
Sahi•l •• Baımaharrhl 
HAYDAR R'OSTtl' ÖKTBll 
Umumf Me_Jriyat Mldlrl 

,,. HAMDİ NUZlIET ÇANCA_R_ 
Al»one t Senelifi 1400 lamq 
Şartlan Altı aylıfı 800 karuı 

Yabancı memleketler için 27 liradır 
iDARE ANE: lkmci Beyler aokak. lzmir 

Tlf. 2776 Tis. (ANADOLU-bmir) P. btaaa 405 
(ANADOLU) Mat .. uında .. aılmıtbr. tea1r· 

Rusya Ve Alm.anva'nın Miişteı·ek P a 
Hindistandan bir harek t yapacak ar. 
ıY , F·nıin iy dan lk nlara - c 

iddialara bakılırsa, Rusya ve Almanya arasındaki anlaş- Tu·· w·· n oı·yasası 
İna geniştir, harek~tleri bu anlaşmaya dayanmaktadır a 

RUSYA. Sift1DI ESKi .TOPRAKLA· 
RINI iSTiRDAT EDIYORMUSI 

Bundan sonra, Balkanlara dönecekmiş, planda 
Besarabva da v rmış. Hindist .. 1ndan da 

tazyik ya_oılacakmış ! 

Rus - Fin ihtila · 
fına 11 ·r bak1ş 

H mdi Nüzhet ÇA ÇAR 
S~et. Fmland'ya mibellih ihti 

lafının .b tün y da ........... 
ve blhaaaa 

üphea'z 
iy set' n 'n büttin dGn 

y da hayal sukutudur 
Hep· iz ha ırlar z ki Sovyet Rua 

1 

ya bu aon h .. 'aelere kadar dünyada V Ri!te trop 

~ir1 sul~ ha~ari.i va71'y~~ind; idi. Mil- Londra 4 (Radvo) - Vaşi:ıon m:alahatgUzan ile yapbğı bir 
bet ~d I' . h u I' ••-:.•;;.. Taymi End H ld gazetesinin bir nuşmayı neşretmektedir. 
ak 1 

• m ~~ araret 1 mu 1 muhabiri. Almanyanın Vaşington - Devamı 5 i1ICi ıalıifede -
Sovyet Ruaya dı. Daha diine kadar _ 

küçük ve zayf devletlere va~i olan şı·mdı· de lsveç mı·? 
haks z taarnız1an en haldı bar sale-
yan ile en çok takbih etmit olanlar 

Sovyet Rusya devlet adam1an olmuı· Al ı ' b • 
tu. Jtalya hiç HMpaiz Habefistana manya sveç e ır 
çullandıi• zaman bütün beferiyet a. ' 
leminde bat söatenn haldı infial ve t d• 
galeyanın en ,·ddetli mUmeuilleri no a ver l 
araamda Rua doatlannuz da vardı. 
ltalya aleyhindeki ziert tedbirleri 
en fOk azunaamıt ve lna tedhirlerin 
tetdidmi herkeıten fazla latemit o
lanlar S-,.t murahhaalan olnnqtu. 

Japonlar Çinlilere aaldırchklan 
devlrlercle ... _,, fakat sayıl mn. 

Derhal lngiltere ile münasebatını kes· 
mesini istedi. Herşey, evvelce 

Moskova'da hazırlanmış 
letm en Ml,iik, en hararetli mtidafi· 
Jeri SovJ'ederdl. Çekoalorakyanm Londra. 4 (Radyo - İsveç hf1kft. lanması eeldfndeld hareket. Bitler htl-
arka .... dan ea fasla atlayanlar ve metinin tavassutu ile Moskovada ye- ktlmetinin İsveç aleyhine faali7et ve 
Miiaih konferamında demQkraaile _ niden Fin - Rus müzakerelerinin bat- - Deftml 3 Jlnc8 a&hifede -

rin sa.terdili "'111-. zilmi7etini en 

- Deftmı 3 UaeG aahifede -

" ngiltere ve Fransa 
ALMANYANIN MEMLEKETi. 
MIZDEN iTHAL EDEGEL. 
DICI BUTON MAHSULERI 

ALACAKLARDIR 
1:.Gadra, 4 (Raclyo) - T • 
~· Veklleti seel •kre 
B. Naman Menemeneioflu ile lql 
U. rlcall aruuaclaki mbakereler, 

Garp cephesinde 

HiJktimetin almıı olduğu ted6irj r, mma•:~f 
teairlerini derhal göstermiflir 

---------------~---ı 
Başvekilimiz 

Ankar.aya d'nd'IJ 
Zon111ldak, 4ı (Huauel) - BMVe

ldlimJz Doktor B.effk Sqdam, bUdn 
de tetkiklerine d&vam et;mif. amele 
hastahanesini pzmif, partide hana 
ifletme mildflrleriııin de iftirak ettik
leri bir toplantı1a riyuet e1lem1t ve 
Gğleden senra vit4Yet makamında 
vil&yet itleri ile metrul o~Uftm'· 

Başvekilimiz, mflteakıbeıı 1aı>blı 

- Dmımı 6 inci salıi/«18 -

* lngiltere Kr..11ılı 
Çeplaevl ai~~·t için 

Frtm•olf..• ~iJMU.H:'" 

ı..a-. balı Jorj 
Parla, 4 (Radyo) - ~e knh 

altıncı jorj, bUdn Parise' •eldi. J[ra .. 
1ın retakatinde, fqfliz karaw&Jmıda 
vaJfe •lmıt elan brdetf Dfik- D6 
Gloçuter bulunmaktadır. K.ı. Pl'P 
•Phubıi ziyaret ve ukarltdal tef· 
tit edecektir. 

JIUktlmdarm, btr'D; dD Fnıa-.
da kalaeatı 1G1leni7or. 

Fiatler nor 
Sabşlar iy 

Müstahsil seviniyor. 
nün büyük bir 

Rus-

====~:: Bir tayyarenin bombasıoın muvaf· 
•111~:-..::·ı;:;ı;...... " fakiy~ti ve lngilizlerio neıaketi tarwuıd• mımtamı ,.anıta _.lflJ'l 
Fraua, TUrk17enln Alm-yaya Parla. 4 (RacbrQ) - Garp cephe-lfif tayyarel rine a ttlr. Bu tanare- teldhaMıe .,. uıl • 
raç Hesel.t'li Wltb ,.h91lfm ıinde Kayde del• bir h&diae: elma- ler, Be~ika Uatand• uçarak; çok tutmak ~~:·f.AlfWli.,,... 

fi~iiiiiıllli----· .._ __ _.iıiiiıı_-..:mıttn'• Ytabe 1..U,..._ ...._..JEt- - O.-.- 3 DOi kblf..a - Son .-... ~---·· 



t RAHTFE: 2) {ANADOT.tn 
n7!l!Nil z X ·ı - ı u ı a e:z 

'sa hır Dahnnü Habeıroeırü .. ·r- ı K .. A ö ·y ™o ı 
ld 

bugünkü program 
1 

f' ........... R·u·s·yı··:··ALMANYA ......... i 
• 

Niçin anlaştılar ? Pıyasası açı ı 12 30 l>l'Ofıram '\C memleket saat 
ıı~ arı. 

Tütün Hükumet konağın-
da bir hadise - Başta rafı ı inci salıif ede - 750 bin kilo tiitun dün ~kşama kadar 12 35 AJ~ns ve meteoroloji tıaber

Jeri. ı . 1 
tılmftta hathmmıırtıı-. Akhisarda tü - atılmıştır. l\Iubayaat çok hızlı devam 

kı t raf ara.sında pay.a~ı- lun mahsulü kilo başına !>O - 110 ku- etmektcdır. 1~ 150 
Havas Ajansı, Stalinin Politbüro iç- ımıyan kızcağız r~ş •. Kasab~d.a 80 kuruş, Muğla ve .:aınız Muğln \'C l\lilfı. h~ alismde • d k• k b•Jd• • Dun ojl d hülc~ t kona- M laıı ha\·atı ıgdc 85 - 00 lcuruş Ga\·ur- mub ~ant biraz yavaştır. Fakat bu ya-

tı ftl ın a 1 nut unu 1 ırıyor tında cmn~·=;~~~~:lüğü ı::idorun- koy tütün mıntakasında 90 - 100 ku- v.nşlık ş'kn)eti icabc:urecek ?ir va-
. . . . , da ortalığı ayaklandıran bir vaka ruş, Bozyaka ve :Karabağlar mıntaka- zıyet go t rmemcktedır. Çünku gerek 13 30 

Fransızca Le JOUrnal gazetesııı- Bu ıhtımal ancak Alman) anın bu larınd ,..,.. 85 kuruş Ödemi!! ·e Tire Amerikan tütun kumpanyaları gerek 
den ı b§rpten iAliP ol~r§'k çı'kmA1l hıliude oldmudş, hb~nüa 11 yaılarınflt Zeynep mınta:aı:r;nda 80 _ go kuruş\ur. \·erli tacirlerin müba) aa memurları 18 00 

· · · S · I bT a ın a ır kız · • • , 
Dünya efkanumun ye ı, ovyet varıt o a ı ır. C · pivasa ;p .. defa ıu frı.·atlardan a- ilk iş olarak en ivi kalite tütünleı·i mü- 18 05 

R . ıo t t ·h· d B ,.. bi · • f '!.. - an k\lrtaran yok m\l Y ,., i ~ .; • ' ' • 
Q l amil ae~en 4' ag os arı ın una ra.men • vazı:) e 1 ıeN'\ . ıl t . bayan etmek için faalivet gostermckte 

.l\lrnanra iJe ne gibı f kirler tahtında " lmam·anın mu~afferiy ti gere'kse . ~ı~e feryada başlamışhr. Bu kızı, mgd:r·. Adaa-ide mıntakasında \'e biribirine rekabet ;tmektedir. Hat- 18 25 
aalaşmış olduğunu ,. e Stallnin .Folı A in anyanın maglô bi) eti neticesinde ıkı aı eye men.sup ~ort kadın kolla - Gl , mAış - 'k Tobak kumpan'-·ala- ta Pi"·asa bazı yerlerde ilk defa 75 ve- 18 55 

k · · ı l d ı k · ti b k rmdan ve elbıselerınden yakalamış en ı;e merı a o .; .; ' • 
btırqnun nası\ muvafa atını a mış o - mey ana ge ece vazıye er a ımın k d' . . . ı, • . . .. ' rı 75 Muyla mıntakasında Geri 80 ku- ya 90 kuruştan açıldığı halde rekabet 19 10 
d ~ k tm 1tt d'r qan mütalea etme1iyiı1 en ı evlerıne götürme'\ ı9ın bırıbı - ı g 

QaQBU mera e e e 1 
• • Al · y k riyJe mücadele etmi•'erdir ruştan, Kasabada Herman Spirer kum saikasiyle bir kaç saat sonra 80, 90 ve 

H~v•• ajanıı burun perdenın ar- manyan~n hı\rp\en mailfip çı - ,,. · . .. . · 80 ıoo k k d k ı +-- B 
. . . ,.. k . Bir muharririmiz Zeyneple kori _ panyası ve yerh urUnler şırketı, uruşa a ar çı arı mış~ır. u su-

tl'k kaldırılmı oldufunu bıldırıyor. tıaını abul edelım: 1 ı ti hükO ı· · · ld ğ . · ı 
avı\l" Moıkoyada i'afet emin mem· İniriltere ile Fransa Berlini itial dorda görı.lşmüştQr. Zeynep, heye- k.uruştan, ~araburunda BSorodva ıdar ~ed:. l t • • me tı~ızıın· ~ ı .. ıt ;}eriınt~e 

. . 1 . d k t candan tirtir titrediO.i halde demiı:ıtir tıcarethanesı 75 kuruştan, ın ırgı a e ır er ıyı ne ıce ermı gos erm ı ır. 
ba ardan alınan haberler Stalının ta- ve A manyayı tahrıp e ecek uvve e . • "' F 

1 
k tüt·· k 85 ku 19 50 · · · · ı · u kı · e emen un umpanyflil -

Jebiyle 19 ağustos tgrıhınde ak~amın ~albı~tır er. Bız debAllmanraya m es- _· Beni ıimdiye kadar B Kemal a- ruştan. Sökede inhisar idaresi ve Sa- Tütün mıntakalarıncla müstahsil 20 05 
saat onunda toplanmıı olan Polıt bO- ır ır yardımda u unamayız. · . . . . _ . · . . . d a· p· . \_. 

· · h kk d k t'i 1 h t ş h ld b' · · Almanya dında bir sat b0~1üttü Ben onun ev- vul lımıtet ıırketı 'fo kuruıtan pıyasa- memnunılet ıçın e ır. ı~asa ço~ va-
ro ıçtımaı a ın a a z~ a ver- uh ab. e ilızkı~ gayemıbJ ü- latlıgvıvım Fakat fır;ncı B Hasan vı açmışlardır. idlidir. Dün akşam şehrimizdeki ali- 21 00 
mektedfr. nın ar ı m m un merte ~ uzun s r .; · . . . . . d 1 .. 

B i ti d St . d h 1 ö 1 Aü · ·ıt . F ansayı Al Hayat de kendi evine hizmetçi al - Muhtelif kumpanyaların bırıbırme ka ar ara gelen malfimata gare bazı u ç ma a ~lın er a s z a - \4 rmesi ve mgı ere ı\e r - . . . ı d b'lh kh. d t f. 21 15 
m tIO .ı · cek k .ı mak iatiyor. ~n Vflktiyle bir müddet rekabet ederek tütün müb{U'aa ettık- yer er e, ı assa A ısar a til Un ı-

ıı .ve nıijJrqıada qçgmle şunları söy rqşny~d 1 P e.,emJl' 4l'6fr B. Hasan Havatinin evinde kalmış- ıeri Akhisar ınıntakasında piyasa 90 - yatı 110 kuruşa kadar yilkselmfıtir, 
emıştir: h yo~ması 1~·. 

1 
. t t\Ill fakat ~ ·Kemalin evladlığıyım 110 G~vqrköy mmtakasında 90. 100, Gavurköy mıntakasında da Qu yükaeliı 22 00 

-c Sulh veya arp t> bu mevzu t1UP-qn lÇlD a 2'C~j'ln\lZ va~ıye ıu- ' · · ' b kl kt d · Tütil ı· ka ı 
kritik bfr safhaya girmiştir. Bunun dur: Bitaraf .kalarak Almanyaya ik- İki t~rafın hanımı rı da beni kendi masta 70 \.'e Gördeste 80 kuruıtan e enme e ır. n ye ışe~ Yer-

t . it S • t R • tısaden ._.ardım etmek ona ham mad evlerıne almak için fizerlm atıldı - Kırkağaç ve SomRda 9fi kuruştan açıl- de satış, gece başlamıştır. Mübayaat, 
ne ıces amamep ov~ e US): anın a- .; 1 1 . .. . · t bu hararetiyle devam edecek ve be on 
lacağı vaz' ete bağlı bulqnyyor. E - de ve yiyecek temiıı etmek!. Şu l·a- ar, zor a göturmek ıstedıler. kork- nıış ır. . . . . ş, . 2 2 ~ Fr !1 . fit il bi 1,. _ ~ar ki bu vardımımız hiçbir zaman hım ve bağırmnğa başladım. Sabri Fetvacılar şirketi de milbava- giln ıçrnde rekoltenın nefıs tiltilnlerı 2 O 
aer ansa l'e ına- ere e r an "' r B B v ld t kt d tamamen satılacaktır Öyle tahmin edi 22 80 
ma aktedersek Almanya Polonyanın iktısadi vazi)·etimizi sarsacnk veya en. +..,ema en memnunum ve a yapma a ır. . . . . · . -

22 
fi

5 kar ısında erile e~e ve 1 clev _ ordumuzu kuvvetten düşürecek şekil onun evine gideceğim. fıı.kat onun Akh~sar tllto~ mınt~~asında bir lıyor kı: bır hafta ıçinde rekoltenın 1 . 1 g nı • rb rp " 1 d 1 kt anneıi Jle kansını istemiyorum buçuk rnılyon Mtıl!'la - Mılas mıntaka- onda dördü satılmış buluncaktır. fn- 23 25 

cııurk milzl~I. 

