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ın andiyaya ~~~~~~3iB!!ii!~~~~~ 
Yardım me- Bütün Arap ve islim alemi general Veygandın Mısır 

~ selesi ve Ankara ziyaretlerinden hayranlıkla bahsetme· .tedir 
.,.-

fi .---
~ dl pınlindiyaya yapılacak 

rkıo..., Ya d veya yapılması elzem 
o"" t un m l . l . ·odı sGtu ese esı gazete erın 

çı . nlarından parJamentoJa-
&t 1~ ~ili kürsülerine intikal etmiş 
tet'·ı ı u unuyor. Avam kamara

PAPALIK MAKAMININ GAZETESiNiN 
ALEYHIND~KI NEŞ~IY ATI TESiRLERiNi 

GOSTERMEGE BAŞL*'-DI 
• pll' ınd b 
r " a u hu1usta geçen gün 

ılpılan . . hl bt , ıstıza ara resmi 
Almanya Sovyetlerle Finleri neden barıştırmak istiyor 

Paris (Radyo) - Çemberlaynın son beyenabnde Finlin- bugünkü vaziyetle Moskovadan da ha faydalı malumat alma· 
1• t( fıe dselabiyetli ağızlar tara-
ıs tı an ·ı . t 0 ö verı en cevaplarda 

diyaya yapılacak yardımlardan bahsederken hararetle al- nın mümkün olacağını iler i sürmüştür. 
kışlanması lugiliz umumi efkarı kadar siyasi ricalinin de Paris (Radyo) - Mısırda çıkan "Düstur,, gazetesi gen al azıY "b steriyor ki: mfittefı'kl . ,t u k erın 

aı 1 t üçük ve kahraman mil-
bu küçük kahraman millete karşı beslediği h ayranlığın bir Veygandan bahsederken diyor k·: 

0
Generahn Ankara muhi-

nişanesi sayılmaktadır. ti nde d e kendini sevdirmeğe muvaffak o1ması büthn Müs · 
;. Ye e Yaptıkları, yapacakları 

b• llllr:ıaılar, yalnız insani bir 
Paris (Radyo) - General Vigandın Mısırı ziyareti ve lümaalara eveJce telkin ettiğ' itimadı bir kat daha takviye 

d et h:k:ıda . hayirse~en bir 
teftişi münasebetiyle Kahire ve lskenderiyede çıkan bütu-n etmı' td ş e u.,, 

6 il • t saıkası ıle değil, 
Arap gazeteleri yazdıkları makalelerde diyorlar ki: "Büyük Paris (Radyo) _ Berlinden alınan haberlere göre Alman· 
askerlikle ince diploması ~abs nda cem eden bu luymet i ya Moskova ile Helsiaki hükumetinin arasını bulmağa çalış-ntr Ynı zamanda -u f ki . tt lıef mu e ı ere 

ış d ~ es aldıracak, vakıt ka-
general yirmi sene evvel nasıl bolşevikleri Polonda mağlup masrnın sebebi Fiolere acdığı ııdan değil, fakat Sovyetlerin 
ve perişan etmişse şarkta ve Afrikada idare!eri Müslüman- Fin harbinde sarfottikleri sayısız erzak ve petroldan ken-e~I ~ b~~dıracak, birçok yeni ted

çı. e, ,. ~-er alaıak fırsatını vere-
10 -.e" b' b 

Jık akıdelerine uymıyan bolşevikleri ve Almanları icabederse 
yine ayni kahramanlıkla mağlup ve perişan edecektir. ,, disine de bir hisse ayrılması ümididir. 

Paris (Radyo) - Sovyetlerle münasebetlerin kesilmesin Paris (Radyo) - Romadan alınan haberlere göre, Pcı p1-a . ları . 1.r arpte kendi dava-
e.r•:· İıilld •çın çalışan bir miUetin 
bıP. Ya •dına yetişmek emeli ile 

tavsiye eden bazı gazetelerin neşriyatını oazarıdikkate alan nın gazetesi tarafından Alm1nyanm Polonya ve Ç !koslavak-
Amerika hariciye nazırı bu mümıseb~tle yaptığı izahatta yada yaptığı zulü..nler aleyhi ude neşriyata devam etmesi 1 

