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::.-:...::..".i•k S O N D A K i K A : Reisicuqıhur lAilahı~ ;;;;bıl 
ltnıark mese- Paris (Radyo) - Kahirede çıkan bir yevnıi gazete, Bal- attıktan sonra sağ salim.!_ü-sl-e~ri~n=e~d=ö~n~e~bi=lm~el~e~ri~l~o=g~il~iz=t~a~y~- umumi katip- !: mı, Ta biatin 1 
lesi gittikçe kanlara ve dolayısiyle Türkiyeye yapılabilecek herhangi ~:k:=~~'.n üstünlüğiloü gösteren parlak bir delil rayıl· ı ıı· "·· den [[bı·r cı·ıvesı· mı· ?I 

bir taarruzu mevzuubahsederek yazdığı bir makalede di- • 
Çllta}}acıyor ! yor ki : Paris (Radyo) - Bir Fransız gazetesi, Her ne kadar ---o--- [ Yazan: Sırrı Sanlı] 

Y "Bütün alem bilmelidirki, Türkive Allahına, kuYvetine ve müt- Mannerhaym ikinci hattının deha çok mücehhez Ankara, 27 (A.A) - Ri- - --- - --

l sk. d-:--•- tefikine güvenen kudretli bir devlet olmuştur. buluuuyorlarsa da Mareşal Manerbayma muzaffer olacak ti yasetı'cumhur umumi k itip-
d 

11 ınayya deyletlerin- d d - 28-
ye rek eıı bazılarının bazı ha- Kendisini müdafaa etmesini pek'ala bildii'i gibi Saada- erece e yardım etmek lazım geleceğini yazıyor. 1 liğinden : 

~ri· ıekı~tleri bugilnün meseleıi had paktı ile ona bağlı olan diğer müslüman hukümatle- T ~ariı (Radyo) - Hüseyin Cahid yazdığı bir makalede Reisicumhur İsmet İnöoü, 
na ıııe ,..i , t' O 1 rin de rehberlik etmeyi de bilecektir. lir iyenin uğrayacağı bir taarruzu muvaffakıyetle kıracak Halkevlerinin 8 inci yıldö· 

Bunun neticesi olarak, b11 
damlar nisbeten küçük ıar
sıntılarla bile evin içerisine 
çöker ve taşıdıkları toprak
ları ey halkının üzerine yı· 

ğarlar. Ağaçtan yapılmış bu 
lunan ve kiremit, şist, tah
ta, kamış veya diğer mad
delerle kaplanmış olan çatı
lar daha !ı'CÇ ve güç olarak 
çökerler ve çö ıune baUnde 
de daha az insan zayiatıana 
sebep oluılar. Yalnıil şüp· 
hesizdir ki, bu nevi çatılar 
daha pah&lıya mal o1urlar. 
Fakat buna ııığmeo batkı 
top rak ça ı altında artık bı 
rakmam ak çarel~rine baş 
vu u'malıdır. 

bit f • rınış ır. 11 arın kuvvete ve yardım kaynaklarına malik olduğunu tebarüz 
tli ıu"tt•erfai lık . perdeıi altında Paris (Radyo) - lngiliz tayyarelerinin dört günden nümü münasebetiyle HalkeY-'-I ettirmiştir. il · ''ıııd ,"', erııı ınenfaatları aley· beri şayanı hayret bir muvaffakıyetle Almanyanın kalbi- p (R d ) 1 d k !eri ve Parti müaıessi erın-a "' ar s a yo - ngi terenin, Almanya n ö aıür taşı· 

ler' e 1 va:ı;iyetleri müttefik- gahının ve en büyük sanayi merkezlerile en mühim askeri yacak ltalyan vapurlarını muayeneye karar vermesini Ro. den aldıkları kutlama ve 
ed~c:~~ri muameleye mecbur mevkilerinin üzerinde keşif uçuşları yaparak beyanaamele_ı:_ mada çıkan "Telgrafo., gazete!i teessürle kaydt diyor. bağlılık duygularını bild~cn 
it.tet~ı . hakkında Fransız telgraflardan çek müte as 

t ıerı makaıeıer yazmak 1 ·ıt e ·n ald ., t db. 1 '. Parı·s matbuatı Iskandı·navya sis olarak kendileıine te-d~ydev~ın ediyorlar. (Fiıraro) - ngı er Dl 1g1 e 1r er şekkür ve muvaffakıyet t.:-
1 or kı: Roma - Yakınşark hududunda müttefıklerin kuvvetlen- hu•• ku"' metJerı•nı• t hd•d d• menni! rinin iblağına Ana 

"Fi ı dirdikleri büyüle ordusu bütün dünya hüküaıetleri tarafın- e l e ıyor 
i•l•r'ı 0

1 
in.diya ve iskandiaay dan dikkatle takip ediliyor Bugüııkü gazetoeler müttefik- p dolu ajansını memur et-

