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Zelzeleden 23,131 Kardeşımiz ö/J{ı 

---8 erlin Polonyayı za btet-
mek için nasıl Mosko

~lya gerek evvelce ve gerek 
1'ral esnasında iıtimdad eli
ıa· 
• 1 Uzatmıya mecbur kalmış 
;~ Sovyet Rusya da bugün 
~ •nlindiyada uğradığı mÜ§-
6iltı bertaraf etmek için 

ly • 
.\ nı mecburiyet tahtında 

lrnanyadan imdad talep et· 
~~k ıztırarında kalmış bu
\lııuyor. 

~ Şimdi bütün dünya politi
tcıları ve gazetecileri soru

Yorlar. 

Berlin Moskovanın yardı
lrltııa koşacak mıdır? 
d En müşkil zamanlarında 
d 0•tu MoskoYaya Berlin yar-
111lca karar vermek için bir 

ttk ince hesaplar, sualler, 
"'ıular ortaya atmakla meş
hl olduğuna göre Almanla
tı- Ruslara günler geçtikçe 
)•Pıcakları yardımları• ne 
~dar faydalı olabileceği de 
~~tıca clüşünülmeie değer 
~ meıeledir. Bundan baı-

Rerlin Moskovayı mem
""' etmeii çalışırken Romar. ilcendirmeğe başlamıştır 
1 bu vaziyet bugünkü Al
~an diplomasisini daha de
tı" Ye daha endişeli bir su
tıtte düıOndürıe yeri var
dır. Bilhassa ltalyanın Fin
l&ııdiyaya bundan böyle sat
lığı tayyareleri Fransız top
l'tklarından geçirtmek sure
tile göndermeğe karar verişi 
Rayıtağ hükumetini içinden 
~ılulmaz bir çıkmaza sok
llluı olacaktır. 

SARSINTILAR HAFiF 

Ankara - Son yirmi dört 
saat zarfında Zilede 8 sani
ye orta tiddette. Çankırıda 

şiddetli Geredede oldukça 
şiddetli, Tekirdağda:şiddetli, 
Şarki Karahisarda hafif zel-

VE FASILA 
zeleler olmuştur. 

Dün gece Ankarada da 
zelzele olmuştur. 

Ankara, (Hususi) - Zel
zele felaketinden 23,131 ki
şi ölmüş ve 16.385 ev yıkıl
mıştır . 

İstanbul, (Hususi) - lsta.n
bula getirilen felaketzed e.. }e 

rin yerleştirilmesi için Fatih
te evJer tutulmaktadır. Eu 

hususta vilayete lazım gelen 
tahsisat veril ..ı. iştir. 

Evvelki akşam saat 16,10 
da Bergamada ve Dikilide 
şiddetli bir zelzele kaydedil-

miştir. Hasar yoktur. Dün 
sabah Kemalpaşada da 6,35 
te hafif bir zelzele olmuşt•r. 

SON DAKiKA: 

Paris, (Radyo) - Alman propagandası Çemberlayn'in nutkunu tefsir ederken İngiliz 
BaşTekilinin, süküneti fırtına takip edecektir mealindeki sözlerini iciz ve zaaf itirafı gibi 
telakki etmek tuhaflığını göstermiştir. Esasen bir Almanın bu hususta ş• beyanatı Alman .. 
propagandasının mahiyetini göstermektedir: 

- "Biz artık Berlin gazetelerinin ilk sahifelerini okumaz olduk çünkü orada düşman· 
ların mahvolduğunu, bizim dünyayı zaptetdiğimize dair haberler yazılıdır. Biz bazı haki
katleri gazetelerimizin üçüncü sahifelerinde küçük harflerle bir iki satırlık fıkralarda• öğ
renmeğe çalışıyoruz. Esasen ecnebi radyolarını dinlemenin .menedilmesi bize her hakikati 
öğrenmeğe sev ketmiştir. 

