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Leningrad. 1 (R ·lyo) - f'.O\· 

yet askerı maKEmatınııı bı.guııkü 
teblıği: 

DUn cephelerde fevkaliid~ 1ı;r 

hildi•e O'mamıstır . 

He isin ki, 1 (Radyo) - Fin 
hilkfimeti, F'n ah'lle•in bnm
ba•dıman edecek t.ıvy:ırelPr·n 

Tnllin Jrmanırdn lıu!unma.•ını · 
&tonya hüklimet; nezdinde pro
te•to e'm'~t'r. F• J:'.irdiyajl Snv
yet hava Uslerin', E<tonya top -
r:ıklarında bulunm oı müna•Pıı -
fyle ikinc· bir prote !.o rıota ı da 
göndermi•lir. 

Helsink ' 1 <R:ı ) o) - 1 / R rn 
tayyare<' dUn gPce seh!r Cz rin, 
~e'rni, ve ay ··ır• d t fadP 
lle •elır·n ll'tıhtel'f yerler'n: bom 
bnrdır·~n e nıi•tir 

Bom sr.;ımar Lir buç k "<11\t 

d e\•tını etm·it'r 
ııı He'•i'lki, 1 !R1'1vo\ T<"ıı-

liind'\"a ord "'' b.ı•l-nnı<ınıl nı 
V mareıııal rn"nPrl1 '9.,•nı. F~n orll -
ki suna h·tabe!' b:r be\·nnnııme ne"-
dE rPtın·~ VP Q!rn(li,·p k-:.c1~r .J?'"~tPr-

m. 
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diğ" kal1rn~laf'h}-l;rrdn:rı d '\,r.ı,·ı 
t e~rkkli,.den cı:nnr~ ,·2ral1l'lr1 te -
d aYİ jrin af.e'! ha+t 'l"!dO rin 1n ~ -
k Pn d ~men k rı::unu i1 iilen ı·"' 

F in kar{ı-,,·nın i im 1 rin S':l)~rı ile 
anl"·,tır. 

H•lsinki, 1 (R::t<ll o) - l·kıın
a;na,·va yyıpm 1 eket 1 eri"' len irf"n
lne 1ı·ncn güni!lrn k t '•r•"ın bi· 
k"" ı lıug• n l ıt"acla gel si. k n
d ·ter:ne RP ·cr'e• ]' nata]ar İk
r am ed'lm ' ş t zahiirat y,1pı'mış
tı r. 

Fel•'rık' 1 llhıl,·o \ - p..,, 
ta.',. r 1er ' ln bı; ıi., CPT hel~r -
de frın .. ,•r-t ..,. f- .. mi~. s h"r1P"":-

1.1of!'l)!lrf' mnrı Ptnı ,. }rR,_b,.. 
r : -1•-ı•pt;.ıc' "'"Pir c:ıo,.,. t ta\'''I\ -
r r l p ... -.,;n ' 1 'h 11 1- n ıl pr-s 

l'."' ".lrl 1 4"~ l m' rı flori Jnıcı -
T!' rr 

(ANADOLU) 1 Kanun.ani 1940 PA;&ARTi 

• ce y ır f evkaltidelik yoktur! 
• e sinki yi bom ardıman etti •• avv u 

bir hastahaneye de bombalar düştü 
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Sivas' ta 4 günde 43 şiddetli ~00,000 Lirayı Kazananlar, Istanbul 
ile Bartın, Bergama, Kastanionuda •• 

İstanlıul, 31 (Telefonla) - Yılba- 600 000 L• 
şı piyangosu, bu gece saat 20,30 da ' ıra sarsıntı · hissedilmiştir Asri sınemada kalabalık halk önUn-
dc çekilmiştir. Kazanan numaralar 11325 No. [u bilete 
şunlardır: diişmüşiür 

mından ıo bin lira teberruda bulu -
nulmuştur. 

A'}·niyat teberruatı da mühimdir. 
Bir günde felaket zedeler için ve

rilen yi)·e~ek, giyecek ve örtUlecek 
şeylerin sayısı on b in lere balii ol -
maktadır. 

Ekser vilayet ve kazalarda memur 
ve müstnhdemler k! nunusani maaş
larının yüzde 6 - 15 ni:;betinde tt:ber
ru taahhdünda bulunmuşlardır. 
-Devamı 5 inci sahifede -

Felaketzede 
1 ane Listesi 

Lira Kr. 

Dünkü yekun 
Ki.mil Nitli 
Bitpuarh A,bdullali 

19153 89t 
50 

Pekdemir 
Dr. Me~duh Say 
Kemal Ki.mil Aktaı 
Belçika konsolosu · 

İbrahim usta ve eti 
Necip ve aileıi 
Örnek köy okulu 

öirencileri 
Yunan konsolosu 
Alalof Novaro 
İzak ve Kohen 

Halit Onaran 
Dr. Cahit Sağır dilsiz 

mektebi müdürü 

5 
25 
25 
20 
25 
10 

4 17 
20 
10 
so 
20 

50 
· Şekerciler namına Hakkı 

ve Mustafa eliyle 164 
g;gortacı Hüber jüdiai 15 
Şamlı Şükry\i ve 

Kral Karolun 
Orduya beyannamesi 

300,000 Lirayı 
282 26 No. lu bilet 
Kazanmıştır 

200,000 Lirayı · 
12,922 No. lu Bilet 

Kazanmıştır 
100)000 lirayı 

30725 numal'a kazanmııtır. 
50,000 lira 

35847 v e 11711 numaralara dUt• 
müt tür. 

30,000 lira kazananlar 
15119 31602 35339 24789 

Numarala ra isabet etmittir. ~ 

Kral Karo] 
Bükreş, 31 (Radyo) - Xoel '{n -

ı: ilntı Macar hududunda geçirmicı o
lı.n Romanya kralı, yılbaşı güni\nü 
Köstencede Romen denizcileri :ıra

unda geçirecektir. Haşmetlfi kral 
F.arol, yeni sene münasebetivle k ara 

w ' 

deniz ve ha,•a kuvvetlerine birer be-
yanname neşretmiştir. Kral, bey~nı
namede diyor ki: 

«Btıgünkii yılbaşında hududlnrı
ınızın müdafii olan sizleri diisünü
yorum. :\Iilli imanın bekçiliğin'"i \'a
pan sizler. millet i~tikbalinin em~i -
?et ini. !1rtmyor~unuz. Bir çok sınıf
ları sılnh altında tuttuğumuz bugün
l!e azami şekıl de kuvvetli bulunuvo
ru z. Bugün taşıdığınız şerefli ü~ i -
formayı vaktiyle cedleriniz taşıyor -
lardı.> 

20,000 lira kazananlar 
15138 24503 22959 33484 
25740 7734 1 325~ 2956S 
38900 37337 numar alara j s&• 

Let etmiştir. 
10,000 lira kazananlar 

33601 35273 35627 14336 
7501 1997 3103 9102 

14098 5228 14021 540S 
26822 ]2603 36758 30482 
1144 31193 21224 5268 

5000 lira kazananlar 
588 22496 35196 30278 5458 

18125 26266 6492 37742 37497 
7848 17167 8287 37156 3414 

24649 21 768 14104 9060 21480 
24817 28936 37644 262 9381 
14546 34585 13243 7492 20357 
19526 10234 18767 23700 3956 
38667 31406 8613 6006 24880 

2000 lira kazananlar 
2402 4464 38668 1440 1012 

24935 36176 24 132 5348 22657 
27378 31132 32094 ~2441 28841 

- Deumı S inci aahifede -

RUSYA 
Almanyaya fazla yar

dım edemez 

Manisa, Muğla, İzmit, 
Bir Çok Yerler 

Bursa Ve Amasya' da 
Sular Altındadır 

Anadolu 
Kupası 

Altay-Üçok bugün 
oynıyacaklar 

Altay ve Üçok tak1mlar1, haı:n -
'fıtı felfıke~zedcl~.re tah :,;ı edile'l ku

a maçı içın bugun ~aat 14,30 da Al
p _ Devamı 3 n cü Sahifede -

. . Manisadan bir görünü~ 

k 
.. :\I1 an_ısa ovası ıl e Menemenin '!)azı rnizdeki nliikadarlara gelen bir teJ 

·oy er nde su b ·k b' f ı ~ k , ·. a s mı ır c a ·et ha- gı ı.fta acele kayık i-.t.:nmistir. Ma 
ı.n• almıstır · ı k ' ·· .. '" ·. . • . nı~a ova. ınc a ·ı ko~ ı~r. su al tın<\ 

Dun .1anısa vılayetındcn ehri _ -Devamı 2 nci Sahifede -
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arne ... ılebe Velilerine-Not - BAHRi SAVCI 
ctnaRt notlarını b.ldıren not karneleri 

b - biri·.Ya artık alııılmağa başlanmış, bir acınm. 
Orta tahsil ta.le ~s~nev,.1prizlj bir ıstırap ile bu karnelet i im7ahya

clağıtı1dı. Birçok t; e e "'ok izahlar ve tefsirler dudaklardan döküle
ınütevckkil sı:ı:ısı 1 c ~P ettiği nc·ıklı manzaranın kabahatı gene, ekse
ce.klardır. Artık g_s~ müeı.sP-6c!crine yüklenecek!.. 
cek, kırık not~~TOktayı münaka§a etmek istemiyoruz. Çünkii hemen 
riya olduğu lla fikrini söylemekle ve söz adeta., fikir kJymetini kay-

Biz bur.r.ı dü mektedir. Biz burada taleb velilnri ile konu,mak 
herkes 'e soruyoruz: Bu mekiep davasında talebede veUler;rıin ro
bed"" unutuluyor vo Pv ite mc 1-h:p arasındaki münaacbc• bağları 
i,.de neden lnyıkiyle durulmuyor? 
\.'et siz talebe velileri! ..• Çok defo haklı bir duygu ile derd v-ınmak

.s ve çocuğunuzun not kornesi önünde nefesiniz tıkanarak dehşet da
kikaları yaşamaktatmız. 

