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HAYDAR RUS TO OKTEM 

t• n u m 1 .. ·esri yat .M a d ü r ü 
__ HAHDI l'I O ZH_E.T-5:.__ANÇAR 

Afl0"'E ( 5&.~EL1Gl 1400 Kuruş 
ŞAR-ıL Ki { ALT! ... YLIGI 800 Kuruş 

_ _ _,! ,b rncı nıemleketıer için "7 ıı radır. 

i DAREHANE : ikinci Bc;;-!er ıok1!k, İZMIR 

29 unc-.ı YlL 

r~o. 8061 
EVKAT 

s. o. s. n. 
Sabah: 7,L4 Akşam:l7,02 
Öğ~e :12,22 Yatsı : 18,38 
kindi: 14,48 İmsak: 5,38 

'l'lf. ?776 Tlg. (ANADOLU - IZMIR) P. K. 405 
(A ·ADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her g ün sabahlan İzmirde çıkar siyasi gazeted~r. 

Cumartesi 
13 

Kanunsani 
7940 Nüshnsı he.- y1-rde 5 kuruıtur 

Girnli geçmi~ rı·ıshala r 25 kuru!'.h\f 

A ınanya ian l{onseyinden (oı·l yor 
SA LE • 

1 
Anadolu felaketinden bizim kadar elem duyuyor 

cika hü 
' a icenab e 

rının cok 
' • 

etı 

lngiltere, evırelce teberrü ettiği 25 bin lngiliz lira
sının bir mislini daha veriyor. Hindistan da 

mühim yardımlarda bulundu 

ti Is •• yuruyor • •• A 

an ve • 
ıaş 

=----------------------~ 
Balkan antantı ve 

Bulgaristan 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Norveç parla
mentosu 

Dün Kralın nutkiyle 
açıldı 

Oslo, 12 (Radyo) - Norveç parla
mentosu, bugün kral Akon tarafından 
irad oluııan bir nutukla açılmıştır. 
Kral ; Norveçin, bütün komşulariyle 
do.5tane münasebetler tesi:> etmiş bu
lunduğunu söyledikten sonra. kahra -
man küçUk bir milletin, büyük bir dev
letin taarruzuna uğrıyarak, halen 
mevcudiyet ve istiklali için çarpışmak
ta olduğunu, Norveçin cıempatisini ka
zanmış bulunan bu milletin, yakında 
ferahlı gUnlere kavuşs.cağnıı temenni 
ettiğini ilave eylemiştir. 

--*·---
Belçika ordusu 
takviye edilivor 
:Brüksel, 12 (Radyo) - Belçikada 

r •smi gazetede bugün neşredilen bir 
kanun ile 1940 senesinde silah altı-
na atmncak a~ker me\·cudu 92,000 
kişi ol~rak tesb:t edilmiştir. jandar
ma kuvvetleri ile hava teslih atı için 
nJınan lu, bu miktarda dahi ]değil
dir. 

- = + -=• 
Köse lvanof 

A a • 
erı 

Yeni deniz inşaatı için Bahriye 
tahsisatı tezyit olunuyor 

• ı.merıka uonanması 

Vaşington, 12 (A.A.) Amiral sını istemiştir. Bununla beraber asır. 
Strak Anrerihn hc.rp gemileri inş:ıa- ri masrafların yüksekliği alevhfnff 
ttını tescil için parlamentonur. deniz ~ :. 
enclimeninden bahriye tahsisatının u ·anuan Adams tarafından ~ apılaa 
yüzde yirmi beş nisbetinde arttırılma- tahrikut her gün artmaktadır. 

Finlindiyaya yardım 

Hitlerin, barış • 
ıcın 
' 

• araya 
• • • 

gıreceğ •• soy ,enzyor 



& 

a 

~!; 

5 

2 
3 

. 
' 14( 

2 

2 
s 
1 

2 

çi
a-

c 
hal-

Fer-

ri 
ikası 

ak 

rı 

nın to 

çet Ü 

\lim V• 

tu 

omite 

ağının 

ı ınem 

cm ur 

arkad• 

n Gün• 

-
lI 

Ju•U İ) 
yardır. 

tir. 
ıısust) -
ya yirr 

lr. Bun 
Hyor. D 
e ayni ş 
tedir. 

Radyo) 
e yard 

arak ku 
miştir. 1 
yola çıl 
e~ 5 (il ı 
zedeleri 
ikada 1 ı 
etmi~. f 

(Htı•USİ 
osaki k 
ka~ı nar ' 
tir. Mili 

halle na 
cktubU 
5 (Hu u 

Romen n 
erim, b 

ilerden n 
e l kur 

z Rcmıe 
arketmiş 
. K ,.fen< 
caa~a ia 

b anunıani 

SAH1ES.... 3. lANAD!lT,U) 111 F.ıinumani l!l-10 rur arte i 

1 ~lhlôtr D©ılhıöDô Halb>~trD~:rü f 
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YER SARSILIRKEN ADY 

Ş h • • d k• Harp halinin bu- 1·ı .. ·,'o Bugünkü program 

e rıın z e 1 günkü tesirleri rn.35 ~~:~~: :e::::ıeo:~tha:::~ 

F 
y; l~ri 

Çiv~, dülger, mühendis 
Nasuhi Baydar 

Saat 14,10. Tokatta göreceğimizi Santralda lıozukl.ık voksa da 
gbrdük. Turhııla donüyoruz. henüz hatiarı dıizeltmedıK. Yann lıu 

Hayır. Tokat köprüsünü solumuzda işi tamamlıyacağız. 
"bırakıp gağ tarafa a ıyor ve Niksar Ka,abu<laki ıın dcğirmelneri ışliye
şo ine giriyoruz. Hava karlı, ~oğuk, mediği için mevcucl bugd<.; üğütlık
sisli ve yol çan·urlu olmuş, ne ehem· mPm+'kte, fakııt fırınlar çalışmakta

l A k t d ı eni bir emir geldi ı:>.30 'fiırk müziii;i e . a e ze e er Avrupadaki harp hali sebebh·le iha- f:alanlar: Kemal N. Seyhun, 
- le edilm,ş inşaat vesaire i~leri.için a- Cevdet Çağla, lzzett.n Ôkto, 

lınacah. tedbirle:i düşünm~k üzere Zühtü Ranlakçıoğlu 

mıı eti vnr? !illi 'ei Niksaru da fo -•dır .. ·iksar, elin ki un stokuna mer- Du"" Il 
selli v emniyet götlirecek, ve mııd~m-1 kextlen göndnilenlt"ri de ilave edcr"k 
ki &'idilebilmektedir\ oradaki ıstırabın 2000 muhtaca gunde adam lıa~ına 250 
derecesini gbzleriyle görüp yurddaş- gram hesabiyle un tevzi etmekte H 

!arının elemiı · ilham ettiği tedbirler- geri kalnıı 6J00 k; i kendilerini b<''li· 
le dindirmeğe çalışh .ıktır. yebileıııektedir. Ka abanın methali so-

alakadarlarca ziyaret ed
0

ldiler 

İlk yirmi kilometreyi silratle geçi- !unda bir yükseklik ustüne çadırlaı 
yor ve dak eteğinde, araba tekerleklP- kurulank bir ha<tahane tesis e,rnm:•
rinin deş"p bozduğu bir kasi•tc ça- tir. Ağır yaralılar kamyonlarlJ Toka
mur.ııra batıyoruz. Geri mi dömn ı;? ta ıı:ön<lerilmektedir. 
Niksara behemehal gidilecekt.r. Bü - - Tekrar ediyorlar: 
tün kafilenin yardımı ile ilk araba ça- - Çadır. Ve bilhassa çivi, dtilger 
murdan kurtarılınc.ı ötekiler de onun ve mühendis. 
izini takip ccliyor:.,r. Fakat bu engel B mlarııı l:ep•i pek yakında tenıir 
oldt ke zaman kaybettirmiştir. Kay- edilecektir. 
pak yolda lnanılmıyac k biı hııla ile· Nik~ardan nisbi bir huzur iç"ndr 
riye atılıyoruz. Viraj'ar viraJ arı ve çıkıyoruz. Bu ielıik<>tzede kasaha ilk 
tipi sisi takip ediyordu. Hava yava• tabıi telaşı yenebilmiş, civarındaki 
yavaş kararıyor. Fakat, iki dağ arası- köylere yardıma hazırlanmaktadır. 
na ve UıtUste dizilmiş gibi görünen :. 

lzmir milli yardır.t komitesi reisi vali B. Etem Aykut ile belediye 
reisı Dr. Behçet Uz, Parti başkan VtkT Bay Fz."k Ener ve Kızıley l:ı-mir 
rr ~rktzi reiıi Dr. Kimran Örı, dün ;<·krimizin muhtelif otellerinde milli 
yardım komi•eıi tarafındaıı i~kin cd'lert:k bütUu ihtiy r; ve iıtirahatltri 
t"mİn olunnn Erzincan feliketzedeleı-ini ziyaret etmit ve hatırlarını sor~ 
mu~Iıtrdır. FelAketzedeler, hUkUmt.•timi7 namına göı.ter;Jen bu ıefkat 
ve samimi nlô.kadan tevkal&de m.ülehaıbi& ve r:ıüte~ kkir kalmışlardır. 

rzincaudaı Ha~'d adında bir folakdzede ' tandcıt ile zevcesi v"! 

oğlu, Hasan ad·nda dif?el" bir v-tandaş ve karısı şrhrimize gelmişlerdir. 
Gene Erzil"can feliket:ı.edelerinden h:r k'ldın, U,aktaki. koc!lstnın ya
nına gitmek üzere T<lazilliden ~ehrjm · ze gelmiştir. Bu felal-.etzedeler'" 
de her türlü ihtiyaç ve i•!İrahntleri t~mir. edilmiştir. 

Evvelki gece ıaat 23,35 de Bergıı mada Z aaniye ıüren bir zelzele ol· 
muıtur. Yeni hasar ve zayiat yoktur. 

----·--=<>·o-=------

elaketzedelere ya_rdıın 

ba{Vcki\letin tensibiyle Ankarada na- 18.00 Program, ve memleket saat 
f'a vekiiletinde hir komisyon ·te•kil e- ayarı 
,!;Jmiş ve bazı kararlar almıştır. Bu 18.05 :\rnzik: Radvo zac orkeotrast 
l·a:rurJara göre: 18.-10 Konu~ma <Yurd bilgisi ve 

1 - Alman) a ile olan ticaret an - sevgi•i) 
lırnması 31 ağusto:ı 1930 da müttefiki 11 ~.-~"0- Serbest saa •. 
olduğundan muhtelif devlet daireleri- " • Memleket •ant ayarı, ajans 

ı Al ve meteoroloji h:ıberl~ri 
n ıı manyadaki firmakrla yanmış 19 55 Türk müziği: Oyun havalan 
olduk1Rrı muk. velelerden miinbais · · hh f Çalanl r: H kkı Derman , 
t2a . üt e 'fa etlilemiyecek hale gel· Şerif tçli. Hasan Gür Ham. 
miş ve bundan dolayı m•'mleketin ih-

tteiy,1acuıltoır.1'.',,ııuşmtualrz.eme ithal edilerr ~mek- 20.IO ıt~n~~~'; (Gü'lün meseleleri) 
"' 2u.25 Türk müziği 

Bu esyanııı getiri1mesi Almanya Çalanlar: Fah"re ı•'er;;aıı, R~-
il' ticar't münasebe'~erinin tanz:mi- t ne v:ıbestedı"r. ~at Erer. (' • .-de• Kozan, z. 

zettin Ökte. 
2 - İhnle edllm'• olan işlerin ııroje 22.15 :'lilızik: Kl!eilk orkestra (şef: 

ve şartnamt' ri:ıin daire•ince teknik N ~cip Aşkın) 
,.e mUtehass1' ko, isynnl&r marifetiy· 22.16 J\Iemleket aat ayan, ajans 
!e tetkikat yaptırılmak sure ivle, Av- haberleri; ziraat E,ham _ 
rupadan gele•ek malzeme yerine yerli Tahvilat. kambiyo _ nukut 

beyaz evleriyle Niksar karşımızdadır. Bir müşahede: Bütün bir şehri, bü-
Ovaya iniyor ve uzun, çok uzun, Ga- tün bir viHiye i, botun bir mınt:ıkayı 
lata kl!prUnsüden uzun, yarı ab~ap birdenbire pençesi icine alı\"eren bu 

Lira Kr.j Zafer okulu öğrencileri 
----1 Turrağ fabrihsı müdürü 
93427 26 R. D. ,.Iasson 

malzemenin ik~mesini temin edecek bnr a ı (fiyat) 
1 40 ekflde ve usulil dairesinde tadilat 22.35 Konu ma (ecııebi dillerde • 

vaptırmak ve bu işin tadilat dairesin- Yalnız kısa _ dalga poatasi. 
köprünün başında duruyoruz. Zelıe- gibi facialarda mahalll id .. reyi elindr Dilnkü yekün. 
lenin az çnk zedelemiş olduğu bu köp- 1 bulunduranlar da, idare'eri altındaki A:oni Gtiz€ıı 15 C. H. P. B!rinci Karantina 

60 de bitirilme3ini temin etmek liizım. le) 
dır. 22.35 Müzik: Cazband (Pi.) (y~I. 

3 - Anupadaıı zaruri olarak gel- nız uzun- dalıı-a ro;tasiyle) ril ile ondan sonraki çamurlu yolda !erin hayat aşrtlanna tabi olduklarıp Ali ve Mustafa Çetindağ 
yilrilyüp kaıı.nbanın methal!nde Nik- dan, metane•lerini -nadır lst'.sna!ı;-Ja. kardeşler 50 

ucağıııın tertip ettıği mü;ame
re hıısil.'ıtı gayri safisi 
lzmi~ su ş rketinin ikinci 
lefakı teslimi 

159 25 mçsi lıizım gelen ve \•erine '·eni•!nin 28.25/23.!lO Yarınki Proğram v~ ka.. 
1Jrnmesi mUmkün olmıyan kalörifer, panış. sarlı1arla karşılaşıyoruz. kaybediyorlar. Bu vaziyet karşısınd3 B•.haratç: Kadri 

Manzara Erzincandaki manzaradır. akla velen şudur: Felaketzeclelere krl· Rayan ıı uriye 
Niksann bin üç yüz küsur evindan bil olan ilk yardımlarla birlik e şki !'esim T:ırika 
Uç yüz elli taııesl ayakta kalmış ve ge- latcı Am r veya l"IÜ~a•ir yardımında Havagazı memur ve mJstah
ce yansı uğramış oldukları felftket • da bulunmak .. Bu tedbir. ne dereceH demleri 
ten canlannı kurtarabilmiş olanlar er kadar tatbik edilebilir hilmem. 1:1k.:ıı Şnmoel Bencuya 

5 
:ıo 

100 Buzcu Hüsnıi Erdogan 
B. S. AlaJ raki 

41 74 lbrahim Yazmacı oğlunun 
100 ikinci defa 

Askeri silah fabrikaları iş

300 
10 

100 

100 

Plektrôk ··e sıhhi tesi•nt malzPmesinin "*"<>- -
lıir müddet yerlerini ooş bırakmak li\- Al . k . . 
zımdır. ış verzş yapma ıstı-

,,.,.,.,.,___ gen müesseseler 
tesi sabah enkaz altında ne buldular- kanuni mevzuatımız iml<An verdiği v' Sc!Anikte tüccar Hanri N. 
sa onlarla giyinml !erdir. Lakin, işte ya bu imkan temin ol•ınduğu takdir- '.\1allahın havalesi olup Ro
başlarına geleni bu ziyaretle unutmuş de, bu kab:I verlere hariçten gidecek li" firmasınd11n alman. 
gibidirler. Ve dudaklar bükülmekte, olanların telaş ve heyeeP.nı çabuk te•· Radıl Dokuzeylül 

çileri. 222 2~ 
Standardizas- Portekizde L.zbrn .. '.l bir firnın, h:w

yar, siğara, lokum \e patnte<, Filistin• l • de bir firma hilümum ihracat . ı.dde-

kaç gündnr ağlamaktan kıırumnq göz- kin edecekleri ve k•rgnşa sdıerlerin· Fahri Dokıızcylül. 
ler bu sefer ıstıraptan değil, şahidi ol- izale gayesinde iyi "iyetleri teksife V. S. Alhağlı 
dukları bllyük muhabbet ve aUl.kadan kolayca muktedir olacakları mütalea 'ler.ıfetlh 
yaşarmaktadırl11r. edilebilir. llır:ıh;rn A 'agil 

- Geçmiş olsun! :. '!e) Y!t Ebtılfetih 
- Sen sağol I Saat ıs. rh11la dönmek itz•r~ he l{adri Tömek 
Türk miJleti zelzeleden, yangıntlar nltz otomobı.ılere bindik. Münhat nok- ı.:amil Ha~ıcıoğlu 

v~ya seylAptan çıkmış, aç veya giyim- talarda kar yağıyor, da': ara tırm1n !Ta'1ri 
sız k•lmış olsun, her türlü mi\küs şart. dık~a kara si3 de kan~ıvor. Önit,,.,U-. A. Fı.hri 
lar içinde da~! daima efendidir. Il~n il'! şöylece yüz yirmi kilom trelik yvl \fohn;ed 'l'anı'_m '" 
o _akş~'!l·. Nık~~~lıl.a~ın nazarlarınd11 var. Bu yolu na•ıl geç.,~ejl-iz? 7,ah- l~r~~ı.m. ~lebı_ 
mısafırını lstedıgı gıbı alltrlayamadığı metle fakat dikkat ve •e·nklr.le iler _ S,e,.ı Güzelizmır 
zaman mahcup gözlerini yere tevcih . ' ' . . :'lfoşon Caves 
eden efendi Tilrkün tee•sUrUnü gör- liyor, sııat 22 de hususi tren~ gırıyo. <:; ,·ket Yegül 
dilm. Ve bunun içind'r ki tiksindiğim ru~. Tren Amasy~ya doğru lınr '·et~- B. "'.o.-uda Alkumbcr mchdum
ah ve vah edebiyatını ona acındırma diyor. Orada da teseııi ed''ecek .,.,.. ınrı. 
lehinde kullanmaktan crJcinlvQr vP tantinşlar var. Ilil•nll <hay 
bUyu.ıc ıatıraoın hakiki sebeplerini 1'on n•rPc<> z·or unuz. Yort Tı, ır~ fosret 1 oç 
bulmağa uğraşıyorclum. E\·et, Erzin-,ı,rmı Şefim" .dir. Sakin çehre!eı;ndr 'Tiı••y:n iz•et Akosman ve 
canlı, karahlsnrh, Erhanlı ve i•imle- ·r . . · . . <!:en:.ıeıl Ftni ~eyrekin ikin rin! bile bilmediğimiz felaketzede köy- vazı _:nı ~ap~ış ıns~ıı.l~rın n-~~ ~-· 
lenn binlerce meçhul sakini gibi Nik- ckunu:>or. akat, bu_ v, ~·!- ç~k ', 6 , • i deh 

50 
5 

50 
80 
:ıo 

.ıco 
50 

5 

5 
5 

20 
Sil 
10 
15 

350 

Ce• ap Tutumlu ikinci defa 
'alon birader!er 
Ş~' on biı ad rler 
Ahm~d .\lürııtuz !staııbullıı 
Keçeciler n· e okulu öi';rct
rnen ve ö-.,.reıı... ri 

. Akımsaı ve C. A. ikiz-
<" 
F. A. Piron'i 
~f. B•dri AkgPrm~n 

Bozdu~an iııcir sat.ş koop. 
hl . Lına birlikten 
Erbey!. incir sa,ış koop. 
heoabınu Lirl:kten 
lncirlio\',ı 'ncır s.ıtış kop. 
hesabı ıa ,_>ir!Ckten 
Cmu~lu inci• •atış ko.ı;ıp. 
h ·s 11:.ıııa b rJi <ten 
r:öş1< ine - • tış koop. 
he ·:ıbına ''rJiktcn 
Ödemiş Lıc!r outış koop. 
™' ·abınH birlikten 
Sult~nhisar incir satış knop. 
hesabma h'rli' en 

