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H A 111 D l N 0 Z H E T C A N Ç A ..!!__ 
ABONF { SENELtGt 1400 Kuruş 

ŞARTLAR { ALTI AYLlGI 800 Kuruş 
Yaban<'t memleketler için 27 liradır. 

iDAREHA NE: ikinci Bey!er sokak. IZMIR 

29 uncu YIL 
EVK.AT 

S. D. S. D. 

Sabah: 7,24 Akşam:l7,04 
Öğle :12,23 Yatsı : 18,40 
kindi: 14,50 İmsak: 5,38 
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Kanunsani 
1940 Nüıhnaı her yerde 5 kuru,tur 

Günü ge,.mi~ nııQhalar 2!1 kur11ı;tu r 

f\11eı1enıencio~lu Sofyadan Döndü 
r:-·~ı·akeı-·M-ı-nıa·k-~ı-s-.-ncıa-·-·r·-···Gen-e,.,.~-:·-.. r·:-:·.·y-eh-·-·~ı·ı--1·~--~ 

Erzincanda ölenlerin m·1ct . rı 15,657 lcişidir 

Bütün memleketteki kayı
bımız 38,000 kişidir 

Hükumet, felaketzedeleri yerleştirmektedir. 
Erzincanda Adliye evrakı enkazdan çıkarıldı 

w • 

• ~ :/> 

Tiredeki zelzeleler 
halkı korkuttu 

Belçika ve Hollaııda, fev
kalade tedbirler al ılar 

Almanyanın, Belçika ile Hollandaya ansızın taar
ruza hazırlandığı haber alınmıştır. Vaziyet nazikt~r 

POLONYA 
Harp kurbanlarına 

yardım 
Paris. 14 (A.A.) - Pat Ajansın-

Jan: 
Polonyaduki harp kurbanlarına 

yardım için teşekki.ıletmiş oaln Ar -

jaııtin yardım komitesi Polonya hükü

metine 600 bin frank göndermiştir. 

---*·---
Mareşalımız 

Erzuruma gidiyorlar 

Mareıalı.mız Fevzi Çakmak 

Brükıelden bir ı;örünilş .• 
Paris, 11 (Radyo) - Almanya iki mrıkta ve günün birinde Almanya -

ııy evvel yaptığı glbi tekrar Holl::ı•ı- dan bir fenalık geleceği kanaatini 
da ve Belçikayı tehdid etmeğe b ş.- l sli\·erek, daima miıı.eyakkız bu • 
lamıştır. l nmaktadır. 
Am~~terdamdan alınan haberlere: Brilk el, 14 (Radyo) - Silah al• 

r.öre. halk, bilhassa Alman matbuıı. tına dav.et olunan yeni sınıflar, bu.-
tının ı:iddctli neşr:yatından kuşkulan - Devamı 5 inci sahifede -

oo------

Fi.nl3.ndiyaya yardı 
Amerika, şimdiye kadar 600 bin 

dolar göndermiştir 
Lonılra, 14 (Radyo) - Finlandiya-lletler cemiyeti umumi katipliğine ~ 

ya her taraf ... n yardımlar deYam et- dirmiştir. 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Genel mektedir. Şimali irlandadan 14 bine Nevyork 14 (Radyo) - Sabık cum-

kurmay başkanı mareşal Fevzi Çak- yakın sıhhiye malzemesi gönderilmiş. hurreisi Hoverin riyasetinCl ki Finlla
mak, Erzincana giderek felfiket mm- tir. )!ısır başvekili Ali Mahir paşa, diyaya yardım komitesi, buglln Fin • 
takasını g~z~ikten sonra Erzuruma ha- Mısır hiikftmetinin Finlandiya~·a mü~-ılandiyaya ~·üz bin dolar daha gönder-
reket etmıştır. kün olan her yardımı yapacagını mıl- _ Devamı 5 inci sahifede _ 

RUS -FiN HARBi 

HeJııinl..idcn ı...· - f •• nll;t 
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(ANADOLU) 15 Kinunaani 1940 Pazartesi 

AVRUPAi VİCDAN 1 Felaketten sonra düş··nceler 11 Şehir Haberleri , ______ _ 
1 

BAHRi SAVCI 
M.ıhtelif ves'1elerle ttkrarlad;ııımız l>r hakikat vardır: Menfaat 

kaynalkarından cıkıp 1 ~ah-ıi hodbinlik denizİıdn çalkantılarında yuvar
lanan ihtira. Avt,tpatının dış:nda «Fj)cı"r olarak» bir Avrnr'a da~a var
dır. Güzel, hencleı Ji, inaanı tflınrmış VI!' vmi, bir Avrup• J ... 

Biz bu Avru;>aya inanıyoruz ve Ot'\ur.«la1'ıakkuk etmi,-. rne~·1d di.~n
yasının inkişıı.f nfuk1arında inaanlıS .n cmUkf'!nıme e ula~:ıcö.gı gün
Jeri düıünüvc:-tı7. 

Bu Avrupa bir hav 1 dr.gildir. , politikı' deo!ojilerin, ıon.ı, mıde ha -
reketlerinde toplana d.Ç- ı-Üy.::ılür .-ıdan dll. doğmaktadır. O en ger~elt 1 ·r 
manevi ren.fite halinde, medt;;:nİ tek~müJlerin y11.rattığı kafaların fik1r 
hummalarından do in ı:r 4e:ıİ} ı cl .. rak vllcud b>~l'""akt dır. 

Bu Avr~panın, ne kafalardaki l-u ınant•vi c!oiu1ur~c:la "e d,. ai,·a•• 
niz~mlarda madde hal"ndeki ı«>rçelı!enmeainde de ·!etlerin doir•ıd :ı 
doiruya bir rol'i vardlf. 

O, heJJ,;~ eıki Yunaı.ın ( lıtfi teot ltkl!rlerinden onaekizinci asra at • 
lıy~n bir fik."r hamleai olarak m•yd~:ıa g.,fmiştir. 

Bu Avrupa, bütün naza•i ittihal~ıini f' aıı,.danbf'ri, dünyanı" biiti'"' 
büyük kafal11rında ıteçirmişti•. Bu l<afal~rın "bir kısmı lnııı"Fz, h'r k11nıı 
Franıız, bir kısmı Alman ve !'.İmşl n1~.nltltetlerinln nüfua k!itükleri!'ld~ 
kayıtlıdır. Fakat daha ıreni' ve aııl maı aaiyle aöylemek li.zıngel"r 
demelid 0 r k ; onlar bir Avruoalı vo.ıfı"\~l\ toolanmakta ve Avruna Yit.• 

tanında yaaarr.akta bulı•nmu~·c:.rd=r. P:1illet hududJarırı asan b;r int~r. 
lık firması ile fi1'rin ve ılmin A\•rupafl1U1 ('n güzel bir ,....:rn ri ne ku" 
ınağa uğratan bu İrtıanl1.1rın ~f'viy-ı İue. 4imd!vt kadat' kütleler ve küt
lerin idsr.,cileri maaleaef eritememi~leırlir, Bu aebepledir ki 9imdiy. 
k adar bir ç"'k m!lletl"""n idaresi prenoib• bir hak Ye me9rutiyet eaa•ııı 
dan ziyade bir bazu eıasın" davanm,~tır. 

Ve gen~ bu •ebf'pledir ki, •İmd"ye kadar, "beynelmilel müna~betı ... 
rln çarkı, lıir eli ile kılıç kabz •1 \utan maddi fora adamlarının tema 
yOllerine cilre lılomiıtir, 

Size ilk bakııta ııario ııeleeektir: Bu fik•"n Avnıpaaını, bir Avruoo.İ 
Yİçd•n haliı\de, aiyaıet mün,...-be'.ler;~;n temel ıa,ı yapmak tesPbbi.hü 
ilk defa 1926 larm «Streıı.manb ve «Mok Donaldb lan tarafından vaki 
olmuştur. 

Fakat •osyal hazımsızlığı .. n kötü b:• buhran içinde bulunan o za • 
manın ı'dareciler ve idare olunanlar kiitleai bu teşebbüsü anlıyamlld• 

llu Avnıpai vicdan p renoibi uı:ün ele alınmak v tahakkuk imkan -
lann" kavueturulmak •anamı çok kayb lmi,tir. 

Belki bu harp, belki hu harpten aonraki uzun tekamül yılları bu fikr ~ 
bu ıanaı cetirecektir. 

Z ENGİNLERE! 
• 

Slmdi kar altındn binam!I ni•an 
Talihsiz ve bitkin, harap Erıincan ! 
Dumanlar tütm!lyor ocaklarından 
Devrilen bacalar size emanet! 

Ey zalim hbiat ne hıncın varih 7 
Bu Lorkunc maceran dOnyayı ardı 
Zelzele ve yangın, etraf ta karc.lı 
Uf değil varlılar kopan kıyamet 

ÖU!ler sayısız, kalanlar mahdııd. 
Her yer matemAs! e!em bihudud 
Git de ey Türk oğlu ellerinden tut 
Nln4er, dedeler alze emanet. 

O ge<:P doğmadı beklenen Hbah. 
Kıırbanlar içinde kalmadı Allah! 
Söy!iyen, Jşiten hayya'lelfclAh. 
Olen de kalan da bekler ianet. 

Güneşler doğarken bir şehir battı. 
Virane !lst!lnde şafaklar attı. 
Uykuda can veren haşre dek yattı. 
Karalar bağlıyan aize emanet. 

Acıyın zenginler şu gö\•delere 
Gelinler hacleyle çöktU yerlere. 
Llhzada ne ruhlar çıktı göklere 
Saçını yolanlar size emanet 

Fransız 

Kapılar kapandı, ocaklar söndil. 
Bir mesud, qen diyar mahşere uö'l-

dil. 
Yatıp da kalkmamak l O ne bir g!ln. 

dti? 
Yavrueuz §U dullar eize emanet. 

Kirvanlar burad .. saygıyle d:ır3un 
Suyunıı içenin kolhi de vursun 
Böyle~ ey m!llet ş•fa bulursun 
Sahi;ısiz ülkeler size emanet. 

Bu kı 'n elhette bahnrı gelir 
Bu hazin gecenin neharı gelir 
GönlümJn o zaman ka. a:! gelir; 
Elersek ş;.ı yıkık bahh siyanet. 

Dü,,yayı b!r zindan görtir de gözüm 
Günler var yas tutar içim \"e özüm 
Zenginler ]inle in işte son •özilm: 
Verır•en edecek H!lda rL~a,·et. 

VrrZ. ı'Y'. T( l?nı1 

gazeteleri 
Rusya, düşmüş olduğu iğneli fıçı

dan kurta;ılabilecek mi? 

• 
acıa ve me ur 

Fedakarlık ve vazife severlikte birbi
riyle yarış yapan memurlar var! 
E-:dııcandan döndüğüm günc:'m - c~erıdir, dedik ve ayrıldık. 

~en "u ın~ı·4ııra gözlerimin tınüııdenl re:cifür'ıııiz:ıı meclis ktiı»üsüntlc 
tir t.ırıu gitmiyor: yaptıkları bc_-aııatlardaıı memnun! -
Ltıbyonda üç dört, gü;Jfi tahta tı:r ı c e i.iğr ·ı.iyoruz ki, zelz le e ma -

lııırak,ı vardı. Poil , ju el arma, tel_ ı ruz ırn 'an ,·erlerd l i memur]-.r b ş. 
ı>;rafcılnr, !stus o:ı qefi burada o.ur•ı ka ycılere ııaiı:lolunmu lıırdır. Çok; 
yor. burada yı;•ıı 1r. bu«ıda çalışı - sab~tıl lı r knrRr. 
) urJ;.rclı. K.ıpıııın ıııiınde Lrt. ya~Jı u· ·aı. felaket l(Unlcr •,de vazıfr3J
bir zut :-;aga sola emirler ver!yor yo! ne cantın veren memurI-ırdan Lir lt.·
c~:n ·ı:ı mü killlcrini h,illediyo., ı•ğ- kid:r, bir örnektir. Belki hen ize d -
r:ışı) <>ı", d nli) orrıu. Başında ~npl,~ ha enci Erzincan Cuml uri)et müd
yo'.;tu. ayağında ç~ınıırlara bulanını.; dei um~mbi Y,1"uf İ7Ze!~iı,den iı«lı
arka'ı kalkık terliklerle dulaşıyord·ı. rımeliydim. Yalaf(ındr.n fırladığı dıı 
Soğuğ·a kuqı, a)"aklarıııı nı(itcmadi - kik~clan >o:ıra iıir yerele bes dııkı·:a 
yen hareket rtt;rereL. r~ıtc 0 •1nun. a- oturur· din! nm d n •a"a sola k· ~iln 
!<a!!I .ı !,aldırarak muıcavemet ediyor lıu g,n, ~ 1lıyeri, çok $ r' kararlar·y_ 
fak;ıt i~e ;ye g'r]p ıuı rrağa bi · tiı.-J•i le Jıe 1 l;" binıı y:ıkın can ku ·tarmıştır. 
vakit ve fırsat bulamıyordu. B"r ra- Aııla ıyordu: 
!ık pa!to•unun yaka<ı aeıldı. Baktım: - Doğru hapishaney~ koştum. 
Altm.:la p;jama var, pijama ·ıe dola· :\fah1<0mlardnn kurtulanları karşımn 
şıyor. Bu zat, Erzincan istasyonu ha- aldım .• Sizi serbest bırakıyorum, doğ 
reket müfetti~! Rifattır. ru •ehire koşun ve can kurtarmaÇ;P. 

- Fakat •iz de hnsta olacahınız. ~ıılı<ın. Yarın öğle yem~ğinde ist:ı•
declim. kendinize hiç bakmıyor•u - vor"''"l arkaaındnki yerd bulu~ıco -
!lUZ.. qız. Yt'm"ğ. birl;~te ~;iycc.c~iz.> }1n 

('ak tuhaf bu--ey sö;·Iem $im gilıi 'ıare 1·ct'mle •alilhiyelimi rok n•tığı-
ırcr:p i'arip ytiziime baktı: mı bilmiyor dellildim, fakat her 0 vi 

- Öliim ·len kurtıılmn•um, dedi. g~ze dım ve h karar. verirken nıi> 
ha•'1lıktan korkar mıyım? Sonra pcl terilı:'m. Erte•' giln d~rliii:im saat>e 
tosıır:ıınun yakas:nı ivice nctı: molıkOmlnı"rlan yalnız lk'gf eksikti. 

- G5rüyor mu•unu7 dedi, !istilı:ı Riraz ~onra onlardan da u haber 
de pijama Yarılır. O gece tvdcn fır!~- :re:di: 
dı;"l;nı haldeydim. BP paltoyu da , - Rir verele enkaz knzıvortt7 ı" -
A~lııh razı olsun, bir arkada~ getirip rııktan ses geliyor, rıınlı. rıldnv' rı 
.ıı-iycl"ı·d; Jl5rt gecedir gözlerimi •nlıı~ lıyor, on be• cin ika sonra ora
lr-rpmnclım der~m inanır "11'•ııız ~ rlayız• . Ve dedikleri sa•tte gcl
U ·u,:amıyorum. i•kemJelenin ii•t!i'>- rliler,'" t••flr.r. 
ne ılalmağa çalı•' • ·m zaman kulak- Yu•uf h• ttln de bir örnrktir. Va 
lanr.ıa giJrültoler gelivor. dOm·ıı yı- •'fA •Pver 'l Urk memurunun bir ör -
kılı.var ~anıyorum ve dtQR.rı f:rhvo - nri"L .. 
rum. Görüyorsunuz ki işimin basın_ Pıııı 1 •r bir iki hr• rle!'ıil lr. A]t, ;;_ 
c.la~ım. IJ<ilnil tn ••l°ı'n altnı ln h•raknrak en 

Ri'~t kı:'usuı '·en ik'de b;rde sar- knz ııltı~nolri inilt'l>re kn• ·ı knn'i. 
sılıyor. k,1Jıırmıza pı:;vnrrlu: •eri m; anlntaym'. Sn•ehri hii'.ı1met 

-- Payrola, ne oldu, diy~ soru _ rhktrırı n11n fodakl\rhvını mı 11•l<:le. 
yort! '" n'\'

0

"'?' kar, avaz. tipi n'nlemerlen 
- ., duymadınız mı. m '"Prr.adi _ ım<1Ar1'l kru:19n jpıırlA"'malttM mı öv<' .. 

yen 2e11eJe lh1vor ya. di:rorCu. Yİ'll T!f'""'"' hn rrıemu .. 1•'" hizim ii<' he~ 
Halbuki Rifnttan b:"olrR h!C' kirn<=r ,t1r:t •~ ,t,... .... 11r.n·.,,17 ta-"rli .. ı:ı;fl ... 1e ... ;,, -

b0rie bircı.P\' r11vmuyordu. Bu haller ,.lon ,1,,"'~ f'P°'< "'",,..'1Tift ,~,. 1·41 ... lttr· vr• 

de\•Am et'iyorrlu. ,1 ... ,,1~• J\1 fprl~k:\.rhl·_:":'l,., plh,..ttıto ı--
N'lı,,;·ct o rlo ı:-5z!erım'7il• 1<erıcl"•i, "e•kı••trn aha iy! tnkdir e•nes1n' 

ne "aktıl·ra h1ri1<en end'•e ·i hl•1et•': h'.lr•ekt r 
- Şu trenlP'"İ ista~ynrı"\ nıq1l qnk- Ahn~rtıl· ilk ,.,, fl.eil t ... r'h!.,.le,.ritı 
•P.ıtm:\ l1:\S11 Vl"lf Ve,.rJlf!fnıe ·G11-'l"• "''1"l~,..,1.x,..., nX,-., ... .,1~,. 01~11 .. cı" 1""1-n 
aı::ıı} :'fl,nzfm Ptt:ğimP hın de ~n-.1yn- ,.n, tııı {ırıl'pr'n; lı:li-i;qı::ı.lP.,.iTJ fp,·kR~~ ... ~r1 

rum. Elimrlen b:r kaza çıkacak d:ye "l<!in• ı- 0 1;,.1?"'"'' 'ii?.>m~·· tıı· ""'"" 
ko.,.k.ayorum rqnl• 7"JY1r l-.:ı1· f""",.·T", qe,.inl(qni,-1,.. 

E,..z:ncan nafıa ml\c1Hrfi ile ko,.,·,qu- "tTJ11'ıakrırnP pr1P1 qT""'~k fn··111 xtın~ K~'?" 
·orduk: Gene hir mtihPnrliq .... Erzir:- 1:ı1'inC''1 PTI iQ~hntl" kn,..,,.1,.,.,,, R11 nm•

r ln ~ıl-ıhi,.,, miidürU He konuşuyor • ,1(111X-" rnulı~,...lrnVt1 .,. "'T'tı:ıı...;,.., vrı'k-il 
duk: Bir d0kt~r... 'r•'m'z PYveıı.-; o.;ını.-ıı h•van•l'•r' •. 

