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EVKAT 
S. O. S. D. 

Sabah: 7,26 Akşam:l6,56 
Öğle :12,19 Yatsı :18,32 
İkindi: 14,43 İmsak: 5,40 

Nüıhnsı her yerde S kuruıtur 
Günil gecmis nush'l.lar 25 kuruştur 

' 
arafları Tazyili. Edecel{.mis • 

azı daği rın kaymağa başladığı görüldü 

yo 
rla •• o 

a an başa 
tü 

Sağ kalanlarla yaralı bulunanların yardımına koş
mak güçleşti. Kurtarılabilenler iskan ediliyor 

Avrupa mes 'el el eri bilhassa tetkik edildi 

Mussolini, HitleTe mühim 
bir mesaj gö de • 

Alf!langa, Rusya ile itti/ ak akde fiği takdirde 
ltalya-Almarıya anlaşması bozulacaktır. 

Veııetlik, 7 (Radyo) - Macaris
tan Hariciye mm1·1 Kont s~ki ile L 
h1lva Huric: \'e nazırı Koıı t Ciaııu arn
su;ua Lııglır; de müzakP.l'elere de\·:un 
oluıımıı~tur. 

Öğleden evvd <;aat 11,50 ele müza. 
kerelere son verilmi~ ve müteakıb.en 
Kont Saki şeıt!fin~ Lir ziyafet 'eril
mi~tir. 

Kont Ciano. gazetecilere verdiği be
yanattn. müzakerelerin çok • amimi 
cereyan ettiğini ve Anupa mes deri 
etrafında !koııu~ulduğunu .söylemiş • 
tir. 

Kont Saki, ne San Remoya ve ne de 
Romaya gidecektir. l\Iumaileyh, yarın 
saban doğruca Budapeşteye dönecek
tir. 

Kont Ciano da bu akşam Romaya 
dönmüştür. 

Paris, 7 (Radyo) - Romadan ha
Snğda: Knra, goğuğa, tipiye rağmen enkaz yığınlarından barakalnr kurup yardım bekliyen fele.k~tze • ber veriliyor: 

deler • Solda : Büyük felaketin günahsız kurbanlarına aid ötede beride kalmış son cesedler defnedılıyor... İtalyan başvekili Mussolini, bir haf-
İstanbul, 7 (Telefonla) - Felfi- Koyulhisarda yüzlerce ev enkaz yı- dir. ta evvel Berline giden Almanyanın 

ket mıııtakasından buraya gelen haber. ğını haline gelmiştir. Dağlarda heye- Asıl felaket, :sa.ğ k~lan ve. yaralı Roma sefiri Von Makenzenle Hitlere At=si pek emin görünmiy ·n halya • Almanya muahedt.!aı imzal nırkçn •• 
ler çok korkunç ve tüyler ürpertici • lan başlamış, birçok yerlerde arazi çat bulunanlara yardım edılmemesı ve te- mühim bir mesaj göndermiştir. Mus~o- !aşmasından bahsetmis ve bir Alınan-ı Almanya dostluğunun mutoossir ola-
dir. lamıştlr. Siva - Koyulhi-=ar yolunun clavisizlikten bunların da kurbanlar !ini, bu mesajında, Alman • Rus an- Ru!' a<:keri ittifnkı takdirinde İtalya- - Devl\mı 4 üncü sahifede -

knrlnrla dolm ~ı ayrı bir felaketf r. ara ına kaı·ışmalarıdır. J ~·~ı~·;:-:=-:~d;::-==-:-:-dı:--;---.:====================::====::=;;;·-
•• Makineler. yolları açmağa çalışmakta t.stanbul_dan gi~en sıhhi imdad he- Dgl iZ Or USUD a 

O • karlar temızlenmektedir. yetı de daglarda kalmıştır. . ... EG 
Çı Şebinkarahisar \"e Alucrayn İmdad . Sams~ı~, 7 <:Iu<:u~i) - Sam~u~ ya. Yüz bin gönüllü var 

G 
kuvvetleri gönclerilememekU?dir. RU _ h munvını ve ımdad kll\'\·etlerı lı.rba- L d t .. 

arp Cephesi• tün yolları knr kan'-ımı tır. Ye dur _ ava gelmiş ve \'azifeye ba~lamıştır. k • on kra, 7 (Rady~) - ngılız ~~-
• · · E b d h··ı ,.... t b" . · ı ·erı ma ·amatı bugun orduda yuz madan da kar ''ngmnktndır. Ilu ıkı ı.r na a u .ume ınm;ı 'e JaIH ar - b" d f 1 ' .... 11 .. b 1 d -

mıntakada 93 kö~·liıı mahvol<hı<ru 2500 ma karakolu sağlam kalmıştır. :\le - b~~d.en. tz ~ gon~ u 
91

u
4
un ug~~ıı 

kişinin de bldi.ıgii hnlıar Yerihn~ktı> - -Devamı S inci sahifede - "lkı dı:.mtı~ ır. du ra kamf, 1 d sentesu~lı~ ' ~ ı or ayın an ço az a ır. ngı ız 
: .......... , .................... ., ....................... , .......................... , .......................... ,, ordu. kadrosu, bu ay niha;retine ka-

. Fe aA. ketzede kardeşler dar iki milyonu geçecektir. Fakat bu 
_ vaziyet, sanayii sekteye uğratmıya -
................... ,, .. ,, .... ,.................................................................. ............. .... caktır. Harbiye nezareti bunun için 

Bayındır'da se lerde 
bir genç ız boğuldu i yaralı gru b ~~~t~r.evvelden bütün tedbirleri al. 

- . Almanya Bornova çayı taştı . . Tehl"keli görü-
' e getirildi Yeni asker toplıgor . len bazı evler boşaltıldı -• z 

Londra, 7 (Radyo) 
gelen bir habere göre 
yaşma kadar bir çok 
altına çağırmıştır. 

- Zürihten Siirekll yağmurlardan kazal. rı - hah ov. !arı su altında bulunmaktadır. 
Almanya, 35 mızd~ s_ell~r epey zararlara sebebiyet lzmirle mül.hakat ve .bilhassa k6y· 

Bir kısmı hastahanelere yatırıldı. sınıfları ~iliih vermıştır. ~Ieııemen, Manisa, Herga- ler arasında telefon ve telgraf hatları 
ma, Ödemig, Tire. Ikıyındır ve Tor- - Baştarafı 2 ·inci sahifede -

Bir kısmı da akrabalarına verildi 
Evvelki ge<'e Afyon treni ile Erzin- tiği sant yirmi dörtte belediye memur

caıı zelzele mıntaka:>ından ~ehrimiz.c !arı tarafından sıcak yiyecek tevzi e
yirmi bir felaketzede gelmi~tir. Yn- dilmis, dört felfıketzede lzmirdeki nk
ralı olan bu felaketzedelere. trenin rabalarının evlerine gitmi~tir. 

RUS -Fi HA Bi 
Basmahane ista:;yonuna muvasalat et- - Devamı 2 nci Sahifede -

Polonya ükô. eti Fin ordusu vaz iyete ta
O rdusunu teşkil etmiş ve cepheye 

göndermek Üzere hazırlamışttr 

mamen hdkim oldu 
. Vı:nston Çörçil 

Parıs.7 (HnO.}o) - ııeııiz birinci 
lo~du \'i t n Çorçil, buglln buraya gel 
nuş ve cepheye giderek. ingiliz hava 
k~~·vetlerhi teftiş etmi tir. Lorcl Çör
ç!lm tcft: i, yarın da devam edecek
tır. 

Kızaklı mü/ reze/er, Rus topraklarına girerek köp
rüleri berhava etmişler ve demiry olunu bozmuşlar 

o-----
Iktzsat Vekili 

istifa mı ediyor? 
1 

~~1karn, ~ (Telefonla) - İktı~ad 
: ek.lı. Hüsnu Çakırın i<;tifa edeceği 
'e. ~erme Trabzon mebusu ve mecli• 
r~ıs vekili Ha an Sakanın getirilece~~ 
soylenmekt ·r. 

Romu, 7 (Radyo) - Alınan son 
haberlere göre, gerek Ladogu ve ge
rekse Kareli cephelerinde F'in ordusu 
tamamen vaziyete hakimdir. 

Fin kayakçılHrı, l\formansk denıir
yolunu elli kilometre me.,.afede tahrip 
etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Roma, 7 (Radyo) - Fin kayaklı 
müfre1..eleri, Rus hududlarını geçerek 
kırk kilometre ilerlemi~ln ve bir ~ok 
Rus köprülerini berhava ettikleri gibi 
Morman~k demiryolunu da miiteadclill 
noktalarından üıhrip E'ylemişlerdir. 

Amsterdam. 7 (Rad\·o) - Rus kı-
--=.*. -- tnatı. bugiin Kovali,;to cephe~iıule iler-

G l t lenıek istemişle-=e dı> Finler tarafından 
Q Q Q Qrag . icldetle pibkürtiilmüslerdir. Bu rep-

Fı hede nılmLulan ha,·::ı muharebeleri 
enerbahçeyi gendi G J Sk k' d t ft' d k netice~inde dokuz Rns tavvaresi clii _ 

t enera ors ı or uyu e ı' P er en .. t .. · · 
tanbul, 7 (Telefonla) - Bugün Parb, 7 <Radyo) - Polonya hü - General Sikor~ki, bizzat ordu tes • şilrill~uş ur. . . 

felaketz el ler menfaatine rnpılan kfımeti, n keri te-.kilfLtını ikmal et mis kılfıtı ile yakından alfikadar olmağn Pım~. 7 .. <Radyo) - Helsınkıden 
maçlnrd Gnlnta ra:r Fenerbahçeyi ve toplanan Lehli ordunun. ceplw\'e başlamıştır. haller VPrılıyor: • • . 
O - 2 m::ıglup etmiştir: 1 evkedilecegi günler yaklaşmıştır. - Devamı S ıncı sahıfode -

Helsinkinin geçenki bombardır anın dn ölenler"n cenaze m rasimindcn 
bir intiba .. 
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8 Kanunıani 1940 Pazarteıi 

ı- Çimdikler _I Hor Beli şanın istif ası l K
8 

A ku Y 
s· k M ' l ugün Ü program 

}f aç es e e lngı•lteren"ın harp sı•yasetı" rı• deg" ı•ştı•re 12.30 Program Ye mem,eket saat 

' 

1 tanbulda Yah;ıcli bir banger, dö- u • ayarı 
• "'- kncakçıhgı ~apmn · i. terken, )il- B Al } b"} } d } 12.35 Ajans ve mcteoroloj; h:ıber-

kasıııı, Cu .,hur.yct a<lliye;;nin eline mez. UDU ffiaD ar 1 e an a l ar leri 

evıren: .1\. v J, es ım c mış. 1'•1 <_ovı~ . a~a ·çı ıgını Londra, 7 (Radyo) - Çemberla- feda edildiği görülebilir. 13.30/U.OO ll!üzik: Karışık hafif Ç . SUATDE''DT71ş t r t . o I" . k k ı - 12.50 Türk müziği (Pi.) 

_ . . , yaptıran •e>". ev\'Cla dovız, sonra da yin kab:nesindeki tebeddülat, bütün Har Beba ve istihbarat ııazırınııı 
II ~a• dpshfıl:fın~a'I hed bırlıktelbı - ~-\ket ~ '< <r c~t ır. F"\ tıJvde kendi cem·yct kaçuğı tarııfHlır. Bu pa- gazeteleri mc•gul etmektedir. G.ız~- istifaları her tarafta hayret uyandır- 18.00 mt,'.'~i;r:~~l)ve memleket ~aat e 

~J«lle c ıyorıır ':. u sı.ra amac.a!" !.er o ııgu ıçın ""'' u um. r:ı·ı feU!ketzedelerc \l'rmi~ oLa)rl .. t.lcr, umumiıetle Hor Beli~aııın oı·- nııştır. Bununla beraber İngiltere ayan fo 
~a~u~e, Ilııgl re 'oylc bıtşey tclkın ~ılıyor mu•u CH c r •k-k olmıu fedakar hir rntancla~ olarak, ismi mal dıHlaki ı'lahatından sitayişle bah•cl- harp siyaset'nin deıi;işmiyeceği ka. 18.05 Müzik Radrn caz orkestraqı 
e tı: . . . . 1 m~ana h'. ~ı em'! ~t verı,ur. Hem de bııa!:l gererdi. Fakat o para\·ı \'alııız nıeiıte ve bu sahadaki mııvaffakiynt- naati Alnıanyada bile mevcuddur. 18.40 Konuşma (İ'uzuli hakkında) ':! 

En sız n ycr•nız<le olAAydını; para g~ ı~ıyor. feliıketzedelerden del!il toıl\'ekün he- !erin' takdirle kaı·deylemektedir. Doktor Göbelsin gazet):!si olnn Serbest saat 
ş, lu~uk oda)·ı kira). verirr m. Z - Emili) 'çin cekcrı:k: pimizde!\ kaçırmak i:t;nı'• ~·e ismi hı Sanc'a" ra,·mı'< t!ivor kı· .. Angr:f, •'emberla.rnin ,_·eni me•l~~c _ 

18
·
55 

to t k ·d fh t' ıed· T r: t ..ı d' t k • 1 k. , , v 19.10 Memleket saat ayarı, ajans en o orı onın n a>e .nı ır. ıı - - "" • <" ı, arı o a • ım ·ı defa ba ka türlü \'azılmıstır. l!oı lleli•a, orduda maa•l•rı ·.·!ik- da•lar topladıi;ını, fakat Alman.va'·ı ı ti d k d' · t d dı O erk k k' lı · ' · • • " • ~ , ve meteoroloji haberleri rn e • ·c ı ı ın a yaıııı_ı a r .• - - ·ırncıc n g.ı •• '· z ı:-eçemı- Dün r ·'l'edc•ı bir mektup aldım. '<•lcmio, refahı temin etmı·s., neferlı'k- mahvetmek siya<etinden vazgeçme- 1" 
t ki od bı bet 1 d, 

1 
ı ğ ' - :1.:ıo Tlirk müziği: Fasıl heyeti 

-~· . r::. .r m na:<c ',o m.ı g c~ m. , J.. • • • • Diyorlar k!: . ten zabitliğ~ terfi gibi demokrat lıir dığini yazıyor. 20.15 Konu"ma (pulculuk) 
ı • zı rahatsı dı. etmez.Fazla ma.<- 1 ara nıe le ı ta mı~ c+tıklerı gıb! - Zeııı:; n verıvorı<a. malından, va. sistem· ordu.va sokmıı>tıır. ~Ioto··rlu" 20.30 k • 
f -' d J'k · • d l 1 · k d P ·k· · ık ·ı - ıı=--- Tür müziği Karışık prog • r ,.. n ı çı .. a ınııı yevm y~s ııı çı ma ı. arayı ı ncı n~ ay il" ,. l"Jndan verivor. Halhııki fokir;n veni' t ~kil:\! onan e er:dir. 

J.. raz artırı ınız 'e lrnpıcı)a da ara- pe n ola•nk al~ad•lar t'• neli Y- 'ii \Okundan caııınıbndır. Lis' 0 krd· Hor J:eJi,aı11n tuttuğu sı'.<t"m' 0 ı· H1.ndı"standakı• 21 ram. 
1 

ı - • ··· t h ·· ., • ı ı · ' ' ~ .15 :IIüzik Küciik orkestra (Şef: 
~~ıra.da hedhe :erir eniz.. . ec n 1 ıg •<c cıw e• ırun g cı ~. at f k' r vıo<nnda•ın wrdiği küçük hir ~imıli d glsccek mi? Hayır! Hor De- Necip Askın) 

ı:.o. '.le b r şe 1 md ye kadar dil~ünme- .ar. ".fi' ' ' Alfreıl pek ı1ıtan ı '>r>iu · :ık :ı. , a\"li hiz:ıc!a b ı zcııı•in'n ,·er li,<amu pren<pleri ıırt:k ordııda es.as lngı·lı"zler ?? 1• •ı ı ' j 
d 1 

p k hl ı --· " " em e,..e t'alıt ayarı a ans 
ınız ar~~ a ço ıy aç ar 0 _'llası. rıı · •i lıUy .. , raklm.,-tlar ~ok kıym 'li - lmu. tur. Onu heı·ke. kabul etm ş - h b ı · h Rııglıır fk• kız kardeşt er Onlar • nıen , on•ı fazlıı ·kıdınııı gören t' a er erı, ziran!, e< am -

ıı < r. •!". S'lAh it ~ / tahvilat, kambiyo - nukut 
dan biri• 39, diğeri kırk üç ~aşıııda trtıı" : E~ t, diişllnülecek mesele!. Caz.•e, b•ından sonra veni nazır l a a ına çagırı ıyor borsa'ı (fiyat) 
.t.ı iki i ele e\lenmemişlerdi. - ..ı ma•ı d c:i. ~ak'~ par.ı me•ele- :. Stanleyin iktidarından baİt•etmek~. Londra. 7 (Radrn) - Ilindislanda 22.30 ~liizik orla m!izi!!i (Pi) 

Kom tll nrınııı btı .<"-zilnü <lıı)'tınca •! için "1İ<ıl:· arıııız. m•JS>Ö Alfred • ·ı ı 1 • ]" . ' 'f .. l' k' 1 • " '" Yaptll'<la ; d zat konuşuyor arc • .. ene ısını~ yenı va~ esını ~y~ ıy v oturan bütün ingilizler, silah altına 2:l.OO l\Iüzik cazband (PJ.) 
iki<İ d· k"Şlarını kaldırarak "O"z.lerı'ni in<an halidir, herke!İll sık•'1!ı 1 ola• . b ] b 1 d -- " " bT Pırioi: aşaracagınc an eı:nııı u un ugıınu davet edilmişlerdir. 16. 50 yaşıııda o- 23.25/23.30 yarınki proğram ve k!l-
büyllk bllyük açtılar. Ve bu işi bece- 1 r. - Okuclıın mu? -dedi- A~<ADOLl' beyan eylemekted.r. !anlar vukubulan bu davete derhal i- panış 
remlyeceklerini yilzlerinin aldığı ma- Delikanlı: gazete i yazı)·or: Şnyet Alman~·a. Rıı,._ . Gazete _makalesini şu elimle ile b!- cabet 'etmişlerdir. 
na ı·ın go···'-·.dı'ler. 

1 
_- l\Iakıı.le<edf matmazel, dedi. Ay- İ d t.·rmektudır ·. * 

< "' va ile hir anla ma yaparsa, talya er ' ---*-----
Sonra Emiliye kız kardeşine döne- ıgı verir en aima sıkılacağım; çi!n. hal Almanyaclan ayrılacak ve me,·cıırl Hor Belişanın istifası, askeri me~- B l k • • k 

rek: kli zengin değilim. lekda~ları arasındaki muhalefetten a l Çl gem ısı araya 
,. , Zaman gerti. Gün(i.ıı b•rlnde mösyö 'ttifakı bozackmış .. Şu Alman harici- .1 . l . t' 

- ;..ok parlak bir fikir değil mi. Alfred, o""leden son•a e,·e gı·r.;vor ,.e ~·e nazırı, çok zayıf, beceriksiz bir a- 1 erı ge mış ır. otu .. du 
1 Şikayetler 1 
ı--
Denizlide otobüslerin H '" d d' ç k t kk.. d · ı; ' , Ob;erver de şu satırları kaydedi - 1 

or .... n~. e '· 0 eşe ur e erız bir daha "emek ,·emek i•in falan M- dammı · "Or .· 
Bunu ı·vı· bı"r düşlineıı·m , , •. · o , İstanbul, 7 (Telefonla) - Petsamo vazz"yetz• 

· kağa çıkmıyordu. Giinün bfr'nde biz. - • ıçın' 'Aralannda zekı· "'""ı·nen Horlan• , __ CUnku .. ram d~,·ı·rı·p duruı·or. İdari teşk:liltta ahenk şarttır. Bu- isimli bir itah.·an balık•ı gemisi Nag--
"'' · metçi onun elb ~!erini •ilp!lriirken ' ~ · ' D•nı·.-.'ı'den ,,a.•ılıuor.· daha kür'lktü. O da biliitereddüd ab- ceplerı'nde ekmek k:rıntılan bı· mu•. _ Ha buki ben aksine kailim. nun icin bazen en güzide şahısla~ın ra burnunda karaya oturmuştur. " _ 

1 il O b d
. ' Otoblls meselesi Denizli halkı için 

asın n y z ne şu reva ı ver ı: tu. Bunu hıınım'•nnn haber ,.r.·di·. - Anlamadım.. oo.-..------u f'k · · k b - de bir derd olmuştur. Belediye, bil· 
- nen kon' ·umuzun ı rını ço e. _ zavallı delı·kanlı, açlıl,tan "le- -C!inkü E'ı•er fazla kuvvetli olma- v d k • u • •• 1 A k has~a sabah servislerini bir tiirlü in-

ğenc'im. Sc"l de bu me<ele hakkında cek!... •anlı, çam, değil, böyle ormanlıklar ene ) mu a atı tizama sokakamışt r. Bı yilıden yol -
düsün, e1.er iş!M gelir>e yaparız. Bir başka defa da şöminenin ie;n· devirnıezdi. culnr '!k •ık lımirin sabah trenini ka-

Hayr.hah hmşıı, onların bu fikre ele delikanlının neler y'diğini m~v - :. B t f 
1 

. . h"f d . . . çırmaktadırlar. 
muhalefet etmed;kJerini görerek mem- dana koyan b'r pevnir kabuğu huldu. Bir zat, - at ara ı ıncr •a ı e e - ret teRkıl edıyor. Tehlıke Romanyaya G .. 1 . . 1 • . . .. . ' • .. . .eçen gun c e ayııı vazıvet o muş-
n n olmuştu. Ondan cesaret alarak - Bu kadar nsil göriinüslii bir mlis - Bayım .rledi- bizim a•lımız may- ~al!'ını kaydedere~, Hıtlerır,ı ~oyle bır da~a yakın ol?ugundan, .Bukreşı daha tur. Rabah otob!lsii, hava fazla soğuk 
konu ağa başlaaı: yönün fare gibi ekmek, p~ynir ke - mun im'ş. öyle mi? ıttıfa_k!an teı:akkı. e):lemesını açıkça ıtılafp~r:ver bır hale getırecektı~. diye servi•e ~ıkmamrn, trene yetişmek 

_ İhtiyar k:racı almak doğru de. mirmesi ne yazık!.. - F.vet, höy1e söyliyenler de var. keı11l:sınden ıstemıst;r. Muhım olan gaye. Sovyetlerın Ba- iizerP kalkanlar r d.b. d t büs 
ğ•ldlr. İhtiyarl.ınn bin türlü itiyatları Bugünün akşamı Hortans nefis b'r . 'eredeıı anlaelm? _Aliikacl~r mehafil, Rus - Alman do~t s~rabyaya inme hareketlerinde, ;\Iaca- bekl;mi;ler ,.~ ta~i~~T,. 1~ ı~e~i ~eo ka
mız "hk'arı vardır, hastalanırlar, Ö· kızartma yapmı tı. Bu kızartma·lan - Zcnıı;inler. kendilerine tn~ atıl. h~gıına Rıblıeııtropun kurban gıdccegı rıstanın mu.sale?1ctperv~r kalması ve çırmı~lar lır. Çünkti ., saatta bir araba 
Jel; irlcr. Kadın kitacılar! Aman Al- bir tabağa doldurarak :l[cdyö AlfrP· mayınca, kolay kol y para vermiyor- nı Leya~ etmektedır. Romanya uzerıne tazyık yapılmama- bulmanın imkanı da voktur. 
l h! .. Onl~rdan hiç bahsetmiyelim. Ge- d:n odasına götli•meği diis{l dü. Ve !ar da.. Parı:•'. 7 (Radyo) - Romadan ha- dır. . . B~lediyenin bu işlere itina göster-
ce sabaha kadar romaıı okumak için Emiliye bu fikri bütün kalbiyle be - - ...... ? ber vcrılıyor: Romanya, ıngıltere ve Fransa ta - mı>Rlni rica ederiz 
elektir( yakarlar. İpek çoraplarJ1'1 ğr,ncli. - Hindi tanıla bile ağaçta:<i may :Macaristan hariciye ııazırı Kont raflarından garanti edilmiştir. Italya r------.;.· -------..... 
k t k . . k . k O gı>ce, bu yemei!:in kirncılan için tmınların yere llindi.<tan cevizi arma- Saki il italya harôcire nazırı Kont da komünizmin yayılmasına mani ol-
uu ma ıçın utü yapar en e\"ı ya a- ne r.ı·ı· bı"rsu"rprı·z olılııg-unu du- üneı·ek ( · 1 TEBLJ"G"' LT"R 1 bil' ı · bl kek k" ı· !arı için, maymunlara taş fırlatırlar" 'ıaııo arasıııdaki siyasi müzakere:erin mak iç;n harekete g~çerse, o zaman bu ,.. 
ırer. • ızel r erk ·ıracı azım • memnun oldular. Eı·tesi giin hak'ka- mış. Onlar da Hindistan cevizi kopa- t,ir İtalya - Macaristan a"keri ittifakı mı~taka barışın devamı bakımından .... 

dır. Gr,nç b r erke ·· Ve benim sözü- ten delı'kanlı onlara ' · şekkı'ı'r ettı· ,.e ·ı " d' • · b k. hb "" rır, kendisine taş atanlara mukabele ı e neticelenml'k üzere olduğu bildfril. fa~·da görecektir. Londra, 7 (Radyo) - Hava ne -
mı. !l!ıersenız U ıracıyı a :ıp va. yeme;;in lezzetini pek •,oyUk hara-t.A • ı b ı ,. k lk R n " ooerlcımiş. mektedir. Ordur ga;;e!R•i de şunları yazıyor: zaretiııin tebligi: 
sı sıy e 11 mn"a ıı ışmayınız. e retle değil, fakat bü,.ük lıir nezaket· • \' ı·k 7 (R d ) 'f R "l"k d 'f C k sizin yer!niıde olsam gazetelerden bi· th r , . . ene< ı . a yo - .. acarLıtan omen mu a atın a " acar nazırı uma a şamı şimali garbi Alman-va 
rine ilan verirdim. Göreceksiniz ne ka- .e me et ı. . . Bir mekbp aldım. Bunu yaznn va- hariciye nazırı Kont Saki, Rudape•te- Romnnrı'lın :li· :aristar • tavizleı ue üzerinde keşif uçıışları yapan tayya-
dar kiracı gelec•!rtlr. Fakat bu onbrın merhametıne b'.r tandas, gece vakti, h~qtasına bir dok. \"J varır varmaz, Kral naibı Amiral bulunma•ını istiyor. Bu ta\·izler ne ela relerimiz salimen _slerine dönm!lşler-

• sed çekmeci:. Hır ba•kıı ak<am._~ 1 ~ tor bulabilmek için çektiği ı.t·ın ı•tı - Horti tarafıııdan kabul olunacak ve bilir? Ekalliyetle, meselesi mi? dir. 