5 
1000 
900 

85 

45 

2;; 
75 
;;o 

20 

50 

5fl 

30 

30 

30 

80 
sarlı da kend"nl b t - b •1 clır, ve ona tahammül çın anca.; b'' ~abur 14 gedikli erbaş ve e-

ı u oprıııı;a ag ıyan 1 ö ü ü h hl•k • , '· ' t bütün sevg· ·ı 1 k akl t rı n n n nı , a .. ve ,,e .. e•ı "u", a ı. 33 30 A tra incir satış kocp. 
'ır"ab.na b'rlikten 
Kem:ılpa•a ilzüm s~tış koop. 
hesı;bına lı!rlikten 

2n 1 ve 1 g ayn arını aş· ti onun yenilme" ce~areli onoın dtH -t:lçuk ilk kul nun posta lle 
!ar altına gömmüştür. Evet. O da bin- el' - - "r .t n· ' ı· d 
!erce hemhali gibi yavrusundan. ana- H,ıg~ s?n~u~ m fübüıy~.k d••s. azım .r rsali 
sından, babasındnn ve kardeslnden bir epımız ıçın ne yu ers. uben Hazan 
anda ayn!mıstır. Fakat, talihinin acı- -:..:-+=- \rif Hikmet 
lığına efendice taha."T.mUI etmekte ve z ahı ta<la . Ieşrutiyet matbaası sahibi 
"'·f Vakup Bensiyon 
"" inden, milletinden, hilkümetin - o;-ilistinde bulur.an kardeşi 
den, insanlık ailesinden göreceğini Silah taftl'anlar: ı:ıaruh B nsb·on 
bil~iğl yardımı sükünetle beklemek - Gaziler caddesinde aşç Alin:n dtik· 'ıefikası Kaden 
tedır: . . kanında yatan sen·ar koltuk•ıı Öm•" 1efiknsı nifk:ı 
.. M;lletinl çok ıyl tanıyan cumhurre- Yılır..ıtı fıızl~ ~:ır}, , ol ıığu hald? ıı<> "'· Solari limited şirketi 
ısımız soruyorlar: .... , . . . rü:müş. zabıtaca ı:~'Jh .. oış, ;ız· cinde "kinci defa 

. -.-. ~erhal t~mınını ıs.edığınız ııe 62 sRntimetre ıızunluğn an bir demir ';. j. ye Şs. ikinci defa 
ırıbı ıhtıyaçlar ıçlndesinlz? şi~ b•ı', ·1mt tur. Tepec!l•t.e umu mm· "Utsü ile temizlenmiş Tilrk 

- Çadır. haneler arasında Hasa oğlu hmai' ınoııim '· ikinci defa 
- Çadırda kış geçirilmez. Yoldaşın ütcrlnde bir bı~ak, Ed;p oğlP "<öselecl Dıı\'it Suhamı 
- Bilmiyoruz. AııcP.k, yıkılmayan Recebin üzerinde bir kama bulun'!luş 'ı'ıırir Osm~n ŞilkrU 

hangi eve girebileceğimizi tayin ede - zabıtaca alınmıştır. Tacir IHiscyin Azer 
mediğ!mizden esaslı çarelere lı:ışvu - Bı~ak çek,ni;: Tacir Vc:;sel 
ramıyoruz. İlk önce, enkazı kalılırmak Gaziler mahalle "nde li:ayaer!ll Ô- Ege ekispertis bürosu sahibi 
için intizamla çalışabilecek kollar la - mer Yılmaz sarho~luk saikasiylt! Os- •araf.?Jdaıı 
zım. Sonra. sağlam binalun göstere - mlan ı:aclir;-ıırdaere \·e Tevfik Yılma- \ııtullr.h R~cep Baykoç 
cek mühendis lazım. Daha sonra çivi za bıçak çekmiştir. :\1uiz C'P.lanlin 
ve dülger lazım. Cam kırmış: Ha•an ()z~elik 

67 
25 
5 

20 

:::~ 
5 
5 

400 
800 

300 
15 

5 
5 
2 

:ıo 
100 

50 
30 

Bu kısa gôrU,meler, acele tanzim 1nö'1il caddesinde Aptullnh oğlu Yako Suel mahdumları Alek-
edilmiş erzak anbarının kUçücük yazı- Ahmed !~gören, sn~hoş olarak Salih andır 40 
hanesinde Milli Şefimizle Niksarın 0ğlu Halil Kargının kahvesinde iki F. Palamarı ikinci defa 25 
genç kaymakamı, belediye reisi ve di - cam kırmıştır. '3akir DağilRtü ikinci defa 60 
vı:ı birkac zat arasında oluyor. T•hd;d: Snger kumpanyası memurları 64 

_Genç ka}wakam vaziyet" h:\kim, Tepeeikte I 'ilf' •okağıııda Rizeli Singer kumpanyası 50 
• ·:ksarlılar sakin ve gelecek gOnlerin Hüsnil Akyıl<lız, umumi kadınlardan Byan İfakat 5 
daha iyi olacağından emindir. 28 yaşını.la Arşeyi tehdid ederek be~ Cal"~ı Çivici Bohor Kohen 50') 

:'ı!enemen !1•fi• sl!tış koop. 
hesabına lıırlikten 

L"rla ÜfÜm satış koop. 
h sabına birlikten 
Turgutlu Uzü"l satış koop. 
lıc·ab111a bir!ıkten 

alihii ı.im satış koop. 
he:') u bır;ı.\.ten 
1\1anisa tizüm satış koop. 
lı€sabına birlikten 
Kınık üzüm :ıatış koop. 
:.sabına bırlik.en 

hcir, ilzüın tarım satış koo-

20 

15 

30 

25 

~o 

120 

15 

oeratif~ birliği 1000 
1ncör. iıziım tarı'Il satış koope-

1tifi meıııurluı. 658 
Deri tüccarı ı"afa 25 
Deri ttic.an Sigora birader-
ler 
D0 ri tüccarı Kori Çikurel 
D~ri tüccarı David Sidi 
Hayım Arcliti deri toccarı 
Köseleci Zeki 
o:ıoyacı :'11nrko Kapuya 

50 Yerli ürünler Tilrk anonim 
ijirketi 
Türk ttitünleıi limited Ş. 

50 
~o 

200 
75 

5 

1000 

iz mir şO besi 250 
-Devamı 4 üncü aahifede -

49 

g On lŞ ert !erimizi, Ar.inntinde bir firma ~ imyon 
'T' .&. • b l d ve ar.ason •atın almak isled'ğı, Ame-
~ e J tış aş a ı rikarln bir fi•tna dn sno'i gübre sat. 

Ticaret \'Ckfilet· standardizasyon u- m~k istednni Şl!hrimlz ticaret mü· 
"'""' rııildilrii Bay Faruk SünU,r An- dürlüğüııe b"ld'rmiş. tüccarların na
k· ratlnn ehrim ·ze ırelmi . dün rnın- zarı dikkatlerinin celbedilme3iııi iste
t~kn ticaret mfidli•ü Bay llf~hmerl A'i miştir. 
Et~ni ziyaret < ııl~t'r. Rav Farıık Amerikadan bir :firma da, şehrimiz 
~~:-ıter. tkaret 1'itiDrlüiTiln• bar,11 tic<rct ve ·~ıın;·i o<la•ına müracaat e
ihrnrıı1 kontroJc\rlüğii te )<jlfitını tef. nPrek İ7.mirdPk 0 tilccarlarla demir, Çe
t'ş ctmelir ba 'ıın,ıştır. $~hr mi1.ıle 1.k makine, 5lfit \'e rd~vat ilzerine iş 
bir kP.~ gün: nlnrak te kil~tm yaptıii'• ppmak istediğini bildirmiştir. 
1$le!"i, biP ~ a ii"?iim, incir \'f' am11k ** 
larırıızın 'tandardiza.vonundan el. 
ele ediien neti:elPri tetkik edecektir. Hatıra pulları 

** H'1yva. hır ız1arı 
vakalan~ı 

:\Iuht.el'f tar:hlerde K hramnııla". 
Aziz:yc ve Te;>ecik mah~lleleriyie 
Aitınt'ııg mevkiinde bazı kimselerr 
aid hr.yvanları çalan bir şebeke mey. 
ılil!la ~ıkarılmış ve .;ebeke efradı za. 
bılacıı tutulrnu•tur. kir hafta evvel 
· ~-ı·1 Dirik okulun(ıan çalınan ko -

}'ll!~Ull da bu şı.:b-t.•kP. t:: r1fı11Üan ça -

lındıin anlasılmış ır. Hırsız, Ke
merde zert:nı:k mahallesinde otu 
rnn rnbıkulı'.ardan iştip!i Edip oğlu 
Recep adındadır. Çaldığı hayvanla -
rın deı-.leri Gidil Mu•tafa le Giritli 
"1ehmcd oğlu Hü;nilniln evlerind• 
lıu!~nmuş, üç suçlu yakalanarak ad. 
li:, eye veı ilmiş' ·r. 

---·*---
Ziraat mii ıendisleri 

Posta umum mlidürlüğü tarafından 
Atatürke ait bastırılan hatıra pulla
riyle Namık Kemal hatıra pullan, ki
•t!erde satışa arzedilm!şt!r. AtatUrk 
lıatıra pt}lları sekiz, diğeri 4 çeşiddir. 
Atatürk hatıra pullarında Atatürk 
Ankarada oturduğu tarihi bina, Sıvas 
kongresine iştiraki esnasındaki fesli 
pozu, mütebessim bir anı vrEnir çok 
kıymetli hatıraları tespit eden resim· 
!er vardır. 

-=*-·-
Fransa -Tiirkige 

Fransız resmi gazetesinde ne,re . 
dilen bir kararname ile Türk'Ye men 
şeli mr.lların Franeada!' transit ge
çirilmek suretiyle müt t!fİk memle1<et 
lere ve mütekabıleıı bu memleket • 
!erden Tilrkiyeye ithallerine Fransa 
hükumetince mllsaade edilm.ştlr. 

--oo .. ·oo---

Yangın 
Tire kazasının kızılca havlu kö. 

Yi.\ksek zira~t enstitüs;I mezunla - yünde ~fehmcd Ş~n)·üzün evinde bu
,.,ndan z'rar.t mlthendisi B. Bahri Be- 'unnn kcndirler ateş almış, yanır.ııı çık 
c«rin ıı2mzediik devresini Bornovn .ı•.ş, ittisal ndeki e•·lere de siravet e-

22 zevtincilik ista•yonuııdn, B. Avni U- derek mühim miktarda kenciir ve 
ralın da ~Jğcılık btasyonunda geçir - bugda;• yaıırr.ışlır. 
mel eri ziraat vekaletince tensip edil - Znıar ve zir n bin lira miktarında 
miştir. tahmin edilmektedir. 

----·** ·o-----
Talihli vatandaş Endüstri muhasebesi 

F.şrefpaşada 645 inci sokakta 243 Ticaret lisesi müdürü Bay Nail Esin 
numaralı e\ de otu-an eski nüfus me- tarafından ka!~me alınan cEııdüstrl 
mu•larıııdan B. Ziya Beslerin kayın. muhasebesi> nam ese_i yurdumuz ve 
babesı B. :\Iehmed F.skicioğluna ;\lllli san'at erbabı için çok faydalı bulduk. 
piy~ngoııun b~ ~eşiıle•inde. elli bin li-ı Bu kabil neşriyata cidden b!lvilk bir 
ra ısabet etmı~tır. 5000 l:ra alucr.I< lüzum vardır. Karilerimize tavsive e-
tır. deriz. - Elektrik niçin işlemiyor? lira'1nı aldığı sırada tutulmuştur. Salamr~ Pırtla 25 

.. aıı::ıı ..... ıiıııımmmııa. ... 11111mııı .... ...: .. 1111111 ....... ..,nım!llEll.,.&e1ırD--•ı..-.-ııı"'.'"8 ..... '._ ........... lllE!~ ... -.:::ıı:mıı:mııı.-... ~~--------------._. ... 
.ır kudurmuş milşrik arasında kala - Hayır Ya Resıılüllahl Zevcen cadıışları ile buluşmağa karar ve·d· 

1 
-ISLAM T ARIHI----=-=

Hz. l\~uhammed 
••ı--- YAZAN: M. Ayhan ... ,-a::aı 

-~ 
Görülilyor ki, korku; Kurcyşi hP.r 

tür.' il>tirr.aller etrafıııda mütemadi
) en dü~Ondürüp duruyordu .. 

, ';lıayet kurenin en ileri gelenlc
rnd•n ve tam mnaslna hm gf bgf 
bnlann iştirakiyle bir içtima akde
dllınPs muvafık görüldü. 

Zu irtima eok hararetli oldu. Her 
k•fadan bir ses çıkıyordu; 

- Uu gid • bizim için hiç de ha. 
yırlı cle~ildir. Şa;·et Hazret Muham
ırı~d • l~dineye gider de oradaki ka
hc rl , arka!ına takarsa fena ola -
cak Şıım yolu kananır, Mekke el -
den r"er. 

- :-." hali' ' 
- Onu yaKalny•p ban edel:m 

recede yire -

ırm, izini kaybedelim .. 
-- Bu da ,,ımaz ya. Gittiği yerler· 

de halkı kendi peşinde ve kendi ~ • 
mPil~rine sürüklerse!. .. 

İçtimada Ebu Cehil de vardı. h . 
!a:noığa ve Hazret Muhammede en 
ı;ok düşman olan bu adam, bir ke -
.1nda susuyordu. Fakat nihayet o -
:-.un da ağzı açıldı. 

- Canım -dedi- olmıyacak şeyler 
kvnu•uyorsunu. Ben en ke tirme ışi 
huidum 

- Ne yapalım? Sen söyle! 
e mi yapalım? ... l\Iuhammed! 

ö'dilıtelim. 
- Nuıl olur? O takdirde Abdül 

1•1<1ttalip ve laş"m oğulları ile mu -
hnreb•Ye gırmek ıa~ım g,lir, kan d1-
k1Jl'lr. Elb 0 tte ki bu hareketin hesa-

·adı ı·a 1ıar:<:ı o vakit dediğiniz mot· 
zuuh>thistir. 

-1.., kimler yapacak? 
-~Irkkede Haşim ve Abdülmutta 

•·p oiıu11arından başka ne kadar lrn 
'iP nrsa, bu kabilelerden gilçü 

l"t\'Veti, cesareti yerinde b"rer d.ıii 
.{Anlı >eçecPrriz. Kendi'erini •!Hlh 
·andır>r ve onu öldürmeğe memur e 
dHiZ. 

!•timada bulunanlar bu fikri r0I 
r•~kııl buldular; 

- Bu takdirde ~Iuhammedin k,, 
>:le İ'. b'itün knb'lelerle uj;raşıp in 
•ıkam ulmağa kalkışamaz. Mesele d, 
ı)~tf•r. 

Xararır. ver'lme~ini milteakip her 
bbilerirn ıı;özil kanlı, eli k'1ınç tıı. 
·ar clelikanlılann seçilmcgi de ge . 
r!hwdi. .. 

Fnkı.t Hazrpt :lfuhammed bunbrı 
•nber aldı ... Ve zaten KPrev•in: ken 
!"•ini börle bir tuzağa düşürmek i<

ı; P~ 0 P'i malCmdtı 
T•hl'kc muhakkaktı: 
Bn~kın o a •a-ı vuku bulacaktı 

:\fu\.& kkAk bir terlblr alıııma~ı irnp 
e · lu Bu tedh!r de arıcak (hic. \r ı {t•n ölmlyecek 

c&ıt verelim. bını i•terler. r~t rarını v~"mekti l'"ekim F.e -

- Ha;·ır, b~ıks yerler<ı ıröndna • - Evet, fakat, bu iti o:r kabile el· ,,uı:ı ~kre:-n de l!edlneye h"~retle ar-

:'IIevcud tecessils altında Mekko 
len çıkmak ve bilhassa kimse dıı:: 
!'arlan çıkmak; kolay bir mesele d+ 
'ildi. Düşmanları mutlaka bir pare· 

alamak lazımdı. 
Hnzret Muhammedin hanesini\ 

ureı·•ilerden ve diğer kabilelerdn 
>İr çok in<anların muhtel f emanet. 
er' vardı. Ha7.rPt Muhammed, ter. 
ıiye Ye yaradılı•ındıt bir sah•iydin 
r~ıdıf;ı (em!n) lakabına i•tinaden 
<enı1:•ine emniyet edilmi• olan l•ll 

~•ymelli e•yayı sah'plerine iade Pt 
m 0 •i liizımdı. Bunu da nasıl basaru
"aktı? Vaziyette m!l~külat ııözükii
'Mdu. Nihayet Hazret Aliyi çağır
aı: 

- Ya Ali!. .. Sana bir vazife tev
di edeceğ;tn .. 

- Emret ~·a Rcsuliill§.h ! .. 
- Ben Medine.ve hareket Prth·o. 

•nm. Bıok. ak•am da olm·or ... Halhı;. 
ki bende b;rçok PmanPtier var. Bu e
m~nef ~syanın muhakknl, ~larnk •n· 
hip er•ne teslim edilme i l:'zımd'r 
:-'en bir kaç giln burada kA:aeak•ın' 
V• bu e•ya,·ı birer birer sah'pleritı'l 
teslim edeceksin .. 

DUşü:lü!ıiln ki; Hazret Ali; bir a-

ktı. Fakat maksada vilsul için heı \yşe füı diğer kızım Esma var, baş-
ıeyP razı idi. .<a yabancı yok, buyurun. 

