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44 - CAZI BULVARI IZMIR - 44 
imtiyaz Mhibi: ŞEVKET BiLGiN 

ll.§mubarrir ve umum! neşriyat mUd\lrll: 

HAKKI OCAKOöLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M"ODDETl Türkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aıılık ....... 750 1650 
Günü geçmi§ nüshalar ( 25 ) k~tur. 

TELEFON: 2697 

Mo. ıoua •• Beuınct 

• Nakliye ve yolcu 
vapurlarının müsaderııi 
Roma, 5 (Ö. R) - lngiliz Ticaret bahri-

e nazın hükumetin nakliye ve yolcu vapur
~nnı müsadereye karar verdiğini bildirmi§'" 
tır. Bu kararın 1 ıubatta tatbik edileceği zan
nediliyor. 

·-------' llAn münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciimhvriyetin va Ciimlnırivn e•erhıi" lıekçiai, 14bahlan çılcıır aiııcul Q<1%dedir Yeni &ır Matbaasında baaılml§tır. 

Ceyhan nehirleri de t 1 , __________________ ._. .................................... ~ 

Adan~ ve Diyarbakırda 
feyezan zararlar yaptı 

~~----~---------=:ı.-ıı:ımmmı--:~ , 
Nehir kenarlarındaki köyler ve bah-
çeler . sular altında. Zarar belli değil 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tütüıı 
·Piyasasına 

--·-
Almanların da on beş 
Rüne kadar iştirakleri: 
lıekleniyor ... 

t -*-: Ankara, 5 (Hususi) - Tülün pıya-
S Basının biraz gevşeklik göstermesi 
: üzerine Ticaret vekaletince yeni 
: t<.'<lbirler alınmıştır. Yerli ürünlere 
: beş milyon kilo mübayaa emri ve
: •ilmiştir. 
~ 'Yedi ürünler 18 yerde mübayaa 
: tE,şkilatı yapmışlar ve faaliyete geçi nı işlerdir. Alınanlar da eski mahsul
• den Uç milyon kilo nıübayaasını ve 
E Yeni mahsul mubayaası için avans 
: Venneği kararlaştırmışlardır. 
5 Alınanların 15 güne kadar piyasa-

t
l'a gelmelerine ve mühayaata başla
ınalarına muhakkll nazariyle bakı-

.!~2E••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruzvelt'in 
• 

mesaıı 
- *.. e a~llıca ortaya 

honan halıilıatıer --·--ŞEVKET BİLGİN 

Amerika Cümhurreisi B. Ruzvel
tin son nutku silah ambargosunun 
lı:aldırıldığı gündenberi Birleşik 
Amerikanın dış politikasına hakim 
olan bir hakikati en parlak bir şe
lı:ilde ortaya koymu tur. 

B. Ruzvelt, Amerikan bitaraflığı
nın izahını yapan nutkunda bilhas
sa infiradçılara hitap ederek diinya
Yı temellerinden sarsan alemşümul 
bir felaket karşısında Amerikanın 
l'lle•ud ve müreffeh yaşamakta de
vam edebileceğini düşünenlerin 
hoş bir hayale saplandıklarını gös
tl'rmiştir. 

Büyük dem<ıkrasiler mağlup olur
larsa dünyanın yaşanılmaz bir ce
hennem haline geleceğini , ne hürri
Yetin, ne i•tiklalin ne de insanc" ya
tamanın manası kalmıyacağını is
bat etmiştir. 

Bu defa Ruzveltin sesi doğrudan 
doğruya Amerikanın kendi emniye
tini, kendi istiklalini, kendi hürriye
tini boğacak olan tehlikeleri i""ret 
etmiştir. 

Bu Bebepledir ki nutkun Ameri
ka ve dünyadaki akisleri her tahmi
nin fevkinde derin olmuştur. 

Böylece bir kere daha anlaşılmış
tır ki mutlak bir bitaraflık imkansız 
olan bir şeydir. Dünyanın bu kadar 
Vahim bir devresindf' milletlerin 
mukadderatı arasındaki bağlar zan
nedildiğinden daha kuvvetlidir. 

Bütün .. ski bitaraflık telakkile.-i 
kavbolmustur. 

Simdi herkes, nereden ve1ecejii 
belli olmıyan tehlikelere karşı ha7ır
lıkJı, uyanık bulunm~lr 7°rııretin; 
cluvmaktadır. . . 

B. Ruzveltin nutkuna asıl büyük 
kıymet ve ehemmiyeti verdiren se-
bepler yalnız bunlar değildir. . 

Amerikada bu yıl Reisicümhur 

Zelzele mıntakasında 
Yetim kalmış yavrulHrl almak için 

bir heyet hareket etti 

Yardııı:ı seferberliği hararetini kaybetmeden 
devam ediyo:r. Ege vayur~ ielaketzede yarawa. 

rı bugün lst;;nt.uıa getirecek 
la-bul, 5 ( Husu•il - Ordu ~e Gireaundan yaralılan hamil olarak ha

reket eden Ege vapuru yann r.abab hma nımızda bekleniyor. y aralılann derhal 
hastahanelere yerlettirilınesi için tedbirler allDilll§tır. 

Ankara, 5 <.Hususi~ - Büyük ~illet Meclisi azaan~an Bayan Nakiye Er
giin'ün riyaset~~" hır • heyet felaket mınt!"<.asında kimsesiz kalan yavnılan 
almak için bugun Erzıncana hareket etmi§tır. Buradan alınacak aı. ııruh n 
bakımlan için Keçiörendeki pavyon hazırlanmqhr. u 

* Ankara 5 (Hususi) 
felaketzede kardeşlere 
retle devam ediyor. 

- Vilayetlerin üç saniye süren şiddetlice bir zelz.cle ol-
yardımı hara- muştur. Sarayözü köyünde ilk zelzele

Ordu'da teberrüat 6 bin, Kırklarelin
de 2104, Bartında 1930, Sinopta 13181, 
Afyonda 11180 lirayı bulmu~tu.r. Bu 
yerlerden ayrıca külliyetli miktarda yi
yecek ve giyecek gönderilmiştir. 

Amasya 5 (Hususi) - Ezinede bugün 

de harap olan evlerden daha dördü yı
kılmıştır. 

Isparta 5 (Hususi) - VilayeUınizin 
topladığı 11406 lira Ue mühim miktarda 
yıyecek ve giyecek Sivas Kızılay transit 
deposu emrine gönderilmiştir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE _ 

Almanya 
Milletler Cemiyetine: 
harp mi ilan edecek? 

*--
Almanya bitaraf/ar 
üzerinde taz vikler:

r.e devam ediyor 

Kopeııbag:-5(~.R>:-. Nnsyon~I 
Tidendenin Beri in muha bın_nden aldıgı 
habere göre Alınany~~ın h:tar~f m~~-
1 k ti nezdindeki mumcssıllerı bugun-
e e er 1 k hb" .. 

lerdc mühim bir dip om atı teşbe. usulln-
d b 1 rak Almanyanın ıtara ık c uuM . . 

1 . h kkındaki noktaı nazarını bılmese esı a 
direceklerdir. . . 

Bu noktai nazara göre Mılletler ce
. . d k. yerlerini muhafaza edecek 

mıyetın e ı d 
olan bitaıaflar Almanyanın nazann a 

bitaraf olam1yacaklardır. . 
G b teşebbüsün Mıllctler cc-azete, u h .1• . . k Almanyanın arp ı anına 

ınıyetınc arşı . . 
muadil olacağına kanıdır. . 

Londra, 5 ( Ö. R) _ Shndınav .. ara
. . r· 1 dı'yaya gönderılmek uzerc 

zısıne · ın an . H' ı · 
"t f'k kcrin ihracı halınde ıl enn 

mu ıe ı as · B ı ·1ca 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHIFEDE - e ç1 kralı ı•e k1nruındanlar lıudu.tta 

·=-:------
····~~~~~---~~---~····························· 

• 

Göring mi? 
ı . • -. 

Bugi.ın Alnıanyada kim hakım ? ~ 
Berfin, 5 (Ö. R) - Mareşal Göring, harp devresi için Alman millı; 

ekonomisi yüksek riyasetine tayin edilmiştir.. ~ 
Bu tayin, şu üç maksadı istihdaf etmektedır :_ . : 
J Harp iktısadiyalının tek kumandaya tabı olması; : 
2 Bütün ekonomik faaliyetler arasında mesai birliği, : 
3 - Milletin disiplinli teeriki mesaisi.. : 
Alman mahfilleri bu pren•:plerin harbin uzun müdcet devawı ha-: 

!inde dahi iktısadi ablokaya mukavemeti temin edeceğini umuyorlar.: 
E Londra, 5 (Ö. R) - lngiliz gazeteleri, Göringin Alman iktısadi-E 
Syatının başına geçirilmiş bulunmasını ehemmiyetle mütalea ~iyorlar.S 
• · ' · Görin bizim bir numaralı düsma-: 

Inön.i.i ... Erzincaııı ziyaretimle çok hadn bir sahne .... 

Toprak altında 4 gün kalan 
adamın anlattıkları 

~-~-~--~~~ ....... ...,. ..... ~~~-~~~~-
"Caddedeki evlerin üzerime doğru 

Binalar beni kovalıyorlardı. 
Erzincana giden gaze· 

tec:i arlıadaşlardan bay 
Emi11 ICaraltıq yazıyor : 

w-
J)uy<luın ki Erzincanda üçüncü fırka 

karargahında baş çavuş Mehmet Soygü
der di.ıı-t gün toprak altında yaşamıştır .. 
Şimdi trenin ikinci mevki vagonunda 

Adanaya gütürülen hastanın yanında
yun. Mehmet Soygiider zaif, ince boyu 
ile arka üsti.i uzanmış, çökük gözüyle 
bana iı id n iyiye baktı, konuşacak va
ziyette olup olnıadığını an1amak için 
~ cc;Jenditn : 

- Gtçmış olcun dostum .. 
Muhatnbım ba~ını bendm tarafa ha

fifçe çevirdi ve baktı. 
- Dört gün toprak altında yattığını 

hah.r aldım da .. Diye kekeledim .. 
O önce sustu, gözler.ini kapadı, h5di· 

~eyi hatırlamak ister gibi bir düşünce .. 
- SONU 4 °CNCÜ SAIIİFEDE -

geldiğini görd Ü m 
Sonra .... ,, 

areli ceohes · nd 
_* .... ---~--~~--~ 

Sovyetler yeni bir taarruz hazırlıyor 
-*-

Finler Saltayı geri aldılar 
Gelecek haftalarda Finler şimdiye kadar yapılan taar
ruılardan daha büyüğüne göğüs germeğe mecbur 

kalacaklar 
-~--

Londra 5 (ô.R) - Finlanc!iya
dan gelen haberlere göre Finler 
mühim bir sevkulceyş noktası 
olan Salla şehrini istirdad etmi.•
lerdir. Cu mıw:ıffahıve!İn K:a'a
jervi. ve !;uosc.lrr.:cle!~i r...,rrv ... ffr.rhı
}'etlcr /:.adar 1,1,"'i1 "m c! ı ~al! i!di
r,"/iyo~. Fin!-:::- !:dbn n s:Ma'in
de b "yük b.'r rmıvaflakı;•et elde 
etmişlerdir. 

Rusların bu m•:ıtak:ıdan çcki!
m.,/eri merkez cephesi:ıde le' >Ul' 

ta'.ITrz;;za ceçmelerin! çoı~ mi:~k~!
li:~tireeeklir. Rus topçusu Man
ner.'ıaym hattını devamlı bir ağır 

r. R s a •. 
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9 uncu yardım istesı ŞEHiR .HABERL Rı Lira K. biraderler 300 
Dünkü yeldln 57295 09 Dr. Demir Ali 25 

• 
mesaıı 

;Emniyet memuru Şahap Bayan Mediha Kayın 20 
Türküstiln 5 M. Bedri şapka fabrikası işçiler.i 19 25 
Şamil Giller kahveci 2 50 Milli kütüphane müdürü B.Celal 5 
lIUmi ve Mitat Akça kardeşler 30 H isar kütüphane memuru Sırrı 2 50 

> > > valideleri 15 30 Ekmekçibaşı lokantası 15 

Takas 
Prin1leri ilzerine 
bazı rakamlar 

Bir hiç yüzünden -*-
Ve açdıca ortaya 
konan ltalıilıatıer 

-*--
Enver ve HulBsl Hancı 5 Peynirci Ra.şit Kayıra 100 

140 Emnıy· et müdürlüğü kurs E. R. Roditi 
:Aksekili Hüseyin Hüsnü. öğretmenleri B.Kanun maaş. 
L J fi · eriki 25 Komiser Tevfik Yurder 
na e erı ve ş 3 44 Takas şirketinin çalışmaları gerek it-K!zım Serter 25 Ikincikanun maaşından d 
Cevdet Ali özduran 30 C.H.P. Dolaplı.kuyu nahiyesine halat., gerek ihracat emtea.mız üzerin e 
Hıfzı Ali 2 bağlı 1 No.lu Sultaniye müessir olmaktadır. Primlerde yapılan 
Ibrahim Nuri Diri.km.an 15 ocağının topladığı 195 65 tenzilattan sonra Belçika, Fransa ve In-
C.H.P . Cedit ve Ismetpaşn Giuni Marinelli 50 giltere gibi memleketlerle ticaret müna-

12 34 Menzil hanında 19 yaşın
da bir genç katil oldu 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-
milleti bir politika için reyini kul ... 
Ianacaktır. 