Fakat kendinizin, cocugunuza kar~ı olan vazife ve alaka münasebe
tinizi düşündür.üz mü? K~ndınizi mcınhk ve iç vicdanınız n r.ıuvacehe
ainde bir mesuliyet muhaln·mesıne cektiniz mi? Hayır mı? Öyle ise ço
cuğunuzun , her nasılsa c<linebileceği bir kafa ve ruh muhtevasından 
bir damla fazlasını ıstemek hakkına dn sahip değilsiniz. 

Siz çocuğun yetişmesinde hissenizE' düşen murakabe ve ammP. disin
Jinine yardım ctmeğe mecbursunuz. Şu kocaman hakikati bir an bil~ 
unutma?ınız. 

iyi bir yeti§tİrme cihazı bile mekteple ev arasında, sizin gayreti
nizle ve sizin tarafınızdan hir alaka VE' tesir münasebeti kurama.mışııa , 
aizin elinize not karnesi ancak bir fncia ile dolu bir düşük aevi~re bm1kır. 

Skolastik maarif sisteminin iliklerimize itlettiii §U «~ti sAnİn 
kemiği benim> düsturunun yeni hayat önünde paydos ettiği dakika 
çoktan geçmiftir. 

Bu düstur, çocuğunuzu mektebe teslim ettiğiniz dakikada sizin bü
tün meauliyet yüklerinizi bir sihirbaz marifeti ile omuzlarınızdan a.!ıve
ren, yaman fakat korkunç bir zihniyetin pifmanlıklara gebe menfur 
bir mirasıdır. 

Evet celi senin kemiği benim» sözünü söylerken artık çocuğunuza 
kartı son vazifenizi yoptığınıza İnanıyorsunuz. Bundan sonra cmunla 
mektep uğraşacaktır. Eğer o <adam» olmazsa, kabahat,, onu ll'f"tine 
varıncaya kadar teslim ettiğiniz milessesenindir. Burada ahin rolü -
nüz, sözde haklı bir öfke ile kafa tutmanın adi zevkini tatml\khr. 

Hayır efendim, hayır!. Artik <:P.lİ senin kemiği benimJt düshtt'UnA. 
modern cetni}etimizin mudil terbiye nizamlarında yer yoldur. Ç()cU• 
iun, etine de, kemiğine de, ruhuna da, ahlakına vicdanına da ınck
teple beraber ortakııın !.. 

Bu demektir ki; çoı:uf,un fizik ve moral bünyesinin inşasıntla, ka • 
rekter kumaıının girift ağlar•nın örülmeainde senin de payın, v:ızifE'n, 
rnesuliyetin vardır. 

Mektebin yetiştirme muhiti içinde billurlatan telkin ve öğretme 
havası, c;ocuk evden İ<;eri gİrİnc .. da.ğıhraa ne olur bilivo"' rnnımn? .. 
Evvela ev ve mektep nizamları içindP. bocalıyan bir tereddüt • Sonra: 
çocuğu kötü meyelanlarınm bozgununa ulatbran bir maddi ve maı1e
vi kı.-metler inhilt\ki . 
Bırakalım devlet baba kendi mesuliyetini dütünıün, nizamım. sis

temini, teıkilatmı kursun '~ya lnkcmmül ettirsin. Muallim bu umn'TIİ 
nizamın içindr. kend: f~rdi mf;"f.l.llİyetinin vicdan icaplarına uysun. Fa
kat aen sen de ~urma ! .. Çocul!un evdeki vaziyeti ile1 bu vaz!y~tİ'1 
~ektebin telkin ve yetiıtirme disiplinine olan İntibakındaki üstün va-
Rİf eni idrak pt ••• • ... • • • • 

Sen bu rolünü ifa etmezsen bır evlad kaybedersın cemıvet ıs .. hır 
vatanda,!. .• Onun bu kayıptaki M>syal ıstırabı senin fer-ıi 3r:ndan 
hicde aıağı kalmaz. Çünkü bu cemiyet o ferdi kıymetlerin sosyal ye-

kunundan ibal'ettir. 

Alman yanın 
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Mem ekette Seylcip 1 s u 1 
Üçok, Alfayı 

3-1 yendi İzmit, Bursa Ve Amasya'da 
Yerler Sular Altındadır 
Menemen - Bergama. şosesi üze - bir kısmını da sular basmıştır. Bursa Demirspor da Yaman

rinde ve büyllk köprü iizcrinde au - ovası su istilasına maruz kalmıştır., /ara karşı ayni neti
lar, bir kilometre saha dcıhil:ndeki Ankara - İstanbul telefonu da işle -

Manisa, Muğla, 
Bir Çok 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
kaldıklarından bu köyler ahalis; ka
y.klarla kurtarılacaklardır. TahTYJin 
cclildiğine göre bazı köylerde ho:ılk, 
!'iV baskınından evlerin ve ağaçl:ırın 
üzer.ne iltica etmiştir. Fr.kat havnlar 
çok soğuk olduğu ·çhı bu vaziyette 
uzun zaman kalmalarına imkan yok
tur. Onun için Mani ada mevcud 
t-:andallarla bunların yardımına ko -
~ulduğu gibi ayrıca !znıirden de ~an 
ac.1 ist.enm:ş ve bir kamyona yükle -
tilen iki sandal. derhal gö,nder'l -
:miştir. Ova, ba<ıtan başa ı:;u altıncln
dır. Dün sabah Menemenin Emim -
!em istasyonu ile Mani.sanın l\lur:ı -
d:ye istasyonları arasındaki de~·r -
J C;lu üzerinden aşan sel suları, /olu 
bozmuştur. 

l\Ianisa ve İzmirden bu havalire 
c·narma ekipleri gönderilmişse de he 
r~ilz sular çekilmediği için yol tamir 
edilememiştir. Hattın ileri kısımlıtrın 
da seylaptan bozukluklar olması 
rr.tthtemeldir. Bu itibarla Afyon ve 
nandırma trenleri gelip gidem~m0k
tedir. Hatta Maarif Vekilimiz Bay 
Hasan Ali Yiicel de bu Yüzden '=E'h
"İmizde kalmıstır. Fakat devJe.L ·de
miryolları sekizinci işletme müdür
ii.i ğü, dün gece saat 22,50 de Als~n
cak ;:ıta8yonundan Aydın - Karak•ı~·u 
yollyle bir tren tahrik etmiş, Anka
raya g'decek yolcular, bu trenle hn
reket eylemişlerdir. 

Maarif Vekilimiz de, bu tr~nle 
Ankaraya gitmiştir. 

Akhi~ar kazasına hücum eden ~n
lardan 7 ev yıkılmıştır. Tire ve Tor
balı ovaları da kalın bir su tabal<~sı 
:ıltındadır. Küçük Menderes mınta -
lrnc:;ın<lak' bütün kanallnr, fazla P,'~ -

!en sulardan taşmıştır. Bu kanallar, 
suların denize akmasını temin e+m e-
n•iş olsaydı fe.rezanın zararı nek bü
yi!k olacaktı. Ü\'alardaki bütün mah
~uller su altında kalmıştır. Bu yıız
den zarar fazladır. Bazı yerlenle <l!l
yun arazi üzerindeki vüksekliğ· bir 
metre kadardır. Tarlalara katiyen gi
r'Jememektedir. Sular cekilinceYe ka 
•lar mahsulün çürümesinden k·o,.ku
luyor. Menemen ovasında da vazivet 
hi:Syledir. -

Renrnma ile Kınık ara~ında bulu
nan hrndere köpriiııü, gelen sular
dan çok tehlikeli vaziyet almış, Ber -
gama - Kınık ve Soma yolu milna -
kalata kapanm·ı~tır. 

araziyi i;;tilfi. etmiş, şoseyi örtmiiş - memekteclir. · ceyi aldı 
ti.ır. Feyezan artmaktadır. Bergama İnegölü de sular basmıştır. Dün Denıirspor _ Yamanlar ve Al-
fü: mu\'asala tekrar kesilmi~t.r. AMASYADA: tay _ Üçok karşılaştılar. Maçlara 

Emira em nahiyesinde fezeyan da- ~ı:nasy~da Fesatan ~uyu da taşmış .-;aut 13 de İsmail Hakkıuın güzel i-
hn büyüktür. mühım bır kısım arazı .:ıular altında claresi altında geçen Demirspor _ Ya-

Ôdemişte Birgi nahiyesinde Ta • kalmıştır. :mmlar karşılaşmasiyle başlandı. 
şan Birg çayının suları, Şakir ağa Bir.nci devren:n ilk dakikalar1nda 
kt:tüphaneslnin üst kısmını yıkmış - Maarı·f VeJrı·ıı· Dcmir~porun hücumlarmı keı;meğe 
tıı. ~ uğraşan Yam anlılar birdenbire bir 

Zarar epey fazladır. İnsancn za- D fırsat bularak hegane gulleı<ni çıknr-
yiat yoktur. Ün gece Ankaraya cıııar. 

Foça kazası dahilindeki Gediz '!leh- hareket etti Demirsporlular bu golden son .. 
rı taşmış, ~ular Gerenköy Ye Cçte - ra daha güzel ,·e daha ins!r.aml! oy• 
peler mevkiini kaplamıştır. Üç te - Şehrimizde bulunan :l\Iaarif V0 ld- u:.varak beraberlik sayıs•nı ffkme -
p~ler mevk'inde bir koyun sürilsü , !imiz B. Ha:;an Ali Yücel, dün gece tın ayağından çıkan güzel hir şiitle 
bir miktar çift hayvanı sular ara'31U- .saat 22,50 de Ah<ancak istasvonun - kazandılar. Devre 1-1 bnrebP.r.:o '!'-it
dtl mahsur vaziyette kalmı~tır. dan Aydın - Karakuyu tarikiyle An- ti. lkinci devrede Demirspo,.lubı 

Ankara 31 (Telefonla) - )'fuğ- karaya hareket etmiştir. Seylap D'ii- daha anlayışlı bir oyunla iki gol 
la, Nazilli ve Kocaeli havalislnde nasebetiyle AfJon ve Bandırma tren- e<ıkardılar ve oyunu 1-3 galip olarak 
şiddetli yağmurlardan ovalar su al· !eri işlemediğinden Vekil, dün sa- bitirdiler. 
tında kalmış, bazı köylere seller hü- bnh gidemem·ştir. Altay _ Oçok 
cum ederek zararlar yapmıştır. * Oyun güzel geçti. 

