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cumartesi Sabah: 7,06 Akşam: 16,41 
2 Öğle :12,03 Yatsı : 18,19 

K. Evvel İkindi: 14,28 imsak: 5,20 

1939 NUahaa1 her yerde 5 kunlftur 
Günü ge mi nushalar 25 kuru tur 

Rus-Amerilian Münasehatı Kesilecel{ ıiıi? 
*Fin kabinesi ç kildi. eni kabine de oyun 
eğmiyecektir. Fin donanması denize ıldı 

Macar Ayan meclisinde 
Finlandiya hakkında sempati tezahüratı oldu. Kar· 

patlarda Ruslarla Macarlar çarpıştı 
Buclapeşte. 1 (Rad) o) - Ayan Paris, 1 (Radyo) - Son dakikad:ı pışmalar olmuştur. Ruslar, hudadııa 

meclisinin bugünkü toplantısındn alınan haberlere gör-e, Karpatlr.rda takviye mufrezeleri ~öDderm 
Finlandiya lehine tezahürat yapıl- Ruslarla Macar kıtaatı arasında çar- mecbur kalmışlardır. 
mış ve sempati asarı gösterilmiştir. 

Fransızlar bir Alma11 tahtelb h ri daha batırdılar 

icabında müttefikle · 
mukabele edec 2kmiş. 

D 1 R 1 
Tokyo, 1 (Raaya) - Japonya 

Bir hastahanede 40 kişi öldü. üşürü en us tayyare eri. hüku~eti,, bugün İngiltere ile 
Franaaya. birer nota vermit ve 

nin sayısı dörttür. Rusların karaya asker çıkardıkları deniz tedbirlerinde japon vapur-
larına dokunulduğu takdirde do-

ya landır. Amerika sef arethanesine de bomba atıldı n•nmaaını harekete getireceğini 
ve hatta, mukabit"nde İngiliz ve 

Bem, ı (Radyo) _ Rus tayyare- rip etmiştir. Talebenin mühim bir kıs- ğu gece çıkarılmıştırJ Franıız vapurlarını müaadere e-
lerinin Helsinkiye attıkları bombala- mı ankaz altında kalarak ölmüştür. Bern, 1 (Radyo) - Hebinkidenj deceiini bildirmittir. 
rın bir kaçı, mekteplerden birisini tah- Enkaz altında kalan cesedlerin birço- - Devamı 4 üncü sahifede - __ .._ ___ .._ ___ _ 

Son Rus taarruzu 
karşısında 

Finlindiyaya taarruzun r Başveki'.imiz '\ 

Almanyada akisleri ç • .!S~~~H~~~tea ..... 
kil doktor Refik Saydam, bu aa
bah ıaat 2,30 da Çankırıya gel
mit ve f.ıtaıyonda ( 20) dakika 
tevakkuftan aonra Karabüke ha-

fn&"iliz1erin Varapite harp ıremiıinin topları 
Roma, 1 (Radyo) - Ek:oıimut a- ı gün bir Alman tahetlbah·ri tarafın· 

dındaki İngiliz ticaret vapuru, bu _ - Devamı 5 incı: aahifede -

Londradaki hey'etimiz Dünyanın 
infiali 

Endişe başladı. Balhk denizi Alman 
gölü olmaktan çıkıyor 

reket etmiftir. Halif aks'ın Menemencioğluna gösterditi 
Amsterdam, 1 (Radyo) -Telgraf bestçe geçirilmiş olması dikkate şa- · .. 1 b 'd ·ı • . . . 1 • 

Stalin, eski Rus 
emperyalizmini 

gazetesinin Berlin muhabiri bu bti- yan görülmektedir. j ıcaret musteşarı stan .U a l ftfatın Jerecesr n · % -.rl dıkkrztı cef b~tll 
lanın, Almanyada dahili tesirler yap- Muhabir diyor ki: İstanbul, 1 (Telefonla) - Tıcaret Londra, 1 (Radyo) - lngiltere,Bay • ·uman Menemencioğlunun riya 
tığını kaydetmekt.~~~r. Böyle lıir ha- - Finlandiyanın. u~ra.dığı bu fe-I ~~kaleti milsteşarı, tet~ikat içi~ bu- Hariciye nazırı Lord Halifaksın dün - Devamı 5 ine: sahifede -
berin Alman sansoru tarafından ser- - Devamı 3 nciı Sahıfede - gun Ankaradan ş~hrimızc geldı. 

B!!~'f!!?ır~!~iy•- Amerôlkada asabiyet artta 
ya taarruz hadisesi, Belçikeda derin 

bir infial uyandırmış olmakla beraber K d R • ı e A •• 

~uyüzde~hiçbirtezahüryapılmıyaca- oogre en usya 1 e sıyası muna-
ırı kanaatı vardır. 

Stokholm, 
1 

(Radyo) - İsveç ga- sebatların kesı•lmesı• ı•stenecektı• r zetelerine göre, Helsinki bombardı -
manındaki vaziyet, :Madrid ve Barse-
lon bombardımanında bile görillmemiş

- Devamı 5 incıi aahifede --Ticaret Vekili 
Ancak bu hadise, Rusyayı Japonya ile anlaştırabilir. 

Ruzvelt, iki tarafa mesaj gönderdi 
Bu akşam radyoda bir Vaşington, 1 (Radyo) - Ayan Umumi efkar, Rusyay:-ı karşı derin Finlandiya parlameıılo:su, bütün ge-

meclisi hariciye encümeni reisi Bitman bir infial beslemektedir. Rusların A- ce de\•am edeıı lıiı içtima akdetmiş • 
konuş '11Q yapacak Rusya • Finlandiya harbinden bahisle merikaya ısmarladıkları tayyarelere tir. Hariciye nazırı Erko, Amerikalı
Ankara, ı (Telefonla) - Hüku - yaptığı bir hasbihalde, kongrenin, ikin- ambargo konması lüzumunu ileri sü- !ar. hitaben radyoda bir tel>liğ ne~ret ... 

metçe ittihaz edilen iktısadi tedbirleri ci kanundaki içtimaında bu mesele- renler olduğu gibi, Amerikanın derhal miştir. Bu tebliğde deniliyor ki: 
hnl<kında Ticaret Vekilimiz B. Nazmi nin şiddetli münakaşalara sebep ola- sefirini geri çekmesini istiyenler de - Finlandiya l>üyük komşusu ile 
Topçuoğlu tarafından cumartesi gün il c~ğınAı ve. Amerikanın Sovyet!erle olan vardır. . . A .. I iyi dos~luk mü.n~:sebetleri ida~e et
(buglin) a t 19,45 de Ankara radyo-! sıyası münasebatını kesmesı hakkın- Parıs, 1 (Radyo) - Fınlandı) al mekte ve k<>ndı ıyle 1945 mer ı ola-
f\l nda izah. t , recektir. da teklifler yapılması muhtemel ol - cephesinde bugün yeni harekat olma- cak bir ade i teca\'UZ misakı akdet 
- duiunu söylemiştir. mıştır. - Devamı 5 ine· aahif ede -

'' 2 . . ıncı Şube,, 
Bugünden itibaren büyük bir casus

luk romanının neşrine başladık. 
clkino: Şube» caıuıluk ilemi

ıin müdhit, heyecanlı, aşk, ent 
rik, caıaret ve macera dolu aaf
halarını anlatan çok alikah bir 
eaerdir. Karilerimize mutlaka o
kumalarını tavıiye ederiz. Dör
düncü aahifemizde bulac ksınız . . ... 

Şı"mdiye kadar ıipari~ ettiği 
kağıtların geçikmesi yi zünden 
dört aahife intişar etmek ec
bur"yetinde kalan A adolu, bu
sünden itibaren ve her gün, mun
tazaman ( 6) aahif.. ola ak, Pn 
zenıin, en eaaılı haberi r, muh
telif imzalı yazılar v~ rcüme-

L lerle çıkmağa başlıyarak r. 

• !a~;ııırRJl-W ·--· 



8ir Yugoslav gazete~ipe go;.·; 

. ltalya1 . Bolşevi:;m 

(ANADOLU) 

diışmanlığına sadıktır 
__ , . imar plinı hazırlanacaktır. Öıfenıiş, Birlik nizamnameleri 
Rusya'nın Akdenizle K~racl~nize Birgi folciketzedeleri içip emir geldi hazırlandı 

inmesine asla razt değildir Dikili kasabasının müstakbel jmar simini bir çatı altında geçirebilmele- İzmir zeytinyağı ve pamuk ihra-
1 planının tanzimine karar verilmiştir. rini temin ma~saqiyle in§asına başla- catç1lar birlikleriniı> teşkili1 dün bu 

~n-e-lg_r_a_d_~-a·ç·~-a-n~t·N·0-v-~-t-i>~g-a2-e~fu~-n-in~in_k_i_p_f_ın_ı_a~z-a_m_l~~-~-k·a·~-e-t·a~k~~~ Bu ma~ailla e~I~ D~ili kuabas~n~n~5.pa~~nda~~ir~~ı~m~~ma~ullerimi~n iliraciyle meg~ 
:: «hnlya ve korriııtern ale.} hindeki decek ve Sovyetlerin emperyali~"! ~ nın ~alıhazır hıtrı.ta~~ hazırl.a~acaktır. dılmıştır. Dıgerlerının de ınşasma su- tüccarların oda salonunda yaptıkl~-
pakh ::.erle\Thası altında ne~rettiği bir,rnellerini hiçbir zaman pikk~t nazarın- Aynı. zamıı.nda Dıkılı pıı.vahsı~de z.~ı- ratle devam olunmaktadır. rı umumı toplantıda kat'i surette ka-
başmakaleJe yaşadığımız hadiseler a- dan uzak pulundurmıyacaktır.> zele~kın sebepleri hakkı~d~ J~010131k rarlaştırılmıştır. Toplantıya İstan -

d 't ı b 1 · ·· N t' 't J te · · b ·· tetkı ler yapan fen heyetmın muta ea- .,,*. bul mıntaka ticaret müdürü B. Avni l'fl"ID a ı a yc.nııı o şcvız111 ınuvace- ovos ı, ı a yan gaze smm u mu-
h sipcleki vaziye ini tetkik etmekte _ talealarını kaydettikten sonra di _ sı da göz önünde tutularak yeni inşa Ödemişin Birgi nahiyesi ve civar- Sakman riyaset etmiş, hazırlanan ni-
<l~r. Bu azetey göre, en ziyade ja yQr ~i: edilecek Diklinin, muhtemel zelzele - daki Havlucuk köyü, seylap yüzün - zamnameler kabul edilmiştir. Nizam
P<'n:ra:n !ıa.lrndar eden antikomintern «Biz bu italyan gazetesinin yazdık den müteessir olmıya~ak yerde inşası den mühim zara~la~ g~rmüşle~di. Bu name~e~·in me~iy.ete gir~mesi vekiller 

akta "talya iclealojik saikler dolayı- arından geniş neticeler çıkaracak pe- kararlaştırılacak ve ınşaata başlana- yerde bulunan ç~ftçılenn vergı borç- heyetının tasdıkıne baglıdır. Bunun 
~iyle i;tir:ak 'etmiştir. ğiİiz. Yalnız bu makaleden isti}'lsal .:aktır. Dikilide .bulunan Kızılay heyeti !arının affı ve. ~i.r~at" ):ıankasına pit için nizamnameler, ticaret vekaleti -

Ç .. k" "t l 
7 

• 1 S . • tl d Junan başJ~ca neticeyi kaydedeC1!ğiz. zelzeleden evlerı yıkılmış olanların ev- borçJarımn tecılı IÇı nJ~zımgelen mua P.e gönderilecek, oradan vekiJler f!e-
... un q ı a ~ a 

1 
e b o:k:ı;H~ edr arba~m a n et'ce 'talyanı kdetmı'ş oldtı<Yu }erinin kıymetlerini takdir etmekte mele yaP}ll!llştır. Ziraat ek!letinden yetine sevkolunacaktır. Nizamname-

nufuz mıntakaları a ınun an ır r - ....,n n ı • ı . n a ~ 1 · . • • • . " • • • . · • .. 1 · 
. d d - 'ld' İt 1 . tikom!ntern paktına sıkı sıkıya bağ- ve bu ev erın sahıplerıne yenı ev ın- vı1ayete gelen bır yazJda bu mıJuye ve lerın tasdıkını muteakıp Z}llJr zey -

l.abet mevcu egı ır. ayayı en ı · · I" 1 te · k" 'f+,,·ı · · t ·ı 'd k t' ~ k "h t l b' ı·k • , IAk d • B 1. R kalageld:g· idir ki bu paktı Almany" ası ıçın azım o an parayı vzı ey- ·oy çı ı-ı.1 erının repı ve yenı en re- myagı ve panıu ı raca çı ar ır ı -
' ade a a aqar e en şe:ı.: er ın oma • • k+ .ı · y k 1 b' , k rı · d'l k} · · + d hil' d ı · ü ·· · · 'h t ı b" ı· • . • k . q. lt ·1 • b kt 11 ahi eddetmi de-ildir. Bµ ,ıınqa ita! ep:ıe ~eHır. ı ·ı an ınaıarın ıy- '1' ı e epnıp mey~um~~ımıı a ın e erı, zum ve ıncır ı raca çı ar ır ı-
~ı~vherı Pil .tı 1

1d
1
• _ atl ahh:~dffl. d . _ ·anı: fevkala~e !barüz ettirdig· i bıı metlerinin takdirinde mahalli heyet- qazan djjd·P, te 11-lmm~şı J!.usUSHP.4a ii şeklinde faaliyete ,ie~ece~tif. 

ueı: u te etmış o ugu aa erı aı 1 ı kt d z · t h k /\d · übe · • 
h f . h f' . f . t' Al • rıaktın taahhürlleri bngHnkU h~rp ı. er ça ı~ma a ır. ıraa ""an aşının H ~mı.ş ~ sıne e- • • 

ma arı ar ıne m az etmış ır. t' -r r. z ı ı f l"k t d 1 · · k · ·1,;ı·-· },'ld' ·1 · t' · ı d · ı A tu "ı'nde Alman"·a Sovvetler iş birlig-ine e .ze e e a e ze e erının ış mev- ıpır verı r.tlgı tıı ırı mış ır. KURU. MEYVACILAR: man~a. ıta yanın yar ımıy e vus r- , J - • 

yayı ilhak etmiştir. S')vyet mıntaka !!iç de yardımcı addolunamaz. Diğer =oo 
ıarının ve ondan sonra da çekos1ovak- ··arakteristik bir nokta da, itaıyan "'1ıplomat:k m mu 'arın ge.. 1 ahs P.,;Jr n ınflhkAm yeti 

" ynnın i~gali esnasında da Almanya t- razetıesinde makalenin intişar ettiği f recek' er; otomobi er tptW suı;unqan ~ehrimiz .Ağırce-
talyadan yar~ımlar görmüştür. linda Almanya - Sovyetler müna9ebet T"' k' d b 

1 
b' fa za mah ·eme~jnde muhakemesi ~örü-

BJJ g"zete dı'•,or kı' ·. lerinin olduk,.ıı soğuduğu hakkında ur ıye e u unan ecne ı se - 1 B h A h }:ı t ı.. ·ı,;ı 
u .. J ~ tl . h a· 1 t"k u en uca usu~ı mu ase e a! 1sı !+a· .,., h b ı ı · ı d re erme ma sus ıp oma ı mem r· .. .. . . 

