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t•mumt Ne,.r i \·at Müdfirll 
__ H A ~ır D t 1'i O Z H E T Ç A N Ç A R 

AilONF {- SE~ELtGt 1400 Kuru -
ŞARTLARl { Al Tl A YLIGI 00 Kuruş 

Yıtbancı memlel.etler için 27 liradır. 

Tlf. 2776 Tlg. (ANA~OLU - lZMIR) P. K. 405 
(ANADOLU ) .:\tatbaasındn baı:;ılmışhr. 

Her gün aabahlan İzmirde çıkar aiyasi gazeted:r. 1 40 N üshnaı her yerde 5 kuru tur 
9 Günü gı: niş nırnhalar 2f kwnştur 

ahaı da taaı·ruza 

Hükumet, felaketzedeleri iht:mamla iaşe etmekte 
ve yerleştirmektedir 

lstanbul 
819,725 

kşama 
topl dı • 

ır 

resmi daireler için H ük umet, Erzincan' da 
dörde.ı odalı kırk portatif ev yapacak 

ts anbul, 13 (Telefonla) - Erzin· 
unda hOkfimet daireleri için derhal 
tiörrler odnh kırk ev inşa edilmesi ka
rarlaştırılmışbr. Bu e\'ler, portatif o
lacak ve burada yapılıp gönderilecek
tir. 

Samsun, 18 (Hususi) - Samsun 
mlllt yardım komitesi büyük faaliye 
&ö8termektedir. FeH\ket.zedeler! hamil 
trenler Sıvastan Samsuna gelince ko
~ite erkanı kendilerini karşılamr.kta, 
ıstf rahatlerlni tiemin evlernektedir. 
Vilayet merkezindeki seki~ otelde 161 
fe~ketzede yerleştirilm:ştir. Milli ko. 
nııte bUyt\k bir oteli, misafirhane ola
rak kullanmak üzere kiralamıştır. Er
zincandan gelen 58 yaralı otellere da
tıtılmı~tır. Erbaa ve diğer yerlerden 
de yaralılar gelmektedir. 

Adana, 13 (Radyo) - ·10 kişilik ye
dinci felAketzede kafile.si bugUn şehr;
ın!ze gelmiı,,, vlere otellere ~-0rleştil'iL 
tnışlerdlr. 

)• Ordu. 18 (Husust) - Zelzelenin vi- E • d d · kl d r .. niinde yardım bek iyen bir aile 
• Yetimfzdeki insan zaYiatı ve hasar:\- rzıncan a cur u arı ca ı ın o . . l 1 42 . 

--*·---
Y eni icad 

/ngiliz tayyare/erinde 
dörder top var 

Londra, 13 (Radyo) - Yeni icad 
olunan ingiliz tayyarelerinde dörder 
top bulunmaktadır. Bu toplar, icabın· 
da hep birden ateş edebilecektir. 

----*·---
Molotof 

Tekziplere rağme:: 
Berline gidecek 

Lord Gord, cephe deki askeri teflit ederken 
Lonılra, 13 (Radyo) - 1ngili7. or-na Amerikan tabansı da kabul edile -

dusu gittikçe çoğalıyor. Knnada seferi cektir. 
kuvvetlerine birleşik Am~rikadan gö-1 Pari:ı. 13 (Radyo) - Lorrl. C!or~. 
ntillti müracaatı artmış ve bu sebeple! ilk defa olarak bugtin cephedekı mgı
a,.kerlik kanununda bazı tadilat yapıl. liz alayından iki zabite merasimle ni· 

T"· Bup;;;;-;;d"h{,Ji;~leri I ' 
:(.. ~ :(.. 

anif atura ve tuhafiye-
ti tespit edilmektedir: Son alınan nll- tir. 11 O hııfif yaralı, kendi aıy.~Im·ı ile 1 d~v.am e~~ılme~t.etl.r. 1_3u~ ~,;~:,.~ ·At.,,~ 
f~a zayiatı ral:amları, ilk bUdirilen akrabalnrı bulunan başka v1layc~l~re ttitiln ntohesını\ ı:oıı~ı,~;.f d :.._ 
miktarı aşmamıştır. ı;ri'"mi~lerdir. 105 yaralının teda\'ısınf• - J'hvamı ıncı a ... 1 e e •

1 
' .Y~lnız hasar ŞU SU\'etl·! tespit edil., • e f , .,.. k t d 1 r 
nıı~~~~ ev ta'tltımen 6732 ev kısmen. lzmırdekı e a e ze e e 
28 dükk~n. beş fabrika, 13 a~ıl, 430 

de tabiilik başlıyor 
Zeytinyağı ihracatçıları yarın top· 

ahır, 146 samanlık 6 mektep, 20 çam:...-----------!'- •• 
tarnamen yıkılmıştır. .,. 

14 mektep, birkaç yüz ahtr, ı:nm:ın
lık, birkaç mağaza ve fabrika ile 15 
tami esaslı zarRr görmU~tür. 

Hayvan telefatı 3845 dir. 
dl Durak köyü en çok zarar gören yer. 

44 kişili 
dah r. Ka abalarda açıkta kalanlar a:

lel,er yanlarına ve merkeze yerleştiril-
m.~; felaketzedelere ve işsizlere pa- · 

~~ 

iki kafile 
geldi 

ra, ~rzak dağıtılmıştır. Fakat ünve 

~:r ;~~f:ıı~~r~!ier kazalara yardı~- y etim bir orta rr:e ~ctep talebesi, ya-
Ba~ka vilnycte ait olan KoYnlhis::ı- } } k kt b •ıd• 

~l ve Reşadiye, Ünye, Mesudiye ka- \J 1 0 ara me e e veri ) 
narından ynrchm kolları <qıh1'ive he- d ·ık k f'1 33 'k'n 

Yetleri göııdcrilmişt!r. y~;dımı~ sek· Erzincan havali si ze}zele felfiket~e-ı g~lmiş.tir. Bun.I~r. anı a ı e • ı 1 

~Ye u~rnmaması için 200 havvanlık delerinden dün akşamkı Afyon trenıy- cı kafıle 11 kışıdır._ • . d 
bır nakliye kolu meydana getirilmiş- le şehrimize iki kafilede 44 kişi daha - Devamı 5 ıncı aahıfe e -
tir. 00.:::::.------

Matatya, 13 (Husuııt) - Burava 
relen 553 yaralıdan 43 ağır yaralı İ>l
Yarbakır hastahanesine gönderilmiş - Fransız donanması 
Kral Karol.Prens Fransız tersanelerinde halen 126 ye-

Pol mülakatı ni har.p gemisi yapılmaktadır 
Çok ehemmiyetli ve 
manidar görünüyor 

dfri
Londra, 13 (Radyo) - Stefani bil. 

Yor: 
Romanya kralı Karo! ile Yugosla\'

~~ saltanat naibi prens Pol ara~ında-
tnüllkatın Venedik gOrüşmelerini 

takt p ctınesi ve Balkan konseyi içti -
nıalanna takaddüm eyleml!~f manidar 
ve eheınmfyetli görülmektedir. 

Hollanda 

: Paris, 13 (::~~~;ot_ Ru~ hnricfye lanlp idare hey' etlerini Seçecekler 
k?mi~eri Molotof: ya~ı-~da Berlin<! ~i- Son gilnlerde piyasada makara fi- mışlardır. GOmrUklerdeki manifatu. 
derek, Rusyanın ıstedıgı Alman zabıt. yatları ucuzlamıştır. Vaktiyle spe - rnların memlekete ithaline müsaade 
lerJnin gönderilmesi için Almıı.n rica· kilHis~·on maksadiyle makara depo edilmE>~i tedbiri de manifatura fiyat 
liyle bizzat temasta bulunacağı söyle- eden birçok tüccarlar, eller nekdi ma larmdn iyi tesir hu::ule gef rmiştir. Bu 
ni)'t>r. ı kararları piyasaya nrzederek sat - - Devıımı 4 üncü sahifede -

RUS -FiN HA 
Ruslar, tekrar taarruza 
geçmeğe çalışıyorla 

Rus tayyareleri, dün bütün Fin 
bombardıman şiddetli surette 

Fırtına dindi, 
Hava açtı 

Vapur /ar yollarına de
vam ediyorlar 

1 

şehirlerini 
eltiler 

Gilnlerden beri devam eden fırtı
na, ev .. ·elki gece hafiflemiş, hava da 
nisbeten ısınmıştır. Dün ha\'a b 'raz 
soğuk olmakla beraber güneşin ısı -
tıcı tesiri hillsedilmekte idi. Fırtına -
nın şiddetinden körfez açıklarından 
geri dönen Yunan bondırah -bakla 

Daima müdaçaaya yüklü - Satirmo vapuru da ~Ü~ sa -
I 

4 
bah menderek dısında demırlı bu - F:n aak~r l~:rı cephede 

hazırdır luncluğu verden hareketle Pireye git Roma, 13 (Radyo) - Rnsinr. SnllR bataryaları, cltı Rns tayyRre~lni dil· 
Uhey 13 (R m'stir. K'eza fırtınadan Foça iskele- cephesinde dört yüz bin kişilik bir kuY şürmtışlerdi•. Rn~ d1nanması Kov:t-

za karşı' mOd f ndyo) - Her taarru- s:ne iltica eden Yunan vapuru da vet ve iki bin top tahşid etmişlerdir listoyu boml ardıman etmişse de, F in 
iu şeklindek· a aaya hazır bulunuldu- dün yoluna devam etmiştir. MezkQr cephede bugün kanlı muh~ı·e- istihkam1arınm açtıw grup at. i üze-
da matbuatı~{es~t beyanat, Hollan- Her hafta Mersin aralık postasını belere başlandığı ve harek ıtın, b"zzat rJne uzakla maga nıecbr oln l~tur. 
bahsedUmektedı/ emmiyetle. mevzuu - .... yapmnk üzere !stanbuldan gelen Mer Sta.lin tarefından idare ~dildiği söy- . Asms er~nm, 13 (A . .\.) - Sovyct 

Felemenk hududlar Franeız clonnnmanı . sin aralık postası vapuru,. devlet de. lenıy?r. . . . Fın ce~he .nele b.u1.unan Telegra~f ga. 
kapalı olmasının ının buzlnrla . D niz nRzırı sının büyük muvaffakıvetler gösterdı· niz vollarınm elinde ktlfı miktarda R'.As tayyarelerı, başta Helsmkı ol- zete nın muhabırı her gün Vıborgu 
tehlike te~kil etm~Oda!~a hiç.in hiçbir K Par~! 1~ (Rad)'O? - e habirineı ğini on Alman tahtelbahirin' batırdı- \.'apur bulunmadıi'ından bu haftn ~el duğu halde bugün bütün F in şehirlıı- bombnrdmıan eden uzun men~·m Suv-
ı.urette tebarüz ctlfr\Clegıkte d~mmiyetl' n~n ı: ava-. aFJansı mdu • .'._Devamı 4 üncil aahifede-- miyccektir. rini lıombardımnn etmişlerdir. Fin - Devamı S inci sahifede -

ı me e ır. verdıği beynnatta, rnnsız onanma-
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Diplomaside müştrek bir Avrupa 
l~-~~~~~-~_h_ö_r~~~~-~~n_o-_o_~~~~b~~-r_O_~~r~fi~I [ Şikiyetl~ 1 

1 j ayet yol arı Tütün satışları Çeşmede mez-BAHRi SAVCI 
. Dünya diplomasisini fÖyle yukarıdan aıağıya b:r seyredin. onun ma

hıyet aırlarını öirenmek İçin b·t-az diiş;ür.ün; Şunu görecekainiz : Di -
lomaai bir harı> hapırlamftk ve harp <".rkarmak sanatıdır .. 

-vet ir dı§ rörüş· "lÜn, d~rinler'-'" i~m'yen ınantığı içinde kaldıkça, 
bütün hu politika haı·e etl~rini. böyle hir vasfın k rl\kt~r "f ıleai icin
de mal-ki:m etmek r.1Ümkündür .. Hatti. mümkündi.ir~. Ne k ... l'r.1e!. .. 
içiniz burkularah. bu fikr;n Ü7e""İ:'.lde ıtırarla durursunuz ve «Diploma
si ~aeı Ieıef bir Arp tanatıdır;> .icrı-iniı: .. 

3 Seneıı.k program g ... -ı.ldı·. Bazı t:1!g~ü~ı~~e!ii~~=rışi~di~~ı:C~d~ı:.,a; baha inşaatı 
b~I:ğ olmuştur. T~tünle~ini değ~r fia-j 

il l 
tıne satamıyan mustahsıl!er rnzıvetle-

YO arın inşası h:a ıyor rincıen pek haklı oıarak şikayet et-
mekte ve sızlanmaktadırlnr. 

akyavelin hailevi 'llitika doktı inin hir medeniyet ve veb11.aı ba
lınde insan c~miy ·tlcrlne rlfütur olmağa başladığı çağdan bf! • 
ri., bütün diplomasiler, arpler hazırlı.yan birer ıeytani misyon olmu~-
lard<r.. ı 

Amma !rsııı • oglunun kafaıı bir }':ırıcl;1n mcld.netler doğu:urken1 di
ğe-e yandan da, kendi mü.stesna var1ıfınır a•İl cevher}Prİni yaratmak
tan geri kalmamıtlı'·· hte bn arada, bir bakına cöre, bu~n için çok 
nazari, hatta m tofirik bir hayal çehre•• ile ııözüken yükıek politika 
eıaaları da kur1a1u•t11-:-. 

Hakiki menfaatİer nıüvazcneıine ve i'<:r~k insan, gerek toplulukla
rın manevi değef\"ne eu hayttiy,..tli b!r k!ymet biçen bu d1plomaıi fel
aefesini reel bir beynelmilel top!ulul( VCklftat ].al'ne getinnfl llP ka
dar gt·~el! Amma, bu bahi•te şimdiHk }; "tün naıibimiz bir hayal su -
kutundan daha lıahtlı bir ~onu varrr.amırtır .. Fakat eğer «İnsan~ a 
inanıyorsak; t'İnıan eı@rlerİ• ne biraz güv niniz varsa fUnu da inkir 
etmiyelim : Yarın, belk' yarından çok daha ötelerde aaklı bulunan 
gelecek günlerde; diplomaıide mÜ§terek bir A upa ~unnak imkan
ları r3zükecekt!r. Rana fntar.1arı idare eden gizli i!ıtTraa aail<1e -
rinden inıan oğluııun, gerek ferdi, f(f'tek aoayal n:·zarr-iaki h r-ket· 
!erine bir dinamo hizmeti gören bencil'k duygular-nın biWln 9ahıiye · 
timlzi örten müthit kudretinden bah•etm4'yin .• Bu ı'nıan oğlu; kf'ndi. 
aini, ruh ve kafa deliletlerinin hu cibi cehennemlerinden hiç korkmı. 
Jl'acaklar mı ? 

Ferdi İ§tahlarını, bir kalile ve kılan menfaatinin zaruretleri önün 
de terkeden İnsan, kılanın dar çerçiveıindıan ıitenin ıP:nif, fakat dahı. 
tahditli hayatına geçen beıer, aitr.d<'n ve Ummet telikkilerindon mil 
!et anlay14ına atlıyan Adem oğlu bu noktada en mütekimi] ... vi eoı'hi 
bulmuıtu • Yalnız bu aeviyen!n pratik f,.ydalarından iatifadelenirken; 
kendisini o oktaya cetir .. n t .. kaınülün akai bir iatiklamette ol&rı k b'r 
yola ıirmiı ve milli aoayet<'nin, beyn.-llT!ilel clmı'a ile olan hayat b"ğ
lannın ıilmulünde bir ııaflete dü~milçliir. Bunun n ticeal olarak bu
ııtin birçok mUletler ve bilhaasn idare .. diciler var ve hodcim bir milliyl"t 
telikkiai içinde bunalmııtır. Bövle olunca, bütün meae!elerini, b'thi
rinl anlıyan ve iht'yaçlannı takdir eden bir zihniyetle halleden diplo 
ma~ de müıterek bir Avrupa yerine kı~.cına pay İatiyen ve '"'"kın ar2u 
!arla çırpınan bir daiınık ve hodcim Avrupa mısydana &'"imi tir, 

Bu Avrupayı yaratanların günahını unıumi harbin yirmi milyon kur
banı Ue, bu harbin k'm bilir kaça vararak kurbanlan yilklenmiıtir. 

Vili.yet yollar1nın tamamlanma'Jı ve İnşa•: için hazırlanmış oln.n üç 
ıenel"k nafıa çalııma proğramı, Nafıa Vekaletince tasd·k ve vilayete 
İad .... dilmiltir. Bu programa göre Gülbatçe • Karaburun, Bajlararası -
Yen Fo a, Çatal - Ödemiş Bozdağ. Salilc i, Ödemit. Beydağ - Nazil
L", Ti. • Avdın, Bayındır • Tok~tb>ı,ı - Mahmudlar, Dikili - Çandarlı
Zeytin<lnğ, l ergama - Kozak, ~eferihisar - Doğanbey, Kemalpaşa - Tor
balı, İzmir- Torbalı. Tir<-, Ödtmiş - Adagide - Tı"re, Ödemi§. Birgi, lz
mir - Kemalpaşa • Kasaba ( 15 bin liraya). Tire - Selçuk yolu 4000 lira
ya, Ödem"t • Kiraz -Alaşehir yclu 6000 liraya, Kuşadaaı • Söke yolu 

1

1500 l"ra)·a, Kızılbah;e - Seferihisar, Seferihisar. Sığacık. Bademler
Url-, Cumaovaıı eydiköy yolları, proğranı dahilinde 1941 zeııeıi ıonuna 

, kadar tamame" infa ('dih.ıiş olıcak!ır. Bunlardan zmir - Torbal1 ... Tire 
, y ohı 60 bin liraya çıkaeak ve 1 !!10 rnnunrla ikmal edilecektir. 

193'.> s.·ne İ>ıde bu yollardan 80 bin !·'ra!:k kısmı inta edilecek. Büdce 
darlıkı yüzünden inıaat yapılmadığındar. bu yolların intaıı gelcc~k 
yıl!"'' a kalm,ştı 

!!40 da 95 !>İn lir~lık, ft41 de;,~ yü"" bin liralık yol "nşa edilec•ktir. 
Büdce darıığı &.:ir\.e!ürse mütea .. ;..,p yıllarda ı~n,aata Jevaın edilecekt:r. 

