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U UN Ç lKAN SiY ASI 

barımız BERLIN VE MOSK.OV A PROPAGANDA AJ NLARI 1fbir cilvesi mi ?j 
BALKANLARDA YENiDEN FAALiYET : GEÇTiLER l[ Yazan: Sırrı Sanlı] -··---•n zelzele f elik eti de 

bir kerre daha bize 
rdiki, Türk Devletini 

.'f eden balkı, miUi bir 
bet karşısında tek bir 
olmayı, tek bir kalb 
~e sızlamayı çoktan öğ
lftir. Biz bunun bir çok 
'ni bilmekle beraber, 
hadise ve yardımlar, 
ınilletidn daha neler 

Paris (Radyo) - Kızılordunun yıl d6nümüne raatlıyan 
23 Şubatta Fmlindıyanın anahtarını teslim etmeğe hazır
lanan Sovyet askerleri son harblarda 5,000 ölü vermiş ve 
Leningrada pek Ç"'k yaralı göndeı mittir. 

Paris (Radyo) - 23 Şubatta Kızılorduya büyük bir za· 
fer kazandırmak için askerlere hitabeler yapılmış Mane
viyatlarını kuvvetlendirmek için zafer marşları çaldırılmış 
fada miktarda votka ikram edilmişti . Askerlerin şarkıları 
vo bağırmaları Finlerin hattandan işidiliyordu . Fakat bü· 

cumların neticesinin başlangıcı gibi neş'e li çıkmadığını bü
tün cihan görmüıtür. 

Pari! , (Radyo) - l!IYeç h üldimeti resmen yardım etme-
m kle beraber Finlandiya ş.Jı irleriade bombalarla çıkarılan 
yangınları söndürmek üzere kuvvetli etfaiye teşkilatı gön · 

dermeye karar vermiştir. 
Paris (Radyo) - Berlin ve Moskova propaganda aj oları 

Kö.1eivanofun istifosındsn so ra Balkanla rda daha müessir 
bir surette faaliyete geçmişi rdir. 
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l•biJeceğini isbat etmek 
ından, bize ayrıca hu

O llanalar ifade etmiştir. 

Husnsi Bir Meclis ~uruldu ısovyetler Kaf kasyada Askeri 
~· Hazırlık Yapıyorlar 

Zelzeleye karşı mukavim 
bina yapmak ioşa tarz ve 
ş klini ie~bit etmek bir ih
sas ışidi , projeyi mütehas
sıs hır mimar yapmah ve 
planlar yapılırken binayı bir 
baştan diğer b.- ş kadar 
ber iki istikamette dolaşan 
bntıiların k sil e '!inde ve iı
tika:netinden şaşmamasına 

dikkat dm i ir. Kfıçük şe
hir} rd bu iş i yap ıcak mü· 
t b ar bu mak gliç ola 
c ğl da ş p ol u tuila Jle misaller gördük, öy-

~tyecanh şeyler duyduk
bir kerre daha bunları 
rlayıp, hatırlatmak, bi 
içın şu anda bir borç 
or. Bunlar arasında, gün
llafakasını veren dullar 
lld maaıım bırakan ıhti: 

•1•r, gtindeliklerini birik
p Yardım komitelerine ge-

en yanular, 88yılamaya
k kadar çok, bem de pek 
t•r. 

Soara, Türk milletinin 1 

, J•da yarattığı ıempati, 
. Jardımlar aynen içerde
heyecanlı alika ile omuz 

• ._ ıitmiıtir demek li
•dır. Bir çok dost ve miit· 
~ik memleketlerden yOk
•• Jardım nidalan bunun 
t'i bir ifadesidir. 
29et, binlerce yurttaı ga
ettik. Evet, binlerce yıkı-

n ocak karıııında, ıztırap · 
11 kısılan sesimiz bili tit

"-ıııektedir. Fakat, tek te
"Uiıniı, blltOn bu acılar kar· 
~ındı, koca Türk milleti
._:' çelik ayaklar üzerinde, 
' Çtan ve yıkılmaz bir ebe· 

