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Kızıl ordu, ağır zayiat ve re re k Fin toprak 1 arın da 5111111111111111111111111111111111111111~111111111 
kırk kilometre kadar ilerliyebildi ovyet planı Garp cephes· de 

Rus taarruzu b 1 d Ruslarmyenihede- Kanadadancepheye20 
aş a 1 fi neresi imiş? b . k . el k k t " _________ ın ışı ı uvve ge ıyor 

Taymis, Alman propa 

lsveç, Sovyet Rusyaya karşı gand:::?:o:evap kAlımanlar muht~_lifk_?o~ıtal~rd_~ bBa~-
. e e Londra, 6 (Radyo) -Taymis ga- )0 ar yapmış, pUS UrtU ffiUŞİUr~ lr 

harbe gırecek mı? ~~:'\!;':~~~:~::·,::,~:ti!::;:::~ Alman va~u~ müsad~re edilmiştir 

Dün Stokholmda neşredilen beyannamelerde, Finli. 
fere filen yardım edilmesi istendi. Kabine değişiyor 

-

tuttukları en yem propaganda usulün
den bahseden bir makale Yı:tzmıştır. 

Bu makalede, Almanlarrn son gün
lerde radyo ve gazeteleriyld bu hu _ 
susta sarf ettikleri faaliyet tebarüz 
ettirilmekte, Volkişer Beobahteı· gaze
tesinin ve Berlin radyosunun pek aşı

Intikam fikrinden 
-Devamı 4 üncü aahifede-

K ah ram an C a mukavemet eden Finler, 1111111111mııım11111ırm1111m11111111111rııımmı 

her tarafta Ruslara zayiat verdiriyorlar r Şark Orduları ' uzak bir sulh 
Hamdi N\jzhet ÇANÇAR 

Eski insanlar harbetmiş olmak Murmansktaki Sovyet hava üssünü bombardıman eden 
zevki için harbederlerdi. Son devir- F" l · 60 R h · ı 
lere kadar ise kuvvetli b"r hükumet ın tayyare en us tayyaresini im a ettı er 
her hangi bir hırsını tatmin etmek i
çin harbi en kestirme bir çare olarak 
telakki ederdi. 

Asrımız bu iki esasın her ikisfoi 
de reddetmektedir. Bugünkü insan
lık alt:mi harbı bir zevk değil, hat
ta bir vasıta bile değil, ancak başka 
hiçb'r çare kaJmaciığı zamanlar is
tenilmeksizin katlanılan bir zaruret 

olarak telakki etmektedir. 
Almanya teknik sahadaki bütün 

terakkilerine rağmen maalesef he
nüz bu zihniyete sahip olamamıştır. 
Orada hala harp kuvvetli bir hüku
met/ n her hangi bir hırsını tatmin et. 
mek için kullandığı en kestirme çare 
olarak telakki edilmektedir. 

Demokruiler ve onlarla birlikte 
bütün medeni' insanlık alemi ise yu

karıda da işaret ettiğimiz gı'bi, harbı 
başka hiçbir çare kalmadığı zaman
lar istentlmeksizin katlanılan bir za-
ruret olarak kabul ediyor. Sovyetlerin h:ndirilmiş kuvvetleri hir geçid resminde .•. 

hazırlandı 
Mısır, Suriye ve J,-ak 

taki ordular h:ı-
zır l anmıstır .. 

Toprakofisin serma· 
v ,si artttrılıvor 

Şimal denizinde Frans1z ve lngiliz gemileri .. 

Londra. 6 (Radyo) _Dün ,!!ece iiçj r "\ 
Alman tayyaresi BritanYa adasının 1 TEBLI. Gv LER 1 
şa:;ck ~alı ilinde uçmuşlardır. LJ•·ntardan 

bi inin de~ize düştüğii göri.ılmüştür. Pariı, 6 (Radyo) _ Franaız ka. 
Tayy~rele1:ın clenize mayin döktükleri rargihının 186 numaralı resmi teb • 
tahmın. edılmektedir. İngiliz a'i·cı tay- Jiği: 
yarclerı faaliyete geçmişlerse de ha- Gece sükunetle geçmiş ve kayda 
vanrn fenalığından temasa gelememiş- h" b' h.d. l 

İstanbul, (Telefonla) - Tipr:ıko- ]erdir. şayan ıç ır a ıse o mamı~tır. 
fisin anbarlarında 214 bin ton buğ- Londra 6 (R d. ) I "k b Berrn, 6 {Radyo) - Alman umu-, , a ) o - ... u ~em urg-
day stoku vardır. Bu senenin rekolte- elan gelen haberlere g-öre Almanların mi karargahının tebliği: 
sinden 134 bin ton btığday stok edile- garp cephesinde ağır. top~tı ateşi ktı'i'- Garp cephesinde yeni birşey yok-
ooktir. Ofis sermayesine on m ilyon li- - Devamı 4 üncü sahifede _ tur. 
ra zammedilmesi mukarnırdir. 
# _, 

işaretler Filha)q'ka demokrasiler harbi bu şe İsveç harbe gı'recek mi? kak sayılıyor. Başvekil, bütün gün 
kilde anladıkları ve ondan nefret Stokholm, 6 (Radyo) - İsveç ka- partiler erkaniyle temas halinde kal- I•=;;;;;;;;:;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;= e 
ettı'kleri içindir ki, en son dakikaya binesinde tadilat yapılacağı muhak- - Devamı 5 inci sahifede -
kadar bu korkunç zarurete katlan- oo 
maktan içtinap etmiye çalıştılar. 

Harbe mecbur olmamak için insan 
kudretinin yettiği her çareye başvur
dular, her fedakarlığa katlandılar. 

Avam Kamarasında 
Geçen seneki Münih konferansı ve lngı·ıtere ve Fransa, harpten f;;!onra 
bu sene Polonya harbine tekaddüm " 

eden devirlerde sarfedilen o niha - d • d•k• •b• b b •• •• k 
yet!l:Z gayretler bu hakikati kafi bir a şıın 1 1 gı ı e:ra er yuruyec ~ 
belagatle teııbit etmişlerdir. Londra, 6 (Radyo) - Avam Karna 

Şimdi mukadder bir sual olarak rasının öğleden sonraki celsesinde ha
düşünülebirlir ki, de mokrasilerin ar- raretli müzakereleı· cereyan etmiştir. 
tık l:lr zaruret halini aldığı için kat- Mebuslardan l\Iantler, iııgilterenin, 
landıklar ıbu harb ile varmak iıtedik- şimdi olduğu gibi harpten sonra da 
leri gaye nedir? Fransa ile ayni şekilde bağlı kalıp kal-

Bu sualin cevabı ilk silah patladı- mıyacağını sormuştur. 
ğı dakikadan beri günün en mühim 
mevzuu halini almıştır. Zaman za- Çemberlayn, cihan s:ılhunu kilrtar
man her tarafta, her siyasi teşekkül- mak vazifesini üzerlerm~ ~lmış olan 
de onun münaka§a, müzakere edil _ iki devletin, harptan sonra da ayni ga
diğlne şahid oluyoruz. ye uğrunda ve daima elele vererek ça-

lngiliz ve Franaız devlet adam _ lışacaklarım ve bu hususta kimsenin 
Jarı §İmdiye kadar müteaddid vesile- şüphesi olmaması lazım . geldiğinden 
1 1 h husu•taki du",.·· 1 • • .. nazarı dikkati celbetmenm lüzumsuz er e u ., ,..unce erını soy-
lediler. Bunların en dikkate şayan olduğunu söylemiştir. 
olanı bir haf ta kadar evvel İngiliz 

. . . . . Avam Kamarasmın salı veya per -
başvekı\·nın Avam kamarasında, ikı b .. .. . 1. l k 

• . şern e gunu gız ı <:e se yapması uv - · 
gün evvel de harıcıye nazırı Lord l ht ld' vet e mu eme ır. ..i, Çemberlayn 
Halifaksın Lordlar kamaraaında va. 

oo~-----

ki olan beyanatıdır. 
İngiliz başvekili bilhassa «devam

lı bir sulh elde etmek için harbedi -
yoruz» diyerek bu devamlı sulbü , 
yani dünyanın yarın~i nizamını han
gi esa.slar üzerine kurmak lazımgele
ceğini umumi bir surette te§rİ hetti: 
Taarruz fikrini esasından boğan, kü
çük büyilk bütün milletlere müsavi 
bir hayat hakkı tanıyan, herkes için 

Tütüm 
Müstahsil, fazla ıskarta ayrıldığın

dan şikayette bulundular 
Mübayaat hararetle devam ediyor 

aY1'! derecede e mniyet telkin eden, Tütün piyasasında hararetli satış-1 memurları piya,.;adan mühim mikt~r 
ronal fuar işleri üzerind.! belediye ar- far d~:·~.m etmektedir. Dün ~meri -ı da tütün almışlard.ır.. . 

- Devamı 4 üncü sahifede - 1 kan tutun kumpanyaları mubayaa - Devamı 5 ıncı sahıfede -

Kömür buhranı 
Türkiyede, medeni manada, 

aynı~ zamanda sıhhi, ekonomik 
makaadlar taşıyan bir mahrukat 
meselesi vardır ve hu meseleyi 
ele alan, bizzat hükumet olmuş
tur. 

Davanın ruhu şudur: 
Ormanlarımızı korumak, ağaç 

kömüründen mümkün mertebe 
uzaklaşmak, gene kendi serveti. 
nıiz olan maden kömürlerimizi 

00 

Bu hafta içinde cenup vilayetle
rinde bir gezi yapacaklar 

İ.stanbul, 6 (Husu~.i) -- Reisicumhurumuz lamet İnönünün, bu hafta 
içinde Cenup vilayetlerimizde tetkik gezisine çıkmaları muhtemeldir. 
MHli Şefimizin hu seyahatlerinde Hataya da gitmeleri ve kendilerine 
bazı Vekillerimizin refakat etmeleri ihtimal dahilinddir. 

ümaıro . 
Türkiyenin her tarafına yayarak B ı d • e be 
d~h~ ~cu~J d'ahaAtemiz, daha bol e e ıye yenı ır prog-
bır ıatıhlak r.mkanı bulmak.. ' 

Tatbikat ba§ladıktan sonra, 1 f ı • 
könıürün, ı_neaela aömi ~o~ aa- ram a aa ıyete 
tışı, hazı fırmalara verildı. Bun- geçti 
dan bir fayda beklendiği muhak- • 

kaktı~. Ancak .her sene g~rüY,?- /mar Calışmalart şehrin eski ma-
ruz kı, kı§ vaktı, mutlaka hır ko - • ' 

nıür buhra~ı pat1a~ veriyor. v~ halle/erinde teksif edilmektedir 
satış yer)erı «geldr, gelecek, fı-

lan yerde bulursunun diyerek 940 F ] 
vakit geçiriyorlar.. Vaktinde UaTJ h ~zırhklarJ iler İyOr 
tedbir alınmaması, ihtiyacın la
yikiyle teııbit edilip kafi m;ktar
da kömür getirilmemesi yüzün
den halkın çektiği sıkıntı art -
makta, maden kömürü istihlakin
den beklenen makaad da sarsıl
maktadır. Mesela İzmirde hala 
ve hala sö~i kok yoktur. Ve sa
tışları yapan, doğrudan doğru
ya alakadar firma değil de şu 
veya bu müsyö veya madamdır. 

Kıt vakti kömür, ekmek kadar 
tabii hir ihtiyaçtır. Bunun üze
rinde laübalilik gösterilme•İne 

tahammül edemeyiz. Vilayet ma-
kamının ehemmiyetle nazarı dik-
katini celbederiz. 

İzmirden bir görünü§ .. 

Anadolu Ajansının, belediyenin bu birini tamamh;} an ve akviye eden ikf 
seneki programı hakkında eld ~ ettiği mühim i i: imar faaliyeti ve enternas-
malumata nazaran İzmır şehrinin bir- - Devamı 4 üncü sahifede -



Fık r a . -
Kazan karışıyor 

BAHRi SAVCI 
lngi1tere adalarının etrafını ıaran denizde, yirminc1~ asrın ölüm ku -

san dehasının :;oysu.: mahsulleri dolaşıyor: Bilmem kaç puıluk top, de
nizaltıları, tayyareler ve mayın!. .• 

Garp cephesinin iki çelik siperi arasındaki topraklarda, ıon aıır 

medeniyefnin, şerefli bir dövüşe bile nail olamıyan bahtsız muharipleri 
birbirlerine ölüm tuzakları l.:urmakla meşgul!.. 

Şimalin donuk ve sakin havası, top sesleri, pervane gürültüleri ile 
yırtılıyor, kapalı fakal berrak gök yüzü yangın alevleri ile kızararak 
kirleniyor. Yapn da kimbirr nerede masum İnsan kanlan dökülecek 
ve kiınbilir hangi tarih, betbaht Polonya yapraklarını bir daha tek -

rar edecek. 
Beşer son aıır meden°yetin; çok pahalı ödiyor. Kanadah ha· 

ba, Hinclistanlı oğul, S!beryalı ana, Saksonyalı çocuk, bilmem nereli ni
ne bu dram sahoeı;inde, yana yana rol oynıyan birer talihsiz figürandır. 

Bu dramı idare eden haşin kader rejisörü -gözleri kan çanağı elleri 
kartal pençesi Jibi - dudaklal'mda bir şeytan gülüşü ile bu oyuna ba
kıyor ve bu Avrupa sahnesiqin, içinde felaketler oluşan, kıvamJa -
§an musibetler kazanı, ağır, ağır, zehir~· bir duman tüttürerek karııı

yor kaynıyor .. 
Dünyamızın, hemen bütün 1nütefekkir, fakat bedbin afaları, bu fe-

laketli kayna;ımanın daha çek ıüreceğini ve ı!htiraa kepçesinin dünya 
kazanını daha ÇGu zaman ve daha büyük alevler üzerinde knrııtt1raca
iını şC>ylüyı:>Tlar. Onları, gözlerimizde, ıaşkın bir endişenin iatirap yüklü 
parıltııı ile dinliyoruz. Ve basil halk akhıeliır./ ile bile «Ah ne yazık, ne 
yazık! •• Bu, böyle olmamalı idi ; bu , böyle olmıyabilirdi.» Diyoruz. 

Fakat mademki bu kazan bir felaket sacayağı üzerine kurularak 
kaynamaktadır; hiç olmazsa ondan yarının mea'ud dünyaaı çıkaa! •• 

-------------==00•==--------~----

Düş m an sırlarını 
çözen kafalar 

Bu kadın ve erkeklerin gördükleri işler 

(AN.ı\POT l!) 

l,~s_e __ h_Dr_D_a_h_ö D_ô_H_a~lb~e_ır_ne~ırü ........... l 
Göçmenler derhal top- Mahkemelerd~: 

rak sahibi olacaklar ~~~ıg~~~a~::~-

7 Ki.nunevvel 1939 Penembe 

!Doktorumuzun /; öşesil 
Dahili hastalıklar mütehassıaı Dr. 

M. Şevki Uğur diyor ki: 

Zatü:cenp hasta'ığından 
nasıl korunma!? 

Göğüs boşluğu içinde v~ akciğ'erle
rin üstünü döşeyerek örten cenb gışası 

S. Vekaleti, bu işlerde sür'atle hareket 
edilmesi hakkında bir tamim gönderc'.i 

Mehmedin tenasül aletini dediğimiz, ince Ye parlak zar, birçok 
. . sebeplerle afetzede olduğu icin pek e-

kı m kesm Ş hemmiyetlidir. Bunu muhafaza için 
Evli bir kadın olan Bn. Hi<laveti birçok sağlık tedbirleri tatbik etmek 

Vilayete gönderilen ~öç~enlerc ı muc~bince dağ~tı.lan topraklara ~i~ uzun yıllar takip ettikten sonra e~ine la~ım Agclir. E:,;asen bu zarın iltihabı 
topraklarının hemen tevdı edılmeme- tevzı defterlerının derhal tanzımı götürerek biçakla yaralamak ve oldür- umumı veya bedenin bir noktasında 
si ve) ahucl tevzi ediien arazinin der- ve bu defterler altının tevzi me- mekle suçlu yorgancı Mehmec1 Çanka- takarrür eden mevzii bir entnn neti
hal namlarına temlik ve tapuca tes- murları tarafından imzalanması ve nın muhakemesine bugün ağırcez:.ıdn cesi tevellüd eder. Binaenaleyh çok de
ci} olunmaması hem göçmenlerin i~- temlik edilmek üzere idare amirine de\'am edilecektir. Ortadaki suç delil- fa akciğerlerde husule gele)1 bir iltiha
liyecekleri araziye sahip olmama - tevdii ile tasdik ettirilmesi ve nam - lerine yeni bir delil daha inzimam et- hı, bu akciğer zarının dahi iltihaplan
larını, hem de bu sebeble birçik ih- larına tescil edilmek üzere kanun da- miştir. Çok şayanı dikkat olan bu de- masını mucip olur. 
tilafların tahaddiisqnü mucip olmak- iresinde hemen tapuya <;evki lazım- lil cinayet suçlusu Mehmet Ç'ankanın Zatürree, bronfonpomoni, ~kr.iğer 
tadır. Sıhhat ve İçtimai muavenet Ve- dır. Toprak tevziatı, temlik ve tescil tenasül aletinin bıçakla kesilmiş ol - ap!ielerin<le, müzmin akciğer iltihap-
kaletinden • hrimizdeki alakadarla- ile birlikte yürütülecektir. masıclır. larında çok defa bu zar iltihaplanı:ı:. 
ra gelen bir tamimde deniliyor ki: Diğer b'r emir: Davacı avukatınm iddiasına göre, Bahusus verem gibi tehlikeli ve mut. 

