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ş. a lı i b ı ve B a ş rfı u h a r r i r i 
29 oncu Yit. 

EVKAT H~YDAR. RO~'TO ÖKTEM 
Cnıumı Ne~rıvat lYiüdurü 

- H~ H Dl N 0 2 HE T CAN ÇAR 
ABONE { SENELlCt 1400 K~ 

No. 8060 
CUMA 

S. D S. D. 

Sabah: 7 .26 Akşam: 16,55 
ŞARUARI { ALTI A YLICI 800 Kuruş 72 Öğle : 2,19 Yatsı : 18,3 

kincfi: 14,46 İmsak~ 5,39 Yabancı memleketler için 27 liradır. 

--
;Roınanya, Rus sınırlaı·ıııda_ tertibat ıy r 
:.:~~·~ .............. ............... ~............ ... : ...................... ~ ..... -~ ..................... ~·~·~·~·~·:· .... ·:·:·s· .... .,, ... .., ·: · • .......... ~·-:-·"%'·~~ı :·:· .... ·-:--· ......... -·-··~-- ...... ~----·~·-· ............... ~·-·---· .... ·~·~· ......... ~ ... •• 

MiLLET M-ECLi$iNÖE :e::~:=le~~miz So"ğUk- -d~ g~;--
D~h·ı· S hh. Tr k·ıı · ~ k · k l J .. d·"kl · · l tt l Felaketzedeler için iane Bı·ı·f ·· A k / lf d JVl 

"4 l ıye, l ıye ve l crı ,ela et mınta a arınua gor u erını ana ı ar l . l un vrupa ar ar a zn a os top ıyor ar . y; Ankara, 11 (Telefonla) - Buraya kovada Vaziyet korkunçtur 

l l t 23 131 k • d ._ gelen mal\imata göre Berlindeki Türk-

e e a lş l l r l • ler, Berlin Türk kulübünde bir toplnn- ~-~·--·-

' . e ~ef::e~ış!~~~~~ı~~~ ~·l~~~1ıi~ ~~::1: 

kılan evler de 16 3 8 5 dir ;E~~;l~~:~~:~~~~~:~~~:r: 
' Hnrırsever Türk dostu bazı Alman-_________ _,,_______________ !ar da teberruatta bulunmaktadırlar. 

---=-=o=--·---

detle knpatılma::ıınn karar verilen 
mağazalar şunladır: 

'f.ı .. çılar çarşısında 113 numarada 
B. Ilırnhim 1\lenemenlioğlu, ç:viçiler 
çar mnda 16 numarada B. :\fahrnud 
Tabak, Keresteciler içinde C5 ııuma
rnda B. İbrnhim ve B. Mustafa Söz· 
ermnn, doktor _Hulfisibey cnddesindt 

-D~vamI 2 nci Sahifede -

Bin 
/ara 

Rus tayyaresi kar
gömülmüştür 

ıı-=---

Hind ~stan 
Valiiumumisinin nutku 
Bcınıbay, 11 (A.A.) - Hindist.ın 

v~lii umumisi dün buracln blr nutuıc 
,,öv'h·erek sh·n~i H nd · fırkalarını :1-

1 ~·a·ıaı:ında bir itilaf vilcu<le getirm~-

Finler, fırsat buldukça bu ayyarelerin bulunduğu 
vere gitmekte ve onları birer birer tahrip etmektedir 
1111111111 il 111111111111111111111111111111 l lll lll il il lll il - .. 
iŞARETLER 
::::~:::::::::~~ 

Bu ne istir? 
3 

Menemende Gediz sulama kanalı 
faal iyet i devamda .. Güzel, fakat is. 
timla k edifmit olan bağ, bahçe, kule, 
tarla ve kuyuların paraları bir senc
denbcri ven lmemif. Ostelik, muteah
hid hiç istimlak edilmemit yerlere 
bile müdahale ediyormuf .. 

Bu ne ittir?. Bizim bildiğim'z, ev
vela istimlak muamelesi tamamlarıır, 
paraaı da verilir, ondan sonra ne ya
pılac:ıkaa yapılır. Kanunun emri bu
dur. 

{ct! 1e'3vik etmiştir. Mümaileyh demiş. Vilayet makamının nazarı dikka-
tir ki : l d • H 1 ha 

d 
. tin: c~ be erız. akın klarmı ve Fın!andiyanın Tolva1"arvi m nt .. ka•ı ndakı" 

