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FRANSIZ GAZETELERiNiN CEVABI 

.t 

Paris (Radyo) - Göringin son tehditkar makalesine cevap veren matbuat şunları ya
zıyor: 

"Dört aydanberi Alman ricalinden hep bu şarkıyı dinleyip duruyoruz. Göring böyle bir 
hücum vukuunda Fransız ve lngiliz ordularının ve Franflz müdafaa hatlarının azamet ve 
mukavemetini de görecek ve ondan sonra da daha az yüksekten atacakbr,, 

Göringin Bir Makalesi 
Paris (Radyo) - Goıing son yazdığı bir makalede A lman ordusunun pek yakında 

garp cephesinde yapacağı müthiş bir hücumla Alman askeri kuvvetinin ne demek oldu
ğunu bütün cihana göstereceğini ve böyle bir taarruzun askeri tarihlerde kaydedilmemit 
olduğunu iddia etmektedir. 

Almanyanın Yeni Bir isteği 
Paris (Radyo) - Berlin hükfı:netinin Danimarkayı S()vy~t Ruıyanın Baltık hükumet-

leri ile yaptığı gibi bir mukavele imzalamağa mecbur etmek için teşebbüslerde bulun· 
duğu haberi bütün dünya siyasi mahfillerinde hayret ve ciddiyetle karşılanmıştır. 

Milli Şefimiz Zelzele Mı o takasında 
nı Ankara, 31 (Hususi) - Cumhurreisimiz İsmet lnönü, bugün saat 1-4,05 de Erzincaua 
~lat buyurmuşlardır. Cumhurreisimiz, zelzele hasaratını bizzat tetkik etmektedirler. 

§ Framnz hükumeti yeni lisanla neşrettiği bir b!yanna.m ede yeni yılın bütüo mille~ler 
bilhassa büyük felaket geçiren Avusturya, Polonya ve Çt!kodovakya için ve Alman mılle· 
ti için sulh ve refah senesi olmasını dilemiştir. 

§ Bay Eden IngiJtereye her taraftan gc?len gönüllüler askerlerinin nakli işinde Fransız 
donanmasının yaptığı yardımları minnet ve şükranla yad e~miştir. 

Yer Sarsıntıları Devam 
ı Atıkara ,,....A) - Zelu- Erdün emiri fehametlu emir muhabirlerinden aldığı ve 
e felaket· d . ·ıc 1 olayısıle Ame· Abdullah, Suudi Arabistan büyü~ felaket karşısında 
~ a birleşik devletleri reisi meliki haşmetli Abdullah Türk milletinin şefkat ve 
h uzvelt Hollanda kraliçesi tarafından reisicümhur in- tesanüdünü ayrı ayrı birer 
aşaıetıi Vilhelmin Fransa önüne teessür ve taziye tezahürilnfi ifade etmekte· 

ciiaıhurr · · R eısı Alber Lebrün telgrafları göuderilmişti ·. dir. 
ro~m;rıy.a kralı haşmetli Ka· Reisicümhur bunlara ver- Istanbul - Zelzele mın-
Al ngıltare kralı haşmetli diği cevabda gösterilen bu takasından ilk tren bugün 

tıncı J · 1 . h OtJ ran Şehınşahı büyük alakadar dolayı ken· öğle üzeri geldi. Bu trende, 

Ediyor 
Ankera - Sıvasta 27 bi-

rinci kanvndan bu güne ka
dar 43 şiddetli zelzele ol 
muştur. Çorum vilayetinin ·I 
meşhur ve yegane kaplıcası
nın suyu kesilmiştir. 

§ Bulgar hükumeti zelzele 
felaketzçdelerine yardım için 
iki milyon levalık bir tahsi-

k aşlaıehtli Rıza Pehlevi İtalya disioin ve memleketin te. Kemah, Sivas, Samsun ve 
ra ı a11 1· 

noel Yaıet ı Viktor Ama· şekkürlerini bildirmiştir. Takattan gelenler vardt. Er· ------
sat kabul etmiştir. 