Göçmenlere arazi tevzii için mn- Bulgaristandan memleketimize g::! Bn. Hidayet, namuslu bir kadın oldu- hiş bir hastalıkta ekseriyetle zattı! -
hallerine giden hey'etlerin harcırah· len bazı serbest göçmenlerin yardım ğu için iğfal edilerek veya cebren suç- cenb hastalığı mü~ahede edilmekte , 
larınf' mukabil birçok havaleler ve - istememek şartiyle geldikleri halde !unun evine götürülmüş, orads kirle- dir. 
rilpiği halde alakadar memurlar t~~ sonradan hükumetten yardım iste - tilmek istenmiş, kadın da eline geçir- Bu hastalık göğüs üzerine ve g() 

rafında~ ~apılan bu toprak tesbıtı dikleri görülmüştür. Sıhhat ve İçti- diği bir biçakla Mehmed Çanganın te- ğüs kafesinin arka taraflarına isabet 
ve tevzıının 2510 sayılı kanunun 23 mat muavenet Vekaletinden şehri - nasül aletini kesmiştir. Bn. Hidayet, eden darbeler dolayısiyle kaburga ke
ncü maddesi mucibince derhal def - mizdeki alakadarlara gelen bir ta- akşam üzeri bir dükkanda çalışan ko- miklerinin kırılmasından, aı'k.ciğertn 
terlere kaydedilmemesi ve aliikadar mimde hükumetten iskan ve iskan casına yemek götürmek için seferta- ezilmesinden zuhur edebilir. Karın bo{ 
memurların harcırahlarını aldıktan)yardımı isten emeği tanhhüd etmel< Rını alarnk evden çıkmıştır. Bu sefP.r luğunda bulunan organların lıaı;talık· 
sonra bir daha bu işle Migal etme - suretiyle cıerbec;t ıröçmen olarak tes- tas, iç!nde yemek bu\ınmadığı halde ları sı:!bebiyie göğüs boşlnğuna dah\ 
mesi, jc:;·n yalnı:t. köy!ne gitmek .. e c·ı edilenlerin iskan1ı1a ve iı::kan yar- ertesi gün Bn. Hidayetin kapısı için- ;;irayet ederek nkciğer zarının iltihap
toprak gös ermek nıziyetinde ka: · dımları yapılmac:;ına imkftn olmadığı- de bulunmu~tur. Sefertasmdan yemeği L. ımasını inta~ etmektedMcr Şu hale 
ması binnetice he~1 verilen harcıra- nı bildirmi tir. boşaltarak omı evin kapısı içine hıra- cröre zattllcenb hastalığı rliı"er bir cok 
hın israfına ve hem de gö~men1erin Ancak 'ftçi olduğu takdirde bu kan kimdir. Daha bu gibi hadiseler hastalıkların seyri esnasında çcık ke
topraksız kalmasına meydan vermek- gibile <)310 sr.yılı kanunun 15 inci vardır ki. bunların iç yüzü rneydane re göriilcın bir hastalıktır. Cenh g,şa
tedir. Binaenaleyh badema toprak ı madcle<ıirdn 3 üncü fıkrasına göre im- çıkarılabilirs_, cinayeti örten esrar sının iltihabına ~ı>bep olan bütiin fıık
tevzii içiı gidecek hı>y·e .. tarafından kan nisbetinae ev yeri ve toprak ve- aydınlatılacak ve vaziyat anlaşılacak- törlerden .. evakki etmek p~k doğru o-
2510 sayılı kanunun 20 inci madde.:;ı rilmesi bildirilmi~tir. tır. !ur Btırrıda en unce akciğe1leı ı ve ne-

or,- Bugünkü muhakeme celsesi, bu iti- ff!S borulı:ırını muhafaza etmek gerek· 

Nevı Chronicle gazetesincleı•: !arının arasından çağırılan bu adam- 1 Bı·r otomobı·ıder1 barla enteress2.n olacaktır. tir. Bunun için en eTvel DP.ZIC olm~. 
Düşmanın sırlarını arayıp bulan lar şimdi Haydlberg veya Bonn üni - L S P () f( Mah 1 Om 0 ' du ma~a çalışmak lazımdır. 

zihinler: versitesincleki meslektaşları ile bir ka- • • k 1 f } Bayındır1'1 Yenice mahallesinde Bn. Soğuk almam ağa gayret etmek ica-

hakikaten çok mühimdir 

Bugiln Londra civarındaki bir bi- fa muharebesi yapıyorlar. ş·ııd 1\llaÇI YU . Se e71 e;-ya( Ar.i:ıı.ru zoıla kaçıran Tireli Cafer. heder. Soğuk alaınlıkbrı en ziyade 
nada bir takım kadın ve erkekler ça- Bu ihtiyar adamlar, her hangi bir lVI şehrimiz ağırceza mahkemesindeki nefes borularını iltihaplaştırır. Ve hu 
lışmaktadır ki, bir çok fırkaların, g€- tüfekle on adım ilerisindeki b1!)k!!pıvı 17 yaşında b' r kıza fena muhakemesi neticesinde iki ay hapse zayıf başlıyan iltihap, akciğerlere ka-
milerin, tayyarelerin emniyeti onların gör.emezler, fa~at şifre ve kod çjzm:k- Qku'I arın musabaka f:k:s- • J mahkum edilmiştir. dar intişar ederek bulaşır ve tehlikeli 
zihni kabili1etlerjne bağldır. tekı dehaları ıle harp sahasmd:ı lım- .. .. h , muame e yapıyor ar . O- bir çok hastalıkları intaç eder. Bu hal 

Onların bir hatası, bir sehvi, her ]erce kişiyi boğazlanmaktan kuıtara- turu azır a ..... ıyor Eşr.efpaş~da talebe çayırmda bır M hto'·f ' k t] t ... akciğerleri örten bu parlak Ye ince 
hangi bir şeyi sezememeleri bir harbi bilirler. Önümüzdeki pazar günü Alsancak ~to~obılden. ımd.a~ se~~e~i d~y.ulmuş, U ..., 

1 
.m.em ~ e 1 e~ acır örtünün iltihaplanmasına badi olmuş 

kaubettirebilir. İngiliz entelicens servisinin geçen sahasında, neticesi bir türlü alrnmnı . ~ etışen bekçıler, ıkı şoforun Kotu mua- lermm dılek erı 1 B b. b k t b ,· 'b' u .• 
J 1 tt"kl · 17 d z h d At' d b' f" 'I" k' o ur. u, ır a ış a a:;ıt gı ı guru-
Onların te#ı ~ümleyi muvaffal<n:·e~ M~Pt~ dünyanın en iyi servisıerinden yan Doğanspor - Üçok şild dömifinal me e. e ı erı yaşın a e ra a ın- ın~ a ır ırma u~ ıyeye beraz nüyorsa da, hastalık bir çok ıstıraplar 

snrette tanıttı Karaaa veva o.enızae ou- uırı ulıl.uğu hcrk-coso tı:ıodil• ~diliy•1rd\1. mllsa.bnknBJ tekrnrlanacnktır.ı dil b!I, kızı kurtarmJ§lard.ır. Yf? ~nkh Yunan mermerı sattnak 41'1 - l .ı 1 .1 ı. .. "' · · t d ·• · · ! · t• .. . a ve ~em er..ıe Hil!tayı ız aç ederek 
vük bir muharebe kazandıl·abiliı'. Ona bu mükemmeliyeti veren aliml1- Takımlar bu maçta da ayni kiadrolı:ı- >< Zehra, otomobıle zorla alnvhğını e 1rını zmır ıcarev ve sannyı oda - l·ıvı·andır'-" Bu"""' .". . .. a' 
J 'dd' . . . .. b'ld'· . t ··ak' t t· \ "-• rowıı.l)'ınınsanın,vucu 

Bunlar düşmanın kara deniz ve rin bazıları bu gün ölmüşlerdir. Fakat rını muhafaza ederlerse ~ansın han- ı ıa etmıştır. Azız ve Suleyman Kap- sına ı ıı mış, zmn e ı a!'ıçı lıccar- . . . . . 
' ' · · · · · v. . · ı d · .. ı 1 · . k t bb" .. d h 1 makmesının kuvvetını artırmağa ve 

hava ajanlarının Yahud :ııgiltercde Oksfor<l ve Kembrıçın sessız c.ı~hlız!e- gi tarafa gülecegını tahmin güçtür. aner a larınclakı suçlu şofol'ler j'a - ara ış J apma eşe usun n u un- k . . .. v • · · · · k ı t mu avemetını yukseltmege ç:ılışmaaı 
veya bitaraf memleketlerde çnlışnn rınden onların yerlerıııı tutacak yenı- :\laamafih müsabaka kafi netice a anmıştır. muş ur. A b' k f' tt' . . . zarurı ır ey ıye ır. 

diişman casusları•ın gönderdikleri giz lerı gelmıştır. alınıncıya kadar devam erlecek, niza- Manifatura f iatf erİ Yunan merkez bankası, Yunan ma- .. 
li haberleri çözen kadın ve erkekler - :Makineli tüfeklerin takırdısı \".l ağır mi oyundan Mnra netice alınmamış isı:> mulatı yünlü ve pamuklu kadın ve er- İnsan.ın, bt~ ~ı.bı hastalıktan korun-
dir. topların gürültüsünden uzalı:, gizli o- maç yarım saat temdid edilecek, ve bu neden yü.ks e/ miş ? k€k kumaşlarının Türkiyeye ithali im- nıasını bılmesı ıçın en evvel harici şid-

YazıhanEierine kapanmış o'an hu fislerde oturan bu kadın Ye erkeklıar temdid b:r semere vermezse o.vuna bir M :iht k" k · kanlarının mevcud olup olmadığını İz- detlere ~arşı vücudü~~ alı:tırması ll· en · ar omısyonu mir ticaret odasından ::ormu"tur. zım gelır. Hayatını duzenlı olarak ge-
insanlar alelade bir kimseye bir sürü nazilere karşı yalnız kalem, kağıt ve çeyrek saat daha ilave edilecektir O- f !' ~ 
rakam yahud hiyeroglif gibi görünen kafa ile mücadele etmektedirler. yun tam saat on dört~ ba.~hyacaktır. . A aa ıyete geçti Rodosta bulunan mühim bir firma çi.~mesi, yiyec~k ve. içec:kl.erini müm-
garip yazılardan kara, deniz ve hava 0000o Bu mühim o:rnnu geçen haftanın ha- . İh.tıkarla mücadele komisyonu fa- da Akdenizdeki adalarla Avrupa mem- kun merteb: .vücudü zehırlıyece:c mad. 
kuvvetleri komutanlıklarına hayati e- Bostan'ıda bir vak'a kemi Bay Hasan Yanık idare erlecek- alıyetıne devam etmektedir. Son za - leketlerine ve müstemlekelere Türki - dele~de~ degıl, faydalı kısım!araan se~ 
h 

· t• h · 
1
- t · t'h t t' manda manifatura ve tuhafiye eş\Ta- venin her türlü ihracat mahqullerini mesı saglık noktasından pek ehemml-

emmıye ı aız ma uma ıs ı raç e - ır. · · · , _ . . . 
mektesir1er. Karşıyakada Bostanlıda İsmail oğ- Ok ,1 d sı üzerinde görülen yükseliş münasc- satmak için müracaat etmiştir. )etlı bır meseledır. 

Yorgun argın bir gün evinize clö _ lu Ferhad, Mustafa oğlu Ahmect, Ş:.ı- . U Aar. a_ 5
1
por , betiyle komisyon, bu eşyadaki fiyat Ticaret odası, bn müracaatlar üze- Bu suretle bünye mukavemetini ar-

. b vl F 'k Ah d vlı H d' Maarıf Yekaletı. lıse er. san at ve "k l' . .. . d h . 1 A .. t 1 v h h v nerken sokakta kalabahk tarafından an og u aı ·, me og ı am ,, ~v . 
1 

. . yu se ışı uzerın e e emmıyet e dur- rine lazım gelen teşebbuslerde bulun- ırmış o ur. e er astahga karşı 
' F . il h vl 1~ ·ı T lsma') vl erkek ogıdmen okullatı ta ebesı ıle . ld v 'b' h t w .. • 

itil:p kakılan ihti;rar, gözlüklü bir cen- H• a).ZU : ~g u ld:smkalı 'eh İae • ı e o~ ut kız lisesi ve kız övrr ... men pkulu tale - maktadır'. Manı.~atu~a. ve tuhaf!ye es- muştur. b' f' İ . ol ugud gıt ıhl'kayl~ lışıgınıt ~londtJbrec_e~ 
tflmen görürsi.inü asan ar ı.JŞ o u arı a za e . .. :ı;asının fıyat yukselışınde be,·ne!milel Yugosla,·yada ır ırma, zmır t:.- c erece e e ı e ı o an za O cen gıbı 
• z. k ·d ki d t 1 ı d besı arasında vapılacak spor musaba- · · . .. b' h t 1 kt d Pzun adımlarla yürüyen ve ufak çı aı ı arın an ut•.1 muş ar ır. . . • . .. .. . . bazı sebepler ve harp vaziyetinin mü- c:aret ve sunayı oclasına muracaat e- ır as a ı an a kurtulur. 

\efek ihtiyara tepeden bakan dağ gibi Bunlardan İsmail kalabal~k ~rasın- k~l~rına ~ıt. fıkı~tur~n tırn.zım ed:l~e- essir olduğu iddia olunmaktadır. O - derek YugcslaY 'abrikalarının her ne- *·---
. dan sıvı~arak evin·-' bahçesınde ko - sını ~ehrımızdekı alakadaı:lara bıldır- . . . ,· lAt' ·1 mr·şe v hl h E b ' d genç aekerlerm yanında o pek aciz bir ... . . .. . .:. .. b t nun ıçın tetkıkat çok esaslı yapıl - \ ı mamu a ı) e " e ı amur a şap srar U un U 

kimse gibi görünür. şa.~ken oolındekı h.oanc~~~ ~·ere d~ş - mıştır. Bu~un. ~~at on eş.~ o_~u~_Iarı~ maktadır. Netice hakkında komisyon- malzeme satışı üzerine İzmirdeki tile- Buca yolunda Kançeşme mevkiinde 
muş, ate~ almış ve kc'ldısını bacagın- ooden tcrbıyesı ogrPtme_nleı ı .. k~~ltıır dı: ca bir rapor hazırlanacaktır. carlarla iş yapmak istediğini bildir- Latif oğlu Abdülkadir ve Halil oğlu 

O genç askerlerin, ve daha onun dan hafıf surette yaralamı~tır. rekF• ' .. rründe kültür dırektorıı B. Alı .. v miştir. s tk .. ·l · d •· . · b ~ . 
gibi binlercesinin hayatının bu ihti- o*o Riza ~utun reisliğinde 'oplanarak k::ı.~rlen favul yaptıgından heden terbi- F d , ., , 1 

mm uzeı erın e ) u:mı e:.ıeı gram 
yar adamın miyop gözleri arkasındaki p ,. d' fikistu ;.l hazırlıyacaklardır. ırnsaba- yesi genel clirektödüğünce iki ay boy- ay al yagmur ar esrar bulunmuştur. 
beyninin keskinliğine bağlı olduğunu O ıs ıvam kalar ona göre yapılacaktır. kot cezasiyle tecziyesi muvafık g-örül- Evvelki gün ve dün, Ege böl&..esinin . * .. ,. , . 
katiyen tahmin edemezsiniz. Polis divanı, dün öğleden sonra em- C 1 f db 1 müş, bu oyuncunun 1937 senesinde ay- muhtelif yerlerine çok faydalı yağmur- Nahıye nıudur.erı 

Onun tipi nesillerden beri cdnlgın niyet müdürlüğü adli kısım reisliğinde ezaJandırı an U o.cu ni sebeple altı ay tecziye edildiği lıal·· lar düşmüştür. Kuraklıktan endişe e- Bornova ve Karşıyaka nahiy~ mtı -
profesör> adiyle bütün mizah muhar- toplanmış. bazı polislerin tahkikat ev- 12-11-939 tarihinde Areşspor - Do- de miıtenEbbih olmadığı göriildüğün- dilmekte olduğundan, kışlık zer'iyat dürleri, nahiyelere ait b~zı igler için 
rirlerinin mevzuu olmu~zuur. Enteli- rakı üznrinde tetkikler yaparak icap ğan<ıpor lik müsabakasındn Doğanspor den bu cezası dört aya iblağ edilmiş - için bu yağmurlar çok istifadeli ol - dµn vilayet merkezine gelmiş, :vali B. 
cena ser\•is reisleri tarafından kitap- j!den k~rarları vermi~tir. takımının sol nrta müdafii Haliclin, tir. mugtur. Etem Aykutu ziyaret etmiş?erdir. 

-.ISLAM T ARIHI------•ı 
Hz. Muhammed 

YAZAN: M.Ayhanı9m • ---~ 
- 64 - den ilk şahsiyet payesir,i kazandı ... 

Diye sordu. Hazret Peygamber Hatta zevcesi ile beraber namaz da 
vahyi anlattı ve sonra sordu: kıldı .... Bilahare Resulü Ekrem; bu 

- Halkı dinime davet edeyim mi? 
Ne dersiniz, beni tasdik ederler mi?. 

Hatice, heyecanla cevap verdi: 

- Ya Resulullah .•. Ben seni tasdik 
ediyorum. İşte herkesten evvel dini 
bana telkin et. 

sebeble; 
- Kadınların arasında kemal mer 

tebesine varmış olanlardan birincisi 

fıravnın zevcesi Asye, ikincisi Mer
yem binti İmran, üçüncüsü Hazret 
Hatice, dördüncüsü Fatmadır. 

hammed ve Haticenin hanesine alı- girenlerin ikinciliği payesini kazan- getirmişti. 
nan Hazret Ali on yaşlarına girmişti. dı. Bir tesadüf eseri olarak; amcası, 
Zeki, kuvvetli, uhiaklı bir çocuk ola- Hatta Hazret Ali; bu sebeble da- Yani Hazret Alinin babası Ebu Talip 
rak yetişmişti. Bir gün; amcazadesi ima; o giln, Hazret HaticPnin evine git -
Hazret Peygamberle yengesi Hazret _ Henüz küçüktüm ve sinni rüş- mişti. Fakat ne Resulü Ekremi, ne 
Haticenin kıbleye müteveccihen na- de vasıl olmamıştım. Dini islamı ka- de Hazret Hatice ve Aliyi bulmuştu. 
maz kılmakta olduğunu gördü, hay- bulde hepinize tekaddüm etmiştim. Evde, kendi zevcesi Fatma vardı. 
retini mucip oldu. Çünkü önlerinde Ona sordu: Diyordu. Ali, amcazadesinden din 
ta ılacak bir heykel. birşey yoktu. etrafında epiyce malumat aldı ve - Nereye gittiler? 
Halbuki o vakte kadar olan ibadetler Mekkede ilk küçük müslüman top_ . Fatma; ademi malfimat beyan et-
böyle değildi. lulıığu teşekkül etti. İbadetlerini ve tı, fakat; 

Namaz bittikten sonra Resulü Ek-
reme sordu: 

- Siz kime ibadet ediyorsunuz? 