•• 11 1 aris - Bugünkü guetdcr, Altmark vapuru hıdisesin -
Ço'- gı tere Te Fransayı terin Süveyş kanalı etrafındaki büyük tahkimatıodan hah- d miştir. " Yak d en mugber olırak Finlaodiy.ıya gide 1 gö .1üll ülerin Norveç ---••••---
hıtt ın an alakadar eder, sediyor ve diyorlar ki: •bu .,_. d 1 b ten ğeçaıe lerini müaade etmiy m Norveç hiikü netin! büyü k 
sif•hı • lıu ev eti u işleri "lng;lttrenio bu mühim g <! çidi timdi h r ihtimale karşı b 

q ı h il iicuaılar yapmaktadırlar. 
Yeb·ı· a e kadar süriikli- tahkim ediliyor. Mısırdı ve Arabi,taoda son günlerde kül-

D1.~'· Jiyetli garnizonları tahkimat, tayya re mcydanlıkları ve bü- Bu v~sile ile bazı gazete er d " lska ııdinavya hükumet · 
•"'er F "le k • k et' baı'z olla 1 B"t" b ) ler 'ne ihtıratt1 bu'uluyıırhr. Eg" er bu hii>..ü n etle r l i •arf · de b6 ransız ıazeteleri yu as e ı ıym ı y r yapı ıyor. u urı un arın 
u b .. ı· a k • k tı" d B l d "h' . lıklarını Sovyetl .. r Vo! Almıny1 leb;ne kullanırlarn Fra~sa cuıııı ususta yaptıkları hü. one . ı ı s erı ıyaıe ur ır. un uın arasın a en mu ımı 

bir /'da daha az şiddetli Mıs rı Filistine bağ(ıyan şosedir. Bu Ş:>S! Siiveyş kaıa 1n- il! l.ıgilter.ınin hücıınıın1 muuz kı.lacıklar,nı b.ldırme'<'e · 

P 
ıs.an kullanmıyorlar. daki askerleri pek çapuk bir sıır ·tt" Filisfrı petrollırına dirler. 

ar nakledeb ı leeektir . ., sust 11 ınatbuatının bu bu- -~ ____ _ 

baır.t Yerden göğoe kadar Norveç sularında büyük deniz Moskova Berlinden hemen 
rııf ı olduğunu kabul ve iti-
ve ;tınek lazımdır. Londra J harbi bekleniyor tedbir afmaSlnl istiyor 
teblik:ıs küçük, bitaraf ve j Roına - N<>rveç sabilleriain beyn!lınilel müsaadel ~rinden Sofya - Zoriht~n tdefo'lla bild i· ild iğine göre, Fransız 
Y•rd Ye maruz devletlere isifade etıneğe çalışa~ Alman yük vapıırları n ı takip eden albayıııı 1 Fiıı b"biııe karı şın sı Moskovadı büyük koşko 
gclo 

1
1_'1 etmek için elltrinden 

1 
bir Inıiliı fi oıu ıu b r de Alınııı fıloJu tıkip ettiğine göre uyandır .nıştır. Moıkova fra ısının Fin harbine iştirak ettiği 

Nor:ı , Yaptıkları bir anda \ bugiinlerd! oralarda büyük bir de ı iz hırbi olacağı zan o· kanatıoa Vdrm ı st · r . Bu:ıu Alm ınyaya bild irerek tedbir itti-
belki eJ:11 bdki korku ve j ıa•yc!. haz nı i,temişt r. 1 
ik11sile bazı menfaatlar sa- ııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııuı:::::ı:::ı::ııı:::ııı:ııı:ıııııııııııııııııııııııııı 
llıİırk ierek bu mahut Alt- • 
rek F~'Puru işinde ve ge- Yeni bir komunist hükumeti• . . ı 
c:ıın t 1111indyaya yardıma N } A j 
ille,·· an gönüllülerin geç- ve ___ orv.e •• ç.te _te_aşı ı 
ıor)~k7eselesinde çıkardığı 
01110 _ar Ingiliz ve Fransız 
d~b 1111 efkarını gün geçtikçe 
Yet ~l faıla artan bir asabi
seıı ~ e kı:ı:dırmaktadır. Esa
hab u hususta alınan son 

erler 't .,_ Alt gı tı"'çe çatallaşan 
lo ındark vapuru meselesinde 

o ra ve p . . k . bi arısın neza etı 

eıır t.llrafa bırakarak daha 
erıık b' al ır tavır ve hareket 

lllak ıne b . . d Ctkl c urıyctın ı; kala-
•rıoı göstermektedir. 

.... SIRRI SANLI j) ..................... . 
aris bölgesin-

Roma - ltalyan gazetesi Finlandiya hududunda, Sov
yetlerin harp ilanı günlerinde finlandiyada yaptıkları ufak 
komunist hiikümeti gibi başka bir hiiküınetin vücudun
dan bahsediyorlar ve diyorlar ld : 

"Norveç bükümeti Finlandiya hududul!da kusinen hü· 
kümt'ti gibi yeni bir komunist hükümeti plrnını elde et· 
miştir. Bu hükümet Fiolandiyanın küçük bir kasabasında 
teşekkül edecekti. Bu yüzdendir k', Norveç, Fin budu
duodaki muhafaza kıtasını kuvvenlcndirmiştir. 