40 00 · L h' ta k 'd a er er ~e mış 0 ması ff.,, ı-ı B 1\fu taf Gunuşenın muhakeme , nzıg ve e ıs ;n orı oru mese- ların muafen yurdumuza ithal ettik- . · . . . . .. -
105e italya, mutedil hareket etnı si ler: otomobilleri bilahare muafiyeti sı netıce~ın.de hır s~ne. sekız ay m~d 

sunda Polonyaya tavsiyelerde bu P. Bon kur gayri haiz ellere rnttıkları görülmüş detJe hapsıne, 63 lıra 3.0 k~ruş agır 
SDt"ş, aksı· t"kdı'rde kendı' mahvın. t" G.. "k : h' 1 kAl tı'·ıı para cezasına mahkOmıyetıne ~arar "' E · 'TJ , • • t ur. umr;.. ve ın ısar ar ve a e - . . . A . . . 
F.c hazırlıyacağmı hatırla.tmı~tu. sır q:ııı et erın ısyqn e • den vilayete gelen bir tamimde bun- v:l'ılmıştır. ~1.ahkumıye: müddet~, 
T • D 'g ··e koridor meseleleri 1 • • • t" d b .. 1 f. t' h . d' l atı'k zımmete geçırılen 190 !ıranın takı-. anzı • meı.enm J3 ıyor an oy c mua ıy~ l aız ıp om . 
r, · · ttaı k d . . . bata ha~1&nınca ödenmesınden ka · q~fhaya gırınce ya enar p · 1 (R d. ) p l Bonkur. şahıslar tarafından prnafıyetı gayrı . . . . . . 

h· t 'h tt" Al · arıs, a .} 0 -
0 

• h . k' 1 t 1 k b 1 b'l 0 nun daıresınde tenzıl edılmıştır. :~ ercı e ı. manya araz· r . . d - aka! aız ımse ere sa l aca u ,rn l - --'-----"-------------· "- . . apsuvar gazetesıne yaz ıgı m e-
,/~1'yapnı itah'a ıle değıl, Sovyet;: J Afman milleti ile Alman:ranın işga- tomobillerin, belediye seyrüsefor bü- gümrük idarelerine haber verilmesi 

1 'iş birliği yaparak tahakkuk ettir- 1.e. it d b 1 1 ketler aı...aı; rolnrmca tescil edilmiyerek en ~akın bildirilmiştir. . . ı a ın a u unan rıem e I" .-

Ş .bulu~ııypr. Halbukı ~omıntern zı- sinin naziler aleyhine Jn.ram etf!}es: ---'-------:---- ·-------------
-'Yh~nde~ı pa~t ve belkı de Roma. 'azımgeldi~ini ,.e aksi takd:rde her BORSALAR 

Berln1 mıhverı paktı Sovyetler aleyhın gün bir gaile çıkacağını ileri sUrmek-
de a~dalunmuştur. İtalya, Almanya - • dir. · O z O M: 
Savyetleı· iş birl1ği karşısında kenar- ;e - - =*=- 666 Üzüm tarım 

Z AH t RE: 
9 50 13 80 ton Buğday 5 687.'i 5 25 

İzmir kuru meyva ihracatçılar bir-
i{ı hGy.=tı muın'.yesi onbeş birin

cik4nı.ın Cuma günü ticaret odası sa
lonunda toplanacaktır. Bu toplantı
da birliğin yeni yıl bütçesi tetkik ve 
tasdik olunacak, ay~i zamanda bir
lik esas ni.zamnamesıne bazı madde
ler ilaııre olunııcaktır. 

-=*=-
f-Tayvan hasta~ıkları 

mücade'esi 
Urla }larvan ~ağhk memuru Bay 

Hazını Okay Karşıyakada hayvan
lardaki şap hastalıkları mücadelesi
n~ memur edilmiş ve gelmiştir. 

---*·---
ZABITADA 

program 
B"!1H2kü p,rogram: 

13 3Q Program ve menıl~ket saat 

13 35 

J3 50 

15 15 

18 00 
18 05 

18 25 

ayarı, 

Ajans ve meteoroloji haber-
Jeri: • 
'.J.'ürk müziği. 
Qa.lanlar: 
P,.e§~t Erer, Çevc:Jet Kozan, 
Refik Rersan, Kemal N. Sey
hun. 
Okuyan: 
Müzeyyen t'enar. 
1 - Osman bpyin hicazkar 
pe~revi. 

2 - !'}rif pey - hicazkar şat 
kı: (Bir halet ile süzdü ge
ne ç~şmini dildar) 
3 - Udi Mehmed - hicaz -
kar şarkı (Seni candan se -
:yerim.) 
4 - Osman Nihat - hicaz. 
k~r ş;ırkJ: (!!11lere uza.ktaıı 
ba!f J:ıan~ yakın gel} 
~ - Reşij.t ~rer: Keman ta}.. 
simi:. 
~ - Suzinak _ş;ırkı; (Gö • 
rilnce ~erdanında çifte ha· 
li) 

rl - Suzinak saz senıai.,i. 
8 - Hüzzam Türkü: (Alı
verin P,ağlamamı.) 
9 - Bursa }!alk türküsü. 
Müzik ( Rjyusetic1rnhut 
bıtndo il - Şef: İhsan K.iln· 
çer.) 
1 - Frapz von Blon - Marş 

2 - Richa1·dz - İspapyol 
rapsod:3i. 
3 - B. Pares - Rişi!Q. uver
türü. 
4 - P. Vellones - Prelüg, 

ve Hinq dansı. 
15 30 Müzik (dans müziği. 
Pl.) 
Program 
Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoro]Qji haberleri. 
Müzik (radyo caz orkestra
sı.) da kalmış ve harpte bitaraflığını mu- J • ş R 

ta'vanın Rodos valisi 217 · emzi hafaza etmiştir. İtalya, merhun vakti 'J ,. 189 c. Ramiz Gözü 
9 12 155 çuval arpa 

10 11 80 to,ı nohut 
s 562) 

8 
l skarpin lmsızlığı: 

19 00 
Alsaııcakta Mukaddesmezar soka - Türk müziği. 

Çalıtnlar: gelince hugj.inkil ham hakkında la Roma'ya gitti ~05 inhisar idaresi 
zımgelen kararıpı verec~ktir. Romş, 1 (Radyo) - 12 A.da Yalii J55 N. Üzümcü 

İtalya bitarn1Iığının ve AvrupadP Jmumisi bugüD Napoliden puray~ gel- 94 D. Arditi 
bfişlamış olan harp karşısındıı takip miştir. Valii umumi, faşist meclisin - 78 j. Koheı; 
ettiği siyısetin hangi gayelere matuf Je bulunacak ve mütea}<ıben Mussoli- 87 Akseki bank. 
olduğu hakkında şimdiye 1'cadnr bir- ni tarafından kabul edilecektir. 66 Santo Ergos 
çak tahminler yapılmıştır. Molotof ve 1 59 öztürk şirketi 
Ripp~ntrop tarftfından sulh teklifi ;va- J flpOn )'a 50 M. H. Nazlı 
ki pldLJğu zaman italyanın da bu te- r dan Rika vetci 40 M. Beşikçi 
şep):ıUse iştirak edeceği l'ivayetleri de r. ransa ~ . -.. 17 j. Taranto M. 
deveran entıi~ti. Fakat italya bu h Tokyo, l (Rad:ro) - J~ponya hu - 14 M. Portakal 
sı,Jsta hi~bir karar alnrndı. ltalya. kumeti, bugün fransaya ~:r nota ve~·- ----
Bedin - Roma mihveri paktına sada- miş, Çan - Kay - Şeke sıla}ı. ve mu- 2137 
katını tebarüz etti~rek bitaraflıkta himmat ~önderdiğjnden dolayı ~ika · 332098 
de ·am edegelmi§tir. yette bulunmuştur. 

. . Hariciye 11azırı Amir;ıl Amora, öğ- 334235 
Fakat şım?ı cGazetta del P~polo~ leden sowa İtalya ye ael,Sika $efirleri- No 

sı:ınsasyonel bır makale peşretmış bu- . k b 1 t . . ... adıya ır"nuş · . . nı a u ,: mış Ye uzun UM.. ,...., - 7 8 50 
lup~yor. Bu makale ,ıtalyanın, ~tı t 

9 50 

7 9 26 12 çuval K. tohumu 
10 50 r 18 25 15 ton fasıılye 
11 't fl 11 SS4 çuval fasulye 

8 75 8 75 6494 kilo mazı 
14 17 401 balya pamuk 

15 50 

7 50 ğında Hüseyin kızı Emine, Hüseyin 
oğlu l\iehmedin 40 ,ljrasını, ~~ancak 

17 51) ta f3 • ~lçi sokagında İbrahim oğlu 

18 25 Mustafa, bahçevan Yahyanın 51 pat-

11 50 12 25 PARA BORSASI 

56 lıcanrnı, Balcılar çarşısında İbrahim 
oğlu Necip Can, kunduracı !sakın 

11 25 11 50 Sterlin 
12 12 Dolar 

7 50 7 60 F. Frangı 
13 50 14 50 Liret 
12 12 75 lsviçre F. 

Florin 
Rayşrnarfe 

Bel,qa 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovpk kr. 
Peçe ta 
Zloti 

5.24 
180.36 

2.9044 

bir çift iskarpinini çalını~ ve suçlular 
tutulmuşlardır. 

Esrg.rı yutmuş: 

6.827-i Pcştamalcılar başında seyyar gev-
29 .915 l . ı.1 A M "l t ·ı ,. d re (ÇI ıt usevı use og u sraı e ın e 
IJ9.252

1) tuttuğu üç parça esrarı polis tarafın-
- dan görülmesi üzerine yutmuş ve der 
2 1 ·675 hal memleket hastanesine götürülerek 
0.97 midesi yıkanmış, yuttuğu esrar par-
1.60zS çalan bulunmuştur. İsrail bunları sa

tacağını söylediğjnden adljyeye veril-
13.61 miştir. 

kamintern paktının akdine amil olan muş ur. 8 
ideolojjk esasları terketmek niyetipde -+==- 9 10 60 Pengil 29.688! Kavga edenler: 
olmadığıpı göstermektedir. Bu gazete Ye 1 i Neşrİ_v rı.t 10 12 50 Ley 0.92 Kaı·şıyakada Mitatpaşa caddesin-

11 14 50 Dinar 2.5925 de Raşit Yazan, alacak meseles'nden d 'yor ki: cA vrupanın bol~evizme kar 

Yı Ad ı N C t R J'en 91.855 Sami Rüzgara hakaret etmiş, Fevzl-~ı JPÜdafarun pugün, her zamandan en,· a m : 
ziyade R"finiln meselesi halini almıştır. 40 Şerif Remzi 6 75 6 75 lsveç 91.19 paşa bulvarında Cavid Altınbilek ve 
ltal:ra hiçl.fr ı man Q9}şevizmin Kar- Yeni Adam'ın 257 inci sayısı dol- ----- Ruble Tevfik Düzkan araba ücreti mesele -
patlardan ileriye, yan:i Tuna havzası- gun bir ~ekilde çıktı. Bu hafta x:_eni 161016 ESHAM ve TAHViLAT sinden C€mal Güı·cimeni dövmüşler 
na ve Balkanlara dpğru uzamasına Adaın'da hmail Hakkı Baıtacıoglu, 161056 Esham üzerine mu.amele yoktur. dir. Bornovada Küçük çarşıda Hasan 
meydan vermiyecektir. Çünkü böyle Hüsam ettin Bozok, Sadettin ;y edat ---.,.-- Not. hizalarında ralcam bulmımı Dura, koluna çarpmak meselesincien 
bir hareket bolşevizmin Akdenize doğ- Koçer, Yunus Kazım Köni, Nebahat Zeytinyağı yan dövizler için fiyat tescil edilme- Nt \.i oğlu Hüseyini yumrukla fena 
ru ilerlemesine kapı açmak olur. Bu Karaorman imzalı yazılar, İstanbul 15000 kilo 88 86 miştir. halde dövmüş ve Hüseyin de çakı teş 
gün bolsevizme kar~ı garp kapJlarıpır. valisi ve Yollar adlı tet~ik, h~f~anm ------------- - · d' bir etmiştir. 
aç~k oldukları. Karadenizin ve dolavı biltün sanat ve fikir hadiselerının ta- Sildh taşıyorl~rmış : t e "' ıye re siqin teftiş!eri Bayraklıda Tersane civarında Meh-
siyle Akdenizin bolşevikler tarafınd~n rihi vardır. Güzel bir kapak içinde Basmahaner1" Kemal oğ1u Mehmed Belediye reisi l)r. Behçet Uz, dün emed Ali Özdemir yerde pulunan pir 
tehdid edildiği unutulmamalıdır. ltal- açılan bu mecmuayı bütün okuyucu- Aydın ile Tevfik Düzksnda bir" bı belediyenin muhtelif teşJ:dUltını ve miktar parayı saklamak meselesinden 
ranın vaziyeti aynidir. İtalya vaziyeti- larımıza tavsiye ederiz. çak, Cavid Altıpbikkte de bir tapanca itfaiyeyi tetkik etmiştir. amele Abdul]aha bıçak çe)cmiştir. 

Vecihe, Reşat Erer, Cevd~ 
Kozan, Ruşen Kam. 
1 - ' Okuyan: Muzaft,er tı
kar. 

1 - Arif bey· Hicaz şarkı: 
(Saydeyledi bu gönlümü) 
2 - Hicaz şarkı (Ne bah 
tımdır ne yari bi aman) 
3 - Riza bey - hicaz şarlq: 
(Gamzeden hançer takın -
mış) 
4 - Refik Fersan - fıicaz 
şarkı: (Mahmur ufuklarda 
larbatan güp ~bi öl§'ün.) 
5 - Arif bey - hicaz şarkı : 
(Aman dağlar canım dağ
lar) 
2 - Oku,ran: Radife Ertan. 