B. Ruzveltin dahili politikası mu 
arızlarının mütemadi tenkidlcri il 
karşılaşmıştır. Fakat bilhassa dı 
politikada muarızları infiradçılık si 
yasetine dört elle sanlarak asıl dar oca~ının topladığı 70 Kadastro dairesi memur ve sebetlerimizde daha b üyük bir yakınlaş- Dün sabah saat on buçukta Tilkilik 

Kahveci Ali tnvi 10 mtistabclimleri 49 68 ma m~ede edilmiştir. Başta İngiltere caddesinde Menzil hanında B. Ismailin 
Burla biraderler Izm1r fUbesl 200 HAkim.iyeti milliye okulunun olmak üzere takas tarikiyle yapılan ih- dokuma imaüthanesinde müessif bir ci-
~amoU Valansl 2 50 sıruf 1, 2, 3, 4, 5, öğrencileri 53 69 raeat dolayısiyle takas şirketinin el.in- nayet işlenmiştir. Maktlll Yusuf oğlu 
Tütüncü Kadir 5 C.H.P. Fettah ocağının topladığı 1'1 de mukabil i~a~. için büyük karşılık Salih adında kırk yaşlarında bir adam, 
Orman memurları 63 vardır. it.halat tüccarlarının ~ katil de 19 yaşında Ali Riza Başöndür. 
Jödit Bencuiya 5 Yekıln 67419 99 memleketlerden ithalat yapmak uzere Menzil hanındaki dokuma imalatha-
Tıh:as Limited Ş. memurlan 35 50 Eşya 11.stesl: karşılaşılan müracaatleri hem ihracat nesinde bir buçuk senedenberi beraber-
Şevket Yegül 10 Ev esyaları Miktarı ~ı:'1ğı, hem de bu .memlek.etlere ~- ce çalışan bu iki arkadaş arasında öte-
Halil Hilmi Hancı 25 Yatak 5 Adet reditif açılması suretiyle yerme getiril- denberi bir suitefehhilm mevcuddu.Dün 
Dr. Zibil ve kızlan 30 Yorgan 25 > mektedir. Şirketin elindeki büyük karşı- sabah tezgahlardan birinin kayısının 

çıkması iki arkadaş arasında münakaşa- b · b k d · d" k · • 
b b. t · akt.1\1 k ı·ı k.. eyı u no ta an ın ırme ıstenuş ya se e ıye verntı§. m u a ı e o- . 

tü bir kelime sarletmek suretiyle izzeti lerdır. 
netsini rencide etmiştir. Filhakika Amerika bugün iktısa 

Bundan hiddete gelen dokumacı kal- den refah içindedir. Hatta on sene: 
fası Ali Riza Başön Salih'e Karadağ ta- denberi mazhar olduğu refahı 
bancasiyle iki defa ateş etmiştir. Çıkan .. k k d · 1 
kurşunlardan biri Salih.in kalbine, di- en yu se . erecesıne va111 o 
ğeri de göğsüne isabet ederek ölümüne muştur. Amerikalılar harp istem· 
sebebiyet vermiştir. yorlar. Bu muhakkakbr. Çünk 

Suçlu yakalanmıştır. harp, refah lan ve bugünkü s ·• 
R. Suhami ve ~l 10 Yastık 2 > lıklar şunlardır: • 
Abdullah Akcan 5 Battaniye U > Enterşanjal ithalit prim miktarı M d • • d 
Abdullah ön.al 2 50 Ayakkabı 169 > 174.258 Sterlin, Ingiliz 22088, Fransız ura Jye ıstasyonun a 
inhisarlar yaprak tütu.n fKileri Çorap 246 > 30,719, Isveç 12762, Isviçre 261, Bollan-
bakım evi işçilerinin pazar giln{l Erkek elbisesi Takım ı da 1305 Belcika 8330 Sterlindir. Fransa 

kunetleri aleyhinde bir i~ ol 
tır. Fakat harbe girmemek, Ruzve 
tin söylediği gibi, harhın felaketi 
ve avakibi ile alakadar olmamak d 
mek değildir. yevmiyeleri 495 57 Manto, palto, pardüsü 146 Adet ve JnJd}tere için ihracat primleri ithalit- bı•r tren kazası oldu 

> > > > 27 75 Sapka, kasket, başlık 131 > la nisbet edilemiyecek bir seviyededir. 
Cumaovası Çakıllar köyU. halkı Boyun atlası 46 > -*- Ruzvelt, kongreye mesajında -

te bu büyük hakikati anlatmişt 
Bugün harbe ginniyen Amer' 

tarafından 1
2
8
0 

Erkek giyim eşyası 242 > Memleket hastanesinde 
Dr. Ismail Va.~uf Aıı.al Kadın giyim eşyast 856 > 
Elbiseci Ibrahim Kankaş Cocuk giyim eşyası 1067 > bir bAdise-

-ıı1.. lan 5 Dün sabah memleket hastanesinde bir tez~c:uıtar Çamaşır ve fanil1 602 > 
VilAyet maiyet memuru Havlu, peşkir 7 > hidise olmuştur. Hastane hademelerin-
Yaşar Aktan 3 4-0 Carşaf ve bohça 27 > den ömer, temizlik meselesinden müna-
Esnaf ve Ahali bankası Pamuk Paket 60 kaşa ettiği memleket hastanesi baş hem-
memurları 55 '15 Sargı bezi • 70 şiresi Bn. Mesudeye fena şekilde mua-
Oska m'iessesesi Osman Ferruh Termo 3 Adet melede bulunmuş ve tutulmuştur. 
ve Senai Kazmirci 100 Çocuk emziği 6 > 
Abut LJmited T .A.Ş. 100 YENI EŞYALAR: 
Gazi ilk okulu öğrencileri 52 Yorgan 
Şark sanayi iplik fabrikası Ayakkabı 
memurlan 33 Çorap 
Müt~t Yakup Cumak 10 Erkek elbisesi 
Seyyar zeytin yağcılar 25 25 Çocuk elbisesi 
OHviye ve Ş. ınemurlan 35 $apka, bere, ~lık 
Eli S. Kaldırım 5 Camaşır ve fan.il! 
C.H.P. Kubil!y ocağının ~ladığı 11 92 ttstlük 
Yüksek mühendis Behçet 'Ostay 40 Parça yekCınu 

Çift 
> 

Takım 
> 

6 
231 
235 
218 
57 
9( 

7 
8 

4582 

Adet 

Adet 
> 
> 

Gördesli KAzım Artu! 50 Erzak lbtesf • 
Nesim Saban 10 • 76 kilo 
Buca orta okulu muallim ve Facıulye 
memurları 146 40 Balda 71 > 

Hl H5 > Buca Kızılayının maktu e va 
Uzil 6059 > 

makbuz mukabili 5 Ye~ 6381 
Buca milll yardım komitesinin BORNOV ANIN TEBERR'OATI: 
topladığı 68 c. H. P. Yeniköy ocağının Bornova tümen subaylan 126 45 
topladığı 25 40 Bağcılık istasyonu 28 54 
Defterdarlık teşki.J.Atı memur Haşerat mücadele istasyonu 118 61 
ve müstahdim!ni. 359 51 Ziraat mektebi hoca ve 
H. Jelli müessesesi 5 müstahdiminl 
Belediye teşkil!tı memur Zeytincilik istasyonu 

144 29 
24 

e müstahdimini 222 85 
T ~ardıçalı Ibrahim 850 
lfayım Arditi 30 
Bn. Mürüvet ve arkadaşları 2 50 
Hakkı Urgancı 100 
Kağıt satıcısı Şaban Gündoğdu 5 
Ismail Opçin 10 

1850 

Bomovada şimdiye kadar 
toplanan para 2291 89 

Ayrıca (1030) parça eşya ve 121 ta
kım elbic;e toplanarak gönderilmişti.r. 

Izmir deniz komutanlığı subay, -*-
mtlstahdimin, erbaş erat 163 Sovyederin Lonclra 
Birinci Erkek lisesi öğretmen, seliriftin proteStOSU 
i.c;yar ve müstahdimini 198 Roma, 5 (Ö.R) _ Rusyanın Londra 
Tütün tüccarı Seyit Yusuf sefiri Foraynofise blr nota vererek Fin-
Karagözoğlunun ikinci defa 1600 landiyada Rus kuvvetlerinin gayri in~ 
Tütün tüccarı Aziz ve Ahmet sani hareketleri ve talim fık.danı hak-
Boruvalırun ikinci defa 1500 kında İngiliz radyo ve gazetelerince 
Tütün tüccarı Cevdet onbaşı yapılan neşriyatı protesto etmiştir. 
oğlu ve $. ikinci defa 350 5 hal daki 
Tütün tüccarı Ibrahim Çakıroğlu Oft ta 
ikinci defa 150 deniz kaybı... 
Tütün tüccan Ilya Cel!rdin 1000 Londra, 5 (Ö.R) - Almanların çok 
Tütün tüccarı Alber Cabay 100 methettikleri denizalb harbi aczini gös-
Tiltün tüccarı Hakkı Tı1cveşli termektedir. 1939 senesinin son haftası 
tütüncüler kolo tarafından 250 zarfında müttefikler ancak 5000 ton ye-
Tütün tüccarı Savel Limited kUnunda beş küçük vapur kaybetmişler~ 
tütüncüler kolu tarafından 250 dir. Harbin bidayetinden beri en az za-

--*-
Küre 

Köyünde bir 
cinayet --·--Bir adamın kalasını 

ezerek öldürdüler 
ödemiş kazasının Beydağı nahiyesine 

bağlı Küre köyünde müthiş bir cinayet 
işlenmiştir. Bu köyde ikamet eden Ala
şehirli Reşid Kiremitçi, Istanbullu na
miyle maruf Ahmetle evinde rakı içti
ği sırada bir kadın meselesinden arala
rında kavga çtlanıştır. 

Kavga sonunda Reşid Kiremitçi eli
ne geçirdiği bir sopa ile Ahmedin başı
na vurmağa b~lamış ve kafasını ezmek 
SUl"etiyle öldürmüştür. 

Katil hadiseden sonra zabıtaya teslim 
olmuştur. ödemiş adliyesi hadise tah
kikatına el koym~tur. 

-*-''istiklal,, gazetesi 
çıktı 

Son Kanunun dördüncü günü çıkaca
ğını evvelce haber verdiğimiz Istiklfil 
gazetesi Istanbulda çıkmıştır ve ilk sa
yısı bugün Izmire gelmiş bulunacaktır. 
Istiklfili matbuat aleminin tanınmış ve 
sevil~ muharrirlerinden Nizameddin 
Nazif çıkarmakta ve gazetesinin baş 
muharrirliğini bizzat yapmaktadır. Bü
tün tanınmış ve güzide muharrirleri de 
kadrosuna alan istiklalin neşriyat file
minde uzun ömürlü ve muveffakıyetli 
bir yer tutmaSYnı temenni ederiz. -*-YURDSEVER 
BİR M'OESSESE Tütün tüccarı Kutsuoğlu yiatle geçen hafta budur. 

.-!!f .::ı:zwwwwıw ıq; w •+eAW -- •• Şehrimizde şubesi bulunan Burla bi-
lr -,, r~derleri ticarethanesi Erzincan felaket-

i ELHAMRA Sinemasında ı ~:~:1;!1~~a~~~k;:~~:!!0i~~·;~ 
BUGtiN Kızılaya teslim etmislerdir. 

Beyaz perdenin çakır gözlü' güler yüzlü yıldızı laYcakurdsbevehr vkatantl d_~dlarımdızla nüBmunle 
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Arkadaşımın 

1 
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
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Sunalardan çıktıktan sonra evveLl 
mektebe değil, eve geldim. Hoca hanım 
benim Sunaya gideceğimi bildiği için 
geç kalmama kmn~dı. 
Maksadım anneme Sunanın annesi

nin söylediklerini bildirmekti. Babam 
hata gelmemişti ve annem aynı merak 

leden çıkaran iki büyük kuvvet olduğu
nu o zaman değil, fakat çok sonraları 
anladım. 

Anneme, Sunanın annesinin sözlerini 
olduğu gibi söyledim ve onu : 

- Acaba ne yapmak istiyorlar? 
Şüphe ve merakı içinde bırakarak 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenlf!r i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ticaret vekaleti Istandarizasyon mü-

tehassısı Dr. Bade şehrimize gelmiş, Ba
lıkesir parti müfettişi ve Izmir mebusu 
Dr. Mustafa Bengi.su Balıkesire gitmiş
tir. 

Amma.. Çok hasta değil. 
- Annesine benim merak ettiğimi ve 

seni yolladığımı söyledin mi? 
- Söyledim ... 
- Ne dedi?. 
Ben, hoca hanımın söylediğini Suna

nın annesine söylemediğim için cevap 
vermekte biraz durakladım .. Fakat ken
dimi çabuk topladım. Ne diye bilirdi ki.. 
Tabii bana söylediklerini onun için de 
söyliyecekti. 

- Çok memnun oldu, dedim, hoca 
hanım hakikatlidir.. Zaten biliyordum. 
Şimdi onu daha çok takdir ettiın. 

Hoca hanımın ağzı kulaklarına var
dı ... Ve bu vesile ile de ben onun gözü
ne bir kat daha fazla girmiş oldum. 
Akşam mektepten çıkarken hoca ha

nım: 

- Yarın sabah tekrar Sunaya bir uğ
ra. dedi, zarar yok biraz geç gelsen de 
olur. 

Bir kişi öldü, katar sefi ve 
kondoktör de yaralandılar 

bu harbm neticelerinden ve ha 
sonrası dünyasının karşılaşacağı n 
hayetsiz ıstıraplardan azade kala 
ğım zannebnemeai icap ettiğini 

Ma.nisa.nın Muradiye iatuyonunda. ev
velki gece müdhlş bir tren müsademesi 
olmuş, bir kaç vagon parçalanmıo ve 
hasara uğramış, bir kiıi ölmüı ve iki ki
şi yaralanmıştır. 

Hadise etrafında verilen remıt ma
lWııat ıöyledirı 

cManiaadan lzmire gelmekte olan 
marl}andiz treninin üzerinde sekiz va
gon balunan bir yola alınması idarece 
icap etmiştir. Bu katara. makas haricin

8 vagon bulunan yola katarı sürtikle- barüz ettirmiştir. Ayni za~an 
miştir. Makinist pek geç müsademe ede- dünya nizamı kurulurken, yanı . 
ceğini anlamııaaa. da fren yapmağa va~ sulh dakikasında Amerikanın en 
kit bulamamış ve bu sekiz vagonun üze- al rolü görmek azminde oldu 
rine bindirmiştir. nu söylemiştir. 

Bu müdhiş kazada bir furgun parça- Bu hassasiyet Amerika umu 
Ianmlf ve üç vagon dereyman yapmıt- fk" b "nk' ·· t -t!!hna .. e annın ugu u emayuıa 
tır. Katar ıefi Ali Rıza agır eurette, kon- b l ç·· 
doktör Kadir hafif yaralanın~ ve ham- mamen uygun u unuyor · un 

alı d N · " tt ..,.,,. .. anm-'- bilhassa Sovyet Rusyanın Finla m ar an on agır ımre e ,, - a1': 

ııuretile ölmüştür. yaya taarruzundan sonra y de tevakkuf etmesi için icap eden i§aret 
verilmişse de makinist bu işareti göre
memiştir.Bu suretle makinist üzerinde tır. 

Hadise yerinde tahkikata başlanmış- dünya umumi efk.an hu 
mücadele halinde olan kuvveti 
bir tarafta zorbalar ve yıkıc 
diğer tarafta hürriyet ve adal 
müdafileri olduğuna inanmıştır. 

~---------------~-----~---

Hububat ihracatçıları 
Dün ticaret odasında içtima ettiler 
Dün ıehrimiz hl.lbubat tüccarlan mm

taka ticaret müdürü Bay Mehmed Ali-
nin davetile Ticaret odası salonunda bir 
toplantı yapmışlardır. 

Yapılan bu toplantıda hububat ihra
catçılan 8 kişilik bir icra komitesi eeç-
mişlerdir. Bu komitenin reisliğine de 
Toprak Ofis müdürü Bay Cevad Dem· 

Burnovada 
Felaketzedeler 
için konser 
Tali yardım komitesinin çalışması ile 

şimdiye kadar Bornova.mızın yaptığı 

yardım iki bin lira nakid ve bugün de 
yatırılan eşyalarla birlikte iki bin par
çayı geçmektedir. 

Komitemiz yardım için her türlü va
sıtalardan istifade etmeğe karar vermiş 
bulunmaktadır. Bugün de komitenin ne-
zareti altında orta okulun yardım ve Iz.. 
mir müzik öğretmenlerinin iştirakiyle 
Ziraat okulu salonunda saat 20 de bir 
konser verilecektir. 

Musiki Alemimizde bir varlık yarata
cak olan bu emsalsiz konsere müzik me
raklılarının iştirak etmesi hem kendi
lerine zevkli dakikalar yaşatacak hem 
de felakete uğramış bedbaht kardeşleri
nıizin acılarına el uzatmak fırsatını da 
kazanmış olacaklardır. -*-SDIBAT TAYiNLERt 

Namzetlik müddetini dolduran mem
leket hastanesi hemşirelerinden Bn. Na
zirenin memur sınıfına alındığı vil.B.yete 
bildirilmiştir. 