Çalanlar: Ce' det Kozan, Re. 
fjk Fer an, Re at Eruf K~ 
mal Nl azi Seyhun. 
14 00 Müzik hafif sıfhıill
PJ.) 
Program 
Memleket saat ayan, ajau 
ve meteor-0loji haberhri. 
Müzik (caıband - Pi,) 
Konuşma 

Türk müziği: Klasik proa'-
ram. 
Ankara radyosu kUmı ses ve 
saz heyeti. 
İdare eden: Mesut Cemil. 
Konuşma 

Türk müziği: Kanşık prO&'' 
ram. 
Konser takdimi: Halil Be
dii Yönetken. 
Müzik (radyo orkestrası-Şef 
Dr. E. Praetorius) 
Memleket saat ayan, ajaps 
haberleri, ziraat eıham -Tah 
vilit, kambiyo - nukut borsa
sı (fiat) 
Serbest saat. 
Müzik (operetler - 11.) 
Müzik (cazband - Pl. 
23 30 Yarınki proKram ve 
kapanış. letlerıy e müzakereye mee ur ~a a- e o mıyaca ır. · ' h' 1 'd · 1 r il u 1 . k 

"'ak Bu k'ld harp bertaraf edil_ Franaanın Sovyetlettirilmeai için: Kızcağız, böyle saçma sapan bazı sında 500 gin1 Gfivnrköy mmtakasın· .ısar ar ı aresıy e yer ı r n er şır e-
mit · ıac şe ~ ~ilahare vaziyetin in- Ayni zamanda ingi)iz _ Fransı~ sözle11 söylemiş~ e yaşının tespiti için da 90 - 100 bin, Tire, Ödemiş, Adagide tı mü bayan mer_nu_rları .da tütün mın- * 
kioa: dct!ltbl:ım için tehlikeli bir ma- blokunda ve husu ·vı Fr1tnsaca ko _ zabıtaca doktora g6nderilmlştir. mıntnkalarında ve İzmir civarında da tnkalarında mühı~ mıktarda tütün ZABJT A 

· · tl"k ., ... oo mUbayaa etmektedırler. hıyet alacak. münıs ı propagandası yapacagız... II'"kO t• . • ld ... t db. 
1 . B d b ki' b'l •. . f d BQL>SALAR u mc ımızın a ıgı e ır er ne- B k t 1 Diler ttr~ftaıt Almanyaııın ademı un an e ıy, ı ceırımıı ay a, J, '- . • • • ıça aııyan ar 

tecavüz anlaşması teklifini kabul e- harp halinde partimiz bu memleke~ tıcesı ~larak ~~erıkaya l şpılaca]ç Değirmendağı mahallesinde Ömer 
. d k O z O Mı t N c t R: mahsul ıhracatı çın dolar başına 32 5 i'l Ar y f yl tk· l"k 

dersek~ bu takdirde Almanya hiç t~kı. mf e~u to aklarına t~r~e er~ kuru§ prim verilmesi Amerikan tü' - o d~ . ıd bu~u ~o~~u,h dıçeşAmke ıl 
ş8phesız Polonyaya taarruz edecek ızlı aalıyet e reçme ennı temın- Çuval Çt \·al ' . . . ca esın e a ıç ı .m.e me ş a , 
· 'lt .1 F d ~ h b ..:ı·r 617 Santo 1. E. 10 25 12 451 O. j. Taranto S 25 7 875 ün kumpanyalarının da pıyasnva 1yı Bahribaba parkında Gaffar o'"'lu A ıngı ere ı e ran anın a ou ar e "4ı . . , . . . . • -
mtldahaleleri geçilmez bir. hal ola- Bu faaJiye n ook bil;vük ıermu~ 405 inhi aT idn. 6 625 9 25 21" j. Taranto M. 5 1l fıyatlarla ıştirakını temın eylemfştır. kif Küçükkurtun üzerlerinde birer 
cak. y. matuf oldutıınu biliyorum. F~l(at 346 j. Kohen 8 13 136 M. Ataman 7 8 •** bıçak bulunmuş, zabıtaca ahnmı,tır. 

h ıerait dahilinde, bizim, harp ıiç dUtünmedeı bu fedıkarhja kat- 262 ibrahim K. 11 50 12 49 M, H. Naılı 6 '15 7 60 Yan 1ış kitap Kundura hll'aıalıiı 
111UMla kalmamız .tanıları artacak lanmahYll ljer bu iP.iidat .faaliyet 208 Yeref S. 9 12 50 49 T. ile T. incir ş. 7 50 7 50 Bir köy öğretmeni ilk okulJarm be- Çorakkapı camiinde namaz kılan 
ıe ~l>Yl8':e .Qi1e avantajlı olan sıraYJ yi bir te'kilde 1>a,a11hna Alman ~ - 188 N. üzitmcü 7 50 10 25 25 Ki. Taner 7 215 7 7ri şinci sınıfta okutulan yurd bilrlıi k~ Ahmed oğlu İbrahimin ~ir çift kun-
oeklfyeceffz .. :Bilim menfaatimiz de nın emnfretf t~mhı e4i mif olur IJu 140 11 '75 12 50 1 '1 Ş. Remai 7 '1 tabının 41 inci sahifealnin 29 uncu durnı:ını çalan Ahmed og!u Mehm~d 
b\fzı9 fcap ettirmektedir. hal Frın anın llovyetlettirilmea ni 1~: ~l~a) 8 10 17 Hazım Levi 8 9 60 tınndaki c2o.ooo yurttaş için bir za.bı!aca yakalanın~, adlıy~ye varıl 

l!u ıekilde intihabımız açıktır: Al- kolaylariırJC81rtır. Ma 7 50 9 ebus ae Ur) SöaUndeld yanhtlık- mıgtır. 
naa teklllfni kabul &tmemia ve lnl'i- Şfmdi lkfnci ıı111n, 4lmal\)'IJI ıa- 84 Ö 9159 t n ı~ı, kUltQr dlrekıörlCllilnD ha- laınıı11 
i• - l'ranıız haye.tlerlal aa&ik bir red Jip gel<rti takdirde meydan~ ele - 86 lSl 'IU berdar e mi tir. Türk J.nclınlarına Keçecilerde L~l~ sipemaşındt Aıiz 
cnabı tıe memteketlerine «önderme- ceıc vazıyetı t tkHc ect~fm. 00 f 

75 
- - mebus eçmek ve eçilmek hakkı ve· oğlu elektrikçi Hasan, ısırmak sure-

mi• llıım pliyor. Bı.ı şekilde hare. Birçok k mseler ijq Jhtim !in J>i- 21 M. · ı 8 ... 706 ıilince 5 kanunuevvel 1984 tarihine tiyle Hasan oi'lu Hüsnüyü yaralamı1-
ket etmekten elde edeceğimiz avan- z.'m içi.n m hlt ıea ike olduiu fik - 10 Kadri Akyiğit 11 P-ARA BORSAll ve 2598 numaralı kanupla 40.000 tır. 
tajian elleıı keatirmek hiçte mUtkül nndedır. Bu düş nU~ün doğru bır kı Sterlin 5 21 yuı ta hır rnebu çrne hakkı ka- B:eiklet k~zaaı 
delildi•. llolonyanın daha Ji'ııans ve mı ol bilir, :takat bunun bu k dar 2681 Dolar 130 86 bul ·ım· K' ta . yarılı 

1 
ğın Eşrefpaşada (Hacı) Ali caddesin-

inrilteııe yaııdıma kotmata vakit ·akın \'e bu kadar bü~ilk olduğunu 2" ı 1 L'rr:ansıı 2 96 0 t r d ı ek 'rlüjflnden de Mustafa oğ'lu 15 ya • da Ali, bin-
b1lı11ımc1Y1 l!adar Ad q k-lk~- düşünmek bir hatadır. 6 81 bildir mittir diii biaikleti l1ustafa oğlu 5 yaşın-
c4Jı aulıakkaktı•. Bö1lıcı Almanya Eier Almanya aalip çıkarsa bu 338072 1 re l". 29 27 . da lbrahime çarptırarak yaralanma-
V.,-şova kenarllP'ın& kadar Ukranya takdirde ilk on sene zarfında bize No. Fiat Floı in 69 26 - *-- sına sebebiyet vermiştir. 
Gıtiçyası da dalıfl OJJlla~ .. zere Pq - ıilAhh bir harp açamıyacak kadar 7 8 50 Ray1m1&rk A~aç andırma Şakanın aonu 
lo•yanın bir kısmını bize terkedecek- yorgun olacaktır. Başlıca endişesi 8 9 50 Belga 21 8525 B led mev im mitnasebetiyle Keçecilerde Selçuk otelinde boa-
';if. mağlOp Pransa ile · gilter~m·n aş 9 10 50 Dr hmj O 965 bir çok yollarını ataçlandırmakta. tancı Salih, şakş meselesinden Ki -

•ım~n)'IJ Uç Jltılbk ıiev!etinde bi - kaldırmama ını kontrol nıek ola - 10 12 50 Leva 1 6125 dır. Bu iş iç'n h ırlanan plinlara 2ım oğlu Şevketi bardakla ba§ından 
ıİl'J tamamen serbest hareket etme - caktır. 11 14 150 Çekoslovak kr. göre eldpler durmacıaıı çalışmakta_ yaralamııtır. 
mffe müsaade edece.ktir. Besarabya- Diier taraftan ıalip A 'manya bir Z A H 1 R E ı Peçeta 13 5825 dırlar. Parklara da irçok ağaçıar Kız kaçırma 
nın Rusyaya avdetine ınuhalefet ı:ıt- çok müstemlekeler elde etmiş oJa .. 122 çuval fasulye 16 150 16 150 Zloti dikilmekte ve yeni tarhlar tanzim e- Bayındırda Çırpı köyünde bir kız 
mlyecektir. Tesir sahası olarak bize calctır Bunların çahııtırılmflsı ve 750 balye pamuk 47 60 60 00 PengU 23 8225 dilmektedir. kaçırma vakası olmuştur. Hizmetkar 
Romanya Macaristan ve Bulg~ristan Cermen meto~Jarına uydurulma ı At Ley O 915 Konyalı Şükril oğlu Musıı. ve arka-
ışyaliaini terke hazırdır. manyanın birkaç on enesini alacak- Dinar daıı Torbalılı Süleyman oğlu Meh-

Pund•n onra italyAnın alşeaiı tır, Alman}'anın bizim tarafa döne- bunun için Almanya tarafından tek- Yen - Be' ediye encümeni med Gönüllü birleıerek paıardan 
.. 4aiyete bailı olan Yqa-oıdavya me - miyecek kadar ırok mefgul olacajı lif olunan anlaşmayı kabul etmemiz İsveç kr. Belediye daimi encUmeni, dün öğ- köyüne dönmekte olan Süleyman kı· 
seJe•i kahr. Eier italya tarııfında vazıh ve muhakkak bir tekilde gij ~ ve harp baş .adıktan sonra da bunun Ruble leden sonra Dr. Behçet Uzun reisli- zı 17 yaşında Naıime Dileri zorla 
k4hrıa, Almanya bu memleketin ken rülmektedir.:t uamf derecede uzamasına çalışma- ESHAM ve TAHVii.AT ğinde toplanmış. Yeni inşa edilecek kMçırmışlardır. Suçlular, yakalan-
di tesir Raha ı dahilinde kalmasında Stalin özünü şoyle bitirmi tir: mı~ icap etmektedir. Bıından maada. E ham Uaerine muamele ıyoktur. bazı yol ve kanalizasyon işleri için mıştır. 
ısrar edecek, Yugo lavyı ile Adr'ya- - Ark~daşlar ıize fikirlerimi bil- harpten sonraki harekatımızı teahil Not: Hizalarında rakam bulun mı- ihale kararları almıştır. 
till deniainde kendine bir 111aıhreo te- ı:lirdim .. Telc.rar edfyQrum. Almanya edebilmesi için muharip devletlerle yan dövizler için fiat tescil edilme- ** 
mJtı tdeııe1'tir. Fıkat italfA Alman- ile inıriliz - Frımsıı blolrn arasında iktıaadi mtınaıebetlerimlzl tekılf et- miştir. 

-=*=-
1

Pas·f müdafaa tecrübeleri Y4 flı bfıtlflcte yürflnıeşıe bu takdirde bir harp p3tlaım~11 bi~im menfaati .. meliyiz.:. 
Altnanya italya ile Adriyatik denizi- mize })izJTiet etR'}ekttHlir. aiıim için H&\·as ajansının Zürihten bildirdi
ne lmn•k hnklnlannı bu acak: Yu - e aa olan iki tarafın mümkün mertı" jine göre Stallnin bu nutku hiçbir 
govlasya da bizint tesir sahıımıza gi- be Javıf düşmesi için bu harbin kabil nıuhaHf fikirle karşılaşmamıştır. 
recıktir. olduğu kAd r uı.un sürmesidir. İşte Le JtlW'Dal 

Piribitrai :rv•l.-ıılar Son iki rün zarfında, vilayetin 
Kemerde arabacı Hasan ve araba- muhtelif kazalarında, Menemen ve 

cı Mehmed, kavıı ederek tqla biri-,Karaburunda yapılan pasif korunma 
birini başlarından yaralamıılardır. tecrübeleri, iyi neticeler vermiştir. 

* * * 
J3er1ramanın I\ınık nahiyesine bat-

lı Xarş Tekeli köyünde İbrahim Can 
ve kardeşi Hasan Can birleşerek ay
ni köyden Jialil İbrahim kııı 16 ya
tında Naile Durınazı kacırmışlardır. 
Sııçlular yakalanmıı, adliyeye verll· 
miştir. 

1 
-•• ... ISLAM T ARIHl .. 1---• 

Hazret Muhammed; kendisine gamber olarak Arabiıtanda ve dola- Varaka tetebbü etmiş, tecrübeli ve ilk vahiy nazil oll.\P da Feri~teh kay. 
vahy getiren Feriıtehi (Meleği) gör- yııiyle cihanda ıyeni bir din mUeaae .. düşilnceli bir zattı, bolduktan aonra Jiazret Peygamber; 
mtıştü ... Nihayet feriıteh Oçüncfl de- ses· kqrJl}ağa meJQUJ' edilmiıti. l\u"' Hatice i hidis~yi olduiu &"ibi ken .. dehşet ve hayret içinde; dimağ ve a-Hz. Muhammed 

' sat .. YAZAN:M.Ayhrrn ... --• 

f a: (Surei Alek) in başlangıcını oku- }akları hAlA o seslerle dQlu idi. O disine hikaye edince; sabnıın bozulduğunu zannehniıti. 
mata başladı .. Resulü Ekrem de me- melek kendiıini sanki hiç bırakmıyor - Bu Melek, Hazret Muaaya aön. ÇQnkü ıkla sığmıyan bu hAdiıeler 
!ekle beraber; bu ayeti tıkraı etti.. ve mütemadiytln takip ediyordu. derilen Melektir. den şatkın bir hale dOşmtıştil. 

JCqr'anıkeri111fn bu parcaaının ma- Evine geldiii vakit Jevcesi ondl\ki Dedi. Resulü Ekremin de}ı§eti ek- DOtOndtt, dtışündU. Deli olmaktan-
- 62 - O büyük dakika gelmişti: nası şudur: büyük değişikliğin farkına varmıştı. silmiyordu .. Zevcesine; ıa kendisini bir uçurumdan fırlatma. 

