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Sahibi ve Ba muharriri --, 

R A Y D A R R 1' R T 0 OK T E M 1 
Umumi Neıriyat MüdürO 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Abon;- ( Se:eliği 1400 kuru 
Şartları { Altı ayhfı 800 kurut 

Yabnn<.'ı memleketler fcin 27 liradır 

tDAREHANE: lk:!lci Beyler sokak. İzmir 
Tlf. 2776 Tlg. (ANADOLU-İzmir) P . kutuau 405 

(ANADOLU) Matb aında basılmıttır. 
Her gUn 8ab&hlan lzmirde çıkar eiyast gazetedir 

Zilkb. 
EVK.A1 

S. D. S. O. 

29 uncu YJL 

No. 8054 
Cuma tesi ~abah: 7,26 Akşam:16,54 

6 9ğle :12,19 Yatsı :18,30 

Kanunsani 
1940 

ikindi: 14,41 İmsak: 5,40 
Nüshası her yerde 5 kuruıtur 

Günü geçmiş nııshalar 25 kurn~tur 

itlerizmin l(olaylaşıyor .. 

satha ne h ' 
Dün lstanbuldan zelzele mıntakasına gitti 

D r vam eden sar ın 
gittikçe azalacak ır Maniıa seyliı.b•ndan intibalar: 8ula.r demir)'oilarını sürüklüyor. Tamir ek ipleri nehir yatağını dolduruyor ... 

nehre de Dicle ş 
lstanbul Rasathanesi müdürü B. Fatin, Bu sene Istan· Deıı-iz kontrolü 

b l f 
•k d k v v •• ı·· Daha sıkı şartlara tabi 

u a azıa mı tar a ar yagacagını soyuyor tutulacak Çayır köprüsü yıKılmış, Mardin· ve 
Loııdra. 5 <Radyo) - İngiliz nil· o·y b k • • } k l t kOıncti. deniz ticaretini daha sıkı lıir } ar a lr ŞOSeSlill SU ar ap atlllŞ lr 

kontrol altma almağa karar vermiş · __ 
ticnret vapurlarının tavin edilen rnl- 5 
lardnn seyahat etmel~rini muvafık . 
görmUştür. 

Deniz münakalat nazırı dün gece 
bu hususta bir nutuk irnd ederek, bu 
usullerin son hHrptaki muvaffakıy.et· 

• leriııden bah. etmiştir. 

-----=* 
D~Iadive 

Sikorski ile konuştu 
Paris. 5 (A.A.) - Baş\·ek!l Daladi

' ve General Denain refakntinde oldu
ğ~ halde kendisini ziyarete gelen ge· 
neınl Sikorskiyi kabul etmiştir. 

---=--:-~= -

Balkanlarda 
Kar ve soğuk devam 

d 
Manisa ovası sular altında demiryo!unun keailc hali ... 

e iyor Anka,.a, 5 (Hususi) - Diyarbak•r- yüzmek bilenler nehire aHıyartlt 
Selanik, 5 (Radyo) - :Makedonya dan gelen malUmata göre fazla \'a- kar..,ı nhile geçmi , kurtulmuştur. 

Ye havalisi karlar altındadır. Sercz, ğan ,·ağmurlardan ve eriyen karlar- Diğerlı'lrinin imdndın_a girlilmektedir. 
Drama \'e Gümülcünede de müthiş so- dan Dic·le nehri alh metre kabarmıı;. Bismı·;kin Çay mahalle-si ~el!erin 
ğuk vardır. :\Iakedonyi.Lda köylere inen tır. Ka•·:-: köv arazi..;i tamamen, Ak - istUflıım'l uğrnnıtş; hnlk hend~k!er 
kurt ~liri.ileri, hayvanata saldırmağa sel bancelerf kı!"men sular tarafın - kazmış, ku111 yığıntılariyle sed1er \'Ü• 
bao:ı.lamıstır. Trakyada bir metre kar dan ıstiÜ\ edilmiştir. cuda getirmiştir. · 

O»lu Mehmedi felakete lcurb an veren Türk anasİ, m'lletin babası na (Sen •ağ ol) diyor. va~uır. ~ Çayır köprüsü yıkılmış. l\lnnUn - T~lgrnfhane Ye .bazı evler · t:ıhl:y~ 
Tokat, 4 (A.A.) _Enkaz kaldırma evlerden uörc.lü daha yıkılmıştır. Sofya, 5 (Radyo) - İki gündenbe- Dıyarlıakır şosesini seller kaplamış - - -Devamı 4 üncü sahifede:- -

R 
• R } ,. ıamelive::.ine devam olunmaktadır. Gök. Ankara. 5 (Telefonla) - Buraya ri mütemadiyen kar yağmak~'\dır. tır. 1---_:_----------eIS uzve t ın dere ·nahiyesinde 168 ölU, ~o yaralı g~_len m.alfımata göre 27 il~ kanun ~~- Ruscukta .;;u~unet derecesi sıfırın al- Dicle nehrinin taştığı Ve kabardığı •• A • 

N 
vardır. 1 Mektep \'C 192 binn yıkıl - nundekı zelezlede~ Akdagm 28 koy tında on beştır. . telgrafla !rak hükumetine lıilrliril - Polonya hukumetı utku mı tır. ve kasabn<;ınua 42t> ev. ve 13Q saman- Budapeşte, 5 (Radyo) - }iacarıs- mi~tir. 

Tokat . Xiksnr volu acılmıştır. lık ve ahır tam~men ~ıkılmıştır. 234 tanın her tarafında müthiş !Soğukl~r Batman köyü köprü>;ünün dördün- F J d t k "l 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Ankara, ö (Telefonla) - Bugün ev, 2 knra~ol bınası,_ ı2 samnıılık. ve hUküm ~ürUyor. Bazı yerlerde ~eh~r- cü, kısmındaki ayağında çalışan .:t~ ransaua or U eş ı 

Blrleşik Ameri~a devletle~i Reis~- Amasyanın Ezine nahiyesinde. şi~d:tli ahır, 2 cr.Y?.ı v~ hususı muhasebe ~ına- l:r taşmış v: seller hus~le g~tmnış- amele, sularla mahsur olan adacık a edecektir 
cumhuru Ruzveltın kongrenın yenı- bir zelzele olmuştur. Sarayevı koyun- ::,ı ehemmı~etlı ~.ur.e~te h~sara ugra. - tır. Karpat~a .. da dn kar >ard~ı. ~u}'ıu- kalmıştır. Bunlara keleklcrle erza1~ . d~n küşadı münuebetiyle irad et - de, geçeııki zelezle ile hasara uğrıyan -Devamı 4 uncu aahıfede - net derecesı sıfırın altında yırmıdır. giinderlJmeğe çalışılmakta hayatla- Pnrı::-, 5 (Radyp) - P.olooya or.<l~: 
rn f ol(tuğu mühim nutuk, dünya mat- =00 ---ccc**>n rının kurtarılması icin de tedbir alın- sunun Fransız topraklarrnda. · teşkılı 
buatım itgal etmekte devam ediyor. M l G • . maktadır. · hokkındaki anfaşma, bu~Un harbiye 

Bunda.n daha t~bii birıey .. de ola- a reşa o·· rı ng Alman tayyarelerı . Yişer !~eçidinin Çağan kısmında- nezaretinde b.a~vekil Dala~iye v~ Po .. 
maz •. ~~.ıa Ruzveltın nutku dunyanın kı amele de sularla mahsur adada lonya baş\·ekıh general Sıkorskı ta • 
en h.~yuk de~okrasisini salahiyetle Belçika üzerinde uçtular kalmış, kelekler işliyemez olmuş , raflarından imzalanmıştır. · · 
temaıı eden hır zatın beyanatı olm!tk 
itibariyle mühim olduğu kadar bil. Brüksel, 5 (Radyo) - Alma!ı tay. 
haua :htiva ve müdafaa ettiği fikir- f} d k k yareleri Belçikanın Am·ers ve Lınber~ 
ler noktai na.zarından da genİf bir Almanyayı en asyon an urtarma şehirleri üzerinde uçmuşlardır. Dnfı 
ehemmiyete maliktir. toplarla ateş açılmıştır. 

Reis Ruzveltin beyanatını ta}ılil e- l•Çl•fl bı•r SU••rü Vazifeler aldı 
derken herıeyden evvel Amerıkanın h b · l in!ira~ aiyaaetin: biraz teırih etme- J.,ondra, 5 (Radyo) - Almnn ma- Dcıyli Heraldın başlığı da şudur! Protesto a erı ya an_ 
mız l!'zımdır reşalı Göringin fevkalade ,;nlahiy<:t- cGörin" bir numaralı patrondur!> Londra, 5 (Radyo) - Alman hü-
• Bırleşik devletlerin infirad !erle ikt!sad harbi nazırlığma geti. Sabah 'gazeteleri, mareı::al Görin - kOmetinin, Finlfmdiyaya yardım mak-

sıya.seti köklerini ti. Amerika cum- rilmesi, Londrada ehemmiyetle k:ır- gin se·.r !memesine ve aleyhindeki ~adiyle l::weçten harp malzemesi ge -
hurıyctinin teeasüı devirlerinden a- propagandalara rağmen mevkiini tak çirilmesini protesto ettiği haberi Ber-
h.-. Amerikanın iatikli.1 mücadelesine şıl~~~ı~t~~zeteler, mare<;al Görinı!'n -Devamı 4 üncü sahifede - lin ve Stokholmda tekzip edilmiştir. 
b"lfiil istirak Ptmiş olan Monroe Re- veni vazife:oinden bahsederken: ha- -- - ç -
isicıımhur olduktan sonra esasen İen Prusyn baş\·ekili. hava kuvvetlı>ri Kamyon - Tramvay arpışması 
halk arasında umumi bir rzu halin- başkumandanı. milli müdafan şOra
~e olan bu aiyaaeti bir beyanna:ne ı::ı reisi ve 4 sel elik iktisad plfı.nınırı 
ıle biitün cihana tebliğ ve ili.netmiş· tatbik fımiri olan mareşalın yen; ~·ı. 
tir. K.endi ismine izafetle Monroe lfıhiyetlerini lllzumsuz görmektedir_ 
na~~l" yeıi unvanını taşıyan bu siya-
setı ık\ cümle ile hüli.sa etmek müm- ler~iarnsal Göringe yeni ..;niahivetle1 
künd\\r: " -verilmt'si. Almanyanın ablokacl.ı" 

«Amer:k Avnıpa itlerine karış - sonra mühim ~iiclüklerle karşıla tı. 
nuyaca.ktır.; ğım göc+ermektedir. Göringin mu:ı 

l?l'tün Amerihn kıtar:ı işlerine d~ v'ni Karlfer, bu hu~usta bP\ apa+ r 
~VT~panın müdahaleaine meydan ve- bulunmuc; ve bunun nblokP\ ı knrı.;• 
rılMıyeccktir.» n~ticeleri iyi düşünülmfü~ bir tecl' iı 

Amerika her zaman için bu n:ya- olduğunu, Alman ikfr:a<lh·atınm lıa• 
•ete &.'\dık kalmış, yalnız bir defa be tn·durulmnsı zarureti bulunduğu
u~~~ harpte Reia Vilaonun takip nu söyl~miştir. 
etbgı politika yüzünden bu nazari
yeden ayrılarak harbe karışmış!ır. 

Bu müdahalenin reisi Vilson ve o
n~n t.emsil ettrği demokrat partisi i
çın hıç de hayırh olmadığı hahrfar. 
dadır. Filhakika reis Vilaon kendi . 
ain~ 'kinci bir defa riyasete intihap 
ettınnek töyle dursun, bütün Ameri
kad~ ~özden dü,tüğü gibi demokrat 
p_artıs. de tam yirmi sene müddet ik
tıdar mevkiinden uzakta kalmıştır. 

A!'~ak bundan bir buc;uk a11r ev • 
vel ıc!n, çok doğru ve h:ç $Üpheaiz 
~me~ıklf:Y~,<:ok faydalı olan bu naza. 
rıyenm ıle. ebed ayni tekilde tatbi-

- Devamı 3 ncü Sahifede _ 

Londrndan gelen haberler" göre 
A lmanyn. ikti~adi tedbirlerini da
ha gen;sletmek mecburiyetinde kal
mı tır. Vesika u~ulünün clifrer man
delere <l~ teşmili derpi~ ed' lmekh•
dir. 

Hatta bazı şayialar:ı göre A lmvn 
hükumeti mecburi dah:li isti'kraz:ı. 
bile kalkısmış. Almanya dahilind:> 
para yerine kopon ı~ullanılmağa 
ba lanmırlır. 

Marcışal Gör"ngin yeni vaz:f esini 
hııber veren Deyli Meyl gazetesi şu 
bn~nğt kullanmaktadır: 

« İki numaralı nazi Görinv. biz'm 
bir numaralı düsmanımız oluvor ' " 

- .. 

Dn 
... 1 .. · Ka•·maknm Nihadbev caddesinde bir kaıa olmuştur. n og e uzerı ·' ~ • 

Kışla içinden çıkan bir kamyon, tramvay yolundan karşı ta:afa geçeceği 
!'ırada hükumet konağı tarafından gelen tramvay arabası ıle çarpışmış 
ve her iki nralıadn da az miktarda hasar vukun gelmiştir. Bu yüzden 
trnmva~ lar y.u·ım saat kndar seferlerini yapamamışlardır. 

Şümendif er kazası 
Bir ölü var, iki me·mur da 

yaralanmıştır 

Hadise makinistin verilen işareti 
görmemiş olmasından doğdu 

~~ !~:=~~~ g~~~r:~~~:ir ~s~:!:!~~~cİ: lUlllll!l}lllllllllll~llnlllllllll:ıııtlll~lllllllllUR 
hır tren kazası olmuş. bir kişi ölmu·. Muttefıklerımız ve 
iki ki~i yaralanmıştır. Kazanın taf. s f } "'k • . 
silatı şudur: on e a etımız 

.M:mio:ı.adan tzmire gelmekte olan 
bir mar:;andiz treni. Murndh•e icfa,;. 
yonunda iizerinde sekiz vagon bulu
nan biı· yola alınmak icap etmiQtir. 
İşaret memuru, marsand iz katarına 
makn~ dışıııda tevekkuf işareti ver
miş, fakat makinist, bu işareti görme
miş \'t' katar epey süratle yoluna de
vanı t•tmi:tir. Vaktinde firen d~ va
pılmadığından marşandiz ti·eni. hat 
üzerindeki >;ekiz vagona bindirmi.,, 
bir furgun parçalanmıg, Uç vagon 
dreyman yaııarak hattan çıkmı~tır. 
hamal N'uri adında biri yaralanarak 
ölmüş. marşandiz kf.tarı <ıefi Bay Ali 
O cıradEı vagonlar arasında bulunan 
Rizr. ağır, kondoktör Bn • Kadir de 
hafif ~ aralantnı~lardır. I>iin hfıdhı0 
yerine.' gıden fen memurlnn \ c mü
fettişler tahk kat yapmışlardır. 

Son zelzele faciası, .kendi içimiz
de Tiirk mil etinin metanet ve içti• 
mai te:;:anüdiinü , hariçte de TUrki· 
yeye k:uşı g~rck müttefikleri, gerek
se do..;tJnrı tarafından taşınan sempa. 
tiyi gö<;term ştir. 

Ri!ha:::;;a miittefiklerimizin hOkQ -
met ve milletçe gö~terdikleri yüksek 
alfıkn. halkımız araı::ında derin bir 
taha-;siiı:: u\·nndırmı 'tır . l\ieselii ln -
gilterenln ;ıakden teberrü ettiği yir
mi beş bin İngiliz: lira ına ilaveten, 
<llin ele, lıüyiik bir ha!'tane gemisini 
hiiki'lınetinıiz Pmrine verdiği haber 
alınmıştır. Fran ·a hükıimeti de avni 
miktarda para teberrüilnde bulun .. 
muş ve Frnnsız Mi'leti, her suretle 
en yakııı alfikayı gö teı n (>kten geri 
kalmamıı::tır. Bu te7a ııirlPt'. nıltttefik 
milletl<:r nrasındak · mRne\ t bağlılığı 
gö~t<'rmı>I, itıbarh le <;lık kı,·metlidir. 

11111111111111111111111111ıfıı1111ıiı1111 ıiı lllllllllUI .. 
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,iıııiıiiı=-..ı'..., FELAKET SAHNESiNDEN RÖPORTAJLAR 

Kahraman bir subayın orta okul 
Bir kelime yüzünden Takas primle

rindeki tenzilat 
doğan cinayet 

felaketindeki büyük ferağatı 
----=ı ................ lliiiıı ...................... ıııiiıııııiiıiııllııiııııı.1m1 ............. . 

Zaval ı nasıl öldüler?. - Bir ana ve babanın 
yavruları uğruna lcurban gidişleri - sekizinci 

Talebeler 
Dokumacı kalfası Riza, iş arkadaşı 

Salihi öldürdü 

Ticaret işlerimizde iyi 
tesir yaptı 

Türk;ye takas limited şirketinin 
takn• primleri üzerinde yaptığı ten
zilattan sonra Fransa, Inglltere ve 
Belçika gibi memleketlerle ticaret 
mürıa<ebetlel'lmizde eskisine ııaza -
ran bir inkişaf başlamıştır. Başta 
İngiltere olmak üzere dış memleket
lere takas suretiyle yapılan ihracat 
dolayıs'yle takas limited şirketinin 
eli!ldP mukabil ithaliıt için büyük 
kaqılık \·ardır. İthaliitçılarımızın a -
lakaclat memleketlerden ithall\t yap. 
mak ıizere vuku bulan müracaatları, 
hem ihracat karşılığı, hem dı bu 
memleketlere akreditif açılma•ı su
retiv!c yerine getirilmektedir. Ta -
ka• limited şirket'nin elinde mevcud 
primler ve büyük karşılıklar şun -
!arıtır : 

ölüye bir r k m daha: DELİ BABA!.. 