§ Karaburun belediye ebesi Saffet 
Dura ile Denizli memleket hastanesi 
ebesi Bn. Mevlü<le becayL' edilm~ler
dir. 

geldi. 
Annem benim geldiğiml gorunce: 
- Zehra .. yavrum .. Bak sana bu ge

ce lokma yapıyorum... . . dedi. Ben 1ok
m ayı çok severdim. Ve lokma biz.im ev
de ne kadar çok seyrek pişerse annemin 
bana karşı tatlı yüzü ve tatlı sözünU de 
o kadar seyrek görürdüm. 

Bu akşam bunların ikisi de vardı. 
Annem mutfakta kızgın yağa saldığı. 

sulu hamurun cız1rtıları arasında bana: 
- Zehra. .. dedi. Baban Fahri beyle 

ne konll§muş biliyor musun? 
- Ne bileyim ben anne ... 
- Fahri bey babana ayda otuz lira 

verecekmiş .. Akşamları işten çıktıktan 
soma Fahri beyin yazıhanesine gidecek 
ve orada b ir iki saat çalışacak .. Otuz 
lira .. Yani babanın bu kadar senelik tah
sildarlığından sonra şimdi eline geçen 
paradan daha fazla ... 

Annem sevinmekte tabii haklı idi. Fa-

ren intihap olunmuştur. 
icra komitesi ıimdilik buğday, arpa 

ve çavdar ihracatında faaliyet göstere
ceklerdir. ihracat fiatlerini her zaman 
ihracatçılarımız Toprak ofisinden öğre
nebüeceklerdir. 

Bütün Ege hububat ihracatçılarının 
birliğe iltihak edecekleri ıüphesizdir. 

Pazar maçları 
Bu macların hasdatı 
lelakeized.e kardeşle· 
rimize verilecektir 
Evvelce Yamanlar - Demirspor-Ateş

spor takımlarının muhtelitl ile tl'çok
Altay takımları arasında yapılması ka
rarlaştırılan bu maçların hasılatının fe
laketzede kardeşlerimize verileceğini 
yazmıştık .. 

önümüzdeki Pazar günil yapılacak 
olan bölge kupa maçları bu defa aşağı
daki şekilde tesbit edilmiştir. 

Saat 11 de Demirspor - Ateş hakem 
Isınail Hakkı Giir, 13 te Doğanspor -
Karşıyaka hakem Hasan Yanık, 15 te 
Üçok - Altay hakem Ferld Simsaroğlu. 

·Her üç takımın galibine bölge tara
fından kupa verilecektir. 

-*-Çeşmedeki yardımlar 
Çeşme Namık Kemal okulu öğrenci

lerinin aralarında toplamış oldukları 31 
lira 54 kuru.şu felfiltetzedelere bir yar
dını olmak üzere Ankara Kızılay baş
kanlığına gönderdiklerini haber aldık.. 
Bu temiz yürekli vatan çocuklarını tak
dir ederiz. ---"f"·---
Budapeştede tevkiller 
Budapeşte, 5 (Ö.R) - Nazi teşkillltı

na mensup tedhişçi bir cemiyetin üç 
~zası polis tarafından tevkif edilmiştir. 

de~il .. Evin kazancının otuz lira artması 
idi. 

- Başka bir şey söylememiş mi an
ne? ... 

- Ha .. Evlerinin arkasında, bahçenin 
bir köşesinde üç odalı bir kilçUk ev da
ha varmış .. Fahri bey babana oraya ge
liniz .. Evin1zi de kiraya verirsiniz .. de
miş. 

Ben bu haberi duyar duymaz sevinç
ten yerimde duramadım 

- Anne .. Ne zaman oraya taşınaca-
ğız ... 

Diye bağırdım_ 
Annem: 
- A.. dedi. Dur bakalım. Hemen pa

çaları sıvama .. Baban bu işe pek olur 
dememiş.. (Ben evimi bozmam) diye 
bir hava tutturmuş gidiyor. Dur baka
lım .. Bir iki gi.in geçsin, onun da b ir ko
layını buluruz .. 

* 

Amerikada hu kanaat o ka 
kuvvetle yerleşmiştir ki hatta · 
ratçılar hile bugünkü şartlar iç" 
Amerikanın inandığı prensiplere 
uygun bir siyaseti takip edecek 
adamm Ruzvelt olduğunu sö 
mekten çekinmiyorlar. 

Mesajın bizce büyük ehemmi 
ne ayrıca bir kıymet atfettiren 
susiyetler bunlardır. 

B. Ruzveltin ehemmiyetle iş 

ettiği yeni Avrupa nizamına g 
ce, bunu da yarınki yaznnızda 
den geçireceğiz. 

ŞEVKETBİLG 
"----'~~~~~--~~·----. 

···········~·························· 

Kimsesiz 
Yavrular için 

--.--
$elkat kucaklarını 
açanlar-
Yeni. Asır gazetesi mildürl ..... 
Aşağıda adres ve imuılar1 bul 

bizler bu defa felakete kurban 
den hareketzede vatandaş 
öksüz ve kimsesiz kalan ya 
dan birer evladı manevi istiyo 
Şöyle ki: 
Verilecek çocuklar dördü kız 

birisi oğlan olmak ve beş yaşını 
cavüz etmemekle beraber bu ço 

• lar her bir arazdan salim olmak 
S bunlar üzerinde badema hiç bir ~ 
: senin kanuni bir hakla talebi b 
Smamaktır .. 
: Bu yavruların sıhhatlerinin m 
: !azası ve her türlü medeni h 
nın idamesine her türlü taahh 
hazırız .. Yüksek tavassutunuzu 
eder bilvesile saygılarınuzı sun 

Belediye zabıta müfettişi : 
MUHLİS PAR 

Keza zabıta müfettişi 
SUPHİ G 

Zabıta müfe~l: ZİYA AKIN 
Belediye zabıta memuru 

12 NECATİ GÖRPIN 
Belediye zabıta memuru 

55 NACİ TÜMER 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şehir gazino 

940 
Yılı 

,.,, 
programı 

Cumartesi gününden • 
ren yeni getirdi~ zengin va 
numaralariyle ba~lıyor .. 

** 
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ErriTıcana buzlar içinde giren bir tren ve ukerleTimiı fel 4ke~;rindc vazife b"§ında • 