Müttefik devlet reiıleri lngiliz kralı ile Frantız Reiıi 
cumhuru Fran11z Baıvekili Daladier ile beraber 

Londra, 23 (A.A) - Kral B. Çemberlayn ile dabili· 
dün sarayda hususi bir mec· ye nazırı, harbin idaresine 
lisi krali aktetmiştir. müteallik birçok suallare 

1 heykel gibi duruşunu 
lllektır. 

n...Bu teselli ile beraber ıu 
•ıq nokta daha vardır. 
~ - Feliketimize candan 
ie '•k eden bütOn bir me-

lllyet aleminin bu müna-
~etle Türklere gösterdik
"'" çok ıamimi alika, sev
ti '• seve seve yaptıkları 
)'rdımlar. 

2 - Henüz arkası kesil
miyen zelzele felikcti karşı
sında zerre kadar yeise ka· 
pılmadan yıkılan şehirleri· 
mizi yep veni bir halde tek
rar i o şa etmek için Türk 
Hükumet ıe milletinin gös· 
terdiği sarsılmaz azim ve 
imanla daha şimdiden attığı 
metin ve cesurane adımlardır. 

SIRRI SANLI 

~ Alman imparatora Ruı Çarını Naııl Aldattı? 
tt.ad&kler, ıaray generalleri büyük salonda süfJll pa
h.an huzurunda boyun eğerek durmuşlardı. Papas 
:Pa~at.oriçe~ia öniine _giderek üç parmağı ile bir 
1'dıs ııaretı yaptı ve ımparatora dönerek : 
-. Sen ebedi babanıa oğlu (imparatoriçeyi işaret 

'derek) bu da kızı Rus milletinin babası bu da anası, 
Ş.,k ortodokı kilisoıiaia hamiıi, cenabı hakkın sana 
''-11 buyruğu ıudur ki ona olan bağlılığın kuvvetien
dtlcçe oğlunuzun da ııhhati yerini bulacaktır, dedik
~·~ sonra etraf~ua. göz. gezdirdi. Sıra ile gene sıığ e · 
b raın üç parmagı ıle bırer birer herkesi takdis etti, 
ilba11a grandilşesi Milçenin önllnde durdu. Bu gü

'el kadının yüzüne dikkatle bıkarak : 
- Sen cennetteki hurilere benziyorsun son vazı-

fea de o olacaktır, diye ıöyledi. ' 
Bu bDyilk ve aıılzade insanlar bu süfl" k" l" .. 

teaaretine hayret et i 1 • u oy unun 
.. 

1 
b • d ö m 1 er, onu :camanın reslilü san· 

liın~ı~r~ay~:~ıem~şle::~de bir itiraz yahut mütalea ke-

Fakat yaver bl\Ula bunlara b k 1 d 1 du. Bu şimarık papasa b ıyı a tın an gü üyor· 

cevap vermişlerdir. 

Dahiliye naıırı lngiltere· 
nio muhtelif mıntakalarında 
nezaret altında bulundurul
makta olan Almanlarla A-
vustura y lıl nn va ziyetlerini 
tetkik içi s işari komis 

yonlar ihdas edilmiş oldu
ğunu ilave etmiştir. ___ .... __ _ 
Sovyet hudu
dunda tahşi

dad y pm d k 
---<>-

Moskova 23 (A.A) -Ste
fani ajansının bildirdiğine 
göre Sovyct filoıu organı 

Türkiyede yapılan a1keri 
hazırlıklaı ı tebarüz ettirir-

ken Türkiyenin yarım mil
yon askeri seferber ettiğini, 

bunlardan 350 bini Türk
Sovyet hududu boyunca tah
şit edildiğini yazmaktadır. 

Bundan maada Türkiye 
budud yakınında hangarlar 
inıa ettirmiş olup bu han
garlarda yeni uçmak üz"'re 
500 tane lngiliz, Fransız ve 
Amerikan tayyaresi bulun

······~~~~~ 
Kahite - Gazetel .: r; S .>vy..:: t leran l( tf rt c1.üa as ui hazır· 

lıklara b:ışla dı Jarını b'"oer v rert:k uzun wüt~lea l St! dd 
mekte ve harbin orta A~yaya si ray ti h alrnd e Tlirkıye n 
mühim bir rol çevi rec :ğ i ni k yd -t ı e 1ct · d irler. 

