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ş a İı i b \'e B a ş m tı h a r r 1 r i 
H AYDAR ROSTO ÖKTE 1'r1 

l:mumJ ~ eş r ivat M UdttrU 
_HA~Dt Jl.j0ZHET CANÇAR 

ARONE ~ S~EL1G1 1400 K 
ŞARTLARI { ALTI AYLIGI 800 K~:;~: 

= Yabancı mc rn leketl~r için 27 liradır. 
İDAREHANE: ikinci Beyler aokak. IZMIR 

r Zilhicce : 17 29 uncu YIL 
EVKAT 

No. 8072 s. o. s. D. 

Cumartesi ~abah: 7,16 Akşam:l7, 19 
27 9ğle :12,27 '( atsı :18,53 

Ikindi : 15,03 Imsak: 5,33 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU - IZMlR) P. K. 405 

- (ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her gün sabahları lzmirde çıkar ıiyasi gazeted~r. 

Kô.nunsani 
1940 Nüshaaı her yerde 5 kuruıtur 

Günü geçmiş nushalar 25 kuTuştur 

Aınerilia-Japonya münaseha ı ge 
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PETRö[.-.HARBi 
Romanya petrol istihsalatı son zamanlarda azalmıştır 

Almanya, petrol cihetinde 
en sıkıntılı vaziyette bu

Bir lngiliz heyeti 
Zelzele mıntakasına Balkan konseyi 

gitmek üzere yola çıktı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - lngilte-IH • • v k•J• • k • •• •• 

renin teberru ettiği eşyayı felaketze- arıcıye e 1 ımız, on~eyın ç gun 
delere tevzi için bir İngiliz generali- d d \J • • •• i •• 
nin ı·iynseeindeki heyet Londradan eVaffi e ecegJDI SOY :.UyOr 
yola çıkmıştır. Heyet, doğruca felaket 

mıntakasına gidecektir. 

---·*·---
Köprüler tamir 

edildi 
lunan yegcine devlettir 

Har be devam edebilmek için muhariplerin, 
stokları kadar petrole de malik olmaları şarttır 

Balıkesir, 26 (Hususi) - Vilayet 

köyleri arasındaki yollar ve köprüler

den bozulmuş olanlar tamamen tamir 

erzak edilmiş, Bandırma - Edremit şoseleri 

Petrol davası bahis değildir. > 

üzerinde 18 köprü beton olarak in~a 

olunmuştur. 

-=·*·=-
Lord Çörçil 
Bugün siyası bir 
söylev verecek 

Dört devlet bari ciye nazırları bir arada 
Roma, 26 (Radyo) - Tür kiye Hn- ceğini, evvela Balkan devletlerini a la

r iciye \'ekili B. Şükrü Saracoğlu, şu- kadar eden hususatı ve müteakıben da 
batın birinci günü Yugoslavyanın Niş Balkan devletlerinin büyük devletlerle 
şehrinde Yunan başvekili ve hariciye olan münasebetler ini t etkik eyliyeceği. 
nazırı General :ııetaksasa mülaki ola- ni, müzakerelerin gizli olacağını say. 
caktır. lem iştir. 

İki mütk!fik deY1etin ricali, oradan B. Şükrü Saracoğlu, Türkiyenin u-
yollaarına devamla ayni günde Belgra zak ve yakın bütün komşuları ile dost 
da muva~alnt edecekler Ye ist:ısyoııda geçinmek istdiğini ve sulh istediğini 
Yugo.slnvyn haı·iciye nazırı l\Jarkoviç ilave etmişti r. 

le Balkan sefir leri tarafından karşı - Paris, 26 (Radyo) - Gazeteler, 
lanacnklnrdır. şubatın ikisinde Belgr adda toplanacak 

Balkan kon~eyi, şubatın ikinci gU- olan Balkan konseyine bilyük bir ehem 
ııü toplanacaktır. miyet vermektedir ler. 

l\Iatbuat mümessillerini kabul Pdc- Siyasi mehafil, italyanın da konsey 
rek beyanatta bulunan Türkiye Harici- le yakından alakadar olduğiınu beyan 
ye Yekili, kon:;eyin üç ilin devam ede- - n•vamı ı; inri . .. ı.:ı • .ı. 

o 

1 ve Fransız 

Sovyetlerin taarruzla ı ağır 
zayiatla püskürtü diı 

Finladiyadaki gönüllü alaylarına on bir millet iştirak 
etmiştir. Birinci taburun komutanı İtalyandır ,, _,. , .. 

iŞARETLER 
~.~ .......... 4'> ................. ~ 

··Nrlı-ğia·a·;· tütün 
alıcısı bekleniyor 

Tütiin piyasasında, şurada bura
da satılmadık tütün maluuliir.iin 
pek az kaldığı söyleniyor amma, ha
k 'k:lt olan, bazı yerlerde külliyetli 
miktard tütünün alıcı beklemekle 
o1dui!'udur. 

Nitekim bunlardan biri de Muğ
lad\r. Bazı alıcıların, Muğlada tü
tün kRhnadığı hakkındaki ıö:ıleri 

ne cevap olarak ald:ğımız (Ali 
Mehmed) imzalı bir mektupta de-
niliyor ki: 

- Bu sözler yalandır. Muğlada 
yükıe-k kalitede ( 5500) bal ye tü-
tün vardır ve alıcı beklemektedir.» Finlilerin Sovyetlerdeıı aidık arı b ir zırhlı otomo ı 

Bu perhiz ne, bu turıu ne? .. fn- Moı:kova, 26 (Radyo) - Leningrnd tehi ri: 
hisarlar · dareai olsun buradan mü- askeri mıntnka. ı kumandanlığı umu- Dlin cepheleı de muh 'rn lı:r hftd · ..;c 
bav, at yapamaz mı?. ** ı mi erkanı ha rbi~ e rei:'liğiniıı resmi - Devamı .J inci sahifede -
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Vekaletin emri dün ~eldi 

(A. • ADOLU) 

.. 
zmır 

• 
emır 

Husu•i der· vermek istiyen öğret
menlerin riaJ et edecekleri e•2 lnr 
hakkınüaki u:ı.ı tarihli ve 196~~ sa

8 - Bu tamimin hükümlerine ay-
kırı lıueket eden muallimler veka- Jlt'kA t• • d"J /ı z· t ·z • 
Jet e"lr ne alınacaktır. u ume ın arzusu, şım ıuen aa ıye e geçı mesı 

ve bu güzel müesseseden daha geniş şekilde y·lı .am:m n. bu ta hte-,ı onra 
açılan ok Harda bulunmad•ğı •çı~ 

maar·f Yekaletiyle mekter'er arasm
rla uzun m haberelere yrl açmokta Borsalar faydalanılması merkezindedir 

1!140 •c •e5! fuarı hakkında iktı<:ıcl işl'rak'e•i. bunun için de md · l n 
vekaletinden şehrim'z ticaret ve se.- hıız.rlaı:maları mat up•u~. o duğu görUlmUştür Vekaletten şch

r;miz maarif m Jdürlüğüne gelen bir 
tam 'mde notları zayıf olan bazı ta le• 
1 elerin ku,·vetlend;rilmesi mnksadi
le hurusi der< almaları muvafık oldu
ğu bildirilmiştir. Fakat muall min 

0 Z 0 Mt 
Çuval 
47i Ş. Remzi 
307 Esnaf ban. 
266 Il. Alanyalı 

247 üzüm tanın 

8 50 
9 50 

10 50 
8 ?--" 
8 75 

12 
ı.ı 

12 
] :l 

l '' ,, 

nav· odasına b•r t.ımim g•lmişt•r. Ve- Fu:ıra le~h·r için oluuğu kadar sa
k:i lct •ana; i umum müdürlüğü ifa- 1 ış için ıle ehemmiyet veri diği ci
des!ylc geien bu tamimde deniliyor hetlc hPrke in rağbetini mucip nı f'ı-

2;; k:: ıaı· hatırası olabilecek kn·mrtte ima 

vazife,i mektepte ve ;ınıfta hütlin 
tıdebeye dergJerini hazmettirerek 

176 öztiirk şir. 

142 S. Paterson 
t;o P. Kliirk 

10 62:5 13 

.tzmir enternasyonal fuarı. Hl40 iatta buluııulma'ı ve bunİardan mum 
sen!'•.ndo 20 Ağustosta arılarak ve kiiıı olanların üzerine (1940 izmir 
bir .n) c1p,·an1 edeccıktir. Sened~n se-; cntrrna~,·nnal fuarı hatıra~n) ibarc

flO ııeye iiınırl vtırici tekfın1ül ve in.kisaf 

1 

~ !1~1 konu~.m.~~ı ~ayanı tu:~:-;i~·ecl!r. 
7.; ;ro,tnr~n fuara bu sene daha zıy:ı<le ı,eı<•k kll~Uk, gerekse buylik .ı:rnn
~5 ere~ıııiyet wrmek isti;·oruz. Milli ; ı müe•se,elerimizin hemen hemen 
50 rnrlığ-ımızı gerek kültür. gerek<'' •n- istisnasız denilebilecek kadar ;·:ıkın 

onların azami ı. tifadelerini temin et
mek olduğuna göre bir kuım talebe 
ve hususi ders vermek ve hatta bu 
dersi ücret mukabilinde tedris eyle

42 j. Kohen 
38 j. Taraııto :il. 
32 !. H. Nazlı 

mekle o gibi talebeye fazla imt.yaz 
verildiği zehabı doğmakta ve mual- 1 i87 
!imlerimizin bitaraflığı hakkında 439266 
şüpheyi çekecek telakkilerin husu-
lüne sebep olmaktadır. Diğer cihet- 441053 
ten m~allimlerin talebesine hu•usi No. 

7 
8 
9 

ders vermesi ve bu dersi vermek için 
talebeyi evlerine davet etmesi, bir 
çok dedikoduların ortaya atılma•ına 
ela saik olmaktadır. Bu gibi telakki 10 

7 50 
9 75 
8 75 

13 50 

7 
9 
9 

14 

9 
10 
10 75 
13 

ve muzır şayialar, muallimlerin mes 11 14 50 Mal az 
leğinin şeref ve haysiyetini kırmak I N C I R: 
tadır. Bu haysiyet kıncı tesirlerh1 ö
nöııe geçmek üzere vekalet şu tedbir

Çuval 
724 111. H. Nazlı 8 875 

leri tavsiye etmiştir: 394 A. Papağno 8 
1 - Resmt ve hususi mekteplerde 130 Alyoti birader. 3 50 

ders veren ilk ve orta tedrisat mu al- ·· ---
1248 Yekun. !imlerinin kendi bulundukları mek- • 

tepler talebesine, ırerek kendi evle- 137729 Eski yektln. 

rinde ve gerek talebenin evlerinde, 
ücretli veya ücretsiz ders vermeleri 
yasaktır. Ekalliyet ve ecnebi mektep 
!erindeki Türkçe, tarih ve coğrafya 
ile yurd bilgisi muallimleri de bu 
hükme tabidirler. 

188977 U. yekun 
Z AHIR E: 
15 ton bakla 
86 ç. Börülce 

9000 kilo kendir T. 
177 B. pamuk 57 

9 50 
9 50 
3 ~ı O 

4 50 
12 
s 25 

58 

nııyi, ticaret ve ziraat bakımların - lıir a!:ıka ve istekle bu yegane enter
dan fuarı z:yarete gelen ecnehilerc ııa•yonal fuarımıza behemeha' i~ti
ve halkımıza göstermek çok fayda- rak etmeleri ve bu •uretle 1940 izmir 
lıdır. enternasyonal fuarında hu•usi sann-

Fuıırın bu itibarla da büyük kıymd ~ i!mizin de tamamen ifade ve te~hi
ve Phemmiyeti vardır. Türkiyeııin ri husu<cı vekalet'mizce hassasiyetle 
yegane enternasyonal fuarı olan iz- !nl:i]') edilmektedir. Bu itibarin mın

tnkalar<la fuara iştirak edecek ınüe;;. 
mir fuarını geçen sene bir milyona 1 sese erden taahhüd mektuplarının 

yakın ziyaretçi gezmiştir. Bu sene şimdiden alınmasını vp bunların li•
ziyardçi sayısının daha çok ıırtacn- telcri,·Je b'rlikte, işfirak etmirenle
j(ı ünıid ed:Jebilir. İzmir entern~syo- rin de adreRlerinin bildirilmes;ni V<' 

r.~.l fuarının gördüğü rağbet ve inki- liızum görüldüğü takdirde mıntaka
şaf. sanayicilerimiz için de bir nıu- nız nıüesseselerinin bir elden organi
vaffakıyet ve teşvik vesile;i olmalı - ze edllerek toptan iştirakler'nin te -
<lır. Her hangi b'r sınai müe<ısese, mônini dilerim.• 
mamul atının tamamını Türk!)·ede l 940 izmir enternasyonal fuarına 
~attığı düşüncesiyle fuara işt!katen i _tirak erleceklerin kemiyyet ve key
ıızak kalamaz. Çünkü memleket sn- f':·et~e gösterecekleri artış ni•b•t• ti
nayıinin tekamülil Ye ileri•i icin fua- rar~t oda.ının bu husu>taki gayr·~· 
ra f'l ve gönül birliğiyle işt'rıık et- \"e ır.e<aisinin miyarı olacağı. keyfi. 
mek hususi menfaatler kadH milli 

1

.) et'niıı d•Pmiyetle takibi, yapıl:ın i.< 
mcnfaa!lerimizin de iktızasıdır. ,.e h~.ıırlıklar hakkında Yekiiletc ma

füıtün sınai müesseselerin fuaar 1Gmnt verilmesi bild rilmiştir. 

Milli yardım komitesi 
dün toplandı 

2 - Bu muallimler, kendi mektep
leri talebesinden olmıyanlara da ma
arif vekaletinden müsaade almadık
ça Ucretli veya ucre .. ı~ ucu v~remez 

ler. 
3 -Vekaletten müsaade almP.k 111-

tiyen muallimler kendi bulundukları 
mekteplerin müdürleri ve ilk tedri
sat muallimleri mensup olduklıırı ma-

l\!illi yardım komitesi. dUn villlyet

Cumhuriyet merkEz ban- ı te vali B. Aykutun reisliğinde top -

kası kliring kurları lanmış, z~lzele felaketzedelerine vu
ku bula'! teberrüler hakkında miiz.ı

Sterlinl'len i'ayriai b'r Türk lira -
aının mukabilir. kerelerde bulunmuştur. Tali yardım 

Para Borsası 
Haft-:.nın spor 
h re <etleri 
Bııırnn öğleden sonra Al<ancak •:ı

ha'!nda mekteplller lik müsabakala
rıııa !lev:ım edilecektir. Fikistürr gö. 
re, :ıuırıin karşılaşacak olan mekteı: 
takıml:ırı şunlardır: 

Satıt Alıt ekiplerinin faaLyeti hakkında ~apor-

arif müdürlükleri vasıtasiyle bir i~- Sterlin 
tida ile vekalete milracaat edecekl,'r- Dolar 
ııır.. Be!ga 

524 321 !ar ıstenmesi muvafık görülmüştür. 
76 81 77 25 

4 544 4 672 
San' at okulları 4 - Vekalet, istida sahibinin mü- F. B. 

racaatını terviç ettiii takdirde rnek- F. F. 
tep veya maarif müdürüne tebJ:ğ e- Pezetas 
decektir. Florin 

5 - l\Iuallimler, yalnız kendi ço- F. s. 
cuklan, torunları, kardeşleri ve kar- K. s. 
deşlerinin çocuklarına hususi suret- K. N. 
te ders verebilirler. K. D. 

6 - Bulunduğu mektep talebesin- K. ç. 
den !kmale kalanlan Yeya sınıf sc- Dinar 
viyesine göre takviyeye muhtaç gö- Leva 
rülenleri yetiştirmek istiyen mual- Ley. 
!imler, bu talebe ile ancak mektep A. ş. 

33 64 
7 4'42 

1 4454 
3 4244 
3 2217 
3 5780 

23 59 
35 25 
63 97 

92 

bina~1 dahilinde ve mektep idaresi- R. Mark 1 97 
nln tespit edeceği muayyen za!T'an - Liret 15 20 
!arda toplu olarak meşgul olabilir - Drahmi 123 97 
!er • Zloti 4 215'.J 

7 - Kendisine hususi ders verme- Pengo 3 6807 
si lçin vekaletçe müsaade edilen ve- Muhtelif kurlar 
ya :nektep talebesinden olmayıp ha- Registermak 5 20 
rlçten mezuniyet imtihanlarına hazır Filistin lirası ef. 3. H. 

39 84 talimatnam;si 
1

7 4:~~ Maarif vekilliğ'ne bağlı Ertik (5a

S 4445 nat) tıkulları mütedavil ssermayesı-

3 2407 nin ida ·es'ne ait talimatname. man-
3 537 rif wk:ıletinuen şehrimizdeki alaka-

23 20 
35 40 
64 35 
92 

1 90 
15 29 
104 50 
6 2573 
3 6834 

darlara ı;dmiştir. 

Milli pivango 
:\Iil'i piyango, bundan sonra 'ner a

rın 7 mel günü Ankara da çekilecek
tır. Evvelce her ayın 11 inci günleri 
çekilmekte idi. 7 şubatta çekilecek 
piyankonun en büyük ikramiyesi sek
aen bin liradır. 

!anmak üzere müracaat edenlere 
ders veren muallimler, ders verdik- Muhtekir bozacı 

Sr.at 13 de Sanatlar • Birincı Li<e 
takımları hakem: Alaeudin Kazııno
va. 