Bina vergi.eri 
hakkında 

San'atkar Raşit Rizan.n 
cemilesi 

Snn'atkar Raşid Rıza, Sadi Tek ve 
nazı bina vergisi MUkeııef!er'nin, ar~aJ:.:şları. ta.:·::ıfından ayın 17, i?ci 

varirlatı gııyri safiyelcri thdil talep!~- ç_aı.ş~mbn giln_u •aat 17 ~e n;ual~.m .. _
.- ü • b' a · dlarır n •auiıe ı.·'· \:tıdım sano.ıgı menfaat.ne ızmır og-
ıı zer.ne .n ıra ..•. · e. t 1 . b' ·ı tı ıt· 

d • h td rg"I · ı·n nokı· vaı··tla e •.en ~r.ne n· temsıı ·,.erıı~ce.~ ır. ra ıgı ın. e ve ı crın ,, · ..- , el • "f ·· 
·ı · ı r !· t hakkt'k •ttirildig ı ar-.ım san ı"ı başkar.ı, maarı mu 
ızel M'1

1
< ent az '1 a " ilrü im<a 'yk b'itün okullara gönde-

an aşı mış ır. b" t · d · "h d·ı · ~ı 1. k•l · 1 h ··m'zdok . en ır anımı e ıı: ı ap e ı en pıye-
'' a ıve ve " . , nr "1 şe ıı · ~ · (Ç · b" b k) Jd -

1., d. 1 • bl : d bu su ın amurua ır z::ım a o ugı 
a a.:a ar ara ııcıe~ r em .. r. e. alııız mua!Emlere J"Östcrilecck bı 
retle fuıu!c'l tahak nk ettırılmış olar ·ı bütil ·ı· ıl · · · ı . · · · h kk cmsı e ıı muaı ın erım!zın ge . 
bına ve buh_r~n _ve:-:ıle~ır..ın ta a u m<leri bildirilmiştir. 
kattan tenzılı b!ldırılmıştır . 

Parti miifettişimiz 
Parti ıı:ilfett!şimiz. :stanbul mebu· 

su B. Galip Bahtiyar Göker 111 •nisa 
nartl teşkilım:ıı teftiş ederek şehd -
mize dönınüstür. 

Ücretliler • • 
ıçın 

---. o*" 
Rüşvet teklifi 

Kemerde koyun hırsızlığı .rn11an F 
l'p o 'u Ree b n ç n•Trnda'1 Hlı y ı 
ğlu • foıstafa, k .ıd:.ıinl yak~lamaı;• 

giden bekçi B. Hus8yiııe: 
- Beı:i hır•ıt diye gösterme. Çttldı 

ğım hayvanın etini sen al. Şu iki lir~ 
yı d kabul et, benim şvrcfime kahvi 
;ç. Ben sana müiıim yardımlar da ya 

Lira K. geni bzr karar pa~~."erek rüşvet teklif etmiş ve bu 
Dünkü yekQn 105781 85 Ankara _ Jl[aliye vekA!eti, !icretli n;ç•,ndnn nolayı hakkında zabıt vara. 

Felaketze elere yardım 
A. Ziffer ikinci defa 95 

-=~==--

Zavallz 
Ödemişte Zeytinl"k köyijnde bir 

vaka olmuştur. hmail oğlu :\Iust:ıfa 
Di!li, bir ağaç üzerinde zevtin sil -
kcrken milvazene•ini kaybe.derek ye 
re dü~müş ve ölmüştür. 

---*---
Kalpten ölmüş 

Ga:ı'ler caddesinde 57 numaralı 
a;ıe e\•onde otur•n hemşiresi Razi. 
yen'n evine misafir gelen Bulgurca 
'<öylü Hamid kansı 18 yaşında Rabia 
nr.sız:n ölmüştJ. Yapılan otopsirle 
ı;rnç 1 :ı.Jın:n kalp ve cij!-er hastalık
larından oldüğü anlaşılmıştır. 

---=** ·r eıfi görenl~r 
Menemen posta ve telgraf şefi Ali 

P.ıza bır derece terfi ettirilmiş, maaşı 
30 lirJya çıkarılmış, gene ayni kaza 
ve merkez memurlanndan RB. Ce -
mal Pınar, Nail Şener ve Recai de 
birer derece t rfi etmişlerd"r. Maaş 
ları da bu suretle (26) er liraya ib
ağ e1ilmiştir. 

o=-

Kurban hagramı 
lzmir müftüliığünden: 
::'ıfü~arek kurban bayramının ipti

la ı linümüzdcki Cumartesi gününe 
"•iıyarağını necip milletim:ze bil
• irim. 

İzmir müftüsil 
R. Ç~lebioilu 

Bayram namazı 
S. D. 

8 10 
----00*00---

Zabıtada 
Avcılar kulübü azaları 100 60 108959 48 memurların terfi ~kil!Hi hakkrnda- k:ısı tutulmuş, adliyeye verilmiştir. 
Avcılar kuliibil azasından v w } f Tahkir etmiı: • ki esasları tesblt etmiştir. Bu esas-
Tevfik Sakaryf so ar o sun ar. !ar, yeni bar~m kanununun muva~k~t Felaketzedeler için Karantinada İnönü cııddesinde Sa-
Gazi orta oku u Sevı"n"le hnb ld" ö "ık.'nc! maddesi mc·cibince derer~ ıntı- lih oğ!u şoför Mchmed, Abdullah oğ-
liğrencileri 28 25 ' • er 8 . ı"ımıza g re • •• 'u Ahmede haknret ettı·;.ın· den za. 

D. A "k tüt·· k ~ '-.•kı yapıl··n !ic.ctlı" memurları alaka- musamere • Nuri Savaş 26 1 merı an un umpan;-aaın•ıR u.. - bıtaca yaJ..11lunmıştır. 
Kazım Taner muhasibi ilcre~li memurlarla kadın ve erk0 k dar etm ktedir. Knrşıyaka halkevi temsil ve muzik Sarhoıluk dlv .. •İ: 
Hüseyin Erdoğdu 10 işçiler, yevmiyelerini feU'ıketzede kar Yeni alınan karara p;öre, m ,mu:ım koll:ırı tanıfındun ,·arın nk am saat Bornovada büyük Satak •okağında 
Kağıtçı Ahmed Remzi 10 deşler're baj'pşlnmak suretiyle ara- alma.kin olduğu ürr~tle, teshit edı)e - 21 de Karşıyakıtdn ~ıe!ek sinrmasında <>.eyfu!ah oğlu arabacı Ferhat, sar-
Kunduracı Bahri 5 larında (2100) lira gibi o:duk\a mu cek ilcıet arasındakı fark 2.5 8.Y?" es felak .fzerle!er menfaatine bir müsa,...,e- hoşluk saika•iyle Hüdeyin oğlu ırar-
Gazozcu Salih 10 h"m bir para toplarımı \'e dün ı. - b:t edilen derece ücı-etine ındırılmeır. re veri!Pcektir aon Osmana bıçak çektiğinden za. 
Miı!" Saul 25 şam !!zeri kızılay merl:ezine yat•r - le beraber, bu der<>oenin tesbl•L.den · ' bıtaca yakalan ıışbr. 
Bayan Rene 5 mış!aı'dır. Türk i0 dsin!n bu h•. i - arlnn sene \'e hlsurat Ue farkın 'za- Türkiye-/sveç, Norveç fazlr.çekince: 
Torbalı Karakuyu okulu yetli ve lllice!'sban~ hareketini tak - ıesf için ıı:cçecek rn!iurletle memurun • Öderııi le Yeni köyde Mehmed o"" 
öğrencileri poot:ı ile 7 50 dir ve imfsal ntimunesl olmak ilzere dah~ '"'"nrı ereceye terfi edehilmrsi tzcarel münasebalz iu ~al kalı Hııstafa, HU~eyin Kırlı v~ 
Kadı oğlu Ahmed 1000 kayded,~riz. irin n;ı~ktezi llç ··eya_ rll:lrt sentlik Tilrkiye. i•veç ve Türkiye - Norveç ve ,,fohmed Er:r fP\'kalade •arhoş o-
Foça kız ley it okulu öiret Nazi/linin .fedakarlzgv l müddet n hesabı de dıkkate alınacak- ticaret anlaşmaları teYS edilecektir. 'arak rnzn let cıl<:~rdıklarından za. 
meni Saime posta ile 97 J' •ır. . . Haber aidığımııa !!'Öre hükümetimiz, hıtaca tutulmuşlardır. 
Peneti Pariyenti ikinci Sümerbank N~zilli bıısma fnbrikll-

1 
lntıbal<ta~ a,r\~n Yl'ilddet. , tesbıt 0 - bu ani~ ·•:ıalarıı1 tevs;i için rnürnkere 

defa 400 sının EOsya! teşekkülleri fabrik di - ı_ınan ücretı nı bnk tar hıne ka>iar te"'- biisilnde bulunmuştur. !Jvc"ten Kim çaldı? 
kt . · B H"k s · f ı ı d" ıı~ı ti f 1 Jel .,.. ' 'l'orb&!ıcıa Cnyhaşı kövünde Rul-Peneti Par'yenti memur re orıi ay ı met ap-unun da A"aY- ı en a ı'l ı~ı m '" e _en . nz R 0 u - senevi ithalatımız be• milvon ıı·ra kıy-
t il h t ·ı " kd! d b u f ı ı d "- ' ' ~ari<tal' ırnemrnlerlnrlen '1rhmed o<? ve müstahdimini 21 re vem za ere ı e "'rzıncan feldket- 'tu .t~ r '" u cretın ı en .a 111 '~ı metindedir. Bun11 mukabil !hrııc•tır.ıız 

Tevfik Baykent zedelerine gönder'lmek üzere 410 ta hın mafevk derereve terfıde b•• lu Rrrep Ô~bek!n ki elini. Çapak 
d t ü dd d k rı .. . ,- 'l i milyon lirova baliğ olma Hadır. Ye- köyüııı"e Mehmf'rl ojl!u :lfrhMed .4 k-

xıl~"ktlrı.iskeçsıı: o··.·rencı"len· 15109 25 rnn !iecedmdectedone 23y5ataad•ıt'le m21ü4cedaddet.tt •~n .ar~an mud~e~ tesbıt olu~an !icre- ni ticaret muahedesiyle ara~.-ki üç kın iki öklizit calınl?'ıştır. Hırsızlıır 
~ ~ c tın ınt:h•k tıırıhıne kndar fılen alın- mih·on liralık far:.ın leh'm'ze itfası ?abıtaca aranıyor. 

l"orbes kumpanyası gom!Pk ve dokuz sandık yünlü gi - 1ığı mL"lrlettrn nnk•an oldı,r.11 tok. ten 'n olunoraktır. Türk'"e _ f<ver ti-
müdürQ Mr. A. L. Vilson 25 yim e.<ya. ı ve iç çamaşırı hazırlıyn - ~:rde, inti"ak h!ik!lmlerine göre tcs - caret ıınlnşması bir ay tenıd'd edi'm"<- f1-' l'!tist bir voka: 
Felemenk tütün şirketi rak N&zilli Kızılııyına teslim etmiş. 'ıit olıırıan flcrete hak kazanı 1 rlı;n ta - tir. ÖclemMe hir vak• olmu•tur. Mus-
mernur ve müstahdemini 61 ler, e~ya Erzlncana seykolunmuştur. r:h daha yüksek dereceye terfide <••as Nnr\'er'e t'.rP!""timiz rlc ink"saf et. tnfa nğlu 1\fohm<d Ali ve 15 ya.,nrle 

Fabr:kamızda çalı•an bütiin Me - 0lacakt:r. . .. . tirilrc' r Bl' hiikfımnt]ı> VRf'a":'~ı - Abdi. Y.ır'l8 ha•vvrı ıtiiderken l<nndi-
Cevdet Alan.yalı 250 mur, uota, i•çi ve miistahderri:!ı bi. °!'"•pıt edıle~nk UCMtın almakt~ •ıl- mız an'a•'.'la ilP •nrvrrP rloha "azla sine fena lakırrlı •öyliy~n ?>Tnhmed 
Kemer pol's merkezindeki rer yevmiyeler·ni de kız• aya teb•r- iup;·ı ııeretten fazl.~ olmadı halınrle, 'h""""' v•n~·ı, ~·;•~ı,:ı., "'"""'·"· Aliy!, şehrç döı ·'<te bir bıcal<:la üç 
kapalı kızılay kutusuna 111 50 r!i etmişlerdir. memur, almakta ol<l"l\'ı• !icret mııha- verinJen )'aralamıstır. Yara'ı, has· 
o semtin teberrüü Tüccardan Bay C•zm; Kııtqay Sü. faza edec•k ve bu ücretle vuknrıdnki • taneve kaldırılmış, uçlu yakalan -
Zafer okulu öğrencileri 2 S3 mer H•lkevi d•lfileriyle Kızılaya BO hükümlerden blr''le tetnhtık edi\•,ır<a H . o··ıu··m mıştır. 
Aydınlı Ahmed Tabak top yataklık bez vermiştir. l\[ezkfıı- ' ılpreceve etnıiyor•a bıınu en YRkın zın Bayılan kadın: 
ikinci defa 150 bezleri fabrikadaki memur aile!Prı l0 receye, bre'lı kanııntınun neşri ta - Dün İsmet ra•a bulvarında tile -

Kanun ve zaruretl€r 
düşünülmelidir 

Vilayet ve aıhhat müdürlü
iü bu mevzu ile aiikadar 
olmalıdırlar. 

Çeşme - Şehirde ilk mezbaha, 
80 sene evvel, şehre 1,ö kilometre 
mesafede Kardağ burnunda deniz Ü· 

zerinde kurulmuştur. Halli da bu 
mezbaha kullanılmakta, pislikler , 
kanlar buradan denize akıtılmakta• 
dır. 1y:lizin diğer bir nokta'1, bol bol 
den'z suyuna malik olmaktır. 

Belediyemiz, bir mezbı;ha inşasını 
düşündü, planını hazırlattı, ta•dik et 
tirdi ve belediveler bankasından 
(2500) l'ra istikraz suretiyle işe 
başladı. Fakat düşilniilmedi ki: 

1 - Bu şehrin planı yoktur. Böyle 
eserler, şeh ·r pUinına göre yapılır .• 

2 - Bu gibi binalar, şehrin p;enl•
lem<>•i dil•ünülerek daima bir uzak 
mesafede inşa edilir. 

3 - Keza. bu gibi inşaatta. bir 
'ıhh'i heyet:n de mütaleasına milraca 
at obnur. 

4 - Proje. münakasaya konmak 
surefyle inşaııta başlanır. 

Bugiln ise, in•a~t ko•kocn sahil du
rurken, yol ırüzPrgahıncla, Rehrin is -
tikbalde yanılaraih noktada. Namık 
Kemal m•ktehlnin birnz i!eri•lnde 
yanılmal:tadır. Ş'mal ı-!lzg!\rlan. mez 
baham" biitan hava•ını mektebe ve 
o cyiar11 yavacrıi\tır. Şehr;n en son e· 
vi 'le me•afe•i ancak 50 .1 Ol) metre· 
dfr. C'··aritnk: alk ~'T"'i'iılen ~ikftye 
te ba•lc."11"1nrdır. Pa"'ive de bawu• 
rulmu•tnr. Bir kerre. insaata ba~la
nış tarzı bile ıravri k~nııniclir. Mez • 
b:ıha 'n•a•ı ise. bir takım •ıhht şart~ 
\fıra tabidir. Holhtıki bu mevzula all 
kadH rlan voktur. Vllii\'etin VP sıh
hat rr.ildllrlilğ'Unfin ehemmiyetle na-
7.arı d'kkatlni celhederiz. Heraevden 
önce, ~ehrin rıh~ımı yapılmalıdır. 
Fevkıılll.de b'r fırtına. limanı enkaz 
haline getirebilir, Mhilclekl bir çok 
Pvleri tehlikeye koyabilir. 

BORSALAR 
O Z O Mı 
Çuval 
746 l\L İzmirli o. 
715 ilz!im tarım 
523 Esnaf ban. 
410 M. Beşikçi 
205 Ôztürk şir. 

184 S. Paterson 
180 $. Remzi 
115 Hayati B. 
72 M. j. Taranto 
18 A. M'yda 
17 P. K!aark 
12 j. Kohen 

3146 
114!'86 

418132 
No. 
7 
8 
9 

10 
11 

I N C I R: 
Çuval 
139 A. P. ve şü. 
105 F. Solari 
45 R. j. Fraııko 
19 M. H. N:ızlı 

8 
9 

10 
7 50 
8 

10 60 
9 50 

10 50 
8 75 
9 25 
8 75 

11 

8 
8 
5 
8 25 

8 50 
13 50 
13 75 
12 
ıs 
12 7~ 
14 50 
12 
8 75 
9 25 
8 75 

12 

8 50 
9 75 

10 75 
12 25 
14 50 

8 25 
8 
5 
8 26 B k k · ] lt ı ı d · b··ı·• k ı k ı Tü+iin ek nerlerinden tanınmıo ve an a omerçıya a aya- ara arın a ış o "mil yapma suretiy_ rihinrle ama •n o duğu ücret dahil ..,1 •• B z hdl A a·· °!b • cardan lzm'r!i Bay Tali\tın mağaza>ı 

na memurlan 150 50 le yatak kılıfı haline gefrmisler ve olrm•• savılacaktır. . P. rı:ı, . · ,u - · ra, un mı aynst önünde bir 1<ııdı:c yere diişmils ve ba- ----
Karşıyaka bilyük Çiğli içlerini pamukla doldurarak Erzin. . Btı vaziyete göre mı>,rıurlnrın ii•t ~~fp g~~~;;.~~~~~u 'f.\ırv:ıı~i" kCa~ıı~da nlmıotır. Hüviyeti henüı tesbit rdi- 308 Yfkün. 
köyü halkının teberrü!i 46 75 cana gönderilmek üzere mensup ol- ~ereceye t~rnı.~rincle mebde i~t:haz~ nrlı bir vat;~daş 0~:;:u~e~hım~un c~: ıcminn kadın, memleket hastanesi- 18ö967 
Karşıyaka milli yardım ko- dukları Sümer halkevi yardım komi- :ızımgel~n tarı!'. kanıınıın ne<ır far: . ozrs· dilı k . . " '! . t"- TIP k~ldmlmıştır. 
m'te•ı"nı·n maktu kb t t d" tm· 1 d' h. d ] kt b ı el '·! ·· '! · n' 1 

' " ~am ızm:re ge,:r · m.ş ır H ık 18627' U •"" . . ma uz .ıı.ma ev ı e ış er ır. m e ama· a ıı ·ııı u, nrı .ıı~rrr erı Buglin öğleden sonra saat 14 de Göz: ıraız ı : u ·\'~un. 
moka bili topladığı 277 45 Fell\ketzedeler i~in Nazilli halkı- fılen al.'.M~a. baslar! klan torıh nıacak tepedeki 966 numaralı evinden kıı!~ı- Bergama kazasının Rağ' r blllbü- Z A 1 RE: 
MPrsi ~li okulu öğrencileri 4 13 nın Kızılaya para yardımları ve ay- ~·e ıı ucret·n kıı~uııda yazılı d:re~e- rılarak nam~zı KeYl'eraltı cnm inde kı- !il mevk:inde Sabaheddin ve lbrnhi- 1492 Ç. buğda 5 375 6 oO 
Edmon Ruels 5 nipt teberrüler· devam etme teıfa-. ere uyı:ıama"ı ıı_.oı:nde m~mura bı.~ *t lınuıktnn sonra asri mezarlığa gömii- rr.in lır.ğlarına girerek bazı e<ya ça- 75 ton arı:a 5 
D. 111 ellini 2 50 Torbalının Hortum köyJ dt ( 117) rlerPcenın ücretını verebılYl'ek uzere 1 cektir lan sabıkalı .Muhiddin oğlu Faik , 15 ton bakla 4 50 
Bay;ndır!ı İbrahim Kara_ lira 35 kuruş toplıyarnk felaketzede salahiyetli makamlarca terfii yapıh- c · • zabıtaca tutulmuş, adl"yeye verilmiş 'ı 297 K. C. B. içi 6!l 
oğlan 150 ka•de~ltrlne teberru etmiştir. rsktır. tir. 459 B. pamuk 59 50 61 75 
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Eski ;ekün. 