Resulü Ekrem kendisini okşıyarak 
cevap verdi ; 

- Allaha i~adet edi~·oruz yavrum. 

dinlerini gizli tutmak mecburiyetle- - Ben oğlumuz Aliyi; amcazade-
rindelerdi. Çünkü Kureyşilerin ken- sine pek düşkün görUyorum. Korka-
dilerine bir fenalık hazırlamaları rım ki; çocuk dedelerimizin yolun -
muhtemeldi. Yalnız; Hazret Alinin dan ayrıldı. 
validesi Fatma bin ti Eset; hazan Cümlesini ilft.ve etti. Bu s6z; Ebu 
şüpheleniyordu. Talibin Hayretine dokundu ve mera-

Bir gündü: kını tahrik için klfi geldi. O da on-
Resulü Ekrem, Hazret Alin refa- ları aramak için şehri dolaştı ve kı -

Resulü Ekrem; Zevcesinin bu te - Buyurmuşlardır.. Seni de şeriki olmıyan o Allaha ima-
reddüdsüz itikad ve imanı muvace - Bir müddet sonra da Hazret Ali; na davet ediyorum. 
besinde çok mütehassis oldu. Kal - İslim dinine girmek §erefine nail ol- Henüz pek küçük olmasına rağmen 
bindeki kuvvet ve itimadın arttıimı du .. Bir rivayete nazaran Hazret Ali- çok zeki ve muhakemeli olan, ayni 
hissetti. Derhal zevcesine islam di- nin müslüman olması ~u suretle ce- zamanda amcazadesine bliyük bir iti-
pini telkin eyledi. reyan etmiştir. mat ve merbutiyeti bulunan Ali te-

Bu suretle Hatice; erkek ve ka - Evvelce yazdığımız veçhile baba~ı reddüd etmedi, derhal islamiyett? 
dullar araıında ialimiy~ti kabul ı · Ebu Talibin nzaaiylı Hazret Mu • dahil oldu. Bu suretle is:am dinine 

katine aldı, onunla görüşe görüşe ra çıktı. 
).tekkenin tenha bir "emtine gitti. Nihayet onarın bulunduğu mevkiP 
Burası bir dafı' g~çi<li idi. Hazret Pey ı;elince, baktı ki, çehrelerini bir tara 
gamber arasıra buraya geliyor \·e i- fa cevirerek muayyen hareketlerl" 
badetini yaparak gene dönüyordu. müşterek bir ibadette bulurıurorlar. 
O gün de refakatinde amcazadesini Duramadı. Yanlarınıı aokuldu: 

- Sizin tuttu~unuz din, hangi din
dir? 

Diye sordu. Resulü Ekrem; bunun 
üzerine amcasına, Hazret lbrahimin 
dinini tuttuklarını ve kendisinin Pey 
gamber olarak bu dinin teblii ve 
neşrine memur edildiğini söyledi .• 

Ebu Talip bir nevi tereddüd içinde 
idi... Hattı hareketini tayin etmesi 
lazımdı. 

Resulü Ekreme şu cevabı verdi: 
- Beni mazur görün. Ben siiliile· 

min, dedelerimin ve babam Abdül -
muttalibin din ve mezhebini terket
mem. Sana gelince, sen de Allah ta
rafından uhdene verilen vazifeyi se· 
batla yerine getirmeğe çalış .. Ben ; 

buna mukabil elimden geldiği ka • 
dar ve sağ oldukça seni himaye ve 
~ana yardım eder. seni clüşmRn eline 

vermem. 

Ebu Talip bu cıözlerinden spnr~ 

kendi oğlu Hazret Aliye döndü: 
-Devam edecek-
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Şimal denizinde 
bir çarpışma 

Sis yüzünden bir in· 
giliz vapuru battı 
Ottava, 8 (A.A.) - Bahriye ma

kamatı bir in.giliz ticaret gemisinin 

1 o 2 o 

SON HABERLER 

Millet Meclisinde 1 Lord Çörçil 

< SAHIJPJ: U 

lngiltereoin harp 
masrafı 

Sarfiyat 200 milyon 
aterline balil olda 
Londra, 6 (Radyo) - Harbin bt

dayetindenberi İn~lterenin sillb , 
sisli bir havada bir müsademe netice. Mı ~ B R D • h k" 1 k ) malzeme ve mühimmat masraf 200 
ıinde yeni iskoçya sahillerinde batınıı aarıf Vekili, • ana Tar hanın enız are atının üç ay 1 p inço· milyon .sterlin balii olmuttur ı Bi 
olduğunu haber vermektedir. İnsanca • • • milyon tonluk eticaret &'emiai ~patı: 
telefat yoktur. ~ahriye mak~ma~, b~~ sual takrırıne cevap verdı sunu yaptı ve alkıclandı nm •eniıletilmesf mukarNrdfr. Son 
dan başka malumat vermedıklerı gıbı • T in tahkikatın hitamından evvel geminin Ankara, 6 • \..A) - B. M. Meclisi- idi. Yeni kurulmuş bir rejimin yeni Londra, 6 (Radyo) - Deniz bi - kadar batınlan ticaret aemilerimizio ~am~~larda ~lterede mtıhimmat 
ısmini söylemekten de imtina etmek- nin bugünkü toplantısında Maarif ve- hayatı maarifinde de elbette yenilik- rinci lordu Viston Çörçil, Avam ka- tonajı 340 bin tondur. Buna mukabil ım~lı. ıki milli artmıftır. Gelecek altı 
tedirler. kili Hasan Ali Yücel, Ali Rana Tar- ler doturaca.ktı. Doturmasa idi; gay- marasının bugünkü içtimaında S ay- mflaadere ettiğimiz vapurlann 280 ay ıçın de ilq milli daha artaeaktar. 

Ottava 8 (A.A.) _ Ottava deniz han tarafından verilen yeni ders sa- ri tabii olurdu. Şimdiye kadar cum - lık deniz harekAtı bakında izahat ver bin tona balil oldutunu ıöylenem, T U d kli t 
nıakamatı 'tarafından tebliğ edildiğine atleri ve müzakere zamanlan, mek- huriyet maarifini idare etmif olanlar mif ve hAdisatın bir plançosunu ya- safi zayiatımızm 60 binden ibaret Da a Da ya 
göre bir ingiliz tüccar gemisi kesif bir tep kitaplanndaki yanlışlıklar ve bu tahavvüUeri en az sarsıntı yaparak parak demiştir ki: olduiunu tabit anlarsınız. Harbe 21 -ç1 a+; 
~is esnasında yeni iskoçya sahilinde ders proğramlarındaki istikrar tize- yeni nesle intikal ettirmek için elle- - Almanya; harbin başlangıcın- milyon tonla &'irdifimize &'Öre, bu gu et'"• 
ibir müsademe netiecsinde batmıştır. rinde vaki telcliflere aid sual takri - rinden gelen bütün gayretleri sar - da~beri donanmamızı, ticaret gemi- zayiat hiç mesabesindedir.:. Vaona V8 gemi lıira-
tnsanca zayiat yoktur. rfne verdiği cevapta; mekteplerin fetmişlerdir. Uzun seneler içerisinde lerımizi ve silahlarımızı hedef ittihaz Lord Çörçil, müteakiben manya - • • • • 

B 1 
• B k• ders saatleri hakkında alınmış olan nihayet Uç kere değişmiş olan bu etti. Fakat, bütün gayretlerine rağ- tik torpillerden de bahsetmiı ve şun- /arı ı'kı miJıne çıktı 

e çıka aş ve )• karann isabet üzerinde durmuş "e programları bir istikrarsızlık nümu- men beklediği neticeleri elde ede - lan il&ve eylemiıtir: Londra, 6 (Rad)ro) _ Btıkreften 
bu karann uzun tetkikle ve selihi- nesi zannetmek doğru olabilir mi? medi. Limanlanmıza, her &'iln yüz - Düımanın attıfı bu torpiller , verilen haberlere •öre Tuaa nehrin 

linin beyanah yettar ıahsiyetlerin mütalealarına is- Tarihimizi başkalarının gözü ile gij- Yilz elli.ticaret vapuru sirip çıkmak- bizinı için esrarengiz detildir. Her19- de nakliJat tlcretlerf artmJttır. Jıla _ 
• .. • tinaden alındıtını ve tatbikatında i- rüp göstermekten dilimizi öz hazi - ta ve tıcaret gemilerimiz, denizler- yi tlilfyorduk. Daha birinci torpili vuna ve vapur kiralan, IAtlf fi7atlan 

Bıze taarruz edı/ırae Yi neticelere vanldığını söyliyerek nelerinin servetinden mahrum ve de serbestçe seyrüsefer etmeJrtedir. buldufumuz dakikadan itibaren li- iki, aç millidir. Sovyıtler, igalleri al-
• k ti. k yanlıt kitap meselesıne temas etmiş başka dillerin tesiri altında bırak - Düşman def atla havadan sahilleri- zımgelen mukabil tedbirleri almats tında b 1 p 1 to rald : 
uıman ıyme ı anı· ve demi§tir ki: maktan bizi kurtarmak istiyen ham- mize hücum ettiyse de dalma zayi- bqladık. da d m:.;7ın o :iaıtm pııte: 

nr kaybedecektir -Gelelim yanlış kitap meselesine: leyi hangimiz irfan hayatımızda ta- ata utradı. Harbin bidayetindenberi Almanlar, bu torpillerin tarafımız- Rul:rm do :ı: tl.: 1 
ki ~ 

B .. k 
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"k b Bir lise öğretmenimizin liseler için hakkuk ettirmekten nefsimizi me- gemilerimize saldıran Alman tah - dan döküldUtUnU iddia ettiler ve or- pek bahaı:.a ~ap:C kı:n aevbe:~ı-
k"l~~ :e' ~. a ~~) ~l e ç:UCa B ~~ 11 sene evvel yazılmış bir edebiyat nedebildik? Dotru olduğuna, faydalı telbahirlerinin rolü haylj azalmııtır. tahğı velveleye vermek istediler. Ya- nin de altm olarak a istene::li ta~. 

~k ı ı u!°
1
n a·s-~na.b~ b~~ unar ~h kitabı hakkında yazdığı tenkitlerle olduğuna bütün varhtımızla inandı- Bunlardan mühim bir kısmı yok edil- ni biz kendi kendimize kaıdediyo- min dil 1-4--dlr 

ı aya soy en ıgı gı ı ır taarruz 1 - • _. • • • • • d" y 1 . k b . e meaı.c · . 
1
. d 

1 
d - ö 

1 
. ve ortaya çıkan bu meseleyi Vekılligı- tımız fıkırleri terbıyeli ellerımıze ver ı. a nız geçen hafta harp aemıle- ruz I Artı u &'lbı masallara inana-

ıma ı mevcu oma ıgını s yanış . . . . . . · · t h k l D rt k• t JJ • .. ·ı b" ta takd" . d B 1 "k mız daha önce dikkate almış ve onü- mış evlidlarımıza ıntıkal ettermemek rımız arafından beş Alman ta tel - cak kimse a mamıftır.:t r o e iZ pe ro erı 
0 d'S e ır ailrtruz . kırın te... emçaı na milzdeki sene yetiştirilmek üzere o kimin elinden gelebilirdi? bahiri batınldı. Fransız donanması - Lord Çörçil, Fransız ve az olmak-

or usunun m ecavıze ıyme 11 za - . . . b · ) j"k • J tj) k ar ve kanlar kaybettireceğini UAve et- kıtabın yeni ve musahhah tabını yap- . Cumhurıyet maarifi bu nakıl ve tel~ nın u husustaki muvaffakıyet eri de la beraber eııer ı hareketler •öate- iŞ e ece 
. t" tırmata başlamıştı. Orta okul ve li- kın vazifesini yapmaktan bir an gerı ayrıdır. ren Leh donanmasının hlzmetlerin-
ış ~r. k"J bfta fiğ muhafazası se Türkçe ve edebiyat kitaplannı tet kalmamııtır. Buna istikrarsızlık dcııi- 1940 da Almanyanın kırk büyük den ve manyatik torpilleri toplamak Bir ln6iliz fİrlfetİ fa• 
. a;veb 1 'rk ra ıflın ına katlanıl- kik için topladığımız komisyona ye- yorsa bu istikrarsızlığı :ıangimiz geri tahtelbahir yapacağını söylüyorlar. için seferber hale airen lnsilfz ba - ı · f t • 

çın s~- er er ı :asr~ :ıştır ni tabının 12 formasını ve mütebaki ve küflenmiş karar ve !stikı-ara. tercih Bunlarla da mücadele için şimdiden lıkçı gemilerinin gördüll i~ mem- a ıye a geç 1 
ası uzumunu a ana · müsveddelerini tevdi ettik. Mevzuu ~tmeyiz. hazınz. Maamafih şunu aöylemeli- nuniyetle bahsetmiı ve alJatlanmıt- Londra, 8 (Radyo) - Portelds 
Yugoslav futbol- bahis kitap, kitap kanunun neşrinden Sayın arkadaşlar, Yi~_ki, yalnız taht.elbahirler yapmak tır. p~trol ma~enlerin.i. ifletmek ilzl8 

• önce kabul edilmiş ve kitaba esas o- Muhterem Rana 'rarhanın sualle- degıl, onları faahyete getirmek de Mebuslardan bazılan, manyatik bır Portekiz - ln&'ilız firkati kurul • 
CUlarl geltVOr lan prensiplerle fikirlerde ittihat gör rine cevaplanmı bitirmeden evvel lizımdır. Bu ise, zannedildiği kadar torpillere kal'fl bir icad mevcud o- 111qtur. Kurea Peurude 25 JdlometN 

• memesinden yeniden y~dırılması kendimce mühim gördflğüm bir nokta- kolay birşey değildir. Her ne olursa lup olmadığını Lord Çörçilden aor - murabbalık bir sahada zensln ma. 
Ankara ve l ıtanbu! tl. mümkün olamamıştır. Yanlışlar bil- vı arzetmek isterim. Bütün medeni olsun gemicilerimizin bü3•Uk feda • muş ve fakat nazır, bu hususta izahat denler vardır. Alfovorada da yeni .. 

ki ha11& nazım kısmındadır. Yakm za- dünyada olduğu gibi bizde de maarif kirlık ve kahramanlıklarına güveni- veremiyeceğini söylemfttir. rqtırmalar yapılacaktır. 
maç vap crca ar nıanlarda yazıldıtı halde dil bakımın meaele•inin yüz cephesi varsa bunun miz vardır.> H . . k·ı· . ı , 6 1..1 ·1ı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Yu - dan Hki olan bu Herler; mflellffleri, elUai okutan ve okuyan kütlede tam Lord Çörçil, harbin her türlü ih - arıcıye ve 1 ımız • an a uG manı CI• 
oslav futbol takımı yann .. Jlrfmise nıetlnleri ,.nf harflere detmeJde bir lmibattır. Maarifbnjzfn aktıyan timaJlerini nazan dikkate almak ve WI D t.,, b . tura UC:USladı 

&'elecek ve buradan Ankara7a reçe- mUıktUlere aokmaktadır. :Mtltehaı- ctııetlerini dflzeltebilmek için ilk vazf. sıkaıksayfatvuku bulacaiımheaaba ron r Dp "n 1 CI a f eftı ı.ta b l 8 T lef l 
cektir. Cumartell ve pazar a1lnleri mlar tashih ve tenkit teşebbOsUnde femiz bu intizam ve inzibatın temini katmak llzım&'elditini beyan ettik- ı.t&ni>ul, 6 (Telefonla) - Alman- k d ~ u ' ~ 8 

on a) - All • 
:Ankarada iki maç yapacak olan Yu- bulunanlaann da tashih ederken yan olacaktır. Yüksek meclisin verdiği ten sonra şunlan .söylemiştir: yanın Ankara sefiri Von Papen bu- arinar arm der al tedbir alman fi· 

t k dö Ü t t t b ıd d a· kffl . hw k ı T" t ·ı · . d b" ü H · · V k"l" . ze e buradaki manifaturacılar l'Oılav a ımı, n ş e s an u a a lışa düştükh~rini yazmış ve söylemiş- ıre ı ere ve ~ap gı anun arın ru- - ıcare gemı erımıı en ın a - g n arıcıye e ı ımız Bay ŞUkr1l 
alacak ve üç ınaç daha yapacakt1r. lerdir. Bu ~nlatıyor ki, senelerden _ huna uyarak bütün maarif teşkilatı- dedi silahlandmlmıştır. Bu miktar , Saracoğlu tarafından kabul edilmiş malJat lzerinde rtısde JirlBf tensi· 

1116altatla teuk i fal 'llcr beri btıyilk bir tahavvtll geçirmekte nın tam intizam ve tam inzibat içinde ya~nda ile} bine balit olacaktır. Si - ve bir aut kadar konuımuttur. llt [:lDllfl~dJr. Fakat bu teulllt 
~r.ıı olan dil ve edebiyatımız tedrisleri çal11tırmaia utrqıyoruz. 26 bine va- llhaız &'emilerimizi koruyan harp J •ıt k ) aa l aörtı memektedtr. ~nldl fi. 

beri uyJurmadır mevzuubahis oldutu zaman Maarif ran b~r talim he!.eti ~e bir milyonu ge- gem~leri~izin elde ettikleri neticeler ngı ere fa 1 yat zammı ytlzde ellbi bulmaktadır. 
Londra, 8 (Radyo) - Maltada ba. Vekilliğini zaten halledilmemiş bir çen bır. talebe k.utlesı b~ csaslua uyu- ~U~ımdır. Bu sayede z~arlan~ız cephede Hollanda JonanlfllUI• 
t kifl ld tı h kk d Al _ mesele muvacehesinde bırakmakta- larak ıdare edılmektedır. gıttikçe azalmaktadır. Düıman, tım 1.. • ~· 

ıan~:rın :ı-Y:;:~u~lan :ab:~ıe: tek- dır. Bu mevzuda selihiyetli gördüiil- ~ilmeyenl~r. ö~e~~elidir ~i, cum- di en çok bitaraf devletlere mensup Majeate Jor j, ıece,i nı ta1eoıye euıyer 
· d"lmektedir müz öğretmenleri topladık. çalışmak hurıyet ınaarıfı dıpdırı v2 saglamdır. ticaret vapurlarını takip ediyor.> • h • d• Londra, 6 (Radyo) - Hollanda 

l~P e ı : • tadırlar. Esasen üç aydanberi An- Türk ~ocası seve se~e ~e .istiye istiye Lord Çörçil İngilterenin deniz za.. llarar f d ta geçır ı hilldlmeti ticaret vapurlarından bir 
ııtalya Mılletler cemr· karadaki Türkçe ve edebiyat öğret- mesle~ı. vatani ~azıfesını ya~mak~- y~atı hakkında da rakamlara milste· ~QD.dra, 6 (Radyo) - Kral altm- kıammı bahriye hizmetine tahsis et-

y et ine tf 6 ~miyecelı menlerini kendi reisliğimde içtimaa d~r. !ü~k talebesı h~r v? ş~hs.ıyetlerı- nıd malQmat vererek demiştir ki: cı JOrJ, refakatinde kardefi Dük mıktedir. Yeniden dört aambot da 
davet ederek ayni me~le üzerinde nın ı.nkı!8~ına n:'üsaıt. hır ınzı.bat. hR- - Bir tayyare gemisi, bir zırhlı i- Doflocesterle marepl Gord olduk - yapbracak, sivil mtıdafaanm takvl

