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KanDo çarrpoşmallar 

Fin Tayyareleri 
Roman!u~::n1a,ma-Mi//etler Cemiyeti 
dan bizimle istişare 

edecek 

Rus tayyarelerinin yüzde 
30 zunu düşürmüşlerdir 

Londra, 18 (A.A.) - Siyasi meha
fil Türkiye ile Rusya nrasındn mil
nakit 1935 tarihli misak mucibince 
Romanya ile karşılıklı yardım misakı 
imza etmeden evvel Türkiyeyi keyfi -
yeten haberdar ederek Türkiye ile is
tişarede bulunması iktiza etmekte ol
duğunu beyan etmektedirler. 

-=·*·=-
Sıhhiye Vekili 

Tercan felaketzede· 
lerile alakadar oldu 

Erzincan, 8 (Hususi) - Sıhhat ve 

Ruslar, muhtelif yerlerden takviye kıtaatı celbet· 
meğe mecbur kalmışlardır. Finler kahramanca 

harp ediyorlar 
İçtimai Muavenet Vekili Dr. B. Hulu

ler. Sahillerdeki vaziyet, pratik ha~ si Alataş Tercan zelzele mmtakasındn 
kımdan hiç bir fevkaladelik arzet - tehlikede bulunanlara kaqı alınacak 
mcmektedir. Sovyetler, körfezdeki eri tedbirleri yerinde tetkik ederek 
küçük ve kıymetsiz dört adacığı el - Erzincana gelmiş ve i tikb:ıl <'dilmi • 
lcrine geçirmişlerdir. tir. Vekil, numune hastanesini, :ocnı 

Almanlar yeni bir 
hezimet aref esind 0 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Lonclra, 8 (Radyo) - Finlandiya- inşa edilmekte olan zührcviye hastane. 
dan Par:::ie gelen haberlere göre Sov i ile doğumevi, umumi müfettişlik, 
yet kıtaları Finlandiya şimalinde Halkevi binalarını ve d:ğer inşaatı 

Pet nmo limanını işgal ederek bir etkik etmi_ş, ak~am üzerj Elazığa ha 
nebze ilerlemişlerdir. Maamafih as- reket eylemiştir. 
keri mahfiller, Pet amonun işgalini * 
mühim telakki etmemektedirler. Siya 0 0 

i mahfiller, dahn ziyade diploma~i Menemencioğlu 
ahn ındaki faaliyete ehemmiyet at

fetmekte ve bu nevi faaliyetle alıi -
kadar olmaktndırlar. Bunlardan bi -

Türk - İngiliz ve Fransız anlaş -
maaı tahakkuk ettiği tarihten bcr' 
yakın Şarkta uğradığı büyük hezi -
meti bir türlü hazmedemiyen Al -
man siyaseti mütemadiyen bizimle 
meıgul olmaktan kendini alamıyor. 
Fakat dikkate ıayandır k', Alman 
yanın bizimle biraz fazla meşgul ol
mak için yaptığı her yeni hamle ken
disine yeni bir he7.1'mete malolmak -
tadır. f ngiliz ve Fransızle.rla sırf ya
kın ıarkın ve onunla birlikte kendı 
m vcudiyetimizin ge amet,' 
bir deklaraı;yon iı zaladığımız de -
virlerde bizi Ebedi Şefimiz.in idcat'
ne hıyanetle itham etmiılerdi. Sov -
yet komıularımızla ayni esıu:lar dai
resinde l:,'r anlaama yapmak için miı 
zakereler yaptıgımız devirlerde ha
riciye nazırlarını ta Moskovaya ka· 
dar göndererek bizi ya Demokrasi
lerden ayırmak ve yahud Sovyet 
dostlarımızla ihtilafa düıürmek iç;n 
yapmadıklarını bırekmamışlıırdı. F. -
kat Moskovada katlandık arı çok a
ğır fedakarlıklara rağmen ne Türl -
Sovyet dostluğunu bozmıya, ne dP 
Türkiye ile Demokrasiler arasındaki 
kuvvetli ve sıkı bagları gevşetmeğe 

muvaffaı< olamadılar. Hariciye Ve
kilin izin kudretle idare ettiih' Mos -
kova müzakereleri vakıa bizim iste· 
diğimiz hedefe varmadı, fakat mu -
hakkak ki Sovyetlerle aramızdaki 

dostluğu kuvvetlenc'/rmekten de ha-

~ riııt'i i Tallin şehrindek Baltık dev
letleri, ikinci i de O lodaki -sima] 
m ml ketle.ri h r:'.ciye.. n zırlıı ınnı 
yaptıklnr1 toplnntı'ardır. Tallin içti
mmıım ebebi, Letonya, Litvanya ve 
E toııya ara ında Finlfındiya hfldi e
, i dolayic:iylc ha ıl olan nazik vaziye

Şeref ine Londrada 
ziyafet verildi 

li kalmadı. Hariciye Vekilimizin Moa

Finlandiya o .. dul rı başkumandanı 

Feldmareşal Baron Fon Mannerheim 

kovadan avdetinde rükubuna bir Rus Paris, 8 (Radyo) - Rusların 
kruvazörü tahsia etmek gibi göateri- muhtelif yerlerden t, kviye kıtaatı cel
len ince cemilekirlığı Alman propa- bederek Fin cephesin<! gönuermeğe 
ganda ·yueti unutuyor gibi görün- mecbur kaldıkları ve Finlerin kahra
mektc ise de biz bu dostluk ve hatır- manca hnrp etmekte bulundukları bil
nüvazlık niıanesini hali memnuni _ dirj]jyor. Dün \'e bugün, Helsinki ele 
yctle hatırlıyoruz. dahil olduğu halde Finlandiy:mın hir 

çok yerleri sis altında kalmıs \'e FinlPr 
O günlerden beri bizimle uğraş - bundnn cok istifade etmistir. 

maktan h'raz fariğ olur gibi gö - Helsinki, 8 (Radyo) - Sovvet kı-
.. Al · · ·· 1 d • runen man aıyasetı aon 1run er e talarrnın l\Iannerhavm hattını var~ 

-pevamı 5 inci aahifede-

-=*=-
IstanbulJa 

Gız /.uhranı boş 'ad' 
lstanbul, 8 (Telefonla) - Burada 

gaz buhraııı başlnmı hr. Bunun ~ebe
bi gaz kumpanyaları ta1·afından ist -
nilen znmmın kabul edilmeme idir. 

Kumpanyalar, hariçten mal g<>tı:·c
nwdilderini söyliiyorlnr. 

** Papa 
Cıhan sulhü için dua· 

dn bulundu 

B. Menemencioilu 

Londra, 8 (Radyo) - İngiltere 
hariciye nez reti, Tıirkiye lıariciye ve
ktlleti umumi kfıtibi büyiik elçi B . .Nu
man Menemencioğlu şerefine bir ziya
fet vermiştir. Bu ziyafrtc üıgiltere 
ıııuliye nazırı Sir Con Simon riyaet 
etmiş \'e ziyafette donı:ı,nmn amirah 
K tifilcl, Türkiye büyük elçisi Dr. nfüı
tii Arns ve diğer müh·m şahsiyetleı· 

bulunmuşlardır. 

~·----·_,. 
işaretler 

GENE KÖMÜR 
Evvelki günkü nüshamızda çı

kan fıkra üzerine dün bir karii-

Bugü Öğ eden sonra toplanacak ve 
P zartesi müzakerelere başlıyacak 

j'A/;~~y-;;;"iŞti;·~k .. ;d~~;·k"bit~::;ı 
~ Devletleri tehdit ediyor! .............................................................................................. "''' 

Ulualar sosyeteai kon aeyi toplantı halinde .• 
Cenevre, 8 (Radyo) - Ulus ar Konsey, pazartesı bünü Flnlindi· 

Sosyetesi konseyi, yarın öj!eden son- yanın uğradığı ıttcavaza tetkik ecle
ra toplanacaktır. Sosyeted~ a.,n bulu- cektir. 
nan devletlerden bir çoğunun d legn - Kopanhag, 8 (Radyo) - NasyonaJ 
yonları peyderpey gelmeğe b amış- Tidente gazete inin Berlinden aldılı 
]ardır. - Devamı 5 inci sahifede -

ou-------

Avam kamarası 
Bu ayın 13 cü günü gizli celse akde
derek mühim me-;'eleleri konuşacal 

Londra, 8 (Radyo) - İngiliz baş- Ayın on dördilnden on altısına Jı.a. 
\'ekili B. Çemberlayn, 13 kanunuevvel- dar A vnm Kamarası tatil edilecektir. 
de Avam Kamara ının hafi c l e ak- Sah günü ingiliz hava nazırı, perşem-

tecleceğini bildirmiştir. Harp Jernzı - be günü başvekil umum! \aziyet bak-
ını imali meselesi görUşü!ecektir. kında izahat vereceklerdir. 

--~~----~==010-=-------

Romen milleti 
istiklalini müdafaa etmeğe ve bir 
karış toprak vermemeğe azmetti 
IRusya, 1914 <ten evvelki yerler.ini istemifl 
Biikreş. S (Radyo) - Romanya Jere beyanatında Bulgar isteklerine 

hariciye nazırı B. Gaf enko, gazeteci temas ederek Romanya ile Bulgaria

Kont Ciano 
Mühim bir söylev 

verecek 

tan arasında do tluk ve samimi mil
nasebat için halisane ve hararetli t ... 
mennilerini bildirmiş, bütün Romen
lerin boyle dOşilnduklerini, Alman -
Leh harbinden evvel Romanyanın 

Bulgaristana bazı teklifler yaptıfını, 
fakat hiçbir cevap alamadığını ıöY • 
lemiş ve demiştir ki: 

Baltık de~·zindeki Sovyet tazyiki a - dıklan hakkındak' .Sovyet iddi~ları 
tama haddini bulmıya ve bu suretle burada kat'i surette tekzip edilmek
bizzat nazi şefleri arasında bile Fon teclir. FinJandiya körfezinden şimal 
Ribentropun bu acı hezimetine kartı kutbu okyano~una kadar uzanan c;a
kuvvetli bir m~hal~~et belirtmeye hada fena hava şartları yüzünden 
baılayınca -Kım bılır bellq= de Bal- muharebeler çok azalmıştır. Her ta
tıkdaki Ruı tazyikini biraz hafiflet- rnfa mebzul knr ynğnınktndır. Bu da 
mek ve kabilae Sovyetleri yakın ıar- harekatı güçleştiriyor. Şimal kutbu 
ka imale etmek makaadiyle- bizim- mıntakaı;ında i e mevsim münasebe
le ve b'lhaaaa bizim Sovyetlerle ida- tiyle gündüzler, tamamiyle karan -
me ettiğimiz iyi komtuluk rnünaae- Jık geçmektedir. Bu yüzden muhare
betlerimizle yeniden met1rul olınıya beler te:;İr;:;iz kalmakta, hedefler gö
baıladı. rülmemektedir. Ladogn gölünden şi-

mizden tU mektubu aldık: \ 
Netriyatınız çok yerindedir ve 

hakikaten alakadar makamların 
ne yapacaklarını, bu iti naaıl hal
ledeceklerini h'z de merak~'\ 
bekliyoruz. ltittiğime göre, iz. 
mirin aenelik kömür ih -
tiyacı 7 bin ton imit·• Halbuki 
timdiye kadar gelen kömür mik· 
tarı 1700 ton imit. Şöyle böyle, 
gelecek olan kömür ise 
ancak bir kaç yüz tonluk aiparit
ten ibaret imiı. Bugün, kömür 
buhranı h'saedilmiyebilir. Çünkü 

- Bulgaristanın takip etmekte ol
duğu bitaraf.ık siya etinden çok 
memnunuz. Romanyanın bitaraflıtı, 
hiçbir hakkından vazgeçmek demek 
degildir. Müteyakkız olarak hakları
mızı mtidafaaya hazırız.> 

Fakat yazık ki, bu defa uydurulan mnle kadar uzanan geni .sahada Roma, 8 (Radyo) - Papa on ikin-
yalan Sovyet dostlarımızı da bizi de Sovyet cüzütamları, tek tük hare - .:i Piyu, bugün Vatikandan çıkarak 
1rüldürecek kadar hoyrattır. Filha - ketler yaparken aralarındaki irtiba- biiyük kilbeye gitmi~ \'e yollardn bin
kika Anadolu Ajansının notunda tı kaybetmekte, müşkül vaziyetlere !erce halk tarafından alkışlanmıştır. 
kuvvetle tebarüz ettirildiği gibi düşmektedirler. Sefirler, italya hariciy<' miiste;-arı v~ 
Türk • Rus hududunun ne bu tarafın- Ladoga gölü ile Botni ara~ındaki lrnrdinaller, papayı takip etmişlerdir. 
da, ne karşı cihetinde en ufak bir ha- sahada Finlfindiyahlar aleyhine hiç Papa, kili~eye girince, cihan sulhu için 
zırlık hareketi bile yoktur. Alman - bir \•nzlyet yoktur. Bu cephede mu- duada bulunmuş ve nyiııcleıı onra bal
lar Hariciye Vekilimizin Moskova - hnrebeye giren Sov\•et kıtaları. ek e- kona çık:ı.rak, hıristiyan alemine <lua 

- Devamı 3 ncü Sahifede - riya ağır zayiatla geri çekilmektedir- etıniştir. 