Paris (Radyo) - ltalyanların peşin para ile Fiolerinlere sattıkları tayyarelerin Alman
lar tarafından tevkif edilmeleri hadisesi Romayı gün geçtikçe biraz daha fazla sinirlen
dirmektedir. ltalya hükumetinin bundan ıonra Finlere sattığı tayyareleri Fransız teprak
larından geçirerek göndermeğe kakar verişi Berlini iyiden iyiye telaş ve endişeye düşür
müştür. 

Paris, (Radyo) - Sovyet Rusyanın en çok güvendiği 44 üncü farkanın maliim akıbeti 
Rus erkanı harbiyesinin Kareli cihetinden hücum etmek planını terke mecbur etmiştir . SIRRI SANLI ... 

---------- Paris, (Radyo) - Çinlerin Japonlarla müsaleha akdetmek için ortaya attıkları şartlar 

Erzincandan Amerika matbuatı tarafıudan takdirle karşılanmıştır. 
Paris, (Radyo) - Yugoılavyaya dönen Almanyadaki Slovakya gençleri orada gıdasız 

gelenler lıktan sıkıntı çektiklerini ye kendilerinin hiç bir zaman Alman ordusunda çalışmak iste-
".. E d 8 Ah miyeceklerini bildirmişlerdir. v11n rzincan an . -

illet Kahramana adında Paris (Radyo) - Şimal denizinde bir mayne çarparak batan Italyan vapurunun acıklı 
taıeldi bir subayla refikası akıbeti ltalyayı yeniden hiddetlendirmiştir. 
•e çocuğu lzmire gelmiştir. Rusların hezimetlerinden yese düşen Alme?nlar İta'yanlc:arı da kaybetmemek için azami 
kendileri hafif yaralıdır. surette diplomatik faaliyete geçmişlerdir. ---- ----------------------~----------------------------~------------~--------------------------------~---~------------~------------~ 

Ah Erzincan, Erzincan!. 
Günler ateş olsaydı, zehir olsaydı sular, 
Bu kadar yanar mıydım, ah Erzincan, Erzincan!. 
Yer altmdan haykıran "benim de yaramı sar!,, 
Seslerini duyunca nasıl kudurmaz insan? .. 

Sevgimizi ayıran tabiatın sesine, 
Hücum eden biz varız; yılmadan, yorulmadan. 
lşıklir dökeceğiz o korkunç gölgesine, 
Gözyaılarını dindir, ağlama sen Erzincan. 

Şu yaslı derelerin sardığı gecelerde, 
Bağlanmıı akıyorum bir su gibi buradan. 
Ben kalbimi ararken, O nerde nerelerde? 
Sakın ses verme yerden, yakma br.ni Erzincan ! 

Bu çimensiz dağları bilmem kim bağlayacak! 
Geae kardetlerindir, kardeşlerin Erzinçan ... 
Bak asamaa ağlayor, daha da ağlayacak .. 
la ıiia yaraın çok derin, derin, derin Erzincaa. 

B. Şarbalkan 

lngilizlerin Havalarda 
Muvaffakıyeti 

Londra 11 ( Radyo ) - lngiliz gazetelerin Kopenhang 
muhabirlerinden aldıkları bab~rlere göre Heligoland Alman 

denis üsleri üzerinde dolaşan lngiliz tayyareleri ile Alman 
tayyareleri arasında büyük bir hava harbi olmuştur. 

50 lngiliz ve Alman tayyarelerinin iştirak ettikleri bu 

harpte Almanlar mühim zayiata uğramışlardır. Deniz üsleri 

üzerine lngiliz tayyarelerinin attıkları bombalardan stratejik 

büyük bir ehemmiyeti haiz olan Hindenburg mevkii hasara 
uğramıştır. 

