
Sah i bi ve Ba9muharriri '""'\ 
HAYDAR R1JSTU ÖKTEM 
Umumi N e.J riya t MÜ d Ü r Ü 
HAMDt NUZHE!_ÇANÇAR_ No. 

Abone ~ Seneliği 1400 kurut Cumart 
Şartlan ~ Altı ayhfı 800 kurut 

Yabancı memleketler için 27 liradır 30 
11>AREHANE : lk~!lci Beyler svkak. İzmir /(," E J 

Tlf. 2776 Tlc. (ANADOLU-İzmir) P. kutusu 405 a. VVe 
:.,.. __ __.;.<A_N_A_o_o_L_U~) _M_a_tb_a_a_s_'"_d_a_h_a_s_ıı_m_ı~'t-ır_. ___ .:_ _____________ T_T_e_r ...;;t!.:..O;;.;;n.;...;,;11,;;;a.;;;,b,;;;,z.h;.;,. ;;,,;la;;,;n.;...;t;.;;z.:.:m.:.:i.:..rd::;e:....!.:çıkar <ıiyast gaze1:E>dir 19 3 9 

Dost Devlet Rei Taziyette Bulu · 
1 • 

Saida Şark ~!)ayetlerimizde karlı aa halarda ilerlemeğe çalııan bir tren, ortada I~emahın tunellerden b ir görünüt..i, ıolda Sıvas istasyonu 

Vatikan ve Roma I ~eD~eOe munt©.ıka~oınıda V©l~üyet ~<eokOo } z 1 1 ht ı•ı . •lind/an son.!~~:!~~~~~~~~~~im e ze e, yur umuzun mu e 1 ye~r~1t~, 
hid~seoldu:ltalyaıu:alıeeçen~aft~ rı·nde f s a 1 sure te devam d. 1usu.f~~b Vatı·kanda papayı zıyaret etti. lkı e 1 yno ) a,aku ~ar ha . k 
i'Ün evvel de mukaddea peder kralın t• Ti ::;J 

ır. 24 
bu ziyaretini iade etli. Gazetelerimiz · od "'< 

ve dünya radyoları bu huauıta uzun Yı d h r d r l k d ı· ~· ini bildi 

U•;:·~·~!~::d~'.:~:.ıY•••v•i••i· Ur UfflUZUn er taraTln a Te d efze e eı· 
mal hanıi cepheden bakılaa, haki-

;;2f~~i~::!:; ·~:!! yardım için ianeler toplanmağa başlandı 
Yardım trenleri, biribirini takiben felaket mıntakasına 

nakledilmekte ve açıkta kalanların ıstırapları 
muvasalat etmekte, yaralılar 
teskin olunmaktadır 

aündenberi devam etmekte bulun
nıuı ve hatta 1929 dak.i Latran kon
kordatoaiyle bile tamamen ortadan 
kalkmamıf olan bir ihtilatın nihaye
te erdiiine delalet eder. Realiat bir 
devlet adamı olduğunu birçok defa- Ankara, .29 (Hususi mu.hn~ir.imi~- a.ralarında ilk yardım olnrak 120? y~rclımların yapıl.maı i~in .tedbir "!' l~rdan da yüzde 10 nisbetintle tebe.:·- llllllllllllllllll11111lllllllllllllHllllllllllllllllllO 
Iar iıpat etmit olan Bay Muaaefinıi den) - Mılli yardım komıtesının vı- l:ra toplamışlar ve ızılay merkezı- !er alınmac:ı maarıf vekaletınden bu- ru yapılmas ı kararlaştırılmıştır. Bu- B. 
bilha.aaa papalık makamı ile meyda· ıayet ve kazalardaki şubeleri, çalış - ne vermiş lerdir. tün kültüı· müe~!'leselerine ve mek - tün maarif mensuplarınm ayni yar- lT not: 
na getirdiii bu son yakınlıktan dola- mağa başlamışlardır. Gelen haberle- Ankara, 29 (Husust muhabirimiz- tcplere ehemmiyetle bildirilmiştir. dıma iştirak edecekleri öğrenilmiş-
yı önünü 1rören ve iyi görür bir siyaset re göre , Büyük Millet Meclisi reisi ve den: Telefonla) - 27 birincikanun lıiitlin muallimler ve mütahdem- tir. Rakam/ar üzerinde 
sah"bi olduğunu bir defa daha meyda milli yardım komitesi r eisi B. Aptül- ~abahı vuku bulan müdhi~ zelzelenin ler, ikincikanun 1940 aylıklarından İstanbul, 29 (Hu~u!<i muhabirimiz- Son zelzele felaketinden bahaed 
na koymuftur. Maddeten dünyanın halik Rendanın Türk milletine hita Erzurum ve Gümüı,,.hane vilayetle- yüz liraya kadar yüzde 5, 200 liraya den) - Vali Dr. B. Lütfi Kırdarın muhtelif ecnebi radyolar, telefat h: 
en küçük devleti ve fakat manevi nü- ben neşrettiği beyannamenin bütün rinde de d.u~~ulduğu hakkında malıJ.- kadar yüzde 7,5, daha fazla maaş- riyasetin?e bir topla~t~ yapı.lmış, or- susunda biri birini hiç tutmıyan ra-
fu:ı itibariylt: cihanın en yüksek ma- yurdda akisleri çok derin olmuştur. mat gelm ıştır .. zelz:le. Erzurum.da •• du Ave Gıre:sun. havalı:ındek~ zelzele kamlar vermekte, mesela 20--30 
kamlarından biri olan papalık bun· Bir gün zarfında Antakyada 1000, saat 2,05 <le hı~ edımış, altı saıııye • "' felaketzedelerıne denız rolıyle ace-j binden bahsetmektedirler. Biz ele 
dan böyle -iate6e de istemese de- ital- Eskişehirde 1500, Fin!kede 500, Ma- devam etmiştir. Halk, ya~a~lar~~d.~n Za yıa t pJanÇOSU le ~·apılması icap eden rar~ım hak- bunları duyuyoruz, fakat yazmıyo. 
yan aiyaaetinin nüfuzu altında kala- latyada 1160, Akşehırde 600, Ada- fırlıyarak sokaklara dokulmuştur. A • • kında karar aınmıştır. Denızyolları- ruz. Sebep şu ki: 
cak, İtalyanın milletler arası saha- nada on bin lira teberrüde bulunul- nüfuzca zayiat olmamıştır. .Ankara, 29 ~Huausı muh~hırı - nın bir vapuru, erzak. çadır, yiye- Büyüklüğü muhakkak olan bu re. 
da azami faydalar elde edebileceği muştur. Bu teberrüler, başvekilimiz Gümüşhanede saat yediden on be- ınızden) - Zayıat hakkında dun zel: cek, giyecek eşyası. sıhhi malzeme, laketin hakiki bilançosunu tayin et. 
bir faktör hale ~elecektir. Eıki Fran- B. Refik Saydamın zelzele mıntaka- şe kadar fasılalarla zelzeleler olmuş zele mıntakaaından alınan haberlerı mühim miktarda ilaç, doktorlardan mek, ancak ve ancak, en doiru iatih. 
sız kraları tarihte «Kilisenin büyük sına yardım için merkez ittihaz etti- tur. Kilkit kasabasında bir kısım ev- bildiriyorum. Bir gün evvelki mik - mürekkep ekipleri hamil olarak der- bar vasıtamız olan kendi ajansımı. 
o(lu» namını taıırlar ve bununla if- ği Sıvasa gönderilmiştir. lerin dıvarları çatlamıştır. Bilhassa tardan hariç olarak zelzele mıntaka- hal istanbuldan hareket ettirilecek- zın salahiyeti dahilindedir. Millet. 
tihar ederlerdi. Bundan sonraki Ankara memurlar kulübü azaları Pot:H köyünde mühim zaraılar ol- sında bugün teabit edilen insan za • tir. Komisyon, bunun için karar ver- ten her hangi bir hadiseyi alla aiz. 
italyan kralları bu ismi ta111alar da, 771 lira, Bursa muallimleri 500 lira, muş 80 ev yıkılmıştır. Alansa kö - :riatı şudur: miş ve raporu hazırlamıştır. lcmiyen Cumhuriyet hükumetinin 
tatımaıalar da taauubunu hala mu- Bursada bir nahiyede 700 lira teber- yünde de 40 ev yıkılmıştır. Diğer ba- 1 - Yozgad vilayetinde 30 ölü Yardım kolları: ciddiyeti, hazin ve feci olsa da, biz. 
hafaza etmekte olan bugünkü hıris- rüde bulunulmuştur. Adana memm- zı köylerde de hasHr lıulunduğu tah- vardır, 120 ev yıkılmıştır. Başvekilimiz Dr. B. Refik Sayda- den kendi karde~lerimize aid bir ha. 
tiyanlık dünyasında kilisenin büyük cat fabrikası on bin lira, Antalya ta- min ediliyor. Henüz malumat alına- 2 - Amasya vilayetinde 707 ölü mın emirleri üzerine zelzele mınta- kikati gizlemeğe katiyyen müaaid de-
oğlu olmak faydalarından daima cirlerinden bazı zevat mühim mik - mamıştır. 71 yaralı vardır. kasına mücavir viliıyetlerden, bu vi- ğildir ve millet de hundan emindir. 
rnütene'im olacaklardır. tarda pirinç, un teberrü etmişlerd·r. Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz- 3 - Gümüşhane vilayetinde 34 ö- layetlerin ihtiyaçlarından fazla ilaç, Binl\enaleyh bunun doğrusu reaml 

içtimai cepheden mühimdir, çün· Bu teberrüler, ilk trenle derhal Sıva den) _ Zelzele felaketzedelerine lü, 334 yaralı vardır. malzeme ve yardımcı ekipleri acele makamlardan, ajanslardan ve kendi 
kü !>apalık Katolik aleminin manevi sa sevkedilmiştir. yardım için maarife ait her müees- -Devamı 4 üncü sahifede - olarak felaket mıntaka-:ına gönde- nıuhabirlerimizden alınıp neıredile· 
reisidir ve Kato\'kler hıristiyanlarm Ankaradaki adliye memurları da ~ese ve mekteplerde elden gelen •• rilmiştir. r.ek rakamlara bakmakln-ı Ç~n~~ a· . 
en kalabalık kısmıdır ltalya battan Zile, 29 (A.A.) - Biri 27 birinci- doğru ses, daima kendi ae-,iın'" \t'._ .. 
bata Katoliklerle me~kun olmaaına Maarif Ve kı· ıı· tetkı· k- • ~ kanun günü saat 21-45 de diğerleri Temenni edelim ki bu set.• b ,.,.et• 
rağmen ıırf papalık makamı ile de- a /saret/er: 28 inci gilnü c:ıabahı 2-35, 4-25 ve la acı haberler vermesin. • , ~\\\ 
vam eden dünyevi niza'larından do- -Devamı 4 Üncü sahifede - llllllllllllllllllllfllJllllJlllllllllllllm.ıfilt \~~ 
layı ıimdiye kadar Katolik aleminin Je. .... ,rı·ne baş adı Balo, Eg\J lence ç J h b. 
pek de mergubu değildi, Latran " • c;l• a 
konkordatoı~nu tak~p ~den b~ .•O? • Istemı·yoruz ın - apon a •.ri l ·-
yakınlık aynı zamanda ıtalya ıle dı- L , avn -
ğer Katolikler araaında da manevi l'ieden memnun a yrıld • Bugün mir\ 1JJ-

cepheden bir nevi harıııklıktır, ,:nce M . . c · h .. l · · t m 
hesaplı olduğunu daima tekrar et- muallimlerle konu sac aktır atemınnze saygı . ın ava us erının ama en lıesnp 
mekten hali kalınadığınıız İtalyan si- . • d ·ıJ •"" • h b ·ı kt vUz 
yasetibubarışıkhktankendilehineis Şehri~ızer-~elen ~faaril' Vekil" D. İStİyüfUZ Tipe l lgl Q eT verl me e~l'.!1; 
tifa.deler aramaktan hali kalnııyacak Hasan Ali "\ .ucel, dt~n oğleden l'\'Vl'l Tokyo, 2~ (Rad.} o) _ japon u- Çin hava üslerinin tamamen t. 
ve birçok noktalarda, muhakkak ki, refaKatind~ ılk te~rısa~. u.~~ım miidii lzm!r Vi ayetine - !Yill'lE karargahı. salı, çar~amba v~ cdilcliğİllj haber veriyor. Bu muı 
muvaffak da olacaktır. rü ilf İımıı: maarıf m:ıcı~_ır~ı Ye Ve - Yılba§ı yaklaşıyor. Eğer içimiz persE>nıbe günleri Karnm eyaletinin rc:lı(·, ~imdiye kadar yapılan ha-. 

Hadiıenin beynelmilel siyasi cep- kalet husu-ıı kal:m hmtlı~unı v: .bazı ~ııhat, yüzümüz, gözlerimiz müte- muKezi olan Lançao ve civarındaki ı hücumlarının en şiddetli~i olmuştur • . 

h • · ••t 1 t · en sonra f!ıiitı>ttisler oldngu a ııe v bwet. 
eıını mu a ea e meyı ya . . k - hessim olsaydı biz de yeni yılı top- B 1 k 1 d 1 ı d 

sakladık. Çünkü bugün ı"çin bu nok- nıü~tahkenı mevkı -~ını:~nclanlıgı • 'u e_ ğ lence.lerı:. karş~lar ve ayni ne- a an ar a ve ta ya a 
h 

· .. . . b lk" d };{~lerlive ve parti nıerı(eZm i 7.İyaret _ ta epaınden muhımdır ve e ' e · ~e ıle eskı yılı da ugurlardık. Fa _ 
Alemtünıul bir tesire malik olacak- etmi:ıtir. kıtt bugün, bir matem içinde yaşı • 

vo .. uz:. M_emlekeLimizin üstünde e: Şimdiye kadar ffi isli görülmemiş de• tır. Lisede : 
Almanyanın hala müttefik bulun- Yekil. ~aal 12 rn<ldelerintle refa-

duğu İtalyayı ihmal ederek sırf ken- l. atlt'ı"ncteki zerntla birinci el'ke h P
di menfaatler,: namına Sovyetlerle ı-:e-ıinı> gitmis, li~ müdürü B. Hilmi 
mal\ımumuz olan yakınlığa teşebbüs ilr. muavinler Ye mu:ıllimler tararııı
ettiği zaman şu hesaptan mülhem ol· 0an l<arşılannı ı ş. li::-e tnlchesi tara -
mu§tu: Rusya ile bir yakınlık kendisi fıncl:rn selamlanmı~tır . Vekil öğle Ye-

-Devamı 4 ncü sahifede- 1 -Devamı 4 üncü sahifede- Maarif Vekili Valimizle be ·aher 

~en ruzgar, Orta Anadolunun fecı -

:ltıraplarını terennüm ediyor. Ora- recede SQcruk Ve kar V rdtr .ı .. 
da, lapa lapa yağan karların al - ~ T . . ay 
tında h:nlerce çıplak kardeşle, ha· Belgrad, 29 (Radyo) - Yugo~ - hiikumetten ~·ıah ve barut ı. t€ .!ldos a 

d Unn -~;, enkaz altında yatan binlerce Ja,·yanın hemen her tarafı karla ör- ctir. Kış, görülmemiş ere( a t ugray 
T .. rk çocuğunun cesec!· vardır. ı t ~·ımiiştür. Köylere kurd :'Ürüleri hü. clC'tlidir. . .. ...ahif 

- Devamı 3 üncü sahıfede - Lllm etmekte olduğundan, koyli.ıler j -Devamı 4 uncu sahı-
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T \ s ter • c.- r 11 I'{ 

1 
k" l Kuşadı,: ;._ ________ _ 

J ırP, ~i~ rr e ı. ıntaka• 
\.! ,av..ı ,. " ~ • man·~ Ah• 
• doğ- .. r, t.k der• ·1staf 

l1_...:.ş_~_lh_ü _r _lD __ )_a_lh1_ü_u..-_o _H_a_lb>_,,~~ır_o ~~ır:o-:-ü~I 
Fe aketzede kardeş- 'ficaret Vekıii 

lere teberrüler 
Komisyon işe ba.~ladı • 

·Kızılay 

kaza-faaliyete geçti· ikramiye 
nacaklara bir teklif var 

gelemiyor 
'ricnret Vekilimiz Bay Knzmi Top

cuoğlu İzmire gelecekti. 
İhtikiırla mücadele için Büyük 

Mill~t meclisine verilmiş olan kanun 
1Uyihasının müzakeresinin netrce.5i .. 
ne ;ntizaren Vekil, bu seyahatini te
hir etmiştir. 

--=*=--
_ n oy>'z' 'r Öm 
~ .dur•'~ 11 altı ,ş. P Son felaket üzer1nc İzmir halkı Bir gencin hamiyeti: Jr.-. bık 'lP lmene~.ııdar ynen ve nakden teberrülere baş- :>ün, terzi kalfası N:had adında 

Demirciler bir şirket 
kuruvorlar 

or~ A ki Yeni .u· ~ amı~tır. tir genç, kızılay cemiyetine müra -
nuru .ka 1. 3s ta d ı·m/j Vali Bay Etem Aykutun başkanlı- caut ederek, bedeli felaketzedelere 

Şehrimizdeki demir tüccarları , 
dün ticaret odasında toplanmış, ara
larında yüksek sermayeli bir limited 
~irket kurmağı karalaştırmışlardır. 