"Utro"nun bir telgrafı 
Sofya - "Utro,, gazete•i lstaııbuldao aldığı bir telgrafı 

neşrediyor. Bu telgrafa göre, T ürlı.iye Cum ıurreisi İsmet 
İnönü yakında Trakayayı teftişe çıkacaktır. Beraberinde 
her sınıf askeri ümerasından bulunacaktır. Yine ayni men-

SOVYET-FIN 
HARBıt 

Stokbolın - Fınler, Bjo· 
ke adasıo ı tahliy<! ctmi~lcr, 
ve Vibıırgu şiddetle müda
faa etmekle d:vaın eylemiş
lerdir. Şehir belediye reısi, 
yirmi bin shil halkla birlik
te ş • hri tabliye etmiş ve 
anahtarını ordu kuıı:andan· 
lığına tesl ;m eylemi~tir. 

Sovyet ordusundaki ikiyüz 
bin kişi Finler tarafından 
şiddetle piiskürtülıı..iişse de 
Sovyetler müteakiben tekrar 
hücum eylemişlerdir. 

Sovyetlerio, Viburg şeh
rinde ~nkazdan başka bir 
şey bulamıyacaklılfı ınu!?ıık· 
kaktır. 

Stokholm - Sovyetler 
merkezi kısmı tamamca ha
rabeye donmüş olan Viipu
ı iye doğru yolu açmağa te
vessül için en az 20•.000 
kişi yığmışlardır. ---····---

Zafer için 
sabırsızlık 

Londra - Londraya re-
len Fransız ve lnğiliz Kana
da müstemleke askerleri ne 
zaman ezeli düşmanımız Al
manlarla çarpışmağa gide
ceğiz ve ne zaman büyük de alarm işareti 

Paris - D" l'e . uıı gece doğu 
şıınal mı t k ı · 1 . höl . D a a arıy c Parıs 
gesınde al" · . 

badan öğrenildiğine göre bazı lngiliz zabitleri Türkiyede bu
lunuyorlar. 

Orta şarkta yapılacak olan 
tarafından tetkik olynuyor ve 
uygun buluyorlar. 

tabşidat Türk erkanıharbleri 

bu tahkimatı Türk görüşüne 

ı zaferi temin ed ceğiz diye 
sabırsızlık gösterdiklerini bura 
gazeteleri ya:ı:ıyorlar. 

1 

1 

ril . . arm ışaretı ve-
ııııştır. 

Nasıl Aldattı? 

de bütün 

-37_ Al 
~il • man imparatoru Rus Çarını 

oua y d 
gii 11 'b danın a ayakta geçirdi. Ertesi gün 

A.k a etle geçti. 
llllııa Ştaınl yapılan bir fener alayı ile biitlia kiliseler ve 
t s ır ar etraf d d 1 or tab t ın a o aştırıldı. Her adımda impara-
tıışıyor;u~ yaklaşıyor, vakit vakit tabutıı omuzunda 

Bu alay erte . .. 
rafiınin t b sı gun de devam etti. Bu gece de Sar-
rilı\i, Üç a ~tu Rus payitahtının her tarafında gezdi
evi türbe tu7. bu böyle devam etti. Nıkola hususi bir 
V •kit vak'tı 5ıae koya~ak Sarafimi oraya defnettirdi. 
d ı ar f' . d an çıkartar k a ının ondurulmuş cesedini mezar-

işte R a bu suretle teşhir ettirdi. 
. uıların Ça b.. 1 b' 

sıs bulundu· .. rı oy e ır dini duygu ile mütehas-
da idi lıi gu, boy le bir taassubun altında ezildiği an· 
iıııparator ayyaş Papıts Grigori Eftimoviç Raspotin 
la . sarayında .. .. - Ç R . n ıtikadını .. gorunıauştü. arın aspotıne o-
reiılerden F'f~oren ve onun şerrinden korkan ruhani 
ll'•ıııber old~·ıp ve Papas dahi bu köylü papasın pey· 

llbecbur olınugul hdakkında çara telkinatta bulunmaya 
saıı · ş ar 1 k' Ç d b 1 • ın ınsaa 

1 
f . 1 ar a unun sa oldugunu ve 

tdec - · 1 •tıle ye .. " 1 k d egı kana t' r yuzune ge ere ona yar ım 
(Ru• açode bulunuyordu.,, 
uerdi .. <ırının kcıra taassubunu ve papaslara 

Ilı ehem · . llccen F mıyetı gösteren parcayı elimize 
• ra · 

D. tikten Daızca eserden tercüme ve naklet-
""" ro h •onra m • . u teıeın . evzua rucu edıyoruz.] 

•ıyafete casuslardan F edor Lipanif de 

---o---
8. Çörçil 

Loodra - Bahriye nazırı 
B. Vinston Çörçil avam ka
marasına, alkışlar arasında, 

amiralliğin sembolik tahsisat 
projesini tevdi etmiştir. Bu 
proje yalı:.ız 100 milyon li
ralık tahsisatı ihtiva ediyor. 
Tahsisat yekünunun hakiki 
miktarı gizli tutulacaktır. 

Amirallık baş Lordu de
miştir ki : Sizden biraz mü
rettebat, biraz mürettebat, 
biraz gemi ve biraz para is
tiyoruz. Zira düşmanın lü
zumundan fazlasını öğren

mesi muvafık değildir. Di· 
ğer taraftan ahval ilcasiyle 
ne kadar masraf ihtiyar edi
leceği de tahmin edilemez. 
Meclis bu sembolik bütçeyi 
kabul etmekle ittihadını is
pat edecektir. 

