulu 
Başvekıl, Fransız ordusunun goster merasimle acmt"tır . Vekil, bu ııabah 

J:i('i yüksek fedakarlıkları tebarüz et- Antebe hnekPt ~tmfştir. 
tirdikten sonra demiştir ki: 

- Yakın zamanda cepheyi gezer· 
kerı gördüm: Askerlerimiz bir elde 

o· şünrlü'<I 
. 

rm 
.>i'ah, ve bir elde sapan, köylümüzün Ba t raf1 3 üncü ıahife~ -
h~lasını ekmekten ıreri kalmıyorlar. 'Jariyle de ayrıca dikkate şayandır. 
Onlar yalnız Fransıının hürriyet ve Bulgaristan, Sofya sokaklarında baş
emn;yetlni değil. ayni zamanda refahı- 1<a milletlerin ~orkılarını dinlemek ve 
nı da dilşünilyorlar. bayraklarını görmek istemezse. aklını 

Fransızlar J haşır_ toplamalı ve saflara gi rmel!dir. 
Mı.ıhakkak kb'.lirim ki, niçin harbe Aç tavuk rüyası, ilelebed devam ede. 

girdiğimizi bu iece daha iyi anlaya - mez. 
caksınız . ORHAN RAHMi GôKÇE 

Kuvvetliyiz ve zaferden eminiz. ----- --- - ---
Siz bunu dil•Unerek, bu geceyi neşe ile •unları illi ve etl"li•tir: 
geçirmelisiniz. Biz mesuduz. Fakat, - DUşmarun kolavca boyım eğece
esaret ve tehdld altında bulunan Pra- iYini sö,·\e'l"ek istemivnrum. Onda. da
gı, tifo yuvası ve sefalet kaynağı bed- ha çok müthis kuvvetler vardır . Fakat 
baht Varşovayı düşUnilnUz. Ve nihayet kuvvei manev:yesi yıkılmıştır. 

şiddetli kar fırtınaları içinde vatanını Almanya, asırlardanberi dilnvwo 
karış karış müdafaa eden ve dünyanın harp ve ate. fe 1 ~keti sacıyor. Ll\1<in, 
havranlıihnı çeken kahraman FinlAn- bu sefı>r kend;sinden hesap soraca<hz. 
di~ayı j!Öz önüne getiriniz.• Da\adiye. Fran"Iz mııı,.tlnin yekvU-

Daladiye sözlerine devamla müteca- cud ve çok kuvvı>tli olduğunu. nih•i 
v!zlerin insaniyet ve medeniyet huzu- '"~e~rlen e'l"iP hıılı•nrlıığunu sörliyerek 
rundı:ı mpc;ııl old11klar1n1 sövleml~ ve l"ııt~'l1'11\1 b't;r~:~tir. 

M ÜCELLİT 

Ali Rız Evcim 
lzmir : Yen i Kavaflar Oı.rşıaı No. 31 

He, türlil cild, güzel, &aRl" m olarak ve aan 'at icap1anna 
ıröre yapılır. 

Bankalara mahsus sirit li ve "idalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit /.Ll .RIZA müess.-aesinde yapılmaktad ır 

Sioari• Ü:!:eri'le lüks alb ümler yapılır. 
Mii•cı._f"'~,.. .... ;n c:-l~ ... , .... ;;J .... ,._ iılr q;; .... ,llik ,, ... ıı-i1rR ttır 

12 F lLM 
'/RnF.N 

((üJt ii rp 1ı· k ...., ı neması 

Bugün ~ r,.h ne b r p 
tııkd:m ed yor 

o gram 

Yeni evlllere hayatın kı.mıetini. .. Çalışmanın •evkiPi.. Cocuk sevgisini 
öğretecak senenin en güzel aşk ve ihtiras filmi 

• • 
ıçın Bir biri Yaratılmış 
(LE LIEN SACRE) 

Bn şrollerde : 

C T ? Lomt ard Stevv::ı rt 
AYRICA: 

HALK DÜŞMANI 
Ve j urnal ve Mikl 

Sen'>•lar : Her gün Birbir i için yaratılmış 2,20-5,30--9 da 
Halk için 4-7,10-- da 

________ ""!" _____________ __ 

Lok,or 

~A . Şev '.<i U~ur 
r nci S!'1I; d 1h'!l h:ıs · 

ta' ık a r müt"has5 sı 
lımir Beylef"okak No. 82 
Telefon No. 3286 

Mantoluk, rorluk, er~e~ ve k•dın 
muşamma1en 

BAYLAR 
tçin palto, pPrdeaü ve iyi elb ise 
ve bayanlar İçin aiır mantoları 

İl R4HiM 
f.ARAKAŞTA Hastalarını ~abahtao itibaren 

ve gece \ aktı kab ul va muayene 
eder. 