Şirket, doğrudan doğruya Avrupa i
le 'ş yapacaktır. 

"'' a ar. ~a0,s·ukan~ r. ti ıııda da bir toplantı yapılmış ve mil- ;ıönderilmek üzere nişan yüzüğünü 
etir nı:le ı kırı rr ılr • yardım komitesi seçilmiştir. •ebc•rrü etmiştir. 

u va pıra .ı or .-ukarıd nr k lzınir merkez komitesine şu zatlar G~ncin bu alakası şükranla kar -
i!erİe ~"-''Tl, H asaıı " turaı 13 u ::ıl.ik Ôİ<~otı v S cçilmiştir: tılnnmıştır. 
he~i aza __ , Ome• İbrahi \'ali Etem Aykut. belediye reısı Klzılayın kadınlar ko'.u 
ordu. • 1 vere_ 1,ehmed l r. Behçet Uz, parti reis vekili Se -

o--:---

bulv:ırr cinayeti Gazi 
; - ı müfre1 'şeririn 1 ıd Dikmen, kızılay reisj Dr. Kam- J\I&hallelerde de tali yardım kol-

f e fl'l•J.ı -yalı • v, " • an örs, ticaret odası reisi Hakkı !arı halinde ev ev dolaşarak fe!liket- Gıızi bulvarında iki kişinin ölUmQ 
ile neticelenen hadise etrafında dün 
de mUddei umumilikte bazı şahidler 
ve maktul şoför İbrahim Başın bau 
!lrkadaş!arı dinlenmişlerd'.r . 

d 'ruf/o ~inde mr ~ 'fakıoğlu, Ziraat .bankası müdürü z~dder için verilecek eşyayı toplıya-
~ .rf":f;.,/ mütf'T·in kaJ Jl \~kı Eren, emniyet müdürü Sela _ rakl::rdır. Kızılayın kadınlar kolu 

ni c-r's{ ! k 25or -aaliy~ l:T (>" f. A-1~ "6t"'j'~ -ı.f- eddin Aslan Korkud, Halkevi reisi da derhal faaliyete geçecektir. Bu 
na·~ıvor' iki r uzun ~,&. ~ktoız....~ f1 ~ rır. Hüseyin Hulki Cura. . kol, tv!erden verilecek eşya, hattA 

~ten 1 kird calar q' ıf ~·:ı Vali mülhakata da telgrafla der_ ı,ez ve kumaşları, giyecek hale ge -
~11~ "".'!:ı e% u~i'.n.de } (jl lıaJ faaliyete geçmelerini bildirmiş- tirnıek için çalışacak, bir çok hamiyet 

Ali Cantürkün Foçada Yeniköyde. 
ki l'evcesi Bn. Elife de dinlenecek -
tir. ~•n vn dan 1ıgun ye 'r. 1 Tnrk kadınlar, bu kumaşları dl -

•11932 d nan 50 •• -. - ~· P.u komitelerin temin edecekleri keceklerdir. ** Orrran müdürü ·U ctir {~: ·az:erin U'CUN 'DuNY~'il Çto'lifiıN C'..~L7-E.LE 1'30LCELeıı.i, ~~DDET" ~berrular makbuz mukabilinde en Ha'.kev nden yerinde 
111 ;.:.:.ı ılunnıinlaşıl;{ İSTIKA"IET~eP.İN-e Gol\E: SİYAti~A KA~l'I RT\lM•S , YEltLE:~l)İtı.. ·•kın kızılay şubesine teslim edile- b'r teklif 

Jl ~' + 15 • •c ktir. 
;, q f . ımr.ı Kom'te, Pnrti ve Halkevi teşkila-
.ı th ıcr~ ölr ıde ingiltere- -1 - divit bir yanar dağ yığınıdır. Küllük tiyle birlikte calışarak her mahallede 
Sovye' ed .ıerr ııesi 2900 kilo- Yazan·. körfezi medhalinde buna benzer yüz fnalivet ~ö ·te kt" e1er.r , \ 1 .. ··ı· ' . ,.. ~ rece ır. 

a Rus-ı ığı iltmı?_de Zilrih ra- •• •• 1 erce va.kan. ma.h~utları. goru ür. Aynen yapılacak yardımlar he -
ül edeıı ~ tldele.•re me3afede 1 H u z N u Bunlar Egenın çöküntu;;u esnasında men tzmir kızılav merkezi vasıta -
ası ıçnı · inc' ı·aıı.metinde olduk- faaliyete gelmiş ve büyük teraküm- •iyle Sivas merke.z komitesine gön -

t ., nPzdin- 80 • . a '• kaydetmiştir. • - ler vücude getirmiş dağlardır. Şarki c!er"lecektir. Siva•. vardım merkezi 
anra hü e • --., e doğru bizim teşeye kadar uzanan bir hat üzerin- Anadolu da pek çok yerler ya granit intihnp olunmu•tur.· Felaketzedeler 

·•en <>azır.. "b" k' h d d t h"t d "t -slı b'r zs "1 hararet his- de daimi sarsıntılar oluyor. l\Iuhte- gı 1 es·: veya u a ra 1 • an ezı • i;in hnşer. derhal ı•e ilk vasıta ile 
\ini ile_, te ~ • ,dar herkesin lif tarihlerde hatıralarımızda acı his- tazalt !"İbi yeni nbbeten yeni bir Sı\'P•a gönclerilecektir. 
~i}i'::Xrü~l~r fe zelzele a- !er bırakan bu tabii hadiselere karşı devrin . volkan. ta~lariı:ı~ ve bazan Komitenin İzmir halkına hitabı 
d ı · h t "k" · al elimizde "apacak birsey voktur Her da gnayıs ve mıka ıst gıbı nıetamor- <CırlPdir · 

ın a e (Rerıya ava azyı ının az - ., .. " . . . . . " · · 

d "" h t" rttı" ö ül ·· ne kadar kafi bir teselli vermezse de fık kayalarıyle kaplıdır. Arazının ı,.. ve arare ın a gı g r muş - b . b" .. . . Okuyunuz 
tü İn k d . k d" ö ı b" bizim için bu zelzelelerin menşeini u nen ır varlık gostermesı tabıat r. san en ı en ıne ş y e ır su- . . . . ... 
al sorabilir. Acaba arzın kabuğunun tanımak ve Akdeniz kenarında yer- tarıhının uzun devırlerı ıçınde Ana- •Evinizde mevcud eski elbise, di -
hareketi hava tazyikiyle alakadar !eşen memleketimizin bu h1\diselerle dolun_un ~Uz bin çalkantıya maruz kilmiş veya dik'lmemiş bez, eşya , 

· · · · ala"kasını o'""ren k ona a 0··re , kaldıgını ıfade eder. Dördüncü za - . mıdır? Şımdılık bu sualın cevabı pek " me ve " \a- . . elb:se, ayakkabı, yatak ve yorgan , 
"J•ktı h Ü •· • d · ziyet almak kafidir manın dolma arazısınden sarfı na-mug " r ve en z uzerın e ınce - · .1. A d 1 d .. çurşaflar varsa hemen kızılaya tes -• Anadolunun Jeul ··k bü •· pek zar ı ırse .;_ na o u a uç manzara lemeler yapılmı<k!adır. oıı nya~ı .. 'T · !:m e lif" , ntla fp et 1 aka-

Hareketiarz meselesine ait birçok k~rışık olmakla beraber umumi şe- go~u ...'.'..r Iıtiva (büküntü) .-ında, öldürücü soğuklarla karşı kar 

1 d 1 h b .. kılde durumu malümdur. Ve geçen · . . b ı k d ı · · b teorem er var ır Bun arın er ırı 2 İ h"d ( .. k .. t··) Ş•Y a u un an ar eş erımız unlar -· d'"rt h b" · ·t t kk··ı - n ı anı ço unu diğerleri kadar kuvvetlidir Bu ya- 0 zamanın er ırıne aı eşe u - 3 V lk "k . · dan istifade eclecektir. Üzüm, incir 
zımda ben bunlarda bir t~ e · de !er vardır. llfe•elii: Çoruh vadisinin -.. 0 

- n.nı .ara.zı:. •e rliğer ı·ivecek maddeleri de bir 
n n sın n · ı· d k ı k t k "b ··k Bu uç hadısenın uçu de mutlaka · · 

bahsedeceğim. şıma ın e a an mm a rı en yu · . .. .. çok karde•lerimizin yasamasına ve 
· kl"kl · 3300 tr .- b ı n s · büyuk hareketlerle muterafıktır. .' · Tarihte malOm zamanlardan beri se ı erı me e~ ı u a Ogan . . . ~~•lt'nmesıne yarıyacaktır.> 

dağları eski volkanik kayrılarla Şımdı 'orulacak bır sual acaba bu T h UI üh" d' rt 
memleketimizde vukua gelen sarsın- . . hareketlere müsebbi olan nedir? e err er m ım .r ve a mıştır. 
tılar ıayılamıyacak kadar çoktur Bu (Granıtlerle) kaplıdır. Yeşılırmak . . P ... Birçok mfüıs~eseler para yardımın -

. . . . vadisinin garbında istanbula kadar İşte bız de buna cevap vermek ıstı - d b k '"h" "kt d .. ü . yüzden tarıhın pek çok kurbanlar . an a• a mu ım mı ar a uz m, ın-
d d k · U ·· ü d · >o ruz . . verdiğini ve birçok şehirlerin harap evam e en ısım ıse çunc evır- · . . . r'r, rıyecek maddeleri ve eşya ver -

• . . . de iltivalarla teşekkül etmiş tebaşi- Bu suale bırbırınden farklı cevap- mişlerdir. 

İzmir orman çev!rge mUdilrü Ba) 
Halkevimizde münevverler ara - Ali Riza Aydın hakkında dünkü sa

•ır,ds da bu büyük felakete karşı İz- ı·ımızda çıkan ha herde yanlışlık ol • 
mir:n ne yapma<ı, ne suretle hare - muştur. Müdür, yeni teşkilat kanu
kete geçmesi icll" ettiği mevzuu, gil- nu ile ikinci sınıfa terfi etmiş, maaşı 
nün en ileri b.r düşünceoi halinde •eben liraya çıkarılmıştır. 
tı>planmaktadır. o*o 

Mesela, şöyle bir teklif var: Tütü, ~atrşfarı 
Yeni yılbaşı piyangosunda ikra - -

miye alacak vatandaşların, bu para- Eğe mıntaka•ında satılan tütüıt• 
dan muayyen nis~tte bir kısmını fe- miktarı 1 7 milyon 35 bin kiloya çık. 
litketzedeler hesabına kızılaya te - rnıştır. Bazı firmalar, Fransızlar na
!ıcrrü etmeleri. 

Bu tek!"f, hakikaten çok yerinde -
<tir. Talihin getireceği bir servetten 
ınuztarip vatandaşların ihtiyaçları -
na bir parçayı ayırmak, elbette ki 
asılilne, güzel bir hareket olur. 

Kartıyakada: 

Kerşıyaka Halkevinde de kızılav 
~ıı es! arafından faaliyete geçilm;ş 
eşya ve para kabulilne başlanmıştır. 

Kr rşıyakalı baz1 Türk hemşireler 
de müracaat ederek, verilecek ku -
ına~ların dikişini kabul eylediklerini 
bildirmişlerdir. 

Akhiaarda: 
Akhisar, 29 (Hususi) - Fel9.ket 

haberi burada da derin teessür u -
ı'andırmıştır. Bir komisyon faallyete 
..-~çıniştir. !lk teberrü (1500) lira 
yı bulmuştur ve devam etmektedir. 

mına tütün satın almağa başlamış • 
brdır. Ankarada Almanya ile t'ca -
ret anlaşması yapılırsa, Almanyaya 
da ihracat yapılabilecektir. 

Almanyanın aşağı kaliteden tütün 
ihti~·acı, sekiz milyon kilodur. 

-- ... ---
Otobüs-Ot mobif 

çarptS'110 l 

oldugunu bılryoruz. Mıllidın 3-4 Un- ri arazidir. Toroslar da gene bu dev- !ar veren birçok alimler vardır. Bir
cü asırlarında Ana~oluyu .ık sık zl- rin iltivaları ile vücude gelmiştir. Bu birine benzeyen ayni hl\diseler dün
yaret eden bu felaketler İyonyanın .k. ·ıt· ·a a d k 1 ta An _ vanın pek çok ,·erlerinde vücude k' "tel . . h . . . ı ı ı n rasın a a an or a . . 
es ı sı. erını a~abez.ara çevırmıştı. dolunun iç kı•mı çok eski bir devre geldiğinden bu hiidisoler etrafında Yağ urların tesiri 

Dün saat 13 te Kültilrpark cfva
rıııda, turistik yollar şefliğine a'd 
5G9 sayılı binek otomobili, şoför 

ı.tustafa Akının idaresinde Şükrll 
Kav• Bulvarından Dr. Mustafa Bey 
bulvarına geçtiği sırada şoför Bedri 
iclares"ndeki belediyeye aid 409 sa
yılı otobilsle çarpışmıştır. Arabalar 
:ıa:ıara uğramış, şoför Bedrinin sağ 
kolu bileğinden çıkmıştır. Tahkika
ta devam ediliyor. 

Zaman zaman hıssedılen sarsıntılar (Herseniyen devri) arazi•i ile kaplı araştırmalar da her gün ilerlemek-
son beş seneden beri Anadoluda da - idi. Sonra buralarını denizler kapla. tedir. Ve jeoloji bilgi i bu hu•usta S [ b 
ha !ltk ve şiddetli cereyan etmekte- dı. Bu iç deniz şimnl ve cenuptaki il- tatmlnlciir revap'ıır veriyor. Yer ka- u ar taşt1, ovaları astı. Bir 

Fransız tayyarecileri 
Nisanla ta'tif edildi'er , 

Paris, 29 (Radyo) - 11 Fransız 
tayyarecisi, harp •alibi madalyasiyle 
taltif edi'.miştir. 

dir. Bu yaz içinde astronomlar bir tivnlar yüzünden yaYa• yarns gömii- buğunun üştüıı<le çıkıntılar veya çat 
bllrcun arzımıza pek yaklaşmakta ol lerf'k eski denizler yerine rusubi bir laklar vücude getirerek dünyay; sar- sürüye rle yıldırım düstü 
dujtunu ve bu haıin arz kısrı (kabu- arazi hakim oldu. Bu kısmın •arkın- mış olan dağların yiikseimesi, büyük Son yağmurlardan Gediz nehri ta1' va•.ala kesilmiş, telefon hatları bo -
ğu) üzerinde birçok ihtilallere sebe- daki yüksek yaylada iltiva görmüş a- deniz çukur!uklnrının çökmrsi gibi u- mı~. Manisa ve Menemen c varındaki zulmuştur. Bu köylerle temas edile. köprüsünün de her iki ayağını sular 
biyet verebileceğini yazmışlardı. Fil- razi arasında yer yer çöküntüler vil- mumi hadiselerden mrmleketimiz bir kıRım araziyi sular kaplamıştır. ınemektcdir. 1\rtmilş ve taş •edler söklilmiiştur. 
hakika Mekaikada, Garbi Amerika cude gelirken arzın hu kırık yerle- hariç kalaınamaktadır. (Halbuki ba- Bergamanın Bakırçayı da taşmış, Mrnemen'n Aliağa nahiyesindeki Yenifoça nahiyesinde Kabıısakal 
ve Anadolunun muhtelif yerlerinde rinde volkanlar vücude geldi. zı sahalar bunun haricindedir.) Ru Zeytindağı ııahiye<inden Bergama - Kunduz çayı da taşarak Bergama şo Ahmedin evi •ulardnn yıklımış. bu 
o vakittenberi zelzelelerin sıklaştığı Eski ve yeni devirlere ait olan hıı iki hadiseyi inceleyen Monte~sus de ya gitmekte olnn posta arabası Si • ~esinin 67 inci kilometresindeki Kun köyltintin e~yalarirle bazı ylyece'< 
görüldü. (Bu htı u u ayn bir yazı ile volkanlar şarkta Slibhan, Nemrud, Ba'lor arzın etrafını saran ve birbi- ndçi köyü çiftliğj mevkiinde su için· cluz köprüsü sular altında kalmıştır. maddelerini seller göttırmüştur. 
izaha çalllae J\'Un.) Hakikatte Ana- Tendrük gibi büyük kümeler vücuclP rini takriben 67 derecelik bir zaviye de kıdmıştır. Köylünün yardım 1 ile Suiaı· köprüden elli santim kadar Evvelki gece Seferihisar kazası -
.V'ıi'-~~ 0~ T dört aydanberi az ve- getirdiği gihi KayseDi civarınrla, lle ke,en iki daire hul'."u~tu.r. Bu dai- kurtarılmıştır. 8ular Bergama ovası- yti~selmiştir. Bu köprüden geçmek nııı Azmak mevkiinde )!ebmed Gli
el'[ !0 1r bı> "ddette. devam müddet- Konya ovalannda irili ufaklı pek relere (Jlfoınte .. u• daırclerı) (Cersle ııı kaplamış. Bergama - İzmir yolu istıyen b·r kamron devrilmiştir. Nü ]erin keçi sürüsüne yıldırım düşmüş 
im lı-bi" Jen farklı zelzele her gün çok mahrut bacalar mevcuttur. Sıva- de ll!ontessus) · en1•. kapanmıştır. Bergama ile Turanlı na !usc,ı zayiat yoktur. ve oniki keçi ölmilş, Mehmed de ya-
ııı:ı tılrtıı}' • Yalnız bunlar mikro- sın cenubi şar1 ;•inde gen'ş ır.ik-yasta - Devamı 5 inci sahif<'de - hire•ine bağlı köyler arasında mu - Y•nifoçP. c'varındaki J\fala çayı r:ılnnmıştır. 
hi ~ ~en~duklanndanbaztl~ra~ılanBuzbel ~meleti de eski i~l•••~~~~--~~~~~-----~--~~----~----~--~----~~~~ı~-~-~~~---~~~-~-• 
'le S$ ,ze çarpapamaktadır. Dikili difa terakümleriyle kaplıdır. Gar- •-ISL AM TARIHJ..-•••••••••-•ı derek; 1 girdiler ve haremi şerife gittiler. 

