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Ruslar zayiatla ilerliyor. Cephede bir milyonluk bir kuv- - ---· ·~;·-~··=-· =-·=-:-·=·-·-,=·=-·=·=-·=-:·n·=:=-·=-·-·-., 

vet bulundu~uyorla:-. Harp devamdadır! Alman propagandasının ace-
Fin mukavemeti artıyor. mice safsataları 

Cephe, yarılmamıştır! Biz, Ruslarla harbe girecekmişiz. 

80 Rus tankı tahr!p edildi. Bir Asyada da harp çıkacakmış! 

Rus hava •• ussu •• 
yanıyor 

toplanı ldı 
metinin kanaatine göre ortada Mil-

letler cemiyetinin tetkik ve müza - h f. Fakat lsveçte he. 
kere edebileceği bir mevzu yoktur. Manı·fatura ve tu a ıye 
Çünkü kendisi Finlandiya hükumeti yecan Vardır! 
ile harp halinde değildir. Bilakis bu 
hükumet ile dostluk ve mütekabilen d h ı ı k Kopenhag, 7 (Radyo) - Skandi- • 
yardım paktı akdetmi§ bulunmakta eşyasın a pa a l } navya devletleri hariciye nazırları, 
ve ayni hükumetin talebi üzerine ken bugiln Osloda toplanmışlardır. Finlan-
disine yardım etmektedir. Vaziyet diyaya karşı beslediği sempatiye rağ-
bundan ibarettir. Sovyetler ileri aür- Tedbir almak lazımdır. Yerli mü- men Danimarkanın bitaraf kalmağa 

. Bitaraf 

Garp cephe.sinde 
lngiliz krah teftişte .. · 

.. 

dükleq: bu tez ile Helainkideki hüku- karar verdiği söyleniyor. Garp cephesinde Fransız topcuları 
meti tanımamakta olduklarını, bilakis e S Se sel er bile { iyaf /QTl yükselttiler . Paris, 7 (Radyo) - 'ıstokholı:nda Par is, 7 (Radyo) - Garp cephesin- ele büyük keşif faaliyetleri olmuş \'b 
F' I"ndi h "kumeti olarak bınlerce münevver toplanarak hiıku- de teftişte bulunan ingiltere kralı, bu- bunun neticesi olarak iki taraf topçu-

kın da' h. Y: m~§~ 
1 

u d hudud üze- Manifatura ve tuhafiye fiatlerinde ğünde bir toplantı y3parak manifatu- mete bir beyanname vermişlerdir. Bu gün de teftişlerine devam etmiş ve su müdahalede bulunmuştur. 
en 1 un ye erı atın a k b 1 l" ··k ı· · · f' tl · d ·· "l ··k ı· · b d h d ·ı· k' F d k' Leh d b k d ( . d "te ekkil b . F' landi a halk ~u . u u an uzumsuz yu ·se ı~ uzerıne ra ıa erın e goru en yu se ışın se • eyanname e ulasaten em ıyor ı: ransa a ı or usnun aş uman- Lon ra, 7 Radyo) - Harbin baş· 
~~~ mu. § ~r 

1
:; ~ Y iddia ıhtıkar tetkik komisyonunca bazı ma- bepleri üzerinde görüşmüş ve alınacak «Bugünkü devre, İsveç için en müh- dam Sikoski öğleden sonra krala refa- ladığı gündenberi ingiliz donanması 

u :e~. lmevcu 0 ugunu nifatura ve tuhafiyeciler hakkında tedbirler üzerinde durmuşlardır. tik devredir. !sveçin mukadderatı, bu kat eylemiştir. 466 bin, Fransız donanması da 270 
etmHelt~ kı~derk .. h"kA 

1 
k f tahkikat yapılmakta olduğunu yaz- Manifatura fiatlerinde görülen - Devamı 3 ncü Sahifede - Paris, 7 (Radyo) - Garp cephesin- - Devamı 3 ncü Sahil"'de -

e sın 1 e 1 u umet meme e ın mıstık <:::! h · · l k' 'f t t" "k 1. A k'ld d -·ı b k 
b

.. .. k'IA . k 
1 

• ~ · ...,e rımızc e ı marn a ura uc- yu se ış, umumı şe ı ·~ egı , azı ·a- FönDAndöyaya utün teş ı atı esasıye anunun arı carları du··n t k t' t .. d .. ,.. D 4 .. .. hif d . • h .. 
1 
.. k A f • mın a a :care mu urıu- - evamı uncu sa e e -

na ıstmaden ve er tur u anunı sa • 
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.... R' I 
la Milletler cemiyeti toplanarak va-
ziyeti tetkik edecek fakat kendi tezi
ne aadık kalan Sovtet Rusya buna iş-

TEHDiD Asabiyet artıyor. Finlandiyaya Isveçten başka Italyan 
gönüllüleri de mi geliyormuş? 

tirak etmiyecektir. Zaten Sovyetlerin Fı k t A ı b d 
::~:7:~~:.::~;y:.::.:~::·:ç:;::; a a manya, un · a Amerika, Finlô:ndiyaya kredi aca-
:~:::.'b;rbaha •• d •• b.,k.b;.,.y muvaffak alamı acak · · · 
Bununlaberaber~vyetRusya>ı· y cak; /ngılızler de yardım edecekler 

tirak etmi§ obaydı bıle cemiyetin bu · 

mesele hakkında bir karar verebil- Hollanda o takdirde Alman denizaltı la- ------·-------
~esi gen. e imkansızdır. ~aıum 01du- • • •• • • ita/yadan aı·den tavvareler hangı·lerı·d·r? Ame .k ğu veçhıle konseyd~ verı~e~e~ karar- fJila da aynı mukabeleyJ gosterebılır.. fiit T T l • Ti Q. 
ıarın mutebe. r. oıabı~~esı ıçm mev - lılar Rusların os y t d n ,·hr . t . 
cud azanın ıttıfakı ariaı şarttır. Bu- Londra, 7 (Radyo) - Almanlar, bur oldukları bildirilmekte ve İngil- 1 S e e e acını lS l)'OT 
nun temini ise imkansızdır. Sovyet bitaraf hükumetleri lngiltere ablu- terenin, kendi gemilerini teçhiz et - Helsinki, 7 (Radyo) - Harp hali- Cumhurreisi B. Ruzvelt, bu rnünase - nin sevgi ve sı>mpatisini l>ildirmiştlr. 
delegesinin muhalefeti rnevzuubahia kasına mukavemet gösterme) eri için tiği zaman bunu beynelmilel kanun- ne rağmen Finlandiyanın istiklalinin betle Finlandiya Cuınhurreisine bir B. Ruzvelt telgrafmda: 
olmasa bile Sovyetlerin teq'ri altın • tehdid etmektedirler. Berlin, ısralra lara itaatsızhk şeklinde gösteren 22 inci yıldönümü münasebetiyle dün telgraf göndermiş, Amerika milleti- cBu feci günlerin yerini mes'ud 
da bulunduğu malum olan ve bu de Hollandanın ticaret gemilerini silah- Almanyanın, şimdi ayni şeyi niçin Finlandiya hariciye nezaretinde bir r """\ günlere bırakacağını, Amerikanın, si-
fa konsey azasından bulunan Leton· !andırmasını ve yahud bu gemilerin başkalarına tavsiye eylediği so - kabul resmi tertip olunmuştur. Me- Rusya yasi \'e iktısadi müesseselerinin Fin-
ya hükumeti fÜphesiz Sovyetler aley- kafileler halinde harp gemilerinin rulmaktadır. rasimde muhtelif hükümetlerin landiyaya müzahir bulunduklarını, 
hlnde verilebilecek bir karara İştirak himayesi altında sefere çıkmalarını Amsterdam, 7 (A.A) - Hollanda- elçileri arasında Almanya orta Taarruza çoktan netice itibariyle Finland:yanın rahat 
etmiyecektir. Belçika vesaire gibi bi- tavsiye eylemektedirler. Neşredilen nın re.:.mi bir tebliği, Hollandayı ti- elçisi de hazır hulunmuştur. h ve huzura, istiklaline sahip bulunaca-
taraf hükumetleıı'n de Almanyadan Felmenk tebliğinde, bitarafların, caret gemilerini teslih etmek veyahut Finlandip Cumhurreisi, rad- azırlanmış ğmı samimi surette ümi<l ettiğini> bil-

- Devamı 3 ncü Sahifede_ kuvvete kuvvetle mukavemete mec- - Devamı 4 üncü sahifede _ yoda bir nutuk söylemiştiı·. Amerika (Yazısı üçüncü sahifemizde ) - Devamı 5 inci sahifede -



Fık r a ---· 
Neredesin Avrupa 

BAHRİ SAVCI 
Antik devirl~rden biri; Süzüle ·süzüle, ıelen bir zek.i ve hassasiyet 

Avrupası vardı. Bu Avı-upanın tarihlerle ölçülerı yaşı büyüktü. Fakat 
onun ihtiyar dı~ uzviyetinin içinde, en ileri insanlık fikriyatının en 
ge"'ç ve en güzel dinamizması kaynardı, Bu; fikrin, yüksek Gnsanlık 
hayaiyetinin 'Olgun bir ilerleme yolunda yürüyen, Avrupaaı idi. Bu; 
dünyanın diğer kıtaların:ı, manevi varlığı ile bir şeref olan, ideal 

manasında, medeniyet :Avrupau pdi! 

(ANADOT.Ul 8 Kanunevvel 1939 CUMA 

_____ 5~e_lhl--.:..ö 1r_D_a_lhl_ö_O~_o _H_a_lb_a_e~1r_O_e_ır.aMıliliiiü ___ I Kİn~~aü~~~:da 
D l l L • t • Gele ?fer, giden/ar Ankara, 7 (Hususi muhabirimJ> o ap lRUYU cınaye l Denizli belediye rei:i B. İsmail den) - Cumhurrelsimiz, Milli şen. 

Cillov 1staııbuldan şehrimize gel - miz lnönünün, Cumhurrci~i ~ıfatile-. 

Dıvarda "Ah anneciğim, ah ibra· 
him,, yazılı imiş. 

miş Denizliye gitmiştir. Şehrimizde ynh:ıte çıkışları münasebetiyle Knst.a. 
bulunmakta olan Vnrşova büyük el- monuya ilk şeref verrlıklel'i gliııün ;)ıl
çiliğimiz ticaret ataşesi B. Baha Er- dönümü olan 6 K. ·~·:,·el, Kastamonu
ker lstuh bula gitmiştir. !ular tarafından ( İnöniı gUmi) olarak 

kutlanmıştır. Bu mull<. eb U11 ş"hlr 

baştan başa donatılmış, bayr.ım glln
!el'iııe mahsus bir ııes'e içinde tezahOr
leı· yapılmıştır. Şehrin merkezi ~ cdn
de kurulan bir takın üzerini lnoııüniln 

---oo*oo---

Bornova ve Mersinlide 
. •' . 

arazı vergı erı 
Alman - Leh hududunda patlıyan gülle, Varşova ufuklarına doğru 

yuvarlanan tank zencirleri, Atlaa denizinin mavi aularını karıştıran 
torpil kovanı, «Beyaz zambaklar» memleketinin çiçek havaaını kap· 
lıyan barut kokusu; bu, bütün bir ileri idrak halindeki medeniyet Av
rupaamın d"zlerini büktü, onu yere vurdu. 

Maktul veresesioin Vekili, mühim 
bir iddiada bulundu Bornova ve ::\1 ersinlj arazi tahriri ik 

mal edilmiş olduğundan arazi tahrir vecizeleri ~üslemişti. 
Dolaplıkuyu mahallesinde Kaya - için birbirimizi öldürmeğe karar ver komisyonunca takdir olunan kıymet- Dün gece Halkevinde lıini mhtec11-

Büyük kafalarda ve kitlelerin geniş vicdanlarında, ince, inkişaf ia
tihale•:ni yaparak asil bir miras halinde bugüne kadar gelen bu Av
rupa, aoylu bir fikirden mAhrum bir dövüt içinde yıkılıp gidecek mi? 
1914 - 1918 suikasdından bitkin bir ruhiyat; ezsin bir bünye ile yaka
sını zor kurtaran bu zavallı Avrupa, aklın dehıetinden fırlıyan gözlNi 
önünde, darağacına mı çekilmekte? .. Eğer böyle ise, bu hal, yüzümü· 
zün bütün ıinirlerini bir tiksinti ile buruıturan adi bir intihar olmıyor 

ba:ııı sokağında Bn. Hidayeti bıçakla dik. O beni, ben de onu yaraladık. !er hakkındaki itiraz da hitam bul- viz seçkin Kastamuııilinin iştirakiylA 
35 yerinden ynralıyarak öldı.irmekle Kadının elbise ve iskarpinleri kori- muş, 940 ~enesinden itibaren bu iki bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda. 
suçlu yorgancı :\Iehmed Dankanın dorda idi. Ve muntazam duruyordu. cüzü tama aid arazi vergilerinin ye- Kastamunide bİılunmakta olan DahiJl-
muhakemesine dün şehrimiz ağırcc- Maktul veresesinin vekili söz aldı: ni kıymetler üzerinden tahakkuk Vt! ye Vekili B. Faik Üztrak da bulun -
za mahkemesinde devam edilmiştir. - Bn. Hidayet namuslu bir kadı?ı- tahsil etiirilmesi kaı·arlaştmlmıştır. muştur. Milli Şefin hayatrnı Ye ka)ı. 
Bu enteressah davayı dinlemek için dır. ::\lehmedin evine iğfal edilerek g6 Vilayet makamı da bunu tensip et_ ramanlıklarım anlatan hıtRÜr.'er rlh,_ 
pek çok insan, bilhassa kadmlar, türülmüştür Hatta orada tazyık gö - miştir. lı:!nmiş ve milli oyunlar oynanmıştı1'. 

mahkeme salonuna gelmişlerdi. rUnce ve ,fena bir vaziyet karşısında o*o Estonya 
mu? 

Tarihi, rnuayyeniyetçi bir gözle görerek düşünenler «Bu hikayenin 
böyle olmaıı zaruri ıidi, bu, böyle olacaktı; nitekim oluyor I. Bu; kendi 
istikametini kendi çizen dayanılmaz bir akıtın neticeaidir. Bütün tarih 
boyunca insanın kaderini çizen, lıep, böyle akıılarelır. Dünün Avru -
paaı böyle coılnin seller~n birikintisinden ibaretti. Yarının Avrupaıı da 
bu~kü kaynaımanm ukaSJndarı ~lecek bir durulma ile bUllurlaıa -

Celse açılınca şahid sıfatiyle pQlis kalınca kadın bıçakla Mehmedin te-
B. Mustafa dinlenmiş ve şunları söy- nasül aletini kesmiştir. Bu kadının Memur'yet imt:hanları F' ı· d' • h" harbt 
!emiştir: iğfal edilerek eve götürüldüğüne de- Defterd:ırlıkta aylık ücreti 200 lira ın an ıya a ey ıne 

_ ~Iehmed Dankanın evinde Bn. !ildir. Öyle zannediyorum. olan boş buğday koruma vergisi baş girmiyecek 
Hidayetle 1\Iehmedin müteaddid yer- Bunun üzerine suçlu Yekili de söz kontrolörlüğü için bir imtihan açılmış Paris, 7 (Radyo) - Baltık devlet. 

caktır.> Diyebilirler. · 

!erinden bıçakla yaralanmış olduk~ aldı: t~r. l.Hlra~aat e~ecek hukuk veya ik- leri hariciye nazırlnrı, bugün T:ı.Iinde 
!arını öğrenince vazif eten eve gittim. - Zan muteber olamaz. Hükfime- tısad fakUltelerı mezunları arasında toplanmışlar ve umumi vaziyet etrn· 
Evde oda içinde ikisi de ağır yaralı tin memurları burada şahidlik etti - ayın 25 inci günü defterdarlıkta im- fında müzakerlerde bulunmuşlardır. 
yatıyorlardı. Kadına: ler. Kadının ve Mehmedin neler söy- tihan açılacaktır. ~füzakerelcrin, yarın da devam ede-Fakat hayı't! .. Biz itidal atmosferi içinde dinamixminin aırrını yaka

lıyan normal inliiıafan medeniyetine inanıyoruz. Şimdi de böyle bir z~h
niyetle aonıyoruz: Düıünce "e hassasiyet imtizacında özünU bulan ka -
faam •• ruhun Avnapaaı neredeıin? Bu aebelik .. ncılarından aonra 
bi&e ne dojuracaluııı? 

- Seni kim vurdu? lediklerini anlattılar. Ortada bir de İş bankasının muhtelif şubelerindt! ceği söyleniyor. 
Diye sordum. mektup vardır. Bir faciayı başka şe- çalıştırılmak üzere lise mezunların - Haber alındığına göre; Estonya 
- Ben emrettim Mehmed beni kilde ağırlaştırmakla ne kazanacak- dan imtihanla 15 memur alınacaktır. hükumeti, Rusya ile müttefik olduğu 

vurdu. Dedi. l\Ias~nın üzerinde bir !ardır? Bunların imtihanı da ayın 20 inci çar halde, Finlandiya afoyhiM harbe ~il-
mektup vardı. Onu bana gösterdi. Maktelde Bn. Hidayetin bir el ya- ş~mba günü İzmir İş ban_ka~ı ş~be- rüklendirilmeği kabul etmiyecektir. 
