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U m u m i N e .f r i y a t M Ü d Ü r Ü 
HAMDİ NUZHET ÇANÇ ~~ ----

Abone ~ Seneliği 1400 kurut 
Şartlan { Altı ayhfı 800 kurut 3-, 

Yabancı memleketler fcin 27 liradır 

tDAREHANE: ikinci Beyler sokak. İzmir f Kiı. Evve 
Tif. 2776 Tl •. (ANADOLU-lzmir) P . kutusu 405 939 

(ANADOLU) Matbaastnda baaılmıttır. Her ~ün sabahlan fzmirde cıkar siyasi gazetedir J 
·~----~------.;.._ ____________ ..,;_ ______ :_. ______________________ __,_________ ---------------------------------~~--------......: 

Yurd l<;irıde Yardıın Seferherli~ 
Cumhuriyet bankası 200 bin lira 

Erzurumdan ikinci yardım 
treni hareket ettı 

Istanbuldan da erzak ve doktorlar Dumlupınar vapuru 
ile Giresuna müteveccihen yola çıktılar 

Son felaket 
karşısında 

Erzurum, 30 {Hususi\ - Yarm u ıılerce lira gelmiştir. 1stnnbu!daki 
Erz!ncana ikinci yardım treni ki.il· tücrarlaı· ve nıües::ıe·e . alııpler niıı 
lıvetli erzakla hareket edecektir. bugünku teberrüleri iki yüz bin li -
·ıstanbul, 30 (Husu~i) ·- 1stnnlnıl- ~·aya yaklaşmaktadır. E·kişehir me

daki Fransız koloni i kcnsolosiyle mul'ları 'birer maaş teberrü etmişler
birlikte vilayeti ziyaretli' teessürle - dfr. Isparta memurları maaşlarının 
rini beyan eylemişlerdir. yüzde ikisini beş ay milddetle kızı· 

l Bugün !stanbuldan Dumlupınar laya vermişlerdir. Bahkesirde yedi-zmir SQSllQ/ ŞU• vapuriyle Ordu ve Giresun için er- bin lira toplanmıştır. 
' ~ zak, giyecek vec:;air eşya gönderil- Yurdun her yerinde kurulan milli 

Ur h • miştir. İki sıhhi heyet de vapurda - yardım komiteleri faaliyet göster -
Ve QSSQSıye• dır. Başlarında doktorlnr bulunmak- mektedirler. 

• tadır. Ankara, 30 (Husu::ın - Felaket-
f ıni göstermeli•• Ankara, 30 (Huc:;u~i) -.. Sinop zedelere yardı.m büyük siiratle de.-

memurları maaşlarından yuzcle onu- vam etmektedır. Ankarn.da tam bır 
Orhan Rahmi GÖKÇE nu teberrü etmişlerdir. Adliye Vekfi- ,·ardım seferberliği hali vnrdır. Bin-

i t b h d dl d leti memurları 7500 lir3. teberrüde 1 Jıırce parça eşya, balvalal' halinde ih-
ta •kıra ~hmızın, . du u arım1 ıztt ~n bulunmuştur. Bütün vilayetlerden zar ve sevk olunmaktadır. 

fara , cı anın vıc anını aız a ıcı· 

Erzincan vadilerinden b'r trenimiz 
l\f erkez bankaqı 200 bin lira. baş- ğc gelmiştir. Yol açılamadığından bu kntannın TuncE>lind/a 

vek"l bin Fra, Vekiller Oçeryiiz lira , rada kalmıştır. Bunlar vehnmetleı·i ne Yola çıkan onsek ed 
tacir Demirağ beş bin lira teberrilde derecesine göre l\Iabtvn, Diyarbakı1· vardım kolu karlarla l 
bulunmuşlardır. Elazık ha,:;tanelerine yatırılmak üze- ~·olu aşmı · ve ilcrlen (Ra 

Ankara. 30 (Hususi) - Erzincan 
fclf: kctzedelerinden birı kişi Sivasa, 
bin kişi de Kay~eriye yerleştirilecek
tir. 

Erzincanda ilk yaralı treni Divri-

re ayrılmı~tır. Yol açılıt'\ra ikinci ka- tır . on G 
file Sivasa ve cenup vilayetıerine ta- Ankara 30 (Hu,;ue hah 
şmncaktır. ı;uı>i bir tı:enle 300 ya mtit 

Eı·zincan, 30 (Hususi) - Erzu - bir numaralı en·ar hrrıku 
rumdan yola çıkan ~ıhhi ekipler gel- cana gönder' Jnii'Ştir. 11si k 

nı biliyoruz. Çünkü sarp cepheainde 
dört aya yakın bir zaman içinde iki 
taraf, bombalara, l'Üllelere, kurıun 
Yaimurlarına raimen 5-6 bin kı:ti te
lef vermitken, biz, 52 aaniye içinde 
hunun kadar, belki de bundan yük

Hariçteki Alika 
tli. Erzincandan bugün hareket eden rontkeni de vardır. c 24 
trende 215 yaralı vardır. la mücadeleye aid ini bildi 

Tokat, 30 (Husul) - Bugün 20.30 maktadır. 
da hareket eden trenle Erzincana Bu trenle Burı:ı?,.1• ere 
mühim miktarda yiyecek gönderil - Sami, Edirne meh•. "{ 
miştir. nik, Edirne mebusu JC 

ı D 4 .. ? tT.e 
Erzurum, 30 (Husu~i) - mdad - evamı unc: & aek bir rakam içinde vatandatlar B 

kaybettik. Ve bu vatandatlar, ailah· u·· tu•• n 
la cepheye koımuf, yani, ölümü he· 
saplıyarak yola çıkmıı, cenç erkek
ler deiı:l, hepai de tabiatin uykuda 
baıtırıp vurduj'u, bir 'ı•mı kadın, 
bir kıamı çocuk, bir kwnı da ihtiyar, 
genç maaum Türk çocuklarıdır. 

dostlarımız acımıza 
ortak oluyoriar 

________ _:_ __ _;. ____ _:_ _______________________ 9~ 

BİR BU EKSiKtzı~:~.~t~~, 
Bu, olmamalıydı, fakat oldu .. Şim· 

di hadiseyi, tu tekilde mütalea ede
ceğiz: 

Müvacehesinde lngiltere Ve Fransa, 
Bir Harekete Karşı Tedbir Aldılar 

Felaket 
Hangi 

Her 

-. 

Yağmurdan nehirler ve 
çaylar kabarmaktadır 

Yurd ve insan batına gelen fela
ketler, çetid çe,!ddir. Haatahk olur, 
seylap olur, zelzele olur, düıman 
baıkını olur ve bütün bunlar, ayni 
yurddaki vatandaıların, mütterek 
dü,manlarıdır. Vatan toprağına, va
tandaş ocağına gelen büyük, küçük 
felaketler, kendi ölçü ve mahiyet
leri ile mütenaaip olarak cemiyeti de 
alakalandırırlar. Bu düşmanların 
İsimleri ne olursa olsun, aaıl meaele, 
onların tea'rlerinde, fiil ve hareket
lerinin neticelerindedir. Şu v ''a bu 
hududdan, küçük bir çetenin topra
ğımıza ıAldırıp bir köyümüzü yangı
na verdiiini duyunca, hepimiz:n ilk 
dütünceıi, ailiha sarılmak oluyor. 
Neden?.. Çünkü yurda bir taarruz 
vardır ve böyle bir dütman, gene •İ· 
lihla ve müttereken karsılanır. 

l,~~I_n~g_il_~_r_e_2_s_b_~~li_ro_,_~_r_a_n_sa~5_m_ı_·~~o_n~frank vu~Mfur 1 Bazıyerlerdesularevleriba~ı.Tor-
tirTurkiyeye yapılacak yardımın da- balı da telef on ve elektrikler bozuldu 
ha geniş ve esaslı olabilmesi için 

Bu dütman, bir zelzele şeklinde 
gelince ona kartı hareketı~miz de aç
tığı rahneleri kapatmak, ezip hırpa
ladığı kardetlerin maddi ve manevi 
varlıklaııımı korumak, ıstırabı azal· 
tıp dindirmek ve bu hadiseye göre, 
muhtelif tekilde tedbirler almak o
labilir .• 

Çünkü, zelzele ,:Je başka tekilde 
boy ölçüıemeyiz. En alç'llk, e:ı sinsi 

-Devamı 4 üncü aahifede -

Felaketzedeler 
Menfaatine 

Anadolu 
kupası 

Altag-Altınordu 
karşılaşacaklar 

bir dütmanın maksadını bakı,ların- 1zmirin bu tarihi \'e kuvvetli iki 
da veya tebeııümlen'nde sezebilmek, takımına hasılatı felaketzede kar -
belki iktidarımız dahilindedir. Fa- <!eşlere gönderilmek üzere bir maç 
kat zelzeleye karşı derin bir aczi- teklif ettik. derhal kabul .ettiler. 
miz vardır. Bütün insanlık ve her yer, Jhıttfi, bunu alaka ile karşılıyarak 
zelzeleye karıı ayni vuıiyettedir. o güıı. en kuvvetli, milli takımda yer 
Bize düten; o, yapacağını yapmak al n oyuncuları ile oynamağı karar-
iater veya yapmıt bulunurken, tıpkı la;;;tırdılar. Biz de bir kupa koyduk. 
ailihh dütman kuvvetlerinin aaldır· Fransız ~arlamento binası Oyuncular arasında Vahap, Said , 
maaına kartı gösterdiğimiz enerjik Londra •. ~O (lbdyo) - Parı:stl'n İngiliz kuwetlcri kumanclanı general Adil, Hamdi, Öme1· \'e daha birçok 
mukabele ve mukavemeti hazırfayıp haber :erılıyor: . .. ~ Yil!'>on, Anadolu felfıketzedeleri için tnmnmış o)·ııncular da bulun&caklar 
harekete cetirmektı:r. Bunun da adı Parl~1:11e;1 tonuıı ?.ugi~.11 ogleılcn yirmi büyük ordu çadırı göndermi!;- dır. :\[aç ırnz.ırte~i güııii (Yarın) sa. 
«Yurd mUdafaaıı» dır. Çünkü bir son~akı ıç.tımaında ~oz 'oyleyen baş: ti.r .. Ayrıca )lısırdaki ingiliz askerle- at 2.5 dedir. İki kulübü bu hayırlı 
Türk vatanda,ının canı, bizim aözü· vekıl Edva;· D~ladıye, Anadohıcla~ı rı.n!n aralarında topladıkları yüz in- ü 1gebbiise knr .• ı gö terclikleri alaka 
müzde nihayetsiz bir kıymettir. Bi- ~el:eıe fel:!k,:t~nden Fr~nsaııın du)- ~lira ı da Kızılaya gönderilmiş- dolay·. b le takdir ederiz. 

Maarif Vekili 
rimiz hepim'ziz. Biz, tek bir vatan- augu tee":5lli'U ı;rnh etm ış \'e do!:'tlll -
datta' bile, bir istikbal, bir ümid, bir ğun ~i.i~ük ~i~ nişaıw~i. olarak Frnn
vaid bekliyen ve arayan ın:Hetiz. sa hukumetının be~ mılyo~1 ~raı:kl!k 
Yurd müdafaasında aaalet iae, en yardım~a lıu~undugı.ınu bıld~rmıştır. 
iler·ye, en ön sipere atılmakta göa- Ba~· !laladıye: ~Brıt~n.}:a . ı.mp.ara
terilecek müaabaka ve gayrettir. Ru. torlugun.ı:~ ?a .. (2i>) .bı!1 ıııgılız lırası 
ıa, bugünkü şartlar içinde «Hamiyet göndeı·dıgıı.ıı ..:oylemıstır. . 

' "Üıabakasrn da diyeh"Iiriz. L cL.dra, JO (Radyo) - ?.Iısırdakı ş h • • d k• k k b • • 
~· .... ~vr yurd sahibi olmak. kolay mı- e rımız e 1 tet i atını itırmış ve 

.\\'tı. Bu aaadete mukabil, hf'r va. h A k 
t~ .. ~··· bir takım fe~akarlıklar, va- M·ııIAı p·ıvan cro bu saba n araya hareket etmı· ştı·r sıfeler deruhte f'tm"Jre mecburdur. F. 
~ istiklal. müca~.ele~~~~e, .. h~ topra- Bu gece 20 d€ çekilecek 
ga kaç bınler gomdu~umuzu hatır· T T k "/ h f • d /d "' •• l d" 
lıyahm. Bugün de taJ·iatin bir taar· Milli piyango bu akşam saat 20 ile Ve l sega a ın en memnun O ugunu sog e l 
ruzuna u~rarnı, ve kurbanlar vermi- 21 arasınd j..,<-anbulda Asrı sinema- ~ehrimizde lıulunan )faal'if Veki. 
şizdir. Biz, onun da tP~irlf'rİni yf'n· da çe.kilect .. tı" Ankara radyo u, is- li D. Ha,an Ali YiıcE>I, mm muhtelif 
mek ku~r,.t ve nrPn•ih;n; k .. n,Ji milli tanbulclan naklen ıwsriyat yapacnk, lniltiir müf'-:"csPleı"ııi tı>~ti., et'lli~, ak 

-Devamı 4 üncü aahifede - numaraları bildirecektir. şnm üzeri Halkevi salonunda li e , 

oıtn ve ilk okullar miidiir. baş munl
Ji.'11 Ye munllimleri,·le ha bıhnlde bu
lm nı ustur. 
-Devamı 4 üncü sahifede -