SLAM TARiHi ••••••••- rlu. !'qzır!ık tn:nıın.cJ1. Ihbamın lıeş - Evet Ya Ebu Bek•r! ı Diyorlardı .. Bir.ız sonra Ebu Be - \'ardı. Bu rehberd~n Gerez nanıııcd:ı· 
,.- • biıı dirhem kadsr par~sı vardı. Hepsi- O gece; Resnlü Ekremin hanesini. kirin kapus•mu vurdular. Kapuyu Es. i şahıs, bir iz bulmuş ve bu :z, dag• 

1 
ni yaııına aldı. Gecıı karanlık basmış- etrafında bir tnlnm haydudlar, kıiıç- ma açtı: ·ıkıyoı-du .. Kureyşilere; 

Muhammed tı. Evin arka tarafından bırakıp gitti- !arı ellerinde mütemadiyen do!&şıyor- - Baban nerede?.. - Beni takip edin! Ze !u. !ar, kapuya gelerek içerisini dinliyor - Bilmiyorum!. Dedi hep tcı·ab.ır d~ğa doğru i1erle· 
Bilyük babam, mevcud paranın ba. ve aralıklardan içeriye bakıyorlardı. - Ebu Cehilin gözleri hiddetinde~ meğe başladılar. Takip ettikleri izler. 

YAZAN..• M.. Ayhan -•••••ı;;ı bam tarafından kamilen alındığını an- - Yeşil hırkasınııı altında urıyor. kıp kırmızı kesilmişti. Kolunu kaM ı ·. Jağın tepesinde bir mağaranın ağzııı· 
- !ayınca bize: Bu herifler; müşrik zümresinin dı ve F.smanın yüzüne bir tokat inJ 1a bitiyordu .. 

- Br.han sizi sefa!e~ içinde bırak- haırct Muhammedi ölclür'"1eğe nremıır di. Tokat: genç kızın ku!Ağın-ı isabet Kurcvşiler, etrafı gözden ıeçiriyor· 
- 97- Aptullah; üç gün sonra, develeri, tı. Pn!iniz ne olacak? clelikAnhtnrı icli. Başlarında Ebu Cehil etmişti. KUpesi kontu, kulağı kanama- !ardı.Tuzaktan Bahriuhmerin gün1U' 

- y~ Resul!Jl\ h develer hazırdır. yiycc~k. \'e aireyi; S~vr dağınn g tire- 1 D:y~ e'ldi~e ehıe~<ı h~~laclı. Faknt ,ı~ rn~dı. Sabah oluyordu. Uyku göz ğn hnşlad . Esma feryad ederek !çeri- g:hi parlıyan sulnrı g0zükUyordu. 
IIanır!sini beğenirsen onu al!. .. Re- çekti. Kendisi ile o şekilde mutabık! tiz. hendi.;ini oyaladık. l\Histeril: oldu. kapr.kıarını indiriyorrlıı. ye kaçtı. Kafilenin rehberi mağaraya bak· 
sıılil Ekrem, bir şart ileri sürdO: J..alındı. O gün perşembe gün il idi. Sevr dağı Sokağın köşe bucı•zına serilmeğe, Müşrikleri büyük bir telaştır al- tı: 

- Fakat bed<Lni kabul etmek şar Babam; azaflılanmızdan Fehirinl Mel<l<:enin kıble cihetinde k!içük bir başbAşa. ayak ayağa sırtısıra yatarak mı•tı. - Ayak izleri burada bitiyor. Zan· 
tiyle... oğlu Amiri çağırdı. Kendis!ne b.rkaç ~ırttı. Arad~ki mesafe tahminen 6 ki- horlamağa basladıl11rr. . Ya Merlinere kaetıysa !.. nederlm. burada gizl~nd:Ier. 

Hazret Ebu Bekir; Resulü Ekre. k'Jyun verdi: lometre kadardı. Ufııklar avdınlnmı•tı .. Yer!orinden Yo e•inden vetisileme1•e ! Resulü Ekremle Ebu Bekir; i\;ıt•e 
mln aklından geçeni anlamıştı. Min- - Amir; bu koyun lan otla';,cak - İki beyaz!ı zölge; ince çöl r~zırarla- fırldılar .. O ·~ırada Hazret Ali kapu- l\f!'ör;k!erin tahril<: ettikleri silahlı rindeki toprakt::ın gelen ayak sesleri· 
net altında kalmnk lst~mediği için •ın. Gece basınca. Sevr dağına p;elecek rı içinde ehramlarına sarılmış, ilerli - dan çıkıynrrlu. Kar<ısına dikild:Jer. silüh~ız bir sürü eşha• ~ehri ve civarı. ni i•'•iyorhrdı. • 
Jeveyi bedel mukabil°nde satın alı- . . yorlardı. Arasıra durarak etrafı tet.. - Mııhammed nerede? nı aravın tarıvor. C:elıp "ecenlercıen Hatta duşmanlann magaranın avzı 
yordu. Hazre~ Ebu Bekir ister iste- ;ıın ve koyunların s!itUnd~n bıze de kik ed!yor, bazan avnk uçlarına bn•n· -Bilmiyorum .. Bu akşam evde de- Hazret. Mııhammedi soru> orlardı. Fa- na yakla•tıkları"ı bile anlı.mışlarclı. 
mez mu\'afakat etti. vereceksin dikkat et, kimseye gözük- r~k. bazan yol kennnnclan ır~·erek ğildi.. kat nafile!.. Heyeranh, korkulu dakikalar geri 

Fahri Kainnt; bunun üzerine deve- mel kn'l'l]arda izlerinin anlaşılmamasına - NP?.. Sakın o da kaçıp gitti ml? Kurey• p.rafı delliil vasıtasiyle hal- riyorl•"dı. 
ye bedel olarak 800 dirhem altın ver- Diye tenbih etti. Kudeşim Aptul- çalışıyorlardı. - Bilmew !.. Bana emAnetlerini ka •ıınıı ilan ettiler: Ehu Bekir Hazret Muhammedin 
di. Devenin ismi Cebla idi. !aha da bir vazife verildi. Bu vazife Bıı iki gölıre. biraz sonra Sevr dnğı- v~r!erine te•lim için vazife verdi. Bil- p,,ı~lıncln" vil7. rleve verile"eHir. . kulağına ell'iid': 

l'ıızr<>t Ayşı> divor ki: şu idi: n:ı çıkmı~ bulunuyorlardı. Daj>ın tep~- dij;im de vn1<tur.. Delliil h•1'ı ·l·l·ra ~er••ri. fAk'r. - Ya Re'1ılu 1 h, m~R'ar:ının ağzı• 
-B .. n kardeşim E•ma ıle Y"' hazır- Aptullah; daima Kureyşilerle te.. s:nde korkunç karanlık bir mnğ:ıra Ebu c .. hil "" arkacla•1"n donmuş, hori• ArAnları ~ ""•lPri kqrarıvor. hıı na kadar ıreldiler. Kenrli havatımdsn 

lığım ve erzakını temi <>ıfr•ordıık. Et. mas edecek, ne söylüyor. ne dii<i\niiyor nğzı · şehre doğru nçı]m,.tı. Göı<(e!er, ka\mıqln•~· N'I' vanmalı ?. vU1 devev<> nan nnlhilmek nrzn.,ı. hı>n h'c korkmuvnr. fakat •enin ha•ı~a ge· 
ekmek, su .. Babam da, yolda yardı - H ne yapmak istiyorlarsa gidip onla- yavaş yava~ içeriye girdiler. B!r ses Alahnrl"flne knşuvor. •ini cılnırln-nrcln Artık .;ı , •• ,·rn••ı lecel< fell\''e"•n rnn«• ed:;nru:n. 

-
--aıı-.. 

mından i•t'fat: "çi'l Aptullah namın. ra hrber verecekti. lş:tildl: - Ebıı Be kirin evine gidelim 1.. O- ,,.;h; rlai7ıln rak •• l<:lh"t" ha•h,..,ıqlord . Hazret l\Iııhammed · 
u i!l:' rehber b\tldu. Tertibat alqaına kadat hitam bul, - S~!Amwt Ya Reaulal!ah: rada buluruz. Bunların önlerinde bazı rehberl•r da - Devam Edecek -
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l)l_§_POL11k'A1 
Çember/aynın 

I'lut/,u 
t ·1· 

lıng . ız b şvehili Ç mberlayn ev -
ve t' •· L 1 cun ondranın belediye sara -
yı~~d~ ~eref' nt! verilen bir ziyafette 
muhım bir si a k .. 1 . . E ı· yası nutu eoy emıştır. 

A an ya 
uza g ' 

a da 
• 

çeceğı ayı 
• 
ır 

Manda komisyonu 

Temaşa Hayatı 

''Karma 'arışık,, 
Raşid Rıza ve arkadaşları iki gece• 

-dıe. Tayyare sinemasında temıilleri-. 
ne başlamıı bulunuyorlar. 

f ıı._ gece mühim bir İ•İm dolayı•İyle 
tems~lde bulunamamııtım, dün ak• 
şanı «Karmakarışık» vardı, ancak 
onu görebildim • 

v~e.a muhterem başvck:le Türki • r /~kkında öylediği cemileknr söz 
ler .~n dolayı teşd·kür eder·ı:. Asil 
ngı ız millt linin hislerine terceman 

olarak söylenen Lu sö:ı.ler fı:rk::t - 15 M k d \} • •k k}• t •• ::d~ !ü~k milletinin yür~ğinde en larta a ar yo arın genış mı yasta na ıya a mu-

r.~ncvre, 13 (A.A) - .Milletlerce 
miyeti mandalar komisyonu japoıı 
nı .. n<la~ı altmda bulunan adalal'ln 
1!1!~8 de ki idare~i hakkında japon hü 
kfımdinden bir rapor almı~tır. s:ya
s i ıııahfilrlt> buna büyük bir ehem -
miyet v.cdlmekted;r. Çünkü japonr:ı 
Milletler cemiyetinden çekilmiş ol -
nıakla beraber bu müc:--:-e:;enin teşck 
küfü•-ı.·iyle dn:ma tema:-ı muh:ıfnza et
nı<!ktellır . 

Uzun bir müddettir sahne hayatın 
dan u:ı:ak kalan Raşidi tekrar yuva -
sına avdet tmiş görmek san'at haya. 
tımız için büyük bir kazançtır. Esa
sen ç<>k fakir olıın tema,amız böyle
likle inhisardan olsun kurtulmuı o
luyor. 

c:Knrma karu11k:1> zarar•ız, kuıur. 
suz ve bilhaıssa karmakarışık bir vod
vil.... ilk perdeden son •ahneye ka
dar gıdıklanmış l:ı"r çocuk gibi sade
ce giilüyorsunuz. Çok dar olan sah
ne biraz daha büyük ve hareket im. 
kanı biraz tlaha geniş olsaydı mu -
hakknk ki bir vodvilden beklenen bu 
kahkahalar bir kaç misli daha fazla 
artmış olurdu. 

. mrnıı hır ıı .es hu muş ve bu d~ • 

~ııno~:;;:r~çinde b·zc teselli kRyna - s it b · r ale getirilmiş olması alakadarlara bildirilmiştir Batan vapurlar 
ye:.ı~~un diğer kısımlarına gP.lince; Londra, ''1 (A .• \.) - Nevı; Chro - Slovak hiikumeti 15 marta kadar' ğırlığında malzemeııiı: ~eçm~~iı:e m~- ~ İ . . . 
rP.b~'" ır~~1! söylenmemiş olmakla h.-- nicle gazetesinin bildirdiğine göre na- volları geniş nıikrn~ta nakliyata ta_ tehammil bir hale ?et~rı!me.:;ı ıçın mu- Lond~a.' 1.3 (A.~) - ngılız 1Lucı-:b. • •. 1 ınen feylerin Cembe-rlavn . . . . ı · .. ·. . . . hendisler tavin edılmıştır. da gemısı b•r mayıne çarparak ngll-
gı 

1 
ı bırınci derecede sela~·vetli kim zı.lerrn ılkbahnrda bırk~ç L:ep.~e~.e h~mrnul (Jdecek _ ım hale getırmesı !• Kiiçük Karpatlarla )[acar hudu. terenin ~imali şarki açıklarında bat. 

ıı~ er t11.rafından tekrarı ve daha kuv- bırden taarruza geçmek uzere buyuk çın Alman askerı makamlarından emır duııda Denec ch·nrmdaki mınta1rnda mıştır. 14 kişilik mürettebatı kaybol
~etl ifadesi, vaziyetin vuzu'·una yar bir fanliyetle hazırlandıkları Aimaııya almı~tır. Dağ yollannı temizlemek tahsidat :nıpılmaktadır. Şimdiye ka - muştur. 

1 
un .ett'ğinrlen faydalıdır. Cembe.- - dan Budupeşteye geltn hal.ıcrlerden an için şimdiden kar maki•1eleri gönde - dar· bura;·a takriben bir fırka asker . Vap~r infilak etmiş ve bir kaç sa-

kaynın evvelki günkü nu kunda öyle !aşılmaktadır. rilmiştir. Köµrülerin asgaıi on ton a- gönderi!m!ştir. nıre ıçınde hatmıştır. Tcm•il~ gelince, bu benim için ade
ta b'r mucize tfekil etti. Yeni teıkU 
edilm;ş terupl1trd't artistler arasında 
ahenk temin edebilmek adeta imkln
sı:z: denecek kadar güçtür. Muhtelif 
kahiliyetteki aan'atkarlar yekdiier -
leriyie hamurlafıp kaynafıncaya ka
dftr aradan çok uzun bir zaman aeç•r 
R1t2idin yüksek ıahıiyetini, Sadinln 
her kalıba g1'ren tabii ıan'atı, ne yap 
mış yapmıt bu büyük kusuru ortadan 
kaldırmıştı. Temsil adeta çok yıllan. 
mı~ bir trup tarafından yapılıyOI' • 
mu~ gibi skıarnadan, ahengini, vall. 

.J~~vet}: ifa ·e val'dır 1q·, muttali ol -
ı dnumuz h:rcolc: şeyler bu nutku din 1 • 
e. ı ct;n M\n.-a bize yeniden ısöylen - ngı 
rnıs cıbi eldi. 
t Çcrnb~l'lP.) nin nutku birkaç nok -

tere ve F ansal 
adan el, kkı te lnyıktır: 

)' l - lngiliz bAıvekiJi, evvela fneİ· 
/

2 ~illetine hnrbin an<-ak ln~İ iz za
hel'ıy:e neticeleneceğin · bir defa do.
b \~uylemişt·r. Ya ı voldan dönmek 

a ıs mevzuu değ;ildir. 
t 2 . - lkinc~ i, bu netice hakkındl'l 
~;:1b!"'·~ verdıkten sonra Jngolizleri 
nı nlığe kanılmaktan ihtiraza da-
""• t • • • e mıttır Almanyayı mağlup el • 
• .''< uzun zamana v~ ağır feda • 
karlıldara aV.lıdır Fake.t 1 ·1· ·ı 
ı ... r . . · . ngı z mı 
k' 1 nebce'ı elde etmek icin bu feda
• nrlığn knt1Anacaktır. Enısen Cem. 
:,, r) yn nl• 'kuna l\U !Özlerle ba,J"?. . 
~il: «.Harb·.,, başlıı1Tıcr1cındRnberi bi: 
v~7 ı :ı.:~ler· ve b;itiin hnreketl:rir 
d'l n~z ~ır t 1-- herlefe do!lnı tevcih e 

1 
1 ~~stır: Bu harbi S! l b"' ile neticP· 

~en rrnek.,. Ayni sö?.leri tt>krar tek 
•ar ·· J • h ~oy emu• ve o aözlerle nutkuna ni 

a.vet vc17!li t;r. 
rl ~. - lnv·ıtere 11" Fr11nı:a a.-asın. 
~·~ t1ı tc.sanü rfün sni!laınlığı hakkındP 
.,_,y t-nc ·· ı n aoz er. AlmanYl\V~ bir ce 
~8;!3 te§kil etmektedir. Cünkü Al . 

nya hl"rn baılamıızdan evvel F _ 
r11.nıavı 1 ·ı ' 
• ~ • • ngı teredf'n Avırmıya ca!ıı;. 
ll$1t ı:tıhı h"'1 · b .. ..,.. 

Mahsullerimizin mübayaası iç:n 15 
milyon Sterlin tahsis ettiler 

İstanbul, ıs (Telefoııb) - Son Dundan başka, muhtelif mahsullcıi -
günlerde imznlunım yeni aııla~malera mizin mubayaası için de ayrıca on lx>ş 
göre; iııgHtere ve Fransa Ttirkiyeye milyon in.gilız lirası tahsis edilmi:ltir. 
:25 milyon sterlinlik bir kredi açtılar. 

------=010=------

Moskovada v ziyet 
Binlerce halk, ekmek almak için 

saatlerce f ırznlarda bekliyor 
Roma. 13 (Radyo) - MoskoYa -

.:lan hul.ıer \eriliyor: 
Vaz:yet gittikçe fcnııla~makta -

dır. Ekmek fikdanı baş gö::,terdiğin • 
deıı. herke eııdişccledir. B nlerce i 1ı
::>an, ekmek almak için :'antlerce fı · 

:ınlardn beklemektedir. Bugün çı • 
kan bir tebliğde, münaklii.tııı sekteye 
Jğraması yüzunden gıda maddeler!
n:n •• ıo,kovaya az gelmcğe ba~ladığı 
\-.: ba~ka hiçbir i'ebep nıevcud olııı:ı
dığ'ı bHdirilmiştir. 

