
S OYyetlerin P'inlindiyaya 
karadan Ye billaassa ha-

tadan nisbet ve mukayese 
kabul etmiyecek derecede 
bü ''k yu ve üstün kuvvetlerle 
rakibi ve düşmanı Finliindi· 

Yaya yaptığı son hücumlar 
gösteriyer ki Moskova bu işi 
bu .. b' 

Almanlar Sovyetlerle Finleri barıştırmağa veyahut 

Bu acı feryadı basan bet
baht anne üç köşesi çök .. 
müş iki katlı küçük bir evin 
bir köşesinde kalan bir oda
nın bir dıvarına dayanmış 
onu kurtarmağa gelenlere bir 

azdan söylediğim cevabı veriyor 
ve odanın bir tarafına sark
mış bir taraf ta balkonu gös
tererek: 

gun ır şeref, bir baysi· 
Yet, bir propağanda, bir re-

jim meseJesi addederek ona 
gire ve behemehal mini 

lllini düşmanını mağlup ve 
Ybek etmeie karar ver niş 

illunuyor. 

işte bunun içindir ki Sov
Yet tayyareleri açık, kapalı, 
bıüstahkem gayri müstahkem 
fchir ve ve mahal düşüo-
111 • ıyerek en korkunç harbın 
en ınilthiş vasıtalarını kuJJa-

~arak Kızılordunun bugüoe 
adar düştüğü hicap verici 

Vaziyetini kurtarmağa çah
ftyor. 

k" işte gene bunun içindirki 
d~çllk ve kahraman Finlan
ıyaya karşı sempati hisse-

~eıı bazı memleketlerin mat-
uat ve politikacıları Fin-

li d' ~ ıyaya pek geç yapıla-
ca Yardımların · bir fayda 
•ere .... · .... ba .. ._ıyecegını yana yakıl11 
f flrllJağa başladılar. Bu 
cryatları dinJiyenler bu hu

susta IA b· azım gelen yardımları 
1~_ an evvel yetiştireltile-

ce"Ier ıni? 

:u su111io cevabını vermek 
0 

adar kolay bir şey ol-
lbasa ğ~rck ... 

b
. Muhakkak ve malum olan 
ır ııı 

.. F· yey varsa o da: Sovyet 

B 
ın harbının Moskovayı 

erı· · .. ınıo tam manasile kuca-
i•na atılmasına çok milhim 
~·d büyük bir amil olaca
gı ır ... 

.... SIRRJ SANLI ............. .. ...... .. 

Sovyetlere yardım etmeğe 
Paris (Radyo)- Bura, Londra ve Sofya matbuatı Saraç 

oğlunun Bulgaristan hükumet merkezini ziyareti münasebe
tiyle oynadığı mühim, nazik ve dürüst rolün doğuracağı 
siyasi ve tarihi neticelerin kıymetini tebarüz ettirmektedir. 

Paris (Radyo) - Burada bulunan Türk gazetecileri ve 
Türk edipleri bazı .bahri üslarden başlıyarak birçok mühim 
mevkileri ve ziyarete değer mabtlleri tayin edilen mihman
darları delaletiyle gezrneğe ve görm eğe başlamışlardır. 

Londra (Radyo) - Alman propaganda'3ının "Şimal denizi 
Alman denizi olmuştur.,, Mealindeki garip ve gülünç iddi
asına cevap veren bura gaz~teleri şimal denizinin kime ait 

olduğunu yakında görecekler ve Almanların harp gemileri 
de bitaraflar limanlarda saklanmağa mahkum Alman tic~
ret vapurları gibi muattal kalacaklardır. 

Paris (Radya) - BerJinden alınan haberlere göre Alman 

iAAN VE EFGANiS- 1 

TANDA HAZIRLIK 
Roma, 6 (A.A) - Romaya gelen malumata göre, İran 

ve Afganistan geniş mikyasta askeri hazırlıklarda bulun
maktadır. Bu hal iki memleketin muhasematın Hazer deni· 
zinin cenubuna kadar yayılması ihtimalini derpiş ettiklerini 
göstermektedir. İran ve Efganhtan hükumetleri söylendiği
ne göre, Basra körfezine ve Umman denizine karşı Alman· 
larla Sovyetlerin müşterek bir harekete geçeceklerinden 
korkmaktadırlar. Almanlarla Sovyetler burada yakın şark
ta müttefiklerin mevzilerini, ayni zamanda İngilterenin Hin· 
distanla muvasalasını tehdid edebileceklerdir. 