B ul uraunuz 
ODUNPAZ A RI No. 12 

ıVl< kine T am irh 1nesi 
Işi gününde tes im etmeği prens.p ed n ~n 

nun 'a ift ha r eden bir müessı-sed r 
ve bu· 

Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8998 

Ankarapalas ---· 
lokant a v e Pastahanesi 

En mtı.~Aı .. uv~~endJeri tat ınin edtc~k derecede mükemm<I olan Jokan. 
ta ve pa.:)tahanemız bir aile yuvası samimiyetıni h~-uz, temızıiği ve n~fase
tı ile beraber fıatıerı tııhminin çek fevkınde ehvendir. ~levö1m münase· 
betiyle eti temiz ve modern bir ~3lon haline ifrağ eddmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

I RRAHIM SEVNUR 

M. Jı1. 
a lmn 

V. Den z !.cı·azzm 
h omis}·onıı nd,.., n: 

satın 

1 - Tahm'ıı < di l eı ; bedeli (3<l.5ü0) ı:ra olan (150) ton kalın beıı
z n!n, 4-2. kiinun- ~40 tarihine rn.-tlıyan perşembe günü saat 
11 de pazarlıkla eksiltmesi yııp:Jncııkıır. 

2 - İlk teminatı (2S87) lira (1>0) kuru~ olup şartnamesi her giln 
Kr,ıni;yondan (173) kul'UŞ ~odcl mukabilinde alınabilir. 

3 - l stekiilerin bel!i gün ve rntt~ !<a 0 ımpı.şada bulunan komisyo. 
na ınilraeaallar.. ~5 'lO 4676-10596 

i ::rnrr 
Mehmetçenin yeni mal!ye şubesine em1iik satış bedelinden olan borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komisyonu 
karariyle haciz edilen Alsancak şehitler mahllesinin piyade sokai'ında 21, 
23 25 sayılı 4 dönilm bahçesi ve 2 kuyu ve arsayı müştemil 12000 lira 
loymetindcki bir bap muattal buz fabrikası 21 gün müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. Taliplerin 2-1-940 salı günü saat 15 te vilayet idare he-
yetine müracaatları ilan olunur. 8 15 25 4440 

a 1ma kon1 İsyo .... un lan: 
1 - Tahm'n edilen bedeli (1507:i) linı o!rın (150) ton motorinin, 

2-2. kanun-!l4il tarıhine ı·n"t!ıyan sulı :riin il saat 16.30 da pa. 
z:ırlıkla eksiltmesi yapılacaktır . 

2 - İlk tem natı (1130) lira (63) kuru~ olup şartnamesi her giln 
komisyonundan nlınab:l r. 

3 - İsteklilerin J·a~ımııa~'ıda bulunan komisyona belli giln ve sa-
atte müraca:ıtlaıı. l:5-30 4672-1 0693 

sıneması 1 'J ,. ı,., f n 364n 1 
Ruırün ik' bilyUk film birden 

Sehhar - Sıcakkanlı - kendı gibi ses de güzel ,.e daima cevval İspanyol 
yıldızı 

İMPER10 ARGENTİNAnın 
Endülüs geceleri fil mir.den sonra çevirdiği en güzel eseri 

SPANYOLITA 
Dünya ~ ı., c·o '· uzuncu harikası 

FRANK ŞTAYN IN OGLU 
Fransızca sözlü 

940 sencsnin en heyecanlı ve korkunç filmi 
Ayrıc a · Ekl•r jurnal son dünya hAdisatı 

Oyun saatleri 
(Hergiln 

Spanyorta (Cumartesi 
Frank<taynın ojrlu. Her ıriin 

pazar 
5-9 da 

1-5-9 da 
8-7 d~ 

\ar ricata mecb M.-M-:-v~ D ·niz Levazım 
m, l<omisyonund ;ın: 

s~tınal. 

1 - Tahmin ~d!len bedeli (140.880) liı'a olan (2000) ton mazotu 
2-2. ki\nun-94(\ tarihine rast'•yıın salı iünil saat 15,30 da pı 
%ar!ıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Deniz har~· 
silren kesif bit 
yareleı·i, Alman 
mağa muvaffak · 

2 - lık teminatı (R294) !ıra olun .:utnamesi (705) kuruş bede 
muka b' linde komisyondan aıınab'lır. 

