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~ T E L E F O N : 2697 

il 
Nafıa Vekili lzmirde de 

tetkikat yapacaktır 
Aabra 6 (Humai) - Nafia vekili yakında 

bir tetlr..ilı aeyahaitne çıkarak Konya, Adana, 
Aydm ve lzmir havalisinde vekaleti alakadar 
eden itleri tetkik edeceği haber .:lmnuttır. Seya
hat tarihi henüz tesbit edilmemİftir. 

·--------' :n lnilnderecatından gazetemiz mesuliyet kaLul etmez. Cümhunuetin ve Cüm1ı.uri11et e!erinin bekçisi, sabahları çıkar siıµıd gautedif' YeıU Asır Matbaasında buılmıftır. 
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Hangi vergilere Bir Sovyet müfrezesi kuşatıldı 
2

~~~;:,~;:ı~:1 Şehir ev, ev müdafaa ediliyor 

Alman 
Zırhlı kolları hu
dutlarda hazırlık 

yapıyor 
}' A?kara, 6 (Telefonla) 

;~·,~~i!~~r:s::: oiau:ac:;; Şimdi de Kızıllar hastaneleri bonibalıyorlar it nı vergiler arcuında hava 
l~~vetlerine yardım ve alkold ıçhiler istihlak vergilerinin 
,.f bulunacağı anlafılmıftır. 

Pariı, 6 ( IJ. R) - Belçika 
ve Hollanda hududlarında 
Alman zarhlı kollarının yeni 
hareketlerinden bahşedilmek
tedir. l•viçre hududunda ya
pılan tah,idatla ayni zamana 
teaadül eden bu hazırlıklar 
bitaralları teair altında bırak
mak arzusuna at/edilebilece
ği gibi müteıavver bir hareke
tin mukaddemeıi de olabilir. 

.~rnurlardan keıilmekte olan 
t:.ıde iki niıbetindeki hava 

.. Vvetlerine yardım vergiıi 
~.ıde dörde iblağ olunacak 
/ memur maaf ve ücretlerin
>' en bafkaca kat'iyat yapılmı-
Qcahtır. 

.ı Kazanç vergiıine yapılacak 
erazırnın yalnız ıerbeat meılek 
d .0bını alakadar edeceği ve 
i ~ırelerde tcuarrulu temin 
rı11 Ücretli memurlar kadrola-
~llcla bazı mahdud tenkiıat 

1 Qpılacağı anl1Jfılmaktadır. 

----- mv .. 

Paris 6 (ö.R) - Finlandiyada va
ziyet: Y oksi gölü ile Viborg koyu ~
ımda 4iddctli muharebeler devam edı
yor. Vaziyet Finlerin lehindedir, den~e· 
bilir. Hiç değilse vehamet keıbetmemış
tir. Viborg mahallelerinde sokak sokak, 
ev ev dövüımeler olmaktadır. 

Viborg koyunun garp tarafında Sov
yet kıtnları buz üzerinden müteaddit ta- . 
arruslar yapttlar. Bunlar her yerde tarde
dilmiştir. Yalnu bir m~Creze kar.aya. çık
maia muvaffak olmuı ıse de vuıyeb son 
derece vahimdir. Zira Finler tarafmdan 
ku?tdml§tır. Viborg üzerinde hali. Fin 
bayrağı dalgalanmaktadll'. Bu mühim 
ıehri zap için Sovyetlerin yen.iden tak
viye kıtaatı sevketmeleri İcap ebnek
tedir. 

Helsinki 6 ( ö.R) - Dün öğleden 
- SONU 6 INCI SAHİFEDE -

VellesJiİı Anketinden 
Beklenen Netice 
--------~x*x-~~~~--~ 

u VeUes'ln raporu miittefllılerin yalnız 
lıendllerı için değil, dünyanın emniyet 
11e seUimeti için mücadele ettilılerini 
meydana Jıoyacalıtır. » 

ŞEVKET BİLGİN 

di~t~~ıvelt'in B. Sumner Velles'e tev- --------------~ 
llq "ti~ vazifenin mahiyeti malfundur. 
lttindaı.iCe dünyanın mukadderatını el
~ e tutan muharip veya gayri mu
'el~~vlet admnlannm bütün düşün
l'eıı ~arahatle öğrenmefe imkin vc-
n.:aluınatı toplamaktan ibarettir. 

t'1ti~ ada öyle bir sual hatıra gelmek· 
il . 
.\.~ndajlar niçin yapılıyor? 

hiitu Pa harbının hakiki mahiyetini 
~~·~· Ç~plııklığile Amerika efkarı umu
\ ilin 1?ın. gözleri önüne serecek R~
~ttiği '?f ırad~alara karşı c7'3rctl~ takip 
l:ttııu 81!.asetın ne kadar ısabetlı oldu
' "k gostennek suretile pek yakında 
~ıtla u hulocnk intihabatta zaferini ha
httr ~~ ''e üçüncü defa olarak Cüm· 

V reı ı intihabına temin için mi? 
~o~~ ~irleşik Amt>rikanın garp de
dını~ ilenne daha geniş ölçüde yar
'lıret ~a bulunması artık kat'i bir za-

llit 0 duğunu ispat etmek için mi? 
diğj ~aflık kanununun miizakerc edil
~'l'a~lerde, '\iednnlnrm bitaraf kala
J\ıne . lnrı bir va1.iyct knqısında, 
lı. lt~Ya düşen '\nzifelcri hatırlatan 
~i t l\•eltin bu harp lıakkmda çoktan 
lıtıı\'e~:ellür etmiş knnaatlcri vardır. 