Toprak altında 4 gun kalan 
adamın anlattıkları 

~~~~~~~~- ........ --..-~~~~~~~-
"Caddede ki evlerin üzerime doğru geldiğini gördüm 

Binalar beni kovalıyorlardı. Sonra .... " 

Tabiatin miithi§ darbesini yiyen ve ezilen binalar 

- BAŞ ARAFI 1 • ·SAYFADA - ılerim geldi. Onlar ölmemişlerdir, ben cektir .. 
Ye daldı T Ve kesik ı:: sesle inler gibi de ölmlyeceğim dedim. . Etrafımdan boğuk sesler geliyordu ... 
.m trn ·· baş! d . Bu kanaat nereden geldi bilmiyorum. Bu sesler benim manevlyatınu daha •I· 

..'.'._ 0 ağa at :ıcı addelerinde karar· Aradan bir kaç dakika dahn geçti. Ne- yade bozdu.. Bu iniltiler, boğuk sesler 
ııAlıtan gece ::.a U d Birden bire !esim dahn çok daralmağa başladı. Öyle pek Yalanımda benim gibi daha bir çok 
YÜl'UdU e~·e C:dd:or ~deki evlerin bir An old~ ki bu sıkışık vaziyetim hl- !nsanlann bulunduğunu anlattı. Kork
tlzer1rn!:ioııru geldiğini gördüm... Bu raz gevşedi.. Başım ve vll~u~um b~a_z tum ... Büyük bir ter döktüm .. Bundan 
ııarxıntı esıwıında on metre kadar kosa- rahatlamıştı. Bu sırada ölm~y~ceğimı, sonra da tatlı ve güzel bir uykuya dal
rk ilerledim.. Önüme bir duvar Ç~·; tekrar hayata kavu:;acağımı düşünd~. d~m .. Aradan ne kadar bir zaman geçti
Arkadan blnalar beni kovalıyor gıbı Olanca kuvvetimle başımı yukarıya do~- ğinl bilmiyorum. Tekrar uyandıın.. Et. 
idiler .. Daha faza ko adım .. Muazzam ru it~. Başımın üzerindeki bir kerpış ralunda bir takım gürültüler oluyordu .. 
bir toprak yığını üze:e yıkıldı .. O da· kitldsı biraz sağa kaydı. Artık nefes alı- İnler gibi sesler çıkarmağa başladım .... 
lılkada gözlerim kapandı .. Nefes almak yoBr um. b ktad d··-' 0 hali Yetişin, beni kurtarın demek istiyor-
!"'- ·· le aş çavuş u no a uruu.. dum B" '"' uğraştığını mman burnuma, goz - k ·· ıraz aonra başımın üzerindeki 
linıe topraklar dolduğunu hissetmiştim. tekrar ydlaşarOnglbi bUıkınyU ~ k h';;'eck kerpiç! kaldırdılar. 
N f al 1 d içinde 1 .. u s or ara . En" anlı 

e ~· amamağa bruı a ım. _ Rahatsızsanız biraz bekliyelim de- ınc ayağı topal bir kadın üze-
Bırden bire bu halden urtulmak iste- di rlme doğru eğildi, ytlzUme, gözüme dik-

::·· Ağzımdan nefes almağa bfJ1adı~ ~·Hayır, rahatsız olınıyorum.. Fakat katle baktıktan sonra ı 
du~~>.ıına da, ~prakld ahnn do k u~ .. 0 hal beni ölünceye kadar muazzap ede- - Vay bacım, diyerek beni okşamağa 

ı- B·ı cdtlka a atırıma ar ' başladı. Başımı toprakların arasından 

A.h ,_ b icada~ mukavemet edebilmif 
oep rr~incan po•tafl<! binaaı nlzeleıı• G!IC01< U 

Büyük tarih ve 
(lKJNCl 

macera romanı 
KISIM) 

-104 
d - Kuyruğun kopsun.. Bir desti dol

ur ı:etir de bakalım, methettiğin kadar 
\'ar mı"! .. 

hf_l'_''haneei derhal kapının önüne ve 
:;:_ı~n h narına bir tahta masa yerleş· 
lı dı .. iki sandalye getirdi.. Bir hizmetçi 
.).,

2 da masanın üzerine iki kupa ile bir 
"1i elma şarabı koydu .. 

ı,, ~eyhaneci kupalara şarabı kendi eli
F oydu. 

kaı arı bol derhal kupalardan birini ya
tur. 0Yıp ağzına götürmek üzere iken Mis
~ elinGi>n tuttu : 

!Ilı - Acele etme o kadar dostum, dedi, 
kupayı bize bu bliyük ve kıymetli 

Mistufle böyle söylerken Faribola göz 
ucu ile manalı bir işarette bulunmuştu .. 

Faribol bu işaretin •Dikkat et .. Bel· 
ki şarap zehirlidir> manasına olduğunu 
anladı .. 

- Vallahi doğru .. Dedi .. 
Ve sonra meyhanenin hizmetini llÖ

ren genç kıza seslendi : 
- Hey .. Kızım .. Buraya bir kupa da

ha ııetır bakalım .. 
Meyhaneci suratını ekşitti. 
- Monsenyörlerim, dedi, sizler ba· 

na karşı hiç te !Ayık olmadığım büyük 
bir iltifat gösteriyorsunuz.. Müsaade 
buyurunuz da bu teklifinize sadece te-

.. ukabele edeyim .. 

çıkardı.. Ben gözlerimi açtun, beni kur
tarmak lstlyen bu insana içimde ne bü
~Uk bir minnet ve şükran hisleri oldu· 
gunu alze tarif edemem.. Kadıncağız 
aradığı kimsenin ben olmadığını anlayın
ca : 1 

. - Vay meğer sen benim bacım değil-' 
llll§sin dedi ve koşarak uzakla~tı.. Ba
şımı etralıma çeviremiyordum.. Biraz 
ileride bir adamın topraklar içinden cı
karıldığıru gördüm. Beni de kurtarm di· 
ye bağınnağa başladım .. Yanımdan ge- : 
çenlerden birisi, benim Uç çocuğum kay-ı 
boldu, diğer biri, ben anamı, babamı. 
cocuklarımı kaybettim onları arıyorum 
diyerek yüzUme bile bakmadılar. 

Vücudumda hiç bir hareket yoktu .. 
Buradan kurtulamıyacağımı düşünerek 
bir cehennem azabı yaşıyordum .. Güneş 
bir hayli yUkselınıştı. Yanımdan ağlıya- ! 
rak, aızlıyarak geçenlerin haddi hesabı 
yoktu.. Bunlardan birisine : 

- Ben! kurtar dl al dıın 
B kadın ye y var .. 

lr cağız bana yardım etti.. ilk 
defa ııol kolumu çıkardım. Bundan ııon
ra bu kadın da beni bıralı:ıp gitti. Ko-

olunan bunu kendimize bir lıakant 
sayarız.. 

Miatufle de lllve etti: 
- Ve .. bllyle bir hakareti de biz ull 

affetmeyiz.. 
Meyhaneci: 

. - o halde, d...ıt, uzu Vt! em!rlerlnlu 
boyun eğmek icap ediyor .. 

Kollnet.. benhn lr::upamı getir . 
Hizmetçi kız kupayı ııetlrlnee mey

haneci Mistufleye dHndtı: 
- Doldurunın Monsenyllr.. dedi. Si

.in ikinizin de §eref ve ııhhat Ye Afiye
tlnize seve seve !~imi g8recekafnJz. 
Bizim iki kahraman da kupalarını dol
durmuşlardı. 

Evvela beklediler. 
Meyhaneci kendi kupasını tamamen 

içti. 
Bunu görerek emniyet içinde onlar 

da kupalarını boşalttılar. 
Mistufle ve Faribol göx işareti ile btı-

birlerine: 
( Artık zehlrlenmekten korkmadan 

içebiliriz) demişlerdi. 
Meyhaneci: 
- Mon.enyörler, dedi, şarabımı nasıl 

buldunuz1 
- O kadar fazla fena değil .. Biıe bir 

desti daha getir .. 

J:nkas ultında" çıka~ılan 
lumdakl saate baktım.. Durmuştu.. Sol 
kolumun yardımiyle sağ kolumu da kur
tardım. Şimdi aol kolum fena halde in· 
clnmlştir. Kollarımla göğaUmll açtım, 
ayaklarımı çekmek btedim .. Fakat mu
vaffak olamadım. Kaputumun eteğine 
yıl!ılan kerpiçlerden lunuldanamıyor
dum ki.. Bana bir kuvvet geldi, cakct 
ve kaputumu zorla çıkardım.. Bundan 
.sonra da aal! ayağımı kurtardım. Aya
itımdakl çizme pantalon parçalanarak 
toprak albnda kalmıştır. Bir müddet 
!<lnra bir bekçi geldi. O beni tanıyordu. 
Fakat ben onu tanımıyordum. Bekçinin 
yardımiyle sol ayağımı da inciterek çı· 
kardım. Bir don bir göınlekle toprak 
Uzerindeyin1.. Ayağa kalkmak istedim .. 
Kalkamıyarak •ağ tarafa doitru yıkıl
dım .. Yanımdan geçen diğer bir kadın 
beni yanık ve yaş, kUçUk bir yorgana 
sardı .. 

Biraz sonra iki a•ker geldi.. Bu sıra
da vücudumu milthlş bir titreme alnuş· 
tı .. Dişlerim birblr!ne çarpıyor, müthiş 
titriyordum .. 

Muhatabnn burada gene durdu.. Al
nından hafif terler akıyordu. Onu ıöy
leterck yorduğuma ftdeta mUteesslr ol
muştum.. Yanında oturan kız kardc~l 
küçük mendiliyle ağabeyiş!nln terlerini 
sildi. Biraz su !çirdi. Ben hiç •esimi çı
karmadan bekliyordum .. 

Mehmet Soyr.Uder, sBzU uzatmıyayun 
dedi .. Evimin adresini a•lrerlere verdim. 
Bunlar beni omuzlıyarak eve getirdiler. 
Evde kız karde•lm ve erkek kardeşim 
heni ağlıyarnk karşıladılar. Onlar da 
toprak altından komşular tarafından 
kurtarılını~ .. Üçümüz birden oturup ağ
lamağa başladık .. 
Baş çavuş tekrar baııını yastığına da

yadı .. Kesik ve sessiz bir tonla • 
- Ya ... Dedi, işte öbilr dünyaya bö"

le gittim, böyle geldim .. 

EMİN KAR>\KUŞ 

v• bir barındırma çadırı 

Bıı viranenin altında da acaba hlilll çarpan kalp t "flr "' ? 

Zelzele 
Mıntakasında 

Yetim kalan yavruları 
almak için heyet gitti 
- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Adana 5 (Hususi) - Sürekli yağmur
lardan v!M,yetlmi2.de btiyilk feyczanlar 
b~ g1isterınlştir. 

Ceyhan nehri Ani olarak beş metre 
yUksehnt,ıtr. 6 kadar köyU sular bas
m!f!ır. Şimdiye kadar nUfus tayiatı tes
b!t edilemedi . 

D1CLE TAŞTI 
Diyarbakır ft (Hususi) - Şiddetli 

yağmurların tesiri ile Dicle nehri taş-
• mıştır. Bahçeler su altındadır. Mardiu

Dlyarbakır yolunu da sular basmıştır. 
Dlyarbakır G (Hususi) - Dicle 6 

metre yükselnıl~r. Bes!nll kasabasının 
bir mahalle.ını aular basmıştır. Batman 
k!SpriisUnün dördüncU ayağının inşa.una 
çalışan iki amele bir adacık üzerinde 
mahsur kalmışlardır. Kurtanlmaları için 
sallar gönderilmiştir. Beşiri yolu üzerin
de münakalllt durmuştur. Dicleye yakın 
bl:r çok kllyler feyezana maruzdurlar. 
Telgraf direkleri bazı yerlerde sular ta
rafından ırllrUklendiğlnden muhaberat 
durmu§tur. N\lfusça ve malca ıuıylat ol. 

Bir tek bO§ pa.ı: tanekeai ııı ..,ıue,. 1111f·· mamak için bütün tedbirler alınmı§tır. 
Bu Oltfıl.....,. eliade lccılan b..dur Batman çayı üzerindeki BeaJnll kasa-

buı ile telgraf muhaberesi kesilmiştir. 

müz beraber ~- munu anlıyorum. Bu kurabiyelere mey-
K.urnu M.lmıfle bu auretle gelecek banecl yemeden ne eUmı ne de dlllın! 

olan oarabııı da zehirli ohnamasını pe- ııörerlm. Yalnız herif91 ol!Ju daha evvel 
fbıen temin etmN. ı.tlyordu. bizi yıımlf zannetsin diye bir kaç tane

Meyhanecl gitti. Bet dakika ııonra bir alııl oeblme attım. 
elbıde bir deotl fU"•P ve llbtlr elinde bir - Çok iyi etthıh mllııyll Farlbol... 
tabalı:la geldl Beı dakika ııonra meyhaneci mü§terl-

Ta bağın içinde lrilçllk kurabiyeler !erinin yanına aYdet etmişti. Dk lfl ta-
v ardı. bağa bir p atmak oldu. Kurabiyelerin 

Kurabiye tabaimı ınuıınııı tıurine elWldil!lnl gtirllnce ııordu: • 
korken: - Bizim kurabiyeleri nasıl buldu-

- Monaenyllrler, dedi. Her halde bl- nu21. Hoşunuza gitti mi? 
ılm bu civarın bu kurabiyelerinden tat- Farlbol: 

Yalnız gözlerini kuTtannıı 
bedbaht bir 1/flVTU 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Bolas hastalıkları 

Mtıwlıuıııaı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Oliztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3tl68 

S: 4 1-13 

mışsını•dır, bilmem hO§lUlına gidecek ·----------~~~---••••!"'•••--~-· mi? Biz bunlara burada pelı: bayılınz. B M •• b e 1 
blyel!~b.~~ ~:Fag~~~~~ l:::~ a yram unase etı y 
gllzel midir? 

- Va!Wıı •evke tAbl bir şey monsen- Her Sene Oldutu Gibi Bu Sene de 
y!Sr. isterseniz balı:ınız.. Hoşunuza gt. 1 1 H b 

11 
h 

de;:,: ;~:ı 1-:;den hizmetçi kızın fer- A aiye i acı Ali zade A du a 
:vad• beıızer acı acı sesi yükseldi: Kazmir Mag" azası 

- Patron .. Patron ... Çabulı: ... koşu
nuz ... 

Meyhaneci hemen içeri koştu. 
Faribol onun uzakl~asından tatifa

de ederek tabaldakl kurabiyelerden 
dörl be~ tanHlni alarak cebine koydu. 
Sonra arkadaşına d8ndU: 

- .Azizim Miatulle, eledi. Ben de artık 

Bugünden itibaren 20 gün müddetle 
Relaıbetab .. 11ş1arma befl•m1Jhr- DORMEY, FİŞER, FAYN VOLSEN 

elblııe, panlesü ve paltoluk lıuponlariyle nadide İn(iliz novoleleri ve biUi
mum yerli elbise, panlesü ve pııltoluk lı:umaşlarını almak istiyenler mutlaka 
bu malua:va utr-Jan menfutleri ildi,,.mıclandır .. 

1-lr Pettemakılar No. 46/1 
KAZldact ALAhuJ BACI AL1 ZADE ABDULLAH 



ell etimıze arşı 
Dost devlet yardımları devam ediyor 
lngilterede bir yardım komitesı kuruldu lngiliz çocuk esirgeme kurumu 
heyecanlı bir beyanname neşretti Avusturalya ve Kanada da yardım ediyor 

Londra, 5 (Ö.B) - Osmanlı banh11 TUrk yavrulanna yapacaiı yardımla rette vaki müracaata da yün bettaniye de iatemiftı., Romaft1'a hilkGıud mi· 
umum dJnktöri1 B. Loren.s, Büyük Bri- TU.rkiyenin bUyUk i&tikheline imanla gönderilmesi arzusu izhar edJ.lmlftir. aaade ederek Romanya Tfhkleri d.W 
tan.yada Erzirıcaıı felöetzede.leri lçbı bir !nandıtuu göstermele vesile olacaktır.• İstanbuldan verilen malQmata göre faali)rete seçmiflerdir. 
muavenet sandığı açıldığıhı ilAn etmiş- Şar.k villyetlerimizdcki büyük felAket Ankara, S (A.A) - Hueketlarz 
tir .. Bu muavenet sandığına yapılacak Londra, 5 (Ö.R) - Filistindeki İnd· hadisesinin dU.nyanın hcı· tarafında yap- felaketzedelerine yardım olmak tlzere 
bütün teberrUat Ankaradaki miill yar- iiz kuvvetlel"i kumandanlığı, açıkta ka- uğı tesir deıin olıriuştur. Atinada fabrikatör Bodoeald oahn nl.· 
dmı komlteaine gönderilecektir. Tilrk lan Erzincan fellketzedeleri için ild yiiz İngiliz ve Fransız dostlarımızın yat>: mına 1.000 dolar ve fabrikası n&inliıa 
sefaretbanealne gönderilen yilzlerce te- büyük askerl çadır göndermeği teklif tıklan yardımlar yanında Almanlar da ela S.000 dolar teberrU eylemiftir, 
bel'ril ve dziye mektuplan İngiliz mil- etml§ ve bu teklif bilyUk memnuniyet- bu felaketten derin teessür duymuşlar Ankara. S (A.A) - Kabiredea bi
letinin bu felaket karpsıııda derin teea- le kabul olunmuştur. ve yaralı va~ yaralarını din1d.iğine göre, .~arelcetiarz felake~
~ ve he-asi.yetini göstermektedir. Londra. 5 (Ö.R) - Avusturalya do- sarmak ve tedavi etmele medar olmak delerıne yardım ıçın Mıaırda tqekkül 

minyon hUkilmetl Türkiye felAketude-- üzere 20 vagon sargı ve illçla 200 hu- etmiı olan komite yeniden 1.000 Mısır 
