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Rus - Fon harbi lngiltere Kralı 

KANLI CARPISMALAR 
Finler Ruslardan onbeş 

bin esir aldılar 
Finlandiyayı bir hamlede baştanbaşa istila etmek 

ümidi, Ruslar için kaybolmuş sayılabilir 

Ruslar harp etmek istemiyorlar 
D eınokrasilerin 
Son Tedbiri 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Demokrasiler tarafından Alman

yaya kartı tatbik edilen rktıaadi a b· 
luka hakkındaki son tedbir de dün 
gece yarısından itibaren tatbik mev
kiine konmuı bulunmaktadır. 

Bundan sonra Almanya denizler 
üzerinden bitaraf semiler vaaıtaaiy
le hiçbir tarafa ,~hracat yapamaya• 
cak, yapmakta devam etse bile mal
larının müsadere ei!ilClltlnf ğörecek· 
tir. 

Harbin akıbeti bakımmdan bu 
tedbirin hayati bir ehemmiyeti var-
dır. Finlandiyada göller 

~ 

Mütehauıaların hesabına göre bu Helsinki, 5 (Radyo) - Sovyet vı:- Londra. 5 (Radyo) - Helsinkiden 
tedbiıı"n tatbiki sayesinde Almanya Finliindiya orduları arasında harp buraya gelen haberlere göre fena 
senede elli milyon İngiliz liralık bir şiddetle devam etmektedir. Kareli havalar ve kar fırtınası yüzünden 
varidattan mahrum kalacaktır. Bu berzahında çok mühim çarpışma lar Finlandiyada tayyare harbi yapıla· 
varidatın bütün ehemmiyeti mikta- olmuştur. Bu cephede 38.000 kişilik rnamaktadır. Finlandiya hava kuv • 
rmdan ziyade Almanyaya döviz ola- iki Finlandiya kıtasına karşı iki mis- vetleri, dünyanın en ileri milletleri
rak gelmeainden tevellüt etmekted ir. li Rus kuvveti harp etmektedir. Fin- nin hava kuvvetlerj değerinde ve ta; 
Almanya komıularından yiyecek ve lindfya ordusu, halen hududda çar- yarecileri fevkalade mahir ve cesur
mevaddı iptidaiye tedar ik edebil- pışmaktadır. Sovyet tebliğinde Sov- dur. ismi henüz ifşa edilmiyen Fin
mek için herteyden ziyade bu döviz- yet ordusunun ilerlediği ve kırk be~ lilndiyalı bir tayyareci, makineli tü
lere muhtaçtır. Elinde döviz olma- kilometre içeride harp ettiği bildiri). f eğini kullanarak bir hilcum esna
dıkça Almanyanın Rıuya • e Roman- miştir. Bu haber, asılsızdır ve Sov • sında45-50 Rus tele f etmiştir. Diğer 
ya elan petrol, laveçten demir ve Bal- yet efkarına muvaffakıyet göster. bir Fin tayyareci i de yalnız başına 
kan memleketlerinden yiyecek teda- mek maksadiyle işae olunmuştur. bir Rus filosiyle çarpışmış, bir Sov
r,"ki hemen hemen imk&nıız denecek Fin18ndiya kıtaları, kahramanca ve yet tayy"resini dil~ilrmilştilr. Bu F in 
derecede pçleteeektir. bilerek harp etmektedirler. Finlin- tayyarecisi, Sovyet filosiyle karşıla-

Şuraaını itaret edelim ki, demok· diya topçusu, çok muvaffakıyetli ve şınca kaçar gibi yapmış ve Rus tay-
raailer bu tedbiri iatiyerek deiil isabetli atışlar yapmıştır. - Devamı 5 inci sahifede -
mecbur edildikleri için bir mukabe- =00,=------
le ll'lmiail halinde ta tbik etmektedir- B ı 

lerAı...onyarun Polonyaya aalduma- atan vapur ar 
siyle harp baıladıiı zaman denizle-

re hikim olan İngiliz ve Fransızlar Cenub"'ı Atlasta bı·r Alman korsan 
sadece Almanyaya denizler tarikiy-

le yapılacak ithalat üzerine bir a b- • • b• J J b d 

Garp cepheaincle tel· 
tiılere baılaclı 

lsvec hükıimeti , 
Londra, 5 (Radyo) - İngiliz kralı p •t ht • ·ı h lkt 

altıncı Jorj, Fransada garp cephe · ayı a 101 SıVı a 8 n sür'atle tah· 
verdi sindeki ingiliz kuvvetlerini teftişe ı • v k 

b&§l&mıştır. Fransız iazeteleri, ingi. JYC etmege arar 
liz kralının Fransa seyahati hakkın
da makalelerle doludur. Gazeteler, 
lnailiz kralının Fransa cephesini tef
titinin iki hükQmet, millet ve ordu a
rasındaki birliiin en büyük delili ol
duiunu yazıyorlar. 

J our gazetesi diyor ki: 
c25 sene evvel müteveffa 6 inci 

Jorj aibi oilu altıncı Jorj da ayni 
y~rde, Fransada bulunuyor. Bu aeli
tin ingiliz askerlerinin ınanevt kuv
vetini artıracatını biliyoruz. Mühim 
olan nokta kralın Fransaya aelmesiy
le mücadelenin sonuna kadar devam 

edeceiine delil teşkil etmesidir. 
Kralın kardeıleri, hep Fransada-

ki cephede vazife almış bulunmak- Stokbolm teh rindea t.ir sörlintit • 
tadırlar. Londra, 5 (Radyo) - t veç hükti- leri almaktadır. Finlandiya ordu'{ 

Londra, 5 (A.A.) - Kral altıncı meti, Stokholmu sivil halktan silratle iltihak etmek istiyen g6nOIJOlerin 
Jorjun Fransaya seyahati ingiliz tahliyeye karar vermiştir. Bu karar ü- veç topraklarında toplanmamak pı 
matbuatı tarafından FTan ız - ingiliz zerine şimdiden büyük hazırlıklara ba5 tiyle Finlind'yaya gitmekte serbe 
ittihadının ,.e her iki memleket ha- lanmış, çocukların, kadınların gönde- oldukları ilan edilmiııtir. Hilldlmet, e\ 

reket birliğinin bir sembolü olarak rilecekleri emin yerler tesbit olunmu~- velce İspanya harbine ittir&k -tme\ 
telakki edilmektedir. tur. Alınan tedbirlere göre evveli ço- tiyen gönülliller için bir kanun ıa1 

Gazetelerin kralın bu müşkül se. cuklar gönderileceklerdir. etmiş ve bunu meneylemifti. Fakat 
rahat esnasındaki gayretini ve az· Stokholm, 5 (Radyo) - Finlandi- istisnai bir ıeydir. GönOlltl olmak iıt 
mini tebarilz ettirmekte ve cephede- yalılarla yanyana Ruslara karşı har- yenleri, beynelmilel hiçbir kaide ..... 
ki ingiliz mıntakasının mühim bir b7t:11~k için gönüllü yazılanlar beş bin demez. 
kısmını ziyaret edeceiini haber ver- kışıyı bulmuştur. 
mektedir. Sonra 1914 harbinde ba - Gönüllü teşkilatı günden güne ge- **----
basiyle birlikte cepheyi ziyaret ede- nfıtemektedir. Let onyaclalti Raala 
rek ordular mıntakasında 80.000 ki· Amsterdam, 5 (Radyo) - TA 
lometre mesafeyi gezdiğini hatırlat- Londra, 5 (Radyo):- Rö~:ıe: Ajan- ·adan elen bir olcu Rif«lann Le 

11 fsv.-ten "U haberlerı vermı"t r: ~ g y ' ' maktadar t ~Y Y :>" • .1 k f · · f ..ı..1 kJ '---. İsveç httkOmeti, mO!tacelivet ha • 1-a pe ena rıyınm ı -u an ..... 
nau !inde fsveçin büyOk şehirlerini derhal çarşılarda gezdiklerini ve raıgele • 

S1hhat Vekili 
Erzincana vardı 

Sıhhat ve içtim i Muavenet Veıa:li 
Doktor Hulusi Alatat 

Erzincan, 5 (Hususi) - Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekili Dr. Hulusi 
Alataş, dün akşam Erzincana gelmiş 
vali ve kumandan ile kalabalık halk ta
rafından karıılanmıştır. 

tahliye etmek için lizımgelen tedbir- \•eriş ettiklerini söylemiştir. 

Tütün Satışları 
Dün 6 - 6,5 milyon kilo 

tütün satılmıştır 
Tütün piyasasında hararetli sahş- memurlannı ilk günün gecesi tltla 

lar devam etmektedir. Dün akşama sahalarına göndermiş ve bunlar va
kadar, yani iki gün za. :ında Ege sıtasiyle mühim mübayaat Y•Pmıt
tOtün bölgelerinde satılan tütün larsa da Ankarada ticaret vekileti1-
miktarı altı buçuk milyon kiloru geç le Amerikan sefareti araımtdi ijltthl 
miştir. Fiatler, ilk açılış gibi ~ üksek piyasasında Amerikan tütün ktilhpan 
seviyesini mu haf aza etmektedir. yalarının mübayaata devamım 

Şehrimizdeki Amerikan tütün kum esası hakkında bir anlatına için ,.,. 
panyalan, talimat vererek milbayaa - De•um 2 İDcİ .aalUf~ 

--------c:::;oooo--,~--------

Amerikanın müracaatı 
laka ilan etmitlerdi. Bununla iatih- gemJSI Jr ilgi İz VapUrUOU attr J 
daf edıUen aaye mUnhaaır~ Al~·~- Londra. 5 (Radyo) - Cenubi At- rnamıştır. Korsan gemisinin Admiral Sıhhat Ve~ili, zelzele mıntakasını 
yayı harpte w devam edeb.ıl~ek. ıçı~ lasta bir Alman korsan gemisi, ingiliz Şer kruvazörü olduğu tahmin edilmiş· gezecek ve :e~aket~edelere~ . yapılacak 
muhtaç oldugu mevaddı ıptıdaıyeyı bandıralı Durksblyr nakliye gemisini sc de rnüteakıben Blömesteyn korsan yardım şeklını yerınde tetkık edecek-
ted~ik ~dan mahrum etmek- batırmıştır. On bin tonluk olan bu va- gemisi olduğu anlaşılmıştır. tir. 

Japonya ile Rusya arasındali • 
herhangi anlaıma, Amerikada 

hoş RÖr6lrniyecek ten ıbarettı. • pur, Avustralya ve Yeni Zellanddan in. Batırılan vapurun mürettebatı 70 - =*=-
Almanya bu ablukaya evvel emır- giltereye donmuş et getirmekte idi. kişi idi, kurtarılmışlardır. Jşa t) 

de ta~telb~hir harbi .ile. ~ukabele et- Vapurdan telsizle şu haber verilmiş. Paris, 5 (Radyo) - Emseri adın- re er 
mek iatedı. ~aka~ ~·r ıkı ay zarfın- tir: daki ingiliz ticaret vapuru, bugün şi- ...., 
da tahılelbahırlerının yansından fa z- _ Bir Alman korsan gemisinin ta. mal denizinde torpile çarparak batmış-
laaını kurban verince bunun müeuir k Idık ... t arruzusuna maruz a ·" ır. 

olanuyacaarını anladı, bu defa da Gemiden başka hiçbir haber alına. - De•amı 3 ncU Sahif~de -
miknatıah mayin harbine kalkııtı. =<><>=-- - --

Muallimlerin 
Maaşları 

itte demokrasilerin son tedbiri hu 1 
miknatıalı mayin harl:ıı:ne bir muka- N •• • w ı Bugün ayın beşi.. Umumi müvaze-
bele olarak itt ihaz edilmiıtir. umayış er çoga ıyor neden maaş alan bütün daire menıur-

Miknatıalı mayin harbi, muhakkak ları maaşlarını aldılar, borçlannı ver
diler, ihtiyaçlarını karşılad'ılar. lrlual-

Tokyo, 5 (Radyo) - Amerika se- ması keyfiyetinin Amerikaca hile• 
fir i, bugün hariciye nazırı Amiral Na- telikki edilmiyeceğini de aöylemiftlr. 
morayı ziyaret etmiş ve uzun !llOddct Alakadar mehaf il, Amerilta selfrl 
konuşmuştur. Sefir, Amiral Namora- ile Amiral Nllmora aruındaki mflll
ya ıifahi bazı müracaatlarda bulun - kata büyük bir ehemmiyet atfetmek· 
duğu Kibi, japonyanın Rusya ile anlaş- tedirler. 

Almanya ve Finlindiya 
k'i, akla gelebilecek harp tekillerinin •• • "' d N k f • 
~n aayri insani olanıdır. Bu.'tün hü- Dun de Mılano a ve evyor ta ID• limlcrin maaşı ise, çıkmadı, verilme-

' di. Son zamanlarda muallimlerin ma- Almanya, yenı· teşekku·· ı eden acayı .. p kumetle.,:n ittirak ettiklerı Lahey d 
"b" J"' d• I h• t h •• t yapıl I aş cihetinden talihsizlikleri artmağa konferansı mukarreratı mucı ınce an ıya e ıne eza ura . . . .. . . . h h d v · ıd 

muhasım bir h ükumet herhangi bir t h'" d ~?şla~ı. ~ış~·gır~ı~.h~an:,1 hır ~nsanın, ükiimeti enüz tanımış egı ir 
noktaya nıayin dökebilir, ancak bir ·Nevyork, 5 (Radyo) - Binlerce eza urat yapmış ve cndclele_r ~n geçe

1
r ır aı enın • ırço. ı ıya_ç ar. arşısı~-

5 
(R d ) h d h d dd k'l 

1 
F 'nJ" d'. s. 

.. d f 1 k d"k "'I bu halk, sokaklarda nümavişler ,;apmış ve ken alkışlanmıştır. Nümayı,.çıler yo -1da bulundugu bır rnevsım ıdrak edı- Londra, a yo - Kopen ag a u u ateş ı o unan ı an ua Tıf 
mu a aa vasıtası o ara o u en • 1 . l . ka p )"t'k t . . d - h kA t' · h il ta aJ ~ . 1 . b" fi h • Finlandiya lehinde tezahürat yapmış· nrda: yoruz. l\luallım ne yapacaktır? htıyaç çı n o ı ı en gaze esının yaz ıgına u ume ını en z nıma~ y 
mayın erm ıtara ara Ye mu arıp 1 ..JC. Fi l" d' ı · d k'l' d · h b · \ 

b• ı tır. NUmayi"çiler Ruslar aJe ... ·hine gös- - Yaşasın Finlfındi\·a Kahro sun denilen şev bekler mi? .vre nan ıya - Rusya mese.esın e onun teş ı ıne aır a erı ~·azm11 
olmayanlara ır zarar vermeme• Y • "' • ' • • • •• • Al . . · F · l" d · 
. . d'"-"ld" .. k 1 h k teriler yapmışlardır. Rusya!. Va hm z n ehemmıyetle nazan dik- manya mutlak bır bıtaraflık takı Almanların, ın an ıvanrn ertac "Jd 
l{ı n uau uiu no ta ann er ese . . ) d kt' G . k' k lk · t · ki · k .1.. d"l . Al 1 Milano 5 (Radyo) - Binince halk Diye bağırmışlardır. katını celbederiz, buna hır çare bu • e ece ır. azete dıyor ı: a ma mı emıyece erı ·uvv 
ı an e ı meaı tarttır. manya, a • ' · . · dT . 88-

- De•.um 3 noU eabifıde _ Rusya aleyhine vı Finlandiya h~hine sunlar. cAlmanya aazetelerı, o :ıcayıp ve tahmın e ı ı~ or. • 
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F ık r a 

Radyo Başında 
BAHRi SAVCI 

Akşamın durgun saatleri gelmiştir. Sinir ve adale ihtili.çlarının, yor· 
gun kafa kıvranı~Jarının dineceğı~ andır. İç hayata.mızın kendiliğinden 
düşilnme, duyma ve haya) yaşama makanizmaın ince bir hesapla iıle
meğe başlıyacakhr. Başımız, ya bir yastığın yumuşaklığındaki uyku 
içinde eriyecektir veya bir kitabın mürekkep ve yaprak denizinde 
geniş bir ~a\ gibi, ağır. ağır yüzecektir. 

Yahud, başka sahneler yaşanacaktır: Bol ışıklar altında, dost çeh
relerden akan neşe dalga?c.ırına dalacak, manevi hüvı!yetinizin insan 
anlamak, insan sevmek hamleler{, içinizin mea'ud hadiseleri ~klinde 
aeyred~ceksiniz. 