"Elını \Jr., gaz :: tesi , Türk o u:-.u uo muk mruel, müteha m
mil ve dıiuyaca tanınmış el m Jh ır ' p o:-duJa dan b ri oldu-
ğu nu y zmaktadır . 

Roma - SovyctLr in , B,.kü u :ııü J fa ıç' a Kafnc:.sta 
hazır ıı klara başladıkları anlaş mış'ır. Sovyetl r bu munase 
betle ba zı sınıfla rı silahı d .tv t ı:tmişl eıd ı r. 

Kovrdinasyon Heyetinin ilk 
Toplantısı 

Ankara - Dlia Bqvekil Dr. Refik Saydam'ın riyase
tinde koordinaıyon heyeti ilk toplunbiını yapmıf, Milli Ko· 
runma kanununa nazaran merkez bürosunun teşkiline ka
rar vermiı ve meselelerin icra vekiller heyetinin tasvibine 
arzedilmeaiae karar verilmiştir. 

GÖRDESTE BAZI EVLER 
TOPRAÖA GÖMÜLDÜ 

Gördes (Hususi) - Kasabanın Cuma maballesindeb i 
be yelin birdenbire süratlen mi ti r. Bu m hallc: d .: yirmi ka · 
dar ev bahçelerle tarlalar, ş'maldeki dereye doğru kay· 
maktadır. Evlerden bir kısmı, toprağa gömülmüştür. Batma 
devam etmektedir. 

Kaf kaıya gOnDn mevzuları ı 
arasındadır : 

Masallarda "Kaf dağı,, di· 
ye dinlediğimiz yerin Kaf • 
kaı dağı olduğu tahmin e 

dilir. 
Demek ki inıanlar bura· 

NIN 
RASi 

Kahtan5163 
Dikdağı5145 
Kazbek5043 

il 

n 

" Bazı yerlerde amumi yal· 
çınlar 1500-1600 metre yük· 
sekliktedir. 

Silıilenin orta kısmında 
900 den fazla cumudiye 
mevcuddur. Ea uzunu 100 

en bu b' ı ın proj le · 
ri 1 N f Ve a tı tar fın· 
da!l t kı l olu ac bir bu· 
ro b'r k ç t p şeklinde in
şa t d t~ylari le bera ber 
hnırl nınlı v~ halk bu tip· 
lerd.c b'rın' i tı h ap cd rek 
bü um f n ontrolü al ı da 
inşa ettirme i dı r. Köylere 
gelince, bunların ormanı bol 
memleketlerde yapılan ıe
kildc ahşap olması t arafta
rıyım, kölay ve ucuz çıkar, 
yangın için tehlikeli olmak
la beraber evler yekdiğerin
den uzak olarak inşa edi
lirse bu tehlike bertaraf • • 

dilmiş olur. 
(De amı var) 

Kayseri de 
Şiddetti Zelzeleler 

Ankara 28 - Bugiin şarki 
Karahiıarda ftç şiddetli zel
zele olmuştur . 

Bu sabah gelen bir habere 
göre, dün gece yarıuadaa 
sonra Kayseride çok şiddetli 
bir zelzele olmuştur. 
Develi kaza merkezinde 30 
ev yıkılmıştır. Mübtemel teh
likelere karşı halkın korun· 
ması için btıtün tedbirler 
alınmıştır. Nüfuzça zayiat 

yoktur. 

-----------ıım -Halkın Sesi 
Hakkın Sesidir ----sını vaktile aşılmaz bir ha· 

dut saymışlar. Yunan efla
nelerinde cehennemden ate
şi çalan Titan bu dağlarda 
cezaya çarpılmış; altın post 
peııinde seyahat eden Ar
ganot'lar yine bu dağlarda· 
ki bir vadide kapanıp kal

mışlardır. 

kilometre tu1ündedir: Kaf- Haklı bir dilek 
kasyada göl azdır. Onlar da 
çok küçllk su birikintileri- Aldığımız bir mektuktur: 

Efsaneleri bir yana bıra • 
kalım. 

