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~usya .. Fanoandly a harbi Tütün niyasası 
Fınler mukavemette . Yarın açıl~yor •. Millibankal~r, alı-
Finliler tarafından Dün 25 

Rus tayyaresi düşürüldü 
Finlandiya, anlaşmayı reddetmiyecek ve fakat istik • . 

la/inden de asla feda karlık 'Jlapmıyacaktır 

Rusya, 
Finlandiya 
Hadisesi 

• 
yenı 

1 

hükômetle anlaştı 
10 Sovyet tankı tala.Tip edildi: 
Helsinki, 2 (A.A.) - Cart:!! berza-\ 

hındaki muharebe meydanında 10 
Sovyet tankının Finlandiya kıtaları 

tarafından tahrip edildiği resmen bildi 
rilmektedir. Sovyetlerin zay!atı 1'"'in-

1 

Finlandiya batkumandanı Maretal 
Mannerhaym 

Bir Alman 
taht~lbahiri 

lindiyalıların zayiatından mahsus de- 8 . r F; d ~ yer 
recede fazladır. ı rans ız es. ro . 

Avrupanın farkında Alman reka • f d b J • 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

cılara genış mık yasta kredı açacak 
Takas Limited şirketi, Amerika'ya ihra· 

cat yapanlara dolar başına 32,5 ku· 
ruş prim verecek 

bet ve tazyikinden bade kalan Sov- Moakovanın ıartlan: fara in Of'J af ırz Q l 
yet Rusya Baltık sahillerinde mutlak Berlin, 2 (A.A.) - Moskovadan Londra, 2 (Radyo) - Par'ste çı • Bir ttltGa depoma elan ltir cöribait 
bir hakimiyet tesis etmek için milli SD. N.tB. AhJf.~lnlsı?adbilRdiriJdiFiiineı· gdöire kan Paris-Sofr gazetesi, kafile halinde TUtUn piyasası, yarın sabah Eae limat üzerine tQtUn mmtakalanna ha-

h ovye ma ı erın e us • n an - seyı' ede ı t k Ik k · · menfaatlerinin iktiza ettirdiii are- . . . r n vnpur ara aarruza 8 1 - mınta asının tütün yeti-n her yerin- reket etmışlerdlr. Bır kısmı da buda 
va muhasematının derhal tevkıfı içın b' Al d · ıt b' Y-ketlerı· birer birer batarmakta de • . . . şan ır man enıza ısının, ır de açılacak ve satıılara "'·")anacaktır hareket edecek ve yarın sabah erbn-
muktezı şartların dün Fınlindıya ko- F d t , · t f d b t ı · OHa9 • vam ediyor. Milli menfaat diyoru7., . . • . . ransız es ro> erı ara ın an a ırı - Şehrfmızdeki Amerikan tOtun kum - den mQbyaat başhyacaktır 
mOnıst partisı merkezı konııtes: tara- ld w , , . • 

1917 ihtilalini müteakip ~·yaaetinde . • mış 0 ugunu ) azı) or. panyaları, ınhisarlar ba• müdürlüğü HükQmetimiz bu sene yetften ta. 
fınclnn tanzım ve Pravda gazetesı ta - . .. . . 'il • • • • • • • 

«Milli» kelimesini «Beynelmilel» f d 1 b '!ld tas B ı_ •
1 

yerlı Orunler lımıted tlrketi, yerli tü- tunlerımızı ıyi fıatlerle ve tamamen 
kelimeayl 'atibdal etmit olan Sovyet ra ın ım ~eşro unan eyannamv e Q Ş Ve 'R 1 tün tücearlan, piyuadan mühim mik .. aattvmak için !Azım selen tedbirler&. 
Rusya bilhassa aon Avrupa harla ri'h edfldlci HYIP olunmaktadır. Bu •. 

1 
, tarda tiltfin mllbayauı için icap eden almııtır. Bu ıtıbarla tütuil1U'iDUsbl 

batladığından beri milli bir siyasete şal"tlar aşağıdadı~: . Karabukten ZonR1J dağa hazırhklannı tamamen ikmal etmişler- satılmaması gibi bir endişe asla ~ 
doğru bariz bir rücu hareketi göı- 1 - Demokratık halk hOkftmetınin geçti dir. Dün birçok eksperler, aldıkları ta- - Baştarafı 4 üncO sahifede -
termektedir. Bu rücuun cihan istik- Posta 111 'inakaldtı keRildi: teşkili, :::e::OO 

b 1 • t" .. . d "b" t . 1 Riga, 2 (A.A.) - Letonya ile Fin- 2 _Şimdiye kadar Rus hükQmeti- tt• d h ı ' a aıyaae ı uzerın e ne gı ı e~ r er • . . · · • t 
icra edeceiini ve bunun büyük kom- ~ndıya warasındakı posta servıslerf ın- nin talep ettiii şeraitten başka Finlln- ın ıs an azır anıyor 

1 h . d · ı h" d • kıtaa ugramıştır. diyanın iktısadi ve mesruU teşekkU -tumuzun e ın e mı, a ey ın e mı . 
1

-
tecelli edecetini yakın bir atı"de gö- Fi111cindiyalıl<tr mukavemet edıycrr- lilnde bazı tadilatı ihtıva edecek bir 
receiiz. Burün için muhakkak olan lar: pakt akdi. 
ıey Sovyet siyasetinin milli birı:stika- Helsinki, 2 (A.A.) - Finlandiya Moskova mahfillerine göre bu tadi-
met almıt olmasıdır. Geçenlerde kar- kıtaları büyük bir enerji ile Sovyet lat Finlindiyanın Sovyetleştirilmesi 
tıhklı yardım paktlariyle Rusyaya kıtalanna ~ukavemet etmekte~i~ler. manasını tazammun etmiyecektir. l 
hailanan ve arazilerinde Sovyet kı- Sovyetler agı~ top ve tanklara ıstınat Topçıt dıieUosu: j 
taatının bulundurulmaaını tav'an ka· ederek Carelı berzahı mıntakasında Helsinki, 2 (A.A.) _ Kattenien ci-
bul etmit olan Letonya, Litvanya ve durmadan hücum etmektedirler. _ \•annda Bussard istihkimına karşı a-
Eatonya bi.diaeleri bu milli siyasetin Rus filosu <UJker çıkaramadı: teş açan Oç Rus muhribinden birine 
tatbikatından batka birfey olma - Lonnra, 2 (A.A.) - Helsinkiden tam isabet vaki olmuştur. istihkam 
dıkları gibi aon Finlandiya faciası da bildirildiğine göre Sovyet filosu asker ile üç Rus muhribi arasındaki topçu 
ayni aiyaaetin devamından hatka ihracı için yaptığı teşebbüsün akame- düellosu dün öğleden sonra akşama 
birtey değildir. te uğramasından sonra Helsinkiden kadar devam etmi,tir. 

Garp demokrasileri Sovyet Rusya uzakla~mıştır. Ruslar Hangoeye ihraç Tayy<ı1"e bombardımanı: 
ıile kartıhklı yardım paktı müzake- \'apmaga muvaffak olamamıştır. Helsinki, 2 (A.A.) - Finlandiya 
relerinde bulunurken garanti edil - Finlchıdiya Rrfi1 i: resmi tebliği: 
melerini kendilerine kartı haaman" Helsinki, 2 (A.A.) - Hükumetin - DOn Kotkada hava tehlikesi işareti 
bir hareket telakki edeceklerini ve den Helsinkiye aYdet emri almış olan verilmiştir. Sovyet tayyareleri şehir 
ilk mukabele olmak üzere Almanya Finlandiyanın Moskova sefiri Rus hii- 07.erinde uçmuşhır ve fabrikalara bom 

Hint prensleri, lngiltere için çok kuv· 
vetli bir ordu hazırlıyorlar 

Londra, 2 (Radyo) - imparator
luk konferansına relen Hind murah
hası Ser Muhammed Zaferullah Han 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 
-Son harpte Hindistan, 1,5 milyon

luk bir ordu ile İngiltereye yardım 
etmişti. Şimdi daha büyük bir ordu 
hazırhyacakbr. Hind ordusu, şimdi 
Malaya, Mısır ve Adendedir. Hind 

donanması, İngiliz donanmasına it• 
tirak etmiştir. Hind premlerl, 
lngiltereye verilecek orduyu mtlfte
reken hazırlıyacaklardır. Ayni za • 
manda bir de hava ordusu hazırlan· 
maktadır. 
Murahhasın ıon sözü şu olmuttur: 
- Nazizm, tamamiyle mahvedil· 

melidir. 

==00== 

ltalya ve Balkonlar 
ile ittifak edeceklerinı: ilin etmekten kfimeti tarafından elan pasaportlan balar atmışlardır. Hogland ve Odska- K • f B J k } d 
çekinmemİ.f olan Litvanya, Letonya, \'erilmediği için Sovyet hUkfimet .mer- aer adaları milteaddid defalar Sovyet OffiÜfllSt llÜ UZUnUn a an ar a ya• 
'Ye Eatonya bugibıkü himaye vasiye· kezini terketmemiştir. - Devamı S inci sahifede - Batvekilimiz Bay Refik Saydam. yılmamaSJ ltalvanın eO büyük emelidir 
tinde her halde o günkü garanti va- oo- İstanbul, 2 (Telefonla) _ Başvekı- t . 
ziyetini çok arasalar gerektir. L •• k b · d timiz B. Refik Saydam ile iktısad ve- Roma, 2 (Radyo) - Vatikanın na ediyor.:. 

Finlindı"yaya gelince, bu hükume- U sem urg sınırın a kili B. Hüsnü Çakır, Karabükte fab- şiri efkarı Observatora Romana ga- Gazete, son olarak Balkanlarda 
tin vaziyeti eenupdaki küçük kom • rikalarımızı , e istihsalatını tetkik etr zetesi, İtalyan siyasi mahfillerinin bu gibi hadiselerin vOcuda &'elmeaiae 
ıulariyle kıyas kabul etmiyecek de- mişlerdir. Başvekil, mühendis ve iş- Balkanlar meseleleriıd çok büyük kat't surette muhalefet edilmeli mi 
recede farklldır. Baltıim cenubun - A lman askeri tahşidatı yeniden çilerle görüşmüştür. Şimdi Zongulda- hassasiyetle takip ettiğini, Romanyıı taleasında bulunmaktadır. 
da Estonya, Letonya ve Litvanya ğa hareket etmişlerdir. daki vaziyeti ve Belgraddaki komü - Londra, 2 (Radyo) -Alman ajan. 
Baltık devleLlerl &TUbU namiyle ayrı b l b lunuvor nist tahrikatını fevkalade ehemmi • 81, Ruslann Finllndiyaya karp ha-
bir kUme tefkil ettikleri halde F!n . aş amış u , T onrakof is yetle karşıladıtmı yazıyor. Komü- reketlerini basit bir hudud h&clileal 
11ndiya bilakis ineç, Norveç ve Da- Londra, 2 (Radyo) - Lilksem- talan, bUYillc manevralar varmış gibi r nist nüfuzunun Balkanlarda ve orta şeklinde l'ÖBtermiştir. 
nimarkanın da dahil bulundutu ti • burgtan alınan haberlere göre; Al- mütemadi hareket halindedirler. Ay- Kayseriden bir mil· Avrupada yayılmasının önüne geç - Deylj Telgraf gazetesinin Roma 
mal devletleıri kGmeaine dahil bulun- manya ordusu, son zamanda Lüksem - ni zamanda Mozel ve Sar boyunca tah- • mek İtalyanın en büyük emelidir. O- muhabiri, vaziyetin vahim oldutun'll 
maktadır. Aolen Türk ırkına mensup burg hududunda yeniden büyük faali- kimat işlerine devam etmektedirler. )'On kılo b.ıf :Jay aldı nun için bu vaziyeti şimdiden gözö- haber veriyor. 

olan Finualar çok eski zamanlardan yet göstermeğe başlamıştır. Alman kı- Kayseri, 2 (Jfosu ı) w - Ka) ~ri nünde bulundurarak tedbirler almak Sovyet • Finlandiya harbi haklane 
berü müstakb bir millet olarak mev- =;:<>Q- ;erkez kaza 1 v Sa.r~oglan .nahıyesm- lüzumludur. Bu meselelerin yakında da dünya matbuatının mütalealan. 

eudiyetlerinl muhafaza etmiflerdir. Ti • t 1 'ek •ı • ı•z Ke açıl~n topn, of~"1 • ~~gun~ı kada~, ltalyada siyasl ve iktisadi sahada bu harbin Balkanlara yapacatı te. 
Uzun bir mUddet lsveç hakimiyetin- ı c a re v ~ l l m l ~ys~rır1!1 1~ ak~ ın d n 

1~ mı: on ~ı- milhim tezahürlere sebebiyet vere - sirlere dair ayrı a -rı şekillerdedir. 
de ve aon blrb•-uk asır zarfında da MO)~a ha ı.g o nk lug Yd ~ m ba mh ış r. ceği ümid olunuyor. Zira, İtalya, ko- Kristad Terı·r Macar .,.az"tesı· 

-"Y • • • t" it d • usta ıller, 0 as ca eger a asına müniz"'in Balkanlara yayılmasının ~ • "" ' 
Rus•a çarlannın hakımıye 1 a ın a tt ki h ıı · d i ı ,.. So'"'et Alman muahedesinı·n Bal 

J w ·n· sa ı arı ma u erın n J ay ıcum. tamamen aleyhindedir. İki millet a· .,, - • 
bulunmu.t olmalarına ragmen mı 1 D d d • " • ~ • h · t hUkO ı· t kk' a· l kanlarda, bilhassa Macaristan ve 
vahdetleri.._"dahnamuhafazaedebil- Ün gece ra YO 3 tlCart Vazıyett ffi l Z urKı~~~JU· tnl1 ıl1ekm~ e~ft. ıhr ~rer. ra.sında talfsım edilen Polonyanın Yugosla\""'ada "·aptığı tesirleri izale 

· •w ardan fark- O.} .}e ıum u ve çı a.}vanı vaziyeti, Papalığı çok müteessir et- .,, " 
mıtler "Ye dalma dırer ırki h kk d f d 1 b• k t tevziatına de\ nm edilmektedir. Yalnız . . için Nazi propaganda ının faaliyeti-
lı muhtar b~ idare altında.yaşa?1ı'· l ın :t ay a 1 ır onuşma yap 1 merkezdeki te\z·, tta 200 b'n l'ra .;arf mıştır. ni çok artırdığını, fakat bunun hiç-
lardır Rusyada Bol-viklerın iktıdar .. h. 1 . - . Leh halkının elim vaziyeti mey • b' k t lamı'-·aca- yazıyor 

• r- • Ankara, 2 (Hu!lusi) -Ticaret Ve- Je Ankara radvosunda çok mu ım o unmu t r. A\ nı zamnncta k ııı ,.c. ır ıyme ı o " gını · 
mevki"ne ge.l~e!e~iy~e • ne~icelenm' kilimiz B. Nazmi Topcuoğlu, tical't ve faydalı bir ·müsahabecl • bulun • rine 4 t ı 1 I' ı . , apan y rfne dandadır. Be gradda çıkan Politika gazet~-
ol~n. ~ 9~7 -l~t~l~Iı. Fınlandıya~ın .da münasebetlerimizde v •n. "" miihi:n muştur. Vekil, pul! k kt . r nk ı, Orada müthi~ ölilm ve hastalıklar si de b'~ ~alkan .bloku vücuda get • 
ınılh ıstıklalını ıstırdad etmesıne ım- ted irler hakkında !lt•·rthı saat 19,45 -De S • • hil de-- ko\·) ' . kredi armıştır. çok ~eniş tahribat yapmakta devam rilmesi ıçın neşrıyatta bulunmuştur. 