c- Fırkalar arasın aki imt yaz - kanunl•rı kıskanmak lazımdır. 
1 

.. ., ~ölcü!derden 
sızıık. İngiltere hlikiirnetinin Hindis· ** 1 Loncra 11 ~Radyo) - Ro) ter a- 1.em, . ..,· gond >rildiğini 

~~~~i ~f :;.i~.)~~~n~~t:;~f d:r ~ermesine lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllll :.1~~: 1~!~~~ l:ı;~~'.~Y~n~~~~~i. h~~ı~~ ;: ~ el.~ oc~·am ı 3 fü.c .1 s"hife e -
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(A.'ADO~UJ 12 Kanunusani 1940 Luma 

c k? 1 hü D©JrhüOô Halb>~ırll~ırü f 
=--~-----

ah!n ere göre '19 o yılı bit
erecek ! . med 

IH alk diyor ki: 1 
Gene vapurlar 

c-~nlerde körfez vapurları hak
kında (Karfıyakalı A. H.) imzaaiy
le çıkan mektuba cevap olarak (Mua
taEa Y,) imzalı bir mektup aldık. Bu 
m ... ktupta, ayni mevzu üzerinde hu· 
liaatan deniliyor ki: 

- &u yazıda birçok yanlıtl•klar 
orar.. Anlatılıyor ki (A. H.) hisai
yl\tına kapılmıf. Bilet kontrolü aıkı
lıiından, ben biraz da idareye hak 
veriyorum.. Çünkü birçoğumuz vo 
hatta talebenin yüüzde ( 40) ı, biletle 
rini zınıbalattıkllı.n sonra kapılarda 
kalabalıktan istifade ile aıvıtmakta, 
ertesi eün bilf'tin 21rnbalı kısmını giz. 
liyerl"k dİjer tarafı zımbalatıp bir 
bileti iki defa kullanmııktadır. 

Kamal'a kapılarını açık bırakan dA 
biziz. ldaTe'Iİn her açılan kapıyı bir 
kamaraıt dikmuine imkan yoktur aa
nırıın. 

Ayaklara takılan halatların da her 
•o.niye k ~trolüne İmkan yoktur. Ha
lat eaaaen kendiliğinden ıtelip inea· 
nm ayağına dolanmaz .. Dikkat ede
rir olur biter. 

o sona 

Tırhan vap ru 

lngiliz tayyareleri 
Alm~n üslerin\ bombard ... an ede .. 

rek Hinclen burg barajını yıl.ctılar 
Londra, 11 (Radyo) - İngiliz bom- geçLiği görülmemiştir. 

bardım~.n ta~yareleri salı günü Zilgek Bomb-.rnr n Jll~nda arazısıne ele 

p cular toplandılar 
Yeni idare heyetini seçtiler 

İzmir pamuk ihracatc;Jar bjrliği 1esir.'. umumi hey'eti, dün öğleden 
sonra Ticaret odası t.alonunda mıntaka ticaret müdürü B. Mehmed 
Ali Etenin reialiginde toplanmıştır. Toplantıda, va\' B. Etem Aykut da 
bulunmu~tur. Niz mname nıucib.nr.c biı·lik idare hey'etine eınaf ve 
ahali bankası, tarım satış koop~ratiflcri birliği, ihracatçılardan BB. 
Salaheddin Sanver, Kazım Taner, Cı>vdct Alanyalı, Ali Haydar AlbS:y
rak, M. Alyoti, M. jiro ve D. Ml hııır Atamandan mürekkep 9 kiti se-

çilm'ştir. 

Birlik umumi kitipliğine Öe koopf'ratif:er birliği müdürü B. Muhip 
Ö7yİğit inha olunmuştur. 

idare hey' eti derhal toplan: rıı~, birl"k reisliğine esnaf ve ahali ban
kası mümessili B~ Kizım AJ1'_,ehirliyi aeçmiıtir. 

• • 

010=------

Gemllerde zencirleri b'zl r açıyor
mutuz. Buna da sebf?-., gene kendi is
ticalimizdir. Vapurdan atlamak -ta 
b•zim adetim'zd'r. G~mİciJer, vapU·• Alman u>lerıne bom" 1ar atınışlaı·aır. 
run tamamen yanafmaundan sonra Hlnrlenburg barajı IY>mbalarla tahripj dü~tü1'" ndcn, ingil_tere hUkOr;ıeti bura Tracea köyü halkının teberruu 25 
zencirlerin açılmaaı :cap ettifini bil- edilmiştir. O gündenberi burad~n tren da t. arı tazının edecektır. 7,afer okulu öğrencileri 3 N · H" · ,,, ·r t 
dlkleri in'n vaktin &'elmeaini, vapurun -----~0,0=~----- urı u•eyın .>ıan: a ura ~ "<af.:z Mu<tafa ve og-lunun 1000 ve Avnı· Kar as 1 
Yak'~•r-aaını b .. klerle•.. Ayni za- H }"f k R J ac u u eşyası ;cilncü defaki teslimatı S"I K 1 250 
manda bİr1ataftan halat Vt'rmek, b'r l } • S usya - aponya · u eyman aracasu U « • 11ehmed Ar"lan ve oğlu 5 
taraftan zencir açm k kolay değil- ~ Hamiyetli kö11lüler 
dir. Bizim vapu• yanaım,ıd"n atla- Menemencior-/una tebrik Ticaret itilô./.ı viustnf• • ıtkı Beşikçi oğlu 50 ;::, 
m ki ğ ·· ·· d k 0 ·• karde~! 0ri Bergamanın Çamköy halkı da kendi 
k:da~ i:k::Jefe':~;b~; ;'o'iia1':.ez:1ı;~:: telgrafı çekti Tokyo, 11 (A.A.) - iyi malumllt ~igortecı Saltiyel Sabi 25 aralarında 100 lira 45 ku•'lş toplıya-
tn' idi 

1 
almakla olan m:ı.bf:ı japonya ile sov · 'iktor Rivarıti 1() rak Bergama Kızılay merkezine ya _ 

Lond !1, 11 (Radyo) - İngiltere t R d k' t• t ·t·ı·r " f" o·· ·· cı·· !da"', her halde bizi düıünmüı <>- ye usya ar •ın a ı ıcare ,. ı a ı ,a ız ozgor uren 5 tırmışlardır. 
lacak lı:i, t

7
mir halkına yeni V'lpur- hariciye nazırı Lord Helifaks, Türk - p. >jeai l"letninin dün B. Te:i"o tara- .,0 ______ _ 

1 

!ar getirtti. Büfe vesaireler de bir İngiliz - l<'ransız ticaret müzakereleri- rından Moskovada B. Mikyana tevdi Seydikö11 beledi11esin -'e 
· f. k 1 · edil-,i, olduğu u ve bu,ünl•rde bl! ::7 ;::, U• 

~ nıevzu olamazlar. Arkadatımı~ (A. nı muva ta ıyet e netıcdendirerek pruje h•kk -1 .. yeni &'örüımeler ya- ne oluyor? 
, H.) b..lediyen:n Earefpaıaya iıletti- Türkiyeue dönmekte olan Türkiye ha- ı d b J ps maıının f"lıÜta_a,,. ver hulun u .. _1nu 
il oto Gslerde bir Eırefpafa ... yaha- ric:ye vekaleti umumi katibi • 'umı:n t,1\dirmektec!ir. Seyc!iköy belediye m<-disi azuı. 

1 ti ya1>11n da nakil vaaıtaaı ne olduiu- Menemencif'ğlunr bir tebrik telgrafı Gaz .. teler Tıurvua ile Vilad'voa _ bir mazbata hazırlıyarnk belen iye 
nuVgllr•iln 1 göndermiştir. tok ı.ruında yolcu ve emtia nakliya- rci•i B. Refet hakkında vilayete nııi-

a:> rlar için blrt•Y d4'miyelim, ** 'd b ı k racaat etmiş, ademi kifaye mnzba-Allaha ıükr delim.. tının yenı en aı ıy.,cağını yazma . 

1 
"[ "/18 k ta ve bunun Ru,ya !le japonya ara ta<:.ı vermişlerdir. flazı he8ap işlerin-

Sağlık işleri 

Hayırlı vasiyet 
Yl'miş tüccarı B. Santo Alazraki, 

ölümünden evvel hazırladıgı bir va
~iretnar.ıe ile kızılay ve \'erem müca. 
dele cemiyetleriyle musevi hayır c~· 
miyetine iki ytızer lira teberru etm!ş 
tir. 

.IIıı•evi vatanda ın bu hamivet ha
r~keti, takdire değer. Vasiyet sahibi 
vefat etmiştir. 

-~-=--~--

Vilayet Meclisi 
v::ayet umumi mecli~I 8 şubat 

perşen,be günü toplantılarına ve ye
ni yıl bildce~i üurinde tetkik ve mü
zakerelere başlıyacaktır. Hazırlanan 
yeni yıl büdce projesi, vili\yet daim> 
encümeninde tetkik edilmektedir . 

---· -'.tt" 

Vukuat yok 
Son yirmi dört Mat zarfında izmi, 

poı:s te~kilfıtı hududu dahilinde hiç 
bir zabıta vııkası olmamıştır. 

---*·---
BORSALAR 

• 

8 50 
10 50 
11 25 

9 50 
10 50 
11 76 
10 
11 50 

16 75 
8 75 
8 25 

1" 

ihtikar la 
mücadele 

13 75 
12 
12 
10 75. 
12 25 
12 
11 25 
11 50 
16 75 
11 
s 2,3 

12 5() 

4-6 numarada B. Hakkı Tabak ve oğ. 
lu Samim Tabak, Fevzipaşa bulva -
rında S numarada B. Hikmet Taba
ihn demir maii"•>alari c B. Mahmud 
Tabağın demir hanındaki deposu, B. 
İbrahill' Menemenlio" !unun Ta!!Çı -
lar içinde 32 numaradııki deposu, B. 
İbr .him ve Mustafa SözermRnın li
moncular 9 numıırııdaki de;.ıoları .. 

5 (R ı• 

deleri 
ada t ı 
rrıi~, i 

ngz terenin ıv~OS ova aında bir mukarpnet vücude gelece- ele "eyd köy belediye reisi hakkınd" 
se+iri i ..• alamet olduaunu ilave etmekte- \"i:İıyel idare heyetine verilmiş ~l&ıı 

ispanya ha va 
ordusu 

J' ılirler. tahl<'l<at evrakı tPtkik nlunmuş, T'ay 
Refoti~ lüzumu muhakemesine karar Loııdra, 11 (A.A.) - Jlfoskovacla

"i .nyiliz sefiri Londraya muvasal:l
tında gazetecilere beyanatta bulııııa

Madr'd, 11 (.A.A.) - Hava ordu- rak rııezuniı etinin hlr ve~ a ;kı ay de_ 
su zab!tlerlne h"taben bir nutuk s5y- vıım edeceğini, Bükreştcn geçmeğe 

Fi.istin muhacir 
kabul etmivor 

yerilmi•tir. 

Vlll\y,.t ve içtima muavenet cnU
düril Dr. Cevdet Sarııcoğlu Kemal
p şa kaz~ merkezi ile Armııdlu ve 
Parsa köylerinde eıhlıt vaziyeti tet -
l ik ederek $ehrirnize dönmüştflr. 
Teftiş sr,hasınd~ki halkın sıhht işleri 
:ıorınat gitmektedir. 

Zorla para.mı almıı: 
Seydiköy _ Torbalı demiryolunda 

amele HaMlil nğlu Hakkı Yıldızın 77 

Bunlardan hıışka Murabıt çarşısııı
dn 12 numarada inşaat !IlalzemMi 
mııl[azası s:ıhilıi B. Sırrı Yr . .;ger de ih
tikilr yaptığından ticarcthıınesi yedi 
gün mOddetlc kapatılmıştır. 

Demir mağazaları sahipleri kilo
su 11-J 3 kurus olan d<>miri sebepsiz 
35-40 kuru•a. B. Sırrı ela evvelce kllo
<U 20 kuıus nlan çivileri 40-50 kuru
~a •atarak ihtikfir yapmışlardır. Hak 
lannd3ki tahkikat evrakı, adliyeye 
sevkPdilmistir. 

lu•u•i 
aki k 

ı nar 
r. )1ill 
lle na 
ktubu 
(Hn•u 

men n 
rim. b: 
rden n 
ı kur 
ome 

·ketmiş 
K• '1enı 
.a~a ia 

' leyen general Yagııe, geçenlerde mecbur kaldığını, ingiltereye av:le-
l•panye.da dn vücude get!rllmiş olan Londra, 11 (Radyo) - Bazı vapur 
hava ordusunun ehemmiyetine işaret tinden fevkalade memnuniyet duy- kumpıınyııtarının cenubi ~ark! Avru -
ctml,tir. duıiunu söylemiştir. pnsın<lan Fili•tlne nıuhacır naklet!Ilek 

l\lumaileyh bu sene içinde bütDn --------------- tcrlirler. ~fohaceret dairesinden vesika 
1aal'yetlerın ·n mfldnfna~ı !cin zarut ;mn;vanın iyi tnlim gorm!iş iki b" v~- alınıyanl:ır, bundan böyle Filistine gl
olan tayyare!Pri verebilecek bir ha- nl p!lota malk olması lazım olduğ•ı- remiyeceklerd:r. Bu gibiler cez~lanrlı -
le getirmek 07.ere tayyarecirk sana- nu ve bu miktarın 1942 senee: ni'1a- rılncaklar ve geriye gönderilecekleri 
)11nln ln"k"ş•fını te ine mat f olacağı- yetinden evvel iki misline çıkanlmd- 1 gibi, bunları ıretiren gemi luıptan \e 
nı 16-leınştir. 11 mJktez! bulunduğunu illi.ve e';- mürettebatı ela çok şiddetli c"ıalara 

General bu lene nlbayıtındı lı • ın etlr. çarptırılacaklardır. 

Şüpheli ölüm lirasını zorla gasbeden Ali Selim E· 
şiyok ile lfehıned Ali oğlu Ahmed 

7 aylık hamile öldü Boru zabıtaca tutulmuş, adliyeye v~ 
Gaz'.ler caddesinde 51 sayılı nile r:Jmlştir. 

Hinde ~üpheli bir ölüm va kası olmuş ------------J-~-
t~ı-. yeai aylık hal? ıe ~n. ~ııbia. ev- Zarar ne ka ar? 
nlkı ırece kardeşı Amırenın evı'le 
~tm·ş. orarla knlmış, •abaha kar~ı Fırtına ve Sey!Aptan kazalarda vu 
l\lmüetllr Ölümtın •ebebini tayin i •in ku bulan mah•uı zararının tespit e
cen:ı.zpye otnp•: y~ptlma'ı rr.m·af•k 

1 

ıl'lerek bilıllriln,esl, vJIAyet ziraat 
gor:llmOştür. l!Adis" tahk :ıtı.•a mUtlılr!UğUnre kazalar •!raat me-
nıUddelumumllikce el konmu4tur. mur.uklarından lstenmiıtlr, 

İhtikar yapmak rnçundan mahke
meye verileceklerdir. 

--oo*o•o---

Yugos[avgadan ithalat 
Son zı.mnnda Yuııllslavyadan manı 

leketimize m!Jhlm miktarda thnllit 
.,va•ı g"lme(! • b~•lamıştır. Bu•ılnr.n 
ıır:ı•ındıı. tulı~flye ve manifatura eş
yası Ull vardır. 



'2 K.Anunuuni 1940 Cuma (ANADOJ .. U) 
-------~~::-~~~--~----------....--~~~--~------------------~ ....... -----=-------~------;:.;;.:.;;..;.:..;,..;.......;.._ ........... ._~~~--.-~ ...... -----------------~------------------~--------------------.. 
Müstakbel Av· lngilterede 

ru a b ·rliği Felaketzede/erimiz için 
- Bnşt ttt•f• 1 i ıci .:ohıfcdP. _ İane toplanıyor 

l<~ndi.si.nden beklenilen faydalardan R h d d Skand·navya - Loııdra, 11 (Radyo) - İngiliz mu. 
lııç hırı temin edilemedi. t arın a !eti, Anadolu felaketzedelerine yardı .. 
n •. ~!~!~in"J: ~~\~:d:;:n·;;.~ı:ı~:~: Oma fi y 3, US U U Amerika m• ı~~~:~~~~::;~k!~d:::uhim ı•h•iy•tl• • 
mıl·l~e.tler cemiyeti kürsüsünden irad rinden olan Lord Loid, pazartesi ırflntl 
cttıgı çok parlak b;r nutkunda bu •• f . b ı Hava seferleri rndyoda Britanya imparatorluğu adın• 
n~ktalara b"lhaa a işar .. t etmiş ve mu a ,.aa ·ertı atı a yor St k!ı 1 R d. ) Sk d" bir konferans verecek ve bütün Jngl. 
m .~!etler e~miyeti teşkilatı insanlığın .1 • 

0 ın. 1
.1 ( n \ 

0 
- - an ı- liz milletinin Anadoluda felakete uf • 

mtıSt!lkb 
1 

• "d navya - Amerıka aru.~ında dogru ha- rıvan do~t Türk! , d ml . 
e tur ı eali halinde inki~af va nakJ.:yatı end:;i ihdası düşünül - edecektir. ere ) ar ı arını rıc& 

~dedur~un Pğer insanlığı müstacelen mekt{ldır. · 
. arp derdinden kurtarmak maksud Basar abyada 500 bı·r, k şı· ı"k Lı·r ord11• tahşı·t edı.lmı·ş İki taraf tayyar~ kumpanyaları a- -=*=-
•. ~ ~~r§eyden evvel bir Avruna birli• r i V U 1 k d .. k l b 1 Al ı ' .... vu d . rıı~~unkctaııJ·.·a ın n muza ere ere nş a- man vapur arı 
•. cu e eetırmek lazım olduğunu .. ~ 