• ·ıd· · a u umı • kııvbetmiş dıo 
gı ır. AJm ) . 
l'\l ·" gazetP Prı Fran11ayı ı: ... e• k B 
Atarak Jnı?'Jtercy"' hii um ediyo'"1e.r v; ga r ii;-:;:n '" dyoları, l.n17iltere ile :şbM" • 1 

• n Fran anın hır fayd'l temin ed" 
~ Y~ceğini 11öylüyorlar. İki d .. vle•lp 
~Ynı ~ • la zo.man a mul\rız olarak krt.r~ı . -------------

ftn~rnl\k ... t,.d<>nberi n zi DC>Jifk:t M •• k [ • k • "' d f 
~ı:~\~P~~İğ'dir. Avnına devlPth•rİn uza ere erı, ço samımı os ane 

ırın ı •utarken dn;ma yutulmı 
v11. nam d J b • h • • J d • kin c-t 2'~k ,, 8 !'1 d"~.lete. i~imat tel ır ava lÇln e cereyan e ıyor 
1 me Naz tab"vt>ıııdır. A.,,;u · . 
uı-vavı yut k Ceıt01110 kar en Cıako•l"vAkvava. Sofy~,, 13 (Radyo) - İngiliz sc - de, :;amimi ve çok do:stnne bir tar:l -

Pot<).., ve. Y yı vuterken Polonvava f ri. Lm·adn bulunmnktn olan Türki- da ur\ nın etmekte bulunduğu ve iki 
tf'lkinyayı yut~rken Frı-n•11.ya :time! \'e Hariciye Vekfdeti genci sekretel'i dm•lctııı, bırbirlerine kurı;ı tam v11 
hu tu•etğıne~ lazımrlır. FP.k1tt Fransr bi.tvük elri ı-rumaıı :\1enemencioğ'u kamil lıir emniyet he;:;lediklrri ve 

... n a n" • • • "n d uırnf'~• la!". C'emberla . ve :v·kp da hll'ı "erefint:' l.ıir zivafet '.ı: ı ndaıı dolayı huducllarında ki kııv-
.Y ~ fWVPllc: •• k'' • • ' '"( • 
tnüttef:k· 

1
. ~1!" u nutkunda ik"" ·;erm·~u.-. Ziy,Lfctt", Balkan devletle- vt>tl{'r:ni miıtPkabilen geri aldıkhrı 

Ba kan konsevi 
Balkan paktına dahil devletler, bu 

sefer· de sulhperverane kararlar 
vereceklerdir 

Belgrnu. 13 (A.A.) - Ava1a ajan· sa kendi memleketlerini alakadar eden 
:;ı ~ahlhiyettar mahfilden haber alıyor işler üzerinde noktai nazar teatisinde 
ki: bulunacaklardır. Bu toı;:lantı Balk.an 

2-3 ve 4 şubat tarihlerinde BelgrRd memleketlerinin şimdiki müsellah Av
Balkun antantı daimi kon~eyiııin ya- rupa ihtilafının dışmda kalmak arzu
pacağı topluntı esnasında Romanya, !arını bir kerre daha teyid ~tmek ve 
Tilrkİ\ e Yugoslavya ve Yun:ınistnn Avrupunın tıu kısmında sulhun idnme 
haricive' nuzırları umumiyetle enter - sine yeni bir yardımda bulunmak fır
ııa~yoİıal ,·aziyet hakkında ve bilhas - satını verecektir. 

Finlindiyaya yardım 
Amerika, Finlandiyaya yeniden 

iki milyon dolar kredi açtı 

detini bozmadan devam edip aidiyor
du. 

Ayrı llyrı artiıtleıo'n her biri ku -
ıunıızc:!u. Hemen hep•İ üzerine al • 
dığı yükii zahmebizce tafıyordu. Hal 
buki aralurında bilfarz benim sah -
nede zannederim ilk defa gördüfüm 
Bayan Melahat, Nermin, Suad ve 
s?nra Vt:dad ve Rıza gibi yepyeni ar. 
tı&tler c!e vardı. Akşam cMurtua 
amca» rolünü mu,·affakiyetle baıa -
ran Vedad ve «Nazlı» yı nazlı bir eda 
ile yaşatan Bayan Melahat aahnele
rimiz!n yarına aid kıymetli birer va-
'idir. 

Kendilerini ve bize onları tanıyıp 
a_lkı~lamak fırsatını vermi, olan Ra. 
~ıd Rıza ve Sadinin tiyatro heyetini 
tt-brik etmek bir vazifedir. 

H. N. Ç. 

Brüksel, 13 (Radyo) - Finlind=. diyaya yardJtn başlığı Altında neıret M h •• k A t• 
yaya )'ardım için geni~ tertibat alın- tiği bil' makalede diyor ki: ısır u ume 1 
mıştır. Baron Lui Aben altıyüz bin Eğer Moskova hükumeti Finlandi- A 
f,·nn!< teberrü etmiştir. Katoli!der yaya harekatında düttiiğü vaziyeti iman/ardan bazı kim-
puti i de; Finlnndiya için iane top- İşlah edemez ise H'tlerin Göring pli [ • t k ·ı • 
la")lağa başlamıştır. nını tekr. r alarak Zigfrid hattına se erz ev Z ettı 

Stokholın, 13 (Rad>o) - Bugi.in ığınarak birdenbire Rusyaya dön - Kahire, 13 (Radyo) - Mısırdaki 
lsvcçten Finlii.ndiynya bir gönüllü ka mcsincfon korkulmalıdır. Bu ıuretle Almanların; mütemadiyt'n propagan
filesi c!nha hareket etmişt;r. H:tler bir taıla iki kut vunrmuş ola- da ilP meşgul oldukları ıınlaşıldığın. 

V.ıt.sington, 13 (Radyo) - Amel'İ caktır. dan, bugün Kahirede 31 1skenderiye-
k~ Finlandiyaya 3, Norveç iki mil - Evvela ko1 y kolay ç;ıkarılamıya- de 12 ve Port Saidde 6 Alman tevkif 
yon liralık kredi açmıştır. Evveli kolay kolay çıkarılamıya - erlilmiştir. Bunların evlerinde ~·apılan 

Ct>ncvre, 13 (A.A) - Tribune de rek ve t.onra da İtalyayı tatmin P.t - araştırmalar netice!'incle 18 bavul pro 
Geneuenin siyasi muharrjr( Finlan - miş oll\caktır. pnganda evrakı bulunmuştur. 

----~-~-<==-00~~-------

edekı sükiinet lund k' ~. • rbmnrt .. n ayırmak vo ı·inin Sofra .. efirleri Bulgar baş\'.:! - l>iid'rilıniştir. a • , .. a ... • r .k . . • 
muvaffak ld "~ ıt• asının "" derec,. ;< lı n~ harici~ c nezaret erkanı ve bır Sof ya. 13 (A.A) - Kral dün öğ-
la~nıışt • 0 ugunu ~u sözlerle nn . çok Zt!Ynt hazır bulunmuşbrdır. IN1rn 'OU:"l Turki,\ e Har ciyc Vek5.-

Cep Matbaacı Muza/ fer 
mahkum oldu 

1st.:.nbul. 13 (Telefonla) - Bun~ 
elan C\ \'CI Pravdanın makalesini ikti
bas e.<l~n Almanca (Türkişe Post) p
ıetesını basan matbaacı Muzaffer 
mahkemece 45 lira para cezasına mah: 
kfim olmuştur. 

F ır. ~0ç,,a, 13 (Radyo) - Bugün in - ıeti ıımumi katibi. ·uman Menemen· 
aa~· .. ~naı:.?!;rla 1nrı'liz1er araısındak; • işar eden resmi Lır tebliğde; Bul - cıojJlunu kabul etmiştir. Bu harbin kolaylıkla biteceği 

kanaatini vermemelidir 
tir k~rnıyet oyl,,, bir noktay" v~Imis. gnr ha~vekili Köse lvanofla Türk'yc Bacvckil Kö'e lvaııof )lenemenci -
.,ut 1' harp bıtfktcn sonrn da nihaye• Harİ('İYE Vekaleti genel sekreteri b:i- ~ğlunun sabahley:n yaptığı ziyareti 
diy rn~ıını ne biz, ne de onlar arzu e vtik e'çi ı·uman l\lenemencioğlu ara- ak,aın üzeri Türkiye sefaretine gi -

or.ar.:& ::ındnk: müzakerelerin ı.., bir·nci teş llerPk 'acle etmiştir. Londrn 13 (Radvo) - Maliye na- ı si ve niahl 7.afer için üzer!mize düşen 
hi~·ı-t:ıkChe •. !11~e.r'ay·"· in F.i:ı.Iandiya h·· riıı 1925 ene;;indP imzalanan Tiırk- lng!lterc elç!'i akşam .Menemenci- zırı Sir Con Simon: b•ıgüıı G!ıısfo~_da .vn~ifeyi bir dakika biie unutmaması ıPeirol ve benzi ~· t' • 

·• .. l d _ ... Bulgar a.:.:n~la::=rn..:.:.:.ac:....:ı~n..:.ın~e..:.a_c:_l_a_rı_d_a_:r_es_i_n_o_;;;fr;_l_u_~.:..e_·r_:e_fi_n_e_b_ir_z..;;;b_·a_f_e_t_v_e_r_m_i..:.şt~i.:..r_ bir nutuk irad eylemiş ve şunları soy- ıktıza eder. n J la ıerı 
:~:~r. Fı"n;~:ı:';~~: ~a~r:~z~:: ~:ı: DALADI• YE lemiştir: f el -=*=-- yükseldi 
-·n tnun P"lonvaya karsı yapıl .. n A, Prens Kon oy".\ - Bugiinkii harp, mıınzznm e a- Ç k • t .••. , a •• •··":ı·lı'• ı·sler. nazı kinu:eler: cepheler. OCU eszrgeme stanbul, 13 (Telefonla) - Petro-
teha .. P.rru .. u k dar haksız "'dui7." !'.... ' ı ·· k'l b k 
h " 2 f' t"ri 1 rl'k~ ı . . G. Gamlen ile amiral Kabine teşkili hakkında- ıe ntiküm ~ürmekte )hırı :;ükunete bR- un 

1 
osu on eş uruş doksan santl a,v~kili hu k'" .. e n :~n~a ng 1ı~ ırnr:..k bu harb:n ko'nyl .. ıkla h.itPce;-•i KzzrumU me, benzinin şişesi 83 kuruşa çıkarıl. 

dAvlet' ucuk $?meli Avrunr· k b l . k. kı·ı· JJ • n ı b ml!~tır lC:ka 1":~ .?'nl'~ım v "'"tnı;ş : ... Fillın· Darlanı a u ettı z le l l reuuettz '<ıınr~tiııi be~1 iyorlar. )Üy (' ır zan. " . 
..J .. h Fınland•yaya ln~(Jiz hi:'-\1 .... -t· • ·ok tı>hlikeli<lir. 'Bilmeliyiz ki. nihai ----------
q .. a ev 1 d ~ """ Paris. 13 (Radyo) - Ha:ıvek'l Tok~·o. ı:~ (Radyo) - Nazırlar f k. -r; b ••k fı b •k l 
kat ·u .~o.ezl ... redyadrdhım va~ ... tm.:şti. F,. ,, - af eri kazanmak için tüytik e ın ar- Bı"r sene ı·çı·rı Je ne ı·şler nara u a rz a arımız ., ,. rır i:ırli· e, h.ugtin öğleden ;,onra. ami- mel:. · i , bugün imparatorun riyas<> - Uı 
vaı-Jır. e a a !arıh bır man.- ral Darlan ıle gener ıl Gamelenı ka - ~· 1 t 

1 
t ıklar ihtiyar etmek lazımdır. •• d•• İstanbul, 13 (Telt!fonla) - Kara-

C<Bu 'T Jul t>tmi ve kendileri dl' uzun miıd-ı 'ırı~)~ 
1 
~P anmış ır. .

1 
h b 

1 
B·z, herşeyi dU:;.ündük ve on:ı. gUre gor il bük demir ve çelik fabrikalarımızda 

C'~rıevrt:'d~ce,:ap .r;;.~let bilmeJidir k' elet konuşmu tur. . .rorc~ ~r:~s 8~1,:·~0;:rık~7liııe a ::<:~f; ıazırlnndık. Bununla 11era~er. hepimi- Ankarn, 1:1 (A.A.) - Çocuk esir_ külçe halinde çel:k imaline başlanrnı : 
~ara .. a bizim ~e ı 1 _a_z .ed.lrniş olar ooort>e>-- - ı kkmdaki teklıf: kabul etmemi:;;tir. zin, fuzuli ma raflı r<lmı irtinar etnw- geme kurumu genel n'P ·kezinin Anka- tır. Hn lclehane malzemesi de ingilte-
adp bi .. f . r cegım•z cevao, alt:! H h ı · d ra çocuk sar:ıymdaki polikliııikler:n - reden yola çıkarılmıştır. 
~al<tır.ıt orrnaJıteden ibaret ko.lmıya. a p J ın e 1 de 939 yılında müracaat eden 7996 ÇO· -=·*·=-

1:: a.A ·seler"' 1 g·ı e cuı. muayene ve tedavi e<lilmiş 5464 B .1 ı11;~t;ralde FinHindiyaya yardımda Düşman gemilerile ti- - ~ çocuğun da dişleri bak1lmı::tır. Bun - rezı ya 
tı•r? F"leh n". eye kııdar ileri ~idecek l / .. dan başkn kurumun --iit damla~ından j f .l .... 1 J 
Ve;j) l le akıkl\ milletler cemiyetindf' care eşyası nasz mu- ''Belgrad,, 6G3:'i_ kilo süt çoı:ıı_fruna çocuk :-:ütü 16i n l aıanua 92 kişi öldti 
hf!r ~n ;rnrdan sonra Finl.andiyaya sadere olunacak? Yugoslavyanın merkezi çocugn da 1621 lıra 56 kuru~ nakdi Nevyork, 13 (R d. ) B ·ı tcı.lya ~ra tan yardım gelmektedir. t. y~rc~ım yapılmış \'e 87 çocu~~ el.bi t>, rlnk; kömür ma<lent iı;~lakind/;~ı [:•j 
nl•rn·~ aylı r'" göndermiııtir. Amnikc\ lst:ınlıul. ı:~ (Telefonla) - A<lliye Binkan antantı konseyi, Eelgr.ndda l<'planacaktır; tarihi de ka a) akkahı, çamaşır. ka~ket verılmış ve oln i ştür. ·3 
r rnı ymı dol r veriyo A . vekflleti. harı> hulindl' dü:'man ~emile- tarlaştırılmıştır. kurumun rocıık bahçı>~iıırlcki y(izrıı l A k 
ı::n~1•1~ah;n ton buirday ve;.'.niş;İ•:nıs: riyle ticarot esyasının ne ~uretle ll'Ü- Sarilıçe bu t1ehr:'n t'dı Peogl'addır.. Sava nehri üstünde yiiz on bit• havtı mda yazın ö~ı·etmenin Pli :ıltın- n ara karlar altınd4 
Yıu·dıını.;' m:mleketlerinden ıı:iden sndere edileceği hakkında bir kanun bin nüfuslu ve Yugoslavyanm payil..'\htı olan bu l}ehl'in ilk kaleleri mi- ela~ lO..ı?5 yiizme öğrE'ıPniş ve 287 ÇO-ı lstaııhul, 13 (Telefonla) _ Anka .. 
aulasılm 1~n)d·lı eöht'mmiyetli oldui?u lattan iiç asır önce Kilter taraf.ndan kurulmuttur. Şehrin ilk ir.mi Sin- cn~a kıtap \'(J mektep JP,V~~7.ımı temin ra, karlarla kaplanmış bir haldedir. 
~u ,. c ır. vle görünüyor k; layihası hazırlamıştır. gidondu, mW ttlln ıonra bura .. ı, Rornn\ılar bir aralık Türk Atilliı kuv- edılmekle beraber ayrıca ılk okul kl- Kurtlar kenar mahallelere k:.ıdar indi 
h· ) ) & knrşı, kapitalist d 1 tl • ** vetleri, Bizanslılar, Bulga,.lar ve hetta Sarlme.nın Frankları, Macarler tap ve le\·azımı tedrisi olarak Aynş, !er. • 
~~k«.~hlisat:o»> ınuharebe=~ beaclr:n tarafından ;mptedilmiş, e1den ele ~eçınis. hu kale duvarları önünde Pnzar, ( ıhtık, Polatlı, Bala. :Nallıhan, 
~:r .. rrzercdir. Lltv'ıı,,f zamanında~~ Varsovada asırlar<:a mühim muharebeler olmu~tur. Osmanlı Türklerinin Balki'ln - Beyhan köy oknllarınr \erilmek iizere R 
mi\; 

8
e cnlışarak tellrı"n ed·J.·n iti • ., tara yerleııtikleri t•ralarda buralara (Cihııd diyarı) denilirdi. Avustur· çocukların okumaları lemın edilmiş, USyanın işgalı• 

vik 1? nsız.ın aarısılmı"'tı.-. Ve Bolşe _ 300 bin kişi açıktadır ya ve Macarlarla mücadelelcı de Belırra~ bir kaı,. defa muhaaara vP. 12 cocukhı aileye rwk ve ~akacak \'e- · 
"" ;ı ... us~ 

1
mn müt,,,caviz. Nazi Alman- fethedilmiş 1821 -1688 yıllarmda Ti\rklerin elinde kalmı,tır. Sonra rilmistir. Kurumun sıcak banyosun<la Polonyada lneşr dı ., ·ı ı 

,.;n b• ("İı e c V("rmesi, her taraft d• Par .. ., 13 (R"dyo) - Varıovad.'l bir kaç defa Avusturyalılara geçmiş, gene ietirdat edilmis Vf" Sırplarn 27870 çocuk ve a•ı ne~i banyo almışlnr- u egı . 
l-ıu •r • ey,.ce.ı uvnndırrnıstır Rus~~ iiçyü:ı. bin hiti açık~a ve soğuğa ma- imtiyaz verildikten sonra da BrJgı·ad kaleı.i Osmanlı devleti elinde kal- <hı·. nu suı dle kuı uııı. 939 ~ılımla yal- ~n~is, 1.3 (A.A.) - Halen Sovyet.. 

i 
va~ıv,.u ... n t"~ilt .. r • · · ruzdur. Bunun için Amerika kızıl ha- mı:;. fakat 1s-,s de 'Berlin muaheccsi ile Sırbistan istiklal:ni ilan et- nı7. Aııkarada muhtel!f yardım y<'ı.ııtı- lerm ışgalı altındaki Polonva arazisin-

etm~k İııtivor. v yı meııu] ad. - k "'>•>40 d 1 
• 1 k 1 • Vt1.vı k k e Alrnı..nv11. da Ruı- çı V:u~ovaya bir heyet göndermift'r. miıtir. gı çocu Myıq; ~)'.)- a baliğ olmu~. ~~ ~~~ı·o . uyu arı bulunan Malopolska 

kT · 1" •rtm,,kt -lır f".,.i);7 h Buırün Berline varan mezkur heyet 1914 cihan harbi, 29 temmu:zda Bf'lgradın Avusturyalılar tarafın- tur. Dundan Kecıorcn ana kucağında- ısınındc>kı Fransız petrol şirketi ile 
•nın, bunu b:t~:2; h· ld F' 1~sv~- . 