. . . . mildUril il!3 , , .... memuri\·. rl11 hu riheto tpmff• ,+...,« \"C v~kl]]Ar' 
le •.••. kiit:biyle kontft\nyoruz. J-Ier:·s: ,-,~1tr.ı::ıi,· 1 ; l•P+ihı ,_i!leti t~ny'r ve "'r~ 
vaz:frlerinin UstUndPdirler. Be e"'i ""1in rı~.·lp~icılp,.M;r. 
tl' ntlarının on c11r'P. 1Arn1 ~arfP ~ı _ Vq'A:nrl~R'"' ha•·AtivlP ıılalr::trla ... "'· 
vorl,'\r. Hnmmııh bir p-ayret ve faaF- ''lTI "?'P"'"P PTI 1\'~"n n ... +·mallrı Pn 1·n 
YP.t ·r:ndeI,..r. Fakat iti ... 'l.f ed~lim ı~; .. lfk miiı;ı~ll'U\h hnlunrn1,~q('oJ11Ptf1!l });' 
h~p~inl"n kar.~n~1nc1a jl't\71Prirnizde :l}T- MP\"P,...:T"'li? vrıl<t11,.: ve nıi11Pt hn ft ... n 
ni end:~P}i nıannJar b!rjkti. •tİM"'fJqrl•ı· l.-~ }.r.4-·:,, ,·nr 1·~1,,,...,..,, l'T'lt• 

- r·1 tı:ıcf 'ar ~r!nclı::> kenti.ilet-in; '1 n,.,.1.,+ m'"'Jı ...... .,.,.,,,,.,11,,., pml'"i..-.rll\ \'r'> 

kaylıe:m·ş ("l]mamf\]R ı da bir talih ,.n~tc .. .,1·~· ,."ı,..1 ., ıı:ı fP ... hP ... ı:>+rniı::tir 
\'f11'l c:- .ç•,,... ~1a'71('1'r1.,,... rı,.7~nr;:ın va. 

valnıt bırnkmıt~ı C"k J!Üt"'~llr.> ı;..:-·,,p r•ı-+q ... ıPl"\ t~l('l'l"Rf•nlri o;:ı1 1 rli•·ı:a.k 
Jur p-azeteRi de \1 ~·ılh te\'<'bh!t•i!nil "flp•;,,; bir ]<o ••e ı:1ah< np'ı•!ıvolır>ı: 

Parls, 14 (Radyo) -Bugünkü Fran ayn! •eyi yapmak l•:iyec.:ktlr. Bu Hitlerin b•r m mıvr:ı.sı olar k tav lf ,ı>::t;in <lPvı., ~p~ ... ı ••• ,,.~ '·-la-

Dün de Lik maçları 
devam edi di 

Altayla Demirspor 2 .. 2 ye, Üçokla 
Ateş de ı .. ı e berabere kaldılar 
Ilih Al ncnk "nlıaııında ik"nr! 

el He ilk ırıaçlarına d~ı am edilııı ·ş -
ı:r. 'eyircller vck azdı. Çüııktı hav:. 
0nv:ıktu. 

açlar, ikiııci tal<ımları•ı o~ U'l -

uz gcçfiı müsabaklilariy baş!:vl• 
fi. ltay seremoni ile Demirsporu mai-

11.1p t'ttI. 
Bir ne! takımlar oyunları Üçok -

Ate~ın karşılaımasiyle başladı. Saat 
13 d · bnşlıyan F.Üsabaka her iki ta
kım ~adrolarını ancak c!e,· enin oır 

•.nsıııa doğ•u tamamlıya bildiler. Bi -
:inci de re musavi akınlarla ve fa -
kat Üçokun 1-0 üstilıılültil ile geçt' 

t~çokun bu golüne Ateşsporlular 
'k:nci devrenin 37 inci dakikasında 
'!ltıknbele ettiler ve bu suretle oyu· 
1-1 berabere b!tirdiler. 

fl11 kar~ılaşmayı Altay - Demirspor 
macı tnkirı etti. Ru oyun Altayın ilk 
dukikalarda birit-iri üzer"ne teYali e
den, iak .. t sem resiz akı.,Jarı ile geç
ti. Bu oyunl'la kaandıRı iki korner 
da rakip kale,inde her hangi bir teh. 
like "arr.tmadan b'le gcrtl. 10 uncu 
daldk:ıdn Demirgpor!uların ant bir 
hilcumundan, kalelerin! kurtaran A!
tııylı'ar, tekrar hücuma ge~t!ler ve 
l!l uncu dakikada knzandıkları fir!. 

kikten ilk gollerini attılar. Fakat Al
!ayın ins nm ız ~:e şuur-;uz oyununa, 
gil:.ı:el t.ir oyunla mukabele eden De
mirspurlu.r.r 5 dakika sonra sağ a -
cık!ı.rı Tııhs:rııe stintk aktıl~r. Al -
tay o.al: hafı akınını kesmek için, to
pu ortaya atma'• istedi. Fakat fena 
bir vuruşla tnpu Dem'r,porlular lehi 
ne lcend! kalesine sok .ı. u ırolden 
sonra Altaylılar tekrar musavntı boz 
mnk ,ç!n harekete geldiler. Bir pennl 
tı kazandı1 ar. Fakat bundan da hh
fade edemediler. Devre 1-1 bera
'ıcre biW. 

Ü'"lınun ikinci devresi, Altaylıların 
15 dakikaya kadar siiren nisbl h!ki
miyeti altında gecti. Fakat bu sırada 
Dem!rsporlular birdenbire ortadan 
hücuma geçtiler. Altay kale•ini karı~ 
tırdıbr ve kazandıkları penaltıdan 
klnci p-ollerini knzandılar. 30 unru 
dakik•cla Altay tekrar bir penaltı 
· ,ıZEnc1ı. Fakat Hakkı gene topu rl•
.>arı attı. Bu dak·kadan sonra o; wn 
m'iteYh7in bir •ekil aldı. 'J'op kale -
elen 1'ııleye gitt'I geldi. Neticede o -
vıınun bitme.•in üc dakika 1<ala Al
tuyhl:ır sağ açıklarının ayağından 

>.pr-•"erlik gn ler:ni kaz1nclılnr. nu 
suretle oyun da birazdan 2-2 bera
b4d kle neticPlendi. 

Eg~~~v'•~:c~B~i/::er \ n~u::.~!:~~~~~~!}k~::vtin 
"i, O da geııe iki •anive dernm eden yağı ihracatçıları, ticare' orla•ı salo 
oldukça ~idrletli iki zelzele vuku bul- nuııda toplanarak zey•;nvaih ibra -
-nıı tur. cııtçılar birliii:ni •e>mPn t Yl 'Perek 

ALACATIDA: iıirlik idare heyetini ~eçtceklerdlr. 
Çe•menin Abcatı nahiyes'nrl d~ 

•nat 24,33 de hafif bir zelzele olmuş -
1 ur. 

** 
Kaza 

FOÇADA: Basmahane ch·anndn Seh!r gara 
E~ki Foça nahiye merkeıinde. g•ce jınd·ı bir kazn olmuştur. Şoför Ali Can 

ar!Sından Rnnra •ant yarımda ş'dde - . . . . 
'ce ve RP t 1,30 da dn hrfif n!mak !!- ıdaresınde ve Urla beledıyesıne kayıt-
·erP lk! zelzell' vuku bulMuftur. 

1 

ıı 26 sayılı otobüs, garajda tamir edi-
TlREDE: 

1 
lirken soför mu11vini Ha>anla Ker.ıal 

Evvelki gecA Tire ka>.asınd •aat ellerini yıkamak için arabanın benz:n 
'2,2:j d~ \'C saıı 22,28 ele i ·ı d f «d- d•posuncan bir mlk a~ benzlıı almak 
letl• Zfüzele olmw4tıır. Yer •'tından · t ."· ı b d ·· .. .,il ·ı · k k b 1 b 1 ıi e ış e<, u ı ·a n J., n•ln ate, nl-""Uru. ı JJ arışı vu 11 u a!l u ze -
·•lelerden hal1<, büvük bir k0rkııvn mış, yangın ç:kmış, motör tamamen 
'üşmüş ,.e sokaklara dıikUlmil tiİr. yanmıştır. Hadisede ka.od olmadığı an. 
lıı saa " sonra sab~ha kadar h ıla. lr.şı:ınıştır. 
arla hafif }:afif zelzele, devaın etmiş-
ir. 

nfKIJ,/DE: Bir k 
Dikili bza merk 0 1inde evvelki ge- a '\ı-g 1 

'e :a•' 2~.45 e dört s~niye sil~en Evvelki gece Çeşme kaz~sının Ala-
lı_a~·f bir zelzelede" ~o~~a. al_tı sanı~cı çatı nahiyesinde beled:ye reisi Bay 
~ilıen orta şı•ldette ıkıncı bır zelzeıel Saffet Encan ile yeni belediye mahal
' uku bu!mu~t':~· , . ı lesinde B. Behçet Gencalp arasında 
D~n de Dıkılı ~aza merı<ezıııde •aa• sarho.>şluk yüzünde.- kavga çıkmış, her 

o~ bırde altı samye devam eden haf:fl ikisi sandab·u i'e biribirlrrin! başla. 
bır sarsıntı vuku bulmuştur. rından yaralamı~lardır. 

Ya hürriyet, ya ö üm 
:ız il t 1 i k . tı R F" Ok 1 b" h d tll"!e..kta, .Alrnnn ordııs~nnn, .. 1z11ord· l·~rhk vıa Vft'7;ç,.. • .,. ...... -1a ...... ı..~ ... :t,irl<" • 

aze e er, e serı,re e usya - ın- m emme ır arp oyunu ur >nilttefik "e başka R"hr.h rrla faaFYet "ii•termP· F 
Andiya arMında bır sulh yapılmssı !er de bu harp oyununu akıllıca O\'na- q! ir"n F"ıı'.a divad k" -t t• ,;ylP .,. ... Pt~-ı •• ;"; 1-•1,IP•i,..,. ı·nlerı·n şı·mdı· gega""ne gaye ve 
çin Almanyanın yapmak istediği te- malıdırlar.• · ı 1 

.. a ı . r 1 z~;. ~ ra FifhRk;ka btı !ln ~nlet memtırlR•ı hucak sona erdırılmesl ıstcndıgını •·a· 
ıebbüsten bahoetmektedirler. Popoler gazetesinde Leon Blum di. !ıvor. - Fenal<:'lrlık ve Yn'·~~•rwrlkte l "•bi~- d •• •• l • b d 
. Maten gazetesinde Jan Fahri diyor yor ki: ·.Jnrnalrle .Jorj Jllıı ' bundan •on'" 'o." ·lo var. 0·~ Po,ı·,ı.. uşunce erz u ur 
:ı: . . . • . .. •Böy~e bir s~lh te~•bbii•ü, Hitlerin Almanrn - Ru"'·a müna-chatının da- b- 9 - d 
. cRus askeri kıyz:ne~ının, Fınland:ya yuz gerı hare~tıne al~met s_aymak ha- ha fazla ~amimil'•eceğ;ni. hatta r•k"- a er yaşın a Londra, 14 (Radyo) - Berlincle bahi olıımıyacai:ını söylediğini haber 
&~ısında kı•vve!l. bır muvaffakıyet- ta olnrrıaz. Hıtler, bo~·Je bır sulh t~- ri ı:. r itlifakın imza•ını bile b.~klemek bulunan Amerikalı hıırp münakkidi vermiştir. Amerikalı harp münakkidl 
izlıkle k rşılaştıgına muhakkak naza- şebbilsunde bulunursa b· nu Stalinle ırı,ım geldii(ini, :\!o<l<ıwana bıılunan fstanbu\da çıkmakta olan •Haber B. Varln Örün, diln radyoda beyanat- uemiştlr k': 
fyle bakılıyor .. B. Hitı-;r. ve. B. Stal_i- anla~a:ak ~·apacaktır Flnltın_di) a hQ- ]<eri b;r ı. )·ef Finlaııcliya harb· ·ef,kimiz• dokuz yaşmR girmietir .. ta Lulunarak Sovyet - Rusya_ Finl:ln- - Berlinde umıımi kanRat ~udur 
~in h~rbe man! ol!f1ak ıç:n ınsan! bır kOm~tınln ıtaıyııya ısmnrladıgı ta~-ya- ile hiç alılkıı•ı o'mıyan bir fnaliyl' Haber, 1-tanbulda günün en son ha- diya harbi karşısında Almanların bir ki, FiıııAndiya hükumetin!, Rus istila-
&'>e ıle ha•e1<e,ı~r•n• hayret et1"' 0 m•k relerı .\imar.yanın transıt olarak H· ırfetmekte olm~sınırı cln h""" ı.·- rlA- ;ıerler;ni veren, 'en"in bor yazı kad- sına karşı mukavemete iııgiltere teş-
ü k!l l B l 1 R • Sk ~ sulh te•ebbtisil yapacakları hakkındaki "k tın kt d" z t F" l"J · k n m n <'ama;-.. u o •a .? sa, ıı•ya "~~:mesi, andi.ıav m.emleketleri,.' 1il r'-lni(nnıı yazıyor Vf! n zilerin. C::r.v. ·~'una malik olar. kuvvetli bir meslek , vı e e e ır. a en ın ı erın mu ıı-

'e A!manyayı ıçıne dilşmuş oldukları F·r.ıı;ındıyaya rdım _.ıı-ecır~emek içlıılyetlerl.e bir .'icaı·et mııahedezi akdine ~ ,, tır. şayialara tema< etmiş, nazi erkanııı - vemeti, onların vatanperYer duygula-
pelı. fıçıda~ kur rm.,k arıusudur. tehda'. etme hep Fınlfındıyayı Sov- Rııs ,odan ham maJde celbine propa- Tebrik eder, matbuat hayatında dan selahiyetli bir zatın kendisine yap- rını takviye etmektedir. Flnliler icin 
olonı a harb nde Ru~ya, nasıl Alman- vetlerın kuc.ıpına atmak maksarlma ıranclR •ebeb•vle bti'lük ehemmiyet at. daha uzun seneler ayn' muvaffaki .1 tığı beyanaıı:a, böyle bir sulh teşebbü- tek gaye vardır: Iu u~l) 

yardı[ 
ir. 
susi) -
ya yirr 
r. Banu 
ıyor. D 

ayı kurtardı ise, Almanya da bu'(Ün -nii•tPnitt'r ronkü. H!tlrrin. ~'a!:ni fottikl•,.'ni ı.:avclP<lİ\·o~. ,vetli yolda çalısma•ını dileriz. sün Almanya tarafıadan usla ;nevzuu YA HÜRRiYET veya ôLÜM .. 
~ -~ .... ..-ııı:ıı1ı .................... ıımı ........................... IUl .................. İıİİİİİıiilıii ... 
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'il r·~ISLAM TARIHI------·---·nı, Ialıtı. Sclıi•cl• _,e duyduy·a gelip ha- ı:"bi yanıyorlardı. Mekkeden epey- dık! 
b~r YPri~·ordu. c~ uzaklaştıkları halde gene emniyet Kndın güldü: 

H M h 1 
Mai!arada heyecan içinde Uç giln 'ç;nd<' değild !er Çilnkti düşmanlar - Ondn ~ut ne arar? Silrü ile be-

z. U amme geç rı'iler. ta,.:ıfından takip edilmeleri ihtimal! raber yürüyemedi de orada kaldı. 
An.' milddet zarfında Hazrpl Ali. varılı. Takatı. dermanı yok, ihtiyar bir ko. 

Re,ulil Ekrenıin kendis;ne eYdi e~ - Ög!i! aıcağı: son hadd.:ıe va•ıl ol- yuncnğız. 
1 YAZAN..• M.. Ayhan t;fti emane leri ye 0 lerine te~lim et . muıtu ki, yollerına devam imkanı He~ulü Ekrem: 

iştir. 
vola çıl 
;, 5 (il 
. edeleri 
"kada l ı 
etmi~. f 

(Hu•usl 
saki k 
a~n nar ' 
ir. Mili 
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. K «tent 
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-98-- - Çok 'kilr Allaha, kurtulduk .. 
- Korkma a Ebu Bekir 

lllah bizimle beraberdi•. 
-dedi- Eğ;,r şhyle içeriye doğru bakmı~ ol-

alarc.lı yakalanmış, gitm' tik. 
Kureyei'er rehberlerinin 

:arıı gUldOler. 
. öztine 1' akat her e ·e rağm n tehi k~ b-

- Burada mı? Ne münasebet' ... 
lakHna mağaranın aizını örümcek
er kııplamı,. B'r in anın girdiği ma. 
rara böyle mi olur? 

Deh,etll vaz ">et.. .. lçlrr"nden blrl: 
- Canım her ihtimale karşı gire

lm bakalım l 
D mi• ol•a; bir dakika •onra mtı, -

lk !er.n t~ler!ne dllşcceklerdi. Sarapa 
kkat ke-ilmi ' rd!. Dı arısını dlnli
orlardı. 
Ayv k ıeslerl; mağaranın ağzından 

e liyordu. Fakat biraz onra uzak -
•mnfr bıo. ldı. MUırikler, avdet e· 

~yor!ardı. 
Hnzrat Ebu Bekir ırenlı bir ı:a! s 

!dı. 

mamiyle zail olmuş değildi. En nıa
kui olan tarzı hareket bir kaç gün 
'ıurarb kalmaktı .. 

Kar~ıdaki sırtta bir çoban vardı. 
Ilu çobanın göz 1eri ekseriya bu ma -
ğau~ a teveccüh ederdi. Ak•am olun 
ca ~c.ban koyunlar·ndan bir kaçını 
sağar ve hiç k'm e ırönoeden maijoa
runın yanına gelir, orada kaybolu~
cl u. 

Uıı çoban Hazret F:bu Bek"•in a2~ıt 
ı~m:ıd~n Am.rdi Va2if~sini iliyi -

lylr yr.pıyor. mu .. taza an •ilt geti
ri.) ordu. 