3 - İstekliler ıı helli gün ve saatte knsımpaşada bulunan komsiyoıı 
müracaatları. 25 30 4670-10591 

Londra, 26 

2" 1 · ~rinden, 

ğa lüzum gör 

Londra. 26 
Eşref p .... ş:ı. hastahanesi başta haber vermyo 

b · ı · • d Garp ceph 
l _D ığ l n . en: kadar uzanan Y 

E~refpaşn bııstan•sinı:l<' mevcud yirmi altı kalem hurda ha\ınde a sakin geçmişt 
mir \e rşya 13 112 '930 tarihinden itibaren 15 gün mtiıldctl~ milzayed, devriye faaliy 
;ıkurılmışt:r. ;ırnzayede s.uretiyle satılacak eşyanın '~rtname•ini v~ cll'dud- did baskın te e 
'erini görmek üzere taliplerin her giln hastahane heyeti ldaresôr.r mO! hi- tir. 
c·antları ve nıüzayede ır!inü ~ian 28/12/989 perşembe gilnu dokuzdan t 1ya- Fransız ceph 
ikiye kadar hastahanede müteşekkil komisyona milracaııtları ilan olu ıisle b ·ramını tesi' 

• · ıs ay nur. 18 17 21 21 "" uete kerter. in~ilte 

1\/1 M y o · { t j . t'r Elizabetin tel.ri 
t. • • en Z CVaZJffi Sa Ina memış ı dır. Ha\'a devri 

ı _] , . durınamışlardır 

~ Omİsy onUn ~1 an : ~e:;:ı~ Frans1Z .şe~ 
1 - Tahmin rdilen bedeli (16.000) ı:~a olan (50) ton ince b !kürele- ve tayyarecılerı 

nin, 4-2. kaııun-!140 tar hine ra~tlıyar. perşembe gilnü ., ... ıdır. ziyafetler ver 
14.30 da pazarlıkln rksiltmesi y:ıpıl::raktır. • • ıl:-'r. ~ine pastalar, 

2 - !Ik teminatı (1200) lira olup ~:ırtıu~mesi komisyondan her • lı_, 
alınabilir. ?ft~~::=---:iiiiiimml 

S - İsteklilerin belli gün ve saatte kamnpaşada bulunan komis 
::ıa müracaatları. 23 30 4671-105f2 

o~ri ve bağı.·sak satışı 
Türk H ... va kurumu Ankara Ş( .. 

~ail""' betin i en: -_.~ 
Ankara ş•hir ve köylerind~n şııbemızce toplııttırılacak kurban ,Jerilert 

ve bağırsakları 6 kanunusani 1940 cumartesi gtinii saat on dört buc;;uktı 
Ankarada hava kurumı; binasında açık artırma ile satılacaktır. Şartna•. ' 
nıesi Ankarn, İstanbul ve izmir hava kurumu ştibeler'nde vardır. Talip. 
'er in ihale günü teminatları ile birlikte milracaatları. 25 31 4681 

f zmir Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerinin na .. 
~arı dikkatine: 

1 - Kazanç vergisi ikinci taksit zamanı hulU1 etmiştir. 
2 - Birinci kar.un 939 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit borç. 

]arını mensup oldukları maliye şubelerine tE>diye etmelidirler 
~ - Maliye dairesi taksit borçlarını vaktinde ödemeyi ihmal t:tmiş 

olanlardan kanun yollariyle taksit bedellerini istihsal için liıım 
gelen tertibatı tamamiyle almış bulunduiundan mükelleflerin 
kendilerini hem yüzde on cezadan ve hem de cebı·I tah•ili\t taz
vikinden vareste bulundurmak üz•re taksit borçlarını hir, bir 
ihmııle kapılmıyarak bu ay zarfında behemahal t•diye etnıelerl 
menfaat\arı ôktizaRınrlandır. 

4 _ Geçen taksitlerin tahsilinde alınan tedabir aliıkarlarıarın maJQ. 
mu olduğundan bu taksitin tediyesinde tehalük vöıterilme~I S&• 

yın mükelleflere ehemmiyetle bildi r ilir. 20 25 4571 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komi.-:yonundan: 
ı - Tahmin edilen bedeli (45.000) lira olan 100 ton D. T . E. tür· 

bin sağının, 2-2-. kanunun-:140 tıır:hıne rastl ıyan sah günü sa. 
at 11 de pıızarlıkla ı•ksiltmesi yapı\artkbr . 