Zelzele karşısında 1 
lzmir halkı ----

Komite toplandı. Verin 
• kardeşler, verin! ,,ır 

Enküçük bir yardım, f elô.k~l- Aı 
nünde büyük bir kıymet ~~~u:~::t 

fıııdan 

., 



·" ~anunevvel 1939 PAZAR 



POL111KAI 
ı araflığın iflası 

Avr harbin:n aldığı cereyan bita 
raflı r iyasetin in iflasını ilan etmiş
i ir. Hnrp başlamazdan ev-vel, mih • 
ver d vletlerinin küçük devle tlere 
tell<in ttiklerı! politika, bitaraflık • 

RUS • Bı 1 Finlandiya 
Acele tayyare ve motö 

istiyor 
lnıo nı uhafaza etmeleri noktaıında 

toplanmıştı. Bitaraflıktan anlaşıla · F e 1 L e d M k 
cak o n manada devletler hukuku- ın er en .. ngra 
~~nmt;r~ri~tt~~ivr:~~r!!~ hı:.~rni~a!~n: ' • - ormans 
rafını iltizam etmemek değil , ıiyaai 

yalnızl k içinde yaşamaktı. Alman- d • 1 b d... 1 
yanın ve i talyanın küçük devletler· emıryo unu oz u ar 
~=~iı~ ~~j~:~r~:::.'!te~~:~e~~~':n~e: 
mele i ve t ecavüzü önlemek için ken-
di ar rmda da bloklar kurmaları 
idi. di anlaşılıyor ki, böyle bir Sovyetler, Kafkasya ile Siberyadan 
po ilJ , küçük devle tle ri birer birer 

celhettik
geçtiler dii~::;:vs:r;~~~i~~or~~kuki /eri kuvvetlerle umumi taarruza 

bitııraflıktan ziyad~ siyasi R ' • 1 ) • 
1 k ·f d d b 1 . ._.k ıga , .rn (RıH yo - l• ,n kıta lan 

yan ı a e e en u po hı anın c;: t · 1 k'l 1 · 
k b 1 k 1 d d l B

.t .... ovy e araz sınl e ı om tl't.: erce ıçe-
ur u11 oma yo un a ır a r. ı a • · ,· k ~ı k l · 1 
fi k ı . "k h ti' .. rı gı rere · .. t orma n-,· ıtemır~ o unu 

ra ı o ıh asının a rare ı murev- b 1 · 1 . ı · . I ' · • 1 F' IA d" - er Pa\a etmış eruıı ... en ngı-:ıddaıı 
vıcıtc vn ın anı ıya t~arrtul z~ !1gtra. yiyecek gelmediğinden }1ormansk -
mış ır. e evve ce vazıye eıı nı aı • · k' • k t 1 . · . · ı d'. 

"h d"kl · 'h ti b t iııvec u n . :Sovyet ı a a ı ı ıs~ an etmı er ı 
rı ~ .. e 1 er~- cı .e e ~· a • :-:on et ler K1tfka~\ a \, UC'l'\'adaı! 
olm zeıe, dıger ıskan dınavya d ev miı te~rndh en takvi; e kı•·ı·ıtı ~dbet-
l~tler1 de ayni akıbete u~ram~k te~- ~ıektedi l'l~ r. ... ' 
hke maru~durlar: ~~hak~~~ 11• Heıs:nki, SO (Rach·o) - Kanada-

1 rşılaşb:"'I t~~l ıkeyı ~~ruyor. dan i lk gci ıı üllLi knfiİe i gelmiştir. 1 -
. t bu tehlı~eyı onle~~k .ıçın !.ed- \'e~ t e Fin laııcliya için toplanan iane 

b.~ ak _vazıyette negıld~r. (\ın . [l nıilyoıı 800 biıı kronu bulmuştur. 
k .. f. e ugramıştır. lsve~ ır,ı r; bu •

1 

Loııdrn. ;rn < Raılvu) _ Hel~iııki-
~u k rtla altında takıp edılecek detı gelen haberler~ göre ::;0 , yetıe" 
uç >0 ~dı~: . Fi n l aııdiyuııı ıı :;arkında tamamen 
.. 1 Fınl~ndı~~ya ~ardı~ etmek k an-:ık \'aziye+te çekilmektedirler. 
ıçı h .be g~rebılır. Boyle bır .hare· ı Kızakl arl a faulb·ete ge<,:en I'm nrnf
ket, • phesız, Alm~nyayı . ıaveçe r ezeleri R u ları~ iaşe kollarına bns-
kar ~ r~~z8:. geçmege tahıı k ~de· kın \'ermekteclirler . 
cekt~r Ç~ın~ Almanyanın _ın:eç Londra, 30 (Radyo) _ M uhtelif 
d~mı 'he ıh tıyacı v~rdır. Gerçı ın- karııak l ard 3 n ~re l e n halı<.>l'ler egöre 
gılt r ':'~ Franıa ısveçe ya~dım~a • ovvetler l\f aıı ıı erhaym mudafaa hat 
bulur ılırl~r. Fakat bu~ ;•veç n tını ' ı;enebaşmdan evvel :- ıkmak için 
harp }ıneııı .oln:ıaaına manı ~ amaz. ç alışmakt ad ırlar. 150 bin ki~ilik 
Ve . c_e~e ıngılt~re ve ran~a, seçme Kafka' kıtaları ct>p heyi tak
ı enJıl ını Rusya .ıl~ de ha~p halı~- viye etmşilerd i r. 
de .b cakları 8 bı, . belkı de 11• Son birkaç gtln içiıııle Finle · Ka
~eçı Almanyanın elıne geçmekten reli berzah ın d a birkaç j i.iz ölü Yer-
kurtaramı_>:ac klardır. mişlerdir. 

:.> - Dııer tarafta~ ~ğt'r lıveç Rusların zayiatı üç bin kadardır. 
Almanyanm tarafını ıltızam edece~ Fin müfrezeleri şimalde Suan Sa-
olursa. topra~larını~ harp aahneaı ]oyda mevzii, mühim muvaffakıyet
clması!1a ınanı ol~bılae de Almanya· ler elde etmişlerdir. 
nın elıne geçmeaınden kurtaramaz. Salladaki Rus k u\'\·et le rinin i!'l,·an 

h:.tlnrına dalaınk öprülcri berhnv11 n K ri mu : hicl. b"r a\' :r· 1de Ru' 
etmekte, bombcılaı patlntnrnkta 'e lhrın olü, ~ nr ılı \ o ıl.tan don • 
Rtı" ordu:sunu ı nn"ğc se\ ketmekte _

1 

n U" olmak zere ~ z bin ki~i . uç -
dır. ~·u7. tank ve 250 ta\\ are kaybı>Uikle-

Homa. :rn (Radyo ) - Rita •·nf lıir rini beJ an E>ylemi tir. 
00 

Fa ları 
Humm;ılı b~r faa iyet iç" de bulun .. 
makta, t uazzam i na a:: vücude 

getirmektedir 
Londra, 30 (Rndyo) - Britanyal cek seneye kndar 1914-18 imalfitı 

levazım nazırı be~ an tta bulunarak, ) ckünumı geçecektir. Haı-lıin bida -
bütün fabtikalaı da mermi imali\tı- ~etinden beri ıngı terede 20 fabrika 
nm iki mi line çıl tığını. geçen l)nrlıP dahn açılmı me' cud 300 fabrikanın 
ııaz ıt ı·an da bir misli olduğunu sö~ - i tihsal kudreti de arttırılmıştır. s·m
lemistir. . . A 1 <liye. ka?~r ~u f bı·~kal~ ·a 2~4 ~i~ -

Top folmblarıııın ımnlatı. gelP - '.\ l ıı rngıhz lıralık sıparış verılm, tır. 
00 

lngiliz o anması 
Alman donanmas ·ıe kzgas kabul 

Va:'lington, 30 (A.A) - Finlfında 
askeri heyeti bir an evvel ta)·_;are, 
motor vesair harp malzemesi teda -
rikı için Amerik. n a keri bürolarını 
tazJ ike devam etmekte i ede Vaş·ng 
ton, Londra, Pari , \ e diğ(!r memle -
ketlerden Yerilen sipar· leri hazırla
n akla meşgul olan Amerikan fabri
kaları ·mdiye kadaı· Finlfindiyaya 
ancak 45 tnJ yare verebilmişlerd ·r. 

- =*=-
lrlandada 

Silalı hzrszzlzğı 
Londra, 30 (R, dyo) - 1r anda 

bet \ekili Do \' aleı cuıııı pnrlfın ııto
.ru fevkalade içtimaa çağırması. an
trepolardan çalırıaıı ,ilahlar nıunaı;:e. 
beti.} le mühim kararlar alması muh
temeldir ...... iliih hır,.ızlan hava kuv
\'etleri ve d"ğer kıtalar tarafından 
takip edilmektedir. Müzaged 

I Sl•!Ull---

Rusla ' 
N akligata 1nani mi 

oluyor? 
Bük . 30 <Rad) o) - Tuna mm-

taka ... ıı da soğuklar ·e fırtına hüküm 
sürtiyor. Butı n Alman, Rumen ve 
:\!acar ıombrkörlerj limanlarda bağ. 

Luhey, 30 (R 
menk , dalarınd 
diklerinden alak 
!eri bulunmaktad 
deki Alman tran a 
sebeplerden dola) ı 
karılacaktır. 

lıdır. '111 t • J J 
Romnnyndan Almanyaya tren sev ıv.ıon evzueoua 

kiyatı da durmuş gibidir. E a~en icbar edı 
Ruı;:lar Romanyadan Almanyayn gün 
ele üç katardan fazla geçmesine mü
"'aade vermemektedirler. 

---oo* oo--

Felemenk 
Hazzrlık yapıyor 

l\Iontevideo, 30 (Rn 
guvay hükumeti, Yon G 
vazörü hfıdi ... e inde hab 
limandan çıkmıs '\e mu 
rar dônmuş ol,ın Taku 
Alman nakliye gemisi k 
muhtıra 'ermiş 'e 24 
limanı terketmesini bildi 

Ya~i A~nıanya harp ile . elde edece~i ettikleri b ild irilmektedir. · 
netıceyı bu defa harpıız elde etmıı Rus tayya re ler j yan lıslıkl a ken di 
olııcalttır, • • • askerl eri üzerine bom balar atmış-

Lah y, 30 (Radyo) - Felemenk 
hükumeti, 18-60 yaş arasındaki bü. 
Hin vatandaşların lüzumunda askere 
nhnacakları hakkında bir emirname 
ıı e~retmiı:;tir. 

etmı·yecek derecede kuvveti •dz•r Hollafüıa hududunda tahsid edil-i ıniı:; olaıı Alman kıtalan elan yerle. 

1 O ıd a 30 (R d ) D 1. T ı ı · · h 1. d .k. t r"ni muhafaza etmektf'dirler. 

lsviçre 
Nazilerin gaz e 

kapattı 
3 - Bu , artlar altında ıaveç ıçın ]ardır 

t~kip edilecek yea.a~e yol,. Finlan Heİsi nki , 30 (A.A ) _ Yüksek ku 
dıyan.ı~ ınukamev-etı nı takvıye et· manda heyetin 'n bildirdiğine göre, 
m k ıç n e lden aelen yardımı yap- Ruslar Hatj a Lahtenjaervi ve Sun -
~~ki beraber , . b~ Y.~~~ımı, har~ 'ilP civarından Ka relie berı11hında 
ı tır ke kadar ı lerı goturmemektır. b·ı lunan Finlanda hatların 11 ven'deıı 
Eıaı n !•veçin. de bu.ırün .Y-:Ptıiı t~arruz etmişler:rn de gPri ı;i.i kiir • 

, ı r , a yo - ev ı e - yanın ısc ın a a ın e ı ı ayynre 
graf gazetesi, ingiliz ve Alman denız gemi i bulunmalctadır. Bir seneden * 
kuvvetleri arasında bir mukayese evveı taman ıanarr.yacakt1r. Bitler ve kuman .. 

Bern, 30 (Rnd) o) - Nazı 
('fkarı Nöyi Bayle Zaytung ile ko 
n rt organı Fra~· Ha~ t gazeteleri h 
kfımetçe kapnl Imıştır. N.eşred!len 
tebliğde bu iki gazetenin lsviçrenın 
ı"tiklill ve bitraflığını tehlikeye koy. 
duğu, nazi gazetesin ·n Alman para. 
siyle basıldığı bildirilmiştir. 

yapmakta ve rakamlarla farkı gö - Britanyanm faal"yette 68 kruvazö 
termekteclir. rii. i <:a halinde 25 kruvazörü, Al - d ) • 

B~·itanya .hiiJ.n1metinin fnaliyctte manların da faaliyette altı kruvazö- an arJIJıTI mesa jl 
~~nd~n ıbarettı~. Gerçı b!", ııtıkbal tülmüşlerd ir. 
ıçm sveç.e em.nı~et. ve_r~1f ~lm1;1 • Rus tank l arından besi tahriıı \'e i-

14. ın.;ıa halınde 9 saffı harp gemi;ıi rü vardır. 7 kruvaziir inRa edilmek. 
Yardır. Almanyanın ise4 "affı harp tedir. 