Hakikatte Kafkaslar şu 
tariftedir : Azak denizi kı 
yısından Hazer sahillerine 
kadar 1120 kilometre tulün
de uzanan bu dağlar, Av· 
rupayla Asyayı birbirinden 
ayıran bir duvardır, Kafkas 
silsilesinin genitliii 100 ili 
120 kilometredir. Garpte, 
cenub cephesi Karadenize 
pek yaklaıır. En m8said ge
çid Şark 1abi1indedir. Tren 
de buradan geçer. 

Kafkasların eaa1 bDoyesi 

dir. Kafkasyamn ortasında (Karşıyaka istasyonu ci-
oyulmuş ve pek yükseklik- varında oturan biz yurddaş-
lerde bulunan dar geçidler lar, aşağıdaki dileğimizin 
pek vahşi ve heybetli bir lutfen gazetenizin bir köşe-
manzara arzeder. sine dercini yalvarıyoruz: 

Bunlar ekseriya karla b · Biz Karşıyaka istaıyon 
kanır. En mühimleri Tiflis civarı sakinlerinin biricik 
şehrini şimale bağlıyan ve toplandığımız ve yurddaı-
2379 metre rakımdan ge- farla h•sbubal ettiğimiz is-
çen Darialdir. Umumiyetle tasyan kahvesinin kaldırıla-
Umumiyetle Kafkasyada Alp- rak depo yapılacağını hay-
lardaki tenevvü ve gfizellik ret ve teessürle işittik. Bu 
yoktur. kahve hem istuyonun bir 

Meralara, çiftliklere, kü- büfesi ve hem de bu civarı 
çük kasabalara, sevimli köy- şereflendiren biricik hahve-
lere tesadüf edilmez. sidir. Eğer depoya ihtiyaç 

Kafkasyada bilhassa ka- varsa bu taraflarda pek 
yın, ılbamur, meşe, gürgen, çok beş arsa ve depoya 
dııbudak, çitlenbik, akça elveriıH yerler vardır. Depo-
aiaç ormanları vardır. Daha nun başka bir yere kurula-

maktadır. yllkseklerde çamlar başlar. rak lütfen bu kahvenin ye-
- Şarka doğru dağların ir· rinde ibkasını say n ve çok 

tifaı azalır ve kuraklık baş· faal işletme müdürlüğünden 

bana 
1
area blltlla u ıuretle bir mevki verilmiş, 

-..e11diJ8İl9İ İl"İa aapray halkı da kendi hesap ve 
r apasın doıtl v d'l . b ı...,tJardı. ugunu ı enmıye aı· 

ANADOLU AJANSININ graoid, gneias, ve bill6ri ka· 
NOTU : yalardır. Bunlar dik tepele-

lar ve tepeler kilsileıir. Bu rica ediyoruz.) 
ıahilnın hayat menbıı Kobaa 1 H•lkın&esl 
suyudur. •-- Hakkın Sesidir -------- --

Halbald papaı daha ilk h 
lsadınlara, h•tti y&kıek faınlede birçok hizmetçi 
.. 

aını"' .. aktan çekbımemiıti. meaıup bayanlara su· 

re kadar uzanır. 
. Ana~~lu Ajansı bu habe- Kafka1yanın en yOksek 
rın kat ıyen aılı olmadıtını tepeleri ıanlardır : 
beyana mezundur. ı Elbruz 5646 metre 
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Aerl Fallar: alon 
Eğlenceleri ? 
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330 - Adam aldatmak 

hi~ tüphesiz bir :ıeki işidir. 
P'akat, aldatmamak ve dü
rfbt kalmak, daha yüksek 
bir zeki ve muhakeme me
ıeleıidir. 

331 - Kendine yapılma-
11nı iıtemediğin işi baıka
ıına ıakın yapma. 

332 - Seni uzun boylu 
ve mavi iÖzlü bir bayan 
HYİyor. 

333 - Harcadıiın paraya 
dikkat alacaklılar iyi günü 
beklemezler. 