ı On par alıklar 
1 

Ankara - Bronz on pı· 
ralıkların lstanbulda bası:-
masına başlanmıştır. 

' 

Norveç:sularında lngiliz Kossak muhribi mürettebatının 
Alman Altmark vapuruna çıkarlarken .. .... _____ _ 

INGILIZ TA YY ARELERI 
Berlin üzerinde uçtular 

Loodra 27 (Radyo) - İn rilerine doğru keşif uçuşları 
giliz bava kuvvetleri düş· tekrar edilmiştir. Baltık de-
man arazisine bir çok yeni nizindeki Alman sahillerine 
ve muvaffakiyetli akınlar ve Berline kadar yapılan 
yapmışlardır. Heligoland, şi gece uçnşları çok muvaffa-
mal denizi Alman sahilleri kiyetli olmuş ve bütün tay-
üzerinde ve Almanyanın içe· yareler salimen dönmüşlerdir. ······---Deniz harbi şiddetleniyor !i 1 

Roma - Almanyaoın Doyçland yahut Amird Şeer :ı:ırh- J 
!ısının atlas denizi cenubuna doğru gittiğini öğrenen Ingiliz j 
amiral ığı bu gemiyi takibe başlamıştır. Bu Alman gemisi- ' 
nin Son adlı bir Alman yük vapurundan açık denizlerde ı 
erzak aldığı da öğrenilmiştir. 

---····---
Yer sarsıntıları 

Ankara - Dün gece ve 
bugün Erbaada orta, Ordu
da şiddetli, Tireboluda ol
dukça şiddetli, Giresuada 
orta şiddetli zel:ı:eleler ol
muştur. 

Kayserinin Pınarbaşı, Pa· 
zar ve Viran nahiyelerinde 
beşer saniyelik şiddetli zel
zelelerden bazı binaların du
varlar~ çatlamıştır. 

Develide iki bafıf, iki şid
detli Yahya nahiyesinde de 
6 saniyelik orta şiddetli bi
rer zelzele hissedilmiştir. 

---0---
Zeytinyaiı 
Fiatleri 
Yükseldi 

İzmir zeytinyağı ihracaat· 
çılar birliği umumi heyet 
toplantısı, dün akşam saat 
on sekizde birlikler umumi 
katibi B. Atıf İnan 'ıa da iş· 
tirakiyle aktedilmiştir. Zey
tinyağı fiatleri, son zaman· 
da gene yii kselmiştir. 

1) Bilhassa köy evlerinin 
du · arlarının is ahı: 
Dünyanın zehele ı;:ıınta· 

kalarında en mü sa it t r z 
olarak yülısek binalar için 
demi r fi beton iskclet'i bıoa· 
lar ve alçak biıı.;;lar içio de 
ahşap tarz terci ôluomuş

tur. Fakit bu iki tarz, gerek 
pahalı oluşları e gerekse 
malzeme noksaıılığı dolayı· 
s:yle Tiirkiyede şimdilik sa
dece mahdut aahalarda ve· 
ya mahdut işler için yapı· 

labilirler. Buna rağmen bu
güne kadar yapılmakta olan 
ınşa tarzlarının bazılarını 
tashih etmek lbümkündür. 
En tehlikeli olanı köylerde 
ekseriya yapılmış olarak gö· 
rülen, yuvarlak sel taşları· 
nın çamurla iistüste konma
siyle yapılmış olan duvar• 
tardır. Bu nevi duvarlar dai· 
ma çok kalın oluyorlar. Zel· 
zzle vukuunda taşların bir 
kısmı içeriye bir kısmı dı

şarıya doğru yuvarlanıyor 
ve geniş ğerleri, kalın taba
kalar halinde kaplıykrlar. 
Ya gayri muntazam köşeli 
taşlardaa'veya kerpiçten ya
pılmış ve sadece çamurla 
yapıştırılmış- olan duvarlar 
bundan evvelkine nazaran 
biraz daha dayanıklıdırlar. 
Bunlardan çok daha daya
nıklı olarak, ya müstevi ve
ya mükap şeklinde kırılmıt 
veya kesme taşlar haline 
getirilmiş olan malzeme ile 
yapılmış veya iyi harçlı tut· 
turulmuş duvarlardan milt~· 
şekkil binklar hatırlatılabı· 
lir. Ayni zamanda hatıl ,,. 

Ya tahta iskelet kullanılıııa•• 
1 a· 

bilhassa harcın kullan• ıD 
dığı taraflarda, binaları ıa;. 
sıntılarn mukavim bale ~· 
tirır. Fakat imkln dete~
sinde binaları muntasa~ııı
silmiş taşlarla iyi ~;: ı 
)anarak inşa etmelı 

. .... ·se-
eıccı . 

Bundan sonra gal yeı_,,ı 

dad Türk - Yunan ~ .,
reisi eski nazırl.ı·-· ad 6• 
A. G. BakkalbaşınıD ı ~ 
gazetesi için ya%dığt f 
kaleyi okudu : ,.,,. 

