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Başmuharrir ve umum! neşriyat müdürll: 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDE11 Tlirkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aıılık ...•... 750 1650 
GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

[ TELEFON: 2697 

llln münderecatından gazetemiz • mesuliyet kabul etmez. 

• 
Cümhuriııetin ııe Cümhuri11et eserim.. bekçm, 14bo.hları çıko.r ıiııaıf ııazetedfr 

Cumartesi günüdür 
Mübarek Kurban Bayramınm iptiduı 

önümüzdeki cCumartesiıt ııünilne rutb
yacajını Necip Milletimize bildiririm.. 

İzmir Mühüaü: R. Çelebioilu 
BAYRAM NAMAZI: 

Saat Dakika 
8 10 _J 

Yeni A.ır Matbaasında basılmıştır. 

Salla' da müthiş harp başladı 
fl)'üft''SOVYet·ııava·"fii018'f i'Fi"D''8Çlk'''ŞeJ 
birlerini yine bombardıman · ettiler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' 

Finlerin aldıkları tank ııe nakliııe arabalan 

Karada, Denizde şid
detle hüküm sürüyor 

lstanbul 13 (Huauai) - Son günlerde havalarda görülen gayrita-• 
• billik ilim adamlarını ifgal etmektedir. Raııadbane müdürü B. FatinE 
Efevkalide bidiaeler bııkkında beyanatta bulunarak timclilik bu bidi.; 
:1eterin sebebini izah ebnek imkimızdır, demiftir. Ve tunları ilivei . . . . 
:ebn11tır: : 
E - Dünyanın buı taraflarında fevkalide sıcaklık hüküm ıürerP,en; 
:bazt yerlerinde fevkalade soğuk, yağmur, kar, feyezanlar olabilir.; 
i&zı ıürprizler beklenebilir. Zelzele bunlardan tamamen müıt~I bira 
:bidiae olduğundan bu cevvi değifikliklerle alikalı kabul edılemez.: 
: ••• SONU 3 üncü SAHİFEDE ••• : 
~·········································~·~·!._·•~··························· 

B. Stalin cephedeki ku
mandanlarla telefonla 
daimi temas halinde 

Roma, 1! ~Ö.R) - ffalyan gazetele· Ele geçirilen esirler Rusyadan asker 
rinin Finlandlyadaki harp muhabirleri sevkiyatınm ve iaşe işlerinin büyük bir 
bildiriyor : müşkülatla yapıl<lığını, Leningraddan 

Sallada müthiş bir harp vukubulnıak. Kareli berzahına nakliyatta üç günde 
üıdır. Ruslar ve Finler harp sahasına on tren kazası olduğunu söylemi§lerdir. 
miihim yardımcı kuvvetler göndenniş. Bern, 13 (Ö.R) - İsviçre gazeteleri, 
)erdir. l:Jelsinkiden aldıkları haberlere atfen 

Salla cephesinde harekatta bulunan Finlandiya cephesindeki Rus orduları
Rus ordusu 40 bin kişiliktir. Bu kuvvet nm büyük bir kısmı mücadeleden ise 
Rus erkiinıharbiyesinin Finlandiyayı teslim olmağı tercih ettiklerini, orduda-
ikiye bölmek planında ısrar etmektedir. - SONU 6 INCl SAHİFEDE -

Salla ceµıı hur,uı.sı 

Bir- fark çifte hava zaferi --·--11 ürriyetin ve hürri· 
Yetsizliğin farkı. •• ~----------_,..* ....... --~-------

--*--
ŞEVKET BİLGiN 1 ·ı• J Bütün Almanyada Bohcmya, Jlg• iZ er Avusturya üzerinde uçtu 1ar 

lngiliz İfçİ partisinin fikirlerini nqre· 
den «Deyli Herald» ıı;azeteıi , lngiltere· 
~ en çok okunan, en kuvvetli ıı;azete· 
..nnden biridir. 

Büyük Britanya, İmparatorluk tarihi· 
~"11~n muazzam mücadelesini yaparken 
-..wz milleti, hürriyetin zaferini temin 
ınakaadile akıllara hayret veren feda
lairlıklara katlamrken, bu ıı;azete, zama-
119la göre acı, ve aert tenkidlerin· 
.ı..n hiç birine fasıla vennemİftİr. Diğer 
~ lnıı;iliz harp kabineıi, fevkal· 
&de aal&hiyetlerine rağmen muhalefetin 
ııeaini yükaeltıneainden rahatsızlık duy· 
"'8nıq, bu hürriyet ıesini nihai zaferi 

F an sızla Garp cephesinde Alman Messcr
r r Şmitlerle o)an harbı kazHndılar 

tehliikeye düıürecek veya imparatorluğu 
lefkil eden milletlerin kuvvetli tesanü-
diinü aaraacak mahiyette ıı;örmemİftİr. 

BunwJa beraber Alman radyosu en 
Çok bu ıese kıymet vermektedir. Yahut 
'- böyle ıı;örünmektedir. Hürriyetten 
"'8lırum olan bir memleketin propağan· 
~~ .. vasıtalan hürriyetin aeaini iıtismara 
_,,.qtıklan zaman cidden ıı;ülünç olu· 
>'Orlar. Hiç dütünmek zahmetini ihtiyar 
~orlar ki bu propağandayı din!iyen· 
I . hürriyetle hürriyetıizliğin farkını ıı;öz· 
•tınde yqatmaktan kurtulamazlar, 

-Londra 13 (ô.R) - Dün gece 
lngiliz hava kuvvetleri, harbın bi
dayetindenberi yaptıkları keşif 

uçuflarının en muhteşemini mu
vaffakıyetle başarmışlardır. 

1 ngiliz tayyareleri yalnız gar· 
bi Almanya üzerinde uçmakla 
kalmıyarak şimali garbi Alman· 
ya, Bohemya, Avusturya üzerin-

- SONU 6 iNCi SAHİFF.llF. -

lnıı;ilterede bir ikinci aeı yükselebili· 
Yor da Almanyada niçin yükselemiyor 1 

Bu ıualin cevabı feci olmaktan kur
tuıllnıaz. 

l<arilerimiz Deyli Heraldın Alman Garp cephesinde bir AITnıın tayyaresi fogilterede bir tayııare fabrikası 

""dYoıuna cevabını ıı;azetemİ2de oku· 
"'"ılarcıır. lnıı;iliz gazeteıi ıunlan aöyle· 
"1ek İatemiıtir: 

• Alınan propagandacdarı lnıı;ilterede 
i:;~~uat hürriyeti olduğunu unutuyorlar. 
!erin iliz İfçilerinin ıeıini aksettiren tenkid
f hürriyeti boğan bir memleket tara
tndan İatismarına tqebbüs edilmesi ıa· 
{,""ı .hayrettir. Biz ıuna kanilio ki sesini 

···············~~~~~~·································· 

Konseyi jYlı Herald ıütunlannda aerbeıtçe yük· 
~ len lnıı;iliz işçiai, sesleri boğazlarında 
~nOUf olan Alman iıçiainden bin kat 

lir, bin kat bahtiyardır. » 1 b •• k •• h b ı,t. bir cevap ki iki rejirn ..,. .. ındaki • Balkan arl ugun u . ar in dışın-
'iii:"am farkı ortaya koymuıtur. in· : 
~- .Demokraairuıin en büyük kuvveti : ' b k k t db' lerı" go'" " k 
1,llrriyet kuvvetidir. Hürriyetin naınağ· : da ıra aCa e JY YUŞCCe 
tı':: olduğuna inıan edenler zorbalığa E Belgrad 13 ( ö.R) - Ayın ikisinde burada toplanacak olan Balkan. 
fıt.J1 mücadelede zaferin hürriyet tara-
~ " olacaiından ,üphe edemezler. Da· :Antantı Daiıni Konseyi içtimama hususi bir ehemmiyet verilmekte-; 
ı. "'"'!". doğruluğuna, dünya vicdanının :dir. Türkiye, Romanya, Yugoslavya hariciye nazırlan bu içtimada; 
endiaıle beraber olduğuna kaiıi olan :umumiyetle Entemaayonal vuiyeti gözden geçirecekler, bu vaziyet; 

- SONU 2 INci SAHİFEDE - ; - SONU 3 tl'NC'O SABİFEDE - : ............................................. , .......••.•............................ Alman ord.ıları başkumandanı Bravçiç 

Bir felaketzede grub1L 

F eliketzedelerin 
iskinı işleri 

Yurdun 
kat 

her tarafında büyük bir şef
ve misafirperverlik varışı var --·--Zelzele ....... fu·;k ... ö~~ı~··· ... 
--*--

Bir çok yerlerde 
hala devam ediyor 

A.ııkara, 13 (Hususi) - Memleket 
içinde felaketzedeler için yardım ve şef· 
kat faaliyeti hızını kaybetmeden devam 
ümektedir. Bütün vilayet ve ka1.a mer
kezlerinde yardım .komiteleri çalışmala
rı neticesi mühim teberrüat vukubul
maktadır. Yardım seferberliği köylere 
kadar uzamıştır. 

Konya merkezinden yeniden Kızılaya 
5300 lira gönderilmiştir. Bununla Kon· 
ıanın yalnız merkez kazasının yar<lınu 
15300 lirayı bulmuştur. Muğla merkez 
kazasında 6148 lira. Burdur merkez ka· 
zasında 3345 lira toplanmıştır. 

Burdur vilayeti ayrıca beş ton kavur
ma gönde~tir.. Teberrüat Çanakka
lede 21 bin lirayı bulmuştur.. Bundan 
başka Çanakkale 4050 parça giyecek ve 
sekiz bin kilo gıda maddesi göndermiş
tir .. 

Artvinden 5760 lira toplanmış ve bu
radan aynca kavurma, zeytin, zeytinya. 
ğı göndcrilmi.ştir. 

- SONU 3 tl'NC'O SAHİFEDE -

-*-Lord Loyd bugün Londra 
radyoaında lelôketzede kar
deflerimize muavenet için bü
tün lngiliz milletine hitap 
edecek 

L<n-d LoyJ 

Londra, 13 (Ö.R) - CenuLu şark, 
Avrupada ve bütün yakın şarkta tanm
mış bir şahsiyet olan İngiliz kültür is

- SONU 2 İNCİ SABiFEDh' -

Alman plinı 
ve Hollanda hudutıarındaki Belçika 

tahşidatın hedefi nedir? 
---ııı---

Brüksel 13 (ö.R) - Belçika harbiye 
nezareti harbın ilk günlerinde hazırlan
mış olan vasi müdafaa pli\nının tatbiki 
hususunda bir takım tedbirler alındığı
nı ilan e~tlr. 

Amsterdam 13 (Ö.R) - Vukubula
"ak bir taarruza karşı Hollandanın mu
i<abeleye Amade olduğuna dair resmi 
bir makamın beyanatı büyük alaka 
uyandırmıştır. Hollandada su altmda 
bırakılan arazi ~imdi buzla örtülü ol
rluğundan endişeler mevcuttu. Aynı sa
'ôhiyetli makam bu yüzden memleket 
'llildafaasmın tchlikeve düsmedin!ni 
Hollanda topcu kuvvetlerinin her fın bu 
bu1ları narçalamağa hazır olduklarını 
bild!rıTjlstir 

Londra 13 (A.A) - Nevs Kronik! ga-
1etesinln bildirdi.l(ine göre nazilerin ilk 
baharda bir kac cephedP taarruza gc~
mek üzere büyük bir faahyetle hazır
landıkları Almanyadan Budaoesteye 
gelen haberlerdPn •nlaşılmaktadır. 

- SONU 3 tl'NC'O SAHİFEDE -
Hollanda hududandakı Alman 

kumandanı Fcnı Kluoe 



..... -.: ... , - - --- 2 iSJ ti i! 

Ordu ve Malatyada 
yardım faaliyeti 

Malatya, 13 (A.A) - 27 birincikanun 
tarih.inden 11 ikinci.kfuıun tarihine ka
dar geçen 16 gün içinde şehrimizden Er-
2.incana 49 bin kilo ekmek 51 bin kilo 
muhtelif gıda maddeleri 50 takım yatak 
300 seksen parça çorap vesaire eşya ve 
s.ıhht malzeme gönderilmiştir. Mülha
Jr.attan teberrü edilen ile mühim bir ye
kUn tutan erzak yolların kapalı olma
sından dolayı getirilememiştir... Tütün 
21telyesi evvelce umum müdürlüğün em
ri ile gönderdiği beş sandık konyak ve 
dört sandık tütünden başka yeniden 100 
sandık içinde beş bin kilo sigara daha 
göndermek üzeredir. Bugüne kadar vi
layetimize gelen yaralı ve sıhhatte fel~
ketzedelerin yekUrıu 553 tür .. Bunlardan 
43 ağır yaralı Diyarbakıra ve burada te
davileri ikmal edilen 110 yaralı da arzu
ları üzerine başka vilayetlerdeki ailele· 
rinin nezdine gönderilmişlerdir. ~5 ya· 
ralınm da hastanelerde tedavilerine de
vam edilmektedir. Bunlardan 42 si tü
tün atelyesinin hastanesinde tedavi olun
maktadır. Bundan başka diğer vilAyet· 
lere gitmek üzere bugüne kadar Malat
ya istasyonundan geçen 1800 felaketze
deye gerek Malatya istasyonundan ve 
gerek vilayetimizin bütün istasyonların
da çorba, çay, yiyecek, portakal vesaire 
tevzi edilmiş, yaralıların pansım.anları 
yapılm1ş olduğu gibi dünden itibaren de 
Malatyadan geçen felMcetzedelere çama
şır ve elbise verilmeğe başlanmıştır. Bu
güne kadar Malatyada iskan edilen 258 

felaketzedenin elbise, yatak ve eşyalan 
ile on beş günlük iaşeleri için de 4790 
lira ·sarfolunmuştur. 

Seylap yüzünden 
Zarar gören köylüye 
hüküınetin yardımı 
Ankara 13 (Hususi) - Izmitteki sey-

Iap dolayısiyle kışlık mezruat mahvol
muş durumda bulunduğundan yazlık 
mezmat ekilmeğe başlanmıştır. 

Köylünün bu husustaki zararları zi· 
raat Vekiletince telafi edilecektir. Za
rar gören köylüye Kızılaydan (3000) li
ra verilmiştir. 

Yunan kralının 
amcası hasta. .. 
Atina, 13 (A.A) - Majeste Kralın 

amcası Prens Hıristofor sıhht vaziyeti 
büyük endişeler vermekte devam etmek
tedr .. ÇUnkü bir kaç günden beri pren
sin yüksek olan hararet derecesi düş
memekte ve hasta hiç bir şey yemek is
tememektedir. 

-+-
Macar - Alman 
İktisadi münasebeti .• 
Budape:şte, 13 (AA) - Macaristanla 

Almanya arasında iktısadi müzakerele· 
re dün ak.şanı tekrar başlandığı ve b~ 
müzakerelerin memnuniyete şayan bir 
~ekilde devam etti~ öğrenilmektedir. 

--~,---

Mareşal Göring 
47 yaşına girdL. 
Berlin, 13 (A.A} - Mareşal Göringin 

47 yaşına girmesi münasebetiyle Hitler 
dün kendisini ziyaret ve tebrik etmiştir. 

Amerika 
Milli müdalaa bütçesi 
Vaşington 13 (A.A} - Mebusan mec

lisi milli müdafaa için 264.611.252 dolar
lık münzam tahsicatı kabul etmiştir. 

İsveç amele sendika· 
sının kararı ... 
Stokholm 13 (Ö.R) - Isveç amele 

Sendikalarında bulunan bütün komü
nistler, bu sendikalardan tardedilmiş
lerdir. 

Ordu, 13 (A.A) - Vilayetim.izde zel
zele faciasının sebep olduğu insan zayi
atı ile yaralı mikdar1 hakkında evvelce 
bildirilmis olan tahmini rakkamlar dı
şında yeni rakkamlar alınamamıştır. 

Bina tahribatına gelince 3416 ev yı
kılmıs 6732 ev sakatlanmıştır .. Bundan 
baska· 286 dükkan. 5 fabrika 807 seren
di, 13 ağıl, 430 ahır, 1148 sa nanlık, altı 
mektep, 20 cami yıkılmış, 310 dükkan 
15 fabrika, 70 serendi, 24 ağıl, 661 ahır, 
655 samanlık, 14 mektep, 15 cami ha
sc:ra uğramıstır. Hayvan zayiatı 3883 
iür. Merkezde imar ve inşaya hareketi
andan en çok zarar gören Durak kö
yünden başlanmıştır. Kasabalarda açık
ta kalanlar diğer aileler yanına yerleş
tirilmiştir. Merkezde helediye ve Kızılay 
tarafından işsizlere felaketzedelere 1000 
Hra dağıtılmıştır. Şimdiye kadar Me
!:-udiyeye altı kamyon esya ve erzak 2300 
lira, Fatsaya 25 çuval un ve 800 lira, 
gönderilmiştir. Kışın şiddetinden bağlı 
bulunduğu vilayetten hakkiyle yardım 
edilemiyen Köylühisara sıhhi imdat he
yetiyle yiyecek giyecek yetistirilmiştir. 
Ayni vaziyette bulunan Reşadiyeye yar
dım içinde Ünye ve Mesudiyeden kol
lar çıkarılmıştır. Bu iki kazaya yardımın 
devamlı olması için de 200 hayvanlık bir 
nakliye kolu teşkil edilmiştir. 

Almanvada 
Nakliyatta güçlük 

Bern, 13 (Ö.R) - Nasyonal Çaytung, 
Almanyanın harici ticaretinin felce uğ
radığını gösteren bir makale neşretmiş
tir .. 

Bazler Nahrihten, Alınanyada askeri 
nakliyat ve harp malzemesi nakliyatının 
trenleri fevkallde işgal ettiğini ve bu 
yüzden §di nakJiyatın büyük zorluk ve 
teahhürlerle yapıldığım yazıyor. 