Laadra, S (Ö.R) - BeynelmiJel bir !erine bir yardım olmak iizere 10 1*ı. ta bakıcı tahsis ettikleıini bildl.rmişler· lirası teberrü kabul eylemiftir. Komit.-

tdlret ~ İngiliz gocuk ee1rgeaıe İngiliz lirası gönderm.i§tir. dir.. ye bir çok ta eşya gönderilmektedir., 
....dtlJ .fDClliz milletiııe hitaben bir be- Kwda Kınlhaçı fellketzedelere beş Bu in.."'Clnl jestin memnuniyetle karşı- Anlcara, 5 (A.A.) - Buenos Airea 
ywnname nıepıederek felAbtin kurbenı bin dolar teberril eylemiştir. Diler ta- !andı~ şüphesizdir. elçiliğinin bildirdiğine göre, hareketiarz 
olarak JdmMeh kalan TUrk yavrulerma raftan Avusturalya hükUmetl fellket- Ankara, 5 (AA.) - Nor~e9 mas- fela,k~tzedele~ yardım i~n cenu~t 
İllclJiz milletin.in nalcdt yardımını iste- 7.edelere yardım için ne gibi §eylere ih- lahatgüzan bugün zelıelo felAketzede- Arnerikada konuteler teşekkül eylenuo 
ndplr. tiyaç bulunduğu hususunda alAkadar lerine bir yardım olarak plısı nlmına ve faaliyete _geçmiştir. , 

Be,annamede §U cUmleler vardır : makamlar nezdinde l.stimzaçta bulun- yüz lira teberrii etmiftir. Ankara, ) (AA.) - Japon eefarett 
•ICeaW AtatUrküıı yUbek liderliii muş ve verilen cevapta çadır bezi ve ko- Ankara, 5 {Hu•usf) - Anadolu erkanı ile Türl.."Yede yapyan japon ko

akmda Avrupada hiç bir millet çocuk- yu renkli köylü elbise kumaşı gönderil- Ajanınnm bildirdifine göre felaketzede- loniııi namına felaketzedelere bir yar· 
larla TUrk milll hilldlmeti kadar aJüa- mesi rica~. lere yardım maksadile Bükteşte bi~. he- dım olmak üzere ~ugün j~pon. ıe.f~eti 
dllr olmamıfbr. İngiliz milleti kimsesiz Mısır hükümeti tarafından ayni su- yet t~ekkül ederek hUkO.metten muaaa- tarafından 1.000 lıra tevdt edilmıftir. .................................................................................................................................................................................. 

Son Dakika: B. M. M. 
.................................. 

Erzincandan lzmire bir yaralı treni 
geliyor. Tren Ankaradan hareket etti 

Trende, sonra enkaz altında 
lohusa var 

Dünk Ü içtimaı 
Ankara, 5 (Husus!) - Büyük Millet 

Meclisi bugt1n Doktor Germenin bat
kanhlında toplanarak haziran: 1939 ay
.larma ma1ısua muamele vergisine alt 
kanun hUkt1mlerinin bazı maddelerinin 
tadilini görllşmilştUr. MecU. pazartesi 
gflnU toplanacaktır. 

An karada bugün 
yapılacak maç 

zelzeleden 
doğuran iki 

Ankara, S (Telefonla) - Bugün Er- ket etmiştir. 
ılncandan felakete uiramıl vaW>daJl•n FelAketzedelerin bir kısım Eskişehir
~ iki tren §ehrimize geldi. Bu tren- de kalacak, diğerleri İstanbul ve İzmire 
1erda bulunan alır yarahlar hastanelere gideceklerdir. İçlerinde Bursaya gide
naldec:lilmif, hafif yaralı olanların pana- cekler de vardır. Bu trnlerin birinde 
muılan yap1mı,, diğerlerine de Kızılay Erzincan zelzelesinde enkaz altında ka
Anbra merkezi tarafmdan çorba, çay lan iki lohwıa kadın vardır ki zelzeleyi 
ve ~ .clt dalltelmıp. müteakip taş ve tahta yıiınlan altında 

Ankara, 5 (Hususi) - Profesyonel 
Kendile.l'i enkaz altından çıkarıldık.lan Maear Frenç Varoş takımı bugün An-
~~ ~o~?klannın çok sıhhatte olduğu karaya geldi. tık maçını yarın (Buglln) 
gorülmUştur. . yapacaktır. 

Zelzelenin Nik.sarda :yaptığı tahribat Ankara ınuhtelitiniu bayramda İ.ttan-
ha~ında yeni haberler gelmektedir. bul nıuhteliti ile İstanbulda kargılapna-

Niksarda hemen sağlam bir ev kalına- sı takaıTilr ettiğinden bu maçın netlce
mı.ştır. HUkümet memurları çadırlarda sine spor maha.filinde ehemmiyet veril
vazife görmektedirler. Posta memuru mektedir 
bir tavuk kümesinde çalışınaktadır. o· l b h oma a çe 

Y Urd İçinde yardım Hıtdisesi tahkikah 

S. lkl tnn pç vakit buradan hare- çocuklennı dojurmuşlardır. 

Kontrol 
Daha sıkı olacak 
Loadra, 5 (Ö.B) - İnsWz hUkilmetl 

... tlcaretlnl daha mkı bir tekilde 

İstanbul, S (Hu.sust) - Dolmabahçe 

f I • • d d izdiham hAdiaesi phitlerlnin alır cezada aa )yeti evam a istinabe suretiyle ifadelerinin a)mması.. 
na bugün devam edildi. F.ski vali bay 

~karar ~ İngiliz hükü Ankara, 5 (Hususi) - Yurdun her bin lirayı bulm.U§tur. 
metinin = V::.' mah ~ tarafında devam eden yardun nakdl yar- Kutamonude nakdt yardım 25760 li· 
rek --~ österi1ecek oldan dun işinden başka ayni yardım da yapıl- rayı buldu.. 
IDllla bur 1lacaklardır 1 Son U: maktadır. Banka Kommerçiyale İtalyana İstan
buna :-Cm.er ~lerin ~ muvaf- İsparta, leliketzedelere 9140 kilo er- bul "1besi felAketzedelere 5000 lira te
fakı etle tatbik edildilt hatırlatılmak- zak, 24 yatak ısos. ~ el~ise, Nazilli berrilde bulunmU§tUr. 
wı! 58 kazak ve daha gıyilecek bır çok efYL. Mersin, 5 (Husus!) - Bin feWtetze-

Muhittin Üstündağ alınan tedbirlerin 
milk.emmel olduğunu aöyledi.. Faciada 
kızını kaybeden limanlar umum müdU.rU 
B. Refik Manyasın refikası ölümden na
sı.l kurtulduğunu anlattı. İnsanlar ezi
lirken bir taraftan da atlı polislerin 
halkı ~araya doğru sürdüğünü Röyledi. 

lstanbulda 
•
~ıa .._ --K.a.--11 Samsun 7 teneke peynir, 50 sandık f8- de aile yüz çocuk ve altınıf yarah i . 
....... Aiii9csw er• ker, ve aynca 1000 lira para, 30 teneke burada' tertibat ahıımı§tır. Fellkeız: Solak fiddetU olacak 

Cmald .&anerlka kavurma, Tokat 30 sandık şeker, Erba- ve yaralıJarm gelmesi bekleniyor. İstanbul, 5 (Husust) - Rasathanenin 
.............. a7ftlddal' aya 100 teneke ~aVlU'IXla, 30 sandık §e- Yozgat, 5 (A.A) _ Villyetimiz dahi- verdiği malltınata göre Balkanlardaki 
Roma, 5 (Ö.R) _ İnjU1z Akilevs 1au .. kı:r 40 metre mikAp .kereste ve hayli linde zaman zaman hasarsız zelzele ol- soğuk dalgasının buralara da sirayet et-

vazörU Bueooa .a. ·-- ve Ajab kru· mikdar~ pe~ol ve gıyecek ve lüzumlu maktadır. Milli yardım komitesine kUDJ- mesi ve fstanbula çok k8l' yağması kuv-
.ov ........ -.. eşya göndermiştlr tlidir 

vaz&il de Montevideodan hareket etmif- Ankara 5 (H~ust) Adanada yetli mikdarda nakdt ve ayni yardım ve .. 
lerdir.. dım işi de'vam etmektedir Adanada ~ yapılmaktadır. Gıda maddeleri Tokata Zelzele mıntakasın-
• B L Ç İ K A dün meyva ve tatlı yem.İyerek bundan sevkedilmiştir. Yardım faaliyeti devam d f fk •k[ ozmncae açan tasarruf edilen 1000 lirayı fel!ketzedele- ediyor. .. a e r er 
Alman tawwarelerl re teberrü etmiştir. Bundan başka da Aydın, 5 (A.A) - Bu~e kadar ya- Ankara, 5 (Hususi) - Zelzele mınta-

-'•L--1 
5 

ÖJ 11 bir çok giyecek eşya, 5883 kilo yiyecek pılan ~dt yardım teberrilatı 10.170 ll- kasında tetkikler yapmak: üzere Sivas-
. B~, .< .R) - Dlln Anvers ve gönderildi. 300 takım yeni elbise, eiparif raya balij olmuştur. tan bir heyet gönderilmiştir. 

Llmburg. üzerinde uçan Alman tayyare- edildi ve köylüler 1000 çift yUn çorap Ankara, S (AA.) - Hukuk fakül- Bu heyet Erbaadan Erzincana geçe-
leri Belçıka dafi toplan tarafından uw- örmektedirler. teai profesör ve talebeleri hareketiarz rek jeolojlk tetkiklerde bulunacaktır. 
laftınlmıştır. Bursa tlitüncüleri aralarında 20 bin felaketzedelerine ilk yardım olmak üze- A karada fı l .. k t· e Mersinin kurtuluş kilo tütün tophyanlk fetaketzedelere te- re aralannda.topladıkları 736 lirayı Kı- n e a ~ ~ -

berrü etmi~lercfü. Bu teberrüiln tutan zılay merkezıne yahr!°ıflardır. Bundan deler menfaaftne 
b 1 20 bin lira tahmin edilmektedir.. bath webeler kendı aralarında 3SO 

8 Y r. m 1 Ankara, 5 (Husus!) - Fel!ketzedele- parçuı mektep idaresi tarafından leyli kon le r 
H 

.) B re yardım işi yurdun her tarafında hunı- talebelere verilen yeni fanileler olmak Ankar 5 (Hususi) __ Erzin fell-
Meı·sm, 5 ( ususı - ugün Mersin mali bir faaliyetle devam etmektedir. üzere 622 parça eıya toplamıı ve bun- , tzedel a;i ınenfaatine Ankara canyardnn 

kurtuluş yıldönümünil kutluladı .. Milll Bugün felAketzedelere yardlm vaziye- lan Kızılaya Yenniolerdir. Leyli talebe- ka 'te ietar~'·-datl bir ko tertip 
çetelerin temsil grubu çok alkışlandı.. ki '- f 1 1_ omı s aun nser 

donandı ti şu durumdadır : Çanakkale merkez nin yeme erinden bir "'ısmının e lıı;et· . . • Halk.evi salonunda yapılacak 
Şehir bayraklarla ·· ve kazalan 14031 lira, Balıkesir merkez zedeler lehine terkeylemek hususunda ~· rln bUetlerl iki kAn ni 
hansa • Macaristan ve kuaJ•n 14330 lira, Aydın lll90 lira, aldıkları karana tatbikatı neticai ola- 0 ı:ib satılığa çık 1rnı unusa 
Tlcaıret mözakel'elerl Denizli 11 bin lira tebcrrüde bulunmuş- rak elde edilen on teneke kavurma da 940 tan aren an şnr. 
Budapefte, 5 (A.A) _ Bu ayın on lardır. Bunlardan Qaşka kazafardan da KızJaya eönderilmiotir. 

beş.inde Pariste Macariitan ile Frana Dadar 1000, .Udik 600, İnebolu 3100, Ankara, 5 (Hususi) - Diliı 56 fel&
arasında iktısactt müzakerelere başlana- ~on 4200, Bergama 5000 lira teberw ketzede Adanaya gelmiş ve otellere yer-
lacaktır. rilde bulwun~lardır. le§tirilmişlerdir. Misafirlerin iaşe ve 
Almanlar Miller ce- Dün Adanalıların teberru yekWıu 35 ibateleri tembı edilmektedir. 

miyetine harp · mı Roma beyaelmllel IRLANDA 
ilan edecek? sertllslnde l'l'ansa Teclhişçilerini 

Ro~ 5 (ö.R) - Roma beynelmilel ~-. .. ._ 
- BAŞTARAn ı tNct SAHİFEDE_ Mrgisinde Fransız komiseri Rene Ye- &-. n.anuna... .. 
bu meleketleri muharip nyacağını Stok· rar, sergi heyeti relai Ayandan Çiniye . Dub~ 5 (A.A) - Meclis t~e.. 
holm ve Oalo hüktmethnine bildirdiii Kont Ciano vasıtasiyle takdim e~ rın.tenkili dil~ sabah kab_ul ettiği kanun 
haldundaki rivayetler bütün timal ......., tir. Frarwz pavyonu serginin. :medha- !ayıbasına daim! bir mahiyet veren zeyl 
leketlerinde derin bir heyecan uyandır- linde olacaktır. Paris ~ehri ayrıca bir kanununu dün akşam yedi reye ?<arşı 
mlfttr. pavyonJa sergiye iştirak edecektir. 62 reyle kabul etmiştir. 

Diğer taraftan senato da bu hususta 

,_.-------------------··-----• .... , hUktimete salAhiyet veren kanun lAyt.. 

M:!~~w ~!!:,~a=daı 
YARA.LI KARTAL 

KLARK GABL, MİRNA LOY, ıJ. 
· YONEL BABBİMOR ve SPENSD 

TBAÇl clbi Hollyvoodua clöd bd
retli arti.'ltiıı baş rollerini ornadliı 

aşk, kahramanlık ve arka~ 
destanı 

Dinamit kaçakçılara 
Ga)•et heyecanh ve meraklı 

macera filmi .. 
SEANSLAR : Her gU.a 3..50, 5.'6, 9 

Cumartesi, pazar 1%.30 da ı..ı... Kulaklara ziyafet, gönüllere nqe, Türkiyenin en güzel ~esli sanatklrlan hasmı reye konulmaksızın kabul etmlt-

Bn. MuaDA ve Bn. Hamivcti TUrkçe sözlü tir.. ••---aJM--•••----
J •• YElfiÇEJU HASA.il Filminde dinle~lldz 
2 •• CANiLER HAKİMi yahut ŞEN KOVBOY 
3 - 4 - VENİ KENKLl Mbd VE HABP JURNALi 

.HEPSi BUGÜN . 

LALE VE YENİ rAN SİJIEMALARJllDA.. 
Paşa Tosun 

YENi'DE layık olduğu 
B'IJyük muvaf fokiyetle devam ediyor ••• 

Filistin de vaziyet 
Fevkalade komiserin beyanatı va

ziyetin inkişahna müessir olacak 
Paril, S (Ö. R) - Fili.tin Yahudi ajan11, lngiliz fevlcallde kom• 

rtnin 3 ikincik&nun tarihindeki beyanab Fili.tinde umumi vaziyeti• 
aal&h.uıa ve ekonomik inkitafa doiru mühim bir adım telakki etmekt_. 
dir. Hükdmetin bu hareketi Yahudi cemaab nezdinde hararetli bir ka. 
bul bulacakbr. Ahali arumda beilan ııkılqtıtac:ak ve ekonomik men. 
leatler tevlid edecek olan bu tedbirlerin mazideki kanlı hldiııelerin te-
kenürüne kat'i olarak mani olacağı ümid edilmektedir. 

Arap gazeteleri de fevkalade komiserin beyanatmı memnuniyetMa 
karşılainakta ve Filiıtin halla hakkındaki alakasının bir delili -addet• 
mektedir. 

Balkan Antantı konseyi 
ve Balkan tesanüdü 

Londra, 5 (Ö. R) - Deyli Niyoz gazetesinin İstanbul muhablrİDI 
den aldığı haberlere göre önümüzdeki haftalarda toplanmasına inti
zar edilen Balkan antantı konseyine büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Balkanların muhtemel tehlikelere kar~ı koyabilmek için kendi arala• 
nndaki rabıtalan sıkla§tırmaktan ve kuvvetleştirmekten başka çareleııt 
olmadığı hissedilmektedir. 

Alakadar memleketlerin her biri bir çok müdafaa tedbirleri almak,. 
tadarlar. Ankara mehafilinde bir Balkan blokunun teıkili en lyi emnf. 
yet vaaıtas.dır, deniliyor. 

lngiliz tayyarelerinin 
devriye uçuşlan 

Londra, 5 (A.A.) - Hava nezaretinden teblii edilmittirı 
Gece lngiliz tayyareleıi Almanyanın ıimal bab11 üzerinde ketil 

uçuıları ve Heligoland körfezindeki deniz tayyare üaleri üzerinde df 
devriye UÇUflan yapmıılardır. 

Bütün lngiliz tayyareleri salimen üalerine dönmiitlerdir. 
Paril, 5 (A.A.) - Pariain pasif müdafaa komiteai dünden itibarea 

sokaklardan yaya olarak geçenlerin birer ceb elektrik IAmbuı tatıma
lannı karar altına almıştır. Bu lambalar caddeden geçilirken göze g&o 
rünecek surette yakıluaktrr. 

Ruzvelt'in Mesajı ve 
F ransadaki tefsirler 

Parit, 5 (Ö.R) - Bn. Jönevyev Tabut «Övr> gueteşinde B. Ruzveltin kon. 
greyemesajım f(Sylece tefsir ediyor: 

cMesaj h1ç bir itirazı tahrik ebneml§tir. 3 lkincl kAnun 1915 te, mthıldl 