Fakat artık bunları yapamazsınız. Böyle yapabileceğiniz rahat gün
lerinı'z geçmiştir. Kulak zarınız üzerinden yapılan ince itilme merkez
lerinin c~Danzigı> kelimesinin balyoz gibi heceleri ile ezildiği günler -
d<'nberi bu dünya, artık başka bir dünya olmağa başlamıştır. lç!nde; 
lt:hı.!idlerin, ölüm müjdelt>rİnin at koşturduğu, felaket ve dehşet sağ
naklarmın dökülecekleri yer aradığı, nizam ve düzen şuurunun kay
bedildiği ~a!'!llın bir dünya .. 

Bu dünyada, artık, bütün huzur ve iş <lıtı Hatlerinizi radyo başında 
geç"rmckfesiniz. 

Artık; şakaklarınız, ağır düşüncelerin kır141klıkları içinde kıvran

maktadır. Gözleriniz bir sihirbazın eararengiz ışık oyunları ile büyü
lenmiş gibidir, Ve aiz, bu yaban ruhi durum iç/nde, radyonuzun bir 
avuç içi kadar sathına bir cihan aığan levhasında, bütün dünyayı ku
laklarınızın elemli dikkati ile takip eünekteain.'z. 

Neyi dinliyoraunuz? Sizin bütün dinlenme dakikalarınızı çalarak 
aizi radyo baıında, nefea darlığına uğratan nedir? Hangı! güzel beıte
nin arkasından koşuyorsunuz? Hangi aevjnçli haberi yakalamak itti
yakı ile parmaklarınızı radyo.1un düğmeleri üzerinae kenetlemitainiz. 

Ben bunu b·liyorum: Uzun saatlerini, bu sihirli aletin batında reçi
ren inaaıılann bütün esir dalgalarını bekleyif ve dinlcyiı haaaaaiyet1e
; fU tek merakın içinde toplanmııtJr: İnsanlıim, dünyanın, ıelecek 

derini anlamağa uirafmak! .. 

Tütün Satışları 
Dün 6 - 6,5 mi yon kilo 

tütün satılmıştır 

~ 
~ . . 
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l_S __ e ___ h_D.....,r_o __ a_h __ ö_o~ ..... o _H_a~lb-~_ır_o e_.......ırü~I 
Şehir ve kasabalarda Zelzele 

mıntakasında 

jDoktorumuzun /;öşesil 
Dahili hastalıklar mütehusıaı Dr. 

M. Şevki Uğur diyor kiı 

inşaat işleri 
Vücud ve tine/ )'orgun· 
/uğuna karşı tedbir 

Pavivonlar süratle Hayat, sır dolu bir enerjiclen ibaret-

v h F inşa ediliyor tir. Nihayeti ve hududu olmıyan . bu 
ekalet bir layiha azırlıyor. akir D·k·1· k d 1 l f lAk t kudı·et alemi, doğduğu vücud maki-

) 1 ı azasın a ze ze e e a e - . d h.k A . b. · · · 

h ık 1 l k d l · . · · tt• ·ı kt 1 ııesın e ı emı ve kimyevi ır fıılın ne-• • ze e erı ıçm ınşa t ırı me · e o an . . . .. .. . ~ a 1Ç10 UCUZ eV er yapı aC:\ 12 l l 2 .c • d 18 . . tıcesıd;.;-. Vucudun muazı:am teşkıla -
~er oc a ı ~ pavıyon an zımn . .. .. . 

f
. t' ·· · .. t .. 1 .. b .. 1 1 . . tındakı \uyuk rollerın haYata, sağlık 

Şehir ve kasabalarda mevcud gay-ı sonra arazinin maliyet ıa ıni arsa- uzerı or u muş, o nıe erm ınşasınn ~ . •. 
· ı· f. · ·• · t• Il"t" · t 15 b' · · ve saglamhğa olan tesırlerı ve ehem -ri sıhhl ve fenni teneke, tahta, saz Iara taksim etmek ve ma ıyet ıatıy- geçı mış ır. u un ınşaa • mncı- . 

gibi maddelerle yapılmış evlerin yer- le satmak ciheti düşünülmektedir. kanuna karlar ikmal edilecektir. mıyeti pek fazladır. Hiç durmadan 
terine sıhhi ve fenni temiz binalar Bu hale göre bir, iki, üç oda, bir Paviyoıılar, İngiliz evleri tertibinde ~aJışan uzviyeti ':.e ~m~n organlarını 
yapılması ve fakir halk için ucuz ev- mutbak ve bir miktar bahçeyi ihtiva bahçeli ve ocakları olarak inşa edil- h~~umak ve her. tu.rlu şı~d:tıe~?e.~ m~ 
!er mahallesi tesisi dahiliye vekale- edecek vasati maliyet fiati ne olabi- miştir. Felaketzedeler, nihayet 1 O ~za :tmek bır ınsan ıçın buyuk bll 
tince münasip görülmektedir. lir? gün sonra barakalara yerleştirilecek- vaz:fedır. 

Bu gibi mahal1erde muayyen had- 2 - Merkez ve mülhakat, şehir ve !erdir. 
Vücud makinesinin yaşayışı lçiı den :ışağı aylık geliri bulunanlara kasabalarda oturanlardan: oo*oo---

oı·ganlar ve onları terkip eden büc 
ucuz arsa vermek suretiyle bina yap- A} Aylık geliri kırk liraya ka- z t• • J • k P.Y IOCI I reler nasıl çalışıyorsa, insanın kendi 
malarını kolaylaştırmak için bir ka- dar, ~ 

1. d hayatını idame için mühim olan ted nun layihası hazırlanmakta olduğu B) Aylık geliri 75 ıraya ka ar o- • • 
nızlmnamesl birleri alması da o derece zaruri bir bir tamimle dahiliye vekaletinden lan memur, amele, esnaf, işçi gibi a-

keyfiyettir. İnsanların ı" alemindekt bildirilmiştir. ile miktarları ne kadardır? :ı-

Vekalet, kanuna esas olmak üze- 3 - Bir, iki ve üç oda, bir mut- Yabani zevtinler. tah· hayat çalışması büsbütün bir sır Ale 
re şu malOmatı acele istemiştir: bak ve bir hamamı ihtiva edecek .J midir. Ucu bucağı olmıyan bu iç dün-

1 - Şehir ve kasabalar civarında kerpiç, kargir, ahşap evler vasatı dit ve tesbit edilecektir yasını~ göst~rdiği enerji ve ~u~vet, 
1 canlılıgı tevlıd eder. İnsanın dıdınme boş araziyi satın almak, araziyi par- kaç liraya inşa edilebi ir. Bu fiatle- z · ·ı·k k b k. 

. e.ytmcı ı a.nununu. n. tat i l!le ve Pabalaması, uzviyeti ve onu teşkil 
sellerle ayırmak, arsa haline getir- rin tayininde en ucuz şartlarlR h~sap t b h d :ı-

aıt nızamnamenın es ıtı ususun a eden organlarını oldukça önemli zarar-
mek meydan, yeşillik, saha, yol, edilecektir. ı k · h 

görüşmek üzere mem e etın mu te- !ara uğrattığı bilinen bir keyfiyettir. 
mektep gibi yerler çıkarıldıktan lif mıntakalarındaki zeytincilik mü-

Eşek eti 
Kuyu.ı eti veri·1e 

satrlacaktl 

İhtikar! 
tehassısları ziraat vekaletince An- Uzviyetin maddi ve manevt kuvvet 
karaya davet edilmiş ve bu meyan- ve kudretlerinin sarfiyatı hiç si\ph' 
da Ege zeytinci~ik . ~üt~hassısı ~· yok ki, vücud makinesinin de y~rgun 

T ohuml Tl ı Ç O ğ'u Nazını Kılıç da gıtmıştı. Zıraat vekı- düşmesini organlarının eskimesini 
~ d li. B. Muhlis Erkme.~in reisliğinde. 15 intaç etm~ktedir. Bunun için saatlarca, i aç n ıma l gün devam eden muzakereler netıce- gü 1 d.d. . 1 1 . . 

1 
t n erce ı ınmış, ça ışmış, yoru muş 

Dün Eşrefpaşada kaçak et satan İzmir vi!ayet merkezi ile .Bergama sınde nızamname, hazır anmış ır. ve yıpranmış olan vücud.ler ve kafalar, 
HüsPyin Avni ve Konyalı Mehmed ad- kazasınJ~ Zıraat Vekaletine ait selek- sarfettikleri hayati enerjiyi kazana • 
larında iki et k~çakçısı 150 k'.lo eşek töı·ler ile bı.:. yıl 3~6095 kilo tohumluk ŞOrayı devletce tetkik ve tasdi~ten bilmeleri için mutlaka dinlenmelerf 
eti ile yakalanmıştır. Bunları yakalı- buğday temizlenmiş ve ayrıca 54750 sonra vekiller lieyetince de tasdık o- lazımgelir. 
yanlar Eşref paşa belediye mm takası kilo buğday ilaçlanmıştır. Piyasada lunacak ve tatbikine başlanacaktır. 
zabıtn amiri B. Osman Remzi ve Do- göktaşı fiyatı yükseldiği için daha faz- Bugünkü kültürün insanı, oldukça 
laplıkuyu polis komiseridir. Kaçakçı- la tohumluğun ilaçlanması mümkün Haber aldığımıza göre yakında sinirleri bozulan ve eriten bir hayat 
ların, ucuzca sattıkları bu eşek etle- olmamıştır. Maamnfih göktaş fiatları- yurdun her t~rafında y~bani .'.?:eytin yüklenmiş bulunuyor. Bu ağır ve mah-

- Baştamfı 1 inci sahifede - tarafta hararetli mübayaatta bulun- rini koyun veya sığır eti yerine halka nın sebebsiz yükseltilmiş olmasından, s~.ha.~arı ta~dıd ve te'p.ıt .. edılecek, vedici yükü hafifletmek için calıştığı 
.ılacak mülakntm bir gün geri bıra- dukları öğrenilmiştir. yedirmek istedikleri anlaşılmışt!r. bazı firmalar hakkında ihtikaı· suçun- koyluye dagıtılac~k'. ~oyluJer nuıı - saatlar nisbetinde istirahatini de knl-
·ılması "u·zt··ınden du· rı sabah men1ur- Bu ak12ama kadm· mübayaat mik- dan tahkikat yapılmaktadır ları aşılıyacak ve ıyı hır bakım usu- 1 · b d B. k k. 1 k 

J 'S -=~=-- · · . . 1 . . anması ıca e er. ır ço ımse er a-
ını mübayaayıı göndermemi~ ve tarının 9 milyon kiloyu geçeceği tah- Ço çocuk'u aire er aooaa Jıyle. mil~·on arc~ delıce meyva verır fa ve bedenle pek fa2la yorulduktan 
ama kadar Amerikan kumpanya- min edGm ktedir. Çünkü mübayaat, A'' h k k " zeytın agacı halıne sokulacaktır. ht ld kl . t• h . 

.... . hhat ve İçtimai M ı .. venet Veka- ııağa ü umet onagı sonra mu aç o u arı ıs ıra atı vap-
filen ,.e muvakkaten piyasadan fevkalade süratle devam etmektedir. . . . . . . madıklarından k abuk ökerle. ve 

• 1 d. p·yasa Amerikan kumpanvalarının letınce İzmır vılayetı merkezı ıle kaza Meııemenin Aliağa nahiye~indeki Yabani zeytin sahaları, bilhassa . pe ç . ç r 
ı:~e:~eı~,iHmiz B. Nazm· TopguT d~m,qr~al mübayaaları dev~nt e\®i vte köylerinde bulunan ç~k çoc,utıu\ ai- hi.jkO.met konağı, geçen zelzPlerlf:m ç&b· topraksız köylüye parawz tapu ile kf:aııy,:t sahasından vaktıntden evvel ~e-

- . . ı . . k' d t 1 .. 1 elere verilmEk ilzcre gonc\erı en ohı- ı c1'ikm<?1 s rctivlP icine girllemiye- mal edilecektir. ' ılme1ıe mecl>ur 1<alır.lnr. nsan ne ka-
mun muhım bazı ı;ıJerj sebel>ıyle takdırde - ı evam e meme erı ıç n 1. / lr , b d ,1• t t · dar meşaul J)ffir.& 1 b. . t • 

• • • :ı • .. . • kt b. h d ı-f> zar.., ıra ı'> v;ı,raım e e,ı amzımen e' - ek rnz·y te mi.::ti. l\letnur an n nıe- Ege zeytincilik rn'ütehassıı::ı Bay ~ ' 13- ı 0 sun, ır ın ızam 
gün tehır edılen mtilfıkat, dun 'hıçbır sebep yo ov - ır a.ı...a 8 • . d'J · t• ' .. ' ve sistem altında çah ,.. d't u 
et vekaletinde Amerikan ~efiri 16 milyon kilo tütün satılalıilecektir. zı e ı mı~ ır. ı::aiye rie' JU!arı için yeni bir hna ki~ Nazım Kılıç, Ankaradan dönmüştür. . • şı~sa 'ucu l n 

Dü b 1 d ·k· .. ·· ---* ·ala'1nvıc::1 \'i lih·etçe muvafılr görül * ve onun pek ehemmıJetlı olan organ-
apılmış ve bu mülakatın, tam bir n azı yer er e ı ınci ve uçun- D f d h b • ·· - 0 0 !ar f 1 1 kt k . b·u 
aşma ile neticelendiği hakkında cil nevi tütünler de milbayaa edilmiş- e ter ar ve mu ase P müştür. Hasara uğrıyan çatı tamire- R h t b. b mı .. az~ yoru .ma an. oıuya ı ~· 

. . ~ k f. t lilecnktir U Sa SlZ lr e e Duzenlı ve sıstarnatık çalışan bır 
at 14 de şehrimizdeki alakadar la- tır. Bu nevıleı e o0-75 uruş ıa ve- mu dür' eri · vücudiln sağlık ve sağlamlığını koru-

ı malUmat gelmiştir. Bu haber, ay- rilmiştir. Defterd:ır. muhasebe müdürü ve --=·*·=- Bir faciaya sebebiyet mak için istirahat hakkını da vermek 
. zamanda Amerikan tütün kum- !yi cins tütünler, Hk açılış f:atle- K d a o··k ·ıe a alam 1 d B mı:ıl müdürlerinin muvakkat veya dai- un r Ç '),Si Y r iŞ d • azım ır. unu da bir intizam dahl-
anyalarına da geldiği için bu kum- rini tutmaktadır ve fiatleriıı düşme~i ver ı b 

ld h . b. b ı mi surette vazifeleri başından ayrıl - Dün sabah Anıstada Eşmeli Ali oğ- · linde tat ik etmek şarttır. Bir çok kim-
anyalar, akşam üzeri rnübayaa me- için şimdiki ha e ıç ır se ep görü A . . . .. h d 

1 
b. l'k . d ~ Bozyakada oturan Cemal kızı 35 seler vardır ki fazla kazanç yapmak 

nurlarını derhal tütün sahalarına memektedir. dıklarında vekaleten aynı vazıfeyı go- lu Me me , evve ce ır l te :; aşa ıgı d h .1 B V h.d · ·-r· ·· ' 
.. .. .. . . . . Bahrive adında bir kadını kundm·a ök- yaşın a amı e n. a 1 enın ° umu- maksadiyle kendi hayatlarından kay-

,:;evketmişlcrdir. Dünkü muvakkat Bazı yerlerde uıtunun karışık bu- ı·ecek munasıp bır zatı tayı~ ı-tmelerı · ne sebebiyet veren ruhsatsız eue &7 bederler. Bu zavallılar bir üdd t _ 
inkıta sebebiyle. Amerikan .. tütün lunduğu görülmüş, bu mallar ~üz?e ve bu zatın adının vekalete bildirilme- çesiyle başından ~raJanuştır. yaşında Fatma hakkında müddeiumu- ra çökerler. İnsanın ya:cağ~ :ş~~. 
kumpanyaları pıyasadan ı:nu~~vaat ~0-25 }~~arta !,l~. mübayaa T eclılmış- si Maliye Vekaletinden şehrimizdeki milikçe takibata başlanmıştır. vücudün iç aleminin kurduğu fizyolo-
yapma~.ışı~:~.a da ba~~a mhı:-;arlar tır. A:n~rıkan tutun kunıpam alarının alakadarlara bildiıilm]ştir. Kuşadasında b ·r vak'a . jik fabrikaların da çalışma sistemin! 
başmüdurlugu olmak uzere Herman vasatı fıati 80-90 kuruştur. Bazı yer- Kuşadasında Uzun çarşıda sarhoş Bn. Vahide, hamılelik müddetini tatbik etmek ı1:zım r y k d ..• 
S . F 1 k .T. k d ö ge ı r. o sa u 
pırer, e emen tu un umpa~ya- ]erde ek~tra neviler 110 kuruşa a olan Kazım oğlu Mehmed Ekmekçi. doldurmuş ve sancılar başlayınca zensiz yapılacak bir işten hayır gelme-

ları, Borovalı, Fetvacılar, Saul tıca - satılmıı:ıbr VP atılmaktadır. hakkında al,:-ıkadar makamlara şu aşcı B. Mustafa Özerin dükkanının mahallede ruhsatsız ebe olarak tı.ınınan a·-· .b. .. d d ı.: 1 N 1 . . .. •. .. . . • t· · ıgı gı ı vucu a uarap o ur . .ı. orma 
rethanelerı, yerlı urunler Turk lımı- Haber aldığımıza göre inhisarlar malfimat gelmistir: camlarım ve tabaklarını kırmıştır. ihtiyar Fatmayı davet ettirmiştir. olarak kurulan iç n'za ı b k h _ 
t d . k t. d. ~ · ı l" t .. t .. t. . 1 ı m ozma ' a 
e şır e 1 ve ıger mı 1 u un ıca- klaresi her ı·erde diğer tüccarların Berganıada. 55000 kilo, Dikilide Suçlu tutu muştuur. Günler geçmiş kadın doğu,.nmamış t ··ıa·· k il dil hi b. . 