Diiıı ~ant 10,50 de Tilkilik cadde
sinde )1 enzıl hanında bir cin ant ol
mu~. handa Bay İ•miı !in iirlaİathıı -
ıı~sinde dokumacı kalfa•ı lllehmed 
oğlu 20 yaşında Buldanlı Ali Rlza 

Erzir.ean - Artık Erzincan huclu-ı rıUnd• S~•ıızltıktnn kııtr mıı. dudak-• Erzincan - F:rzincaii facia•ının en Baırıl. kendi<iııe fena bir ke!ime •öy
dundayız. Erzıncanııı talihi kadnr ]ar gıl; çatıaktılar. I ıılılat, bu bom-\ yür~k acıntlırıcı •athalarına •ahne liycrek hakntel derı Bulda.,lı Yu -
karanlık lijr gece ... Fakat kış mevsl- b ·~ atazide kıracak, devirecek, yıka- olan ~·erlerin ba ınıla a•kerl orta okul suf oğltc .ıı ~a•ında Sa1ilıi tabanca 
mlnd yit. Bu mintlikada kış, kar de- cak lıit ~y bulamamı$, hı.t1cını mah - ırelrıjektedir. ~00 falebe<indeıı 101 kurrnniyle öldürmü~tilr Vaka ~öyle 
mekHr. Çıplak ve dev yapılı dağ liern •ulda. ttıpraktıin ıılmıştl. ini ıi ü olarak veren bu okulun komu- olmu~tıır: 
beyaz perde altında clahıı az kor- Erziıırana evvelce birkaç kerre ge- tanı, c!ahiliye müdüri!, eczacısı, diş Ali Riza ve Salih: iki. üç vıldan -
kuiiç görOııüyorlıır. Gecenin bir nk- ilp gitmiş bir arkadıısımız: tabilıi ve doktorlarından başka talim beri ayni imalathanede karşı kar ·ıya 
tinde a1 da ddğdu. Şi'1'cll, kavaklar•n - Şu karşı dağların eteğ'ndedir, heyPtiııden kim.·e •ağ kalmamıştır. çalı~ınnkta :diler. Ali Rirn Başol iSi 
gö ge!!ni bile görebiliyoruz. dedi. Vaka gece•i mektep e höbetc· ola - tanı!ırnıs bir gençt;r. Salihe geline~ 

Dinig)yi, Kemahı ve sonra Erzin- Tr•n. çok a~ır yürUj'or. yolcuları- rak bulunan datiiliye mildüril b!nba- öted~nberi Ali Rizaya takılır ve o da 
canı göreceğiz. nın cabrını ti'keten. bir nazlı hal ile $ı Rızd Şentıt!ının enkaz altınd~ ka- iş; ~akaya dökmeğe çalışırmış. Fa -

Uyku hiç k'msenin aklına gelm'- sess'.z, sada•ız şehir methaline giri- lan talebeyi kurtarmak için sarfetti- kat bu halden bizar olmuş olmalı ki, 
yor. Kor.trol memurları şu suale kim yor. Bir iki bağ evinin kiremitlerini ği ~ayr~t her türlü tavsifin fevkinde son zamanda Salihe: 
bilir kaç yüz defe muhatap oldular: seçiyoruz. dir. - Bana bu şekilde sözler söv le -

- Erzincana yarın kaçta varabile -Yıkılmamışlar, diye seviniyoruz. Rız:ı Şenatlının bu mesaisine şahit me, tahammül edemiyorum. S~nra 
ceğiz?. Fakat biraz sonra bu ferahlı hayali- olan bir talebe şöyl~ anlatıyor: fena olacak. * miz yıkılıyor, uzaktan ay~kta gördil- c- Zelzele gecesi nöbetr' subay1- Diye ihtarda bulunmuştur. Ali Ri-

!erine doladıktan sonra vp i~e baş -
laüıkları sırada Ali Riza, Salibe: 

- lıı'iklerinin taşlarını güzel yer
leştir. Kopar da benim ipliklere do
IaeJr, işimden kalırım. 

D•mi~. Salih, buna kızmış: 
- Karışsa ne olur? 
Dive bağırmıştır. Bu sözle hiddet-

leneı: ,\li Riza, tabancasını alarak 
iki el !'leş etmişt'r. Mermilerden bi
risi Sıılih:n tam kalbi üzerine rastla
mış, ıliğeri de sol kolunu sıyırarak 
geçnı:ştir. Kalbi üzerinden yarala -
nan S:ı!:h, bir adım geirleyerek sai -
lanmı.• ve boy 1 u boyunca yere düşe
rek ölmüştür. Hadise tahkikatına 
müddeiumumi muavini B. Etem Tü
fekçioğlu tıırafındatı el konmuştur. 
Suçlu, tevkif edilmiştir. Suç delilleri 
de tamamen tesb·t edilmiş olduğun -
dan Ali Ri7. Başol, bugün ağırceza 
ma~.kemes.ııe sev:Cedilecek ve meş -
hud cürümler kar.ununa göre muha
kemesi görUlecektir. 

E~!ersanjebl ithıılat prim miktarı 
174,258 sterlin, İngiliz 22088, Fran
sız 30719, fweç 12762, hviçre 267, 
Hollanda 1305. Belçika 8330 sterlin
dir. Frnnsa ve İngiltere için ihracat 
primler' ithalatla nisbet edilemiye
cek seviyededir. 

** Facianın maddi eserleriyle ilkö:t- ğümü·-. evin arka cephes·ni kerpiç ve mız Rıza koğu•larımızı gezerken ö- za, son zamanlurda yanında bir de 
ce Kema!ıta karşılaştık. Basit b;r tel- kalas ha!'nde bahçeye serilmiş görü- len talebelerden lılrMnin kitap oku· beşli karadağ tabancası tnşımaktıı 
graf hatası :·üzünden Ankarıı, zelze yoruz. Bu Erzincanın bizi karşılıyan makla meşıl,'lıl olduji:unu gördü. Ya - imin Dün, dokuma içiıı lpr'<leri . er-
lenin ilk duyulduğu gün Kemah i - ilk feliiket • hnesidiı. nına giderPk ne okuduğunu scrdu . oo-------
çin der'n bir üzüntüye düşmUştil. Şöy- Telgraf direkleri boyunlarını eg Talellenin tarih ki+~bı okuduğunu ıtö V d •• •• d 

BORSALAR 
0 Z 0 Mı 

le duymu'!tuk: miş, toprağa kapanmı~lar. Çoğu .ver- rünce. gUndUz çalı•mı.va vakit bula-ıfi. a in UUZUll en 
- Kemah enlrnz halindedir. de tP.lgraf telleri topraklara süril - mıytı• nıusun, şimdi i•tirahat zamanı· 
Sonra bu haber tashih olundu. Fe- niivor. Solda, yarısı harap mektep, dır, c•~'. Bununla beraber her gece Bir Cinayet oldu 

Ulke•i ilk defa haber veren telgraf •ağda verle bir olmu evler... saat l 1 rte sönd:ı illmesi muht oları 
Kemah meneelnl ta ıdığı !qin haber Er?.ihcan i tasyon b'nası göril~ü .... atakhn• lf.mbaları'11 sörJUrmedi. Ödem'şin B•vdağ na! yesine bağlı 
yanlı' anlaşılmıştı. Hakikııtte cen - yor. ÖnUrdeki kalabalığı d" seyre - 12 Y• kndnr bıraktı. Raııt ikiye doğ- Küre köyünde kadın yüzünı1en bir 
kaz hııİ'ndet olan yer Kemahtan kırk diyoruz. BUhln yolcular nencered~- ·u z«lzel,p ba•l~vı,,r.a Rız• f':nn•tlınııı cin:ıyet olmuştur. 
elli kilometre daha ııerdp id'. dir. Ayni pencereye birlikte •ığın · rniithı< bir h •v• •nln ı1'·•ndığını !l"Ör- Ala~ehirli M~limed oğlu R•~w Ki-

Euurum demiryolu. Çeliııkaya - dığ•mız bir Erzltıranlının h~yecnnını dük. Biz bnhrede id;k Bu •ırar!a al- remide·. htanbullu Ahmed adiyle 
dan •onra Fıratın bir kollyle uzun yüzilnden okumağa artık IOzunı kal- tıncı ve yedinci .ınıf talebelerinin maruf rrkaclaşiyle evinde rakı içer -
madde+ yolda•lık eder. Kimi yerde mamı tır. Kalbinin göğsUnden fırlı - vııttı[.oı kn<!u•lıır tamnmen inh;dıtm ken aralarında kadın me~elesinden 
dere kııdar kücUk, fır•at bulunca da .vacekmis gibi attığını. llclela, du:vu- etm;<i'. Bu vaziveti ynttığı ni!anın kavga cıkmış, Reşid Kiremidci eline 
ana•ı Fırat kadar ha•metli glirünen yorum. Bu, k11. kııtde•l 0 rirıden haber 'lencere•;nden 1töre'l 'ıı7.a f;enatlı ıre~lrd;ğ; bir •op:ı ile basını parra -
su, l:ıu yolu gece vaktinde geçen :vol- alıımı.vnn bir ılel'kanlıılır. nenrereden at'amık i•terken hnlıın- lamak •ııret;.vıe Ahmed öldürmflş ve 
cularti bizim geçirdiğ:m'z •aatlerde DPmiryollarının lojmnnlarını1m i!uö-u yerin dıvarlar• ikiye nvrılılı ve erto.•i rün Ödemişe inerek mUddeiu· 
ninhllnin en ha•inini okuyordu. •orıra i•ta•yon dilzlüğUne ~·ana•tık kendisin; mektebin bahçe•inde bul- mur.rl'ye te•linı olmu•tur. Hadis 

SalJah Takti Kemahtayız. Fı•atın Uzun sarı •açlarını iki örğü tııpmı; ·lu.~ tahkikatına devam ediliyor. 
1 bir kohı, bu tarih ka•alıa mı insaf - bir kı~ çocuğu .vl.Y 0 ekmi• !l"ibi ""1- Bu hadieen'n cerevan ettiii:· •aha- - _,,_ _ _.;. 

sızca ikiye b6lmUştur. Yolcular pen- cuları tetkik ediyor. Aradığını buldu rta Rıza Şenatlının aile•i evinrle en-
' cererlen p!nc~reye koşuyor, Kemah ve bali:trdı: kaz a ]tında kalmış ve garip bir te -

Qzerinde feliketln dalgalarını arıyor- - Enışte.... •adiifle enkaz Pltından cıkarak kur-

Hastanede baş hemşi
reyi döven hademe 

lar. G!lremeyince: Bira~ iJ.eride gene istasyonda Uq tulmuştıı Rıza Senatlının <>si yalına-
Oh 1 diyorlar, lnşııllah Erzincan da dört kı~ çocuğu: vak ve jl"ecelik elbi•ele•ivle i!e•hal Dün memleket hastanesinde bir 

böyledir, inşallah Erzincan için de - Ağabey, d'ye bağırdılar. 'T!ek':ebe kn•mu• burada koca•ım sail; val'.a olmuş, Ömer adında bir bade-
' yanlı· duymuşuzdur. Trenin pence•eler!nden bu seslere "'ör!lııco onımla beraber enkaz altın- me temizlik meselesinden başhem -

Bir yandan korkunç Munzur sil _ cevapi•r nriliyordu: dtı kalan talebenin kurtarılmasına. şire lln. Me•u :Vi yumrukla dl! mil• 
sflesfnin, öte yandan kah yük.elen. -fağ mısırıız? calı•rr.ı<tır .• Rıza Şenntlır.ın eşini •a- tiir Hademe Ömer, doktorlar içi 
kih al~alan dağların ara<ındaki bo- - Anam yaşıyor mu? bııhlaro kad'ar parmaklariı-le verleri kahvealtı hazırlamakla meşgul iker> 
ğazdan geciyor, Fırat kolunun çırpı- - Kaybımız var mı? kaılmHk oııretiyle enkaz altından fa. başhemsire, t<"mizlik 'şlerlnin i:VI gö 
nışını dinliye dinliye Erzincan ovası- Saatlerden beri .etrafımda ağlıyan- lebeler· cıkarmaih calı•+ıihnı ırliren- rillmedij;"ndeıı bııh;.Je hademeve na. 
na ıriri.~oruz. Manzaranın her ifade- ları te•elli edecek •özler aramakla ler nr.un Ye kncınrıın yUk·e!; fora. •ihrla kalkışmış. e•ki bir me•eleder 
si hazindir. Cen!fze evinde görillen meş~u;clüm. Fakat, nasıl oldu bilnıi- ~ .. tıe•i karmında mephut kalmışlar- zaten muğber bulunan hademe, ha• 
her eşyada ilahi okuyan bir eda yok yorum. Artık kendimi zaptedemedim dır henı~irenin üzerine hücum etmiştir 
mııdur, bunun ~bl... hUng;ır hilngilr ağlamağa baehclım. G•~f bu •:rada a•kerl orta mek "'' Suçlu, polise teslim edilmiş, adliye· * İmdada gidenler ve imdat bek:;yen- 'tlualJiml•rini!en önı·üzba•l R•dettin ı-e verilmiştir. 

En: klJometre genişliğinde, 25 ki. ler bir1ikte ağlıyorduk. tnaı"ı:' evinde de cicıılen müellim bir ·**~--'-'--
lometTe derinliğinde b'r on icinde _ İstasyon meydanındaki karşıla• - 'ıi\di•~ ce•e:vnn ,.tmekte idi. Zelzele- B • k h • • h • • 
ylz. Bu c~nnet ova. içinde bulundu· ma, tıı•,· ' riııde dilin, kalemin ve fo- ,.i müteaklo kend:.:,; karı.\·1~ he_ lr a Vecının amzyetl 

Zabıtada 

Hır112lık: 
Ullztepede Sadıkbey mevkiinde B. 

Muammerin bah~e~iııe giren İbrahim 
oğlıı 14 yaşında Nüsret ile yedi arka
d~sı, bahc·eden limon ve mandalina 
fidİın!arı svkerek Eşrefpaşada sat -
rn ğa t!kışmış ve zabıtaca tutulmuş 
!ardır. 

lastalana., ihtiyar: 
İkkeşmelikte uzun yolda Vehbi 

687 Santo Ergos 
574 Uzüm tarım 
146 j. Kohen 
121 l\I. H. Nazlı 
104 Öztürk şir. 
101 1. Talat 

83 l\I. Beşikçi 
71 Cevdet Alanyalı 
69 İ•tikUU şirketi 
38 Harun 

5 Kaptan Hüsnü 
oğlu 60 yaşında Abdurrahman, bir-•---
.Jerıblre bayılml", yere clüsmü• ve ağ- 1949 
7-ınıinn kan gelmeğe başlamı•. mem 19f.!3ı;J 
lrket ha•tane•ine kaldırılarak teda- 398300 

No. ·i altıııa alınmıştır. 
Sarho• kadın: 
Tepecikte Sürmeli sokağında Hü

"eyin kızı sermaye Hayri.ve. sarhoş 
nlaıak nara attığından zabıtaca tu
tulmustur. 

Memur aüıü vermit: 
B~Ier.iye civıırında Muharrem oğ-

1tı arzııhalcı Fuad Erkan. kerıc1i•ine 
1, ' edlye ayar memuru •il•U vere•elt 
•nafa ayar makbuzları sattığından 
tutulmuştur. 

Hıraı2lık: 
Gııziler caddesinde Abdurhman 

~ · ıu ı::arm, Ha•an oğlu Alinin dük
kanından bir tabanca ve bazı eşya 
çalmış, tutulmuştur. 

7 8 25 
8 9 
9 10 

10 11 75 
11 14 50 

I N C I R: 
511 F'. Rolari 
487 M. H. Nazlı 
1 •il l:Vl1tl Bl.ra•>h._.__ 
129 A. Papagno • ı 

34 erif Riza ha. 
9 B. Franko 

1318 
183738 

185056 

10 75 
8 50 
8 25 
9 75 
8 
9 

11 25 
10 
10 50 
11 50 
10 50 

7 50 
3 75 

5 .50 
7 25 
8 

Kr•t•lli caddesinde Kamil oğlu A
i Dilzgiln, Adil oğlu Hüseyinin bir 
Yorganını çalmış Ve adliyeye sevke
·lilm:ştir. 

56500 kilo 
ZEYTlNYAGI 

37 
Z AHIR E: 

lhk!lkı haki 

11 75 
12 50 

9 25 
9 75 
9 25 

11 
12 
11 50 
10 50 
11 50 
10 50 

10 
1~ 50 
il 76 
.9 ,50 lHU.ı 

7 25 • 

40 

ji-Ufüaz m• -~;mele daima karlıdır. tıu togtl\fın Aciz kalacağı bir sııhn,, ~ı • •nhP · rlı•arıyn atan S1netVin İnar M- Tılrinc' Bevler •oka~ında kah\•ec 
1 , dai5:1~r. Erzincan ova•ına bekçilik e- du. B<>~aber g~ldiğimiz Erzincaf1 1 ı • rııklııtınm ew1e kail ı~ını ır~rtihc~ Ba)· I<i>mil Ökünmüş, kahv•hane•iniıı 
1 derler. r::en~ öyle ırörünilvnrlar. Fa_ ]arı~ Jıırlbırlerı)'le kucakla•tıkl~rını <?en° knrı•iyle berıtber nnları k•ırtaı· bir ıtiinlük gayri •afi vnridatını fe-

K~merde kilğıthane cadde•incle 
Ke'l!adl karısı Şefika, İbrahim oğlu 
Yu ,ıfun saraç dükkanına girerek eş
\"RYı dışarı atmak suretiyle kendili -
ğinıl~n hakkını almnğa teşebbüs et
mis, yakalanmıstır. 