Be01ı kaf ılnuş olacaktır. Bu haki
ak!' lle 1 bazı Fransız gazeteleri 

ne•'' di nen bağırdılar: "Finlin-

Moskova Litvinof tarafından imza edilen taahhütlere sadık bütün Italyan umumi efkarında B ~rline karşı bir husumet 
kaldıkça böyle bir harekete geçmenin doğru olmadığını ve cereyanı basıl etmiştir. 

liyor y:7• yardım kendimize ---
ioli F un demektir. :..._.,;;_,,,_,,..~~'"';'."' 
nl•~ ta• ~ansız matbuatının bu ~# 'it~~ • ~~ 

öir.ıı ıe:~Yeleri~e cevap veren . ~)i; " 
iktıfl ları d~esmı Fransız makam- • ~ 

1 ıyorlar kı· · "Bı'z ld ' mePo Reldi... • , e en r, 
yor .J edip ~ kadar Fınlere yardım ~·~ 
Ukaf Ya uruyoruz, hatta ltal-

ııın F' 1 ... d ı bir k ın an yaya sattığı ı 
indi •ız ç~o ve mühimmatı.n Fran- 1 

[ 5' n~ ıtı~raklanndan geçmesi· 
iloıJJ' •llstak~ade etmemiz bu hu
ak H hiiyfik ı ~üsnüniyetimizln en 

8 bır delilidir.,, 
ları un la lond un beraber gene 
a be ıı b{~ Ve Pariste çıkan ba
il3 1' •el .Yuk gazeteler bu me

Adliye Vekili r@ 

Zelzele 
eıun .. k tel'a l nıuna aşalar, sualler, 

hGsn~ 8.1 veya gösterilen Dün sabah saat beşte şeh-
itli unıyetler ile halledile- rimizde hafif ve evvelki gün 
hn~~Ceğini ortaya sürerek \ 

1 

de Dikilide çok hafif birer 
daha ınetleri~den daha te~irli, . zelzele olmuşlür 
"er· . pratık, daha netıce ı ' 

tin lltt~~~ llıüdahele. ve muave- FiN SOVYET H 
ükOı' ~l) talep edıyorlar. Ba- • 
ılaıı., lo~d' bu taleplere karşı da Londra 8 (Rdyo) - Roy-

Bi 
(
36) ~ hareka ve Patis ne yolda terin Hdşinki muhabiri bil-

ete geçecektit? diriyor: 
••.. SIRRI SANLI 1 Sovyet kıtaları Suma mın· 

rln) ............ t k d 11" b b ••••••.... a asın a ıuanner aym at· 

~ -9-
Yüıb . ....._ aşı sevınçle şu cevabı verdi : 

llla r. 0? De ala, benim gibi bir jandarma zabitinin Al
refti~t ıınparatorunun huzuruna çıkması ne büyük şe· 
tene !•kat korkarım ki imparator için büyük bir 

ızuı olmasın? 

l>e~ h~undan dolayı endişe etmeyiniz. Zatı Haşmet
bi ~ ıleri~e sizden. zaten bahsedilmiştir. O, sizin gi· 
te

11 
[llleth gençlen sever ve değerlerini bilir. Siz za

iilıı balı gün? yapılacak sürek avına davetlisiniz. O 
u takdım merasimini de yaparız. 

ikin . v· §§§ 
aıt k ~ı ılhelm, adamına göre davranmayı, kimi na-

tını yararak bir geçid aç· 
mak için €OD derecede bü · 
yük ~ayretle harp ediyor
lar. Azim mik.arda harp le
vazimi kullanmak ta dırlar. Ta
arruz 24 kilometrelik bir 
cephe üzeriede yapılmakta
dır. 

Oıı ğündenberi devam e
den fevkalad ş i ddet li mu· 
harebelerde Kızıliarın 5000 
kisilik telefat vermek sure
tiyle Viborgta ancak küçük 
bir geçit açmağa muvaffak 
olmuşlardır. Burada Fin 
zayiatı Sovyet zayiatının on
da biridir. 

Balkan devletleri umumi 
ticaret merkezi 

Belgraddan bir marı zara : Meclis binası 

Sofya - Buranın mevsuk menbalarından öğrenildiğine 
göre, Balkan harici hükumetlere satılacak iptidai maddele
rinin bir elden satılması için yakında bir Balkan müttefik
leri iktısadı n: er kezi tesis edilecek ve bu merkez Balkan 
devletlerinin deleğeleri tarafından idare olunacak ve onlar 
da Bükreşte olacağı zan ediliyor. 

