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NSAN ZAYiATI 
Erzincan hariç olmak üzere yapılan son tetkikte 

9845 kişinin öldüğü ve 6909 ki
şinin · yaralandığı anlaşıldı 

Hükumetimiz, bir taraf tan yaralıları tedavi etmekte ve diğer ta
raf tan da kalanları muhtelif yerlere naklederek yerleştirmektedir 

Venedik, Roma 
Ziyaretleri 

1 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Macariıtan hariciye nazırı kont 

Çakinin ltalya seyahati daha t imd" -
den dünya matbuatını iu;ale batla -
dı. 

Mac11.r hariciye nazırlarının ltalya
yı ziyaretleri yeni bi<9ey değildir. 
Şimdiye kadar bu cinaten bir çok se
yahatler vuku bulmuş ve hemen 
hepai karıılıklı cem" leki.rlıklara 
veailc teıkil etmekten ve Romanın 
c Şeyhin kerimeti kendinden nu
bl • kabilinden bunlarla ISvUnme -
•lae zemin teıkil etmeainden iba - Erzlncanda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ve sedye ile iataayo na retirilen blr çocuk imadt t...ınine 
ret kalm11tır. Netice hu defa da yerleıtiriliyor. 

1 

aJri tekilde mi tecelli ede - İstanbul, 6 (Telefonla) - Zelzele lıi.ketzedelere sıcak yemek verilmiş, nin yanlarına gitmi§lerdir. 
cek, bilmiyoruz, her halde Roma nıınlak~'ında yapılı.ıı "on tetkiklere 14 ü akraba~ı nezdinc yerleşmiş, 18 i Giresun, 6 (A.A.) - Gece ~a:ıt 
radyolarının bu ziyarete yaptıkları ıröre; Sırn•ta 2~24 ölü, 502 yaralı. fabrikalara işçi olarak yerleştirilmiş- 22,45 de şehrimizde iki saniye süren 
t•tafatlı reklama bakarak ve bilhaa- Sam•unda 45 ölü, rns yaralı, Tokatta tir. . bir bareketiarz daha olmuştur. Ha.sar 
::Y'!'.~":lk~~a~~ a1:t"..1:!~!:tt~':.t fl3:l?. ölil. 5903 yarı.h. Giresunda 288 Dün sabah gelen 61 kişi de aileleri- yoktur. 
duğunu dUtilnerek U:ıerinde durmayı ölü, 63 yaralı . GünıU~hanede 59 ölü. 
faydasız bulmuyoruz. 82 yaralı ve Ama•yada 644 ölü. 186 p • 

E ı · · yaralı, Orduda 44 ölii. 123 yaralı, Trab 
vve a zıyaret in mukaddemesi bü- a rıs 

tün dünyanın nazarı dikkd'.ni çek . zonda 6 ölü, 3 yaroh ve Yozgadda 8 müzakeratı 

Romanya Kralı 
Basara byada bir geçitresminden 
sonra mühim bir nutuk irad etti 

Bükre~. 6 (Radyo) - Basarabya
da bulunmakta olan kral majeste Ka
ro!, bugUn asker, tank ve tayyareler
le yapılan büyük bir geçid resminden 
sonra beyanatta bulunarak Basarııb
yaııın bir taarruza maruz kaldığı tak
dirde Romen milletinin silahla müda
faa edeceğini ve bütün Romanyalıla
rın bir çelik dıvar halinde taarruzu 
karşılıyacaklarını söylemiştir. 

Kraldan sonra Kizinuv kumandanı 
bir nutuk söylemiş ve Rumen hudud. 
!arına tecavüz edecek herhangi bir 
düşmanın, Rumen ordusunun mııka
belesi.vle tepelenerek eriyeceğini söy
lemi"tir. 

~1ilteakılıen krı.ı taı·afından kabul 
olunan azlıklar müme'"illeri. Romanva 
i~in canlarını feci" etmejie amP.de bıı
lıınrluklarıııı •öyle'Tiişler Romanyada 
me•ud .va•adıklarıııı ve Romen kar
deşelrindf'n hi~bir zaman ayrı ya'a -
yamıyacaklarını ilave eyleml~Jerdir. 

Bükreş, 6 (Radyo) - Romanya 
kralı majeste Karolun B:ısarabyada 

Sisnov şehrini ziyaretine büyük ehem- Romanya kralı Kaorl 
mi;·et verilmektedir. Avrupanın bu - !eri artırmı~. bazı yeni tahkimat yap. 
gün geçirdiği nazik ve husus! vazivet mıstır. 
oobebi;·Je bu ziyaretin ehemmi;·eti bü- kralın, Basarabyayı ziyareti ve y .. 
yüktüı'. Daha geçen gün, Romanya ni tedbirler alınması, tahrik ediei q 
genelkurmayı Ba~arabyadııki kuvvet. bir mahiyeti haiz görülmemektediJı. 

Hollanda, taarruz vukU 
unda müdafaaya hazır! 

Hollanda hükumeti, bunun için dün 
bir resmi beyanname neşretmiştir 

mek bakımından çok iyi haz ırlanmıt ölü. 8 ~·aralı te•pit edilmiştir. 
olduğuna İfaret edelim: Filhakika Hitkfimet, bir taraftan yaralıları Londra, 6 (Radyo) - Hollanda hü- name, son günlerde bazı ecnebi ı--. 
Kont Çaki hareketinden evvel bir ka teclavi etmekte ve diV;er taraftan da kOrneti buglin neşrettiği resmi bir be- telerde Hollandanın, bir taarrıu:u U... 
bine i çtimaına it tirak ederek hüku: qağ kalanları civar vili\yetlere nakle- M •• f•k• c F •1 v yannamede Hollandaya yapılacak her ~ılayamıyacak vaziyette bulundııtıl 
il\" et ~ailır . tarafından kabul edilmi, derek yerleştirmektedir. . . . utte ı ımız ransa ı e yaptıgımız hangi b'.r_taarruzun çok ş~ddetli şekil- h~kkında yapılan imakir neşriyata 

e muteakıben de kendiai arka arka- Ankara. il (Hu•u<I mııhabırımız • de ve sılahla karşılanacagını, bütün bır cevaptır ve Hollandanın aldığı mtl• 
Ya ~acariatanın Belrrad ve Bükret den) - :'>amsıın köylerinde zelzele. muahede bugünlerde parafe edilecek Hollandalılara b~ı ?ıa~Tu.zu def için dafaa k_arar.larının kat'! olduğu bil• 
ne:ıdındeki elçilerini ve onlardan aon- den evlerı oturulamıvarak hale gelen çalışacaklarını bıldırmıştır. Bu beyan- kında hıç şuphe bırakmamaktadır. 
ra}a Romanya •e Yugoslavyayı Pet- 362 kişi, şehre nakledilerek, muhtelif Ankara, 6 (Husus! muhabir imiz- sında cereyan etmekte olan müzake-
te..., temail ede f" ı . d" binalara )•erleqt;rilmiş, ia•eleri tl'min den) H be ld - ö p · • k .. n .., ır er, nez ıne ça- . • . . - a r a ıgımıza g re arıs- reler muvaffakıyetle sona ermiştir 
ıı:ırara ırorütmlittilr. Roma radyo\a. oltmmustıır. Mıllı yardım komıte'1, te bulunan Türkiye har iciye vekaleti ' · 
r~nın imaları olmasa bile aadece bu köylerde hu vaziyette bulunan yurd - umumi kitibi B. Numan Menemenci- Yapılan anlaşmanın .birkaç gün içinde 
'"''Y~retler evveli Venedikte ve onu da~ları şehre nakil için tetkiklere baş- oğlu ile Fransız hükOmet erkim ara· parafe edilmesi kuvvetle muhtemeldir . 
takıben de Romada görütülecek me- Jamı~tır. 
aelelerin mahiyet Te tümulünli ıril• _ Malatya, 6 (Huqusi) - F.rzincan -
~rıneğe kifayet eder. Anlatılıyor ki dan l!'etirilecek 7Rlzele felaketzedeleri- Hor Belişa 

lngiliz tayyareleri 
Şimali Almanya' da uçuşlar yaphk

tan sonra salimen üslerine döndüler 
alkanlara ve Tuna havzaaına ti_ nin Malatyarla i•kanları için tedbirler 

ınalden ve timali ' "rkiden yapılabil- nlınmıştır. Malatya milli yardım komi 
İeİ; ın~lhu.z olan tazyıklara kal'ft teqi. bıınun için '!lahallelı>rcle bo8 evle-
hta !a ~ıındıden bir mukavemet cep- ri kiralamı•tır. Ayrıca bir otel ve bir Londra, 6 (Radyo) - İngiliz tay. tayyarelerinin, hemen her gece Al• 
b eaı vücuıl;a getirmeyi dü,ünmüt Te hnmam şimdiden hnzırlnnmrntır. Ma- • • d • './ • yareleri, bugün de şimali. Almanyada man üsleri üzerinde dolaşmalarının .. 
... : c?hen!" bilhaua ke.ı:ıd i him~ye ıntya:a nakledilerek felliketzedeıer H arbıye N ezaretın en ıstı a ettı. uçuşlar yapmış!ar ve.foto~rarıa: aı~ık hemmiyetini kaydederek deni.zıen 
d b- abetı altında teeaaus etmeaın - evvela hu otel ve Jı•nı•ma alınacak, tan sonra, salımen üslerıne donmuş- .k t 

1 
. dökm k . . ~ 

e .1" takını faideler mülahaza et - orada ilk ihtiyaçları temin edild'kten 'V b • d "ht "l "'f k !erdir. mı na ıs 1 mayın . e. ı?ın. ~ 
mlttır. • sonra kiralanmış olan evlere yerleşti. A a lne e l ı a yo İngiliz avcı tayyarelerinin yaptıkla- alan Alman tayyarelerının, ınırılız t8' 

kont Cıyanonun henüz unutulma- rilecekleı·dir. Lo R d 1 ·ıt rı mütevali uçuşlar ve müessir taki- yarelerinin bu faaliyeti karşısında ~ :i"' ~~an nutkunda bir Balkan ittiha- Evvelki akşam Erzincan zelzele B l "k k b" • h b"ndra, 6 (B a J0 > Bel" hngı eı:e, bat sayesinde Heligolandaki Alman vaffalayet gösteremediklerini ve Ol ' 
dı vucuda ıretirmenin faidesizliiin- mıntııkMından Mnlatvava a5 kişilik e çı a a ınesı t·~~ ıyet nazırı Lo ;~ k ~~ive ~s- tayyareleri, artık şimal denizine mil<- !erinde kalmağa mecbur olduklaruıi, 
d envbah~ttiği dÜfünlililrae ve timdi ilk felfıketzede kafile•i ,;.elmistir. Fe- t~f a~a . ~az~ı. B r "k" a a ~~Js. na tıslı torpiller atamaz olmuştur. Alman tayyarecilerinin, İngiliz tayyJL. 

e • euedik,Romada hazırlatmak is- Teşekkül etti ı a e mış ez: u . u ı ı nazırın ıs a- Deyli Telgraf gazetesi askeri mu_ recilerinin yaptıkları bu uçuşlara U... 
ten ılen. 1-;ni llçler cepheai ıröz önü- A • k ~arı, kb~~elt!J . 1B ·. femberlayn tarafın- barrirl, bu uçufların şaşaalı havadis- şı koymağa cesaret edemedik)('l'İJll ~ 
ne ılıretb~llırae ltalyanın Balkanlarda merı a a;ic:ret :~ı~ı~~İver Stanley hıı.r- !ere zemin olmamakla beraber in~i.z ınyor. • 
!'as ır hattı hareket takip etmek · • ·' --- ----
ı5atediği kolayhkla meydana ç ıkar. btıyeR1?dazırdlıırdınık,.lordt dCo~ Cet"hymb ıstVol-

arahaten görülüyor ki İtalya Bal _ er ı 8: ın ıı ı za a ı.s ı . ar a ua-
kanlarda bir Balkan! b" ı ·ı· .. A "} 1 "k z.ırlığını ıdare edeceklerdır. Tıcaret na 
da ırelmeaine aleyhta~ ırllı kü"i:~U· vrupa ı e a a a- zırlığına Sir Danton getirilmiştir. Finlandiyaya yardım 
ı.. bir birli"in kolaylıklaırm, "u nt k"I L!- Londra, 6 (Radyo) - lnıiliz kabl-
•iyaaet takip edeceğinde ~ad! a~r dar olmag"' a nesinde yapılan son değişiklikler hak. 8 .. .. d l l . "k t 
' uzuna rahatça omuz ç:v;l~~b,: kın~a resmi m_abfillerde mütalea ser- utun ev et er' genış mı yas a yar-
,.,. korkmakta ancak yukarılard b 1 d dedılmemektedır. 
')alebilecek taz~ıkın mahiyetini d: aş a ı Ba!ı ingil!~ !fa~eteleri, kabinede VU- dım ı"çı•n hazırlık yapmagv a başladılar 
·"-kil& takdir ettifi için 0 t ılı Londra, 6 (Radyo) _ Amerikan ku bulan degışıkhklerden bahsederken 
ıcarıı da mutlaka kendi muave~:ıın: gazeteleri, Anupa harbi müııasebe- b~nun, k~bi1?en!n dahıı.. iyi .tensik! i- Londra, 6 (Radyo) - Milletlerce- Stokbolm, 6 (Radyo) - ~ugi!Q tr.-
~uhıa? olacak hir cephe vücuda ıre· tiyle müttefikler ı,.hinde neşriyat yap. çı n1'._emalı cıddıyetle düşünillerek ya- miyetine dahil bütün devletler, Fin - ti! olmasına rağmen yliz bin ıunele ~ 
tleyı daha h .. aplı bulmaktadır. maktadırlar. Providans adlı Amerikan pıldıgıııı. yazıyorlaı·. . . . lindiyaya yardım için basırlanmışlar- lışaı·ak yevmiyeler ini Finlandlyaya 
bil!~b~utma\k~k~ına munffak ola- gazetesi, Amerikanın Avrupa sulhunü . Tay!"~ l!'~z:t~~i·g~rı_ş~~n haı·~ın. ~- dır. Bu yardımlar, QOk aeni4 mikyas- yardım komitesine terketıniştir. Bıın-
cak b ır ata ı ı kut vurmuı ola- igtediğini, fakat herşeyden evvel hu ı·ı v_e ıs nı e ı~ yı. rmesı ıçı_n ta olacaktır. Uruauvay hf1k1lmeil, F in- dan iki milyon kron temin edilectii 
ne d"" lr t!'raft'.'n yarın kendi aleyhi. sulhun devamlı olmasını temenni etti- k~bınede tam salihıyetlı ve serb~st ış Uindiyaya 3500 ton pir inç veeair maL tahmin olunuyor. 
'-- onebılmeaı muhtemel olan Bal - ğini, Amerikanın, çok yakında Av - gorecek nazırlardan mürekkep bır ka- zeme göndereceğini milletler cemiyeti ----------------
-nı!'r birlitinin vtlcud bulmasına d . t"k • .1 1 • bine vücude getirileceğini yazıyor. Bu umumi kitiplig" ine bildirmiQtir 
manı olmu dli • rupa a ıs ı rıırın .. mı o acagını ve a te d' ·or ki . . v • 
tehlikele~ k •r •=rjftankda ~ımal Avrupayı kalkındıracağını yazıyor. g Umun:i harpte 1916 da Loid C .. Helsınk.l, 6 _(Radyo) -. İsveç gö- Rus tabtelbabiri 
fıaa .., aF?ı a ma endı nU- * . ~rcun nullü kafılelerınin bırlncuıi, buırttn 
Tile • nıu~Tanetıne muhtaç bir aed J J d kabin.esinde de bu şek!lde değişıkllk. cephede vazife almııtır. Danimarka Bir /sveç vapurunu 

Auda retirmlf bulunacaktı.. ta ya a le~ yapılmı~ ve. çok · _lyı neticeler elde ve Norveçten ırönllllü kaffleleıi de bıı-
I R naak bir cepheden Macaristan t- edılmlştf. Ş ımdı kabınede yapılan de- &1ln yola çıkmı§l&rdır batırdı 
ı:ry:";~n1M, dli,.r cepheden Yuıroa- /aşe maddeleri vesika- ~işiklik de bu yolda atılan ilk adım - Helsinki, 6 (Radyo) - Fransanın Londra, 6 (Radyo) - Stokholm-
itili.f \O Üc acarl~tan araaında birer • Belçika kralı Leopolt dı r. .. .. . . . . . . gönderdiği iki seyya r hastahane, has. d b i d ,_ 

k ? 
ulda ıretırmek mümkün ola. ya tabı tutulacak Brüksel 6 (Radyo) - Başvekil Butun ını:nlız gazetelerı, ıstıfa eden tabakıcılarla birlikte bugün bura an aber ver 1 i,.ine göre dün Bot-

ca mı .. tte mea .. ı b d , ' . · ha bive nazırı Hore Belish · ,., ya ni körfezinde bir Sovyet den i2altı 
Bilbana Macar! e ~r" a · ·• Roma, 6 (Radyo) - ltalyada 15 Piyerlo, yeni kabineyi teşkı l etm_ış v~ . r · . anın ın ,. , - gelmiş ve cepheye sevkedilmiştir. gemisi, 840 tonluk, Tenris ad lı tıveç 

arasındaki Uıtillflıstan 1~" 
1 
llomanya Kiinunsani~en i~ib aren her türlü ia· nazırların esamisini. g_öster~n lısteyı ~'.z rvdu~~n~~ tan~ıml ve t ~nslk inde Londra, 6. (Radyo) - İngilizlerin, vapur unu torpillemiştir. Vapurda 

mllhlmdir. M~~•rta:."- e er çok Te şe maddesı, ves!ka usulilne tabi tu - krala takdim eylemıştır. Pıyerl o, pa - ap ı 1 Y yar ım arı e arllz e~ - Y!-kında Fınllndlyaya 40 tayyare ranırın çıkmı§tır. Mürettebat, tama
D•tlcehrıde Roma umunıt harp tulacaktır. A vrupada ki harp halinP zartesi günü parlllmentoda programı- tir":'e~te ve bt~ ~a~ın yakında mll?ım gi:lndetteekleri ve bunu müteakıp de men kurtarılmıştır Gemi dlln gece 

_ o • .,._ 3 acTs~illndtikal at - nauran bu tedbir, ihtiyaten alınmak- :ıı okuyacak ve ye ni beyanatta bulu - vazıf<'0. erden bırının bP •~nn ır~irıl~ - harp malzemesi MYked-ıderl 116,le- yanmakta devam ederek ;kıntı ile ı... 
• • - tadır, nacaktı r. - evamı 4 llncU aabıf•.le - llİT01'• n ; aahillerine do&'r u atılmı,tır. 
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2 86 rU OŞUgOr. ' rın ır ısmı go Bergamada evvelki gün saat 8 de öğrencileri 
, iki sani)e ~vam eden hafif ve saat Aşçı Osman Ozkardeş ve bira. 

-diyor- bizi sen urtaraca ın,, h l ld 23,45 de iki saniye devam eden olduk- derleri 15 
\'a.; •hı J!AYDAR a ine ge i ~~r şiddetli iki zelzele vuku bul~uş- ~;~raltı camii imamı Şerif 15 

1 
· . . Bay Osman 12 50 

Erzincanlı bir kadın, sayın Kızım la •P t g rını v e ~ ~ ıış, ve D!!n de saat 6 da bırer sanıye de. c. u. P. Osmaniye ocağının top-
Orbaya, yerle bir olan şehri göstere - ı~.cr. n l rıs tıı K •ıt f B • k d l ••kf .. 1l T kl • f vam eden üç zelzele bissedilmiştir. Jadığı 2 80 
rek: bo~., ı. r F)• ıl 'h I ırço ıvar ar ÇO U. l Ya ıga --ece**»» Ticaret vekaleti ihracat baş-

- Bu zehele değil, tabiatin zulmil, ... oyo r. a. ı 134 50 . kar mıızd.'dı'1 r· B e la ğında ka· k d z • f kf B } d• } kontrolörlüğü memurları 
dedı. . . . k dıı: a aika ım:..retınde s villeı en - a Sa ı. ayıa 90 Ur e e ıye er C. H. P. Cedit ve ismetpaşa 

Tabıat, kendı kaııunlan::a U) ara ta .
1 

• rk kl , ' 1• ocağının ikinci defaki topla-
d ğ" iklikl · · ke un birer n 1 e ıc çocu r " ,ıos... e,o " - D 1 h l" · · kl. 4 4 · · d B ••t l • · l Ö e ış er geçırır n on . 