Atina - Memleketin her tarafında fena havalar hüküm 
sürmektedir. Şimal mıntakasında suhunet sıfırın altına düş-

müş, kar yağmağa başlamış ve münakalat inkıtaa uğramış
tır. Selinik karlar altındadır. Denizlerde bir çok kazalar 
olmuştur. 

Amstırdam - 1343 tonluk Mankı Norveç vapuru Hollan
da sahillerinde bir mayne çarparak batmış ır. 

iLE EDiYOR 

d b. intiba 
Dahiliye Vekilimizin lstanbul seyahatlerin en ır er . . toplaabııa• 
Aakar•, (Hususi) - Büyük Millet Me ısının ,. . b k-

da Dahiliye ve Sıhhat Vekilleri, hareketiarz felak1ı :p
kında izahat vermişler ve bu felaket mıntakalannı 8 Y 
mış oldt1kJarı tetkikleri anlatmışlardır. 

Piyango çekildi 
- • • rekildi 

Istanbul 12 (Yıldırım) - Milli piyango dün T 

numaraları &şağıda bildiriyorum. 9995 
2ÖO- L1RA KAZANANLAR 26575 19978 36721 

22638 
29453 39230 39989 14058 8966 30411 39241 13975 
16124 5902 13470 639 21618 38297 30121 
24365 13120 18296 22601 16198 33978 10673 22443 

22062 2400 20369 31767 30605 12156 1494817 }~;:ö 
10524 80 271 31917 19578 26683 289 . 
10194 17894 37704 30828 ( Deva•İ 2 inci sahıfede ) 

Hayat ve polltlka komadilerlnllen: 

PIY ANGONUN CiLVELERiNDEN: 

----=~ ......... C2rr~&z:jv 
8 · )ursan pitm•D 

Bay-Sana tekrar yalvarıyorum: anım 0 

olmıyacaksın. d ·-· halde ba-
Bayan-Her deafsında tekliflerini red ettıgım ? 

. k t kt sıkılmıyormusun. 
na gene ayni sözlerı te rar e me e~ .. ük" ikra-

Bay-Fakat bu defa sana, ba~a .pıyanguoan buy 
miyesi çıktığını söylemeğe gelmıştım. d bunu 

Bayan-(Yumuşayaı:_ak) o ~alde güzelim, ne en 
bane ilk söz olarak soylemedın?.. .. b·f l"k 

[Pazartesi çıkacak zarif karikatürl~rl~ dolu dort sa ı e ı 
HALKIN SESlfni sabırsızlıkla bekleyınıı.) 



~ 

kı a şehir haberleri 
-o--

Dokuz şubatta topJ nacak 
olan vilayet umumi meclisi 
bazırlıkları ilerlemiştir. Ha
zırlıınan blltçe taslaklarını 

encümen tetkike başlamışbr. 
§ Nahiye mlidiirliiklerine 

idadi ve orta mektep me· 
ıı:unlarile bu derecede tahsil 
rörmüı olan polis komiser
leri de tayin edilmekte idi. 
Dahiliye vekaletinden gelea 
bir emirde bundan böyle 
•••şiarı yirmi liradan baş
lamak üzere nahiye müdür
Jlklcrine mülkıye, hukuk, 
liıe Ye muadili mektepler 
•ezunlannın ıeçilerek tayin 
oıiilmeleri bildirilmiştir. 

-0-

Rabianın 
•• 
Olümü 

Gaziler caddesinde 51 'Sa
yılı aile) evinde şüpheli bir 
6lüm Takası olmwştur. Yedi 
aylık hamile Bo. Rabia, ev
Telki rece kardeşi Amirenin 
OYİne ıitmiş. orada kalmış 
ubaba karii ölmüştür. 