Lehıstantla Alman Tedhisi 
Paris (R.-dyo) - "Mancester Guardian" gazetesinin neş

rivatına göre Lehistandaki Alman tedhişi az korkunç de
ğildir. Şimdiye kadar yapılan idamlar 20 bine yakındır. Al
manlar ayni zamanda Lehlerin mallarına karşı yağmakir· 
Jikte devam ediyorlar. 

Temerküz kamplarına gönderilmiş olan sürgünlerin mik-
darı 45 bindir. Prag hapishanelerinde 5000 Çek mahpus 
vardır. Üniversite ve yüksek mektepler üç sene müddetle 
kapatılmıştır. Doktor Frank, yeni bir nümayiş halinde, üni
versite talebelerini kıtalle tehdit eden bir beyanname neş
retmiştir. Alman askerlerine karşı her taarruz derhal idam-

ıa cezalandırılmaktadır. 

lfiibı; ;;;;ı;;ı 
(mı, Tabiatin l 
f bir cilvesi mi ?l 
[ Yazan: Sırrı Sanh] 
~...........__.._.._....._..,.__.. ..................... ~~ 
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- Arzu ederseniz bizi en 

çok alakadar eden ve yur
dumuzun maalesef zelzele 
mıotakası dahilinde olduğu
nu gösteren ve bu hususta 
ne gibi tedbirler alınması 
lazım ge leceğini bildiren ba· 
zı değerli ve selahiyet\i pro
fesörlerimizin verdikleri kon
feranslarla yazdıkları yazıla
rı burada bir gözden geçi
relim. Filhakika bunlar bel
ki bir hikaye kadar, bir ro
man kadar, yaşanmış veya 
hayal mahsülü bir macera 
kadar cuip ve sürfikleyici 
olmıyabilir, fakat unutma
mak lazımdır ki bizim mille
timiz gibi yurdumuzun zel
zele mıntıkası dahilinde bu
lunmasından dolayi çok fe
laketler görmiiş, çok defa 
derin matemlere gark ol
muş bir milletin fertleri zel
zelenin amilleri, zelzelenin 
beş on dakika zarfında beş 
on bin vatandaşı diri diri, 
daha birkaç dakika evvel 
rahat rahat uyudukları ev
lerinin enkazı ile gömen 
tahribatı ve bu hususta alı· 
nacak tedbirleri, yapılacak 
inşaat usullerini her ilim ve 
fenden fazla öğrenmek mec -
buriyetinde olduklarını unut· 
mamalıdır. 

Herkes bu teklifi , minnet 
ve şükranla kabul ettiğin· 
den aŞağıya naklettiğimiz 
yazıları yüksek sesle ve no
bet ile okumağa başladılar. 

[Bizde bu eserde zelzele
nin menşe, tarihçesi hak
kında okuyucularımıza bazı 

malumat vermeği faydalı 

bulduğuaıuzdön tütün tüc
carı Bay Adilin evinde oku
nan konferans ve yazilardan 
bazılarını aynen ve bazıla· 

rını da hülasaten geçirmeği 

)üzümsüz bulmadık.] 

Aşk 

(Devamı var} 

yüzünden 
facia 

lstanbul - Bayzidde kor
kunç bir cinayet oldu. Hı
zır adında bir adam, eski 
metresi Ferihayı evine gir
mek suretile yatağında öl· 
dürmüştür. Suçlu kadını de
lik deşik etmiştir. 

Katil, ayni yatakta yat
makta olan Ferihanın yeni 
erkeği Aliyi de ağır yarala
mış, binnetice kendisi de 
yaralanmıştır. 

Cinayetin kıskançlık yü· 
zünden işlendiği ve suçlu· 
nuu Ferihayı delice bır aşk-
la sevdiği aulaşılmışhr. 

ret1e •. u! ve taltif edeceğini ve muhatabından ne su
lllağr ıstıbf~de . mümkün olduğunu bilir, pek kurnaz ve 

S 
ur ır dıplomattı. 

alı .. -
nıe11d .. lunu protokol şefi ve mabeyinci Hohenos şi-

Bir Kırgız bölüğü isyan 
ederek siyasi Sovyet ordu 
komiserlerinden birini öl· 
dürmüştür. Bu biricik hadi
se değildir. Asker arasında 
itaatsızlık ve işyan hareket
leri sık sık vuku bulmak· 
tadır. 