1\f üddeiumumt gelinceye kadar hi - zısı vardır. Dıvarda (Ah anneciğim sın de yapılacaktır. Ecnebı dıl bılen- K" ·· 'd.. d ··? 

"Pravda,, nın yazısı ' 1 t 'h d'l kt' ım o ur u. tlise yerindeki delillerin kaybolma - ah İbrahim) kelimeleri vardır. Bu er ercı e 1 ece ır. 
masına dikkat ettim. Bu mektup, yazıyı Bn. Hidayet, vakadan evvt!l -=+:..::-
müddeiumumiliğe hitaben yazılmış- yazmıştır. Birbirini öldürmeğe karar Bazı iJaç'ar için 

I•Stanbulda faaliyette bulUllall bir tı ve muhteviyatı, biribirini öldür - verdiklerine bu da ibir delildir. Mah- Sıhhat ve içtimai muavenet Veka-
meğe karar verdiklerini bildiriyor - kemece dıvardaki bu ya.tı tetkik edil- Jeti harp hali sebebiyle stokları azal-

Al • ı· b f du. Davacı vekili, Bn. Hidayetin man sin, müddeiumumiye hitaben yazılan mış ve bir kısmı da tükenmiş bazı i-man a ıansı var ga ı a. .. to ve ayakkablanm ne şekilde gör - m.ektupdaki yazı da tetkik edii .. in, i- ]açlar için eczahanelere ve ecza de-

Herlin, 7 (Radyo) - Nevyorktaıı 

haber veriliyoı·: 
Alman konsoloshanesi rnerrıurların

riı.n Valter Hungenburg, ikametga 
hının kapusu önünde ölü olarak bulun
muştur. Ölünün kafası parçalanmış 
ve kendisi kanlar içinde bulunmuştur. 

l' akit refikimizden: kazanpıadı, kaybetmedi. Şunun için: düğünü sordu. Polis B. Mustafa: kı yazının ayni olup olmadığının tes - polanna bazı ;;ualler tevcih etmiş-
Dün, akşama. doira, gazetemiz icla- (Tan) bu yazıdan bir Türk, bir h- - Manto koridorda ve askıda idi. bitini rica ederim. Ayni zamanda ge- tir .• rnstahzarların İngiltere, Fran- Iran - Rusya 

resine beş on matbu varaka getirip tanbul gazetesi olurak şüphesiz müte- İskarpinleri de muntazam çevril - rek Bn. Hidayetin, gerek Mehmed!n sa ve Amerikadan celbi muvafık gd- Tahran, 7 (Radyo) - İran harici-
bıraktılar. Başlık yerlnde (Deutsche essir olmuştur; fakat bir tek memnun nıişti. Sonra şnhid olarak komiser elbiselerinin de mahkemece celbini rülmektedir. Bir kısım ilaçlar da ye nazırı ile Rus sefiri arasındn Ha
Botschaft - Pressedienst) kelimeleri ve müteşekkir olacak gazete gene - lıu muavini Bay Sırı-ı dinlendi ve şu isterim. Bu elbiselerdeki bıçak yara- Sovyet mem1eketlerinden getirtile _ zer denizinde balık avcılığı için bir a11-
yazılı bir etiket yapıştırılmış. (Prav- makalenin başlıca kendi aleyhinde izahati verdi: larının vaziyetj tesbjt edilir$e yara- cektir. Bu ilaçların hususiyetleri, ec- !aşma imzalanmıştır. iki taraf, reni 
da) nın 14 ikinc.lteşrin 1989 sayısın - yaıdırıldığı - o gazete olmalıdır. - Yaralı l\Iehmedi, evinde gör - !anmanın nasıl vuku bulduğu anlaşı- za depoları tarafından doktorlara bazı anlaşmalar için müzakerelere de-
dan tercllme edildiği kaydiyle uzun Bugüne kadar arkadaşımıza çat · düm, \"akanın nasıl olduğunu sor - labilir. bildirilecek, bir kısım ilaçlar da yer- vanı etmektedir. 
bir yazı. Altında (D. Q:;sipoff) adı.. mak Jstiyenlerfn dfline doladıkları bir dum: Hastanede Bn. Hidayetin yaralan- li :terkiplerle hazırlanacaktır. E k" It r h . J • 

Bu yazı daha çok (Tan) .arkadaş;- de Sovyet bağlılığı idi. Bunu Sovyet - Bu kadınla sevişi~Tuz. Birbiri- na aid bir de tabela vardır. Onun da _ • S l a yan mu arı~ erı 
mızı:q RJ.;sları 1'11emnun etmemi§ gö- p,arfisi~hJ b?lŞ gazet~~ine tekzip ettir- mizie bire memiz imkan olma 1 1 cell..ıini ri 8 d rim. Burada tetkik o- tabelfi1nrın celbini, gelmiyen Şahid ~~ma, 7 .. (Rady,o> - B.aşvekil Mua-
. · t 'tti u t" 1 h- . .,_ "d f ı. Junsun S dk E . .1 b' solını, bugun eskı muhanplerden mü-

rilneıı ne.ar ;v.ıı ına. aı r. meıu 1111.N> ıy o Qn u~·.ıı" mu a ~ ..-uv- _ ' · ı ı ve mme ı e ır doktorun po- . . . . 
"'--ü · ası tanı tab k · ti · · t Al n1 ı· d · · 'I hk h • · 'k . . . teşekkıl bır heyetı kabul etmış ve uzun ~~u;. menın ına mu a a- \e nı ış e gene ma arın e ın en ile oynamaktnn ve kullanılmnk ı.stenı- ... ı a eme ey etı, ı ·i taraf aYukat lı.:5 vasıtasıyle mahkemeye celbıni ka .. . . 

t · · ı fi tü dek" d e- 1 ı s · ek h klod . . . 1 k 1 ·dd 1 d'I kl . . . muddet konuşmuştur. E..;kı mu1rnrıp. ı ıçın y:a nız s n ı amganın m a mı~ o uyor. evmm a ır. len silahla kenı.lı kendını yara ama - arının ı ıa armı ve ı c ermı dın- rarlaştırmış, Muhakemeyi önümüz - .... . . . 
1. t l k~f· ö dik· h n· 1· B" ··te · · T" k · ler vatanın rnudafansı ıçın hOldlme-su ıye a masını • ı g rme ı • c as- ıze ge ınce: ız mu esınz. ur· ttı.n başka bir mahiyet almaz. ledıkten sonra ha fanedeki mufassal deki cuıııa gününe bırakmıştır. . ' . . . . .· . .. . 

relin~ çektikleri arzulara sanu?~a ve tsta~bul matbua:mm hatta bir kı~- Muharrir Sovyetlerin bitaraf kal- 00 :~. emrını bekledıkler ını soylemışler-
kendı1er1 de inanmaktadırlar.. Gıbı mına ilHle müteveccıh olsa bu kabıl malarından bu Türk gazetesini pek T •• •• ı ı f • 
cU~lerer var ki manası~ı cümleler s~y müphem _is~atları he~. red, hem tashih öfkelenmiş göstermektedir. Niçin öf- utun er norma ıya t- A'manya- lta'ya 
lemıyor, siz onlardan bır şeyler sezın- etmekle ıktıfa edecegız. kelensin? Biz muharip değiliz ki? .. 
ı ı k Roma, 7 (Radyo) - Birkaç gOn-
iyorsunuz. Makale üzerinde ciddi bir Alman propagandası fos ovalı mu Türk gazetelerinden her hang· biri ı ı t ı k denberi burada bulunmakta olan Al-
k~nuım& aslını k~ndi ~~zlerimizlc har~re i ta_~bul~a bir matbuat paz:rı bugiinkü harp vaziyetinde Sovyetierin ar a sa } aca manya mesai nazırı doktor Ley, bugün 
gordilkten sonra caız olabılır? oldugunu soyletıyor. Bu muharrıre bitaraf kalmasına eleği . Sovyetleı gı-

So 'llf sk p mn • ti b matbuat mümessillerine heyanatta bu nra .ı.• o ovada çıkan ra\da ga- göre .1.•urkiyenin yeni \'tmye , ir kı- bi bitaraf kalmış olan Türkiyenin bu 
b b' lunmuş ve italyan ttoı;tluğanun, Al. 

zet.esinin ir Türk gnzcte .. i ve bir cUm sım (?) Türk matbuatının ır paza- vaziyetine bakıp tn ke11disine öfkele- Bazı yer erdeıı ıskarta ş"ı ka" yet11 erı· . . k li ld • 1 
1 • b. .1- var manya ıçın tymet o uguntı süy e-
esıne göre ır kısım Türk gazetesi, ra, bir şark pazarına ıinkı.ap ıetmes· nenler görülmesine kızar: • 

h L.._ b 1 d O b mişt ;r. aı..UA azı ifade erine göre de :stan- şeklin e tecelli etmi~tir. yle ir Pa- Almanların iki askeri miittefiki B \ hk• k d · ı ~ 
bulun bütün Tilrk gazete erı aleyhinde zar ki orada vicdanlar satılık bir me- Almanlaı·ın giriştiği bir harpte bita ~ un ar ta l e l l yor Dük dö Vindsör 
yazdığı bir \-azıyı Berlin tcşkilahnın ta haline konulmu tur. Öyle bir Pa- raf olabilh•or <'la ingi!izlcrin bir n:;ke- Tütün piyasası normal satışlarla mliba.rna edilmektedfr. Alı.1kadarlıı- Pari , 7 (Radyo) _Dün Dö ,.!rd-
1stanbul ajanları ne diye çoğaltıp öte- zar ki doğruluk kaideleri orada sa 1~::ı rl müttefiki ingilizlerin tutuştuğu devam etmtıktedir. Dün, piyasada rm teminatına göre gerek Amerikan SQr, bugtin ingiliz .ıutnatını tefti~ et
ye beriye dağıtıyor? Sovyetlerin pro- çıkarılmıştır. Öyle bir pazar ki orada h~rpte neden bitaraf kalmanın, bita- en·elki güne nazaran daha hızlı ~a- fütün kumpanyaları, gerek milli şir4 miş ve askerlerle temııs ederek, lıtltün 
paganda işlerini istanbuldaki Alman- halk dolnndırılmaktadır. raf kalıp harp ateşini tahdit etmiş ol- hşlar yapılmıştır. Piyasanın ilk gü- kPt ve ticarethaneler, fiyatları dü - ihtiyaçlarını sormuştur. 
larla birleştird lerine ihtimal \"erme- Bu hüküm ister Alman, ister Rus manm takdirini kazanamıyor'? nünden dün ak11amn kadar satılan -.iirme"'i düşünmemektedirler. Yal -

"l "l~ OOOOD 

yh~; fakat Sovyet matbuatı ile Türk kaleminden çıksın, derhal reddolunur. Biz Türk gazeteleri, Sovyetlcri yal- tütün miktarı dokuz milyon kiloyu nız bazı yerlerde fazla ıskarta çıka
matbuahnın arasını açnrnkta bugünkü İstanbul bir Avrupa şehri ve Türkiye nız bitaraf bilmiyoruz, daha ileri gi- bulmuştur. Dün Amerikan tütün kum rıldığındun şikayet edildiği için ala
harp Almanyasının bir faydası olduğu bir Avrupalı devlettir. Burada bir derek bitaraf kalmaları lazım geldiği- panyaları mübaaya memurları, pi - kadar makamlar, tahkikat yapmakta 
na ihtimal verilebilir Ye bu ihtimalin matbuat pazarı yok, burada Türk ~ ııin sebeplerini bile pek iyi anlamışız- yasadan mühim miktarda tütün al - dırlar. 
tercüme flzerine müessir olması da Sovyet dostluğunu istiklal sa Yaşları- dır: Dost komşumuzun bugünkü keneli mış ardır. Bunun birbuçuk milyona Temas ettiğimiz tütün ticaretha
ha.tıra gelebilir. Kendi hükrnOmüzde nın en önde gelen bir siyaseti olarak hareket serbesti inin ;rardımcı.,ı, Al- yakın olduğu öğrenilmiştir. Tütün fi- neleri, piynsanın normal devamına 
acele etmek istemiyoruz. gilden bir millet kilrsüsü ,·ar. Ne Tiirk, manJarla ingiliz ve Fransızların biri- yatlarında dilsüklük yoktur. Bilhassa mani olacak hiçbir sebeb mevcud ol-

Şimdilik muhakkak bir cihet \'ar: ne İstanbul matbuatından tekini, de- birlerinin yakalarına sarılı'p kalma.- iri kalite tütUnler, çok iyi fiatlarla madığını ve fiyatların da düşmiyece
Böyle bir Moskova makalesinin İst:ı.n- lilsiz vesikasız, isnat1ara maruz kıl- larında Sovyetlerin bitaraf durması satılmaktadır. Kalite itibariyle. iyi ğini bildirmişlerdir. 
bulda neşri ile .Alman propagandası mak, Türk gazetecilerinin izzetinefsi değil midir? olmıyanlar ise tabiatiyle daha ucuza 

••~JSLAM TARJHJ~ • vip tanıyan ve hakikaten emniyet• 

1 1 
şayan olan §Rhsiyet ve ailelerden 

Hz. Muhammed başlıyarak dinin nüfuz ve intişar hh 
kasını genişletmeğe karar vermişti .. 
Fakat evvela nereden başlıyacakh? 

w y AZAN: M. A vhan ... ---· Dl!şündü ve knrarmı verdi.. 
Hazret Ebu Bc>kir Sıddıktan ! .. 

--85- Sukuukazda Hazret Hatice namına Zaten aralarındrt kadim bir do~t-
- Sen de evHidım dedi- amcazade- satın alınarak Peygamberin evine ge- luk vardı. Dine, ahlakıyat ve içtima-

ne uyacak insanların birincisi olmak- tirilm 'şti. Hazret Hatice onu fahri iyata dair birçok mübahaseler yap _ 
tan çekinme ... Bu dine gir. Allah sizi ... Titekim, babası biUihare kendisini mışlar ve daha pek çok evvel; put_ 
taklasın ve müdafaa etsin. bulduğu hnlde Zeyd; Resulü Ekremi !arı tanıyan, insan mefhumunu taş , 

Bunu m"'tenkip kendilerini orada. bulduğu halde Zeyd; Resulü Ekre - ağaç gibi nesneler önünde zelil mev
bırakarak ayrıldı. ılu suretle Ebu Ta- min evinde kalmağı tercih etti: kilere sokan. tevhidi inkar eden mez
lip yeni bir dinin intişar ettiğine va - - Benim anam da sensin babam hepler değil, esaslı ve hak bir dine 
kıf olmu ve bu dillin de kendi ye - da sensin! ihtiyaç olduğunu müşterek~n görüş _ 
ğeni tarafındnn n edildiğini, ikin- Dedi. Çünkü Hazret Peygambere milşlerdi. 
ci müsl'Um:ın olarak kendi çocuğunun karşı derin bir merbutiyet ve mubah Hazret Ebu Bekir de bu hallerden 
mevki aldığını öğrenmişti. beti vardı. Aralarında yaş farkı da çok mütenefffrdi. Putlara tapınmak-
Haneı saadette; bir de Zeyd var - fazla değildi. Resulü Ekrem ondan tan utamyordu ... 

dı. Evvelce ~ azdığllnız veçhile Zeyd on beş yı..ş büyUkto. Bilahare isJam Hazret Muhammed deruhte ettiği 
Harise na'mında bir şahsın ofifo idi. oı dusunda serdarl1k edt.:n Zeyd Haz- vazifeyi Hazret Ebu Bekire anlatmak 
Bir harpte -e ir olsrak alınmış ve ret Aliden sonra ~Ifü•1 ·manlığ:ı gi - ve tline davet me-elesini ununla gö _ 
kainata hibe, Resulü Ekrem de azad rerek üçilncülilğU almıştı. rüşmek için; bir sah gecesini intihap 
.. tmiş ve e\' idlık Q.dinmişti. Hazret Muhammed kendisini se - etmişti. Güzel bir tesadüf. 

Ayni gece; Hazret Ebu Bekir de girmiş bulunuyordu. 
endi evinde otururken; Resulü Ekrem; yeni vazifesinin 
-Ne olur? ... Hak yolu gösterecek bu ilk ve parlak muvaffakiyetinden 

bir zat çıksa da bize rehberlik yap- vicdanen ve kalben derin bir zevk 
?-a... duyuyordu. Çünkü Hazret Ebu Bekir 

Diye söyleniyor ve; yüksek ve temiz bir şahsiyetti. Ayni 
- Gideyim de şu düşüncem etrafın zamanda zekı idi. kudretli idi. Sıra

da Muhammedle görüşeyim. Çünkü sına göre mülayim ve halim, sırasına 
o hem emindir. Hem de akıllıdır. göre de şeci ve metindi. 