Türkiyenin Romanya:ra karşı ta· 
kip ettiği do tluk siyasetine de te -
mns eden nazır, Ttirkiyenin bOtl.ln 
kom~ulnriyle do t kalmış, harbin Bal 
kanlara yayılmaması için çok çalış
mış \'e çalışmakta bulunmuş olduiu
nu öy frerek Turkleri takdir etmft, 
Yunan baş\ ekili tarafından gösteri -
len kiya eti itaJ i:.le ) adeylemişttr.' 

havalar müsaiddir Soba yakan- Bükreş. 8 (Rad~o) - Rusyanın , 
lar azdır, aarfiyat da rnahduddur. l 914 den e\ velki yerlerini tekrar ele 
Fakat soguk fırtınaları ba,la - J geçirmek i tedigj ve Almanya ile bu 
yınca, her halde buhranı adama- ~ont Ciano husu ta mutnbık kal ığı hakkmdal<i 
kıllı hissedeceğiz, fakat iş itten Roma, (Radvo) - Har· "re n - haberle , Romar yada infial uyandır-
geçmiş olacaktır. zırı Kont C''nno K r m c- mı tır. Rom n mille i, i t'kHi mi ve 

Buna bir çare umu- memleket'nı her ıre le mudafaa et 
mı?.. · h k- nı g \ rı to}:>rak 

kaptırn amı ga a metmi!:tir. 
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p durmaz 
Ticaret o ası reisini piyasa ve azarlıksız satış hakkın 18 lira için 
mahsul hakkındaki beyanatı d ·ı "' t b• •• Mus:~a~~e!~S:olar Kadeh parçası yutan 

genç lıız lJL['S R f k' d : jmir ihracatçıları AınerfkaCfan başk:ı a VI aye ır mu-
Muhtelıf ihraç mallarımız lzerinie 1 daha bir çok memleketlere de tütün Torbalıda Darendeli :-eyyar Jrebnp-

piya.at.raa açıldıfı ve INlhaaaa iz - gönderirler. Bu sene Fran a 'e İn - t 1 o·· d d. cı ve k9kUCU ~ıustaf ıyı µarasına ta- Keçecilerde Deliktaş sokaij'mda otu-
mir .. canlı ..... ıurette .... Verİfİn gıltere de Türk tUtunlerinin alıcılan a ea g n er 1 maan öldürmek ve ce edini b r kuyu- ran Sara adında bir kız, nisanlı ı ile 

1 
ya atmakla uçlu barendeli İbrahım ve rakı j~rken sarhoşluk afkasi~ le ra-

laq adıiı malumdur. ihracat mallan- arasındadırlar k k d hl • 
1 

k 
1 1 

b .. . · . . . w. • arkndaşı Arifin muhakemeı~r·ne dün 1 a e nl agzında kırmış ve pa~a-
mızm pıyasa arı, re o te er ve una Tutun pıyasasının ıyı gıdecegmı p 1 t t s d Ut el tr h ı d b b 8 1 ki t • b• b• ( 1 k ~ehrimiz cığırceza mahkemesinde de- arını yu muş ur. ara, erhal memle 
m e a uaua ar a A azıma ~lar T~caret Vekilimiz B. Naz~i TO_PCU- az r l a sa iŞ gı ı ır zaa l ge ece \•am edilmiştir. ket hastanesine kaldır{Imı1tır. 
la te ... etmek ve alakadarlara ıza· Jglu on bevanatında tebşır edl\'Or· 
hat~ tl 1 • Tic o ' · · . · J d t ı· • K • Bu celsede dinlenen şahitler, uçlu 

z ... e zmır aret da- du. Bu ene~ı mahsullln kahtesi de OeS C evre meme IYIZ. aDUil OJZam İbrahittı ve Arifin MustAfa ·ı on se-
11Reltl B. famall Hakkı Baleı ile, Oda mükenımeldır. İdrak mevsiminde ' k' ı· ' w ~ • • 

----o-=:-- -
G eçcD ay A kifL" Jr• b 8 T - h •• k •• J • t k • d•j ı·d• ız ıra ma tamaan bogarak cesedını 

um~mı 1
'. e~ 1 me u.• •• urgut yagmurların fazla g'tmesi, bu husu~- name u um erı a vıye c 1 me 1 ır kuyuya attıklarını kendi onlerinde iti· • 

tzmırden ıehrımıze seım .. ıerdır. ta bazı ndi eler uyanma ına ebe- . • . . . rar tukı . . Lım~nımrza 176 v:ı· 
B l' muharririmız kendılerıyle te- b ·Jet vermiş c de bu , azivet hadis ~nkara, btanbu) ve 1zmırde tatbık hcaret odasından ıntıbap edilecek ; . ~rınl s6) lemfşlenlfr. • 

mas etmiş ve Eg nin tıc ret ve ihr . 0 mamı tır. Mahsul ga' et ·isi ,.e çok edılmekte olan puarlık ız satı~ ka - maaşlı azadan mürekkep bir komis- e~~kı ~aznun.: • par ge/ dı 
ıat faaliyeti hakkında ıu malUma ı zel r nklidir. Hey'etı umumiye i i- nun nun bir enedenberi tatbıAin - yon, ·yalnız bu işle iştigal etmeli ve B ~ ız b?os l~U hır ~e~l eö~·temedık. İkin . t . . d 1 . 
alm~ır: tibariyle mallarımız mı.i terileri mem den alınan netıcel r hakkında ticaret ücretleri belediyeden Hrflmek ı.ize- hu; ar;n ı~el ş~an k ~\var. Y_a- girip ı;ı~ı eşrın a)lın a z~ır lımanın~ 

- Hilkftmetin verditi son karar- nun bırakacak vazivett;dir VekAleti, vilA)et!n mutaleasını sor- re tatmin edilecek memurlardan mü- u ci'.a an~ .Y ı~·o; ar. a u 
1 
etr:n~rız. tonilatoıa:n ~a~~r ~rııt mı. ta: ve safı 

Jar Efe mıntakası piyasasında çok - Tütiın stoku~uz var .mı' muştu. Haber aldığımıza göre 1stan- rekkep ayn bir teşkilat vücuda getir- d' ~erhe kın r al 1slrar ey emh1itlş er(- sanayi od~ı ata ınf ad zmbırf t~catretft ~e 
""' 1 · l"'- · · bul ve Ankara vilay ti · · d .. l'dir B 1 . ır. .mu a eme, ıre m yen ın er n ra ın an r ıs a stik 
... ze netıce ca- vermıştır. Meseli bu - TUcc:ır elinde az miktarda tli- • e erının e n u- me 1 •• u memur ar, )'alnız etiket ıorla getirilerek dinlenmeleri i in ba hazırlanm11tır. Buna nazaran bir 
kararlar, tam zeytinyatı ~ahsulU - tan stokumuz bulunuvor Fakat son taleah&rı ahndıl tan sonra kanunun, kontrolü ve pazarlıksız satış yapıl • ka bir gün b k l t ç ş zarfında limana 147 Tü k 4 \ i 
nUn idrakine başladığımız bir za - günlerde bunlar satıİmaia başlan - ya biltiln memlekete t mili muva: ması hususunu sıkı ~c.kilde tatbik için - e ~r~~mış ır. kan 1 Belçika 2 F 1 rk' 1 F.r. mer -
mana rutaeWiii içlıı 16 ı. aa ruuı mıttır. Son &ilnlerdeki satıtlann en fık .g~l~lecek, 'eya bazı maddelerı kontr lle mükellef bulunacaklardır. Ôd--:- b ' d 5 İ~iliz 1 hveç. ; ehe~ ' 1 :~nsız, 
&l'U1JMla atalan H)'tin7afı bua'ln çotu Amerikaya olmuftUr. değıştırılerek takviyesine , yahud da Çünkü şimdiki etiket uıulU, icabet- em ş ağ ann a 2 Roma~ya, 2 YU&"osl :;a. 1 ı;Aacar, 
88 k cıkmıt bulunmaktadır ve -Diler mahsuller ne vaziyette? :amamen kaldırılması, yanı pazarlı· tiği derecede sıkı şekilde kontrol e • milcade'e ve 2 Yunan vapuru o~m~ il anal~: 
piya tok hararetlidJr. Ba ff7atuı - Çeldrdekaiz kuru üzüm re kol - gın ·ıtekr:~ devamı husu!una karar dilememkte ve etiketlere yazılacak Ödemiş ha\•alist battanna zaraT vapur girip çıkmıştır. Bunl::ı~e ~ı 
daha 71blmell beklenmektedir teai bu aene 70..'15 bin ton tahmin ed ·ı verı ece tır. mikt rlar, ticarethanelerin arzuc:una veren ödemis haseresinc kar ı k mil tonillto tutan 88179 dır 
Bu sa• &eJtin:vatı rekolteli 85 mektedir. Şimdiye kad r bunun 9 • ~anun, üç noktayı istihdaf etmek- bırakılmaktadır. Bazı ticnrethaneler, cadelesi tatbikf;e vilAvet : ~~ 0: · 
bin t•..taJambı olunuyor. 30 bin tonu ihraç edilmiştir. Fiyatlar tcdı:. Birinci i fiyatlarda aleniyet • lOzumsuz yere etiketlerdeki fiyatın~ dürlUğllnce knrar veril~iş ;erÔ~ ~ -+-:,:,-

Akala cful pamuk, Petin aatıtta k zamanlarda bir parça durgun ve ~ ~nı. ~er atıl n mala etiket vaz'ı. i - rı Yük eltmekte ve indirmektedirler. 50 kilo ar enikiyet resas, 90 kil::.~~ Belediye 
88 k.....-..ı 10 kuruta tıkmıft.ır. ı. zayıf ~ tmişti. Fakat hOkOmetin al • kın.cı ı satı~ eşya 'e maddenin kali- Gene bazı ticarethaneler, etiketlerin asid sülfürik gönderilmiştir. 
kincithu tulimJ vadelf utıtta fae dıtı yerınde tedbir ve kararlarla ya- tesıni .kontrol, üçüncü ti de pazarlığı bu tebeddül vaziyetlerinden istifa- ** Fırınları kon trol 
58 k9n1a kadar •tılmaktadır. vq yavaı yükselm"ıtir. Dalt.a da yük kaldırmak. de ederek tanıdıkları müşterileriyle E . . . J• 

- h flrat JtlbelitJeriaclen mU. eleceti Umid edilmektedir. Vekalet, pazarlığın ilgasında ı r r pazarlıkla satış yapmaktadırlar. A°ıbnenf ere Z raat ifeb e ıyor 
tahsil iltif .. e edf1or mut Kuru incir ıimdfye kadar 20 bin et~ek mi. yoksa tekrar pazarlığa Mıntaka ticaret müdürlüğünde çalı- veriliyor Belediye, ıehir içinde ve lzmtrle 

- Zeftlnyafı lltihaal zamanı lfm· ton kadar ihrq edilmiştir. Daha el- mü aade eylem~k mi icabettii'ini sor- sa~ak komicyon, etiketlere ·yazılacak Viliyetimiz dahilindeki eğitmenle- millhakat arasında işliyen nakil vası-
dj b~fl•• IJln bu terettaden mOa- de 10 b'n ton kadar ihraç edilec k maktadır. rnıktarlar., maliyet fi~·ntını vesaire re birer pulluk, aşı çakısı, budama ma- talarını sıkı bir şekilde kontrol ettir• 
tahsıl ıa.a•IJl• latifade etmiftir • mal bulunmaktadır. •. • . . . mas:aflarım nazarı dıkkate alarak kn 1 \e pülverizatör verilmes: ziraat mektedir. Ayni zamanda bazı fırınla-
Pamuktan da yil.zde 75 nisbetinde is . Palamut fiyatları da iyi git kte- \ ~las ~tın b~ Jılf' ._·: e d_aır Tıcaret t; b~t e.tmekl.e mükell_cf olacaktır. vekalet!nce kararlaştınlmıştır. rın sa~~a k~rşı erkenden tnlimatna-
tJfade etmektedır. dır. Bu seneki palamut rekoltesi or Ve~al~tı~e gondPrd gı .~utale.a. ço.k 1'.a~ı _ctıket f yatları. tıcarethane a- Eğitmenler bu Aletlerle köylilniln me hilkumlerıne uymıyan ekmek çı • 

Ji'uulya. JlOhud, mercimek ve sa- rekolte ayılabilir. Bir yandan pala- dege.rl dır. Pazarlık _g~bı akı~ ~ r hıb nın arzu ,.e. k~yf.in: hıra.kılma - i !erini görecek} rdir. Ayrıca hf'r biri- kardıkları, bunla~ı derhal bakkaUara 
ire gibi kuru sebzelerin fiyatı ise yüı mut ihracına da başlanmış bulunu- adetm kaldı~ılma ı gıbı e a lı bır ıır malı ve adeta hır ıhtıkar vesılesi ol- ne de tohumluk buğday verilecektir. ve satıcılara verdıkleri ve belediye kon 
de yU. ıafaebtinde yük J • tir yor. te ı rar, ahlak nokta ından muvafık maktan kurtarılmalıdır. Şimdiki pa- -=*=- trolundan kaçırdıkları gorillmüş, diln 
klfla bundan çok memn:a~a:!. le HOlisa, umumiyet itibari~ le piya 3 gör~lm kte ~·e lıuı un i t'.'<b.a~de Ti.irk znrl~k ız sn~ı .k"'R.nu~ .ve nizamna - p . f h , sa?ah. e~kenden bazı fırınlar kontrol 

- ratan aabasmda vaziyet alaha doğru g'tmektedir Hükume- ne 1 mıl ve e lı b r ıtıyad ola- me ıne adet~ bır ıhtıkar vesile i ol - rmç Y şen sa 8 ar edılmıştır. 
kezdedir? ne mer tin aldığı yeni tedbirlerl~ dnha zi _ rak a ~ok faydalı ve lilL . ..ımlu ka- maktan kurtaracak hükümler ilave VilAyetimiz dahilindeki çeltik Sil· Talimatnameye aykırı bulunan bil-

- B • .- . yade ink"şafa kavuşacağı da muhak- bul ed ekt d'r. FiyatlardaKi aleııi- edilmelidir. Miitaleaya göre kanu - hal~nnın mahsul bakımından bu se- tiln ekmekler milsadere ~dilmittir. Bu 
d u ıe~enın ttttun rekoltesı Ef - kaktır. yet, yani etiket \'az'ı me •le ine ge- nuıı tatbikinden ıyi neticeler ahndıfrı rıckı vaziyetleri ziraat vekiletince vf. kontrol, her uman semt semt ıılo ..,. 