Ticaret Odası ··-------- .:-.ıc..~~~---------• 
Ticaret odası idare heyeti • ELHAMRA Sinemasında ıeldi~ er peronuna indiler. Nikolayeviç Rus zabiti 

tılar. g~i~aman ~ır~. :•Ilık ahbap imişler gibi karşılaş-
olayevıç ozur dileyerek dedi ki : 

lar-:e~::::ersem ben biraz geç kaldım. Diğer avcı-

ric~ !~:~~ .b~ş.ka avcı yok. Siz haşmetpenabın bi
bekliyor 

8 ırısıbnız, beraber avlanmak için sizi şatoda 
, ceva nu d'l p ver ı er ve yola koyuldular. 

. eronun üıt t f . 
gırdikten 

9 
~r~ ındakı şatonun büyük kapısından 

ltriııe somaok~rab.1kı taraflı bir yoldan ilerlediler. Ön· 
ı ır me d' k r ıven çı tı. Hohenoe yüzbaşının 

Mannerhaym hattı gerile· 
rine paraşütlerle asker in
dirmek teşebbüsleri de şimal 
cephesinde yapılan tecrübe
ler gibi tayyarelerden atılan 
bütün paraşütçülerin ya im. 
hası veya esir edilmelerile 
neticelenmiştir. Bunlar için
de :birçok kadınlar vardı. 
Esir edilen altmış paraşütçü 
üzerinde mühim miktarda 

düıı odada toplanmış, idari . .. Bugün matinelerden itibaren 
ve muhtelif meseleler üze- "BÜYUK CAZ,, şaheseriniıı unutulmaz yaratıcısı TYRO-
rinde müzakerelerde bulun· NE POVVER ve dünyanın en şöhretli şarkıcısı ALiCE 
muştur. FA.Y .AL _JO~SON tarafından eşi ve emsali görülme-

mış hır guzellıkte yaratılan senenin en büyük ve güzel 

Fin parası bulunmuştur. Bun- Aşk - Şarkı BRODV •• O 
lar hususi telsiz makineleri- Müjik Filmi AY GUL 
le mücehhez bulunuyor ve Yirmiden fazla nefis şarklh FRANSIZCA SÖZLÜ 
inecekleri yerlerde askder; HARİKALAR ŞAHESERiNDE 

Ayrıca: Metro Goldvyn Jurnalda dünyanın enson ve en nıü-
depoları, demiryollarmı uçur· him HARP haberleri .. y .. S ... -Seanslar: hergün 2-3,30-
mak için infilak maddeleri- 5,30· 7,30·9,30da.-C.tesı, pazar 1.30da ucuz Halk seansı 

ni him ıl buluıauyorlardı. 
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::::~n:z~~~- ·Müttefik 8ZELZELE DUAM.ADI Viliyetumumi meclisi dün 
ıer Umuyor- öğleden sonra saat ondörtte 

sunuz? Ordularda Ankara, 8 (Hususi) - Bu sabah 8,31 da Muğlada hafif yıllık toplantılarına başla-
(Salon Eilenceleri) bir zelzele kaydedilmiştir. Hasar yoktur. mıştır. Vali B. Aykut top-

- 11 - Hazırlık Ankara, 8 (Hususi) - 4 Şubat günü Kastamonide orta lantıyı ,. hitabe ile açmıştır. 
147 - Bugünkü işiniz bir 

az zahmetli olsa da, onda 
ıebat ıösteriniz. mükifa+ını 
göreceksioiz. 

148 - Az para ile çok 
zerafet göstermek sırrına 
malik olursanız hem etrafı
n12:dakileri, hem de kocsnızı 
memnun ve meftun etmit 
olursunuz. 

149- Sıhhatınız pek kuv
vetli görünüyor, fakat ted
birli ve ihtiyath yaşarsanız 
demir gibi, çelik gibi görü
nen insanlardan daha fazla 
yaşayabilirsiniz. 