Roma, 6 (Radyo) - "Aftoa Bladet,, lsveç gazetesinin 
iddiasına göre Sovyet Rusyanın Iran ve Afgan hududları • 
na siyui ordu komiserleri gönderilmiştir. Keyfiyet Sovyet· 
lerin askeri harekatı bu istikamette genişletmek arzusunu 
gösteriyormuş. 

-------------------------FiN-SOVYETHARBi 
Roma 6 (Radyo) - Ste

fani ajansınm Helsinki mu
habiri bildiriyor: 
Mannerhayım hattına karşı 

Sovyet taarruzunun şiddeti 
artmaktadır. Son 24 saat 
içinde Kızı\lar ye\'li d efa ta· 

arruz etmişlerdir ve hiç bir 
muvaffakıyet eJde edememiş
lerdir. 

Son taa ruzda Kızıllar 25 
tank kaybetmişlerdir. Man· 
nerhaym hattının gerisine 
indirilen 200 Sovyet paraşüt
çüsü esir edilmişlerdir. 

...........__ - 5 -

Paris 6 (Radyo) - Alman · 
yanın Helsinki ve Moskova 
sefirlerini aynı zamanda Ber-

~ak kaleyı içeriden fetih etmek hatırına geldi. Bu 
p l~ta kendine mahsus bir program dahi çizdi. Avru· 
g \.an Ru9yaya gelen ve beraberinde kıymetli eşya 
a e ıren zengin ve değerli kadınlarla gümrük memurları 
raunda h .. k J ed ergun çı an an aşamamazlıklarla mücadele 

gi:~ek ve bu yüzden geri dönmeye mecbur kalan bu 
~~e yardım ederek rolünü oynıyacak idi. 

ı olayeviç bu kadınlardan babasının veya ko· 
~asıoın ve yahut kendisinin Rusya sarayında 
•brlı olanlara yahut fevkalade zengin ve güzellere 

ayrı ay 'l 1 d M 
1 l . ~1 cemı e er yapıyor u. uhafaza alayının kö· 

b
e erı gıbi olan gümrükçüler de hudud komutanının 
u "'d h . nıu a alesine ses çıkarmıyorlardı. Ve gümrük res-

llıtndeo yah t l k ti] k u ceza a ma tan vazgeçmek mecburiye-
e arşılaşıyorlardı. 

d Mes~Ji, yüksek tabakadan ve 1(Üzellerden bir ka-
ın Nıkolayeviç'e : 

1 :- Ekselans, sizin gibi yüksek sevimli, asil bir ai
enın evlA d b' k d 

la b 
a ı lr a ına gümrük memurlarının yaptık-

rı u .. kT' 8' muş ı atı, bu işkenceyi nasıl hazmedebilir? 
y~na~nal~yh şahsım ve şerefim sizin himayenize kalın:' h ~yınce genç yüzbaşının aklı başından gidiyor. 
Ga: ~ konun kısa bir emrile herşey yoluna giriyor .. 
farıd: b'adınla~da bu vesile ile yakışıklı zabitin tur
taltif dı~I he~ı~e ve daimi bir minnettarlık hatırasile 

e 1 ıneaını k ·· · 'k' f k k ti' yadigarlar v ço gormıyor, ı ı tara ço ıyme ı 
Bu 

01 
e hatıralarla ayrılıyorlardı. 

eyanda bittabi kanunnn menettiği seyasal pa-

linde bulunması sivasi mah
fillerde Fin mesel~ i h akkın
daki alakayı canlan .uı- ştı r . 
Nazi gazete ve otoritd~rinin 
bu meseledeki hatta hareke· 
ti oldukça tezadlıdır. Alman 
hükumeti, Fin hükumetinin 
Berline gönderdiği konsolo· 
su kabul ederek daima Hel
sinki hükumetini tanıdığını 
ve Sovyetlerce kurulan ko-

mi.ııist Fin hükumetini de tanı
dığını göstermiştir. 