Roma, (Radyo) - Londrada c;ı- mesai ıarfediyorum. Bu emekler ne- vası ıçerısınde dıkkath ve. t.er.bıyelı c;a- le bir kuruvazör kaybettiiimizi bi- lan halde bu&'iln de cepheyi gezmft yeaine çalıtacaktır. 
an Star gazetesi, itaıyanın tekrar u- tieesind ,. d"k" d d h "mt mı· lıımaktadır. Türk maarıfının daha Jiyorsunuz. Elli bin tona balii olan ve aeceyi İn&'iliz kararslhmda ge - M S • 

. . e ım ı ın en a a sı e ı k ti. d h ilk 1 d w 1 
!uslar sosyetesine dahil olmas1 ıçın aza ve ihtiyac• daha uygun bir bal tar- ~~e. ~ye, a a ~- emme e ogru bu zayiatımızı, balen tersanelerimizde çirmiıtir. sır' unye ve 
devletler tarafından te19bb~ste bu - zına varacatımıza emniyetim devam gıttığinı anlamak ıçın 'u anda sıra - yeni yapılmakta olan bir milyon ton- Paria, 8 (Radyo) - lnl'iltere kralı fi)• • ) 
lunulmasını teklif etmektedır. , . etmektedir. Şimdiye kadar arzetti - l~nnda oturup çalışmakta ?lan Y_ii~ luk yeni gemilerimizle telifi edece· altıncı Jorj, bu&11n prp cepheahıde ıstin e 

Bundan bahseden Jurnal D İtalıa iim kitaptan yürüyerek bütün okul bınlerce Türk evlidının teşkıl ettıtl tiz. Harbin başlangıcından bugf1ne tayyare flslerini ••smit ve dtltman .,. 1.. f fı l 
gazetesi, (artık bu~a. imkAn olma~ığı- kitaplannın kötü ve yanlıt olduğunu muhteşem ve göfüs ~abartan manza- I" '"'"\ tayyarelerinin faaliyete geçtitini ha- • aıca& yo.ay G f 
nı ve bu ayın on bınnden sonra, ıtal- -ll 1 k do7.ru de7."ld" Mü b t . rayı düşünmek kifidır tanınm. 1 her veren makfnelırl &'örerek izahat l 1.. 

b lf.il JA auY eme 15 .ı ır. s e ı - M "f kT . Ut k kil Q t 1 yapı aca1e yanın uluslar sosyetesi ile i ı a .. r 1 aid kitaplarda yanlış aan ve ı ını m ea ıp rs ye a ya aldıktan son~a yedi Fransız pnera-
'""sı kalmıyacaj'ını) yazmaktadır. ım ~re 1 Çü kil b l me~~~~ gelen suRl Rahibi Ali Rana 1.'arhan (İs- inin hazır bulunduiu sofrada :ve . İstanbul, 6 (Teletonla) - Mıaır, 

R d b
. t l bahıs 0 amaz.. n . un ar se a ı- tanbul) şu beyanatta bulunmuştur. r:'. . l . k . . Suriye, Filistin ve Kıbnsla talaıı yolu 

o manya a ır pe ro yetli kimselerın ellerınden tercüme- - Muhterem maarif vekiliaüz sualin r rn tJ.ndıyoya 50 tay• me yemıştır. ile iş yapılması kararlqtırılmıftır. 
k d dir Olsa olsa cümle hataları veya E t d h uyusu yan l d"k.k t . l"kten aceleden dow tah- Uç noktasını tenvir buyurdular. Ken- yare aıJnderclı• S Onya a ffil ar• Bu vaziyet, ticaret anlatmalan yapı· 

ı asız ı , gma d"l . te kkü d . .... kte e lıncıya kadar devam edecektir 
Btlkref, 6 (A.A.) - Evvelki ge- rir ve tertip yanlışlıklan bulunabilir. ı erme arzı şe re erım. ıue P- Stokholm, 6 (Radyo) - ineç b •• •• kJ k? • . 

cebir petrol tasfiyehanesinde yeni ve Vaki tenkitlerde hata diye gösterilen )erde erken derse başlanmasına ph- hflkOmetl, ltalyanm Finllndiyaya e suru enece Adlıye •arayı 
büytık bir yangın çıkmııtır. Bu tasfi- hususlann bir kısmı bu kitapların ilk ~n ben de taraftarım. Ö~leden sonra &'6nderecefi sll&h ve mflhimmatın Erkinaharbiye reisi Mos· İstanbul, 8 (Telefonla) - Adll19 
yehane Apolon petrol .adı.ndA olup Tar- tabılanna aiddir. saat 16 ya kadar ~lebenın mektepte lsveçten geçmesine müsaade ede - k ' ça"" 'd aarayuıın illf&llna baharda bqlanmuı 

oviata yakınında kimdir. Ve burada h ld h yeni tabı ya ld k bulunmasını çok görenlerden de de • cektir. OV8 ya 5ln 1 vafık &'6rt1lmtl 
harp aanayfine mahsus olan madent Şu a e er ka mış ola P~h \

1
ça ğilim. Öğleden sonra bir buçuk saat Son 1 Talin, 8 (Radyo) - Eatonya er- mu ttflr. 

vazelin imal edilmektedir. Bütün tesi- evv~~e =~~den d ~ektir ;i:.. ~ er müzakereye tahsis edilmiıtfr. İleride madan a ınan haberlere ,ere; Ro- klnı harbiJei umumiJe nlli aeneral 
ut ve tasfiyehane binalarının bir kıs- tun e ı yor e Ukem.'.neıı· .P.;~ - hocalann adedi müsait olunca bu mü- t uçan elli bombardıman Loydoner, vukubulan davet lzerine R tJ ı ı 
mı harap olmuıtur Nüfusça ~ayiat mızın yüzde yOz m rf d"l ığı ı ki ıa zakere saaetarının tatbikat derRleri ~yy~resi, Helsfnkiye salimen va buaiin Moıkovaya hareket etmiftir. CI )'O ,,. teı~ ıc• n 
yoktur. . edilemez. Fakat sa e ı en eme er saatlarına tahvil edilmesi de faydalı sı o muetur. s f • • . • • • 

Romen gazeteleri kundakçılık lhti- canh ve cansızlbüt:~ v~~ıta~~~~an a- olacaktır. istikrar mueleaine &'elince; e lfJQ Ç8Dt&SI haberı r mızın 
netiecainde yan11nlarnu nu np unuu zamt istifade i e ~ er enr ımam- İkinci nokta hakkında verdikleri 1- ihtlayçların icabettirditf deiifDdiJde- A it b 1..1 - Dnamı l IDd....,... _ 
ınalinden bahsetmektedirler. Bir ay lar ayni ~u:etle mü~em~:t~:~e doğ zahlardan anlaşılıyor ki bazı mektep ri pro~amlarda yapmak zaruridir. .,sızın ay O qQ 
' ·,.isinde yanı4ınlar neticesinde Uç ru yilrilndilgünü de ınki ~~k- kitaplannda bazı yanhılıklar mevcud- Bu takdırde lizım olan ders senesinden Konas, 8 (Radyo) - Finlindiya 
'\sfifehanenin harap olması dikkate kını kimseye veremez .. Daha ıyıye dur. Bu yanlıelıklann tashihi için evvel yeni kitapların buluaduruJmuı sefiri, bugtln buradan Riaaya hare-
. &'6rfilmeldedir. ve daha dotruya yürüyüp yürünme - tedbirler alınmııtır Yalnız mevcud o- lbım olan den Mneainden evel kitap. ket ederken, siyaıt veaikalan muhte- Etibba odası ... .,, A . •k · dilini gösterecek en ıaımaz miyar lan yanlıehklardan dolayı mesut ve mu lann bulundurulmaaı hocalann aınıf- vi olan çantasını kaybetmiftir. Sefir, 

merl a mukayesedir. Eski kitapla~~a yeni - hatap tutu1ması icabedenler varsa lar açılır açılmaz tereddOdsüz tedri- derhal hükOmete haber vermipe de y • "d h ' ti ha 
ler kolayca karşılaştınlabıhr. Han- muhterem maarif vekilinin bunlara sata başlıyabilmeeini ve yenı derale - hırsız bulunamamıftır. Çantayı çala- enı 1 are eye ve y• 

Rusyayı protesto edecek fileri daha .iyidir? B~ sua~in cevabını mUsamaha buyurm!yacaklanndan e- nde talebenin eskiden ötrenmiş ol_ nın caauı oldutu zannediliyor. siyet divanı aalan seçildi 
Vqiqton, 8 (A.A.) - Hariciye irfan ve vıcdan sahıplerıne bırakı - minim. Bu yanlıılan tashih edilip tas- duklannın inciaamı kaybettirmiyecek 9;, Alman vapuru İkinci mıntaka etı1>ba odası, 4la 

ınflstepn B. Welles Amerika hlkOme- nm. . hihli kitaplar tevzi edilinceye kadar surette verilmesinden ibaret olması '• senelik içtimaını yapmlf ve yeni ldaN 
tinin 21 Amerika milletinin Sovyet Vekıl bun~an sonra mektep P~i- talebenin ellerinde bulunan kitaplann lizım gelecektir. Yo•alanara/ı V- -' a heyeti ile haJaf7et diftDl azalarmı ~ 
:auayaya karıı yapacaklan protesto- ranıhannda.ltı yapılan yanlıı. ~etııık- yanlıılan Maarif VekAJeti tarafın- Bu müzakereyi mOteakıp ruznaDl6- ~ mittir. 
1a amade olduiunu blldirmiıtlr. l~lerin ne sfbi aebebler dahılınde ya dan sahife ıatırlan turih edile - ye geçilerek B. :M. Mecliainln 1939 yılı g6f iJr'IJf cfd Doktor B. Ali Riza 'Unleıı, Dr B 

ötrenlldiiin• aöre, Arjantin, Uru- Pılllllf oldutunu ve bundaki lüz~~ rek tamim edilmek suretiyle eylOl hesabı hakkındaki ı:ıazbata oku- Londra, 8 (Radro) - ln&'iliz harp Haae:rfn Hulki Cura, Dr. B. ~i ~ 
auay, Bolivya ve Equateur toıebbQs- ve zarureti kaydetmiş v~ ıözlennı talebe sınıfta '1<>calnrınm ö • narak tasvip olunmuı ve Türkiye • Le- gemileri, 8 bin toııluk bOyflk bir Al - Dinel, Dr. B. Memduh Say, ve Dr. B. 
te bulunmuılardır. Amerika ittihadı· biti"ı:ken fÖYltt demiştir· nünde mevcud yanlışların tashih et • tonya ticaret ve klering anlaşmasına man &'emialiıl akalıyarak, Kapa •0- Zahttl Klmil Ersen yeni idare heye-
nın bitaraflıtına mütealJik ıon beyan- Azız arkadaılanm, tirilmesi zaruridir. Bu yanlııtann için- müzeyyel listlede değişiklik yapılma- turmUtJtrclJr Alman süvarisi, vapuru ti~ seçilmiflerdi 
llamıenin dokuzuncu maddesine fatinad Yeni devletin kuruldutu günden de müellifi olan hocanın dersine kifa· sına mütedair protokolün laadikine ait b..,..,. tetebbüs etmif88 de mu- Hav i t dl r. azal ğ d 
tden bu teoebbfls mucibince beyanna- bıri reçen seneler içinde ıiyast , fik- yetsizliilni gösteren nevinden bahis kanunun birinci mflzakereal yapılmlf • T.,,_. olamamıştır. B. Ha..: r;usuf ~ 1 ~:a a Dr. 
ltıeyi imza Eı41!1if olan btltfln memleket- rt ve içtimaı hayatımızdaki bahtiyar buyurmadıklanndan dolayı ben de tır. Almanlar, onbeı gQn i~inde bu ce- Sabri Seri dl d 'k~ • B. LOttl 
ler mUtecavizJeri takbih etmek mec • lnkfl&plann ~aarfflmlte ve kUltOr böyle bir vaziyetin mevcud olmadıj'ı B. M. Mecliai cuma &'(lııl toplana- amette Uç ticaret ramili kaybet _ m.ı AH s=::ve 

1 0 
BrutB. Jleh • 

burtratındedirler. hayatımıza in ik&a ıtmımeti kabil ml netlceılne varıyorum. Prorramlardald cakbr. mlflerdir. M;ilmJtltrdır. eczacı • aft Ener 
~ .~ 



Sahife 4 (ANADOLU) 7 Kanunevvel 1939 Perşembe 

intikam fikrin· Garp cephesinde 
Z 11 E k - Baştamfı 1 iııci sahifede - d k b • /h - Baıtarafı 1 inci sahifed~ -ava l ŞŞe en UZQ lT SU vetlenmiştir . Devri.re kolları, esir ala-yonal fuar işleri Uzerlndc belediye ar-

Uzun zamandanberi meşhur fiio- tan bir faaliyet göstermektedir. 130 -. Baş:a;·afı 1 inci sahifede - bilmek ~çin ~urma~an fan:iy?t g;itıter-
zof eşşeg-e ait olmak u··zer" gazete sü- h kt 1 k h .. . d k" . her ınıllet ıçm tek bir adalet düatu· mektedır. Cepheııın mulı~elıf nokt• 

... e ar ı yangın sa ası uzerm e ı ı- . . . 1 d b k ı - · 
tunlarında hi,..bı"r haber cıkmanııştı m . . . k 1 . . d _ runa ıshnad eden şu veya bu hıikU- arın a as ın ar yaı;ımaga teşebbüs 

Y • , • ar ışını ısa sene er ıçın e yenmege . . . . l k · 
Dün, nihayet patlak verdi. mu ff k 1 b 1 d' · ı. f 1. ··t· metın her hangı hır kaprıa ile ihlal eden Aman uvvetlerı, Fransızlar ta-

. va a o an e e ıye, ,.,u aa ıye ı d'l . 1 f d "sl ·· t··ı .. 1 d' 
150 kilo miktarında kaçak eşek eti şimdi de şehrin yanmamış eski mahal- e. ı emıyecek devam ı ve müstakar ra ın an, pu mr u ~mş er ıı·. . . • 

Yakalanmış ı 1 · te .h tm' t· t . k" f . bır sulh!., Londıa, 6 (Rı:tdyo) - İngılız clafı · e erme vcı e ış ır. zmır or ezı- 1 .. . . 
Burada kaçak tabiri fazladır. Etin ne haki Kad"f k l t kl .· .. . d Lord Halifaks rki gün evvel Lord- tayyare batarya arının hugun duşilr-

m ı e a e e e erı uzeı'ln e k d"kl · b' Al ta · · · d k1 

........... , ......... ,,,,,,,,,,, .. , ............................................................................. . 
Londra - Mektupları 

. 
1 
; 
= 

1 Çimai t~ I gr 1 Şehrin • 
ımarı 

LONDRADA HARP MEVZUUNDAN SONRA 

Herkesi alikalandıran 
•• uç mevzu 

eşek eti oluşu, mide noktasından, iti- kurulmuş olan eski şehrin yakın sene- lar amarasında ayni esasları tek • u erı ır man yyaresı, ıç,!ı e .• 
• •• •• yad noktasmdan yenmesi caiz olmıyan ler içinde modern bir hale getirjlmesi rar et~~ ve hu~lara .ş~ dikkata ç~k .şa- lerle b~raber paçal:nmıştır. 

Mavı gozlu Prenses • Lordlar kamara- n~s~elere aid kategoriye girmesi için beklenebilir. y.an cu~lel~rı de ılave ~tti: Bız m- Paııs, .6. (~adJo) - Vmdradan 
kafıdir. Demek ki hala ve hala eşşek B 1 di . b k' f 

1
. t' tıkaın fıkrıyle harbetmıyoruz; ga - haber verılıyor. 

k P • • k 1 · • · ' e e yenm u sene ·ı aa ıye ı ara- • . . 
Sının aynatası - atına] ra ıçesı kesfüyoı·muş da haberimiz yokmuş.. d . . . . . ~ yemız netıcede hasımlarımızdan ın-

. Z . . sm a, Inönü parkını Ifadıfekaleye bag :k 1 k d -·ıd' b"lak' b" . Kanadada :virmi bin kişilik lılr 
'k dll kt' z· . 'Il . d amanı gelınce, nalJarmı semaye dı- lamak üzere ve kaldırılan eski mezar- tı am a :ma e~ı. ır, ı •.• ızım f ·k h 1 , • kt d . B d· b 

Londr:ı - ma zı re ece ır. ıra, ıngı eıe e kerek kaçakçı bıçag-ı altınd bir 1 • • • kadar Almanya ıçın de aynı adalet ıı a azır anma a ıı. un .m aş-
. d" - 1 dl k 1 . ı l , ü , c A son ıklardan ıstifade edilerek vası bıı çam k h ·I ı d · ~ k ~~ t 1 Son hafta ıçincle Londrahların, harp ıger or arın arı arına ac Y rn anı nara ile öbür dünva~'ı boylı a zava1lı k _ . . . eaaaına i.stinad eden bir aulh elde et- a azn anmış o an ıger 1 "a 1 a 

. . . .1. k 1 k , 1 h k k 1 _ " J Y n orulugu vücude getırilmesı de mev- dah'l ld - h ld b .. l d K 
habe"t"Jerınden gerı kalan boş vakıtle- ~~rıdır en t's OÇ)la ıdvle u uk mles. e - eşege karşı ne kadar merhametsiz dav- cuddur. Yarım milyon metre murab- mek iatiyorµz ve bunun için çahşı - dadı o ugu ah e. ugu~~he'r ek an~ 
rini ;saal eden bir kaç kuhraman var. gın en ye ışme or arın an anna ranıvoruz? yoruz an garp cep esme mu mı uvveı.-

.,..., . . . .. · b t • k k .ı b ·· • ·.. balık bir sabayı kaphyan bu koruya - ·-~ - ler s k ı kt . 
Runlardan bırı (~lavı gozlU prenses), nıs e en ~ a ın zamana a.uur u un- Nükteperdazlar, muazzam kafasını . _ . Fikrimizce bu cümlelerdeki eıa- ev 0 unaca lI • 

::tğ'cr! (Lordlar kamarasıımı kaynata- van verilmezdi. Kadın l\Ir~. o~a~·ak ~~- sallıyarak ve uzun, kaba kulaklarmı <.cumhurıyet korulu.gu) adı verılecek- ıa huauıi bir ehe;mmiyet atfetmek la- .. 
"ı) bir üçüncü, 'i de (pa+inaj kraliçe- Iır ve kocasının lorclluk ısnunı clegıl, iki tarafa yıkarak giden e ğ filo- tır. Bu suretle denız kenarından Ka- d H • . h t 1 ki b Londra, 6 (Radyo) - İngılız harp 
:i). 1.:?'r Şüphesiz 1d ingil.ter~'·i bu(l'ün soyadım taşırdı. zof» ismini vermişl~rdir· Eşşeşketeen:ı·ya difekaleye kadar geniş bir ormanlık z~~k~~·h eb~fmdı~ a ırka:•~ Al u - gemileri, cenubi Atlantikte 7836 ton-

• - , .: o • b ' " . . "' - .. d ık k 1 i I h 'k l~d gun u ar ı ogurma ıçın man· l k b' 1 . . . .. 
en ~f1 ,.1a 1 aı•p ve harplu alakası 1J!an Kral beşincı George bu adete ır de filozofları inciten b . . h k"ka ıçın en ç ma ve zm r n arı u a e kull d ,,. il 1 d u ır A man gemısını musadere et-

• ı . B .. . L d D u ısım, a ı - güzelliklerini temaqa tın k . k~ yanın an ı.rı ve• e er ara.ım a mişlerd· 
hadi. ler meşgul etmeseydi (Patinaj son verıyor. unun uzerıne or u- ten eşeğe yakışır mı vakışır ı 'i e e ım anı "h. belk' d d " ·ı ır. 