ndenberi 1ıtr,nbuldan ll!en. bi Anadoludq Kula r'vorınıb r- ra- - Ya Mutim -dedi- senin de akra- Zübeyir orada bulunan halka kar-

H M h d 
handan olan bir sülale açlıktan kırı- şı: 

-----------------...,,..,=====-~--, Ze U amme lıyor. Biz Zübtyrle şöy(e birşey dü- - Ey arkadaşlar! Biraz oeni din-
7ündiik; cıe dersin? leyin l 

•---- YAZAN..• M. Ayhan-·-.--•• Ve mese!evi tafsilatiyle anlattı.. D;ye bağırdıktan sonra şu sezle 

_.._ lTAl11\ 

araın 

-· )fodm cevaben; rl söyledi: 

-84- rim! 
ı Bir gün H'~am Mahzumi gene Etraftan müzaheret görmedikç~ 
.\lal-ızumilerden Umeyyenin oğlu bu ahdi na•ıl bozabilirim? Eğer ar -
Zübeyrin ev·ne gitm'şti. Dayanama- kadaşım olsaydı emin ol, bu muka -
dı. nle:;i derhal bozar, parçalar ve hak 

- Ya Zübeyir -dedi- sen mütenev- !arından gelirdim. Fakat ne yapa -
' Ye zengin gıdalara mal iksin. Ha 1- yım? 
uk; seni nakraba ve ta[(lkatın, şeh- Hişam ayağa kalktı: 
n b'r kenarında açlık ve sefaleti - - Arkadaş "stiyorsun öyle mi? ... 
ııdedir. Dunu nasıl yapıyorsun. na- İşte biri benim .. Ayni zamanda İd -

ıl k!lbul ediyorsun? Zannediyo!· damın Mut:m de bizimle beraber 
nusıın ki Ebu Cehil bunu kendi ak- gelir. Onun bize arkadaş olmasını te
·abasına tatbik et•eler muvafakat min ederim. 
der? Hayır; katiyyen.. - Peki!. .. 

Zühey·r, bu doğru söze karışsa ne Hişam Zübeyirden ayrıldıktan 

1 yeb:lirdi; 'nnr~ Mutimin hanesine giderek onu 
-Hakkın ı·arl Fakat. ben yapa- buld•ı ve lakırdının mecrasını; tat

.> a!nız bu ahde nasıl karşı gelebili - bik edilmekte olan boykotaja nakle-

- İyi amma, -dedi- biz bu işi, üç - Biz bugün refah ve huzur ! -
kişi beceremeyiz. Daha bir iki ar - çinde yaşıyoruz, ha~·attan zevk alı
kadn• temin edelim. ;roruz. Fakat llfekkenin öbü rtaraf•ıı 

Bunnn üzerine Hışam bu sefer , ela Haşim ve Abdillmuttalip oğulla
Ebulbahteri ile Esedin oğlu Zenayı rı açlık ve sef~let içinde ölümle pen
buldu. Onlar da zaten bu vazivetin celeşiyor .. Düşününüz ki, onlar bi • 
muarız1 oldukları iç!n muvafakat et- zim akraba ve taallükatımızdandır
tiler. Bu had'se Hazret ~fuhammedin !ar. 
Peygamber olusunun onuncu senesin- Tlu hale hangi vicdstn rn~ı olur? Ben 
dr vuku bulu;·ordu. "' dıvardnki ahidnamevi parçalamst

Gece vakti. Hacım dağının eteğin- i(a geldim. Aksi takdirde yerimdeıı 
deki mezarlıkta 5 arkadaş gizli ıriz- hi!P kımılnamam .. 
li konuşuyorlardı. Bunlar; hovkot Ebu Cehil gene ora eh idi. Bu söz-
knrnrına karşı bilf'il ve icabında si- !eri i~"tince yerinden fırladı: 
lf.hla mücadele etmeğe karar veren- - Yalan -diye bnğmh_ ~en y~lım 
!erdi. .•ö;•lüyor•un O. vMikayı parçalı;•a -

Artık hareket zamanı gelmişti . maz•ın. Sen!n böyle bir hakkır. yok
~nhah olmuştu Hep beraber bulun- tur .. 
dukları mezarlıktan çıkarak şehiı·e - Dernm edecek-
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Muh1~<pler 
Kadın, çocuk ve ihfyarları 

mübadele edecekler 
Uer."n, 29 (A.A) - Amerika bü -

. uk elç liiii ile sviçre orta elçiliğinin 
aYa«utları ,aye,inde Almanya ile 
;ııgiltere. Almanya ve ingilterede 
meı ~ııf 'tıtulmakta olan kadın ve ço
cuk ve 60 yaşını mütecaviz Alman 
ı·e ;ngilizleri mütekabilen iade ede -
ceklerdir. 

Almanya ile Fransa arasında da 
bürle bir mübadele yapılacaktır. 

---·*---
frlandac~a 

(ANADOLU) 

Dost ve müttef ikleriınizin alakası -
unutulmıyacak derecede yüksektir 

' ln~iltere Kralı, Fransa ve Amerika Reisicumhur/arı milli 
bildirdi er Şefimize samimi tazivetlerini 

~-aıml-----------------------..aıım----mmı-.1:11mı·-~m:ı::ı;~ırı=====;::mıamı-==--' 
ve teessürlerini 

yer sır 
ti 100, 
k~resteif 

Neı.!ı.t 'j ·(' 

10, Husue 
Hilmi 5,:'ıt 
~in 7,50, t:. 

400, '.\f ehm. 

Çd1ınan cephane kısmen 

Duhlin'.s:!r~:~ıe-dil~!onik Park Fransa, yardım iç. n Kızı haça emir verdi ·\hmed Tatar; 5\i 

kalesinden çalman cephanenin bü - Ankara, 29 (Hususi) - Zelzele Britanya hükumeti, çok müteessir- ~ıııı lıilirler. yor n lıugünkü Türkiye ct?mhuriye- Tafari 200, Türk 

1 G'J, Öğretn f 
l<:ıt • 'uri Fett. 
T""c." raktar el bu 
11ayraktaroğlu 

oğlu 50. Ri'at 
~fehmed Az:z K 

yü~ lıir krnmı, takriben iki ton istir - felaketi, dost memleketlerde de de- <lir. lngilterede de 1580 deki zelze- illanr;,ll»· Goardiyan gazetesi de linın 'ilratle fe.aketzedelere müşfike ~üseyin ~· Güz.el' ~ .,,1 
ıla•t edilmiştir. Bu sirkat neticesinde riıı aki,Jer hu"ule getirmiştir. Türk lede bin kişi le lef olmuştu. Bu !ehli- faciadan bahsederken in,aıı zayiatı- lini uz:•tacağıııı yazıı or. Türk mille- gnrn'1 2n, Be.~:r er€ IJ. 

25 tişi tevkif edilmiştir. Bütün Eire- milletinin kederi, dost ve müttefik,le- ke, biz ingilizler için uzak olmakla nın, kalp ve ruhlarda endişe verecek tine. ingiiiz milletinin derin teessür- 100, Dr. Baht yar5, O 
de .,Oplıeli şahı<ların evlerinde araş- ri arasıııda paylaşılmaktadır. beraber ingili1,ler, bu felaketin acı- derecelere r;ıkmıyacağını ümid edi - -Devamı 4 üncü •ahifede - .nn;r.rdesi 5, İbrahi " 

. · ··enn Arni 9~ ~fer 
tırmalar yapılmaktadır. Bu ıtıbarla Paris, 29 (Radyo) - Havas ajan<> s e·ı . . w• • • 
ye• den bazı tevki.fa\. yapılacağı bildiriyor: 
latımın olunmaktadır. Fransa Cumhurreisi B. Lebruıı, :mayi ve ticaret an• 

"e On·ent bank \'e Dl. 
---oo*o Türkiyenin şarkında vuku bulan zel- ' · 

zele felaketini halıer alır almaz Tür cLirü 
15

• Doyçc ori. ı 
Kahraman denizci· 
ler terfi ettirildiler 
Londra, 29 (Radyo) - İngiliz a

:n :ral ık dairesinin bir tebliğine gôre 
Amerıkn sularında, Montevideo :ı -
~ıV lurında Graf Fon Spee Alman kru 
,.~t örü ile yaptığı ş'ddetli muhare-
1.oe~e Ekseter, Ajaks, Aşil İngil iz 
ki•11·azörlerindeki subaylardan ce
''" 'et, kahramanlık V<! iyi kumand:t 
;,~;.·Je temaytiz edenler terfi ettir'\-
ıni•'e dir . 

Harp esnasında Ekseter kruvazö
r .nele yaralanmış olanlrrdan daha 
ti.; kiş ölmiiştür. Bu suretle bu e:e -
m -le yaralanarak ölenlerin miktarı 
Gll , a baliğ olmuştur. 

---·*---
Moshovada telgrafla· 

ra sansör kondu 
)Io•kova, 29 (A.A) - Gece yarı

sı hariciye komiserliğinin matbuat 
;·&n isi 29 ilkkanundan itibaren tel -
ıı•·afara •an•ör konacağını ecnebi 
ı.::ezete muhabirlerine telefonla bil· 
... ıır1ni~tir. 

. lolotof hariciye komise•liğine gel· 
el ·ı•~n •onra sansör kaldırılmıştır. 

rtn:linda seferleri R&nsllriln yeniden 
r lıahı muribesinden biri olduğu tah 
,, n edilmektedir. 

~er memurları 58; at 

kiye Cumhurreisi İsmet fnönüye lıir Fi• l s il h d ı·e süreki\.sı lOO. Yuıha 
telgraf çekerek derin ve sonsuz te- • ln er a a Cep esın e Türk:in 3, Sadık A} 
es~ürü.nü, bütün .Fı:ansanın'._. ~ürk Ata~· 100, '.\!imar Ft<. 
mılletıııın yasına ıştırak ettıgını ve ' !zmir yün mensucat 

yardım için kızılhaç teşkilatına lazım fı~ k l ld •ı Ş. l 000, İzmir pam:·ir 

~;~en emirler verildiğini bildirmiş - 1f'°l"'I u va a ı yet e r e e e ttı er A. Ş. 1000, İtalya g' 
• I 1. 1 O, büyük Laz hanı 1- J, 

Atina, 29 (Radyo) - Elen efkarı mid 25, Birinci H. mnU·lindı an 
umumiyesi, Türkiye zelzelesini bü - k<itibi :lluhterem 1, ş-1sek: edı 
yük teessürle karşılamıştır. ci 20. hurda demircill arla (Ra 

Gazeteler, son yıllarda bu felakete Rus zabitlerinin birçoğu kurşuna dizilmiştir. Stalin ı.nıkat Sabri Savcı'.' .lerlen.on Gr 
maruz kalmış olan Yunanistanm J m Zer 15. demir tüc iusu: ha.b 

bu acıyı çok iyi tattığını, Türk mil- bizzat Cepheye giderek harekatJ takip edecektir -.e İbrahim :;o, terzi .·;ııoo "a. mu 
Jetinin kederini çok iyi anladıkları- · •izliğü tutarı 3. RY.ı:a·01~'.ya.r ·h;ıı:~~ 
111 ve Elen milletinin. Türk milleti- Londra, 29 (Radyo) - Helsinki- lar, yeııi kunetlerle hücumlar yap- Fin tanareleri, Rus cephesinin Akdem;r Ila•an Ağllb. ~tır.~ 24 ,; 
nin yasına kendi yası imiş gibi işti- den gelen haberlere göre Finlandiya mışlarsa da :lerlemeiie imkiin lıula- g rilerine hücum etmi:;, tstık~af u. A'i iizr<!ki~er ıo. vaı, .' ır. ini bildi 
rak ettiğini yazıyor, yardım organi- kuvvetleri, Kareli mıntakasında ve mamışlardır. çuşları yapmışlardır. Rus ta,-,·arele- ıtefiJ.- Kırış 5. Şakir Dağü;.\ ..,,---t 
zasronu çok mükemmel olan Türk şım:ıli Finlandiyada yaptıkları taar- Diin gece Hclsinki gene hava lıü- rinden 9 u düşürülmüştür. Bu salıah lrnıı•olosu 1;;, Topallı okulu sını. 4 
milletinin, büyük felaketi metanetle ruzlarda kazandıkları yeni mevzileri cumların~ uiiıdmı~tır. Ay aydıııhğın- da. b~zı Fin sehirleri bombardıman a . .J..öiirencileri 5, Hammal başı hacı 
karşılıyacaklarını, harabelerin çok ellerinde tutmaktadırlar. da çok yuhekkn uçan Rus tayyare- edılmıştir. lhrahim 25, Mustafa Camcı 10 İstık-
yakında bir mamure olarak yükse- Ruslar, son günlerde Soos~lmi !eri, bom?a almamışlardır. Helsinki- Baz ;.ayialara göre Finlandiya or- ı,;ı okulu öğrencileri 8, Hüse;in İz_ 
ıeceğini kaydediyorlar. n:ıııtakasında 1.5? ta~k kaybetmışler .v.e 100 kılometre uzakta Kaska şeh- dusu l\Iurmanskiye giden demiryolu .:et Ok Osman ve l\I. Fevzi seyrek 150 

Se>fya, 29 (Radyo) _ Kral Boris, dır . Sovanto golu cıvarında. kanlı rın.e .taarruz eden Sovyet tayyareleri nıııı m;i:rn~dit yerlerden geçerek""·' ~r. Hüseyin Eğeli ve Derviş Timur 
saray nazırı Gonefi, Sofyadaki Tür- muharebeler devam etmektedır. Ru•- muııım zararlar yapmı~lar<lır. topraklarında ileri hareketine de- , ji:lu 150, emlak •imsarı Jll. Erdoğan 

kiye elçisi nezdine göndererek zel- Al 1 •• v:ım etmekte·lirler. Fakat bu haber ~O. :"<uri ('olakoğlu ve ortağı 100 , 
zele felaketi münasebetiyle taziyele- man ara gore henüz teyid etmemiştir. H. C:olakoiilu ve lif. Arslan Eğell 
rinin ve ,em patilerinin Türkiye cum İyi kaynsklardan teyid olunduğu- 100, Elhamra ve Yeni sinemalar: 

hurreisi İ•met tnönüye bildirilmesi- Har bin başlangıcındo.nberi 20 ilk kanuna na göre, Fin kuvvetleri Salla cephe- Türk filimcilik limited ş. 250, Bil • 
ni istemiştir. •indeki rr.uvaffakıye!ten sonra şima- rekç; oğlu N'ecati ve esi ICO, İkbal 

Bulgar başvekili namına da pro- /adar batırılan V '"' purfartn to:ıaj miktarı li Rusynnın yegiine münakale va<>ta- manifatura Ş. 25. :iL Alim Şenoc:ılc 
toka! şefi, Sof.rn elrimizi ziyaretle .<ı olan demiryolunu müteaddid yer- ~O. llfehmed Nebi oğlu 100, Salim Sil-

' Bertin, 20 (A.A.) - Harbin lıaş- dan ibaret olan 4 Fr:ın'1Z gemisi, 
hükOmet namına tazi,l'elerini bildir_ lerinclen tahrip etmişlerdir. er 20. Eyup Sabri Akyol 10, oto ve 

ımwıcından 20 ilkki'ınuna kadar: ~ - Hacimleri mecmuu ~7.000 
miştir. 1 - Hacimleri yekunu 520.169 to- tondan ibaret olan 20 bitaraf gemi, Deyli Telgraf g:ızeteRinin Finli"ın- traktör A. Ş. 100, Feorbes kurrpanv'l-

Park 2n (Raclyo) - Umumi vilfı- di) a muhabiri, :11ormansk, 'yolunun ··ı 50il. Ali Zorlu 2.5, İ<ınetpasa ilk •l· 
na balığ olan 1:34 İngiliz ticaret ge - 4 - Hacimle ·i mecmun 79.60() . 