- Devamı 4 üncü sahifede - • vamı ıncı aa e • · • 



M car Siyaseti 
1 italyan gazetelerinin neşriyatı 1 

(ANADOLU) 

Kardeşini öldüren 
Arif 

Kuyumcu dükka
nında bir hırsızlık 

Kuşadasına'a çir
kin bir hadise 

3 Kanunuevvel 1939 PAZAR 

1 s o 1 
Ş1ld maçları 

Huglln Alsancak saha ı tmteres·an 
bir müsabakanın sahne i olacaktır. 

ita/yanlar, Macarlara 
Ha an karısı Nigar ve annesi Eda, Geçen hnftn şlld müsnb•knlarının 

Ameliyattan çekindi Kuyumcular içinde B. Ahmed Nadirin Genç bir luzı zor le dömifinalincle sarfedilen enerjiye 

/kanlarda da yer 
ver"yorlar 

clükkanındnn hırsızlık l'.a~mak suçun- / •• .. •• 1 rağmen biribirini yenemiysn Doğnn-
ve öf dü dan tutulmu~lardır. Bu ıkı knclın, dUk- O lp goturmuş. por ve Üçok takımları bqgün tek-

Dört gün evvel Kemalpaşa kazasının kandını altın bilezik satın almak iste- Kuşaclnsındn bir vnka olmuştur. rar karşılaşacaklardır. Ve galip ta-
Halilbeyli köyünde Yususf oğlu Ali mlş, elli lira kıymetinde bir bilezik için Kuşadasının tanııımış ailelerinden B. kım finale ayrılacaktır. 

!.1acaristan, 

Karakaş ,.e Süleyman oğlu Arif ara- pazarlık etmişlerdir. Pazarlıkta uyuş- Esad Akdoğanın k1Z1 Şükilfe, berabe- Geçen hafta nizami oyundan sonra 
smda bir kavga çıkmış, Arif tabanca- ma mümkün olamayınca kadınlar. rinde anne j, hizmetçilerl ve ahbapla- havanın kararmış olması yUzOnden, 
sını dört el ateş ederek Ali Karaka ı dükkandan çıkıp gitmi !erdir. Kuyum- rındnn iki kadınla evlerine giderken müsabnkn temdld edilememiş ve maç 
ağır surette yaralamıştı. Ynrnlı, teda- "U, altın bilezikleri yerine yerle tire- Meclenbcri kıza knrşı alaka gö teren bu suretle bugüne kalmışt . 

l~daia etf ig., l haklar· ,.i için g tırildiği memleket hastahane- 'c>ği sırada birisinin eksik olduğunu Kazım Muştn nclında biri ':}'aklaşmış Milsabaka 14.30 da bşşlıyacak-

dan 
sinde ölmU tar. Katil SUlcyman, hak- TÖrmilş, derhal Bn. Nigfırı takip ede- yanındakilerin milmanaatma rağmen tır. Birbuçuk saatlik oyund& takımlar 

as a vaz gec m iyece km İş' kında takibat yapıldığı sırada fena e~ bulmu~, zabıtaya haber vermiş, bi- kı~ı kolundan tutarak evine sürükle- biribirini yenemezler e, maç, kat'I 
• • halde hn tnlanmış. ameliyatı icap ettt- "Zık üzermde bulunmamışsa da Bn. mış, kapuyu kapatmış, bununla da neticeye kadar uzatılacn~ır. 

İtalyanca gazete er, l\Iacnr haricl- car milletini, i tikbalini milli vakarı- recek bir ha talığı b ıhınduğu doktor Edayı tanımadığını, bileziği de onun lrnlmaynn Kazım, annesinin ve kızkar- Bu maça takımların en kuvvetli 
re vekili Kont Çakynin ayın 23 ilndc nı ve tarihi vazi:1csini alfıkadar ede.n muayene iylc ıuıl, şı dığmdan muhnfa- alıp almadığından haberi olmadığını deşlerinin ynrdımiyle zavallı kızı zor- kndroları ile iştirak -cdeceklerini 
parlamentoda Hrdiği nutuk hak - meselelerin do tane 'e adilane bır Z" altmd lzmir h p: hnn ine getiril- ııöylemiştir. Halbuki tahkikat netice- la kirletmiştir. Az sonra hadise yerine gözönUne getirecek olursal~ spor me
kında uzun uzadıya mUtalealar yü • şekilde re\•iziyonuna tnbi bulunmak- miş ve hnst hanede mahkClmlara ait iııdc Bn. Edanın. Bn. Nigarın nnnesi yetişen zabıta memurlaı·ı, kapuyu kı- raklılarını tatmin edeceR zevkli ve 
rUtmektedirler. Bunlardan ezcümle, tadır. koğuşa yatırılmıştı. Tehlikeli bir nme- olduğu anlaşılmıştır. rıp içeri girdikleri vakit kızın baygın heyecanlı bir oyun seyredileceği an-
ynrı resmi c~orriere Della Sera> şöy . Şayet bazı hilkOmetleı· Ko~t Csa.k llyat yapılması icap ettiğinden Silley- halde bulunduğunu görmüşlerdir. lıışılıyor. 
le demektedır: . yırı beyanatından alı~ıp müt?essır man, kendi ine ameliyat yaptırmamı~ B M A Suçlu, an.nesi ve k~zk~rdeşl:ri yaka- Oyunu Bay Hasan Yanılt idare e. 

Kont Çakynın kuvvetlı ve hesaplı oldularsa, bu hal tashıh ve yenı esns ve 0 da per:tonitten ölmUştür. Diln bu • z_ U fil lanJT1ış, adlıyeyc verılmışlerdır. decektir. 
nutku, Avrupanın muhtelif merkez- hır üzerine tanzim edilmesi lazımge- ölümleri tespit için giden müddeiumu- !Jiki/ide o -:ızifesi Ô ıw.. f k f 
!erinde büyUk bir tesir husule getir- len ahvalin mevcudiytlne işaret eder. mi muavini B. Kemal Berkarda, katil , e men urs arı Hakem kursları: 
miş ve mUtalea edilmiştir. Fakat bu Ancak bunların tanzim ineticesinde- Süleymıınla kurbam Ali Karnkaşın lvr s · n da Öğretmenler arasında yer yer yapı- Genel direktörlUkten gelen bir ta. 
mOtalealar okunduğu zaman, dip) o. dir ki bu imalar, bu~On hakikate \'e w rana ce dlerini gönnüq, ic n len Kızılay rnilfett'qi B. MazlQm Canın lngel('n iş birlikleri toplantı ve çalış - mime göre Bundan sonra hakemler. 
matik mehnfilde \'e matbuat muhit- ha. lı olarak ihtiva ettiği mannyı kay ·ı-.fin nporlnrını vermistir~ 1stanbula gitt:ğini yazmıştık. Bu ha_ malarınn ehemmiyet verilerek izmir beyaz gömlek, kısa siyah pantalon' 
'erinde, haklarını ihtiyatla fakat a. - becfocektir. 1 ıı berin yanlı olduğu \'e kendi fnin Di- '.Knrşıyakrıda .a~ an :esim, fş ve yazı siyah çorap, fUtbol ayakkabısı ve si~ 
:imle müdafaa etmeğe karar vermış .csak~ in nu J, insanları hakikati a 1 7.e 

1 
.. ,. Ü e 

1 
d-v a kilide vazifesi başında bulunduğu öğ- kurslarından ıyı ı~etıceler alınmıştı. yah caketle sahaya çıkacaklardır . 

.:>lan genç, milliyetper\'er ve miltte- gormeğ dm tm ktedir. Ru hakı- _ O renilmi.,,tir. Bu yıl da bu ekılde kurslar açılma- c. H. P. merkez binasında içtima 
hlt bir l\lacari tanın mevcudiyetinın katin çcrçe\ ne Tuııa havza ı po - !)

3 1 vıl• d K ~r mantar mahalle- * sı rnuvnfık görUlmfiştür. Kurslar iki eden hakem komitesinin idaresinde-
nazarı itibara alınmadığı hissi uyan- 1i ka mm mıhını bir un uru tıln n~ .1d. M 1 z cnd ınd c r. ~ •ntnn Ge Ö -pf~enler S ndı ~ r ay müddetle Oç devreli olacakhr. Her ki hakem kursunun her pazartesi gU-
maktadır. Binaenaleyh kont Csnky- 'tibariyle ku,·,·etli ve dost l\1 ac.w mıl l zl • ı hm c!i yal l"nıak ıçın Y ·kut- "'. . • · (! w devreye 35 ı:ı"r öğretmen ayrılneak, nü $ast 17 de toplanması kararla~-
nin cesaretle söylediği nutuk tam za- !eti girmektedir. mak mnk~ lıyle t b'.lncnsını r. 11• f.1- 1zmır o 'retmenl r yardım saııdıgı- başöğı\!lmenl r kursa devı.m edecek - . 1 t 
manında irae edilmiştir. Filhakika .+. kat '" r lıyark ölilr- ln h b · · 'e- ..,ııı senelik heyeti umuırı 've toplnntı krin i imlerini tec;pit ederek kültür tııı mış ır. 
on günlerde l\Iacari tanın hsır'ç tut cLa Ti bun ~a-· t ~j de hr ŞİI"" r 1 ') ~1 örıi ... p., l~ i CL nıal'4 l' . .., lı sant ~ dircktörJOğilne bildirecektir. Güreşi er: 
tuğu yeni Balk n \ e Tunn kombi - ayni mütalenl .rı ileri surd k ı r ı,_ de kız lisc:ıi S"lonunda topl:ınncak r. l). . ,.. 
nozon)arından C' kadar çok bahsedil "R §OY le demektedir' -I ) f S • a V r 
di ki, selfıhiyettn bir makamın be- cl\Incari tan hak r•nı cıiddet 'e) n ' 1"' i~ı 

Bu["Un öğleden sonra saat 14,80 
. .. da KLlltürpark açık tiyatrosunda ser-

yanatta bulunup h kıknti oldu u gib' ikna uretiyle emin tm k nrzu~l n- ne 
SÖJ lemesi lüzumu hissed'Jmekte idi. da değ dir. l\Iacnri tnn iş b'rliğıni tir • ·,h • 

Vakıa Macari tan büyuk bir devlet deriğ etmemektedir. Fnkut ~.mdilıı<. 
değildir. Fak t gerek coğrafi vazi - ihtiyatın hnrE'ket e>tmeme ir ın im - --* 
yeti ve gerek n kert kıymeti itibariy- knnı yoktur. Ve nutkun bu noktnva Ya .. o1 1 

sı 'c. 

le bazı karışık me elelerde öz SO\'- temns eden kı mının bilha ı:ıa Buda· Df' w irrr"l"d re 
Jemeğe hakkı vardır. Bunu unutma- peşte hükQmetinin do til "dam('cıi!l' k"· ·; • 
mak gerektir. • gayret ettiği Romanyıwa miiteveccih 

Macaristan hariciye nazırının nut-
olduğu anla ılmaktndıı".» 

kunda en mtlhfm nokta, faşist İtalya 1 
~ . 

ile Macaristanın arasında.ki dos.tıuk- Foça kşza mm Ihpınnr ki.ıyllnde fe- rak ~ nı 
t~~ bahsedenıJQıiı.mdır. İtalyan sıyase. c bir kaza olmuştur. bu köyde Jskan mıştır. ' T l H 
.... :,, Mnr!lrlq.t:nu ... 'YIOS't"l1 nıooulıı.rınf\ olunıın Bulgaristan göÇm-!nlcrin .en 1f a t k tı eri~9 1 

daıma milznhir olduğu malQmdur. . . - 161 j Tarnnto ma. 9 75 
cl\1aristanın hakkını vermek> sözO B. Sadık Bo~kırın ıkı,dort ve altı.raf- Bayındırlı Mehı11cd Cihan adında 

'I ı· . d" V b .. b 1 larında üç oglu evde yalnız kaltlıkl, rı b:ri zabıt 'l"a mur caat c erek Çorak 128 Nazım ve Fadıl 11 11 ı 
.:.' usso rnın ır. e u soz u meme- . . · ' " · - 74 S. E !-:in ıı 50 15 
k t . k "k 'ili t J"b t ::.ırada hır ıp bularak salıncak kurmu kapuda (Hncı) A ıı caddesinde Bn 

e ın e ·onomı ve mı me a ı a ı - 11 1 d Bi 1 k a·- · · · 68 Horaram o. 11 ıı 75 
U k d ·ı ğ b 1 d • ve sa anmış ar ır. r ara 1 • ıger <'O Te\ bide adımla bir kadının evin le 

nın m na aşa e ı me e aş an ıırı k d 1 · 67 D Ard'tı' 11 37 11 h.0 
Ü l · b'd t' d ~ cuklnr dışarı çı ·mış. ev e yanız kn - (Saadet) ndh bir kadınla gece kaldı- · • · v 

g n erın ı a'-'e ın en geçen senenın . . -· . • ' 63 Öztü· 1K I şı'r 8 50 11 b-0 
"k' . t . . .ıd kd 1 ,,. lan ıkı yaşındaki ı 'ıyazı, salıncaga ğını sekiz lira para verdig· ini sabah- • J, 1 
ı ınGı eşrınuı e a o unnn ıyana . w d ' ' 67 inhi arlar ida. 6 50 8 
k f k d k t ,. tt !t 1 bınmege çalışmış ve o eıra a salınca- leyin cebindeki paralarının da ralın-on eransına a ar a ı sure e n - w 1 ... 1 f . . y 31 Ş Remzi 9 50 14 50 

t f d t tb 'k d'l 1 . t' gın boyuna do aşan ıpı ı e ecı şekıldc mış olduğunun farkına vardıgwrını sö\•- · 
ya ara ın an a ı e ı ege mış ır b 1 t .ı 28 Nihat ilzUmcü 11 50 11 50 
Kont Csakynin bugün Avrupa buh- oğu Ymuş ur. lemiş, şlkfivet etm' tir. Yapılan tnhki- 38 l\I. Zencirci ıO 75 11 25 I 
ranıvebununteve.ssüimkfinları.kar- emen İ01affit katta böyle b'.r e~in vaki ol~ndı;;.~~~ 211 M. H. Nazlı 14 50 14 50 
şısında İtalya fle Macnristanın milş _ ve Mehmed Cıhanın, suç foc:mı tıgı __ _ 
terek menfaatlerinden bahsetmesi W.usso'iniye kahve anin ılmış, hakkında tahkikata baş- 1206 1 
bizi hayrete düşürmemiştir. Ancak gönderdi lımmıştır. 384246 

bunun ak i bizi ha~·~ete dilçar etmiş Roma, 2 (Radyo) _ Mussolini , Çekirge n-ücadelesi - -
olurdu. Fakat hatıbın . beyan~tının Yemen imamının hediye olarak gön- Yilfıyctin muhtelif yerlerinde çekir- 3Sı>4~41 1 

b.~ kısmını har~retl~ soylemesı, b~ı dermiş olduğu yirmı kental kah\'e) i ge kış mUcadelesine cle\'am ed:lmekte- No. 
ozlere nazarı dıkkatı celp etmemesı- havır müe seselerlne taksim etmi•tir. d' C muo\'ası nahiye merk · 'l 7 
1 · k~ 1 . ~ b' k .ı " ır. u czı ı e 

n n ım nnı. o mıyan sıyagı ır ·ıymet S' d. d Menemen, Bayındır kazalarında çekir- 8 
\'ermektedır. J<a n (na VY a a ge silrfe i bulunan ahalar sUrdürill- 9 