Artık beşeriyet'n tari~inğe, ls- air Ferişteh (Melek) kendisine c - Rabbinln ismiyle başlıyarak Fakat Resulü Ekrem o kadar mecal- - l{orkuyorum. fa karar verdi. 
lm dininin temellerinift atılma ı hit p ediyordu.. ı>ku ı .. O Rllb ki ı insanı kan pıhtısı.n- sizdi ki ay alç üzerinde durıımı- Demekte devam ediyordu. Hazret Bu karan tatbik etmek için mııta 
zamanı hulfil etmi ti. - Ya Muhammed oku!.. dan yarattı, onun namına oku!. Ke- yor ve titriyordu. Zevcesine ancak Hntice onu te!;eJ1i etti: radan fırladı. Dağın yüksek cihetle 

Kırk bir'): aı.ına sirmişti.. Kar•nhk Re ulü Ekrem; dehşetli bir ilrper- rimlerin en büyük Kerimi Qlan; insa- - Beni örtünüz, beni örtünüz!. Korkma .. Cenabıhak sana hayır - rine tırmanmağa baıladı. Maddeten 
bir gece •. Jl.,qlfl Ekrem; gene Hlra me ve büyük, ı.•if edilemeJ bir he- na bilmed 0'İni tAlim ve 1'alem1e öğ- Dedikten sonnı bir köşeye uzandı dan başka bir muamele l'apmaı. Çiln ve manen ıat1rap içinde idi. F•kat 
mağaralaı ında ibadet etmekten bt- yecan içinde ~arsıhyordu. Bu daki - reten Rabbin hakkı için o~u !..:t ve kendinden geçti. Biraı ıonra ken- kU sen mükrimsın, sadıksnı, emınete kendisini bir u9uruma atmak istedi-
tap bir hale relnıit, derin bir müra- kanın ulviyeti onu mest etmitt . Fa- Resulü Ekrem t. rtir titriyordu .. dine gelince şahid olduğu ve işittiği hürmet, insanlara muavenet edersin, fi anlarda gene Melek görünüyor; 
kabeye dalmt§tı. kat Cınabıb•k ile insanlar arasınd,a Kendisine il}c vahyi getiren Hazret §eyleri zevcesine aplatb. yetimleri, kim eıtizleri memnun ey -

Gece arısı,, Ortalık d "rin bir sa- oynamıyacağı rol ve deruhte edeceti Oebraildi ve ortadan kaybolup git - Hazret Peya-aınber; lersin; ıann te )r ederim ki: Ahir - Sen ..ı\llahın hakikaten Peyaam-
k6t içinde icli. Ansız n; 111aiaranın vazife, ne kadar bO)·ılk, ııe kad~ lllitf ·• - Korkuyorum. zaman peygamberi olmak lığın kaviy. berisin t 
i~inde yabancı bir se~ titredi... R :.ı- müşkilldtı?. HHMt :Mııhanı111ed, bu manevi ve Dyiordu. Kendisini çok seven ve yen memuldür. Diyordu. 
10 Ekrem ba~m kaldırdı .. Ayni !&da Re ultı Ekr m, bu, cOku I> ihtan- bllyOk aaraıntınınJ tuirleri ~ltmda; onun hiçbir zaman endişe ve keder Hazret Ha ticenin bu tesellisi; bi~ au }ıal birkaç defa bu ,suretle tı)cer 
ik ci qefa kendisine h;•ap etti.. na cevap verdi: bir m et kalktı ve matarJyı terke içinde kalmasını istemiyen zevcesi tnbi Rc!!ulü Ekremin hissiyatı ü e - rür etti. Fak t ayni Melek kendisini 

Artık yanlışlık olmadığı mulıak - _ Okumak bilmiyorum... derek aı yavaı Mekkeye doiru Hatice onu Varakatübni Nevfele gö- rinde büyük bir tesir yaptı VA ilk ge- pyni cümle ile b~akin ıtti.. ReS\llil 
k k ru e rüv.ı aleminden gelmi- - Ya Muhammed; sen Allahın Jlerlem ke b,, adı. tilrmeği muvafık buldu. Zaten Vaıa-,çirdiii korku ve heyecan yava, ya- Ekrem bu uretle ilk ve buyük tndi· 
yordu Bun r afızada kalan bir se Pe): gam beri in, ok . Peygamberlerin en ulusı1 olmuş r a ile Hazret Peyramber tanıııyor. vaı zail oldu. ıeyi atlattı. 

sin ak. leri de deiildi.. - Ben okumak bUmtyorum.. ve 'l'a:ırı tarafından artık en son pey- lardı. 1Ja:zı tarihlerin ifadeainı nazaran, - O"' vam edecek _ 
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Garp cephesinde 
- Baştmafı ı inci sahifede -

yüksekten 'e Frnn anın şimal ve şi
mali şarkisinde gezinmi~ ve dônmü~
lerdir. 

Londra, 4 (Radyo) - Hafta sonu, 
miittefikler için zaferlerle dolu ola
rak geçmiştir. 

(ANADOLU! 

. . . 

S O N . · . . -HA B E · R L . E R · . . .. ; 

Rusya. Amerika 1# 
münasebatı 

' IAimanyadan iste
necek rüsum 

(: ... :: . ~' 
Rus ·Fin ihtilafına 

bir bakış 
-Baıtarafı linci aahifede

cürültülü ~:r ıaleyan ile tübin 
denler ıene Rualardı. 

Heligoland taarruzu, harbin baş
langıcındanberi, ingiliz havacıları- Ruzvelt henüz kara· 

Hitler, Stalini teşvik 
ediyormuş Almanlar Benzin va• 

gonlarını vermiyorlar. 

Düne kadar toplu ıulli davaam 
en aamimi hadimi olarak telilki 
dilmiı olan bir devletin timdi hird 
bire bütün kanaatlerine aoldan r 
ederek onun tamamiyle zıddı lıf.r 
tikamet takip ediyor ribi alrünm 

nın yaptıkları en büyük hücum ol
muştur. 

Hava nezaretinin bir tebliğine gö
re, bu hücuma, büyük bir ingiliz ha
va filosu iştirak etmiştir. Akın esna
sında, şimal denizinde kesif bir si5 
vardı. Buna rağmen, muvaffakıyetli 
ve isabetli bir uçuş yapılmış, hedefe 
varılmıştır. Düşman dafi toplarının 
açtıkları şiddetli ateşe rağmen tay
yarelerimiz, vazifelerini yapmışlar

dır. 

Bombardıman sırasında limanda 
Almanların 2 kruvazörü ile 7 destro
yeri de bulunuyordu. Düşman topçu
sunun faaliyetine rağmen, iniiliz fi. 

rını VP.rn:edi 
Ne\')'ork, 4 (Radyo) - Sovyet 

Rusya ile Amerikanın münasebatının 
kesilmesi hususunda vaki tazyikler 
üzerine Bay Ruzvelt, birkaç güne 
kadar kararını bildirmek hususun -
daki hakkını muhafaza etmekte ol
duğunu ~öylemiştir. 

Amerika' da 
Deniz teslihatı 

artırılıyor 

Rusyayı, Basarabyayı işgal ettire
rek harbe sokacakmış 

LOXDRA, 4 (Radyo) - Yorksir Post gazetesinin askeri muhabiri· 
nin yazdığrna göre, Finlandiya buhranının başladığı gündenberi Hitler, . . 
Baltık denizi için Rusya ile yenı bir anlaşma yapmak istemektedir. Çün-
kü İsveç odun, kömür ve demiri Almanya için hayati ehemmiyeti haizdiı. 

Bundan başka, Hitler: Stalini, Ru:-yanın Basarabyayı işgal etmesi 
için durmadan teşvik eylemektedir. Bundan maksadı şudur: 

Rusya, Basarabyarı işgal ederse, Romanya müttefiklerin yardımını 
istiyecek ve bu suretle Rusya harbe girerek Almanyaııın yanıbaşmda 

mevki alacaktır. 
Nevyork, 4 (A.A.) ~ Gazeteler ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bahriye nezaretinin onar bin ton hac 

Cernauti, 4 (A.A.) _ Altın ve dö- olmaaıdır ki bu heyecanı Ye •u hay 
viz olarak Almanyadan pek yüksek ıukutunu tevlid etmektedir. 

transit rusumu istenileceğine dair bir Geçen ıün de ifaret ebnİf olduf1 
şayia deveran etmektedir. Bundan muz aibi Rua harici aiyaae~ain ta 1 
başka Romanya demiryolları idaresi aaaından tebeddülünü r&termekt 
iki bin yüz benzin vagonunun iki ay- olan bu aon hareketler Rua doatl 
danberi Almanyada kalması ve mil- mıza hakikaten faydalı olacak 
kerrer taleplere rağmen bir tek va- dır; bunu bugünden keatirmeie • 
gonun bile geri gelmemesi meselesi kan yoktur. Ancak muhakkak ol 
ile de fevkalade meşgul olmaktadır. birıey varaa zayıflar için de, kavll 

---·---
Iran elçisi 

için de tek cepheli hak düatunmcl 
inhiraf etmekle Rua ibtillli •• on 
mildaf ii oldufu ideal pek çok teYI 
kaybetmittir, daha da edecektir. 

losu, bu gemileri bombardımanda 
devam etmiştir. Tebliğde, kruvazör- minde iki kruvazör sipariş edilmesi

nin Amerikanın 934 senesine kadar 
lerden biri ile diğer gemilere isabet-

ltalyada Finlindiya 
lehine tezahürat 

Reisicumhurumuza itimat· 
Hamdi NUzhet ÇANÇAR 

ler olduğu anlaşılmaktadır. Taarruz- sekiz bin tonu tecavüz etmiyen kru
vazörler inşasına müsaade eden 936 

da alınan fotoğraflar, hasarın şekil 

namesini takd:m etti 1 
Ankara, 4 (Telefonla) - Reisi 

cumhur ve 1\lilli Şefimiz İsmet İnönü 
bugün saat 16,30 da yeni İran elçi
sini mutad merasimle kabul etmiş, 
elçi itimadnamesini takdim eylemiı. 
merasimde Hariciye Vekilimiz de 
hazır Lulunmuştur. 

TEBLiGLER 
ve derecesini bildirecektir. Londra itilafının her türlü kıymetini 

B t 
'k" h . t' d . kaybetmiş olduğu mütaleasında bu-

Paris, 4 (Radyo) - Frallsız k 
rargahının 184 numaralı rumt te 
!iği: 

u aarruzun ı ı ususıye ı var ır. d ;ı:. 

1 B .. t.. · ·ı· t 1 . üa- lun uliunu tebarüz ettirmektedirler. Tayyarelerden 10 tanesi de verildi - u un ıngı ız ayyare en iT"" 

]erine dönmüşler, buna mukabil bu- r 
rada havalanan tek bir Alman avcı R ı 

Paris, 4 (Radyo) - Romadan ha- kiye varmıştır. Sovyet kıtaları Peri-
İleri karakollarımız, clilıman 

mevzii temaslarda bulunmuş, top 
faaliyeti enerjik olmu§tur. tayyaresi, ingilizler tarafından dü- us arın 

şürülmilştür. 

ber veriliyor: koski ormanlarında, Finlerin hazır-
Bugün binlerce halk Ruslar aleyhi- lamış oldukları mayin tarlalarına dü

ne ve Finler lehine yollar<la nümayiş şerek çok ağır zayiat vermişlerdir. 
yapmıştır. Nümayişçiler, Finlandiya Roma, 4 (Radyo) - (Jurnale 
sefarethanesi önünde sempati teza- D'ltalya) gazetesi; Rusların Finlan
hüratı yapmışlardır. Sefir, son dere- diyaya tecavüzünü şiddetle takbih 
ce müteha sis olmuş Ye balkona çı- etmekte ve Finlirndiyanın, uluslar 

* İngiliz kuvvetlerinin diler bir mu- T • k 
vaffakıyeti, şimal denizinde devriye azyı ı 
vazifesi gören tek bir ingiliz tayya
recisinin, tek bir bomba ile bir Al -
man tahtelbahirini batırmış olması -
dır. İngiliz pilot, deniz ü.stilnde bir 
tahtelbahir görünce hemen bulutlar 
arasına çıkarak bu tahtelbahiri taki
be başlamıştır. İngiliz tayyaresi, o 
sırada ingilterenin şark sahillerine 
150 mil mesafede bulunuyordu. Tay
yare, tahtelbahirin tam üzerine ge
lince, tahtelbahirin Alman tahtelba
hiri olduğunu anlıyarak dikilmiş, Al
man tayfaları, ~emiyi denize indir -
mek için çılgıncasına merdivenlere 
atılmışlardır. Fakat iş işten geçmiş 
ve ingiliz tayyaresi, bombasını salla. 
mıştır. Bomba, tarassud kulesinin 
tam dibine isabet etmiş ve biraz son
ra denizin ilstünde bir yağ tabakası 
ile havaya fırlıyan tahtelbahir par
çaları görOlmüştür. Tayyare, bir ka-

__ .......... .. 
Dahiliye Vekili 

Ankarava döndü 

Japonya diplomat 
farından iki zat Is· 

tanbula geldiler Şimal Denizine 
NEREDEN 
Gececekler? 

• 
Londra, 4 (Radyo) - Bu sabah 

intişar eden Deyli Skeç gazetesi, 
Stalinin, şimal denizine çıkmak üze
re Kiel kanalından bir yol istediği
ni ve Almanyayı bu mesele üzerin
de tazyik ettiğini bildirmekte
dir. Çünkü Katedgat boğazına d<l
külen Alman mayinleri, Rusyanın 
Baltık denizinden çıkması imkan
larını ortadan kaldırmıştır. 

Stalin bu suretle, rahat ve ucuz 
bir mahreç elde etmek istemekte

karak, tezahürat yapanlara te~ek - so yete ine müracaatla 16 ıncı mad. Ankara, 4 (Telefonla) _ Dahilive 
kürde bulunmuştur. Nümayişçiler, denin tatbikini istemekte haklı oldu- Vekili R. Faik Öztrak, refakatinde h·u
yollarda halk tarafından şiddetle al- ~unu kaydet:ikten so~ra.. H~beş. - su ·i kalem müdürü olduiu halde bu- İstanbul, 4 (Telefonla) - japon 
kışlanmışlardır. ı alyan harbınde vahşı bır mılletın gün Çankırıdan şehrimize gelmiştir. hariciye nezaretine mensup iki y · 

Zabıta, Rus :sefarethane~ini mu- avukatlığını yapan Sovyet Rusyanın, sek şahsiyet, buiün Balkanlardan ,e 
hafaza altına almıştır. bugiin medeni Ye kahraman bir mil- * . rimize tıelmişlerdir. Bu iki zat, A 

Paris, 4 (Radyo) -Finlandiyanın Jete tecavüz etmekle tam manasiyle Hendek 'te demır raya ıitteoektir. Seyahatları hakkın 
italyaya ısmarlamış olduğu yirmi beş mütecaviz olduğunu ilave eylemek- • birşey söylememişlerdir. 

tayyareden on tanesi bugün Reisin- tedir. madenı bulundu DDDll 

00==:-----

Uluslar sosyetesi 
Finlandiya mes'elesini konuşursa, 
Rusya, derhal sosyeteden çekilecek 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Hendek Saffet Nezihi öldü 
civarında ve Çam daiında zengin de- tst b 1 4 (T 1 f ı ) (Z 

· m d · b 1 an u , e e on a - av 
m'.r a e~ı ~ unr~uştur. Bu cevherin h Necdet) müellifi Saffet Nezihi 
yüzde nısbetı, Dıvrıkteki demirden 0 .. 1 ü · k ld 1 .+.. 

f 1 d 
i' n o m § ve cenazesı a ırı mı, ... 

az a ır. 

-=·*·=-
-=·*·=-

Alman Gambotu 
vis çizerek bir ingiliz harp , gemisi -.------------- Londra, 4 (Radyo) - Ulu:-;lar !'OS- etmek yoluna gitmiyeceği ve yalnız Tor pi/ /ere çarparak 
gelinceye kadar orada kalmıştır. Rusya • Estonya yetesi konseyi, bu ayın 15 inde gi~l~ Fin!andiyaya moral ve vicdan bakı-

dir. 

Yugoslavya 
Milli Banka tlirektö 

lstanbultla 
Bununla, bu hafta ingilizler tara- . 

4 
(R d ) p··t· P . . ceh•eler yapacaktır. Bu celseler, ıkı mından bir temayül göstereceği zan- battı 

fından batırılan tahtelbahirler, üçe Parıs, a yo - 0 1 arızı - ·· ·· k . ·· h' ı ı . k ı İstanbul, 4 (Telefonla) -. .. ,
1 

k h""k. gun surece \e mu ım mese e eı o- no unuyor. Paris 4 (Radvo) _Bir Alman sa-
bal ·- olmuştur Ayrıca b" Al d ven gazetesıne gore, •' os ova u u- L tl 1 d ) Ul ı ' · 1 ·11

4 

b k d' kt·· il ıg · , ır man e .J • d ,· .. 
1 

h f k t nuşulacaktır. Konuşulacak meseleler on ru, , (Ra yo - us ar sos- hil gambotu, bugün Danimarka sahil- gos avya mı ı an ası ıre ~r , 
nl·zaltı gemisi de esir ""dı'lmı'•tı'r B metı Estonya an sıvı mu a ız 1 a. d · ·ıt · · · · · d t · k · t ··b t' b gu··n şehrı'mı'ze aelmı'ı:ı ve pıya'"'a "" :ır • u ' _ 

1 
. l . t' E t arasın a ıngı erenın ıaşesı ışı e ye esı onseyi rıyase no. e. ı, ~ s~- !erinde manyatik torpillere çarparak • ~ 0 

gemideki 38 Alman bahriyelisi ile sının dagıtı masını ıs emış ır. s on- tt f R L d f ıu k temaslara başlamı11tır. Direktör, 
4 

k . F' 
1

4 d' 
1 

h ' mevcu ur. er usyanın on ra se ırı .uasıs ı- bir anda batmıştır. y 

beş zabit iki ingiliz destroyeri tara- yad~ umumı ef ar, . m.an ıya e ı- Pariı-, 4 (Radyo) _ Sovvet Rusya ye aitti. }fa iski, Finlirndiyanın ulus. goslavya ile memleketimiz arasın 
fından İskoçya sahillerine çıkarılmış- nedır. ~I~lk,. ş:caatlı F~nl~e karşı ı;efiri Suriç, bugün Cenevr~ye hare - !ar so:ıyete i nezdinde yaptığı müra- aaaa• ki ticaret mOnasebatının bir kat d 
tır. sempatısıni ız ar etme te ır. ket etm'ştir. caatı haber alınca, derhal hastalan- Samsunda ha inkişafı için çalışacaktır. 