1 
P . k g u, z~ır ava ;sıne sure · ı O ve 1 ıncı sokaklar su altın a u çe erını nası dıkları olup mümessil mer e-

cflzü olan biz insanların hissemıze ' n "'. ark rıt. g e l r 'ı k r- \'C barda'<t.ır. boşanırcasına yağmur- kalmış, buradaki evlerin bodrum kat- tiyle 250 
isabet eden hadiseler oluyor: Sel, bo- ~. b"al " a 1E ,P 1 "dı• , , _ J, · yağ'J' , 'ıu yı.zden şehrin hayat !arına <ular dolmuş ve itfaiye haber- hazırlıyacaklar? Ege taksisi sahibi B. Nee-

1 el "b" H lb k" b" !ere zııl ...,.ra ı m,~ oıiln r ,ne, n ar "" t' kt • t il · d d'I · · 'tf · ra, ze z e ııı ı. a u .ı ız. • dırlarda veya c~ a dan çıkar _ n ıuam. ıı_ı se ~.ye ugra aa se erın ar e ı mış, yet şe~ ı aıyc memur - 15BO sayılı belediye ~anununun mettin 
meden gururumtızla nuıbetaız gaflet dıkl kT . h 

1 
d. , _ t e ku,Qııc, ıuulı m zararlara sebe- lan, bodrumlardakı suları boşalt - 117 . . dd . . 16 f kra C. H. P. Atilla ocağının top-

ve aczimizdir. an .1 .m 'e a ı r~rc a mı ır~K b.yct vermiştir. Bazı evler yıkılmış- mıştır. ı:ıcı mu csının ıncı ı sı ı d•" * !~re gerıp kurduklan kulubelerde tıa • tır. Şehrin birçok semtlerini su bas- Poli• ehidleri fıb'desi önünde cad mucibince beU:diye memur ve müs - ;ir_g~ayır sever tarafından 
illi Şefimizin maiyetlerinde Gü- ~mas~ ~r k ı~orlar. p~ !.ırımı~ m. tır. Gazclyalı, Göztepc, Salhane, dedeki belediye tenvirat telleri kop- tahd mlcri maaş ve_ ücretlerinin bele- Vali Kil.zımııaea ilkokulunun 

nevdoltu yolunda, Kayseriden Malat. . ıp etırnuc ~ ıır geçen ır~e, sıusı Karataş ve Bahribaba tramvay cad- muş ve şirkete nid elektrik telleri ü- diye umumi varidatına nisbetle yüzde bütün öğrencileri 
vaY.. ııeldiğimiz sabah kulaktan kula- ~·~~ngm:ıla "1J?'1for. Ya. Erzıncanı~ ~ delerini •ular kaplamıs, tramvay ve zerine düşmüşse de müessif bir kaza otuzu geçmiyeceği musarrah bulun. Fesli Tahir Sabri kardeşler 

10 

6 85 
35 

71 11 
20 
25 ğa ıu haber fuııldandı: ~ ~ ..... rebu r ışı) n a ·a 1.böo a)ba' \; otomobiller işliyememi~ yalnız beledi olmamıştır. . 1 Hilmi İbrahim Çelebi 

- M.,..,,ta •iddetli bir zelzele ol- ....... ı:ı. ~~e, yarın ve}a o r ~a ye otobüsleriyle karoçalar, halkı ta- Tepecik ve Kahramanlar mahalle- du unu nazarı dıkkate alan bazı be e- T . l f b 
--.. .. bu gı.,,m•ız ınsaııları sarm:ı.~r• mı b"l . . ..... h 11 d d 1 . d" 1 b hUkm .. ·ı . U k k anare a ayı ve tayyare a -mu,ı d , n'-;·- . . . ık 'id'" · ~ıya ı mıştır. ı ukarı ma a er en en rınde sular bazı evlere dolmuş, yan ıye er, u u ı erı • rere anu. rikası subay memur ve işçi-

Bir arkadaş, trenimiz ~eceleyin bir ırlerim. . 1 • :ınııdzı .8nl.k1P
1 

:v_ıımru. d:ımı~ ana caddelere inen seller, molozları gın sahasındaki yollar geç:Jmez hale nen istihdamına mecbur tutuldukları !erini~ teber~üü 1421 61 
istuyonda dururken sarsıntıyı duy- cep . ızın erı 1 en C: ın ırere da indirdiği için yer yer lağım ba - g~l~iştir. Bu sem~lerde otı:ran halk, ebe ve diğer sıhhat memurlarının tah- Mezbaha memur ve müstah-
muı oldtıfııııdan bah•ı>derek zamanı- ~1lrüyoruz. Bütün _evler ~ır toprak ve caları tıkanmı;;. sular caddelere taı;- büyuk k.orku geçırmışlerdır. • sisatıarını kesmişlerdir. demleri 
nı da tayin etti: Saat iki sularında. direk yığınından ıbarettir. Harabeler rnış. hatta Salhane ve Karataş mevki Tepccıkte Kocatepe sokagında 1 t k . h"b" R 

Ötleye doğru ilk havadisi demir- ar~ından, ku'.ak!arımıza _hıçkırıklar lerindek· dUkkan ve evlere sular dol- (1142 inci •okak) geçen arabacı Sü- Da~i!iye ;ekaletinden vilayete ge_- o~ğısı sa 
1 

ı ıza ve 
"-- •-·ı ... L-'- . d aldık ge!ıyor. \ e bır kadın bagırarak ko - muştur Bu semtlerd~n ge,.en bekd. levman adında birine belediye elek- len bır tamımde beledıyelerce beledı- K k- .. . .. . voııa.n ""gr..... oeucıı.e•ın en . •u,·or· t b"u 1 . . . . b"l b' t :k t il . d b' . k k . , bü 1 d ona onu Uıksı «0forlerı Erz!ncan n.111!! ne ordu kurmay baş_ • , · . . y~ o o. s erının ıçıne ı e ıraz su rı · e erın en ırı opara çarp - ye reısı ve ro memur arın an sonra :lf r .. f tt• . z k' 

kanı, Dumanlı iata.svonundan çektik_ - Babam, babamız, hızı sc:- kur - gırmiştır. . . mışga da gündllzleri beled'ye elek. sıhhat kadrosunun nazarı itibare alın- K n ıye mu e ışı e 
1 

lerl bir talçafl teliluıti bildiriyor- taracaksın. Eşrefpaşada ıki mezar arasındakı trik tellerinde ceryan olmadığından ması icap ettiği bununla beraber yüz Me~~mpe .. f tf . . 1 
!ardı a. Ba~ını İnöniln!ln go~süı:ıe dayıya - yol !lzerln~e Hiğım patlamış, burada mllessü bir kaz~ olman;ıştı!. de 30 nisbetini tecavüz halinde dahili- !h~aı~~mm~e~i~~ıa:"uavın 

F~llcet b duds deni! k kadar rak artık zaptedemed,ğı göz yaşlarım dn caddeyı kaplıyan sular. ık:çeşme- Karşıyakada ıstaRyon cıvarından kli . H rtb k 1 . .- .1 . 
b -'-- O:,, .. bı;z böl ::f" en döküyor. Hepimiz ağlıyoruz. lik caddes"nden ta mezarlıkbaşı mev bir beygir üzerinde geçmekte olan ye ve letınden müsaade almak sure- a ı. ey o. u u. ?grencı erı 
b ilJ.~·yr. . d"' b~le 11 _ ~1~t kırk Tabillt!n zulmu m~?. Bi~~em ! kl"ne kad11:r fn~iş, bazı dükkanlara bir köylünün hayvanına da kopan tiyle sıhhat blldcrsinin tevziini icap lif alıye mufettışı Mehmed 
~ın. ıı:ıevsun e, . roe . 

1 
Fakat ınsan, çaresızlık ıçınde, kuv. da ular gırml ır. bir elektr'k teli çarpmı~. ce"yandan edeceği bildirilmiştir. Dzmenil N t s· ta 

hın- ınaam öldQrmUş, binlerce ınsan vetli b!ldiği göğüste teselli any~r. Bu Hisarö , Odunpaz n, Gazi bul - hayvan telef olmuş, (!zerindeki ada- * an P ve ?r' ;n ıgor 
ya~~mıb" -~= 1~~:- ~v::ız ve zavalb kadının başını dayayıp ıstıra- varı ile Fevzipaşa bulvarı, Gümrllk ma birşey olmamıştır. V • !'. •. amma 1. ~· Nahum 
YOAJruJ IJ'a&.W'-9-· Vte!J.JO'Mil uzn • bını te•'<li ettiği göğil.'! ise hakikaten ön!! mevkilerin; ve Demir hanını sı:ı- anat mektebi arkasındaki dere, ,1 unanıstandan !. J. Naum sıgortacı 
runda lıllrmetle eğı1ellm, ya~alıl:ınn kuvvetli, hakikaten merhametli, haki- !ar basmış, bazı dükkanlara sular yağmur sularının fazlalığından taş
yaralannı saralım. Fakat geı:ı ~aı:ın- katen talıamrnllllü bir insanın göğ- girm"ş, D"bekbasında Yangın yokuşu mış, sel sulan, bazı evlere dolmuş l k/ l l Cinsi 
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Miktan 
lann üzerine btıtön tefka.t h188ımızle _Qdllr. geçilmez hale gelmiştir. Balcılar içi- ve bu evlerden bir kısmı yıkılmıştır. a aCa l 0 an ar 
tttriyelim. Onlar, ki hMıse umanla _ Ağla. anam, ağla. Sandığın gibi ni de su basmış; halk . aatlerce cad- Evlerde bulunan .. bazı e•ya da sular Ticaret Vekaletinden mıntaka tica. Yatak • 
masall&flncaya kadar, yatak odaların- d!lnyada yalnız başına kalmış dei:-ilsin. delerden geçememiş, bammal sır - tarafından ırlltl!rulmüştür. .. .. , . .. Yorgan 28 
da. anaları dtt~.•a, korlru ile uyknda~ o var. Millet var. Hilkılmet var. Baş- tında ve arabalarla beşer kuruş mu- Yağmurun şehrin muhtelif yerlerin ret mudur ğüne ge.en bır 'azıda Tur y t k 8 
fırhyauk ve ııörmllş oldıiklan fec. ba.oıa ve elele verip seni ve hepinizi kaoilinde bir taraftan öbilr tarafa de sebebiyet verdiği ınr.zamı;ı .. lıklar iycı - Yunanistan arasında yeni bir B!~t~niye ve kilim 23 
ma=arıt71 6mdrleri oldukça gôzlerı kurtaracaiiız taşınmışlardır. Yağmurun şiddetin - göı1llllı_ıce beledıy.ece kaz;ıyonlarla ti~aret anlaşması aktedileceği l:ıi!diril- Ayakkal:ı 400 
ön!!nden ıızıılda.ştıramıyacaklardır. Tek düşü~ce ve tek karar bu değil den bazı evlerin bahçe dıvarları yı- ~!kedılen temızlık amelesı, tıkanan nıış. ihra<'atçılarımızın bu memleket - Çorap ve eldiven 233 
Enin.canda veya Erbaada,_ fa~t midir? kılmı.,tır. Topaltı mevkiinde bir ev lagım b.acalarını derhal ~çarak. Eula- ten henüz tahsil edi!omemiş alacakları ::\Ianto, pelto, muşamba pardesil 106 
yurdl&rıııda kahp ek!ıı blçmege, tica.. Bugün bir Erzincan yoktur Fela- ansızın ve gUrU!tü ile yıkılmışsa da nn denıze akmasını temın etmış ay- . ş k k k be b' 1 k 209 
ret edili ça.lışmağa dev8:"' ede~rnel~- keti anlatan rakamlar ise ko~kunç _ içinde kin:•e bulunmadığından nü - ni za

1
manda molozları kaldırmı~lar- tvaf'lat btut~ları 1 tıc.ar~ttodası~a k~1yıd vet B~~u~' a~:sıet, re, aş 1 

16 
r! neye vııbeı!te iııe teınm edelim. So- tur Onlardan tekrar tekrar bahs fusca zayıııt olmamıştır. Salhanede dır. tfaiye de icabeden semtlerde e;;p e ırme erı ıs enmış-ır. "evcu E k k . 
ne11 oealdarı tekrar yakmak, ytlalan ha~et' e ne Şehid Nusret sokağında B. Abidin çalışarak evlerin bodrum katlarına klerink anlaşması, ikincikanun sonu- Kr de gey.ım eşyası 380 