1 • • pasta keserlerken onıın e\·e l!frdıgını rapları nnlntıvor. Bir Eemtin iic. dok- başvekilin huzuru ile uzun izahatta bu Ekalli.vetlcrin Romen idaresinden Parls, 7 (, .A) - 7 Ka"nunsanl sn· 
lk g'ene kiracı Alfred Griye! is - du dukları zaman at ı H rt ' minde uıun boylu. zayıf, sarışın, kihılr k \ el • • d · m ~aze 0 ~n• torunun kapı zillerine, telefonlarına lunacaktır, hiç bir şikA:·etleri yoktur. Pek rahat bah tebliği: 

'te mahcup ta. ırh gllzel bir delikanlı ız dar e dıne. t"ı<maga h.ıce~ gor - sarılm1'. Gitm'•. gelmiş, ·arakollara \-eııedik, 7 (Radyo) - :IHi•akereler olduklarını her vesile ile itiraf ediyor- ( ephenin muhtelif noktalannda 
ldi. Ta•ralı idi. Pari~ bir bankndn mk e mı ~ alnıb'ı. l~ınsını açara. 012° baş rnrmu, .. Her uç evd"n; ona enl;ktcn sonra l'N!h\İ t.r telıli~ !ar. cle\rİye fnaliyeti kavdedilmi.t'r. Ge-

' endi orı e ır ık e kr.hve ıçm e D k 1 ı ık · t' ı · 'k' l ı t ' · · <:: , • • R · · k ı· · ı•arı ındarı ... ı Bl" · k ' ··ı çalışma a başlamak üzere gelmieti. d tt' - o .ır ıa a, ç ,,maz. ın ışar e mış ve ı ·ı c tV e .Jar.cıyc na. dirmıın rıma zıyar~tı, enr 1 ,ıne . ' e\ ·~ ıes n şar 0 ge -
Ann lnd•ıı a•.~ ılmı• olmaktan d·•ydu- a

0
ve 1.kr "1 .k t ,. n· C.e\·alııııı ,·ermişle< ... \ •ktubu, ıh- zıı·ı ara.ında vukubulan mütakereler- nasihat verilmek için hazırlanm1"tır. sind~ topcu faliyetı olduk~ı. knv-vetli 

ç .. ~ y e ı anı' ; parça Jlas a ,-ec.ı. ;r h' .. ı. r·-·· .. d l' •r kt d ta b. .. .. f'k· . ı··· . N b .h ti d' 1 1 t ğu kederden 11tanmadan, sıkılmadan, rıortn bir de kahve ; ti 1 t 1 >Y~ muı ur ugune gon ere ım. ,. e up e m ır gornı ve ı ır bır ıgının • azır u nası n arı ın emekle barı- o muş ur. 
ıOppe Jc g1!stermeden bahSedebill _ Hort;ns: ,ç · • a maze sahibine cevabım şudur: ınet-c.ud bulunduğu ve tar.af7yn siy~- ~a ~i,~met edebilir. Çünk~ içinde bu • K 1 b 
yordu. _ Kııhn!y'lrsan:z, rahat rahatsı- _ ::-- cGöruy?rs.unıız ya, .cı?kto.rlarııı ~tlnın dostluk ~>a~farı .. _. ı•:ınad. et_t;: lunn:ıı.ı:umuz zam.an,ekallıyetler ve•ai- 0 Offi 0 

Odayı gr,rdUkten sonra hemen pey gar1 'çebilirsiniz.. uçu ele ha~·~ ımış. Dua ed:nız kı; g:, A~rupa. vazıyctının tetkık edıldıgı re gıbı me•elelerı kar1'tırmaktan içti. Mu·· rette batı 
verdi. Dedi. Fakat delikanlının üzerinde ,. :-- Ah ırı oldu da g_el?ınlz. Lütfen bıldırı~~ıştır. . , . nap edecek kadar n~ziktir. . 

Daha yeni kiracıları evden çıkma- ~·gara hulunmadı. Ceıııer· 11 ; ara~tı- ılun doktorıı. karlaı_: gıdın de doktnı :ı:arı ... 7 (Rad)o) - \enedık seya- Roma, 7 (_R~~yo, - Kont Cıano. 
dan kapı tekrar çalındı. Bu defa kısa rırken bir takım iskambil bi(ırlı bul- ı ...• ) ııın ha~ta oldu;:ıınu haber verin .. batı etrafında uzıın makaleler yazan yarın l\.fu,,olın. arafından kabul edi. 
bo). !m!Cr ,.e görünüşü pek de 

0 
ka. du. Kızlara oynamağı eklif etti. Hem kendi nJP'ilekt.ışına, hem de sızin ııazetel~r. it:ılyar, ., pa~i•lavizm ve kcek ve b~şvekile Venedik miiliıkatı 

Sibirya yol•ıyle 
dönecekler dar k bar ol!T'ıyan bir delikanlı gel _ Bu oyunu bilmecjii<le~ini sö;!edi _ hn•tanıtıı .baksın,, l~?~u.nıznıe karşı rl~rmaga kara~ ver- drafın la bır rapor verecektir. 

miştl. !ııdmcze Hortans odayı daha ler: Dcmcrnışler .. O.ur mu, olnr. ı.ıgını, gerek mer1<eı Avrupada ve ge- Budnpeşte, 7 (A.A.) - Kont Cin- Paris, 7 (Radyo) _ Bundan bir 
evvel ~arışına verdiğinden duyduğu - Simdi •ize öğretirim. derli.... ÇlJ!DlK r~k e -~ıı.lkanlarcla mühim roller çe. ~o tarafından Venedikte Kont Saki ile kaç hafta evvel batan Kolombo ,ıdında-
Jıir sevi çl : Ve kı•a b'r zaman içinde oğrendi- vıreceıı:ını kanlediyorlar. ılk müliikatıııı müteakıp yapılan be- ki Alman vapurunnn milıcttebatı, ja-

- Çok mOteessifim, fakat oda kira- ler. dıım ı D'V" mukahele etti. \ enedlk, 7 (Radyo) - İtalya ve vannt burada bütün mahfillerde bü . ,. ıı \'apurlnrı ile uzak ş:ırk limanlan-
Ianmı tır. Bundan sonrn a' ~anıları sık ~ık i•- Fakat yaz •oııııncla bir mektuıı aı. \facari 3tanın. karar almadan E'V\'el viik bir memnuniyetle karşılanmıştır. na göturtilmüştür. Mürettebat, Slbir-

Dedi. kam bil' l'ynuyorlardı. dılar. Ru mektupla bir d(' bii füı borc ~ugünlerd~.k~iidi~eleri takip etmeğe Çünkii bu heyanat iki merrleket ara - ya )ulu ile Almanyaya doneceklerdlr. 
Yeni kiracıları gittikten sonra ka- Onu bir kern bir pazar ıriinll ıık- !arını öde ·en bir cek yollamrntı. arar ve:c ı ·eri •öyleni,-or. •ııulaki miinAsebatın samim',·•tini ve Al • 

p!cıya, odanın kiralandıg-ını ve bir •am y~nıeii:ine rlııvet eWler. Rundon h"d' k k Pari•, 7 (Radyo) - Kont <'ianrı • '!'Örii< birliii:ini teyit etmekted:r. ffiaO ateşeSI 
daha kimsenin ke:ıdilerini rahat'!z et- •onra haftada ik iic aham yemeii:i nu a ıse i i ızkarcle•i •evindi • Krınt Saki mülakatı, Pnris matbuatın- ;\facari tanın şim 'i medeni)·eti ter 
rnemel~rinı bildirıli ve hafif adımlarla beraber ye.dil.er. Rlr ~~ç ke~re ona~;- rebilirdi Eğer mektııp şu haberi ver da g~~i~ aki•ler u~·~ndı"'.1ı;ıtır. . •lid eclen kara~lık kuvv~tı_ere kar 1 Av· Harbin Balkanlara sira-
ii leta koşa koşa merdivenleri çıkıp ra•ını kecıktırmek ıç·n musaade ıs- mP ey i: Lıısı,en Bııır Potı Parızıyende dı - rupayı mııdata etmek ıcın her zaman 
l\Iösyö Aliredin 

0 
akşam taşınacağı 

0
• ted;. «Yakınclıı evlenivorum ... ilah ..... ~ ,·or k': •lan ziyade italvn ;ı,, hirlikte çalışa. yet etmiyeceğini 

dayı havalı.'ldırmak irin pencereleri Yaz tatil: için T>ııri•c ırittiğ• vakit. :\!uhnkkak zengin b'r kız'a ev'e· - Polonyanın Bcrlin ve :\Tn<kov~ •nğı burana tevit erlilmekt,,rlir. • 
:ır'· ına kadar • tı. ' matmazel Fmili~·en°n gizli olarak. niyorclu. rasında tak•iminden sonra So\'yetlcr N'ev~·ork. 7 (A.A.) - i\Tacarist:ın zannedıyor 

• matmazel Hortansdan: matma7el İki kız karele . müt'e• ·ir gilzlerle •imdi ıle Macnri•tana dönüyor. Bııırii~ "C ltnlya hariciye nazırları ara•ıncln- İstanbul 7 (Telefonla) _Alman-
•r-•yö 'Alf,·ed .•-,,·,,,·z. ı·ntı'zamı ""· Hoı.t.~n•clan d • g''li olarak mnt.ma.ze,I wva ü~ii; g_iin. llfncar_SovyPt hu·l:ı • 'd görü.~melerin eh<>mmivetini teb:ı . v:ının Anka'ra elçilig"•i d~niz ate•esi 8 _ 
" "" 'r E l l ç b ] b ı t birbırlerine baktıl.ır. ı k ı K 1 '-· h ı (1 tl ·u ' ver r ozık bir klıacı idi. İki kız kar. mL Y"< en ıoı· ~ara u a ı rnı ı. , u~n~ ı ı~cı '"~ nı·e ı .. .,~za ı o mn· ~ " .ıren .•ev~·oı Time.• vazete<' nı'ral Marviç Berlinden gelmiştir. Bu 

deş 
0 

larına '>Öyle bir kiracı buldok- 'flundnn soora or. arı. ~n ay_habAr~l7. D mek v,elmiyecekti.. Bir daha ~ı htım~ıı. e~clı,,e n\·nnclırmak1tarlı; ,tnl)la ıle Macarı~trı~. ara•ı~rla.ki bav- gün Ankaraya giden amiral, gazeteci-
la'"! i~ kendilerini tebrik ediyorlar- bıraktı. ~fat,,, .. zel 'llılıye r..hayet ıs- gelmiyecekti, öyle mi? ıtaly.a, ll!acarı!ltnıı ve P.omat;r~c.a bır ~rın Avru~a~ıı ı~t;l~flar ınkısaf rt· !erin suallerine Levap vermiş, harbin 
clı. yan duyarak: Birlıirlerinden utandıkları iç·n <;e•- 'lnnet )avılnı IR>ııt k•t!yen ıyı kar.ı· •k~e samımıleştıgını kaydetmekte- Balkanlara sirayet etmesine ihtimal 

Geceler:n birince li•t kattaki ail• - Bu kliçilk mö<yö bize de epey siz. ses,iz çekildiler. Ve odalarına lnm•ynrn~tı1' Rül!:Ün ltalyan poli. ika lir. . . \'ermediğini söylemiştir. 
cıxrce kavga et+iler. Erte•i sahalı iki pahalıyı nıal oluyor!., Dedi.. kapanar.ı'< •aatlerce 'lğladılar ... Bom sına hfıkım olan şey c'·• IJu endışe · , Gazete ~talı·a. ıle :\'.acari;tan tnra - F 
- '·- d 1 k 

1 
d r 1 II rt d 1 . . h 1 d • Alf d .. 1 n•ı'. ıni!nrı takıp erl•len sn·asetın Ralk•n- ""3 "'Sa• 

L .... r eş ş5y e onuşuyor ar ı: atmrtze o ans a çını çe e- O hayat "l'"' a mo<yö re oy e ltnl\·n, Peste - Bükr•• ara,ındak' 'arda b;r •erglizes:e İrirmome•i irin .. v 
Yııl<anıla!d gürültüyü duvılun rek: geniş bir ye" tutmuştu ki!.. 'hti!Bfları ,•atıstırm"il'a calı•ıvor. Rıı- 'l.uwavn bir :htar mrhi\·etinde oldu- y • 

J?'.? •7 - Ben onu d• !l nazik ~nnnediyor- -Fren;ızcada;ı- vfinkil mll'lilrntın JTjihw•in! hıı vnv - ~""" iı~t·o M·lenıoHPn·r: una:oıstan 

u e. • ~ .. _ ............. _ .. . 
1 

d:k,en sonra, verilen \ azlfoııiıı ilk • re korkutuyordu. 
hatvesini ır.JYaffakıretle b. ş:ırnıı~ Diyerek reioin sözlerini teyit edi-
olu;urılu .• 'itekim, Fon Lmllhto daha yordıı. 
fazla itiınad uyandırınıık içiıı hu harli- Bu arada ikoııci şubeye merketden 
se ile y nkındfifi aU\kadar olmıı , pat - bir tezkere gelmişti. Meçhul şahıs mer 
tuııunu menınuıı etmi~ti. Bu vesile ile keze ıla\'et eıliliynrdü. 
Fon I·:mlihe gelen ,eni otomobile keıı- ;\Jr~hul şahıs derhal Pari•e hareket 
eli idaresindeki haydudlanlaıı birİ~iııi <'\ti. \ e doğruca harbiye neznretincle 

Meçhul şahrn, reisin muavenetiyle 
ihtiyar kadını tekrar sorguya çekti Fa
kat sarfedilen gayrete rağmen, ağzın
dan bir cümle bile alınamadı. Açılan 
her sual: 

Ticaret müzakereleri 
bitti 

- 27 - doğru çevirerek motörü harekete ge- şoför olarak takdim etmiş \'e bu su - i~batı vücııd etti. Gece yarısını geç -
l\Ir.:!rnhal olau ·ça heyecan uyan - tirmişti. retle ikin i §Ube adıımlariyle Fon ı·:nı- miştl. Bununla beraber ikinci şııhe el 

dıran h• h!diseyi fevkal!de bir me- Otomobil bütlin süratiyle ilerlemeğe ihl adeta muha.<ara etnıi~ti. umııflı müdürii henz yatmamıştı. Meç u. •. . . • 

Paris, 7 (Radyo) - Fransa ile 
Yıınaııista narasıııda devam eden mü
zakereler neticelenmiş ve bir anlaş -

- Bilmiyorum. Böyle birsey gör- maya varılmıştır. Yeni anlaşma, iki 
medinı. T ınımıyorum .. Haberim yok. memleket arasında ticaretin inkişafın

Gibi cümlelerle mukabele ediyor - da mühim bir rol oy111;1·acaktır. 

hürmeten Ankara muhteliti 
;;aretle ter+ip etmiş, kendi.sini kati - başlamış, bOyük bir kayaya çarparakj ikinci şube reisi. meçhul sahsı kar- hııl ş:ıh"1 derhal kahul etti. Ye Ceııev- Nıhavct ıhtıprlıgına 
Jıın g stermcmiştL korkuı.ç uçuruma .]evrilmiş. parçalan sına alarak bira kadehlerini tokuş- reeli' \'emtl• olduğu rapor ü1.er'ne ken- harp sonuna kadar kadınlar h~pi..hıı-

Oen< vre tııkııılerinde çalı~an, iki mış ·e Alman şoför de feci bir şekilde toruyor, iki me~kktaş se\İnç içinde clislnde'I izahat aldı. 'lesi-de mahfuz olarnk ka.ması mu • Ankara, 7 (Husu'i) - Macar Pe-
arka.ıtart, 1' n Eml1hin şoförünü ber- can vermı~,J. lıirilıir;ni tebrik ediyordu. • feehul sahıs, köyde rel'eyan eden vafık görüldü. (:\laamafih, bir ay Mn- reşvaroş profesyonel takımı buğlin 
ıardan birine dav'Ct etmişler barda ça- Ertesi gtin Fon Emlihin otomobili. Gerek re•, ,.e gerek c meçhul oahıs. hfirl;seleri birer birer anlattı. \'e kii - ra hastalıktan öldü) ik;:ıcı maçını da Ank ra muhteliti i-
fışan gllzcl 1'ir artisin vasıtasiyle onu nln ve şofbrilnün kaybolduğu İsviçre bu tedbirleri zahmet çekmed 0 n, kii- yün baştan başa tah!h·e:<i hakkındaki D , d, k le yaptı Vf' ~-l yenildi. 
~arhoş etmişler, garajına götlirilp ya- zabıt.ısına haber verilmişti. Fakat za- çiik bir zorhıı!a uğr:ımadan IJf'~rmiş- r. ktai nazarım mücfofııa etti. - cram e tce - • -
tır"' !ar, fakat garaj içinde evvelece bıta hadi eyi tenvir edecek bir iz bu- !erdi. Neticede Alman ca•us merkez - R'zzat yaptığım tahkike a an- -=*=- DOK TOR 
~eri ştırllm ş olan üçüncU bir haydud lamadı. Nihayet şoförün gece yarısın- teşkilutında ve onun ikinci relsi olan r.ak beş Fransız aile buldum. Köy hal- Mühim bir tonlantı 
oföru ııykud~ iken klorform ile uyut- dan sonra otomrı'Jili a~ırmak için İs- miralay . 'ikolayıde, Fon Emlihin mu- kı bn ta başa ai!ır Lir itham altı!'da r BEHÇET UZ 

tuktau sonrıı. ve herkesin uykuda bu- viçrcden •ıvıştı•·ı kPnaati hasıl olmuş, vaffak olamıyacaii:ı hakkında bir ku- bırakmak istemoyorum. Fakut, bu ai- Pari~. 7( Radyo) -Bugün harbiye 
Ju,,dığu bir sırada garajdaki otomo- hudud karakolları J; rokete gelmiş, ne- naat hasıl olmuştu. lelere itimad bağlamak ta hata teşkil nezaretinde başvekil ve harbiye nazı- k LJ 
lı.i alıp çıkarmış ve Alp dağlarına ka- ticede ölü şoför ve parçalanmış oto - FraniltZ ikinci şube reisi de: eder. rı Daladiyeııin riyasetinde bir toplan. ÇOCU naSfafıkfarı 
s:rmıştı. mobil meydana çıkınca ilk kanaat tak. - Fon Emlih iyi bir memur ola- l'mum miidür bu izahatı dikkatle tı yapılmıştır. :\iüttefik qı·dulan >aş. M• h 

Fran•ı: h >dud, Alman otomobili- viye erlilnliş \'C bu suı•etle gazeteleri hilir. Fakat vazifesinin ehli değil - dinliyordu. Bir aralık, kumandanı general Gamelenin de lıa- Ufe aSSlSl 
• \e şofilr!lnli dağın yüksek bir uçu- günlerce işgal edan bu hadise nihayet dir. - Pek i'\la esir olarak gönderilen zır bulunduğu bu içtimaa, Bahriye ve Hastalannı 11,30 dan bire kadar 

ru,;. .a gefrdikten sonra otomobi._ kapan•,,ştı. Diyordu. kadın ne olacak? hava nazırları, erkaııı harbiye reisleri BPyler sokağınd• Ahenk matbaa!I 
_,ilen çJcmış, Alman şoförünli yerine o- l\Iadrahal haydııdluğun en •eni ve :\I~çhul şah1' da: Dedi ve zili çaldı. Biraz sonra ih- muhtelif nezaretlerin fen adamları vırnında kabul eder. 