Fransa - Yu·nanistan 
Ticaret anlasması 

Paris, 13 (Ö.R) - Fransa ile Yuna
nistan arasındaki ticaret anlasması mü
nasebetiyle gazeteler sitayişkar yazılar 
yazmaktadır. 

Müzakerelerin çok samimi bir hava 
içinde geçtiğine bilhassa işaret edilmek
tedir. Yeni anlaşmanın iki memleket 
arasındaki ticari mübadeleleri ehemmi
yetli surette arttıracağı ümidi mevcut
tur .. 

--Jt..--

K alp sektesinden ölüm .. 
Gaziler caddesinde 57 sayılı aile evin

de hemşiresi Raziyeyi ziyarete gelen 
Hamit kansı Bn. Rabianın vefat ettiği
ni ve ölümünün şüpheli görüldüği.inü 
yazmıştık. .. Yapılan otopside Rabianın 
yedi aylık hamile bulunduğu ve kalp 
sektesinden öldüğü anlaşıhnıştır. -·ÖDEMİ$TE ... 
BİR YARALANMA 
Ödemişte kırda Mustafa oğlu Meh

met Ali, 15 yaşındaki Abdiye hakaret 
etmiş, Abdi de Mehmet Aliyi bıçakla 
üç yerinden ağır surette yaralamıştır .. 
Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

-JlL--

BiRAMELE 
YA.RALANDL .. 
Karşıyakanm Çiyli köyünde taş oca

ğında amele Hüseyin oğlu İbrahim, oca
ğm yıkılmasiyl~ altında kalmışsa da 
kurtarılmıştır. Ibrahim ayağından ya
ralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

r 
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Sinemasında 'ı 
BUGÜN 

DÜŞMAN ÇOCUKLARI 

EL HAMRA 

ŞEHiR HABERLERi 
lzmjrin 

Üc senelik nafıa • 
yol programı 

Vilayetin dördüncü üç senelik Nafıa 
çalışma progı·amı nafıa vekaletince tas
dik e<:lilerek iade olunm~tur. Bu prog
ramda kısmen veya tamamen i~a edi
lecek yollar ı:ıunlardır : 

Gülbahçe - Karaburun, bağlar arası 
Yenifoc;a, Çatal - Ödemiş, Bozdağ - Sa
lihli, Ödemiş - Beydağı - Nazilli, Tire
Aydın, Bayındır - Tokatbaşı - Mahmut
lar, Dikili - Çandarlı - Zeytindağı, Ber
gama - Kozak, Seferih_isar - Doğanbey, 
Kemalpaşa - Totbalı, Izmir - Torbalı -
Tire, Ödemiş - Adagide, Tire, Ödemiş -
Birgi, İzmir - Kemalpaşa - Kasaba, Tire 
Selçuk, Ödemiş - Kfraz - Alaşehir, Ku
s:ıdası - Söke K.ızılbahçe - Seferihisar, 
Seferihisar - 'sığacık, Bademli - Urla, 
Cumaovası - Seydiköy yollarıdır. 

Bu yollardan bazılarına başla~tır ·· 
939 senesinde 80 bin lira, 940 ta 95 bin 
lira, 941 de de 100 bin lira sarfını icap 
ettiren bu mühim yollardan bir kısmı 
bu sene yapılamarwş, 940 yılında da ik
malleri bütce vaziyetiyle alakadar gös
terilmiştir. Fakat bunları tamamı 1940 
yılında ikmal edilmiş bulunacaktır. -*-Oiretınenlerin 
sağlık işleri 
Öğretmenler yardım sandığı ilk okul 

muallimlerinin sağlıklariyle alakadar 
olarak bazı doktorlarla anlaşmış ve og
retmenlerin ucuz fiatle tedavi ve mua
yenelerini mümkün kılmıştır. Her ihtı
sas kısmına ait doktorlar muallimlerin 
bu ihtiyaçlarını temin edecektir. ,,,.,.,,,,,*_ 

- - . 

Yeni anlaşmalar 
Norveç ve lsveçle de ta .. 
kas anlaşması yapıyoruz 
1 eskilatlanJırma .. 

ve maka"'a 
işi, veni birlikler, ihracat 
iplikleri meselesi 

Sabık Varşova ticaret ataşemiz B. Ba
ha Erker teşkilatlandırma umum mü
dürlüği.i baş kontrolörlüğüne tayin edi
lerek İzmirde vazife görmeğe başlamış
tır. B. Erker İzmirde kurulan birlikler
k bilalıare kurulacak birliklerin ithalat 
muamelatını kontrol edecektir. 
BİRLİKLER 
Kurulan pamuk ihracat birliği idare 

heyeti vazifesine başlamıştır. Pamuk 
tüccarları peyderpey birliğe dahil ol
mak üzere aidatlarını ödemektedirler ... 
Birlik kurulduğu için ihracat yapmak 
istiyenler mutlaka birliğe dahil olmak 
mecburiyetindedirler. Birliğe dahil ol
mıyan tüccarların ihraç muameleleri 
yapılmamaktadır. 

cir, üzüm, palamut, tiftik, yapak, fındık, 
yumurta gibi maddelerden sonra diğer 
maddelerin de standardizasyonuna doğ
ru gidilmektedir. Bahusus ki tecrübeler
den müsbet neticeler alınmıştır. 

B. Faruk Stinter dün de tetkiklerine 
devam etmiştir. 

iç PİYASADA 
İzmirde kurulan manilaturacılar bir

liğinin esas nizamnamesi henüz tasdik
ten gelmemiştir. Bugünlerde gelmesine 
lııtizar olunmaktadır. Makara fiatlerin
de bir tenezzül kaydedilmiştir. İtalyadan 
mühim mikdarda makara ipliği gelmesi
ne intizar olunuyor .. 
YENİ ANLAŞMALAR 
Ticaret vekilleti, dış ticaret işlerimizi 

harp halinin icap ettirdiği yeni ihtiyaç
ları nazarı itibara alarak modernize et
mektedir. Muvakkat bir tedbir olarak 
kabul edilen takas işleri, harbin devamı 
müdetince tatbik olunacaktır. 

31 kanunuevvel 939 tarihinde müdde
ti biten Türkiye - İsveç takas ve tediye 
anlaşması bir müddetle, yani kanunusa

Geçen sene mahsulünden tüccar ve ni 940 ayının sonuna kadar temdit edil
kumpanyalar elinde mevcut tütünler ih- miştir. Bu müddet içinde her iki taraf 

Statüsü tasdik edilen zeytinyağı ihra
cat birliği umumi heyeti yarın saat 15 
te Ticaret ve Sanayi odası salonunda ilk 
toplantısını yapacak, idare ve müraka
~ heyetleri seçilecektir. Bu birliğin mu
hite nafi olacak tedbirlerine intizar olun
maktadır. 

TÜT"ÜN İHRACATI 

Füzulen tahakkuk taç edilmektedir. Resm1 bir makamdan için daha geniş ve miisaadekar bir takas 
bize verilen malfunata göre bu sene ve tediye anlaşması yapılacaktır. 

ettirilen vergiler. .. . mahsulünden yapılan ttitun satışları 22 Norveçin Türkiyeye ihracatı 4 milyon 
Mükelleflerin tadil taleplen uzerme milyon kiloya baliğ olmuştur.. Satışlar 500 bin lira, bizim ihracatımız iki mil

bina iratlarının tadile uğraması dolayı- dunnatn.UJtır ve peyderpey devam et- yon liradır. Yani İsveç bankası tediye 
.siyle eski varidat üzerine füzulen ~a~- mektedir .. Halen ne Alınanlar, ne de müvazenesinde bizden alacaklıdır. 
kuk ettirilen bina ve buhran vergısı~ın Fransızlar için piyasadan tütün müba- Bunun sebebi, İsveçten mühim mik
tahakkuktan tenzili dahiliye ve~etin- yaasına başlanmış değildir. Fransızların darda ithalat yapmamız ve az ihraç et
ce muvafık görülmüş ve emri vilayete hususl firmalar elinde mevcut tütünle- mem.izdir. 
gelmiştir. ri mübayaa edecekleri öğrenilmiştir. İsveÇ hükümeti hem aradaki farkı -*- STANDARDİZASYON İŞLERİ izale, hem de iki memleket ticaretini ge-

HUSUSi idarelere ait Bir kaç ihraç mahsulüne münhasır nişletmek için yek:fuıu sekiz milyon li-

il • t kini kalan Standardizasyon işlerinin tevak- raya baliğ olan bir anlaşma yapmak ar-
verg erın er . kuf geçirmekte olduğu söylenmekte idi. zusundadır. İsveçe incir, üzüm, badem, 
Hususi idarelere ait vergilerin terkin Sehrimize gelen ve standardizasyon iş- kuru meyvalar ve tütün satarak her 

muamelesi vilayet umumi meclislerinin lerini tetkik eden ticaret vekaleti stan- türlü ithalat eşyası celbetmemiz mfun
kararı ve Dahiliye vek~letinin tasvibi dardizasyon umum müdürü B. Faruk kün olacaktır. 
ile icra edilmektedir. • Bazı vilayetler Sünterin tetkiklerinden anlıyoruz ki, bu Norveçle de yakında yeni bir ticaret 
müruru zam.ana uğrıyan vergilerle tah- iş durmuş değildir. anlaşması yapılacağından hazırlıklara 
sili imkansız hale gelen vergileri bir ka- Şimdiye kadar st.a.ndardize edilen in- başlanmıştır. 
lemde göstermektedirler. Dahiliye ve- ---------------
kfileti bu hususta alakalılara bir tamim 
yaparak terk.ine tabi tutulan vergileri 
taallllk eyledikleri seneleri itibarile ne
vilere ayırarak terkini icap ettiren ka
nuni sebepleri ayrı ayrı tasrih ederek 
vekalete göndermelerini ve bu şekilde 
yapılmıyan muamelelerin vilı1yetlere ia
de edileceğini bildirmiştir. -*-Mıntaka mahalle 
teskilitı kanun projesi 
Beİ~diye teşkilatı bulunan yerlerd~ 

muhtarlık işleri belediye reisliklerine 
verilmişti. Muhtarlık işlerinin daha düz
gün ve kolay yürümesini temin maksa
diyle Dahiliye vekaleti bir kanun pro
jesi hazırlamıştır. Projeye göre her ma
hallede birer maaşlı mümessil buluna
cak ve bir kaç mahalle mümessili yine 
maaslı mıntaka mahalle mümessillerine 
bağl~ olacaktır. Mümessiller, mahallele
rindeki muhtarlık işlerini salahiyetle 
yapacaklar ve işleri mıntaka mümessil
Jerince tasdik olunacaktır. Bu suretle 
halkımızın ınuhtarlıkJarı.n vazifesi cüm
lesinden olan işleri, muhtelif yerlere ve 
bu arada esasen vazifeleri pek fazla bu
lunan polis karakollarına uğramadan 
kolay ve basit bir şekilde yapılmış ola
caktır. -*-8. PERTEV DURU 

lzmirin Müşfik kucağı 

Erzincandan gelen kafi
lelere daima açıktır 
Dün de 
Trahom 

Bunların 44 kişi geldi. 
muayenesi yapılacoktır 

Erinean, Sivas ve havalisinden dün 
akşamki Afyon trenile şehrimize iki par· 
tide 44 felaketzede gelmiş, bunlar Bas
mahane istasyonunda memurlar tarafın
dan karşılanmış, kendilerine sıcak yemek 
ve çay ikram edilmiş, otel ve hastanelere 
yerleştirilmiştir. 

Uzun yoldan ge1en hastalar derhal 
hastanede tedavi altına alınmış, hasta ol
mıyan felaketzedeler ise hamama gön• 
derildikten sonra otellere yerleştirilmiş
tir. Kendilerinin her türlü mübrem ve 
acil ihtiyaçları, iaşe ve ebate masrafları 
milli yardım komitesi lzmir şubesi tara· 
fmdan teahhüd edilmiştir. 

lzmire gelen hasta ve felaketzedelerin 
sağlık ve yaşayışlarile vilayet makamı 
derin surette alakadar olmaktadır. Dok
torlar her gün kendilerini muayeneden 

geçirerek en ufalc bir ihtimale karşt der
hal hastaneye yatırmakta ve ihtiyat ted
birleri almaktadır. 

lzmire gelen felaketzedelerin büyük 
acılarını bir hamlede unutturmak mÜm· 
kün değilse de, şu an için maddi kayğı
dan uzak yaşamaları temin edilmiş, ken· 
dilerine kalın elbiseler verilmiştiT. 

Felaketzedelerden beş kişi iş talebin
de bulunduğu için bunlar müesseselere 
yerleııtirilecektir. Bir talebe yatılı ve 
meccani olarak Eğe lisesine yerleştiril
miştir. 

Bir kaç gün sonra felaket mmtakasın· 
dan gelen kardeşlerimiz Trahom mua
yenesinden geçirilecek, hastalar ciddi su
rette tedavi altına alınacaktır. Bu hasta· 
lığın bulaşmaması için de tedbir alın
maktadır. 

Haber aldığımıza göre, Gümrük ve İn
hisarlar vekaleti müfettişlerinden bay 
Pertev Duru gümrükler umum mlidür-

TABÜ RENKLİ FRANSIZCA SÖZL'Ü lüğüne vekillet edecektir. 16 ncı Yardım listesi BAS ROLLERDE : LORETTA YOUNG - ROCARD GREEN.. -*-
FOX JURNALDE : Cenubi Amerika sulaı:ında vukua gelen İngiltere - Al- Karşıyakada konser 

manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlısının ağır yaralı olarak Karşıyaka Halkevi müzik ve temsil 
Montevideo limanına girişi ve Aınira]ın önünde yapılan CenaT.e töreni V. S.. kolu tarafından Erzincan felaketzedele- Lira Kr. 

SEANSLAR : Her gün : 2 - 3.30 - 5.30 - 7 .30 - 9.30 DA.. ri menfaatine pazartesi gecesi Karşıya- Dünkü yekıln 105781 85 
1 BUGÜN VE YARIN 11 DE UCUZ HALIC MATİNESİ ka Melek sinemasında bir temsil ve bir Avcılar kulübü azaları 100 50 
lt? -- • müsamere vel'ilecektir. Avcılar kulübü azasından Tevfik .................................................................................................................................................................................. 
.~~~~)r.T°S"./77'/Y7fl'://~.YZ777//,~~Z/Xil!X/71.ZJC~..7:!- Vakta yaptığtm hareket fena bir ha- bize esasen yükü artık yok ya .. Büsbü-

Arkadaşımın -
Kocasını sevdim 

reketti. Fakat merak kurdu içimi kemi- tün olmıyacak .. Kızımız mektepte oku· 
riyordu. yup çıktıktan sonra tabii yine yanımıza 

Babamla anamın gizli olarak ne ko- gelecek. Biz ihtiyarladığtmız zaman onun 
nuştuklarını anlamak istiyordum. sayesinde rahat edeceğiz. 

Uzaklaşrr gibi yaptım. Falcat kapının Annemin bu sözlerine babam yine iti-
önünden ayrılmadım. raz etti: 

Babam anneme şöyle diyordu: - Sen §imdi öyle zannedersin. Am-

Yazan: Üç Yıldız 
25-

- Hantm .. Ben bu İşe razı olmak ni- ma ... Kızın lslanbuldan geldikten sonra 
yetinde değilim. insan kendi yorganına bizi beğenmedjğini görünce o zaman es· 
göre ayak uzatmalı. Bu bir .. Soma ktzı- ki rahatımızın da kaçtığını anlarsın. Hem 
mız artık çocukluktan çıkacak bir yaşa sana söliyeyim. Ben bizim kızın lstanbul
geldi. Istanbulda okuyarak tahsiline da kabak çiçeği gibi açılacağma ve bura
devam edecek olursa iki zararı olacak. ya hiç gelmiyeceğine eminim. Hanım ... 
Evvela bizi beğenmiyecek. Sonra da gö· Sen Istanbulu bilmezsin. insan ne kadar Fakat ben, bir roman değil .. bir hayat 

faciasmın hikayesini yapıyonım. Bu hi
kil.yede ne muharririn ve ne de kariin 
arzusundan ziyade bizzat hayatın ken
disi hakimdir. 

Ancak bütün hayatımın üzerinde te
sir yapmış olan çocukluk hayatımdan 
biraz bahsetmiş olmaklığım tez canlı 
hayalpei·est hemcinslerimi sıkmasın .. 
Çünkü bu çocukluk hayatında aldığım 
aşıdır ki benim bütün gençlik, orta yaş
lılık hayatım üzerinde müessir olmuştuı· 
ucı. 1""'11.,.; rlr. rı. t .. ~,.l".lt• lrnrlrftırlıın,, lrn,....,. 

cektir. 
Bir gün, annemle babamı haşhaşa zü lüzumundan fazla açılacak. Ben onun ağır başlı olursa olsun Zehra gibi güzel 

vermiş konuşurken buldum. Ben yanla- buradan uzaklaşmasını ve lstanbulda bir kızı orası hiç boş bırakmaz. Sen be-
nna girince babam: açılıp saçılmasını istemiyorum. nim dediğime gel de bu işde bana yar· 

- Sen biraz dışarıda oyna .. Buraya Annem de şöyle diyordu: dım et. Fahri beyin hanımına söyle .... 
gelme... - Yahu... Sen hakikaten bunadın.. Zehrayı lstanbula götürme11inler. 