.\"rtı herke ten dahn iyi bilir ki 
leı-i t~~a Yapılmnktn olan hnrbın gaye-

lla ı ı hudutlan da fılcmşümfıldur. 
ı..ile :; .Ya demokrasilerin kat'i galebe
tit d~tı('elenec.-ektir. Bu takdirde yeni 
'l:ıcak~nyn nizamının kurulması bbil 
leli U ır. Yahut ta dü~iinmesi bile tüy
h gnf>crten bir felaket olarak. AJman· 
ltı.giliı.ıp. gelecektir. Bu takdirde yalnız 
~'hııakı \e Fransız imparatorhıklnrı yı
~i &il/ ~lmıyac.-ak. denizlerin serbes
llıefh 1 nııllcllerin hürriyet ,.c i tiklru 
lıuııu~nı~~rı ~a bir bayii olaeakhr. I~te 
lıt:Ytıeı •pndır ki Birl~ik Amerikada 
~ ~ılcl \'a'Z.İyetin fecaatini yakın
l'ırıe ~b P eden bir (Ok kim:.eler birbi
"l'lten ~ntabana zıd iki alem boğazla· 
)el'd ~ıcdanların bitaraf kalamadığı 
~ llı ' ıynsi bitarnflıklann da devanı 

1Ycce'"· d lı'Utr· . gın en endişe ediyorlar. 
ııllltet IJt1Jzce n. RuZ\'elti A ,. rupada bir 
~l"in bYnpınnğa scvkcden şey tehlüke
lltticc~.." hudul.,uzluğudur. Bu anketin 
11'\rısa h·fulh lehinde bir hareket doğur
ttisterO: c Aıncriknııııı Anupa harbına 
~?1eri~ktc ol.duğu alal<ayı nrttıracak, 
l:4tıdc ~~cndı mesuliyet lıml ııtlarmııı 
11

1". tı J{lınc genislediğini hissedecek-
lltt 

~ı:ırn ~0ktayı böylece tesbit ettikten 
\ı İntihllnıner Velles'in ilk ziyarctindc-

ıı. alannı .... d . l' 
~ ..._ttıcr'k -:oz en gcçıre ım: 

1
111 o)j 1 

• n. lınrıciye miisteşarı Romada 
lf liıı.i ö~ının sulh hakkındaki dü-.ünce· 
li U.-d·~i~nnıi tir. Acaba l\lussoİininin 

~~!~ sulh. ne biçim bir sulhtur? 
A,u 2 fNct SAHiFEDE -

Fransız 
--*--

Kadınları müda-
faa işlerinde h\z

met alıyorlar 
Bu hizmet icap ec!erse 
mecburi olacaktır 
Paris 6 (ö.H) ~Dahiliye nezaretin

de toplanan hususi komitede kadınların 
milli müdafaa ıı~rvisine kal dı iı;in yeni 
tedbirler alınmıstır. Bunlar. mühimmat 
imal eden fabrikalarda hizmet,. lüzumu 
halinde ç.ağırılacaklnrdır. icabında bu 
hizmetin mecburi olacn~ına dair kanun· 
larda hükümler vardır. Bahriye, hava 
ve mühimmat nezareilerincc lüzum gös
terildiği takdirde hizmet mecburi ola
caktır. Bununla beraber kadın gönüllü~ 
ler mühimmat fabriknlanna o kndar çok 
olarak yazılıyorlar ki şimdilik mecburi 
hizmete liizum görülmemektedir. 

Vipori - Helsinki arasındaki harp sahasını gösteren bir Juırita 

N Şura•ı muhakkaktır ki bütün 
N Alman hazırlıkları Hitlerin 
kararına bağlıdır. Nazi diri
janlarının Alman milletinin 
maneviyatını muhalaza ede
bilmek makaadile önümüzde
ki günlerde büyük bir hare
ket yapmaları pek muhtemel
dir. 

Brükıel, 6 ( A .A.) - Mil
li mÜeHeaelerin müdalaaıı 
projuinin mecliate müzakere-
- SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -
~ , • ., 1 ~ 

Kontrol limanına Aydın civarında 
Getirileıı yedi Italyan 

vapuru dün mua
yene edilerek bırakıldı 

Bir eski mezarda çıkan 
mühim miktarda altiıi 

~----'~~-x*x.~~----

Kısmen lzmirdc 
· diğerleri de 

satılırken yakalandı 
aranmaktadır 

Londra, 6 (Ö. R) - Royter Ajansı rafgirane bir muamele yapmağı kabul 
bildiriyor: edemezdi ve ctrniyccektir. Bu muame-

Hariciye nezareti namına söz söyle- le iki memleket münasebetlerinde ga
meğe salahiyetli bir zat demiştir ki: yet tabii olarak tesir ilga etmiyecektir>. 

- tKontrol limanlarma getirilen It~l- Roma, 6 (ö. R) - Gazeteler Ingiliz 
yan vapurlarında kaçak eşya varsa bıt- kontrol limanına sevkedilen Italyan va
tabi müsadere edilecek ve vapurların purları hadisesini büyük bir teessüfle 
hemen hareketine müsaade edilecektir. kaydetmişlerdir. 