lnae~!SE'iiieı:~~5~~~--~ma----~-~-_ ..... :;es-=.. : .. =-a====---Sfili!iiiii~=sı 

Harp okuluna 
girmek 
isti yenlere 

lzmir Askerlik Şubesinden: 
Liseleri ikmal etmiş olup 

Harp okuluna girmeğe is
tekli talebelerin kaydı kabu~ 
lüoe bir Şubat 940 günün
den itibaren başlanacaktır. 
isteklilerin şartları öğrenmek 
ve evraklarını ikmal ettir
mek üzere şubeye müraca
atları lüzumu ilan olunur. --. ...... . 

ınecbur kalacaklarmış .! 
diplomatları Finlandiya ile S'.>vyetler arasında bir mütare
ke aktı için başladıkları faaliyete devam etmektedirler Ber
lin bugünkü dostlara ve müttefikleri Sovyetlerin bu küçük 
memleket karşısında kaybettikleri nüfuzun büsbütün bir 
rezalet ve perişanlıkla nihayet bulmasına taraftar değildir. 

Buaun için kendileri, ya iki muharip devleti barıştırmağa 
veyahut Moskovaya yardın ederek bu hubi ona kazandır
mağa mecbur görüyorlar. 

Paris (Radyo) - Dünyanın bir çok yerlerinde Polonyalı 
ların Almanlar tarafından gördükleri zulümler aleyhinde 
yapılan protestolar yavaş yavaş tesirini göstermeğe başla
mıştlr. Fakat bugün Alman•ar Polonyalılari eskisi gibi öl-

dürmiyorlarsa da güzel g~nç kadın ve kızlarını alarak garp 
cephesinin arkasındaki sefahat ve eğlence mahallerine zevk 
kadını hizmetioi görmek üzere sevkediyorlar. 

Hariciye Vekilimiz 
bula döndüler 

İs tan-

Istanbul (Radyo) - Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu 
ve refikaları bugün sabahleyin saat lOda Semplon ekspre
sile şehrimize gelmişlerdir. Şükrü Saraçoğlu akşam Anka
raya gitmeleri muhtemeldir. 

Sofya (Radyo) - Türkiye 
Hariciye Vekili saray defte
rini imzalamış, saat 11,30 da 
da Kral Boris tarafından ka
bul edilmiştir. 

Saat 12.45 te Hariciye Ve
kilimiz Bulgar başvekilini 
ziyaret ederek görüşmüştür. 

Saat 13.30 da Türkiye el
çiliğinde bir öğle yemeği ve
rılmiştir. Öğ1eden sonra ha· 
riciye vekilimizin Köseivanof · 
la görüşmeleri çok samimi 
ve dostane bir hava içinde 
devam etmiştir. 

Saat 16.42 de Sofyatlan 
müfarekat edilmiştir. 

B. Saraçoğlu Sofya ga
nnda ayni merasimle teşyi 
edilmiştir. 

Londra, 6 (Radyo) - B. 
Şükrü Saraçoğlu ile B. Kö.se 
İvanof arasında Sofyada ya------• 

pılan müakatın ehemmiye· 
tioi siyasi mahfiller nazaran 
artttıran bir nokta, BeJgrad· 
da hakim olan bir kanaat-
tir. Bu kanaate göre Bal
kacların yakın bir atide em
niyet ve selamet içinde kal
ması, bilhassa Bulgaristanın 

hattı hareketine bağlıdır. 
Roma. 6 (Radyo) - A t-

man gazeteleri Belgrad gö · 
rüşmelerinin uyandırdığı ha· 
yal inkisarını örtmek için an
tant konseyinde Türkiyenin 
diğer üç devletin noktai na
zarını kabule mecbur oldu
ğunu iddia etmektedirler. 
Hakikatte ise Tüıkiye, gay
ri kabili inkar bir şekilde 
konfernns müzakerelerinde 
en büyük müessir olmuş ve 
müzakerelerde kendisinden 
beklenen en mühim rolü ifa 
etmiştir. 