prtlar dahilinde reislcflmhur Villon tarafından g6n.derilen mesajla kıyll 
edlllrse vaziyetin ne bdar değipnl.f olduğu takdir edillr. 1915 te Amerika 
manen .klınin tarafında mevki alaca!mı tayin etmiş olmaktan uzaktı.. O .._ 
kt Amerikalılar Avrupa sulhunun nastl olması lcap edecetlnl de pek takdtl 
etmiyorlardı .. 

Halbuki B. Ruzveltin mesajı, Amerikanın sulh lehinde her h.ang1 btl' dip. 
looıatik hareketin Uç §a!'tuu tasrih etmiştir. B. Ruzvelt bir deve kUfU liy• 
seti yapılmaması lürumunu göstererek ilk de!a olarak tecerrütçUlere dolıılr 
dan doğruya hücum ~lr. Amerikanın otoriter rejimlere karşı demokn.ı 
silerle tesanUdtl açıkça gösterilmi§tir. 

B. RuzVeltbı her hareketinde, cesaretin en yüksek şekli olan dilfilnlif ce. 
aaretinin daınguı bulunmaktadır. 

Belçika kabinesi dün 
istif asını verdi 

Paris, ) (ö. R) - Belçika baıvekili 8. Piyerlo kabineainln müıt• 
rek istifasını krala vermesi ve yeni kabineyi tetkife memur eclilmiıtiı. 

8. Piyerlo niye bir millt birlik kabineai te§kiline çalıtacaktır. Bu -. 
efr nazırların 18 den 14 adedine indirileceği tahmin ediliyor. Kabine
nin böylece yeni tekle sokulmaması bilhassa umumi efkarı tatmin için
dir. Bu aene Belçikanın ne beynelmilel siyasetinde, ne de askeri hazır
lıklarında hiç bir tebeddülü mucib olmıyacaktar. 

Müttefiklerin Mısıra 
yaptıkları hizmetler 
Londra, 5 ( Ö. R) - Eski Mısır bafVekili İsmail Sıdkı P8f8. Mıaıt 

coğrafya cemiyetinde bir konferans vererek müttefiklerin deniz hftld. 
miycti sayesinde Mısıra dört mühim hizmette bulunduklarını söyle
miştir: 

1 - Müttefikler deniz münakalAtmın ıerbe.tliğiı:ıi temin etmeselel'" 
di Mısıra kitap, gazete ~iyıqk, kültür hayatı ıaönecekti. . 

2 - Ham maddeler gelem1yeceğinden fabrikalar kapılannı kapa
ımağa mecbur olacakı.rdı. 

3 - Zürraı köyde alınamıyacağından Mısarın zırrai istihsalabua
lacalth. 

4 - Mühimmat Cık.danı sebebile Mısırın milJt müdafaa gayretleri 
zafa uğrıyacaktı. ..... ,,.. ..................................... ~ 
Kültürpark Sineması 

TBLEFON ı 3151 
BUGttN tıd FİLİM TAKDİM EDİYOR 

1-KUMARBAZ 
FBANSANIN NAMDAR ARTtSTLEBI 

VİVİAN BOMANC.B VE PİEKBE BLANCBAR 
Tarafmdan temsil edilmit ailevt, lçthnai ve ahlaki büyük filim • 

2 - ŞEN HAYDUT 
HEYECANLI BÜYÜK SERGOZEŞT FİLMİ 

AYRICA ı METRO JURNAL VE RENKLİ MiKt.. 



[BORSA] Ankara Radyosu 
---~---

DALGA UZUNLVCU 
BUGUH 
-.ı:;..--

1639 m. 183 Kc:a./120 Ww 

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

r. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ 20 \Vw. 

OZOl"tl 
637 Snnto Ergas 
574 Üzüm tarım 
146 j. Kohen 
121 M. H . Nazlı 
104 Öztürk şirketi 
101 Y. t. Talat 
83 M. Beşikçi 
71 Cevdet Alanyalı 

13,30 Program ve memleket saat aya_- 69 istiklal clbirliği 
rı, 13.35 ajans ve meteoroloji haberlen, 38 Horasan o. Su. 
13,50 türk müziği. 5 Kaptan Hüseyin 
ÇALANLAR~ Vecihe, Kemal Niyui 1949 Yekfuı 

Seyhun, Cevdet Kozan. 396351 Dünkü yckQn 
1 - OKUYAN: Müzeyyen Senar. 398300 Umumi yekün 
1 - Tatyos Suzinak peşrevi. No. 7 

2 - Refik Manyas _ Suzinak şarkı: No. 8 
{Zevkin ne ise söyle hicap eyle~e~, No. 9 
3 - Arif bey - Suzinak şarkı: {Benı bı- No. 10 
zar ederken), 4 - Nuri Şeyda - Suzi- No. . iNCi~l 
nak şarkı: {Sevelim seni ben), 5 - ~~ 
mal Niyazi Seyhun • Kemençe taksıını, 511 F. Solari 

kınl 148 M. Nazlı 
6 - Arif bey • Suzinak şarkı: (Aş . a 487 Alyoti bira. 
yanmaktadır), 7 - Zeki Arif - SU:~~ 
şarkı (Sevdim seveli), 8 - Halk turkü- 129 A. Papagno 
5Ü - BiilbUl ne gezersin çukur ovada), 3! f.~r~: ha. 
9 - Halk tUrküsil: (Irafa fincan koy- 1318 Yekfuı 
dum) · 183738 DünkU yekfı.n 

10 75 
8 50 
8 25 
9 25 
8 
9 

11 25 
10 
10 50 
11 50 
10 50 

7 50 
3 75 
3 
5 50 
7 25 
8 

lt.30 mUUk: Rlyascticilmhur bando- 185056 Umumi yekOn 
ıu (Şef: Ihsan Künçer), 1-R. Barsot- ZEYTİNYAla 
ti: Marş, 2 _ L. Karren: Kapris {vals), 56500 kilo 37 
3 - Mozart: Figaronun dilğU.nil opera- ZAHİRE 
ıının üvertürU 4 - G. Puccini: Tosca 15 ton Arpa 
operasından ~tezi, 5 - F. Popy: Hint 163 çuval Arpa 
kervanı, 15.15-15.30 müzik: Cazband 96 çuval Bakla 
(Pi.). 154 çuval Buğday 

ls.oo program ve memleket saat aya- p a B 0 r 

4 50 

11 75 
12 50 
9 25 
9 75 
9 25 

11 
12 
11 50 
10 50 
11 50 
10 50 

8 25 
9 

10 
11 75 
14 50 

10 
12 50 

3 75 
9 50 
7 25 
8 

40 

4 75 
4 50 
5 75 

rı, 18.05 müzik: Radyo orkestrası, 18.40 ar s ci s l 
konU§ma: (GUniln ıneseleleri), 18·55 c0ımuıtİYET MERKEZ BANK.ASI 
serbest saat, 19.10 memleket SU;t ayan lN 
ajans ve meteoroloji haberlerı: 19.~.o IOZAR G KURLA&I 
Türk müziği: Halk tnrkülerl. Azize ~o- Stul.inıfea pyrisi biz Türk lirumıc 
zem ve Sadi Yaver Ataman. 19.45 türk a.ıtaltifülir-
mllziği: Saz eserleri. Çalanl~: Hakkı Sab.ş Alış 
Derman, Şerif içli, Hasan Gur, Haınd.i Sterlin 524 521 
l'okay, Basri Ufier, 20.10 konuşma Dolar 76.'71 '17.16 
{Yurt bilglsl ve sevgisi), 20.25 tUrk mil- Belga 4.5579 4.5846 
:dğL Belga 4.552 4.580 

ÇALANLAR: Kemal Niyazi Seyh~ Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Cevdet Çağla, Cevdet Kozan, hzettin Pezetas 7.347 7.389 
ökte. Florin 1.440 1.449 
ı _ OKUYAN: Semahat özdenses. İsviçre Frangı 3.4199 3.4400 
1 _ Seniha Kambay _ Uşşak şarkı: İsveç kronu 3.2217 3.2407 

(Yıktı bir meltem), 2 - Melekset - Uş- Norveç Kronu 3.3760 3.397 
şak şarkı: (Usandım ağlamaktan~.' .~ - Çekoslovr' · • ı 23.09 23.20 
Udi Ahmet • Karcıgar şarkı: (Görunce Dinar 35.22 35.40 
ben seni), 4 _ Şerif lçll - Saba şarkı: Leva 63.97 64.35 
(Dilş ben gibi bir aşka). Ley 92 9% 

2 _OKUYAN: Mahmut Karınd~. Rayşmaık 1.97 1.98 

1 _ Arif bey • Hicnz şarkı: {Benım Liret 15.20 15.29 

halim firakınln yamandır), 2 - Arif bey- DZlrahmotı• i 103.97 104.50 
yilril 4.2159 4.2373 

lficaz şaıkı: (YUril dilber . saçınr Pengil 3.6807 3.6984 
sürllnsiln), 3 _ Arif bey - HıcazkA 

rltı· (Akşam olur güneş gider), 4 - FF. SERBEST 34.24 34.45 
~-_:et ŞUkrU • Karcığar şarkı: (Hasta l\IUllTELiF KURLAR 
n..uuu Registermak 
blr funit ile), 

4.70 

S - OKUYAN: Sadi Hoşses. ANKARA BORSASI 

....... P3R•••••a&m@llf.lllBllP.llW .. ~4M~m!!l!llllB#~Wll!B .. ~ ..... lilllllll ... PJlllllllml! .. ll 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ikl otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehauııı bay ömer 

~Lütfü Bengü' dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar aulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
'ua.nıörü ve hususi lokantaaı vardır. 
1 Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve utanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

~, Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi-
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassıtı 
~bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
~meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticanndaN 
~bulu."'lan otellerde bulu§urlar. 

Af yon Belediyesinden: 
1 717 5 lira bedeli keşifli yeni belediye binası mefruşatı 27. 12. 939 

tarihinden 16. 1. 940 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eğreti teminat 1258 liradır. 

ihalesi 16. 1. 940 salı günü saat 14 de encümeni belediyece icra 

edilecektir. 
Bu işe ait şartnameler isteklilere bedelsiz olarak, resimler de on lira 

mukabilinde Afyon belediyesince verilir. 
Tal iplerin 2490 sayılı kanunda yazılı §8rtlan haiz olmaları ve tek

lif mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakıp maddeleri 
çerçevesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce belediye encümenine 
makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

isteklilerin mefruşat işile uğraşmış olmaları .v~ bu .gibi. işlerle uğ
ra~tıklarına dair mahalli ticaret odasından tasdıklı vesıka ıbraz etme
le;i ve yaptıkları işlere mukabil bonservislerini teklif mektuplarile 

birlikte vermeleri sarttır. . 
Taliplerin belli ~gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmalan 

veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. ( 10782) 
31, 3, 6, 9 4760 (2594) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Depozitosu 

Esas No. Yeri No. su 
Eski Yeni 

Nev'i Kıymeti T. L. 

C. 202) İzmir Akdeniz Mah. 13, 1S,17- Kargir 11.850-. 2.400.-
203) Mimar Kemal ve 17/1, l 15- dört ma

Doktor Hulusi cad- 21 - 1 sa ve yazı-
desi. Ada 971, haneyi şamil 
Parsel 1 (672 M2.) (lstanbul hanı) 

Yukarıda evsafı yazılı emlak, satış bedeli tamamen peşin olarak ka-
palı zarfla artırmaya konulmuştur. . . .. . .. 

1 - lhale birdir ve kat'idir. 19/1 /940 tarıhıne musadıf Cuma gu-

nü saat ONDA lzmirde Banka binasında yapılacaktır. 
2 - Alıcı olanlar Bankamızdan alacakları şartnameyi okuyarak 

ıhale gününe tesadüf eden 19/ 1 / 940 Cuma günü şartnamede tarif 
edildiği veçhile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı 
ıle saat ONA kadar buradaki Subemize tevdi etmeleri ve daha fazla 
tafsilat almak istiyenlerin her gün Bankamıza müracaatları. 

6 16 40 (31) 
.1 - Dede - Rast şarkı: (Habrımdan Kapanış F. 

çıkmaz aslA), 2 _ ŞiikrU - Rast şarkalı: L-ondra - Sterlin 100 5.21 J , AT f • k •• 
{Uyusam göğsilne koysam şu humm ı Nevyork-Dolar 100 130.36 zmır I ~a ıa şır et ve muessese-
bp.şı), 3 - Kemani Riz.a - Rast şar~ı: Paris - Fransız Fran. 100 2.96 
(BugUn hiç balonndın), 4 - Şemsettin Miliıno - Liret 100 6.70 · l · B k ' i '., • d 
Ziya_ Mahur Fkı: (Şu gUzcle bir ha- Cenevre-İsviçre frangı 100 29.2406 Se erl aş Omlser. tgln en: 
kın). Amsterdam - Florin 100 69 2520 k 11 · ·· · d t 

(ş f · Sokaklardaki bazı radyo antenlerinin elektri te en uzerın en a -
21,15 müzik: Küçük orkestra: Ve : Ber1in - Rayşmark 100 

Necip Aşkın), 1 _ Knrl Koın:ak: ( i- Brüksel - Belga 100 21.7075 lama suretile çekildiği görülmektedir. . ~ l • 

w. F. Renry Van der Zee 
Veş~ekisı 

- -.; 

SPER~O VAPUR 
ACEN'J'ASI 

AMERİCAN EXPORT L~ INC. ADRIATfKA SOSYETA ANONİMA 
NE V YOR K Dl NAVİGAZYONE 

EXPLORER vnpuru 5 ikinci kfm.unda ZARA motörü 10/1/940 tarihinde U-
bekleniyor.. marumıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
EXİLONA vapuru 14 ikinci kfuıunda Pire, Brindiz.i, Zara, Fiume, Triycste ve 

bekleniyor.. Venediğe hareket edecektir. 
EXCHESTER vapuru 21 ikinci kA- E. MORANDİ vapuru 10 - 1 - 940 ta-

nunda bekleniyor. rihinde beklenmekte olup Cenova ve 
SERVİCE MARtTlME ROUMAİN Rivicra limanlarına hareket edecektir. 

B U C A R E S T ADİGE vapuru 18 - 1 - 940 tarihinde 
KÖSTENCE İÇİN , ı:eklcnmekte olup Cenova ve Riviera 

· Jımanlarına hareket edecckt.ir. 
BUCUREŞTİ vapuru 7 Sonkfınunda LANGANO vapuru 20 _ 1 _ 940 ta-

beklenlyor.. rihinde beklenmekte olup Cenova ve 
PELEŞ vapuru 13 son kArıunda bek- Riviern limanlarına hareket edecektir. 

}eniyor.. BRfNDiSİ motöril l 7 - 1 - 940 tarihin-
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında de llınanımızn gelerek ertesi gün saat 17 

hiç bir taahhüt atanmaz. de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
Vapurların hareket tarihleriyle nu· ve Triycste limanlarına hareket edecek

lunlardaki değişikliklerden acenta m• tir .. 
auliyet kabul etır.ez.. NOT - Biitiln bu vapurlar Triyeste 

Daha fazla tafsillt için ATATURK v.eya ~ovada Şimall ve cenubi Ame-
rika lunanlanna hareket eden İtalla 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
Zee ve ŞııL Vapur acentalığına milraca· ve Hindistana hareket eden LLOYD 
•t edilmesi rica olunur. TRİYFSTİNO anonim seyrisefain şir-

TELEFON : %007/2008 keti vapurlarına tesadüf ederler. 
NEERLANDAİSE ROYALE 

KUMPANYASI 
UMDAL VENUS vapuru S.10/1/940 tarihin-
~ de beklenmekte olup Anvers, Rotter-

- · - -- dam ve Amstcrdam limanlanna hareket 
UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI LTD. edecektir. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB ACHİLLF.S vapuru 17 - 1 - 940 tari-
LOVCEN vapuru 27 ldnunuevvelde hinde beklenmekte olup Burgas, Varna 

Köstence ve Vama için hareket edecek- Constan:z.a limanlarına hareket edecek-
tir.. tir .. 

LOVCEN vapuru 3 klnunusani 1940 SVENSKA ORlENT LİNİEN 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Dunu.o ve GUNBORG vapuru 6 - 1 - 1940 tari-
Triyeste için hareket edecektir. hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

GOULA.NDRls BROTBERS pcnhag limanlarına hareket edecektir .. 
(BELLAS) LTD. BRAGELAND motörU 10 - 1 - 940 ta-

p 1 B E rihinde beklenmekte olup Goteburg, 
•NEA HELLAS· Kopenhag, limanlarına hareket edecek-

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- tir .. 
york hattı... SERVİCE :!\IARİTfME ROUI\1AİN 

Pireden hareket tarihi = SUCEA VA vapuru 10-1-940 tarihin-
15 - 1 - 1940 de beklenmekte olup t.Wta ve Marsilya 

Yolcu ve yük kabul edecektir. limanlanna hareket edecektir. 
Gerek vapurların muvasa!At tarlhlerl, N O T : 

gerek vapur lsimlerl ve navlunlan bak· Ahvali haz.ıra dolayısiyle navlun ve 