2 - llk temin atı (3375) 1 ra olup ~utnamesi h er ıün (225) kıı· 
"uş bedel mukabilinde kom:syondı:n alınabilir. 

3 _ İsteklilerin belli ıı-ün ve ~attt ka~ımpaşada bulunan komı .. 
yona mtlracaatları . r5 :;o 4678-10694 

ELHAMRA Sinemasında 

Bugün 
Nefis ve har iku!Ade bir mevzuu, gözler kamaştıran şahane bir r 

tı>m•fl ed<c>n 
Tabii renkli şaheser 

Küçük Prenses 
Fran•ızca sözlü 

Başrollerde : SH!RLEY TEMPLE 

SHİRLE Y TEMPLE 
Rirhard Grenne - Anita Lulse 

Seanslar: Her gün 2-3.30--ö,30--7,30--9,SO da 

zellikte 

1 
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• 
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d 
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~bir 
1ork 
·ara 
nışt 

R 

·ın 
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K lo 

2980 Lahna 
2980 Pırasa 

2980 Ispanak 
. 1\lv. Abdullah ğa rnıntakasındaki birliklerin yuka
ve miktarı ~~zıh üç aklem !3ebze ihtiyacı açık eksilt

t'y e m ın. I·a a} a konmuştur. 
5- k ne kf nun-940 cunıa günü saat on dörtte kışlada 
vazım ftm'rligi ı;:ntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

n edilen tutaıı (477) liradır. 

tı muvakknte < kçnsı (36) liradır. 

mc i her gün kom syonda gör ülebilir. 
\ ~> l ler t'cnret odu~mda kayıtlı olduklarına dair vesika i'Ö~-

1" mtk mecburiyet"nded'rler. 
. uu ltmeye iştirak edecekler 2490 ayılı kanunun iki ve üçün
.leş madde erinde 'e ıuırtnames'nde \"azılı ve:ıikaları ve temi

r ı ~d tı muvakkatnları~ le b:rliktc ihale ~aatinden evvel komisyo. 

za -
. milracotları. 21 25 29 3 

,- .evazım amirliği satın alma komiayonundan: .. 

r·~ı ise 

"' orlarc. 

:Miktarı Cinsi 

Kilo 

6720 
6720 
6720 

Lahna 
Pırasa 
ı~panak 

Menş"n, . 
m· ve .,nmır Mst. Mv. Foça ve Soğiltçük mıntakasındaki birliklerin 
t i'Timi iz kanda c:nsi ve m ktarı yazılı Uç kalem sebze ihtiyacı açık 
ı 1932 te iltme suretiylP münakasaya konmuştur. 

tin mtale i 5-'kinc'kunun-940 cuma günü saat on üç buçukta kış
.,..'l bHl <la izmfr leHızım amfrlıği satın alma kom'syonunda yapıla· 

ktır. 

% l"'l ahm'n ediJPn tutan (1075) lira yirmi kuruştur. 
1 emin:ıtı rnuvnkkate akçası (80) lira altmış dört kuruştu?'. 

O'l:~e J ,,$artn, mes· her gün komisyonda görülebilir. 
Ru • t kli er ticaret od.. nda ka) ıt]ı olduklarına dair vesika gö3-
ede " rm k mecburiy t il dirlPr. 
içiıı • I~ ·ı ye 'şt'r. k l:C. C(:kler 2490 sayılı kanunun iki ve ilçüıı

zd"n lı m ddelerinde " a namesinde yazılı \'es:kaları ve temi
a hu ..ıe r muvakk taları. e bırlikte ihale saatinden evvel komisyo-
:r zr-' ı. pür:ıcaatları. 21 25 29 3 

iter .ı i .. ı:a...~ın ami1 liğ · satın a1ma komis11oau11dan: 
M'ktarı 

Kilo 

7200 Lahana 
7200 Pırasa 

7200 Ispanak 
ir milst hkem mevki Seferihisar mıntakasındaki birliklerin 

· k ı· daki cins 'e miktan yazılı üç kalem .sebze ihtiyacı açık 
1J • me uretiyle münnkasaya konmuştur. 
"n 'e i 4 ikinci kanun 940 perşembe günü -.aat on beşte kışla<la 