Akhisarda bazı dUkkAnlara ve ev- B d b• • Üçok: Sarı Na mıktan ve Mazlı~r-
Jere sular hücum etmiş ve zarar yap- UCa a Jr Cına- dan mahrumdu. Altay da hasta olan 
mıştır. Kasaba kenarında on sekiz }d ll~·aslan mahrumdu. F:ıkat onun ye. 
ev yıkılmıştır. Kırl~rda bulunan ço yet O U rlni Ömer almıştı. DJkC{an ilakika. 
bnnhr h~yvanları ıle muvakkat a- !ık oyunun kısmı küllisini üc:ok nı-
dalar halındc su ortasında kalroış o- DUn Bucada Çaybaşı kahvehane- :-ııf sahasında geçiren Altay111ar, 
lan tepelere sığınmışlardır. Kızılca- sinc.e bir cinayet olmuştur. Katil Üçok orta muhacimin bozuk ve fe -
hamamda da bazı köyler su altında Bursalı Abdullah oğlu 24 yaşında na oyunlal\ yüzünden nct!ce Uzerfn
kalmış, yollar bozulmutur. SeylUbm Ahmed Bacak, maktul akrabasından de müessir olamadılar. 
bilh~sc::ıa mahsule zararı olmuştur. 40 yaşında Hasan Çakıroğlu adın- Oyuna Altay başladı. Top taca çık. 
Akhısar - Sındırgı başlama köprilsU dadır. tı. Taçtan tekrar ayaklara dUşen to· 
yıkılmıstır. Bu iki kişi arasında bir miras me- pu, Ömer kaptı Derin bir pasla Si) -

IZMİTTE sele.sinden ötedenberi anlaşmamaz- lı:ıçık Hakkıya verdi. Hakkı da, topıı. 
İzmit ovasına akan dereler taşmış lık vardı. Cçok kaleriDP. doğru stiratl~ sıl:reı 1< 

ova sular altında kalmış, demiryolu Ahmed Bacak, yolda Hasan Ça- nrt...'.lladı ve Morfs i!rnbr.1 1! bir şiitle 
da seyl~l!tan müteessir olmuştı.ır. kıroğluna rastlamış, hiç bir >öz söy- Altayın yegane ~ayısını k"ydetti. 
Şose ve dıger yolların büyük bir kıs- lemnrlen bıçağını çekerek üzerine i><>ha b!rfoci dakikarlıi l:>t: avantajı 
mı sular ~!tında kalmıştır. Ru yüzden atılmış, Hasan kaçmağa başlamış ve alnn Altaylıların Üçokun z::ıvıf knd~ 
münakalat durmuştur. Ovnda kalan Çaybaşı kahvehanesine girmiştir. rornndan istifade ederek 0\'11'1'J ka
mrıhsullerin tamamen mahvolacağın- Fakat Ahmed de takip etmiş, kahve- zanacaklarını sana~lar <'.>1-:tu. Re • 
d.an endişe ediliyor. İzmit kağıt fab· ele bıçağını çekmiş ve Hasanın kalbi- ş:nci dakikadan son--:ı s~rrn t"çokun 
rıkasının bazı kısımları da su hücu- ne vurmak rnretiyle onu öldüı·mUcı- lwraberlik sayısını mkard:. Bu dakı· 
muna uğramıştır. tür. Katil tutulmuş, adliyeye veril- k:ı.dan sonra oyun glizel 1P<lti ve sni· 

i\fecntibey mektebi bodrumundan miştir. !l.'!"ti. 16 rncı dakikada Üçok 18 ç'z-
<=u kn)•nnmaktadır. 27 8antim yük- IIadi~e tahkikatına müddeiumumi t-r!si clıc;ında bir ceza vuruşu kazandı. 
selen suları nrozözlerle boşaltma a- muavini R. Rü~clii Uskent tarafından Said 25 pastan Üçokun ikinci JlOlü-
meliyeqine devam edilmektedir. Sa - devam edilmektedir. ııü cıkardı. Altaylılar oyunu Üc;ok 
atta clört ton su boşaltılmaktadır. +•- nısıf ~aha8ına intikal eWrdiler <:lola-

BURSADA: T k çık Hakkı il{' mütemadiyen akmağa 
Bursanın Kemalpaşa kazasında feD azaSI b&~ladılar. Orta muhacimler Hakkı-

Ada ve rettik köyleri ile civardaki r.ır. paslarından istifade edem~diler. 
bPzı kövler su baqkınına u~ramıştır. Dün Seydiköy civarında Balkanlı Dt:vrenin gon kısmı Üçoku se!!lere 

1 ADY 
Bu~nkü program P t t Karşıyakadn Bostanlıda bir ev , ro es osu Qiddetli yağmurdan yılkılmıştır. J. ~u-

Alan köyünü d 0 ~ular iı:;tila PtmMir. mevkiinde bir tren kazası olmustnr. vermiyen mukabil nkınlariyle ı;reçtf. 
Kurtarma vac::ııtalar1 gönderilmiştir. Saat 10 45 de İzmirden Denizlive Devre 2-1 Üçok lehine bitti. İklncı 
7ahire ambarlarından 50 bin kilo zn- hareket 'eden katar Balkanlı mevki- cfovre Üçokun kazandığı kornerle 
hireyi sular götiirmil tllr. Havvan - 'nde yol .. . d ' B h b:ışladı. Fakat Ali yerinde bir mitda
l:>rclan da bir kı~mı. <=ular aiac;ır.rla 1 

• . uzerın en geçen uca e- hale ile kalP;\'İ kurtardı. Altaylılar 
mahsurdur. Karacabey harasının 1 ~.dıyesın~e. 6~ nu~arada kayıtlı şo- SO uncu dakikava kadar devem ı>den 
oo for Halılın ıdarsındeki kamyona nisbi bir hak:m ·yet tesic; ettiler. Fa • 12.30 Program ve memleket saat 

ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber -

leri 
12.50 TUrk mllziği (Pi.) 
l3.S0/14.00 :Müzik: Karışık haf:f 

müzik (Pi.) 
lS.00 Program ve memleket saat 

ayarı 

M:Uzik: Radyo caz orkestrası 

B 1• 31 (AA) Al h"k~ fusca zayiat olmamıştır. 
er ın, . . - man u 11- ------

metj milletler cemiyeti manrlalar 
komisyonundaki bitaraf devletlere 
ve İngiltere ve Fransadaki Alman 
menafiini himaye eden devletler va-
ıtasiyle de bu iki hükumete müı·n

caat ederek İngiltere ve Fransanın 
kendi mandaları altındaki memle
ketleri harp hedcıflerinde kullanma
larını protesto etmiştir. 

Kont Teleki 
Siyasi ı" azige Hakkında J:laz

dığı Makalede Ne Digor? 

çarpmış ve kamyonu önüne kataı·ak kat ka7:ındıklım korner ve firikik-
110 metre kadar sürüklemiştir. Kam- ten istifade edemediler. Bu arada 
yonda bulunan ve henüz hüviyeti tes Üçok da bir korner ve bir firikik ka-
bit edilemiyen bir amele ağır ve şo- zandı. Fakat bunlardan da bir neti
för Halil hafif surette yaralanmış- \'.°\! çıkmadı. 38 inci dakikada Üçok 
!ardır. Yaralılar memleket hastaha- ·r.iı korner kazandı. Kvrneri c:;aid 
nesine kaldırılmış ve tedavi altına ~ekti. Top Fahrinin :ıy>lğına dU-'til. 
alınmışlardır. Kamyon tamamım ha- ~€ Üçoka 3 neti .golü .çı~ardı. Oyun 
sara uğramıştır. c.n 1-3 Üçok lehıne bıttı. 

l~.05 

.8.40 
8.55 

.9.10 

Konuşma (Fuzuli hakkında) 
Serbest saat Alman notası şu ciheti kaydccl'- Budapcşte, 31 (A.A.) -::-. Fuggt- rafından ilhak edılmesinin mantıki Kaza, Şoför Halilin, treni gördü-

yor ki, Manda altındaki memleketler lenseg .Magya~ 9rszag ve NıJmag)a: neticesi olduğunu çUnkü Avusturya- ğü halde demiryolundan süratle geç- Q •• [ memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

.9.80 Türk müziği Kadın geçit kon 

o 15 
c 80 
l.16 

!eri 
Çalanlar: Vecihe, Reşat E
rer, Cevdet Kozan, Kemal 
N'yazi Seyhun, İzzettin Ok-
te. 
Konuşma 
Türk milz'ği: Fası !heyeti 
Müzik Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın) 

ı2.15 Memelket saat ayarı, aj!l.ns 
haberleri; ziraat, esham -
thavilat, kambiyo - nukut 

l borsası (fiyat). 
e.80 Müzik: Bir senfoni (Pl.) 

.00 MUzik: Cazband (Pl.) 