Zelzeleye kart• y"trı •• 
kavim lntJaat ı~lll .~ 
nanıstbnda ,.,taklP 
ıen usul: ..La" 

Türk Milletinin uE: 1 
• 

zelzele ve feyezan 'ifetıeı' 
Yunan milletini ali aaır ~· 
rakmadığı gibi bu allka 

(Devamı 'var) 



Asri Fallar: Salon 
EQlencelarl ? 

- 27 -
353 - Kendini çok seve· 

ni kimse sevmez. 

354 - Şarap savdası, ku
mar iptili11, kadın belası ... 
İşte insani Asri mezarlığa 
ç&bucak sürükleyecek üç as
ri nakil vasıtası ... 

355 - Kendini çok batı
ran, kenılini çok aetettir
aek istiyen insandır. 

356 - Kaynanasını hoş 
tutan relinle kavga etmez. 

357 - Parayı harcamaıiı 
itilmek te bir hünerdir. 

358 - Olma sokak sü
pürııesi kadın kadıncık ol. 

35' - Deıiil kürsüye va
iz arşa çıksan adam olmaz
ıı•. 

36n - Maalesef hayatın 
buırilnkü icabı şudur: 

E••ela can, ıonra canan 
' 

3til - İntizamsızlığın boz 
duğu bir İşi on adam dü
zeltemez. 

362 - Kıştan çıkan yıla
na Tanrı ~Üaeş göstermesin. 

363 - Canı canan dile· 
miş, vermemek olmaz ey dil, 

Nemize eyliyelim ol ne se
nindir ne benim. 

364 - Bir nankörü mem
nun etmek, bir orduyu bet· 
lemakten zordur. 

3'5 - Felaketle ıcçmi
y•n herııtnli saadetii İay...!l!:f ' 
lıyiz. • 

366 - Aleyhinde bulu
nanlar doğru söylüyorlarsa, 
ahlakını dizelt, yalan söylü
yorlarsa fÜI •e ıeç. 

**§ 
- Sir de bilmece : 
'v!asanın iistıindedir yt>n-

111eı, ateşe kenar yanmaz, 
suya düşer boğulmaz Bu 
nadir? 

Ce•ahı yarın. 

Bir lhgilizin 
Hltlerde gtirdUğU iyi 

tarif ne lmls? 
Bir loıriliz, Alman devlet 

reisi Hitler için şöyle de· 
miştir : 

"Şurası muhalıkaktır ki, 
Naziliğin kurucusu, lideri 
olduğu içln Hitler baş düş
manımızdır, fakat adamca
iızın iyi bir tarafını da in
kar etmek adıl ve hakka 
muvafık olıııaz. Hitler mem· 
Jcketinde hiçbi~ şeyin israf 
.dilmemesini yarı aç yarı 
tok insanların yaşamalan 
tn ehemmiyetsiz bir şeyden 
ile iıtif;.de edilebileceğini 
elkia -e.deıı-öğreten ilk li · 
!rdir." 

Or. F aliri Işık 
l:ıınir Meınleket Ha tanesi 

P ~ '<r.n Mütehasaısı 
D •bay 

• ( ktrilt ıedaoia 
Tan)nci 8e1 1er So 
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so H 
Tunanın buzları bombalaniyorı 

Sofya - Buzlar altında bulunan Tunanın sulan Lum kar
şısında bir delik bularak taşmıştır. Bundan başka yukarı· 
dan akan sular da buraya buz parçaları yıgarak mecrayı 
tıkamıştır. Bu buz seddi günden ıüne büyümektedir. Bu 
yüzden Delmi Sibir köyü ile Lum şehrinin bir parçuı sıı 
altında kalmıştır. 

Bundan başk 177 aile başkayere nakledilmiştir. Buzları 
kırmak için bir askeri kıt' asının yaptığı bumba tecrübeleri 
fayda vermediği için buzların tayyare bombalariyle kırıl
ması ve ıularm akabileceği kadar bir mecra açılması mü
zakere ediliyor. 

Sovyetlerin Raradenizdeki 
Tahkimatı 

Sofya - "Utro,, gazetesinin htanbuldan öğrendiıiine 
göre, Sovyet Rusyanıo Kardeniz tahkimatı hakkında lstan
bulda herşey maJuındur. Bu malumata göre de en ziyade 
Nonorusiski, Mariopol, Odesa ve Batum tahkim edilmiştir. 
Bu işte çalışmakta olen beş on amele Alman mühendisleri 
nezaretinde bulunuyorlar. 

Çoğu arıyan azı kaybeder 
Paris - "Paris Mir,, g.azetesi, bu başlık altında neşret

tiği makalesinde: Bitaraflık sıfatiyle bazı hükumetlerin pek 
çok kazanmağ'a kalkıştıkları görülüyor. Fakat bunlar b'lme
lidirler ki, çogu arıyan azı da kaybeder, diyor. lsveç ve 
Norveçin pek fena surette harekette bulunduğunu ilive 
ediyor. 

Eksarhane 
riklik 

lağvediliyor pat
tesis olunuyor 

Sofya - Bnlgar patrikliğinin tesisi için Sensinod Bulgar 
hükümetindeo ruhani büyük içtimaın davet edilmesini iste· 
miştir. 

Bu büyük toplantı Eksarhanenin lağvı ile patrikliğin te
siai kararlaştıracaktır. 