1 - SeJ. Pınar - Eviç ,Şaf kp 
(Göz yaşlarınız kalbime 
toplaµmış) 

2 -İshak Varan - Eviç şar
kı: (Son ayrılığın matemi) 
§ - NiJtRJ9s - ;Ferahnak 
jŞr~ı: (~ir tıfıl yosma eda 
pek) 
f - ij:alk türk9sü: (Esmer 
B~iün aj'l~mış.) 
S - Okuyan: Mefharet Sağ 
nak. 

- iQ j t 

1 Hl 
""' Bir rivayte göre; hazret ~eygam- kalmaz, giden gelmez. Acaba var - Ier şenlendiriyor. Sakın! Onlar gib! yanmd§ J:ıy}~µ,cjuJun11 pilmiyordu. 

•
1
- .. LAM TARI ,.- ber; nübüvetten evvel bu şaırlerden dıkları Yerden hoşnud olupta mıka- gaflet etmeıyin! Herşey fanidir. Ba- Ecnebi müverrih/er, Arap tarihle-

bazı makul olanlarını dinledi. Bu lıyorlar?. Yoksa orada bırakılıp ta ki ancak haktır ki birdir, şerik ve na- riJ}.cie mevcud olan kpnıd~tt~n isti-

• 
H M hammed meyanda Kıys ibni Sf. 1e namınd_ bir uykuya mı dalıyorlar?. zfri yoktur. Tapacak ancak odur. fade edere!' dell}işlerdir ki: 

Ze U ~air vardı ki Yarakatübnü Nevfel Yemin ederim Allahın indinde bir Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel- - Hazret Mupammed purada bJJ· 
Hanefi ve. arkadaşları ile . b~rh..cte d~n vardır ki şim~i . . bulunduğumuz ce gelip geçenlerde, bize ibret ala - !unqu .. opun hutbesipden şjirleı-i"J} -
putperestlıkten nefreti~ hırıstıyanh- dınden daha sevgılıdır ve A!lahm ca.k şeyler çoktur. Ölüm ırmağının den istıfade etti' Hatt§ Surei fati
ğa sülük etmişti. Bu şaır; Sukuukaz- bir peygamberi vardır ki gelmesi pek girecek yerleri var, amma çıkacak hanm e§aslarını da bu hutbeden aldı. 

_ 59 - Arasıra; Sukuukazda cahiliyet da ekseriya ke~dini ~österirdi: yakın o.ldu. Gölgesi başımızın üstü - yeri yoktur. Büyük küçük herkes ~ö- F~~at; sçn z~pıJ!.nlarda yaI?ılan 
Hazret Muhammed bu hal- devrinin maruf simaları, tanınmış şa- Bazı müverrıhler dıyorlar kı: ne geldı._ Ne mutlu ol kimseye ki onn çöp gidiyor. Giden geri gelmiyor. tetkı~attan aJ!Jaşıldıij'ına göre; orta-

lerqen pefretle uzaklaşırdı. Çünkü ir ve hatipleri tarafından nutuklar Res.u~ü E~re.m; ~8 yaşları.n~a ~ken iman edıp te hid~yete ere! .. Vay ol Cezmettim ki, herkese olan bana da da. böyle ~ir hµtbe yoktur. Gerçi P,u 
bir insamn puta tapmıyacnğını insan irad edilir, manzum ve mensur şiir- bu şaırın mti}ıım bır hutbeRını dınlş- bedbahta ki o,ıa ısyan ve muhalefet olacaktır.» . şaır, çok ~ıirler inııad etmiı;;1 çQk hut-
mefhumunun ta~ ~ibi, ağaç gibi, eşya 1 y b J ,._ r r·'ll ., 
dan sok yüksel( olduğunu idrak et- ler okunurdu. di o }ıutbe de §~d~r: . . . eyleye ... azıklar oJsun ömürleri Kıy~ ibni Sadenin maruf hutb~-~~ ~ er irif~ ~yJemiştjı-. Fakat _şiirler~ a-
mişti. Hatta bazı şairler; bu alışvı>riş ve c:Ey nas 1 Gelmız, dınleyınız. Bel- gaflet ıle geçen ÜJ11metlere ey cema- bundan ibarettir. Her tarihin veı·dıgı rasında böyle pir hutbe mazbut de-

Kabe o zamanki usul üzerine, ha- edebiyat meydanında karşılıklı ola- leY,iniz ve ibret alınız. Yaşayan ölijr. at! Nerede aba ve ecdad? Hanj mü- ma!Umata nazaran filhakika bu şah- ğildir .. ~azı zayıf ve yalancı Arnp 
r içten ~elen veya Kureyş kapilesine rak yekdiğerini hievederler ve bazı Ölmelt fena bulmak demektir. ola - zeyyen kaşeneler? .. Hani taştan ha - siyet; Arap şair ve hatipleri arasında müverrihleri; ortaya attıkları ve mu
mensup olmıyan Hacılar tarafından insanlar da kendilerini hievettirme- calc olur, ya~mur yağar, otlar biter neler ya~an Abu Semud?. Hani varlı sivrilmiş, söz kudreti ve beliğati ile hayyel~Jef/llde 'enişlettikleri bu ya-
baştan ;!yağa &ırıl ~ıplak bir vaziyet- mek için bu şairlere hürmet ederler- çocuklar dogar, analarının babala- ğına magrur olup ta kavmına; tanınmıştır. :Vefatı da Hazret Mu - lanın, ne suretle istismar edilebile-
te tavaf olunuordu. Bu adet bizzat di. rının yerini tutar, sonra hepsi ma.h- - Ben sizin Allahınızım !. hammede peygamberlik gelmesin- ceiini düşünmemişlerdir. Bu büyük 
Kurey~ tarafından ortaya çıkarıl- Fakat bunların edebiyat tarzında volup gider, vukuatın ardı ara~ı Diyen Firavn ile Nemrut? hammede peygamberlik i'elmesin - .ı:J!.ijHfyet devri ,Şairi hiçl:/ir zaman 
mıştı. !Kurey§ilel' kendi kabilelerinin hakim olan, bilhassa kelime ve cüm- kesilmez hemen biribirini takip eder. Bunlar size nisbetle daha zengin, den evveldir. qöy}e J?ir nutP,e iry.d etmemiştir. :iji-
daha şerefli. daha yilksek olduğunu le parlaklığı idi. Hakiki bir sanat a- Kulak tutunuz, dikkat ediniz. kudret ve kuvvetçe sizden fazla de- Bir kısım tarihler diyorlar ki: n~epaleyh ffazret Muhammedin cie 
iddia ile kendileri Araf ata çıkma - debiyatı, mesela İslamiyetten sonra Gökte haber, yerde ibret alacak ğil mi idiler?. Bunları değirmenin- - Hazret Peygamber; o sıracJa as S4rei F!ltinanı~ esaslarını puradap 
dıklan gibi Kureyşten başkasının Ka tces~üs eden İslam edebiyatı dere~tı· ş~yler var. Yeryüzü bir firaşi eyvran de öğlittil, tuz etti, dağıttı. Kemikle- ynşlarında bulunuyordu. Şair; Su - iktigas ettiği ha!ckındaki ecnebi m~ -
beyi elbiseli olarak tavaflarını yasak sinde bir kuvvet ve milkmm• nyet ve gökyüzü yüksek bir tavan ... Yıl- rf bile dağı1dı evl.eri yıkhp ıssız kal· kuukazda bu hutbesini irad ederken verrih hükümleri de esassızdır. 
etmişlerdi, yoktu. dızlar yürür, denizler durur. z elen dı. Yerlerini, yuı·dlarını şimdi köpek- Hazret Peygambetin de umiin mj· - Devam edecek _ 



1 Klnunuev.el 93, Cu .... rteal (ANADOI.U) ( SAHiFE: S) 

Maarif .Vekili 
Y nlıı kitap m,,' elaıi 

hakkında izahat 
SON HABERLER 

Tren ka%aaı na
aıl olmuı? 

Ve~l~n:~;!JF~r;~1.~~;;~ Rusya, Finlô.ndiyaya yeni rp~~=!G~~~J0::.~iı;J;:'_::: 
millet meclisinin pazartesi günkü t kl •ıı d b l d . gihının 177 numaralı resmi tebliji: reke istasyonundaki tren kazasının 
celşesinde, müstakil 'rup reis vtıkili e ı er e u un u . D~n gece:. hafif topçu ~Ateş.i teati resmi neticesine töre, hidile f9yle •eç-
B. !tini Tarhanın, yanlı' kitap hak- edılmıı ve duşmanın. mevzu bır taar- miştir. 
kındaki takririne cevav verecektir. il k' "} il til 

ruzu P .s ürtu m 1 r. İstasyondan hareket eden Dl&J'l&n--**- Berlın, 1 (Rady~~ .- Alman karar- dize arkadan relen Ankara _ Haydar-

Erdün Emiri Şarkta Fin istihkanllarınc~an açılan ateş~e bir Rus zırhhsı batırıldı. gihının resmt U:blıgı: . pap treni çarpmıı, bet yOk Vaaw>nu 

h k Garp cephesınde ılerı karakol ve parçalanmış, makine drayman yap _ 
ıeya at yapaca R J b. k t ki k b tt• J • d• J topçu ateşi mutedil olmuştur. mıttır. Makine yajcısı; halara utrı-

Londra, 1 (Radyo) - Erdiln Emi- 115 3r, lTÇQ an ar ay e 1 er Ve eSJr Ver 1 er İngiltere üzerine uçuş yapan tay- yan Va&'Onlann altında kalarak Dl _ 
rf Aptullah, Arap memieketleri ara- Londra, 1 (Radyo) - Rus hudud- ' yeti hükOmeti teşekkül etmiş ve kızıl yadan arazi verileceği kaydolunmakta yarelerimizden dördil, dönüşte fırtına müıtür. Bafka t.eıef yoktur. Bu h&4i1e 
sında~i. münasebetleri kuvvetlendir. - larındaki Finlandiya köylerinin mü- ı bayrak çekerE>k Helsinki hükumetini ve iki hükumet ara:ıında bir milteka- yüzünden M~nş de.nizi~e düşe~ek bat- iJe yol kapannııt ve yolcular, aktarma 
mek ıçın yakında şarkm muhtelıf him bir kısmı ateşler içinde yanmakta devirmek üzere Ru~yadan yardım bil yardım paktı imzalanması lüzumu- mışhr. Tan areJerın pılotları ıle re - ile yollanna deva metmiılerdir. Rat, 
merkezlerini gezerek temmr.arda bu- ve bir kısmı da enkaz haline gelmiş bu-1 b;temiştir. nu tekrar etmektedir. sıdları lturtarılmıştır. bugün saat on dörtte açılmış ve nor-
lunacaktır. A A lunmaktadır Mo8kova radyosu, bu hükumetin Yeni teklifler Finlandiya hükiime- * mal seyrüsefer bqlamııtır. 

Rus - Alma~ ~areka.tıA Arap ale - Rusların, Fin topraklarına para- başına Otovsinin geçtiğini bildirmiş- tince kabul ed;Jdiği takdirde muhasa- ispanya donanması ihya İstanbul, 1 (Telefonla) - HeNke 
minde kuvvetlı bır aksülamel uyan - şütlil müfrezeler indirdikleri müşahe- tir. mııt derhal dur<lurıılacıtktır. d"' kt · tren kazasında on bq kiti yaralanmıt-
dır:na.ktadır. de edildi. Alınan haberlere göre. Rusya, Fin- Londra l (Radyo) _Finlerin Ri- e J ece r tır. Ankarıı. treni makinisti Ekrem, 

- **= Londra, ı (Rad)o) - Helsinki sa- landiyayı dahili ihtilallerle boğmağa yoda on b~ş Rus tayyaresi düşürdük- Madrid, ı. (Rad)~o~ - ls~anya do- şeftren ~ecati ve istuyon hareket me-
Jngİ 1 terede hil fenerlerinin söndürülmesi emro _ ?~ıışmakta ve bu m.aksada vasıı olmak ıeri haber verilmektedir. nanmasının ıhy~s.ı ıçın tanzım olunan ~uruna itten eı ~ktirilmiı v• kendll .. 

. lundµ. Buna rağmen, Rus donanma- ıçın, senelerdE>nberı Rusyada oturan p . 
1 

(R d ) p .. p . . programın tatbıkıne başlanmııtır. Bu rı nezaret altına aJınmııtır. 

ı h "JI · k F' 1 · K ı· ki kt d' • rı::;, a ~ 0 - otı arızıyen roaram ö Alf 1 te -1 ri d stikraz ta vı erı apışı'ıyor sının ateşi ile Fin müstahkem mevıti- ın erı are ıye na etme e ır. . . . . P • a ~ re, ero rsansıe n e G• l G . 
t . l · · mukabeles' d h ta f . Londra 1 (Radvo) - Moskova gazetesınde Şarl Moı ıs Stalının em- otuz beş bin tonluk büyük bir zırhlı ..-nera OCOnı Londra, l {Radyo) - nq.•~e,.enın erının ın en er ra a~- ' · . . . k' · . . it 1 •• 

, d,. ..:ı 111 li . t k • t h .11 . dınlık içindedir. radyo::ıunun verdiği bir haberde, Sta- peryalıst hır sıyaset ta .bıne başladı- ve KarteJen ımalithanelerinde de onar ayaya dondil 
(.11.ar ıaı \.\. ı ısa n... il vı erı 1. . . • . ... d -· t' ·ı - . d' 1 k d' . . b' t ı k 'k' k .. 