(;preleri başka bir ırl\ıge de ayni 
oağııraya gel'r ve bir z sonra tek. 

rar cıkarak sehre avdet ederd' Bu 
d.a Hazret Ebu Bekir!n oğ!u Abd11l • 

ıni,ti. kalma'tlıştı. Yol•rn bir kenarında , - Zarar yok -dedi- bir tecrübe e-
!'llajrarada geciri!cn dördilneii ge - ii: ili gümüş gib' parlıyRn ir bir lrn uelim. belki stitti çıkar. 

cenin •-te•" sabahı, yani dördiincil ya duruyordu. Hemen bu kPyanın ]"ii! Atike, bu oOn si\ze karşı timid,lz 
gün ... Kendiler;ne rehherlik erl•cck ı:esine •ığındılnr. Rir milddet cl'nlen bir vaziyetle omu·darını kaldırdı. Fa. 
olan ı\bdullah gelmisti. Abdull!Llı rlilrı· \'c gene develerine binerek il~r kat •i't sağmak için bir kap ta verdi. 
mii•lliman değildi. Fakat vicdıın ve !emeiT haşladılar. Re•ulü Ekrem, koyunun yanını; 
P.h!"l<: •ahib; idi. ,fe•elii Re•ultı Ek- Nihnvet Kadit c.le;1ilen bir mahulde yakln•tı. Ve Sağmnğa başladı. Kadı
•emin buh-ıdı•"·u >eri hnber "••en - :<'•nakl~dılar. Burada Hıza.' 0•den nı!' p-özleri hayretle açılmıştı, Sütsüz 
~ere vflz rl ue yeril•r i' ni i••tHI(; ı·~ >l.tika namında b • kadın: •atıcılık l! nnett!ği koyundan bol bol süt çı
nnun •eklı lıuluni!uı.;u ve•' hilrl'fti h•ıl ··apıycrrlu. Çolclen g''Pn y0Jcular i kıyorc:u Bu •Utten ev\·elfı kadın ir
rl,.. P11nrlaı-ı ist:fa~r ef-mrr-· }'\qf. .. •nR • n v:verPk i(" •ek te1·tihinPPn qpvl~r •• ; ""'ı dnn gonra Rc=-ıdil Ekrem ve ar 
h'le grtiı·,,-ı•mi• VA kenrli inP. r•hh••·. ·e h

0

ir.•rl' nrhnl]' k"rmıı•tu. Atike'. .• aı1"• 1 arı idiler Kadı•ı iri ı de h!r 
lik ic"n verilecek c!iz'i bir ücreti kıifi Hıı 1 i•l Hıza inin kerirvıe•i iil. milctı·r l<:al"mtı. 
gornı"ü.til. "'aknt n gün 'Dt'Jqcak h'cbir •evi H~~ret Muhammedle arkada,Iıırı 

H·ırevnt' p t'ndr henüz ••br." r,ı,._ ''' 1<tıı H•p•in! •atın •a mıst'. ·ıyrılcl•ktu •onra kadının zevces' E-
yorrlıı. Yıld:?!a• v•ni dııil"ı'ı··~'" ıı. ·- Hurmr ilt, ekmek hirh'ıf"'" 
Rehber her 'Hiı-:ınli na~arı rlit •t~ 'okmıı • 
11larak s:ıhil bnvıı'"l" tııtm·,.tıı p,, · - P nr. viyecek nkını:ıa hiçh•· 
voı daha emindi <Hın,s biraz y!llc- şe "adı. 
seln'•~' ki a~ıl Med n• yoluna ge~i- B r , i'e·ide tek başına bir koyu•-
yu..,.iardı. '>t 1 11\:oı 0.u. 

C::ıcalr . sıcak, ••csk. 1 R~~ıılll T-:kı·me bu kınunu göste• 
f":",-,p hi'+Mn ,,.,,,~ •• .,+···- .... "' 1 "" ... 1"., d{! 

d!~.lmlıtl . K11mlar fırlJlda kızarmış - S;ın11ıı ıüt ııdtıı lı\!!ş.da ıtaay · 

u H"' it ıı~Id Hadiseyi zevcesin -
·Jcn c inley'nrc; 

- Ya Atike bu 'arif ı:'ire •ani~ 
~~!~ttıitın zat yeni pevgnmber ol -
•a gerek. Ah ben b•ırada buJunsay
drm. 

Do.dl 
- Ne f&Piofdın 1 

- Ne mi yapardım? ... Onun dini. 
ne g[rerdim. 

Yolc!!larımız Medine yolunda iler
lemekte iken, Mekkede de kıyamet 
kopuyordu. l\1üşr kler; mütemadiyen 
taharriyat yapıyorlardı. Yüz deve 
bniışışini kafalarına yerle~tirenler 
raallyette berdevam idiler. Beni Milel 
!iç kabilesi de, bunu hnber almıştı. 
Ru kabile, şehir c'varın:!a çadırda o
turnyordu. 

Bu meyandn bir şayia daha çık • 
mıştı. 

- Filan saatte sahil yolunda 4 
kişi g5l"illmüş .. , 

- İkisi ~eveli imiş. !kisi de yaya 
yiiril,vurlarmış ... 

- Mutlakı. Muhammed ve arka -
da oları dır. 

Bu kab leden Ce. 'anı oğlu Seraka 
da ,,~·n' arzuya klndisini knntırıııış
tı O ı's hemen •ililhl~rını alarak ctı
na at 1 adı ve b'.ltıın sh .tt!yl~ Medine 
yolunda llerlem~rre h !adı. 

:\1:.d eı:ıki deve ile gid!yorlardı. 
Elbet~e ve az zamanda onl:ıre yeti. 
şecektl. ıra~ret E'J•ı Rek r; aras!ra 
geriye bakıyordu ve yoh;n arkada ki\ 
ıun kısmını · zrlf')11 C"Prir1y,,rdu. 
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Bul~ar lrıev'eti 
Tekrar lV!oskovaya 

gidecektir 

1 Uüsr'indükieri ~ 1 
Bir M es' ele •. 

Orhan Rahmi CÖKÇE 
Sofya, 14 (A . ..A ) - Haber veril-

dig:ne göre bir Bulgar heyeti Bulga -
ristnnda Rus Pamuğunun işlenmesi hu 
usunda Prensip itil>ariyle hmnl olaıı 

itilafın teferruatını tesbit etmek üzere 
ynkmda l\Iosl ovaya gidecektir. 

eme c oğlu Sof yadan döndü T .. rk ed biyat e san'atı, (1940) 
yıhna orjinniiteai hayli enteresaan 

v dan raya geçt·i 
olan bir (Buhran-Dedi kodu) ile 

1 girdi. Bunu ortaya atanlar da ,&ır 
Halid Fahrinin oğlu Gavsi Uzansoy -
dur. 

Paris, 14 (Radyo) - Havas Ajan
sı bildiriyor: 

Ccnç iddiacı, gf'rek veraset, ge -
rekse Eoyadı ile !&irlik ve aanatk& .... 

d Sovyet Ru ya_ Bulgaristan arasın- M •• f•k . . 1 • t f •1 • } d v •t•ı Af J B J k 
fa. aktedilmiş olan ticaret ve seyrise- utte er mız ng·ı e e- ransa ııe ın1za a ıgımız ı 1 a name er' u gar ra 
aın anlaşma ının bir maddesine gö- ı M•}}" Ş f• . · h kJ d k• • " h• • B J • } •• b ~: lO ~in kil< nam Rus pamuğunun llllll 1 1 e lffilZ a {}fi a l Saffilffil S erJ, U garIStan a ffillllaSe atlffilZ 