11rmu:, aonra dlr~ksiyonu uçuruma en korkunç marifetini bu suretle işle· - Evet, bizim merkezde, bizi nafile tiyar kadın aetlrilmi~ti. da iştirak eylemiştir. 11~--------------·ı 

Macar takımın1 yendi 
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F eliiket Mıntakasında Yardını Seferberliği Germencik bel~diyer eis ığin 
ı - J{a<:abamızın fenni elektrik tesh;ntı şartname ve keşfi mucibin

ce kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
- Başta111 fı 1 ti ri . alııfcde - Anknra. 7 {Tell'fonla) - E. kişc- • } • k 2 - Keşif bedeli (25901) lira (50) kuruş olup muvakkat teminat 

_url?r burad.ı çalı mnktnclır. nugun hir- B.ılıke ir, Anknra -Adana ~~.rziı!- Milli yardım komitesinin evve kı a - 1942 lira 61 kuruştur. 
ırmı dokuz~ aralı • amsun hastah,ınc- c: n - brıurum tren seferlcrı clegışmış '"' ' 3 _ Eksiltme 13- şubat - 940 • alı günü ı;aat 16 da Germencikte bele-
i.ne gondeıılmiş hltfif ~ ar.ılılardan Jwr guıı kalkan trenler haftanın mu- k d 1 b 1 tt• .... • te be rruat h 1 ] kt k b Şama a ar {a U e ıgı diye hinasındR ve belediye encümeni uzurunc a yapı nen ır. ır ·ısını ur,ıcln teda\ i pd]m stir. ,1H n gunlerıne indirılmist~r. . 

r- Sarakalnr kurulmaktadır. 100 baraka Adamı 7 (Husu. ı) _ Şımclıye ka- . ~ ·d bı"lfınclan felfıketin aka- 4 - Şartname, plan, ve keşifııaıneler beş lira mukabilinde Germen-
. mamlanmış gibıdir. Açıkta ldm,,e el, r Acl. ;1n~a 223 felfık<•tzull' gelmiş f 1 Akııkt·ara1• 1

7 ~A.A) -
1 

ıı.a;üt·tı ak~·z tbı.r. 11~·~~.,~~zi~cr:nı~ göııderilmi;ı olan ek- cik belediye muha . .:!be,;inclcıı alınır Ye ndrcslerine g<lnderilir. 
oktur Pel•ık"t" d 1 · h · J • ı · · • d'I · t' · '-'aı·ın da E a C' Zl'( e erıııe \·arc ım ıçııı e:-:e - ınc e " ' · ı k .. ı:: ı· t kl"l · ""hü ı·· t kl"f n kt l ıı· ı1ı k ntıne- n'k" 1 b"rl'k . . . . ' ". '·~ e. <'~.n . P -~. < l' ç.a- \'"C hl'J • ( ı~"un e ı mı.ş ıı ~ .ı.,. . . kü 1 ctm. olan miİli varchm komite- mek kon:;erve ve çndıl' harıç o ma u- " - s e. ı el'ın mu r u e ı l<'. up : ı n ı ve~ ı ıy e ı ı • 1; 1•1~~s~~:l~tırılmı tır. 53 .koyd;. •ş- :.!50 ft'lnke zNl rclt:cektır. Bunlar ıçın !eri tanı~ından dtin ·akşama knclnr zere clünc kııdnr ayniyat olarak yapıl- te yüzde 7 buçuk güvenme parası makbıızu \·eya banka teminat 
wıliyete ıl!tl~fü!ır~lmıs, aj nı !'=e .lde de Y rlc>r haııı lanmıstır. kabul edilc.'n parn, eşya ve erzn k t<ı. mış olnn eş~ a teberrualı 6!)07 parçaj 1 mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihnlt• Raatinden bir sa-
.' Anka~ ç mı lır. . Anknrf~ 7 (T~le~c ~h:ı.) ha~~g~~~ benuatı ill• Kızılay kurumunun sevk bulmuştu~ at evveline kndar (ı;aat -15- e kadar) belediye riyasetine mak-
anda dü~' r ~T l;f?nla). -; .Erzın - aat Hl.41> de ~e.ırım:zcle merke>zll'rinc ~ npılan pnrn v~ e v.ı Zongulclak~a 722~ parça eşya toplr.~ buz mukabUi teslim edilmiş ve gönderilmiş bulunması lazımdır. 
·r hafif a "·1m ıkı hafıf, Zı.l.ede d zelz le olmm;tuı · .., i l \ k j atı h·ıkkındn almış oldugumm: dığı gibi yenıden hır çok para tebeı-

.if 

1 
) 

l0.'15 ~~iz le ?h:n l. tur. Bu~un ·/·at Ankara. 7. ~Tekfonln) -:- F.rz n - h. berlerc ıınznrnn t"ımrtadn par~ ~e ruatı da kabul olunmustur. 45G7 lG 28 15 28 
ns lzf>) a:. Zıled:. ıkıncı def. hı ~d.len cnn \e ha~nl ~ fdııket mınt.~ka 1 !1(~~n berriiatı 8600 ı:raya varmış ve ıkrn- l\lnrrlindl' ynpılmış olan para te - lzmı-r DefterdarJıgv ından.· 

· · e. l.<' an \e "~ çok sıcld tlı ol - mıha nakledıleceklt'rdc~ 132 kı. tık ci ıı rti olarak 3000 parça e<:ya kızı· lx-rruatından <>vvelce Kızıhıy ku~·unrn 
ın~şt je• den g.ırultuln, Sl' ler durnl- bir kafile b gun~ 1'.m s~rıyc gelmıı:._,- in) Sh ao.; . evk merkezine gönderıl - emrine gönderilmiş olan 2300 lıraya lcnr 1\luhammen B. 

ş ur. tir. Rt nlard ıı a~ır ~.ıralı olan 65 ~ı- miştir. lspıırtnda merkezdek· teber - ilfıvctcn yeniden 2300 lirn daha gön- r • 

.t\nkara .. 7 (Tel<'fonla) -. 1~t~nb 1- si K v Pri nıemlC>ket hnstahan ~ı~e riiat yekunu ise 12.758 liraya varını~ derilmek üzere bulunuluyor .. Ge~e No. . . . . ~ .. A Lıra Kr. 
!akı ~merıkan hastahane.' ı reısı d k- y, tırılmıı:ı, G7 ki i de <'Vlere yerleştırıl- tır. Hundan 990!ı lira"ı Kızılayn gön- :\ferı;;inden ı:.on giine kadar 2 hın kılo 4 fkıncı kordon Tuzhane sokak 14 eskı 20 İ<lJ ~o. lu dukkan 60 00 

b r Ş.ıper, hükfımetimize nıüracMtln miı:.tir. . rl<>rild f•i gib' evvelce \ npılanlnrn ilfı lmlgıır 150 çuval buğday. 600 kilo 6 I>ev<'li koyü mevkiinde fll90 metre bağ 50 00 
0:~~~1 

arkada hırı ile ?irli~~~ ~eıf\.ket 1 .. Ankara, t. ta.nbul. Ada~uı, i\fer:sın ~eten de 11~0 kilo ) i~ ecC'k, madde~i p<: kme;, ,.c 3 bin kilo ekmrk göndc~·il. - 9 Ke tane pazarı cami avlusunda 7 u4 numaralı mahzen 200 00 ns ılirm:r~nda çalışmak ısl<'dıgıııı bıl - mmtakalarma g t~cl\te ol.ın. 650 fe- ıle b .r <'ok gıxeeck es~ a Vl'. 28. p~r,,, miştil'. 1\lıırdin okullan talcbclerının 110 nevcli köyü mevkiinde z:> dönüm bağ 281 oo 
:Jll. lak<>b:eclc de bufl'ftn Ka\·scırıden gcc.: bıık:r tebernıntı kabul eclılmıstır. nrclmllarmıı <kvam dınekte bulun- 1 • • • ,. '> ? • • ~ 

t Sayın doktor Kızıla~ ın ikind S"V- nıis, i tsıc:\onda teıinvileri. pansıman- t"partnnın kazıı ve nah!~ elerindek: ,1:lklnrı bu vilfıyd merkezi okulları~ _l 11 Bırınrı Kordon Hnhkhnııe altında _3 l };o. lu dukkan 300 00 
fRr_ ynrd!m hastahanesi operatörlüğli hırı \apılmıs, k<>ııdilerine sıcak yemek ~ebPrruat m'ktarma gelınce Şnrkı ian h;tiklfıl okulu talebelerinin <1i.in 12 Ha an Hoca mahalle ·i Yolbede·tanında 35 taj Xo. lu 220 00 
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verıl~ıştır. Doktor bu~lin uç asi tam \('rilmiı:ıtir. Karaagart.ı :rns. A.vvacıkta 640. ~g- v:ıpmış oldukları 70 lira teberruattmı dükkan 
ile Sıva-;a hareket etmiştir. R • ili Samsunlular ridPrde 1674, Keçılıorlu<la 250 !r·:ı ~nlasılmı tır. Yukanda yazılı emvalin bir :enelik icarları 6-1-9·10 tarihinden iti-

lAnkara, 7 (Telefonla) - Konyaya akmıye7 (Telefonla) _ Erbaa topltan!l'ılşktııf. bl}ukndan500b~!ktspa;t~ Ayıntapta para yardımı 2744'.7 l!- haren 17 gün müddetle açık artırma u ulü ile mü1.ayedeye konulmu,tur. 
re en ve ote.llere l t• ·ı f lAk L An ara. k para ıp n ır ası ' . . vnrmıış ve bir kısmı sevk edılmıc; l . . . . . . .. ·ıı !Ak ,. ıedel h . .Y!r eş ı;ı en : a e k lay kurumu bir mektup göndererl' muallimleri d<' t!lahhütlerinden baş- '~~ n • _ _ • .

1 1970., 

1 

halelerı 22-1.940 tarıhınde pazartesı gunü saat on dortte mı i em a mu-
er, '1gün mılh komıte erkanı tn- ızı k 1 h· ika . . . t,ulunan 206<> parca eş\ a ı e - - d" 1. w. d 

1 
• • b d ll . . . d ·ü 

rafından zi. t d"l . k d"l . zelzele felaketine maruz .a an c1 ka avrıca 300 !ıra vermışlerdır. k'l .· , k toplanmı~tır ur ügun e yapı acaktır. Talıplerm muhammen e e erı üzerın en J z-~ nre e ı mış, en ı erme I d 1 d 1 ,,.1 l\'lP Sam _ T k. d ~ 1 k d t b ı o j nece · d . . i kürd ·ııı 
rtaknl '\"e sigara ikram olunmuştur. vapılan yar ım ar 0 a. · · 1. e ır ~gc_ a mer <'Z ~ par~. e er- Safran bolunun tc.'berruatı 8600 li- e yedı buçuk depozıto akçası yatırarak yevm mez a mı 

Çamaşır. elbise vesairede verilmiş mık un ve kazaları halkına şükran arını runtı 7290 1ıraya eşya teberruab dn radır. Bu kazamız ikinci parti olarak emlak miidürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan 
~i yardımdn bulunulmuştur. f bildirmiştir. 38~5l'"pawrdçn tırb• • t • kA d'" k ıfo 3 bin parça eıwa göndermişt:r, olunur. 6 20 52 

c~ ı.1zıg a € errua ) e unu ıın a . 'r d •k z tcbt>rruatı 3"00 
şam 50~6 ya \'armıı: bulunuyordu. ı ozsrn ~n meı e · o) } E h • 

Dif,er taraftan Elazığdan evvelce 'ira, Bognzhyan kazaı::ının ıse ?OO Zffiir lDTa.Zl Sariye astaOe')l 
gönderilmi~ bulunan 519 parça e"lya- 'iraflır. ~un1~rın dısmda olarak "ı oz-- Fin harbi Rus 
dan maada yenidrn toplanmış olan ,,.rıd~an A•mrlıy~.lrndnr 240~ par~a :ş- başhekinıii_<Yinrlen: 

K l' b rzahında <.li.in aksa-n:ı. 4851 parça eqvadan 2252 parçns1 da ya. ıle 15000 kılo bulp,ur.:e 59 l_ır:ı. !'it 
- lJaştarafı 1 inci sahifede - 1 ~ are ı e f ı· ·pt· kavcledilmişfr. Sı"vaı:.n ı::e"kedilmiştir. •!eğerinde kuru fasulye gonderılmış - Haıtanenin 1939 malt yılı nihayetine le.adar •evmi ihtiyacından R . 'dd tı· v k F' 1 . dogru topcu an 1) • • l .1 - • J 

nı v~ şı e ı sogu • 11 ere yaı- Kil tik d 'srrtan müfrezelerının H - Elilzığ kadııılaı·ı f PHiketzede kar - ti.... . v . , . . . . miktarı aşağıda yRzılı koyun eti ekailtmeie konmuıtur. Şartnamesi haı 
~hm etmektedir. Rucılar, sahillere ta- h ç MoJervi göHinün buz tabakası desler'ne yardım hususunda bu gil- Em·rdagda :qe .~445 lırn ıle hıı cok tane bat hekimliginde htır gün görülebilir. Ekıiltme 26/1/940 cuma sil llrı uz etmekte \"C Fodalisto tihkam. Uns;a d 1 . hUcumları püskürtülmü~- ne kadar sarf ettikleri mesaive ilave- o-h•e<'e'k es,·a V<· gıda maddesi teberr ı- .. . k 
anın bı)mbardıman etmektedir. Fin zeırn en t . d' 1 b tt . ·1 k .. atı kabul edilm;ı. bulıın•n·or Şarki kn nu aaat 11 de hastanede toplanan kom ıyon huzurunda yapılaca tır. tü en şım ı c e a anıy.e yapı rna u- , · • . - . • . • 1' ~~ düşmanı şiddetle püskürtmekte- 1i)oğu hududunda Rııate ile Suomo- zere evler"nde pnrça pııı-.:a yiin ör_ rnhisar Girec:rmdn ynrdı.m .. suretıvıe 1 Muvakkat lemınat olarak para veya para mukabilmdekı kıymet ı eY• 

İı 1 . . . salmi arasında muharebı>ler den.m mekted;r. Ve bu parça yiirıler örli!- tnın dPrec:ine kadar yetıştırı!en er - rak komiıyonca nlınannyacağından iateklilerin ihle ıünllnden enel 
c sınkı, 7 

(Rndyo) - Rughn t ktedir Finler iki tank tahrip et- dükçe birleştirilmek sur('tıvle batta - ırkın tam dereden Alurca ve şarki Kn- teminatlarını İzmir malaandığına yatırmaları lazımdır. 
'111Uht€l f yerlerde 18 Sovyct ta. yn- e 7me b" t. k nlmışlardn· niye vücuda gc.'tir"lmektedir. rahisnr kazalarına nakli icin Gireson Tem>'r.atı M"ıktarı ~-e t dü .. Orillmfü~LJr. Onti şehrıne ba - mFs vet ır atnb"lgesı'nde F:nlaAnd!nı- d t b ı 000 ı "JA • • b d t db' · J b ~Aın \•aı .1 k S t t ·ın un u<:ran o • Konva a e errüat 6 , Anta - vı nvetı ıca e en e ırı a mıc: ve u M kk 

1 de • an u? u~ ovye ayyare~ · hlnr Son·d kıta\an tarafından ter- yada 10268, lzmirde 6!l7ö3 liraya mak atla taJll dereden ~arki Karahi- m•a at Kf 0 

"..altı ı, Fın pılotu tarafından ın - k d'I iı t k 9 ton 30 kamyon ve varmıştır. Den zlinin kabul ettiği te- sar ~·olunun daimi olnrak açık bulun- Cin11i Kuruı Kuruı 
llll .. elge nıecbuı· ed.lmiş, ikisi de duşu ·ı e .. hı.en •ktan·da-mt"'ıhı'nımat zaptet- b ı.A ] ] 442 1' d D l . a·ı . t" B d K • 9450 rooo ru rnbş'i.i mu ım mı aı l'rruııt ye l\UTIU ırn ır. e- duru ma ı temın e ı mış ır. un an oyun etı ., 

Son•t!trta'-''-'nreleri cenubt ve mPr- mişlerdir. Diğer bölgeler~e ~P:riye nizli diin de iki balya içitıde muhte- başka fölfık.cte uğrıvan köyler halkı _ 7 13 19 2ş 

Tutarı 

Kurut 
126000 

71 
k • ; ~ ,J-: • • • • t p tı faalivPti kavdedılmıştır. lif vivel'tık t's\ c;ı ıröndrrmİ!~tir. nın iasel<'rini ve iskanlarını temin için ezıFınhndıyadabütünı:.ehırvelrn-ı\e 0 c • · k 
snba\nrd~ fnaliy~t göstermiş sivıl Denizde sahil bataryalarınmız .. u- Diyarbakırcla 12873 lira toplmımıı:;- kiiylere memurlar gönderilmiştir. 
halkı hombardıman etmiştir' reli beri.ahında cıah'\ ~oyunda _dı~~- oo=------

Rız!!klı Fin müfrezeleri .grup!nr mnn iaşP kollarını tahı:_ıp eyle~ı~tır. Porfekz.zde F 
h 1. . D" h •nn n berraklıgı clolavısıvle ransa a ınde Sovyet nrazisinde ilerlemiş- un a\' 1 • • ~ • , • 
ler, Sovyet flsler'nden Kandalakşo - Sovyet tayy~rele.rı Fınl~~d ~ a:ıın 

Bodrum belediyesinden 
Elektrik tesisatı icin mteahhit 

• 
aranıyor n~n 110 kilometre şimalinde Fiynpı> mer~ez v~ ş malmcle faalı) et S!'Öil - s eylap 

koprl\~tinü berhava etmişlerdir. Bu ternmıler~ır .. Bazı mahaller bombar- •• 
urefl .. l\Iormansk demiryolu müna- dıman .Pd lmıı:.t r. Lizbon 7 (A.A.) _ PorU>kizde Ne şartlarla sulhu ka- Bodrum belediyeainin (31095) lira (80) kurut bedeli keıifli elek 

kalAtı artık tamnmiyle ve uzun :r.n - Mikklide kadın VE' çocukla~ ara~~r- son günle;· znrfında havalar bozul -ı b [ d b .
1
. ? trik teaiaatı kapalı zarf mu\!yle ve 45 gün müddetle münakaaaya ko-

man 4:in kesilmiştir. 1 d~ öli'ler vardJr. ~a nr a~ ır. n mu tur. ş·mendif~ı nakliyatı dur - U e e l lr nulmuştur. ihale 5/ ~ubat/940 tarihinde- pa:r:arteai sünü aaat 15 t• 
Sfo <lı'llme gelen mnIOmata göre. Fın n\·cı. tav~·arelerı "~ .dafı .b~!a~\:a- !l'uş ve hav!-1 münakalat~ d~ bn yüzden Roma 7 (A.A.) _ Pariste neşredı Bodrum belediye ~ncii.mE:ninde yapılacaktır. Zarflar ihale günü aaaf Ru~ arazi~lne gıren kızııkh Fin gô- lnn 5<'kız ıhıı:man ta\)aresı ~-uı:ı.u~ 1- ımkfın.ız hır hale gPlmıştır. lırnan ve 

1 
' • bi k -

nUllü eri, beşer onnr kişil'k kafile- milsltrdir. İki tavyare ~aha ducıtini.- havvanc:ı nıilhiın zaviat kavdedilmiş-ı en y~n re:smı r de leras):ona naza- 14 de kadar kabul edilir. Talipler t'roj.- ve ıartnamelerini 150 kuru' 
lerle 200 kilometre katetmişler, yol- mils~l' dl' bunların hen uz enkazı bu - tir: Dağlık mıntaknda bulunan kurL ranlh ]• r~n ak anıca~ aşabğıdlakıb~lartlkat~la bedel mukabilinde Bocirum belediyesinden alırlar. 7 11 15 52/6 
hırda Sovvet kuvvetlerine rastgeldik- lunamamı tır. 1 a·ı . . 1 a· l\r·· f 't b' su muza ere erme aş ıva ı ece ır M V D 
ı l ,J ** ar \'n ı ere ınmıs er ır. un erı ır 1 A 1 Çek · ı k M • L t } 
er 1 aman ag·açlat' arasına saklan - -· 1 k t'f D h . 1 - \'US urya, ·os ova va ve • • • enız evazım sa ına -o omo ı ur ne ı ne vuvnr anmış p 1 . t'klAl• · nu§lnrdır. GönOlliller, demiryoluna L•t içinde bulunan nteşçi ile ~akinist bo- 02onyaı~~ı_ıtlı ı .

1
u 1' k 

1 1 1 hnrınca köpr(iyü berhava etmek \e 1 vanya ğulmıışlardır. Ü -k il ~rhı ein.r ine akş aırının su h ma komisyonundan: 
attın muhtelif kısımlarını U"Urmnk y 1 T t k d 800 k' . m za ere t>rı ar cınc e aması. u " r..:r • • "'azırının anız a1?.e mm n nsın n ışı 3 Al I' . . b" l.zer-.~t~.vvetli dinamitler kullanmış- cıarıcıye JYj '11" kensiz kalmıştır. d h b km

1
a
1
n <'mpeQ:a ımzdın.ın ~ ır 1 - Tahm'n <dilen bedeli 91.542 lira olan 963.600 kilo ekmeia 

nr, ionuşte de Sovyet kuvvetleriyle tku l J • l • J b • a n aş a c ırmıyacagına aır Le - 23/2. Kanun/940 tarihine raatlıyan ıal 1 günü aaat 11 de kapalı ııı;arflt Çarpışmışlardır. nu Japon uenız erınue ır minnt verilmesi. 
llel · k" 7 (AA) · münakaııaaı )'ftpılacaktır. 

ord ı cıın ı · .- F"~Hindı)~a Kanns. 7 (A.A.) - Litvanya hn- ~acia 
w • u arı kumandanlıgının bır teblı - . . B U ·s söv\ecfüd b"r P lf / 2 - İlk teminatı 5827 lira 10 kuruş olup şartnameıi her gün Kaaım• 
~~~e göre Sovyetler dün Finlandira rıcıye nn~ı.rı . ~~sı~ ·a ··a ilhak ~- Tok,·o, 7 (Radyo) - japon deniz Q Y Q paşada bulunan komiayondan 458 kurut bedel mukabilinde almabilir. 
d

0
r1ezi ile l\tiolan J"eorvi arasında n~ıtu~ta 'ılnonunt. ,ıt~adn) L~ ·t\·nn\·alı- lerinde müthiş bir fırtına hüküm sür- ı 

on d l ş olması ne ıc<>sın e ı • ., ' Jk • f hf /b h • J • 3 - slcklilerin 2490 r.ayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim eder 
w ::nuş olnn l\luollan gölü uzunlu - 1 mı · l l d · h" b" isteği mektedir. Bugiln batan bir japon şile- l a e a zr uenzze 
~Unda ve Taipal mıntakasında K"r - ların P~lonyn 1 ar n~ . ı~ ~ t r siq binin mOrettebatındnn 120 kişi boğul- • d• d• cekleri kapalı tek\'f mektuplarını en geç belli aün ve aaatten bir ıaat 
. ede bulunan Fin mevzilerine hil _ kalmndır:ını beyan e mışt.r .. : ~· muş VP ı ,ı kişi krtulmuştur. zn ır ı evveline kadar komisyon baıkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
ıurn etmişlerdir. Bu taarruzlar eri bununla ber:ıber ecdad vadı~ar~ 0 8~ T · f b 7 12 17 22 47 /61 
Püskürtülmüştür g hiikOmet merkezine hPr hangı bır R~ı- l O "l şladı Roma, 7 (Radyo) - İtalya donan- --~---~--------..i...------------

Şark cephesi~e Suomusalm· de kasd yapıldığı tı:ı~dird: düs~~nlı~ hıs- ması için bugUn Tara~to tersanelerin- Cı ne 1 ürk Hr v ku umu şube 
Ranst istikametinde muharebe 

1 
·nk'- ~inin yeniden clogacagını so~lemış ve İstanbul, 7 (Telefonla) - Fatsada de Tarantım ve Spcçıyada da Luizi • L4 Q T • 

~~f etmektedir. Finler bu mınta~ada. demiştir ki: . tifo görillmüş \'e derhal tedbir alın - acı.ıa:ında iki tahtelbahir denize indirl- • d 
t ~~anın bir kaç zırhlı otomobilini - Polonya daima Lıtvanvanın knm mıştır. nııştır. sın en: 
ı:;~P ve bir tanesini iğt'nam etmiş- şusu kalacaktır ve bir çok Polonvalılar Kurumumuzun bu seneki kurban deri ve barsakları 25 birinci 
~ d r. Juntusranter de Finler d!.is - hu memlekPtte melce bulmuşlarr]ır. kanuıı ü3!l tarihinden itıbaren 15 ikinci kanun 940 tarihine kadar 20 
. ~n ~arafından terkedilmiş olan kfil Bu itibarla iki mf'mleket ıırasındaki ı • y •• M t 

JÜnt ı mı tarda. sıhhi malzeme i1e müstakb<.>l mii~asebetlerrl.e her. tür ii '~eti 'k 1 zmır un ensuca 1 gün müddetle açık nrtırmaya konulmuştur. Deriler için 250 barsaklar 
'akılsrantaya gıden yol üzerindv bt ihtilafııta mnnı olacak bır şekıl bul - için 50 lira teminatı muvakkata akçası yatırılacaktır. 

· a~ 11 tank 2 top 30 kamvon ve mak lazımdır. T. A ~ k h lk k f b .k Şartnamen görmek iı:tiyen alıcıların İzmir, İstanbul, Ueak, Ay· 
Jı~~ıktar cephaneyi almışla~dır. 1 Lih-anvac1n söylendiğ:ne ~öre. bıı • • L.İr <'fİnİn a ap•nr:ır Um""Ş a fl as ı dm, Denizli, Muğla, Söke, Nazilli, Karacasu ve Bozdoğan Türk hava 
nın n Sovy~t tayyareleri Finlfındiya Pol"nvnva karşı resmen alınmış bir Tarafından mevaim dolayiıiyle yeni çıkardıiı kumaılu kurumu şubeltrimi?.e müracaatları. ı 4 7 10 
Çok ınkerkezı ve şimali üzer'nde bir- vazi\·ettir. 
b 8 ınlar yaparak bazı şehirlC'ri • 
l}eO~badrdım!':ı etmi(.tlerdir. Mikkese Paris müzakereleri 
il· n e fkı!lı kadın ve çocuk olmak 
/e:e Yedi kişi ölmüştür Fin havn Paris, 7 (A.A.) - İtalyan matbu-

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR , afıf ~ataryaları dün ı o Sovvet tav- atının bnh l'ttiği Paris müzakereleri-

~ ııresı düşürmüşlerdir ~ • nin iJk qartları hakkında Hav:.s tar - Yeni yaptıracağınız elbireler için bu mamulatı tercih edin 
• Paris, 7 (Rndyo) _· Hc.'lsinki rnd- fmdan sorulan sualle~e c~,·al n sela-- , , 
t~sunuıı verdiği bir mesajda; Fin hal hiyl'tli Fransız mahfıllerı bu husu~ta •!S A T f Ş Y E R L E R J~ 

nı, vatnm müdafaaya koııan \ i! len- re mi bir tebligat vuku bulmuş oldu- :.: ,._-
~~~1 dö_ken .. orduya karşı halkın her ğunu tekzip ~tm!şlerdir. e:rinci kordonda 186 numarada 

t aylıgı gostermes'ni tavı:ıiye ettik_ --• ŞARK HA~J T A Ş 
"~~d·0~ra, Fin milletinin, ancak mah- Belçikada zelzele • • 
>1.· • u.u zaman mağlOp sayılabilece- . 
gını kaydetmiştir. Brüksel, 7 (Radyo) - Dün gece 1 1 
te~lel~~nki, 7 (A.A) - Finlandh-a ~at 23 de ~Ionş. h~\·a.lisinde şiddetli J QY"QTe SlnemaSl 1 Jp/1:1f"n .164(; 1 
z11iı · hır 7.i'lzcle hı l'dılmıştır. T - -