• !0~5 bın ton kadar tahmin edU- _Son kurulan ihracat birliklerin' ince bunun kaldırılması için h'ç bir hakkındaki mütnleaları h r gün te- Uiyetten sorulmuıtur. kilde tatbik olunacaktır. :betl frbl ~ Jni:ttar Stten seney_}: fzm·r tuccarları nasıl knıı1adılH? makul sebep görülmemektedir. Bıl:ıı zahi.lr eden hadiseler, tekzip edilm~k * 0°*00 __ _ 

• r ı12 t>1a ton faz alık ~a. -1'accarıarttnız bu bırhkl re · bu u uı v ye • b'r ·r · l t k ıau k.!td P. Pak ret K u vYıcld b Jlrulmu 
termektedir, He1'ım·,·etve.ri~prve!bu b'rliklerdeı troll · ·i bir r t t · d tJ1 ı ha h mcmurl. r alınma ı ve ;_ Kahramnnlnr mahallesinde Hüse- tS 

BiJfronunuz ki, bizim tiltiln alıcı- çok iyi neticeler alınacağını muhak- ı ·~r olunmakt dır. Yalnız bum n ·- cnbında Lunların şiddetle tecziyeler rin karısı Hatice, Mehmerl oğlu Meh- Evvelki akşam Bornovada jandat 
lanmızın ba11nda Amerikalılar l'elir. kak sayıyorlar. l\femlek tin ticaret r"n atlcının keyfine gor etiket kul- selPhi ·eti o maha~·n vali ine bırak' ede Kıırşıyakada Şehit Muhlis so • ma yilzbaşılığından milt,.kait İzzet ot
Sou'i lnlallarlar idaresi, yerli kum- ve ikti adiyatı bakımından mOsb t }anılma ı u u!Uniln dOz n konma ı malıdır. Vilayetin bu mütaleasının ağında arnb cı Celil sarho,luk yOzOn lu 68 yaşında B. Said Öziçer, evJniıı 
paııyalar, husus! firmalar gelirler. tz neticeler bekliyorlar. lazımdır v·ı v 'n milta eaııına gö- Ticaret Vek·letince ehemmiyetle na len Mehmed Salibe hakaret ettiklerin- müştemilitından olan kuyuda boiul-------oo- re etiket fiyatlarım te b"t için m n - zan dikkate alınacağı muhakkak. den zabıtaca tutulmuılardır. muş olarak bulunmuştur. HAdise tah-• • b d k tl tı:ka ticaret mildilrlüğil, belediye ve tır. * kikatına müddeiumumi muavini B. ~ 

1 evın o rum a arı- 'lO Parkta şakalaşan•ar mal Ber~arda ta.rafından cı_konmu1-

v " . • r·· .. 1 B h ib b k d u b l d d tur. Hidısenin bır kazadan ıbaret ol-

1 h 
•• e • lJffiUml meC S UİLJfl Satış <lrl .. 8 

r 
8 8 par ın anam a ın n duğu ve B. Saidin su çekerken kuyu. 

na Su ar Ucum etti Ş Jhat ayında top
'anac k 10 ., k' b.rı. genç bir kadınla haylılsızea pka- ya düştüğü tahmin edilmektedir. 

mı yon i oya yak1aştı laşırken ~örülmüt ve poliı tarafından 
Viliyet umumt meclı i şubat orta- k '\ akalanacatı sırada kaçmıttır. Kadı-1 0000 

ıarmda senelik mutatl içtırtıatarıı. ıs arta ş'kayet1eri mn hüv1yet1nı de tesbıt etmek mum- Bina ve arazi v rgileri 
Belediye seri tedbirlerle moloz 'ar l bznşlıvac ktır. Vilayete b ğlı dairele- Tutun !\atışları, ün de mıntakn- kün olamamıştır. Tahkikata devam e- Bina ve arazj vergileri itiraz tet-

r.n 9 O · lcJcel r' in h zır! ın her) rinde devam etmi tir. Hava- diliyor. kik komisyon arının teşkilinden son-

lemİ:z/etf İrdi. Yıldırım da diişlti . . d . . . . n f zla ' ~,murlu olmnsı yüzUndcn ra vilayet idare hey'etince karara 
G venı e c ı rmı gun 1 1 r ç n rrilnler ıınznran daha Suriye1i mil teci'er bağlanan arazi tahrir itiraznamele -

. aztler caddesinde lağım menfezle- giliz bahçesine ~ıldırım dil~müştur. fında hazırlayıp v r"C klerdir. urgun ve az olmu~tur. Bununla be- . . d k' k 1 b' k . . 
nnden bazılarının qıolozlardan tıkan- Belediyemizi Qehirde kmıaliza _ . b . . . tUtil 1 . 'Ik Kendılerine yalnız toprak veril • rın e ı arar ar ır ıymetı haız ol-

':I Yer tük r "n er at elr ıyı lem n.er 11 dl . gUnlerdc mek şartı'yle vfllyetı'mize oXndtril· madığı Maliye Vekaletinden vili -
ması Uzerfne cadde üzerinde yirmi von in.}asına verdiüf <>hemmiyetirı rok 0 k ı av " ,. ') a ı mış ma ı 'e pıyasa a az a mı!'! 1 t b'ld' ·ı · t" B 'b' 
sentimetre yüksekliğinde sular bırik- yerinde olduğunu bir kere daha f' r • Son :ki gün zarfında yeri r t • 1 d d "' miş ve Kema paoa kazasında topra- ye e ı ırı mıı ır. u gı ı muamele-ma ı a var ır. w 1 1 •16 t 'd h , t' . l~h· t· 
mit ise de derhal tedb'r ahnmı•tır. mü• oltı"oruz. urPn elli ki k' i beler, · zabıta men D k 1 w ~ut·ı t 1 ğa baglanma arı muvafık görtılmüş er, vı aye ı are eye mm se a ıye ı 

':I ':I .J • un a şama c ogru w t n sa JŞ arı . h .. d k ld w d . . 
Belediye tenıizlfk amelesi, lağım İki seneden beri bü;> ük bir çok cezalandırılmı tır. ?n milyon kiloya ynkla mı tn·. Vil:ırc- olan Surıye milltecilerinden ~5 nüfu- arıcın e a ıgın an hilkiimsüı 

menfezlerini açmııtır. 1 ğımlarm in a ıdır k', hri ses lap da b zı znrarl ra ebeb;s v<: rmiştir te ve ticaret mild rl w ne ı kart h. k· sa topr. kd~n başka yemekhk ve to- sayılacaktır. 
Karantinada aakeri hastahane ar- f ı·ketinden kurtarmıl'tır. Yoksa ev- llulhakntla telefon muhaveresi güç- • ında yeni bazı 9ikAyetl r vuku bulmuş humluk bugday da verilmesi karar- ---oao.ooı>e~>eıa.,__ __ 

kuında Dere lokağından geçen liiı- velki akşamki şiddetli yagmur, feci ba- lükle yapılabilmektedir. tur. Bu yüzd n fiyatların dilımekte laştırılmıştır. Bir t ~ y in 
mın 11karası molozlardan tıkanmış. 8 11- zı neticeler verebilırdi. Şiddetli yağmur, yuk n mahall • olduğu haber verilmektedir. * Zonguldak flrengi mocadele teı,-
lar tatarak 4 numaradaki evin al ka- Evvelki gece 1 m· ,.e c·varına •l· terde bazı lağımların patı. a mı i ltaç ııntaKa ticar{?t müdOrlOğU ıskar- Dikili' de ze 'zele killtı eakf sıhhat memuru B. Ali HU. 
tına hücum etmi tir. rekli şekilde yağmur ağmıştır. B:r etmiş. ~eı suları Bayramycrindc bir •a meselesi hakkında dUn tutun kum- Dün saat 1,05 de Dikilide dört sa- mi Güney ,altmış lira ücretle Aydın • 

Yatmur mUlhakatta da devam et- aralık dos fırtına da ~ıkmış, birç ı ... e in bahçesinden ıılt kntrn h .. ,.u et- panyaları ve tacirleriyle temasa baf- ni)·e clernm eden orta ıiddette bir zel- Akköy huıu11 idare diıpaneeri ııhhat 
mekt.edlr. Sabaha kartı Karataşta İn- evlerin kiremitlerini uçurm '· P rklar mişt'r. Jamıştır. ıele olmuştur. Yeni hasar yoktur. memurluğuna tayin edUmiıtir • 

•••JSLAM TARiHi•••••••••-• Sii!Qk etmiş bulunan bu karmakarışık yük bir yakınlık ve şefkat gösteri - huriye artık alen'yet sahasına çıks- di. Kabile bu hitapla kanştı ve ba-

l 
kütlcve söz d'nletmek güç bir işti. yor, yeni dini.n müsavat kaidelerini cak bir vaziyete girmişti.. zı menfi tezahürat oldu. 

H M h d Muhakkak ki bir mOcadelP g~çire - bizzat isbat ediyordu. Ma lilman adedinin 88 e balff ol- Hakaret, tokat, yumruk ... 
Ze U am e cekti. Fak:ıt bu mJcadelede teenni Bir müddet sonra Mekkede dedi - duA°u gün erden bfr gün.. MOşrikler ilk mUslOmanlann bu 

ile hareket etmek, sabırlı ve dikkatli kodu çıktı. Bu dedikoduyu yapanla- Hazret hu Bekir mütemadiyen hareketine Jfnirlenmişlerdi. MOslO -

y AZAN: M. A vhan• - ---••• olmak icabediyordu.. rın batında bizzat kurenin e§!'afı da ısra rediyor: mantar da blzzarur l3eytullahı ter-
T Ebu Bekir, ikide bir Hazret Mu - vardı. - Artık çekinmiyelim 1 kederek datıldılar .. Maamfih bazı 

--&8-- mf Safiyedir. Zübeyirin fslimiyete hammede ısrar ediyor: Diyordu. Hazret Peygamber bu ıs- zevatın bu davet karşısında dOşUn. 
Abdurrahmanın asıl ismi Abdili· duhulü 16 yaşlannda bu!undutu sı- -Artık zamanı geldi meydana çı- Hepsi de müstehzi bir tavır takın- rarı kıramadı ... İlk mOslilmanlar f dOklerl l'örüld(l. Yeni dini daha l'eniş 

k&be idl. Çok zensln olarak tanınmış rada vaki olmuştur. kalım. mışlardı: Resulil Ekrem de dahil, Beytullaha mikya!ta ortaya atmak lAzımdı. Bu-
fakirlere, dOtkünlere muaveneti se- O sıralarda islimiyete l'iren; diler Diyordu. Fakat o, sabrediyordu. - Duydunuz mu ya 1 gititler. gitn deA'flse yann, fakat bu, muhak-
'Ytl', maruf bir ticaret adamı idi. Ken zevat arasında Abdullah ibni Mes'ud İlk milslilman kafilesinin Beytullah- - Ne var? Beytullahta fazlaca bir kalaba· kak; olacaktı ... Bu suretle artık bu 
diline A~durrahman ismini veren biz ile Amr ibni Vakkas, Ebu Bekirın ta veya herhangi bir yerde milştere- - Muhammed yeni bir din icadet- hk gözüküyordu. Ashap, kendi ka· merhale katedllmig oluyordu .• 
sat Hazret Muhammed ve bu hidiıe kerimesi Esma, Harilin otlu Ubeyde ken namaz kılmalarına imkan yoktu. mif. bilelerinln, kendi gnıplannın araaına .,•., 
methumuıa ialima dahil olmaaından Abdulah ibni Caht ve kardeşi Ah. ÇUnkil derhal hiddet ve galeyanı da- - Ben Peygamberim... Melekle gittiler. MflAdt tarih 614 .... Yanı Hazret 
10nra vuku bulmuftur. medle daha bazı zevat da vardı. vet edebilirdi. Bu itibarla her milslil- bana Vahy nazil oluyor: diyerek her Tam bu sırada da bir sea işitildi .. Muhammedin Peygamber oldutunun 

S'ad ibinl Vakkas iallmiyete dahil Bunlann bir .kısmı zamanın maruf man ferdi; dini borcunu kendi evin- ke!i kendi dinine davet ediyormuş. Bu ses; dördüncü senesi sonları. 
ol4uta nrada onyedi yaılarmda bu- siınalan olmakla beraber bazılan da de yerine l'etiriyordu. Ve bu sıralar- Diyor ve bazıları da: 
Januyordu. Kendisi kahraman bir fakir ve akhıelim sahibi dirayetli, da da yeni yeni vahyiler vuku bulu- - Hatti davetini kabul edenler - Ey Nas!.. .. Sizi tevhide ve yeııi Peyfambere yeni vah)'ler naıtl ol-
cenıaverdi. Bilha11a ok atmaktaki ahvalin :fenalıiını müdrik insanlardı. yor, yeni ayetler l'tliyordu. Hazret de varmış. Hep beraber gizlice ibadet Peygamberi tasdike davet ediyorum muıtu ... Halkı dine davet etmesi bfl
mabaretiyle töhret bulmu~u. Ebu Bekir; yeni dini neıirle alakayı Muhammed kendiqini çerçiveliyen bile ediyorlarmış.. Diyordu. Bütün nazarlar bu ıesln diriliyordu .. Bu ayetlerde bl has a 

ZObeyfr ııe hem Resulü Ekrem n celbıtmek ve irşadatta bulunmak arkadaşlarını bu vahiylerden munta- Diye ilive ediyorlardı ... Yani ha- geldiii tarafa çevrildi. Zaten rlva - miltriklerin müstehzi, iıtihfafkAr ve 
hala zad11i, hem de Hazret Hatice· huıuıunda azamt gayret aarfediyor- zaman haberdar ediyor ve onlara ir- kikat şuyu bulmuştu. yet halinde herke!ln yeni dinden ma tethidid edici hareketlerine ka11ı 
nfn biraderi Avamın otlu idf. Valide- du .. Tehlike ihtimali çok fazla idi. ptta bulunuyordu. Üç senedenberi devam eden hu JOmatı vardı. metanet tavs'ye ediyordu. 
lln1n )'ani tahrl k&inatııı halumııı 11- ÇOnkf1 pııta tapan 'Y• bqka akidelere Aralarında fakir olanlara karıı bil- a-izli ve sistematik faaliyet. bilmıc • Bu daveti yapan Hazret Ebu Bekir -Devam edecek -
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Milt.i Şef 
İ.ıönünün seyahatleri 

V t' verilen haberler 
Ankara, 8 (Telefonla) - Reisicum 

hur !nönünün yakında memleket da
hilinde bir seyahate çıkacakları ha -
beri doğrudur. Yalnız bu seyahatin 
bazı maksadlarla yapılacağı hakkın

daki bazı yerlerden verilen haberle ·
rin doğru olmadığını Anadolu ajan
sı tebliğ etmiştir. 

s ·o ·N :· 'H · A a ·0 E R . ı...~,~·Er .. •R 
• • J • • . 