Ingiltere, Italyan vapurlarına karşı ta- - SO:SU 6 iNCi SAHİFEDE -

Aydın civarında miladdan enelki de
virlere aid eski bir mezar i~inde bazı 
zikıymet aıtın işlemelc.ri bulunmuş, 
bunlardan izmirde satılığa (ıkarılanlar 
zabıtaca yaknlaıunıştır. Bu hususta 
edindiğimiz malfunat şöyledir: 

- Anafartalar caddesinde Sultaniye 

Garp Cephesi 
--.-*_..,.~-----~~--

Almanlar bir lngiliz mev-
taarruz ettiler •• 

zııne 

işgal edilen bu •• 
mevzıı 

vei:leri hemeiı istirdat 
lngiliz kuv
etmişlerdir 

Paris, 6 (A.A.) - Ingiliz büyük ka
rargahının tebliği: 
Düşman IngHiz cephesinin müstah

kem bir mevziine taarruz etmiştir. Düş
man bir miktar esir almağa muvaffak 
olmuştur. Müstahkem mevki istirdad 
edilmiş ve düşman harp sahasında bir 
maktu] bırakarak çekilmiştir. Ik! Ingi
liz askeri· ölmüş · ve birisi yaralanmış
tır. 

Faris, 6 (Ö. R) - Hnva.s bildiriyor: 
Dün cephede t>n mühim hadise l\Ioze

Hn şarkında Ingilizlerin müdafaa ettik
leri ileri mevzi Almanların yaptıkları 
taarruzdur. 

Cok şiddl'tli jopçu af.eşile piyadeye 
rdakat eden havan toplarının atışları 
l:ıı"İliz mev'Z.İinc tPvcih edilmiilir. 

Alman topcusu bu ~evziin diğer ırıe,•
zilerle irtibatını. l<esecek .surette hare
ket etinistir. In~iliz. ve Franşız batıırya
hırı da siddctli . mukabele etmişlerdir. 
Bir müddet Alınanlar eline geçen meY
zi islirdad edilmiştir. 

- SONU 6 INCI SAJIİFEDE - Gcrp cephesinde diişmaıımı bckhyca bir lııgiliz nöbetçisi 

ofeli kah\·esinde Aydınlı Nuri oğlu l\Iu~· 
tafa adında bir udamın eski devirlere 
aid antika altmlar satmak üzere müşte
ri aradı~'l zrıbıtnya duyurulınu tur. 
Mustafanın zabıtaca ifadesi alınını::. \'e 

<>linde mcveut zeytin yaprağı seklinde 
i~lcıncli altınlar, bilcıiklcr, bir kiipc H 

kanatlı melek \ ' t." gerdanlık habbeleri 
mibadere cdilmi~tir. 

Bu altınların yaptırılan muaycııc.t>in
de miladdaıı iince diirdiincii asrın sonla· 
ı um aid gn:yct kıymettar, asarıatika ol· 
dukları nnlaşılnrnk nıiizc müdiirliiğüne 

- SONU 2 iNCi SAHtFEDE -
---"i:r·---

Bel ed l'y e 
--*--

Reisimiz dün gece 
avdet etti 
--$--

Onuncu İzmir ruarı 
hazırlıklarma hemen 
hız verilecektir 
Anknradn ve İstnnbulda temaslar ya· 

pan belediye ve fuar komitesi reisi Dr 
Behçet Uz, dün gece .Yarısına doğru 
Bandırma ekspresiyle Istanbuldan şeh
rimize dönmüş, Basmahanede hararetle 
i.!.tikbal edilmiştir. 

Belediye reisimiz Ankarada Milli 
Şefe ve hükümet erkf\nına şehir ve fuar 
ışleri hakkında maruzatta buluıunuş, 
bilhassa fuar işlerinin tesrii ve 940 İz
mir Enternnsyonal fuanna vaktinde ha
zırlık yapılabilmesi için icap eden yar
dımlnrın yapılmasını yoluna koymuş
tur. Hükümctimiz, ötcdenberi olduğu 
gibi bu sene de funrımıza karşı bi.iyük 
alaka ve müzaherctini esirgemiyecek
tir. 

Derhal onuncu 1zmır fuarı hazırlık
ları için çalışmalara hız verilecektir. 
Fuar sahasında yeniden yükselecek 
olan mücsse'-'elerden başka bu sene ser
gi sarayı, geçen senenin fevkinde bir 
eser halinde hazırlanacaktır. Geçen se
ne ancak binası yükselen bu eser bu 
sene dekorasyon bakımından fuarın en 
güzel yerlerinden biri olacaktır. 

İstanbul sanayicilerinden bUyük bir 
kısmı fuarımıza iştir.ık arzusunu i:ıhar 
etmişlerdir. 



1elrika:9 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ötedenberi orduyu ve donanma

yı kuvvetli bir vaziyete sokmak ga
yeıini takip eden padişah, Hüseyin 
Avninin bu çalışmasından fevkala· 
de memnun olmuştu .. 

Çalışkan müşürü takdir ederek 
ona bol bol iltifat etmcğe başlamış
tı .. Fakat padişahların teveccühü is
kambil kağıdından yapılma kuleleri 
andırır .... 

Ufak bir sebep onu bozmağa ve 
altüst etmeğe kafidir .. 

Netekim, ehemmiyetsiz bir vesile 
Hüseyin Avninin gözden düşmesi
ne ve padişahın bütün sevgi ve iti
madını kaybetmesine kafi gelmişti. 

Çalışkanlığına, büyük azim ve 
iradesine rağmen, Hüseyin Avninin 
benliğinde de tenkid edilmesi icap 
eden noktalar yok değildi ... 