Macaristanın bir sergiizeşt pe,in- Finland"yaya yard m için mekte, yumurtaları açık havada hıra- ıo 
de olmadığını ve şmidiye kadar tar- .. .. J' .. 1 J kılmaktadır. Diğer kazalarda da bu 11 

F. 
8 50 
9 öO 

10 50 
12 50 
14 50 

zı hareketinde vakur bir sabır gös- gonu U yazı ıyor ar şekilde mlicadcle yapılacak, hava tesi- t N C 1 R: 
termiş olduğunu herkes bilir. Fakat Stokholm, 2 ~Radyo) - 1~veç, ı·atiyle çekirge yumurtaları imha edi- ~85 M. j, Tnranto 
bu, Macaristanın haklarından fera - Nor\'eÇ ve Dnnımarkndnn bırçu lecektir. Sürülmesine imkan olmı:nn 249 Ş. Remzi 

6 50 750 
5 50 13 

gnt ettiğine dcliilet etmez. Bunu :Ma- kimseler müracaatta bulunmuşlar ve yerlerde yaz mücadelesi yapılacaktır. 57 Albnyrak 
car hariciye nazın vnzih bir surette Finliindiyayn yardım için gönilllil u- C l T 
anlntmışhr. Her hangi bir mu~akar !ayları te kil mek istediklerini bil- 8. ema anışman 691 yekOn 
Tuna ve Balkan sistematiz nsyonuna dirmişlerdir. Vakıflar umum müdUrlilğil şube 161056 eski yekQn 
Macari!tanın iştirak etmesi a~ikar Gönüllü kaydına şimdiden başlan- müdürlerinden B. Cemal TanııJman 
bir surette lilzımdır. Fakat bu, Ma - dığı söyleniyor. Ankaradan şehrimize gelmiştir. 161747 U. yekun 

6 625 6 625 

üncıı b . est gilı eş mü.:ın baknlnrı yapılacak-
b le- t ır. 

. . . vazi- Ulusal bir şöhrete malik olan meş
l'ın h rk ı sabah uyku· hur Alman P"hlivanı Villi Marn Tür
ıı • k a ,.e n h1tsız et - kiye bnş pehlivauı Tekirdağlı Hüse

h 'kı tem 'zl'k n- yin ile karşılaşacaktır. Bu güreşten 
h ç b 8 cwel keza teknik güreşiyle şöhret 

Ç. 1 

l 5 ton Fa ulya 

bulmuş olan Hnbeli Kasım ile eski 
Türkiye başpehlivanı Kara Ali ile 
karşılaşacaktır. 

-=*=-
' şo ,, .. Tay n 

Jö ı;, ~nemencle oturan Dr. Em•er :Onal, 

79j B. pamuk 4G 50 

8 60 ~ıhhat ve içtimai muavenet vekaletince 
16 50 JO lira maaşla Sıvns numune hastaha-
66 nesi rontken mütehassıshğına tayin o

lunmuştur. PARA BORSASI 
Sterl:n 
Dolar 
F . Frangı 
Liret 
1 \içre F. 
Florin 
Rnyşmark 

Belgn 
Drnhmi 
Leva 
Çeko·lo\'ak kr. 
Peçeta 
Zloti 
Pengil 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç kr. 
Ruble 

5.21 
130.SG Zabıtada * 

11 ırsızlık 
2.9525 
6.81 

29.26 Bayındırda Bekçiler mahnllesincle 
69.0075 oturan Ali kızı Sultan Dalkıran, pa -

znryerinde B. Mehmed Kocanın sergi
•\ 21.4625 sinden bazı eşya çalarken tutulmuı-

0.965 tur. 
1.5925 Demir hırsızlığı 

Halkapınar şimendifer istasyonun -
13.5325 daki eski fren demirlerinden 31 tane

sini çalan Silleyman, Recep, Sal>ahed· 
23.5525 din, Halil, Necmi, Ali, Kemal ye ibra-
0.915 him yakalanmışlardır. 

2.5175 Kış hazırlığı mı? 

31.1775 İkiçeşmelikte Nezaket sokağında 
31.012~ Mehmed oğlu Hasan Gilner, Ali oğlu 

Hüseyinin evinin yatan odasına gir -
miş, iki takım JUciverd elbise çalmı~-

ESHAM ve T AHVILAT br. Hırsız tutulmuştur. 
1938 ikramiyeli Ergani 19.70 Bir ihbar 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı lV. Çorakkapıda Saatçi Ahmed zabıta-

20.40 ya mUracaatla dükkanının kilidine a
NOT: Zizalarında rakam bulunmı- nahtar uydurulmak ıeuretiyle 12 !aat 

Y~n .dövizler için fiyat tescil edilme- ve bazı eşya çalındığını §lkAyet etmi~-
mıştır. tir. Zabıtaca tahkikata ba~lanmı~tır. 

bulunması noktas 'lda büyük ehemmi- haber verdiği- Beni Ekremln de hazır Ömer Rıza bey tarafından tercüme e- deder. BUttın bunları mütaleadan sonra 
............... ft 

... ISl AM T ARIHI~-~-·, yeti vardır olduğundan haberdar değildi. Kıys dilen Me\'liind Şeblinin (İslam tarihi· bu noktaya ait ı·ivayetlerin kaffesinde 
Bu rivayet kabul edilirse; için İslamın zuhuruna yetişmek nasip Asrı Saadet) Unvanlı eserinin 215 inci mutlaka yalancılıkla ve hadis uydur-
1 - Surei l1 at'lı. nın hususiyetine olmuştu. Onun bu hutbesini Fahri ka- sahifesine bakalım: makin meşhur ravilerin bulunduğunu 

tariz edenlere cevap verilmemiş, bilu- inat daima tahattür ediyordu. Hatta Edebiyat ve Muhazarat eserleriyle görUyoru:ı.) 
kis vesile verilmiş olur. İslam dini ile müşerref olmak üzere bazı tarihlerin ifadesine göre; Hazret :Mevlani; bu hususu cidden bilytık 

1-lz. Muhammed 
••ım.--~ YAZAN: M. Ayhan.ıma--•• 2 _ O takdirde Resulli Ekremin; huzuru risaletpennhiye gelen Beni'c • Muhammed (Ukaz) da Kı)'Sın sami- bir vukufla tetkik ederek Emcviler za-

- 60 _ mütemmim hikayeler uydurmuşlar. şairden istiAre e\''P.diği ve bu cihetten yad eşrnfına: leri nrasında bulunmuştu. manında şiir ve nesir parçaları uydu-
Bu şiir: Cnhilı.> e devrinden pek çok Hatta bazılarına göre Hazret Pey- Surei Fntihanın şairin bir nevi eseri - İçinizde Kıysı tanıyan var mı? Edebiyat kitapları Kıysın hitabesin rup cahiliyet zamanına atfetmek mo-

sonra şair'~rde sık sık g~rillen taklid gamber bir mecliste; olduğu manası çıkar. Diye sordu. Ve hutbenin bazı parça- den mlihim bir kısmını kaydederler. dasını izah ediyor ve misaller getiri-
illetinin ortaya atbğı bir eserdir. Fil_ _ İçinizde SuukAzdakl şair Kıysın 3.- Diğer Sureler hakkında .da hı- !arını naklettikten sonra, . . . Hıristiyan muharrirleri, Hazret l\[u - yor. Ayni zamanda; 
hakika İslamiyetten epeyce sonra, El- hutbesini hatırlayan var mı 7 Diye sor- ristıyan propagandncılanha esle adet- - Daha pek çok şeyler söylemıştı. hammedin Kıysın us!Cibunu istiare et- - Bu tasniafüı bulunanlar bunlar-
cezire ve H ... az havalfsinde; eski ca- muş ve bazı parçalarını okumuş.. lerf veçhlle yalan uydurmak zemini a- Jı. caba hatırlarcla kalmış mıdır! tiğini iddia ederler. la İslamiyete hizmet ettiklerini zanne-
hfliyei devrinin şiirlerini taklid et- Bu aralık mecliste hazır bulunan - çılm~ş olur. . . Dedi hazır bulunan Ebu Bekir (R. Mevlana, yazısına devamla bu but- diyorlardı. Hnlbuki Avrupalı muhar-
mek ve bunları; cahiliyet devirleri şa- !ardan Ebu Bekir cevap vererek: Bınaenaleyh; hıı'kıkatın tezahOrü A.); . beden parç!!lar nakil ve bu hutbeyi rirler bu tasniatı nnzan dikkate ala -
irlerine mal etm k Adeta bir moda ol- _Evet, ben hatırlıyorum. namına bu bahis üzerinde biraz tevak- - Ya Muhammed! O gün ben de turlil şekillerde yazan zevatın isimle- rak Hazret Muhammedin biltün aki. 
muş Ye bütün şairler arasında taam- Demiş, ve hutbeyi aynen okumu§.. kuf etmek ldzım ge1lvor. Ltıtfullalı ·ıkaz~a bulund~m. K~ysın hutbesi ta - rini kayıd ile diyor ki: delerini i beyan ve OslUbunu cahiliyet 
mUn etmişti. Fakat son tetkikin verdiği netice i- Ahmed bey; (Hayatı Mu~ammed S. L rnamıy.le Ezberımdedır. - Fakat bu nutuk uydurmadan Araplarından istiare ettiğinisöylOyor-

Bunlar rneyauında bir şair; böyle se şairin b!Syle bir hutbesi olmadığını A.M.) ismini taşıyan eserınde şair Kıy Dedı. Başlangıcından sonuna kadar başka birşey de~ildir. Bunun ravileri tar. Fakat edcbivnt milt hnssısları ve 
bir hutbe tanzim etmiş ve onu ölen \'e bu bahis üzerinde muhtelff müna - sin bu hutbesine inananların tarihle- ltutbeyi okudu. Sonra Beni'eyad eşra- itimada şayan olmıyan, hatta yalancı rivayet fenni erbabı, bUtün bu şilrle
BUyUk Peygamlıerin de bunu dinledi- knşalar yapıldığını göstermektedir. rini Mehaz tutuyor ve hutbeyi aynen t'ından biri de ayağa kalkıp, Kıysın, insanlardır. Suyuti (me,•zuat) ında rin ve kasidelerin :mevzuu (sonradan 
ğini söylemiş olabilir. Mesele sadece Bu bahafn İlllm tarihinde Kur'anı- yazdıktan sonra şöyle diyor: Hazret )Iuhammede Peygamberlik ge- bu rivayet!n muhtelif şekillerini nakil vazılma) olduğunu takdir ediyorln. 
bundan ibaretti\'. kerimin ve Surei Fatihanın hususiye- !sn dinini taşıyan Kıys; Sukuukfız- eceğini vazı han beyan eden şiirlerini ve ravilerini tetkik ettikten başka Bir gOn gelecek garpı11ar bu hattı 

Bunu e rlev ne deı·ceden Arap mU- tinde ve Hazret Peygamberin başka- da bu hutbeyi irad eylerken dinleyen- '>kudu. IZihebinin Hafız İbni Hacrln ona dair hareketlerinden utnnac ıklnrdır.> 
veı~·ihler, b:k .yelerini t~yid için bazı !arından Feyiz beklomekten mUstaini leı· arasında • yakında zuhur edecea'ini Bunu bu suretle gömdUkten sonra; mütalebatını mufassal bir surette kay- - Deva medecek -
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l oış POLfl IKAI SON HABERLER 
Miknatıslı m ayn harbi 

(SAHİFE: s• 

Oüsündük lerim 
il il""""""" illi iiiikhii ""'"' 

Küçük devletler 
ve hadiseler Almanyanın ingiltereye karşı aç- A • k tığı miknatısh mayin harbi bütün şid- m e r 1 a R u 5 •1.A h .. 

detiyle devam etmektedi-r. Her gün s 1 a ve m u ::~~a:~~ır:ı~r!~~~;~i:inee~ı::~ ' - Hup :-...!:'::... ~-
den ziyade bitaraf devlet gemileri_ h ı· m m at 1 n b k d . Fin aöllerine fırlatarak erqmı da 
nin kazaya uğramakta oldukları gö- a a m a rg o oy u aaraıp k•nttumai• bqlada. luanbk 
rü!Or. Hitler, geçenlerde ııöylediği . ilenü, ldlçUk Ye •a:rd ol-"la feci nutuklarının birinde ıneltereyi yola malraddorin; lür daha ..,...ıı,.... .. 
c:etirecek olan cgizli bir aillh> tan R / R cBü76k balaim küçük Mhi•• ~-bahsetmişti. Şimdi anlaıılıyor ki bu uzve t, usları mes'ul tutuyor. Münasebatın keaı·lme- m&•• kanunu, bir •aı.a h....,ti-. 
cgizli silah> miknatıslı mayin imi~. c{ l ra ediyor. Aarmmm en kGl'lmac bala-
Ve sulh taarruzunun bir netice ver- Sİn e QCe e P-dilm iyerek e•JVelQ bir k onf eran• "Opılacak ram, ltu kananan clehtet.,. fthtetİ miyeceği anlatılıncava kadar Al- Vaş· t 

2 
(R d ) A ., o T içindedil'. Birkaç aenedenlteri. küçlk · ıng on, a yo - merııca van Sovyetleri rnesul tutacaklardır > F" JA d' N d 1 1 • 

manya bu silahı kullanmak isteme - cumhurreisi B. Ruzvelt Sovvet Ru~- . Amer"k d" 1 t"k hf'l l ·. ın an ıya taarruzunu, azilerin Vaıington, 2 (Radyo) - Ay.ın ve e• •t •nn bü76k cleYletler tarafm-
t" • · • ı a ıp oma ı ına ı erı - mu f k ti · ı t ki d tul mış ır. Y• - Finliindiva hıidiselerine dair nin .. . . . - . ' " a • arı ı e yap 

1 arı zanne- mebusan mehafili; Amerika hükO· aa 7" up ...ı.....ııı-.; ııolıllade Mıknatıslı mayinin nasıl bir sililh dünya akş•m İıevanuıta bulunm· . . en .bü;:•.k endışesı, Fınlundıyu - dilmektedir. Fukat gelen haberlere metinin, Rusya ile olan siyasi müna- ~luliPriai talUp eden ht.ıliooler, W-
ld v • • • •• • .ış \ e ınn vazıvetı ıle beraber lsveç ve Nor- göre b" ok Al k • d · z artık L!!tün L- .. 

o ugu ıyıce malum değildır. Bunun- son hadi elerden Rusyayı mesul tut- ve . : . . tl "d" "' 1 ır ç man a erı ve enı-ı sebatını biran evvel kesmesini iste_ e, uu -ten •e Ylcdaai ıaef. 
la b b · .