• 

Milli Piyango 
Ankara, 7 (Hu lusi) - .. Mil

li Piyangonu'l birinci tertip 
birinci keşidesi bugıin saat 
10 da Ankara Halkevi sa
lonunda çekilmiştir. 

Kazanan numaraları bildi-

31650 no.ya 
12,000 lira 

12908 no.ya 
1 Devami 2 inci sahifede ) 

- Yavrum, orada, onu 
almadan nanl gelirim? Söıü· 
nü tekrarlıyor ve hilagür 
hüngür ağlıyordu. 

Bl!n de dahil olduğum 
halda orada bulunanlar bed
baht anneye - kadın, merak 
etme seninin yavrunu da 
kurtaracağız, sen şimdi. el· 
lerini uzat evvela seni indi
direlim, hemen evladını al
mak için koşacağız, diye 
yaptığımız teklifi de şiddet
le reddetmiş ve ancak şef
katının verdiği bir ceıaret 
ve çeviklikle bize doğru iler
leyeceği hayrete layik bir 
hamle ve cambazlarda görll
lebilecek bir sıçrayış ile a .. 
radaki açığı aşarak yavrusu
nun bulunduğu balkona atıl
mıştı. O onda şahit olduğum 
bu manzarada aklımdan çık· 
mıyacaktır. 

Bedbaht anne ağlıyan ço
cuğuoun yanına gider gitmez 
bir saniye evvel dayandıiı 
duvar hemen yere diişmfif 
zavallı kadın ile talihsiz yaY
rusu yıkılmıyan yegane du
varın cephesindeki tahta bal .. 
konda kalmışlardı. Artık z.a
vallı kadın yavrucuğunu bai· 
rına bastıktan sonra bize 
bağırmağa başladı : 

- Şimdi Allah rızası için 
şu yavrumu alınız, ben de 
nasıl olsa buradan inerim. 
Kadın çocuğu kurtulduk· 

tan sonra etraftan gelen ses
ler bizi çekmeğe başlamıştı. 

Yurdun her tehlikeli anın· 
da canını seve seve feda et· 
mekten çekinmiyen merd, 
alicenap, aslan yürakli Meh
metçiklerin vatandaşlarımızı 

· kurtarmak için gösterdikleri 
fedakarlık ve kahramanlıkla
rı hiç nutamıyacağım. 

Niyazi bundan sonra zel· 
zelenin garib ve feci cilve
lerinden olarak bir adamın 
sarsıntı neticesinde nasıl bir 
kör kuyur.a yuvarlandığını ve 
bu sayede muhakkak bir 
ölümden ne surette kurtul
duğunu anlattı: 

(Devamı yarın) 

riyorum : --
80,000 

Lira 
41141 no.ya 
20,000 lira 
6605 no.ya 
15,000 lira 

Polltlkanın ve haya
tın komedllerlnden 

- Bu mücessem kü- ı 
relerin üstündeki mem • 
leketletin isimleri neden 
yazılmamıştır? 

- Bu ilk bahar mev
simi de geçsin, ondan 
sonra yazmağı düşün
meğe başlayacağız!... · 
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Yılından. 
Neler Bekli
yorsunuz, N & · 
ıar Umuyor-

---'-L'll 

haberıer1 
fiatleri 

Y= R SARSINTILARI 8 8. Atıf inan ' ıra ızmir kuru üzüm ve iaçil 
7905 no.ya ihracatçıları birli~i umu•1 

11 ısunuz11 
(Salon Eğlenceleri) _,_ 

l 17 - Bir tayyareci ha
yatınızda mfihim bir rol oy
n1yacakbr. 

118 - Birkaç ay tek ba
tına tenha yerlerde dolaşma. 

119 - Herkesi çekiştiren 
adama sor: Beni de çkiştir
mek zamanı daha gelmedi 
•i? 

120 - Al sazı eline çal 
yine sen gözlere dair. 

lir şarkı fakat gözlerini 
benden ayırma. 