F laketzede 
iane listesi 

----
C.H.P. Ikiçeşmelik nahiyesi 

"•cı Mahmut Ocağından top
lanan para Ye eşya liıte.:ı;İ 

-Dllnkl nusbadan devam
M azhar kemeraltı caddesi 
50, Mehmet Etiman Keme
ralb caddeıi 5, Melımet Öz .. 
mal Kemeralb caddesi 10, 
Memnune 846ci sokak No. 
SO S, Mithat Devrim Keme· 
raltı caddesi S, Doktor 
•uhtar 10, MünevYer birinci 
boyler No.44 501irş, M•zaf
fer 147ci sokak no.2 25 krş, 
ll•ıtafa kemeralb cad. 2, 
Mehmet Ôz işçiler K. A. C. 
1, Mustafa Kemeraltı cad. 
10, Nafiz saatçı kemeralh 
caddesi 1, Nazmi 1, Necla 
Mlci sekak 25 krş. Niyazi 
lııci beyler sokağı 1, Numan 
zade sokağı no. 73 10 krş, 
Tahsin Alkeş birinci hey1er 
ıokak no.30 3, Re~at Ba
ıeimez 2ci beyler ıokak 5, 
Jtamiı Hüseyin kemeraltı 
ca~dcai 5, Raşit Altay ke
meraltı caddesi 5, Kifat ve 
Haıao kemeralb cadde i250 
krı, Riza Türkyener keme
raltı caddesi 2S0krş, Sadiye 
Şamlı ıokak no.45 2, Saf
fet Şamlı ıokak no.64 5, 
ianiye hacı Mehmet no.31 
2Skrş, 851ind sokak 1, Va
llit Süslü 1 nci beyler ttok k 
Do.25 10, Avnk t Vehbi 
Akm n 25, Zengin kişe ite· 
meraltı caddesi 250ıuş, 
2, Sıtk1 Ş ı....,lı okak no.41 
1, Sillcym 847ci sokak250 
krı, Şakir At.:gün 10, Şeref 
Ş mlı sokak no.47 1, Şevki 
k hv ci k meraltı caddesi 

Dr. Fahri Işık 

Rus ta ya
resi karlar 

ltında 
Stokholm - R alann biıa 

harp tayyar flİ, Krıre'i ber
zahında karlar altında Ye 
metruk bir bal.le kalmıştır. 

Finler, fıra t buld11kça b• 
tayyarelerin bulunduğa yere 
ı:-itmekte ve onları b!rer bi
rer bombalarla tahrip ~yle
mektedirler. 

Büyük muharelıe, Ladoia 
civarında ve Sallada elmnk~ 
tadır. 

Fin kaYYetleri, şimalde da
ha ileri ve diğer yerlerde 
Rus hudutlarına kadar gel
mişlerdir. 

KENDi ÖLÜMÜNON HA 
BERiNi KENDiSi ALAN 

NEFER ----lnıtiliz ordusunda rönüllü 
çalışan lnriliz askerlerinden 
biri aeel yortuıu mün•sebe-: 
tile izin alarak erine relmiı 
o akşam cYiade karııı •c 
çocuğile glle oynaşa ejle
nirken, irden kapı ~alınmış 
ve ostacı harbiye aezaretin
tinden bir •ekhlb ıetirmİf, 
b11 mektubda, ranülll nefe
rin Fraasanını bir mıntaka
ııuda denizde batarak lldl-
ğli yazılmakta o14urunu ka
nsı, koşarak kocaaına: 

-Cim, diye seslenmiş, sen 
ölm&şsün de haberimiz yok!. 

Filhakika, mektupta kay
dedilen kiinye ıönftllU aofe
rin kinyesiain aynidir Ye 
delikanlı, şimdi b• hatayı 
tashih etmekle 111eııuldür. 

.................................................... 
ELHAMRA 

Si emasında 
Y ann matinelerden itibaren 
güzelliğine doyamıyacağınız 

ıaheıer bir film ... 

Düşman 
Çocukları 

ROMANYA 
Rus hududunu tahşid etti 

Londra (Radyo)-Bükreşten haber veıiliyor: 
Romanya hü umeti Rus hududlarında tahkimat yapmaia 

baılamış ve denizde olduğu ribi, Tuna deltasında da mem
nu mıntakalar illdas eylemiştir. 