1
. b . . . çın ~azıye erı ır. Bav Ruzve t mahfiller· Rusya h tt h k t" . •· huml .. n..:ı..u. • era er ırıgı ız ahrıyelılerınin tuğunu ve takbih ettiğini söylemiş v h . . · ' 1 nın a ı are e ını mıılerdlr Reisicumhur Ruzvelt· ace- ana __..,..p _ .... .ı.ıata-

eafil avlanmadıkları ve bu yeni si- demiştir ki· c .•~ıcıyc ıı. z~." B. Hul •e Senato h• · endişe ile taldp etmektedirler. le edilme;,,esini tavsiye etmiş v 'böy na oarahatle •-ı.t.diP. -
lihla mücadele etmek için müdafaa cAmerik~ efkarıumumi"esı' Fı"ı1'a'ı• rıcıye .. ~~ncuml eni reisi B. Pitmanla , Vaşington, 2 (Radyo) -Amerika le bir tedbire lüzum hasıl olsae bı"le- tar.!ı cNasiler deY11!• iamİllİ ....cek-

t db
. " • • ·- uzun gol'Uşme er vapmıştır h""k ' f b't fi k ' tir M od 

e ırleri aldıkları bildirilmektedir. diyaya yapılan tecavllzil tee.-il ı A "k . · . · u ume ı, 1 
ar• ı kanununa te - evveli siyasi partiler lordları i'e bıı· • et • AlmaaJ-ada ................ 

Her yeni muharebe yeni bir silah or- kartılar. Sulhsever milletler ad rl et medrık~·hmilttef~klerle ~!manya ban, Sovyet Rusyanın bütün silah ve konferans yapılarak mutabık ~alın Siatem •e daha dotru bir ifade ile 
'a • t B" ilk h • a e arasın a ı arp milnasebetıt'e sıkı mühimmat 'paritleri b il d · - iatili 'bah - -! 1..1...11a 
• ~a a ar. ily arp denizaltı si- ve hakkı asla nazarı dikkate almı bi b"t fi k .. . . . sı ne ue n en ı· maaını iıtemlttir. - .. - a lan, ta--lihını ortaya atuıııtı. Fakat her ze- - r 1 ara 1 gorilyor. Sovyetlerın • tıbaren ambargo koymuştur. Hitlor -ııbıhr. 
birin bir panzehiri olduğu gibi, taar- R b Bize lyle pli7- ki, önümüsclellıi 
ruz için icat edilen her silahın da bir Mi l:i Şefimi z usyanın ceva ı ( T . ... 1 ....... ~· 7 .. içinde, kub .. mism 
müdafaa çaresi b?lunur. ln&"ilizler. EBLIGLER albada ~ lürçok oilrprialor ola-
eeçen harpte denızaltı eemilerine Partililerin tazim te'gra- p · 2 cak .. ı.a.ı- ...._ korlnmç .-0· >.arşı kendilerini korumak için çok f R İ d A . k F } " d A arıs, (Radyo) - Fransız karar- de ~-•iraıtılar. Bir aralık, 

1917 
senesi _ na teşekkür ettiler US n 0 aSl n a, ffi erı ant 0 İ 0 30 İ y Q eahının 179 numaralı resmi teblfti : Hor feWret, ldlcUk ,.. sayd ola _ 

nin llilk ayları zarfında ingilterenin C. H. P. Dolaplıkuyu nahiyesi • 1 1 "' k d ' " - . Diln rece cephede kayde pyan hiç mn DUilfdir. Bu hasin serçek ta _ 
mUcadelede matlOp olacağı zanne- ko~~resi münasebetiyle partimizin 1 1 e 3.3 a ar Ü . ffia ffi3Sl laz 1 ffi gel• bır ha.reket olınamı4tır. rihte lalc lür .. _a 1ıu lradar -, 1ıu 
4filmitti. Fakat Uç, dört ay içinde gi- de.ırışmez başkanı ve Cumhurreisi- ı d. w • • 1 • . . .. . . P~rıs, 2 (Ra~yo) .-. Fransız ka- kaclar earih olarak kendiaini söetu-
riıllen denizaltı harbinden beklenen mız ismet lnönüne çekilen tazin 1 ıgı 1 e!'J suruluyor rarg.ahının resmı_ teblıtı: momlttl. 
neticenin elde edilemiyeceitlnl al- ve bağlılık tel&Tafına aşağıdaki ce- Kır m~fr~zem~z, Alman toprakla - Obuı ldimr mil,_)uk poı.ı..7....,.. nıanlar anladılar. vap Jiltfedilrniştir: Moskova, 2 (Radyo) - Tas ajansı ! mütecaviz bir mesafede bulunan A- rının derınlıklerıne kadar aitmete mUthit alo1Mti, tek kuYYet halmcle 

Bu defa baılıyan muharebede tay- Tahir Bor bildiriyor: . . . merikadan görmemek elbette kabildir. nıuvaffak olmuş ;e faydalı malOmat •1r1 .. 'p P,._lı -elal ı.&ll Jra.. 
yarenin çok ehemmiyetli bir rol oy_ Dolaplıkuyu nahiyesi C. H. P. Amerıka Cumhurreısı Ruzveltın ı Bununla beraber hadise böyledir. Bi- alarak zararsız donmüotür. bul •tmi7en akall milletlerin banan 

~ı~acağı zannedilmifli. Gerçi henüz kongresi reisi. notasına. verilen. cev~p'. b~gün ~meri· naenaleyh R. Ruzveltin yukarıda zikri -=*=- ~-...ıa- halôkalea ıkı taraf da taarruzda hava silahla- c - Kongrenin temiı duygula- k~ s~fır'.ne tevdı e~ıl~ıştır. Notada, geçen beyanatı görülüyor ki gayri va- Nor\· e v ha,ret edilır. rından istifadeyi en ile haddine ka- rına teşekkür eder, bafarılar dile Fınlandıya menafıının, Rusyayı A- rittir. Ç apUfU Me..ı&, llalkaalarl •• d.a~ ~ötOnnüı detildir. Flıkat hava rim. meril<"'.'•n ziyade alikadar ett:ği .. Cajander hükümetinin istifası ve l ngiliz sahillerinde ·~ ~ habra p1.... lür 1ı lahıyle harbin kazanılamı;·acağı da ismet lniinıi 9 bın kılometre uzak olan Amerıkanın, yerine Tanner hükOmetinin gelmesi • Bulaar u7.- -d .. ~ lla1pr .ı..-anlaşılmııtır. • • Fiııliindiyanın mukaddera!iyle aliika- meselesi hakkında B. Molotof bu va - tor Pi f e çar par ak bat f !ot .rioall lııitarafblı .. oullıponwllll 
Bu defa Almanyanın giriştii'i mik- Harp ıstı ~razı dar olmaması liiıım geldiği bildiril- kıanın maalesef vaziyeti hiçbir suret- Londra, 2 (Radyo) _Norveç ban-~ • lradar oamU.i •-nat~slı mayin .ha~bi de ayni mahiyet- J .

1 
. mektedır. . te ish~h etmediğini ıöylemittir. Bay dırah Sitern adındaki petrol vapuru, ntlrlerM aörbalnl•r: bu ~~uet. •ir 

tedı~. Hatta ı~iıltere ribi denizlere n61 terede büyiik bır . Mo~kov~, 2 (A.A.) - Tas aJansı Tannerin memnuniyet verici bir nam- bugün in&'ilfz sahillerinde torpillere ~ban bafı~ar, . faah1et aç~ fıraat hikı.m olan bı~ devi~! için denisaltı afdka g6.·dfJ bıldi_rıyor . • • zed olmadığı aıikirdır. lnklr edile- çarparak. batnuıtır. Vapurun mOret- lıold~ ... nifak _me~or. eemısı derecesınde bır tehlike teşkil L d . . Rırletlk Amerıka bOyOk elçısl Ste- mez ki Tanner Sovyet - Finlindiya !<batı, bır ltalyan gemisine alınarak Bulaarutan, mahte\f apWi n lra-etmediği de söylenebilir. M~yin mu- on r~, 2 (R~dyo) -. ~üyük Brı- ınhardin B. Molotof tarafından kabu- müzakerelerinin akim kalmasına ae _ kurtarılmıştır. rekterais bir poUtika içinde, baUD harebeııl, denizde ırlfrilla muhareb•· tanya hükOme~, harp ıotıkr~zını pi- IOn~ d~I'. olarak afağıdakl teblfi' neı- bep olmuıtur ve olmaktadır. EIO>r bıı lttaa7a:ra, ..._ Alaaaa7a7a, ..._ ıine benzer. Şurada burada asayi ·i :~saya çık.ardıgından berı, hır hafta redılmıttır: müzakereler Finlandiya tarafından ilk Ç , .. ltal7a n lramtalanna te.eectlla et-
bozar. Taarruza hedef olan devle~i ıçınde 9 mılyon sterlinlik hissenin <a. Cumhurreisi Ruzvelte, talimatı üze- devrede olduğu gibi B. Tannerin !ıti- arpışma ya.anmış! -...ıir. H ....... IJol _......, ... 
veya olmıyan bitaraflan lzru eder. tılmış olduğunu tesbit etmiştir. Orta rine Birloı;ik Amerika büyük elçisi B. raki olmaksızın Pasiviki ile idare edil- Budapeşte, 2 (Radyo) - Macar a.- allaldi dip1-.W. arbk •'-7Ukıı 
Fakat harbin neticesi üzerine büyük smıf .halkı~. da bu ~i'."'".ıeri mübayaa Steinhard tarafmdan vaki olan beya- miş plsa idi her halde ,.yanı kabul Uir iansı. Kut.enva hududunda Macar cleclltbııı'• lür talılr halindoıllr, Çlla
ölçüde müessir olmaz. e.de~ılm~s~ ıçı°. 15 Flı~lı~ ve beı ster- nala cevaben B. :Molotof Finlindiya anl11<ma ile neticelenecekti. Fakat Sovyet kıtalın aruında çarplfDlalar idi, ~u-.ıı-ıa ,_...__ _ 

lngiliz milletinin maneviyatı Qze- lml.'k mı Ilı mudaf aa ıstık razı hisse - hidiselerl hakkında şu izahatı vermiş- Tannerin müzakerata iştiraki, iti oo... •uk?buldutu hakkındaki haberleri lrallil. htllrilm ·---" ..._ 
rine yapacağı tesire gelince; bu, an- lerı bastırılacaktır. tir: muş ve muhtemeldir ki Paalvikiyl tekzıp etmektedir. ~ -ı.rı" kalana ar-.ı. 
cak ingilizlerin, Almanyayı mağliip * • . B. Ruzveltin Finlandiya halkı ve şe- mustar mevkide bırakmıştır. Binaena- -=*=- 1

91

zlenen ~ •e~a yo.lun ~timall•, 
etmek noktasındaki azimlerini tak- H il d hırlerinin hava bombardımanlarına leyh Sovyet birliği Tanner hük6metin- T k • herkeale •1'• seçmmek Sl°W ..... 
viyeye yarıyabilir. lnailizler, zorluk 0 an a maruz kalmamaları temennisi Sovyot den iyi birşey beklememektedir. I 0 Sim abidesi ha .. daa ı.;.. ~ -'~ •ha-.ıa karşısında yılan bir millet değildir. u • / hük6metine hitap etmesi bakımından Bundan maada Finlandiyada Kuu- B k 1... 

7

•r •e~me~tedır. B~h, 
Mücadeleden kaçman, bir türlü bar- narcıye memur arı, bir suitefehhilm neticesidir. Sovyet sinenin riyaseti altında bir halk h·;. Cf O yere naıcı/ Bala~ ınyaaet- lıu ~ iaala· 

bi kabul etmiyen ve daima tedafüi A 1 mart casuau mu i d ., tayyareleri şehirler üzerine ateı etme· kOınetinin teşekkül etmesi vaziyııte mü edilece/r mak üakinl :roktar. Bulaarutan, Bal-
vaziyette kalan bir Almanya karşı- 1• mişlerdir. Ve buna niyetleri de yoktur. him yeni bir &mil getirmekte ve Sov- 1 ta ~ ...ı.a lıulacak her haaal lılır sında İngilizler de yumuşıyabilirler- Londra, 2 .<Radyo) -- Holla~da - Sadece tayyare meydanlarına at•~ et- yet hükümetine ortaya ıkan buhrn- ' .•bul, .

2 
(Tel.efonla) :- Hazırla- ha<I_ '"'. ·~ lraraapl.ı.taa lraadiliıla d~. Şimdi can dam~rlarına indirilen dan alman bır habere eor~ .h~rıciye mişlerdir. Zira hükümetimiz Finlln- nın muslihane ve memn!niyeti mııcip ~:ı;,,~ır ~'."°1'?"~ go~e Taksım ıney~nı ~oh...ı. .... pa

7 ~ ~ bır darbe, ineillz mılletini fahlandır- nezaret.• ~emurlarından bırı ıle ka- diya halkının menfaatlerini her han&"i bir hal ou ... tine batlanacağı ümidin! . um et abıd .. ı ~yaspa111:a gıden ~ f~ .-ıı.ı. aldaa.,... ~ ... mıştır. lneilizlere tercüman olan baş. mı v~ ~ktısad nezareti memurların - diğer bir hilkümet kadar düşünür. Bu- vermektedir • )olun başına nakledı!"'.""' ve abidenin Ç~ ldlçlik .~ .. hor ldlçll-
vekil Çemberlayn geçen gün söyle. dan bırı, casusluk suçundan yakalan - nu Finlindiyaya sekiz bin kilometreyi e?"afına sütunlar dıkılecek, üzerine tll ~k -. ~ --diği nutukta demiftir ki: mıtlar~ı_r. bı~ kubbe oturtulacaktır. Bu proje, ı.lmitı - milNana cılar 

-Bu barbarca usule müracaat e- Harıc~'.e .memuru, ecnebi bir mem =- mım.ar v•. m~tehasaıı Prost tarafından !ara~ .ı.... ~tir. 
derek bizi iaşesiz bırakmak ve böv- leket reJımıne temayQlil olmakla ma lngı·ıı· z gemı·ıerı· tasvıp edılmııtir. iki •7 eYYel bar Lehiatan, pni 
lece boyun eğmeğe mecbur etmek Ü- ruftu. ,.rk cephesi ......ıı. O ,,,ı.wı.. lür 
midindedlrler Buna muvaffak ola - * Namık Kemal ıarp cepheai 76k•ldi. Ve OD1I timal caklarından katiyen korkmayınız. D • h deniai ile Olqanuun fartmah mla-
Alman tahtelbahirlerinin hakkından '":eru reısicum uru iki Alman vapurunu yakaladıldr. 3cü ihtilali yapılclı nadaYehaYalarda•narcepheleria nasıl geldikse, milmatuılı maylnle _ Lıman, 2 (A.A) -R. Manuel Pra. • .....a.& takip etti. Ent, hakilıat ı.u-
rin hakkından da releceiiz. do 1939 dan 1946 senesine kadar gemJ SÜ Varisi tarafından batınldJ İstanbul, 2 (Telefonla) - Namık d~ 1 Ok,.anmlarcla bile harp Tardır. 

reçecek müddet için Peru Reisicum- . . . 
1 

Kemalin ölümünün 51 inci yıldönümü Şimcli de bir Finllndi7a cepheai si· 
Çemberlayn, asla övtınmiyen, dai- hurluiuna seçilmiştir. ~~dra, 2 (Ra~:?> - .. Amıralıık da· ıretü:'.l mü~tür. münasebetiyle bugün Oniveraitede bir ~. Bir kaç ay, bir aene aoara , 

ma ölçQlO söz söyllyen bir devlet a-
11111

•

1111 

ıresımn son teblı~ıne gore; Sofyarus Dığt>r bır Alman gemisi, inıiliz de- ihtifal yapılmış, edelı"yat profesörü halt& ~arm. öMir,U.. ldlçük cieyJet· 
damıdır. Binaenaleyh bu sözlerinde K ve Elsek adındakı Alman vapurları, n /. tayyareleri tarafından görOlınU~ B. Nihad ve talebe tarafında N ık lerin oturtluklan diler aaha1aNaa 
hiçbir mOballia ollDadıtı kabul edi- anada ~ 1 ~ :tr ~imal denizi istikametinde seyir eder- ve A1ı11an vapurunun !'aptanı, muret- Kemalin vatanperverli~ · n edambt top, tanare aiirilltillelti ~. 
lebilir. k . ·1· h ·1 • f t • 4 d . . a•Dl ve e 

B
. h b ıer en !ngı ız arp. ıre.~ı e~ı tara ın - co!l. t sa~ ~Hara indırer~k. vapuru kudretini tebarüz ettiren nutuklar ira1 c:atmı kim temin edebilir? 