15 ton arpa 
163 çuval arpa 
96 çuval bakla 

154 çuya] Buğday 
25 çuval K. D. 

4 60 4 75 
4 50 

5 875 
1 kat •u dakikada ha•metli durtı•la _ gnrU--o•dum. İçlerinden. deli olmıı• "lak ic:n eYe ırirmi•. fnkat evden cı - like zedeleı·e yardım olarak Kızıh 

, riyle korudukları .aha, bir felıiket gibi dolaşanlıır. kalabalığı yarnnlar i<ı.rken Üzerlerine clil•en bir kala• ya vermietir. 
7 

50 
yata~ıdır. Ve onun icind'r ki berrak ve yardımına ko,tıığu akr~balannı 1tıncfa kalarak kendi. i, karı .. ve bir p $ • •• B d 
havalarda uzaklardan •eçl!Pbll~n Ke- ıırıyanlar çoktu. Tanıdık bır ı•ehr-· ·nrııl!ıı iilm 11~tfl•. ro, esor a e 
ş!şt{ııl!ı bcıyunu kısmış, 7J.g'analar bulur bulmaz, ıırıtdığını: :'\lcldt'n fna ın faciadan '€Jiimetı~ Ticaret Vekfıleti standard'za•Yon 
kaybolmuştur. - Sağ mı, di~·e soru\·ordu. lnırta!"lan f>Prlerin;n ısrarı üzerine mn'~hassısı profesör Ba•ıe İ ta'lbul-* - Sağ, diyorlardı. Yahut ..... Ru•'I- lı~di•P• 1 en iki giin •nnra yapılan ara• dan şehrimize gelmiş! r. 

Bir.o, zelzele mıntaka•ırıa .ırrid!ii'i- ;·or ve yanından uzaklaşı~·orlarrlı. tırma•h hi• rorııihı diri olarak enknz • Yabancı Erat Okusun m!z: !lk ihtar eden dem!tvolıınun iki TA An karadan beri beraber .<eya - qJtırıdan cıkarılmıUır. ~fanzarn ~I\•·-
. yamndnkl topraklar oldu. Yaz ıtU- hat ettif'imız bir Erzincanlı memur, lr iri': Kala• i!U•ttii'ii zaman rnrıl -

Sıhhiyede tayinler 
Dımizli memlek.et ha<tanesi ebeoi 

teke• t~ker İfmlerini •ıı;·arıık '•kiz i?ıınn hırtRrnıak istinn anne•i dız 
nilfııs]U ai]e inni. ordu bir komşı · 'Un- rök.,,i\• vtız'\•ette hulıınıı_vorc]u, TIIJ 
dan .... Komşu'!ı, bnşı öne eğik hep•i- vaz·, et cnrıığun hayatınııı kurtul 

lzmir yabancı askerlik tubeainden 
iLAN 

Emniyeti ıuiiatimal: 
IC:lbramanlarda İbrahim oğlu Ali 

C'ibir, Celal oğlu Cevad tarafından 
kendis;ıır emaneten tesl'm edilen bir 
koyıı'lıı Mtarak emnl.ı•eti suii•timal 
etm!• ve tahkikat evrakiyle adliyeye 
verilmi~tir. 

51 ton yapak 43 
71 Balya pamuk 53 

!333 kilo 15 

-=·*·=-
D<lvınek: 

62 25 
16 

Çörakkapıda merkez garajırıda 
•ırn memuru Halid Yağız, is mesele
sinden şoför munvinl Demlrtaşı dli\'
müştür. 

Bn. 
r :Bn. :llevlılde Tuncer 15 lira maa,lı 
ç' Karaburun kaza•ı bel.1diye ebel!ği
t r 1 ne, Karaburun ebe!! Bn. Saffet Dura 
~ 1 Denizli memleket hastane•i ebe!lği

ni d 01'ledi en •onra: masır~ eheyı nlmtı•tıır. 
-d Sen sağal, dedi, hiçbiri kurtııh Öme~ Kllıteın 

Yabancı eratın terhis edilerek bir
Ükt~ getirdikleri askeri elbiseler: 
S-1-940 pazartesi gilnünclen itibaren 
İzmir yabancı şubesince teslim alı -
ııacsktır. Bunların bir ay zarfında 
tesl'm ~dilme,I, bu müddet zarfında 
teslim etmiyenler:n askeri ceza kn
nunıı ahkamına göre ceza görecekle

lngiliz 
Sahillerinde 

Nakiye 
Erzincana gitti ma ı. 

Bir ikJ saat sonra, yol arkaqa•ımı- (Ulus) 

Torpil hatları 
!. ne naklen tayin edllmi,J.erdir. 

ı NarrzPtlik müddetini dolduran İz
' mir memleket hastanesi hemşirele

f' rin den Bn. Nazire Ertan, memur sı -
tı,ı; nıflna kabul olunmuştur. 

zın harabeler arasında deli gibi do -
!aştığını ve kendi kendisine konu• -
tuğu mı gördilm ve: 

- 1' ilenin dokuwncu ölüsü .. Di -
ye .iüşUndüm. 

Kemal Zeki G"ncoaman 

Valiui ziyaret 
Şel:rimiz İngil;~ general konsolo

.fü, dün vilayette valiyi ziyaret et -
mi~t·r. 

ri llil nolunur. 

111111• 

Lond•a, 5 (Radyo) - Amirallık 
dairesi İngil'z ticaret gemilerinin em 
niyet ve muhafazası için müteaddid 
torpil h3tları tesis etmiştir. 

Ankara, 5 (Husus!) - Çocuk esir
geme kurumu idare heyeti azasından 
Erzurum mebusu Bn. Nakiye, fela -
kete uğrıyan çocukları alıp getirmek 
üzere Erzincana hareket etmiştir. 

Gelecek çocuklar için Keçiörende 
bir ra\'yon hazırlanmıştır. 

•llİlll ......................... ııı1ııııııııııiııı ..................... .. ı, ,ı 

!~ 
v 

•-.ıs AM TA IHl ...... lllllİİll'l ....... iıiıiı..., .. 
IX Hz. Muhammed 
d , ı • .. ---~ YAZAN: M. A yhan..---

Ebu Cebele 7P.rıgindi. Hazreç ve diyen çarpışıyorlardı. Kanlı hadise - kiinde karılı bir muharebe olmuştu. nı olarak telakki ettiler. 
Evs kabileleri reı:lerini davet ederek !er hiç eksik olmuyordu. Bu harpte iki kabile reislerinin hemen Aralarında: 
onlara .,imali Arab!stan hediyeleri, Yahudiler bundan istifade etmeği hemen kftmilen maktul düşmeleri yü. - Aman bunu Yahudiler duyınasın-
hil'a ·e~aire d9ğıttı. unutmuyor ve hatta seviniyorlardı. Mü zünderı, Kureyşilerle bir ittifak akde- lar. Biz daha evvel davranıp ona iman 

Biı e Ebu Ceb•lenin ordugahın- na•ebet aldıkça; derek Yahudilere karşı gene kuvvetli edelim. 
da bUy k bi" ziyafet hazırlığı vardı. - Yakında büyük bir peygamber bulunmak lüzumu ha•ıl olmuştu. Fa- Diyerek derhal islamiyete girdiler. 
Yahudi reisleri de davetlller meya - .. eıecek ve biz onun cümemti> olaca- kat bu ittifak Ebu Cehilln hata"' ile Tarihte bu vak'aya birinci biatı Ukbe 
nında hıılunuyorctu. ğız, gene eski mevkiimizi bulacağız!.. tekrar bozuldu. Medineliler, Mekkell- rlerler. Bu h!di•e. lsUim tarihinin mü-

Ziyafette davetli olanlar kAmilen Göreceksiniz. !erle daimi şekilde temasta bulunu- him bir vakMını teşkil etse sezadır. 
1I 1 -91- dilerin düşmanlığından masun kalı - hazır bulunuyorlardı. Ansızın Gus•a- Diyorlardı. Putper~•t Yemenliler. yorlardı. Bir ticaret maksadı ile Mek- Çtınkü hu suretle i•lAmiyet ilk defa 

:Mıılildn kıt katdeşi, ertesi gün Ya- rım. ni ordusunun hazırlanmış efradı ireri- bu sözleı·e çok dikkat erliyor ve irleta keye sık sık geldikleri gibi haç için de ~ledinerlen 6 mUhim şahsı' sinesine 
d 'ı ~ııdl l'llisin adamları tarafından alıııa- O •ıralardıı Ga ~aııilerin en maruf ye hüctım ettiler Ye Yahudi rei•leriıı onlar da bu pe•·ııamberi heklemeve geliyorlardı. almış oluyordu. 

·!'ak gi!tUrUlürk.en Malik te bir kadın ııdamı da Ebu Cebele idi. Bu reisin ku üz,erine atıldılar. başlıyorlardı.. )leçhul bir itikad halin. Hazret Muhammed, bir gün :Mek- Bu zevat; Ebu Emame, Harisin oğ-
rı l uyılfetlne girdi. mandasında epeyce kalabalık bir Arap Yahudiler neye uğradıklarını he- de. yeni peygamberin geleceği onların keye gelmiş olan kabllelerl lslllm dini lıı Avf, Amirin ~ğlu Kııtbe Abdullah 
A' - Kızımıza refakat edeyim. efradı vardı. nüz kavrayamlimı !ardı ki, başları kı- da kafasına yerl~•mişti. Bilhas•a Yahu ne davet için şehir civarında geziyor- o~lu Cabir, Zeraren!n oğlu 'Efad Ma-

Dlyerek yanına sokuldu. llfalik, hadiseyi bütün tafsilatı ile lınc tlnrlıeleri al ında uçu ruldtı. dilerln marı vh·at•, din p-ibi işlerde du. !ikin oğlu Rafi tıamırıda 6 arkad~,tan 
~1 ı Reis, koynuna bir Yemen dilberi a- ona anlattı. Ebu Cebele, bu kahraman- Hazreç ve Ev kabilekri. blttnbl kendllerinden doha ,·üksek mertebede Burası sehre iki mil mesafede ve şi- ibaretti. Kendilerine ensar namı ve. 

! ı acaiJnı unned!yordu. Fakat gece ya- lığı büyük bir macera gibi dinledi ve bundan memnun kıılrlılar. ÇUnkU Ya- bulunduklarını bildikleri için onların mal cihetinde Ukbe denilen bir tepede tildi. 
lı :iıl mUthiş ve kanlı bir hidise oldu. kendisini tebrik etti. h"dilerin en maruf şahsiyetleri orta. sözlerine inanıyorlardı. idi. Ensarın b•~ında bıılunan Ebu Ema-

Ma!il:, reisin odasına girınJş ve onu - Bu intikamı daha iyi alalım 1. dan kalkmıştı. bu suretle Yemenli Hatta, erltek çocukları yaşamayıp Hazret Muhammed altı Medineli me. bu te•ndllften duydukları mem _ rı 

y 
y 

1&nçer!emlşt!. Diyerek Gossani kuvvetlerine hazır kabilelerin falklyetl ve kuvveti artmış da ölenler, d~ğacak çocukiarını Ya - :volcu ile tanıştı. Aralarından bir mıı- nuniyetl Re•ıılOelireme açı]{ça anlat-
ı Yemenli Arap, artık Medinede o- olmalarını emretti. oluyordu. hudillğe bağışlıyacPii:ını •tlyler ve Ya- h~vere geçti.. Meçhul yolcular, Medi- tı. 
urmaklıA-ın doğru olamıyacağını an- Keyfiyet, Medine ve hava!isinde ıu Yahudiler bu hlldlseden müteneb- hudlliğln manevi kuvvetiyle çocukları- nede Hazreç kabilesine mensup idiler - Biz. rl•di, kabilem'zle bir m!ltle-

' anıı ştı. Saraydan fırla~".lnr!I ata bin- yu buldu. Fakat Ebu Cebele, hiç bir bi1' nlarak urnn bir zaman Yemenll - nın yaşıyacakları kanaatini taşırlar - ,.e h~tta kabilenin lleri rı-elenlerinden fik •ramaji:a ,l"•lmietili Fakat sizinle 
11 ve çöllerde kaybo1du. Yahudiler bu suretle maksadını açmıyordu. !erle iyi geçinmeğe başladılar. dı. bulunuyorlardı. karşılastığımı•rlan daha l'!'emnun ol-
ı&d!~den asabileşmişlerdl. Malik, şl- Ordu, :Medineye geldi. Yahıtdller Fgkat zaman geldi ki, Yemeni! kar- Artık l\ledlnr<le Uç zaviyeli bir ha- Hazret \fuhrmmed onlnı dine rla ~tık. Runl·n netice•lnin deha tvf olaea-
ııal lst!kıımetinni tuttu. Kendi kendi- sea çıkarmamışlar, dost görünmUş • deş kabileler arasında anlaşamama• - :vat vazi,.eti b"'lamı.tı. Yahurliler, vet etti. l\Terlineliler, karşılarıııdaklnir tına kaniiz. · 
ı~ şl!yle bir fikir yürütOvordu. ~erdi. Fakat kend!lerlni ne korkun~ !ıklar. dUşmanlıklar vuku bulmağa Ev• ''e fT•trer ka1''1eleri en •nn ve en bUyük nevgamber olf!n*'u Ar+ k ·~,,,;.,..t "'" ••' i'rle hqoJ. hale 

- Gessanller, Yahudilerin düşme.- bir altıbetln beklediA'lnl bilmiyorlar- bcsledı. Yem0~ı; ;ı,• knde• k~hHe a•asında nu a'!lamakta ırecikmedil~r ve bun .. 'ıaşlamışlardı. 

1 1 , lldırlar. Onlu& iltica eder ve Yahu· clıo lkl taraf, :Medine Qlvarı:ıda mUtema sen bir hAdlse çıkmıı ve Begos mev• mukadderatın kenlili.1eri lgin bir !lı.ia- - Duam ıdecık -



R~is Ruz.velt'in 
·nutku 

- Boşfarafı ı irıci sahifedt -

Macaristan Hariciye Nazırı 
muvasalat etti nedik'e 

Ve-

1 Öüşuna 1Rten·rr, ---·---
Dünya-lıısanlar 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Ruzvelt, dünyamızın kulaklarını 
ve idrakini kımıldatan son nutkun• 
da, her millet'n dünya yüzünde bir 
yaıama hakkına aahip olduiunu ıöy
ledi.. 

Ne giizel ve sadeliğine raimen, 
ne büyük bir söz! .. 

ki mümkün olabileceği de çok şüp
helidi~. Filhakika dünyada muhabe
r'!: ve nakl :ye vasıtaları o derece te. 
kemmiil etrriş, muht .. lif memleket-
1~.r arazındat<i ticari, iktisadi ve kül· 
tur.,l mil.na.ebetler o kadar ııklat
mı; ve giriftleımittir ki cofrafya iti
bariyle ne deroce münferid bir vazi· 
yette olursa ohun medeni bir mille
tin dünyanın diier aksamından uzak-

!: .. ::ı;n:~:::.:::~:yin!~:~in::i'm':ü: ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciyano İle Macaristan Harciye Nazırı f(ont 
mı,tır. 

Şüphesiz ki, dünyayı, inıanlıim 
müşt~rek mal1 olarak mütalea eden 
kafalarla milletleri kendisine uıak 
yapmak ve cihanı kendi babaamm 
malikint"s; haf"ne getirmek iatiyen 
kafalar ?•Aaındn müthiş farklar var• 
d1 r~ Ri-:nr.ioı:inln in~"ni asaleti kartı .. 
aında diğeri hodgim bir gaflet ve 
çarpık bir megalomani şeklinde ken
diı/ni gö!';teriyor. 

ı .. ~\~:;.;c!ea:~~i t.~t:~arı~~~:~i:~ Saki Arasındaki Mülalcata Büyük Ehemmiyet Atfolunuyor 
~~;:;ederdi. Ana~elerine s;ıdık kal- Budapeşte, 5 (Rud.rn) - Hıır:ciye•kiyc mülaki olncak ve iki hariciye na- Kont ::inki aı-nsıııdn \ cncd,k c vuku•Seyah·ıtinin t1m1'Tlen hu''"' olclıığu 
uy 'i.tberaber ~unyanı~. ı~ab~~?a nazırı . Kont Saki, hareketinden eV\·el zırı memleketlerini alakadar eden hu- ~ulacak n-ülakatın, mühim neticeler beyan edilme~ine rağmen nazır Veııe
Ye;"a .. to. §ayakn, a

1
yre1t '.'