Roma 8 (Radyo) _ Timea ıiddettô ikı zelzele kaydedilmiştir. Sarsıntı neticesi bazı "Umumi meclisin ıaygı 
ve Daily Ekıpruı gazeteleri- evlerde çatlaklıklar husule gelmiıtir. değer iiyeleri, 
ne göre İngiltere Kenyada, Ankara, 8 (Hususi) - Dün Ama1yada altıyı üç geçe çok Vilayet umumi meclisinin 
Mısırda, Filistinde muazzam şiddetli bir zel:ıele elmuştur. Hasarat yoktur. bu toplantısında ilk olarak 
kuvvetler tahşid etmektedir. sizlerlel karşılaşıyor ve be-
Suriyede Fransanın da tahşi· u·. s t T. t M .. ·ı· raberce çalışmak üzere mü-

datı devam etmektedir. Jtalya Ç OYye IC&re UmeSSI 1 ıerref oluyorum. lçtimaların 
gazeteleri bu hazırlığın ya- ~ıu Tevkif Edildi devam ettiği müddetçe ya-
pılması muhtemel hareketlere pacağımız müzakerelerin ye-
karşı olduğuna kanidirler. Londra, 8 (Radyo) - Fransız zabıtası Sovyet ticaret rinde ve meclis kararlarının 

Sıhhi Teftiş 
Sıhhat ve içtimai muave · 

net müdürü Dr. Cevdet Sa
racoğlu Ödemiş ve Urla ka
zalarında sıhhi vaziyeti tef· 
tiş etmiştir. 

mümessilliği binasında taharriyat yapılmıştır. Bazı ehemmi- memleket ihtiyaçlarına uy-
yetli vesikaların ele ıeçirildiği tahmin ediliyor. Sovyet se· gun olmasını ve bilhassa 
firi 8. Soriç bu hareketi hüktımet nezdinde protesto etmiş bu gayeyi temin edebilmek 
ve tevkif edilen üç ticaret mümessilinin serbest bırakılma- üzere taozim edeceğimiz 
sını ve tutulan vesikaların iadesini istemiştir. bütçenin sağlam temellere 

M ' dayanarak lzmir şehrinin 
acarlar ric at edecekler mi? ihtiyaçlarına cevap verecek 

F inlere ve Fiıı 
landiyaya 
bir bakış 

YAZAN:.,,.
-29-

"1882 de Petrograd - Htlr 
aingforı demiryolu Fin bl' 
kumetine kilometre başıal 
5,431 ruble gayri ıafi ff 

2,964 ruble ıafi temettl 
b · rakmıştır. 

Abu-Tava stigos araıın .. 
bat ise, kilometre başıot 

2,878 ruble temin etmiş f~ 
hiç açık vermeaiştir.Halboki 
Sovyetlerin Baltık hatta i,C 
ayni ıene içinde kilometre 
başına 8, 171 ruble temin etti• 
ği halde, açığı kapamak içlf 
bir milyon ruble ödemiştit· 
Finliler, yüzlerce sene b•' 

~ 
ı 
ı : 
:~ • :11 • 

150 - Bir kadın isen 
kocana. bir erkek isen karı
na vefa ve sadakat ıöster · 
:neğe çalış, çünkü yabancı 

aıklar ıize çok zararlı neti
eeler getirebilir. 

Ad:lyede tettı,ıer 
Adliye müfettişleri şehri· 

mizdeki hukuk mahkemele: 
rinin yıllık teftişini ikm.tl 
etmiştir. Ceza mah 'cemele
rinin teftişine başlan nıştır. 

Sofya - Macaristanın merkezinde çıkan en büyük Ma· 
car gazetesi Peşler Loid Belgrad konseyinin birinci günü· 
ne kadar Macaristanın toprak davasından ferağat etmiye
ceğiui neşrettiği halde konseyde görülen birlik ve azim pe-

mahiyette olmasını diler ve 
Milli Şef lnönünün huzur
larında saygı ile eğilerek 
hepinizi selamlar ve meclisi 
açarım." 

zan Iıveçlilerin, ve baz•• 
Sovyetlerin hükmü altındl 
kalmışlar, bu zamanlard• 
askerlik ve diplomasi de çl' 

lışmamışlar, bütün gayıtl 
ve kuvvetlerini milli hart! 
vücuda getirmeğe hasretoair 

lb 

al 

151 - Bir kadın yüzün
den cefa Ç<!ktiniz, yine bir 
kadın eli ile safaya kavuşa
caksınu~. 