i 1~ :ı ~ulgar fabriknları tarafından 

~~~n~:'~=b~~t~~:;:ı;s~i:.ulgar hükO- a ar a em iyetle baka bilir 
Bu suretle 40 bin amcılevc iş htJluıı- • 

~~ oltıcak \'e bu iplikler .. kuma.~ ima- !stanlıul, 14 (1 elefonla) - H,u·:- l•rnliıın:ıt \ermek miimkiin olacaktır. I ır.nğ'ı r·rnhhtirl ~t~ni)erdir. Biit~n • ıal ~niş olrlt~ğıımuz t~Lliğden c_Ie a~laş~lac.a-
ın e kullanılacaklarclır. cıye Vf'kUleti umumı katibi Numan ı.u antMmıalar: miilı:ıj aalaıı. ıçınde bu!undtıgumıı:t. gı veçhılt' hnsuı:n eht!mmıyetı haızdır. 

-=·*·=-- l\Jeneınen<' oğlu, bugün öğlrden soıı l - 25 m iyon sterlin liralık te .... li- ihrnc mc\siminde lrnşlıyacaktır. Size katiretle ifade ('İmek isterim ki, p RENS PQL rn. n .. t 14,10 da ş hrimizc gelrniş ve lıat ;çın kredi. Bizdeki k.t>ring bakiyeleri, tam:ı- gÖl'Ü'ilel'İmiırle tanı lıir emniyet Vt' 

· i tı yonda vali LUtfti Kırdar, Parti 2 -- 15 milyon sterlin liralık istık- nıeıı hu memleketlerle ol .. n ticaretimi- mutabakl\t müşahede edilmiştir. 
Zagrepte tezahüratla başkanı ve konsoloslar ''e bir çok ze- rez muknbili altının hükumetimiz~ izin bu :Uzcl:n de baykrılca bi~kl:işaf gös-1 Balkanlarda Lütün Balkan aile~inin 

'at tarafından kaı·şılanmıştır. . . terme i emnıYetle e · ene ı ır. . . . .. _ . 

karşılan. dı h tn d.1, 
1 

. t d .. düğü hll ü k .> aı ını daha emnıyetle gormege hız -
Saat 19 da Anknraya nı·eket P· . , . • . Bu gar san a gor m sn n- • . . . . 

Bel rad, 14 (Radyo) _Naip pren den • 'uman • lt!ı emencioğlu, kabul 3 - ( çlıuçuk mılyon <ıterlın 1 ralıı: buhl lıurndı. tebarüz ett:rmt!k isterim. met erl(>('egını farz.etmek, fazla l)ır nık-
Pol i\e Prenses Olgu resmi bir ziyaret- ettiği matbuat mUnıe::.sil:erine şu be- tiı:uı1 mahi. etteki iştikrnz mnkave- Kral hazretlerinin. reisicu nhur ve b:nlik te'ıikil etmez. 
te bulunmnk rızere dün akşam Zagrebc yanattn l.ıttltınmu~tur. •cleri ve bunların müzeyyelatındım milli şefimiz hakkında be~ledikleı·i Sofyada, lngilteıe, Fransa ve Bal· 
haıeket etmiştir. Zr.grebde bir mild . - ,Seyahr.timden çok memnunum. ibarettiı. do::.tluk hisl~rinhı, oaııa kendi taraf. kan devletlerinin sefirleriyle de te -
~et i<alacakl rdır. Prens ile PNnsese C'e:ek lngi1t~rede ve gerek Fran .ı İstikraz er:ıer:, mal ile \'e mühim !arından vaki ifadesi ciJden derin ~e nıaslarda bulundum. 
P~şvekll Svetko'<·iç ~fakat etmekte i- vt: Rulgııristı ndn mem!eketim ·çin şa rniktaHlı1 tütünle ödenecektir. Btııı • ı . _ 1 t Bo~ kc.e ziyaret ettiğim muhtelif 
dı. lll<li oldıığnm do tluk tezahüratı , uan l)aşka İngiltere ve Fransa biz -ıçok -amımı 0 nıuş ur.. ·. memleketlerde olduğu gibi Ba\kanlıır-

Roma, 14 (Radyo) _ Yugoslavya cidcieıı btiyltk \'e sarnimidfr. Lond»a den rıeJıevi 10 milyon lirayı müte - Konışunıuz Bulgar.:;tanın kıymeth da da memleketimize karşı tam bir i-
kral nuibi prens Pol ile refıkası preıı- ve P~ri-;t.e imza etti-ğimiz itilafnam<'- cav:;,, lıir mehliığ tekabül edecek La~vekili B. Köse kanofla yapmış tiınatl ve •:enıpati beslendiğini göımek-
e~ Olga, bugün Zagrebi ziyaret et- ler uzerınde Anknrada daha fazla miktıu·rta üzüm. focir ve fınJ.ık al Joıuuğumuz görü:ımeler, dün neşret- k bahtiyar oldum.> 

tnışler ve halk tarafından büyük teza Dost Yunanistand a hUr~tla karşılanmışlardır. kaptaoı ~· ısu:nsi mehafil, prens Polün bu 7i
• aretıııe bUyUk ehemmiyet atfetmek
t~üirler. 

---o°*oo.,._ __ Boğu~maK üze re bulun3n Alman tay Zelzele fe»alcetzedeleri · çin bir ham-
Bata vap:ırlar yarec~siı i kurtarmak iç1n kene lede lmi yon 300bin drahmi toplandı 

d T~llin, 14 (A.A.) - Kosten ismin- d• . . h}• k Atina, 14 (Radyo) - Atina Ajnnsı mitesinin listesinde birinci gün görli-

b~ 0200 tonluk bir Estonya \'apuru l Sl TI 1 t e ] . e Ve at ti bildiri~·or: nen teberrunt miktarı 1,372.000 drah-
ır 'rnav·ne k . . " 

1
. "· çarpara ısver>ın 1\Ioelle k'I ı 'I t k T.. ·d· ıın Y Londra, 14 (Radyo) - Dün ingi-' Alman toprakları üzerinde ccre.vıın Başve ı genera •t e a <-asın, uı·- mı ır. 

a,nı civarında batmıştır' ı Vapurun n
1
iir tt b t .k'. !iz tayyareleri, ingiltereniıı sark snh!l-

1 
eden bu uçuşlardan sonı a ingiliı tay- 1<iye fcH\ketzedclerinl! yardım edilme- Yunan kralı 1 O bin drahmi. veliahd 

binerek vapu ·u : ~ atı .1 t~ ·~'lndala '-0ri üzerinde uçan lıir Alman bombar- yareleri, Sl\limcn üslerine dönm~şlcr_ ~i hakkındaki insaı 1 mesajından il - 8 Lin drahmi, La~vekil geneıal :\1etak
lardan b' . 1 h' er e rr_ıış ır. ~n.dal- hmnn tayyaresine hücum ederek bu dir. ham ahrn Yunanlılar meşhur Rotar - SM 5 bin drahmi, Yunan mim banka. 
vapurun ıkrı stn ılebglel.nışse_, ~e ~çınde tayyareyi dcn:ze diişüı müşlerdir. 1n-I İıl"iliz ha,·a nezareti bu uçusları \'on nıiicsC'~esi karıleş Türk milletinin sı 300 bin drahmi teberru etmişlerdir. 

ap anı u unan ı ıncı san ° · ' b t h · · · · f r t ·· !lk h ı d t J • dn kavbol t - giliz tayyare! ri telsizle \"akayı üsle- harbin başhldıgwındanberi vapıl:m en 1 stırn ınm e vını ıçrn aa ıye gos - · am e e op anım para, hır mil-
• r.ıuş ur. · l • w k · t· Y d k 300 b' d h ·a· 400 tonluk \T 

2 
• d "k' . . rıne haber vermiş ve Lir motör. tavya- bilvük hava baskını di'-·e tavsif etmek termegc arar vermış ır. ar ım ·o- yon ın ra mı ır. 

~., ega ı.ısmın e ı ıncı bıl' . .. • .. . •. • ' .ı -
~stonya ,ilk vapuru 

0 
b. k' ·a . renın dilştugu mahalle yetışerek pılot- tedir oo-

b • n ır ·ışı en l- ları k t k · · ı 3 ı · a~t olan mürettebatı ile sefer etmek ur ar.?la ıçın ça ışmıştır. "!i- Bu tayyarelerin, havada müthiş so- iman tayyareleri te olduğu Baltık denizinde bir Sovyet ı.ıt sllren. b~r ça.lışmndıın onrn rı.lı:n:m ğuk hava cereynnları ile karşıle tık
ha~p. gemisi tarafından durdurulmuş hta)l!Jd'nred ın_ın pılotu, baygın ve bıtnp llıırı muhakkaktır. :Mütehassıslar, müt-
ve çınde ,.a ı b' ' a e eııızde bulunmuş, motorbotun . w w 
r S • pı nn ır araştırmadan son kaptanı . .1. ıb· . 1 1 hış soguga rağmen gece vapılnn hu 
a OV)> etl<!rin Est • d .. . ıııs.n ıı ça\"uşu e ı.::e ... ıy e < e- . . • l ·ı · 

!eri p 11' k' On) a a başlıca US· nize atılarak Alman pilotu kurtarmış- tehlıkelı ve uzun uçuşlaı-ın )loravyar:ı ngı Z 
a < 1~ ıve sevk eclilm;ştir . .. . . . . 

Vegatla Finlan r . : · tır. Taryareclc bulunan diğer üç Alma- kadar bütun Almanyayu teşmılmı bu- d k 
Ya gönülltilcri Lclıyn~la w gıden Est.on- nın. ingiliz taryar0ler:ııden atılan kur- yük bir muvaffnkıyet olarak kay<let - e ece 

şehirlerini bombardıman 
olursa mukabele edilecek 

lık tacına kendinde ve hatta arkad•!· 
larında tam bir liyakat görmU, ola
cak k:, bir «es\Q'ler ve yeniler» me
selesi ihdas etmiş .• Hatta, bunda bir 
ada 1et gösteı ebilmek için bl\bası Ha
lid Fahri hakkında a ayni kat't 
hükmü vererek onu ve muas1rlarmı 
topyekun tahttnn ind:rmek iatemft. 
Zanne-der.•iniz ki, gıı.vai adeta bir sa
nat kabinesini devirerf'k yeni san'at-
karlftr 7Ümresinin jhtillJ;ni yapmak 
istiyor. Buna, Don Kiıotc;a bir iddia
dır, denemez! ... Yani, yel değirmeni
ne !!aldırıyor gibi pek item ve inıaf
sızca hir İsnad dahi yapılamaz. 

Çün!<ti bu <!önen deiHnrenin bazı 
kr. nadlar1nın parta]Y1ğında h;ç ıüp
he yoktu ... F11kat ~ahıen bizim de 
genç 11a\•1lan bu:ımıza rllğmen, baeı
ır..ız; böyl büyl°k<"e bir nf"sil kavfa. 
aın•n veyi\ bu ayarda büyükçe bir 
san'at mektep ve meslek ihtilafının , 
ancnk ve ancı:."- cem;yet seviyesi ne 
müva"Zi olarak kuvvetini zaman ve 
muveffekiyetten alan b:r galebe n. 
he.lledebileceğine kanidir. 

Fakat ... 
Ev~t, l:ura<frı bir vı~ın, (fakat)lar 

kıır:n1"1•7.ft lc"kilr.>Plct.-dir. Mesf"ll, 
dPyup bunlardan bh- tanesini ele ala
hiJi,.;7: 

Ri:ra~;l-.i san'ı::.t, i'l~anları?l yaaı a .. , 
be:tı il~ drR; , filo7of'ik külHirleri, 
ruh ve ,H,,.,nı!larının k:ıync.k],.. ... ,,..,faki 
Zf':n ı;inl;klPrİn derer. s=. kullan -
dı lttrı teknik tarz ve ölcüler, garp 
Pdebiyat v,. san'atine uyan ke11di ~ri
\İna! varatma kudr,.tleı i ve nesiçleri 
ile mfüalea edilir. Bu'lu mütnlea e -
dr.n de, crmiyetin miinevver aınıfı , 
"''"nc ı.ınıfı. }>,tte halk•-iır. San'atin 
b .. renı cedvt"li v<'ktur. VPya varsa, 
onu sn!-vetPn°n kültür kadrosunda •· 
\•nmnk lAıumdır. San'atin ileri ham. 
lelerini "aşta veya bir çajhn henllz 
~ .. lkiki yal'ılmıı.mıs olan san'at e~rle
rinin l!tmo•fp ... ; icinde llramak, bütt1n 
bir uın'at tnrih'ni \,. hayatını unut -
mak demelct:r .. Hakiki san'atkar1a1', 
en olrrun, en taze ve ebedi meyv•leri
ni, tekarr.üJ <'"ihnda verirler .... Bu te-
kamül ise iddiadan, hevesten, sa • 
mimi. f aknt kC:~:;Ü% heyecan ve te -
fekkürden uzaklaşar~k. aan'at dUn
yuımn nihavetn~:z gökle1'İne dofra 
te.b;i hir ucuştur .. Ve o, layık olduta 
yeri bulncaktır. Biz, nP ya-parıak ya. 
r>e hrn, hu asi1 r.ı11kadderin t1cuı ve 
tekamülünü durduramayız. Bir an 
ir:n, C1rte.lıi'i'ı to7ııı.. dumana boğsak 
bile, t~rih ve kültü .. , bu sahanın u -

u unc ugu zanneclıl - 1 1 .. 1 .. . kt" ı· ı tnekteclir sun arc an ı.ı rluklPrı .aıılaşılnıı<ıtıl'. ıne u ır er. 1 d 1 .• (R 1 ) s .-ı 

1 

tl k b 1 d w · • d · 1A . · ., . . . ~. .. .. .. .. ..on ra, .. a< yo - onuc: H· P mu a e e e ecegıne aır p aıı-
Paris, 14 (Radyo)_ 1taly·ı içiıı Evvelk: gecP, Alm:-ımanın ark.kıo;- w .. ~lmn~ ı::;mı tPhl.ıgıı.1r!r clurnruldu- I\ı'rııı:ı<I g.ızetcsinin deniz muharl'i- lnr hazırlamış hulundıığunu haber 

fuklarım aşıuak, onu yarım asır, bir, 
iic, !ıC"• l'SJr sonra ~~ne menfaınnd• 
bıı 1 1lc:ık. cemivetin idrakine ve aan -
aiine ;ndirecektir. L~ntlbi Amerikndan 14 500 to ' mındn, bılhnssa Morn\'va 'e eskı .\- gun< en a o;erlılt>ıı ıııgılız tayynrt::>i ri Alman tay\'arelerinin İngiltere ~l'- \ el'fror V<' tliyor ki: 

iôt.ürecek Danim k ' dl n petrol vusturya arnzisi iizel'inde uçarak o;e- düsMemiş, Fn.n..;ız arnzbine mecburi hi,rlcrinde sh."il halkı lıombardımnn ~Almnn tayyarelerinin bombarrlı
Pllru ingiHz s h ~~ ~ ~ ı pet.rol \'a- hirlere bevaımnmeler au·n İngiliz hava j iniş yapmış ve Almanların hasara uğ- "dPt•ek olurlarsa İngilterenin ne il • nıamyle kadın ve çocuklar yaralanır 
Pat"k' batmı tıra. 1 erın torpıle çar. l<uvvetlerinin faali.\·ctı. biitün diin.vndn radıgwını bildirdikleri bu ta.\·.vnı·e. .. . geç . veya telef olursa İngiliz tayyareleri, 

Galip E j gani dedn oki•lor "'·•ııdıı·mışur. iki ·~:~··ki• (ı ·.ün• dönmüştür. Ber in _ M osk ova ~~~:;,'.":~ik~!~~·n:~·~~~,:~"~~u:ı! ,: 
Hudut harı"cı"ne lnrr·ııı·z g z~telerı· 1 Karadenizde . l la tnın:ımen tesbit edilmiştir. Alman .1' - Otomobzl yolları açı ıyor tay~'~relerinin. İngiltere üzerinde 

Çlkarılıyor Sofya konusmalarının Sahile oturmuş bir Kaunas, 14 (Radyo) - Nietvas çckmi~ oldukları bir fotografa muka 
tatnnb l 

14 
Adng gazetesinin Berlin muhabirinin lıil. !ngiliz tayyarecileri en az elli fo. 

JJalns .. ~1 .' d (Telefonla) - Per:ı- ehemmiyetinden mayin bulundu togrııf çekmişlerdir. 
t '~ 0~ ın e uzun mtiddet pnrastz hild!rdiğine göre: 

0 urmuş ve son zamanlarda mahke- ba/ısedi.1.JOr İRtmıbul. 14 (TelPfonla) - Raracl"- Almanyada Berlin i!C' ~.Ioskova ara-
nırınC!Yhe:ı·•erilm.I• olan Gal'p EfganAı, "''•- R d ) 1 ·1· ııı·zcle t,;ııe.·11!.·ı ı"lc Akılınnı· 1 u '>l ., .. Londrn. 14 ( a yo - ııgı ız r-.t- ,., ar:ı:-:ını n sındn otomobil yolları için projeler ha-
rıl küme çe hudud haricine çıka_ zeteleri, Balknnlar mP"-ele~inden bu.!ı ı:;ahil~ otu muş l>ir mayin bulunmuş - zırlanmıştır. Bu yollar Lih·anya nra-
r Rcnktır. sederken, Tilrkiye • Bulgaristan ~1 • tur. Mayin, derhal imha <!dilmiştir. zisinden geçecektir. 

1 
"' rasındn s?n defa Sofynda geçen mü-

TEBLI.G"' LER ' zakerı.,ler ve neşredilen resmi tehli- ı 
ğ n ı'evkalilde ehemmiyetini ve Ra1- Had f seter -

Parfs, 14 (Radyo) _ Fransız ka- kanlar sulhü için kıym"tini tebariiz lı•a!*:ID 
l'argahının nkşam resmi tebl'r,.·. ct!irmPkt dirler. •m•mm••2:11 .. ••ı:mmııcmım•mı••••l".'B1m•ıl 
blrGarp cephesinde kayda şa~;ı~ hiç- ---000')()-.- EVLİYA ÇELEBİ 

p harek<?t olmamıştır. C b'" A ·ı 
arts, 14 (Rndyo) _Resmi tebliğ: eDU filefl ca- Hükumet, lstanbuldn K:wmpa nda metfun bulunan Evliya Çelebi 
Ren ceplı · d d d k d ı ile mnruf Katip Çelebinin mezar1nrıuı:ı ... n latnnbul ,.ehrinin yeri pla-

t esın e ün gece topçu a. ... etı otmuştıJr. a sıca a g Si nındaki mevkil .. rini tesbit eu:rınek üzcrea·r. 
Bntın 

121 
(A A ) Evliya Çelebi büyük bir ·ı ürk se:ryahı olarak Garp alemince de tanın 

~U h ' · · - Alman ordu- Paris, 14 ( H.adyo) - Boune~ Aires mııtır ve o, çok geniş elan revahatin 'n intibftlarını kitap haline getiren 
G a,kumandnnlığının pazar tebliği: te görülmemi~ derecede şiddetli sıcal\- ve o devirleıı' tnnıtan pek az Türk seyyahlarının en ma.ruflı:.rındnndı. Ev

i arp ceı' e inde bazı noktalarda ıar hukilm surmckudır. 'Cç guıı<lenbc- liyn Çe:cbi ııııa ıl İrtıınLulıuduı-. Babası Abazalardan Me!hmed De!"Viş a
c~:ç at~şlerf olmuotur. 13 kanunusani- l'i sıcaktan ölenler 35 kişidir. Bundun ğndır ve 4 cü Sultan Mehmed deninde! ı <!raz m ol~n Melek ı\hmcd pa 

Alınan havn kuvvetleri . ·ıt ba k 180 ki i de hastahanelere sevk şanın akrabıu;tndandır. B~.''uı, Kanımı ;:e.ına.nında bır ç?~ harpl~r~e bu-
Fransn ve ~lmal d . . ıngı ere ~ n_ . .ş .· . lunmuş, kuyumculuktn ~ohret almt"'lır. Evhya Çelebının hRkıkı adı 
tit ke .f enızıne karşı muttn- dılmıştır. Bınlerce halk ~eı ınlemek ı- «Mehmcd Zılli» dir. Kendisi eserinde şiiyl~ Jer: 
Al şı uçıışlannda bulunmuşlar, biı ..;in sahillere koş ıyor. HararPt derecesi «Seyyahı olem, Nedı.mi ..\dem, Evliyayı b:riya, Mehmed Zılli> 
~~n tayyaresi fissüne dönmemiştir. '{ölgedc 48 dir. Hic i 1045 senesinde ~ 20) yaa.ında iken saraya alınmıştır. Kendi ifn-
~Phede Alman ve düşm n tııvvar . R 

1 
desine göre, daha önce htanbulda Y cm is iskelesi civarında otururmu~. 

Clle.rı arasında mOsadem .{l k b '1 e us -A m an Küçüklüğünden beri gezmei?t se,·etmiş v,. daha 16 yaşında ,·k .. n lr.tanbu-
nıı~tır. Alman hav d f~ \ u u u ma_ · lu aoknk aokak dolaımağa baılam11:. Bu nerak onu büyük bir Türk sey-
s . 1 n n ı batar-ı.·aiarı Tı" t •• k [ • L ·h· · · • .. .., h · · d t t mt ngbert ctv d . : ıcare nıuza ere erı yarı yapmış ve ona tn\"· ım1zın en ouyu.< r.eyn atnamP.&mı yaz ır mt~ it. 
tiı)•Yaresi iU a ~rın a hır düşman Saraya giriıi, sesinin güzelliğı. ve musilt:ye olan istidadından ileri g,.1 . 
.nu~ani < ? rmCiştUr. 12 - 13 kanu- bilmek Üzere , mİ§tİr. Sarayda 3 sene 11ipahilik yapm~~. ~onra bazı vezirlerin yımnıda 
Alm g('cesı bazı düşman tayyareleri Londı a, 14 (Radyo) _ Almanya- müe~zin, i~~~ olarak )e>r yer a.olaşmış, sefir olarak _Irana g'tn_ıiş ve rnü-
l nn topraı.<lnn üzerinde keşif uçu ~ t R hük A tl . da teakılı<·n bulun Avrupayı gezmış, Ot-l'!ltnde şayanı dıkkat tetkıklel' yap-