. ' " .. hasıl olacaktır en mll ım ve ı e en o1ıru o ant p . 
kraı. si) <Yfü ün baq kahramanı olur- nedın krala: Zavallı mahluk ba,,,ını eg~ nı• aözle • V r Y h d .d. V arıs, 6 (Radyo) - Almanlnrın 

•• i!"> - 'i • • .. • 'i "' • o - B k " . e aa mua e eıı ır. erıay mua- .. . •A 

du. Fa at CMnvi gözlü urenses) de o- - Kanla~·ımızın, bızım unvanları- rini ekseriya dalgın dalgın toprağa di- u ~rulugun etr~fınd~kı mahal- hedeıi galip mailup herkeı için ayni gunlerdenberı başlıyan mevzıı taa?'-
nun büyi.ik rakibi sayılabilirdi. mızı taşıyabJec~k namuslu bi~er k~- ker, uzun yollarln, çetin yokuşların lel~r yem ?aştan tanz,m edılece~ bah- adalet eaaıma iıtinad eden bir sulh ruzları, bugün de devam etmiş ve dilş-

Bundan bir kaç sene evvel J oyee dm olduklarını ıs bat ettiniz, dıyor k1, ustünde, insan og-lunun tekmesini so- çelı evler ınşa edilecektir. İzmirın ta- . h d • d _ 'ld' d h • d man kıtaatı, altı noktadan hücum et. 
.. 'hA · .. ı k k 1 , ' hıt k l b ' mua e e111 egı ı, a a zıya e 

Blencouve sminde bir k'zla Siyam bu cumle tarı ı bır soz o ara a mış- pasını yiye yiye koskoca bir ömür "iİ rı ı uru uşuna uygun ır tarzda Ka- "IA 1 d • t.1_ 1 ak mişse de zayiatla püskürtülmtişti.lr 
' · ~ • d'f k 1 t kl . d k d h lf d t ınas up ar an ın ı"'am a m eıaıı• ' · 

n"encıicrlnden TrengganuJu :Mahmu - tır. rütüyor 1 e a e e e erın e a eme a n e e- 1 d b' b d ld~ Bilhassa Mozel mm takasında ateı ... · .. . n,. mey e en ır mua e e ~ 

dun evlenmesi gUnün ba,hca dedikosu Patı"naJ· kraliçesi profes· Bu ağır bu dayanılmaz külfete essils edecek evlerın ve sokakların mo- 1914 h b. • ı· 1 . d'' baskını yapmışlardır. 1 d · til' h · h . . h k'k~ a.r ının ga ıp er1 unyanın 
<'1mu5tl' l ld karşı onun mutavaatıdır ki kendisine ern ıs ı şe rın çe resını a ı ı su- • • • t'k Lik • d Alman tebliğinde bir sahil mnha-, . yone o u 111. ' rett a lI t' . 1 kt yenı nızamını in l am I" rın en u - ' 

(ANADOLU) okuyuculnrı da bu . . mUA!fat olarak «filozof» ismini ka - e g ze. eş ır~ış 0. aca ır. zak, ve herke• i~!n ayni adalet pren· fız gemisinin infilak neticesinde battı-
ıledikcıkln macera'-•t h:J sütünlarda o- Harp olmasa ılk sayfa haberlerıne zandırmıştır Yoksa zavallının na<>ibi Bu faalıyet cümlesınden olarak yu- 'b' d ·ıh 1 1 . t' d r;.., bildirilmektedir 

· • " ~ • • u ' aı ın en ı am a an eaaı ara 111 ına &• • 

kumu" olduğunu her halde h.ıtp·Jarlar. ieçecek olan bu hadıse de meşhur Av- sırtına bir semer ayag"ına 1 demir par karı mahallata. doğru asfalt yollar ya- •t" k 1A ldix.' . 1 ·· · . . . • - e~ ırme azınıge aını ~ ıyama· 
O zammJ, bfr ingiliz k:1mın bir Siyam- rupa kadın patınaJ şampıyonn :Megan çası, ağzına da bir tutam saman veya pılması~a başlanmış ve bunlardan ik- mışlardı. Londra, 6 (A.A.) - E:vvelki gece 
muştu ve memleketteki ağabeysi pren- Taylorun profesyonel olmasıdır. Bn - ot, yahud da arpadır. mal edılen Eşrefpaşa yolu üzerinde B link" h b b' t 1 k Times nehri mansabında iki bi.isük 

ı b b · 'lt d b . hit . . t b 1 a· b . , 1 • ug u ar e ır zarure o ua . 
sin bir ingi1iz kızını alması mesele ol - nun a era er, mgı e.re ~ azı ~u FıJozofumuzun inadçı olduğunu iti- ~on sıs_ em e e ıye oto üs scrvıs erı katlananlar ise bu b•ıit hakikati Alman tayyaresi görlilmiiştür. Pro -
m ıştu ve rr.emleketteki ağabeyi pren- vardır ki, oraya harbın gırmerruş ol - raf ederim. Fakat ini!ana tatbik edilen ışletmege açılmıştır. k . . k ld k1 h J'öktörler tarafından görüldüg"ü es,ıa-

. . . . .. • , · · · O . d - . . .. _ .. . ço ıyı avramıı o u arını er ve- · 
sı, pren:ılıkten çıkarını' yenı gelme de duğunu soylı~ ebılırız. ıalar a gene dayagın kötult\gu ve muzır aksülamel- Mezbaha, havagazı, gara) santral, 'J ·ı ., 1 • 1 Bu 't'b 1 da bu tayyareler hemen hemen sn se-. . • . 1\ A t aı e ı e 1rua erıyor ar. ı ı ar a ya- · 
r"enses Unvanı vermiyeceğini i'lan et - eskı faalıyet bakıdır ... fosela, .sa ranç ı:~i ~eydanda iken z.<ırnUı eşek, yedi- otobüs işletmesi, Karş1yakıı. Yamanlar rınki aulhUn dünkü mütareke boz_ viyesine inmişlerdir. Bir taklm ingiliz 
tnişti. . . . kl~pler~, pulculuk klupleri, Pı;;~ong gı nı~ayetsiz dayağın tesiri altında suyu, Vezir Osmanağa sulan gibi mq- maaı aulhten d!lha iyi olacaiına iti. tayyareleri Alman tayyarelerini nvla-

!şte şımdı Sıyamın Tı-enggamt pren kiuplerı bunlardar.rhr. Bu ara on- nasıl ınadçı olmasın!.. ham mahiyette umumi hizmet işlerini d d bT · mağa teşebbüs etmişlerse de muvaffak 
"İ kardeşini affetmiş ve Londralı yen- ser salonlarını, moda mağazalarını da Rahmetli Tokadı zade Şekip: eline almış olan belediye her sene bun- ma e e 

1 
ırız. olamamı'}lardır. Zira Almanlar derhal 

1Tesini Trengganu prensesi olarak ta - sayabiliriz. Zira bunların müşterileri Eşeklik ah, eşeklik ah, eşeklik. Iarm faaliyet sahalarını genişleterek Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ortadan kaybolmuşlardır. 
hımıştır. Fakat ona kendisi bir isim ya satranç ve pulculuk klüplerinde oJ- _Demiştir amma, .~air, eşe,!{in insan ve bunlara yenilerini de ilave etmoğe 
takmış. oAnu p~ense~.; Put:i Çabaya Ma- duğu gibi ihtiyar kimselerdir. As - oglunun _elinde k_as~?lıl~ mahlükat me- çalışarak bir taraftan halk lehine ve Sovyet p\anı Londra, 6 (A.A.) - Bu sabah er· 
~l diye ilan edıyormuş kı bu da onların kerlikle alakaları yoktur. Yahud da yanına ıthal edıldıglnı acaba düşün- f 1 h. ·t t . v k d tek t hl b' "A ı t i 
,11 • • d (ıır .· .. 1.. ) • ü "d·· ? men aat ne uygun ızmet ı a e tırmege f . 1 h.f d en en sa ı ı ır .n.ıman ayyares 
uılın e .ı.ı a' ı goz u prenses mana- Pı"nanong kulu"plerı'nı·n konser ve moda m ş mu ur. b' t ft d l' . t· i k - Baştara ı 1 ınc~ sa ı e e - . 'it r . k h'l' kl d d r e.t" • B" 11 h' t ır ara an a ma ı vaz1ye ın uv- ıngı e enın şar sa ı ı aç1 arın a e-
ı;m::ı ge. ıyo.r.. salonlarının müdavimleri gibi kadın - 1 ıze yı arca ız:ne ten sonra, ihti- vetlendirerek şehrin kendi kendine kal- rı giden haberlerinin Moskovaca tek- nize düşmüştür. Dalgalar, tayyarecile-

:Mavı gözlil yenge hanımdan sonra yar ıyan za\'allıyı bır çukur kenarında . . 'b' v b lı k tt · t• . . . . • . !ardır. k k kınmasını temıne gayret etmcktedtr. zı ıne ragmen u are e en ıç ınap rın cesedlerı ıle tayyarenın enkazını 
Lordlar kamarasının kaympederıne . .. .. esme , sonra bud tarafından kôfte t . . . d'l d'- · ka d ı kt d . . . Her sene kış gelınce buyuk bir fü- . 1 t k b k 

1 
. . . zmır şehrının yanmamış kısımlarına e ı me ıgı Y o unma a ır. sahıle atmıştır. Tayyare dafı topları-

)·eçelım: ıma e me ' aş a yer erını sebze ıle 't b I d" h t ' r . . Taym'a şu satırları yazıyor. l . . •t·ı . t• 
G I d L .:ı fkA . aliyet gösteren hakiknten kaynamıya · · k 1 b aı e e ıye eye ı ennıyesınce esas- ı.. · nın ses erı ışı ı memış a·. 
nıçen ~r e onum e urı umum1yP- · • ' · · pışırme , şurasınc.an, urasındtın ba- . A • Al t 1 ı • .. R 1 . 

. . . . . .. . . başlıyan muhitlerden biri de ~üphesiz h , ları hl\zırlanan ımnr planı Uzerınde « man ııaze e er.ne gors, us ann 
ı.nı bır fılmın munakaşası ışgal. ettı. . . .. . . . arlı, kok.ulu suc.ıkla:• pastırmalar ç1- m taleası alınmak üzere yakında. Fran yakın şarktaki hedefleri vabinı neti- Bertin, 6 (A.A.) _ 4 ilk kil.nunda 
F'ilimler1 sansür eden bir heyet bir patınaJ kuJuplerıdır. Buı·aların ckserı karmak, ın a.n.lıklı-~ ~ılmem .. ne a:rece- sadan beynelmilel ôhreti haiz ehfr- ce1er verebilecektil'. Asıl hedef Balkfı.n 
filmin oy,nanmaı:ıına mqsaade etmiyor. müdavimleri de kadınlar ve genç kız- ye kadar kab1l1 telıftır ve boyJe bn- Jıa- . . . ş . ş . lar değil Türkiye ve garbi Anadolu _ Alma~ donann:~sl~a :nc?~up u~ak bir 
B .. · n · k t' · .. d .. 1 t k'l tt·-· . . b d rekete takdirinize bıralnyorum bil cılık mf.ıtehassısı Le Corbusıer İzmıre ' muavın kruvazor hır ınfılakı muteakıp 
nnmı uzerıne ı m şır e mm nıu u- ar eş ı e ıgı ıçın u sene e geçen • . ' - t' .1 kti ! 11\ , k ,A dur. . .. . 

·ü ortaya "Ikıyor heyetle ;ıiddetıi bir Ad t h' b" d mem ne ısim verilir? ge ırı ece r. mar p un. atı olarak G AI t 1 • .. .• büyuk Beltte bundan bır kaç hafta ev-
• ~ • o:ı: seneye nazaran a e a ıç ır urgun- .1. İ . . ene man gaze e erme gore, mus- .. .. 
nünakaşava girişiror. Nihayet şirke- .. . ÇiMDiK tesbit edı ınce zmırın yanmamış k?sım t k'l b' T"' k' k A d vel Alman donanmasının kuçuk kruva-

. luk gostermıyorlar. l . h k t' d h ı h a ı ır ur 1yeye, omşu rap ev- ö l . d ~01 . batın 
in hakkını mütlafaa için mahkemeye arının ırnar are e ıne a a çoı{ ız 1 tl . R t h kk.. .. lt d k' b' z r erın en numara o nın lif 
' • · M T ı k d 1 . e erı us a a umn a ın a ı ır - h . 
.nüracaata karar veriyor. Kendisine egan ay or geçen sene, a ın ar /ngı·:terede 2 mı·/yon verilecektır. Tü ki . t 'h d k' d'. oldugu ma alde batmıştır. 

d k . A t' · . .. t r yeyı ercı e ece ıer ıı .» 
aYukat tutmasını tavsiye ediyorlar ara.sın a ı vrupa pa ınaJ ıınmpıyon- 1940 zmir enternasyonal fuarının T · b 1 k d. tt'kt . k • • ·ı h [ aymıs un arı ay e ı en son-
Faknt o: luğunu almak için çok çalışmış, birçok lŞl Sl a a ftnda geçen senelerden <laha cazip ve mü- ra soruyor: Paris, 6 (A.A.) -Alman tayyare-

- Davamı ben kendim rnUdafaa e- rakiplerle karşılaşarak nihayet muvaf kemmel olması için geniş bir program «Rusların hedefi niçin Türkiyeye leri dün Paris üzerinde uıtmak teşeb-
deceğim. fak olmuştu. Onun şimdi profesy"nel 1,5 milyon kadın-erkek hazırlanarak tatbikine geçilmiştir. müteveccih olsun? hüsünde bulunmuşlarsa da tayyare da-

Diyor. Fakat ing-ilterenin en selahi- olması patinaj sahasında Y·~ni üıııitle- . Bu programa göre Kiiltiirparkın mil- Cevap basit: fi topları faaliyete geçer geçmez göz-
yetli filim mütehassıslarından biri o- re yol açmış bulunuyor. sivıl mü =lc:ıfaada ça 'ışıyor zeler sitesine bir askeri müze ile·!zmir «Almanya, Sovyetleriu Baltıktaki den kaybolmuşlardır. 
lan bu zatın davasına bir çok kişi de iş- Zira, kendisi Sidneydeki bir buz Londra, 6 (Raı1y0) -· Avam Ka- antikite müzesi ilave edilecektir. nüfuzunun büyilmesinden korkuyor. 
tirak edi}ror ve nihayet meseleyi rnah- üzerine re\•ü kumpanyasına girerek marasmın dünki.1 toplantısında mıı- Nebatat ve hayvanat bahçeleri te- Nazi ricali, çocukça oyunlarl:ı. Sovyet- temektedir.» 
kemeye düşürmeden hallediyorlar. Avustralyaya hareket etmek üzeredir. halef et lideri Attle, ingilterenin cemi- kemmül ettirilmektedir. Oyun ve eğ- ıeri aldatmağa, onlann hedeflerini Amsterdam, 6 (Radyo) - Belgrad-

Bu ateşlli mücadele ve münakaşa- Bunun için Mis i\foganın profe~yonel yeti akvama mtiracaat etmesi için Fin- lence yerleri çoğaltılmaktadır. Ath - Almanların gözi.1 bulunduğu nfJktaya dan haber veriliyor: 
cmın, her halde, genç bir adam oldu- olması Londradaki rakiplerini çok se- Jandiyayı teşvik e<lip et:nediğini sor _ spor ve tenis sahalarına güzel birer ku- değil, biraz daha şarktaki noktaya çe- Alakadar mehafil, bugiirılcrde şarki 
ğunu tahmin edersiniz. Halbuki asır- vindirdi ve onlara hakikaten gün ıloğ- muştur. lüp binası ilave edilmektedir. J1'aı:ırm virmek istiyor. Avrupada mühim hadiselere intizar o
lık elenebilecek bir yaştadtr ve Lord- du. Bu suale Çemberlayn cevap vere- elektirik tesisatıncia yenilikler ve park Fakat Alman ı·icali şunu bilmelidir lunabileceği kanaatini beslemekte ve 
lar Kamarasının kayI~atası ismi ve - Avrupa kadın patinaj şampiyonu- rek: tanzimi işlerinde değişiklikler yapıl _ ki, Ttlrkiye cumhuriyeti hükümeti bu bir Rus akınına karşı Macaristanın 
rilcn de bu zattır. nun Avustralyadan sonra da Ameri - - Hayır; kendi kendine bu şekilde maktadır. Bilhassa bu sene çiçek te- basit manevralara aldanmaz. Onların tedbirler aldığını beyan eylemektedir. 