1 !..ı~ı ışılıyor. 'l'uhviHerin yarrn bitme3i Fin i" tihkamlarından açılan ateşle ını~ .. Fınland.ıy~ rejımın~n e~ış ırı:- gını. şım 1 s an ınavyanın şımah~- ın onu ı 1 ruvazor yapı acaktır. Tirana, 1 (Radyo) - Amavudla-
!"u,·vetle m!..l.u,meldir. bir Rus zırhlısı Latırıldı Ayni zaman- mesını ve eskı rıcalden kımsenın iktı- den geçerek Atıas Okyonus~na dahıl Sü eyman T evf k T opka• iun itralinde itaiyan orduıuna ku-

da Kar~li havalisinde Rusların birçok dar mevkiinde kalmamasını istemiş- geniş bir plan tatbik etmek ıstediğiııi _ 'd manda eden &'eneral Goconi, temam 
tir. yazmaktadır. pıya gomü il •t 1 dö u-+o G 1 b;:,._ o_ ı · J B J J tankları tahrip ve üç yüz Rus neferi . . ı a yaya nnı 9• r. enera , u ..... 

ucT ınae1 Uaapeffeae · d'ld' Parıs, 1 (Radyo) - Son dakıkada Kopenhag, 1 (Radyo) - Ru~ya- lstanbnl. 1 (Telefonlıı) _En es- tayyare ile buradan tiareket etmif-
eaır e ı ı. S R . 1 d .. d k d' . t· ı· 

ık. th; k · ld . . . . alınan haberlere göre, ovyet usya, nın şıma enızın e en ısıne tç ı- ki ıazetecilerden olup evP.Jki &'Ün ö- tir. 
1 mil .ş aza O .lL Parıs, 1 (Radyo) - Karelıdekı Fın Finlandiya hükllmetine yeni teklifler man vermesi için Norveçten bir ta- len Süleyman Tevfffhı cenazesi bu-

34 ö 'ü var ordusunda ihtilal çıktığı bildirilmiştir. yapmıştır. Bu tekliflerde, istenilen lepte bulunduğu hakkında burada Şa- gün kaldırılmış ve Topkapuya &'Ö - Kaza 
I'aris, 1 \}!adyo) - R uiare}tede İhtilal neticesinde bir halk cumhuri- yerler mukabilinde FinlAndiyaya Ru.5- yialnr deveran etmektedir. mülmüştOr. Roma, 1 (Radyo) - Oalodan h 

i'~ı tren çarı,· :2mış ve ,yo.;ulnrcla::ı 20 her veriliyor: 

kı~: ölmüş, l..!'ÇOk kimse1l'r ıle yara- Ruzvelt'ı·n . Londra mu··zakerelerı· Norveç sahillerinde bir iqiliz ısnmıştır. Be1Hnde de b'r trcm oto - mesajı morkörO bir Norveç vapuru jJe ç 
t.ı.ıılerden rami parçatt1.mıştır. Bu PlfllUI ve mühim haaarata utramı 
~a~pıımada ,ia 14 kişi ölmü~tilr. tır. 

Amerika cumhurreisi, masum hal- Har:ciye müsteşarı Butle, Mene- lngiJtereye ısmarlıyaca -=·*·=~ 
lngilterede 22 yaşındaki~er ,_ .. l'J.. k k d. · ğl •ı l k ımz vapur1ar 

.1 .. h ,... , tel o aur me ten sa ınınız ıyor mencıo u ııe )'apı an müza ere· ıatanbuı, ı <Telefonı~> -ı-ııte-. sı a a ça5arı Jyor . . . ._ 
Nevyork, 1 (Radyo) - Ruzvelt vicdanını Urpertmıştır. Bu barbarlu~ /er hakkında dı• "L·or ? reye ıamarlayacatımız on bir ~pur 

Londra. 1 <Radyo) - 2~ ya,ı~da. iki devlete arönderdifi mesajda diyor- şekli ve feci harp karşısında, yüz bin- ne , , için açılan münakasaya bir tm.n. ı,_ 
ki gençler U kinunuev '~lde mil~·a- ki: lerce masum insan ölecektir. Evvelce Londra, 1 (A.A.) - H'\rieiye mUs- miştir: tira.k etmiştir. 
·uf etme~ üıere ailAh altı~ ~aarı- cSon ıllnler i~inde birçok kıtalarda diğer devletlere yaptığım gibi, ıize de teıan B. Eutler Avam h. tmaraeında -tnariJiz hükumeti Türk ve Bulgar f• J"' d• t 
ı lmışlardır. Bu davet, n:ıecdurı as- pathyan ve müdafaasız binlerce erkek müracaat ediyorum: Mütekabiliy.et Türkiye hakkında apğıdaki beya- hükumetlerinin aralarındaki mUşte- IIl an ıyaya aar• 
l..ıUk kanu~ı.:nun çık•n.ı ~n. an son- kadın ve çoluk çocuğun ölüm veya sa- dairesinde sivil halkı bombardıman natta bulunmuştur: rek hudu:ıtr:ı nıevcud kıtalarının a- AJ 'd 
"'il (lçüncO J~ Ah altı davetıd1r. ·ı . 1 h . t . v . • • •ı A d' . K d' ' l b' 1 . l ruzun manya a · •,. . . . ·; . . k' . katlanması ı e netıce enen va şıc~ e mıyecegınızı resmen ı an e ınız. - en ısı e ır an aşma ımzr. amış dedini ttınzlk karar vennelermi en 

Yt:nı davı.:t!e ıkı yüz d .. oın ışı· ı:ı.... 1 A . ğ ld ""' "'" k' · h • h 
1 • k d h ~ • ,..~ ,, . k bombardıit)an ar, medenı ınsanlı ın o u!-umuz ·ı ur ıyenırı ~yatı e em- büyiık bir ~ıtmnuniyetl ! h:ı~ er ıtl k• } • 
•k bır ı.ıvv .. t a a ıe :mr. oıup.ıc.ı . miyetini her halde kabul edersiniz. mıŞtır. Bu nuduttaki geı"f;'inlik hfç a IS ert 

ttr. B M •il t M ı • • d Bu sebepten dolayı Tılrkiye hariciye şüphe yok ki azalacaktı: lki httkfı- - .. tarafı ı laci ........ _ 
0*0 = e ) e ec ısın e genP.l sekreteri B. Num!ln Menemen- met arasında itimadın yeniden doğa- liket, birçok Alman mebafllinde de-Ziraat bankası 3 cioğlu ile arkadaşlarının Loııdrayı cağını üm.(~ t-diyoruz. rin tesirler yapm11tır. Almanlar, Rus 

ziyaretini büyük bir tehalükle selam- B. Butı .. r ~iizlerini diğe?. bazı y&- yanın Baltıktakı nüfuzunun artması. 

ay ilk ikram\· veleri s •d k 11 ) k •• h • ten lar'z. kın şark mcmıtketleriylı· olan mfina- nı hoş &'Örmemektedirler. H&dile, . ana YI e U anJ ma UZCfC 8llÇ Kendileriyle iki memleket arasın- sebetlere intikal ettirerek şöyle dt? _ bilhassa ordu ve donanma mebafillll-
.Ankara, Türkiye cumburiret mer- • h J d• ( k • t• d "' dd J da imzalanmış sıkı ittifaktan doğan miştir: de fena bir akis bırakmıttır. Alman 

kez bankasının 50 lira ve d4ha ziya- it 3 C l CCC lp 1 3 l ma C er siyasi ve iktısadi mesaıc .eri görüşe- -Hatırlarsınız ki Mısır kralı ve Irak askeri mehafili, Finlindiyanm istik-
de. mevduat bulu~.an :-sa~uf m~dj. Ankara, ı (A.A.) _ B. M. Meclisi gerek son zamanlara kadar divanı mu- ceğ~z: Ümi~ e~iyoruz .. ki g~rü~~ıel~- başvekili iiı ı.: her~ye çok do tane be- lali için 1917 - 1918 de Ruslara kar-
l~rı arasında h.er uç. a~ da hır ,tevzı «-- bugiln ~msettin Gilnaltayın başkanlı- hasebat kadrosundaki noksanlık dola- rıınız~n. netıc~sınde Tu~k - ıngılız tı- y~natt~ bıı :Pnnuşlard1t·. s.uud! Ara- şı yanyana çarpıftıklannı hatırla
dılnıekte olan ıkrartııyeler.k~r~sı bu- ğında toplanarak devlet demiryolları yı~iyle bunların heyeti umumi~~ye ca.retının nıalık olması ıc11p eden ha\:- ln ... •an ıle r ıi:na ebetlerı-.ız de çok maktadırlar. Donanmaya mensup ma
&'Ün bank' merkezinde ıkıncı noter r 1 . 1 • d' m·u muanen vaktinde tevdi edilemediğini mı elde ttmesine halen r.ıaıı. olan en- n•·ikemmel ı·r hafil, bilhassa bu hareketin strate
Veli Ulus ile diğer allkadarl~r ~uzu- ~e ıman arı ış etme umum mü ür ~. işaret eylemiş \'e bu gecikmeleri ünle- geller ortadan kaldırıl~caktlr. n.Butıer :. t :-iden Tııı·?: - in:;:liz jik maksatlar üzerine ortaya atılmıı 
runda çekilmittir. Kendilerıne ıkra- ıl~, p~sta ~lgraf ve telefon umu~ ıı:ıu- mek için alınması zaruri gördüğü ted- .E'. Butl r ayrıca şunl~rı da söyle- t" aret me .. , )erine dö.ın ii ~ ve soz- olmasından endişe l'Östermektedir
miye isabet eden mudilerden Burdul"- durlilgünün 1935 yılı hesap katılerıne birleri kaydetmiştir. mıştır: "ini şöylr ı tirmişti" · ler. Geçen hafta da Rus donanma1'J 
da Osman Arslan Buga 1000, Uşaktn ait kanun layihalarını müzakere ve ka- Bu mevzu üzerinde geçen müzak"· -Cenubi şarki Avrupasının ihthaç -B. Numan Menemencioğlu riya- amiralı, Baltık hakimiyetinden bah
Latif Sunl'Ur 600, lzmirde lımail ~50 bul eylemiştir. Bu kanunların müza- reler sonunda verilen bir takrirle mu- l:m ezcümle Yunanist nm ihtiyaçla- ·ctındeki Tıi?·Jc heyetiylG j·arac:-ığı - setmiıti. Şimdi vaziyet evelce cBaltık 
lıtanbulda Zinet, Aydında Seyide, Ko- keresi münasebetiyle söz alan hatipler zakerenin kifayeti tasvip ve her iki n i~giliz hilkumetinin daima zi.hn~n- • ··z görüşmt:lt"rde eld ... .!tnıekten ha- bir Alman gölüdür. diyen Alman a
caelfde Yusuf ve Dur~, Ankarada he11&bı katilerin teşkilatı esasiye ka- kanun layihası reye konularak kabul dedır. ~~ m :~ıt~kalaı da ticaretın ın- li k almıya.· 1i'l-lmız oay:ın~ memnuni - mirallerini dUşUndUrmektedir. 
Ali Sezai Yeniay, Gazıanteptıe Kemal nununa göre meclise muayyen zaman- olunmuştur. kişafı ıçın nır,bır fırsat k:\çmlmıya- "P~ neticelori pek yak••ıd'l k:ı1ı1&ra- Londra, 1 (Radyo) - Nazi radyo
IQnoiJu, A.1lanada Aynuhayat, lstan- da verilmesi ve divanı muhasebatça Ruznamede bulunan icra .ıekilleri caktır. HOI.u:11et halen de bu me~ele va arzedeh .~eceğimi klln ct!e ünıid ları, Finlandiya taarruzu hakkında 
bulda Hikmet Epliler, Çanakkalede da bunlar üzerindeki tetkikatın gerıe hevetinin ithal selahivetine istina·lcıı ile meşgul.Jiir. e. ::~ orum. dün hiç bir haber vermemişler, bu 
Bahaeddin Çilesiz, Fataada Muammar muayyen müddet zarfında yapılarak sa~yide kullanılmak ü~ere hariçten it- B. Butlei· ,,;);,Jerine Jörtr devanı et· suretle hadiseyi ehemmiyetsiz gö!l-
Kutlu yfizel lira kazanmıflaraır. m~Us heyeti umumiyesine sevkedilme hal edilecek iptidai maddelerle maki- =00= termeğe çalışmışlardır. -~ihayet saat 

Bunlardan bqka mub~Uf m11hal- si J&zım geleceği hususla nazarı dik- ne yedek alat ve edevattan ve bunların M • R onda, Alman haberlerının sonunda 
lerdeki doksan bet mUdile de 20150 .H- kati celp eylemişlerdir. yedek ve tecdid parçalarını gümrük a carıstan omanya hidiscyi kısaca bildirmitletdir. . 
ra JrUmda ikramiyeler isabet t:tmıı- Divanı muhasebat reisi Seyfi Uran resminden tenzilat yapılması hakkında • Berltnde Sabah, akp~ raz.eteleı·ı, 
tir. bu mütal"alara cevaben hesabı katile- alınmış olan karararın tasdikine ;ı it ~u~dan hiç bahsetmemıılerdır. . Bu * .J rin tanzim ve meclise sevki için ica- kanun layihasının iktısad vekilinin M" b l ? ıstilinın, Almanya tarafından bıta -

lngilterenin zararı beden formaliteler, bunların divanı huzuru miızekkeresi tasvip olunarak unase et er gerginleşiyor mu. raflar aleyhine yapılan proparanda-
Londra, ı (Radyo) - İngiltere; muhasebatın tabi tutuldukları tetkik toplantıya nihayet verildi. Londra, ı (Radyo) _Macar haricise nazın Kont Çakinin çarşam- ya tesadüf etmesi ~yanı dikkattir. 

eylal zarfında 158 bin, ilkteş.rinde mahiyetleri ve şil~u.lü etrafın.na :·u.- Meclis pazartesi gtinü toplanacak· ba günkti nutkuna Rumen hariciye nazın Gaf en konun verdiği cevabı F rans Z par imentosu 
82 'bi nve geçen ayın on beşine ka- hat vererek gerek ışın ehemmıyetı va tır. mevzuu bahseden Taymis gazetesin in Budapeıte muhabiri &'&zetesin- Paris, 1 (Radyo) _ FrsnllZ par-
dar 17 bin ki, ceman 250 bin tonaj <><>== de şunları yazıyor: . limentosu, önUnıQzdeki hafta Pli' -
hacminde. vapur kaybetmiştir. Buna R 1 •it cBu cevap, sathan Rumen - Macar mQnasebetlerinin gerginleşmesine fembe f(lnQ toplanacak Vtl btttçe mfl-
ınulcabil, ~enize indirilen 128 bin usya • DfYI ere sebep olmuştur. Transilvanyadan kaçan Macarların ıayııının &'ittik· zakerelerfne bqhyacaktır. 
tonluk yeni vapurlarla müsadere olu- /iit. - çe artması, Kont Çakiyi kızdırmış olabilir. Çaki şöyle dem'fti: Almanyadaki vapurlarımız 
naiı 18 bin tonluk vapurlar hesaba «Muahedelerin biribiri arkasınca bozuldutu zamanda Romanyanm 
katılırsa, inailterenin Qç aylık tek- Son mu·· la" kat hakkında bı·r tekz.ıp 1914-1918 harbinden bili istifadede devam edemiyeceti lfiklrdır.> latanbul, 1 (Telefonla) - Kayba 
lllfİ zayiatı, 54 bin tona inmiı oluyor. oo- harbinin tfddetlenmeai.yitzflnden Al. 