Y?r. 1 veç cmnıyeıtnı hadııelerın ı~- ki i z a ptedilm i stiı·. 
h şafın bırakmış oluyor. Fak~t ış- Rusl arın Keljaya yantıklnrı yl'ni 
~ : bu d.erece karıştıktan ~onra 11veç •11 r taa rruz da pibklirtül.ııustür. Iü•J. 
ıçın t kıp edecek başka bır yol yok- jn m uh arebesind e Ru ·Lu ııı zadatı 
tur. _ . . &00 kişid ir. Finler b u mıııt kalla b; , 

ge-.ni i vardır ve 4 gemi ele iıısa ha- İngiliz imparatorluğunun 180 muh 
!indedir. ribııw nuıkahıl d(' Alnıanvanrn sarle-

Britanyanın hizmette fı. in '\ halin ce 22 muhribi L uluıımaktadır. 
ele G tnyyarc gcm"si vanlır. Almnn-

Mucadele bu çıgıra gı~dık~en ıo~- r.ı iktar harp malzPme i :gtiııaın et
ra A nnyanıı_ı Rusy~ ıl~ ıakandı- PliFlerdir . 
n vy da. dah~l ~l~ugu .. dığe~ .me~- Ruslar ayni zamanda Lacloganın 
l~ler u erınde ı h~ılafa d~'!şe~egıne ıh- ::imali şa rkı:-iıı d e Ruoko.iM'l'\'J j,ti • 
lımal v rmek do&'ru ~egıldı~. R.u•y.a - ka metinde de t aarruza g.• ı·mif·der-.e 
n .n. ve Almany~':1ın ıdeoloJılerı bır· ne Finler in müdafaası 1(auw•rnda 
bırın uymıyabı\ r . S~nra ~~nfaat- durmak mecbur iyetinde kalnııslarnı '. 
l rı arasında tezat bulunabılır. Fa. 27 il kkanuıı<la Snıkijaen· i mınta-
1 t mü~a~e~e öyle ~ir ıaf~ay~ ~ir • ":ı~ında cereyan e.cl eıı mu!'ı.-ıcı 'becı e 
r A ı, ıkı devlet, ı deoloJılerını ar- iki Rus t aburu bozgunn nğranıı ·tıı· 

Daladiyenio nu ku 
lngiliz-Fransız ittifakı, her za

mandan daha ziyade k uvvetlidir 
ka pi na a tmak ve menfaat tezatla- D{işman sahada :rno ölü bP·ak ım~ _ Paı·is, :10 ( A.A.) - Ayan mecli ı 
rını ara~tırmam-:kla .bazı feyler e

1
1- tı ı". F inler 0 11 hafif top "~ b;r miktar inde bir nutuk ı:;öyliyen başveki 

de ed bılece~lerıne _ınanıyorlar. : a- ;nrkincli tü enk ele g çi.·mi"1erdiı-. Daladiye; Fran,..ız milletinin iki se 
ponya da dahıl oldugu halde otorıtf'r Kuhmo mıııtakasınd a Fin 'c l' bir nedeııberi Avrupayı korku içinde ~a 
rejimler, demok~aıİ(erİn rmpar~tor • t:- nk, b'r tank topu iğtbam VC lıir j şata ıı kuvvet metoduna \'C yağma ~j 
l~klar~nı y~kma~a karar vermı,Ier. ;' 8 P kolun u imha et mislcr dir. yasetine kat' i :surette nihayet ver. 
dır. Bırleştıklerı nokta budur. Bun.~ Suomu ah'in'n şimalinde V"hia mek hususuııdaki azminj teyid etıııİ" 

ıı daha mükemmeldir. Fransa. mü:::
>ct maddi garantiler almadıkçn si
ahı elinden bırakmıyacaktır. Yeni 
\ rupanın harpten ('\ velki Avrııpn
Jan daha iyi bir şekilrle tanzim edil
nis olma:sı lazımdır. Avrupanııı muh
elif devletleri ara..,ın<la ıniibaıl lt:>le
i arttırmak ve federntü bağları ko-Y~P._ıktan .•0 ?ra .n.e olacak? Öyl.~ ~o- j:ıervi gölii nün e1rafıııda mnhnrelıc tir. 

ru.'?uyor kı §ım~ılık bunu pek duşun- d,,vam etmektedir. Fin ler. Diismnnın Basvekli demisiir ki: layla tırmıık icap eder.~ 
nuyorlar, otorıter devle tlere karşı !ı:t.!1e kolların ı imha, bir tankım tah _ «Fransa kendi meYcudiyeti i~in 
demokrat devletlerin mukavemeti riı ı ve ~ tank ile 2 topunu iğtinam carpışıyor. Zafere erişmek için nıo -

Ayan mec!i-:i lrn \'ekilin beyanatı
nı hararetle alkışladıktan ~on~a 940 
mali .;;ene:-i için hiikGmetin igtediği 
askeri tnh:-i atı ittifakla kabul et
miştir. 

arttıkça, bundan sonra ne olacağı t•t mi ]erd ir . elem harbin e a lı unsuru olan miha-
··ıAh - a daha zı· d k ı A h ııiki in aatı azami derecede ı' 11kicıaf mu n .. ıı, ya e ar a p a - 1\Te taptan istifade ecleıı Sovvci . . .. 

na ç lcilmekte ve bu1ıünkü beynol tan•areleri gece Karelie benrnhı;1111 ettn·ecPktır. fn~ılız - Fraıı ız ittifa: 
mi}c>l ııizamı yık.mak dütünceıi ön l\iin.al \'e garp mıntnkalariyl e mPr _ kı her zamankınden daha ku\'\·etlı 

plana geçmektedı~ kezde ik i Fin !'lehrini honıbardıman (~~~---------~----------~~·•~~•] 
A . Ş. ESMER etmişlerd ir. İn anca zayiat yoktur. H .A d. 1 eı· ıg ,· ıer 

. Rom~.:~? (Radyo) - ~tefanj n- a ıse er • • • Vek•J• J:ın"ı bıldırıyor: 
arıcıye ı ) Finler. Leningrad - l\hrma• sk ne- --,~-·------------m!--ıliİı•-----

D osf Elen milletini ~~~~~~~~~ı r~ahrip etnıeğe mtırnffak Cenup kutbuna yeni bir seyahat 
tebrik etti Ru lar. um umi taarrıız içi 1 hazır- Amerikal ı lar, kutup laı d a yeni bir seya ha t hazırlamaktadırlar. ilk • 

'tınıyorlar. kutup seyaha tini Jarneıık:ık yapmı~tır. 1840--43 de Jameıı Ro11 kutba • 
. . . k .. S ~ . Roma. BO ( Radyo) - St efani a- daha ziyadı • aokuldu ve Cenubi Viktoriayı keııfetti. Buraya kap ta n • 

\ekıl 1 Şu ru aracoglu. Atına ja 11 ..,ı bilrlirh·or . s d · ""' 
A k h b' d •• · · · cottun a ıki seferi ,·ardır. K:ıptnn ııon seferinde tam kutu p noktası . 

m n a. ra . mu a ıri e tı e • l 50 Ru otokarı. kar .·ı 11rnıl:l knl - ı · · 
Y 11 t lh 1 na ge ınce, Norveçli Aımındsen'in 1-:endiıinden evvel buraya ayak ba-

• t~nan mı e ı_ne yı .a~ısı~ı te. >· m11ı ve içinde bulunan .nı:;kerler don- k N 
rı.k ş , doo:;t ve kaı-_deş ı.kı. ın ı llctm. mııc.:hı r. Rusla ı·, <l e\•am ntln11 "ı'clc1 etli ıara orveç bayrağını r.«"ktiğini gördü ve dönüşünde arkadaşları ile 

- b - ~ ._. " be raber kar fırtınasında ö ldü. 
ma ve kadar oldu gu gı ı buı:ıd an ;~o!ruktan bazı nokhlar <l.n mevzileri- d 
~ıır da. elele verer~ek su lh ve ı1nsa-

111 
bırakıp karıyorlar. Amun ıen Si?1ali garbi geçidi:n j ilk geçen adamdır. (Cenup k utbu-

mye 0hız,mı;t etmeg e çalışacak arı- FinJandiyanın şimal ('f'nh ... j ku _ na varış ı, 16 K anunevvel 1911 ) . Da ha sonra kutuplara hava yolu ile 
nı b. d rmıştır. ·,nQndanı general Val eııyo~. o" 1;·1n1 kı- gidilmek tecrübeleri yapılmııtır. Cen up kutbunda da uçu ı ilk yapan 

" - Amerikalı Byrd' d ir . Kevıdiıine bilahare amirallık rütbeıi verilmiştir. 
"\ tal arı teşkil etmiştir. B u k• ta lar, Ruc: Bu zat evveli. Roo~ denİ7inde k ar 1t r gi kurmuş ve oradan 29 ikinci 

1 B 1 1 1 
teırinde cenup kutbuna ucmuıtur. Tayyare gidip gelme 1600 mil üze-a 0 ar Veri mi• rinden 19 saat uçmuştur. Kanrf(ah•nın ismi (Küçük Am~rika) jd i. Bu. 

, 
1 TEBLiGLER 

Faris, 30 (Radyo) - Fransız ka. rada zamanın her türlü t erRkkiled ve vasıtaları vardı . Kışın 4 a y ıü -
rarg hının sabah resmi tebliği: ' ce k tir ren uzun kutup gecelerinde, ıen·nhlar karargihlarındn, okumakla , 

H' kilm sUrmekte olan şiddetli so- ye anllltmakla , oyunlar ve neseli vas1talarla ve.kit ~t'çirirlerdi. Asıl ismi 
ağmen Sar ve l\lozel arasın<i• Ankara, 30 (Hu~usi) - 1 tanl>ul Richard - Evelyn Byrd ohm bu 7at. ilim volundaki her tehlik"' teşeb • 

arakollar faaliyette bulunmus- ve Ankara yılbaşı eğl enct>leri :v::ıpı l - büıüne ce~aretl~ Atılırd ı. Mesleki dcnizcilik•i. Sonra tayyareciliğe he

idi tayyare faaliyeti, hiçbir 
maya miincer olmamıştır. 

. 30 (.Radyo) - Fran ... ız ka~ 
mm ak am resmi tebliği : 
imin ileri karakollar faaliyet( 

dil ~çmiştir. ~ 

mıyacakttr. Bütün eğlence yerleri veı e tti. Makıadı hava vollarını 'hulm~ktı. ilk Amer'ka • Fransa uçu
proırramların ı d e4-iştirmişlerdir. ıuna o tt'şebbüa ~tmiıı, fııkat işe ..-}verişli tavyare bulamamıştı. Sonra 

bir hey'e tle t imal kutbuna gitti. K"•zl\ 1im11I kutbuna da meııhur Amun
clıen'i a tla tarak ilk ılefa n uçtu. Cc,,un kutbun" 1 q2R Pnt'11°nin 1 O Tet· 
rinf'VVP.J"nde sek~en kiş i ile .,.:u:. f1o KAn"rıf'VVf"ld .. Rrl•rın kovu a var -
dı, karargah•nı k urdu. Kısı J!eri~di. 1929 seneıinin 28 Teşrinevvelinde 
4 arkadatı ile kutba ıcup döndü, 

. .. 
Karşıyaka kulilbüniin, her "f'ne 

\'erditi yılbaşı balosu. zelzele fe n
keti münasebetiyle bu sene ver i!mi
yecektir, 

Berin, 30 (Radyo) - Hitler, yıl
başı müna betiyle Alman ordu"'nna 
bir me aj 'ermiş ve 1 939 ene.::inin. 
biiyük Alrnan) anın ne ynpılec<'ğini 
i pat ettiğinı, Almanyamıı hm ati_, le 
ahkadar olan harl.ıiıı. zaferle teh İci 
.için Alman ordu unun vaz"fe ini ya
pacagından ümıdvnr olduğunu bi dir 
rniştir. 

11 ava nazırı Göring, ordu lıa ku
maııdnnı dun Broçic e donanma 
kumandanı amiral Hed rdo birer me 
aj \ ermi ler rdu 'e ham kun ('t~ 
leri~ le donanmanın 'azifesini 'a. 
pncağrndan emin bulundukln;·mı 
kayde~ lPmi tiı. 

I'ro ·ıgandrı nazırı Göbel., d , ya
rın Alman halkına hitaben bir mc 
... aj vere~ektir. ___ * __ _ 
Mühimmat 
Nazırları 
Arasında iş birliği 

Londra, 30 (Radyo) - Fransa VC' 

İngiltere mühimmat nazırlıkları ara
ı-ındn :-ııkı i birlıği yapılmıştır. İki ne
zaret. hu u i bir tel fon hattiJ le 
Londra ,.e Pari e bağlanmıştır. Fraıı 
ı:ız mühimmat nezaret· erkanı ya
kında Londraya geleceklerdir . 

---o o* o o 

Danimarkalılar 
Finlandigaya gardım 

ediyorlar 
Kopcııhag, 30 (Rach o) - Dani. 

marka ahali i, Finlandiyaya ~· -dım 
için 18 mıl) on frank, 42 vagon P.rza < 
ve pek çok esya iane vermiştir. Bazı 
kim ·eler, pardesülerini '\ e ka<l nlar 
mantoların çıkarıp 'ermi lerdir. 

---*---
Yalandır 

Londra, 30 (Radyo) - Alman 
t:ış~·arelerinin , dun İngil'z sahilleri
ne fl'eldikleri h kkında A ıman resmi 
tebliğ'in'n verdig haber yalandır. 

Gestapo 
Kaçak Alman Kapita
listlerini takip·edigor 
Zurih, 30 (Radyo) - Almanya -

clnn firar eden nazi k.tp tali tlerin • 
d n Fr ç Kitin te\ kif iç'n Gestapo 
l,ır mlizekkere ke mi t"r. Muma!ley
ııin 1 \ icreden Portekize kaçtığı söy
lenmektedir. 

run 
Sefirlerle G. Gamleni 

kabul etti 

- =·*·=-
Alman vapuru 

edildi 
Loııdra, 30 (Radyo) - Al 

ya maden ve kah\ e göturmekt 
8500 tonluk B he Blanka 
gemi i cenubı Amerik. hıl 
·ngiliz geınıleri t, rafından 
mi tır. 

Rus-Bulgar 
Dern, 30 (R d o) - Bu garı :rl 

~ v\·.etler ara ındak muzakeerler 
'" Jııız "kf adi ınahh tte derild"r . 
SO\ yet Rucı anın metal batını da ar
z mek iızeı·e hazırlandığı ileri cı(\r ı-

ı~ or. 