Alakadarların Yerdiği mallmata göre, Ruı hudadlannda 
bei ylz bin kişilik bir kuvvet tahşid edilmiştir. 

•• u • 1 Radyo Haberleri 
Bertin - Bir Alman askeri heyetinin Rusyaya gönderi

leceği laakkındaki laaberlcr resmi makamlarca tekzip edil
• iş ve Almanyanın Rus - Fin ihtilafında tam bir bitaraflık 
takip etmeie karar verdiği bildirilmiştir. 

Vaşinıton - Reisicumhur Ruzveltio. yakın bir zamanda 
m hariplere bir sulh teklif edeceği laakkıadaki haberler, 
ginden güne çoğalm:'lktadır. 
Maraş - Maraş hükumet binasının nüfus d iresiodeki 

oba boruları devrilıniş, yangın çıkmış, nüfus daircoinin bir 
kısmı yandıktan sonra yangın söndiirülmüştür. 

Ankara - icra ve iflas kanununda yapılacak tadilat hak
kındaki kanun layihası hükumet t.raf mdan meclise veril-
ıriştir. Yeni layihada kanunun yetmiş kadar maddesinin 
tadili tcklıf edilmektedir. 

Londra, 11 (A.A) - 22 yaşındaki lng-ilizlcrio ıilab altına 
çajuılmal r•na başlanılmıştır. Bunların miktarı t kriben 24Q 
bine Yaracakbr. 

Gayri Mengul Malların açık pey veya milli bir bankanın 
artır a ilanı. teminat mektubu tevdi edi

Urla icra memurluğundan: lecektir. 
Açık artırma ile paraya 3 - ipotek- sahibi alacak· 

çevrilecek menkulün ne ol- Jılarla diğer alikadarlarm Ye 
clağu : Bir parça tarla ve bir irtifak hakkı sahiplerinin 
parça bai .ve bir bap hane- gayri menkul üzerindeki hak 
DİD tamamı. larını hususile faiz Ye mas-

Gayriq.ıenkuliin bulundui• rafa dair olan iddialarını iş-
m.evki, •ahallesi, sokaiı na- bu ilan tarihinden itibaren 
marası : Kuşcular köyünün yirmi riln içinde evrakı müı-
Mersioli Pınar Ye Bahçe a- biteleriıe birlikte memuriye-
rası Ye köy içinde, Tapunun timize bildirmeleri icap eder. 
6/10/938 Ye 6, 4, 5 D.uma- Aksi halde hakları tapu si· 
ralarında mukayyet cilile sabit olmadıkça satıı 

Takdil olunan kıymet: Tar· bedelinin paylaşmasından 
la (45) lira ağ (78) lira ha- hariç kalırlar. 
ae (75) lira. 4 - Gösterilen günde ar-

Artlrmanın yapılacağı yer tırmaya iştirak edenler ar-
gün, sa~ : Urla icra daire- tırma şartnamesini okumuş 
sinde 12-2·940 Pazartesi gü- ve lüzumlu malumat almış ve 
nü saat 14- de bunları tamamen kabul et-

1 - işbu gayrimenkulün miş ad ve itibar olunurlar. 
arttırma şartnamesi 12-1-940 5 - Tayin edilen zaman-
tarihinden itibaren 940·8 no. da gayrimenkul üç defa bağ· 
ile urla ıcra d iresioin mu- rıldıktao sonra en çok artı-
ayyen numarasında:he:-kesin rana ihale Eedilir. 
görebilmesi için açıktır. İlin- Ancsk artırma bedeli mu-
.la yazılı olanlardan fazla hammen kıymetin yüzde yet-

Tabii renkli Fransızca sözlü malümat ı.almak istiyenler, İş· miş beşini bulmaz veya aa-
BaşreJlerde : Loretta Y eung • .bu şartnameyelve 940·8 dos- tış istiyenin alacağına rucbanı 