Zahir~gan kralı haşmetli Ankara (A.A) - Alman zincandan kimse yoktu. To- Maaı:İf Vekili
gitti 

der an, lsviçre konfe· büyük elçisi Von Papen katlı bir kadın şunları an· '-
asyon • • E Al h • kralı h reısı tter, Elen man ariciye nazırı Yon lattı. mJZ 

B 1 aşrnetli ikinci Jurj, Ribentrob ve kendisi na- - Gece yarısında müthiş 
P ulgar kralı haşmetli Boris mma taziy~tlerini hariciye sarsıntılarla yataktan fırla-

o onya c" h · · Vl vekilimize bildirmiş Alman dık. Kıyamet kopuyor zan-disla R um urreun a-
n acz K· · M salibiabmerinin yardıma ha- nettim. E"ler mütemadiyen . b. ıevıcz, acar 

~aı 1 Anıiral Horti Yugos· zır olduğunu söyliyerek ne sarsılıyordu. Deli g!bi soka-
avya taaibi Prens Pol, şarki gibi yardımda buluDabile · ğa fırladık. Halk ye.lın ayak 

---. cegını soı muşlar Sovyet karlar üzerinde öteye beriye 
---.... ------- '1 Halkın .... ~nı;İıııDll-~ıımımıııı__ büyük elçisi Trentief hükfi· koşuşuyordu. Sabaha kaoar 

H met ve kendisi namına ha· açıkta titreştik. Gün ağa· 

-o-

Halk evinde Cumartesi 
akşamı çok mühim ve İr-
şad edici bir konuşmada 
bulunan değerli Maarıf ve
kilimiz B. Hasarı Ali Yü
cel dün sabah Afyon yolile 
Ankaraya müteveccihen ha
reket etmiştir. akkın Sesidir riciye vekaletine taziyetle- rınca, felakdin dL hşctirıı 'e 

ALAKADARLARIN NAZARI rini bildirmiştir. yaptığı tahribatı ~ördük.,, .... Rus ... Fin harbı 
Dik.KATiNE Ankara (A.A) - Ana- Istanbul - Erzıncanda olu 

E dolu ajansı hareketi uz fe. miktarı yüzde elli ve yaralı -o-
şrefpaşa i'-" · S ı · d L d 31 ( R d ) 558 · . n:ıncı u tanıye liketze elerine yardım için ise yüzde yirmidir. on ra a yo -
ıncı sokakta oturuyo· kk'" l · b l 11 1 ·ık t H 1 · k' d R' 1 teşe u etm1ş u. unan mi i Aokaraya ge en ı ren, e sın ı en 1gaya ge en 

rum. Bu s k ki 
eskid h .0 8 arın yolları komitelerin dünkü faaliyet- ilk partide 89 yaralı getirdi. haberlere göre, Finlandiya 

en erı tam· ·· · k l M k b rek b · ır gormıye~ lerl ve bu komitelere vaki Bunlar arasında bir genera· ıta arı ormans aıtım e-
Bunla~r J:~ ç~kurları vardu. teberrüat etrafmda husuai limiz de vardır. hemMiyetli surette ' tahrip 
d l ya grnur s ulariy le iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;BiiiiiiiiiiiiiiimiiUiiiiiiiimliiiİİİlııİİİİİİİİİiiİİİİİİiiİİİiİiİİ~ ettiklerinden şimaldeki Rus o unca gidi 1. kül 1 • P ge ınmesi müş· kuvvetleri çok büyük tehli • 

v o mıyor. Ayni zamanda lzmia Askerlik Şu besi Baş- ke içinde kalmışlardır. 
yafm.u~u günlerin ekseri ge- Oslo 31 (Radyo) - Fin 
ce erın e elektrikler d kanlıgv ından: orduları Ruslarla yaptıkları madığından böyl e yan-
d e zamanlar- 1 - Muhacir ve mübadillerden henüz kaydını yap kanlı muharebeden sonra 8 

çok fena vaziyette kal- üf h.. Petsamoyu ı·sfirdad · etmegv e maktayız. tırmamış olanların kayıtlarını yaptırmak içın n utt u-
B d l l b 1 ı l ~ d • muvaffak olmuşlardır. 

u dertten kurtulmakhgvı- viyet cüz an arı i e şu eye ge me er azım ır. 
mız için en kısa bir zaman- 2 - Kayıt muamelesi 4-1-940 Perşembe gününden 
da elektrikler bozuk . itibaren başhyacık ve 8 1-940 Pazartesi günü bitecek-
eaaslı bir · ıse 1 ı._ şekılee yapılmasını tir. 
a i ... darlarlardan dileriz. 3 _ Bu müddet içınde kaydını yaptırmayan yokla · 

Recep Ertuğrul ma kaçağı sanılarak hakkında kanuni muamele yapı-
H•lkın Sası lacaktır. 