8 - tak r levazım amir 'ği satın nlmn komi~yonunıla vaııılacaktır. 
4 hw ncdıJ en tutarı 1152 liındır. 
~ - T m ı tı muvakknta akçası ~6 lira 40 kuruştur. 
5 - Şar n mesi her gün komi ) onc:a gorulebilir. 
6 - 1 t 1 er t:caret da ın la im) ıtlı olduklarına dair vesika gö~· 

rm k n:ecburıyetındedırfer. 

me.} · tır < e ceklcr 2190 "nyılı kanunun iki ve ürüncü 
r"nde \ rtn ıne ınde ~azılı 'e ikalan ve teminatt 

l rı il birlıkt( ıhalc aatından evvel kombyr.na mü-
r rı. 20 25 29 3 

lzmir ıevazım amirliği tın nlma komi3yonundan: 
M tnr• C nsı 

K ·o 

Lahna 
Pırasa 

Ispanak 
1- tz . mıntnkn ındak birliklerin yukarıda cin

kalem sebze ihtij acı açık eksiltme sure-

dair vesika 

evvel komisv.,. 
3 

Jzm:ir l ı am '1l r 11 alma kot· 11011mdan: 
1 (32000) kilo .. d YRJ!l nlmı caktır. Pazarlıkla €k iltmesi 28-1~. 

939 p r embc gü il t on doı tc l tnnbul Tvphanede levazım 
ı ın a a k mı 'on ı . apılacaktır. 

2 - T hm'n bedeli beher kılosu 120 kuruştur. 

8 - İlk teminatı 2880 liradır. 
4 - Şart mesi komi 'ondn görülebilir. 
6 - t eki l r n kanunı \ ik<iları ile belli saatta komi yona gelme-

4654 

ı uniı hiz, larında yazılı aatlnrda Çan:ık
mü t hkcm m vki satın alma komisyonunda vapılacaktır. 

8 - T h l r'n gb teri en teminat akçaları ve ihale kanununun iki 

rnizon 

\ e üç ncü madd ler'ndeki , ·esaikle birlikte en az ihale saatla
ı nd n bir at evvel zarfları komisyona makbuz mukabilinde 
' rm !eri lüzumu ilan olunur. 

Kilo M. fiati M. Teminatı ihale saatlan 
Kr. S. Li. Kr. 

ine P. A. 80.000 27 öO 1650 00 

Tutarı 

Li. Kr. 
22000 00 11 de 

4500 Lahna 
4500 Pırasa 

4500 Ispanak 
1 - İzmir tayyare birl iklerinin yukarıda cinsi ve miktarı yazılı Uç 

kalem sebze ihtiyucı için açık eksiltme suretiyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - !halesi l-ikiııcikanun-940 pazartesi güııü saat on beşte kışlada 
izınir levazım amiri · · satın alma kom isyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan (652) lira elli kuruştur. 
4 - Teminatı murnkkate akçası (49) liradır. 
5 - Ş~rtnamesi her gün komi8yon<la görültbilir. 
6 - htekliler tıcaret oda ında kayıtlı olduklarına tlair vesika göster

mek mecburi) etindedirler. 
7 - Ek:siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerim.le ve şartnarnesiı ele yazılı vesikaları ve teminatı mu
vnl'katnlariyle birfüde ihale saatinden evvel komisyona milraca 
atınrı 17 21 25 29 4583 

l zmir levazım amirliği ııatın alma. komiayon\lndan: 
::.\Iiktarı Cinsi 

K ilo 

5880 Lahna 
5880 Ispanak 
5880 Pırasa 

l - İzmir Mst. Mev. Ada ve- Menteş mıntakasındaki birliklerin yu,. 
karıda cins ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık ek
s iltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - lhale::;i 6 ıkinc:kanun-940 cuma günü saat on altıda kışlada iz. 
mir levazım iiim'rliği c:atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (940) lira seksen kuruştur .. 
~ - Temınatı muvakkEıte ak~ası (75) lira yirmi kuruştur. 
5 - Şartname;:,i her gün komisyonda görüJebılir . 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika iÖ3· 

termek mecburiyetindedirler. 
7 - E ks' meye iştirak ~decekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddc!er'nde ve şa tnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvs.kkatalariyle b'rlıkte ihnle !'laatinden evvel komisyona mü-
racatları. 21 25 29 3 

lzmir leı•azwı cımirlit!i wtw aliııa komi$yonundan: 
1 - (50000) aded un çuvalı ve (30000) a<led eşya çuvalı alınacak

tır. Pazarlıkla ek:::iltmesi 28-12-939 perşembe günü saat 14/ 80 
da İstanbul Tophane levazım amirliği sutın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Numuneleri komisyonda görülür. 
3 - lsteklileı ın teminatları He belli saatta komisyona gelmeleri. 