152 - Yalnız gilzelliğini
ıe glivenmeyiniz, insanları 

elde etmek ve onları avucu
auznn içinde muhafaıa et
mek içia yalnız bir gOzeUik 
o kadar az birşeydir ki.. 

153 - Bunayıncaya kadar 
yapyacakıınız. 

154 - iki Aşık meftunu· 
nuz vardır. Birinin maksadı 
masumane, diğerinin fikir ve 
arzusnda lıainanedir. Bunları 
birbirinden ayırmak zekanı
zın görebileceği bir iştir. 

155 - Seninle yaşmak 
için bana bir parça kuru 
etmek tt. kafidir, diyen ka
dının sözlerine bel bağlama, 
kendini onu da bedbaht 
edersia. 

156 - Yakın bir zaman
da büyük bir adamın hima
yaıini elde edeceksin. 

151 - Nankör insanlar
dan iylik beklemek ayiptir. 
Onlardan fenalık ta gelebi
lir. en iyisi onlarla merha· 
bayı kesmektir. 

158-0 genç kızın gönlfi 
ile oynama. o çek içli bir 
kızdır, zavallıyı yataklarda 
yatırabilirsin. 

159-Azap ve ıstırap çek-
mek iıtemiyenler evli ka-

Cam kırıkları 
lstanbul - Pnşabahçede 

cam fabrikası, cam ve şişe 

kırıklarının tonunu 15 ı;r•-
dan almağa başlamıştır. 
-------

Zabıta 
Haberleri 

Basmahanede İsmail oğlu 
Hasan Bozbayın ü~erinc:c 
dolu toplu bir tabanca bu
lunarak alınmıştır. 

§ Damlacıkta Mehmet kızı 
Emine kira meselesinden Ki· 
niyeyi dövdüğünden yakalan
mıştır. 

§ Karantina lnönü cadde
sinde kunduracı Şükrü Ak
sal alacak meselesinden Ce
mil Yurdseveri dövdüğün ya• 
kalanmıştır. 

§ Bornoveda Silleyman Ka
taç isminde biri bir ayak
kabı meselesinden gündllz 
ağız münakaıuı yaptığı Za-
im karısı Hafize Behiyenin 
evini geceyleyin taşladığın

dan yakalanmıştır. 
§ Sulumezarda Ali Canın, 

1 

Süleyman oğlu Mehmet Taş
döveni ~&zle tthdit ettiği 

I zabıtaya ıikiyet edilmiş ve 
. yakalanan suçlu hakkında 
1 meşhut ıuç muamelesi yapıl-

mıştır. 
§ Buşturakta arabacı Hü· 

dınlar ve evli erkeklerle 
aık oyunu oynamamalıdırlar. 1 

ıeyin Çetinin nzerinde 7.5 
gram earar bulunarak alın
mıştır. 

§ Jiro üzüm mağazasında 
Mustafa Ôzgüneşli• ayni ma-

1'0- Aktamcılıktan vaz· 
geçmez, bir de dadandığıa 
barlara gitmekte devam 
ei:lersen pek ç::buk feliket 
uçurumuna yuvarlanır11n ... 

(Devamı var) 

ğazada çalışan Ali Verim'in 
davarda asılı duran kazağı-
nı çaldığı zabıtaya şikiyet 
edilmiş, Mustafa Ôzgilneşli 
kazakla birlikte yakalanmış· 
tır. 

TAYYARE SINEMASIT3~:!;6n 
8 Şubat Perşembe gününden itibaren 

REŞAT NURi' nin Şaheserinden ve Şehir 
tiyatrosu artistlerinden Sua

vi • Nevzat - Nebahat - Meb.met ve arkadaşları tara-
fından temsil edilen 

l'Urkçe sözlU 

TAŞ PAAÇASI ~ib~lN~ 
A f: R I C A : Türkçe şarkılı ( lstanbul manzarası ) 
ve Ekler Jurnal SEANSLAR: her gün 3 • 5 - 7 - 9 da, 

Cumartesi Pazar: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da 

şine diplamatla ·ın n bu fikirden ricata m~cbur edeceğini 
yazmaktadır. 