Diyordu. Hazret Ebu Bekir kalktı, Hazret Ebu Bekir: Kureyş sülalc-
Resulü Ekremin evine gidecekti. O sindendi. Beni Tiyen kabilesine men 
dakikalarda Fahri kainat da evinden suptu. Servet ve saman sahibi idi. o. 
çıkmış, Hazret Ebu Bekirin hanesine nu herkes tanırdı. Şerefli, faziletli 
gidiyordu. Yolda karşı karşıya gelin- bir sima olarak kııhileler içinde işti
ce, bu tesadüften ikisi de memnun ol- har etmişti. Ticaretle de iştigal etli -
dular. yordu. O zamanki erveti tahminen 

Resulü Ekrem, ilk müsafahayı kırk bin dirhem altındı. Binaenaleyh 
müteakip bir vesile ile insanları di - böyle nüfuz ve karcktcr sahibi bir 
ne davete memur edildiğini anlattı. insanın müslümanlığa girme.=:i; elbet 
Ebu Bekir; kendisini heyecan ve se- te ki henüz nüve halinde bulunan 
vinçle karşıladı: isliimiyetin maddi ve manevi kuv\•et-

- Beni -dedi- herkesten ev\'el be- lenmesi namına guruı· ve iftihara de-
ni davet et. ğerdi. Nitekim Ebu Bekir islılnı di -

Filhakika biraz sonıa Hazret Ebu nine girince kendisi gibj hak dini n-
Bekir de ilk Müslümanlar arasına rıyan ve putlara iı.ı det hayatından; 

Hak reJ. 
Gaziler caddesinde Ahmed kııo;ı 

Hatice, marangoz .Mustafa ve karısı 
Haticeye gebebsiz hakaret etmiş+!r. 

Karşıyakada Kem:ıipa-şa caddesin
de yogurtcu Sakıp · eMu-tafıı h...-
ga ederek birbirini tahkir etmisler -
dir. Suçlular tutulmuş adliyeye v~ -
rilmiştir. 

mevcud mezheplerin bozukluğundilıı 
ve akla, mantığa uymamasından mü~ 
teki olanların nezdinde teşebbüslere 
girişti. 

Ev\'elce de yazdığımız veçhile dört 
yahud be§ Hanifinin yetiştirip ken -
dilerine mevcud batıl din \'e mez -
hl..plerin iç yuzlerini açtıkları bazı 
zevat: Hazret Elıu Bekirin tec:ebbOsü 
He isUim dinini kabulde gecikmedi-
ler. 

Bunları~ başlıcaları; 
Hazret Q.,man, Hazret ZObeyr, 

Hazret Abdurrahmah, beni Avf. Sa
di ibni Vekk, s, Ha t Talha. Ebu 
Übeydet ibııi Cerrah, Abdül Esedin 
oğlu Ebu'Selme, Erham Osraanın oğ 
hı .:'lfozun i<li. 

.M. lUm olduğu veçh'1e E·•zret 0-;
man Peygambel'in drı adıdır. :Cvve
lfi Rukiyeyi. onun vefatı üzerine "Onı 
mu Gtil timü almı~tır. Ayni zamanda 
üliile itibari\· Rec;ulü Ekremin ü-

lale in '1"'€1' 1 r h'l,·iık nr>rle ... · 
_ bdi :.\Ienc.ftır. J.Je, am eCl.!Cek--
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Finland~;a -~~;;e:e~ · ' ·· - - "' ~ "' İ<astam~~~CI3 ' · ~-
si ve Milletler yeni hastahane ~ ~ ( 

Cemiyeti T •• k • it 1 B 1 k 1 Dahiliye Vekili iki ~ 
::ı:r;~~::~!:~~~~·~~::~:.-:. . u r 1 ye - a ya ve a an ar v!:ı:;;~;:~r€.l~:!.e:;b:: i 

Bu nokta hiç şüphesiz Milletlerce· lt ı t ı • • t kl • t yeni Kastamonu hastahanesini açmış, 
miyeti mekanizmasını tahrik etmiş I~ a yan gaze e erının yap ı arı . neşrıya irad ettiği nutukta, Milli Şefimizin, 
olan Finlandiya hükumetinin de ma- devlet reisi olarak ilk defa Kastamo -

lumudur. Esasen farzı muhal olarak T k B ) k J R f d J k h h · • b•' nuyu ziyareti gününün İnönü günü o-
konseyde ıittifalu a.ra. temin edilse ve ür İ)re ve a . an ara usya tara ın an yapı aca e:r angı ır ıarak tertibi sırasında bu hastahane-
sovyet Rusya aleyhine bir k a ra r sa • 1 1 . . k ı 1 nin açılmasının da düşünülmesini tak-
dır olsa bile -ltalya aleyhindek i tecavüze ta yanJO SeyJrCJ 3 amıyacağlllJ yazıyor ar dir1e karşılamış, Milli Şefin, Kasta-

zecri tedbirler misa li gözönünde b~- Paris, 7 (Radyo) - İtalyan matbu- toplanmıştır. Toplantıya, faşist parti- karşısında italyanın bitaraf kalmıya- sözlerine cevap vermiştir. m.onu.lulara selam, muhabbet~erini ~il-
lunduğuna göre - bunun tat bık atı; italyanın, Balkanlardaki statüko- sinin müessislerinden olan 27 aza işti- cağını ve diğer devletlerle bu taarruza Paris, 7 (Radyo) -- Taymis g:ı.ze- dır~JŞ~ bundan ze:'k duyd__ugunu söy-
mevkiine vaz'ı kab~,1 ol~ıyacakt~. nun değişmesine hiç}:ıir zaman rıza rak etmiştir. Meclis, beynelmilel vazi- mukabele edeceğini kaydeyfomektedir- tesinin hususi muhabiri bildiriyor: lemış, ımparatorlugun ~çtıg·~ boşl~kla-
~aten maksad da ~oyle .bll" karar. :t- göstermiyeceğini ve Rusyanın TLlrki- yeti ve günden güne nezaket kesbeden ler. · :ın peyde~pey Cu~hurı:et ıd~r~sı ta-
tihaz v~ o~u ~atbık ~u~ rmek degıl, yeye veyahud BalJrnn devletlerinden hariei meseleleri, Finlandiyndan sonra Polonyada üç aydanberi hüküm sü- 1 afı~d~n kapat.ıldı~ıııı s~yJemı~tır. 
fakat Fınla~dıya lehın~e ve Sovyet herhangi birine yapacağı taanuzdan Rusların Balkanlara muhtemel bir a- Roma, 7 (Radyo) - İtalyanın Va- ren açlık, bir asırdanberi görülmemiş- "\ e~ıl, b~l~d~yenm zıyafetmde de 
Rusya aleyhınde tecellı etmekte 01 • italyan menafiinin haielrlar olacağı ci- kınım tetkik eylemiştir. tikan sefiri Dino Alfiyeri, bugün Pa- tir. Gıda maddeleri azalmış, stoklar beledıye reısının nutkuna cevap vere-
d~ğu aöz g~türmez b~r h~k!kat . olan hetle kat'iyyen seyirci kalamıyacağı- pa 12 inci Piyu tarafından merasim- kalmamış, sanayi müesseseleri ve bü- rek Kast~mon~luların, mili~ m.Ucadele-
dunya efkarı urnumıyesının bır de- nı yazmaktadır. Roma, 7 (Radyo) _ Fransız mat- le kabul edilmiş ve itimatnamesini yük ticarethaneler kapanmıştır. Şehir, de, Ebedı Şefın etrafındakı hızmet ve 
fa da en seli.hiye ttar mümea~ller ta- Roma, 7 (Radyo) - Faşist yüksek buatı; italyanın siyaseti etrafında vermiştir. Papa, italyanın takip ettiği baştan başa bir harabe halinde bulun- ~ahram~nlıklarını tebarüz ettirmi~ -
rafmdan Milletle r cemiyeti kürsü· meclisi bu gece saat 22 de Venedik yazdığı makalelerde, Balkanlarda vu- siyasetten ye harbe iştirak etmeme- makta ve umumi vaziyet, hazin bir t~r. Vekıl buradan Çankırıya gitJ:ıı~ 
aünden ayni §ekilde tekerrü rüne b ir sarayı~da ve Mussolinin riyasetinde kubulacak herhangi bir Uus taarruzu sindı.!n memnuniyet gösteı·erek, sefirin manzar a teşkil eylemektedir. tır. .. '\ ~ 
vesile hazırlamaktan ve Helainkide-
ki hük\imetin meşru F inlandiya hü -
kiimeti olduğunu bütün aza devlet 
murahhaslarına b ir d efa daha tas-

Mill i Şef Askeri hey' etimiz Başvekilimiz Sıhhiye Vekili 
Meb'uslara ziyafet Ticaret Vekilile konuştu Zelzele mıntakasında 

d ik ettirmek ten ibarettir. d f l stanbuJ, 7 (Telefon!a) - Başveki- tetkik/er vaptı 
Vakıa Ar jantin vesaire gibi bazı ver i er . Londradan döndü. " Alınacak as· limizB. RefikSaydam, bugi.inticaret Ankara, 7 (Telefonla) - Sıhhat 

cenubi Amerika h ük umetleri Sovyet İstanbul, 7 (Telefonla) Milli vekaletine gitmiş ve vekil B. Nazmi Vekili Erzincan ve Tercanda zelzele 
Rusyanın Millet ler cemiyetinden ih- Şef; bugün Çankaya kö~künde mebus- keri malzeme İesbit OiundU Ve Topçuoğlu ile bir ·müddet konuşmuş- mıntakasında tetkikat yaparak Erzu-
racını talebetmekte ve bu hususta ıi- !ardan yirmi kişiye bir ziyafet ver- tur. ruma gitmiştiı·. 
yaaibircereyandabıi hazırlaınıyaça- ınişlerdir. Bu ziyafetler, bugünlerde anlaşma imzalandı Al Vekil, evleri yıkılan halkın çadır-
hşmakta iseler de bunun da ameli tevali edecektir. . ma n larda oturamıyacaklarını görmüş, mu. 
b ir netice verebileceğine ihtimal ve- B. Necmeddin Sadak İstanbul, 7 (Telefonla) - Londra- kilde anlaşma yaptık. sefarethanesı· vakkaten iskan için derhal zeminlik-

ya giden askeri heyetimiz, bugün dön- Dost ve müttefik memleketlerde or-
rilemez, Uf l . d L.. k ,.. b l ler inşasını Hilaliahmer umumi mer· 

• . d us a· r sosyetes· n e nü u· rnüştür. dumuz için derin bir itima<l es en-Milletler cemiyet i ıçtımaın an M b kezine bildirmiştir. 
maddi h~çbir net ice çıkmasına inti- metimizi temsil edecek Heyet reisi general Kazım Orbay, mekte ve hayranlıkla bahsolunmakta- atbuat ÜrOSURUn Evvelki gece 1,20 de Dikilide hafif 
zar etmemeJiyiz. Bugünkü §Bl"tlar al- - Uluslar ŞU beyanatta bulunm~lŞİlll' : .. dıı·. bir "marifeti bir zelz ele o]muştur. Yeni hasar yok 
tında oradan çıkabilecek yegane §ey, İstanbul, 7 (Telefonla) - Londrada askerı malzeme muba- Menemencioğlu on güne kadar d<>- t 

4 • k b k b" sosyetesi içtimaında, hükumetimizi yaasiyle meşgul olduk. Alınacak mal- necektir. Riyasetindeki heyetimiz, ya- . İstanbul, 7 (Telefonla) - Alman ur. 
platonık beş on nutu tan at a ır- d . A hh B -N dd" f B l / 

aımı mur~ asımız. · .e~me ın zemenin miktarı tesbit ve cinsleri ta- pılacak anlaşmanın mali ve siyasi kı· se arethanesi matbuat bürosu; Sov- a an Vapur ar 
şey olama zHamdi Nüzhet ÇANÇAR Sadak temsıl edec~ktir. ~endısı , bu ak- yin olundu. Bu husustaki mukav~leyi sımlariyle me$guldül'.» Y~~lerin Pravd~ ~azetesin~n (Tan) ~a ? slo, 7 (A.A) - 1024 tonilatoluk 

şam Cenevreye gıdecektır. imzaladık ve Fransızlar)a da aynı şe- dıger gazetelerımız aleyhınde yazdıgı Prımule Norveç vapur u Pazartesi 

r ,.. d . ' Zavallı Melek verem- oo m.~kaıeyi. t:ksir ede;e~, matbaalara günü öğleden sonra şimaı denizinde 
F elaketze e kar· d 'd.. ı· ·ı · . 1 . gondermıştır. Bu çırkın propaganda bir infilik neticesinde' batmış ve mü-

. ~n ö u ngı iZ gazete· erı hakkında müddeiumumilikçe t ahkikat rettebatından sekiz kişi ölmüştür. 
deş l ere Y ardtm ! stanbul, 7 (Telefonla) - Muhlis yapılmaktadır. Londra, 7 ( A.A) - 3984 toni~lito-

K Sabaheddinin kızı ve şehir tiyatı·osu . M • v J luk Yunan P aralbos vapuru Tımes 
Ankara, 7 (Telefonla ) - ı.zı- Ik 1 1 en emencıog u 

lay cemiyeti merkezi umumisi, ev~ artistlerinden Bn. Melek Veremden Lord Çörçilirı beyanatını a iŞ ıvor ar n?hri mansabında dün akşam bir ma-

E . al 1 ölmüştür. . .t y eme1'-i. İngiliz Malı.ye Na- yıne çar parak batmıştır. Kumandan-
velce Tercan ve rzmcan Zç; ze e H •• J ·ı· . •ıı • M t..o G d• d•g>J • haber ı5 . la iki makinisti öJmüştür. Geminin 
feiaketzedelerine ilk yardım ol- Ur ngJ iZ mı ıetJ ances f'-'r ar J.Ya. 010 ver } } .. . . Zlrl ıle beraber yed.i . geri. k. alan 22 kişilik mUretteb.atı bi.r 
mak üzere 1500 lira ile 300 çadır 

G d . . ,. Londra, 7 (Radyo) ~ Dün, Çorçı- makta devam ediyor. l~ord Çorçılın Londra, 7 (Radyo) - Şehrımızde İngılız vapur u tarafından sahılde b1r 
ve bir müfettiş göndermişti. Bu - ôster ığı UmUml lin irad eylediği nutuk, gazetelerdu gösterdiği rakamlar ve zikrettiği vn- bulunmakta olan Türk murahhas he- şehre çıkarılarak burada hastaneye 
gün de telgraf havalesiyle 6075 k · 
lira göndermiştir. hareket Ve ay naşma müttefiklerin nihai zaferlerinin mu - kıalar, istikbale emin olar.ık bakmak yetinin reisi B. Numan ~I~nemencioğ- yatırılmıştır. Parallos vapuru Anver! 

· . vaffakıyet sebeplerinin parlak bir te- için kafidir. lu, öğle yemeğini bugün ingiltere ma- ten mal almış, Pireye gitmekte idi. 

D animarka 
bitaraf 

Londra, 7 (Radyo) - Dommyon- . n·~ f t l ·11 ti ı· c · L d (R d ) p · zahürü olarak karşılanmakta ·«Vazıfo- ıger tara tan gaze e eı·, mı e er ıye nazırı on Sımonla beraber ye- on ra, 7 a yo - azarte;;ı 
lar nazırı Eden; Avam kamarasının .. . t· . ~ · t' , 1 R · t' .... A t h k t d "'!'..' ı .. _ ni yap hiç.bir şeyden korkma:. cum- cemıye mm yapacagı ıç: ıme.tar ,ı mı- mış ır. gunu nvers en are e e en ~ e e-
bugünku toplanttısılnda 

1
; beylanat_t~ lesi teb·arlanmaktadır. yanın, Balkanlar ve bilhassa Roman- menk bandıralı 8100 tonluk Koban-

bulunmıış Avus ura ya, \.anaca .yem - .. . . ht 1 b' h k · V / 1 ' bA Af .k . ht Deyli Telgraf diyor ki : ya uzermdekı mu eme ır are etı- ı a an. doni vapuru Manş denizinde torpile 
B f 1. · h "f d Zelland ve cenu 1 rı anın mu e- B h · · ı · · ·· 'd l d d"kk tl · · · · l ı· K k b' t ht lb k' t - aştara ı ıncı ıa l e e- . . .. . . 

1 
k __ a rıye amıra ı, ıyı rn.UJ e er ne e ı a erını çevırmış en ır. openhag, 7 (A.A) - Danimarka çarpara veya ır a e a ır ara-

. t' · bawl d G .. .. 1.. Iıf yerlerınden mutemadıven ge en ı . . . . . .f . M t G d' t · ·· . devrenın ne ıcesıne g ı ır. oru u- · 
1 

verdı. KraJıyet bahrıyesııım, vazı esı- ances er ar ıyan gaze esme go- aıansı dün Danimarkanın üzer inde fından batır1lm1ştır. 
yor ki, Sovyetlerı;ı karşı vaziyet almak taat. v~ t~yyarelerden . bahseder~ c ni tamamiyle yapacağı hu :r.utukla s;ı.- re, Rusya, Finlandiya harbirıin netice- - yabancı tayyareler uçmadığını bil . 4 bin tonluk Yunan P aralos vapu-
\'e bu tazyikı durdurmak için bir haçl~ demıştır kı: . , bittir. sini almadan Balkanlarda harbe giriş- dirmektedir. ru da Taymis neh ri mansabında ma· 
seferi lazımdır. -. Bu u~umi h~reket, h~:: .b!~ mıJ- Deyli Herald yazıyor: !miyecektir. yine çarparak batmıştır. 