--._ -~~~~n Sesidir 4 Mülteci olanlar da gelmeleri mecburidi. 
ll9 il• 11111 ıı• ,,_ .• 

• • 
Kızılay lzmır 

Merkezi 
Büyük kederimiz içinde 

sayın ve hamiyetli lzmir hal
kının yani yılını tebrik eder, 
saadet diler. 

1940 YILBA$1 
---------··--~--~--

Piyangosu 
İstanbul, 1 (Hususi) - 1 

Yılbaşı piyangosu, dün gece 
saat 20.30 da Asri sinemada 
kalabalık halk ônünde çe· 
kilmiştir. 
Kazaranları bildiriyorum : 

600,000 Lira 
11325 No. 

300,000 Lirayı 
28226 no. 

200,000 lirayı 
12922 No. 

100,000 lirayı 
30725 numara kazanmıştır 

50,000 lira 
35847 ve 11711 numaralara 

düşmüştür 

30,000 lıra kazananlar 
15119 31602 35339 24789 

numaralardır 

20,000 lira kazananlar 
15138 24503 22959 33484 
25740 7734 13253 29563 
38900 37337 numaralardır. 

10,000 Lira Kazananlar 
33601 35273 35627 14336 

7501 1997 3103 9102 
14098 5228 14021 5403 
26322 12608 36758 30432 
1144 31193 21224 5266 

5000 Lira Kazananlar 
588 22496 35196 30278 

5456 18125 26266 6492 
37742 37487 7848 17167 
8287 37156 3414 24649 

21768 14104 9060 21460 
24817 28936 57644 262 
9385 14546 34585 13243 
7492 20357 19526 10234 

18767 23709 3956 38667 

31406 8613 6006 24880 
2000 Lira Kazananlar 

2402 4464 386S8 1440 
1012 24935 36176 24132 
5348 22657 27378 31132 

32094 32441 28841 
37548 5249 12308 
10084 30661 27918 
25083 11241 29058 
16274 29494 19053 

521 31684 23239 
17187 31525 36157 

9997 15262 14766 
25536 19147 8145 
11390 13024 7766 
32870 30256 12743 
28207 1269 26302 
12482 23713 22038 
23284 14517 36769 
26160 14061 10979 

10732 
23675 
11079 
10335 
6262 
1329 
6745 
4878 

26553 
37434 
39793 
36502 
7583 

24085 
15036 2590 2317 35675 

2542 7363?30349 
1000 Lira Kazananlar 

10995 15016 29180 27489 
29125 29907 22942 31631 
39412 38449 9453 38865 
37467 12648 9337 3106~ 
22824 13644 4842 2560 
24517 13980 6624 17033 
25914 7787 6511 21167 
2623~ 17774 19789 31724 
33249 24039 5736 38994 
21908 10506 6025 3115 
24048 30326 6764 20821 
26416 23611 6774 24905 
29481 3017 37761 33012 
43064 18709 14040 36180 
8023 19793 37209 18649 

32385 22663 17680 10142 
23336 11713 5895 5101 
14241 19577 26267 23255 

502 5350 11211 14420 
30025 37091 13751 26073 
16138 2615 9600 13724 
[ Devami 2 inci sahifede ] 
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Patlıyan iki el ıilib ••İp
tu habeı tli.1 

Güvey derhal dışarı fırla
yıp ıordu: 

- Ne var Osman? 
- Nüsrcti düğlloe getiri-

yorlar .. Kabul edilırse? 
- Başımızın üstünde yeri 

Yar.. Nerede bulmuşlar? 
- Bugün kasabada bir 

atın llzerinde heybeleri dolu 
bir tarafa giderken arkcadaf
lar yakalayıp, bağlamışlar .• 
Düğüne geleceğini Yadettik
ten ıonra çözülmüş.. Şimdi 

yolda .. 
Rahmi atına binip, Nüs

reti karşılamağa gitmek için 
hazırlanırken yakında fasılalı 

ikişer el üç silih ldaha pat
ladı. Düğün evinde bulunan· 
lar heyecan içerisinde, gele
cek gaibi bekliyorlardı. 