th l · · . b 1 . ' . . . . ' .. • ya mı o urme , v cu ç ır ışe ya-
r~ . ~n.e erının mü ayaa m~mur arı, miıbaraa fıatlerınden da.ma beş. on 135000. Kuşad2-ında 198,600, Mani- -uauuasu nıhayet fazla kan kaybetmekten haya- ramıyacak bir acıklı hale sürüklemek 
bırıbırıne rekabet ederek pıyasadan kuruş fazla fiatle tütün mübayaası sa mıntakasmda 110.000, Tirede Beledı·ye hek'm'7 )l..'ı ta gözlerini yummuştur. Hadise adli- d kt· 

üh. 'kt d "b t 1 ~ eme ır. 
m ım mı ar a mu ayaa yapmış-ı için memurlarına emir verdiğinden, 70,000, Ödemişte 633000, Salihlide . . . . yeye aksedince tahkikata mür.Ueiumu-
lardır. fiatlerin tutunmasında amil olmuş - 60.000 kilo tütün satılm1 ştır. . ~ydın .. memleket hastanesı . ıkın~ı mi muavini B. C€Ial Varol tarafından 0000 

Bu suretle yukarıda kaydettiğimiz tur. Bu suretle inhisular idareı;ıi, bu Diğer kazalarda ve Muğladaki sa- nısaıye ~utehassısı Dr .. Nured,dm Adı- el konmuş, ruhsatsız ebe Fatma tevkif Çi Vİ yi yuttu 
h .1 .k. . rf d t··~·· h 1 . d t b. rolii oy h 1 h kk d h .. b k 1 son 45 lıra maaşla tzmır merKez bele- 1 uşt y t 1 t .d B veç ı e ı ı gün za ın a 1,1.,un &,a a-

1 
yı pıyasa a am ır nazım - ş ar a ın a en uz u ma am a- . b'br-· . . . . o unm ur. ap ırı an o opsı e n. LJ k / 

lannda satılan tütün miktarı 6-6 5 namış ve mühim miktarda ttltiin mü- ra malumat gelmemişt·~. yahud geç dıye ta ı ıgıne tayın edılnııştır. Vahidenin rahmindeki çocuğun vaktiy- nastaneyl! a dırı /Jı 
milyon kiloyu gecmiştir. Şimdi Ahı~- bayaa etmiştir. Müstahsiller, inhi.sar gelecektir. * le öldüğü ve ebe Fatmanın bunu anla- Dolaplıkuyu mahallesinde İbrahim 
rikan tütlin kumpanyaları da müba- idaresinin bu hareketini takdırle Dün tütün ticarethanelerinden Ze ze e mıyarak doğumu fazla bekl~nıek yü- oğlu Hayreddin, ağzına koyduğu bir 
yaaya tekrar başlamış bulunmakta- karşılamaktadırlar. 1 yaptığımız tnhki ata göre mıntaka- Evvelki gece saat 21,30 da Bergama ztlnden hamile kadının kan kaybede- çivi ile oynarken çiviyi yutmuş ve der-
dırlar. Dün gece mübayaa memurla- mıntakalarda piyasanın mn b li eneki tütün reko1te-ı tam ~5 kaza merkezinde hafif bir zelzele ol - rek ölümüne sebebiyet verdiğ; anlaşıl- hal memleket hastanesine kaldırılmış-
nnın biribirine rekabet ederek her ya ılan ~atı~ miktarları bin t1Jndur. n -ıt 1ır. Hasar yoktur. mı1tır. Tahkikata devam ediliyor. Itır. 

•·--IS AM ARI 
1 Hz. Muham 
• ~YAZAN: M.A yha 
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Bazı tarihler ise; bu hadisenin, ay

ni gün değil, birkaç gün sonra ve ye
ni bir ilahi vahy oimadığı sıralarda 
du)·duğu derin teessür yüziinden vu
kua geldiğini kaydetmektedirler. 

Gene bazı müverrihlerin verdikle
ri malumata nazaran ilk gün, Resu
lll Ekrem, mağaradan evine dönü-
1lnde hadiseyi zevcesine anlattı. 

!Vcesi de yalnız olarak amcazade
Varakanın evine gitti, zevcinin ha
dan geçen hadiseyi nakletti. 
) da cevaben; 
- Ze\"cine söyle ki korkmasın. Bu 
metler, onun son zaman peygaın-

olacağ'ını ~öateriyor. 

ecli, 

İbni İ:shak ise; Resufü Ekremin 
Ramazan ayını mağarada itikafta 
geçirdikten sonra zevce,,inin evine 
geldiğini yazmakta ve şöyle demek
tedir: 

- Orada te~adijf ettiği Varaka 
kendisine: 

- Ey amcamın oğlu t İtikaf esna
sında neler gördün ise bana anlat! 

Dedi. Fahri Kainat da mezkur a
yeti kerimeyi okuyunca Varaka, 
Hazret Haticeye söylemiş olduğu 
sözleri tekrar ederek; 

- Ya Muhammed, seni tebşir ve 
tebrik ederim. Haıı:ret !sanın kendin
den sonra geleceğini haber verdiği 
ahir zaman peygamberi sensin. Çok 
aeçmeı; hak dinini inıanlara teblih 

memur edil rsin Onla. sen. tekzip 
edecekler, aana bircok eza ve cefayi 
reva görecekler, nihayet Mekkeden 
bile hicre dcksien. Çünkü pygam
berlik rütbesil"i kazananlara karşı 
birçok dü12manl11r1ar olur. Keşke genç 
o:saydım da ı:n :i\Iekkeden çıkarılır
ken sana yardım ede idim .. Dedi ve 
ani alnından öptü.> 

Varaka o tıralardtt. hakikaten çok 
ihtiyardı. Ayni zamanda gözleri 
görmüyordu. 

Resulü Ekrem; !lira dağında iti
kafta bir ay kadar kalmış, ibadetle 
meşgul olmuştu. 

Bir gün evine gelmek Uzere mağa
raaan çıkıp yok\ıştan inerken kula
ğına bir ses geldi. Başını kaldırdı. 

Boşlukta bir Ferişteh çehresi görür 
gibi oldu. Etrafa bakındı. Kimsecik
ler yoktu. 

Eve geldiği 2aman; 
- Beni örtilnliz. YüzlimU gözümü 

soğuk su ile ıslatınız. 
Dedi. Bir müddet beyhuş kalıp 

kalktıktan sonra bir ses; ıu ftyet~ ke-

rimeyi tebliğ etti: Halbuki Hazret Peygamberin, en tan bir akidenin estiği bu diyarda 
- Ey örtünmiiş olan insan!. Kalk, son peygamber olduğu nasıl mu hak- bütün köhne itikad, bu harap i!:timai 

insanları inzar et .. Rabbine tekbir kak ise bu istiğrak demleri ve rilya. yat ve ahlii.k müesseselerini yıkmak 
getir.. Y' sadıka bahisleri de aynen variddir. kolay bir iş değildi. 

Resulü Ekrem; bu Ayeti kerimeyi Nitekim on dokuzuncu asrın sonunda 
işitince ayağa kalkarak tekbir ge- ve yirminci asrın şimdiye kadar ge- Yani dinin kuvvetine bir de yO.k
t!rdi. Artık peygamberliği tahakkuk çen kısmı zarfında bütün ecnebi mü- sek bir deha, kuvvetli bir azim ve i
etmişti. Bu bir ilahi vahy idi. Bi.itün verrihleri bunları itiraf etmişlerdir. rade, pratik ve faal hususiyetler in-
insarı lı lh :rşat etmek gibi mesuliyetli Hazret Peygamber; yukarıda hah- zimam etmeli idi. 
ve çetin bir vazife, uhdesine veril - settiğimiz vahyin kelimesiyle kalkıp Dinin neşrinde bittabi yalnız dint 
mişti. tekbir getirdiktetı sonra, deruhte et- değil, siyasi, as~eri mukabelelerde 

Resulü Ekremin geçirdiği derin tiği çok yüksek, vazifesinin ehemmi- vukubulacaktı. Eski müessec:eleri is
istiğrak devreleri, Yunan müver - yetini, manevi ve ilahi mesuliyetini tismar edenler Hazret Peygamberin 
ribileri tarafından o kadar çirkinııe bir daha hatırladı. Çilnkü Arabistıın neşrettiği dini kazandırmamak i~In 
tarif edilmiştir ki; nefret etmemek v e Elcezire, ilk vazife sahnesi idi. her cephede çalışacaklardı. Rinaena· 
mümkün değildir. Halbuki burada bliyük bir her<'li- leyh mürşidin icabında diplomat, 

Bu müverrihler; Hazret Peygam- merç vard.. icabında kumandan, icabında bir 
berin Sar·a illetine müptela olduğunu Dini, ictimai, ahlB.ki karışıklıklar; halk ruhiyatçısı olması icap Pdiyor-
söyliyerek bu istiğrak anlarının birer Arabistan ve havalisinde bütll:ı fen ıı-ı du. 
sar'a nöbeti olduğunu iddiaya kalk~ hklariyle kendilerini gösteriyorlar- Resulü Ekrem de bu evsafı tama-
mışlardır. Bu gibi papas zihniyetiyle dı. miyle hni?.di !. 
muharrirlerin takip ettikleri maksad Ortat.la birkaç dinin ı-a :iklerinden Başını yastığından kaldırdığı rn-
aşikardır: başka muhtelif mezheplere sapanlaı-. kit zevcesi yun 1na gelnıi~t i. Kendisi-

Gerek Hazret Peygambere, gerek putperestler, münkirler de vardı. El- ne: 
onun neşrettiği i~!Am dinine kar~ı bette ki bu mücadele çok mühim ola- - Niçin kalktınız?. 
menfi bir cereyan uyandırmak. caktı. Her kafadan bir sesin, her ruh - Devam ede~ek _ 
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Dünkü ve bugün
kü Rus}ra 

( SAHİFE: ~ l r----------...... ---, 
1 TEBLiGLER I 

Berlin, 5 (A.A.) - Ja~lrnman
danlığın tebliği: - Baıtarafı 1 inci aa.hifede -

tında kendi imzası da bulunan bu 
mukarrerat hilafına olarak İngilte
ı·eye giden bütün denizyollarının 

muhtelif noktalarına mayin dökmüş 
ve bunu hiçkimseye ilan etmeğe lü
zum görmemiştı=r. Bu yüzden de bir
çok bitaraf ticaret gemileri batmış-

Sulh için birleşen iki 
büyük millet 

Garp cephesinde ehemmiyetsiz 
mahalli çarpışmalar olmuştur. Dü~
man Moselleni" şarkında h ud ucl mın 
takasında topçu ate~ini biraz fazla-

Roma, 5 (Radyo) - Gayda .Turnale laştırmıştır. 

le D'İtaliada yazdığı bir başmakalede Paris, 5 {Radyo) _ Fı•anıtz umu-
Sovyet - Finlandiya muhasamasından mi karargahının resmi tebliği: 
bahsediyor ve diyor ki: Düşmanın muhtelif cenahlardaki tır. 

« Sovyet Rusya, şimdiye kadar her mevzii taarruzları kamilen plbkiirtill-
Demokrasiler bir taraftan mikna- 1 ·ıt M ı· N s· c s· d p . \'erde küçük devlet ve milletlerin is- müştür. 

tıslımayinlerekarşıkoymakiçinfen- ngı ere a ıye azırı ır on ımon a arıse tikJalYehürriyetlerininmüdafivemu- --_.O°*OO---
ni tedbirler ara§tırır ve ittihaz eder· } Jd •• h• b b } d hafızlığını yapmıştır. Fakat şimdi ne-
ken diğer taraftan da iıte bu &ayri vası o u ve mu ım eyanatta u un u oımuştur? şimdi bu küçük devıetıerin Japon yanın Sof ya 
insani harp §ekline bir mukabele ol- Londra, 5 (Radyo) - Pariste bu- sız tayyal·ecileriyle birlikte çok cesur çinde ya~ama>1ın1 arzu ediyoruz. Bunu en çok sevilenine taarruz etmiştir. elcisi 
mak üzere de.nizler ~a§ırı Alman ih.- lunan ingiliz maliye nazırı Sir Con Si- ve Alman tayyarecilerine fü\lün okluk- temin edeceğiz. Harbi bu ınaksadla 

0000 
s f 5 (" A a D · le 

1 - k o ya, .~. . ) - iın a şam :ı •. 
racatına manı 0 maga arar vermış mon, Fran::;ız m:ıliye nazın ile görüş- !arını gö:üermişlerdİı'. H:.ırp esnasında yapıyoruz.» ponyamn Sofya nezdinde ilk elçisi 
bulunmaktadırlar. müştür. İki ııt ır bazı kararlar aimı~- iki millet birleşmiş vaziyette bulunu- Demiştir. İta/ya-Yunanistan Tarve Hashya buraya gelmiştir. Rl _ 

. ~· lardır. yor. Kaııaclacla yetiştirilmekte olan Paris, 5 (Rad.rn) - Dün 1."oplanaıı Ticaret nıüzakerelerine çinin refakatinde elçilik memurları 
Yalnız Alman ıhracatını degıl, ay~ İngilı'z mali_,·e nazırı Sir f'on sı·moıı mu··him n1ı.kt:•ı·da ta1 ·,·areci, '.·akında abluka nazıl'larından başka, bugün df' b ı d K · ·• · ·' b u unuyor u. endisini ist.asyonch 

ni .. z~man.da bi~ara~lar:n ticaretini de dün akşam radyoda şu beyH1rn tta bu- ingiltereye gelecek ~,~ Fnı ıısaya ge - İngiltere maliye nazırı Sir Con Simoıı aş. anıya r başvekil Köse 1vanof namı:n.a protokol 
muh m bır ~kıl~e ~tka~ ve ızrar. ede-• lunmuştur: çerek vazife alacaklardır.» ile Fran::;a maliye nazırı Pol R.eyno Roma, 5 (A.A.) - Gazeteler ya - müdürü Belinof karşılamıttır. 
cek ~lan bu t~dbır ılk lah~ada bırçok - Bütün Fransızları temin eder:m İngiliz maliye nazırı. Fransız baş- içtima etmişler ve uzun müddtl müzn- kında bir Yunan ticaret heyetinin ital- -=*=-
gayrı muharıp. d~vletlerın protesto- ki, ingi1tere ve Fı:an:ia şimdiye kadar \'ekili B. Daladiyenin cesurt:tini tak - keı·elerde bulunmuşlardır. Bu !"'!i1zake- .rnnın arzusuna t€vfikan Romaya ge
s~nu dav.et et~ı!tır. An~ak demokra- görülmemiş şekilde bugün berabPruir. dir etmiş, Fı·ansız - İngiliz beraberli- relerde. iki devletin harptan sonraki lerek italya hükumetinin mümessille
ııle~ aym tedbm umu~ı harpt~ ı 9ı1 Cephede bulunan ingiliz kuvvetleri, si- ğinin bütün dünya için çok faydalı ol· mall planları dahi tetkik olunmuştur. ri ile ihracat ve ithalatm mütekabil 
dekı Alman t~htelb~hır harbı e~n~- zin kuvvetiniz demektir. Cepheye in- duğunu bildirmiş; İngiltere Ye Fransa maliy~ nazır- '<ontenjanlarının yeniden gözden ge
aında da tatbık etır. f oldukları ıçın giltereden kuvvetler göndermekte de- - Kihai zafer bizimdir. Bütün ciün- !arı arasında tam bir fikir mutabakatı çirilmesi meselesini tetkik adeceğini 
bu protestoların ameli bir kıymeti 0 • \·ı:ım PnP"Pii-iz. Tayvarecilerimiı Fran- rn milletle1·inin sulh ve müsaelmet i- müşahede edilmiştir. yazmaktadırlar. 
labileceğine ihtımal verilemez. ---·-----·---·---------------:--------==-=-----------------------

bil~::.·~.::~::.~;::;~:;J.:'.'.'~:d:; lngiltere ve Fransa Sovyet Rusya 

Meksiba 
İhtilafı L~heye mi 

edilecek? 
hava:e 

ihracatlarını Almanyaya yapmak za- Rusya nezd:nde tavassutta bu:unup 
ruretinde oıan bitaraflar•n malları- Uluslar Sosyetesi a~amblesinin 
nı da pe§İn para 1:1e kendi hesapları- b J k T h · • b l} • d g" ll k 