Saat 15 de KüJtüt• Lisesi - F.g~ li
sc•i hakem: Mustafa Necati Babi -
r:ı. 

Yarın: 

Yarın ayni sahada izmir bölgesi
ııın 'kinri devre l.k müsabakaları ya

pılacaktır. KulUp takımları araoıncla 
c,crc,yan edecek olan bu maç !ar ge -
rek Altay ve gerek>e Doğanspor ta -
kımlan iç n bilhassa mühimdir. 

Saat 13 de Ateş - Doğanspor ta -
kımların hakem Hasan Yanıkın. ve 
saat l 5 de Altay • K. S. K. takımları 
hakem M u,;!afa Şen kalın idaresinde 
yapılacaktır. 

Ödemişte zelzele 

!eti talebenin imtihanlarında mual- İstanbul, 26 (Telefonla) - lhtı-

Evveiki gün Ödemişte saat 14,45 
de hafif bir zelzele olmuştur. A \·ni 
saatte Birgi nahiyes:nde altı s:ınıye 

deYam tden ve gürültü ile karış.k 

vuku bulan bir zelzele olmuş, halk 
telaşa düşmüştür. ıim veya mUmeyyiz olarak buluna - kiir yapan bir boza müessesesi ka -

mazlar. pandı. Has~r yoktur. 

nnunıan· 1940 Cumarteıi 

Oyun ve kumardan 
uzaklaştırılacaklar 

Yardım listesi 
Lira. Kr. 

Diinkü yekün. 133037 85 
T. Tora Sinagoğunda oku. 
ııan :a~klüt hasılatı. 

i>avil Raol 
Lladt ''e Salamon Gabay 
Ter7i Nuri D'ner 
:'.\liiikiye müfettişi Nihad 

50 
25 
50 
45 

lllektep taleb"si hakkında vi!ayet- 'ePm&n 10 
len blitün kaza kaymakamlık!arına Hanefi ve 111ustafanın ü-
ajağııiakı tamim gönderilmi~tir: çüncü defa 

cBnr. kafe antan, Danzing, gazi- Şark "anayi dokuma atelye 
'1 , pı la hane, kahvehane ve kıraat- 'e gücüleri 
h ınelH gibi yerlerde, başında mek- Rahııı; Filıbeli ''e kardeşleri 
'PJl hsket olan ve olmıyan m~ktep- de!i fabrikası 
Werl 0 :s ve meşguliyeti ne ohm;a ol- Memur ve işç:Jeri 
<lln !T'ektep \'C tahsil çağında hulu. İleri Tecimevi A. Foldman 
ııan gençlerin buulnmaları muvafı~c TJeğirm~ndere nahiye8i hal
ııimaciığından emniyetin biliinıum ıcından 
menınrlan bu nokta üzerinde çnk te- Deginnendcre Sancaklı köyü 
• akkuf erlerpk o gibi yerlerde bu lıal~ınd&n 
cocu1daı1n oyuna ve kumara alı~arak C. H. P. Dolaplıkuvu nahive
hunıııı net'ce<i olan her tür!U k\itü >in~ hıığlı Sultaniy~ oca- . 
'~zi•:ete düşmekten kurtanlmaları Jl'ııdan 
ç.n daimi takipte bulunmaları ehem- C. H. P. A<anör ocağından 

mlye'le tebliğ olunur.~ Buca halkından 
---=*=-- Buca :kinci okulu öğret-

A •k l l . v menleri 
merı a ı ar zeytınyagı uca 1·kınc k 1 .. - • - , o u u ogrencı-

istiyorlar eri 
Nevyorktaki müteaddid firmalar, Buca birinci okulu öğ

A ınei•ka ticarrt ateşeliğimiz va'!ta- rcnc:Jeri 
•i;.·le izm'r mıntaka ticaret müd;irlü- Bostanlı okulu öğretmen 
ii'une müracaatla mühim miktarda \'0 öğrencileri 

20 

82 6~ 

82 81) 

50 

88 85 

45 85 

18 95 
1 65 

38 35 

23 3a 

7 42 

2:1 10 

() 82 

1,eyıinyağı almak i'tediklerini bıldir
mi5lerclir. :IIıntaka ticaret müclürW
'iı. bu müracaatı izmir ze;-tinyıığı 
hnr·~tçılar irliğ', e bildirmiş H ay
·ıca tctk klere başlamıştır. 

133710 6' 

--=*=--
Çeşme tütünleri 

Zabıtada 

Kad•nlar arasında: 
Kahramanlar mahallesinde Süley

man karısı Fatma. çocuk yüzünden 
0sman kızı Bedriyeyi dövmüştür. 

Çe•ıne kazası dahilinde vuku bu- Çocuğu yaralamıt: 
;'ın t ıtJn satışlar~n:n iyi .g:hnı~diği I Kah'.·amanlar maha~lesinde :\Ieh. 
.Jezı makamlara şıkayet edılm ştı. A- med oglu :llak3ud. velı oğlu 7 yaşı:ı
ilka<larların vardıkları netice i<c, da Nuriyi taşla başından yaralamış

çe,me kazası dahilinde satılan tiitürı- tır. 
1erin fiatlerinin normalden aşağı ol - Kız karırma: 
matlığı merkezinded ir. 111eneınenin Aliağa nahiyesinde 

owo Ilr.•an kızı 14 yaşında Leylayı ayni 

Belediyeler ve vilayet köyden Hasan oğlu Şerif Bilgin ka
çırmı~tır. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Kaza ve nahiyelerde belediye re
;-lerinln har'çl 0 muhaberelerinin an
cak bulundukları kaza kaymak~mı 
\e n1hiye müdürleri kanaliyle olmıı
ıı !hım ırelirken belediye reislerinin 
,;liiyetle resen muhabere ettikl<ri gö
rli lmil~tür. 

V"uyetten gönderilen bir tam'mde 
reınıJ muhabere usul ve prensibi nok
ta>ından bunun tekerrür etmeınegi 
~ıaı- allar la ,.a bildirilmiştir. 

-=-.-~-

Ne rezalet? 
I<arakapu caddesinde Veli oilu 

Mehnıed adında biri, Eyup oğlu se
k z ya~ında Ahmetli kucağına alaTa!< 
çirkin bir harekete teşebbüs ettii'i 
sırada yakalanmıştır. 

Nçin bozmuş? 
lkiçeşmelikte 628 inci sokkta Ap

tullah oğiu Osmana ait ahırııı kapu
sundaki !T'ührü bozan Osman adliye
ye Fevkedilmiştir. 
Yangın: 

ÇakmakistasyOnU Evvelki gece Keçeciler caddesin
de lsak oğlu llya Gomele ait 664 Sil· 

KonYanın Ereğli kazasına bağlı 

Çanılık nahiyesi ve istasyonu adının 
(Çakmak) olarak değiştir'Jd'j!'i Da
hiliye vekaletinden bir tamimle vilfi
yete bıldirilmiştir. 

**' 
Verem mücadele 

kongresi 
Verem l\Iiicadele Cemiyetin'n se

neıik kongresi 19-2-1940 pazerte>i 
g!lııu aktedilecektir. Hazırlıklarn baş 
lanmıştır. yakında davetiyeler dağı. 
tılacaktır. 

yılı kahvede yangın çıkmış ve derhal 
siindüı·ülmUştür. O sırada Semııveri 
söndürmeğe teşebbüs eden !!yanın 
cllet·i ve yüzü hafifçe yanmıştır. 

Rızaıiyle kaçırmış: 

Torb:ılıda Çaybaşı köyünde oturan 
Bulgaris+an göçmenlerinden Hüseyin 
oğlu ilfu~tafa Kocademir, ayni köy
den Sefer kızı 16 yaşında Hadiyeyi 
rızaı.iyle ve evlenmek maksadivl& 
kaçırmışt1r. .. 
Batından yaralamış: 

Bayındırda Yenice mahallesinde 
Ahmed oğlu Yaşar Dalkıran, taşla 
Ahmed oğlu Aliyi başından yarala-
mıştır. 

Gelenler, gidenler 
İstanbul emlak bankası müdürü B. Zabıtada tayin 

Emin istanbuldan şehrimize gelmiş, Karşıyaka merkez komiseri Bay 
iktısad vekaleti sanayi tetkik heyeti Ha,im, emniyet mildür!Uğü pasaport 
reisi B Şevket Süreyya, Aydına git- dairesi komiserliğine tayin edilmiş-
rniştir. tir. 

•--ISLAM T ARIHJ .. •••••••••-• lam kardeşlerinin tabi olduğu hukuk demiyecektir. mazını kıldıran insandı. Ve Resulüek- Mesela: islamların camie daveti na· 
v~ ahkam de.re.cesi~de bi'." ha~ verilme- 4 - l\lüslümanlarla Yahudiler dost remin bu iki zata karşı derin bir mu- sıl yapılabilecekti. Onları ayni dakl-

H M h d 
sı taraftarı ıdı. Vıcdan ışlerıne, dınle- geçineceklerdir habbet ve merbutiyeti vardı kada camide bı'rleşt' k · · 'b' 

Z U amme 
. . . . . . · · ırme ıçın ne gı ı 

• r;~e, ıbadetler.ıne. hürm~t edıyo.rd~. 5 - İkı taraftan birinin bir harbe Yukarıda işaret ettiğimiz Yahudi bir tedbir almalı idi. Çünkü henüz or· 
Nıhayet Yahudılerın ılerı gelenlerı bır atılması takdirinde diğer taraf nak- münafıklar bunu duyunca: tada ezan yoktu. 

• YAZAN: M. Ayhan .. ı-- heyet halinde müracaat ederek islam- den müzaharette bulunacak ve harp - Gördünüz mü? Eğer Hazret Mu- Resulüekrem bu sebebi eslıabın 
larla ~ahu~il.er ar~sınd.a bir muahede masraflarının bir kısmını ödiyecek - hammed peygamber olsaydı, böyle bir fikrini almağa başladı. e 

107 - - Ya sizin en büyük aliminiz olan akdcdılm.esını teklıf ettıler. . tir. felaketle karşılaşmaz ve arkadaşlarını Ortada bir kaç şekil ".'ardı: 
Bu zat, ilim ve irfanı ile temayüz et- zat bize iltihak ettiyse 7 Resu.luekrem de za:en harıce karşı 6 - Medine şehrine vuku bulaca · kaybetmezdi. Boru üflemek.. Çan çalmak .• Ateş 

mişti. İslamiyetı kabulde tereddüd - İmkanı yok, 0 bizim seyyidimiz- vazıyetı daha kuvYetlı tutmak ve :11e- taarruzlarda şehir müştereken müda- Dediler. ı:esulüekrem ise, bu çok ya~mak .. 
göstıermedi ve ismi Abdullah olarak dir. dine~in ~h!lin.ct.:ki. v:l_ziyetten emin faa olunacaktır. gülünç iddiaya karşı: hı nlar uzun uzadıya müzakere e• 
kabul edildi. Abdullah bulunduğu yerden çık - olabılmek ıçın ıkıncı bır çare olarak 7 - Her iki taraf, hiç bir suretle - Ben ne kendi nefsimi ne de dos- dildi. Boru üflemek Yahudilere mah-

- Fakat -dedi- kabilelerimiz efra- tı: bunu düşünmüştü. Müzakereye geçil- Kureyşileri himaye edemiyecekler • tumu mlidafaaya kadirim. sus bir adetti. Cı;m,actesi günleri on· 
dının islamiyete gireceklerini zannet- - Evet ben müslüman oldum .. Ve di ve şöyle bir muahede kabul edildi: dir. Cevabını vermekle iktifa etti. Ya- !ar boru ile tnplanır:ardı. Binaen~leylı 
miyorum. Bunda. mutlaka inad ede- siz de Hazret Muhammedin peygam- 1 - Yahudiler, Resulüekrem ve ar- Muahede imzalandıktan sonra şe - ni: bu teklif dnğı-~ "lmadı. 
cekler. berliğine iman ediniz. kadaşlarına hiç bir suretle taarruz ve hirde vaziyet idari noktai nazardan - Ölüm, ölümdür. Buna karşı ne Çıın vn•ı+eriv:e P~maz vaktini ilan 

Resulüekrem, bir tecrübe yapılması- Yahudiler köpürdüler. Abdullahın tecavüzde bulunmıyacaklar~ır. Bunu, epeyce salah bulmuştu. ;\faamafih Ya- yapılır? etmek .. C. r' ~ ,~ .. ğ.- .. Jeğildi. Çünkü bU 
nı muvafık buldu. Yahudilerin eşrafı- üzerine atılacak oldular: ca.nları .ve mallarına mukabıl kabul et- hudile!' a:a•ındaki bazı münafıklar Demek istemişti. usul hıri~'i ·ar:'arırdı.. 
nı davet etti onlara maksadını anlat- S t . h'J b' mışlPrdır. g<>ne faalıyetten geri kalmıyorlardı. ~1edinede mühim bir ekseriyet, ar- Ateş yaı.-mA 'c •q hakeza Ateşe t~· 

• - en za en şerır ve ca ı ır a • 2 D' t . f'd. ı h kk d k' A · f d · l · · · .• . tı. - ıye >e ı ye er a ın a ı es ynı sen zar ın ıı müs ümanlığın tık Resulüekremın ışaretıne tabi bu- pan \focus:ıerdE:; '. r fıde. çalmak dt· 
· damsın, yalan kusuyorsun.. ki iıdPtler baki kalacaktır. iki milhim şahsiyeti vefat etmiş'i. lunuyordu. Kabilelerin bilha"'ıt mme- mek u!acaktı. 
- Bize geliniz, İslamiyete geliniz! Art k · t t hakk k L • y h l ı d b ı vazıye a u etmışti.. 3 - a t di er mal arını istedik- Bunlar an iri Resu!Uekremin ku- ,•ilerle olan ml\na<ebetlerini bu suretle Tl'ğer bir teklif dah.ı var.iı ki bıı 

Dedi. Yahudiler başlarını salladı - Yahudiler İslamiyete girmiyorlardı. ~e.ri gibi tasarruf edecek:erdir. D :ıf buda.mi•af~r .olJuğu ben.i ~ecardan tP lıit ettik en sonra d!ne ve mezhe~.,, da n~ınf.z vakitlerinde camı, baı'.ral-
lar: Buna rağmen Resu!Uekrem gene onla- ış. rde ve mezhep hususlarında tamıı- GU!sum. dlgerı de Esad ıbnı Zerare .. ait bazı hususstın da yoluna konulllla- çekiımesı ôdi. 

- Olamaz.. ra k&rwı ÇQk hUrmetklrdı. Onlua, Is· men serbesttirler. Kimse müdahale e- Esad Medinede ilk defa cuma na - sı 11\z:m gelıyordu. 1 
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- !"f K1\nunusan_ı 1940 Cumnrtut 

İnönünün 
Şahsiyeti 

(ANADOLU) SAHİFE 9>" -

To / •. Hakkı Baltacıoğlu A •k J c • d k d 
~er rkı~·e C'tımhurfreti reisi l\fi!li merı a aponyanın ın e oy ugv u darı~~~ 1 ;sınd eft İnönü. ile ş"mdiye ka- ' , B "'h~rhan Rahmi GÖKÇE 
ın e a uzun uzadıya VP he- u mu ım kanun, busün tatbikat 

eel nl d~ima ilim, ktiltür ve maarif me- • k ve kıymetler sahasına intikal etmiı 
E! erı ü · t V d • b l t Lııh1 z7rıııe görüşmek fır.,atını nızamı anımamaga arar ver l uunuyor. ktısadıkorumameaeleai um Mıll"ı ş r· · · · k ı · · kend· h""k·· ı · · ' hirn· . · • e ımızın ın ı ap tarı- 1 u um erının teferruat v~ 

Lut~zın başındanberi söyledikleri muhtevasından çok evvel, topyekun 
\• n nutukları ve yazdıkları biıtnn manasiyle bugünkü Türkiyenin ileri 
. azılar· d k J k • 11 k d k • • h _) • d .. d b. . h 
beri in;ana o budum. Ben otuz yıidan- 1 memie :.et u.rasın a 1 tıcaret mua e · ıesı un sona er i. Ainerika, Ja- ~r ~rednsıp. a.d:seaidir. Tecrübelerin 
rinde d ru u, cemiyet hayatı Ozc- " eşm e pışmıı, umumi harbin va-

Bu f U~Gn~m ve çalışan bir adamım. p0 Va lfl JSrartll l reg" fil ~fl veni m uahedeve yanaşmamaktadır gon, koli, ihtikar, ahlikaızca semir-lıakk aahyetım Milli Şefin şahı::iveti n me, birdenbire zengin olma sibi çe-
. ~nda ilmi bir hüküm vermek. ce. Va. ington, 26 (Radyo) - Svn 29 ynptığı teşebbil:;:ler. tamamen aka- 1 Çünkü. Amerika hükumeti, japonya- ,fapoıı:ra. ihti.vacı olan ham mad- §idli belaları ile yıllarca inlemit 1.ir 

nt-etıni b · b 
dnk 'kad an.n veriyor. Gene ben qu senedenberi meriyet mevkiinde olan metl e r.cticelenmiştir . .Amnika hlikıi dan riııd{!ki eski menaf'inin tan ı a- dele>rn coğunu Amerkadan tedarik et cemıyette, u prenıibin, milli bir al'l-
·•Up 

1 
a hıçhir siya:ı1 fırkaya men- Amerikn - japonya t caı·et anlaşnrn.~ı. n1 C'.İ, hu tic. ret anlaşma.;ının fe:->he- meıı lıinıayegini istemiş, fakat jaµtın- mekte ve mamul n ı nddelerinin en ç•ı- lak ve dava halinde en ileri enditeler 

:ni 0~ ınıyan '7e ilmi hükümlerin: il- :tıugünden itibaren sona ermiştir. Ye- •lilı>cegin : muahedcdeki bir maddeyı! 1 J a hüküırn,ti, bu hu:-.u:"ta kafi temi- ğunu yPne Amerikaya ..;atmakta idi. ara&ında yer alması esasen zaruri 
ın· ını~an, llabli fikirlerin esiri et- ni b:r tir ar.et anlaşması için müzakt'- 1 i::c:ıı!ltlt·n 6 ay evvel japonyaya bi!- ııat \'eı·nıekten daima içtinap eylemi~ !:.on Yıtziyet knr~ı:mıda japonyanm, idi. . . 