Dedi. Anladım ki gizli bir şeyler gö- Beni burada, bu köy gibi yerde söndür- Annem: 
rüşüyorlardı. \1 e derhal içime, bu görü- düğün gibi şimdi de kızımı mı söndür- - Ben söyliyemem, dedi, onlar bizim 
şülen meselenin bana ait olduğu hissi mek istiyorsun. Hazır başına bir devlet velinimetimiz. Bunca iyiliklerini gördük. 
geldi. kuşu konmuş. Fahri bey evladımızı kendi Ekmeklerini yedik ve hala da yiyoruz. 

itiraz etmeden: evladı ile bir tutuyor. Istanbula ikisini de Sen zannediyor musun ki onlar hu iyi· 
- Peki... götürecek, leyli mektebe verecek. Haf- likleri bize senin gördüğün işin için ya-
IJ,.rlim VP nrl,.rl:.n ,..ı..tım r.,,.ı,.,.f "''""L-- t;,l,.rı ..ı,. r. .. hri h,,.vin Td,.,.,h .. ı..ı,.ı,; ı,,7 pıvorTar. Suna ile Zebranın arkadashih 

Sakarya 
Gazi orta okulu öğrencileri 
Nuri Savaş 
Kizmı Taner muhasibi Hüseyin 
Erdoğdu 
Kağıtçı Ahmet Remzi 
Gazozcu Salih 
Bayan Rene 
Muiz Saul 

:10 
28 25 
25 

10 
10 
10 

5 
25 

Torbalı Karakuyu okulu öğrenci
leri posta ile 7 50 

1000 Kadı oğlu Ahmet 
Foça kız leyli okulu öğretmeni 
Saime .. Posta ile 
Fenetti Pariyenti ikinci defa 
Penetti Pariyenti memur ve 
müstahdemini 
Tevfik Baykent elektrikçi 
Kız lisesi öğrencileri 
Forbes kumpanyası müdürü 
Mr. A. L. Vilson 
Kunduracı Bahri 
Felemenk tütün .şirketi memur 
ve müstahdemini 
Cevdet Alanyah 
Kemer olis merkezindeki kapalı 
Kızılay kutusuna o semtin 
teberrüü .. 
Zafer okulu öğrencileri 
Aydınlı Ahmet Tabak 
ıkinci defa 
V-.. ~···~1-~ 'D:: .. ::I. l"":l(.J; l.;.:,.;ı 

97 
400 

21 
50 

119 25 

25 
5 

61 
250 

111 50 
2 33 

150 

Bir fark --·--H üı:ııel ye tin ve htiı'rl· 
yetsizliAln larka." 

--*-
ŞEVKET BİLGİN 

- BASTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
bir millet, elbette baskı altında, vicda
nının sesini duymaktan bile menedilen 
bedbaht bir milletle mukayese edile
mez. Biz bu satırlan Büyük Demokrasi· 
lerin diktatörlüklerle mukayesesini yap
mak için yazmıyoruz. Sadece bazan bi
zim hakkuruzda da garip neşriyat yapan 
marazi bir baleti ruhiyenin gafletini gös
termek istiyoruz. Birbirine zıd iki kay· 
naktan verilen haberler arasında Demok
rasiler kaynağına neden daha fazla 1ay. 
met verdiğimizi anlatmak istiyoruz. 

Filhakika lngiliz veya Fransız kayna
ğından verilen haberler içinde göze ba· 
tan hakikatlerin gizlendiği göriilme~ 
tir. Zira bu memleketlerde doğruyu ya· 
landan tefrik edebilecek hür bir efkarı 
umumiye, hür bir matbuat mevcut:tul'
y alnız bu, hakikate yalan olmak için 
kafidir ... 

SEVKE!' B!LGjN 
---~.---

Türk dostu 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
teri reisi Lord Loid yarın Türkiye 
ıoaati ile 20.25 te Londra radyosunda 
Türkiye felaketzedeleri İngilli; iane san
dığı namına İngiliz milletine bir hitabe
de bulunacaktır. BUtUn İngiliz radyola
rı bu hitabeyi nakledeceklerdir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Zelzele feWcet
zedelerine tevzi edilmek üzere 20 bin 
İngiliz liralık yiyecek ve il.Aç gönderil
mek hususundaki İngiliz teklifinin Tür
kiye tarafından kabulü İngiliz matbua
tında memnuniyetle kabul edilıniştir
Bu hediye ilk 25 bin liralık teberrüe ili
ve olarak yapılmıştır. 

----tr---
A m c r ika ile 

ticari münasebetlerimiz 
Amerika ile ticari münasebetlerimizin 

muhtaç olduğu gen~ inkişafa mazhar 
o1abilmesi için hükümetçe dahili mahi
yette bazı tedbirler alındığı malO.m.dur .• 
Bu tedbirler Amerikadan ihraç olunan 
malların bedellerinin bloke bir halde 
kalmamasını ve ticaretimizin serbest bir 
~ekilde yürümesini temin etmeğe ma
tuftur .. 

İthalat ve ihracat üzerinden muayyen 
takas primleri bu işi tamamen dahili bir 
mahiyette olarak tanzim etmektedir. 

Aldığımız mevsuk malt1mata göre bu 
takas primlerinin eski borçlara. şümulü 
olmadığı ticaret vekaletinden Istanbul 
kambiyo müdürlüğüne tebliğ edilmiştir. -*-Para cezalarında 

müruru zaman 
Adliye vekilleti verdiği bir kararla 

hükmolunan para cezasının mah.kfun ta
rafından ihtiyariyle kısmen ödenmiş ol
masının ceza müruru zam!Dlllll kesece
ğini kabul etmiş ve kararını alakalılara 
bildirmiştir. -*-KAYMAKAMLAR 
Arasında yapılacak 
defPşiklik. •• 
Dahiliye vekaleti, kaymakamlar ara

sında yeniden bazı tayin ve nakiller yap
maktadır. Bu husustaki kararname pro
jesi hazırlanarak yüksek tasdike arze
dilmek üzere Başvekfilete verilmiştir. 

-Jf.--

A CACT AN 
DÜŞÜP ÖLDÜ... . 
Ödemişin zeytinlik köyünde IsmaiJ 

oğlu Mustafa Dilli zeytin silk.erken mü
vazenesini kaybederek ağaçtan düşmfuı 
ve hayata gözlerini yummuştur. -*-Bir kadın bayıldı-

İsınet paşa bulvarında B. Talat Erbo
yun mağazası önünde bir kadın dü.şerek 
bayılmış ve tedavi için hastaneye kaldı
ulmıştır. 

Rüşvet tekli! etmiş.. 
Kemerde koyun ve hayvan hırsızlı

ğından suçlu olarak yakalanan Receblıı 
şeriki cürmü MUb1:afa, kendisini y~a
lıyan bekçi Hüseyine rüşvet vermek ur 
tediği için aynca hakkında zablt vara
kası tutulm~tur. --·-Asrın Ç~cuğu 

İzmiı-de intişar etmekte olan ASRIN 
ÇOCUGU mecmuasının 11 inci sayw 
zengin bir münderecatla çıkmıştır. 

Çocuk ruhuna uygun olarak öğret
menler tarafından çıkarılan bu dergi 
mevzuları itibariyle çocuk velilerinio 
hiç düşünmeden yavrularının ellerine 
verebilecekleri kıymetli bir çocuk der
gisidir. ÇocukJara ve çocuk velilerine 
tavsiye ederiz. -*-NECATiBEY 
Okulunun yardımı 
İzmir Necatibey okulu öğrencileri zel

zele felaketzedeleri için aralarında (35) 
lira toplıyarak Kızılay merkezine gön
dermislerdir. 
Ha~iyetli yavruları takdir ederiz. 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
memurları 150 50 
Karşıyaka Millt yardım komitesinin 
maktu makbuz mukabili topladığı 277 45 
Mersinli okulu öğrencileri 4 13 
Edmon Ruels 5 
D. Mellini 2 50 
Bayındırlı İbrahim Karaoğlan 150 
A 7:U .... " ~ı,:~n: .;ı,.t~ ne:_ 
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f> • tbrb l3 (ô.R) - Finlandiyaı Bu tehditlerden anla•! yor ki' "ini c:ö #eriyor. 'c:azetesinin Berlin muhabiri, Bcl-
~11~ eynelmilel ~yasi hcdi:ıe'er Almanya pek yak n ··n 17r~~ Cu nı;:z;et~ diyor kı: . h_ n antantı k_onseri münasebe-
'" ;ıaktadır. Kıelteki Rus rad- /11oskova veya Ren 1 n hırını <'I 1 •an ;ı Al ar.yay~ "T"ı ıt-. tıylc •u ha erı venyor: 
llı/a talyaya karıı şiddetli hü-1 tercihe mecb•ır alac 'ıt . tilaR tClllhlı!i.tl.::ri r.u ·'idir. n ... -1 «l:lmnnya Balkan antantının 
~y rda bulunuyor ve Italyayı Paris 13 (ö.R) - e 1' ~n'aTda li..l '1 itt~fakı çelik ittila a ay-· l:uvvetlenmc·ini müsait gözle 

rn.et Rus yanın (1) numaralı 1 Sovyet tehl" esine ka ı lt'llya- n de "!lir. Sovyet Ru$ya ile it- e· rmiye::" t 0r. Al .ıanya, bizzat 
dy anı olarak ilan ediyor. Bu 1 nın büyük bır muhav et t 3isi- til ' ln•z Almanyayı a!':.adar l~endi iştiraki olmıyan bir blokun 
rıcı° h'!1erkezi faşizmin mağTur, 'ne çalıfan mesaisi karfı• nda Al- cd b "r if'İr.>ı tees ü···, " mtthaliltir.» 
/Jrd ~!erle meşbu olduğunu manya şimdiye hadC'r ihliya kar B n"criyal, ltalyaya karsı Al- Bu haber Nazi mahfillerinin 
~ e~tıkten sonra: uFafiatler aa- davranmakta idi. Bun~ A~man a yan n J uıi bir taktik ta dp et- ltalyanın mesaisini fÜpheli bir 
Jıoın ar .. Zira sonları yakındır» ga:z:etesin"n neşriyatı Ş mdı Al-ı m is cdi""ne delildir. başladıklarını aı. 
... ~· manyanın bu ihtiyatı ter' edece- Belgrad, 13 (ö.R) - Politik!! ' •mağa halidir. 
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F elaketzedele iı i~ a · ş eri stan bu 
~ n -------"'- · - -- ·· s o bin lira to ladı.. 
· ~ARAJ.·ı ı ind SA Y}'Al>A - sar ve Reşadiycye dı 'er ye !erden yar-' \'e haz:ı !anan <'vlere .iskan edilmıstır. Ankara 13 (Hususi) _ lslanbulun fe-

i70 1. "ınerkez kazasırun teberrüü d n kolfan cıkMılmı lu-. 200_ h?yvruılık Ankara 13 (Hu.;u<ı) - Erzı~c 'nl liıketzedclere yardımı dün akşama ka-
Çok"'Yl bulmuştur. Kütalıya ayrıca bir nakliye kolu teşkil edılmıştır. Bur 1ya gelen (93) kliıkctzedo"'n ba - dar (3S~S5 ) lirayı bulınuştur. 

11.Llllıı:; gıye.,.,k, yiyecek c.>yası ve çadır Ordu, 13 .<Hususi) - ynayetın m ka el '· 1 el (13) f ''kdzede ,ıaha <'1- Umumi yardım yeklınu (819725) l'-
\'ı- tll". çok zarar goren Durak koyunde imar m hr. Fe11iket7edeler hazırlanan evle_ - radır. 
uıe l<""tah Ll 1 1 l ~ u yanın Poladık nahiyesin- işıne bru;bm~tır. Merkezde "" ediye ı-e yer <'Şlirilmiş ,.e ıhtiynç arı temın H . • , · ı~ 

lıııctt ~dında bir vatandaş tarafından ve Kızılay issiz fe!Ake!zedelere para ve ed 1 lmiştir. ar 1 Cl ye \1e1t 1 ı 
l<tcan e lira_ kıym~tinde altın saat ile erzak dağılmaktadır. Vali bu husustaki bütün tedbirlen al-
İlilııı;şti~esbihler, Broş vesaire teberru Malatya, 13 (Hususi) - Buraya ge- nııstıı-. 
J\ııteb· len yaralı ,.e felaketwdelerin yekı'lnu Basta hükümet oldugu halde mi!li te-
78S(ı ın merkez teberrüatı 7500, Bo- 553 kisidir. 43 agır yanılı Diyarbakıra ·ek kül w komitelerin yardımından felA-
~u .... '... Adana nıerkt!L teberrüatı 53888, gônderılmi<tir. 110 yaralı da pansıman- '<ctzcrl•lcr eok mcmnundurllr. Bunhr
' ll500. Sivas 5500 li.rndır. ]arı yapıldıktan sonra başka vıliiyetler- dan mlı abilecck olanlar Merinos fab

~llites n, ~ (Hususi) - Milli yardım deki aileleri 'lezdiııc sevkolurumıştur. rika•ın:ı ye•l 00 'irilecektir. 
l>ııJan:;;' Va\inın riyasetinde her gün 125 yaralı hlll'ada tcclıı\'l gömıcktcdir. Ankara 13 (Hususi) - Vcz1rköprii
k, g .. ak icap eden kararları almakta- Diğer vilii.yeılere gitmek üzere Ma- den Frbaaya 65 ten°ke zrytin, 45 ten•
~li d Utiln viliıyet içinde yardım faali- latya istasyonundan geçen 1800 felaket- ke neyn'r, patate.< ve sair gırh ınnddele
fllsar·evam ediyor. Samsunda 8 otelde zedeye bütU.n istasyonlarda yiyecek Ye ri ile a,·rı"'a eşya ve J.'<ıra ~'lndcr·I· iş· 
tıkır.edilen felaketzedelerin mikdarı giyecek veriWıişlir. tir. 
leı,,,~Şıdir. Erzincandan gelen 58 feLi- Aınrısya. 13 (Hususi) Akdag nah,. Aoka:·a 1:1 (Hıı<ıı<i\ - Felfik· tz,•d,.. 
•l'Th.....-E"

1 
ay~ca muhtelif otellere yerl"~- '·esinde oldukça .şiddC'lli l>ir zelzele ol- T "'r JC"'1 yıırdun ınııhtPlif vr>r}c-rrırl~n vtı

~l~~"'i erdır. Erbaaclan ve Erzincandan du .. Hasaral yı;,1..-tur Gümcişhacı köyü r·lo'l. y rdnn miktorı söyle tcs')jt e<M
~.Y«ralılar hastanede tedavi edil- r4nhiycsinrJcn :vıycc"k ve '"') ~öndt.>ril- ıı- iir· 

ı.., ır. Büyük bir otel yardım komi- nıistir. ~f,! •va l '~~& ı·ra, Adara r>ıon~ı 
~ nfından mıs.-ıfirhane haline ko- Kay.sen, 13 (Hususi) - Dün F...ı.ineyc 1ıra n ,.,.,; lr'?l\I) 1:"'!!\ Vr" nv ıra ıt"'l par-
Ord ~uı· 113 ('adır göndcrfldi.. 220 felhkctzcde "fı r ' Ak '1rAV "1f'I 1 ~~ra ve R~ l n~ ..... A 

ltl, \:,-~' 13 (Hususi) - Zelzele facıac;ı- l'urddaş g1;IJi. Bwıleclıııı bir kısmı şe- .,. \' 1 ,, .., 12 'l narra 1·E'c;im hayvanı tebcrrü 
~~tUn Vilayette ebep olduğu insan birde bk!ın edildi. Digcrk-ri mürettep Al-· ı. -~ir. 
tııı~.~ lınkkında yeni rakknnılar alın- mahallerine gönderıldilcr. Sivastan ha- /\' '" v P. 7'"' :ıı· ' •kel 180 çuval 
·~~~--Bina tahribatına gelince. ıner- rekelleri bildirilen 121 yarahdnn bir ' t ı,,..,, .. ;: ·1 -. l-·· 1 ··ı-rn1,~fur. 

~ıl..'.. ""1zalarda ve köyl rde 3416 ev kısmı Kay eriye ınlirctteµtir., Daha 34 n1<ora n (TTıısu•\\ - Sirkc-cidel.-• 
..:~ 6732 ev sakatlanilll!-jlLr. Bun- (eliı.kctzedcıı ;_r1 yolda oldukları haber r' t t.. .., rl " nınv-::ıı ,·qtPn i 1 ·"ı 111et ct-

'hlıİt~a 286 dükk5.n, 5 depo. 807 8e- alınınıştır "",..ı.t,. ol f 1 "
1
• 1 '

1
""

1"'r Yl"'at 'te tutu-
l•n, tı' 430 ahır 1128 samanlık, altı mek- Gün ü•hane. ı:ı (Hususi) - Biri şid- I·" r• 1 rp ""ldrdlJl"'i l rd:r, 
ll:ıa ~cami yıkılmıştu- HaY'·an zayiatı aetlıce diıcr ikisi hafif ü~ yer sarsıntısı F '' t7N1~1 're "''ba ve ia ;c ı'l ıbate 
1\ ua.,tır. ,,Jmuşlur. llasurat y0ktuı.. l" 

1 r1 ı .... · t ... ,..,..ı" t•d;lınistir. 
0ı;:1''lta. 13 (Hustt>i) - Kı<ın ~ddeli Adana, 13 (Hususi) -· Erzincan fela-ı Anh ro 1"l (l{usu<I\ - Bıı s ıoh '""t 
lflltıt~~ n bağlı bulunduğu vilayetten kctzedel~rinin altıncı ".c. yedinci kafile- 1._10 '"'.' f..d~ ta buruda ikı hafif zclı.cle 
~Yardım göremiyen Koyunluhi- '1ni te kıl edc.ıı kırk !>ışı buraya gelmı~ h«Mdılm·stır. 

Numan 
fVıenenıencioğlu -·-~ftailea ~-~~~ 
il.; gor $ .. u. .. 