1
• [ k 

Vaşington, 5 (A.A.) - l.Jeksika
nın istimlak edilen petrol nıadP.nlerine 
sahip Amerika kumpanyaları Ameri
kanın alakadar mehafiline göre, :i.\fek
sika hükumetiyle aralarında nıevcud 

ihtilafı Lahey mahkemesine havale 
önümüzd< • etmek tasavvurundadırlar. 

na bel'etmeğe başladıktan sonra bu u unmıyaca ı arı enuz e l e.... top a "! tısına istira etmiyecek 
tedbirin Alman ihracatına ve dola- Londra, 5 (Radyo) - Röyter Ajan- Ayni ajansııı bir tebliğinde Fransa Ye Moskova, 5 (A.A.) - 1\Iolotof toplanmağa da\·et edildikleri tak-
yısiyle Alman mukavemet kabiliye- sı, ingiliz ve Fransız hükumetlerinin İngilterenin böyle bir ta:mvvurları bu- milletler cemiyeti umumi katibinın dirde Sovyetler hükumetinin bu top
tine ne korkunç bir darbe te§kil etti- Finlandiya meselesi için Sovyet Rusya lunduğıı, fakat iki hükumetin hu mev- Finlandiya tarafından vHki müra- lantılara iş.tirak etmiyeceğini bildir-
ii daha iyi anlaşılacaktır. nezdinde bir tarnssut las:.vvurun<la zn üzerinde nasıl bir karar vereceğini caatmı tetkiki maksacli~·le önümüz- miştir. 

bulunduklarını ingiliz gazellerinin yaz tesbit etmenin henüz erken olduğu bil- deki 9 ilkkanun cumaıte~i günü kon- MoskO\'a, 5 (A.A.) - B. Molotof 
Demokrasilerin bu tedbı.rini tesir- clıklarını ve bu hususa dair nıiitalea- dirilmektedir. ~eyin, 11 ilkkanun pazartesi gunıı Finlandiyanın talebi üzerine millet-

siz bırakmak için Almanyanın kon- lnr dermeyan ettiklerini uilcliriyor. asamblenin içtimaa davet edildiğir,i ler cemiyeti konseyi toplandığı tak -
tlnantal bir abluka tasavvur e tmek- oo- bildiren telgrafa cevaben, Finlandi- dirde CeneYrede Sovj:etler birliğinin 
te olduğu ve bitaraf devletleri ken- llıl l e ya tarafından yapılan müracaatın 

1 

kendi.<ıini temc;il ettirmiyeceğindPn 
disine iltihak için tehdid edeceğı= yo- • u· s ar ·s o sy et es l esassız olduğunu kaydE'ttikten sonra milletler cemiyeti genel sekreterini 
lundaki şayialara gelince bunları konsey ve asamblenin buna rağmen haberdar eylemiştir. 
ciddiyetle telif etmeğe imkan göre- oo 

---*- --
Maarif Vekili .. 

Oğretmenle:i tebrii f 
ettı 

İstanbul, 5 (Telefonla) - 1\Iaarif 
vekili B. Hasan Ali Yücel, başarıll' 
rından dolayı bütün öğretmenle~ 

tebrik eylemiştir. 1 

--~*·---

Denizlide 
miyoruz. 

Orduları bütün berri Avrupaya 
baıtan bata hi.kİın olan Napolyonun 
tath'k edemediği bu berri abluka 
fikrini bugünkü şartlar dahilinde 

Pasif korunma 
Bu s.Jerki top1antıya muhtelif bakım. Lord Ha lif aks tecrübeleri 
:a~.lil büyük e hemm~yet atfohınuyor Denizli, 5 (Hususi) -Dün Del" 

Almanyanın velev kısmen olr.un tat
bik edebilmesine maddeten imkan 
yoktur. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

L dl k d.. k . . d li merkezinde pasif korunma tecriil\ 
Londra, 5 (Radyo) - :Vlilletler ce- tısında mesuliyet mevki ine.le hulun - Ü r ar ' a ffi af a S \ Il l 0 ll n .. U Ç l ffi 3.1 n a si yapılmıştır. Çivril istikametind ~ 

1 k · ı· · d b b'ld. 1· beş tayyarenin gelmekte olduğu hab miyeti konseyinin cumarte::.i günü ya- ma ıstemec ığın en ve unu ı ırc ı- •• h" b b ] d 
pacağı içtimaa, birçok noktalardan e- ğinden riyaset rnzifesini sıra usulü ile mu J ffi eyanatt a U un tl alınınca saat 10,50 da tehlike işarP. 

k l .., k .. b B l 'k ·r t · ı· d I' verilmiş, halk s1ğınaklara iltica etm • hemmiyet atfolunma ·tac ır. <.;ün u u e çı anın ı a e mesı azım ır. ~oı.- Londra, 5 (Radyo) - Hariciye na- ]emelidir.~ . . . . . 
t 1 t b. k 1 1 · h t ·J t se ,- ı. top!· t . A,. P"'c'·•k' a rı / L tır. Ta})areler, mefruz yangın 'lfe ı. op anı, ır ço · mese e en a ıra - · J ın .uu an ı:sına \J tt '· 1'· 1 z, zıı·ı Lord Halifaks, Lordlar Kamaı·a - ord Halifaks, beyanatına devanı- . · _ . 

kt d B. · · 1 ·t 1 1 ı d Ti ti · l b· k· 'l · k. . ç· 1 . .. .. hı dam bombaları atını~, yardım ekır ma a ır. ırıncı mese e ı ayanın a a- 1 e,,; e eıc en dŞ a ur J) e, ,m, ran, sının bugünkü içtimaında unıumı va- la sozu Rusva - Finlandiya harbine . .. .. . . • . 

V ı w h h· . k tt· 11 b h· ·b· , B 1·,. p . y · z 1 d h""k" l- . . . . · . .. . lerı buyuk dıkkat vesüratle rnzıfele -
Dahı•ıı•ye ekı• ı• cagı attı aıe e ır. a C:) clı ı se- O l\j:a, eıu, enı e an 'U unıe zıvet hakkında beyanatla bulunmuş ıntıkal Cttırmış ve şunları auyJemış- . . .. .. . .. . .. , 

b. 1 ·ıı tl ·. 1· ı k"l ı · · t' k ı ki . 1·. l' · ... · · ı · ... . . rını gormuşlerdır. Tecrube n:ı bır ne-be 1y e mı e er cemı} e 111t <'n ('.e ı en el'ı ış ıra ecece eıc ıı. enı ıeı~ ıçır \·e İngilterenin niçin harp ettıgını an- tll': . . . ' · 
Kastamoniye gitti italya. milletler cemiyeti. e~:ıslarına gô- kar.aı: veril'..nci~·e k~<lar riyas~t ynzi- latarak şunları ::ıöylem:şlir: \ tıce vermıştır. ________ _ 

• .. . re, ıı kanunuevvel tarıhınde azalık -ıfesını R. Dovalera ıfa eclecektır. _ ı\1ünihte, daimi lıir sulh için mu-
1 

- Tecavüzler gittikçe çoğalıyor. J •Jt d 
, Ç~~ırı, 5. (~us~sı) -.. DaHılıye tan tamamen çıkmış sayılacaktır. Fa- Oslo, 5 (A.-A.) - Resmen bildiri!- tabık kalınmıştı. Fakat Hitler, <lefaat- 1 Şimdi de büyük bir devletin, küçük Il gt ere C 
\ekılı B. Faık_ .z:rak, du.n ge~e _saat kat milletler cemiyeti 9 ve 10 kanunu-ıdiğine göre, ı~vcç ve Dat1imarka ha- la yaptığı gibi, az zaman sonra sözünü bir devlete saldırdığına şahit <ıluyo - y pılan gemilerimiz 
23 30 da Çankııı) a gelmış, ıslıkbal ld t ı ~ ·· · :tal"' ı' · ı·ı·cı·,,e llı:tzırl"ı·ı Fı'ı1la"ı1ci1·\ .. l mese)enı· ı'lc · B · · ·1 · ·· ··ı 0 · . • • . evve e op anacagına goı e ' < ~" s- J ' , " • ' • " unutmıış ve kuvvete miıracaa' etmı~- ı uz. unun ıçın ı en suru en se ep ttı-
d ·1 · t• · B bah vılayet erkanıyle . • · . · • • ~ İstanbul, 5 (Telefonla) - Donan-

e ı mış ıı. u sa . . . ten~e, milletler cemiyeti konseyıne a-
1
alakadar olarak mılletler .!emıyptıne tir. Biz cebir ve siddet yüzünden is - haftır. Nüfusu dört milyonu tecavüz mamız için lngilterede inşa edilmek-

görüşen Da~ili~e Vekılı, Kastamonıye za olarak iştirak edebilecektir. Ye si-
1
tevdi edilecek olan bir çok wesell'l.er tiklalle~'.ini kfn.·be~;,,is milletlerin hür- etmiyen bir devletin, 180 milyonluk 

h k t t t • te olan denizaltılardan ikisi ilkba -
are e e mış ır • yasi mahfille~·, ~talyanıı~, koni"eyin .bt~I h.~~~ında ~oı·veç hariciye ~.ıa~ıı·ı, ıl~ riyeti için, cihan sulhu için ve nihayet b~r devlete karşı h.~ı~~ıme.~ hesliyeceği- harda biterek gelecektir. Dört de5lt-

toplantısına ıştırak eclıp etmemesını goruşmek uzere perşembe gunu Q,..Jo- mevcudiyetimiz için silaha ~nrıldık. nı düşünmek bile gulunçtur.> 

T h ıb h• h b• 1 royer ile iki mayin gemisinin inşaatı 3 te a Jr ar } italyanın takip ettiği ve.\a edeceği si- ~a geleceklerdir. Harpten sonra Avrupa haritasını de - Lord Halifaks. sivil halkın i.ıombar- devam etmektedir. 
yasetle alakadar görmemektedirler. ğiştirmek fikrinde olmadığımız gilıi,, dıman edilmesinden dolayı dünya vic-

Yeniden Yani, italya isterse, gene milletler B b .ralibiyetten de bir takım istifadeler danının duyduğu tee:;ı;üre tercüman ol Kim öl dürdü 
~iddetleniyor mu? cemiyetine aza gönderecekti!'. ay urt temin etmek istemivoruz. Yegane ar- 1muş ve sözlerine şunları ilave etmiş- İstanbul, 5 (Telefonla) - J{ara -

A:/' Diğer bir nokta ela Leton~-cı11 ın va- K k ( • zum uz, cihan sulhun.u korumak ve mil- tir: gümrükte balıkçı Mehmed adında bir 
Amsterdam, 5 (Radyo) - 'l'a~tel- ziyetidir. Bu hükumet tc bugün mil- aza ongre erı !etleri daimi bir endişeden, kuv,·ete d:-ı- - Şimdi anlaşılıyor ki, Hitler, Po- şvahıs, dün gece sokakta ölü olarak bn-

bahir muharebesinin yeniden şıddet !etler cemiyetinde azarlır. Şimdi Sov- Bayburd. 5 (Hmm!o!i) - C. H. P. yanan cebir ve şiddetten kurtarm~k is- lonyaya mukabil Baltık devletlerini lundu. Mehmedin cebinde heroin var-
kesbedeceği ve Almanların, şimal ve yet hüki.imran~ığına dahil. bu~unan bu Bayburd ~aza kongresi parti müfelti- tiyoruz. Almanya yaptığı bu hak::ıızlık-I peşkeş çekmiştir.» dı. 
Manş denizlerine yeniden torpil döke- hükumet te mılletler cemı\·etınde aza-,şi Balıkesır mebusu B. Muzaffer Ak- ları itiraf etmeli ve bunları kabul ey-
cekleri söyleniyor. lığını muhafaza edecek midir'! pınarın riyasetinde vali ve belediye -00------- Batan vapurlar * Üçüncü mesele, konse~·e riyaset reisinin de iştiraki~·le toplanmı~ mü - A • k d • f • ı 

B ı • k l l k ' 1 1 1 l{ 1 a a n ıa -Baıtarafı tinci aahifede-e çı a meselesidir. Bu ( evrec e On:•er reisliği him ve .faydalı rn~·a~: ar ~ n:ıştır. on- m er ı 
sırası Yugoslavyanınclır. Fakat Yu _1 gre tazımatının buyuklerımıze tt>lgraf- Paris, 5 (Radyo) - Hollanda ban-

/ 
• • • • · b ··h· 1 k l ı k b l d·ı · 1 d. • • k dırah Radenburg adında bir ticaret 

Şçı partısının teessürü gos1avya, konse:rın u mu ını toplan- la arzı aı ış ara a u e ı mış er ır. R A ı. cemıy t d n cı arılmastnı usyanın 1' V :ım e ln e , vapuru Amerikadan buğdayla yüklü o-
Brilksel, 5 (A.A.) - İşçi partisi k k ı b t 

D k.k ·stı·v l Amerı·ka mün-ısebatını esmiuece ıarakgelirkentorpieçarpmışve a-
bürosu Hitler Almanyasiyle yaptığı Son a ı a: OT ar. . . . . . .'. mıştır. Müretebattan altı kişi kuı·ta-
anlaşmaya göre, Finlandiyaya teca- Vaşington, 5 (A.A.) _ Hariciye ı mıyetı mehafılıı~de ArJant~nın. Sov- rılmıştır. 
vüz eden Sovyetler birliğinin bu te- l k ~ nazırı Hull gazeteler tarafından neş- yet Rusyanın mılletler. cemı~·~tınde.n İngiliz bandıralı Orsit kbmür va-
cavüzüne karşı memleketlerinin is - . v c . ~ r redilip Rusyaya karşı bütün Latin çıkarılması h.akk~~dakı teklıfıne bı~ puru da şimal denizinde torpile çnrpa-
tik18.lini müdafaa için birinci derece- s e l s m l s e e • Amerika cumhuriyetlerinin Birleşik çok d:vletl_erm muz~haret ede~eklerı rak batmıştır. Mürettebattan i.i~ ölil 
de bir rol alan ve ezici bir hürmet me ' Amer·k .1 b b pı·otestoda bu tahmm edılmektedır Bu teklıf cu - b k 'V d 

ı a ı e era er - . .. .. · . .. ve eş ayıp ar ır. 

suliyeti d~ruhte eden Finlandiya b ı •k •ı • lunmak istediklerine dair olan ha· J ~.artesı gunu k~nsey ve paza.rtesı ~u- Kopenhag, 5 (A.A.) _İvar adın-
sosyalistlerine t.akdir ve :e.essürleri- er l l a~ n e ttı berleri mevzuu bahsederek şimdiye nu a~amble taıafından tetkık edıle- daki Danimarka bayrağını hamil va-
ni ifade etmek üzere harıcıye naz1rı k d L·t· A ·k h"'k"metl · cektır. b' . k b t a ar a ın merı a u u erın- pur ır mayıne çarpara · a mı~ o-
B. Tannere bir telgraf göndermeğe den yalnız ikisinin müşterek bir pro- 0*0 lan Arcturus ismindeki Norveç va -
karar vermiştir. 00 testo teklifinde bulunduklarını be - 1 ngi iter ede purunun mürettebatından 26 kişiyi 

111 
.... 