'/a
1

2
Y.en s~rbe"t bı"r ·ın.nanım. Bu hu·· r ı e "clı" Jn1e · · nıu k1 t b · ·· ı · · t' ' k t " t · 1 · · A ·ı ç· l k · · · ç· d ı Bız tıcaret• d"' d ~ ·ı· A ~ " " . ~ı \e va .i:a ır n.ıım ( p·m ıs ı. "'mer aııııı, ıcare ı:j ~ m- ur. merı rn. ıııt e ı yenı Japon ıı - ın e t evam etmekte oldug-u harpl» , ın uımanı erı·1z. •· 
ıyetim d b ~ k b lığı e nna lıu işteki bitaraf- ikamesi hakkında Tokyo hiikumct.i- de jnponyuvı ınüeessir şekilde taz- ~.~ınw11 t:.rnımamnğa karar venliğini mli şkül vaz iyete dU~eceği tahmin c- ca azı tüccar tiplerinin, fıraat but~ 
' gnrazsıılığı veriyor. n.n, AnıPrika hiikOmeti nezdir.dr yik eiınek istPdiği anla~ılmaktadır. !ı:.ı s uretle göstermiştir. d iliyor. tfukça tam bir ihanetle apekülas}'G-* G na, ihtikara kaçtıklarını, birçok aer-

~Iilli ş f. 1 . F . I . ı. k. h. 1 :t}J d e lnl Ztn akıl Ve zeka bakı- t a ıçya sev t vet Sl\ ıp erinin dumanlı havada fi· 
en\ an karekterize edebilecek olan r ansız gaze ecı erı ı ya 1 kirler yakalıyarak yüzde yüz, yüzde 
kre dOYflk hassa olarak ondaki kon· bet yü:>. kazandıklarını biFyoruz. ça .. 
tereb~rKusunu, gerçek saygı.sım gii~- ... - · • lınan ~ey, millettendir. Çalınan bak, 

erni:/ ~fın. Vaktiyle Darillfununun lngiliz silah fabrilcalarını gezm-şler Alın ~nyaya sevkedılecek petrollerin, , ~illelt h\'e.vatad~lda, hakkı~ır. K~mlrit 
ıaz.' 1

1 
ulun<duA-um zaman Atatilrke ~n, a rıp e ı en unsur ıse, mılletin 

;et ı~ ;~iınizi nrzetınek üzere, bir hP- •• /.. ~ •, b •• 7 ... !k f d 17 "' ı k emniyet altına alınması için yapılmış ayakta d~rm~, çalıtma ve kudretli 
:ı·ordu~ınde Ank~radan 1zmirc gid!- Ve gOSle~ l.en Uy U e a ~ar 1.. arl bulunma ımkanlarının ta kendisidir. 
ınet .. : .hrr.lre gıtmekte olan hllkfı- k 1 .. .. 1 d• Paris, 26 (Radyo) - H:.wns AJan- miı yolunu kımtrol hal:kın:ı maliktir. Umumi harbin bu bakımdan ihtİYd 
i<lik.-~1~ fsm~: ~nöniin~n yanlarmdıı ta Q ... r etm ş~er Jr -=ı.nııı bir ~nuhauirhıiıı sual!eriı~c ~elii- Bunun sebebi. de Romanjaclan Alman- <•ttiği ~h!aksızlık ve .~acia, bir ta~af-
:..lılun et fnonü heyetımiz arasında Loıı..:ı,ra, 26 1 hıjettar 1• ırıııı,ı;: ınakamlaı·ı, Galıçya- yayH sevk eı.lılecek petrolun Sovvetler tan eJlı lıralıklarla sırara tutufturan .., a li (Radyo) - Franc;ız ta bulunarak harbi muyaffak1yetle · · 
tr n Cal'ldan do~tum Avnizadc ya geçirilen Alman kıtaları hakkında tarafıııdaıı kısmen kendi orduları le- ve vagonlar satan namussuz türedi-
ııasan Tahtı" .1 • gazeteleri haı p muharrirleri, dun ~o:ıa c·rd:rmek için İngilizlerin ne ka 1 b" f 
rı'nd . ,.ın : e ınali meseleler üze. şu cı>·;apları ,·ermişlerdir: hine ka"ırılması ihtimalidir. ).Iu''tte _ .er, ır tara tan da çuval paııtalon e gö u ingilteredcki hafif tüfek fabrikaları- daı· fedakarlıkla çalıştıklarını Fran- ~ 
tııiyetli :. şüyorlardı. Biz bu ehem- ııı gczm'slerdir. Frnnsız gazPtecileri- ::ız mifü·tine bildilereceklerini söyle- - Gallçyayr. geçirilen Aiman kıta- fikkrin harp hali sebebivle tatbik et- riyip bftkla ekmeği yiyen ve ayıp 
!iyordu:o~ş~eyj c~n ~ulağ~ ile din- nin reisı ~ıfatiyle B. Morov!t beyanat- miştir. tarının mevcudunu bir fırka kadar tnh tikleri nbluka, AlmaııJ a.};ı miişki.il \':t- ııöylemesi, idrar yakan namuslu ••· 
lnönu d · gun gordüm kı.. tsm ::.t 

00 
nıiı1 etmek doğru olur. ~Ievzuuhahi:. ziyette bırakmıştır. Bu müşkm vazi- ta.'? çocu.kla~ı~ı kar§ı kar§ıya bıraktı. 

Vat d~ •. ; 'I flrk halkına ha~ olan ha-
1 

• kıtaat, petrol nakliyatında dem iryolu- ~ etten kurtulabilmek mnl.sadiyle Al- T;r~ mı~le.tını~, bunu unutması "" 

Yiikı:ı k .. usu ve gerçek saygı:.ı Cll lngı• t~ı"e lıu•• _>'u" m.~tı• nn kontrol maksadiyle gönderilmiştir. :ııanya bitaraf!nrı da tahrik :çin uğ- ". fc.mes.ı ımkl\nt .yoktu~. Mehıned. 
e derecededir. I _ ~ Alman ku\'\·etleri Çernot!, Livov de-

1 
:a:ımaktadır. t'ık ~a.fka~.cepheaınde bır avuç but~ 

h·ıı * rlay ıçın gunlcrce karlı yollara ba. 
-·~ı ~ Sf.'f° • . . • oo- , 

ze c - ırnızın fıkrı ah,-.:·,·etini g (j. 8 f .. • t · ,, M 
1 

h t<arken, devrin hayü huyu içinde zt'!-
~U~l·~rpar bir hale getiren büyük hu- U Sene JZ:a zerıy, -:r?pl m i• SUre• e,~e e alied ı•ldı• k" tak:aları ata ata hem hududdan 
no~i~t Şuc~br: Bu bUyük adam eko- 1 h J _J ,.., kaçan, hem de bol bol dalavera çevi-
&i .rne' ])ol.tık ''.eya teknik, her han- tiv e isti sa atını arttır<ıı . ren bl\zıları, mütemadiyen kasa dol-
t ..... ı· bvz.uu düşündüğü zaman rrı_aı·.·- J~ponya, lngı•ıterenJ•D teklı.fı•nl• kabul duruvm·lardı. Tarihin bu hazin haki-'"" acıt Londra, 26 (Radyo) - Hükumet'için gayret saı fediluiğini, fazla is- -
etnıı'yo'r· 1 ve ınacerret şemalara irca b 1 kate kartı en küçük b·r ga.flet ~öı _ 

bıl .k' nnmına eyanatta bulunan ingt teıe tihsalatın, harbin netires·ı ı"çin bu··yu"k • }"' } • } • • 
tileri v~ ,u ıs, gerçeği bütün girin- ziraat nazıh, son zamanda B. :\In.:ı- etffiJŞ azımge en emtf eri Vermiştir t~rmıyen cumhu.riyet hükumeti, da-
ha.. Çt.<<ıntılurı ile kavr•\•or Bu chemnıiyeti bulunduğunu. böylece J ha gcçenlf'rde bıle, ayni ruhun hort-

" as re 1 • · solininin söylediği (iyi ıı: r ha.::ıarl, 6 (R d ) 1 1 ktıd .. et•' . ın vet ha,_•atım )'Uğt•rnı" !uıriçten fazla mah:,;u1 getirilmesine Tokyo, 2 a YO - r..,i tere hil-ı ilrn büyük elçisini kabul etmiş v~ Sa- laması ile kartıla§madı mı? NP ölu-• n t ·• askeri bir zafere muadil olabiilir) 
İ>ıhı"sarı· dı n1~ıyan reali~t zekalann lüzum kalmıvaca'7ını ve İngiliz harı) kftmet.i, japonyaya vcr<ligi cevab_i no- mamaro vapuru hadisesinden bahisle yordu; .harbe. mi ~.iriyorduk, harp 'bi. 

1 "ÖzLinü tekrar etmiş, ., e. 
Ve do~ r. _tu nevi zekaya en geniıı - Bt!n de ayni fikirdeyim. gemilerinin ticaret vapurlarını korıı. '.loa. Japon yolcu varJUrlarının bır da- İngil izlerin, japonların hisl~r:ııi ren- Tıde ını tehdıd edıyordu? Hayırı· as-

l:.!liriz. ru an•ayışla realist zeka diye~ Dem·~tr. Nazır, iki milyon yar ge- mak iş nde değil, diğer harp işe:rin- ~a kontrol edilmiycceğini vadetmiş v:1cide etmeği asla düşünmediklerini vr 18.~· 1~=-~n müddb~t •. b~ ~emkinli,· bu 
filli . ·-. Japoıı \'apurlarm~ da buna mukabıl . . · tı a ı s yRsctlc ızım ıçın harp mev. 

tini· · . şetinıizin müstesna şnh~iye- nışlıg.nde nrazfoin sürülüp eki!mesi de kullanılabileceğini söylemiştir. askerlik çnğında bulunan Almanları Japonların ne gıbi nokt.1tlardan r»·ıcidt l:uubahia olnmazdı •• 
tan ~~ ıyl t't ~n geniş olarak aydınla- 00

- nakletmemelerini istemiştir. olduklarını İngilizlerin bildiklerim Ancak, o ruh, o muhtekir, aefu. 
llıill {. k mt!rkezlerinden biri de Türk s t t ı • japon hükumeti, ingilterenin tekli- söylemiştir. berlik mikrobu ruh, derhal tarih.in 
dise~e:.:e, hıotanlara, hntta eşya \•e hfi- ovye ay ya re erı fini kahul etmiş \'C bütün japon va- JHpon~·a hariciye nazırı, hu müna- ~ezarından g<irünmez bir iskelet ha. 
ionsu7. skar~ı ~~sterdikleri bürük ve B • • • • •k • • f l k .. pt~r ~umpa~1y~larına liiz1m gelen c- sebctle memnuniyetini kabinede be _ hnJe ~ık:p geldi, piyas~:a girdi: F~-
o d~r e~ı>atıdır. Bu sempati ondu ırıncı ve l lllCl Slnl o ma uzere mırlcrı v~·rmıştır. yaıı etm iş Vi' e\'E:dce İngiliz tkaıı'~ !{~- k~t hu~umet onu, tecrube geçırmıf 

ece bı1V1jktü k bır n~sl ·n çocul ları millet" • 
f~ni h . r i, bütün şahsi ve • • • • Tokyo. 26 (Radyo) - Lendraclan milerinin de japoıı harp gemileri tn- . . • .. •. ını ~ev~n 
$oıısuzı~~nfr~et sınırlarını aşmış ve ceman onbzn aded ımış bildirililiğine g~re in~iltcre hariciy~ ra~ıııcla ıı bu şel~ilde kontrol ed ! imi~ ol- ::.k0:~:r:~ıy:~1:~:~duşunen bır.yü-
Şefirn· . a kaclur yayılmıştır. :Milli ııazıı·ı Lorcl Halıfak~. Japonyanııı Loıı tlugııııu ~üylemı~tir. 

1 
~ ~ çd , gene yerın~, 

,. 
1
. ızın ~Ygu ve iç Al . . • Roma. 26 (Radyo) - Sovyet tay- imnline ba~lamışlar ve Amerikaclan =<>o m~zar 1gına ov u. 

"ırebtıec6l, ol" t k a emını çerçe - ··aı·e fa1.rı'kal"rıı1da çn!ıs;mı-:; :\meri- k !h~ikar, cihanın harp içinde bulun. nı __ , .. n e ~ın ·u r .. u .. , • .. .. • motör aldı · lan gibi. daima da .A.me- K d " . ~ 
T;dkıter. Şef bu eevgi~in~r e~1 eabıt.~ı\·t~ıık~ kah bir mühendi", )lo~ko,·adan Ame- rikalı mühendislerden istifad~ eyle- ana a par anıentosu cıd~gu kla~anlık b~e;,i~~.ed~~e Fdahili 

n er k.. . .. - ıika\·a dönmek iizere bir hafta önce~ uşmnn aı n en uyugu ur. akat 
'rUrk ıni!Je.-. d uçUk. ~urke kadar ve vola· rıkmı" ,.e bugün buraya nğ;:a - mışh~rdir. anr.ak, sahasına göre kozlannı oynı-
d A ı..ırenbUtün h!Ak" • :. "' F h d•td• k d • • t•h hT O k • enı insan•yl\te k a a ı ve me- nııştır. Mühendi:-in if.ıcle..:ine ~fıre. ::\liihPncli~in ifa<le~ine gÖl'l', Sovret- es e l ı, ya lll a yenı ın l a- ya l ır. nun arşısına, şu uktıaadı 
Bir 'I'Urk iç1n hi ~dar su~.m~ış~~rdır. Sovyet ordu;;unda birinci sınıf di)rt Fin harbine iki b"n Rus tayyaresi tah ~oruma kanun~» g·i·b·i· mutlak adale-
zurunua b 1 ç ~ıran, İnonGnun hu- bin ve ikinci sınıf altı bin ki. ccm:.n bat yapz/acaktzr t n ve zaruretın butun unsurlarını 
dl 1 u undugu v .. . . ::b edilmiş \"e bunlardan şimdiye ka- k d" h"k'" 1 · d b' ku n ediği e onun sozlerını on bin harp tn\•varesi mevcuudur. en ı u um erın e taşıyan ır v-
"""1 a~ kadar tes 11" d" . • . ·ıaı· ı"k' \'u··z ta . F' 1 t f •)tl 26 (R d ) n·· k lA t f h t k ld - .. .h •kA •ut verici tl -· . e ı e ıcı \'e it- Sovyetler, 1937 senesiııde tayyare ı . yyaıe ın er anı m- ' ova, a yo - un gece ·or. par amen onun es ini ve derhal v~ çı arı ıgı gun, ı tı ar, tata tu-

tgıldır. elan cii.işürülmilştür. K:rnada parlfünen+osunda Lord Vil- yeni secim yapılma!'iını istemiştir. Ka- •ulmuş bir sokak köpeği gibi, bucak 
t * binr. ı.ınrlamcntoyu fe;;he karar ver- bucak, kuyruğunu bacaklarının ara-
nsamn h. f• }" d• ..ııl!ll terlenu· §a sıycıtini en çok karnk - ı n an ı yaya ltr mi~tir. 1\ ana ela lımwekili B. l\Ianken- sına sokarak kaçar. 

de~İldi~ren ne zekası ven.ede gönlii 1 Ha~ diseler - eı·ıg;ner 17.J Kiıig,pal'lı1mento<laiı'adettiğim1- İktııadı koruma kanunu, yalnız 
insanı f~s Çttnkü heı· Şeyle birlikte ,, ardım 11 tukta l'ZCÜm]c demiştir ki: ihtikarı tepelemekle kalmıyor, o top~ 
Ver an yapan asılhaMab . 

1 
J ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Kanada milleti, hürriyetvemc- yek~n bircem~etin bütün hayatae. 

ald "aratıcılık halidir B". . u ıra.u~ Londra, 26 (Radyo) - Kanad. .Pomanya p ~trolları Ve 
1
• h+. 