Gazeteler, eıirlerin getirilişlerin - M 00*00 Parifl, 4 (Radvo) - Uluslar sos- mıştır. 
deki nezaket ve hOsnü muameleyi illet Mec/it;;nJe yetesinin: Avru~anın harp içinde Alfıkndar mehafilde söylendiğine 
tebarOz ettirmektedirler.. İngiliz Ankara, 4 (Radyo) _Büyük Mil- yuvarlanmakta bulunduğu şu zaman- göre; Sovyet Rusya hükumeti, kon-

Bir hava istasyonu Şimdi de lsveç mi' 
tayfalar, Alman tayfalara tütün ve let Meclisi bugün reis vekili Bay Re- da, Finlandiya hükumetinin müracn- s~y açılmadan e\ vel uluslar sosyete
siğara ikram etmişler ve onlar kara- fet Canıtezin riyasetinde toplanmış. atı veçhile 16 ıncı maddeyi tatbik c::ınden çekildiğini bildirecektir. 
ya çıkarken kendilerini alkışlamış - bazı azanın mezuniyet taleplerini, oo=------

yapılaca - Baştarafı 1 inci sahifede :J 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Sam - propagandaya geçmesi neticesini ve 

sunda bir hava istasyon uyapılması miştir. 

,ardır. f ·· d· ı eYka umum mu lir Uğünün ve mü-

Ablukanın tesirleri 
takarrür eylemiştir. İstasyonun inşa- Bu hadise, Finlandiy'1ya taar 
sına yakında başlanacaktır. hususunda vaktiyle Stalin - Rib 

rop arasındaki imzalaşma esnası 
Londra, 4 (Radyo) - Alman ma- hendis mektebinin t9:J5 sene!li heı:1ap 

yin harbinin, İngiliz ticaret gemile· kat'i işlerini konu~muş, Salı günü 
ı·inin mecmu tonalitosuna nisbetle bir mutabakat vuku bulduğunu gös 

miştir. şimdiye kadar yapabildiği zarar pek 
azdır. Geçen hafta ingilterenin kay
bı, 6 gemide 23 bin, bitarafların ise 
6 gemide 31 bin tondur. Almanla
rın .gayri muayyen mıntakalara ma
yin dökmek uquJüne rağmen, geçen 
ayda bu şekildeki ingiliz zararı, ey
IU!e nisbetle Oçte bir derecesindedir. 

Britanya hava ve deniz filolarının 
himayesi altında 21 milyon tonluk 
ingiliz ticaret filosu, faaliyetine de -
vam etmektedir. Bu vaziyet, Alman 
mayin harbinin akamete uğradığını 
göstermektedir. 

Buna mukabil Almanyanın sefere 
çıkardığı 171 bfn tonluk vapurların
dan 33 O batınlmış bulunmaktadır. 
Bazılarını batıranlar da gene kendi
leridir. Bunlardan kurtarılan 144 Al
man esir, şimdi ingilterede kampta 
bulunmaktadırlar. 

Londra, 4 (Radyo) - Esir edilen 
Alman tahtelbıhirleri, Taymis neh
ri ağzında yakalanmıştır. Dördüncü 
tahtelbahirin batınlma.~ı haberi de 
bugün gelmiştir. 

Meçhul tayyare'er 
Brüksel, 4 A.A.) - Diln bir ta· 

kım ecnebi tayyareler Belçikanın sa
hil mıntakaları ve Halinant üzerin
de uçmulardır. Tayyare dafi toplar 
ateş etmişler ve Belçikanın avcı tay
Yareleri havalanmışlardır. 

toplanmak üzere dağılmıştır. 

-----=-t--=-= -
Belçika· Hollanda 

hudu1u 

Gazetele,., Cenubi şarki memleketler ile ikti· 
scıcli münosebc tırı artırı.'mısını istiyorlar 

• 'iyiiz Kronik! diyor ki: 

Manifatura 
Eşyası ilzerinde ihtikar 

1 
Taymis gazetesinin Kopenhag n 

Londra, 4 (Radyo) - Almnn ih- yapan ar habirinin öğrendiğine göre, bitaraf 

Londra. 4 (Radyo) - Belçika ga- racatının men'i hakkındaki abluka _ Bu suretle Almanyanın yüzde İstanbul, 4 (Telefonla) - Manifa- mal memleketlerine karşı yakında, 
zetelerine göre Hollanda askeri ma- kararının meri)et mevkiine girıne,..i 4 ihracatı duracak ve Almanya, se- tura eşyası üzeri11deki ihtikar, ticaret manların da Ruslarla beraber faal' 
kamab, Belçika - Hollanda hududu- münasebetiyle, matbuat müttefikle- nede takriben SO milyon ~terlinden müdürlüğü ile ticaret odası tarafından te geçerek onların harekatına işti 
11u gece vakti ıkı sık ı kapamağı ka- rin nihai zaferinde bu hadbenin mii- mahrum kalarak komşularından ve tahkik olunuyor. Yapılan tahkikat ne- etmeleri ve şimalde yeni kargaşalı 
rarlaştırnu~tır. him tesirleri olacağını, bitarafların Asya memleketlerinden ithalat yap- ticesinde on firmanın ihtikar yaptığı çıkması beklenmektedir. 

zararlarının mümkün olduğu kadar mak imkanlarını kaybedecektir. tesbit olunmuştur. Bunlar, şiddetle ce-

t d h 
azaltılacağını yazmakta, Ta) mi~ ga- zalandırılacaklardır. Nazi proparandası şimdiden fa 

Bir sveç vapuru a a ---00
•

00
--- ·.·ete germı'ı bulunmaktadır. Nite 

zetesi, ablukanın, iktı,ad harbinin K 1 d -' ~ 
mayine çarptı ancak bir cephesi olduğunu kaj det- ar aC ~eniz e Alman matbuatı şimdiden İsveç h 

Stokholın, 4 (A.A.) _ Alman is- mektedirler. p A Nisan da ciye nazırı Sandlere hücum etmeğ 
atlatılan mayin iman kendisini, bitaraf devletlere yakı• 

tihbarat büroı:u Hartlepoolden Mal- G t 1 t' 't'b · 1 · ·ıt v aze e eı· ne ıce 1 1 arıy e, ıngı e- malı 1·dı' Karadeniz liman' arına tay• yacak şekilde hareketler yaptığı 
moeye kömür nakletmekte olan Ru- renin bütün devletlerle iktısadi te - İ 
dolph adındaki hweç vapurunun ma ·!arım artırması lazım geldiğini, İ:5tanbul, 4 (Telefonla) - Karade- yare sefer' eri yapılacak lind~ it~ama başlamıştır. sveç h? 

· d metı, müşterek Alman - Rus tehh 
Nevcastlein şimali şarki:-;ın e ingiliz bu 11uretle bilhassa cenubu sarkiden nizde imha edilen mavinin, Alman ma- İstanbul 4 (T 1 fo la) Ka a • .J • e e n - r - ne kar§ı kendisini müdafaa için oıı 
~ahillerinde bir mayine çarpmış ol- yapılan Alman ithalatının durduru- lı olduğu anlaşılmıştır. Bunun Kaı·a- deniz limanlarına nisanda tayyare iş- sundan izinleri kaldırmış, şimal 
duğunu haber vermektedir. 23 kişi- labileceğini yazmaktadırlar. denize nasıl geldiği tı&hkik olunuyor. Jetilecektir. Hükumetimiz, bunun i- istihkamlannı takviyeye başla 
den ibaret olan mürettebatı tahlisiye · ı 4 ı ı · ·1 -----=<>O çın azım ge en tayyare eri ın&'ı tere- Rusların göz diktikleri Goland ada 

.a.d•ll•rın• binmişlerdir. B l matbuatı den •• u. alacaktır. da tertibat almıştır. 

RusytrJJponya U gar 
1 

~ • • Dün ııç bin üniversite talebesi 

l 11 
lar Sn 1 h hakı m lerı ya aleyhine nümayişler yapmışbr 

an aşrıca ilkbaharda mühim hadı•selere )•OtJ•zar · " ' ' 1 Kopenhag, 4 (Radyo) - Alm 
Tokyo, 4 (Radyo) - Rus ve japon Genış salahıyet er a ıacak~ar hUkfimeti, bugün İsveç hükftm 

murahhasları; iki devlet arasında etmek lazJ m geldig" İDİ yaztyO Ankara, 4 (Telefonla) - Sulh ha- şiddetli bir nota vermiştir. Bu no 
mevcud bulunan hudud ihtilafların- r kimlerinin selahiyetıeri genişletilecek-! lsveçin, İngiltere ile olan ticari m 
dan gayri bir mahiyet arzeden mu- Sofya, 4 (Radyo) - Bulgar mat- şılamağa hazırlanmalarını tav~iye et- tir. Buna dair hazırlanan kanun layi- ebatını kesmesi hizumu bildirilm 
allak meselelerin de, müzakere yo- buatı; Balkan devletlerinin, arala - mekte de~am ediyor. Gazeteler, ilk· hasına göre. verilecek geniş ~elahiyet-ıvc aksi takdirde bu hareketin 
Jiyle halledilebileceği kanaatine var- rındaki ihtilafları biran evvel halle- baharda mühim hadiselere in izar et- ler, muhakemelerin biran evvel bitme- do tane telakki edileceği ilave ol 
mışlardır. dip, yaklaşmakta olan tehlikeyi kar- mek lazım geldiğini ileri sürüyorlar. sini temin 'edecektir. maktadır. . 



(ANADOLU) 5 Kanunuevvel 939 SALI 
Sahife 4 

( E•_J•ir A•• n~eril<an _Mecm.uasına Gö
1

re 1 j H:ımiyetli bir 

h Türk vatar..daşı 
Butuo vazıyetın ana ta- ya~:~~~~;:.::~:~~":;~ ::cıi~'."~!~~:'; 