111 Q } d d Rus J h• • ddetli yan etmiş ve birleşik Amerikanın bu kurtarmıştır. Feliiketten kurtulmuş 
Mecburi iniş s O a a, ya a ey ıne şı teklifini teveccühle tetkik edeceğini işsizler gittiçe 01an1ar arkadaşlarından dokuzunun 

. l\Iünih, 5 (A.A.) -_Yenedik - Mü- DÜlllayişler yapılmaktadır ilave eylemiştir. Bununla 1ieraber , lelef olmuş olduğunu söylemektedir-
nih _ Berlin hattında ışlemekte olan . B. Ruzveltin dünya ~ulhu ve Birleşik aza1ryor ler. 
Uç motörlü bir Yunkers tayyaresi Stokholm, 5 (Radyo) - İsveç hü~ yaya şiddetle hücum etmişler ve Fın Amerika menfaatleri icabı olarak Londra. 5 (Radyo) - Dün gece iş Londra. 5 (A.A.) - Deniz meha-
Ba\•yera ile Bohemya arasm~aki es- kilmeti kısmi seferberlikilan .stm~ş landiya - Rusya ih.ti~afınd~ bi~araf şimdilik Rusya ile diplomatik müna- nezareti tarafından ışsız miktarı filinde Alman radyosunun Doriç Star
ki huduJ yakınında kain Heısenste- ve ilk hamlede toplanan kırk bın kı- kalmasının Norveç ıçın tehlıkelı ola- sebetleri ke~meği muvafık görmedi- hakkmda malUmat verilmiştir. Ge - ın deniz üstü gemilerinden biri tar~
inde mecburi surette yere inmiştir. şilik bir kuvvet, Finlftndiya hudud- cağını; çünkü yakın bir zarnand .. ği bildirilmektedir. çen aya nazaran işsiz sayısı 128 bin fından batırılmış olduğunu haber 
Henüz ne olduğu tasrih edilmiyen larına sevkedilmiştir. Norveçin de tecavüze uğramasının Nevyork, 5 (Radyo) - Bütün ce- kişi azalmıştır. vermesinin bu geminin Admiral ~' 
bazı sakatlıkların zaruri kıJnıış oldu- Oslo, 5 (A.A.) - Bini mütecaviz ihtimal haricinde olmadığını söyle - nubi Amerika hükumetleri, Rusya - Megai nazırı, radyodaki beyanatın heer kruvazörü tarafından taarruz 
ğu bu mecburi iniş tayyar eyi büyük talebe Oslo üniversitesinde Bolşe- mişlerdir. nın uluslar sosyetesinden çıkarılma- da 1911 harbine nazaran işsiz mik- uğramış olduğunu is bat etmekte btı 
hasarata uğratmıştır. Mürettebat ve vizm aleyhinde bir nümayiş yapmış- Talebe, muharip Finlandiyalı ~r- sı hakkında uluslar sosyetesi genel tarının pek az olduğunu, silah fabri- lunduğu mütaleasındadır. Doris Sta 
yolcular arasında üç kişinin 3lmüş ve lardır. Bu talebenin c·kserisinin sos- kadaşlarına bir tesanüt mesaj1 gon- sekreterliğine müracatlarda bulun - kalarında bir milyondan fazla işçi 1921 de Glasgov'da cienize indiril 

9 kişinin yaralanmış olduğu zanne. yalist oldukları görUln.üştür. Birçok dermişlerdir. • • . • . muşlardır. bulunduğunu, bunun da son had ol- miş idi. 70 kişiden mürekkep müre.kf 
dilmektedir, profesörler aöz alarak Sovyet F.1111 • • ~ Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler ce- madığını söylemiştir. tebatı \•ardı. J :s-
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Mareşa 

yanında 
Çakmak'ın 

Kula mi afirliii Romanya j 0~~~SALAR 

1 
Y a'zan: J. S<;verveyn 1 Evet, kulak misafirliği hakkındaki 
Paris _ Soir' dan telakkimiz ne olursa olsun, zaman za

------------- man, kulafımızın dibinde paiırdılı bir 
şekilde konuıulan ve bizi derhal ora-Yeni Türkiyenin en,ıbilyük kuvvet

lerinden biri idare makanizmasının 
her türlü tebeddüllerinin üstünde adeta 
efsanevt kahramanlar tarafından ida
re edilm&t.e olmasıdır. 

Bunların en büyUğü henüz bir yıl 
önce ölmtıtur. Ve heykelleriyle süslü 
olan bütün Tilrkiye şehirleri bulvarla
rın levhaları üstünde onun ismini teş
hir ederler. Bütün meml~ket kendisine 
Ebedt Şef unvanı "etf!eh Atatlirkttn 
kudretli şahsiyetinin akisleriyle hala 
ihtizazdadır. 

Bugünkü cumhurreisi esasen şanlı 
olan ismet paşa adına, istilacı hasmı 
maihlp etmiş olduiu İnönü köyünün 
ismini eklemiştir. 

Dün beni husust surette kabul et -
mekle pek nadir bir istisna yapmıı ~ 
lan mareşal Çakmak' a gelince, o on 
yedi senedenberi Mareşaldır. Kendisi-

Maretalımız Fevzi Çakmak 

cıkta yakalayıp kendi alaka dairesinin 
içine sokuveren çok şeyler oluyor. Dün 
de ben ayni vaziyette, birçok şeyler 
duydum. 

-1-
- Bak, cmuallimlerin derdi> diye 

şurada bir yazı var. 
- Gök kubbenin altında kimin dı:?rdi 

yok ki, be birader?. Kar§ıyaka tram· 
vay beygirleri bile, bize yol göründü 
diyerek kara kara düşünüyor ve beri 
tarafta Karşıyakalılar, ta Soğukkuyu
ya kadar günde dört defa gidip geli
yorlar.. Muallimin derdi, iyi amma; 
ya kitabın, ya şu yanlış kitapların der
di.. Ya sinemaya tutkun, artist boz
ması o]up ta çalışmağa mecbur tutu
lan, ayaklan yorgandan çıkmış tale
benin derdi ne olacak? 

ne derin bir htlnnette bailı olan şayım. _ 2 _ 

zabitleri onun parlak hltnıetl~nl 111• Nefer vaziyet aldı, fakat gözleri _ Kızım yapma! ..• Yapma diyrı • 
rurla saymaktadırlar. lıfarefll} c,;akmak tarif edilmez bir hayret ifade etti: rum, çünkü çıldıracağım &"eliyor. Du 
1911 de ltalyaya katp 'İ'rablus ordu - _ Burada bir paşa, ha! diye mırıl- ne hafiflik böyle? 
sunda Ye 1912 de ilk Balkaıt ha~fnde dandı. Fakat biliyor musun ki biz ön Annenin bu feryadına kız susuyor, 

Petrolunun bir damla
sını bile müstevliye 
bırakmıyacakl 

Bir düğmeye basmakla binlerce m11 

murabbaı saha, ateş alacak 

452 N. üzümcü 
213 inhisar ida. 
160 Akseki bank. 
155 j. Kohen 
127 Ş. Remzi 

70 jak. B. Elyeza 
35 M. Beşikçi 
16 Hilmi U~ ar 

1228 
838072 

339300 
-
No. 

' 8 50 
• 9 50 
• 10 50 

lf) 12 50 
11 14 50 

1NC1 R: 
190 j Taranto mah. 
181 H. 1. Levi 
150 F. Solari 
126 KA Taner 

87 M. j. Taranto 
17 Şerif Remzi 
15 Pol Mikalef 
12 B. S. Alazraki 

778 
16 708 

Vardar bo111nda kumanda ehnJ§tir. aiperlerdeyiz? sokaktan biri cevap veriyor: 
19115 de Geliboluda o, bu bai'pten atır Bu hikaye, onun ağzından d:nle - _ Bırak hanım valideciğim, bayan 163484 
ıurette malft.l olarak çı)mııf olan ha - dili zaman Mustafa Kemalin pek ho- kerimeniz uçmağa hazırlanıyor i'ali- BUkreıten bir sörünüt Z AH t R Eı 
tımlan general Goarandın alenen tak- ıuna gitmişti. ba !.. Varsın uçsun!.. lnS{llzce Dally Sketch sazetealn- manya, kemali nezaketle chayır b 20 ton 

rlerini, bunca defa tekrarlamış oldu- Ben mareşalı masası başında otur- de E. Michael Salzer yazıyor: cevabını vermiştir. 100 çuval susam 
' 0 pek cesur, pet nlerd Jivaların muş buldum. Duvar büyük bir harita, - 3 - cAlmanyanın petrola ihtiyacı var. Kral Karol, Romanya petrol sana- 100 çuval bakla 

8 25 
7 25 

12 
11 25 
10 

9 50 
7 50 

11 

8 
6 
7 7ö 
2 150 
8 50 
6 75 
9 
12 

9 21 
9 23 

14 50 
12 
11 
11 Ti 

7 50 
1' 

14 
'T &ti 
8 50 
8 
8 50 
6 73 

12 50 
12 

\15 75 18 
4 

·inin kuma danı iai. aile fotoğrafları ve Atatürkün port- - Yazıklar olsun sana!. .. Ben de Harbe başlamaktaki tereddüdü, pet- ~dindeki ecnebi imtiyazlannın son 71 çuval fasulye 
~aha soııralan, Kaftas tei>hesin- resiyle süslü idi. Çakmak yakı~ıklı bir seni akıllı bir genç zannetmiştim. rol azlığından ileri gelmektedir. it- şartına varıncaya kadar tanınmasını 377 balya yapak 53 
ıır ordunun başında Grandük Nik~ adamdır. 64 vaşına rağmen dinç kal- - Ne münasebet; siz de budalalık tifak devletlerinın ablukasından mil- kayıt koşmaktadır. 1235 balya pamuk 25 

17 
58 
60 

viçle ~rpışıyordu. 1919 da, pa- mıştır. Atatürk eski ni~anların takıl- etmişsiniz öyleyse.. teessir olmıyarak, Al manyaya me- Bugün Romanya petrol kuyuları • p ARA BORSASI 
ıhın teslimiyet politikasına iştirak masını menetmiş oldu;ı;.u için göğsUne kanizma ordularının muhtaç olduğu nın takriben ıyUzde doksanı ecnebi Sterlin 

mek istemedifi için Harbiye nazırlı- yalnız istiklil madalyası takar. Mnre· - 4 - petrotn verebilecek Uç komşu mem- murakabesi altında husust ellerde· Dolar 
ndan çekildi. Samsunda karaya çık - şal konuştuğu zaman, kalın, beyaz bı- - Yahu, bu ne hal? Vapurda pa- leket mevcuttur. dir. F. Frangı 

olan Atatürke iltihak etti. Vaziyet yıklı enerjik yüzü büyük bir hayır - soyu isterler, kapıda pasoyu ararlar.. Bunlardan Rusya, cSovyet petrol İngiltere, Hollanda, Amerika, Liret 
ediktf. Dflşman lzmirf işgal etmiş- hahlık ifade ediyor. - Tabii ya!.. Müsavat icabı bu! .. endüstrisi> ni idareye üç rnuseviyi Fransa ve Belçika, Romanyada istih- İsviçre F. 
ntalan sahilin her hangi bir tara- Mareşalın sözlerinden hiç birini Bilet alanlar hem vapurda gösterirler, komiser tayin etmek suretiyle cevap sal edilen petrollerin yarısından faz- Florin 

ıdan görülebflfrtU. yazmamayı vadettim. Fransızca olarak hem kapıda uzatırlar da, siz imtiyazlı vermiştir. Rusya, kendi ordusunu lasına sahiptir. Bu memleketlerin Rayşmark 
Zaferden sonra, onu btr kirdeş gi- yaptığımız uzun bir konuşmadan son- sınıf mısınız ki, para i1e aldığınız rlai- seferber halde tutma ta kafi gelecek sermayedarlnn, o petrol kuyulannı Belga 

a· seven Atatilrİc, kendf de sahip o] - ra size söyliyebileceğim şudur ki, o- mi bir biletin sıkı sıkı kontrolüne razi kadar petrole malik bulunuyor. Faz- işletmek için lazım olan sermayeyi Drahmi 
uğu rltbeyi ena tncih ederek 1922 nun şahsında memleketimiz bir dosta olmuyorsunuz'! lasını vermeğe tahammülü yoktur. vermişler ve bu sebeple kendilerine Leva 
1. kendisini marvaJ yaptı . Ve kara, sahiptir. Tereddüd ve ilmitsizlik eler - Geçmiş günlerde, Almanyanın pet icap eden imtiyazlar bağıtlanmıştır. Çekoslovak kr. " · 
az ve hava kuvvetlerfnfn tüksek f. dine tutulanlara Mareşal Çakmağı zi- - 5 - rol ihtiyacının büyük bir nisbetini Almany11, Romanyanın senelik pet Peçeta 
'f'lnl kendisine te•dl etti. O Vakit- yaret etmelerini ta\•siye ederim. Hu - - İngiliz tayyareleri Almanlara müstemlekelerinden getirtmek sure- rol istihsalinin aıaiı yukan onda bi- Zloti 
Jeri, teftiıtA! olmadıfl zamanlar, zurunda o kadar Pade bir eesaret ve kahve, şeker, beyanname atıyorlar - tiyle Hollanda temin e~o:ı:du. Bu rini almaktadır. Ve bu miktar, Al - Penatı 

t ftehiin -.>esindi l'enel Juınnay lrstJde bir ftimad 'bulacak1af'dır ltt, «- mıf.. qat. h•rıt Jtaııad'ıhht*D'ert he.a ~liyamtı b1mlil ~1 ttlfa!ttıı\ııı on Ley 
etini ihtiva eden btlyOt kurfunt bl· nmdan tamamiyle iyileşmiş olarak ny- - Şimdilik fena değil.. Tarihte, men hemen tamamen cltırthuşfor. Fa- da birini teşkil etmektedir. • Dinar 
" "fr saat fntlıamiyle geldifl I'&- nlacaklardır. :Musevilere de gökten maide helvası kat Hollanda büyük mikyasta petrol Diğer taraftan Romanyalıları, hiç Yen 
P. 0*0 yağmıştır, fakat şimdi İngiliz hediye- iddihar etmiş bulunuyor. Bazı mil- n:r şey korkutmuyor. Bu memleket ı 
l\Jl.I sveç 1 ... 

' ' 

5.2375 
180.86 

2.881Q 
6.825 

29.80 
69.25 

21.575 
0.97 
1.6126 

13.605 

23.8075 
O.H8f 
S.17 

81.625 
81.173 

vs-ıe yemeklerini dairesinde )'iye- Hollanda lerinin arkasından barutlu, çelikli, di- tehusıslann ifadesine göre, Hollan- halkı, kendi tabit hudutlarının kuv- Ruble 
ı, akşamın sekizine kadar orada ka- namitli gıda maddeleri de düşmeğe dada bugOn stok halinde bulunan vetfne emin bulunuyorlar. Alman as-

r, ek.SertJ• cumhuttelif kendfl!lini ma ,,._
1
.caref aemı·lerı·nı· başlarsa, seyre}·le o vakit cürceneyi! petrol, Bitlerin ordusunu, takriben kerlerinin, petrol kuyulannın bulun- F..SHAft! •e TAHViLAT 

amında ltyaret eder. Dnlet ijletin- ı i o bir sene müddetle idare edecek ka- dutu münbit araziye varmak için Anadolu demı~ollan 1 ve il 88.75 
·e kendisinin reyi sorulmadan hf~bfr sif ahfanc/ırıyor -6 - dardır. Almanyanın HoUanda üzeri- 9000 kadem irtffaa kadar yükselen Anadolu d~mıryolları 28.50 
nühim karar verilmez. - Ben, idealist b!r adamım! ne tazyiki ve Hollandalılann endişe- üç sıra daf geçmesi llzım geldiiini yüzde GO hısse senedi 

Amsterdam, 5 (Radyo) - Hollan- - Belki.. Fakat Gandi gibi kırk si buna atfedilebilir. biliyorlar. Bu arazi, Btıkreşin timali NOT: hizalannda rakkam bulun-
' Ekseriya tarihin en dikkata şayan da hUk6metinin, ticaret ,.~~~rlArını y,ün aç kalabilir misin?. Hollandaya kafll açılan sinir har- şarkisinde klfndir. mıyan dövizler için fiyat tescil edilme-
uyfalanm vleude getiren efsane, bl- silihlandırmağa karar verd gı söyle- bl, muvaffak olmadı. Hollanhlar da. Bundan başka Romanyalılar, Po- miştir. 
ze, iat"klAI harbinin en dramatik saat- niyor. Bu haber alakarlar rnehafilde> - 7 - rördükleri tehdldlere karşı kendi lonyadan iyi bir denı almış bulunu- --------------
lannda, mütevazi tekilde tefriş edilmiş ehemmiyetle karşılanmı"tır - Hayret!.. Almanyada da mizah tehdidleri ile mukabele ettiler. yorlar. Memleketleri dahilindeki pet hennem karşıhyacaktır. 
küçtik bir odada otunırken if6steriyor. * mecmuası çıkıyormuş. Bu sebeple, Almanya, şimdi Ro. rollerin bir damlasını bile her hangi Romanyalılar, kendilerine açıl-
Bitit"k odada şefi Mustafa Kemal za- v l d - Evet, fakat niçin böyle söyle - manyaya dönmOt bulunuyor. Bu ha- bir mUstevliye kaptırmamak ve hiç ması muhtemel her hangi bir harbin 
b "tleri kabul edfror. Emirler veriyor, ı a an l r din? re ket, neden Romanyaya kartıdır da, bir petrol kuyusu, olduğu gibi hıra- petrol kuyu lan için olduğunu biliyor. 
ve telefon muhavereleri yapıyordu. Londra, 5 (Radyo) - l"inliindiya. - Yahu; Almanyada mizahın ne Berline daha yakın olan Macarista- Jnlmıyacaktır. lar. Aksi takdirde Romanyaya yü • 