Hol"funda 
0

~;g 'eti Lon- Japon tayyaresi 
d "d" Tok\O, 30 (Radyo) - Buradan 

raya gı ıyor AvTupa) hareket eden Banao adın 
Londra 30 (Radvo) - Holl nda dnki t v' are, Hindi tanın Kara 

il• ingilte'ıe ar ınd. akd' mukarıer ehrine m '\a 1 t etmi tir. Tayva 
tic, rl't mu, hedPcıi · in müzakerelere yolun d ' n 1 Mı ıra. Rı do , d 
ba l. m·ık t ı · -:. k da b'r Hollan- n , A n l Roma} a ugra} ac 

1 da he:) ti bura ·a g cektir, tı ·• 



~-;;--Aı,: Son felaket Maarif V k · ı · Erzurumdan 2 
Pınarı ~ o;nt~:~ d karSJSJnda -Battarafı linci aahifede- Iıırak kabil~abiln~şti~ Evl5.d 1 arı - inci gardım freni 
t 1~6 " ~dU ,, .. ~,· U _ Baıtarafı 1 inci aahifede _ Vekil, öğleden evvel Kızıl~ullu mızın çalışma hususunda zekalarının h k f ff • 
e I ır - .f..>.ı·' I ' işJeklig",ı' ve ''ÜrekJerinin memleket are e e l l - • t b' h ı t' ı'zı'n ·ç·nde bol köy öğretmen okulund~n hareJ:Ptıe , 

' •an .. ~ er ıye ve ru asa e ım 1 f k · d 'Jk d · ·· t " sevgisiyle dolduğu bakımından ne ı ~,. i! bol tafıyoruz. Bu. milletin vicdanında- r~ a atın '; 1 te rı~at amum nPl ... c U- - Baıtarftfı 1 ine sahifeôe --'~ .rn~· ' ~ " k' h . tt k' ıu"phelenme- ru B. lsmaıl Hakkı Tonguç, Vekalet kadar üstün va'1flara sahip olduğu-
1 r ka·za 1· ~ k d b ·ı ı auaaıye en ımae h • k ı "d" .. ..f tt' 1 nu görmüş bulunuyorum. En uznk felaket mıntakn>rna har~ht etmiş-ıl •".ı ar 0 51 e i• yeltenemez. Ancak, en ön siper- . UŞU~l a em mu u.ru .ve mu~ .1 ~ .er A k k" ı ler, vazife aln1ı:;;iard r 

1 rıv de b r :ı-.:& .., lerin zengin, varlıklı vatandaşların oldugu halde kız lı~sıne. gelmıştır. vilayetlerimizde bile o ul ıtap arı Ankara, 30 (il rn. ")-Parti gnı-
1< ~r -· j ' ur - ~ kah· k } d yerleri olduğunu işaret etmek de isa. ~:ıat ~l,30 r.a.ddel_erı_nde Jıseye. gıren tamamdır. Yeni vakit rejim; ve mü - lııınun dünkü ictimaı da, m€buslar ı -tlfl fi ih ve Junr. ı bir ' 1 ua 3 a 0 ) betli olur. Bu memlekette, bu topra- Maar~f Vekılı, mudur B. Halıd ve zakere me.-aisi arızasız tatbik olun- ilk vardım olarak yüzer J,ra vermi"-
. l J muavınler tarafından karşılanmı~ , maktadır. Dikkatimi celbeden bu ı·e , ,-

~ VU k UI l •ş:~t~;k V 111;~,e ~ ~~ftt;~;~ :~~au~~: sene portakal !:~ ~:r:~~~e;~rib~e y,:;r:~leçıı~c~=l:;~: ~ 0~~~~~1~,~~;~~r~ ~~~~?ş,o~~ı~~ı'::i ,\;;,~ ~~~d~~~e~l~~k~çi~e~~~~~rienJ:al~~~ ~~ leı;:~kara, 30 (Hu•·ı il -- Fel.lket -
T 1 s ter·• ~ ı .'zin mahsulü gerek kalit~ ve_f!'e~ekse qe- v?tler yapmıf, mal, mulk, P.ara ıahı: l.ım ş ve talebeye, sualler sorn;u~tur. <len tedbirler alınmıştır. Geri kalan- ııeclelere yardım olm1k üzere 10 mil 

., ;;,- ru •ır l k' l Kuşad GBnlü re'ıet itibariyle çok verımlı olmuş - bı olmuş her vatanda,, felaket aah V k'l r· 'k f 1 f d l ; d ta !arı An karaya avdetinde tetkik olu- )'r·n Ley kıymeı;nd~ kert tc. Yuna. 
ro •irl e ı k , • t h . . ,. b' d h f 1 dolu e ı' ız. ' ese e ers er.n e . . t b' Ti! k ı· 1 . d 

' ' . • mani'ınt,ı ·a i duy"'- tur. Rekolt~ 6 miJ,·on adet a mın nleamek ek, ve .'.'" ı aba daz al . ]eceye sorduğ!I suallerle onlarm da - nup tamamlanacaktır. .ııs an on ın r ıraoı ·ıym•tın e 
• •ııva "' • ,~ .,. d'J · t' s it hı'·arın genç rnuh - o ara oımaga mec ur ur. zmır,ı . • . . . . kl G d'"' ı d H t ,,

1 
k :n~Izemei sıhhh·e gönd,rmektedir. - ; •k der

11 
.n e e ı mı~ 1

" u an " _ dü . J' . d bT ı·b da ha zıyade umumı bılgıle•·ını yo anıış ez ıgım yer er en a a, yu ·a-
• doğ.ar, 'it ustıı,ı.>n•nd,., tarı B. Dürük portak~ hır~ızl!gının şman .•ua ını e ı ır, aey a ı 'j :ıyni zamanda 24 saatlerinin n"sıl rıda mahsu< zikretmedim. Anavata- Bulgaristan iki m iyon leva gön-
~ n uY"

2 

r Ömş ... nıın Tür~ önüne geçmek üzere ~ok cıdd_ı te~- ze~zel~y~ de .. d 1 • _ "k" e gP.ctiğ' noktası üzerinde durmu•tur. na iltihak etmiş bulunan bu güzel dermişt:r. 
j .dar• ı ,. altı' ', .n - birler almıştır. nt:tLn rrüstahsıl!erı.u zmır e, ebv:etınk agı~ Y.u uln Vekil talebeler için der• eğlene~ ve ve "cvimli vilayetimizin büyük, kii - Amreika kız·!J,,~ından telgrafla 

-, •t.. •• ·ıka 1 . . . t . 't edılm:q omuz verecek ırço zengın sıma ar . • . . ' k b h lk d h ·1 ·1 on bin do1ar gelmı'ştı'r ~ b .. k ıa n ımene, k<'yal•-n. C1 mahsul er, a) rı a~ rı e,pı . . .'' A k b h d al a- ıstirahat ,aatler;nın he•aplı Qlma;;ı, ü ütün a ın a er ve;;ı e • e · 
oıuuA "!Yeni i';lnüş bulur

1 ~ - ve herke;;e birer \'e<>ka verılmış~ır. ta~ı~or~~İ·ı ncj ' . ~ ~- a a 5 eı''ve uövl<"ce evladlarımızın sıhhotli ve gördüğilm canlılık ve uyanıklık biz- Ankara, 30 (Hıı•u<il -- Sıhhiye 
nur ıı j ~ 5 t ti: 1 lafız sa·1•

0
" lu Rahçe sahih: vept k'racılnrı kııodı -~- ca.,1• e;t 1 

• ın,1._:ı;n•rm 1 as•at< Y ner ku.~vetli yetişmeleri me•ele"inr bii - ler için başlı başına bir saadet kay- \'e Dah'liye Vekillerini humil bulu-
• • . . , ma ı k 1 k t k ti eı·n muh•ar'ı a·- mı ·ye perver ıgı, sosya şuur ve e 1 • d'". . .. . • d O d ht l'f b 1 ı '1an tren, Karaiiöle :ıoo kilometre me ıt: sup ka i ır.~ıyor. k• ·a sev P me. "" ' t · .... 1 .• t · b' k'ld faaliye y(Jı,: ehemm ret ver ıgını .\':O<•ermı~. ııagı ır. ra a mu e ı se ep ~ı· 

'''Y aı. iS il ı . E"er na .a, •e•ı'nde.n vesika a'mağa mecbur u - J'~ 1 e mu <>nasıp ır se 1 e - t'. Ttirkçe,·i iyi ög'renmemiş ,·atandas. •<\İede tipiye tutulmuş, yolda kalmı~ ·1 nu ım. g d'"' · · it t · J' d G" "I b ıaha .ı. ' 
etirp n" e 'km ıınıklığona ani ye ıgı tu'musla•·dır. HL111cian r_ll~ka S~ .0 n- e ır;çm~••. azım ır. 0:'u' ~ r ; Talebenin yemek sal~nıınıla bu - yavruları çok kısa zamanda ve bili- tır . 

' 31 Kanunevvel 1939 PAZAR (ANADOL'U) 

.......... 
Le 

. ıı vapra ı ocı;uka ine t~bi tutalı·'Ş. c:;e- hisa nnl'takallor•n•n ra!YhPt ve ıtıha- ~a-rİ;~ır ıkaz y~·;nlm~.ıralbıle ka.ı iıı:ıduklan sırada direktörltik oda- yormuş da unutmuş kadar kolaylık- P.rzincan, ~O (Hıı<us!) -Dördiln
ekilerİe !n Has v"rdifi ıoayr Aehvınd- rını düiüren hilenin de önü alınmış· eg. ırl~mma, agır.ca ışmadar~n,batv "'';ela lise müdiirivle mektebin ihti - la nohanlarını ikmal ederek tahsil- ciı umumi müfettiş ve generalleri ha-

. mP 1 m,,,..,~ ıP'ın. orıranıza·yon a "a e - d • .. .. .. ı · · kt d ı İlk t k ı mil bulunan katar burara gelmi~tir. ı ccphe•j aza -- ı Ö •r!'ıa~ım. .. nda dil tır. ,-;ı;tirı c'IPaİni, "rt" Anado!ud ... •o- .vr.~ları hakkın a gorı:•mu;, soııra erını yapma a ır ar. ' ora o u - Amele ve a•ker enkazı k~ldırrnaö-a ıııınu ,.ordu t \'el' ımaı le•ıınu< ..... • k k 1 •• d . n•r~•uz ue.edıye tarafından lzmırpalasta şe- larında ve lisesinde hemen eksik öğ- ~ 
" . ' .. .. rru ve ara~ ırın e, y•!'ıız, , ..... fl. ' • ·ı . f tt b 1 • t . l k A t k İ k b"•lamı<tır !'"ika ,.,·, .... ,.,..k ver'! 1 ··r ıiunu bulu p ' ~ • " . 1 1 k . bulunan r~flerıne verı en zıya e e u unmu~- re menı o mıyara n a ya n s en ·•· ' · '" • . , ··-c . -·ı -- mu re• • ' .. 'f~ •{ .t ·0-1--rf ')r vn-~ 1

' '?"'' ve ner-sPn t derun ve Hatayın diğer mıntakaları- :nektedir. Erz'ncan hıılkı bugün bi-'Yore f}"tdJ' ··ah C vuauaıyetıı uzere oca- • b'r1,.rce k~r•Pş c·k·reiVi irin daha .ır. . · · · 'Ik raz daha sakindir. Gösteıilen alllka 
.. B[o :ı .,., ed bıçağını · .. k'' ı.ı - k dar ge it Z yafette vah, beledye reı<ı. Ve- nın ı ve orta öğretimi yeni kurul -,., ,.·nd 'r"J. ;inde m peikol< d f . Karacasu, Eozdo"an ve . ~a.7 ill. b-~ 11 '1" ı;:u,....t .' 1: 

0 
U'!'U a n ki'in refakatindeki ?.evat, kültür ve muş his>ini vermiyecek gayretle iş- ve ~·ardımdan memnundurlar 

.. ~.o e a \UT· t' k ko "re'e"ı' nartı mufet- •r ,.,. IVP ,. !V("rn?,. . 1 d' kt" 1 . .. • tt' l ' 1 kt d' o d 1 k d Ankara 30 (IiU'U•.ı) Amerı'ka .,, ... r.· ·:-e müt< -ııtmorf~"· _ paı· · aza n · · · f" ~ ·. f "k • .. .. h ı!se er ıre or erı, muıe ış er uıı - eme e ır. ra a ça ışan ar a aş- • .. ' ... -:-- : 
• <>r'si i k 2-01 :-inden ış ve Tattıgı t:şi ::11aı·din meb"<U' B. R.ıza Levent u~ ~.,., v.. "1 • ~. !~'."""! -~ lunmuşlardır. Samimi hMbı!lallerlc larıma teşekkürü borç bilirim. Anka- nın An~ara b-:;;uk elÇ!>ı, Başvekıl 
1 ) • "d .. B s ı . r·· l J·ıı7Ul"1V1P. 11k ... ~ ... -t ""arr--·•,.,11 .. ı--r·'l .,..., ..... recP21 b l d' . dö il 'Ik . . b ki . Dr Ref·k Sa\·dam .. ti t n'""·orl· 'k' Jı i istik~ara gı ecegın- ile v:ı.1: . a "'' "'. · - '· 'k . ·1 k- 1 • n . .. geçen ziyafetten sonra e e ıYe reı- raya n nce ı ışım üyü erıme · • . a muracaa a, s-

A' • \r ı '. 
1 gavrı ı • alıp savuş- deJilm stir. Ebedi Ş f ,..;z'n hatıra- ~- " ... :-·~n · ·rk~mır '. ";ın !'0~-· si Dr. Behçet Uz, llfoıır f Vekilinı gördilklerimi arzetmek ve bilhassa tarbuldaki Amerikan h:ıstane!'llnin 