1 
e eıtı 'hY· toplanan kabine içtimaında bulunmuş 'usat etrafında mühim müzakereler _ vereceği knnaatini izhar etmektedir - dik1L Kont Cianoı ile aöru,ecck ve Ro-

gc.ı erme te o an ngı tere mu - ve İtal••od k t ('" ·ı . • d b 1 kt l ' te,,.m di t iki d"I h" .. - , ~ ıı on. ıan_o ı e .1 apa~agı e u unaca ır. rr. mava da geçerek ~Ius,olıni ile müza-
h . Y~ e.. " ': 1 en ~e ıç •0 ? . konuşmalar etrafında ızahat verdık - : .. · - · .. · · · · '""Z bugunku lnıı:ılterenın tevketını te k 1 .b. A .. 1 H ·t· t Alakatlarlac.l soylendıgıne gore,)1ıt Romn, 5 (Radı o) - Kont Cıano , kerelerde buhınacaktu·. İtalya ıle ~ta-

f:,·et, dünya hepimizin malıdır. 
Her millet, kendisine tarihin ve mu
kadderatın bahşetmit olduğu toprak 
}arda, jnki~af etmek ve meaud olmak 
hakkına s~hiptir. Eğer bugün dünya
da esir m-)1 .,..tler varaa, beşeri vicdan, 
5onuna '·adar, onların da hür ve ken· 
di iradeleriı•le yoğrulmuf bir hayata 
kl\vuşmalarırı iotiyecektir. Milletle
ri boytınduruk altına almak iatemek, 
ne demektir? Bu a'1rda, ilmin, fazi
letin, demokrAsİnin, medeniyetin bu 
kadar tekamül göıtrediii bir devir 
iç 'nde, orta çağdan kalma bir vahıet 
ve ihtiraa ôle ayAğl\ kalko.nlara, dUn
yanın bir ucundan öbür ucuna kadar. 
biitün m;lletler mukavemete mecbur
c!urlar. Hnrbin askeri kısmı lıir ta. 
rafa, fakat bütün inıanlık alemi sU
mullü b;r dünya meselesi lçinde, fi. 
kirleri, temayülleri, talakkileri ve 
nihayet vicdan ve prenıipferiylle 
harp halindedirler. 

m d . k .. , •. 1 n <onra, ra naı ı mııa oı ı a- .· t 1 R y 1 V d"kt K t s k" ·ı k 
1 

edy anb~ !et1ırmeb t~ e~ muh!m a~ı - rafından kabul edilmiştir. cnıı<danka .hotm
1
.afn

1
ya ve ugobsha~ya 1 a- yar1ın ebne

1 
ı. ek on 

111
a ı ı eh o_'lUŞ- caristanın bugün harp karşısında nok-

er en ırı o an u ınfırad aıyaıetın- R 5 (R 1 ) l\J . t rasın a ı ı ı a ar mevzııu a ıs o a- ma ara ııs naca ve - acar arıc"·e t . 1 . 1 T •e Bal 
den na11l vazgeçmek ze-uretind<ı Har?cmı· a, aKr yo t -S k" ıbnca_rı:;han cak ve bilhaHsa Rusvanın Macari•tan- nazırı ~ere.fi;ıe bir öğle, akşam da bir kaı 

1
nazdar arıt~kynı 0 up, haufnaa a'·ı <u]-

k ld . h" .. h . B" "k ı ye nazın on a ·ı, ugı.ın u- 1 k 1 k. r· t• .. . .. kt". an ar a sıa u onun mu · z • , " -a ı ı ~ ıç fUP e11z ırletı Ame- stıs"ı t 1 V d·- t a omşu oması ey ıye ı uzerınde suvare verece ıı. h d .. t "tt"r ri!c h'"k• . . . rene ene ıge varmış ır. d 1 kt . . . un evamı esasına mus enı ı . 
: " u u~e~ı de yakın bır .atıde al'.- )facar hariciye nazırı, italya hari. uru ~ca ır. Macarıstan h"rıcıye nazırı, pazar - :Niyöz Krorıi:ı:I gazetesi de, ihtilafın 
~ zk~re~.1 'k.~edP~e~, ;ynı yola. gı- ciye nezareti protokl şefi ile diğer res İtalya matbuatı, :\facaristan hı.- tesi gü,-ıü San Remoya hareket edecek- BalkRnlara yayılması tehlikesi karşı-
f:rae.ı ~- '~': •m 911 uzvelt _ın - mi zevat tarafından karşılanmıştır. riciye nnzıtı Kont Saki ile Kont Ciano tir. sında alınacak tedbirleri gcrüşmek ü-
f~k t b yaıe ı:;.e b. sadık k~!~c•ı•.nı, Roma, 5 (Radyo) - Haricİ\·e nazı- arasında vuku bulacak müzakerelere Peşte, 5 (Radyo) - Röyt.er bildi- zere Romada Saki ve Ciano ve bir Al-
lerı·n•e tununb. ıç,~rkzamlakn d .. unyak ıt1- rı Kont Ciano, bu akşam Venedig" e ha- büyük bir ehemmiyet etfetmektedir - riyor: man mümessilinin işt'rakiyle üç taraf. 

am .r • a asız 1 eme 0 • k t t · ı· 'f ·ı h ' 1 " h · · K t S k" 1 b" k f ' t d"I "· · h b tnadığın• ıöyl b"lh b"T. re e e mış ır. •' umıu ey , lenedikte er. macar arıcıye nazırı on a ı, ı ır on erans aK e ı ecegını a er 
dü'lyay~ kuvv":t ::za,riy";::i h~k~.:: Maca:·istı.n hariciye nazırı kont Sa- Fran"1Z gazeteleri, Kont C'iano ile bu sabah italpya hareket etmiştir. vermektedir. 
kılacak bir kac diktatörün hükm"t -
mt'!si Amerika için de bir felaket te•
kil edeceiine itarEt ederken, ıilrıh" 
yok, ayni hakikata tercüman olmak 

Dost ln~iliz Milleti 
ist~mişth-. 

Miıter Ruzveltin k~naatitıl' «Örl' M l k t• • • "' d "' l l f 
·~arptnı uzak olmak!!\ harhin bizi em e e ımızın ugra ıgı ze ze e e-
alakaday etmediğini söylemek ua • 

1
,. k • d k 

'"'~ .. r.~.k vardır.~ a etın en ço müteessirdir 
rıth~);ıka Amerıka harpt,.n uu.k-

tır ve belkı" "<>'1Unl\ kadar da uzak Londra, 5 (Rad~·o) - Londradaki 
kalacak·'1r. Fakat bunu Amerik•nm O"ıııacı!ı banku'ı *ube.<i müdürü S.r 
Avrupatlaki harbe k:ır11 1'kavd kıı.l· Lorens. Türkin feıaketzedel~ıi iı•in 
dtğı manaıına almak cok hatalı olul'. bit• ınu;:ıvenet ·.~lıt1llığı açıldığını, bn -
~~9~lerrird .. vuknrda dA iı11ret etti- raya yatırılac k paraların clerhnı 
v-nız ıı:ibi bütün düny" ile id•mP. <>t- milli vıırdım komite.'i t>mr·ne gönc!~
~ek nıec:hut"ivetind,. olduiu ikt~•'lr1.: rilc 1cey_,..! söylen1iştir. 
hcari v .. kültürel müna. .. betl .. r bu .. ~ Tay:nis gazetesi, Türkiye sefaret· 
manid'r. Sa,.iyen Amerik• dHnvada han••ine gelen binlerce mektubun. 
.ı .. mok~o.ai sistemini t .. mıil .. .ı .. ., ve zelzeie felaketinden İngiliz mil~efnin 
b,, :t!"tPmin İn•anl"-" irin en iyi ida"'f' duydugu teessürü göst~rdiğini ka.\· -
ı•klı olduğunu müdafaa edl"n rnem· detmel<tPdir. 

'Tl:lleti•ıi Türk ya\'rularına yardıma 
dnvpt etmektedir. 

Bıı m~ktupta deniliyor ki: 
• \'irmi <enedenberi Atatürk Tür -

kiyesi K•ıdar çocukların varlığına alii 
ka ).'ii>teren hiç bir devlet yokttır. 
Dosılanmızın yavrularına muavencte 
kn~nıalı,nz. Bu yardımımız, dost Tiir 
kiyenin i•tikbaline imanımızla itimat 
ettiğim'z bir delili olacaktır.> 

Gene bugünkü gazetelerin haber
lerine göı-e, Türk htikiımeti Filiet·nde 
ki İn!!il!z kuvvetlerinin gönderdiği 
200 ~aJırı kabul edeceğini bildirm:ş. 
tir. 

leketlerden Hricl/r, ftvru""' harbi ;,,. Bugü'lkil Taymi• gazete•inde. !n
demokraailerle totalit .. r bir devlet gil:z hi .ıayei etfal c•miyeti reis' Kap
ara:"1nd• V•"·lmakta olan bir mev. tan Gre~·zinin bir mektubu çıkmı•tır. 
cudiyet harbidir. Bunun •onunda v• Sir Gre~·zi, bu mektubunda tnw:·z 
demokl'~Iİ ıiıtemi di1nvarfak· "'" lıi. -00-------
kim hükUrnP.t ıiıtemlfl'l';T\d,.., hft"( ol'\
r,k kal,.~ak vf"vahu" '111 blitün dHn
ya kuvntten b,.ık11 bir "" k v" ka
~u~ lanıımy n bir d'ktatö••ii2ii" 
nnun~ ... l>ovun eier"ktir. J\lrJP.slJ.r 

Alman Ordusu 
~k':;~k~:i!::7~e, iıtemeae de bun• ÜI>Ümiizdeki ilkbahara kadar beş 

Hamdi Nüzhet CANÇAR s -·- milvona ib ağ edilecek 
ıhhige Vekili Amskrdam. ~ (Radyo) - Berlin- bir ordu hazırlamış olacaktır. 

Samsundan Erbaaya den hab~r ver.Iiyor: Prag, 5 (Radyo) - Elıcwyni Al-
man olun Çek gençleri. zorla Hilah al-

h Almany&da askeri hazırlıklar de ı (' k ar k t tt • - tıııa alınmaktadır. Alman °r. · e e e l \'am •tm•kteı\iı·. "ki . k t 1 s ' c • gençlerinden teşkil ettı · erı ı a arı 
~~•un, !', (Hu u. il - Sıhhiye Aliıkadarlarca ><öylendiğine göre peyderpey cepheye sevk etmektt'dir 

Vekılı Dr. Hu!iısi Alatı.ş, :ıeraber'n- h b ·1 ı k l"ı·. 
c'e Sam~un valisi Fuad, Dahilive Ve_ Alman;·a, ilUı:ı anl_a __ e_s_m_ı_:;_o·-"-'-' _· -'-----------· 
k~leti m~•te•ar muavini Şefik, Sıh _ 
~ıye VekalEti sıhhat işleri umum ;,,il. 
dirü Dr. E~rem Tok oldukları haldt 
bugün Ladı;·e gPlmiştir. Vekil 'nı
rada bir müddet kalmış. feliike'tz.P _ 

Finlandiyaya yardım 
delere yapılan yardımları görmüs . Amerı· ka hu·· ku" metı·, yardım etmekle Ü~~aaya doğru yoluna devam et,;;;,: 

Dolmabahçe beraber aL:1c1klarını da tecil ede~~~ 
°LIAd• • d Vaşington, 5 (Radyo) - Finliindi-ı li\yiha b:ıgün k_ongreye verılı_nıştı!": 
cıa zsesı avası yaya 25 milyon ingiliz liralık kredi Büytik bır ekserıyetle ~abu! edılecegı 

lııta~b~l, ~ (Telefonla) _ Dolma- temin ve borç t.a.ksitler:ni t.ıh;r eden m'1hakkak gorulmektedır. 
ba_hçe hadıse8! dava•ı, bugun de ikinci o :J 
Agırcezada devam etmiştir. Dinlenen ..... • 1 B" · ı 
s~bılt _İstanbul valisi Muhiddin Üs - Ha d 1 se er - J g 1 er -
tu~dag, zabıtaca alınan tedbirlerin 
mükemmel _ol_duğunu, saray kapısının • 