Yirmi iki gün devam eden çetin lılar tarafından Ruslara lcarşı tatbik işi var?.. na veya Yugoslavyaya karşı değil - Bu maksatla Romanyada her tür- rümekle, ittifak devletlerine üstün· 
Sakan·a harbi e nasında -ikiye karşı edilen yer may:nlerinin ingiliz malı ÇiMDiK dir?. Bu memleketlerde de, buğdav Iü ihtiyati tedbirler alınmı~ır. Bir lük temin edecek her han&"i bir fay-
bir ni betinde çarpışan Türkler Anka- olduğu hakkındaki iddia, Loııdrada var, et var, meyva var, yumurta var, dUA'meğe dokunmakla, binlerce mil da yoktur. 
raya doğru üstadane bir çekilit vap - resmen tekzip edilmektedir. DOKTOR sebze var .. Fakat bu herşey bollu - murabbaı petrol sahası birdenbire Bir petrol kuyusu yanmağa başla-
mışlardı. İkinci ordunun başında olan * BEHÇET UZ ğuna rağmen, birşey yoktur ki, Al - bir yangına tahavvül edecektir. Bu dı mı, asli söndürülemez. 
Fevzi paşa sık sık basit neferler ara- Küçük Q ?tay ma~ya ona şiddetle ihtiyaç hissedi- dUfmenin vereceği kttçUk bir cere - Ben, Bükreşe yakın Moreni maden 
ına kanşıyor, mimi ve teşvik edici d 1 • r. /t Hı f ki yor: Petrol!. yan her kuyunun tepesindeki petro- kuyusunun yanışı esnasında bfn ka .. 
ö erle onların evkini artınyordu. Beş metre yüksekten üş Ü ~oca aıta ı arı Romanyada mebzul miktarda pet- lü ateşlemete klfi gelecek bir kıvıl- dem yüksek bir mevkide bulunuyor.; 

Bfr sabah neferlerinden biri ona Halil Rifat paıa caddesind~ oym- Mü•e/ıassısı rol var. cım doturacaktır. dum. Göklere yilkselen alevlerin ha. 
hitap etti: yan beş yaşında Oktay isminde bir 9~ HUt 

1 11 80 el bir k d Almanya, Romanyadan daha faz- Böylece, birkaç dakika içinde, Ro- raretinden yüzümü kapamağa mec-
- Rize bu tadar kuvvet n ftimad cuk, beş metre yüksekten bir arsaya B l 8 a:n~ d • Ahan k e tba ar la petrol temini için bu sene üçüncü manya dahflfnde düşmanın ilerleme- bur oldum. Bu alevler, bir duman s(l 

te11dn den sen kimlin? düşmüş, ağır surette yaralar1mış ve P.Y e~ 10 ~ n ~ en ma aHı j defadır ki, harekete geçmiştir. sine mani olacak ateşten bir barikat tunu altında nihayetleniyor ve mil .. 
- Ben senin kuhıandanııı Fevzi pa.. hastaneye kaldırılmıştır. •"

1
" a u e • Ve gene üçüncü defadır ki, Ro- vücude aelecektir. Müstevliyi bir ce- - Devamı 5 inci salıifede -

1 
Bu mühim vazife hem yorucu, ikinci zilde mikrofonu aldı. Bu te- seyi anlat, muvakkat talimat vere- Meçhul şahıs, mektubu ayak f1z~ 

hem de tasavvurun fevkinde tehli - lef on nereden geliyordu? yim. rinde açtı. Zarfın içinden de bir fo-
keli idi. Fransız tefkilitı Alman bin- - Allo? .. - Maalesef imkinı yoktur. Bura- toğraf ve bir tezkere çıktı. Bu fo. 

} batısının hakiki ~ehresini dahi ket- - •..... Siz misiniz?. ya kadar gelmeklfthıize ihtiyaç var- toğraf da Fon Emile aitti. 
fetmekten izban aczediyordu. - Evet, hayırola? dır. Ve, telefon gene kapandı. 

Meçhul phıs, birdenbire kafau- - Mühim bir mesele ile karşı kar- Meçhul şahıs buna rağmen istical Demek ki fotoğrafların birisini 
nın ~inde canlanan bir fikirle kar- şıyayız. Telef onla izah edecek vazf- gö~termedi. Fakat on dakika geç- Cenevre deki teşkilat bulmuş, .dlferi-

t - S - Fon Emlih faaliyet merkezi ola· şılafb: yette değilim. Derhal otomobille re- meden tekrar telefon ~aldı. ni de Almanya dahilinde faaliyette 
- Yatıp kalktığı yeri, tamas ettiği rak Cenevreyi intihap etmişti. Ve - Acaba!.. Marırarit o teıkilita liniz.. Telefon başında duran phıs bu bulunan teşkilat göndermişti. 

adamları, adım adım takip ettiririm, Fransız istihbarat kalemi bunu ha - mensup olmasın?. O takdirde bu işe Bu telefon Almanya hududuna en sefer - bilhassa yalvanyorum. -dedi- :Meçhul şahıs, her iki fototrafı 
aralanmta geçen muhavereleri tesbit ber aldığı zaman teşkilitın esasatını biletek mi ~rmit yoksa kocasındap yakın olan karakollann birinden ge- sOratle gelmeklftiniz lazımdır. yanyana getirdi. Bunlar ayrı ayrı iki 
ederim ve her teYi daha 11a1lı anla- kurmuştu bile; Fransız teıldlAtı key- vaz l'~miyerek onu bulduraeaklar liyordu. Bu karakolda Fransız teşki- Aksi takdirde hertey mahvolup pozdu. Fakat çehre ayni idi. Sonra 
nm. fiyeti haber alır almaz derhal faali- ümidiyle mi onların Aleti olmuetu 7. lit•"lın en milhim noktalarından biri gidecek, sarf edilen zahmet ve me- tezkereye sUratle bir göz gezdirdi. 

:. yete geçmişti. Alman zabitinin peşi- Margaritm tanımadıtı bir haydu- idi. şakkat suya dütmüı olacak. Bunda kendisine izahat veriliyorda. · 
o gOnlerde Fransız fstiJıbarat aer- ne en kıymetli a•cılannı koydu, her dun lf6z0ne itimadla gece yansı, !o- Fakat meçhul phsm o anda yaı1- Dedi ve cevap beklemeden telefi')- Fakat üzerinde fazla durmata vakti 

vl ini ~n çok metıuJ eden noktalar • tarafta esaslı tedbirler aldı. Fakat iuk Ye yağmurlu bir havada o kor· hanesinden ayrılmasına itnkin yok- nu kapattı. mttsaid değildi. 
dan biri, Almanlann lsvip'e toprak- sarfedilen külliyetli para1a ve enerji tunç muhite gelmesi mühim bir hl- tu. Uzun zamandanberi peıine dUı,- O sırada meçhul ıahsın banal dal- Fotoğraflan ve tezkereyi ayrı blı' 

.,, • * ye ratmen mumaileyhin çehresini diae detfl miydi? tütu Alman binbaıısımn f otojraflan resine, memurlardan biHaf sfrdl E- zarfa kor arak emin bir yere yerlet-
0 a1lnlerde Fransız _...barat 1er- tanıyaqk bir tek fotoğraf olsun ele - Her ne ise bunun da çaresine nasılsa ele geÇirilmifti, onlan bekti- linde tayyare ile ıelditl anlaşılan bir tirdi ve posta zarfını da yanan soba-
lni en ~k megul edeft nektalar.. reçirilemedf. Alman binbaıl8l, ken- 6akanz, -diyordu- eter muum oldu- yordu.. posta mektubu, bir fototraf vardı. nm alevlerine fırlattı. 
n b ·ri; Almanlann ~ teprak- eti meslethrthki biltUn meharetini i~. sabit ohına, iıllhı da im kin da- Btı aefer de telef onu kendisi açtı Mektup, gizli ellerle ~lmanyadan, Sonra odasını kilitledi, ve otelin 

n dahi inde kurmaia •Aynt .Wk- cidden gösteriyer harikullde bir ze- hılıne sh'er. Ye: Norveçe, Morveçten lıırıltereye, in- merdivenlerini lf1ratle atlıyarak bir 
r· mukabil teıldJAttı. BU tef)d1tbn U ile ~alışıyor, hem kendini, hem M~hul tahl8 yazı muasmm 6ntln -Bu anda l'elmek imklnı ıyottur. giltereden de l'ransa tarikiyle Ce- arkadqlyle birlikte husuat otomobl-

nda, Almanlann en ınaruf orta- maiJetihde çalıştım tı memurlann de oturmut. katumı iki elfııin an- -dedi- Yanm veyahud azamt bir sa- nevre poltahaııesine relmi§ti. Fo- line bindi. 
atörlerinden erk&mharp binbap- islerini dahi kimseye lhsaa ettirmf • sına almış dflıOnflrken, telefon zili at sonra &"ele bilirim. Buradaki itim totraf fH uzun mbddet aranılan Fon Şoforthıe: 
o!l E.ıulfh bulnnı1yo~• Towlu. çalmatı ,bq!aclı. 4aha mllhimdir. tmk&nı vana h&di· r.mtıa fO\Oti'dl fdl. - Devam edtoık 
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Rusya-Finlindiya hcitbi Gr yıer Gandı 
_ Baf}l<ımfı ı inci sahi/alı_ - dafi batar~ aları fmartanın idroelek- • f 'fl • k 

ya~ecilerini kendi-ini taikibe mecbur lr!k tesisatını bomb,erdıman. ~tme_ğe Suikast"'ılar bec: Almanı öldürdüler ngı erenırı aza- Program ve memleket saat 
etmiştir. Bu takip esnasında bir Ru::ı ugraşan So\y.et tayyarelermı agır "" t Y " d • ~~·arı. 

tayyaresi, filodan ayrılarak Fin tay- zayiata uğralmı_şlardır. Ve derhal parçalandılar nacagın 80 emJR H? 35 Ajans ve meteoroloji haber· 
yare,,ine yaklaşmış, bunu gören Fin- Londra, 0 (Radyo) _Hind milli~ )eri. 
Hind·yalı hyyareci geri dönerek mc- Londra, 5 (A.A.) - Finllndiya- Pari , 5 (Radyo) - Varşovadan 8uikasdçılar, Grayzerin muhafızla. yetperverlerinln lideri .Mahatm On _ 12 60 Türk müziği (PJ.) 
baretle ateş açmak suretiyle Ru!! hl ar tarafından Ruslara karşı kulla- haber veriliyor: rından 6 almanı öldürmij§lerdir. Sııi- di Londraqa çlkan Ni ·üz Kroıı~kl :_ 13 30 14 00 Müzik (küçük or _ 
taryare~i,ni düşürmüş ve hava ü:ssü- nılan yer mayinlerinin ingiliz malı ol Nazilerin Polonyaclaki şefi f;ray- kasdi yapan Polonyalılar derhal par- zetesinin muhabirine ~ •anatta bu~u- ke--tra _Şef: Necip Aşkın) 
ne dönmüştür. <'.ır• a iddiası resmen tekzip edilmek- 2ere karşı suikasd yapılmıştır. Grar- plaQmışlardır, JJirçok kimseler de narak demiştir ki: ~ 18 00 Program 

Ruslar, Finlandiya şimalinde Sal- tedir. Kareli berzahında Pravda ga- zerin bindiği otomobil ıırhlı oldu- tevkif edilmiştir. _ tngilterentn dostu olmak sıfativ- 18 05 Memleket saat ayarı, ajans 
rnijebari nikel madenlerini berhava zetesinin muhabiri olan Sovyet dram ğundan, kendisine birşey olmarnıştır. le onun kudret üstünlü-·· d d 1 •. ve meteoroloji haberleri 

. . 1 d. B .. h .. :ı..r· 'l F" 1. a· gun en o &)':I 
ettiklerini bildırmış er ı. unu mu- mu arrırı nıkolai tt'irka, ın an ı - deg-il fekat hakl• ıyo muk dd h" _ 1'8 25 Türk müziği. 

F. b ı d h b ·T· d ' , "" a es ır ga 
şahede etmek için. ın s~ ay arı ya a emen bütün binaları ve u un BütuH n u·· n ya ~·e için ,milletlerin hürriyetini koru- Çalanlar: Vecihe, Cevdet 
Salmijebariye gelmışler .ve nı_kel m:~ araziyi kaplayan ~·eni sistem sayısız mak için harp ettiğinden :r.eticede za- Çatla, Fahire Fersan, Refik 
denlerinin, berh~ava e~~lm~yıp ~skı mayinlerin İngiliz malı olduğunu id- fer kazanacağından .eminim. İfte 0 za- Fersan. 
vaziyette durdugunu gormuşlerdJr. dia etmiştir. Bu iddia tamamiyle yan · ·ıt bütu ~il ·ıı ti · 19 25 KonuQma (dıcı polı0tika hadı· .. . . . man mgı ere, n u n.ra mı e erı- :.- :.-

Bu maden cıvarmdakı saha, dına- !ıştır. Bu htem mayiııler bir Finlan- · ilk 1 4.-ı-d· 1 · i -a. seleri\ 
nın ş ran anm ve ULl'\. ır erın J\a- 1 

mitle doludur. Sovyet kıtaları, .bu:a- diya fahrikası tarafından imal edil- Fı· ". la" ndı·ya lehı.n< ~ed"ır. Amerı·ka, para. zanacaktır. 19 40 Türk müziği (fası] heyeti) 
ya hücum edecek olurlarsa, Fınlan- miş ve gizli tutulmuştur. Muhabir, ~ ı ~ '20 Temsil 
diya kıtaları tarafından berhava e- Sovyet kuvveblerinin mallObiyetini f k t•} • J "h k ~O &G J{onuşmı (haftalık posta kıı 
dileceklerdir. örtmElk rnaksadiyle bu mayinlerin sını so ~r a a.ma şar 1 e Si a verece Italya ve Almanya tusu) 

Helainkide: ima!jni ve Finlindiyaya sevkini in- Nevyork, 5 (Radyo) - Amerika etmemekte olan bir takım hainlerden A .. 21 10 JIUzik (Riyaseticumhur ba11 
Devam eden bilyük kar fırtınasını ıriltereye atfetmiııtir. hükümeti, Finlandiyayı harp halinde mürekkep ve Rusların elinde kukla va- raıtriiJcJ fl~lı t lfiOI dotnı - Şef: İhsan Kflnçer) 

peneerelerinden seyreden Finlindi- . . • • • addetmemeği ve ver.eceği sjlah ,.e mü- ziyetinde bir bük(imet olduğunu ~·az - /dr mı Var? 22 00 Memleket saat ef&rt, ajanı 
ya halkı, MoQkova hükOmetlnin 800 Cıhan vıcdanı müt .... ırdır: himmat siparişlerini, bedelim bilahare maktadır. . ~ haberleri, ziraat, esliam-taM 
tayyaresinin bugiln de gelemiyeceği- Cenevre, 5 (A.A.) - İsviçre fede- almak suretiyle der)ıal kabul eylemeii Roma, 3 (Radyo) - 'üniversite ta- . Parıs, 5 (Radyo) -:- Almanya il~ yillt, kambiyo - nukut lona-
ni düşünüyor. Yağan kar, muhtelif rasyonu konseyi reisi Oleopfe dün kararlaştırmıştır. HükOmet, :Ouna mu- lebesinden büyük bir kalabalık, bugün ı~al~·~ arasında son günlerde kt:ı 11 (fi&t) 

.:rerlerde, bilhassa hu~udlarda hazır yeni intiha·p· edilen ~onseyin oğle - kabil de Rus siparişlerine ~rnbargo Finllndiya lehine nUmayişter yamı,- sıyası ~~aslar~ .bqlandıtı \'e !ki~· 21 20 Serbest saat. 
lanmış olan kara maym mıntakalar!- den sonrakı ılk celsesınde Finlandiya coymuştur. !ardır. Talebenin ellerinde «Finlindi- raf~n fıkır teatısJn.d.e bulundfliu söy- eı 89 llit:ik (opera aryalan _Pi) 
nı o kadar iyi kapamıştır ki Sovyet milletinin uğradığı felaketten dolayı Budape~te, 5 (A.A.) - Bütün Ma- yalılar dayanınız ve Rusları imha edi- ie.nıyor. Konuşulanlar hakkında hiç 23 25 23 30 Yarınki proıram 
oı·dusu bu yüzden bir adım ilerle- İsviçre milletinin derin surette mü- •ar gazeteleri kahraman Finlandiya niu cümlelerini ihtiva eden yaftalar bır haber sızmam~tır. ~e lapantf. 
yememektedir. Fin ordusu başku- teessir olduğunu söylemiş ve demiş- milletine karşı büyük bir sempati gös- gör6lmüştür. 4 ıı a • Psw+ 

mandanlığını~ bir tebliğine göre. so.v tir ki: ermekte ve Sovyetlerin tecavüzünü Talebe, Finlandiya sefarethımesi ö- /stanbuldan Alman • I· i r d: L. '-~ncıl 
yet ordusu, Fın topraklarında hıçbır !l.Çıkça takbih elmekte berdevamdırlar. nünde toplanmışlar ve tezahürat yap- .. • ~fi 1) Ç f •~I '""!' qr 
·uv:ıffakıyet kazanamamıştır. Pa- - Kahraman, sok çalışkan ve en- Esti Kurir gazetesi, Ruslar tara - mışlardır. Talebelerden müteşekkil bir )'Q fuffİft p11tJer1/Ji Benı, P (.A • .&.} - İffıtrede ma-

• günil Petsamoda bir Sovyet ta:- tellektilel eserleriyle beşeriyete bü - rından Finlindiya arazisinde tesis e- heyet, sefir tarafından kabul edilmiş- İstanbul 5 (Telefon) ) - D . - kim olan ecnebiler hiçbir hu111st res. 
e · düşürülmüş ve bu ~ivarda Fın yük hizmetler ifa eden millete reva fümiş olan gilya halkçı hükOmeti cid- tir. Sefir, Fin milleti namına ııüma}·iş- den ve B~lgaristan yo~iyle b::zn me. tab~ tutııbnıyaca~lardU:· Yal~ 
alarmın muvaffakıyeth ve hesap: ~örülen bu hak ızlıktan dolayı bütün di telakki etmek mümkün olmadığını çilere hararetli t:eşekkürlerde bulun - Almanva a 280 bin Ht-al k tltil Uk İsvıçrelılere böyle bır reıım tatbik l 
yiirilyüşleriyle 200 Sovyet asken tsviçre bir infial dolayısiyle sarsıl- zira bu hilkCimetin hiç kimseyi temsil muştur. ienmiştir Y t n 7 eden meqµ..ketler tebaan milsteSJla-
vrilmiştir. mıştır. Cihan vicdanı hiçbir uman · dır. 