121 - Yeryüzünde ge-
zen latif meleksin. Ev 
içiade biten zarif çiçeksin. 

122 - Kumardan sana 
hayir gelmez, ne tecrübe et, 
11e mahvol. 

123 - Karının her anlat
tıiın masalı yuttuğunu zan 
etme. 

124 - Mütemadiyen ken
.lini medbeden insanların 
lliç başka medhedicisi yok 
tlemektir. 

125 - Bazı kadınlar ken
•ilerine sö1lenen alıü noter
likten tasdik edilmiı 
ıailim bir ıened zanneder· 
ler.. Onlar da zavallı. 

126 - Aşk öyle mini mini 
bir yavrudur ki onun rıdası 
karıılığı fedakirlıkbr. 

127 - Paranı kaybeder
sen, fazla üzülme, cesaretini 
kaybettiiin güa hapı yutmuş
sundur. 

128 - Servet size çata
cak, talih size rülecek .. Fa
kat z•mane gfizeUeri gibi 
sizi l>ir hayli üzdikten sonra. 

129 - Vftcuduouzun üstü 
ıibi kafanızın da içini süsle
•eie bakın, o : zaman size 
yaklaşanlar sizden ayrılmaz-

130 - ~ho teri dikme
den elinize geçecek bir para 

Yardır. Fakat onun haydan 
gelip huya gitmemesine dik
kat ediniz. 

131 - Bir ıeneye varmaz 
sizin için uzun ve boş bir 
seyahat fırsata cıkacaktır.,. 

(Devamı var) 
---lilil!ll!!E!I---

1 
Yurıtsev:er 
Yavrularımız 

Zelzele feliketzedeleri için 
ilk okullarımız ulus ve yurt 
sever yanuları tarafından 
verilen ianeler aresında 137 
parça geyim eşyasile 8310 
kuruşla Karşıyaka Cumhuri
yet okulu birinciliği kazan
mııtır. Bu hamiyetli yavru
larla diğer okul çocuklarını 
candan takdir ve tebrik et
meği borç bildik. 

lımir Memleket Hastanesi 
Rontkeu Mütelausısı 

Rontkenvaeleitrik t•daoiı 
yapılır ıkinci Beıler Sc 
No. 29 TELEFON2S42 

Zile 6 (A.A) - Şehri•iz
de düo saat 17,15 de hafif 
ve gece de 22,30 da orta 
şiddette bir zelzele olm111 ve 
bazı dıvarlar ydulmııtır. la· 
yiat yoktur. 

Trabzon 6 ( A .A ) - B• 
sabah saat 3,45 de ıehrimiz
de hahif bir xelzele olmuş-
tur. 

detli zelzele olmuştur. Hasar 
yoktW'. 

Tirebolu ' ( A.A ) - Bu 
sabah biri saat 2,50 diieri 
3,55 olmak izcre kısa suren 
ıitldetli iki zelzele olmuştur. 
Haıarat yoktur. 

Amasya - Dün vilayeti
mizin Komus Hacıköy kaza
sında on bire on ' kala ıid
detli yer sarsıntısı hissedil
miştir. 

Bayburt 6 ( A.A ) - Bu 
sabah 3,55 ve 4 de iki şid-____ .....;. __________ __ 
Mühim Radyo Haberleri 
Ankara (Hasusi)-Ordu valisi B. Mit had Saylamla Deniz

li valisi B. Ekrem Enıüre sıhhi sebeplerden dolayı üçer 
ay izin verilmiştir. Ordu vali vekaletine mülkiye müfettiş
lerinden B. Naci Rollas ve Denizli vali vekaletine gene 
mülkiye müfettişlerinden bay Hayri Orhun tayin edilmiş

ı~rdir. 
lstanbul - Tıp ve üniversite faküJteJeri mezunlan; kan

di tatbikat okullarına gönderilmeyip, yedek subay okuluııda 
askerliklerini yapacaklardır. 