rı "TÜRKİYE,, dir 

Çeşmede köylüye to
humluk buğday verildi 

1 Cimo iı l~r • 1 
HARP 

Her büyük hadisenin cihanda b~ 
aksi ve san'at, edebiyat üzerinde b~ 
tesiri vardır. Kuvvetli dalgalar nas~ Hafız Hacı l\fehmed namında 

~~~.. h::ırır sahibi bir 
. ~ va tantlaş, zen -

ginlcrimize im
tisal nünnınmıi o

ı labileceği par -
lak bir hamiyet 

Cesmede tütün mahsulü rok nefis· ki sahillere vurunca çığlıklar ataıı 
ı 11 T uğuldar ve havaya fırlattıkları kö \ 

11·4 
" Bugünkü h arbin zaferlerinde n biri, ' ' t · E k · f .. f" I • / f ·ıecektir püklerle naralar atarlarsa, büM ır. s l u unıer ış e ı . hadiseler de insanhğın gövdesi~, 

(ANKARADA) kazanılmıştır ,, 
Çeşme, (Hususi) - Ziraat bankası yulmuşlardır. çarpınca ayni sesleri çıkarır, a~ 

kazamız halkına tevzi edilmek üzere Eski tütünler: akisleri bırakırlar. 
eseri göıstermiş - (25) bin kilo tohumluk buğday gön- Geçen seneden kalan 150 bin kilo 
tir. Bu zat, Muğ- dermiştir. Buğdayların dağılmasına tütün, fiyat düşüklüğünden s~tılama. - Meseli., millet idarelerinde hırsız. 

Hacı Mahmed la hükumet ko- derhal başlanmıştır. Muhtaç zürra, mış, mer~ez k~za?a.. kooperatıf amb~- Iıklar, sefahat ve irtişa yol alınc~ 
nağı karşı.sında bulunan ve 25 bin li- bu yardımdan memnundur. rına teslım edılmıştır. Burada 75 hın iktidar mevkı:ine cahiller, büyü' 
ı-a kıymetinde olan bir otelle kı- Çeşme tütünleri : , kilo tütün vardır. Alaçatıda da ayni madrabazlar ve zorbalar geçince-
rathane, lokanta ve fırınını Memle- Bu sene kazamız 400 bin kilo tü - miktar mevcuddur. Son günlerde hir gizliden gizliye edipler, şairler, aan'~ 
ket hastahanesine teberri.i etmiştir. tün yetiştirmiştir. Mahsul kalite ba- tücacr kilosu 30 kuruştan tütün topla- ı atkarlar, bu halleri terennüm etme• 
Kendisini hareretle tebrik ederiz, kınımdan çok nefistir. Kumpanyalar mağa çalışmış, fakat kooperatif bu I ğe heccavlar, hadiseleri lıicvetmeğ4 

mümessilleri daha şimdiden gelmiş fiyatla satış yapmamağa karar verdi- baılarlar. Şair Eşrefin tiirleri, böyl4 
ve faaliyete geçmiş bulunmaktadır - ğinden tütünleri işletmeği daha fay- bir devrin mahsulüdürler. Namık Ke4 

varolsun ! 

tir. ıar. dalı görmü§tür. Bugünlerde işe başla- mal, Süleyman Nazif, bU:iın tarihi .. 
İngiliz - Fransız - Türk anlaşması- Ticaret Vekili B. Nazmi Topçuoğ- nacaktır. Çeşme bankın bir memuru, mizde bu rolü aynamışlal'dır. 

nın Ankarada akdi, iki kumandan da lunun beyanatı, müstahsili sevindir - al!kadarlarla temas etmek üzere tz-
bulunchığu halde imzalanması bütün miştir. Tütüncüler, gelecek yıllar için mire gitmiştir. Harp devrinin de böyle hir edebi-
dünyanın dikkatini, boğazların bekçi- istikbalden emin olarak çalı§mağa ko- yatı vardı., ve bu edebi.,at, kend~ 
si Türkiye üzerine çekti. Bu anlaşma- =00- içinde daha güzel, daha kuvvetli yaz• 

Çanakkaleden bir görünüş A .. nın, şüphesiz ki, en fazla italya üze- LJ [ kk •• ı IA •k f b •k • mak, daha iyi görüp kaVl'amak iıti• 
Akdenizle Karadenizi biribirine ııın_ ~unıb.~ş~!ıda Qıılarm UiUl1i.f.Vı ?~?.ut- rinde tesiri olmuştur. Zira Akdeniz na yır ı teşe u merı a a rı a yakı ile doludur. 

bağlıvan Çanakkale ve İstanbul bo - tefıkı rolmıu almıg bıılunuyo1 . Kaı a • garpta İngiltere ve Fransa, şarkta da M 1 k t• . d h ·· ıA ık "yle ı•• J • • k 
• . . . . b - l . b .. em e e ımız e enuz ay ı or erının ararı ğazları bugün gene tarihi kıynıetmı al- demzw cınahtarı olan oga~ aı • ugıın Türkive tarafından kontrol altında . . 

1 
kü 

~ış bulqnuyorlar. Türkiyeııin elinde b11lunv.yo1·. Türkiye- bulundukça italya muhakkak ki bir ab- benıms~nmemış o an arı ~e d mes 
Meıela, harp, milletlerin ahli.k 

cepheıin.:1 1röateren bir aynadır. Bü· 
yük hıraızlarm, mildhit kabiliyetleri 
harpte diı göıterir. lhtikarlar, ca
auıluklar, h iyanetler, harp vakti ıe· 
m.irir, yağlanır, ballanırlar.. Sulh 

Yunanlılarla Turuvalılar o efsanevi nin 1912 balkan hatbirıdeki nıaiJMlıi- luka içine alınabilir 1talyamn Bal _ h~yvln arının so~ ~a~a~ a; a . zen~ 
çarpışmalarmı P.uraıla yaptılar. Ram- yeti ve mnumı harpte zahiren mo§lirP kanlarda nüfuz temi.n etmek ümitleri gın . vrupa ;;em: e .. e~ın d~w;ı.r~ 
&eı unl}ni~tana buradan geçerek iler- oluşu onu bu miihiın cı.<ıkeı-i meı'kiden de §İmalden Almanya, şarktan da Rııs- veftıcö~r~~ sila asıln a gkos.kelr. ı~ mınute~ 

·ı· d e· ı. b ' • ae·· şa g z on ne aınarıı. ı ımı 
ledi. 1skender o ıamat\ insanlarca bı ı- uzaklaştırma ı. ı r aıı"er ııe ı1 ,, • • ra ile şimdi cenuptan da müttefikle- d·ı . . · .. b't h t 

·· z r l At t ·· ·k ·· delı ::t- . ' .. . ı , arazısı genış ve mun ı er ara-
rıen dünyanın sonuna kadar varmak u- let adamı o an Aema a Hl un rın iktısadi yardımını gören Turkıye- f k'" h t ·· t'l esine 
zere askerlerini aksi istikamete burn- Si. Tütk m i!letini yeniden ?lllrattı. Onu nin artan nüfuzu ile karşılaşmış bu -

1 bu~es ay;anka t:~n ur~ ı ~ olan 
dan ~evketli Garbi Roma imparator- yakın şarkta müstakil n emleket hali- lunuyo; ve al kımı.na. dev 1a b ek~üskıı.ı ml1 

· ~ . . · mem e etımız E: ... e u uç ve -
luğu inhitat ettiği zaman şar1n Roml\ ne get!1'dı. . . . . Balkan memleketlerine gelince, Yu- tevazı hayvanların bol kazançların-
mp.ıratorluğu daha bin sene burada Atntüı·k Çanakkalede mgılı:e.lere kar- nanistan bugi.in icabında karada Tilr· d · t'f d d"l k ·· Ankara 

· b · k d t · sonr . Rn ıs ı a e e ı me uzere -
bi.itüu şaşaasiyle devam. ~ttı. . . şı ır fırkaya. uman a e mış, a kiyenin kuvvetli ordusundan, tlerızc~.e da çalışan c:Arı ve kümes hayvanları 

B"r vakitler Akdenııın hakı~.ı .?- Anadolu.da~. l' u~an ordusunn çıkar: de ingiliz doqanmasından yardım go- yetiştirme cemiyeti» memleketin 
1an ve on dokuzuncu. asr~ ~adar bu tun m~ş v~. ı~gılızlerı w Çnnakk~le?a tel fü- recektir. muhtelif yerlerinde damızlık yumur
eenubi Avrupa sahıllerını kaplıyan güler onunde magl~p e~ıştı.. . nomanya da Yunanistan gibi ga- ta tavuk istasyonları ve arılıklar te
Q::ıınanlı 1"iıı•kleri iktid~rlarını burwa- . !ürkıye Akd~n~zdekı sahıllermdP. ranti verilen memleketlerden biridir. sisiyle bu yo·ldaki mesainin köylere 
da kurdular. 0.:;manlı ımparatorlugu m~ılız k.u~vetler'..nı~ Y.ardım~ndan e- Ve kendisini Lehista11dan daha- emin kadar teşmili için faaliyete geçtiği 
gene burada inhitat ederek cAvrupa- mı~ olabılı~-. Bug~n .~n~~lterenın İsken- bir vaziyette görüyor. Zirıı, bir Alman memnununiyetle öğrenilmiştir. 
nın hasta. adamı> oldu. derıyede bır demı ussu ~ardır ve bu- hücumu halinde müttefik devletler ken Her ailenin h atta genç kızların 

~Iütematliyen büyüyen ingiliı im- rası ingilterenin P.n. malın· ve en at~~- disine boğazdan geçerek yardım ede- zevkle ve muvaffakıyetle yapabile
pnratorluğu, karşısına ilk endişey ve li amirallarından Sır Andrev Cumnıg- bileceklerdir. Yugoslavya da kendisine ceii bu karlı ii1er, zengin ve ileri 
tehlikenin ele ' ne buradan çıktıgrnı hamın kumandası altmda bulunmak- yeni yardım yollan açılmış olduğunu memleketlerde belli başh bir servet 
g .. r 1U. Hindista ve ~a~m şaı:k ~·olla- t;ıdı~: . . A • • görüyor. Ve İtalyanın ~ittikçe daha ve kazanç vasıtası haline getirilmiş-
nnı elinde tutmak ıstıyen ıngıltere Turkwenm fevkalac e talımlı ve çnk vazih bir hal alan bitaraflık ve dost - tir. 
boğ lara Rutyanın baldın olmaması iyi techizatlı ordusu eski ve değerli luğnndan dolayı kendini r ahat hi<ssedi- En yakın komşumuz Bulgaristanın 
için n doku ııncu asırda üç kere çnr- asker mareşal Fevzi Çakmağın ide.resi yor. Tek başına bulun an ve T Urk Ot"du- b ile vagonlar la. ihraç ettifi baldan 
pışh on defasında 1878 de Rus ordu- altındadır. suna mukavemet fclemiyecek olan Bul- elde ettikleri kazanç mühim bir ye-
lar1 eski Konstantinopl ( bugünkü İs- garistan için, Almanyanın yardımı kun tutmaktadır 
tnnbul) un kapılarına kadar gelmişti. Mareşal Fochun erkanı harbiye r ei- ile arazi taleplerinde pek israr edemi- Memleketimiz · için de feyizli ve 
1ngiltere Berlin kongresinde bütün ::ıil- si olan ve bugün Fransarun şark ordu- yecektir. mesud neticeler vereceğini umdu-
fuzuuu kullandı ve Rusların Osmanlı ları kumandanı bulunan Fram1z gene- Bu suretle Almanya kuvvetlerini ve ğumuz bu mesai ve teşebbüsle bü
lmperntorluğu üzerindeki zaferini h~çe rali :Maxime Weygand geçenlt!rde ken- dikkatini garbe ç~virrnişken şarkta tün vatandaşların alakadar olmasl
indirmeğe muvaffak oldu. Bu kongre- disini ziyaret etti. Son zamanları.la yeni bir şark cephed kurmak imkanı nı dileriz. 
de ingiliz başvekili Disraeli Londra- Türkiyeyi ziyaret edenlerden bh·i de hasıl olmuş bulunuyor. Ayni ~ekilde bir 0 

Rusyaya silah ver· 
miyecekler 

Nevyork, 4 (Radyo) - Reisicum- vaktinde milletlerin başına kahra· 
hur Ruzveltin işareti üzerine bütün man keıilenlerin birçoğu, harp bat· 
Amerikan fabrikaları, Rusya taı-a- layıp ta ıili.h altına çağırıldıkları 
fından vukubulacak esliha ve mühim zaman, sirecek fare deliği ararlar. 
mat siparigi t eklifli!rinin r eddine ka- Tanınmıt büyük hamiyetperverler, 
rar vermişlerdir. iane ve yardım zarureti kend,1aini 

Bir teklif 
gÖ•terince, birdeı bire yan çizip, kah• 
vehanelerde, aokak aralarında mah· 

Vaşington, 4 (A.A.) - Ayandan rurniyet ve sefaletlerinden dem vu• 
Nornis Sovyet Rusya ile ihtilaf hal- rurlar .• 
ledilmedikçe F inlandiyaya borçları
nın tediyesi için bir moratoryom ve
rilmesini teklif etmiıtir. 

o*o=--
KadınJar araaında 

Harp baılarken pabuçıuz dolatan 
adamı harp ıonunda otomobillerde 
dolaıırken görmek ıoümkilndür. 

(Tıpkı, umumi harpteki hazırlop 

zenginler s ibi). Tepecikte Osman kızı Sebil.e ve 
Mustafa kızı Şadiye, ev meselesin -
den biribirini, Çc.ıtakkapıda Kuyu Bütün bunlar, har bin, inıanlık ve 
sokağında Hüseyin oğlu Salahaddin , milletlerin ııöiıüne tırmanan clalga· 
Bakkal Hasam dövmUşlerdir. larıdır. Kuvvetleri nisbetinde de ... 

---:-o* o= kialeri büyük olur ve edehiyata, • ...., 

1 E l } maye verir. 
V enme er Yalnız bu kadar mı ya?. Harp, 

lkinciteşrin ayı zarfında İzmir be- harbin cereyan şek~;, cephe, ölüm .. 
lediye evlenme dair esinde (126) çif- lerin çetidi, kahramanlıklar, harp 
tin evlenme muameleii yapılmıştır. ruhiyatı ve sebepleri, harbin yeni 

----coooo .. tekniği ve rnodaıı, propagandaaı da 
Yeni Neıriyat edebiyatçılara mevzu olur. 

ya c.ııerefli bir sulh) getirdiğini söyli- vaktiyle büyük d~k N~~ol~ ile Erzu- de cBitaraflık blok» undan bahsolun- Bahçe kavsaaı 
v~rek danda. rumda, Allenbey ıle Fılıstı:nde bulun- maktadır ki, bu birlik yalnız B~lkan Halkapınarda Salih oğlu bahçıvan r' 111 «Garp cepheıinde yeni birıe) 

Fakat Disraeli bile, ilerisini gör - muş olan ve bugün Mısır, Filistin ve devletlerine değil, ayni zamanda Ma~ Yakup ve İsmail oğlu Rahmi, bahçe Ten lYleCmUQSl yok» adındaki e•erin müelHi, biı-
mekteki bütün maharetine rağmen 36 Sudanı ihtiva eden orta şark orduları caristanı da ihtiva edecek ve Almanya meselesinden Murtaza oğlu Veyseli İzmir liselerinin salahiyetli muaı. ha.-p romanının yarattığı aan'atkar, 
sene sonra Rusyanm, ingilterenin mi.lt- kumandanlığını ihdas etmiş olan inı:ı;i- nm veya Rusyanm Tuna havzasına bıçakla yaralamışlardır. !imleri tarafından bu nam altında hem de bir eaeri ile zengin olmuı 
t ··fiki olar k, Türk.iyeye karşı çarpı- liz generali Archibalt P. Wawcldir. doğru ilerlemesine mani olacağı gibi, A .k J l •• neşredilmeğe başlanmış olan Fen aan'atki r deiil de n edir? .• Ölümün 
ş.ıç,a.ğını hiç düsünmemişti. 1915 de Bu iki kumandanın idaresi altında bu- Almanyayı hayati menbalarından mah m er 1 a 1 arın mu. mecmuasınm ikinci sayısı da çok dehıetini, kafaların bacakların U• 

İngiliz ve Fransız orduları boğazlnrı lu~an oı·tlular az bir yekfin te~kil et- rum bırakacak bir iktısad politikası da b • • d d zengin ve bi'lhassa talebe için çok ~uıunu, a_!ınmıı. top .. namlular.ından 
kendilerine hedef olarak aldılar. Bu mıyor. Türkiyenin arka kapısı mesn - takip edecektir. a Y aaSJ n 1 ÇJ fl U ( ll faydalı muhteviyat ile çıkmıştır. fırlıyan gullelerın, hucumda hımaye 
sefer hoğazlardan Rusyayı besliyebil- besinde olan Sur·yede general ·wey - Müttefiklerin lehinde, Almanııa.nm - Baştarafı 1 inci sahifede - Memleketimizde müsbet nimler üze- ettiği kendi a.kerleritı1:n ortasında 
mek için bir kapı açmak için çarp1ş1- gandın 50 hin Fransız ve şimall Afri- aleyhinde olan biltü ıı bu, vaziyetin analı caret Vekili B. Nazmi Topçuoğlu aı·a- rinde, bilhassa talebe seviyesine hi- patlayııını, cephede kadın haaretini, 
yorlıırdı. kalı askeri var ki bunlar ecnebi lej - talıta rı Tiirkiyedir. Son Ankara an- sında bir mülakat vukuu mukarrer i- tap ederek onu faydalandırabilecek iç ıztırabını vesaireyi en güzel anla .. 

Çanakk le taarruzunun akamete uğ yonları da ihtiva etmektedir. laşması ile ingiltae ı1e Fransrı sadece ken Ticaret Vekilinin ani surette zu- eserlerin azlığı meydanda.dır. Sani- tan, par tiyi vurur •. Harp zamanında 
raması umumi harbin en feci sahne- "\Vaweliç idare ·i altında <la Mısır siya.cıi bir zafer ka -:amnakla 1·almadı- bur eden bazı meşguliyetleri bu mü - yen, böyle eserleri yaşatmak da bü- bütün h ikayeciler, harp hiknyeai Y•
lerinclen biri oldu. Denizden uzun ve Fili.s tinde o kadar bir asker hulu - Zar, a11ni zamanda askeri bir zafer de lakatı bir gün sonraya bıraktırmış ve yük fedak~rlıklara bağlıdır. Yani zarla.-, Harpte, ölmüş ~:r arkadaşı· 
müddet tecrübe ettikten sonra Hll5 nuyor. Bundan başka oraya yeni ee - elde etmiş oldulat. Bu askeri zaferin Amerika sefareti de bu teehhürden İz- bir tarafta, faydası, diğer tarafta da nm çizmeainin batında çıkan ihtilaf 