1
• la"' f ~J dcniyeti müdafaa hususunda biitün viyesini, bütün çalışma, yaşama, sew-. 

b .. 1
1i1nıız t.aman ts~et ıtr .~rade gıbı hükumeti, Finlfrndiya halkının ia~e~! Aı-:1\ - • l{u, vet:yle harp etmeğe azmetmiş_ vet ve kar mefhumlarını devlet:n se-

.. UYoru ., nonilnde ne . . . . d 1 1A 
ler z · Şunları: l) But· .. .. ıçın yardım olmak Uzere 100 bın o aı } t k l tır. nmeti ve milletin refahı esaıı üze-

e Ve a l'k ün guçluk- ·~· . ·11 tl . t" . o an opraJI parç'.'.I · ırı JJ "k A t h b' f 1 • d 1 •• 1 tak ~eç ı lere rağın . A verdıgını mı e er cemıye ı urnumı :..ı 1 u ·nme . ar ın za er er netice _ rın e norma guze prensibine götü. 
kendini ·· en, ıınkan ola- kAt" r·· b"Icr i~t· l enme~.i iç:n daha kat'i t edbirler n- rüyor. 

layışını 2~ gosteren milli idealler an- ·a ıp ıgıne ı Rırdm ~)ır. 
1 

· h .kA Rom:ıTJya petrolü ve Romaııyanın komşuları ile olan ihtilaflı meselele- 1 · / Zaın Roma 26 ( a ''O - svec ü ·u- larağını söylemiştir. Yakında ikinci htikar hakkında ceza kanununda 
«;atı an ve mekA · · d ' "' · • ri, günün en mühim mevzuhwı a.a.;ındadır. 
an §an, ka".'faler revi 1 . an ıçın e meti Finlfındivava otuz doktorla biı E 

1
A 'h "Afl kt 

1 1 
r R "k" . • . gönderileceğini bildiren başvekil. ya mad:leler ve batka hüküml@r de vat"-

a Çizgis' n ' r er çızen, fakat ' - .h . t h .. d . vve n ı tııa ı 110 nara ge e ım: omaııya ı ·ıncı Balkan narbmde o. ıl:ıcak c;eçimln, harıl si,·a.;;etı'ne U"- dır. Fakat bu kanun, husus"'ı fartların 
ı.ı , ı ı.ızerind seyynr asken as a ane gon ermıs - . • . . . .. • • 
. r.u ve te ki . . en ayrılınıyan ~u- ·. °" Hulg. rıst.:ınclaı1 haradenız sahılıne duşenDobrurayı, umumı harp sonu·ı- gun olrıcağını da bildir~i~tir. · ve muhtemel tezahürlerin hepsine 

tıni, 3) ll t. hPÇı bır kudretin f aalivc- tır. 
1 

.. H" d" da orln Avrupa ittifak devletleri harbi kaybedince Rusyadan Bas:ırab- * ait geni .. bir muhit üzerinde, mu·· ey-
le E'ı edefe • · Son ge.eıı haber ere gore, 111 ısts.· • . . • ... 

ntneden bıı . \arışla durup din d F" 1 d ' . . ·d d b 1 yayı, K..ırpatların garbında ~Iacanstandan Transılvanyayı ve şarkı Motanın cenaze yideleri daha kuvvetli şelt':lde tutul-
llŞan on"ı b'.arış noktasını hemen nın _a . ın.a~ı 1!a~ a ) aı ım a u u - 3anat ile şiına!de Anısturya)-a ait Bukoviniyayı almıştır. Daha önce ara- mu§ " ihtikardan ba .. ka bir,.ok ha-
B " 1" il' id r nacagı bılı.l'rılm·!'lttr ... T 

l1 ha saJıı.rı . ~n ızın hamlesini. ' ·· · zi:;i (l:H,000) kilometre ımırL<b1rnı ikt.?n bu yerlerle mesahası (295,000) • • yat mevzularımızı birbiriyle halkab-
başarılnrı~~an ~~ .. ı~·ı .belirdiği teknik • kilometre murabbaını Lulmu~tur. ı\ufusu 17,3 milyonu ge-;miştir. mef '1 SJffi] yan mühim bir prensip kanunudur. 
denıır ağı \' n 111 I'ürk ülkesinin bir Altının kıymetı ~feşhur Siııııia, Transilvanya kısmında, Çernoviç, Bukoviniyada, Ki~- Bern, 26 (A.A.) - Federal mec- Onun kıymeti ve hususiyeti de bun. 
•ldir. e onun iradesiyle örülme- İstanbul 26 (Telefonla) _ Altının 'lef ve Tmışvar şehirleri de Basarabyadatlır. !isi reisi müteveffa l\Iottaya milli ce- dan Herj gelmektedir. 

kn·meti 17' lira seksen kuruşa çıkmı~- l\lalılrn olduğu veçhile Sovyet Rusya, Bulgaristan ve i!Inc:ıristan, sık, naz merasimi yapılmıştır. Orhan Rahmi GÖKÇE 
l\Jtııı Şefin * tı;. :,ık bu arazi ihtilılfındun bahsetmektet.lirleı. rolemlekf>tin her tarafından gelen --*---

ioıı~ Rö•oı b' ~u ~nssnlarını böylece _ Rommıya buğday \'e bazı mah:-.ullerle Leraber, muhtelif madenler ve h:.ılk, ccıı:..z e ııin geçceği yolun ıki fara- S V han 
80nrn Tl.Tr\. e 

1
'.
1r lıır hale getirdikten terkip halinde demek ki, en zengin de- billıa.;:sa :~tl°nl rıoktasmdan çok zengindir. Romanya Petrolculukta Av- fınn dizilmiştir. ...... 

fle tensi\ et mıt~etini bu derece başarı recesinde, 1nönünde vardır. Biz Türk rup:ıda birinci derecededir. .Meketplcr, rlairel~r. ve mağ!!z .. l ... r Beden terbiyesi bö/ge-
rıa çıkarrt>ışın~sındeki sırrı da meyda- !er 1nönü onun için seYiyoruz. Hntırlnrdn olacağı veçhile, umumi harp egnasında Alman ve Avu!'ltur- muYakkatan kap: tılmıştır. sinin iurnovası 
kendiler\~ bo uy.oruz. Milletler ancak * y:ı kuvvetleri, hatta Türk kuvvetleri Romanyayı bir müddet için işgal et- Bal ~ehrinin p:~koposu Momenyör 
ler \"e haşla enzıyen insanları sever- Milletler için kendilerine bir şef mi~ıerdi. Almnı•lar o tarihlerde bu kuyuları tahrip etmiş ve fena va~iyet- Von Stragın riyasetinde bütün isviç- An 

1.~.a~a: ~~ . (Hu.~usi) - Adan.a-
lıenıerıtk, ~;nda. t~tarlar. Sevgi bir eçınekte iki akılıetten biri mukadder- te bırakarak çekilmişlerdi. Talihin şu garip tecellisine bakınız ki, ayni re piskoposlarının iştirakiyle dinii bir dan .ın ı <l:rı ldıg ne gore Seyhan heden 
~ Urk ll":ı1etfn·r bırlık psikolojisidir. dir. Ya bu şef 0 milletin kendisini i- Almanlar Lugün vaktiyle tahrip ettikleri pt!trol ku~ 11larından istitad" ayin yapılmıştır. tl'ı·bıy~sı bölgesi, 7 elzele felaketze -
~tnetıeıır-e enın zanı~~ ve mekanın ş~ fade eder. O vakit saadet muhakkak- edebilmek için her tiirlü çareye baş vurmaktan geri durmamaktadırlar. Kilisede ynpılan merasimi müt _ deleri menfaatine bir fudbol turno-

learaku-rterı·n· çok iogUs geren mııı: •ır. Yahud bu şef o milletin kendinden O kadar ki, bu mevzuda Romanya çok nazik bir vaziyete bile düşmüştür. kıp iı::viçrenin konfederasvo ,. e~ · vn~ı tertip etmişlerdir. l\Iüsabaknla-
d ı ara t ı n.. reısı, ra 10 kulil · t• k 1 · 

Cr fr? l) Akıl IU ş ıra ım. Bunlar ne-. 1aşkasını temsll eder. O zaman da fe- Kuyular, umumi harpten sonra e~aslı şekilde tamir \'e ısliı.h edilmiş, nıiiteveffnnın mezayasmda~1 bahsetmiş . .P ı. ır~ ey emış :e maça, 

'l~nüı Aremind eminde r. ealist1ik. 2) !ket mukadderdir. İsmet İnönü Türk petrol sermayelerine İngilizler de dahil olduğu halde bazı milletlerin ser- Mottanın mill" ' ler ı.emiyetini bir ha-' "
1 
al B.tFnıSk Üstünün vuruşıyle ba~ • 

eını e Panteist k t t "h l"'t b t . . !Ah k' h . . _ 1 anmış ır. eyhan spor ve erkek lise-. n·Je Yaratı 1 ı • S) rade 'llilletinln kendisidir. En yüksek de- ınayedarları iştirak etmişlerdir. stı sa u , u amırat ve ısa atı milte- · ı kat alıue getırmege çalıştığını ve c:· tak 1 f" 
1 

k 
1 1 

d B 
~ıllethnizfn bu c~ı.k. Coşkun ve Uah ·ecede Tilrk milletinin kendisi... Onun nkıp gene eski ~eviyesini bulmuştur. Kuyuların en mühimleri Proho•:ada- isviçre ile ite!y.ı arasında cltıha ;;ami- ;~i ıa~: nı: .. m~ e d :. mış ar ır. ü u 
a~at ka"'nakla ıtmez ve tükenme "İn Türk milleti .vüksek derece mesud dır. Bur:ı~ı , Romen ;.ıetrol istihsaHitmın yüzde yetmişini verir. Diğer l u- mi nıün"~ehetler tc.!!is etmev . f ; ' on um z e 

1 
pazar g ntı 

o1 rı ld ıı:. ... I ı, •• .. . ge muva - rnrşı a~acnk ve galip takım, kupay4 
-o u .. u i"ibi- faka Jir mfllettir. yulnr ise Buzau ve Bocauda bulunmaktadır. fak o Ullb'UilU Foylemışt.ı·. ı Kazanacaktır. 
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Zelzelede yaralananla- Bu ka~}~.ş~ı::kgclmcclik. Anadolu zelzele felaketzedelerine 
Müttefiklerin 
hedefi birdir 

P.a 

' 1 

o 

I ıd ? Giderken de istiyerek gitm:yoruz. lra-r ı n yara arı DaSl ır. de ve iht'y:ırımızın haricinde vukul>U- yardım hususunda ilgi gösterdi Londra, 26 (Radyo) İngiliz • " 
Fransız ticaret birliği komisyonu Lo!l' ~ 
drada toplanmıştır. Komisyondaki a 
Frıııısız heyeti lıa,;k .. nı na~ilik aleyh'.' 
ne yapılmakta olan meden:yet har 

lan bu hfıdisede hepimiz kendimiz(• 
Zelzele felaketi üzerine, yar'bay yarı~ ııznn kemikler ekol, bacak> bel güre birer his:ıe alıp geç;yoru,. Kinıi- Ankara, 26 (liugusi) - Parısten Belç;kada : 

operatör Ekremin riyasetinde Cebe. kcn1igi, aciz, fıne k rıklar1nın envai miz nıesllduz. ı_<imin1iz mu;;ı;~arip. k;nıi- aiınan haberlere göre Fransız hiikU.. Brük~elrlen bildiriliyor: 
ci haotahaneainin dahiliye mütehu. şekli \·ardır. miz de• i'ırıifta hlmış g:bi. ne nıesucl, mr1 i, Türkiyedeki zelzele felü'ketze- P.elc:ika hükumeti, Anadolu zelze. 
•ısı cloktor Baaıt Ürek, oteratör Hik. Aamııclu fıkari k rckları yüzde on ne ınıı•tar·p; ~üyle bü.vle.. c;eleriıw yardım olmak üzere 83000 le felaketzedelerine yardım olma:c 
met Şahin ve doktor Celal Ertu\idan niglı ~ini geçmektedir. !Iarkapıı, iin~. ~lustarip olanlarımızdan bir k1'ını- iıı!(i iz lirası tah~·s tmiştir. Hiiküme- üzere 100.000 frank vermiştir. Bu 
mürekkep hir heyet zelzele mmtaka. aci?. fırnk urleri de buna yakın ni•. 11'' hrkınız: lin 11\1 kararı. resmi gazetede de inti- ;·ardımdan Türkiye hariciye vekiilcti 

ııin İngiltere ve 1' ran;a i>in hedefiO n 
lıir olduğunu .,;öylemiştir. ' 

tına gönderilm'ıti. Dr. Celal Ertuğ bet eclir. Kalııırga, kafatası kırıkları r.,ı ıstırabın sebeplerini Jıiyikiylc .~ar r,,·lem'şt'r. haberdar ed'Jmiştir. 
tıb'bi 'bakımd"n zelzelenin doğurdu- da 'ıunlardan sonraki dererevi almak izar edemiyorlar. Hallıııki Jniara gô- Anadolu - Fran. a hükümetınin Japonyada: 
ğu teliıketi 'öyle anlatmaktadır: tadır. E fazla etraf yani kol lıar.1k ,.,., lu·lk' b• ı:<tırabı biı-:ıt. az,ııtmak \'e l u yard·mı bizim paramızla blr mil- ,Japon kızılhaçı, Tokyodaki Türk-

Yl\rbay operatör Ekremin riyase- kırıtı mevcudrltur. Kırıkların har:. aadete doğıı.ı rnkla:unak imklnı var- yon Türk l'ra:u etmektedir.) japon ,·ardım cemiyetine 3000, kı-
tindeki C'eheci hastahanesinden da- rinclP her nahiyeye ait ;arnlar ı · , İngHterede: zılay kurumuna 7000 yen teberı·ii et-' ır. 
hiliye müteha.•.<ısı Ra"ıt Ürek, opera- - muhtelif dcn•rede - bolca \'ar. (;ene b:ızı nıesud in"l?ıiıır.ı tesadt.l Loııdı·aduıı bildirildiğiucl göre mi~tir. 
tör Hikmet Şahinden mürekkep eki- ~imci' neden ve nasıl bö«le mulıtr- Lorcl Loidin riyasetind ·ki Anadolu Bulgariıtanda: 

• J t•ıH"oruz 1'i, hallcı·i!1e ı;:ühı·et111iy<·rek. 
L'm'zle Sı.-asa. sonra da Tokat zelze. !if nahiyelerde muhtelif ·"o kil yara ,·.clult' fel:iketzedelerine .rnrclır.ı ko. l'u'garistan çocuklara yardım C<' -

1 
ı,u· .<ııadetı az ıı-iirlirnrlar. R:wddlt: ilr- ., . b' 1 k 1 · 

e mıntakasına var<lık. Gerek ~rYa!'- ve kınklıırın meydana gelcl'ğiıı' izah . . ·.. nı c<'.- ne on ın erce me ·tup ge mı'- nıiyeti, felaketzede Türk çocukları 
t k ld 

• rf .ıra..; ve kana:t!sızlıge ceza vermek ı· n 1 .. d b. ·ı· 1 · · "OO lb. k a a ıgımız üç giln za ıncla ıctırrHi- c delim: .. .. . . . ır. .un arın ıçııı en ırer ~ı ııu e:ı ıçııı " e ıse, oyunca vesaire güıı-
... .. E . 

11 
k mumkuıı olsa, hu g•bılHın b1rnına ın•ıt- b. .1. 1. k d h ı·t· 1 . t· yumuz rzınran yara ı arı, gere ·-:e )~lıknl'ıcla arzetmişt'k ki kn·1klar. .. tner .ngı ız :rasına a nr mu te ı c l'l'm ~ ır. 

r . . . . . 'aka taş rnğardı. :\Iaamaf'tı asıl me· b "l k , l'k · ok:ıt nııntakasındaki yaralıiarda vaı-alar kendılermı tedıd eden te,ı- _... .. •t erTu er çı makta.lır. F e a et:<e - Milletler cemiyeti: 
lıekiml k zaviyesinden aldığım müşa- r;n şekEne, şiddetine aaı::rudan doğ- ele, .şu araı:a olanla.r~adı'.'. Du~y'1y·ı delerden 27000 kişi için giyecek eşya '.il illetler cemiyeti sıhhi yardım 
hede \'0 h.ı.susiyetleri yazmağı m•e- ruya veya bilvasıta olı.ışuna, ve isa- ~~ln:ışl~r.; yıyorlar, ıçıyor.ı.ı-. .halle - telıerrü ed'Jmiş ve ayrıca iki ton er· komıtesi, 8000 doz ilaç göndrmiştir. 
lekta lanm ve bütün okuyucular i- bet ettiği vücud kısımlarının husu • rınc~. gıyınıyor, dolaşı.yor, n;' bır zevk, zak rönderilmiştir. Yunaniatanda: 
çin faydalı görüyorum. •ivetlerine tabid:r. ne bır heyecan, ne bır ruhı haz veya Yunanistanın her yanında felaket-

D 'Kerli matbuatımız an ileri fela- ·Yaralar: Batma, ke•ilma, zede len- keder duymadan yaşıyorlar. Hayata şı oturacak, simidini zevkle, doya do- zedeler için ianeler toplanıyor. Midi! 
ket ııdudlarına kadar elemanları- me, kopma gibi tegirlerle şiddet ve Q'.eldikleri için ne müşteki, ne memnun, ya yiyecek.. li kon•olosluğumuzdan hariciye ve-
m göndermiş ve intibalarını sayfala- nahiy.;ye göre hagıJ olurlar. Q'.iderlcen de ne mütelaşi, ne de korkak. Ah ben de böyle olsam!.. :.:aletine bildirildiğine göre Midillide 
ıır.a alr•etfrmi tir. Biz daha ziyade Kırıklar: Te•: ya direkt, ya da e~ Ben de işte böylelerine bayılırım Fakat hayır, olmasam, olmasam ve havırsever bir zat, Anadolu zelzele 

** Deniz Ablukası 
lngilizlerce müsadere 

olunan eşya 
Loııdra, 26 (Radyo) - !ngiJtertı 

"'' Fransanm müe9sir deniz ablukası y 
sebebiyle Fransızlar tarafından 13 • 
20 ikinci kanım h~ftasmd::ı Almanya· h 
;-a gönderildiği anlşılıın lGGOO ton el n 
ya müsadere edilmi~tir. Harbin bid ' İ) 
yetindenberi te\·kif edilen 230 vapur· n 
dan musadere edilen eşya ve mevad \ 
yarım milyon tona baliğ olmuştur. e 