k&pl\nması ıçın kendisinin emir \'erme 100 sene ı·çı·ndekı· muharebeler diğhıi, Avrııpada bu gıbi hiıdiselert!e 
~~~~/ok telefat görüldüğünü sôyle - Harp garp cephesinden sonra, Finl.ındiya;·ı da keııdi a_teş dalgaları 

fliidise günü kız .. 1 t•h· nın içine almıştır. Dünya rnz:yetinııı ı;Jnden güne karı~tıgı ıhı muhak-
k ı o en a ıka Man- k · ı ı ha «eıı·• bir •ekil al ya.•, ızının kapanarJk ·ıd··· . it kaktır. Nitekim bu harbin Avrupa ıta~ı uzerıııt e 'a ~ '·' ·. ' -

l; ezı ıırını, a ı · 1 'b .· ·ı h· ·I · ·t· 
fıo .s rn';m.~ru~_un halkı mütemadiyen ması '"~ hatta Amerikanın .. Japon_;·:ının ıı,~ n<'tıce ı aııı e "' ıe ı~ ı. 
eı1M~';;d~gunu beyan. eyle_mişitir. rakleri ihtimali bile akla yakııı gönllmek:eclır. . . . . . . . 

mı~tır. ak.me başka bır guna bırakıl- Bunlara tı~karken son ; üz :;ene ıçıude ehem mı; etlı addedıleb!lecek 
kaç muharebe nıkubulduğunu gözden geçirmek te fa~da:tan halı degıldır. Macar Nazile . Kırım muharebesi - (1~54 - 1856) lngılt~re, Turkıye \'e Fransa tarz rafından Ru:;yava karşı nıüşter~ken açılmı~tır. 

Tedhişçi!iğe başlamışlar Şimali Amerlkada geçen dahili muharebeler (Ul61 - 1865) 

Peşte, 5 (Radyo) _ Macar nRzi Fransız - Alman harlıi (1870 - 1871 
t~~kılll~ı!Jı~ oklu haç partisine dahil Tilrk _ Ru< harbi 1877 - 1878. 
bır tednı~çı CPmiyeti meydana cıkarıl Boer nıuharebcleri (1899 - 1902) - İngiltere, TnıııS\·al ve Serbest 
rrı~. zaı:-ıta bunlardan u k. · .• 
k!f etm'•tir c ışıyı •2v- Qrang hOklinıetlerine kar~ı 

ll6 Rus - Japon harbi (1904 - 1905) 
lrtl aC Qr f akzmı Birinci Balkan harbi (1912 - 1913) Türkiyeye karşı Sırbistan, Bul-
A k gari"tan, Karadnğ ve Yunani"tan tarafından açılmıştır. 

n araya Vardı Cihan harbi (1914 - HHB) Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Tür-
Ankara, 5 (Husu"i ) _Yarın ilk kiyeye karşı tıu-afta Fransa. Rusya. İngiltere, Belçika, ilomanya Yunanis 

maçını Ankara muht n· ·ı ' t · ! · · cak olar> M e ı ı ı e yapa - tan Portekiz, Japonya, talya ve Bır eşık Amerıka devletlerinın bulun-
' acar profesyonel Peneş ' 

\ aroş takımı bu sabah ••h . . dufıu grup. l . 1. ~ rımıze . 36) 
~e mış ır. !talya - Habeş harbı (1 ~ 

Amele S d•k l Çin - Japon harbi (1937) bu harp hala devamdadır. en ı a an İspanya dahili muharebeleri (1937 - 1939) 
Komünistlik al h • d 1939 senesine sıkışan diğer harp hadiseleri de şunlardır. 

Kop h 
5 

e g ın e Alm~nyanın Çekyayı, İtalyanın Arnavudluğu, Almanyanın Lehista-
e'l Rf'", (Radvo) - BütU D · 1 · t d k lk nimarka amele• d"k. 1 n a nı iıgall ve h~r üç dev etın or a an a ması. 

, ·en 1 a arı. komUn•st ·ı Al d teşk,latı alevhine tedbi 1 1 tnıriltere ve Fransa ı e manya arasın a başhyan harp. 
başlamıM&rdİr, r er a maaa tı.us • Fin harbi,. 

Skandinavya devletleri 
Finlandiyaga pervasızca gardım 

etmeğe karar verdiler 
Oslo. 5 (Radyo) - J:;veç n Nar -

,. ~ç hükumetlerinin, Finlundiyarı• 
filen ve resmen yardım etmeğe ka -
rıır ve tlikl,\·i ve fakat, hariçten Fın. 
!imrlip »a göndprilecek yardımlarm, 
İS\·eç ve Norveç y·oJ:y ' " Finliindiy:ıya 
git me;i husu3Unda ihtiy atkil.ı-ane ha
reket etmek fikrinde bulundukları 

:'öyleniyoı·. . 
Kopenhag, 5 (Radyo) - Dan:mar

ka amelesi ile rençberleri. gündelik 
ve ha'1l:itlarından birer miktar ayn· -
mak suretiyle Finland;yayıı denu-;ılı 
•urette yardım etmeği taahhiıd ey -
lemişlerdır. 

Romanya Kralı 
Basarabya ve Bukadina eyaletlerin

Ortada çarpışan ı"ki fikir vardır: 
Dünyayt yutmak ve ~iğnemek]e 

milletlerın hayat haklarını korumak 
ve İnsan!ıf!a, temeli aağlam bir ha ... 
yat vermek .• 

de 

Bita!"af, gayr; muharip, infiradcı, 
muı.arip, müttefik, şu ve bu, her m.:ı ... 
let, bu iki fikir cepheıin'n birinde 
yer almı;;tır. Almağa da mecburdur. 
Finlandiyada ve Garp cephesinde 
vuku bulan muharebeler, emin ola
hm ki, bu iki dünya görüt ve kavra .. 
vı~ının mii•ellih hareketinden bafka 
birşey deiildir. Halbuki bu cephele 
rin gerisinde, yakın ve uzaklarmda 
ise, ayn· kavrayıf ve gö -
rüş, mücadele ıahaaın 1 alabildiğine 
ı;enitletmektedir. Bunun do. aebelıi , 
mücadelenin, biitün milletlerin iıtik .. 

bı
0f tetkı•k seyahatı•ne çıktı bali .'.le olan Y.ak.ın. alakaaıdır. • 

Dunya., hep1mızın malı olmak iktı-

Biikro<. 5 (Radyo) - Romanya 
kralı ı;:, rol, Romanyanın şimalinde, 
BF•aral ra Bukadina eyaletlerinnp 
hir tPftİ§ >ey aha tin~ çık mı ·tır. Bu f ·

Ro n·1'wanın Ankara sefirinin Bflk- za eder. Çü.,kü onda hepimizin ha
reşe da~·•ti ve kral tarafından kabulü ı yat hakkı, em~ği, atkı, ail~ ve millPt 
bura meh ,filinde alil.«a uyandır-nış- rabıtaları, tarıh ve medenıyet kayıı-
tlr !arı Yardır. 

. ~~-*·~~-

~<>=-~~ Almanya 
Yugoslavya Finlandiya ile olan ti-

yahat diirt gün sürecektir. 

Bir Alman 
•• • 

nıuessesesı 

.Memurlarına yol verdi 
1. tanbul, 5 (Teleforla) - Anka

radıı bir Alman ticaret müesse,Psi. 
:rı~m·ırlarınd:..ın i:~ ki~irc ,·ol \'f't ·mi~
tir. 

O-

I stanbul halkı 
Güzel düşündü 

htanbul, 5 (Telefonla) - !,tan 
bul halkının mühim bir kısmı, kurban 
ellerini EminC'nü Halkevine wrecek 
ve bu etler kanırma y:ıpılarak felii 
ketzedelere gönılerilrcektir. 

lnşaat malzemesi caret muahedesini uzattı 
gönderecek HelRinki, 5 (A.A.) - Finliindiya 

Br l ~r:ııl 5 (Radyo) _ Yugo,•nv- r~isicumhuru. ~lm~n_Y_'.l ile münakit 
ya hükcımeti, Türkiyede zplzele fe - tıcare_t :e kle~ıng ıtılafların~n. _1940 
lfıketine maruz kalan mıntakaiara 'enesı nıha~·etıne kadar temdıdını tas

ıı=---

ı.rund a rilmek üzere üç milyon dinar- Yip etmiştir. 
1 ı, iı .. , cı 1t malzcnıcoi hazırlamı•t 1 r. J 

ııA' • t .. ~ Kirof kruvazörü 
ıvıacarıs anın nu1 usu _ . 
Budape~t,,, 5 (A.A.) _ Milli ista- Roma: " (Radyo) - Talimden ha-

!istik eııstitüsti •on ıaıfus tahrirlerine ber verılıyor: 
göre, dünya yüziind.> )facar ırkın _ Fin _tayyarelerinin. bombardımanı 
dan 12 930.000 insaıı vardır Bunun netıce•ıncle hasara ı•grıyarak karaya 
9.270000 i Macaristanda, ı.S00,000 i oturan __ Kirof adındaki Rus kruvazörü 
Romanyada, f,90,000 i Yugoslavyada romokorler tarafından kurtarılmış • 
580,000 i Birleşik Amerikada, 170 bi- tır. . . .. 
ni Slov~kvada ve mülebakı·sı· d Kırof, Rusların en yenı kruvazor -,, şura a, 

1 
d 

bundıı bulunmaktadır. erinden olup 7500 ton hacminde ir. 

Sllğcla, bütün ocağını, anasını, babasını kaybetmiş bir yavru 'k1z, tt"'nce-resin~ ka_ ~'ltmağa 
çalışıyor, solda, feliket sal. sında ~ağ kalanların sıj"ındıkla.rt çadı:-lal· 

Ölen Kar eşlerin arkasıt an 
Ey şu :-ı.onsuz st('p!crin üte yüzlind~ kalan, 
(;özleri yılclızbnla eriyıp giden ı-.ızlar ! 
Ey güzel rüyaların •abnhını görmiy·en 
Çocukıar .... Ah çocuklar; clofrup batan yılc1'zlar ! . 
Tutup et~klc 'ni 8oğuk gökyüzlerinin; 
Bunlar nolduıar diye, ağlasam doya doya 
Çıkar,am na'şlerin· kar ,.e taşlar altınılan; 
Göstersem di.ıııyalara çırçıplak (1) soya sanı. 

Hiçbir acı bu kadar çöktüremez toprağı 
Hiçbir mezar böyle bir mahşere dayanamaz. 
Partal kanndlarını sallıyan baykuş bile 
Bu harap çatılara <layanıp da konamaz. 

(l) - (,:ırılçıplnk 
"" ' -~ fi .. - •. 

Sizler ülı. ç~lenk değil; bir tabut bulamıyau 
:\Iezarları üstü.,.te, yanyana kurulanlar 
Sizler iih göz yaşları içinde anılanlar, 
En uzak gurlıellerden koşarak sorulanlar. 

Namınız, ni~an1n12, kitabeniz yok, fakat, 
Karlı yo!lar buyunca herkes size geliyor, 
Yicdanlnı·ın muhteşem ihtifali içinde 
Dünralar eziliyor, size baş eğiliyor. 

• . . 
Sizler ey bizden olanlar, biz olan zavallılar 
Bir giln toprağınızda gene bahar olacak 
Yıldızların son günü patlayınca boşlukta 
Sizin adınız gene Türklükle var olecak. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 



Lira Kr.,'riı•ü •üccuı S ·ı• Yu•uf 1600 
----1 Karagoz oglu ın ikinci dda 
572% 09 Tiıfiin tüccarı Azız \'e Ah - 1500 

~ iyot me ... ru Şuhap 
Turk•,stUn 
ı:;ıım 1 Giılcr Kahveci 
Hilmi ve Iitat Akça karde,
k 
Hilmi Ye Mi at Akça karde~-
1 ·r valideleri 

5 med Boruva!ının ikınci defa 
Tülün tiicarı ('ev • .et Oııha~ı 350 

2 50 oğlu Ye .'. ikinci d<'f 
30 Tütün tüccarı İbrahim Ça- 150 

kıroğ' .. ik" ıci defa 
15 30 1'0liin türcım İlyn C'elanlin 

Tfı!üıı tGccarı A!Lcr l:alıay 
1000 

100 
Enver ve Hulusi Hancı 
E. R. Rodlti 
Aksekili J\i,. ~\·i~ Hüsnü 

5 
110 

ha- 25 

Tüttinciiler kolu tarafından: 
Tüliin tiıcc:ırı Hakk T'K· 
veş!i 

250 

!dl.eri ve iki 
Kiızım S~rter 
('~\'d'"t Ali Ozduran 
llıf Ali 
lbrahlm uri Dirilımeıı 
(' . •• P. <"-edid ve t~rnetpaşa 
i>Cağ'i:nın t1ıpladığ1 
Kah eci lj Uh·i 

25 
30 

2 
15 
70 

10 
2(İ) 

Tütün tüccarı Sa\'el linı!tet 
Tütün tüccarı K t~.ı oglu 
biraderler. 
fır. Demir Ali 
Bn. Mediha Kayın 
.:il. Bcdrı şapka falır;ıca•ı i~çi
Ieri 
:\fillt külilphane r.iidörti Jl. 
('~lfıl 

2:>0 
;JOO 

2:) 

20 
19 

5 

?--" 

l::uri'1 biradtrler İzmir şu-
1.e•i HiMr kiituphane memunı 

2 50 Sırrı 
2 25 

Şam.lıil Va ansi 
T!ltPncü 1\adir 
Orııq,,n memurları 

5 Ekmckçiba ı lokanta" 
6:\ Peynirci Rn•icl Kn;'lrıı 

l,_ ..... Ç_ım_i_k_I _r __ I merika F ahrikaları 
Mütevazi hayır sa- M ·· ttefikler için ılk baharda iki ve se-

anuneanj 1940 Cumartesi 

A UY 
Bu günkü program 

ı:ı :10 Program 'c ~emleket 8aat a
ı:ı :ı5 Ajans \'e meteoroloji haberler 
13 50 Türk muz iği: 
18 00 Program ve memleket saat a-h ipleri hakkında ne sonunda da üç bin tayyare 

Arksıtndan, dizlerimizi vura vura yurı 
d · • 1 1 d - h J ki 18 O'i l\Iüzik raıJ,·o ca·' orke,trası eğıl, şuurlu oir matem e ağ a ıgı. azır ıyac '3 ar . , 4 

mız feli\kd, bize, hamiyet en, hami- "'° 18 40 Konuşma giinün me8eleleri 
yehizlikt<'n, şefkatten ve taş yürelc- Par's, ;; (Hadyo) _Amerika tııy- İııı; iiere t:t,1,·are fabrikalarının v,e- 18 55 S~rhPst saat 
!ilikten, yükseklik ve zavallılıktan yare fahtikaları, ilk bahara kadar celi günc1ı.zlü tayyare imal ettikler! !fi 10 l\Iemleket >;ıtat ııyarı, Ajans ve 
tablolar göat~recek, muh:tim'zd~ki miitlefikler i~in iki bin ve sene sonu- de nazan dikkate alınırsa, müttef.k- meteoroloji h:ıberl<'fi 
zenghı, fakir 'O'atatıdaşlıırı ayrı ayrı ı;ıı kadar c'a aynca Ü~ bin bomb,rdı- erin •ıantclaki kudretlerinin ne dere- 19 30 Türk muzigi Halk türküleri 
ölçüdP, !<endi aoıl hüviyetleri ile mey- m,ın ;.ayyaresi hazırlamış bu!Lınaca!<. ce muazzam olduğu kolayca anla - Azize Tözem ve Sadi Yaver 
dana çıkara~ak bir hıid'sedir. Iarı!ır. ,ılı•·. ·19 ·15 Türk muziği: Saz eserleri 

Kim, ne deree.,ye kadar müteea•ir oo= Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İç-
olmuş, ne nisb ttıı ne Yermiş, ne 1113.- A R li. Ha"1ın Gür, Hamdi Tok~;, Basri 
ka gQgt rmişse, .'nıanl •~ve vatandaş.- l Üfler 
lık hak ve me•kiini de o suretle orta. man - o men 20 10 Konuşma (rıınl bilgisi ve sav-
ya koymu• demektir. gi~i) 

Erzincan mahkumları. hap!shnne '..'O 50 Tilrk muziği 
çatısı yıkılıp t knr1ı gece içinde hiir- 21 ]~ Muzik (:küçük orkestra (Şef: 
riyct6 kaTUŞtınca iplerini kırıp kaç- T • l Al Necip Aşkın) 
mışlar, kahramanlar gigi harRbe!e- lCaret an aşması, manganın 22 15 Me~.1Jr,ket saat ayan, Ajans ha-
r<> atılarf\k (ki bin k

0

şi kurtaPmışlar.. herleri, Ziraat, e•ham - tahvilat kam-

'!dit Bencoı;. 5 Emniyet miidilrliiğ;i kuT' öğ-
TakllS limitet şirketi me - 35 50 retmenlerl B. kanun m!ınş. 

15 
100 

12 

Her mohkum, hiç olınaz•a on kiıiyi B lk l d k . ··ı k rdı hiyo.nııkut bor~ası (fiyat) 
ölümün pençesind<>n çekio almış.. a an ar a ı nU UZUnU ı 22 3G Konuşma ecnebi dillerde (yal-

3·! Yani Tiirk vatanı, bu mıthkumlardan Paris, 5 (Radyo) _Havas Ajansı Alman~• bu anlaşma ile zahire bı. nız kısa daI.ırn postası il~) 
her birine on can borcludur. B;r un- Alman _ Romen ticaret anlaşması et- lalıilecektiı". Petrola gelince muhım 22 35 Muzık operetlerden s•çme par-

murt! rı 
Şevket Yegül 
ılalil Hil:'ııi Hanci 
!Jr. Zıbil e~ ve kızlan 
R. !luh mi \'e kardeşi 
Alıdııllıih Akcan 
A !.ı<" 'ıı.1' Önal 
İnh!sarlaı' yaprak t!lt!ln işçi
en bakım evi işçilerinin pa
ıa~ giln!l yeTiııiyeleri 

10 
25 
30 
10 

5 
2 50 

495 57 

Koıni•er Tevfik Yurcler ikin
ci kanun maaşından 
C. H. P. Dolaplı uyu nahiye
sine bağlı 1 No. Iu Sultaniye 
ocağının topladığı 
Giunio llo!arinelli 
KadMtro daire i memur ve 
m!l•tahdemleri 
Hakimiyeti milliye ckulunun 
1, 2, 3, 4, 5 in i sınıf öğren 
cileri 

3 44 

195 65 

50 
49 68 

53 69 

c c • 27 75 c, H. P. F"ttah ocağının top- 17 
( cnovası Çakallar köyü hal 18 Iadığı 

kı hrafında!l 
Iır s:n!lil Vımf Annl 
E .t eci İb•ahim Karakaş 
tez:. ta r1 rı 
Y il yet ?I'afyyet memuru Ya
f .. r Aktan 

20 
5 

3 40 

F.snılf ve Ahali bankası me- 55 75 
m:"!nurlan 
0 'tıı. m!lc se'e•i O-man Fer- 100 
ruı ve Seııai Kazmirci 
A' :ıt ll!-ıitet T. A . Ş. 
< i • .k okuld llğrencileri 

~k •ıı.nr,y1 iplik fabrikası 
nem ıflıırı 
. ı .. teahh!t Yııkup Cumak 

100 
62 
33 

10 
, cyynr zeytinyağcılar 25 25 
Olivlye ve Ş. memurları 35 

511/940 
eedveli: 

Yekiln 67419 99 
tarihindeki eşya sevk 

Yatak 
Y~rgan 
Ya$!ık 

Battaniye 
Aynkk:ıbı 
Çorap 

EV 

Erk<"k elbi,;esi 

EŞYALARI 

:\fanto, palto, pardesü 
Şapk:ı, ka•l<et, 1nşlık 