1
• ,... • • k ı , 

B t 1 ,vet nıecJi,i rei'i B. Bur], Türkiyenin m 
1 

t lı 
1 
.• 

1 
t b" ll . h 

1 
tahrıp ""' uıgını. bu :nrellc ~ımal- ıı •ı ;;. rencile•' 5. 0 0 fı•tıkçı Ali G1i-

a an V "'pUr ar . . '" . ' . " ı:;' ona a ıg o an ve a uye erı mt:~ ll l k" . . - . . . rur·· ')r:::: -ı.r • A 
· n Parı8 lıbyuk elçı>ıne bır telgraf gon- 2 _ Hacimlcl'İ yekunu 64.759 to- bulunun 17 gemi. c e ı Ruslaı a aıtık hıçbır yardım ~ a- u -'>. 'cnı sır gazetesi 100, A -

---<>o*oo---

Le" clt·n, 2n (Rad,-o) - Danimar- dermiş, Fransız milletinin taziyeleri- na baliğ olan 12 Fransız vapuru, Berlin, 29 (A.A.) _ 20 ilkkanuna p~Jamı;,-acagını bildirmiştir. Şimalde- l'll'ıikan kon•o]o,u S. G. Elbu-ıg 25, 
ka ba dıralı Hanley vapuru, Büviik nin Türk milletine ve Türkiye cum- 3 _ Hacim! ri yekunu 258,209 kadar batırılmı• olan düsınan ve bi- kı SO\·yetler, çok m;i~kül vaziyette llr. Liitfü Sahri Serinken 20, Ahmed 
1 ritanvanın şimali şarkisinde bir mık huriyetine ilıliiğını bildirmiştir . Tel- ınna baliğ olıın 78 b:taraf memle _ taraf gemilerin' adedi 27'9 olup ha_ bulunmaktadır. Sarı 50, Y•n karnflar e<nafmdan 
rat lı maJine çarparak batmıştP-. grafla Paris halkının dost ve mütte- ketler ba,·rağıııı hamil vapur batırıl- cimlerinin :vekunu l.0 2 ~. 635 tondur. Agoecle Sovyet tayyarelerinin topianıp mobilyacı H. Hüsnü U7.i~ 

'[oPt puru d b' 'ne çaı· f"k T k ı · · · lı b d d b h ,.e Ha•an Hi 0 \.·1Jmaz eıı·,·ıe 181,90,· ·' ep \'ll a ır mayı - ı iir mil etıııın ,.a'1na lıütün kal- mıştır . Almaıwa ise 20 ilkkanuna kutlar om ar ımanın an ·azı a şap ev - ' . 
ak bat ' mürettebatı dan 13 b' ·ı · k ·• · k d ı · ı h Ik · .. · - ki Bay Osman 20. Solari limited sirketl raı· ' mı ' n 1 1 e ıştira ettıgı ay 0 unmakta- Bu rakamlara ka,l'lıolmus nazariy- 18 gemi ka,·betnıiş oluıı hacimleri - 'ı', a•.1 ııırn." . a ·, gununıi sıgına •r · 

k . · k"ı·lıol tur d , , d 100, Aziz Peker \·e •.iireka"sı 50, ı· ·.·r·J ı•._,_._ .. _ _ m_u_• __ ._______ ır. le bakılmak icap eden aşağıdaki va- nin mecmuu 1~8.689 tondur. Bu ge- a geçırrııştır. r· "'\ Londr 99 (Rad ·o) İngiltere . Mühim beyanat: ve sıirekil.sı 200, İzmir tütsü ile te -. )". 
1 

a, w • • ) - .. purları ilave etmek ıcap eder: mil erden )'alnız bir tanesi düşman ta . . . . . • mizlenmiş '.ncir T. A ş 200 lira 

1 
TEBLluLER kralı altıncı ıorı. zelzele munasebe- 1 - Uaciml~ri mecmuu 64.405 to- rafıııdan batırılmıstı:·. Diğerleri ken- Bıı Fın zabıtı, Kopenhagda çı- Tın k" t b ...... . 

tiyle Tiirk milletinin derin teessürle- na baliğ olan 14 inınliz gemisi, di mürettebatları 'tarafında-ı b t 1 kan Politiken gazetesine beyanatın- b'' ~ \ e erru~n ~ekilnu dokuz 
rl·ne iştirak ettı·g·ı·ııı' Tt·ı·ı·kı· ... e cumhtıı·- a ırı - da demiştir ki: ın yuz ıra yetmış beş kuruştur. Pari•, 29 ( R adı·o) - Fran,ız ka

rargahının sabıth resmi tebliği: 
Cephelerde karda şayan bir hadise 

O!rrınrnıştır . 

Paris, 29 (Radyo) - Fransız ka
rargahıııın akşam tebliği: 

Tayrarelerimizin ve ileri karakol
lrırımızın faaliyeti daha artmıştır. 
P dlarımıza hücum eden bir Alman 
müfrezesi püskürtülmüş ve esir a -
lınmıştır. 

Berin, 29 (Radyo) - Alman ka· 
r:·rgahıııın resmi tebliği: 

Tayyarelerimiz, şimal denizi üze
r'nde uçmuşlar ve aldıkları talimat 
cia;res:nde vazifelerini ifa etmişler. 

/srıretlttr: 

• 2 - Hacimleri mermuu 17.2!l!l ton mıştır. -
rei;;i İnüniiye bildirmiş ve taziyede - Petsamo cephesinde Rusların 
bulunm!ıştur. e M ı· e 153 taPkı harehtsiz kalmıştır. Bun-

Başvekil B. ('cmbcrlayn, kabinesi ı et ec ısı !arın etrafı, donmuş Ru• askerlerinin 
namıııa alaka ve teessürleriııin Türk ceseclleriyle cevrilidir. 
millet ve hükumetine isali hususund.1 Ladoga gölü simalinde Fin kuv-

---•ıa11ıutıas ..... --

Trakyada 
Mandıra faaliyeti 

ingilterenin Ankara büyük elçisini Felaket kurbanlarını11 hatırasını ntleri. iki noktadan Rus hududları- Edinıe, (Hususi) - Tra1n·adaki 
memur etmiştir. nı geçmiştir. mandıraların 10:19 faaliyet; ff'I '.let 

Bu sabahki ingiliz gazeteleri şar- teessür icinde taziz fl • Puracla ne 1ülıim bir geçid, ne de bir şekilde geçmi ve mandır& . • bu 
kt Anadolu zelzele haber;erine bi - • e ı demİr''P'u Yard r. Binaenaleyh Stra- <ene Q"eçmiş senelerden Ü>tün ı,le• e-
rinci sahifelerinde ı·er ayırmıslardır. Ankara, 29 (Hu<usi muhabirimiz- zeledcn olen \'at:ındnşbrın lıat, ala- tejilc '·,.kıymeti olmıyan bu ~·erler· nıız!ikle ve programlı bir surette b ıı-

T 
. .' b f . ' h lı den: Telefonla) - Büyük millet rıııı tees<tlrle taziz etmiştir. -Devamı 4 üncü •ahifede - Jı,•nışlardır Sıhhat şartları~da ı 

aymıs gazetesı, u ecı H er . . . . . G . 1 .. • . •. .' • , • ı llll 
Ü b 

. . meclısı, bugun B. Şemsecldın ,una - ..,. · <ıklıgı gorulenler ı<e venı br cm 1 
m nase etıyle şunları y:.zıyoı . . . . . . . .. ııır . . . · · _ . ·-

Bütü T " •k'. . . t b" "'k ta; ın ıeıslıgınde toplanmıştıı. Reıs 1 Ha .... d ··sele r sı· ıgı· ıer 1
rn rnzıfelerıııı yapmaga bır ker•" « n ut 1>enın, gaıe U}tt b'· 'ilk ·ıı 1.. . .. 1 1 • 

Ü 
ti f l'k d 

1 
d k U} mı el mec ısını şu saz ere aç- dah2 mecbu r tutulmuşlardır Son 

s ra e e a etze e ere yar ıma oş.. mı tır . · · . 
ması, Tilrkiyen in dostlariyle mütte- ş · , ırnnlerde koyunculara verılmck ilze-
fikleriııin yegane tesellisidir. Ev\'el- - ll~uhterem arkadaşlar! Felaket Papa kı"mdı"r, p 1 k nedı"r?. re (~00.000) liralık bir avans gel-

<ahalaı ından gelen haberlere naza- apa 1 • . 1 k b 1 . . ·ı 
ce, Anadolunun bu kısmında mühim ran pek ~ok v· t d 1 1 .. .. mı~ ve ıan a şu e erme emır vcrı -
yollar bulunmadığından, bu gibi ha- d n hava ta ·~;;1 a~, _ze ze e yuztn- Papa, Romaya gitti ve ltalya kra- zarlar. Çünkü Romanın ismi, bazı dil- miştir. 
d

. 
1 

·d ·ardım çok .. • 
1 

b' e · ermı yummuş ur. Jını, beklenen ziyaretini ya!)tı. krde (R n) dir. Papalığın Vatikan Trakyada bir buçuk milyon hesap 
Memleketinin bir kıımı, korkunç ıse eı e l . . guç l' apı a ı- Aramızdan ayrılan bu masum vatan- · 

1
. d F kat sımd h f d Papa, Yunanca «Baba» manasın sarayı k itüphaneainde kırk bin ki - edilen ko,·un silrülerinın senede yU1. 

mezarlıklara dönmüf bir millet, ha ıyor u. a ·· 1
, er tara a e · daslann hatırasını tebcilen m•clisi J · l t I s a kl' ' ' • r.elen «Papa7» dan galattır. tabı vardır. Ve bu kü•üphane muh- de on diirt arttığı anlaşı mıştır. P.u 

ğıra, çağıra, balolarda, ıurada bu. mıryo u uza 1 mı.,:. 'gır na ıyat için iki dakika sükuta da,·et ede im. b d mühim artma miktarının 'ebeb;ni 
rada eğlenemez. Bunu bilhaaaa mühim şo•alar \'Ucude getirilmiştir. ,

1 1 
.• a\·ag· a kalkarak büı·ük zel- Papanın diğer adhrı şunlardır: terem bir müzeye enzemekte ir. 

·· ti d .. , ec ıs, ~ · · «Mulc;addes Baha> , «İsanın vekili», • mf:l'vsirn ve gıda ~artlarının iyi olma. 
1 ürk milleti yapamaz. Harpte ol. Bu itibarla, sura e yar ım yapıla - 'f • d d • • 00) .. b 1 • 1 

t . b d b . K l ornıya a a •Ba• köprü kumcu• ' «Tanrı hiz - ,. 1 k p . f' 1 sında ve (47 u u an sıhhi agı -
!l\V. "k, belki .. Fakat bu bir harp bilmşitir. Tabia ın u ar e'1, pek a- a l y ,ta ya ralını..,, apayı mısa ır o a-

. T" k" metkarlarının hizmetkarı» . k · d !arın bütün Trakya sürülerini barın-
d•eil, bambaıka bir matemdir. ni olmakla beraber yenı ur ıye dev [ f ldu ra kabul ettiği Kırına sarayı " 

Jeti, onun izlerin,· süratle iıoale ede- ze ze e O Bu dünyev:, dini ve mezhebi m;, 1571 •eneainde Papa sekizinci Gre - .Jıracak vaziyete !fiı·miş olm:ısında 
T.ıprağının üıtünde yokıullar, ye- ..,, (AA) D" K !' aram&k !Azımdır. 

1 
cek, felakete ug"rıyanları te~elli ... ~ evyork, 29 · · - un a ı- Psıeaeyi Piyer Petrüa kurmuıtu,-. gU"\r zamanında inıaya baılanmıt, 

tlm yavrular, taze, parça anmtf, e-
k 

eyliyec•ktı'r. forniyada yeniden bir zelzele olmu9- Papa, bütün kiliselerin reisiC'ir, Fa- miiteaddid Papalar tarafından tevıi 
zilmit ceaedler bulunan Tür yur• ~ 

, h Birçok ocakların so"nmesi hadise- tur. lnsanca zayiat yoktur. kal kendi ba•ına hareket eclemez . ve tadil suretiyle ikmal edilmittir. Bü 
clu yıl.,atını ancak kendi ru unun • ' 
ızt:rabı il" mütenaoip bir ıUkunet sini Türkler, h er zamanki gibi me - 1 "ren/er deki Faaliyetinde «Kı riya Romana» ve yiik avlısının 3 tar,,fında 44 tane 
içinde geçirebilir .. İzmir valiıin _ tanetle karşılamasını bilecek ve bu- «Kongregaayorrn teklinde isimler ta- m.ırabba ıi:tun vardır ve dördüncü Yn(nı<ton, 29 (A.A) - ::lıüme•-
Jen 

0 
gece için verilmit bütUn ~t· na karşı kısa zamanda tedbirler ala- gecikme/ <>r ~ıyan muhtelif wüeaaeacle~in nıüzn \ar,,fı, cephe•idir ve burada büyük ~iller meclisi azasından l\!aa•, Ame-

'ence. balo ve toplantı müaaadeleri- eaklardır. lfovanııı muhalefetinden ve •u hf'reti ile it görür. Hariciye ve Ma- l ir en•t :l'örülmektedir. Vakt:yle Pa- !ıknn sularının bitaraf mıntaka~ı\ ı Kara 
• · D h Deyli Telgraf gazeteeı' de diyor baskınlarından doJauı Karaku'.'U tr~- liye nazırı ile ecnebi devletler nez - p,.J,.rm ıarayı idi. (1870) de kralla- ;hl:il eden bütün muharip memlı 1< • Tayya 

,.;n geri alınmaıını ıatıyoru2. a a "' " hd d dıığruıu matemimize hürmet bek- ki : ni lıugün 6 saat, Afyon tren[ de son dinde mümeaaai r vardır. r ...... ,,. rın din• geçti. Gayet geni, ollm bah- :P•~ ridecek eillih ve cephaneye •mn ğos ~ . 
, zelzele mıntak~smda bulunan nmanda mutad olduğu üzere 3,fi sa- Kardinaller aeç~r. Ti;rk tarihleri , çesitıin o tıuında da küc;i:k, fakat gü., 1'.ır{'.·mun teşmilini talep eden b ·a t u rn~ c 

liyoruz. 1 ** Türklerin bu feci anında müttefik nt 1cehhürle İzmire gelmişlerdir. Papayı bazen (Rim Papa) diye ya- .ı:el Lir mah.d varJır. <!Uu la> hası le\ di ~tm;şt:r. ._ıhif 

- =*=-
Bir teklif 

• 

• • 
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(ANADOLU) 

~) ~-""-~'~~--' 
I jj; """"" :;, "~zmir ikit 

le '·.ı İzmir<!-_ ,.harbi 
o~Pına; t yüz bin kişilik bir kU\'Yet sevke-

\ • - ıı.r. "rli tc 1ı6 .,. ;fk, umumi taanıız ıııııar~ktır. - Bıııtarafı 1 ilıci sah.ifede -

Vatikan ve Roma 
ziyaretleri M 1 ı • 

l ş e f A 

1 
hiphanesini, yeni Halkevini, beledi
ye ve askeri müesseseleri birer birer 

~'l Kanunevvel 1939 Cumarteol 

2 Graf V on Spee 
1914 ve 39 hadiseleri 

ar"sındaki fark! 
'w' " ' l r,'.'n f aarPUZU takip etmek (izere bizzat İle italya arasındaki aamim'yetİ hiç 
( r Jr :J"l a ış kay :,,ı&t:ııin cerhere gideceği söyleniyor. ıüpheıiz hira:ı: soiutacaktır. Fllkat 

p r = 1 r k'.iZa Helsinki, 29 (J\adyo) - Finlan - zaman ~iplomatlarıo en beceriklisi· 
1 r , r de bı r.'.! , dıya resmi tebliği: dir. Almanya Rusyanın bltaraflığı vr 

Diyarbakır, 29 (Hususi muha'hiri
rıizden) - Dün akşam <aat yirmiyi 
,·irmi geçe Diyarbakıra gelmiş olan 
nı;m Şefimiz İsmet İnönü. birinci 
ımumi müfettiş, vali ve sıhhat müfet 
"şiyle vililyetin iskan vaziyeti, göç
ınen ij!lerini bugün teftiş etm '.tir. 
!nönü; her tarafta halkın coşkun te-

gezmişt- r. 
Öji-le yemeğini umumi müfettişlik 

binasında hükumet erkanı, civar vi
layetler valileri ve belediye reisi ile 
lıiı·likte yemişlerdir. Saat onyedide 
tekrar umumi müfettişlik evini zi
ı-ı.ret eden Cumhurrei,imiz. askeri 
erkan ve valilerle toplu olarak gö -
ni.5müşlerdir. 