• ~ 1 (Ö.R) Parıstcn dunusün
~l"leı Ya ugramı~ bulunan Türkiye 
~ '" 'Vekllleti umumi k5tibı B. N u
d,,., n m ncioğlu dtin •abah saraya 
ll:r:~ Bot: ' usi defteri ımza 'amıştır. 

ns o"leden sonra B. Numan 
,,.•lt;ı 1tncio 1 unu ko bu 1 etmiş ve baş-
• Urk, · K~ 1 vanof ta nko;am üzeri 

">ı ry., •efarethanesınde B. Numan 
'!sı.:encı hına iac'ei z..yarette bulım
l~riliz 

it t 
1 

eke; · ' H. Menemencıoğ
ilfot~ !;:e hır zıyafct vert:!O.:;lir. Bu zı
ı, ı,,, 1 ur!t ve Fransız sefırleri de ha-

•nınu lamır. -·r-\nkarada 
~lleıt ·van ~··reşleri 

• a onse 1 
HA~TAltAFI 1 1, "Cİ SAHIP~IF. 

icinde kendi merale etlerini alakadar eden meselelere de eheır.n · yetle 
temes evliveceklerdir. Avruoanın bu<ctinkü silahlı ihtilafında Bs.lknn
lan bu İi ti!lifm d smd bıra ca1< tedbirleri gürü ecekleri ibi Avrup'.l 
su'l-una yeni yar ımlarda bclunmak ç!\relerini de müzakere edecek
lerdir. 

Bud 'le•te 13 (Ö.R) - Naz•rlar mecl"si Romanya - Maceristı:.n 
mi;":ısr • leri.,i cnü,.,ü~c.l ci hafı, larclı. B ı .. red tonlanacak olan 
B• !<an Antantı Daiıni I' onseyi mümıse etile Mac ristanın vaziyetini 
v.ö7rf,,.., v.ec;nni~tir. 

Macar hükümetin!n B !an Antantı Kon3eyine bir mü~id gön
d·~eae karar verdi!ii tekzirı ed:lmistir. 

An karada Amer'kada 

i ... 
Vruinr,·on, 13 (Ö.R) - Amcı 1rnnın 

Virjınya kömür madenlerinde bir infi
lak rPtice~iııde Q2 ki<i ölmii~ür .. Ölen· 
le.r t 1 11an maden ku} usu ;rinde kal· 
r.oışlar 1ır 

ıte:aitsasa teşeltltür etti 
Ankara 13 (Hususi). - Yunan başve

k:li B. !lfotaksas Anadoluda vukubulan 
zelzele felaketinin kendi fcliiketlerl gi
bi telakki etliğlnc dair Yunan milletine 
olan mesajı dolayısiyle hariciye vekili
ıniz te•ckkUr telgrafı çektiler 

Finlanidyanın 
yardımı 

Ankara 13 (Hususi) Finlandiya 
htikUmetin:n zelzele felaketzedelerine 
vaki olan yardım te ebbüsü şiikranla 
:{nrsılanmıştır. 

Felıikct mmtakasına 
giden ~oktorlnrımız 
Ankara 13 (HU.>usi) - Istanbul Ha-

seki nümunc hastanesinden ıki dokto.
ilc iki hasl> bakıcı keı.a çoouk hastane
sinden de iki doktor ile iki hasta bakıcı 
Zf'lzele mınta.ka5ına ITTdecektir • 

Ankara 13 (Hususi) - Pazartesi r.ii
ııü doktor, hasta bakıcı ve hademelPr
den mürekkep üç heye f•tn!lbuldan Si
vasa hareket edecektir 

Aman p anı 
- llAŞTARAFI 1 i, 'Cİ SAHİFEDE -

Slovak lıükümet; 15 111.uta kadar yol
ları r.::nis mik; !a ~..ıkliyata taha~Ul 
edecek bir hole gct nesi içbı Alman 
askeri mıı!::a.nlarından enıir almıı;;tır 
Dağ yollarını temizlemek için şimdiden 
kar "1.akincleri gönderilııı4tir. Köprüle
rin asC"'ari on t ı eAırlı~ında malzeme
n n gcçm0 •ine ın.itehammil bir hale ge
frilmC'si i.cin tniihendislcr tayin edi1-
m•ştir. 

Küçük karpatlarla Macar hududun
da Denl'C civarındaki mıntakada tah•i
dat yapılma1<tadır. Simdiye kad1r hurn
ı l takribPn bir fırka ask r onder'lmiş-

t '· 
Bern 13 (Ö.R) - lsvıcre hudutların· 

da dahi avnı mahiyette buyük hazırlık
lar yunıldıgı bildiriliyor Gestaponun 
bir cok aianları t h ~lt m .. rkez• 0 rind 
faaliyettedirler. Maııno hattını İsviçre 
cihe1"nc' n ihata için Almanların Isviçre 
üzcırLn~eıı taarruza gececekleri zanne
c: 1nıt'kte ı-r_ r ,,.~ taraftan Sovyetlrorin 
Kara<Jenlz::le Rornunyaya karsı bir taar
ruz • azı ··I dı ~.,...,."! n l):ıhst"dilivor 

p,,.., 13 (Ö.R) - Almanlar garpte 
ı :t:ıraflı:ı.rn ka_ ... ı V(>ni bir siya..-;i ve as
keri v•lıJ,r" ho;..,kefne bo lamısbr
<l•r. Pelo"ka w P''111 ndo hudlltlarnıda 
t 0 hsid•t kuvve•lidir Belcik1, Ey!Jlclen 
1 eri tahkimatını i'<ın 1 etm· tir. Ur ~7a U (Hususi) - İzmir Ankara 

ııı ~er; bu ilkşaın 20.30 da Halke
l;ı.,~ı:aı,f laket.zede'er menfaatine karsı
~ a.tdı.r İki taraf gUreşçilerın a!a
'!:k10,,_ netıceler merak ve alaka ile 
tı-·~,.Qktet r 

1 bal 

Aııkara, 13 (Husu>İ) Şıddctlı so
uldar A nk..,.ada kıs spc.rlan buyı:ık 

f:tz \•ermiştır. 1q ınayıs st dında l\1ara
t...tn kulcsı ara~ında 1 ır <.; k erke i: ''e ka .. 
thnlar buz üzerinde !"I• tın J yoıoıycrlar. 
Sert v~ g· iz 1 ha\·ndan ı tıfadc cdorek 
1'nvnk sporu yapın ık içiıı cima d ğına 
'e Dikmen sırtlar•nu giclt.-nler roktur .. 
Yarın da kayakçılar Dikmene gid cek-
le dtr. -·- - -

ültür Park Sinenıası sayın ııildavimlerine 

"•n tize . alar serbctt v Greko Ru-
'"ıı ~ rınf'e olac-aktır. Pazar gUnU ak
llı ~" H2 1k~vındP ve a\'ni saatte 

r 11aoılac· 
-Jıf.-

,,, T .B~iCi : 
12 Jo,;ınunusanı • • 
Kcşd ru~wl· 
avc' :ülı ir 

lspanvada 
ozul~ar 

M drid 13 (A.A) - Kar 
dolu ile biri ktc bir o 

' mı • 
Hh 

fırtıraları 
dal~·sı 

H,.,v 1 :ı...,n 

" 1 ., rl~ 
r hu 1 .,, t 

,,. ..... 
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MİKİ 
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Petrol ve benzin 
Fiatler birden lstanbulda yükseldi 

İstanbul 13 (Hususi) - Bu sabahtan itibaren Benzin ve Petrol 
Fiyatları yeniden yükselmiştir. P<"trolun kilosu ol'lıeş kuruş 90 san
time, B,nzinin S litrelik şişesi 76 kurustan 83 kuru<a çıkmıştır. 

Kumpanyalar Ankaradan emir aldıklarını ileri oürerek ticaret oda
sına mallımat vermeden bu yeni fiyatları tatbike başlamışlardır. 

ocuk Esırgeme ('urumu 
Ankara Merkezinin yardımları 

Anl·ara 13 ( Ö R) - Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinin 
Ankara çocuk sarayındakı polikınl. lerinc:le 939 yılına müracaat eden 
7996 çocuk reuayc::ıe ve tedavi ec!.lmi 5464 çocufun da dişleri ba
kılmıştır. Bundan başka kurumun süt c!.:ırnl.ı .ndan 6635 kilo sı..t ço
cuğuna çocuk sütü 167 çocuga da 1621 lira 56 kuru nakdi yardım 
y pılmış t!ı7 çocu;-,a efois , aye\kabı çaMaşır, k'\Sket verilmı ve ku
rumun çocuk bahçesindeki yüzme l:~vw:unda yazın öğretmenin eli 
alında 10555 yüzme öğr nMiş ve 287 çocuğa kit:ıp ve mektep leva· 
zımı temi" edılmekle b raber ayrıca ilk okul kitap ve levazımı tedrisi 
olarak Ayaş, Pazar, Çubuk, Polatlı. Bala, N~llıhan, Beyhan köy okul
larına verilmek üzere çocukların okumaları te'1'lin edilmiş l l. çok ço· 
cuklu a,!eye erzak ve yakacak verilmiştir. Kurumun sıcak banyosun
da 27870 çocuk ve annf.'•i banyo almışlardır. Bu suretle kurum 939 
yılında yalnız Ankarada muhtelif yardım yaptığı çocuk sayısı 83240 a 

baliğ olmuştur. Bundan Keçiören ana kucağındaki }'avrnlazla Kre~te 
bakılmakta olan çocuklar hariç bulunmaktadır. 

Balkanlarda kar tren
leri yoldan alakoyuyor 

Belgrad 13 (Ö.R) - Termometre, Cenup Rusyasından gelen 
soğuk dalgası yüzünden mütemadiyen alçalmaktadır. Bütün Yugos
lavyada kar fırtınaları hüküm sürmektedir. Bu yüzden münakalat 
felce uğramış, Paris - Atina treni Kapotissada 8 saat karlar arasında 
mahsur kalmıştır. 

Cenupta bazı trenler kar yüzünden yoldan çıkmışlardır. Jandarma 
ve askeri kıtalar yolculara yardım için çahşmaktadırlar. ölenlerin sa· 
yısı henüz belli değildir. Atinadan gelen haberlere göre Yunanistanda 
da şiddetli bir kış hüküm sürmektedir. Atina - Berlin ekspresi bu yüz
den hareket edememiştir. Denizde ise fırtına devam ediyor. Bir çolı: 
vapurlar hareket edememislerdir 

Danimarkaya düşen 
on balar hadisesi 

Kopenhag 13 (A.A) - Danimarka hariciye nezareti bildiriyor: 
Mechul tayyareler tarafından 9 ikinci kanun gecesi Danimarkanın 

Romoc adası üzerine atılan üç bombanın lngilterede imal edilmiş ol
duğu yapılan tahkikattan anla~ılmıştır. Bunun üzerine hadise lngiltere 
hükümeti nezdinde protesto edilmiş ve bu hükümet 1 O ikinci kanunda 
verdiği cevapta bombaların lngiliz mamlılatından olduğu isbat edildi
ği takdirde tazminat vermeği kabul ett;;-,ini bildirmistir. 

ispanyadan Finlandiyaya gön..ıer·-
lecek olan taPk ve silahlar 

Paris 13 (ö.R) - Bir rransız gazetesi ispanyada kızıllara karşı 
mücadele eden Almanları komünizmin kahraman galipleri olarak 
karşılayan ve taltif eden Hitleri şimdi Bolşevik taarruzuna ugrıyarı 
Finlandiyaya ltalyadan yapılan yardımları bile alıkoyması, kendı ide
olojisine ihanetin yeni bir delili olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete Hitlerin Münihte Fransa ve lngiltereyi Rayşta't nutuk
larında kendi milletini aldattığı gibi ltalyanları ve yann Rusları da al
datacağını ilave ediyor 

Isveç Amerikadar .. 
borç para alıyor 

Londra 13 (ö.R) - Deyli f elgraf gazetesinin Stokholm muhabiri 
lsveçın Amerikan piyasasından büyük bir istikraz yapmaga karat 
verdiğini teyid ediyor. 

lsveç hükümet mahfilfori, Amerika mali müesseselerinin bu ıt•ik
raz teşebbüsünü iyi kar~ılay·acaklarını ümid etmektedirler 

,. ır ına -ve Ka 
-BAŞTARAFlt iNCi SAHİFEDE 

Ortada dünyanın yıkılması gibi bir musibet olacağını gösteren al8.rnet 
mevcut değildir. 

Ankara 13 (Hususi) - Soi:uk çok ıiddetlidir. Derece sıfınn altın
da 20 ye düpnü•tiir. Dağlarda aç laılan kurdlar telsiz mahallesine 
ind"1

• eri görü' üştür. 
Sam: un 13 ( Hu~usi) - Karadenizde fırtına 11i etle devAm ediyor. 

Lima:-a eiln!'lö · bek enen va urlar gelrnem~tir. Yalnız (lzmir) vapu
ru ge' i ~e d f rtınanın 8idc.l tiı den e.ç• a demi: emiş, ne yolcu al
nl§ ne d., yo1cu çkerm•ıt r. Oç gündenberi Sam•unda ke.r yağmak
tadır. 

Onye 13 (Hususi) Buraya i tica eden vapurl.annpostayı ve yol-
cularını ı:ı!;a.muıı temin edilıni·t:r. 

Samsun 13 (Hususi) - Dün onu yedi geçe Samsunda 5 saniye 
süren zelzele o 1 u. Mesudiy de sık sık ze'::eıe olmcldad•r. Hasar yok
tur. Bütü • viliyet dahilinde kar yağmaktadır. Telgraf muhaberab 
normaldir. Klll'll postalannın da fırtınaya rağmen normalleşeceği ümit 
ediliyor. 

Ankara 13 (Hususi) - Denizlide dün sabah saat aelcizden yirmiye 
kadar kar devam etmİ§tir. Karın kalınlığı bet santimi geçmif tir • 



739 senede Erzincanda 
on altı zelzele olmuştur 
Bu müthiş yer 

bine yakın 
sarsıntıia rında yüz . 
ınsan ölmüstii .... .. 

Anknra Halkevinde, kıymetli ilim yerde husule gelen tahribat ve tehavvü
ndaınlarıını:ı:dan Jeolog Şevket /\hmet 1 liitı görmekle kabildir. 
Bı .. nd t:ıı afından zelzeleler ve Dıkili zel Bununla beraber Erzincan şehri ya
zclesi ndlı bir konferans verilmiştir. Kon- hancı fılimlerin yazılarınn göre 1 045 ta
feran ı. mevluunun bilhassa aktüel ol- rihinden 1 784 tarihine kadar 16 zelze· 
ma•ıı itibarile. ccç.kin bir dinlevici kala- le görmüştür. Bunları birer birer sayarak 
balı·ı tnkip ctmiııtir. kıymetli vakitlerinizi isgal etmek istemi-

Konfernnscı. zelzelelerin teşekkülleri- yorum. Fakat bazı zelzeleler olmuştur 
ni. st"bt"plerini, husule gelen dalgalarını ki. maalesef çok mühim insan zayiatına 
se\ ir tarzlarını ve zelzele nevilerini etraf- sebebiyet vermişti~. Bunlarda şunlardır: 
lı;a izah <'ttikten V" tarihi devirlerde 1 168 senesindeki bir zelzele ile 12 
Nemrut dağının 1441 deki indifaı ile bin. 1268 senesindeki bir zelzele ile 15 
meml,.ketimi:ı:de de volkanik zelzelele- bin. 1287 senesindeki bir zelzele ile bin
rin vuku bulduğuna ve Çankırı civarında !erce kişi, 145 7 senesindeki bir zelzele 
çııkidenberi sık sık duyulan ve mevzii ile 32 bin, 1482 sene!'lindeki bir zelzele 
bir tesir "ahasına malik olan zelzelelerin ile 3 bin, 1584 senesindeki bir ı:clzele 
bum ının yap ısına i~tirak eden jips for- ile 15 bin, 1 784 ~enesindeki bir zel:tele 
mn11vonunun yeraltı kısımlarında vuku ile 5 bin. 
bulan cnki.intülerin mahsuli.i bulunduk- Fakat bunlarclan müteessir olmamak 
larınİ anlatmış, ve mevzuu Dikili zelze- gerektir. Asıl teessüre şayan nokta, bin-
1,.,.ire gf'cirterek, bunun da oldukça ya- !erce vurddaşlarımızın bizden ayrılması
kın bir mazide teşekkül etmis bir çökün- dır. Maddi bakımdan vuku bulan zarar· 
tü hend,.i!inde husule gelen derinliklerin !arın. cümhuriyet hükümetimizin ve 
hareket haline inkılabından mütevellit onunla birlikte tek bir kalp gibi çarpan 
tf'ktonik zı-lzdelerden olduğunu söyle- büyük Türk milletinin, himmeti ile en 
mi tir. K ,.,nferanscı, demistir ki: kısa bir zamanda telafi edileceğine ve 