ıÖylPmekten CPkinme'"'1lŞ~·. ve denizde memnu mıntakalar ihdas olunmuştur 
in ~~luılıyor k;. §İmdik\ Fransız ve Kar fır tın ası Bll sefer kaçamıyacaklar 
za;~~~d~~nvebk.ille.~i .~e son ıekn~l~r Londra, 11 (Radyo) - Bükreştea Alakacıarların verdiği malümata ihtiyati hiç bir tedbiri ihmal etmemiş- .. . ., . Roma, ıı (Radvo) _ Meksiko il• 
b r ın onunP veçme ·çın haber veriliyor: gJre, Rus hurludlnrııına beş yüz bin ki- tir. Rornen ordusu. her cih..,tten mi..i- Dl~ı1 ogıedC'n vonra Bergama, .)fanı: 'lam~>"ko açıklarında iki ingiliz harp 
eşer kudr tinin fevkinde pavretler Romaıı):a hukümeti. Ru · hududla - ş:lik bir kuv\ t t:ıhsic~ edil?tiştir. kemıncl hazırlanmış hem memleketin <>ı.a. K >r_;ıalp.ışa 'e l\lenerr.ene şıddetlı gemisinin beklediği ve bu limanlar. 

sarfctmel<l b .. r,. b•r Muv,,ffak oJa. rınd tııhkımnt yapnıı gu başlamış ve Romanya hukumetı harıçteıı vuku- . kt 1 l • ı.,- l • fl k ~· k:ır ycgmıştır. Kar, :\leııemende saat d • hu!unan dört Alman vapurun:ı 
rnayın~a m•iatekbel insanlıibn yeafı- denizde olduğu gibi, Tuna delta:-;ıncla hulucak her hangi bir tecnvüzü defet- takıp. ~tme e 0 c ugu 

1 
.ara 

1 
• •• "ı - ikide l.ıaşlamış ve fıı tına ile beraber git yak·damaö-a hazırlandığı son g elen 

ne !!~l,.,met <"areııt;n; Br{vl\nm bu fik da memnu nııııtakalar ilıda::ı cvkmiş- mek \'l' ıliişnuını lıir aıı<la felce uğrat vn~etını ve hem dt! hudL.dl.ırmı ıııuda- tikr.t> artaı·ıık ıuıklivatı sc,,,.teyı> uğra haberle d
0 

1 ı t ' rind°' bul w b · · • - • 1 .. 1 · ~ - , r en an aşı mış ır. 
K . n la ag\nmıı:.IATrtır. tir. mak ıçin çok p-enış tertıbat ıtlmı~ w 1 ,nay:ı :ızmey c:nıŞLlr. t.ıc.ı .. dercct::) i htılıııu._tur . 

.. enciılerl maksadları h"kkında he
nuz hicbir İ:ı:l\hat vermedılt ... f~k.ott 
b~~ilnkü ı"rviliz • Fr.Pn~ız i~birli~foi 
~ustakbel Avruoa fodt"r"PVOnunun 

diyaya yar 
r 
ım G" rp cephesinde 

ır t~rnel ta ı d:v.., ~österdik "'rin .. l!İ:i 

re tıınvvut ett•klpr\ Avruoa. birltii" ı } d Ik }} • k f } d [[ • k k [ ••ı [ •t f ~e hııne mİ.!. a"iJ bir ~,.V f'\11\Cf'!K Vl\ni ta ya an i gönü ti a i es• ün erz ara o nıu reze erı e ay-
ni~ ~~U::!ak;;~tj~~~~~~::~~:~: H · l ·'y hareket ettı· yarelerin faaliyeti çok ciddi idi 
Jc her11.b~r miltPk."'biJ Jl}'\1'm8 lnr H· e sın <.ı e 
Y'"~nc!e ~İr ~irl~'t hasıl olac,. ~~ır: Oslo, ıı (Rııdyo) - ~orveçte Fin- ..>limpiyn<l oyuııhırınm Hel.:;iııkiı.le ya- P.1. hi 11 (Rndyo) - Garp cephe-
lcan~:oa :: lerın bu~k na_!.il b·T n:e landi) ıı için 25ô biıı ingiliı lirası top- pı.dığı takdirde Finlandiya için on . inde ~erek tayyare ve gerek"c ilerı 
le ntt>~buJi rn:d·~ et~ı ~etı tamh':J~':· hmnııştır. mılyoıı ingiliz lirası temin olunubile _ karakol müfrezeıeriıı:tı faaliyeti bu-
~iYTıfz neti l:~ · ~ at ~ar$\ ı ı- Danimarka hükumet:, Fi nlaııdiya ceğini sö•·lenı;ştir gOn (1 ahu ciddi olmuştur. Son derece 
b: li'k d . Yr. ~or" u mutuavver vn bUvük bir J5111nyot1 :çiude se\'\·m· bir · · · ~.oıru}\ olduğu halde hava açık gel( -
t >' k'lA e '•md ki millf"ıtler r .. m;veti inıalfithane gön~lermi«tir • . Romu. 11 ( Rndyo) - ltalyaduıı ilk ıniı-L ·r. Bundun dul an İngiliz tayya -
ef.' e.hn•r d hn daralmt h"r k ,J. ·.. . .. . .. . .. . . • 

ı~le"İ, Alman hatları üzerinde uç -
muş1 ar, muvuffnkıyetle re:;imler al. 
nı .}a.·dır. 

1• rmısız tanareleri, iki Aln an tay
rnrps"ni dtlşürmUşler ve düşman müf 
rezeh·rini zayiata uğratmışlardır. 

ro ı~;hde lf't" iatihaler.\nrl'"n ha k ~· Son gelen h. ll. relere gore Anıerıkn- ıtlınullli katılesı bugun Helsınkıye hn- J d 
'"Y olmıya ak ve bittabi ar:el~ Ll~ ~n da .Finlandıya için geniş nıikya::.ta r7ket etı~işti ~:- !.span)'.ada~ da bir cok ap o o n an m as l 
kıyrr:et taş mıyacaktır. ımıe toplaıımakt..dır. 1 k mselerın gonullü gıtmeg0 hazırlan. 
h M,J~etleı cem;veti f"krinin :na.

1 
ae- Yaıdım komites· reisi Hover. 1940 dıkları bildiriliyor . 

. ~lnı ar~ntıranlar bu ce-miyet;n -oo-----
tnunt?Aen,. ükumetle-r fevkindf'! bi; rf e graf G zetv-sı· A ·ka donanmasından gerı· kalını teşk"l~t haline eetirilmemi:; ve bHhl'l . rı-o mefl 
'" ku• , . ~d· d • k -~ eı cyı ıve en mabru'l\ bıra- tJ J } • ı~!n~; 01"!'-sını ifla.ııına en hüvük il. yacagını apon gazete erı yazıyor 

YP gö .. terıyorlar. Biz: de bu ka 
rı~a~teyiz. Ei!er mutasavver Av • R d 'h · k d f • T k~·o. 11 (Radyo) - Amerika do- rikn amirahnın atlığı eldiveni kal -
~ırl-~~ de ~üki'imetler fevlr'!nd.erubi~ U S 0 T ti S ll n Un, fa T l L n Q Y e ine nnnmasınm ~rhrıl~nsı lüzumu h~k - dırncak knclar ku\'\·etli bulunduğunu 
ı:;skılot hnl•ne getirilem;yeceka kında Amerık, amıralı Starkm ırad yazmnktadır . 
... ~ıha.asa hükumetlere ar:r.u ve emve~ digw İ he z İ rn ete u gw r adı fYln 1 va z1} or ettigi nutuk, buruda fena aki~ler yap- T.?kyo, 11 <Radyo) - lmprator. 
h" ml:rını.Jcabında zorla kabul.ettire- . . . ·- .. o . ... ·-. . .. mı tır. . . . bugun ordu ve. donanma !m~~ndanla-
ılec . k hı .. kuvvei teyidiveden mah- Roma, 11 (Radyo) - Kont Curno- gırıştıgı ılk harbı kaybdtıgını \·e bu- )lntbuat. Japon.nının. hıçbır zaman rını kabul etm.ş \'e kenclılerı ıle uzun 

rı.un lı•ral! ılacnksa o halde hic zah- nun ııaşirl efkarı olan Telgraf ga7.etesi yük zayiata uğradığı halrle, Finlandi- Amerikaflnn ~<'ri kalrnıvnca~ıın. Ame- mild<let konn«mustur. 
:f.~t "d~ .'iJ,. bu teılcı'lata teşehbüı t!'· Rus - Fin harbinden bııh~cdcn bir ma- yndn en ufak lıir muvaffakıyet temin 

1 5n••melıd"r. kale yazmıştııı. .:demed'ğini yazmakta ve tarihin Rus A t ı • 
1 

\1!h~ vr. adalete ıuaamış olan in- Gazete mareşal Voro ilofun resmi. ordusu içm bu <lerece ağır bir mağ - man a vyar e erı 
>':~ ııc klerni hiç o~mazıa yeni bir ha. ni koyduğu bu makalene. So\ yet Rus !Cibıyet kaydetmediğ:ni ilave etmekte- J · 

ıu .ut~nda"l. ""''.' . .f'.Ve erliJl",;'l 11lur. ordu unun, çnrlık zamnnınrlan sonra dir. Londra, 11 (Radyo) - Alman tay- İngiliz tayyareleri, derhal faaliyete 
lame\ Nuz:het ÇANÇAR - oo- yareleri, bu sabah saat onda ilk defa g~çmişler ve Alman tayyarelerin! ta

Tuna Bakanlarda 
olarak Nı)·ork tle Skoçyaya ve Fir of kıp ederek kaçırmı~rdır. 
Kot ile Ta) mis nehrine gelmişlerdir. 

Maraşta 
Soba borus~un de•(Jril- Milli Piyango 
mesinden çıkan yangın V ukua gelecek her hangi bir 

ve 

Maraş, 11 <Hususi) - Maraş hii h "'d • lf [ l "'k J b k 5 b [ k l b 
kumet bina ını .. nufus daire.indeki 8~ a ıse a gagı a lllJ ıra amaz 1 o in iragı azanan arın ir 
bı ufhoruları devrilmiş, vangm •·ıkmı" ı ıu uo .1 • • • • "Y ..,, Jıoın" •• , 11 (A.A.) Tuııı havz!:l- !l1PW'l1cl ihtilfiflı me elelerin mütı•k:ı- k h • • J d • 
.oıı:-a yaııgın ı:;öndUrülm" r·. 5p1da Ealkanlarda :-;t~ hun mu.lrnfaı.l ~~!I ı ıı!:?;;ma :c ni~a!'et zihni,· 0 ti clahi- l Sml rzmzz e lr " uaıres nın bir kısm\ yandıktan • 1 şe 

ıı. uı. edilmesi ıtah aııııı ttıhaz etmı~ olrlu- .ındc hallc<lılmcl'ı ıcup eder. 
OOOu>',) ğu h!.ttı hnr~ket sayesinde miie:;:;ir ,.•..,.••••••••••••••••• •••.-... :.ı btanlıul. 11 (Hususi) - Milli pi-

A b k 1 
.,- ynngonun bugünkü keşidesinde ka-

m argo ona- c..~~~~\~ı~0delıummtakadahenüzh~l.' Ha.A. d ı·seler e·ı•g ·ııer .. rnıııın ııumarnları Lildir:yorum. 
1 ed:lınt'mi' me elelcri mii--lihane ~·r • E 24782 

Cak mı? t'Utette halletmeğc çalıı;;nn gene ıt3 1 · _..., •• 4 7 150 Bin lira 

N 
• ~ llll s;\'lı etidir. z E L z E L E s E R ı· s ı· Blu lıHetiıı parçaları Bur:-a. Bahkt>-

tici~· evyork, ll (Radyo) _Sabık ha- · _ ·e ·i alynıım 1~e ~e Macar'ı-ta~ın ~~f~ı:t~~~r, Akhisar ve lstanhluda ... a. 
• .e ırnzırı Sımsoıı, Amerikadan ju- ccnııbunda bol vızmın hulul ve mı -

~~n~af'n gbnrleril n iptıdai maddelere f ı. ctıne :ne beraberce km"ı koya -
ta~ .' am! ı o kv ımasmı hükuındii rakl •ı• "O. lenF>b:tir F .tQen fflsi;rı 

4a69 
50 Bin lira 

sıye eylemiştir. mC'd'~i Tuna havzasında ve Balkan
hırdn vukun gelecek her hangi ~iı· 
nfırli en "n italyayı Hlkaycl bıra kınıy u
ca ·ını çüııkti italyanın Arnavutluk 
krallığının füılya ile lıirlesıneı;i iize
-ine Lıı mın1akada mii~terek kara ·:e 
deniz huducllarına ·ahip bulunduğ1ı
nu lıcrıın etmiş idi: 

--~=-*=--

Z elzele ve 
gardım 

D:- Raştarafı 1 inci .rıahifed~ _ 
nlyeıkflitle de saat 16,l~ de sekiz sa
ka ~ren orta şiddette, Kemalpaşa 
h ~~merkezinde de sabah aat 6,35 de 

a ~ hlr zelzele kaydedilmiştir. 

Vnziv.etteki adem: ist krar ve müc: . 
takbe: tehlikeler müvncehesinde mii. 
~ssir ve emin bir teşriki m~'ai icin 
zaruri bir mukaddeme olan umumi 
l17.la<mınyı tahakkuk ettirmek mak -
t=ad yle Balkan milletler: arasında 

Geçen ilkkanun ayının ~on gürl1.?rinde küremizin muhtelif r.oktala
?"ı:.d:ı birbi. ini t:ıkip eden zcı~clcler, Aın:terda.nıdaki ilim ::ııı.h!.llc .. i
ni, bu tabiat tczahil.rleı inin miittcrek bir ı;ebepten ileri gelip gdmed:. 
ği meselesiyle meşgul etm<:ktedir Filhakika, dünyanın esas dört Zt>l
zcle mmtakasında bi:-birin; t;:ıkip <:elen dört zelzele olmuştur. 

Bu zelzele serisi, evvela, 22 i\kkam.nıda KostarikR (orta Amerika) 
dl\ brışlamıtlır; inı;an 7.ayintı iki kişiyi geçmcmitae dt!, maddi zay"at 

çok büyük olmuştur. 
Bu birinci zelzelenin olduğu ayni ırün, Sulo adalarında (Asy::ıdn) 

.iddetli yer tıarsmtıla>"ı kaydr:dilm'ştir. Birçok köy ve kasabalarda ev
leı İn yıkıldığı bildirilmekte, büyül> ölçfüle insan zayiatı olmasından 
ltorkulmaktadır. 

23 ve 25 ilkkiınun tarihlf"ri>ıde Cava ntlalarında, heye anlarla birlik-
te birçok yer ııRrsınlıları olmuştur. »unlardan sonra 27 ilkkiinunda 
AnadoJudak: :ıclzele felr.kt•ti olmu , ve r.yni eünde Kalifotniyada, 933 
tenberi olan zelzelelerin en ~iddetlis\ vukua gelmi,tir. 

P. rçıılaıı iki::1i btanoul, hmir, Kü
ı.nhvn. Tokatta atılnwüır. 

27256 
25 ı:rıı lira 

Parçaları Konya Ercğlisi. Yenişe
hir, Antalya, TireiJulu, i~tanbulda sa
tılmıştır. 

mı~iardır. 

Rus - F·n harbi . 

tnekrız!ncan zelzele mıntnkasından e
ce 

1 
B Aubay Ahmed Knhraman ile zev

rl s. rı. Fatmn ve kııı Bn. Nahide şeb 
fi~1 ~"' gelmiş, akrabası nezcline mi. EL
haf~f Tnuşlardu·. B. Ahmed Kahraman 

ı Yarnlıdır. 

ln~ilter~ - ispanya 
Ticaret müzakereleri 

KOSTARİKA: 
Kostarika Orta Anwrika<la k\:çlik bir Cumhuriyettir. 
Pann ilt? Niknra.:ua Cum?ıuriyetlP.ı·i llraıında knlan bu memle~et"n 

1'ci b in lirn k azanan lar: 
443(, 9 27 1087 14277 
1846~ 18520 38280 9800 Paric;. 11 (Rndyo) - Fransız ka

rargahının sabah resmi tebliği : 

z t A •• Londra, 11 (Radyo) - İngiltere> -
alı'u ettei lel fC'luketze<lelerinE> rnrdım fa- 1spam·a arasında yeni bir ticaret mu-

Je < evam et krod' D • den nvel l" ttme • . ır. Un üi'r)e- ahede:>i imzaluııucnk ıı·. Bu muahede, 
1• • ' u\ e e vah R. F.tem Ay . · ı l'iUturı :relsW•inde bir t 1 t - • • l:sveç - 1ngı\tere tıcar t an aşma-11 e -
ta·. op an ı ynpılmış snslnrınn mü ·tenit olrıcaktır. -

1 .lh bpl ntl\'a tali ynrdım ko ·t -·-<<«** ,.u er ıı•n .1 mı e-
tu 1 n7.~ı:ıı ı e c>~naf, tilcer.:r "" hn Al } • d d .. 
t [. i! bftlıkl r ı1ezdindeki flçer ki ilik ma n < rı n 1 ı-
eat ı Jlnr<lım komiteleri nzası da iştirak ) d 

nıı.8 ertlir ır 

~:~'?za~er tiç saat karlar sürma~ ve ası ya an 
11tntı:n knda; ~zanın bulunduğu bu top. Londra, 11 (Rad~ o) - UruguYa~· 
n, '/ . tzı:;n·ın ~elzel felaketzedeleri- hUkfimetinin hususi komisyonunun Yer 
dım 11P;cnr ve vnpmnktn olduğu yar. dlği raporda. Admiral Graf \~on Spec 
\•ardım ~~r ~lde. durulmu!l, hazırlnnan nin batmasında ingiliz gemilerinin ze
diy" k dı: er: gözden g.ecirilmiş, şim hlrli gaz kullanmadıkları reti.:esine 
ze~~t ,~ rü tcberrucln bulıınmııs o'an varıldığı bildirilmiştir. 
l'i!kft e m e!!sc. elerle rardım icin ha- 00000---
cekl e. S?e~memış olanların \"erebile • 

erı rrııktarlnr görüşülmtıstu Rus donanma Si l 1er sınıf' tü r. 
edrtı . . ccnr ve eı:ınafı tem!l!I 
d !ah knm 1.Plpr. tesbit edile • 
d~~1!ı:~ler:nd~k" miY.tnrlnrJl RÖ~e) ~~:; 
la rlnrh11~rrı/1a!· :~eklerd"r: nıı maksnd 

·rilhP ı ·' e o O'Pcmıqlerdir. 