334 - O, düşünen bir 
kafanın sahibidir. Misal mi 
iıterain? işte, dikkat et, sa
bah elicıde gazete taşıyor. 

335 - Çabukluk etme ! 
Etin hakkında söylenen söz
ler, kıskanç •iızların yayga
rasıdır. 

336 - Eier hep böyle 
uık suratla ıezersen, hiçbir 
itte muyaffak olamazaın. 

' 337 - Çok defa, büyük 
lıaatalar irtikabı, büyiik mev
kii elde edenlerde ıörülür. 
İtte Napolyon ye işte bir 
Ciünya kavgası çıkaranlar. 

338 - Ben ne oldum? 
deyip kendilerini beğenen
lerden kork. Bunlar, en ça
buk devrilmek istidadında 
olanlardır. 

339 - Uslan ey dil, us
lan artak ihtiyar olmaktasın. 

340 - Muvaffakiyet yolu· 
nan ftıtündedir, biraz daha 
yürü, ona havuşacaksın. 

341 - Evini ihmal eden 
erkek, kendini başka kadina 
da sevdiremez. 

(Devamı var) 

Balatcıltta 
Korka.uç bir. cinayet 
Aydın ( Hususi ) - Ger· 

me11cik nahiyeeinin Balatcık 
köyü cwarnadaki kuyuda bir 
kesik baş bulunmuş ve ad
liye ile zabıta derhal faali· 
yete ıeçerek bu müthiş ci-

ayetin alilerini meydana 
çıkarmıştır. 

Cinayeti ifliyealer, Ortak
lar köyünden Sökeli J\li Çe
lik deveci Süleyman ve Es· 

- kidere köyü muhtarı Neşettir. 
Maktul de, Bedel Osman 

iıminde Beyşehirli bir genç· 
tir. 

l>Alman Ticaret 
Heyetleri 

istaubul - Bugünkü 'Av
rupa ekispresiyle .şahrimize 
ikt J\lman Ticaret heyeti gel
di. Heyetler yeni an\~ma 
mucibince mal tophyacak
lardır. 

~ a Mayn görii <lü 
Iıtanliul 23 ( Hususi ) -

1 Karadenizin Kefken adası 
crvmarında iki 'tı ayn görül
mliı ve •Her ikisiııin de im-

1 lliisı iÇin tedbir :'alınmıştır. 

Paris - Sovyet hBklmetl 
Kafkasya iılim ahaliıinin 

tahliyeıine karar vermiı. 

(llALK.11' S!SI) 

ovyet Donanması 
Sıvastopolda 

Londra - Sıvastopoldan verilen habarlere 1töre, Sovyet
lerln Karadeniz filosu manevraları ikmal ederek Sıvastoploa 
d6amliftlir. Sovyet kumanda heyetine ~göre, manenalar 
muYaffakıyetle bitmiştir. 

Zir bir müddetten beri bu 
ahali arasında Tüıkiyeye 
gizli muhrceret cereyanı bat 
göstermiş .. ---Sovyet - Fin 

~avevraya iştirak ede11 ,Sovyet harp "' gemilerinde üçte 
ik:iıi yeni ve ıon zamanlarda inşa edilen remilerdir. Sahil 
muhafaza pmileri ve tayyareler de manenada vazife al
mıılardır. 

Harbi 
Roma - Finler Kareli 

berzahında SoYyetlerin bü
tün taarruzlarını kırmışlardır, 

~~-...... ~~~~ 
ühim Radyo Haberleri 

Kopeııhag - Skandinavya _..devletleri _ hariciye rınazırları 
il~ toplantılarını bug .. n yapmışlardır._ Görüşmeler .48 _ saat 
sürecektir. 

Adana - Son günlerde yağan yağmurlarla karların eri 
mesinden Ceyhan nehri 4,5 metre yükseldi. Sular ... Jaalkevi-= 
vini, kız..,,.lisesini, ocak mahallesini Depoy caddesini iıtila 
etti. Nehir "yilkselmektedir. 

lrüksel - Mannerhaym 
hattını:.yapmış olan Belçi
kalı general Badu Firlandi· 
ya hi'tkümetinin daveti tize
riac yakında Helsinkiy gi
decel>tir. _ _ _.1 ....... __ _ 

V. U. Meclisi 
Londra - "Graf Spee,,r Alman zırklısmı· Rio '" La.plata 

harbında·mağlup eden Ajaks ve .. Ekıeter kruya.ıörleri mü
:rcttebatı bugün Londrada emsalsiz ı teıabüratla aeJimlan-.... 
mışbr. 