İki senede bir buçuk ay staja çağırılan yedek subayla
rın daha fazla talim görmeleri iktiza ettiğinden bu husus
taki kanun tadil edilecektir. 

lstanbul - Hatay hudutlarını gösteren kararname bugün 
neşredilmiştir. 

Riga - Sovyetler birliğioin 1920 - 22 sınıflarını silah 
altına çağırdığı öğrenilmiştir. 

Roma-Cenevre beynelmilel mesai bürosu, idare heyeti
nin ıizli bir içtimaını müteakip, Sovyet Rusyayı bu teşek
külden tarda karar ver•iştir. 

Paris - Düukü logiliz - Fransız harp meclisi içtimaın
dan sonra Fransıı Başvekili B. Daladiye ıu sözleri söyle
miştir: 

lngiltere ile aramızda tam bir ıörüş birliği vardır. •u 
defaki içtima, şimdiye kadar yapılan harp meclisi içtima
larının en ehemmiyetlisidir • . 

Roma - Italya hükumeti, Finlindiyaya gönderdiği harp 
tayyarelarinin Almanyada alıkonulmasından, bu tayyareleri 
geri almış ve Fransa-Nnrveç yoluyla Finlaudiyaya gönder
meğe karar vermiştir. 

DeY:let demir yolları 9 uncu 
işletme müdürlüiünden 

17650 lira muhammen bedeli olan 585 .M3 meşe u:man 
kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Bu işin muvakkat 
teminatı 1323:75 liradır. Münakaşa 29-2-940 salı ıünü s. 11 
de Sirkecide 9 uncu işletme bina1ında A.E. komisyonu ta
rafmdan yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün saat 10 na ka
dar kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartna
meler parasız olarak komisyendau verilmektedir. 

718-352 5 - 7 . 8 - 10 

Izmir Muhasebei Hususiye 
Müdiir.lüğünden: 

1 - ıaaremize ait 64 kalem defatir evrakı matbua 15 
gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 300 liradır. 
4 - ihale tarihi 15-2-940 Perşembe A günü s~a~ 10 da~ır. 
S - Taliplerin tarih ve saatı mezkurede vılayet daımt 

encümenine ve numune ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
heı gün Muhasebei Hususiye daire~ioe müracaatleri. 331 

------~~ 8 ELHAI\IRA Sine111esında 
Bugün matinelerden itibaren . . 

Çoktanberi hasretini çektiğimiz en şen, en sevımb 
Fransız sanatkarı MAURICE CHEVALIER 

Tarafından harikalı bir güzellikte ibda edilen -

TUZAK 
Nefis şarkılı - Fransızca sözlü - diğer mühim röllerde 

Erich Von Stroheim - Marie Dea - P. RENOIR 
Aprıca metro Jurnalda en son HARP haberleri 
Seanslar: her gün 2.45 - 5 - 7,15 - 9,30da başlar 

Cumartesi ve pazar 11.30da zcuz ~alk Sfausları 
*Nj•• + rfid sı Sia3 ·s·W E- ; • Efd$·W1 

-o-

Epey zamandanberi Ro
manyada bulunan ve hükü
metimizin direktifi dairesin
de Romanya ticaret makam
lariyle pamuk ihracı m•ka
bilindeo petrol ithal etmek 
için müzakerelerde bulunan 
lzmir Esnaf ve Ahali ban
kası umum müdürü 8. Atıf 
inan, dün akşam şehrimize 
gelmiştir. 

Muallimlerimi
zın maaşları 
Geçenlerde yurdun birçok 

yerleriDİ ve Hatayı gezmek 
suretile Kültür hareketlerini 
teftiş ve tetkik eden Maarif 
Vekilimiz Bay Hasan Ali 
Yücelin lzrnire de uğradık
ları sırada ilk okul öğret
menlerimizin pek-geç maaş 
aldıklarım öğrenmiş ve he· 
men bunun önüne geçece
ğini vadetmişler ve verdik
leri sözü yerine getirerek 
bundan on gün evvel vila
yete seksan bin lira gönder
diklerinden muaUimlerimizin 
şubat maaşları derhal tediye 
edilmiştir. Sayın vekilimizin 
bu güzel hareketlerini öz 
ylirekten takdir ederiz. ·---
Zabıta 
Haberleri 
Kemer T enzifat hanında 

Cuma oğlu Avşer ve karde
şi Ömer iş me~elesinden Sü
leyman otlu Abdullahı sopa 
ile dövmek ıuretiyle yarala· 
dıklarından yakalanmışlardır. 