letın devletıne karşı besledıgı ıtımad - İngiltere, deniz haı·bini kazan- LavdoneT Kostümlü balo 
R · ve sevgiden doğan kaynaşmadır.» . oo------- T 

U sya Eden, bütün dominyonların gön - Şeref ine resmibabu [ Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz· 
Taarruza çoktan derdikteri kuvvetlerle tayyare filo- V:Ugos/avıva/·z gençler den - sayın bayan t nönünün yüksek 

}arının, biribiri ardınca cepheye git- I l J . Moskova, 7 (Radyo) - Vukubu- himayelerinde Cumartesi akşamı ço-
hazır/anmış · mekte olduğunu i1ave eylemiş ve al- " • k . ... lan davet üzerine buraya gelen Es- cuk esirgeme kurumunun senelik kos-

Helsinki, 7 (A.A.) - Burada .bil- kışlanmıştır . . Ebedı Şefın mezarına onmak uzere tonya eı·kanı harbiyei umumiye reisi tümlü balosu ver ilecektir. 
d d 1 8 t p k' d A' g-eneral Laydener şerefine bu , geee G h • d 

dirildiğine göre hu u tta ö en ovye orte JZ en ayrı an ıman Kral Aleks.~ndrın mezarından . bir resmi kabul yapılmıştır. arp cep esın e subaylariyle küçük subaylarının üze- .1 . n 
rinde bulunan bazı vesikalar Finlan- gemı en • d•ı r . .., "'\ -Baıtarafı linci aahifede-
diyaya karşı tecavüzün evvelce düşü - Londra, 7. (A .. A) - H~r?in bid~- toprak g ~tır 1 er 1 TEBLIGLER 1 bin to~ kaçak eşya kontrol etmişlerdir. 
nülüp hazırlanmış olduğunu isbat e- yetinde Bobıto lımanma ıltıca etmış Parıs 7 (Radyo) - Alman tayya-

k C d d k Al İstanbul 7 (Telefonla ) - Yugos- Sporcular, Yugoslavya kralı Alek- ' 
der mahiyettedir olan Windhu ermann a ın a i ' . . Paris, 7 (A.A.) - 7 Kanunuevvel releri, bugün Fransa üzerinde uçuşlar 

· an vapurlarına bu limanı terketme- Javya sporcuları bugün şehrimize gel- sandrın mezarından aldıkları bır m!k- b h t bı·- . . 
m . . t h.. tl k . t . tar toprağı Eb dA ş f' 'zin kabrıne sa a e ıgı . yapmışlar ve Fransıı tayyareleri ta-T ersanemiz lerine müsaade etmış olan Portekiz mış ve eza ura a arşııannıış ı~. .. , .e l e :~ı Dün gece her iki tarafça büyük ke- rafından takip olunarak kaçırılmışlar-
hükumetinin bu hareketi hakkında Dost ve müttefik memleket gençlerı; ko~mak uzere bır kutu 1çınde beraber- şif kolları faaliyeti olmuştur. Bunun dır. · 

Paşa/imanına n2kfe .. 
dilecek 

sorulan bir suale cevap veren hari - (Yaşasın Türkiye) diye bağırmışlar- lerınde getirmişlerdir. neticesi olarak ta her iki taraf t..ipçu- Paris, 7 (Radyo) - Havas ajansı 
ciye müsteşarı, Pottekizin dürüst ha- dır. su mücadelede bulunmuştur. bildir iyor: 
reket etmiş olduğunu; zira bitarafla- oo- Paris, 7 (Radyo} - Fransız ka- Dün gece, Mozelle Rende faaliyet 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Armir rm muhariplere ait gemilerin hare- Garp . cephesı·n _Je rargahının 190 numaralı resmi tebli- vardı. Almanlar, Visenburg havalisin-
Strong ingiliz şirketi, tersanenin Pa- ketine mani olmak mecburiyetinde a ~ A°i: de muteaddid hücumlar yaptılar ve 
şa limanına nakli için tetkikata başla- olmadıklarını beyan etmiştir. Bütün gün süktlnetle geçmiştir. Yal her sefer zayiatla. püski.irttiler. 

mıştır. N . Politikası lki büyük devlet reisleri baş başa mz mevzii ileri karakollar ve topçu fa- Londra, 7 (Radyo) - Ah:~a~l~r, 
Fransada bı·r tevk•."f azı t 'it alfreti müşahede edilmiştir. Teksal adasının garbında dün ıkı rn-

Londra, 7 (Ra.dyo) -:- ngı ere ve k k [ Bedin, 7 (A.A.) - Umumi karar- giliz ve Alman tayyaresinin çarpışa-
Paris, 7 (Rad3·~) - Fransız zabıta- Fransa daha genı~ ma_~u~ıat ~ln:ıamak- Vere T e 0 n U Ş f U Q r gah tebliğ ediyoı·: rak denize düştüklerini bildil'mekte-

k ~ kamlar + ı b' .. ·ne la beraber ArJ·antın hukumetmın, Rus t 1 mıştır K ı d b k·ı D 1 · . · •A • • • • •• " k b'"t" sı, as erı ma ın .a e ı uzerı · : . · Paris, 7 (Radyo) - ngiltere kra.ı · ra, yanın a aşve ı a a- Garpte ta)ryarelerın mevzıı zayıf dır. Halbukı, dun keşıc çı ·an u un 
memleket dahilinde gizli ~omün.ist pro yanın mil~e~ler ce.~ıyet:ndent~~karı) <- altıncı jorj, bugün refakatinde Po • diye olduğ~ halde Lebrunla beraber faaliyetleri olmuştur. Tay:'yareler in - ingiliz tayyareleri üslerine dönmüşlcr-
pagandası yapan umumı meclı~ aza- ması teklıfıne muzaheret e yccel - lonya başvekili ve baş komutanı ge- yemek Yedıkten sonra, saat 14 de ka- gillere ve iskoçya üzerinde iBtikşaf tı- dir. 
ı1111dan Basarı tevkif etmiştir. !erdir. İki hükumet, R,us taarruzunu neral Sikorski olduğu halde otomo~ dar konuşmuştur. Başvekil Daladiye, çuşları yapmışlar ve bir kerre daha Londra, 7 (A.A.) - Hava. nezareti 

u t • • yıl dön .. .. nefretle karşılamakla ı:ıer~b~r b bunu bille dört yüz kilometrelik bir saha- müteakiben izin alarak Parise dön- Shetlanda adalarına kadar ilerlemişler ingiliz tayyarelerinin evvelki gece Al-
n or ının umu Polonyada serbest kalmak ıçm .a.şkl~- da gezerek teftişlerde bulunurken, müştür. . dir Hollandalılara ait Teksel ariasnını manyamn şimalinde muvaffakıyetli u-

7 (AA) _ Na·b· h" larının hakları ile oynayan nazı po ı- · . . 1 · . . 1 ld v ·h b . k 
Budapeşte, · ı ı u - . . A . . . Fransız cumhurreısı Lebruna rasta- garbında yapılan bır hava muharebe~! çuş ar yapmış o uın.ınu a er ve1me 

kümet amiral Horthy'ni~ yıldönümü tikasınm hır eserı telakkı etmektedıı- · -oo esnasınd~ bir ingiliz tayyaresi ile bir te ve ingiliz hava kuvvetlerinin Dani-

münasebetiyle dün Budapeşte ve bü- ler. / 8 Jk t t · Alman tayyaresi bir müsademe ne- marka üzerinde uçmuş olduğuna dair 
tün Macar şehirleri bayraklarla do- Mısır" - Fil istin . Sand er a an an an 1 ticesinde denize düşmüşlE"ı·dir. Dün Alman menbalarından verilen haberi 

nanmıştar. Gazeteler başyazılarını Lehine tezahürat oldu Eskı"sı·nden k d h . akşam şimalden gelen 'ingil:iz' tayyare- tekzip etmektedir. 
naibi hükumete tahsis etmişlerdir. Askeri yolu bitiyor . . ço a a leri Schlevig Hels Teiri1 üzerinde ceYe- Bern; 7• (A.A.) - Alman radyosu 

Uo//anda kralictSi Kahire, 7 (Radyo) _Mısır-Filistin Stokholm, 7 (Radyo) - Harıcıye kuvvetlidir .· lan1ar yapm]şlar§.a .da. 'dei·hal tayya~e iıı~iliz tayyare filolarının dün ~kşr.m 
cıı , arasındaki askeri yolun inşaatı bu- nazırı Sandler için yapılan tezahü - dafi · topları tarafından · çekilmege Frıssonnes adalarına ve Schlesvıghol::: 
kıtaatı teftiş etti günlerde bitecek, açılma mer::ısimi ay ratta, birçok kimseler: İstanbul, 7 (Telefonla) -Yunanis· mecbur edilmişlerdiı;. Düşman bu top- teina taarruz etmiş olduklarını bildir-

R d K . li e sonundan evvel yapıl· caktır Bu yo1 - San dl ere itimadımız vardır. O- tanın Ankal'a sefiri, bugün Atinadan }arın ateşin~e.n korun'mak, 'için Dani- mektedir. Almanların tayyare dafi top 
Amsterdam 7 { a vo) - ıa ç ,'! • ' 1 . . · · .. . · · Al 1 .. ı . ·· k" t il t''. t 

Vilhelmina, bı;gün kıta.atı teftiş etmiş ayni zamanda Mısırla yakın şaı·k arıt- nun hariciye nezaretinden uzaklaş- ge mıştır. Be~T~natında; Balkan an~ marka ara:_ısı uz~r1.~da ııgmu~tur. - a.r~ mutearrız ~.rı :pus ur m ş tı t~ ~-
ve bütün müdafaa tertibatını gözdeıı sındaki ticari münasebetler in inkiş:ı.- .masrnı istemiyoruz!» tan tının, eskısınden daha kuvvet]~ man topragına -hıçb~r boı~bn atılmn- 1 gılız tayyareleı ı bomba atmamı.;;lat -

l;f kt Diye bağırmışlardır. bağlarla devam ettiğini söylemiştir. mıştır. dır. 
ıeçirmiştir. . l ına. yarıyaca ır. . ~ 
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Çeşmede tütün satışları 

Tütün vaziyeti üze
rinde bir mütalea 

Tic~:~)~~d~ında ~~~~~!~~~'""~~.~~~~~,•- g.~o~~SALAR 
- Ba§tarnfı ı inci sahifede - diı'miştir. rikanın elindeki fazla stoktan Finl:in- 532 1-I. AllJer 

llte1erdedir. Bu yük li) yuzdc 10-30 Londra, 7 ( Radyo ) - eli) a) a, pamuk, bugday, mısır gibi şc)- 332 P. Klurk 
nisbetindedir. fzmircl· manifatura. fi- Kaunasdan Londrayll gelen bir ha- ler verflecektir. 212 P. So1ari 
atleri, İstanbul fiatlerinin tesiri altın- bere göre Finlandiy,mın istiklalinin Pari~. 7 (Radyo) - Havas ajansı- 180 1\1. Beşikçi 
dadır. Dünkü görüşmelere! :• İstanbul yıldönümü münasebetiyle Finlandiya na göre, Rusyanııı Finlandiyaya teca- 123 üzüm tarım 
manifatura fiatlcrinin beynelmilel sc- elçiliği de dahil olmak üzere bütün el- vüzü, yeni bir takım meseleler mcyda- 81 Ş. Remzi 

Çeşmedeki• mu••bayaaya lnhı•sarlar beplerden ve yilkselitlerllen iler! gel- çllik binalarına bayraklar çekilmit- na çıkarmıştır. ÇiinkU Finlandiya, 59 İb. ş. hrgin 
diği neticesine varılmı,tır. Manifatura tir. milletler cemiyetine müracaat etmiş- 50 Öztürk şir. 

•d • • d . • k• J"' d ile alakası olmıyan muhtelif zümre ve Stokholm, 7 (Radyo) - İsveç bari- tir. Bu müracaat, Almanlarla harp 45 S. Paterson ) areSJDJD e JŞtJra J 8ZJm Jr şabı.slann da ileride yüksek fiatle sa~ clye nazırı Sandler; Fin1Andiya jstik- verildiği şu zamanda, Almanyanın 40 Alba)rak 
ç _ G e akşam gece yarı- mtite ekk" dir. Ancak henüz mahsul- nıak düşüncesiyle ellerinde manifntu- lalinin 22 inci yıldönümü münasebc- komşuları olan bitaraf devletler için 30 jak Elyezer 

de~m .. e tücçtü: mübauası ba•ladı ferini .tamıı. anlnr d~ l>cklemekte ve ra bulundurmak için p;yasadan mal tiyle dan FinlAndiya sefarethanesini hususi bir hava yaratmaktadır. 25 j. Taranto 
sın an .,onra • "' " l k · a·· ft b. t . t t . r· E k ·ı b 7 Ak k" B , e sabaha adar merkezle ko~ lerinde- ~şme piya a ına inhi arlar idaresi- a ara s~o~ ~ttiklerı, ı~er tara. a~1 ızza zı.yare e mış ve se ır r ·o ı e Dünyanın her t~rafında, u teca- ·se ı . 
ki (6850) baheden 8800 batyc 65_75 nin da iştirakini istemektedirler. k!ş mevsımı, ış zan_ıa.m, mahsullerımı- uzun ~lıddet konuşmuştur. . . vüze karşı bir asabıyet uyanmış bulun- 1719 
k t t İd Ger· kumpanya•ı Anadolu _ İdarenin nazarı dikka- zın satış zamanı gıbı sebeplerden do- Vaşmgton, 7 (Radyo) - Fınlandı- maktadır. Amerikanın her tarafından 841147 

1~~ş G~ 
8~ ı ı. • 8 ı 1800 Şark tini celbederiz eminiz ki Ticaret Ve- layı Anadolunun muhtelif )'erlerinden ya istlklllinin 22 inci yıldönilmU mUna- şiddetli protestolar gelmektedir. 

k ' eni urn15p0a0n~ba Jı ld '1 B k·ı· . . -~ 1 'd .•.• ,,.ırı·ı~- "d e bu 1stanbula giden birçok tacirlerin faz- sebetiyle dün Finlandiya sefaretha- Norveç, İsveç ve Danimarka harici- 842866 umpanya arı a ye a ı ar. u ı ımızın DVY e ıgı ~ u<c, ı ar -
1 

. . . 
t ı tütu l k e da d na l k Vazı.fe · . 

8 
.. ıar a manifatura talebıııde bulunmaları nesinde merasım yapılmıştır. Sefır; ye nazırları bugün OsJoda toplanarak No. a ı an n, evve ce umpanya m - ra a zım ı mı ynp • · fi . . . . 

1 t b•t d·ı 1 b 1 ta IA k ·h t· · tetm k · t ı·z ki atlerın blrdenbıre ~;Ukselmesindc A- Amerıkanın FinlAndıyaya karşı g6s- vaziyeti konuşacaklardır. 7 mur arınc es ı e ı m ş u unan - nca şu cı e ı ışare e ıs er , .•. . . 
1 dl ,.,~ . k 1 tntn 1 i b" lh ,. h 11 · . sat olanla mfl olmuştur. terdıgı sempatıden memnunıyetle bah- Le jur gazetesi bu mevzuu çok me- 8 ton er r. \,.rt;rıyc a an u n er n ır enuz ma su ermı amamış - 1 . . . . . 

h O " 01 1 t· E 't" d" . h 1 kt z ... ten bu Stoklar aza dığı halele gilmrOktekı setmış ve FınlAndıyanın, hazırana ka- raklı bu!uyor. ÇilnkU bu gazetc:ı, e glS- 9 ('otu en z gur mem ş ır. sas ı ı- nn en ışe ıne ma a yo ur. .. d t t · 
'ı b ç toto 0 E T" t v kT d sö 1 . ve müa- manifatura eşyasının çıkarılmaması ar Ruslara mükemmelen mukaveme re, sveç ve Norveçin FinHlndlvaya 10 

bari ek u ene efş?1etOtO 
1 

n.' ge nt uh . 1ıcared. e ı 1 
• et· Yl em:.._ıtermeme ve Avrupa harbf manl!aturrı fiatlerfnf edebilecek vaziyette oldatunu söyle- karşı yalnız platonik bfr a!Aka gö~ter- 11 

mınta a!ıının en yı n erı meya- a ıı e en ışe ve ıca •"'" - 1 t• . . l N c 1 
nındadır. Fiatler G en seneki sevi ·e- si tavsiyesinde bulunrnuıtur. Prim me- yUkseltm ş ır. Vazıyet yalnız manffa- mıştlr. mekle kalmıyarak, muhtelif asker! le- Rı 
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d d. F k t hilk, 4 eçı· i ~ . 1 . de de vazı ·eti ıekflde mata- turada detU, bazı mahsullerda de böy- Madrfd, 7 (A.A.) - BiltOn gazete- vazım vererek müsbet yardımlarda Çuval 
e ır. a 8 ume ın ~erecei prı- se esın ~ şu led. M IA · 0 5 l b k b 1 kl lt d F" IA d" 159 Al" H . d.kk 1 k fi t 1 t k f k 1 r. Hlik" t ır. ese a, pamuk kılo batına -> er üyü aş ı ar a ın a ın an ı- bulunmalan beklenmektedir. ı . Aalbay. 6 
mı de nazan • ate a ırsa a sc- ea e me muva ı o u . ume ta . .. . . 