- Herkes bu parolayı an
lıyor mıydı? 

- Evet.. Herkes anlıyor
du. 

- E .. Sonra? 
- Sonra •• Rahmi yüz met-

re kadar a~lmadan dört at
lile karıılaştı.. Karanlıkta 
bunların hangisi Nusret ol-
••iuııa tanımak için seslendi: 

- Hoş geldin Niisret; 
- Hoş bulduk Rahmi 
Rahmi iki seneden beri 

duymadıiı bu sesi, ne kadar 
izlenıişti. Atını derhal Nüı
retin atı yanına sürerek, has
ret ateşile yanan vücudunu 
yanaştığı atan üzerine bırak
tı. iki delikanlı birbirine, iki 
kardeş gibi ııkı, sıkı sarıl
dılar. Bunları gören diğer 
arkadaıları, kendileri <le far
kına varmadan ve niçin ai
ladıklarını bilmeden, ıözle
rinden akan yaşları, sevgili
lerinin onlara hediye ettik
leri mendillerle ıiliyorlardı •• 

Nüsret düğün evine geti
rilince, bütün düğün halkı 
onun etrafına toplanıp, niçin 
köyden ayrıldığını soruyor· 
lar, o yalnız bir "hiç,, le ce
vap veriyordu. Nüsretin eski 
arkadaıları, Nüsreti ortala
rına oturttular, hepsi onun 
zorla gülmek istiyen yüzüne 
ezeli birer atık gibi bakı
yorlar ve onu güldürm.eğe 
çalışıyorlardı. Onun yüzüne 
fazla bakmağa cesaret ede
miyen biri vardı. 

- O, kimdi? 
- Gelin 
- Sarı Gül öyle mi? 
- Evet .• San Gül. 

[Devamı var] .................................................... 

ELHAMRA 
Siıı emasında 
Bugün matinelerden itfüa

ren senenin en ıüzel Aşk -
Dans • Müzik şaheserleri 

UO~OLULU 
Fransızca sözlü 

Baş rollerde: 
Eleanor POVVELL 
Robert Y OUNG 

Seanslar : 2 -3.35 -5.30-
7 30 - 9,30 d,_ 

• 

(llAI.JtlR SiSi) 1 İkinci Klnun 

u••b• R d ff b J • D.. D · y 1 -Baş tarafı birinci sayfada-ll&U im 8 yo a er erı un e~ırspor- aman ar 1104 39425 2403 33589 
Polislerimize ve Altay- Uço.k maçları ya- 37775 14566 24642 229~ 

Hamiyetli polisleri111i.1fa 
ekonomi ye yardım ıandık
larında bir ıeae zarfuıda 
tahakkuk eden 2365 lirayı 
zelzele fellketzedelerine 
verilmek üzere Kızılay vez
nesine yazmışlardır. 

Bu hamiyetli fedakar 
emniyet memurlarımızı can· 

dan tebrik ederiz. ---
Yeni bir 
ersatz 

Almanlar, Büyl\k Harpten
beri, ersatz işinde gidgide 
artan bir ihtisas sahibi oldu
lar. Hele 1939 harbinde, 
Almauyada, şekerden tutun 
da sinek kağıdına kadar her 

la 
şey sun ı. 
Şimdi da Alman kimyager

leri, bir nevi sucuk yapıyor
lar. İçi, kurutulmuş et, kuru 
yemiş, kırm1zt biber, mısır 
tanesi filin gibi şeylerle do
lu. Rivayete göre bu sucuk
lann içinde, vücudün muh
taç olduiu ne kadar gıda 
varsa hepıi fazla fazla meT· 
cudmuş. 

Tayyarecilere, tank nefer
lerine ve umumiyetle, ağır 
hizmetler gören efrada, bu 
yeni gıdadan bol bol tevzi 
edilmiş. 