Batan vapurlar Londra, 1 (Radyo) - Popolo D'i- landiyaya bir taarruz halinde Fin- F B k. ı. manyadaki gemileritınzin &'etirilme-

ransız aşve 1 ı afnden §imdilik vaz geçilmiıtir. 
J.oııdra, ı (Radyo) - Dört bin talya ıazetesi, ina-iltere h.1riciye na- lindiya.ya Y~rdım. ~tmiyec~ğini ~e 

toqSQJt Dtrlrıyan adındaki inatllz ti- zın Lord HalifMksın, Rusra elçisi ile Rusya ıle tıcaretını genışletecegı dir. 
· ı de bir d Demiştir. Clftt pmpi, ıimal dınıı ıı Al- Y•Phit konu,mada inrtJterenin Fin- hakkın a elçiye bazı beyanat yaptı- AT k Londra, 

1 
(Radyo) _ Fr~ bat-

illan tahtelbahirl tarafındJD torpille- . ğını yazmışsa da bu haber, asılsızdır. l yut unda Ankara paktından sita- vekili Daladiyenin irad ettiği nutulc-
benk 1>:-tınım11tır. urun mil- Çember/ayn Taymis gazetesi ayın 29 unda vuku- • k "" b • ,.. l b h • tan sonra Fransız parlimenstOsWld& 

.. kiıldın ibaret olan vap ., bulan mülakatı, şöyle yazmaktadır: yış ar ır ısan a a settı vukubulan tezahürat Londrada mem-
1'9ttabatı ku~nlnuıtır. Merkato a- Muhalefet rnesası e konuşt~ Paris, 1 (Radyo) - Dün Parla - hem de Uç devletin istikllllerini ve nunfyetle karşılanmıı ve Fransada. da 
eh Londr~, 1 (Radyo) ~ tak sa- Londra, 1 (Radyo) - Başvekıl Rus elcisi, :nriliz hariciye nazın mentoda bir nutuk irad eden başvekil müttefiklerini muıtereken korumak lngilterede olduğu gibi, fqdalı ten-
ııui!::d!ı~~:! ':~~rak :~ıı· Çımberlayn, bugiln muhalefet rüe- ile konuşmasıncla. Rusyan:n Fınlan- Daladiye, Ankara paktına da temas ~- imkAnlarını bize vermişlerdir. kitler yapılması iyi bir tesir yapmıt-
tır Vapurun mürettebatından bir ki- saıından Major Attle ile Gren Vudu diya hakkındakı düşünceleri etrafın- derek: . . . tır. 
ıı 'q bol t kabul etmiı ve kendilerirle uzun da hiç malftm1At1 olmadığını söyle - - Orduları vQ iyi rörütleri ile en Bu pakt, hıç kımsenın aleyhinde de- Daladiyenin 176 muhalüe kartı 

p Y i ~u~;rd ) _ Vfl IOod· müddet konutmuftur. Bu konuşma - miştir. Halifaks da ihtilafın sulhan samimi tebcillerimize hak kazanan tfldir. Cç millet, sulh ideal birliklerini 818 reyle itimad reyi kazanması, ka-
"-dardı, daki fa ~l~ yainmal de nın avam kamarasında aizl· bir irti- halledileceii Umıdini izhar etmiş ve Türk devlet adamları bu anlaşma he manevt sahada kıymetlendirmek ve em binenin harbi muvaffakıyetle K&Zan-._,..,. a lD qı ız V&pU?'U, f • ' • ' ~ • ti • · • • 
lliıbıd i 1 rak batın • ma aktedilmesi hakkı~ 1aki teklifle muhtemel bir istilaya kar~! inrilter~- hem Avrupa kıtasının o kısmınd!i arzu nıye erını müdafaada mOeaaır olacak mak için her tflrlü evaafı haiz bir htt-

''-r, ,_ e may nere çarpa 
11 

alAkadar oldutu aöyleniyor. nin vaziyetini tasrih eylemiıtir. ettiiimiz ıulhte bize yardım qlemeK, bir iıtinacl noktalı bulmak iıtemiıter- kdmet oldQfu teklinde DJ!'lamnlftlr. 



~ahffp 4 

on Anf<ara anlaşması 
Müttefiklerin bir 

(A .ADOLU) 2 Kanunuevvel 939 Cumartesi 

muvaf f akiyeti 

l~Y-az_a_n_:_s_. _P_a_u_ı_ .. _B_o_n_c_oıı-u_r~~ı ~ E S K t F R A N S IZ B A Ş V E Ie"'1 L İ 

Atatürk heykelinin 
yeri tetk ·k edıldı 

ı 
den çıkardı. 

Fakat işareti vermeğe vakit bul -
madan, kapu esrarengiz bir şekilde 
açıldı. Bu kaptı, Cenevranın maruf 
barlarından birinin arka kapusu i -
di. Kapu açılır açılmaz, kuv,·etli bir 
erkek kolu ~!':andı. Ve meçhul şahsın 

- ı - ve kendi toprağına girmem~ olan ö- kolundan tutarak içeriye doğru çek-
1915 senesi idi. lüm kabusundan dolayı ancak derin ti: 
Ufuk, gecenin zifiri karanlığı için- bir elem duyuyordu. Dikkat et, -dedi- iiç bai'amaklı bil· 

de boğulmuştu. O gece ve o saatte, kar tabakala - merdivenden ineceksin! .. 
Bardaktan boşanırcasına yağmur riyle bembeyaz olmuş olan dağın e- Meçhul şahıs. ani bir hareketle 

yağıyordu. teklerinden meçhul bir şahıs fırla - sağ elini pantalon cebine soktu ve ih-
Santin yel~ovanJarı gece yarasını dı ve dağdan pek uzak ol~ı:ran şeh- t.i\·afi bir tedbir olarak tabancasına 

atlam 'i arım la bir arasında dolaşı- rin dar bir sokağına girdı. • ld , • . h 1 h sarı ı. 

1 C " der· b" uykuya ·.:ıal Yag-murun Qiddetı, meç u şa sm . . . . . . . 

Bu esrarengiz cevap, meçhul şa - Fakat, ahlaksızlığın ve haydudlu-
hıs iizerinde derin bir heyecan uyan- ğun çamuru içinde yaşamağa alış

dırih. Demek ki bir kişi değil, bir mış olan bu cahil kafalara emniyet 
kaç kişi toplanmıştı. Fakat kimler - ve itimad etmek kolay bir şey değil-
rli? .. di. 

Bar çoktan kapanmıştı. İçeride bu 
~~rarengiz komiteden başka kimgeler 
~·oktu. Binaenaleyh meçhul şahıs, 
korkunç ve tehlikeli bir muhite dal
mış demekti. Gerçi bu akıllıca bir iş 
değildi. Fakat başka türlü nasıl ha -
reket edebilir, na::ul vazife görebilir
di? Mecburiyetin ağır yükü altında 
zaruri olarak bu tehlikeli vazifeyi 
ka~ul etmiş görünüyordu. 

Halbuki beş on kuruş mukabilin
de en korkunç cinal-·etleri fütur ge
tirmeden işleyen, ahlaki vaziyetleri 
pislik içinde yuvarlanan, bu iğrenç 
adamlara mühim, hatta çok mühim 
bir vazife verilecekti. 

yon u. ene r.. ın ır u - .
1 1 

. . "" . lamıyordu Bu adam tehlıkelı bır muhıtın ıçı-
mıstı. t viçıoliler, hayatın en tabii 1 eBr eyışıne ma~ı 0

. a tı'lkı" · göziule ne girdiğini anlamış olmalı ki, her Mensup olduğu İntelicens servisin 
sefrini benimsemiş olan millettir- u esrarengız sım ' "' . . . d h 

tr f k t 1 d k yavaş adım ıhtımale karşı tedbır alıyor u. merkezi, haydudlukla geçinen üvi-

Acaba!. Bu ağır vazife kendileri
ne teklif edildiği zaman çamurdan 
hiçbir farkı olmıyan kafaların çer
çivesi içinden doiacak fikir ne ola. 
caktı? 

ler. e la 
1~1

1 

1~n rdo e ere ' - - Madrahal ı:ıen misin? yetleri meçhul bir veya birkaç kişi Şakiler, lntelicens servis namına 
1sviçrE>li, işiyle, çoluk çocuğu ile lar a 1 er ıyor u. ile tanışmak ve onları muhtelif işler- davet edilmişti. Mülakat Yerini de 

yakın alakadar olur. Beri taraftan Nihayet dönemeçli ve daha d.~r Zifiri karanlık içinde duran şah - de tecrübe etmek, tam itimad bağla- onlar tayin etmişti. Onun için meçhul 
clu 11:p1 bile yıkılsa aldırış etmez. bir sokağa saptı, küçük bir kapu 0 

• h · · ·· k · k~ dı Fa dıktnn sonra onları vazifeve sev ket- şahıs, girdiği yerin taksimatını bil -• d S - 1 k ki sın çe resını gorme ım ansız . - •• "' 
·ıtekim büyük harp biitün den~e- nünde dur u. agına so una es n · d t 1 mek emrini vermişti. Bu suretle bu miyordu. 

ti. ·le f"caativıe devam ederken, ta- bir bakış fırlattı. Takip edilmediği - kat onu sesın en anımış, usu en sor-
• '" • ' • t" muştu tehlikeli mülakat da zaruri bir hale Madrahal şakilerin başı idi. Ko-

_...!b:!.:·~~ir~i~ik:.:.6::.;n:.:.;c::.:t::..:i:.ıı.:.:iı..:.:1d::.:e:..:.v.=aışa;;.:m;.;.;.;;;a.:i'.=a...;a...,l...;ış-:...ı.n_e_k_a_n_a_a_t...;a;..e_t_ir_in_c...;e,__m_u_a_~_·y_·e_n_ış;...a_r_e_ı...ı...__~·.,._~_ı....-J-..ı..._..ız...-a::....:ı..ı.ı.-...ı..ı:ı~nı.ııu;.ı... _________ ~ _ _._mituı kendi:.iv h rAhAr. ha ld•idAn 

Vefat 
Manisanm tanınmı, ve sevil· 

mit bir simaaı olan B. Cevdet Çe
lebi, müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak vefat etmiş ve 
cenazesi Manisada va~l Bay Fa
ik Türelle vilayet erkanı, par.ti 
ve Halkevi mensupları ve keaif 
bir halk tabakası tarafından kal-
dırılmıı, cenaze merasimine be· 
lediye zabıtası ile jandarmadan 
birer müfreze de iıtirak etmiş· 
tfr. 

Rahmetli, eski İzmir vilayeti 
meclisi umumisi ile daimi encü
meninde, Manisa vilayet ve be
lediye meclislerı·nde çalışmıı, 

memleketini seven, yurd işlerin· 
de celadet gösteren, irfan sahibi, 
temiz bir ıahsiyett;. Hayrı sever-

di. Alicenaptı. Bütün muhitinin 
hürmet ve sevgisini kazanmıştır. 
Vefatı, bir ziyadır. Tanrıdan rah-
met diler,oğlu C. H. P. Manisa 
kaza idare heyeti reisi B. Faruk 
Çelebi ile aileai efradına taziyet-

terimizi aunarız. 

ibaretti ve barın yer altı salonunda 
toplanmış, bekliyorlardı. Esraren -
giz memur, şakilerle karşı karşıya 
geldiği zaman nezaket icabı olarak 
onları evvela reveransla selamladı, 
o>onra birer birer ellerini sıktı. Fakııt 
bu hareketinden derakap pişman ol
du ... •itckim aklından yıldırım ıibl 
geçen bir düşünce, birkaç saniye sil· 
ren mane\•iyatını sarsar oldu. Kendi 
kendine: 

- Halt ettim. 
Diyer.ek, sağ elini tekrar pantalo

nun cebine koydu ve ufak tabancası· 
nı avucuna aldı. 

- Hey gidi aptal hey; bu şakilere 
nezaket yarar m.?. Bilhassa sağ el, 
ellerine verilir m;?. İnsan kıyafctiy· 
le gezen bu canavarlar o anda Uze· 
rime hücum etselerdi, kendimi ne ile 
mUd.afan edecektim 1. 

Kendi kendine söylenerek salonun 
bir kenarına çek.idi. 

-nevnm edecek -
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Yugos avya(fa iyet arttı 

TÜRK PAKTI IUif fi bayram f~~a· - Bat~•ft 1 mf~ Mlıifıtk - den heyecanın artma~ta olpµ,ihmu ·c - JS•tt•r~ft ı iP.~i aahife~e -
f u = mek üzere idi. Bu bpyüj devlet pi}~pa- bugünkü aşabiretin f:olon~·ar:ı a~i !!fkı: {Reça:rı va l için ol 

----SCOTSMAN.,._~· 
hürat/a kutla111/f r~ hududlam111ıa taarruz etmekle ıc,ı. taarruıdafi aş,biyefi ğ(I ifitijini. pu Jiilizare) 

f3elgrad, 1 (Radyo) _ ~illi bay- ffl~~ar~k ~~ı}t .~ehiı:l'f$?: basqınel~re a~abireti~ ~~ yakıu~a ~m~·i~qnı11 2 -llica~ türku: (YurU dıl 

T ürhiye, Atcıtür.hOn çiz
di ti ;yoldan gidı'yor 

r~H1· bugün Yugoslavyanın lıer tarıı- pucµ,m etmış, qız kendısıne taarruz etr dıploması rolundan wr t~ cb~üste P,u- Hef yüru omrümün yarı) 
fıqpn büyük tezahüratla kutlulan. JP.edifimiz halde bizi harpe so'kmug- lunmas~nı intaç edebileceğini bildir - 3 - Hicaz türkü: (EIU goz-
rpı§tır. Kiliselpffle flipi arinl~f yap,ıl- ıuı:. . A • me~te~ır. . Jerh1e kurban oldlığum) 
llH§ ve ~fftl. aJjH~ lff§lfçe ile P.rcnş ~usya, Fınlandıy.adan korkusu pi- \ aJmırton P.o t f' zet1?sı. cBu taar- 4 - llicaz tür~ü: (Sarı 
BAl h~ııf p,utunp.lu~flJJ:· ~adı~ını Jl1Ü.tJ!adq1fl P,efal~r ~i~P!Ppiş-ı r~z, Rus: Amer!kan. mün~sebah üze- kurdele) 
prep~ J:lpl. ffaJır. )'~pi pir iradesi~·- tır .. :J3ız, Lenın1radın emnır~tı ıçııı .1l~f rmder felak~te~iı~ bır t.e ır rap~ca~- 2q PU J{p,nu§ma. 

le Yu~oslaı·ya orduşq komutam ol - şcı ı yaptık. Kıtaabmızı, l>ır eJpnı~·~~ hr. '\ e daha şımdıden dıplomatık mu- 20 ~5 Turl< mU.zjii: l{arıı.ık prog. 
mH~tuf. mesafesine lfadar çekmek ve her hangi naseb.etlerin kesilmesi <=er~ranı ba§- r m. 