, a • 1 r.a • .J> 

RusyQ'nın Romanyaya tiıCırruz et
mek· iştiyeceği muhakktık görülüyor 

o 

Millet Jı1eclisi 
Dün top !andı 

aoooo 

Londra, 8 <Radyo) ·-Almanyanm 
Ankara, 8 (Telefonla) - Büyük R . .1 T" k' · · a k . . . . . . usya ı e ur ıyenın ar sını açma 

Millet Mcclısı, buglin reıs vekılı B. Re- k. a· 1 R · p d t · . . .v. ma sa ıy e usca rav a gaze esın-
fet Canıtezın reıslıgınde toplanmış. d k b" 1 ta bu1d k' Al . . ~ . e çı an ır yazıyı s n a ı -
sanayıde kullanılan makıne alat ve ede- k 1 1 v t k · tt ' ·. . man onso os ugunun e ınr e ıre -
vatı ıle bunların yedek parçalarının k t . 1 h 1 ·h .. d . re gaze e ıc. are ane erı e gon er-
gümrük re~minden muaf olarak ıthal- . .1 . . d . 1 . . . . . . . . mesı. naz. erırı pr opagan a ış erın -
len hakkındakı kanun teklıfının bırui- dk' b 'k. 1-v· • b' d ı·ı · 1 . .. • . e ı ecerı sız ıgının ır e ı ı o a ~ 
cı muzakeresını yapmıştır. Meclis pa- k k 1 kt d L d h . .. . ra arşı anma . a ır. on ra ma -
zartesı gunü toplanacaktır. f"ll . B lk 1 · B ıt k ı erı, a an arın, a ı memle -

ketleri gibi kolayca yutulmıyacağı -
na çok iyi vakıf ve kanidirler. Tay -
mis gazetesi , Ankaradaki Alman se
firi Fon Papenin Türkiyede nifak 
saçan entrikaları serlevhasiyle bh
yazı yazmıştır. 

Mancester Gııardiyan gazetesi d~ 
Rusya - Fin landiya vaziyetinden bah
sederek Rusyanın ergeç Romanyaya 
h Ucum edeceğini, Sovyetlerin Tuna-

Hopa' da Dünya milletleri 

lstanbulda mı 

!~ondra · 

Jaoon sefiri 

(SAHİFE: .~l 

"' 1 
Paris, 8 (Radyo) - Fransız ka -

rargahının sabahleyin ç1kan 190 nıt
maralı resmi tebliği: 

Dün gece cephede hiçbir hareket 
olmamıştır. 

Paris, 8 (Radyo) - Fransız ka -
rargahının resm} tebliği: 

İleri karakollarda mevzii faaliret 
ve top ateşi müşahede edilmiştir . .,.,, 
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1 Rfi~i'ir~ ........ e·s·naS'D'i1'd8 Majino hattında 1 I< A DY o ı BORSALAR 
.................................................................................................................... 
Casuslukla nasıl mü-

cadele edilir? 
ikinci bir müdafaa sistemi ile mu· 
azzam istihkamlar inşa edilmiştir 

Paris, 8 (A.A.) - Dün' s~lahiyet- Bu hat şimdi ikinci bir müdafaa siste

Mu harİ p devletler tebaasındaki Alman- tar askeri Frnnsız mehafili Maginot mi ile takviye edilmiştir. Yeni ü~tih -
hattrnın tnkvi.re i için muhasamatın kamlar Maginot hattını~ı önünd.; ve 

ı B•t ,.af ca u la K Ih h mş·ı başlangıcındanberi Fransız erkanı yan taraflarında bu kuvvetli müdafaa ar • ı a. s s r • ızı aç e u harbiyesi tarafından teklif edilmiş Ve hattına, tanklara kar§ı yapı~mı-} olan 

0 Z 0 M: 
Bugünkü program 505 üzüm tarım 

13.30 Proğram ve memeleket saat 453 M. Be~ikçi 

13.35 

ayarı 409 Albayrak 
Ajans ve meteoroloji haber- 77 Öztiirk şirketi 
leri 69 H. Alberti 

13.50 Ti.irk müziği Halk türküleri 27 İbr"lhim Şinasi 
16 Ak!!eki Ban. ve yeni şarkılar 

C d 10 jak Eliyezer Çalanlar: ev et Çağla, E~-
ref Kadri, Hasan Gür, Ham-----
di Tokay 1566 

Okuyanlar: ~Iahmud Karm- 342866 

I • R J İ • J J k bu teklif Ü7..erine yapılmış o1:m tertiba- setler ve mayin tarlaları ilave edil -re eri - oman ar VaSl 3Sl C Ca SUS ll •• tı inşa. etmişlerdir. Fransız ordusu - miştir. Bu ikinci müdafaa hattı istih- 14.30 
daş, Safiye Tokay . ----
Müzik (riyaseti cumhur ban- 344432 

N'o. İng"liz gazeteleri, bu harp e na - Derhal tevkif edildi. nun istihkam kıtaatı üç ay devanı eden kamlarının çokluğu itibariyle Siegried dosu - Şef: İhsan Künçer) 
smdn lngilterede ccasus korkusu:. Diğer lıir tali yardımı da, Ilerlin - çetin bir çalışmadan ~onra yeni istih- hattına benzetilebilir. 15.15/15.30 Müzik (Cazband - Pl.) 

o madığını ve olmıyacağını yazıyor- den İngilteredeki ca. u~lara gönderil- kum inşa etmiştir. A. keri mehafil l\faginot hattına ila- 18.00 Program 

lar. Şu ebeple ki, harp çıkar çık - mekte olan talimatm bir nüshasını Bu i tihkamlar, Cen~vrede~1 Dun- ve edilmiş olan yeni hattan dolayı 
maz, lngi!terede bulunan bütün Al - ele geçirmekte görülmüştü. kerke kadar Fransız hududunu gerek memnuniyet göstermektedirler. Bu 

18.05 'Memleket saat ayarı, ajans 

manlarm derhal nezaret altına alın- Bir defa da, bir casu~un idam edil- karadan ,.e gerek havadan yapılacak kuvvetli hat yalnız Fransız - Mman 18.25 
ve meteoroloji haberleri 

Müzik (radyo caz orkestrası) 

7 s rm 
8 9 50 
9 10 50 

10 12 25 
11 14 50 

1 NC1 R: 

!l 50 
7 50 
9 l;i 

8 7:5 
10 
10 25 
18 7:, 
11 50 

ma ı bUtün Alman casus teşkilatını diğini saklamak suretiyle, ona gelen her türlü şiddetli taarruzlara karşı mu- hududunu değil, ayni zamanda Arden- 19.00 Tilrk müziği: Ses ve saz ge-
altilst etmiştfr. Bunun için İngilizler, mektupların devamı temin edilmiş va~fakıyetle . :nu~a~eme\ e~ebilece~ nes geçitlerini ve Jura dağlarını da çit konseri 

136 M. j. Taranto 6 7iJ 

1914-18 senelerincle elde ettikleri ve İngiltere, bundan, kendi casuslu- hır hale getırılmıştır. As«:erı mchafıl setretmektediı·. 6 okuyucu ve 7 saz sıra ile 
tecrübeye milteşelf kirdirler. O sene- ğu hesabına bi.lyilk fayda görmUş- harbin ilil.nından evvel I~raımmın em- 20.00 Konuşma 
!erde modern mukabil casus sistemi, tü. niyetinin, yer altında imtidad etlen ve Mardin'de 20.15 Türk müziği: Karışık proı-
ilk defa olarak faaliyete ge,.mişti. Böyle her zaman doğrudan doğru- budu. du tamamiyle ka.patan. fa"ı.lası.z k t 1 ır tihk1i 1 h 1 d ram. 300 en a 
1914 senesi ağustosunda, drmi iki ya tali yardım etmez. Fakat gene bir ı_s m ar attı 1 ete.mm e wmş Q'-uyup y azma kurs· z AH ı R 

" ld nu b t kt d P 20 45 Türk müzig-i: Halk aairlerin- E: Alman casusundan yirmi biri Sco~ taliin kısmen rolü olan bir vaka da 0 ugu eyan e me ~ !r. · ~ b ğd 
ıand Yard tarafından tevkif olun- Qudur: Bu hat Maginot namı ile maruf i<li. ları açılacak den Örnekler (Sadi Yaver 15 ton u ay 

~ Atsıman) • 424 çuval Bakla 
muştu. 1939 senesi eylülünde, mu - Harbiumumi sıralnnndaydı. San- ~lardin, 8 (Hususi) _Mardin vi- .. . . .. 600 çuval susam 
ha,amatın başlam sından sonra he- sür dairesinde, amatör bir mu:-ikişi- Pof is divanı !ayet Halkevii iki yılda bütün vatan- 21.00 Muzık (küçuk orkestra - Şef 5 çuval Nohut 
men bir iki saat için üç yüzden ziya- nas çalışıyordu. Bu genç, bilba:ıan Emni~·et müdürliiğü polis diYam daşlara okuyup yazma öğretmek Necip Aşkın) 441 fasulye 

89 M. H. Nazlı . ö 500 
77 Ş. Remzi 5 25 
41 P. Pajı malı. 3 

Palamut 

16 50 
de casus, kili~ altıııa. ~lındı. . cThe .?~st :~se. 0:.gumm.er~ cya~ın i!ün öğleden sonra toplanmış, bazı po- maksndiyle kurslar açmak üzeredir. 22.00 l\lemleket saat ayarı, ajans 30 balya yapak 

Fakat lngılızler ıtıraf edıyorlar son gulil> ısımlı guzeJ bır şarkı ılc lig memurlarına ait evrak fü:erinde mü- Bu mühim iş için güzel bir program haberleri, ziraat haberleri 888 balya pamuk 4!1 

ki, biltUn lıu tedbirler, İngilizler a - şöhret almıştı. Günün birinde san:.;ür zakerelerde bulunarak kararlar al - hazırlanmıştır. 22.15 Konuşma (Ecnebi dillerde PARA BORSASI 
ra:-;ında hiç bir casu bulunmıyor de- daire ine bir p~ket şarkı notası gel- mıştır. -Yalnız kısa dalga posta _ Sterlin 

1" -~ - i) 

11 7 
10 5~ 
9 

10 25 
10 2S 
13 7~ 
11 5~ 

7 50 
10 50 
7 
s 

315 

5 875 
4 25 

15 75 
11 25 
17 75 
57 
58 50 

5.21 
mek değildir. Bu sebeple hükumet, di. Notalar tetkık edildi. Her birinde - =·*·=- * siyle) Dolar 
harp me elelerini açıktan açığa ko- bir fevkalıldelik gölülmüyordu. An- Finlandiya elçisi F. Frangı 
ı.uşmamaları için halka çok sı~ı tav- ~~~k ~u .delikalnı, cyazın son gül!h, Güreşler 22.15 Müzik (Melodiler - Pl.) Liret 

130.36 
2.8810 

yede bulunmaktadır. Mesela genç ı.sımlı hır şarkının notasının da burı- Yaı:n Kültürpark 3çık haya tiyat- Memleketine dönü yor 22.30 Müzik (cazband - Pl. ) İsviçre F. 
b.r İngiliz askeri, Fransaya ne za - !ar ara ında bulunduğunu gördü Ye rosu~:ia Tekirdağlı Hüseyin ve Alman Moskova, 8 {Radyo) - J\loskova- 23.25/23.30 Yarınki program ve ka- Florin 
man hareket edeceğini ağzından ka- notayı tetkik ederek şarkının sonla- \"illi Marn, Mülayim ve H:ıbe.~ Kasım daki Finlandiya elçisi ve elçiliğe men- panış. Rayşmark. 
çıracak olsa, büyük bir a_ker nakli- rına doğru şayanı dikkat bir yanlı!'. Abdu ar.asnıda güreşler yapılacaktır. sup 26 memur, dün akşam pasaportla- Belga 
.re gemi!inin batırılmasına sebep lık olduğunu görda. ' 00*00 rını alarak 1\Ioskovadan Rigaya hare- Yeni Neşriyat Drahmi 
olabilir. - Burası yanlış, diyordu. Bura 1 h ket etmişlerdir. Oradan Almanya, Da- Leva 

Harbi umumide Hamp;::hori gem[- değiştirilerek yazılmış. Hesap müte as ıs' ığı nimarka tarikiyle Finlancliyaya döne- Mülk ive Çekoslovak kr. 
inin batması ve Lord Kişnerin ölü- Tetkik ettiler. Diğer musikişinas- Defterdarlık hesap rnütehas~ıslı- ceklerdir. Peçeta 
ınu l!'leçbul bir adamın gevezeliği lar dn "genç amaföriln ifade::ıini teyit ğına Maliye Vekaletince yüksek ti - Finlaudiya elçilik mernurlarmın ha- Aylık siyasi ilimler «Mülkiye~ Zloti 
yJzfindendi. ediyorlardı. Şifre dairesi harekete ca_:et mekt~bi r:ıezu~la~ın~an B. Os-ı reketinde istasyonda l\Ioskovanın Al- mecmuasının ikinci teşrin 104 üncü Pengil 

Alman casuslarını lngilterede ya- reçti ve bu değişiklikle düşman man Çalclıı tayın edılmıştır. man elçisi de bulunmuştur. sayısı çıkmıştır. Ley 
kal ayıp kilit altına koymak nisbet~n memlekete roühim bir haber günderil Bu nüshada: Dinar 
kolay bir iş ise., de, kendiaini dilşma- diği tesbit olundu. Tehlikeli bir ca - yorlar, derhal müsadere ediyorlar - keri esrar elde edip düşmana verdiği Yen 
na satan bitarafların casusluk etme- sus olan sahibi tevkif edildi. dı. tesbit edildi. « Atatürkün ölümünün birinci İsveç Kr. 