- Püi Ya Resulilllah .. Başka? Hazret Muhammed içerive girip 
- Bu akşam benim yatağımda ~eı 'ir pıırça nefes aldıktan sonra; hic-

"ııtacaksın. Şu yeşil hırkamı üzer:. •et kararıııı anlattı. 
~e 1ıı11. ..• Seni aralıklardan, pence- Hıızret Ebu Bekir sevinç içinde: 
•el~rden görilrlerse, ben yatakta - - Ya Resulüllilh 1 -dedi- ben de 
;ım zannet•inler ... Rittlalııl yataktı. ,;eninle beraber h'cret etmek zevk 
yatan şah3ın ben değil, sen oldui{ıı- 7e •erefine nail olabilecek miyim? 
nu anlayınca ilişmezler ... Sen de bir Ebu Bekirin bu sualde bir maksa• 
ırn~ giin• kadar derhal hareket eder dı v~rdı; 
ve hôzi l\Iediııede bulursun ... Olur Çü_nkü bir kaç aydan heri; Medine-
ıııu ·ı ... ye hıcretleri için iki deve beslemiş-

- Peki Ya Resuliillah ! ti ve daima Medineye beraberce hic-
Hazret Ali bu suretle harntını nt <'tmEk arzusunu içinde taşımıştı. 

air tP.hl'keye arzediyordu. İçinde ne Resulü EkrPm; 
hir tereddild ne bir can korkusu V.!ll"- - Evet; beraber hicret edeceğiz 1 
dı .. 1•lam Perııamberi çıkt·ktan •on- Dedi. Zevce ve çocuklarının kendile· 
ra; Hazret Ali; mü.•terih bir kah:>I~ riyle beraber hicretleri zaruri değil
'nun yat~ğına girdi. Ve yeşil hı;. - di onlar için hiç bir tehlike mevzuu 
kayı il•!Onp rekti.. bahis olmadığı gibi mensup bulun· 

, 11~;~u~~n~:"J~~ue;:~::;~~~~e~r E dukları kabilelerin onları U. Metli -
btı -qel<ir'n evine gitti. Kapıyı vurdu. neye h'cretler!ne kadar mnhafnza ve 

_Kim o? müdafaa etmeleri muhakkaktı. Haz· 
- Benim ... Yabancı kadın varsu tet F.h" Beklrin se~'ncinden gözl~rl 

rahatsız etmiyeyim.. yaşarmıştı. Derhal develeri hazırlat• 
1cPriden Ebu Be kirin ~· ·ı cevap I tı : 

vPrd:. -Devam edec•k-

l 
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Rakamların 
Bir Alman ga-. A / h k • B lk şeti karşısında 
.:i~~!!~~.~.~~n~!~\'O manya Ü Umetı, a an Sel&hiye~ı:~·~:~~::.:~~~Ekür-

~f~~mnı . 1h~yatınm her safhasında ol - süsün~en bize yalın kılıç gibi keakin 
~il gı Jı, gı zetelerin lisanında dn k • d k k l ve dehşetli bir hakikati söylediler: 

müd~~bir ukutvnrclır.BerlinerBör. onseyın en UŞ u anıyor Tabiatı:nzulümvevahıetine•erdi-
sen. Zeıtung pnzete i 2~ birincikanun ğimiz kurbanların yekiinu 23 bin kU-
tarıhli nil ha nda. F~nnsız • arı kitabı surdur. 
hakkında ev'\ lec yazdığım bir yazı va Hatta ve hatta, bu rakam da kat'i 
~:vap verirk n, bu eviv~ suk~tundı y ı ı B Ik k e • •• •• değildir. Henüz karlı ve yıkık dı -
kıraz clahn a gı inerek.dilstüğü çir- ugos avya l/'Yazete erı· a an ooseyın!n onu varların, kapanmıı yol manialarının 
r~~~·;~~~~,Ji~"~~J.~~~1: ~;:;,:,~:~ ~ ' - :d~~=mg:ı.~:.~:~:rô :\h:;:~ı: ;; 
kı.r. Alman g zetesine haber verelim mu•• zdekı• toplantısına ehemmı• yet verı•yorlar "'l~be.tinde yatar 11:bi olan bazı köy-ı ça!l1ur hedefine varmamıştır. Ga - lerımız daha vardır ki, yann oraya 
7..etenın takıldığı ilç noktaya ayrı avrı vnrın<"n bu rakamın biraz daha ka. 
cevnp vereceğim: · barmıun ihtimali de galiptir. KO!' • 

1 
1 

Belgrnd, 12 (Hadycı) - Avala a - olunacağı lıildirilnıektcclır. 4 ~ ıb t tarihinde Belgradda topla - Balk:mlnr1 han) fırtınasından her k 1 k. 
'l'Q ·k- ~\"•:eıu Alman gazftesi biz unç ın ıkatler!.. Karlar çözülmefe 

(1

. ı. .noktaınaznrım müdafaa etme- .iansının ııeşrettigi resmi bir tebliğ- Paris. 12 (Radyo) - Almany ı hi.i na<, ~ı naberini büyLik ba~hklarin. halde Ball·an antantı konseyi. Bal- başlad;ğı zaman, biz içimizin düğilm-
ığımız için çık F .

1 
. de; ~al kan konseyinin, Şubatın iki - kfııneti. Helgraclda toplanacak ulan ııcşretmekte<lirler. kan de\•letleri haı iciye Il'azırlarına terinin de.ha büyüyüp vicdanlanm.ı:ın 

tifak Tü ki ·ı.şıyor. 'ransa ı e ıt - ,;iııde Helgraddu toplanacuğ 1 \"e üc Ealk1111 kon, eyin<len ku~kulaıımak - t · r k" A h b" · 'hcl bira7. Claha sıkıntı duyaca"'ız. 
lt·r tahm!'l ~re. bır takım mkellefiw•t - giln devam edecek olan mı.izakerc - tadır. Vı'rem<' guze csı c ıyor ı: vruırn ar mm ı as ett:ği vaziye- DilP kolay: • 
l h 1 e mış ol~a <l:ı divor hadi e ~erdt:, eynelm lcl rnziyet:n tet1<ık Bnik el. 12 (A.A) _Avala nj·ın. Halkım milletleri için diırt harici- ti tekik ve bugünkü :jartlar altınrla 
er akkındn müstakil bir tiirk nokh i- ı k Jh · B Jk 1 d h Id · "" n•.•zı1·1ııın bu to•,Jaııtı~ı bü.vük bir Avruılfrnın bl kıHmınd•ı ~ulhü muha-

23 
bin, 

25 
bin, 

30 
b;n ..• ııaznrını fed tt• k ' <ı unarn ' u in a ·an ar a ~aı· - sı ı rıyıJr: ~ ' ~ , - Falcat bu ölenler, insandır, Tü~k -

gitme·· . a c nece d€ ·ecede ileri ılmama131 için ukid de\·letlerce alın- Bu sııLıahk: bütiin gazdeler Ral - ehemmh et almaktadır. Harp Avrupn faz~ etmek imkanlarını derpiş eyle- ·· b .. 

t
. gı ıcbnr etmemiş ol a ~ferek- 11ı ı db' l · d · k d · · k · · 2 3 ~ ı tahı·ı··ll eclerkeıı Balkan devletleri mek fırsatını ver"cektı'r. tur, ı:zım varlığımızın birer parça-ır. .,_. nıası uzım ge en te ır erın erpı5 ·an tı ı untı aımı oııseyının - \'f' .: " Jarıdır. 

Hersevde J 1 · ı • · T • M k b Tanrının bela yagymu?"lan, cehen· 
Al " .: n evvi' şunu ~övlh·elim k' .. • • man prop d • • ng ız ~ y yare erı nemlesmit bir gökten ate§ halinde 
tanı>erverlikadga~ .a 1nez~re~indeıı va· C! .ı 'JI ıacar a ınesı düşsr, bizi bu kadarrncitmez, bu ka-

d k 
eı sı a mnga ıht \acımız a yo tur "- ı dat" hırpalamazdı. Doğumla ölUm 

n 
1
• • ı azı nrımızın he nbını Cla 'k 1 :l• r ılfe değ') mı tar arının hareketlf!r~ni ibr,. haa. 

rnı"lletı· , . nrak ·e ancak Tü•·. J ·ı •• • • d A . t• ·ı t ' . d b. • ll"Zl"ınnıe b' erıdrız. Kaldı ki pı OpQganda ngı tere uzerıne g ı en m an tay- SllSlV" 1 1 e e ·ı e en 1r cem1yette, 
.. , ll rece kı.ıkırtan m"ka~e Fevkala"de bı·r toplantı yapaı·ak, m ddi zarerlar bir tarafa. yalnız •• 

•u \'e bu llt• .,. " 1 • '-"!l 1 nız "U rnksmla.• k:fidı·r. 
'!. m • noktniıınzarrn izrıhı de- } • • t k• j k } d } J y .. ~t!:e~~ra~,.mesuliyeti hakkında objektif yare erını a ıp e ere <açır ı ar Venedı·k mu··zakeratını tetkı·'~ ettı· ı~,1:~~; ~~~ ti;~.:e!:i:r~:~~ kala".. 

.... u utlı · Harp bu bahiste ancak bir 1 . · I~ glıoı-uş olaLil!ı: Hakikatin görü il \' Lomlra, 12 (Rudyo) - n~ılı:.ı: n~ •• tır. velim!et"t
0

ni, kayholmuı ve yıkılm1• ne 
u ZU\'iyeden bakılınca h . ş .. re va kuvvetleri, bugtln Ynrksir üz.erine Loıu.lra 12 (l{udyo) - İngiliz ha Belgr:ı<l, 12 (Radyo) - Nazırlar etrafııı<la tetkıkat yapmıştır. sillerini, sevgililerir.i, istinad n,,kta-

Y~tinin hangi omuzlard~·u P01~e~u ı • gelen bir Alman tayyare;:;ini tnkip e- va İ<U\'Yetleri, ,imal denizinde bir mecli i; bugün baş\ ekil Kont Telekinin Peşte - Lüid gazetesi, Kont Teleki la!'tın, ü:nidl•rini, itlerin:, ocaklarını 
ioı-memek l~in kör olmak r udt>unu Jerek uzaklaRtırmışlardır. \'apuı·u bombardıman etmeğe çalı - rivasetinde fevk:ılade bir tof)lantı yap- kabinesinin iyasetinden bahisle yaz- düsiir1ünüz. 

Almnn g{lzetesinin . azım tr. (Tnym: ) üzer ne geleıı ve yük t•k şan uç Almnn tayynr~leriue ~rastla - mi , Venedikte hariciye nazfrı Kont dığı makalede, bu siyasetin, Macar Hnkikllt denilen vahşi devle güre• 
takiJ milli göruşı> üı~~z:ıında •. «mt!. ten uçan diğer bir Alman ta~·yaresi ':nış ve derhal Uzt>rlerme dogru uç - Saki ile italya hariciye nazır1 kont Cia milletinin menfaat:ne tamnmen uygun aebilmek için, kuvvetli bir ahlak, 
~al~dur: Hrırbin m sulü Alolabı~ecegı de, ·:nk! toplarm müecı ir nteı;i kar- ınağa koyulunca, düşman tayyareleri no ara:::;ındu \'uku Lulan müzakeıeler olduğunu knydeylemiştir. kuvveti' bir vicdan ve şuur önünde 
Kıl, ıng!ltere idi Fak t mk~n~ a de- ı:.ı.ımdı. durmıyarak derhal kaçmn - rnpııı·u btrakarak kaçmıştır. -=oO= ·yice doğülmüı, hali• çelikten ma -
retliJince F · a. s~rı ıtnp neş- • __ 

0 
mul millet idaresi ister .. Bu idal'enin 

ortağı ld rnn. _a da ıngıltereııin suç -O A d be • • A k ı1uyu i!e, gene cemiyetin aoayal kay• 
kil. gö~uşf~ ~ıger l.ıir trıkım «mü ta- Millet Meclisinde 1 Almanya v a ır m a at nnğJ•ldon gelir. Bu müthi, ve bq hların d r e sunlardır. A\'USturvn. 1 dcndü:-ücü boıluğu doldurmak için, 

A aveti üzerinodı'r k" Al · J· · / z • • ı· h d · b
0 

... vus~uryayı ilhak edilmek ı .. mFainh' a Japonya parlamentosu a yan iayyare erznı evve a ve ~rşey en once tz, kendi ·eıe ıstida • a· cııı , _ R K l .1 y l k l fedakarlıihnuza, k .. nc!~: aosyal al•ll· 
tinden pek' r~h~~~ \

1
'e bupgünkü halle- taziyet telgrafı çekti 1 geri verdi o men ra l l e Ug'OS QVYQ ra ve ı,u ırum ... a. k e ndi fazilet ve vic -

.tnanv . k ır ar. ol,mva Al • ) . danla .. ımıza dayanacağız ve cemiye-
ikf'n · n~a nı ı tecavüze gecmek üzere Ankara, 12 (Rn<lyo) - Btiy~k )~ :~- L~nd~·a. 1~ (h~<lyo) - Bel'lın~en •b • J 7 lf ••z ""k • /d [ timiz=, bu kara günün imtihanında 
lıu {Almanya dnhn e\·vel clavranarıtk !et :Meclisi, bugün B. Semsedurn Gu-ıHehnnkıve goncleı· leıı hab:rl~re _gore, nal l V QrŞllJ Q mil Q l 0 U Qr en il•riye se"·ketmeğe çahşacaiız. 
Sp ecavUzU önlemiçtir. Gı·af Fo nnlttı.;;m reitdiğinde toµlaıımış. rn:~5 Almmıyachı tutulan ve Fınlandıvaya Hüki'imet, kendi büdce ve tahaiaatın-
ni~e s~ı.rhlıs! !11nğ1Qp olmamıştır. Mi:- enesi hazine he<ınbutı umumisine ait bırak_ılmıya~ i.talyan tayyareleri, ita!- llUkreş, 12 (Radyo) - Kral Karo!, zır bulunmuştur. dan u~ aymrsa ayırsın, fllkat oRun 
terr ıka.stıııı Kanterbury piskopos mutabakat beyan Mme<ıine ıttıla hasıl ya hükumetının protestosu ve teşeb - düıı Vrrşai ha~:ali:ıine giderek b~r ~.v İki devlet reisi bir müddet avlm1dık- bu fe!nl:et sahneıin:Je muhtelif, a. 

ı!Pb ettı. \'esaire u olmu.,tur. büsleri üzerine Alman hükumetince, partisi yapmış \'e mukarrer oldugu u- tan sonra ayrılmış~artlır. zamet'i ve ç tin ·, cephelerinde mu-
hu .a. ~ncı nıemleket gazete.ciler" d Su~ay \'C a keri memurlaı ın teka- italyııya iade olunmuştur. zere orada YugN1l:ıvya 111 ibi ~ol prcn K 1 K 1 vaffak dllbilmeai, Türk milletin.=n 
nU biıt •bita~nf~. görüşlerin ka~~I~~ Udliği için yaşlarını tesp:t ed~n kanun İ~al~an G~ril.ıaldi. l~jyonunun i1k sc millilld olmuşt ~r: B..t nı~ılaknttn, .. r.~. aro ' akşam Bükreşe dön - müzahereti ile mütenasip olacaktır. 
lar k kle~ı;ılcrı gosteriyor ı · Alnı _ ıayihasına bir madde ilfwesı. hnkkm- kafılesı bugün Helsınkıye vardı. Yugoslavya beş\·ekılı 7.\'e'<kovıç de ha- muştuı. Organizasyon, , .. ğhk, yapı, imdad, 
lntıkla~ıd; ıcn._tları olan sinir harbi:de rlaki kf\nUn kabul edildikt n ~oııra E- Denizli ovasının sula- 00 iaşe. yer, ocak, vesaire işleri, hUk0-

2 - O mı ha ) m) Jardtr. reğli kömür haVZE\Slllda ktıllanıJacak • it s· a a ı• •• ee l.letİn Va%İfe VP- tnPSU]:yf"t kadrosu 
ikincf n ı~man gazetesinin takıldığı ve dışardan ithal edilecek kerestelrrin ma işı a ya ırıncı nonu ·çinde yer alırken, milletin de vicda-
tekct 0 n, ~~rkta Almanvava ha- f{ÜmrUk re"'nıin:n bir kııru a indiril- . . A • • d d l • nının gür luıynl!ğ•r.dan cağlaya çatlı-
harbi s~_rbe tı l verildiği 'itakdird me i, Hata\ Il"elJ~('ı· m~ııarın rrümrük D\.•nızlı, 12 (HU~U~l) -.. - .• Denızlı Harp evam e erse a a- ZAFERi ya gelen ve her fed~karlaiı ıineıln-
lle p ~ onUne geçilebilmesi iht' f resimlPrjrin ton..,ilı ''e1•i \'il irinde dı- Va"ın•n sulanması ıç il buyuk -·len-ı "' t db • / • de lnş~yan bir hamiyet selinin bu yQ. 
ıin ı~- onynnın ve Polonvndnn ıma l şarıdnn ithul rcl'lf'C.f'lk " ıı'tlıkJık ke'l'e5- <lerc~ !'Ul~ma kanahnın açılması i,_i- cagz e ır €rl -. B' . . rekler ynkan felaket aahnseine doi· 

C IJ?er Şnrk J k • . . sonra · ·· ·· • 1 • · • i" ') ne bugiin civardan gelen \'ÜZlerce 1 · · · . .t:.crgama, 
12 ( Il ll~US) - ırıncı ru 11.kması lazımdır. nuın ı'stı"l" t meme etıcrının Al- telerııı rı:umruk ıe .m 0rınn •ncırı - . lk .. il l I • •. Romn 12 IA.A.)-H:ıvasbıldm- İnönü znferiııiıı no in"ı· vıldo"nu"nıu" 

, ası ehl'k · · k b 1 1
.1 • t · ·· ·· na ın on rH e vavı un mera'-ım•c • ' .... " .: s· ·· ı · ·· ·· tnklnrı h kl ı ?sm_e mnruz kala. mesı J u ec' n11s, o 7ar eı:.1 gu~u \.. <:J· t . . . lyor: milnasebetiyle dün Ilalke\'inde me. ız fltıne§ erı goruyoruz. ı.· a· n nndn ılerı ,,·· 1u· ·· t l l "k ·· · ·el E ·011 \'Prıl "'a, .ııımış ır. ı 1 \ ı b' d - t k · Biz Türk olmanın saadetlerini hail <\IJ' ır. Bu fikir . . -.un ~um fi- op ~nı m,. uzeıe l s ~e " - • la ya,,; \'rtıpa. ~ar ı t~za .. •gı ~ .:· ra ım ~ apılmış ve düşmana karqı e!-

Almanra F· de ısınr eclıYorum. mıştır. .. .. . Ka ·adenızde dircln bl\tun l·endı ıktı:;aclı bunye ı u- de Pd len ilk tarihi za er kutlanınııı- iktttnf cd'yoruz. 
flerhı>stis' · 1tns~c1.nn "arkta hareket Aııl\arrı. 12 W {\·o) - Ru ık :.'liıl- il '""' zerinde yapacağı fena tesirlerle me-.- tır. Jl!ıtipler, lnönünün bu z.ıfer•rıi Eiz, toprağımızın üstünde, fJiml-
~aycl1, beılk~ d mıştı.r. Ve verilmiş ol- let ~lE>clısiniıı nıii ·ıl,_ere~p!•p baı:.lamr- F t b · h ı·ız d• guldür. Zaruri mnddelerclP tayin u>ıu- anin.mı~. milletin yük~ek bağlılı<r nı lİn ba~ındo, Eevdiklerimizle berabe· 
snrk cfovle~l e.h~ıp. c;ı.kn!nzd~. Fakat ken Jııpon _ıneh_u~nıı ,.,,_ t 'ı : tarı.fıııdan . ır ına ıraz a l e l tünün ıhdası için daha şim?_iden icap tebarüz Pttirmişlertlir. ı·ız. ktıye dilserd~rmın. ·. tıklaJlerı tehı: _ .,,elzele felaketı elıebı\'le gelmış olan Inebolu, 12 (!Iu~usi) - Be;> gün_ eden tedb:rler alınmıştır. Dıger taraf- J k Va on!ar, ya onlar!.. Evet, dile ko-
Pun kendiı;·~·. Sn;ıdım de Ribentro _ şu teJP"raf o1·uıımııcıtllr: clenberi devam eılen ı:idedtli fırtma - tan fintlerin bilhassa giyecek malla - Cfa afi UDU lay: 
fÖ terivor k' ı~l ransız. ve ·ikalnrı cAh"rcn Am ""1"'''1 mq.;"p kılım dan lnebolu iskelesine hiç biı vapur rında mütemadiyen yükselme::;ine mrı- 23 

h'n, 
25 

bin, 
3

" b;n .•• 
13 ,.eınmuzd'a man hnrıci~~ nazırı . zel~e.le feli\k 0 tl b0 b"de f ~·~ul'lde ~e- uğ~·nyamumıştır. Her tarafta kar ni olmak için salahiyettar makamat tadil OlUOUyOr ıı:~:·~~t:~;:~~~:r:~~:~~~=iy:~ 
l'ı Bone,·e . r~ansız harıcıye n:tzı- f'l5Stlr duvaıı mt h ·~an mechsı. tee-.~ilr yagmaktadır. Karın toprak üzerind ki muhtelif cinslerden fakat )E'knesak 
tlkanun ı 9:, ıSzPc ı~ı. mektunta 6 birin. ve taz'iy»lel'ini sunar.:t kalııılığı elli ~antimetredir. Kn:;tamo- i~e çrımnşır ve potin \'apılma mı der- i taııbul 12 (Telefolna) _ İcra \'e !ns~nıı: bhu ciğerle.~: bu mkemlkeketdin 
Yıt • • ~ nrı<: ı>nkth·le Al Re"<: ·ı il k l" . 1. ki . . l k•~ct· • "fi. • er en?•7 avl'lsını ıçıne çe er en • ~ı,n •:ırktn } .. . , .. mnn- . ı. . ııu ı e m na a a güç ü · e temın edil - pıs ev eme ·ı..c ır. 1 n~ kaııunumııı tadili hakkındaki Hl- hırsızlık et i olur 
tttığini ve Bon~ •. ck<'t serhP_ıı~ısı e_ld" .. . . l ~:rınıçız 1 ı1r me~te~lir. fırtına, bugün biraz hafif- _Bütün bunlar . hemen hemen ve yiha. bilyiik millet meclbine veı ilmiş- m ş · . h~n. bunu ·eutın d~ kenrlıı:;ın,.. sıfa. B~n·t\'k ~'."et f 0cJı.; nce. bu t;\gra: lenııştır. ~ünhasıran ycrlı mallardan j apıla. tir. Bu lflyihay:ı göre, şimdiki kanu _ Orhan Rahmı GÖKÇE 
biJdırmişti/ etmış bulunduğunu 'fa rıya et d:vanmca cevap \'.erılmesı s .. b k caktır. nun 70 maddesi değiştirilecektir. r ' 