. 25/23.30 yarınki proğram ve ka-

ingiltere ve fransamn hakimiyeti al- "'a adındakı_ uç Mn ar gazel ~ı nm iiç taraftan Alman toprak!arı mek istemesinden ileri gelmiştir. oçmen er 
tında deg"'ildir. Manda dcvletleıinin sene ·onu munnsebetı,Y'le başvekıl ·1 h t 1 k f t ~ d Hadise tahkikatına müddeiumumi v l l 

B P ıul Tele kinin harici cıiyaset hal· 1 e mu a 0 up a a a::.ın an rnah- · · B R .. d" U k t t f d .n..ayıt arını yaptırsın at 
Oradaki vazifesi kendi ida•·elerine · ' · · t · - b' d' ... b kt b ı muavını · uş u 8 en ara ın an kındakı bır maka esıni neşretmP.k ~- rum ır ımaga enzeme e u un- el konmu~tur t . k lik b • d 
t d. l 1 k ti · · t•kıA . . . . . . . "' · zmır aıı e şu c:1ın en: 
ev ı o unan meme e erın ısı ..ı- dırler. Bnşvekıl karpatlar altındakı duğunu söylemekt~dır. Şımdıkı harp- --=·*·=- ı _ Muhnrir ve mübadillerden 

lini temin eylemek ve bilhaı:ıcıa mez- eski Macar topraklarının l\1ncari ta- ten de balı eden B. Teleki bu muha- henüz kaydını '\'aptırmamı olanıa 
kur to~raklarda sulhu muhafaza ey- n.a ilhak ed'lme ,'nin revizyo_!list fik- rebeni~~ münferit b.ir hadiı3e olmatl~- Karage[ rın kayıtlarını yaptırmak i~in nufu; 
lemektır. rı.n ~~hak~uk demek olmP.dıgını bel- ğını çunk ı ın~harıp devletler~e. hır İstanbul. 30 (Telefonla) _ Ege hüviyet cüzdanları ile şubeye gelme-

Halbul1i İngiltere ve Fransanı'." 
hareketi tamamiyle bunun aksine -
dir. ---00000---

BİSİKLET KAZASI 
Al.sancakta Voroşilof bulvarında 

Yusuf oğlu Ali, bir bis:klet kaza~ı -
na ebebiyet vererek 5 yaşında bir 
çocuğu çiğnemişlerdir. Suçlular tu -
tnlmuşlardır . 

kı dıger lıı: takım elemanları ortaya takım fedakurl.ı~l~r mukabılınde ve Karadenizde devam etmekte o!ıın leri Uizımdır. 
atmı~ oldugunu b ·~n ve bu elemaıı- taarruzdan kendı~mı kurtaran devı7ı fırtına, karayele çevirmiştir. 2 - Kayıt muamelcsı 4 '11940 
lnrı tadad etmektf'dır. ler hesaba k~tılacak olu~·sa harbın perşembe gUnlinden itibaren başh-

Sulh muahedeleri ile ortaya çıka- 9 .devlete şamıl olduğunu söylemekte- rupanın mukadderatı bütün millet- yacnk ve 4/2/940 pazartesi günU bf-
rılmı deYletlerin ihdasına esas vazi- dır. lere tevdi edilmiştir. Ve bütün mil- tecektir. 
fesini görmüş olan milliyetler prcn- !etler yalnız siyasi değil ayni zurnan- 3 - Bu müddet içinde kaydını 
sibinin akamete uğrama~ı bu binanın B. Teleki harbin 1919 c::ıulh munbe da manevı bir mesuliyet deruhte et- yaptırmayan yok uma kaçağı sanı
inhidamı curu umlarını taşıyan A - desinin mantıki neticesi o1duğımu be- miş bulunuyorlar. Zira şa~·et müm- lnrak hakkında kanunt muamele ya
\U"tııryanm meydana getirilmesi B. yan etmekte ve bu harbin yeni bir kün ise muhtemel bir teşriki mesai pılacaktır. 
Teleki Çekoslovakyanın inhidama :.ığ manevi hava vücude gelmesine yol nin mustakbel esaslarını vazetmckı 4 - Mülteci olanların da gelmele-
ramasının Avusturyanın Almanya ta- açabileceğini ila\'e etmektedir. Av- mevzuubahistir. ri mecburidir. 

----~--------mi!~ ...................... ~ ........... """ ......... .. 
.--..ISLAM T ARIHI.-. .. -----,-• -1htiynr, e.apık amcan öldü. parçalamıştı. Çünkü hayatta bu iki Bazı Arap müverrihleri de bunun Ebu Taliple Hazret Haticenin ve-

Diyerek haber verdi. Hazret ~Iu- şahsiyet kadar kendisi ile alakadar (rüyayı sadık) olduğunu kaydP.di - fatından sonra Hazret Muhammedin 
'1 mmed de: o.ıa.nlar yoktu .. ~evcesi bil tün serve- yorl~!· • deruni tesirleri ne kadar fazlalaştıy. 

- Haydi git te cenaze mernsimini tını ve saadetının onun ve onun ga- Dıger bazıları ıse: sa, müşriklerin de Hazret peygambe. 
·aptır.. yesinin tahakkuku yoluna koymuş- - Ayeti celile yanlış tefsir edil- re karşı olan düşmanlıkları ve ctt-
Ce\·abmı verdi. BUUJn müverrih - tu. Onu da nihayet topraklara ver- miştir. İstikbale, yani bildhare vuku retleri o derece fazlalaştı. 

Hz. Muham e 
1 YAZAN: M. Ayha .... __ _ erin ittifak ettikleri nokta şudur ki. miş bulunuyordu. Tabiidir ki, yirmi bulacak hlldise, maziye ait tabirlerle Kureyşiler, bütün vicdansızlığı e

Hazret Muhammed. amcasının vefa- beş senelik hayat ve gaye arkadaşı~ de ifade edilebilir. Yani Ayeti celi- le almışlardı. Ve artık doğrudan 
tında çok büyük bir tee~silr duydu. nın ölümü, derin ve acıklı bir fela - ledeki mana ckamer ikiye ayrıldı> doğruya Hazret l\Iuhammede sal • 

86 - sözlerini söylemiş bulunuyordu, Ar- Senelerce kendisini himaye eden am- ketti. şeklinde değil, ckamer kıyamette dırıyorlardı. 
Amcacığım!.. Allah samı ecir tık kanı çekiliyor, gözleri dcrinlcşi- casının ayrılığı, onun için ailcta bii- Ondan 2 erkek, 4 kız e\•Jfidı cliin- ikiye ayrılacak. parçalanacak> şek- Çünkü Ebu T:ı.Jip gibi mr hami 

ırsin. Beni küçukten beri büyüttün, yor, eli ayağı sararıyor ve soğuyor- yük bir boşluk teşkil ediyordu. Ebu yaya gelmişti. Bunlar ve hunu takip linde telakki E>dilmelidir. ortadan kalkmıştı. 
etiştirdin .. Himayeni benden esir- du. Talip. onu kendi evlfıdlarından faz- eden diğer bazı hadiseler dolayı~iyle Mütaleaqını yürütmektedirler. Ni- Bunlar mı>yanında bilhasga Mu1ly-
~medin. B~~. he~üz vakit f!eçmedi.. İbni ~s~akın rivayetine. n!lznran in. Ht:vmiş ve o suretle mildafaa et - bu seneye (hüzün yılı) clenilmiı:;t:r: tekim; Lütfullah Ahmed beyin (Ha- yetin oğlu Ukbe ile Asım oğ'lu Ha-
Jlahın birlıgıne ıman et kı, ben de Ebu Talıbın dudakları tıtryordu. mıştı. Hazret :\1uhammed, Hazret Hatı- vatı Muhammed) unvnnlı eserinin kem çok ileri gidiyorlardı Hatta a-
nin iç· duada bulunayım.. Kardeşi Abbas eğildi, kulağını Ebu ceyi de Hncun kabristanına gömdil . ..,.H inci ı;ahifesindeki haşiyede deni- ra sıra Hazret Muhammedin hane-
Ebu Talip ba mı alladı: Talibin ağzına vererek dinledi. Ba- C'enazec;i Hacım mezarlığına def- Faka o sıralarda henüz cenaze na- !'yor ki: sine bile pislik atı~ror ve 11onra kah-
- Bunu artık bundan sonra J'a~a- şını kaldırınca : nedildi. Hazret Muhammed cenaze- mazı emir olunmamıştı. Bazı müYer - Belagah fende (edebiyatta) kahalarla gülerek alay ediyorlardı. 
am. ÇUnkU şu halimle islilmiyeti -Senin istediğin kelimei şehadeti yi afrlıru ağlıya takip etti.. rihln. insısakı kamer (ayın iki~·c bö. i"ltikhal veva h~li: mn7i ile +ahire Hazret Muhammed geçerken haka-
ıbul ettiğim takdirde Kurey~iierin getirdi. Ramazan ayı girmişti. Ve Ebu Ta- lünme<:ini) hadi.c1esinin ayni !'lency<' mı~ağ vardır. Me!'lela Hababinin ,u ret ediyor, kendisini taşa tutuyorlar-
llerine dü ec ğim. Benim ölüm Jip vefat edeli üç gün olmuştu. Hnz- tec:adiif ettiğini ve Hazret ::M:uham- Türkçe beytinde olduğu gibi; dı. 
>rkusu ile isllim olduğumu söyliye- Dedi. Fakat Hazret Muhammed; rPt Hatic~ de ancıızın bac:talanrlı. medin dua•dyle kamPrin Hira daf:ı 
]derdir. - BPlki !.. Fakat ben icıitmedim. 1Ja7rrıt Muhamnıed, ondan da ümi- ilstünde iki parcnya ayrıldıktan son-
Dedi. Bazı tarihlere göre, Hazret Cevabını verdi. Ebu Talip artık dini kesti. ('ihıkü ıevce"İ. 65 yaşma ra birleştiğini yazmaktadırlar. 
uhamm •d amcasına yukarıdaki hayat+an çekilmişti. i?irmisti Ye bu kadar Pvlad vetiştir- Bu hususta muhtelif noktai na7.::t" 
zleri söyleyince Ebu Cehil atıldı: Diğer blr rivayete naz:ıran d:ı Ebu micıti. Filhakik11 :ıvni vfinde Razret ve iddialar QPrc'IPrliJmPktedir. F.cne : 
- Ya Ebu Tal'rı !. Dedelerinin di- Tnlib'n vefntmda Hnzrct Muhammed HaticP rlP g()7Jp,.''li vumarak o bedi miivPr ·ihJ .. r \e f'lMoflar hıınu tn 
ıı· terk ederek bunluım dinine mi Ebu Talibin vefat ndn vnnındn bu - in\•n+ .. inH -pJ at+; mnmprı '>ıH\r ptrır>1r.Lo .(' ht•J'llln vıl. 

ceks'n? lunmuyordu Ehu Talibin oğlu Ha7- vnı.,:ı:;;.,, .. ini ~ .. ı-:-n Pd n l--·ı ;ı,; :-ıp.,.,,;,.. tı\'r'' ,.., ~J1r 

Cü.ınleaiııi sarf etti. Ebu Talip son i'&t .Aliye gelerek; lAket, I azrct 1.uhamme · ·ı ·r.., eYt • · 'er 

Niçin ömrüm bitince men:P:nim zfrü Bir RÜn Ha7.ret Muhammed ka1a-
tü .. abPtthı balık bir mahalden geçiyordu. Uk

Cünahım çoklui'un~t\n v.-rt .. ,."" crpr. he bir avuc çamur alarak Hazret 
Hm h1cftb .. ttim. Muhammedin vilzünrı f'1rlath. Haz

YA!lf "1~; .. nı:ıha Xlm&ırlPn 

H.n 1
•• 1'?1"' "~'!!' :.,H4'1irl" ;Jı:ı 

l;=r '! de kullnnmıotır 

t'Pt ftıham"!l'1Ad, bu virdan<ıızca tP. • 
Pn°hj- cavüzün kar•ı«11nd? mtıteessir. fakat 
bn cı"'- 5akit bir vaziypt tı:ı 'V·.,rlı. 