Almanyanın kaaunsuz hareketi, .r ava ö"üğü teşkil fan y>Kalanarak, ıııgılız lur.anlarıııe torpıllemıttır. olunmuftur. Ba ••alar u., timdi tba1 .ı..ı.t· 
ineiltere ve Fran!181lın mukabele bil- ediyor ar =00=- leri ....... hariç, - A-p .. 
misillerini davet etmi§tir. Bu muka- Londra, 2 (Radyo)_ Kanada na- Ed t • tk Belkaalara mtialaulnbr. Gerek ~a-
bele bilmisil de billndiii gibi Alman mına İngiliz hava kuvvetlerindo! b"r en 10 nu U Çemberla. )'n ai, ıerelue ilctiaacU atlfua sa,.ı..s" menıeli eşyanın mQıaderesidir. Al - bolük teıkil olunacaktır. Ru bölüğe ........tıar, lıa ili eaha71 illa_..,. manyanın mayin muharebesiyle ingi- kaydolunmak üzere Kanadadan yüz- DalaJiyeyi teylden çe daha lıarüı lılr taaP< al- al -
liz ticaretine indircliii darbe ile ingi- lerce tayyareci Londraya &'elmiştir. Fransızlar, nama.rwiôp ve dünyanın bir natu L ı·rad attı• aıaldacbr. Almaa7a, Framıs . ....... 
liz misilleme hareketinin Alman ik· Bunlar, tOccar eemiletinde tayfa .,_ 5 R alıloka-m tiWotl O. '"1?Lonlwm • tııadiyatı Uzerine yapacatı tesir mu- fatiyle denizleri aşmıtlardır. Şimdi CD mükemmel ordUSUQa malı•ktir Londra, 2 (Radyo) - Başvekil muhtaç ol.tutu harp" İafe _...._ 
kayese edilecek ol•ru, Almanyanın lntıiliz hava ordusunda binden fazın Çemberlayn, bugUn avam kaınaraaın- loriooden lür ıa-mı elde·- !da 
daha çok zararlı çıkacatına şüphe ~anadah vardır. Londra, 2 (Radyo) - Dömiııyı>n- r eni lınştı.n silaha sıtrıldıklarını giir- da bir nutuk irad etmiş ve Fransız cenuba doin tas~"k 7apmak mecm-
yoktur. Esasen Almanya iki aydaıı- lar nazırı Eden; bugün intihap daire- me•••k ıçin, haydudluğu ve cebri yıkın batvekili Daladiyenin dünkfl ııözlerlni ~ ....._......... 
beri müthiı zararlara utr&mlftır: ten kurtulmanın temin edeceği ;rtb sinde bir nutuk irad etmiş ve garp rnya kadar harp edecetiZ.• teyiden, cebir ve fiddete son verilmek GBrtUıı,,..r ki. ldlc&k a1-1ı f& • 
Alman ticaret scemilori denizlerden fade, gemileri içinde Alman eşyası cephesinde gördüklerini anlattıktan Ded:icr. için harp edildliinl ve nihai zafere ka lıotlala ı.c:.11ileri -.. W-ltdo ı0prülmüşt11r. Alınanfa bitaraf ıre- !afımak suretiyle alacakları nakliye .. nro, Fransız ordusunun, namağlüp _ dar mlfcadeleye devam olıınacalmı .. bla7 bla7 Ü ~ıw •• 
miler içinde harbe yarıyacak olan ücretinden çok fazla olacaktır. Hu. ve dünyanın en mükemmel aBkeri ol- G söylemiıtir. El-Balk•••.._, tam biı- pmr ._ak-
hiçbir eşya celbedemtfor. Şimdi de l1u Almanya, kanunauz hareketiyle dutımu söylemiştir. alip Elgani lueliaıle ... _.. 11--.ı. ...... 
cenubi Amerika, fimıll Amerika, lna11tereyl ve bitaraflan ızrar etmek- Ede"; ingiltere ile Fransanın. d• - D . nırlana, - ı.&ı.ı'm olaa --
Çin, Japonya &"ibl pJyu&lar da Al - le beraber. neticede daha çok zarar vamlı ve .>r•••·te dayanan bir sulh icin 6vız kcıçakçılıfıda Fransa ayanı na Dk ,,_... ..... ..._.. --
ınanyanın ihracat e1ya11na kapan .. •ören kendisidir. Üstelik yolcuların, harp ettiklerini ve tecavUzü ('rtadan mı yapıyor mU 1 ? o l d" h,._ı_ • k . bulaltlllrler. 
Dllf oluyor. Açılan botlutu lnrlltere, çoluk çocutun ve kadınların canlan. kaldırıncaya kadar silAhı bırakmıya- · • 8 a ıye uı<Qmetine ah r Orlaan Rahmi GÖKÇE 
Fransa, Amerika, lta]Ja ve batta ja· na karp söıterdii'i bu kayıtaıılıkla wlannı söylemiş, şunları na.ve et - İstanbul, 2 (Telefonla) - Pera.pa- ekıer:yet'e itimad reyi verdi Mıa1 d I 
Ponya dolduracaktır. Binaenaleyh herkealn inaanlık blılorlnl rencld~ et- mittir: . las oteli sahibini dolandırmak suçun- Parla. 1 (A.A) - Ayan mocllal sa ere o anan Al· 
ltaJya •e jap007a, ehemmiyetli tıca- mıkte ve dDnya efk&numumlyeomln - Frıınsız aakerlerı, sonuna kadar dan muhakemesi ırlfrülmekte olan aerl bir maıakereden sonra hlkGme- man oapar/ar t.ı plyualannda Alman rekabetin• umpatlıılnden mahrum kalmakta · harp etınete azmetmişlerdir. Cophe- B. Galip Efgan! hakkında Ayrıca d6- te tam qJlhlyet veren kanan Jiylba- Lo d 2 (Bady ) ı 
den kurtuldukları clhotlt memnun o- dlJ'. do ken~lleriyle eörüıürken: viz kaçakçılığı suçundan da buııftn anı 28 rey• ka11ı 219 reyle kabul lan :ı::.:n1ıer1 141':u, - Barblıı bat--~klardır. Her. l&14a bu ıekQet~ A. f. UMD -· lirmi sene sonra çocuk\arımıım muhakeme edilmiftir. letmittlr Al 

11 

n 

1 

ton hacJlıinde . ... • • man vapuru mı.ıaaden edilmfttir. 
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f;ahffe 4 (ANADOLU) 3 Kinunuevvel 1939 PAZAR 

MONIH SUiKASTI llR AD YOI . .. --- ,.._ 

Almanlara, ln~ilizlere 
ve Fransızlara göre: 

12.30 
Bugünkü program 
Proğram ve memleket saat 

Dünya matbuatı 
Finlindiya 1 hinde 

····~··••! ı -Matmazel Margarit de Sol yapmıyordu. ninizi patlatırım!. .. Sen, bana, ve do- canın bir kaç parmak genişliğinde 

2 
............. ,.......,...,.,._,,....,• . ....,.'YV'ş..._,.~ b • l\largarit genç ve &'ilzeldi. Zayif Nihayet meçhul şahıs : layiaiyle teıkilitımıza tuzak kuru - olan parmaklığın üzerinde yan otur-

1 ncl U e• ve uzun boylu idi. İncecik dudakları - Madrahal. ikimiz yukarı çıka- yorsun!... du. 
• sararmış olmasına rağmen, normal hm, konuşacaklarımız var, localar· Şakinin ufak bir hareketi hayatı- Madrabal de ayni vekilde karşısın-

• • ve güzeldi. Çeh~esi.~de mevsimsiz bir I dan birine oturur, serbe!;tçe konuşu- na mal ol~ca~tı. Fakat şekavetle ?a d~ yer aldı, v.e anlatmağa başladı: 
····-~~~~~~~~~······~._,,... yorgunluk eıerı goze çarpıyordu. ruz. yatını aeçırmlŞ, ve buna benzer bır- - :Margarıt çok zengin olan aris. 

t k" 1 k , k lkt . Bununla beraber bilyük mavi gözleri Ded" k' .1 b b barın açık çok hadiselerle karfllaımıı olan tokrat bir ailenin kızıdır. 
- 2 - gaye sa ın ° ara a) aga a 1 ve· gayet cazibedar, vücudu muntazam ı ve şa ı 1 e era er Madrahal istifini hiç bozmadı. Meç- - Bunu bir .ka~ defa tekrar ettin. 

Fakat alona meçhul 1&hsın gir- - Müsaade buyurun da izah ede- ve· ahenkdar bir kızdı. Etvar ve ha- sdalbo'nl unak çbı~tı.l Her tar.afdı.1kontrol e- hui şahsın, bu korkun" hareketini Anladık artık! Bununla nasıl tanıa.. 
· ] h · · ) · · e ı ece ır ocaya gır ı er Y ••• ,.-me ı) c, çe resının so muş rengın- yım... . rekatındaki incelik derhal nazarı . · . harikulade bir metanet ve sojuk - tın? .... 

den telaş geçirdiği anlaşılan meçhul Dedi. meçhul ah ı. hu usj bır oda- dikkati celbediyordu. Elbi eleri ga- -. Bu dılbcr kızı, bu akşam hıma- kanlılıkla karşıladı. . 
b"r kadın bulunuyordu. Ve derhal a- ra aldı, kapı) ı kapadı. yet ucuz kumaştan yapılmıştı. Ahlakı yemız altı.na. almamış ~l~~l~dı~.' Mu- Nitekim dudaklarında canlanan - Dün akşam yalnız başıma dola-
) aga kalkmı tı. Bu e!l'are.ngiz mu • - Bu kadın ) ilk k ve aristokrat . . d 'k ve kibar b" kı hakkak kı bır daha yuzunil gormck b. t b il 

1 
. şıyordum. Çarşıdan geçerken bu kız 

h"t ıçı d b clenmiyen bir kadının bir aıleye men uptur. Anlıyor mu - ~~rı~ e, .naz~u Çehr.eıdnin ır ~ imkanı kalnuyacaktı. Zavallı, fakir ır eB~~ m e.. d . d d" asa birdenbire karşıma çıkb. Ufak birse-
m \ cud olma ı meçhul şahsı şüphe- sun? ıssı verJy-0br"ra.z elemlı' ı'dı" uFmukmt düşmüş .. Fakat ilmi, irfanı yerinde b - ıh Aka~ r1ıca e eBnm -ruen~ 

0 
• pet içinde mey\ e at~ ordu. Bu gu l 

' . . . manzarası ı · a !l . k D . k t b d k ınıza a ım o unuz. uyu ... - k . . 
l düştlrmuştn. Bunun üıerlne ıaki- Teşkılatımızın hır 'e) a bırkaç ka- il lllğ" . vnakını ka'-'betm .•. hır ız.. aha ıl temas a en e ço t 1 ! A b tahr"k eden şu··p ızın meyve satma ı nazarı dıkkatı-

ı d g ze mı, re iJ emış~ı ... b' . fb b kt ura ım ... sa ınızı ı , . . . . . 
ı rin reı "ni çatırdı. Ve: dına ihtiyacı vardır. Kadın o ma an ıyı ır m ı a ıra ı. h 1 . . . d kı aziyeti . mı celbettı. Laalettayın hır mü terı 

- Madrahal, ne oluyortız? Bu ka- muntazam bir ekilde faaliyete geç- Meçhul şahıs, ayakta bekliyen gü- Madrahal böylece söylenerek be - h? erbı.nızı uy~nl ırand zın iv tac _ nı, gibi yanına yaklaştım 0 anda işirrı 
T k · · d k'I · k d' d ıç ırşey gız eıne en an a agım. . _ d n kimdir? Bana haber vermeden mek imkanı yoktur. B naenaleyh a- zel ızın kafasının ıçın e ı erı es- yanı mazeret .e ıyor u. B k _ k 

11 
d H yoktu. Boş gezıyordum. Şu kızcagıza 

bu kadını, burala nit;in ıetirdin? liin yardımı ile kendı ine emniyet ve kin nazariyle keşfetmeğe çalışıyor- Fakat meçhul şahıs, l\Iardahı.lin u ızcbeagı.z 
1
ç0 •• 1~inava ı ır. arp biraz aUil.a gö tere) ım -dedim- ve 

. . t k tb' k d lk' r ... - il b -1 . k d .. t rt il l 1 k b"J münaıe tiye .... ı amansız gaza- . "b" 
nu elahiyeti kim verdi? itımad ed.ilebilecek arı o ra d ır. 