(ftALICl1' SiSi) 

Sovyet Rusya f rk ordula-
rile ç alakadar ! 

Roma - Soveet hükftmeti bütün nazarların ve menfa· 
atların yakın şark ordusuna çevirmiftir. lzvesti ga:ıeteside 
telaşını saklamayarak diyor ki : 

"Bu ordunun Sovyd Ruayaya karşı hnırlandığı aıi
kirdır. Fakat Sovyet hükumeti de buMısır ve Sauriye ha
zır lığına karşı hazırlıkta bulunmadan olamaz. Binaenaleyh 
Moskovaya giden yeni Alman elçisi Moskovada bu meae
leyide konuşmağa memur edilmiştir.,, 

Gene bundan bahseden Ekomomist gazetesi de şunları 
yazıyor : 

"Yakın şarkın harp sahnesi günü yakın deıiild;r, bu 
ordu her ihtimale karşı toplattırılmış bir ihtiyat kuvvetidir.,, 

Romanya Almanyanın petro· 
lünden müttefiklere de veriyor 

Londra - Britanyanın Romanya nezdinde yaptığı bir 
teşebbüşe Romanya hükumeti cevap vermiştir. 

Bu cevabında Romanya petrol komisyonunun petrolleri 
muharip hükumetler arasında adiline bir surette taksim 
edeceğini temin etmiştir. 

--------·· .. --------
zabıta haberleri' :Tüp biçiminde 

---- Peynir, çorba tozu 
Kemerde Ahmedin üze- Askerin muntazaman yi-

rinde bir bıçak bulunarak yeceğinin temin edilıı'ıesi 
alınmıştır. harpte muvaffakıyetin en bi-, 

§ Basmahanede lbrahim rinci şartlarından biridir. 
Turan geçimsizlik yüzünden Kral büyük Fredrik; "Eğer 
eşi Semiye'ye hakarette bu- iyi ordunuz olmasını i9terse-
lunduğundan yakalanmıştır. niz evveli askerlerin mide-

§ lkiçeşmelık Hacı ali cad· sini düşünmeniz lazımdır" 
desinda 9 yaşında Hasan, demiştir. Bunun içindir ki, 
taşla 8 yaşında Y aşarı du- muharip memleketler aske-
dağından yaralamı~ ve ya· rin iaşe meselesine çok ebem 
kalanmıştır. miyet verirler ve bu mese-

§ lkiçeşmelik Şerif Ali leyi gittikçe mükemmelleş· 
sok&ğında Kadir Akbay tirmeğe çalışırlar. 

1 

M •• (t f ki elbise meselesinden Enver Bi gazetenin yazdığına 
U e l er karısı Ayşeyi Çakı ile bal- göre Alman Harbiye Neza-

f •a J \f• J d• h · • dırındau h11fıf surette yara- retfotle meycud bi'r dafrede 

lngiliz koter 
orpı o arı ın an ıya al' 1 ladığından yakalanmıştır. mütehassıslar, kimyagerler 

Fı·nıaAndı· adn• ' ı..ı· e • a acak § Karşıyaka şimendüfer askerin iaşesi için yeni va-y ~ "' 11 K rlŞ caddesinde Mehmet Ertürk sıt~lar bulmak için tecrübe-
... 0ff;~ ... - Rejime Faşiste Roma - Müttfilı.lerin bu- Palamut tüccarı B. Ömer )erde bulunuyorlat. 
gazetesi, lsveç ve Finlandiya günkü plinı açıktır. Mütte- Kanafananın damına çıkıp Bildiğimiz peynir çabuk 
sularında birçok lngiliz harp fik ordularına Sovyet Rus· oda pençeresinin camını kal- bozulduğundan Almanlar 
gemilerinin göründüğü ve yaya taarruzu fikri yeni bir dırarak demir parmaklık a- peyniri uzun müddet daya· 
bilhassa beş Ingiliz toıpito- şey rll"ğildir. Bu gün bütün rasından geçmiş, cüzdan için- nacak bir hale getirerek tüp 

şekline koymuşlardır. Pey· 
geçerinin de Finlandiyanın bu taarruzun Finlandiya cep· de bulunan yirmi bir lira nir, diş macunu gibi tüp bi· 
Patsamo şehri yakınında do- hesiııde yapılacağı anlaşıl- para çaldıaı iddia edilmiş 
1 • çiminde kullanılacaktır. 
aştığını yazıyor. maktadır. suçlu yakalanmış, alınan ifa- ı b Alman ar gene çor ayı ve 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden 

Senei sabık bir 
yıllık kira bedeli 

Lira No: Cinsi Mevkii 
35 22 dükkan Ali paşa meydanında. 

lduei Husu!i,tei Vilayete ait olup yukarıda kapu nu· 
marası ve mevkii yazılı bir bap dükkan iki sene iki ay on 
beş gün müddetle kiraya verilmek üzere 23-2-940 günün
den itibarea 15 gün müddetle ııçık artırmaya çıkarılmıştır. 