- Arltau Var -

• 
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Vazifemiz 
Facia ile bir 
N isbettedir 

Falih Rıfkı ATAY 

26
Pek az facialar, bu memlekette, 
/27 zebeluinin ıstırabı kadar U• 

rnu • b" M ma ır elem hiaıi. uyandırmıştır. 

• 
Milli Şefimiz 

' cana 

(AXADOLU) 

• 
nönü, o··n smet 

Vasıl Oldular 

• z -
Anafarta vapuru 

nerede? 
Çanakkale \apuı u dün İstanbul • 

dan ;iınaııımıza gelmiştir. Marmara 
uenizinde vapur siddetli bir fırtınu
yıı ıutulmu , o ırada teleizle Ana • 
farta \'apuru ile göri!smüştUr. Fakat 
l«zla fııtııı· y,;zünden vapurun yeri
ııi ta\ in etmek mümkün olamamış • 
tır. Anafarta vapurunun hangi iske
leye iltica etmiş olduğu eliin belli 
değildir. 

•atteeaaüf felaket hakkında ,.ı. -
~an re.ni tafıilit, Türk vatandatının 
.;~~ını hafifletec"k mahiyette de. 
t ı ~r: •Yıkılmadık bina kalmamıf -

1ır. Ekaklar enkaz yığını ile dolr>ut-

h~i.,e r;~7~~;ti;ü;,"~~~a!i~ar~7rt:~~ Reisicumhurumuz, Ergani !vladeninde Saatlerce Kalmışlar, Made-
:;:. atından henüz kalkınan, ve d~ • • G • d • .., • B •• •• s fh l E d 7v k •k B l l d 

ITALYA 
Rusyadan birşeg 

almı.lJacak ıi 1~,~olu~~n refah ve inki,af ~iijde- nın eçır ıgı utun a a ar trafın a et ı atta u unmıış ar ır 
1 _ b' ı ııkıntılarını avutmaga ça· 
~;t~:da u ~ıil _T~~k tehrinin ~nk~zı Ankara, 31 (Hususi muhabirim;z: ?~kırın Ce\•her h.alinde istihsalindnn hurnsi tren .-aat 19,55 de. ~alatynya 
ler • yırm, dort saattenb•<ı, yuz- den: Telefonla) - Evvelkı gec~vı J ~ulçe hal'ne gclınceye kadar g~c'r- va"'l olmuştur. M!llı Şefımız, mrra
Dif:r vktandatın c~aedi. ~onuyor! Erg_ani i~tasyonun.d~ ~usu~i ~ff~.'l~_e lliği. bütün safh_~ları ~nceden inc~:ve ,-.;;nı yap1ln1a~ını .arzu .buyur~a.dı~la
kıs aıaba ve koylerımızden d<" g~çıren Cumhurre1'•mız ismet Inonıı, •otkık ederek muteha. sı,ıardan uzun rınd:ın C.Jalatya ısta•; onund,ı 'alı B. 
oıa"'ıen veya tamamen harap olmu~ ~abahleyin buradan hareketle 'Hat 'zahat almı~larrlır. Fahri üzeli kabul ederek vagonhnn 
duğ':.~u:e•ap edil~c.'.'k '.'hırıa. duy- c, da l\Iadeni şereflen.<!irnıi~ieı·dfr. S~ t 12 ;:e k'ıda; l\Iadende kalan ,ı,_ yarım ""'t kadar koııu~~ıuş ve vi
m•k hi ele~~· mıllı mat~m "dı ver Maden istasyonunda E azık _va] ısı, :llıll~ Şef nıız, lll•wc.~ halkının '" •• ::yet islerı hakkında ına.lumat ~] • 

Paris, 31 (Radyo) - Roıı.ıadan 
ualıer verilivor · 

Faka~ de m!'balega olmaz. llfad~n kaymakaını .. ve Erganı rn.~ - mımı, cı..ıdan tezah:;"a.'• ve alkı,ıa. n.ı~Jardır. Son:·:ı tren Çelın~.aı·:ı " · 
Yata'"'akedebıyatın ne faydaaı va~? ceni ışletme muduru, Cuı;n~une_ı.;ı. - rı .ırasında tcşn ~dı,mı~br. !>.,;-onuna dogı:u ,\'Ol alma~a .b~•l~
yi .• , ta olanların barınma. rı. mizi kar•ılumışlardır. ~fıllı Şef!m•z, Cumhurreısımızı l.amıl bulun~n mı< \'e saat 20,.30 da Çetıııkn.-'l\ a 

nrne, ve gıda ·hı· 1 
uyılab;J k 1 •yaç arını rünlerle 
de k ece kııa bir müdd,.t İc;., .. 
nu artılamak mecburiyetinde bulu
nıi:~;~zllk ~i~li komiı .. teşekkül .-t • 
mite . ımda mebur.1a.rımız ko· 

emrıne 40 b;n lira ve d'I B 
Y•ı·dınıın 1 r 1 er. u 

naıı tamamlan ... .k. (ruhun bu .. k" l\CO lfl ı 1 
ııun u topla t· d k 

rı-.laıtırılacaktır. Aral n .adın "h "- • 
1000 ı· arı., a emen 

ıra too'•yarak 'il' k 
a-eth·en ' ve kendileı>· ';;ı ı omit~yf" 
hi>ınet bekle . ın en şah•~n "" 
1 nıyorsa derh~ 1 • 
~azır olduklarını bildi•,.. Y~ı>m.31fa 

l ımler mekt b' ', n sıyrsı ı. 
ha.tırlıyalım eB .' ııerj;'lerıni hürmetle 
S 000 b' d' ır me uı vatanda~ımız 
h~li v'ak:~ ı~e~i 1.000 lira vererek 
mııalard ı yerın e Türkler., ürn~ ol-

ır. 

Büyük bir sürat • 
dereceaind., bir , . • v~ fedakarlık 
1>fları bu 1 1•tlırak: Yardım.n va 
i11tu , n ar o malıdır. 7.elzP!e •o-
l n tıddetle hüküm sü d"""' il 
~t-de ve A d 1 r ul'u t' n 
teıirl~ri it nda o~ unun <'n fazla kıs 

a ın a oulun 1 • 1 vurnıu,tu e· an yer er .1 

ur, yapa r.k ~r <ok "'"rkf'z lrrd.- ne 
recek f ca k uğday, "" nkmek oi.i
Çocuk ıkrınd almıatı•. e .. ıı.; bi"lerce 

' a ın v "ht' ıotukt ' e ı ıv•r k-r altır>dıı 
rındıt"IJ ank tı .. retrnektedir Bunları ha
•ırndır ıaB' ıaıtmak ve dovurmak il. 

' ır- F,k ahhhrdan acn•"" kolavla. 
· a at · k olaıı 1 f"Daı ıaın henüz u.,.un 

let!n ay a171ı dotrudan d<>truva d .. v • 
cirın Vie mılletin himaYe•i altında !e· 
- I e e mecburdurlar. 

•lırabırn d , lan . ız anın a, 1lı1e ihtivae • 
titen"e ~ıd~i vaziyeti muhakeme .,t. 
Yerek ıo ~ .kanlılığırnız, kayLPtmi. 
ni . ' m~Jlı komitt-nin vt- ıubele-,..i _ 

• 
11 ıatedıklerini büyük ··ı "d 

tıne t" 1 _ "'cu "' ye ... 
haı &"~ ırı; im. Bir mukadrleı vazife 
,. ·~ 91 Yf"tı, fpl~kl!"t kıı-h rlarının 
mnıyete alı d • h ~ , . kad • n ıgı :ı oeruı- alıncavl\ 

ol 111r, vıcdanımızdan bir an eksik 
,. rnıyarak, calış,alım. 

1 TEBLİGLER "' 1 
Par!R, 31 (Radyo) - Fransız u

nıumt karargahının tebliği: 
d. nSoğuk :"~ kar fırtınasına rağmen 
pr gece ıkı. taraf devriye kol' arı 

~"ı>h.e~e faalıyet göstermişlerdir. }la. 
an ıkı tarafın topçusu da şiddetli a

açmıştır. 

o*o=---

Mümaneat 
Etmiyorlar 
Londra, 31 (Radyo) _ İ•veçte çı

kan Dage~z Blater gazete inin Al
ınanyad:ıkı muhabiri, Almanrnııın 
Fmrnndıyaya gönderilecek he; tiir
lu yardım malzemesinin Alman top
raklarından transit olarak geçmesi
ne mtimaneat etmediğini, Yalnız A'
ınan!arın .ııönüllü olarak geçmeh;ri
le rız.a goster:ınediğini bildirmi.t!r. 
8.veçlı mu.h~bır, Sovyetlerin Finİiın
~ıya ha\bı 1c.in Almanyadan teknik 
\ardım ıstedıklerini bildirmi•tir. 