evleri kaldırmAk, ~ı gözleri silmek, Muhterem İnönilnfin tren· E . Türelin oturduğu 63 numaralı evin dolan suları boşaltmışlardır. na kadar uzatılmıştır Ç a ı~ gey~m eşyası ~~~ 
~~~ı:1~~· .J:!:a1rn7z ıı:~:~ ~~o~~~n:a~~:u~1::~~~~ı~i:-a:?ıi:: ~~~:~. :;::;: ~ı~!~~~tı~~deki eşya Dün Gözteped~··denizde bir kayık A k --;-=* . - d gi=ı:~e~:m~~~~sı 7~. 
Bn vıı;zl:teyl e.kslkııız yapmak lradesı kuman~--•--ıa "'"''• l d ed"' Şchrımızde sevlabın zararlarından bulunmuş, zabıtaca kenara çıkarıl- r auaşını vuran O• 

. ""'""' l'v,. • .,"TD{' er evam ıp b t t b"t ·d.l 1 1 d K k ıı. ml\ııeJıJı.u ol.chı.ğumıı.ı ı.tel f4pbe - gidiyor. Bu görüşmelerden millet v~ zaGı_ aztca eds ıNe ı edn Ber şun kar ır: mıştır. ayı ta küreklerin de bulun- k hk J Yekfi 
&iz.dlr . .,,j memleket . . ha l t• 1 ıka o epe e evza ey so ağının matlığı görillünce bir kaza vuku bul- umacı ma emeue y . n. .. · * caktı ıçın yırı ne ıce er ç · ağzı kumla dolmuş. Memleket has- duğu zannedilmişse de yapılan tah- Tilkilikte l\Ienzil hanında lsmailin enı ~ya 

8
..,,,ahat.ln llk kıaımlannda edinmiş Bü1:;,;k f l'k t' d U .h tanesinin arka!lındaki sokakta la - kikatta bu kayıjiın, GilzelV'lllıda bir . ı·th . d d k S 1.h. t kk b 1Q .. 
v, , u e" e .er en m tenebbı - t k ti 1 b .... d b 1 d • . . •. k ıma a nnesın e o umacı a ı ı a - Ara a ı .,,. 

cıWutuzıı :IW1Mhn sona bırakarak 
1 1 

rd ki . fkb 
11 

• ırım 1 anmış. pa amış, su ar, ura- ev onun e u un ugu, ıp:nı oparıp Ç ld" 15 HlıltJ. ıııt k da , a· o ana ır ıs ı a saglam temel - da ki evlere hücum etmiştir Göztepeye dof'ru sürüklendiği anla- banca ile öldüren Ali Rızanın, meş - orap ve e ıven . 1, . i'Jt..ı.ı' '"ın IÖ~~ ;!~ d-~- ler llzerine kurabilirler. Bu facia ba- GUzelyalıda Nuri bey ~okağı ile şılmıştır. hud cürümler kanununa göre, Ağırce. Manto, palto, pıırdesil, muşamba 9t 
o_anmı '1l"B&J'z ...,y ....,. şı.mıza gelmemeli idi. Gördilk ve an. . Sapka kasket bere blll}lık 21T 

edim. . ladık ki ~ayet tabiatin zulmü varsa o- zatla muhakemesıne baş~a~mıştır". Suç Erkek' geyim ~şyası' 'f 

'1nı: babert Kalatyıwla &!~. demış- düşanen ve bilen insanın da o zulmll Zahı·re ı·hracat- Fela" ketzedeler ıu, son zamanlarda Salıhın kendısıne Çoeuk geyim eşyası 31 
tfm. Jlıılıim'em Cumhurreısımız, fe!A- yenmeğe kudreti vardır. yakışmıyacak bazı teklifler yaptığını, 
kıatl bedflerln• hAs stıkftnet ve tem· * / J ı • ff M f sarkıntılık ettiğini, buna tahammill 
ldnle ~ar. YapılmMıı milm - Turbala ve Tokata doğru ıridiyo- Çl arl aa zye e en aatine edemediğini ve onu vurduğunu söyle- Erzak 
lı:l1n ilk t..dbirleri alAkalılara telkin ruz. 
ve her cğ?M*lan merkezde bu ted- Her taraf tedbir her taraf teşkilat miştir. 7.cytinyağı Kg. 72 
birlere ..,. aıetieeJ.erlne dair tafsilli bekliyor. ' Onlar da birlik teşkil Bunün fudbol musaba- Dinlenen şahidler, Ali Rızanın iyi Üz.Um Kg. 2529 
ma.lftnıat alarak yollarına devam etti - 0~,, _ 6 ahlakla tanınmış olduğunu söylemiş- ' 
!er. GellJ> seçtiğimiz her yerde yar- H • }" •• edecekler kaları yapılacak !erdir. Mahkemece, suçlunun tevkifiy- 2601 
dnn 1Gfetberl1ği başlıyor ve başlamış. amıyet ı T rkçift Şehrimizdeki ~elli .. ba.,lı bu_iiday • Bugün Alsancak sahasında İzmir le beraber ııkli müvazenesinin yerinde Dün Bngamada 752 lira toplanmış. 
sa ~Erzincana gitmiyecek mi- • k •• } .. •• arpa ve~alr zabıre uzerıne ı~rac;ııt por bölge•inin fel. ''etzedele f - ol!Jp olmadığını tespit için muayene- tır. 

Çı Ve Oy Usu yapan tuccarların aralarında bır bır- . . r men a · k · r 5-1-940 tarihine kadar Tirede ta.. 
Y1sT lik ,,apmag" a karar nrdiklerini ve atıne tertıp ettiii müsabakalar yapı- sıne ·arar vermış ır. dl ke di , k ' ..,,. be rü yekunu 3230 lirayı bulmuşbr. 

Bu euali ken n mı~e so;ma • H,ı·ç bı·r şeyı· esı·rgemı·gor J.ı.ir komite teşkil etti!tlerini yazmış - :aca1dır. -- - -- Bu~üne kadar kazalarda toplana• 
IA beraber dilfünüyonluk ki demıryolu t k. Hundan maksad, üaüm v11 incir .. .. Al b · J l .. 
bozuk, hatta bize son haberleri geti- Akhisar, 5 (Hu ı. i) _ Kayma. ihracat b'rliğl gibi dış piyasalara top Hazırlanan programa gore musa. manya, ızuen ma parn yekCinu 20989 lira 3 kuruş olup 
ren teıırraf hatları bin zahmetle ~li - kam B. Bedri Özeriıı ııa. kaıılıgındnki taıı ye_ müstekar fiyatlarla ihracat bakalara saat 11 de ve B. 1smail Hak- mı mübayaa edecek? merkez. yekunu ile beraber 

90742 
lira 

yebfiırı.ırtedir. Nihayet, l\Ialatyadan koml!enln bugüne kadar kaydetfi'i y,1p:nıştır, J\lülhakattaki ibracatcı kı Gürün idare edeceği Demirspor _ . .. .. 80 kuruş olmuştur. 
hlkmı~ olan ilk yardım katarının Er- nakdı yardımltr, (6000) altı bın li- zahire tuccarlarının da bu te,,ekküle Ate spor talomlan karşılaşma;iyle Bır habere go~e Alm.an;"'.: .~emle- Bugün izmirde toplanan 377 erkek, 
z!nca:n& •amwı olduğunu öğrendik. raya baliğ olmu tur. Her Akhisarlı girmek istedikleri anlaşılmı~ır. başlanacakt ·B . B H ketlmizden on mılyon kılo tutun, 900 1058 kadın, 2337 çocuk geyim eşyası, 
Seyabstimizln istllı:ameti derhal de- kendi hayat ölçll•Ü n·., in<Je yar- Hubuhat ihracına hükumetçe ıııü- y . "dır. u o;-~nu, · asan bin lira kıymetinde üzüm, 200 binli· 190 manto ve palto, 532 ayakkııbı, 384. 
~: En!ncan. dıma ko maktadır. snade edilıııi~ olma91 sebebiyle dııı anıgın 1 are edecegı Karşıyaka-Do. ra kıymetinde tiftik 200 bin J"ra kıy çorap, 65 carşa! ve peşkir, 742 çama-' 

Sabahın ilk ııaatleri. Kemaha doğ. Ahınedli (Hu u il -~ Nahiyem"z rnemlek tlerden mühim s'parioler gel ğanspor maçı takip edecek~ir. t' de c1 , v d•ier maddel satın şır ve fanila, 23 kilim ve battaniye,\ 
ru fierllyoruz. Trmıiınizde hastalık- de felaketzede karde ı r .ç .. gö t meğe bqlamıştır. Dış piyasalara fark Son kar§ılaşma Alta _ Ü k · me ,n . er. kı:ı: er l26 ınpka ve kıı ket, 16 atkı, 4 yatak. 
tan ,.nı kalkmış bir insanın tereddllt- ril ~a _iyet eserlerı ~ bü\iik- lı fiyatlarla tek;·r edilmeme~i kin • ~ ço ara- almak ısteme ır. 18 yorr;an, 8 ya•tık, ve 4 teneke zey. 
ıu yttrlly{lşdnü andıran bir bal var. t r.- ._ı~dıye kaJar sekız J z 1 r:ı pa.- hracatcılar, araların~a tek fıyat ka ~ında }apı!a:ak ~e bu 0>~nu da.B. Fe- o*oo--- tlnyağı Sı,·ı sa gönderilmiştir. Bir va-
LAkin fU yarmaya bakınız: Toprakfa- ra lltı ~ r çak eşya t nan ~ tır. rarnstıracak ve bıı fıatten aşağıya rld Slınsaroglu ıdare eylıyece tır. Hanı sıgw ır derisi gon muhtelif cins eşya da Tireden Sı. 
rı bat hizasına kadar dökUtm!!ştl!r. 'ahıye halkından Bay At.mcd Ko- teklifler yapamıyacaklardır. vasa gönderilmiştir. l 
Şimdi karanlıklarına gömüld~ğilmil2 caturk 1 , Bay izzet Arı 8 donil~ı Rimdilik lımir limanından ihraç =u Memleketin ihtiyacını karşılamak 
tllnelln aizı. kalaslarla tutturulmwı- trala, Ba Ahmed Yılmaz da. 100 li- edilecek afyon, Uşak. Denizli. Ak - Zabıtada maksadile Vava ve Amerikadan ham 

556Cf 

639 

yardır. 

tir. 
ususl) -
aya yirr 
ir. Bunu 
hyor. D 
e ayni ş 
ktedir. 

(Radyo) 
ine yard 
larak ku 
rmiştir. J 
il yola ~ı\ 
re• 5 (lİ 
zed~leri 

tur. ônttnde durduğumuz istasyon bi· ra tebar,ü etmiş . dır. Bu ha 'yetli şeh;ı·. Diyarbakır. Konya. Ereğli. sığır derisi ithaline teşebbüd edilmiş, BORSALAR 
nasının bacası yerde yatıyor. Sanki kn va~ıı.nda .~rı a_k·lır "~"r z. ve :K raman. ırrpaları_na FOB beş kıt- • mUsbet cevap alınmıştır. İngiliz Sil. 
caman bir el bütün bunlara sert bir şa. ;,<oke (Husu 1) - • Kaza. koym:ıka- fU ,.ııı san tın;. M el""ın, Samsun. An- Karmnı yaralaıDJ§ ·. . .. .. d Ç" H" elden de Z:lt 'l getiril - O Z O M t 

"nd! · 
1 

mı Bay Yııhyan.'1 rı 'nsetınddd ko- hl. ve lzm•r mallarına beş kuru Çeşme kazasında Çıftlik koyunde anı ve ın ı~ 
:ına~:rna~lf- m.L'yan faaliye.:ine de~ un etmekte.- 25 ,ıntin; fiyat te•b>t edilmiş.tir. ~av Ömer oğlu Mustafa Özçelik, karısı Bn. mekte olan. ~erıler'. bundan sonra da- Çuval 

Hıı.ricl mar.zara ürkütmüyor. BirJı;aç dır. Bu_güne ... ııd .r top nıuı teberru- rlarlar lcın be~ kuruş 75 santım fıyat Fetiye ile kavga etmiş, maşa ile kan- ha çok getırılecektır. 1303 jiro ve Şü. 
eski lıinarun bağrı deşilmiş. Fakat (). r yekunu 6000 lırayı teea.-üz etmı~- t sbit olunmuştur. sını muhtelif yerlerinden yaralamış- ** 54 j. T. Talat 

ltııerd.en ""e yaralılardan bahsediliyor. ırKöylerde kadınlarının teberru top- ~ =-ı-=-ı tır. Suçlu tutulmuştur. lncı·r u••zu··m sa fış __ 1_1_:ı._L Beşikçi 
~e yazık! . . lamak için kollar teşkil etm~lerdir. apur ar ' 1374 

Erzincan ovaııına .ııırıyoruz. Etr~f- Bu meyanda boyunlarındll.ll zioet al- Kavga etmişler . •h 398300 
tak! karlı daA_larla ıst!~a e<l~rcc.sıne tınları koparıp &'ÖZ ya lan arasında Fırtınadan gecikiyorlar Karşıy~ada ~Ienemen cadde~ınde ve ı racatı 
durgun bir bava, nefis b.ı_: tabıat, su- e:et:ren ve (Bu az amma ba ka şeyim . . Mustafa oglu Alı Akman ve Emın kı- 39967 4 
!ar şındıyor, tarlalarda aııaçlar baha- yok, affederisiniz ve bu altını kabul Mersın hattından ~elmesı. bekle - zı Nazire kavga ederek birbirini döv- Birinci kanun ayının 15-31 inci gun No. 
n bekliyor. ediniz) d"\·erek çok bilylik şefkat ve nen' Erzurum vapuru ıle l\Iersın-An- il 1 d' !eri arasında !zmir borsasında kali-
.. - M~dhiş facia. bu güzel dekor in•ant duygular gösteren hamiyetli talyadan .. ge.lecek Etrüsk, vapurun.un, m şer ır. tesine göre 7-11 numaralı üzümler. 
ı'O)Ilde mı vııkna ııeldi? kadınlarımıza da rastlanmaktadır. f!rtınn yuzunden 4-5 gu~ teehhurle Karnından yaralamış den 38800 çuval ve 12 torba satıl-
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- Evet! Çe•me (Husu•i) -Bugüne kadar lımıınımıza gelebUeceklerı haber alın Ar • 1 KJi .1 b. "ki t 1 . mıştır. Son yirmi güu içinde d•ş mem 
Harap şehre a;-vaş yavaş ~irerken Erzin'cau' felAketzedelerine olan mıştır. Çilnkü Akdeniz fırtınası de- . ı og u. mı' ısı e mese .esın • leketlere 2803 ton üzüm ihraç edil -

yata~nı ve yorganını hayvanlarına nakdi yardım 1200 lirayı bulmuştur. vam etmektedir. nen Rıza oglu 14 yaşında hmetı çakı miştır. Mev im iptidasından şimdiye 10 
11 

Z AH t R Eı yUklemi~, kimbilir nerelere giden yol- •amık Kemal ilk okulu muallim ve ile karnından yaralamış, adliyeye ve- kadar yapılan üzüm ihracatı 29 bin 
cular görüyoruz. Solumuzda 2$keıi talebeleri topladıkları otuz blr lira ka cidden göğils kabartacak derece- rilmiştir. 578 tondur. Bunun 17676 tonu !ngil-
orta mektebin yıkık pavyonları. Bu - l'i2 kuruşu posta vasıtas·vıe merkez dedir. . . . tereye sevk ve ihraç edilmiştir. 1!i ton bnj.\'day 
rada dok•an bir çocuk h:ıyata ııilzle. kızılayına göndermişlerdir Posta ve Ayniyat eşyası da bu güne kadar Yankesıcııık B rinci kanun 15-31. in.ci günleri 75 ton ar n 
rln! yummu~tur. Zavallı yavruları telgraf memurları dıı 124G. kuruş beşyUz parçaya baliğ olmuştur. Köy. Basmahane meydanında Apturrah ve 1900 çuval hurda ıncır satılı_ıııs - ~6 ton bakla 

:ııı::a,,ıarrmtt çııtılı:, y!lreklerimiz top'ı.mışlar ve aldıklan emır üzerine lü kadınlar üzerler-ndeki elbi.seleri man oğlu J\Iehmed Korsan, :Mustafa arasında .bor~ada 11674 çuval ıncir 3u0 ç. 'lıSll'ıı 
gamlı, ilerliyoruz. ke '•1ı merkezlerine gönd rmişlerdir. çıkartarak _Y~rdım kom!tesine gön - oğlu Mustafanın cebinden bir miktar tır. J\Ievsım zarfındakı ~atış .163?89 ~= r K. n. 

hta."'Yondakl veni evler B'ri'lcl Ye Bu rakamlar kaza yekftcu haricin- dermektedırler. 1ane mıktarı kaza - k . ilik t· 1 al ı çuvaldır. ihracat, mevsım ıtıbarırl~ ı .• , 13 na,,.. k 
fk!ncl katlan a;asındaki iltisak nok • eledir. mızda nakden (2000) lirayı ııeçecek- parasını yan esıc sure ıy e ç mış, 238~4 t.ondur. Yaln;z İngiltere 107151 1'18 ton P. çekirdek 
talanndan ayrıl?lllf, köşe dıvarları pat :Köylü ve zilrraın ııösterdikleri ali tir. yakalan?lllftır. ton ıncır ithal etmıştlr. 2653 k. yün 
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•• uza 
Öksüzler 
Hakkında 

Bahri Savcı 

- Baştı.rafı 1 ine. •an,feô.e -
miş olan kos.koca Trana']vanya kıta
~ını~ Macarıatana iade•i liızunıunu 
ıddıa etmekte, Roınenlikr jae bu top 
raldann e•kidenberi Romenlerle 
meıkun oldugunu ve binaenaleyh Ro
m&nyada kıılnıaaı tabii bulundu'U· n ·ı • • ~ 
n u ı.:rı _t~nne!rtedirJer. Romanya -
ın '.md•kı topraklarından bir k rış 

yer bıl.e verınek iatemediğini ve bu hu 
su a ınbcdcrae bir harbi bile ı:öze 
almaktan çekinmİJcceğini hep bili
yoruıı:. "" h..lde oha ol a ı"ki hilki'ı -
met a.raanda ancak Macariıtanm a
ra~i nı talil.atından mik-bb.;den fe • 
ra.r~t etmeai auretinde b r itilif ze -
mını bulunabilir.Acaba ltalyanın Pef 
tedek· ··f 

ita/ya, 

•• u 
ere erıne 

şandı 
Sovgef Rusyanın Balkanlara inmemesi 

çalışacaktır bütıin lcuvvetile • • 
ıçın 

Mersindemes't bir 
yıl dönümü 

Mers:n, 6 (I!J usi) - Mersin kur
tuluşunun lı> inoi yıldönümü dün coş. 
kun tezahüratlıt kutlanmıştır. 

Şehir baş! n başa <lonanmıştır. Sa
bahleyin milli müfrezen'n şehire gi
rişi tanzir edilmiş ve bu hatıra. par
la1< tezahürata sebep olmu~. stad -
yumda bayrak çekme merasimi yapıl 
mı· ve kurtuluşa·, milli mücadeleye 
aid ııutuklar söylenm:~tir. 

F eli.ket yıldırım ııibi insan oğlunu 
buluyor. Bir kol bile kıpırdatamaclan 
canlar ve mallar gidiyor. Çalqan 
ba%u, itten terliyen alın her zam.an 
malı tdı:ro.r bulur. Fakat can, fakat 
İnsan canı! Hele Türkiye gibi ;inıa -
nın hiç bir ölçü ile ölçülmiyecek ka
dar değerli olduğ-u bir memlek ette
ki can kay,bı? ..• işte kederimizin en 
aızhyan noktası!... Hayır aaıl k ede
rim izin ti kend~si. 

d • ı nu uzu Macarları bu ağır fe. 
akarlığa ikna bll<!cek kadar kuv 

vetli midir ? 

B. ~ salllinıiyetle temenni ed.-riz. 
ızım nok'"-· . . 
• • '41 nazarınuz ve .ıyaset· -

~1
1~~' komtularımız arasındaki ih -

. ~ a 1 n<>l<taların halline çalışmaktan 
ı a ret olduiu herkesin malumudur. 

1 
Yarın Venedik ve Roma mültı.kat

~rından oonra Romanya ile Maca -
rııtan ve l'f!n e Macaristan ile Yugoa~ 

1
•vya araıında h 'rer itilif zemini bu· 

1~nabilirae , ltalyanın böyle bir faa
ıyetinden maksadı ne ola raa olsun 

bund · ' .. an en zıyade biz memnım ola .. 
cagız . 

!k , G (R.ıC:ıo) - :IIı.carıstanJ •Bu z~·aret, l\Iacar - ltah·an sa -
hancı e ~azın Kont Sakı ı 1t:ı.l)'a mimi mtinasebetlerın:ıı derecesini 
haric _ e n z rı kont C Y,~no, b? sa: gösterir. Merkezi ve Şarki Avrupada 
bah \en dk •ara; ;da ıı<ı ~ 'ffi«.ket. İta!nınııı mütemadiyen artan nü -
a"1k •. d r cdc,1 mu, ım e ·.eler ilze- f\ı b . it b" "k t · · 
r:ndc r"- z&.kere "re h'l ıftJTHşl, raır. ~unu1n ' 11 zı~ ar~ e lly~u esırı 
Kont Ciy ı.o beyar. t.nd.l merk zl aşık rc.ıı-. Macarı,tanı, Yugoslav-

. · . ı· · va ve Romanyaya vaklaştırma husu-
ve ce.,ı::bı şarkı Avrup::ı vaz.~ c ının · ·' B '! ı· ·. K t c· 
k. hü'· t da he nok•adan sunua .•• usso ını ve on ıano

ı ,,umc arasın r "t d b · ı· fk' ı · 
tetkik ed leceğ ni. iki hükümet ara- nun ° e. en erı mn U!fl _ ı~ erı, 
mda butiln meselel~rde her cihetçe kont Sakının bu seyahatınde amı] ol-

tam bir beraberlik mevcud olduğunu, 
.Iacariotan ve İtalyanın Anupa sul
hil için eJele verm·ş bulunduklannı 
ve biıtün kuvvetleriyle çalışacakları
nı ~öylemi tir. 

mu~tur. Bu göri.i~n1cler, hiç şüphesiz 
Avrupa siyaoeti için çok mühimdir 
ve Avrupanın büyük b1r kısmında b
tikrara hiznıet ve yardım edecektir. 
lta:ya siyaseti açıktır. İtalyan s:ya. 
setinin BoheYikliğc karşı barız vasfı 
diin•aca nıalümdur. İtalyanların , 
Finlandiva,·a gidecek gönüllüleri ser
best bır~knıaları bu oiyasete tama -
men uygundur. 

• 

• Rus ar uzu ı 

BüyUk kurtarıcı Ebedi Şef Atatiir
kün hatıar.;ınıı hürmeten bir dakika 
·ükiıt edilmiş asker ve mektep! lcr 
bü)·ük bir geçid resmi yapınıslardır. 
Belediye, bugiınün şerefine hükumet 
erkanına bir llh'afet ,·ermiş, ziyaf -
tin scnııııda bel<•d'ye re'si R. Torr>ğlu 
bir nutuk •övlirerek biit'in Türk m l. 
Jetinin iı-Iilli 'cf 1nönünün etrafında 
bir kütle h·ılnde toplu bulunduğunu 
tebarüz dtirmi tir. 

ara 
Balkanlarda bir b irlik fikrinin to

h~mları atılmıştır, bu tohumlar bu. 
&un Y•nn J"et erecek, Rltlerelerini ve· 
rccektir. Bu, b ir zaman me&elesıı"dir. 
O zamanın celıneMne int;zaren Bal· 
kanlar •hasında yapılacak her u • 
YUfına .ve uyuşturma h areketi, bu ııa· 
Yeye hızmet bakımından b izi sadece 
&ev indiren bir hareket ~lacaktır. o .. d" ı. · . •un ıçın ır ı mak.aad ve gayesi .. 

Londra, 6 (Radyo) - Macarist~n 
ve t.alya hariciye nazırlarının ırörü~
mclerin mevzuu bahi8 eden İngiliz 
gnz~teleri, Macaristanııı, Roman) ll 
ve Yugo lavs ııdan arazi taleplerinin 
;:eride ha:ledilmesi milmkUn h r me. 
ele olduğunu, iki hükümet erkanının 
ovyet Rusyaya karşı alınncak müda. 

faa tedbirlerini görüŞ<;cekler!ni ya
zıyorlar. mı aldı? 

h~rbil~k.le bera ber ltalyanın bu 
eket ını de memnuniyetle kartılı

!'0ru2. lot"r ltalya tavaHut etsin 
ııt~ baık ı ... ·ı 1 . ' k • •rı aın ı o aun , elverır ki 
t.~'."tulanmızı b irbirinden ayrran ih-

kı af sebeple ri ortadan kalksın. Bal
a n biri .. · "'1 ~e samimiyetle t raftar 

Deyli Telgraf gazete•inin Buch -
,ıeştc muhab;ri. önümüzdek: nylar -
da :IIacarist11n ıı.iya~tinin kat'i bir 
'\"eçhe alncağını yazıyor. 

Kont ::'ak inin, gelecek hafta İtalya 
ba9vekil B. M•ı•solini ta~afından ka
bul edileceği tah in olunmaktaıi'r 

Ruslar, Salla Cephesinde mühim miktarda top 
ve malzeme bırakarak kaçtılar 

a lar ıçın bu kadarı kafidir .. 
Hanıdi Nüzhet ÇA ÇAR 

•flssaa&aaaııas---

Bir banger 
Kaçakçılık yapa.rken 

gaka landı 

Roma, 6 (Rndyo) - lllac~ristan 
hariciye nazırı Kont Saki ile italya 
hariciye nazırı Kont Ciano arıwndak; 
konuşmalar. saat 1& ze kadıtr siirmii• 
ve müteakıben Kont Saki şerefine bir 
ziyafet verll'nıiştir. 

Kc"t Ciano, gazetecilere verdiği be. 
yan tta, muknleııı.cl riien memnun ol
duğıı ~u söylem· ·r. 

nbul, 6 (Telefonla) - Banker /11 kmr ı:::eh,,f!l; S<n·yet Rusyanın 
. 1 Pandi adında bir ;.·ahı.d:, bu. Balkanlara nüfuz e'me;nesi içiıı ital-