Bu suculı-, bütün hassala
rın• raimen, bir türUi beğe
nilmi yermuş. 
Muhteviyatnıa bakılırs, be

ğenilecek tarafı da yok. Ku
rutulmuı et, mısır tnaesi, 
kara biber ve kuru yemişten 
mürekkep kaskatı, kupkuru 
ve muhakkak, tatlı ile tuzlu 
arası bir nane olan yeni su
cuk, bana kalırsa, Nasrettin 
Hoca merhumun, sarmısaklı 
balı l[İbi birşey. 

Merhum, icad ettiği yeme
ğin tadına evveli kendi 
bakmış; kimyagerler, başk&
sına tattırıyorlar; ikisi ara
sındaki fark bu kadar. 

ev 
Servili mescid Mirali so

kağı 78 numaralı bir oda, 
bir hayat bir mutbak ve av
lısı bulunan küçük fakat gü
zel bir ev sahhktır. lstiyen
lerin Servilimescit karakolu 
yanındaki kahveciye müra-
caat etsinler. D.-3 

Bayanlara 
Müjde 

Modaya muvafık en lüks 
manto ve kostüm tayyörlar 
dikilir. 
Birinci beyler sokak kadın 

erkek Asım terzihanesi 

Blkreı, 1 (A.A) - Balkan aatantı konseyinin yakında 

Belrradda toplanaca;ıaa dair bazı Alman Ye ecnebi sıaze
teleri tarafından Yerilen haberler resmi Remen mahafilinde 
tekıip eeilmekteclir. 

Filhakika Romanyanın Taziyeti son haftaların hadisatı 

yani SoYyet-FinlAndiya ihtılifı neticesinde katiyen değiş
miş değildir. 

Romanya icabıdda hudutlannı müdafaaya hazırdır ve 
bi araf bir Balkan bloku teşekkül ettiği takdirde bu ali
kadar her memleketin bitaJ"afhğını kornya~ak katiyen te
dafii bir anlaşma mahiyetinde olacakhr. 

Berlia, 1 (A.A) - Yeni sene mOnasebetile Hitler ordu· 
ya aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir ... Alman ordusu 1939 
da başardığı eserden iftihan edebilir. 18 gün içinde milli 
emniyetin teessüsllnft ve haksızlığının tamirini mümkün 
kıldınız. Bizi açıkca himayesi altına almış olan Tanrıdan 

bizi taksis etmesini ve vazifemizin ifadesinde bize kuvvet 
vermesini niyaz ederim. Alman milletinin mukaderatı mev
zuubahsolan çok çetin biı savaş yapacağız. Bütün millet 
gözleri sizlere dikilmiştir. Sizinle iftihar ediyor, size itima
dım vardır. 

Su altında kalan yerler 
Manisa, Muğla, lzmit, Bursa, 

Nazilli, Akhisar, Kasaba, 
Ödemiş ve Amasyada yağ'-

Almany;ada 
Sinema seylrcllerl 
Mulitelif memleketlerde 

sinemaya bilet alarak giren 
temaşagerlerin sayısı tes-
Ht edilmektedir. Alman fi-
lim akademesinin miidüriyeti 
tarafından cem olunan ista-
tistik malurnota göre geçen 
sene bütün Almanyada sine-
maya giren temaşagerlerin 
de bir senelik say>ıı 65 mil
yunu bul111\1ştur. 

Dört sene içinde en mu-
vaffakıyetli bir filmi gören
lerin ıayısı 12 milyonu bul-
duğu halde en meşhur bir 
dramın bu mftddet zarfında
ki seyircileri bir milyonu 
geçmemiştir. 

mırmu--111111 

Kargalara karfı harp 
"Neues Viener Tageblat" 

gazetesinin yazdığına göre, 
Kanadanın bir cihetinde kar
galar o kadar çok töremiş 
tir ki, bunlara katş. tedbir
ler alınmasına lüzum gör61-
müştür. O civarda bütün 
kargaları imha etmesi için 
piyangoya benzer şu usul 
düşünülmüştür: 

Bir karganın ayağına bir 
halka geçirilmiş ve bu kar
gayı getirene 5000 dolar ve
rileceği ilin edilmiş ve karga 
uçurulmuştur. Bunu mütea
kip kargalara ateş açılmış. 
Halkalı karganın ölilsü bulu
nuncaya kadar 57000 karga 
öldürülmüştür. 