BUGÜN 
Kültürpark Sinemas ... n 1cl nuj:!".,~n !ki. ŞARKIN t'C ARAP DIYARINU\1 l'EGANE SES KRALl 

L F ılın Rırden c •4 s K 1 N G ô z y A Ş /,, A R 1 ve Y A Ş A-

l •• K u M AR B Az S~'Bô\fL"V"E"HaA'Bt:~ 
FUANSANT~ f\'AMDAR ARTISTIJERI 

V 1 V 1 A N :C R O M A N C E Ve 
PIERRE BLANCHAR 

AHLAKt, 1ÇT1!\IA1 BCY'CK FİLM 

-- Ş E N H AY D U D 2 
.. He. ecanlı bOvUk serg-Uzeşt filmi lilP 

AYRJCA: ıl/;,"f I'.() JLRXAI,, ve I'.E. 1KL1 M/[{/ 
SEAXSLAR: l\TZllARBAZ: 2,30 - 5,30 - 9 da ŞEN HAYDUD 

n 4 - 7,30 Cuınarte0i ve P zar 12,30 da ŞE. • HAUDl:Dla başlar 

A k u '"e Hicranlarla Dolu ş .. cıeyecan .., 

BEYAZ GÜL 
TÜRKÇE SÖZLÜ V E ARAPÇA ŞARKILI 
Avrıca EKLER JURNAi,, son dUnya hadisatı 

Oyun sa.atları: Her gün: 2 --4,30 - 7 ve 9,30 da Pazar günQ 
11,30 - 2 - 4,80 - 7 ve 9,30 da 

, ............................................ .. 
Kej ,sör: Raşıd R?za 

Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 
11 iKiNCi KA!o:U..V PERŞE.lfBE GECESi 

Tayyare Sinemasında 
iLK TEM..,/L 

Saçlarından Utan 
YAZAN: ,l/AHMUD YESAR/ 

YERLER XUMARALIDIR. BİLETLER SATILMAKT ADİR 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 

Beyaz pr.rdmıin çakır gözlü, giller yüzlü ytldızı 

GARY COOPER 
Bu sene yegane olarak göreceğiniz bUyilk filmi 

KOVBOY AŞKI\ 
~ .. .._. •.. ~~~;\~'!~~~~~~~~~~~·~·~·····~·~ 

SEANSLAR: 2 - 3,30 - 7,30 - 9,30 da .. 
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lı ~~e~h~ö r~D~~~~~ü~D~_o~H--aı_~_~ __ ~_u~_~_ü ___ f Felaket sahnesinden röportajlar 

iç sokakları en f e1aketzede1er / Raşid Riza ve tiür<..SALAR 

Bura .. , 
• 

şım 

Kemal Zeki Genç sınan 

aeniş bir m ydı 
her yer mey 

.ı. Fakat 
andır 

Belki de şu üstüne ha tığın1ız erpiçlerin altında canlı 

menfaatine arkadaşları 
O ZOM: 

Çuval 

konser lzmire geldiler 2..19 jil'a ve ~-

]' ft ı hl ç 11 k 
1 

• • ·ı.ı· < lızicle art '.stimir. Raşid Rızanın 216 uz Um tarıtn 
'" qn ,, 'r ıı u, · ' ısı gı ı "d . d k" . k. 1 1 "UO s · vı 

( eg l. • • 'k J 1 " • Knt ı ttre ın c ı atı at ar ar guru ııı, a ~ , anto , .. ·gas 
ı .una ar ra ucreJer ~ı- 1 1 E 1 • · 1 ı ı - 'l' "' ·k 1' ıı ,-a~a , f · ıe f ı: k t k d 1 . r~ eri: · a .rtıt ru ~adale un< ugıı . ., r aı . a. 

. e zmırc .ı c z r ' cı hal 1 ~h . . d r t ·ı k !J3 Ş. Remzi 
nıe 1ha i ıe ı:·r kon•cr verecektir. Zen· .. 'e ş 

1 
rı.mt'.'- e ~~' 1 cnı~ı verme 

• • UZ· ··e ı· m:s ır. n2 s. Erkin 
gin l.Jır progra"! haz rlanmıştır. Kon- 1 k 1 T · 84 :M ş k 
er eceleri de tespit edilmek üzere- nema ~~tl~" v~;'.;~~e~ v~~ıa:;:J\;ı;= M j. 

0

Ta:a~~o :lf. 
dir. ,ıırinin •Saç'arından Utah• eseri oy- 76 :iL H. Nazlı 

~ 0000 nenacaktır. lllüteakıbeıı cAlev•, cKar- 71 Ş. Rıza H. 

d • d ma karışık>, cKuyruklu Yıldız• ve 6..1 lt Beşikçi icra aıreSJil C diger eserlerin temsillerine geçilecek 52 j_. Kohen 

Yatmal<tadır bu meyanda Raşid Rıza cTaş Parçası> 77 Oztürk şir. 
ıslahat 111 oynıyacaklır. ---

Belediye meydanından a'ıl E zin-ı .!an i :rade ~diltnis. altınn s ğın•l-ı Doi,ru ö; ~~.ırdu. !kir.el katın ılı· ~an'atkiırlar, J\Ianisada çok büyük 
14

27 

veya cansız vatandaşlarımız 
c~nın •ok~kları dağ ııyordu. Şehri miştir. Eğer bu ynksa toprağın alt•.'l _,var krnarınd• açık renk mintanlı l.ıt!· lzmir icra ıialre etinde işleı n <Ü· alaka ıı!itmti ve Uç temsil vermek U- 399674 
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bılenle~ dıyorlar ki: da oyuklar \1lcuda geilrilm ş, çaldır-ık ı. b'raz altındıı çıplak bacak s:ıl'kı· ratle görülme"i için tedbirler ıılınmış- zere p:itmişler iken, altı temsil vere-
- 11.urası b;r geni-ı meyclanlıktı. lar kurulmu ·, orn~ara girilm.~tir. yuıd.ı. B rinin l.>aşıııııı y,ırı>ı da g'.i- tır. ll•r yıl icra tla:relerfıulek; dos ·ıı-lrek :lfaııisadan ayrılmışlardır. Bu 401096 

Altı yedi yol l u:aya v.~ ,._ Toplıınır- E<kitlen yüksekçe l.ı:r ev olduğu rünü; ordu. Anlilşılan çocuklar dıva- lara yeni numaralar konur ve l.ıu yuz. kuv,·etli. tanınmıs ve •evi imiş san'at· N'o. Fiat 
dı. Sol:akların iki tarnhıda munta- anlaşılan l.ıir binar•rt dörl e Uç!J kii· rın kenarında ·atıyorlardı. Ü t kat den birçok karışıklıklar vukua gelirdi. kar zümre<inin İzmirde de ayni alii. 
zam evler ve zengin dükkfınla,. var- milen yerlere •erllmi• bir cenhe•;n. olduğu gitıi bu ikinci katın ü•tüne Sahiplerinin yeni yıl için numaraları kayı göreceği ilpheslzdir. 
dı. Yalnız evlerin çogıı kerp"ç+i. Kı- deki bir odanın yalnız üstil uçınıı>· yıiklenmiş , dıvar kenarında yatan öğl'enmesi ayrı 1.Jir külfetti. Bu karı- ---*·---
remlt, Erzincana son on onbeş sene tur. Bu odanın pcncereler'nde till ık; çocuğu pek gafil avlamıştı. şıklığa mani olmak için l.ıu •eneden K k 
•çir.de yapılan yeni binalaıl:ı g:rnıı,. perdeleri halli duruyor: konsul yana Zavallı yavrulardan birinin kaf:ı itibaı·en dosyalara yeni numara kon· JZ açırma 
t 'r . yatmış. Karpuz li\mbalann camJgrı \hsı parça parça olmuştu. Omuz ba- maması ve muameleleri bitinceye kn - •• M • • 

7 
8 
9 

10 
11 

1 N C 1 R: Bir •okağa dalıyoruz. Duranın es- tuzla buz olmuş, sapı eğıllp ya•sılaş şınc\an akan kanlar da, yatak ç:ır - dar rlosyaların eski numaralar altın- Olum le netıcelendı 
k!den sokak olduğu •un~an bellidir: mı•tır. ŞRfının üzerinde, kıpkırmızı leke ha- daB~ut~lması ~ararlaştırılmıötır. . Kemalpaşa kaza ıııın Sinek köyün- Çuval 
İ ki tarafta yıkılan hhalann rnkazı Yıkılan cephenin te•kil ettiği ttlm !inde duruyordu; Bayan Hafize dört ır '~ ıkln.cı ıcra memurlukları J al- de kör muhtarı B. Alinin oğlu Musta-
bu istikamette l.ıirikintı ha linrled r. •ei{in O ilinde ih'ivat bir kadın, ıt~z- beş günden beri bu hail se:,.rcdirordu. nız ha~ı. vı.~a~:et ve kazalar_ ala_cakla- fa, ayni köyden bir kızı zorla kaçırır. 460 j. Taranto mııh. 9 50 
Köır.Q•leşm!• takozlarıı ü,tnne l.ıa. !erini bu harabeye d km , öv:~ce , - Bu cocukl:ır neyindi senin Ha- r~ıı, uçu'lc•ı ıcra ".'~"?urlıııcu ızmıre ken 14 ya•ında Kemal adında bir ço- 100 ~I. H. Nazlı 8 50 
sa bala ,vUrUyoruz. Eııkn.~ ıırn•mrln hnreket. iz duruyordu. Yn\'n~ rava~ flze hanım? nıt ala~akl.arın t~h-.lı ıle me•~ııl ola- cuk, av tüfeğini ateş ederek J\Iustafa. ----
durnn inek, koyun, kuzu ölOler; gö- ı•nrınn yaklııştı Beni g:;rünce ken- - TorUııcuklarııtıdı. ik:•i de er - c

0

ak, dvr<lu~cU ıc:n meT~rl•ıg-01 da yı öldilrmüştür. Suçlu tutulmuş, hadi- ~60 
ze carpı ·or. Anlaşılan e\"'er n nlt di!iğinrlen !nlrmiye bn 1adı: kek ... ;\fel.;,ebe giderlerdi. }aln•z hn~ıneye aıt nlac.ıkıarı takıp •e tahkikatına milddeiumumilikçe el 180056 
katlarınc1ak!"ahırlar<layd•lnı· rıtmUş - Alh nüfus ... d'lc kııla,·.. altı - Aıınllcri, Labalnrı? eueceklerdır. konmuştur. 
veya !onı·ada öldUr!llm!l kopek le•- can 1 ••. Bir ben, bir de en küçük l·ı- - Onlar bu odanuı ntkasındaki O· ** 

Yekun. 
Eski yekun. 

185616 U. yekOn. 
!eri görtılüyor. Çünkü sa;{ kalan k<:i- runum kuttulabildlk. ötekiler şu gör dada yatarlardı. ÖlU nlacnklnr, da- - ---- "*o 
pekler, zelzeleden sonra ac kaimi' dUğUm toprnklan'l nltıntlad.r. ha onlnrn da cenaze! rini çıkarama- Pazar maçları Grı"p var 
\'e ce•etl.erf> hUcum etmi,lerd:r. Sağ - naha çıkııramn'1•n•7. mı? clık /\it aki k 0 tta na bir ahretlil<le. 

500 kilo 
Zeytinyağı 

36 

kalan tavuklar esiniyor, )'i~·erek bir - • e mUmkün? Ben kene\! bası· Kemahtan gelıııi' bir llıi•nfir Yarlı. V. kt ['l ["k • .,.. db l 
.tane• bulamadıkları için harabeden ma ne ynptıh'lirim k" hurnda dil • - Peki teyze !en hasıl kurtulabil- e me ep l er r l ~ e ir er alınıyor 2

0 ton K. D. 
harabeye koşuyorlar. ğilnüp durmnkbn f'D\'Ti?.. din? Diln akşnm fudbol lik heyeti içtima Grip hastalığı ,el.ıcbiyle sıhhat ve 7~~~ ~İoSyu:Pa:::C 

Fak,ftl kRr"alar hl• 0 taraflı ele- - E'· .rnr ım edilmivl'r mu? I'erin de~·n i in! çeki: . tm!ş ,., !Rzaı· günü ynııılacak nıUs:ı- • t' • t ··d·· ıa·u u " ~ , • , 
1 

k 
1 

. . • ıç ımaı muavene mu ur g n n em - 375 B pamuk 

Z AH 1 RE: 

47 
59 

Ji;lld'r. !'!ıtrU sUrU uçıl\'orlar· a '·ta A\·uçlarının nv >ırı ıı:''ke cr\'irdi. - }"ut1ulnıa?. olaydım, ı\edı, kıır- ıa B a.rın 'akemlerıııı ktıralraşlırmış. riyle tramvavlıırın ön kapuları ka- ' · 
ka'an Pö~nt ve kavak al(açİnrı !ize· lmk5n<ız!ığı ifnct eder h'r ~ele: tulmnz o} ydım dn buru glirmOı·ev- 1 ır .• _ıu,alıak:ı_lnr_ saat 11 d ve Altny- palı tutulmağa başlanmıştır. Sinema - - "-----"--"-"" 
r ;nde 0 uğıırmz sesleri~·le ötüyor , _ ~'m ~ime r~·<lım et~;l!, evli\.- dm. evladlnrımdan sonraya ka'mı - Demır~pı r !kıncı takımlarının kaı·•ı. ve tiyatrolarla, halkın kalabalık l.ıulun Zabıtada 
mat~m levhaları ç;zlyorlar. dn-ı. k·m k'me yardım etsın d•dı, rn~d• ı. . 'a:;ıın.sı_yle lı~slı'· ce~tır. R·ı oyun;ı B. dui'u kahvehanelerde de hastnlıi[ın 

8 25 
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10 
11 75 
14 50 

9 50 
il 50 

88 

6 75 
15 50 
45 
88 25 

B d l 
• • imd t kun-etıe~· gelecek d'yorlar, on Sonra hayat mfıclzesıııl, gar t kı- ı. ·.!ılın. 1 ız:ınova :<lare eılecektır. hula•ıcı bı"r şeki' alm••ının o"nilne B d 

u o aşhgımız ''erler hali\ ndn - !arı bekl"ı,·or•" sn anlnttı: İk 1 1 1 la , f i . t , ~ acağın an yarala>nıf k 11 t t ( 1 1 1 ı ıcı a nrı r ma~ını ''. r nrı n - geçmek için sıhhi tedbirler alınacak_ Bucnc\a Yardan sokag"ında ~lehmed 
ma. ı ; ~ranmamış ır . ze ze en n ns •an Hnf ze bizitı'le l<onıı• vnr , - İnekler aksamdan beri böı:iltüp kımların mUsal.ıakaları takıp edecek- tıı·. 
~~ş ncı gUnUnde_n bahscdıyorur:ı). b~l fnknt gözler;'lin evinden n,ıramı. duruyorlnıdı. Ben alt katti\ yatarım. tir. ** oğlu Arif, Arıf oğlu Hüseyini çakı ile 
kı de sl~dl .nstilne ha•ı~ geçtogımız ,·ordu: Rir bakı,erc.ı·inı dedim. baknvı'11, ot. S at rn de Ücok _ Ateşspor. Hakenı - bacağından yaralamış, tutulmuştur. 
şu kerpıç!erın altında bırkaç ntaıı- _ Görmüyor musunuz, di. e sor - !arı saııınni l'ı ,. rdı nmma b'r tarın Ferid Simsaroğlıı. Terfi aKdııılan dövmüş 
d n~ırn canlı ve:ra can.ı7. ,·ucurlu var- 1 seslerini kesmiy0rlardı. Ahırdan çık- s t • ı Alt D · K d P dır Bu an ü il bl a < u. ap ı,, re av - emırspor. Ha- P.•ket postahane•i dahili •efi Bay emer e azarycrinde :Mustafa oğ-

-, nu '' n nce r rperm• Biz dP o t.:ırafa c\ö~<Hl1<. J;r k.:ıth tım. K1'·nmet 11\·ludıın g~çer n ol· k f f k l " ' lıı S l" Akt l . d vecıı lyor, ayaklarımızı vere dah:ı . k ,_ h . b k d k · 
1 

• 
1 

em u• a 11 en " · S•ilerınan Sırrı Karal<opan bir derecP Ö a ım , ıı_n, sıra rnese esın en 
dlk k•tle basıyor. lldcta: ağırlık yap. evın yı I• cen e~ın. q ıyor u , dıı. ('aı ı.mı.dışa~ı .• a mısım, hıçb r )'e- ,fclilcplrr: terfi ettirilerek maası 35 liraya iblilg mer ~ızı--~-~vıye ve hemşiresi Hayri. 
ml ıı" ak için bu yerleri uçarak dola. - "'p,.;, ~i ·p- •or~ulc; , r mc1e hıçhı• ı;e\c.k vok. Amma ~e- rur.mrtc i ıı;ünü r1e AL:ıhcak sa _ olunmuş'ur. • yey! dovdugunden yakalanmıştır. 
mak ist' Kadın kor\"v0muz0 "ahud a - dim \"a kurtulma? olaytlım, a 'I beı ı~tl rn•ktcpliler likine cle,·nm e 1ile- Hıı·s••Zı.ı.-

ıyoruz. ı · u il b" ... d lfld kl b' ' ~ kasız ıgımızı y z m.e vuran •r SP~·ı ··ıeyuım e · cı qrıma ırşcr O•- rck•ir F'k,Hüt<' gJre b.ı hnfta şu mek hakem Mustnfa. Necati. .. . . Kem. erde Hamam sokag·ında Recep 
B'l- Y•"~e kar.ımıza Ank11radan ıe ·. mıv v-'ı. k ı 5 1 

E fıı ., ta ı rı nr ıln•ac 1<tır: Saat l d zıreat mektebi, kn tür lı- kızı\ asfiye, Hüseyin oğlu Ali Rızanın 
rz cana Irada!" beraber gltt'ii'im;7. _ ı·a,·rulRr•mı, •o-''. '"ll"rıılarımı Elı'. "' ı·elli nıım•z b•zı"".fn bı"r ucu- " ıh d "k" · ı· t · l" · 1 H k ! ! ·ı H kk G" 1 .. u " • ,- " , , .-aat ~ e ı ıncı ıse, ecım ısesı ses .. a en: smaı a ı ur. 12,5 irasını çaldığından tutulr.ıu•tur. 

avuı<at Asım cık•ı. Vold ırirl•rken görP.'Cvor mu ıııtı.nz? KnParını b•ş- nu arııd; sonra gl!zlerini buldu. B - • 
an,. e•lnln sağ old >~unu kendi~'~e hir 1 . . • =<ıo Flıı·sızlığa teşebbüs 

1 lnrını, ı ~cak arın 1 gcirrnüyor ıııu ı · •ını önüne e!!di. Sarkan kola, lıaca- ı 'd T b •• ı Ç kk yara ı haber vermişti. Fakat onu lk- · · • ora apuda Anafarlalar cadde -
na etmek mflmkiln olmuvordu; ve nu!:? ğa, dall;ıl•n kafa tasına bir k rre da- zmır e e erru er sinde sabıkalı Şaban oğlu Hütıeyin ve 
a• I btı haberi alchktnn •o~ra ağla_ BUtlln <H;<katimiz" R:ıYan Tcfize ha baktı. Oracıll;ll cömeliverd!. Tevfik, ~ıevlild oğlu ~rustafanın para-
mıya bıı,ıamı.tı. Korklyle sorduk: nin diktiği ııol<tada tel< i! ~'tik Kemal '?:e\,: Genoacmon 

1
. • • sını çıılmağa teşebbüs ettiklerinden 

- Ne haber? 78 bin ırag:. geçmışfır yakalanmışlardır. 
- Hıımdolsun •ağmış. dedi, fakat Lira Kr.lh.bi ·~.an ve Hasan ıo Bıçak taşımak 

ail:ır yatalıymı~; ırnllba 1Jk trenle ıa. ,... . A 1 GüııırUk rnmisyoncu!arı 159 Bucada Zafer caddes •.. Je Arif Bııt-
latyaya gl!ndermişler. Gidip orada a- FELAKET KARŞISIND Dünkü yekun 69753 77 Kazım Tanerın paçakı.arı 10 20 lı, Pcştcmalcılör başında seyyar elbi-
nyacak'm. Bolu lokantası sahibi Meh- Kebabcı Giritli Hasan 5 1 seci Şükrü, ikiçeşmelik caddesinde 

_ Si~ln ev ne halde? Kı.ırt~lan yetmişlik bir ihtiyara med Bolu 50 j 1.caret orlası memurları 53 40 Remzi ve Cezminin üzerlerinde birer 
Yalnız •mnem ıreee evde dej!'Jm;~. Sormuşlar: c - E\'inden varmı kaybolan?• Sıiavı Güroğlu 10 C. H. P. Hatuniye ocağının bıçak bulunmuş, zabıtaca mUı;adere °" 
eczacı ~efik beylerde misafirmi•. Ev Gül"IÜŞ acı acı, ve soranlara ~1Ustahkem mevki mensup. ı t~pladığı, ikinci defa. 1 dilmiştir. 
yıkılmış, tavandaki topral< snnemin Dem·,; c _Benim k~~bım bütün Erzincan.• !arı 22·18 76 1 ('. H. P. Karantiı:a ocağının Tahta parça$İyle yaralamak 
O.tüne çl!kmilş, ba<ı açıkta kal mı.; Ahmed Bahri 25 ikinci ~efaki teslimi 12 05' Kestelli caddesinde Hasan oğlu Ah· 
bağırmış, gelenler çekip çıkarmışlar * Tayyare alayı makineli tüfek Beden terbiy si izmir bölgesi med, alacak nıeseleslndeıı Hüseyin oğ. 
yarası da karnındavmı•. Büturı E z'ncandır kaybolnn evet; erleri. 13 kupa maçından 79 lu Mustafayı tahta parçasiyle omu -

_ l yi olur in$allah.. Riltiin l.ıir ü'kedir bu hissi dııyan. İbrahim Paruğ ıo C. II. P. Pazaryeri ocağıııın zundan yaralamıştır. 
Yer Yer kazma :ımeliye•ine te•o _ Ruhları bunaıtnn ayni büyük dert, C. H. P. Gaziler ocağının top- topladığı 33 15 Taşla ya·ralamak 

dOf ediyoruz. Kadın. erkek. çoluk Kardeş ölümiıdllr kipleri oyan. ladığı 208 05 Sahili sıhhiye memurları 17 Eşref paşada Hacı Ali caddesinde 
çocuk calısıyorlar. Bir kısmının elin· * C. H. P. Ballıkuyu ocağının top- Bay Halim Şakir GO Hüseyi noğlu Mehmed ve kardeşi 
de kazma kürek var: fakat çoii:u hun ı ladığı 5 25 Gümrük muhafaza ala), mer- Mu,tafa, ag-ıE kavnası yüzü-~en Os-

- B"zi ayıramnz tufan, ze zele; F k l.ı ı " 1MI lan da bulamam1<. Elleriyle çnlı~ı. ırı~.cı Hasan Umul 50 ez "<ı ay \'e memur arı 232 30 man oğlu Salihi taşla batından yarala.-
Bıi•fınOz, on kiz mil,·on tek gibi. c H p G ·ı ğ "k' r II P P · • yor. K~ssekleri kalclınp bir yaııa ko- , '" · · azı er oca ıııın ı ııı- · · · azaryerı ocagının dıklarından tutulmu~ardır. 

yuyor, altından çıkabildiği e ) ııyı Felfıket günümle verip elele ci defaki teslimi 8 50 topladığı 48 55 Denize düşmüş 
bir yana yığıyor. Hep boyle çarpıınz, bir yürek gibi. Belediye otobüs idaresi Zafer okulu öğrencileri 1 60 IIalkapınarda Paralıköprüden ge, 

Zelz-P.le ernasında iki kapının ynn * mensupları 92 05 Balıkesir Esnnfının maktu çen Rüstem oğlu llyas adında bir a. 
yana gt!lerek te•kil ettig-i sıg"ınaklar. k 1 b Uk 1 d Cumaovası milli yardım komi- makbuz mukabili, ianesi olup mele milvazenesini kaubederek •aya ' Ç"il<ilntU ne acar ily· o •a a , , tası tarafından 46 05 reisleri Ali reis eliyle 200 düşmüş, boğulmak üzere iken kurtarıl. 