Molotof Berline gidiyor 
Sofya - Utro gazetesinin Berlinden telfonla öğrendiğine 

göre, Sovyetler ile Almanya arasında müzakere edilmekte 
olan ticaret mt.ıahedesi siy"si qir anlaşma zemini de hazır
lıyacağı hakkında Alman diplomatlarında kanaat uyandır-
maktadır. Bu muahedenin bndiki bu ay başına bırakılmış
tır. Berlin diplomatik mahfilleri bu milnasebetle Molotofun 
Berline ridece.{i zan ediliyor. 

-----------------------Devlt~t demir yolları 9 uncu 
iıletm\e müdürlüğünden 

17650 lira muhammen bedeli olan 585 M3 meşe azman 
kapr.Iı .zarf usulile milbayaa edilec~ktir. Bu işin muvakkat 
temina.tı 1323:75 liradır. Müııakaşa 20-2-940 salı gftnü s. 11 
de Sirkecide 9 uncu işle~me binannda A.E. komisyonu ta
rafmdan yapılacaktır. isteklilerin ayni gün saat 10 na ka
tlar kapalı zarflarını komisyona vermeleri lizımdır. Şartna
meler parasız olarak komisyendan verilmektedir. 

788-352 5 - 7 - 9 - 12 

lzmir Gümrük Başmüdürlü· 
ğüııden: 

Tip Adedi 
Numaraları 

Muhammen Kıymet Eşyanın cinsi 
Yekunu 

__ Lira Kuruş ' 

2. 5. 6. 7. 9 41 2259 00 Muhtelif ebadda mobilya 
Yukarıda tip numaralarile muhammen kıymeti yazılı muh

telif ebadda 41 parça mobilye yeniden yaptırılacağından 
2490 sayılı ltanun hükümlerine göre açık eksiltmeye kon
muştur. Münakasa 14·2·940 Çarşamba günti saat 15,5 ta 
İzmir İthalat Gümrüğü yanındaki Lavazım ve satış servisi 
binasında yapılacaktır. Bu münakasaya iştirak edecekler 
939 mali yılına ait unvan tezkeresini hamil olmak ve mu
hammen kıymet fizerine yilzde 7,5 hesabile pey akç~si ver
mek lizımdır. 

Yaptırılacak mobilyelerin tip resimlerile ebad ve ev;afla
rı ve huıusi şartnamesini görüp tetkik eylemek üzere ilin 
tarihinden itibaren hergün saat 15 te münakasa yapılacak 
yerin servis şefliğine müracaatla görebileceklerdir. 

Allkadarların malumu olmak üzere muayyen gün ve sa-
atlerde gelmeleri ilin olunur. (259) 

lzmir Defterdarlığından : 
Dava Vekili Recep Sıtkının Karşıyaka şubesine olan 

EmlAk satış bedeli borcundan dolayı tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan haczedilen Karııyaka donanmacı ma-
hallesi Yemişçi paıa sokağında 2/1 eski 4 yeni sayılı ve 
1920 lira kıymetindeki evi Viliye idare heyeti kararile 20 
giln müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 26-2-940 Pazartesi günü saat 15 te idare he-
yetine müracaatları ilin olunur. 9-15-21 (E84) 

Tz;i;~D~d;;-~-----~ 

Emin oğlu Mehmedin Basmahane şub~sine olan emlak 
satış bedeli borcundan dolayı tahsili emval kanunu bükum
lerine tevfikan haczedilen İsmet paşa mahaJleıinin birinci 
Yüksek sokağında 45 ıayılı ve 300 lira kıymetindeki arsa
ıı idare hey'di kararile 21 gün müddetle müzayedeye çt
karılmııtır. 

Taliplarin 26-2-94QPazartesi günü saat 15 te Vilayet ida-
re heyetine ,müracaatları ilin olunur. 9-16-22 (385) 

Milli Piyanııo Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinden Alınız 
Çorakkapu Polia merkezi karpıı No. 864 Hasan Tamia Ôadeı Telefon 3497 

Bunu müteakip divanı ri
yaset intibahı yapılmış. ikin
ci reisliğe avuk;\t Nuri Esen 
ıeçilmioı, B. Nuri Esen ar
kadaşlarına teşekkür etmiş. 
tir. Meclis kitiplikbrine B. 
Ali Halim Bayerle 8. Sami 
G\llcü seçilmişlerdir. 