. d. E 1 . . . k f" ti . ükseltm k t kuruş n satılırken ıımdi 60 kuruş!\ yanın Sovyet taarruzuna karşı gos - Fakat, bir ay evvel Osloda dört şl- 45 Şerıf Remzı 7 25 7 25 
l1 50 

l'iyeıt~ ?il6ş5mekkte ır. ldn~aiize :utünbiln prı: v_erer; ~a erı them : ~:.;;çıkmıştır. Zeytinyağı, nohut veıair termekte olduğu kahramanca mukave- mal devleti hükilmdarlannın müliko- 18 Taner lı 25 8 25 
vasa ı ı .urus 0 u15un

1 
a gore, ~- !ı m;n e ~ h yana ha 1 ~ 

1 
dö ı. gıda maddeleri de aynı şekilde yüksel- metten bahaetmektedirler. ABC gaze- tında otdutu gibi yeni bir sulh tekli- ----

nu1n C1.hak25.k~rfı~f .tı50aza;: A ını:•:· rn:
0

- a~n .ı~~' i em yle:,ek r ~ : . ;ız miştir. Bu umumt fiat yilkseliıl, rnU- tesi kısa bir başmakalesinde Sovyet !J yapılması beklenemPz. Çünkil bugUn 222 Yeldin. 
su Un 1 1 ~atı lb k~a baa ar - HgeümekA sıntı· m nt we bu f d ,_As l ~ışkır. him tedbirler alınmasını icap ettirmek Rusya tarafından Finlindfyaya yapı- meseleler ve vaziyet baıkadır. Norveç 164795 Eski yekOn. 
şOyor demektır. Ha u ı mQ yaa .. ume ın yap ıaı e BAar ıgı ıy- ted· H w •• • f b l .k k d h" b" h k t . . . 

t• ü h . k. k bü•'4'ktil f ır. aber aldıgımıza gore yerlı a - an suı ast arşısın a ıç ır are e - hUltftmetı, Rus _ Fın harbmin başla---
d·ı.n tGtün partkilerindenvyilbzde 1k5 ft- dme 

1
d' fhP e~ı·zd 1 

çmoü t hJu.
1 

rt ve "ay~ rlkalarımızda kumaş fiatlerine yüzde te bulunmadığı takdfrd~ mflletler ce- masından önce Rusy:ı nezdinde bir ta- 165017 U. yckOn. 
karta çıkarılma tadır. e u çı an· a, a a zı~ a e s a sı e evecc 8 10 . . B . . . k d" h.k . dil ü 

tın kted' d kt" Dil b - nısbetınde zam yapmışlardır. u- mıyetının en ı 1 metı vücu n n vassutta bulunmut, fakat reddedil_ Palamut 
Jan kııımlar, yok bahasına satılmakta- e e ır ve e ~ce ır. nyanın 

1
: nun sebebi pamuk fiatlerinin fa:;da yilk ortadan kalkmış olduğunu isbat ede- miştir. BugünkU şartlar altında ise 2064 kental 190 

iı~. Bu ~uretle de fiatte kendilijfnden ril~kü şartları a ~ı~da, bOtiln ~ev e. selmiş olmasıdır. ceğini yazmaktadır. böyle bir teşebbilsiln muvaffak ol: Z A H 1 R E: 
~ınci hır ~ukut olmaktadır. lerı~ rn~badelelerını.n bozuldusu. ~ ş Bu fabrikalar, pamuk ve diier ipti· Bu gazete ilave ediyor: mıyacatı ltikirdır. Yalnız bu toplan- 90 ton buA"day 

4 so 

5 875 Maarn:ııh, b~~n bu heaaplau raf• bacımlerın!n küçflldili'U. b!r zar:nanda, dat maddelerin yilkselmesinden fiate Milletler cemiyetinin bundan 4 se- tı, Alman ve Ruı tehdidi karıısındıı, 825 ç. arpa 
men, Uitilnlerım satan mOıtahafl, toton il?.erıne her senek~ fıatlerı tutan zam mecburiyetinde kaldıkları iddia- ne evvel bir Afrika rnemieketi ile harp Skandinavya devletlerinin duydukla- 108 ç. susam 
ınemnundur ve hn"metin bu mevzu bir sabt fmklnı bulabılmek, muhnk- smdadırlar. halinde bulunan ita!ynya karşı ze~ri ı k kuyu teb rü ttı · ıt·bar'y- 427 B k 

3 50 3 625 
15 75 

,. · d-1-1 a]Al. '---- • et• ..ı. k k k" -.af·ı-1. tı· b" ı..~d· d' r or a z e .rmesı ı ı . pamu 
uztrın ~ -a .,. ~uıy ınu.:n a ı, mu. .. .. ıye 1 ır ,.,. ıse ır. Manifatura fiatlerinin düşürülmesi tedbirler tatbik etmiiJ olduğu nazarı le ,ayanı dikkattir. 2114 kflo Ç. fıstığı 

45 57 

BİTARAFLARI TEHDİO 
için en evvel alınacak tedbir, gümrük- itibare alınacak otura Cenevre mües- Parfı, 7 (Radyo) - Madam Tabui, 8108 kflo anasan 27 
lerde bulunan manifatura eşyasının sesesinin bu~n Finlindiyn gibi sulh- gat:etesinde verdiği bir haberde, bu- 13219 kilo mazı 17 
derhal çıkarılmasına müsaade edilme- perver ve kültürü yüksek bir memleke- gün FinJJndiyaya (5000) İsveç gönül- PARA BORSASI 
ıidir. Bu sayede fiatler, eski rniktarlnr te haşin bir tarzda taarruz eden Rus- lilsünil hamil trenlerto muhtelif aske- Sterlin 
dan daha aşağı düşecek ve mevsimin yaya daha iyi muamelede bulunmıya- rt levazımın geldiii, ayrıca italyan Dolnr 

- Baıtarafı 1 iıeci aaAifed.6 - mızdan aeçilme&I ve petrol aemimi - ihtiyacı karşılanabilecektir. cağını f arzetmek icnp eder. gönüllOler gelmekte olduğunu yaz- F. Frangı 
bu gemilere harp gemileri terfik ey· zin batırılması mevzuu üzerinde ne İkinci tedbir de Fr:ınsa, ingiltere, Londra, 7 (Radyo) - Ekvator hü- maktadır. Liret 
lemek su.ret· le İngiliz - Fransız ab· suretle hareket etmekliğimiz lizım- Amerika, itaJya ve11afr memleketler- kumeti hariciye nazırı, Sovyet Rusya- Londra, 7 (Radyo) _İngiltere en- İsviçre F. 
lukuına mukabele etmemif olmak- geldiğini ancak biz takdir ediyoruz, den manifatura eşyası ithalidir. Fa - nın milletler cemiyetfnden çıkarılma- düstri mehafili, Finllndiya hllkQmeti Florin 

muaheze eden resmi Alman tebli- bunlara karıı nasıl ki mukabedele kat inırilterede de manifatura eşyasın- sını istiyen Arjantin tezine Ekvator tarafından evvelce yapılmış olan slpa- Rayşmark 
ginden bahsetmektedir. bulunmadıkaa, İngiltere ve Fransa_ da yUzde 50 nlsbetfnde yUkseliı olduiu hOkGmetfnin müzaheret edecefinl bil- riolerin, bugilnkO vaziyet karşısında Belg:-ı 

Hollanda tebliii Alman tebliğinin nın ticaret remllerfni kontrol ıistem- ötrenilmiıtir. dirmlıtir. fevkallde süratle teslimi icap ettiği Drahmi 
sadece Hollandadan bahsederek ı. !erine karp da, Almanyanın tavılye- Gu\a maddelerinin \'e tubaftye et- Oılo, 7 (Radyo) - hvtt Uab da. mtlt.aleımndadır. Leva 
talya, japonya l'e Norveçe kartı ayni sfyle mukabele e'meğe mecbur de • yası~ı~ fiat yükııelfşinin önüne ne;- Fl.nllndlya~ın lst.iklllin.tn yıldönUmtı Londra, 7 {Radyo) _ FlnAndlya, Çekoelovak kr. 
muahezelerde bulunmamakta oldu- imz. mek ıçın alınacak tedbirler fizerinde de milnasebetıyle, Fmlandıya Cumhurre- Rusyaya karıı mukavemetinde diğer Peçeta 
tuna itaret eylemektedir. Hollanda Diier bir gazete de şunları yazı - durulmuş, bazı esaslar tespit edilmiş- isine bir telgraf çekerek iki millet a- miletlerden de mühim yardımlar gör- Zloti 
tebllti .Alman tezinin Hollandayı AL- yor: tir. GDmrilklerdeki tuhafiye eşyasının rasında, milşterek mesailerinin tcvlid mektedtr. Pengil 
man tahtelbahirlerlne kuvvetle mu- - Bize deniliyor ki cBitaraflık - da çıkarılması, yerinde bir tedbir o- ettlti büyük sempatiyi hatırlatmı~ ve lngilt.ere firmalan, Finlindiyaya Ley 
kavemet etmek mecburiyetinde bıra- )arın ihlaline karşı protesto kifi de- laca~tır. • bu dostlu§ıı, mütema~iy~n ~uvvet buJ- mühim miktarda harp levazımı ve avcı Dinar 
kacatını ilive etmektedir. fildir, fili tekilde mukabele etmek Bır ha~da~ben Ankarada. bulu - makta olduğunu bildırmıştır . tayyareleri vermeti kararlaştırmıı. Yen 

Pariı 7 (Radyo) _Havas ajansı- li d nan şehrlmız tıcaret ve sanayı odası Londra, 7 (Radyo) - Rtsyter ajan- tardır. lsveç kr. 

90 
38 
26 

5 2125 
rno 36 

2 8810 
6 7925 

29 16 
68 585 

21 4725 
o 965 
1 805 

13 154 

22 6925 
o 915 
3 16 

31 475 
31 0275 

nın Am~erdam muhabiri bildiriyor: ~~:~:iyeye \'erilecek cevap ha - reisi B. Hakkı Bal~ıo~lt~ !zmire dön- 11ının bildirdifin.e gör~, ~lm~n mat- Almanyanın, Finl&ndiyaya ~iman- Ruble 
İngiliz - Fransız abluka11nın tld· sittir. m.OşUlr. Oda umumı kil.tıbı B. Turgut buatı Rusya - Fınllndıya ıht!l!!ı üze- ya tarikiyle harp ma1Rme1i fönderil- ESHAM •e TAHVILA.T 

detlenme l münasebetiyle bitaraf dev - Biz, bu yola PürUklenmiyeceiiz. Tilrkoğ'lu da: bugllnkO trenle Ankara- rf~de uzun sOtunlar doldurmakta ve mesine ne kadar zaman müsaade ede- 1933 ikramiyeli Ergani 19 70 
Jetleri lnsiltere aleyhine tahrik için ~ilnkü böyle bir mukabele, bitaraflık dan gelecektır. Fınlindiya~ılann .kahramanlıklannı ceği meçhuldür. İngilizlerin ıöaterdik- Shras-Erzurum hattı istikrazı 1. _ 
Berlin tarafından çevrilmekte olan tan çıkmak ve harbe iştirak etmek 0 _ B . teba~Uz et~ırmektedır. leri yardım, Finlindlya mukaveme- Sivas-Erzurum hattı istikrazı 2. 19 _ 
manevralın Hollandada hiddetle Jur. eCO)'T f Fınlan.dıyaya ~·Qzlı?rce t.talyan ~y- tinde pek faydalı olmuıtur. Sivas-Erzurum hattı istikrazı 3. 19-
karşılanmaktadır. Tire kazası birinci okul öğretmen- yaresi gönderildıfl habcm Uzerın~c Almanyanın, kendi yolu ile yardım- Sivas-Erzurum hattı jstlkrazı 4. 19 _ 

H 11 d h f·ı· k tt d -=·*·=- !erinden Bn. Fethiye Kotsal ile Me - ısrarla durulmaktadır. Bu haber t~yıd tara müsaade edeceii pek filphelidir. Sivas-Erzurum hattı fotikrazı 5 19 07 
o an a me a ı ı şu anaa a ır B l . a·ı · t• F k t h t · ı · · . Or nemen Merkez Şehıd Kemal okulu e ı memış ır. a a arp en evveı, e - Son Ruı tecavüzüne karşı naziler, Fin 1938 yüzde 5 hazine tahvıli 69.50 

Hollanda, bıtaraflıiın muhafazası ç arını ögwretmPni B Nedim Ercan becaylı li-r bombardıman ve avcı ta~?aresi JA d. "lih ö d . tı N t· H" 1 d k b 1 
. . . . · .,... u an ıyaya ıı g n erıyor ve sa yor- o . ıza arın a ra am u unmı-

ftkli Uzerın~e kı.mseden naaıbat ıs- ermi lef edilmişlerdir. için Fi.nlindiya t~rafından ital~aya lardı. Britanya fabrikalarının yardım- y~n ~övizler için tfat tescil edilme-
tem mektedır. Bılhaaaa, ticaret va- V yen 2 siparıı verilmfıtı. Bunlann demıryo !arına ilaveten, italyadan da yardım- mııtır. 
purlanna Hollanda harp gemilerinin Defterdarlık uzun zamandanberl Ceryan Çalmış lu ile gönderildiği zannedilmektedir. far bqlamıştır. 1 .. -------------.. 
refaka t~tme.si tekliflerine itiraz e. vergi borçlarını verem iyen bazı nın- Saçmacı hamamı civannda oturan Ta ki, Rusya ve Almanyada bu mevzu '.Amerika reisicumhuru Ruzvelt de DOK T() R 
dilmektedir ve edilecektir. kellefeler bakında tahsil emval ka- elektrik şirketi abonemanlanndan üzerinde bir mümanaat gösterilmiş ol- Finlindiyaya kredi açılması için mil- BEHÇET UZ 

Bir Hollanda gazetesi şunları yazı- nununa göre haczen tahsilat yap - bir zat, şirketin tellerinden ceryan maaın.. ıavirlerl ne temaslar yapmaktadır. 
ror: mak için tahsillt komisyonundan ka- çalmış ve cürmü meşhud yapılarak Nevyork, 7 (Radyo) - Amerika Norveçln verditi son borç taksitini 

- Berllnde, bizim lngflterenin e· rarlar almıetır. Huıusı muha1ebe mt\- yakalanmıetır. OçUncil sulhceza mah- Cumhurreisi Bay Ruzvelt, federal is- de Finlindiya halkınA yardım maku- Çocuk Hastalıkları 
linde alet olduğumuzun ıöylendiiini diirlüğü de arazi ve bina vergilerin- kemesi, kendisini üç ay hapse mah - tikrazlar adminstra.törU ve Amerika dlyle Finllndlyaya bırakmııtır. Mütehassısı 
duyu) oruz . Biz sadece, muharJple - den borçlarını yıllarca ödememit ba- kQm etmiştir. Ancak çalınan cerya- kızılhaç teşkilatı reisi ile Finlandiya Parla, 7 (Radyo) - Jrlebuıan harJ-
rin rnildahalelerine karşı alabileceği- zı milJcellefler hakkında ayni ,eJdlde nın miktar ve mUteamll kıymetini ya yardım meselesi üzerinde uzun bir clye encUmeni toplanarak, Rusyanın Hastalarını ll,SO dan bire kadar 
mfz bitaraflık tedbirlerini dOoOnOyo. muamele yapmak üzere hazırlıkları- dUşilnerek cezayı Oçte ikisini çıka - konu§ma yapmıştır. HenOz bfrşeye ka- Ffnllndtyaya taarruzu hakkında uzun Bqler ıokafında Ahenk matbaa31 

yanında kabul eder. ruz. Mese!A geçenlerde hududlart - nı tnmamlamııtır. rarak bir aya indirmiştir. rar verilmemiş olmakla beraber ta • - Onama 1 inci sahife• - ~----• 

Margarit o a-ce geç vakit eve a,._ ele ,·erdi. Nitekim bu m&81lm aJ&kaaızlıiı yü- Mısırda askeri manevralar 
det edince, haklka~ Alman caıuı teş. Meçhul şahıs, Marraritin düştüğü zündendir ki, Alman casuıunun ,eri- Kahire, 7 (Radyo) - Mısır ordu
tilatına memur olan ev sahibi, Mar- feci vaziyeti diltilnerek sevdifi kadı- ki değil, kurbanı olarak l"idiyordu. su, ayın 12 ıinde, aşağı Mısırı şamil 
raritten şüphelendi. Ve dilber kadını na hem acıyordu hem de hırsından ttr Direktör, Maraarit hldiseıini ça- olmak, merkezi İskenderiyede bulun
ıeç geldfli için muaheze etti. Marga- tir titriyordu. Fakat meçhul phı!, bucak tespit edecek kadar dirayet sa- mak üzere manevralar yapacak ve pa
rit te bugünlerde bOyilk bir Fransız tahminlerinde tamamen haksızdı. hibi bir memurdu. Genç dilber kadını, ıif müdafaa organlan ile hava mOda
mOessesesinde iş tutacaA'ını, ve onlar- :Margarit, tamamiyle masumdu. Ve isticvaba çatırdı. İlk a~ıtı sual, bu faa kuvvetleri Ye tayyareler, manev-

-1- - Naaılsa banndıiı yerin adregini dan yardım rördUtUnil söyliyerek pa. kendi milletinin dilımınına hizmet et- adamı nerede ve naaıl tanıdığını eor- raya iıtirak edecektir. 