- B•ıralan Neojen devrinde deniz harap olan yerlerde mamureler doğaca· 
seviv,.si,.de olan göller veya İç denizlN ğına şüphe yoktur. 
t!lrafındnn kaplanmıştı. Yunnnistandnn Şurasını da unutmamak lazımdır ki, 
Jlıtı An?dolu sahillerine kadar uzan- zelzeleler esasen dünyanın en güzel yer
makta oll'n bir kara parçası bu iki yarım )erinde olmaktadırlar. Bunlar tektonik 
adavı bi•birine bağlıyordu. Plivosenin harı!ketlerin devamıdır. Bu hareketler 
vonlarıııda vukubu1an tektonik hareket· olmasaydı, diinyanın bu güzel yerleri, 
ler netice~inde bu kıta çöktü vr eski f.,..e heybeli şekilleri. ve değişik iklimleri 
kıtnqının yerinde bir çok adaları ihtiva meydana gelmezdı.ll> 
t-lm,.kte hulunan bu~ünkü Ege denizi~ 
lc!lekkül etti. Ege bölgesind,.ki göller vu
ku hubn yükselmeler neticesinde orta
dan kf'lktı. Bunların içinde teşekkül Pt
mekı .. bulunan Neojen tabl'kaları ve nlt
lawırhl-i daha eski teşekküller ynvn ya
va!I vükselerek bugünkü ,.evivelerini al
dı. Bıınlıırın arasındaki hazı kütleler ge
ni "'eritlrr halinde veya bevzi sekillerde 
bu kütlelrrden nvrılarak cöktü "eya bu 
yıikselmelerde cok geri kalarak bugünkü 
('Öküntü hendeklerini ve r.öküntü kalan
larını mevdana getirdi. Bunların içi ci
\'Ordnki da~lardnn gelmekte olan nehir· 
)eri ı getirdiği alüvyonlarla dolu. Cökün
tü hendeklerinin ic ve kenarlarındaki 
foyıardnn kaynar sular çıktı. Bu uretl.
Ege bölgesinin bugünkü ivicoçlı ve sarsık 
modeli teşekkül etti. Fakat hu h·,diseler 
oldukça yakın bir tarikte, vani Pliyose
nin !!Onlarında, vukun geldikleri icin bu
raları henüz kat'i ve nihai istikrarını ala· 
madı. l lnu:ı zelzeleler bu genç arazinin 
henüz tnmamen yerle mediğine ve mez
klır hareketlerin hal:ı sükunete ermedif!' • 
ne bir ald.mettir. Bu .. ebepten buralarda 
zamnn zaman zelzelelerle karşıln~mak 
tehlike"'i vardır. Bunun da jeolojik ba
kımdnn tabii r.örmı-k VP onl' r>Örr tPdbir 

i i~ 

PARİS FAKÜLTESİNDEN 
OİPLOMAU 

DİŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Ke mal Çetindağ 
Hnstalarını her ı;in sabah saat 9 
dnn ha Jıynrak Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 numaralı nıuayene-
hnnt>Jerinclc kabul ederler. ~ 

TELEFO~ : 3921 1 
~ 

DOKTOR 

Celal Yarkm 
İZ IR fEMLEKE7' 

HASrANESİ DAHİLİYE 
MVTAHASSISI 

nlmnk lazımdır. l\luayenehnne: İkinci Beyler sokak 
Bunu müteakıp B. Şevket Ahmet zel- No. 2a TEI .EFON: 3956 

zelelerin tahribat ve tesiratınn geçmiş 
ve ~österdiği resimlerle ı;ağlam arazi Üze- tZl\ftR S1C1Lt TİCARET l'vlEMUR-
rindeki binaların sarsıntılara şaşılacak L.UôUNDAN: 
bir nisbette mukavemet ettiklerini ve Ali Rem7J Ozman ticaret unvanile 
nyni surntle çürük arazide köşeli taşlar· Izmirde mimar kcmalettin caddesinde 
<lan yapılm ış, harçla örülmüş ve demirli 17 numaralı mağazada ithalat, ihracat 
betondan kuşaklarla takviye edilmiş hi- ve Avrupa komisyonculuğu ile iştigal 
naların mezkur sarsıntılardan müteessir eden Ali Ozmanın işbu ticaret unvanı 
olmadıklarını gösterdiği resimlerle teba- ticaret kanunu hükümlerine göre sici
rüz ettinniştir. B. Şevket Ahmet sözü Jin 2627 numarasına kayt ve tescil edil
:zelzelelerin coğrafik yayılısına intikal et· diği ılfm olunur. 149 (79) 
tirerc•k projeksiyonla memleketimizin 
d ünya seismik mıntakalarından b irisine 
dahil olduğunu göstermiş ve Erzincan 
zelzelesi ne geçerek şunları söylemiştir: 

c- Er:.ıincan zelzelesinin tektonik 
:zelzelelerden olması muhtemeldir. Ma· 
ru:ı:atımdan anlaşılacağı üzere bir yerde 
vukubulnn zelzele hakkında etra flıca 

' • "l"rebilmek ancak ;,:elzele olan 

ZAYİ 
927 s••nesi orta köy inönü şehir yatı 

okulundan aldığım şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

329 doğumlu M ehmet Şefik oğlu Hay-
..... ~• : .. Korman. 148 (78) 

Ucretliler 
için yeni bir karar 

Maliye vekUleti, ücretli memurların 
terfi ~ekilleri hakkındaki esasları tcsbit 
e:tmiştir. Bu e:-:.aslar, yeni barem kanu
nunun muvakkat ikinci maddesi muci
bince derece intibakı yapılan ücretli 
memurları alakadar etmektedir. 

Yeni alınan karara göre, memurun al~ 
makta olduğu ücretle, tesbit edilecek 
ücret arasındaki fark 2:i ayda tesbit 
• dilen derece ücr<'tine indirilmekle bc
rnber, bu derecenin tesbitmden nı lan 
ene ve kiisurat ile farkın ızalesi için 

<>eçecek müddette memurun daha yu
karı dereceye terfı edebilmesi için muk
tezi i.iç veya dort senelik miiddctin he-
ahı de dikkate alınacaktır. 
İntibaktan artan müddet. tcsbıt olu

nan ücretin intibak tarihine kadar filen 
alındığı müddetten fazla olduğu tak. 
dirde, bu ücretin filen alındığı tarihin 
ırınfcvk dereceye terfide başlangıç itti
lıazı icap edecektir. İntibaktan arlan 
müddet tesbit olunan ücretin intibak 
larihine kadar filen alınd ığı müddetten 
ııoksan olduğu takdirde, intibak hiikiim
ierıne göre teslıit olıınan ücrete hak 
kazanıldığı tarih daha yüksek dereceye 
terfide esas olacaktır. 

Tesbit edilecek ücretin almakta oldu
ğu ücretten fazla olması halinde, me
mur, almakta olduğu ücreti muhafaza 
edecek ve bu ücretle yukarıdaki hü
kümlerden birine tetabuk ediyorsa o 
dereceye, etmiyorsa buna en yakın de
l't.'Ceye, barem kanununun neşri tarihin
oc almakta olduğu ücrete dahil olmuş 
sayılacaktır. 

Bu vaziyete göre ıncınurların üst de
ı eceye terfilerinde mebde ittümzı la
zım gelen tarih, kanunun neşir tarihin
de nlmaktn bulundukları ücretleri filen 
<;)maya başladıkları tarih olacak ve bu 
i.icretin kanunda yazılı derecelere uy
maması halinde memura bir üst deı·ece
nin ücretini verebilmek iizcre salfıhi
:ı,-etli mnkamlarca terfii yapılncnktır. 

--*--
ATÇ NA .YESİNDE 
Fe laketzedielere 
yaND i1 2as ·ye i ... 
Nnz.illi, 13 (Hususi) - Kazaıuıza bağ

lı Atça nahiyesinde, memleketimizin 
muhtelif ~erlerinde zelzeleden enkaz al
tınd ı e7.ilerck öh•n \ e harabdcr nrasın
da çırıl cıplak, aç, sefil olarnk bizlere 
\'eaia olarak kalan binlerce vatandaşı
mıza yardım faaliyeti memnun edecek 
bir şekilde devam etmektedir. 

Milli komite heyeti nahiye müdürü
nün riyaseti altında tebcniiatı kabul et
mektedir. Nakit ve nyniyat :;ekiz yüz li
rayı geçmistir. Y .ırdım büyiik bir hızla 
devam etmektcdiı 

.. u Si 
Kemalpaşa, 13 (Hu..<"Usi) - Kazamız

<lıı mezruata büyük zararlar veren do
muzların imhası hakkındaki mücadele
ye büyük hız verilmektedir. 

Kayımılram bay Muhittin bizzat bu 
işlerle alakadardır. Bir kaç gün zarfın
da 120 domuz öldürülmüştür .. Vücuda 
• etirilen teşkilat sayesinde az zamanda 
bi.iyük muvaffakıyetler temin edeceği 
kanaatini vt>rmektedir. -·-KÖŞK NAHİYESİNDE 

KÖY İŞLERİ 
TEFTİŞ EDiLİYOR 
Köşk, 13 (llusu~i) - Aydın mahalli 

idareler birinci mıntaka miifettişi bay 
Refet Şahin, Kö~k nahiyesi merkez. h e
sap işlerini teftiş etmektedir. 

Köy kanununun mühim mevaddı et
rafında köy muhtarları ile köy heyetle
rini tenvir ve irşadatta bulunmakta ve 
bu cin muhitte iyi 1e-.irll"r bırakmakta
d ,. 

" 
il açı NDiLLERi 

Nc:ı..cnın ~ırcıyctine mani ohıı - Sizi mcndıl yıkama derdinden kurtanr - kullandıktan soru·a atarsınız 
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Bütün T ttBKiYEDE TABİİ yalnız 

Şifa Eczanesi 
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14 :!liUN KANUN PAZAR 1 

iZMtR S1C1Lt TtCARET 'MEMUR
LUOUNDAN: 

Jzmir<le halimaga çarşısında 50 nu
maralı mağazada çuval ve kanaviçe ti
cal'<.'tile uğraşan (Abdullah Ömer Mi
dillili ve ortakları) şirketinin feshine 
miıtedair mukavelename ticaret kanu
mı hiikümlerine göre sicilin 2629 numa
rasına kayt ve tescil ed:Jdipi ilan olu
nur. 

Izmir sicili ticaret memurluğu rc>smi 
miihrü VC' F. Tı>nik im?.ası. 

1: Mukave lenam e 
BugJn bin dokuz yüz kırk senesi kfı

nunu sani ayının on birinci perşembe 
günü saat on yedi. 11-1-940 Tzmirde bi
rinci bC'lediye caddeS:nde 72-1 numara-
1ı huc:usi dairede vazife gören Izmir 
ikint'i noteri bC'n Zeki Ehiloğ)u, bu d:ıi
rede isimin başında iken hüviyet ve ad
rec:ini tesbit etti~im iş sahibi dair<>me 
r.derek anlatacağı gibi bir muknvelena
menin tarafımdan resen yazılmasını is
tedi. Kendilerinin kanuni ehliyeti hai?. 
olduklarını gördüm. 

Sahitler: Izmirde Inönü caddesinde 
419 numarnda mukim Avram oğlu Ra
fa,.! Le\·i ve Izmirde Pazary<'ri mahal
J<>c;İ birinci Taslı ce«me sokağı 6G numa
ra~!\ Mustafa oğlu Abdullah Canyurtlu. 
Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 

iş sahiplerini tanıdıklarını ve sahadetc 
mani halleri bulunnıanığını söyll'yen ve 
kanuni evsafı haiz oldukları gfu:ü'len 
sah;tlerin tnriflerile ~ahııs ve hüviyetini 
te bit ettiğim: 

l sahipleri: Izmirde birinci belediye 
caddesinde 18 numaralı müessesede ti-
caretle iştigal eden (Hüseyin izzet Ak
osman ve Mehmet Fevzi Seyrek) un
vanlı kollektif şİl'keti namımı, dairemiz 
936 senesi b:rinci vesaik dosyasının 144 
numara ile saklı sirkiilere miisteniden 
tek başına ifayı muamele ve imzaya 
mezun şerik Mehmet Fevzi Seyrek şir
keti mezkureye izafeten Izmirdc> birine 
belediye caddesinde 23 numarada tica
l'C'tle i'itigal eden Mehmet Nebioğlu nc:a
leten, Izmirdc birinci bC'lediy<:> cadd<:>
sinde 25 numarada ticaretle iştigal ed n 
Abclu1!ah Ömer Midillili asaleten, Iz
mirde Halim ağa çarsısında 50 numa
ıada ticaretle istiJYa 1 eden Sinto SrıWel 
asaleten ... 

Izmirdc Halim ağa çar,.ısındn 50 mı
marada muvakkaten mııkim olup ls
tanbuld asına altında 52 numaralı ma
iiazada ticaretle iştig<tl eden Sa1amon 
Mayis asaleten mf'vad V<' .şt>rniti iıtiye 
daircc:ind<' mutabık kııldıklrırını beyan 
etmic;fordir. 

lZMtR sıctLt TlCARET MEMUR
L UôUNDAN: 

Izmir<lc Halim ağa çarşısında 50 nu
maralı mağazada çuval. kanaviçe, dahi
li ve harici her türlü ticaret işleriJe iş
tigal eden (Abdullah Ömer Midillili ve 
ortakları Tiirk limited sirkeli) nin feshi 
ne müted:ıir beyannamesi ticaret kanu
nu hükiiınlC'rine göre sicilin 2628 numa
rac:ına kı:>yt ve tescil edıldiği ilan olu
nur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu re<:mi 
ıııiih-;i , . .,. 'r.' 'l',..n'k imzası. 

1 : Bevannanıe 
BEYANNAl\.IE: 
Hissedarlarından bulunduğwmız mer

kezi l7mir<l" Halim a<•a carsısındn 50 
nuını:>ralı mağauıda olan AbduUnh Ömer 
Midillili ve ortaklan Türk limited sir
!::etini riz:ımızla fesh ve hükümd<>n ic;
kat eylt•diğimizi bevan ed,,riz. 

11 Ilkkanun 1940 
Hüsevin 17.zet Akosman ve M<'hmet 

Fevzi Sevrek. 
Umumi No. 6228 Hususi No. G-174 
J<;bu 11-J-940 tarihli beyannnml' altın

daki im:rafarın 1at V<' hiivivetleri clair<'
<'C maruf vr dairC'nıiz 936 senesi birinci 
vec:.,ik doc:yasında 14ıt numara ilt> saklı 
c:irküler!' ;nüst"nidcn (lfü<;pyin lzzet 
Akoı;;man ve M0hınet Feni Sevrek) 
<irketi namına tek ba<:ınn ifayı muamPfo 
"e imzava mezun ı;erik olduC:u anlaşılnn 
Mrhmet Fev7İ Sevr"!--1" Izınir<.1•• biı·inci 
l-ıelndive c<.ıddec:ind<> 21 numarada ticn
•·etle iştimıl eden Mehmet NebioClu ve 
~vnı c:adılf'flP 25 numarada ti,.arPtle iı;ti
•"\1 Pden P. bdullah Ömer MicH\lili ve Iz
nirde Halim alın caro;ısında 50 nunrnrR-
1a ticarC"tl(' i~ip-al edf>n s:nto Snltil•l V(' 

Salamon Mayisin olup yanımda binat 
vnzettiklerini tasdik ederim. Bin doku7. 
vü7. kırk senec;i kanunu sn11i avının on 
llirinci perscmbe günü 

11-1-940 
Ivnir ikinci notf'ri resmi mührii ve 

":"ki Ehilortlu imzıısı. 
155 (82) 

DOKT OPERATÖR 

Sami Kulakcı .. 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

N No. 42. Telefon: 23:0 
Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

1ZMtR SfC!Lt TiCARET M 
LUGU:i\'DAN: 

I zmir<le mimar Kemalettin c.ıdd 
de 17 numaralı mağazada iclhalfıt, 
cat ve komisyonculuk ile iştigal 
(A.R. Ozınan ve H. Güvan) şirlt~ 
feshine mütedair beyanname tıc 
kanunu hükümlerine göre sicilin 
numarasınn kayt ve tC'scil edildiği 
olunur. 

Izmir sicili ticaret memurluğu rf' 
mührii ve F. Tenik im7.ası 

1 : Bevannam,. 
Merkezi lzınirde mimar Kemale 

cnddt>sinde 17 numaralı mağawd::ı 
mak i.izerc teşkil ve lzmir ticaret sicU 
ce de 2156 numara ile tescil ve ilan 
)erek kanunen muayyen olan şekilde 
aliyete başlamış olan (A.R.Ozman ve 
Güvan unvanlı kollektif sirketimiı 11t 
mızda vukubulan mutabakat vcchilc 
riza fesh ve hükümden iskat ed~.relc b 
birimiz hak ve hisselerini tamamen 
ve istifa eylediği cihetle ticaret kal' 
nunun 150 inci maddesi mucibince k 
fiyetin tescil ve ilan edilmek üzere ııc 
ğıdaki imzalarımızın tasdikini dileriz 

12 Ilkkcinun 1940 
Umumi No. 6244 Hususi No. 6-1 

işbu 12-1-940 tarihli beyanname altı 
claki imzaların zat ve hüviyetleri dııı.ı< 
ce maruf Izmirde mimar Keınaletl 
caddesi 17 No. da mukimler Ali Re~ 
Ozman ile Hikmet Giivanın olup İÇ 
dekilcri aynen ve tamamen kabul ' 
ikrardan sonra bizzat dairemde vnıc 
tiklerini tasdik ederim. Bin dokuz ~ 
kırk senesi kanunu ~ani ayının on il< 
ci cuma günü. 12-1 -940 

Izmir ikinci noteri resmi miihrii ' 
Zeki Ehiloğlu imzan 

150 (81) 

llış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet :Mer
kez Bankası arka'iında) 88 numara· 
da hususi muayenehanesinde hasta· 
larını her gün ı.aat ondan 12 y<:>, ÜÇ" 
t~n nltıya kadar kabul cdt'r. 

TELEFON : 3287 

K. PAŞA SULH HUKUK HAI<f' 
Maddr 1 - Merkezi Izmirde Halim 

ağa çarşısındn 50 numaralı maP,azacla 
olnn ve tec:"U ve Wın edilmiş bulıınan 
(Abdu1lah Öıner Midillili ve ortakları) 
unvımlı kollektif şirketini :n Kanunu
evvel 93!l tarihinden muteber o1mak 
üz,..re feıtlı ve hükmünden iskat ettik
lerini akitler bevan edrrlrr. 