**----Makedonyada 
S u baskınları büyük 

zararlar verdi 

i 

raralıların yakın hallerini, yanların direktt ir. Kolun, bacağın, her hangi .loğrusu .. Onlara .'!'öre. y:ı~amak lıir bu çocuk, biitün diğer bakımlı, yuva- felaketzedelerine 40 bin drahmi te-
nevi ve hu<usiyetlerini tebarüz ettir. bir kemiğin üstüne çarpma, vurma. kaza ve kader oyunudur. Xc çıkmış<a lı, analı, babalı yavrular gibi olabil· berrü etmiştir. Atiııa, 26 (Radyo) - Son yirııı' 
ıneıl;., ~alı acağız. yük dii~me 'le direkt kırıklar olur. bahtına!. Ekşiye (ekşid!r), tatlıya se!. Yugoslavyada: dört saattanlıeri :\lakedonya havali • 

"ıvas h stahanesine civar ve Er - Eııdirket kırıkların husulü mihaniki- (tatlı), tuzluya (tuzlu) clı•nıPdeıı, tep- :. Üsküp konsolosluğumuzda Yugo•- sine sağnak halinde yağıııı yağmur!•'' 
zincandan gelen yilz küsur, Tokat yetinde ise müesöir kun•etin intikali <iue ''endi önlerine dü~eıı parçayı :ı- Perdesi kalkmış, güneş altında bir alvyadaki mUslümanların 234GO di- yer yer su baskınlarına sebebiyet vel" 
hn tahanesinde ise gene bir o kadar mevzııubahisti ·. l\Iesela yüzü ko~·ıın tışt rmakla me~guldürleı·. pencere .. Başında örtüsü, ihtiyar, hem nar tebeıTü ettiklerini bildirmi•tir. miştir. ıı 
yaralı üzerindeki yakın temasları - düşen bir kim8e gayri ihfyari elini Ah, ben de böyle olabilsem!. de çak ihtiyar bir kadın sol;ağn bakı- Yardım devam etmektedir. Üskilptc İnsanca zayiat yoksa da mal ve eıtl' 
ır•zla ~u netic Yi gördük: yere istinad •athı yapar. Ye el aya- ;. yor .. F.v, derlice, topluca gözüküyor. e;ki dahiliye nazırı B. Ali Dan'şin re- lii.kçe mühim hasar vukubulduğu all' 1 

\'akaların h1len yüzde yüzü cer - "ından ~:ddetli tazy:'· kol kemikleri- Sokak çamurlu .. Havr, soiiul< .. Flinı ~I.ıhakkak ki odasında ham da '!cak- fı.kası 5o._ B. Ş~ban 25 ve Dr. Z~rko- !aşılmıştır. Münakalat inkıtaa uğra • 
rah' vakalardır. Ha ta hemen yoktur. ne intikal ederek orada kırık vapnr. burnuna okmuş, durmn<!ıın kal'lştırı- tır. Gözlerinde, saadetin' hi:'<,diyo _ '"" 10 Tilrk lıra•ı teberru etmışler- mıştır. 
Pıı Hrahi vakaiar bazı yerlerde Bel kem;ği kmkları ebcriy'l en- yoı ve ara sıra süratle geçen otomo- rum. Belki torunları var, lıelki oğul- dir. 
cin ·in. tir. d'rekt •eber,Jerd~ıı olur. Otur::n b'r bilin peşinden koşuyor. Ayaklarında ları, kızları. .. Şunun şurasında yaşa - !randa: 

~ , üre lur ki yaralar kendiler:ni o•h<ın cmu~Jarına bı·r , ··ık du"s•r•• k k. 1ı· k' b t 1 k k ö .. k 1 Ankara, 26 (Rad"o) - Tahra:ı. · ~ · · ,. - · '" · '· _.ırtı ve es ı ır aya-~~ ı, gır ınt a naca· pe az mru ·a mış anıma, gene t· "k 1 .1.•. . d 0 

1 JQ 
tevl!d eden vasıta veya tesirlere ta- ~-ahud yere şiddetle oturmuş vaziyet 1 • • k . . .1• k uyu e çı ıgımız en ge en ma ma-
ı)ı. hu•u"ı·ı·etler go···terı·r. •resel" bı·ı· t .:ı d:r. eklerı ·opuk bır lanı a var .. ·0rkmuyor. j?ene rahat, ırene mesud .. t .,·· 1 l f J'k t d 1 . Demı·ryolu mu··nakala"'lt , " ., a te d!Hilüne... ]h sebeplerle. Fela . .. . . . , . 1 . • . . · . a ,,ore ze ze e e a e ze e erıne yar 
'·ıça·K ,.ar••ı, bı·r kursun "ara•. ından • • ~ımıdcının tablasına ""k.nstı. Celıın- htıyar aıı-acında fılızlcr vermış, mey- cı·ım olmak u.. T b . h Ik t f ~ J '" , J " ketzedeler arasında belkemigi kırıgı . .. . . . . . . . . zere e rız a ı ara 111 azaltıldı 

o 

Macaristanda 

ne ırndıiı farklı ise kırıklar da kendi. ~azhdır. Bu hastalar işitilmiştir ki Jen lıır yuz para çıkardı, 1Hr sı.mıt veler yetıştırmış. çıçekler açmış .. Onun dan 40 ton un, 3 ton pirinç, 3 ton Ü· 

!erini hasıl eden sebeplere nazaran ç0k feci vazi)' •tedir. Şifa imkanı ~z aldı ve sonra, zıplaya zıplaya Bahrıbn- gibi olsam mı, olmasam mı? züm, 400 koyunluk kavurma, mil- Budapeşte, 26 (Radyo) - Tasarrol ·h 

0 kadar çeşitli oluyor. Bu fark bir de almak!?. beraber yasayışları d!ı çok ba P•ı·kıııın yolunu tuttu. Ş'mn' dilşiı· Fakat, yaşamak da o kadar güzel him miktarda palto, battaniye ve u- maksadiyle :\1acaristan demiryolları~· · 
~·ı. .. anın hasıl olduğu vilcud nah'yesi- ncıklıd•r. Amudu fıkar:nin içirıdek; nü;·orum: ki! yakkabı teberrü edilmiştir. da münakalatın yüzde otıız nislıetind9 >1 

ne g'ire husu,iyet gö,terir. Yumu~ak >ıulıa uapları zedelenir veya kopnt. Parkın kanapelerinde ı:üne•e kar- ÇIJIDIK _ Devamı 5 inci sahifede _ a:altılması hükümetçe kararlaştırıl-
ntfci bol olan yerdeki yara kemiği Bunun neticesinde belden aşağı felç. arada bacak, kol kırıkları da -dire! t da R~şr.r.liye de kamilen denecek de- !ara hatta köylere kadar ya;.ıılan sıhhi mıştır. 
sathi olan nahiyeye nazaran başka rle olur. Şahi' abdestlerini tutRmaz. te•irle olmak şartiyle- vardır. recede yanmıştır. Enkaz altında kalıp yardım kolları ancak ilk planda yapı- --- n=--
şekll ıtlır. ytırü~·emez, kıpırdanamaz, huli\sa Otıo·anlartla, ayakta olan1cmlo: da '·anık ve yaralı olarak çıkarılan bir lacak yardımları yapmağa muktetlir- Bir Jngiliz ta.qya.resi 

• 'efte şudur ki; kırıklar, yara - t:ım:ınırn b:.ışlrll'lnın yardımına mu'ı- Baş darbeleri, bel kem;ği kırıkları. iki vak'ayı Sınısta gördük. Reşadiye- dirler. 
lar: kendilerini ha•ıl eden te•irlerin • , •. h t b ·ht·ı·tı h t 1 u··ssu··ne do··nmed· .aetır. '' ı aye azı ı ı a ar as arı Baş dırbeleri d!rekt tesirlerle (kesen, den henüz böyle bir vak'a gelmedi. Yardımların ikmal ve itmamı teş- l 1 

~cklinc, şiddetine, vücud nahiyesine ı;öturür. \·eya ezen bir darbe ile) bel kemii:i Hem yol kapalı, hem de enkaz altında kilatın kademelendirilmesine mütevnk Lonclra, 26 (Radyo) - İngiftetf 
göre muhtelif şakiller gösterir. n · d b J E J h h ~ a~a men ar " er: n evve U· kırıkları ise ekseriya endirekt tesirler- kalanların çoğu kül haline gelmiş. kıftır. Bu da en evvel nakil sartiarını ava nezareti, evelki gece Almanyaıt1 

Feli.ketzede yurddaşlar uykuları - ı ı t bl h ı · •u e ~e en a 0 şa •ın şuurunu cay- 'e olmuştur. 1·aralılarcla ihtilatlar: temi ni!e kabil olur. Yatarak, otur- şimali garbisinde bir keşifr uçuşu '19' 
r.ın en tatlı bir saatinde ihtimal gü- b t ·d· B d. • ı " •• e megı ır. unu ımagın •arsı ması Kaçına teşebbü.•iiıtda bıılımanlar • Açık yaralılarda var:t tatanoz vı rak, yürürerek sevk edilecek »aralı pan bir İngiliz tayyaresinin üs~Une dv• 
ıd rilyalar ya~arken tabiatin zalim 1 • h a· B d ! J k h ' 0 

1 e ızR. e ıyoruz. u a gm ı a· da: vangren ga•euse tek tilk "Örülmüştür. vardır. Bunun için yol ve vasıta Ja'zıın- mediğini bildirmi•tir. • 
bir dal'besi Uzerlerine çökilyor .. Bu ı· · ı ı ht J'ft· B ı • ' • ının c e\·am mu e 1 rr. azan ço.< Bulnar kaçmak isterken ne şekild>.' Tetanoz - kazıklı humma tablosu il~ clır. o*o dnrbcı binlerce vatandaşın kemikleri- uzun gürer. Böyle iki va kası Sıva• .,_ __ 

p 

ni yer yer parça!ıyan, nefeslerini tı- h h . d .. d'.k H t l •öküntliye maru'l kaldılarsa o şekil kı· Tokat hastahanesine gel~n iki vakdnn Halbuki tabiat blitlin şeametiyle z· t b· k 
a-ta anMın e gor u . a., .~ o ar. rı<.a musab olmu•lardır. Ei-serioıni.ı biri kurtarılamamıs, di<.eri deg«•rlı· hareket etmı·~tı·r. Fela-ket genı·~ saha- Jra a .n ası 1 

ka)-nr.. ezen bir darbed'r. bitenden, halinden tamamen bihaber ~ • ~ ' , 0 

Feliaketzedealrin hep9 ; yaralı ve ve ·~gs:zce yatmaktadır. Kafaya otan 'rnlları kırılmıştır. Ya düşerek, va da operatör Sedad tarafından hem gazlı da çok şiddetli olduğu gibi yollar! kes- Kahve getirdi 1 
kırıktır. cıı·rekt ·e,_•a endirekt tegir, •iddetinin bir aralığa sıkışarak. Bu hadiseler iki ırangren, hem de tetanozdan tedavi ile miş, ~lleri koparmıştır. Bütün b'r İ t b 1 . .ı I .. ı h ·· h d h. k ı . . s an u 26 (Telefonla) - ZırŞ• , 

Kemik kıı,klannı biraz muhtelif derecrs·ne göro kafatasmda kırıkl~r rnzden faza aslanın musa e eve ı- urtarı mıştır. Bununla beraber her mıllet bır elden sarıldığı yardım i•in- b k . it~ , . . . . . . . . ' an ası namına on bes bın çuval ka 
tagnıflere tabi tutuyoruz. (Muhtelif .'·aırnr. Bunların vahim ve tehlike kayelerıen ıstınaden çıkarılmıştır. .-aralı)·:ı serom tatbık edılmekt.,r!ır. de emsalsız bir hızla çahsıvor. Yolla- 1 . . 0 . • ci' , ı d ı · k ı ' - ge mıştır. n be• bın çuval kah''e 
kırık) adını verdiğimiz şekil kınlan !isi kıhıh kaidesi kırığıdır. Bıı gib' Eııkaz a lııı an sa ımeıı çı ·arı aıı- .\'akil ı·e tahliye: rı kesen, kayaları parçalıyor, catlanıı . 1 ' 
k ., k 1 k . l F J"k t• . b. h • 1 - - ıo dadır. ·emıge ·omşu o an yumuşa neslÇ· kmklarda hastaların bur undaıı ku "ı·: · e a ·e ın va'1 ır sa ada ve çok ani yarı an yerleri dolduruyor, ~ ar-lıma lı· _____________ ..,. .. I 
!erin de yaralanması, adeta kem k lııj:i:mdan kan gelir, gözleriıdn etra _ Tokatta şayaııı dikkat bir mü~alıe- olma. ı, kış, heyelanla yolların kapan- koşuyor ve ula;ıror. Fakat ne ynıı.. ım 
ııçiarının hu yaralardan çıkmasiyle fıncLı mor bir halka hasıl olur. Bıı ele vardır. lllebuslarımızdan biris: ması, muhabere inkıtaı \•akaların Jft. ki her saniyenin büyük bir kıyıııeti 
ber::.berdir. Yumuşak nesiçler<ic bir va katarda morhalite pek ;·ükscktir. !Ialke\';ncl •yatıyormuş. Bina çöküyor zım geldiifi kadar süratle nakil ve tah var. 
=arar olmaz~a bu da (basit kırık) a- Yarnlı'a··ımız arasında böyle obnlar -ki bu yapı beton yapıdır- Bütiin in- liyesini maal('sef gayri mümkün kıl- Şu halde zelzele felaketzedelerini 
dını ~iıyor. da vardır. 'ai malzeme hemen toz halinde asai::ı mıştır. Nakil vasıtagı olarak yaralıyı hekim ağzından dinliverek görmüş _ 

• ~e1a kırıkların .yarası ve uzun k:- Kıgaca yara \'P kırıkların nevileri- iniyor. Fakat tavanın bir parçası lıi· yıkılan yuvasından hekim eline getire- luyosunuz. Burada a°Çtığımız Kızılao· 
mıkl~:de olan ~e~ıl.lerl de .arrı ayn- ni, husulü mihanikilerini arzettikten köşe)·e istinad ederek altında bo~'uk cek lfızım vasıtalar tabii ilk günlerde hastnhanesiyle memleket hastahanesi 
dır. Uzun dedılbmız kemıkler, kol, 1 1 .1 11 d b k T d"f b k k. b k' kt · 
b 1 

k b k .ki d. y t- sonra ze ze e ı e yara ı arımız arasın :.ı ıra ıyor. csa u e a m ı u oşe yo u. nin işini hafifletmeğe çalı•ıyoruz. Nu-
aca.<, a urga emı er ır. :ı .,ı . . . . t• ı· ht b tt - kö r A k . d. d ı· h t k. '. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hastalannı 11,30 dan bire kad'f 
8Pyler sokağında Ahenk matbaafl 

k kı . k f t h 
1 

k ılgıyı tebarüz et •re ım. mu crem me usun ya ıgı 'e< r. nen şım ı se ye ı as a na rl a· mune hastahanesinden gelen doktor 
":nı er ıse a a ası ve avsa '.l e- . 1 1 v k 1 ı· · d k ı b·ı k b l ı • b miklerdir. Felil.ketzede yaralılar;. rat;ır ı·n;ıyetet ~an nr: _ ı ı ma ne ıresrn .e çı ı a : ece. yor ra a arı ça ışmaga aşlamıştır. Bida- İzzet Kandemir, Kamil, Osman ve Ha- »knında kaoul ed•r. 