kında •centa bir teahhnt altına giremez.. hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci bunlnnn hlç bir ihbara lüzum olınaksı
Kordonda 152 numarada cUMDAL• zın değişebilir old~ğunu ve. bu husustan 

dolayı acenteye bır mesuliyet terettüp 
umum! denh Acentalığı Ltd. müracaat ctmiycceğinl muhterem yükleyicilerin 
edilmesi rica olunW'. kayıt ve işaret ebneleri rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet Daha faz.la tafsilftt için Cilmhurlyet 
Telefon : 3171 Acenta caddesinde FRATELLf SPERCO vapur 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak {OçUncU Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

acentesine müracnat edilmesi .. 
TELEFON : 2004 - 2005 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ OLIVJER VE a 
E ŞVREKASI LTD. : 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yııpacaklardır. 

........................................... 

............................. ımm1••••••11·ısm .... ..,. •• 

T. C. Ziraat Bankası yanadn gece, 2 _ Lale: Fantezı, 3 - J. Atina - Drahmi 100 0.965 Harici tesirler yüzünden düşerek elektrik teller~ne degmC: ~rı, se-
Strauss: Viyana Kanı (Vals), 4 - Sofya - Leva 100 1.5925 lamet bakımından arzu edilmiyen hadiselere sebebıyet verebılır. K uJ t illi ısoa 
Brahms: Macar dansı' No. 3. 22.1.5 m. em- Prng - ,...~koslovak kr. 100 ' 1 1 h · l · • n radyo sa UI' &q GI' : G'U ~ Tehlikeli bu gibi antenleri tezeıden ıs 5. ettırme erı sa) ı -
lekel saat ayarı, ajans haberlerı, zıraat, Madrid - Pcçetn 100 13.5325 Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası_ 
esham _ tnhvillit, kambiyo _ nukut .ho.r- Varşova - Zloti 100 hiplerinden rica olunur. Şube ve ajan adedi : 262 
sası (fiyat), 22.35 konuşma: (F.c~ebı dıl- Budapeşte - Pengü lOO 23.49 Zirai ve ticari her ne"i Banka muameleleri 
lerde • Yalnız kısa dalga postasıyle, 22· Bükreş - Ley lOO 0·965 lZMtR BELEDlYEStNDEN: 1 ARA B*'""'TİRENLERE 28.800 • *- a 
S5 Müzik: Operetlerden seçme pa.rça- Belgrad - Dinar lOO 3·1575 - ölçUler nizamnamesinin 17 inci DOKrOR anan. ~.u. 
lar (Pl.), (Yalnız uzun dalga postosıyle) Yokohama - Yen lOO 31.045 maddesine göre 940 senelik muayenel~- 1 o İKRAMİYE VERECEK 
23.00 mUzlk: Cazband (Pl.), 23.25-23.30 Stokho1m - İsveç Kr. lOO 30.92 rine başlanmıştır. ölçü tartı ve aletlerı- Kema sman Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesnplannda en az (50) 
Y"'rınkt program ve kapanı~. Moskova - Ruble lOO ni ayarlatacak olanların 31-1-940 tarl- ul 1 ed 4 d f kil k kur' l " ESllA~t VE TAUViLA" lirası b unan nra sen e e a çe ece a i e nşağıdaki plfına göre ik-

---~ 1
' T hine kadar belediye ayar memurlu.ğuna 

1933 ikramiyeli Ergani 19.'70 müracaatla birer vesika almaları lazım- ramiye dağıtılacaktır : 
Fidan hırSızlıit Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1. 20.40 dır. Bu zaman içinde vesika almamış 4 Adet ıooo Liralık 4.000 Lira 

Karnnünada Uşşak! zade Muaınme- • • • • • VI. 19.10 olanlardan kanunda yazılı cezaları? B k t 4 • 500 • 2.000 • 
rin bahçesine giren ve bir çok manda- tahsili icap edeceği buna mahal verıl- oz ur 4 • 250 • 1.000 • 
rina ve Ihnon fidanları aşıran 14 yaşın- DOKTOR memesi alAkadarlarca bilinmek üzere EKEr 40 • 100 • 4.000 , 
da Nilsretlc yedi arkadaşı zabıtaca tu- ilan olunur. IZMİR MEML 100 • 5o • 5_000 • 

tulmuştl,lr. c 11 y 24-31-6 4668 (2559) HAS'J' AN ESİ A ~ 120 • 40 • 4.800 • 

izmil' Yabancı Aslıer• e a ar ın nın-biJkk~;;;a;;::ı~~~n e4~~s~:dJ:~~~: , ::~~~~:A:~t~~s:c~e~- 1 160 • 
2
0 • s.200 • 

muaddel "ekli alukadarlarca malum ol- hastal h .. DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !>O liradan aşağı düşml· 
lia. •• s.esfnden • .. Sokak No. 79 da annı er gu.rı 

K fNU • mak üzere iltın olunur. yenlere ikramiye. çıktığı takdirde yüzde 20 faz.lasiyle verilecektir. 
Yabancı erattan terhis edilerek bir- Madde 4 - Belediyemizce verilmiş kabul eder. Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl61, l Biri.od !Wnun, 11\fart \'C 1 Haziran tnrih· 

liktc getirdikleri askeri elbiseleri 8-l; İZMİR MEMLEKE'J' veya tanınmış ehliyetnamesi bulunm~- lerinde çekilecektir. 
940 Pazartesi gUnünden itibaren Iz.mı • ranların bisiklet kullanmaları ve bu gı· na • • 
y~an~~bes~~ t~ ~ınK~~HASrANESI DAHJL~Ebiluebia~~vuilm~~~~~m~~9•=•~~-~~m~~~~v~-------------~--~•a••---~-·~ 
Bir ay zarfında teslim etmeleri bu mud: MV'J' AHASSJSI memnudur. 
det zarfında teslim etmlyenlerin ask: Muayenehane: İkinci Beyler sokak A - Bu memnuniyete muhalif ~l~rak 
ceza kanunu ahkfunına göre ceza gör No. 25 TELEFON: 3956 bisiklet kullananlardan 5lira, bısıklet 

Birinci Sınıf l\lütahassu 

Ur. Demir Ali 
ceklcri iU\n olunur. veren veya kiralıyanlardan 1 O lira para 
-------------• lZMtR BiRiNCi iCRA MEMUR- cezası alınır. •U•••n•••••••••••••••• n••• •••••••" ... • B - 12 yaşını doldurmamış ~.ut.~-

Gayet ucuz 
satılık ev 

: LU(;UNDAN: 1 K ük 
:. Bir deynin temin istifası için satılıgv a. nanlara ehliyetname veri ıneı:. uç 

ya.ota olanlann cezaları ana. ve babala· 
: çıkarılan mücevherattan elmas iğne, El- rında.n alınır. 
:. mas yüzük elmas menekoe iğne. altın B l di KAMÇJOOLU 

C - Yukardaki hükümler, e e • 
• saat, ve bileziğin aatışla.n lzmirde ku- d 1 yece faaliyet ve tesiaine müsaa e o. U· 

Cilt ve TenasUl hastalıktan 
VE 

Tilkilikte geniş nezareti bahçe ve 
hamamı havi güzel ve ferah bir ev 

• çok ucuz bir fiatle satılıktır. 
: Görmek istiycnlerin bUkümet ko
i nağına muttasıl kunduracı KAzıına 
: mUracantleri.. f32\ 
···································\··'··· 

DOKrOR 
Süleyman Çoruh 

Çoculı ha.rtalılıları 
mütahassısı 

Londnı ve Viyann hastanelerinde 
etüdiinU ikmal etmiştir. 
Hnstıılnnnı her gün Jmbul eder. 
Munyene ndrcsi : Birinci Beyler 
oknk No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepc karakolu kar

şısıQdn 834/l .• 
TELEFON : 2310 

(%%41) 1 - 13 

yumcular çarşısında 8 / 1 /940 tarihine nacak hususi bisiL:let öğrenme yerlerın· 
müsadif Pazartesi günü saat 15 de eatı- (28) de tatbik olunmaz. 
lacaktır. Takdir edilen kıyemtin yüzde 
75 şini bulmadığı takdirde ikinci arttır- Otobüı atölyesi için birinci sınıf ta~ir 
ması 9 / t/940 tarihine müsadif Salı gü- ustası alınacaktır. Taliplerin bonservıs-
nü aynı rerde ve aaatıe satılacaktır. Ta- lerile birlikte 1S/1 /940 tarihine kadar 
)iplerin mahallindeki memura. müracaat- otobüs idaresine müracaatlan ilan olu-
ları ilim olunur. 58 (30) nur. 56 (29) 

Bu , Hakikati Herkes 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanm 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

UiOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirlııi derhal gö~tercn buluı_ımaz bir de\'adır.. . 
Grip, nezle, enOoenza, sıtma gibi hastahklnra tutulmamak için sağlığınızı BlOGENINE knn ve derman haplarıyle 

sigortnlayıntz.. .. 
BİOGgNİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir halsidiği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan ö~du· 

riir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir \'e ndulclcri s
1

11ğlanılaştırır, 7.ekayı yiikscltir .. Bel gevşekliği \"e ademi iktıdn· 
rın en birinci devasıdır .. 
BIOGENİNE; kullananlar kat'iyyeıı kardan, kıştan, soğuktan \'C lıavalann değişmesinden ınütccsıoir olmazlar. • • 

Çünkü viicudu her zaman genç \'6 dinç bulundurur ve bu sayede ,müthiş ikibetlc.rle neticelenen GRİP, ~ezle, efl~
cnza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, iiğlc. aksanı, .. hırer, sc~z 
yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE nlmahdır. Hasta olanlnnn kurtulması ıçın de bu hır I 
mikdar arttırılmalıdır. HER ECZANEDE Bl,JLUNUR .. 

Halkevinde Şubat ayı zarlın
da açılacak amatör sergisi için 
çalışmak isteyen gençlere: 

Teknik resim bilgisini kuvvetlendirmek için amatörlerin hazırlan• 
mış işleri üzerinde ressam bay Abidin elder tarafından her cumartesi 
günleri saat 1 5 - 16 arasında koreksiyon yapılacaktır. Amatörlerin 
ellerinde hazırlanmış birer işle Halkevine müracaatları . 

4, 6, 9 29 (17) 

Türk Hava kurumu lzmir 
şul;esinden: 
1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı nahiyelerle köyler

den toplattınlacak kurban deri ve bağırsaktan 12. 1. 940 cuma gÜnÜ 
saat 15 de idare heyetimiz huzurunda açık artırma ile satılacaktır. 

Şartnameleri Ege bölgesindeki vilayet ve kaza fubelerinde vardır. 
Taliplerin ihale günü ıubemize veya bulunduklan mahallerdeki 

ıubelere müracaatlan. 
2 - Ege bölgesindeki vilayet ve kaza ıubelerinin deri ve bağınak 

ıartnameleri de getirilmit bulunduğundan taliplerin her gün tubemi. 
ze müracaatla görebilecekleri ve ihale günlerinde şubemizden müza
yedelerine dahi itlirak edebilecekleri ilan olunur. 

2, 6, 11 4729 (3) 



Kont ksaki'nin Veneöı seya 
Macar Hariciye nazırının ltalya seyahatine Macaristanın Romanya 
Yugoslavya ve Sovyet münasebetleri bakımından ehemmiyet veriliyoı 

-Mac;; mukareneti Garp Cephesinde Italyan 
• 

vazı ye 
------------*-

ve Rusyayı Romanya 
emellerinden vaz mı 

Macaristan 
geçirmiş? 

Bir gün evvelki büyiik·faaliyeti erte 
günü derin bir sükiinet takip etti 

Roma 5 (Ö.R) - Macar hariciye na-

~
rı kont Ksakl bu sabah Venediğe gel
iştir. Iki gün kalacak, sonra Italyanın 
ivyera sahilinde bir kaç gün istirahat 

edecektir. Italya hariciye nazın kont Ci
)no yarın sabah Venedikte bulunacak
tır. Iki devlet adamı memleketlerini ala
lcadar eden beynelmilel mec:eleler hak
kında göriişeceklerdir. 
Budapeştede nazırlar meclisi dün b~

t'('kil kont Telekinin riyaseti altında top
k.narak beynelmilel siyaset meseleleriy
~e me.şgul olmuştur. Öğleden sonra. Ital
yaya hareketinden evvel kont Ksa1tl 
kr(lllık Naibi amixal Hor'ti tarafından 
kabul edilm~ ve kendl<;i de Macaris~
nın Bclgrad ve Bükreş sefirleriyle Yu
ı;oslavya ve Romanyanm Budapeşte d
çilerini kabul etmiştir. 

Zannedildiğine göre kont Ksaki na-
;ırlar meclisinin dik.katini iiç mesele 
tizerint:' cclbetmiştir: 

1 - Macaristan ve Romanya arasın
d ki hudutlara ait mest'lcl~r. 

2 - Macaristan ile Yu<foslavya ara
sındaki münasebetler. 

3 - Macaristan ve Sovyet Rusya mii
nasc:betlcri mes.elesi.. 

Diğer ihtilaflı mesleler de müzakere 
mevzuu olmuştur. Macar gazeteleri Ital
yanın Macaristana ait meseleler hakkın
da daima derin bir anlayış gösterdiğini 
ve bilhas.)a, muahedelerin haksızlığı al
t•nda yeni bir hayat kurma<ta çabaladı
ğı sırada müzaheretini esirgemediğini 
ltaydederek beynelmilel vaziyetin şu 
n:ızik dakikalarında iki memleket hari
ciye nazırlarının görüsmesini pek tabit 
eddı>diyorlar. Bilmukabele Macaristan 
da. Hnbec: meselesi esnasında. zecri ted
birlerden hariç kalmak suretiyle Itah-a
ya tesaniidünü göstermiştir. 

Macar gazetelerinin fikrince Italyanın 
Tuna Ye balkan mmtakalarmdaki siya
ı;eti alakadar milletlerin mütekabilen 
birbirini anlamalarına VP anlasmalarına 
matuftur. Macaristan ve Yugoslavya 
arasında Italyanın kuvvetli müzahere
tiylc teessüs eden dostluk münasebet
leri bunun bir delilidir. 

• ar 1 

J(ont Çaki Salzbıırgda Alman dahiliye ııazırı Frik'in ·misafiri iken 
'Ksaki - Ciano mülakatı, müzakere çok faal olan siyasetini kaydettikten 

edilecek meselelerin vüsati itibariyle sonra diyor ki: 
de büyük bir ehemmiyeti haizdir. Ma- Italyada mevcud kanaate göre Rusy~ 
caristanın komşulariyle münasebetleri Romanya ve Macaristan aleyhindeki 
görüşülecek olan meseleler arasındadır. emellerini terketmiştir. Italyan - ~~c~ 

Pariste çıkan «Jur> gazetesi diyor ki: mukareneti bunun amillerinden bırıdır. 
Harpten çıkan hadiseler Macaristan 

ve Italya arasındaki dostluk boşluğunu 
azaltamamıştır. Kont Ciano son nutkun
da bunu tasrih ettiği gibi Macar devlet 
adamları da memleketlerinin harbe sü
rüklenmemesine imkan veren Italyan 
hattı hareketine minncttarrlırlar. Rus-
~·anın komşusu olan Macaristan ve Sov
yet birliğinin cenubu şarki Avrupaya 
yayılmasına mani olmak azminde bulu
nan Italya balkanlarda statükonun ve 
sulhun muhafazasında aynı derecede 
alakadardırlar. Italya. balkanlarda jki 
taraflı anJ;:ıı;;malar vasıtasiyle km-vetli 
bir blok tes:sini arzu etmektedir. 

Ingiliz «Niyuz Kronikb gazetesi Ital
yanın balkanlarda ve Tuna vadisinde 

Faris 5 (ö.R) .- Kont Ksaki bu ak
şam Venedikte şerefine verilecek bir 
opera Gala müsameresinde hnzır bulu
nacaktır. Kont Ciano bu akşa.ın Roma
dan Vene~ğc hareket etınic;tir. Macar 
hariciye nazırının Vencdikte kont Ciano 
ve belki de Romada B. Mussolini ile mü
lakatının Itaka ve Macaristan arasın

daki te.o;;cıniid. bağlarını takviye edeceği 
Budapcıılede tahmin edilmektedir. Ital
ya Bolşevizmin cenubu şarki ~vrup~:V~ 
yayılmasına asla miisaade ctmıyecegıru 
mlikerreren beyan etmi~tir. Budrıpeş.te 
mahfillerin"n fikrince bu beyanat bıl