gün. Kanzuk eczahane"ind~ bin lira ynr.ın. bü•fin kuvvetiyle ve kumşı.Ja
dö~ız ahrken yakalanarak, döviz ka- riyle Barkan'ılarla birlikte çalıŞ':\Cl'ğ:ı
;:: . ?lığı maddesirnlen dolayı tevkif nı berı;n ediyorlar. 

' "'1fli • udnpP e, 6 (Radyo) - :'.facar 
Belçika tekrar ·protes- ırazeı: ı.eti Kont akinın İtiılra .• zi

yaret!nın si) asi verh<.:si hakkında tnf-
toda bulundu s·ıat vermemekte, yalnız Macair•tan-

Loııdra, 6 (Radyo) - Fiııliind'ya- ki zorluklar yüzünden Kareli berza
dan son gelen haberler, Sovyetleriıı hmdaki Ru skuvvetlerine atkviye kı
harbin kı•a bir müddet içinde bite - taları gönderilememektedir. 
ccği hakkındaki ilmidlerini kaybet- Finliindiya resmi tehi ğleri, Salla 
'lr.lerini b l<liriyor. Çünkü Ru• kuv- şehrinin şimalinde büyük muharebe
e Jer, ınııır Kırrell berztıhında si - !er olduğunu henüz teyid etmemek · 

perler kazmağa ve mii,tahkenı mev- te<lir. 
ziler huz1rlamağa başlnmı l:ndır . Rus hududundan girerek ilerileme
Bunda nanlasılıyor ki, Rus kuvnt . ğe ba•lıy:ın bir F'n kolu, Repula şeh 
]eri l\f annerhayim hattı kar~ısında ri istikamet nue epiy ıı:ıesafe katet. 
ışı' ge~innek '\"c i!k ba!ıı.ırda hareke- mi "tr. Bu şehir, hududdan 40 mil 

te ge mek için beklemeh karar yer-ı uzakta bulunmaktadır. 
m: !erdir. Bu eephede ara ıı·a topçu I!eb<inki. 6 (Rad.vo) -:- Finlii!"di,
faa!iyeti görülmektedir. Nakliyatta- ya orduları kumandanlıgının dunkü 

Japon • a ı n -
Brüksel İtalya dostluğunun sağlamlığını te . 

kQ . . • 6 (Radyo) - Belçika hü- barüz •ttirmektedir • • h • d J 
k(l::;! 111nb~rlin elçis" Almanya hil. Lendrn., e (Rady~) - Tııı111is ıra- Çınlıler' Hoşyen cep esın e apon-
Yareı ı~e. '';:ı. nota vererek Alman tay- zetesi. Kent Sakinin itall-an zivarcti-

uçına!~~~~ te~~~~ap~~~ e:~:r~ ~.~:k~~ah-alesine mevzu' ediııe;ek di. lara mühim zayiat verdirmişlerdir 

tebl:ğ·: 

Kareli berzahında bir tek Sovyet 
taarruzu yapılmıştır. Ladoga gölü 
ş malinde iki Ru• bölüğünün şiddetli 
taarrueu pilskürtülmüş, Ru,Jardan 
250 kişi telef olnıuştur. 

Soomi salmi cephesinde kuvvetli 
b r Sovyet müfrezese:nin hücumuna 
mukabele edilmiş. bu müfreze imh:ı 
olunmuştur. Sontoranta mınfakasın 
da iki taraf ara ıııda milsııdemeler 
devam etmektedir. Karcı berzahı ile 
J,adoga gölü ~imalinde diişman top
cusu falaiyet gfüetrmiş, fakat bir ne
tice alamamıştır. 

Paris, 6 (Radyo) - Havas ajansı 
Helsiıı k:den şu haberleri verh·-0r: 

Fin müfrezeleirnin hududun baz• 
noktalarında lerileyenk Mormansk 
dem;ryolunu tahrip ettikleri h kkın. 
daki lınlıer. tan•amen teyid ed;Jnıe
mekte<lir. <'üııkü bu demiryolunun, 
F'nlan!l:yaya en ı·Pkın mesafo,i ı·d-
mis beş kilometredir. · 

llel< nki. 6 (Radyo) - Ususivalide 
Londra, 6 (Radyo) - Çekyan ajan- nıahvedilmistjr. yapılrn muharebelerde esir edilen 

ı bildiriyor: Jaopeye de taarruz ec~n Ç:nliler, bxzı Ru sa•kcrleri. Sovyet a5kerleri-
Çinlil . H<ısren cephesinde mühim bu şehri de elde etmişlerdir. Di\şma- n!n, "iddetli kıştan ve ihtimam. ız • 

bir muvaffakı;·et elde etmiş ve bu nın zayiatı pek mühimdir. Kaçnıı ja- lıktnn, yartılılara pansuman bile )'apı-
•ehri japonl:ırdalı geri alm•şlardır . porı kuvvetleri, takip edilmekled'r. lamamasından çok muztarip bulun-
1ühim japon kuvvetlerinin yüzde 80 i duklurını söylemi~lerdir. 

Ita{ya K;ın.ada 
bendler ileriie t h!ib!eri ônliyecek 
şekilde tamir e'"ilmi;ı. icalıeden ted
birler alınmııtır. 

/$viçredeki tebaasını 
silaha çağırıyor 

Paris, 6 (Ilad;o) - İtalya hükü -
0 •; lsveçteki tebalarından 25-30 ya. 

ınd11 bulunanları s~laha davet etmiş
tir. 

Londra, 6 (Radyo) - Sovyet kuv
vetlerinin ,yakında F'nl:lndh•arn ta
arruz etnıi~·ecekleri ve müdafaa ha -
zırlıkları yapmakta oldukları hak -

Başvekilinin beyanatı kında buarya bazı haberler gelmi" 
,.e bu lınlıerler. te)·id edilmi<tir. Fin
Uindiyada tank nıotörlorini ·bozacak 
elektrikle !sl'ycn milhim bir kc•'fte 
lıuluııulmıı tur. Bu ke<'f •S)"e•inde 
tanklar. bulundukları yerlerde muat. 
tal kıAlmakta ve hiçbiri~ görememek
tedirler. Bu keşif gizli tutulmakta
dır. 

Menr'fonda: 
Dün Merzifonda sel •ulıı.rı, Bay 

Ali Ccdid:n un fabrikasına hücum 
etmiş, 100 çuval unu götürmüştür. 

Ank 

Parb, 6 (Radyo) - Kan::ıda ba ,.e. 
kili MakenzLksin, bugün beyanatta 
bulunmu~ ve Kanaclanm. müttefikle. 
rin bütün harp malzem•leriııin mü • 
him bir kısmını yeti)tiı·ebil cek kud
retle bulunduğunu söylemiştir. 

ra Maçı Hadiseler - Bi giler 
acarlar 6-4 muhafız gücünü yendi ı ullEl-=m•-~------iimm---11 

de~ı ara, 6 (Hususi mtthabirim z- caralr gilzel yer tutarak ve ahenkdar Bolşevizm Ne Demektir? 
Vet edtt Husust surette Ankaraya dn- bir oyun oynıyarak oliçleri vasıta -
taitvi erlş olan Mac,aı: takımı, ~ugün >iyle üç gol at!°ışlard~r. • İtalya hükumeti, gQniiıı hadisesi hıı.Iiııde, Bolşevik aleyhtarı bir 8iy • 
hlay Y ~ :Muhafızgucu takımı ıle 19 Muhafızgücu, kafa ıle yegane go- ·et tutmtış bulunuyor. İtalya gazetelerine bakarsanız, her meselenin tet
TrıGoa~ ~ ndyumunda yaptığı fudbol lünü kaydetmiştir. İkinci devrede kikinde, bilhassa Balkan, Orta Anupaya ait işlerde Bolşevizme karşı a
:Sinl a asın_ı ~~ ırolle kazanmıştır. Muhafızgücü takımının aksayan nok-
etti;[~e •eY,ıı·cın;n heyecanla tııkip tnlarındn bazı değ;s:klikler yapılmış lınmış bir fikir cephesi gôrürsi!n(iz. 
de b 

1 
u mu•abf!'~~yı, şeref tribüniln- ve ç<ık ener.i'k oynıynn Muhafızgü. Bolşeviklik nedir?. tikJ Snan ı:ar,~ıye Vek !imiz Bay cü ta}.,mı karşmnda Mac:ırlar, daha Bu kelimenin lı1 attaki asıl man .. sı cEkseriyet> diğer manası ise müf. 

tiııi~ ıA a{acoglu _ıl_e Macar hUkı'.ıme- ziyade müdafaada uğraşm:>lardır. rit i til~'dir. Bugünkü Rus ihtilali, 1905 den evvel, yani Çarlık idaresinde 
ın n ara elç:sı ve birçok tanın. Bu dverde .! ıhafızgücil, bir gol ıla. - · · ı•ı· 1 
d·'' zevat da alaka ile takip etn" 1 h . d M ·arlar da k' 1 o nı' Demokrat fırlm~ı tarafından hazırlannııştır. 190:> ıhtı "ı ps.t a. 
ır 0 B • ''er- a ynpm.0 -a a ac, ı go h "ld .d 1 t 'f t · 

ını · . Yun · Refikin idar 'nde gc(- çıka=ı ı rdır. Y:ınn Ankara muh _ ymea, bu f.rkz ü ik! fikir belirdi. Bir kwııı i tilu e şı ıe ve ı ra ı ıs-
_ş, ılk devrede hakim oynıyan ~Ia- teliti ile bir maç aha yapıla~aktır. tiyor. diğ_,r kısmı ise Bolşe\·ik Jhtili.iiııin tedrici bir tekamüle tabi tutul-

Dakika: 
masına taraftar bulunuyordu. Len'n, b"rlnc inin başında idi . Toplanan 
kongrede Lenin taraftarları ekseriyeti knıaııdılar. Kendilerine cBolşe. 

vik> adı verildi. Ek:ıliyette kalanlar ise •~Ienşevik> hmini aldılar . 

t l Bizzat Lenin. bu iki kel menin mana ve nwıışei hakkında şöyle der : 

a Ya l n ll l cl905 R "hflaJi, sivil dm10kratlar içinde tebarüz eden cereyanlar 
arasında yen! bir kavga doğıır<lu. Bu kavga , dahili ayrılıkların doğrudan 
doğruya uzamasına sebelıiyet verdi. Ekonomizm menşeviznıe inkılap et

Almanya, R usya ı·le yenı· bı·r an- ti , ihtilal kavgasında ahrar fikri de Bolşevizmi doğurdu . 1!)05-1907 fırtı. 
nalı senelerde :ilen. cvizm Oportonist cereyanı temsil etti. Liberal burjo. 

/aşm lf 1 d h 1 ,·azi ona dayandı. Fazla olarak amele hareketlerine Liberal blr ,·eche ver-a yaparsa, a ya er a mek istedi. lllenşevizmin e,;aslı guyesi, Liberalizm ile amele hareketini te-

kendz•sz•nden ayrılacaktır lif etti. Bolşevizm ise, bilak:s, Liberallerin tereddüd ve hiyanetine muha-
lif olarak amele sınıfının vazifesi, köylü sınıfının Demokrat unsurlarını 

te"Paris, G (Radyo) - l!a'en gaze- caıttır. ihti:aı kavgasına süıiiklemek olduğu kanaatindedir. Nitekim l!J05 ihtila
lıir ~:,son d.'.ıkll~a~t Uonı c;;ı nldtı{ı Bu haber, alı.kadar me!ınfJ:de de_ Fnde amele sınıfı bütün büyük hareketleıxle Bol~eviklerle birl!kte yürü. 
'e . b_rıe~·e.ıwr;>; •- many4 R ~a 1 e ;n ıık'sler yapırtı tır. Zira; A~nıanya- mfışlerd'r. 
·h .nı r ıtt:fak rnptığı ta<c "rdı talv R ·ı ·k· · b' · · · • Ukü · Al ' n '11", u"ya ı e ı ·ıncı ır ıtt•l::ı~. yap· Yani Lenirc "Öre de cBol•evizm> hem ekseriyeti ifade eder, hem de 
••k • e.tı, . ma.nya. ııe YllJ>rnı• oldtı"u · ki ·u· l 'kk" dl k " ' ~. er ı ı f " ma:ıı, emı·ı va gı 1 te ıı ·ı e 1 mc - ı"htila"Jc şiddetle bag"lılıg·ı.. Bol".eviklerin dahili siyaseti amele ve kö'-'lü dik-!l&h ' e sıya ı tt, ak nı11 heJclerini :.edir. , 

edecek ve taınaınan 111rbeat kala- tatöryasına, harict aiyaseti de beynelmilel Üıtilile iat inad eder. 

Son gelen hnberlere göre, Finliln
diya ordu;u, mühim kı ·mı Kareli 
cepheı<nde olmak üzeı·e 600 bin ki
şiden mürekkeptir. 

J.ondra, 6 (Radyo) - Finlandiya 
tayyarelerinin E<tonyada Usta ada_ 
sındıı Sovyet htıvn üssiinü bombardı
man ettiklerı haber Yerilmektedir. 
Bu hava il<silnün muvaffakivetle 
bombardım~nı ss.1es.inde 3 Sovyet tay 
yaresı tahrıp ed:lnı ş ve meydan e
hemmiyetli surette hasara uğrntıl _ 
mı tır . 

Tallinden bildirild'irine göre Fin 
haya kuvveti ri, fağrima hava ü _ 
sOnii ' muvaffakiyetle bombardıman 
etın şlerd:r. Bu üssün, bombardımanı 
Sovyetlcr için vahim netkelcr ver
miştir. Hangarlar ve sahadaki bir_ 
çok tayyareler, atılan bombalardan 
ateş alarak yanını~. harap olmuştur. 
Bu m~yanda Sovyetlerin bir tayya
re dafı bataryası da hasara uğramış
tır . Koretaza hava meydanında bu
lunan kuvvetli bir Sovyet müfreze i 
de mües•'r u~tte bombardıman e
d imiştir. 

Moskova, 6 (A.A) - Leningrad 
a~keri nııntaka.~ı erkan1 harbivesiııin 
teblği: · 

5 ikinciki\nunda kayd:ı değer bir 
hlidi<e olnıamıstır. 

Ukt.a Arpolıı ve Pctrozavook i ti_ 
kamı>tleirııde ke if faal)·etı olrnu _ 
ttır. Petrozavoo 0 k i•tika netinde bir 
So\•)·et kesif müfreze i 50 k" ilik bir 
düşman grubunu iml·a etm'<fr. Ka. 
reli berzahında k ~if ve toııcu fa ar. 
yeti olmu·t :r. Sovyet byyareleri dll~ 
manın g.e•"lcril'e ve a ·keri hedefleri. 
ne muvaffakiyetli akınlar yapmış_ 
!ardır. 

Bu ac epledir ki san zelzele fell 
keti karşıaında, hiç teselli bulmaz bir 
yiirck yarası ile döğünüyonız. Ney
leyelim!. Ye rtaraıntısmm bela yum
ruğa beyn;mize birden indi. Onunla 
bir kahraman ı:lbi çarpı§amadan 
dizlerimiz büküldü. 

Fakat ermiz böğfümüzde kalma
sın .. Felaltetin kahredici darbesi 
-Eger kendi haline kalırsa - nesil-
1.,r boyunca kendisini unutturmıya -
biL"r. Yıkılan memleketlerin yerinde 
senelerce tütebilecek ola n merun se
falet artığı, yurdsuz vatandatlarm 
yilarca sürecek olan ocakaızlıitı bu 
felaketin uzun zaman devam eden 
zehirli b ir meyvesi o lu r . 

Bu t"'amet ağacını d erhal kuruta
lım: t"knik, bilıri inta kaynaklan , 
yapıcılık şuurunun en büyük ölçüıli 
de el ele vereceği andır. O m1ntaka 
halkına en kıaa zamanda en iyi bir . 
yaşama şartın ı haz ırlamak memleke 
tin. vicdan ve namuı borcu olmuşhır 

işte bu borcun manaaın ı çok .iyi 
kavnyan çocuk esirgeme kurumu , 
kendi vazifesinin şuurlu h a uasiye. 
tini idrak ettiğini göatermiştir. Muho 
telif yerlerde muhtelif yatlardaki ço. 
cuklerın hayatlarını t em!n eden ul. 
vi tedbirler almıştır. 

Gene, bazı hamiyetli Tfl tandaı
larım1z zel2.elenin bize bırakhiı ök. 
süz!eri düşünmekten geri kalmamıt 
ve onları evladlık a lmak suretiyle hi
maye etmeği düşünmüştür. 

Fakat gene açık konuşalım ve dü
şünelim: Bütün dün yada , evladlık 
adını almı ş, bulunan öksüzle rin ta• 
Hi, büyük b:r ekaeriyetle , bir hüsran 
kayna:':ı içinde, bir ı ztırap sürükleni
şi h"linde akıp gitmemiı midir? Ev
liidlık diye alınan öksüzlerin mübim 
bir ekoe.,·yeti, reami kayıdlann aırt
J,.nna yükledifi bu unvanı, ç<>k de
fa, çok bahalıya ödememiş m idir? 

ÇekinmPden itiraf edelim: lnaan 
oğlu , ken dis ine , k a n ve irıin çözGI • 
mez bağlarla bağladı/iı diğer İnsan
lara kl\rJı, sürek\' bir şefkatin yük. 
sek tezahürler ini bütün b ir hayat bo.. 
yunca göstereb iliyor mu? 

Hayır!. .. Karşıma bir inoanlık kal. 
kanını si.,cr a la rak çıkmayın. Sizi 
anhyoru ı. Zelzele ök>iizlerinden bir 
kaC'ını evli.dlık a lma k İstiyen vatan
daşların bu günkü manevi duyguaunu 
tamaıniyle takdir e~·yorum. Fakat 
,unu da hatırlamak laz ımdır: Bu • 
gün en yüksek ölçüsünü bulmut olan 
insanl.ıl< duyausu f iyevriai, yarın bu 
ök aü..zlere k ar 1 a y n i d e receyi muha
faza edeb ilecek m i ? Maddi hayatın 
zar ur,.tleri, içt im ai te rbiye ve sosyal 
karek ter aistemlerim~z in aksayan ta. 
rafları n eticesi, bu öksüzlerden bir 
kıamı yarın, evlidlıklarm hüsran do
lu taliine düımiyecek mi? Bunull 
böyle olmıyacaiını k im temin ede
bilir? 

Y :kılan bir d irek altında can veren 
bir annerin kollarr araıında aldığl
mız bir yavruyu, aonu b in bir ihtima· 
lin iphamları ile kararmış bir evli.d
lık ve ahretl ik taliine rastgele bıra
kamayız. 

O halde ne m i yapacağız? Çocuk 
eairgeme k ut"um unun yaptılını bu fe
laketin bütün ökaüzler" e teşmil et
m~k: Hepsini muhteH yerlerde mev
cud buluna n ve ya yeniden açılacak 
olan ç ocu k bakım müeı.eeelerincle 
yelittirmek , onlan h a yata, ancak ha 
yatların ı kazanın'! lo ir halde bırak
mak! ... Bu arada, ayni n e ticeyi on . 
lara temin edebilecek olan kimaelere 
de bazıları evlidlık olara k Yerilebi
lir .• Fakat bu noktada da çok ıince 
hir araştırma yapmak ye tam bir em. 
niyet hissine ereb ilmek lizım .. 

Bu öksüzleri, her hanııi bir kim ... 
nin sonu belli olmıyan tefka t ine ter
ket "kten ise bu gil:1" müess.-salerin 
fefkııtine bırakmak daha iyidir. 

Bunun için ise teşkilat Ye bu te ki. 
lat iç· n de para mı lazım?... Bu fi. 
kir kebul edil"·n, parayı bulmak ko
lay olacaktır .. T ürkün omuzu, feda. 
ki.rlıklar için, h er zaınan yeni vergi .. 
ler i yük1~trıf'ğe hazırdır. 

İngilterede 
Bütün işçilerin yevmi

yeleri artırıldı 
l.(':ıdrıı. 6 (Radyo) - İngiliz işçi

lerinden 70 ki~.n!n daha haftalık 
ücretlerine l!llm ye.pılını$ ır . Aynca 
naki: vasıtalarında çalışan 50 bin 
"lil ·t:ıhdem ve memurun ücretlerine 
~e zam yapılma ı muvafık göriilmüş 
tür. F.rkek t ·ıere haftada 4 şilin 
fazls iicret vcri:ccektir. acemi l çile
re ve kadınlara d~ muhtelif zamlar 
yapı\caktır. Veeait' ııakl'ye<le çalı -
an 20 l ;,, kişinin üc.-atlerinin artı
rılması ıçin de tetkikler yapılmakta
dır. 
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Garp cephesinde Almanya 
Şimali Avrupa ile 

\ 1 ara{1n 1 
:)eterberliği 

1 

__ Ş_ik_a_y_et_le_r_I \ 
D h ld ld Körfez ı.11ıpurları ve Fransızlar, Alman ko··ylerı·nı· muvaf- alakadar a i e 0.. UğU gibi, hJr. çte Ve bil• yolcular f k l b b d Bern, 6 (A.A.) -B,,sler Naclırich• 

hassa dost memıek~tı'erde de Geeen gün ga·~etenizde körfez va- a iyet C Om ar iman ettiler ten gazete<'ıı:n Beı!'.n muhabL-i yazı· 
::: purları hakkıııda bir }a ını oku- vor· 

duru. \"e bu yazının mü"bet n"ticcsi- Pa:is, 6 (Radyo) - Havas ajansı çusunun g~niş mikyasta faaliyeti kay- · rierlin, ~imali Avrupa vaziy•ti iU 

genı•Ş faaliyet Vardır ni gördüm. bundan d'ılayı gazetenize a•kerı vaziyet hakkında şu ma!umatı dedi1miştir. Ağır loplar, cephenin 10 ,ıliika<lar olmakta devam ediyor, Siya. 
te~kkür ederim. Eminim ki bütü!l ceriyor: mil gerisinde Alman köylerinde Al - <i mchafil, ingilterQ ve Fraıı.sa!lln is• 

Ankara, 6 (Hususi) _Çorum yar- miyetinin daveti üzerine Erzincana Kar~ıynkalılar benimle hemfikirdir- Apas mıntakasında bir Alman dev- man tecemmü kuvvetler ini muvaffa- vrç ve Norveç üzerindeki emelleri adı· 
dım komite.i, zelzele felaketzedele- gönderilmek üzere hazırlanmış olan !er. ' :ye kolu ile bir Frıınsız iaşe kolu ara- kıyetle bombardıman etmişlerdir. m ,·err!!ği vaziyetin tevlid ettijj4 neti· 
ri için 4607 lira teberrü etm ' ~tir. bir çok pamuklu giyecek eşyasını dik Her türlü konförü havi, kalörifed ında müsademe olmuştur. Alman ke· Fransız ileri dt niye kolları, Alman ce! 0 ci vahim göfmektedir. Morv~ 
Ayın birinci günü kamyonlarla mek için bir çok Türk kadınları ya_ mevcud, tenviratı yerinde, p-iriş ve çı. ;if tayyareleri, dün Fran!anııı iki kuvvetlerine müleaddid bas.kınlar yap ve iweçin her Lrlü müdahaleyi ,.e 

Türkiye zelzele mıntakasına sıhhi le- rın i,matpa~a Kız en~titti•ünde çalı- kışı mükemmel vapurlar dururken mı:ıtakası üzerinde uçuşlai" yapmıştır. ?1ış~ardır .. Müteaddid yerlerde Aln,r.n hatta Fransız ve İngilizlere ai• eşy .. 
vazını ve sair mevaddı götürecek va- şacaklardır. herhanııi dü5iınce ile oluna ol<un, d;- Son gunlerde cephede Fransız top- ılerı devrıye kolları, püskürtülmüştür. nın tran•it olarak geçmesine ınthıaadt 
gonlarla bir yardım heyeti, bugün - Ankara halk ve müesese,lerinin ii'er köhneleri isletmek elbette ki sa- o edileceği söyleniliyor. Diğer taraftan 
)erde Filistinden ha"eket edecektir. fel:ikefzedeler için kızılay kurumuna kat bir cliisünce. idi. Bunun derha' H B 1 • şimal memleketlerinde Finlanıli:raY• 
Hariciye Vekilimiz, bu yardımdan yaptıkları para yardımının umumi tashih edilmesinden <le anla~ılıyor ki or e ışa artan muhabbet ve gönüllüleri•~· 
dola:rı Filistin hükumetine teşekkür yeKünu 600,219 !'raya, lstanbulda vapurların idare şeklinrlPn büyük ida- ması iğbirar uyandırmaktadır. 
etmlftlr. 538,170 liraya baliğ olmuştur. re makamlarının haberleri olmuyor ve D ) d• 

Malatyadaı Bugün Ankara yüksek muallim bu sekilde kendileri ikaz edilirse der- - Ba1tan1fı 1 inci sahifede - kolojik bir mesele olduğunu ve kabi- a a Jye 
Amasyaya külliyetli yiyecek ve gi. mektebi tarafıııdan 800 lira teberli hal icabı yerine gelirilivor. Bumır ceğini yazmaktadır. nede hiç bir ihtiliif mevcud buluııma. ' 

yecek gönderilmiştir. Kurtarma V€ edilmi~tir. icindir k' şiki,•etler;mizdPn daha bir l\Iançester Guardiyan gazetesi de dığını kaydetmektedirler. Milli müdafaa nazırla-
aevk işlerinde çalışmak üzere de 4 f,tanlıulda Boğaziçi liseleri, zelze- kısmını neşretmenizi rica edeceğim: rnzifesi başında büyük ve mühim iş - Roma, 6 (Radyo) - İtalya matbu- •1 k 
k amyon sevkedilmiştir. Çorum ha•ta le fel:lketzedelerinden 12 yavrunun Yolcu naklini üzerlerine alan mli- ler başaran Hore Belishanın istifası, atı, iııgiltere harbiye nazırı Hore Be- rzıe onuşiu 