eçhul phıs, Marraritin takibi için aldım. Yarın gün doğmadan bir arka- rayı göeterlnce Almanın şüphesi bUs- mele maksadi)'le hareket etmiyordu. du. 1 1 

ıa ~n hazırladığı diğer planların tat- dqı gönderir ve orasını kantrol ede- bütün artmııtı. Vakıa bu hareketi bütan şüpheleri Son O k • k 
blk ae v kit bulamamııtı. Çünkü ha- rim. Nitekim, casus ev sahibi derhal pli- üzerine topluyor ve ağır bir suç omuz- Margarlt açılan her suale tereddOd a J a 
dlae, yinnl dört saat içinde alıp ver • Diyerek cahil kafasına uymuştu. nını kurdu. Mal'l'arıti yalnıa e\'inden }arına yQklenmio oluyordu. g(Sstermeden cevap veriyordu. R h d ? 
mlşti. "' .._ Bu suretle bu gibi teflerden tamamiy- değil, Cenevreden bile uzaklaştırmata - Bu adam kendini Fransız olarak US ta Şİ att mi 

Madr hal i~ yardım içi~ veriJe_n le bihaber. olan masum. lrla~a~iti~ karar verdi. ,. . . Fa~at zavallı kadın, bu &'ibi tefek: tanıtrnııtı. Ona itlmad ettim. Bunu Parla, 7 (Radyo) _ Bilkreıten ba-
,.rayı, Mal'l'ant.e aynen teslım etmıı korkunç bır zan altına cırmesıne amıl Fransız kadınına kat ıyyen ıtimadı küllerın mevcudiyetinden; ııördilkerı kendisi de biliyor. Ben esas itibariyle be .

1
. • 

df · · · · d d d . . 1 r verı 1yor. \'e aldıtı rektıf ilzerıne Margarıte: olmuştu. yoktu. Zaten onu evın c ur urma- işlerdeıı bıle haberdar deiild!. Almanvadaki kocamdan intıkam a rna. R st gilnlerd B abya· 
- Şimdilik bu para ile •eçinir.ıııin, ldargarit, Cenevredeki barındıiı C· ıının aebebf de, masumiyetinden iıti- fa gidiyordum. ÖlllmU bile göz1lme al- d tuhalndnt, ıon x. b el daklar b 1 

d. k 1 tt"k · --ı..·bı 1 d Fak t F "' d k · · d" il h · · f · h~a· h tta b k ıı a ş a yapma15a ae a ı arı ı • Arkadaşımız ıre töre temas e ı - vın aa.1ıJ a m~n kı. a drank~ı.ıcab. • La e etme ıçın ı. Zava ı, arp felaketının ecı a ı- mıştım. Fakat onu da ıya ıra - dirilmektedir. 
ten ıonra size muhakkak bir ı~ verile- yı o kadar faııh onuşuyor u ı, ır Bllhusa parayı görUnce, vaziyeti selerf nf kavrayamadan içine diJ,tQ~il mıyacaktım. • . 
cek. Fakat birkaç gün sabretınek 11- F,ransızdan hiç farkı yoktu. lılarra- derhal kavramıı ve faaliyete geçmiş- eefalet kafaa1nı sarmış. idrakini fcl- 2 Leh tahtelbah,rı kaçb 
zım. Maamafih size vazife l'erilinceye rit, onu Fransız olarak tanımııtı. VI! ti. ce uğratm11tı. Bir lokma ekmek ka- Bu ifade o kadar sarfh o kadar sn- Londra, 7 (Radyo) - tJç ;:ı ·danbe· 
kadar para ihtiyacı hasıl oluna yar- böylece yanına iltica etmifti. Kocaaiyle blrMemtk iıtfyen Marga- zanmak için iltica ettiii 1akin muhitin mirnt idi ki vaziyeti birdenbire lehine ri Baltık denizinde dolaşan iki Leh 
dımımızı ealrremfyecetiz. Margarit, kocasından henüz vaz rit ise, zamanın götülüiünQ aklına ge- llicenabane hayatına uymuıtu. Harp çevirdi. tahtelbahlri, bugUn torpil hatlarının 

Diyerek kadını serbest bıralmııı • geçmemitti .e bunu da kimseden giz- tirmiyerek teklifi itirazaız kabul et- cephesinde ve ~erisinde r.ereyan eden Direktör, derhal Alman esiri çağırt- altından geçerek, şimal denizine çık• 
tır. " lemiyordu. ..Nitekim Fransız zannet- ti Alman caauıiyle otomobile binerek hadiselere karşı ufak bir alAka bite tı. Ve Mariaritle yt\zleştirdi. mata ve ingillz donanmasına iltihak 
K~.' , fo, " t'"I v '·tbfne c'rı 1 • r·'··• · :;-11,tı ..... ; ':gitti ve onunla beraber yakayı röıtermiyordu. - Devam edecek - etmete muvaffak olmuıtur. 
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artıyor Alman propagandası- Finlind.iyaya 
• r sempatı .. 

-Baş tarafı tinci sahifede - Finl;1ndi~ada Ru lar fazla 1 •• alıy:.ıtte- Finlandiya kıtaları ta,·nfından muh::ı- nı n acemtce sa,-sataları - Baş\arafı 4 üncü ı::ahifede-
F ·n n1ukavemeti 

tarafındaıı aimmış ve l.urr.cl l So\•yet dirler. Adedce faik ku\'\'ctleri Finleri sara eclilmi~:erdir. mtizakerelerde buluıımu~tur. 
kıtaları 65 kilometre ilcr'cnıişlcrc!:r. czmeğe gayret etmektedirler. F:nıan- Stokholm, 7 (Rallyo) - Yedi ~·üz -Baıtarafı linci sahilede-- Rus taarruzunun, Alman hududların- Enci.imen, Sovyet Rusyanın hareke-
Kareli mıntalrn:mıda Yog~ gôlü istik.1- cliyalıları, i~veç \"e ... rorveçten ayırmak Fin çocuğu buray~ ~·et!ı-ilmi~ >e rlcr-• Bu dostluk, Almanya ile diğer dan kabil olduğu kadar uzakta ol - tini derin bir infialle kar;;;ılanııştır. 
metinde ete bıtzı mu\'afiakıyet.er elt1e için Rotııi körfezine te\·eccüh e~miş- hal yerleştirilmiştir. 1~veçin büyük şe- 1 memleketler araaında üfürükle yıkıl- masını istemektedir. Meclisin, bazı mebuslar 1 kkmda 
edilmiş, birkaç köy zaphl.uımu.şlu r. !erdir. hirlerincle Finlnndiy:ıy:ı. ht•r ~uretle rnaları moda olan dostluklara kat'iy. Taymis gazetesinin dün de yazdı- tahkikata memur ettiği korni:;yon d3 
Kar~li berzahının garb1i1da Vilerıık Pet~amo civarında Art!k linrnnı, ,\'ardım için htı3u~i lıürolcır ve muhte- yen benzemediii giq~, bu gibi propa- ğı veçhile, Rusyanın Baltıktaki nü - mesaisine devamla mebus Maı li hnk-
dem ·ryolu i. tikametiııdc 4 i ·t; roa ve Rusların bütlin tazyikin"' rağmen m~ı- lif teşkilfü vücude :ıetirilmiştir. gandalar, ne bizi, ne de Rusyayı dü- fuzu, Berlini kutkulandırmış ve ıim kındaki kararı tamamiyle ta<:v"p et -
2 köy ele işgal etlHmişlir. k:ıvemet halindNlİr. şündürebilir.. di Berlin, körü körüne, Rusyayı ba~- miştir. 

Hava miisaid olmadwınd[ın tayya- Finl<'n'11 tekzibi: Br ükse/de Saniyen biz, Almanyanın, Rusya- ka tarafa çevirmek istemektedir. 0.slo, 7 (A.'A.) - Buray:ı gelen ha-
reler. hafif keşif faaıiycl: göstermiş- Pııri;;. 7 (Radyo) - Tln.Yas ajan::ıı- yı geniş mikyasta aürüklemek için aç- Almany'*1ın bundan maksadı da, berlere göre Petsamo civarında Fin .. 
!erdir. nın Finli1ndiyndakI muh·ılıirinin bil:'lil' Finlandiya le hine teze hü- tığı son sistematik propagandanın Balkanlardan ziyade orta şark olsa landiyalılarla So1.7Yet kıtaları arasın-

Rmllm piısldütrldii: diğine göre, Fin n k~ri makanıla.,.ı. ld yakında iflas edeceğine kuvvetle gerektir. da yeni çarpışmalar olmuş ve Sov~·e1-
T.rmdra, 7 (Radyo) - Osloyn ge- Rus kuvvetlerinin Fin cephesini yar- rat yapı 1 kaniiz. Ayni zamanda Türk matbuatının ler kıtaları geri püskürtülmüştür. · 

1 n hnberlere göre Finl:hdiy'l şimalin- mağa muvaffak oldukları hakkın-lakı Brüksel, 7 (Radyo) - Binlerce in- Alman matbuat ve radyosunun bu Balkan meselelerindeki neşriyatı da Helsinki, 7 (A.A.) - Petsamo mın 
de Pet amo civarında \-eni ve şiddct.lı iddiaları tekzip etmektediı!er. Bu ha- ~:;an bugün sokaklarda dolaşarak, Fin- marı"fetleri üzer:-..... n akşam rad - lngilterede de çok iyi k--~ılar.mak- • ka~mdaki muharebelerde es.ir ediJ-
muharebel r olmaktadıl'. Finlant1;..-a her. a~ılsızclır. landira için :-ıempati teu:hüratı yap- yodan l..ar:1 >-c.:..:rler aUık. Bunları, tadır. miş olan Ruslar Sovyet yüksek ku -
hıvvetleri, faik Rus k 11v,·etier;ni pi.ıs- Fin talfyarecilai fcın/iyettc: mıştır. kaydı ihtiyatla telakki etmek üzere Amsterdam, 7 (Radyo) _ Al - manda heyetinin lo.taata her ne b:ıha-
kilrtmü~lerdir. Sovyetlerin tahrip edı- I<openhag, 7 (Radyo) - Fiıılandi- Nümayişçilerin te§kil ettikleri ka- karilerimize bildiriyoruz: manyadr., Alınan malfunata göre; sına olursa olsun Satmi jervi nikel 
lerek muharebe harici ı,1rnkıl:rn tank- yn ha\'a kuvvetleri Rw~yanın BalUski labalıktan zabıta endişe göstermiş ve Londra, 7 (Radyo) - Komünist Alma: ..... _n_ f''' Rusyanın Finlandi- madenlerini zaptetmek emrini vermi~ 
lnrının sa~·ısı 80 i bulmıışf.ur. SrıvyP.t tayyare ü~lerini muvaff::ıkıyetle bom- bunları dağ-ıtm~k i~in tulumbalarla su Enternasyonal gazeteli, neşret!'·· :r:ıda ıllerlemeainden asla memnun olduğunu söylemişlerdir. 
1ay,•nrelerinin Petsamo hın-alLindeki bardıman etmişlerdir. sıkmak mecburıyetınde kalmıştır. bir makalede Romanyanın v.ı·;·yeti değildir. Ayni mehafil, NaşyonaJ Londrn. 7 (Radyo) - Ladgoza ,gö-
hücumları akim bıraktmlmıştır. Tayyare hangaı-ları alevler içinde Alman yada ni menuubahis etmektedir. Bu ma- rücu etmesi lüzumundan bahsetmek- lilnün şimalinde Rusların aded :f'e.iki-

Helsinki. 7 (A.A.) - Finlandiya yanmaktadır. kale, Romanyada endişe uyandırmıt· Socyaliat partisinin eak1 aiyaaete yetine rağmen yaptıkları tnarruz, a. 
başkumandanlığının bir tebliğine gö- Rıaılar taal'ruzda: Nazi a'eyhtar!arın n ka- tır. Taymis gazetesinin Bükreş mu- ve bunun için propaganda yap- kim kalmış, Finlandiyalılar. Petsamo 
re: 5 1dinunue\•velde Soyyetlerin Ka- Londra, 7 (Radyo) -Röyter ajansı f . habiri, bu makalenin, Kremlin sara- maktadır. mıntakasındaki 1imnn üzerine yaptık-

1 b. a arı uçuru~uyor ı rel•de yaptık nrı ırçok hi.icumlar far- bildiriyor: yının fikirler( ne tercüman olmasının Alman rnehafili, Rusların, Polon. arı taarruzda Finlandiyalıların yeni 
dedilmiştir. l\Iuharebe harici edilen Finlandiya rnehafili, Rus donanma- Berlin, 7 (Radyo) - Nazi teşkilatı muhtemel bulunduğunu, ancak Rus· yada dahi yerletmelerini harmetmc- bir müdafaa hath ile karşı!aşmış, bu-
Sovyet tanklarının adedi muharebe - qının 2 noktada ~on iki gün içinde bil- aleyhine beyannameler dağıtırken ya- yanın, bu gibi faaliyetlerle alakası mektedir. nun üzerine P-etsamoyu tayyarelerle 
nin binayetindenberi 80 i bulmuştnr. hassa B:ıltık ve LadsıgrJ gölilnde hum- kalanan iki Alman, kafaları balta ile olmadığının ileri sürülebileceğini bil- Paris, 7 (Radyo) _ Bitaraf kay- bombat·dırnan etmişlerdir. F in mnda-
~ovyet bombardıman tnyyarelerinin malı bir faaliret gfü•teri•d:ğini bildir- kesilmek suretiyle bugün idam edil- dirmektedir. naklardan hab~r verilaiğine göre; faa bataryaları, 2 Rus tnyyeresini dü-
Petsamo mıntakasıncla ~·nphkları hü - mektedir. Hogland ndeları şiddetle miştir. KomUnist gazete, beynel~'lel ko- Almanya hariciye nezareti mehafili şil.rmilşle.rdir. 
cumlar neticesiz kalmıştır. bombardıman edilmiş ve ınüteakıben İtaly:ı ayan meclisi münist teıkilatının resmi organıdır. sık aık Alman matbuat mümesaille: Bem, 7 (Radyo) - Finl:lndiyalı-

Rusların kııı•ı•eti: asker ihraç edilmi~ ir. Cenup cephesin Makalenin, Sovyet _ Romanya ara- rini kabul etmekte ve harbin, pek Y!l lar, bütün c.ephelerd? şiddetle mukn-
Paris, 7 (Radyo) - Finlandiya ile (le de Rus kuvvetleri, 15 kilcmetre İçtim a çağrıldı aında bir uyu~ma imkanı bulunduğu kında büyüyerek, Hindiatana kadar vemet halindedirler. Ruslar, ancak bil-

muhtelif cephelerde harp etmekte o- mes:ı ... edeki Finlandiya hatlarına his- Roma, 7 (Radyo) - İtalyan ayan ıu zamanda yazılması dikkate şayan yayılacağından bahaeylemektedir . ~'i\lk zorluklar ve zayiatla. nğıı· ağır i-
lan Rus askerlerinin bir milynndan ;ı dilecek drrecetle yaklaşm1ş1ard1r. meclisi, bu avın Hl unda iç.timaa da- görülmektedir. Alman gaııeteleri; hariciye nezal'eti lerl~~·elıilme:ktedir. Fin 'tayyar~eri, 
ibaret olduğu ,.e Rus hanı f;Jolarrn111 Londra, 7 (Radvo) - Helsinkide vet edilmişti;·, Bu içtimada mühim Romayanın, Ruslarla anlaıacaiı ınehafilinin verdiği bu haberleri ifıa .Lenınll~ada v_e Kronstada kadarı.er-
d yüz elli tay'·areden mürekkep bu- Finlandiya ordusu başkumandanlığı - müzakereler cereyan edecektir. haberi de Berlinde Hiddet uyandır· ederek, yakında Rusyanın Türkiye. leyen bır keşıf uçuşu yapmışlardır. 