Kira şartlı:rını öğrenmek istiyenlerin her gün muhase
bei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek 
istiyenlerin de iha e günü olan 7-3-940 perşembe glinü sa· 
at 11 de yözde yedi buçuk depozito makbuzları ile birlik
te vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. (633) 

iLAN 
lzmir Suları 

Şirketinden: 
Tüı-k Anonim 

Şirket hiss !darları umumi heyetinin fevkalade olarak ve 
şirketin istatüsünde yapılması icabeden tadiat hakkında bir 
karar ittihaz etmek üzere içtimaa davetine meclisi idarece 
kurar verilmiştir. 

Toplantı 29 mar 1940 cuma günü saat 16 da şirketin 
lzmirde Atatürk caddesinde 454 No. lu binada kiin mer
kezi idaresiudeya pılacaktır. 
Topbntıda hazır bulunmak istiyen hissedarların toplantı 

gününden on gün evveline kadar hisselerini lzmirde şirket 
merkezine veya Bruxel'de Bruxel, bankasına veya bu ban
kanın şubelerine tevdi ederek duhuliye varakalannı alma
ları lazımdır 

Ruzname: 
1 - Şirket istatüsünün 4 üacü •maddesinin tadili: 
Maddenin eski metni: Madde 4 - "Şirketin müddeti 

mukavelenilmede m'lııderiç olan kırk yedi seneden ibarettir. 
Telif edilen mllddenin muaddel şeklli: 
Madde 4 - Şirketin muddeti 31-12-1978 de 

caktır. 

hitam bula-
679 

desinıle çaldığı paranın 21 kahveyi andıran bir madde 
lira değil 13 buçuk lira ol· bulmuşlardır. Bu madde toz 
duğunu itiraf etmiştir. hıtlindedir ve suya karışlırıl-

Mezkur para ilmuhaber malda kullanılacaktır. 
mukabilinde sahibine teslim 
edilmiştir. 

§ Yeni Bitpazarında Ab
dullah, Muzaffer ve Fuat, 
Fettah oğlu Mehmedin dük
ka ıına girerek kalabalıktan 

bilıstifade 150 kuruş kıyme
tbde bir pantalonuou çal
dıklarından yakalanmışlar- 1 
dır. 

§ Çorakkapı Kemer cad- l 
desinde Arap lbrahim ismin-

1 de biri Belediyeye ait bir 
l~ğım kapağı nı çalarak hur· 1 
davatçı B. Sadığa satnıak is-

tediği sırada yakalanmıştır. 
§ Kızılçullu istasyonunda 

11074 Sicil sayılı makinist 
B. Alı'nin idaresindeki lo· 
kom11.tif 50 yaşında bn. Fat
ma'ya çarpmıştır. 

Celbedilen imdadı sıhhi 
otomobilile derhal hastane
ye kaldırılan kadının vücu· 
duııda bir yaranın mevcut 
olmadığı ve trenin çarpma
sındon korkarak bayıldığı 
anlaşılmış ve taburcu edil
miştir. Makinist kakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

iLAN 
Izmir tramvay ve elektrik 

Türk anonim şirketinden : 
Mart 1930 ayı zarfında şebekede yapılması icap eden 

ameliyat dolayisile : 
1) 3-17 ve 31 mart 1940 pazar günleri saat 9 dan 15 e 

kadar: 
V Çarşı 

Vl Bahribaba 
VII Katantina 
Vıl Güzelyalı 

X Konak 

xı 

xıı 
xııı 
XIV 
xvı 

Gazi bulvarı 

Mezarlık başı 

Asansör 
Gazi bul~arı 
Gümrük 

2) 10 ve 24 mart 194V pazar günleri saat 9 dan 15 e 
kadar: 

1 Darağaç 

il Tepecik 
111 Alsancak 
iV Basmahane 
IX E~efpaşa 

XV Kültürpark 
Sektörlerinde cereyanın 

Iinmek üzere ilan olunur. 

c 
D 

E-F 

Bayraklı 

Turan 
Karşıyaka 

Bornova 
Buca 
Kızılçullu 

kesileceği sayın halkımızca bi-

Milli Piyani{O Bıletlerinizi ( S:A'. DET ) Kişesinden Alınız 
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Y. U. MECLiSi 
-~~~-UIDJI .. ~~~~ 

Vilayet umumi meclisi 'dün kadrolarda 300_memur iıtıb· 
toplandı. Sıhhat ve hayır edildiğini söylemiştir. 
işleri tahsisatının arttırılması B. Ferid Eczacı başı (Iııııirl 
hakkında Sıhhat müdürlüğü. de söz alarak siıorta par•~ 
nün ve teşkili zaruri görülen üzerinde tenkidlerde buldO' 
ve kadroları Vekaletçe ha- muş, bu tenkidlere cev•P 
zırlanmış olan bina vergileri veren reis B. Nuri EseO• 
itiraz komisyonu için bütçe- bütün tenkidlere hak {•er-
ye tahsisat konulması hak- mekle beraber encümen ııı•ı· 
kınde hususi muhasebe mü- b t d · t d'ldl"ı" .,j· 

~. . . a asın a ışare e ı f " 
dürlugünün tezkerelerı aıt b' t ı. ·ı· b 1 • • ıa·g· fi 

ld • ~ 1 h 1 ı ya a sı şu e erının 
o ugu encumen ere ava e h hı"· 1 ıı• 
edildi. ya ut te ııı memur arı , 

938 .. Senesi kat'i hesabı tahsilat salahiyeti veril•efl 
hakkı;da söz alan B. Said icap ettiğini, ltususi mub•· 

sebe makanizmasının dah• 
iyi işlemesi, bakayanın t• 
fiyesi, tahsilat yoluna ko•· 
ması için icap eden tedbir· 
leri tetkik etmek ve karar· 
!aştırmak üzere bir encB· 
men _seçilmesini teklif et· 
miştir. 