Fınlandiyadan Osloya bildirildi - Finlandiya hadisesinde olduğu ka - Ô -,- · - ' 
. e göre Finlandiya hUkOmeti, Sal- dar isyan etmemiştir. Bu kuvvet'> Nazi Şefi T ahsit.. zer Avu• lya /lir At-it tav,;..ai 
jebari nikel madenleri sahasına l<adar büyüktür ki; tesirsiz kaim as•- t:;, 'fi' 

10.000 kiııilik takviye kıtaları gön - na imkan yoktur. Hır sız. ık tan mahı. dm Dün merasimle H Parçalandı 
dermişlerdir. oidu/ görrü/dü aya kuvvetleri Londra, 5 (A.A.) ._Bir aljian 

Javeçte gönüllü yazılanlar çoğalı- Finler 15 bin esir alıltlar h id• t&f!'&resinin )lkih timali p.r)Jsi11-
yor: Roma, 5 (Radyo) - Finlandiyayı Nevyork, 5 (Radyo) - Amerika- 1stan~ul, ? (Rad~:o) - ?çüncü u- Cep eye O' lYOT de Bavyera dailarma d4lfilp .,.., .. 

~tokholm, 5 (Radyo) - Finlandi- '>ir hamlede istila etmek ümidi, Rusya claki nazilerin şefi Friç Kund, bir mil mumf rnufetbş Tnhsın Öz-erın eenaze- • O 1 d - h b ·ı kted' v 
- · b ·· · ı k 11 1 A Londra 5 ~aadrn) y . an ı1rı a er ven me ır •• _. •• 

;·adan fsveç topraklarına iltica eden ·çin kaybolmuştur. Alınan ~on r.aber- esseseden 1217 dolar çaldıY,ından sı, ugun merasını e a c ırı mış ve s- ' ' 'J"' - enı sene b b' h ldü 
muhacirlerin iaşe. ibate ve istirahat- 'er: Finlerin, Ruilara mühim zayiat dolayı beş sene hapse mahkum ol - ri mezarlığa Hamidle Ömer :Seyfed - başında Avustralra hava kuvvetleri nın se e 

1 
meç u r. 

leri için çok iyi tedbirler alınmıştır. verdirdiklerini bildirmektedir. Dört muştur. dinin ara~ına göm~lr_nüşt~~ .. ~dilli Şef, ingilt~r~ye ~eleeek ve fnsHiı hava kuv- Tiearıt pmfeflerfftİta 
lsveçliler, Sovyet - Fin harbinde Fin- tün zarfında Ruslardan on beş bin esir Büyük Mıllet Meclısı Reısı B. Abdill- vetlerı de bırlqecektfr. L Ji> l • ..J • • j 
Andiya ordusundaRuslara karşı harp dmışlardır. Bugün Petsamoda Fin tay o°*oo--- halik Renda v.e batvekil B. Refik Say- Avustralya, her sene injilterete Bl,aref eri aeflflyOr 
•tmek için gön illi il yazılmaktadırlar. ·arecilerI, Rus ha\•a kuvvetlerini mil- j rr g İ /.'ere dam çelenkler göndermişlerdir. yüz milyon ingiliz liralık gıda maddesi İstanbul, 5 (Telefonla) - Ticaret 

Hük8mete pek çok istida verilmiş - him zayiata uğratmışlardır. Ç 1 k th ·" t · · ·· ·· k \'erecektir. Bu pa nın yarıdan fazlası gemileri kaptanlarının kıyai.etı.erl ı 
e a a ı ıç n gumru yün, yapağı, yağ, şeker, .sığır eti gibi bahri>·e tubaylannkine benzediiinclen 

~ k d d FinJandiyadan alınan bir habere Ru.'l tebliği : resm:ni a ır ı Roman va \'İyecek maddeleri içindir. deifıtirilecektfr. 
• 

,(Ore Fin ülkesinde 20 yaşından 60 Moskova, 5 )A.A.) - Neşrolunan Londra, 5 (A.A.) - İngiltereye 
> &fına kadar kadınlar mecburi hiz- t birinci kanun tarihli resmi bir teb- yapılacak çelik ithalatına ait bütün - Baştarafı 4 llncU sahifede - J mi d L.t 6' l ,,'f;. J 
mete çaiırılmıştır. Memleketlerinin 1 iğde Leningrad askeri dairesine men- gümrök rusumunun bugünden itiba- leree mesafe uzaktan görülüyordu. Z r eı 1 er q(lj' •• lftııQl'J! 
rtiklalini ve kendi hürriyetlerini ~up kıtaların ileri hareketlerine devam ren ilga edileceği haber verilmekte - Bu maden milessesesinin en son dam- Satış Muhammen B. 
auhafaza gayesiyle biltün kadınlar ~ttfkleri bildirilmektedir. Mourmanı::k dir. !asına kadar yanması, tam be, sene No. 

bu davete tehalilkle icabet etmekte- istikametinde Sovyet kıtalaı·ı, Petsa- -=·*·=- ürdü. Bu yangını söndilrmek için 350 K. Yaka Alaybey M. Dündar 1698 inci sokak U tajh 
dirler. Hastabakıcı veya gri renk- moda mağlfip edilmiş olan Finlandiya dünyanın her tarafındaki miltehas - arsa 
te elbiselerle kadınlar, yahud hiz- kıtalarını takip ederek Petsamonun ce- Dolma bahçe sıslara büyük mükafatlar vadedildi. 351 K. Yaka Turan M. Şimendifer cad. 1648 sokak 29 taj-
metlerinde vazifeler almışlardır. Fin nunbunda 25 kilometre ilerlemişler _ Ve bu mütehassıslar bu yangını sön- lı arsa 
kadınlan, vatan vazifelerini kahra- dlr. Petsamoda Sovyet gemileri liman- HadisPsi dava;ı dürmek için her türlü vasıtaya mü- 352 K. Yaka Osmanzade M. lsmet paşa sokak 13 taj No. 
manca ifa etmektedirler. daki mayinleri toplamaktadırlnr. Istanbul 6 (rı elefonla) _Dolma- racaat ettiler; muvaffak olamadılar. lu arsa 

Rua tayyareleri de denize bomba b h . d.h' h kk d k. d d Klemansu, her petrol damlasının, 3fl İkinci Karantina köprü Bayır Kayatepe sokak No.sız 
b k 1 1 a çe ız 1 amı a ın a ı ava an b. k d 1 k . • 

... ıra ıyor ar. Urlchn, Pro~oıerzo istikameti Sov- dolayı bazı polislerle eski \'ali Ray ır .~~ a.m. ası _ırmetınde oldugu- arsa 
Londra, 5 (Radyo) - Stokholm- t.•et kıhılan hududdan 45 50 .. <ilomet M h.dd. Ü t'" d _ 1 t' b 1. le nu so~ lemıştı. Loıd Corç, Balkanla- 843 l{arşıyal<a Donanmacı zafer soka~ 41 mükerrer tajlı 

• • • J - - u ı ın s un ag s ına e yo ıy 
dan bıldırıliyor: re iJerlemişl~rdir Petrozavoôı:.h isti b .. a· 1 . 1 d. E\•r"k lzmı·t ra 1915 te el koyarak Almanyanın arsa . · · - ugun ın emış er ır. ~ " . . M 

Bır Sovyet bombardıman tavvare- kameti Snvvet kıtaları Logoda "'Ölii tn hk . .. d .1 kt· Romanya ıle petrol muvasalaı:ını ke- IJ.f6 Karşıyaka Bahariye •. 1849 No. lu sokak 31 tajlı arsa. 
• • • • • • ' • • l'> a emesme gon erı ece ır. . . . . . . 

Lira Kr. 

68 70 

553 00 

2425 60 

860 OC) 
221 50 

si, ısmi saklı tutulan bır FınlAndıya kenarındaki Salmin şehrini ve onun şi- sebılmış ol~aydı, harbı umumınin ıkı 347 Karşıyaka Osmanzade l\f. 1764 Yaşaroğlu sokak 9 taj-
ltmanı üzerinde uçmuş ve liman üze- malindeki J...oimale istayonuırı işgal o.dor sene e.vvel nihayetlenebilecej'ini sö» lı arsa İ02 00 
rinde bir müddet turlar yaptıktan ederek ileri hareketlerine devam etrni~- M Ş k" U" lemiştı. 848 Karşıyaka Behariye M. 1849 No. sokak 31 taj No.lu 
sonra deniz üzerine gitmış, bomba- Jerdir. . • e V 1 gUf Fakat bugün biz ingilizler için Ro- arsa 217 50 
lannı suya bıraktıktan sonra çekiHp s· . . E d h "İ" h • manyayı istili etmemize )Uzum yok- S54 Karııyaka donanmacı M. Aydoidu 1734 No. lu sokak 
rltmiştir. Kareli berzahında muharebe eden ır.ncı sını 8 1 1 as tur. Romanyalıların kendileri, her- 41 tajh arsa· 151 00 

J 700 Rua f!l'4°t idildi: kıtalar hududdan ıj5 _ 50 kilometre talık!ar mütehassısı hangi bir taarruzla karşılaştıkları Yukarlda yaztli emvalin peşin para ile mttikiyetlerfne bfdayeten ta-
Roma, 6 (Radyo) - Havalar iyi- ilerlemişlerdir. Havaların fenalığı, tay- lzmir Beylersokak No. 82 uman, o muhtemel miitearrıaın tank lilJ zuhur etmediğinden 4-12-939 tari~inden itibaren JO ıUn ttıüdilet-

letrniı olduğundan, harbin tekrar yare faaliyetine mani olmaktadır. Telefon No. 3286 !arını ve bombardıman tayyarelerini le temdide bırakılmışhr İhaleleri 15-1!-9S9 tarihin4e euma fQnU ~at 
b•tlaması muhakkakbr. Petsamo, ha ---* Hastalarını sabahtan itibaren doldurmaktansa, o cnıayb halindeki 14 te milli emlik müdü!'lUiUndc yapılacaktır. Tallplerin Yil•de 1edı bu 
len Finllndiyalıların. elindedir. Fin- it J a!tın .se~eti> ~~ kendi elleri)':le tah- çuk depo!ito ak~ı yatı~arak ~ennf mezk6rda .milll einlik mUdilrlüjün-
ler, Karelide bin yedı yüz Rus aske- 8 )'8 ve gece vakti kabul ve muayene rıp etmege kat ıyyen azmetmış bulu- de toplanacak satış komısyonuna mUracaatlan ılin olunur. 4442 

rfnl ..W etmiılerdir. Bunların bir B fL f ht- 1.. I eder. ._nliuiılyo11r11Ia,r'!. ~~=====~ kısmı kendileri teslim olmuşlardır. cı Rön ara rnaHt -
Bir Rus gemisi torpillere çarparak bir akına mü•aaı/e 1·avvn'e ~ineması T ~lef~n 36~6 
berhava elmu§tur. • k , T T.,. 

e:.t.mtil•,.• :i.ft Sinemacılık aleminin Uç bUyUk yıldızı o an 
Helıinki, S (.A..A.) - Finlindiya- l J ~"'" - ~ 

llusya harbi hakkında aşağıdaki Roma, 5 (Radyo) - Mesajero ga- ERICH VON STROHEIM - BERNAR LONKRO 
tatsfllt verilmektedir: zateaf, bugünkü nüshasında yazdığı MIREY BALEN'in vQcude retirdiği Fransızca sözltı 

tı5 aUndenberi ~ehacümütı anünO alamıyan YENi SINBMA 

Allahın nneh' 
mldlrlyetf 

llivui Wıeaer olan 
!oyYet kıtaatı Pataamo yakınında bir makalede, İtalyanın Alman me - HUDUT TEHLIKEd 

k&in Unaahıtnarf de karaya çıkmı,. nafii ne engel olmak fstetnedifini Ye fa- e 
lardır. Ffnllndıyahlann tayyareleri kat, Balkanlara sarkmak istiyecek her 
l>etsamoya doğru ilerlemekte olan bu hangi bir devlete karşı koymanın ftal
kıtaata hUcum ederek bunları dafıt- ya için zarurt bir keyfiyet olduğunu 

AYRICA: EKLER JURNA.L son dünya hadisatı 
Casus intikamı 

ltıı§lardtr. Finl&ndlyatılann tayyare kaydeylemektedfr. 

. . 
cuz ınema gunu 

K ü 1 t Ü! p ar k Sinemasının 
Burun gündüt: saat 2 den gece yarı.sına kadar park duhuliyesi dahil 
Olmak Uzere HUSCSİ 15, BİRİNCi 10, talebe ve çocuk BİRİNCİ 

ıo, JKlNCl 6 kuruıtur. 
FIRSATTA.N iSTiFADE EDINJı 

Bu fiyatla :ARKA SOKAK ve If.ARANGA filhnl.er!yle Metro Jurnal 
ve MIKI ıörillecektir 

SEANSLAR: Arka sokak 2 - 6,30 - 9 da Karan1ra .ı - 7 ,80 da 

Cuma gürtünden itibaren: 
tEMIL ZOLA'nın ŞAHESERi: HAYVANLAŞAN iNSAN ..... 
"'-= 

Ô.y~ai' aaatları her •ün: 8 - & - 7 ve 9 da 
cumartesi .. Pazar günleri: 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Tenltlldı halk aeaD8ları: Çarıamba aiinü 9 da, pazar rinil 11 de 

HUSUS! ve BALKON 10 BALON 15 kıtrtlftur. 

DOKTOR ifl6Üll 

Pillmleri birkaç jflö daha t6ıterileeelıtlt. 

$EilS~: lair günler: 12 - 2 - 1,80 - 9 cJa. 
Cumartesi - Pazar: 9 - 12 - 3 - - 9 da. 