Bundan sonra ruznamenin 
üçüncü maddesıne geçilerek 
viliyet izahnamesi, ondan 
sonra da vilayet encümeni 
mütaleanamesi okunmuştur. 
lzahoame ve mütaleaname-
nin münakaıatıı meclisin 
müteakip celsesinde yapıla
caktır. 

Meclis Salı günü saatl 4te 
toplanmak üzere dağılmıştır. ---Zeytinyağı 
ihrac fiatleri 

ler. Bilhassa mektep ve 111•' 

arifin terekki ve tekimlill' 
ne emek vermişlerdir. 

Her Finli - bili istiın• ' 
okur, yazar. ilk okul de~ 
orta okulu bitirmiyen ~ 
azdır. Her Finlinin, her k'8 
Hlnün evinde haline göre lıl 
kütüphanesi vardır. 

Bllyük şehirlerdeki umu-

klltnphaneler çok zengin 
herkesin istifadesine açık
Hiçbir teminat ve imza b 
vermeden istenilen kiti 
alınır, eve ıötürillnr ve o..::J 
nur, tekrar iade edilir. ~ 
ülkede kitap satanlar çok 

yaparlar. 15 bin nnfuılu -~ 
şehrin yalnız on iki b\ly_!", 
kitapçı dükkanı vardır. H 
dilde istenilen eser bulund 

(Sonu yann) 
Zeytinyağı ihracatçılar bir- ~ 

liği, zeytinyağlarımızın dış S t 1 k b h~ 
memleketler için ihraç fiat- a 1 1 a y 
leri~i .fop lzmir olarak tesbit ve mü11ttemila 
etmıştır. Y 

Yeytinyağı fıatleri beş asit Bozyaka polis karak 
üzeıiaden varil alıca ait ol- k~rşıtuı~~ .bir bahçe, ev I 
mak üzere 43, varil satıcıya muştemılatıle beraber ac 
it olup iade şartiyle 45 ku- ıatılıktır~. ~at~n almak a~ 
ruş, varille birlikte 4 7 ku- ~d~nler uç uncu beyler (8 _J 

iı 
dı 

le 

•• 
lıi ,. 

ruştur. Vekaldin tasdikin· ıncı şamlı sokak 24num~ 
den socra bu fiatler mute- evde Mehmet Cevat Sevıll .. 
ber olacaktır. Hye müracaat edilmesi. 6 

-10- ~ 
-------------------------------------------sol koluna girdi, merdiveni beraber çıkarken ~; 

lağına birşeyler fısıldadı. Yukarı çıkınca muhteşeaı 
Almanya armasını taşıyan bir demir kapıya geld~ 
Oradaki nöbetçi ve yanındaki uşak hemen kapıl" 

ardına kadar açarak misafirleri karşıladılar. Bilylllı I 
salonda bir odaya geçtiler. Buradan da yine bir I 
lona geçtiler o anda yuvarlak bir kapı mihverlll~ 
döndü. Karşıda üstü birçok dosyalarla dolu bDyilk .~ 
masa, masanın inüode Almaoyanın mağrur ve baV 
ve diktatörü göründü. • f 

İmparator Nikolayeviçi görünce ayağa kalkil 
gözlerini öniinde yerlere kadar eğilerek kendisini " 
limhyan misafirine dikti ve : r' 

~i 

lı 

- Hoş geldiniz Kapten, diyerek elini uzattı . ...J. 
safirinin elini birkaç saniye avucunun içinde oğu~~ 
duktan sonra Nikolayeviçi sakat, olan ıol kolu tt'·_ 

fına çekti, oradaki bir koltuğa oturttu ve söze fll f le 
da başladı : le 

- Sizin yüzbaşı olduğunuzu biliyorum. Sizi ~ ra 
fll'.I til muden şatosunda kabul et nek benim için bir şere 

Ben Rusyanın eski bir dostuyum. Hatta memJelı •y 
nizin en sadık dostlarından biri yahut biriacisiyidl• 

imparator bu sözleri söylerken pek neşeli idi. 
neş'e sevkile Rus çarları ve sarayları hakkında 
kaç garip ve eğlenceli hikaye söyledi. Mitilfir 
de güldürdü. Bu esnada av hazırlığının lamam 
ğu haberi verildi. 

.. 

.. 