Lon!lra - Hindistan hükumeti, Hiodistanın imali ıarb; 
hududunda türeyen eşkiyalaı-ı tenkil için askeri tedbirler 
alarak istenen neticeyi temin etmiştir. 

Roma (Radyv) - Pettamoda, Norveç s.ahiline yakan 
bölrelerde bir lngiliz filo,unun dolaşbğı teyid edılmiştir. 

Vilayet umumi mec!isi dün 
saat 14 tc r is vek" i 8. 
Nuri EJen 'in başkanlığı eda 
toplanmış, gelen evrak ait 
oldukları e11 cümenlere havale 
edildikten sonra bütçe en· 
cümeninden gelen 938 yılı 
hesabı kat'isi okunmuştur. 
B. Ferit Eczacıbaşı ıöz ala· 
rak hesabı .kat'inin tetkiL ine 
imkin bulabilmek için mü· 
zakeresinin ıelecek celseye 
bırakılmasını teklif etmiş ve 
bu kabul ~ edilmiıtir. 

__ ,__ ________________ .,.. ____ , _____ ~~------,.....~~-

Bundan sonra varidat büt · 
çesinin müzakere ine geçil
di. Birinci müzakeresi bit-
miş olan bütçe hakkında ha
raretli miioakaıalar cereyan 
etmiştir. 

Evvelki celsede verilen 
karar mucibince vilayet büt· 
çesinin düşündürücü vazi
ydi Ankarada yüksek ma· 
kamlara arzedilerek icap 
eden yardımların yapılması 
için üç kişilik bir heyetin 
Ankaraya rönderilmesi uy
gun görülmüştür. Avukat 
Ekrem Oranın reisliğinde 
Hasan (Bergama) Orhan 
Rahmi (Torbalı) nın gönde
rilmelerine karar verilmiş
tir, Heyet hemen Ankaraya 
hareket edecektir. 

Izmir muhaseb 
mütlürlüğünden 

Bir yıllık bedeli 
sabıkı 

• 
yı 

1.;ira No. cinsi mevkii 

• 
sıye 

70 35 ma&"aza ikinci belediye caddeıi 
ldarei husnsiyei viliyete ait olup yukarıda cins ve mev

kii gösterilen 35 nu::naralı mağaza kiraya .. :verilmek üzere 
l 1 - 2 - Y40 ıününden itibaren 15 glln müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Kirasına talip olanların ira_.:şartlarını öğrenmek üzere 
hür gün muhasebeyi hususiye müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de -ihale günü olan 26 - 2 - 940 
pazartesi günü saat 11 de yüzde yedi buçuk depozito mak
buzlar ile vilayet datmi encümenine müraatları ilin olunur. 

lzmir Defterdarlığından : 
Nazlının Basmahane şubesine olan emlak satış bedeli 

borcundan dolayı tohsili emval kanunu hükümleri daire
sinde haczedilen Gaziler mahallesin in Dönerli sokaiında 9 
sayılı ve 96~ lira k•ymeti~deki evi idare heyetince 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmasına karar verilmiş oldu
ğundan taliplerin 7-3 940 Perıembe günli saat 15 te vila-

yet idare heyetine müracaatları ilan olunur. (539) 
17-24-3 

lzmir Def.terdarlıiından : 
Sataş Muhammen 
No. Bedeli 

Lira K. 
438 Birinci Tepecik M. 1202 DO. Develi so. 68,88 Metre M. 12 taj DO. arsa 39 33 
439 

" " " 
1230 

" 
Çoban 

" 
134,64 

" " 17 
" " " 

67 32 
440 " it " 1213 

" 
Meydan it 50,21 

" " 94 it " " 30 13 
441 Oğuzlar mahallesi 1245 

" Elvan 
" 