§ Karantina lnöoü cad
desinde tr#lmvay bilet kon
trolu lbrahim oğlu Ahmet ve 
biletçi Maksut oi'lu Süley· 
mao, Fevzi oğlu orta okul 
talebesinden Doğan tarafın
dan kazaen tramvay camını 
kırmasından ötürü tokatla 
dövdaklcrioden yakalanmış
lardır. 

§ Atatürk caddesinde Ha
san oğlu Ali !!arhoş olduğu 
halde kendisinin şef garııon
luktan çıkarılmasından muğ
ber olarak gazinoya taanuz
la garson Hüsnü oğ1u Sami 
ve Mehmet oğlu gazinocu 
ihsana da hakaret ettiğiain • 
den yakalanmıştır, 

§ Buca soğuk kuyu soka· 
ğında Köfteci lbrahim dük
kanını kapattıktan sonra 
köfte ocağında kalan ateş· 

ten sıçrıyan kıvılcım yerdeki 
kağıtları tutuşturmuş ve boş 
2 masa, yanmıştır.~ Yangın 
büyümeden söndürülmüştür. 

Zarar (5) lira kadardır. 

[+J'IAYYARE SINEMASIT ei6~4~ 0 

§ Kemer Mektep sokağın
da Halit oğlu sabıkalılardan 
Osman Daykooun esrar sat· 
tığı haber alınmış yapılan 
takip neticesinde suç üstü 
yakalanmış ve üzerinde 5 

m gram 45 santigram esrar bu-

Bugünden itibaren mevsimin 2 filmini birdeıı]t~ktim eder 

1 ~-·TM!ACA Charles. Boyer 
• ... ... P. R. Vıllm 
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l lunarak alınmıştır. 
1 § Keçeciler Atatürk cad· 

desinde Yeni Gardtnbn'da 
Y.usuf oğlu Ali AbduUıh oğ-
lu Ahmet aralarında çıkan 
kavgada birbirlerine hakaret 
ve dövdüklerinden yakalan
mışlardır. 

Milli Pi~BDifO Biletlerinizi ( SA DE'F ) Kişesinden Alınız 
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• heyet toplantısı dun akşıJI 
5 hın lira ticaret ve sanayi odası ıalO" 

nunda yapılmıştır. 

kazananlar 1 Son zamanlarda üzUm ıto• 
40704 31 790 

ku azaldığından fiatlar ynk· 
selmektedir. 

3 bin lira 
kazanan ar: 
283 19689 28932 30937 

35215 

2 bin lira 
kazanan ar: 

1253 4056 32930 39685 
40801 44545 48651 49227 

· Biner Lira Kazananlar : 
577 1590 3718 4320 

4337 4398 12265 12282 
13533 15166 15535 16232 
19276 .. 20390 24159 27406 
27757 30142 34553 

36717 37506 37596 39619 
42619 45873 47553 47686 
48158 49611 

Dünyanın 
EN BÜYÜK RÖTGEN 

CiHAZI 
lugiliz gazeteleri dünyanın 

en büyük röntgen cihazın1n 
Alman tarafından şimdi ya-
pılmış olduğunu haber veri
yorlar. 

Hamburgtaki büyük kan-
ser hastahanesi için Berlinde 
imal edilen bu cihaz mahal-
line sevkedilmezden evvel 

Almanyanın en meşhur mü
tehassısları tarafından l&irçok 
defa muayene ve tecrübe 
edilmiş ve matluba muvafık 
ıörüJüşüştür. 

Bu röntgen mezkur hasta-
hanede kanser araştırma 
enstitüsünde kullanılacaktır. 