Azmimiz, önünrle asla irkilmez. Şevıııla acentaM usta ve İŞ· Ülkü ilk okulu öğrenciler! 22 20 mıştır. 
Deniz/ide Soğuk/ar Ac:zlik yazmıyor bizim yasada; çileri 19 Zafer okulu öğrencileri 3 57 Zehirlenmiıler 

Denidl, (Hususi) _ Dün gece De- B&şımız her zaman diktir eğilmez. Cumnovası C. H. P. nahiye C. H. P. Değirm.endere ocağı Kemernltında Şamlı sokağında 6l 
11zl!ye 16 santim kalınlığında kar AHSEN GÜRTl.V idare heyetinin topladığı 22 50 tarafından 61 64 numaralı evd• kasap Aziz ve Bn. İkba\ 
rağmı ve bü gece hararôt derece•i sı- fjl K~rataş 2G4 No. lu fırın iş- Traçça ve Yenikö)· okul öğren- vaktıkları köm!irden ıeh'rlenmlşlerse 
'ınn altınd'\ 6 ya kadar düşmüştür. cileri 7 50 cileri 18 36 de hastahane;'e kaldır;lmış ve hayat. 
3uırtın ııolfuk ve don ayni derecededir Y•ni Sükran kahvehanesi sa- -Devamı 4 üncü sahifede - lan kıırtnrılnıı•tır. 
liiiiılı....:ı-.;;.;_._.~~----ıiıillıiı.--.:::aa:.ı.--....._~ıiıiiiım:-~·liııır!:!~~.-..·..-----.... ----~------------iııııİİİİıİıİıiİİİıiliiiıiil ... .._ .......... 

itirazınız var•a sebeplerini açıkça size şimdi bir zatı göndereceğim. O Sa'd kızdı: de ondan sonra ne ister:en yap!. Baş. 
söyle. llu suretle maksad tenvir etmiş zatı da mutlaka kazanmağa çalışınız. - Sen yalan söylüyorsun. Zaten va- kalarının sözü ile hareket etmek; se-
ve iyice an::ış:ılım. O takdirde bütün halk arkamzdadır. ziyetin de şüpheli .. Ne onları tehdid nfn gibi bir zata yakışır mı?. 

Bu sözler; Es~"t!dln hoşuna gitti.. Allahaısmarladık !. ettin, ne de başkalarını gordiln? Sa'd itiraz etmedi ve oturdu, MUna-
Esad doğrti söylüyordu. Hemen harbe- Yeni Müslüman, arkadaşlarını ter- Diye bağırdı ve hemen harbeyi ka- kaşalı; fakat ciddi bir mübııhase geç-
sini toprağa saplıyarak: kedcrek çekilip gitti. Yolda şöyle bir pınca fırladı. ti, biraz sonra Sa'd davasını kaybet -

M. A h 
- Söı·](ı gelin de konuşalım! karar vermişti. Arkadaşı milsterihane bir nefes al- miş ve İeliimiyete dahil olmuş bulunu-

Y AZAN: • y an.- Dedi. Toprak üzerınde üç kişi kar- - s:mdi Sa' de giderek kendisine nııştı. Zaten asıl maksad da, Sa'dın : yordu. 
şı karşıya oturdular. Mus'ab bir ayeti- )iüslüman olduğumu ~öylerscm fena F.•nd ve arkadaşının yanına gitmesi - Beni affediniz, kusur eylemlfim .. 

-93- _Ah -dedi- şu gelen zat da l\IUslO· kt?rime okudu ve bunıı milteakıp hlll- yapmı" olurum, kendisinden bunu giz idi. Çünkü Sa'dın; onlarla görüşünce Ben de, kabilem de bundan sonra si-
Bu 7at, Evs kabile<in!n bUyük bir man olsa... miyetin i•tlnad ettiği esasları izah et- lemeliyim. fikrini rleğişt"reccğini ve belki de is- zinle beraberiz ... 

1 mını kumanda ve emri altında bu· - Fa)·da•ı olur mu idi?.. ti. Biraz sonrn. Sa'drn yanında idi. Ar 'i\ıniyPte gir~ceğini muhakkak olarak Artık me•ele kalmamıştı . İslamlık; 
ındur,.rordu. Teyzezadesinin hane- - , !uhakkak ... Arka<ınd.ııı bir sa E•yerl ba~ını önüne ~l:miş Ye , U>· kııdaşıııa kendisini gôrünce çehresine bilin, lıı .• 'itekim. kendisi de ayni şe- yeni ve taze kuvvetler kazanmııtı .. 
inde deYam eden faaliyeti işidince r!l insan gelirdi. muştu. BUyük l•fr dikkatle bu a;eti ve dikkatle baktı. kil<le hliimiyet<> dahil olmuştu. Birkaç giln eonrn, Sa'd kendi kabi... 
idd~thıden köpürdü : Esycd; elinde harbe denilen silahı bu izahatı dinliyordu. Çehresinden - Sende l.ıir hal var. MOs'ab, Sa'd ve Esarlın yanlarına lesine bir emir verdi: 
- Nedir bu hal? .. Bir yabancı ada- olduğu ha~de yanlarına geldi Nazarla- anlaşılıyordu ki: - Hayır!.. vardığı rnkit, hitlcletin aıami rekoru- - Toplanınız!.. 

ıı haı•esin.e aldı ve halkı iğfale baş - rı istihza ·e istihfafla dol idi. İyi ol- Kaf.ısı bir rhlfcarlele içinde idi Y - Gizleme l.Jenden .. Ayrıldığında '"ltı bulmu tu. E•arlın karşısına dikil- Kabile reisinin ne söyliyeceği halö-
ıdılar Gidin kendisir.e sövleyln .. Ak- mıyan bir maksadla geldiği aşikardı. k{•1di nokt , nazarının çürük oıJ,1ğu- - Ne )"apac gım ?. Senin dediğin '1i.. Adeta burun buruna bir vaziyet - kat.en merakla bekleniyordu. Kalaba-
abam olmuaydı, aramızda teyzeza- Esadn bakarak }1lk~ek 5esle: nlı kııbul etmi~ti. Bir aralık başını böyle del!ilıl;k: söyle, netice ne oldn ?. le: lık mı knlabalık !... 
elik ~ibi çok yakın bir münasebet bu- - Ne o?. -dedi- bir sürO saf• ma· i\tUs'aba çevirdi: gibi: E;;adla · rkaada'!nı görerek leh- - Dikkat et! Avaifını denk nl! Sa'd kafile efradının karşısına d).. 
ınma~a idi kafasını uçururdum. sum insani başına toı:.!ayıp marifet - İ~lil.mirete duhul için ne gibi şe- did ettim. Fakat ortada l.ıir ş-:v var: Diye bağırdı. Esad mutedi!ane sor_ kildi: 
Buııu duyanlardnn E•yed namında mi ibraz ediyorsıınuz! Kudretiniz var. rait lazım~. Sen Esadı öldürmek ve iilılı..me. du: - Ey arkadaşlar .. 

ıaruf bir adam: derhal yerinden kalk- sa bizim eve gelin, bizi•nle göri!~Un 1 MUs'ab; l.ıu sualin cevaplarını izah mek istesen bile bu işi ba kaları yapa- - . •e •.•ar?. Diye bağırdı.. 
ve <: sadı arnmağa b~şl:ıdı. Yoksa böyle cahil, sersem insanlarla etti. Esyed kararını vermişti: cak?. - Ne olacak?. Kabil<'Y<' lkflik ırlr- - Ben kimim? . 
• ' ihayet onlara Beri Zafer •er t; g5rilşmel< bir hilner deği!rlir - Beni d aronızn alın!.. - :MeselA kimler? 'li. Dua et ki akrabarız ';e teyzezadem- Kabile dradı bir ağızdaıl b!lkrı~tt-

,·arında ra•tıre!d!. MO 'ab ile t'm- !çin 6y'" olsu" ··~ Eb•ı Yahya? Bu rn°rasim derhal ikmal edildi.. - Kimler olacak? Reni Hari~ .. Sı-~ <in. lar: 
,,. b• ı ra<la halkla görllş!l\"Or ardı ve ıı,z seninle mUnakaşac!nn çekindik mi E•yn·i ~'l•lüm n olmu~tu.. F<adı m!h~'11ah~ ile 1<ar.ıh,·nr••ın d' R•ı ,.r•c1• fi1•' 0 h •lire ıra~ı<tı • - Sen bizl'11 reisimiz, en b!lyUğll -
alk kerdilerini dik' tle dinli\•nrdu. ki böyle söylOyor•un?. hte v'ı kar,ın· - /1 beninı kab'lem. t·\tlmi)o'ete \'e •nm• kı•mı<1 ar .. A -+1k !';a'iflp nlnr - •hn°• 1

. 1\T!,;n hn koi!o~ ··~ır.,muz in•ansın!. 
~M . onu a-örUnce ı.Iils'abın kulağına dııyız. Sen ki bilgili, akıllı ve ileri ıre-jdah!l .kta serbe•ttir. Onl .·11 l:'.m- •nlUmA"' h">zuyoruz. Es•dı ölı.:are•• · .. ;,,• '1-Tolp •ö•·'· olo•r h•ı 01 • n;,.;. - Bana muhabh•tiniz \'M mı?. 
t'Jdı : len bir fahılyetaln .. Dinimi: hakkında SA mümanaat edeıniyecektir. Yaln:ı: ~iz, (!em!şler.. m:.Z hakkında sen de bir fikit pe)aa et - Devam edecek -

-..ısLAM TARI I--·--·
uhammed Hz. 



l )lŞ POL1I1/A1 
Ruzvelt'in nutlc 

R Birlesik Amerika Cumhurreiıi 
~zv~~t, ~vvelki gün ,öylediii ehem 

mıyet 1 hır nutuk ile kongrenin içti -
ma devresini actı Malumdur k ' 
1940 senesi cu .h . . r·· . . ' 
lacak olan ıe ?1 urreıı.dıı:ı ıçGın Y:'Pı,I· 

. çım seneıı ır. erçı u 
ıeçıın ·· Hatıl ı;;uc~de~e_ıi ç?ktan başlamı,tır. 
t k .. enılebılır ~, her dört ... nede 
7 ~rrur eden bu mücadele geçen ••"'
~ım~ ~ihayetlendiii günü~ ferda.mı 
kan 

1 
rı b..şlamı, bulunuyor. Am,,ri· 

-~ 
1 

ç Polifka., hakkında ıöylenen 
•oz ""den b · 'J ' B' . 'h 
1 • · • ırı ır-: ır aeçım nı ayf"t· 
enır nıha,·etl .. k' . . . .. d ~ enmez, ote ı aeQ m ıçtn 
'.."~"" ele ba,lar. Böyle olmakla be-
•• .,,.,. }DAn • , , d , , 
a. 1 • • "7"'WV ıt:neıı ıçtıma evre~ nın 

çı hrnaııyle, artık aeçim mücadelesi 
en araretl. b' fh . . 1 ı ır ıa asına gırmış bu ~ 
unl'Yor. Bu itibarladır ki Ruzv•lt 

ger..,k · 1 · ' ' k ıç po tıkayı ve gerek dış politi-
ayı Y~pdacak olan aec:ı~min ,ümul ve 

ma"!'aıy!e tefsir etmiıtir. Amer'ka 
c~~nurreiai bazı Avruoa memleketi~ 
rıno• dikt t" ... ·.. h n' • - h a "'ru .. ::gun ::::u. ur u şebepleri 
kı ıLa ederken, kendi dahili poı;ti. 
R aaı .. ıl haklı göstermek ialemi•tir. 

urtek t, diktatörlüklerin iktisadi ha
ya 1" i «fena yürüyüıten • doğduiiu 
nu "byledikten sonra fU aözleri ili
Ve ~miıtir: 

-· Amerı'kada biz ayni şartla" 
rnU

1 
Mletrretperver bir şekilcle halle 

ça ••ıy· ruz. s,, .. al h ~~"!-' emet~erver ,.olunll cum .. 
.;-r•~ıaını, i tidara geldiği günden-

rl meşgul eden •Vew de~ı. prog. 
ra""'ıoldufunu aöyt..-,,.,eğ~ lH.'tum yo1c 
t~r. ç T>6litik, dan d•a "oliı·k"v" ve
ç~.tıf'.~; Ru7 \"f:itin hu bahiıteJ<ı= söz]eri 
şoy\f! hiilaao. ,..,ıııe1>ilir: 

I t - Amel';l.a "wruT'a harhh,. fil" 
~ a~ .. k karnmak niye tin-le ~e&iHi·. 
k~:r hurreiai sarih olarak d~m't!ir 

d ';:: Al"'leı-jka gencı:~lni bir l·•,-rıı-
•r...,, Avru.,. 11. toprakların"- RÖ.,~,.r .. 
~ete PlUvaf•k1tt etmive-..-eklerini hil-
n•r~n A 'k 1 ,... meı-ı ,.. 1l11ıra hak veriyorunı. 
ral.at ki b" ) L' · h l mse ""iV P. Ll ı taaav~·u,.cfa 

b~ unml'l..,.,ıe , kimıfl' onlar:l~n böv\P 
il" ... ~ 1-b•• . ' fe~ use muvafakat etmele-rini 

ııt~1"1."tnJ~tir . 

R\'\7velt. Hraz daha at~-&-ırla do 
•un\.ar1 aövlüyo .. : 
• :- İli( APterik,. rei~lrum'hunı bt .. P 

•ttıfl\Jc b ğ) d - . 
t " · arın """ ıaknım9'.1'"''7l h 
~t" l'!tnıi,ti. Amer:~,.•·nn ";~diki rci 
aıcurnhu"'U d"' "V"; fikirtf .. ~it-

2 - D•rn<>k · · f · : · el - ~" "ının za eı-ı ,· çın yar-
'"'·'la bulu mak. 
R._zvelt Am~,..:k,.t·un h"'"""" iatir,.lr 

"ln>1';ec '" · .. ı k . e1t:ını ~ov •r ""'"- np k•...t"l" ıtt:ılr 
ııe . Avı-uoa h• ·bind"" Am,.·ll-a gp.m 
J'\Al'·ılnln han .. i tarafta oldnl:unu ;. 
:~~ederken d., o derece açıktır. Hat 
ha. "~zvelte göre Amer·kanın Avrtpa 
:•b! h~k~ındaki ali.kaaı ıemı:ıntiden 

ç k ılerıd ır. Eğer Anupada demok. 
•aı• ,,matlup oluna, demokraainin A
m~r·K., da yıtlnız bafına yaııyamıya. 
car;-ı.ı Cumhurrei&i aöylemittir4 Ruz
Ve ' hu noktayı hayli izah ettikten 
•onm. denı·,ıir ki: 

-_ .. ·yeni yıl ile, beşeriyetin tanıdığı 
~~ ljr\ hükumet sisteminin d<'mokrat 
0 a~ .. k sabit olacağı yeni bir devrenin 
açıl ."1t11nı dilerim r... .. 
d ı . -mek oluyor kı Ruzvelt Avrı"'a· 
... 1 .. d 1 k 
1 nıuca e eye artı ıarih vaziyet k rır·ı bulunuyor. Demokrat cephenin 

f.a;z<;.nmuını bekliyor. Bu arzuıunu 
1.l.1 ~ette harbe işt irake kadar il~ri 
~otı <memekle beraber, demokrat 
ti:\l\'etlere yardımdan çekinmiyecelt . 

af Ş':'.'~i bu noktada akla töyle bir •u 
t' .lıyor' Amokr,.t dAvleıı ... A • 

h~etikanın füi müdahaleı"n• ihtİyl\c 
1"''Hm. k N · ' lü ıyere azı A1manya11nı mağ 

d p ~d .. rlerse, İyi. Fakat ma<>)u"n e -
e~· d"'I ~ "~ ıtt. eri takdirde ve hatti. Nz.7İ 

Alıvanyasının demokraıivi mağlup 
etn,,,j ihtimalı· karşısında Amerika 
naııı bir h k h . 
1. 1' are et attı takıı:ı ed<'cek. 

1
'"1 · ~vrul)a deınokra•İıinin ve Ruz. 

'Y"e l~ ıf ade lİne göre ' bin netice A . 
rnerJlca d k . • . A. • en o raıı~• nın yıkılmaıına 
d"m"l'•ka razı olacak mı? Gerçi şim
d~ 1 bu. ancak akademik bir 0 u,.) • 
ır. 'le demokrat devletler Amerika. 

nın .~ili olarak harbe iştirakini :ıti -
Yor'1\r, ne Amerika harbe müdahale
yf 'ı azırdır. Ne de bugünkü tartlar 
a tı'tda böyle bir müdahaleye lüzum 
"arlır. Fakat lüzum hnaıl oluraa de
~olt~aıiyi kurtarmak için Ame'rika 
dar'l.fından yapılacak yardım ın hu. 

u'6ru2 oludğu Ruzveltin ifadeıinden 
•nh•ılmaktadır. Çünkü Amerika de
~olı:~at devl•tlerı'n zaferinin iıterken 
~~ .t&v~ hakkında pli.ton ik oempati 

~.of·•~mıt olmuyoı-. Kendi ıiyasi re .. 
!ırı.1'\ın ~ncck o uferle kaim olabile
~i!ne ınanıvor. Ruzelt tarafından 

ao, >:"nen nutkun ehemnıiyetli nokta. 
aı fıv~ur. Amerikanın f; ti olllrak har. 
be l1tı,..,lc etmiyeceği hakkı d ı • ·· 1 1 · n a.<ı lıJZ
~r~ ııe ınce; bunun J'\• n~ mukayyet 
~ d •~un~ artama ı.: için t 916 sPneain
b ;~' ıeçım yııı:ıılırken, Amerikanın 
d ıt~-aflı.ii'ı hakkında Vilıon tarafın. 
j1' ~er len t•min tın daha kuvvetli 

o ~•,~u unutulmamalıdır. 

. --- A. $. ESMER 

4lman mektepleri-
'-"'ndra, 8 (Radyo) _ Noye Fişe 

~a~tun_g ııdl\ İsviçre gazete i; Alman
tu'!!'-• ıerman ekalliyeti bulunıın bil . 
a ., memleketı:rde Alman mcktepl~ri 
1 i · akta olc!uımnu. yalnız Bel~ikada 
t llekten açtık~arı.?ı ve dahıı 25 mek 
~ açm:fiiı dilşun<luklerinl yazıyor. 

(A::-IADÇJL,U) 

Ame:rikada Kreınlin arayında top Sivil tayyarecilik 

/anan ·as rneclis 
Vaşington, 8 (A.A) - Sivil tay· 

yare bilro'u kongreye vermiş olduğu 
'en<>lik ilk raporunda 1940 senesi 
A~ustos ayı nihayetinde sivil posta
lar miktarıııın 40000 e baliğ olacağı 
ııı tahmin ve Amerik:ıdak' tayyare 

St l • F • l" d • h k "f · ·ıkb h f ı ·k limanlarının 'nkişafını temin etmek a zn, zn an zga are a znzn l a ara a l için 125 milyon dolar tahsis edilme-

d .1 . . . . d 
1 

.k . . k b / . . • sini talep etmekredir. Raporda, geçen e l mesznz zstemzşse e l rznz a u ettzrememzştzr se.neye naz:u:an ı-:oıcu nakliyatın;n 
y:ızde 12,5 nısbetınde artını~ oldugu 

~foskova, 8 (Radyo) - Bugün 
Kremlin ~P.rayında StaJ:nin riya,etiıı. 
de bir askeri mec Ji, toplanmıştır. 

FinJB.ndiya seferitıin me,·zuuLahis 
olduğu bu mecliste; Stalin, herşey !ıa 
zırlandıJ,.tan sonra umumi taarnıza 
geçilmesi n harekatın 'lk bahara tı-

lik edilmesi fikrini ortaya atmış ve 
bu fikre, mare~al Voroşiloila harici
ye komiseri Molotof istirak eylem[ş. 
lerd r. Fakat Zadanof. umumi taar. 
ruzun derhul başlaması Ye bu seferL1 
bir an en·e! inkişaf etme'i lüzumun. 
da ısrar eylemiş ve bazı zevat da lıu 

fikri tasvip eyledikten sonra, evveıa 
Rus hava kuvvdlerinin umumi ta::r
ruza gecerek, bütün Fin şeh'r ve ka
'abıtlar,nı bombardıman etmeleri k:ı
rarlaştırılmış, l'ızımgelenlere oııa )!'5 
re emirler verilmiştir. 

ks.ydrd'lmektedir. !'>akliyattaki lıu 
tezayüd yalnı1 mevcud bir çok tay. 
\'are limanlarının tevsiini deii;M yeni 
~ir tPkı:n tayyare limanları ihd~sını 
wruri kılm~ktnrlır. Bu limanlar ay
n: zanıanda milli müdafaaya hizmet 
edecektir. 