Bunun mnn . kararhıştırılnııştır. umer an ç kk ı d 1 TEBLI .. G"' LER 1 serbeqtimizı t=n .. şnrktnkı hareke K . . Avustralya ..,ana a e e 
tneyfnfz d anl\ı~!Z dn harbe srir- utup servısı Umum müdürü istifa ~en Almnn;~ıek dcgıl de nt>dir? Esa- lngiltereye bngv day Büyük bir abide Paı-is, 12 (Rndyo) - Fransız ka. 
rınsını h , nnın cenubıı<:nrki Anu _ Vaşington. 12 (A.A.) - Amerikanın etti rarp;fLhının sabah resmi tebliği: 
diy,, kn~' at sah~sı telakki etf'{i şim kutup ervisi telsizle nmirnl Bdyden . , .. satıyor yapılacak Dun gece siil.t\netle gecmiştir. Tara. 
?.ama ' a; tr.:~ın. cclilmemiqtir. () bir haber almıştır. Bu habere göre a- lstanbul, 12 (T.el~.f~~ıl~) T Su - . . , • "' • "'. f eyn topçu u, hafıf bir faaliyet göa -<liyor~ :ö~ ledıgımızi gene tekrar·€· mira! serahatınm son n.ıkta ı olan ~erbı>n~ um~m. muduru . N~rullah Londra. 12 (füıdyo) - İngılız hfı- . ts::ın:n.l. 12 

( 
1 ~ıef~nla) - Şe .. ıd - terrniştir. 

cR::ı~ ·. kUçilk Amerikn şimal vıldızı a dıuda- Es~µ Sumer ıstıfasını vermıştır. l\fu- kilmcti, AYu. turalyajan 1,650,000 lı~l~~ı 11!1u: . cemıjelı, v Çaırnkkalcdc Berlin, 12 rnad\·o) _ Alman ka-
l('rj z~;~n C\nüne geçilebilirdi deC!ik ki vapuru ile muvas~l~t cdccegi tuh- m_nıl j h: j_rı1«·"~ m_urul.:ıbc ~1cycti azu-ı ton b~ı • d~l\ s~~m :ılm1~tır. Cemtlıi bu.n~k bır abıde yapnı~g karar ver - r rrr.hı .ın ·c i !~b!'ği: 
l'~rlar: }r Almanlar, bir şeyi unutu. min etmekte olduğuı u bildirmekte i- Iı.gın_a t.~j:ı~ eclılm:ş ~·~ y~rıne. de. dış A.merıka şeke;ınden 2000 !.on d~ İn- mıştır. Garp cephesinde topçu ateqi ve ile-
?ir ulh he! bahn):.a .a!:1n ~Iınacnk di. Bu tels:z.Jc geminin Baleines kör- tıcmet ıeısı Burhnn Zıhnı tayın olun. gıltt.rc)e hed ye olarak gonderıle - Bayer ri knrnkol faa1ivcti kayded!lmiştir. 
ıstedikJ~r· ur ~e m~~ta~ıl milletlerin fezindc buz. tr ura. ın<lı betaatle ilerle- muştur. 1 

cekt r. Ha\'a kuV\'etlerimiz, Sko"ya ve Set. 
A.vustury~d~u vh çdegıldır. Almanya ıne~te okluğunu bilcrr:r1e~!edir .. Ayni ~ =ı Faaliyetini tatil ediyor lanta g;deı:ek: ilç vnpur batırmıştır. 
l'lltken. su)~ e eko~Joya.kyada ~·ü- telsızde Ours adındakı dıver hır ke- ı H A d. 1 s· i · ı Tayynrflerımıze afoş açan milselllh ~'I\, koına korundugu gıbi, Polon- şif gemisi de cumıı gilnü kiiçiik Ame- a 1 se er - 1 g 1 er ı .~stanbu!, 12 (Tele~on}a) - ~aye_r bir fogiliz ticaret vapnru da batını -
tı~ı \'e T .. 11!k~'. Y~gos.lavya Bulgaris- riknya gelecektir. ~uel)s~sesı, ~emleketımızde. f~alıyetı- mıstır. :Ru <'Snada hir cliişman tayyare. 
~·erek Ih lH uzerınden de yürii _ r• nı tatıl etmege karar vermıştır. si rle <lüşiirillmli~tlir. 
lfoduduuneünı koruurnasıııı istiyor. ısen S .., } th • G •• 1ngil'z t yynrderi ~ahillerimin. ,_. 
l!tika ını ör. oe~rs; .0 1.sun. tecavüz po- on yagm ur ar ve rasa anemız ur eş lerek b ir adadaki hava üssünü bom. 

h'r .\!nıanJ~anııe ıçın alınan her ted Vatan haini telakki latanbuldaki Kandilli Rasathanesi müdürü profesör Bay Fatin, bu •• b k J baırlıMRn etmi!'-llPrdir. Ha!lnr voktur 
\'f')ka<:h·onuclur 1 \;ın~nr~fa harp pı·o edı·la'ı· seneki ı.o:luk fazlaiığı ve lıava tebcddüllcrini Cenup ruzgarlarının m USa 3 a ali P:ıri~. 12 

( nclvo) - Fraiı~ız k~-ı··nin ÖnündP k. <' •• u. nırın silindi. . rarJ?f\hmm aham re~mı tebliği~ 
thti mUdnfnnv endısını :eya mrnfna. memlt•kct.imize hakim olmumda buhn;ot". Geçen •eneler bu rüzgar A:)k~ra, 12 (Rndvo) - lzmır -An- İle,.i kontrol milfrezeleri mevzlt 
devlet m 

1
. a teşebbü eden heı· Bel'1in, 12 (Radyo) - Harp eko - bizde o/clS-1~ eseı-ken hu sene o/cı 42 yi bu'muştur. Bu hal, yaimurlan kaı-a gtıreş mmtakları mensupları a- frnlivette bulunmuşlardır 

3 
_ ~1su UdOr.• nomisi mecPsi, bugiin mareşal Görin fazlalaıtırmı§hr. Raıathant>, >·ağnıu ... un gef şini o/o 90-95, yirmi dört ı-asında güreş mü!'abakaları yapıla • • • 

:tokta 
1 

mkan gaz~tesi, sonuncu bir gin r"yı. etindP ilk ktimaını akdetmi~ ıaat önce habeı· verebilir. Fakat mevsimin >•ağışla olup olmıyacağı, ne- caktır. Cumartesi günü akşamı hEı.l _ 
l;,nv~ .~ nr dn bır zamanlar Po _ ve Alm~nyadan harice kaçan Alwan kat'i, ne de talımini olarak kestirilmnf'z. kevi Hahnesincle ba~lıyac&k bu iÜ _ p 1 lı:aren~te A

1
1!11t.nnya arnqındn bi;. mu_ fnbrlkr.törlerinden Tisenni vntan hu- tıte bizim Fatin hocanın sövledikleri. reşlerin ha~ilatı, zelzele felaketzecle Q atlıda 

tın tneR PO ı ıkası güdülmüş olmaın- ini nddederek, mumaileyhin tasar - Bu vesile ile KandiU: ral'athanemizden kııacP.. bahsedebiliriz: ıerine tnh<ıis P.di!miştir. Güreşler, ~er 
trim·'". ~ üf. edecek kadar ileri gitti_ rufu altında bulunan bil tün menkul İstanbul rasathanesi, en son kurulııın eserlerdendir. Yani çok geç best V(' Greko Romen si~temlerinde Büyük bir nangın çıktı 
Jr{lr~~ı garı~ iörüyor. Bunun garip ve Ell\Yl'İ menkul emvalin müsaderesi kalmıştır. Halbuki bütün meder:i)et meı·kezleri, daha önceden v~ çok olacaktır. İzmir güreş takımı, Anka- .:7 • 
He . ecer hır tarafı roktur. Polonya ne knrnr vermiştir. mükemmel rasathaneler kurmu,Iard ar. Tarihi nilk devirlerinde la- ıraya ıelmiştir. An~ara, 12 (Hn~usi) - Bugün sa-
' a ı~ze adığı H)34 paktı, Almanya lnrın tPecı·üflPrine de mi hayret edr1• tanbulda böyle bir müeuese olup olmed eı meçhuldür. at sekızde Poiathda bir yangın çıkmtf, 
~Çin f~rupada hegemonya kurmak ccktir? Bundnn iic buçuk aaır kadar evv~ı. (Üçüncü Murad zamar.ında) Dik men kaya kevi belediye bınasiy}p 22 cliikknn tamamen 
olmu •[snt hazırlıyan um illerden biri l'ofonyn ile A iman~ a arasında mu- {ı°mdiki Galntasaı-ay lisesinin bulundu~u yerde Türk rasıtlarmdan y~1~mı t;r. Anknradan hu~usi trenle 
y

1 
ın şh ur. Eğer bu politika Polonya- karcnete taraftar olmadığımız gilıi, Takyuddin tarafından bir rabathane l<urulmuş, fak&t dört sene sonra Ankara, l!:! (Hususi) - Dikmeıı- ''llayet JaıHlaı ma kumandanı ve bir it. 

çok k ~flmllktan kurtarsaydı bugiln Almanva ile her de\·let \'e bittnbi Tilr cehalet ve garez yüzünden mnhvolm:.ıotur. 1868 de bir meteoroloji de kayak avı ikmal edilmiştir. Pazar faiye takıım gönderilmiştir. İtfaiye vı 
lizmi u . anılan tubirle siyasette ren- kive arasında da mukarenete tar.:ıf - merkezi kurulmuf, M. Kumbari rı.ammda hiri mütehassıs olarak geti- günü hnlkevi ve bölge kayakçılnrı Dik. askeri kuv\ etlerin yardımiyle Polat.. 
Alnı.a~. ıc~bjdır denilebilirdi. Faka· tnr olmadığımızı. Alman gazete~i • rilmiş, fakat burası tekamül e:tmcmif, Meşrutiyet zamanına kadar :>ek mene ghlecrık, knyak sporu yapacaklar hyı tehdicl eden yangının önüne geçil • 
ra d ~a 0 onyayı kullandıktan son~ !UÇ o\Rrak yiizümiize \'ttrmnktatlıı'. sönük olarak yaşamıtbr. Bilahare Boau.içinde KandiH: sı!'tlarmc!a dır. miştir. 
tnest ah 1934 Paktının niha~·etlen _ Almanyanın 1934 naktiyle dostluk lcadiye tepeııinde bir meteorologya raıuthanesi l<urulm•ış, Cumhuriyet Fransa Ja alarm ---- * llzer~ eş ene varken, aç kurt glbi mUnaQebetine giriştijri Polonya hak devrinde heyet ve egeofizile şubeleri ilavn edilerek lıu!!iın minyatür, fa- Uı S .. 

0 0 

• • 
ne mo~ snl~~rdı. Bundan dola~,, ge. kında p:österdii:i'i c:vefn> göz önünde kat modern ıekilde bir müessese olm uıtur.Runthanede (20) santimlik Paris, 12 (Radyo) - Şimali Frnn- e/ekfor makzne[erı 
d@n dn~:s • ~z. Fnkat bu yüzden biz iken, tekrar eddim: bir «?kvatory~t ve iyi hir ~~at daire•i ~le ıon aiatem siı~~l!~afl~r vardır. sadu ~aat 12,30 d~ alarm \'erilmiştir. İzmir vılayetinde faaliyete eçirilen 
hesi'-, bu ç~)' mnteessff olanlar, <sUp. _ Allah Tilrkh·e,·i bövle do~tluk _ Rat thanemızde meteolo ıık, rrıaıyerot•lc ••e h~.v~. elekt~ıgı uzermde ~ras Alman wyyarelerı, !';ant 13,40 a ka- , C'leH6r mnkineleri için icap :den me-
-1.ilerl<lli A~!t:,~n Polonyah mQ _ tan ve onun akibt>tind<>n QrllQ\tn. tırmal~r yapa~cak şubeler de kurulmu~tuı· Mucmr ratın Hoca muav nlcr dar uçmuşlnrsa da bomba atmamış_ \'adt müşteaile tahsi-:atı ziraat veki-

lman~etesi on A. Ş. ESMER de yet11tim1.eğc ba.jlaınıpır lnrJır. letmd.en vilayete gelmiştir. 
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(ANADOLU) 1 :ı l<il.nun•anı 1940 <'u~ rte ı -
HARP ve İKTISA T: l- Çimdikler J -

Şark ekspresi Balkan antantı ve 
Bulgaristan ı--

İhracat Birlikleri Listeler 
Kemal ONAL Karşısında Karlara saplandı. Adrıyatik sa-

- Başıayafı ı incı ahı fcd -
deyiz. 

Son yıllarda d~ mübadeler güç
lPştikçe her memleket kendine ll'Öre 
bir yığın tedbir almıştır. Bu tedbir
lerin bir kı.mı tahditler ve memnu:. 
yetlerle bir nevi içe çekilm ehalinde 
olduğu gibi b'r kı•mı da te•kilatlan
ma ;"Oluyla dı~a doğru teşebbü•ü ar
•ırma Ş€klindedir. Bu iki belli b:ı31ı 
t, ı·zın tatbik . aha<ı, birincisi için it
halat ve ik'ncisi iç!n ihracat olmuş
tur. 

Tilrk mallarının dışarıya satışı ü
zcıinde 1933 ~ılından •onraki çalı>
ma sistemi tetkik edilir•e görülr ki 
•ırket veya fert halindeki serbest ~a
tıcı:ar yanında bazı ihracat koopera. 
'ifleri kurulmuş yahut mevcu !arı 
tal:viye olunmuştur. Devlet, fevkalii
de haller içinde kendine temin ettii;(i 
b'.lzı ?a!'ihiyet ve hatta menfaatleri. 
geniş biir milstahsil kütlesinin orga
nı buiunan ve kazancı gene müstah
•ıe gidebilecek olan satış kooperatif
lerine ha•retmek istemiştir. Bu nevi 
yardıml::ır ve hatta direkt;fler koope
ratiflerin muvaf::ıkiyetini temin edici 
amillfrdendir ve ancak bu 11'.bi toplu 
t~şeb'ıü~lerin sıhhatli ilerleyi•i, d::ı -
ha çok ortakların aliika ve bilyisiyle 
n•ümkflndür, bu da zamanla eld~ e -
dilir. 

Nihayet dış mübadele güçlükleri , 
zamanla devleti fert veya şirket ha
l. ndeki ihra~at teşebbüslerini de tan
z,me mecbur etmiştir. 1936 da ne~re
dilen bir kanunun yedinci maddesi 
~udur: 

cHükilmet, lüzum gördüğü mınta
J<al. ·da muayyen mallann ihracı ile 
me,gul ru utnameli tacirlerin birlik.. 
in kıırm lannı emredebffr. Her ruh
~. tnaIPelı tacir mıntaka•ındaki birli
ğe aza olabilir. Bu birliklerin tP,~ -
kilfıt n idare tarzlariyle murakahe 
u•n:l~rinı gösteren .tatiller alakıılıl:ı
rın miıta!eası alındıktan sonr:ı !kti -
sat Vekalet nce tanzim ve icra Vekil 
l~ri heyetince tasdik olunur.> 

c irliğe girmiyen tacirler birliji:in 
!!t g:ıl mevzuu olan malan ihraç ede. 
11,eıJer.» 

Birlikle• kurma ~lihiyetl hükı1me
te veı·flcliği senelerde ihraç malJan
mızd~n yü?.de altmışa yakın miktarı
ı•ın alıcı•ı, bize verdiği ithaliit emtia
~ının berlelini yük~elterek mah•ulle
rlmize cihan piva•a"1ndan hayli 11•
ttin bl rlıedel ödUyordu. Bn hal Türk 
pazarlanra } ak!miyet iddia~ının bn
~-t h'r mek:ıni. "lası idi. Binaennleyh 
r u.,adele ciha7 1n ~erbe!!t bfr nizam 
ie111dc t~1i;ıren m mlclıetimiz.d~ ('.:Ok ÇC' 

si li ı 1 nn ithallit yerine ihraca"ı te~ -
:-;:f,- and,rma'k şüphesi?. en •1l'm mu
ka> ~ yol11 r1u ve bu ~eb•ple birlik
l•rin •. un·lmo.-ına doğru R'idilmi• ~ı. 
dıı. Ancak tek alıcıyla münasebette 
:thnli\t eşya•ına yükseltilen fazlalı -
ğı iyi tartarak ihracatı buna ı:-öre a
yndamak merkezi teknik bir te••kkil 
l!in geı.iş m.ı,:ı'şine muhtaçtı. Birlik
'~r k~ndileri bu ölçüleri bulamt.dık -
ıanndan nihayet aralanr.dak! rekn
he !eri C\nl•yerek mil•tahsili tatmin e. 
-lici rakamlar üzerinde anlaşmakla 
ı.nlmı~lardır. 

A vrııpa harbi başlayıncaya kanar 
hi:l:kler üzerinde fazla i•rarla durul
mamı ır. Ağır bir ikti•adi zaruret do 
olmadıjiından çalışmalarının fiyatla-

'\ münha •r kalması dahi kafi gör!IL 
1nil~tür. 

Geçen eylüldenbPri harbin Avrııp:ı 
lronrı"1i•inde yaptıJi'ı büyük d ·Jiişik

li:t lıMiklerin vazifesini hayli artır
fr'l~"r. 

S0ıı ·ıy içinde büyük şehirlerimizde 
lıirço ih aç mallarımız üzerinrle J e 
ni biı lik'er kuruldu. Geçen hafta A
ılanada .rukurova pamuk ihracat -
rılar1 hirl'ğh teşkil edildiği ıı-ib! İ!!
tanbulda ve lzmirde de hububat ih
racatr.ılan teşebbüse geçmi•lerdir. 