lunduğu anlaşılmışhr. nm neşrettiği bir tebliğde Finlandiya- p ıuıştır. Nazi mehafili, bunu h·r ıakan- Ye kartı olan siyasetini deii!tireceği- Rusıa;ın, taarruz1armı . an:ı~ıkları 

.Moskorn, 7 (Radyo) - Vil<ı:ıa miis- lıJarın halen endişelerinin !-:veç ve 0lonya dil şeklinde telakki etmek istemek· ni ve iki devlet arasında harp olaca· Karelı berzahında 100 bın kışılik bir 
tahkem mevkii, Rus orduları tar:tfır.- N"c.n·eç ile Finlandiya arasıııdaki d~- tedir. Volkişer Beobahter namında. ğını ileri sürmektedirler. Halbuki kuv~e~I tah~id ~t:le~ ~ağlar Ye or. 
dan ~gal edilmiştir. Rus kıtaatı; Fin- miryolunun ve diğe!" yoliarın SoYyct Cenevreye murahhas ki Atman gazetesi, Rusların Kafkas- Kreınrn mehafili, Rusyanın Türki- kınan ıtlar. dzerı? t:~~-1 n d ~ek·e tokpçu 
lerle temnsn gelerek, şiddetli bir nmha- kuy·;~tleı·i tarafıııcla'l ke~ilmek b:<!n- .. d ı... • k k h 1 . ~. • U\'''e erın en ıs ~e e er ço a-g0'1 er ece r{ yada tahşıdat yaptıklarını yazara yeye artı uaumet bes emedıgını v ·ı rl d"kl . p ts ak d 
rebeve tutuşmu tar ve haz.ı mühin, mec:idir T'" • . d k k kaydet k K fk d R gır ı e e ı crı, e amo Y ·mm a · .. . Londrn, 7 (Radyo) _Polonya hü- urkıye ıle Rusya arasın a çı aca me te ve a asya a us .. h. ..f. l 'h 1 d"W• bil 
mh•zileri zaptettikten sonra. altmış So,·yetler, çok muhım ohm Ke.m- küm ti ul ı~ . , ' . ~ .. .. .. bir harbin Almanyada memnuniyet- kuvvetlerinin tahşid edildiği hakkın- ~u. ım mu .ıeze er ı raç. eye ıgı • 
kilometre ilerlemişlerdir. miki \·olunu tehdid etmektedirler. Bj- ' t ~laı so~.} etesının onumuz- 1 k 1 _ k d ek d' d k" hab · k . 1 k d' A' dırılmektedır. Maamafıh Rusların, 

. deki toplantısına murahhas ö dere e arşı anacagını ay etm te ır. a ı erı te up ey eme te ır. ,. k . . . ·ı I . h b. l 
1\foskova 7 (A.A.) - Havas aj:ın- tün cephelerde SovY~t ktffveilerl dur- g n - L d k . .. N • e A h r·ı· . R ış mevsımınm ı er emesı ase ıy e • · cektir on ranın anaatıne gore, azı manya r arnı me a ı mm, usyayı kAf• "k d 

"ına göre Finlandiva tan·arelerinin durulmuştur. Yalnız Kovala mıntnka- · Al 5 ti • B Ik larda tahrı'k etmek 1 •• b 1 d·-· k a ı mı tar a muvaffakıyet kazanır . . . y manyall, ovye erın a an eme ınt ese ıgı a - kl k d d"l kt · 
Murmansk mıntakasına yaptıkiarı bit ,ınrln ilerlemektedirler. . ' un~ n Kra Jı açacakları bi ... harbi kendisi için teh· naati, gittikçe kuvvetlenmektedir. mıyaca arı ay e ı me eclir. 
hücum neticesinde asgari 60 Rus tay- Fin laponynsından. muhtelıf ' 5~i - likeli görmektedir. Maamafih, bir -- - f sveçte mif (f kabine 
yaresi tahrip edilmiştir. Lcningrad as- kametlere uzanan J."edı ~;ol burRda bır- Türk- Yunan dost:uğunun Londra, 7 (Radyo) - Pariste çı- •• 
keri mm takası genelkm·mayı bu h::ı - ·e~mckterl:r. İs\•eç ve Norveçe giden f • } "" d• f 4 

• kan (Tan) gazeteai; Rusya - Finlan- teşkıl-ı. 
berin tama.miyle uydurma olduğunu demiryollnıtı da bu n.aıtak~ıdadır. sarsı}mıy3cağım söy!edi lil an l Ya Se ifi diya har~inde.n bahisle yazdJiı ma- Oslo, fi (Radyo) - tsve~te milli 
bildirmektedir. l\lurmansk mıntaka,:;ı- Finlandiyanm cenup •:e şarkında i1er- Atina, 7 (Rnd~·o) - E lli deniz har Moskov!ldan ayrılıyor kalede Fınlerın kahramanca muka. bir kabine teşkili için partiler arasın-
na ne bir Finlandiya; ne de herhangi ıemek imkanını lmlanııyan So...-yetler, binin yıldonılmü münasebetiyle bu- vemetin~ tebarüz ettirdikten aon - da müzakerelere başlanmıştır. 
bir başka hava hü<'umu vukua gelme ımdi Fınlandiyanın, l::ıveç w Nor\'eç- gün yapılan merasimde, kral ikinci Mo kova, 7 (A.A) - D. N. B. a- ra, harbın ıarki Avrupaya sirayet et-
mi tir. '-e münakale ve muvnsalasını kesmek jorj bizzat hazır bulunmuş \'e bır m1- jansı bildiriyor: mesi ihtimalini ortaya atmakta, Ruıı- Edr mit huktUk hlikimliğinden: 

Bern, 7 (A.A.) - Ba::ılc:- National "stemektedirler. tuk il'ad ederek, Türk - Yunan do=-t- Verilen malumata göre Fin!andi- ların Romanyayı istihdaf ettiklerini Edremidin Şekveren K. den l\Ieh-
Zeitung'un Helsinki muhabiri gazete- Bundan ba~·ka Petsamodan Londra- luğunun hiçbir kuvvetle sarsılmıya- ya elçisi Kosskimen elçilik memur- ve fakat Romanyanın müteyakkız bu- m t oğlu Tahir kaz.ancının müddeia-
3ine şu haberi göndermiştir: \'a gelen haberler, bu havalidP Srv:ret cağını söylemiştir. Jarirle birlikte bu akşam pasaport- lunduğunu ve bir Rus tecavüzü ha - leyha kansı Edremidin Tuzca M. M. 

Finlandiya cephesinceki harekatı •azyikinin artması muhteme: o:du~u- No~l yortU,İarı larını alır almaz Moskovadan hare- linde, diier Balkan devletleriyle IY..r- mahallesinden Hüseyin kızı Hnti~ a-
takip eden yabancı askeri müteha~sıs- m ~östermektedir. - ket edeceklerdir. Sefir Finlandirara, likte, Rus-Alman planlarını altüat e· Jeyhine ikame ~ylediği boşanma dava-
'.an, Finlandiya ordusnun kumandan- Sovyetlerin kitle '1'.ılimfo paraşi.itçii- Münas _beti'e Avam ve Letonya, Litvanya, Almanya ve !:ı- decek vaziyette olduiunu kaydeyle· Eanda muddeialeyha :namma çılcarılan 
lığımn kıymeti ile bu ordunun cesnre- ler indirmek suretiyle en çok güvendi- kandina\ya yoliyle gitmek niyetin- mektedir. dnretiyenin .ik"'ametgahının belli olma-
tini tebarüz ettirerek metheylemekte- V.i ,.e parlak addettiği tabii.re siiıte - Lord'ar kamarası dedir. Almanyanın l\Ioskova büyük Paris, 7 (Radyo) - (Pari Suar) dığı rneşruhntiyle ıiade edilmi~ olmaK 
dir. Sovyd tanklarının harekatı tam::ı minden istifadeve lu\ikıştılh göt·ül- Londra, 7 (Radyo) _ Avam ve elçisi, Finlandiya sefaret memurla - gazetesi, Ruslarla Almanların küçük la ci~vetiyenin ilfinen tebUğine karar 
miyle akim kalmıştır. Bitaraf müşahit rr:iistür. Para!'lütçiilerden istifade ü~ lordlar kamaraları, Noel }-ortuları nmn mutat diplomasi kaidelerine ri- devletleq: taksimde mutabık kaldık· verilerek muhakemeleri 29-12-939 cu
ler Finlandiyalıların Pehıamoyu geri- 4*'kilde mlimkündür. münasebetiyle bu ayın 14 ünde tatil ayet edilerek zorluk çek1'ıeden Rus~ farını ve Finlandiya taarnızunun , ma günü 10 a bırakılmı~ olduğundan 
ye almak· için yaptıkları harekatı par- 1 - Tnhribi fedakal·hğ"~ı değer bir yapacaklar ve fe\'kalade bir hadise ol- yadan ayrılabilmeleri için muvaff:ı- bu taksimin mukaddemesi olduğunu mezbuı·e Haticenin talik o1unnn işbu 
lak bir muvaffakıyet olarak telakki et- i!"tihkamı zaptetmPk (bumın iç.in bir mazsa, ikinci kin unun 16 ~rna kadar kiyetle müdahalede bulunmuştur. ileri sürmektedir. Gazete diyor ki: gilnde yn bizzat gelmesi ,.e!'U bir vc-
41ektedir. Fin! ndiya kıtaları bu ha- naraşütçü gn:bunun .feda"ınd:rn çe - toplmımı~ acaklardır. Bu husu ta te~adüf edilen müşkülat «Rusya ve Almanya, İngiliz ve kili kanuni göndermesi gelmedil,ri ve-
rekatı yapmak için bir ger.e içinde l~I) kinmemek esastır.) B y Ru yanın Finlancliyn ile hali harptt! Fransız donanmasını nazarı dikkate ya vekil de göndermediği takdirde 

ir unan vapuru torpiie ı d ı ı · kilometre yol katederek Rusl:uı gafil 2 _ Dnhn mühim bir fedakarlıkla olduğunu kabul ve teslim etmeme ~ ama an diğer dev et erın gazap ve mubakemenin gıyabında devam ede-
:ıv1:ımışlar ve göğüs göğiise bir çarpış- dü!'lmnn araeisine hafif silahlar indir- çarparak bath .,,inden Heri gelmekte idi. Bütün sc - infialini derpiş etmeden bu taksimi,ceği davetiye makamına kaim olmak 
ma neticesinde muvaffakıyeti kazan- mc"'k ve bu suretle tl:ıh·t mühim foda- Londra, 7 (Radyo) _ Paralos a- farct memurları aileleriyle birlikte yapmışlardır.» tizere ilan olunur. 

mışlardır. kılrllıa milhim bir mevkii ele geçir- dındaki Yunan vapuru, bugün Taymis müşki!at;ız .ayrılabileceklerdir. Ya~-
Bomba>·dmwn edilen ı'ls: mek. nehrinde bir torpile çarı,arak iki:ve nız Fınlandıya pasaportunu ham~l 
Kopenhag, 7 (Radyo) - Fin tayya- 3 - Atım kabiliyeti ne kadar yük- ayrılmış ve derhal batmıştır. Vapur~n o\nnyan dört kadın hizmetçi şimdı

relerinin mühim bir muvaffakıyetle sek olursa olgun ateşle zaptına derhal ikinci kaptanı ile iki makinisti yara- ye kadar hareket müsaadesi alama
bombardıman edip yaktıkları Baltiski imkan bulunamıyan lıir sahv.yı bu pa- lanmıştır. l\Hlrettebattan 11 yaralı mışlardır. 
tayyare üssü, son ademi tecavüz paktı raşütçüleı·le arkadan hiicuma maruz hastahaneye kaldırılmıştır. 
ile Rusyanın Estonyadan aldığı bir li- hırakarak zaptetmelc ve bozgun ver
mandır. F.in tayyareciler, hududdaki mek. 
Rus mevzilerini de muhtelü nokt.alar- Fakat Finlandiyanın neresine olur- Brüksel, 7 (A.A) - Belçika hü-
da hombalamışlardır. indirilecek kümeitnin bir murahhası halihazır-

sa olsun paraşütçülerin d F h ··:ıcu ti ·ı · .. 1 . 

Fransa- Belçika 
--.;:;;==·*·=-

Kinzley Vud 
Salı günü beyanatta 

bulunacak Fin topçusunun endnhtlarındaki i- ~üratle imhaları mümktln olaca~rı an-
1 

a "krat~ıtıdz~ u .. mke 1

1 
e gırdışı mış 0

-
. . . . a··1ı :a. k an ı ısa ı muza ere ere evam et-

abetler ve çete harbınde Fmlılerın !aşılmıştır. o er mınL:ı. asına. bu su- k . d p . . ·t . . Londra, 7 (Rad"·o) _ Bac:ıvekil 
iki • f b"lh tl · d" ·ı 300 onrac:ı'·t .. .. ~ k me üzere ün ans e gı rnışbr. ., -s gC>!terd crı muva fakıyetler, ı. as- re e m ırı en . ..u çunun a ı- Ç b 1 A ka ın bu 

sa kaydedilmektedir. beti, buna bir detildir. Moskova müzakere/eri ~ı:-~~ ~~n; dva~ marası~inzle~: 
Rusların maksadı: Relsinkiden gelen b!r habere göre f • b' b k"t k k ;u~ u ı~ ~~a-~nd ak. avt n~z:~ıbeyanat 
Londra, 1 (Radyo) - Ladoga gö- P~tsamo mıntakasmda takviye kuvve- çın :r eyaz ap Ç aca u un onur:ıuz e_ 1 ~a 1 .g~nu • 

ta · K ı ' ·· ··ı · L d 7 (R d ) H . . ta bulunacagını bıldırrnıştır. lünlln şimal nok sında ve merkez.t t1 alam1y1tn ızı ornunun oncu en, on ra, a yo - arıcıye na- . . 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATlNELERDEN İTİBAREN 

Senenin en büyük heyecan - dehşet ve macera şaheseri üç 
yegane olarak yaratılan Tarzan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüshası. 

seneden beri 

TARZAN ve OGLU 
Ba§rollerde: Tiirk&e .86zlü 
Vah§i ormanların rakipsfz kahramanı, fillerin - arslanlaı·ın - kaolan
ların - tim::ıahların - maymunların en büyük dostu .. 

JHONNY VEISSMULLER 
Ve her zamanki .sevimli eşi. 

MAUREEN O'SULIVAN 
zırı lord Haiifaks, Ru~ya ile İngilte- kerelerın bütün safhalarını cıhana 

B K ı S 
T f 31 - Tarafrndan son derece heyecanlı olarak yaratılnn şaheser. 

UgÜO Ü tÜ!"park İnemaSl J. e e ;:,J re arasında bundan dö~·t ay :vvelıgösterm<'~k için bir beyaz kitap neş- Seanslar her gün~ 2~l.30-5.30-7.'80\t.e9.30ıda 
1\foskovada cereyan etmış olan. muza- redecektır. ' 

k k Cumarte sie\• Pazar salıah 1Q ve U.30 da ucaE tıalk ~nsı.. 
D~ptiu~uam~nepayqo~cyandün~nınffibil~ q 1 

1 1 •••••~•••••••••••••••••••••••~ ftilitirMfi~ici~kffimcd~O~ Thyyare s~e~ası ~le~n3646~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 Hayvanlaşan insan . B\l.Eün!ki büyiik film birden 15 gündeııberi tebacümün önünü alamı) an YBNI ... J 1

EMA. müdüriyeti 

Büyiik Valain mübdü ve ~inema yıldızlarının en fazla alkı.lanan Ali h c t• 
(La bete 1-Iumaine) Jan Gabın - s:mon S'mon FERNANO GRAVEY ve Micheline Pr~e - Elivire Popesco a ın enne 1 

Tarafından temsil edilen bu flm seyircilerini heyecan ve zevk içinde ile altı büyük Fransız yıldızının yarattığı 

2 
bırakacaktır. G A 1 p c E N N E T 

SARIKAYA 
Heyecanlı macera ve aşk filmi 

Ayrıca Metro jurnal - Ve renkli mikl 
Senaslar: Her gün Hayvanlaşan İnsan 2,15-5,40-9 

4,15 ve 7,45 de. 
Cumartesi Pazar 12,45 de Sarı Kaya ile başlar. 

Avrupanın büyük c:-az kralı RAY DÖ VENTURA nın güzel bir e•eri 

N E Ş' E Y A G M U R U 
AYRICA EKLER JURNAL 1 

OYUN SAATLERİ: 

'•mGmAmlmP .. CE.·NİİıİINmETıİİİl:m5--...i9m:mNmEmŞm'mE•Y•A•C•M .. U•R•U .. 3 .. 7 .......... ... 

11Uvesi şaheser olan 

Casus intikamı 
Filimleri birkaç gün daha gösterilecektir. 

SEANSLAR; Sair günler: 12 - 2 - 5,30 - 9 da. 1 
i...1Cmu•m•amr•temsmi•-•P.liazma•r•:•9111111•ı2111-.lı.2 .... n •. ~.o .... 9 .. d•a•. 111111111111111111 .. 