ôıneti Roma gazeteleri ahü 
.. 

ıner 

D~nya :ıın 
vüc:.ıde 

en büyük 
g~tirmeğe 

do:ıao masını 
karar verdi 

Vaşington, 8 (Radyo) - Ameril,:,, büyük donanmasını vücuda getirme
hilkıimeti. Alaokada yuµıalcak ola~ 

1 

ğe karar verdiği ve bunun için geniş 
deniz ü:ıleri i~in 12 m'lron dolar ". tertibat aldııtı •<iyleniyor. 
yırmıştır. Amer"kunın, dünyanın en 

yardım 
Danimar'< ,.., , ı~veç ve Norveçten gö. 

Ven edik mülakatı etraf znda uzun 
mütalealar serdediyor/ar 

Roına. 8 (R2dyo) - Gazeteler, Romanya karşmndaki vaziyeti. 
~!acar \'e İtalyan hariciye nazırları • Gazeteler, komünizmin Avrupaya 
nın müzakerelerinden bahsedeıken vayılnıasına mani olmak için İtalya ve 
La~lıcıı meseleleri şu suretle tasnif ey. ~Iacaristanın müşteceken hareket e-
lemekte,Lrler: 1 ki · - B Ik ı h b' · 

1 _ Almr.ıı . So\·yet ittihadının a- c ece erını, a an ara ar ın sıra-
ki:ıleri yetine de myedaıı vermiyeceklerini ya. 

2 _:_ Son·etlerin Karpatlara yerleş- zarak Macaristanııı, Romanya ve Yu-
- · go,Ja\'yadaki haklarıııın harben değil, 

mesı. 

3 _ Rir harp karşısında Tuna ve 'adece hakka dayaııılarak ileride alın-
Bulkanların vaziyeti, ması ınünıkün olacağıııı kaydediyor -

4 - ~lacuristanın, Yugoslavya ve lar. 

1 1 
1 

/Jüşündüklerim 

Bitaraflar 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Harp başlıyalıdanberi , «Bı'taraf • 
sayılan ve geçinenlere dikkatle ba
kıyorum .. Bana öyle geliyor ki, ma • 
hallelerindeki yangına kulaklannı 
kapayan bu konu komfular, tabanla
rını dikerek, sırtların, rahat döıek • 
lere bırakarak ilelebed uzanıp ya -
tamıyacaklar., Ruaya da bita~afh, 
Finlandiya da .• Fakat bugün ırölt.r 
d iyarında, buz ve kar ortaımda Qı .. 
ıan gövdelerinin kanlı yıiınları ka· 
rulmaktadır. Soğuk aoğuk esen ıu.ı.ı 
rüzgarı, kutuplarda tepinmekte, la
kandinav milletlert"nin enıeleriı>i 1111'• 
maktadır. Onlar da çizmelerim ır~· 
mekte ve ıilahlannı temizlemektıtdir· 
ler. Çünkü mahallenin bir kıamınqld 
yangın, saçakları ıarmıf, tehlike faa. 
lalaşmıştı._ lleleb.,d bitaraflık! .. 

Fakat bu nasıl olur? .. Bir kaç.,. 
evvel bıışlıyan harp, rastgele tekitle· 
!enen bir Pyak topu g'bi, Avrupeıııın 
bu kısmınclan o kı•mına düsmekt..iit 
ve onun, seyrini takip etmek iml;Anı 
bile kalmamııtır. Harp, bir ateı civl 
halinde Garp cepheaine aaplıunp 
kalmış ol.aydı, belki Avrupa mltlat
leı· i iç"n «Bitaraflık> diye birle,. 
mevzuubahis olabilirdi. Fakat har
bin, denizlere açılıtı bile bitarafı en. 
ıeıinden yakalayıp harbe ıürükl$me• 
~e kafidir .. Bugün değilse yaruı. ,.a. 
rın deoğilae öbüı-gün .. 

Çünkü bu harp 1914 harbi ıletH
dir. Arl\laı ında, mahiyet ve hedef 
farkı vardır. Kaynamakta olan mu• 
azzam ve korkunç kazandan , lııütUn 
Avrupa milletleri, hatti. denis aıırı 
kıtalar bile üçer, beter, katık nuip 
alacaklardır. 

nüPü kafileleri 
Londrn, 8 (Radyo) - Danimarka, 

İsveç ve ::-lor\·eç gönüllilleri, bugün 
kafile kafile Finliındiyaya hareket 
etmeğe baslamış!ardir. 

hareket ettiler 

Hadiselerin otomatik teairlerlnden 
ve ta.bii tazyikleıı~nden sarfınazar , 
muharip devletler bile, bitaraflarda11 
iki Yahmetten birini iltizam etmeleri
ni istiyeceklerd"r. Bunun zamanı sel
memit olabilir. Fakat harp, tam t.:d. 
detini bulup da aakeri hareki.tın za
ruretleri ortaya çıkınca, ağızlar de .. 

M •ıt t M ı • • d ğiıecek ve bitaraflığa hürmet terane-
Cenevre, 8 (Radyo) _ Birle~ik A- l e e c l s ı n e !eri de ortadan kalkacaktır. Nitekim 

merika hükumetleri, uluslar sosye- Almanya, daha şimd,'den lıkandl • 
tes: genel sekreteri Avenolun milra- nav memleketlerinde ayak patırtın 
~aatıııa cevap , ermişler ve uluslar yapmıya başlamııtır. Finlandiya hi.-
~o:-:yetesi n~amblesinde alınan karar M 

1 
k • • d k• b .., d t k 4 diıesinin yaln12 bir RuA • Fin hldise-Berlin. 8 (Radyo) - Meşhur si

nema yıldızı Greta Garbo, F nliindi
yaya yardım için be bin dolar te -
berril etm;ştir. 

mucibince Finlandiyaya yardım et_ effi e etJmJZ e } Ug ay S 0 U, ıi olmadığını herkes bilir ... Buradaki 
meğe amade bulunduklarını bildir. Fin mukavemeti ve Fı'nlandiyaya ya-

l d . 1 630 b• b ı• .., ı kt d pılan yardımlar ilkbahara aid senit miş el' ır. mi yon ın tona a ıg o ma a ır tasavvurlarla sıkı aıkıya ali.kadar-
dır. 

Garp cephesinde 
Ankara, 8 (Hususi muhabirimiz- soruyorlar. Bitaraflara bugünkü 1-ıarp ticareti 

den) _ Büı·ük 1\iillet Mecli_si, ~ugün - Hükilme\ tetk~k~rini yaparal< daha bir müddet yarıyabilir .. . Filb,.. 
reis vekili B. Refet Canırezın rıyase- meMleket dahıhnde ıhtıyaçtan. fazla kika , büyük memleketlerin birilti _ 
tinde toplanmış ve Lilks<:?mburg büyük ":ar da.ondan mı karararı verdı? Sek rinin gırtlağına sarıldıklarııu zaman. 
Dukalığı mebusan meclisi reisliğinden imde bır sual soruyorlar. da, en akıllıca iş, harpten uzak kala. 
gelen aşağıdaki telgraf okunmuştur: A~aba B. Berç Tür~er,_ bu hususta rak bol bol kazanmak ve aatmaktır 

Fransız müfr~zeleri, Almanlardan 
esir alarak mevzilerine dö,dülef' 

Ankara Büvük Millet Meclisi riya- tetkıkler yaparak, vazıyetı tam mana- amma harpten kaçabilmek artık 
~etine: • siyle öğrenmiş olarak mı bu suali irad kendi' iktidarları dahilinde detildlr. 

«Anadoludaki büyük müsibet dola- ettiler"? Çünkü muharipler, bu h'r nevi iıtl•· 
vısivle memleketiniz üstüne çöken ma_ Vekil, 1936 dan itibaren muhtelif marın devamına rıza göstermiyecek 
tem.e. meclbimlz bütün kalbi:.·le işti- yıllardaki zahire ve hububat istihsala- !erdir. Hadiseler, dalgalav halinde 
rak eder ve Türk milletine taziyetleri- tı hal<kında erkr.ma müstenid izahat lfelerek bitarafların toprak ve ıahll
ni , 11 nar.> verdikten sonra 1939 da memlekette. !erinde çığlık atmıya başladığı za • 

Pari .. , 8 (Radyo) - Bugün ne<re. aliyelinde yıırarlıklar gösteren 23 ao
dilen :esmi tebli~c!e Gı~~ıı •ııhe,;inde ker Ye çavuşun madalyalarla taltifine 
gecenııı !'e.k sakııı geçtıgı, yalnız :'.!o- karar Yerildiğini ı·azmaktadır. Bu•ı-
ZPI nehr;ııın ~arkında Almıın devrn·e . . . · , 
kuyntJer ne lıa:;kın yapılaıak birkaç larııı ıçınde lıır çayu~a asken n.ad .. 1-
Alman esir edildiği haber Yerilm~k-1 ya ve harp salib; ni~ııı11 verilmi~tn· . 
tedir. Deni.ve ku\'l'etlcı·i, bilhaS>:.ı ('unı~. Almanlara yaptığı mukabil 
Voj dağlarının garbında fazliı faali.

1 

taarruz net:cesiııde ue~ Almanı e,·r 
yet gü termişlerılir. Fran;ız re,;mi ederek Fransız hatlarına götürmii.~
gazetesi, ceph"de deHiye kolları fa. tılr. 

:'ol elis. rirnsel divanının hu telgra- ki bu)rcln~· stokunun 4.6~0.000 ton ol- man, bitaraflar da harp kazanının 
fn ic,.11 ed•n cernbı nrmesini karar- duğunu s'··:.·Jemiş. hu istihsalat ve Mo- başına geçecek, kendi tuz ve katık· 
Jnstırmıs sonra rııınnnıesindeki m'se kun. simıli\·e kadar muhtelif yıllarda- !arını ilave edeceklerdir. 
leleri nıü.znkere\e bnsl:ımıstır . Bu me- ki istihsaliıtın hepsinden de fazla ol- Şahsi kanaatımız şu ki; bir kaç 
rnndıı bııi'<lal' ı;orıınıa k~nununun ba. dLğunu lı'ldirerek bu sene ancak 2~ ay sonra Avrupa harbini çok daha 
zı maddelerinde tadilfıt vapı'ması hak ' hin ton buğda\' ihraç edilmi~ bulundu- başka, çok daha geniş mikyaıta alev
l<ırıdaki ka•rnn lii\·ih~'lnın ikinci mü-~ ğunu. topraknfisin elinde 230 bin stok lenmiş olarak göreceğiz. Çünkü Ma· 
zakeresi rnpılmıs ve kanun kabul edil- mevcud olduğunu söylemiş Ye demiş- jino ve Zigfrid llrkaıındaki intizar ve 

Alman Tehdidi 
mistir. · ' tir ki: yoklama şekli ile cihanın bugilnkU 

, .. .. . . . t k . . d b - - Bu mühim stokun ehemmi\·etini büyük me•elesi halledilemiyecektlr. 

1 
Dı'.g~ı~k~ va~J:e. :.1[

1
:"

11 t .~~ - izaha lüzum görmü,-orum . Toprakofis Har~, «topyekun harp» haline se· 
ı:ı~, ,upa \e ça\ _aıın u .ume çe 1 1.3 • t fazla stok bulunduğu halde halk lecektır. 
cıııa müsaade edılmış olması ~~bebı~·- .ellerindeki buğdavları toprak f' · Orhan Rahmi GÖKÇE 
le Afyon mebu~u B. Bcr~. Turkerı~ satmak istemektedir. Bu bull.Ja~l~~~ -· -• cc**u>---
sorduğu suale tıcaret vek. ılı B. Nazmı almak ·çı'n hu"kil t t k f' t' k' 
T • ı k 1 · t' k' ı me , opra o '" eş ı
up~uo~ u cernp verere '~mış ıı· ·ı: ı~tıııı h•ni etmektedir. Hatb hazı 
- A

1
,\'obn !l'debusu Berç Turke

1
r, s_ohn Yerlerrle bıı)!day mahsıılü. harmanlar 

Londra, 8 (Radyo) - Berlinde!1 !etleri arasına nifak saçmak için Ye- zamane a ug ay, arp~ \'e. ça\f ar ı · halinrle toprağa gömülü kalmıstır. Gö
bildirildiğine göre Alman gazetelHi, sile aradıklarıııı, blok yaparak tch racını .serbest. bırahınklıg_ınıız sebe- rülüvor ki \'azivet ıra\·et h·idir Razı 

Artık modası g-eçmiş bir meta oldu Posta trP-nİ 
Karabük civarında 

devrildi Skand na\·ya devletlerine şiddetli hü did ile iş görme zamanınııı geçti - b;yle bır sual ırad eltıler. \e harp ha-
1 
sahil mıntaka!n.rdak' · b k . t• 

1- d h' b 1 b' A . < " 1 su 3S ını " IS· 
cumlara devam etmekted;rJer. Bu ğini yazıyor ve diyor ki: ın ~kza ıre ~ı~ atlrı ·"ı3n Kcen~ ı A. na erlilif'e v•Y'a k1'm'ndaki mahsııl 1,·tanbul, 8 (Telefonla) - Kara-
gazeteler, müttefiklerin Finliinıliy~- cAlmanların şimal memleketleri· men ·a meme e erıy e ana .a. - cok iyirlir. znten ~uhil mıntakalarda bükte istasyon c'varında bır heyelln 
ya ve Skandinav devletlerine yapa. ne hücum ve tehd dleri bir manev • vusturalrn,., ı:tomanya ve Bıılg_arısta~- buğday zeriyatı azdır. yüzünden posta treni d~vrilmiştir. 
cakları yardımlarla bu mem]e;..etler radır. Ve Balkanlardaki eski emel- d:ın her turlu hububat ve zahıre getı-1 Vek'I 

193
· 
6 1939 

. . . Tren memurlarından yaralananlar 
de deniz ve hava üsleri temin ede- lerini tahakkuk ettirmeğe çalışıyor- rilmesindeki :lorluklardan bahisle ı • • senelerı ıstıhsa-

lar. Skandinav memleketlerine hü - memleketlerden buğday. arpa VP çav- l~tı h~kkında izahat vererek 1939 is. vardır. 
ceklerini ileri sürmektedirler. Gaye- cum ederken asıl ınaksadlarını gizle- dar ihracıııın memlek•t havati men- tıhsalatının 2·700.000 ton olduğunu *---
teri ' İngiltere. FrRnsa ve diğer bü - meğe gayret ediyorlar.. faatleriyle kabili telif olup olmadığını söylemiş, cenup vilayetlerimizde müs. Alman 
yük devletler tarafından Finliindiya- 1 tahsil elinde bulunhn buğdayların, u. 

ya yapılacak ehemmiyetli yardımla- jj•--------------------•••---.... zdund zam.an ,satılamadığı tak?irde fay- v.ızılhaçı tayyare ı"le ı"l~ı. 
mak ve milletler cemiyeti azalığıııın a 1 se er - 1 g 1 er ;üyerek m:ıhvolaca~ını, şimdi zahire gönderdi 
rın Fin!andiyaya erişmesine mani ol- ı HA. d. 1 s· ı · ı 1 a an zıyac e zarar vereceğıni ve çil- .O..i Uy 

ıhracatıııın mızır 1ıat rekabetinden 
bitaraflıkla telifi kabil o!.nadığın • korunmak maksadi)·Je diğer birlikler İstanbul, 8 (Telefonla) Alman 
dan milletler cemiyetinden çekilme- j 'd • •• d 3 } } tarafıncian irlare edildiğini, ver yer k zılhaçının tayyaresi, bugün zelzel2 
)erini icbar i~in tçhdid etmekted "· aponya a vasatı gun e ze ze e zahire ihrncatçılarınııı birlik.Jer kur - feliiketzede'eri için 1,5 ton ec -

Nor\'eçte çıkan Aften Po:ıt<!n i. im- duklurını, gümrük ve inhisarlar \"ekil- za getirdi. Bir diğeri de, yı.rın i'• • 
b Japonya. llünyı.,l~ en ~uk zeJz, le geçirmış bir memlekettır. Japon ~da- Jetiniı bug"dm_· ı'hı·ac"tından t'.caret Iecektir. 1i gazete, Alınan mat uatınııı tehJit- a l larıııııı, biruiriıı: ar<h sıra silsilenen ~00 yun:.ırdağı vardır. Bunlıırdaıı vekaletini muntazaman haberdar etti-

kiirFn eşriytlıtına c'ekvapd~ererek ngilliz (150) 3i sönmfü;tiir. Dip-erleri hıllil faaliyet halindedirler. Japonyada, ğiııi söylemiş ve demiştir ki: 
ve ransız arııı:,; an ınııvya meme- 1 ·1 ı · d -- · ı d d ı ·ı ı k il k b - İhracat fazla olursa bunu dudıır-
k ti 

. d d . h .. 1 . ld yu nız ıı et erııı kav ettıgı mevce er e a ıı oma· zere, vu u ulan 
e erın e .en:z Ye ava u .. er' e e . · .. .. .. . rnak rnümkünd .. · B' b t 'h 
t k 

. . 
1 

t kt ld ki zelzelelerııı •ayısı, her g-un vasatı (3) u bulmaktadır. Her ıaııon, hayatın. • . uı. ız, qer es ı raç 
e me ıçın yarı ım e me .e o u an b' . dh' _ 1 1 .. • . k 'd' Ah r 1 1 kararı verırken faydalı bir iş yapmıs 
hakkındaki mütuleanın saçma o!Ju- da ır defa olsun, mil ış bır ze ze e gorecegıne anı ır. a ı, ze ze eye olduk. Memleketin ihtiyacı olan me: 
jiunu yazmakta \'e buna cevap vel'. alışıktır, hiç telı1~ göstermez. Bu sebepled!r ki, japonlar evlerini ekseri- vaddı zaten e\'velden tedarik ediyoruz. 
meğe bile lüzum olmadığını kay · yetle hafif maddelerden ve bir kat olarak inşa ederler. Evlerin içerisini Üst tarafını da normal vaziyette satı-
deylemektedir. • . kalın mukavvadan bölmeler ve paravanalarla ayırır ve ev eşyas ı olarak şa ve ihraca arzederiz. 

Kopenhagda çıkan Nasronal Tı- . . . .. V · ·ı b t .. l b 
dende gazetesi de tehdidlere aldı- pek_ az ş_ey bulundurur. Şıddetlı zel~eleler, baıan bı~lerce nufus mahıv \e tir: e•:ı · eyana ıııı Roy ece itirmiş. 
rış etmemek Jiiz!mgeldiğini yazarak şehırlerı hnrap eder .. 1923 zelzc 1 esıııde Tokyo ve 1.akohoma çok mutees
cA!man!arın. ~u•ya ~mel!t>rhıe. hiz-ısir olmuşhrdı Yanardağ infidaları \e 'ahillerde vukua gelen zelzele 
met ettıklerını takdır ıçııı ıktıdarı- dalgaları daha çok vefiyata ve tahribata seb~p olul'lar .. Hondo, Kiyusi~"ı 
;rıza inıııncımız vardır.> demekte· ve Yezo adalarınJaki üç yanardağ, en şiddetli inriiiaları gü•te•irle,·. Ay-

ırÖtorgen Poster.) Norveç gazete- rıca feyezanlar db mühim zararlar yaparlar. Bundan ba~ka tayfun fırtı. 
si de Almanların, Skandinavya m'l- nalarınııı da ş~hir ve insanlar arasındaki tahribat· çok olmaktadır .. 

*=- Japonlar. ş!mcii sönnıüş bulunan Fujiyamo yanardağını mııkuddes te-
M, t ge[d" lakki ederler. Bu d><ğ, Tokyodan 70 mil ezakta biı ova ortasındadır. Ja-

azo ı pon şair ve edipleri, bu dağı Çuk medhetMişlerdir. Para\analarda, liike 
İstanbul, 8 (T~lefon.la) - Bug!ln tepsiler üzerinde hep bu dalrın resimleri vnrrlır. Her ~ene binlerce adam 

bir İtalyan vapurıyle Jımanımıza yP.· . . . • . . . 
di milyon kilo n·.azot ııelmiştir. Hac~e gıdQr gıbı bu dngın repesını zıy:ırete çıkar. 

- 'Terdiğin1~z ihracata mü~aade kı. 
ı arındnn memleKet her halde fayda 
görecektir . 

l\Iecli•. bu beya1'atı tne,,;p etmis ve 
çarsnm a günli toplanmak üzere cel
RPve c;;ı.on verilmi~ti,·. 

Osmaniyenin kurtuluşu 
Anka!'ıı, 8 (Hususi) - Osmaniye 

kasabasının kurtuluş günü, dün on 
binlerce halkın iştiraki:;Je pal'lak •e. 

• kil<k luıtlu!annııştır. :mm kıyafetli 

---·*---
T~yyar vapuru 

Gelibolu açıklarında 
karaya oturdu 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Tayyar 
vapuru, 1mroza giderken Gelibolu ci
varında fırtınadan karaya oturmuş· 
tur. Tayyarın yolcularını Saadet va
puru kurtarmıştır. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Tayyar 
vapurunu kurtarmak için Sarus. tah
Jis:ye gemisi de gönderilmiştir. 

mücahidlerin kasabaya girişleri çok 
heyecan uyandırmış, Cumhuriyet mey 
rlanıııda yapılan toplantıda Ebedi. Şef 
Atatürkün hatırasını tebcilen beş da
kika sükut edilmiştir. Bayrak çekme 
merasiminden sonra şehidler mezar
IRrı z;yaret edilmiş ve çelenkler kon
muştur. 
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ın kararı ,-_Ç_ım_d_ik_ler_]i/ngi/tere başvekili 1~":"k~proyg'"n?1 
Şairler 

Ne olursa olsun, Bolşevizmin Balkan 
lara ve Akdeniıe yayılmısına 

... ~usıl ki, etıebiy:.tt:ı div::ın tarzı, 

kudcma tarzı rnr a, ~·meli bir de Na
zım Ti kmet tarzı çıktı. •'azını, şiirin<'. 
kendine has bir üslüp, bir beyan, bir 
\·ezin tarzı verdi. Bu t:ırz, birçokları
nın hoşuna gitti. Onlara kolay gözük
tiı. Aruzlc. hecder:n arledi ile uğraş 

Bugün Avam Kamarasında mühim 
bir nutuk irad edecektir 

m ni olmaktır 
( c ·o) - ltıılya m~• ı m k c. tın ku\\etlcdni ku.'ana mnkt~ns:ı. _bu brzı tutmağı rnu,·afıh 

asat nde • bnb"- c:ığını v u ak b r h~r k ti h, ö.-düler. 1 alrnz o kadarla rla kalmadı; 
ık rı m Kalelerde, bu i~ ns~- me ı r t • . e e e - Kdimelrri bile tuklide ka'ktılar .. 'a 

• amlyl B ' zme ale hdar -ı .aa 11 c g•çeceg, • bu g vcd zım bu tarzla hnlis, özbeöz şiir yııpar 
1ı <! o 1ug nu ve İta! ·an•n , bcra'ı 'mn · 'azım g Balkan - keıı: o>ılar. yaka-. ~çılmadık giililnr 
g•" k BalKa l ra '"~gerek e Akd• • 1 rın d • aru!arı daki .htil.ıflar b~ ... Jüklerlc, taklid'n övle feci marifetleri 
ıı ek. ı ku lı lacak > r Ru• h-ı tara' edi,, "r kmvet b.ı'incir bulun. ni 'catl ettilcrk', gülme"l k. acımama 
arrur.un~ d !etmek ve h tta R ·a - nıatarı ı ı te lii; nı k. det~ekt tr- ide" gel,,.lnr. 
ı k "dı hu<iuc'l • ndıın çıkartma - !er. E\'H' ı gfüı bu ter ip lıir •iir oku 

o .um., ağı yukarı ş/lyle birşry: 
l,\'"\"\·y 

Fr.lan YC\'3 fi~iinca lı•T • 
Kafamı kızrl•rma Jıenim 

Loııdra, 8 (A.A) - Deyli Telgraf 
gaztıısinin siyasi nıuharriri Çcn1ber
layn tarafından yarın söylenecek o
lan nutkun büyük bir ehemmyeti lırı 
iz olacağını ta'T:h etmektedir. Ra''" 
\"ekilin, müttefiklerin siyasetine dair 
tafailiıt verme•i ve millete, kendi.<in
len gPfecek aylar zarfında daha bü

yük fedakarlıklar i•teneb ltceğ' :i 
hatırlatma" beklenmekted:r. Raşv .' -
kilin hükümet kontrolünün veni •a -
halara te•miline telmihte lı~lunma<ı 
da mümkündür. 