6.7662 
29.1475 
69.25 

21.4625 
0.965 
1.625 

13.5325 

23.6825 
0.915 
3.1575 

81.3075 
31.0125 

d·ğine dair deH1U elde etmek tama- .,,*.,, Harp .zamanında İngiltere için en R. L. Stt• rensonun meşhur iki yüz- yıldönilmü> 'Profesör Emin Erişirgi- Ruble 
H b. ·d h 'I lin cbir kanun zaptından alınancak ESHAM ve TAHViL.AT men ayrı bir meseledir. ar ıumumı e iımet etmiş olan ziyade tehlike teşkil eden ve dilj - lü adamını hatırlarsınız: O kitabın a-

t dersler> , Profesör Hazım Atıf Kuyu- 1933 TUrk bôt'cu 1. 19.07ö -neşin Harbi umumide zeplinden de atı- ngiliz a kerlerinden bir kısmı ha - mana çok faydalı olan ca us, Britan. ıl · mi, bir tek adamın iki hüviyetine .-
cakın «E. R. A. Seligman» , Niyazi 1933 Türk borcu II. 19,075 pe•in lan bir bomba ile olen polis başmü - tırlarlar; 1917 senesinde Fransaya as ya adaları ile Avrupa kıtası arasında işaret olmak üzere :.Dr jeykll - lUr. v 

re işi Vard, bitaraf memleketlere ker sevkiyatı beş defa tehir edilmis- hiçbir mfmiaya uğramaksızın dola. Hyde:. dir. Berkesin «Propaganda> ' Hasan Re- l933 ikramiyeli Ergani 19.71 
men up olup dil~mnn he ahına çalı- ti. Zira, Fransa yolunda Alman tah- şan gizli ajanlardır. Bunla~', 1914-18 t,te buna benzer bir vaka, gene fik Ertuğun cRomanyada maarif Sivas-Erzurum hattı istikra.Zl I 
.an bir casus yuvasını taliin yardımı telbahirleri bekliyorlardı Bundan senelerinde kendilerine bitaraf mem harbiumumide İngilizler tarafından mevzuatı:. • Şefik !nanın cFransız « c « c III .19.-

d l 1 k k ~ içtimai bünyesinin tekamülü> , Fu- « c c c IV. 19.-ile nasıl basbrıldığım şöyle anlatır : a an aşı ıyordu i, a erı merkez- leketlerc mensup ticaret komisyoncu- tesbit edilerek faili yakalanmıştır. 
- 1915 sene:ıinde biı· sabah erken- !er civarında tehlikeli bir casus şe - ları süsü verirlerdi. Yalnız ticaret ko- U:ıun zaman İngilterede bulun _ at Bayramoğlunun cMilliyetçiliği « « « « VI. l9.-' 

anlamak irin> , Dr. Hamdi Özgüre - NOT: Hizalarında rakam bulunmı.ı elen traş olmak üzere bir berber dük- bekesi vardı. Sevkiynt günlerini ha- misyoncuları değil, asker, gemici , makla İngiliz tebaası olmuş bir Al- Y 

lin c:Verginin esası ne olabilir?> Dr. :,.-an dövizler için fiyat tescil edilme "! k nına girmiştim. Bu berber, lngi - ber alıyorlardı. Ancak, bu a.skerlet hatta Kızılhaç hemşireleri sıfatiyle mnn harp başlar başlamaz yeglne 
Cemal Tukinin cTaribi vesikalar> miştir. lizleşmiş bir Almandı. Kendisinin nihayet salimen sevkolunduktan son- seyahat etlerlerdi. oğlunu İngiliz ordusuna yazdırmak 

k B başlıklı yazıları vardır. küçük mikyasta casusluk işleriyle rıı casus meydana çı ·tı. unun ordu- Genç kızların, bilhassa artistlerin suretiyle bir vatanperverlik nüma-
meşgul olduğunu da biliyor ve göz da pek se\•Hmiş olan bir yabancı ta- de rolünü unutmamak lazımdır. Har- yişinde bulunmuştu. Herkes bu ada-

! Bu kıymetli mecmuayı bütün oku-alhndn bulunduruyorduk. rafından verildiği öğreııi miştir. biumumide güzel bir ecnebi dansöz, ma hakiki vatanperverlik gözüyle 

Amerika 

l yucularımıza tavsiye ederiz. 
Traşım yarıya geldiği sıralarda ka Gene o zamanlarda, aha iden biri, bir zaman için muvaffakiyetle casuS- bakıyordu. Fakat hakikatte, Alman Vaşington, 8 (A.A.) _ 'Alman iti-

pıdan içeri yeni bir müşteri girdi ve lngilterecle aldığı bir romanın, Fran luk yapmı~tı. Bu genç kız ayni zaman casusluk hizmetine çalışmaktaymış. / k - racat mallarının müsaderesine karşi 

P rotesto mu etti 

berber başını çevirerek onu selam - sada mü adere edilmiş olma~ından da güzel şarkı söylüyordu. Bir Fran- Bu suretle onun halini şöylece tef3ir A eni teşek Ür Amerika tarafından yapılan protesto-
ladı. Fakat aynadan gördüğüm va - şikayet etmiı;ti. Roman elbette ki mü sız ismi ta kın arak İngiltereye geç - mümkündür : Manisa memleket hasıtanesinde namenin bir kopyesini alan ingiliz se-
ziyete göre, reni gelen müşteri ile ~adere edilecekti. Zira bir rom~.n. mişti. Ve fngilt.eredeki asker kamp- c:\Ir. jekyll - Herr H.rde ... > .•. Di- refikam 1Iemnune Güngöre mezkür fir'. bazı Alman ihracat mallarının ikin 
berber arasında şayanı dikkat bir bir casus için mükemcml bir ifıe larmda dehşetli r:ığbet bulmuştu. ğer bir tabirle: c:Gece silahlı, gün - hastanenin nisaiye mütehassısı Dr. ci kanun başlangıcından itibaren Ame-
ı:,inalık seziliyordu. Biribirlerine ver muhaberesine ef:a teşkil edebilir. Bu müddet zarfında bir hayli malU- düz külahlı>... Faiz Usman ve Enver Gürgen taraf- rikaya gelebileceğini söylemiştir. 
dikleri selamda gizli, manidar bir i- ::\fuayyen bazı kelimelerin üzerine mat toplamış olduğuna da şüphe Neticede tevkif olundu. Fakat bir }arından yapılan nisai ameliyat mu-
fade vardı. kondurulacak olan küçük bir milrek- yoktu. Ye gene hiç şüphe yoktu ki, İngiliz olan karısı ile orduya yazı - vaffakiyetle neticelenmiştir. Bu zc- 1 

Bunun üzerine derhal harekete geç kep damlası, düşman tarafına, cilt- bu mal O matı, Fransaya geçip Fran- la.:ı oğlunun tamamen masum olduğu vatla beraber bu hususta hazakat gös 
meğe karar verdim. Yeni müşteriyi !erle kitap derecesinde malümat ifa- ı;ız a kerlerine şarkı :ı:ıöyliyerek dan- t;!beyyün ederek serbest bırakıldı. teren ve ezcümle hastanın ahvali ile: 
tara. ut altına aldık. Ve bir hafta- de edebilir. settiği ıralarda birine veriyordu. Harp e~nasında düşman casusları- mütemadiyen alakadar olan muh _ 
dan az bir zaman içinde kendisinin Bilhasa romanlar vasıtasiyle casu~ Fakat Fransada bir erkanıharp za- na karşı koymak ciddi bir iş, mühim terem sertabib Dr. Hayri Saran ve 
bitaraf bir memlekette bir adama, luk faaliyetinde bulunmak, biribirle- biti bu kızın, bir vakitler kendi ya- bir iş, ağır bir iştir. Fakat İngiliz ga- Dr. Fuat Daye1·, Alimcan Ural, Ha
şifreli bir haber gönderdiğini tesbit rine gizli haberler vermek 1914-18 nında çalışmış bir Alman bahçıva - zeteleri, kendilerinin dünyada en iyi mit Ataman, İbı·ahim Tüzüne ale _ 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ettik. Bitaraf memleketteki adam da senelerinde pek çok fatl:>ik edilen bir nının karısı olduğunu meydana çı - cmukabil casus sistemi:.ne malik ol- nen teşekkür ederim. Hastalarını 11,30 dan bire kadar 
e~asen bizim kara listemizde yazılı us11'ldü. Bu sebebple İngiliz ve Fran- kardı. Neticede, mühim bir asker ye- duklarını söyliyeı·ek sözlerini biti - Manisa sulhceza hakimi B~yler sokağında Ahenk matbaası 

olan meşhur casuslardan biriydi. sız makamları, hiçbir fırsat kaçırmı- künunun imhasını mucip olan as - riyorlar. •••••••••••~••••H;;a;lı~·1~1;b;ra;h;i;m;.;G~ü;'n~g~o;·r~-~~yİİ:İİtnİİıİİnİİdİİaİİkİİaİİbİİuİİliiii:edi:;e:;r;.:;=:=iiiiİİİİİİİıl 

1 
Alman ca 'USU, 1s,·içr~, Fran .ı Vt? ribirini kontrol ediyorlard1. Araların- dahilinde çalışan haydudları tanıyor- sup genç haydudlardan bir kısmını i 

Alman hududlarının birleştikleri za- daki ketumiyet azami bir derecede idi. !ardı. Maamafih, bu haydudları adım kame etti. 
viyenin bir aralığından )fargariti kn- Onlar, teşkilatın her hangi bir işi- adım takip eden ayrıca bir teşekkül Bu korkunç ve esrarengiz karakol-
çırmak istemişti. ~1ak~ad1, dilber l<a- ni muvaffakıyetle gördükleri zaman vaı·dı ve bu teşkilat ta an'anevi düş - da vazife alan genç haydud şebekesi 
dını Aman topraklarına ~ürükleyip öl- mükafatla taltif ediliyordu. Bu işi manları ve rakipleri olan şakilerden mütemadiyen «yan gel sefana bak> di
dilrmekti. Müteakıben kendisi nizami1 gören şahıs, ikramiyı:ıyi alınca, teşvik teşekkül etmişti. yerek Uç giln üç gece eğlence ile vak-
pasaportla tekrar İsviçreye clünecekti. ve yahud iftihar makamında, hülas~ Teşkilat o kadar kuvvetli ve o ka- tini geçirmiv ve kendilerine hiçbır şey 

- 8 - - Cehennemi benimle beraber boy- /,, ne maksadla olursa oll)un; dar hesaplı esaslar üzerinde kurulmuş- olmamıştı. 
Fakat bu yil eşmede, alman casu- lıyacaksın. İsviçre, Almanya ve Fransa hu - - Allah devlete zeval vermesin, beş tu ki, pire bile uçurtmuyordu. Bunun- Dördüncü gece ve l\Iargarit hadi· 

su, " dık ve samimi bir lisanla. berşe- Diye bağırdı. Faknt cümleyi bitirir dudlarının birleştikleri yerde Fransız on kuruş ikram etti. la beraber, mukabil Alman teşkilatı ~esinden Yirmi dört saat evvel, bay
~ i it r:af eden dilber kadının her sözü- bitirmez kafasına şiddetle indirilen kuvvetlerinin komutanı albay ( ..... ) i- Şeklinde '·ele,·ki küçük birşey ~ör- zaman zaman şay ın hayret lıır şekil- dudların yerini tekrar askerler işgal 
mi k ·zip edivordu. bir dipçik darbesiyle yere aerildi. kinci şube teşkilatımn reisi idi. Bu za- lese, ötekilerinin şüphe3ini ·uyandır- de faali3'·ete geçiyor, ip ucu meydana etti. Ve hayducllara 0 civarda seyyar 

Alman casusu, yakayı kurtarmak Direktör, derhal şoförü çağırdı ve tın, teşkilat hususunda gösterdiği me- m1ş oluyor ve boş boğaz wlakki edili - vermeden Fransız teskilatını müşkül bir çete halinde gezmeleri emredildi. 
için inkar yolunu tutmuş ve bu yolu Alman casusunu haydudlardan biri o- baret, liyakat ve dirayet çok takdire yordu. vaziyette bırakıyordu~ Fakat ayni ge ... e, karakolun dör. 
harikulade bir metanetle takip edi - lan şoföre teslim etti. şayandı . Bu suretle zan altma giriyor, derlul Mevzuu bahis hudud civ:ırında. A. nöbetçi neferi, gözya~ı akıtan bir Al· 
lordu. - Şu haini al, icabına b:ık !. uzaklaştmhyordu. Hatta ileride ma- B. C. Fransız karakolları arasındaki man bombasının ziyaretine uğradı. 

Margarit ise, buna rağmen korkma- Dedi. İleri , i'eri karakollnr, baştan başa, zarratı dokunabilir mütaleasiyle Fran- mesafe tahminen .altı yüzla yedi yüz Neferler, gayri ihtiyari hüngiir hfin.ı 
dan, fütur getirmeden cereyan eden Şoför, derhal Alman casusunu ya- teşkilata mensup komutanların idare- sanın laalettayin bir kazasında kal~ - metre arasında idi. Buna ra~men or- gür ağlamağa başlndılar. Ve silfihtan 
h:disatı olduğu gjbl anlatıyordu. kasından tutarak ayağa kaldırdı. Son- .sine tevdi edilmişti. Fakat, bu mühim bend olarak gönderiliyordu. tada duran (B) karakolunun efradı nasıl tecrid edildiklerini, Almanların 

Nihayet casus dayanamadı. Anide ra var kuvvetiyle karnına bir tekme vazifelerini ancak kendileri biliyorlar- Sivil vazife görenler de, teşkilatın gayet yakın olan yan karakolun habe- eline nn!lıl g""tiklerini anlayaınndıJar. 
{ rla<lı ve dilber kadının boğazına sa- salladı ve haini top gibi karakol dışı- dı. Her ferd ayrı ayrı ~alışıyor ve lıi- esas makanizmasını idare eden mute- ri olmadan öldürülüyordu. Ve yahud Bu hadise, ikinci şubenin hayı·ctinl 
rıldı. Nasıl olsa kendisini kurtaramıya- na fırlattı. Karakolun bir kaç metre ribirinden haberdar olmuyordu. Ayni med şahsiyetler müsteima, hiç bir ar- ortadan knldmhyordu. mucip olmlıştur. l\fesPle ariz ve am'k 
cnktı. Önünde müU iş bir canavar gi- gerisine kadar sürükledi. Sonra elin- çatı altında yaşıyan ve arkadaF,lık ra- kadaşlarını tanımıyorlardı. İkinci ıube o günlerde gene buna tetkik edildi. Karakolun Alman r uı .. 
bi dikilmiş ol:ın ölüm, ona korkunç deki kanlı bıçağı, Alman casusunun bıtasiyle biribirine bağlı bulunan bu Faaliyet sahasına gelince~ J{o··kunç, benzer bir hAdise ile karşılaşmıştı. rafından zapt ve sonradan tabliye o
b ·r dAT1'e indirmiş Ye itidalini altüst yüreğine saplıyarak onu ebediyete gön- şahıslıır, vazifelerini müdrik olarak ve tehlikeli \"e ağır işler için kullanılan Relıo. bu defa karnkolu askerlerin dildiği mevzuu bahis oJrmazdı. 
ttmi ti. derdi. hiç ihsas ettirmeden mütemadiyen bi- bu komiteler, ancak kendi çerçeve.eri elinden aldı ve yerle~ine teıkilatıı ınen- - Devanı. .cdecı;k -

...... ·- • .. .. .. ... ....... .... L. 
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Kanlı Çarpı malar Almanların hulyası! Hava lıarelıetleri 
* ·m'· MSC"C , t C " ~·-,-

-Battarafı tinci aahifede- hdar sokulmuşlardır. Burada muha- R l B k .. r . • t . L t . Al l 1 k 
ti müzakeredir, rebe tiddetle devanı etmektedir. Fin- us ar, a ra OtTeaı ıa ı1eame ıne man tayyare.eri s oçyaya gitmişler 