Graf Yon Spee namınd ki Alman 
kor•an kruvazörünün u ı-um t''lrpte 
Bahrimuhitikebirde. Amir 1 C'rad
dock iclaresincleki cGoorl Hore• ve 
• Monmouth> ingi !iz krm·,,ıörleriııi 

nasıl batırdığını yazmışc·k. Alm11n 
gemisi \'e arkada,Jarı bunılıın ~onra 
8 kanunuevvel 1911 de Fal <lands ıı-

J< or -· /ti f ur · ~ i- Kareli berzahında, Sovanto ve ,farkta ve garpta muvaffakıyetler el-
ı; 1 

-Un ih ve ıUil n. Tergal gölleri mıntakalarında Sov · de etmeğe başlayınca billıaııa ital· 1 k •Tur- ve yel kuvvetleri yeni t~arnızlar yap - yanın Balkanlar üzerindeki nüfuz ve 
~ VU lJ } •şarka_qk Y him ~ı~laf'a da püskiirtülmüşlerdir. S~- tefevvuk iddialarına mümaJat et· 

,ı T~·ırıı { • :er Kusad -neral "·nto gölünü geçen Ru~lar. mukabıl mek ve bu nokta da kendisiyle Ruı-
ırı:ı:, ~i(l re lekı ;ıntakaq "r* taıırruılarımızl~ ger lc~.e~~ .. mecbur I Iar arasında bir mukarenet zemin~ 

• ,.ıav.ı ·~ •• Man n Ah {üks~k otnıuşlardır. lkı ~u>ı bolııı:µ tarııa- hazırlamak ıuretiyle bu hükumet 
: 'rlog r, P k.de\ustaf-,or: men imha edilm'ştir. Geri çekilen gene kendi nüfuzu altına çekmek ve 

n .,yrz• 'r Ö~ş, p yda de. dii•maıı, buz üzerinde birç<ık c_ese~ k~ndioiyle birlikte harekete getir· 

J .d .. r• "( lj' altı ~ndaı bırakmıştır. Souma ve llfoalaıerd mek mümkün olacaktır. 
~ L. •• k na n ımene. ,. ~ _ ).[ur . mıntaka ında cliişman. tank ve top- Eğer italyanın Façizm ile meydan 

A • ,usı · d t d d'I \ıı" ' . ki yen d m ıkmıs oldu- !arla hücuma geçm:şse e ar e ı • ala11 emperyaliot oiyaoeti olmaoaydı 
our ·. ı" ;3" ta' ur · · t' c " · d" " ı d · " a m '<> • teeY\'Üd et- m.ı;ı ır. ep,.enın :ger a.l~Pn. arırı a ve hıt •İyaset -bütün emperya zm 
ıllYll ııı. ~uo<s'Ükan• ;· ff;11, b:lha. sa yi ;-al~ız toncu faaliyeti g~rülmiiştür. cereyanları gibi- neticeoi preıtijin 
·etır n ı.le (' km n·tl kanı yüzünden nazı Yerlen\e topçu ateşı, çok şıd. çoğalmasına müncer olan bütün ma-

'alıüratiyle karşılanmıştır. 

Milli Şefimiz İnönü. aat 11 c ka -
'ar sıra ile umumi m(ifettişlik bina· 
>ını, yeni lisenn p11vyonunu, şehir kü 

Fransa avanı 
. _Faris, .. 29 .. ~Radyo) - Ayan mec-,in.aniyet için müttef'kleriyle el ele 

"'· bugun ogleden sonra toplanmış,vererek, iki senedenl.eri Avrupayı 
·e b~şvekil Dııladiyenin uzun ve ç?k tehdid, -sulh ve sükuneti ihliil eden 
Tiühım be,•anatından sonra, hüku - .. 

daları civarında Amiral Sır Doveton 
Sturdes kumandası altıııdaki ingl!(z 
donanmasiyle karşıla~tı. Alman a
miralı, •ilahlarının dunlıığu. a rağ
men ce•aretle harhe tutuşmaktan çe
kinmedi. 8,2 pusluk toplarla mü
cehhez buluann .Scharnr,r<ıt• Ye 
<Gnei•ennu• Alman kr.·vazllrleri, 
kar~ılarındaki, gayri kabili inhizam 
düşmanların iki knıvazürilnOn 12 
pusluk toplariyle denizi boyladılar. . n ~ ?r vııkar l)v{urar.ektedir. detli olmuştur. nevi kuvvetl<•rden iatifade zarur<' 

ekıle~le ' Hasa ·. r- it>,mış olan Fin- Ladoga gölü şimalinde, b !hassa tinde bulunma.aydı bu hesap belk' 
1 cephe•ı aza·- t' Öme· e .1 illurmanska ııi- fimaride Fin kuvv~tleri Rus toprak- de tahakkuk edecekti. Bull'ünkü itaı . 

t . · t d· ... 250 ·ı k d' h k bir rejimin ortadan kaldırılması ıçın ne ın ıs e ıgı mı yar re ı a • 
andaki layihası ittifakla ve alkışları ç~rpıştığını, hed:fine .. varm~dan si
.r11sında kabul edilmiştir. !ahı bırakmıyacagını soylemış ve h;ı-

Admiral Graf Von Spee, gemisinin 
mürettebatı tamamiyle kayboldu. 
<Gneisenata vapurundan 187 kişi 

kurtarılabildi. Bu iki kruyazöl'le 'he-
ılnnuyordu. • vere: ' rmağa ve erzak larında Sov"et kuvvetler'ne taarruz. ya ikı' aebepten dolayı Almanların ı - ' müfre • ' ş~ d ' a VY Öre j f1-1•J., . , " llacak derece e lıırına devam etm'.şlerdir. Burada Fin bu jjmidini boşa çıkardı. Evvel emir 

Daladiye; Fransanın, hürriyet ve raretle alkışlanmıştır. 

, . /'fO -~alı 't ~e muvaffak Ql- 1<11vvetleri, Sovyet topraklarında de Façizm dediğimiz ideoloji Koıııü .. · d ? ll .... ınde mr 
\! ",. " !1 ~ .rf :S ,: miitı'-n in ka d ) (P 

1
. hayli il er !emiştir. Ruslar, şimale doa niıt aleyhtarlığı eaaaı üzerine kµrul . Garo cephesinde 

raber Leipzig ve Nürnberg vapurla
rı da battılar. 

Karşılarındaki ku•"Yetin yüksek 
faikiyetine rağmen cesaretle döğüş
mekte tereddüd etmediler. Nasıl ki, 

· r·'sf~ i k 2 -or -aaliyE" yo - 0 ı- muştu. Komünizrr(n mümessili olar 
nı ~ ıs topraklarına rn •ekilmektedirler. lhııya ile bir yakınlık Façizm içfıı A, _Jl2 ı~vorl · iki lı uzun L d • . n , 

Men ık" dlcalar 0 • . a oganın şı • Rus hava hücumları c\iin de tek· kendi hüviyetini inkar etmek demek :Paris, 29 Radyo) - 11.fozelden 1 ki baskın yapmışlarsa da tardedil - bundan bir kaç gün evvel Amiral 
·are, r . 1 ı~ ı· d ? iryolunu tuttuk- rarlanmış {,şski, Hamennit, Lasima- olacağını ve yalnız emperyalizm !çir - U o!I m •. ~ elr ii t ın e . d üh' 

ı::-, '"'r; ·ı q·u sın em ım mu ki ~eh'.rleriyle cenubu garp şehirleri deiı'l, diktatörlük için de rııanevi nü 
t~n nehrine kadar Alman · Fransız nı;şlerdir. Sarda bir ileri Fransız Craddockun Alman donanmasına, 

' ı 

•n • P"ı ' ndan ılı n yr tt'kl .. 
ı1932' nan 50. ı ermı yaz • (izerine gelen Rus tayyarel~r· bom- fuz denilen kuvvetin herşeyden üs. 

il etin ızde. •özlerin 1 bul~r atmış, halk üzerine mitralyöz tün olduğunu İtalya çok iyi takdir et. 
-"~ e bıı'\nlaşıl•:j?,) - Rus zabit- ı1teıi açmıştır. Ölü m\ktarı pek az· ıniıti. Bu itibarla Ruıya ile bir ya-

ı,, • >l•ınan · -·j\loskoyada, lı;ur- dır. F11kat Laski şehr'nde hasarat kınlık ihtimal'ni l<al>ul etmc>k fÖYI< 
JJ. ;. ~ t ~5 ~ım\'\; aber verilmekte - f;ızladır. Belediye dairesi, yanmıstır. duraun, müttefikinin bu yola girmit 

.ı ıcr., .. 1 " Finliind:ya tayyareleri de, Sovyet olmMııu da ilk fır-ııa alenen tak d'' o r 
50,·yet~e e ı:ru[ gwe; ~\IS erkilııı H~z'si il zerinde keşif uçuşları yap - bih etmekten g<>ri durmadı. Daha ıon 
a Rus· s e~er iltmE'.QfY'.m hattına &e- mışlardır. ra da Pl\Palık makamı İtalyanın bu. 
(iJ edeu , ıgı. ddel( o günkü ve Yllrınki emperyalizm aiya-
ası içiı,· ncı va!! İ k Maarif Vekili ıet'nde iıtifade edilebilecek en hü-

., nPZdin SO ~ ·aa'' ffilfl a a• yül< kuvvetlerden biri idi. Bu kı.ıvvet 
hü e - -Ba,ta•af'ı 1 inci aabifede- • K .. · · k ı· · anya . ·en 2azın~ .., anzara ıse omunızmın, e ımen1n lflm ma~ 

lı b!r za· ' ' Mffni müdür, muallim Ye talebe ile naoiyle zıddını tem•il ediy9rdu 
tini ııe-ıte . .§-"'.ı d teraber yemiş, mektebin kütiiphaııe, lta\ya, papalık manevi kuvvetinden 

·ephesinde lapa lapa kar yağmalı.ta- .. h" eden Alman kuv RavYalpindinin Deu••chlandıı karşı 
r.ıevzııne ucum • • 'ki · l•r. Devriye faaliyet;, hafif olmuş· döğüşmekte tereddud et'Tiedı erı 

•ur. Almanlar, Niyer mıntakasında vetleri de tardolunmuşlardır. Cep - gibi .. 1591 de de Sir Richard Gren -
oµou kuvvetıer'nin müzaheretiyle İ· h.ede başkaca vaka yoktur. ville, cReYenge> yapuri~·le tek başı-

na 53 düşman gemisine karşı dur -

Fırtına ve yag\J mur mP;:~;~~ı:~n Admiral Graf V~.n 
Speenin ismini taşıyan cep krııvazo

Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz- !arına göre fırtına, yarın (bugiln) de rüniin az şerefli ölümü den zcilik 
len) - Dün Antaly;ı ve Orduda şiddetle devam erlecektir. ~ölıretine hiç uygun değ l~ r ve nı~
nüdhiş fırtına, birçok ağaç dallarını Sinop, 29 (Hususi) - Dün öğle - hakkak. ki. Alman ,ırestı~ı~e . enmış 
urmıştır. Kep•ud, Günen ve Edre - den sonra Sinoptan istanbula hare· km"Yetlı bır şamaruır. l'a ~~ı~e'.tar 
nid havali~inde fazla yağmurlardan ket eden Güne~-,;u vapuru, Karade - menabi, mür~t:ebatın . keD~'. e•ın\fe 
el suları tarlaları basmıştır nizdeki müdhiş fırtına yüzünden yo- <la etmemek ıçın 'apuı ~a bıı hare et 

. • ' t k S' UYandırmak ıstedıklerl'lı Ye kap'an Karadenızde lodos, Marmara ve !una devam edememış, e rar ınop • . . "11 tir '?',/~~. ~= ..... ı l 1 r l;iboutuarını ve diğer teşkilatını gez iıffade edebilmek ve yarın onu ı.en- · · · · t' F rt d Lannsdorfun bu seıı ple Ilıtler 'a · ~ge denizinde de poyraz fırtınası lımanına ıltıca etmış ır. ı ına e • "" . 'b lı • ınc' -Ba;ctarafı l ineı salıi~fldf> - .. miş, .onra deslere girmiştir. Vekil • di emelleri11e h!ldim ~ılmak için Ko
. '1ıır 5-20 de olırıak üzere yenıden lllll't )'fni tal nıatnamenon tatbikinden alı- müııizmi temsil eden Sovyet R,ı.ışya 

zelzele olm11~t11r. •al) ııeticeler lizerinde durmu,, ran- ile uyufmamaia 11!"çhurdu. ı• l 1 • levam etmektedir. llleteoroloji rapor,vam etmektedir. purunu, bir yük gem is IP$ğı ll'ı i .. a -
tırmak teklifinde bulundu unu soy -
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Ha~!\r yoktu~. .ımıanı beğenmiş ve bi;ızat talebe de, Vllziyet bu tekilde ipkı'tllf edİl\ce ngi iz tayyare erı ** 
Muğla, 29 (A.A.) - 2$ inçi gü- 'u eistem üzerinde gördülderi fay- italya için -geçen &;iil\ de İfaret e\ti- Balkanl_arda 

nü sabt.hı saat 1 de iehrimizde \ıt.fif :la!r.rı ifade etmişlerdil'. Vek I, lise- ilıniz gibi. yavaf y.avaş Almanyadan /\ 1 l •} t J 

lemektedirler. 

ve 
bir zelzele hissedilmiştir. }tuar Ve <iN\ ÇOk iyi in.tibalarJa Ve talebenin UZjlklatmak, bir zaruret halini ah· '-\ man tayyare erı e çarpış 1 ar ve mu- 1 l ~ 

,. t . ktı.ır tozahUratı arasında ayrılmıştır. yordu. ff k l J ld . • ta yada 
za~:a~

0

2~ (A.A. )-. Dün saat 16-5 ;\Iiiteııkiben kızılç11llu köy i\sret. ~üyük Façiıt meclisinin aon içti- Va a Iyet j netice er e. e etti er _ Baıtarafı t inc:i aahif'"""-
,d b' t s.ı nlmu•. nıe~ okulıına gitmiş, mektep m(idiirü . l . . lt 

1 
~ 

de bura a ır yer saNın ı ,. • . . . . ma\ıtı ve ita ıra lıarıcıye nazırının ıon Londra, 29 (Radyo) _ Oslodan le harbe tutuşmuş, karanlıkta bun. Roma, 29 :Radyo) - ayana 
t r.. Em n Soysal ;le mu;lvınlerı tarafın tk "t k k b 1 V - k d 

1 
h"kil ·ı 

ur. kteb' · nu unu mu ea ıp vu u u an a 'ıildiriliyor : Şimal denizinde üç Al- larcian birinin düştüğünü görememiş müthiş bir sogu · a gası u m sır 
Ankara ~9 (Hususi) - Zelzele daıı karşılanmış ve me ı gezmıt- t'k R · ti · h 't'b l b h b · mektedir. Limanlarda bulunan gemi-" 'd. ok acıklıdır. Lir. Vekil, snııfları gııımiş, muhtelif . ' an . .oma ~ı;are err .. '.' .. ' ar .a nan tayyarecisi, bir İsveç gemisi ta- l~rdir. Oslodan. gel.e~ u ~ er, ın 

mınta.aaın a m!lnıara_ ç J ,1 . t k' t . hi -ı 1 ıtalya11 uyasetmın tekılmulunde hır rafından lcurtarılmıştır. Bir Alman gıltere tayyarecılerının ateş 1'nbetle- leı, halatlarını takviye etmişlerdlr. 
Hükiim~t, bütün vesaıti kµllanarak .