Hüseyin Avni ikbale, yükselme
ğe fevkalade düşkündü ... Gönlünde 
büyük bir ihtiras ateşi saklı bulunu
yordu .. Aynı zamanda kinini unut
maz, tuttuğu yoldan dönmez inatçı 
bir adamdı ... 

Onun üçüncü ve büyük bir ku
suru daha vardı: Kadınlara pek faz
la düşkündü .. Ve bu zaafı, adeta bir 
hastalık halini andıracak mertebede 
onun bütün benliğini kaplamış bu
lunuyordu .. 

Sultan Azizin gözünden düşme
sine bu zaafı da ayrıca sebep olmuş
tu ... 

Serasker kaymakamı sıfatile aske
ri merasime nezaret için, haftada 
bir defa yapılan Cuma selamlıkların
da muntazaman hazır bulunmakta 
idi. 

Sultan Aziz devrinde Cuma se
lamlıkları parlak ve tantanalı bir şe
kilde yapılırdı. Abdülaziz, Sultan 
Hamidin yaptığı gibi halkla temas
tan çekinmez, bilakis bundan pek 
ziyade hoşlanırdı ... 

Bunun için sıksık lstanbul tarafı
na geçer, atla sokaklarda ·dolaşırdı. 

'Esasen kendisi de bit pehlivan ol
duğu için pehlivan güreşinden, ho
roz döğüştürmekten pek ziyade hoş
lanır, Ali bey köyü ve Veli efendi 
mesiresi gibi uzak mesirelere gittiği 
de olurdu. 

Hünkar bu tenezzüh yerlerinde 
o devrin en meşhur pehlivanlarının 
güreşini ve kavgacı Hint horozları
nın miicadelesini seyrederdi .. 

Müsabakada rakibini mağllıp eden 
pehlivanlara iltifatlarda, ihsanlarda 
bulunurdu. Bu arada hasmını alt 
eden Hint horozlarına, kendisinin 
ihdas ettiği Osmani nişanını ita et
tiği de rivayet olunur. 

Sultan Azizin yaptığı bu gezinti
lerin hapsi resmi bir mahiyeti haiz 
değildi ... 

Halbuki Cuma selamlıkları bun
lar gibi değildi. 

Muayyen bir teşrifat u ·ulüne tabi 
ve her hafta yapılması icap eden res
mi merasimden madut bulunuyordu. 

Bunun için Cuma l'elamlıklarının 
vuku bulduğu yerde çok kalabalık 
bir halk tabakası toplanırdı. 

Istanbuldan, Osküdardan, hatta 
Boğaziçi ve daha uzak yerlerden ge
len yüzlerce adam Hiinkarın geçe
~eği yollara toplanır, onun ve asker
lerin geçişini seyrederek vakit geçi
rirlerdi ... 

Cuma selamlığını görmeğe gelen
ler arasında gerek ecnebi ve gerekse 
yerli bir çok kadınların da mevcut 
olduğu görülmekte idi ... 

Bunların içinde en ziyade alakayı 
ve merakı celbeden, bilhassa saraya 
mensup kadınlardı ... 

Bütün vakitlerini, günlerini, haf
talarını sarayların yüksek dıvarları 
rarasında geçiren bu zavallılara acı
narak, onların haftada bir defa se
lamlığa gelmelerine izin verilmekte 
idi ... 

Bunlar, zarif, süslü feraceler gi
yerler, ince yaşmaklar tutunurlardı. 
Ve araba ile, o gün cuma selamlığı
nın yapılacağı camie gidip, arabala
rının içinden alayı seyrederlerdi. 

Bu kadınların arasında, gün gör
mez Sultan vasfına layık, çok genç 
cidden emsalsiz bir güzellikte olan
lar da vardı .. 

işte Hüseyin Avni paşa, bunlar
dan, böyle çok güzel birini gözüne 
kestirmişti ... 

Bu, saraya yeni gelen ve hiinkarın 
hususi hizmetine alıştırılmak için 
staj görmekte olan bir genç kızdı .. 

ince bir yaşmakla örtülü yüzii, bu
lutların arasından sıyrılan bir ay par
çası gibi güzel, onun kadar nefis ve 
parlaktı ... 

Bu parlaklık, birden genç Müşü
rün gözlerini kamaştırmıştı ... 

Kendisine pek yakısan o muhte
şem askeri üniforma altında bir kat 
daha genç görünen Hüseyin Avni, 
o meşhur metanetine rağmen birden
bire şaşırmıştı .. 

Bindiği kıymetli arap kısrağının 
üstünde hayran, hareketsiz duruyor
du. Hüseyin Avninin düçar olduğu 
bu şaşkınlık buhranı öyle çarçabuk 
geçecek gibi gÖrünmiyordu. 

-BiTMEDi-

KISACA: 
• ••••••• 
iıa~ıarın aptalı 

-..f:r-
YAZAN: Eczo.cı K. KıtmiZ Aktaı 

Evet söylediğim yanlış değildir. İlaç
ların aptalından bahsedıyoriım. MnlCım
ya serde eczacılık var. 'İlfi~arıh nangisi 
-akı11ı, hangisi uslu, hangisi sersem tanı
rım. Mesel§ Aspirin, cok akıllı bir ilaç
tır, tesirini çabuk gösterir. Göze girme
sini, kendisini aratmasını gayet iyi bi
lir. Bakın öksürük şuruplarına, Ciyle de
ğildirler. Onlar uslu olurlar, her öksü
rüğe iyi gelmek inadında değildirler. 