lı><'ok} ~rıı . r. \"nrl '-'lı 7E'''"' .. tn \'or<'hf-

daha °:z1 
d: ~:~.:~:'llakla beraber wr. 

Estonya kör/ ezine 
iltica etti 

Hels"nki, 11 (Radyo) - Ru!I do -
nanm:ı!!ının, şiddetli fırtınadan kur· 
tulınak için E tonya kôrfezinc iltica 
et~ii anlaşılmıştır. 

zarpta büyük Okyanus ve s:wkta Atlas Okynusunun Antil denizi üze
rinde sahil" vardır. Sathı mesahası 48000 kilometre murabbaıdır. 

Nüfu~u ( 500000) e yakln~ır. KobtariJ·ada kahve, muz, mısır, teker 
kamışı, knkau, tütiin iyi yl'•i:fr. Bü~•ült ormanları v rdır. Altın ve gü
müş gibi madenler de işh~tiliı-. ldar~ mt·rkezi San jozedir. Bu memle

ket halkı, kamilen İ11panyoka konuour. 
CAVA: 
Asyanın cenup ~a.rkis1n~e, şarki Hind adaları arasında, çok zengin 

bir adadır. Toprağı berekeiFdir. Yağmuru boldur. Daimi bir sıcak ha
vası vardır. Cl'lva, 1000 metre uzunluğunda, (60200) k:Iometre derİl"'
liğindedir. Dörtte biri crmımlıktır. Kerc~t si me§hurur. Rurada Upas 
denilen bir ağaç ,·ardır l<i t.'Yvrlce, bu ağaca yaklaşan inıan ve hay-
vanhırın zehirlendıkleTİ röllen:rdi. 1S44 Jc bunun doğru olmadığı, an
cak usnresinin zehirli o?cluğu anla~ı1mışlır. Yerliler bu zehiri, vaktiyle 
oklarının uçlarına sürerlermia. Cava, ~t"~illik, çiçekli. bah~eli bir ada
dır. Şeker kamışı, pirinç yetişir. Sath. meıehası 130,000 kılometre mu-
rabbaıdır. Fakat nüfusu 35 milyondur. Rurası, dünyanın Pn kalabal•k 
yeri sayılabilir. Kilometre b'1.tnna va oti :no kiıl" düşer. Ahalisi Mala7.-

ya ırkındandır. 
Halk, evvelc:e Budaya !:apardı. Di1 nyımın en büyük Buda mabedi bu-

radadır. Arap fiituhatı devrinde halkın 1 ısını a:r.amı nıüılüman olmuıt· 
tur. Onlarla ilk defa Pc.rfekı21iler. ronra Felemenkliler tanışmışlardır. 
Buruı şimdi Felemenk mfüıtemleke!idir. Son :tamanlarda bu-ada pet
rol da ist"hıal ~dilmeğe baflanmı~tı • C~va volkaniktir. Burada 14. ya
nardağ f aa1iyet halln<ledir. En büyü ili Lamıı.n~an yanal"'dağıdır. 

Bin l'ra '< zananlar: 
384 1422 3007 4030 

7769 P906 10394 13246 
17n28 1958r. I948G 1952~ 
~468 21001 21491 22120 

220RO 26947 27~30 29846 
s2~&0 33313 38895 3sg99 

200 lira kazananlal': 
80 410 6:)0 

1397 1528 162~ 
2~00 2541 3472 
44~9 5292 5501 
74~1 7601 7746 
9993 10194 10389 

11788 12116 12118 
13187 13470 13720 
1405R 1110~ 14d4J 
1494~ 15025 15090 
16126 111192 16427 
17227 177q9 17891 
18789 18800 1~980 
19678 19633 19878 
21618 218nn 9 1921 
22443 22601 22G38 
23834 23916 21691 
25759 26212 26376 

l 
2srq3 2nı9 27486 
~ 19~ 28917 2R070 
20825 29ns1 2~n~1 
30411 30524 30657 

77:1 
1711 

4038 
610R 
8016 

10904 
12368 
133-14 
147•1-t 
15871 
16538 
18296 
1901~ 
2036~ 
21987 
23062 
2(;493 
264::17 
27;;71 
28998 
299Q9 
3082 

64-Hi 
160!)6 
201Sl 
22224 
32326 
3987-t 

Cephede kayde şayan birşey olma
mıştır. Tayyarelerimiz, iki Alman 
:a. yare!!'ini dü~ilrmüştilr. 

Ber1w. 11 (Radyo) - Alman ka· 
·nrgahmın resmi tebliği: 
Snrbnıkun cenubunda bir Fran -

~ız miifreZı>~İ ileri karakollarımıza 
'hiicunı etmi!'I iqe de kanlı zayiatla 

1 rn1 püskiirtülmUqtflr. Fransızlar, öln v e 
174!"r ~·arnlı bırnkm1~lard1r. 
1095 Tayyarelerim'z. iki Fran~uz tayya. 
63'n :-P~ini cüqürmü.'tür. Bir Alman tay
~!l66 ynrc>o:,i Kualmar ch•arında yere dil~ -

11693 milqtür. : 
12562 Ş"mııl denizinde 9 İngiliz tayyar~-
1!\970 qi. dört tayynremizle carpı"mııstır. 
14922 lJii mr.n tavynrelerinden ücil düşür.al 
16124 mi.ıştiir. Dördüncü iinün üssüne dön-
16702 med"ği zannoltınuvor. 
1839:; ,,., yyarelet.imiz. salimen dönmUş-
19443 tür. 
20587 ----------------
22196 31203 31~07 
2306? 31917 3215S 
25567 33382 33978 
2657n 36615 3G714 
27g16 37385 3~714 
29453 37385 37701 
304 l 1 3 9~5 • 39985 
31173 33~9 .. 

311542 
322~ö 
3:'flS9 
36178 
86178 
382:17 
39230 

31767 31711 
32310 32551 
31'242 85407 
36505 86721 
36505 36721 
387~0 88874 
39241 89896 . 
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C n dan Son a T r-

Gene şundan bundan 
Carp cepheaine, Hindiıtand.ın, 

Avustura!yadan, Kıbrıatan, Kanad::\- Dahi/iye ve Sıhhiye Vekilleri Felaket mıntaka
larında gördüklerini anlattılar T k k ' 

dan, ınradan, buradan mütemadiyen 

O at Ve le sara a kor ır•l ekt~dir. R nkleri ayrı, •e· 
• kill~ri &)'rı, derileri herıeyleri ayrı .. 

Miitterek olan yalnız birşey var: - Raştorafı 1 inci sahiftde - da ndeğildir. Bu sene kış çabuk geldi. lc·ini dinledim. Zannederim ki daha 
Sulh ;çirı harp .. Almanyanın karşısı- :141 farih ne kadar meri olacaktır. Raşka senelerrlen ela ha çok ~ic!c!etl! ol- evvel de ba"a sn; le mişti. Bunu tet-

Hayat kurtaran bir bardak su 
na bir nevi beynelmilel ordu çıkıyor nc•nP. B. M. Meclisinin bu toµ!an\ı. du. Pe!iıkct yerine yardım için se\'k . kik rttireC€ı(m. Fakat şurasını d:1 
Çünkü bu ukerlerin içinde Franm: "1U<iıı dahiliye Ye sıhhat vekilleri, ett;ğimiz iıısanlar ela bru;ka mıntaka - siı_: J;ycyim ki lıugiin Şarkikarahisar 
da var, İngiliz de var, Arap da, zen- 'ı.ıreketıar~ t'clfiketi hal<'nnda izahat dan getirilmiş değil her nn folake:i \"ilayet; mevcud olmuş obaydı neti-

Erz'nca r!aıı ayrı !;lığımız geceyi, ıluyort'u; fakat u ıki "ual uz rinı.l ci <le.. VC"m'·.ler ve bıı feHiket mıntakııları.ı- hisseden insanlardı, felaketin eşiğinde ce gene değişmiyccckti. './,aten ora-
y lnır ben d ğıl bııtün arkadaşlar, çuk lı:ı•sa • ar: Yani atağı yukarı, e•l<.' ehli salip •la !·apmı• oldukları tetkikleri ı.nlat- olan insnn!ardı. Her an his,ettiklcri claki kazalar ara ·ındaki muvasala 
~yKuyla uyanıklık arasındaki 0 ka- _Mal ne ama'1 ol a venııe geln-, muharebelerini andıran bir vaziye: .. mqlnrdır. sarsıntıların biraz .,onra 'keneli yuva- biz .1ı en ziyade müşlti!a•n uğradığı-

. ~lu e sıl.ıntılı hal iç:nde l?'eçirdik. :n~:ın kaybım.z ne ıeadar• Su farkla ki, bu göniillülerin hep i Sıhhiye vekilimizin verdikleri izr.- !ıırında ne gibi hasar yapacağım bil- mız kı~ımdır. Viliiyet teşkilatının 
C.ordiı erim guzl rimin önünd•n _ Kurtu anlar yarel 'lla kavuşa bil hımın d<:ğil, knnen Musanın, k?S· h'ıta nazaran: m!yorlardı. Bu haleti ruhiye ile yarılı- ıne,·cndiyeti güçlüğü lıertaraf ede -
L.r t!irlü ayrılmıyor; dinlediğim kur. diler mi? men de iılam peygamberinin kulları- .. Zr:zele felliket:.ıc uğ-rayan Er-ıma ko_şan insanlardan ne ka~ar büyük ınezc'i. . 
t !uş ve kurfuiamayış hikAyelerı, R"rinci suale ka~ ı b"z''!l de tat- dır. ~ıncan. Sıvas, Amasya, Tokat. Sa'll-ıfedakarhk yaptıklarını takdır buyu - Arl-r:daşlanmız ınşa tarzının isla-
ca .. lı ve cruısız kahramanlariyle ha· n:ıink5.ı bir Lilgi7IİZ ~ 

0 
tıı. Bi,.hirin- ... .::un, Ordu, Gire~un. Gümü~hane, rursunuz. Onun için imdnd vasıtaları. hından bah:'lettilcr. Bu zelzelenin vu-

ı al d n b;r türlü uzaklaşmıyordu. ılen korkunç tn"mıııler vil !itli. vor. B."r doıhım, kol.;mu tu•tu: Yozgııt ve Tunceli vilayetler nde te•- mızın eksikliği ıleğil, bizi a'11 mü" 0 es-' kuundan ewel inşa tarzının i !ahı a-
1'.'tra berı: ... eyazdı. Gece o kadar du. Bız de bun'arı naklediyord ık. - Man•llah -d~di- teberr'iler iyi P•~ cr'ilen ölü miktarı 23,131 ve ya- <ir e<len her ~yden zivade tabiatın im- ramızda mevzuu bahis oldu. Hatta 

korıcunç g· Unmilvordu. Fırat da yo. Erzincırndat. gelrnle~i ce"l.foreyc a- gidi~·or. Yanız, 9u battaniy .. lerin l<a· r2lı miktarı 7.!ı94 ve tamamPn yıkıl- kiin vermiy~n eiddetidir. Milli Sefin seyahatlerinde gördilkle
l'Ulmu ve hırçınlıktan artık uMn - anların kinci suallerine geiince: lınlık!arı hakkında h "ç malumatınız mış ol::n ev miktarı 16.385, içine gi- Bir mnhkrcm arkada~ım, köylere r' "e geldikten sonra telk;n ettiklGrİ 
n11ştı. Tabıat şilküııete dönmü~ sayı- _ Çalı ıııyor, db·ırdu, b'.r cok var mı'> rılımı:yecek hale ırelnıiş olanlar y:ırdım gidebilecek mi? rliye sordıı - lşlerden b:risi de bu olmuştur. Bu-
Jab!Jircli; fakat ya iç miz, ya !?'Ördük yardım koll::ırı yola çıkarılm!"tır. Er- - H .. yır .. Birşey mi var ki!. !J.157 vlmak üzere 29,390 hane ha- lar. :rnn üzerinde, bundan sonra daha 
lerim:ziıı ve du ·dcklarımızın içimiz- zinrana vasıl olmu yardım trenleri - 11·uhtacı IPtkiktir. Ne kadaı r~p nlmu•tur. Köylere girildi amma, bütün köy- ~~k duracağız. 
deki y~ngı:ıı; o:ıu bir türlü söndüre- de Y:ırılır. )'iinfo, ne klldar kalınl•kta •İpariş e- hu ı:ıkamlar her gün değ:smekte- lerin her türlü ihth·açlarını gönlümü- Çok haklı olarak bazı arkadaelar 
ı1lyoruz. _ A~lık var mı? d.'liyor, onu da b;r k~rre ıorun!.. •':r. Yeni haberlerle değ'şiklikler zün istediği gibi lııtmin ettiğimize dair h'.ilkit vadisinde muntazııman yolu -

Cı ·'e imi yum yorum, kompartı- - Hayır, ihtiyaçtan fazla yiyecek • ?lin:i !~nüne ta•hi~ .ed.ilmektedir. keııdilerine bir cevap veremem, amma ~uzu.n bulunmamL• nlmasmın bu re-
ma oın li'.mba"ını na •Öudürüyoruz, u- ıönelerildi. Ruzvelt, J"ni bi; .ulh teşebbütiin- Dahılıye vekılımızın ızahatına na- bütün va•ıtalarımızla, gayretlerimizle ııke~ı t<?şdıt eden •ebeplerden birisi 
)umak ni yetındeyız. Fakat ne müm- _Çadır? <le b,.funacakm ... Mütehaaaıslardan zarn.n.:. . onların yardımına gitmek istiyoruz. uJdugı:ndan bahsettiler. Biz de bu 
kun 1 arekelnıiıden bir az eV\·e! _ o da gitti. mürekkeo bir komisyona, projenin Bu tur. tedbırler alınmı~tır. M:ıd- fakat onların vardımına onlara tama. ı:;te Brkadaşlarla hemfikiriz. 
dinled imiz Ş•vl:et Pozerin sesi: _Doktor? tllnzimi için emir vermiş. Haberde ~-i ;zar~rlar en kısa bir zamanda te- men yetişmekte biraz gecikiyorsak bu, Ra~i~ Kapl~!_l (~ntaly~) - Eğer 
gene şı k r ıyayız, eanki akşam _ Birkaç drıktor ~alısıvor. B'r ,u kavıd var: .nfı ecl~l.erekt r.. . . Jtö~-!il ile şehirli arasında her hangi lı~ vıayet lagvedılmemış olsaydı 
anlattı'<lann. bir daha tekrar edi- yanclnıı da kafi!o kafile gid"yorlat. ( "akti gelince teklif edilmek ü~e- ., Dı~h,lıye vekılı ızahatı~da su teh- bir fark yaptığımızdan değil, maale • b..ıyle ~!~azdı.... . 
yor: _ ~rğak nn•ıl? re). !ır:p~;~<' de ton~ a~ edere~. ~~.,-ıa '. I>'.'" sef mnvasala vasıtalarının bu küçük Da~.ılıye ve kılı Faık Ôztrak de-

<- Yataktavdım .. Birdenbire bir - Sıfırın altında onla otuz arasın- Evet, "'•k!i ı<"lince .. Dünvanın ge- •ıı k,ız:ısınıln 10 ınsanın. oldugilnU •e mıntakaların ale\•hine olm•sındıın - vaml~. 
metre havay'l fırladığımı his.ettim. da ovnavıp duruyor. beligi kifı d~~ild; . B,z'm Anadolu- ~50 de ev yıkıldığı'lı. ÜJ"mis, Sorik dır. İşte bu en büyük ıstı~abımız ve . -.- B_u vadinin sosası maalesP.f bir 
Dıv:ır'ard!k: I!! ·ıılıır ü lüme dökül- T .ıhald, n ı:; k;u•a kad r "m"ııl;, rfa •'"y1 .. ndi!;i g'bi P.vve•· Al yerecek 'C I.ap~ekide lıirer in•aıı öldüğünü onlara bir :ın evvel yet~mek en büyük vılnyelın başaracağı •le•d•n değil -
elti. ı•ıında 11\mha y~nıyordu; o re- kunu•tuysak, asajh ynk rı ayni sua'- onra karnı ,;,erek bumunı.. dayana ·rn rn ba~A.ınlarıııdan açıkta kalan!:~- emelimizdlr. dır 
r~ ,p tO, söndU ve birdenb're alev- 1er KRrl!lmıza çı' .. B•ınları soranlaı ak, arkasından d:ı •ancılar ba,lıya- •ı.n !~ep~;n n kapalı y rlere yeı·!e•!ı- Bu no .tai ııazarclaı daha seri ve Gene ~u. gpyah:ıH m avdet ettikten 
lenui Aldım, eokalia attım. Arka<ın. kim,Hr bilir mL,iniz? Çoğu o Cİ\'"r .,.k .. , ylar, haf!,.lar, günler tamem rılılw·~I' v.ıı ı:•tırap.h:ının tehvıniııe dahn geniş yaı·dım teribirlerini almak- son~·~ rPı .ıcum!rn• haZ!"etleri Kilk:t 
dn.1 oen fırlnd m, mahalle dümdüz kil.vFlkrid'r ve gene bir çoğunun l<ö- olunca, patlıvar"k mar'fetini doğur&· ,aıı.,luğını •oy!enı••tır. ta)'ız. ])aha rvvelki maruzatım''ı: da vaıJısıLdekı buy ılı~n beh•melınl yapıl
Dlıruştı Post:ıha7'e binası alevler viln.le kerpiç üs ünde kerpiç n, kal cak .. lıte o vakit, Ruzvelt d• projeıİ· ; (\nk~ı:a, 1 .. 1 1 A.A.) - B. l\I. ~ı~:- yollar üzerinde yaza kadar m:n•a•ala- !"n~ını ve b~ınun ılk ".lılna ~lınma3ı 
ıçinı.eydi. eryatlar, in;Jtiler duyu- m:ımL'!tır. Amma. kendilerinden ev_ "i iJ .. ri •Ürecek. Fal<at ~u h'r •ul'ı .sn n ~ iln~u top!antısındn hare.:~~' rı temin eılebilecek tedbirleri de ittihaz uzt mun~ ~ıze emrettı "'" R:naen~ -