,·are. . ı .en kırdıc .. de~lni raftan İncirlio· l:ır•na hilrmeten tazim ,;ikQtu rııpıl- ...... ~·~'·;• l<•rrl~· 1 ~ .. ~ çtımaı 0 
• ,ehri gezmeğe davet etıniş ve Vekil, son günlerde büttin milleti mütees- bnş hekimi Şeper, iki Türk doktoru, 

~ Holl ';'~."ı, eJi nt.ı~ı duy, gönderirken ~ir dıktan sonra bllyi\k!eı·'-'i~o sa.~·ğ· \'e aunh•': r:•~"·1~r·._..:-::: • "v:. mu:: bu daveti kabul etm'ştir. sir eden arzi hadisenir. maarif bakı- muavin \'e hemş rekriyle fel5.ket 
'-•n wır. "dan ıg( ea ılıye gondermıştır. baidılık telg•afları çek im·•, dı.ekler '•ka 1. "''r"' "'"" • . . man" .ı' Vll BB. Ha•an AI, Yilce! ve Dr. Eeh- mın<'an müskillerini tam venmek i- mahalline gitmeğc talip ı·e emırleri-
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aı1932 nar ı ılis memuru bıçağı te~b:t edilmiR ,.e sonr" veni 'da•e _1ıe- ;'ır'':" ,".vrun ."1 ";~( .~·;z; e er.rl O cc. Uz, evvela ktiltiirparka giderek ç;n tedbir almağa çalışm~k olacak- ne amade bulunduğnnu b'ldirmiştir. ıı etir. ız. d,; özl fı edi yakalayıp Ay- vet' seçimi e·i yap' lm,••·r. RMdOfı' 1~ hzmır 
1 

<'. ·.~-·}" 
0
' ~:.;.," ':"& tve • · 01 adaki muhtelif müesseseleri, Ma- tır.> l:la~vekil, <'lçiıı ·n ve Am~rikan hasta-

,,., '·~ İ . ı· 'd • . k 'd h ~:tıe po A ı a. n,,.,, V"'"'\·nr'\ ,tc": • ..,e c" P.maPa . . . ·ı . 1 " k'J 1 1 t k d k ıı•«ı'nı·ıı clo"tan . . h k t' ;;~1 u nJ1iti ncır ıovaya gı en 'lRrti aza ı ııre evP " · ' · · - or f Vekaletınce ınşa ettı~' mış o an , e ı , ze ze e mın a a•ın a i ta - c. ·' • e ve ınsanı are e ıne 
"''"/ ııııltıl"aİ! tüaı urmıımış, Ağrının Rıza "''ti!, Jfat:l Kod'"· M"•'afıı etmek bah"0;~::::-~.~:;;~·0~i;:E ıııi.izeyi ileride inşa edil.ecek ssımii· !ebenin mektep ihtiyacının temini teşekkür etmiş, bugün 300 çadırlı 
J/. {. (i· t 15 rı Kasımı öldüriip Akay. Mu•tafa Er•M'. '1

7
m' Po•tn· lika mUzesinin yerini, hayvanat ve meselesi hakkında da demiştir ki: bır sen·ar hastanenh hnreket ettiğ'-

• i<- ~ ;crf'1;., • .yokunun izin; bul - kal. Halil ll!ete ve Hü 0eyin Tarakçı -= +- - -- nebatat bahçeler n• gö~milş, şehirde - Maarif vekilliği, Erzurum Ji- nL iki gün sonra yüzer:> ataklı iki sey 
·' ,;ıe edi < ıığı Sökekerııeri k,ö - seçilmişlerdir. D ,, V" Z kı• f..., p b r gezinti yaparak kad:fekalesine •.esi olmak il zere yapılmış ve in~a•ı Y~r h'.1•tan~ni:ı daha fi' ak et m•hal-
SoYye-. 1 ı nu yakalamış, Soke d h ~ kadar çıkmıştır. bitmis bina ile talebe vaziyeti mil"<t'd 1 ne jl'.decegını, bunlard'.ln birine Dr. da Rus-' e .. e 1• ı etmiştir. Bozdoğan parti kaza i · •e oC.VP - k J Vek:I, müteakiben Göztepede Cum görül•n Sıvas ve Manbuİ gibi vi'. - Şnpe_r heyetinin nri eccğın 1• bildir-- tine de BB. Nuri Konya, 'hmnn nat, /ki ha.fta.lJQ auar t 

tül edeı. ıgı. , "ı•redd:n Karamendere•. Mehrr.ecl J' - huriyet kız enstitüsüne :ı'tmiştir. Ôğ. yetlerle bu vaziyette bulunan yerle- m ş ır. 
ast içir~- ncı · d ... t Ak (' d çıkacak leden sonra mektep ta"! olduğun- rin okul binalarından derhal istifa· Manisa, 30 (Hususl) -- VR!i B. 

J' . 80 '1 , ceı:aevın ~ ogre r.ıen Öz,oy. Mu•tafa . ar~a~-, 'ev,a · da,., talebe yoktu. Mcktehin muhtel f de Pderek açıkta hiç bir talebe bu- ~a k Türel, mez_uniyet'ni •kmal ede-
., nezdı'.~ e q •r resınde b~r .okuma Korkmnr ve Te,•fık Altan. az.Ilı . L.ondr_a. 30 (A.A.) - S_ta.r ?"az.e!e- teskiliitını tetk:k eden Vekil, mlidllr lunmama<ını temin edecektir.> • 0 .k bugun gelm.ş deri.al yardım ko-hu • K f 1 t r"rti kaza konare8i azalık. larınıt da d 1 t k h ı mıt"•ını t 

1 
t 

1 any. · ·eı' 'aı· unı .. aa ıye ı mun- ~ y ld •ının ıp o_ ma ı mu. arrırı, ıng.ı ız.- ve muallimlerle görlı•.müs. Vasıf Çı- Maarif Vekili. bu sabahkı' tren'e •.• op amış ır .• fomite derhal BR. Hikmet Saii'ıın, $e,·kı 1 ız • k J h kk d f l t 1ı bcr z&' o.ı etmıştır. . . K 1 S_o,·yet mtiz. a ere erı_ a ı.n _a ıngı- nsr bulvarında inşa erl'lmelcte olan Ankaraya hareket edecektir. ~:ı ıye e ıreçnıiş, fe'iikctzedeler i -te b d b k b Hakkı P'rancı, bmail 'li\ner. ema 1 h k t b h t k h ft 
Çini ileı-' _. · un ıın . 

3 
.. a ırın- " R'f t T ız eyaz 1 a ını:ıı n; -~ye 1. 1 • a a- yeni enstitü yerinde de 'etkik'"r yap ---ece**»' ç;n ııar~. esya ve erzak toplamıştır . 

• ti•, .~ ....... kekler. ıkıncı ılk okul- Yakar,_ Halid ~rb;; v~. 1 
a un- ya kadar ııeşredılecegını bılc!ırmek- ıııı•. saat 18 de Ha!kevine g'tri~tir. Ankara, :ıo (Uususi) - Felaket-

~ •r,; .• . 1 "~ için okuma kursları cer. seçılm ~~~rt:· tlen r.'~iır.ı;, heyet- tedir. Halkednde bllttin me.ktepler mü- H • İ J • AJ "k zed 0 lere .)'ardım için ziraat, orman, 
"' talıP,aaliyete geçmiştir. lenne mu\·a a ıy;ı er .ı erı_, Ayni muharrir, Fransa ile ingilte- r!ür ve muallimleri ilk tedriset mil· afJÇ e {) a a baytar enstitül<'ri talebesi derhal fa-

llfı •• - -
00~ r~ni~, Sovyetlerin Baltık devletıe.ri- fettişleri .alonu doldurr.ouşlardı. \'P.- - Baıtarafı 1 "ne; sahifede_ aliyete geçmiş, ilk gün 670 parça 

.. ., b B Ek kt • ' nı hımaye altına almalarını ve Fın· kıl. muallimlere söz ver!!'li•tir. Bazı prens Mehmed Ali hazretlerinin pantalon, Cl'ket. gömlek, battaniye, 2 _:j<i> ı ~ § land.iyay~ i.stila etmelerini kabul et· muall'mler mekteplerd~. 0ı;utulacak riyasetinde (Tiirkiye felaketzedele- ayakka?ı toplanıstır. Bugün kızı!ay ') -,. r u ~ medı.kJ~rınl bu .kitaptan anJaşıJdJğl- gıamer kitabının SÜratlP h,'Z!r\nn • rİne )'ardım) komitesi teşekkül et. merkezın-e 1500 l,"a ') ra Veren genç 
" nı bıldırmektedır. ınnsı, imla meselesi, İzmir muallim- ndş, İngiliz kuvvetleri kumandanı !er, yeııi<len 6~0 -ıarça. csya teslim 1 

- Ödemiş, Bayındır, Torbalı ve Ti- o~- oer:nin geciken maaşları. kahvele.r- general Vilson da bu komitede vazi- etmişlerdir. "Saı tarafı 1 İnci •ahifede - ,. re kazalarından geçen ktiçük l\Iend- A, d • ..] •le cturan tııl_ebeler ve talebeye aıd fe kabul eylemiştir. Enstitiiniiı:ı l!ız tal,bc i. profesör 
7 .<? b•r ev yıl(.ılmış, su baskını t,.h,ı - ·uları çok vilk>elm:•tir. -\: e:J Z•.J ~ ı·ardımcı nesıryat hakk,nda •uqller Londra, 30 (Radyo) - İngiEz ga- ve doçentlerin n7'cler;. f

0
Jukatzede-

kesine maı uz 15 ev boşııltılmı~tır. re;,; • · d' l A .f "Orarak tenvir edilmeler'ni istemiş - zeteleri, Anadolu z~lzelesi hakkında f(•J"e gönderilecek kn1ak, gömlek, lt 
çaı-başı kö~·ünil de su basmış, 2 ev ıvıanısa ovası a su ar Fırtınalar var na1 ar- ;erdir. neşriyata devam etmekte, bu haber- ~an;aşırı _hazır ·ma<tartır ar. 

vıkılmıştır. Tehlikede k:rlan evler altın Ja f [ a· Vek:J, bir bııeuk ~aatten fazla bu !ere birinci sahifelerinde yer veı-mel<.- ~ay•erı. 3o (~i~ u ı) - Karserl, 
0

bo•altılmıştır. Halk, gece köylerin- U• a ge me l ' d. l G felakc zcdder ıçın ı k hnml d 
' mevzular üzer:nde izahat vern:iş, son le 'r er azeteler iklimin nı;; "'ıcle ' · e a den dag-1ara ve vükseklerdeki ev- .'an'oadan dün alın~n haberler ' Dı'ı'n ~·rero·ı'nden lı'manımıza ""1- . ı"-- d. d ' k ~· . 14700 lirn top!En stır t'ç bı'n lira 

' • " " "' tetkik seyahatinde gördüklerir.den sız ıgın en var ımın ço güç oı.ı~a. . · 
!ere çekilmiştir. Gediz ııehr:yle tabiler nin taşarak me~i beklenen Anafarta vapuru, geç bahsetmiş ve bazı mevz<Jhr üzcr·nde ğını tebarÜz. ettirmekte Türk ~·iikı1· hez fahrıkını mem•ı• ve i~çileri; 

Yağınur esnasında Torbalıya yıl - bütün ovıırı suların örttiiiiü ve köy - vakte kadar gelmemiştir. muallimlere sualler so~muş, tıwsiye- metinin felaketzedelere' şefkat 'irnca. ~sı.o .lırı: ta')' re_ falırik:ısı mem.ur dınm dil•mliş, jandarma santıralı, lere hUcunı ettiiri şeklinde idi. Bu Vapurun nerede oldug·u bellı' de- • k il ti k "d' H ı çılerı 1200 !ıra cia Jı.se mua!lım 
' k - ı d lerc:le bulunmu~. mualli!!'l maa•lrrının gını açara s ra e oşma'lnı ta" ır v :. ' · · . '. ·. telefpn sebekesinin bir kısmı ve ıı- kö,·Jerdeki, sürekli yagrııur ıır an g"ı'ld·.·ı·. Aceııte".'e d" maıu·mat gelme· 

1 
kt L d h r·ı· · b e talebesı tarafından venlmı•tır 

• J ' ·' 
0 ~hmaııında verilmesi ;~:n ıcabeden ey eme e, on ra me a ı ının u - .. .. ' • . ' · sııbr.Jaki elektrik tesisatı harap o - sonra ekseriya seyliıba ınaruz kaldık miştir. Fırtınadan bir i•keleye iltıca trdbirler alınacaö;ını bildi.-m'şt;r. nurıla teselli bulduğunu kııydetmek- Ayrıca dunku trenle 2~ J,,n tn~ er-

mu ·tur. İnsan ve hayvanca zarar larındaıı daglardaki köylere çekilm ş etıniş olduğu tahmin ediliyor. Bay Hasan Ali Yücel. '!1Uallinderin tedirler. z.ak, altı lıin ekmek <le gön'.lerilmiş-kt r lerdi. Fakat köy,er.nde kalmış olan- * ) tır 
vo u,. - 'it - alhıdarı arasında Halkevinden ay- Atina, 30 (Radyo - Gazeteler · • 
• Cumaovası nah!ye~inln Bulgurca !ar rla v~rdır. Dün ~1an'sadan ve Me- l d .1 b 