Müshil iltıçları müte\·azidir. Kendileri
J!in hat ve huduUannı iyi bilirler. Av
rupa ilaçlarının hemen hepsi aristokra
tik bir tavırla birer salon adamı gibi
dirler. Bunların içinde merhemler yu
muşak ve bulaşıklık itibariyle bir for
ma alamamak yi.izünden kendilerine iyi 
bir mevki temin edememişlerdir. Lapa
} a dikkat edin tamamiy1e aptaldır. Ba
zı insan tiplcı-i vardır yaka paça bir ta
rafta ağzından salyalnr akarak sokak 
sokak gezerler. Lapa tıpkısıdLr. Diğer 
ilaçlar gibi ne bir kutuda ne bir vazoda 
ne de bir şişede kendisine yer bulamı
yan bu aptal ilfıç. ya bir cezve \'eya bir 
başka kap içinde kaynar bir tülbcndc 
konduğu vakıt salyalı, sümüklü bir in
.san tipini tanzir eder. Telmih ve işrapta 
lapa gevşeklik, tembellik ve bir kalıp 
alamamak manasına kıvamsızlık ifade 
etmiştir. Lapacı sözü yakın zamanlara 
kadar operatörler yanında pansumancı
nın maiyetinde bir sahsı ifade ederdi. 
Yaralan olduran tatbik edildiği yere 
kan hücum ettiren aptal lapa nerede 
göl'iinse dikkat edin oralara. kremlerin 
yaptığı gibi nerınin ve zarif kokulu bir 
yumuşaklık değil, salyalı, sümüklü. bu
dala ve aptal bir yumuşaklık verir. Dün
yada herkes akıllı olsaydı, nasLl nizamı 
alem bozulmuş olur idiysc, ilaçların hep
si lnpa olsaydı hiç şliphe etmeyin e('.zacı 
da, hekim de, hasta da hepimiz lapa 
olur çıkardık. Allah cümlemize afiyet 
versin ... 

~~ Yazan: Üc Yıldız -~--c;a~ • 
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arzusuna kapıldım. Fakat içimden ge
len bu arzuyu yine içimden gelen başka 
bir ses boğdu. 

Bu ses: 
- Kocan olacak bu adam amma da 

kaba şe~· ... 
Diyordu. Halbuki Nejad erkeklerin 

en İnci'si \'l' en hislisi idi. 
Allah insanı şaşırtmasın ve nklını ba

şından almasın. O sırada bana doğru 
l'olu gösteı:ecek. yanlış hislerime doğ
ıu istıkameti verdirecek kocamdan 
ba ka kim em yoktu Kocam üz~rine 

" ., . . 

kocamdı ve ben ise: onu değil.. arkadaşı
mın kocasını seviyordum ... 

** Kendimi pençcrenin kenarındaki se-
dirin üzerine attım .. Elime bir kitap ala
rak okumağa daldım. 

Oda, sokak kapısının tam üstüne rast· 
lıyordu ve sokak kapı~a içerlek olduğu 
için pençereden bakıldığı zaman kapı
nın önünde kim var kim yok göziikmez
dı. 

Bir aralık kaynanam odaya geldi. 
- Kızım, dedi, Nejad ıktı. 

YENJASIR 1 MART PER§EMBE 

ŞEHİR ~HABERLERi Velles'in 
Anketinden 

Sultanhisarda portakal Bekleiıen Yardımcı 
•• 
Oğretmenlcr hak-
kında bir emir 

g~ldi 
Yarduncı öğretmenler hakkında Ma

arif Vekaletinden şu emir gelmiştir: 
İhtiyaca kfıfi derecede öğretmen ye

tiştirmek üzere Vekilliğimizce alınmış 
olan tedbirler neticesi olarak bugün Or
ta tedrisat müesseselerinde Türkçe, Ta
rih - Coğrafya gibi ders zümreleri için 
yardımcı öğretmen istihdamına artık 
lüzum kalmamış ise de diğer ders zilm
relerindeki açık dersler asil öğretmen
lerle kapatılıncıya kadar daha bir müd
det için yardımcı ö<>rctmenlcrden isti
fade edilmesi zaruridir. 

Bu müddet zarfmda bu unsurlardan 
mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde 
istifade için yardımcı öğretmen inha ve 
inihdamında aşağıdaki esasların göz
öniinde bulundurulmasını dilerim. 

1 - Yardımcı öğretmen intihabında 
evvela yüksek okul mezunlarından i~
tifade edilecektir. Bulundukları mahal
lerde bill!isi ve karakteri bakımından 
muallimli~e elverisli görülen Yüksek 
okul mezunları ihtisaslarivle alakalı 
derslere inha edilecektir. !~ha sıra-;ın
da namzedin asli vazifesi, derslerine 
munta:>aman devam eimeğe mani te,ş

kil edip ebniyeceği göz önünde bulun
durulacaktır. 

Yüksek okul mezunlarından yardım
cı bulunmadığı takdirde namzedlerin, 
Üniversitenin öğretmen yetiştiren şu
belerine en az iki sömestir d~vaın etmiş 
Lise mezunlarından secilmesi ve bunla
rın da şubeleriyle alakalı derslere in
ha edilmesi lazımdır. 

Bundan sonra Öğretmen okulu me
zunu ilkokul öğretmen ve Başöğret
menlerinden istifade edilmesi düşünü
lecektir. 
Yukarıda yazılı vasıflarda namzed 

bulunmadığı takdirde Liselerin iyi ve 
pekivi derec<.'li mezunlarından seçile
cektir. 