~firklye11in ~ş1.<efl kudreti•• ~naa7!~r- :=u= l>ir d~\·letin t~vasşııtpnt r4~a fPşte~- lamııtır> denıektedir. Hakkı Der1"an, Şerif Jçr, 
1 !lı!t ' ~tf- '1 "H n d mele teklifinde bulunduk. Hepsi de ~q .. Cl'H>rk '.faymis diyor lsi: Ha an Gür, Hamdi '.fı:fl!ay, 

B •• t .. •• t kl .. • ••k ,. f b-ep~~d~, ~ayjl a ediJdi.KpçükEinlandiya,püyü~Ame- BasriÜfler,Zühhi. 
UgUDJtı.U ~fa ~l Ve yU Se J§ . rik~yq selamlarını ıönderir ·e lcendi cBu hadi e. Almanyanın Eolonı·:ı- 21 Op Müzik (küçük orke tra-

Son zamanlarda diplomatik saha- 4et tarafından kendi kaynakları ile Ve denızda ha~~ında ,P.stj)rdi;,i al4~adap dola,>, }'a taarruzu şeklinde vukubulmuştur. Şef: Necip Aşkın) 
da sukutu hayaller o kadar ~acle- La ar1lmıı olmqşı ep pik~nte şayan -Bat tarafı 1 inci sahifede _ teş~k\jr ~~Hi (R d ) R . . ~v;i1l~ 1:"~,kerelere ~aşl~~~li• ~c;~~ra 1 - 'fsclıaikovsky : Ruı 
leşti ki Başvekilin Bri~an.ya, ansa qir h.adisedir. qap batırılmıştır. .. h evyor

1
• F" 

1
_a y.o - ~ıs~cu1m- ,-a_ u u ımb a1nsız şkart ar ı e:ı. suru. - PıtJlSl. 

ve Tüı.icifc arasında bır üçler paktı- JlCIPOD H ·r 1 (R d . ) _ Alman ,~rdu- pr Ruzve t, ın andıyaya }•uf?u11u §P plÜŞ ve un arın abul ettırılfflf.~ım? 2 - Valter Noac1c : Romaı 
tıın imzasını ilan etmesi heyecanp R ,.l ~ı ~· ta aı );

0 
Broçiç bugün t~arruzu haber alır almaz Vanspre:rd~n çalışılpııf. nipay~t Fin]indi)•amn Jmj- }ik 4veftUr. 

bir memnunb;et uyandırdı. Son µir- !JS taprfl!?Y ·'l~A Y~~~~ ;;::umı~taka:na varr:ıış ve 0 _ a~e~acele helll~n Ncvrorka g~lmiş, h~- fearrız .olduğu ileri sürülmüşt~r. ~ - fr,41 Lincke: Kilçük 
kaç sene içinde imzalanan bazı ve;;i- h t l k rad§ki Alman kıtaatmı teftişe başla- rıcıye nazırını k!\P.ql eq~fe\.c ızapat a - . Vaşın~ton, 1 CJtapyp) - C:.ıp,1lınr k9lp {En~eno~ 
kalıu·ın ~ksin~ pJar~~ bµ~un şada_- , a 6 a 1a O 6 Ve ffi e • mtibf- mı~tır .. Hi~b.ir hiqişe, A.merika e!}cirı reısi Jlu;v~)e, P.~lH~ pe,YM '!ffY~~ i - ~Plı· Straqss: Şarap, 
katle ria)·et edilecegme ınsan hıs l d k. f . 1 !.qmlnı l C~!Hb'el _ ff&rHiP. P.ai-'. u~um;yeslpı bu ~aqar ı•~·an ~ttıTJP.e- qıatbuat müm~ıJleppı ktbul ~İfflli ka4ın n ıarkı fWıls) 
şUphe etmiyor. Diplomasi ateminq~ tep.er e l 3Cla 1 ar jangıcınd~n ikinciteşrinin 25 inci gü- mıştir. Son dakikaya }cada: Amerika··~ beyart~tta P,q\u~~~!~.' JıH@ ~vg- ?-jameflt: ~ipni. 
'rür~jyenin "hreti rill<şektir. AvrH- B t Jlf ~ P. ü h ·r d pqpe kadar 78 lnıjliz ıe Fransız vp deı.·Jet adamları Jıuspnın bır taarruz- zilniln, diln~ınıp ımı~lını Qfftf1dıf4l- 6 - Zi,hrer: Etki.Ya ope -
pa harbinde milttefıkler !farşı har?. R -f'l aş a~-.l }ı'l ne. 

5~· 1 
e ed- pi!p.raf devletlere me~sup 4f vapur da bulunacağına inanmıyor :\•e Ameri- tını ''e bu giditle, kilçUk dev}et\ffJR ret~qen lletpuri. 

eden mllletler atasında, mücadele :;: . ;. osı, ~ st~ l }erı 0Iff~.ar ıman hatmıştır BunJ~n pif lc!iffiı torpil- ka tarafınf!aµ raP.ıl4n §1.Jlh teklifinin iftiklili için tehlikeli bir çıfr a,ııa- 22 no M.unleket aaat a;varı, ajans 
b'.,ükten sonra bir ka, müşkil 1.'azi- ~·rı·ış 1ı· .r~ 8 ımıpn mane\ıl)'~tı a:ı- rert çarp~ış ve bf~ ~ısını da A.lman ka~4l edec~ii iannın• aıırprlardı. A- cai'Jn\ şp~·leflli tir. haberlvrı, ziraa~ hfberJeri. 
y te raimen, Türkiye en az kin du - ) F Fs~gl:md.ır. 

1 
k b" ı-al>telbahirleri tarafından batmlm~· merikalıların hiddet, nefret ve infial- 22 15 IÇ~P.'H~t ,,cııebi @lerde) 

. . ın an ıya gene urma:rının ır t tt '" ı · b h k . 'k . •- 'h 22 45 :Mazik (ca,b,.nM 'DJ ) Ynn ve uyandıran bır mılJet olmuş - . • . . . tır eı:ı, u are etın Amerı aya .ı.c\•cı .,. tt - t · 
tur. Opun dııha ufak fakat daha ta- tebhlı~~ ı:.re de, Jfelsınk~ bo~bardı- Londra 1 (Radyo) _ Fransız a- edilmiı bir tahrik millihazasiyle bil- S D 23 25 ~Ş, 30 Y~ppld prorram a 
~·t arazisi dahilmde yenidep canlan- bmap~nl ~ d .. nıa~ pı~ttebdı. Ckltlı~~ı:ıilna mirallığı~ın verdiği maltlmata ıöre, hassa artmaktadır. on PlUS taaFFU2U kapanıı. ' 

. . . t . om~a ar uşm"fı me,. .eP ıre or a- R it H ı · k' 'l skova . " 
ınası son ı·ırmı senenın e11 mesu ın - tt . kt h fransız deniz kuvvetler· bir Afnıan uzve , e sın ıye ve •t o Ja k d 
ki~aflarından biridir. Bu paktın im- ğır ~ur~ e l'araJ~ıımıı, me ep asa- tahtelbahiri daha batırr:ıışlardır. birer mesaj ver:ni,tir. aTŞISln a komıularını kabahatli b~ara)t 
ıuı Tüı k sh·asetinin Kemal Atatilr1{ ra ugra~:ştır. . . Londra 1 (Radı.oo) _ Diln batırı _ NevyorlC, 1 (Radyo) - Finlandiya. 8 t 1 1• • h" ruz si~·~aeıi~i tHttu. Halbuki Ruayıı 
r. ~ . d Harıcıye nezaretıne gelen hır ha- • .; . . 4 • • kıl - •ı ara ı ıncı .. ift4~ +-ı.~·A d "'l -ı. ı · Al 

tarafın~an çiıileQ hatlar üzerm e .. • , . . _ lan ingiliz Şifkresten vapurunpan n.ın Rusya sefıri, Fınlandıya hü me- tir. Ru a 1' i e F' llnrli . il _ l'P44-th• t! e~d ~~ fJ nız nazı ~ . 
rqrodUğilnU gö-terir. Bu siyaset ml.1- b:rt:. gore de, ı~) Ruş ~) ~ ~r~sı ije~ ağ kalan tayfalar bir ingil~ı dest_ tınin Rusya ile kendisi ar!~ında harp harebe ~ , r-~ 

15 
rn t n l ! ~ .rq yaaıdır. Buaların ~QçUk devletlen ıs 

tef,!ıı iz deiil, fakat yurqun istikli - 8.ı~.kı .bombardıma~ındn Am~rıh elçı- r . i r fınpan kurta ılmı tır hali bulµnduj-um.ı ilin ettifi h~kkında mi ti )e g~~ ıgı ,saa sonra SO} en- tihkaır e~ri f'- opİarın Y&ffm& hll 
1·q4,: f~vkalaqe kıskançtır. Çanak- l:gı bınasının üzerınden uçarak bom - q, lrni~/ 1 (Radyo) f No'rv~ç şn- dolaşan '~yiaları Yalanlamış ve öffi ya:.::· sso;~et radi olar~f kap~~~~t;n lannı tJll\m•~~f\ ~~tnl\ :pıilletle 
k,ıe için }ıususi mesuliyetini tama - b~lar a~~ışla~dır. E!~i bina ~·atmla- ııilleriqe hısara uğpyan bir ingiliz idare hakkında ve~iJen haberleri de hidiseyt;11ı:on~Frmı~~ ~: ı! ı e f'fMH~<lft *f!lftf Hf~pqınpıınr. 
rnjyle mDdriktir. Garp devletleri rında dıger bırçok. bınaların, ısa ~et e- ahtelbahiri ile iki 'kruvazör iltica tashih etmiştir. r --,lf e.r ır~ l~i :P*ftiainin n11i~i efkin ol .. 
'l'Urkiye ile Rusya arasında husumet ~en h.°FP !Jırla nnmt!a ol~q~~Y. ~trni tir. Bu pad'se. dünkü Alm"n Sefir, •merika pariçiye ne~reti . Lo~dra, 1 (Radyo) - ~lmfnya h~- ~Yh l'.Wr!ld da R\fQl' )ı: 
ı&fmej'i pe arzu ed,erll!r, ne de bqn- "~ e_lçılı_k ~ınasının tah.ı)e edıldı~ırıı tebli~inde mevLubahsolan ve il- ve Avrupa işleri şubesi şefi ile konuş- rı~,· bQtU~ dUnya ma.tbuatı bu hidı- - BuıUnden itibarFn 1:trtık So t 
dıJ bir mt>nfnatleri Yardır. Başvekil bıldırmıvtır. .. man ta\')'areleri ile ingiliz donanma- mak (izer:e harici.re nezaretine gitmiş- e. 1 takbıh et~~dı:ıer. Yalnız Al- l\us~·~ ölmUtt~r. Stalin es~i ~IJA em-
Avam kamarasında bu iki memleket $ovyct kıtaları korfozde Kronşta- . d ı··. 'dd' 1 ı·r man gazetel~rı s~·ırc~ kalmış, ve ha- nor\'"';zmini +.."ak"nı... ettirm""w...Arr .. . . . . ı arasın a geç ıgı ı ı~ o ynan ıqu- · · d·~ . tı . . n ~1"' -,u r·T "'"" ~".,. t ~.,,,..t .., 
ın9paseR~tİjırinin « pir dostluk esaşı dm ~ırk mıl .açıkl~nndıı ~rızokı lıma: Juırebe ile katıy~n al4k!ıdar değjl- Nevyork. 1 !Rşdy.o) - fluzvelt ııse~ e e f!rnnıı.rf!~ ver.ınek ı l1UP~miı- Londra, 1 (Radyo) - Flııllnd~a 
üzerin~> istinat etmesini memnuni - n!nı z~p~tmışl~rdır. Buraya evvela tlir. Rµsya ile Finlandiy~ya Vfrmiş olduğu lefdır. hidisesi İskandinavya devletleri ara-
Ye~le ~~rşJlamıitır. şıddeth bır denız bom'tlJfffflffi~~ı. a~fl- İngiliz amirallığı, §iıij§I d~nizjnFJe mf!s~jğa, si~·il hal~ı gar.ri insani bir Deyli Tel1raf i§?;~~ i lrnaUnlsU Y•- aında tela§ U}'andırmıatı~ 

• . • mış milteakıben Rus ku.vv~tlerı llir- r • . F. k·ıd b b ..ı t ·, eki · zıııında · -ı .-~,-, 
"qJazların y~21 yetir . '. ~ r~ni bir mı.ıyin far lası ıJı~as etmıt~ır. şe 1 e om ar,...ıman e Jllı~ e~ erı ':I' • Norveçte çıkan TaMeblat gazetesi 
ldüttefikl~r için en mijhim ıp~sel~ mııtır. . . _ . iva Gene ingiliz tebliğine göre, 2 in- ha.kkında bu iki. dev~etten . vaid iste- - R~slar, .nazilerin talebesi olduk- şpyle diyor: 

harp zapıtnında boi'azların vazıyetı- ~els!n~ı, ~ (Ra~!o) ~ınland . {iliz tayyaresı bir Almffn t1&YY~resi mış~ir. Bu mesa~, Fınli~dıyada açık lnrını iÖ!~rdıler. •Kttnlı dünya hidiseleri Norveçe 
d'r. BugQn imzalanan pakt Çanakka- kab.ınesının dilşecegı ve yerın.e Mosk?- düşilrmüş ve bir Alman tayyaresi de ~ehirlerin, hastanelerin bombardıman Demektedir. Taymis a-nzetesi de ~ yaklaşmaktadır. Müdafaa be~ _ 
leye dair hiçbir madde ihtiva etmi- va ı~e sulh şartlar~m k~nuş~bılecek ?ır l*oçya afakından kaçırılmıştır. edildiği hakkında gelen haberlerden ~unları yazıyor: hudedir. Fakat dünya efkin yavaş 
YOf. MaJlm$fih böyle pir ı1e~· de lü - ~ahıneIJ.ln ~ele~e~l ilmi td1!Plekted~r. • • • sonra haın:laRmış ve Amerikl\nn1 Mos - Stalin, Hitler usulil, kuvvetsiz, Y~\'1lf ·~kJanmaktadır. 
ıupısuzdur. ÇOnkü Montreuks muka Parı~, 1 L adyo) - Rusya, Fm- f...ondradaPı IJer,etımız kova ve Helsinkideki müıpessilleri tao1 ıı p; ı s suı9'.--Pl!ll ... .,.ııııııııııııııı• ı 
\'eJ!si bu me_eleyi halletmiştir ve o- landiyaya bir ülti:rıatom veı:rek, eğer _ B••t•rafı t lnei .. hil~cl .. - rafındap iki hql<Ometf' tevdi edflmi~- Ş+lı• Yfkt~~in ~ rıalaMllın lıa~ 
ııup ~QkOmleri hlll caridir. s~baha kada_r biltil~ ~le~lerı kab9l e- etindeki Türk heyeti ı~ref:inp K~rl~- tir. k" A tl ~ 