nesj doktor, memur ve müstahdem· ratı'ı olarak tahsil; kabul ve taahhüd e.-esat yolcularının i,frahatini. 7a _ onun daha mühim ve büyük işler gör- \ lishaııın i"tifa"ındaıı bahsederek ma· P.aris, 6 <.Radyo) - Başvekil Da· 
!eri, 521 lira teberrü etmi~lerdir. Ço. etmişlerdir. manın icabatına !'Öre temin etmek ve :nesine mani olamıyacağını yazıyor. kaleler yazmakta ve bu iotifanııı, ka· ladıye; bugun Deniz nazırı Kıpeııki, 

• r um körleri de merkeze gelerek pa-
1 

Eliızık vilayeti, 20 yavrunun ço. bunun il:in birçok fedakarlıklara kat- Sir Con Ridiıı istihbarat nazırlığına Linede bir ihtilıif mevcud olduğu ma- hanı ııazm Gilaşamber ve ıene~al 
ra teberrüüne devam etmektedirler. cuk esirgeme kurumunca bakımını ]anmak mecburiyetindedir. Avrup:ı tayini, her tarafta çok iyi karşılan - nasını vermemesi h1zım geldiğini kay- Gamien ile erkanı harbiye reis; Fol· 
Çorum kamyonlariyle Amas~·adan ge ve 20 yavrunun da evlerde barındır- mj!mleketleriııi misal ıı;österecek deği- mıştı r. Gazeteler, kendisinin idare iş- deylemektedir. sondan müieşekkil bir komisJ'ona ri· 
tirllen 30 ağır yaralı felaketzede Ço. mak imkanım bulmuştur. lim kendi memleketimizde bile bunun !erindeki kudret ve kabiliyetinden Hore Belisha başvekili Çemberlay- ya.<et etmiş ve uzun müddet 111Czake-
rum hastanesine yatırılarak tedavi Gazi~~t~pte felaketzedelerden güzel m:,allerlni körfez vapurları bahsetmektedirler. n~ hita_J>;n bi~. mektup y .. zarak bazı relerde bulunmuştu r. 
altına alınmıştır. 1200 kısının verleştirilmcsi ve bakı- harie. diğer nakil vasıtalarında gör- B. Çemberlayn, harbiye nazırlığın- tebeddııl~tı rr.~teakıp teşkil edilecek MoJotofU 

lnıilterenin yardımı: mı i~in tertıbat alınmı~tır. 1200 kişi· mekteyiz. dan istifa eden Hore Ben.haya bir olan yenı. ~abıııede başvekil tarafın - • n 
Ankara, 6 (Hu~usi) - fngilterenin nin iaşe ve ibatesi için lazımgelen Her volcm·a nezaketle muamele et- mektup göndererek memleket işlerin- d~n ~end1'ıne teklif edile'ı mühim va· s h . 

Ankara büyük elcisi , İngiliz hilku- tedbirin alınmıştır. mek, onları ·rahatsız etmekten sakın- de, bilhassa ingiliz ordusunun tensi- ~ıfoyı kabul et_m~k imkanını görmedi- eya atı 
metinin 25000 İng'.liz liralık ( 250 Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz- mak ve j,\;~nasız herkese it\mudlı na· kinde gö•terdiği çok kıymetli mes.ıi- ı<!nden dolayı ıstıfa ettiğini bildiı·miş-
bin Era) terebbü \"e İngiltere kızıl den - 5 ikinc ı kanunda Ankarad:ı zarla bakmak icap eder. Hele böyle •inden dolayı teşekkür etmiştir. tır. . Berfin makamları ha· 
haçının aynca bin İngiliz 1 ralık te- zelezele felaketzedeler; için mühim v~.zif•leri iizerlerine alan miie•sese Paris siya•i mahfilleri de ingiliz ka , _Lord l\Iacmıllan ise, başvekile vn· b d J w • 1d. 
berrilünU hükilmet'mize bilcl'rmiştir teberrülercle bulunan mlie~sese ve re•mi birer miies•ese clur•a. göst•re- binesinde yapılan mühim değişiklik aıgı mektu~t~, 9ernberlaynın i>tihba- er ar uegıı, lT 
Bunlardan başka İngilter.> hlikumeti, zeYat şunlardır: reği bu it'maddan \·(izde llç. he• zarar. ~ebebiyle memnundur. Gazeteler, bu ~·atdn.e~a~etını bır mebusa tevdi etmek Londra, 6 (Radyo) _ B. Moloto · 
e~ya, ilaç ve•aire yardımında ela ' ıo ı. Nor\'eç hükumetinin Ankara ma•- la çıksa dahi içtimai •eYi\·esinin y!ik- hadi,t:yi, harp h&Jinde bulunduğu şu hıs.te _ığını, bu mebus~n kamara•nıda fun, yakında Bt:rline yapacağı ziyaret 
lunacaktır. İngifü biiyük elç i• '. bu- lahatglizarı tarafından 100 lira, İrak selmesi noktasından. terbiyevi bir iti- zamı•nda dahıı iyi bir devrin b:ışlangı. h u~b.um~t namına Mz .eöyliyeceğini, hakkında Alman ajansı verdi~ bir ha· 
nu da Har.ciye Vekilim!ze bild! ı m;, hükOmeti tarafıııdan 12000 lira, re- mad aşılamış olmakla muhakkak ki cı diye tavsif etmekte, B. Göringin akkukı Lo'.dlar .~~n;arası azımna b.ı berıle, Sovyet hariciye komfa~rinin bu 
tir. ii .ieneral ş'rk•ti tarafından 600 lira, karlı Ye hayırlı iş p-örmüş "avılır. Yok- Almanyada harp ekonomi diktatörü ha ın verılm:dıııır.ı ka~deder•k ı;ııı- seyahatinden Alrn>.n tesmi ll!lakamla-

Franaanm yardımı: prenl •e' Şivekar tarafından 4091 li- <a bilet kontrolünde her volcunun bir ,,ıma3ıııa karşı ingilterede de böyle ye- yat~fık bu~~a~ıg~ ~u ~ay.ı nclola,vısıyle rının henüz haberdar olm:ı.dıklarını 
Fransanın Ank8ra biivük elci<i , ra, ran Şah"nşahı haşmetlu Rıza Peh · · b" t db" ı ı.s ı a ettıgını bıldı t b·1 ı· k biletini iki defa kullanmasın dive bi- rınaP ır e ır alınmış o duğunu yaz- rmış ır. ı urme ·tedir. 

Fran!ız hükumetinin felaketzed• l~r 'evi namınıı Ankara büyük elçileri · kt d ı - !etini iki defa zımbnlatmıık mecb'lri- ma a ır ar. 
beş milyon fr2nk tahsi• etti_.,.[,i: VP. eliyle 10,000 lira. Rivaseticumhur u- ,·etin'n konması ve bu suretle halka Londra, 6 (Radyo) _Harbiye ne-
ayrıca şarki Akdeniz Fran•ız •ı1n- ı.rnmi k:i.Uıi B. Kemal Gedeleç ve a- kar~ı itimnd'lzhk ııösterilerek yolcu- zaretinden i,;tifa eden Hore Belisha, 
!arı kumandanlığı tarafından 200 ca- ile>i efradı tarafıııdan 400 lira, An. !arla kontrolörler arasında münakasa. bııgiin münl:ehiplerine hitaben bir söy-
dır ve 5000 battani.ve ··er:ıecei!ı"nı· b;ı kara e ·kı" n1eLtı lı merhlırn B l\I · 
d . ' · ~ · ' ' · us- !ara sebebiyet verilmesi kapulardan çı- lev vermiş ve ezcümle şunları söyle -

.rmistir. tafa a.le'i l.iO lira, Emlak ve E\·tam · t' 
Suriyenin yardımı: bankası 2523 lira, a'keri fab;ikası karken yolcuların verdikleri biletlerin mış ır: 
Suriye Fransız fe,·kaliide komi•er- tarafıııdan 305 lira teberli edilmislir. altışar memur tarafından kontrol e- - Şimdiye kadar dört nezarette 

liğinin Halepten alınacak battaniye- dilme'i ve bu suretle de her yolcunun bulundum. Çemberlayn '.kabi.nesinde 
Jer icin 200.000 franklık vardım ta_ Loııdra, 6 (Radyo) - Lord Luidin hududdan mal kaçıran bir kaçakçı gi- harbiye nezaretini deruhte ettim. Bu 
ahhüd edildiğini de Fran~•ız büyük riya"etinde tesis edilip Türkiye zelze- hi kontrole tabi tutulması en zavıf ta- vazife, bana ingiliz ordusunu tanzim 
elçisi, hükilmetimize bildirmiştir. le feliikctzedeleriııe yardım temin e _ birle, millete karşı hürmetsizÜk ve ve tensik etmek mesuliyetini 1Bhmil 

japonlarm yardımı: decek olan İngiliz - Türk iaae cemiye- saygısızlık olur. etti. Bunda muvaffak olduğuma kani, 
• Japon maalahat,ıüzan ve Türkiye. ti, ayni maksadla faaliyete geç.en di - Bundan başka: Yeni gelen vapurlar- çok mllsterlh ve müftehir bulunayo
dekl Japon kolonisi namına fe!Aket- ğer cemiyet ve şahısların da iane ee- da güzelim birer büfe vardır. Büfeler rum. İnglliz ordusunun yeglne emeli, 
zedeler için 1000 lira ,ıönderilmiştlr. miyetinin tesisinden 15 dakika geçer her ihtiyaç nazarı dikkate alınarak dU~m~nı matHlp etmek ve mutlaka 

lranın yardımı: geçmez her taraftan palto, elbi•e vesa- yapılmıştır. Elektirikli •u ısıtma ter- zııferı kazanmaktır. Ordu, vakti gel -
Tahrandan alınan malfımata göre ir bir~ok es.va ve nakdi yardımlar ak- tibatı, buz dolabı vesaire vardır. Fa. diA'inde kudret ve liyakatini göstere-

1'ürkiye zelıele felaketzedeleri icin mağa başlamı~tır. Bu cemiyet, ayn' kat bunlar işletilmiyor. Neden bilmi- cektir .• 
lran ba,vekalet ve har:ciı·e vezaret' gaye e1rafıncla ça!ı•an diğer te•ekküL yoruz. Yaz sıcağında •oğuk bir bardak Hore Belish a, Cemberlııyn ve arka-
memurlan arasında tebrr.r!I kavdına !erin faaliyetine de nezaret ve riyaset su bulamazsınız. Sair zamanda da a- daşlariyle hiçbir ihti!Ai' halinde bu -
bıışlanmıştır. Tahran bürük elİ!iliği. edecektir. r,adığınızı bulacak değilsiniz . Çünk!i lunmadığından, avam kamarasında is
mizde ııcılan yardım defterinde şim- Londra. 6 (Radvo) - Sovyet Rus- bu bilfeler, yolcuların ihtiyacı için ya- !ifası hakkında beyanatta bulunmıya
diye kadar 14000 lira toplanmıştır. ya h!ikOmeti, Tilrkiyerle zelzele felil - pıldığı nazarı itibare .alınmadan caktır. 

Ankara . 6 (Husu•i muhabirimiz- ketine ufra\·anlara yardım olaraK mevzuata uysun diye basit bir şartna- Hore Belisha, Sah günii kral tara-
den) - Ankara yordım severler ce- 2300 inııiliz lirası vermiştir. me ile ve arttırma usuliyle kiralan_ fındc n kabul olunacak ve nezaretin 

mı•tır. Halbuki bulunması lazım ı:-e - mührünü majesteye iade edecektir. 

Ha lif deresi len eşya listesi. kulanılacak malzeme Paris, 6 (Radyo) - Gazeteler; in. 
kalitesi ve•airesini ihtiva eden bir v,i!tere harbiye nazırı Hore Belishanın 
~artname ile icap 'erlerse bu rası, aylı. i,tifasından bahisle makaleler yazmak 

::.---·- ~----

Kültürpark Sinemasın daf Bug~n İki. 
Fılm Bırden 
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'fOSUN PAŞA 
YENi de Layik olduğu büyük 
vaffakiyetle devam edivor. 

UNUTMA Yit TJZ !!!! 

mu-

Yeniden taştı. On beş hin hayvan 
mahsur ve açlığa mahkumdur 

ğı, ne bileyim, bir liraya bile kiralan- 'a ve mumaileyhin. fevkalade kudretli 
malı idi. Çiln!:ü hakikatte bu büfeler \'e enerjik bir •ah•iyet olauğunu, hnl
idarenin kira alması irin yapılmış de· kının d~ avni meziyetleri haiz bulun· ı 'T' 
ğild;r, . <luihınu ilih•e edh·orlar. 1. ayyare sıneması 

Daha ne sıt\·alım: Vapurlarda ka- Gazeteler, istifanın tamamen pisi-
1 T 0 l-:.f " n 3646 f 

puları kendimizin acıırak acık kalan B U G tJ N 
utanbul, 6 (Telefo!na) - Karaca 

bey havalisindeki Halife deersi ye . 
niden kabarmıştır. Bu yüzden Kum
kadı köyilnde onbeş bin hayvan mah 

sur ve açlığa mahkum bir halde kal
mıştır. Azatlı körti derhal tahlive e
dilmiş ve seri teiı birler alınmıştır. 

oo-

Almanyanıo ithamları 
Rusyayı orta Avrupaya kadar sokan
lar meğer l:Jgiltere ve Fransa imiş ! 

kapuları kapattığımızı mı?.· Vapur- ı• "}" •• h d• 
!ardan cıkı~ta çıkı~ yerindeki zencirleri ngı ız mu en ıs-
kendimizin kaldırdığını mı?. hkelede • 
y~cel~ri karanı_ıktan b~~tığımız yeri lerı· lstanbula geldı" 
<ıorm.yerek ve ıskelelerın t~m ortasın-
da bırakılan i'kele tahtalarına aynih- tıtanbul, 6 (Telefonla) - Kara -
mızııı takılarak yerlere yuvarlandığı. bük çelik demir fabrikasında çalışa
mızı mı?. cak olan İngiliz mühendislerinden 

Bunlar savmakla bitecek sevler de- mürekkep altı kişilik bir heyet geldi. 
ğildir. Yük""k iclarecilerin dikk8t na- J d lA 
zarını biran icin vapurlara çevirme- spanya a sey ap 

ŞARKIN ve ARAP DIYARD.IN YEGA:\'E SES KRALJ 
c A Ş K I N G Ö Z l:' A Ş L A R I ve Y A Ş A-

S I N A Ş [{ > fili111leı·itıiıı ımutıılıııaz 'ın'at/dirı 

ABDÜLVEl-IAB ın 
Aşk.. Heyecan ve Hicranlarla Dolu 

BEY AZ GÜL •ini ehemmiyetle rica ecl•riz. Madrid, 6 (A.A.) - Uadelolivirin 
Kflr,qııı"l<"lı sulan Sevile şehrinin de diğer mahal- TÜRKÇE SÖZLÜ V E ARAPÇA ŞARKILI 

Lo-~ 6 
(R d 1 1 A. 'fi.. lerini de istila etnı;9tir. Nehrin sulan Ayrıca EKLER JURNAL son dün,·a ha'dı"satı 

uara, a yo) - Aman gaze- ra şiddetle yük enmeğe kllktıklarını, - A -- -- • alçahnağa başlamıştır. Algesiras ve ' 1 
teıi Borzing Çaytung, Avrupa harbin- bu hareketleriyle Almaı,yanııı iskan- Yugoslavqa komşularrfe jerzde tıı<:yanlıır vukua geldiği bildi- Oyun saatları: Her gün: 2 -4,30 - 7 ve 9,30 da Pazar günü 

den mllttefikleri mes'ul tutarak Rus- dinavya devldlerini istihdaf ettiğini, Josiiur rilmektedir. ~::::::::l:l:':3:0::2::4:,3:0::7::v:e:9:,3:0:d:a:::::::: yanın orta Avrupaya kadar gelmesine fakat bundan bir netice beklrnemiye- "' 
de mllttefiklerin sebep olduğunu ya- ceğini, Almanyanın, i•veç demir ma- Belgrad, 6 (Radyo) - Yugoslav- Yanlış kitap ,,. 
zıyer. Halbuki, Rusyaya Polonyanın denlerine muht~ç olduğundan, bu ma- ya hariciye nazırı B. llfarkovıç, Politi- İlkokul kitaplarından yurd bilgisi ıJeJ· l sa·· r·. Raş ı d' R.ı za 
yanııını verenler ve Rusyayı orta Av- denleri kaybetmemeğe çalışacağını, ka gazetesinde ne~rettij!i bir makale- kitabında bazı yaııhşlıklar görillm!iş- l'-
rup~a getirenler, bizzat Almanlar - ancak Almanyanın, ~on zamanda Hol- de Yugoslavyanın, halilıaıır ihtililflaı·. liir. Maarif Vekaletinden gelen bir E l S d T k T 
dır. l•nrh V" Bel~ik:ıya karşı daha ağır ve da bitMaf kalarak biitü!l kom~ulari.v- tamimde bu y•nlışlıkların tashihi ci- rtug" ru a i e iya trosu 

Bazler Mahrlhten adlı ts,·içre ga - şidôeni hareket etmekte 1Jlduğunu yaz !e dostane münasebetlerine devam et- hetine gidilmesi bütün öğretmenlere 
zeteal, Almanların şimdi de bltaraflıı- ma1<t~dıı·. mek kararında olduli;unu yazmı~tır. ta.-siye edilmiştir. ıı lKl.VCl KANUN PERŞEMBE GECESi 

Tayyare Sinem c·sında ye alarak reisine uzattı ve o aruı.la şef garson olarak vazife alm!J} ve hat-
l\Iargariti de takdim etti. ta Fon Emlihle tanışmış ve kurnazlı-

Fakat reis oturmııı.lı. ğı sayesinde Alman casus teşkililtında 
- Bu akşam kı~lada nöbetçiyim itimad bile uyıındırmağa başlamıştı . 

-dedi- oturnıağa vaktim yok. Nitekim, onun tavsiyesiyle, Marırarit 
Ve, ilave etti: de Alman kızı olarak Fon Emlihe tak-
- Rica ederim, rahatııııza bakı· dim edilmiş, w hizmetçi olarak oııun 

nız, rahatsız olmayın!.. yanına verilmişti. 
•• -26- Biraz sonra reis de geldi. Fakat Reis bu cümle ile ~1argaritin vazi- Margarit, Alman casus te~kilatı rei- . 
- Demek ki size borçlanmış ola - meçhul şahıs, birçok zabitlerin arasın- feye tayinıni muvafık gördüğünü zım· sinin yaııında vazife alınca, ana lisanı 

cafıt11. Güzel; maalememnuniye kabul da şefini tanıyamadı. nen anlattı ve ayrıldı. gibi konuştuğu Almanca sayesinde 
ettim. Reis; meçhul şahsın hiç tanımadığı l\Iargarit, takdim edilen yüzbaşınııı te~kilata kendini se\'dirmiş, Fon Em-' 

Alqıım olunca muayyen saatta meç diğer bir arkadaşiyle oturmuş, bira i- ki m olduğunu bile sormağa lüe<ıım gör- lih de onu bir kardeş gibi sevmişti. 
hu! .f&hl.8 ee"rgili8i Margaritle beraber çiyordu. medi. Biraz sonra iki "evduı~de yaya Bu arada :11aurahal düşman rei<in 
Kafe de Norda diğer munlardan uzak- Halbuki meçhul şahsın gözleri de olarak otellerine avdet ediyodardı. ~n korkunç ve en tehlikeli adamı olan 
ta bir maaada oturmuş, bira içiyor - birahanenin kapusundan hiç ayrılmı- Yolda meçhul şahıs, lafı sırasına ve Almanyanın maruf haydudları ara-
laNı. yordu. getirerek Margaı ite, yapacağı hiz . 'lnda bulunan şoförün il harikulade 

)ı(argarit, güzel bir tuvaletle gel - Nihayet saat 22 yi buldu. metçilik vaııifesini anlattı. Margarit bir meharetle ve gece yarısı, otomobil 
mitti. Meçhul şahıs, fazla beklemenin ver evvela korktu ve bu vazifeyi kabul el- ııara.Jınrlan kayrlııd komitesi vasıtasly-

R.ı• ~lmeden önce, maruf haydud- diği asabi~·et içinde kıvranırken İs- miyeet>ğini söyledi. Fakat bilahare le kaçırlmağa muvaffak olmuştu. 
!ardan ve ismi romanımızın başında viçreli yüzbaşı kıyafetinde . bıyıklı bir Madrnhalın ~.1 ayni otele şef garson -Devam edPcek -
ırecıtm Madrahal kont kıyafetiyle gel- zııbitin karşısındaki masalardan ayrı- olarak girer 'ııi, \'e doğrudan doğru- • 
mit ve Kafe de Norun salonunda bir larak kendilerine yaklaşı.ğını ,ıördü ya Alman casus teşkilatına memur ol - Bıçak bıılummı.ş ı 
tur yaptıktan sonra büfenin uzun ma- ve ayai!'a kalktı, reisine elini uzattı: mağa ırayret edeceğini işitince, tekli- Anafartalar caddesinde İbrah'm 0 • 
1asına dayandı . ayak üzeri şarap iç - - Maşaallah, hoşgeld!niz. ZatıA- fi kabul etti. . . . . 

1 
g., 

iLK TEMS iL 

Saçlarından Utan 
YAZAN: MAH.,IUD YESARi 

YERLER NU'.\!ARAL!DlR. HlLE'l'LER SATIL'.l!AKTADİR 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugiln 

Beyaz pı•u/P.uiıı rokı/' {tö:lii, (Jüln yidıi yılıl'lZI 

GARr COOPER 

SEAX:>LAH.: 2 - 3,30 - 7,:>0 - 9,30 da .. 

• 
ın 

meı}e ve tilki bakışlarlariyle etrafı !iniz! ta.nımamı§tım, affedel'8inlz !. .Aradan iki glln ıredl. l\fadrahal tıt- lu Refığın üzerınde bır bıçak bulun -ı c 
koııtrole batl&dı. Yanındaki boş mandan bir elllldal. kip !§in! temin etmiş Otel de Berkt~ muş, zabıtaca alınmıştır. lı•••••lllll•••••••••••--•-=••••••I 
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'I K.a.nunı~ni 1940 PAZAR .. . -. 
lzmir dördüncü ~·cra memurluğundan: 

lcra. No 
939/2:384 

2389 
. ~390 1 

2413 
2414 
2416 
2417 

!418 

2419 
2420 J 

2'21· 
2'21· 
2428' 

• 
2'1>A. 
2w-.. 
2428 ... 
!42T ~ 
2UI } 
2'29) 
2431 . 
246$ f 
2461 >-
1477 
2892 
2893 ... .... 
2898' 
!a9t ~ 
2401. 
2402 ... ~ 
!40t ~ 

MOI \ 
W>9 . 
%40'1 l 
M.08 ı 
2409. 

2'10 
289': 
11'11 
Mll; 
2'12 
224.G 
M03 .,.a 

·.:1871 ~ 
!8'r2 
ma 
2238 
2Gft 
2668 
uıo 

2606 
250C 
2482 
2449 
2251 
2253 
22.58 

2267 
2260 
226Z 
~ 
2269 
1270 
2271 
2271 
22'1'9 
2309 
2824 
.2831 
2332 
2854 
2371 
S55t 
2'11 
2622 
2619 

--

2614 
2611 
2612 
2611 
2610 
2609 
2609 
2607.. ·'. 

2606 
2605 
2604. 

2603 
2602 

2601 
2600 
2699 
2598 
2666 
2686 
2455 
2456 
2458 
2460: 
267S. 

2688 
2576 

• 267,,: 

Bırç mıl.tarı 

Lira 1ı:r. 

ıc:> Go 
168 00 
101 62 

3; c;o 
2350 00 

98 07 
167 00 

1166 87 

199 68 
286 67 
866 00 

( 100 00 
1 32 60 

227 60 
zıo oo 

t 660 00 
65 00 

~ 67 06 . 
.. 534 17 
• 677 00 
< 84 30 
,_ 326 62 
/( 18 21 
• 95 60 
, 18 00 
' 860 20 

802 60 
t 10 2J5 
. 801 00 

'93 18 
1894. 60 
~ 46 60 
.~ 80 00 

216 00 
tl84 08 

• '' 00 
888 60 

• '.414 68 
19 19 
66 68 
88 93 
68 40 
4S 00 

. 2 80 
' 3 68 

11 00 
10 00 

'89 80 
'11 3-& 
10 10 

lM-1 14 
689 74 

S2 40 
17 00 
80 00 

280 21 
812 23 

1267 60 

122 33 
M 00 

'100 00 
76 00 

101 49 
79 60 

878 05 
122 68 
817 47 
155 18 

8448 74 
20 00 
22 50 
7 00 

148 12 
134 48 

40 77 
2694 40 

120 00 

107 60 
788 88 
625 00 

3 94 
21 26 
17 66 

~ 10 00 
( 65 00 

178 45 

,J 

78 80 
186 00 

• 27 06 
126 00 

• 124 44 
42 00 

4972 85 
268 00 
75 00 
16 00 

320 66 
360 00 
290 00 
300 00 
170 50 

1241 50 
32 00 

. 100 00 

P. O R C L U 
Bnyraklı Bornova C. 12 dö. buhçe l\lehmetl Kemnl 
Buca Çeşme pınar 8 dö. b3ğ Aııtalyalı İsmail 
Yedinci mıntaka emvali metruke Harik mahallesi ihtiyat memuru. 

Ahmed Hamdi 