Bu gibilerin inhası yapılmadan evvel; 
mt'zun olduğu Liseden ~izli olarak umu
mi bilgio;i ve karakteri bakımından yar
dımcı öğretmenliğe elverişli olup olma
dı~ı sorularak alınacak cevap inha ev
rakına ı-aptcdilecektlr. Lise idareleri bu 
mallımatı verirken çok dikkat, hassasi
yet 'Ve sür' at göstereceklerdir. 

2 ~ Esasen iiğrelmenlik evsafını haiz 
olup da kadro zarureti dolayısile yar
dımcı ,öğretmen olarak çalıştırılarilifr 
müstesna olmak üzere diğer yardımcı 
öğretmenlerin çalıştırılnıalarmda şu 
hu uslara dikkat edilecektir. 
Yarduncı öğretmenler. bilgi, metot, 

otorite ve talebe ile münasebet bakunın
dan sıkı bir kontrol altında bulunduru
lacaktır. 

Okulda ayni ders zilmreslnden asil 
öğretmen varsa bu öğretmenler, Yar
dıın('ı öğretmenlerin ders pltınlarına, ta
lebeye yaptıkları vazifeleri, metotlarını 
kontrol etmek hususunda okul müdür
lerine yardım edeceklerdir. 

Okul müdürleri ayni zümreden ders 
okutan yardımcı ve asil öğretmenleri 
sık sık tophyarak bu unsurların vazi
felerine istikamet verme hususunda 
tedbirler alacaklar ve yardımcı öğret
menlere iş birliği yapmak üzere asil öğ
retmenden birini memur edeceklerdir. 
Bu suretle yakın bir murakabe ve irşat 
havası içinde çal~tırılacak olan bu öğ
retmenlerin aczi ve zaMı dolayısile is
tihdamlarında fayda görülmiyenler var
sa vnzifclerine son verilmek üzere bil
dirilmesini dilerim. - *-Öğretmenlerin 
hastalık raporları 
Maarif vekaletinden gelen bir tamim

de bazı öğretmenlerin hastalık raporla
riyle memuriyet mahallerini terkettik
leri bildirilmiştir. Bu gibilerin başka 
bir yerde tedavisi zarureti bulunduğu
na dair raporlarında sarih bir kayıt bu
hınmadıkça va7Jfe mahallerinden ayr1l
mamaları hildirilmistir. • 

---ıu---

Dün sabahki zelzele 
Dün sabah saat dokuz buçukta Dikili

de 6 saniye devam eden hafif, Foçada 
3 saniye devam eden orta şiddette birer 
zelzele olınu.c:tur. Hasar yoktur. 

ruın. 

Kocam gelir, kapıyı çalar ve ben de 
~ıçınağa mecbur olurum diye kaynana
ma: 

- Anne, dedim. Pek halsizim, yerim
den kalkacak takatim yok.. Kapının ipi
ni dışarıya uzat.. Gelen olursa çekip aç· 
sın ... 

Ne kadar zaman geçti farkında de
ğilim. Birden kapının zili iki defa üst 
üste çaldı. 

Yerimden kalkıp aşağıya inmeğe hiç 
takatim yoktu. Esasen kaynanam kapı
nın ipini dışarıda bırakmıştı. Gelen her 
halde komşulardan falan birisi olacaktı. 
Belki de Nejadın müşterisi idi. 
Baş ucumdaki pençereyi açtım. Ka

pıyı esasen pençereden görmek kabil 
değildi. 

- İp kapının üzerinde çekiniz, açılır .. 
dedim ve sonra tekrar sedire uzandım, 
elime kitabımı aldım. 

Bir dakika sonra merdivende ayak 
sesleri duydum. 

Bu seslc-r bir kadın ayağından ziyade 
bir erkt•k ayağı sesi idi. Muhakkak ko

eli ordu 

bayramı çok neşeli geçti Netice 
~--~~-~--x*x----~~----

Sultanhisar 5 (Hususi) - Sultanhi- zaran, bu sene en ziyade portakal istih
sar, portakal bayramını emsalsiz teza- sal ve ihraç eden Hakkı Sümer olduğu 
hüratla kutlulamıştır. Bayram mUnase- ilin ~ ve bunu dakikalarca sUren 
betiyle nahiyemize, Denizli, Sarayköy, bir alkış takip etmiştir. 
Söke, Bozdoğan, Nazilli, Yenipazar, Heyeti teftişiye tarafından hazırlanan 
Germencik, İncirliovadan bir çok kim- altın saat merasime riyaset eden mek
~eler gelmiştir. Her taraf bayraklarla, tupçu tarafından Hakkı Sümere veril
defne dalları ile donanmış, süslenmişti. di. Halkeviıniz salonunda teşhir kılınan 
Kadın, erkek, bilyük. küçük sokakları on üç müstahsilin portakallan ziyaret 
doldurmuştu. Vilayet mektupçusu por- edildi. Misafirlere portakal ikram edil
takal bayramını bir hitabe ile açmış- di. 
tır. Herkesin ruhunu okşıyan latif bah-

Kaymakam Celal Özgüvenç, halkın çeler gezildi. 
gösterdiği yüksek alAkaya teşekkürler- Geç vakıta kadar dans, milli oyunlar
de bulundu. Öğretmen Refik Gülerin la eğlenildi. Gelecek yıl iki üç yerden 
portakal hakkındaki şiiri halkın takdiri- hususi tren tahriki suretiyle daha neşeli 
ni topladı. ve daha şümullü bayram kutlulanması 

Hakem heyetinin okuduğu rapora na- temennileriyle bayrama son verildi. 