4655 

M. M. V. Deniz Levazım 
ma komisyonundan: 

satına). 

Muhammen 

bedeli 

Sığır eti Beher kilosu 34.26 kuruş 
Karaman eti < « 41.89 « 
Kuzu eti « c 46.31 c 

Dağlıç eti « c 45.00 « 
Kıvırcık eti < c 50.00 « 

1 - 98 hin kilo ~ ığır e' · 28 bin kilo kuzu eti 57.565 kilo Karamap 
koyun eti \ e 20 bin kilo dağlıç ,·eya kıvırcık etinin kapalı zarf, 
la eksiltmesi 11 :k·ııc! kanun 940 tar ihine raslıyan perşembe 

•timi saat on )Jiı·de ~ apılacaktır. 
2 - lşbu etlt>rin ilk tenı"nntı 5288 lira 78 kunış olup şartnamesi 404 

kurı.ı';! lıe<lel muk.tb inde komi:-yondan her gün alınabilir. 
3 - hteklilerin 2490 :-u.rıh kanunun tarifatı dahılinde tanzim ede· 

cekieri kapalı teki'f mektuplarını en geç belli giln ve saattan 
bil" "nat e\ \'eline knclar Kasımpa~ada bulunan komisyon baş
knnlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

23 :.10 4 !ı 1 4G37 / 10505 

!stanbulun mt::;ohur piya
nisti Bn. SAİ).lE 

lzmir 2 inci 
Beylersokağı 

TAFLAN 
GAZiNOSU 

Türkiye ses 
birincisi 

H. Burhan 
Sesyı~m:ızın 
İdaresindeki musi
ki san'atkarların· 
da:-ı mürekkep 14 
kişiii k bir h~yet 
her gece İcrai te· 
rennum etmek

ted"r 

Tesviy 
frezeci 

alı 

oüyül< takair kazanan 

Bayan MUZ FFı 

Bu ilahi ses kraliçesim dinle 
fırsatım kaçırmayınız 

Torn 
ve dem· 

• 
cı, 

acaktır 
A skeri Fabrikalar 
dürlüğünden : 

Umum M1 

İzmirin Pn biiytik ih ıyaçlarından birine tekabul etmek ü2 
- hazırlnııım ve lıeı- tilr:ü fenni .. ekamülat, konforü ve k lorifer, r 
_ ken ve elekt:rik foll<n-il ı iyle mücehhez olan EGE hu ı~i husta 
;; Al ancak is tas.\ on kaı· •"'ında açılmıştır. 
- Her subeye aid ha::;t .Jar kabul ve mütehassısları t rafından 

Mi li piyango bayiliği =_ cuviedrnr. 

Mües'i\esede he· z=ıman Doktor l ulun 
Etiman kitap evi ~ Fiatlar İKİ lirad~n başl r. 

Miili piy 1ngf> tiletierinizi (Etiman kitap ~ Fıl!{/!,• IIAS'J'.tlLAlt /ÇiS llf .. ,'!'GCX SAB.4ll U?I M 
Tf.'UF sr·nf...'LJ.,'I:E AID POL!KLISIK DE YAPILACA evinden alınız!) ı~ 

Hükumet caddeıi No. 50-52 ... ı= TELEFQJ 2918 ............................ u................................................................................ .. 
Y1lfınsı lıılet/P.rı de .<ıatılmoktadır. ıoıdıd( 11 

lfdarik ediniiillz. -- • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllfll 

l az(!, temiz, ucuz 

I aç 
Her türlü tuva et 

ceşitleri 

Ha~di I'lüzh~t 
Çan çar 

Sıhhat eczanes . 

Metali u m 
AMPÜLLERI 

Bol lşrk Ucuz Işık 
Temin eder 

M aTevfllk 
B A lrKEN T 

Başciurak Büyük Salepçioğlu ha- Peştema cılar No. 73 
nı karşısında . 

JJOK 7 OR Telef on 3332 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalı J·la r ı M ETALLU M 
Mü' ehcı.~s ısı 

Hastalarını 11.30 dan bire kada • 
...... .....-..~aaın~ A h .. nı. GH···-