an yapmıştır. ş- o..:O\"~·e • u.sya ume erı nra~ı~ . ' nuş, neyahatnnmcsmi yazmıştır. Bu nı<-yanda Legendelar ve Epigraphie 

})fr tn\-fn . ) em bır tıcaret anlaşma51ı akdı ıçm Hzerinde durmu§ bir çok hikaye ve ~fııancler de toplamııtır. Seyahatt1a-
sonne ad. 

1 
re gt-celeyın Alman Fri - l\io ko;ada yapılmakta olan müza- me ( 10) cilddir. Ne çarf' ki, bu eserinın kıymeti geç tanınmıştır. 

ıı-=----

Fransa- Isp-ı.nya 
Ticaret muahedesi ya

kında bitiyor 
Paris, 14 (Radyo) - Yeni Fran~ız

lspan) ol ticaret muahede:::i müzake -
releri yakında nihayet bulacak ve mu
ahede imza edilecektir. Fransamn 

Madrid sefiri :v areşal Petenin teşeb-

lıüsli üzerine bu muahedenin imzasını 

l.ıile beklemeden 16 bin ton buğday 

yüklü bir Fransız vapurunun Bar::ıe-

lona geleceği anlaşılmıştır. 

Üç ispanrol nıpuru dn hububat 
yuklemek için ı:.-'raıı ız limaıılarmıı git 
mişlerdir. 

** 
lngi tere 

Cenubi Amerika ile mü
badeleyi arttıracak 
Lonılra. 14 (Radyt) - İngiltere 

hükfırneti, cenup Amerikasımemlekf!t 
leri ile ticaret mlil: ıdelelcrini artırnıa
ğa karı.lr vermiştir. Cenubi Amerika 
rnemlekc.,le. in' köm "ir se•·ki için lıir 

çok vı purlnr kiralannııştır .. 

o~ tad,. re imtihanla memur ııec -
mPk p-ihi ~·r va.,.iv,.t vardır, ne de 
"'nhınetli hftsta Filorİnl'llr Nazım ı.f -
b\ ir avna ka'l'•ısır.da 

( Ilf'n hayrülhalefi şairi azamım it 

trınek ... 
Y"hvııı Kemal, Falih RıOcı, Pevl\ -

mi r,.,fa, Nazım Hikmet, hatta Mah
mu<! Yesari, ve mukabil kutuntan da 
bl\7.ıt,. .. ,, h" t~ gen~· 1'ed ve inkarla
rının hiJe üstüne ç?km1şal1'dır. Bun -
l"ra ilA.veten, m.-• 0 la Yakun Kadr;vı 
rJe nnmak il\tt"n biJe de~ildir. Sunun 
şul'tuında, bütün plastik san'atlerde 
tal"'tnmış olal'ak ne bır1lkıyoruz kit.. 

Egt>r san'at, bir politika enerjisi ve 
pntıı-tısı ile kenc?ı' mecrasını ve tah\i 
aevr'n? değ~tirP"hilecek ohavdı, o 
ta.kJirde her millette yekdiğeri ile 
hiçbir alôka ve rabıtası olmıyan ve 
b:naPnalf'!.'h kendi varlığını tarih.:n 
san'atin, kültilt-ün hiçbir mütaına: 
hic~ir kıymet ölçfüüne halkalamamıf 
bulunan bir yığın devir açılırdı. Hiç 
böyle 8f"V mi olur? 

Bu gibi hnfif meşrepliğe ve 1aüba
rlifre gelmiyen meseleleri, daha eaaa. 
lı, dahi' ağır bulı bir hürmet kadro
su içinde konuşmak daha doğru olur. 
Zaten eskilerin yenilf're k8r!ı ekseri 
ya akındıkları iatihfaf dolu tavır da 
gençlerin, meseleleri tanzimde ve te-
kE.mül kar.u:ılar:nı telekki tarzında 
giLterJil:leri sabırsız, hodri.m top. 
yek{'ın inkcr h:.\ı: alığından ~vvet 
bulmuyor mu? Küçücük bi'r nokta 
d11ha · 

Fakat bizimkiler, naaıl bir aan'at 
tcla.l<kisi taııyor, n .. yapn1ak, hangi 
ölcu\cı le ne gibi şeyl«"r yaratmak ia
tiyonız, Lul"u dl\ anlıttmak Jftzımdır. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Nahiye müdürlerinin 
maaşları 

l:S'ulunmu ~~;ına taa.rru7. ~şebbasande kerelerin yakında soırn ereceği ha her ( 30) yıl örıcc.w İkda;n ~~~baaı:.ı . l.u ~-üyük. cseriı:ı ~lt~ ci1d.ni 
Jand ş · Öğle~~ dogru bir HoL alınmıştır. l\loskovada bulur.an Al • bulup hastırmış dıger dordunu de tarıh encumenı tabettırmıslır. Egnr 

Al 
a tnyyaresi Nordform Ya~ nınd t' t h , t' .. D R'ht c er tetkik ediL·rae görülür ki, büyük iii .. k sen~"hı Evliya Çelebi, •i:! -

nınn h d d • • n man ıcnrn e~ e ı reı ı r. ı " .. k ... h . k k ı· J"l ·· 1 · t' o d T" U u u Ü"erinde U" b k h f ur ve Utup an~m1z~ ço ıymeL ı o <uman ar verm.ş ır. ra P., n -
'-Uretle Alnı n to w . m:ış ve . u Yenı ticaret anlaşm.ısının gelece n kiycyi, latanbulu, ııarayı, Avrupayı o :.-nmanki hayatı, idar"tıi, ad<'t
tlr. pragını ıhlal etmış- tn ıcinde imzalanacagını bey .. n Oi, • lE:ri, hatta mar.nllan ile cörmek mümkünc·ir. Onun kıym tini anlamak , 

mişt'.r. gene Cumhuriyet devrine nasip olmut.Wr. 

Bu Hıpur ar, döı i. ~lcıiııde cı'nulıi 

Amcriku<lan hububat yüklü olnrak in. 
gilt!!l'Cye ge1eceklcrdir. İspanyada uu
lt nnn bir çok vapurlar da kirnlanmı . 
tır. 

1~tnnı>ul, 14 (Telefonla) - Nüfus 
kA iplerınin ma şları eınbeş liraya 
ve '·n;t,r hrirat .adplerinin de yir
mi ıiruya ilı!Uğ ed "imiştir. 

Nllh ye murllirlerinin maaşlannın 

~·irmı he· liraya çıkanlması için B!l
~ ilk 'f\1 Jltt Meclisinn bir layiha veril
ıo· ·itr. 
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(ANADOLU) 1 & Kanununi 1940 Pazartesi 

Türkiye -lngiltere 

lngiltere sefarethane i
nin yeni fahri müşaviri 

1/_f-~Ç_m_d_ik_le_r __ f) 
Dostum Konuşuyor 

B'r do,tıım var. Kahvehanede otu. 
rur. Başkalarının kulağa çarpan liikır
dılaı-ını, gazetele in yük'*k •e.•le o
kunmasını dinler ve arada r<r tek~r
lemeler yapar. İşte, onun ı1ün söyledi
ği şeyler: 

Gaz.,te okurnrlar. 

Güreş Musa akaları 
lzmirliler 11 güreşten 3 ünü kazan

dılar ·ve çok iyi intiba bıraktılar 

12.30 

12.% 

oimuştur. İzmir mıntakası ati için çok 12.50 
Gmil w rmiştir. Bugür;kü mü,abakala. 13.~0 
rın neticeleri şöylediı : 

A u y of 
Bugünkü program 
Proğram ve rncmlekrt •aat 
ayarı 

Ajans ve mP!eoroloji haber -
!eri. ' 
Türk :\!üz ği (Pi) 
Müzik: Karışık hafif müzik 
(Pi.) 

Atatürkün dostu idi ve şark işlerin~ 
geniş mikyasta vakıftır 

Hit!er, Rusya ile Finlandiya ara
sınd:ı bir ~ulh tavas•utunrla buluna • 
rakmı~. 

[Jahltdrtl d n.inti.tt! bon' müsl11nırtn 
ol ·a 1 

Gene okuvnrlnr: 

6 k;lo<la Ali Ömer (Ankara) İzmir- 18.00 
lı Heet•hi 9,li5 rhkikada ttı~lıı. Gl ki[r. 
da :\!ıı•iafn (Ankara) o,ır.an (İz -
mir) i 5,52 dakikada tuşla 66 kiloıfa 
Rü,tem (Ankara), lleVr (İzmir) e 

18.05 
l R.40 

Program ve memleket saat 
ayarı 

lllüzik: Radyo caz orkestrası 
Konuşma 

(~9 • Anunevvel .1939 tarihli Y<ır-ı t>ul Türklere bırakılmı~tı. Fakat ,a- - lzmirrİe teberrııat \'li7. bin JL·:11" 
kghıre 1 ost gazetesınden: ) yısız h:ırı ı rin kahramanı Kemal ırerti. • . 

Si: Denl•on Rossun Türkiyedeki p: şanın Türkiyeyi yenı baştan k,ır _ D~st\ım - 0'.ahil'r .. Fakat \•Uth -
•ayı he nbiyle ırnl;p s:elmişlc~ılir. 

18.r.5 
19.10 

Serbest Saat 
Jlien.Jeket ~ant ayarı, ajaM 
ve meteoroloji haberleri 
Türk müziğ;: Lrkek o:ırııncu
Jann geçit kon ·eri 

1 ·ı [ t' f h t · · ı ı miiz l!ğarrlı mı acahn? · ngı ız .. se ar.c ıne. a r. müşavır o<>- nıa :şine başladığı zaman hükumet 
k d Kahvehnn€nin (}j -,. ·r müş~eı·iıer! ... 

ra gon erılmes ndekı maksad ne merkezıni 1stanbul<lan Ankaraya ı;e. kumakta berrlevam: 

7'2 ı.:ı ııla Ankara mıntaka.ından 

Ilrr:ıir. İzmirli Zipya 6.5 dakikada l!J.30 
tuş·u ırnlip ırelmi~tir. 

olursa o.~un, mumaileyhin bu vazt!e tırınesi gebep,iz lıir hnreket rteğiltli. - ltııs:.·a gene a•ker top!ııı·nr. 
için tam Lir hliyete sahip bulundu- Du hareket Türkirenin bundan lıö;-!" Do,tıım - Sür:isüne bereket'· O 

7~ kiloda lzm!rden M ıısa, Ankara. 
dan Mustufa.rn sayı hesıılıiyle galip 
ırelmi•. 87 kiloda :\fohlis (İzmir) A-

Çalanlar: Vecihe, Ruşen 
kam, Cevdet Kczan, Cevdet 
Çağıa, İzzettin Ökte. 
Konuşma 

ii'unda şUphe yoktur. Evvelce Lon - Avrup•daki karışıklıklara iştirak ~t- toplamıyarak ta Finlandiya mı tr;p-
d k ·ı· 1 • kt b! · lıı·ac11k 1 

cıara a şar ı ım erı me e nın mU- ınek "rzu unda bul ,,ımııdığını Ye kii- · ... . 
1 .. ·n"'U ü .. . . - &>ledıı·e bu fırıncılara bakmı\'nr ziz Ankaraya 6, 16 dakikada tuşla, a- 20.15 

ı{ır sıklette !l!ehmed (lz:nir), Salim 20.30 
1 Ankara) ya 10,6 dakikada tu~.a ::ı- 21.lG 
!ip ırelmişlerdir. 

t urı " n yapmış, otuz ecnebi li- çuk A~yadak; e•kı yurdunun J,udud- mıı yahu?. · 
'ftnı '!den ve Türkçede bilha•sa ihti- lan iç'nde kendi mukaddeı"tını g;. Dr••tum _ Fırıncılar da kenu'Lr'· 
;ası olan bu znt, Palmer, Burtan ve ue ken<li•iıı;n hazırlamakla iktifa e- ne bakmalıdırlar. Sokağ~ tiikliren. 
Erovn~d"n ~onra aArımızın en me~- dece?;ini gösteren •embolik bir hare- çöp doken de biziz. 

Türk mQziği: Fasıl heyeti 
iuzik: Kiiçük orke"tr:ı (şef: 

Nec'p Aşkın) 

hur milateşriki olarak tanınmaktadır. ket etti. - Edebiyat me•eleleri .. 
Bundıır başka k"-ndiıi, modern Tür- o d b Dostum - Aferin, aferin, •uyu hil. 

--*·---
Atatürk 

22.15 Memleket saat ayarı, aj'ns 
haberleri; ziraat, esham -

Koşusunda 
tahvil~t. kambiyo • nukut 
borsası (fiyat) 

?aman an eri geçen yirmi yıl ili tükenem~di müharev'n. 
kiyen:n banisi AtatürkUn de şahst içinda Türk.ye milli deha~ını muha- - Köm"rcüler, ihtikara sapmak i•-
bir dostu irll. Bu itibarla yeni devletin f«za etmemekle beraber modern ve temisler .. 
rUk•eliş ni yalondnn ve biiyük bir f.nupai bı~ memleket nldu. !'lir De- Dostum - Kurt. rlumnnlı havan 
'empati ile takip etmi~ olan adamlar ni•on Ross iste lıu :.·enı TiirkiyPye fn- sever. «Fır,at dü m•nı• diye in•·'" 
dan b''rı'dı"r, ilt · l 1 , 1 1 anlatmır,,cak da dcveJ a mi tarif e<le· 

iyi derece alanlara ma
ka/atlar verildi 

22.30 Müzik: Ufndcmi'.h - ressıım 
M:::thfa (P;.) 

:!2.55 .lüzik: Cazlıand (Pi.) 
23.25/28.30 Ynrınki program ve kn

panış. 
Türk impaı at~rluiiunun idame~i n

•ırlarca İngiliz rlevlet adamlarının 
gayeleri ara•ında bulunmuştur. Na
polyonun •L<tanbula sahip olan btl
tiln dünyava hakim olur• şekl'ndeki 
ııı:zariyesine ~tirak etmemekle be -
raber Beaconsfild ve Snlisbury de 
~·akinen takdir etmiştir ki İstanbul 
TürklPrin elinde kaldıkça çatı~ma 
mevzu!anndıın hiç olmazsa bir tan~ 
~ks'lmiş olacaktır. Türkiyen!n büyılk 
harpt~ Almanyaya iltihak etmek gi
bi feci bir hata neticesinde Avrupa 
l:ıta~ında padişah ve halifenin ma -
karrı olan şehirden gayrı bütan Ru
meli topraklarının elinden alınma~ı 
<uretiyle tecz'ye ed:lmesindeki kn -
bahat rlbctte ki İngilizlerin değildir. 
Ru~lorla Yunanlılar arasında bir ih
tillif çıkmasını önlemek üzere İstan-

g ercnm c o•L u. 'ııyg•ı aı-ın' gös- cekl<>r? 

-=*=--
Torba ının muh-
telif teberrüleri 

tcrecektir. Tılrkiyenin hedefi komşu- J\fit.Ş eriler g11z,.te.vi lıırnktılar. Ko-
lariylc sulh ve sükun iç'nde yaşamak- nuşınağa başlarlılar. Bir zengin; B:ıl•kesir, 14 (Hususi) - Balıke-
tır. Birçok Avrupa devletleriy ~ ti- - Amarı efendim -dedi- bıktım.. AnkRradaki gÜr•şlerde muvaf- Birde Halkevinde vali ve parti müfet-
caret anla~maları olan Türkiye bu Bir ko.m~umuz var. Ac.ıyor radyoyu, fAl<3yet gösteren İzmir güretçile- !işinin önünıle Atatürk koşusunda iyi 
devletlerden hiç birinin sivasi ak'rl yok m~zık, yok havad:.s .. Zırıl zırıl, rinden ü~ü derece alanlara bugün rnilkılfatlan ve. 

• 1 e. saat bıre kadar. r . • • 

!erini r.lmak niyetinde değ ldir. Tür- Dostum _ Sen isine elvermeyince Ankara, l·l (Telefonlu) - tzm.r rılmıştır. 
kiye, Avrupada en e.•ki dostu ve :ı:a- kulağını tıkamağı bilirsin .. Ona da ka. mıntakası güreş takımı ile Ankaraııın --=+=-
hfri olan İngiltere ile m'iessir bir it- pa kulağını, rahat et. A ve B takımları arasıııda dOn Halk- A k M ~orbalı - Kaymakamımızın riya-
t!fak F.kdetmiş bulunuyor. Tiirki ce . - .Şu Finlandiyada harbi görmek evi snlonund:ı yapılan güreş müsaba- Il ara a Çl ~e~ın~e teşekkül eden komi•<>. ç0 !ışkan 
lıu .ttifakın ruhuna tamamiyle sadık ısteDrdıtm. D _ d" .. t . ~ kalarına bugün de rlı:vam edilmiştir. De • 'L.I b. t ıkıncı başkan B. Cemil Bayman da ge-

le! • . t t 1 t' At , k' os um - ngru uru• evınuen Dü 1 .. 1 . İ t lı 
1 

mır spor ~ar ıge a- celi gündüzliı gayreti ile şimdiye kadar 
o ugunu ıspa e m ~ ır. ııcür tir. çıkıp daireye git re Finlılnd!yayı Fin- n yapı an ırureş erı s an u me- • iyi neticeler almışlır. 
bütün bir hayat imtidnrlınca d()stlu- !ere bırak be adam!. busu B. Rana Tarhan, beden terb:ye~; kımıyle berabere kaldı Evvelce irsal <ıhman 565 lira 26 
lturrn etmi• olan yeni Türkiye cum - Halis tereyağı bulamadım, hep genel direktörü general Cemil Ta _ Ankara, 14 (Telefonla) _ Bugün kuru•a iliıveten şimdi de ?.5 lira 25 ku· 
hurrei•! Sir Denisonu kabul ederken karışık, hep kaı:."~.ı. . ner, ve daha bir çok zevat alaka ile lik müsabakalarına Jlluhafızgücü sa- rnş Saipler, 104 lira Çapak, 23 lirn 
bu zatın şah•ında büyü bir Türk Dosstumrf -b'I Kbo_)

1
'1llk bıle kbula~ı:.:or o- takip etmişlerdir. hasında devam edilmiştir Yag· an kar-

45 kuruş Çakallar. '.lOO lira 80 kurut 
, b 

1 
. . nu.. en e ı e ı .ı arışı yag yı, geç. .. · Dağkız.ılca, 42 lirıı 20 kuruş Arapçı, 

costu u acaktır. Sır Denıson Ros - Miden çökmez ya!.. Musabakalara başlanmadan evvel dan spor sahası bembeyazciı. Üç yüı 111 lira 75 kuruş Jıortuna, :: o l'ra 
sun lıu vaz feye tayini de AtatUrkiin - Kııllıimden muııtaribim. Bugün- takımlar biribirini selamlamış ve ha- kada~ seyirci önünde yapılan müsa. 80 kuruş K Dağkızılca, 42 lira 20 ku· 
ınkişaf ettirmeğe çalıştığı Türk • !n- !erde f~n.0 _ç~rpıyor. . !ıra olnrıık bölge bayrakları teati e- bakalarda Muhafızgücü askeri fahri- ruş. Bozkö~, 127 1.ira 50 ku~uş Kııra. 
gıliz do•tluğunu bir kat daha kuv- - e şıkayet edersın be adam!. Ya dilmiştir. kalar gücü takımına naznran daha ku~u. 2-1 lı.ra ~eh:tler, 100 !ıra Karıı-
. ti d · k b. h k • . büsbütün durursa ne yaprnsın? .. .. . . . . e- kızlar, 58 !ıra o kuru• Helvacı, 64 lira 

•e en ırece ır are ectır. _ ln•an zengin olmalı, zengin 1. . Gureşte u.ç senelık lıır mazıye ma- ~erılk ve hfıkim tynıyarak 1 - 5 golle 50 kuı·uş Karaot, 81 lira 20 kurıış Ye-
-----~<"0 - Öyle yıı, senin gôbi tenbel bir he- !ık olan !zmır mıntııkMının, Ankara galip gelmiştir. niköy, 125 lira Çakırb<'vli, J~'i Lira 

Garp Cephesı•OdC~ rif, ancak zengin olmakla va•ıvabilir. gibi milli takıma nört oyuncu veren İkinci ve mühim karşılaşma Demir- 54 kuruş Di"!ril, 2S Ji.-a ,,n kuruş D~~-
Çl.ltDlK bir mıntaka ile çarpışması, rnuvaffa - spor _ Harbiye takımları arasında ya- t~~e, ve 36 !ıra 60 kum• Ç'1.ybaşı ko-

k t 1 ., . . . yu tarafından toplanmış~ır ----------------- ıye sayı abı.ır. Ankura takımı, bu pıldı. Her ıkı takım da güzel oyna _ . · 

Amerl"ka· müsı baknlardan sonr'1. ı.,tanbula rrL mış ve 3 _ 3 beraber kalmıştır. Bu suretle yekfin 1496 !ıra 74 kuruş 

T f ı • f" ft F decek ve t.tanbul bölgesi güre, takımı * :ılmuştıır. ayyare aa 1ye 1 ar ı. ransız tay- 'aponya ile Greko - Romen ve serbest güreş A k Ay:ı:ada27çuı·ak1al970kllobult-. 1 AI t . . d .. .. d .. J 1 müsnbakıarı yapacaktır. n ara day. ıkı halyada 2s2 kilo pamuk, üe yare 1, maD a yyareSJill UŞUr U İlk güreşlerde Ankara takımı galip k k l çuvalda 244 kilo üzüm ve incir, iki 
Parla, 14 (Radyo) - Son yirmi rülmüş, Fransız tayyareleri, salimen Litman, ambargo kon- 'l'elm!ştir. Neticeler şöyledir: ? ya Çl arı cuval~;ı 161 kilo bulgur, iki. çuv~lda 

döıt saat zarfında garp cephesinde üslerine dönmUşlerdlr. t . d" 56 kiloda Ankarada.1 fonail, İzmir- Ankara. 14 (Radyo) _Bugün An- 140. kılo ll~ısır, üç .ten.eke zcytın)'a ı. _1 