Bocard Green .. 
ya numsrasiyle •memuriyeti- olan diğer alacaklılar bulu-

F oks Jurnalde: Cenubi b d · 
Amerika sularında vukua mize müracaat etmelidir. nup ta e el bulunan o gay-
gelen lngiltere _ Almanya 2 - Artırmaya iştirak için rimenkul ile temin edilmiş 
deniz harbi neticesinde Graf yukarda yazılı kıymetin yüz- alacaklarının mecmuundan 
Fon Spee zırblıcının ağır de yedi buçuk nisbetinde fazlaya çıkmazsa en çok ar-
yar lı olarak Montevideo li- •• •• •• • 
manına ~irişi ve Amiralın Bugun.Kulturpark sınemasında 
öni•de yapılan cenaze tö-
reni V. S. 
Sean&lar 2 -3,30 5,30-7,30 ve 

u9,3Jda. .................................................... 

E bi .... e yaptır· 
dan ... v\rel 

Hü ftaıet k~rşıomde tüc 
e .. rt z M hmedZek~'nin 

n z-ı if v~ en iL tia ~umaş-
larını bir gör. 

ay ani 
Müjde 

a 

' 

-
' 

12 ikinci Klan 

PiYANGO ----Bq tarafı birinci ıayfada-
14105 3462 29951 17227 
10389 37395 14442 13187 

Finlere ve Fin 
lindiyaya 
bir bakıı 

23210 2489 35242 773 
21921 12461 7451 6108 
23065 31203 15025 14922 
12368 31542 51771 12148 
36505 6601 27571 39395 
13844 19443 38780 25259 
35407 25567 24691 30657 
37643 3628 28970 32358 
33182 31207 15872 21987 
38985 2334 8016 26376 
19637 35714 33985 23334 
29989 450 14744 20587 

1397 23916 16427 11788 
27816 16702 29825 11084 

7747 9137 9137 15090 
16126 36178 28998 11693 

7112 28196 26212 
50 Lira kazananlar 

487 10116 16183 11304 
9193 29937 9108 19534 

22818 20268 80092 31431 
24572 28934 17814 3178 
18218 23921 39886 37477 

6323 1680 134 7371 

Saaded inin 
aadeti 

Şimdiye kadar sayısız 

vatandaşları~ızı servet Ye 
refaha knvuşturan Çorakka· 
pıdaki "Saadec,, kişesi Te
pecikte kahveci B. Saaded
dini de saadete nail etmiştir. 
Müşterilerini memnun etmek 
için her fedakarlığı göze 
alan "Saadet" kişesi sahibi 
Bay Hasan Tahsin Önder 
bilyük ikramiye bedelini o 
dakikada bu talihli vadan
daşımıza ödemiştir. 
Satanı da kazananı da teb

ederiz. 
----~------

ZENCiLER BEYAZLAŞIYOR 
Amerikadaki zencilerin 1 

batından batına renklerinin 
beyazlaştığı nazarı dikkati 
celbetmiştir. iunun sebebi · 
iklimiıa' değişmesine atfedil· 
mektedir. 

tıranın taahbudU baki kal
mak üzere artırma on beş 
gün daha temdit ve on be· 
şinci gün ayni saata yapıla
cak artırmada, bedeli satış 
istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklıların o 
gayrimeukul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en 
çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz ve sa
tıı talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendi
sine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühtet için
de parayı vermezse ihale 
kararı fesholunrak kendısin
dea evvel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedel e almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulun· 
mazsa hemen on beş gün 
müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir. 
iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde bet
ten hesap o1unacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. Madde (133) 