11
rti erı a ıp ~ mış, t ı~.cev.ll,!1 a;- merhale teıkil edecek mahiyettedir ayyarecisinin de cesedi bulunmuş. rinin yüksPkliğini gö"termektedir. İtalya • Yugo•lavya hududunda U· 

enkaz k11Idırmakta, yaralıları civar (lan ~mlnu_n1 1:'.1.ut~ ur.] oky ogred • Bu :ıiyaret hakkında Berli>-in hk tu." · )Alman tayyarecileri Norveç sahilin- lıuııet derecesi sıfırın altında 2;; dir. . • kl "'t d' A kt men o"u ıı ı e egı men er .ursıın ~ .. .. . , . . · • 
1 \'ı!layetlere na etme. e 11''. çı ~ k· r . t d ·sat h k'k . de blly<ık bır hotnudı ızhar etmeıme Dün akşam, ingiliz tayyareleri, de Kopcrvik !im nnına ~ıkarılmışla«. zonzo mıntakasındaki göller ~a-

k 1 I erzak eşya vesaıre tevzı- · ııme 1 
ve nazarı e rı a 

1 
a · · d'l Ç" k" d h d" k" rnamen donmu•.tur. Dağlar, karlarla 

a an ara ' tıın çok (yi randıman vermektedir . ıntızar e ı ~'."~z ... ~. u .. • .. a ~n u Dorniye tipinde Alman tayyııreleriy. dır. o· rtillu"du"r. atına bl\tlanmı tır. V k'I kt ,,_ d ınekt b' nutl<unda kuçuk buyuk but\Ul mıllet-
Ankara, 29 (Hususl muhabirimiz· e ,,'t'ı~e~\~al le . ".ıı tar!eben· e m lerin müıavi haklarından ve adalet l'ı • • 

1 . . mu,, e ı, ıı o ye ennı. a ın ve . . yar tı den: Telefonla) - 2 yo cu trenı, ım- --ı · l . d b lvıı . '"aşına müıtenid bır sulh yanmak· ap an l n z l e 
dad kollarını taşıdığı halde dün Er- e:' Tl'e~ er.ıı·nt . ıvta rtkv·~, motm·,· gınşa: •an bahsetmiı olan papaı'le İtalya hü-

d h ll• Y<• ımıı a ını e ı" e . ecen 
zincana yarmıştır. Erzurum an ta · kt b' . ·f. . 1 k me'·t t kuıııeti araomdaki bu yakınlığın hiç d ) L lk 

rik edil mit ola~ ilk İmdad :r;n;. de ;~ir:·~~ir~~~~ı~·~.
0 

t:ı:bei~'/ve:ıci~ de~ilre it~lya ile demokraailer ara- B o:s" vi k 1\ g~ in Avrupa da ya yılması na ko~:~~~:ın'. !~ıe~!~d;·;l'1 -;:-c.~ret.:~ 
•aat 

16 
de geçıdden geç~re'kd rzı~k~ ~erPfine bir tem•il \'erm's!erdir. •ındaki ı.ır yakh.•man•n nıukadde- • de burada topla•ıacağ, \ r i'n'ya ile 

cana gelmiştir. Bug_ün Dıvrı en ı ı Ye kil, bugün de şehr'mizd_eki kflJ. meıi olduilunu bütün cihan ıibi Der- m an, 0 la Ca k ffi 1 h j Ve tte p-Ö ~i.j 1ÜV0 r B»lgaristanın da lıirer •üşn. id gon-
imdad treni de Erzıncana var;nıştır. t(ir nıilı.,ı.•e•elerin' gezeçekt:r. Öit]e 'ı'n de takdir ede~"kth-. de,meleri için, Balkan pakt:l'ı ''llZa· 
Zelzeleden yaralananları hamı! olan iizeı·i bı>led've tarafından Veldl Şe. Hamdi Nüzhet ÇANÇAR Paris, 29 (Radyo) - Matbuat ; f'npanın iadei ziyareti münasebetiy- lamış olan devle'ler tarafın ,,ın her 
bır tren de, ErzinMın istasyonundan eflne İzmt~ııalasta bir z;,·ntet \'~ - z , • t '~ Papanın İtalya hükümd,arlaı-ına ia- le uzun makaleler yazmaktadır. iki hükilmet nezdinde tc '>bu~utta 
kalkmıştır. . . . . •'.lecekti.r. Vekil. Mat 17.30 ela da av ıa p ançosn de: ziyarette bulunması hadi.<esi et- (Tribüna) ; lıu ziyaretin, Bolşevik. bulunulacağı söyleıı•y0~ 

Erzurumd11n ıkıncı Yarclım trenı !zm'r }{alk•vi •elonıında 1zmiri11 - B><tllr~fı t ine: •Aı,:;.ıı. - r!\fında uzun makaleleı· yazmaktadır 1 itın yayılmasına mani olacağını ve Kon<eyin ne ıtiın top .nac&ğ he-
de hareket etmiştir. Bıı trerde mü- <ik, orta ve lise ö''""•...,onlcr'Yle nıe•- ._ - Giresun vilayetinde 112 öli,i (Peti Pariziyeıı(; bu ziyaret:n Av- Alrııanlann hoşuna g:tmed!ğini kav- nilz malüm değildir. 
him m'ktarda ilaç, giyeçek eşya, ya- !eki bir ha,b•Jıolfle Q\ılunacak, ya· vardır. 709 ev yıkılmııtır. ıupada miilı,im akisler: olacağını ve oettikten sonra, Almanyanın Roma 
ralılar4 yardım için doktorl~r ve 1\h· rın An~aroy:ı g!d~çe1'\ir. a - Ordu vilayetinde 22 ölü var- biıhassa, Avrupada barbarlığı ha . cefiri Makenzenin, Hitlerle tı:ımasta s koçV a Sahi 11 C ( i'nd e 
hiye memnrlan vardır. lzm'r öğrehnenler'n'" yılhA•\ iT\!!- dır, 700 ev yıkılmıştır. 1'im kılmak istiyenlerin teşebbü"leri- bulunmak üzere dwakap Bertme ha-

htıınbııl, 29 (Telef9nla) - Dum- na,eh••iyle Halkev· •alonunth ha. a _ T1>l<aı vil.yetinde 500 öl\i, n· akim bıraktıracak mahiyet! haiz reket etmesin'n manidar oldul:unu Londra, 29 (Ra.(\yo) - İngil!:a 
lupınar Y"'1urn, doktorl11rı vıı yardım •ırladıklan balo. 7 eı 7 oıe felaketi 900 yaralı vardır. t~!undu{!;unu kayded:yor.. ilave ediyor. bahıiye 11ezaret:'1in l r •ebliğindl' 
lıey'et ~"'ile toplanan erzıık ve eı- miinn•ebetivle tehi• •rl'lrn;••ir. 7 _ Sıvaa ,,·1ayetlnde l25 ölü, 104 Roma, 29 (Radyo) - Matbuat fı"nfer bir Alman tahtelbah'rin • bir ingt-
yayı çı,en hareket eçlecektir. Bu ~f 11! male.., •eh•)ı:,,ı. rl'll'er balo- yaralı vatdır. liz harp gemisini tcrpi lediğj ve kıs.-
Yapı - ~;aııayciler ve fabrilc11tör. lardftn da sarfınazar olunmuştur. . Bu rak ... .,,Jar lçat'i değildir. Holla n -da N h f J • men hR•arıı uğrattığı, 3 bahı"yelin n 
ler· -ı~tzedelere birçok yi·ecek D f"k BIRDOZELT~E: ; ai z~ erc:e'l e...-ın öldüğü bildirilmektellir. 
\'e 1 .,( gönderjyorl11r. Bunlar, ost ve mütt l .. Oün verilen haberde Su,ehri ka Müdafaa tertibatı Budapeşte, 29 (A.A) - Finlan. Berlin, 29 (Radyo) - Alma'\ do-
Gir~!!\ll ')rpu feiaketzedelerine ~it- } •'"' k zasında :ıelulede 150 ölü Yerine ıeh 1 diyıı Cumhurr~isinin serya\·eri m·ra- nanma kumandanlığının bir tcb\iğin-" m" . a a ıyor d tir. Erzincan feli\ketze ü.arine de eri IZlfl 8 a<:\l ven 1500 ölü göıterilm•,tir. . luv Paasonen Pariste Macar Telgraf de bir Alman enizaltısınm Sko~ya-
ayrı lıir parti hazırlanll\~ktadır. 11a• tarafı 3 üncü ıahifede _ Kemahtaki tah•ibat da C<'k mühim Amsterdam, 29 (Radyo) Hü • ai~nsının muhabirine beyanatta bu- rİın garp sahil erinde kfıin Elizabet 

İst bul halkı, dünden biigüne ka- !erini sun uy r. ,J.,ğildir. Keınahıa yalnı:ı 3~ ev yı- k~met, ~üşman. ~arafın.d~n yol ve J,ır arak Finlandiyayı ikiye bölmek. sınıfına mensup bir inv;iliz dritnotu -
dar ~ ıılay11 Ot\\z bin lirıı nakdi te - • k 29 (H i h b' . . kılmıştır. 24 ölü vardır. koprl.llerın tahrıbı takdırıııde bunla- 1.en ibaret olan Sovyet plllnının ar nu torpillediği bildirilmiştir. 

.. , .tıl.Il ara, u5us mu a trımız. t · · · ı · d i ·t ihkim ha ...... 
berri. ta bu.unmuştur. .. . den) - Afgan büvük elçisi, 2S kil • . . rın amırı ış erın e ve ' . . • tılı; suya düşmüş addedilebileceğini =--· 'ıııı. 

B • 1 t f k ,. , Bilkreş, 29 (Rııdyo) - Ba~vel<;ıl zırlamakta çalışmak üzere sıvıllerin .. 
1 

. t' Z v l\g~n •
0

1' ııııan lp a µ.,esı aon aı. ııuııevvel tarih yle Har'.ciye Vekili· 'l'ataresko, bugiln 'l'ürkiye Baı<.vekili · d d'I · · d · f.'>Y emış ır. engı•n aryete 
mf talebesi yaralılara bakm•" üzre vazıfeye avet e ı mesını erpış e. l\Iiralay, Finlilndiı'anın nihai zafe-• • . • "~ miz Bay Şükrü Saracoğluna gönder- nr. Refik Saydama b'r telv:raf çek. h 1 
felaket mı11talca•ın• gıtmege a •<le den yeni bir nizamname azır amış- T' ist'h•al edeoeg-inden emin bulun. ı · ~ m., diği çok samimi hislerle dolu hir nıi~ ve zelz.ele felaketinden dolayı • ı J 
lıulundu"'unu yardım komite• riya tır. 18-60 yaş ara•ında •ağlam. vü- du{tunu ilave etmiştir. numara arını . " • . . . '.ı .' mektupta in~anca mühim zayiata •e Romanya hükumet: namına tıızi,v et. 
setıııe telgrflflıı b ldırd "om t ~ cudlü Hollandalılar, bu hızmete l\Iacar gazeteleri, Macar vatan - 1 b ote'ı' a',tında 1 

ı. " 
1 

e ·~ 1• hel>iyet vermiş olan zelzele müna. te bulunmuş, felaketzedelere yardım ~tan 1 
si \ı tül"alık Renda ke fiy t' b" "k meçburi olarak gireceklerdir. İ~leri duşlarını Finlandava nakdi .vardım-,• U • ' •• • • Y e 1 

\IYU •ehetiyle Afgan milletinin içten ge. için 10 milyon Ley gönderd'ğini bil- · ' R b 
m'I' t ıneı:ıli·ine arzedeceğinj ve alı- len acı~1111 ve Tllrk milletinin bu acı- ıliı'miştir. •ebebiyle zarar göreçeklere hüku. c'ı: bulunmağa davet eden Macar . estoran Dans:ng arı:ı-
nacak kararı bildireceğini telgrafla Rını paylaştığını bildirmiş, • cfaretin Hariciye nazın Gafenko da Tiir- mei tazminat verecektir. Nizamna- F:n eemiyetin'n bir heyannamesini da O"Örebilirsin~z. Bilhas· 
te'·lia ett' Di"' fak"lt ı t ı b · me hilMında hareket edenler hapis ııeşretmektedirler. 6 u ~ ı. ,.,er u e er a e e•ı naçiz bir htıliye.qi olarak 500 liranın l:iye Hariciye Vekili Şükrü Saraeo'i'- • • 
d h tü 1 .. h' t · · ı ı ve n•r• eeıııısına çarptırılacaklardır. S"" yılb~şı gecesi ıç1n o • e, er r u ızme ıçın ze ze e mın kabulünü r·~a ttm'ştir. Afran sefiri. hına b'r t~lnraf çekmi• ve tees•"r. "'"~ J> [ [ h ··r· ~~ " 

0 
... , u >a o ar te ir er ı ıyor taka.-ına gitmeğe hazır 9lduklarını n;11 bu k11lı>den, samimi hisleri An - !erini bildirmiştir. Tuna dondu. Alman rek dekor ve vary~te!e-

bildirdiler. kara muhitinçle 9ok iyi karşılanmıı- Va~ington, 29 (Radyo) - Reisi. Ankara, 29 (Hususi muhabirimiz., f k ı~de' kı ı 
İst:r.ıbııl halkının hamiyet tezal\U· tır. rurnhur Ruzvelt. Anadoluda vuku })u ihrcc lft da durdu den _ Milli matem münasebetiyle re ev a:a ıı erıe şa• 

ril, her tQrlll tarifin fev!ıindedir. Bükreş, 21). (Radyo) - Mathuııt, tan zelzele felaketinden dolavı Tilr Bükreş, 29 (Radyo) - Şiddetll kızılayın yılbaşı gecesi halkevi srılo- hit o'acaksınız. 
" )'ılba ında' verilecek balolardan ,\na<loluda vuku bulan zelzele etr.~- kiye Cumhurreisi İsmet İnön.ilne h'r b:r kar fırtınasından sonra Tuna neh. nunda vereceği lırılo tı:hir edilı:r.iştir. F' t • d / v • "kf • • 
•çık' ıınar edilmi~ ve il ıreoe btttiln tında uzun makalel@r yazmakta ve telgraf çekmiş ve Amerikan mille- r. buz parçalariyle dolmuştur. Bu Diğer gazinolarda verilerek balolar 

1 
ıa <er e egı ~l l 

1 iı • dır:· yerlerinin kapalı bµluııması 3o~t Türk milletinin teeıısürüne i~ti- tinin tee•silrlerini bildirerek taziyet ''tlzden Almanyaya ihracat durmuş. dan da sarfınazar edildiğ~ hahr a- y "p 'u • 
'tta ı" •tırılmıştır. ı·ak ederek t11z ·yette bulunmaktadır. te bulunmuştur. tııı. 1 lmmıştır. '•-•••ı&;;m-==ııı::= m 

• 

Balkan konseyi 



30 Kanunevvel 1939 Cumarte~i 

.Son faciaya ilmi 
bir bakış 

BO~SALAR 

- Baotaraf ı 2 inci aahifede -

Bu dairelerden biri Amerikada 

0 Z 0 M: 
Çuvııl 

171 jiro ve. Ş. 

67 Öztilrk şir. 
51 M. Beşikçi 

Antil çöküntilsündeıı başlıyarak Ak- ----
deniz çöküntüsünden geçiyor, şarka 289 

9 50 9 50 
8 75 10 
7 50 7 50 

( ANAOOJ,lJ) 

J;;ı,•ir lcvuzıııı cimi1ligj salııı alma konıiı1uonımdan : 
:\liktarı Cinsi :rahmin edilen J'eminat muvak'kate İhale tru·ihi 

Kilo 

6000 
12000 
12000 

.Nohut 
Bulgur 
l\lakarna 

Li. 

720 
1380 
2280 

12000 'Pirinç 3480 

Tutarı Akçnsı 

Kr. Lr. Kr. 

' 5•1 oo 6 1İkincikanun/940 Cumart\ 
oo 103 50 6 /İkincikanun/940 Cumarte 
00 171 00 6 İkincikunun/940 Cu martes 
00 261 oo 6 lkincikanun/940 Cu martes~ w \T ç· ı:r· a· } J• 891646 dogru uzanıyor. o ın ~ın ı ar a .1- ----rı çöküntlisünü vücude getirerek ge- :H)l 9

35 
12000 Kuru fasulya 2160 00 1 62 00 6 lkincikunun /940 Cumartesil9 
1 _ İzmir tayyare birliklerinin açık eksiltme suretiyle münakasada bulunan yuknrıdn cins ve miktar~ y~zılı be 

tıılip çıkmadılrından eksiltme on g!ln uzatılarak ihnleleri hizalarında yazılı tarih gün ve snntlerde kışlada ızmır Jevnz 
ne Aııtillere gidip km·uşuyor. Daire- No. 

nin diğeri biltün japon ndalarındnn 7 

cenubıt lndo-Malez ııdalaruıa inerek S 

Fint 
8 [10 

9 
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Teminatları hizalarında yazılıdır. 
oradan Amerikanın garbındaki dağ- 9 

ları a"'ızalnndırarak daireyi kapat - l o 
10 25 
11 75 

3 - Şartnameleri her gün komi youda göriilebilir. .. . . . ' 
4 _ t8teklller ticaret odasında knyıth olcluklnrınn dair vesika gostermek ~eclıurıyetındedırl~r. . 

rnış ol·ıyor. 11 1·1 50 5 _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 snyılı kanunun iki ve iiçüncü maddelerındc ve şartnamesınde :rnzıh vesıkalan "' 

Biri!ıci daire: Gnrp ve şark i tika.-- J N C 1 R: Inriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mürncatları. 4744 ·~~----tl-

metin"e tam Akdeniz ve Anadolu ü- Çuval 
50 j_ T. Mnh. 

zerin~en geçer. Buna Alpino - Ko- 11 K. Taner 

Yekun. 

8 50 
9 50 

kazyen - lndo Malez hattı derler ki ---

arzın !tabuğunun en çok kırıklık teş- 61 
kil et'!iği yerlerden birisi bura.sıclır. 181462 Eski yekun. 

18te lr'zl aldkadar eden h!ldiselerin 
~ '" 'h ü . d c 181513 U. yekOn. hepsi ·JU mı ver zerın e cereyan · 

8 50 
10 

DUK10R 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıkları 
Mü'ehassısı 

Hastalannı 11.80 dan bire kadar 
diyor. Bütün dünyada olan zelzele- Z A H 1 R E: fü•yler okağmdu Ahenk matbaa3ı 

Zayı 1 
İt.:mir belediyesinden nldığım ( D35) 

say1h ehliyetnamemi zayi ettijfm
clcn yenisini çıkarncağımdan eski;;;i -1 
nin muteber. ?lmndı~ını~ı muhterem 1 
gazı>t.e11izle ılunını dılerım. 