topçu ve hava faaliyeti olmuştur. Fran Faris, 14 (Radyo) - Havas Ajansı mamasını ~Vszye e ıyor 'len P.ccep Coşkuna sayı hesabiyle ga- kara gençleri, g'izel bir spor günü ya- varıl zeytın .tn.nesı, bır çuv~ld~ 68 k:-

k lf ta 1 1 b . Al k .1 bildiriyor· Nevyork, 14 (Radyo) - A •nn aza.. lip vdm;<tir •arnrnlardır 300 kadar genç D'kmen !o tarhana, ıkı çuvalııa 160 k·Jo arpa 
•ız eş yyare er , ır man e"1 · ' . . . • ~ ' · ' ' · • • 165 · · 

. . . Havanın ademi müsaadesine ral\' - sından Lıtman Amerıkanın Japonyaya 61 kiloda Ankaradan Ahmed Işık, •ırtlarına gide;·ek kavaklariyle kay - ve pa.rçP gıyecek e<ya ddh! toplan-
tayyaresini F:ansız toprağ'ı üzerınde . k !· 'b''d • dd 1 b t . . .. . .. . • mış Cemıl Bavmun tarafından am • 

Fransız men garp cephesınde faaliyet artmış- sev 0 ınan < .ı aı ma. e ere am r- zmırden Osman Serıngulerı uç dakı- mış. öğle yeır.eğini inşaF.tı bitmiş olan ba!Aj edilerek ·bu giln Kızılav emrine 
rlüşürmü~l~rdir. Dün dört tır. go konması hakkındakı cereyanın ıı- kada tuşla yenmiştir. Dikmen Kaynkevinde bir arada ye _ merkezi umumiyeye gönderilmiştir. 
tayyare~ının, aJlsızın karşılaştıkları Fransız ve ing-il:-, tayyareleri, Al. le~h'.nd~ bulunmakta ve Avr~pa ha.rbı- 66 kiloda Ankaradan Ya•ar. İzmir- mişlerdi•'. Kadın. erkek kayakçılarııı _ **=----
12 MesStr Şmit tayyaresiyle yaptık _ manya üzerinde uçmakta ve bütun nın ınkışafından evvel ~u g~bı tedbırl:· den Bekire sayı hesabiyle galip gel- bu gezintileri çok ırü~el Ye .istifade:i R } k "b• 
:arı muharebe çuk ~iudetli olmuş, Fran demiryollarının fotoğraflarım almak- re baş vurmanın tehlıkelı olacagı miştir. geçmiştir. Önilmüz 1eki bayram ırün- US arın te zı } 
sız tayyarecilerinin zaferi ile netice- tadırlar. kanaatini izhar eylemektedir. 72 kiloda Ankaradan Doğan, İzmir- !erinde kayakçılar daha geniş faaliyet 
lenınlştir. Bu hava muharebesinde llç Alman tayyareleri de Fransa üze- o:-- den Ziyayı on dördüncü dakiknda tuş- göstereceklerdir. Harşeyi yakından gö-
Alman Messer Şimit tayyaresi dUşü- rinde muhtelif uçuşlar yapmışlardır. 

1
. ıa yenmiş, 79 kilorh Ankarad'rn Celal 

Japon -=Koo-abı·nesı· Petro~llveriı"nçı.rCeeno-::k~!;~:li:!l~:~~~~:~Ei~~;~::~~f; Bir Macar hey'eti re~~e:~~4t~~::~ ol~~~~~: 
, Atinaya ve oradan len haberlere göre, Sovyet R··•ya as· 

'!elmişlerdir. Ağır sıklet c Ankaradıın 

t k h 0 f k "l" • J k '>alih U·al d'.l rakibini 2,26 dakihda So/yaya gidecek k~ı1 makamları, son haftııln: !çinde 
f mpara Or, Q zne eş l zne amz• Va yoluyle a aca +uşla yenmiştir. Budapeşte, 14 (A.A) _Öğrenildi- Fınlılndıya ordusunun kazandıgı bil· 

raf y unayz etti Roma, 14 (Radyo) - İsviçre hü. DÜNK{t MÜSABAK.4.T,AR: ğine göre pazartesi günü bir Mac:ır yük zaferleri tekzip etmcktcclirler. BU memur kfimeti, Amerikadan mübayea etrııiş Hasılatı zelzele '."ketzedelerine ve- murahhas heyeti iki tayy~re ile Sofya tekz'be rağmen ecnebi g·ıete muha· 
To.:yo, 14 {Radyo) - İmparator, ediliyor. oldukları petrolleri, bundan sonra Ce· ·ilen giireş müsabakalarının rcvanş ve Atinaya müteveccihen buradan birleri ve müşahitler, kendi gözleriyle 

~·eni kabinenin teşkiline amiral Yu- Kara ordusu kumardanları bugUn nova yoliyle çekecektir. Petroller, va 'nah'yetinde olan btıgünkülcri ae Halk- hareket edecektir. Heyet, Bulgaristaıı, gördükleri bu parlak zaferleri teyit 
nayı mLmur eylemştlr. bir konferans akdetm_işler ve t>rdu er- purla Cenovaya getirilecek ve oradat' 'vi salonunrla ppılmış, on bir müsa- Yunanistan ve Macaristan arasında etmektedirler. Onun için Sovyetleriıı 

Aınlral Yunaym salı gtlnüne kadar kanından hiç kim•enin yeni kabineye ;ıetrol vagonlarına nakledilmek sure. ıakaL':.:ı üçünü İzmirliler kazanmış - yapılacak hava nakliyatına ait itilaf- 'ekzibinden bir netice b~klcnmemeli-
kalineyi tc~:icil etmiş bulunacağı fimit - Devamı 5 inci sahifede - tiyle sevk olunacaktır. tır. Güıeşler çok heyocanlı ve alakalı !arı imza edecektir. •ıır. 

--~ ..... ------------•••• .,., ... ~o . .:+:.u•••• ....... ., ı t-;-- K1aıtkar,KFon E
1
,mlihe gelir, vaz_i·ı · -.. Ols"t·~ .. Ske1n~ı.1 h

1
<;_r ihdtima!Hi gtot"z tdi.n .korkunç. bd•r 1 ~afhk a)d·~ ş-i,r1 diğilini ~il- verirsiniz. 

2 
• a b ~ ye ı ana ır. onuş uııu gencı senın vnuıw ge ırme ıgın a1.ım ır. a a ırıyor ve şım ı ıK en :sı ı e Y ı ~·uze Meçhul şahıs bu vesile ile h•m se'"· 

~ 1nC1 U e! 
tavsiy~ ııttiğini söyler. O z~rıı~n sen

1 
ben bu ı:rka?.a~ı".~zı 1sviçre~en uzak - ge.l_ip ko.nuşma~lığın ir_rık~.~sızlığındn~ gilisini görecek' ve derdini dckecekti 

de ıoforua iikıbetıııe yakın hır akıbete Jaştırmagı duşunuroı um. ÇunkU onun muteessır oldugunu bıldırıyor, sevgı- Hem de vazife programını tanzim et-
uğraı-sı... da hayatı tehli:<edPdir. !isinin ruhunu okşıyacak cümlelerle miş ol&caktı. 

• .. - Doğ:u .. Fakat .. böyle bir teşeb- , - Bu genç, benden daha . zeki bir mektubu bitiriyordu. . . Meçhul şahıs, ertesi gece rande,·ıı 
~Q .~ ........ , ... '...: ... bus EsSterın kaklı nah bıle. gbe!mez. . . ~ludrttu1r1 . Kolay kolay kafese gırmez ve hl\dle~tup m?na1dk~şasını.. :ı.~afrg.arıtııüı santır>lan bir saat evv,,ı bara gitıniŞ 

. . . . . .. . - ~n_a arşı ususı ır vazıyetı, v tiri mez de. u esme yen! a ı!fl yem vazı enın m ve tarihi locasını işgal etmişti. 
-33-- sevgıye rıayet. göstermelısın._ Bugun bır sevgısı \·ard.ır_ da on~n için gelmez. - Fakat şunu b_;ı ki, mukabil teşki- r~~~s~sı takıp ettı. Meçhul şahıs, Se\'- M • , .. ·t 

-Teııekk!ır ederim. Şimdi bu loca.. hatır w hayalrne gelmıyen hır fır•:ıt Yok•• o, yahudıd:r ve bııı~enaleylı ab- at tarafından c•hali ve ı·ehre'i tesb't g:lı;nnı, her cepheden korkunç olan her .. adrahal "!.eçhul ~ahı~ '".llfarg<ııı 
nın h tırası şerefine kadehlerimızi eld~ dmi_ş b•ılunuy?:-mn. Bu .vazife dal dej{ildir. Onu~ iı;in d'kka~li dnvran eılilmiştir. Keıııl'"i bu itiLarla ize dak"ka ~uhtelif ~eh''kelerle karşı~a - ~i~7a~ geceİ~.ukem'.'1el b:; zıra!et b~; 
bo•altalım ma'Om yal.. Margariti ıi- sem zenırın de edebılır. Yeter hı, hay- ve on~ kırmamaga çalış .. Agzını dai- varamaz artık. Onun için başka tarafa şan bu ışc "Oktuguııdan dolayı pış • ıştı. .. kı se'dDıedcııın ~ınsa: 
ze 'bura.fa t:.nıtmıştım. Bugünkü '•a- dudluğu unut, kibar l>eşeriyetin ~afla- ma kapab tutma·ı için her arzusunu g:tmcsi \e orada çalışması daha doğ- maıı olmuş olacak ki, birdenhire Mjıd- barııı.J.n ~ukc'!lmel ve en zenınn ın~-
mimi)et ile o giınkü itimadsızlığı mu- rına girmeğe çalış. O takdirile masum yerine getir. Fakat onunla bizzat doğ- rudur. rahala: sası ı ı.. ~e~ıtlı meyveler, stakoz ba: 
kayeııe ediniz!. Bu dilber kadının işi- olan bu k.ızla !ler.id~ mükemmel bir rudan d?~ruya temas etme.. - Kendl,in! ne t:ırafa gön. ~rmeği - l\!arya;.it_in bıı işi _lıeeedreCPğin- lıkln~ı, l~ılıç ~ızartmalaları vesalre m,~9 mize bu kadar yıırayacafını kim tah- yuva teşkıl edebılırsın, hayatını kur- - N;ç•n? dü~ünyoı ·upuz? den emın degılım. Ortal.gı karı.;tırma- ~a~~I~ ',"~u~1>rdu. ! ı~ılan ma.adıı lu 
mln edebilir ii? ! Maamaiih garip bir tarmış olursun! - Çünkü sen ile onun ıribi şUph0 - Doğrıırlan d jiru} .ı Fr:ınsr.ya .. •ından korkuyorum. 0 • rd .çınde ıkı buyuk şışe şafll' 
his b<:.n::. 0 ar.Ju da bu kaııaati ver:niş.. - Bu vaziyeti bendeniz de dü:ıün- altında k!ılır!ın ve bittabi Fon Emli- Umumi merkeze!.. o~ıar, kendisine Dedi. pan~a a vardı. 
ti. Ve zanlil!nize de bu u söylemiş, düm ve kararımı verdim. Nitekim, h!n gazabına uğrarsın. Binaena!e)·h iş bulur \~ verirler. - Korkma! .. Çünkü •izden talimat Saat yarımı];;. bar knpa"dı ve mU~· 
(Biı gün gelec~k •lllargılrit y~şa> di- Esteri bugünden itibaren him<tye et - makul hareket etır .. kliğin lazımdır. - Öyle ise bend.ın de t.ıv iye şu- almayınca hattı hareketini tayin et- terilerle beraber meçhul sahı' da k~pı· 
ye bağıracağız.) Demişttm. ~eği _kend'.me bir vazife olarak telak-,Şimcli sen kend'.sine bir mektup yaz, dur: ~iyec<'ktir. F'ase_n sak!n ve terbiyeli d~n çıktı. ve sür~tle sokat'a sapar,1' 

- Bravo ı Sen de şaylilnı rebriksin; kı edıyor_um. nşkından hararetle bahset. Sonra, şim- Bu arkadaş Jyi ;,panyolca biliyor, b.•.r kı1dıı;dır: Benımle bıle konu•urken rlonemeçlı dar .okakta uç ık duran ıı~: 
0 'ıı ! rakat şimdi başım.za bir de Es- - .. D?gr? !. Bunu senden eV\·el !;>en dilik bir araya ırelip görilşmemekliğin igpaııyaya w yahud ispanya _ Fransa ~umlelerı agzı~da_n te~er tehr çıka. ç~k .bodrum k ııısından tekr~r iceıı 
ter hıı.diseoi çıktı. Sev~ !iniz olan bu de duşundum ve k~rarım~ verd~m. ikiniz için de tehlikeli olduvunu te- hududlarına gönderilirse muvaffak 0 _ :ı?'o.r. '?t~lde hı~ k:m~e ıle konnşmuyor, ırm.ı. 
kızın vaziyet! ne olacak, ıı şimdi nere- Este.rle ·~_na .ayrıca bır t~hsısat ~erıle- barüz ettir. Ve her ay başıı<Ja potta !ur. ış.ıı;ıı bıtıı·di mı, dogruca o.da•ına çe- :llargarit t~ ayni •ekl!de ve ıreee va· 
ded!r?. cektı~-. Çunkü. Fon Enılıh nez~ınd~ki ile maaşına muadil ve hatta daha fa~- - Pek iila; şimdi Estere mektub•' kılıyor ve. orad.a. gazete, kıt~ı;ı oku - rısından bir sa;,t sonra gıırso. '.,.ııı 

- Ev;'lde!.. mevkıı.nı tarsın e~ekle mUke.Jefsın. la bir parayı muntazaman gbnderece- yaz .. Su elli frankı ı!a içine koy,' ''ra. makla vaınt geç,rıyor. lliaama ılı Y~rm yardımı ile arka kapıJa'l çık'ı ve bJrııı 
- On kim bakacakf. Yarın öbUr gün bu kız parasız k~lırsa. ğini bildir ve arkadaşınla olan temaş- daki garsonlurdan birine verelim de ıı·ece, } an :1'.uh~sarn u.ıtına alaca>1ım ilerid d to b'l t' bll' 
- Tab ·ı · n !. Sevgil'm del\'il mf !.. başına bir felliket getirmesi ihtimali' !arını kesmemesini kendisinden iste 1 yarın götürsün kendisine \'Crs!n. ve _Marırarıtı kımse _ gormeden buraya rın a~ka u~~~:.lında~i ı e0{~J ıı:r 'a~ 0;, 

- Ora ne şüphe!. Atanızda müte-ıvardır. - Zaten bu hAdis .. den s<ınra, onunla Madrahal aldığı direktif üzerine getı,.mel\'e çalışacagım. Konuşur ve rine i ıdi • · " 
kabil bir le\~ n."vcud ise ıen de o - Ne ıribi?, olan aHlkasını kesır.iş bulunuyor. mektubu hazırladı. Mektupta, vuziye- kendisine llizım gelen direktifi bizzat 

1 
• _Devanı e<lec ·. _ 
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rın Balkanlaı'!a karşı F eldket mıntakasında 
• h e rı muarız dır 

- Baıtarafı 1 linci sahifede -
Ankara, 14 (Hususi) - Evvel!~i 

gece Şarki Karahisardn hafif ıki zel 
zcle vuku bulmuştur. Amasyada da 
lınfif bir zelzele olmuştur. Hasar ve 
zayıat yoktur. 

Nazı· ~ ı.&/ • d Bz·r LJ"ey'et, Rusya ı·ıe Fz.nla""'ndı·ya Arasında Ama.syadan zelzele felaketzede-ye, erln en I7. ı teri iç:n Ezine nahiyesine 1000 k.lo 

B · S lh ç l k u·· D · k G .. d ·ı · t · tahin helvası. mühim miktarda zey-zr u ar esi u m a zere anım ar aya on erz mış zr tınyağı, tuz" b~lgur, pe~mez ve saırt'! 
p:ı;ondr 14 CRad\ ) _ 8unda~ () s. A.n 1 m·,, t kl"fte buhınmu tur. reket C'tmcktedirler. Alman nazi zi -!teyit edilm!yC'n hu haberlerin hiç bir gıda maddeıerı, 2379 kılo ekme~, 29 
}(;" ~azet lnlıı lstihb. ratnrn ~ö.e. B Hit' ı Q \yt.>tl rf n .lkanlar~n ha mamdarl~rı i~veç, ~orv~ç. ve Danim~r c'ia a istinad etm~diği ~annedilmekte- çndır, ı.yakknbı ve çorap .;;evkedılmı~ 
'Fi~~ıluı. nı h fıli, lnırıliz gı, t !erir, 1 ı k r: r"rm k istbon bazı nazı s f_ kadan. ~ütt,_fık. nslrnrleı. ıle.h~rp maı7 dir. Buna ~ukabıl Lenmgradın. mu - tir. 

laııdı,>a l hınd ki n ri ın a 1 1 ·1 · 11 f" ·ir H' nıütnlealr.rınn tama- errcsının F_ınland yaya geçırılmemesı hııf1ız:ısı içın elzrn1 ol~n Ka~elı mm- Anrn yadıık: felaketzedelere ele 
md emnun d ~.ı l"rl r :Su\ • t1 rin L m ı. , kt d ni temm ıçın çı 1ı m&ktadırlar. Buna tı.ka ının Hu!wnya terkı suretıyle Rus- givccl'k eı1yası ve '-'ivecek ma ideleri 

r. dal•i f" . . · .> men nıuarı u ı unnu ır. k ,ı.·ı Al , 8k d" . . · lh • "'· ol • ı ırı, ıngilfz gaze" n"nd . ' . . . rn ı ~.·ıı m. n~ anın.• nn ın.ı\ mem- ya V\! Fin! ndl\ a nra ınd~ derhal su te,·zi olunmu tur 
ou neşri)ntı F riciye N T . d H Ah n Dlaıfot mlı i rnç gnz tc ı, 1-0ketlerine hiçbir t c~nüzde bulunmıya nktRdilme:si leh.inde ~on•eç gazetelerini A . ş · . . . . 
l"fak . ı a ırı .w<ır - F" lA J" Ruın a ara ındu ulhu ~ . . .. • merıkalı Dr B S rtın rıva etın. · . s nczdnıde pı-otc~to E.tm .. · in ın nı ı) a - cngına duır tem.nnt verecek ve Rusya de bazı vazılnr çıkmaktadır. . · · .. "" • 
emg almıştır. .r.. .c temin için t. 'zlf ed"lmiş olrın bazı n - Jle Finlandi\'n arasında ulhu temine Digcr cihetten yarı resmi Berlin ae rloktorla~dan. murekkep heyet 

}"lırdım kolu, f elAketıedeler için e~ -
ya toplamak üzere faaliyet göster • 
mektedil'. 

Bura•da: 
Burı:aya gelen yüzden fazla f eli\

ketzede arnsında bulunan lise ve or 
h okul talebeleri Bursa lise ve orta 
c;kull:ınna yerleştirilmiş, derslere de 
vamlan temin olunmuştur. 

Burııu merkezi hariç olmak üzero 
eimdiye kadar 1negölde 2028 lira , 
Orhangnzide 2806, Geml"kte 8000 

' ~!udanyada 1585, Karacabey 1452 
tzııfkde 396, Orhan ilinde 854, Bey -
şehir ı~azasında 500 lira olmak üze
re 12240 lira teberru edilmiştir. Du 
knıı:alardan mühim miktarda eşya , 
ze~·tinyağı vesafr gıda maddeleri rlt 
teberru olunmuştur. Bes~rıaebbu l'lzekjı> göre Sovj tl r"n zi "1 riıı n f'ıali:.cte geçtifrini. bun- ça!Rışacaklalr4dı .. A. A Stef . A" matbuatmın Almanyanın şimal mem- Sivasn ~elmı~: hır .gece kaldıkt9n 

1 Ynyı <'lde etmek · • . k h""k. ti umn.. ( .. ) - • nnı Jnn- . . sonra Su ehrıne gılnıek üzere yol:ı ------...-------
arı bir tecavo., k ıç~n y.ıp <- 1 rdan Uçunün Dan mar a ll ume - sının cliı>lonıııtik nıuh·ırriri vnzı~·or· lekctlcri üzerinde bır tazyık yapmak . k ·t . s Hu·· kuA met 

d .. c aısı milmaw t c- . . . 1,.. h iP··. h·t · · . ., · - . ~ı nıışıı. eıniyeccğlni B l:l'"t! . ,. mn meuczı op n aga ge c ıısını, · a - L ndra ve Paris ga1.eteleri Rus - tnsavnırunda Lıulunmadıgını temın . 1 .. k k'kl 
bildirmiştir · 1 eı' B. Mil .. n j tn h"r ta "niıı her tarafı kapalı l>ir, Fin ihtilafının miifllihane b:r rnrE>ttc etmesi üzerine Almanya ile Sknndinav ~e~.011

1 
tet 

1 
er: . .. 

DF'··u bi~ h · r b :ı K p hnr.daki A'•muı e'çil:k halli için AlmııPynnın tavasc;ut tekli- memle ·etleri ara ında mevcud olan , . 
4

" zıı e mıntn~~ ındn JeoloJ k tet· 
meti, 'Macar· tııb r gorc ftalp hüku- lı"n ına gid ıck elçi ile gorüştuğünülfınde bulunduğuna dair son günlerde . l"kl .· .1 lduğu kaydedilmek Kıkler yapmak ıçm İstanbul rnsat-
Burgela d ı . n e ki Avu.,turynvı ~ ı. Eu Uç Alman vük., ... k ı.nzi ne.. bazı haberler nr retmişlerdir. Doğru - ger~ın ı eırn zaı 0 

hanesi müdür muavini B. Kemal Erk 
n ın bır kı mım vermek iç:ıı mt r rıdır ve B. Göringin emrlle hn- dan do~rJ\'a aU\kadar meml~ketlerde tcdır. rneıı diin Sivastan geçmiştir. 

G 
.. ? R F h b • Sevk"yat devam ediyor: 