1 
t zelzele milnasebetiyle neşri,·ata c!P- Malat ·a •• ııo (JT ı. usı) _ :Mal.at;_'a-

kö.rll içinden geçen çay da taşmı~. namenin )>azı köyleı"ndı.n kayıklarla ta/ya a müessı ir rı mış ıvr.EKILIN BEYANATI mm ile Türk milletinin $~adeti~e .ı!_ann .!~lıık:tz •de_ 1rnrde,Ierımı~e 
civarda !ıulunan beş evin dere kıs- bu köylerd'! bulunanların yardımına kaza - nlduğu gibi felaketine de oı·tak oinn ~Mterdıgı ıı_Iukı: buy ktilr. On bın 
mındaki iki~er odasını, bir evin mut· ır'ıiilnıiştir. Çünkü bu köylerle kaza- l\Taarif Vekili, mual'icr.lerle yap Elen milletinin deııin teessürlerini kılo un_, 4 b~ıı ~ılo bulgur~ 1400 ek,-
fağını tamamen, 3 hayvan damını hır ve \·ilfıyet arasındaki telefon hat- Paris, 30 (Radyo) - Napoli ci - ;ığı hasbıhalden sonra bir mul:arrl - bildirirnrlar. .,.,ek gonderılmıst r Bu gun de yedı-
k1'men yıkmıştır. !arı da bozulmuştur. Gene kayıklar- varında kain Amocyana ista•yonun- dmiu tetkik •eyahar[ ve zelzele cEl~ftron Vima• diyor ki: hin çuval un, bulgur ve_air eşyalar 

Dikilide: la ova köyler ne bir miktar erzak da: yanlış siııyal verilmekten milte. mıntakasındak; taleben'.'1 okutulma,;ı cKızılhaçın yardımını, Yunan !l'lil- yC'la çı~arılnı!ştır. . . . . . ı 
Evvelki g'ece Dikilide siddetl; fır- gönderilmiştir. . • .. 1 ,·elli~ ~ir şime~dif~r kazası :·uk~ıa 'cııı alınacak tedbirler hakkında a- !etinin kardeş) . ._. . .. .. . Fabrıka mu!ıııedısının rıyasetınde, 

tınadan resmi daire ittihaz edilmiş Sel •ulan, )fenemen n Vluca.k ko· ;?elmıştır. Bu muessıf kaza net ce~:n- ·}<>ğıdaki. beyanatta bu.lunmuştur: me•. ını bunda. erıne te•e!Jı,ını ır~tuı- doktor, sıhhat memuru \•e iki hem«-d d İ h f d b ., istical göstermesini is- ' olan çadırlar yıkılmıştır. Bu ça ır- .•·ll civarında demiryolu üzer;n en do 14 kişi ölmilş ve 40 kiş; yara - -: kı a t~ ~n erı. de~·a.m eden tiyoruz.> r<"den müteşekk.1 bir imda,l her'etl 
!ardaki evrak ve ma•alar, derhal kı- a,tığı için dün sabah Afyon ve Ban. lanmıştır. Çarpışma, son derec~ şid- tetkık seyahatımın netıcesınıc mem- de facia mahalline harrket etmfş _ 
zı!ay ba:akalarına ııakledilmiştir. dırma trenleri, .<eferlerini yapama. l ,ıetli olmuştur. nuniyeh kelime~iyle ifade etmek do~ Atınakya Neo diyor ki : tir. Bunlar beraber'erinM vecli ton 

Men :nende ·. mıslardır. Yol ak'ama k~dıtr kapalı ru olur. Mala ya, Eliizık. Div. arha. •Kralın ve ba_şvekilin tazi)·et tel- k k k · · k ·ı· 
Menemen !;azasından gelen haber- kaİmı~•a da ~aat 20 raddP!erinde. su Fuknt sabaha karşı bu hatların ta. kır, Gaziantep, l\!araş, Afyon, Kara- gra ar; Elen milletinin, do•t ve hattaniye, soba dl göti.irm~krcd·r -fi erza , sıca reme ıc:n ap. ı aç , 

Jere gore Çaltıdere mıntakaRında su- !ar çekilmis ve .<onra Afyon trenı rnir edilmis olma" muhtemeldir . hisar ve nihayet mebusu olmakh kardeş milletine karşı beslediği derin !er. Emirlerine ayrıra bin rra ved
lar çekilmektedir. İzmir_ BergHma germ'stir. Mania ova köylerindeki Çilnkti eltinden beri müteadd'd tamir müftehir bulunduğ m !zmir, maHrif sevgi ve sempatinin ifadesidir.. mistir. :Malatya fabrika ... folfıket 
yolu, dün tekrar mUnakaleye ııçıl- zarar hakkınrla kat'i malumat alı •

1 
ekipleri, hatlar üzerinde çalışmakta bakımından evvelki senelere nisbet- Paris, 30 (Radyo) - Havastan: ,ede kardeşlerimizden 201) k •iı·i ba. 

mılstır. namamıştır. Nüfusca >.arar mevcud id', · le büyük bir inkisaf göstermi~tir. Anadoludaki zelzele felaketi, parla- rındırm:ık için tertibat ,ı!m,,tır. 
zmirde: oiup olnıadı~ı mechu'dilr. j Evvelki geec saaı · 22 de Al•ancak Cumhuriyet rejiminden önce diğer mento ve matbuatta derin bir teessür Babne•j;', 

30 
(A.A) __ Bulıae ki 

Evvelki gece yarısı izmirde ınüd - Şehirler arası telefon ve İzmir • i•tasronundan har<"ket eden Kara - hususlarda olduğu gibi ihmal edil - uyandırmıştır. Ayan meclisinin icti- hanf'cnr halkı t:ıraf ,,ti~~ Erzin_ 
!ıir fırtına patlamı~tır. Körfezde Aııkara ve htanbul tr 1 ıı:•af lıatları da kuyu treni, bu hat üzerindeki ha•aı· miş yurd parçalarında bin iki yüz maında reis janey taziyetlerini ar- ~a~ felaketzed .~.·ne ııı. ·rrdım al
ı ıyıl<lar parçalapmış. limanda- bo7.ulmu~tur. Bir çok ılireklerin YI- rüziinden De\'eli istasyonunda ile - mevcudu g_eçen talebesiyle, tam öğ- zetmiş, başvekil Daladiye de hükı1- ı~•k üzere (1,l54 "lfl) kul"' ş gönde. 

ır'ar, derhal açılarak mendi- kıldığı anlaşılmı tır. Rıı •ebeple İz - kiz •aat beklemiştir. retmen kadrolariyle teessüs etmiş o- meti namına teessürlerini bildirmiş- ri'miştir. Bunu "' t ıkh T"!•murlar. 
·nda, demirlemişlerdir. mirle htanbul ve Anl<ara arasında Mani. anın hazı köylerinden dilz kullar bulmak ancak son on beş, on tir. ı"lektPpliler v k··. lii \'a J"e''l' halk 

~ _ rea: mııha\·ere v~ muhabere kesilmiştir. sıındal istenm'ştir. altı yılın emek ve ganet s•meresi o- Matbuat, dost ve müttefik Tiirki- tnrnfından ;rnpılacn · t :ırrrü' • gö 

t Jlı "3 \ _,. -
.wt, \ıjr aat aonra da 

'to re~ot t!dE ...ıiliriz. 

Dedi ve odasına çekilerek bekle· 
.neğ Laıladı. O sırada ileri karakol
'ar kumandanı miralay ( .... ) ın :11ar
garit ıçin verdiği karar aklına geldi 

e u kttl: 
• Hayır, hayır, )1argarit, şim

,i'!ik akrabaları yanına gönderilmire 
ektir. O, bugün için; teşkilatımıza 
afi olacak bir un urdur. Bu ciheti ku 

n andıma ayrıca tavzih etmek lii -
~1m. 

Dedi. 
Meçhul şahıs, iki &'Ünlü faaliyet ra

. runu hazır! adı. Ayrıca 1 argaritin 
21;-!"etlni bUdiren bir tezkere y~.7.· 
JH~•nda şöyle denil'yordu: 
w:'' garit, Fran ız aeılzadeler·n -

, ~· ~V. iııın kızıdır. Tahsili yüksek -
ka " 

tir. Bu ari•tokrat kız, talih eserj ola
rak, Fran. ız ordu•unda vazife gö -
rrn ve fakat ırkan Alman olduğun -
dan harp arefe-inde va•ife.ini terk 
ile pa.aport uz Almanyaya firar e -
den lıir y!lzbaşının karısıdır. Yega
ne emel; kocasından intikam almak
tır. Yaptığım tahkikat tamam'yle 
M:ırgarit lehinde tehariiz etmi,t'r. 
Tecrübe safhalarına g~lince: Marn. 
ritin milli dııyınılarına halel gelme
diğine tamamen kanaat getirmiş bu· 
iunuyorııııı. E~ıı"en kö.rde yakaladı
ğımız şebeke, onun venl'ği direktifle 
1'.'?eydnna çıkarılmı tır. Binaenaley)ı 
kendisine tam itimadla vazife vı>re
Jıiliriz. Almanca, İtalyanca ve İngi
lizceyi ana lisanı olan Fransızca gi • 
bi konu~makta, okuyup yazmakta. 
dır. Kendisin• bilha .. a ve ısrarla tav. 
'İYP ederim. Hürmetler.> 

Bıı arada :IIargarit uyanmıştı. 

yenin uğradığı felaket mürncehe~in- derilecrktir. 
~feçhul şahıs, sevgil's nln ayak gü ı iltmana hep o evden bildiriliyor- de İngiltere ve Fransanın her hangi "'elfıket habrr"ni duva" halk, fe. 

ıiiltü.iiııil duyar du.rmar., önündek ıuş?.. bir harekete karşı lllzım gelen aske- lfi~etzedelere t'"ı.h'ük'e elini 
P\l'akı topladı. E~yalarını kUci1k ba- - Tabij .. Hem de başka irtibat ri tedbirleri almış olduklarını teba- uzatmaktadır. 
\'U

1
Una yerleştirdi. Sonra seviilisinin vasıtaları da vardı. Bir Alman Fran- rüz ettirmektedir. Gazeteler, valnız Ankara. :;o OTustFil _ Rilyilk 

Jdı • .ına g'tti ve: .ız askeri elbisesiyle hududları a~a- ta~iye ile vakit geçirilmeme•ini, bü- Britanya imııarntnru l\fajeste jori , 
- Bonjur Margar't; rak yanlarına geliyor, direktif veri· tün Akdeniz limanlarında sıhhi he - Fransa ('umhurre'.si ],plırun ve Ro • 
Diyerek içeriye girdi. yor, malumat alıyormuş. yet ve kuvvetlHin harekete !!'etiı-ilo- rnanva kralı Majeste Ii:•rul, Reisi • 
- Bonjur, buyurıın ! - Evinde yakalıyabildiniz mi? rek Tiirk lima'1larında karaya eıka- cıımİıurumuza taziyet telgrafları çek 
- Na.ıl•ınız? ... Rahat uyudunuz - Maalesef hayır? .. h,te, onun i- rılmasını iFtemekte, yardım mıntaka 

ırıislerd ir. m,ı? ... çin kocanızdan şüphelenmiştim. Ve '1na kosulması lüzumunu kaydet- Ankara, :ıo (Tlu••ı>i) _ İngiltere 
Margarlt o gece kalbi müsterih o- •izi o vaziyette göriince, hakkınızda mektedirler. -a~ .• vekili R. Cemberlavn, Fransı:ı 

!arak u~·umuş ve çehresi asıl rengini fena fikirlere düştüm. Malum ya. Bir gazete diyor ki: ha~Hkili Dal diye. l\Iıs·r n
1 

vekilı 
humlu•tu. elinde, Fransız askeri vesika., ve el- <Yardım rok ırnnis olmnlırlır. Rıı 

Ali • !ahir Paşa Rasvek;lim'7a tıızi-- Teşekkilr ederim. Ya •;z? bi,esi de var .. Maamafih icap eden yalnız insani hir vazife dei!fl, M<lık .l'"t telı;raflıırı ırönd rm' • ••lir 
- Yorgunluğum kısmen zail oldu. tedbir alınmıştır!. müttefiklerimize borcıımuzdıır . -- - • - -
İlave etti: - Güzel!. Çtinkil o hain de böyle Dostluğumuzu bu •ııretle ırö•terme- Jstanbu/dan vapur 
- Marjlnrit, buglin ('enevreye av- :şler görmek hırs ve ka!ıiliyeti fazla- !iyiz ve acısını azaltmağa çalışmalı-

,ıet ede~ğiz. Rinaenale~·h sen de es dır. yız.> istendi 
yalarını topla, kahvealtımızı alalım Birat sonra iki genç otomibile bin. Ankara. ~O (Hn•usj) - Revnel -

:Mersin ve An•n va "m:;.,ılarında ve gidel'm. mi~. Cenevreye avdet ediyorlardı. milel vardım biı·liği reİ•i Sir Ln''en 
11 - Buradaki işleriniz bitti mi? Yolda, Margarit, meçhul şahısı se- hilkOıı,et.imiu bir tel.;raf rekerek vapur bek~İ}'en fada - n-ı ıılrualır 

- Yerimde kalacak arkadaslarım vindiren bir sual açtı: birlifin felaket miin••ebetivle ynr- için devlet de ' 01 ~~ı umurr mll-
var, 0•a•eıı bu köyil birkaç gün son- - ( .... ) Hani beııi akrabalarımın dıma amade olrtıığunu bildirmistir. diirlüğii, i•tanbuldan ları vapurunu 
ra tamam'yle bosalttırılarak, halkı yanına gönderecektiniz, değil mi?. l(ızılay kurumu ile birlik temas ha- gön?erm_i_ştir·_:·---------
baeka tarafa naklettirieceğiz. - Peki, siz bizden ayrılmak isti. !ine getirilmistir. sİ'1İ istemiştir. 