ınızda vücudün her nahiye. ine haiz Bu vakaların bı~hagga'. gaga, ."ob. açılmıştır. Daha boylece çok mısaller ~·ette merkezler~ yakın. yaralılar elde sandan mürekkep ekip, diğer viliiyet- Tecrübe:i bir muhasip 

f 

m·.ıhtelif sekil kırık ve yaralar var. ~·an yatanlarında zıyadesıyle dırekt ı·ardır. mevcud her nevı vasıta ıle taşınmıstır. !erden gelen tabibler civarda açlışıyor-
dır. Bunı:rın nisbetlerini, husul tarz- tesirle kafa, ane, aciz kırıkları olmuş- Yoıımnlvr: Uzak olup ;·olu, muhaberesi kesilmiş !ar. Yaralı akını durmuştur. ış arıyor 1 
larını !Avzie çalışacağız. tur. Keza kaburga kemikleri kırıkları Zelzele ile yıkılan verlcrcle bir çok kasaba ve köyler tabii bir çok müşkü- latiyenler Anadolu matbaa&•"~' ~ 

Gördil'•Umilz vakalarda daha zi _ da ekseriya bunlar arasındadır. Bu yangınlar çıktığı duyuldu. Bu meyan- lat ve sefalete maruz kalmıştır. Kaza- Dr. Celıil ERTU(; ( R ) 
.. ~~mı;;~ .. iimii.iiliiilimlıiiilıııliıiiilii.l. ......................................... ııı1ıı .. ~ .... ~•~""'!'lll~ftl........ • .................... ~~~~~ .. -:ıi~~~~----~ .. ~~~~a;d~r;e•;i:n:e~m~ü~r=a~c:aa~t:.:e~d~e~b~il~ir;l;c;:-~· 

.......... .-. ........................... -.......... . 1 nı lııılup aşırmak, cephe gcrisiııdek; tu.. .. matbuatı bunu büyük bir muvaffakı- tedbir alacaktı. Biz de 0 gece köYdı 
'..i. 2 • • ş b ·~ mühimmat depolarını berhava etmek. Ve kHdehini kaldırdı. yet diye alkışladılar. Bununla b•ra- .. 10 
• • ç rahat rahat uyuyacaktık. Ertesi gu 

... 
'* 1nc1 u e .. ·. r.•leha fabrikalarını ucurmak, i•iP - - l\Iütecssir olma bilakis memnun ber merkez, haklı olarak bizi mua -
• mez lıir hale getirmek, ·olmadığı tak- ol. Çünkü muahezem bir samımı • beze etti. fırsat bekliyecektik, evin kapısının B' 

dirde iptidai maddelerini çürütmek, !·etten doğmuştur. Sonra, daha k~- - Neden?.. çık bulunduğu bir sırada ani bir bB"' 

--~._~ ........ ··•*••.:++• düşman memleketi dah'linde iht:ı;,ı nu~acaklarımız da var. Hele şu ka - - Çünkü; esas itibariyle hiç bir kın yapacak, hem casusu diri olnfB~ 
razırlamak, ihtiyat kuvvetlerine ni- clehlc"i boşaltalım da neşemiz art · iş gi!rmüş değiliz.. rakalıyacaktık, hem de rehberi sef 

- 89 - -· Dinliyor musun?. -Dedi- mil- fak sokmak, hulasa, harbin netie,i- :;ın.. - Gar ip se.d. Düşman teşkilatına ı ı k k O • :ıın o ara elimize geçirecekti · 
_ Bir ve,_·a iki adamı imha et- ronlarca insan cephelerde boğuşuyor. ni lehimize çevirmek için medeni .\far~nrit teeggürünü mü~küliltla mensup bir şebeke imha edilclı·. Ar•l ' ~aman da muvaffakıyet tamamlar. 

mekle esas maksad hasıl olma?.. Va- birbir·ni telef etmekle uğraşıyor. Biz yolların gösterdikleri bfkametten dağıtabiliyordu. Sevdiği erkekte nr- karakoJlarda zaman zaman cereyan , 
k k t ki 1 k t . J ·f ı. tı··· d d mıs olacaktı. Görüyorgun va! Bu lı ' zifemiz adam kayırmak veyahud öl- onları muvaffa ıyete ~ev e me · e, ııyrı mama şar ıy e vazı e yarma,; zu c ıgı erece e itimat uyandıranın- eden ve birkaç Fransız askerinl:ı li· · 0 

dilrmek değildir. Bu fena yolları ta- düşmanınen canlı noktalarını bulmak marifethi göstermek .. İşte bizim te- dığındaıı miitee"sirdi. )!aamafih, iz- liimiyle veya esaretiyle netice!Pnen la ylizünden, matlüp olan menfa~(' 
kip ettiğimiz takdirde dağlarda gp. ve onlnr:ı bildirmekle mükellef;z. r.ekküller!mizin asıl maksadı •evgi - 7.Cfi nrf•ini de korumak lazım geldi· hadi~elerin önü alındı. Bir ~e~kilfıt, temin edemediğim gibi vazifemi Jt 
z~n ve beş on kuruş koparmak için Diişm:ının aldığı tedbirleri, geri hat. lını !.. ğini dii~ündii, tatlı, fakat hazin bir bu~dan daha fazla ne İŞ görebilir? layıkyle görmedim \·e muaheze)' 
ln•anları yoldan çeviren haydu<ilar- iarda •.•aptığı harekatı. ordularıııa Meçhul sahı•, sevgilis'ne iza!ı:.ıtı tehr-BSiimle kadehini aldı, mer,l'l•l - l\Iaalesef ö.vle deC.il ... Bı·z va]- k ı Jı"t' , ~ • o r-:anız a dım. Nitekim gene bu r 

d'"n farkımız olmıyüacak, şenaat ve verd;ği direkt'fleri elde etmek, yıl- daha önceden vermiş ol•aydı; dilber şahsın kadehine dokundurdu, içti . nız ııdam öldürmüşüzdür, bu ko.dar. il 
h 1 h 

)·üziinden, Fransız askeri kıyafeti!. 
i nayetler, üzerimize ~el gibi yağa - dırım ~ilratiyle ordugahımıza bildir- kadın hiç şilphesiz, hatır ve haynl!ne meç u şa ıs: Ev<>t; çünkü, gösterdiğımiz istical ') 
cak. Bu gibi teşekküllerin vazifesi . mek ye mukabil tedbir almakla tele- :ı:clmiyen bu hataya düşmezdi. Uar- - Sevgilim! -Dedi- dinle ... Bizzat yüzünden, mukabele için elde edil_ hudud!arı serbestçe aşarak düşrı''1 ı 
ftenin ıa avvur ettiğin gibi değildir. fat vermeden düşmanı baskına uğrat garitin rönlünü almak için tekrar . ah'd olduğun mahud köy hi\disPsi. nırsi !azım gelen esas maddeleri, im nın casus şebekesiyle rabıtayı teıı;,, e 
Mak•ad, bam başka esaslar üzerinde mak, maddi ve manevi kuvvetini e- kadehleri doldurdu: nin verdiği netice üzerinde konuş- ha c,t,nek fırsatını düşmana verdik. ed~n ~ahıs da ya\<alanamadı, ~·uk8 • c 
kurulmu~ur. ıitın k !.. - )forgarit; sevgilim -dedi- kaba- mak :•tiyorum. Bu hadi8e mulfıın o- - Ne idi onlar? .. 

.Margarit, başını önilne eğmi~. dü- DUşnıan ordular.nın h~ttı hareke- hat benimdir ... Zamanında talimat lan neticeyi verdi. Bu netice zahiren - Düşman ordusiyle, gizli mura-
şUnliyordu. llfeçhııl şahıs, dilber kn- tini t:ıyin eden şifreleri, telgraf i- ver:niş oJ,aydım; sen de ona ~öre büyük bir muvaffakıyet ihraz edH - beratı temin eden rehber ... Jblbu
dının sa,ıarını okşamakla, -bapm şaretlerini gösteı-en kodikleri bıı'up hareket ederdin ve bu hataya clü~ - miş i!ibi telakki edildi. Başta Fran- 1ti o gece, birimiz, yakın olan hudu
ka.dır, gözlerime bak - demek Mi- kopyalarını almak, orduların teçhiza- mezdin !. Her ne ise; hakikat ~:ıdur sız matbuatı olmak üzere bizimle be- da giclecekti.. Miralay ( .... ) a habeı· 
ıordu . Nitekim : tına taallük eden yeni keşif pllnları- ki: l\Iüdhiş bir kıskançlıli:ım da ~ut- r8.ber harp eden bütün devletlerin verecekti. )1iralay, tabii fevkalade 

ııacayı da mcchul... 
~Iargarit meçhu, şah•ı" bu ifade' 

sıni hayretle karşıladı. Şu lıııle gJf"~ 
meçhul şahıs, kendi•ini haksız oınr' 
mlivaheze etmiş değildi. 

- Dcvıım edecek --
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R maya vardı z 1 ı l d .. d··kı .. }',·us\a baS\'C'kili, Almanya hava ve T .. k d d l 
1b
0nı.a, 26 <nadyo) - Bir mücldC' .. - e Ze e ffilflta {<J Sifi a gor U erilli ihtıs;di harp nazırı mar<'şnl Göring, Ur Or USUDUD, IDUaSJr Or U ar ara• 
erı Rom . 

Odib nıı)ada bulunan do!<tot k • • A •k •d• c.ki J,eh devh•tiııin bütün servel•nc d be • . 'd v 
. . eb os. Almanya - italya mali rntı- an atma IÇlll ffierJ aya gı ıyor lvaz·iyed l'd{'n lıir karnrııam.c cıkaı1·-. SID a lfJDCl 0 . UgUDU yazıyor 
ılıZ ~ atı etrnf ı · 

Rm"k " ' ıııc a nıalıyecilerle ko- Isrnnbul, 26 (Hu ·u':>i) - Erziııc.ın ı !ardaki yardım tt•şkilalı da çok iyı :nı<;tır. Bu .. k<~rarn.a~neye gore esı:ı Londra, 26 (Radyo) - Taymis gu- malik bulunduğunu, Mareşal F~vzl 
LOII" "' Uzer<! bugün Bukreşten b..ı • . . . .. . . A Pı:ılom•a hukumetınm menkul ve g.ı:-- ,t .· b ·· k.. , ~ , - . .. 
d '" a ırelrn· t' - ze'zele mıntakasında tetkıkler v.ı- !ilPm şt:r. Turk mılletı, felaket kar. 1 • • • • 

1 
ze esı. ugun u sa)ısıncl.ı Balkanlar Çakmagm {'mrınde gunden güne ~mr-1~ nıv 1

§ ır. . -, . . .. . . . rırMnkul mallarıyle ıştıraklcrı. a a·· h ı.· •· . b' A d 1 d ·-· . . 
e.dıİ.' "'cnı· sz"stem Al J>• n htnnlrnl Amerıkan Hober kolıe1 ı c::ı.,mcla l.ıır terrube geçırmı::;tır. 1 k f ti . t mu nuıı ının cenu ı na o u a yaptı- rntlendıgını, rnareşalla llk gorüşınede 

I • . . . · , . . . . • cakları, ha ve men aa erı arna - - h t . b' . 
larbl• f h man nıuduni Dr. Rayt. ilk vapurla Amc- l:.rzıncandakı tctkıklerım, han:ı Al h''kA t' •t 1 k gı seya a a nıt uzun ır mektubunu daha ınsanın bu yüksek askerin tesi-. .. men man u ııme ıne aı o aca - . . 
def:.ı a ielbahı"r/erı· 1 bn·a harC'ket etmek üzere bur:n•a kedılerın. koııeklerden daha sadık ~ " k A k 1 11 . neşretmışt.r. ri altında kaldığını, askerine bi1" ev-

J.J" " • • • • • 1 . vır .• ~s erı ma anı arın e C'rıne gc- G . 
hOnıa 26 g"Plmı~tır. Kollej müdürü, Amerık.ı - oldukları hakkında hır kanaat \·er- 1 b d .. t J ~azetenın hususi muhabiri. Anka- ad gibi baktığını ordunun 'ilkse 

' (Rad, o) Al 1 . . J\ı··ı . . . 'd'k . . çen C'mva , un an mus csnacıır. , "' 
ıa ı den· · • - man arın. nııı muhtelif yerlerinde konferaasl~ll'ı n•ıştır. \.' u <'rın etlerın yı ı ·lerı ir;ı!'l J)'- . b. 1 , b . .. . H·tı radan gönderdiği bu mektupta cenubı bir disiplin altında yetistiğini yaz • 

r " ,zıne Yeni ı; tem tahte 1ıa· . F' . d k' k" ki . "ld. k , ırreı ır ıa eı e goı e, ı er, ma- -,; 
"'ond rerl'rek ve ne rıyat yaparak :" mC'rı- .rzınc.rn. a. ı ope erı o. ur~.e .ıa- .vin Kampf (Mücadelem) bimli e e-ı Anadolucla bilhassa Kar ·eri ile Niğ- maktadır. 

erdeki. ter.di.kler.· \ e bu tahtePn.- ı 1 A d 1 l ı f 1-k t z·m " 1 t F k t k d 1 1 1 1 ~1 Ka ı nrın na o u Z<' ze " <> a ·e zt - ·1 rt mış ır. a a e 1 l'l' gorcum · . h d k' k l · · t l c cc e gördüklerini ka) delmekte cenu- Muharrir Ttirki"eniıı sana,""lcşme ., oıpıllerın her h · b' . . . ı..· ki 1 1 1 r:nı cep e e ı as·erer ıçın e=rar ' • ' • " · .,,. 
uru birk • angı ır c1f l 0rın c \·ardımını t\mın C'tmek ICl'1 ı, a\·n arını a tına top amış. yıktı\: 1 t t tt' k 1.. k bi Anadolunun coğr•ıfi vazi,·eti hak sahasında cin mühim ilerlemeler gös,. 
~a 

1 
aç dakika iç'n<le batı:_ · · . . . 1 h'b' . 1 • ..ıa:,; ırıp rvz e .rme uzumuna el- ' ,, • - ' • • " re B lelvketiş1linolduğu ö~ 1 çnJı,,n('akt'.r. . . . .. ·· • c~ın ~ızerı~~- \ sn .

1
, ının g me~ nı ni olmuştur. Bu . ebeple yeniden ~mda izah~t \'Crdikte~ı sonra Londra ~er~liğini. kısa bi~ zamanda p:lk çok 

k 
n:yor.. Dr. R?) t .. g:1zetecıler: hu.~ ~ık. z~i- gunleı dcııl> ... ı ı Jeklı) or. .J,9f>ü,OOO kitnp bastırılmıştır. ındyosu Turkçc neşrıyatının her •,a. htıpçlarmı kendı sanayiinden temin 

~eıe f .ıaketının fevkalacl lıg nı an Zelzele hakkıııda mn!Umat ile resim ft el. ı 
tere onseyı ., ı. • • . '. . • - z ı d d ra n ın end!ğini. lıu dinleyiciler ara- edebileceğini, nakliyat işlerine de bü-

H ı - B lathnt::ın sonra dcım ştır kı de tonladım. Anwrikaya ilk vapm~a e ze e eV ~ ffi 1 1 ı · k lı ı ast «ştarufı ı ine' , · ' .. '.. . · " . ,.. . . . . . .. sınc a Hl' ço ço an ar da bulunchığuı ,·i.ık bir chcımmiyet atfettiğini ve mo-
ık ~ Otlar ı scıJ ıfedc - - Ameı ıJ,:n a gıtmekten mak<;, · lınre1<ct NlN't k, '1 uı k mılletının bıı- '"ızm·ıkta Tlirk oı·ılıısuı 1 1 .1 . 1 ... 1 t . 

1 
d'-. . 'kt 

1" • · d ,,.. .. · ·k , . b" "l. f .··k. ,.k, k . . 1. .. . Ankara. 26 (Jlu usi muhabirimiz-,,, ' <, • ıcaıı ca ~ı ayı~ <cm vasıı,aar emın eye ıgmı, ı I· 
.> ndra 26 ıın. vııtun Ameı ı an aı a U,\ u ,._ \ ıı ı" a et aı şısında azım ı mııc3- le b·ıh<:etın kt d' dA 1 d k' f 1. t 

1 1 
.
1 :-a· h · <Rnd ) O .. .. 1A k k ı·ı · . · ...ı 1 • h • cl0n ı - Dün gece saat bire on kain ' e e ır. ·a ı sa rn a ·ı aa ıy{' ve var ıK arı ı e 

n) afta . . • )o - numuzd '· .ıkt ti dunırmn \'<' ene ı ermı m -ı •ı" e" nı erkese cluyurmaga çall!m- l\""uh b.. 1 d b h T" k. . h kl 
1 

k b ... k d 
" lÇınde p ı . . . - . . . . .. . . ·. ...\macynda ve Ezine nahiyesinde ki .ı a ıı, onumuz an a sed,.rken ur ıvenın a ı o ara· uvü - ev-e; n Baık •e grada toplanacak ·anlık ,·nzıfelcrııı ) apma •a daY t rar-ım. 'rtirkn·<'nın Ye Turk mıllet-ııın T" ·k ~ . · ' .. . . • . 

idil' h·le ' an nnUıntı kon-ı<'yi mün::ı e _ tmPkt ir. Bu mücllıiş felaket kar::._ ~::ım ·mi lıfr do,,.tu ıfatiyle her şekilde &ani) e devam eden iki hafif zelzel ~ uı o~d~ısu.nım muasır ordular ara - etler arasında muhım hır mevkı almış 
• son zama d B . . . . h'.kA · - olmuştur. Saat 13 de Ama yada vuku sında bırıncı sınıf harp m·ılzeme:,;;m~ olduğunu zikretmektedir. put' nde . n a nlkan memleket- ::-ıncla 1 i.ırk mıl!C'tının ve u umeı-ı - c;aıışacagım.> ' · 

ıevad ~lın sıyasi faaliyet çok artmıştır. , ·n p-ö.:terdiği yüksek yardım harP- ()l)OOO bulan ikinci zelzele ş' ddetli idi. 
ı anya hüAk Evvelki gün saat 23,16 da Sarki 
r. eri n . a Ometinin Balkan dev- keti takdire !'!ayandır. lsveçtekı· I~ar3hisarda haf f bir zelzele vuku 

B el~dındeki elçilerini müşavere Zelzele ff'liiketinin ynntığı hh:- Sovyet - ın harbi 
"ler ıne ""°'ırdıö-ı tee"''·u··t etmı·ş- l-ı<>tı kendı' gözler'mle görüşüm. her bulmu~tur. Hasar yoktur. 
~ ~cı ~ ""' .. A •, l J - Başta.rafı 1 inci sahifede - 1 1'1annerlıaym hattını yandan çevir. 

i nıanyanın, Balkanlardaki iktı- rihc4t n çok i)·i olmuştur. HükCıme- merH<aıı ar A:m:ın casusu olmamıştır. me maksadi)le yapılan hücumlar hiç 

e;iu%e~ i~ Dr. Klndiyos Balkan tin ~elillketzedel~r~ .~·.aptığ~ ~ii~·ft~ Lonclra. 26 (A.A.) - Daily Eks- ,..,... k .
1 

d"ld• Helsinki 26 (Radyo) - Resmi tebliğ: bir netice vermemiştir. 
j1' lemekt d~a erelerinin neticelerini .raık·cıım arı :ed gırıştı~ı dmül cdac: e.:.vı pres ve Daily ~la il gazetelerinin Stok- ~ ev l e l l Dün Kareli berzuhmda nisbi bir sil- Aykajokide şiddetli muharebeler 

e ır. ya ından gör Um, rnüra e e e gos- h 1 h 1 . 1 . .. . t k' A Stokholm. 26 (Radvo) - !:';wç ku~ 11 hu"ku·· ·· .. t" L d 1 1 t kt d' 