ene m l• US • ,· ~, a1• l Erzincan felnketzedeler"nden di· 
• 11. ğer vilfıyetlcre sevkedilmek üzere Si-

- Dn~tara.fı 1 inri scıhifedc _ tuhey. 14 (Radyo) - Hollanda - Baştarafı ı inci sahifede - le bombardıman etmi lerdir. Takı'iben vasa gelenlere istasyonda çay, çor -
g~n askerlik şubelerine müracaat et-ı bb"nE's·, Lugün f vkulade bir topl:ın kerlerinin harp etmektense teslim o!- \"ÜZ düşman 7tayyn~csl Han.go Tu.~ku b.ı ~·e ço.cuklara da sUt tevzi edilmek
r:ıışler Ve derhal mürettep kıtnlann'l t• \':l . rak '\lazlycti müzakere eyle- nu •. n tercih ettikleri görOlmUgtür. Bil· ~boo Saller \na n 'e Tn;.m~nn~.\-~ze- tcd.r. Sıvastaki felaketzedelere 700 
sevkcdilm"şlcrclir •. ·t·· · 1 f d sonra int"!:mr eden tün kumnndnnlnra bu halin derhal Ö· rme akınlar yapmıştır. ır aç 0 u ve parça giyecek eşya tevzi olunmuş _ 

HilkQ • • 1 mı r. ç ıma .~n .. .,. . • nilne geçilmesi emred!lmiştir. 11 yaralı vardır. tul 
b

. met lazımgelcn bütün trd _ 1 c mi lı "r tPbl gdP; nskerlık ışlcrın - Londra 14 (Radyo) _ Sovvet tav- Roma, 14 (Radyo) - Rusların, ,.:. . 
ırlerl nl • · "' ol ~ı\"ıS ıstnsyoıı u nd f 1. k t d mış ve Yeni kıtnatı wrle~t"'"· ,ıen kahvelerde ve şurrda burncfa .rnrelerinin bu snbnh Helsinki ŞC'hri- Fin hududlarınu tayyarelerle asker • a c a e ze e ya. 

1l1Pk için lınzı fnbriknlnrın t~hliyesini bnl dılmemeRi ~mrolunmul'tur. ne yaptık! rı taarruz c nasmda Ame. sevketm~ğe başladıkları haber veril - rnJıların doktorlar tarafından pan. 
enıretmiştil'. La hey, 14 (Rndyo) _ Hükumet , rika elçisinin i~amet~ah.ma. bombalar mektedir. aum:ınları yapılmakta, agır yaralı ve 

RrQk el, 14 (Radvo) _ Bel,."kn ·~ ··vatlnrı silaha cRğırmış. subayl9.r- dilşmilştilı:. $€hıre yırmı mı! uzakta Lo d 14 (Rnd\•o) _ Stokholm- hasta olanlar, derhal numune hagtn-
hiikıl • ~ · '"•ol• • bulunan bma tnmamivle hnrap olmuş n ra, • t ı k d · 
b" meti, milli n ldafnn "ı;:leri i<'rı ip _ra~ lnra izin ver!lmemegini emret tur. Scf:r, o 'sırada binada bulunma = dan bildirildiğine göre, dün dört yüz ıı:s ;e ;a ırı ara te avı altına alııı 
tiı; nulctar a1?eleyi eferber edecr>lc- M

0 s"'ir. 1 inli subaylar, derhal vazi- makta idi. Sovy€t tayyaresinin yaptığı bombar- n.n ta ırlar. . .. . • . 
~· Brüksel sıya.,,i mahfilleri Almnn fcleri ba ma çnğırılmışlardır. Dün, Rus tayyareleri tarafından dımanlar beklenen fevkalade neticeyi 20 mekkare ıle bugun vılayetın 

!ı z~t~lcrinln son günlerde bftarafh:ı;r H' krımet. bOFln köprülerin altın~ Finlandiya şehirle:i. ~;er~_ne atı!~~ vermemi~tir. 13 kişi ölmüş, 40 ki~i ~~Jze!P.dcn hns~ra uğrıyan köylt:ri 

hoc:;ıno~ki neşriyatı münnı;ebeth le dinnm"tler koydurmu~tur. ~~~~~:ı~~~ış~;r k~ş~gg~m~~~ıı~d~!~ yaralanmış, muhtelif şehirlerd altmış ~ı.nt·e.!'zak ve gıyccek ~şya sevkedil. 

- Baştan•fı 1 inci snMfede -
mitf!since knrar ''erilmiştir. İstanbul. 
dan 100 battaniye, 3000 çift ayak ... 
knbı sntın alınacaktır. 

Karacabey harasında satışa çıka 
rılan 200,000 ktıo buğdayın, tohum
luk olarak seyJAp sahasındaki k6yl0 
ye tevzii için vilay~t emrine verilmo. 
<:i hakkında Ziraat Vekaleti nezdin· 
de ynpılan teşebbüsü Vekiilet, mn. 
vnfık bulmuştur. Buğdaylar derhnl 
viJAyct emrine verilecek, t-el!ketze. 
deleri' tevzi edilecektir. 

.Aynca su baskınına u~rıyan kört 
lf!rdeki halkın, kredi kooperatifle. 
rine olan borçlarının tecili ve ken<ll
lerine Jrredi açılma~ı, koyun yetişti
ricilere de ayni şekilde para veril
mesi :cin v"layet tarafından Jazım ge
lnn teş bbilslerde bulunulmuştur. 

Londra'da 
neı "kmet n bazı tedbirler nldl<•mı , Brühel, 14 (Radyo) -Belçika or dan· ,;eni haberle~ alınamamıştır bina harap olmuştur. 1J~)üıı. 

çı a Uzerind Al d 1 k d 1 D . . . n eşrn ve erzak yüklü 71 be~· rrevk ·ı [ Al l tin· en man tavvnr~ ?. ıcı•1 > Q uman anı genera 011ı • Yalnız Rus tay\·areleri bugün de bir lsveç gazeteleri Sovyet tayyareleri- . . . . ~ - l ı l O Unan man ar 
ın ucuşlanna k d d 1 • gır, R('şadlve ve l\Iesudıveye gönde-

Lırl . arşı a ayrıca te ~ Lunun o'"du erkanını ton amış ,.e va· çok Finlfındiya şnhirlerini bombardı- nin zavıf bir kuvvet olduklarını. isp~n ·ilm ı::tir A. b t ·h. • . d Lonörn, 14 ( A.A) - Resmen bil _ 
er ıttihnz ol d ,-. t · 1 ·d· F'" d . k 1 1 • • Y ns ı na ıyesıne e er - tl" .•. un u~unu beyan "'t - 7"ycti tetkik ederek tedbirler alını~ - man e mı~ cı ır. ın ra :ı 0 mer ez er ··a hurbinclenberi hiç ısrnh edilmedik- . k . . ırılrlıgıne göre harbin başlangıcın 

lnektedirlc bıı vüzden iki saat kadar neşriyatları • . . . ~ . . za ''e eşy.ı se\"kedılmış, yıkılmış 0- · . . . •. -
IlrUksel r. tır. 1çtimadan sonra, nakil vasıtnlnrı- na ·devam "dememişlerdir. 'crını, :ı.nland:yanın fay.raı:lerı az ian lıinnbrdan kabili sekna olanlar:ıı can oe~ı :t~vkıf :ehlen du§man tabnnsı 

Al 1 14 <Radyo) - Lagnzct, nın mtihim bir kısmı müsadere edil - Londrıı, 14 (Radyo) - Amsterdam '))duğu ıçın Sovy~t tayyarelerme mu - acele tnm'rine ve feHlket d 1 1 
4no kış.d r. Du~man memleketleri 

1 
nınn tayyaı elerinin iki defa Belçi- r.ıiştir. dan alınaı.1 h_nbcr~ere. göre bugün r_:e: 1{abele ~demediklerini yazıyorlar. bunlnra yerleştirilmelerine ::şı!ne~l~ lo bııaaındnn takriben. 8000 kişi de 

«R 1op'"akları üzerind t w h t G k B 
1 

lemenk hilkumetı. bılumum a"kerı ı- Roma, l·i (Rndyo) - Stefani Ajan tır ~ hususi takyfdııta tnbı tutulmuştur. 
ta Solör mın e u.ç ugunu, ~ Brilk<lel, 14 (Radyo) - ere e.- z!nleri kaldıran bir emir ııeşretmiştir '>ı haber vcriyur: ' . . 
Y<''l"Psin'n takasında hır Alman tay çika ve rerek Hollanda üzerinde uç- Biltün Felemenk radyo merkezleri ilr . . • .. . . . Oı dudan kırk beş beygırle l\Iecu- Fı· ola"' ndı4 yaya 
tu w 600 mPtre yük .. 1rlen uç - h 

1 
Al t 

1 
· neqredilcn bu emir pek az sonra Al· Şımdı.} c kadar mutemadı~ en za • dıye kazasına ayrıca erzak ve saire 

ı;unu b" rnnğn aş ıve.n ırnn ayyare erı , " • o ı k F" JA d" b 
1. • ır müddet sonra Livej ictih- · w • man radyosu tarnfından haber veril· er er nzanan ın 11n ıyanın, un • se\•kerlilmiştir. y d 
:~ınlar. Uzerinde 2 tayyare görüldt\- foto.g-raf'nr alma""a teşebbüs etmış - mis ir. . inn sonra mf.!şkill~ta uğrıyacağı hak.. Ziledeki zelzele felaketzedeleri- ar J ffi f Ut.l(l, Belçika daf" bnt ry Jnrının n- ]l'rd!r. Bugün Belç:ka üzerinde ucar F~lemenk hUkiımeU, rndy? ıle b ' ındaki Pndişeler çoğalırıaktsdır. Bu- ne 200(1 parça g"yecek eş\•a ve 9500 _ 8 t f 1 • • h •1 d 
eııı !l"er"ne b t . emrı haber verirken bevnelmılel va . b b" b ü R t . . • •t •r• 1 ıncı •a 1 e e--

tiknnı.. u ay ·nrele:-in, sar'k ı~. km, dnfi toplarının ateş nden sakat z"yctin fevknldde vahim'le me · Uz 1 • ,un .;e e. ı, es .Y z _us ~yy::ıresının kilo yiyecek madde tevzi edilmiştir. miştir. Şimdiye kadar Finlandiyaya 
tt1dır etinde uz kla~tıklarını yazmak '· nrak · re inmiştir. Tayyarecinir., ne bu tedb:l'i aldığını bildirmiştir. "lllltemnclıyc-~ Fın ŞC'hırlerınl bombar- Yardım komitesine 2000 lira t~ - gönderilen paranın miktarı altı yUz 

. clerhnl bir takım fotograflarla kuğıt- Bu sabahki Alman resmi tebliğ:ııdt ~ımnn ctmcve başlnmMıdır. be .. riide bulunulmuş, Tokattan rln bin dolara baliğ olmuştur 
' y •• •• bir Felemenk tayyaresinin, Al:r•an ht1. Rus tnv~·areleri, bugün de başta fiOO !im gönd<>rilmiştir. Lo tlr : . 

N lHı yı ktıgı gorulrnUştür. Bunlnrm , d11dunu geçerek Alman topraklnrı il t-Ielsinki olduğu h::.lde lıir çok Fln şe- Yurddıı teberrü. h n ıı, 14 ~A.A) - Fınlfindıyaya uman Belçika istihkil.mlarının alı:ımış re • zerinde UÇ u{>-unu Ye bunun protest 'ılrlerini bombardıman etmi~lerdir n il k d k. 1 • er t~raftan .> ardımlar yapılmakta-
\& . . ~ h . dT. edileceği bild"rilmekte idi. ' ~ · ·~fi: ne 8 ar ızı ay umumı mer- rlır. Şımdi Irlanda 14.000 c yakm 
fi • sımlcrı oldugu ta mm c ı 1~ or. Brükscld"n nlıran haberlere •örr> :\foskovn, 14 (A.A.) - Leningrad 

1H'z:ııc nakdt teberru yekunu Qıhhiyc malzemesi gönderilmiştir 
. enemenc 0ğ U 1fihey,14 (Radyo) - Ho1landach Belt~ih.a hr;~nı~tdi b~ej Fele~en~-~~k~ ':lkeri mıntnka"lı erkanı harbiyesi ta- l.7i~2.605 liradır. Nodcz"yalı bir ziyaretçi Finlandiy~ 

- Ba t f bı.ıgun bir çok Alman casusları ya. ~<ı ın.n a ı>:.ı c ır ere muşa ı e.A • fından +.ablı·,; "dı"lmı"ştir.· urcltın her tarafında teberrü h::ı.- kızı~ha" idaresine 250 İn ı"lı"'7 lı"ru ı 
L ş ara ı 1 inci sahifede -

1 
• . d"l . . bırler almış, bütün mUdRfaa te~kilP ~"' e "" rrıretle devam etmektedir ı g • ş 

~Yunatta b l •• lannrnk te\ kıf e ı mıştır. ve teQ:satmı haı·ekete hazır httle ge 13 kununusanide Ukta ve Repol:ı · yollaını~tır. 
u unmustur · ~ · ' C:.:ivasta Y<'nf den kızıl aya 5000 R · 

- Sofyndaki ik~me~im b . : Par:s. 14 (Radyo) - Londradaıı tirmistir. <ıtiknmetiııde keşif kolları faaliyetleri ..... • .. . . . . p~:- Ö)':f:'r aJansının Cenevreden ha. 
~emle ket nra'!ındnki mu ' abnatl ı~ h" her veriliyor. P..elçika har kiye nazırı, bıı SA l)a, ımuştur. P-"troza"od-'k ı" t·."kametı"nde "a eş~ n te bcrru edılmıştır. Şımdıyc: her nldığınn göre: 
ıyi v k nase e erın .. · t - ı. • t u t d"l "' • "' k· dnr •eb >rril ı·ı kO t) 
de\'n e ı ·ı bir dostluk çerçeve . içinde .\lmrı nyaııın, Belçika iJe Hollnndll · I \'UP !yı . ue) an_n .a, m r?caa ~ ı e iyade baskınları <lr>vam etmektedir. ı :ı c <'t ı en .e~ya ye nu ı Mısır bnşvC'kili Ali Mahir paşa Mı-
tır. ınetmekte ~lduğunu go:;termiş - nı lQızın taarruz edeceği ve bu hil- t~d~!~ı;rın h~lıhazır 'n.:ı~·~tte .. ~ır <! '"areli berazhında keşif kolları faali- >ın cparçayn y~k elmı tir. 51rın Finldndiyaya mümkün oldutrıt 
. Hakkımda gö terilen sık : ._ ku 1 • ı. h t· k t'. 11\ _ 0-ı .klıge dcl.ılct etmt'dıgını so) lemı J partnda ımdlye kadar 16486 kadar "ardıma nmad ld ;ı:. il 
)ett<ın f ·k ı~ d . . ı sam mı me ıer n, uu u u a a ı mn ;.ı tir ti Ye bazı kısımlarda hafif topçu r '><lOOO kil . k . . "' e 0 Ucunu m -
Sofyndak~\ "ka a c rnütehnssıs oldum. rıat r ldıklarmdaıı derhal a;:keri ! :!•l- Fnkat Feleme"k arazi.sine bırakıl tc i olmuştur. Sovyet tav.vareleri ıı_a, ;ı lf o cr~a teberriı edıl . Jetler cemiyetine telgrafla bildirm!ş-
b 1 ı ı amet~mden çok m . . d" . n•ış. ~' erz. ondan 5697 lira ve mu - t" 
u unuyorum y ·t A' emnun J rlcre baş\ urdukları bıl ırılıyor. A- mıs ohm oı•ların kalın buz tab· kası hı ... uhtelif mıntakalarda demlryolları h" "k d . ır. 

de iki rneml k np ı ım1z görüşmeler- ı·h daılar, vaziyeti çok nazik göı-tl- llncle kaim· 'H ı::eh bMe. A!manlarn ı ve askeri hedefleri bombardıman et. ırn ::ıı ta: a. e .ya Amasya merkezı. J 
rne~ı l l .e .eti alilkalandıran tti•ün l Hollnndnya bir hUcumundnn endişe r ne gondcrılmıştır. apon kabı·neS\• .e ere ıkı hUkOmet' kt . } or nr. 1iştir 'r h · • zarlar ın no · aı nu - dilnırl\tcdir. · I'! errü yekunu Aclapnzarındn 
duf!un~~ug~r~~~~~ka.tı efkAr bu_1un - - lfol~inki..}4 (A.A.) -.!?ün ak;or Roma, Jı1 (A.A.) - Jurnalin gazı>. 5782_ lira, Akhisnrcia 6895 liraya yük . -Hm~ ~a:ufı 4 ilncü sahifede-
bende iı.-f hat l ... skbı dostum olan ve Kan ".lı d "'.11 ""H.'!ll'efl len l ili harp tcblıgınde bılc1 •sinin He1siııki~·c sureti mahsıısadıı '1C'lmıı:ıtfr. Boluclon Sivasa 1120 par- gırmemcsını kararlaştırmışlardır. 
t ol lrtınrı U}UnanBu) ", ~ _:ı ')d"w" (" . 
an btış\'ekili ve harici'-""e nnzırı Bı.ı:aKr~~- •' • rı 1·~ıııP/' ;_ı:e .. 'I.. d t t k :r f· "hıderdiği mtıhablrjne göre: ça !'"İYt'<'E'k ve örtiiner.ek eşya gönde- Tokyo, 14 (Radyo) - japonya baş-
ıe 1 ol • o- t ~ \. rP IX'r., rrll1 n mu a es H l · · "t · 1 · t"f d 1 · t · k"l" 1 b · nunvanofu ziyaretimden bilhassa mem a uyaT""Cherı al'y<'+lni i1<' ;hıuı Pd"len n".,bi bir si ma arın ıyı gı me>nml'n ısın:- r• mıo:ı ır. ve ı ı genern A e, kabınesinin istifa-

urn. J kul'et hil"üm flllrmüc;tür. Snrk C<'Plı ~en Sovyet tayyarE'leri Toukon Pori Ynrahlar: mı bu sabah imparatora vermiştir. 
k.;ı:.of~·~· 14 (Radyo) _ Başvekil Cepheye vardı/ar sin<~e d.~!'l~rııı .. ~n~:ru:ları ::_ıtır zay:at'. n sn ve Baasti sahilJerini lıombardı- D~in Knyserire .. iki tr~nı:, bir ku. Nocldenberj devam eden kabine buh. 
firi e lrnnof, bugün İtalyanın bura sc. Paris, 14 (Radvrı) _Kanada ordu- gerı ~u'-ktirlıı.nıu~ \e . ~~ş:nanın ~. rnn etmişlerdir. rr.ı ) :ıralı olmak uzere Erzıncnn zel- rnnı, bu sayede nihnyet bulmuştur. 

'l' ~arkı Talanoyu kabul etm:s \ "U kumnnd 111 i>Iak Nuton. bug·; 11 mn- tn: k. ıle 3 zırh.ı otomobıl ığtınnm ed Billuı <1a Toukunda si\•il ahaliden 7. le rnıntaknsından 140 vatandaş gel General A~e hükQmctine olan hu-
Urkıve h · · ~ e m .. +ır · k k" J J • t" Ü il ~ l k ·· tib' ol arıcıye vekAleti umumi kn re'!al Goı cııa uzun müddet konuşmuc; L a· "lü d h"l b t 1 ırço ·ımRe er ö müş, yaralanmış Vt '11. ır. ç agır o ma uzere 14 ya- sumet gOnden güne bilyümekte idi 

ı Numa M • a '~8 P"u n e sn ı 3 arya nr ""h" h h l 1 · t 1 d h 1 h t J •• L l • tı~ n • enemencioğlu ile \'ap _ ve Kanada orducıu için ayrılan yerleri l •rl-ı ı::!;üt eden an mnn kıtalnrım ,. ıu ım a arat usu e ge mış ir. ı n ı er a as nne ere, dıgcr feld ~ onc ra, 14 (Radyo) - Tokyodan 
\':;nı~Q~akereler hakkında malOmnt lgczm"Qtir. Kanada tayyarecileri bugf •·ki\lcc\'S ııolı"talarını mnvaffnk1yet Turkoıı postahanesinden gazete i. ketz('d<'1er ~~ h:ızı~lanm1ş Qlan .ev - \"erilen bir habere göre A\:>e knbfnesi-

§llr. cepheye ,., !lıl olmuş ardır. J O._, •p telefon etmekte olan muhabir blle tere ::erleştı.rılmış, ıstfrahat ve ihtı _ nin düşmeslııin başlıca sebebi, Çinde-

Kiııtil rpa~ < ınenıas# 
lllllQEBDEBE.. TANTANA ... iI-ITIŞAM . . ~ 

...... 'Ve mevzu itibariyle diinyanı~ en biivük filtni 

Çılğın, 
llBakire' 
Filmini tak
dim edecek. 

Başrollerde: 

VICTOR 
FRANCE~ 

ANNl 
DUCAV 

~YRICA YAGMURDAN KAÇARKEN 
~ · Il'!!ar: 2=:;0 "'::'4 ltom diai ile MP.tro jurnal ve renkli Miki 

· -6 C--8, 5 C n ı.rt ,.. "'.ızar 12 de başlar. 

J J\ ' n. inanın bir kısmına isabet eden Sovyet yaçlnrı te~ı~ edilmiştir. VnU, feli'l . ki vaziyetin daha kolay ve ve seri şe-

BEHÇF T UZ om basının infilnkı üzerine muhave- kelzcdelerı l~~rsyonda bizzat knr _ k!lde halli için ku\•vetli bir kabine teş • 
.::.... eyi kesmek mecburiyetinde kalmıştır. ~ılay:lrnk nakılleri ·ıe yerleştirilml'.'- kili istenmesidir. 

He.ısta/ık/arı l_.n.ac~i~in mel'kezinde Sovyet tayya- l~ri~de, Afstlrııhatlerinin temininde Şfnıall Çindc harp etmekte olan jn-
elerınm bombalan gara ve Finlandi. bılfııl ~lakadnr olmuştur. pon orduları baş kumandanlık! blr teb 
rnnmın en kuv,·etli radyo istasyonunıı RuC!ıın de 77 felaketzedenin gd _ liğ neşretmiştir. 

:ocuk • 
lt1ü eh.ıssısı 

·ııabet ederek mllhim hasarata sebe- nıt"si beklenmektedir. Bu tebli~de, Çindeki bazı menfnat-