Funt Ntıltn Bayralıtat 
SES - RENK - ŞAB'ICI - TUVALET - OENÇLtıt -.e G'OIBLLlH dela &enenin en bUJtlk tınusikl reamiJ'eçldi 

SEVIŞTIGiMIZ GÜ 

4 

Eırefpaf& hutaneei Cildire •• 
efreneiye m6tehau111 

Hastalannı her gUn muayene
hanesinde ötleden sonra saat 15 

de kabul eder. 
(S nctt Beyler) iamlı ıolıak 

112 1°· r 

BVTON RENKLl 
Yaratanlar: 'Jeanetu Mu DONALD - NELSON EDD'F 

SEANSLAR: 2-4,30-7- 9,30 da 
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,,,;,. Leoa~ım Amirliti Satın Alma ~ ' ına ilanı: f aze, temiz, ucuz Komi•yonrı Jldnlmı t ~ ', İzmir ikinc,i icra memurluğun• 
lımfr leva oim ıımirliği utm almıı komisyonundaıı : ' , -' ( dan 939-26l2 il "" 
Yüz doksan ton pilavlık pirinç alınacaktır . Kapalı zarfla eı<siitme~i Açık artırma ile paraya çevrilecek aç 

/ 12/ 939 per•embı> günü <aat on beşte İstanbul Tophane levazım amirli - gayri menkulün ne o l duğu : Arsa. 
satın alıra komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 147 bin beş yüz Gayrimenkulün bulunduğu mevki, Her türlü tuvalet 

ira ilk teı:ninrt ı ü~ bin beş yüz altmış iki lira elli kuruştur. mahallesi, sokağı numarası : İzmir 
Şartname ve numunesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni ve-

ikalarla teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadal' Tamaşalık mahallesi Hacı Ali so. 
•omisyona vermeleri. 28 30 6 12 4332 1578 nda. 76 parsel No. lu 

~ 
Takdir olunan kıymet : c67> lira 

l zmir levazım amfrliği satın almıı komisyonundan: c30» kuruş. 
ı - Şa~tname plan keşifname mucibince izmirde tayyare birlikleri Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

il için üç adet erat pavyonu inşaatı kötürü olarak kapalı zarf usu- saat: İkinci icra D. 5-1-940 cuma sa-
ı Jiyle eksiltmeye konmuştur. 

l ·2 ·- İhale 18 birincikanun 939 pazartesi günü saat on beşte izmirde at 14 de. 
, kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla- 1 - İşbu gayri menkulün artırma 

· eaktır. şartnamesi 26-12-939 bl'ihinden iti-
l 3 - Keşif bedeli (106754) yüz aiti bin yedi yüz elli dört lira elli se~ baren 939-2612 No. ile ikinci icra 

,t ' kiz kuruştur. 
• . - Teminat muvakkate akçası (6588) altı bin beş yüz seksen sekiz 

liradır. 
5 - Şartname plan keşifnamesi beş yüz otuz dört kuruş mukabilinde 

komisyonda alınabilir. 
6 - Istekliler ticaret odasında kayıtlı oldukları ve bu işi yapabilecek

lerine dair ihaleden laakal bir hafta evvel izmir nafia fen heye
tinden alacakları vesikaları göstermek mecburiyetind.,dirler. 

l 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncii 
' '. maddelerinde ve şartnamede yazılı vesikalariyle teminat ve tek
;-: , lif mektuplarını föale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
.-. '{epniş bulunacaklardr, ı 4376 

.Aof ' ... - 1 6 10 16 
r.,,.. """" 
iA' lzmi~ lera:ım amirliği satın almıı komisyonundan: 

l lzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin (50000) elli bin 
ı'S, k ilo sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon -
~· muştur. 
'·2 · ·- · İİıaledi 22 birinci kanun 939 cuma g!lnü saat on beşte İzmirde 

• 

. ' klŞlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı- -
lacaktı r. r 

S - Tahmin edilen tutarı ( 49000) liradı r. -c,. 

dairesinin muayyen numarasında 
h' rkesin görebilmesi için açıktır. 
!landa yazılı olanlardan fazla ma • 
lfımat a lmak Miyenler, işbu şartnn • 
meye ve 939-2612 dosya numarasiyle 
memuriyetiıniz e mürncaat etmelidir. 

2 _ Artırmaya iştil'ak ıç i n ~·ukarı
da yazılı kıymetin % 7,5 ıı;slı ":nd ' 
pey veya milli bir bankanın temina t 
mektubu tevdi edilecektir. (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri mukul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarihin
d en itibaren yirmi giln içinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyeti· 
mize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilile sabit ol -
madıkça satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kalırlar. 

c;e~itleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büvük Salepçioğlu ha

nı karşısında 1 

alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhP r\ · 
baki kalmnk ;; ·o.·e artırmR on be~ 
daha temdirl , ı ,,. o;ı:· .,r· :1ü ayni 
saatte yapıl;.· ' ' mada bedeli sa-
tış istiyenin alat agına ruchanı olan 
rliğe r al acaklıların o gayri menkul 
' e temin edilmiş alacakları mecmu

undan fazlavn çıkmak şartiyle, en 
çok artırana· ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale yapıla · 
maz ve satış talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse der hal veya ver ilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kim
se arzetmiş olduğu bedelle a lmağa 
razı oluroa ona, razı olmaz veya bu
lunmazsa hemen on beş giln müddet
le artırmaya çıkarılıp en çok artıra: 
na ihale edilir. İki ihale arasındakı 
fark ve geçen günler için % 6 ten 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 

muıammaları 

BAYLAR 
ıiçin palto, perdeıü ve iyi e lbise 
ve baya nlar için ağır mantoları 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekspert lines, lnic, Nev • 
york. 

Nevyork için 
cEXPORTER• vap. 10 sonteşrin • 

de bekleniyor. 
cEXCHESTER• vap. 11 son tef• 

rinde bekleniyor. 
cEXMİNSTER> vap. Sonteşrin ikin 

c; nısfında bekleniyor . 

D. T. R. T. Budapeft 
Tuna limanları için 
cDUNA• Mot. 18 son teşrine doğ

ru bekleniyor. 
cKASSA> mot. İlk kanun başlangı. 

cında bekleniyor. 
cTİSZA• mot. İlk kanun başlan• 

gıcınd abekleniyor. 
Service Maritime Roumain Bucareıt 

Köıtence Kala. ve Tuna limanları 
için. 

Bukureşti vapuru 24-11-939 da 
bekleniyor. 

Societe Coınmerciale Bulgare De 
Na11igation A Vapeıır . Varna 

cVarna. vapuru 28 sonteşrinde bek 
!eniyor. 

Iİaifa, İskenderiye ve P ort Sait 
için mal alacaktır. 

Rodos, l •kenderiye ve Hayfa için: 
Varna vapuru 30 ikin citeşrinde 

bekleniyor. 

Vapurların isim ve tar.ihlerl bak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

~- 4 - Teminatı muvakkata akçası (3675) üç bin altı y!lz yetmiş be' -
W . • liradır. ~ 

r 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş 
tirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

hesap olunacak faiz ve diğer zarar- Bulursunuz 
!ar ayrıca hükme hacet kalmaksı : 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA TELEFON: 2007 - 2008 

, il - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
• 6 - İstekliler t icaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- ~ 5 - Tavin edilen zamanda gayri 

menkul uÇ defa bağırıldıktan sonra 

zın memuriyetimizce alıcıdan tahsıl ".::=::::;O;::D:U:N=P:A:Z:A:::::::R;l=N;o:.:ı:2===,: j 
olunur. Madde (133) Jı 

Eksir Şahap 
Olivier ve şürekası 

Limited ,. teı·mek mecburiyetindedir ler. 
: 7 - Eksiltmeye ı1tir:ık edecekler 2490 'ayılı kanunun iki ve üçüncü ''& maddelerinde v,e şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

ir ı. • - muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mü
tl \ ' 

'"' racaatları. , • 6 10 15 19 
1 ı, , .... 

1 l:nn.ir levıızım 4mirliği satın almıı komisyonundan: 
ıd · :ı - İhale günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birliklerin ihtiyacı 
ziçiıı "(200000) kilo bulgurun tekrar kapalı zarfla münaka,ası yapılacPk

c.; 8' 11\"" Zarflar komisyona 27-12-939 çarşamba günü saat onda verilmiş ola
duğ:&ktır. Beher kilosunun muhammen fiyatı on beş kuruştur. İlk teminatı 

2250 liradır . :t!ıteklilerin belli gün ve santtan bir saat en·eline kadar Fın-
'a11ıklıda komutanlık satın alma komisyonuna teklif mektuplarını verme-

1 ırl .' • ... 'W , , 6 12 18 24 
.1 .~.. J'tı, _f y1 ' A ~ ... ,_. 

l zmir levazım amirliği satw alma komi.•ynrıımdaıı: 
< İhale r~nü talibi çıkmırab li'omutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı !Çin 
(488000) kilo ~"Ulaftır. Kapalı 2arfla mlinaka~a~ı yapılacaktır. Zarflar 
komisyona 26-12-939 salı günU saat (lO)a kadar verilmiş olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı yedi kuruştur. İlk teminatı (2562) liradır. 

' ls~ilerin belli gün Ye saattan bir saat e\'\'eline kadar Fındıklıda komu
t tanılk satın alma komis,tonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

• 6 12 18 24 
' • A . . . .. 

l zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Manisada bulunan birliklerin ihtiyacı iç:n 15 bin kutu zeytin yağlı 

yaprak dolması, 15 bin kutu sardalya balığı pazarlıkla satın nhnacaktır. 
İhalesi 12-12-939 günü saat onda isteklilerin numune ve teminatları ile 
birlikt.e ihale saatında Manisa satın alma komisyonuna gelmeleri. 

l zmir levazım amirliği satın alma konıisyonımdan.: 
Yirmi dört bin kilo keçi kıh 22-12--939 Cuma günü 'aat 14 de 

İstanbul Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda müteah
h it nam ve hesabına açık eksiltme ile alınacaktır. Tehmin bedeli on altı 
bin sekiz yüz lira ilk teminatı 1260 liradır. Şartnamesi ve numune komis. 
yonda görillür. İsteklilerin kanuni vesiknlariyle belli saatta komisyona 
gelmeler i. 5 10 15 19 ,. 

Devlet Demiryolları 
müdürlüğünden: 

umum 

Ulus. Son Telgrtf \'e Anadolu gazeteleri ile 1/ 12 '939 tarihinde bil. 
münakasa satın a lınacaiiı ilan edilmiş olan ve muhammen bedeli 176.;o 
liradan :b:ı.ret bulunan 58[; ~13. meşe azman görülen lüzum üzerine yi•ıe 
·a.Palı zarf usulü ile ve 20/ 12. 939 çarşamba günü saat on beşte Sirkecid~ 
dokuzuncu ;şl$tme binasında satın alınacaktır . 

.Muvakkat teminat 1323.75 li rad ı r. İsteklilerin ayni gün ~ant on 
<lörde kadar k:ınunun taı·if ett:ği şekildeki kapalı zarflarını komisyona 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
4 () 8 10 9887 '4391 

Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

KAŞE 
1 

en çok artırana ihale edilir. Anc~k Yuknrıda gösterilen 5-1-940 ve 22-
artırma bedeli muhammen kıymetın 1-940 tarihlerinde 2 inci icra .,.,~mıırlu
yüzde yetmiş beşini bulmaz veya s~- ğu odasında isbu ilan ve gösterilen ar
tış istiyen alacağına ruchanı olan dı- t t • · dairesinde satılaca
ğer alacaklarlar bulnup ta b el bun- _ır~a şaı namesı 
!arın o gayri menkul ile temin edilmi~ gı ıllın olunur . 

iz mir Defterdarlığından: 
Satış 

No. 
357 
358 

Muhammen B. 

369 

2 inci Karataş ~1. Şetaret sokak 22 taj Numaralı arsa 
Köprü l\Iısırlı Cad. 1737 ada Gl parsel 1001 M. l\f. 269 
tajlı arsa 
3 üncü Karataş M. İslahane arkası sokak 667 ada 22 
parsel sayılı 53,76 M. M. bila No. lu arsa 

360 2 inci karantina Köprü M. Kayatepe bayır çıkmazı 
sokak 1737 ada 97 pnr,el 110 ).1. :\1. bili\ No. hı arsa 
3 üncü Karataş l\.!. l~ll'ı.hnne arka~n ~okak 666 ada 10 
parsel 166 metre M. 71 yen i No. lu arsa 

362 3 üncü Karataş l slahane Cad. 667 ada 9 par •el sayılı 

361 

93 ~f. ~f. 45 taj N o. hı aı·sa 
363 2 inci Karantina Köprü M. Kayatepe sokak 1737 ada 

78 parsel sayılı 150 M . M. bila No. lu arsa 
3 üncü Karataş M. İslahane cad. 666 ada 6 parsel sayılı 
90 metre murabbaı eski 5, 81 yeni No. lu arsa 

364 

365 2 inci Karantina Köprü 1\1. Kayatepe sokak 1737 ada 82 
parsel sayılı 786 M. l\L bila No. hı ana 

366 3 iincü Karataş İsliihane Cad. 666 ııcb 9 parsel sn~·ılı 
162 M. :\1. 75 ~·eni, i'i5 tai No. l.ı arsa 

367 2 inci Karantina Köprü M. Kayatepe sokak 1737 ada 
108 parsPI 'ayılı 216 M. l\I. bila )[o. lu arsa 

368 Güzelrnlı M. Metres tepe ze,·tinlik ~ok ak 917 ada 5 
parseİ sayılı 105 :il. :il. 6 tnj No. hı hane. 

369 

370 

371 

Güzelyalı M. Reşadiye sokak 894 ada 8 parsel sayılı 1 
tajlı 253 :\!. :\1. hane. 
2 inci Tepecok :il. 1143 No. nizam sokak 94,35 M. 111. 
a3 tajlı arsa 
1 inci Tepecik 1~13 )[o. lu meydan sokak 51,88 M. M. 

Lira K. 
17 20 

100 10 

19 89 

11 00 

49 80 

23 25 

15 00 

22 50 

73 60 

40 76 

21 50 

25 00 

125 00 

47 18 

44 1 taj No. lu arsa. 36 32 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri 25 111 /939 ta

rihinden itibaren 17 gün müddetle, açık artırma usulü ile müzayedeye 
konulmuştur. İhaleleri 11 12 939 tarihinde paz~rte~i günü saat on dört
te milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Talıplerın muhammen bedel
leri üze rinden yüzde 7,5 depozito akçası ~·atırılarak yevmi mezkürda mil 
li emlak müdü.rlüğünde toplnacnk satış komisyonuna müracaatlar ı ilan 
olunur . 25 6 4318 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMA Ni YE. 
SİRKECl'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelciai 

B. Ömer Lütfi Bengü 
• - -- dir 4 4. Sen~lik. t~crübeli idareıiyle bütün mütterilerine kendisin.l 

· ıevdınnıttır ... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .. lıtanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar .. 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmj. 

yecek derecede ucuzdur. 

' 

MATIZMA sancılarını, SiNiR, ::~ ı ,~Jz:~,~~ü=', ""'~M:;, ~;-ı;n_;:d,,,;~;". ~~ .. [l .~-~:<:ı:zı;::, ~;. ,' ~ö=l 
hataızlıklarını derhal geçirir GRiP, (S tf"U~ f;J ~~~~~~ 

----------

NEZLE ve SOCUK ALGINLICINA 

kartı müeıair iliçtır. 

ıvic.kine Tamirhanesi 
Işi gününde tes.im etmeği prensip ed nen ve bu· 

nun 1a ı ft har eden bir müessf-'sed r icabında günde 1-3 kaşe alınır. 
Her Eczaned~~.ı .. u•n•u•r·.-----·• I' Kestane pazarı demircile r 67 - 69 T "lefon: 3993 

VAPUR ACENTASI 

Basur memelerini gi· 
derir. K uvveti, erkek· 
[iği, iştihayı arttırır 

Atatürk caddesi Re es binası 
Tel. 2443 

Lcındra ve Liverpo! hatları için. 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlsn. 
nıız sefer yapacakla~dır. 

• • • 

1 

SAYIN OKUYUCULAR DJKKA T ! .. ........................... 
Milli piyango bayiliği 

Etiman kitap evi 
Milli piyango bi let ierinizi (Et iman kitap 

evinden alınız!) 
Hükümet cadde•i No. 50-52 _ 

1111 lllt1111 il ttll 1111111fi11111111tlll1111111111111111111111111111 1 1111111l1U11111 11 1 1 1 11111I1lfll11 U UllU 

Yılbagı biletleri de satılmaktadır. Sin,,liden tedarik ediniz. 

MÜCELLİ T 

A li Rıza Evcim 
lzmir: Y enı Kavaflar Çarşıs ı No. 31 

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

Bankalara m ahsus sirit li ve vidalı defter ve dosyalan 
an.;cak mücellit .t.Ll -RIZA müessesesinde yapı lmaktadır 

Sipariş üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin siarı ·~i!l?rnlık, güzellik ve sürattır . 

Ankarapalas ---· Lokanta V 8 Pastahanesi 
En miişkülpesendler i tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan

ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefas&
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle ~n temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardı r. 

IBRA HIM SENNUR 

Türkiye İş Bankasından 
1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müsaba

ka ile on beş memur alınucnktır. ;\1üsnbaka imtihanları 26 B. -
Kanun 1939 pazartesi günü Ankarn, İstanbul, ve İzmirde yapı. 
lacaktır . 

2 - İmtihana girebilmek için: 
A. - Lnakal 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 yazılı e'""'f' haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak ça
lıştırılırlar. Du mtıılcetin hitamında mesaileri itibariyle de iy i 
not alanlar barem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alı
nırlar. 

4 - l\Iuvaffak olanlar arasında ecnebi lisanı bilenler tercih olunur. 
5 _ İmtihan neticesinde banka hizmetine alınacak on beş memur

dan başka munifı.k olanlar, muvaffnkıypt derec~lerine göre 
müe"esede açılacak münhallere sıra ile nlınacakbrdır. 

6 _ 'fü1iplerin en ırrç 20 B. kiinun 9!l9 çarsamba gününe kAd~r Anka 
rada ıımıım müdürlük memurin serv i. ine, İstanbul ve İzmirde 
suhe müdiirlüklerine ws"kr uiyle h'rl"kte müracaatta bulun· 
maları ilan olunur. 5 6 7 8 9 10 11 