Pınar, bazı tenkidlerde bu
lanmuş ve şunları söylemiş

tir : 
- Fazla tahsilit yapılma

sı için israr ettiğimiz şu sı

rada bir noktayı işaret et
mek isterim ki, tahsilat faz
Ja~kazan ve kilimA·satarak, 
haciz muamelesi yaparak te
min edilemez. Haciz şeklin
den hassasiyetle ictinap e
dilmesi mütaleasındayım. 

Meclis tekrar cuma ıüıı8 
toplanacaktır. ----

Gelenler, Gldenler 
Denizli mebusu B. Ki:ıtlll 

Samanlı ve ~lzmir mebusu 
B. Rahmi Köklen Balıkesir• -
den, Tunçeli.mehusu B. Sa· 

• 
ı • 
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: 
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B. Murad Çınar, bina ve 
arazi vergilerinin sürat ve 
intizamla tahsil edilmemesi 
yüzünd'n müterakim vergi
lerin vatandaşların ödeme 
kabiliyetinin fevkine çıkma
sına sebebiyet verildiğini, se· 
nelerce birikmiş vergileri 
toptan tahsil etmek için va
tandaşı tazyik etmenin in
saflı bir hareket olmadığını 

mi Erkmen ht .. nbuldan, fc!· yı 
biye belediye reisi B. Baha· td 
eddin Fethiyeden gelmişler· ke 
dir. 

Manisa mebusu B. Hüsnil 
Yaman Ankaraya gitmiştir. 

i LAN 
İzmir Suları Türk Anonim 
Şirketinden : 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyesinin senelik adi 

içtimaı 29 Mart 940 cüma günü saat 15 de lzmirde Alsan· 
cakta 454 no. lu merkezi idare binasında yapılacaktır. lç
timaa iştirak etmek isliyen hisse s~netleri.aahiplerioin ni· 
zamnamemizin 27 nci maddesi veçhite içtima ıı-ünündeıı 
on gün evvel hisse sen ~tlerini şirketin merkezi idaresine 
veya Brükselde Brüksel bankasına veya şubelerine tevdi 
etmelidirler. 

~onuşulacak işler 

1 - idare meclisi ve murakıp raporlarının okunması, 
2 - 31 Kanunuevvel 1939 tarihli bilanço, kilr ve zarar 

hesabil.ı envanter defterlerinin tetkik ve kabulü, kJt 
tevziine ait teklif, 

3 - ldue meclisi )zalarile~mürakıbın ibrası, 

4 - Müddetleri hitam bulan~meclisi idare azalarının ye· 
niden!intihabı, 

5 - Meclisi idare azaları hakkı huzurlarının tesbiti, 

6 - Mürakip intihabı ·ve ücretinin tesbiti, 

7 - Ticaret kanu1unuo 323 üncü maddesine tevfikan 
meclisi idare azala ına kendi veya şahsı ahar na· 
mına bizzat ve bilvasıta şirketle muamelei ticariye 
yapmağa müsaade edilmesine. (678) 

Alman imparatoru Rus Çarını N.ısıl Aldattı? -38.-

davet edilmişti. 
Papas Grigori davetlilerin arasına gı ınce kendi 

mezhebine uygun olarak sağ elini kaldırdı ve birkaç 
işaret yaptı. Sofraya harbiye nazırının soluna otura• 
rak önündeki ekmeği ve şarabı takdis etti. Yiııe 
kalktı. Daha! harbiye nazırının sağında genç ve gü· 
zel karısı Katerine gitti. Ona da bir haç işareti yap
tı. Bu takdis merasiminden sonra sol elife kadının 
beline sarıldı, sag elife de çenesinden tuttu ve ağzın• 
uzun bir puse kondurdu ve yüksek sesle bağırdı : 

- Zarif güvercin, sen ilahi bir aşk kızısın. Zira 
ağzın bin . rulıani zevklerin kaynağıdır. 

Yine yerine oturdu. içkiye devam etti. Az sonra 
kör kütük sarhoş oldu. Çalgıcılardan bazı şarkılar is· 
tedi. Yaptığı delilikler arasında boş kadehleri tavana 
atarak kırıyordu. 

Nikolayeviç papasın kadehini doldurmakta devanı 
ediyor ve Alman usulü prozit (afiyetinize) diyerek 
içiyordu. O kadar k Grigorinın kadehi hiç boşalıııı· 
yordu. Papas bu prozitler arasında vakit vakit salo· 
nun ortasına atılıyorZve vahşi bir hayvan gibi bağırt· 
yor.iu. 

Dans eden çiftleri ayırıyor, kadınlara sarılıyor, bin 
türlli maskaralıklar yapıyordu! 

Grigori, yarı gecede, Rus imparatoriçesinin keıı· 

disine hediye ettiği ufak bir haçı cebınden çıkararak 
ortalığa öptürmeğe savaştı. 
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