Rir!ikler:"1 çoğalması hükOmetin 
lhracatım:zı tanzim arzusundan do~
duğu gibi ihracatçılarımızın bugU -
nün zaruretlerini kavrıyara k kendi 
menfaatleriyle memleketinkini tev -
h:t ,.•m~k temavü!Unden ileri ırelmPk 

tedir. Filhakıka harp sebebiyle dı-; h ll d k 1 mbadelenin büyük hacmi devlet te- Bilet sahipleri Milli piyango liste· l erin e ar Ve lrfına Var 
~eblıü,;üne kalmış bulunuyor. Ancak 'ine ne kadar alaka ve merakla bakı-
ou tPşcbbü,le bazı memleketlere mu- yo~larsa halk _da, her .g,ün_ gazetelerde Roma, 12 (Radyo) - Üç aünden- ~ıkmıştır. 
nn-en miktarda mal thali müsaade'i 

1
1nt şu: eden K.ızılay .. Iıocebs.'nkdekı ı~m- beri Adriyatik denizinde ve sahillerde Vened'.k şehrinde fırtına ve öoğuk. 

alınm•kta, bazı meml"ketlerı~ de ere \e teberrulere oyle a ıyor. azı görülmemi• bir sog"uk ve fırtına hü - k il k d t 
0 ~ t · 1 · · · 1 · .. · • tan ana ar ısmen onmuş ur. 

mal kHşılığında mal mübadelesi \'a- anınmış zengın erın 1"'m erı uzerın-ıküm •ürmekted:r. Triye•tede hıırnret . . . · 
p:lmııktndır. Her iki tarzdada rnu _ de de epeyce konuşmalar oluyor. derecesi '1fırın altımı-, 10 dur. Sahil- fızlarından hırı donmuş, bırçok kım
ny.rcn miktardaki malın klmiıı tara- . .Mesela. bunlardan ?iri, evvelce 200 !erde vapurlar işliyememekterlir. Bir Yugoslavya - it:ılya hududu mu ha -
fından ihraç edilecejti meselesi var- l;ra vermı~ .. Galıba. hır taraftan ~Ya- çok vapurlar, başka limanlara iltica seler de ölmüştür. 
dır. Bu, devlet o!ııbiEr. Ancak pren- hu, bu nedır> demı~ olacakla~ kı, ~ı- etmeğe mecbur olmuşlardır. Villa dö Floran8ada müdhiş kar fırtınası de-
sibim'z kati zaruret olmadıkça ik - karını~ . (~00) l;ra .. da~a ver.mı~ .. Lıs- . ·uvo•ti köprii•ü üzerinden geçen bir vam etmektedir. 
t:sıırl i•l~rinde de\·1etin f'li müdahale te bu. ıtıhı teberrulerı (ı.kıncı defa) tren, o •ırada müdhiş kasırııaya tutul- JIIil:i.no, 12 (Radyo) - Şark eks -
•i yerine murakabeı<hi tercih etmek- kaydl}'le yazıyo.r. Dun Kar~ıyakad_a muş, lo omotif kurtulmuşsa da 7 va- presi, karlara saplanarak yolda kal -
t'r. P.i rmalın ihraç hakkını .ıı v•ya kah,·ehanNI~. hır vatandaş şo;·le dı- go;n Msaya yuvarlanmıştır. IPlŞtır. Yolculardan bazılarının soğuk 
bu tücc&ra şahsi kanaatlerle vermek yordu: Ü f Avgostimada da hir tren yoldan tan öldüğü söyleniyor. 
tPn ıse lıunu ·hracatçılar hirllit'nP. bı- - Olmadı, olmadı.. çünrü de a. oo-------
rakmak filhakika f'n doğru yoldur . dördıincü defa .. Haraç. mezad, beşinci 
Rilylece birlik mensupları öterlenher; defa, altıncı defa .. Amerika denizlerinde me•rrul oldukları mevzular irinde m~ 
Jın kalite•ini YC kıymetini m•ıhafaza 
~dne1< en az ma•rafla teslim yoları
m hularaklan R'İb' ileriki miihnyaala
rında bir önceki işten aldıklan karı 
mü t:ı1'sile in'kas ettirebileceklerdir 

İlır:ıc&t miktarını her zaman al•rı 
mem•eket tayin etmirecei'i ıt'bi m'lll 
ihtiyaçlar gözönünde tutulnrak hir 
kısmı memlekette alıkonulacak mal
l&r1mlz <la val"'dır. Ban1ann ihtiv:u ... 
fan fazla miktarı mü,aadelnle ihrar 
ellilıııektedir. Ru gilıi hnlnde de iei 
kenrli azası ara•ında taksim, birliğe 
dil•üyor. 

BirElcler bu çalışmalarında hak ve 
kabiFyet e•a.larına riayet edecokler
d'r. HükOmet murakabesinin. ken<l[. 
!erine bu nazi1< ve mühim işte büyük 
yardımı olacaktır . 

İhracat birlikleri, ali\1<alıların •ıkı 
ve a>.m"mi Galı~malariyle hnrp ekono 
misi!ıfn değerli bir uzvu olabilirln. 
Bu dar serelerde aralarında tee9'i!• 
edecek te•anüt ve fa1ilet hi••i ~nlh 
devr'nde de muhakkak k•ndilPrine 
ve memlekete fa;vdal. büyil;: ve ma
nevı bir ka~anç olacaktır. 

F ırlına ve soğuk 

• 

Yolcu geçirirken 
Ankaraya ıti<lecek bir :olcum var- l "/" A / h "/ • 

rlı. Karşıyaka i'tasyonu.,a onu te•yie ngı ız ve man arp gemı erı 
lfittim .. Sabah saat 6,30 .. Kar, tipi ha-
linde düsüvor. Ortalık karanlık. Çün- arasında muharebe beklen z"go f 
kil e'ekt~ikler yanmıyor. Bir araba, 
bir otobiis aradık: yok. Hal'"'.ıal bak- Londra, 12 (Radyo) - Deyli Tel
tık, yok .. Vardık ıstasyona. Bır. de ~e graf gazetesi, cenubi Amerika sahil
b.akalım_. trPn, r:ıkorıdan, lrfanı•a ı•- lerinde ingiliz bandıralı Haymen Ta
tıkum<'tınde~ ıt~lıyor_ ve "."~onlarında kis vapuruna refakat eden Aşil İngiliz 
(Ankara - ızmır) cumle"ı yazılı .. Sa- kruvazörünün bir Alman harp gemisi 
'lllladık, ~orrlı_ık.. Ak am •aat 20 e ·la- ile harbe tutuşmuş olduğunu y~zmak.. 
rında gelme'1 lazın:ı o~an tren, bu sa- tadır. Bu geminin, dün ak•am l\fon _ 
hah saat 7 d~ gelebılmış.. . • tevideo limanın• lfelmesi ir:.p ettiği 

Yolcum, şımendıferde hır tanıdıgı- halde hiila gelmediği görülmüştür. 
na, . . İngiliz gazetelerinin verJikleri ma-

.. - :.\faşaallah -~e~ı-. hanı neredeyse !(\mata göre bu sıralarda cenubi Ame-
rotarsız gelcce_kmı;~~ınız. . rika denizlerinde ingiliz ve Alman 

O tren geçtı. Bır ele anladık kı, İz- harp gemileri arasınd. yeniden muha 

açıklarında diğer Alman korsan ge
misivlP muharebe etmekte olduğu 
hakkında İngiliz bahriye neznre•;ne 
malumat gel mi ·'ir. Bu haber tekzip 
edilmektedir. z, ten lngJiz bahrôye 
nezaretinde, Alman korsan gemiler:n 
den Brezilya hava ı:sinde bulunduğu 
na dair haber mevcud değildir. 

• 
Köselvanof 
- Baıtarafı 1 öne; saiıifede -

mir - Ankara treni de geçikerek. Hem rebeler olacaktır. ' 
de ""-~adar. tam iki.sa~t·: Yani, yol- Bunun sebebi, bitar~f limanlardan Said ve diğer şahsiye.tıer olduğu.h·1lde 
d~ df'g:i, harekette bıle. ıkı saat t<>eh- hnrekf't edf'cek Alman ticaret gemile- d~n ~kşam saat 22,20 de Sofya}a gel
hür var. Naçar, bek!edık.. Yocuları- rinden 13 ünün hareketlerinde kendi- mış, ısta•yond? kral namına saray na
mızı iki •aat soı;ra trene b~ndirdi'·.. !erine Alman har gemilerinin refakat zın ile başvekil B. Köse lvanof ve Bul 
. -. Allah selaı~et ".er~ın -dedım- etmesi için emir almış bulunm:ıları - garistan baş,·ekalet ve hariciye neza
şımdı ~e se~·r hı,lındekı rotarları kay- dır. ret erkanı, Türkiye elçisi ve elçilik er-
detmege başlay nız.. Lonc'ra, 12 (Radyo) - :Montevi - kanı, Yunan, Romanya ve Yugoslav-

•• dco önlerinne batan Alman ko"an ya elçileri taraflanndan karşılanmış-
Kehanet O:P.rn'•i Graf Fon Spee ile evvelce har. !ardır. Dün ll'ece Türk'ye büyük el~i

-Baetarafı 1 inci sahile. e-- I{frhinler, falcılar gene meydana 
be tutu•mıış ola nvP mnvoff~lqnt IYÖS !iği binasındıı B. Numan Mentmenci
tercn Aşil adlı kruvazörün, Brezilya o~iu ile refakatlarındaki zevat ~erefi-

Eii-er Balkanlılu davasının bu ltör 
düğümünü çözebilirsek ondan aonr• 
herş~y kolaylaşacak, tatmin edil • 
mi~, bir Bulgari•tanın da iltihakiyle <t> 
harice karşı bir Balkıınlılar bloktl Ol 
te~k.il ettnı?k en basil bir mesele hali· 1 

ne gelPcekt;"r. 
Va-ı:iyete bakarak alakadar mah• CUJ 

fillerin bu noktayı hakkiyle kavramıt 
ve ona göre icabeden tedbirlere te"' 
Vf'soiil etmiş olduklarını görebilir'~· 
Eü!ün Balkanlıların hayat1 ve mev• 
cudiyetl mevzuubahis olduğu zaman"' 
!arda itidal ve basiretle hareket et• 
mek kendi menfaatlerine de en Uf... li 
gun yol olacağını Bulgaristan& an"' a 
!atmak lazımdır: Eger harp fırtına• 'il 
sı Balkanlara da q"rayet edecek olur• 1 
ıa bundan en çok zarar görecekler• 
den birisi de muhakkak ve mutlak, t 
Bulo;arlar olacaktır. Sofyada layık ' 
olduğu itina ile karşılanmış olan ha- ı 
riciyemizin en aelihiyettar bir rüknU n 
şüphe etm"yoruz ki, Bulgaristan dev
let adamlanna haya l menfaatlerin:n 
nerede olduğunu iabat etmekte mÜ'' 
killi.ta düçar olmıyacaktır. 

Balkımlar birliği gene Balkanlıla- ı 
nn hendi aralarında kurulabilir. O - ı 
na haraketlerinde ve em.ller"nde ne 
k•dar ıamimi ·~r•a o]aun Ba 1-.tanlı l 

olmıy.ınların müdahale etmeainde 
fayda değil, zarar vardır. 

Balkanlılar birliği Bulgariatanın 
d ilıihakiyle kurulabilirse ona Ma · 
cariatıın da hiç kimsenin tavaıautu.. ı 
na muhtaç olmakıızın kendi1~ğindeo 
iltihak edecektir. Başka türlü hare
ket etmesine inıki.n tasavvur edil"• 
mez. 

BalkanlılRr birliği ancak bu auret-
c, yan: Balkanlıların kendi tuur ye -1 

arzulariyle kurulabilirse Balkanlar ~ 
i<;ı"n f:ı.ideli olacaktır. Kurulmaıına \ 
l.ıaşkalarının tıı.vassut edeceği bir bir· 
lilt ancak onu kuranla. n emell-:rin"'!I 
hi.dim olacak, Balkanlılara hiç de 
müfid olmıyacaktır. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ___ "......,.__ 

BORSALAR 
0 Z O Mı 

rimizceki alakadarlara şu malGmat çıktılar. yle ya; kurt dumanlı havayı 
gelmiştir. sever. Onlar da, diinvanın karanlık 

ne bir ziyaf•t verilmiş, bu ziyafete i•- 105~ üzüm tarım 8 50 14 

izm:r merkezi ile köylerinden ek- old ığu ve in•ıın kaf;lnrının dikkat, 
serisinin yolları bozulmuştur. M er - teressü•. evham vesaire ile ka'rmakarı Moskovada tikbal merasiminde bulunan bütün ze- 666 Esnqf bankası 9 25 11 75 

vat iştirak eylemiştir. 545 S. Erkan 10 13 

;.ez, Urla, Seferil.isar, Kerı;alp~şa ka- şık bnlundl•ldarı zamanı bekli~9r ve Soğuk ve ekmek kıtlığı Sofya, 12 (Radyo) - Başvekil Kö- 405 M. Beşikçi 6 75 13 

za!arınd:ı mah•ul, ehemmıyetlı zaraı- derhal pcstlarına kurularak kagıdlar se lvanof, bu gece Türkiye hariciye 159 C. Alanyalı 8 8 6:!5 
!!'Örmüştür. .renemen kaza•ınnıı açarak, çömleklerdeki suya' lıaka.-n,. Moskova_. 12 (Rady~) .- :M~sko_-
7000 dekar mezruat, Foçada 5000 (şöyle olacak, böyla olacak) diyorlar .. va~a ş mdıye kanar g~rül~emış ~ır 
1ekar kışlık zerri:at ve 2000 dekar Ba~ka zamsnlarua bunlara inanmı- •oguk d_e,·am etmektedır. Bırçok kım 
hen,lz toTJlanmamı, n~muk z. rar yan ve bövle harli•eleri C\"velden hab ~eıer ı.oguktan ölmiıştilr. Hal_k ekmek 
g.or'llil~tür. Jia lann ~oğuma•ı !izP- veım~ ke:-fiyetil'• kr.hkahalarla m~ _ bulamam~ktr.dır. Odes~ . lı?Ja:ıını:ı 
r·ne _kömü· fi~·a~ıa:ı yiikselti!miştı_:. kal>Ple edenler bile. şimdi (ııe imiş 0 bJz tuttugu haber ,·erılmıştır. 

Q'enel sekreteri büyük elçi B. Numan !:14 JII. H. Nazlı 12 12 
Menemencioğlu şerefine büyük bir zi- 63 Cemal Alişan 9 75 9 75 

10 75 12 yafet vermiştir. 61 $. Remzi 
!'? 12 25 

12 125 12 125 
Bu ziyafette, Balkan devletleri se- 4 1 _,i. Kohen 

firleri ile saray na"l1n ve hariciy~ ne- 26 Oztürk şir. 
• .. .-eti erkanı ile ı.ı·,·çok zevat hazır --
bulunmuşlardır. ~u l~zum~uz ıhtıkar karşısınd:ı ala- AC' diyor uş !) diyerek alakal.ı~ııu u- L d s } 

.;adar ma.-·rnlar derhal har~ket? z~tıvorlar or tan ey 
ııeçmi•, kömür fiyatlarrnJı. ihtikara · ' .. v • • h [ ı· 
napanları te•bite baslamı~tır. Runl::ır, Din•izler de öyle değiller môdir? r T ~ ~ • b l d ~oganOVlÇln a e l 
şiddetle cezalandırılac.ıklardır. Allah!': ibadet'e hiç ~;ina•ebetl7ri V aZlJ eszne aş a l !\Io~kova, 12 (A.A.) - Başka bir 

Denizlerde: ol_~adıı.;ı hal~e. ·ora gel!:ıce, _drnızP Londra, 12 (Ra,'.yo) - Yeni ha1·bi- vazifeye tayin edilecek olan Kogan. 
d~·!ncc. h .alık veya dıırer b;r ıstı- ye nazıı·ı Lord Stanley, tamamen iyi- vitehin yerine hava sanayii komiserli

Çaıo•rnıba günü limanımızdan İs- rap!arı olu:ıc~ (;\?'an A1 1ahım) dr- leşmiş ve bugün nezare'e giderek vazi- ğine ta,·in edilen Aloksis İvanovitch 
t;nbu;a harekrt eden Kadeş ve _E_t · mekten kendıler_ın• alamıyorlar. -yaı- fesine başlamış ve akşama kadar ne- komünist fırkası m<rkezi komitesi a-
rdüs~ 'apurları .. ın •. marı;ı~ra .denılın· nır, dıin bana bır e•erden bo!ı~ttıler. zaret umuriyle meşgul olmuştur. znsındandır. 
ekı fazla fıı:tıı;ıa ve _tıpı _yuzündeıı ( 9-10) i<mini taşıyan ve bu tertip 00 

Çanakkaleye ıltca ettıklerı ·e Jrada marifetlerden olan bu e9erde, Türki· -
b_ekleme_kte oldukları. sJylenmekte - vPnin Birincikirn·ın !onlarında bir zel- 'C' l ~ k t d l yardım dır. lzmır devlet_ denı~yollnrı acen- ~l·le felilketi geçireceği daha önceden r e a e ze e ere 
tn<ındn bu?~ daır malu!nat yokt~r. rnzılmış imi• .. 

Ege eııızıyle Akden;zde de şım - EğPr doğru i•e -ki ona h'~ •ünhe _ B t f 2 · • h'f J 
diye kadar ıtiirülmemis şiddette bir . . · :' · aı ara 1 ıncı ıa 1 e e -

. , f rt bükü ·· kt d . 'ok. e!Wrı okuyan ırene kendı arka - Abdi Fuat Akev limited ş'.r-
poy raz ı ınası m · urme e 1 ı. ~nşlarımızdan biridir ve hatta eseri keti 250 

Foçaya iltica eden ~-, Yunan va - bize dP gö•terecektir- v:ıy holi"";'•!. Urgancı Hakkı 100 
puru: CIJ!DIK İzmir Basımevi 10 

Limanımızdan Sakız acla•ına h~re. )fan"fatur~cı Hüsey'.n Tatari 400 

Nuri oÇlak oğlu ve ortak
ları. 
Ödemiş Adagide okulu öğren 
cileri 
Basmacı Emin 
Basmacı Emin Refikası 

80 

12 20 
7 50 
2 50 

ket eden Yunan banı;lıralı Boryat va- 'emiştir. Cemal Bozoklar 100 
puru, şiddetli fır ınadan yoluna de - Af,·on tren•, rlün sabah •::ıat ,·•ni _ Kız enstitüsü talebeleri. 12 25 Yekun. 
v~m imkanını bulamıyarak Foç::ı İ<- de, yani ıı saat teehhürle gclmi~ . f;,nir tüecadarı tamfından verilen tfbeı-rii listesidir: 

ıom8ı 85 

Kclesir.e i tica etmiştir. Vapurun k3p- b d d "k !:;mi Top metresi S. Kıymeti 
tanı, zabıtaya n:üracaat ederek fır- ura an a ı i •aat teehhürlü git -

Cinsi 

tına yüzünden ilticaya merh•ır oldu- mi~lir. 
ğunu, hava c!iizelince yoluna devam Iludapeşte Panayır, 
edeceğini bildirmi~t'r. Dudapeste beynelmilel panavırı _ 

Bir vapur c~ri döndü: :un 26 ni~andan 6 mayısa kadar de_ 
Yunan bandıralı Santorimo Yap•J - ·;: m enereR'i ş~hrimizd•k' alılkadar-

ru. Yunani~tan irin limanın11zdr..'l 

Halit Kara 
R. Politi L. 8. 
lbrahim Sezai Berki 
Halit Kara 

bakla yiikllyerek ı:ın ,abah hareket 'ara bilclırilm"~lir. Devl~t <l•min"l -
etmiş<e de fazla ,rtınadaı yoluna iuı idare i, bu pıınayıra iştirak ede - Ahmed ve Asım Ozdan 
d~vn'11 edemiyerek tekrıır lim:ınımı- cekler için tenzilatlı tar'.fe tatb'. er
za y.e'mi•, menderek önünd~ demir- Iİ\'eCektir. 1hrnhim Karakns 

50 adet 
25 adet 
~9 

41 adet 

13 takım 

58 ndet 

00 
900 

00 
00 

00 
00 

Lira K. 