o•duk. Derken .. > VPI dil~ündükleri g•ne orası \"e orn- harh~' değil, ancak •·eftiz abalıl'ı .•; ~rlaketı etrafında dahiliye veki- etmekle old~ğumuzu arzetmek••n mal< 'eyiı bı.ı .ıht.~·aç da gll•ülırüştü • b-
Gözlerimi tekr r ıyor, bu ber- da kiler .. Bunun sebebini s'z nerede şeklinde birıey olur sanırım. ~ .ı .• a'k .~ztrak ta.rafın'1an .verılen. iza- sact'll bu idi. şaallah ımk .. nını bulu• VP b"r avak 

d kırt 1 k 
..... p • ıı:tı :nuteakıp bırçok hatıple~ söz a- ~1 . 11 t' ,._. evv•I çok bzum u (ilan bu yolu ela 

am an · u ma ı .. ıyorum. ence- 'st~•seniz orada arayın. Diler, 1"1111"- · k b .. 1 1 • ,, ı e ın seve seve verıııgı eşyanın • 
ıPr1en el !!llnlara bııkıyorum. Bu se- timize hıls d'ger •fımlık haslct:wıe. Onlv .. rsitemizd;ki profesörl .. ri .:~~ır azı muta ta arda bulunmuş- muhtaç'ara muntazaman gitmediğö ) a~~~:ra 11 (II -·) ~·. _, k' 
fer gozle'i ~ukurlanndan fırlamı~ .Fler bir büyük şehri yo!c olmuş gör· ıtizdPn bir;, yeni bir yıldız keşfet- ' ·.. . . , 'Ö"leniror. Bunların mtıntazam ve ku- • · usıı,ı - ~ı.anua ı 
l.a\ alleri karşıki beyaz dağlarda gö- mek+en duyulı111 ı•tırapta "e diler t~- mit. Bu y,ldıza (Ankara) iımi veri· }~a?' 1{e v;kılı 

1 
~a f Ôzktrak, bu •u.r«ız rılarak gitt:l(ini. ifade edecek zel~~~ ha~aratı: _ 

Til,vorıım. bfnt'n en keskı"n sı"la"lıl.•rını Erzı"nc.•- lecekmir. Gök!•n"n .,ihayetsizlig-indı 'Il,ı a.ea ara arşı ı o ara da ş:ı ce- ··azı·,·ette d·•ı·ı·m Çu" k" . ı . - ev nmamm, oOO ev l<'•nıeıı yı-.. " vahı ,·ermiştir· • ·" ,g 1 • n u •a) ( ırım •e. kılnııstır -•oo .,. • h"' r! "· 
Er b'}·ilye daha aklıma ge!iyo~. r.a ~edrmi, olma•ında.. ~5zii l<arartan binlerce yıldız arasır.- · b ı b l .. " d d .. ü · el' · ~ ev m.ıı,ı ın "'-·" ır . .,.... 

B
. t k rt l Ol b'I h d la l:ıı"r tnneıı"nı' daha bul•bı'lm·k, mu - .rk:ıdnşlanmın be.nınatını şu ~p er u.n ar uze.ı ' 11 e e .• ,• essıı·. ır. ri tedbirler alınmakhdır. 'Iükfim-" ır ren memurunun ·u u u•u: nmo ı le Tur :ıl an Trıkata gl. ·• - Gun g""tıkçe bu ıs!e d una ' "" 
c- "arım ve çocuklarım istanbu'- diı•nruz Yol munt, .arn so<ed'r. lel- " kkak ki, çok zordur. Poıteki e kıl .urctle te'hi• etmek mümkündür: kt cf · ' r e )O• ' gır - ve prol·m komitehri '"•ı+sısiyle halk 

dlydıla . O gece i•ten zaten ı:er, liid •iftlıg·i. l{alaı·cı, IloO.nnlı, Cırlc 'nrı saymak, buna ni•betle daha ko 1 - Memleketin jeolojik bir tetki- meB ~ ır. 1 • '- k t tt"k fe!iı.kctzedelere şefkat kuca" nı açını~ ' " ı d A ke tab' tutulma.ı, ı . azı memur a:ın ag. ır. ".a.r . e e ı - tır. 
ıı·ınmU't ım. Mektup ya7,maf'a obır- Jcô, 1 dni )c.un iki vanınC!.ı hırak - ay ır. ncak unutmıyalım ki, An- t erııalen ve vazıfeler f• t • d • k d ·ı b' ld ,? - nşaat tarzının i•li\hı, .. . .ı":. ıy.ı 1 

" ~ n.ıe- K•vseri, 11 (JTu.us·.) - Bııgu"n Kay 
dum. G z hmbası masanın ü•tlln ~r ra1< ilerli.ı-oruz. Eu köy!er harap oJ _ ar:ı enı en ır yı ız vardır ve bu f - d 'drrınden ve b•zı •· J l k '' ı,ı · ı l - mdat va•ıtalarımn ikmali · " .a ı erın mer ez - •crh-e ııctir'!Pn 20 · ı ı 
di. Bir şi•e dn su vardı. Zelzele olur muştur. "' ızı, y .. ttı)!'ı yer "r nu• olsun, Ebe -1 _ Köyler;· vardın•a g dilip ·,,. !erden ayrılmadıklarından bah~edildi. ~O ;ataklı n~k· hat h' arta~ yen: aç: ın 
olmaz !Amba yere dil•til, ve alev al- Ya Daz.va kc'i>•u"nu" gece \'arıs.ı tı- di Şef Atahiık keşfe.mi~ti. .. · · .,ı - Vazifelerir i iy' ifa etm' ·en e 1 · "· as ..... anesıne naıe.. 
d A k l 

· rl d 'ld' ı. • uı nediV:inin bildirilm~•i, ' . .. . ~Y m m?~ a- ıedilmi•tir. 
ı. r asın, an Ş1'e e evrı ı, vu .vnndırnn hnmurtulara ne der•. lnı'z? rın hulunabıle·egııı.e ıhtımal ver ' 
1 

· .. d · - Od .. t k ld T h • ' ı d . C. - ııiilletin verdiği esya muhtaç. ~ • • ırım. Bu ııksam seksen fe"ketzede daha 
a evı son .JNil. a u• ilme yı ı ı. Dnzya küçük h;r köy dül'. Büyük bli- ır an vapuru, aız ere ömür eni .ara muntazaman gitmiyor, "aka!, efer v~rs~ bunlar çok m~hd~ıl: bek!eniyo'r. "' 
AtPşi sıi•1dürm 0seydi diri diri yana- ''iik kavalar üze ·ine ~urulmu tur l~ce1< bir hal" gelmiş .. Henüz fenni 6-- Bazı memurla: ağır hareke+ o. '1ur. "aırnt şımdıre kadar vazıfesın. Gir ll (H . !) 1 ( ~ktım Rlrkaç ';.at .onra u.stilmde- D:ızyalılar .• her '<:ır,ıınki gibi- erken- tetkikler ynnılmadı ammB, aklı ha. ıı· ' vapmamış memur p,örülmedi esun, u~ - >o tor 
kı toprakları ka dırdılar ha< ata ka d •ında olan yolculara göre, v. ur, h . ._;-onar ''e y'Jayet merkezinden ay- B' · · . ,,· . ·, . Rifat Hamd''lin riyasctlnde'<' sıhhat ' • , - en uyumu•lnrdır. ~ ·e varıs~nılan rı.ıııı.vorlar, b'.tnlr.rın teczı·,·esı·, . . ır ıkı ~eı deıı ,,,uJa_gım. a g.;,.d_ı. BeL heye•,,· Ş k" K h'• · .. .·,. 

' um> ritalard" &Ö.'"terill"n mRIUm kayaltk- J '< U d l B k ar ı ara ı ara g tmış ır He 

tik 
"O"rd"O.G•,-.r.~ "azetede okurlı"k •onra ök gürültiisfın.ı andıran kor- 1 ki • - . - b h 1 7 - Sıva,ta bit katırcının teklifı' ı sız e uyc unuz. ır ı i vilayetin ·et . .ı· t d .1 > " • -,; u., •. ,. " " ara }a aa,u:ı ıc•n u a e ırelmis. . 'd d'I . - ,·alisi merkezden a\·rıhı•rr.ı•tır R"n- ' şımuı e :tvı erle m"·:nıldU•. Bu-

kı, bPı:-te lı!r hayat kurtaran bir ~işe kunç •eler duynı·.ış ve fır, ı•lnr- Hail>uki ıa. ile bilmem kaç mil nıe•d. 1 n ıec. e ı mesı, · • · - · · · rada kur •n koıni•y ' U · 

in. 
ob'ir ta.--~ta b'"yümu"• .. kabarmı•, <iır. Fakat lıu sesler ne "Ök yQzün - f ..ı .. n_ geçme•İ laıım im;•,. 8 - Şarkikarahisar vilayetinin ye far bızım malUmatımız dahlliııJ e ibat ı/'.'._ı · ı~n(l, .. :ı 'ı'l ıaşe ru a ., " - ıiılcn , . kili - \'alilcrimizin her zaman merkezdcıı '. .e ,rı 1 c meşgu 0 r._ 

Jmdm·.,.ın• ve baska hayatlar, baş1<a ılen geliyor, ne ıle yerin nltın lan... n3nc<>, hadisPye ... b.ı,;., .. t VP' ,. E . ' 1 .. • 9yrılmaları fa,·ılnh olmaz Dı)aroakır. 11 (II•, ı) - Bura-
h!\n"n;:ınlsr : öndürmUştil.r. . . Ka) a':ır h!rbirl~riyle çarpı:nyor v. l<aııt,.nın h, hnrital-r hakkon<' k' ii - ,., ncan ha.kının nakıının tes- Ma;har Müfid Ustad;~ız da p~k laki inşaat ustalarından onu, felaket.. 
. ,fal:'·e :-arıdnt krı;ıtrolu "'!3· T;'er ~·n d:ığ göbi t~ş parçaları.ıın çar;ıışma- maliımatını l.ir k"rre yoklamalı, hen· · il1 b'lirl k" ' d 1 • zedeler~ nakd

0

n vardım vapamaya 
üç \•et• mış kılı, bır yet şmış o;rlu ından böyle korkunç •eslH lH•ıl olu de riiiyet ha11alarındıı o aylar içir ı. lO - Kilkit vadis:nde bir rol inşa. :hk'n;ı ,::;,a~ ~:~;'~a~~lli;r;' 1~;~: caklarını:. bırn; m~kabil reiaket mıııta: 
vardı. llu dört vene; de ev.lenme .~'.!. - vordu. Kayaların ü 'ündeki evler dt bir dcği•;klik vuku bulup hulmadıii; ı B 1 b' b' 'unnrn kadar ve daha ziradc vardım kasında uç ay meccanen çalı~acaklan
lhnda ve evlenme arıfe~ınderdıler. • . ,. nı da tetk;k .. ımelidir. Çünkü belki~ vim ~nara ırtr ırer cevap arzde - ı·'1pabi!irlcr. Ve bazı ahvald.e mcr- nı yaırdım komite•ine b:ldir'?1iş!crd.ir. 
Kızlarından ilds: nikahlıvdı, biri bor kayalarla be~~.ber, g.dıp ge.,ıyorlar' dakikada kaptan ıuları, nuhiti va. M 

1 
k . . .. . '<nrlen avrılmak zarar], o!nr Rinae { staların hu hareketlerı takdırle 

hafta. Ponra _l'rf~ya U:lli 'duvaklı g~- ~·P.e ~~ı·~~· ~~1):~~ d~~ı~aÖ)~r~~ Şı~~~:~~: nurı', mP~~frl·ri ve eşyMı b~,k ; h~;::,:'n.~!:n h·:;;~~~~j~t~ete~~~k~;.a- nalr.ı·lı in1kan ve V;'lta!arı da. hr.sah~ ~a1rsı.laTnn;_"ct' yol ,rıar1 a1~rı .ve:ilerek ken 
1 "ıdecekt, Ü•T]J nı•anhvdı Ferı- 1 ·, ·ı 1 d el . •.iida ~örme"e ba•lamı• olabı"lı"r. Ada ... . '· ' Zll k· tm 0 ı•a meclıurıız Elb tt ı erı o,a a ıronc erılmış 1 ır 

,, n ' • • a ıı en er ~\ar r 6 ' ' 'ttıı;ı lıır •evdir Bıınılan ev\·elk' ı '' ·" ' ' e e :ırzurrnı• El 11 (TT • · 
d n bu dört çocu<:J -eğer enkaz altın- Tokat ş hrinin İci korkutulduğu - !et 'okta.ından bu cihet de ihmal o •ele mıntak~sında Dikll'de b t' {k·~,: 'ın dc>v!etin memurlarını:ı hizmetin'" . • a~ll'· El :ısım) -;: Ilııglln Er• 
ı • ı lı'I \'! · d" k ı f l'k tl d "ld ç 'unmamalıdır Allahım b · • · u e ı. ı .... 1 t d 1 .. . 'ıncan an ·• 3cıga 14 fPh':r'7•rle gel -ı nn çıırnrı ı. ı c ı erse- •ım ı yanya- muz acar e « e i e"ı i. atlı - ' - • ıen aa ,. ·apılnns ve veniclen vapılan evler da JU,I ıı va an as ara mute•av vrn t~ş- •ni•t'r B 1 1 . d 1 

Y 
t o la d G I'nl'k kızın · cc d"kül k 1 - .. •er! ~ k' ' . · ' - ·ı· ,. \ .. · .. . , · · un arın ıepsı c ev ere yer-na 11 ıy r r ır. e ı ı , ın van, •ıvası o en, yı ., maga yuz • a mu avemetlı olmı stnr. mı ıı.ır. • Iute•avıy0n tevzııdır. Fa .. öt le, tirilmiş, istirahı:.tları temin olun _ 

d :vağa b.ızırlanan başı, kalın ve ka .. tutanları aı maz•anız Tokat, bt,;iik • • Rundnn •onra da bu harabeler üze bazı yerlerdeki yatandaslann ·:ardı- muştur. 
t.ı kerpi~lere nasip olmuştur. kazayı Uç bina ve on kııılar can kı.:r- Soi!uklar ,iddet;ni artırıyor. D·" ··n ıo \ "d · t ·t k • d · 

O 
. rt . .. d'I .. h 1 Z b k lşrın tepel .. rind .. ki b,. ~z kalpak .: c: .·Pnı. en .. ı.?•M. ~·apacai(ımız mına g• mc. ugrun a clahi geniş mi'<- ~fersiıı, 11 (Hus•:ci) - Ş•mrli k 

geceyı v8 e esı gun t zu Pp bnn·y e avmı tır: , raat an ıı, ı, akıt. f nııın b:ıtun nımet Ye vasıl _ ya tn vatandaşları vardımdan malı :'\ . .. • . · ye a. 
bunları dilşilnerek. hep Erzincanı parti ,.e halke\'İ binalar'yle lı:ılkev'- gittikç .. büyümektedir. Çoğumuz sı ~rınrlan «tifade temeğ'e ku\'\·etimiz runı etmek elbette doğru b:r hareket Jar •. fersın nlayetıne 484 fclaketzeıle 
ıeonııs rak doldurduk. ne ait inenıa... c~k •oh larımızın Ptnf·nda ve maz ·ettiği kaclar çalışacağız. ulmaı. gelmış, bunlarda"l 239 u .Mer9inde, 

Niyetimiz Ankaraya dönmekti. Fa Sonra gene otomobillerle • "iksa"" but odsluımızın içindeviz. Runa r"r 1 Jg- · T t ı t· ·ı · · 
" t Sıvasta kararımı birdenbire de- p,ıttik. Yolda gene birçok yerlerin lıa- men hl\limizden m<'mnun olmıyanla mdad vasıtalarının çoğalmasını bir f>ıva~ta bir katırcının teklifinden .. a ı. ardus a ':er eş.ırı mı,ştır, Her 
g'rt'rn:nı: rap o'-luğunu gördük. Güzel Nik a. rımız va~ .. insan ovl,1, z~man zaman •rkadaşım tavsiye etti. Çok arın 1JRhsett ln. Üç defa Sıvasa u-.radık. turlil ıstırahatlerı .en~ın eı:I .m!ş ':· 

- Citmek mOmkün olan her yere rın ic nde de yıkık ve çat' ak b'nal;ır ne is\ediğini de biJmivor.. SMd t: 'i lr. F11kat di:n bıı badi· Röze kimse bundan bahsetrıedi. Bah- .. Ankara, 
11 (Hu,usı) - 'on yır_ml 

gııieccğim. Yerinde göreceğim. Ha ok'n. Fakat_ belk! de ilk clefa or'.lyı m'z <>kseriva kendi eölgemiz ııibi h' de hizim frlilketzed 0 vat:ınılasla- •etsenl' derhal istifadeye geçerdik. dort s~at zarfında Z dı: 8 ~an:ye 
k;kn• ve halı" oldug"ıı gibi te•bite ç~- <",Ördu'"g·timtiz ic!n _ Erzincanın unnııı- zi taki ede?ken, h'z, burnumun ·a·redc bizim fc'-ketz d t d ı Ifat•a b' n kadasıml b b s orta şıdrlctte, Çankırıda ş ddetlı, Ge-, l:ı l k' k · .. 

1 
.... '.a .. e ~- rn an "Ş ıı- ' ~1• .1r lr 

1 
.:·.ha era .erd ıvba- r<>dede oldukça •idrletl., 'leJ<irdağla 

J, .acağ'lm. Ulus:ı duyduklarımı deiil, dn zelzeleyi adeta hissetmemiş sayı- eş 11 .ar" u~ .. tara '"""di, rüzgı\r. ıın·.::ıı gon umuzun ısteılıgi kadar ~a- "" ı erı ge en 0ı ıı 0 ı u m€vsım e ıı şiıldctli, Şarki KarahiJarc'a hafi( ze]. 
b zznt gördliklerimi yazacağım. :ab:lirdi, la"ın getirebile.:eği kokularda arıyo 1ıuk retişenıediğimize bakılarak bu va- ,,aıtl:ı.r altın~a. bu ~ol~ardan. hangi ze!eler olınuştuur. 

Ye b'J kararın. i:k haberlere gör~ Bu gezip do1'ştığım11 y 0 r1erde o!rn- ruz. ÇiMDiK ,ıtanın azlığına zaip ddu i<e arzede- vasıtalarla gı.dıleceg nı vaktıyle ifa- Dün gece Ankarada da zelzel~ ol-
zelzelcnin Erzincan dan sonra en çoı: yucularımızı adım adım dolostırmn- . k' k d k 'k d • 'ld" II de etmedıklerınden dolan muaheze muştur 
• Imlin uğ a b' ·ı· t' · t • E" ff k ı ım ı. o a ar e sı egı ı. atırlat ., .. .. .. · e rıy n ır vı aye ımıze, y1 ıs emıyoruz. ger muva a rı a- k 