•• 
Üvey Anasını 

öldüren Seyfettin 
Ağırcezada ıs yıl 
hapse mahkum edileli 
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ltalyan gazeteleri bunu bile ,.,,_ 
anlatıyorlar: . 
•Dlinyayı ıalipler ve mafhiplar dit' 

ikiye ayırmayan.. dünya serveti~~ 
yeniden ve nidiline• taksimini .......
eden bir sulh .. • 11 Bu masömane anlatış tarzında 
fazla, ne de eksik, İngiliz ve Franstı ı: 
paratorluklarının yıkılmasını tstiyeJJ 
hatta bekliyen bir anu vardır. AS~ 
yanı dikkat olan nokta, gayrinı it 
olan Italyanm milletlerin hü.rriY~ 
tikliıl ve tamamiyeti esasına daY dııılf 
bir sulhtan hiç bah.'le lüzum göl'll'I 
olmasıdır. 

Bertin ziyaretine gelince: ,1,. 
Sumner Velles daha Berline ayak " 

madan Alman gazetelerinin l~ 
~ayanı dikkat bir değişiklik ·tu-' 
olm~tu. Ezcümle K ölnische Zeı 
Kuzveltten şöyle bahsediyordu: ııit 

Bundan iki sene evvel bir sabah vak
ti Halkapınarda iplik fabrikası civarın
daki bir bahçede, çalışmağa giden üvey 
anası Bn. Nazikeyi parasına tamaan öl
dürmekten suçlu Ahmet oğlu Seyfeddi
nin ağırcezada devam eden muhakeme
si neticelenmiş ve dün karan tefhim 
edilmiştir. 

Husust muhasebe memurların
dan üçü.neti defa 
Kesre köyü halkından 
Brezilyada eski Doyçebank mil
dürü B. Politinin gönderdiği 

• Ruzvelt Vilsondan daha real~ ~ 
tilki kadar J..-unıaz, bir çoban kö~~ 
dar uyanık, genç bir kedi kadar orı '-" 
lıanllelerle dolu, usta bir idareci, 9" 
kemmel bir hatip, zen:in hasletlere 

lO 7o bip bir devlet adamıdır.• • ti 
24 25 Uunutmıyalım ki. düşünceler, 

Karara göre Seyfedinin bu suçu işle
diği sabit olmuşsa da parasına tamaan 
ika edildiği sabit olamamıştır. Bu iti
barla suçlu, Türk ceza kanununun 448-
zinci maddesine uyularak 18 yıl ağır 
hapse mahkum edilmiştir. 

Seyfeddini kurtarmak için yalan ye
rli şehadet ettikleri anlaşılan Seyfeddl
nin yakın tanıdıklarından Emine ve 
Nimet te bu suçlarından dolayı iki§er 
yıl hapse mahkum edilmişlerdir. 

Seyfeddin kararı milteakip mahkeme 
salonundan çıkarılmış ve bu sırada hem
şiresi merdivenleri inerken diişcrek ba
yılmıştır. - *-

Rafine 
Zeytinyağların 

·ihraç fiatı 
Zeytinyağı ihracatçılnr birliği umu

mi heyeti dün bir toplantı yaparak ra
fine edilmi~ zeytinyağların ihraç fiatle
ıini tesbit etmiştir. Beş asidli rafine 
zeytinyağlarımız 56, 58 ve 60 kuruştan 
ihraç edilecektir. 

Pamuk çekirdeği küspesinin de fop 
Izmir olmak üzere tonu 52 liradan ihra
cına karar verilmiştir. -x-
OKULLARDAKİ 
Gençlik kurumları 
teftiş edilecek 
Kuılay gençlik kurumlarının faali

yetlerinin teftiş ve murakabesine dair 
aşağıdaki emir gelmiştir; 

.Okullarımızdaki Kızılay gençlik ku
rumlarının çocuklarımızın sosyal yar
dım duygularını kuvvetlendirerek fa
kir arkadaşlarının yiyecek, giyecek ve 
kitap ihtiyaçlarını temin gibi insani bir 
gnyenin tahakkuku için tesis edildikleri 
şüphesizdir. Bu hususta ınaaıif teşkilatı 
mensuplarının içten ve daima artan bir 
~rzu ve gayret gösterdiklerini görmekle 
müftehirim. Ancak bu yüksek gayenin 
husulüne çalışan gençlik kurumlarının 
üzerlerine aldıkları vazifeyi tamamen 
ifa edebilmeleri, faaliyetlerini daha şü
mullü bir tarzda artması ve bu faaliyet
Jcrin teftiş ve murakabe edilmeleriyle 
mümkündür. 

Bu itibarla, ilk tedrisat müfetişleri
nin okulları teftişleri esnasında Kızılay 
gençlik teşkilatının nüvesi olan Gençlik 
kurumlarının faaliyetini de teftiş ve 
murakabe etmeleri çok lüzumlu görül
mektedir. Gereğinin yapılmasını ilgili
lere bildirilmesini dilerim. 

faza için kitabımı büsbütün yüzüme 
tuttum. 
Odanın kapısı açıldı. 
Tçcriy<' girdi. 
Ben hala vaziyetimi bozmıyorduın. 
!çeriye giren adam da kapının öni.in-

de harekelc:;iz duruyordu. Kocam mu
hakkak benimle barışmak için yiizilne 
bakmamı ve kendisine iltifat etmemi 
bekliyordu. 

Kitabımı yüzümden indirdim. 
Aynı zamanda ağzımdan bir hnyl'ct 

nidası fırladı. 