1
a- k ~· / :_ ını ado•s n.e. adg ı~ a~a or md a pa\ at a

1 
rını;\ b'.u: : e 1 ~sdmıyor- hına uğramış, fakir dil§lJlfiştür. bir mil~erfı. gıtıı l anına ~ nklaştırrı • 

\ z fen'n inccliklerlııe ve afır dına malık olab ld"k. Mü aa enız e, oı ı u.r o anın ıçın e o aşıyor , u. an a on ce ın e sag e ın ~tut- n· ı.. la 1 haı tu Meyvenın ıya ndan bah ederken , 
- · · kd' · b k l 1 h l d"lb · h t • tab b" d b" kt" ıyerea mec; u 18 n ° rmasını tlf b" d b" · d" t" n ur etine vakıf olr.n 11leçlıul şa. çagırayım, ve zatıalınıze ta ım e- lan a ıı ar a meç u ı erm :ı - ugu ancasını ır en ıre çe ı ve b Jtl d' la ı r en ıre ÇC\ ır ım. Nezake ı , 

asabi b"r lisanla komite reisini del im. rekatını tecessüs ediyordu. namlusunu yıldırım sUratiyle şaki - e e ı. kibarlığı, etvar ve harek ITlılaki In-
id etmitti. Rei , odadan çık ı ve derhal meç- Fakat o, sakin duruyordu. Şüphe nin beynine da~·adı. - Anlat, bakalım! 1 celık, doğruı:m, beni meftun etmişti. 

t .Jıdrahal teliı ı~termeden hul kadınla beraber döndü uyandıracnk en ufak bir hareket bile - Kımıldamo. -dedi- yokıa bey- :Me~hul ıahıı, bunu ıöyledi ve lo· -~De\ am edecek-
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_ 1!~! ?.,: .ahi•~•?- 3;~k 0,!r.!. af 
1t 0 v yet us y Q Zey!!~~~,b~'~.~~~~~.~~atçılar GaJ:etelerde münaka· 

filosu tarafından bombardıman edil- 1 Sovyet Rus kıtaları, şimalde Petse- birliklerinin teşkili için tcabeden ha- falı yaz.tfar yaz.• 
ru:ştir. jna limanını yangın bombalariyle yaka N h •• k ,,. t• d h• b• • zırlıklarını bitiren İstaubul mıntaka k/ 

Bir Rvs krımızöıii yttl'almıdı: rak bura!4ını Finlerden almışlardır. OrVeç U ume 10 en iÇ Jr arazı ticaret müdürü B. Avni Sakman, bu- mıyaca ar 
Helsinki. 2 ( •. A.) - ltimada de - Duıadan •kilen 800 Fin askeri, gece J b d b } günkü Bandırma tr~niyle lstanbula İstanbul, 2 (Telefonla) - Yanlı-ı 

ğer lir ka~ naktan b:!dirilıl:••:nc güre karlı füıglarda zahmetli bir yürüyüş- ta e in e u un ma mıştır hareket edecektir. kitap meselesinden dolayı ba1Iı1an 
So-.; yeti erin 8,60U tonluk Kiı ov kru- ten sonra gece baskını yaparak şehri Oslo, 2 (A.A.) _ Norveç hariciye hiçbir arazi talebinde bulunmadığını * son mUnaka§alar, gazetelerde şid .. 
vazörüne Fin unrliy:ı batar.}aları t~ua- tel~rar ~~lmışlar ve Ru:-;ları pilskü:t- nazırı ecnebi memleket _ beyan etmi§tir. Mezkur haberlere gö- / ngi/iz tahtelbahir/eri detli tekiller almıştır. Muallim!erin 
fından atılan obuslerle ~sabct_ ~a~ı ol- müslerd~r. s.o~~·.ctlcr, R~yn :e. S~yı~ - lerde şayi olan haberler hilafına ola- re Sovyetlerin Norveçin şimalindeki N t . d"I k gazetelere beyanatta bulunmaJım 
ınuştur. Krll\ azör kendı ve aıtı ıle u- kan şehırlcrını ı~gal ettıklcrını bıldır- rak Sovyct hükumetinin Norveçten üç limanı istediği iddia edilmekte fdf. orveç e ta mır e 1 ece gazetelerde münakaşalara iştirakler~ 
zaklaşmağa muvaffak olmuştur. ınwktedirler. 00 _ Londra, 2 (Radyo) - Çarşamba Maarif Vekaletince menedilmiştir. 

Ihıa limanı zaptcdilmiş: Hamlın kale ·ine denizden yapıl:ın Ti Vı k •ı • • günü kısmen hasara ujrıyan bir İn- OOH D 

Mo<ıkova, 2 (Radyo)_ Rw; orclu- b?mhardıman akim kalmıştır. Finl~n- ı·caret e l ımız giliz .~:nizal_tı!ını bf~ Norveç _H~anı- "rQfQre• L Q 
lan, Kareli ile Peçamo mıntflkalarında dı.} a tebliği, kaleden açılan top ate<ı·y- na goturen ıki torpıdo muhrıbı geri ı ~ ~ ;-( 
ilerllemekte de\am edlyor. Lina 1ima- le Rmı harp gemilerinden birinin a~ır dönmüşlerd.ir. Tahte~bahir, Norveç Madalaa hava ve de· 
nı, harpsiz ıaptoıunmuştur. )nraıanarak battığını bildirmektedır. Du·· n gece radyoda t·ı car ,,.ı vaz·ıyet·ımı·z tershaneıermde tamır olunacaktır. • , • 

Ruslar niktl madenleriııi t•le geçir- Kareli rnıntakasında taarruza ge - nız nazır/arı/e konUffp 
diler: çen F~n kıtaları, Sovyet'.erin :ı6 tan- h k' d f "d I b. k l Fr.anıada 4 ·$ t!Ocuk /u Bükreı, 2 (Radyo) - Başvekil 

Pari~. 2 (Radyo) -1\loskovadan a- gım ve birçok askeri esır a1 dık1arım a 'kln a a\' a 1 Jr OnUŞffia yap 1 • T • • Tataresko, bugün milli müdafaa, ha. 
lınan haberlere göre: Peçamon P iş- Finliler h:Idirmekteclir

1
er. Diln 13 Rus -Baş tarafı 1 incj sahifede_ mek istiyorum. osk er fer terhıs tdı/ıyor va ve deniz nazırlarını nezdine da. 

galiyle, Kanada ve Kaledonyadaıı son- tayyaresi düşilrülmU,tur. - Sayın dinleyicilel'im: 1913 senesinden her; tatbikine baş- Paris, 2 (Radyo) - Bu ayın 15 in- vet ederek, uzun bir konferans ak • 
ra dünyanın en zengin ~likel madenle-, Sovyet Ru!'ya hükfi neti hucluddn Diye başladığı beyanatının başm- lanan klering ve on<lan sonra tatbik de bu senenin muvazzafları silah altı- .deylemi~tir. Uzun süren bu konferan· 
ri Rusların eline geçmış. bulunuyor. Finlfindiya füıilerindPn Otofoisinenin na ikinci defa bu ş kilde dinleyici - olunun ve bazı me!'!?ll'ketlcrle ynpı- na çağırılacak ve buna mukabfl dört sa, erkim harbiyei umumiye reili d• 

l'ilz bin lı·'şi hicret ettı: . . 1 reisliğinde gene fisilerd n milrekkep erine izahat vermekle en zevkli sa- lan takas muameleleri, ithalat eş- ''e beş çocuklu olanlar terhis edilecek- lttirak eylemiştir. 
Helsinki, 2 (Radyo) - İkı günden- bir hükumet kurmuştur. Sn\") et hii - v.tler yaşadığını ve bahtiyarlık his - yarr.ızın kıymetini yuk:Jeltmişti. llı- tir. 

beri şehri terkeden halkın miktarf yüz kQmeti, Finli asilerden mürekkep bu ettiğini söyledikten sonra demiştir racat mahsullerimizin, cihan piya- *·---
b!ne baliğ olmuıtur. Dün, geceyi so - hUkfimete (halk hükumeti) unvanını ki: sası fiyatlarına uymaması yüzünden Ş:>tan cephede 
kaklarda geçirenler çoktu. Heyecan, vermiş ve bu hükumetle müzakerelere - Bilirsiniz: ki, iktisadi her hAdise 1929 sen€~İne kudar Ame!':l;aya yap- . ~ 
gittikçe artmaktadır. girişmiştir. ve tedbirin , piyasalar üzerinde ol- tığımız ihracatın yüzde e!Hsiui tetkil Pa~-ı•.' 2 (~adyo) - B~şvekalet 

VJnf Mori ,ehri, Rus tayyarelerinin Rus ordusunda isyan mı başladı 'I duğu gibi vatandaşlar Uzarinde de eden tütün sorı senede yüzde dok~a· muavı~ı • K~mıl Şutan, buMgun garp 
attıkları bombalardan çıkan yangınlar . . tesideri vardır. na b 1.• 1 , d'. 3 hracatınrnı: '-'ÜZ cephesını zıyaret etmf§ ve ozel cena-

1 
Helsınkı '> (P.ad ·o) S vv t ta\' a ıg o m lŞ. ıg _r ı •., 1 . ti 

neticesinde ateşler içindedir. . 1 • B' .. T. .): -._ 0 
•• e. · - Ticaret işlerimizde alma1\ta o:du- de ona dUşmüştür. Balkanlarda tlltlin unı gezmış r. 

.. . ) are erı, nza, amu ve dıger ıkı şeh- - . · ı Af 1 • • 
Ruslara gore vazıyet: ' . b b d . . A • ı;-uırıuz tedbırler hakkında ~iZ ere 3- mübRyaatında Amerikalı alıcılnrın manyg ya nıcı 1 

Al h rı om ar ıman etmışlerdfr. Fınlandı- . 'k · ı 
Londra, 2 (Radyo) - ınan a - d k" büt" . . . çık ızahat vermek, en bllyU vazı - karş•laştıkları tazı zorluld:ır, thtUn .. 1 1.. •

1 
J• 

berlere göre Finlandiya cephesinde ya ka .. ı ~~ gazetecıler, ~all.ıne gıt- femdir. Geçenki sözlerimlıı umumi ihtiyaçlarını memlek,~t!nıızdcn te - l11USf e .n e11e Varı me 1 

o 

Kahreman lngilis 
ıemicileri 

Londra, 2 (Radyo) - A man 
tahtelba'1irlerinin batırılmasında 
muv&fakiyet gösteren Uç İngiliz ti -
caret •emiıi kaptanlan ile bir ge -
miclYe mtraaimle Britanya fmparıı
torlutu madalyaaı verilmiıtir. 

harp devam etmektedir. Leningrad mek tuzter~ 1 ır ~apurla HeJsınk~den h~- efkardaki in'ikaslarını yıldırım tel - mln etmelerinde an•il oluıı. Fakat Londra 2 (Radyo) - Sabık domin 
A • • k A h re e e mı<ı erdır. Kottekada hır fabrı- 1 ld ' 

nuntakası crkamharbıyesı, as erı a- k t . . "-' 1 graflardan başlıyarak alma da o u- Amerikadan ithalatımız zamanla art- yonlar nazırı (Emer!); bugün bir nu- /ıngı.llere 
k A A h d b' t bı·- a a.}Jare er tarafından bombardı- • 1 d B d . 1 re at hulasası akkın a ır e ıg neş a·ı . . . gum mektuplardan an 11 :m. un - mış. bunların bedeller; zamanın a tuk ırad etmfı ve A manyanın, IOD za-

r t . t· \man e ı mıt ve 13 ışçı telef olmuştur. 1 b' . . . b' kt . .. w • • 'lı ıt . t·-· t ilk' . e mış ır. _ Buzlu Ok. !!' ; , ar, ız~m . ıçın ıre~ ışı. !t.. A .. odenmediginden şımcı. takrı en a. ı manlarda takıp et ıgı ecav z ar sıyn- R J b • • 
Bu tebligde, Sovyet askeri kıtaları- 1 • • !an.us .,ımal. sekenes.nd~n Şımdı sıze Amerıka ıle tıcan mn- buçuk milyon dole··a ~aı g bloka set yüzünden dünya sulhünün n::uııl OmG1'YG a n ır flr' 

h A t 'ki . p t nrçok Fınlandıyalı şeh•rlere gelmıs- b d 1 1 · · · t k · I ld w • • ı.. • // j • /d r.ın arekata devam e tı · erı ve e sa- t' . ~ . ' ' . \ a e e erımızı ar ırma JÇ n a ıgı- alat·ak hurnle gelmistir. Bu ha!. A - rarsıldığını tebarüz ettırmıştır. Ye tin p f r O f!1 ftl (! t 
no limanını işgal ettikleri bildirilmek- ıdr. Fın.Ia~dıy." - No~eç yolu, hıcret mız tedbirler hakkında iznhat ver - merikan ithalatımızı sok znrlaşt:r- Emeri Almanvanm bu sıyaset! da- Lo d 

2 
(R d ) 1 ·ıt h · 

t dl 1 e en Fınlandıyalı kafılerle doludur A , • 1., ' • w • • ...L.. 
1 

n r~. a yo - ngı ç.r~ u-
e r. p . 2 (R d. ) H . . · makta mühim fedakarlıklar.a ıtha u~ l•a evvel malum oldugu ıçın, bu ~ve· k· .. metı' Roman,·adan aldıx.ı me\ncJın 

K li t k d D Zaravmı t arıs, a .}O - av<ts a3an~ı .. k' . b ı. t .. .1 k. t d·-· u • • 6 
are mm a asın a o n a b'ld' . !ardır. ) apanları na muş ·üt vazıvettc :rn.~ e mustemleke verı me ıs enme ıgıı:ı kli . . 13 ki' m·s· h "ret 1 ı·ş 

k . ı ırıvor: . . na ıçın , na ıye ge ı ı acı n -
asında Sovyet askerlerı, hududun 25I S ·h b ·I . .. .. .. • . Söylendiğine göre, Molotofla Oto. makta ve getirdikleri malları b:mlar c:ıöylemiş ve şunları ilave ey!~mıştır: . 

k·ı t .1 . . in d L on a eı eıe gore SovJ eu askeılerı k . . d . .. k 0.1 k f' t t ~ b J 1 Al il t I k l' · tır. ı ome re ı erısıne varmış r ır. a - d . , , ozının arasın a bır mute a ı rar- .} ükc:ıe 1.} a a sa maea mec ur :a - - manyaya m seme'.:? ver mı~ . . . 
doıa gölü mıntakasında jakli istasyo-,arasın a ıs) an çıkmıştır. dım paktı imzalanmıştır. Finlandi - maktadırl:.ır. olsaydı, bugün vaziyet d~tı3 fecı f..llnr· İngıltere, A!1tra petrol şırket 11 11 

n K ı f k. h · · 1 d'J · t· t ·1 tt·- · 'dd" ı · z· Al bütü b :.~t bu seneki bütün istihnlatını satın .,• u ve e e a ı şe n ı~ga e ı mış ı.r. Paris, 2 (Radyo) _ Molotof, ·eni yayı em_sı e ıg~. ı. ıa o un an ye~ı V.:?kil, buııdan al~· ~·l•<li ay en•el du. ı~a . ~anya, n u mu.,.em-
Kıtalar, Konskov demıryolunu takı - k b' d T . b 1 ~d hilkumetın, komun12m esasları daı- Am "kadan 'thal 0 .• 11 :ıcEı'· otomobil lekelerı şımdı birer müstahkem mevki mıştır. 
b .1 .1 k d' 1 ı a ıne e anerın u unmasın an . d h k t d _. h kk k erı ı • •.. •· --- ** 

en .ı e:ı e~e te ır er. ·. . ı dolayı Finlandiya ile milzakere!en• resın e are e e ecegı mu a a - radyo ve saireden ML\h'ın gümrük h.11ine koymuş olacaktı.• •• 
Fınl~ndıy~. kıtaları, ıımaJ cephesın- girişmek istememiştir. Halbuki Ta - tır. . . . . .. . . resmi tenzilatı yapıldıit halde r.1tsela A/ Kose Jvanof 

de gerı çakılırken kasabaları ateşe 1905 d St 1 .. Ç l ti Nıtekım, ~ enı hukOrnetın hUktim- bı'r otomobil için iOO Ura faı!a beciel manya 
] . d ner , e a mı arın zu m n - ld - h d 'f l"kl 1 . l • · 1 