2:i3 00 Elbise 
160 00 kaput bezi 
298 00 pamuklu ku. 
417 50 manto ve mu-

130 
321 

şnIPba 
00 Elhi<e takım 
40 Elbi e, nan

to; paltr 

31J8 
411868 

.\U!l86 
... ro. Fi. 
7 g 5() 
g 9 75 

10 10 75 
10 12 25 
11 14 6() 

ZAHiRE: 
110 Ton buğday 

30 ton arpa 
46 G. bakla 

71i4 B. pamuk 
52 ton p. çekirdek 

5 50 5 62~ 
4 875 
1 50 

46 62 50 
3 50 

Danimarkaya düşen 
Alman tayyaresi 

K"µenhag, 12 (Raclytı) - Bir Al
man tayyare<i, bugün Danimarka top
raklarına inm'şt:r. Tayyare mlı•adere 
edilmiş ve içindeki zabitler de, harbirı 
~onuna kadur Danirrıarkada nc_.nret 
altında bulundurulmaları temin edil
miştir. 

---*·---
Sıhhat i5leri 

Vilayet sıhhat ve içtirıai ıınavenet 
müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu, bu • 
lfün Ilerıramadn D:kili kazalannP gl
d~rek ıı. hi vaziyeti t 0 t".'k edecekt:r. 

•• ........... . .•.•.••.• 
1 

- Pekfil•1 "'"" ~ an; rnii.-ı:nd•• w- Gaf"<ın ~-'!·anı hayret bir süratle, verecek kadar tehlikeli i<li. Çlinkil Ye-ıi Nesrİyat 
rirorum. Esteri a\'hmaga ,.e sev~ili- ceketini değiştirdi, pait'lsuıın giydi. Margariti takip edeıılerd~ıı biri, soka. 12 inci Şu ei 

•n•~·--• -~•••••••••• 
aiyle cva.,,:fesini aliıJ...uJ::ır ed,>n n-Jkta- Yakalarını kaldırdı Ye otelin arka - ğa nazır olan salon penc.~relcrincleıı Yeni Adaın 
'ar üzerinde> k,J!"lt1~11p konu~n1rı.clıkln- sındaki kapudan sokağ.c~ fırlP.dt ve Al- birinin yanında görünmeveci~' şt:kil- ,,. . . . 
rını, arnlarınclıı ıw gilıi muhn;ercler dıjiı talimatı harfin~ıı tnttıik etti. de vaziyet almış, zaman 7.Hnınn, fır~o: Haf~alık Yem Ada~ gazete•ının u· 
ıreçtiii;ini anh•ıı.:);a mnvnffak olnr~an, J\Lı;garit vaziyeti aniamı-ı v~ der· buldukça onları dinliyordu. Binae- zun bır zamanclantM;rı hazır'nmnkta 
'eni, ta•avvuru•uh:ı fazl.ı m"rıııuıı c- hnl yolunu değiştirerek Esterin evi- naleyh Ester 0 anda öfkesi - 1~ b; ıL;- o~duğu .Bursa fevkala& s~yısı dolgun 
rkceılinı ! ne tloğru yürüdü. rak: bır şekılde açıldı. Gazeföı.ın bu sayı' 

-31- mez ki! .. Biz kadınlar, erkeklerin iş.. ~lnrgarit, mlitehHı'm lıir ~chre ilo Marııarit, Esteri cı,,ı·;:ı bir tee,siır - Ben a•kımın yuvasını onunla •.ında mutad n_ıa.kaleler~en lıaşka Bur· 
Mütttssır 011":ayın_ ~ö•yö! B:ı lerine, ancak bizi alakadar ~den .. b.ir te~ekktir etti ve a)'l"ı'rlı. içinde hul<iıı. . . değil, l\Iadrahal_le kurmuştum. O cb ""'.~ 11 ekonoıııısı, m~ tıf h•l'._ntı, ~ıı.ı; 

na e"1niy<>t eder•emz, katıbe bulun- nokta olul"!'a karışırız. Esterııı butun Bmız sonra dıl'ıeı· F'r1ns!l k:ırlıııı. - l\Iutees.<ır olnı'1 F.<1<'r -<l~'lı- Al- onun arkadaşı :di ve bana, 0 genci kc'ı çalı 1":aı~.rı. kalkınma planı, fık_ı 
c.a,·a kadar b~n i•lf'rinl memnuniyet- derdi aşkı idi. Hep o gençten bahsedi- çok lüb lıir tnv:ı),•tle. otelıleıı ~ıkı.ı·or- !ah yardım eder. lın~ka taraft:ı'l da - :'.fadraha! t::ınıttı. h~ya_tı genı~ olcüde mevzuubahıs edıl· 
le· görcb!lirim !.. Hatta, arzu edel"!'e- yordu. Ben ele dinliyordum. Teselli et- du. Fııbt ,,, '·'" kuqM;ı•h. lıiiytil< \ı;r ha güzel ,. · 'thlikt•,;z lıir i, ~ .. .,ı], rir. Deyivermis olsanlı, ikinci •üb~~in mışt ır . . • 
r.iz m~de hU)'Urun da bir gid,.yim. mek lazım ııeldiiii zaman kendi•ini te- maii"azaıım Y.tri ı nı •r~·r·•d ·ıı 1 iı $;1- sPn de rahcıt eıleı·,in !. hötün planları suy; dil•müş olarak w Ayrıca !<.,mı! ~~-k_l . Raltacıoglu-
~u E•teriı:ı ağzını biraz yoklıyayım. selli ediyordum. hıs da. ayni .aatte 1 arekelP gelmPk- ;1-Jargaı-it, tt>..,lli r" • uı~ c-ııu nvlı - tşlenilcn cin:ıyetlerin failleri k~ndili- nun Rıırsada ,-crclıgı ıkı konfcı:ıns da 

JIIargarit. bu cilmleyi sırasına ge- - Çok mu "'viyor onu?.. le hera!x>r otelin ileris nde hırisiııi yordu. ğinden meydana çıkacak ve teşkilat g:ızetede r.e:. almıştır. Gazctenın bil 
tirerek ~llylemişti. - Ester platonik bir aşka yakalan- bekliyormuş gibi durım ba~!rn bir ~-ıh- - Doğru!. Fakat bu işte bt·nim için korkunç bir akıbete uğrıyacaktı. ~ayısını lıutun okuyuc larımıza hara• 

_ Renin, onunla samimiyetin var mıştır. Zatıaliniz burada ~·okken hep >a da belli edilmiy~cck bir tarzda k.ı- bir tehlike •:arid nlanıaul'.. Den ııih:ı- Ber~ket versin Ester çnk dalgındı .. retlı> tav9 l\·p ,.,ıerız. 
mı?.. ona mektup yazıyor~u; \'e bu mektuı>- fa.iyle işaret etti. O da ayni suretle ha yet patronun ~erd~1'i ~-azı'~rı v:.zınak- Ve ilk temas ettiji;i genç b!:kında: JJUK 'J O R 

_ Tabi! ı. Biz kadınlar ayni çatı lar hep a,kıa dolu ıdı.. Hatta geçeu reket<> ııelth. la mukellef bır kal.hm. Su n~ a bu - Hayır! -dedi- o a~~m Viyana h-
altında bir iki giln kaldık mı derhal gün kendi~ine tat~ı bir şaka yaptım. O su:a.dn ~alonun penreresiııden ~.ih_et beni al:lkadaı· ecrnez. ı:rn i~•i?·e- dır ve büyük bir tüccarın oğludur. h- BEHÇET uz 
ahbap oluyoruz. - Ben tıenın. ıtıbı ol•aydım. Yeglne :.\fa:ga~ıtı .takıp eden J\1arlr~hal, bu .ıyım. ~lm_nn ol•un, . Fr~~ısız •·-•Un viçrede babasının ticarethanesini tem-

- Şu hale göre Ester sana da bir- emelım, hevesım, hayatım, a•kımdır, vazıyelı gozclen kaçırmadı. Yanında, bence bırd:r. Yeter kı m:ıı~ft masrn- sil ediyor. Nitekim, Fon Emlihin is 
şeyler sö~·lemiş olacak ki, onunla bir cü~les_ini büyük _harflerle y~z~r göıı- ana•ıl kendi ndamlarındal' olıın bir fı cıksın.. lfördüğü bazı ticarethanelerin adre<le~ 
daha görüşmek arzusunu izhar edi- der;rdım - dedım ve kend•sıni gül- garson duruyordu. - Fakat, senin ı-;e7.<l'idn vev~hun rini de benden istedi. Ben de bildiii'im 
yorsl:n ?.. dürdüm. Mihel - dedi - •üratle otelm arka ka- '<evdiğ!n geç için cFransız c~m3u i- bir iki ticaI1!thanenln adreslerini ver-ı 

Çocuk Hastalıkları 
Mü' ehassısı 

Hastalarını ıı.:ıo daı:ı bir kadar - .·e gib' mösyö!. - Başka hiç, hiç bir şey konuşma-ıpu•undan çık, llfarg:.ı•it:ıı önünden ve miş> diyorlar. Doğru mu? .. Böyle bir dim. 
- işte burada gördilğü ı,ıerden, dınız mı?. yanından r.yni süra:!e geç, k~ndisiııe, 'ey te•pit edebildin mi?.. - Şimdi ne yapmağı düşünUyor-

\ azifesinden ve•afra!.. _ Hayır!.. Zı:ten :ı.şkındön başka.ldm•e;-e ih;as ettimıed•ıı (dôkkat!) ~Iargaritin bu suali ı~ımr.nıirl• sun?.. J B•yler sokağınd .. Ahenk matbaaJı 
- Bııi vazife mevzuu alakadar et- bfrşey düşündüğü yoktu ki!.. 1 işantini nr, haydi yetiş!.. yersizdi. Hatta bir faciaya meydan - Devam edecek - '" " 1 "~' lcohul •ıl•r. 



K iNS ANLIK ALEMİ <iimeti lngiltere 
Bütün devletlerle t icaret 

yapacak _ Baştarafı 1 inci sahıf ede - aya g~nüllıi .. giden yardım heyetinin, dilmesi muvafık görülmiıştür. Hasta.. 
. • . gi\·ecck eşya. vesair malzeme vardır. fevkalade buyük yardımlar yaptığı! hanelerde bulunan, yaraları hafif o. 

Harp masr .. lflarını yetmiş milyo:1 
Ing·liz irası:-ıa ib ağ edecek 

- l"°ndra, 12 (R d ) • mmeti h a ~o - hanada hu- rruniı tı!=r. çıharılncaktır. 

, ~,or•r1ı ~· 12 (Rad\ 0 ) - lngılt0r;. tdgiltcrenin göndermek istediği anlaşılmışbr. Bu heyet, erzak tevzii, 1 !anlar, arzu ederlerse nkrabaları nez -
~t• Ktı~ı~l'· )~akıı1ıda Romanya. ~elc:ı- 250 000 İngiliz liralık ilaç vesnir mal- f7l~~ctzedelerin bakım ve istirahatle- dine gitmek {izere sevkolunmaktadır-

n, ı o ant a: : panya, Bulgarıstn:~ · . . h""k. ıet"miz muvafakat ce- rı ıçın geceli gündüzlü çalışmıştır. !ar. 
f!l"ll'illlda \'i'lll tıcaret muaheclelcrı zeme ıçın u un 1 Birçok I 1 f !Ak t ci J ş· · . kd ~ k. il ·· k 

1 
· · vnbı Yerm:stir. 1 genç er ( e e a e ze e ere ımdıye kadar Malatyadan Hataya 

on li;a. ~r~ ın~. r~Jaı:ı i~in kırk mil- fü nada hUkCımeti, harp masrafla-

ne'•e k '1 lıılı bır ıstıkıaz ahdet- rını 70 n1'1von iı ofüz lirasına iblağ 
" arar ven · t" YOzde ÜI' f . nı_ş ·r. rl t> kt'ı. Tcn·ar<> ve inşe maısrafları 

cuponlaıı .. üaızlı olı n bu i<>+-ikrnzın bu h !laba d.ıh:l dcğlldir. 
' on müzdeki pazar rle.,i 

=o0:::::----.· 

~ek~~~ne zere muza ere er gınşe- Bu yard;m_. ingiliz hü~~:netinin :v- ~f:·dım için yeni vazifeler istemişler- 590, Mersine 196, Ada~ayn 280, Elfizı-
İt aıya _ tngilterC' arasında yeni ya_ \'elce yapmagı kabul ettıgı 25000 ın- · , .. . • ka 18, Mara~a 21, Dıyarbakıra 23, 

pılan ticaret anlaRması, İtalyan va _ giliz lira,.ındnn ayrı olarak yapılacak- g~ .. l~ia. A , . , 1'-~nr?ına fela~ehede sevk.edilmiştir. 
purları kontrol tinde birçok kolaylık- tır. . '.nzı ~n ma~). n) a 78 çndır '\el BUtUn bu felaketzedeler, mühim yar-
lar ıemin etmiştir. Ankara, 12 (Hususi) - Dün gece ~üh:rn. ~ıktarda gıyecek eşya gönde- dımlar görmüşlerdir. Kendilerine is-

M 
. ,.. .. Şarkikarahisard:ı saat 19,11 de ve rılm.st_ıı. tas~·onlarda sıcak çorba, çay verilme~ 

~511 ffi]ff l muda. bugün saat 13 de üçer saniye devam! Ga'"'antrptc: . tedır. Bugün Mersine sevkedilenler a-
eden iki zelzele olmuştur. ~eni haRar 0nzınntebe evvelce gelmıs ohın 179 rnsında görülen bir yaralı derhal ı.. 

f t h 
• t yoktur. 

1 
f e~ahlzeden baska dün de 43 kişi gel- dnvi altına alınmıştır. 

in ~d~aştara/ı 1 i ıci srıhifedP - l <ns a a 3 -;ısa 1 . Şı:. k'.karııhisardn iaşe ve yardım mıR •. hazırlanan yerlere i knn edilmiş- - Şin::d!y~ ~adnr Malatya merkezinde 
ard• 1 ~rdiğine ore muhtP!i..'.' nokta - K h. R ~ işlerinin köylere varınca va kadar tev- lerdır. 2o0 kışı .ıskun edilmiştir 

• ,;1 gorulen atalet s ah:yf'tt .. r Fin t n ır<\ 1 ~ ~1 ndyo) -
1 
hlmuka~.- sii için tedbirler alınmış. köylere m\i- Amnsvafüın Ezirn~ye 1070 ekmek, 'Faaliyet: · 

.. 
~r· ·llmlarını endiJe)e se\ketmcıkte ı · ını ·ı·d"rmektedir. ·eı·nmı'rıga1:e11 .esı, ~. lı.fır n.a~ır •1ır5 n~el c ı- him miktarda çadır gönderilmiştir. 66 çı dır. 3088 parça giyecek eşynsı Yardım, iskan ve inşe komiteleri 

r· . • .ı 
1

1) (R 1 ) St kh 1 mı ı muc n na ıçın • mı yon 1 . k"k k h' d t rröıır!er:lmi!:ıtir zelzel t k d · 
r. p· 1 ... hır ... a~ o - o o m- ~IıRır liralık tahsisat kabul etmi ol- ki gündür Snr n ara ıı-:ar ~ ~- l ·," " ,; ı . . .. e mın n. nsın a sıkı bir faaliyet 
k t::r ın er Sovvct kıtalarının ) r.Un- l n nlııı n haberi re gi)n: $imaldr>k; d - kt d ş hnmmiil edilcmiyecek derecede müdhış ~tan 1 

1, L (Te (lfon
1
a) - Erzın- göstermekt:edırler Malatya tütün atöl 

Jı.ık J . ı~ Ka.re!i berzahınd kı ın vzi1 r ı F"ıı kU\ v t1 ri tarafından Snllo ceJl· ugm.u yazma · a ır. soğuk vardır. can.da zelzeleler haf:fce devam etmek- yesinde sergi yerİnde hazırlanan has: 
/r 1ıper.ııe Ynkl arak t~l bryUl r' "le~hde muhn~arn edilen Rw~ ordn - Ankara, 12 (Hususi) - Her giin t.edı,ı:. A • tahaneye 32 kişi yerleştirilmiş ve tc .. 
ene .erini nıuhafaz etm - rah 1, c T \I"') \" s rktan vaı ma harekNi- Lleryonun nutl.ru Adana \'e Kayseriye yüzlerce felaket- \ ıla\~C~ ~e~k('~~~: bıığ~ı 57. k~yde davi altına alınmıştır. 

ıl•
o -

tınl-tn o_!duklannı (l 1 mck• d"rl r. n t Pbb. (' miş e de muvafak olıı- rı ~ lede gelmekte, kızılay tarafından der- 2400 kışının öldugu te~pıt edılmıştir. Maraşta: 
S:Iahıyettar mnhf"ll rrl"' h k m 

0
• wamı tır Ta\ varelerin, bu cepheae- Par:R, 12 (R. dyo) _ Dün Fran- ~al. i-ıknnlnr.ı İ"in _çahşı~mnkta, i~şe ve ~~~ıguldak .vC' Kırşehırden gid_e~ 80 D~n Erzincandan 1\lnraşa 22 kişi 

~;!O Kanarıte yine Sowetl r I ad" a ki flJ lrnvvet'a"ne erzak atmn;;ı d:ı "'!?. mebusan Meclisi riya.;etine tek- ıstır:ıhatlerı temın edılmektedır. nıi ta"hdl m, c>n.kazm k~ldırılması ışınde gelmıştir. Eloğlu istasyonunda karşı 
ro nün şimalinde mııhtelif n ktalnr-ı mırı nradn bulunun Rus kuvve•le- rar Feçilmesi milnasebeti~ le bir nu- Adaıında 500 nüfusun iskanı karar. s ı ıım ed.lme~t~dır. lanan felil.ketzedcler halkevinde bi; 
lan taarruz edeceklerdir. S'>vvetler rin " çok mü kOl vazive te kald•ğ-•ıı• tıık irarl eden Fransız mebusan mec l<ıc:tırıldığı hnlde ~imd!ye kadar is - (Ta~) gazet~sını!1 fel~ket mm taka- müddet istirahat eden felaketzedelerin 
>U Hok nlardnn !tecerek Firı mfirlafrırı aRikfır c:u e+te göstremektedir. Rus li.si rci"'i B. Heryo, Fransız - İngiliz idin edilenlerin miktarı (900) ü bul - c;ın~akı muhnbırl.e~ı, felaket mıntaka- iaşeJerj de temin edilmiş ve yaraWar 
ıi!:rını çevireceklerini ümid etr!'Pk-1 qr, muhtelif cenhelere yeni kuvvet- esoııüdilndeıı sitayişle bahsetmiş ve 'lluştur. Ayrıca 500 çocuğun da Ada - c;1ı3n0l6a2 k~6.3~3 kışınin öldüğiinil ve tedavi altına alınmışlardır 
e ı . ler So\·yetler:n başlıca t.'l.arrı z C'ır tııh irl etmektedir'er. Kopenhag - demic:tir ki: na va gelme i bekleniyor. ışının yaralandığını bildiriyor. · uc~eri _Yinuri oldu~ muh ıcı aktır dan ge~en haberlere ~öre Ruı:: orducaı -- BngUn, bu iki millet yan yana İier gün Hatay, içel ve diğer villi - • Ankara, 12 (Radyo) - Yurdun her 1 ,.. ' 
ü~kü c?grafi bnzı sı>b oıer dolan:ı·v~ \"<'ll c!en ten~ik edilmi;ıtir. Birçok ku harlıl •ıncktedir. Bu hnrp, muazzarn \etlere gitmek üzere Adnnadan tran· arafmclan zelzele felaketzedelerine lan 
e i arel} ber:nhı Finlundi\·avn p:irmekl maı d:.n ve bazı kom:serhr azlo1'Jn- le\ 'E::t ırnvvetlc iyle dere beyliğin it g"çen felaketzedelerP yardım kolin. vardım. hareketi. _fnaliyetle devam et - M 
ç n takıp r:dılnc.ek en iyi yoldur. mu tur. 'ıartidır. "'ı tarafından çay. sıcak yemek, ek- ~ektedı!:. Evv~lkı ak~~ma kadar :'.Ier- en emen 
,~:fo~kova, 12 (A.A.) - LPninırrr.dl n·;;er bir habere görl' b"zzat Bıı~ Hatip. Finlandiya harb"nden 0,. mk ,·erilmekt.edir. ) nele 2rn00 lıra, Sılıfke kazasında 
tk·;~kfmtak~sı erkanı harb:ye.,:n·n "'ta ·n. bu i le meşıruJ olmakta. tele bahc:l'derken hu harbin manevi·rntnı Valimiz, felfıketzedelerin yerleştir- ı.tOO, Tarsu~ta 15050, Gülnarda 400. 