Rus ve Alman se
firlerinin taziyeti 

1 
Ankara, 31 (Htı<u•i muhab'ri>niz

( c~) Almanyaııın Ankua büyük el
~"' Fon Papen. Almanva harich·• 
nn21 ·ı Fon Ribentrop ,,, . kendi•i ,;a
ını~a. taziyetl~rini bilclirm·,, Alman 
•a 1 ıbıah~er;nın derh:ı• :.-ardıma ha _ 
~ı.r ol?uguııu, ne gibı yardım isted'
gımfzı sormıı~tnr 

Sov;--et Ru s,·a biivük elçi•i Bav 
Trentıyef de hlikümeti \'P kendi•i na 
m'.n~ tce<-'fir ve taz'retlerini bild.ir-
nı ~t·r. ~ 

Fransa-Belçika 

us -
Finler, 

da 
Petsamoyu Ruslar

istirdat ett ·zer 
Şimal Cephesinde Finlerin Hücumuna Uğrayan Bir 

Rus Fırkası Tamamen İnhilal Etı11işt·r 
Hel•ink ". :n (Raılyo) - Finlaıırli- ıı:r çok \'ngonları cin tahrip etmis'e•·. lerrlir. 

ya resmi telıl:ğı: 1 dir. Bu ijUretle Ru,larııı, ~imalrlckil Fiıı.andi; :ıdn umumi iş fedH:ı~ · 
· Kareli lwrzahında nisbi sliktın var 

1 
uvvetleri !(Ok fena vaz:rete dü~ınliş- - Devamı 5 inci uhifede -

dır. Sa,·anto gölü mıntaka>ında ıkı ----
yerde yapılan Ru' taanıızu ak.m bı- F d 
rnt~~~~~1.gölü ~imalin~leki Rus hü • ransız ayanın a 
,·umları puskurtulmuştıı•·. 

Leski mıntaka•ında yapılan muha-
rebelerde Ru•lar, hududa kadaı sü
ı·i\lmüştür. Soomi•nlmi mıntakasınd~ 
.. r.uharebeler devam etmektedir. 

Dün So\'yet tayyareleri, bazı Fin 
~ehirlerini bombardıman etmişlerdir. 
rlnlktan telefat vardır. 

Finlandiya tayyarel~ri clü~manın 
kuvvetini anlamak için muvaffnk;yet 
!i keş'! uçu ları yapmı~lardır. lkı 
:;;o,·yet tay;·aresi düşürülmil~tlir. 

!::on ü~ günde :\lannerha\"im h:ıttı
rı1 varmak için Rut-ilarııı üst ü~tP y:ıp
tık0!arı taarrnzlar. çok ~lddetli ol -
mu•tur. Bu taarruzlardan biri. diver 
ikis-.ne naza :ın ~iddetli topcu atesi 
;ııtında cereyan etmi~t ir. Ruslar, p(H. 
kürtülmüstür. Rus tabiyesinin •on za
mnnda dÜzelmis olması SnYvd ordu
.<unda Alman teknisyenledn:•· bulun 
duğu zehabını uyandırm••tır. Ru slar, 
Botni körfez ne Yarmak ve hu suret
le Finlandiyayı iki parcap •vırmak 
maksadiyle Soomisalmi mı'1 takasnı
dn milhim kuvvetler teks,f etmi~ler
d'r. F"nliindiya tayyareleı·i, ~'.ddelli 
lıombardımanla bu kuvvetlen hır. 
;ıalamışlardır. . 

Paris, 31 (Radyo) -TTavns aıansı 
iy haber alan kaynaklara. at!en Soo. 
rrıir,almi mıntakasında Fınlandıya~'l 
ıki;·e bölmek iç"n .;·ap_ıla~ taarr::~h~ 
n~ Finlandiya lehıne ınkışnf etu.:ını 
b'.ld'rmio;tir. . . 

Başvekil Daladiyenin, Zelzele 
F elô.keti Münasebetile Hak
kımızda Söylediği Sözler 

Paris, 31 (Radyo) - Dü11 mehıı· 
san meclisinin toplantısında Türk';·e 
z~lzele felaketzedelerine ,-ardım me 
..,e!esi müzakeresine b:.ışla;11rken h:ı5 
H kil B. Dalııdiye zelzelP felaket;,, :n 
büyüklüğünü söyledikten sonra de-
r,1i~tir ki: ~ 

-Çok dürüst \'e cok re;uı· dostu. 
muz Türkiye)'e Fran.sız m"lleUnin de 
rir dostluk hislerini önderiniz. AY
r,i zamanda felaket sahasında lııı · 
lllnaniara yardım için ayıracğınız 
t:ıhsi>atın kabulünü ric, edcr'm. 

Başvekil, bu sözleri söylediği " . 
rada sürekli şekilde alkı~lanmıştır. 

Öğleden sonra aı an meclisindeki 
miizakeı·elcr ernas nda ela Bay Da
ladiye lı'r nut~k ,;;yJeını--, felaketze
delere yardım için hazır'nnan ka
ıllln projesinin tasdik:ni istemiştir. 
Ra~\·ekil, İng !tere baş\·ekili Ray 
f'cmberl:ıynin bu tesaııüd tezaJı'j • 
ründc İngiltere hükumetince Fran
~a~·ı hcrabcr görmek arzu rclildif!ini 
!Jôldirmi~ olduğunu, biııaenale,-h İn
gll!z Ye Fransız hükfin1etlerinin mü~ 
terek hareket etmesi ta•Y;!l edildiğı. 
ni. R. Çemberlayne o şekilde cevap 
"Ol'diğini söylemiş, alkışlanmıştır. 

--~~-~oo~~~~~~ 

Karadenizde Fırtına 
• 

Güneysu ve Aksu Vapurları is-
kelelere uğrayamamış/ardır Londra, 31 (Rad)'o) - Helsıcıkı -

,Je'> gelen bir habc·ro grire Salla cep- İstanbul, 31 ( Hususi muhabirim:z.I cu ve postaları hamilen ;·ollarına rle
lıe<•nd0 ilerle)Cl'ek Rus loprnklarına den) - Karadeııizde müthi~ uir rır- vam etmek mel"bti'Hyeliııde kalm·~
g'ren Finlandiya kayak kıhıları · 85 tına deYam etmektedir. İ<tanbu!dan !ardır. Cfak tondaki motör veoaire 
ldlometre ilerliyerek K"lanynk<ıı ce İnebolura hareket eden Aksu yapu- İneboluda fırtına tehlikesinden ka
nııbunda mühim faal'yet ıtö<ter;!!ls, ru ve Sinoplan gelmekte olan Güne.•- ra)·a çekill'rek muhafaza altına :ılın
l.eningrad - :\formansk dem.ir v 0 11.' - su vapuru, fırtınanın siddetinrl~n t. mıstır. 
nil bir çok noktalardan tahr:p etm·o;- nebolu iskelesine vanasamamıs yol- ' 

!erdir. Soğuk sıfırın aHında :ıo d.e -, 1

•.,•••••'•••' •m•"•••••••••••"!'l•:.ı 
rece olduğundan, demıryolunun su .

1 ratla tamiri mümkün olamıracağı Ha ..... d ı·seler _ r 
tahmin ediliyor. 

hveç rad)'o.ıı, doktorlarla kac1 ııı.- •••••••••••••••••••••mıaııiİİİİm••• 
'ara hitap ederek Finli\nd\a)·a var- y Jb D M·ıı J • ,Jım için" gönüllü kaydolunmalarıııı ı aşı ve ünya ı et erı 
t:,·;•iye etmi~tir. . . 

Riga, 31 (A.A) - H~l•ınkdeıı a- Yılbaşı deyip geçmiyclim. Çiinkii yılbatı, bütün milletlerin sosyal 
•ı~an bir ha\ıerP göre Fin kıtalar, Le hayatına girmiş bir hadis.,dir. v~kıivle Türkiyede yılbaşı, S'J.dece Hı • 
;1.ngrad l\Inrman~k ~:ır.endif Pr hat- ristiyanlık noktatundan mi..~lalea edilir ve ona ehemmiyet verilme:ıdi. 
ıını iki noktadan keq!'!lı!Y'e muvarfaı.;: Halbuki yavaş yavaş, )ılba~ının hu ~ekHde herhangi bir mahiy~t trı~ı
•llmi..I~lardır. Snv~·et kttn1arı ~ mr!i madtğı anlaşılmış ve bütün n1illt>tlcr arasındaki teamüle uyularnlc biz
cok tehlikeli bir \"aziı·ete dlişmü'. de de yılbaş: esas olarak kabul "dilmi,tir. Nitekim her yılba,ı, \:iz de 
tür. eğleniriz ve o gün (yani bugün) rı:>tmi daireler, müeıseıelcr kapanır. 

I~ondra, 31 (Rad~·o) - Finlfi!ı - Geceyi herkes, itrkada Jrnlan yılı uğurlıyarak ve yenisini seli.mlıyaralc. 
:liYada ölüm deYri;·cler' adı V<'ri!Pn eğlence ile geçirir. (Bu st<ne, bun'I )apmadık ve yapamazdık. Çünkü 
kavaklarla mürehlıez hıı•u<I devrive maalesef milli bir matem içindeyiz) .. 
)er' teşkil olıınmuştur ]fonla~, $oy - Yılbaşı esasını her miilet kabul ctmi§tİr. Mesela, Çinlilerin en büyük · 
vet arazi•; içine akarak demın•olla- bayra"llı, yılbaşı bay"amıdır. Bu r.ıünaıebetle Çinliler bir ite<; giin 
i-ını, köprü ve ~~olları ~~· ratle tahrip dükki.nlarını acmaz, hediyelc.r 'eatl ede~ ve ı;inlerce bayarm yap:ı..r -
r~mekte ve Sov~·et taarruzuna MB- lar. Bayramdan evvel borçları ödemek, evleri temizlemf'k de bir ;ı, -

ruz kalırlarsa ~on kurşnnlar1na !<2 - dettir. Çinliler, ziyaretçilerine nle ::fve ve ş~ker ikram1ndan başlra bir 
Pari•. 31 (Rad;·o) - FraMa. Bel- dor harcadıktan sonra intihar et - paket çay da hediye Pdt<rl<'r. 

rika nra•ında bir ticaret anln•ma•ı mekted'rler. Vazifeleri. me•hur Ll\\'- Keza japony~da da yılhaıı yahl .. ~ırken herkes yeni ,.Jbieeler yaptı. 
imza pd'.lmi·~· 1r. " l"C'n~in un1umi harptP şnrk demir,·nl- rrr ve üç gün tatil yapar. Ru ilç gün içindf" her janon evinin kapısı'l la 

A •k k lı.rın 1 bozmaVa memur .. ı\rtın mOfı e .. yefil dallar gözükür. Kapıların üzerine dP y~ngeç. iıtakoz ve kırmızı 
merı a ongresi zelerlnin vazifolern'n ayn idil'. Teh. meyvel .. r konur. Bunlar, UZ' n Öm•e delalPttİr. Sokaklarda da çocuk. 