('emlıerlııyn 45 dakika sürecek o -
lan hu nutkunda Ruzveltin kongr~y" 
,:önd~rdiği me,ajdan da bahsetme~i 

bekl!'nmcktedir. 
Pnris. 8 (Radyo) - Londradan 

haber Yeriliyor: 
('emberlaynin yakında umumi bic 

müdafaa nezareti ihda• ederek. kam, 
hava Ve deniz kuvvetlerini birleşti -
receği ve bu nezaret umurunu ViIF:on 
Çörçile vereceği •öyleniyor . 

Loııdra, 8 (Radyo) - Baş\'ekil R. 
C'cmbulayn, muhareben:n Mıret; ce:· 
yanı ,.e neticeleri hakkında')·arın ak 
anı AYam kamara. ında mühim he· 

yanattta bulunacaktır. Bu beyanat, 
Türkiye •aatiyle 21,45 de 31 metre 
kısa dalga üzerinden İngilizce n~o
redilecektir. e ı a- p ya Ka•anı aç ufak tofek ne varsıı 

llira~ da biltünlerden Yer 
-----<=-00-------

Kendini göster 
Eyyyy .. Vesaire vr•aire 

Filhakika, • 'azım bir ~iirindt iknatıs ı • 
mayın Japonya, Çinde Ameril<:anın mena

fiinı koruyacağını resmen bildirdi 
Tok) o, 8 (Rad;o) - • 'işi N"şi g:ı- kurarke AmeriJ<:ı.nh.n, Cindeki me

..-:0t ;, Japony Amerika ticaret nafi.inin a!ln hal !dar olmıyacnğını 
muu' ede inin inkitası tarihi olarak temın edecektir. 
::; > lk nci kanunda bu muahedenin Vaşington, 8 (Hadyo) _ Çnkin _ 
tcmc!"d'ne bir care bulmak üzere ja- deki milli Çin 1'ük0meti 'iY~'i rei<i. 
pon) a hariciy nazırı Namuranın B. Ruzveltc bir te'graf çekerek Ame 
TokJ odakı Amerika sefiriyle bir mıl- rikanın, japonya ile t"caret muahe -
ıak~t yapması mevzuu babsolduğunu de ini ycuilemiyeceğini ve bu duretle 
yar. yor. Bu ı::azeteye göre nazır , milli ç·n h!iklımetine müzaharet "" 
jaronyanın Çindeki siyaseti hakkın- sempati göstereceğini !lmid ettiğ"ni 
~a iza. at verecek, şarkta yeni nizam bildlrmlştir. 

Eec.r.>Y> c1em'~ti. \ray· efendin1, sen 
mis;n soyliyen !.. Şimdi mukallidler. 
hep tir ağızdan cEyyp diye bağırışı
\·orlar. Mesela şöyle şeyler: 

E~'YYYY 
Falan zade filan bey! 
Sana ben 

Harbine de, artık tamamen suya 
düşmüş nazarile bakılabilir 

i~ter misin ~öyleyim birşey' 
Ilaşına bir küliih ge~· 

Kulaklarını yere ey 
Açan k 

Londra, 8 (Radyo) - Deyli He - lııy kolay ayrılamadıklarını yazıyor 
rald gıızetes'. llitlcrin ilan ettiği giz- ve Ağustos ayında in•aatı b:tmemi~ 
li siliıh, ınıknatı. lı mayinin n d~ ar- bir çok harp gemilerinin şimdi deni· 
tık İngiltereyi tehdid ede.nedigini , 
lng:Jiz tayyarelerinin gösterdiği faa- ze indirilmiş olduğunu, ayrıca bir 
liyet saye":nde arlık mıknatrnlı ma _ milyon toııu geçen muhtelif tipte 
yin dökmek vazife•iyle mükellef Al- harp gemilerinin inşaatının da iler -
man tayyarelerinin üsleı.nden bile ko !~mil) bulunduğunu kaydediyor. 

muacırlar gelsy 1 
Ey.n-y 

~~----==,00.:----~ 
ÖIU~il kandilli 
Parmağı zilli 

Tuııa cephesi Alma.rıyada kömü, İnce lıelti 
f 

Dudu dilli 

VUrUlamzyor ıkdanı Sulu selli eeeyy~:y 
fi ı Amsterdam. 8 (Radyo) - Alman. Senin ne mal olduğun 

~----~·oo~------

Izmir'de Teberrüler 
_ Bn.•arafı 1 inci salıifed~ _ yada kömür f.kdanı baş gö,termiş . ezelden belli 

..,. ı·r. Bu mUnaselıetle Alrr.an fabdkala Ve, sözüm yabana, lıunların da ad• - Baıtarafı 2 inci sahifede - A\'ukat Cemil Erkli 15 
M•caristan il Romanya ve Yu•oa • b (' If p ·k· · Ka t• lnkişat tütün şirketinin ikin-" rının muhim bir kL,mı 'ıü•külata ı.ğ- siirclir ha!. Acab ı , 'azım Hikmet un- · · · ı ·ınc. ,·an ına c-
lavya arasmdaki muallak meııelele- ramıştır. la" görllyor ve kendi tarzının üstün- cağı 13 ci defaki 900 
rin her t rafı mo.mnun ve tatmin ede- de neler yumurtl:ındığını biliyor mu Kız Ji esi öğretmen ve müstah- Tütün tüccarı Sabri Aziz 
ceh surette halledilmesini müteakip' t · · 332 77 Fetvacının ikinci defa 

F ı k d ı 
dersiniz? ı tmını 300 

:.!OJ 
300 
100 

rneı<lsna celir. "' t 11 I - n 5 Tiltün tüccarı Aziz Paker 
Anlaıılıyor ,;, ltalya hariciye na- e a e ze e er ()rlr kapısı vuruldu. Rir genç gir. asall Joguşc ı er Tütün tüccarı Alber Tomas 

z" biltlin nlifuzunu kullanmıf ol - ıli içeri)·e ... '"luyurun ettik, oturdu. fü. Seni.ha Yazıcı 8 İ 

ı • ğ:ıra kutusunu uzattım, cmer<i> de. Hatıce Canlı 3 Ş bankası müdürü Haki 
m • .sına raimen bu nokta üzerinde ge ıyor K t k ı ··· ı Karşıyaka belediye memur-
M•car meslekd ı·nı yumuıatama- y;p h men siğaraya yapıştı ve kibriti u~a epe o u u ogrenc - 1 
ırııtır. Fii~akika cene ltalyan ıa • - Baıtarafı 1 ıinci sahifede - yakıp siğarasını ~·aktığım halde lı•ı ler_ı · · 

20 64 ;;~ hastahanesi sahibl Dr. 
z~teJ.,rı'nin ifıaatı ile anlıyoruz ki . . defa. artık cmHsi> demedi. Siğnra, Alı Fıl:z 2 Ad 1 B" 

9 37 

M 
. t ., .. . d ·k: zedelere sıc!!k çay vP. yemek verılmış- parmakhrın·n dibinP ''erlesmi•ti ~fi- r. H. P. Asamör ocağı 6 75 operatör i ır 

ıca• ·•an nomanya uzerın e ı t• n !· ı (l ) · .. ı h ' · - " ~ .. · ._ . . . . N t"b "lk k l .. ,._ • 1 b d . ır. un arı an - ı ) aı ıı ı ve asta ııflrin dumanları ha Yara Mvıırarak ·n·ı, sanan fabrıkası ışçı- eca ı ey ı o u u oısren-
25 

art 2ık mbeta r dadın atn •ab~l'ehçmem.ılş, olduklarından lllemlcket hastahane81- fevkalade bir•ey sö«'emek .istivoımuş' !eri. • 4!'l4 85 cileri 
aTiıca u mu " a ını ır arp ı e . l 1 d .· l -. J 

1 
"' • E d "k F d T · t d l"h ·ı k 1 1 t t ne J a ırı mış, te av. a tına alınmış - ı:ilıi. Kamlm·o memurları 16 85 n rı o on a rıyes e 

28 43 
20 

~ 'ım!'' 1 ·~· ':• elrte 1er e at - !ardır. Yar•'arı çok haf'f ve varasız .....'.. Ben -dedi- evvela kendimi tanı- 'ornova halkını'! teber»il o- Gaziemir pi;-ade alayında 
m!" e !Yt~ ç 8•ıa~•amık a yaya e- olan diğrr 44 kışi ~ Selr;uk, t:iak, Sö- ta•·ım, Şair ( ) ' lup belediye re'•i Etem eliyle 365 80 Ali oğlu Hasan Tiryaki çavu-
ının e .,., ır. '"Un açı ça manası k k , , . Ik , . J • ••••• • • • • t b Uü 10 
udur Avrupa harbi eğer Rnmanya- e. !lçllıc A~, ·~dır pı.ş·ı, ı;:1'.1° 1?·ct Ye - Va, öyle mi; müşerref olcluk, C'. H. P. Azızıye ıdare heyeti- şun ayrıca ~ err 

ya yıı 'acak ir tazyık yüzünden S~dıkbey o ellerınc \•erlcıtırılmışler- memnun old ık.. ııi tcpla,ı,ğı 85 70 
dır • 1 Yekün 78585 05 Tuna } ~ "Z& m:o sirayet edec•k olur- · • . .. .. • Gen<; Ye kudretli şair ( ! / bu.-ada l'lor•a fizüm simsar arı 130 

sa Mar.arl r bu fırsattan istifade e - Bu felaket_z.,delerın . butu.ı zaru~ı nezııkctln bir in•ana söyletecegi şeyi 7,eyhek rakı abrikası PrJket pastahanesi mcmıırla11: 
derek RoınanyRya çullanmıyacaklar, r"'q. rafları ,ı]ı\yet m'.llı yardım konıı. bırrkıırak devam etti: memur ve i•ç"leri 1)0 95 Pak~t pastahanesi müdür ve me. 
fakat Romanya ile tefriki me•ai de tesı. tarafından ~emın olunmak:-adır. c- birçok e•erlerim var .. Ve bun- Rezi ı'cneral irketi 400 murlarının hareketiarz feli\ketzedele-
etrnlyerek hi araf kalacaklardır. A;:nı trende. Erzmcandan .altı kışlden far, 0 kadar C'rijinaldirler ki, ne ret- rine birinci taksit olarak 52 lira 14 

Deme - kı ltalyıının 0 kadar özlf!'. müı~ 1<ep l.ı r .. lıay nılcsı de gelmış, mege kl)amıyoruın, lıilmt:z~iııiz, bil~ '1ühendis Saliilıettiıı Dursun 200 kuruş nakdi yardımda bulundukları 
lifi, .;alııtığı Tuna cephesi bugün ~ornovada bul~nan _akrabası nezdine mezsiniz, anlıyamazsınız.. Hcrman Spirer Ye şürekası ve bunu ll<inci yardımın da takip ede-
içiı kuntlamamı,tır. Esasen Mo.car's- ınere_k ~·erleş;ııış .dır. Şair, gözl~rini tav:ına dikmişti. tütlin ş:rketiııin ikinci defa 1000 ceği haber alınmıştır. 
tan arlciye nazırının Venedik mü- lkıncı kafıle~o gel~n .1)5 felilketze- lçim<len: lznıir manifatura tüccar/an tarafından teberı·ii edilen eşya cetvelidir: 
lt.l.:atmdan sonra San Remoya 11 ;de- de arasında uçu, F.rzıncanın JTııvram _ Bilirim -dedim- hem de neler bi- 8-l-9JO Kıymet! Cinsi 
re' istirahat etmesi ve onu takiben köyü halkından, ıliğerleri de Erzincan lirim.. İ5mi Top Met•·e S. Lira Kr. 
Romada ltalvan ba,vekili iJ., görüı - şehri halkındand•r. Ye, ha~ımı eğerek ya>.ılarıma deva- -------
meai m:-ıkarrer iken bütün bunlar~an ı=:clake.tzcdcleı;:n. ekseri,i, Erzincan ma başladım .• Galibıı prım saat ka- Ahmed Sağır oğlu 35 1005 50 501 81 
v~%ge.~ılmiı ve nazırın memleketıne yenıdı;n l"Ş.a edıldıkten sonra memle- dar konuştu. O söyledi, ben işime bak- fchnı~d S_illey~an ve 
donmuı o.maaı da bu maksadın elde ketlcrıne gıtmek arzusundadırlar. tım. Şair, kendiRinden geçmisti. _'ere- Ahmen Sagır oglu 41 
edn7med'"ini ııöst .. rme~tedir. Maa_- •. _ . . deyse masamın üsUine çıkarak şiir o- 'uri Sevil 42 

223 80 
1678 65 

me ~h .ltalyaı.ın bu basıl muvaffakı- \ ıluyf'tımızde zelzele fasılalarla de- kuyacakt>. Birdenbire zile dokundum. Ali Ihsan ve Tah 
y!'hızlıkten dolay: :una crphes: fik- vam e'.mektedir. Dün sabah ehrimiz- Toparlnnclı. •in Necip oğlu 
rıne ved edeceJını zannelm<'~ ha - de haf•f hır zelzele vuku bulmuştur. _ Affeder<iıı'z -decl'm- mesai saati .\.. R!i tii Palanduz 
talı lur. Yukarılardan l'elebılecek Evvelki gece Dikili kaza merkezin- bitti. Öğleden sonra gene görilşürüz. Rııeit I'alanduz 
tuyıka kar•.• .h~m ~alkanları ve de üç zelzele dalın vuku b:ıl 'uğıı vilA- İstiskali anlamadı. Rafeel Leon 
h•tt• ae kendı!ını ·~'!ıyet a!.tın~ al- yet-0 gelrn haberlerden anlaşılmıştır. _ Hay hny .dedi- konu~alım va, ko- iıık S. Amado 
mak ftal·r~-.. aı~aı~tını'! ~~gunku en G1>c~ saat 1 RO ıla vuku bulan zelze. mı alı'11 ya. p:(lreceksiniz, ,;7.e ~c par- Hacı Ali ve 
esaalı eı dfeıerınd"n bırıdır. ltaly.a le be eanive ve ~aat 2,30 da vukn ı.:ı- çalrr okuyacağını .. Ye kandili' lıir re- Aptullah 
ne y•paca · yap~cak, çok yakı.n hır tan zelzele 15 saniye J,.,·ıım etmistir. vcransla odadan çıktı. Kendi kendi- 'fehmed Helrncı oğ. 
ııtıde bu ce~ leyı tekrar kurabılmek Bıı ikinci Zt'lzcle orta Aiddette hisserlil- me. !hrahim Yılmaz 
lçiıı her çareye batvuracaktır • ·· ü]t"· "l l! k"l 1 k . ~ 1 T" H d" N""•h ÇANÇAR mıo. gur '' ı e amıır se ı < e vn u - Rururun -dedim- cenaze namazı. ;--a ya .\am·as 

am 1 u, et hulmn tur. Üçüncil zelzele de saat 6.:JO na .. l~tP hir •air bozma•ı nva ~air Ahmed Altnn 
da olmuş ve altı saniye devam etmi•- düzmesi daha ı · insef ve Alber 

/falya Kraliçesinin 
doğum günü 

ltoma, 8 (Radyo) - Kraliçe Ele
nanııı cloğduğu günün yıldönümil ol
mak itibar"yle bugün İtalyada een -
lik'ar arılmıstır. 

tir. C'l'.\fDIK '\Jııstııfa Atalay 
Rerırama kaz~ ... ~r~ cl:ı •aat rn dı Kohnn Kuntn 

;ki •anin, •a~t., <>:; ı, nl•ı •a"i"o .;,ı. zelz~lecle meYdana çıkmış olan 'ki lıü. 1 :ITPhm~d ve Ah
detli ve sant 2.5n clP iki .,,,,,.,. h~fif yilk kaynağın suları. son zamanlarda med Ila•cı 
l)lmak üzere üç zelzele vııku Lıılmuş - fazlalaşmıştır. <::n,di lıu knvoaklan,.ın Hn•an Fehmi Serter 
+ur. sıcak ve kükürtlü 'ular fışkırmakta j ve ort· kları 

n;ı,..:ti..,in l(nı.,...,.,nr,..., l'V'l~.1~·!,.,fla il'.< \•e tlenfzp dnA°rn 'lkmnkt:ı.dır. 

19 
4 
4 

15 adet 
10 

48-1 50 
223 00 
151 80 

357 50 

!l parça 114 65 
8 363 75 

12 194 75 
G parça 59 50 
1 31 75 

2 paket 127 
1R5 
21 adet 

15 517 20 

20 689 85 

1 
di. ::lladrahnl haydııdluğu •a
ye<inde Fran•ız casus tes
kl!iitının i'<!nci şubesine dah 1 ol -
dııktan •onra centilmen olmıı•. yakı-

ne tokuşturarak biraları yuvarlıyor
du. Ester ek.eriya, 

-2 tabiiyetinde idi. 

şıklı naz"k Ye terbiyeli hir adam tav
rı takınmıştı. Ester hayrlııdun bu va
ziyetine aldanarak gönlünü ona v~r
miR. fakat haydudun istediği derece. 
de nnıın i \erine yaramak istemi•ti. 

- Ben de iyiyim, işim o kadar ağır 
dPğil.. Ne olacak! 1 ! Bu harp devam 
ettikçe, bizim kom'.syon işlerimiz de 
tabi! böyle durgun gidecek. 

Cevabını veriyordu. 
- Patronunuz komi•yoncu mu? 
- Ent. hem ele Avrupanın en mR-

615 ~r, 

499 59 

560 :17 
79 22 
50 10 
75 00 

100 

200 r. t 
101 ft(j 

77 ~7 
30 Ol 
14 90 
50 ııo 

100 50 
100 00 

151 21 

yordu. 

Pamuklu kumaş 

YUnlil kumaş ve battaniye 
Pamuklu kumaş 

Pamuklu kumaş 
Parnne!iı kumas 
Pamuklu kumaıi 
Pal"luklu kumaş 
Parıuklu kumaş 

Yllnlil kııma• 
Pamııklu k'lmn• 

Pamııklıı K. ve Ku•~k 
Pamuklu kumas 

Pamuklu kıımaş 
Pamııklu kumaş 

Kı•ket 
~Innto 

Pnmuklu kumaş 

Pomııldu kıımn' 
-.- nı:ı~·"'Tr'I Prlcı,..P°k" -

12 30 

12 35 

12 50 

13 30 

18 00 
yarı. 

18 Oi\ 
18 40 
18 55 
19 10 

19 30 

"0 1 ı; 
20 30 

Program Ye mem.eket saat a-
yarı , • ...,....._ "'·• wr 

AJan~ ve mcteoroıoıı haber-
leri. 
Türk mliıiği. 

Çalanlar: 
Cevdet Kozan, Reşat Erer, Ru

şen Kam, İzzettin Ôkte. 
11 00 ~lilzik: Karışık hafif 
müzik (Pi.) 
Program Ye memleket saat a-

Müzik: C'azlıand (1.) 
Konu•ma (ziraat saati) 
Serb'"t saat 
~femlekct saat a\·arı. 
meteoroloji habe~leri 
'l'iirk müziği: Klasik 
ran1. 

ajans 

prog-

Ankara radyosn küme ses ve 
•az heyeti. 
İdare eden: l\Ies'ud Cemil. 
Kr-ıuşma (iktısnd •aati) 
Til rk müziği: Karışık prog -
r:ım) 

Opera vere•i. SoHst: Semiha Cenap 
Rerksoy (Soprano Drıımatik) 

Orkestra: Rad\"O orkestra~ı. 
Ş,.f: Hnsan Ferid Alnar. 

Program: 1 -Veber: Oberon uvertü • 
türü 
2 - Veber:: Freischützden 
Agathenin ArrnPI 
~ - Vanger: Tristan ve lsol
deden Prelüd ve Ask ö!Umü 
4 - ::lfascagni : Cavalleria 
Rusticanadan SP,.,tuzzanın 
Aryası 
5 - Puc~ini: Madanoa But -
terflvdan Arya 
Kon•eri takdim eden: Halil 
Rerlii Yönetken. 

22 15 l\Ieml0 ket saat ayarı, ajans ha 
herleri, ziraat, esham - tahvi
lat- kıımbiyo _ nukut borsası 
(fiat) 

"2 ~ı; 

"~ 00 
23 25 

Jlfazik: Opera arvaları (Pi.) 
llfii•ik: ('pzband (Pl ) 
2~ 31l Yarınki program vt. 
kapanı,. 

---·-11---·-
Çörç;l 

Fransız köylüsü tara
fından alkışland1 

Pari•, 8 (Radyo) - Garp cephe
sinde bulunmakta olan Lord Çörçil, 
bugün İngiliz kıtaatının teftlşlnden 
dönerken, Fransız köv!Gsü kendisini 
tanımış ve hararetle alkışlamıştır. 

-=*=-
Frans1z 
parla rrtentos u 
Yarın içtima devresine 

başlıyor 
Pnris, 8 (Rn-lyo) - Fransız par

lamentosu, yarın yeni sene içtima 
dev•esine başlıyacak ve riyaset di
vanını ,;eçecektir. Edvar Heryonun. 
tekrar rehı >eç:Ieceği kuvvetle Omie 
olunuyor. 

-=*=-
Japon kabioesi 

Dün toplandı 
Tokyo, 8 (Radyo) - jnpon kabi

nesi bugün toplanmış ve teşekkül et
mek üzere hulunan Ç:n kabinesi et
rafında müzakerelerde bulunmuştur. 
Başveki!Abe, kabine iç imamdan ı;on 
ra impnrator tarafınaa11 kabul o -
lunmuştur. 

-=·*·=-
As:lsız habe 

Vekiller hey' etinde de
ğiş:klik olmıgacak 

Ankara, 8 (Husu,\) - Anadolu 
Ajansı, bazı Yekillerin çekileceği ve 
yerlerine başkalarının gctirileceğ; 

hakkındaki şayialar Ye haberleri h•1-
giin Resmi makamlardan aldıli'ı m:ı.

tfimata atfen tekzip etmiştir. 

o-

Ye rt i Neşriyat 

Fen mecmuası 'Ayni gece mezk.:lr köyün tah iyesi 
lararlaştınldı. Ve hudud karakol ku
rr.andanına bızzat meçhul şahı ın el
d :n gotUrdUğll bir müzekkere yazıldı. 

:llezkfır ; oy 24 saat içinde baştan 
ba~a boşaltılmıt. koylüler dağınık 
bir halde Fransanın dahili kısımları
na s vkeılilmlştir. 

Ester eti dolgun, on "Ekiz yirmi ya
ıında, orta boylu gayet güzel bir kız
dı. Kumral •açları altında parıl pa
rıl pnrh;an siyah gözleri ve kaşları 
yu\·arlnk, beyaz çehre<.ne hu•usi h1r 
letaf Pt ,·eriyorlardı. Vücud teşkiliit~ 
kusursuzd;ı. Reyaz teni ga~ et hafif 
eekilde penbe ld ·. 

ll!ü•evi dilberi, çok nki ayni L3· 
manda kurnaz b"r kızdı. 