Keten C. Peynir h~ını 9/14 no. G oda Ahmed Cemal 
Ali Pa:.a C. Lel.ılehici hanı kavakpınarlı Nuri 
Tepecik Bozkurt So. 55 No. dükkan İbrahim Halil 
Keten C. 51 No. tahtani ve fekani mağaza hafız Şükrü ve biraderi 

Cafer 
Karşıyaka Turan Menemen C. 14 No. hanede i\kif veresesinden Fethi 

Cavid Nihad 
Darağacı tramvay C. 86 No. kahvehanede Halil 
Keten C. 69 No. mağaza Mehmed Sait 
ı inci kordon C. 399 No. hanede islim 
Balcılar içinde 167 No. dükkan Kırımlı İbrahim 
Keten C. 57 No. oda Cavid 
Çiviciler Ç. 19 No. mağazada Rüstem ve. Celal 
Darağacı balıkçı So. barakada Yusuf 
'.Alsancak Bornova C. 39 No. dükkanda Sami 
:Alsancak Bornova C. 93 No. dükkanda. Süleyman • 
Sepetçi So. 63 No. dükkan Mustafa 

Alaybey Yalı C. 58 No. hane Hu16.si 
Çankırı ç. 14 N o. mağaza :Ahmed Hamdi v 

Kestane pazarı 43 No. dükkan 1 inci Aziziyede Mehmed oılu Hasan · 
'Alsancak Bornova C. 80 No. hanede yüzbaşı Ali Raşid 
'.A]sancak Bornova C. 93 No. dükkan Haaan 
lzmir polis memurlarından 282 no. Yahya v • 

Koklıca Arap deresi koca meşe 6 dö. ba~ Süleyman oglu Alı 
'.Alaancak Bornova C. 86 No. dükkin Ahmed Hamdi 
Osmaniye C. 117 No. mağaza Süleyman Danif 
bmir darüleytam muallimlerinden İbrahim Azmi 
Kızlar a)'aaı hanı 26/24 No. dükkln Said Kadri 
T•pecik 27 N o. dükkAn Şevki 
Tepecik Sürmeli sokak 28 No. hanede Şerif . 
Tepecik Katıthane C. 79 No. dükkin Ahmed Hüsnü 
Darağaç trarn\ay caddesi 64/66 No. kahve Yuıuf . 
'.Alsancak Mesudiye C. 128/2 No. dükk&n Mehmed Şera!eddın • 
(l'epecik Sürmeli sokak 23 hanede Hıfzı 
Alsancak hacı Bekir aokak 71 No. fırın Antuvan 
'.Alaancak Mesudiye C. 12 No. dükkln Marito Reva 
Darağacı muhatrı Mustafa 
Karantina iskele C. 66 No. hanede Emine 

Vakıf hoca So. Muhiddin 12 No. hane oarili • 
Tepecik Alman kulesinde 191 No. barakada İbrahim. 
'.Alaybey yalı C. 78 No. da Hilmi 
'.A18ancak Mersinli C. 12 dükkAnda Rıdı 
Bornova C. 112 No. dUilln Mehmed çavuş 
Darağacı tramvay caddesi 21 No. barakada Cemal 
Yol bedestanı 88/1 No. kahve Mustafa Nafiz 
Buca paradbu 3 dö. bağ Mahmud oğlu Riza 
Kestane pazarı sandıkçılar C. 17 /19 No. da Hasan Edip 

Karakol aokak 22 No. dükkan Mustafa Remzi 
Tepecik Çeşme ao. 11 No. hane Ahmed oğlu .M.uıtafa. Ali .. 
Kapalı yemiş C. 34 No. dükkan Aydınlı Kadri . 
Alaybey Yalı C. 53 No. hane mütekait tahsildar Tahıın • 
Bornova 44 numaralı dükkanda kantarcı Kanusi 
Mortakya köprü ittisalinde kahvehanede Arif çavuş 
Keresteciler c. 61 No. dükkan Turan matbaası sahibi .. Ari~ Çavuş. 
Hacı lbrahim ma. Kepekçi so. 9 No. hanede Balador Huseyın 
'.A.lsancak Bornova C. 49 No. dükkAn Rifat 
Bardakçılar Şefaat So. 17 No. Mısırlı C. 211 No. hanede İbrahim ka-

nsı Mevlüde 
:A.lsanca.k Bornova C. 108 No. dükkln Ahmed Zeki 
Ahırkapıda Yağhane (ikiçeşmelik halil efendi sokak Avni) 
Buca Güner çeşme mahallesi 8 Dö. bağ Kürt :Mustafa 
Mirik.elam hanı 12/81 No. yazıhane Ahmed Cemal 
B~durak 94 No. dükkan Murad 
Mehtap ao. 6 No. hane Mustafa oğlu Hüseyin . 
'.Anadolu gaze~i heyeti tahririye müdürü Cemaleddın 
Tepecik So. 41 No. lu fırın yeni pazarlı Recep 
Kemer C. 117 No. dükkan Demir oğlu Ali 
'.Al.sancak Şer.efeddin C. 54 No. hanede yüzbaşı Kemal 
'.Askeri kıraathanesi kiracısı Raşid 
Kızlar ağası hanı 25/16 No. lu oda Cavid 
Kızlar ağası hanında 25/50 oda Cavid 
Kokluca altı zincirli kuyuda 5 dö. bağ Hüseyin 
Buca Seydiköy C. 5 dö. bağ Edirneli Mehmed Ali 
Torbalıda Süleyman oğlu Osman 
Tepecik bahçeli so. no. 11 arsa Mustafa Zeki 
Osmaniye C. 10 No. dükkan O~man Feyzi 
Alsancak Akgüvercin so. 15 No. kahve, Ömer muharrem ticarethane-

sinde Osman çavuş 
İkinci kordon 411 No. hane şagili Cemil 
!kinci kordon C. 463 No. hane mühendis Fehmi 
Yol bedegtanı 74 No. mağaza Mehmed ve Muharrem 
Sepetçi So. 19 No. kahve Hacı İsmail 
Hacı paşa So. 4 No. dükkanda Otokiryo 
'.Alsancak hacı Paşa So. 8 No. hanede Elilu 
Memduhiye mahallesi Ferhad ağa So. 16 No. hane İsmail 
'.Alsancak Bornova C. 93 No. dükkan Süleyman 

Sabık üsera taburları K. Tahir oğlu Sadık 
Tüfekçi ustası mütekait Abdullah 
Adapazarı askerlik şubesinde mukayyed ve kuyumcular mahallesinde 

Şefik 
:A.lsancak Bornova C. 85 hanede Hasan 
Üsküdar arakiyeci hacı Cafer mahallesi toprak So. :n No. hanede Ha-

lil Vecdi 
Bornova Caddesi 78 • ·o. dükkan Neşet 
Keten C. de ı No. lu dükkan araba ustası Kastamonili Emin 
Birinci kordon 451. No. hanede Ali Haydar 
Hazineli So. 3 No. hanede Niko kapiyani 
Bayraklı sahil so. 5/10 No. gazino Raif \'e ~Ichmed 
Balçova yanıklıkda 6 dö. bağ yeri l\!ehmed Ali oğlu Süleyman 
Mürabıt C. yeni yol 41/13 No. dükkan Mahmud Celfü 
Hafız efendi So. 10 No. hane Şeyh )lehmed o. Tahir 
2inci kordon 493 hanede madam Koralya 
Belediye harik mahalleri müfettişi Şükrü 
'.Alsancak Akgüvercin So. 15 • To. hanede l\Iehmed Ali 
Kt\rşı:p1kn helvacı So. 19 No. hanede Hacı B. 
Birinci kordon bila numara barakada Hasan 
Alaane&k karakol So. 6 No. hanede Ch·ani Dillu 

2465 
2467 
2468 
2469 

2470 
2472 
2473. 

2474 
235ô 
2237 
2476 
2445 
2447 
2449 
2476 

2450 
2452 
2453 
2·164 
2313 
2314 

2315 
23Iô 
2318 
2320 
2321 
2325 
2326 
:!829 
2330 
2833 
2834 
2885 
2387 
2388 
2889 
2343 
2345 
2846 
2847 
:::349 

2350 
2352 
2863 
2355 
2357 
2858 
2807 
2842 
2841 
2462 
2303 
2483 
2665 
2639 
2640 
26.U 
~642 

2643 
2644 

2645 
2647 

2649 

2651 
2663 
2669 
2658 
2657 
2656 
2654 
2383 
2381 
2378 
2373 
2372 
2369 

2367 
2366 
2365 

2364 
2362 
2361 

2288 
2286 

2287 
2285 
2284 
2282 
2278 
2277 
2276 
2274 
2273 
2272 
251G 
2537 
2289 
2290 
2291 
2292 
229!~ 

229·1 
2295 
2297 
2298 
2478 
2480 
2481 

Hin i kordon C. 375 h~nede Karakoviç 720 00 
$~(; 00 
73& 00 
3l6 00 

Alav wy Tasvir acl<ak ~ Nv. hanede Sakızlı Zihniye 
1 kiııcıkordon 3~3 h&.nede jozef 
A) dın şimenciifcı- kumpanvasında Osm:m . . 

3316 35 
500 00 
;ı20 20 

131 90 
20 00 

478 00 
25 00 
79 81 

961 00 
86 25 
35 00 
89 97 

319 08 
'113 60 
255 38 . 
200 00 
126 00 

30 00 
802 25 
80 00 

1100 00 
35 00 

629 00 
120 00 
288 00 

73 50 
20 00 
6 05 
9 82 

394 18 
1291 62 

2154 58 
23 80 

1 00 
11 25 
15 00 

'169 00 

- 70 00 
22 69 
14 85 
20 34 
19 00 

8 00 
990 00 

4 80 
85 47 

.731 12 
48 75 
26 40 
14 00 

240 83 
275 42 
338 33 
ı.u 50 
401 75 

,. 274 5~ 

• 207 00 
452 61 

2156 86 

90 00 
59 00 

1117 77 
103 61 
189 44 
798 00 
25 00 

556 20 
558 60 

38 46 
100 00 

1021 47 
76 70 

19 1 !) 
6 00 
6 70 

10 00 
18 00 
15 po 

~68 00 
120 00 
911 46 
soo 00 

2887 67 
277 00 
108 51 
100 00 
903 83 
90 00 
'.47 85 

266 00 
170 15 

1626 00 
1655 55 

940 62 
90 14 

111 50 
122 46 

28 00 
168 70 

1219 17 
52 00 
10 00 
14 75 
21 00 

2 inci kordon 008 hanede İsmail hakkı. 
.Mul';ıLıt Keresteciler 29/41 No. mağaza Alemdar zade Rıza 
Rıhtım şirketinde memur ·;~ l\lemduhiye mahallesi Makara 'P~li -
52 No. hanede Hüseyin Vasıf 
Emlfik ve Evtam bankası muamelfı.t ı:ıefi Salilhettin . . 
Rucn Keten so. 33 No. diikkfı.n :Mustafa O. Aziz. 
Karata~ postacı Alirız:ı so. '7 No. hanC:de köprülülü Ahmed 
Alaybey tramvay C. lüO No. dlikkan Mahmud oğlu l\lehmed 
Darağacında banyolar so. 14 No. da Ayşe 
Kuyumcular c. 30 No. dükkfında Mehmed Ali 
Alaybey şimendifer C. 34 No. dükkAnda Osman Nuri. 
Alaybey tramvay c. 100 110. lu dükkan Mahmud o. Melimed 
Mesudiye C. 197 no. hanede l\Iehmed Ali 
Karşıyaka Süleym:miye So. 14 no. hnnt?de Hamit çavuş k•rıaı Ayı• 
l{arşıyaka Nuh bey so. 27 /11 no. hanede manisalı Cemal 

1
' 

Alsancak mesudiye C. 82 :no. rüsumat rnüf ettişi Cemil 
Buca Sıçan köy 42 dö. bağ mülazim :Mehmed Şükrü 

Karataş tramvay c. 378 no. Nail 
Bidayet hanı 83/14 dükkan lranlı Hasan 
Alsancak Gaziler ~o. 16 no. hanede Ahmed Akit • 
Alsancak balkan so. 3 rıo. hanede pohs rnustafa. 
Alsancak Şerafettinbey so. 54 Ill). bııneda ikbal 
Hacıpaşa c. 29 no. arsada Ahmed Hilmi 
1 inci kordon 458 no. evde Tahir 
Ankara ismetpaşa mahalle.:.i uzunyoldn '8 no. da hacı BadDlgaııt 
Karantina tramvay C. 456/2 hnede Jandarma mektep mullimi Besim 
Buca Sıçan köy mahallesi 12 dö. bağ Hasan oğlu Muatafa 
Sepetçi sokak 63 no. dükkanda Hnlil çnvuş 
Göztepe tramvay c. 699 no. hanede İsmail Hakkı 
Alsancak pazarköptü 24 no. hanede Akif 
Karantina tramvay caddesi 580 hanede Ferit 
Alsancak bornova c. 72 no. dt!kkln At.med Faile 
Karantina tramvay C. S36 no. da Ali Gı lip 
Buca harlu caddesi 63 no. dükkan Hüseyin 
Aleancak vasili so. 4 no. dükkan Cemal 
Alaybey tasvir ao. 6 no. furun Raif 
Salhane civarında. 25 dö. tarla müsteciri Vehbi 
Halilefendi mahallesi halih:fendi so. 4 no. da baladur Hüseyin ~ 
rw Fatma 
Keten çarşı peynir han 16 no. oda Şevket 
Çeşme sokak 87 /89 no. hanede aydınlı Esma 
Torbalı bük6met c. 10 no. oda ve dükkan Ahmed Hamdi 
Buca Kocaman so. 12 no. kahve piriştineli Şükrü 
Buca kahramanlar çay kenarı (6) dö. bahçe lbra~im 
Karantina yeni Türkiye so. 24 no. hane Tevfik 
Mesudiye caddesi 127 no. dükkan Mehmed Çavuı 
Koklıca köyaltı 4 dö. bağ Mustafa otlu Himmet 
'AJaybey mahitap so. 6 no. hanede Halil oğlu Mehmed 
2 inci kordon 489 han~de Tahir 
Hafız efendi tıokak 12 no. hanede Avn\ 
Süvari 11 alay 3 üncü bölük ı inci müll:ıim Osman Nuri • 
Buca geniş so. 7 no. dükkin Zeynel oğlu Ömer 
Karşıyaka imdad sokak 18 no. dam Hızıı· 
Karşıyaka Çoraklı so. 8ô no .hanede kasap ibr liim. 
Turan menemen c. 69 no. dükkan jozef. 
Karşıyaka Celilbey ıo. 33/61 no. hane Ali 
Servilihanda 55/11 no. yazıhane Raşit 
Kemalpaşa c. 104 no. hanede merkez }andaı-ma mUlAzimevvell 

Süreyya 
Alay bey mehtap so. 5: 9 no. evde Hatice 
Kemalpaşa C. 104 no. evde Filorina mübadillerinden Hüseyin oflu 

Mevlılt 
Karşıyaka şayeste so. 86 no. han<!de kr.saba şimendüer telıraf mü· 
fettişi Fehmi ve biraderi Fahri 
Tepecik Andriko so. 55 no. dükkan veli. 
Bayraklı Bornova c. 55 no. hanede Sıdkı ailesi Emine 

2 inci kordon 480 no. hanede Dükern. 
Tepecik Sürmeli so. 19 no. clükklinda l\tenmed F~yzl 
Tepecik Sürmeli so. 49 no. dükkanda Aptullah. 
Taşcılarda 30 no. dükkanda Aptullah Fevzi ve ~eriki Cavit 
Alaybey selamet so. 12 no. hanede Şefika 
mesudiye C. 159 ııo. dükkan Ali Rizıı ve Cemil 
Karataş tramvay C. 353 no. hanede Şamoel Danor 
Alsancak hacıpaşa ~o. 33 no. dükkan Sezai 
1 inci kordon 8 no. hanede lJ arun Aliçe 
Karşıyaka Kemalpaşa c. 61/58 dilkkfında Hasan Hulki , 
E!'!ki~ehirde umumi tecrübe ve muayene komisyon riyasetinde Arif 
llikimet 
Rucnda dutlu so. 17 119 110. hanede Yusuf Sabri 
Kemer c. 1 !l5 no. dükkanda Osman 
Alsancak ıntikam so. 12 no. hanede istihkum taburu marangozu 
Mehmed Rif at 
Bornova Havuz ba~mda bila m.ım:?rniı dükkunda timur kızı Melek 
Buca paradisuda yağ değirmeninde Faik 
Hava&'azı kumpanyasında (Alsancak madama so. 47. no. da Melf.; 
med.) 
Karataş mimarsinan da 5 no. hanede Kamil 
Kemernltında ismet gazinosunda Aziz 
Üniyon sigorta ıjirketi müdüril Arııcs Alyoti 
Karşıyaka alaybey yalı C. 63 no. hanede Kavaklı l\lehmed 
1 inci kordon 358 hanede italyan k.msolosu Kontasun "" 
Buca Aşağı kozağaç 11 dö. bağ aptulln.h o. Selim 
İlkbahar so. 21 ııo. ari'la 'talyan 
Menemen tayyare cemiyeti reisi Muhittfo 

'.Alsancak Gazikadmlar so. 26 no. hanede aydınlı '.Aptullah Recep 

' -

Al ancak bornova c. 14 ı10. hane tayyar.e yüzbaşısı Mehmed Ferzt 
Sepetçi so. 41 ııo. furun Snlih 
Tepecik 6 no. bahçede U~aklı Ahmed 
Akgüvercin mahallesi 15 no. hanede hesap memuru Ali 
Yol bestanı 22 No. keregteci zndc Hasan 
l\Iesudiye C. 110 No. hanede Godi Orlandu 
Yol bede!)tanı Servili han 55/10 No. AY::ıu .1:"'uri 
lkiuci kordon 488 No. hane Anluvmı ".Yodes 
Sabık İzmir poli~ memurlarmuaıı 292 numarnlı lstanköylü Ömer Nuri .. 
lzmir kız lisesi muallimleriuden Seniha 
Darağaç iplik fabrikas:; arkasında G No. bahçe Recep 
Göztepe tramvay \.:. 800/1 dükkfin mülzim Kenan 
Birincikordon 472 no. hane Mehmed Fehmi 
l\lesudiye v. 178 • "'o. hanede Burhaneddin 
Kestane pazarı snndıkçılardn 45 No. Kahve Osmnn 
Muradiye sokak 2 No. dükkan l\iehmed Ali 
Bostanlı mektep so. 20 no. dükkan Şaban 

- Lütfen çevirin!z -
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2183 
24~ l 
2680 
2518 
2520 
2387 

• 
2391 ı 
2395 
2398 
2400 
2431 1 

249« 
2495 
2496 
2497 
2499 
2500 
2503 
2505 
2507 \ 
2608 
2511 1 
25lı 

2485 
24::.6 
248'1 ı 
2488 
2499 
2491 
2492 
2498 
2441) 

2242 
2804 
224Tı 
22154 
2688 

:::!) = 21548 1 

2549 
2560

1 

266tt 

::t 
2564f 
2.1555 
21!158 
.265 
2Jl6Q 
266:( 
256Z 
25aa 
.2489. 
~41l 
:441: 

m:r ~:m 
.2808 
Jl806l/ 
.2158it. 
~~t 
2~69 ı 

~i 
266g? 
2529 
.2530 ,.. 

2633 ~ 
2532 
25811 

2585 
2586 
2667' 
2582 
2683 
2586 • 
258( ( 
258tl \ 
2588 
2687 

2590 
2591 
2592 
2598 ' 
2594 
2595 
2518 
2514' ' 
2516 
2284 
2261 

2255 
2258 
ı<!670. 

2669 
2675 
2677 
2678 
2571 
il672 
2681 
2682 • 
2688 \ 
2684 
2685 \ 
Xll7~ 

71 00 
llO 00 

716 33 
68 84 
25 f> 

00 

116 00 
19 36 
20 00 
70 97 

360 00 
24 91 
16 30 
14 51 
18 00 

240 00 
249 66 

41 83 
50 00 

665 00 
92 00 

• 81 613 
262 16 
128 47 

86 80 
154 . 66 
262 50 
195 60 
425 00 

56 48 
118 95 
122 40 

75 00 
61 00 
60 00 

185 51 
737 25 
175 00 
soo 00 
850 00 
570 00 

46 50 
'/05 00 
381 30 

~088 33 
102 02 
750 O() 

1411 :.t4 
18119 99 
1:ı9 25 
104 05 

1 lf,22 '75 
844 75 

!)558 38 
ııo oo 
202 60 

'1401 00 
;1.606 00 

' p96 00 
\ 80 '711 

1'128 40 
: ıa1 o9 

85 00 
'10 00 
16 00 
15 00 
15 00 
l'!4 03 
l :.t5 

12 00 
;1350 00 

25 00 
1110 67 

61 41 
147 50 
399 26 
·40 00 
60 00 

679 78 
18 00 

238 96 
210 00 
148 83 

10 00 
88 12 

225 00 
;145 67 

105 00 
15 00 
11 25 

8 00 
223 31 
289 46 

31 17 
46 08 

144 52 
80 00 
'44 00 

1126 00 
471 52 
25 00 

1 

\ 9 00 
8 00 

11 00 
51 29 

448 67 
3008 00 
173 60 

94 50 
33 25 

106 00 
180 00 
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1 

Kemer • 133 No. da k ctl Abdullah 
Kar ıyaka Ke lpa a C. 27 No. C'c>Let 
Yol bcd ~Uını 89 No. ma azada Eyüı;ı Sa~ri 
!smetpıı a Gird ~ So. 4 ' . r 1ustafa çavuş 
Yeni kavaflar • 1 c Me d ci 
l\Icsudiye C. 126 N ev-le f z .ııfürindeıı. Arslan 
Süleymaniye sokak 26 No. h Ahmed 
Tepec çeşme So. 20 No hanede Kil .:.ll ve Hayriye 

Tepce,'k çe;; ~ so. 23 No. evde A':ıdurahman 
Karşıyaka Ce!AI bey So. 68 No. dukkan Mustafa Saki 
:ı.ıesudil e C 11 ı ·o. turunda Oto Karlpo 
Tepec ıplik fabrikasın<-A 6 c.eı. bahçe Osman 
Bu,a Paradisuda 10 dö. bağ İbrahİ!ll O. :lticvlüd 
Karşıyaka Çoraklı So. 86 No. d Cemal 
Ba~ raklı Müradi~ e So. 1 2 dükkanda A,i Riza 
Karantina So. BllA n~mara c! ... ıcan şag li Nafiz 
Turan Menemen c. 102 l\o. hane de:: irci Hüseyin 
l\Iülga ikinci mınt.Li<a tesbit memuru Ali R~!h 
Buca Gilnar çam revkii 6 dö. bağ müsteciri ~mal 
Karantina tramvay C. 378 No. hane Fethi 
Alaancak hazineli So. 15 ~o. evıle F~anwva Nikola 
Nazlı So. 28 No. da ithalat gümrüğil a"bar memuru Hüseyin Avni 
Şehitler Köprüsü So. 4 • •o. hanede Ali Riza 
İzmir darUleytaın kunduraha'le muallimi ::\Iehmed Ali 
Soğukkuyu emniyet So. Bi!A numara H!lseyin zade l\Iehmed 
Karşıyaka Osman zadı?de b ·ıa ı:~marada Ahmed 
Karşıyaka istasyon civannda 20 (,Ô. tarla ve l>ahçıı müsteciri Ahmed 
Buca Za:!er oğlu mevkünae 6 dö. bağ bak.ı.I Ahmed 
Karşıyaka Dilmaç So. 37 /81 hanede Selanıkli Suad 
Buca Çapura mevkiinde 10 dö. bağ Zeynel o. Hüseyin 
Birinci Kordon 4D5 No. evde Baha 
Osmaniye C. Bayındırlı So. 1 No. dükkan Avram Francili 
Belediye sabık tabibi Tevfik Hıcri 
İsmetpaşa, Ayayani mahallesinde 21 No. da Muallim Atı:! 
Kuyumcularda 1 No. da mağaza Hasan Hulki 
Alsancak Akgüvercin 7 • ·o. hanede Polis Ekrem 
İkinci kordon 523 No. hanede Burhaneddin 

Birinci kordon 622 kahvede Abdlilhalim 
Hazineli so. 3 no. hanede llehmed 
Daraıraç tramvay c. 71 no. furunda Ş~.kir çavuş 
Alsaucak güvercin so. l no. rıhtım tramvay muhasebecisi Armağu 
Mortakya ıcaladisi so. 8 no. da !ı!ehmed Lütfi • 
Alsancalc karakol so. 22 no. dükkanda Ekrem 
Alsancak intikam ro. 1 no. da İsmail 
Karataş tramvay c. 361 no. hanede kı7. lisesi müdür muavin.i Sabiha 
Liman reisi 1 inci kordon 43G no. hanetlo Mustafa Nuri 
Ufak asliye mahkemesi azasından M•ıst.ıfa. l 
'.Alsancak Kamlidi so. 20 no. hanede makinalı tüfek .zabiti Şevket 
2 ınci kordon c. 469 no. hanede Okniko Paratan. • 
Alsancak Galadi so. 13 no. hanede itnlyan salipahmel'. 
Alsancak Mesudiye c. 45 no. h , ede Viktor Gali. 
Bayraklı ıalhanesinde 21 no. hnııede Hüseyin Avni. 
Saman iskelesinde 44 no. dükkanda Aptullah 
Alsancak Dilküşa so. 32 no. hanede poli:ı iınıail 
Şemiklerde bağ müıteciri Afaettin 
Bayraklıda bağ müsteciri Ali. 
Alsa:ıcak yı.ldırımkemal so. 19 no. rantde Alfıettin 

• . 

1 inci kordon 384 no. arsa müsterici Mıı~tafa 
Kahramanlar rnpetÇi Ro. 19 ııo. kııhv<> Yusuf Kenan 
Sepetçi so. 19 no. kahve :Müsteciri Hüseyin Çelebaki 
Sepetçi so. 19 no. kahve mil;teciri Pamakl o. l\Iustafa 
Sepetçi so. l!l no. kahve müstecir! Kavalalı :'l!ustafa 
l inci kordon 402 no. hııncdo fehit Feth: ailesi 
Buca Ketenyolda 21 no. dükkil'l llihtmed 
.Muradiye so. 50 ı;o. hanede Seliınikl. Ahmed Mitat 
Tepecik Sürmeli FO. ~8 no. hanede Hüseyin Hüsnü 
Yolbedesteninde 48 110 mağazada Nazmı 
Alaybey meydan so. 38 no. hanede Hasan kerimesi Gülsüm 
Kuzuoğlu çarıısı Arnavut hanında 20/1 Nuri 
Keten C. 67 no. odada Cavit. 
Eski banka so. :19 no. hanede ;tııl.ran Karnlanbu karısı 
Buca karakuyu yolu 8 dö. bağ Ali eığlu Bekir 
Göztepe tramvay c. 613 no. da poli;ı Cemal 
Alsancak Gazikadınlar iO. 24 no. hr.nede Nail 
Bayraklı Haliliye c. 17 r:o. hıınede hayatı. 
Hacıpaşa sokak 8 no. haoed.:ı Ali 
Karakol sokak 22 no. dükkanda Andon Piriç. 
1 inci kordon 426 no. hıı.nec.e Arü Hikn:et 

• 

Karnta3 tramvay c. 147 hanede İzmir füesi nümune mektebi müdü
riyeti. 
Punta ı·Usumat memuru Yusuf. -· 
1 inci kordon 626/l hanede sal.uk emvali milliye memuru Fikri 