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il~mir Levazım Amirliği ~atı.1 Aana 5 
J.~- • • 

~ Kon1i,yon..ı ilanları ~ 
! ;mir lct:u:ıııt aıııirlifji su.tııı alma ko11tisyumında n: 

Ça.rnkkhlc müstahkem mevki birlikleri için işlenmemiş 1yı cin-,iıı.len 

{;-.Q) ton kuru incir ll-12-!l:~9 pazarte:;i günü ~aat on dörtte pazıırlıkhı 

~atın alınacaktır. 1:-teklilerin belli gün ve saatte Çanakkale :Müstahkem 
me\·kı :;atın :ılma komisyonuna müracaatları. 

/emil' fl!'va-;ıııı aııdrlijji satııı alma konıisyonwıdan: 
( 4~300) çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25-12-9:J9 

ı5azartesi günü saat 15 de Tophanede istanbul levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22150 lira ilk teminatı 
1661 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülür. İs-

• teklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarım ihale ı'laatin-

den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 8 12 17 21 

· lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
·1-1ha!e günii talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için 

• (96000) kilo yulafın tekrar kapalı zarfla münaka ·ası rnpılacaktır. Zar~·-
• '> <\ .. 

lar komisyonca 26-12-939 salı günü :-;aat ıo,:30 da verilmiş olacakttr. Re-
he; kilosunun muhammen fiati yedi kuru§tur. İlk teminatı beş yüz dört 
liradır. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Fındıklıda 
komutanlık satın alma komi~yonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

s 1a 1s 2a 

lzmir levazım amirliği satrn alma komisyonııııdrın: 
1 - İzmir müstahkem mevki Çeşme mıntakasınclaki birl:kterin 

(48600) kilo kesilmiş ::ıığır eti 6-birincikiinun 939 tarihinde ka
palı zarfla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından p:.ızarlıkl:ı. 
satın alınacaktır. 

2 - !halesi 12-birincikanun 939 sah günü saat on beşte kışlada leva-
zım iimirliği -::atm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (11178) liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akça~;ı (838) lira otuz beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

. &- İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gögter
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üc;ilncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müraca
atları. 

lımfr leı·a~lin amirliği sal1n olma lı:onıisuonımdaıı: 
Cirtlfi :\1iktarı Tahmin edilen tutnrı Teminatı nıLıvak~ 

Kilo Lr. Kr. 

Kuru fa ulyc 45000 5400 
Nohut 45000 4050 
Arpa 230000 9200 

lhalfl taı-ihi 

11 Birincikanun 939 Pazartesi saat: lv 
11 Birincikanun 939 Pazartesi saat: 11 

00 
00 
00 

11 Birincikanun 939 Pazartesi saat: 11.30 

kata akçası 
Lr. Kr. 

810 00 
607 50 
1380 00 

1 - Ordu kıtaat ve hayvanı ihtiyaçı i_çin yukarıda cinsi ve mikt:m 
yazılı üç kalem erzak ve yem ayrı ayrı şartnamelerle 4-Birinci
kanun 939 tarihinde pazarlıkla yap1lan eksiltmesinde talip çık
mndığındun pazarlık yukarıda hizalarında yazılı tarih gün ~aat 
len~ kışlada izmir levazım amirliği ~atın alma komisyonıınrl·~ 
yapılacakhr. 

2 - Teminatı katiyeleri hizalarında yazılıdır. 
3 - Şartnameleri hc>r giln komisyonda görülPbilir. 
4 - İstekliler ticaret otlasında kayıtlı olduklarına dair ve:-;ika göster

mek nıecburiyetindedirlel'. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üc;iincü 

maddelerinde ve şartname~inde yazılı \'esikıılan \'e teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel kombyoııa miiraca

. atları. 
. ) 

Devlet Demiryolları umum 
. müdürlüğünden: 

Ulus. Son Telgrr.f Ye Anadolu gazeteleri ile 1112/ 939 tarihinde bil
mönakasa satın <ılınaca;!l ilan edilmiş olan ve muhamm('n bedeli 17650 
liradan :b:ıret bulunan r.gı:; .:\13. meşe azman görülen lüzum üzerine yiıı~ 
·apalı zarf usulü ile ve 20 112 9:.rn çarşamba giinii sııat on beşte Sirkecid~ 

dokuzuncu ;şletme binas:nda sı.tın alınacaktır. 
:\fovakkat teminat 1~2:\.75 liradır. isteklilerin a~·ni giin s:ıat on 

dörde kadar kanunun tarif ctt!ği ~ekildeki kapalı zarflarını komisyona 
vermeleri mzımdır. 

Şartıuımeler pnras1z ol:ırak komisyondan verilmektedir. 
. ·1 G 8 1 u 9887 .ı:rn 1 

DOKTOR ARANIYOR 
İdaremizin muhtelif yerlerjnde istihdam edilmek üzere kısım hekim

lerine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca mesken \'eya 
mesken bedeli verilir. 

Serbest bulunmak ve yaşlaı·ı 45 ten yukarı olm:ımak üzere taliplerin 
D. Demiryolları zat işleri müdürlüğüne müracaatları. 

8 11 14 6244/ 4468 .. 
' . ' 

lzmir defterdarlığından: 
Mehmetçenin yeni maliye şubesine emlak satış bedelinden olan borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komisyonu 
karariyle haciz edilen Alsancak şehitler mahllesinin piyade sokağında 21, 
23 25 sayılı 4 dönüm bahçesi ve 2 kuyu ve arsayı mü~temil 12000 lira 
kıymetindeki bir bap muattal buz fabrikası 21 gün müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. Taliplerin 2-1-940 salı günü saat 15 te vilayet idare he-fi; ;·~;•ınur." 8 15 25 N c %1 

Makine Tami~h:'.:ıesi 
işi gününde tes~im etrneğ! pre,ıs:p e<l.ıı.:n v .:! bu

nunla iftihar eden bir müessesedir 
"" h Xestane pazan d emirciler 67 - 69 T~le!on: 8993 

• .... lö-:. .... 

(ANADOLU) 

Müzayede ile fev-ı Taze, temiz, 

Ac~~!~.?d:.~!.~.1~rincikU- Iliç 
ucuz 

nunun 10 uncu pazar günti üğleden 
evvel ııaat 10 da Karşıyakada İ::;ke -
leden çıkınca sağ tarafta yalı cadde
si yani Salih paşa cadde~inde 152 No 
Ju evde tüccardan maruf bir aili~ye 
ait zarif ve nadide mobi!yaları mü
zayede ile satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz 
maruken kanep eve iki koltuk, ceviz 
daire forma altın mekik ipekli ka ~ 

Her türlü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
nepe ve iki koltuk, fantazi limon kap Başdurak Büyük Salepçioğlu ha-
lama yatak odası dolabı, tuvaleti, m karşısında 
komidonları, ve karyolası ma bezli __ ....; ___________ _ 

somyası, perakende avrupa ~andal -
yeleri, etemiıı perdeler, ceviz kara 
masa takımı. hasır takımları. tek 
aynalı sifonyerah dolap, ingiliz ma
mulatından iki kişilik pronz karyola 
ve somyası kadifeli şezlong. Viyana 
mamu!atrndan yedi parçalı kadifeli 
kanepe takımı, perakende kreton 
koltuklar, camlı masa, muşamba ka
nepe, ve altı "andalye, mavun kütüp 
haneli yazıhane, ayrıca küçük yazı . 

·-----'!!!""---------0 ok.tor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has-
talıklar mütehassısı 

!zmir Beylersokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 

hane, nadide işlemeli japon ortama. ve gece vakti kabul ve muayene 
sas1, masit mağon büfe, kare ceviz eder. 
yemek masası, divan, mikelli madeni .._ ________ ,..._ ---

soba ve boruları madeni soba altı, ı . _ zmır ikinci hukuk mahkemesin -
yaglı boya tabloları, hah ve seccade- den: 
ler, vesaire birçok mobilyalar müza. 
yede suretiyle satılacaktıd. Fır::ıatı ka İzmirde oturan Fatma Şaziye tara-
ç1rmayınız. fından lstanbulda Kasımpaşa hacı 

Satı§ pe§İndir. Dikkat evde satıla- surafta tahta köprü No. 14 evde otu_ 
caktır. ran Trabzonlu Mehmed aleyhine açı. 

lan sübutu talak davası hakkındaki 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammalar1 

BAYLAR 
f.çin palto, perdesü ve iyi elbise 
ve bayanlar için ağır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. U 

6 Kinunevvel 1939 t.:lJ MA 

· V. F. Henri Van Derze 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için 
cTİSZA> vap. 6 ilkkanunda bekle

nivor 

1 S~rvi~<' Maritime Roumain Bucareat 
KÖSTENCE GALAS VE TUNA. 

LiMANLARI İÇİN: 

cALBA jULİA> vap. 9 ilkkanun .. 
da bekleniyor. 

KÖSTENCE İÇiN 
cBUCUREŞTh vap. 22 ilkkanun• 

da bekleniyor. 

STE. Commerciale Bulgare De 
Navigation A Vapeur. Varna 

HAIF A, İSKEN DERİYE VE POR'lj 
SAIT iÇiN 
cBULGARİA» vap. 7 ilkkanunda 

l>ekl eni~~· r. 

Vapurların ısım ve ta:ı:!hleri ·nak• 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şüreka!ı 
Limited 

VAPUR ACENT ASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

Lcmdra n Liverpol hatları içiıl 
piyasanın ihtiyacına göre vapurl1'n• 
nuz sefer yapacakla~drr. 

Türk müz-ıyede sa· 
lonu müdüriyeti tebliğat ikametgahı meçhul bulun - ~.:======:::::;,::;.;;::=== 

ması hasabiyle ilanen icra edildiği Eksir Şahap 
Tashih halde muayyen muhakeme günü ge1-

7-12-939 tarihli nüshanızda çıkan mediğinden aleyhinde gıyap kararı 
dairemize ait gayri menkul satış i -
!anında :'\atı~ günü olarak gösterilen 
10-1-940 ~alı giinü takvim h:ı.ta::ııdır. 

10-1-!>40 çarşamba olarak işin tash!. 
hen ilam rica olunur. 

ittihaz ve muhakemesi 26-12-939 sa
lı gününe talikine karar verilmi~ ol -
duğundan muayyen günde saat 10 
raddeleı'inde l\Iehmedin asaleten ve
ya vekaleten mahkemeye gelmesi ak 
si takdirde bu husustan doJayı muha-

Hizmetçi aranıyor kemeye kabul edilmiyeceği ve muha 
İyi bir hile nezdinde çalışmak için kemenin gıyabında devam edeceği 

bir hizmetçi kadma ihtiyac vardır. H. U. M. K. nun tebligat faslına tev
Talip olan:uın K~nıendtında Sth - fikan tebliğ makamına kaim olmak 
hat eczanesine müracaatiar1. üezere keyfiyet ilan olunur. 

Devlet /:;imanları işletme umum 
Müdürlüğünden: 

İhalesi en-elce ilan edildiği halde istekli çıkmıyan asgari 350 azami 
150 ton mazotun ihalesi 15/ 12 939 tarihine rasllıyan cuma günü saat on 
beşte Galata rıhtımıncl,1ki umum müdürlük binasında toplanacak olan 
satın alma konıis,\onurıda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli :~2940 lira ve muvakkat teminatı 2470 lira 50 ku
ruştur. l:-1 teklilerin tekı:r mektuplarını bildirilen vakitten bir saat evveli
ne lrndar komisyon reisliğine tevdi etmeleri Jar.ınıdır, 

Bu baptaki şartname sö:ı:i.i geçen komisyonda her gün görülebilir. 
28 4 8 12 9758 14343 

Gümrük ve inhisarlar ~ekô:letin
den~ 

1 - Merkezde ve taşra gümrüklerinde açık ve açılacak 20 liralık 

memuriyetler için lise ve orta mektep mezunları arasında ayrı 
avrı olmak Ü7.ere mii;-;abaka imtiham yapılacaktır. 

2 - Müsabaka tarihi 14 112 939 saat on dörtti.ir. Müsabakanın ya
pılaccıgı yerler de İzmir, l\Iersin. G<ı7.iaııtl•p, Urfa, Kars, Trab
zon, Sam--un, Aııkaradaclır. (Ankaraclaki VekUleUedir.) 

3 - l\Hisalıakada kar.ananlar mi.isabakanın yapıldığı \'eya her han
gi bir gümrükteki açık yerlere nanızecl olarak alınacak ve ken
dilcrint' 3656 sayılı kanunun hükümlerine göre maaş verile -
cektir. 

4 - Kazanların adedi fazla olduğu takdirde bunlar ikinci birmüsaba
ka imtihanı açılıııcıya kadar her hangi bir gümrükte açılacak 
yerlere tayin olunacaktır. I ~ 

5 - Kazananlardan askerliğini yapm1ş olanlar tercih edilebile -
cektir. 

6 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı şartları haiz 
olanlardan müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin istida ile yu
karıda yazılı gümrük müdürlüklerinden birine müracaat -
Jarı ve şahadetname, nufus ve hüsnühal kağıtları ile sıhhat ra-
porlarını getirmeleri lazımdır. 5 8 4423 

Gümrük Muhafaza genel komutan
lığı Istanbul levazım amirliği satın 

alma komisyonundan: 
Miktarı cinsi muhammen fiyat İlk teminatı Eksiltmenin 

Lira Kr. Lira Kr. günü saat şekli 
4000 takım yazlık 22000 00 1650 00 22/ 12/939 15 kapalı zarf 

elbise cuma 
846 < < < ~ 4653 00 350 00 c < 16 açık eksiltme 

cuma 
1 - Gümrük muhafaza kıtaatı ihtiyacı için yukarıda gösterilen 

iki kalem yazlık elbise eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Numune ve şartnameleri komisyondadır. Cö~·l;lebilir. 
3 - istekliler kapalı zarfla iştirak edecekkrin 2490 sayılı kanunun 

otuz ikinci maddesine göre hazırlıyacakları zarflarını bir saat 
evYeline kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye gire

. ccklerin ilk tmninat makbuzları kanuni vesikaları ile birlikfo 
Galata rıhtın ı C<l<!cifsi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyo-
na gelmeleri 4 s 14 18 9911/4408 

' ~ " 

Bas ıır memelerini gi-
Efrefpaıa hastanesi Cildiye ve 

efrenciye mütehassısı 
Hastalarmı her gün muayene

hanesinde öğleden sonra saat 15 
de kabul eder. derir. Kuvveti, erkek· 

(3 ncü Beyler) Şamlı sokak 
Ne.. 8 /iği, iştihayı arttırır 

• • • SAYIN OKUYUCULAR DIKKA T !.. -Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız!) 

Hükumet caddesi No. 50-52 ... 
lllltltttll 111H111111111111111111111111111111111 lllHllll l l lll 1111111111111111111111111111 llt l ltlll• 111111111 

Y1lbo;ı biletleri de satılmaktadır. Simdiden tedarik ediniz. 

ı·-- Ankarapalas 
Lokanta ve Pastahanesi 

En müşkülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan· 
ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betiyle e:n temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede· 
cek zevat sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır . 

IBRAHIM SENNUR 

• 

1 

Türkiye iş Bankasından 
1 - Bankamızın muhtelü şubelerinde çalıştırılmak üzere müsaba

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

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

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

mış olanlar muvakakt memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yuk:ırıda yazılı evsaft haiz olun taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar bera:n tecrübe on beş gün maaşsız olarak ça
hştmlırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibariy!e de iyi 
not alanlar barem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alı
nırlar. 

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

dan başka mu\ af fak olanlar, muvaffakıyet derecelerine llN 
müessesede açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 _ Ta1iplerin en geç ~O B. kanun 939 çarşamba gününe kadar ~nka 
ı·ada umum müdürlük memurin servisine, İstanbul ve İzmlrde 
şube müdürlüklerine vesikalariyle birlikte müracaatta bulun• 
maları ilan olunur. 5 6 7 8 9 10 11 

Toprak mahsulleri ofisi Izmir 
şubesinden: 

Şubemize miirettep hububat stoklarının, 1940 senesi zarfındaki: 
1 - Tahmil ve tahliye işleri, 
2 - Şehir dahili nakliyesi. 
Ayrı ayrı n.ç;k eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler 8 ikinci kanun 

1940 pazartesi günü, tahmil ve tahliye için saat onda, nakliye için saat 
on dörtte şubemizd e yapılacaktır. Muvakkat depozito akçası her iki ek· 
siltme için biner !iradır. Eksiltmelere gireceklerin depozito akçaları veya 
bu miktarlardaki han!::ı. mektuplarile şimdiye kadar bu gibi islerı bakkile 
başardıklarına dair resmi ,·eya yarı resmi müesseselerden a·lacakları ve· 
sikaları en geç 6 ikinci kanun 1940 cumartesi günü öğleye kadar şubemize 
makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ı:1arttır. Bu husustaki şartnameler 20 
birinci kanun 193\.1 tarihinden itibaren şubemizde alakadarlarm nazarı 
ittilalarına vazoluırncaktır. 7 8 9 