İzmir Halil Rifat paşa caddesi 
l 05 sayılı evde Ahmed oğlu 

~r ehmed 1331 
30 ton bugwday 5 75 \.'Jı"ın~ıı knhııl P.:Jer. lerı·n .'"U··zde 54 u" bu hat üzerindedir. ' " 11 hk • 

216 B. pamuk 46 62 İzmir ikinci hukuk ma enıesın -
İkincisi ise: J aponyadan inerek A-

1 
İzmir belediyesinden: den: 

merikaların garp sahillerinden ge - St ı· PARA BORSA! Telefon santral binasına bitişik ve 1zmirde oturan Mustafa kızı Akile 
er ın 5 21 emekli posta müdürü Naşide ait ve tarafından kocası Tepecikte y~ııi 

çen l-atbr. Dünyanın en büyük ilti- Dolar 130 36 vilayet idare heyetinin 26-8-939 ta- mahallede bahçe soHağında N'o. 
Ya dı(iları ve çöküntü sahaları da bu F. Frangı 2 96 rih, 635 numarasfyle istimlakine ka-

73 
evde oturan Süleyman oğlu Mucı-

hat Ü'.erinde olup dünyada olan zel- Liret 6 70 rar verilen arsanın; belediye daimt tnfa aleyhine açılan boşanma da -
zeleJnjn yüzde 41,080 i bu hat üze- İsviçre F. 29 2406 encümeninin 15-9-939 tarih ve 1900 vasıncı mütedair davetiye ve arzuhal 

Slhhat vekaletinin resmi ruhsat· 

,. AS E 

MA TIZMA sancılaı 

NEZLE ve SOCUK 

kar§ı müeuir 
rinde-1ir. Bu iki daire büyük tekto - Florin 69 2520 Xo. lu karnriyle takdiri kıymetine r-:nreti ikametgahında bulunmadı -
nik !'4'.ıhnların bulunduğu yeri gö~te- Raysmrak - memur edilen komisyon tarafından: o. 1 n..ı,"n bahcıı'J,.. bila teblix. iade ed'l- İcabında günde l· lan 

t kt • ., ll" c: ıs Her Eczanede bulunU•lindc riyor Şu halde Anadoluda bu e 
0

- Belga 21 7075 tzmirin Mimar Kemalettin ve Dr. Hu m·.·c. \'e zabıtaca ~·aptırılan tahkikat ----. k d d·~· k k .... " 'ii;:::;~==~=------------ 1se ·. e l nik .!ahanın vücude getir ıgı ırı - Drahmi O 965 ltlsi caddeleri üzerinde bulunan ve ta ela ayni mesruhat verilmiş oldu - s M M. V: D . I arla (Ra 
!ık lizerindedir. Yukarıda biraz te - Leva 1 5925 dosyasında mevcud telefon mUdUrl- r,undan bu ba;takl teblii<atrn Ili\ncn • • • enzz ~.-eVQZlm lcrleıı.0n Gr 
vakkuf ettiğimiz vaziyet, An~dolu Çekoslovak kr. yetinin kroki~ine nazaran (370) ve !crac;'na ve muhakemen;n 2-2-940 / k . d 

1 

< hab 

teşe<külUnde bu hattın na<ıl hır rol Pcçeta 13 6326 belediye fen işleri Md. lüğU harita cuma gününe talikine karar verilmiş Q ma OffllSYOnUn an: go':ı'~~a. mü 
oyn,yarak bugünkil şekli vücude ge- Zloti snbesinden alınıp dn yıısına konulıın "ldug-unclan müddeialeyh Mustafanm ( 

5
o) aku 

· ı - Tahmin edileu bedeli (!}4.500) lira olan 1 to yyar h~~· k tird;ğini bize hatırlatır. Pengil 23 40 krokisine nazaran (359) metre mu- mnhnkeme gününde saat 10 radde- b · t' T :sı 
965 z:niıı, 4-2. kfinun. V40 farihine ra.-thyan perşem .., ş ır.~ 24 s A. 

1

Kdenfz çökOntüsil üzerinden ge- Ley O rabbaı terbiinde bulunduğu anlaşılan lC'rinde nsnleten veva vekaleten mu-
1 

kt ı ır 
r. 3 15r ll de pazarlıkla P.ksiltmesi y:ıpı nen ır. ...ı. jn; bildi "en I\Iontessus hattını şimal ve cenup Dinar 3 ::> mezkur ar amn halihazır vaziyeti hakc>mede hazır bulunması aksi tak. 

2 
_ İlk teminatı (

2587
) lira (&O) kuruş olup şnrtnan: ~Ail __ 

'.ıik.ametlnde iki kısa hat daha ka· Yen 31 o45 
ve emsalinin rayiç alım 0atım fiati dird• alHhinde gıyap karar, verile- Komisyondan 

073
) kuruş bedel mukabilinde alınabilıt ·-

ced"!r. Bunlardan birisi Izlandadan İsveç kr. 
30 92 nazarı dikknte alınarak bı:ıher metre Cl'ğl H. U. l\t. K. nuntebligat faı:ı · 

3 
_ İsteklilerin belli gün ve sattcı Kal'iımp~şadn bulunan komisy(: 

ing•ltere ve Almnnyaya inerek itnl- Ruble murabbaının (27) lira (50) kuruştan ima te •f'kan tebli({ maknmına kaim ırn müracaatlar•. 25 (30 4675·10596 
•a} ı bnştan aşağı knt ne Kamp hat- ESHAM ve TAHViLAT belediye krokisine llazaran (359) olmnk ii:r.erc keyfivet i!An olunur. 
ıd"r ki Avrupada vücude gelen bil - 1933 ikramiyeli Ergani 19 70 metre murabbalık heyeti umumiye- Foça aaliye mahkemesindenı 

yü\ı. şoklar bu çizgi üzerinde olup Sivas-Erzurum hattı istikrazı 1. ı;inin ceman (9872) lira (50) kurus Fo<'anın yeni köyünde Ahmed o~-
LiJ ari volkanik adaları önünde niha- 20 40 kıymet takdir edildiğinden keyfiyet u F~kir yamndn mukim İsmail O. 
yef bulur. Burada Akdeniz tıpkı bir Sivas-Erzurum hattı istikrazı VI. iotimH'ık kararnamesinin 8 inci mad: Denizlili İbrahim Gül~evenin :\Iara-
çar ak gibi açılmnktadır. Akdenizde. 19 10 desine uyularak, onunc.u maddesı şm andırın kazasının Bororn köyiln-
ki ~ökilntülerin merkezini burası teş * hüküI\11eri dahilinde alakahlnrının nen Hasan kızı Hat;ce namı diğeri 
kil eder. Az çok her gün çöken de- J } itirazları varsa sekiz gün zarfında ""enihıı. aleyhine açtığı kanuni ihtar. 
nil! altındn jeosfnglinolar yüzUnden Tür kiye- ta ya belediyeye müracaatları ilan olunur. dava~ının tayin olunan günde miid· 

Rejisör: Raşid Riza 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

MANiSA' DA Şehir Sinemasında 
2-1-940 salı gecesi "aat 20 de ilk temsil 

bu denize sahil biitün cidarlar üze- 4739 d<>i gelmiş. müddeialeyhnnın adreı;i 
rin'le çöküntü sahalarına göre zel - • • 1 ııılunamnmasındnn iJanen yapılan Yodvil 

3 
perde 

... e·,ft_ler hı'ssedı0 lı0r. Ticari müna!.ebatt tçı 1""'aze, temı·z, UCU"' tc~"lı0 <rat i.izcrine aelmemiı::. olduğun- kt d 
- L "' .. ı:- '" Yerler numnralı biletler kişede sablma a ır. 

KARIŞIK KARMA 

1 d b l e ub · Van A ı::onunda: 
:'liğer hatta gelince bu da şarki A- ne/er df şünüf üyor? 1 <lan gıyabında yapılan muhakeme 11-1-940 perşembe gecesi 

ııa.~o u an nş ıyan c n .. a ın~n Tiirkive - İtalya ticaret anlaşması- aç 'Tüddeı0 n]e\·ha IIat;ce namı dig~ er· T s. d 
.. ,,ı L ·t ··ıu Akabe korfezı Kızıl • · ·' •• · • • lzmirde ayvare ınemasın o 

go .' ~.~o ' . . i '. k nın tcvsü rnaksudiyle Romaya gıde - Seniha durusmaya gelmediği gibiı·,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~ de·:ız ço~ilntulerı vilcuc e getırerel cek t'caret heyetimiz, bugün Anka- Her türlü tuvalet vekil dahi göndermediği ve evlenmJ- 1' ~ar '<.İ Afrıkaya geçen hattır .. 0 
ha.· radan İstanbula hareket edecek, va- nin kendisine tahmil ettiği vazifeleri M M 

de Anadolu bir defa Akdenız çö- 1 R . kt' •t/ · . · 
. . . ·~. rıur a oma~ a geçece ır. ceşı erı :ra etmemek mak~adıyle evıni terke- • • V. Deniz Levazım satın kU•ıtOsü mıhverının geçtıgı yerde 1faJrnva en çok pamuk ve zevtiıı- ' .:ı k t• h ı •tt·~· l 1 l k • d 

·- ft k. • • .., . H d. N·· h t ııer('. sem ı meç u e gı ıgı an aı::, - mısyonun an· bh'•Jnması ve dı~er .. tara .. a~ şar 1 \•nğ1 ihraç edilecektir. İtalya; biz. anı 1 uz e mıR olduğundan kanunu medeninin a m a o . 
kıtf!ınnın ge~~ b~r. çokl~.nt~ ... ah~cıına rl~n beş milyon lira alacaklı vaziye- 132 nci mnddesi geregince miiddei- ı - Tahmin edilen bedeli (15075) linı olan (150) ton motorfıfn, 
ter"as etmesı ıle ıkı ~ökuntu.' ~ bır de tin dedir. Yalnız pamuk ihracatımı- Çan çar alc,•hn Hatice namı diğeri Seniha iş- 2-2. kanun-940 tarihine rn tJıyan salı günü snat 16.30 da pa • • 
iltf'fa (bükünt·ü·) mıhverler~nın, orta- zın t:le bu borcu az zamanda kapaT bu 'ı:arnrın kendisine tarihi tebliğin_ znrlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
sıria olmak ıtıbnrlyle _aşn~ı )U~arı n;n;;ı mümkündür. . S1. .. hhat eczanesi d<'n itibaren b·r ay zarfında kocası 2 - Jlk tem natı (1130) lira (63) kuruş olup şartnamesj her ,un 
javonyaya benzeyen bır J.eokoıak- i'!Hihim miktarda iizüm ve incır sa miiddei tbrahimin haneı::ine avdet t>t komisyonundan alınab:l:r. 
teJ üzerindeyiz. Şu farkla kı: Japon- •ılahileceği de söylenmektedir. Za · Rnşöarak Büyük Salepçioğlu ha- mQslnin ihtnnna 

21
_
12

_
939 

tarihinde 3 _ İsteklilerin J.·asımpa§;lda bulunan komisyona belli gün ve sa-
ya cidarlarım teşkil eden büyük OY:· ten lngiltcredeıı sonra üzüm ve ;n • nı knrşısında. knrar verildiği iJan olunur. ntte müracaatımı. 25-30 4672-10593 ..._. 
\.·a:ıusu da jeosinglinolar daha genış cirlerimizi en çok çek~n memleket • " •-•~ 
ve daha uzun bulunduğuncl:ın CÖ· !taly:ıdır. Bunn muknbil mnnifaturn D. D. yolları 8 ci isletme Mü- ı ~>?' n. ) ; 5 W/M ::ıc fiktve~:~n ~'.'! 4*~ 
kfi·ıtnleıi de o nishette fazladır. J ~37 ve tair ithalfit eşyası getirtilocektir. • r<;.P fLl'i ~ ~ t5l8 l!S:ı ~ ~ ~~ 
ser e~inde Anadolu na cereyan eden du•• T ı" tigw Ünden: Di:ı LrlJ 
.zelzeleler orta Anadolucla şimal, ce- ' '"'\ 

nu,? istikametinde iııtl~nr ederek or- A k p J J-D-!>39 tarıhiııden ;tilıarcn tlOrt r.v milddetle basmahane ve Alsan-
ta Anadolu da büyük tnhripler ve bir. n ara a as C' k i. tnqyonlarındn idare tarafından yl'lpılmnkta olan tahl ye işleri gö- Makin Tamirhanesi 
çok yerlerde de yarıklar vücude g ı ru:cn lüzuma bınaı·n Lir r.y daha temdid edilm·ştir. 30 31 4734 
tirnıişti. Bugiln Grenovicin bulduT•P Yı başı ba'osuJdan vaı Işi gilnünde tes'im etmeği .pre~sip edi~en ve ' t:?f -
2900 kilometre mesafe dahi, tam A· g · çti 
nadolunun ortnsındn. uzun bir saha 
va tesnclUf etmektedir. Acnba? Or 
tnc'\aki bu snr~ınh, kuvvetli ve mev 
zit midir, yoksn §nrk ve garptaki çö 
kOrıtülerin vücude getirdiği ve bitta 
bi en fazla ortada hissedilen bir ya 
rıl'tla ve bölme m;dir? · 

Yurdumuzun mOh:m bir kı~mın 
tahrip eden korkunç afetin mate 
mi dolnyıs:Je .evvelce verileciği ilan 
f'diien yılbaşı balosunrtan vazgeı;il
cliğini muhterem halkımıza saygı
!ar:mızln bild rir özür dileriz. 

e 
_ De,•anu var - Ankarapalaı 

&t•WP!+wP3i!&+i&WWW 

Yıl bc.şı Şerefıne 

Kültürprk Sineması 
nugün izmirde ilk defa 2 büyük film takdim elliyor 

1 - Altın Arayan Kız ar 
İki büyUk sanntkfir 

DJCKPOVEl - JOANBLONDEL 
Tarafından temsil edilmiş varyeteli danslı reva 

2 - RACANIN AŞKI 

l k · d nunla iftihar eden bır müessesedır götü 
8 Cİ lŞ etme OmlS)"OnUn an: Kestane pazan demirciler 67 - 69 Telefon: 8993 Blank 
Torbalı istr.ı:;yonu civarında idaremize ait 2 hektar bağ ve 4 hektar lı••-~;;~~------•••••••••••••'ikn 

tarla açık artırnu• usuli~·le üç sene müddetle kirnya verilecektir. İha- ,.•••••Y••A••L•N••l•Z••V•e••Y••A••L•••l•Z•••-fınfl 
lesi 8/1 939 gClnü saat 15 de Alsancakta işletme binasında komisyo-
numuzı:a yapılacaktır 

'üç sene! k muhammen kirası (440) lira olup isteklilerin (33) lira- • 

lık l\t. teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri YENi. nı· n YILBAŞI 
lfiz1mdır. Şartnamesi ışlotme kaleminde ve Torbalı istasyon şefliğindt! 
görülelıiliı'. 22 26 30 3 4639 

Şen, şuh, kendisi gibi sesi de güzel 

DE NNA DURB I N,. 
l rı 

ıoo erkeğe bir kız ve ne şeker şey filimleı inden onrn çevirdiği 
en güzel eseri 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

1 L K UYANIŞ 

'1-.ay}·are Sineması' . ••:.+•~~~-

l\Juhterem müdavimlerine iftiharla takdim eder 
Ayrıcn :M 1 K 1 M A V S ve E K L E R J U R N A L 

Hergiin : 3 - 5 - 7 ve 9 da 
Oyun aaatları: 

Programını görmekle bütün senenizi şen ve 
' .J • b .,. . . ?????? rtleS U'l geçrre l tr.c; 1 nız ••••. • · • • • 

EL HAMRA Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren senenin en güzel Aşk- Dans- Müzik 
şaheseri 

HONOLULU 
Fransızca sözlü 

Baş rollerde: .. 
K 

. Tay 

Milzık kralı Is& Mıranda tnrnfından 
Temsil edilen muazzam aşk ve ihtiras filmi 

Aynca metro jurnal ve renkli mikl 
Seanı:ılar Altm araynn kızlar 2,20-5,30-9 da 

Racanın aı.;kı S,5 ve 9 da 

Cumartesi, pazar: 1 - 3 - 5 - 7 ve!) da 
Çarşamba günleı·i biltiln gUn HALK günüdür 

Hususi ve Balkon 20. Salon 1 S kuruttur. 

Eleanor 
Roberl· 

POVVELL 
YOUNG 

Seanslt1r: 2-3,35 -5,30 -7 ,30-9,30 da 

hdoı:; n 
unnuğray 

a t l._ ______ am& __________ ! __ ~ 
hif 



al 

' 

-- / 
-zmir ikiı J,Sattn Alma 
İzmircl__ nları 

Pınar tc , <>misyonundan: 
te 176 T r. Pazarlıkla ek-;iltme"i 2-1 

, "an r p·ophanede j ... tanbul levazım amir-
i. kay , yapılacaktır. 