SOBA 
l!I L101NDEN: 26-64 

Ören kiiyündcn Muc;tafa oglu Ah 1 
rafından aynı köyden tavaslı Mustaf 
kızı Elif aleyhine ikam<' cyledigi P 
bap hanenin taksimi davası iizrrinc sll~ 
hukuk mahkemesinden sadır olan !J3 
26 esas G4 karar numaralı V<' 7-7-939 t 
rihli hükümde taraflar arasında kabıl · 
yeti taksimiyesi olmadıC<ından satı 
karnr verilen 17 numnralı 13-6-935 t~· 
rih1i tnpunun koy içi mı>vkiinne c:ae 

11."adde 2 - Mefsuh kollektif sirk<'ti
nin Izmir merkezine ait ve 1939 senPc:i 
r!ayesindc> yapılan bilanço muci1'int'e ta
hakkuk eden matllıbat, duyunat. ve 
mevcudatı 10-1-940 tarihinde teşekkii1 
etmiş ol"n (Mehmet Nebioğlu ve serik
]eri) kollelctif sirkeHne devir ve tem
lik edilmiş ve şirketi mezkureyi temsile 
mezun(Hüseyin izzet Akosman ve Meh
met Fevzi Seyrek) şirketi mümessili 
Mehmet Fevzi Seyrekle diğer şeriklcr 
Mehmet Nebioğ1u ve Sinto S altiel 1n
rnflarınnım de\'~ VI' ff"T'ılikt 'fttkl 'kabul 
C'di l mistı .. 

Madde :3 - Islanbulda • 1s11rn nitında 
52 numarada faaliyette bulunan ve is
bu mukavelenin birinci maddesinde fes
hi beyan olunan (AbdulJah Ömer Midil
lili ve ortakları) kollektü sirketi miin
fesihasının lstanbul ~ubesi mevcudat, 
matlôbat ve duyunatı kezalik bilançosi
le tahakkuk eden va7jyete göre (Abdul
lah Ömer MidiJlili ve orta~ı) şirketine 
devir ve temlik edilm~ ve Abdullah 
Ömer Midillili ile Snlamon Maiştcn mU
rekkep olan bu şirket tarafından devir 
ve temliki vakıının kabul edilınis bu
lunduğunu sürekliyi mumailevhiına he
yan eylemiştir. 

Tekmil dökme İzmir e konomik 
sobaları 

7.50 Liradır 
Yemek pişirme, çanıa~ır yıkanın hiz
metlerini de m iikemmelen gömıek
ted ir .. Her türlü malırukut yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu - İZMİR 

1 Gazi Bulva n 19, Tel. EHEM. 
TELE. 3991 

s•-••-mlii•~~ ~ 
DAHİLİ VE ZÜHREVİ HASTA

J ... IKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren .• 
İkinci Kordon (Alman konsolosha

nesi karşısında) 206 numarada hastala
nnı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terk etmiştir) .. 

T ELEFON : 3458 

DOKrOR 

Süleyman Çoruh 
Çoculı hastalıfıları 
mi'talıassısı 

Londra ve Viyana hnstnııclerindc 
etüdiinii ikmal etmiştir. 

Mustafaya kalan han<', solu kırlı Jbt 
him hanesi arkası hacı Eyüp cinü J-Infı 
Ali ;ıvlusu ile mahdut ve yine tapunll 
18 numarasında ve 13-G-935 tarihli ı:.e
nedinrle sağı kısmen Hacı Ahmet v<' 1<15'. 

men Eyüp haneleri ilı> solu Rafacl c~ 
arkası kırlı lbrahim önü yol ile ç<'vrı 
evin altıda b(•s hisse:-i ve yine tnpun111 

20 numarasında 7-4-937 tarihli ve sac 
kısmen hacı Ahmet vı> kısmen Eyüp hll 
neleri solu hafız Ali hanesi elyevm JlC' 
fail hnnesi arkası kırlı Ibrahim hane~ 
onu yol ile çevrili evin altıda bir biS' 
sesi ile t'evrili ve üç tapu üzcrir 
de ınuakyyed olan işbu mahıı • 
ler bir bap haneden ibar!'t olup iitl" 
rinde iki oda ve altta birisi oda ve diğer 
dam olmak üzere iki göz mahal He bit 
miktar havluyu şamil ve 1000 lira kı); 
meli muhammeneli bir bap hane açı 
artırma suretiyle satışa karar vcriJrııİŞ' 
tir. Birinci artırma 15-2-940 perşc111bl' 
saat 11 de ve ikinci artırma 1-3-940 cıı· 
:ma gün\i saat 11 de Kemalpaşa ınnh· 
kemesi salonunda icra kılınacaktır. 'fll' 
lip olanların yüzde yedi buçuk pey :ı~· 
çesi vcnnek suretiyle miiznyedeyc işti' 
rak edecekleri ve ihaleyi müteakip Jtıı• 
mınl müddet zarfında bedeli tesliıı'1 
edılmediği takdirde tekrar müzayede
ye konularak ikınci s.Jhı;ta arada tehn1'' 

Madde 4 - Mefsuh ı:;irketin I:t.mir 
merkezi tarafından evvelce sipariş edil
miş olup ta bilahara vurut edecek olan 
<'mteaya müteallik bilcümle muamelat 
(Mehmet Nebioğlu ve seriklNi kolk•k-
1if .şirketi) tru-afından if~ edilecek ve bu 
muamelelere ait hukuk ve vecaip ve 
men"{ " yüzde altım.~ı şirketi Mezkô:rc
ye ve .. de kırkı da Abdullalı Ömer 
M' d'llıl' \'C' ort :ı;ı drl-..-p,..,. "'İf bıılunn
caktır. 

Hastalarını her güq kabul eder. 
Muayene ndre i : Birinci Ue:rlcr 

sokak No. 42 .. 

kuk edecek fark depozitodan ınahs~f 
• edilmek suretile feragat edenden tazrll ~ 

ettirılecektir. Daha fa2ln malumat ist • 

Keza mefsuh şirketin lstanhu] şubesi 
tarafından evvelce sioaris edilmiı; olun 
ta hilfıharn vurut ed .... cek olan ı>ınteava 
miit!'allik bilcümk> m ıamel;t (Abdul
lah Ömer Midillili ,.,. orta•ı) sirk ti 
t .. fınd n if l'dilPcek ve bu mua!l'c-
1 •l<'ı r • t b•ı •ık ve ""e 'o v, men f in 

i'7rh ı '1' ( t., l t N · > lu ve nık-
1 ri , 11 1.- 'f s' rl <'1 i) JW VI' v 'izr.l!' f'll 0 ' 

r1 ( ı\bd Jla "1 örn r M:d ll'J' \"'" ort nı) 
• 

1 "fnn • it bulunneaktı ... 
lf 'ldP 5 - M f • h irket. lzn ir m r-

., nı f -.rv t ,,cı .... t ·1 ev-

Ev adresi : Gi.izteı>c karakolu 
lj1Sl1lda 834/1 .. 

TELEFON : 2310 
(2241) ı - 13 

ve menafiin yüzd!' • ltmı ı 
(MchınC't Nebio<•lu ve "'aıkl<>"'İ kollc-k
tif şirketi) ne ve yüzde kırkı (Abdullah 
Ömer M'dillili ve orta~ı) .. •ık t'"I 
bulun.~eaktır. 

Yazılan bu mukavclrnamc~ı rillitlf'r 
yanınd kenrliler'nt' okudum H' anlat
tım. Münd<>r catının ic;t kle• .. n<> "<' b -
yanlarına ayn n uy~un oldu un ı ve 

i i1 olın b:' ka b'r <!eyccekll'ri oltn dı mı bilrl r
"Tl lcıi ü erine re en tanzim dt' 'm b ı 
\'( 'kayı t sel'! n h<'pim'z ·.,... 1,d k w• 

V"' m"hi."rl en. Bın dokuz yuz kırk s n : 
V:'ınunu c:anİ nyının On birinci pP T\}:.. 

(') Cihc>•' askeriye itt• o1, n munm J'ıi günü. 11-1-910 
ve l-ıec:abatı. Akitler: lmzalm·ı 

yenlerin 26-64 numnra ile daırc-nıi.ı 
müracaatları n;ın olunur. 151 80) 

n 
ozkurt 

n' IımircJ(' Halim ava çarsısındn 16 Sahitlt>r: Imzalnrı I"' 
numar lı ec;'ki çuval mağazasil" ohın T.C. Izmir ikinci noteri resmi miihrü ~ DOKrOR 

Behçet Uz 
mıınınelnt ve hesabatı. ve Zeki Fhiloğlu imzası. ~ 
MııaWkta kalan bu muamclfıt sirketi Umumi No. fl2S7 Hususi No. 4-lll 1 ~ 

münfesih!.' ı;;eriklcri olt•T) akitte hazır b•ı- 1 hu ınukavcJenamC' surı'tfoin dair<' i ~ 
lıınan ""hasın tttifakile tavin C'dilrniş dosyasında saklı 11-1-940 tarih ve 6229 
Mc>cdit f'obanoğlu ve ~efik Ka\'llkçu umumi numaralı aslıqa uygun olduğunu 
fn•·afındtın hnl ve fasl olunacak ve ya1..ı- f tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk se
lan bu husucilarda münfesih sirkeli bu nesi kanunu sani ayının on ikinci cuma 
iki 7.at 1t·msi1 edecektir. giinü. 12-1-940 

1 

Madde 6 - Besinei maddede tasrih Izrnir ikinci noteri resmi mührü 
olunan muaw.-Jat n<'tit'ec:inde t"hakku1- ve Z<'ki F.hi1o-'1]u imzası . 
edec,..1· \!azivPfe göre bilcümle hukuk 153 (83) 

Çoculı hastalılıları 
Mütahassısı 

Hastalarını her gün saat 11.30 d~~ 
1 e kadar Beyler rokağında Aheııı
matbnası yanındaki hmm"'i kıliniğif1• 
de kabul C(ler 



1ZM1R StC1Lt TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

w. F. Henry Van der Zee 
Veş~ekAsı 

SPERCO VAPUR 
A.CEH'l'ASJ 

(~eh~et Nebloğlu ve şerikleri kol
~ktif şırketi) ticaret unvanile lzmirde 
alimağa çarşısında 50 numaralı ma

ğazada her türlü ithalat, ihracat ve ko
misyon işlerile iştigal etmek üzere te
şekkül eden işbu şirketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelename.si ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 2630 nu
marasına knyt V<' tescil edildiği ilan olu
nur. 

LADES! Nesine?! AMERİCAN EXPORT Lİ1'T.S INC. 
NEYYORK 
:NEVYORK İÇİN 

EXİLONA vapuru 14 ikinci kanunda 
bekleniyor" 

ADBlATIKA SO 
0

\'ETA ANONlMA 
Ot NA VİGAZYONE 

BRİNDİSİ motörü 17 - 1 - 940 tarihin
de limanımıza gelerek ertesi gün saat 11 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
ve Triyeste limanlarına hareket edecek
tir .. 

~zmir sicili ticaret memurluğu resmi 
nıuhrU ve F. Tenik imzası. -

1: mukavelename 
Bugün bin dokuz yüz kırk senesi 

~~n~i Kanun ayının onuncu Çarşamba 
gunü saat on beş. 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 

( Göiıül) Kolonyasına 

Hilal eczanesi 194 
• • 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci ka-
nunda bekleniyor. 

SERVİCE MAR1TİJ\1E ROUMAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
BUCAREŞTİ vapuru 10 ikinci kanu-

na doğru bekleniyor. 
ALBA JULİA vapuru 13 ikinci ka-

nuna doğru bekleni~or. 
ATiD NAYİGATlON COMPANY 

IIAİFA 
BEYRUT. HAYFA, iSKE!'\'DERİYE 

VE PORT SAİT İÇİN 
A'l'İD vapuıu 16 ikinci kanunda bek

leniyor. 
Vapurlann isim \·e tarihleri hakkında 

ZARA motörü 24/ 1 940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, ~rindizi, Zara, Fiume, Tri.reste ve 
Venedığe hareket edecektir. 

E. MORANDİ vapuru 13/1 940 ta
rihinde gelerek Cenova ve Riviera Ji. 
mnnlarınn hareket edecektir. 
Cİ'ITA Dİ BARI v&puru 18/ 1/ 940 ta

rihinde saat 8 de gelerek ayni gün saat 
18 de Pire, Napoli, Cenovaya hareket 
edecektir. 
ADİGE vapuru 18 - 1 - 940 tarıhinde 

gelerek Ccnova ve Riviera limanlarına 
hareket edecektir . 

7 
lzmirde birinci belediye caddesinde 

2-1 numaralı hususi dairede vazife gö
ren ll.rnir ikinci noteri ben Zeki Ehiloğ
u, bu dairede isimin başında iken hü

rlyet ve adresini tesbit ettiğim iş sahip
eri yanıma gelerC'k anlatacakları gibi 

bir şirket mukavelenamesinin tarafım
ta~ :esen yazılmasını istediler. Kendi
erının kanuni ehliyeti haiz olduğunu 

• • 
senesı ı ın er e 1 - hiç bir taahhüt alınmaz. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 

LANGANO vapuru 20 - 1 - 940 ta
rihinde gelerek Cenova ve Riviera li
manlanruı hareket edecektir. 

disi i ko ·u ar lunlardaki değl~iklilderden a<.-enta ..,, •. 

suliyet kabul etrr.n. 

İSEO vapuru 2611/940 tarihinde ge
lerek Cenova ve Riviera limanlarına 
hareket ed~ktir. gördilm. 

. Şahitler: Iz.mirde Pazaryeri mahalle
Si birinci Taslı ceşme sokağı 66 No. da 
~f~stafa oğlu Abdullah Canyurtlu ve 
ıkınci Mahmudiye mahallesi Behram 
sokak 18 No. da Hamza oğlu Kamil Sağ
duyu., 

yapıyormuş 

Daha fazla tafsillt için ATATt.TRK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. V•pur acentalıtına mUraca· 
et edHmesl rica olunur. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimal! ve cenubt Ame
rika limanfarına hareket eden İtalia 
Anonim :ıteyriseiain irketinln ve Afrika 

. Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup 
ı.ş sahiplerini tanıdıklarını ve sehadete 
~ani halleri bulunmadığını söyleyen ve 

anuni evsafı haiz oldukları görillen 
ş~hitlerin tarlflerile şahıs ve hliviyetle
tıni tesbit ettiğim: 

Iş sahipleri: Izmlrde birinci belediye 
~ddesinde 18 numaralı ma~azada mu
kıın tüccardan (Hüseyin Izzet Akomıan 
ve Mehmet Fevzi Seyrek) kollektif sir
ketini temsilen (Mehmet Fevzi Seyrek 
dairemiz 936 senesi birinci vesaik doı;
Yasında 144 sıra numarasında saklı !':irf üler mucibince şirketi mezkureye iza-

lZMtR BELEDlYEStNDEN: 
Alsancakta havagazı isUhsal fabrika

sı önündeki sahanın, belediyece verile
cek kesme taşlarla döşettirilmesi işi fen 
işleri mlidürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile acık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 400 lira olup ihalesi 
15-1-940 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
Iştirak edecekler 30 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encüme-
ne gelirler. 31-5-10-14 (2593) 

eten) ve yine birinci belediye caddesin
de 23 numaralı mağazada ticaretle işti
gal eden Izmirde hacı Mahmut mahal
lesi Ahenk çıkmazında 3 numaralı ev
de oturan Osman of!lu Mehmet Nebi
oğ}u ve lzmirde Halim ab çarşısında 
50 numaralı mağazada icrayi ticaret 
eden ve Inönil tramvay caddesinde 532 
numaralı evde oturanSalamon oğlu Sin
to Saltlcl. 

13 üncü adanın 395 metre murabbaın
daki 20 ve 21 sayılı arsalarının satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2765 lira olup ihalesi 
J 5-1-940 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
lştirak edecekler 210 liralık teminatı ic; 
bankasına yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

31-5-10-14 4749 (2562) 

Zirdekl şerait dairesinde kollektif 
tnahlyettc bir şirket teşkil eylediklerini 
beyan etmişlerdir. 

Madde 1 - Şirketin unvanı: (Meh
ınet Nebioğlu ve şerikleri kollektif şir
keti) dir. 

2 - $irketin maksat ve iştigali: Bil
~mum ithnlat, ihracat ve komisyon iş
en Uzerinde çalışmaktır. 

Mezbaha kamyonları için 32X6 eb'a
dında 8 adet dış ve 16 adet iç lastik sa
tın alınması, Yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi mucibince açık eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
1360 lira olup ihalesi 19/1/940 Cuma 
ıtünli saat 16 dadır. tstirak edecekler 
102 liralık teminatı İş bankasına yatı
rarak makbuzile Enciimcne gelirler. 

5 10 14 18 (28) 

Mndde 3 - $irket.in merkezi: Izmirde 
lialim ağa çarşısında 50 numaralı ma~a-
7.adır. Icap eden yerlerde de subeler aca
bUir. Şeriklerin ittifakile sirkete yeni 
!>erik alabilecekleri gıôi dii!er bir ir
ketle de teşriki mesai edebilir. 