Jıisanında dfolles» burnu ile (Anzac) len Hindistan askerleriyle 30 bin ki~i- ;mıhtemel neticeleri bugiinkii garip mir mümessillerini haberdar ederek ağırlıkları olan böyle bir eseri çı • b_ile baılı ba§~na bir hadisedir. Ate. 
körfezine asker çıkarmakla da Türk- lik bir l\fıc:ır ordt ı:: u vardır. 500 ta~·- lıco·pte büyük bi1· ehemmiyeti haizdir. talimata intizar etmelerini kendileri- karmak, müteşebbisleri için ne k a.dar f~, ve.lv~lelerın en korkunç ~ale gel· 
lerin mukavemetini kırmp,k mümkün yareden fazla bir kuvveti olan Türk Zira, bu harbin muharebeleri harp sa- ne bildirmiştir. Mübayaatın bu suret- öğünmeğe değerse ona karşı al!ka dıkleı-ı ~~ •ı .. ada kafalara arız olan 
olmadı. Ağustosta cSuvla> körfezine hava kuvvetleri icabında :g-erek Suri- halanrıda değı1, diplomasi salrorfo.rın- le inkıtaı tamamiyle muvakkattır. Ve göstermek ve onu yaşatmak da bir yarı d~lılik ~e kez~ ... ~:mdi dilny~
~ıkarılan askerler de bir netice elde redeki Fransız tayyarelerınden, gerek da -Jfünihte, Berchtsgardende, Prag- mülakatı müteakıp tekrar başlaması bor çtur. ~ız! boyle hır edebıyat yaratmaga 
edemedi. hava mareşalı Sir William M;tchellin da, Moskovada- lca.zamlmıştı. .~imdi muhakkak gibidir. Diğer alıcıların ve Biz eseri çok güzel bulduk . Kari- gıdıy~r. Kan, barut, duman, vahıet 

Bugün, hemen hemen rubu asır soıı- Mısır ve Filistindeki corta şark ha- de Tiirkiyenin hükumet mnrkezirıde ka milli müesseseler in mübayaatmda ise lerimize, talebey~ ehemmiyetle tav- edebıyatı •. 
nı Türkiye gene iııgiltere ie Frmı~w- va kuvveti> nden yardım görebilecek- zanılı1ıış oldu. hiçbir inkıta vukua gelmemiştir. siye eder ve muvaffakıyet dileriz. ÇiMDiK 

... " . ~ . .. . 
•.:.-...:• .. ~*=~~~.: .... .-:•••.-:••ı 'Alman zabitiyle evlendiği, 1rkan Alman Meçhul şahıs bunu nıüteakıp hem viyetini layikiyle tesbit etmediği ve yal bilir !.. Fakat ya. aşk milli hissiyatına 

2 
a • ş b olan yüzbaşı Friçin de ordudan izin al- acayip ve hem de korkunç olan bu mu- nız bir haydudun himayesine dayana- galip gelmiş ise? .. 

1nC1 U e' madan pasaportsuz firar ettiği anla - hittm ayrıldl. r ak maddeten himayesine aldı~ genç -Hayır! .. HayuI.. Böyle birşe; ' ~! şılmıştı. O sırada yağmur azalmıştı. ve dilber Fransız kadınına işık olmuş- olamaz. Nihayet ~fargarit, bir Fran-D Ertesi gün Fransadan beraberinde Esr arengiz sima, caddeye nazır o- tu. sız kadınıdır ve aristokrattır. Cahil de 
···--~---~.:.C----~--*.•.-:*-•v .• getir:pıiş olduğu evrakların muamela- 'an barın büyük kapısından dışarıya Meçhul şahıs uyumak için yatağın- değildir. Binaenaleyh aşk yüzilnden 

_ 4 _ bir kaç gün atlahrsın !. tını, Cenevre Fransız konsoloshanes~n fı.rladı. Tamamiyle tenha. o~.an cadde- d~ ~vranıp du.ruy.ordu. F akat nafile, vwt$1ı~a. .ihanet edec~ ikadar deni, 

M 
·t . . . .. de cereyan eden muamelelerle tatbık nın kenarından süratle yüruyerek ba- gozUne uyku gırmıyordu. alçak hır ınsan olamaz ! .. 

- Evet. argarı ışımıze yarar. • • F . · 1 . y n· k · · d N'h 
~elk"' p ,. rt d . , Meçhul ~ahıs ertesi gün Cenevre- etti. Ve neticede rıçm svıçreden pa- rındıgı otele gitti. ılber Fransız adını ıçınde e- ı ayet Margariti, haydudların 
.ıı:> 1 ••• a.:;apo sen e mı··· 4 

' • t d Al 1 k k · h . t · t F b" h 1" t d y M rd h 1 tt v rtu deki Fransız konsoloshanesini ziyaret saport tedarık e me en manyaya Ertesi gün göreceği iş er pe ço - rın ır esır y{l.pmış ı. ena ır a ı anıma ıgı bir şahısla t arassud altına 

Jd 
a al at· ı~ ~za ıglı . dpasab~o. e ettı· ve Margaritin pasaportu irin ge- geçtiğine kanaat getirdi. tu. Vücudu de istirahata muhtaçtı. va:rsa onu kurtarmak ve doğru yola almağa karar verdi. Bir Fransız nrtis-

ı ı ve ce (e mm ıç cep erın en ırm ' ..,. . a·· . . .. 
1 

t• d". en muamelatı birer birer tetkik et _ Şu hale göre l\largarıt yalan söyle- Fakat beynini kemiren mevhum u - sevk etmek ıstıyordu. tını onun peşine takmak, en doğru ha-
7er eş ..,.ı; ı . •t rt . . k çt' memiş oluyordu. Derhal Madrahali «ilncelerden hiçbir türlü kendini kur- - Tahsili yerinde olan bir kadın .. reket olacaktı. 

- .ı.u.argarı , pasapo ıçın soraca • ı. · . d · 
1 b d ld ğ .. 1. ecAl·- · Margaritin pasapor tu Fransada. davet etti ve pasaportu onun vasıtasiv taramıyordu . Bınaenaleyh kafasız olmaması a ıcap -Devam edecek-

G ursa, en e o u unu soy ıy ~ın. " • . : . . h 
-S b ? Puatiye vilayeti emniyet müdürlüğün- le dilber Fransız kadınına ıade ettı. DıJber Margarıt kalbinde usust eder. ~ 

e ep den verilmişti. Meçhul şahıs ayni gün- _ Pekala, bu kadın için hususi not bir intiba yaratmıştı. Fakat vazife her Diye düşünüyordu. F akat bu tesel- DOKTOR 
BEHÇET UZ G. ı· t hk"kat y 1 k l""l'nkü de Cenevreden ekspresle hareket etmiş al !.. İleride belki tazım olur. Şimdilik şeyin fevkinde idi. !isi kendisini tatmin etmiyordu. 

- ız ı a ı apı aca . v 1.1 ı· h Ş •t ı K d' . Al M·11 . d 1 . le vatanı k kusursuz ve muntazam gördüğün bu ve akşama doğru hususi bir odaya ka- zaruri ihtiyaçları için şu para~ e ıne - A .. u Margarı ... en ını - ı etı. ve o ayısıy • , or -

t k l ~ hte ol b·ı· , anaı·ak pasaport irin cereyan eden ver .. man kocasına kaptırmamış olsa da ar- ktmç tehlıke anlal'ı geçirıyordu. Ufak 
• asapor pena s.a a ıır.. P " · kt t ' M h 1 h •i ahvol 'db'l' _ Şaved, pasaportu isterse? tahkikat evı-akını birer birer tetkik et- Dedı Ye cebinden bir miktar par a zularımıza göre hare e e se ... a - biri bara erşe~. m up .gı e ı ır-

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı E

. . d b kt v lld . t• çıkararak havdudun eline uzattı ve ili\.- mafih damarlarında dolaşan kan Fran- di. Milvonlarca ınsan cesedı, ovaları 
- vım e ıra Jm. a eme, mış ı. · k 1 · kt l\l'l 1 b l"x. ı 

11 · h ·· ıA T ad ettiğim emin Dilber :\Iargnritin hakikaten Fran- ve etti : sız kanıdır, ona ha a ırn. kaplıyaca ı. 1 yar ara a 1!'. 0 an Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
.~:!.ı,ı-e:t~ha:a:=a i~:: verdlm, ondan sanın ari;tokr~t ail~Ier.inden birinin . - ~brgariti göz~~den kaçırma: ~a- Di~·e kendi kendine s8ylenerek mü- muaz:~~ bir ser~:et düşmanın eline 1 BRyler sokağındu Ahenk matbaa91 
90nra c:Eyva 1 pasaportu getirmeği kızı olduğu. ve Fransız ordusunda va- lıhazuda aramızda ışı yok, fakat ızınl tesellı oldu. düşec . •111' ınil a ka bul erler. 

T;"riç , :.: :~ -~:.~:i 2~1ı~ bi:- . •• ~:a~ Latmeie gelmez, anladın mı? Hakikatta meçhul şahıs, hen Uz htt· - Evet, Marıarit Franaı.z kızı ola-.•----~--------..-•· 



CANA DOLU) ------------------------------------------SA_H __ 1F_E~ö _, ___ s __ K_l_n_u_n_u_e_vv_~_ı_9_3_9 __ s_A_ı_.ı __ -:::----..... ----................... --............. ~~_,....,..-:::::= ~-------------------------::~-------:::------~-----• l .A d• C h • de Rusya şimdi eski ın an ıya ep esın ... toprakl.arınıistirdat 
B t f ti 1• a•hi.fede- IJı muharebeler. lıugii11 de clC\'an1 l'tmi ~ birl iği ile Finlfınrliya demokratik halk Pal'is. ı (Rad)O) -. ~mlandı~~~ edıyormuş 

- aı ara 
1 

ne .. . - . · d ti k h ··k ~ f :1\I'll tler ccmıyetmc verdıgı kıtalarımızın faalireti kes;f olmuı;. ve Finler, 18 Rus tayyaresini <lü~iir - hi.ıkumotı arasında aktedılon . o~. ~ u udmehı:· ı · ı e <l' •• k'. - Baştatafı 1 bıci sc hıftde -
- · · · · . · t.. ve kanıılıklı \'ardım muahedesı lıutun nota n u asa tan ı) ar ı, _ . . . • . 

dti rnan agır zayıat vermıştır. Sov~ et milş ur. " · . . . F' 1 ~ d'. 
1920 

Harkov sulh mu- Alman mumeı:ısıh, Fııılandıyanın kıt~ları gölii geçmekte çok müşkii- Ruslar, Finlandiyayı İsveç ile Nor- memleket tarafından tamamıyle tas\'.~ h «dl~ a; ı~a,. k l . l • . . Ruslar tarafından istilasının, Rusya-
Iat., karQıla"mı-ılarclır. Bu suretle veçe bağlınm hudutları kesmek için edilmektedir. Her tarafta bu tas\'I ı n. e ?sın eRn erı ~ol mdşu ar~~d· de tJ~'ıl9~e5- nın eskı· arazisini istirdad etmesi pla-

.. • ~ v ,.. • - ·· t ·t· ı 1 t · çınmış ve usya ı e e mu e ı ,,ı Fi 1 t pçularına k olav bir hedef teş- iiç fırka ile şimale doğru ılerlemege gos eren mı ıng er yapı mış 11 · • . • . d · t .. k nının ilh safhası olduiunu söylemit-
. He! · · k · 4 (Radvo) Finlanclıva de bıtecek olan hır a emı ecavuz na ·-kil etmişlerdir. Razı noktalarda, buz-

1 >aşlarnışlardır. .. .. • sıı~ ~· . . · .. -. • .. ·. . . . . · R , b _ tir. 
lar muhacimlerin ayakları altındH Pari::ı, 4 {Radyo) - Finlandiya hu- hukumetının şımdıkı ıhtılafm muslı- t~ımzalamı~tı~. H~lbu~ı usi a ~ u mu Muhabir Rusların bunu müteakıp 
kır~lmıştır. kı'.im eti, İsveçin l\foskova sefiri vası- hane bir surette halli çarelerini ara - a. edeydi ~e.sl e ere. yh·~ ıln~ ads otn mev- aşağı doğ;u sarkacaklarını, ikinci 

·· · · ·· t d k k ı mak · · ·· ı · lcl iu teklife Mosko- zılere eıı açık şe ır ere e aarruz 

Estonva ., 

Harbe mi 
Sürüklenecek? 

Talin, 4 (Radyo) - Estonya .!rki 
nı harbiyei umumiye rel i, bugiia Ru 
hükumeti tarafından Mo~kov.ıya da 
vet edilmiştir. 

Londra, 4 (Radyo) ......... Royter aJan- •.ası~·le Rusyaya muracaa e ere aı ıçın J ~pm ş 0 u • . ,..,. . : . ·] 'T. ve f 
1 

t hedefin Balkanlar olduğunu, Basa-
sının muhabiri bildiriyor: 1 'ikiilnıem i için müzakereye hazır \'adan henuz cevap alınamamıştır. :iı- etmış, tanFa.rel~erdı~ e okum sel a_e rabyanın bu meyanda bulunduğunu ihracat 

• • • c::ı h' - · · · · R h · · ·e • ·• h f'l b tes bbüsiin muYaffa- saçmıştır. ın an ıya omşusu a ey - . . Helsinki tahlive edılmıştır. ıı.>e ır- ldugtınu bıldırmıştır. usya arıcıy J ası me a 1 u ,.e · h . . h ' t 
0 

vazmakta Rus siyasetının daha son- R h / • 
. ~ . ·r· d t . k . tl t• 1 . .. ·a·nin pek za- inde hı,..bır areket yapmamış ır. - . ' u salname erı 

Alakadarlar: iki memleket a a.sm. 
da mün'akid mütekabil yard ırr ı>ak· 
tına istinaden Estonyanın, Fin ;ndi 
ya aleyhine harbe sürükleııdiırilma-! 

sinden endişe edryorlar. 

de kalması için hu.:u~ı sebep buJamı- komıscri Mol0tof, bu teklı ı re e mış- ı)c e ne ıec enmesı umı 1 , • ~ • • • • in .. ra başım mühim mevkileri ele geçir-

Yan herkes, şehirden uzak1ıışrrıa~a t ir. . ''.ıf oldu~u ~ü~.aı:asın.dadır. Bu me,~..t- n~~nla s~Jh ~çı~de ) aşama~~~unen bu~ mek istiyeceğini iddia eylemektedir. Ank_a~a, 4 (Telefonla) .._ ~:ı:sad 
mecburdur. On altı yaşından aşagı Roma, 4 (Radyo)_ McsaJero ga- fıl, Helsınkı hukumetı tarafından _:ıa- .}tık ga.}retı .}apmıştır. 1~ be Muhabire göre Almanva ile Ruııya, VekUJetı, ıhracat ruhsatnamelel'lnı dP 
bütün çocu1'1ar emin mahallere sev- zetesi, Fin bataryalarının bugün on pılan bu teklifin Finlandiyanın daın~:l ~·a~e~., lhısya ~ydurm'l ht~~ud b~ a~e- dünyayı istila ~tmek k:ıd ·r· l- ... _ •• : t irmiyenlerin mallarının gümrftk -
kedilmektedirler. dört Rus tavyaresi düşürdüklerini ha- müzakereye amade bulunduğunun ~ıı: ·~r.ı :~e ,.e Lenır~ ·:.ı~ııı n· :ıdafaah:sı kfık- dil erinde görerek bütlin hareketle- lerden geçirilmemesi için llzııng-elen 

.• . d • · · . l ı·ı· ld ~ . R . bu teklıfı n ı l e taarruz: geçmış ve bıtaraf a em . . k 
1 

. • t" Vipuride ve dıger şehırler e vazı- ber Yermektedır. ce ı ı o ugunu ve usyanın . . . . . . . . . rinde anlaşmışlardır. Muhabırm, ne- ma am ara emır vermış ır. 
Yet avnidir. Sokaklarda mobilyeleri- Bütün italyan matbuatı. Finlerin kabulden imtina etmesi takdı~_ınd~ teklı~ımızı reddey lemışt.ır.> . , tice iti'IJ ., · ı, kanaati şudur: 

· ki · t kd' • b d "t · 11·t b"t" rnesulıyetı Notanın sonunda mılletler cemı)e-n· ve ufak tefek eşyasını taşıma a gösterdiği mukavemetı a ıre şa~&n un an mu e\ e ı u un . . . . . Ger ek Alıı • .ı. y:ı, gerekse Rusya, 1 
.. · k k · · 1 ld ~ b . etmok- tının, ıkı aza devlet arasındakı bu mı>-meşgul insanlar kadınlar gozü me - bulmaktadır. ilzerıne a mış 0 Ui'Unu e) an . . . . . bu hareketlerini anlaşmış olarak 

' R · T t d' ı seleyı tetkıkı ıstenmektedır tedir. Faris, 4 (Radyo) - US) anın as e ır er. ' ynpnıaktadırlar. 
Her taraf donmuştur. Tramvay, a- Ajansı haber Yeriyor: Paris, 4 (Radyo) - Feçamo hava- OQOQD Rom@, 4 CRadyo) - ~a $tapatlln 

raba ve otomobillerin .. sık sık kaydık- Rus orduları, Ladoga cephes~nde lisinde ba~hyan_ kanh muhareb.eler Amerika-Japon. Berlin muhabiri Sovyetlerin Finlin-
ları iörülmektedir. Kazalar başla - Finlerle çarpışmakta ve mUetmadıyen devam etmektedır. Rusların za) ıatı diyaya karfı yapmış old~kları taar-
nu§tır ve artmaktadır. Mektepler bo- ilerlemektedir. Rus kıtaatı, buii\n ~id. çok mü~imdir. ya miJna sebatı ruzun ve hasıl etmiş olduğu bey.nel-
şaıtılmıştır. detli bir muhareb€den sonra 45 kılo- Farıs, 4 (Radyo) - Fransız mat- milel akislerin Rusya ile Almanyayı 

Bu sene Nobel edebiyat mükafatı- metre ilerlemişlerdir. Peçamo şehri, b~atı, Finlandiya ha~isesini aske~i ve Tokyodaki mfrldkat bjribirine ııkı bir surette bağla-
n1 kazanan Fin muharririnin evi de Rus kıtaatının elinde bulunmaktadır. sıyasi bakımdan tahlıl etmektedı~ler. T k. 

4 
(R d. ) _ Amerikanın maktan başka bir netice veremiyece-

h ı f . P"t' P · · t · Krırof 0 S o, a Y o bombal1'rl11- yıkılmıştır. Röyter mu a- Helsinki, 4 (Radyo) - sveç se ır- o ı arızıyen a-aze esı, ~ T k . 
1 

. . · b .. ''uru ı...iJ. ha.va ğjni yazmaktadır. 
l · h · · k ·· .. .. · t· ld k ak şe 0 ) o e çı-..ı ugun, ~ ~ biri, sokaklarda nadir görü en ınsan- liğine tayin edilmiş olan sabık arıcı- ruvazorunun ıs ıma en çı ac - .. d A 'k h . ·~-e nazırı ile Bu gazete, Almanya ile Rusyanın 

b" k .. k'ld h v b' R 8 tor ıçın e, merı a arıcı,, , 
lar arasında halk sınıfından ır .. a- re nazırı Erko, bugün Stokholme mu- ~de as~~:g~a~a~ı Ye ı~.d~ . ~ bir konuşma vapmıştır. Mülakatın, Hindistandan ingiltereye karşı milş-

aze, temiz, ucuz · 
Iliç 

ff~, tArlü fgJJO/fft 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

dınla konuşmuş, kadın şunları soy- teveccihen hareket etmiştir. . k rf o·r~~ul rı ının ktdma~ a ~~e~ı~ı japon ithalatı~a konmuş olan Ame- terek bir harekete geçecekleri hak -