25 
" " 

18 it " " 15 OQ 
442 2. ci Tepecik 

" 
1142 ,, kocatepe,, 55,89 it " 47 

" " it 33 34 
443 

" " 1160 ,, Beşaret 
" 

34,63 
" " 48 

" 10 39 " " 444 it " 1147 ,, Celadet ,, 106,72 
" "23/l " 53 36 " " «5 " " 

1160 ,, Beşaret it 31,32 
" " 

56 
" " " 

9 40 
446 

" " 1160 it " " 
39,60 

" " 63 
" " it 11 88 

447 
" it 1165 ,, Zeytinlik 106 " it 33 ,, it " 13 25 

5 inci 
448 it " 1146 ,, Aras çıkmazı 67,40 " "16/1 " 

,, 
" 33 70 

449 
" " 

1151 ,, Akşam So. 48,55 
" " 59 

" " " 24 27 
450 1. ci Tepecik 

" 1223 ,, Hilal 
" 

175,45 
" "1615 " " " 87 72 

451 
" " 

1232 ,, Dar 
" 

62,32 
" " 111 ., 

" it 37 38 
452 

" " 
1229 ,, Gelincik,, 116,43 

" " 16 " " " 58 22 
453 " " 

1220 ,, Altay 
" 117 

" " 
10 

" " " 58 50 
454 it " 

1213 ,, Meydan,, 110,99 
" " 30 n it " 

77 79 
455 " " 1211 ,, Yemişçi,, 78 " " 

15 
" " " 58 50 

Yıukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık artırma usulile 17-2-940 ta-
• rihioden itibaren 17 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 4-3 940 tarihinde 
(Perşembe) günü saat 14 de Milli EMiak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin mu ham-
mea liedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yatırarak yevmt.me~kucda Milli Emlak 
mü<lürlüğllnde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. (536) 

Milli Piy&ni(O Bıletleriiıizi (SA DET~)Kişesinden Alınız 
t Çorakkapa Poliı merkezi karıııı No. 864 HaıaD Tabıia Ô.tdeİ Telefon 8497 

Kızılay Cemiyeti Izmir 
merkezinin mutat yıJlık....kon
greıi, Parti müfettiıi ve Par· 
ti idare he..<eti teşkilatı hu
zuru ile ve kalabalık bir izi 
ekseriyetiyle V li bay Et
hem Aykutun reisliğinde 
Halkevinde toplanmıştır. 

Zelzele feliketi münase
betile lzmir Kızzılay teşki
latının hummalı ve devamlı 
faalliyeti şükranla Y.Adedil
~!!tc:~ sonra merkez heyeti 
intihabına ieçildi. Merhum 
Dr. Cevdet Özyar ve müs· 
tafi Sıdıka Uzdan inhilal 
eden ... izalığa işarı reyle Tay 
yar Şefik Çullu He avukat 
Ekrem Oran ekseriyetle in
tihap edildiler. 

940-941 bütçe ve hesap 
hüLisaları tesdik edildikten • 
,sonra Kızılay için faideli 
teklifler ve temennilerde 
bulunuldu. 

Karaburun Kaymakamı 
Karaburun kazası kayma

kamı B. E~rem Güvenç şeh· 
rimize gelmiştir. P zaı tesi 
güoü . tekr.ar Karaburuna 
avdet edeceklerdir. .__ 

••• 
haberleri 

Kestelli caddesiade Ah-:_
-met Ôilu Mehmet- Şadi S8-
rılar, ağız kavıırası yüzünden 
Mehmet oğlu Mustafa Şe· 
nol'u çakı ile omuzundan 
hafif surette yaraladığından 
yakalanmıştır. 

§ Limanda Italyan ban· 
dıralı:Zara vapurunda deniz 
amelelerioden Ali oğlu Muh
sin Hızrak varil, it )yan ta
basından Omberto ~oğlu An
turanın Büfesinden iki adet 
kahve fincanını çaldığından 
yakalanmıştır. 