Miktarı 

aded 

El~ S. l"ııldıtım 6 
(', H. P. KubllAy ocağının top- 11 92 Boyun atkısı 

5 
25 

2 
14 

169 
246 

takım 1 
116 
131 

4.6 
242 
856 

1067 
602 

7 
27 

paket 60 
c 7rı 

3 
6 

,d1ğı 
l UUek mllhendi.s Behçet üs- 40 
tay 
GıJr<leoli Kazım Artuğ 
·eAiı:ı Saban 

Bura orta okulu muallim ve 
r. "lluYları 
Jlu ·a kızılayının maktu 
m0 <bı.z ~ .Juıbili 

50 00 
10 

146 

5 

B·ı~a mi'ii yardım komitesi- 68 

Etkek giyim eş)•ası 
Kadın giyim eşyası 
Çocuk giyim eş;·ası 
Çamaşır ve fanHfı 
Havlu. peşkir 
Carşaf. bohça 
Pamuk 
Sargı be7.İ 
Tcrmo 
Çocuk emzii(i 

YE.\'/ EŞYADAR 
~iı:> trpl.-ıdığı 
r. H. P. Yenilı:öy ocağının 

p"-adığı 

25 40 Yorıı-an 
Ayakkabı 
Çorap ıe'terdar:ı:, eşkilatı memur 350 61 

6 
çift 231 

c 2:15 
takım 218 

« 57 
94 

7 
9 

4582 

·e müstahdemini 
[. jellı mil e!e!i 
{e dlye teskilatı memur ve 
nifatahdemini 

5 
222 85 

bralıim Kadırçalı 850 
lanın Arrlitl 30 
n. hİilr!lvvet ve arkadaşları 2 50 

la'<ın l::rgaacı 100 
:~t sahcısı Şaban Gilndoğdu 5 
mail Opçin 10 
mir deniz komutanlığı 163 
t.ay mii<truıdcmir, erbaş 
a• 

Erkek elbisesi 
Çocuk ellıise•i 
Şapka, bere, başlık 
Camaşır ve fanila 
üstlük 
Parça -yekilnı' 

ERZAKLAR 

Fa.•ı•lye 
Rnlda 
Helra 
Üzünı 

Kiln 
76 
71 

17.5 
60!;9 

dwy(ke 
Yrkfın l'SS! 

ğ•elh--fiSHç./JRn unır nıı n 
Tinci erkek lisesi öğret- 198 

e"!, · var ve müstahdemini 
~-~-~~oı~~~-'-~~ 

c 
1 Yardım Sefer her liği 

ıı:in on bin lira bile verse, bu bü)ük raf•nda su nıalümatı vermektedir: miktarı elde edcmemiştiı-. Ayda otuz ~alar (Pi.) yalnız uzun dalga postası 
hayırın onda bin'ni işlf:"mİş o1amaz.. • k' 1 k t• le Alman • Romen ticaret anlaşması- bin ton, onun son <e ıı ayı va•a ı sar .. 
Onun ir,indir ki, bu mahkum ve mev- nın çifte manası vardır. Bu anlaşma, fiyatının karşısı'\da hiçtir. Tuna~ın 23 OO MUzık (caz?and (pi.) 
kfufflal'lnl.ctezal.atrının k"?.ütebad1;<isinin bir taraftan Romanvanın kısa bir za. donması ve daha bazı milşküller ıse 23·26/23.30 yarınkı program ve ka· 
a ı mec •sen ı• enm~ uzere •r. d '!"hl · . 1 ıı·-· d' d panış. 

Baz vatand~şla• da yardımda ken mar R sı a arını temın ey e ıgı, ı- ayr1 ır. + 
d. · ı dü b · ·r '· ~ k · ğcr taraftan Almanrnnın Balkanlarda llçüncü bir mesPle de, Almanyanın --- ,.. ,,_ ...._. 
ııerıne ten az eyı 'Vnpar en,•- . . · ·-· · ·· - il '--dl' · · t · d' 'TIK [ G •• • 

ıimletinl vcrıtl lstememekt .. , «bir kı kune '! nufuzanu kaybettıgını gos- alaca~ı m~. ar "" "ıerı~ı .emın e ıp lt'l areşa orıng 
h yı• •ahibi• et;ı<etinin arka.mda terme~d;r. Cti~kil Almanya, Roman- edemıyecegıdır. ÇUnkG ıng~!tere Al -
kalmaktadırlar Biz tevazuun kı _ ya lehıne mti•aıt şartlarla m!lzakere- manyayı bu cephede de ma~lilp etmek _Başta rafı 1 iııci sahiftds _ 
metini ..., man~sını 'cck .yi biliri~ yi kabul etmek mecburiyetinde kal - için istediği kadar yüksek _fı.yatı_ar ve- ,. tt••; . .. d dün"·· ,,. _ 
iyilik d·llalla aleme. ilan ed.lme, mıştır. Ley \'em rk nisbetlerini Ro - r<!bilecek ve milcadcleye gırışebılecek- 'ı ıye e g 

1
'e golzd e.:11 k" ı "ut. ş~,.ıa 

~ .. ı . · t· t" arının ntı ~lz o ugn anaa ını ız .. 
Ew•t, hu bö~ledir. men er \ermış ır. ır. har eylemektedirler. 

Fakat büyle 1?ÜnlHde tevuu yo • 00 J\Iaamaf:h gazeteler bu tebeddG'ün 
vazife vardır .. No•mal :tamar..larda G • h • d v~ tedbirlerin İngiliz ablukasının te. 
bir v~tanda, kalbi carpar~k. ;u veya arp cep esın e •'rleri ne!!cesi olduğu mütaleasını 
bn hayrr müeaseıeein" mühiın tP.bPr· da ileri sürm ·-tedirler. 
rüler v•r>mt• ,. İot'1İnİ ııizlemi~ ol~- De:vli U eyi diyor ki: 
h'lir. Fakat bövl ... her harpı,.,t•n bır Alm:ınvanın i1akiiıi hakimi k:rr. 
!ıamivet ,.JllPri değil, bir vaz7f,. htt1ini A k " f 1· t b. d b. e artmış Ilitler mi,. Göring mi? 
aldı~ı ünl.,rd,., tc azu, .kinci plan· S erı 23.1 ye ır en Jr Hitler •eftiı'. Onun büvilk bir i•m. 
da kal:r. lıttta, bu •ekilrl•k; teVr\Zıt. 1 k 11 1 Vl\l'dır. JT'alk k!Jtleleri b.U İsme hÜr• 
mrvzu b•kım•ndan :zar~rlı bil.., clur. Ve el bomba arı U anı ffitştır met ediyor. Fakat Görfng diktatör 

Mea<'la 1. .. Evet, kendirıi, şöyl~ bir un\'anını 1 lmamış o!Ma•ın:ı rağ'Ilen 
zeııgın, yani kasası. d0 :zd"nı dol.ı , Paris $ (Radyn) - Son yirmi dört van toplar: •esleri durmanwtır. Al · Jiizıın o'ıın ııtıtil.1 kuvvetleri elindt 
t~rveti ve•alr.,.,· yolunda ı.-r vatan. ,2_.t zarfındaGaqı cephesinıle faali!·et manların ha iyet merkezi Ren - :\Iozel toplamıstır. Bunlara maliktir. 
daş yer'ne koyu~o"llm ... Böyle şeyin lıirdenbil'< n. tmıştır. Gece güncWz dur arası olmakla her ıLer, 21 millik cephe- Göring , Jı mlan ı;ok ev •el de Av
olduğu, oll\ca!ı yok Y" • lutn•uş, ik; mıyr .ı topçu ateşi altında p'yacleler de nin heyeti umumiyesinde hareket ıı-ö- rupa ,kLrndlyatının tanzill'' vazife -
bin lira teberrü etmifim ~e «bir lı - faaliyet göstermiş, el bombaları, hn- rillmü tiir. <ini üzerine almı ti. () bıı iş!Pr<!e ehli 
yır &ahibio deyip ıı~çmiıim. Bunu oo- dir. At«ktır. \.tirPlkiırdır. Hitlerin 
lıalk dııymıyacek, fakat, rıuhakkak H • 1 • e • h harbi itazıı.n,,.,nlf içhı Almanyayı eze. 
ki da•nı· temas halinde hu:unduğum. ıt er!zmın ım ası cektir. 
işim, gücüm, h"yatım itibariyle do•· Fakat bu tedbirn bi7.İ de harekete 
tum bulunan diğ.,r zenginler bunu getirme~i. mukabil tedbirler alma -
duvacrık ve henim t~b ... rrü f"ttiğim m1z JAzPnılır. _.ı\lmanva· n ticare~lni 
miktar, onluın da lıir ölcüsü olacak.. Go""ru""ldı"ig"'u··ne göre bundan sonra durdurmak, iptidai ıİ . .ıdclelerin Al -
Belki onlar da on bin lira verecek- - man 1aya girme•!, mani olmak ve 
!erken, -h"s"· sümm .. haf"· bu defa b J h k l l k nihaVPt Alnıanvanın t'caret·ni de elin 
onlar da iki bin J'ra ile sıra ıavmar:ı iraz ııa a o ag aşaca t~r den almak " . ır..-
diişiinecekler.. DP)'li Peralcl ela şunlan yazıyor: 

Bllyle z marul , b
0

r uef lçın leva- \'aşinı:ton. 5 (Radyo) - lngilte~e- mi Ur. St'fr d{'miştir ki: cBii•ün kuvvetleri Uzer;nı:le toplı-
zudan l\yrrlmakla ""'tA.ndnalarımız n'.n Am~ r ka büyük e1çi:3~ dlın gece f11gılizJer yaJnız tecavüze mani \·nn Görlnı:r. vnv;ı~ ,·~vtlq Almanvan1n 
bir$ .. ,. k~ybel,,;ez, bilakis ( yd~'ı O· bir nutuk irnd etmiş, Almanların ilk olnıak ve demokrasiyi müdafaa et- icra beyeı• rei•i mevki:ne kadar.geldi 
ıurlar. ln•a.,Jar, cemiyet itnıvacehP- baharda Lüyük bir taarruza teşc'J · nıek için değil Avrupanın federal si5- Bütiin bu tedbirler, Alma!lvanın 
tilide dP böyl6 hes~'>lMırlar. Ke~a, b:is etmP!eri ihtimalinin mevcud ol:!u teır.ini J;azırlamak ve milletler ce · ikf«adi vaziyetinden artan endişes;nl 
ayniyat surrtivJ .. ı .. hı-rrÜ<lP bulunan ğundaıı tahsetmiştir. Elçi demişt!r mi;·etine hayatiyetini iade etmek !!Ö•teri\•or. Ablukanın tPsipi fıı7.ladır. 
büyük ?enırinl rin bu nldıkları eşya - ı(: nıabadiyle de mücadeleye girişmiş· Almanyo R~q)·ad.ın he•nen lıichir şey 
nın haki!· kıymrti d .. ;ı.;., ... ı;ı,e, çok - Tiôvle bir taarruz bizi korkuta - ıerdir. Harpten sonra denizler n h.~ · alamıyor. Fiyatlnr a durmadan yilk 
y .. rinde ,.Jur. Herkeı', v~r.liği be~, on nıaz. Bu

0

nu muvaffakiyet'e defedece- kimiydi demokrasiler biriiğine geç<'- seli.,•or. Almanyada bir enflasyon 
lir ile t<'brik veya tPnk'd ediyoruz. (:im'ze eminiz. Bundan ~onra Hitle- cektir. Harp programını şu suret!e !ehlikP•i bMg5s eri;-nr. 
«H~v1r .. shibi-. namı ile vf'ya a•raiyet rizmin or1adan kalkması <la kolay :ıüliisa etmek mümkü!ldii.r: Görıngin yeni vaz·re.;,,i ~ndur: 
~eltlin<le birşey verip lıunu Jistey., olacaktır. Otal'tariznı, nazizm ve koıı,ürıiz- Ahlnkaya rağmen Almanyarıın 
kRydettirmiy,.n vahndaşları da tam- Elçi, denizlerrle hakimiyetin 7.:1- me karşı demokrasiler:n mücadeldi. ithali\ tını arttırmak; enfla•yona mü-
mak iste 'z. Deiiil i? fpr·n :nıalttorı olduğundan bah<il · ra,.aat ~tmeden evvel para bulmak! 

ÇiMDiK İngiliz ;,(Jkı'.imetin'n kun•etli ve kud- Avusturalga İki•i de pek müşkül, belki de im-
---+ retli donanma;·a sahip bulunduğunu ka·1"ız ;~.~ 

l l d 'd sôvlemi•. Alman donanma•ının çok D l h d r an a a ZU
0

yıf ol<\UğUnU anlatmı<tır. Piyadeleri ic e ne ri e 
, - york, 5 (A.A) -- lngilterc f•.· 

Mühimmat lıırszslığı firi Loıhian bir nutuk söy!iyerek İn- f aştı 
D~"-l'n, 5 (Ra<lı ,) - Pu!Amcn- ı:;_ıterenin harp g-ayeler'ni izah et - /ngiltereye hareket 

to, devi ,• depolarından ilah Ve ~il , - Baıt rafı 1 'nci •anifede -
him»rn' calanlar rakk:nd;1 Iazımıı,'1- ı TEBLI"G" LER ı etmek üzere edilmişti•. )lilfu•ca ve malca zayiat 
rliği cleucerle takibat ı :ıpmak ic''1 , Lonr!ra 5 (Radyo) _ İngiltereyP olnıama<ı için biitiln tedbirler alın-
Mikı'.imete genı- salahiyet \'ermi• ·r. Lonı.lra, 5 (A.A.) - ll:ı\'a nezare- getirilecı>k ilk Avu,turalya piyarle mı• bulıınmaktadır. 

--- "n*''o-- . d Batman rayı •ulnrı hütün d'rekleri 
tinden telıliğ e<liimiştir: kıtaları bugün S:dney ~ehrin e bir devirdiğinden Diyarbakır - Biteli Fin vapurları Gece İngiliz tayyareleri Alm,,nya- geçid re~ıııi yapmıştır. Ilk kafile al- telefon ınuhaberatı kesilmiııtir. 

t d 465 hı· n ıı·rayı nın inıal batısı Uzerinde keşif UÇUŞ· tı bin kişidir. ( b 1 m Adana. 5 (Husu"i) - Ceyhan neh-
r stan u un yar 1 ' Serbest bırakıldı !arı \C lleligo!and körfezindeki deniz -=*=-- ri 4,5 metre yükselmiştir. Beş köyü 

f l• fayyare ü !eri iızeı'inde de devriye u- Rasathane· •ular kaplamışt". 1n anca zayiat yok-
ç ld H · t de bu·· yük aa ıyet var &-rlin, 5 rnadyo) - Bir m!idc\et- çuşıarı yapmışlardır. tur. 
t. U U. arıç e . . .. ten beri tevkif edilm'ş olan l 2 F'n Bütün ingiliz tayyareleri salimen 
tc t•tanbul 5 {Hu•usl) -htanbulur: saatle isfem!~ler, umu~ı vah bu mb U- ticaret vnruru. bugün •erbP•t hıra- ü•lerône dönmiişlerdir. hey' eti 
h !liketzeCl~Iere yardımı 465,020 li- saadeyi ver.r~en., teşvıklerde _de ud- kılmıjtır. Keyfi •et. FinlAndiyanın Paris. 5 (Radyo) - Fransız umu- BerJı"n -Moskova 
h . t• lunmu1tur. Dun :sancak daliılınde ~ bura efit1ne b ldirilfn' t'r. mi karargahının 5 kanun sabah teb- _ Battarafı 1 iner ıahifecle _ 

f. ~o:!~ ~'(;lu~~st) - B~rsa. tütnn mua_vint }·t'mite.letı: teşekkül etmi> • !iğ('i: h 1 d .. d . f ı· t' mıştır. Hava se~erleri başladı 
t .1 1 ,_ 1 ·rm· hın klo tu faa!ıye e geçmı ır. R 

1 
ept e er e mevzıı enıye aa ıye ı Ankara, "-(Telefonla) _ Yozgadda J' 

e cı ~:m. 's:ı~z;dT:.aB~~unı 20 bin liray~ . Romen gazeteleri, Anadolu feli11<e- US - U gar c. mu• ur. v 1 1 
1 D ·ı. .1• t til tıyle .akından ıılAka !ar olmakt.1 , P· . " (R 1. ) F , k . zaman zaman ha.arsız ze ezeleler o u-

lacafı ~"nı ı.yor ı~er vı aye "' t1 1 Tı' l h ~I • ' ,. arı~, o ac) o.-:-: ransız aıar- yor. 
lu I . : d ·. k'ld hareket- biıy!lk acı 1 arımızı paylaşmakta ır ar. tcare mua euesı ım- gahının akşam teblıgı: .. İ<tanbııl, , (Telefonla) _ Rasad-
vl cu erının e ay!'ı şe ı e Aydın, 5 (A.A.) - Bugüne kadar h i 1 k " v 

bekletımektedır b t l k •• Ga_rp. cep e< nde ıugıın aycle şa- haneden bir heyet, bugün zelezle mın-

:llo•kova, 5 (Rııd.vo) - ~Ioskorn
Rerlin hıl\·a sderlerine bugi'n başl!!.n 
mıştır. Tayyareler, bir günde g:dip 
geleceklerdir. 

m ı{ hi•e, 5 (Radyo.) - Anadolu fe- yapılan . nakdi .~anlım te errua ı za anma uzere yan hıç\>ır şey olmamıştır. takasına hareket etmiştir. 
~• ... edelerine yardım komitesi , 10,l70 !ıraya balıg olmuştur. Jllnskova, 5 (Radyo) - RtBya - Rasndhnne mildüru Fatin, gazete- -=*=-

V . efa olarak kızılaya bin l\1mr A~kara, 5 __ (A.A.) - Hu.kuk fa · Bulgar; ·ta hükı'.ir".etleri a111. ında ya- eilere beyanat.nda, her gün tevali e-
ki ; göndermiştir. Aynca 1skende- k.Ultesı ıı,rofesor ve. tal~N:ıerı dhare~e- kın<la bir ticaret ıınla•ması imzalana- BeJçı"ka Kabİnesı" den sarsıntıların ehemmiyetsiz oldu-

Ye.,i Neşriyrrt 
den e•vıl yola çıliarılmı~tır. tıarz felaketzedelerıne ı ~ar ım 0

. - caktır. <Yunu \"e gittikre azalaeag"ını, bu sene 
dE , . , A. · 5 (Radyo) _ AI'll- mak üzere aralarında topladıkları n6 ~ , 

•' n~' ıre• ,. K ı k · ·atırmı•lar isti.fa etti ~stanlı;ıla f~zl~ miktarda kar yağaca- Y~ni Adamın 262 nci snyM dol&·un 
m u fel.1ketzed~lerine yardım için .ırayı ızı aJ mer ezme ~ . ·' - '11.I • J b • · f J' gıııı so.vlemıştır. b' k'Id kt B " d B it 

Yeni Adam 

b- A .k da bir rok komite_ mr. Bundan başka talebeler kendı ara- ıv.ıanzuar ır zıgare .,, "k I 5 (R ,, ) l' I 'k k ır se : e çı ı. u sayısın a a a-
1 men a ' • d 3·0 ktep 'dare•i . nru. se.: · ~u~.0 --:- •C çı .. a a: Adana.~ (f!usu i) - Bugün Erzin cıoğlunun yeni bir piyesini tefrika • 

da teşekklll etmi• faaliyete geçmi~- .arın 11 a pa_rçn"1 me . ı ·. Lonclra, 5 (Radyo) - Bekika ~ı- bıN•sı _ıstı.ta rtm:~tır .. ı~ra! m~stafa c nrlan 1;6 kisilik bir kafilı> geJ 1ı;. •·a ba"Iı.van gazetede İsmail Hakkı 
" tarafından Ieylı talebelere verılen yenı bık ba,vekili Vanzelaııd, bugün ta·:. b k l P 1 k 1 t ' · 

1 ı 1 k !l 622 eo ·a , '.'~.ve., ıyer O)'ll y<>_nı 8• ııı;enın ;ş- Otellere verı.,.•t'rildi. Kızıla\.' kendile- Baltacıo<F_hı, lliisamettin Bozok, Ni -