Filhakika, geçen gün doksan yaşı kaya giderek bir film çevirmesi ihti- hareket etmiştir. nevvil ve güzel çiçek yetiştirme işi ü- idareleri çok dürüstür ve salhçudur. Roma, 6 (Radyo) - Londra gaze-
kutlanan Lord Dunedin Lordlar ka - mali vardır. Bu haber de Holivuttaki Demiştir. zerinde ehemmiyetl~ durulmuş ve Av- Türkler, dostları olan Sovyetlerle dai- teleri, Rusyanın Balkanlara sarkmağa. 
marasının en yaşlı azasıdır ve kendisi- meşhur patinajcı artist Sonya Heniyi Avam Kcımarasrnda beyanatta bu- rupanın muhtelif yerlerinrlen en nefis maiyi geçinmeyi isterler. mütemayil olduğu ve Romanya ile l\fa. 
ne. aclet olduğu veçhile, kamaranın ka- endişeye düşürmüştür. luan Dahiliye nazırı Sir Samtıel Hoar, ve çeşitli çiçek cinsleri getirilerek Ki.il- Rusların yayılma siyaseti hiçbir caristana taarruz etmek niyetınde bu-
ympederi ismi veriliyor. :Malum olduğu üzere Sonya Heni dr ingilterenin hali hazırda iki milyon türpark serinde çoğaltılmağa başlan - zaman Türkiyeye değil, Balkanlara lunduğu hakkındaki haberler üzerine 

Fakat şüphesiz ki, Lord Dunedinin patinaj şampiyonluğundan artistliğe kişiyi silah altında bulundurmakta ol- mıştır. müteveccihtir. Hedef, Almanların da uzun makaleler yazmaktadırlar. Bu 
İngiliz tarihinde ismi, Lordlar kama- gelmişti. Bunun için Megan T:ıylor A- cluğunu, bir buçuk milyon kadın ve er- 1940 enternasyonal fuarmııı evvel- ayni derecede gözü bulunan Balkanlar- gazeteler böyle bir hal karşısında ital
rasının kaynatası ol[lrak kalmıyacak, merikaya giderse ona yeni bir rakip keğin sivil müdafaa servislerinde ça-ıkilerden daha büyilk bir alaka ilo kar- dır. Türk matbuatı, bunu çok iyi gör- yanın seyirci kalamıyacağını ilave edi-
Lelki İngiliz kadınının tarihi ile dai- olacaktır. lışmakta olduklarını söylemiştir. şılanacağı tahmin edilmektedir. (a.a.) düğü için Balkanların birleşmesini is- yorlar. 
ıo zmı ~1m1 ............. ~·~~""" .. iım_. .. , ........................................................ ll]llllll!ll ...... ..., 

~·-.:••· ..... ~'*****'**** ... , ' ı ·en ispat etmek cesaretini :_rösterme- rasından sıyrılarak, nöbetçiye muı:ıy- _ Sen kenara çekil bakalım!.. - Hayır en geri karakoldan telefon~ 
n 2 • • ş b . ~inden. yen işareti verdiler ve karakola gir- Direktör neferlerden birine dön - la malümat verdiler. Takip ettikleri 
~ 1 n c 1 u e . -.. Doğru 1.. Fakat karısı .. Onun ak- diler. dil ~ yolları söylediler.. Biz pusu kurduk .. 
•'1 , nı a :.ıymuş olsaydı ve kocası da karı - Fakat hayret!... - Bu kn.dını emin bir yere götür Tam önümüzden geçerken fırladık ve 
·~ 1 ıııt.lan korkmasaydı, onu da beraberin- Meçhul şahıs hatır ve hayaline ge- ve muhafaza et .. Onu Cenevreye biz- onları yakaladık. Hava henüz karar-• ~ · ••**'**~·~-~-.-.-~·(, ~ 

1 

<le götürmez miydi? tirmediği bir hadise ile karşı karşı)·a zat götürmek isterim. mamış~ .. Birden ellerini kaldırdılar. 
- Bilakiş !.. Götürmez de, karısının idi. Ötedenberi Fransada oturmakta Ve teslım oldular. Buna rağmen o cl-

6 - amafih kendisine, elimizde11 t;ddlği memlekette ~erbest gezmesinden ve Dilbeı· Margarit Desol, jn:inde du- olan Alman casusunu çırılçıplak soy- varda taharriyat yaptık. Fakat hiçblr 
- Hudud !. Karakol.. A .. Tam kadar yardım etmek fikrindeyim. Bel- her hareketimizi kolayca tesbit etmek ruyordu. du, ve karakolun kumandanına dön - şey bulamadık. Bu herif casus ise, Al-

ı:üratle; ki de bu yardım ve him8ye yollart ile vaziyetinde kula bilmesinden ıstifade Sersemleşir gibi oldu. Kanı ıı;rden- dü: rnanlara götürdüğü malftmat muhak-
Emrini vereli. matlup olan gayeye varırız. etmekister, ayrılır gibi olur, karı da, bire beynine hücum etmiş ve ]rnndisl- - Bu herifi yakaladığınız zaman kak şifahidir. 
Yanınıia oturan arkadaş1, İsviç- - Şüphelerinizi davet edecek bir ka<lınhğından istifade ederek sun't ni altüst etmişti. üstünü başını taharri ettiniz mi? Her Ecıir edilen Almanın elbiseleri A-

redeki Fransız cıısua teşkilttının diA ip ucu buldunuz mu yoksa? felaket usulleriyle, masum tavırlariy- Daha beş dakika evvel, direktörı'.in hangi bir şey buldunuz mu? Yakalar damakıllı taharri edildi. Astarlar sö
rektörü idi. - Şimdiye kadar hayır .. Fakat ile- le hepimizi kafese sokar, sırrımızı öğ- huzurunda müdafaa ettiği ka.dm, hu- yakalamaz kendisinin ellerini oağladı- küldü. Fakat bir para cüzdanı ile bir 

Direktör, hir saat gürecek olan se- risi için kim temin edebilir'! renir, kocasına bildirirdi. dud başında bir Alman casusu ile ya- nız mı? tütün tabakaı:ıı, bir kutu kibrit, ınen~ 
yahathrn istifade ederek kendisine ev- - Doğru ... M:ıamafih pasaportun- - Fakat Margaritin damarların - kalnnmıştı. Deli olmamağa imkan yok- - Evet.. dil, Raat ve bir anahtardan başka bir-
velce gıyaben takdim edilmiş olan dil- da yaptığım tetkikalta şüphe uyandıra daki kan Fransız kanıdır. Kendisi a- tu ... Asabı bozulmuştu. Durdnğu yer- - Yolda kağıt veyahud başka bir şey bulunamadı. 
ber :\targarit Desel hakkında malümat cak en ufak bir uygunsuzluk görülme- ristokrat bir aileye mensuptur. Yani de tir tir titriyordu. şeyler atmadı mı acaba? İsticvaba çekilen esir, görclüğil taz-
jı:;tedi. di değil mi? yüksek aileye mensup bir kadın .. B()yle Birdenbire tabancasım çekeı·ek, - Böyle bir şey görmedik. yika rağmen, Fransız teşkilatını ten-

•... Gıyaben takdim ettiğin - Evet ı bir kadınm, böyle bir ihaneti il'tikfi.p - Lanet olsun!.. - 1yidikkat ettiniz mi? vir edecek bir kelime bile söylemedi. 
1\faı·garit için muhtelif düşünceler zih- - Peki, şu halde neden hftla şüphe- edeceğini ke.tiyen limit etmek istemi- Diye bağırdı ve sevmeğe başladığı - Tabii .. Esaen böyle bir hareket Harp dolayısiyle tatbik edilen ah'" 
nimi karışt1rıyor. leniyorsunuz? yorum. kadının beynini patlatmak istedi. Fa- yapmasına imkan yoktu. Çünkü elle- kama tevfikan esirin derhal kurliuns 

_Ne gibi? - Sevdiği adamın Alman olmasın- O s1rad a otomobil karakolun biraz kat direktör bir işaretle buna man! ol rini bağladık. dizilmesi icabcderdi. Fakat Margari-
- Bu kadının Alman geııciyle olan dan ve mumaileyhin ailesini, doğup, ileri~indeki orma.nhkta durmuştu. du. - Yakalanmadan evvel sizi gi$rdü tin ifadesi hentiz alınmaımşb. Bina • 

~·q·arengiz alakasının derecesini bir büyüdüğü vatanı ve nihayet işini terk Otomobilden indiler ve iki tarafı - Ne oluyorsun? mü? .. Firar teiebbüsünde bulundu enaleyh o da, nez~ret altına alındı. 
türlü tesı.ı;te muvaff~k olamadım. l\Ia- ederek Almanlığa merbutiyetini ale - kesif ağaçlarla çevrilmiş dar yolun a- - Asabım bozulJu. ... :-.. ;::> mu?.. - Devam edecek -
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--------~--~--~~~~----~~~~----!.-.....--------------_,...-. ................ .-;..,~-----------------~ taarruzu başladı Göringin gazetesinde çıkan makale Maca,-,lar 
Rus hqdutlarına as· 
ker mi gönder.diler Abluka Alman ihracatı-

Isveç' Sovyet Rusyaya karşı Dl durdurmuştur ta11B~~~~~:~l, 6i~~;~~~~~dan 1\~:~~rı~: 
nıfları silah altına çağırnu~tır. 

Söylendiğine göre, Rus hudııdlarJ-

h ar be gİrece k mi? . .. Ah~an gazete~i, depolar~n ihraç mal- ""~;~·;:~[·~:::;~::~:,. 
_ Ba,tara fı t inci sah ifede - Bu tebliğ, Finlandiyr,hların hiçb:r esnasında iki Sovyet tayyaresı du ları)e dOIJilaga başladJglOJ yazıyor _ Bastcırafı 1 inçi sahifede_ 

tnıştır. Yeni kabineye hariciye nazı- Sovyet tankını zapteimemiş oldukla- şUrülmüş, diğer iki tayare de fena Londra, ~ (Radyp) - :'.\Iare§al Gö- Hitler, Almanya ya ihracat yapma- İnhi!'iarlar, yerli ürünlet• TUrk limi-
tı Sandlerin giremiyeceği tahmin e- rını da ilave etmekieılir. . ~ava dolayisiyle yolunu ş~şır__ara~ ringin gazetesindı3 inti~ıu· eden bir lı, ya ölmeli demi"ti. Hitlerin bq ı:ırıµ- tet b'irketi ve diğer milli ticarethane
dilmektedir. Helsinki, 6 (A.A.) - F:nl:U1dıya;;a Pek muhtemel bir surette Fınlandı- makale, Alman hal~ını endişeye düşür- ·unu yerinfı getirmek iain ithal:lt ve terimizin mlibavaa memurları dn her 

Banka müdür Ye memurları. iş a- hücum eden Sovyc,t ordu:;u gen~ral ya arazisine inmiştir. Biz ise 11 Fin- nıüştür. ihracat te~kilatı clurmaciaıı çalışıyor. tarafta tütün ~übayaasiyle iştigal 
damları, papazlar, j::ıuLaylar, emekli ~Iareskovun kumandası altıııdakı 7 landira tayyaresini düşürdük. 30 teş- B11 gazete, nblukıı yüzünıieu ihra- Fakat buna rağmım bugijn ihracat d:ı, eylemişlerdir. Dün tütün sahalarında 
subaylal', işçiler ve sanayicilerin im- ~i ordudur. Bazı membalara göre, Ka- rinhıanidenberi harekata iştirak et- catın akamete uğratıldığını itiraf ile ithalat ta ak.sıırrııştır. Mi.iesseseler, ver ~~tılan tütün miktarmın birbu~u& 
zalariyle ougün muhtelif beyannam·~ reli berzahında 5 Sov,\·et fırlrns: ve La- miş olan bütün tanklar mevcuddur. şunhırı yaznrnktı'ırlır: gilerin ağırlığından ihtiı.ni akçaııı a- milyon kiloya baliğ olduğu öğrenil-
ler neşredilmiştir. Bu beyanname - doga gölünün şimalinde döı:t Sovyet Hiçbirisi Finlandiya kıtaları tarafın- «Hııkikıüi görmeliyiz. Alman ticaret yıramanu~lardır. Bunl<tr~ı hiikfrmef.Ge miutiı·. Piyasanın ilk iki günü zarfrn-
lerde, tsveçin, Finlandiyaya fili yar- fırkası toplanacaktır. ~I~işnhıtl~r. ~u;'>- dan alınmamıştır. vapurları, aylarda11beri bitaraf lim:ıı:- yardım edilme:)j lılzın1dır.» da 6,5 milyon kilo tütün satılmıştı. 
dımı istenmektedir. Beyannamelerin 1 arııı başlıca hedeflerıncı:~ı bır.ısınıı~ Kopenhag, 6 (A.A) - Sovyet hü- larda kalmıştırı. İhraç mallanmıı lı- Bu makale, ingiliz ablukasınm ne Dün satılanl~rla umumi satış yekı1. 
başlığı şöyledir: Botnie körfezi bo>•unda kı~ın Pes~a:rvı kOmeti, tsve9in Sovyetler birliğinde- ınanlardaki depolan doldurmağn baş- cltıreceye kadar müessir olduğunu gö:ı- nu sekiz milyon kiloya yaklaşmıştır. 

«İsveç ve Finlandiya iı:in .. -. yolu ile bu yolun Av~lıı lımanı ıstıka- ki Finlandiya menafiini himaye hu - lamıştır. termektedir. Fiyatlar iyidir ve ilk açılış fiyatı ti -
Q.tokholm, 6 (Radyo) - İsveç ka- metindeki şubesi oldt~gunn kayd:tm~.k- 'Usunda vaki olan teklifini reddet - uu- zerinden devam etmektedir. En iyi 

binesinin bugünlerde değişeceği kuv ~ed!r!er. Zira bu ~~~ır:voln ~otnıa k~r- miştir. Sovretler sebeb olarak F in - .l\lareşal Makenzen 90 Jkı• Alman kalite tütünler, ilk günlerde kapışı-
\·etle söyleniror. Bu gece partiler i ezı ıle Lndoga golu r.unt:ıl.asına M - lindiya hükumetini tanımadıklarını d lırca~ınn satıldığı için dün Amerikan 
toplanacak ve bunun için mühim bir 'dm bulunmaktadır. • . ve bu itibarla bu memleketin Sovyet. yaşın a • ~umpanyalarınm mübayaa memurla 
konferans yapacaklaı·dır. İyi rnaıa.mat ~]makta .0~an me~afıl !er birliğindeki menafiini himayeme Berlin, 6 (Radyo) - Mareşal Von ta yyareSJ rı, rnmtaka dahilinde iyi tütün bula -

Ati na, 6 (A.A.) - Typos gazetesi ::tusl~rın Fınlandıya a.rnzı~me takrıhen selesi mevzuu bahsolamıyacağını i - Makenzen 90 yaşına girmiştir. Bu I ngi , t e f, k d bilmek emeliyle daha ziyade tetkik -
bütün dünyanın kahraman Finlandi- to kıloınPtt'e kadar gume~e mu_;'affak !eri sürmektepirler. münasebetle, yapılan yıldönümü me- . re a a ın a !erle meşgul olmuşlardır. Şimdl iki 
~·a m!llctinin Rusyaya karşı yapmaktr. .ımuş ve fakat esa~lı zayıa~a ugl'amış Oç günlük harekat: rasiminde ordu kumandanları hazır uctu Ve k c çırıf dı ve üçüncü derece kaliteler d& h1 de-
oırı ıfq çetin mlicadelcyi alaka ve hay- '1 d1uklarını bbe~a~ ctn:ektcdıt'ler. k Helsinki 6 (A.A.) -- İlk günler zar- bulunmuştur. Von Briç, Alman or - Lo~dra 6 (R aduo) İki Alman nebllecek fiyatlarla satın ~nmakta -

k . kt ld - T , sYeç mena ıı oOO bın Ru~a k rşı o- ' A • d 1 t b 'k etm' ' .T - d tı:ın 1 ıkla ta ıp etme e o ugunu yaz - . F" ıAa•, 11 b' 1.; . t h ; fındaki askeri harekat hakkında Fın - usu namına mareşa ı e rı ış- ta:vyaresi bugün Arkad adaları ile şi- ır. 
kt d van ın a l\!D. ı arı 400 n ~.ş. a m.n - d k" t· K V'lhl ..:ı .ht' rar mare . B il üb t k h tı· hla a ır. k a· · h k 1andiya resmi makamları aşagı n ı ır. ayzer ı m l4B, ı J) - mall iskoç'-·ada yüksekten uçmuı;ı ve ug n m ay'la ın ço arare ı 

6 (AA ) p l n· Ro <>tme tc ır. Fakat Rus1 nrın 3Va uv- . l . . k iştir .; >; l - b" k · 'l 
Roma, · · - opo 0 1 

• : · tl . . k h' .. f 1, 1 • t· .~ • mütemmim ma!Omatı ı·eı·mektedır : şa a bır tebrık telgrafı çe m · ingi!iz tayyareleri tal'afından takil.> o acaj'ı ve ır aç mıll'On kı o tütün 
Hı 'k'lk'h • babır1 veerının aırbıı a.{veıva1uıı. -·· . Ad' d ~ tl - 1 1 

k d Dil A ınanın e sın !( e l nsusı mu F' . . : R l Sovyetler birligının Fınlan ıy:Jya L . '' a olunarak kaçırılmıştır sa ı acagı an aıı ma ta ır. n -
rnıazzam Rus kuvvetlerinin Lngl)cla ın tayyarecı~erı. ~-ugün nds arın Joğru en esaslı giriş volunu teşkil e- e 0} n gr a ( • . . . merikan kumpanyaları eksperleri, 