Şen, Şuh, Kendisi Gibi Sesi 
de Güzel DENNA DURBİN'io 

en son ve en sıüı.el eseri 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

İlk UYıanış 

murlardan seller husule gel
miş ve bir çok kasaba ve 
köyler su altında kalmıştır. 

Amerika ya 
Altın ithalatı 

Amerika müttehit bükü net
leri hazinesi tarafından neş · 
redilen bir tebliğde şimdiye 
kadar satın altdığı altınların 
geçen teşrinievvelin sonunda 
17 milyar dolara baliğ oldu · 
ğunu bildirmiştir. Bu suret· 
le Amerikan devleti bütün 
dünya altınlarının Oçte ikisi
ni toplamış olduğu lıalde 

teşrinıanide gene ıatın afma
ğa devam etmiştir. Avruva 
harbinin hatladığı 1 Eyliılden 
teşrinisaninin sonuna kadar 
Amerikan hazinesinin satın 
aldığı altınların mikdarı 702 
altıa dolar tutuyor. Şöyle ki 
eylülde 320 ve teşrinievvelde 
34, teşrinisanide 248 altın 

dolarlık c.ltın satın almıştır. 
Şu kadar var ki bu müd ·I 

det zarfında Amerikaya al· 
tın ithalatı azalmıştır. Mese
li teşrinievvelde ancak 70 
milyon dolarlık albn ithal e
dilmiştir. Amerika hazinesi 
hariçten gelen altınlardan 
ziyade İngiltere ve Fransa· 
nın hesabına Amerikada mev 
du bulunan a~tınları satın al
mıştır. Bu iki devlet Ame
rikadan harp malzemesi al
mak için a!tın ile tediyat 
yapıyorlar. 

Dr. Fahri lşık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken MOtehueısı 
Rontkenveelektrik tedavi• 

yapılır ıkinci Beı(er So 

!Ema:iEsaS ~'Z:'o7uk.'7o;. Tayyare Sine· 
luk erkek, ka- Telefon 

No. 29 TELEFON2S42 

atleri hergüo: 3-5-7-9da 
C. ertesi, Pazar 1-3-5-7ve 
9 da. Çarşamba güol .. ri bj

tün gün HALK günüdür. 

dın muşam~~- ması 3646 
Jarlıt baylar dıçı~ Muhterem müdavimlerine if-
pa o, par esu ti'h l t kd. d lbrahlm Ka- ar ~ 8 ım e er 
raka,ta bulu· Ayrıca : MlKI MAUS ve EK-

' nur odunpan 12 LER jurnal. Oyun sa-

Hususi ve Balkan 20, 
Salon 15 kuruştur 

pılmıı~ır. Demırspor Yama?· 6664 10650 141'2 24205 
ları ~ır~ karşı üçle - gahp 29288 24606 2~93 
ıelmıştır. 14102 13951 2894 23143 

Altay - Üçok ma~ı çok 32954 23143 .82955 10244 
heyecanlı olmuş ve Üçoklu-
lar Altaylıları 1-3 yenmit· 24499 7241 39266 8157 
Ierfür. 7650 30881 12611 28852 

Ankara 31 ( Hususi ) - 23738 5903 38666 14793 
Dün yapılan şild maçlarında 21336 28054 34486 35038 
Harbiyeyi mağlup eden De- 3144 25900 611 39999 
mirspor Ankara şild şampi- 12479 20495 30615 4970 
yonu oldu. Oyunun neticesi 34934 12692 14344 7363 
2-7 dir. 31394 32647 

Istanbul, 31 (Hususi ) _ 12596 26538 29918 
Istanbul 'muhtelitiyle ikinci 14496 4201 36986 

21524 
28331 
35164 
32798 

maçlarını lapa• lapa yağan 4394 34262 20167 
karın altı nda y~pan Macar· 1548 14019 14985 
lar 1-3 g alip geldiler 27769 36604 23207 

. 36091 21266 27522 
8808 

31598 
37270 
20373 Bugünkü Maç 

Anadolu kupası 
Altay ve Üçok takımları, 

hasılatı fdaketzedelere tah
sis edilen kupa maçı için bu
gün Hat 14,30:!da Alsancak 
sahasında karştlaşacaklardır. 