1
_ . . - ettı<. Çunku oraları memurlardan 

Tlk3ta glttlm. :1Hd'ysek yurdun bii;-ük bir mıntalrn- ::a. azım g~lır. Felaket tam on bir daha ı.:yade kendileri bilirlerrli. Vak- Al 
Tu•hal istasyonunda b'riken halk, nnda ~elzelenin facia sahneleri ~iz - K aganoviç '''.lay~tte vakı ?lmu~tur:.B? kadar ge- ıiyıe i~aret et•elerdi oradaki arkıı - manya 

~ z!ncaııdnn ı;eldiğimizi duyunca n:'ş o!rluğunu bugüne kadar an .t - mş b:r fe~aketın gelecegını, he~ bera- daşları bl'ndan istifadeye mecbur e- R ,. k .. h • t• 
etr11f1r~ızı 11ldı, Bizi sual yajimuruna nuJc istedik. o .. 11;arı gezin dola 'l- Azledildi b7n tehmıı; et!11emck1e Zun'ledıyorum ılerd'm. Ve kendilerine minnettar us~aya as erı ey e ı 
tuttu. lnnn asıl vazifeleri bundan sonra kı buyük hır gaflet yapmadık . kalırdım. göndermiyecek 

Blnalann vuiyetini, maddt hasa ba•:ıyor. Londra, 11 (Radyo) - So~·yet ha- Ondan •o;ıra çabuk !~tiştirme - Şa!kikarahi•arın yeniden te•kiii . _ 

.,n;ııın1111~e:ııt~aith!'lm~in•e:ııd•i1•d•igİl·~;n•i~s•o•r11al:n'.11la•r::=tl~a-~m•mK•eııımı:::a::Jl•Z•ek•i •G•"'•-n•(•o•ım•a•"•f!llll'"•a•n•a11z•ı•rı•C:•.aıiigiııa11ıı•o•v111ıçİııllaz•le11d11il11m•ııİışıııit.ıiır•. mllİıımııieı:k•k•eıiı•fılıııiıı"·iıetiiı•}iiı·aiıilıiınııiızm'ıl·eİıı<aiiııiitİİınİIİıaİİİzİİ!ıllğİİınıİt-.il:ıliaıiikıiikİİİınildilaİılla~r·k·a·dlİamşml;ar~:ı~m~ı~n~s~ö~y~le~d~·;!<~- Be~lın, 11. ~P.ad> o) - B r Alman _ ı a"kerı heyetın:ı Ru•ya0 a g~ "er1ece-

. ···~•U:U.•+++++•++++++++ ıtını: rüyor, hıddelinden hazan kafasını _Yok canım .. Sen bö,·le hareket ği hakkıııc~akt h.a~rler rcsm~ nıak~m-. 2 • • + - Bu kız, bir Almanın ı aııınıla , unırukluyorclu. etmekle Fon Emlihi kafese koyduğunu IR:ırca tFe~zıphtı;1~ıfl"11•dş vte Abl"mb~!nn~ı 

1nC1 e• çalış(ığını sen t>:li~ r mu.,un? I - Dehşet, dehşzet!. hic 2 annetme .. o adam tasavvur ett:- us - , ın ı '·;1 ın a am ı: .. ı.~raL-
' Bıı sıı:ıli bU ~Utiln. şüvheierlmi u- Diye homurdanıyordu. ğin gibi abdal el.eğ'! ki, sözlerine ef'al ı'.k t~k;r etr.ıe.{e karar VPrdı.gı bıldl -
• r:ındır~' :.\Iaamafıh alakasızlık gt»ter-' F?ı;t Emlih, dilber Yahudi kızını der- ı·e hıırekil.tına aldanıp da, en mutemed '.'

1
.m •• :.ş.tı.r •. -----------• 

....._. • dım. \ e: . . , hal '"ıııılen uzakhştırdı. Estere e•asen memurunu senin tavsiyen ile alsın. f • 
~-....-~·---· ·····~·····.... -J?ana ne?. Hıssı,atıma manı ola. b:,ıka bır şey yapamazdı. Çünkü Ester l\Iadrahal işlediği ıı:afı, birdenbire aze, İeffiIZ, UCUZ 

nıaz kı.. . ls\içre tabii;1·etini haizdi. Maamafilı, farkederek bozuldu, cevap vermedi. 
. - 3~ - . Madr~hal ~u ~-azıret kar~ısın.da salı- Cevnhı;ıı verclım, , ıl\[adrahnl sevgiLisinin sürünmesine Düşünüyordu. Bunun üzerine meehul ı ~ 

F n E;m!ıh kandı adamları Jle E•- redemedı. !kıncı şube amırlerıne ha- :llezkur genç huncıan ces~ret üla - meyrlan vermedi. sahıs: · aç 
teı:•, adım ad.m ~kip etti~ıyo.r, gen5 ber verm~de~, onun .fikirle.rini •.orma- rak teşriki. ı:ı~~ai !Pkl~f!nrlP buluncl". :.\folr:ıha! i~)nci .•ubeye derhal haber ' - '.\fıtrgarit icin sana bir direktif 
arıs;,okratla gezd.igl yerlen bıre~ b.ı- dan •. tehlı.kelı b,r lst:caı. goste~dı. Fon <Ben lıu gıbı ışler!e al~.arlar ima~• v~·r~lı. Fakat ıkı?cı şube F.steri.n yni- ,·ermiştim. Kenrlisine tebliğ ettin mi? LJer tu•r/ü tuvalet 
rer haber alıyor. Fakat Ester hıçbır Emlıhe dılber kız aleyhıncle bır rapor c0vabını 'ererek kenclısınden nyrıı -1 nı ı ıra! oct0 rek ın<anı ve bu ınsanın - Talıii .. Derhal l J 

1 

8 
• işlemediği. den hakkında her han- verdi. R!'p~.rda şöyl_e denili~-o~clu: dım: ~~phe ~ttiğ'm ,·aziy~t _gencin huj I'un. ~'mlihe takdim eclilı;ıesi ~eminini - Fon Eınlihle ara'1 na•ıl? çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

gı bir feııa fikir hasıl edemiyordu. Btı c1Zatıahlnızdenk.mt.übsa~deF. ttıhsatl ke.t. t:klıfı 1 ıle ta .. 'lkdk•.ık et11Tlı~ütı.dfı DerEhal 1 h hııı;1zthahzı.krlım:u\mı~ .olduımndan .• !ad- _ 0 ciheti bilmiyorum .. l\Iaama!ih 
bl ge~intı ve eğlencelere zaman za- mec en ususı a ı erı.ız .s erı a ıp >anın" an nyrı ım ve < u n ım. ıı.. rıı a e rı goreceııı rerclc müthiş bir fil il _ k 

mıın l\fadrab'.llin ıe [ştirak ettiğini ve ettim. Fakat bu hatamı tashihdcn ge- ter d"şman olan bir memurla eam'mi muaheze ile karşıla•tı. Fakat :.\Ia<lra- ro n N oy~amı~. 1olaca .. , 
lı ııdamın Esteri.. hususi bir alakası ri kalmıyorum. Her gün her hareketi- alılka peyda etmiştir. Belk: ba vaz!ye- hal motanetini höç ka:.-betmedi: - Dere ~n ı ıy~rs~ln · , 

nduğu haher!eri geliyor, kendisi mi zatııllnize bildiri~ordum. ti bilmez ve nıM.ım olabilir. Fakat bu - Neden telıişe düşüyorsunuz?. Bu k W ~n ~ şam qa ar~~ yanındn 
b le tebdil kıvatetle bu gibi hallere Dün akşam ftd olduğu kndnr ga- vaziyetin, teşkilatımıza ağıra mal o- işi basaracak lıen değil miyim? a ı. ugun .ıı~n t~zkereyı verirken 

hit olduyordu Fakat bu planı kuran rip bir hadise il" karşılaştım. Esterin labileceği ihtimalini derpiş Pderek za- - Biraz sabır ve tahammül gö,ter- gene yanında 1clı. S .. hhat eczanesi Mndrahnl rl.ilber Yahudi kıziyle her konuştuğu gencin Fransız casus teş- tıalinizi tahriren .ıaberd .. r .meği mü seydin ne olurclu. Sonra, bize rma - - Pek fıla, vakit zayi etmeğe gel • 
bulunu,Jnda Fon Emlihe haber ver- kllatı acl:ımlarından olduğunu tesbile nasip gördüm. Hürmetlerimi suna _ dan öyle bir iş yaplın ki, bütüıı teşeb- mez. Koşa koşa otele git ve Margarit-
m k•en ı;cri kıılmndığınd:ın Alman teş muvaffak oldum. :lfezkür gencin her rım.> bü~l<'rimizi ve planlarımızı altüst e- le temas et. Her halde onunla görüş_ Başdurak Büyük Salepçioğlu ha. 
kilılt ret$". ond•n hiç şüphelenmiyor - cOmlesi esrarengiz bir şekilde ai(zın- İmza debilir mek istedl'!imi söyle! .. Buluşacağımız •n•ı•k•a•r•ş'.".ın·d·a··---------• 
Ju. dan çıkıyordu. Bu vaziyet hayretimi ~1adraha1 - Pek o kadar değil! .. Çünkü Fon yeri biliyor.. ~arşı knrşıya ottırJ)'ordu. Çıkmak i. 

'ihayet E teı m 0 sclesi yoluna gir. 'l"e 8\'Tli zamanda l'nzan dikkatimi Fon Emlih otel şef garsonunun tez- Eml!hin tam itimadını k •anmış, ken- l\ladrahal derlıal ayrıldı, Margarit- çin izin EJması lı\zını ırrFrdi. Bıı izini 
• işti. Ne d r>lsa Fo Emlih ki\tihe - celbetti. kcresini okuyunca. deh dli surette !e. di•ini defalarca memnun etmiş bir a- le temas etti ve vaziyeti kendisine b!I- de ıııarmak iç'n bir sebep glısterme-

nd n ku ' J nmağa ve b:ttı:.bi kork· g ter _ranı~ızd~n ay;-.ıl~nca mez • n~l~•tı. ":" ~s.rhrını rekmt'<• ha 1 ndı. demı!'l. B'ıı~cn~ıe.'·h bu t•klifi ben deldirdi. i idi. 
maza bıı1Irunı1t.. ldir ııencın ıı:arıp bır ıualı ıle karşılaş- Da:resının ıçındo aert adımlarla yü - ))Qk Ala ıapabnırım. _ _ hluııarit b!ru ıonra Fon Emlihle 
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12 K8.nunu•ani 1940 C'uma 

ap 
lsveç gazeteleri, Almangaya kar
şz şiddetli b ·r lisan kullanıyorlar 
Sto~ho!m, 11 (Radyo) - İ \C ra- m lırl.r kı. h\ ç bitaraflığını vikaye 

Z<'tcl~rı, Sknnclinav dC'\ IE>U " nin F''n- ·c"'l ic· brn in i. ıhn sarılncllktır. Fa -
{u~ıdıyal a ~ aı dım Uı l\d rı'ld lııtaı ı.t- h t muh rip)('rin arzusu için asla har
.ıl ... t~n ayrılncakl rıh k mdaki A'm n rn il ec ktir. Onu stiriıklemek i ·U 
ı~dıa.lnrın,ı c \ p ' rn l t ve ·d let' , •n r , mill<"fn bulun vn ıtnlnrı ile 
bıı~l.ısa? kullr n~ l t dır. u d muyaffnk olamıyacakları gö. -

n~m .,uu t ı d or k : ri c ktir.> 
. tt"~Fınlnndi~ a - Ru ~ h ı i. Ru B ı gazete isveçin FinlUndiyaya bi-
1 • .1 akın~n kıym tini Alman~ ayn p k ı:ır rııvnı ;hlfıl ~tmeden yardıma de
g~zel göst rmi tir. Almanva h ·bir vam edece-,i hakkındaki teminattan 
~ıal~~d~nav d vletll'rine ~ irny;t:ni h onra Berlinin ilkOnet bulduğunu do 

ıstemez. Almnn~ a şuna em:n ol yazmakta.Jır. 

v p a agmen 
Alma ya İi' c A meti müsa ere ettiği 
harp ma z e e i i lta yaya vermiyor 
t ::a.ris, 11 (Rndyo) - jurnnl gaze _ itme ine mil aade edilmemektedir. 
et~~. Zürih n:uhnbiri bUdirlyor: _ Bundan brşk:ı., daha Rus istilası 

te 1 • n~ın. \'akı 4 prat.estosuna rap:- .,aşlamndnn Fln1Andlyn için yola çı -
o.a>t ) enı malzemenı'l hududdan · h ı d 

nıen Almr.nynnın Finlfindiyaya transit kHıfon itfllyan_ menşelı cep ane ~r e 
&;çerken zaptett:ği hnrp rn. lz melPri- Baltılta, Sons.stte Almanlar taıufın
~! vermemiştir. Jtalyudan gönderilmek dan elakonulrn •ştur. . ,:··· ····· ································· .... ···································· ··············;··-~ · zmir Levazım ,4.mirli ği Satl rı Afnı;ı ~ 

~ r-'"'..,.;~,,011 .. /lanf1rt ~ 
lzmir levazım amirliği :ıntm alma. k'lmiayonundanı 

Miktarı Cinsi 

mlo 
5880 Lahna 
6880 hrnnak 
6880 Pmısn 

1 - lzmtr l\Jst. l\Iv. ada ve ınente<= nııntakasındaki birliklerin açık 
eksiltme ı-:ure1 vle mıinalrn"'-nda t ulunan yuk rıda c:n'3 ve mik
tarı yazılı ç l al m s"rze ht"yncma talip çıkmadığından pa
zarlıkla c:; tın alınacaktır. 

2 - İhlcsi 1 G l " O aıl J:iınti c:; at <ın birde kı lnda izmir levazır.ı 
fımirlipi ı-<r t n alma komi :ı ndn yapıl ıcnktır. 

a - Tahm·n < d lor tutarı (!HO) lir. ı:k en kuruştur. 
~ - Terninnt muvnkkate nkçnsı (75) lirn ) lrmi kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün kom"..;yondn görülebilir. 
8 - h~tekliler ticar"t odasında kayıtlı olduklanna dair vesika gög.. 

tennek mecbm·iyetindedirler. 
7 - Pazarlığa işt"rnk cdecı>kler 249(1 :?.) ıh kanunun iki \'e Uçilncil 

maddelerinde ve ~artn~ınes·nde yazılı vesikaları ve teminat 
rnııvakkatalnr yle birEkte ihale s&atinden evvel komisyona 
m·.ıracaatlnrı. 130 

Makinist a ınac:ık 
\zmir IE'vazım nmirr ği satın alma komisyonundnn: 

1 - Telsiz telgraf makini~ti alınacaktır. 
2 

- İstekli olanların vC'ı.aiki ile birlikte mUstnhkenı mevki 
şubesine ml\rncaatlnrı. S 5 7 9 12 

ikinci 

(ANADOLU> 

İzmir levazım i.mirli2i satın alma komisyonundan: 
.M .kt:.rı Cinsi 

Kilo 

2160 Lahna 
2160 Pıra:-n 

2160 hp:ırıak 

1 - tzmir i\lst. Mv. Çı>şme mınl:.kasrndaki açık ek;;iltme sureliylP. 
ınünnkn~arla bulufürn yukarıda cinsi ve miktarı yazılı üç ka

elm sebze ihtiyacına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık Hl- ikincikfınun-:M() ı:al 1 günü nat onda kışlada iz· 
mir lC'\ l\zım i"ım rliği .. ~.tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

n - Tahmin edilen tutarı .:·145) lir;ı r.ltmış kuruştur. 

4 - Teminatı muvakkate nkç~ııı (62) liradır • 
5 _ Şart:ıame~i her gün kom:. yondn görülebilir. 
6 _ htekliler ticaret olla.::ında kayıtlı olduklarma dair vesika gös

termek m<>cuuriyotincled'rlor. 
7 _ P.ızarlığa iştirak t•d~cekler 2·190 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

mncldclorinde ve şartnameflinde yazılı vesikaları ve teminat 
ınuvakkata 'ar;yJe hirlikt~ :lıale ::;aatinden evvel komisyoıın 

mürac:rntları. 1'29 

İzmir levazım amir\' ği aıahn alma komisyonundan: 
ı _ tzmir müstahkP.nı mevki merkez birliklerinin 48400 kilo bul

gur ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 _ İhalesi 18 ıkinci .kfınun 940 perşembe günü snnt onda k1şlada 

İzmir le\ r.zım amirl:ğ. satın alma komi yon unda ıyapılacaktır. 
8 - Tnhmin edilen tutarı 5808 lil'adır. 
4 - Teminatı ınuvakkata akçası 435 lira a)tmış kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün kümisyonda görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göstermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye ietirak edecekler 2490 sayılı kanunun Jki Ye li

çüncü n•::iddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle 

teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir !taat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 3 7 12 16 

hmir ıevnzım amirrti satın alma komisyonundan: 

ı - İzmir mü.stahkem mevki merkez birliklerinin 17750 kilo 
zeytinyağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile e.ksiltmeye kon -
muştur.' 