İki veni •e,-gilinin hususi ve içtimai 
hayatlanndııki •ırları mey<lana ~ı -
karmak için sarfett'kl "i ga;·ret ve• 
çnirdikleri da]e,·era şa~·anı hayret
i i. 

ruf kom'•yonculnrınrlan... Rilha<•rı 
h·eç \'e. 'orvec fahrikalariyle biiyUk 
işler gör(iyor. Hnrplen evvel Alma'l
)"a!'ın birçok bii)·iik fabrikaları ile 
teınasL 'di. Fakat harp patlayınr~ 
epiyce kfır hırnkaıı bu i•i bozuldu. 

l\Iardahal her giln ikinci şube rr. 
i~ini ,·niyetinden bir tezkere ile lın
berdar ediyor, E•teri var kuYvetiy!e 
sevdij:lni, ve dilber yahudu kızının 
aşkına mukabele ettiğini gizlemtd<•n 
bildlriyor, fakat onun ağzından laf 
koparmak 'mki\nını bulaman ğını , 
hinaenaleyh ı;;,teri Alman cn~u~un 
elinden kaçırmak ve onun verine te~ 
k.il:itın itimad edeceği ba~ka bir k::
dın yerleştirmek çarelı!rine ba<vıı" _ İzmlrcte ~tılfıhiyetli muallimler ta -
mak li\zımgeldijrini ilfın ediyorla,· _ rafından ııcşreılilı elde lan bu aylık 
dı. talebe Fen mecmııa ın·n üçüncü •ayısı 

Rris tezkereyi merhul sahsn hava. ela çok zengin yazılarla çık~tır. Bu 
le etti ve icabını l\Ia<lrahaile beraber- Fayıda, matematik, fiz"k, kimya Uze
ce tetkik etmesini bildirdi. rine muhtelif nı vzutar \"l' ayrıca llil

• Teçhul •ahıs, ayni gün llfadrahnl Yeler vardır. Tavsiye eclet'·ı. 
lif rh ·ı 3h•a bir kaç giln sonra 

gene C'eı; vr de tesadtif ediyoruz ... 
Ç!.lnk'l günlerce devam eden bu yor 
gıınlujfonu lza le etmek ôçin kırk F.e
kiz saatlik bir istirahat almıştı. Bu ve 
si 1 e ~evglfü! Margariti gördil, o
n"nla hol bol konuştu ve tamamiyle 
aniaştı. •• 

F '1 Eml hin lııİs~•T kalem odasın
d:ı dakt lo ı:ılarak Ester naınındn bir 
kız çah•ıyordu. Ba kız İsviçrede otu 
,ran .\.lım:n y:;!:;udilcrdendi ve !svlçro 

Alman casus teşkitrıtı reL~i Fon Em 
lih ona karşı tam lıir itimat lıajl-la -
mıştı. Husu!i bütün i•lerini, hem•i -
resi gibi sevdiği bu kıza giirdUrü -
yordıı. 

Madrahal oteJ'ndeki vazifesi dola 
yisiyle bu kızla alaka tesi• etmiş ve 
onuğ murur zamanla, ~vmeğe başla 
mışıt. 

Ester, haydudun mazisini bi!miyor
dıı. gencllğine kapılarak bu sevgiye 
ırukahele gösterdi ve 111ı>.dra 1 ~ııe 
lr.ikb:ıllı:! blri.;tlrmci'e karar "l"U -

Madrnhai'n bilgili olması nisbeti'l. 
de, Se\'gili~i rahudi dilberi de a)·ni 
derecede kurnazdı. Hardud. bnşba
şa kaldıkları zamanlarda; 

- Çok ;-oruldum EJter! -diyordıı
Acemi garsonlan adam edebilmek i
çin mütemadiyen kafa patlatıvo -
rum Tflç isfrnhat ettiğim yol:!. .. 
)Iüşteriye bizzat bakmaz Ye gar -
~ıınların başındıı bulunmazsam, bu 
işler hlç yürtimiyecek. Onun !cin 
çok yoruluyorum. Siz nasılsınız ba
kalım? .. 

Madralıal hem böylece söyleniyor, 
hem de kadehini sevgi!is:nin kadehi-

- h·i anımR i iniz bu kadar bozul. 
muş gibi görünmiyor. 111aa.•allah ya
zı mnkinen!z büt!in gün tıkır tıkır ça. 
!ışıyor. 

- O kadar değil; tüccarlara yazı
lacak bir iki mektupla. daktilodan 
geçecek bir iki faturadan ibn»et ... 
Faı::a çal1'tım ve yoruldum deni! . 
mez doğrusu. l\Iaamafilı sizin işln;z 
hakikaten yorucudur. Çünkü herke~. 
le temas etmek mecburiyetinde8lniz. 

Ester kolay kolay avlanacağı ı:ihi 
görünmüyordu. Dilber müsevi kızı, 
bilakis "eyg"lisinı avlamak ve onun 
'.ctlmai hayatındaki hakiki mevkiini, 
daha doA-ı·usı; sırrını anl~mak isti -

ile tema• ctt\. 
- l\Tadrahal, bu mesele hakkında 

fikr'niz nedir? · 
Haydud kulağını kaşıdı ve az süren 

bir dü•ünceden sonra: 
- Reni "erbest bırakacak olursa

nız. çaresini kolay bulurum: 
Dedi. 
-Nasıl? .. 

- Aşkımı feda ederek onu temiz-
lerim. 

-Devam ed•cek-

DOK1'0R 

BEHÇET UZ 
Çocuk flc.ıstalıkları 

Mütehussısı 
Hastalarını 11.80 dan bir" kadar 

8Pyler sokağındı. Ahenk matbaa91 
Vknt ı'l~ kı.hul PciPr 
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9 Kanun&&ni 1940 SAU < A 'N' A DOl.Ul 

~" w m BUGÜN 
~uitürpark Sinemasrn GI r.uvun tk~ şARKJ.\T ı·e ARAP DiYARININ ı-EcA.vE sEs KRALı 

Film Bırde.!l,.. c A Ş K 1 N G Ô z y A Ş L A R 1 ve y A Ş A -1 .ıı.. K u M A R B A z s ı N AŞK :.'ilimlerinin tınutı<lmaz s•n'atkô.n 

FR 1NSANIN NAMDAR ARTiSTLERi 
vıvtANE ROMANCE ~ 

PIERRE BLANC HAR 
AHLAKI, İÇTİMAİ BÜYÜK FİLM 

•• Ş EN HAY D· U D 2 
.. Heyecanlı büvük sergüzeşt filmi ;;;;. 

SE ~YRJC11: lı1E1'RO JURNAL ve RE'SKLl MIKT 
4
A .. SLAR: Kl'MARBAZ: 2,30 - 5,30 - 9 da ŞEN HAYDUD 

- 7,80 r ~ınarte0i ve Pazar 12.30 da ŞF.N HAt'DUDla başlar 
8 

AB D U L V E H A B ın 
ve Hicranlarla Dolu Aşk.. Heyecan 

BEYAZ GÜL 
T ÜRKÇE SÖZLÜ V E ARAPÇA ŞARKILI 
Ayrıca EKLER JURNAL aon dünya hadisatı 

Oyun saatları : Her gün: 2 -4,30 - 7 ve 9,30 da Pazar günü 
11,30 - 2 - 4,30 - 7 ve 9,80 da 

Izmir Memleket 
tabipliğinden: 

Hindistan radyosu 
Erzincan f el8.ketini 

tamim etti 
Anknra,8 (Radyo) -Röyter ajan. 

sının Bombaydan bildirdiğine gör& 
Ankara radyoımnun lngilizce ve ordu 
ILanlaHyle Erzincan ve havalisi zel
zele felaketi hakkında yaptığı neş
riytıl, Bihd tntlyu merkezi tarafın • 
dan alınaı·ak bütün Hindistana yayıl
mıştır. 

Müessif bir kaza 

lıastanesi baş-

ELHAMRA Siııem:ısmda 
Buıiln 

Be11az perdenin çcıkır gözlü, güler yüzlü yıldızı 

GARY COOPER ih 
Bu !ene ~·egane olarak göreceA"init bUyUk filtni 

!Ç,Q v J;J q , r, ,~ §.~ l 
FRANSIZCA SÖZLÜ 
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§!zmir .:..evazım Amirli~i Satı .1 Aıma 
~ Kor. is •l)'J"l /li '1f"1Tt 

T:nıir 1, ı·a_ı•ıı ııınu l·f'ii ,ı olnr J..onlisın>nundan : 

l - Jzm:r tayya~~ lı ·Jikler .ılı zarfla eksiltmsincle bulunan 
(1!)~000) k:lo eJ mık ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla 
gatın alınacaktır. 

L - !halesi l l-'.kinciki\nun-94(' perşembe günü saat on dört buçukta 
kışlada izmir lcrnzıı:ı i.mirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

S - Tahmfr, eclilerı tutarı (21780) liradır. 

4 - Teminatı mııvakka+e ı;kca<ı (163!!) lira elli kuruştur. 
5 - Şartname•i her gün komieyonda görülebilir. 
<; - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \"esika göster

mek mecburiyetinded'r'er. 
7 - Pazarlığa iştirak edecPk!er 2190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ,.e ~artıııımesinde yazılı ''esikaları ve teminatı mu
vakkataları :ıe b"riikte ihale saatından evvel komisyona müra-
caatları. 88 

/:zmir lcro:111ı riıı irli[li satın alnıa konıisyonundan: 
1 - İzmir tayyare lıirlikl<>rinin (27000) kilo kesilmiş sığır eti ihtiya

cı 30-birincikanun-939 tarih:nde kapalı zarfla yapılan eksiltme
sinde talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 11-ikincikfınun-940 perşembe gUnü saat on dörtte kışla-
da izmir levazım iimirli.ıl:i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edileı, tutarı (7290) liradır. 

4 - Teminatı mt•vakkate akçası (546) ilra yetmiş beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 
6 - · lstekliler:n t'ca•et N 1 :ında kayıtlı ~lduklarına dair vesika gös

termek mecburiydindcdirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2-190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatal:ıriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mUra-
caatları. 87 

l zmir levazım 611ıirli!ii .atın alına komisyomırıdan: 
1 - (20) ton sadeyağı ıılınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10-1-940 çar

şamba günü saat on dört buçukta tophanede istanbul levazım 

amirliği Patın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmi:ı bedeli yirmi beş bin liradır. 
3 - İlk teminatı (1875) liradır. 
4- Şartnamesi her ı:;il'l komisyonda görülebilir. 86 

/znıi1~ lt·t·a.:1nı ô..11ı;rliği ~atın alnıa ko1nisyonundan: 
1 - (65000) ııdet semer urganı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme 16-

1-940 salı günü ~aut 14 de tophanede istanbul levazım amirliği 
.1atın alma komi"yonundr. yapılacaktır. 

2 - Fabrib malı numunenin tahmin bedeli seksen beş kuruş Kasta
moni malının (76) kuruştur. 

3 - Numuneleri komisyonda görülür. 
4 - istekliler teminr.t!ar'yle komisyona gelmeleri. 85 

lzmir lerazım ü mi? luji ~atın alma komisyonundan: 
13,200,000 

4,000.000 
800,000 
800,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
200,000 
400,000 
400,000 
800,000 
600,000 

Alemyon çadır düğmesi 
KUçük kapsul 
Büyük > 

Tek dilli çıkırıklı toka 
4X8 perçin çivisi 
4X8 orta perçin pulu 
Köprülü sürııil 
Köprüsüz > 
Kesme kanca 
Ptrçin çivisi) 

> pulu ) matra için 
Fermüjüp 
i\Iadeni düğme 

Yukanda yazılı on üç kalem çadır vesaire malmezesi 12-1-940 cuma 
günü saat 14 de tophanede İstanbul 1 Lv. amirliği satın alma komisyo
nundıı pazarlıkla yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli ('ıll,272) liradır. 

llk teminatı (5313) lira 60 kuruştur. 

Nümuneleri komisyondi. görülür. 
İsteklilerin belli saatte kanuni vesikalariyle komisyona gelmeleri. 84 

lzrııir leı·H::ını ci.ırı.1ıliği .satıtl alına konıisymıundan: 

1 - İzmir M•t. )Iv. merkez birliklerinin (50000) kilo sadeyağı ihti
yacı 29-birincik!.nun-939 tarihinde pazarlıkla yapılan ekqiJtme
sinde talibi çıkmadığından pazarlık 11-ikincikiinun-940 perşem

be günü saat on beşte kışlada izmir levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin ~dilen tutarı ( 49000) liradır. 

3 - Temin:ıt muvhkkate akçası (3675) liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görüleb:lir. 
Ci - Isteklilu ticaret oda~ında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve· şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
catları. 83 

l zmir levazıııı tı ıııiı /iği so.tın alma komisyonundan: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 

30,000 Vaketa 
8,250 Birinci kat diş kösele 
6,000 ikinci kat diş kösele 
9,000 Taban e.starlığı kö•ele. 

1 - Yukarıda miktr.rı yazılı vaketa ve kösele 15-1-940 pazartesi gü
nü saat 1-1,30 da tophanede istanbul levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır, 

2 - lsteklilerın askeri kundura imaline elverişli vaketa ve kösele nü
muneler:yle v~ teminatlariyle belli saatte komisyona gelmekri. 

l zmir leva?ını a nıiıii{ji satın alnıa koınis1!0'nımda11: 
1 - Müstahkem mevki Ezine birlikleri ihtiyacı için aşagıda miktar 

\"e kıtaları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - İhalesi 10/1/9'10 salı günü hizalarında yıızılı S3atlarda Çanak
kııle müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Taliplerin gösterilen teminat akçaları ve ihale kanununun iki 
\"e üçüncü maddelerindeki vesaikle birlikte en az ihale saatla
rından bir saat evvel zarfları komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri lüzumu ilan olunur. 

Garnizon Kilo M. fiati M. Teminatı 

Ezine P. A. 
c Top A. 

80.000 
50.000 

Kr. S. Li. Kr. 
27 50 1630 00 
27 50 931 00 

Tutarı ihale saatları 
Li. Kr. 
22000 00 11 de 
13750 00 15 de 

25-:J0--5-9 

6 anunsani 19 

(.A~ADOLU. 9 Klnunaani 1940 SALI 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
Bir :nci sınıf dahili has· 

Metallum 
AMPÜLLERİ 

talıklar mütehass ısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

MaTevffök 
l .. aze, temiz, ucuz B A }" K EN T 

})aç Peştematcılar No. 73 

Her türlü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Ba,durak BUyük Salepçioğlu ha

nı karşısında. 

Telef on 3332 

METALLUM 

~·-------------------· V. F. Henri Van Derz.e 

FiRMi 
Makine Tamirhanesi 

işi gününde tesli m etmeği prensip edinen ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

Kestane pazan de.mlrciler 67 • 69 Telefon: 8998 

Türk Hava kurumu lzmir şube
sinden: 

1 - Kurba nbayramında lzmir \"C ızınire bağlı nahiyelerle köylerden 
şubemizce toplattırılacak kurban deri ve bağırsakları 12-1-940 cuma 
günü saat 15 te idare h~yetimiz huzurunda açık artırma ile satılacaktır. 

~ıırtnameleri Ege bölge~incleki vilayet ve kaza şubelerinde vardır. 
Taliplerin ihale günü şubemize V<')"a bulundukları mahallerdeki şu

beltre ınürııcRatları. 
2 - Eg~ oölges"ndeici Yiliiyet ve kııza §Ubelerinin deri ve barsak §Rrt

namelerj de yetirtilmiş bulundu\(und~n taliplerin her gün şubemize 

müracaatla görebilecekleri Ye ihale l'ilnlerinde şubemizden mllzayede
leriııe dahi ıştirak edebileceklri ilf,n ölunur. SO 4 9 4729 

Türk H ava kurumu Buldan şube. 
sinden: 
• Şubemizin kurban bayramında toplıyaca~ı deri ve barsaklar artılıga 

çıkarılmıştır. 

İhaie 16/ 1/ 940 salı günü saat on beştedir. 
Depo akçası koyun tüylü, tUysüz, (100) Erkeç, oğlak (100) barsak 

(50) liradır. 

Şeraitimizin bir örneği T. H. K. izmir şubesine gönderilmiştir. Ta-
lipler orada görebilirler. 4 6 8 10 

1-:uıir lt:ı·aztrn cuniıl:iji ~afın alnıa konıisyonu·ndan: 

1 - 179 çift ati: uı:ba ku~umu yaptırılmak Uzere kapalı zarfla t-k-
siltmeye konulmuştur. 

2 - Mulıamr. .en bedeli 9308 liradır. 
3 - Muvakkat t~minatı 698 lira on kuruştur. 
4 - İhalesi 19-1-940 rtıma günü saat onda Adanada askerl satın 

alma korni8yonuntla yapılacaktır. 
5 - Şartnaıncei İstanbul, izmir levazım amirliği Bursa, Kayseri ve 

Adan~ o;keri satın ,,Jına komisyonlarında görülebilir. 
6 - İstekliler kanunun iki ve üçüncü maddelerindeki şeraiti haiz 

olduklarına dair vesaikle birlikte teklif mektuplarını en geç iha
le santından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri la-
zımdır. 4 9 ıs 17 36 

lzmir 1r1'<!ztM iwıiı ligi mtııı alma komisyonundan: 
1 - B•r milyon sekiz yüz yetmi~ bin metre beyaz sitil ipi alınacak

tır. l'azarlıkla ~ksiltmesi 15 11 940 pazartesi günü saat on dört 
te Tophanede !stanbul levazım amirliği satın alma komisyonun

da y:ıpılacaktır. 
2 _ Nümunesi komisyondıı görülür. İsteklilerin teminatlariyle belli 

saatte komisyona gelmeleri. 

Makinist alınacak 
İzmir )f·vazım amirl:ği •atın alma komiayonundanı 

1 - Telsiz telgnıf makini>ti alınacaktır. 

2 - İstekli olanların wsaiki ile birlikte müstahkem mevki ikinci 
şubesine müracaatlar!. 8 5 7 9 12 

Elektırik makinisti aranıyor 
lzmir levazım ünıfrlifii satın alma komisyonunıtan : 4650 
Topçu birliklerindeki elektrik cihıızlarında kullanılmak üzere elektrik 

makini~tlerinc ihtiyaç vardır. Yüksek ücret verilecektir. İstekli olanla
rın elıerindeki vesaik ile birlikte Mşt. Mv. 2 inci şubesine müracaatları. 
22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

İzmir levazım Anıirliğı: satın alma komisyonundan : 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
ôc;in palto, perdeaü ve iyi elbiae 
ve bayanlar için aiır mantoları 

İBRAHIM 
KARAKAŞTA 

Bulurıunuz 

ODUNPAZARI No. 12 

VAPURLARIN HAREKET LiSTE.Si 
Americıın Eksport Liaes, ine. • . 

1\" BVj/Ol'k 
Nevyork için 
Eksplorer vapuru 8 2 inci klnllJI• 

doğru bekleniyor. 
Eksilona vapuru 14 2 inci kinuP 

doğru bekleniyor. 
Ekschester vapuru 21 2 inci kAnu• 

na doğru bekleniyor. 
Servic,. Muitirne Roumain Bucareıt 

!{östence için : 
Bucureşti vapuru 10 2 inci kanuna 

doğru bekleniyor. 
Alba julia rnpuru 13 2 inci kanuna 

do;:ru bekleniyor. 
Atid Navifation Company • Haifa. 

BP.yrut , Hayfa, lskenderire ve 'Port-
1 Sait için: 

1 

Atid vapuru 16 2 inci kanunda beJı. 
!eniyor. 

Vapurların isim ve tar.ihleri 'ııak• 
kında hiç hlr taahhild alınmaz. 

1 TELEFON: 2007 - 2008 

1 

Olıvier ve şürtkası 
Limited 

1 

VAPUR ACENTASI 
.Atatark caddesi Rees binası 

j Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatlın lç!JI 

piyasanın ihtiyacına ırııre vapur!•"" 
mız seter yapacakla~dır. 

Eksir Şahap 

Bn.s11r memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
[iği, iştihayı arttırır 

.~ 1111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 111 111 111111 111 llltUI 11111 n 1111 llttb. 
~ ALSANCAA ~ 

latasyonu Karşısında Yeni Açılan .n § 

· E eı"V' ~ = . . ~ = -.1.- == 
Husuti ffno;tahanesi Hususi '.~:;tane-si ~· 

SAHiBi lzmir~~ancak ~ 
= Doktor Operatör 19:~9 ::: 

ADİL BİR °" ~ = İ ~ = zmirin m büyük iht.yaçlarından birine tekabül etmek üzere =:: 
= hazırlanan ve her tür:ü ferıni tekiimülat, konforü ve kalorifer, ront- ~ = s = ken ve elektirik tcdaYileriyle mücehhez olan EGE hususi hastanesi ~ = ~ = Alsancak istasyon kar~ısında acılmıştır. :::: = :::: = Her ~ubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tarafından te-- ~ = ~ = davi edilir. :::::; = :;:::; 

Müessesede he~ zaman Doktor bulunur.~ 

Fiatlar iki liradan başl:ır. 1 
FAKIP.. HAST,ILAR iÇiN HERGVN SABAHLARI MUH, ES 
TELiF ŞUl/ELEP.E AID POLiKLiNiK DE YAPILACAKTIR § 

TELEFON 2918 § 
- =-

1 - ı ı 1111111 il1 11111111H1 11il111 11111111 11111111 ı;111!111111111111111111111111111111il11111111 l l l l l l l l l l il ı ıı il 
Miktarı Cin"i Tahmin edilen Teminat muvakkata İhalenin şekli ihale tar!hi gün ve santı 

Kilo 
6000 
2700 
3000 
1620 
2340 
4200 
1200 
360() 

1 

tutarı akçası 
Kr. Li. Kr. Li 

Pirin~ 1680 00 126 00, Açık eks!lhne 19 ik'nci 
Zeyt'ıı tanesi 486 00 36 -15 Açık eks:Jtme 1!) iki~ci 
Sab~ın 930 00 6'l 75 Açık ek.>:Jtm~ 19 ikinci 
Zeytinyağı 729 00 54 68 A~ık eks'ltme • !J ikinci 
Sad~y&~ı 2·157 00 184 2~ Açık eks:Jtme J!l iki•ıci 
Kura fosu!ye 735 00 55 13 Açık ek~!ltme • 1 n ikhci 
Çekirdek~iz üzü.n 180 00 13 50 Açık eksiltme 19 ikinci 
Nohut 432 00 32 40 Açık eks'ltme 19 ikiııd 

İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukanda cinsi ve miktarı yazılı sekiz kalem P!'Zak ihtiyacı anı 
suretiyle münakasaya konmuştur. 

kiınun !\40 cuma giinil saat 9,30 
kiınıın !J.JO cuma günii saat 10 
kanun 940 cuma günü saııt 10,SO 
k-(nun lHO cuma g:lnü 0 ~t 11 
k.1nun 910 cumu gi; ü •a:ıt 11.30 
kamın 940 cı..-na giinü saat 14 
kanun 9.10 cuma günü •aat 14,30 
kiı.ııuıi 940 cuma günll •aat 15 
ayrı şaı1:ntınıelerle ve acık eksiltn 

2 - İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlardn kışlada İzmir levazım amirliği satın alma knnıi•;-oıııında \"amlaraktır. 
3 - Şartnameleri her gün komi yon da görülebilir. 
4 - İstekliler ticaret odasında hvıtlı 0lduklarına dair vesika göstermek meclııın.vetiııdedirl r 
5 - Eksiltmeye i~tirak edecek IH 2190 'a)·ılı kanunun iki ve üçüncü maddelednıle ve ~'ıı·t ıı.ıııı '<i•ıol 0 , <11.ıl ı nS:ka ıaı·ı ve teminı·l Ol'"" tkkatal~~ı -

ile birlikte ihale ~.ıtındı.ıı1 e.yr0 1 kvmi1'yoııa miiı"acııatları . 4 9 13 17 37 