- Acaba hıırlud vakaları hala de- yor musunuz? Rren, :ıo IRadvo) - RPynelmilel Ankara. :ıo (Ilu•usi) Alman 
vam ecli,·or mu?.. - Bilmem ki! Fakat vaziyetim ne varrlım birliO:i, bütiln dünva kmlhne ,efiri \'orı Papen ze!ıele feUI'< •in-

- Bizi çağırmadıklarma göre: olacak?.. ı teskiHitına hirer telaraf rplrp••lc ~- den dolayı Alm ır h"'<(I~ ' n •ees-
hayır!. - 'Rfl'nim~p h 0 raber çahe~ıaQıı rır- ~Qilnlu~o;ı ,~111'11 hnlqn 7pl7nlnrı ...... r,_ sürlerin t1J.l-~iri_' ,t'a\. - il iı.;fye ve-

- Demek ki biltun askeri harekat zu etrnez misin? (_Sonu var) lakete uğrayanlara yardım edilme. kılım ze b!ldır,., ,t.r. 
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Dominyon/ar 

u 
t c 

ve Hind askerleri hariç, halen va-

erl<ezi Avrupa 
kar a tında dır 

1-.viç '"• 30 (Had) o) - Bütün is -
' ic:re kari, r altındadır. Demiryölln
rı kapnnmı:s 'c trenler durmu<ctur. 4 
bin ı mele volları açmak için faaliye-
t reçrni tir. 

Ro l. 30 (Rndyo) - Şimali ital
va knrlnr altmdadır. Suhunet dere-

zi/~ başında bir buçuk milyonluk bir /(.U'VVet var t~r'.· ırır aıtmun 15 
dereceyi bulmus 

I.ondra,'ırn (Rnd~o) - lngi iz or- buri a Hlik kanununun icabı veçhi- Ta:inı gormu · "~ haleıı vazife bn- R m • :rn (Rad\•o) - ~enpPtı·o ki-
du u, hazırl nacak olan yelli kunı.>t- e 18- l ) 'l ma kad,ır olanlar du ~i- sma •onderilm ol,rn ın iliz kuvvet- \i · \:ar1 ... al mdadır. Papa. hı1r:Un 
}erle pek vakı da bir mi i daha aı tc - lahn ç l'n·ılaı ak talim ettirilecekt;r. lt.!ri, dominyonl&ı \ e Hındı taTt a - l l n c knrak, ~arım saat Pana
caktır. B~ndan evvel :.ilaha davete- Bu t 1 dırde. in Yil~z ordu-;u mua?.zam ker eri hariç olmak uzere bir b.ıçuk rom ~ ı euctmic:tir. 
dilerek talim et i,rilmiş olan altı yüz bir ku\ vet haline gelecektir. 1 milyona baliğ olmu.,tur. M r cari t nda 'e Yugosl:wyadn 
bin kişilfk l.>ir ku\ ıetten baska, mec- rnz·\ et arnirlir. 

evvel l1ürriyet 1940 senesi bi 
ve medeniye ücade es· nin bite-

.., . . •• • • 
cegını soy uyo 

Londra, 30 (Radyo) -1\:Ialiye na
zırı Sir Con S mon; bugiin bir nutuk 
irad etmiş v-e Almanyamn, tecavüz 
w çenber yoliyle dünyaya hegemon
~ asını tanıttırmak ve cilı&n ~ulhünii 
daima tehdld altında bulundurmak is 
tedii!inden dolayı İngiltereyi harbe 

mecbur ettığ ni söylemiş \·e şunları 
ilfn e eylemiştir: 

- 1940 sene ine girmek üzereyiz. 
Bu sene sona ermeden evvel, gir:ş -
tığ miz medenivct ve hi'rr yet mü -
cadcle:;inin neticesini göreceğiz.> 

Havanın fenalığına rağmen tay
yare faaliyeti artmış bulunuyor 

1 

Paris, 30 (Radyo) - .Garp cephe- mamıştır. 
'inde, havanın fena.ığına rağmen Paris, 30 (Radyo) - Garp cep -
tayyare faaliyeti artmıştır. Düşman !ıe inde Fransız ileri kuvvtelcri , 
tayyareleri diin garbi Fransa tize - Uarj dağlarında bir Alman tünel:ne 
rinde keşif uçuşları yapmışlardır. hoı;kın yapmışlar. bir kaç e:;ir al -
Muhtelif yc1·lt'rde allirm bir snnt de- mıığn muvaffak ulmuşlardır. Havn 
vam etmi~, hiç Lir hfıdise kaydolun- çok soğuktur. 

oo------

sız ~Sl 

a ı 
URULUŞ TA RIHt 169..S 

f.Ermayes.": J OU,000,00J Tür!l. lirası Şu!H 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biractirenlere 28800 l"ra jkramıye verecek 
Ziraat Lan kasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az 60 lirası bulunanlara senede dort deıa. çekilecek kur'a ıle aşağıdaki 
plana. göre ikramiye dıı&-ıtılacaktır: 

4 Adet ı.oou Liralık 4.000 lira 
4 c 600 c 2.000 c 
4 c 2~0 c 1,000 c 

40 c ıoo c 4,ooo c 
100 c 60 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DİKKAT: Hesnplanndaki 1rnralar bir sene içinde ellı liradan aşağı 

uüşmıyenlere ikramıye çıktığı takdirde <fa 20 fazlnsiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylOI, 1 birinc;kaııun. 1 mart ve 1 ha· 

Paris, 30 (Radyo) - Parlamento,! tiği telgraf okunmuş, istenilen beş ziran tarıhlcrinde çekilecektır. 
bugün Heryonun riyasetinde toplan-

1 
milyon frank yardım konuşulrluklan - -.--.--~---w----------..------

mıştır. Cel e açılır açılmaz, Anadolu sonra ftyondnn gelen büdcenin ikınci Ankhısabr ıctrn m md u1rlugund '"'h: ! Bir vapur yanı~qor 

ikinci müzakerede büyük bir 
itti/ akla kabul edilnıiştir 

:ıelzelesi yüzünden dost ve miittefik miiznkeresine geçilmiş ve biidce. hr l"f orç .an . 
0 ~) ~t m\~~~ Pariq, 30 (Rudy o) - Bir İspanyol 

Türk milletinin uğradığı acı tebarüz 525 reyle müttefikan kabul olun- 1f!1U 8e,,1 k cınsk 'et~ ad nk 'e t >1· r:emhoıi, At1a deniz;rcle ateş almıs 
tt

. il · ,_ k"l Dl .ı· • t ıra ... uru~ t)me ın e ·ere e t'r _ 1 e ır mış ve ı)aşve ı a auıyenın, muş ur. n 1 n 40 t "h" t' 1 i" . ve '\'anmaga bas arnıc:hr. 
Türki ·e cumhurlvet hükOmetine çeki "- -v arı !ne ra~ ıynı: ı::a ı g ınt~ .....,.~......,...,.:;..ii...,.;~~iiılo:liiıiılıııiı----
-) J snnt 10 dan ıt.baren akhısarda •vcnı DO "TOR 

oo çarşıda açık arttırma suretiyle· ve 

General 
Sikorski I 

/ 

Mareşal Manerha.lJmı 
tebrik etti 

Almanlar bir profesörü peşin para ile ı::ntılacaktır. Tellu!iyc- B HÇET UZ 
si mi;c:tcrh·e aittir. -

kurşuna dizdiler ı inci ;rtırmnda muhammPn kıy -
Paris, 30 (Radyo) _ Almanlar, n:etiniı.ı ~·ü~de 75 ni b~lmarlı rı tak - Coc~ .. h Hcs!:ılt.1lları 

• 
M-:ı·eh:.ıs~tfiil meşhur fizik prof esörJ.erir.den Polon rl~t d~ ıkı~cı artırma 1--1-940 <'tıma 

vah Biyalobesk vi bugün kurşunn gü~u aynı ~aat ve mahald~ her kaça 
dizmişlerdir. Bu ·harlise, Polonvada t~hp olursa ol.:un muhammen kıymc- Hasta1 nnnı 11.30 dan bire kada 
C.eıin ak:sıer uyandırm"•tır. - t!ne .bnkı~.mnksızın satı~acaktır. ls~ek- Bıwler sokal'rındl. Ahenk mat1:>aa3 

· ıkrın yuzde 7,5 temınat akçasl\·le " " ----- muayyen günlerde mahallinde ha -
Antreman merkezleri zır bulunmaları ilan olunur. l';;ı;~;::~~~~~-~ı:.;;~ Parls, 30 (Radyo) - Pc..lony:ı baş 

vekili ve başkumandı-nı general 
Skorski, yılbaşı müna<:ebı>tiyle Fin
Jiind "ya ordusu başkunıand:ın 1 mn
!'c~al Mannerhayime bir klgraf çek
mi~ ve şimdiye kadar kaz:!ndığı bü -
yük zaferlerden doln)'l kendisini teb
:rik ettikten sonra, ı ~40 senesi için
d~ n"hai zafere ulaşması temenniya -

Rahat, 30 (A.A.) - Şimali Afri- •--------=--------·• 
az~, t2ı Zengin Varyete 

tında bulunmuştur. 

katla Fransız rilotları için antreman 
merkezleri ihdasına karar verilmicı
tiı· . Bilhassa şimali Afrika ikliminin 
kışın bile devamlı surette antremana 
müsaid oluşu bu kararın verilmesine 
fımil olmuştur. 

Sulh teklifi yok --=**=---
J h b d 

Londra, 30 (Radyo) - Röytcr a-aponya ar } e- jansı, Irlnnda. c~mhurre.i~~ Dö Vale
ranın sulh çın ırad ettım nutuktan 

vam ettirecel{ başka buı•iinler<le ulh hakkında hiç 
bir teklif vuku bulmadığını haber 

Paris, 30 (Radyo) - Türkiyeclen vermektedir. 

ı, uc 
,,., 
ç 

[{er tür!ü tuva!et 
çeşitleri 

Hamdi Nüzh..,t 
Çan çar 

, 
numara arını 

1 -.tan bul ote i 
Restora11 Dans'ng barın
da gö;ebi:irsin:z. Bilhas
sa yı başı gecesi için ge
rek dekor ve varyetele· 
re fevkalade:ik:erle şa· 
hit o, acaksınız. 

-X., İzmir: Yeni 
Her türlü cild, güzel, saiil 

göre 
Bankalara mahsus §iritli ve 

anccak mücellit ALİ RIZA 
Sioariş üzerine lüks a 

Müessesenin şiarı !'laP;bmlı 

OSM 
SİRKEC 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiye · 

B. Ömer Lütfi 
d i r 4 4: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün 

ıevdirmiıtir ••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahab bu 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu urlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da 

yecek derecede ucuzdur. 

Aydın su işleri dördüncü 
mühendis/iğ ~nden: 

Pazarlıkla eksiltme ilan 
A - Eksiltmeye kctnulan iş : 

Küçük Men dere:-: nehri isJah kanallarından f ey 
39.ı. 000 - 39 .l-400 kilometreleri arasında Aka 
nün menba kısmında projesine göre yapılacak 

ikinci kısmı olan tulani taş imla imalidir. 
D - Eksiltmeye konulan ı~iı1 keşif bedeli ( 4609) lira 

tur. 
C - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
D - Ek iltme 7-kfı.nunusani-940 tarih'ne ra thyan Pa 

saat (14) ele Aydın su işleri dördüncü şube milh 
nasında yapılacaktır. 

E - Eksiltmeye girmek' istiyenler 2400 sayılı kanun hük 
göre (345) lira (72) kuruşluk muvakkat teminat vermele 
ve asgari iki gıin evvel bu işi ~·apnbileceklerine dair şubey 
vesika ibraz etmeleri şnrttır. 

F - 1 tekliler şartnaıre, proje ve merbutatını Aydın su işleri dör- T 

düncü şube mühendisliğinde ve Tepeköydc su işleri kJsım 
mOhendi liğinde görebilirler. 31 2 5 4750 I 

Golf ku ubu 
Bornova golf kulübünden: 31-Birincikfınun~939 da verilmesi mutat 

olan senelik balo zelzeleden mütevellid umumi tees ür dolayısiyle br 
ene verilemiyecektir. 47 47 

D. D. Yolları 8 ci işletme Mü .. 
dürliiğünden: 
1-9-939 tarıhinden ifbarcn dört rı..- miiddetle basmahane ve Alsan. 

cak istn!l.yonlarındn idare tarafından rııpılmaktn olan tahl'ye işleri gö
ril 'rn Hizunıa bınfil·n Lir ey dRhn tenıdid edilm" tir. 30 31 4734' 

Türk hava kurumu Akhzsar ş 
besinden: 
1 - Şuterr.ıze ait 940 selJ.esi kurban deri ve bnrsnkları 25-b-..19'9 

tarihinden itibaren (20) gun müddetle açık arttırmaya konul-• 
muştur. , 

2 - İhale 15-1-940 pazartesi güml aat (18) de Akhisar Türk hava,... 
kurumu şubeqinde yapılacaktır. ' 

3 - Şart arı öğrenmek istiyenler İzmir, Manisa, Aydın, Uuşnk ve,. • 
Akhisar Türk hava kurumu şubelerine müracaat etmelidir. ,... 
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Rejisör: Raşid Riza 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

MANiSA' DA Ş hir Sinemasınd 
2-1-940 sah gecesi sant 20 de ilk temsil 

h aber veriliyor: A l h b 
J aponynnm, 1940 sene<1inde de Sl SlZ a er 

• rbi dE'"ÇTam ettireceği ve Çinlileri Homa, 30 (Radyo) - :M. :\lusso· 
ha icbar için bu sene icinde yeni J'n;n Pnp vı z yaret e<l •ceği haberi 
·•etler tahc:i!l. erle<'eği söyleniyor. clC"ijru dl ildır. 

Sıhhat eczanesı 
Bıışfüıra k Büyük Snlepçioğlu ha

nı karşısında. 

Fiatlerde değişiklikl 
yok'ur 

KAR A K A R iŞ 1 
Vodvil 3 :perde 

Yerler numaralı biletler kisede satılmaktadır. 