1 1 k ·· d'·k 1 0 1 ·ı · · · d A t Al kı yavrularla KrPşte bakılmakta olan Sovyetlcr biı lig~ i hükumeti arasında vaya r1 ... e '" and•- •ıyaact e meıaul o mama ve gor u dan topa tutulmıuiyle baş aı .. yı ı •ıncı tefl:'\ n e vus urya ve - ki h } 
hu ,ı,.f "rd •rrı ""'kt,.,unda ven:dt-n v .. 1el'İ hakkında Amerika matbuatın" man kuvvetlrri Belgrada g'rrliler, faknt biraz ıonra Sırplar tekrar seh- çrıC'u ar · ariç bultnmıaktadır. tkn ıaddüs eden ihtilaf hakkında rnab-
d h ho. l..Hvi:l( Sft'"nhatl• "d haberler göndermemek fartiyle Var- ri aldılar. 1915 <"yliild.·· ise Alman, Anuturya orduları ikinci b;r taar- eme lıugün kararını vermiştir. Bu 

h
e ıılıııur.n!lı. J..,.,.;ı; ... •• vaı - b b k 1 1 1 h b. k d o 1 d B { k h ·ıı kıırar mucibince So,·.vet devletı· hesa-"tl""ri-.in ' •.• kb :1;1 - "'US nnınıııııe - ~ovaya aitmek üzere ser eat ıra l - ruzla Relgl'adı zaptettiler ve A mnn ar ar ın ıonuna a ar ı;;.e grn • a tı sa . b 

d" iv: bir 
1

:•<1; a .. :n~:s.-f lu•kkın m>;tır. da kaldılar .. 1969 dan ı.onra şehir çok ilerlemi• ve Avrupai bir çehre l er l ında F7r~nsı~ bankalarına yatırılan pa-
n.'n ı:- f! am•t ~ .. ~:ı,.ı: ... f.,"':1t.. --------------- takınmııtır. Cihan harbinden sonra Sırpların, Hı:!"Vatlar ve Slovenforle G' • ra an ' ' mılyon frangı tecavüz etmi-. ..n"" "'t' h u· h lk 1 re- 1 . k l . . d B 1 .\ıg-ıı .. 13 (_Rıa1yo) - BnH_ık s~hil- yecck bir mel>lağ haczedilerek ga'-·ri 
~·n.1 Finlt;n..ı:,. vı- v .... ; ; d,. •

1 
.. tv8 • manda Moııkovadan geri çekmeleri birleşerek bugünkü Yugoslavya dev rt ni urma arı nd ce~m e e - lcrındekı dcnız donmuştur. Rıga l ıma. nw~ru addedilen Polonvnnın S . : + 

""' 1,. • .,,m nı .. " .... .,ı'n her lıalde bı'r teıadu''f e• ... rı· s~yıla • ,,.,.ad daha '.•ükselmi" nüzel, mühim bir "ehir olmu,.tur. Şehir<!e ,·,·nı'· n ı.. •• tan b şa b;r h k··tı · h ı· · • O\:) e._ l.J • ,.!"V• ... ~,. .. A}..ı,1,1,.., •• •• •• • oç "' .,. .,. <> y .,. 11 
"I ... ' ' ' vlli' ·u esı n lll~ 'er tarafından işgal° hadi ·e~· b'f .~ u· r d 1 • 1 "'"""unuvor rnaz. versite, harbiye, ihtiyat, ali mddeplt>rİ. tice.ret akademisi, tıı•ı- k ac. li ,,.nlmı·., 1°1· ~1ru"n• k·ıla•t ın •em· · · · ' ::; !'\ı 1 ınce ,.. ev etın d f' · "'"' ' · ı. .,. ' ' L ını ırı ·:n aı- 1-:örpn Fr:ıı1:'1Z <-ı·ı·k ti · ta 

e ae ırlerini nynı· 7 a. A Ş ESMER se, umumi kütüphane, müze, millı tiy3tro ve nebatat bahçesi vardır. L "1 ı lJ 11 k e erme z-. . u .. nnm vapur.a:· <:! ~ ennıe Ledır. minat olarak verileeektir. 
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Edib, Muharrir, Şair . Bugünkü program 
MÜBADELESJ F I ~ .. Al J. 12 30 Proııram ,.e memleket ~aat a-

İstanbulda yeni çıkan (İstiklal) ga- ransız tayyare erı, uç man la yya- 12 3;; ij~~s YC ıreteoroloj, haber· 

.. 
739 yılda Erzincanda 

16 zelzele oldu zet€'inde, gene bir ~air, ortaya bir • • d •• •• v ff k }d ] !eri. 
tasfi\·e meselesi çıkardı. reSJOl UŞUrmege ffiUVa a 0 U ar 12 50 Türk müz.ği: Seçilmiş >az c· n 

Bazı şa:r ,.e ed'plerimizin edebiyat serleri. şarkılar Ye türküler raci 

IF eci olan cihet, o zelzelelerde~ 
lOObine yakın insanın ölmesidir, 

, t k d l t r· . Paris, 13 (Radyo) - Fransız tay- tayyaresinin hücumuna uitramıştır. Çalanlar: Fahı-re F'ers,an. ne- r·y 
\'C AAn a a rosunr an as JYesı mese- .1 • h h b" d · b' · · ~esini, · yarccı erı, ava ar ın e yenı ır za- Uzun bır harpten sonra 3 Alman tay- fik Fer,;an, Resat Erer, Şerif i 

Bu ·l!'enç yazıcıya göre listesini ne<- fer kazanmışlardır. .. ya~esi düşürül~ü~. Fran'1z_ tuyyare.. İçli. lus 
rettii!i bazı şair ve ediplerimizin artık . Ceph~den !telmekte olan dort rJ'.':ı~- l~rı ~n ufak !Jır h~sara ugramadım Okuya'llar: .Müze;·yen Scnar, 
mod:lları geçmiştir. Bunlar bundan sız tay,aı·Esı, 12 Alman l\lesr ımıt uslerıne donmuşlerdır. S~di Ho ses, Ie!Lk Tokgöz. 

Ankara Halkevinde, kıymetl\ ilim bir yerde vuku bulan zelzele hakkın sonra ya'J ve şiir yazmamalı, pılı pır- 0
- 13 30 Müzik: Küctik orkestra (Şef: 

adamlarımudan jeolog Şevket Ah •

1

. da etraflıca izahat ver.,bilmek anca!< tı,vı toplamalı, ve •an'ııt meydanını Al b kl d • " • Tecip Aşkın) 
m:-~ ~iraod ta;afından. zelzeleler ve z~lzele olan yer_cl':, husule gele:ı ta~- ı>:eıı~lere ve yen.Here terkctmclid'r- m Q n va n l n e e ıg\J l 18 00 Program ve memleket saat ıı-
Dıkılı :zelzelesı adlı bır konferans rıbat ve tahavvülatı görmekle kabı! !er. Yarı. 
verilm~tir. Konferans, mevzuunun dir. B•ı teklif İ•taııbul gazetelerinde gü- 18 05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 
bil aaaa ~ktüel olmaaı itibariyle, seç- Bununla beraber Erzincan tehr' ya nün dedi-kodu mevzuu oldıı, ıı!ayla R F h b k l8 30 Çocuk saati. 
kin bir cl·nleyici kalabalığı takip et- bancı alimlerin yazılarına göre 1045 karı-ık da ol$a alakadarlar ara~ında US• in ar inin müm Ün ol- 18 55 Serbest saat 
n.iıtir. tarihinden 1784 tar.hine kadar 16 epeyce heyecan ııyandırılı. l!l 10 Memlekı't saat ayarı, ajans 

Konf.>ranscı, zelzeleh•rin teş~kkül zelzele görmüıtür. Bunları birer bi- Tasfir0 ye t:•lıi tııtulmr~ı ist0 nen d '"' k d b k b •t •d• ve meteoroloji haberleri 
!eri~:, sebeplerini, husule gelen dal- rer sayarak kıymetli vak'tlerinizi it· bazı muharrirler. ,air!rr, Pdipler ga- ugu a ar ça U ı mesı ır 19 30 Türk müziği 
galarını ııı<'Yir tarzlarını ve zelzele gal etmek iıtem·yorum. Fakı\! bsıı 7-'?te •ütunlarırıda ke!ldi!erini müılnfna A . . . Çalanlar: Fahiı·e Fersan, Re- Le ' 
nev·ıerir.i etraflıca izah ettikten ve zelzE"leler olmuştur ki, maalesef Nk erler bi• t117da vazılar yazm~k 1 a, p-enç . msterdam, 13 (Radyo) - Alın~n-ıvardır. Bu tahmınler, Hıtlerın açık- sat Erer, Refik Fersan, Şerif ıl 
tarihi devı'rlerde Nemrut dağının mühim inaan zayiat na a-b~b;yet ver •~kl'f ><ıhil.ıi ile. ictihza eylc'l'cktedir · vadan buraya gelen ha~rl.e~e l!'vre ~an açı_ga sulh tavassutunda bulunaca- İcli. re 
1441 deki indifaı ile memleketimiz - miştir. Bunlar da •ıınhırdır: 'er. lmanl~r, Fın • R~s _hn_rb;~ın bıran gı şayıalarına dayanmaktadır. 20 15 Konuşma (Türk tarihindeıı ıa 
de de volkanik zelzelelerin vukubul- 1168 aenesir.del..i bir zelzole ile Görüliivor ki bu m<>sele etrafındaki evvel nıhayetlı:nmesını ~~nıdı her za. Hitler, Rus askeri ittifakının pa~lı sahifeler) l 
duğunıı ve Çankırı civarında eaki - bin, 1268 ııenesindeki bir zelzele :ıe derli-kodı.;lar epevce ilerlivlcck ve mü. maAnldan fazlaFıst1emekbt~dttiı_r. d 

1 
tl bir silah olacağını Fin harbinde gör- 20 30 Türk müziği: Halk türküleri 

d b 
. k ı. d 1 .• b' b. . 1 1 . 1 " 1 "l 1 . kt' • manya, ın ere u n eve er- .. .. . . (İnebolulu sarı Recep.) etı er· sı aı.:: uyu ao ve mevzu ır :n, 1287 ~".ne•ındeki bir. ze zı;.e ı~• na '~.ŞH ar .u e\' e_ne~e .. ır. . . ce yapılan yardımı, harbi batıya va- muştur. Fakat ablukanın gıtt;kçe ar. 20 45 te•lı- •o.lıaama malik olan zelzelelerin b<nlerce kııı, 1457 ... nesındekı hır Boyle b:r halın onune "'l'Çmek '"l'' vacak mahiyet! ""' ekt b · d tan şiddet karşısında güven noktası Türk mOziği: Fasıl heyeti 

burl\Sınm yapısına i•tirak eden 1'ips •el e• ·ı 32 ~ · 1482 .. eahd•k' ~iz b'r •are buldıık O da ka~·o t-ar'c" · e "vrm e, unun a (Karışık program). • ... z ·'" ı ,. . ı ": • ı.n . ' . · '. . · . . - · . · Sovyet ekonomik yardımım gü•leştir. yalnız Sovyet ekonomik ~ardı mıdır. 21 15 " 
formaayonunun yeraltı kısımlarında hır zelzele ıle 3 b•n, 1,54 sene'lınde- edılmek ıslenen edıplerın. şaırle~ın. mu . . . . . ' . ' . • milzik: Piyanolu Kuartet N°· 
vukubulan çöküntülerin mahsulü bu ki bir zelzf'lc ile 15 bin. 1784 senesin harrirlerin İzm'r ukaliilariyle mülıa- mesı ıhtımalınden endışe duymakta. H&lbukı Sovyet - Alman tıcarı mil- 1, sol minör. 
lunduklarını anlatmıt ve mevzuu Di deki bir zelzele ile 5 b•rı. dele~i! lzmirde fazla ye eski şair, ed:p. dır. zakerelerinin pek ağır yürümesi de Al Çalanlar: Cemal Reşid, En • 
kili zelzeleıine geçirerE"k, bunun da Fakat bı..,Jardan miiteeuir olma- muhgrrir ol~aydı aynen mfii ad"IPyi Bir gazete, Stokholm muhabirinin msnları korkutmaktadır. Ruslar, Al- ver Kakıcı. 
oldukca yakın bir mazide teıekkül mak g .. r .. ktir. Asıl teE"HÜre şayan kabul ederdik, ne yapa]ım ki, yok!.. şu haberini neşrediyor: manyad nn simer lifer r alzemesi ~t! 21 4o )1üzik: Cazband (Pi.) 
dmiş bil' çök1'n Ü. hendeğinde husu- nokta, h"nl.,rce yurtta•lanmızın bi~- Gerçi lstal?_b.ulda da .u~nla ekı<:k. değ-il- cMasul Danimarka, İsveç ve hatta teknik mü~hassısı istemekte ısr~r 22 15 Memltket ~nt ayarı, a.fanS 
le gelen derinlikleıı·n harekE"t haline l .. rden ayrılmasıdır. Maddi bakım - se d:_ Ba?ıalı cadde"ının dahı. nıc~ hın Fin mahfillerınde, yeni bir sulh teşeb gösteriyor, Almaıı a ise bunlara pek haberleri, ziraat, esham - tab 
inkıli.bından mütevellid tektonik zel dan vuku bulan zararların, cumhuri- ukalııyı ıstıap edecek kadar genış ol- büsünün tam zamanı olduii'tı kanaati fazla ruuht:ıç old'.l&Jndan vererr.iyor. viliit, k&mbiyo - nukut borsa-
zeleclen old..ığunu aöylemiftir. Kon - yet hükumetimizin ve orıunla birl;k. duğunu biliyoruz. İstanbullu arkada}- =9 sı (Lat.) T 

ferıı.nacı, dem',tir ld: le tek bir kalp gibi çarpan büyük !ara sorarız: . l •ı • l 22 ~o Ajans spor •erv!•i 
•- Bunları Neojen devrinde de- Türk milletinin, h;n:l"leti ile en k,.a Edebi taka• kabul ederler•e bu pı- t • 22 40 Milzik: Cazbıınd (Pi.) 

niz •eviyesinde olan göller veya iç ı.·r z manda telafi edileceiine ve yasa da;l_ı';nda hemen işe_ıı;!rişel'm! ngı lZ ay yare erı 23 25 23 30 Yarınki program ve 11 
d.,ni7l .. r tarafından kaplanmııtı. Yu. hıu-ap olan yerler<!., mamureler do- Babıalının de havası d :şır, oradan kapanış. a 
naniıtandan Datı Anadolu sahiller.'- ğacağına tiiohe yoktur. ıskartaya çıkarılanlar da izmire ge- ıi 
re ka~ar uzanmakta olan bir kara Şurasını da unutmamak lazımdır !erek Akdeniz rilzgarlarına karşı ci-
parcaaı bu i'·i yarım adayı biribirine ki zelzeleler eaaaen dünyanın en ırü- ğerlerini şişirirler. 
baflıyord•ı Pliyo•enin sonlarında vu zel yerlerind,. olmaktadırlar. Bunll'.r Böyle bir hadise, cidden antika bir 
kııLulan tektonik hareketler netice- t .. ktonik hareketlerin devamıdır. Bu ş~y olur ve muhakkak ki 1940 yılının 

En muazzam uçuşları yaparak, 
Fransız 

donanması 

i 
~ 
b 

ainc!e bu l<ıta çöktü. ve eaki Eıre kıta- hareketler o.masaydı, dür"""'" bu da en bilyük edebt hareketini teşkil e- A st k d ırr •t . l d. 
sının y~ri.-ıJe q"rçok adaları ihtiva et- ııüzel yerlPri, heybetli ,el:illeri, ve d,r. Çocuk bayramlarında, mektep VU uryaya a ar ,z; ı mzş er zr - Başlnrafı 1 ind .•ahifede - ta 
m~ı. e l:ulunl\n bu .. ünkü cEge deni - d~~işik iklimleri meyd· na aelmez. yavrularını alıp valilik, kum:ınd~r'.ık Lo d 13 (R ) _ ! ·a h _ tı ğı gibi, 239 vapuru kontr ,ı ettiğin! 1'. 