Fen heyetimizde münhal bulunan 
lrontro11ui!a ac::ıaıdaki sen>iti haiz istek
lilerin miisabakaya istirak etmek üze
re 18-1-940 tarihinde {en işleri müdilr
Jü<tünc miiracaatları: 

1 - Orta mektep mezunu olmak (li-Madde 4 - Sirketin sermayesi: 
(25000) yirmi beş bin türk lirasıdır. Bu 
rneblaj.!ın (10000) on bin lirası (Hüseyin 
Iızet Akosman ve Mehmet Fevzi Sey
l-ek) kollektif sirkeli tarafından, (10000) 
0 n bin lirası Mehmet Nebioğlu tarafın
~an, (5000) beş bin lirası da Sinto Sal
tıcl tarafından nakden temin ve tama
men vazedilmiştir. kabında artmlıp ek
siltilebilir. 

se mezunu tercih edilir). 
2 - Askerlik hizmetini bitirmiş ol-

mak. 
Hüsnü hal ve sıhhat raporu ibraz et-

mek. 14-16 (85) 
~::xY../J:.Z.7:7.Y.7/.Zr/,/,7'/.D~ 

. Madde 5 - Şirketin temsil salahiyeti: ,.. 
Şırket firması altında sürekadan ikisi
~? hnzasiyle temsil olunur. Söyle ki: 
Surekadan Mehmet Nebioğlu ile Sinto 
Saltiel şahsen ve Hüseyin Izzet Akos
rnan lle Mehmet Fevzi Seyrek dahi 
tnünforidcn temsil ve imzava mezun bu
lundukları kollektif şirketi nam ve he
sabına işbu şirkete dahil olup şirket fir
ması ile ve şirket nam ve hesabına yu
tarıda isimleri yazılı şiireklldan her 

1 
angi biri tarafından imza edilmis bu-
unan evrak ve ukudat şirketi ilzam 

eder. 
Madde 6 - Kar ve zarar hesabı: Se

~!~lerden Sinto Saltiel şirket işlerinin 
ulen idaresini deruhte eylemis oldu
ğundan şilreka tarafından konulan ser
kaaye farkı gözetilmeksizin hasıl olacak 

r ve uırar (Hüseyin izzet Akosman 
~c ~'Iehmet Fevzi Seyrek) koll<>ktif sir
/tı ve Ml'hmet Nebioğlu ve Sinto Sa1-
ıel namlarına olmak üzere ınütcsavi-
rıen ~çe taksim edilecek ve Sinto Sal
t el hızmetinden dolayı bac;ka bir ücret 
alcp edemiyeceği gibi kendi nam ve he-
bına da aharla iş yapamıyacaktır. 

'd Madde 7 - Sirket.in dahili işleri ve 
1 

1 
nresi: $ürckadan Sinto Saltiele ait 

:ıup şirketin hesaplarını ve defterleri-
1.a t~tmak, her ay muvazene cedvelini 
'k tızım, resmi ve hususi dairelerde sirS:li temsil etmek ve her türlü alım . ve 
n tım ve sair akitleri yapmak ve sirket 
!;~ınına para nhzu kabzına, memur ta
t ın Ve azline ve bazı hususat irin aharı 
t·'dkil ve azle velhac;ıl ~irketin iktiza et
:r i~i bilcümle muamelatı ifava mezun 
'k. e ı:ırkctln maksat ve menfaatlerine VP 

k~~una mugayir f'f alindcn ve idaredP
~er US~ ve hat~larından dolavı da di
rr, Sı>r•ldcrc karşı mumaileyh şahsen 

t>ı:ııldUr 

1(' ~adde .8 - Sirketin alım ve satım i!'
d;ı her ne kadar Sinto Saltiel taraf m-

i
, ... n Yapılacak ise de bu hu.suslar<la cli
--ı· ı:; 'kl r crı ere malumat verecek ve k"V-
v j ""1"r t •L• 1 k 1 r· . ın asvı•,ıne arz o ıınara rl'v-

tne~ 1"'~k ve ittifaklarla karar veril-
M " .. PHe yaoahilecektir. 

nı h~dde 9 -- S<>rikler sirknt hesapları
. n 

1 
~k~aman ~ünferiden vr. !T'Üctem!

<'ak b k ve 'llurakahe edl'bılirler. An-
~ik t~ tı>.tkikin vaoıl!T'arnası veya ~e
trnıne~ı S nto Saltielin hesaplan ih'l'ııl 

<'SlnP VI.' h el 11 tıni t . er av muvazene C<' ve e-
kar~ı ~~zırnt> mecbur oluo vazifoc;ine 

M clrJ r nı zeret savılamaz. 
10 Sı.rk t'n müdrl t" Mu-

Birinci Sınıf Mütahassas 

Ur. em:r Ali 
KAMÇIOCLU 

Cilt n Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 

} 

Birinci Beyler Sokağı No. 55... ~ 
İzmir • EUıamra Sineması arkasında 
Sabahtan ak~a kadar hastalannı ~ 
kabul eder.. TELEFON : 3479 N 

~:?:rL:/YZ/'"/L'LX-L"'/Jl:JQt:i 

IJOKTOR l 
t 

Hami~ Ataman, 
Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 

hastalıkları Uzmanı 
Manisa, İz.mir Caddesi No. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 
tedavi eder. - -

f eyn riza ve muvafakatlarile bu müd
deti temdit veya tenkis edebilecekler-
dir. 
Yazılan bu ınukavelenameyi şahitler 

yanında kendilerine okudum ve anlal
tım. Mündcrecatının isteklerine ve be
yanlarına aynen uygun olduğunu ve 
baska bir dcyecekleri olmadığını bildir
meleri üzerine resen tanzim ettiğim bu 
vesikayı tasdikan hepimiz imzaladık ve 
mühürledik. Bin dokuz yüz kırk senesi 
senesi Kanun sani ayının onuncu Çar-
şamba günü. 10-1-940 

Akitler: imzaları 
Şahitler: Iınzaları 
lzmir ikinci noteri Zeki Fhiloğlu res-

mi mühür ve imzası. 
Umumi No. 6188 Hususi No. 4-12 
I bu mukavelename sureti dairl'm:z 

dosvasında ~aklı 10-1-940 tarih ve ()187 
nu~mralı aslın':\ uygun olduğunu tas
dik ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi 
Kanunu sani ayının onuncu Çarşamba 
gi.inü. 10-1-'}40 

Tzmir ikinci not('ri Zeki Ehiloğlu rec;
Ti 'll'lhiır \'(' l'llZa. ı. 

SlHHA 1 VEKALETtNtN RESMi RUHSA TiNi HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, oış alrt· 
larını, ROMATiZMAsan• 
cdarını SİNİR, rahatsız· 
ııklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
aıgınııeına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede buluns. • 

D. D. Y. 8 inci işletme komisyo-
nundan: 

Otomobil kiralanacak 
Alsancaktan Halkapınar atölyesine her gün bir veya iki sefer gidip 

gelmek için 31 /5/940 tarihine kadar bir taksi otomobil kiralanacaktır. 
açık eksiltmesi 27 / I /940 günü saat 1 O da Alsancakta işletme binasın
da komisyonumuzca yapılacaktır. 

Bir seferinin muhammen bedeli 1,38 lira olup isteklilerin 31,05 li
ralık muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakıtta komisyona 

gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 
11, 14, 16, 19, 101 (64) 

Kiraya verilecek Alsancak .. Afyon yolcu 
trenlerindeki seyyar büvet/er. 

Haftada dört gün Karakuyu yolile Alsancak - Afyon arasında 
işleyen 1307 - 1308 katarlardaki seyyar büvetler bir sene müddetle 
açık artırma usulile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 1. 940 günü saat 
16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacakbr. 

Muhammen bedeli (800) lira olup isteklilerin 60 liralık teminat 
makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi işletmemizle Afyonda 7 ci işletme kaleminde görülebilir. 

12, 14, 17, 19 125 (68) 

D. D. Y. 9 uncu işletme Komisyo-
nundan: 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilen yolların topeka sistemi 
asfaltlanması işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 
liradır. 

Münakasa 31. 1. 940 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 cu iş
letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin 
ayni gün saat 1 O a kadar kanuni vesaik - teminat ve ehliyet vesikaları 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 144 kurus mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmek-
tedir. - ; 

14, 17, 19, 21 123 (77) 

Ticaret Vekaleti 
dürlüğünden: 

ic ticaret umum mü-
• 

Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti ile Sosyalist Sovyetik Cümhuri
yetleri İttihadı Hükümeti arasında aktolunan Ticaret ve seyrüsefain 
mukavelenamesi hükümlerine tevfikan Türkiyede çalışmasına izin 
verilmiş olan S. S. C. ittihadı müessesatından Soyuznefteksport
Neftsendikat müessesesinin Türkiye umum mümessili bu defa mü
racaatla haiz olduğu selahiyete binaen, müessesenin lzmir tali şube
sinin muamelatını tatil ettiğini bildirmiştir. Keyfiyet tetkik edilerrk 
kanun hükümlerine uygun görülmi.iş olmakla ilan olunur. ( 10778) 

31 15 31 4756 (2560) 

TELEFON: 2001/2008 ve Hindistnna hareket eden LLOYD 
- TRİYESTİNO anonim seyri.c;efnin sir-

UMDAL keti vapurlanna tesadüf ederler. 
_ .J1.-- iGNAZİO l\IESSİNA VE ŞÜREKASI 

-v- KUMPANYASI 
UMUMİ DE?\1Z ACENTAUlil LTD. RAVENNA vapucu 12/1/ 940 tarihin· 

HELLENİC LİNES LTD. de gelerek Cenova ve Rh'iera Jimanla-
PATRAİ vapuru 15/20 ikinci kanun nna hareket edecektir. 

arasında beklenilmekte olup Anversa ve NEERLANDAfSE ROYALE 
Rotterdnm için yük alacaktır. KUMPA~Y ASI 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR ACHİLLES vapuru 17 - 1 - 940 tari· 

LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence 
ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
\ e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, 
Hayfa, Beyrut. Durazzo ve Triyeste için 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

GOULAflı'DRİ~ BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P İ R E 
•NEA HELLAS• 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15 - 1 -194.0 

Yolcu ve yük kabul edecektir . 
Gerek vapurhmn muvasallt tarihleri 

gerek vapur \sımlerl ve navlunlan hak· 
kında acenta bir teahhUt altına gireme% 
Daha fazla taf.silfıt a!mak tçln Birinci 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• 
umumJ deniz ACf'ntalığı Ltd. mUraeut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

'ıindc beklenmekte olup Burgas, Vama 
Köstcncc linıanlanna hareket edecek· 
tir .. 

ACHILLEs vapuru 23/ 1/ 940 tarfüin
de gelerek Anvers, Aınsterdam ve Rot
tcrdam limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT UNİEN 
VİKİNGLAND motörü ikinci kanun 

sonlarına doğru beklenmekte olup Go
lenborg ve Kopcnhag limanlarına ha
reket edecektir. 
SERVİCE 1\IARlTtME ROUMAlN 
SUCEA VA vapuru 14/ 1/ 1940 tarihin

de gelere Mnlta ve Marsilya limanlarına 
hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

lıareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
hunların hic bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
rtmiyeceğini muhterem \'ükle,·icilerin 
ktıyıt ve işaret etmeleri ri;a olunur. 

Daha fazla tafsilAt için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

-ıfJIO!!R!ii!':2tm::v!n;c:n7-:ı:-t.J',ŞIJ~:Srlill ~ : •••••••••• 1 ••• 1 ••••••••••••• 1 ••••••• 1 • 1 •• ': 

Asabiye MütaJıassısı : OLiVJ VE i 
DOKTOR ~ StlREK Si f,TD. : 

• • 

Cahit Tuner ~ VAPUR CENTAsı ~ 
: ATATÜRK CADDESİ Rees binası : 

Her gün saat 3 ten 5'onra Samlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da ~ 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

. . 
: TELEFON: 2443 : . . 
: Londra ve Liverpol hatları için : 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
: rımız sefer yapacaklardır. : 

i'f·---lliili.CD:&llil:;ac:;ı:z:m~ıım~ • • - .........•......•••..•..••............••••. : 

' . . nın 
1940 Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
Karalar : ı Şabat9 ı M ayis, ı Ağustos 11e 

teşrin tarihlerinde çelıileceJ:tir ... 

# 

. 
I ~rami ye le ri:O'JJ/7.Z7.7zLzx:r.z?Z/IL) 

J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 LiraJıfı 2000 Lira 
JOOO Liralılı 3000 Lira 

500 Liralllı 3 oo Lira 
250 LiraJılı 3 oo L ra 
ıoo Lira!ılı 4000 Lira 
50 LiraJılı 3750 Lira 

24000 Yefıin 

2S Liralı~-~~!.? Lira 1 
rzz.r.12~~!!'.2Klr.a3!lf::a::ııı:z:z::z:zz2Z:lı::z:;ı!;!"Z'.Zzz::ı:21c 17.77-.17.J ' 
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- Biibreklerdcn idrar torbasına kadar yollardaki hnsfalıklann mikroplarını ki). 
kiindcn temizlemek için IIELI\10BLÖ kullanınrz 

!~11111111~1111111111111111111111111111111:: 

~ DOKTOR § OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cerrıil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 42 ... 

TELEFON : 2310 

- -
1:: sa I' 1 ~ Son a J -~;_::·: Böbreklerin çalışmak kUdretini nrttınr .. Kndın, erkek idrar ı.orluklarııu eı.ki 11 U Ye yeni bel oğukluğımu, mesane iltihnbını, hcl al:'l'lSlnı, Mk ık idrnr bozm~k ve 
- •• bozarken yanmak Jıallcrini :iderir. Bol idrar temin eder .. 

- - ı •• - drardn kumların, mesanede taşlıırın tcşckküliine mani olur .. 
:: Askeri hastanesi cild, saç ve züh- :: DİKKAT : HELl\IOBLÖ idranıuzı tcmizliyerek mavileştirir. 
:: revi hastnlıklar ınütehnssısı.. E Sıhhat Vekaletinin n1hsatını hiıizdir ... HER ECZA?\IIDE BULUNUR 
E 2 inci Beyler: No. 79 : .,.. __ _ 

iiıınınıııınıı: 1111111111111111111111: ;S awı11111• 
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Romanya • Yugoslavya münasebatı 
lki devlet reisinin mülakatları Venedik görüşmesi akabinde Balkan ve 

manidar görünüyor Antantı konseyinin arefesinde olması • • 
ıctıma 

t 

Görüşme vaki olmadı mı? 
Bükreşten bildirilen bir haber ise 

bu mülakatı tekzip etmektedir 
Belgrad, 13 (Ö.R) - Yugoslavya krnl 

naibi prens Pol ile Romanya kralı Ka
rni arasında di.in huduttn (Vrsaz) civa
rında vukubulduğu bildirilen mülakat 
hakkında verilen tafsilata göre Yugos
Jarya kral naibine başvekil Svetkoviçle 
Hırvat nazırlardan Kostantinoviç ve na
zır Stoviç refakat etmişlerdir. Kral Ka
role de veliahd prens Mişel refakat et
mekte idi. 

İki devlet reisi Stara Marevizo civa
nndaki şatoda görüşmüşlerdir .. Mülakat 
ıki gUn evvel Bükreşe giden Yugoslav 
protokol şefi Franghes tarafından hazır
lanmıştır. 

Londra, 13 (Ö.R) - Oeyli Telgrafın 
Bükreş muhabiri bildiriyor : Romanya 
hariciye nezareti kral Karolun bir av 
partisi vesilesiyle Romanya - Yugoslav
ya hududunda Yugoslav knH naibi prens 
Polla görüşmüş olduğunu tekzip etmiş
tir .. 

Siyasi mahfillerde söylendiğine göre 
böyle bir mülakatın ancak prens Polwı 
Zagrebi ziyaretini müteakip vukubul
mnsı muhtemeldir. 

Diğer taraftan Deyli Niyuz mevzuu 
bahis mUlftkatın Transilvanyanın küc;Uk 
bir şehrinde vukubuldu~nu musirrane 
iddia etmektedir. 

Belgrad, 13 (A.A) - General Peter 
Kospo crkanıharbiytı reisliğine tayin 

Romanya Kralı Karol 
edilmiştir. General Belgrad müstahkem 
mevki kumandanı idi. Bu kumandanlığa 
e~ki nazırlardan Uedic tayin edilmiştir. 

Roma, 13 (Ö.R) - Stefani ajansı, 
Romanya kralı il~ Yugoslav kral naibi 

Prens Pol 
arasında dün yapılan mülakatın Vene
dikte Macar - İtalyan hariciye nazırla
rının görüşmesinden sonra ve Balkan 
antantı içtimaından evvel olması bakı
mından hususi bir ehemmiyet taşıdığını 
kaydediyor. • 

Polonyaoın çektikleri 
--~~~~~~~~~--- ·-----~~~~~~~~~ 

Bugün varşova insanlığın pek az 
tanıdığı bir ıstırap levhası arzdi yor 

--~~~~~~~~~-----*ıwowıo.-
Kopenhag, 13 (Ö.R) - Politiken ga- sımlarına büyük Bad dokalığından P<:.ş Ruzvel' Vl" Hullü ziyaret edeceğini söy-

zetesinin Berlin muhabiri, Varşova hal- bin aile ı;evkcdiJmiştir. kmiştir. 
kının tüyler ürperten ıstırabını lcayde
diyor. Harpte sivil nüfusundan kadın, 
çocuk, 170 bin ölü veren bu şehir ha
rabeleri içinde etraftan gelen 300 bin 
mülteci ile insanlığın pek az tanıdığı bir 
ıştımp Jcvhnsı nrzetmektedir. 

Sari hnstalıklnr yüzünden ölenler pek 
çoktur .. Açlık kelimenin hakiki manasilc 
en müthiş bir kilde hüküm sürmekte
dir .. 

Almanya sulh masasına gelindiği uı
mnn Polonyoyı bir mübadele mataı gibi 
kullanmak istediğinden memleketin ye
niden imarı için hiç bir şey yapmamıştır. 
Polonyanın Almanlaştıhlmak istenen kı-

Salla) da 

Vilno, 13 (A.A) - Pov ismini taşı
yan gizli bir Polonya talebe teşekkülü
nün merkezinde yapılan araştırmalar 
neticesinde bu cemiyetin Alman ma
kamlarına karşı isyanlar hazırlamak ga
yesiyle tesis edildiği anlaşılmıştır. 

Cemiyet m~rkezi Varşç>Vada olan ve 
diger Polonya şehirlerinde foU.l komite-
1<.'ri bulunan genis hır teşkilatın şubesi 
idi.. 

Ncvyork, 13 (A.A) - Leh hükümc
ti müsteşarlarından general Haller bu
gün buraya gelmiştir. 