- ' 

Yıl bt..ŞL 

'?ü/türprh 
Şelefı.ne 

Sineması 
IlugUn izmirde ilk defa 2 bUyUk film tnkdlm ediyor 

1 - Altın Arayan Kızı~ 
İki büyük sanatkfır 

DJCKPOVEL - JOANBLONDEL 
Tarafından temsil edilmiş "aryetelj danslı reYü 

2 - RACANIN AŞK/ 
Müzik kralı Isa :Mıranda tarafından 

T emsil edilen muazzam a!-!k ve ihtiras filmi 
Aynca metro jurnal ve renkli miki 

Seanslar Altı!l ara) an kızlnr 2,20-5,30-9 da 
Racanın a!l.kı 3,G \'e 9 da 

Şen, §uh, kendis~ gibi ae&İ de güzel 

D E N N A D U R B I N'in 
100 erkeğe bir kız ve ne şeker şey filimlerinden sonra çevirdiğj 

en güzel eseri 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

UYANIŞ 

1~ay}·are Sineması 
Muhterem müdavimlerine iftiharla takdim eder 

Ayrıca :M 1 K 1 M A V S ve E K L E R J U R N A L 
Hergün: 3 - 5 - 7 ve 9 dn 

Oyun saatları: 
Cumarte~i, pazar: 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 dn 

Çar~amba gllnleri biltün gün HALK giinildilr 
Huı:usi ve Balkon 20. S lon 15 kuruştur. 

11-1-940 perşembe gecesi 

lzmirde Tayyare Sinemrsın 

ELHAMRA Sinemasında 

Bugün matinel~rden itibaren senenin en güzel Aşk- Dans- Müzik 
şaheseri 

!OLU L U 
Fı·ansızca sözlü 

llaş rollerde : 

E !eanor 
Ro';Jert 

POVVELL 
YOUNG 

Sennc:lnr: 2-3,36 -5,30 -7,30-9,30 da 



lzmir Defterdarlığında • • 

. :1~ 

s, tış l\Iuhıımmen B. 
.. ·o. 

403 İkinci 'l.'ep c k l\I. 1143 lrizam soknk 29,12 ::\1. ~i. 43 3 
taj :mm 

404 ·tk"nc f p c"k l\I. 1148 K. ırmak so1. .. ık 115,71 M. l\I. 
26 t Jlı r n 

405 İkinci Tepecık :.ı. 1163 Zeyt"nlik sokak 2ı1,20 bila i\o. 
• r. a 

406 İkin ı fıı'pec k :\I. 1175 Zeytinlik birinci so. 62,02 :\I. :u. 
40 t mi r a 

407 lkinciaır pecık .M. 11 3 Nizam sokak 74,16 :M. M. 21 
taj l ~ ar a . 

408 lk"nci 'fepec k ~1. 1153 Cev zli sokak 77,39 :\1. 1\1. 39 bJ 

k. [. 1152 C .ıdet sokak 150,85 ~L ~I. 19 2 

k o k 1151 Ak am soknk 75,89 M . .M. 10 

~ • l. 151 Ak am ok k 84,93 :ı.ı. l\1. 7G 3 

ak 175,1 M. l\f. 6 tajlı 

inci o. 81 .. f. :u. 37 2 

102,30 l\I. ~I. 18 

Lira Kr 

ll 63 

46 2S 

3J G'S 

12 40 

5!1 3~ 

33 69 

~1 !')() 

60 :H 

275 00 

ııs 7;; 

•ll') t.4-
•Jt.J ... ' 

8 l(l 

71 61 

5:l Ol 
-! mu kiyetleri peşin para ile ve açı!< artunıa 

· "l5aren on yrdi gün mtiddetle miiznyecle-
dj ve odasına çokilcı 940 tarihinde per embc günli 0:uıt on tlört-

aıl dı. O sırada ile p J c ktır. Taliplerin muhammen beclelle-
andanı mirnlfly (.. t akçtt ı ) ıtırılarnk ) e\ mı nıezti.fınla )1. 

t "çin \tırdiği knrar ak toph 1 ı:c k satış komisyonuna miiracnntlnrı il:1n 
il: 19 HI 4tivı 

Ha' ır, hayır, l\fa._;... __ ~----------~----------akrabaları yanına s D b k 
ir. O, bugün için ; °' • Ve ag" h Sa Satışı 
olacak bir un urduı 

ana a)rıca tavzih Türk He.va kuru1nu Ankara şu· 
~~uı şnhıs. fki ırünlil besin den: 

nu hazı !adı. Ayrıca 
• tini bildiren bir te 

da o le dt-nil'yordo 
:\ garit. Fran ıı asılzı r 
~ inın kızıdır. Tahsili 

k ·\ 1 ı .. nden !: ıbe>mizcc tcıplattırılacak kurban deril erj 
mt n· 1940 cumartesi günü :saat on dört buçukta 

•J 1 n smclıı ·çık artırma ile sntılacaktır. Şartna
\. k ı r>ıu tibelrr ııde vardır. Talip· 
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(ANADOLU)' 

lzmir Eşrefpaş/a hastahanesi 
baştabipliğinden: 

İzmir Eşrefp!4şrt h:ı&tahanesinde mevcud bir a<led (Mnrelli) mar
ostasiyle beraber dinamo ve bir adet (Marelli) markalı elek -
kalı reosta~iyle beraber Komutatris bir aded (Pöke) markalı re
tromotör hastahanede ku\lanılmadığınclan satılmak üzere 28/12/939 
tarihind('n itibaren on beş giln mOddetle milzayedeye çıkaı1lmıştır. 

Satılacak olan bu üç makinenin cislerini ve şartnamesini görmek 
üzere ta lip lerin her gün hastahane heyeti idaresine müracaatları ve 
müzayede giinü olan 12 1 ~l40 cum& günü saat dokuzdan on ikiye ka
dar hastahanede miiteştkkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

28 31 ~ 6 

Aydın su işleri dördüncü , şube 
mühendisliğinden: 

· Pazarlıkla eksiltme ilanı 
A - F:k,iltme~·c konulan iş: 

Kiiciik :\1 endı•ı ı>. Phri blüh kanallarından feyzan kanal mm 
:rn oou - :-rn 400 kilometreleri arnsıııda Akarca köprüsü
nün menba kısmında proje .. ine göre yapılacak tahkimatın bi
l'inci kı mı olan tulani ta~ imla altı ve kanal hafriyatı ile arza
ni tnş imla \ e kuru taş pere imalidir. 

B - Ek:-ıiltme,>e konulan işin keşif bedeli (4876) lira (70) kuruş
tur. 

C - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
D - Rk. iltme 7-kanunusani-940 tarihine rastlayan pazartesi günü 

.ant (15,30) da Aydın su i !eri dördüncü şube mühendisliği 
binasında yapılacaktır. 

E - Ek,;iltmeye girmek i ti~·eııler 2490 ayılı kanun hfikümlerine 
göre (365) lira ('iö) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
n~gari iki ~iin l'\"\'el bu işi yapabileceklerine dair şubeye vesi
ka ibraz etmeleri sarttır. 

F - 1 tekliler şartnam~. proje ve merbutatını Aydın su işleri dör
düncü şube mühendisliğinde ve Tepeköyde su işleri kısım mü-
hendisliğinde gchebilirler. 31 2 5 4751 

lzmir C. müddeiumumiliğinden: 
lzm·r müddeiumumiliği kalemi katipliğinde çalıştırılmak üzere 40 

lira üc retli blı· nıiibaşiı 'ik t•çılmıştır. Memurin kanununun 4 üncü 
madrlP.sinde ~a\'llan ev-:nf ve şeraiti haiz taliplerinin 2-1-!:!40 tarihine 
te ndiif eden ~lı giiııii aat 15 de imtihanları icra kılınacai'ından şim
diden adliye encümeni kalemine müraca~t eylemeleri lüzumu ilan olu-
nur. 4748 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32 000 L i r a M ük a f ;\ t 
' KURALAR: t Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci teırin ta• 

rihlerinde çekilecektir. 

1 lKRAMlYEtER 
1 Adet 2000 liralık - 2000 lira 
5 • 1000 .. - 5000 • 
8 • 500 • 4000 • 
16 • 250 • - 4000 • 
60 • tOJ • 6000 • 
95 • 50 ,, 475() ,, 

250 ,, 25 ~ - 6250 

435 32000 

31 Ka.,.unevvel 18 ':llA 31 K i 
-·__. ............... 

V. f~ Henri , J.. J 
VAPURLARIN HAREKET L Jı 

DE:\T NORSKE M1DDELHASL 
OSLO 

Norveç limanları için: 
Bosphorus motörU 27 ilkkl? 

doğru bekleniyor. 
D. T. R. T. Budape~t 
Tuna limanları için: 

Servict- Maritime Roumain Buca 
Kösteııce için : 
Bucurşeti vapuru 7 Sonk1'au 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 ~onkl\nu:ı.da 

!eniyor. 

-----· 
Vapurlann isim ve t..arih!ert a 

landa hiç bir taahhOt.l a!ınmas. 
TELEFON ı 20'-l7 • 2008 

Olivier ve şürekdı 
Limited 

1 VA.PUR ACENT ASI 
i) Atatrrk caddesi Reu binan 

ı ('?443 
...:A eralle ve Liverpol hatlan f 

f"'1w!.'\ • gclm htiyacma göre vap\U'J 
Qııf" · ,. dı"!.•apacakludır. 

1 
~·.. . . .... 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaları 

Doktor 

M. Şevki Uğur BAYLAR 
ıiçin palto, perdeıil ve iyi elbiıe 
ve bayanlar İçin aiır mantoları 

Bir :nci sınıf dahili has• 
talık1ar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 8286 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulurıunuz 

ODUNPAZARI No. 12 

Tesviyeci, 

Hastal arını sabahtan itibare 
ve rece vakti kabul ve muayeıa 
eder. 

Askeri Fabrikalar 
dürlüğünden: 

}'abrikalarımızda çalı~tırılmak üzere iyi tesviyeci, tıJrnacı l irezeel 
ve demirci alınacaktır. Ist~klilerin imtihanları yapılmak Uıerc Kırıkkale 
gr~ıp müdürlüğu ile Ankara, İzmir ve Zeytinburnu silah fabril<alarıTQll 
müdürlüklerinden hirine ıniinıcaatları. 

19 21 ~3 25 27 29 31 2 4 c 4581 
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lıtasyonu Kar, ısında Yeni Açılan 

EGE 
Hususi Ha.~tahanesi 

SAHiBi 

Doktor Operatör 

ADİL BİR 
- lzmirin <'n lıiiyük ihtiyaçlarından birine 

T. iş bankasına para yatırmakla, yalnı:ı para biriktirmiş olma:ı, ayni, hazırlanan \"e lıı.:r tür:U ft'nni tekfimülat, konforu ve kalorifer, ront-
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. ~ ken ,.e elektirik t~dU\ ileriyle mücehhez olan EGE hususi hu. tanesi 

AJ:...ancak btasyon k~ır~;~ında açılmıştır. _ 1--------------------••••--, = Her Rubeye aid h:ıshılı.ır kabul ve mütehaı:ısısları tarafından te- § 

~ti,HRi ;~;:::sede her zaman Doktor bulunur. ı ~ENC _ = 
ıvl<tkine Tamirhanesi = Fiatlar iki liradan başlar. ~ 

d" b .= PAı,·11: TIAST.1lLAR i ÇiN HERGÜ.V SABAHLA/.'! MPR- S fşi gününde tes'im etmeği prensip e !~en ve u- = 1'L'L1F .5uı:I.;LBl:E AID POUKT.ISIK DE YAP,'lrlCAKfTR~ 
nunla ift;har eden bır müessesedır = TELEFON 2918 ~ 

__ .;K-es-tanmeııİllpa-za-rı-de•m-irc•ile_,r 6• 7
··-

69 
..... T-ele-fo•n :•

39
•
93 
__ , ıilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliİ 

Metali um 
İzmir sulh hukuk mahkemesin -

den: 

İzmir liman \'e körfez i~leri inhi

!>;firJarı T lirk anonim ~irl~ei \"e cle

ııizbank ubesj ve ha:eıı rievlet li • 
m~nları i~letnıe umum nıiidiirliiğii 
namına vekili a\·ukat SJi kı·ii Sayaı· 

tarafından müddeiale,·h izmirrle 
Ddma mevkiinde demil'li Yüksel gı· 
mi;;ıi süvnri~i Şe\•ki ka1,taıı :ıle~·hinl 

:kame olunan 8G lir:ı maa faiz \'e 
ma~arifi muhakeme ve ücrf' ti vek:"i.le
tin tahsiline mütedair açılan a acak 
eh va-mm icra kılınan muhakr>me ... · 

• 

AMPÜLLERI 
Bol Işık Ucuz Işık 

Temin eder 

MaT~vfik 
JA }rKENT 

ır:ı,,.ııııda miiclc.IPia lcyh ııanııııa it•:-.· 

tir kılınan davetiyenen 1>i!fı tPlJliı! in- Peştema cılar No. 73 
(le edilmesi ve emniyet cı·:-ektiırlüğii-
ııe yazılnıı miizekkeredP. ikanll'tga • 

hının meçhul bulunmtlSllHı lıinaeıı Telef on 3332 
vaki talep üzerine teu ı·gutın ilitnc>ıı 

•cnısına karar verilmiş olduğun<laı1 

Ye muhakemenin muallak bulundu· 

ğu 26-1-940 cuma gunü saat ı ıı da M ETALLU M 
icra kılınacağından ye\"ıni mı>zklır -
da hazır bulunmadığı veya vekil 
gönderme l"ği takdirde hakkınch:ki 

muhakemenin gıyabPn icrn kılırrnca-
ğı tebligat mak tmınn ka ·m f)}mak .,. • • ;.'4 • t' ' • 

üzere i i'ın oluııur. 47>:l 