hassa Macaristan göz önünclc tutularak 
yapılmıştır. 

e 

Londra 5 (ö.R) - Garp cephesinden 
alman haberlere göre dün birdenbire 
feveran eden faaliyeti bugün sük.ilnet 
takip etmiştir. Frnnsız askeri tefsircisi 
B. Şarl Moris şu if~aatta bulunmuştur: 

Dün 200 kilometrelik bir cephe üze
rinde el hmnbaralrırı, siper topları ve 
bataryalarla hücum hemen hemen fası
lasız bir şekilde devam etrniı;;tir. 1939 se
nes "nin son günlerinde iki tarafın ke~if 
kolları birbiri::'.e temas için hatlarından 
C'ı1<mışlardır. Pir col; noktalarda k(}.r üs
t;:nae göp-as göğüse nıuharebeler ol
muştur. Bazılarında bir taraftan 1300, 
dF•er taraf <>n 1200 olmak üzere 2500 as
kcı· kar!'ılasmıştır. 

Vujun garbında Fransız keşü kolları 
Alman hatlarının iki bucuk kilometre 
içine ilerlt>mjşlerdir ve Al~an müdafaa
!'ıntn zqif kuvvetli ve çok fasılalı kara
kollardan mürekkep olduğunu görebil
mişlerclir. 

Gün ışığında yapılan bu karşılaşma
hır büyük bir taktik değişikliğini gös
termektedir. Şimdiye kadar ekser keşü 
kolları araziyi yoklamak üzere geceleri 
hatlarından çıkarlardı. $imdi vaziyet 
değismiştir. Geceleri sakin gibnekte, 
gtindUzleri bilakis bir çok Mdiseler ol
maktadır. 
Havanın tekrar müsait şekil alması 

iki taraf tayyarelerinin daha çok keşif 
u~ları yapmalarını ve aralarında mu
harebelerin çoğalmasını mucip olm~
tur. 

Son blı muharebede 3 Alman Meser
şrnit tayyaresi bir tek Frans1z keşif tay
yaresine hUcum etmişlercür. Tayyarenin 
mitralyözcüsU ölmliş, rasıdı canını kur
tarmak için paraşütle atlamıştır. Buna 
rağmen genç Fransız pilotu, kurşunlarla 
delile deşik ve alevler içinde bulunan 
tayyaresini hatlarına çevirmeğe ve yere 
inmeğe muvaHak. olmuştur. Ağır suret
te yanmış olmasına ra~men pilot tekrar 

General Gamlen 
havalanarak keşif uçuşuna devam husu
sunda ısrar etmiştir. 

Roma 5 (Ö.R) - Alman başkuınan
danlığınm tebliğinde Mozel ile Platina 
arasında keşif ve topçu faaliyetinden 
bahsediliyor. 

Alman tayyareleri Fransa ve şimal 
denizi üzerinde keşif uçuşları yapmış
lardır. Bir lngiliz tayyaresi Lüksenburg 
üzerinde uçmuş ise de Alman tayyare
leriyle kısa bir muharebeyi müteakip 
düşürülmUştfuo. 
Toşalgor lngiliz vapuruna Alınan tay. 

yareleri hilcum ederek 5 bomba atmış
larsa da isabet ettirememişlerdir. 
Lon.dradan bildirildiğine göre Irlanda 
sahi1i üzerinde Benkor kasabası açıkla
rında tallın atışları yapmakta olan bir 

ve general Gort 
lngiliz harp gemisi yanlışlıkla k 
bombardıman etmiştir. NUfusça 
yoktur. 

Va§ington 5 (ö.R) - lngiliz 
elçisi Şikagoda bir söylevinde 
ların önümüzdeki ilk baharda g 
besinde büyük bir taarruz yaP! 
üıtimalinden bahsederek dedi lti: 
le bir Alman taarruzu bizi korku 
DUşmanı def edeceğimizden em· 
kat Alman taarruzu akim kalınca 
rin ortadan kaldırılması mühim 
yacakt~r. Denizlere hlltlmiyet 
anahtarıdır. Almanlar deniz h 
ni müttefiklerden almağı bekl 
bir ~ :.ı lh talebinde bulurunıyaeak. 
ha mUsait şartr,rr dahilinde taa 
şatını koilıyacaklardır, 

Finlere yapılacak yardı 

----·------*-----------

Mutlaka bahardan evvel top, tan 
tayyare, cephane şeklinde olmalıd 

!lovyetler yeni b"r taai·ruz hazır:ıyor Londra 5 (ö.R) - Gazeteler, bu sa
bahki ba~ yazılarında yine Ruzveltin 
meı;Rjı ile meşguldurlar. 

~*~~~~--~~----

zıyor. ilk baharda Sovyet Rusya askeri 
prestijini iade için muazzam bir hareke
te girişeceğinden karlar eı·imeden Fin
landiyaya bu tecavüze karşı koymasını 
temin edecek tayyareler, toplar, tank
lar ve harp malzemesi f{önderilmiş ol

maa iştirak edenlerin bir kısmı b 
raftar olmuş, bir kısmı harp hare 
ilkbahara terkini teklif etıni§ ve 
yet yabancı yardımlar gelmeden 
diya meselesini ortadan .kal 
kütle halinde hücumlann devam 

-*-
Finle al ayı geri aldı a 

Deyli Telgraf, Amerika Reisicümhu
runun Avrupaya taar.ı:uza karşı gecik
meden alacağı vaziyeti gösterdiğini, Fin
landiya taanuzundan sonra, bu kabil 
taarruzlara göz yummanın onların te
kerrUrüne yol açacağını kaydetmiştir. 

malıdır, diyor. 
Kopenhagda çıkan Nasyonal Tidende

nin Riga muhabirinden haber aldığına 
göre Kremlinde toplanan askeri şfırada 
Finlandiya ile eski şartlar dahilinde 
sulh akdi meselesi görWıülmilştür. içti-

rar vermi§tir. 
Vaşington 5 (Ö.R) - Finlan 

milyon sterlinlik bir kı·edi temi 
ve Finlandiyanın eski borçların 
eden kanun IAyih::ısı kongreye v 
tir. 

- BAŞl:ı\~AFI 1 İNCİ SAHİFEDE-' geri pti kürtülmü.ştür .. Sualmi mıntaka- miştir. Bu ıl].üfreı.e şimdi hududun alt
yarelerımn Hangoe ve Abo üze- f-ında reıpıl;ın temizlik ve Salla civarın- mış kilometre ic;inde olan Ltlpola ınev-
rine attıkları bombalar bir hasar da muharebeler devam etmektediı·. kiine doğru ilerlemektedir. 

.. DeyJi Mey], Finlandiyaya Amerikanın 
comertçe yardunlarmdan bahsediyor ve 
::ı<:ıl hiiyi.ik yardımın gecikmemesini ya-yapmamı,ıır. 

Faris, 5 (Ö.R) - Flnlan<liyada Kareli 
ber?:ahında yeni bir Rus tazyiki bckle
nıy or .. General İstem.in Kızılordu ba!'
,kuı rmd:ınlığına tayini teeyyüt ctmemiş
ıır .. ı•laaınafıh bu haber teeyyüt etse 
dahi nıühim tesir ~ apaca"ı zannedilmi-
yor .. 

A'-keri ııuılıfıllerin kanaatine guı·e Fir;.
landiyalılar gelecek haftalarda şimdiye 
kndar yapılanlardan daha muazzam ta
• rruzlara göğiis gennek mE'churiyetindc 
lrnlncaklardır. 

Murman!>k şimcııciifer hattının birçok 
ııoktalarından tahribi 1eyit edilmiştir .. 
Murmunsk dcmiryolu hududa en yakın 
ı ol'ladan 43 kilometre uzakta olduğuna 
göıc Finlerin SO\·yet arazisinde çok 
l•zaı-Jara kadar sarktıkları aıılaşılm::ı.kta

Koiv? k:-ılcsinin bombardımaru esna- Faris, 5 (Ö.R) - Finlandiya aı;ker~ 
ı;,ın<la hır düşnıan romorkörü bahnıı?tır .. hareketleri hakkında •Pupuler• gazetesı 

Moskova, 5 (A.A) - Leningrad as- Sovyetlerin Fin mukavemetini kat'i 
i mınfaka!>ı erkanıharbiyesinin teb- olarak kırmak için elzem olan kuvveti 

Iıri : simdiden harekete sokmak karannı 
4 ikinci kanunda cephede mühim hiç ~·ermesine ihtjmal vermiyor .. Sovyetle-

bir hfıdise olmamıştır. r:in şimdiki halde mevkilerini muhafaza 
Ilel:;inki. 4 (A.A) _ Bir İtalyan gö~ etmekle beraber umumi bir taarruza 

ni.i11i.isünün idaresinde \'C içinde Finlan- geçmemesi müınkündi.ir .. Fin ordusunun 
mukavemetini ve ahalinin maneviyatını diya tayym ccilcri bulunan Savoia tipi 

bir Finlandiya tayyaresi, Finlandiyanın yıpratmak vazifesi tayyarelere bırakıla-

Bitler mi Göring mi? 
Bugün Almanyada kim hikim? 

garhinc?eki SO\·yct tavyar<'cilerine bir üs cak \'e büyük hareket ilkbahara, Alman 
·r E d ordusunun garp cephesinde harekete ŞTARAFI · İ ------------~*-·-----------\azı e:;i gören stonyanın Oesel a ası - BA 1 INC SAHİFEDE - geçerek Almanyanın bütün piyasalarını vinçle razı olduğundan ve harbe ·· .. ı b' ı d gececeği zamana taJik edilecektir. D ı· H aJd c·· · t1stunc e ır uçu~ yapmıştu-. Fin an iya- ey ı er « ormg, bir numaralı ele geçirmelidirler. Ablokıı, Almanlann arkMmdan gittiğinden Avrupa 

lılar Ocsel üssiinü bombardıman etmiş- Bu Alman taarruzu ise .l\l"~Jino hatb patrondur» diyor. tahmininden fazla tesir yapmıştır. Fiatler manların kolektif deliliğine karş 
lcrdir .. Sovyet hava dnfi bataryaları ha- ile beraber Hollanda ve Belcikaya kar- Gazeteler, Göringin Nazi ziınemdar- yükeeliyor. Bir inflasyon tehlikesi baş halde koruyacak teminatı ihtiva 
rekete geçmiş ise de Finlandiya tayya- şı yapılacaktır. Bu mücadeleyi karşıla- lanna karşı büyük muvaffakıyet kazan- göstermiştir. Ablokaya rağmen idhala- yen bir tesviye şekline müttefik) 
resine İ!'abet \'aki olmamıştır .. Keza Fin- mak için İngiltere ve Fransa kuvvetle- dığmı ve gözden düştüğünün asılsız ol- ıı artırmak, inflasyonsuz Almanyaya razı olmıyacaklardır. Müsbet ve 
landiyn tayyarc1cri Murınanskta büyük rinin tamamını tahsis edeceklerinden duğunu yazıyorlar. muhtaç olduğu parayı bulmak .. işte Gö- garantiler almaksızın sulh imka 
bir fa;ıliyet göstcrmh:ler ve Kızılların Stalin Finlandiyaya adamakıllı hücum Deyli Meyi, Almanyanın hakimi kim- ringin gayeısi... Bu garantilerin mahiyeti üzerin 

Mtinlehayi şimalde baskınlar devam müteaddit depolarını tahrip etmişlerdir. için bundan istifade edecekmiş.. Fakat dir? Hitler mi, Göring mi diyor. Hitler Paris, 5 (Ö. R) - Almanların ya- dilik uzun uzadıya söze ihtiyaç 
edıvor .. Petsamo kızılların elindedir .. Firılandıya tayvarecileri Uhtupta Rus- 0 vakite kadar Fin cephesindeki muvaf- şeftir. Fakat Cöring, henüz diktatör un- kında tekrarlıyacakları e8ylenen yeni Fakat asla tahriri teminat veya 
Fın.'cr Sovyet kıtalarırıa istirahat iınka- k,ra taarruz etmisler ve Sovyetlerin fakıyetsizliklerin Rus~anın içinde, bil- vanını almamış bir adamın elinde top- sulh taarrıuzu hakkınd$ sarih bir haber üzerinde kalan emniyet paktı a 

clır. 

n vernıcnıl"ktedirlcl'. Uhtupla Suomo Salmiyi birbirine bağ- hassa Leningradda hoşnutsuzlukların !anmamış derecede muazzam bir kud- yoktur. Hitlerin yerine Göringin geçece- değildir. Muhaaematın durmasını 
ı d " (0" R) , l d b ),r,m.·ık ı"·ı·n ın· "a ettikleri demiryolunu ne neticeler doğurabileceği malfım de- rete sahiptir. Bu hareket, düşmanı pek gvi söyleniyor. Kürük bir Çekya, küçük lan bunlardır. Bu aartlar ta .. on ra. .ı . • l• in an iya a~ ... .., w' ld. "' • 

lrnmand nlıgındcın bildirildiğine göre l<,hrip etmislerdir. SovyetJer Suomo Sal- gı Ll". fazla istihfaf etmemek lazımgeldiğini bir Lehistan da tesis edilecek ve bunlar edince Fransa ekonomi ve imar s 
Kınllar A-:, tojokidı' .F'ink r tarafından mirlc- har heden kıtaata takviye kıtaatı Roma. 5 (Ö.R) - Rus - Fin harbi gösteriyor. Göring işin ehlidir. Ataktır. gelecek sulh taarruzunun esasları ola- da Avrupa iş birli~ini teııis için 
z ptC'ct·\· 1 mühim ınevkile!'i i"'tirdat icin göndf'ıı.rlC'k imkiını bulamadıklarından hakkında alınan haberler : Fin erkfuıı.- Hitlerin harbini kazanmak için her şeyi cakmış. safta olacaktır ... 
tc · rn.ızl •. ı yapını larsa da muvaffak alelade Finlanrli) < müfrezeler! bunları harbiyesinin tebliğine göre Kareli her- yapacaktır. Müttefikler derhal harekete cFigaroı> gazetesinde B. Voadimir 

a nı"lardır. püsi üı tın ge mU\ af fak olmuştur.. Bil- zahında dünki.i gün sükunetle geçmiş, Dormison bu taarruzun önceden akame- Paris, 5 ( ö. R) - Almanya 
Suo• ı..ı S lrnıde temizlemı: aınefö c- tün So\"j et askeı i kantinleri tahrip edJl- yalnız topçu ve keşif faaliyeti olmu~tur. bulunmuşlardır. İki tayyare düşürtil- te mahkum olduğunu temin ederek in- nomik ~alahiyetlerin Mareşal G 

.:ırı<İc daha 200 Ru. ~' ıri ~lınınıstır. · mistir. Şark cephesinde düsman Finlerin zap- müştür .. Fin tayyareleri Murmansk cep~ giltere ve Fransanm i.lç sulh prensibi ~linde' toplanması bu meml~keti 
Stokhnlm 5 (Ö.R) Burada deve- Helı-i ıki, 5 (Ö.R) - Şiddetli kar fır- tettikleri mühim mevkileri tekrar işga- hesindc faaliyette bulunarak bir petrol teyid ediyor! bir vaziyette olduğunu ve halkın 1 

ı. n eden 1 ır ~ay ima göı·e 24 Sovyet tay- t na1;>rı yeniden 1 a~lamıstır. Rus tayya- le teşebbüs etmiş ise de muvaffak ola- deposunu, bir şimendifer merkezini, 1 - Almanyanın hırsızlıklarını ve gitmiyecek vergi ve istihlakı tah 
.} ar "ı 1 • "l'İn b" · hudııt sehri olan Tor- releri f rtın-ı yiizünden faaliyctt~ bulu· ınamıştır. Finler 18 esir almıs)ardır. mi.ihimmat ve erzak depolarını tahrip et- taarruzlarını kabul edecek bir müzakere- birleti alınacağını göstermektedi 
r rn iı. rın 1 d 1aşmı lürd r la nnmıc;1 arroır. Suo Salminin şarkında ,.e Salla civa- mişlerdir. ye asla yana.jmamak. Polonya, Çekos- «Telgraf» Hollanda gazetesin 

İ e ·' cı ta.}ycn:elerı lıavalan nca I...ond <' • • 'i (ÖR) - Finlnndiyada Ka- rında şiddetli temizleme hareketleri vu- Tallinden bildirildiğine göre Fin top- Iovakya, Avusturya hürriyet ve istiklal- habiri tarafından bildirildiğine g" 
~. et tayyareleri l'Ckilmişlerdır. reli cephesinde tı>pcu ate.şi inkıtasız de- kubulmaktadır. çu ateşiyle ağır hasara uğrıyan Tirof !erini tekrar tam olarak bulmalıdırlar. ringin riyaseti altında bir· ekono 

Hdsinki 5 (A.A) - Finlandıya ku- vam etınel<tedfr. Birisi Ladoga gölü sa- Fin sahil bataryalarmııı ateşiyle hasa- Rus kruvazörünü çekmek i.lzere bir ro- 2 - Müttefikler Hitlerle veya onun seyi kurulacaktır. Nazi ·gazel 
m, ıı,{anhk makamı Rusların Aittojokide hillerindc, diğeri Anya Lati garbinden ra uğrıyan bir romorkörü mürettebatı morkör Tallin liınanına gelmistir.. Bu vekillerinden birile müzakereye hiç bir fikrince bu yeni teşekkül bir b 
Finler tarafından zaptedilen çok mühıın iki Rus taaıTuZ üskfüti.ilınüştür. terke mecbur kalmışlardır. Finler gece- kruvazör son zamanlarda yapılmış 7800 zaman razı olmıyaeaklardır. Bu a dam- vasıtası olmıyacak, Almanyanın 
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