2 - İhalesi 18 ıkincj kflnunda ~40 perşembe günü saat on beştt? 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda y~

pılacaktır. 

S - Tahmin r.dilcn tutarı 7987 lira 60 kuruştur. 
4 - Teminat muv: kkntıı akçası 600 liradır. 
5 - Şartnamesi her giiıı komisyonda görülebiliı'. 
6 - İstekliler ticaret orlasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö:i

termC'k mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak l'decekler 2ı:1~0 sayılı kanunun iki ve ü

çilııcU mnddclerlndE ve şartname ininde yazılı vesikaları te-
minat ve teklif mektuplarına ihale saatından en az bir saat 

evvel konıisyonn vermiş bulunacaklardır. 
3 7 12 16 

/:mfr l>'tıa!!•m 6.ı>ıı°1liği saiı'tı alma kunıieyonundan: 
ı - Kolordu birlikleri ihtiyacı icin (790) adet bakraç (22i) adet kü

çük kazan l 56 adet büyük kazan 17733 aded aş kabı ve 1500 
adet çaydanlık pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 15-l-940pazertesi günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

8 - l\iecmuunun muhammen bedeli (3i547) lira muvakkat teminatı 
(2816) lfradır. 

4 - Şeraiti öğrenmek ve nümunesini görmek üzere her gün ve h;tek-

1 lcrin mezk(ır g:in \'e s~attc Afyon kor satın alma komisyo-
nuna müracaatları. 115 

lJUt\ 1 OH. lzmir levazım emirliği aatın alma komisyonundan~ 

BEHÇET UZ Cinc;i :Miktarı Tahmın ed:lcn Teminat muvakkate akçası 
Tutarı 

1hale tarihi gün ve saati 

Karadeniz de fırtına 
Beklenen vapurlar, dün lstanbul 

limanına gelmemiştir 
1:-tanbul, 11 (Hususi) - Karade- mıştır. 

nizde iki giindür fırtına devam ediyor. )larmara denizinde de fırtına hO
Gircsun limanından beklenen vapur - küm sürmektedir. Tekirdağındaği tuz 
!ar gelmenıi~tir. Dir çok vapurların da vapuru ilç gündür yolundan kalmış -
limanlara sığındıkları haber alın - tır. 

T. C. Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Md 
Şirk. Sayı: 6 

iLAN . 
Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 
~O İkincireşrin 1330 inrıhli ~ec.-nebl t:nonim ve sermayesl eshama 

müııkasim şirketler kanunu> hiıküınkrlnc tevfikan TUrkiyede çalışma
sınn izin verilml~ olan ecnebi ~irket!c-r~nden «Dl Amerikan Tobako 
Kompaııi Of di Oryent İnk.> ~il'lrnti bıı defa müracaatla şirketin Tnr. 

kiye mümessili lıulunnn Patr:ck Henry Gorman ve George Vashingto

na ilaveten, birleşik Amerika tabaa5ındsn joseph :\Iichael Englishi 
vekil ta} in .ettiğini bildirmiş ve iilzım gelen vesaiki vermiştir. 

Kf'yiyet 1etkik cd!lerck kanuni hükümlere uygun görillmüş olmakla -ilan olunur. (l'ı:tUhilr) 
T. C. 

Ticaret Vekaleti 
lç ticaret umum mUdürlllğU 

Genel Eavı: 8523 
lşlıu sur~tin daireye ibraz o?unan aslına ve dosyamızda saklı milbri

zi tarafından imzalı nil5hasına uygun olduğu tasdik olunur. Bin dokuz 
yüz. kırk :ıenes! lkinclkanuıı ayının sekiz1nci pazartesi günü. 

2 kuruşiuk damga pulu 
8- İklncikAnun - 940 

İzmir birinci noteri milhril resmi3i ve 
Mehmetı. Ri!at Bayraktarotlu imzası 

Müzeyyel Beyanname 
SO lkinc:teşrin 1330 tarihli cecncbi anonim ."e sermay.esi eshama 

münkaslm şirketler kanunu> h!ikUmleı ine tevfıkan Türkıyede çalış-
ma ıııa izin verilmiş olan ecnebi şirkC'~leı mden cDi Amerikan Tobako 
kunıpani of di Or,p~nt 1nk. cşirketi bu defn mUrac atla şlrketln Tttrklye 
münıessili bulunan Patrick Gorman ve George Vashington~ ilayeten 
birle~ik Amc rika tabansından joscph 1\1 chael Englishi ve kıl tayın et-
tiğini bildirmiş ve lazım gelen vesaiki H!rmişt!r. . ·~ 

Bu vesaik arasındaki n•kületnameye göre Joseph l1ıchael Englı:;he 
aşağıdaki seliihiyetler ver:Jmiştir: . . 

1 - TUrklyede mE>zkilr ~irk etin mtimesslll knnunısi sıf atıyle hare· 
ket <!tmeK. 

2 - Tilrkiyenin bilcümle lıukuki, cezai ve idart mehakiminde ha· 

zır bulunup şirketi temsil etmek ''e bahusus: __ 
(A) clyevm ınevcud ve aUyen t:ıhnddils edecek olan kaf::t'el 
mesai!, dea\•i ve ıntinnzest1.a hl.'r hangi derece ve vazlfei kazaf. 
yeyi haiz olursa olmn lıilcUmle Türk mehakiminde ve hatta 
mahkemei ~ emyh: huzurunda lıazır bulunup şirketi temsil et
mek ve ~ırketin ınenaf~inl adi veya fevkalfl.de kaffei turuk ve 
vc;ıaiU kaııuılİ)'e veya <liğer tedabirl kanuniye ile slyanet et-
mek ve bu mnksadla 'rürk kavtınin! ahkfimınca muktezi her 
Hirli.ı muumclatı asliye ve Jeriy.ayi icrn eylemek. 

Çocz.ık ----------------·---- ---------------

(B) mOddei ~ahsi Vt!ı a maznun sıfatiylo bilcilmle Türk meha
k:m ve heyeti cczaiyE>sinde vey'l istintak devairinde ve hatb 
rnahkemei temyizde şirket nnmma hazır bulunup şirket siya. 
net etmek, şikfıy?.tnamı1ler ve muhtıralar imza ve tebliğ ettir
mek ve her türlii ndi \'e fevka!tıde turuk v ve aiti kanuniye. 
ye bitteve~;ıül nhkam ve mukarreratı cezaiye ve aleyhine fti. 
raz ve i tinaf etmek, kezalik i3bu tedııbir ve muamelfıttan fe
rugat ~yler:tck. 

Hastalıkları 
l~ii eh..!ssısı 

Jı:.~lnsta,annı 11.30 dan bire kadar 
. ~ ler sokağın dl. Ahenk matbaa3 

.;,;.rı ı., ''I. kı\nııl edı>r. 

Kilo 

~ohut 6000 
Dulgur 12000 
!\fa krırna 12000 
Pirinç 12000 
Kuru 

Li. I\r. 

'120 00 
1380 00 
2280 

13480 
00 
00 

Lira Kr. 

64 00 
103 50 
171 00 

00 261 

16-2 dkil.-940 snh günü :;aat 14 
16-2 <'i ka.-940 salı günü saat 14,30 
j 6-2 ci kfı.-940 salı günü saat 15 
ı G-2 iııci ka.-940 salı günü saat 15,30 

frs•ılya 12000 2160 fıO 162 00 16-2 lnci kn.-940 salı günü saat 16 Z 1 yİ ı - lzmir tnyynre birliklerinin açık eksiltme ı;uretiyle münakasadn buluna:t yukarıda cinsi ve miktarı 
2 yazılı beş kalem erzak ihtira eıııa talip çıkmadığından ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır .. 

4-6-•)35 . d k 
b ·' sene::;ın e ec;naf ve ahali 2 _ İhalesi hiznlarında yazılı tarih giin saatlerde kışlada izmir leva 7.ım amirliği satın alma omısyonun-
nnkMınd l 

lık h' an n mış olduğum 30 l'ra- da yapılacaktır. 
v . 's::e senedi makbuzu zavi ettim 3 - Teminatları hizalarında ra zıJıdır. 
"enıs· · · · 
ınu ını Jllncağımdan e kis:nin hlik- 4 - Şartnameleri her gün komi3 yon da görüleb:lir. 

Yoktur. 5 - lstekliler ticaret odasındn knyıth olduklanna dair vesika göstermek mecburiyet'ndedirler. 
Suluhan civarında Cam aynac!sı 6 _ Pa?nrlığn iştirak edecekler 2490 :;ayılı knnunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde ya-

HGcıeyiıı Hıfzı Slc:moğlu zılı ve::;iknlan ve teminatı muvnkkntalariyle birlikte ihale saatinden c.ıvvel komi:ıyona milracaat-

ı~~::a:ı::ıı~m1m.t;EJC~~~!?D::::~==ı::r:::E:!:ml~a;n~.:.:::!:~:::Sl!Zl:ı::::;irıt!::!J:! 131 

Raşit Rıza - E. Sadi Tek Tiyatrosu 

Fii111ini tak· 
dimedecek .. 

B 'rollerde: 

VICTOR 
FRANCE~ 

ANNJ 
DUCAV 

Sineması 

iHTIŞAM 
büyük filmi 

KA<x-.. ARKEN 
i!e M tto ju-Ylt-.l v:: renl·li Miki 

ı; ( : rt pu r 12 de başlar. 

Dugiln 

Tay ver'? Sinem,..sında 
iLK TEMS/T, 

Saç,arından Utan 
·vodvil 4 perde 

YAZAN: MAHMUD YESARi 
YERLER 1'.UMARALIDTR. BJLETLRR SATILMAKTADlR 

E L H A M R A Sinemasında 
Bııailn giizelliğitıc doymmyacağınız şaJıescr bir film 

Çocuk arı •• 
uş an 

Tabii renkli Frnn~ızca sözlii 
Hn<Jrollcrde: LORETTA YOUNG - RİCHARD GRE .. rES 

Foks jurnal<la: Cenubi Amerika sulnrıncla 'ukua gelen inglltere - Al
man.} a deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlısının ağır yaralı ola. 
rak Monte\·ld€o llmaııına girişi ve umirnlın önOndc ynpılnn cenaze töreni 
ve aire ... 

Seanslar: Her gUn: 2-~.30-5,30-7.30-9.30 dn .. 
Cumartesi ve Pnzar günleri l 1 ucuz halk matinesi 

(C) Heı· hangi dC'rece ,.e v:-ız'foi kazaiyeyi haiz olur a olsun 
biicümle mcrucii ıdariye huzurunda, gerek bidayeten ve ge· 
rek istinnfen bilcümle Türk mehnkimi idariye i veya urayı 

devlet huzurunda i~batı v{icııd eaerek irketi temsil etmek, mu 
knrrerat nleyhine istinaf <'Yll'mek ve kavanini mütealliknıu 
mucib:ııce menafii şirketi c:;·ynııetcn adi veya f evkatade bilcüm 
le merasim ve tadabir ve munmP!i\b kanunfyeyi ifa eylemek 
ve kezalik işbu te<lalıir ve munme!attan feragat etmek. 

3 - .loseph Michael EnStlishe vel'llı>n salfth"yefüırden hiç birini df .. 
ğer bir vekil veya ııccn1f>ye devre1meğe mezun olmamak Oz~
re, ancak, 2 inci benddPki salllhiyetlerin kaffesini veya bir 
kısmını b'r dava vekiline ita C'tmesi müstesna ve caizdir. 
Keyfiyet tetkik edilerek knnun( hükümlere uygun görillmQş 
olmakla bu milzc:yyel beynım:ıme- verildi. 

Ticaret Vekili N. 
Genel rnyı: 8GG9 

İşbu mUzeyyel beyanname ırnrntinln c!aıreye ibraz olunan aslına ve 
dosyamızda saklı miibrizl tarafından imznlı nüshasına uygun olduA-u 
tasdik 01 umır. Bin <lokuz yüz kırk M.nC'sl ikinci kllnun ayının onuncu 
çarşamba gilnü. 

1 i ay)-·are 

10- -1kincikAnun • 940 
30 kuruşluk damga pulu 

İzmir birinci noter! mührü resmisi vı 
:\fohmed Rifat Bayraktaroğlu imzası 

sıneması 1 T~lnf~n .. 1641fl 
H U G tJ N 

ŞARKIN ııe AR.4.P DIY AR/l1N.V YEGANE SES KRALl 
c A Ş K l N G Ô Z Y A Ş L A R 1 11e Y A Ş A-

S I N A Ş K > f ilinıle1-irıin ınıtttulmaz :- •n'atkdrı 

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

B.YAZGÜL 
TÜRKÇE SÖZLÜ l' E ARAPÇA ŞARKILI 
Ayrıca J;.'l(].ER JURNAL son dünya hudlsatı 

Oyun santlnrı: Her gün: 2 -4,30 - 7 ve 9,30 dtt Pazar günü 1 
... amllll~ı:m:ı;;.s.,.11•,s~o .. -;..211iii::~4~·~30C!:l::?1217~,~·e~9~,=30~d~n .......... ra:1 .. • 
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T. C. Ticaret Vek A/e · lıç Ticaret Umum Md. 
Şirk. Sayı: 6 

İLAN 
Ticare~ V cka eti 
Müdür

1

ü~ünden: 
le Ticaret Umum 

~ 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli cEcnebi Anonim ve sermayesi Eshama 
münkasim Şirketler kanun > hükümlerine tevİ:kan Türkiyede çalışmasına 
izin verilmiş olan ecııebi şi l'k etle rinde ıı !Ji Amerikan Tobako Kompani of 
di Oryent lnk. şirketi bu defa nıü racııatla şirketin Türkiye vekilliğine Yu
nan tabaasından Orphewı Demosthenes Baxalys, i tayin ettiğini bildirmiş 
ve lazımgel~n vesaiki Yerm iştir. 

Keyfiyet tetkk edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 30/ 12 11939 

Genel sayı: 8522 

(Mühür ) 
T. C. 

TlCARET VEKALETİ 
İÇ TİCARET UMUM IlfÜDÜRLÜCÜ 

İşbu ilan suretinin da ireye ibraz olunan aslına ve dosyamızda saklı 
m!lbriz.i tarafından imzgJı ııli. hasına uygun old~ğu t.1sdik olunur. Bin do
kuz yüz kll"k S€nesi ikınci kanun ayının ~ekizinci cumar:esi günü. 

T. C. 
'l'İCARET VEKALETİ 

1ç Ticaret Umum J\!d. 
Şirk . 

İzmir Birinci Noteri 
Melımed Rifat Bayraktaroii;lu 

Resmt mühür ve imzssı 

A\"KARA, 2 kanun 1940 

Müzeyvel beyan nam~ 
80 ikinci teşr.n 1380 tarihli cEcnebi Anonim ve sermayesi eshama 

mlinkasim şirket!~r kanunu• hükümlerine tevfikan ürkiyede çalışmasına 
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerinden Di Aır.erikan Tobako Of Di Or
yent İnk. ş:rketi bu defa müracaatla şirketin Türkiye vekilliğine Yunan 
tabaasından Orpheus Demosthenes Baxa!y;ıi tayin ettiğini bildirmiş ve 
liizimgelen vesaiki vermiştir. 

Bu vesaik arasındaki vekllletnameye göre vekil Orpheus Demost • 
henes Be.xalyse .ışağıdaki •eli'ihiyetler ver:lmiştir. 

el - Şirket muamelatının Türkiyede icrasını temin için ecnebi şir
ketlerinin tescili hekkındaki Türkiye kavaninine ezher cihet tatbiki hare
ketle Di Amer:kan Tobako Kompani of di Orynet, İnkorporeytedi Türki
yede tescil ettirmek. 

l! - Türkiyede mezkfir şirketin mümessili kanuni•i sıfatiyle hare • 
ket PtmPk. 

S - Şirket nam ve hesabına Türkiyede tensip edeceği keJt!yet ve 
kemiyette tütlin işt:ra ve te~J :üm eotmck ve bu maksad için tütün ztirrııı 
ve tütün tüccarı ili" münasebatta bulunup şerait tayin ve fiatlar tesbit 
eylemek ve tlitün iştirası zımnında onlarla her hangi mukavelename veya 
itiliifname imzahmak, münasip göreceği keyfiyet ve kemiyette tütür.ü 
Türkiyede ş!rket nam ve hesabına temellük etmek, sigorta ettirmek, nak. 
!etmek, idhar etmek, işletmek ve sevk etmek ve bunlara ait her hangi mu
kavelename ve itili\fnameyi imzalamak ve ber minval muharrer tütün iş