nkar • 1-, (JTıı•u•.·ı) - Atinalı fab. fani e er 0 ma zere parça ,) yare ıle uelm'"'ir. k ı t i t " k b ' '"" '· 

b 1 K 1 · "' ,.,, ı._ıne meır.Jr cır ır. ıenı a ıne rine kah\'altı ö~le w 11bam ,·emekle- gar Ak•el, Suph· . ·uri İleri, Nadir ra 'or "-"o". akı· kendı· namına bin toplamış ve un arı ızı aya vermış- \'anzl'laııdın, Amerikndan avdet ıı· ki' · " f t eki b • e • ' 
ı, r ~ '""' nı ı ~e. ı'lı n1uıı'l dza. e m e era- ·i Yermekted'.r. ~Jacli ' Yunug Kiizım l{öni, Recai E-

j!-ıı. r, fabrikası namına da beş bir !erdir. b' eder etm z I.ondrayn ge!me'i mani- ber daha az azadan miırekkep olacak- ._.,i;ioi,iii;;;,r,;;;~;;;.;,._..., ...... .,.._ ... _. •i$, l\Iahmud ('uda, Sefer A~-tekin , 
nı ır verını·ştı·r. :\Iilli Şefimize Atina- Leyli talebenin yemeklerinden ır dar talakki edilmekt,edl,. t DO v TOR 

f l.k l 1 1 ' · t k ır. rw Ke•ıııl Zlrem, Sitdri F.rlem. Naci Sa-klı •·kı' mahalle namına a~ imzalı kı•mının e a ~zec e er e' ne er ç· . EJ • • * 
' k h d Jd ki k S ·--- r!ulla}1 im7.alı yazılar ve re~imler , azl"'e mektubu da gelmi•tir. evleme ususun a a ı arı ararın ın çı ı BEHÇET UZ 

lar tan'h,,J,"' (Husus!) -BUkre•ten t~tbikat1 neticesi elde edilen on teneke Alman teJsı"zlerı· ilmi tefrikalar, haftanın bütün sanat 
re v ' d k ı .. d ·ı · ı· ,.,. • tt b [ d ve fiki aktüalite i vardır. Tavsiye riliynr: kavurma a ızı aya gon en mış ır. .I azıge e u un u ederiz. 
D rada Romen mebuslarından Se- Ankara, 6 (A.A.) - ıapon sefa- •. ç· .. 1 g"l" ~" t Çocuk Hastalıkları 
a l ıbdUİkerim baş milftü, avukat r~tha™!•i erkanı ile Türkiyede yaşı- Ankarn •. ? (IIu•~. ı). -;-- . ın elçısı n l ızce neşrı:ra i iktisadi yürüyüş 
ler z •edlerde~ mürekkep bir yar- yan japon kolonisi namına feliiketze- buguçn· harı~1ıı'e· v~kıiım'.". ~1ıy~rı;t ;.1e- yapmamışlardır Mü•ehc.ıssısı stanbulda neşredilmekte olan bu 
t· ko~ te~l kurulmuştur. B!lyOk delere bir yardım olmak üzere bugiln rd~k , ın m; e~ı·ndın bee1,süı er~nı ı • L d 

5 
(AA ) B , yenı ve gilze! mecmuanın ikinci sayı-

ır. t R T'· ki · · derin ı'apon sefı reti tarafından bin lira tev. ırmıf \'e uızı~ e e u unm cur. on ra, . . - remen ~e Hastalarını ll.30 dan bire karla sı dıı, ~ok zengin miinderecatlıı. v" 
ımız omen ur erını H b t ı · · t I d" j •al.~h:yetli kalemlerin muhtelif ına-

ye 
yet 

l 
r•t 

, re yarketmi~. derhal harekete di edilmiştir. k h anı 
2
u
0
r
1
g
5 

de sız tısda~yo~1 .annın . untj 'l•yl r soka!\ .ıdı. ALnk matbaa• 
· ir. Kt<fencedeki T!lrklerva. Ankara, 5 (A.A) - .·or;eç ma•- !erine bir ;-anhm olma üzere ~a ." na 1 sa~t : e mu a ı~ıı-ı :zce ~eşrıya .-~n ı1a bhnl •rln kaıel•ri ile ·nti, .·etmiştir. Kac.ıeri -
ür:ıcant'la iane toplamaiia mü- lahatgüzan buır!ln zelzele felaketzede- mına beş yilz !ıra teberru d:nıştır. Jaıını ~ apmadık!arı ror lmüştilr. ı-....,_,..., ... ..,_.J ................. -. ... ,_ı mizc tavsiye ederiz. 



Finler, Rus askerlerıne he
me r atarak t· slim 

s·~avdinavya 
O ~vletleri 

Paris, 5 (Radyo) - Rus - Fin h~r
lıiı in ~·knnd nnvya memleketlerın~ 
siravet ttmesi ihtimali kuvvetli gö -
ril!1Üyor. Böyle bir ihtimalin tahak
kuku hal:nde, müttefik devl~tler:n 
ıakayd hı!lmaları imkansızdır. 

yarı 

_/m l 

A lalrnrlar mehaf lele kuvvetle _8y
lendig-ine görr, Finlfinrliynsn yardım 
etmt>[ri. hti<li istiklalleri için vazife 
talfıkki cıien $kandinavya devletle · 
ri, ~ krelr hıtfta iç. nde çok mühim 

·yee d ·yarlar rol ~irc:~
1

:
1

:r'ceda 
Kömür vesika ile 

Stalinin daveti üzerine Sibirgadan Mosl~övaya verilecek . 
a .d v l l k d l B d . l d J(l)pPnrag, 5 (A.A) - Benz:n, ~e
~ ~ 

1 
_e'! J\.a:ta~'< aP u nan atız mare~a_ .. u nı cepııe e ~;~ı~~:~ 11h;:~111ıi~0~~~k~u~~~~ü~~. ~~~ 

. ~ ınkı, 5 (Radyo) - Fin tayyar{! gel 11 ·: heııüz tl!eyytid etmiyen bır ı lnını l.ıomh: ı Jımnn etmekte deuını kılacak ı<tmür l1akkında da vesık-ı u 
: ızıl n kerleri e..,ir olmılğa daveti hnlıen• {"H'e Finler Salla ka..,abnR'fll edİ\·or. sulü ~atbik edilmesine karar veril mi~-
~ be~·annamel<:r atmışlaıdır. t'rdat etm'slC'rdir. Bu haber trıh·ıl\- Rusların uhıUmi taarruza kolayca fr. Köhılir fiyatı harbin baŞlangıcm-

k 
1 
u? '~amınmelude, esir So, Hl a"!- kuk ede1 c, F nler "on giınler'n en biı rcçemi~ rclkleri zanholunmakt:ıdır. danberj ) iizdc yüz artmıştır . 

. 7'r er nt. hÜShü munme1e edl}cliğ!rtl Uk cıfcrini kaz:ıntttış alatnk'ard•r 
rostercn r imler d.(' Yardır. Ç"inku Utl yazivet kı!tşısındn Rusla-

Ziraat 
tı Jc.URULUŞ TA RlHl 1~..S 

Sermayesi: 100,000,000 Türk lira~ı S'..ıbe 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

1
• Kızıl a. ke.rlcrin na ı1 f..:. l'm olacak- rın ın ·r' c-zi hattc n yeni tanrruz - R J 
~~l da bıldır lmekte, b ser altısar 'ki ları İmK mı kttimıyacakhr. us ap on 

lb1!
1
1k kafile.terle, silah omuzdtt gele _, . Bug .ın 1\Iannerhn. ym hatb Uzer.hıe • ı ecekl t dd 1 B Para birıktirenlere 28800 J ra iktamıye verecek 

il 
er-, ayyarec'lerin de yşil b'z ~ı etlı topcu ateşı a<;ı mış. emır -

ıHa amalar{ )Uzumu anla' ln1aktndlr. yolları l:tömbardımnn etlilmlştir. oo-- Ziraat l.iıınkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplaniıda e• 
e~ Sovyet tayyares'ne on bin do• r .M: ko\ , 5 (A.A.) ___. J.ıeningrad '/l /T.. b . •t • A b k b • az 60 lirası bulunanlara senede dört defL çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

Verıl"rek. İ!;tiyen tayyarelerin baskn nsk ri mıntakası erkanıharbiyesinin JV.J unase Qfl ıyı eşıyor e Q f- plana goıe i.kramıye dafc1tıJ2'C&ktır: 
memleketlere gitmeleri de temin olu- rebliği: • 4 Adet ı.ooo Liralık 4,000 lira 
nacktır. Dört ikinci kfinUndn cephede mühirtt • k J h •• [ / 4 .- 600 c 2,000 c 
laı;~·is. 5. <Radyo).- Finlerin Snl- hiç bir ?arl.lsa olmamıştır. . . neszne llrŞl Q UCUm ar gapl zgor 4 c 250 c i,OOO c 
met pthie!lın~e cansıpcran~ mulüı Helsınkı. 6 (A.A.) - Fınllln?ıyti Toky<' 5 (AA) - Gazeteler jn- Ci1ugıı· ğnzetesi Vugaklniri AM'yc 40 c: 100 c 4,000 c 

e t Klerı ve Rusların da bıtr kumnndanhk makamı rusların AıttO" ' · . 1 
• k d' nıııkabil yen· k tl lb't . k'd F' 1 t f d t d'I pohra ıle Sovvet Rusya arasındakı l1ıılef olacağını tnhmın etme te ır. ıoo c 50 c 6,000 c 

bulund ı .. uvve. er cc e mektc JO. .e ın e~ ~r~ ı~ an zap e ı en münasebetleri~ daha iyi b'r şekil al- - • • 
'l' 'l'ukları soylcnıyor. 1 milliım mevzılerı 1Stırdada çalıştıkla- masmdati dal atı ttıemnuniyet izhar Mı.}}et Mec}JSl 120 c 40 c 4,800 c 

t' .. a. ı~, 5 (Rrtdyo) - Stalin'n dave rını fnkat mu\•tıffttk olamadıklarını etm kt rl' 1 160 c 20 c 8,200 C 
1 u 7crıne Aibtrylidatı Mo ko••ny" gı'-\b'ldfrme t dit. e e ır er. . . . • l>lKKAT Hesa 1 d k' 1 b' · • d ıı· ı· •d :ı;.. d~n kar.ilk kuvveti 

1 
k d' " 

1
. . . tak ... d R Hochu gazdesı J:ıponyanın dıplo- Dun toplandı : P ann a ı para ar ır sene ıçın e e ı ır .. an aşaa& 

reş~J R•ıd. r . uma~ a.:ıı 11'.'a- \. ~ nıe"nı m.ın ~·ı .. a us: ma~i ı-ahn1.1ıtıdi1 ~lde etmi~ o1dtıvu . ı uüŞmi) enlere iktamiye çıktıgı takdirde 1o ~O fazlasiyle verilecektir. 
cephe n leni, bugün Fmland ~·" lar gerı plı:.kUrtülmuşlerd.ır: Sualmı nıurnfak'vetten dolayı m~mnuniyer Anka-a, 5 (A.A) - B. M._ Meclı~. Kur'alar senede dört defa, 1 eylill, 1 birlncikinun, 1 mart ve 1 ha-
l.ırı,1 C""~nnrnıı~ ye. derhal kazak - mnı~qk ınd J apılan temızlık ve Sal- izhar e mı ekte V(' hUkCırnetin kıyasPt bugün Dı". l\I azhar Germenın ba~ - ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Stokholma ~çm tı~". . la cıv ~ındn muhnrtbeler devam et - esE!ı • p-öcıt<'rmesini ·"temekwdir. kanhgındP yaptığı toplantıda _Hnzı-
''eç hududu' 5 (~ad. o) - F ~ - ts. rnekt dır: Kokumin gnzPtesi bilfıkis japon - ran -Ag ı. tos 193? aylarına aıd ra-
rınde bn?linn~~ks!alnea $:hrı ~ze - 200 .e .. ır_ nıı.:ı!ll~ştır. . Ru.;; müna<:;ebe~letinin h.'t'~bnli h~l:: _ P?~u 

1
tn vıp eylemıs ve muamele ~e.r-

ı:-ıuRtur. Derh l Yr tay\ a:t'sı u~- Kon ı ~ale mm bomb~~~~mam ""- kındıı bcdbindır. Ruzveltın mesaJıııı gı ı .cnnu~u.nun ~~zı . ma~delermı!1 1 
tcyya 1 1 

R a hava anan 1 \e avcı nasında lıır Rus romorkoru batmış- tertlc't dm{'kte olan Asnhi gazetes· dı hukiimleı .nın degışt rılmesıne uıt 
nıı .. ıarl t>r us tarynr~lerlni kaçır - tır. , (lf •.1•• kanunun da ikinci miizakeresini vn -

·~ rı •r n R J • • • • • 
Lond · oma, 5 ( ndyo) - lhts topçusu, 

1 
. ,. • . _. . pnrak kabul eylemısbr. 

ra, 5 (Radyo) - Helsinkiden t'IOO kilometre imtidadıhca Fin mev- ktısacı 1 me~ıı 1 b rl f>' hakkın<1 ~ı ~h cı:s paznrlc ·i glinii toplanacak-
-------c=eo bC'yanntınrı rağmen B rleşfk Amerı - tır 

R • b ka Japonyrı fi~ aktedilccek ticaret · 

l entrop 'un plaA Ol nıuahedc:ıı meself'Sindeki menfi ha-
reketinde israr ediyor. lngiliz müsteşarları 

AbC' kabinesinin vaziyeti rniltema- e h de 
rliyen mdnakaşlara sa:k olmaktadır. c p e 

Sıhhat vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

J .. 4 S E 1 

~Jlo.otöf'un Berlin seyahati, bir Rus 
1 

• if ki a ·" a ar g-Ö •• ··yor 
ID'n~ndra, 5 .<Hadyo) - De 1i Tel- türlü ktl\~·eti haiz bulunan iki büvük 
itinın3azete mm. Kopenhag muhabıri, devletin yapacağı yardımlara da n~ani 

Mi} ako gautesi htikQnıet aleyhinde Paris, 5 (Radyo) - İngiltere mil-
k neşriyatına devam etmekte ve hü- li müdafaa nezareti müsteşarları bu
kQmetin büti.ln memleketin itimadına raya g.elmiş1Pr ve cepheyi ziyarete git
mazhar olmadığı iddiasında bulun - mişlerdir. l\f iıs~~arlnr İngiliz karar-
maktadır. gi'thmın m nfiri olacaklardır. 

ŞidcleUi BAŞ, DIŞ ağrılarını, Ro -

MATlZMA sancılarını, S1N1Rt ra • 

hataızlıklarını derhal geçirir GRlP, 

al • a Şa~ utı. bıturaf memba! rdan ölmıyucaklardır.> 
Yo~ak gazete ıne şu haberleri bild.ri-

R l\Iolotofun Berlin ziyareti, Almanya 
d'u~. n arasında lıir askeri ittifak ak-

ı ı~ aıtıkaaar görülmektedir. Pasi.t müdaıaa 
1• fi.kat bu hususta nasuonal sosua- J l 4 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikrami}4e Planı 

32,000 L i r a M Ü k af ~ t 

NEZLE ve SO~UK ALGINLIÖINA 

karşı müessir ilaçtır. 

İtabında gliiide 1-3 kate alıriır, 
Her Eczanede bulunur. 

Dcfterdarlığınd:--_n: 

ıst p• t ' . d 'h .J .J P . 5 (A A ) P t •lr ısın e ı tilfıf vardır. Ribben- arıs, . . - atisin pas~f 
ropun buyük plfinı Ştithir: müdafaa k mite i dünden itibaren • KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağuıtoıı, 1 Eylül, 1 ikinci teşrin ta-

A.lmanyn Finlaııdiyava vardım edil- sokak!. rdan yaya olarak geçenlerin rıhlerinde çekilecektir. iz mir ~:tı~s~ni ~emin için Ska~dinav dev- biru c<p elektirik lambası taşımaları- 1KRAMIYELER 
n erı üz.e:ınde tazyik icra edece'<. bu- nı karnt nltırt_n. altttıştı_r. Bu ltımbnlar ı a: ınuknbıl Rusya da Hindistan uzerln caddeden geçılırken goze gl>rilnecek 

llllliıllıll•iili••• 1 ıca r ... 1uharnmen B. 

şaşırtma htıı ekeUeri )~rtpacaktır. urette yakılncakhr. 
nın Alman haric!;~e nazırı, Moskova-
1 Knrac1enızdc Türkiyeye olan avan v p 
arını da hoş görmemektedir. on apen 

t'f f nC' k, Alman - Sovyet a kert it-
ı:r a~11 • Ribbentropun siyasetine muha- Roma sefiri mi oluyor? 
d' nn devlet adamları arasıfıfüi t>n R 
IŞe uyandırmaktadır Al h . 1- oma. 5 (Radyo) - Havas ajan~· 

Ye erk· b'l · man arıc - haber verivor: 
1 um 1 e bunu muhal~fetı k Al • şı IYor ve itimads 1 k .. , e ar - manrı nm Ankara -:efiri Voı 
Diğ,.r taraftanız bı. gosterı):or. Pn penin, rnkındn Roma elç 'liği•ı 

dığına göre Stnl' .fı gazeten.ın ya~- n'lk'"•Ucceği hakkında bir rh·aye· 
ask ı 1 f ın. manva ıle bır vnrdır 
sur:[ı tt.i akı a~ıu ~tmemektedir. Bu ,~ . , a • • • 
kab e Fıh harbınde ,R usyanın zaaf mı a t " 
ın kul me\:kiinde kalmış görün -ı ze, emız, ucuz 

No. Lira Kr. 
1 Adet 2000 liralık 2000 fir:ı 4 İkinci kordon Tuzhane sokak 14 eski 20 taj No. lu dükkan 60 00 

5 " J 000 " _ 5000 • 6 Dev<"li köyü mevkiinde 9190 metre bağ 50 00 
9 Kestane pazarı cami avlusunda 7 64 numnruh mahzen 200 00 

8 • 500 • 4000 " 10 Develi köyü mevkiinde 25 dönüm bağ 281 00 

J6 • 250 • - 4000 • 11 BirinciKordonBalıkhanealtmda23/1No.ludükkan 300 00 
12 Hasan Hoca mahallesi Yolbed.estanında 35 taj No. lu 220 00 

60 • 100 • 60[)() • dükkan 
Ytıkatıda ynzılı emvalin bir senelik karlan 6-l-~l40 tarihinden iti• 

95 • 50 ,, 475') " 
1
bnrcn 17 gün müdlietle açık artırma usulU ile müzayedeye konulmuştur. 

250 ,, 25 ._ - 625'.J ,., İhaleleri 22-1-940 tarihinde pazartesi günil saat on dörtte milli emlak mil· 
dürlüğündc yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz· 

435 3200/J de yedi buçuk depozito akçası )atırnrak )•evm'i mezkfirda mnlt 
emlak müdürlüğünde toplnnncnk satış komlsyonunEl nıUracaatları ilan 

T. 11 bankaama para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, ayni olunur. 6 20 62 
~ zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. ' 

Jllllmiiiiillıiiıiıiı ........... llll!!ll!llllİllmlllilı------............. . 

Kej,sör: Raşıd R.za 

eB ten çekınmcktedir. 

1 Alın una rağmen bir ittifak takdirinde la" ç 
ıne anya_ ~inlfin(1iyanın yardım gör _ 
sık ın~si ıçın Skandinav devletlerini 
Skış ıracaktır. Hatta Alman ·anın LJ f.. [ • t [ 