Hnstalannı 11.30 dan birf' kada· bivet vermiştir. Radyo ista!>yonu nn- M~raşla: tar için Amerikayı, japonyanın ale. _ 

~l'!:)'ier soka~ındc. Ahenk matbaa3 cnk bir kaç gün sonra neşriyata rlevnm Dun M_nraşa yeniden 90 felaketze- hine tahrik edecek hiç bir seoop m~v-
..... , .. ~ .. lı-nhıı' "~P.,. edebiler<>ktir. de i{elnı ş, milli komite tarafından eud olmadığına, jnponya _ Amerika 

EL 1-I A M R A s·nemasında 
Bııgiin !Jil::6lliğine doyamıvacaiiınız şaheser bir film 

Düşman Çocukları 
Tabii renkli Fransızca sözltt 

Başrollerde: LORETTA YOUNG - R1CIIARD GRENES 
Foks jurnaida: Cenubi Amerika sularında vukua gelen ingiltere - Al

manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlısının ağır yaralı ola. 
rak Montevideo limanına girişi ve amirahn önünde yapılan cenaze töreni 
vesaire ... 

Seanslar: Her gün: 2--3.30-5,30-7.80-9.30 da .. 
Cumartesi ve Paznr günleri 11 ucuz halk matinesi 

h1~z~rlı.nan .. evleı:e yerle tirilmi~tir. ticaret anlaşma ınm uzntılması iç!n 
\alı, ht-r gun felaketzedelerin sak:n çalışıldığı, bu muahedenin tcmdidiııe 
~ult.mdukln.rı c:·ıerl ziyaret ederek muvaffakıyet temin edilemfyecek 0 _ 

l .ıırtta~lann lstırahat \•e ihtiyaçla - hırsa, japonynmn malzeme tcdnrı"kı"n. 
rıvle \":ıkınd !Ak d ""t)~ • • an n a a ar olmnkhıdır. de çok zorluklarla karşılaşacağı bildi. 

gretmenlerden milrekken hir1rilm<'ktedir. 
a 

R3şid Rıza - E. Sadi TekTiy~trosu 
Tay yar"> SineM c:ındo 

-

Ru ırece •naf ;'l de 

ALEV 
3 PERDE 



... 
a 

2!>5 
6 

2 
3 

1" 

14 
2 

2 
s 
1 
'j' 

' 
2 

çi
a-

• 
h al-

ş 

u Ya 

me· 

Fer-

i 
ikası 

ak 

rı 

ın to 

çet Ü 

ilim v 

tu 

omite 

jtının 

ı mem 

emur 

arkad 

n Gün• 

utanh 
, erba 

~i öğ 
tııhde -
11 

lun 
• ar 

ir. 
su•'i) -
ya yirr 
r. Ba nu 
hyor . D 
e avni ş 
tedir. 
adyo) 

e vardı 
ar a"k kı~ 
hı\ştir. 
vola çıl 
~. 5 (R 

l7.edeleri 
ikada t ı 
etmiş, f 

(Hu•u•i 
;;akik 
ıt~ı na 

tir. )till 
alle n a 

cıektubu 
5 (HU•U 

Romen n'. 
rnrim, bı 
llerden n 
e i kur 
z Romen 
arketmiş 
. K< ent 
aatla ;a 

11 Kinuaoani 1940 Pa_...f 

-•••i---••--•••••••••...,•••••• ,. _.,....,. .... ., • ..., •• ,.,.,. .. ,..,,. ,. ,.,.,.,. n ••-• • • •- •••04'• •...,• ••••--••~ u •• •• • •••• 

!lzmir Levazım ,4.miriiği ::>.:ıt ı .1 Atma 
~ Kon1isyon~ ilanları 

Elektri ,. makinisti aranıyor 

S3tılık yağ kaza. 
nı ve prese 

- Metallum 
AMPÜLLERl 

lznıir lt ·az11n 11J:ı1rliijl sr:tın alnıa konıisyonundan: 

Topçu birlPder n<lek" dt·kt.rik c:hazbrnı<la kullanılmak üzere elektirik 
mııkinistlerine ihtiyaç nrılır. Yuksek ücret verilecektir. İstekli olanla
rın ellerindeki VC"aik ile birlikte )tst. ~l\·. ikinci şubesine müracaatları. 

22 24 26 28 :\O 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

l•mir levazım lı:ı;rli{ıi wtın alma komi..•yonundan : 
1 - İzmir Mst. l\Iv. ihtiyacı için (1000) adet ağır sahra kablo dolabı 

300) adet kablo askı tertibatı (a7) adet direk mahmuzu (10) a
det emniyet kemeri (23) takım portetif merdiven pazarlı' la sa
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 18-1.940 ikincikanun-940 perşembe günü saat onda iz· 
mirde kışlada izmir J..-.-azım amirliği satın alma komisyonllnda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tıı•arı (15611) liradır. 

.( - Temina•ı rr.··•·:ı!:':a•c nl·,•r. · (2:· '.!\ J"radır. 

5 - Şartname ve nüm•ınesi her •ün kom yonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında ka;·ıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetinıledirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona milra-
caatları. 11 15 113 

Kapalı Z! rf usııli .e ilan 
T. C. l'.~uj-l.a Vi!ciyet i Beden ter-

biyesi bölg 0 baş ~an 1ığından: 
1 - YııpılacPk iş: )foğln spor sııhnsının imla ve derenaj ameliyatı 

2 - Bu :şin keşif bedeli 11445 lira 56 kuruştur . 

3 - B•1 inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Kapalı zarf nsulü ile eksiltme şartnamesi 
C - Metraj cedveli 

• D - Takip c~dvdi 
E - Hususi ve fenni şartname 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

İstekliler bu i!'e ait evrakı Muğla beden terbiyesi bölge baş
kanlığırn Tl'ürrcaat ederek görebilirler. 

4 - Eksiltm~ 27-1-9&0 rumar•esi günü )!tıfıla Halkevinde saat on bir
de beden terb yesi ölge başkanlığı makamında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temi:>nt 858 lira 42 kuruoıtur. 
6 - İsteklilerin ek•iltmrye girebilmeleri için ihaleden sekiz gün ev

vel resmen milracaa•!a vilayet makamınılan alacağı ehliyet ve
sikası ile bu sene için ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair 
vesikayı ib~az edeceklerdir. 

7 Teklif nıekwo arı yuıcarıc~q dörc'iincU maddede yazı lı saattan 
bir 3aat evve!ir.e kachr Mı;ğla beden terb:yesi bölge başkan-
lığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar dörödilncü maddede yazı lı 
saata kadar gelmiş bulunması ve dış zarfın milhür mumu ile ka
patılmış olması lazımdır. Po•tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

12 15 18 22 

Bodruın be ediyesinden 
E:ektr i.~ tesisatı icin mteahhit • 

aranıvor 
Bodrum beled iyea\nin (31095 ) lirn (80) kuruş bedeli keı:fli elek 

ırik tea i aatı kapalı zarf m ul"yl., ve 45 gc.ı ınüddetle müna kasaya ko
nubnuıtur. ihale 5/ {'-'bat/940 tarihirde pazarteai günü aaat 15 te 
Bodrum be le d '.ye t!nci.;meninde yap1lacaktır. Z a rflar _ihale g ünü saat 
14 de kadar kabul e.-'"lir. Talipler r>•CİP ve şartnamelerin i 150 kuruş 
bedel mukabilinde Bc.-irum beled iyes:nden alırlar. 7 11 15 52/ 62 

Istar bu 
Nişrnt~~t!l~a Eın'ak ~oı·:ıfın:n 210 metrelik kısmının parke olarak 

! nşaası kapalı zarf ck>i'tmesine konulmuştur. İhale 2211/940 pazartesi 
~ün(' saat on beşte istanl•ul bcledıyes: daimi encilmeninde yapılacaktır. 

Mıı'ıa>nmen bedeli 22237 lira 70 kuruş ve ilk teminat miktarı 1669 
lira 33 kı'ruştuur. Şıırtnume 5ô kuruş mukabilinde fen i !eri müdürlü -
jıilnden a'ın:.bi'ir. 'l"aiiplerin 'haleden sekiz gün evvel fen işleri müdilr
I üğüne müracaııtk nlac:ık~ı.rı fonri ehliyet vesikaları ve ilk teminat mak. 
buz veya m~l<tuplar. ile 24!JO numaralı kanuna göre hazırlıyacakla rı ka
palı zarflarını ;h?.!P g'in•: saL.t t•P dörrle kadar 'stanbul belediyesi daimi 
encilınenine \'~rmded. 8 11 15 20 45 50 

Germ c diyer e ıshğinden: 
1 - Kasabamızın fenni ele]<• rik tesisatı şartname ve keşfi mucibin· 

ce kapalı zarf usuliy'.e eksiJtmcye konmuştur. 
2 - Kt~if bedeli (23901) Jirıı (50) kuruş olup muvakkat teminat 

1942 lira 61 kuruştur. 
3 - Eksiltme 13- şubat . 940 salı gilnü sr.rt 16 da Germencikte bele-

diye binasında ve bckd n ilme · ı zıır nda yapılacHktır. 
4 - Şnr'name, p'ii.n, \'e •. < J ra mu\.ıtilinde Germen-

cik belediye mıha,~& ".! u ı r \' r • "ne ıröoderilir. 
6 - İsteklilerin mühüriil te lıf r- k+up arııı kan ·nl vesaikiyle birlik· 

te yüzde 7 buçuk gilvennıe par0 sı ma uzu \-eya banka teminat 
mektubunu ihtirn ed c k !;~palı zarf.<mn ihale Matinden bir sa
a t evveline kad:ır (saat -15- e kadar) belediye riyasetine mak
buz mukabili tesl'm edilmiş ve gönderilmiş bulunması J;\zımdı r. 

'l'. No. 
153 

A. S. :N'o. 

4~G7 lG 28 15 28 

Kapların 
Adet N•vi 

5 sandık 
)farka 

A.)I.G.B 
A.1.N.O 

B. 4174 
6 10 

Kıymeti 
No. Lira Kr . 

1285 00 

Beheridörderbin kiloluk ve ik'sPr 
ç~şmeli üç adet yağ kazanı ile zey
tin_vağı, pamuk vesaıre nebati yıığ. 
]ara elverişli son sstem çifte kovan
lı bir çelik prese pomparyasiyle maa 
teferruat hep birden veya ayrı ayrı 
satı lıktır. Taliplerin Çankırı çarşı
sında yağ simsarı Bay Namip mtı · 
ra.ıactları. D. 15 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

Ma T~vlfök 
1'aze, temiz, ucuz B A },. KENT 

I aç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak Büyük Salepçioğlu ha

nı karşısında. 

Peştema'cı lar No. 73 

Telefon 3332 

METALLU M 

Devlet demiryot!arı 8 ci işletme ko
misyonundan: -

KI~ALIK DÜKKAN 
İzmir • Kemeri Kağıthane caddesinde idaremize ait 25 B harita ve 

16 i l kapı No. hı dükkan üç sene müddetle kiraya verilr,_ck üzere açık ar
tırınayP çıkarılmıştır. İhalesi 2!>-1-940 gilnü saat on beşte Alşancakta iş· 
!etme bınıısın-•a komisyonumuzca yapılacaktır. Muhammen bedel 540 lira 
olup istekliler•n 40,50 liral•k muvakkat teminat makbuzları ile muayyen 
vaktinde komisyona gelmeleri Jilzımddır. 12 ı s· 17 19 127 

Şartnamesi i~letme kaleminde giJrilit:bi!ir. 

Askeri f abrıka 'ar uı lUm müaür
lüğü merkez satına!ma komis} o
nundan: 
500 kilodan aşağı olmamak üzere 
30 tona kadar baLır hurdası satın 

alınac ,k. 
Askeri fabrikalar umum müdilrlügü merkez satın alma komisyonun. 

ca 32 .ı sayılı kanun mucibince Kırıkkale istasyonunda vagon dahilinde 
tesl'm şartiyle 500 kilodan ~şağı olmamak üzere otuz tona kadar bakır 
hurdası satın alınacaktır . i\Iuhreı; istasyon larında vagon dahilinde beher 
tonuna 285 lira 85 kuruş fiyat tesbit edilmişt:r . Bu fiyata mahreç istas· 
y-0nlardan Kırıkkaleye kadlir şimendifer nakliye ücret i olmak üzere 
devlet demiryo!larınca b(:her ton için kilometre başına alınacak bir kuruş 
ibraz edilecek nsaika müsteniden ayrıca zam edilecektir. Şartname be
delsiz olarak mezkur komisyondan verilir. 

Taliplerin teklif edecekleri h u rdanın yilzde 7,5 nisbetinde teminat
ları ile şıırtnameyi kabul ettiklerine da ·r kayıt ve saruhatı havi t eklif 
ır.ektuplarını Sl Ll 940 çar" mba g• nil akşamına kadar komisyona ver-
r .. eleri. J 5 17 19 26 120 

M. M. V. Deniz levazım 
alwa komisronun -lan: 

sa tıtı 

1 - Tahmin edilen !;edeli 25028 Era olan 20 bin kilo sadeyağının 
16 ikinci kanun 9t0 tı. r ih ine raslıyan salı günü saat on birde 
paz.,rlık ek•iltmesi ya)Jılacaktır. 

2 - l ik tenıônat ı 1877 lira Hı kuruş olup 125 kuruş bedel mukabi -
'inde her gün komi•)•ondan alınab:li r. 

3 - istekliler in 2490 '"yılı kanunda yazılı vesikaları ile birlikte 
belli gün ve snntta Kıısımpaşada bulunan komisyona milraca-
tları. 315/157 

Deııiz:i 
ninden: 

daimi encüm~-

Denizli viliiye tine ait mü1ga imalathanede mevcud demir alat ve ede . 
vat 24.1-1940 çıırşamba günü Denizli vilaeyiti daimi encümenincle ı.çık 
artırma suretiyle satılacaktır. Eşyanın nelerden ibaret olduğunu öğren
mek i•tiyenlerin izmi r ve Denizli encümen kalemlerine müracaat etme-
leri ilan olunur. 7- 11-15 

lzmir vaK ftar müclür.tÜğ .. nden: 
Lira Cinsi No. Mcvk;i Vakfı 

48 k ahve 499/8J Halil Rifat paşa ca ddesi Nuri kamer 
24 baraka 500/1 15 Halil Rifat pa, a caddesi Nuri kamer 

Yuka;·ıd a yazıl • akara! 31 /5/940 tP.rihine kadar kiraya verilmek 
üzere müzayedeye çıka<ılmırt ır. lhalc•i 16/1/940 salı günü saat on
dadır. istekli olanların vakıflar idart,.ine müracaatları 7 11 15 70 

Eşyanın cinsi 
İpekli P . mensucat 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
d ir"nci sınıf dahili has· 

ta lı k · ar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

147 
150 
152 

19 
1 

17 

demet A.Y.)1. ~1 
~uval Biraka 
aded E.L.1.N 

150 00 
30 00 

940 000 
59 050 

Galvanizli demi r lamarimı 
Çiy kahve Hastal arın ı sa bahtan itibaren 

8673 
ve gece va kti kabul v~ muayene 
eder. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mutammaları 

BAYLAR 
~çin palto, perdeaü ve iyi e Jb;se 
ve bayanlar İçin a if ır mantoları 

İJ::R 4Hi r,tJ 
KARAKAŞTA 

V. F. Henr i Van Derz' 
VAPURLARIN HAREKET LlsT&SI 

American Eksport Linea, ine. • 
ı Nevyork 

1 

Nevyor-k için 
Eksilora vapuru 14 2 inci kbutı' 

doğr:.ı bekleniyor. 
1 Fkschester vapuru 21 2 inci k&nıı• 
na doğru bekleniyor. 
Servic .. Marit ime P..ownain Buca~ 

1 

Köstence için : 
Bucureşti vapuru 10 2 inci kll.nuıı• 

doğru bekleniyor. 

1 

Alba julia vapuru 13 2 inci kanun• 
doğru bekleniyor. 

1 Atid Navifah"nn Company • Haifa 
Beyrut , Hayfa, İskenderire ve Port 
s, 't icin: 

Atid vapuru 16 2 inci kanunda beJı. 
!eniyor. 

1 Vapurıann isim 'l'e ta~ihlerl iıalı• 
kınd a h iç bir taahhild alınma:ıı. 

TELEFON : 2007 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atat'' rk caddes· Rees bin ası 
Tel. '.' 143 

Lo~ .ra ,.e Liverpol hatl arı !çili 
• iyasanın ihtiyacın a g!Sre vaııurlart' 
n.ız Sdfer yap~t·akl~·drr 

Eksi Şahap 

Bulursunı;.z: 

ODUNPAZARI No. 12 __ ı 

B"s1ır memelerini gi· 
-/erir. Kuvveti, erkek · 
l;ği, iştihoyı arttırır 
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AL~ANt A A ~ 

lataayonu Karsısında Yeni Açılan o ~ _L :::; 
~'!!" ~ 

E~; E 1 
Husu· i H t •h3nesi 

SAHiBi 

~ :::; 
Husu~i f~l}Stanesi ~ 

R ~ 

Do '.;. t...1r Op~ratör 
lz.'nir,.ı,!sancak ~ 

19~9 ~ 
ADİL 

• BiR 
İzm!rin •·n büyük ihtiyaçlarından bir ine teka bül etmek üzere 

hHzırlanan ve her tür:ü fenni tekf•müıat. konforü ve k:ı l or:fer, ront
ken ve elektirik tec'a,·i!eri) le mıi.ehhez olan EGE hm hust .. r.esi 
Al•ancak istasyon k:tr~ı•ında açılmıştır . 

Her şubey~ aid ha>1tal"r kabu ve mütehassısları tarafından te
davi edilir. 

:::;;: ::;:::; :::;;: ::;:::; :::;;: ;:::;; 
~ ;:::;; 
~ 
~ ;:::;; ::;:::; 
:::;ı 
:::;ı 
:::;ı ::.:;: 
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- M üessesede he - Z'lm an Doktor bulunur. ~ 
~ 

F ia t1a r iki liradan başl:tr. ~ 
FAKIR H AS7',li,AR !Ç!N HEI'.GCN SABAHLAHI MUJI- ~ 

= TT::dP /:iL'BELBl~E Al D POLf[(J,/N IK DE Y APILACAl\TIR~ 
1 ELEFON 2918 ~ 
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~ , 

i Z /111 İ R ~ = ~ 
PAMUK MENSUCi\ T 1 

Tür Anonim Şir '·eti ~ 
I • . . ~ = Şirketin Merkez ve hıbrıkası; l zmırde Halkapınardaır ~ = . ~ 

· Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş , Değirmen, Geyik ~ 
ve Leylak markalarını havı her nev\ Kabot Bezi ima l eylemekte ~ 

84 100 15 00 41n 000 Çinko galrnnizli saç levha 
152 2 kutu Ş.B.)1. 12: 17 20 00 54 000 Tuvalet kağıdı 
148 33 parça 99 00 21 160 Sun'i ipek mensucat 

S t -- olup malları Avrup:rn·rı .ıy ni tip mensucatına faik tir . ~ 

lımi rde hükG~et1 k!n ~ğı karş ı sında T e-lefo - No. 2211 ve 3079 1 149 Mersin 31 parça 75 00 f\5 000 Valete deri 
Yukarıda müfrerlntı yazılı esy:ılnr 31/l 1940 çarşamba günü saat onda açık artırma suretiyle (dahile satı

lacaktır.) Bu müzayedeye iş "rak edecekler !':!9 mali yılına ait unvan tezkesini hnm:ı olmak \'e .viizc!P 
7.5 hesab!le pey akç .. sı vermek 11.zımclır. )fiizayede ithalat gümrüğü ya n ınrlaki levazım satış •ervi-<i hiıııısıııda 
y ap ılacııktır. Alıcı:arın muayyen gün ve saatta komisyona müracııatlu rı ilan çlunur. 112 -

' -, 

llfolla zacle hanının 4 1 hisse,; acele To~ crr rıf "~ -:ı.~1• •• ~ ... Vl"~ ? 'z~. 1• f ~ satı!atak' ır. TaF·ı!eri birinci k:ıtt.ı _ f~ ~ \ ıı ~ 
b ·~·an [<~mineye müracaatları. . D. 2 IJf.:ı\ ...._ ~ 

" 