tira, temrlliik, ~igorta, nakiı, !dhar, i ş:etmek ve sevk muameleleri dolayı
siyle bilcilmle seliih ' ~·ettar meracii resmiyede v bahusus meracii maliye 
ve belediye ile tütün inh!gar idaresinde ve nevahi idarel~ri nezdinde isbatı 
vücud etmek ve kiiffei merasimi kanuniyeyi ifa ve ferağ mua nelatını ic
ra eylemek ve her türlü istida, beyanname, defter veya lazümülimza diğer 
vesikaları jmzalamak ve ruhsatname almak ve tekalifi umumiye ve bele
diyeyi kanuniyeyi ifa eylemek. 

4 - Ttirkiyen;n bilcümle hukuki, cezai ve idari mehakimincle hazır 
bulunup şirketi temsil etmek ve bahusus: 

(a) Elyevm mevcud ve atiyen tahaddüs edecek ola~ k1\ffei mesai!, 
deavi ve münazaatta hangi derece ve vazifei kazaiyeyi haiz olursa olsun 
bilcOmle Türk mehakiminde ve hatta Mahkemei temyiz huzurunda hazır 
bulunup şirketi temsil etmek ve şirketin menafiini adi veya fevkaıuıle 

!uruk ve vesaiti kanuni~-e veya diğer tedab'.ri kanuniye ile siyanet etmek 
ve bu maksadla Türk kavanini ahkilmınca muktazi her türlü muamelatı 
asliye ve feriyeyi icra eylemek, yemin teklif ve kabul eylemek, sulh olmuk 
hakem ve hakem alelhakem tavi netmek b'.lcümle vesaiki imza ve icr::ı eyle
m~k. mukarreratı tchliğ ve infaz ettirmek, şirket lehine hükümleri icraı,n 

tenfiz eylemek, kezalik işbu tedbir ve muamelatı reffeylemek. 
(b) Müddei şahsi veya mAznun sıfatiyle bilcümle Türk ıııehaki~ ve 

heyeti cezaiyesinde veya istintak deva'.rinde ve hatta mahkemei temyizde 
şirket namına hazır bulunup şirketi siyanet etmek, şikayetnam€ler ve nıuh 
tıralar imza ve teb!iil ettirmek ve her türlü adi ve fevkalade turuk ve 
vesaiti knnuniyeye bittevessül ahkam ve mukarreratı cezaiye aleyhine 
itiraz ve istinaf etmek, kezalik işbu tedabir ve muamelattan feragat ey. 
!emek. 

(c) Her hangi derece ve vazifei kazaiyeyi haiz olursa olsun bilcümle 
meracii idariye huzurunda, gerek bidayeten ve gerek istinafen bilcilmle 
Türk mehakimi ;dariyesi veya şurayı devlet huzurunda i•batı vücud ede
rek şirketi temsil etmek, mukarrerat aleyhine istinaf eylemek ve kavani
ni miltealllkası mucibince menafii sirkeli siyaneten adi veya fevkalaae 
bilc!ımle merasim ve tedabir ve muamelatı kanuniyeyi ifa eylemek ve ke
zalik işbu tedabir ve muamelattan feragat etmek. 

5 - (Şirketin bankalardaki mevduatı müstesna olmak üzere) Tür
kiyede her hangi sebep illet veya menşeden olursa olsun hakiki veya hük
mi üçüne(! şahıs veya şahıslar veya Tilrkiye hUkftmeti veya devlet veya 
belediye hazinesi ,-eya sandığı veya veznedarı tarafından şirkete itası 

icap eden bilcilmle mebaliğ, düyun, bankaya, posta havaleleri, taahhütlü 
mektuplar, posta paketleri ve diğer her nevi mebaliğ emval ve eşyayı 

şirket nam ve hesıı.bına taharri. talep, idd:a, tahsil ve tesYiye etmek ve 
şirket nam ve hesabına Türkiyede kavanini mucibince işbu mebaliği, em. 
mal ve eşyanın t.:ısellümü için muktezi makbuz!arı ita etmek. 

6 - Şirkete ait mebaliği ve mevduatı saireyi şirket meclisi müdira
nınca tensip olunacak Türkiyede kfıin bankalara şirket nam Ye hesabına 
tevdi etmek. 

7 - Mezkur tensip edilmiş ve T ''r · yede kain bankalardan şirket 
mebaliğini istirdad etmek, şu k r ki i> istirdad muameleled vekili 
mumaileyh ile beraber muamelei ·s ·• ı ,. ifasına şirketçe bavekiiletna
me mezun kılınan diğer bir vekilin mu~temian şirket nam ve hesabına im
za edecekleri çekler mukabilinde icra kılınmak meşruttur. Lakin bu key
fiyet karşılığı tecavüze asla ve kat'a mezunireti mutazammın olmıya -
caktır. 

8 - Tilrkiyerle şirket için memurlar tayin etmek ve işbu memurla. 
rıa ücret ve vezaifini tesbit eylemek Tilrkiyede şirket memurininden her 
hangisini azil ve ihraç etmek, şirketin Türköyedeki her hangi sınıf veya 
şubei muamelatında nı murin adedi ni kendi takdirine göre tezyit veya 
tenki• etmek ve her hangi bir memurun ijcret ve Ye~aiflni -tesbit eylemek, 
~u kadar ki, bir memurun esnayı tayininde tar:iieyni akidinden-hcr bi- ' 

• 

(A~Aİ)OLY) • 12 K.lnunu•an~ 1940 Cume 

s_ tıhk yağ kaza
nı ve prese 

Beheridörderbin kiloluk ve ik:şer 

çeşmeli üç adet yağ kazanı ile zey
tinyağı, pamuk vesaıre nebati yağ'. 

!ara elverişli son s'stem çifte kovan
lı bir çelik prese pomparyasiyle maa 
teferruat hep birden veya ayrı ayrı 
satılıktır. Taliplerin Çankırı çarşı. 

sıııda yağ simsarı Bay Nami.P mü -
rııaactları. D. 15 

Metal i um 
AMPÜLLERl 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

Ma ırevfö lK 
BA }rKENT 

lzmir aaliye ikinci hukuk hakimli-

jfnden: Peştema'cılar No. 73 
!zmirde lsmetpaşa mahallesinde 

302 :ncı sokak 4 no. lu evde hacı Ali 
oğlu Yusuf tarafından mahkemeye T / r 3332 
mliracaatla soyadı K. nun meriyete l e eı on 
girdiği tarihte nüfusa tescil edilmi• 
ulan Azp'şkin soyadının manasızlığı 

dolayısiyl~ kaldırılmasını istemiş ve MET' ALLU M 
!cra kılanan muhakemede davacının Ilı\ 
bu fa,ebinin muhik sebebe mü•tenit 

,Jduğu anlaşılmış olduğundan mede-
ni K. nun 26 ıncı maddesi hükmüne 
tevfikan milseccel olan Azpiskin soy-
adının refine 18-10-938 tar;hinıle k:ı-
rar verild ği yukarık! madde hükmü. 
ne tevfikan ilan olunur. 

Kapalı zc.rf usu/ile ilan 
T. C. Beden terbiyesi bölge baş~ 
hanlığından: 

1 - Yapılac~k iş: :lluğla spor sahasının imla ve deren,aj ameliyatı 
2 - Bu işin keşif bedeli 11445 lira 56 kuruştur 
3 - B•l inşaata ait evrak şunlardır: . 

A - Proje 
R - Kapalı zarf usulü ile eksiltme şartnamesi 
C - Metraj cedveli 

D - Takip rPdvt'li 
E - Hususi ve fenni şartname 
G - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

!.tekliltr bu işe ait evrakı :\fuğla beden terbiyesi bölge baş
k~nlığına müracaat ederek "'lı"ehilirler. 

4 - Eksiltme 27-1-940 cumartesi gilnü Muğla H11lkevinde saat on bir
de beden terbiyesi bölge başkanlığı makamında yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 858 lira 42 kuruştur. 
6 - t k' i ler'ıı ek •ıtır 'Y" g'r ·bilmeleri için ihaleden sekiz gün ev. 

ve! resmen müracaatla vilayet makamından alacağı ehliyet ve
sikası ile 1-ıu sene için ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına dair 
vesikayı ibraz edeceklerdir. 

7 - Teklif mektup'arı yııl;arıd~ dörclllncü maddede yazılı saattan 
bir 3aat evveline kacl~r MuğJg beden terböyesi bölge başkan
lığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar dörödüncü maddede yazılı 
saata kadar gelmiş bulunması ve dış zarfın mühür mumu ile ka
patılmış olması lazımdır. Po•tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

---~-

M. M. V. Deniz L~vazım satına l-
ma komisyonundan: 
1 - Tahm'n uFlen bedeli 91.542 lira olan 963.600 k ilo ekmeğin 

23/2. K&nun/945 tarihin.- raatlıyan sal1 günü saat 11 de kapalı zarfla 
münakaıası yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 5827 lira 1 O kuruş olup şartnameai her gün Kaoım

paaada bulunan komiıyonda6 458 kuru9 bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - !.tekliler'.n 2490 rayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e de

cekleri kl\palı t~k\"f mektupların. en geç belli ııün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyon ba~kanlığın ı makbuz mukabilinde vermeleri 

D evlet demiryo ]arı 8 ci işletme ko
misyonundan: 

Kİ~ALIK DÜKKAN 
1zmir - Kemeri KiıP:ıthırne cadd~•inde idaremize ait 25 B harita ve 

16 'I kaııı Ko. hı diikkiın üç Heııe ınücldetle kiraya verilmek üzere açık ar
tırm :ıya çıkıırı'mı~tır. !hale•i ~!I 1.940 glinli saat on beşte Alsancakta i•
letme bııııısııı-1 a komisromımıı1en yapılacaktır. Muhammen bııclel 540 lira 
olup istekliler;n 40,50 liral•k muvakkat temirat makbuzları ile muayyen 
vaktinde kowisyona gelmeleri lilzımddır. 12 15 17 19 127 
S&rtname.~i ı&letn1e kalem ;nde snirü ic·biliı·. 

Izmir Vakıfla.- müdürlüğünden: 
Kfmer boğazıııdo kurt ini mevkiinde 8 dönüm tarla 3 sene müddetle 

kiraya \'erilmek Uz~re müzr.yEdeye k ınulmuştur. 
Senelik muhwnnıen bedeli on liradır. ihalesi 15-1-940 pazartesi gU

nü saat •mcladır. 
Talip olanların Vakıfl.lr idaresine müracaatları. 4 6 12 12 

rinin o zaman mer'i kanun mucibince ifası muktezi ihtarın 'fasiyle her 
hangi zamanda akdi hizmetin feshine •eMhiyettar olduğu mukaveled~ sa
rahatan be~·an edilm~k me~nıttur. 

9 - Şirket tarafından Türkiyede dijler her hangi bir vek:Je veril
miş olan vekaletnameyi fesh ve istil'dad etmek, şu kadar ki, işbu fesh 
veya istirdadın şiı·ket~e müçtemian fe•h veı·a ;•tirdada b:n·eki'iletname 
mezun dij!er r vek'.I İIP lıirPkle ifası meşruttur. • 

Keyfiyet ttlki!' edilerek k"nuıı hükümlerine uygun olmakla bu mü
zeyyel beyanname yerildi. 

Genel sarı: 867 4 

Ticaret Vekili N. 
(İmza okunamadı) 

(Mühür) 
T. C. 

TİCARET VEKALET! 
İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLüCt) 

İşbu müzeyyel beyanname suretinin daireye ibraz olunan aslına 
ve dosramızda saklı mübrizi tarafından imzalı nu•hasına uygun olduğu 
tasdik olunur. Bin dokuz yüz kırk senesi ikinci kanun ayının onuncu çar. 
şamba ırünü. 30 kuruşluk tayyare pulu 

İzmir Birinci Noteri 
Il!ehmed Rifat Rayraktaroğlıı -
mı;;rfü mühür ve imzası 

Mantoluk, roplu1<., erkek ve kadın 
muşammaları 

BAYLAR 
'çin palto, perdeaü ve iyi elbise 
ve bayanlar İçin aiır man .. oları 

İBR4HİM 
KARAKAŞTA 

1 V. J.. Henri Van Derzt 

1 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

American Eksport Lin•s, 1110 • • 
Nel.Ylfork 

N evyork için 
Eksilona vapuru 14 2 inci k4nııııt> 

doğru bekleniyor. 
Ek.scheater vapuru 21 2 inci k&nıı• 

1' a doğru bekleniyor. 
s .. :ı-vi"" Maritime Roumain Buc&M,ı 

1 

Köstence için: 
Bucureşti vapuru 10 2 inci kanun• 

doğru bekleniyor. 
1 Alba julia vapuru 13 2 inci klnnnJ 

1 

doğru bekleniyor. 
Atid Navifation Conıpany • Haifr. 

Beyrut , Hayfa, lskenderiy~ ve P ort
Sait için: 

ı Atid vapuru 16 2 inci kanunda beJı. 
!eniyor. 

Vapurların i•lm ve tar.ihlerl lı.alı• 

kında hiç bir taahh!ld alınma:L 
1 TELEFON: 2001 - 2008 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTA!ll 
Atatflrk cadde•i Rees binası 
Tel. 2443 

Leındra ve Liverpol hatlan kili 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlaı1" 
mız •~fer yapacakl.rdır. 

Eksir Şahap 

B<'s'1 r memelerini gi· 
ierir. Kuvveti, erkek· 

Bulursunuz 1 J:ği, İştiha_yl arttırır 
OOUNPAZARI No. 12 
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- AL::,ANt. A l ...., 
_ lstaayonu Karsısında Veni Aç•lan -O 1 

E~;4E . ~ = &~ · ~ 
Husu~ i H -.ctahanesi Hususi f.!..'!stanesi ~ 

= SAHiBi ,,iti! ~ 
lzmirVU::oanc:.ak ~ 

Dokt ,r Opera~ör 19~9 ~ 

ADİL BiR ., ~ = 1 ~ = zmirin ('n büyük ihti_ı-ı.çlnrından birine •ekabül etmek üzere ~ 
hazırlanan ve her tür:ü fenni teki•miilat, konforü ve kalorifer, ront- ~ 

_ ken ve elektir;k tecıa, i , eri~ le mücehhez olan EGE husıısl husta~esi ~ = AJ~ancak istasyon kar~ ı -.;;ında açılmıştır. ~ 
- Her şubeye aid hastalar kabul ve miltehassısları tarafından te- ~ 

davi edilir. ~ = ::::; = :::; 
- Mües'\ 0 sede he· Z'lman Doktor hu/ .. nur. ~ = ~ 

F·atlar İ 1{İ liradın haşl·ır. ~ 
= ~ _ FAK.lr. lf !J.S'J',tLAll /('/N HEI'.GÜN SABAHLA P.l MUH- ~ 

1 

TJ,"L/F Ş' ilF:LBJ:E ,\/U POLf l,LfNIK. DE Y Al'IL"'-CAKTIR ~ 

.. 1 FLEFON 2918 ~ 
. !lllllllll lllllll l IH' 111111111111i1111111111ıııı1111111ı11111111111 llllllltllll llllll llillll 11111111111 "' il 
~I ; il 11111: l 11111: il: 11i1: 111111111: 11111111: 111111111111i1ı!111!l11!1111111111ıı11111; 1111111 ii. Eiiii~ 

= ·zM ~ = j 1 ~ = .: . ~ - :::;;,: 

PAi\~ LT~" Mt.1 SUCi 1~ ~ = J ~ 

Tür .. Anon. - . -ır nti ~ = ~ =: Şirke~in Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. ~ 

Yerli Paınufrundan A!, Tayyare, Köpekba~, Değirmen, Geyik ~ 
ve Leylak markalarını havi her nev! Kabot Bezi imal eylemekte ~ = . ~ = olup malları Avrupan·~ dynı tıp m<'nsucatına faiktir. ~ 

Telefo- No. 2211 ve 3079 ~ 
=T ~ ~Jo-r· f ad')"f"~i~ q ı v;ı · •'1'.!nJ ~ 

~ 