Mumaileyh beyanatta bulunarak Bay 

Paris. 13 (A.A) - Halen Sovyetlerin 
işgali altındaki Polonya arazisinde pet
rol kuyuları bulunan Malopolc;ka is
mindeki Fransız petrol şirketi ile Sov
yetler birliği hi.ikümeti arasında tahad
düş eden ihtilaf hakkında mahk~e bu-
gün kararını vermiştir. Bu knrar muci
bince Sovyet devleti hesabına Fransız 
bankalarına yatırılan paradan 75 milyon 
frangı tecavüz ebniyecek bir meblağ 
haczedilerek gayri meşru addedilen Po
lonyanm Sovyetlcr tarafından işgali ha
disesi bitince zarar gören Fransız şir
ketlerine ta7.minat olarak verilecektir. 

müthis harp başladı 
Dün Sovyet Fin 

• 

ha va filo l arı 

bombardıman y ı ne 

aÇık şehirle rini 
~ttıler 

~~~~-~..,.....----.-....-. •ıww~-~~~-~~-~~ 
- DA 'TARAFI l İNCİ SAHİFEDE - hede bulunan kumandanlarla telefonla sinki üzerinden uçarak bombalar atmış· 

görüşerek harekata kuvvet vermeğc ça- !ardır. Finlandiya hükümet merkezi üze· 
iı.ştığını, bir çok halk komiserinin harp rİne yapılan bu hava akını hakkında taf.' ki irtica hareketinin büyük endişeler 

• yandırdığını, Soryet kumandanlarının 
beyannamelerinde her askerin esirgen
meden kanını vatanı için fedaya davet 
ettiğim yazıyorlar. 

Amsterdnın, 13 (ÖR) - Ho11andn ko
münist partisinin Staline ve Kusinene 
çektiği telgraflar HolJandn sansörU ta
rafından tevkif edilmiştir. Hollanda par
lftmentosundaki biricik komünist me
bus bir istiuıh takriri ile hadisenin se
bebini sormuştur. Hükümet namına ve
rilen cevapta bu telgrafların Moskova
nın masrafı ile gönderildiği ve yabancı 
propngandasına Hollandada yer olma
dığı bildirilmiştir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Deyli Meyl ga
ı:etesinin bir muharnri Rus ordusunun 
Jo'inlandiya ı;efcrindeki muvaffakıyetsiz
lık cbeplerini izah ederken diyor ki : 

ıMilletler makinelı::şerek idare cdile
m1.::zfor. Harcketlı heyecanlı ı uhlarla, 
l<alple sevkcdılmegc muhtaçtırlar. Rus
ıar cesur askerlerdir Fakat Stnlın on
ları ruhtan mahrum ederek makinele.ş
tirm· tir. Hnlhuki So\'yetler c;imdı bu 
m_ıkmeyi d idarew muktedir olmadık
l;ırı•u ispat etmiı;lerdir .. 

T \o mi in Stokholm mul ahiri de Sfo
Jinin R lti.c.,kıv•' veni hm a kuvvetlen. 
Yuııke bonıbnrdıım n tayylırclcrı ve 
veni bır havu ,ne.onalı gönderdıı~ıııi, 
Sovy~t hava kumandanlığmda bi.ıyük 
değişiklikler yanıldığını, 300 den fazla 
hiiyilk rütbelı zabit ve siyasi komi erin 
.1zledıldıgini, Stnlinin simdi bizzat l.'t.~ 

C't.•phcsine gittiğini bildiriyor. silnt alınmamıştır . 
Amsterdnm, 13 (Ö.R) - Berlinden 

~elen haberlere göre Almanya şimdi 
Fin - Sovyet harbinm nihayet bulması· 
r.ı şidcdtle arım etmektedir. Kölnişc 
Çaytungun Stokholmdan aldığı bir ha
bere göre Finlandiya ile Sovyetler bir
liği arnsında bir barış t.avassutundan 
bahsedilmelctedir. Muhabir mesul Da
ııimarkn, İsveç ve halttı. Fin' mahfillerin
Öc komşu bir devletin tavassutu He har
be nihayet vermek zamanı gelmiş oldu
~undan bahsedildiğini iddia ediyor. Mu
habirin ima ettiği kom.şu devlet Almnn
yadır. Hitler açıktan açığa tnva5.<:Ut fik
rindedir. 

Amsterdam 13 (A.A) - Sovyct Fin 
cephE><:inde bulun:m Telgraf gazetesinin 
muhabiri her gun Viborgu hombardımnn 
eden uzun menzilli Sovyet topları hak· 
kında mall'ımat vermektedir: 

Sovyctler dört beş gemi topundan 
mürekkep bataryıılar kullnnmnktadırlar. 
Mi.ıteharrik olnn bu topların mevzileri 
hl"r RÜn değiştirilmektedir. Bu tooların 
attıklnrı mermıln kuvvetle infilak et
memt>kte ve bü) iik tnhribat husule getir· 
ı"Pın('ktc-iirlFT. Muhabirin bildirdiğine 
f"ore: 

Sovyf'tler iki nevi t:mk kullanmakta
dırlar. Bıınls>rı' bir k mı 14-33 ton nğır
lti~•nda bir kısmı da 8-14 ton sikletinde
dirler. 

Stokholm 13 (AA) - Cuma giiı'ıü 
öğleden sonra Sovyet ta yareleri Hel-

.. 
Helsinki 13 (ö.R) - Aboya bugün 

30 k121l tayyare taarruz etmiştir. Sivil 
halktan bir çok ölü ve yaralı vardır. 

Lnpkiye taarruzda postahane binası 
harap olmuştur. Bina üç dört gün kapalı 
kalacaktır. 

Stokholm 13 (ö.R) - Abonun Rus 
hava filosu tarafından bombardımanın
da 20 ölü ve 40 yaralı vardır. 

Londra 13 (A.A) - Buradaki Fin
landiya elçiliği harbın başındanberi 9 
Kanunusaniyc kadar Rus ha\•n taarruz
larında 234 kişinin öldüğiinü, 264 kiş;. 
nin de yara1andırını bildirmekte. 210 
tane de hafif yaralı vardır. 

İsveçin, mükemmel hava dafi topla
rı sayesinde Helsinki ve diğer mi.istah
kem "ŞChirlerde havn hücumlarına karo;ı 
alınan tertibat fevkalade lni'ıessir çık
mıshr. 

Moskova 13 (A.A) - Ta~ ajan~ı bil
diriyor: 

I "nine-rad arkni '1lınlakası erkanı 
h .. ~l.;,,,.<:inın tehlifıi: 

12 Kiınunuo; n;..:ı,. ll~ta ve R0 oola is
ı ;kmnetindl.' kt'o;if f-ı:ılivetlf'ri olmustm. 
P ntrozavod k ieiikanıetinde n;vaoP 
.mü.,.,ıi,..nıı-leri ~,.1 .. th11lnıu tut.: Kareli 
berzah:nda k~if faaliyetleri \!e hafü 
fopçu a{eo;İ lcavdedilırii!;tir. Sovy,.t hava 
kuvv<.'tlerl knelf uçuslarınch bulunmuş-
tur 

..... • tit•••...,. ,....... ... ......,. nn,s.M!!l!!!!~~.;.-:."•---Tı-ı~r---- •• ~·~---.....,.~-----

lsveçli general Lidberg 
----~~~~~~~~._..._ *~'--~~------~----~-

Finlandiya ya giden gönüllülerin 
kumandasını deruhte etti 

~~~~~----~~~._..._*ıww'------~~~--~--~-
Roma 13 (Ö.R) - Finlandiyaya yar- Italyan harp malzemesini Ispanyol va- Finlandiyaya maddi ve manevi yardım-

dımlar günden güne büyük ehemmiyet purlıırı ile Finlandiyaya n.ak1etmeğe da acele etmesini temenni etmi§tir. 
kazanmaktadır. Dün Isveçten bir gönül- karar verdiğini bildiriyor. Bu malzeme 
lü kıtası daha Finlandiyaya gitm~tir. yüzlerce tank, on binlerce tüfek ve ma
Isveçin general Lidberg erkanı harbiye- kineli tüfektir. 
sile Helsinkiye gelerek Isveç gönüllü 
lejyonlarının kumandasını deruhte et
miştir. 

Berlin 13 (Ö.R) - O.N.B. ajansı, ce
nubi Amerikadan Finlandiyaya mühim 
yardımlar yapıldığını, Brezilyanın San 
~vlo şehrinde kahve ihracatçılarının 
Finlandiyaya 50 bin torba kahve hediye 
etmeğe lcarar verdiğini bildiriyor. 

Roma 13 (Ö.R) - General Balbonun 
gazetesi, general Frankonun neşrettiği 
bir emirname ile ispanyada bırakılan 

Brüksel 13 (ö.R) - Ateşli haç teşki
latı Finlandiyaya harp malzemesi ve 
para göndermek suretile yardımların 

tacilini istemektedir. Bu teşkilat ~imdi
ye kadar 600,000 Belçika franği teber
rüde bulunmuştur. 

Belçika katolik sulh cemiyeti bir be
yannamesinde Sovyet taarruzunu tak
bih ederek Finlandiyaya sempati.sini 
bildirmiş ve Belçika hükUmetiniıi millet
ler cemiyetinin davetine uymak suretile 

Cenevre 13 (A.A) - Tribwıe de c .. 
nevenin siyasi muharriri Finlandiyayı 
yardın1 başlığı altında neşrettiği bir mı
kalede diyor ki: 
Eğer Moskova hükümeti Finlandiya· 

ya harekatında düştüğü vaziyeti ialih 
edemez ise Hitlerin Göring plinını tek
rar alarak Sigfrld hattına sığınarak bir
denbire Rtı5yaya dönmesinden korkul
malıdır. Bu suret.le Hitler bir tafla iki 
kuş VUl'mll§ olacaktır. -

Evvel& kolay k.lay çıkanl~ 
muazzam topraldarı ele ıeçirerek w 
aonra da ltalyaYJ tatmin etmİf olacakls. 

Kanadanın harp yardımları 
~---~-~---~------·------~-~~~~~~-~ 

Amerikalı gönüllüler de artık 
lngiliz ordusuna girebilecekler 

--::-~~~------~-----·----~~~~--~~-Londra f 3 ( ö.R ) - P i§darlau Av- hava kuvvetlerine yüzlerce Amerikalı iatikraz kuponlarım pazartesi ıünü pj,ra• 
rupada bulunan Kanada seferber kuv- tayyarecinin gönüllü alınmaama manidir. saya çıkartacaktır. Kanadanın eenelAı 
vetine girmek İçin yüzlerce Amerikalı- Kanunda yapdan tadilat bu zorluldan 

harp maarah 70 milyon lngiliz liruma nın müracaatine müsait cevap verilmiı- ortadan kaldırdı. 
tir. • baliğ olacakhr. 

Kanada birinci fırkasında 100 Ame~ Londra 13 (ö.R) - Kanada bükü- Kanada geçen harpte 20 ayda~ 
rikalı vardır. Mevcut kanunlar Kanada meti 40 milyon lnailiz liralık ilk harp meblağın ancak yarwnı aarfetmitti. 

çifte hava zaferi 
-~~~-~~~-~ .... --·...,,,.·-~--~~~-~~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - fÜrülmüf, üçten lazlaaı haıara haber de yalandır. lngiliz tayyarelul 
tle uçu1lar yapmıılm, Almanya. uğratılmlflır.. Franıız tayyarelai burada üç Alman harp gemisine muvaf
nrn en uzak noktalarına kaJar hiç bir haıara uğramamıflarJır. fakıyetll bombalarını savurduktan son
girmişlerdir. f ngiliz tayyareleri, Muharebeyı' ıeyredenler Fian- ra hiç bir hasara uğramadan dönmüş· 

}erdir, 
bir gece evvelki uçuılarında oldu- ırzların üıaiine dönen bir ke,il Paris 13 (Ö.R) _ Alınan tayyareleri 
ğu gibi salimen dönmüşlerdir. tayyareıine ansızın hücum eden Ingilterenin şark sahillerine karşı bazı 

lngiliz tayyarelerinin Alman- 12 MeHer Şimite nasıl atıldıkla. hareketlerde bulunmuşlardır. Biltün ta
ya içerlerine sokulmaları Avuı- rını ve tatbik ettikleri hakimane arruz teşebbüsleri püskürtülmüştür. 
turya ,ehirleri ve BJhemya üze- bir planla düşmanlarına naaıl te- Avcı tayyarelerinin vaktinde havalan
rincle uçmaları düşmanın kuvvei levvuk ettiklerini görmüılerdir. maları sayesinde sahil şehirlerinde 
maneviyesini baltalamıftır. MeHer Şmitlerin Jaha bir dela alarm işareti büc vcrilmeğe lüzum gö-

Heligoland üzerinde devriye uçuşları Franıız tayyarelerinin çok du- rülmemİ§tir. Nazi tayyareleri şimal de-
lm L nizinde yalnız buldukları vapurlara sal-

A an deniz tayyarelerinin mayn dök- nanda olduRları görülmüftÜr. dırmakta devam ediyorlar. 
melerine mani olmaktadır. Her devriye ö 
kolu gidiş gcH~ 1700 mı·1 mesafe katet· Faris 13 ( .R) - Ingiliz tayyareleri· 

"'l Londra 13 (Ö.R) - Hava neı.areli bir · S'lt d k b l ta--·-'· mektedir. nın ı a asına vu u u an arcuz.w· 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe nazaran nnda Hindenburg barajından baıı;ka de-

Londra 13 (Ö.R) - Iskoçyanın ce- Almanya üzerinde keşif uçuşları yapan niz tavyarc üslerinin de harap ~oldufu 
nubu şarkisinde bir Ingiliz devriye av- Ingiliz tayyarelerinden biri 7000 metre- öğrenilmiştir. 
cısı bir Alman tayyaresinin yolunu ke· de dört Messer Şmitin hücumuna uğ- · · 
serek denize düsürmüştür. ramıştır. Çetin bir muharebeden sonra 
Pariı 13 (ô.R ) - F ransa% tay- bu Ingiliz tayyaresi de salimen üssüne 

yareleri bütün gazetelerin ehem- dönmüştür. Alman tebliğinde bir Ingiliz 
miyetle kaydettikleri büyu"·k bir tayyaresinin düşürüJdüğü hakkındaki 

haber e~ızdır. 
hava zalai kazanmıplardır. 4 Heligoland koy'unda Alman harp ge-
F ranıız tayyareıine hücum eJ en milerlne hücum eden Ingiliz tayyarele-
12 alman Meııer $mitten ü~ Jü- rinden birinin düşürüldüğü hakkındaki 

Garp cephesinde 
Bir lngiliz n1iifrczesinin bir Alman 

muvaffakiyeti mevziindeki 
Londra 13 ( Ö.R) - lngiliz orduları kumandanı Lord Gort ilk defa 

olarak harpte büyük yararlık gösteren bir subayla bir küçük subaya 
askeri salip madalyelerini vermiştir. 

Bu suretle taltif· edilen lngiliz subayları Almanların işgal ettikleri 
bir evde devriye kolu halinde girmişlerdir. Bunlar araştırma yaparken 
kendilerine faik bulunan Almanlar evin bodrumunda saklanmışlar ve 
dı!l<lrı çıkmamışlardır. 

Brüksel 13 (A.A) - Alman topçusunun bir mukabelesi esnasında 
büyük çapta 7 obus Lüksemburg arazisinde Schengen civarında infi
lak etmiştir. 

Japon mandası altında 
bulunan adalar 

Londra 13 (Ö.R) - Times gazetesi 
Ruvayal Aur Fors'un dört toplu mUte· 
harrik kulelerle mücehhez tayyarelere 
malik olduğunu haber veriyor. Çok ileri 
ve uzun mesafeli olan bu tayyareler 
Alınan hava xuvvetlerini şaşırtacak bir 
kuvvet taşımaktadırlar. Toplar otoma
tiktir. 

Ekuvatörde 
Htiküınetl devirme 
teşebbüsü akim kalcll 
Faris, 13 (Ö.R) - Ekuvatörün Gua

yakin şehrind~n bildiriliyor : HükUmeti 
devirmeğe teşebbüs eden büyük bir su· 
ikası meydana çıkarılmıştır. Bu suiku· 
tın haŞJnda Vaskapa Bara bulunmakta 
idi .. Hükümet, vaktinde aldığı tedbirler 
ile asileri mağ!Up etmiş ve isyan reisin\ 
tevkif ederek bir harp gemi'iine naklet
miştir. 

Ekuvatör konseyi hükümete salahiyeti 
kamile vermiştir. Asiler divanıharpte 
muhakeme edileceklerdir. 

Batan gemi 
Londra 13 (A.A) - 932 tonluk P i· 

devines vapuru Yorkshire açıklarında 
iki düşman tayyaresi tarafından bom
bardıman edilmiş ve ateş almıştır. Mü
rettebat k}lrtarılm~ ve vapur bir Ingi
liz limanına romorkörle çekilmiştir. 

Londra 13 (A.A) - lngiliz Lucida 
gemisi bir mayna çarparak In~ilterenin 
şimali §arki açıklarında batmıştır. 14' 
kişilik mürettebatı kaybolmustur. 

Vapur infilak etmiş ve bir kaç saniy• 
.. içinde batmıştır. 

Cenevre 13 (A.A) - Milletler cemiyeti mandalar komisyonu 
japon mandllsı altında bulunan adaların 1938 deJCi idaresi hakkmcfa TabJJvet detl$tb'en · 
iawn hükümetinden bir rapor almıştır. Siyasi ·mahafilde huna bilyiik )pir AlnJan geılllsl 
b ._L • k Londra 13 (ö:R) - Evvelçe~ 

ir cnemmı}"et verilme tedir. Çünkü japonya milletler cemiyetinden yaya ait o1in 5 blti tonluk f>use1.dw_fJ!1 
çekilmiş olmakla beraber bu müessesenin teşekkülJerik daima temaıi uru 

• 1 ' •• :=:::..~-~,u~~-:i~!!ıı! 