P om mu a m· erme gı>rc ı::ıveç e ı - " · m surmuş ur. a oga gö ü- c cvam e me · e ır. 
1 irın' etrol da te~lenR mutv~~k~ret~cn h~yr~nımk;ı) merika sefiri is,•eçt.e mukim lıiitün A- ham demirlel'inin ihraç edildiği Nor- nün şimali şarkısinde düşman bütün Oslo<la nalıııaıı bir habere göre So\•. 
vali • - R V aSJ d r, k a~· .. ~r he~ n yan ~ş w are ,~~ merikalılara bir tamim göndererek dik limanında bir Almanın evinde gün taarruzlar yapmış ,.e ağır zayiat- yetler, Salmijearvi mıntakasında ba-

rlıf il teka~:.~rafı 1 t'nci saldfcde - ;e:~~dl~ !re;!:l o~d~ığ:~: ı:~~ı~tlan kendilerini isveçi terk etmeğe davet gönderici bir radyo bulunmuştur. 1311 la piisklirtiilmüştür. rakalar inşa etmektedirler. Bundan 
s \'et" caJı: ne ~1 

etmekten çok uzaktır. , e ''tıpılonları hiç mevzuubahsetme- eylemiştir. Bu kararın Ballıkta Alnını Alman, ham demir yüklü vapurları Kalanyoki ınıntakasında gece baş- Sovyetlerin bu mevkii cenuba doğru 
il'le.nyada e olsa bu miktar petrolü d'kİeTini Erzincana giderken de tren kıtaatmın tahaşşüdüne dair olan ha- Almanya)'a haber vermek suçundan lıyan Sovyct taarruzu, şafağa kadar ilerletmek için bir üs olarak kullan-

e eJll' ~etı-oı at~evcud olduğ~ farzedi- c!e rac:tladığı ve görü tagii kimc;ele- herler üzerine ittihaz edilmiş olduğu tevkif ed!lmiştir. devam etmiş, fakat kati muvaffakıyet- mak istiyecekleri anlasılmaktadır. 
ııl'I' 1 t una ve aun'ı petrol . t so··"·lenmekted' T . d b 'lh Bunda nevvel ham demir yüklü üç sizlikle netic"lenmı"stı'r. Dü§man hanl :ıı •na inziınaın . ı- rin yapılan mii!'Zbet işler<len bahse - "' ır. amım e ı assa . . "' ~ 
rıı, haı-b· . etmesı Almanla- t k·dı d b 1 d ki şöyle denilmektedir· ~orveç 'apuru torpıllenerek batırıl - sahasında yüzlerce ölü bırakmışbr. Şi- Jngı•Jtere . ı ıdaıne et k k mevıp en ı er e u un u arını a.!!- . 

"•ab me abiliyetini 1 • d · · k' mıştı. malde Pet.samo mıntakasında da Sov- _ 
t e tezyid ede kt' atmıs ve emı tır ı: 1sveçin vaziyeti yakın bir takım teh- A •k d 

'e R ce ır. F lAk t h d .. dfiw - p t ı h b yetler iki noktadan taarruzda bulun- merı aya cevap ver l 0 rnanyo. Ve b'lh - E' a e sa asın a gor guM ve likeler arzctmektedir. Fakat istikbali e ro . ar 1 
,P:t~0Ueri ınea'cleain::~~ R~~nn- b ııduğum çalışma tarzı, tahmin et - kestirmek giıçtiır. . . . muş~arsa da bir netice elde edememiş- Londra, 26 (Radyo) _ Bitaraf ge-
rtı 81Yetinin ho.kikA he~· unyl\ t klnirnden kat kat fazladır. Elclc:-ı . . - Bnştorafı_ ı rnc; ıın~ıfede -:_ lerdır. Fa~la kar s7bebiyle düşmarı milcrle Almanyaya gönderilen mek • 

""f • a"Ya elind k' 
1 

ae 1 budur. "•'l<'n her yardım fazlasiylc yapılnus- Stokholm, 26 (A.A.) - lngılız mat- lan devlet Alman)adır. Sun 1 petrol,,_ tayyarelerı, az faalıyet göstremi!'!ler- tu 1 · ·ı· t k'lAt t f d t tıd e 1 Petrol lrn ı .. . . . . . . ı:-r· , . . ""' P arın ıngı ız eş ı a ı ara ın an 
bugünku·· h • yu llrı sa- tır buatında çıkan bazı haberler uzerıııe tıh8alı rıe bu ıhtı) acı te a ı etmen dır. Ilılhassa Alancl adaları Jıombar _ ko tı .

1 
d'l . b 

1 
• 

1 
A 'k 

ı h· arbın na ı · .. • ' n ·oı e ı mesı se e JIY e merı a 
ıri vaziyetin 1 • ~ım arın- A,.~lan bir vara, bütiin bünyeyi. Amerikan sefareti isveçte kalmak için ınıırnki.in olamaz.~ dıman e<lilmisse de hi,. ölen voktur hu"k" et' . t t . .

1
• h" 

"e e ge m şt O v • k ç · v • • um mın pro es osune ıngı ız u-rrıı! ·b·Ya bu tarafa t .. ır. nu~ ,·nni Türk milletini harekete getir - hususi bir sebep me\·cull olmadıkça Gazete bunu yazdı tan sonra e- Londra, 26 (Radyo) _ Finlandi- ku r . t' 
rıJl', :~n·ıt1nlbih.ini doğis_et~aeybuı'lleceektmkeas-• mic:. hiıkOmet ve millet tek vücud oı- bu memlekette bulunan Amerikalıla- koslovakya ve Avusturyanm senelik yadan alınan haberlere göre Ladoga ~ıue ıcec•~avpatap veprmosıtşaı~l·e .. d .

1 "'"' rl • .. t · t' k 0 b b' h · t l "ht' b'r m·ı •on tona ha ~ 1 gon erı en iııd& Vakıa buır ~~emrniyete malikt:r. 
1 
~1gunku go~ erm~.s ır ı unu

8 
ır . arp rın memleketlerıne dönmeleri arzuya P

1
.: ro

1
A ı. ~·acmhın b'ı .

1
!.} d - gölü şimalinde büyllk muharebeler ya- mektup ve paketlerde Almanyaya mü-

ıtırıl' ~:n ku h.ukumet ı·ımdı'kı" halde uı e ( c:erwa gosteremez. evgı ve şayan olduğunu bildirmekle iktifa et- ıg o uugunu, ar ın ı anın an sonra vaşlamıştır. Vipuri şehrini uzun men h' 'kt d k k ·1 
, " h ki h d d b b l ki • .w • 1 'h · k • - ım mı ar a aça esya sevk edı -

' kild VVetıyle bitar f kalmağa a len e,l u u bsuz .. erla er e ) ~- tıgini tasrıh etmiştir. A~maııyanın petro ıGtıyı·acının çbo'lhar~ zilli toplarla bomb:ırdıman eden Sov- mekte olduğu, y:ıpılan.., kontrolde bil-· 
e oluı-aa 01 h b ' rı an çr. ışına. ana oy e sonsuz '\? r ~ t.gını, Almanyanın, a ıçya ve ı as· yet kuvvetleri bir netice alam d ki _ . . 

l'tlağa çahıurox.. ;: ~ e k~rış- derin b;r zevk ,·erdi ki tahmin ı>de - " "' sa Romanya petrollerine ihtiyaCJnın rı için bu şehi,re bombardımanıa h~f~- hassa sanayıde kullanılan pek .ç.o~ .el-
i •Qnuna kad t u vazıye- 'l1<'Z~iniz. Bfö·le bir vakn, Osmnnlı 1 TEBLIGLER [ pek fazla oldug-,unun Bitlerin ehem- 1 t . 1 d' masın bu mektuplarla paketle,rın ıçın-

1'1\i "e b"Jh ar muhafaza debi?e- • e mış er ır. d kt • lı'ld' ·ı . t' 1 .1. t 
· ı aaa h f 'mparntorluğu zamanında olsa idi ı mivet verclig-,i topvekfin harp için Al- n·- . .. en çı ıgı ı ırı mış ır. ngı ız eş-
'lllkan · a mu a aza etmea:- Paris 26 (Radvo) - Fransız ka- ~ · . ıger bır habere gore Kanada ve kilab postaların kontrolünde ı'ki mil-' k· Verılec k mi? l t b V.im e parmağını bile o~·natmazelt. • "' manvnnm, her halde fazla benzın te- A ··k , 1 .1 ı k d; 

nterf Ullin ınea' 1 h 'e ugün IlugU11kfl devlet ve hiikOmet şekli, rargahının sabah resmi tebliği: . · tm k ·sted··ı·n· ı'laA\·e ediyor meıı ~ )O u 1 e 8 an .navya mem- \•on sterlin kıymetinde elmas zapt.et-
ıll 1-1 .e e uradadır. . . . mm e e 1 ıg 1 • leketlerınden gelmis olan g·· üllUI · · 

•aI1., ~ d ıırnd1 Nüzhet ÇANÇAR millı>tin ic'nden çıktığı için onun ıs- Garp cephrsınde kayda şyan hıç bır 0 d gazetesinde Emil Lui ~im- . • •. . ~ : on er, mıştır. 
B • • h·a· 1 r re ' ' ~ ~ımalı F ınlfmdıyada talım görmekte _ L d 2 R 1 . . . u y e • tırubına koşmuştur. Erzıncan zelze•e- a ıse o mamışhr. diki harbin ııetrol harbi olduğunu pet- d' I R k . on ra, 6 ( adyo) - ngıhz ıs-

d6JJ enıvet ~ ı • . h . h b . ~ t' p . 26 (A A) U ~ k , , ır er. u uvvetler bır kaç hafta son- t'hl t . t' L d d k" 
0 - "' a e ı ı. ı;e r~ ara ey~ ÇP\'Jrm ır. arıs. . . - mu mı arar. rolu olmıvnnlnrın her çare,·e ha~ vu- h 1 . . l mra nezfü e ı, on ra a ı Ame-

Q 1 k t 0 ü 0 d b 0 Ah , ·1a · · • • " • • ra cep e eı e sevk olunacaktır 'k t .1 . . d :r a§taraf1 4 ü .. n:;an. ·ıyame g n n e tın an ga oı .rı~ or. rarak petrol tedarikine çalıi"tıklarını . r. . • • • .. • .• " rı an gaze ecı erını avet ederek A-
e a~ hükumeti. ;c1u sı8yfada - hm·ka türlü tac:avvur edemez. l\Iiirt - KRyde değer mühim bir şey olma- bu sebe >le son zamanda Batu~ ve Ba- Fınl,ındıy~dakı. ecn:bı. gonullu .al~y merikadan Almanyaya gönderilen pos 
tı ıçin lrar ct' eze e f~Iaketze- 1ıiş knr, mesafe zorlukları, vasıtası;:- mıgtır. kfıdan llek ok bahsedilmekte oldug-u- la.rı~a. on bır mıllet ıştırak e~mıştır. talnrdan kontrol neticesinde elde edi-

1 1:c('k herşe:. ~~ T~rkiyeve gön. lık ve herse.re rağ-men her tiirlii ha- Yalnız Alsac.c Lorraine cepheı:in- 1 ç Bırıncı taburun kumandanı bır tal - len mektuplara nit şarnnı dikkat fo-
l~~~~abu1 et~ şt;~. g nırUk maafi- ._adan sali molarak çalısılacağını dl\- de Vcsges mıntakasında bir hadise n_~_yazıyo:_: yandır. toğrafiler gö termişti~. Bu resimler 

t lıııd'.'tando.: "iinmek ve görmek. biivilk muvaf~a. ··~re):a~ etm.iştir. Fransız müşah=dle- ne dönmüşler~ir. . R.ört:r. nj.~ns~n~n bir muhabiri, ~- geniş mikya"ta döviz kaçakçılığı yapıl 
irıı• -:tanın bGyük kıvettir. Yer yC'r bozulmuş ola11 rlc- rı mt\hım bır Alman askeri grubu - Fr:rnsız keşıf tayyarelerı A iman nebı gonilllulerrnın kampını gezmış- dığını meydana koymaktadır. 
all~ k Zevat t şehirlerinaen rııiryolunu zamanında tnmir ederek mın Alman hatlarında isfhkam iş.e- toprakları üzerinde uzun uçuşlar ynp tiı'. Burada gönillliilere ekseriyet iti- Y . • 
,.ede z 1 met ln·~r~fından cumburrei- renleri vaktinde i letmek çok mil . riyle me~gul olduğunu görmüşlerd:r. nu~lardır. Bu uçuşlar eımasında bir bariyle askeri talim gösterilmekle be- ardım fa a)ıyetJ 

teJy afi onune tee ür ve tn:id k k "k kl d J '> k 
et arı gelm t' · - h'mclir. Övle cnlı~kan tren memurlıı- -;'ran.::ız topçuları bu noktaya ateş a~ tayyare pe ço yu sc er e - a- raber ormanlarda yollarını kaybetm·~- Ankara 26 (T 
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ZccJeler i i 
1 ır. Ru Ze\•at fe- rı gördüm ki 48 saat uyumamış ol arak ~~rubu dağıtmış ,.e bundan son- rlar Alman avcı tayyare.inin taıı.rrtı- meleri için topoğrafya dersleri de gös- k t' h ' ". fede onfal.k t • deml e 

'

rn. '"i"tdır ç n Para teberruleı·1• de . . • · d F t , e ın er ı..aı n ın a c a e ze e ere n v" . rlukları halde yaralıları biran Pvvel a ')}dukça şıddetli bır topçu düello- zuna ugramış ıse e 'ransız a) yare- terilmektedir. . 
1 

. . • . , 
r. eenerallerind ha.,tahanesi bulunan bir şehre ulaş- fü başlamıştır. leri mahirane brr manevra saye:.ind(· Rövter ajansına göre Finla 

0
., )ar.l ım ıçın te~~rıul.aı dernm etmek-

Umhurı·e 'simi en. Tunçingden 'ırmak için gayr t gösteriyordu. A!;. Han.ılnrın iyi gitme i kesif urnş- kurtulmağa ve salimen ü lerin~ dön- kuvv;tı.eri bilt~n 'eephel~rde ~;~.~ n tcdır .. ~.onya vıluyetınde nakdi teber-
fı Relrnişt· ze bır taziyet tcJ 1 • ı· · d · 'b ıarını J·oJnvlnstırm"ktadır P,u ı•~uş- n1cg· e muvnffak olmııc:lardır. . . ' . 1 e- ru mı ~.,arı 40017 lirayn, 1stanbulda 
'-'ti ır. ..er, po ı~ ve Jnn armanın ınz• at . ' , " .., " ' . ' " ~ . rını muhafaza etmektcdırler !'l72 416 I'. . "k l . t• 

fi 1 Yede: hususuncln el birliği yapması çok i~ i 'ar ec:nasında filolar arasında haf.f Birkaç Alman tayyaresı Frans..ı - . ' · ııa)a ~u se mtş ır. 
~;ıut a Zelzele felrk ılmu~tur. mü>ndemelı•r olmuş ise ele her iki ta- nın ~ark mıntakası üzer·nde lıir kc - Ak h ·sa bel :1. . l'"., .. d 
t' ll'l için bir k .a etzf'delerine B:r ~Pbnh Erzinrnncla pol'slcarin rafın tayyareleri ele salimen u~ıerı- ~if ll('ll~U yapmıstır. l T .. e ıve re ıs lgın en: 

adJf · ır. oın.te teşkil cdi! - ,'adırını ziyaret ettim. Poli komi:>e- 1 Akhisar belediye ve mezbaha veterinerliği münhaldir. Tasdik hakkı zi.' 
as'l l~:~t l'rakyada· ri. hnna oradan geç<'n İmarlı mah- E L H A M R A SISEM.4.Sl raat vekilletiııe ait olmak üzere i leklilerin fotograflı evraklari ·1 bel .' 