\'ermekte ve halkı ce~ren ye~ e~ın . en den kurtaran adamdır. ran ~ ugu sa a. a çı t. ı_ er e saır istendiğini, bunun sebebi, ithah\tınllı Bitaraf l Jrı yeniden taz• ta ya sefıri e konuştq 
çıkarıp göstermektedırler. Fınfanc1ıyal A ki 1 gayrı rnenkulleıın taksımatına de.ı;.- karqısında ihracatımızın 'nkic:af u<k· k b , d S f 2 (R d ) B k"I K" 
~- l . S t t ) . k Cı 1 manzara ar } } '· l t v ' • yi a aş a l O ya, a yo - afVe 1 OS 
... yyare erı, ovye ayyare erme ar- H ı · k' 2 (R d ) H b 1a uaş anmış ır. memesi oldug-unu sö'-'lemiş ve del'\i!ltir t f b il •t 1 b r ·~tiri · 

h e sın ı, a yo - ayat tis- . A • " k A . R J • ır p . 2 (R d ) B"ta af k . ak vano , ug n ı ayanın u "' 
şı arekete geçmek ~eşebbüsilnde bu - biltiln durdu, ollarda ebeve nini Me'/ru .Fmlandıya. h~ u~etı, ll~- ki: arıs, a yo - ı r .. a~n kabul etmiş ve kenqisiyle uzun mild-
lunmuşlardır. Karelıya mm takasında . .. Y Y Jarın 11letı olan bu hüku.ınetı asla ka- !ardan alınan son haberlere a-ore, Al- " 
Yapılan hava muharebelerinde Fin kaybetmış yuzlerce ç~cukların, peri. le almamaktadır. - Binaenaleyh iki piyasa arasııııi:ı- manya hükumeti, bitaraf devl~tleri de. konuımuştur. 
ta . 1 • S • t t . 1 • t şan dolaştıkları ve aglıyarak melce Paraıütle inenler eair ed ildi: ki fiat intlbaksızlığını ortadan l<alcJır- yeniden tazvike baı:r.lamış ve ingilterl!- oooo n ııre erı, ovse ay-yare errne a eş aradıkları .,.ö ülil • A · ~ f 'k 
açmak letemis, 15 Fin tayyareııi düqu-ı H Ik .': .r J 

0~· . Stokholm, 2 (Radyo) - Helsinki mak lazımdır. nin aldığı deniz tedbirlerini protesto Macar'st41nd• nü us mı tarı 
S • · a , guntin yedı sekız saatini . .. . . R k"l i h t d d k · d' \ kt d ı ı · · t 'k t l'UlmOş 2 ovyet tayyaresi üslerine b .1 - ki d . . cıvarından paraşutle men bır u~ Ve ı, ıa a ına evam e ere şım ı eme e evam ey eme erını eşvı e - Budapeııte 2 (Radyo) _ Son bir 

.. ' . uz u sıgına ar a geçırmektedır. . · h · · v ' 
donmerniştır. K b" w k i d 1 müfrezesi, Finler tarafından tama - ve kadar Amerıkaya ıhrar.at ususun- mıştır. istatistiğe nazaran Macaristanıı u _ 

a ıne ııgma ar a top andı: . d'l . t' · A Al aı . H 11 d B t,.ika ve • Fin baışkumanda.?tı. üe başvekı1in Helsinki 2 (Radyo) _ y . k _ men esır e ı mış ır · lla tatbik olunan usulü anhLtmış ve - . m 1~ a ;· . o an a, e ..- mumt nüfuşu1 OI\ milyon 920 bine ba-
b z ·• ' enı a . • . t 1. • k d' Danımarka nezdınde yaptıtı teşebbüs- ı·x. ı t eya.nname erı. bine bugün sığınaklarda toplannmı ~erıka) a ıhracatı art ırma ... rr.a sa ı- . . ıg o muş ur. 

~ . d ı b k ' . . ~ . . . terde, bu memleketlerın, ıhracathmnı ------------lllml!"'I Finlandıya or u an aı omutam ve uzun müddet konuşmuştur Avn· F."n '..cndı·valı/arz" le Amerıka ıthalat ve ıhraCC'.t. ışıerın-
1 

t kl'f t · DOK TOR F" k t ı · · u ' • . . . Almanyaya vapma arını e ı e mı~. mareşal Manlerhaym, ın ı a arına yerde toplanan parlamento veni hü- f c k. , . de vüzde 25 nisbetınde ta1rn.i prınıı ve- h t • 
1 

. t' 

1 
hararetli hitabede bulunmuş, Sovyet, ~Omete ittifakla itimad re;i· vermiş- rr- uva rıa ıyet erı ril~ceğh:i'. bu u~ul sa~·esinde . ithal~t bu usus: ısrar ey emış ır. BEHÇET UZ 
Ruıya~a ~ar~ı 1~ y~I e.vvel ba!I~mış o- tır. Londra, 2 (Radyo) _ Röytr-r aj:ın- bedeller~nın pe~ınen. odenmes~ t~mın /n gı/tere Kra f ı 
lan Fınlandıya ıstıklal harbının de- 3ı, Londraya Finlandiya brekatına olunacagını, bu tedbırle asgar. yüzde . Ç Jı Hastalıkları 
Vam ettiğini söylemiştir. Muhacir dolu vapurlar batırılıyor : tlair heyecanlı haberler vermiştir. Bu 50 den yüzde (80) e k:dat Anıerikn Radyoda bir nutuk ırad ecu 

Başvekil B. Rastiki radyoda Ameri- Paris, 2 (Radyo) - Rus donan - haberlere göre Finlandiya kıtaln~·ı. :·halat eşyasında görüle11 hahahlığın d k Mit!elacı•Slll 
kaya hitaben söylediği bir nutukta, ması, muhacirlerle dolu olan Fin - }.ücumla Rusların işgal ett:klcri Pot- vlızde 25-50 nisbetine a:n.acağını ve L d e ece t 'it Hastalannı 11.30 dan bire kadar s t R !Ak d d b"t" IA a· 1 · ğ . . d on ra, 2 (Radyo) - ngı ere kra-ovye usyayı a a a ar e en u un an ıya vapur arını batırmağa ba§la- samo limanını geri almıslar ve Kar{!lı ucuzlaya.ca ını, prım s:ı~esın ~ nynı 

1 
• • • • _ ü d 8Pyler sokafınd• Ahenk matbaası 

- 1 1 · .. k • Amad b l ı t • d "h .l • k' • ı JOrJ, ayın 25 ıncı gun ra yoda hal-•ueıe e erı muza ere)e n e u un- mış ır. kc'ırfrıi sahilinde bir orman<ln iki Sov- zıı.man a ı racatımızı!l 11a 1!1 ışat c- k .. . . h't b yıtnında kabul eder. 
d JI.., büt" J }erin mu k 1 C:.'dd ti' h L-J w• • il t h .11 • • • • ' a Ve muttef.kJerıne ı a en mühim u.unu ve un mese e za e- ~· e ı mu areue er: \·l:!t ah:nnı imha etmişlerJir. Fmklııdi- decegını, m s a sı erımı ~ ıçın yenı b' t k . kt' 
r ı . J h 11· .. k" ld w f St kh l 2 (R d ) F" • . • 1 d w w .. 1 . J ır nu u ırad edece ır. e yo ıy e a ı mum un o ugunu, a- o om, a yo - ın ordu ··.ı <ıruusu, meçhul ve gizli mitralyö1. _ imkan ar ogacagını soy enı:;:, ıt ıa-

~t dab nt ~im ve bt~lfiline taaDOk su ile Ru~ar arasında bugün şiddetli ~r kullanmaktadı~ Bu mitr~y5zdn \iteşyaMndafiatlerindü~~c~~nı,mUs ~~~~~~~~~~~~.~~~-.~~~~~~~~~~~~~. 
eden meselelerde Finlandiyanın hiçbir muharebeler olmuş ve iki Rus kıtası kurşunlarına. ağaç gövde!eri bile ma- tehlikin ezilmiyeceğini, ihrncntın ge - YENi SiNEMA 
tnQdahaleyi kabul etrniyeceğini söyle - imha edilmiştir. ni olamamaktadır. r.ır: bir inkişafa mazhar o1 !tr:ığım nn· 
?niş, demi§tir ki: Fin tayyareleri, öğleden sonra vuku Finlandiya askerleri, 36 Sovyet tan- !atmıştır. B. Nazmi Topçuoğhı. TUr~ 

-- Her kararı kendimiz vereceğiz. bulan hava muharebesinde 16 Ruıı gını tahrip etmişlerdir. pıırasının kıymetini .ıırtırnaık ic:!ıı bun-
SiyAst ufku karanlık görmüyoruz. As - tayyaresini düşürmüşlerdir. Bu tay- Alman ajansının Helsinkiden ver- dan daha iyi tedbir olamıyaca~ını siıy
kerlerimizin cesaret ve şecaatinden e- yar eler in altısını bir Fin tayyarecisi diği haberde de 36 Sovyet tangının Jiyerek bunu anlamıyan bazı bethah-
?niniı. Kahramanca harp etmekte, yur düşür1?ü!til~. tahrip edildiği vardır. tarın ptyasada fırıldak çevirmek is· 
du korumaktadırlar. Milletimizin rnJ- . Ye~ı hükumet Ru•)'• ile muahede R . d , . , tiyeceklerlne temas etmi~, Cumhur! -
raJı ve cesareti mükemmeldir. Fin mil- bile ımzalamıt ! US ar an a ınan es r er yet bUkftmetinin şiarı samim:yr•t v.a 
letf, istiklalini korumak için sonuna! Paris, 2 <Radyo) - Finlandiyadn Oslo, 2 (A.A.) - Salahiyettar F"n- vuzuh olduğunu, halkımızın nıikrcp 
kaclar harp edecek, teslim olmıyacak- Rusların yardım.ı . ile te~ekkUl eden ıandiya mahafille_ri Petsama.nın istir- ve zehir saçmak istiyen, k:\ranlıktnj 
tır. yeni hükumet reısı Otokoznfn ile Mo- dadı haberini teyıt etmektedırler. Sal- yaşıyanlann sözlerine kıyme!. vermc-

Finllndiya hariciye nazırı B. Ta_ şilof ve Zvanof da hazır hulunrnuş- mi jarn civarında Ruslardau ı::;~ es:r melerfni tavsi}·e ederek: 
ıer, dün akşam razetecilere yaptıiı yı~da uzun bir miizakere ce~~yen et- ıılınmıştır. Norveçe ~kın ~den Fınlan- - Be?, burada almaka oldu,jumuz 
~nnatta kabinenin s ti 1 b' mıştir. Bu müzaker ede, Stalın, Voro- diya muhacirleri mtinhasır·ı ı kndın, tedbirlerı aarih olarak ır1ediyorum 
•nlqma teminine çah:a~~:~. e fak~~ ıilif ve Zvanof da hazır hulunmuı- çocuk ve ihtiyarlardan miirekl~ept!r. Bizim emelimiz, yurttaılıu·ın refah ve 
"atanın hürriyet va istiklaline doku _ huzurudur. 
nuımasına asla müsaade olunamıyaca- f({f/türpark Sineması Telefon 3151 ---o<>*oo--
iını ısrarla söylemi§tir. 1 Bugiln 2 Film birden Portakal'arda hasta'ık 

Sovyet radyosu, dün akşam yeni Çeşme kazasında bazı portakal bah-
li'fn har!cfye nazın B. Tanerdan hah- J _ A R K A S Q K A K çeler.inde portakallarda haıtlık g6rUl-
lederken (mel'un herif) tabirini kul- milf, tedbir alınmıştJr. 
lannııı ve Soyyet hükumetinin, bu ka- (LES PURIT AIN) 

Mf1dilrfyeti muhterem İzmir halkının arzu ve ricaları üzerine 

Senenin ilk Türl. Fil"li 

Allahın Cenneti'ni 
Bir kaç a1ln dah ~stırflecektir. 

Yeni ildveai - lzmir' de ilb dela 
SAlIRA ÇÖLÜ... ESRAR DOLU .. 

BEDi 

CiNAYET MENBAI... CESARET KAYNACI ... 

Casus intikamı 
AYRICA 

ŞEFİMİZ ATA 'l'ÜRKÜN cumhuriyetin onuncu yıld&ıOmU 
münasebetiyle söyledikleri bOyük nutuklannın aslı 

SEANSLAR: 12-2-~ -9 da .. 

bineden müsbet hiçbir şey beklemedi- JEAN LOUİS - VIVIANE ROMANCE 
tirıı bfldfrmşitir. 1 Tarafından temsil edilen filmde kadın dünyasının kanlı kıyafetini - g{i· 

llelıfnki şehri dün Sovyet tayyare- nahların iç yüzü ... Tecrübesizlik neticesinde aönen bir ailenin feci lkı-
Bugün E L H A M A Sin~mcaıntl• 

le beti görülecektir. 
rı tarafından dört defa taarruza uğ-ı K A R A N G A 

l"artııştır. BugUn de şehirde alarm fşa-ı 2 - • 
~ti verilmiştir. LİLİ DAMITA 

Sovyetlerin ilk iki harp gQnOnde MUzikalı _ Varyeteli _ -Re\•Ulü bOyUk operet 
l"'fnJlndiya üzerinde 22 ta\·yare taar- Ayrıca: Metro jurnal ve renkli mlki 
tuz yaptıkları görülmüştür. 1 Seanslar: Her ~n Arkasokak 14-17,30 ve 21 de Karanga 16 ve 

\"enf Fin kabinesi, dün akşam tehli· 19,30 da 
lcelf nuntakalardaki şehirlerin tahlive- · Cumartesi Pazar saat 12.30 da Karanga ile başlar 
•frıt karar vermiştir. Bu karar, derhal •Fiıliııila•tl•er•KOltürparka Şuhulivesi dahil: S0;-20r;;!f z 10 ıt;mıstur., 

SES • RENK - ŞARKI - TUVALET - GENÇLİ!( ve G0ZELL1K dolu senenin en bUyQk musiki resmig~idi 

SEVIŞTIGiMIZ GÜNLER 
BOTVN RENKLi 

Yaratanlar: lea.netu Mtıe DONALD - NELSON EDDY 
SEANS~: 2-4,30-7- t ,30 da 

... .. .... -



'"·-·-----···--·_... .............. ., .... . 
eoa.zım Amirliği Satın Alına : --~ 

~ Komüyona lldnları '\ ~ ~ j 
• ).f lzmfr levazım amMiği satın alma komisyomından: 1 

J ~ ""',1 ~"' " "" 
• Manisa birliklerinin ihtiyacı olan 26700 kilo sabun şerait ve evsafı 
aahilinde satm alınacaktır. Kapalı zarfla ihhalesi 6/12/939 günü saat 
:on birdedir. 

Hepsinin tutarı 10588 lira ve ilk teminat ak~ası 795 liradır. İstekli
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale gilnU ihale saatın
~an bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Manisa tnm satın alma 
komisyonuna vermeleri. 17 23 29 3 4234 

· l zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
"t 1 - İzmir müstahkem mevki Çeşme mıntakasındaki birliklerin 

48600 kilo kesilmiş sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 6 birinci kanun 939 çarşamba gilntı saat on beşte kışlada 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 11178 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 838 lira otuz beş kuruştur~ " . ~ "' 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ~ 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
'I - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçOncil 

J... maddel.erinde ve şartn~mesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklıf mektuplarını ıhale saatmdan en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 21 24 29 3 

• lımir leva.Z1m amirliği satın alma komisyonundan: 
• 1 - İzmir tayyare alayı birliklerinin 250 ton sömükok maden kö

mOrO ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
. 1 - ihalesi 6 birinci kanun 939 çarşamba günü saat on beş buçukta 
1 

' kıflada İzmir le\'azım amirliği satın alma komisyonunda yapı-
.. facaktır. 
S - Tahmin edilen tutari 6625 liradır. 