Oslo içtimaına ıclince şimal dev- lind~·ahlar bu taarruz c.'inasıhda gizli l J. l B ı • _J 1.. ·ı k• •ı J ' 
letl~f'i hariciye nnırları, RUS)l\ - Fin s latılat küllanmttlatdır. Ruı ınyiatı trarTU~ euer erse er ınaeRı •r ve ta ıp edı erek kaçırı mışıardır 
landiya harbini durdurmak imkin· ağırdır. SoRukların fnzlalasn\ası, Rus / ı_ .t I Londra 8 A A A • • • •• • • 

lannı tetkik etmektedirler. Bu, akim harekitıhı çok lt{lç1eştirmektedir. O - memftUft 0 aCQRlGrmlf • . ' ( . ) - Se~a?ı)ettar tı ~arşamba. gun.il .hıl'll~z ~ 
ktıldı&.. takdirde 1 , eç Norveç ve nun iç n Ru İllr Sfbirv.'.ldnn a ker ge- A "t d 8 (" .. ~ . 'r t • , rl ıtıehafıl Alman ta~} al"elermııı dun lerıyle Dornıer tıpındekı Alman de-

fi' • • • · m., er a:tn. -n.A) -..-.. navas a- sı ilrk - ngılız - r ransız muahede- Londra ve rarbi ı ... ·1~ o ı ..ı • .ı... ı · d · 
Dantmarka hüküm-etleri Finlandiya tıttm0k teselılıü~ünde lmtunmll~lardır. ~. b"ld' · .'. . t , . . . ... naı re 2 er n"e nız ı.ayyare erı ara-sın a şftnal denı -

• . J nsı ı ırıyor: ~mm eskı ngılız - Rus ıhtılafını tek- uçuşlar yaptımna dair Al ı · d b' h b k 
için fa) dalı olacak na!ıl bir hattı ha- Dı~~· tar ft ıl'ı alınıııı habetlerc gu- ş· d'k' h b Til k' k e- man arttı zm e ır mu are e vu ua gelmlı ve 
r~1t:-et takip etmek lhımgeldlğini ka- r~ Ruslar. Fi~ı'fmdiytı.rı r!'.miıden. ab: ıar~n;stıikıam:~i~~e g:ni~::e:iyi~t;~ ~~~~=:l~~:ı~~~~~~ ih~~:;~~: ::r!~ :e~:~ı khaberler-i kat'i olarak tek:dp bir. saa.t devam eden bu .muharebe 
rarlaştıracaklardır. lukaHl teş bbus etm .'llf'!'(Jll'. ıı ıs,nkı h1ulleri Almanyada her gün biraz d~- le h n d'l ~· . llmid e r y e tedlr. '. neticesm~e Alman tane:relerinlJl 

Paris siyasi mahfillerini ehemmi - aÇıklariıM Ruıılar larnfmdan mayin ha ç k b h d'I kt d' a e 1 e~egını . Y ıyor. Al- Londra, 8 (A.A) - 1ngılaz tayya• hasara ugramış olduklarını ha e• 
yetle atAk~dar eden diier mühim dökiilmüstür. Fakat Finlandiya ile Al a 

1 
ça mevzuu a se 1 me e. ır. 111.an A ga~ete erinin netrıyatı Ru~yayı relerinin ziyaına atı 13 nn~n Uste net- vermektedir. 

mesele de (Üçüncü enternas\·ımal) İsveç münakalatı Bo hııi körfezinden tik manlt~rdRub~~arın l3a•ra ktsrlezı ts- lö'mlandıyadan ~·akın şarka çevırme- redilmiıitr. Bu listeden anlaşıldığına Londra, 8 (A.A) - DOn Alman 
· ame ın e ır taarruzunu ınemntı - )'i istihdaf ediyor göre 46 lngili tavyarec·s· d h t t ı · · · · 

gazetesinde Roman;fa hakkında in- yapılmaktadır. Bu ~'"ol .ıbhıka altına a- lhivetl k 1 , kl d Al -r • • • •• d k' ~ z · 1 1 a a e - ayyare erı şımal denızi üzerınden 
tişar eden bazı vazılardır. Kremlin Iınamamıştır. Ru tarın Karelya her- · e. arşı ı) aca ar ır. man .,,a Berlmm miltaleası. şu ur 1

' e.ııer lef olmuştur, 2 tayyareci de kayıp - uçarak iki defa taarruza teşebbUtı et. 
mahfı lerinin na;iri efkarı tanınan znhıhda Fhtlere taarruz: ederek bir :.~tele~·.R:ıyaya i~o"e~t"m~nla~ i~ Rusya garp ~e~letlerıyle ?ar~~ gırer tır. Bu iki tayyarenin esir edilmiş ol- nıiıtir. Fakat her defuında da in• 
bu gazetedeki yazıda, Romanyanın miktar ilerledfkJtri habet verilmekte- ı~za~e ı.n e ~en ~ğ e~e, .e~ ıs;. ~z- se ~a.d~~lerı~ın. ve demıio bannın duklan tahmin edilmektedir. gilia tayyareleri tarafından tardol-.ı 
Sovyet Rusya ile mütekabil bir yar- tlir. Bu suretle Fin mü tahkem m v- ~ enıze çı ma 1 a\Sıye e ıyo - t.~y~sıkı ıçın eım~ıy~ ~adar a ul et- Londra, 8 (A.A) - Hava nezare muılardır. 

. . .. k'I . b gU F' ıar. tıgı Alman fencılerını kolayhkla ka-
dım anlaşması akdi Iüzumu ılerı su-

1 
erme yaklaşa~ Ru~ıarm lt n tn• Hamburger Fremdenblatt guetc- bul d ktir Avustralya Mı·Uetler Cemı·yetı• 

rülmektedir. !erle çok kanlı hır harbe tutuşacakl:ırı- e ece · 

Londra, 8 (Radyo) - Finlandiya nı bir Fransız askert muh11rriri söyl(P oo- Basvekilinin bevanatı . - B41f4rafı 1 inci saJıifede -
mahfilleri tarafından Röyter ajansı- miştir. o l k L' -' b h be h 
na verilen t}abetelere göre Manner- Rus kuvvetlerinin, ~oha•tsız bir sQ. S 0 on,-eransı Londra, 8 (Radyo) -Avustralya ır a re röte~ Al°?a~ys Oldlmet~ 
haym müdafaa hattının Sovyet kuv- rü gibi Finlindiya istlhkA!ntanna dof- başvekili Mandi, buaUn beyanatta bu· ulustan aoaret.esınln ıçtımaına fıtıra'W 
vetlerf tarafından ,_.anldım hakkın- ru ilerlemelerini ve milhim telefat wr- H·ıçbı·r karar vermeden du·· n mu··za· lunmuş ve ezcümle şun!an sOylemiı - edecek blta?lf devletleri t.ehclide baş-

" e. tir: lamıı ve lttfrak Jcqf~etiııl JraDd& 11 ... ' 
daki ıaylalır tamamen asılsızdır. melerini FinJandiyalılar, istihfafla 'ili b reb 
ÇOnkO bu hat, 30 kilometre derinli- karşılamaktadırlar. kerelerine $00 Ver-'ı• -İııgil~re harbi kaybederse Avııst. M lr ha t tellkkl edeeetfnl bU. 
ğe imtidad etmektedir. Öyle kolayca Rusların Lagoda ~ölii cephesinde f1 ralya ~ahvolacaktır. Bunun içindir cU";:'~ı, 8 (1'H 
rarılacak bir hat değildir. Bu hat u- zehirli gaz kullandıkları haber veril - 0810. 8 (Radyo) - Skanıiinavya riciye nazırlan Oslo toplantılan ea _ tl, bütün kuvvetimizle ingiltereye bağ- sos/ t n. i b aef ;ı•) ~ U,:~ar 
~erinde bir çok göller ve diğer mi- ınektedir. Şimdiye kadarkl muharebe- devletleri hariciye nazırlarının ak - nasında Finllndiyanın, Milletler c~ lıyız. Ve h~r türlil fedakirhğı yapma- ~::ı n ~ ~T ,,..,ın ~
niler de bu'unmaktadır ki bunların ler, .Rus ö~cn kuvvetlPtlnin. muhare- detmft oldukları konferans, bugün miyetine yaptığı müracaatın husule ta amadeyız. aıarahllalınua NltlMddln s.::ı:! 
aşılması, geçilmesi çok milşküldilr. be :ıst~mfn:n çok za~·ıf oldugunu mil- sona ermi.ştir. B.u ~onferansta hiçbir getirditi vaziyeti tetkik. etmişlertdr. Almam•ay~ boyunduruk altına al _ akşam Cenevreye hareket etllli§ttr. 

Finlindiya, Sovyetlere karşı İn - şahıtJeı. sö~ lemekteclırler. karar verılmemıştır. Sovyet Rusya ve Finlindıya arasında mak kimsenın hatırına gelmez. Fakat Necrteddfta Sadak, aaanıblede ftl;• 
gnfz tayyarelert kullanmaktadır. Bn Par:s, .s .~~ady?,) ""'"": Stokhol~~an Oslo, 8 (Radyo). - Osloda şi~~l sulhu temin için e1den gelen ~Yretl d4nyayı Alman hırsından kurt.arınca- Y•t. sön Mn'ke\ ldeeelfmlll s&yle. 
tayyareler, Sovyet tayyarelerinden habe~ \erılclıgıne ~ore, Rus u~u~ı .rn- memleketlerf hatfc~ye nazırları. ı?tı- sarfetmeğe karar vermişlerdır. Nf - ~a kadar harp edeceğiz. Alman mille- miftir. 
her cihetce nstündilr Sovyetler, tay - rargahı Petaamo Jı~:mına yedı bm a~- mRl hakkında I>anımarka harıcıye 

1 

hayet Milletler cemiyetinin faaliyeti tı, t:A!cavüıün faydasız oldu~nu ye Loadn. 1 (.LA.) _ ~rlB d ı>-
yarelerinin a-üvendiklerl ezici faali- ker çıkarmıştır. Fınler Pet:samo efva· na11rı tU beyanatta bulu?muştur: \•e diğer meseleler de görüşülmüştür. kendisine zarardan başka bir şey te- lomatik mllllabhi b!ldlrtyer: 
retlerini gösteremiyorlar. çonkü Fin rında tutuştukları kanlı bır muhare- faveç, No"eç, ve Danımarka ha - mfn etmeyecefjnf anlayınoqa kadar B. Bu ... V. baiilll ~n uaeı 
llııdlyahlan~. Sovyet tayyarelerine beden sonra iki bfn esir almrı~ mu- =oo harbe devam edeceiiL Zira M7dud· ba IAbah mt on b1rd9 W trenle 
karşı kullandıkları ve kendileri keş- vatfak olmuşlardır. F luklar ortadan kalkmaua, dıll•a rahat Cwvreı,e mlfıl~lllen Lobdradan 

fedip şimdiye kadar sizledikleri ma- He!sinki, 8 (Radyo) - Finlandi- ra" sız gazetelerı• \'ilzü görmiyecektir.> ~. 
kin eler çok müessir bir silahtır. ya ordulan ba§kuman~anh§ı, 8oV)>et 1-----------------.;.;9 ·-----ııııııliıı-ıilliımr.: 

Helainklden bildirildiğine göre ; kıtalarının Kaypalşoki rn111t:ı~a!Hnı el- Bitaraf/ara lir C'U 'h ta r t ' . . 
buzlann çözülmesi, Ladoga gölü ilt! de ettiklerini ve Tovnajervi şehrini ele "' · a TUZU yap ırm 1 ıçın 1 
Kareli berzahında harekatı müşkül zaptettfklerfnf bfldirmfşUr. Faknt Almnn ojanlarınrn Ce11evreye koş· 
vasiyete sokmuştur. RUiyet kabiliye- Mormo-jonso demlryolunun Sr.vyetlet • l l 
tinin her yerde sıfıra inmiş olması tarafından elde edildiği ve Kivenji şch tu-R arını yazıyor ar 1 
askeri harekata 'imkan vermemekte- rinfn de fgal edUdftf hakkında Rur Paris, 8 (Radyo) - Hava3 Ajansı cak ve ileride bu memleketleri ceza • f 
dir. t:A!bliğinde verilen haberler tama1ner diplomatik sahada dünyanın en mü- )andıracaktır. 

R~a, 8 (A.A.) - FJntAndiyalı aa- asılsızdır. • hfm muelulnin yarın yapılacak Ce- Ordre aauteai de, tna-ilteN ve Fran-
keri mütehassıslar yarı resmt Fritz ga . Mvre toplantısı oldutunu bildfrb'or. 1&nın yalnız Soytetleri detfl. F!nJAn· 
zetesi muhabirine Sovyet Rusyanın Olıvye adındaki Alman vapurunu:- Cenevradeki toplantı, bitaratıarın sulh diyaya taarruı imk&nını bahfeden Al- ı 
FinJindiyaya karşı 500 bin asker 100 Finlandiya kara suJarından :lışarı çı· aarruzu hususunda bazı teşebbüsler- manyayı da takbih edeceklerini, fakat 
tank ve 500 tayyare tahşid etmiş oldu- kınca bir ~\l,. denizalttsı tarafında1 -:le bulunmaları için Alman tazyiki Cenevre toplantılarında Sovret Rusya 
ğunu beyan etmişlerdir. Bu mfttehas- t.orpillenerek Ntırddıiı hakkındak' aşlamıştır. ile müttefiklerin mUnaıebetlerinin ke
sıslar Finlandiyalıların şimdiye ka - haber teeyyüd etmiştir. Övr a-aze~si, ekserisi gazeteci ol - silmesini intaç edecek kadar ileri git
dar gl5stermiş oldukları mukavemete Sovyet Rusya donanm:ısı amirallıt 'luyan '10 Almanın Ceni?vrey~ gelmiş miyeceklerini yazıyor. Bu 1raset:A! di· 
ratmın vaziyetin nazik oldufunu ve Botni körfezi ile Finlandiya ıahi!ltıri lduklarını, bunların, bitar~f mem- yor ki: 
Rus taarruzu karşısında milşkiılatın '1in denizden abluka 1lt1na alındığı.!l' 'eketler murahhaslarını büyük bir sulh Fransa ve İnl'iltere, bitarafların .......... datt*. 
gitgide artmakta bulunduğunu kabuJ Norveç hükiimetine bildirmiştir. ~aarruzu yaptırmak için çahşnn Al - sulh tekliflerine karşı koymaia ha -
etmek JAzım geldiğini, çünkü Sovyet. '!lan ajanları olduj'unu yazıyor ve di- zırdırlar. J lcaha•a ...... t.S kate .ı.u. 
Ierln yüksek kumanda heyetinin taar- Röyter Ajansı, bu münasebd!e Fi" yor ki: Pöti Pariziyen gazetesi, Rusyanın l Her EcuaeCle ..... 111'. 