Helalngfora pazarında 
etler 

YAZAN: ..... _,_ 
Helsingf ora pazannda et

leri, mermer masalar lıtlae 
yayılan gayet temi&, sakız 
ribi keten bezler üzerine 
korlar, butlar, ••Yarlar, öa 
koJlar, kıymahklar hep ayn 
ayrıdır. Çok yailıdır. late
diğiaizi beğenir, tartınr alır· 
sınız.~ 

Balıklar enfestir. Her çe
şidi bulunur, çok (ucuzclar. 
AY etleri de •ebz•l4ur, yai
lıdır. 
Şimal memleketlerine mah

ıuı elan sebzelerin lezzeti 
h.iç bir f eyle ölçülemez. Su
cukların her türlüsü vardu. 
Meyveler hariçte• ıelir, bir 
az pabalidir. Şehri• .!iter 
sokaklarıada ve bilhaıa pa
zar yerlerinde bir çöp bal· 
manın imkanı yoktur. Her 
k6~ede, her yerde aesaiz bir 
kı•ıldanıı iÖrüliir. 

Sanki aerkeı diJıiz ribi
dir. Hiç bir yerde pazarhk 
yuktur. Bütilo fiatler etiket
lerle ı6ıterilmiştir. Hiç bir 
satıcının baiırdıiı duyalma· 
mıştır. Koca şehir mutlak 
sliktnete dalmış riltidir. Her 
tarafta sessi& laareketl.,.. 
Sanki ıeıiz ıinema .• 
Lokanta ve otellerde 
Lokantalarında, otellertle 

bulunan yemek masaları ı• 
tertiptedir: 

Ônce ortada ıarsoa p· 
rllmez. Sofranı• izeriade 
laer türlli meyve Ye çeru 
mevcuddur. Arzu edea iate· 
diii m•y•eyi tabaiına alır 
veoyuncaya kadar yer içer. 
Yarım saat sonra raraoa 
görl\ntir, elinde ııcak yemek 
listesi vardır. Her çeıit çor
balar, et yemekleri, balıklar 
ve sebzeler mevcudd•r. 

(Devamı Tar) 

Selülozdan 
siperler! •• 

-o-

Rus - Finlindiya harbi 
garı p tezahürler anetmekte
dir. Malum olauğu tizere 
Finlandiya ATıupanın başlıca 
kiğıd müstahsil ülkesi idi. 

Finlidiya ormanlarından 
istihsal edilen ıe!üloz her 
tarafa sevk'.edilir ve memle
ketin mühim bir kzanç mem
baını teşkil ederdi. Harp 
hali dolayııiyle selüloz ihraç 
edilemediğinden Finiidiyab· 
lar bu kıymetli madde ile 
tayyare hücumlanaa karıı 
korunmak için ıiperler yap
maktadırlar. _____ , __ _ 
Beynelmilel ---Futbol ve blslklet fede

rasyonları kongrelerl 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontkenveelektrik ıedaoi• 
yapılır ıkinci Be ter So 

Modaya muvafık en lükı 
manto ve kostüm tayyörlar 
dikilir. 

Birinci beyler sokak kadı• 
erkek Asım terzihaaeai 

Dlnyanın en bilyük filmiÇILGIN BAKIREfilmini gösteriyor ı 
Başrillerde: Victor Francen ye Annıl Dugau 
Ayrıca yağmurdan kaçarken komedisi ve metro jurnal-miki 
Seanslar: 2,30 - 4 - 6,20 - 8,45 

l~bu garimenkuller yuka
rıda gösterilen 12-2-940 ta
rihinde Urla icra memurlu
ğu odasında işbu ilin ve 
gösterilen arttırma şartname
si dairesinde satılacağı Hia 
eJuaur. 

Beynelmilel futbol dere• 
rasyonundan relen bir mek· 
tuba nazaran bu yıl umumi 
kongre 1940 eylDllinde yapı· 
lacaktır. Ônümüı:deki bahar· 
da icrası lizım plea kon 
rrenin tehirine sebep olarak 
halihazır Taıiyet ghteril5 
•ektedir. 
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