1 inci kordon 626/99 hanede polis Ali 
Reşadiye tramvay c. 814!1 bvrakula Salih 
Karataş Teş\·ikiyede 12 no. Sünblil. 
Mesudiye caddesi 103 no. d'ikkilnda Aptulah Feyzi 
Hacıp~a ~o. 8 no. lıanede S'lleyman Emıla 
Karakol so. 5 no. hanede • "hat 
Kemer c. Firkat so. 1 no. arta lbrah!m Hilmi 
Alsancak bornova c. 44 no. dükkan Şükril 
Buca kangol mevk · 4 do bai mll.steci Hasan oğlu Salih: 
Karşıyaka Hengam so. 6 no. h1nede t.mnfl oğlu Cavit. 
Karı:ıyaka Çakır c.ğlu so. 46 no. da Arif o. Ali 
Bayraklı Bomova c. 6 dJ. bahçe müsteciri Süleyman Sırrı ve Ah· 
med Cemal 
Buca Se;-diköy c. 5 dö. Jjnğ edirner :.\Ichmed Hilmi 

Kokluca sarı)"ol 2 dö. Laf müsteciri hacı Mevlftt zade Ali 
Kar§ıyaka Selamet so. 10/J 2 lınııede Nuri 
Mısırlı çarşı ı 414/1 no. d~kkan nı'j3t ciri l\Iehmed 
Fethiye Fo. 1 /3 ve '; '9 hın ed· Yusuf Ziya 
2 inci kordon 487 no. da lııri jr.k S:ılkoplu 
Alsancak Galadi so. 12 b<lne iP mıı lam Katerina 
A ncak mesud ye C. 9 no. lu:nede itaiyan boyacı Dizi Rajizi 
Fran ız hastahnnesi •o. 7 no. hanede - ·cbıse 
2 ınci kordon c. S67 lıancrle Fransız bankası direktörü Riz 
2 1ncj kordon 467 lıııned" Omıaı. 
lıh.111• mur Lt!: .. k JUllCl • Mıhm•d 

?121 
t')~•J·• 
.:...ü--> 

252·1 
2525 
2526 
~527 

~528 

6!!0 
6!)[) 
831 
877 
892 
904 
903 
925 

902 
924 
901 
923 
922 

900 
921 
910 
909 
908 
907 
906 
954 
960 

1085 
715 

1049 
805 
810 
946 
930 
955 
905 
940 
939 
938 
933 
931 
927 

928 • 
943 
944 
911 
912 

913 
914 
941 
942° 

937 
965 
957 
947 
948 
959 
961 
958 

1001 
983 

1000 
982 

1002 
1046 
1024 
1003 
1004 

1005 
988 

987 
1006 

1007 
1025 

1026 
1027 
1028 
1008 

1029 
962 

1009 

1010 
1030 
1011 
1031 
1012 
1032 
1014 
1033 
1034 
1016 
1037 
1018 
1017 

979 

997 
1036 
1023 

1047 
1022 
1020 
1019 

43 16 
l ı; 00 
15 15 
14 00 

43 17 
2064 10 

15G 25 
35 00 

164 50 
522 66 

1169 47 
72 3!) 

738 88 
554 73 

13:3 75 
135 47 

60 00 
232 60 

58 60 

371 83 
148 00 
23D 50 
383 94 
168 40 
494 00 
272 00 
114 03 
860 52 
120 00 
454 75 
135 00 
281 39 

25 00 
47 49 

227 88 
229 75 
165 67 

1193 66 
112 85 
121 00 
700 00 
126 84 

1.87 03 

84 91 
24 93 

170 50 
84 67 
76 28 

388 53 
131 40 

75 00 
9 97 

83 34 
625 00 
558 75 
,134 99 

49 15 
99 00 
48 38 
40 58 

203 22 
270 00 
290 00 
107 78 
178 55 

• 93 75 
152 00 
320 s,q 

1954 6S 

325 00 
108 00 

33 32 
487 52 

215 00 
111 00 

557 60 
115 50 

157 84 
84 25 

146 00 
'/09 16 

31 33 

718 20 
120 00 
895 14 

68 65 
262 50 

22 30 
216 00 

17 58 
7 50 

379 07 
85 00 

174 00 
801 00 
352 00 

88 01 
56 00 

388 33 

100 58 
43 00 

745 58 
123 44 
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.ı. lurn ııt c. Apt~1rrcı.lır tn ~,3, ı 4') !) rt.tikkin Nail 
Karantina !skcl .3i 83 · '" ı' ı dük1..Iııı lbrahim Etem 
l ınc· kord:ın !I !3 mn::~z:ı müst•c'ri Şefik 
Halkapınar n:ıa ııu :!aı·a bahçe 1:11\•tec;ri .Mehmed 
Alsancak yen gı.in so. 36 no. da me hmed Sabri. 
l>idayet lıanınc.a 83/J4 dı.kkan müokciri Silleyman Şevket 
1 inci kordon 4~0 lıanedc Nuriye 
Alaybcy ı·aldöken 23 No. lu hmıcdc tıitün inhisar memuru Hüsntl 
Halimaga çarşısı 27 No. lu dükkanda Nuh Mehıned 
Al~ancak Angelcpulo sokak 1 Noı.. lu hanede Con Kuras 
Pazaroglu sokak 19 No. lu hanede İtalyan madam Marditi 
Pı..ıılad.ı 620 loka'ltada Recep. İslam, Tevfik 
l\Iargqi sokak 31/33 No. lu dükkanda Mehmed Niyazi 
İkinci kordon 463 No. lu hanede Fehmi 
Şerafeddin caddesi 41 No. lu hanede Mehmed Tevfik 

Sürmelı sokak 68 No. lu dıikkanda Hakkı 
Meaudıyc cadde·i 178 No. lu hanede Burhaneddin ve Besim 
Kemer caddesi 230 No. lu arsa Abdülkadir 
Halimağa çarşısı 54 No. lu yazıhane Must fa oğ' İbrahim 
Tımur sokak 7 No. lu hanede Süvari fırkası tabur 2 Bl. 20 doktor yQa. 
başıııı Recep 
:Murabıt çarşısı 14 No. lu dükkan Akif 
Göztepe vapur iskelesi 21744 No. lu dükkan l\Iehmed Ali 
::l!uralııt çarşısı 14 No. lu dükkan Reşad Kibare 
Servilihan 12/55 No. lu depo Kayserili Ahmed • 
Servilihan 12/55 No. lu depo Konyalı l\Iustafa 

Salhanede Barsakhancde Hasan Tahsin ve l\Iustafa 
Fevziye sokak 10 No. lu hanede Perşenbeli Münire 
Saraçlar çarşısı 17 No. lu mağaza Ahmed Hamdi ve Halil İbrahim 
Kemalpaşa caddesi 9 No. lu dükkfm mütekait Halis 
Tirede ası<eri ekmek müteahhidi Sadık 
Şilkrü 

Akhisar ilk tedrisat müfettişi Mehmed Cemil 
Servilihan 11/55 No. lu mağaza Ahmed 
Abdillkerim 
Mimar Sinan sokak 2/11 No. Ju hanede müvezzi Hüseyin Hüsnü 
Küçük dalyan sokak 1/2 No. lu ahır Raif Şaban 
Kuzuoğlu çarşısı 24 No. Ju mağaza Hancızade Suad 
Fevziye sokak 10 No. lu hane Giritli Ahmed 
Osmaniye caddesi 27 No. lu mağazada Ahmed 
Kantarcılarda 38 No. Iu dükkan Kantarcı J\Iehmed Ali 
İşçi sokak No. 16 hanede karuçeci Halild Ahmed 
Buca zafer oğlu mevki 10 dönilm bağ Hüseyin oğlu Mehmed 
Birinci Kordon 542 No. lu barakada kahveci Tevfik 
Karantina Salhane caddesi 444 No. lu hanede 15 inci Fırka Piyade 
Liva yaveri mülazım Vevdet 
Göztepe Yeşilizmir 19 no. lu hanede izmir divanı harp katibi Tabıin 

l\1ir'at sokak 16 no. lu cllikkan l\fahmud 
Akgüvercin sokak 15 nu. lu han2 l\Iehmed Ali 
Selvilihan 12/55 No. lu depo Manisalı Mehmed Ali 
Kemalı;ıaşa caddesi 110 no. hano izmiı" rasatatı havaiye müdür\1 
Yzb. Ali Rıza 
İkinci kordon 512/514 no. barakada Acem Şevkl 
Yalı caddesi 137 no. hanede 57 ipti fırka Bnb. Şevket. 
Ayavuk!a ;ş~i ~okı.k 7 ııo. hanede Berber Mustafa 
Binbaşı Şerafcttin c. 41 no. hanecle Adana diş tabibi Adnan 
Göztepe Yeşilizmir 10 no. lu ha'lccl~ Tahsin hemş;resi Şaziye 
Osm:ınznde Yalı cadda•i 196i2~8 no. hanede i•tanbullu Reşat 
Donanmacı Yalı caddesi 92 no. hanede mösyö Rezsil 
Giritli sokak 7 ııo. lıanedP RUsunı~t muhafaza memuru Mustafa arif 
Mimar Sinan 2' 11 no. \ıan~de Ala iehirli Sinan oğ. Mustafa 
Alsancak Daragaç so. 2P. no. hanede Nebi 
Egeler so. 6 no. hanecie Kaasba şimendiferinde Mithat 
Osmanzade Güzelsokak 50 no. h<ınede levazımatı umumiye satma 
komiByonunda i\Iehmed Dervit h•:r Mustafapaşa 
Kemalpaşa caddesi 4 ne. dükkılnda ka.·ap }{ugtafa Şevket 
Hasım hoca 17, 19, 21, 25, 27 no. rahudihanede Tevfik 
lkiçeşmelik 217 ıoo. dükkan Ar·! 
Fevziye sokak 14 no. hanede yanpdı Cemal 
Alsancak Şerafett.in caddesi 61 no. har>ede Tevfik 
lkiçeşmelik Asmalıııı•'c'd 163 nJ. ı:!iikkllnda Hayatt 
Alsancak Alyoti cadd~a; 26 no. dilkkıinda Nuh :\fehmed 
Alsybey Süreyya sokak 10 no. h.ı01ede Giritli Ahmed 
Al. ancak Şerafettin ley caddesi 37 no. hanede eski polis memuru 
bakkal İlıralıim 
Şernfeltin bey caddesi 21 no. ha•ıec?a Enb. Ziya 
Akdeniz sokak 33 No. lu hanede Afet 
Akdeniz sokak 23 N'o. lu hanede lllehmed 
Şçrafeddin Bey caddesi 27 No. lu haned& Garp cephesi eczacısı binbaşı 
Mchroed Ali 
Alsançak halk sokak 13 No. lu hanede taharri komiseri Sabri 
Alı>aııc;ık intikam sokak 14 No. lu hanede müstahkem mevki maran
gozu Ahmed Rifat 
Tepecik Sepetçi sokak 106/80 No. lu dükkanda Mehmed Ali 
Mesudiye caddesi 62 No. lu hanede polis İhsan 
Kahveci İsmail çavuş 
Murabıt çarşısı 1/49 No. lu mağazada cevahirci zade Sabri bey ki· 
tibi Nail 
Akgüvercin sokak 11 No. lu hanede J\Iehmed Ali 
Süleymaniye sokak 11 No. lu hanede Selanikli Sıdıka 
Celalbey sokak 68 No. lu dükkanda Balıkesirli Halil 

Kozmo sokak 12 no. lu hanede Ahmed 
Karataş 9 eyliU sokak 6/69 No. lu hanede Mehmed Mahir 
Alaybey yalı caddesi 185 No. lu ahır Mehmed Tahir 
Karşıyaka Alaybey banka sokak 37 No. lu hanede Mehmed Hayri 
Kozmo sokak 26 no. lu hanede birinci tabur komutanı Fevzi bey 
Alsancak Darağaç 28 no. lu hanede Kuvayı havaiyede Yzb. Cemal 
İ~çi sokak 14 No. lu ahırda Musta:!a 
Göztepe vapur iskelesi 3 No. lu dükkanda Asım 
Nal döken tramvay caddesi 145 N o. lu kahvehanede Arslan 
Karataş Yeni Türkiye sokak 1/21 No. lu hanede l\fehmed oğlu Sadıli 
Eşya bedelinden küçük kardiçalı hanında mimar Hüseyin Mazlum 
Alsaneak Ay ay ani sokak 11 N o. lu hanede polis Nazillili Hasan 
Taşçılarda 41 No. lu dükkanda l\Iehmed Şükrii 

Alsancak Şerafeddin beY caddeııi 64 No. lu hanede onuncu fırka ta. 
bibi Feyzi 
Turan şimendifer caddesi 2/28 No. lu hanede Şevki 
Dibckbaşı Bardakçı soluık 6 ;No. lu arsada Halit oğlu Abdullah 
Kemer istasyonunda arabacı lştipli Hüseyin 
Tepecik Bozkurt .sokak 6/4 No. lu hane 
lkincikurdon 4!> !l no. hanede Yal bay Osman 
Kaııtarcııar çarşısı 3fı ııo dükkıbd'< l\lehmed Recep 
Karataş trma,·ay cadde:-' 347 no. hanede Şemoel Politi 
Pınarbaşı Gecesuyu mevkii üç dö. bahçede Filorinalı Yusuf oaıu 

Ahmed 
- 7 iııci ıahif•11• geçini.ı - ,/ 



7 Kamın ~ni H~4-0 PAZAR 

9i2 

971 
!170 
!JUI 

!Hl2 
993 
~ 6 
fl78 
!'94 

976 
9~5 

9!lO 

973 
!l99 
~81 

977 
!l98 
!:80 

1043 
1044 
1045 

10(1 

1042 
1045 

1041 

1042 
1021 
1048 

808 
1111 
1113 
802 
8Ql 

1040 

790 
798 

797 
819 
817 

818 

899 

796 
814 
811 
809 
796 
814 
811 
809 

1068 

1064 
1054 
1089 
1091 
1096 
1108 
ll'lô 
1075 
1072 

4.&5 
481 
,79 

i7i 
478 

473 
1081 
10&0 
1084 

1085 
1086 
1087 
ıü79 

1078 
1074 
1092 
897 
766 
(80 
776 
685 

'i!15 
694 
G.93 
692 

627 

626 

499 
501 

59S 
504 
503 

503 
778 
7rT7 
794 

118 25 

6 6 00 
265 00 

35 00 

33 60 
111> 2'> 
121 57 
437 50 

37 :;~ 

64 67 
1 1 95 

93 24 

290 00 
30 00 

10!) 16 
346 24 
450 24 
219 60 
400 00 
4'l7 04 
83 56 

91 67 

60 28 
33 66 

91 67 

60 28 

~ı 85 
48 00 
70 19 
47 20 

219 .(4 
172 82 
832 44 

84 11 

241 67 
6 00 

15 00 
612 00 
123 00 

110 00 

10 00 

5 00 
381 08 

1784 82 
17 00 
5 00 

381 08 
1784 82 

17 00 
192 67 

90 00 
126 00 
171 81 

1202 00 
3393 83 

14 24 
194 47 
493 88 
144 94 

374 07 
260 00 
146 10 

87 50 
66 37 
sı 60 

240 00 
455 00 
630 00 

280 00 
95 00 
35 00 
37 77 

538 50 
229 17· 
317 00 
185 00 

4 70 
ı 00 

21 7{) 
12 27 
89 00 

187 f>O 
1341 94 

466 67 

117 95 

91 67 

367 42 
1197 62 

34 23 
55 65 

398 63 

1633 25 
15 00 
14 00 

.(. 10 00 

· \'crc'n :okak 3 no. hanede llilfıl otobü tamirathane.-

c <' l i ( no. hı hanen" k:ılncc· 41u tnfa N~ıri. 
b r O\ a cacldbi 74 76 ııu lu hanede Garp cephe.fil esliha 

B r· 'k rd n d n "z ban~ olan lrnr~· mdn 6~2;; no. bar kada Mus

t .. f a Cel.ıl 
Yolb('def;t ni !! f!3 no. kahvehanP~lP C'eycle>t 
1 mctpasa Uçhnciı yük ek so. 1 ~~ ııurnaralı dükkanda Hüsey'n oğ
lu Halil 
B 'rincikordon deniz br.nyo)arı knr~1~ında 552 numaralı barakada 

.. .ıu tnfa C Jfıl 
Yolbe l~ı;teni ~3 2 numaarlı kahv"lıanede Cc,wdrt 
E'>ra brdelin<len -lllı' otnmohil ucen'e<t:nrle n i.ı tnhd m Hasan Fall';lı 
Kanta .. cıiarda 39 numara1ı cHlkkfüıda IHı r) i oğlu :\1chmed Recep 
Alaybt•y GUllU ~o. 25 numn ·alı h:uıNle ismail nmi 
Kemer cadde.;i 26 ııumcıralı dü!<!~~;·dn Rpmaz~1 n 
l{arata~ trnMvny c. 290 no. hnnerl(' Snbatny çelebi Amado 
Bahriye kıımanct. nı Fur.t bir'ncikorrlon 364 no. hımede 
Birinc'kordon 36.J no. hanede istihkilm müfettitıi Şiilcrii 
fü;\ a l)edeUnden Tirede Cumhuriyt:: ın~ıhallesinde mukim arzuhalcı 
Sait tlhnmi 
Nuhbcy so. 9 7 no. hrınede Salise 
ı~metpn. a mnhnllec" makara sokı1!:ta arsa Mustafa o'{lu Zekeriya 
Milrabıt çar ısı eski cuha bede:-,.eui 14 no. lu vaz1hı\nerle Sndık 
Buca yıkıkkemer mevki; l '1 dö. bağda köprillii l14ehmed oğlu Şükrü 
Kokluca aJtı köpril ır.cvkii 8 dönmn bağ. 4 <jönmü bahçede Mehmed 

Fevzi 
PmarbMı kırbnhçeler mevkii 2 dönmü nar bahçesi Pmarbaşında 
Durmuş oğlu Halil 
Kokluca arap deresi kayarlık m•wkii ::; dönüm bağda Mehmed oğlu 

Cağfer 

Kerestecilerde 78 numaralı mağazada Abdullah Fe\'Zi 
Sürmeli okak 23 numaralı hanede İbrahim 
Kuzu oğlu c;arc:;ısı 12 numaralı mağazada Knyc:;erili Ahl"'C>d 
Kahramanlar Mortakya köprü başında k hvehanede İbrahim 
Kerestccil('rde 78 numaralı mağazada Abdulluh Fevzi 
Sürmeli Sokak 23 numaralı hanede İlırşh:m 
l\uzu oğlu çar ısı 12 numaralı mağazada l\a~rscrili Ahmed 
Kahramanlar Mor ak-ya köprü başındtki kahvehanede Arif çavuş 
Donanmncı yalı çıkmazı 7 numaralı dükkanda Cemal oğlu Ragıp ve 

Nuri 
Kolancılarda 25 numarada Muharrem oğlu Cemal 
Bakır bedestnnı 30 numaralı dükkfinda Abdullah Fevzi 
Diso sakak 5 numaralı hanede garp cepheı;ıi otomobil zabiti Zühtü 
Puntada 620 nmnarnh Jonkantnda 'l'avfik }iiic:;nü 
Donanmacı yalı caddesi 54 numaralı hanede Fuad 
Rayegan sokı.k 26 - 40 numaralı hrncde Run elili Feni 

Kemer cadde..;i 2"l0 numaralı ar:ia«Ja Ali ll ta 
Kemalpa~ıı cru:idesi 4 numaralı dukkfmdlil Mqstufa 
Donnnmncı istaıs) on caddesi 27 numaralı hanede §İmendif er memuru 

M~cl . 
r\ iJ hım 6u 1-0 numrırnlı yazıhııne<it R fik 

1\1 ud) e cadde · 148 numaralı lunede Ş. ziye 
Yeni Türkiye sok~k 26 2 no. hanede 7 inci fırka 176 ıncı alay tu. 

fckçi Abbas H ·lmi 
Kağıthnne cııdd si 199 no. hanede Şaban usta 
Akclen'z c:;o. 12 no. hnnecle Osman 
Darağnç mezın lık :;o!rnk 18 nuraar~h hanede Ilü ·eyin 
Hnlk :sokak 13 no. hm de Ka..;nuıl Ş:-ıli 
n. ·ma a ca ı n fa fı6 numaralı ynı•hanede Ali !\!un.mmer 
Dara -·aç tramrny cadde!.i 30 no. dekık fabrika. ı depo. ı,ında ve ke

çeciler emn y<>t ı:.oka ".:-rJnda Muiz Kolıerı 
Kcmna 1tı cadd c:;.i ;ı nO 7 ,no. sa buı1)1~nede Cem.al ve ibrahirn Hakkı 
lkinci rnıbcJlarda 8 ;ıo. dükkundn Ali Hay<,lar 
Dnrnğaç rum kabr'~taru 31 no. diikk.inc1a SUlevmı)n Cemnl 
P,,. 1c:; pcak Knrav <• sckak 15 no. h(tne.de B haettin 

&>rvilihan lf> no. dükanda !\lehmed 
Keçecilerde 149 numar:ıh dükkandn Hd1z Hüseyin 
Atayb y Yalı cadde~; J 89 no. lıa"lerle Ar'fe 
Tepecik Hıg1tbane raddes· 49 nunıar~' cliikk:nda Sal'h 
Rayraklı horno\ a cadde i 37 no. ıi"P-:kAndn incir ano~ıim F-

0

rketi 
Arap dere i Karnlrnl :M. 2 dönüm bnğ mü tcci)·i lwsan oğlµ Saki 
Keçeciler J)elhılb ı soknğında 7 numarada Uşaklı Cevriye 
Darağaç 44 numaralı dükkanda Ramize 
Bornova caddesi 61 num .. rah hanede tayyareci .. -radir 
Halim nğ'a ç rşı ı 15 numa alı muter'k aı·:·mda Şı!bnn Ziya 
Al sancak Şeraf ettin Bey caddesi 66 numaralı hanede poli~ Rıza 
A).{deniz sokağında 61 ;numaralı hanede altıncı mıntaka memuru l\Ieh-

med Fikret 
Buca dokuz çr~me mevkii 44 numaralı tabakhane müsteciri Ne,·şehirli 

Fkmekçi oğullarından Ahmed Rasim 
Birincj Kordon banyo karşısmda 652/1 numaralı kah\ ehane müsteciri 

Mustafa Cel§.1 
Hacı paşa sokak 33 numaralı hanede Pctro Antuvan 
A!sancak Şerafeddin caddesi 58 numarab hanede !{asalın mal müdürü 

sabıkı ve reji idaresinde Sami 
Alaybey sokağında 21 numaralı dükkanda semerci Nuri 
Tuzhane sokak 20 numarada Tevfik Yusuf 
Birinci Kordon deniz banyoları kar~ısında bila numaralı barakada Sa
lim Ahmed 
Yalı caddesi 18i> numaralı depo müsteciri Apturrahman oğlu Mahmud 
Dedebaşında on dönüm tarla müsteciri Mustafa oğlu Hasan 
Dedebaşında 4 dönüm tarla müsteciri Mustafa oğlu Hasan 
.Murtak> a Bahçıvan sCJkağındaki ar.ad o demir İbrahim 

.. 

1058 
1052 
1053 
1055 
101)1 
1061 
10{i2 
l0G5 
1066 

464 

453 
f68 
969 
975 
G32 
647 
702 
696 
519 
631 
467 
46S 
469 
471 
472 
465 
466 
461 
463 
464 
460 

459 
-'56 

407 
455 

827 
1"25 
872 
8ü8 

860 
858 
8!10 
S86 

891 
855 
828 
859 
822 
813 
824 
f 32 
812 
833 
857 
856 
888 

8!1:1 
915 
916 

895 
853 
852 
919 
842 
883 

884 
885 
889 
556 
749 
729 
728 
984 
496 
'751 

1077 
1076 
1073 
1071 
1070 
1069 

1094 
1098 

896 
843 
844 
845 
874 
9J8 

876 

847 
898 
881 
880 
871 
867 
854 
840 

866 

754 

160 88 
00 
38 
82 
00 
!)!) 

144 
764 

90 
101 

84 
44 96 

1225 00 
908 33 
117 95 

66 00 
52 60 
2ö 40 
9:1 38 

469 17 
]3 00 

340 23 
:10 00 

130 00 
55 00 
51 26 
52 24 

102 00 
241 74 
7(; 30 

180 00 
478 00 

95 83 
40 00 

128 83 
365 00 

25 00 
46 15 

300 00 
90 70 

400 00 
1494 ıs 

966 06 
306 00 

175 00 
171 10 
40 84 

2853 00 

1172 64 
46 50 
30 62 

171 13 
135 00 
102 35 
817 67 
513 88 
235 50 
218 10 
144 43 

35 00 
250 00 

2251 6G 
75 75 

104 30 

1141 72 
105 50 
169 31 
170 30 
88 00 
42 67 

325 00 
2962 50 

40 00 
447 ~3 

227 25 
450 00 
564 22 

5 76 
1316 67 

72 .00 
30 00 
13 00 

118 33 
88 75 

212 50 
1197 95 

193'7 92 

45 00 
1190 00 

45 16 
108 75 
105 89 
12 16 

756 00 
17 00 

130 33 
H6 02 
828 50 
200 47 

5 00 
20 90 

175 00 
726 20 

4 10 

T<.. <i banka o \a •mda 32 no. hanccle Selanikli Fatma 
Yolbede&teni 28 no. dükkanda l\!Pno tırlı Rüat 
Karşıynka Kemnlpaşa caddesi 171/lô!:ı no. hanede Antalya kumlu
ca nah"ye müdı.iru sabıkı Şükrü N'eı• ati 

Güllüsokak 16 ııo. :tıımedc Kıratuvalı Hatice 
Ankara emval'ndrn mr.aş alan mü~ckait baytar yüzbaşısı Celil 
Oduupazarı !:!O no. citikkan SokeH .Mchmcd Ali 
Odunpazan 20 no. diikkünda Sch~ııikli Mustafa Zeki 
fö~yn lıcdclindco 1·1 ı'U d:J.ğ alnvı tüfekçi ustası ismail 
Sipahi pazı~rı 25 ne. dükkanda Adem 
J\e.:;tanepazarı çılengır 8ıOlrnk 8 nu.maralı dükkfuı_dn Mehmed Emin 
Al ancak Akdeniz so. 49 no. haned~ ioşaat kıtaatı doktoru A:-af 
Kar121yaka pazurorlu sokak 17 no. haceoe Kasaı,> Halil Naim 
E-.ya ~edd'nden :zmir polis me:nurlarından 147 numarada mukay
yit ~fohmed Hüsnü 
Buca lfaypaktaş M. 5 dö. bağ mfü:ıteciri isa oğlu ismail 
Ahırkuyu Henemen c. 59 no. fıı·•nda l\!ehmed Şeyki 
Alsancak Bornova Caddesi 83 no. hanede Cemal 
Keten çarşı ında tnhmis sokak 17 No. da Armutlulu Hacı Fettah 
Bardakçılar Sefahat sok.ak 15 No. lu dükkanda İbrahim 
Kokluca Kandere M. 5 <lönüm bağ müsteciri Talip Fevzi 
Osmı niye caddesi 54 No. lu dükkanda mürekkepci zade Halit 
Garp cr.phesi techizat anbnr memuru SıUn 
Arap dere batı l\I. 4 dönüm bağ müsteciri Urlalı Ali 
Yolb edestanı 18 No. lu dükkanda Ahmed 
Bayraklı Bornova caddesi 67 No. lu dükkanda Tayyip 
Turan şimediför caddesi 2 No. lu hanede Piriştineli İsmail Hqla 
Muradiye sokak 28 No. lu hanede Alaşehirli Mehmcd 
İkinci karantina Sami efendi sokak 12 No. lu hanede Konyalı Tahir 

Alsancak tuzlu sokak 6 No. lu hanede Antuvan Renodi 
Kağıthane caddesi 193 No. lu dükkanda Şaban 