~uahedeyi A~iiştirmek için diğer dılmeıse,. P.ütün f,1~la~dıya): ba§tan onda verditi öğle ziyafetinde Tilrki- Nevyork, 1 (ll"dyo) - Finlangi- -.,, 
bu tan akidlerin muvafakati lilzım başa t~hrıp edecegını ~ıldi~·nuştir. Ha- ·epin Londra püyük elçisi Bay Tevfik yaya vaki Rus tfHtrruıu, Atnerikada 
•elmektedir. Vakıa bu devletlerden \·as AJansını~ bu t.eyıt edılmiyen aı. - !qştü Arasla, İngiltere ticaret nazırı şiddetli bir infi@l uı·andırmıştır. Hel
her hangi biri mukavelefi kendine timaton:ıa: FınlAnd~yanın cevap verıp e tanınmış zevat hazır bulunmuşlar - ~inkinin de bombardımanı ayan mec
töre tefsir edebilir ve diğerleri de Ye.'Jledığı henüz meçhuldUr. . . !ır. Röyter Ajansı, Lord Halifaksın !isi ile mümessiller 111fClisi aza~ı ara-
taı,perae itiraz ede: yahud etmez- ~tokholm, 1 (Rad~o) - Helsınkı- lay Menemenclotluna karşı gösterdi- sında heyecan uyanqırm\ştır. 
ler. Fakat asıl mü hım ol~n şey bo - dekı Rus sef aret.hanesı heyeti pe~şem- ··i gayet iltifatk~r hareketinin bil has- Azadpn bir çotu, yakında inikad 
~&Jlar serbestisinin o z~mrpii kşd§r be. - cuJna geceşı qareket etınek ıste - a nazarı dUı.jati çelp eylediiini ka~~ edecek kpna-rede Rusya ile diplomasi 
tıı1ı~i de müemmen ol~asıdır. m~~e d~ b~ı milfkill~t dolafısiyl.e ve lepnektedlr. temaslarının kesilmesini istiyecelç~r~ 

lf'eni JPHtheded~ı PfOtRkolu F~nlanqıyf ~ş.~am.atmm ~ar.eketı ta- Londra, ı (Radyo) - Türk mu- dir. Buna sebep olarak eski J\ertnıki 
•011 d.erece enteresandır. au protokol lık eylemesı rıcasıyle_ yerınden ayrıl- ··aphas }ıeyeti reisi Bay Menemençi~i- hOkQmetinin Amerikaya olan borç
ınqttetikler ile Ruaya. ara~ında harp mamı~~ı:. Ancak, .bu~ün hareket edip lu öğle yemej'ini bugün denizaıırı ti- !arınıp tesviy~ edll?llemiı ve Rusyada 
eıkpfı ve Türkiye milttefıJcler tar~- etmedıgı meçhuldür. . . '"aret müdürü Bay Hodsonla beraber Amerikalılara ait bazı müsaderelerin 
fınlJ&f! ff&f}le flrm!ie mecbu~ ~ea-ıl- Londra, 1 (Radyo) - lngılterepııı . epıiştir. bedellednin ödenmemlt olmasını ileri 
dir. Fakat muahepede asıl l}akıpı p- HelsJnki sefareti ~rafından ~ös~ri- süreceklerdir, 
lan amil onun ruhudur. den lüzum Qzerine buradan ecza dolu 'laki§dır. Ancak bazı mehafild bö ·1 bir hi-

TürWnnia ukerf k~dret~~. '>ir kızılhaç tayyaresi ~pnderilmi§tir. Paris, 1 (Radyo) - ~q• tııyyar~- dlsenin, Rusya ile japo~ya:ı ~·ekdip. 
Atati~kUn dinamik l~derlıg~ alt~n- Tayyare ak§am Uzeri Helsinkif~ yar- !eriyle ,.tııan befftPP.§ınel~rde f:ıq rine yaklaştırmasını tacil edeceii mil-

~a Tilrkıyepe batlanan ıktısadı ve ı?- Tl}tştır. pr~usuqa hitaben şunlar ya~ılıdır.: . taleası da ileri sUrülnıt?ktedir. japan.ral'illlilil l•liiiii:iiiiiillili 
tırnat reformlar sayısızdır. Fakat h\Ç Finlandiya kabin.esi tSilihlarınızı bırakınız. Ve evlerı- ·ıe Amerika ara d ki ti + 1' 
biri onun kudretli bir ordu vUC»Qi! Faris, 1 C!ladyo) - Fiplandiva nize dönerek, qasınızpa buhıqan pil- ~ sinin inklza U:1~h~ klcare~ m:a: YENi• SiNEMA 
t ti . k d ı.. t d • ·1 . . • .. ·t A"l 1 . . .k e rı ı ya aşmış om -
e nnesı a ar şa):,~ı "'li!'re ~8'1 

- ·eısıcumhu~ Kalyq Kayandefin i ~i- kOpıeti def edınız. 1 e ermız aç 1 en la beraber, pek p~d bir ~il aı,ıı uz-k 
dlr. Avrupa harbının nıhayeiındc "asından sonra Taneri kabul etmiş ve c;iz harple uğraşmayınız.~ şark işleri de bu •fizden an leşec~k-
letkfllu b@JJılc, ayakları. çıplak, el- veni kabineyi teşkile memur etmişqj:! Stokholm, ı (Radyo) - Helsinki tir. ~ •-Ç 
biseleri perlf&ıı bir kafıle, bugün 1e, mumaileyh kabine teşkil edemedi- ile Stokholm arasındaki telgraf n A 'k d k' . h"tl 
lechı t tali :ı-. kım1 d h • . ~ . . ı.. •1 . t' merı a a ı ecnebı milp ı er, 
lı za ve m 'fa -nn ap er ~ın~en, rJııııcumHı.ır devlet bankası t el~fon m9ha~eratı kesı mış ır.. Finlandiyadan elen hab 1 Uzün _ 
an~I rqµ,pz~am bir devlet ordusu IJ~ umum mildilril Rıstrındı kabul etmiıı ~ondra, ı (A.A.) _ Röyterın as- g er er Y 

Müdilriyeti muhterem İzmir halkının arzu ve ricaları ÜlffİJ'.l' 

Senenin i lk Türk Filmi 

boy ölçOıecek bir prtıungn llfh'eflnı ve kabineyi teşkile memur eylemiJtir. kert mutiJPTifl ~\yor ki: S -
teıkil etmiftiı:'. ~ecburt askerlik mü- RıstondJ. a}c~şm~ ~PJ'r1* kabjpeyi Sovyeperip ~~et faikiyeti vardır. a YIQ 
ltelleffyetl carıdır, ve hazar zama- ~eşkll eylemiş ve listeyi refsicqmbura Fa}<at Finllndiyalılann lehine ola - M •• Bir kaç gün daha JMt~rlltc"ıif. 
Ilı kadrosu süratıe . reni,letiJebUir. vemıiı~ı,... ra1f ta a-öller ve ormanlar kayded!- uıterilerime il eni ilavesi - iz mir' de il'1 defa 
tirada muntazam bn: turptt~ J?~~ıj- Bu listeye a-öre, eski kabinede ma- ıel>lllr. fiplAndiya vatanı çok vatan-

Jlahın Cenneti' ni 
lbakta H o11hı.r da en atır talim ve liye nazırı olan Tan~r haric'y' 1l~Za- ne°!.ver 6nn bin ki'i tarafından rnUda- Asker ~utlund~utum mUddethmOtes- SAHRA ÇÖLÜ... ESRAR DOLU .. 
letb'. . ile m • t t l· '' · · ı t n '· ı:-:t: " h ld ü sueme i1.11 er ıjinfz tıveccn e e - CİNAYET MENB.A.I... Cill.A.BET JUY)l4c.\1... te li e~ e neşe u,.~yaı . ~ ın~. ·- retinc ve evvelce Moskova mUz§kere- faaı edilecektir. Her a e m teı:a - ekkür ederim. 

dir]er. s.ubayların yetışm.esıne ~os- 1~r,nf idare Fdeq B8svinl ı:I~. ıandalya- \/izler askert bir tenezzüh yapanııya- ş Bijıün \ılmin b4ltıl\ '''\11\ekle size Casus 
tel'ilen lhtımam ~nl~ra, eıskı günlerde sız ~~Jıı: olaralc yeni kabinede yer al- calflardır. çok daha z~pain bi:ı: ~Hit v, q•~orlu 
~~·::~f ıie~t :~~=i~tj:.· ~;:~'d~!l~ " .. i i .,_. 5 ~ 9 ltz 1 7· f ™I i9eB~~~:~ı::;nra sizi daha çok mem- A Y R ı c A ~Ooooo dir. Fakat aşkerlik Çfiınd~- K uf turp arR .!Jlne"'a aı ele on ~ l s I :ııun edecek temiz it yapacaiım~ ve EBEDi ŞEFİMİZ ATATüRKüN cumhuriyetin onuncu yıldönümü 
~Herin e"ıerisi şıkı bir talim ve terbi- n u atın !l Filnl h i rden 

1
lltr ~Ar1f ~ ~a~e meJ:umt vt Jl1

1 
akın1a- ----=m::U:.:;P::as:.:e::b;.;et;:i)~·le;,.;sö;l·y~led:.::;:ik;,le::r.:.i ~b~Qywil~krn9u;;.;;tq,;,;1Jl;;.:,arı;r;:..m:.:,:n;..:aal;;,p.•~-----) ,. · · 'ht· ~ f' ~ ... ar "iH Ufü,ur•cıaimıı ~•ffı anm a ı:;ı aınnc ı c ı • ı su : 1 

e görmUf olduğu ıçın ı ıyatlar U:: bildiririm. SEANSLAR: ~~ - ~ - 5,30 - 9 da .. 
bıUthit bir kuvvet te,~il ediypr. . J - A R /( A . .') O A A K (FOTO CAN) at~lyesl 

AıkefJ kuRı@t• nesıllerden berı lb- Defa 3 JH\kQmet cıvan 
bıa1 edll@P smflt ve zir#i in~i§~f po- fLES PUlUT AIN) 
l•rtsiyle mukayese kaput etmez de - Jfü\N ttlPlfi • VlVJANE ROMANCE 
t Tarafından temsil ed'1 "1'l filrupe kadı.n d~nyasının kanlı loyafetini - gü. 
ecede artmıştır. :Memleketin maden nahların iç yiizil ... T~rübesi.zlik netıc,sınde sönen bir ~ilenin feci Akı-
ltarn•klannın keşfi ve işletilmesi de beti görülecektir, 

~\& kudrp~j afiırıı.n en birJnci aJllilfiif· 8 _ p A D A N G A 
( Urkfye bugün }f~nqj iJıtiyaçl§f!lll • A '\ 
'l'flladılltan ~aşka senede 500000 

t.ıı çeIHı ihraç edebilir. Harpte ha -
>atı bir ehemmiyeti haiz olap pakli
>'at, takrJben 21)00 mJJ pemio·ohı "!? 
~ltçok f'JJi yplJ*r inşa~iyle mpı}eı:n-
4tttırttmiştir. lJQtlln J>unlanp, eski -

•n. lıtikraı Uıt yaıayan bir memle -

Bugün E L H A M Sinemg ın q 
SES - RENK - ŞARKI - TUY ALET - GENÇLİK ve GÜZELLİK dolu senenin en bOyilk musiki resm~idi 

SEVIŞTIÖIMIZ GÜNLER 
BV'l'tlN RENf(Ll 

Yaratanlar: J,..tte Mac DONALD - NELSON EDDY 
SEANSLAR: 2-4~- 9,30 da 



s•T.i=•m Amirtitf .s;hn-·r,;;· .... r ....... 
_ ! Komiayona lldnları ~ ,.. 

lımir levazım amirliği satın alma komi.<ıyormndan: 
' 1 - ÇanakkaJ .. mü tahkem me\·ki birlikleri ihtiyacı için pazarlık

la ·abı1 alınacak olnn aşağıda miktarları yazılı böğrülcelere 

25-11-939 cumartesi günü talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı 
kanununun 43 üncü maddesine göre uzatılarnk pazarlığa bırakıl 
mıŞtır. 

2 - Pazarlıklllrı 11-l ~-939 pazartesi günü hizalarında yazılı saat
lerde Ç:makkalede Müs. :\Iev. satın alma komisyonunda yapı

lacaktır. 
3 - Tu liplcriıı gösterilen teminatları ve ticaret vesikaları ile b 'rlik-

te komisyona mtlracaatları. 

.. 
Garnizon 

~anakk.ale 
merkez ' 
Bzıne ve 

Kilo 

45100 

M. bedeli M. Teminatı 
kuruş Lr. Kr. 

10 888 25 

Geyikli 219ÔO JO 164 25 1 ' 

l Pazarlık saatleri 10,50 ve 11 de 
, ... J 

' ... Tutarı 

Lr. Kr. 

4510 00 

ımir le1•az1m amirliği satm alma komisyonttndaıı: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri Ezine ve Geyikli için (43700) 

kilo nohut pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Nohudun beher kilosu (10) kuruştan 4370 lira biçilmiştir. 
S - ihalesi 11-12-989 pazartesi gilnü sant 10 da Çanakkale mü3-

tahkem me\•ki sabn alma komisyonunda yapılacaktır. 
l" _ İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 327,75 

~ ·: - ' -lirayı Ye ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile 
:. birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

1Mnir. leııcmm amirliği satın alma komjsyonundan: . . 
ı .- t~mir. müstahkem mevki birliklerJnin (73500) Y~~ış üç ~ın beş 

"'_, • .. . yQz kilo pilavlık pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulü ıle eksıltmeye 
/.. könmuştur.' 
~#'it- lhalesi 14 birinci kinun 989 perşembe günü saat (15) on beşte 

Kışlada lzmlr levazim amirliii satın alma komisyonunda yapı-
(" lacaktır. . 