1 

zi• t~ ekkiH etti. Ege bölgesindeki di ~ makamlarına, j!'a7.Rte ha• muhıırrırlık. . n ra, .. aı.ı, 0 
. ngı z a r. 120 F · + , f • 

go··ııer vukub•ılan yu··kaelmeler neti. . l'rine "'et'ren hl -ten.·ı miYiz? O hal va fıloları, dun gece harbın en mu:ız- Heligoland koyunda devriye uçu - O ransız tıcarc 'apuruna re a 

G 
•• • 47 J "' · z ,,ı - - zam k "f •u·l · ı d F. kat ederek seyri•eferlefrıi te:nin eyi& F 

cesinde ortadan kalktı. Bunların i. orıng yasznua de bu işi de pek ;ıa becerebileceğimiz- I I eşıl u, ~ arbı!mAylapmış atir ır .. dl· şu yapan tayyareler, Almanlar bura- di<•ini söyle'llişt'r . 
· d ki ··1 t kt b 1 • d ·· h t · r 0 ar, ya nız gar mam·a zerııı e 1 d h 1 k t 1 1 "' · h «ın e te•e :u e me e u unan Berlin. 13 (A.A.) _ Mare~al G!I- en ŞUJ? c e mıye ım.. uçmakla kalmamışlar, şimali garbi Al- ar an ava anaca· ayyare ere ma- Kaıxmki demiş.ir ki: k 

Neo: .. n tabakaları ve altındaki daha ringin 47 yasına girmesi münasebc- • Gerçı ben ele, .a~aların?~ bllu1'.d~- manvası ile Bohemya ve Avusturva yin dökmelerine meydan bırakmamak - Donanmar.ı•zc! ın tek yemi ka1· b 
.,.ı i l<'§ekküller yavaı yava• yiikoe- tıyle Hi'ler dün k< ndisini ziy~ı·et ve ır;:~.genç ;ıesle ılt.hdakİ tıçınb 

1 
zmg~drın içerlerine kadar girmişlerdir. Bu uç~ş- tadırlar. İngiliz t.~yyareleri bura;~ gL behr.etl~n, Almanyayı denizlerden u· 

ı~rek bugünkü seviyelerini aldı. Bun- kbr:k ctrahtir. u .". a sım ı arahs:n a. 8 an . u a 1 e= !arda faydalı malumat elde edilmiş ve dip gelme için 1700 millik bir m~•afe '.'ak!a tır~ağa ve onu, mlittefikimiı 
1 u-ın ararındaki bazı kütleler ye · ceırım a

1
m 

1 
•d h.rş;~ke dpeşınten razı düşmanın kuvvei r.ıaneviyesi kırılmış- katetmektedir. ~ngıltere ıle beraber mah•ur bırakm~-

n"t ,eriller halinde veya bE"yzi tekil- p• h "'d" J • yım, on ara a a ya ın an anışmış, ga muvdfak olduk. Bugiln. muhteh! b 
!erde Üu kütlel.rden ayrılarak çök· ıyasa a JSe erı edebi. mil~_afahaları~dan. san'ata .v~r, =OO- limanlarda bulunan dört yüz A!maP 
tü veyr y''.kaelmelerde çok geri ka- B f ı· ' h.f :1 mck ıstedıklerl yom kıymet, yem ıs- rens Krı·stof Almanya ticaret gemi~i bir tnrafo •ıkamamal<· 

b k "k L · d ki ' • - aıtara ı ıncı "" 1 e .,__ t"k t öl•ü' d d · t"f d t ' !arak ugün ü ço üntil ... n e erım . ı ane ve ıer en e ı• ı a e e - • tadır. Bunlardan on sekiz vapur, te:· 
ve çiiı<i.!n•ü kazanlarını meydana sayede pıyasa, tazyıktan kurtulmu~- miş olurum Kar k~rdır Adam olıııak r 1 k . . il tt b t t f n· 
ı?<'tirdi. Burlar n içi civudaki dağ - tur. . . . 1ein lshnb~la d~itil, Çl~e. H'.nde bile Ağır hastadır Macaristan J:::ı 0b~~~~1;~1~n m re e a ı ara 

1 

: 
la"dım gelmekte olan nehirlerin ge- lzmır man:faturacılannın teşkıl e- gidilir. Amma birkaç ııene ~onra f,_ D .b d b k tıs 
· · ·· ı J d ı ç··k·· ·· rlecekl~ri 300 bin lira •ermayeli ir- t•nbuJ•akı" patronlar ve memleket ef- Londra, 13 (Radyo) - Yunan kı:ı- 'T'. t 1°e~anmdamsız, udn an .atş a mak·· Y 
ur •,, n.uvyon ara o u. o untn k r . . t d"k . . ~ " . l K . t f h t 1 ı icarel müzakereleri em ,..e or u unu a ana\ a ana n 
hendeklerinh (ç ve kenarlanndnkl T~ ın etsVaskn1ı1zat;nnan:ıe • .

1
as. ıt. ıçm k~_rı umumi\"'Si hepimiz' toıı rt'kıiıı mmtta.mkcası .P 11'enıı kıt·ısdo un ı.s a ı.. !etmiştir. Tersanelerimizde halen ı26 

fayla llll kavnar sular çıktı. Bu ~u ıcar(' e e ın~ gonner: mı• ır. 1'Kat etmc?·e kalkar,a, o !dkdirrle Hin_ gı gı 1 çe agır aşma a ır. 13 ·d te 13 ("' A) 11 . gemi inşa ecn ekted" 
ret} • Ege g"laeaı·nı·n buaünku·· 1·v1

• • Rirket, sta J•ü tasdik edilince faa- d" d•"'l Ü kil l . 1 1 ._ 1 Atina, 13 (A.A.) - Pre:rn Kılsto- ı;; apeş • · · :-- • a~arı~- Al 1 ı m "k ır~ 1 · .. • ' 
1
. t k 

1 
. 1 d ın · ~·. s rann JO unu < a ,,ıı a. f hl. · t· bil ·ık d" 1 tanla Almanya ara.ında ıktısatlı u- mnn arın mı na,ıs ı 

ı sars,1 model· te•ekkHt e .... i tj t' e S!ac::eC'P , c ı~ 1ya~n ar an ma- h·ı· .. · . te 1 b d nn sı ıı vazıye ı yı en ışe er .. t k b" , 
c"ç ı 1 • · • • nüotura ve t haf')e e~ya.ı g tirle- ı ır mı:,ız, ış :ısıl mese e ura adır. vermekte devam etmektedir Çünkü za~erelere dun akşam .tekrar ba~l.an- arı ıze zarar 'eremez.> 
Fakat "'h~di•.-ler oldukça yakır b·r cektir. Şirket faali.vete "e· ;ııce İz. ** birka• giludenl.ıeri prcrsin v. ükse!{ o - dıgı ve bu .muzak.erelerın memn_t_ıı_ıı~.·e- - 11-----
tari :lt.?, y~n Pliyosenin sonlarında , ~ .... "' t b k ld d tt ö- LJ 
vukua g.JdikJcri için bunları henÜ• ir \ÜCCar]arı, htanbuJdan manif.ıtU -=*-- )an har~ret derece i dilşmemektP Ve e ~ayan, ı: Şe l e eVa)ll e Jgl l.(· J ıa;.,ta munlltm ve aile-
kat'İ ve nihai iatikrarını alamadı. ra !"elirtmekten müstağni kalacak - E • AJ has,a, hıçbir şey yeme!: •,temeınekte· renılmek.edır. [ • • • 
Hntta zeb:el ler bu r,en4 arazinin he_ inrdır. sır man dir. TıTifnoda Alman erı lÇln 
nilz taınomım y~rlctmediğine b'r a- İ!lracat bir!'!.l:;ri: A k d k / h [ ~ :zmir öğretmeni~· yardım sandı~ı 
Jam<>ttir. Ru ıebepten burada zaman T'cP.ert VekAleti, ihrncat birlikle vapUTU D ara a JŞ a eg tar ıgı başkantıll:ı, sandık ı>zasına bir hiznıel 
zaman :>el~elelerl kartıla,nak tehli- ri .ıe ·akından 1kadnr olmaktadır. ve kolavlık olrıo~l· !.!zere muallim ve al• 
k"'sı 7ardır. Bunu da jeolojik bakım- :-fıntnka ticaret mürlilrlU!(Unde mu - SP ı Vilno, 13 (A.A.) - Pos ismini taşı- lelerinln "ıhhi muavenclerinde ucuı-
den tabii görmek Ve ona göre tedbir vakltaten tııyzif edilen Var•ova ti. l ·r b ~ it J or arı yan gizli bir Polonya talebe tt.•ekkü- lıık ve k:ılayl:ı g'>rmeleri iç'n teşelY 
ali .. k lazımdır. earct ata em iz Bav Balın Erk er, Ti- ngı lZ ayragı a ınua lGnün merkezinde yapılan araştırma hü, erde bulunmuş ve bunu temin et' 

Bunu müt~al<ip B. Şevket Ahmed caret Vek,1lotince lzmirde yeni teşkil /ngiliersye vardı Ankara, 13 (Hıısu,i) - Ankarariıı !ar netiC!'sinde bu cemiyetin Alman mi~tfr. Kendileriyle bir anlaşma yapı· 
zE"lzelelerin tahribat ve teıiratına geç ecrlPn teşkilııtlıınılırma b11ş knntro· · l-ış sporlarından kayak ve paten pek makamlarına karşı isyanlhr J,azırla · lan münevv~rleriıııizin l>!mleri, meJc· 
mit v,. göaterdiği resimlerle aağlam 'lirlüğün" tayin oıunmu•tıır. Ru ut, Londra, 13 (Radyo) - Alnnnbr. büyük rağbet görüyor. 19 mavıs ı;ta- mak gayesiyle tesis edildiği anlaşılmış tepler m''dürü ve bnş muallirnliklerı• 
arazi üz.,rindeki binaların sersıntı _ lzmlrde kur.ılmu~ ve kurulacak btl · dan e•ir alınan beş bin tonluk Düse!- dındn, M,aratam k~ılesi .. arka•ındal i buz tır. . ne bildirilmiş. muallimlerin bu kola)"' 
!ara ı.a•ılacak bir lıbette ınvkave. tun biıliklerl kontrol edecek. muamt dorf vapuru bugün Polos ismi altınd paten sanası, bugun yuzlerce gznç An- Cem.yet merkezı Varşovada olan ve lıklardan istifade etmeleri avsıye edil• 

' . . . ' • , a karalı ile dolu idi. diğ·er Polonya şehirler!nd~ faal komi-
m 'ettikıcrıni ve ayni ıuretl" çüri:k 'Atın tpdviri ile meşıml olacakt;r. ve ıngıl.z bay.·ra.gım taşıyarak ver· Genç kayakçılar da bugü'.1 Dikmen leleri lıulunan geniş bir teşkilatın şu- mfştir. 
arazide köt~!i t• !ardan yanılmıı, Dünden itibaı·en vazifesine de başla- k 1 t •· mu aya ııe mış ır. sırtlarına ve Elma dağına çıkmışlar - be,:;i idi. 
huçla ö:ülmöı ve -'emirli betc.ndan mıştır. d . --** ır. 
kuş .. klarla tal·vıye edilmit binı>ların 7.eytinyajiı ihracatçıları: 
me~kur ıarsıntılardan müte .. uir ol - K•ırn me)-Ve \'P namuk "hracatcı. Taş ocag~ ında kaza y l 
rnadıki'lnnı gösterdiiiı' resimlerle te- lnr birl'klerf şeklinde ıeytinya,ğı ilı- . . . ·- . .. . u aos.a vya 
b , . , k Karşıyaka nahıyesının (':ıdı koyun- (ii, B [ l " l k 

ar;iz e'!ırmıştır. Bay Şev et Ahmed rnc:ıtc:lar 'rliğin'n rı~ fanlivete geç- G l k b ugün ze ze e '!e a et-
aözü z ızelelerirı covafik yayılışına mesi yakındır Birliğin statü•ü t. s _ de mllteahhid n. Yahya f;ranitin taş ene urmay aşkanı • 
intikal otl'n ek projeksiyonla mem- dik rd'lerek Ticaret Vekaletinden ocağında biı· kaz:ı olmuştu.-. Amele denişti zec!.::lerine yardım icin 
e!ketim'.:in Jünya aeiamik mıntaka- gelm!ırtir. Hüseyin o~lu lbrahi:n, taş ocağı k • 6 

Lord Lo·d B. Faruk .';ünter 
Şehrimi~dP bulunan T"caret Vekı 

!~ti FtRndardiza•yon , mum mlldfir~ 
Bay F,wuk SUnter. dün de ihraca 
kontrolörlük dşiresind~ tetkikleri• 
ne devam etmiştir. 

ooooc 
!arından biıı'aine dahil olduğunu gös Yarın ticaret ve ıannri odası snlo- merin.n ansızın çökmesiyle toprak al Belgrad, 13 (A.A.) - General Pe- bir söylev verecek 
termit ve Erzincan zelzeleaine ge - nunda toplanacak olan zeytinraitı ih- tında kalını ve arkad~la~ı tarafın- t~r Ko~po. e~kanıharbiye reisliğine ta. Londra, lJ (Radyo) - Tanınmış Ye--ıi Nesriyat 
çerek şun1arı söylemittir: raeatcılan. staWye giire birliğin idnre dan kurtarılmış•a da sa<, ayag"ı yara- yııı edılmıştır; General Belg~ad müs- !ngili~ şahsiyetlerinden Lord Loid , ;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;:;;;~;;;;;;~--

c-Erzincı.n zelzelesinin trkloı;ıik heyetin• •e~ecek muhtel"f me•ele · . " tahk.em mevkı kumandam ıdı. Bu k-ı- Tilrkiyeye yardım edilmesi hakkın. ~/f • ı- • 
zelzelelerd<on olmaaı muhtemeldir. !er uzerincle mUz~kPTede bulunacak lanmıştır. l ralı amele, memleket .nandanlığa eski nazırlardan Nedic ta. daki lı!tabesini yann akşam verecek- lll U kıye 
Maruzatımdan anlatılacağı üzere i:ırdır. hastahanesi'le kaldırılmıştır. yin edilmiştir. +· 

ammmııl!llıa•-•••••İll••=-Iİıl••••••••••ııııııİı•iıi:rİı ... •••••llt'!'Ji;m-•••• Her ay muntazaman neşredilmeJ<tl 

l liba~en E~t~rln y~rini. sen .iş!!'aı. c 1 e-ı nın Fransızların ~!ine geçmiş olabile- ramıyor, mütemadiyen cllcriııi uğ·ış- olan siyr. İ _ili._nler (Mu klyc) mecın~' 
r0kı;ı?. ~ hızm~tçı elbıselcrını hır da- ceği mütaleasi~·!e bütün şifreleri ve I- turup duruyordı.. asınm 10_5 ıncı ~ayısı .d~ çı~mıştıı'. i• 
~~ p-ıymıyer;:e~sın 1.. Be~ muhabb~t veı şaretkri adre•leri değiştirmeğe ınec- Meçhul şahıs, Margariti ayni esr~- Profe~or Emın Er•rırg;lın 'Tan~ .• 
ıtımadıma l' _yık blr ka ınsın, s~nı wlı- bur kaldı, günlerce kafa patlatmak rengiz barın içinde tanımıftı. ŞimJi de mata daır meseleler• başlıl>lı yaıısı~ 
rlk ederi~. suretiyle ) eni esaslar kurdu, keyfiye- ayni barda ve ayni locada oturuyordu. le baş!ıyan bu nuüslıada, Hnsan _şok 

Margarıtl adım adım takip eden ti de merbut olduğu merkeze bildir- Fakat bu sefer eskisi p;ibi tabancaaım Adalın «Bilrokratik mtıhafazakarlat7 • 
memurlar, dilber kadının her hareke. di. teşhir etmemişti. Koltukta, milsterih Tiyazi Ilerkesin cPropaga!1da>, pr<>' 
tini Fon Bmilhe telefonla b!ldirnıL; - Margarit, o giln zeka ve dirayeti sR. oturuyordu. Ve 11-•ardahalın neşeli ha- fe•ör Muhlis Etenin <İç piyasa ,·e ıı~· 

- 32 - m!şlerdi. F•asen meçhul şalı ısı gör- !erdi, peneererlen dinleyen şahıs da, E~ yesind ikinci şube namı hesabına bü- reketlerini seyrediyor, onu dinliyor. ramızın istikrazı>, Hasan Refik ErW 
::-.Hiç!. O adam bana yardım ede- mek _te~~bbü~!lnde b•ılıınmuş o!sa idi, terle Margar~t arasınd.n c~r yan e~e!ı yük bir is başarmıştı. du. f;un cRo~uı~yada m:ı~ri~ ı:ıe:z:ıııtı 7~ 

cegını vadr.tti. Babası burada şube a- kendısinı mııay,·en ra.•de -<\ yerınJc uu mübahasr.yı l' ıldırım suratıyle kend;sı- M h ' . . . . . Samet Ayaoglunun cBır ış ıhtılafıııı 
çacakmış, beni de yanına katip olarak Jamıyar:ıktı. Çünk'ı \Jadr3h1,\ iklnci ne a_ynen nakletmişti. .. eç .uı ~ahıs ve ıkıncı şube ~e.ısı 0 - Evet mö"yö, sans bizimle bera. halli>, Fethi C'•likbasın <İngiliz . Fr•~ 
alacak. şubeyi telefonla haberdar etmiş, vazi- .. Ilın~enaleyh Fon. Eml~h Marga;iti gun müdhış heyecan an~arı geç ırıyor- berdir. Dü~mnnı ba1;n ve mnddtıden sız para anlaşmasn b şlıklı yazıl~rı 

_Bu i,,t sıı~ama baii'ladın mı?. yeti blldirmisti. ıı;orunce, kadının k barlı gına, vazıfe- !ardı. Madrahalın kırdıgı putu, nasıl vurmaklığın kolay uır iş olmadığını vardır. . 
_ Avans para verdiğine göre, me- EsasPn, meçhul sahsı gürmeğe de şlnaslığına :-'~ ~ürü~tlü~ilne ima~ gdi- tami_r edeceklerini, muk~bil ne gibi biliyorum. Herif'. h~m sadık meırııı _ lct~mai ilimler sahı:•ında büyük bl~ 

sele yok.. hacet knlmamıştı. rerek ke~dı~ını maıyetıne almngn ka. tedbırler a!acaklarını, duşmı:.n teşkı- rundan mahrum ettım hem de mükA- boşluyu dolduran bu kı:mıetli mecıııO 
_ Otelden ayrıldıktan sonra da gö- Margarit, otele avdet edince, elbise rar vermıştı. Esaı<en ondan daha ma - l·~ının yenı planl~rını .. nasıl akamete fat diye 500 !"ı;trkı?ı kıvırdılJI. Am3n ayı bütün okuyucular m :a tavsiye il' 

rüştünüz f1" ·ı ?. deği•tirmeden doğru Fon Emlihin ya- ınmattar daha namuslu •e mutemed ugratncaklarını duşünup duruyor in- dostum bu hadıseyı unutmayın!. Ilu idi,;e.;;r.;;iz;;;·-----.... -------'"'ıl 
~ EV'fJt, tesadilfen yolda buluştuk. nına' ııitti. bir me~ur _hu.lunamıyacağına da ka- dı. Bu sırada telefon zili ~aldı. Tele- parayı aldığımı ha_ber Yeriyorum. Not /)(J l/ TO ·R 

K dl 
. ·ı,. ıl""'l . l . . d _ Fon Emlih Margariti ı.evin•le kar- naat getır~ıştı. .. . fon başında meçhul şahıs bulunuyor. alın !Utfe1'., yarın oburgllu başım belA- ">. • 

en sı ın: gez '" m ıç n ışım en çı 
1 

• • ' • • Margarıt, teşekkur ettıkten sonra, du.. ya gırnıesın 1.. ı 
karıldığinı söyledim. cMUtee<slr o.l· şıladı. Alman ruus teşnlatı reısı 9 Fon Emlihin gösterdiii'i aıındalyayn - Allo; Allol.. BEHÇET UZ 
mal• De(ti ve bana yüz frank verdı .. gilne kadar bu kadından şüpheleıılyoJ- oturdu, Ve Esterle cereyan eden mil- Bir ses geldi. Bu ses Madrahalın se- - O kadar korkma canım· sen 0 
Ayn.i 1am:ında vaidlerde bulundu. du.. bahasayı hiç bir cümle gizlemeden an- si olduğuna şüphe yoktu. Derhal paro- bahşişi kabul etmemiş ols yd;n fena 

- Pelı ala! .. Gilz J !.. Doğrusu, sa- Fakat onun vaktind~n evvel geldi- lattı. lalar teati edildi ve tanıştılar. yapmıı olı;caktın. Çünkü hetifin şilp. 
na gıpta ctt:m. ğini görünce onu bil~iln muhabbetiyt.e Margarit o d'lkikııdan itibaren Fon Madrahal, muvaffakıyetini tebfir heleri uyanacaktı. Yalnız her hangi 

Çocuk Hastalıkları 
Mü•ehassısı 

Yar' nrit E •erin evinden ııyrıhn- sardı. Emlihin hususi bilro katibi olmuş, bir etti. Ve (gece yarısından sonra bar - fana bir noktai nazardan kurtulmak 
en, doğru otele nvı:'et etti. Meçhul ıın· - Geldim mösyö, m!ls~de ed!n tlıı- oyuna kurhan g-iden Esterin yerini iş- dayım) -dedi- ve telefonu kapattı. içln, buna benzer milk.dfatlar ele ge - Hastalannı 11.30 dan bire kadar 
hısın hulu•!l1ak cilı.etine hiç gitmedi.. tumil deji'iştireyim de sonra zatıAHnt- g:ıl etmişti. Muayyen saatte Mardahalı meçhul rirdiğin ıaman derhal bize bildir, ki- '!eyler sok~ltındı. Ahenk matbaa; 
Çilnkü vaziyetin tehllkell olduğunu zi taciz ederim. Alman teşkil!ltı Nisi, bu hlldiseden şahısla karşı karşıya ıtörUyoruz. fidir .. 
kend!slne cdikAat> işaretiyle lhtar et- - H.ayır, hayır kızım; bujl'Ünden !- ıonrn ~şkilfıtın mahrem ınµıuıı.elltı J Mardahal aevlnçinden )'erinde d\l. - Devam edecek - lı .. -·.-.~.·-'·.·.h·"·' .·.~.·.r------·ı 



y ispanyada kış Defterdarlığından: 
f car Mu hamrnen B. 