ru~ninsan~h~ateW~a~~e~'hd~Jim~mn~~~Wnn~rl~- cEğub~nfl~ C~ftN~y~imil~~r~m~~n~nuu~~~m~------~~---~~~-~~~~-~--~·-~~ 
m~~wmem~te~du~~m~~n ~~i~~a l~~~nndan Qn1 · hlrsuThte~~hü~pmadan~n~d~fikrinin~rdnbinzd~akov~I·•~~---••••••••••••••••••~~~ 
mitlerdir. Filvaki şimdiye kadar Rus- malan tebliğ olunacağını haher veri ?lurlarsa Almanya, onların müstakbel bulduğunu yazıyor. Ma'atya bez ve iplik fabrika'an T. A, .Ş. dam 
lar maktul, mecruh ve esir olarak 20 yor. Fakat allkadar mahfi!ler, Fin · siyasetleri hakkında fikir edinmiş ola- MALATYA F ABRIKAMIZIN DOKUMA "~ iPLiK KlSIAlUBl 1 
bin k!şi kaybefmişlerdlr. lAndfya sahillerinin 1200 mil uzunlu. oo------

Helsinki. s (A.A.) - Lagoda gölU ğunda olduğunu, daha ~imdiden ha§- 1 k h·ıı d Usta ve usta muavini alınacakbr 
şimıtlfnde asker! harekAt fle Kareli lamı, olanın, yOzOnden abluka ve kont s oçya sa ) erı•n e 
berzahındaki askeri harekat buzların rolün çok ıorlaşacağını, çünkü denU, .. Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla ldalatyada 

~öıtlris"::~i:l~1~~~; edtl~~~~~l~ariciye lerin donacaklannı bildirmektedirler. Bir lngiliz tayyaresi, bir Alman tahtel- 1 Şirketimiz umum müdürU1i0ne mUracaatları 
komiaerliti Norveç amlrathk daire!!ine Rlga. 8 (A.A) - Helifnkiden is - b h' . . b b l k b d J t b l El kt •k t 
Botbnle körfezi ile Finllndiya körfe - tihbar edildiğine röre Finlandiya rınt om a ıvara atır 1 s an D e r ramvay ve 
Zindekf Ffnı.nd·va sahı"IJerfn'n h il hududundaki Rus kıtaatı bilhassa n- • t•• ) • J tJD 1 • •• 

. . ı,, 1 ug n . . . . . Londra, 8 (Radyo) - Sahil t.araa- telbahır suya dalmı ise de ikin. bir Ufte J• e e erJ umum mu• 
ötleden ıtıbaren abluka haline konula- razının arızalı olması dolayısıyle bil- . . . . . ~ cı . 7 • b'ld' i ti yük miltkillita maruz bulunmakta - suduna memur ıngılız tayyarelerınuen bomba daha yemıştır. Bunun f1:!:erıne d • 
cagını ı ırm ş r. d F' ll d' lıla Rus k t t d biri, bugün iskoçya sahillerinda uçar- suyun UsU1nde bir takım vağ lekeleri u•rıu••gv u••nden~ 

st kh 1 s (A A ) J\I k ır. ın n ıya r ı aa ın a b. . ~ . • 

d 
ol fo mı. n baz. . -t F' ol~ od~n - me,.hul olan bir tabive tatbik etmek- k~n ır .Alman ~aht:A!lbahıri görmüş ve pey.da oldu~undan, Alman tahtelbah:- 1 '-

an ıe m ı o a ı zeva ın an ıya- ~ " .. y . silratle merek bır bomba atmıştır. Tah rfnın battığı tesbit edflmf ştir. - Uubammen bedel, 120 bin lira olan !llahtar fabrikuının aönluı 
Jılann Rus tayyarelerine uğratmış ol- tedırJer. Her Ffnllnda bolügü kendı nakil tesisatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
dukları zayiat, mOtearMz tayyarele _ nam ve hıaabına hareket etmekte v~ 00 2 - :Muvakkat teminat 7250 liradır. 
rin yQzde otuzu nlsbetlnde oldutunu nı yapacatını bilmektedir. Halbuki Rus har it ~ıarırıda la· General Sikorski 3 - Eksıltrne 15 1 940 pazartesi eünil saat on bette ?ıletrohan Dina-
Ye bu halin Lenlngraddakl tayyareler Ruslar katle halinde hücum etmek- • J l . . sının bc~inci kat•ııda toplanacak olan artırma ve eksiltme ko-
mtl~batı arasında heyecan tevlld ten batka bir tabiye bilmemekte ve veçın ae stıhkfımları P.a~ıs, 8 (Radyo) - Polonya bat- misJonunda yapılacaktır. 
etmlt bulundutunu beyan ve bu tnO _ Ffnllnda mitralyözleri tarafından teraİm edi/trif vekılı general Sikorski, bul'iln rad.ro 4 - Bu işe ait plan ve prtnameler idare veznealnden 8 lira mukae 
rettebata eneloe Ffnllndiyahlann ha- bi9flmektedirler. Vukuatı gözleriyle 

8 
. da L~h ınnıetine hitaben bir aöf lev ' bilinde tedarik edilebilir. 

va taarruzuna karşı müdafaa vesaitin- görmüş olan kimseler Ruslann ze - . Pa~ı, (Radyo) :-- ~i~lcrın esir vermış w ve Polonyanın, is{iklili için 6 - TakHf mektuplannan prtnamedıki tarif at dairetinde hasır• 
den mahrum olduldannın sbylenilmlş hfrli raz kullanmakta olduklannı te- ettıklerı ~uı .~f arecılerının yanında uğradıgı akibeti tebarüz ettirdikten !anacak kanuni \'esaikle birlikte 11 ı 940 pazartMl ailnü aaat 
oldutunu fllve etmektedirler. yit etmektedirler. Karelfye mıntaka- bulunan an a ar t:A!t.kik edilmiı ve aonra, İngiltere ve Fransa ile yeni on dörde kadar yedinci kattaki komiıyon kltlpUjine imza mu· 

1 

Londra, 8 (ftadro) - Buraya ge- sındaki Sovyet kıtaatı Rus tebliğine bunlarda, bütün İsveç istihkimlan ile muahedeler imuladıtını ve yakında kabilinde verilmi§ bulunmaaı liEımdır. 7 9 9902/4890 

~h~~N~NP~Un~~~Wm,n~~n~~~~ekt~M~R~-~n~O~rl~n~~m~ttm~~du~h~izohUI~ndeh• ~~u~••••••••••••••••~-----~~--1 
ofmalde Rusların Murmansk limanına lar Mannerheinı hattına va'!ıl ola - görülmflştUr. Bundan anlaşılıyor ki, deniz tayyareleri OssUnde Leh bay - E L H A M R A Sinema•ında 
taaft'UI etmişler ve fatasyon ~fvarına mamışlardır. Ruslar, FfnlAndfyadan sonra tsveçc rattnın dalgalanacatını, Polonya or

de taan'UI ıtmık nfyetfnda 'bulunu • dusunun, pek yakın bir zamanda 
yorlar. cephedeki Yerini alacaiını !6ylem1ş.. Bugün Kültü!park Sineması Tele3151 

Dıhfetlnı ve azametine l>•Y•n olmıyan dünyanın en bUyOk aşk 
ve ihtiras filmini takdim ediyor. 

1 - Hayvanla,an insan 
(La bete 1-Iumaine) Jan Gabın • S 'mon S!m!ın 

Tarafından temıll edilen bu film eenrcilerinf heyecan ve zevk içinde 
bırakacaktır. 

2 - SARIKAYA 
Heyecanlı macera ve a,k filmi 

Aynca Metro junıal ·Ve renkli mikf 

1 
Sınaılar: Her g11n Hayvanlaşan insan 2,llS--&,40--9 
,,11 ve '7,46 de. 
Cumarteıf Pazar 12,46 de San Kıya ile başlar. ---------------

tir. 

Tayyare inemaıı T el~f on 3646 
Bagün!Jci hü,Uk film birden 

8Gyük V alaia mül.dii .,., •İMlna ydmlaruun •• fasla al .. tlanan 
FERNAND GRA VEY .. MicheU.. Pn.te - Elmre PopMeO 

ile alb büyük Franaıs yddıaısaın yarattıtı 

GAiP CENNET 
AYrUpanın bUyUk ~•• krala RAY DO VENTURA nın süzel 'bir eaeri 

NEŞ'E YAGMURU 
AYRICA EKLER .. 1Lll\1~;.!. 

OYUN SAA TLERlı 
GAiP CENNETı 1-9: NEŞ'E YACMURU 3-7 .. 

BUGÜN MATlNELEJll>EN İTİBAREN 
Senenin en büyük heyecan - dehfet ve macera pbalri üç 
yeglne olarak yaratılan Tarzan filmi. 
Yeni usulde renkli Sepya nüshası. 

senedınberi 

TARZANve OGLU 
Ba,roUerde: Tflrkçe slJIN 
Vahşi ormanlann raldpttl kahramanı, fillerin • arataıiıann • bola 
lann • timsahların • maJ!llunların en bUyUk dottu •. 

JHONNY VEISSMULLER 
Ve her zamepJd enimli qi. 

MAUREEN O'SULJVAN 
Tarafından son derece heyecanlı olarak yaratılan plaeler. 
Seanalu ·· liln: 2-S.So-5 "0-7 .,~ ve 9.30 da 
C m · ' Pazar ~""•h ı e 11.30 da ucus halk aunıı .. 



~AIJJ•t'li" .. ~ 
.~,IS !lôa~;;;._=7,;.t.Ti#'S:~!iift:!'-r:-Mü;~yede ile fev. I!!!!!!!!!!~--------· .----------

: ~... Kamuyona Jlctnları i k l"'d aze, temiz, ucuz ~ 

~ 
9 Kanunevvel 1939 C~marteai 

V. f ~ Henri Van Derze 

:;, lzm'ir levazim amirliği ıatın alma komisyonundan: • • .. a a e satış il A t'S 
• _. ~O ton zeytinyağı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12/ 12/93q Acele azimet dolayisiyle birincika- aç ~ 
~ aaıı günü saat 16 30 da İstanbul Tophanede Levazım amirliği satm alma ~N 

VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 32200 liradır. llk teminatı nunun 10 uncu pazar günii öğleden ':;::: 

.2416 liradır. Şartnamesi komisyonda görQJOr. i steklilerin kanuni vesi • e\·vel saat 10 da Karşıyakada İske - Her türlü tuvalet ,-... cTİSZA> vap. 6 ilkkanunda beki .. 
niyor. laları ile beraber teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evvel leden çıkınca sağ tarafta yalı cadde- • I • ...... 

1'.0niisyona vermeleri. 25 30 5 9 si yani Salih paşa cadde::ıinde 152 No çeflf erı 
lz;ıirl:Vazmı amirliği satın alma konıisyommdan: lu e\·de tüccardan maruf bir aileye Hamdi Nüzhet 

.. 86 ton sabun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 12/12/ 939 salı ait zarif ve nadide mobEyalan mü-
siinli .saat on beşte Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma ko- ç 
l..llliıyomında yapılacaktır. Tahmin bedeli 27520 liradır. tık teminatı 2061 zayede ile sablacaktır. ançar 
~lradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikaları Satılacak eşyalar meyanında ceviz 
fil• beraber teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar maruken kanep eve iki ko1tuk, ceviz S hh • 1 
kemisvona vermeleri. 25 30 5 9 daire forma altın mekik ipekli ka - ı at eczanesı 

Aornova aske1·ı satın alma c komisyonundan: nepe ve iki koltuk, fantazi limon kap Başdurak Büyük Salepçio(tlu ha-

l 
1 - Ödemiş ihtiyacı için (7500) kilo sığır eti arık eksiltmeye kon- lama yatak odası dolabı, tu,•aleti, :.' :. nı karşısında 

muştur. "" komidonlan. ve karyolası ma bezli ._ ____________ __. 

2 ,__ !halesi 25 1. Kan. 939 pazartesi günü saat on birde İzmir Borno- somyası, perakende avrupa sandal -
va a keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. "' yeleri, etemin perdeler, ceviz kara 

< S - Tahmin edilen umum tutarı 1875 liradır. ~ ; ma takımı, hasır takımları, tek 
,. 4 - Teminatı murnkkata akçesı 141 liradır. \ " aynalı sifonyer~lı dolap, ingiliz ma-

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ' mulatından iki k ~ lik pronz karyola 
6 - tsteklifor ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- ve somyası kadifeli şezlong. Viyana 

termek mecburiyetindedirler. mamuliitından yedi parçalı kadifeli 
~ 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü kanepe takımı, perakende krelo ı 

maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı vesika ve teminat mek- koltuklar, camlı masn, muşamba ka-
tupları ile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaat et- nepe, ve altı sandalye, mavun kiltup 

·-----"!~mıi!"'---------D ok tor 

M. Şc_· .... :: U~ur 
Bir :nci smu dahili has· 
taJıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

H nstalarını sabahtan. itibaren melerf.. 9 12 19 24 ·1491 haneli yazıhane, ayrıca küçük yazı -
hane, nadide işlemeli japon orta ma- ve gece vakti kabul ve muayene 

lzatr leı·a:ım amirliği ıatın alma Tı:omisyonundan: 
l - hmir müstahkem mevki askeri hastanesi birliklerinin 44000 al' kilo kesilmiş koyun eti ihtiyacı kapalı zarf usul il ile eksiltmeye 

----~ 'konmuştur. 
a:J. - İhalesi 25 birinci kanun 939 pazartesi gilnil saat on !·eşte İzmir 
/~ kışlada İzmir levazım amirliii satın alma komisyonunda yapı-

;. lacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutan 19800 liradır. 

~ 4 - Teminatı muvakkata akçası 1485 liradır. 

sası, masit mağon büfe, kare ceviz eder. 
yemek masa ·ı, divan, mi kelli madeni --------------
o:oba ve boruları madeni soba altı, İzmir birincj icra memurluiun -
yağlı boya tabloları, hah ve eccade. dan: 939-5523 
ler, vesaire birçok mobilyalar müza- İzmirde Orhaniye mahallesinde 
yede suretiyle satılncaktıd. Fırsatı ka uzunyol sokağında 79 numarada mu
çırmayınız. kim iken halen nerede olduğu bilin -

Satıt peıindir. Dikkat evde sahla- miyen Haııan oğlu Süleyman 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
ôçin palto, perdeıü ve iyi elbise 
ve bayanlar için aiır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Servict'! Maritime Roumain Bucared 
KÖSTENCE GALAS VE TUNA 

LiMANLARI iÇiN: 

cALBA jULİA> vap. 9 ilkkanun • 
da bekleniyor. 