.. . "[" 1 h s·nae '\form ınsk ha,,a us~urın b.1mbar ım:.rn · . . Faş· t ecl ısı b g·· . . 
golü mıntakasında Aare ceP e l • < • • • 1 :fonKareli bE'rzahındn Finlandıyahıar R k ' . n- ıs m u un daha. zıyade seçerek miı.bayaat yap, 
<'ok şiddetli bir taarruza t"eçmiş olduk- "!t~ı~, SO Rus tayyaresmı ımha ey~- bilhassa lağımlar ve kara torpilleri US C S er erı arası toplanccak tıkları için satılan tütün miktarı, faı 
lannı bildirmektedir. "llışt,r. . . . _ vasıtasiyle 64 Sovyet tankı tahrip et - da İsyan mı cıktı . . . la plmamıştır. Seydiköy ve Kuşada-

r~ondra. 6 (Radyo) - Son geJcn H<?lsınkı. 6 (A.A.) - Rnslaı ta mişlerdir. Filhakika Sovvet kıtalnrınm . ' . R oma, 6 (RadJ o) - Faşıst meclı- smdan bazı müstahsiller vilayete Ye 
haberlere göre Sovr t küaları i~i nok- ·afından Karelide gir~şi~e~ ve ?\Iann~- ilerledikleri arazi rnotörlü bir orduya ,P~rıs ... ~ (Rad~·o) .- 80~1 ge~en .~~~ Rı.' Y~rın g~c~ .:)aat 22 de i\1ussolini- mıntaka ticaret müdürlüğüpe müra-
t.,da büyük taarruz;.ı ger.mi~lerclır. He- l-ıeim hattının zaptını ı<:tıhcıaf -~<le11 bu- ·ızami uıyiat verdirPceli: mahiyette tu- ~eı leı e goı e'. L~nıng~addakı ~u:; .. 01.. - nın rıyasetmde toplanacaktı:. Bu caat ederek bazı firmaların iyi tü -
def Fin1:1ndiya~·ı ikiye .ayırmaktır. vük taarruz bu ana ka~hır mutearrız- ?;aklar lağımlar ve kara torpilleri ik "u.~cl~ bazı. ıs) an hareketler.ı ~o~ul toplantıda neler konuşulacagı rna - tünleri satın alırken yüzde 40-50 nis-

Kopenl:a~. 6 (Rmh·o) - Fiı' 1andi- ların ağır zayiata u~r:unularını ve dolu i~li. füıaEıen bu kedlvet bizzat muştur. Alak~~ar m~kaml~ı, ıs~ anm li'ım değildir. betinde ıskarta ayırdıklarını şika .. 
·· · · .. k I · d k • · k ı · tnç et ~ , · · rayılmaması ıçın sen tedbırler almış-~·a korfezı bır kaç gune arnı ona - pe az aıazı uzanma aın1ı ın' Pr;ıvda gazetesinin cephedeki mnh~- JJir Norveı:-. •'apuru yet etmi~lerdir. Arneı;kan tütün kum 

c· ktır. nu müna!'\chelle Ru:-ı. ordu"n miştir. biri tarafından da kaydedihr.is bulun- ardır. "1' "' panyalarınııı direktörleri evvelce 
daha evvel harekata geçmek üzere fa- Hel.~inki, 6 (A.~.). ~ ~t~g":in sa - maktadır. • A lam n l\1esai battı Ankarada Ticaret Vekili B. Nazmi 
:-,ıfivete baıı.,lamıştır. bahle~·ın memleketın ıstıklııl;ııın yıl- Ilı'c1·ct de1•crm rdiı101· : T -ı ·ı ülAk tl d V k" - s t Paris, 6 (Rad·vo) _ Apik adın_ .opcuog u ı e m a a arın a e ı -P: ris. 6 (Radyo) - Finler Petsr.- ·lönümü münasebetiyle ovyet. ayya- H 1 . k' 6 (A \) _ H 1 . k " N R d .; ı f l k k 1 h k 

h ll·t t"hlı·,.,... etmı' sler ve. vol- ·elerinclcn mUrekkep bir filonun şehl'i e sın ı. ..t. e sın 1 v: aZlfl Offia a daki Norveç vapuru, şimal denizinde ın az.a ıs arta §1 ~rı maması a -
ı11oyu a •an " .;" "' · · . .· . . . . . :ii<rer hawı boınbardımtımn'.1 maruz el! kındak arzusu uzerın bu se p 
larda barikatlar k•ırmuslardır. Fın bombarclıman etmcsı ıhttmalı dola) ı- _ "' h " 

1 
.. kA ,_ . ,· d" t'"ıçrn"ı·ı· d torpile çarparak, üç dakikada bat- 1 e ne .:ı-

' " . . .. . . 1 .. k.. .. ... ~er şe ırer ı:ıu unc. ıçın"' l" Siyasi, iktısa i mıştır. Vapurun rnüretebatı Dani - karta nisbetinin geçen seneki mik-
ordusu. burada şiddetle mukavemet e- ~ı.yle bı.ly~k .bır endış~ ıu' um .. sm:::nuş- ırt·ı·nıerini ,,·aşal'ken nza;t şimal<le Fin- 7liİZaPerelerde , t . - .. h ttA b "kt 

F 1- ı k t ı- d h a ~ marka bandıralı !var vapuruna alı_ arı geçmıyecegmı, a a u mı ara 
decektir. . tüı.-. . ın ac ıra ·ı aa1 .mı 

1 un. ı _r. ç laAndı'.••a kıtalar1, Pe:samo ve SahniJ·a-
d ı..:ı 11 A d d ı ı ' narak kurtarılmıştır. bile varmıyacağını söz vermişlerdi. 

Paris. 6 (Radyo) - Fın or,ur;ıu, ;dılmış ?.ı.ı)J5arı, .an ~ a.an. sı~- ervinin henüz dumanları tüten hara- bulunacahmıs Mıntakanın ekseri )'erlerinde ıskar-
tlç gün ici~de 64. ve d.ün de yedi Rııs ~·ına mayı~I~~ v41z 

1 amclıyesı cliiıı hı- beleri ara:ımda siperler kazmaki:ı meş- Romn 6 (Radvo) _::_ füı vekil 1\fu,:- Amerika'y ;ı ba/ıkcı· ta meselesinden §ikayet edilmemek· 
tankı tahnP etmıs1ndır. ıırna ermıştıı. .. , . Ş , 

' l l\"' "h R 1 d h'l Q.'uldurler. so1ini bugün Alman mesai nazırı fart .. d ~ıd· tedir. Tütüncüler mahfillerinde A • 
l\fare~a ıaner R\"ll, US ar~ a 1 C s k .J h . . , } - ' . . . gon e f l l 'k t"tü k J • J b " d - . b" 1A la im onuna a::.ıar arp Dün sabah dıncn Knr t~ <rar yag - doktor La~·n'ni kabul etmış ve ıkı merı an u n umpanya arıy e e· 

hçekmeğe_ \'ekora a ren~ t·ır P :ın - R 
1 

L 
1 

.:ı mağa başlamış. dii"manı:ı hücum ce - ;;aat kad~r konuşmuştur. Doktor İstanbul, 6 (Telefon) -Amerika- raber milli firmaların da fazla ıs -
a etmege arar vermıs ır. Roma 6 ( ne ırrı) - •){ oı:ı:aua . . F' ' ~·a 18 bin kilo balık ·- · ·h k t k l k d ' f 

• +- • • ~aretını kırmııı.tır. Rnnunla berar · ın- LaY'nin burada kaldı<Tı müddete~ "' cıgerı ı raç e- ar a çıı arma arının en ı men a -
Göllerin. bu mukaveme. harbıncle YeKareli berzahında ltaml muharehe

1
er ı~ a· . t'l 1·1· . 'H . . • 1 nnümü • : . . A 

0

• • a· :. dilmiştir. Bunlardan vitamin ı>ıkarı- atlerine a~·kırı oldug-u SÖ'-·lenİ"Ol'. Çiln-
.[' n1Jere ço j aı ım ec ecP~ı mu a • i't cereyan etme ·te ır. ın or u a!"ı 1 b .. ı · . , . l b ·l . . - .. . lacakmış. ku" tu··tu"n mu"stahsillerinı'n zararı de-
.,..,. k · ·d ı -· ·h l·k'k k d' F' d 1 1 anıya ıs ı<amın -~ ıncı )lft. ttalyanrıcalıvle::sn-asıveıttısa ımu- :.- .; .; J 

o an ugun ene ışe \e ıeJ ecım a c <- ıakerelerde bulunacagı soylenıyor. 
Sayılıyor. kahramanca çarpışmakta ve Rusla- leniYor. Sov:vetler ·1eniırlen ve karadan B. Hov _:>r F.ı.nlere sil, faydaları istenmekte ve onların 

Alakadarlar, Rııs 01:dnsıında mo- ra mi.lhim zı:ıriat \•erdirmektedir. Sal tak,:ive kıt~ları gönclemıekl8 beraber Mı" lletle r c o mı·yetı• gelecek yıllarda da tütün ekimine de-
l k ı d - iddin ı;dn·orlar · · - t ' · '- • 

r a ama ıgını · ' · · rnıs cephesınde Rusların yaptıgı a - Finladiyalılnrın belli lıa~lı mevzilerine .. ı ant- toplayor vam etmeleri arzu edilmektedir. Mm 
Stokholm. 6 (Rad~o) .. - . Rı.1 ~.l~r arruz, büyük zayiatla püskültülmü~- cepheden taarruz:ı g-eccc(·k kadar kuv B ucJce komısyonu taka ticaret müd4'"rlüğü, ıskarta h ak-

R:areli berzahında Yech yıız hın Kıcqlık tur -· . .· ,A· . . . [ d N'evyork, 6 (Radyo) -Sabık Cum 
. . ... ·mi lerdir Rus ha- · ~·etli degılclırler. Fını:ınd:ya pı::adesm te p an ı hurreisi Hoverin riyasetindeki ko- kındaki şikayetler.üzeri~_e .. tetlcik ata 

hır ordu 
1
.le ~ uklen .ş ·1 d ana- Roma. 6 (Radyo) - Finlandiya ~le askerlerin kayarken bi~; sfü\.h a1 ma- . mite, Finlandiva için iııne toplamagv a başlamıştır .. A. mer.ıkan._tu .. tun .kum • 

\·a ,.e denız kuvvetlerı dP'. A a~ . cumhurreisi Kalyo, bugün radyoda larına imkan veren hafif k:ıY:ıkbr var Cene~ıe'.. 6 (Rad~·o) - ~:uslar J J k l t t t J U 
larını bombardıman etmı"Jerdır. ~ı~ bir nutuk iradctmiş ve Finlandiva - ı • H lb k' R "laı·ı"' k~ ..... ıcı"rı f::sn"- sosyetesı budce komısyonu bugun too başlamıştır. Külliyetli paralar top- panya arı, ıyı a ı e u ~~ er..ı :ın ' 

. b. R " t , • resııv . cııı. a u ı u"', " "' ... ·" . " . b.. \anacağı tahmin olunuyor. bayaa ederken bunların ıçınde bulu-d:f~. ba~.aryal~rı, ır u"' ana nın, hürriyet ve istiklalini korumak dır ve miktarı da pt"k azdır. Fin1andi lanmış 'e udcede Y~.pılan t~~a~ruf- nan adi kaliteleri ayTıtmakta, bun· 
duşurm~şl~rd6ır(.A A ) D.. H 1 . için sonuna kadar harbedeceğini söy- va mültecilerinin Non·eç hududundan lar .ha~kıınd.a :Avenolun verdıgi ıza - Macarı·standa Fı·n Jarı başkasına satmakta müstah_ili 

Helsınkı .• , . - un e sın- . · . . hatı dm enwıtır Bu toplantıda Rus • • 
k. 1• 1• 'd 1 t lemıştır. rseçmek suretıyle vaptıkhırı hıcret de- . S .'i • ' serbest bırakmah.i:adırlar. 
ıde ban.a ar yenı en açı mış ır. . . . d 1 delegesı um~ de hazır bulunmuştur. l . 

k 6 (AA) S t] . Moskova, 6 (A.A) - Lenıngrad vam etmektedır. Fakat hıcret e en ere ere sempatJ 1 Mos ova, . . - 0vye erırı . • . M • . • 
resmi bir tebliği, So,·yet kıtaatmın askeri mınt.~~a:-ıı genel.k~rmayı aşa- bir tek asker. bıle ı·eıııkat etmıyor. aJ novu z ı yare t D o K T o R . 
p· lA diyalılara karşı açmıs oldukla- ğıdaki teblıgı neşretmıştır: fsveç tedbır altyrw: . . . Budapeşte, 6 (Radyo) - Macaı· 
l'lm a~arebelerde 32 tank V6.16 tayya- Yabancı matbuat Leningrad askc- Stokholm, 6 (A.A.) - İsve~ hükt'.i- Parıs •. 6 (Rady~) - İng~lız ablo· parlamentosunun bugünkü içtimaın- Fi t Nı . B aktar 
re ~:vbetmiş olduklarm!l dair olan ha- ri mıntakası kıtalarının Finla.ndiya meti"memleketin Ye Bothnie körfezinin ka nazm Brest, Sır Frederık Rusles da, hariciye nazırı kont Teleski, Rus 1 Ua Qlffl a~r . . 
be . t kzip etmektedir Sovvetlerin vnl kıtalarına karşı çarpışmalarda 32 bitaraflığını daha iyi bir surette ga- ile Fransız abloka nazırı Perno v:ı Fin harbinden bah,etmiş ve Macar Eırefpaş~ ha.at~nehaı Cıldıy• ve 

rı e · · · k b tt"'' · · · · · Al d d ı ·1 1 d ha bazı rical bugün garp cephesı- . . . efrencıye nıııte aH111 nız iki tayyareEIİ düşürülmü~ ve diğer tank ve 16 tayyare ay e ıgını yaz- rantı etmek ıçın an a a .arı ı e s- a . . : . . ·. mılletı namına Finlandıyaya sem - Hastalarmı h er gün muayene-
iki tayyare de fena hava dolayısiyle maktadır. Leningrad askeri ~ıntak:ı veç_ sahilleri .ara~ın~.'.l mayınler koy- n~ gıdeıek, MaJUıo hattını gezmışler- P~ti.~iııi beyan eylemi~tir. Bu sırada, hanesind e öğleden sonra saat 15 
~·ollarını kavbederek Finlandiya ara- sı genel kurmayı bu haberlerın tama- :naga k:ırar 'ermıştır. dır. bu tun mebuslar ayaga kalkmışlar, de kabul eder. 
Zisinde yere İnmiştir. miyle yalan olduğunu bütün harekat 1 dost ve kardeş Finlandiya lehine tc- (3 nen Beyler) Şamh sokak 

'T' • 1 T / f 3646 I h'" t l d No. 8 
. . -· ıayyare sıne~ası ~~on z~a~u·r·a~)~·a~p~m~~~a~r~ı~r·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ucuz Sınema gunu Bugun.:k i büyük film birden lıs .. d b . h .......... 
1 

YE''"l sJ'rE:ıııA ··du · t· . gun en erı te acumun onunu a amıyan n ı.v . l• mu nye ı 

K U·• ı t u•• "' ... park sı·O P. ffiaS10lfi Büytik Valsin mübdii v-e sinema yıldızlarının en fazla alkıtlanan 
- FERNAND GRA VEY ve Micheline Presle - Elivire Popesco 

B ugün gündüz saat 2 den gece yarısına kad •r park duhuliyesi dahil ile altı büyük Fransız yıldızının Yarattığı 

Olmak uzere H USUS! 15, BlRtNot 10, talebe ve çocuk BİRİNCİ K A y } p C E N N E T Allahın Cenneti 
10, 1K1NC! 6 kuruştur. İlavesi şaheser olan 

FIRSATTAN /ST[FADE ED/N/Z 
Bu f iyatla :ARKA SOKAK ve KARANGA fili mleriyle Metro J urnal 

ve MlKl gör ülecektir 
Casus intikamı Avrupanın büyük C"az kralı RAY DÖ VENTURA nın güzel bir eseri 

N E Ş' E Y A G M U R U 
SEANSLAR: Arka sokak 2 - 5,30 - 9 da Karanga 4 - 7 ,30 da 

1 Cuma gün Un den itibaren : 

AYRICA EKLER JURNAL 

OYUN SAATLERİ : 

F ilimleri birkaç gi.i.n daha göster ilecektir. 

SEANSLAR : Sair günler: 12 - 2 - ö,30 - 9 da. 
ElılL ZOLA'nın ŞAHESERİ : HAYVANLAŞAN i NSAN ..... GAİP CENN~T: 5- 9: NEŞ'E YACMURU 3- 7 Cumartesi - Pazar: !l - 12 - 2 - n.~O - !l d:ı. 

------
F iati 

Kr. 
Tutarı İlk teminatı İzahat 

Lr. Lr . Kr. 

Si:vah iskarpin 1'75 4 00 700 52 50 Mühürlü nümuneye gör e 
"t zm!r kız öğretmen okulu talebesi için mü~ürlü numunesine göre yapılacak olan yukarıda miktarı yazılı 175 

adet siyah iskarı.ıin 15 gün müddetle açı~ E_;ksıltmeye ~onulmuştur. . .. .. _.. . 
19 XII 1939 snlı günü saat 15 te hukumet ko~a~ıııda kültür dırektor lu?.und~. topla1'.aca~. ola~ı. komıs~ond!i 

açık eksiltmesi yapılacaktır. Ntimune ve ş~rtnamesını görmek istiyenler her gun kultür ~dırektorlügünde gorebı
lirleı·. Eks:ıtmeye girmek istiyenler de bellı gün ve saatte komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

l 7 11 17 4364 

Vahşi 
Aslanların, 

Ormanların Kahramanı 

Fillerin, Maymunların en büyük 
• • • • 

doıtu • • • • 

TARZAN ve OGLU Türkce ,, 
Sözlü 

Jhonny Veismuller •• Maureen O'sullevann 
Bütün haşmet, Azamet ve Dehşetile 

!'C1rın e L J-1 A M R A s ·.rı€ •n ıısında 
•. .•. • .- - . ..... .... ..,~ ..... . "'l:ı'r ~~ \ • . ··'.i·.. ~- '~ 



, _ ~mir .... r;;;;~~~··;ı·;:;;fı:uit's;r.;.-rıı;i .. UII"' 
~i. Konııayona llanltll'ı , 5 
!r lzmir le~az111.~ amirliği satın. al.nı~ koY!l'i:>YOfütndan: · . ı , . 
., 1 ·- lzmır mustahkem mevkı bırlıklerının (73500) yetmış üç bın beş 

yüz kilo pilavlık pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

... 2 - . lhaksi 14 birinci kanun 939 perşembe günü saat (15) on beşte 
Kışlada İzmfr levazim amirliği satın alına komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (18007) on sekiz bin yedi lira (50) elli 
kuruştur. 