andinav arazisine asker ıka~ ner ur u uva et 
da nıevz b h' . . A ~ rmnsı • • 
tıUUU uu a .ıstır. Fı?landıyay:ı gö- ceşıt/erı 
duk olar~k gıdeceklerıh metısup ol -1 .1 

la~ı mılletlerin muharip addedili H d • N ·• . h t 
8.dddedı!miyeceğini de Hitler tesbit t a m ı uz e 
ece'ktır. -ı 

de Danimnr}<ada çıkan nasyonal Ti- Çançar 
ı .. ns gllzı:ıtesı, bu mevzu etrafında şun 
.. rı )'azıyor : 1 S h 

la cSk~ndinav devletlerinin, bitaraflık l hat eczanesi 

TOSUN PAŞA 
YE .. 1 d~ Layik olduğu büyük 
vaffakiyetle devam ediyor. 

UNUTMA YINJZ !!!! 

mu-

A.~ınıkıhlftl etmiyecekleri muhakkaktır Başdurak Bilyük Salepçfoğlu ha-
za ca nıua7J7am bir devletin ternvü~ 1 , 1 

p 1 
ne UA°rıya! kUçUk Finli\ndiyaya her r.n_ı_k_ar_~_ıs_ın_d_a. ________ , 'J ay)·are SlnemaSl 1 J7;'/-;f-,n 3646 
V '-/ _. BU G 0 N 
n.u turpark Sinemas:n::ıa Dugi~n İki. .~ARJ([N ve ARAP DIYARJSIN YEGANE SES KRALJ 

1 -• K U M A R B 
FAıım BıZrden c A ş K ı N c ô z Y A ş L A n ı ııe Y A ş A-

s ı N A Ş K > /ilimlerinin unutulmaz t •n'atlı·arı 

ı rHANsAz,·1.1 NAMDAR ARTiSTLER! A B D Ü L V E H A B ın 
V V 1 A N ı: R O M A N C E Ve A k 11 H. l l D l ş .. neyecan ve ıcran ara o u 

PJERRE BLANCHAR • 

2 ... Ş1~1NCT'HAY8ı.Uo BEY AZ GOL 
~~Heyecanlı büyük ergUzeşt filmi .., TÜRKÇE SÖZLÜ V E ARAPÇA ŞARKILI 

~YRJCA: ıfETRO JUllNAL t'e RE.'l\KLI MIKJ Ayrıca 1!.'KLER JURNAL son dünya hAdisatı 
SEA. SLAR: Kl'l\IARBAZ: 2,30 _ 5,30 _ 9 da ŞE.r HAYDVD Oyun saathm: Her giln: 2 -4,30- 7 ve 9,30 da Pazar günü 1 
4-7~0Cınnarte~iuP~ar12~0~ŞE .• HAUDUDla~~ar •·~~~~~~•ı•ı•,3•0~~-2~•4•'•W~~7~'•~~9.•8•0•d•a~~~~~~~ z 

Ertuğrul Sadi Telt Tiyatrosu 
11 !KlSCl KANUN PERŞEMBE GEOrJS! 

Tayyare Sinemrsında 
lDI< TEMSiL 

Saçlarından Utan 
YAZAN: MAlH!FD J7ESA!ll 

YERLER NUMARALIDllt BİLETLEit SATILl\IAKTADİR -.. ,.. - ·- . . . . .. .. - . 

ELHAMRA SinemnsmJa 
Rugiln 

Beyaz perdenin çakır güzlü, güler vu.:lıi yıldızı 

GARY COOPER 
Bu sene yegane olarak göreceğiniz büyük filmi 

SEA. ~LAR: 2 - 3,30 - 7.~o - 9,UO dn .. 

• 
ın 

......... eeı:s ... a••.w;ırmmıı ....... ~.aaıı:o3.1~•cem-lialm:fıı'M'm:llraiıı ... •*n1L•Bım.-:milımi~ 
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Otobüs 
Istanbu1 Elektri 
nel işletmeleri 
"" .. .. gunden: 

alınacak 
, tramvay ve tü
umum müdürlü-

1 - Muhammen bedeli 350000 lira olan 35 aded otobils ve teferrü
atı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 17750 liradır. 
3 -Eksiltme 4 / 3/940 pazarte;i günü saat on beşte Metro Han bi. 

nasının be~inci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

• - Bu işe ait şartnameler idaremiz levazım miidürlilğUnden teda
rik edilebilir. 

1 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak saat on dörde kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine 
;nıza mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. 6 13 (27) ---lzm:r Muhasebei 

dürlüğünden: 
hususiye mü. 

llecfloll sabıkı 
Lira Kr. Numarası 

754 
Cinsi Mevkii 

250 04. Kahvehane Tilkilikte akar çeşme kar
şısında 

ldarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda yeri ve evsafı yazılı kah
vehane S sene müddetle kiraya verilmek üzere 3/ 1 /940 gUnündeıı itibaren 
on ı:.-, gün mUddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Kirasına talip olanla
rın ~rtları öğrenmek üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti va
ridat kalemine ve pey sürmek istiyenl.erin de ihale günü olan 18/ 1/940 
perştmbe gflnU saat on birde yüzde yedi buçuk depozito makbuzlan ile 
birlikte vilayet daimi encUmenine mflracaatları iliin olunur. 

İzmir Memleket 
t.;ıbipliğinden: 

6 8 10 49 

hastanesi baş-

Hastahanemizde vefat edip sahip ve vari•leri tarafından milddeti 
muayyene•i zarfında alınmıyan 174 kişiye ait elbise, çamaşır ve benzeri 
eşya satıh{a çıkarılmıştır. 

8/1 !'<40 tarihinden 18/1/940 tar:hine kadar on beş günlük ilan 
müddeti l<itamında hastahanede açık artırma ile satılacaktır. İstekli o
la~lar iha'e günU olan 18/1/940 tarihine raslıyan perşembe glinü saat 
dokuzd.in '>Il ikiye kadar izmir memleket hastahanesine müracaatları. 

6 9 13 18 48 

Türk H.ıva kurumu Buldan şube. 
sinden: 

Şı;bernizin kurban bayramında toplıyacağı deri ve barsaklar artılıga 
çıka •ılmışt ır. 

lhaie 16 l 9i0 salı günü saat on beştedir. 
Depo akçası koyun tilylü, tüysüz, (100) Erkeç, oğlak (100) baro;ak 

(50) lirad· r. 
Şerai~lınizin bir örneği T. H. K. İzmir şubesine gönderilmiştir. Ta-

llplt?T orada görebilirler. 4 6 8 10 

lzmir Eşrefpaşa hastahanesi 
baştabipliğinden: 

lzmir Eşrefp:.şa h:ı8tahanesinde mevcud bir aded (!.1arelli) mar
osta6iyle beraber dinamo ve bir adet (111arelli) markalı elek -
kalı reostAsiyle beraber Komutatris bir aded (Pöke) markalı re
tromotör hastahanede kullanılmadığından "atılmak üzere 28/ 12/ 939 
tarilıindeıı itibaren on beş gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Satılı>cak olan bu üç makinenin cislerlni ve şartnamesini görmek 
üzere ta'.iplerin her gün hu~tııhane heyeti idare;ine müracaatları ve 
mü:uyede günü olan 12 1/940 cum~ günil saat dokuzdan on ikiye ka
dar hasta.hanede müteşekkil komisyona müracaatları iliin olunur. 

·-

28 31 3 6 

Mantoluk, ropluk, e•kek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
için palto, perdeaü ve iyi elbise 
• • bayanlar için aiır mantolan 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulurıunuz 

ODUNPAZARI No. 12 

Doktor 

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

lzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

B ol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

I

Ma T ev'ffölK 
BA 'l"KE N T 

Peştema:cılar No. 73 

Telef on 3332 

METALLUM 

. 1940 Cumarteıi anunsan, -

Olıvier ve şürekası J V. f. Henri Van Derze lh·,,;; ... [;;;;;·;;;;-A~;ugr·s;[;;··~.At;;;"-r1 

Limited V APURLARJN HAREKET USTESI : v · ll ,.- ı t 
VAPUR ACENTASI ! nomısyona cuuCJl'ı ~ 

AtatUrk caddesi Re es binası AMERlCAN EXPORT LINES ine. ı~ınir lnıuım amirli!ii •atı11 alma kom1q0111'11da11 : 

Tel. 2443 N E W - Y O R K ıçın Miktarı 
Lcındra ve LiverpoJ hatlan için EXPLORER vapuru 5 ikinci kil· 

piyasanın ihtiyacına göre vapurlan- nunda bekleniyor. 
nıız sefer yapacakla~dır. EXİLONA vapuru 14 ikinci ka· 
ı--------------,1ınunda bekleniyor. 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci kil· 
nunda bekleniyor. Eksir Şahap Servic., Maritiıne Roumain BucaN.t 

Köstence için : 

Bas'1r memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

BUCUREŞTİ vapuru 7 ikinci ki
nunda bekleniyor. 

Alba Culya vapuru 13 ikincika
nunda bekleniyor. 

Vapurlann isim ve tarihleri 'ııak• 
kında hiç bir taahhfld alınmaz. 

TELEFON: 2007 • 2008 

Tesviyeci, Tornacı, 
frezeci ve demirci 

alınacaktır 
As.~eri Fabrikalar 
dürlüğünden: 

Umum Mü-

Fabrikalarımızda ça!ı~tırılmak üzere iyi tesviyeci, t0rnac1 Iirezeci 
;e demircı alınacaktır. isteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale 
grup müdürlüğü ile Ankı.ru, İzmir ve Zeytinburnu siliih fabril<.alarımıı 
müdürlüklerinden birine müracaatları. 

19 21 ~3 25 27 29 31 2 4 G 4585 

iz mir Vakıflar müdürlüğ .. nden: 
K~mer boğazına~ kurt ini mevkiinde 8 dönüm tarla 3 sene müddetle 

kiraya \'erilmek üzere müzayedeye konulmuştur. 
Senelik muhwnrrıen bedeli on Lıudır. ihalesi 15-l-9t,O pazarte;ı gü

nü saat und&tlır. 
Talip olanh.rnı \'ukıfl.1r idare;ine müracaatları. 4 6 12 12 

f?M@& 1 '#1& tWf%M '* M· A iı• 

aENCA~ 
ıv1< .kine ·r amir hanesi 

lşi gününde tes'im etmeği prensip ed inen 
nunla iffhar eden bir müessesedir 

ve b u-

Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon· 8993 ' 
.. .... ::11 .. ır::.1111:1:1.:ı ..................... • ........ .. 

--

.336 aded Ağır sahra kablo arka ı..uv .. · -zıındrlıerile-ııarma 
tertfbatı ve çe..ır-k kohı ı 

1000 aded Ağır sahra kablo dolabı 
800 aded Kablo a8kı tert!b&tı 

87 sded Direk mahmuzu 
10 aded Emniyet kemeri 
23 Takım Takım portatif merdiven 

l - Izmir müstahke~ mevki ihtiyacı için yultanda oiııl ft aDftllll 
yazılı altı kalem muhabere malzemeal pa.urlık ... .....,.. .... 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 8 ikinci kanun 940 pazart..11 ııünll uat e lılltııa kıt' O 
Izmir levazım amirliği satın alına kon:ıiıı)"onuDd& T•'-'*' 

3 - Tahmin edilen tutarı 22230 liradır. 
4 - Teminat ımuvakkat.:ı akça8ı 1668 Hradır. 
5 - Şartname ve numuneleri her gün kamiııyonU. rOrUI b°ho 
6 - Istekliler ticaret odasında b.yıtJı oldııklanna dair '...ılıa ,.._ 

termek mecburiyetindedirler. · ··-
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 a:ıyılı kanunUD Dd 1'1 ·111•" 

maddcldrıntle ve şartnamesinde yazılı v•ikaıen ft .,_fııd! 

muvakkatııları ile birlikte ihale aaatından eTT.ı lııcmıiqvııa &6-
racaatları. • 6 88 

lzmir leva.nm amirliği satın alma komiat/omaıdıın: 
l - Ordu kıtaat hayvanatı için pazarlık aııretlyle 500 ton &rJ>•'-

tın alınacaktır. . , 
· 2 - İhalesi 8 ikinci kanun 940 pazartesi günü aaat on birde !mıfrde 

kışlada lzmir levıızım amlrliti satın alına komiıyonuııda . ta~ 
lacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 28750 liradır. 
4 - Teminatı muvakkt.ta akçası 3562 lira 50 kuruştur. 
15 - Şartnamesi her glin komisyonda görUlebilir. 
8 - I.stekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarında dair veaika aGe! 

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

maddelerinde ve şartnamesinde yaz.ılı vesikaları ve. teminat 
katiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mUraca-
atları. 4 6 84 

lzıtıir levazım ar;ıirliği satın a.lma komisyonundan: . 
l - İzmir deniz komutanlığı birlikl,.rinin 90 bin kilo ekmek ihtiyacı 

30 birinci kanun 939 tarihinde kııpalı zarfla yapılan eks1ltııı: .. 
sinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Ihalesi 8 ikinci kanun 940 pazartesi günü saat on birde loşJ.ııdA 
lzmi rlevazıın. amirliği satın alma komisyonunda yapılac~ 

S - Tahmi nedilen tutarı 9675 liradır.' 

4 - Teminatı muvakkata akçası 725 lira altmış üç kuruştur. 
15 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - i stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gl!a

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

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu 
vakkatalan ile birlikte ihale saatında nevvel komisyona mllra-
caatları. 55 

l:ımir lwa.ıım amirliği sctın alma komiBJIÔmıııdan: 
1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin 73500 kilo pirinç ihtiyacı 

3 ikinci k!inun 940 tarihinde pazarlıkla yapılan ekailtmeainde 
talip çıkmadığından pazarlık 9 ikinci kanun 940 sah gflnU aaat 
on beşte kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo t~ · 
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 18007 lira 50 kuruştur. 

S - Teminatı muvakkata akçası 1356 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika l'lle

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ilqüncl 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve t.emlnat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel- komisyo~ mil· 
racaatları. 54 

l zmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: ' ' . 
Miktarı Cinsi 
1000 aded Kuru pil • 

50 kilo Nişadır 
500 aded Tutya çubuğı; 

50 aded Orta kilmUrli 
100 kutu lzolebant 

ı - Müstahkem mevki ihtiyacı için yukarıda cinsi ve miktarı -yar.ıtı 
beş kalem malzeme pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8 ikinci kanun 940 pazartesi günif saat onda kıılada 
lzmir levazım amirliği satı nalma komisyonunda yapılacak • 
tır.lstekliler bel!i gün ve saatta numuneleri ile birlikte komi•· 
yona müracaatlıı.rı. 53 • 

iz mir D ~fter~arnğından: 
Muha~en i : Satış No. 

Na. 
404 Ikinci Tepecik M. 1148 Kızılırmak sokak 

Li ra Kr. 
115,71 M. M. 46 28 

taj 26 arsa 
405 İkinci Tepecik M. 1163 Zeytinlik sok.ik 211,20 M. M. 31 r; 

arsa 
411 Ikinci Tepecik l\I. llöl Akşam sohk 75,89, M.M. 275 00 

40 tajh hane ... 
416 İkinci Tepecik l\L 1150 Çakır sokak 102,30 M.M. 71 61 

18 taj lı arsa 
417 İkinci Tepecik :\L 1144 Beşaret Sokak 75,73 l\L M. 53 01 

34 tajh arsa 
Yukarıdaki emvalin peşin para ile mülkiyetlerine bitla'yeten talip 

zuhur etmediğinden 4-1-940 dan itibaren on glin müddetle temdide bı • 
rakılmıştır.İhaleleri 15/ l 940 tarihinde pazartesi günü saat on dört~ 
Milli Emliik müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk de! 
pozito akçası yatırarak yevmi mezkürda milli emlak müdür!Uğilııde top. 
!anacak satış komisyon11na müracaatları ilan olunur. 51 

lzmir Nafia Şirket ve müessese
leri bask onıiserliQ-inde :ı 

Sokaklardaki bazı radyo antenlerinin elektirik telleri üzerinden at
lama suretiyle çekildiği göl'ülmekt.edir. 

Harici tesirler ?lizündeıı dUŞtiPk elekt:rik ;,,ilerine değmeleri sell
met bakımından arzu edilmiyeıı hadiselere 'el>ebiyet verebilir. 

Tehlikeli bu gibi antenleri tez elden i'liıh ettirmeleri eayııı radyo 
Halıipleriııden rica olunur. • • 

.. -