tapu si- . 
cil muhafızlığın
dan: 

u..· mm tarihli tehliği: fonln nlftkııdarlara emirler vernıek- ınndcUyata, medeniyetin barbn.~lığa "'l<ı ve traııs!t suretiyle geçenlerin sevk Annmorda 900, Giresunda 7200, Bu -
Jif kl<ta ve Renoıa istikametinde ke- t .. niı. ~ulebe"'i demek olduğunu ve Fin1:1n. ·~ıeriyle c:ok yakından alakadar olmak ıa~ık '!1ahiyesincle 527, Denizlide 

p o~ları faall\'<tl olmuş•ur. HPl nki, 12 (Radvo) - Fin recımi diynnın zaferi ka~anacağını ilave et- ndır 15
300 lıra. Aydında 14720 lira teber-

...,1nt" ~nznvndcık. icıtllr'lmPHnrl" J(H,,lp tebı·r··rıde ~nlla ve Pfltqamo mevzile mlş!:r. B~ sabah 445 kişilik felflketzede ril cdilm!s1 ir. Biitiln bu yerlerde eş-
ve °' <ı ı-: .~cıınclft p·vade kıtpl.,rı rır-ı•nn. rinde Rucıların vaptıkları yeni hücum- ' afilesi Kııyscriye gelmistir . Bunların va teberruu de devam eylemektedir. ..l\1 en emenin Akyapı çeşmesi mev-

laJ" PcH cı•. ~e m~lc;nrlerne fnallvptl"ri kev- ların bırde<lildi.•i ,.e dıoniz1 c:-rde bil j k b 1.5 i memur ve suhav nilesidir. 16 ya- A_ydı~ın. f ncirova nahiyesinde 3000 k · •ncle şarkan yörük mezarı ve mal-
na v kbrn.ıcıtır. J ar.eli b{'rzah•11ctn t<'~u val<a olmnc!ıP.ı b'.JrlıriJmı'l<ted:r. apOll Q inesi ~a1 1 hastahnrıf'lere yerleştirilmiş, a:. kıla ıncır, 5G88 kilo sair yiyecek, 20 tı>pcsi garben İzmir ve Manisa cad-

e t-

;r· ll cııfı kolları faaHveti o'mu~twr. Londra, 12 ( A.A.) - DUn inı;?'iltere ·erleri de şehirde hazırlanmış olan ev- tem:ke. k~vurrnn teberril olunmuştur. de i eirnalrn zinci pınar ve gavur evi 
"ne re~iravn arı~ fenn sdtrnecıi hava faali- 'lin ~;mal M•klorırıch bir Alm::ın bonı Dün istifa etti 'ere iqkfın <>dilmiqtiı·. • ~zıllıde 1060, pnr<;n eşya ile ikinci ct>nuben asarlık çayı ile mahdud 
de Loe 'Manı olmaktadır. hardımnn btvvareqi11in hücumuna uv Dün Erzincandan hareket eden 85 ".art. de 1000 lira toplanmıştır. Nazil. 

2
ooo dön Um meranın hazine taraf•n 

ln" ;~ra. 12 (r._~dvo) -Bll,.'lVfl ge- rıvr'I ü~ incYTz t'cn,.<>t srPmisinin im Londra, 12 (Radyo) -· japonya ı· ·arnlının gelmesine intizar olunu_ lılcrın Kö.şk nahiyesi halkı 415 lira dan bilmüznyede satılarak izmirde 
F"inlınR~?rle.re g-ore Sovvet Ru~va , rlndıra yeti!len üc inrriliz harn tay,·are tihbnrat ajansının bild"rdiğine gör e vor . teberrii etmislerdir. kap:ıncı zade hacı hü<;eyin bey na _ 

u tııva··ı " k k B. Abenin başvekili b ulundug·u \ça - lzmı"ttn 13°r::5 l. E mııın kanunc""el 311 t "h rfarı aqL · • ,-zıne ma sndh·lı> V<>'li- ıı; Alman WY\'ar,.qini şMk istikametin Ankara. 12 (Hususi) - Dün rrecf' . . ' ou ıra. ,rzurumda 10 • • - arı ve 1 "<'r tnul .. k binenin istifnsı. bu"'iln imparatora .. ı..ın !ıra B h · d numarada te cı"l edı"d"· · l J • Rıı nı ,_ 1lnı<ın·n ı:ıro:ı,. vr>rmi .. Hr de karm<ıP:a rı'l"rhur etmist:r. Almnr " ·ant 20,25 d{' \'e Raat 23.2:> de Amns- ·ı . • _tıNa ~e rın e 30 bin lira, . ıgı nn aşı an ış-
n""11adln 1

9
n

0 
•akdim edilmistir. l~tifn k ararınm , Öde t -r::oo 1" bu f'a~·rı monkuld b k , .,., ıı"lfi ı..· ' V<' 1°"1 <l"O.lı"llı1 +n ·varf"c;i krwbolurl<en kn.nntlnrmır "ada oldukça siddctli. saat 23 de Gü- .. mıs <' •H> ıra, Karadeniz Ereğ- "' en u erre Me .. r'l iı 11 M ~·k altına rl nvet ı-den il'lnlnr , hirinrlrn d

11
m<m cıknrmakta olduğt• ougünkO k abine içtimamda ver.liğ" '1'1ilşhac ı köyünde h afif zelzeleler ol. ı:sınde 3 100 lira h·berrü olunmuştur. lH!mc:-nde gaybi mahallesinde mükim 

t 

~öv .... 0A .0\' tı. soJ.raklar1'ln aı:ı•lmı!lfır. "'l'lficıtıhedf' "dilmiııtir. anlaşılmaktadır. -rı11cıtur. Yeni hasar voktur . _Para yarrlmıından başka mühim hacı Baki zade hacı Mustafa ile ka-
, Jarıcıı b ,.l Bu ;qt ifa, kabinenin maruz kaldıg-, . m kt d . k nsı A \ şe tarnfındn b" t ') h k l\ek"rıd••rı ~"lı • 11 "tnı~ .,...,n hPr c;e - Alman tnvvarc:-sinin n tıl'rı bomba - Stı'nsla: "

1 
nr a ırıyece ve yiverek madde - · n ır escı a -

75 "H ıı (>rkrn cııllllı aıt•n<ı <'~- ıo,. ''""'' .. ., ;c:ıohtıf pf-nıpm;cıtir. bi r çok zorluklardan, bilhas~a japon- Bugün Sıvasbki kızıla\' merke7 ,eri de tC"berril olunmustur. Bir kısım kı·ıdn vaki iddiaları üzer"ne Men~-

R 
vanını A mer!ka i le mHnasebetl er ini ..., · trn:ı:alarl T ti h Ik :nen kazası mahkemej şeriyesindett 
··ıyı" l,..ı::!ı"ı·me hu!'usanda kasıl aştıg-ı mu. ıeposundan Amasyaya bir ~andık co. ' . a vı nve er a ı, kesecekleri 9(i n 3 oma nya y f:J n•l hı• r ı•c 'lld "' . - . '°ap, pekmez. Ze)•tinyaP:ı . bakır kabı :ı:urbanlnrı kıwurma olarak feJaketze- • -- ecep. 15 tarih Ve 154 numaralı 

S 
, ., •:afnkiyetsizl klerden ileri gelmiştir. '-adın ve erkek ayakkabı, iç çamaşırı 'le mıntaka~~rına gönderilmesini mu _ knrariyle işbu kaydın iptaline 

ahı.llerı·nd- Londrn, 12 (A. A.) - Sabah gnze "Svap, yatak ve yorgan . .ı14 cııval un. vafık f"Ö'"mus ve kararlaştırmı !ardır. hüküm verilmiş ve b u hOküm 

7
5 - B } '-l · AnkarP 12 ıır A) H" muc!b"n .. ce de muamele yapıl-

2 
..... telerinin bildirdi°''ne "'Öre Fransade atan ,. ~. p ur ar "il l?" ır vessıır mülıim miktarda erzak : ·.. . ' ususı - ınd hü • ı "' "' y . 1dhnetı T k J l f mn c uzere enak sahipleri -ttapur karaya t d b~ılunan imparatorluk hav:ı kuvvetle O'önc'lerilmiştir. Ezineye de 45 çadır . . . • ur ıye ze ze e elaketzedele- ne tevdi edilmiş ve hacı Hüı:;evin be-

2~ B'lk O ur U 1rıre m('n up bir p:Jot seri halinde inı::: Lonara 12 (Radyo) - Granda a- ~evel\olımnıustur. rı ıcın 1000 cadır teberru etmiştir. ğı:'de. m_uhnrrem 316 da tebÜgv ~di. 

25 

2 ıı;a\, rcş!.. l2 (Radyo) - $ ddetli fır edilen ~pitfire markalı bir avcı tay - lınd aki 2212 tonluk İngiliz vapur u Gönilllı7ler: Anknra, ~ 2 <R.ad\•o) - Kndüs ve le~ ı bıı .•lfl. n hakkında bir gQna itiraz 
~ :ıkl' a ugrıynn Romanva bandıralı Y"res:vı :ıatta 1000 k"lcıme•re slir at bu !iln ş!mnl denizinde t orpile çarpa~ Zelzeleden sonra Samsundan E rba. ~nyfn bcledn~elerı lOO zer ingiliz lira- edılmedığıne d air kayda da tesadUt 
tııl\"n~~v~~~ur~ Abasya ·adındaki l. ·.,. U<'mn{a mm·affnk olmuştur. Fakat rak batmıştır. Mfirettebatını , d iğer bir 1;r v~r~~~~~~ 4~ge~se~f. v~. teşc>kkül- edölmediğinden bu kere hacı mu:tafa 

bı~,. r u araya oturMucılnr~h·. lvı flr"tiıı bir tesadüf neticesinde el· ingiliz vr.puru kurtarmıştır. J •ıt 1 • k • ı~gı :z ırası kızı - y~ karı~ının varisleri tarafından işbu 
lara ~ltr on vaı~ur d~ muhtel f liman- de edi1d"P,i ve 7000 nıetre yüksekl;;.kk Londra, 12 (A.A.) - Elose ismin- ngı ere :'\~ l urıq~.rnna gelm!ştr. Bu paralar, ılum~111 ınfazını istemeleri üzerine 

ca etmışlerdır. motor zny1 füıdığı iç"n ta,·yarcnin bur - leki 7000 tonluk arnışlı bir İngiliz va ;~ ze e fel~ke_tz~delerıne yardım olmak 151.o mı~arah kanunun b·rinci mnd 
nu n"a~ırla oldu~u httlde yere indiğ" purunun ingilter~nin şark sahilled ci- prOİeStOSU ızr,;c ver.ılmıstır. rlesı mııcıbince muamele yapılıtca~ın 
hı."rih edi mc.kted"r. P 'lnt tavyaresin: varında bi r m yine çarparak battığı 'lam~ı~aıı~sta~~~ Garbi Trnkva valisi d.m hu h ususta b u yer ile alakadar 
tam vere koı acağı esnndıı dÖğrultl"ln· bildirilmektedir. \'aşington , 12 (A.A) - Amerikıı '1"' nhn~·=:vnsı ro ve Rarki fHlmiJlcü- oı_nn.l nr vnr .. ~a. evrakı m Osbitelen'yl• 

ğ • • p · 12 (R d ) K h l1 ı"t., ,.afl ık k k " •• 1" 1 namına rt•mhurreı·s·m· t ·· b l 1 t 2 "' n mU\·nff'll olm•ıq+ .. r. Kilometre mu- ar•s. a yo - open ag - "' nn unun a arşı. Associa '1Üne , t 1 fi 
1 ı no- ır ı' e 1-ıkıncikanun-1940 pazar 

addi1i o anda 1000 kilotmPtıeden faz. lan haber veriliyor: te~. pre~sin geren gün neqrettiğ" İn. qebeb·~f en e .. rrra ard~ hare~etinrz 7.iinü yapılacak tahkikatta mahalliıı-
Fi !c1ndiyaya 

la bir ~ürr.t gö termekte idi. Dün, Kiye) kanalının medhaHnde gı.ız pı:ote ·to· \ • hakk ında '1a r iciyC' . t " I) e teessur ve tazıyetler bildiril - d e hılunanncak memur a veya bu 

2~ d" - Başfarufı ı inci setlıif ede _ 1ntan bir Dnnimarka vapur u, krnah ııezart>tınde beyan eniliyor ki; bu pro 'llış .1 ~· müdd et zarfında menemen tapu 5 ,. 

75 
ın~·a::a yar d1m için burada t kk··ı t Portekiz k raliçesinin '·rnnam1"'tır. testo yeni bir~ey değildir bundan bir ~ı_ı;~tin müftilsü, Bağdaddaki Tür k .!d muhafızlığına m llracnat Ptmelerı 

5 0 
b ış olan k .. mite, bu üne eş~ u .e. •• •• Londrs, 12 (Radyo) - Dün 700() ırnç ay e\'Yel b taraflık kllnunu parli>~ .l~~lı.gı vaqıtn iyle cumhurreisimiz a Ksi ta~dirde bir hakkt iddialan ol-

Yardım 

50 uı;Duk milyon mark ~opl k~dar ıkı teberruu tonluk Elursu adiı İngiliz vanu rivle nıe'ltocla. mtlzakerı> edilirken yapı] tn.on~ne telgrafla teessürlerini bildir- Il"lyat>agını beyan ve ilan olunur . 

50 
tı Gl! f\n FinHincliynya hn n~ı~ ı~. .. P:ır · 

12 
(R dvo) _ Portpl{" • =>i25 tonluk Travrta adlı İtalyan mış ve bıtaraf ge"Tl"lt>r(I tıpkı Ameri- mıştır. ------~--------......... 

U knfil('si. halk tar re e e en. ~~>- • • • ., ~ .. ız :a nıpııru. mayine r.arparak şimal deni ka gemiler ivibi Amerikan mallaı·ı. Yardımlar: z 

Al-

net 

n u· 
-ktıL 
tguıı 
~yı .. 
IBur
hsl-
fi kit' 
~dil-

ğlU' 
1 dll 

bil 
ıartt' 

rı 

dar 

tezalıuratıa ..... ı nfmdan Lüyukl iıÇC"S. Fr, n-anm mı lı mudafaa!'-11 l - z:ııcle b·.tm1ş'arclır. 1talvan vapuru - nın pc0 in tf'rlivP yapılmakzı~ın harp Dursa milli yardım komit . 1\ı av1· 
L 

u r.ann ''"tı'" · 11 1 d" b" ki · · b • t k h 1 • k l h t f k 1 esı, ~ı us· . 'md .. a, 
12 

(Rad. ·) • · 
1 

. ç.1• • ' ycı~,,. ır c~ . e yırmı e~· m.n 61) ki~iclen ibaret miirettebatı , mın ıı ·ıı,.., ar eme na i ak kının ve . a. a ema J>MR seylap felaketzedeleri 
b~.n .S:-in'iindiyny '"npo :- "~'Here- lı:n frank gondeı nişt"r. dıfnr ik; vapur tarafından kur tiln!- 1· lmc"'i ulc\•h!ne te\"Cih ed:tmişti. Ha. •çın 1000 lira göndermiştir. Vilayet lznıir kız lisesi birinci sınıfından 

llYOk l)lacnktır Bu at> P~ ı:~rdırn ~ ' L d ) mı~. tng liz vnourundan ela Uç ki~i ricıye N.'zareti bu pMtec;toyu parla- milli komitesi. kızılavın sevlapzed~le- ~ 937-1 !.'13~ ders yılında almış oldu-
: nd ·_rn ordu ıı~un '~r /m .a~, Fın • 0 "'1 Ta ( l -ı i\ .. : "na olmak üzere diğer mürct- men toya o zaman bildirMiş ve fakat ".e veri!m(lk ilznre gönderdİği l öOOO gum tncıdıknamemi kaybettim. Yenf-
~~ .'·~ h:l\'adn ehem ~ ~~ ~f· ln .n k ,..a- tr>bat hrnya cıkmıcıt1r. G:·nnta ~dıı~- rnzarı itibara nlınmamıc:ıtı. 11~anın snrf yeri ,.e ~eklini tetkik et_ ~ini çıkaracağımdan ~skisinin bük -
' 1H edet'<C'ktlr m ~e 1 sn ette tak- Et sarfiyatı kollirol dHki kliı:ük va )ur da lngılterenın şı- J J m:ı::. kararlar almıştır. mil o'madığı ililn olunur. 
1 c nubi Anı" r:k ] . . •:ıal .arkisinde nH\Yİne ÇHpn1·ak bnl- ngi tere ']\f(llatwı.da: lzmirde 742 inci sok ak 162 sayılı 
..ıe.ce}<- tavvarC'lerinahc an _ı~ı.ı- 'ter ve '"'e- alt na alznacak mış. mürettebatı kurtımlml tır. Al - Erzincnndıın <Telecek felaket .1 1 evde oturan lzmir kız lisesi b "rincl 
~l Yay PP'>ının l1l' Fi"''un ı 8000 t 1 k Bah\'a Bla kfı ve . . t t l < Z('ue e- sınıfından avrılan 1850 s. lı Ra. 

tı a gönderilmesi ka ı t 1 - !.r"'• rn, 12 (Rad~·o) - tngı·ı.·z 'nı"ı. mnn Arın 011 ti • 'n ı 4 nz sıs em a11yare er re burada elbi e ve çamaşır t"vzı' e k M r. rar aş ırı mış - - ·" vapurıl. Jı·lnndn adası civannda slbih 3 · """ - m.l\zan ızı efharet Araz 
kurr.t>ti. önümüzde:.i haftadan ifba- bir buz dağına ç rparak batmıstır. yapıyor s hh 
ren d carf" atını kontrol altına ala. B A · .... ..ı k"k • k h 

1 
at vekaletinin reımi ruhsatını haiz 

-ıı---·- u vaour, nan ın·..ıen .. :-o' e a Londrn. 12 <Radyo) - İngiliz ha-
T. Od b d c. kt r. Fa t l.ıu, ve ikn usulü tatb!k \'(I ylık 10 o arnk birbucuk ar e\·vel ,.a kuvvetlerinde kullanılmak üzere ll K A S E 

. ası Ü cesi E.d krcl. )"apılmıyacarl:tır. \"Ola cıkmıcıtı İngiliz kontrol te~k la-ş.,h riın" t" • • • • tının cliııP clüşmemC'k i<;in şimftiyl' 7
un me af<'li bir avcı tayyaresi keşif 

dar<' hey~~ lC&rct ve cıamni ot.in ı i- fzmzr emrzne Ver zfdz kadar clolnmbach yollar takip eden ,.~ i~şa ;d"lmi::ıtir. Btı ta)-yarenin keş-
lc"k e ı, dün yeni vıl bildces· t t bu v l'\llf. bir kaza vü?.ünden batmı~ "ı. ~ımd.ye kadar gizli tutulmakta idi. 

1 b:\şla-ı"tır ·mı Mı nisa Muı. diyC' koyü ög-retmen- ~ Vakti gelince kulla 1 ı k b t 
Ce 

• "' " Odanın ı b lı·,1lı1nn1, .. kt,"dır. ~! Urettebatı, IrlanO" 
11 

aca u ana-
ı 60.0oo lı"r d. yen, yı ucl- ler d n Bn. ~!elek izmir vilii.\•cti ma- " • • .. ' h k · h t a ır f . ·ı . t• acln·•ııa rıkmı!;tır. ..e er er esı ayre fo bırakacaktır. 