•4 - Teminatı muvakkata akçası (1356) bin i.iç yüz elli altı liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltme~e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

ma~delerınde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle teminat ve 
tekJıf mektupl:.ırını ihale saatından en az bir saat evvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. 27 2 7 12 4337 -

lzmir levazım cınurliği satın alma komisyonundan: 
i - İzmir müstahkem mevki birlikleri hayvanatının 242,800) kilo 

., kuru ot ihtiyacı 4 birinci kanun 939 tarihinde pazarlıkla yapı-
lan eksiltmesinda talip çıkmadığından pazarlık 11 birinci kanun 

~ • ~ 939 pazartesi günii saat on b€şte kışlada İzmir levazım :ımirliği 
·· satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ ~.2 .. ı:-:, Tahmin edilen tutarı 10319 liradır. 
A~3 ,._.. Teminatı muvakkata akçası 773 liradır. 
./_4,.- Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
ı 5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

terme'K mecburi~·etindedirler. 
:· 6 - Pazarlığa !~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
• 
1 
J f ' maddelerinde ;\o'e şartnamesinde yazılı vesikaları ve. teminatı 

:; ~· • · muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komısyona mü-
, ' 1 racaatları. / '4f ..., ~ .. ....., -,. 

~ ~~~~eka~~~~.!!! alın~! ~!t' !ö~!?:dt~! 
t>enzin kamyonetlerde kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma eksilt
m e kanunu mucibince on beş gün müddetle münakasaya konulmuştur. Be
\er tenekenin muhammen fiyatı 2,81 kuruş ve muvakkat teminatı 105 li
t a·S7,ö ..kuruştur. l\Ial İzmir Bornova vilayet fidanlığında tesellüm edile-

Er v:· bedeli maliye veznesinden ödenecektir. İhale ~irinci k.~n.~m~~ .. yir
be.5i11e rastlayan pazartesi günü saat on beşte zıraat mudurlugunde 

~lı..nacıık komisyor. müvacehesinde yapılacaktır. İsteklilerin pey akça
'ıtJ.ı- mnliya :veznesine yatırarak makbuzlariyle birlikte ihaleye iştirakleri 
ilin- olunur. ·~ '1. 7 ıı 15 19 4457 

~~~G::i' ' .t~ ,J 

} ~~a~o~~ !;~!!! 1.v':.~! ~ı~1e~I~ ?.t~:bedeli borcundan 
dolayı tahsili emval kanunu hükümlerinetevfikan tahsilat komi:.1yonn ka
rarı" ile haciz edilen Mersinli Bornova caddesinrle 4 sayılı ve 2500 lira 
kıymeti~deki sebze bahçesi ve odanm mülkiyetinin ihalei katiyesi icra e
dilmek üzere• on gün milddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan talip
ırın-15·12~939 cuma BUnil saat on beşte idare heyetine müracaatları ilan 

olunur • . i ~ ~ 4439 
( ıc.t - .. ,4 ,. -·~ ~ 

.. Hava kurumu Kemalpaşa 
Şubesinden: 

' Şubemizde mevcud 58 aded kullanılmış zeytinyağı bidonu açık artırma 
ile satışa çıkarılmıştır. 

Artırma ve ihale 26-12-939 salı günü saat on beşte heyetimiz huzu
runda açılacaktır. Şartnameyi görmek ve iştirak etınek istiyeııleı·in hanı 
kurumu lzmir şubesine ve şubem:-~e müracaatları ilan olunur. 

.. " ..... 7 14 21 <1446 . " .. 
·lstanbnl Etektı·ik 
tünel işletmeleri 

tramvay ve 
•• umum mu-

· diirlüğünden: 
1 - Muhammen bedel~ 120 bin lira olan Silahtar fabrikasının kömür 

nakil tesisatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konm.uştur. 
- 2 - ~fovakkat teminat 7250 liradır. 

3 - Eksiltme 15/1/940 pazartesi günü saat on beşte i\Ietrohan bina
smın lıeşinc:i kat1 nda toplanacak olan artırma \'e ~k;illme ku-

~. misyonunda yapılacaktır. 
• 4 _ - Bu işe ait plUn ve şartnameler idare veznesinden 1) !im muka

bilinde ted~:rik edilebilir. 
6 ~ Tekıif mektuplarımı: şartnamedeki tarifat dairesinde hazır -

lnnaca.k kanuni vesaikle birlikte 15/ l 940 pazartesi günü saat 

' 
on dörde kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine imza mu
kabilinde verilmis bulunması lazımdır. 7 9 990~ ·1:390 . . 

TQprak mahsulleri ofisi lzmir 
ıubesinden: 

Şubemize mürettep hububat stoklarının, 1940 senesi zarfındaki: 
1 - Tahmil ve tahliye işleri, 
2 - Şehir dahili nakliyesi. 
Ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler 8 ikinci kanun 

1940 pazartesi gür.ii, tahmil ve tahliye için saat onda, nakliye için saat 
on dörtte şubemizclf' yapılacaktır. Muvakkat depozito akçası her iki ek
siltme için biner lfradır. Eksiltmelere gireceklerin depozito akçaları veya 
bu miktarlardaki banka mektuplarile şimdiye kadar bu gibi işlerı hakkile 
başardıklarına Jaii· rt:smi veya yarı resmi müesseselerden alacakları ve
sikaları en geç 6 ikinci kanun 1940 cumartesi günü öğleye kadar şubemize 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri şarttır. Bu husustaki şartnameler 20 
birinci kanull 1939 tarihüıden itibaren şubemizde alakadarlarııı nazarı 
ittilalarına vazolunacaktır. 7 8 9 

Makamı Vilayetten 
Bornova ve Bc1rnova Mersinlisi cüzütamları dahilindeki araziye tah

riri arazi komisyonunca takdir olunan kıymetler hakkındaki itiraz tetki
katınm hitam bulmu~ olma::ı hasebiyle !l40 malt yılından itibaren vergile
rinirı yeni tahrir kıymeti üzerinden tahakkuk ettirileceği 2901 sayılı tah-
rir kırnmiunun onuncu matlde::;ine tevfikan ilan olunur. 4156 
ı.~ ·_. 
~ - . _ .... 

(ANADOLU) 
-

Müzayede ile fev. 
kalade satış 

Gayri menkul malların açık artır·' 
ma ilanı: 

İzmir birinci icra memurluğundan: 

Acele azimet dolayisiyle birincikıl- Açık artırma ile paraya çevrilecek 
nunun 10 uncu pazar günü öğleden gayri menkulün ne olduğu: 9 metre 
evvel saat 10 da Karşıyakada !ske - ·murabbaı dükkan . 

• leden çıkınca sağ tarafta yalı cadde. Gayri menkulün bulunduğu mev-
si yani Salih paşa caddesinde 152 No ki, mahallesi, sokağı numarası: lki 
lu evde tüccardan maruf bir aileye ı çeşmelik caddesinde 312 taj No. lu 
ait zarif ve nadide mobilyaları mü- Takdir olunan kıymet: 450 liradır. 
zayede ile satılacaktır. Artırmanın yapılacağı yer, gün, 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz saat: Birinci icra dairesinde 10-1-
maruken kanep eve iki ku;tuk, ceviz 1940 sah günü saat 11 de satılacak -
daire forma altın mekik ipekli ka - t ır. 

o nepe ve iki koltuk, fantazi limon kap 1 _ İşbu gayri menkulün artırma 
lama yatak odası dolabı, tuvaleti, 

şartnamesi 7-12-939 tarihinden iti -
komidonları, ve karyolası ma bezli haren 10735 No. ile birinci icra dai-
somyası, perakende avrupa sandal· resini nmuayyen numarasında herke- 1 

releri, etemin perdeler, ceviz kura ,; ~in görebilmes· irin açıktır t· •ııu:ı 
masa takımı, hasır takımları, te!c yazılı olanlarcl ··la 1 ::ı·~ •. rnt al-
aynalı sifonyeralı clolap, ingiliz ma- mak iıstiyenlc . ,.artname ve 
mulatından i\i h~ilik proıız karyol:ı. 10735 dosya numarasiyle memuriye-
ve somyası kadifeli şezlong-, Viyan~ imiz cmüracaat etmelidir. 
mamulatından yedi parçalı kadife]" 
kanepe takımı, perakende kreton 2 - Artırmaya iştirak için yukarı-

da yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde 
koltuklar, camlı masa, muşamba ka- pey veya milli bir bankanın teminat 
nepe, ve altı sandalye, mavun kütüp mektubu tevdi edilecektir. (124). 
haneli yazıhane, ayrıca küçük yazı - 3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
hane, nadide işlemeli japon ortama- ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sası, masit mağon büfe, kare ceviz sahiplerinin gayri mukul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
yemek masası, divan, mikelli madeni 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihin-
soba ve boru ları madeni soba altı, den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
yağlı boya tabloları, halı ve seccade- mü~biteleriyle birlikte memuriyeti -
ler, vesaire birçok mobilyalar müza- mize bildirmeleri icap eder. Aksi 
yede suretiyle satılacaktıd. Fırsatı ka halde hakları tapu sicilile sabit ol -

madıkça satış bedelinin paylaşma -
sından hariç kalırlar . 

çırmayınız . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iş 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşamraaları 

BAYLAR 
ıiçin palto, perdeaü ve iyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 
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V. F. Henri Van Derze 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
«TİSZA> vap. 6 ilkkanunda bekle· 

niyor. 

Service Maritime Roumain Bucareat 
KÖSTENCE GALAS VE TUNA 

LiMANLARI İÇİN: 

«ALBA jULİA» vap. 9 ilkkanun • 
da bekleniyor. 

KÖSTENCE iÇiN 
c:BUCUREŞTh vap. 22 ilkkinun- , 

da bekleniyor. 

STE. Commerciale Bulgare De 
Navigation A Vapeur. Vama 

HAİF A, İSKENDERİYE VE PORT 
SAlT İÇİN 

c:BULGARİA» vap. 7 ilkkanunda 
bekleniyor. 

Vapurlarm isim ve tar.ihleri ·hak· 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şüreka~ı 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2·143 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre va1)u!'l!Ll'l• 
mız sefer yapacakiardır. 

Satış peşindir. Dikkat evde satıla

caktır. tirak edenler artırma şartnamesini Bulununuz 
okumuş ve li.lzumlu malumat almış ODUNPAZARI No. 12 

DOKTOR 

BEHÇET UZ Türk müztJ.yede sa· 
/onu müdüriyet i 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad •:=============:~ ve itibar olunurlar. ~. 

Eksir Şahap 
Taze, temiz, 

ııaç 

5 -- Tayin edilen zamanda gayri 
UCUZ menkul üç defa bağırıldıktan sonra 

en çok artırana ihale C'dilir. Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
vüzde yetmiş beşini bulmaz veyn Qa
tış istiyen alacağına ruchanı olan di-

Her türlü tuvalet 
ğer alacaklarlar bulnup ta bedel bun
ların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan fazlayv 

cesitleri , ~ 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kdmak üzere artırma on beş 
daha temdid ve onbeşinci gUnü ayni 
saatte yapılacak artırmada bedeli sa-
1 ış istiyenin alacağına ruchanı olan 
diğer alacaklıların o gavri men kul 
ıle temin edilmiş alacakları mecmu-

Sr hhat eczanesı" undan fazlaya çıkmak şartiyle, en 
çok artırana ihale edilir. Böyle bir 

Başdurak Büyük Salepçioğlu ha- bedel elde eclilemc...::H! ihale yapıla -

k 
nrnz ve ı:.ahs talebi düser. 

nı arşısında 
-::::::;:::::::=:~'! 6 - Gavri menkul keııdic:ine ihEı 
1 DoKtor - le olunan kimHe derhal veya verilen 

M. Şevki Uğur 
mühll't içinde parayı vermezse ihalr 
krı.rarı fesholunar:ı.k kendisinden ev
nl en yüksek teklifte bulunan kinı-

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
· /iği, iştihavı arttır!r 

Çocuk Hastalıkları 
Mu· ehassısı 

Hastalarını 11.30 dan bire kadar 
Bı>yl.er sokağındı. Ahenk matLaa81 
ll'ıınmr'l:ı. kahnl eder . 

• • • ~AYIN OKUYUCULAR DIKKA T ! ... 

Milli piyango bayifği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango bi :etierinizi , (.Etima n k itap 
evinden alınız! j 

Hükumet caddesi No. 50-52 -............ il ...... ~ 1 .......... ''". 111 t 1 ........... 1111111 ... 1. 1 ..... 11111111111111111111u111 IJ .......... il 

Yılbaşı l>ileflPri dp, ::ıat1lmaktad11-. Sinıdiden tedarik edin iz. 

--111111111 
=>P arz~tmi:-1 olduğu bedelle almağa 
ı"tzı olur~a-ona, razı olmaz ve,\·a bu- •••-•••• Bir ·nci sınıf dahili has· Ankarapalas 

1 
tahk1ar mütehass·sı 
İzmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

lunmazsa hemen on beş gün müclclet- j 
le arLırma~·a cıka ı·ılıp eıı çok artıra
na ihale edilir. İki ihall• aı·asındaki 
fıırk ve geçen günler için ~; 5 ten 
hesap olunacak faiz ve dlğer zarar
lar a\Tıca hükme hacet kalmak~ı -
zın n;emuriyetimizce alıcıdan tah~il 

Lokanta v::ı Pastahanesi 
~ En ınüşkülpesendleri tatmi11 ede~P.k derecede mükemmel olan lokan-
ta ve pastahaııemiz bir aile yuvası samimi,;«' ı ıi haiz, temizliği ve nafase
ti ile beraber fiatlerı tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle cıı temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdil'. Teşrif t:!de
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

Hasta l arını sabahtan itibaren 

ve gece vakti kabul Vt:! muayent' 
eder . ol un ur. l\Iadde (1 ~:1) 

Hizmetçi ara 1ıyor Dükkan yukarıda gösterilen 10-1. 
İyi bir ~ile nezdinde calışnıak içirı !1,JO tarihinde birinci icra memurlıığn 

bir hizmetçi kadına ihli, :ıc vanlir. oclasrnda işbu ilfın ,. egfüıterilen ar· 
Talip olan:arın Kenıc,·ı.ltıncı:.ı Sıh - ı:_ırma şartnamesi daİl'esinde satılaca-
hat eczant'.sine nıiiraı·antları. gı ilan olunur. 93n 110735 

lzmir Defterdarlığından: 
.Aylık ücreti :rno lira olan münhal hıığclayı koruma veı·gi.si baş kont

röllügü için a~ağırbki 15artları haiz olan talipler arasıııcla 25-12-9a9 tari
hine müsadif pazartesi günü defterdal'lık binasında imtihan ic:ra edile
cektir. 

1 - Taliplerin hukuk veya iktısad fakültelerinden veya siyasal bil
giler oınıluııdan \'eycı ticaret mektebinin yük"ck kısmından me
zun buluıınuılan ve 40 yaşını tecavüz etmemiş olmalan şarttır. 

2 - Taliple:· \·ilftyet makamından ha\·ale ettirecekleri istidaları ile 
mekte1ı ı-ı:ıhacletnamesi, cııhhat raporu, hüsnühal mazbatası, ve 
iki acled fotoğraflarını beraber getirieceklerdir. 

3 - Talipler: 
A - Muamele ve buğdayı koruma vergileri kanun
Jaı·ı hükümlerinden. 
n - Bir müessesenin pilançosunun tetkikinden. 
C - Bir muamele vergisi beyannamesinin tetkikine 
nit rapor tanziminden. 
D - Hesaptan. 
E - Ticaret kanunundan. 

İmtihan ecli:cceklerdir. 
4 _ İmtihanda muvaffak olan 3656 No. ]u kanun hükümleri daire

sinde derr.ce!';i tesbit ve oırn göre kadrosu dahilinde ücret veri
lecektir. 

5 - Taliplerin en geç istidaları ile evrakı müsbitelerini 23-12-!)3!) 
tarihine mibadif cumartesi günü saat on üçe kadar DPfterdar-
lığa teslim etmesi ilan olunur. 7 10 13 4458 

lzmir o~fterdar'ı~ından: 
Sandıkçı Abdullahın yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi bor

cundan dolayı tahsili E:mval kanunu htikümlerine tevfikan tahsilat komis
yonu karariyle hacız edilen Ahmetağa mahallesinin Sandıkçıla!· soka -
ğında 14 No. lu ve !)60 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyetinin kat"! iha
lesi icra edilmek üzere 10 gün mücldetle müzayedeye çıkarılmış olduğun
dan taliplerin 15-l 2-~3!) cuma günü ~aaL on beşte idare beytine müraca-
atları ilan olunur. 4,ı:;s 

, I 

1 IBR.4.H/JJ SENNUR 

Türkiye İş Bankasından 
1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müsaba· 

ka ile on beş memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 B. 
Kanun 1939 pazartesi günü Ankara, İstanbul, ve !zmirde yapı
lacaktır . 

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

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

mış olanlar muvalrnkt memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yukarıda yazılı evsrıfı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak ça• 
lıştırılırlar. Bu müdc!etin hitamında mesaileri itibariyle de iyi 
not alanlar bnreın kanununda muayyen tahsisatla kadroya ah· 
nırlar. 

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

dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine gl.sre 
müessesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 - 'fa1iplerin en geç. 20 B. ki"ınun 939 çarşamba gününe kadar :Anka 
rada umum müdürlük memurin servisine, İstanbul ve !zmirde 
şube mi.idiirlüklerine vesikalarivle birlikte müracaatta bulun-
maları ilan olunur. 5 6 7 8 9 10 ıı 

Dikili beledil-·esinden: 
1500 lira muhammen bedelli Dikili ka"abası halihazır haritasının tan

zimi açık eksiltme.} e C'ıkanlmışiır. Şııl'tıı:ımeler ve teferruatı izmirde na
fia müdli düğünde \'ü Aııkal'ada ıınfia \·ckaleti yapı ve imar işleri reisli
ğinde görülebilir. ihale 15-12-0:19 cuma günü saat 14 te Dikili beledive-
sindc yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları ilan olunur. · 

1 4 7 10 438i 

Tire kaymakam ığından: 
1833 lirıı 67 kuruş bedelli keşi f1i eski oba köyli n ii n su isalesi tesisat ve 

tamiratı i~i 15 !'Ün müddetle açık eksiltmt•yc çıkarılmıştır. 
İhalei katiyesi 11-12-939 tarihinete acltif eden pazal'te~i günü yapıla -

cağından i.steklilerin kef;ifname şer ıitini anlamak için ve ihaleye i~tira!' 
eclec:eklerin .} iizde 7,5 pe,; a.ı<ç: 1: ı ·ıe ka,; makam lığa mıiraeaatları ilttll 
olunur. :ı !) 'i 1 9, 