· ı g(lzel mak · kumlarını iftiharla gösterdi. Cemi- MtJDtRIYETI diyemize miıracnat etmeleri ilan olunuloo 24-27_ 30 l e
218 

e 
'~ d1;1 'I'ürk \'e ysadla Garbi TrP.k- vetin ~munndan koğulmuş bu ndarn- Vened;k beynelmilel film müsabakasında birinciliği kazanan ·- ff+ 
11:ep bir k unanhlardan mü- K ·· t •• 1 • 

p ru Jc omıteteşk'l 1 'ar, f~rzincanda ç:ılışarak pek ço~ BIRAKILMIŞ KIZLAR Uı urp " r ı< sınemasında ~ abulün b 
1 0 unmuş. t~- inc;anı kurtarmış ve fmralı haoicıha-

u~'laJa e aşlanmıstır BCJGÜ.:V IKJ FiLM BiRDEN 
.,d' ik t't! "A~Yha rnebu ları~d~n BR nc>c:in'n ne netice verdiğini göster - Oynıyanlnr: MICHELI.V PRESLES - MARCELLE CHANTALE 

•
1 ttı e med ot b' '· mMerdir. (Jeune~ Filles en Detresse) f V S •• "" 
Jet· ....._ e\ınişlerdir.' uz ' 11 dinar te- Erzlncandn inşa edilc>cek umumi ~ Q-~Q.. ev ••• Ve ogren 

~ F'ilm:r.i bugün matinelerinden itibaren muhterem seyircilerine r 
hnp "hane iç'n imralıdan gönder!le•ı iftihar \'e şerefle takdim eder Bütün gençliğin hey<..('anln seyredeceği muhteşem komedi 
Lu mahkQmlar. tahta barakahtrda A B 1 .. . 1 . . 1 .. · o v :-.r ı ,. A N T. A 1> 

yrıca ı yramc :ı g-oremıyen erın ısra r arı uzerıne .ı ı' ı • AJ-
atmakta imişler. Kerpiç binada ya- TÜRKÇE SôZLÜ R. 'MON'tGO.l!ERl' _ ROSALIN 

bn muhafız jandarmaları telef ol -

6Yd8 Do 
i gıiıı s KTOR 
ıııı sı' aÇbcıhettin Tekand 
bil~ ocuk has' a'ık arı 

ınr.ıı" rnu~ h 
clukları halde bunlardan hiç b·rıc;i 

k:ıcmağ'ı düşünmemiş ve hepsi, fe lP, 

ketzede1eri kurtarma işinde f edakfı 

r.1n,.. çalısmışlatdır. i CEBELÜTT ARIK CASUSU 2 ALTIN HARBi 
. ı:r.~· liıı at 1 .e assısz 
ı ~ (l 'tı~ .. Na aı-ını her gu"n ·· ~ ı 
'k· " urn og eden 

, ~ anzade ıoko.k 5 N 
Jııfi en haneaind k o. Ju 

u Jl.11' -. .: abul eder. J 

t~; ansingB"ar 
zere Zen · ,,, 
ııııt' Nu gın v cıryete 
~u~1: lstn!~R.ALARJN/ 
~J119 ) l'l~i otelı altında R t 
·• ~ ng barına . es oran 
teıı1• t ha a gerek a görebii rsiniz. 

ı:.ııW c: ke fevkalf4deı1ı:1korl Ve v~11·ete-
ıttı:z. er e ~ahıt ola-

Süper filmi bir kaç gün daha ilfive olarak gösterilecektir. 

ı;rz·ncanda kurulan kızılay hasta-ı 
hane i çok iyi işler görmüştür. Yol-

Sb'.4'NSJ .. 111R: CEBF.L'CTTARIK CASUSU: 5, 8,30 da 
nIRAKILM!Ş KİZLAR: 3, 6,30, 10 da başlar. 

YENi de Bayram!!
1
j2 Türkçe saheser Bayramda YENi 

- HER iKİSİ DE İLK DEFA- 3 p l _ a avracı 

HUCUM/ ;?.'.1e~~~~ \Polis Hafiyesive Gorilla 
VE BİNLERCE HiNTLİ TARAFINDAN 

ERZiNCAN ve DICER SEHIRLER ZELZELE 

FELAKETi BÜTÜN TEFERRUA TiYLE -
SEANSLAR : 9 - · 12 - 3 - S - ve GECE 9 Da 1 

FOX JURNAi.DA EN YENi HABERLER ve 
CRAF VON SPEE ZJRHLISJNIN KUMAN • 

DANI TARAFINDAN MONTEVIDEO AÇIK
LARlNDA BATIŞI TEFRRUATIYLE 

TAMAM1YLE HENKLİ MUAZZAM DRAM 

!L.4..l'ETE~V METRO JVR."\1AL 
SgA.ı.''SLAR: Yaşa ve Sev 2,30 5,80, 9,10 Altın harbi 3,50, 7,30 da 

Tayyare sineması ı 1·elefnn 36461 
S!lyın müdavimlerine iki film birden takc1ım eder 

-1-BAR KADINI 
- FRANSIZCA SÖZLÜ 

Baş rollerde Mictelc :~toroaıı - Gilbe1·t Gı1 

2- HÜLYA PEŞİNDE 
FRA. ~SIZCA SÔZT..1Ü 

Baş rollerde: Katı? de Nuge - Jean - Pierre - Aumont 
Seanc;lar: Bar kadım: 3 - 6 - 9 da Hülya peşin.de 5 ve s de 

Cumarte i - Pazar 12 de Bar kadını ile başlar 
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nnunaanj t 940 Cumartesi 

lzmir Vakıflar müaürıüğünden: 
Açık artırma ve temdid müddetleri zarfında talibi çıkmadığından 

pazarlığa bırakılan Pazaryeri camii altındaki 320,' 4 sayılı dükkana bu 
kere S6 lira üzerinden pey altına alınmıştır. 

İhalesi 29 'l 940 pazartesi günü saat ondadır. İsi.ekli olalnarın Va-
kıflar idaresin~ müracaatları. 252 ...... - ............................................................................................. :.··-

il %mil' Leoa~ım Amirli~i Satın Atma ~ 
~ · Komisyonu /ldnları § 

fzmır leı·azını amirliği satııı alma komfayonımdaıı: 
Miktarı Cinsi 

250 Kilo Sülyen boya 
700 Kilo Seytünü boya 
50 adet 1 No. boya fırçası 
50 adet iki buçuk No. 6 boya fırçası 

l - Diyarbakır kor birlikleri için yukarıda cins ve miktarı yazılı dört 
kalem boya ve fırçası pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 29 ikinci kiinun 940 pazartesi günü saat on beşte kış
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı • 
lacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 715 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 107 lira 25 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İsi.ekliler belli gün ve saatta teminatı katiyeleri ile birlikte iha-

le saatından evvel komisyona müracaatları. 269 

lzmir l6'1iazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 
2980 Lahna 
2980 Pırasa 

2980 Ispanak z z 
1 - İzmir müstahkem mevki Abdullah ağa mıntakasındaki birlikle

rin r.çık eksiltme suretiyle milnakasada bulunan yukarıda cins 
ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacına talip çıkmadığından 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 31 ikinci kanun 940 çarşamba günü saat on beş buçuk
ta kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 477 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 36 liradır. 

6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - İsteklilerin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve · teminatı 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
mil!"acaatlan. 265 

h mir leı•azım amirliği satın alma komisyonundaıı: 
Miktarı Cinsi 
}{ilo 
4500 
4500 

Ispanak 
Lahna 

4500 Pırasa 

1 - !znıir tayyare birliklerinin yukarıda cins vemiktarı yazılı üç 
kalem sebze ihtiyacı 19 ikinci kanun 940 tarihinde pazarlıkla 
yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlık 31 ikinci 
kinun 940 çarşamba günil saat on beşte Kışlada izmir levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Talımin edilen tutarı 652 lira 50 kuruştur. 
2 - T.ıminatı muvakkata akçası 49 liradır. 

. . 

(ANADOLU) 

1-:r" ı r ltt.'U..lıın uflı i rlıg t ~atı-rı olma kumieyU7ıurı.dan : 
l - !zmir tııyyare bırl i kltrin i n kapalı zıırf u•ulü ile eksiltmede bu

lunan 27 bin kilo kesi lm i ş •ığır di ih t iyacına tal ip çıkmadığın
dan pazarlıkla satırı alınaca k t ır. 

2 - İhale8i 29 ikinci kıinun 940 pazartesi günü saat on beşte kışla
da İzmir levazım am i rli ği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

3 - Tahr,;n edilen tutarı 7290 liradır. 
4 - Temi'latı muvakkata akçası 546 lira yetmiş beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İsi.ektiler ticaret rydasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyethıdedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçilncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve t.eminat mu
vakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müra-
caatları. 267 

lzmir levazım amirliği satın alma komi.syonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin kapalı zarf usulü 

ile ~ksiltmede bulunan 48400 kilo bulgur ihtiyacına talip çık
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 31 ikinci kanun 940 çar~amba günü saat onda kışlada lzmir le-
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmi nedilen tutarı 5808 liradır. 
4 - '.teminatı muvakkata akçası 435 lira 60 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - !st.ekli!er ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiy~tindedirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ilçilncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

muvakkataları ileb irlikte ihale saatından evvel komisyona mil-
racaatlı.rı. 266 

lzmir defterdarlığından: 
İcar N o. Lira Kr 

9 K~otane pazarı camii nvlusunda 7/ 54 No. lu mahzen 200 00 

10 Develiköy mevkiinde 25 dönilm bağ 281 00 
11 Birinci kordon Balıkh~ne altında 23/ 1 No. lu dilkkan 300 00 

Yukarıda yazılı emvalin icarına bidayet.en talip zuhur etmediğinden 
24/ 1/ 940 tarihinden itibaren 10 giln müddetle temdide bırakılmıştır. 

İhaleleri 3 2 940 tarihinde saat on dörtte milli emlak müdilrlüğün
de yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk depozito akçası yatırarak yevmi mez

kürda milli emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müra-
caatları Ban ol~nur. 262 

Kireç alınacak 
Devlet demiryolları 8 ci işletme ko

misyonundan: 
İdaremiz ihtiyacı için 100 tor- kireç mübayaa edilecektir. Açık eksilt

mesi 8 2/ 940 tarihinde saat on beşt.e Alsancak işletme binasında komis
/vnunıuzca vapılacaktır. 

:\Iuhaınmen lwdel 12SO lirn olup isteklilerin 93 lira 76 kuruşlulıı .M. 
'.enıinın makbuzları ilt mua~·yeıı vakitte koıı:Tisyona gelmeleri lazımdır. 
:;ıartnamcsi ı ~letme k:.:en·~:ı•ie &i>rülebilir. 20 24 27 :n 214 

Mantoluk, ropluk, erkek Te kadın 
muıammalan 

BAYLAR 
için palto, perdeaü Te iyi elbise 
ve bayanlar için aiır manto1&n 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Buluraunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

27 Kanunusani 1340 Cun'I~ 

V. r. Henri Van [Jet 
VAPURL\RIN HAREKET Lls'f 

Arnericun Eksport Lines, ı~e. 
Neı·york 

Nevyork için 

Eksilona vapuru 31 2 inci 1'A~ 
doğru bekleniyor. t 

Eksamelia vapuru şubatta ~ 
niyor. 

Servict'! Maritim.e RownaİI\ suc"' 
Köstence için: 

Alba julia vapuru 2 şubatt• 
!eniyor. 

Vapurlann isim ve tarihleri 
kında hiç bir taahhOd alının•" 

TELEFON: %007 - 2008 

Olivier ve fÜrek'11 

Limited 
VAPUR ACENT~I 

Atatflrk caddesi Reeı blıı.,ı 
Tel. 2448 

Londra ve Liverpol hatiatl~ 
piyasanın ihtiyacına rııre vıP 
mız sefer yapacaklardır. I 

Doktor 

M. Şevki Uğut 
Bir ;nci sınıf dahili haS' 
talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. Si 
Telefon No. S286 

r Hastalarını sabahtan ıtıb• r 
ve gece vakti kabul ve mu•f' 

.:=: ~ 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarı111 No. 31 

Her türlü c:ild, güzel, sai';lam olarak ve saıı'at icaplarma 
ııöre yapılır. 

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

Sipariş üzerine lüks albümler yapılır. 
Müessesenin iarı saiilamlık, üzellik ve sürattır. 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye P/4~ 

32, 000 L i r a M Ü k a f a t 
Ağuıtoı, 1 Eylül, 1 ikinci tet# KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö<

termek mecburiyetindedirler. 

IZMİR 
PAMUK MENSUC/\ T 

- rihlerinde çekilecektir. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçünci 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminaı ı 

muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mı!· 
racaatları. 264 

lzmir leva;ım amirliği satın almu komisyamındarı: 
1 - İzmir mü~tahkem mevki birlikleri için pazarlık suretiyle 225 

ton l;uğday öğilttürülecektir. 
2 - Pazıı.rlık 29 ikinci kanun 940 pazartesi günil saat onda kışladı 

Türk Anonim Şir ~eti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 
_ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 

olup malları Avrupan!n ayni tip mensucatına faiktir 

1 1KRAM1YELER 
1 Aclet 2000 liralık 
5 • 1000 .. • 
8 • 500 • • 

16 • 250 • • 
60 • 100 • • 
95 • 50 111 

izmir levazım amirliği satı alnına komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmi nedilen tutarı 4500 liradır. 
4 - Teminatı katiye akçası 675 liradır. 

= Telefon No. 2211 ve 3067 
i Telgraf adresi: Bayralc 1zmir - 250 ,, 25 

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
6000 
4750 
6250 

~ - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
$ - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

katiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona miira-
Taze, temiz, UCU2 • Eksir Şahap 

435 32000 ./ 
T. lı bankasına para yatırmakla, yatnız para biriktirmiş olma:ı, '' 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 
1 

caatları. 268 ilaç lznıir leva:ını oınirliği satıit alnıa konıisyonundan: Bcrsrır memelerini gi
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

, _______________________ ;,,1 

J:~H~ü fi*IN«~A~ Her türlü tuvalet Ton Cinsi İhale günü Saat 
10 Kuru fasulya Askeri evsaf 1/ 2/ 940 15 
10 Sabun Askeri evsaf 1/2/ 940 15 çeşitleri 
1 Zeytin tanesi Askeri evsaf 1/ 2 /940 15 Hamdı' Nu"' zhet 
1 Salça Askeri evsaf 1/ 21940 15 ,. İ 1 2. M. Tapu sicil muhafızlı • 
., rmik Askeri evsaf l / 2/ 940 15 Ç I

Jj'ından: 
1 - Yukarıda cins ve miktar: yazılı erzaklar pazarlıkla satın alına- ançar 

caktır. Narlıdere köyünde Kale civarındıı 

ıv'Icıkine Tamirhanesi 
işi gününde tes'im etmeği prensip edınen 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 2 - Pazarlığı l /2 /940 per~embe günü saat on beşt.e Balıkesir Kor Sıhhat eczanes i l tarafl~r'. (hacı) Süleyman evlatları ' 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 'e tarıkıam ile çevrili on dönüm kar. ••••••••••••••a••••••••••••:::::;~ 
8 - İsteklil er yukarıda yazılı gün ve saatta komisyonumuza milrıı- Başdurak Büyük Salepçioğlu ha ~ılığı 9190 metre murabbaı bir tarl3 

caat etmeleri. 25 27 nı karşısında. Mahmud oğlu Silleymanın iken 312 Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz 

---,~s-m~.=~=k~v:a:n:m=a~m~~-h-~-i-s_a_t_m_a_~_a_k_=-~-y-o_n_u_n_d~u:n_:-~~----~~=============~, deölmesylekarımEmine,Eminenin 
lliktan Cinsi Tahmin edilen Teminatı muvakkata ihalenin şekli İhalenin tarih giin 'aatı 322 de ölmesiyle kız kardeşi Adile. 
Kilo Tutarı akçası Adilenin 323 de ölmesiyle ilk kocası 

tooo Pirinç 
Zeytin 
Sabun 

L. Kr. L. Kr. Süleymandan doğma oğlu Cih~n il~ ı 
1680 00 126 00 Açık eksı"ltme 30 ı"kı"ncı· kanun 940 salı günü 10 ·k· . k 

ı ıncı ocası kaptan Yu~uftan doğ - , 
1700 
1000 
1620 

da nesi 486 00 
930 00 

36 45 
69 75 

• 
• 

• 
• 

30 ikinci kanun 940 salı günü 10 ~O 
11 

ma oğlu Süleymana kaldığından ba-
30 ikinci kanun 940 salı günü 

Zeytin yağı 729 00 54 68 c c 30 ikinci kanun 940 salı günü 11 30 
IS'° Sade yağ 2457 00 184 28 c c 30 ikinci kıinun 940 salı giiııü 14 31) 
4200 Kuru fasulya 735 00 55 13 c c 30 ikinci kanun 940 salı günü 15 
1200 Çekirdeksiz üziim 180 00 13 50 c c 30 ikinci kanun 940 salı günü 15 ~O 
1600 Nohut 432 00 32 40 « c 30 ikinci kanun 940 salı günü 16 

1 - lzmir deniz komutanlığı biı· liklerinin açık eksiltme suretiyle mü naka8acla bulunan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı sekiz kalem erzak ihtiyacına talip çikmadığından eksiltmesi on gün uzatılarak ihaleleri 
hizalarında yazılı tarih giln ve saatlarda Kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyoııuııdH 

yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gUn komisyonda görUlebilir. 
8 - İst.eklilerin ticaret oda•ında kayıtlı olduklarına dair vesilca glSst~rmek mecburiyetindedorler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler2490 sayılı kanunun iki ve ilçilncfl maddelerinde ve şartnamesinde ~·azılı 

_vesikaları ve teminat muvakkatalariyle birlikt.e iha~ saatından evvel komisyona miiracaatları 270 

• 

hisle satışı istenilmiştir . K. evv.,l 28/l 

tar hli 46 numaralı tapu kaydı bulut• 
muş ise de bu, tasdiksiz yoklaıııa ve 

. ~enetsiz mahiyette bulunduğundan 

6-2-940 salı günü mahallinde tahki
kat yapılacaktır. Bu tarlanın mlil • 

kiyetinde, sınırında her hangi bir ay- ı 
nl hakkında ilgisi olduğu iddia etlen 
varsa o gün mahallinde talık.kat 

memuruna yahud o güne kadar iz -
mir ikinci mıntaka tapu sicil muha. 
fızlığına belgeleriyle birlikte mıirn. 
c aatları. 

Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrıl•''~• 

MA TIZMA ıancılarını, stNltı• 

h 
. c 

. atsızlıklarını derhal geçir•' 

NEZLE ve SOCUK ALGIN~ıı 

kar~ı müessir iliçtır0 

I•' lca hında .,.ünd,. 1-3 kate • 
ı.;f,... •• t:'.1"'.:ı'ft.n~df' bU,U?'iUr. 