KÖSTENCE İÇİN 
cBt:CUREŞTİ> vap. 22 ilkkinun

da bekleniyor. 

STE. Commerciale Bulıare O. 
Navigation A Vapeur - Vama 

HAIF A, ISKENDERlYE VE PORT 
SAIT iÇiN 
cBULGARİA> vap. 7 ilkkanunda 

bekleniyor. 

Vapurların is'm ve tarihleri ·nak• 
kında hiç bir taahhUd alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

V A.PUR ACENT ASI 
A tatllrk caddesi Rees binan 
're!. 2443 

Lcındra ve Liverpol hattan feln 
piyasanın ihtiyacına göre vapurl•n
mız sefer yapacakla?'dtr. 

caktır. Emlllk ve Eytam bankası İzmir o.u. 
';i Bulursunuz 

besine borcunuz olan 519.45 Türk ODUNPAZARI No. 12 
6 - Şartnamesi her M{ln komisyonda görillebilir. 'F~t ~a~ ~~a~ar 8 - İstekliler ticaret oduında kayıtlı olduklarına dair \'esika göster

mek mecburiyetindedirler. 
, "'1 - Eksiltmeye :iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde Ye şartnamelerinde yazılı vesikalarla teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatınclan en az bir saat bir evvel ko-

• mi yona vermiş bulunacaklardır. 9 14 19 24 r frmir lewzım amirliği satın alma komisyonundan: 
; _', Dört bin aded bakır kapaklı bakraç alınacaktır. Avrupa bakırından 
lercUlan olacaiı ~bi bakraçlar Samatya bakırından ''e e~ki yeni imalat 
Jmiplntılarından yapıla.bilir. Pazarlıkla eksiltmesi 12-12-939 r.alı günü saat 
U,IO da Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
J'Apllacılrtır. Tahmin bedeli 20480 lira ilk teminatı 1536 liradır. f' artna
mtlf w ııumunesl komisyonda görtılür. İsteklilerin kanuni vesikaları ile 
Mlll aaatta komisyona a-elmelerl. 

lzmir Muhasebei Hususiye Mü
Jürf.üğünden: 

Alsancakta Mesudiye mahalle inin Şerafeddin bey cadde inde 3 ka
pi numaralı ve tapu kaydına nazaran Hasan oğlu İbrahim ve ı..nası Atike 
ve bemıireleri Zebra ve Mihrace namlanna kayıtlı bina müterakim ver
&'i borcundan dolayı mülkiyeti tahsili emval kanununa tevfikan haciz olu-
narak 21 gQn müddetle satılığa çıkarılmıştır. : 

Pey stırmek ve mufassal malOmat almak fstiyenlerin İzmir muhase-
bei huausiye dairesine müracaatları ilan olunur. 9 13 17 21 4476 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü lzmir şube
•inden: 
iımir körfezi dahilinde çahştırılmakta olan Bayrnklı, Sur. Efes va

purları büfeleri 1 kanunusani 940 tarihinden 31 mayı 940 tnrilıine kadkr 
bet ay için kiraya verilmek üzere nçık artırmaya konulmuştur. ~lezkur bil
ftlerill beş aylık icar bedeli 75 lira tahmin edilmiştir. 

Muvakkat teminat akçası 663 kuruştur. ihale muametcı;i clP\'let de
niz yolları işletme umum müdürlüğtı İzmir şiibe i binasında Vt! komisyo
nu huzurunda 25 kanunuevvel 939 tarihine müsadif paznrte:ı gıinii saut 
on beıte yapılacak. Şartnamesi parasız olarak komisyondan wrilir. 'l"alip 
lerin tayin edilen saatta kanunun emrettiği evrak ile beraber mür~caııt 
ları. 9 14 441>7 

lzmir orman çevirge müdürlü-
lfinden: 

J.;ira K. :Adet Fi -
-·-110 00 60 150 

195 00 300 65 
260 00 200 125 
180 00 150 120 
150 00 200 75 

187 60 150 125 
100 00 1000 10 

50 00 200 25 
58 50 26 225 

21 00 12 175 

200 00 200 100 
29 00 30 130 
26 00 20 130 

:Aletin cinsi . . . 
Yekpare 14 parmaklı demirtırmık 
Çelik ktırek 1.250 Kg. ağırlığmda 
Karık çapası 

İki yüzlil çelik kazma beheri 2.500 Kg. 
Çelikli tahra (yerli mamulatı) behl?ri 
700 G. 

Çelikli balta beheri 1.200 Kg. 
- Kürek sapı 

Balta sapı 
Büyük kanca 3 metre gürgen sırıkh. ve 
boyalı ve kanca ucu cıvatalı 
Şakuli dal maka ı nikelajlı ve yand"n 
yaylı 

İki taraflı kesen çelik tahra 
10 parmaklı tırmık 
Ktıçük tırmık 

.l ' Onnan çevirge müdürlUğümüz için miktar, evsaf ve muhammen be
de'lMri hizalarında yazılı yukarıdaki lisU! mucibince yangın söndürme ve 
tıltı.l, mücadele aletleri derhal teslim edilmek ilzere açık eksiltme ile alına
CMr. İhale 25-12-939 pazartesi gilnü saat on altıda Çevirge mildürlii
Mzde teşekkül edecek komisyonca yapılacağından taliplerin muhammen 
haeıi nıecmuu olan 1597 liranın yüzde yedi buçuğu 119 lira 'iS kuruş mu
\'akkat teminatı evvelden yatırmış oldukları halde ve vesaiki l~zımeleri 
ile ınuayyen gün ve saatta müracaatları. 

Şartname ve nümuneleri her gün mesai snatında orman çevirge mü-
dürlüjiinde ~örülebileceği ilan olunur. 9 13 17 21 4480 

Türk müzayede sa· 
lonu müdüriyeti 

lira,.ından dolayı bankaya ipotekli ~.::============: 
İzmirde Orhaniye mahallesinde Ulu E Ş h 
yolda 79 • ,.o. lı evinize 93!l8-552a ksir a a p 

Hizmetçi aranıyor numaralı dosyamızla T. L. 1000 (bin 
Etrefpaıa haıtaneıi Cildiye Ye 

efrenciye mütehaaaııı 
Hastalarım her gün muayene

hanesinde öğleden sonra saat 15 
de kabul eder. 

İyi bir aile nezdinde çalışmak için lira) kıymet takdil' edildiği icra ve Basur memelerini gi-
bir hizmetçi kadına ihtiraç vardır. irıa kanununun 103 üncü maddesine derir. Kuvveti, erkek
Talip olanla.tın Kemerr.ltıncla Sıh - tevfikan ilanen ihbar ve tebliğ olu - (8 ncO Beyler) Şamh sokak 

No. 8 hat eczanesiM müracaatiarı. nur. /iği, iştihayı arttırır 

iz mir Defterdar :ığından: 
Satış 

Xo. 
387 

Muhnmmen B. 

388 

- 389 

390 

391 

392 

393 

İkinci tepecik .:\T. 1163 zeytinlik 3 üncü sokak 107,20 
.l\I. M. 3 taj numaralı arsa 
lkinci Tepecik l\I. 1171 zeytinlik 5 inci sokak 103.44 
1\1. M. 3 taj numaralı nr a 
1kinci Tepecik l\L 1165 zeytinlik 5 inci soknk 70,30 
M. M. ~9 tnj num&r,uh. arsa 
1kinci Tr.pec'k )1. 1143 Nizam !lokak 44,59 :\I. :\f. Hl ı 
tajlı ar a 
İkinci Tepecik l\f. 1153 Çe,·izli ~okak G6,2i )I. .:\[. ~5 
tajlı ar::.a 
i kinci Tı>pecik M. 1153 Cevizli sokak 415,80 :\I. :'\I. 4 ı 
tajlı arsa 
İkinci TepPcik l\1. 1160 Beşaret sokak 65.64 • I. M. Gl 
tarjlı : r a 

304 Darağaç • 'eh itler 2 inci Aaltın perakend si çıkmazı 

sokak 156,48 metre murabbnı 4ı 1 tajh arsa 
395 Knralılt"na Kö111 ü i\J. Mı ırlı c. d. 1737 ada 38 parsel' 

10:5 metre murabbaı 44u 47 yeni No. lu nr'a 
396 lkinC'i Tepe,.·k M. 1176 zeytinlik ikinci sokak (i ,:32 

l\I. i\1. 21 tnj • ~o. hı arsa 
397 İkinci 1 epecil, :\1. ll72 Zeytinlik ikinci sokak loı.;o 

.:\1. ::\I. '27 tııj No. lu arım 
398 ikinci Tepec'k M. 1161 ze,·tinlik 5 inci sokak SU,90 

:M. !\1. 11 tnjlı nr~a 

3~9 İkinci Tepecik 1U8 Kızılırmak sokak 135,94 :M. l\I. 
tajlı ar:ia 

400 İkinci Tepecik 1165 Zeytin. 5 inci sokak 78,75 l\I. l\f. 

401 
23 tajl• arsa 
İkinci Tepcci1• 1165 Zeytin. 5 inci sokak 77,60 l\I. M. 
31 tajlı arsa 

402 İkinci Tepecik 1151 Akşam l)oknk 73,51 M. ~ı. 76 

Lira Kr 

H; 08 

20 69 

7 03 

., -
Ü •) G7 

33 11 

207 !lO 

Hl G'> 

78 21 

2G 25 

6 8:.! 

1;; 22 

11 2•1 

51 3~ 

7 88 

7 76 

tajlı arsa 40 43 
Yukarıda yazılı emvalin mUlkiyetleri peşin para ile ve açık artırma 

uc:uliyle D 12 939 tarihinden itibaren 17 gilıı müddetle miizayedeye ko
mılmuştur. 1hnleleri 25 12 939 tarihinde pnzarte:si günü saat on dörtte 

1 ~illi. emlak. müdürlii.ğünde yapılac.aktır. T~liplerin muhammen bedP.!leri 
u.zerınden ~ llzde yedı buçuk depozıto akçe!iı yatırılarak yevmi mezkQrda 
milli cmliık rnüdiirlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. D 23 4486 

Vilayet Nafia klüdürlüğünden 
Dikilide yaptırılacak gümrük daire iyle aile evi inşa•·ı Hll lira 72 

kuruş keşif bedeli ile ve J:i giln müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
~ııteklilerin 2490 ~ayılı yasa hiikümlerine göre hazırlıyacaklnn tt:minatlan 
ıle birlikte 22 birinci kanun 1':.;!ı cuma günü snttt on birde Nuf!a mtidiirlii-
ğünde müateşekkil komi~yona bıış vurmaları. 44-U 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
Jzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve san'at icaplanna 
2öre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit J..LI RfZA müessesesinde yapılmaktadır 

Siparis Üzerine lüks albümler yapılır. 
Miit> Sf"Sl"rıİn siarı o.A-l"rıılık giiullik ve siira ttır. 

.......... llllililiıiıiiiimiiiıİIİııııİiiıiiilıılliiliilliili ............... ~ 

• • • ~AYIN OKUYUCULAR DIKKA T ! .. 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alt"'l z!) 

Hükumet caddesi No. 50-52 _ .............................................................................................................. 
} ılbagı bileti ri de satılmaktadır. rn d de1 tedarik ediniz· ·----

·--- Ankarapalas 
Lokanta v e Pastahanesi 

En mlışkülpe endleri tatmin ede~P.k derecede mükemmel olan lokan
t~ ~·c pastahane!'liz bir aile r~vası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
tı ıJe beraber .fıntlerı tshmının çok fevkinde ehvendir. Mevsim münase
betı} le <:n temız .ve. n:ıocler~ bır ;;alon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif t:de
cek zcvRl .. ozlerımızın dogruluguna şahit olacaklardır. 

IRRA!llM SEr./~TUR 

1 

Türkiye İş Bankasından 
1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üı.ıere milsaba

ka ile on beş memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 D. 
Kanun 1939 pazartesi günü Ankara, İstanbul, ve lzmir<le yapı
lacaktır. 

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

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

mış olanlar muvakakt memur olarak alınacaklardır.) 
3 - Yuknrıda yazılı e\·snft haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 

muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak ça
lıştırılırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibariyle de iyi 
not alanlar bnrem lrnnununda muayyen tahsisatla kadroya ah
mrlar. 

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

dan başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre 
milessesede açılacak mtınhallcre sıra ile alınacaklardır. 

6 - Ta1iplerin en geç 20 B kfı.nun 939 çarşamba gününe kadar Anka 
rada umum müdürlük memurin servisine, İstanbul ve lzmirde 
şube müdürlüklerine vesikalariyle birlikte müracaatta bulun-
maları ilan olunur. 5 6 7 8 9 10 ıı 

Toprak mahsulleri ofisi lzmir 
şubesinden: 

Şubemize murettep hububat stoklarının, 1940 senesi zarfındaki : 
1 - Tahmil ve tahliye işleri, 
2 - Şehir dahili nakliye i. 
Ayrı ayrı açık cks:Jtme)e konulmuştur. Eksiltmeler 8 ikinci kAnun 

1940 pazarte i gU~ii, tahmil ve tahliye için saat onda, nakliye için saat 
on dörtte ~ubemizcle yapılacaktır. Muvakkat depozito nkçası her iki ek
siltm.e için bincı: iradır. Fk iltmelere glreceklerin deııozito akçaları veya 
bu nııktarlnrdnkı l~anka mektuplnrile ~i mdiyE: kadar bu gibi işlerı hakkile 
b~ ardıklarınn d~ ~ 'l::Smi \eJa \•arı re mi müe e elerden alacakları ve
sıknl. 11 en geç 6 '"" k:- ı uıı 1940 "Umaı te i günu öğleye kadar şubemize 
~a~bı 7 .ıı uh ıu ı l nc.e te\ cı· etm leri saı t ır. Ru husu tnki şartnameler 20 
~ı ·_ıncı kanun U)J l r ih · Hl ıı itibaı en lı nıizclc al.ık.ıdarlarııı ııazarı 
ıttılaııına.\, zo 7 8 9 