No. Lira Kr. 
~~~-~--~-~no:=-~~~~ 

ita/ya iç·in ağrz ~ o:usu küfürler d 4 İkinci kordon Tuzhanc sokak 14 eski 20 taj No. lu dükkan 60 00 
Kasırgadan sürük!enen ört 6 Develi köyü mevkiinde 9190 metre bağ 50 00 

9 Kestane pazarı cami avlusunda 7 /54 numaralı mahzen 200 00 
VQgOn denize dıJşmii.şfÜT 10 Develi köyü mevkiinde 25 dönüm bağ 281 00 

I .,. f rt 11 Birinci Kordon Balıkhane altında 23/1 No. lu dükkan 300 00 
~avurmrı i-a bas '"adı 

~ . , M:ıclrid, 13 (Radyo) - İ<apanya -ı Madrid, 13 (A.A) -. "arw 1 ına-
nın her tarafında müthiş bir ı:;oğuk ?arı ve dolu ile birlikte bır soguk daL 12 Hasan Hoca mahallesi Yolbedestanında 35 taj No. lu 220 00 
lniküm sürmektcclir. Karlar. yarım ğDsı hutün lspanynyı kaplamıştır. Ha dükkan 

c· 
1
nrm, 13 <Radyo) - :\1 ko\·:ı' ~nkrı\ E'm tini kolnylnştırmağa çal~-

r r~( yo.sı.;, her r,-Un İtn'ya ale\ h·nc n n \) •lfr n başında ltrılyanın b:L 
r.yat ya v ş 

e~ Ki• Pmaga başlamıstır BugJn .ı d •·unıı He,.i snrer k, tehdirlkfir 
'f vef d 1 · · ı lu;u k~a .. VO'!U, tnlya kin nw•ız do - kP ,rı 'I r arfeylerniştir. 

ufur savurmuş, FinHind yanın l 
metre yükselmiş ve ş:ddetli blr kasır- vahmn fcnnhğı yüztinden bilha ·sa Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarları 6-1-940 tarihinden iti-
ga ba-;: gö term ı:ıtir. Rüzgfınn ürük- Valenciada mühim hasnrat husule haren 17 gün müddetle açık artırma usulü ile müzayedeye konulmuştur. 
11.!diği 4 vagon den'ze düşmüştür. gelm:~tir. İhaleleri 22-1-9 ıo tarihinde pazartesi günü saat on dörtte milli emlak mü-r, 

diirlilğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz-

e• Ti' lır e 0 de yedi buçuk depozito akçası yatırarak yevmi mezkfirda millt 
& ~ - emlak müdürlüğünde toplanacak sabş komisyonuna müracaatları ilan 

• 
§ 

olunur. 6 20 52 

c:ı. Dün Verc"u,PJa g tmiş ve orada veciz Ticaret müzakereleri, en çok on 
bir nufu 1

4

rad evlemi<;fir. gün zçinde b.tecek 
e· Lecr.ris, 13 (Radyo) - He: run hı rl ,·affuk olm tu. Fakat şimdi, hudud- Ankara, 13 (Radyo)_ Burada Lıı j İki do t ve müttefik devlet arası'1-
if ldl~~un,hrelfaknt' de P'Pnernl C'nmelf'n '. luE v erıdi topr· klanndadır. Bu lunnwkta ohın Elen ticaret heyeti ev da Ccrey:ın etmekte olan tic~ret mü -

;; a de bugi.ln \Tr. d 't ' ' k Ü "Tf n ıe &'en 11 ~r unn g. m. f r Fransız toprngına aynk basamı- ı·efine bu gece miikellef bir ziyafe~ zakere!erinın, en ço on g n z... 1 .-
eıı tnnıa ~rlnt'ferden Pean ıle Gcraııtı nı- . verilm'ştir. ı da b.teceği tahmin olunuyor. 

. . a ı eylemi~tir. vı c ır > • . 
ri •tt~~.ısı~umhur, bu miina l tle iı ad Lvbrun, öz ne d~vaml:ı demıştır 

- ı?ı ~ır nutukta ezcüm'e aunlnrı söv- k': 
etnış'"ır. ,. . f . d . .. 

~ · - Hep"niz za eri uşunuyoruz. 

ııs 

~~~~~~===Ol)::=-~~~~~ 

e aketz,..,deler zmirde 

Germencik be ~diyer eisliğinden: 
1 - Kasabnmızın fenni elektrik tesisatı şartname ve ke~fi mucibin

ce kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - K~:Jif bedeli (25901) lira (50) kuruş olup muvakkat teminat 

1942 lira 61 kuruştur. 
3 - EKsiltme 13- şubat - 940 salı günü saat 16 da Germencikte bele. 

diye binasında ve belediye encümeni huzurunda yapılacaktır . 
4 - Şart.name, plfrn, ve keşifnameler beş lira mukabilinde Germen. 

cik belediye muhasebesinden alınır ve adreslerine gönderilir. 
5 - İsteklilerin mühürlü teklif mektuplarım kanunt vesaikiyle birlik-- Bu Yerler, benim iGin d" unutul- Hak mı yoksa kuvvet mi, adalet nıi, 

naz d hatıralar tMıyor. Rılyük harpte Jaı o"rlık mı galebe ç:ıh,caktır. Biz, 
~~ e burada harbettim.Duşman, O za hı.kk1 müdafaa ettiğ1miz için m:;.hak-

- Baştarafı 1 inci sahifede_ na yatılı olarak yerleştirilmiştir. te yüzde 7 buçuk gUvenme parası mnkbuzu ,·eya banka teminat 
Felaketzedeler, Keçecilerde Aptül- Bu yavrunun bütün tahsil masrafı, mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale ı:ıaatinden bir sa· 

kndirprışa oteline yerleştirilmiş, istira mektepte ibata ve iaşesi Ege lisesini at evveline kadar (saat -15- e kndar) belediye riyasetine mak· 
hat ve fütiyaçları temin edilmiştir. idare eden Türk maarif cemiyeti de - buz mukabili teslim edilmiş ve gönderilmiş bulunması l!zımdır. 

:n.. n buralnrn kadur sokulmnğa mu- k: k muzaffer olacağız.> 

Ru • Bu otelde buhman diğer felaketze- ruhte e:ı; ı~miştir. Şehrimizdeki zelze- 4567 16 28 16 28 
1-. ar l deler de izmir milli yardım komitesi- le feHike+zedelcrinin ele sıhhi vaziyet.. , ______________ -------------- . . . nin hiına) e~inde bulunmaktadırlar. leri çok iyidir 'I'avzif edilen bir dok-

- Baştarafı 1 P.nci eanifede - hafif ~rpçu ateşi kaydeclılmışt r. Sov- {ızılay taı fından kendilerine her sa .t 1 'd k k a·ı · · 
fet toplan hakkında malilmat vermek yet hava kuvvetlcrı keşif uçuşlarında bah sıcak ç~y ve iaşe maddeleri tevzi tor, her gün ° e e gı ere en ı erını 
ledir. bulunmuştur. edilmekte, diğer ihtiyaçları da yardım yoklamaktadır. 

e Sovyetler dört beş gem! topunda., He sinki, 13 ( A.A.) - 30 S~vyet kom tcsi tarafından temin olunmuk-ı Feluketzedeleıe kalın kumaşlardan 
'1 tıtirekkep bataryrılar kullnnmnktadı.. ayyaresı dün A:.:ıuyn taarruz etmış ve tüdır. yapılmıs elbiseler tevzi edilmiştir. Fe-

~f' ~Hiteharrik otan bu topların rn"v- i'> il h klan birçok kişi ölmüştür. Felaketzedelerden beş kişi, yardım laketzedeler yakında bir g6z muaye-
~ erı her gün değiştirllm •ktedir. Bt r ht·~ de taarruz cd~n Sovyct tay. komij:esıııden iş iste niş ve kendilerine nesine de tabi tutulacaklardır. 
ınf.\~rın &ttl.klnn mermiler kuv\ tı · re l'rini • attıh 'arı bombalardım pos- yapaLilecekleri müsaid işler verilmiş- Feliil-etzedelerclen istiyecek olanla-
llu~ 4k e~cmekte ve bilyuk ıahrib~ .... o b · ı hw,.ıra ~gr&fl!ıştır. . tir. Felaketzedeler arasında bir orta ra, yapabilecekleri şekilde işler temin 
bilduile .g~tırmemektedirlcr. Muhabirin Postal anc 8-4 giln ış!emıyecektır .. okul talebesi de Ege l!scsi orta kısmı- edilecektir. 

rdığıne göre: Londra, 18 (A . ..ı\.) - Burndakı 
ta:ovyetler iki novi tank kullanmak_ Finl• ndlya elçiliği hnı bin bcşındanbe- • 

.. ağ ırJar. Bunlann bir kısmı 14_33 to.,, ·in k1'nunusnniye kadar Rus hava ta- Jskô.n felaketi 
~ let~l'hğında bir kı'!mı da 8-14 ton sık- ıırruzlarındıı 2n ı kişinin öldüğünü usya 

.fa.. ndedir. 264 k:şinin de ıığır yarahındığını bil- - Baştarofı ı inci sahifede -
yl& Fi!Ielsiı:ıki, .ıs (Radyo) - Cenubi lirmektc 210 tane de hafif yaralı var- maktudır. rvıensucat iç·n Bu1garistana 

hava~hh:rlerıne bugün ynpılan So\ye• dırı. . . . Malntyndan şimdiye kadar 1800 fe- k k 
k' . Ucumlarında 20 ki~i ölmüa 4(1 svcçm mlıkC'mmel lıavn dafı top- l"'k t d ht lif •ıA tl 'tm 1. pamu verece 

le "f ışı Yarala t "' · ""' arı sayesinde Ht.'lsinki ve diğer müc:. u e ze e mu e vı uye ere gı e" 8 : baları da a~mış ır. Ruslar yangın bom . • . ~ ilzere geçm:ştir. Bunlara :Malatya ve Bern 18 (Radyo) - Son günlerde 
tJ Ab d mışlardır. abkem şehırlerde hava hücumlarına vila"'E:tin digv er istasyonlarında pans•- R :1 B 1 · •- d kt 

miı u e 3 Sovyet ta . d .... 1 k 1 te t·b f k !Ad ü . J - usya '1 e u gansı.un ara:nn a a O-"na· ll'ıüştur. yyaresı üşuru - arşı a ınan r ı at ev a a e m e::ısır man yapılmı~, ça.}:, şeker, yiyec:k vP. lunan ticaret muahedesi mucibince 
lif ~oskova 18 (A . çıkmıştır. portakal verılmıştır. Bug~~den ıtibn- Rusya, Bulgar sanayii için pamuk ve-

ma!l bilıdrtyor:' .A.) - Tns aJrmsı Kopenhag, 18 (Rndyo) - Gerek ren çamaşır ve elbise ~vzııne de baş- rı;cek ve bununla imal edilecek mensu-
1'· Lenlngrad k ı1 Ruslar ve gerekse Finler, miltemacff- lanmıştır. cat 4-anr men Rusyaya satılacaktır ı 

11ı~:ı· llıırlbiyC$inin t!~uği. mıntnkası erkanı r~~Aha~ırlanıyorl~~- Her ik:d~arn~ is- Samsun, 13 (Hususi) - Kar:?de- ' R~s\'n~m vereceği pamukla faaliye-ı 
fıtı• t'k 2 kanunusanide Uktn ve Repo la is- l~r k~J~r. rtpm~ a n;~şfu k•r d. lus- nizd..: fırtına bütün şiddetiyle devam te gc~ccek olnn Bulgur fnhrikalarında 

~ ampetinde keşif fnaJiyetıeri olmuıı- Bugun ~.e ı ah. Y ~e. ~ meb edır er. ediyor. Vapurlar buraya gelemiyorlar. k!rk l>in ;şç'ye iş temin edi:miş ol:ıcak
us • "ard. en~roıavodsk istfknmetınde 1,i. c.ıden Rus tnın •vşe ırl e~ıdnö~ t omn d~!' Bıman Bugün izm!r vapuru gelebildi. Fırtı. tır. 
_,, , e :rnüsa~- 1 i ' nre crı r Y z u. una d kt d i l d' N "k a· -
iJ,.I' • kareli b ucme er ':uku bulmuştur. rağmen mühim neticeler 

0

clde etmcğc na an açı n en: r c ı._ . e yu_ veı· ı. du. Mesudiyede zelzele sık sık tekrar 
126 erzabında keşıf faaliyetleri ve muvaffak olamndılar. .. e de y~lcu alabıldi. Cnarn \e JPhre ediyor. 

• uç gündür durmadan yağmur yagıyo.r. Ankara, 13 (Hususi) _ Bugün "A· 
lleriı r K~ra postalarının muvasnla.sı temın masyada. ve iki nahiyesinde şiddetli . ~ '"\ L A } edılemıyor. zelzeleler olmuştur. Hasar yoktur. TEBLIGLER 1 os nce os Samsun, 18 (Husu~i) -:- Bu ~ahnh Gilm~şh.an.ede de şiddetli üç zelz~!.ı 

D ·· ·ad ti ld saat 10.07 <le beş sanıyelık zelze.~ ol- kaydedılmıştır. 

e- tıu~t1\ ıs <Radyo) - Fransız u- un şı e e sarsı ı lstanbul Telefon llrJu-du··rlüg.,u··n-
Cepheı arargahının sabah ~bliği: Los Anceles, 18 .<Hndyo) - Il~gün 1. ~ J Y.ı 

dıil rrııot erde kayde değer birşey olma- buraJa çov şicldetlı bir zelzele hısse - den .• 
met ~r. dilm'ştir. Halk, büyük bir telflşla n. 

ııJ· &aret~~ra, 18 (Radyo) _ Hava ne- çıklara koşmuştur. Hasar yoktur. 
e D ının tebliği. Muht.~lif ebatta on altı kalem kurşunlu kara kablosu kapalı zarfla 
cuı- 11. ~nka keşif u' 1 F' ,.. . . eksiltnrnğc çıkarılmıştır. ~tuhammen bedel (26016) muvakkat temi-
şeb- 1 hın metre f t'fçudş an. esnas!ncla, ye- in and.ya kızı haçının nat (HJ51.2Ö) lira olup eksiltmesi 6/2/940 snlı günU saat lö te mü -et, fetnfze dö r ı a a gıden bır tayya-
apı• ttrnıwr Çert

4
.Alman tayyaresi hücum yardımı dürlük binasında yapılacakhr. İstekliler muvakkat makbuz veya ban-

e1'· ra ta · · .. ın bir muharebeden son- ka teminat mektubu ile kanunt vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
r+· ınanlY'Ynremiz üssOne dönmüştür Al- Ankarn, 13 (Rad"o) - Fin kızıl \c 'f" Rrf tarın dilşfirilldUğünü iddia ~ttik- haç ~e~killitı, Finland ·yanın harbet _ gi.in saat 14 de kadar komisyona vermelid:rler. 

0 ~il, Bull..}J'nre budur. mesinE rağmen bugiln zelzele felli _ Şartnamec;! her gün levazım amirliğlmizde görUlebil'r. 
e tıkıa~n 11• lskoçya.nın cenubi şarkt a- ke'zedc!,.iııe vardımda bulunmu~ - 22 17 4636/10501 

lhiz de da. devriye gezen bir tnyynre- tur. HilkOmetimiz, bu ya~dırndan do. } • E • J •• i •• 
SüşQ~ub~~ Alman tayyaresini denize layı son derece mütehassıs olmuştur. zm!r vi ayetı mniyet miıa ur U-

:p . ş r. 
arıs, 13 <Rad ) •• d 

1 1.J rargfihının nk yo - Fransız ka- c;irnlen"r. ol rnk, üç dtıc;maıı by,·:ıre- ~v UO en·. e... H Şam resmi t b, .• ., 
dflril tak UgUn, Ren ile Blis ar e dııkı ·. ıı; t· brip c lilml~tlr. l!unla!'dnn biri~i 

t ıı.nın h . asın a ı mm . d k' 1 - İzmir emniyet müdürlliğünün şimdilik ihtiyacı olan G2 altmış 
ac~ te il . mu telıf noktnlnrındn topç Hoföndn Ozerın en uçmuş ve ta ıp e-
letl" barek::ıe kfrakol fnnliyeti ile tayyar~ rlilm'cıt'r. iki tnkım sivil elb:se dairede mühürlü ve dikilmiş numunesine 

'Berlin r 1;1~f:he~e cdilmişt'r. Ş'.mrl JPnizinde .. nrp gel'ıilerimiz; gore §artnamesi mucibince nçık eksiltmeye konulmuştur. 
rarg&hın;n bug!.l~~to~;;i Almnv~ ka. boml nrdırnan etmek t ~;:bbiısıinde bu- 2 - B her takımın tnhmfn bedeli 32 lira 50 kuruş iltl 33 liradır. 
bi Gnrp c phe inde knvd t ~l ı: h' lımıın düşman Uı.ryıırPı,.r·nden bıri 3 - lhüle i 31-1-940 çarş ınb günil saat 14 te emniyet müdürlüğün-

r'l' hal'eket olmnmıstı;. e ea:ı; an ıç dtışOrülmtiş ve b!r diğ'u·i yaralı ola. d Y pılacıtktır. 
V1l ,a:Y~relerimiz, diln Sarki Fra~~n- ·nk knçırılmıştır. DU~man tayyareler, 4 - T~ıninatı murnkknte akçası 153 lira 60 kuruş olup isteklilerJn 
D şırnıı.l deniz' ·..ı • 1 ı · · i k h ı ü o k d t · ·· l ~. k k :ı h etıceler . t'h ne Irbrr k muh·m Aman deotroyereıının ateş arşısııı- in.e g n ne a ar şar nameyı gorme< ve o uma Lzere er 

e}ctl ıs.ı al eyJonıişlcrdir. Bn da kaçl"'lnfa mecbur olm ı lRrdır. f{titı emniyet mürlürlüğO hesap işleri kalemine müracaatları ilan 
cıuıl' .; olunur. 13 18 21 25 128 

Ültürpark ~ınernas 

, 
... 
cırt 

lllllf!.EBDEBE.. TANTANA ... iHTİSA/IA - ., 
-."e mevzu itibariyle dünyanın en büyük filmi 

Çı ğzn 1 
IBakire' 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Lira Cinsi No. Me\k•1 Vakfı 
48 kahve 499/86 Halil Rifat paşa caddesi Nuri kamer 
24 baraka 500/115 Hal:! Rifat pa~a caddesi Nuri kamer 

Yukarıda yazılı akara!. 31 /5/940 tı>rihine kadar kiraya verilmek 
üzere müzayedeye çıkarılmırhr. ihalesi l 6/l /940 salı günü saat on
dadır. istekli olnnların vakıflar idarP.sine müracaatları 7 11 15 70 

E L H A M R A S;nemasında 
Buoiin oüzclliüine doyamıyacağınız şaheser bir film 

Düşman Çocukları 
Tabii renkli Fransızca sözlü 

Bni;rollcrde: LORETTA YOUNG - RİCHARD GRENES 
Foks jurnalda: Cenubi Amerika sularında vukun gelen İngiltere - Al

manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlısının ağır yaralı ola. 
rak Montevideo limanına girişi ve amiralın önünde yapılan cenaze töreni 
vesaire ... 