Vaşington, 31 (Rndvo) - Amerf. ı :keli mıntakalarrlan ırö~ülmemi• bir lar oynar ve h•"keı biribir:ni <'i'il·•rek s<'lamlar .. 
kanın yetmi• nltınrı konJ!'l'e~i önü • •tlratle al:nn \'e ta•n\'VUr eililem•~ Fran.a ve lngilterede de yılh.,.,na çok ehemmive~ verilir. 
mttzrleki çar~ambn günü toplanacıık. '"kilde q\Jayan hu rlevriveler, nn.. lakoçyada yP.nİ yılın r.eliıi. h'iyiik bavram halindP kutlulanır .. GPee 
tır. lnra m:\him znviat yerrrrme-ktedir _ yarısı yeni yıl ha:-larken eı•P ilk ay, .. k ba~n.nrn uğur gt"t;,.-i_iği far"Y~d!Jh·. 

R. Ruzve 't bir nutuk ~X\']İvrcek ve lar Gl.\c"!' yarı~ından ~vve-1 sokaklar, İrtı111 . 1.ırla rlolar, t eaar. T,,m ef"<'e yl'lrısı 
cumhurrcisliğinin ekizinci yılına ba Le ııf ng·:ır'I - :\.Tnrrn rı11c:.k dPmiı•\•() - :enlar ealınc11 lt~-kt-!o f"VP ,.,;r('t". I-:vf' 1)1")' O' ... ,"" .... k ,,.;,,,..u .. 1 t 1 ~tı•r. Jo.\me .. 
sacaktır. !ı:nu üç mühim •erinden bozmuşla~, ~ikada ise yılbatı her şehirde n ·rı ayrı ıekilde ı .. ı'id olunur. 

• 

veı·mıştır. :\r:Jli Şefim:z kna 1.>ir te
nkkuftan sonra Erzıncnna ııaıeket 
etn1i~tir. 

Ankara, 31 (Hu u<i muhabirirniz
c!cıı) - CumhurreiRimiz İsmet İnö
nii, burün l"a~ıt 13,0J de Erzincana 
muv .. <alat lıuyJrmuşlardır. Cum'ıur. 
reisimiz, zelzele ha>aratını 1 :zz:ıt 
tetkik etmeht,dirler. 

İtalya hii.kii;.eti, bundan sonra, 
R usyadan hiç birşey almamağa ve 
Rus .nıan arı ile temasını temadi et
tirnıemege karar vermiştir. 

l stanbul Maçı 
Hanbul. 31 (Telefonla) - f:<

tanbul muhtel ti :Macarları 5. 3 yen
di. 

Londra radv su 
Dün gece verilen mesajda, acı
mızdan teessürle bahsedildi · 

. Londra, 31 (Radyo) - İnı;iliz 
mdlC"tj nan11na bu gt•ce Londra. raı.:
) osunda şu rnesaj nc~reclilmişlir: 

ln39 o<ene,;i lıütün dünya için hii . 
yük facia .ır yılı olmuştur. Son gün
lerde Tiiı .ler imdiye kadar şahid ol. 
nı:ıdıkları lıü. ilk bir fa fa ile k~rsı
laştılar .• 'e yazık k;,:. ılbaşı bu guz'eı 
memleketle ~imdi matem içinde gec·
nıektedir. 

İngiliz \'e Fransız milletleri <lost 
ve müttefikleri Türklerin biı acısına 
?ütün kalpleri ile i ·tirak erlerler. !l:ı:ı 
n1e~u.a yılında ingiltere , e J."ransa 
har?e girmislerrlir. İstikbalin bizden 
çok ağır fedakarlıklar bekledi"ini 
biJi,·oruz. Asıl harp heııüz uaşlama -
mıştır, Fakat biz, en çetin harplere 

de goğü; gerec 
fer olacagız. 

( ıelicede muzar. 

Yeııi yıla girerı< n ümitsizliğe kı.. 
pılmı; alım. Çünkü harbi adalet ve 
hürri;-eti te is etmrk için yapıyoruz. 
'1 ttef"k .erim z 'e dostlarımızdan 
,.nı .ııiz. Derebeyliğe açtığımız mu -
cadeletle bütü ndünyaın bize müza
haret ed cegindeıı t·miniz. 

Ti!rki:.-e uğradığı büyük zelzele fe. 
liıktotiııi büyük şeflerinin kurduğu 
ileri hukumct ve milli şefinin kudret 
ve irade.'iJ le süratle telafi edecek • 
tir. ;\lemi· ketin tekrar süratle imarı 
hususımda azami şekilde çalışaca!
ğından eminiz. Türk milletine yeni 
sePede saadet ve muvaffakıyetler di
leriz. 

~-----==<>o=~----~ 

Çin -Japo ha bi· 
Çinliler, Ankeu hattında Japonları 

müthiş hezimete uğrattılar 
Paris, ~1. (Radyo) - Sunkindnn fak olacağ-ı ı beraıı eylemiştir . 

haber verııdıgıııP göre, Çin orJuları lllare~al Şan • ı~ay • Şek, harbin 
Kanton ılc A_nkeo hattında japonlan. 1940 senes'.ndc de devam edeceğini 
hezırııete ugratn1ı~ı:·rdır. japonlar ve çinin japon arın ablokasından 
~idc'!e.tH.b.ir. ı.'ıu~arelıe netice•inde a'la endi:;;c etmediğini söylemiş • 
ıkı. b.ın olu, ıkı yuz tank, ve pek çok lir. 
muhımamL terk ederek kaçmı~lar - Çinde sulh lakırdısını işitmek j,. 

dır. . tiycnler mliyonlarca insanın asıl bun . 
Çın kumandanlarından bir gene- dan sonra harp ederek düşmanı mem 

ral, 1940 senesinde Çin ordu•unun leketlerinden atacaklarını söyledik
Japonlan Kantondan atnıağa muvaf !erini bildiriyor. 

------~oo~------

1 o gi l tere Kralı 
Bugün radyoda bir mesaj verecek 

müttefik orduların muvaf f aki
yetlerini tebarüz ettirecektir 

Lonclı·a, :n (Radyo) - J{ral sa
majestc altıncı jorj, yarın radyoda 
bir me:-:.aj verecek, İngiliz Ye Fransı:l 
orrluları ile donanma \ e hava !\.UY

v~tlerinin 1939 da hürriyet ve nıede
nıyeL ha bi için gösterdikleri me~-

kur hizmetleri ve dünya milletleri 
indinde kazanmı~ oldukları sempa -
tiyi tebarüz ettirdikten sonra, ikin
ci kirnunun on be~ine kadar yeniden 
C.00 bin gencin s'l'i altında bulun • 
ma;;ını arzu etliğini bildirecektir. 

oo=------

1939dan 
1940 a 

ANKARA 
RADYOSU 

.. -;Baş tarafı 1 inci &ahifede - .\.ıkal'~ ı aC:;-o;;u bııgiir.deıı itibaren 
ıc;ı·mızde hiaaettiğimiz felaket infila- .Aıaı.~ halı~' ,•r; saatlarında değişik
kı, bir hakikattir. 939 u ne yi biti- ık yarım•s'tı'. Bundan S"~:·a ajans 
riyo~du~. Fakat talihimi7:n bir ~ürç-r h:ılh·rlcr. ~. $tınıları "'aat lU,10 ve 
meaı, gıder ayak, bunu işlemiştir. ,\ .ı.·; ı 1 ·u:ık ta 22,15 d~ verilecek· 
(93':J) un kırdığını, (940) da, şehid tit'. 
kardeflerimizin manevi huzurunda ----*---
canlandıraca~ımızdan hiç şüphe GRAF SPEE 
etmemek lizımdır. Yeni yıla bu ü-
midle değil, bu azimle de giriyoruz. R · . D · 31 (R d . ) U' 
El : k" ş f' 1 • ı;o e.ıanero, n ;o - • 

veıı r ı , e ın ve dev etın etrafın- ruguyay hukllmPti, Graf Von Syee 
daki rıanevi, milli ve içtimai halkayı! tayfaların1 tecrjd rtmekten!"e, onları 
da~a .s.kı b!'- h":le getir~lim. Millet- muhtelif yerlere gönderip çalıştırma
lerın ıra.de,., d.,, ma h"rıkalara, mu- 1 ğı mm·afık bulmustur. 
vaffakıyet ve zaferlere gebedir. 

Yeni yılınız uğurlu olsun! 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Felaketzedeler 
Menfaatine 

- Rilştarafı 1 ;nci •ahiftd• -

~anr..ık ~ahasında Knr~ı1aşacakl '"· 
ı~u marı takip etmek \'alııız <nor 

zevk;nf t ... t;nin nvkt'"" ıncİz.n d ~i1 , 

lı'lha'5a kardeslcrimize bir yardım
da bulunabilmek bakımından çok 
yer:nde olur. 

Takımlar şu suretle çıkacakbr • 
l~ır: 

OÇOK: 
• 'ecati. Halim. 7.;;·a. Fehmi, Nu· 

rallah, Ali • 'amık, Hamdi, Adil, Sa
i<l, Salim. 

ALTAY: 
İbc:ıhinı, !'ezn', Ali, . eref, Ömer, 

~fuzaffrr, Hakkı. Selii.heddin, Va • 
\::r '-1 lri , 'f.,_~ıit: . 
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i~·;.i~·· .. L;;;;~·~·;;:;···A.·~i;"ltii··s~t~~····A:~;; .. ··-: .... 
Komisyon·ı ilanları · 

İzmir levazım amirt"ii aat1n alma komisyonundan: • 

1 -- lu' a ı rn z ic n b r •ııılyon kilu çunı odunu kapalı zarf 
k · P konu n1u~tur. 