iemiştfr: k Helsinki, 4 {Radyo) - Danıı:ıar a a ~ı a !Y e
1 

yafzmEa a ır. h~k\~azıyt': _u
1
- rikan ambargosunun kaldırılması krnda Berlinde mu~mirrane deveran Başdurak Büyük Salepçiojlu ha-

c- ~oel bayramına hazırlanma ve İsveç sefaretleri buiün dahıle çe- zerıne .ı.vio oto , stonya u ume ı ı e ü . d t •V. .. lenmek eden bir c:aviadan bahsetmektedir. 
• 1 · ' k .. mevzuu zerın e geç ıgı soy - "' · nı karşısında için evimi tamir ettirece~im. Rus a- kilmişle1·dir. . . . :.lgra~la muhabere eder~~'.. ruvazo- tedir. La Stampa diyor ki: . •.;.;.~~--.------·---

Sıhhat: ec%aneai 

rın, eskisi gibi, yaşamaklıgımıza ma- Paris, 4 (Radyo) - Fin kılıselerı, ı·un dort Estonya romokoru tarafın - - Bütün dünya daha QUyilk bır su ı 
ui olacaklarını zannetmiyorum.ft ilk defa olarak dünkü pazar günü ayin dan çekilerek tamir için Tallin limanı- /ta/yada Korporas· bahri muhtariyet elde etmek için Qgktor 

Halk sakindir ve .soğukkanlılığını Yapmamıılar ve baştan başa kapalı na getirilmesini temin eylemiştir. Bu l [" . Rusyanın ortava çıkarmıı oldutu ih- M. Şevki u~ur 
muhafaza etmektedir. bulunmuşlardır. hadise, Rusların sahilden kara kuv- VOn ar mec iSi tilafın Alrnan;a ile Jtusyayı Y"kdiğ~- 5 

Köylere sığınanlar, ev şahipleri Moskova, 4 {Radyo) -Askeri kuv- vetleri il~ yaptıkl.arı ha:e~atı~, deniz- top 1anac -rk rine daha sıkı bir surette ba~hYi\C~- Bir:nci sınıf dahili has· 
tarafından tehalükle karşılanmakta - vetlerimiz ileri harel<etlerine devam den takkvıyd·e ve hımb ayhesı ık~ktanı~ı. or- Roma, 4 (Radyo) _ Korporasyop- ~ını anlatmıştır. Ve esrarengıı SQv- talıklar mütehassısı 
dırlar. etmekte ve düşman, ricat halinde bu- tadan al ırmış, u are ·a a g_ırı!Jen lar meclisi bu ayın 

14 
ünde toplana- yet camiasına karşı en fazla itimat-

Halk, yeni teşekkül eden ve Sov- lunmaktadır. Ordumuz, 45 kilometre kara kuv\·etleri de geri dönemıyerek kt y '. ... n· G . d' bir nu sızlık gösteren kimseler ingiltereyc 
- t· .. l h"k - k h 1 1 d ç·· kil b ca ır. em reı.-;ı mo ran ı, . . . . ~·et taraftarı hükume ı cuce er .. u .u- kadar içeriye girmiştir. Kareliya mm ·ısmen ma .vo muş ar ır. .~n ·. un- tuk irad ederek, eski reis müteveffa Hındıstand~n bir darbe. ind1rmek içın 

rneti .. 'e~linde anara~ onun reısı ~le takasmda Nugsavens~i iskele.si ~u:- l~r ela torpıl tarlalarına duşmilşler - Kostanço Ciyanodan bahseyliyecek mOştere.k bır qare~et ıcrası hakkın- Haıtalırını sabahtaıı itibaren 

İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

ve hukumet merkezı olan kasaba ıle ,•etlerimiz tarafından lŞgal edılmıştır. dır. üt a keben celseyi kapayacak- da Berlınde mu$mırrane deveran et- ve gece vakti kabul ve maayene 
alay etmektedir. Ayrıca küçük. büyük 3 Fin adası da L_on~ra, 4 (Radyo) -. ~inlandiya ~ı:. m e 

1 
mekte olan ş~yfaları her halde işi~ eder. 

Fin ~azet~eri de, Sovyet askerl~ filomuzca işg~ ~unmuştu~ Havanın harbı bılhassa B~bk denıunde Pesa- Dino Grandt korporasyonl~r mec- m~iş~l!er~d~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rinin Fin halkına karşı ıilah atmak boıukluğu hava faaliyetine mani ol - mo mıntakasında cere~an etmektedfr. liıi riyasetine tayin edilmekle bera- S6 '-e~ m. a' l m /;d..ISrlii J(,.ISn Jen·. . 
istemediklerini, nitekim bu yüzden muştur. Bir Norveç haberl~e göre, FlnIAndlya- ber, adliye nezareti umurunu da ifa R "w& U il; U 
Rus zabitlerinin iki ıı.skeri tabanca- Oslo, 4 (Radyo) - ~orveç istih- lıların mukavemetı ve hava şartları t kt devam edecektir Hazineye ait Karine Deringöl Dalyanının balık avlamak hakkiyle y{11-

·~ k l · k d R 1 ·ı l" 1 e me e • 
!arla öldilrdüklerini, dıger as er erı baratı bildiriyor: arşısın a us ar ı er ıyemez 0 muş - * de 12 saydiye resmi 5250 lira muhammen bedelle ve Azap Avşar ve Sö-

de mitralyözle tehdide mecbur kal- Hududun öte tarafında devamlı top- lardır. B k ·ı · • A k lüklü göllerinin yalnız yüzde 12 saydiye re&mi 100 lira muhammen bedelle 
dlklarını ve bir tayyarenin de Fi~- çu ate§i olmaktadır. Finlandiyalılar :Muhtelif membalardan verflen ha - DfV? l ımı% n a• 1/ 3/ 940 tarihinden itibaren 28/ 2 943 tarihine kadar üç sene ıpOddetle 
landiyalılar bomba at~amak. içın ricat ederken köprüleri, büyük fa~ri- berlere bakılacak olursa, Finlerin raya döndü ve su kara av vergileri talimatnamesinin 29 uncu maddesindeki şerait da. 
"eyaz bayrak çekerek Fınlandıya a- kaları yakmakta ve Ruslara bırakma- Salomijerovi kasabası ateşler içinde - -B f 

1 
· . hifede _ hil iltizama verilmek üzere 5/ 12/ 939 sah gilnünden başlıyarak 26/ 12 989 

· · · d · - · · kt d •ı tara J ıncı aa dd tl .. d azısıne ın ıiını yazma a ır. mak istemektedirler. Normansktan dir. ş hirden sivil halk tamamiyle çe- beyanatta hulasaten şunları söyle- salı günü saat dörtte ihaleleri yapılmak üzere 21 gün mU e e muzaye e-
Amsterdam, 

4 
(Radyo) - Tel~a.f Rusyanın yaptığı bir ibra~ 1:E§ebbUsü kildiği halde, Fin kuwetleri hala bu- miştir: ye çıkarılmıştır. Talip olanların şerait anlamak ve yüzde 7,5 raddesindekf 

g~ıetesinin Helsinki muhabiri bıldı- akim kalmıştır. Maamafih, Finlandiya rada müdafaa halindedirler. Cenupta _ Ağır sanayi tesisatım a-ördüm. te111inatı muvakkata akçasını teslimi sandık etmek üzere Söke mal mil • 
ı-iyor: Iılar. yeni taarruzlar beJclemektedirler . Fin kuvvetleri Karelide o kadar şiddet Bu muazzam tesisatın daha iyi işle- dUrlüğüne müracaatları ilan olunur. 5 11 15 19 4388 

12 tayyarelik tam bir Rus filotil- Helsinkiden gelen haberlere göre, li bir müdafaa halindedirler ki, Rusla- mesi için lüzumlu olan daha bazı ted- 'J • D f d J v d . 
l~sı, Finlandiyalılar tarafınd~n inat- Helsinkiye karşı ha,·a taarruzunun rm ilerlemesi imkAnı görülememekte - birler alınması neticesine vardım. ZmJr e ter ar tgtn 30· 
la ve tamamen imhl' edilmiştir. aksaması, Alman ve Rusların vapura dir. Ankaraya gidince bu işlerle tekrar 1 _ İzmir hükftmet konağında ma11ye binasının üçüncü katında 

Diğer üç filotilla, Helsinkiye, di- binip seHlmet1e çekilmeleri:. içindir. meşgul olacağım. yaptırılacak ilavei inşaat 2490 s.'l.yılı kanun hükümlerine göre 
ğer şehirlere, fabrika ve .saireler• 8imdi bu iş bitmi~tir. Binaenaleyh. Rusların resmi j'azetesi olan Prav- Kömür havzasının çoktanberi dü- açık eksiltmeye konulmuştur. 
bçm balar atmıı. bunlardan da 11 ;eni hava bombardımanları b<!klen - da dahi bunu itiraf etmektedir. ş ünüldüğü gibi, artık dev J etleştiril- ~ = ~ uh~mı;ıe~ keşi ~~dl~~~ 5 f~t li;a 

1
t:;r ~uruştur. 

tayyare dilşürülmüştilr. A~·rıca 12 mektedir. Sovyetlerin yeni tahşidntı Fazla kar yağmıştır. Bu vaziyet Fin mesi zamanı gelmiştir. Kilnden güne 
4 

_ İhe~:n:11~2 ç;~9 pazartesi saa~ ~n beşte Milli Emlak dairesinde 
tayyare de Fin tayyarelerı tarafın - Finlandiy:-•ıian korkutmamaktadır. kuvvetlerine toprağa fazla mayin dök- çoğalan dahilt ve sınai ihtiyacı karşı- icra edilecektir. 

dan yere !ndirilmiştir. Ya3ington, 4 (AA.) - Finlandiya mek hususunda ~·ardım etmektedir. lamak, amele işlerini, amelenin dai- 5 - Talipler keiifname ve şartnameleri M. Emlik nıemurlutunda 
Roma, 4 (Radyo) - Finler, Peça- hükumeti, B. Ruzvelte ha~ım taraf tn Ruslar, bu noktaları bilmediklerinden mileştirilmesini, sıhhi ihtfyaçlarinı görebilirler. . . 

1 

.t b' 

1

• 

1 

k 
· · R J k t · · h ·v • kd' l · .. · · · . . . dü 6 - Münakasaya 111tırak edecek olanlar dev ete aı en az ın ıra ı nıodakı madenlerı us ara ap ırma aynı veçhıle areket ettıgı ta ır< e mayın tarlalarına duşerek fazla zayıat temın eylıyecek hususıyetlerını - hU ü"' r tl h' b' ıht'l"f "!karmadan ifa ettikleri-

v k · l d' B d d · k ti · · · ·ı h r · . k . . - inşaatı &n su e e ve ıç ır • ı ı:ı .... ınaga arar vermış er ır. un an o Finlandıya uvve erın:n sıvı a a ıyı vermektedirler. şünilr en ıstıhsalatın sekteye ugra- ne ve bu işi vaktinde ve dürüst bir sur-ette yapabileceklerine 
layı, maden ocaklarının tahrip edil- ve açık şehirleri bombardıman etmiye- Finlerin verdikleri bir habere na- maması ve mesainin ahenkle devam dair Nafıa müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz 
nıeaine baılanmıştır. ceğini bildinni§tir. zaran, Ruslar Karelya mıntakasında etmegi için alakadarlarla bu mevzuu etmiye mecburdurlar. 25 5 430!l 

finlAndtya hükfimeti, hiçbir za - F' ı~ a· ·n hükumetinin bu kararı 300 maktul ve 700 esir vermişlerdir. tetkik ettim. Neticeden memnunum. 
A t ı· t · "'" · ın.an U 1 d V k'l k man na-ayı es ım e mıyece,.ını ve B R • lt' 30 teşrin ·&ani tarihli no- Faris, 4 (Radyo) - Finlandiya hü- ~tısa e ı i arkadaşım, An araya 

nihayete kadar çarpııacağını bildir- · uz\e ınb F 'ılla~ııdı·'-·amn Vaşing kılmeti Rusyava yeni teklifler yapmak dönünce icap eden llyihayı hazırlı-. . tasına ceva en ı ., - • . . . . . . 
mıştır. t fi · sıtasi~·ıe iblağ edilmiştir. ve muslihane bır şekıl aramak ıstemış yacak ve bu !ayıba Meclisin bu dev-p · .. (R d'-·o) R t on se .rı va .. " J ·ı·k · l · · .. · d ·· k t d"k d'l arıs, • a " - uı ayyare- Z l .. b l d 'l ve Moskovada e çı ı ış erını goren ıa- resın e muza ere aıı ı e arze ı e-l H 1 . k' .. . d u unı mu asa ı. . z d 
erJ, bugQn e sın ı uzerın e uçmuş- R 4 (R d o) _Rusların, Fin- ta, Moskova hükumetinin müzakereye cektır .. onauldaklıların hakkım a 

lar ve Molotofun imzasını taşıyan be- A d.omacİ hT ~ Y t 1 halinde Fin başlamayı isteyip istemediğini anla- gösterdıkleri muhabbetten de çok 
l'annamel6r atmışlardır. Bu beyanna- lanlkıya a1 .. ı ın e çe ~e ebrac:ıladıklan ··e ması için ricada bulunmuştur. mütehassisim. . . . F' ha ına zu um yapmaga >JI • 
?nelerde, teshm olması ıçın ın ordu- kta d ttikl · b'ldı'rı· "}.. saçma evam e erı ı -~una bir Sakım tavsiyelerde bulunul - ~um • ı 

1 
-.ı 

muş ve aksi takdirde, Finlandiranın Iıyor. Tayyare ııneması Telefon 36"il-6 
bütün şehirlerini bombardıman etmek Taarrruz lıazırlığı: B U G t} N 1 

tl41epe 808 RU!! tayyaresinin emre i- Leningrad, 4 (Radyo) - M'fltea~- Sinemacılık aleminin üç büyük yıldızı olan 
tnade bulunduğunu bildirmiştir. did Rus fırkaları Karelyada tahaşşut EIUOH VON STROHEIM - BERNAR LONKRO 

Londra, 4 (RadyQ) - Havaların etmeğe başlamışlardır .. ~usların, umu- MIREY BALEN'in vücude getirdiği Fransızca sözlü 
k•rh ıllmasmd~n Finlandiyada askeri mi taarruza ieçmek u:ıere oldukları 
hu~t 4urmuıtur, Aöyleniyor. 

Ladoıa havaliıJnde batlıyan kan- Moskova, 4 (A.A.) - Sovyetler 

l(ü/türparlıBu!~~~~::..~ı Telefon 31511 

1- ARKA SOKAK 
(LES PURITAIN) 

JEAN LOU:lS - VIVIANE ROMANCE . . .. 

HUDUT TEHLIKEde 
AYRICA: EKLER JURNAL son dünya hadisatı 

Oyun saatları h~r gün: 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Cumartesi - Pazar günleri : 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Tenzilatlı halk seansları : Çarşamba günü 9 da, paıar günü 11 de 

HUSUSi ı·e BALKON tO SALON 15 kııt"UftU1'. 

YENİ SİNEMA 
Müdüriyeti muhterem İzmir halkının arzu ve ricaları üzerine 

EBEDi 

Senenin ilk Türh Filmi 

Allahın Cenneti' ni 
Bir kaç a-ün daha aösterilecektir. 

Yeni ildvesi - lzmir'cle il/, defa 
SAHRA ÇÖ~Ü... ESRA~ DOLU .. 

CiNAYET MENBAI... C~SAl\ET lÇAYNAOI .. , 

Casus intikamı 
AYRICA 

~EFlMlZ ATATÜR~ÜN cuml)uriyetin onul).Cu yıl4önümü 
münaseb€tiyle söyledikleri büyük nutuklal'lnın aslı 

SEANSU:ll: l~ - 2 - 6.30 - 9 4•·· 

E L H A M R A Sinemaıındo Tarafından temsil edilen fılmde kadm dilnyasımn kanlı kıyafetını - gu
nahlann iç yüzü ... Tecrübesizlik neticesinde ıönen bir ailenin feci Akı
beti aörülecektir. 

2- KARANGA 
DOKTOR 

Fuat Naim Bayraktar 
SES • RENK • ŞARKI • TUVALET _ GENÇL1J{ ve GÜZELLİK dolu senenin en büyük musiki reımf8'eÇidi 

SEVİŞTiG.iMiZ GÜNLER LİLİ DAMITA 
Müzikah • Varyeteli - -Revülü büyük operet 

Ayrıca: Metro jurnal ve renkli miki 
Seanslar: Her gün Arkasokak 14-17 ,80 ve 21 de Karan~a 16 ve 

19,SO da 
Cumartesi Pazar saat 12,30 da Karanga ile baelar 

Fiatler Kaltü arka duhuli esi dahil: 80-20-16-10 kuru tur. 

Etrefpafa hastanesi Cildiye ve 
•fnaaiıe ıntiteha....a 

Hastalarını her gün muayene
haneııinde öğleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
(3 ncil Beyler) Şamlı sokak 

Ne.. 8 

BVTÜN RENKLi 
Yaratanlar: Jeanette Mac DONALD - NELSON EDDf 

.SEANSLAR: 2--4,30--7- 9,30 da 



1 

~· ••••Mrı •• ····· ··················•••ri•••••············································· · ···· ···· · ·····•!,• •• • ilzmir Levazım Amirliği ~at, .1 A~m:."Z ~ 
~ Kon1isyon!I. ilanları 

lzmir leı·a::ım o.mirliüi ıwfrn rrlma krmıisyonınıdan: 

. . . 

86 ton sabun alınacaktır. Knpalı zarfla eksiltmesi 12 12 939 salı 
~ünü saat on beşte Tophanede İstanbul levazım amirliği ~atın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 27520 liradır. İlk teminatı 2064 
liradır. Şartnamesi komi:-ıyonda görülür. İsteklilerin kamını vesikaları 
ile beraber teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar 
komi!<yona vermeleri. 25 30 5 9 

• hmir levazım amfrliği satıı~lma komisyonmıdcın: 
70 ton zeytinyağı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12/ 121939 

•Rlı o-ünü _,,at 15/30 da İstanbul Tophanede Levazım amirliği satın alma 
k~misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 32200 liradır. İlk teminatı 
~415 11rsdır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesi -
kı:ıfa~r ile beraber teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat· evvel 
t<'-omi~yona Yermeleri. 25 ~O 5 9 

lzınir levazım amfrliği satın alma komisyonundan: 
Yüz bin çlft pamukla karışık yün çorap alınacaktır. Pazarhkla ek

tıiltmesi 11-12-939 pazartesi günü saat 14,30 dtı istanbııl tophanede levazım 