Eğer Bir Millet Kabri' -
Ve Azamet Unsurlarıtl _ 

İıe, Ondan Şimıe 
Doğar 1... -

YAZAN: Kı•; 
-37- -· 

Bazı devletler ve ., 
bir çok i tihaleler geÇI 

1 hazan parlarlar ve b•~ 
sönerler. Tali keııl • 
her vakit güler yüı ~ IS 
mez. Y aloız şu aşikir f. 
zaman Ye mekanda b 1 
caridir ki, yeni aeJ 
gençlik eskimiı ve ,- içiı 
geçmiş olan idare 'fe alcl 
sistemlerini kabul ye ti pa 
edemez. da 
Bugünkü nesil ve bu~ 

gençlik için daha rtJ"iJ ,, 
daha yeni, daha akiliıı' 

f ya 
zamana oygun, sail• şe 
sarsılmaz temellere d•~ b 
rejimlerin tatbiki IJJe' ' 

1 d
. nı 

ve e zem ır. 
di Onun için iş başand• 
ID 

lunan zatların kavr•Y1 

o işin ehli bulunmali Ye 
çok lüzumludur. Her Y• 
geçen ve milletin muk"- i· 
ratiyle uiraş n zatlar 0 n 

lekh D ve çekirdekten 1 a 
olursa yurdu ve wu•• u 
faydalı bir uzuy olur. tc 

yada mevcud milletler t , 
kadar bir çok buhrauli v 
tecrübeler geçirmişlerdU n 
!ardan biri de Finlerdir 

Karla yel adında bir' ~ 
fekkir şöyle diyor: c 

".MUletler, cansız bir ıJ 
bakasıdar. Eğer bir sW 
karın eline geçmiy;ccek 
sa, ebediyen şekilsi:ı ,c 
reketsiz kalacaktır. fı 
Sezar, Napolyon, Büyük 
ro, Sokrat ve Muhaı1)1 

(DevamıJ 

lzmir Defterdarlığındaİı 
Hüseyin oğlu Sabr,nin Karşıyaka şubesine olan k• 

vergisi ... borcundan dolayı mutasarrıf olduğu Karşıyak• 
nanmacı m halle,inin Zafer sokağında 32 34 sayılı ve 

lira kıymetindel. i iki dükkandaki yarı hissesi tahsili ~ 
kanunu hü~ümieri dairesinde haciz edilerek vilayet 1 

hey'eti kararil~ 21 gün müdddle müzayedeye çıkarılos' 
Taliplerin 7 3 940 ferşembe günü saat 15 de ,;_iJJ 

idare hl!y'etioe müracaatları ilan olunur. 45'8 
11-24/ , 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? .:;;,;, 

Zerre kadar utanmadan güzel kadınlara u ~ 
tekrar ediyordu : ~ 

- Eğer güuahlarınızdan dolayı Cenabı h• 
affına layik olmak ve hakiki bir masumiyete nail~ 
mak isters~niz herşeyden evvel günahın karanlık 
galarını görmek ve bu dalgalarda benimle yüııf 
laıımdır. ~ 
..... Bu günahları benimle birlikte işliyecekseniı 
Allahın resülü olmak sıfatile J?unları affettireceği~ 

Bu yolda vaiz ve nasihatte bulunan papası gö~ 
ve onun aözlerini işitmek için en çok tehalik i ,r 
ren kadınlar ve genç delikanlılar olmuştur. G 
u ki bu yeni ve rezil mezhebe girenlerin sayısı ' 

tikçe çoğalıyordu. 
Hatta yükıek ail~lerden düzinelerle kadınları 

şehvetine susayan Grigorinin, bu şeytan papasın 1 
falatına bütün kadınlık faziletlerini kurban etoıelı 
retile İsanın heykelini öpmek üzere karanlık ibatd' 
neye girmekten çekinmediler! 

Karanlık ibadet nasıl 
Olurdu? ••• 

İbadet gizli surette tesis edilmiş olan ~ Verslı•: 
kilisesinde Klist mezhebine mahsus merasimle 
ediliyordu. 

Papas Grigori esrarengiz Klis cemiyeti 
olmak itibarile bu kitisecle birçok seneler 

A -,,l aza 
yaııdl 