Seanslar: Her gün: 2-3.80-5,30-7 .30-9.30 da .. 
Cumartesi ve Pazar gilnleri 11 ucuz halk matinesi 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L i r a M Ü k af ;\ t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 

rihlerinde çekilecektir. 
Ağuatoa, 1 Eylül, 1 ikinci teırin ta• 

1 lKRAMIYELER 
I Adet 2000 liralık 2000 lira 
5 • 1000 .. 5000 • 
8 • 500 • 4000 • 
16 • 250 • - 4000 • 
60 • 100 • 6000 • 
95 • 50 ,, - 4750 ,. 

250 ,, 25 N 6250 ~ 

435 32000 
T. İt bankasına para yatırmakla, yatnız: para biriktirmiı olmaz:, ayni 

zamanda talihinizi de denemit olursunuz:. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

OSMANİYE 
SİRKECi'de 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eaki otelcili 

B. Omer L1-itfi Bengü 
dir 4 4: Senelik tecrübeli idaresiyle bütün müıterilerino kendisini 

ıevdirmiıtir .•• 
• OtelJ~rinde misafir kalanlar evler indeki rahatı bulurlar .• lıtanbulda 
bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluıurlar .• 

Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmj. 
yecek derecede ucuzdur. 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirketinin halkaptnar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim d.,Jayisiyle yeni çıkardıiı kumaılar 

S.4.CLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbireler için bu mamulatı tercih edin 

•:.S A T 1 Ş Y E R L E R ı:• 
s·rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

Raşid Rıza - E. Sadi TekTiydtrosu 
1'1yyar:! Sinem'"'Fındn 

Bugün aaat 10 da ve 12 de talehe matinesi: (TAŞ PARÇASI) 
Saat 15 de (Umuma) KUDRET HELVASI Vodvil 3 perde • 

Bu 2ece &aal 21 de 

Kuyruklu Yıldız 
Yeni Vodvil 3 perde 

----------------·· :Sütün t~m,illcr'n numaralı ycı !eri satılmaktadır. 
• -z sn 

• 
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t. . 1 • .D l l va ~ım satın 
.ı yo 11 ' an: 

Tahm:n bedeli 

1200 kilo sığır eti B,her kilosu 34 26 

7425 kilo " za eti • • 46 31 
22113 kilo koyun eli • • 41 89 

1 - Tahmin kıle.leri cins ve miktarları yukarıda yazılı 3 kalem etin 
30-!kincikanun-940 tarihine raı;llıyaıı ;alı günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla eks:ltmeoı yapılacaktır. 

2 - llk tem!r.atı 1005 lir % kuruş olup ~artnamesi her gün komis
yondan ı.l na :ı:r. 

3 - htekli:ern 2 •:ıo ~nyılı kanunun tarif atı dahilinde bnzôm edec•k
leri kapalı ı_ if nı 1'1L plarıııı en geç belli gün ve saatten bir sa. 
at evveline k. ,31· k"sımpaşada bulunan komis,·on lıa~kanlığıııa 

makbuz ın·J!::ıb.l '! • verme'.eri. 14 19 24 29 235-1:!1 

l~ . !,~. V. Deııiz L-:!vazın satın 
alma ho, ·syon.ıı :lan: 

Tahmin bedeli 

98000 kilo sıi{ıreti 

28000 kilo kuzu eti 
7766(; kilo koyun eti 

Beher kilcsu 

• • 
• • 

34 2G 
46 31 
41 89 

1 - Tahmin bedeileri c:r.s ve m"ktarları yukarıda hizalarında göste
rilen üç ka:em et'n 30.2. kilnun-940 tarihine rastlıyan salı ııünil 

s~at 11 de ka;:ı:ılı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - tık teminatı 5201 l'ra ı,8 kuruş olup şartramesi her gün 395 ku

ruş bedel m '· 1, Ende a' ııı:bil!r 
a - lstek ilerin 2190 sayıl kanunun tarifntı dahilinde tanzim ede

cck:eri kapalı tek' :f mel •uplarını en geç belli gün ve saa~ten bir 
sar.t e\·vclinc k:ıdar ke•ımpaş>l.da bulunan komisyon başkanlığı-

imi~ verme'.eri. 14 19 24 29 236-122 

2 .• z ii~teşar .tğın 2 
• 

Ror kiımiir gem··; ~ 1 ın: 

kömür ı.'mnsı \ l > ~ 

İstekli' ri • 

•r Bu ıı:emiı n 3000 i:i\ 5000 ton arasında 
'Ci m .'ş a:ması lazımdır. 

• ' .ıf e malüm:ıtı 30-1-910 tarihine 
,d rnıe:er:. ı.ı 19 25 169-138 kadar bir m k )' ~ ı 

• at han 
P:UP.1 'J" T.t.PIHI JSP,S 

c .. r .. "- - ' ..... ,r.a J,fJO J 1 ütk lira!L Şu bi 
r • n ·~ i 261 

Z"rai ve Tic i I '•r Nevi Banka Muam•leleri 

Paı-a bir•k" enlere a&SOO 1-ra ikramıye v~recek 
Ziraat 1.ıanka.ında kumbara:. ve ihbarsız tasarruf besaplannda eıı 

az 60 lıra>ı bulunaıılaıa senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pli.na ııoıe ıkıamı~·e daıııuıı.,akht: 

4 Adet ı,uul> Liralık 4,000 lira 
4 • 60, • 2,000 • 
4 • 25, c 1,000 c 

40 c 101' c 4,000 c 
100 c 6 c 6,000 c 
120 • 4, • 4,800 c 
160 • 2, ~ 3,200 c 
D iKKAT: Hesaplarındaki par.ılar bir sene içinde elli liradan aşaA't 

ılll §miyen.ere ikramıye çıktığı talrdirde % 20 fazlasıyla verilecektir . 
Kur'alar senede dort defa, 1 eyll\I, 1 birınc,kanun, 1 mart ve 1 b&· 

z ira n tarıhlerinde Çti<. ecektır. 

e:~~~'u 
ıv.< kine · 

işi gününde !Es im tlınegı pre'lsip ed:n~n ve bu· 
r:ur.'a 'ft har fd-n · .r müessesed r 

Kestane pnzan demirciler 67 • 69 Telefon : 3993 

.. 
l 

(; (: E L L İ T 

ıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cıld, gü:ı:cl, &a~lam olarak ve ıan'at icaplanna 
2öre yanılır. 

Bu n malısl>S sirilli ve v.dalı defter ve dosyalan 
an-..:a.< n uceıııt J.L! 

0

RIZA mÜ<'•S<'sesinde yapılmaktadır 
Sinarıı t:~erine lüks alb ir-ler vanılır. 

f\..1ii.-.qQ~Q•.,ııı 1Ar1 ·~r1mf"'lık Piİ7 ,~ik v,. sürrt.ttır 

Sa tıhk yağ kaza
nı ve prese 

Beheridörderbin kiloluk ve ik'şer 
Ç•'~nıeli üç adet yağ kazanı ile zey
tiıı.vağı, pamuk vesaıre nebati yağ
lara elverişli son s stem cifle kovan
lı bir çelik prese pomparyaRiyle maa 
tderruat hep birden veya ayrı ayrı 
•atılıktır. Taliplerin Çankırı çarşı. 
sını:la yağ simsarı Bay N ami.)'o mu -
ra;ıactları. D. 15 

Metal lum 
AMPÜLLE~l 

Ucuz lşı ."1. Bol /sık 
• 

T emin eder 

'faze, temiz, ucuı B A } '" K EN T 
J_aç Peştema'.cılar No. 73 

Her tür!ü tuva!et Telef on 3332 . ' . 
cesıtLerı • 

Hamdi Iüzh~t 
Çan çar METALLUM 

Sıhhat eczanesi 
Başôurak Bilyilk S:ılepçioğlu ha

r.ı karşısında. 

Satı ık lzmir asliye ikinci hukuk mu/ıke -ı 
mesinden: 

lımirde üçüncü Karataş Eı~veriye !zmirde hiik(lmet konağı karşısında 
sokak No. 115 evde Dramalı Zehra ta- ~olla zade hanının 411 hissesi acell 
rafından koca>ı ayni evde mukim satılacaktır. Talipleri birinci katta 
Dramı.Iı Bayram oğlu Ali Osman 'l- bayan Emineye müracaatları .. D. 2 
leyhine açılan boşanma dav:ıs•na nıü-
:.dııir da\·etiye ve •rzuhal smetı Ali Do or 
Osmanın ikametgahının meçhuliye. M S • U v 

tine binaen ilanen icrasına mahkeme- • ":ı; ev .t<I gur 
ce karar verilmiş olduğunJan muha- bir:nci sınıf dahil! has· 
k.mıe gilııli olarak tayin cdi'en 5-'.:-D 10 
pnzarte•i günü s:ıa~ 10 suiaııPda Ali talık'ar müt ' 1 rıs~·sı 
Osm•nın asalı>ten veya veltaleter, Izm:r Beyle•sok ) 82 
mah!:emede hazır bulunması aksi t~ıc- Telefon No. 32. 

d'•rl• 'l ·y1''n !D ı) kc.rkrı itt:h z Hastalarını sabahtan itibaren 
edileceği H. U. M. K. nun tebligat k · k b 1 . . • ve ııece va tı a u v~ muayene 
faslına tevfıkan teblıg makamına ka. d 

im olmak üzere keyf:yet ilan olunur. ~-----------· 
1 zmir asliye ikinci hukuk hakimli. 

ıliıulen: 
Zayi bo .o 

!znı·rc'.n Anafartala• cudde,ı~dc lzmir belediyesinden almış olduğum 
t.;:;-'llc AplilJkadir paşa ot•Jiııd•ı otu. 26.7-931 tarih ve 1285 numaralı ':ıono-
1' .r Llbistan büyük YapııJ'< hoıı,• 61 yu kazaen zayi etmiş olduğumdan bu 
<" kı;;.r!' Dı ıdu oğlu Hacı Alal:'fü. ·ıı- kerre yenisini alacağımdan eskisin in 
rafından mahkemeye miiracııatla adı hükmil olmadığı ilan olunur. 
"\1ehmed iken Hacı ve soyadı Alagöz Yol'gancılar çarşısında 32 No. da 
) azılmış olduğundan adının Mehmed Kornizacı 
.. c so\'aclının da Ulusoy olar~k ilei'.'~ti- Civani Bati 
r'.?m•>iııe karar verilmesini . · ıiş ve ın:ş beşine talip çıkmadığı hkdirde 
c.avacının talebi muh;k sebehe müs•c- artırma on beş gün uzalı!acnktır. l kin
r.it bulunmuş oldrğundan Hacı Ad:nın ci arttırması 6-3.940 çarş"mba gün;ı 
~1 ,Jını•;cl ve Alagöz ;oyatlırıın l'lus:ıy ayni yerde ve saatte yapılacaktır. Ge
rılnrak ıl~ğiştirilmesine temyizı k~lııl ne muhammen k•ymetin yüzde yetmiş 
olmak fıere 26-12.1939 tarchinde ka- beıı.i bulmazsa 2280 No. Ju kanun hük
•a v~rildiği medeni K. nun :.lfi ıncı münce tescile tabi tutulacaktır. Bu 
•'ın•ld,.;;ıre te' fikan ili\n ·ır ıuı-. gayri me;.kulkr li1.erinde b;r hak id-

Akhisar icra memur!u[iurı<la ,, : diasında bulunanlar varsa ve .. aikleriy-
Ta!aLa bor~lu AyŞ<!ııin Akhisarın le birlikte yirmi gün içinde icra dP"re. 

Mantoluk, ropluk, e rkek ve kadın 

mutam malan 
BAYLAR 

·çin palto, p erdeaü ve iyi elbise 
ve baya nlar için aiır mantoları 

İBR 4.HfM 
KARAKAŞTA 

j V. J • He'lr1 Va n Derı 
VA PURLARI N HAREKET LIS1°t 

American Eksport Line.~. /110° ' 

Nwı/O'rk 
Nevyor k için 
Eksilona vapuru 14 2 inci k.IPııJ 

doğru bekleniyor. 
Ekschester vapuru 21 2 fncf ~ 

na doğru bekleniyor. 
Serv ~c .. Marit ime Roumain Buc:.,.. 

Köstence için : 
Bucureşti vapuru 10 2 inci Jdill~ 

doğru bekleniyor. 
Alba ju 1!a vapuru 13 2 inci kili ' 

doğru bekleniyor. 
Atid .'\'aı:ifation Conıpany • Hai' 

Ueyrut , Hayfa, L.kenderiye ve fo' 
Sait için: 

Atid vapuru 16 2 inci kinunda bl' 
leniyor. 

Vapurlann is'm ve tarihl eri ·,~ 
kında h iç bir t&ahhOrl alınma•· 

TELEFON: 2007 - 2005 
~~~~~~~~~-_./ 

O ı vıer t'"- şürekdJI 
Limited 

VAPUR ACENTA51 
Atatllrk cadde.; Rees blnall 
T el. 2443 . fi 

Lcmd ra >e Lıverpol hatlıırı 1 
1 
piyasahı!ı ihtiyacına g~re vııpurl 
mız •efer yapaeak\o•rhr. 

Eksir Şahap 

Bu luraunuz 
~lal oğlu Duman oğlu mevkiinde ]:ilin ~Ine müracaatları, aksi halde hakları ODU 
(8904) metre murabbaı 060) lira tapu sici!;nce sabit olmadıkça p~ylaş - NPA:!"~~ı .. 2 __ .., 

B<'srır memelerini 11 

Jerir. Kuvveti, erke~ 
/iği, iştihayı arttırtf 

kıymet~nde çeki ~~eksiz ba_ı't. keza Du- m[• ya gireme:ı~r. . . .~\\\l llllllllllllll llllliHlllll llfl lll llllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllN.Ullllln illi 
man uglu mevkıınde (4o74) metre Harcı dellahyesı alana aıttir. Satış~ A L :::,ANt 'A ~ 
murabbaı (150) lir;. kıymetindeki tar- pesindir. Taliplerin yüzde yecli buçuk = 1 t K d y • A 1 o :i 

. . - a aayonu arfıaın a enı çı a n .. · ~ 
J::nın açık artırma surdıyl., satılma- pey akçasıyle muayyen günde arttır- · E -1: ', ~ 
:ıınn karar verilmiştir. lha!e3i 21-2. maya iştirakleri. ::;; ~l{ · lı 
910 earşamba günü saat 11 de Akhi - Arttırmanın 1-2-940 tar'hinden iti- = lf!! Ji'$- E ~ 
•~r lcra dairesinde y~9ılecaktır. O baren açık bulunduğu ilan olunur. - - & ~I ~ 
gün muhammen kıymetın yüzde yet · I 158 = LJUSU! lA H ..., '" tahanesı· H • 11·l ~ nı _ usus ı i;·~~tnnesi 

- SAHiBi 1-. .,t " 
ıı.11irt~·'-'i\J:;,anuık 

Do kt .Jr O peratör 

ı-
= 

ADİL BİR 
19 \39 

l zmirin c•n bilyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere 
hazırlanan ve her tiir:ü fenni teklimüla,, konforü ve .,a!rır'fPr, ront· 
ken ve elektiı"ik tecladleriyle mücehhez olan EGE hususi hustanesf 
Al~ancak istasyon kaı .ısında açılmıştır. 

Her ~:ıL:ye aid hastalar kabul ve mütehassısları tar~fından te
davi edilir. 

M ües•v·sede he· Z "'"'!an Dok!or bul ·nur. 

F at ar iki ~İ r '.\d ı n ~~~1 ·ir. 

~ 
1:J 
~ 
~ 
1:J 
1:J 
~ 

FAKIR TIAST,lLAR iÇ/.\' IIERGÜN SABAHLAH! MUH· ~ 
TE.'UF ŞURELEF:E AIU POLiKLiNi K DE YAPiLACAl(T/11~ 

1 FLEFON 2918 ~ 
. 'l 11111111111!111111 11111111111 1111111i111111 1111 11111 : 111 111111111 111111111111111 1111111111: 111111111 il ı il ' 
~ ı il l il l l l l l l l 111111111111 11111111 11 11.111111111111 ı ı ı ı ı ı ~1111111111111 11 1111111ıı 1 11111111 ı I lll ı lil 

i z M l I~ 
PAMUK MENSUCJ\T 

Tür<l Anonim !)ir' eti 
Şirketin M erkeL v..- Fabrikası: lzmirde Halkapınardaır. 

Yerli Paınu'.;undan At, Tayyare, Köpekba~, Değirmen, Geyilc 
ve Leylak markalarını havi heı n~vi Kabot Bezi imal eylemekte 

== olup malları Avrup:m·n .-yni tip m<"nsucatına faikti r . 

= Telefo No. 221 1 ve 3079 
· T "'l(Tl'"f ~rı """i ~ 3•v .. · 1zTTiir 
,_ 