ı r ka;z ı iz ytiz elli bir liradır. 
de b• es kuru tur 

~ . 
ur - ~ 1_ görülebilir. 

ih ve IUnt: n _ ariyle ber:ıber belli ~a:ıtte komis-
Tur-k , 30 31 4719 

arkal y h' 1 • ter- ı a ma komısyomuıd m: 
le ki l Kuşad • nr ·omutanlığa bağlı birlikler' n ihtiyacı için 
man · ıntaka ı· n tekrar kapalı zarfla münakasası yapıla

k der ı Al• ı' 94() çarşamba günü saat oncıa verilmi~ ola
Öm usta 90 ı:ınm en fiyatı on vedi kuru~tur. İlk teminatı 

altı c ş, l ) i gun ve saatta bir snat e\'\·elınn kadar Fın-
mıene nda na J,omisyonuna teklif mektupınrını vermele-

l yeni u i - - 14 Hl 24 2~1 1~-ll 
35 t durn"'ıkrr· alı c kon · yon mdan: 

~kav~ r. teey ·an komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı 
kırı n cJ r rır. b n ti kırk bin kilo kuru f, ulyanın tekrar ka

r lanı .;· 
.. .ı 20-ikıncikunun-940 cıımartesi gi.inü saat 

) \tura e'Ku k•-ır. 

ephe i aza-.- / Öme 'r ;-~ona mezkur .::rnattcn bil' saat evveline kadar veril-
uyordu. • vere ı 

re 1. ~-;.; 
1 mi.ıfre v 1 ~2 mm muhammen fi ati (22) kuruş~ur. 

'l~ ) ·yalı ~. _ (" .:.~l) l'ıadır. 
"p.d 'ru.fl~ -;inde m .t:. ~tll' ı n \'e aatte Fmclıklıda J,omutanlık satın alma • .r: =;::- p. mütt ın ~ı, teklif mektuplarını vermeleri. 

:ni er !';ı ı le 2~0 .... nnlıy· 30 5 11 16 4742 
~ 'orl iki h uzurl---------------------
1\t e ' . calnr <' ı · ! ·a · snt . alma komisyonundan: 

. 1\ kırd .. d W e b rl kler'nın (250) ton simikok maden kömürü ih-
m_ :· el) ü ·~~ e .,"rinc;kanunl939 tarihinde pazarlıkla yapı:an eksilt-

n 1~~~ dan 1 °
50

Y t lip çıkmadığ.ndan pazarlık 4-ıkincikanun- 940 per-
1 ° d nan • U t b ~ k l d · · l A • ı·- · t 
i 

"tı'n z . ı saa on e~.e ış a a ızmır evazım amır ıgı sa ın 
'"' . oz erm ... 

3 
1 b 

1 1 
.ısyonunda yapılacakhr. 

tin aşı :~:ııen tutarı (6625) liradır. 
• 

<;;-? t 15 muvakk .. i akçası (497) liradır. 
(fi • 'llm\'\ s. h il k . d .. "'l b"l' _, ıcr~ öl ı.: ı er g n ·omısyon a goru e ı ır. 

Sov, etı;ıe ed r g ticaret oda!';ma kayıtlı olduklarına dair vesika göster-
i . ff " . . d d. l da Ru _ e eı it u r ) ctm e ır er. 

.ığı. ~d ~ 'rak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve uçuncü 
ası ıçu ncı • e de ve artnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu-

:ı n zdin 80 ~ a Ilrı) e birlikte ihale saatinden evvel komiqyona müra
·1 a am hu e 4743 

1ı b'r z . en 2 zn. 

ini ile-' te , ...,,:·i .. Mv. birliklerinin (73500) kilo pirinç ihtiyacı 22-
;ti,. -r.tı ~~ .. hlcikfinun-939 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde 

' "' ~ ta ip çıkmadığından pazarlık 3-ikincikfı.nun-940 çarşamba gü-
nu saat on b~ştc kışlada izmir levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (18007) lira elli kuruştur. 
3 - Teminat mu\·akknte akçası (1356) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - 1 tekiler ticaret oclasında kayıtlı· olduklarına dair vesika gös

teı~nek mecburiyetindedirler. 
6 - Paznrlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde v:? şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
murakkatalar·) le birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
muracaatlan. 4741 

lzm ·r leva ıın am ·1·liği satın alma komisyomında11: 
l - lz:ın'r M t. Mv. Ceşme mmtakasındaki birliklerin (48600) ki

lo ke ilm' flığır eti 27-birincikanun-939 tarihinde pazarlıkla 
) . p.l .ı ek 'Jtmede tdip çıkmadığından pazarlık 3-ikinci
kımun-940 çar. amba glınü saat on beşte kı~lada İzmir levazım 
amirligi s tın alma komi yonunda yapılacaktır .. 

2 - Tahmin edilen tutarı (lll 78) liradır. 
3 - TE'minat muvakkate akça ı (838) lira otuz beş kuruştur. 
4 - Şu1namc i her gün komi yonda göriilebilir. 
ö - 1 tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarma dair ve~ika gö~

t mek mecburiyetindedirler. 
G - Paz rhğ i tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

m ddelerinde ve şartname inde yazılı \ e ikaları ve teminat 
muv kk talari) le birıikte ihale saatinden evvel kombyona 
muracaatları. 4740 

lzm'1 le a am'rl.ği satın alma komi.ı;yonundıın: 
1 - ( 0000) bin kilo keçi kılı alınacaktır. Pazarlıkla ek<;iltmesi 

9-1-940 alı gtiniı aat on dörtte i. tan bul tophanede levazım 
miri tın a ma komi yonunda yapılacaktır. 

2 - !\Umun i komi \onda görülebilir. 
3 - 1 t klılerin temim.t ariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

4732 

c11 1 l '{ · s t n alma komisyonundan: 

saatte komisyo-
4731 

l\lu t hk m m \ki ı .. zine birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktar 
\ e kıtuları ) azılı :sıgıı etleri kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

:ı? - lhale i lO 'l 940 c::ı 1ı glinii hizalarında yazılı saatlarda Çanak
k ıle mu tııhkem mevki satın alma komi 'onunda vapılacaktır. 

3 - Talipler ı go terilen teminat akçaları ve ihale kanunuılUn iki 
\ uçuncü madd !erindeki 'e aikle birlikte en nz ihale ::ıantla
r ndan bir saate\\ el zarfları komi ) ona makbuz mukabilinde 
\ rm lc>ri lU umu i an olunur. 

Guın'zon Kio .. I.fiati l\I.Teminatı Tutarı 

Li. Kr. 
22000 00 

ihale saatları 

Ezine P. A. 
c Top A. 

80.000 
50.000 

Kr. S. Li. Kr. 
27 50 
27 50 

1650 00 
931 00 

11 de 
13750 00 15 de 

25-30-5-9 

Elektırik 
. . .. . 

maRınıstı aranıyor 
'ı l '{j · atın alma T.·om 'syrmmırfan : 4650 

k ' de> tr'k l'ihazlnrında kullanılmak üzere elektrik 
rd r. 1 u k ücr verilecektir. İstekli olanla-

l\1 . ~h. 2 inci sube ine miiracaatları. 

ka 'ur. - 26 ~ ö 1 9 ll 13 15 17 19 

.(ANADOLU)' 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
1 - Tahm"n edilen bedeli (48.000) lira olan 100 ton mobil Oil B. 

B. makine yağının 2-2. kanun-!J40 taıihine rastlıyan ~ah günü 
saat 14,nO da pazarlıkla ckstilmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (3600) lira otuı' ~arhıamesi her gün komisyon
dan (240) kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - 1 'tekliler n belli gün \'e ~aatte ka~1mpaşada bulunan komisyo .. 
na müracaatları. 25·30 4675-10596 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Şartnn:mc, ke~ifname ve plan mucibince idaremizin Bafrada yap 

tıraca)h idare lıinagı im;aatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
koıımu-. tur. 

2 - Ke~if bedeli 2...,117,91 lira nrn\·akkat teminatı 2108,84 liradır. 
3 - Eksiltme 11 1 940 per~embe gi.inii Rant on be~te !stanbulda 

Kalı •. a'-üı levazım \"e nıül.ıayaat şubesindeki alım komisyonunda. 
yapılacaktır. 

4 - Şnrtırnme]Pr her gü:!l )f:vtızım şubesi vezne~inden ve İzmir, An
kara baş miicli.irlüğür.den Bafra miidiirlüğünden 140 kurus mu-
kabilind0 :ılınabilir. • 

5 - Jsteklileriıı yüksek mi.ihendis· veya mimar olmaları olmadıkları 
takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassı<11 inşaatın sonuna kadar 
iş başında bulundurucaklarını noterlikten mu~addak bir taahhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve 20 bin liralık bu gibi inşaatı muvaf-· , 
fak1yetle yapmış olduklarına ait vesika vermeleri lazımdır. 

~Iiim1kasa.rn girecekler yukarıda yazılı vesaiki ihale gilnilnden 
8 gün eweline kadar bulundukları mahalli11 inhisarlar idare-
sine \'eya inşaat şubesine vermeleri ayrıca bir fenni 

ehliyet Yesikası almaları lazımdır. 
6 - l\Iühilrlü teklif mektupları ve beşinci maddede yazılı kanuni 

vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu vey:ı. banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme iünü 
ihale saatından bir saat evveline kadar mezkQr komisyon baş-

kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur . 
27 30 2 4 10666/4686 

M. M. V. Deniz Levazım satın 
alma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (45.000) lira ol.'.\n 100 ton D. T. E. tür

bin .ı·ağının, 2-2-. kfmur.un-040 ~ur:hınP rasthyan salı günü sa
at 11 de pazariıkla Pksiltmesi ynpılac&ktır. 

2 - İlk teminatı (3375) lira olup şartnamesi her gün (225) ku
ruş bedel mukabilinde kom;:-.yoııd&n alınabilir. 

3 - İ::steklilerin belli gün ve saatte kasımpaşada bulunan komis-
yona müracaatları. ~5 ~lO 4673-10594 

M. M. V. Deniz Levazım· satın·a·ı. 
ma komisyonundan: 

Muhammen 
bedeli 

Sığır eti Beher kilosu 34.26 kuruş 
raram'.ln eti c c 41.89 c 
Kuzu eti c c 46.31 c 
Dağlıç Pf.i c c 45.00 c 
Kıvırcık eti c < 50.00 c 

1 - !"18 bin kilo sığır eti 28 bin kilo kuzu eti 57.565 kilo Karaman' 

koyun eti \'e 20 lıil kilo dağlıç veya kıvırcık etinin kapalı zarf
la eksiltme-.i 11 ikinci kanun 940 tarihine raslıyan perşembe 

günü ~aat on 'birde yapılacaktır. 

2 - İ!iLU etleriıı ilk teminatı 5283 lira 78 kuruş olup şartnamesi 404 

3 
ktıru<j bedel mukaLilinde komisyondan her gün alınabilir. 
İsteklilerin 249() :-;ayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli k'Ün ve saattan 
bir saat ev\'eline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 

25 30 4. !l I 4637 / 10505 

Milli piyango bayiliği 
Etiman kitap evi 

Milli piyangl) biletlerinizi (Etiman kitap 
evinden alınız.!) 

Hükumet caddeai No. 50-52 
11111111111111 .. il 1111 ................... 111111 .... 1111111111 .............. 111111111111111 ................... :" 

Y7ltıası hıletlrrı de satılmaktadır. Si111r/ıdeı f Pdarik ediniz. ---

M. M. V. D~niz Levazım Satınal. 
ma komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli (140.880) lira olan (2000) ton mazotun:~ 

2-2. kanun-940 tarihine rast'!yan sail günü saat 15,30 da .. pa- . 
zarlıkla eksiltmesi y-apılacaktır. 

2 - tık teminatı (8294) lıra olull ~mtn;.ımesj (705) kuruş bedel 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kasımpnşada bulunan kQmsiyona 
müracaatları. 25 30 4670-10591 

Gümrük Mu haf aza taburu 
tın alma komisyonundan: 

sa. 

1 - !z!"lir Rümriık muhafaza taburu ihtiyacı için açık eksiltme·sur• . 
tiyle münakasaya kc.nulan 18.000 kilo Somikok maden kömürüne 21-
12-939 tarihindeki pazarlığına :~tek:i çıkmadığından ~on pazarlıfı 
•1-1-940 perşembe gtiııü :::r,at 1 t te Y<ıııılacaktır. 

2 - l'nıum tahmin tutarı ·141 Hra muvakkat teminatı 34 liradır. J 
3 - İsteklilerin 2400 ~nyıh kanunun ikinci ve üçüncü madde3ind• 

ve . artnam€'t:'nde yazılı Ye:-ıkalarla ır.uvakkat teminat makbuz vev• 
banka mektuplariyle birlikte pazarlık -<aatinde İzmir beyler sokatı 
arkası geri ti.iti.in kumpanyası yanmc:u tabur satın alma korni:iyonuna 
müracaatları. 4't!~2 

Türk Hava kurumu lzmir şube
sinden: 

1 - Kurba nbayramında İzmir v~ ızrnire bağlı nahiyelerle köylerden 
şubemizce toplattırılacak kurban cieri ve bağırsakları 12-1-940 cuma 
günü saat 15 te idare h~yetimiz huzurunda açık artırma ile satılacaktı.r. 
Şartnameleri Egt.! holgesindeki \'ilaytoı ve kazalarında vardır. 
Taliplerin ihale günü ~ubemize \'••ya bulundukları mahallerdeki iU· 

belere mütacnatları. 
2 - EgE.. bölgesindei<i ,·i!a~·et ve kuza şubelerinin deri ve barsak şart. 

namel~r1 de getirtilmiş bulunduğ':.ınıh.n taliplerin her gün şubem.ize 

müracaatla görebilecekleri ve ih<ıle yihılerinde şubemizden müzayede

lerine dahi ıştirak edebileceklri iJ:.m olunur. 30 4 9 4729 

l\1. M. V. Deniz levazım satınaıma 
komisyonundan: 
1 - Tahmin Pclilen bech:li (16.000) il!·a olan (50) ton ince benzi

nin, 4-2. kanun-!l40 tar hiııe rnBtlıyar. perşembe günü :ıaat· 

14.30 da pazarlıkla ek:-;iltme=-i yap.tr.caktır. 
2 - İlk teminatı (120ü) lira olup ~artıı:~nıesi komisyondan her gün 

alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kasımpaşada bulunan komisyl). 
:ıa müracaatları. 25 30 4671-10592 

Vilayet Makamından: 
Hornovanın N'aldöken köyil dızitamına a it tahriri arazi itiraz mua

melatı hitam bulmuş olduğ:.ından 2~•01 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
mucibince bu köyün 940 mali yılına nid arazi vergileri yeni tahrir kıy
metleri üzerinden j.alıak!cuk ettirilereğ; ilan olunur .. 1 

,1111111111111111111111111111111111111111uı11 11 .. = ALSANCA/\. 
_ lataayonu Karşısında Yeni Aç.lan 

----------------------

EGE 
Hususi Hastahanesi 

SAHiBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
İt:mirin c•n biiyiik ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 

hazırlanan ve her ti.irlil fenni tekamülat, konforü ve kalorife1·. ront· 
ken ve elektirik tecıu\'ileriyle mücehhez olan EGE hususi ha ... tar.eı1i 
Al~aııcak i~ta.yon kar~i<:ında açılmıştır. 

Her ~ubeye aid hastalar kabul ve mütehassısları tar~fından te
davi edilir. 

;;; Müessesede her zaman Doktor bulunur. 

= Fiatlar iki liradan başlar. i 
_ PAT\ln llAST.,lLAR iÇiN HERGVN SAB.4.H/,AHl MCH- ~ = TEUP şu1n·1,1-,:1:E AID POLlKLlNlK DE YJlPU .... .r-lCAKTtR § 

1§ TELEFON 2918 ~ 
i 11111111111111111111111111111111ıı11111111111111111ıı1111111111111111111111111n111111111111111il1111111111 F 

İzmir sici~li t ica
ret memurluğun
dan: 

Metali um 
AMPÜLLERI 

tzmirde birinci kordonda 182 mı
mtıracla otomobil tamiratiyle ıığra -
ş:rn ileri garajı j. ~l<llltı"sonun 2!1-1 ~
fı3!) tarihiııden it haren te rk i ticaret 
ettiğine mütedair beyannamesi ti -
cnre:t kanunu hüki.iml.erine göre si -
ciliıı 2612 numara..:ına kayt ve te~r 1 
edilmiş olmakla esag kaydı terki n kı. 
hııdığı ilfm olunur. 4737 

Tashih 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

Ma Tevlfik 
J A l:rKENT 

Peştema cılar No. 73 

Gazetemiz 28-12-!>~D günlü ntbh•\- Telef on 3332 
.~iyi~ neşredilen jzmir Yilayet' hu -

susi ınuha:-;ebe müdür!Uğüniiıı başlığı 

altında çıkan (Pınaı·lın!!ı ve Kavaklı 

d ere köyleri ciizitamlnnnın itirnz

llıl'ın <' ) ait ilftnın izm r vilayet mnkn
nıı:ıdan başlığı altında ne~redilme~" 

!mı> tderken sehven fzmil' muha~e -
l.ıeyi hu~usiye müdürlliğii haslığı il e 
çıkmı~tır. Keyfiyet tash h olunur. 

METALLUM 