amirliği sabn alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 35 bin lira 
ilk teminatı 2625 liradır. Şartname ve numunesi komis~·onda görülür. 
İsteklilerin kanuni vesikalal'iyle belli saatta komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Otuz iki ton sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/12/939 

cuma günU saat on beş buçukta Tophanede istanbul levazım amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu 110 ku
ruştur. tık teminatı 2640 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli-

• !erin kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona gelmeleri. 

lzmir leı-azıtn amirliği satın alma komisyonundan: 
Be~ bin kilo kalay alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7 / 12 939 per -

şembe günü saat 15,15 de Tophanede istanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Numunesi komisyonda görülür. tstekli1e
rin teminatları ile ve kanun! vesikalariyle belli saatta komisyona gelme
lerj. 

lzmfr levazım amirli{/i satın alma komisyonundan: 
- 1 - İhale günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birlikler ıçın 

240 bin kilo kuru fasulyenin tekrar kapalı zarfla münakagası yaptırılacak 
hr. Zarflar komi~yona 25/ 12/939 pazartesi günü saat onda verilmiş ola
eaktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı yirmi iki kuruştur. İlk temi
natı 39'60 liradır. İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat evYeline kadar 
Fı'ndıklıda komutanlık satın alma komisyonuna teklif mektuplarını ver-
meleri. 5 10 16 22 

lzmit leı•azım amirliği satırı alma komi.'1yoıııuıdan: 
Yirmi dört bin kilo keçi kılı 18/ 12/939 pazartesi günü saat 14,30 da 

İstanbul Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda müteah
hit nam ve hesabına açık eksiltme ile alınacaktır. Tehmin bedeli on altı 
bin Rekiz yMz lira ilk'teminatı 1260 liradır. Şartnamesi ve numune komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona 
gelmeleri. 5 10 15 19 

lzmir let•a:ını amirliği eatın alma komisyonııııdaıı: 
Aşağıda yazılı dört kalem çadır malzemesi 7 12 939 perşembe gü

nil saat on beşte istanbul tophanede levazım amirliği satın alma komisyo-
~ . 

nuııda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli yirmi dört bin clört yüz yetmiş beş lira. tık 

leminatı 1853 lira altmış iki kuruştur. 

1 Şartname ve numuneleri komisyonda görülür. hteklilerin kanuni 
ves:kalariyle belli saatta komisyona gelmeleri. 

Cinsi )letre 

Kanaviçe 
Şerid kol:ın 

Tepe urganı 
Gergi ipi 

22,500 
120,000 

1,500 
2:10,000 

iz mir gümrük muhafaza t aburu 
satın alma komisyonıından: 

Muvakkat 
Miktarı umum tutarı Teminatı Eksiltme Eksiltme saat 

Cin~i Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saat D. 
Pirinç 5800 1392 00 105 00 6 112 939 10 00 
Bulgur 6600 792 00 60 00 6/ 12 ·939 10 30 
Mercimek 3100 418 50 32 00 6/ 12/939 1 l 00 
Zeytin tanesi 3550 674 00 51 00 7 ' 12/939 10 00 
Teneke peyniri 1080 378 00 29 00 7 / 12 '939 10 30 
Çekirdeksiz üzüm 750 112 50 9 00 7 / 12 939 11 00 
:M~karna 4900 931 00 70 00 7/12/939 14 00 
Sebze konserYesi 3900 1365 00 10!3 00 7 12/9~9 14 30 
Gaz yağı 7950 1391 25 105 00 7 12 1939 15 00 

1 - İzmir gümrük muhafaza taburu senelik ihtiyacı için açık ek
siltme suretiyle miinakasaya konulan rukarıda cins Ye miktarı 
yazılı iaşe maddelerine 27, 28 11 /9:~!) tarihinc'leki pazarlıkları
na da istekli çıkmadığından hizalarında gösterilen gün ve saat
larda son paıarlıkları yapılacaktır. Şartnameleri komisyonda 
görülebilir. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinda 
ve şaı·tnamelerinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat mak
buz veya banka mektuplariyle birlikte pazarlık saatında İzmir 
beyler sokağı arkası geri tütün kumpanyası yanında tabur satın 
a lma komisyonuna müracaatları. 

Askeri fabrikalar lzmir silah 
fabrikası satın alma komisyo· 
nundan: 
~,. ı - l zmfr silah fabrikası sınırı icinde mc\·cud proje ve şartnamesi

ne göre 6000 lira keşif bedelİi demirhane ve dökümhane binala-
ır~ rının inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak in~aat işine ait şartname pli\n ve keşifler tatil gün

leri haricinde her gün saat sekizden on altı~·a kndar Halkapı· 
narda İzmir silah fabrikası müdürlüi:'i.bfo ,.,.örüJiir. 

S - 'Açık eksiltme 8 birinci kanun 939 cuma glinll s· Ht on beşte 
Halkapınarda İzmir silah fabrikı-:sınthı nı'ite~ekkil k~;_.::ı:•;onda 

' yapılacaktır. 
4 --Taliplerin 450 liralık muvakkat ~.,.il\'enmeieriııi İzmir m:ıl sandı

ğına yatırarak alacakları makhıızl:ırı ve 2490 ~ayıl• kaııumııı 
ikinci ve üçüncü maddeleri mucilıince icap eden ve şimdiye ka

t dar yapılan inşaat işlerine ait vesikulariyle birlikte belli edilen 
aiin ve saatt& komisyona mür~c~.ı:.tbrı 22 26 30 5 4275 

(ANADOLU) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Bas müdürlü· 
' 30 5 4770 

Çamaltı tuzlası ıçın cins, miktar. eb'adı vecvs::ıfı aşagıd::ı yazılı ke
reste açık eksiltme "Uretiyle ;,,atın alınacaktır. 

Metre mikubınııı muhammen fiyatı 42, muvakkat tem;nah 314.11 
liradır. 

Şartnamesi le\·azım şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin 14/12/939 günü saat on beşte lıa~ müdürlüğümüzdeki 

komisyona gelmeleri ilan olunur. 
Eb'adı Aded M3. Cinsi 

2X20X73 6900 20 148 Fabrika malı çırasız köknar 
2X22X73 6900 22 162 « « « 
2X25X73 6900 26 910 « « c: 
2X25X38 6900 13 110 « < < 
2X 6X30 13900 4 968 « « .: 
2X 6X33 13800 5 464 « « 4: 
2X GX-12 13800 6 9~ı:- « « .>u « 

1 ---
99 717 

Gümrük ve inhisarlar '*Jekaletin
den: 
l - Merkezde ve taşra gümrüklerinde açık ve açılacak 20 liralık 

memuriyetler için lise ve orta mektep mezunları arasında ayrı 
H.Vn olmak iizere müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabaka tarihi 14/12/939 saat on dörttür. Müsabakanın ya
pılacağı yerler de İzmir, Mersin, Gaziantep, Urfa, Kars, Trab
zon, Samsun, Ankaradadır. (Ankaradaki Vekfüettedir.) 

3 - l\Iüsabakada kazananlar müsabakanın yapıldığı veya her han
gi bir gümrükteki açık yerlere namzed olarak alınacak ve ken
dilerine 3656 sayılı kanunun hükümlerine göre maaş verile -
cektir. 

4 - Kazanlnrm adedi fazla olduğu takdirde bunlar ikinci birmüsaba
ka imtihanı açılıncıy::ı kadar her hangi bir gümrtikte açılacak 
yerlere tayin olunacaktır. 

5 - Kazaırnnlardan a::ıkerliğini yapmış olanlar tercih edUebile -
cektir. 

6 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı şartları haiz 
olanlardan müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin istida ile yu
karıda yazılı gümrük müdürlüklerinden birine müracaat -
lan ve şahadetname, mıfus ve hüsnühal kağıtları ile sıhhat ra-
porlarını getirmeleri Jazımdır. 5 8 4~23 

Çine lieJedive reisliğinden: 
Çine kasabasının tesdik edilen projesi mucibinuce elektirik şebekesi 

inşası k~ palı zarf usuli:vle ycrıiden münakasaya konulmuştur. 
1 - İsin muhammen bedeli 24974 lira 35 kuruştur. 
2 - İstekliler bu i.~e ait şartname ve proje vesair evrakı iki yüz ku

nış bedel mulrnbil:nde Cine belediyesinden alabilirler. Evvelce 
proje ve şar~nameyi almış olanlara ikinci proje almak icap et
mez. 

3 - Eksiltme 22 birinci kanun 939 tarihine raslıyan cuma günü 
saat on bef.!te Çine belediye binasında toplanan encümen mu -
vac€hesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki ayni giin saat on dörde kadar belediye reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 1fi ve 17 inci maddelerine uygun muvak
kat teminat. 

B - Kanunun tayin e1\iği YC"İkalar. A"gari 20000 liralık elektirik 
işi yaptığına dair ... afıa Yekfilctinin 938 yılına ait müteahhid
lik Ye~ikası. 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar makbuz mu
kabilinde belediye reisliğine verilecektir. Po!<ta ile gönderilecek 
mektupların iadeli taahhücllü olma:,n ve nihayet bu saata kadar 
encümene gPlmis olmalıdır. 

6 - Yalnız evvelki ilanı haYi şartnnmenin 12 inci maddesinde tesi
satın 1 mart 1940 tarihimle bitirilmesi ~artı yerine 1 ağustos 
1940 tal'ihinde mezkur tesisatın bitil'ilmiş olması şartı tashih 
cclilmislir. 

7 - Bu iş ·hakkında fazla izahat almak iiıtiyenlerin Çine belediye 
reisliğine müracaat eylemeleri ilaıı oltrnur. 25 30 5 10 

• 
Türkiye iş Banka ından 

1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müsaba
ka ile on be~ memur alınacaktır. )Iüsabaka imtihanları 25 B. 
Karnın 1 fl3D pazarte~i giinü Ankara. İstanbul, ve İzmirde yapı
lar aktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
A. - Laakal lise mezunu olmak, 
B. - On sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşından yukarı bu

lunmamak, 
C. - Askerliğini yapmış olmak (askerliğini henüz yapma

mış olanlar muvakakt memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazıl! eY~afı haiz ohrn taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak ça
lıştırılırlar. Du miıdcctin hitamında mesaileri itibariy!e rle iyi 
not alanlar b~rem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alı
nırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 - İmtihan neticesinde banka hizmetine alınacak on beş memur

dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre 
müe~sesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 _ 'I'::tliplerin <'ll g·cç 20 B. kanun 939 ç::ırşamba gününe kadar Anka 
rada umum müdürlük memurin servisine, İstanbul ve tzmirde 
şube müdürlüklerine vesikalariyle birlikte müracaatta bulun-
maları ilan olunur. 5 6 7 8 9 10 11 

B RIS T O L 
Be yoğlunda 

OSMA Nİ YE 
SİRKECl'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcili 

B. Ömer Lütfi Bengü 
. _ d i r 4 4. Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendisin' 

· sevdirmitt ir ••• 
OtelJP.rinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. İıtanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otel!e~·ce buluıur)ar .• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi· 

yecek derecede ucuzd ... r. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
ı:'.çin palto, perdeaü ve iyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

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

5 Kanunuevvel 939 SA.ı...e 

V: r. he 1ri Van J.Jerze 

VAPURLARIN HAREKET LİSTESi 

Amerikan Ek"'ı>Prt lines, İnle, Nev .. 
york. 

Nevyork için 
cE 'PORTER> vap. 10 so.;ıteşrin • 

c'e bekleniyor. 
1 cEXCHESTER» vap. 11 eon teş .. 
rinde bekleniyor. 
«EXMİNSTER> vap. Sonteşrin ikin 

Ci nısfında bekleniyor. 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
«DUNA> l\lot. 18 son teşrine doi• 

ru bekleniyor. 
<KASSA> mot. İlk kanun başlangı .. 

cında bekleniyor. 
cTİSZA> mot. İlk kanun başlan .. 

gıcınd abekleniyor. 
1 Service Maritime Roumain Bucaresl 

1 Köatence Kalas ve Twıa limanlan 
için. 

Bukureşti vapuru 24-11-939 da 
bekleniyor. 

Societe Commerciale Bulgare De 
Naı•igafion A Yapeıır - Varna 

« Varna~ vapuru 28 sonteşrinde bek 
]eniyor. 

Haifa, hkenderiye ve Port Sait 
için mal alacaktır. 

Rodos, İskenderiye ve Hayfa için: 
Varna vapuru 30 ikinciteşrinde 

bekleniyor. 

Vapurla-;:;;;js·m ve tar.ihleri iıa'k• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Re es binası 
Tel. 2•143 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurhn
mız ı::efer yaı acakia!"ciır. 

• • • ~A._Ym:ıı Nz:maoa!!KllZlllUIDIY .. u .. c .. uft!!ıl!!'!:A:!:!IBR D ı K K A T ! .. 

Mi i piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletierinizi (Etiman kitap 
evinden alrnız!) 

• Hi:kumet caddesi No. 50-52 .-.. ........... , .............................................. ,,,,,,,,,,., .... ,,.,, .. ,,., ..................... .. 
Yılbaflı 7Jiletleri de saltlnwktadır. Simdiden tedarik ediniz. 

MÜCELLİT 

A i ız Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

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

Bankalara mahsus siritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit t.JJ-RlZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariş Ü::!:erine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin siarı sağlamlık, güzellik ve sürattır. 

'r:1=;E~--~-~H5IM500i~a=E=', N=· / c~/:· =s:; 
ıv1akine Tamirhanesi 

işi gününde tes im etmeği prensip edinen ve bu
nunla iftihar eden bir müessesedir 

,ı ......... K8e=s~ta9nmeamp~az~a•nmSidme•m•i•r•cimle•rlM6•7•-•6•9 ..... T•e•le•f•o•n•:•S•9•9•3 ....... ı 

rapa/as 
Lokanta ve Pastahanesi 

---ıı ·---
En müskülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan· 

ta ve paslalıanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase. 
ti ile bı•raber fiatıeri falıminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase· 
betiyle en temiz v,. modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede· 
cek zevat sôzlerimizin doğı uluğuna şahit olacaklardır. 

/BRAH!ıll ENNUR 

Tire kaymakamlığından: 
1833 lira 67 kuruş bedelli keşifli eski oba köyünün su isalesi tesisat ve 

tamiratı işi 15 !>tin müddetle açık eksiltmeye çıknı·ılmıştır. 
lhalei katiyesi 11-12-939 tarihineteRnclüf eden pazartesi günü yapıla. 

cağından isteklilerin keşifname şeraitini anlamak için ve ihaleye iştirak 
edeceklerin yüzde 7,5 pey akçalarıile kaymakamlığa müracaatları ilan 
olunur. 3 5 7 12 4406 

lzmir Defterdarlfğından: 
Ba~turak subı:>'line emlak cıatış beclelind0n 6215 lira OG kuruş borçlu 

k ındurucı Kazım mezkur borcunu kanJni müddet zarfında ödemidiğin
clen mutns arıf olduğu Ahmecla{:a n:ıah lles"nhı Kemeralt caddesinde beş 
sayılı ve 5000 lira kı;ı. metindeki dükkanı tuh T emval kanunu hükümleri 
dairesinde hac:z edi ı eı\ ;ı. lrm · Lir giı rr udJt> 1 miizayedeye çıkarılmış-
tır. Taliplerin 11-12 9 9 P· rtcsi gu t on beste viJayet idare heve-
tine mürac atları i n ohm r. 21 28 5 4255 