Bu maçı takip etmek yal
nız spor zcvkiniJatmin.nok
tasından değil, bilhassa.kar-
deşlerimize bir yardımda 
bulunabilmek bakımından 
çok""yerinde : otur. ---Miras yüzün
den cinayet 

Dün öğleden sonra Bucada 
Çaybaşı kahvesinde çok feci 
bir cinayet ol _uştur. Yaptı
ğımız tahkikata göre Bursah 

Abdullah oğlu 24 yaıında 
Ahmet Bıçak, bir miras mes-

elesinden akrabasından 40 
yaşında Hasan Çakır oğlunu 
bıçakla kalbinden yaralıya
rak öldürmiişUir. 

Katil tutu1muş ve tahki
kata müddeiumumi muavin
lerinden B. Rüştü Uskent 
vaziyet etmiştir. 

--o--
Radyo 

Ankara radyosu bugün· ı 
den itibaren Ajanı haberleri 
saatlarında değişiklik yapmış- 1 

tır. Bundan sonra ajans ha
berleri akşamları saat 19, 10 
ve ikinci olarak ta 21,15 de 
verilecektir. 

-o-

14996 27906 11590 
23569 13040 38286 
27698 2661 23958 
31811 28263 25816 
19645 32311 37552 
15338 6903 11270 
11231 8099 7583 
35670 426 15539 
10068 22193 23874 
38626 13796 13616 
28234 20054 29133 
27212 39430 29701 
36749 12155 3406 
29961 21777 11983 

8277 32045 10481 
21751 33915 3757 
30870 23687 18409 
20761 21486 12126 

9788 11672 28444 
2144 39007 12076 

12518 20755 18914 
24036 17939 

AMORTiLER 

146 
17883 

909 
8911 
3535 

23401 
5954 

16284 
31197 

290 
16478 
35472 

6803 
29473 

7164 
15699 
36131 
17906 
~04 

Sonları 5 ve 6 rakamlarla 
nihayet bulan bütlln biletlere 
ell~er lira amorti alacaklar· 
dır. 

200,000 , · 100,000 liralık 
ikramiyelerin birer parpaı lz

mirdedir. ---
ÇiMENTO TECROBELERINI 
TAYİN T ALIMA TNAMESl 

Çimento nizamnamesine 
göre, çimento tecrübelerini 
tayin etmek üzere Nafia Ve
kaletince hazırlanan talimat
name neşrolunmuştur. Tali
matname dünden itibaren yü
rülüj'e girmiş bulunmakta
d1r. 

-oo-

Bergama Soma, 
şosesi kapandı 

S I NA 1 MÜESSESELERİN 
ELEKTRİK iSTİHLAK 

RESİSLERİ 
Maliy~ Vekileti, elektriği

ni kendi istihsal eden sınai 
milesseselerin elektrik istih
lak resminin ne suretle alı
nacağı bakında yeni bir izah· 
name hazırlanmiıtır. 

Berğama ile kınık arasında 
bulunan Karadere köprüsü 
gelen sulardan çok tehlikeli 
bir vaziyet almış ve Beriama 
Kınık ve Soma yolu mürur 
ve ubura kapanmıştır. 

---mmnmmıun---

Fotoğraf makinesinin 
terakkisi 

lzahname "alikahlara teb· .. 
liğ edilmiştir. 

yılbaşı Şerefine 

Itültürpark 
Sineması Ie~e'5°1 

~ Bugün lzmirde ilk defa 2 bü-
1 yük film takdim ediyor 
ı-Altın A.rıyan Kızlar 

İki bü} ük sanatkir 
DICKPOVE[. • 

j0'.ANBE0NBEL 
Tarafından temsil edilmif 

il illi pıyansıo Yılba.u Biletleriıü~i SAADET Kisesinden 
~orakkapu Poliı merkezi karıııı No.864H. Tahıia Oader 1'elefon 8497 

Fotoğrafın icadının bu se · 
ne yüzüncü yılıdır. Bu müd
det zarfında bu mühim: ale
tin terakkisi nisbeti ft.vka
lade sayılmaktad ır. En mo
dern fotoğraf makinesi ilk 
makineden dokuz misli da
ha bafif, boyu 150 misli da .. 
lia küçük, objektif ağzı 60 
misli dalia ziyadar ve bir 
milyon misli dana çaliuk re· 
sim çıkarmaktadır. 

varyeteli danslı revn 
2-Racanın A~ı 