Karataş postacı Ali Riza sokağında 7 No. lu hanede Görilceli Ahmed 
Alaybey müşteri sokak 2/2 No. lu hane.de Nazire 
Belavista tramvay caddesi bili No. lu arsada Mitat 
Turan şimendifer caddeis 59 No. lu hanede Re~ad 
Alsancak Dilküşa sokak 24 No. lu hanede birinci kolordu divanı harp 
aıusından Hasan Riza 
Alsancak Karakol .rn. 55 no. hnnede Frıtma 
E,,~ a bed~linden ~=a~sba demiryolu l.ıagaj memuru sabıkı 835 no. hı 
belediye çavuşu Ahmed Hamdi 
Yolbedesten· 42 no. diikkanda Yusuf Ziya 
Eşya bedelinden izmir ithalat gümrüğü muayene memuru :Mustafa 
Şevk-0t . 

Hacıbckir Eokak 93 No. hanede Zeynep 
2 inci kord.:>n 484 no. hanede Ku.lv'> 
.Al ancak Il.fe udiye c·addesi 93 ıı~. hırnede komiser muavini Sait 
Alsancak Alycti c. ı:~Q. 21 de Zira~t kalemi mahsus müdürü Faik ve 
ref kası 
İkincikordon Tezkere so. 3-6-9 No.>. depoda Fazlı ve Mustafa 
Şchoğlu so. 3 no. dükkfı.nda Yunu'> oğlu Osman 
Dcmirham 29 no. dükkanda Süleyman Sırrı 
ilirincikordon 442 no. hanede Alaşehirli Binbaşı zade Galip oilu 
Yunus 
İkinc'kordon 448 '!lJ. hanede 1\fi~el Codes 
Knrşıynka ~laybcy .Mehtap ~o. 23/1 No. diikkinda Hasan 
Fransız hastahnncsi eokak 9 no. hanede Şarl Kastelli 

Şcyhoğlu ı-olrnk ı -:ıo. dükkanda 'unus o~Ju Oım_ıan 
Eşya bedelinden He~im oğlu Mtı'hmed Tevfik 
Barağaç tramvay c. '77 no. dükkfipda Hacı 1 mail 
l\:ar~ıyaka Çakuoğlu so. 64 no. hanede Şaban ve ibrahim 
Sürmeli so. 57 no. ~rnhvede Hacı Hi.iseyin ve ziya 
Darağpç tramvay c. 87 no. ~ahvehancde ibrahim Salih 
Osmaniye caddesi 5rı no. dükkanda Hhcı l\Iehmed OJlu Sait 
Al~ancak Karakol sokalc 55 no. hanede Viktoı:ya Peteriçi 
Mirikelfi.nı hanında 12/16 yazıhnnede Ahmed Hamdi 

Alsancak Kozma sokak 26 no. hanede izmir belediye balıkhane me
muru Ahmed 
Karşıyaka donanmacı yalı sokak 54 no. hanede Akif ve Kazım 
Kemalpaşa c. 110 no. hanede Karşıyaka Gençlerbirliği namına Halit 
arşıynka Yalı caddesi 187 no. hanede müstahkem mevki 6 cı ıubtde 
yüzbaşı Sabri 
Selimiye sokak 70 no. hanede Ali 
Sipahi pnzarmda 32 no. dilkkinda Kardiçeli Raşit 
Osmaniye caddesi 6 no lu dükkanda Bako Gomel 

Yazmacı sokak 6 no. hanede Halil Nuri 
Alsancak karakol sokak 22 no hanede Hüserin 
l{emalpaşa caddesi 1/1 no. dükkanda Mehmed Ali 

Sanaçlar çarşısında 111 no. mağazada İbrahim Sıtkı 
Birincikordon 462 no. hanede manifaturacı Silleyman 
Hacıbekir so. 5 no. ahırda Mehmed 
Turnn şimendifer caddesi 5 no. Ju hanede Süleyman 
Tal!itbey so. 13-15 no. hanede Alaşe birli lıinbaşızade Mehmed Nurl 
Y{lzmacı sokak 6 no. hanede Zühtü 
Selimiye sokak 70 no. hanede Behice 

Darağ~ tramvay caddesi 1& no. dül,.ckfmda Veli 
Karşıyaka Kemalpaşa caddesi 171/169 keresteci İbrahim 
Turan Menemen caddesi 43/79 no. hanede Ali 
Bayraklı Menemen caddesi 85/48 no. kahvehane müsteciri HilDi 
Kemer caddesi 41 no. arsada Fatma 
Keçecilerde 149 no. dükkanda Mehmed Orhan 
Abancak Dilkü~a sokak 5 No. hanede Ali Ulvi 
Jiasanhoca sokak 3 5 no. hanede Hüseyin Şerif 

Alsancak Şerafettin bey caddesi 58 no. hanede Kasaba malmüdürq sa. 
bıkı Sami 

Eski banka sokak 25/29 no. hanede Nazike ve Şevket 

Knr§ıyaka Hengam sokak 38 no. hanede Ali 
Sütçij sokak 60 57 no. da iımir belediye odacılarından Ali ve Iiasan 
Alsan~'lk Akgüvercin so. 13 no. hanede alay 57 topçu katibi Ali 
Bardakçılar 19 no. dükkanda Ahmed Rıfkı 
Kağıthane Çatnlçeşme 276 No. hanede Saim Muharrem 
Bayraklı Bornova caddesi 2Ş no. dükkanda Mustafa 
lkiçeşmelik 151/ 153 no. kahvehane müsteciri Hüseyin Clğiu Hasan 
Kokluca Halkapınar kır mevkii 15 dönüm baö- .. t · · ·· b 
A t h 

-> mus ecırı yuz atı 
p urra man 

Tepecik Çma.dı sokak 13 no. hanede Osm:ın 
Tepecik Sürmeli sokak 28 no. kahvede Tahsin Bek" 
D -· ır egırmendağ Süleymaniye so. 3 no. hanede Süleyman 
A:8:_)·lı.ey Meydan so.· 38 no hanede Dramalı Ahmed 
Kagıthane cad. 20~ no. hanede Mehmed Adil 
Servilihan 20/65 no. dükkanda Apturrahman 
lkinci :W:ıhçılı;ır so. 14 no. tamirhanede Hüseyin Halim ve Kenan 
lsmetpaşa mahallesi 3 üncü yüksek so. 5 no. hanede Aptullah zevceıi 
Fatma 

Pap:n.aki sokak 9 no. hanede polis memurlarından Musa KV.zım 

- LUtfeı;ı çevirW-2 -
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Kayıp gözlükler ~"~j'i;;i';'"L:;;;~·;;;:;···~~i;1iti"'.S~t~·-.. A~·u ... , .... I 
DUn .Jqam •'.lat 7 ,S da ~®aktan V • J/ / 

kalkan Sur vapunınd11. Uat k.umında ~ n..OmlSJIOR'fl an Clrl i 

863 15 00 Dıırağııç :sirkeci sokak 79 :No. haned tııyyar.? makini;t mliliııımı Ömer· 
ve ön tarafmd• ııö:ı:lüklerimi unut. lzmi1' lfı'azıtn umi1'liği s.ı.tın alma kumü.yımuııdan: 
hun. Bulanların, inaaniyet namu.a 1 - (24000) kilo k"çi kılı pazarlıkla 9/1/940 aaıı ııünii ıaat oe-

1 
Yukarıda adresleri hizaoına borç miktarı ile dosya numaraları yazılı olup halen ikametgahları meçhul bulu

•ııan borçlular tarafına: 
sözlüklerimi lütfedip beni aevindir _ dörtte lstanbul tcphanede levazım amirliii satın alma ı.. • 
melerini yalvarırım. misyonunda müteahhit nam \'e hesabına alınacaktır. 

1zmir hazinei maliyesine olan borcunuzdan dolayı namınıza çıkarılanödeme emri mübaşirin meşruhatına 

göre billl tebliğ iade edilmiştir. 
Fotoıırafcı•Hamza Rüıtem 2 - Tahmin "bedeli (16800) lira dır. 

3 - ilk teminatı ( 1260) ıiradır. 

lıbu illlnın neşri tıu-ihinden itibaren on ııün içinde borcu faiz masraf ve ücreti vekaleti ile birlikte ödeme. ilan 
Diz ye borcun tamamına veya birkl.'!mına veyahud alacaklının takibat icrası hakkına bir itirazınız varsa ırene on 
sün içinde istida ile veya şifahen icra dairesine bildirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde bu muddet içinde 74 ün
cü madde mucibinee mal beyanında bulunmanız lazımdır. Beyanda bulunmazsanız hapis ile tazyik olunacağınız 
n hakikate muhalif beyanda bulunduğunuz takdirde hapis ile eezalandırılacağınız borcu ödemez veya itiraz 

Kemalpafa icra memurluiundan: 
Dişçi Io~rhat karısı Sabahatın hali 

tasfiyede bulunan Armutlu koopera
tifine borcundan dolayı mahcuz ar
mutlunun kozıer mevkiinde kain 
şarkan i'Öreceli hafız şimdi kızkar -
deşleri yetimleri garben hacı Yusuf 
bağı şimalen kasapoğlu mehmet bağı 
cenuben tapuda yol ve elyevm dur
muş alinin bağı olup her iki bağ ara
sında hususi bir yol mevcut tapuda 
1878,5 lif. lif. ve vaziyet beyanna -
mesinde adımla yapılan mesahaya ırö 
re tahminen 1838 11!. M. miktannda 
(60) lira dğeerinde harap bir kıta 
bağın mülkiyeti açık artırma suretiy 
le ve birinci artırması 9-2-940 cu -
ma g!lnü saat 11 den 12 ye kadar 
Kemalpaşa icra dairesinde yapılacak 
tır. Bu artırmada sat'ş bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde 75 ni bulursa 
en çok artırana ihalesi yapılacaktır. 
Aksı halde en çok artıranın taahhü -
dü baki kalmak şartiyle satış onbeş 
gün daha uzatılarak ikinci artırması 
24-2-940 cumartesi günü ayni saat -
!erde yapılacaktır. Bu artıramada 
dahi satış bedeli tahmin olunan kıy
metin yüzde 75 ini bulmazsa 2280 
numnl'alı kanun mucibince satış ıreri 
bırakılacaktır. İşbu gayri menkul ü
zerinde her hangi bir surette hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki res -
mi vesaikleriyle birlikte 20 ırün zar
fında icraya müracatları lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilince ma.
lfim olmadıkça paylaşmadan hariç 

etıneueniz hakkınada cebri icraya devam edileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 57 

Metali um 
AMPÜLLERI 

Bot Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

'MaTevflD< 
BAl'KENT 

Peştemalcılar No. 73 

Telefon 3332 

METALLUM 
1 • ' 

\ , 

Doğum kalıı·lar. Satış peşin para ile olup 
1 V. F. Henri Van Derze İcra hakimi B. Enveri Eğenin bir müşteriden ayrıca yüzde 2,5 dellili-

1

. VAPURLARIN HAREKET LİSTESi kız çocuğu diinyaya geldiğini haber ye alınır. Şartname ilan tarihinden i-
Aıııericaıı Ekı;po-rt Litıes, ine. • aldık. Ebeveynini tebrik eder, yav tibaren herkese açıktır. Taliplerin 

Nevyork · ruya uzun ömürler dileriz. yllzde yedi buçuk pey akçesi veya 

1 
Nevyork için lt!!'!!"'------------·ılbanka itibar mektubu ve 933/ 112 
~ksplorer _vapuru 8 2 inci kanuna Taze temiz, UCU2 dosya numarasiyle Kemalpaşa icra 

· dogru beklenıyor. 1 ' 
Eksilona vapuru 14 2 inci kanuna memurluğuna müracatları ilan olu -

doğru bekleniyor. lla" Ç nur. 
Ekschester vapuru 21 2 inci kanu-

na doğru bekleniyor. 

1 

Service Maritime Rounıain Bucareat Her türlü tuvalet lzmir ıikinci hukuk hi.kimliiinden : 
Köstence için: fzmirde oturan Hamza kızı Sabri-

! Bucureşti vapuru 10 2 inci kanuna c, eşitleri ye tarafından kocası Tepecikte yokuş 

'
doğru bdueniyor. 

Alba julia vapuru 13 2 inci kanuna, Hamdi Nüzhet sokak 1234 numaralı sokak 2 sayılı 
<\oğru bekleniyor. evdt Sadık oğlu Emin Kamer aley-

4 - Şartname ve numnneai komiayonda ııörülür. 
5 - lateklilerin kanuni veaikalariyle beraber belli 

yona gelmeleri. 
ıaalte k.ıtmia • 

l:ıımir levazım amir~iii aatın alma komiıyonundan: 
ı - İzmir mü;tah.kem mevki merkez birliklerinin 17TllO kile 

zeytinyağı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye lııoR ·• 
muıtur. 

2 - !halesi 18 ikinci .kAnunda 940 perşembe &ünü saat on beft• 
kl§lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda T .. 

pılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 7987 lira 50 kurugtur. 
4 - Teminatc muvakkata akçası 600 liradır. 
5 - Şartnameı:i her gün .komisyonda &örülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldııklarına dair vesika ıröıı

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve li

çüncü maddelerinde ve şartnameııininde yazılı veeikalan t• 
minat ve teklif mektuplarına ihale saatından en u ltlr Mat 
evvel konıisyona vermiş bulunacaklardır. 

3 7 12 16 

lzmtr levazıın amlrl'ii aatın alma komiayonundan: 
1 - Muğla earnizonu için bir milyon kilo çam odunu kapalı zarf 

usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 16 ikinci kanun 940 salı ırünü saat on be,te Mııilada 

yapılacaktır. 

3 - Tutarı 16 bin lira ve muvakkat teminatı 1200 liradır. 
4 - İsteklilerin kanuni vesaiki haiz olmaları llzımdır. 
6 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel verilme!&. 

dir. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - !eteklilerin Muğlada komutanlık satın alma komisyonuna 

müracaatları !lan olunur. 1 4 7 11 4705 

lzmir levazım amir~~ii aatın alma komisyonundan: . 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez birliklerinin 48400 kilo bul· 
ırur ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 -·İhalesi 18 ıkinci kılnıın 940 perşembe günü saat onda kışlada 
İzmir le\'azım amirliğ: satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 5808 liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası 435 lira altmış kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair naika 

göstermek mecburiyetindedirler. 

' 

7 - Eksiltmeye iştir;,k edecekler 2490 sayılı kanunun iki v.e ı--· 
çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıh vesfkalanyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 3 7 12 16 

Makinist alınacak 
lzmir levazım amir\iii aatın alma kom.iayonundan: 

1 - Telsiz telgraf makinisti alınacaktır. 

2 - İstekli olanların vesaik; ile birlikte müstahkem mevki ikinci 
şubesine müraca:ıllnrı. :ı 5 7 9 12 

1 Atid Navifcıtiuıı Compan11 - Haifa ç hine açılan boşanma davası tebliğatı 
•.'e1:york Hayfa lsketıdtriye ve Port ançar Emin Kamerin ikametgahının meç- El kt .. k makı.nı"stı• 
Sa.it için: huliyeti hasabile ilanen icra kılındı- e lTl aranıyor 
ıent:!~.vapuru 16 2 inci kanunda bek- Sıhhat eczanesi ğı halde muayyen gün ve saatte mah- ızmir ıevazmı amirliği satın aıma komisyonuıulan: . 4650 

Vapurların isim ve tarihleri iıak· kemeye gelmeditinden aleyhinde gı- Topçu birliklerindeki elektrik cilnızlarında kullanılmak üzere elektrik 
kında hiç bir taahhüd alınmaz. Başdurak Büyük Salepçioğlu ha- yap kararı ittihaz ve karar sureti makini•tlerine ihtiyaç vardır. l üksek ücret verilecektir. İstekli olanla-

TELEFON, 2007 _ 2008 nı karşısında. mahkeme divanhanesine tal ik edile- rın elıerindek i vesaik ile birlikte Mst. Mv. 2 inci şubesine müracaatları. 
------------ l'ıııa-ı::m•D-QcK=ıı:mT=O==Rı:mım:ı .. mjlrek mahkemesi 5/ 2/940 pazartesi 22 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Olivier oe şürekası gününe bırakılmış olduğundan mild- ç· T•• k LJ k b 
Limited BEHÇET uz deialeyh Emin kamerin muayyen gün ıne ı ur ne.va urumu şu e• 

VAPUR ACENTASI de saat 10 sularında asaleten veya ·ı·nden.• 
Atatllrk caddesi Rees binası Ç k LJ J kJ vekaleten mahkmede hazır bulunma o 

Ocu ı-ıasta ı arı Tel. 2443 •ı aksi takd'rde bu husustan dolayı Kurumumuzun bu seneki kurban deri ve barsakları 25 birinci 
Londra ve Llverpol hatları için Mütehassısı muhakemeye kabul edilmiyerek gıya kanun 939 tarihinden itibaren J" ikincj kanun 940 tarih ine kadar 20 

piyasanın ihtiyacına g!lre vapurları- .hında muhakemenin devam edereği gün müddetle açık artırmııy:ı konulmuştur. Deriler için 250 barsaklar 

Mantoluk, roptuk, erkek "" kadın 
muıanm.ları 

mız sefer yaparaklıırdır. Hastalannı 11,30 dan bir~ kadar H u M K dd · h 
· · · · nun ma eı ma susuna için 50 lira teminatı muvakkata akçası yatırılacaktır. 

BAYLAR 
için palto, perdeaü Ye iyi elbiM 
" bayanlar için aiır mantolan 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bulursunuz 

ODUNPAZARI No. 12 

Eksir Şahap 

Basıır memelerini gi
derir. Kuvveti, erkek· 
liği, iştihayı arttırır 

, ıı ıııu 11111111111ııım1111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111 ııtn 11111 m ı 1111Vu,. 
ALSANCAK . ~ i lo<EKGar111'1nda Yeni Açılan lf!!! · · ~~ 

İ Hususi Hastahanesi tiW 
§ MHIBI = 
İ Doktor Operatör --

~ ADİL BİR - -= İzmirin m büyük ihtiyaçlarından birine tekabül etmek üzere = 
= hazırlanan ve her türlıl fenni tekamülat, konİorü ve kalorifer, ront- = 
§ ken ve elektirik tedavileriyle mücehhez olan EGE hususi haslar.esi - -= -Alsancak istasyon kar~;sınd:ı açılmıştır. = := Her şubeye aid hastalar kabul ve mütehııssısları tar:ıfından te-
=: davi edilir. =: - -= = =Müessesede her zaman Doktor bulunur.= =· = 
s Fiatlar iki liradan başlar. = FA KIP. HAS'J',lLAR /ÇJN HERGVN S.4.B.4.HLAHT MUH-= TELiF SUtlELERE AID POLiKLiNiK DE YAPILACAKTJR= 

;;; . TELEFON 2918 
lltlllll 11111111 1!1111:i111111111111111i111i1111ıı1111111111111ı11ı111 1111il1ıı1111111ı1111111111ı11111111 1 11 -

8Pyler sokağınd .. Ahenk matbauı t f"k t bl'" k k · 1 ev 1 .. an e ıg_.ma .a~ına aım o - Şartnameyi görmek ieliyen alıcıların İzmir, İstanb ul , Uşak, Ay-
•;·"•"-".ı:n:d:a:k:a:b:u:l :e:d:e:r·======!..:.m::.a:,k:,· .;;u:,:z:;;,e;,;re:;;k:;;,ey;;,;r:.;ı;_ye;;;t~ı l::,a n~l::,ot:;.ı n:;.t:;.ı r~. __ d ın, Den izli, 1\1 u ğ la, Söke, Naz il1 ı, Karaca su ve Bozdoğan Türk hava 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: kurumu şubelerimize müracaatları. 1 4 7 10 

cinsi No. Mevk;; vakfı Türk hava kurumu Akhisar şu-Lira 
48 
24 

kahve 499/86 Halil Rifat pata caddesi Nuri kamer b J 
baraka 500/115 Halil Rifat pata caddesi Nuri kamer esinaen: 

Yukarıda yazılı akaral 31/5/940 t•rihine kadar kiraya verilmek 1 - Şubemize ait 940 senesi kurban deri ve barS:ıkları 25-12-939 
Üze e müzayedeye çıkarılmırtır. ihalesi 16/1/940 salı günü saat on
dadır. İstekli olanların vakıflar idaresine müracaatları 7 11 15 70 

Bodrum belediyesinden 
Elektrik tesisatı icin mteahhit • 

aranıyor 
Bodrum belediyesinin (31095) lira (80) kurut bedeli ketifli elek 

trik tesisatı kapalı zarf u•ul"yle ve 45 gün müddetle münakasaya ko
nulmuştur. ihale 5/ , ubat/940 tar ihirde pazartesi ııünü aaat 15 te 
Bodrum belediye encümeninde yapılacaktır. Zarflar ihale ırünü aaat 
14 de kadar kabul edilir. Talipler ı>rOjt' ve ıartnamelerini 150 kuruş 
bedel mukabilinde Boci.um belediyes:nden alırlar. 7 11 15 52/62 

lzmir Emrazı sariye 
başhekinıli~inrl n: 

hastane'>İ 

Hastanenin 1939 mali yılı nihayetine kadar yevmi ihtiyacından 
miktarı aşağıda yazılı lto'Vun eti ekıiltmeğe konmuş.tur. Şartnamesi haı 

tarihinden itibaren (20) gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - İhale 15-1-940 pazartesi günü saat (18) de Akhisar Türk hava 
kurumu şubesinde yapılacaktır. 

S - Şartları öğrenmek istiyenle.r İzmir, Manisa, Aydın, Uuşak ve 

Akhisar Türk lı~~:ı kun;mu şubelerine müracaat etmelidir. 
n 3 1 11 4755 ------Denizli Vilayeti daimi encüme. 

ninden: 
Denizli vi!aye tine ait mülga imalathanede mevcttd demir alat ve ede -

vat 24-1-1940 çar~amba günü Denizli vilaeyiti daimi encihneninde açık 

artıı ma sur.etiyle satılar.aktır. E~yanın nelerden ibaret olduğunu öğrt'.n

mek istiyenlerin izmir ve Denizli encümen kalemlerine müracaat etme-
leri ilan olunur. 7- 11-15 

M. M. V. Deniz Levazım 
ma komisvonundan: 

satınal~ · 
tane baş hekimliğinde h~r gün ııörülebilir. Eksiltme :::o/ l /940 cuma gÜ 
nii saat 11 de haotanPd., toplanan kom"syon hu.o:uı·unda yapılacaktır. 1 - Tahm'n Ld;len bedeli 91.542 lira olan 963.600 kilo ekrneiin 
Muvakkat teminat olar"'k par. veya P"ra mukal:illndeki kıymetli ev- 23/2. Kanun/940 t • ihia<' raatl ıyan sal 1 günii saat 11 de kapalı zarfla 
rak komisyonca al1nandyacağından isteklilerin ihle .gününden evvel 

teminatlarını İzmir rnalsand,iına yatırmaları li.zıındır. 

Cinai 
Koyun eti 

'f emir:atı Mil<. ta.rı 

Mm .. ,kkat !(.'!o 
Kuruş 

9450 
Kuı·u~ 

:,ooo 
7 13 19 25 

Tutarı 

Kuru1 
126000 

71 

münaltaaa.a ı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 5827 lira 10 kuru; olup şartnamesi her gün Kaaım
pa~ada bulunan komiı}yandan 458 kuru~ bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İ ~tel(lilerin 2490 ıayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekleri kapalı tek\ f mektup)arın 1 en geç l:e11i gün ve saatten bir :saat 
evveline kadar koınl•Y<Hı bQşkanlığın:ı makbuz mukabilinde vermeleri 

7 12 17 22 47/61 

·. ' 