' r , .... r ll"fi Ver' MI~ •r. "' 'ıra~ı gel"ııc b t 1 d I!.mn nrndYosnunun bir haberin"' ., ı e u ayvare er en Dek 

KüJtiırparR , ınem sz 
1111 IQEBDEBE.. TANTANA... iHTlŞAM 
~: zi::iı itibariıJ le dün11anzn en bi!11iik /ilmi 

!Bakire! 
Filmini tak
dim edecek .. 

B a,ro Herde : 

VJCTOR 
FRANCEN 

ANNJ 
DUCAV .. 

f!ı. YRIC°A. k":, A?MURDAN KAÇARKEN 
Senn11Iar · 2 "O-~ medıaı ılo Mf!tro jurnal "<' renkli Mik i 

. •" --.-6 20 8 4"" c • - • " Llmı.rtt> i n7tr 12 de haşlar. 

/Öre> t iı· tngil"z harp gem is" tarafın. rooğu faaliyete geçecektir. 

ctnn tukip edilen bir A lman vapııru Bu 'g .. rı·stan 
da kendi kendi!lini batırmı!'ıtır. Bu 
habeı, cenubt Afriknda K ao lima- A k 
mndnn alınan bir rapor la i.eeyyüd n ara sefirini 
olur.m.ıştur. Je,;;1• t ·rd· 

1940 senes"nin i'k haftac;ın cla F _ Uı o Ş l l 
uın~ız kontrol tecıldlfıtına menl'up gı-_ Sofya, l 2 (Radyo) - Bulgaricsta-
P1iler tnrafmdnn Alm:myaya gitmek. nın Ankara elçiliğine. halen Bükrc>ı; 
t(I olıtn J 2.000 tonluk emtia mü~adcre sefiri o'an Sada Girof tayin cdilmi~: 
olunmuştur. tir . 

EL HAMRA S :nemasında 
Bugün güzelliğine doyamıyacağınız şa1ıcscr bir film 

Düşman Çocukları 
Tabii renkli Fran~ızca sözlü 

Başrollerde: I..ORETTA YOUNG - R1CIIARD GRENES 
Foks jurnaldn: Cenubi Amer ika sularında vukun gelen ingiltere - Al

manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlısının af,',r yaralı ola. 
rak Montevideo limanına girişi ve amirahn önünde yapılan cenaze töreni 
vesairr ... 

:::ıennslar: Her gQn: 2-3.30-6,30-7.30-9.80 da .. 
Cumartesi ve Pazar günler i 11 ucuz h alk matinesi 

Şiddetli BAŞ, DIŞ afrılarmı, Ro -

MATIZMA sancılarını, SiNiR, ra. 

hatsızlıklarını d erhal geçirir CRIP, 

NEZLE ve SOCUK ALGINLIGINA 

karıı müessir ilaçtır. 

icabında günde ı .3 ka~e alınır. 
Her Eczane de bulunur. . . ... . . . . 

Tayyar ~ Sinenı sındo 

Raşid Rıza - E. Sadi TekTiydtrosu 
BU AKSAM 

Çamurda Zambak 
Vodvil 3 perde 

~az~,r r.UnJ s·;.l>:ı ... ca l' vı.: l 2 de iki talebe seansı yapılacaktır. 
San. <1 ..ıt: 1-1yr·c". ı;muma bürül. matine 
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~fz; mi.I" Levazım A:nirliği ~atı.1 Auna ~ 
~ Kn,,~isyorı"t llanl'lTt ~ 
.. /;1ıtir let1a:ı11ı conir';~i . ın alma kuuı · yonundan: .. 

1 - 179 çift ati: >r••ba kuşumu yaptırılmak üzere kapalı zarf!a ek-
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhamr..en b<>deli f ~o~ liradır. 

ll - Muvakkat !tm r.atı f.~8 lira on kuruştcr. 
4 - ihalesi 19-1-SJO ı·uma günü saat onda Adanada askeri satın 

alma kımıigyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnaınc;;i istanbul, izmir levazım amirliği Bursa, Kayseri ve 

Adana D.,keı i satın alma komisyonlarında görülebilir. 
6 - İstekliler kanunun ik; ve üçüncü maddelerindeki şeraiti haiz 

olduklarına rlair vesaikle birlikte teklif mektuplarını en geç iha
le saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri la· 
zımdır. 4 9 13 17 36 

tzm;r le~·azwı ,;,., ',-/i(ii .•afrn alma komisyonundan: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı için pazarlıkla satın alınacak (500) 

ton arpaya talip çıkmadığından pazarlık 15-ikincikilnun.940 pa
zartesi günü saat on beşte kışlada izmir levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (23750) liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçası (2562) lira elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görül:ir. 
5 - İstekliler t:caret odasır.da kayıtlı olduk rına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştir:.k edecek'er 2400 sayılı kanunun iki ve üçürocü 

maddelerinde Ye şartnamescnde yazılı vesıkaları ve teminatı ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona m..iraca-
atları. 11 13 114 

lzınir leı-rııım limirliıii satın alma kı>misyonımdan: 
1 - 90 ten kuru fasulyn müteahhit nam ve hesabına alınacaktır. Pa

zarlıidıı eksiltmesi 18-1-940 perşembe günü saat 14 de tophane· 
de İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· 

caktır. 

: - Nümuncsi komisyonda görülür. 
S - !st<ıdi!~riı: tm .. ıu tl.ırıyk komisyona gelmeleri. 116 . ... . . 

Elektirik mallın ıstı aranıyor 
lzmir levazım llmirliği satın alma komisyonundan : 4650 
Topçu birliklerindeki elektrik cihazlarında kullanılmak Uzere elektrik 

ınakiniotlerine ihtiyaç vardır. Yüksek ücret verilecektir. İstekli olanla
rın elıerindeki vesaik ile birlikte Mst. l\1v. 2 inci şubesine müracaatları. 
22 24 Z6 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Menemen belediye riyasetinden: 
Eksiltmeye kon u1an is : 

1 - Menemen kagabası civarında belediyemizce inşası mukarrer spor 
sabası ve mü~temilatır.r. ait mufassal pilim keşifname fenni şart
name, mukavelename projesinin tanzimi, vaziyet planı ile ma
ketinin yapılması işi kapalı zarf usu!iyle eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 
(50J kuru~tur. 

(300) muvakkat teminatı (22) lira 

S - Bu :şe ait şartname belediye muhasebesinden pnrasız verilir. 
4 - Bu işe tnl'p eılımların 2490 sayılı kanunun tal'ifatı daitcsinde i

hnle günü 19-1-940 cuma günü saat 11 de belediye daimi encü-
menin~ milracaatları ilan olunur. 9 11 13 74 

lzmir Memlek 
tabip iğin:len: 

as tanesi baş-

Hastahanemizde vefat edip sahip ve varisleri tarafından müddeti 
mu3yyenesi zarfında alınmıyan 17 4 kişiye ait elbise, çaınaşır ve benzeri 
eşya satılığa çıkarılmı~tır. 

3/1/940 tarihinden 18/11940 tar:hine kadar on beş günlük ilan 
müddeti hitamında hastahanede açık artırma ile satılacaktır. İstekli o
lanlar ihale günü olan 18/1/940 tarihine raslıyan perşembe gilnü saat 
ıılokuzdan on ikiye kadar izmir memleket hastahanesine milracaatları. 

6 9 13 18 48 

lzmir Eınrazı sariye hasta.oe"iİ 
başhekimliğinrlen: 

H astanenin l 939 mali yılı nihaye tine kadar yevmi ihtiyac ından 
miktarı aşağıda yRztlı koyun eti ekıiltmeğe k on m utlur. Şartnameıi has 

tane ba§ hekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 26/ 1/940 cum a gü 
n ü ıaat 11 de hastanede toplanan kom=syon huzur un d a yapılacaktır. 

Muvak kat teminat olarak para veya para m ukabilindeki kıymetl i ev. 

rak. k omisyonca alınanııyacağından isteklilerin ihle gününden 
teminatlarını İzmir malıandıiına yatırmaları lizımdır. 

Cinai 
Koyun eti 

Temir:atı Miktarı 

Mu,.akkat K.'lo 
Kuru, 
9450 sooo 

7 13 19 25 

Tutarı 

Kuru, 
126000 

71 

evvel 

lzm"r turistil 
liğinden : 

yolları kontrol Şef. 

Karşıyaka izınir ro'unıııı 3-f-151-3-f-211 kilometreleri arasında mös
yö l\facara ait 97-99 sayılı evin istimlak muamelesi tekemmül etmiş bu
lunduğurdan alakadarın ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında parası
nı almak ve memuru huzurunda ferağ muamelesini yapmak üzere hususi 
m uhasebe müdürlüğüne milracaatı kararnamenin 13ve l 7 inci maddele· 
r ine uyularak ilan olunur. 144 

İzmir levazım imirlii: aatın alma komisyonun da n : 

b 

(ANADOLU ) 
) 

l ~ Kamın.ani 1940 Cuınarte,ı , = f 

Satılık yağ kaza. 
nı ve prese 

lleheridörderbin kiloluk ve ik;şer 
çeşmeli üc adet yağ kazanı ile zey
tinyağı, pamuk vesaıre nebatı yağ. 
lara elverişli "on s stem cifte kovan
lı bir çelik prese pomparyasiyle ma:ı 
teferruat hep bird~m veya ayrı ayrı 
satılıktır. Taliplerin Çankırı çarşı
sında yağ simsarı Bay Namin miı -
rııaactları. D. 15 

Metallum 
A MPÜLLER I 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

Ma ii~v'lföB< 
fazt!, temiz, ucuz B A l " K E N T 

ilaç 
Her türlü tuvalet 

çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 

1 
Başdurak Büyük Salepçloğlu ha-

Peştema'.cılar No. 73 

Telefon 3332 

METALLUM 

•n•ı •k•a•rş-ıs•ı•n-da . ............... ._ ... _, ı 
lzmir viliyeti E~.-n~i~y-e~t-~~lı~.d~lı~.r~l~ü-.~~~~~~~~~~.~~~.f7:~h~'~en-r~i~~~a-n-~=e-r~zf 

Q.) VAPURLARIN HAREKET USTESI 

g" Ünden: ...., America1t Eksp01·t Lmes, lnc .. • 
C:S N e1YJlork 

1 - İzmir emniyet müdürlüğ!!niln şimdilik ihtiyacı olan 62 altmış ..t( Nevyor k için 
iki takım sivil elbise dairede mUhUl·lU ve dikilmiş numunesine ..:( Eksilona vapuru H 2 inci kanuni 

•"'" doğru bekleniyor. 
göre şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur . ,...,. Eksche•ter vapuru 21 2 incHtAnıı• 

2 - Beher takımın tahmin bedeli 32 lira 50 kuruş ilıl 83 liradır. ...... , na doğru bekleniyor. 
3 - İhalesi 31-1-940 çarşamba günU saat 14 te emniyet mUdürlüğUn- .., Servic,. M a ritime Roumain B11ure"' 

de yapılacaktır. ~ Köstence için: 
4 - Teminatı muvakkate akçası 153 lira 50 kuruş olup isteklilerin ts Bucureşti vapuru 10 2 inci kllnuıı• 

hiale gününe kadar şartnameyi görmek ve okumak uzere her ~ doğru bekleniyor. 
ıı-ila emniyet müdürlüğü hesap işleri kalemine müracaatları i!An ~ Alba julia vapuru 13 2 inci kllnun• 
olunur. 13 18 21 25 128 ,.;;,., doğru bekleniyor. . 

1 LAN 
Borsadan: 

P.orsanııı '.140 .•ılı Liılt€ı•lt ·• İl•' defter vesair evrakının tabı milnakasası

nın mliddeti; 1~-1-9·!0 pnzarle~ı günü öğleden sonra saat 15 e kadar uza
tılmıştır. hteklilerin mezkOr gün ve saate kadar borsa umumi katipliği-
ne müracatları 119 

Urla tahaffuzh1nesinde n: 
Talıaffüzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu: !liu

heınmen fiat 89 lira 84 I:uruştur. 
Mm ak!<P.t '•r.ı'n:ı , · li6 Jin, 6$ kuruştur . 

Açık eksiltme 26-1-940 cuma günü saat 11 de tahaffüzhanede yapıla
-caktır. 

İstekliler şartn:ımeyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaffilzha-
neye müracaatları. 13 16 19 23 139 

Otobüs alınacak 
lstanbiıi Elektrik, tramvay ve tü
nel işletmel eri umum müdürlü· 
v •• .. 

gunden: 
1 - Muhammen bedeli 350000 lira olan 35 aded otobüs ve tefer r ü-

atı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 17750 liradır. 
3 - Eksiltme 413. 940 P• zartesi günü saat on beşte Metro Han bi. 

nasıııın beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idaremiz levazım müdürlüğünden teda
rik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak saat on dörde kadar yedinci kattaki komisyon katipliğine 
'ro•a mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. 6 13 (27) 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 

muşammaları 

BAYLAR 
için palto, perdeaü ve iyi e lb iae 
ve bayan1a r İç in aiır mantoları 

İBR 4HİM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

Atid Navifation Conıpany • Haifa 
Beyrut , Hayfa, İskenderiye ve Port
Sait için: 

Atid vapuru 16 2 inci kilnunda ~ 
!eniyor. 
Vapurların isim ve tarih leri iıa1" 

kında hiç bir t aahhild alınmaıı. 
TELEFON : 2007 - 2008 

Olivier v~ şürekası 
Liıcited 

VAPUR ACEN'.f A!I 

1 Ats.tork cad e•i Ree• blnaııı 

1 

Tel. 2443 
Leın dra ve LiTerpol h atlan tel• 

, piyasnnı.ı lhtiyıı:cuı a gl!re vapviad' 
mız SPfer yap•r•klqrdır 

Eksir Şahap 

B<'srır memelerini gi· 
1erir. Kuvveti, erkek· 
fiği, iştihayı arttırır 

."-\\\1111111ı 1111 1111111 11 ıı1 1 11111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111 ııı* 1111111n111111Utt .. 
~ Al~ANL'A ı ~ 

lataıEyonu Karşısında Yeni Açılan ~~ ~ 
- ~-' ~ E .~ E B 

Husmi Ho•t ahanesi Husu.•i •. 1,~ tanesi 1 
- SAHiBi lzmıre·ısanc:ak ~ ·---Salihli asliye hukuk hakimliğin -

den: 

DoktJr Operatör 1;·@...ıs ~ 
---D!!"'o_k_t-or___ _ ADİL BJ~~ f~ ~ = ~ 

Sa':hlinin yeni mahallesinde m~
kim :,rurad kızı Zeynep GU !er tara -
fından dava edilen ayni mahallec!en 
f:.amazan oğlu lsma 1 aleyhine açı -
:an ihtı.r davasının tahkikatı 'irasm
cla d11va edilen Ramazan oğlu lsmail 
namına ~ıkarılan davetiyeye verilen 
;ne~ruhata nazaran ikametgahınııı 
meçhul olduğu anlaşıldığından ila. 
n n +cLlii(at icrası mahkeme kararı 
iktiza,ından olup 7-12-39 gilnü saat 
10 da mahkemede hazır bulunmno: 
için ılilnen tebliğat yapıldığı halue 
gelmed ğinden yapılan duruşmada gı 
yap k:ırarının ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan karar veçhi!<> 
tahkikatın kaldığı~O-l-940giinü mah 

M Ş k• u" = İzmirin ı n büyük ihtiynçlarından birine tekabül etmek üzere -~ . ev 1 gur hazırlanan ve her tür:li fenni tekamülat, konforü ve kalurifeı·, ront- ~ 
Bir:nci sınıf dahili has• _ ken ve elektirik teda,-iluiyle mücehhez olan EGE husu~! hustaresi ~ 

Al<.tncak istasy?ıı kar~•'1nda açılmıştır. ~ 
talıklar mütehassısı = Her subeye aıd hastalar kabul ve mittehassısları tarafından te- ~ = davi edilir. ~ l zmir Beylersokak No. 82 

Te lefon No. 3286 

Hastal arını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

~--~----~----l< em~)"' gelmediği veya kanuni biı· 
vekil göndermediği ve bir it razda da 
IıulunmLdığı takdirde muhakemenin 
~,y~bında devam edeceği gıyap ka-
r'.lrı ilanen tebliğ olunur. 140 

= ~ = ~ - Müessesede he · z ::ıman Dok tor bulunur. ~ 
= ~ 

F"atlar iki li rad ::ı n başl:tr . 1 
FAKlR HAST,ILAR iÇiN HERGÜN SABAHLARI MUH- ~ 

- TELiF ŞUREJ;f;'RE AID POLIKLl.VIK DE YAPILACAKTIR~ 

1 FLEFON 2918 ~ 
• fi 111il11 111 11 111 11 il111111 11ilil lllil11 1 1111 11111 111111 1 1111 1 1111111 ilil il1 111 1 1 111ıı111 1 111 1111il 11 111 111 ' 

•• 
Miktarı Cinsi Tahmin edilen Teminat m• vakkata !halenin Ş•.<lı :t.aıe tarihi gün \'e saatı iz mir un ensuc tı 

tutarı akçası 
Kilo Kr. Li. Kr. Li 

6000 Pirinç ~680 00 126 00 Açık ekslltme 19 ik;nci 
2700 Zeyt'ıı iP.nesi 486 00 36 45 Açık eksiltme 1!J iki!ıci 
8000 Sab'.ın 930 00 69 75 Açık eksiltme 19 ikinci 
1620 Zeytinyağı 729 00 54 68 Açık eksiltme 19 ik;nci 
2340 Sad',Yb•ı 2457 00 18·i 26 Açık eksiltme l 9 ikinci 
4200 Kuru fo~ulye 731\ 00 55 13 Açık eksiltme l~ ikinci 
1200 Çekird.hiz iizüın 180 00 13 50 Açık eksHtme 19 ikinci 
860.J Nchut 432 00 32 40 Açık ek~iltme 1 q ikinc: 

ı - İzmir deniz komııtantır;., b;rliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı yazılı sekiz kalem erzak ihtiyacı ayrı 

kanun 940 cuma ıı;ünü saat 9,30 
kanun 9·10 cuma ıı,üı ·· •aat 10 
kanun 940 cuma ı, il nü saat 10.30 
kanun 940 cuma giinii san! 11 
kanun 940 cuma viinü srat 11,30 
l<anun 940 cum<i glinü saa~ 14 
kanun 940 cuma vr 'u saat ı ı.~o 
kanun 940 cuma günü '' at F 
ayrı şartnamelerle ve açık eksiltme 

•uretiy'e münaka•aya konm ıştur. 
2 _ lhale'•r; h'z lqrınd 3 vuzılı tar:h gün \'e •aatlarda kışlada İzmir levazım amirliği s tın almıı komis)·oııunda yapı'lcaktır. 
3 - S•r •·•m ı r· :ıeı .. u; k ni\·onda göril'ebilir. 
4 - j,tek'iler •ic1re• ode•ında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler 
5 - Fk ·ı ır ye '• •r k d r~k'H 2490 sa~·ılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde ve şartnam"sinde ya21lı ves:kaları ve teminat ,,...,,.,l<kataları 

ile Lir iktE; il ıle sa.ı•ı .• tl:ı.1 evv~I komisyona müracaatları . 4 g 1~ 17 '.'.7 

• 

T. A. \irk 't inin hn,llap·n'l · k•rrn -s • brikal' 
Tarafında"n mevsinı d~lrlyİsiyle yeıJ.İ çıkardığı kumaı lar 

S A (; L A J~.. Z A R 1 F 
VE UC U ZDUR. 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler ;çin bu mamulitı tercih e din 

..... I '"f ... 
'ERLE~- I•• 

B"rinc; l<ordc:nda 186 n umarada 

Ş.L\ HALI T. A. '"' s 