• 
2

; 1 - Tahmin edilen tutan (18007) on sekiz bin l·edi Jirn (50) ellı 

00 a kuruştur. d 
' • 4 - Teminatı muvakkata akçası (1356) bin Uç yüz elli altı lira ır. 
O: ıç 6 - İartnamesi her gün komisyonda iörülebilir. .. 

~ • ı ..:.. tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika go~-
St .. termek mecbUrlyetindedirler. 
Do 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
F . maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle temina.t ve 

teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evVf!l komısyo-
na vermiı bulunacaklardır. 27 2 7 12 4337 

' Jnm; levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
·. • ı - Manisa birliklerinin ihtiyacı olan 12 bin kilo zeytinyağı şerait 

P <.e evsafı dahilinde satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 4 birin~i 
'dnun 989 g11nil ıaat on birdedir. Hepsinin tutarı 4920 liradır. İlk temı
ııatı 389 liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 
~ kanunun iki ve üçüncü maddelerinde Y.azılı vesikalariyle. beraber 
bi11l irjln ve saatta Manisa tilm satın alma komısyonuna gelmelerı. 

17 23 28 2 4233 
1 ı::.. ~li~ ikinci hukuk hakim· 
litin•en: 4396 l!!!l!!!~----------ı 

Jzmir KarpyalCa Rayegin sokak aze, temiz, UCUZ 
30. No. da· askeri muamele M. Ah-

:n..a ıı .... Aktekin tarafın'1•ttıb- J}a"" Ç 
tabut Bôe karyesi Bebek ~addesi 
No. 24 de Ayşe RekOre aleyhine açı-
ln zevciyat davasına mütedair da- Her türlü tuvalet 
va arzuhal suretiyle davetiye ~ara- ceşitleri 
kaıı müddeialeyhin tahakkuk eden , 

~•m•tw•hının meçhuliyetine mebni Hamdi Nüzhet 
iamirde çıkan Anadolu gazetesinin 
9 .. tepiniaani-939 tarih ve 7996 sayılı Çançar 

Sıhhat eczanes i 
nq!haiiyle ilanen teblii' ve 27-11-39 
firihiıide mahkemeye davet edildiği 
ııaıae •elmedijinden müddeialeyh 
:ıf ehmed Ali hakkında muamelci gı-
1a~1)-e icrasına ve muhakemenin 14- nı karşısında 
l!.989 tarihine talikine karar veril- r~...;;.~;;;.;.;~~--------ı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu ha· 

(ANADOLU• 

Dikkat 
Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
muşammaları 

BAY .. '~AR 
için palto, par· 

des '..i ve eyi 
elbise ve ağır 
hazır mantoları 

lbrahim 
Karakaşta 
Bu:ursunuz -.Odunpazarı No. 12 

. ı . •~ 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
İzmir: Yeni Kav,flar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplarına 
RÖre yapılır. 

Bankalara mahsus şir!tli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak n ücellit AL RfZA müessesesinde yapılmaktadıı 

Sinari• üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin siarı a ~ lamlık. sıüzellik ve sürattır. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirk~tinin halkap:nar kum-ış fabrikas ı 

Tarafından mevıim dolayiıiyle yeni çıkardıiı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin 

•%5 A T 1 Ş Y E R L E R 1%• 
Bir in<;j Jaordoısda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş ---- San'atkar aranıyor 
Devlet Demiryolları umum 
müdür üğünden: 
İzmirdcki motörlü vagoıı cteposundıı çnlıştırılmak üzere l>irinci sınıf 

blr frezeci ve her lurlü tukını imalinde \'P. hil mesinde ihtisası olan bir ta
kımcı ile 10 te \iyeci alınacaktır. İmtihanda birinci sınıf :şçi derece~incle 
murnffakıye gı ter ı lcr t, \Z 0

f edil ı.:ektir. i\Hiıacaatlnr Anknrada zat 
isleri m ıdürlu •u ı cı·ı kı; ile yapılacaktır lmt'han günü ile im•ih:ııı 
dik.:ck' r b'l,lharE' dilekçe! ı indeki adre c bildirilecektir. r>ilkç kre bon-
en i:slerin il. ik oln a ı lazımdır. 30 2 4 4361 6097 

nit ve , usulen tanzim kılınan gıyap 
,ıaramamesinin bir sureti mahkeme 
di••nhanesine talik kılınmış oldu -
;undan müddeialeyh Mehmet Alinin 
tayin olunan gün ve saatte bizzat ha
ıır bulunması veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde bir daha muhakc
nıeye kabul edilmiyeceği tebliğ ma
k&lllll\& kaim olmak ilzere ilan olunur. 

iz mir muhasebei hususiye müdürlı.iğün len: 
Tahrir No. Mahallesi Sokağı No. Ar . ı etre Kıymeti ı. ·e, i Sahibinin i mi 

---- --
1 Mesudiye 1 ci kordon 370 4 50 3000 arsa Kavalalı l\lehmed ve Ömer 

ve Şakir 
Tahrir kaydı yukarıda gö>ıterilen arsanın sahibinin v: pılan araştırm<l ğa rağmen ikametgflhı malflm olma-

dığından 3692 sayılı kanunun 5 inci maddesi mucibince ilunen tebliğ olu nur. 43!l7 

. A.ksefıi Tı'caret bankasının 30-9-939 tarihin.ıen.ı J\ aJi vaziyetini 
- bildiren hesap hülasasıdır 

' ~KTIF P ASIF 
r , Lira Kr. 

KASA 
BANKALAR 

Şehir dahili emre amade 
ESHAM ve TAHVİLAT 
!ŞTlRAKLER 

Cumhuriyet merkez bankası hi~se senedatı 
TİCARi SENEDAT CÜZDANI 

İmza mukabili yapılan ikrazat -BORÇLU CARİ HESAPLAR 
DEMİRBAŞ EŞYA 
GAYRİ MENKUL EMVAL 
NAZIM HESAPLAR 

Tahsile mevdu senedat cüzdanı 14907,01 
c c muhabirleri 1382,42 

KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
SARİR MUHTELİF BORÇLULAR 

Hissedarlar 
Sair muhtelif borçlular 

EMTİA 
iHRACAT 

Mür~kıp 
Taşrndadır 

250000,00 
105090,75 

.Murakıp 

H. Ali 

Lira Kr. 

2869,86 
21426,84 

23360,00 
3500,00 

178533,05 

40922,56 
14398,02 
51100,06 
16289,43 

227098'50 
355090,75 

79926,04 
11658,88 

1026168,99 

SERMAYE 
lBTİYAT AKCASI 

Alel'ade 
l'ıluJıtemel zararlar karşılığı 

l\ICHABİHLER 
~IUIITELİF ALACAKLILAR 

ikinci ihraçtan 
Sair muhtelif alacaklılar 

NAZIM HE. APLAR 

35106 
3047 

186010 
51181,9G 

Tah ile mevdu enedat mudileri 
KEFALETTE .. : DOLAYI ALACAKLILAR 
DE\'RE1 SABil<A KARLARI 

Henlız talep edilmiyen 
1938 SENESİ KARI 

--
600000,00 
38153,00 

6,82 
237191,96 

16289,43 

227098,50 
4009,65 

3419,63 

1026168,99 

28 11/939 
50 kuruşluk damga pulu 

AKSEKİ TİCARET BANKASI 
IZMIR MERKEZİ 

S. Gündoğdu H.Serter 

2 Kanunuenrel 939 Cumartul "" 

Olivier ve şürekası 
Limited 

V. f . Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Lcmdra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları
mız sefer yapacaklar-dır. 

Amerikan Ekspert lines, thic, NeT • 
york 

N~vyork için 
cEXPORTER> vap. 10 aoııtepiıa • 

de bekleniyor. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

cEXCHESTER> vap. 11 son teı • 
rinde bekleniyor. 

cEXMfNSTER• vap. Sontefl'iıı ikin 
Ci nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalannı 11,30 dan bire kadar 

Bf!yler sokağında Ahenk matbaası 
yanında kabul eder. 

cDUNA> Mot. 18 son te§l'ine dol• 
ru bekleniyor. 

cKASSA> mot. llk kanun baılan~ 
cında bekleniyor. 

- Operatör---·• 

cTİSZA> mot. tik klnun batlu • 
gıcınd abekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucanıt 

Cevaet Mustafa 
GÖNENDEN 

Köatence Kalaı ve Tuna limaalan 
için. 

Memleket hastanesi ba,,tablbl 
Bukureşti vapuru 24-11-939 da 

bekleniyor. 

2 inci Beyler sokak !urun ku,ısı 

No. 25 

Societe Commerciale Bulgare Dı 
Navigation A l'apeıır - Varna 

cVarna> vnpuru 28 sonteşrindı bek 
ı-------·-iiiiiiiiiimiiiiiiai-==:ııl !eniyor. 

Haif a, lskenderiye ve Port Salt Operatör için mal alncaktır. 

Dr.Asil Mukbil 
Atakam 

Rodoı, lıkenderiye ve Hayfa lçbu 
Vnrna vapuru 30 ikinciteşrinde 

bekleniyor. 

Memleket haıtahane~i operatörü 
Hastalarını her gun 3 ten sonra 

Birincikordonda 312 numaralı Ja
kinyım apartmanında kabul eder . 

Vapurların is1m \•e tar.fhleri ·nak• 
kında hiç bir taahhild ahnma1. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Telefon: 3537 

DOKTOR , . 
Eksir Şahap Fu at Naim Bayraktar 

Basur menıelerini gi· 
derir. ıtt.:uvveti, erkek· 
liği, iştihayı arttırır 

Eırefpaşa haıtaneıi Cildiye •• 
ef renciye mütehauııı 

Hastalarını h r gUn muayene
hanesinde öğleden sonra saat 11 

de kabul eder. 
(8 ncü Beyler) Şamlı sokak 

No. 8 

• • ~AYIN OKUYUCULAR DİKKAT!.. 

Milli piyango baviliği 
. .. Etiman .k~ta}! . evi 

Mılli pıyango 'Dıletıerınızı (ltiman kitap 
evinden alınız!) 

Hük\ met caddesi No. 50-52 _ ..................................................................................................... " ...... . 
l't1baş bi1 Jlm ı de sat1lmaktadır. 'imdidr.11 tedarik ediniz. 

·--- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En muşktilpesendleri tatmin ede:Pk derecede mükemmel olan lokan
t~ ~·c pnslahaııe:nız bir nilc fuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t• ı_le bf'raber. fıatlerı b.hmmirı çok fevk:ııdc ehvendir. :Mevsim münase
betıyle t.ıı t~mız _ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevı\t sozlerımizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SRV'~UJR 

Urganlı kövü muhtar ığından: 
Urganlı ki;y odasmııı ihalesi 30-11-939 perşembe günü olarak illn 

edilmiş ise de ekı:dltme ve artırma kanununa göre muayyen muamele
leri ikmal edilmemiş olduğundan ihalenin 11-12-939 pazartesi günil 
~aat 14 de tal:k e<lilmi:. olduğu ilan olunur . 

~-::-~~~~--:=-~-:-~~~~~~~~~~~~~~-----' 

Izmir Defterdarlığından: 
Sntış Satış B. 

No. Lira K. 

350 K. Yaka Alaybey M. Dündar 1698 inci okak 14 tajlı 
ara 

351 K. Yaka Turan 1\1. Şimendü. 1648 inci sokak 29 tajlı 
arsa 

56 

553 

70 

00 
I 
,. 
, 352 K. Yaka Osmanzadc M. İsmetpaşa sokak 13 No. tajh 

arsa 2425 00 " 340 1 inci Karantina gönül sokak 30 taj No. lu arsa. 
341 2 inci karantina köprü bayırkaya tepe sokak bili No. 

arsa 
342 K. Yaka Alaybey Mitatpaşa cad. 94-96 tajh dükkan 

ve nrsa 
34:3 K. Yaka Donanmacı zafer sokak 41 mükerrer tajlı arsa 
M t K. Yaka Bostanlı 1803 No. Cemal so. 115 tajh hane 
~45 K. Yaka Bostanlı 1790 Xo. Kemal sokak 4/-1 tajh arsa 
346 K. Yaka Bahariye )f. 1849 No. sokak 31 tajlı arsa 
347 K. Yaka Osmanzacle M. 1764 No. Yaşaroğlu sokak 9 

taj arsa 
348 K. Yaka Beharire 1\1. 1849 No. sokak 31 tajlı arsa 
349 (Altındağ u fabrikası depoları arkasında ve Mersin

(pınnr mevkiinde 286 tajh ve eşcarı havi fevkani bir 
odalı kule 

124 

80 

200 
369 
125 

14 
227 

102 
217 

105 

50 , , 
60 

, 
r ,,. 

00 
,,. 
~ 

O() . 
00 " "f 

63 ,. '1 

50 , 
r_. 

00 .-, 
50 

00 
353 Karşıyaka Turan l\J. Menemen cad. 263 tajh arsa 65 30 " 
354 Karşıyaka Donanmacı M. Aydoğdu 1734 No. lu sokak 

43 

1 tnj. arsa 
~55 Karşıyaka Turan :\I. l\Ienemeıı cnd. 196 tajlı arsa 
356 Karşıyaka Donanmacı :\1. l\lüradiye 1728 No. sokak 39 

,. 
,J 

,,,.. 
.151 00 

183 75 _ ... 

taj hane . 300 00 
Yukarıda yazılı emvnlın peşin para ile mülkiyetleri 19-11-939 tarihin

den itibnrcn 16 ~ün müddetle açık arttırma u u!iyle müzayedeye konul
muştul'. lhnlclerı 4-12-!1;;9 tarihinde pazarte i günü saat 14 de M. Emlik 
müdurluğtinde \'apılacaktır. 1 alipler'n muhammen bedelleri üzerinden 
u,~de 7,5 dE>p zHo ııkçe ı r:ıtırılarnk ~e~mi mezkfırda M. Emlik mildilr
uğümie toplnn!lc~.1< atış kom! ) onuna mtlracaatla'rı ilan olunuı-. -

19 2 4249 