; 4 - Teminatı muvakkat& akçası 497 liradır. 
6 .a... Sartnamesi her gOn komisyonda göra!ebilir. 
e - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- \ 

terme k mecburiyetindedirler. 
'- 'I - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ,.e ilçilncU , 

_ maddelerinde ve şartnamede yazılı vesikalarile teminat ve tek· 
lif mektnplannı ihale saatından en az bir saat eYvel komisyo-

r t na vermfı bulunacaklardır. 21 25 29 3 
h mir levazım !mirliği satın alma komisyonundan: 

l - İzmir milstRhkem mevki birlikleri hayvanatı için (200) adet 
~, tevhit &emer! 29 ikinciteşrin 939 tarihinde pazarlıkla yapılan 

' ~ eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 6 birincikinun 939 
ı • Çarşamba ırtınll saat on beşte kışlada izmir levazım Amirliği sa-

' - .ı. tın alma komisyonunda yapılacaktır. 'ı 
2 - Tahmin edilen tutan ( 4000) liradır. 
8 -Teminatı katiye akçası (600) liradır. 

• .ıl - Şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 
5 - lstekliJer ticaret odasında kayyıth olduklarına 

termek mecburiyetindedirler. 
dnir vesika gös- 1 

\ 
8 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ,.e üçilncü 

maddelerin şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı katiyele- \ 
# rlyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müracaatları. 

ikaya verilecek Alsancak·Afyon 
yolcu trenlerindeki seyyar büvetler 
~ O. D. Y. 8 ci işletme komisyo. '\ 
r 

nundan: -Haftada dört &11n Karakuyu yoliyle Alsancak - Afyon arasında işli-
ıen 1807 - 1808 katarlardaki se~ var bilvetler bir sene müddetle açık artır
ma uıuliyle kiraya verilecektir. ihale i 9 12 939 günü saat onda Alsan
cakta if)etme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1500 lira olup i teklilerin 112,50 liralık M. teminat 
maldnwariyle tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri Jimmdır. Şart-
n!meei ifletme kaleminde görillebilir. 23 25 29 3 2490 

lzmir Defterdar hğın dan: 
Sabf 

No. 
l\I uhemmen B. 
Lira Kr. ---372 (Birinci Tepecik 1211 No. Yemişçi sokak 138,88 M. 

(M. 20 taj No. lu arsa. 83 33 
373 (İkinci Tepecik 1142 No. Kocatepe sokak 70,50 1\1. 

(M. 49 taj numaralı arsa.. 15 21 
874 (kinci Tepecik 1143 No. Nizam sokak 50,02 l\I. 

(M. 49 taj numaralı arsa. 50 02 
375 (İkinci Tepecik 1176 No. Zeytinlik 1 inci sokak 

(54,40 M. M. 68 taj numaralı arsa 5 44 
876 (İkinci Tepecik 1154 No. Kurukuyu sokak 86,40 

CM. M. 16 taj numaralı arsa.. 25 !>2 
877 (İkinci Tepecik 1150 No. Çakı~ sokak 54,59 metre 

(M. 63 taj No. lu arsa 32 76 
378 (İkinci Tepecik 1143 No. Nizam sokak 51,48 metre 

(M. 47/4 taj No. luarsa. 15 44 
379 (İkinci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 101,97 M. 

(M. 38/l taj No. lu arsa. 50 98 
380 (İkinci Tepecik 1160 No. Beşaret sokak 51,69 M. 

(M. 43/1 55 taj No. lu arsa 20 68 
881 (Kuruçay .M. Kitıthane cad. Çatalçeşme üstünde 

(Yenisokak 171,25 metre M. 16-19 taj .ı:ro. lu arsa 21 41 
382 (2 inci Tepecik 1144 No. Beşaret okak 65,15 Metre 

(M. 42 taj No. lu arsa 26 06 
388 (İkinci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 266,64 M. 

(M. 40 taj numaralı arsa 119 99 
384 (İkin~i TeP'!cik 1160 No. Beşaret çıkmazı sokak 

(41,66 M. 14. 54 taj No. lu arsa 16 66 
385 (İkinci Tepecik 1144 No. Beşaret sokak 40 M. M. 

(87-21 taj No. lu hane. 40 00 
386 (IKinci Teı.ıecik 1142 No. Kocatepe sokak 50,66 M. 

( M. 50 taj No. lu arsa. 50 00 
Yukarıda yazılı tırnvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık artırma u

suli1le 3-12-939 taıihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konul
muftur. İhaleleri 10-12-939 tarihinde pazartesi günü saat 14 Milli Emlak 
mUdUrliliünde yapllacaktır. Taliplilerin muhammen bedelleri ilzerinden 
yüzde 7,5 depozito akça ı yatırılarak yevmi mezkurda M. Emlak mildilr
lll~nde toplanacak satış komisyonuna muracaatıarı ilin olunur. 
• 3 16 4410 

Tire kaymakam ığındaı>: 
ıBSS·lira 67 kuruş bedelli keşifli eski oba köyünün su i ale i tesisat ve 

tamiratı işi 15 giln müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
lhaJeJ katiye i 11-12-939 tarihinetesaduf eden pazartesi gilnü yapıla -

,..atından istekJ:lerln keşifname şeraitini anlamak için ve ihaleye iştirak 
~klerilı yüzde 7,5 pey akçalarıile ka~makamlığa milracaatları ilim 
1ıınur. S 5 7 12 4406 

(ANADOLU) 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 

120.000 kilo sadeyağı 
1 - 28-11-939 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesine talip çık

madığından 120.000 kilo sadeyuğının 7-12-939 tarihine rastlıyan perşem
be günü saat 14.30 da pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 7288 lira 40 kuruş olup şartnamesiher gün komisyon
da görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve santte kasımpaşada bulunan komisyonda 
bulunmaları. !>875/4389 

M. M. l'. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 

80.000 kilo sabun 
1 - 28-11-939 tarihinde kapnlı zarfla yapılan eksiltmesine talip çılr-

ma ından 0.000 kilo sabumın7-12-939 tarihine ra tlı ıı perşembe ı~ı 
saat 11 de pazal'lıkla eksiltmesı yapılacaktır. 

2 - tık tem ·ııatı 2034 lira olup şartname::;i her guıı k ınisyonda göril
Jebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve ant• ı,u ımpaşada bulunan komisyonda 
bulunmaları. 4892/9876 

Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En mUşkülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz. temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri hhminin çok fevkinde eh\·endir. Me\'sim münase
betiyle en temiz ve modern bir snlon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerim "zin doğruluğuna şahit olacaklard1r. 

!BRAHl.lf SENNT'R 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcili 

B. Ömer L;.itfi Bengü 
.. • dir 44. Senelik tecrübeli idaresiyle bütün mütterilerine kendisini 

• sevdirmiıtir .•• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar •• lıtanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar .• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fi,,atlan da rekabet kabul etmi. 

,.ek cle.•cede _....... 

I'~, , _,..,..::::ne 

~EHM~ 
IV1<tkine Tamirhan~-· 

işi gününde tes1İm etmeği prensip edınen ve bu
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 

1 

Sarayköy asrye hukuk mahkeme-
sinden: 166 

Da\•acı Sarayköyün Ger Ali kö -
dinden Ali kızı Kadriye Öztürkiln 
ocnsı ayni kiiyrlen olup hnlen ika
netg:thı ml'çhul bulunan davalı liü
e) in oğlu Süleyman Ôztiirk aleyhi-

1 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
r.çin palto, perd sü ve iyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHİM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

Eksir Şahap 
Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek
liği, iştihayı arttırır 

~ ~&nunuevvel 1939 PAZAR 

V. f'. Henri Van Derze 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekspert lines, lnic, Ne•• 
york 

N;vyork için 
cEXPORTER> vap. 10 sonteşrin • 

de beklen·yor. 
cEXCHESTER> vap. 11 son tef• 

rinde bekleniyor. 
cEXMf rsTER> vap. Sonteşrin ikin 

Ci nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
cDlJNA> Mot. 18 son teşrine dol· 

ru bekleniyor. 
cKASSA> mot. İlk kanun başlanrı

cında bekleniyor. 
cTİSZA. mot. ilk kanun başlan• 

gıcınd abeklcniyor. 
Service Maritime Roumain Bucareıt 

ı . . Köstence Kalas ve Tuna limanlan 
ıçın. 

Bukureşti vapuru 24-11-939 da 
bekleniyor. 

Societe Commeı ciale Bulgare Dı 
Naı·igation A Vape ır - Varncı 

cVnımu vapuru 28 sonteşrinde bek 
!eniyor. .. 

Haif a, İsken deriye ve Port Satı 
için mal alacaktır. 

Rodos, İskenderiye ve Hayfa için: 
Varna vapuru 30 ikinciteşrind• 

bekleniyor. 

Vapurların is'm ve ta"lhleri nak• 
kında hiç bir taahhUd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Lcındra ve Liverpo\ hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlın
mız sefer yapacaklardır. 

• • ~AY/f\T OJ(UYUCULAR DIKKA T ! .. 

Milli piyango bCıyiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango bi 'etlerinizi (Etiman kitap 
ev ; den alınız!) 

Hükumet caddesi No. 50-52 -.............................. 111111111111ııııttı1tı11111111111 .................................... ....... .. 

1'1lbcısı lıilcllrı'i de atılmaktadır. Simdulen tedarik ediniz. 

M Ü (~E L L İ T 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her tür1ü cild, güzel, sağlam olarak ve ıan'at icaplarına 
2öre yapılır. 

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyaları 
anccak mücellit t..U ~RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Etrefpaşa hastanesi Cildiye ve 
efrenciye mütehassısı 

Hastalarını her gün mua ·ene· 
hanesinde öğleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
1e açtığı ihtar davasından dola~ ı Sipariş üzerine lüks albümler yapılır. 

(3 ncü Beyler) Şamlı ~okak 
No. 8 

lzmir asliye ikinci hukuk hakim· 
liğinden: 

lkiçeşmelik cadde ... inde 268 No. lu 
evde oturan Tahsin Amur karısı Hik 
met Kübra tarafından mahkemeye 
müracaatla kendi i kocasına tab'nn 
Amur ;;oy adrnı te;;cil ettirmiş ise de 
ahiren Trabzon Valisi tarafından 
kendileri Giilnçar soy adı verilmiş 

olduğundan bunun Amur oyadiyle 
değiştirilme ine kara!' \ erilme ini is
temiş olmakla icra kılınan muhake
mesi sonunda Gülaçar oyadının ter
kıniyle Amur soy adının kavdedilme
sinin 19-9-939 tarihinde karar veril-

Akhisar icra memurluğundan: 

Akhisar tütüncüler banka,..ına n 

10-11-939 cuma günü mahkemede Müessesenin siarı sa~lımılık. S?Ü7Pllik ve süratbr. 

lunur. 

1rnzır bulunma;;ı için davetiye ve ic;-:: :: ·~~:~ .~~ ~ ·~ ;~n~.~~;m9~~ m:~,. ~; ! g11111lllllllilililiil1111iliil111~111111111iliilil1il1!111iliili11111111 ili lllll lllll IUllll19\ 
Denizli gazetesiyle iliinen tebliğnt § J Z M J R ES 
\'aJHldığı halde ye\·mj mezkOrd:ı § - E§ 
mahkemeye gelmediğinden hakkın-;; PAMUK MENSUCJ\ T ~ 
da gıyap kararı çıkarılma~ına ve ga- § S: 
zete ile ilanen tebliğ edilmesine kn-:;; Türk Anonim Şir ~eti § 
rar verilmiş olduğundan 15-12-93!'1 ~ Şirketin Merkez ve Fnbrikası: lzmirde Halkapınardaır. ~ 
cuma günü saat 9 da Sarayköy asli· := y ı· p w d At T K"' kba D w• G ·k ~ :..: er ı aınugun an , ayyare, ope f, eaırmen, eyı :::: 
ye hukuk mahkemesinde hazır bu - := Le · · K bo Be · · ı l :::::; =ve ylak markalarını havı her nevı a t zı ıma ey emekte :::::; 
lunması için keyfiyet gıyap kararı = 

1 
. . f "k · ::::; 

tebliğine kaim olmak üzere ilan 0 • o up malları Avrupan•n aynı tıp mensucatına aı tır. §! 

= Telefon No. 2211 ve 3079 ~ 
-di-ği_m_e_d-en_i_K_. -nu_n_2_6_ı-nc_ı_m_a_dd __ e_si ;: Tel ~raf ad resi: Bayrak ~ z mir i 
hükmüne tevfikan ilan olunur. !!it ---
lzmir m uhasebei hususiye müdürlüğünden: 

lira ve masarifi icraiyeye borçlu Tnhrir Xo. Mevkii Cinsi No. Ar Metre Kıymeti 

Lira 

Nisbeti Sene. ver. İhbarnnme N. sahibinin fa. 
binde K. Mehmed karısı Fatmaya aid Akhisa-

rın Karasonya köyünde Tınastepe 

mevkiinde (1000) lira kıymetindı> 

20 dönüm tarla açık artırma suretiy
le paraya çevrilme ine karar verile
rek bir ay müddetle artırmıya çıka
rılmıştır. İhalesi 4-1-940 perşcmbc> 
gilnil saat onbirde icra daire ind 
yapılacaktır. O gün o gayri menku e 
konan kıymetin <ı 75 ini bulduğu 
takdirde ihale edilecektir. Diğer kı) 
meti veya 75 i bulmadığı takdird 
ayrıca onbe!! gün uzatılarak ikinc~· 

artırma HJ-1-l!'l lO per!!embe gün( 
ayni aat \'e yerde y:q)]lacaktır. (~e -
ne muhammen kı) meti bulmadığı tak 

13 ! Birinci 
Karantina 
Elmas So. arsa 1 1 50 150 5 75 21-80 Giritli Ali 

Tahrir kaydı yukarıda gösterilen arsanın sahibinin ikamet ettiği )er hakkında yapılm1 tuhkiknt vearaştır· 
maya rağmen malum olmadığından ihbarname bizzat kendisine tebliğ ecli lemcdiğin<len 36!l2 sayılı kanunun 5 in-
ci maddesi mucibince ilanen tebliğ olu nur. 4409 

dirde 2280 numaralı kanuna tevfi • birlikte 20 gün içindP icrnva milra
kaıı tecile tnlıi tutulacaktır. Harcı caatları aksi hald' akları tapu "i 
lellfıliyesi a'anan aid ;;atıs peşindir. cilince sabi• olm·ıdıkça pay a<1ma -
füzayedeye i tirak için muhammen ra gir mezler artırma 15-12-1 39 

bedelin ,.,_ 7.5 nisbetinde pey akc<ı- tarihinden itibarc:>n alıcılara açık -
·yıe veya teminat mektubu ibrazı tır. 
arttır. Bu gnyr1 menkul üzerindf> lstekrler·n bu şera·t da 0 r<' ·1 d a 1·-

bir hak iddia edenlerin ve~aikiyle tırmıya i~tirakleri · n olun ır. 

Za v i tcsdikn -:ırr.e 
fl:38 senc>o,;iı de H ırnava z"raat oJctı

ltır d n .ılmı oldugum fa dikııaın.,. 
m· ' ettim. Yeni ini alacağımd•Y1 

ı h 1ı1 \oktur. 
• ct. B.ılıb ~ maha lesind 
ıl Ilın h'ın oglu Sunt Özbek 