2 - !hal l6 ı nci nur 940 .alı gı nıi ,ant on be~te l\Iuğlada 
~ atı.1 raktır. 

(ANADOLU) 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 L i r a M ük a f a t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teırin ta· 

rihlerinde çekilecektir. 

~ 
l Umnsani 1940 P AZA'a.fU! ' 

V. F. Henri Van Derz. 
VAPURLAIUN HAREKET ı.l!TESI 

DEN NORSKE !ıilDDELHASLtNJB-
OSLO 

Norveç limanları için: 
Bosphorus motörü 27 iJJtkiııuııa 

doğru bekleniyor. 
D. T. R. T. Budapeşt I 3 - Tutarı 16 bin l:ra H n uvakkat teminatı 1 ~00 liradır. 

4 - l•tekl ler·n kaııunı ve , ık· h"iz oımalan lazımdır . 
6 - Tek f me <tup rı h,ı e aatından bir "aat evvel vel'İlmcli-

dir. Şartname i k von<la görıilebilir. 1 1KRAM1YELER 
Tuna limanları için! / 

Service Maritime Roumain BacarMI 
Köstence için: 
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6 - l•tek iler .ı ;llııglr.d.ı komutanlık 'atın alma komisyonuna 
mıiracaııtları :ıan olun r. 1 4 7 11 4705 

;e~; Elektirik makinisti aranryor 
l zmir levaz,m ıiıniı'li{Ji satın alma komis11urıırmlan : . 4650 
Topçu birliklerindeki elektrik cihazlarında kullanılmak üzere elektrik 

makini,ıtlerine ihtıyaç vardır. Yüksek ücret verilecektir. İstekli olanla
rın elıerindeki vesaik ile birl:kte '.\Ist. '.\Iv. 2 inci şubesine müracaatları. 
'\?2 2.ı 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Çine 1 ürk He.va kurumu şube· 
sinden: 

Kurumumuzun bu seneki kurban deri ve barsakları 25 birinci 
kanun 939 tarihinden it baren 15 ikinci kanun 940 tarihine kadar 20 

' gUn müddetle açık artırmaya konulmu~tur. Deri ler için 250 barsaklar • için 50 lira teminatı muvakkata akçası yatırılacaktır. 
Şartname;-; görmek idiyen alıcıların lzmir. İstanbul. L'şak. Ay· 

dm, Denizli, ;\Iuğla, Söke, KazHli, Karacasu ve Bozdoğan Türk hava 
kurumu şubelerimize nıüracaat'arı. 1 4 7 10 

Aklı.sar Muhasebei hususi· 
ye memurluğundan: 

l\I!iterakım vergi borcundan ötürü Mecidiye köyünden Adanalı 
zade '.\Iehmed bey ailesi Ali bey kızı Seyyideye ait Mecidiye köyü Ka· 
yışlar yolu mevkiinde Furunlu tarla namiyle maruf 100 kü•ur dönüm 
tar1adan müfrez doğusu yol, br.tısı çay, kuzeyi yol, güney; Cemal tar
laları ile mahdud GO dönüm tarlası müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 

Kati ihale 16 1'940 tarihine tesadüf eden Salı günü idare heyeti 
huzurunda yapılacaktır. Talıp olanların depozito akça" ile müracaat-
ları ilan olunur. 28 1 5 4715 

Akhisar Muhasebei hususiye 
Memurluğundan: 

l\Iüterakım vergi borçlarından ötürü Mecidiye köyünde Hayret· 
tin O. l\lehmec! Ali Özçeliğe ait köy civarında bahçe arkasında doğu· 
su Seyit, batısı çay, kuzeyi Seyit, güneyi yol ile çenili 40 dönüm tarla 
müzayed~ ile satı.lığa çıkarılmıştır. Talip olanların yüzdP 16 depozito 
akçası olan 61 lira ile Akhi,ar idare heyetine müracaatları ilan olu 

nur. 
Kati ihale tarihi: 16/ 1/940 •alı. 

28 1 5 4716 

Akhisar Muhasebei busus:
ye memurlu<7unda : 
Akhi,ar kaza,ı köy ve kır bekçilerine 110 kut elbi~e ı·e 110 çift 

çizme milnaka.•a suret;yle yaptırılacaktır. 
1Iün:ıkasa 19 'l 940 tarihine te,adüf eden cuma günü saat on 

dörtte komisyonu mahsu• huzurunda yaplucak•ı". l~t;rak etmek isti· 
,·enlerin 131 lira depozito akça<ı ile bir! kte komisyona müracaatları 
İlan olun· r. 28 ı 5 4714 

t 

"'~A~· 
Makine Tamirhanesi • 

l:. U• işi gününde tes im etmeği prensip edinen ve 
nunla ift ihar eden bir müessesed r 

"---•K•e•s•ta•n•ellİpİıııa•z•a•rı•d•e•m•i•rc•il•e•r •6•7•-•6•9-•T•e•le•f•o•n •' .s.99•3 ___ , 

lzmir Yün Me,1sucatı 
T. A. Sirk~tinin halkap·na" kum"ş fabrikası 

J"arafından mevsim d~layisiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamul&tı tercih edin 

••SA T 1 Ş Y E R LE R ı: 
n:r·nci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

B 1 S TOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECf'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelciai 

B. Omer L;itfi Bengu 
· d i r ·4 4. Sen~lik. t~crübeli idareıiy le bütün mütterilerine kendisin; 

ıevdınnıttır ... 
Otell.,rinde mi•afir kalanlar evlıorindeki rahatı bulurlar .• latanbulda 

lıiitün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar.. J 

Hus• ısi1 etlPrı çok ol n bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmİ· 1 
yecek derectode u~u:ub.r. 

1 Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 .. 5000 • -
8 • 500 • 4000 • 
16 • 250 • 4000 • -
60 • 100 • 6000 • 
95 • 50 4750 ,, - ,, 

250 " 
25 H - 6250 .. 

435 32000 
T . fı bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, ayni' 

zamanda talihinizi de denemiş olurıunuz. 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çar~ısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplanna 
ııöre yapılır. 

Bankalara mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI RIZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sipariş üzerine lüks albümler yapılır. 
Mü.-sse•Pnin siarı •aiil?mlık, üullik v~ sürattır. 

Bucurşeti vapuru 7 Sonklnuııö 
bekleniyor. 

Peleş - vapuru 13 sonkanu::ıta ı• 
!eniyor. 

Vapurların isim ve tarihlıri 'ıaa"9 
kında hiç bir taabbüd alınm&L 

TELEFON ı 2007 - 200I 

Olivier ve şürekdıı 
Limited 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Reea blnaa 
Tel. 2448 

L<>ndra ve Liverpol hatlan l~lıı 
piyasanın ihtiyacına g«ıre vapıırtan. 

f ınıır: sefer yapacaklardır. 

1 
Doktor /. 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 

muı•mmaı..... ı M. Şevki Ug" ur · 
BAYLAR 1 

açin palto, perdeaU ve iyi elbiae 1 Birinci sınıf dahili has• 
ve bayanlar için aiır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

talıklar mütehassısı 
lzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Hastalarım sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayııı• 
eder. 

T. C Z • t b k ~u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııııı-.. 
. ıraa an ası= izMı·R ~ 
ııtURULUŞ TA RlHl lVAI - 1 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası Şal>e PAMUK MENSUCAT ·§ 
ve ajan adedi 262 Türk Anonim Şir '-?eti i 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelelen Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. ~ 

Para b iriktirenlere 28800 rra ikramiye verecek 
Ziraat J.,ankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ea 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa. çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plana ııöı e ikramiye daiıtılı<t ııktır: 

4 Adet 1,UOO Liralık 4.000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 251) • l,000 c 

40 • ıoo • 4,ooo c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 • 4.,800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aşağı 

Utişm iyenJere ikramiye ÇIKtığı takdirde 'fo 20 fa~lasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eyıul, 1 birıuc ı kıinun, 1 mart ve 1 ha· 

ziran tarıhl erjnde çekilecektir. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaf, Deiirnıen, Geyik • ~ 
ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eyle~~t~:t.~i 

olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir. ! 
= Telef on No. 2211 ve 3079 = 

Telgraf adresi: Bayra1< ~zmir : 
= -Si .~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllnlllllfi&, _ 
~ ALSANCAK ~ 

istasyonu Karımnda Yeni Açılan 1 
EGE E E 1 

= Hususi Hn<ıtahanesi tanesi ::, 
SAHiBi §!° 

- Doktor Operatör !sancak ~-
ADİL BİR ~· 

lzmirin <•n büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzer; iİ 
hazırlanan v: !ı er tür:~ fe.nni tekilmUlat, konforu ve kalorifer, ront- ~ 
ken ve elektırık teclm·ılerıyle mücehhez olan EGE hususi h11sta11esj 1 
Alsancak istasyon kar~;sında açılmıştır. . 

Her ~ııbeye aid hasta lar kabul ve mütehassısları tarafından te-
davi edilir. ;§ 

Müessesede her zaman Doktor bulunur. ~-== 
Fiatlar iki liradan başlar. -~' 

FAKIR TIAST,tLAR iÇiN HERGÜN SABAHl.AHl Jf(!H. 5! 
1 T1'-'LIF ~Ul?ELBRE AID POLiKLiNiK DE YAPil.ACAKTIR~ 
ı TELEFON 2918 ~ 
1 •il l l l l l l l l l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı: 'I 

Taze, temiz, 

I~ac 
ucu;-1 Metallum 

AMPÜLLERI 
-> 

Her tür.'ü tuva 'et 
cesit /P ri , . 

Hamdi Nüz h~t 
Çan çar 

Sıhhat eczanes 
Başöurak BUyük Salepçioğlu ha 

nı karşısında. 

Eksir Şahap 

B<'snr memelerirıi g ; 
rferir. Kuvveti, er ' "k 

Bol f sr 1z Ucıız /sık • • 

Temirı eder 

Ma li~v'frôlk 
JA lrKEN T 

Peşteına cı i ar No. 73 

Telefon 3332 

METALLUM 

................... ,,. •• •iN, ....... 

' 'I 

- . 'J 

.. 