Satılık bahçe 
ve müştemilatı 

Bozyaka P"lis karakolu 
karşısında bir h !t hçe, ev ve 
müştemilatile beraber acele 
sablıktır, satın almak arzu 
edenler üçüncü beyler (850) 
inci şamlı sok.ık 24numaralı 
evde M~hmet Cevat Sevinç
liye müracaat edilmesi. 6-1 

He~~lin 
Sinekli heyelan sahası~~· 

heyelan devam etmektedır· 
Heyelan yüzünden bu mef' 
kide patlamış olan Vezir ft 
Osmanağa su borularının tı· 

mirine başlanmıştır. 
Borular, yeni tesisatla be· 

yelin sahası dışından t• 
daha yukarıdan geçirilmek' 
tedir. 

•" 
Oğl!etmenler 

Gecesi 
Haber aldığımıza göre, Is• 

mir öğretmen'eri 10 Şub•: 
Cumartesi gfinil akşamı sa• 
8 de Halkevinde veriJıne~ 
üzere kendi aralarında bır 
eğlenti tertip etmişlerdir. 

V. Meclisi 
Vilayet umumi meclisi y~· 

rın öileden sonra ıeneh~ 
mutat toplantı devresio• 
başlıyacak ve yeni sene bit' 
çesi tesbit edilecektir. 

Hammal Ethem 
Sulhceza mahkemesinde bit 

vak'a olrnuşt hammal Ethe" 
adında biri, mahkemede fas'I. 
heyecana kapılarak yere dDf 
müş, bayılmış ve hastahaol' 
ye nakledilmişse de kal• 
durmasından ölmüştür. 

Tekaüt ve 
Yetimler 

Maliye Vekaleti, hariıı1' 
deu tekaüt ve yetim ma•~ 
alanların merkezde fotoğı• 
!arının bulundurulmatına 1'' 
rar vermiştir. Fotoğrafları' 
arkasına sahibinin ismi, stf 
adı ile aylığın kayıtlı bulu" 
duğu kazanın ismi ve sır' 
numarası yazılacak ve bu' 
lar Mayıs senuna kadar '\/• 
kalele gönderilmiş buluo~ 
caktır. 10 yaşından liüç f 
çocuklar fotoğraf gönde 
mekten müstesna tutuJmııf 
tur. 
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----------~----..!----------~---~---' 
ketler de geçiyor, diplomatik oyunlar da oynanıyot 
du. Hatta burası Sibirya menfilerine bir necat kaJ'd 
su halini alıyordu. 8~ 

Bundan sonra Nikolayeviç Petresburg'un en bliY 
salonlarında, en yüksek kibar sosyetelerinde görünOI~ 
ye başladı. Zira bu kadınlar paytahttaki evlerin!;. d 
nünce yüzbaşıya bir de minnettarlık mekt~b~ ~ön;~ 
riyor, şerefine hazırladıklara baloya gelmesını racs ~ 
le ediyorlardı. Hatta bütün arzularına karşı vaitlet 
bile bulunuyorlardı. ~ 1 

Payitaht saraylarında, Polonyada Almanya hud&J J 
jandarma komutanının mezayasından bahsediliyor, 0" J 
gaibteo ve uzaktan selamlar geliyordu. Ara s1ra !{; 
yanın dindar impratoruna bile r.mdan bahsediliyor t~ 

Nikoloyeviç buradan ka ldırılacağanı, Payitab ~ 
hatırlı bir yere tayin edileceğini anlayordu. Çl\O { 
aldığı kadıa mektubları ona bunu ima ediyor~U· ~;t 
ise kesesini henüz dilediği veçhile doldurmadıgı.n bİ 
bunu mevsimsiz görüyordu. Bunun için de yeoı 

çare düşündü. 

ıcKaç~kcılık ... " . . . . J 
İlk önce Polonyadakı bazı Yahudı tacırlerın hı~ 

si kesildi. Kendine bir de kamyon uydurdu. ~ 
manyadaki hudud boyundaki Edkain köyün de• . 

çakçı deposu edindi. Buradan likör, tütün, ipe1'11ı 
ve sail'.e kaçırmaya başladı. Ve ara sıra kendi ke" 
ne diyordu: 

b 
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h 
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