Uzandığım yerde birden doğruldum .. 
Odada .. . kaoının yanında duran ko

cam değil... Sunanın kocası Selami idi. 
Ağzımı açıp ta tek kelime söylemcğe 

vakıt kalmadan Selami bir çılgın gibi 
üzerime hücum etti. Yanıma oturması 
ile beraber beni kolları arasına alınası 
bir oldu. 

Bir taraftan beni kucaklıyor, bir ta
raftan yüzumü, göziimU, saçımı. elimi, 
omuzumu, rastgele her tarafımı öpüyor 
ve mütemadiyen de: 

- Zehra... Zehra... Zehracığım .. 

30 
npolitik siiplesi• bu kadar medh de" 
bu devlet ada.un, B. Ruzveltin ili ı" 
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Umumi yek\ın -*-
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144389 96 
Velles Bcrlinde çiçeklerle karŞI ... 

nuşbr. Nazi şefleri kendisini Aiınatı ~ 
\'asının do!'ruluğuna inandırmak ti 
<:ilerinden geleni yapmışlardır. su~ 
iadesini ~iddetle arzu ettiklerini, f tof' 
Alman müddeiyatı kabul edilnıezse ~ 
yekun bir harpla dünyanın baŞ~ d' 
biiyük reliket1eri yağdıracak kudt~ 
olduklarım söylemişlerdir. Vellcsi ·ft' 
altında bırakmak maksadiyle sarf ~ıd.j 
bütün gayretler arzu edilen neti'~,ıt
\·ermektcn uzak kalmıştır. N1' f' 
kalı devlet adamı, Nazi şeflerinin Jcıfıtlı 
dukları ağlara dii mek şöyle duf'rl' 
Berlinden tamamen naho · intiba a 

Köy öğretmen 
Okullarına alınacak 
talebeler nasıl 
secilecek? 
Köy öğretmen okullarına alınacak ta

lebe hakkında Maarif vekaletinden bir 
emir gelmiştir. Bu okullara alınacak ta
lebeler çiftçilikle gecinen kasabalarda
ki ilk okulları bitirenler arasından seçi
lecek, sağlık durumları bu işe müsait 
bulunacak, istekliler arasından en müs
tııitleri seçilecektir. 
' Alınacak talebeleri ilk tedrisat mü
fotti§leri, gezici baş öğrebnenler, okul 
baş öğretmenleri ve Maarif memurları 
hazırlanan esasa göre tesbit edecekler
dir. Okulçı nlınacak kız - erkek çocuk
ların giyec~k. yiyecek ve yatacak eşra
ya ait masrafları okul idarelerince 'te
min edilecektir. -*-Kanaat notları 
hakkında 
Kanaat notu devrelerinin hitamından 

önce bir okuldan diğerine nakleden ta
lebenin kanaat notları hakkında şu yol
da muamele yapılmac:ı Vekaletten bil-
dirilmiştir: · 

l - Bir kanaat notu devresinin biti
mi tarihinden evvel 10 gün içinde bir 
okuldan ayrılan talebeye her dersten 
o devrenin kanaat notu verilir ve bun
lar talebenin tasdiknamesine geçirilir. 

2 - Yukarıda tesbit edilen müddet
ten daha evvel ayrılan talebenin, devre 
içinde, her dersten müzakereler, yazılı 
yoklamalar ve vazifeler karşılığı olarak 
ııldıj:;~ notlar, naklettiği okula bildirilir. 
Bu talebenin o devreye ait kanaat not
larını eski okulundan bildirilen notlarla 
yeni okulda aynı tarzda alacağı notların 
4/XII/1939 tarih ve 2/2615-37 numaralı 
tamime göre alınacak muhassalası teş
kil eder. Sonraki okulun kanaat nolu 
cetvellerinde evvelki okula ait notların 
parantez içine yazılması miinasiptir. - *-Hılzıssıha meclisi 

Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi ya
rın sabah saat 10 da sıhhat müdürlüğü 
binasında aylık toplantısını yapacaktır. -x-
Baıını taşlara çarpmış 
Mimar Kemaleddin caddesinde B. 

Necibin deposunda çalışan hamal Ha
san evvelki gece fazla miktarda ispirto 
içtikten sonra başını taşlara çarpmış ve 
yaralanmıştır. Yaralı hastanededir. 

uzaklB.'ltırmağa çabaladım. 
- Selami bey .. Selami bey .. Ne yapı

yorsunuz ... çıldırdınız mı ... dedim. Fa
kat bunları bağırarak ve hiddetli bir 
halde değil, yavaş ve h!'yecanlı olarak 
söylemiştim. 

O hiç oralı olmıyor ve mütemadiyen 
başladığı hareketlerde devam ediyor
du. 

Nihayet bu baş döndürücü sarhoşlu
ğa istemiye istemiye kendimi kuptır
dıın. 

Odanın içinde uzun dakikalar o da 
ben de kendimizi, :şuurumuzu kaybct
mi~ bir halde ve sade birbirimize karşı 
olan sevgimizin sarhoşluğu içinde kal
dık. 

Nihayet Selfimi kendini benden evvel 
topladı: 

- Size yemin edc-rim ki böyle bir 
maksadım yoktu, dedi. Bilmiyorum n::ı
sıl oldu ve işte oldu. 

Sözlerinde derin blr elem ''e tcesslir 
titreyişi vnrdı. 

Ben, başımı önüme eğmiş susuyor
dum. 

nyrtlmışhr. ed~ 
· Şimdi Parislc Londrayı ziyar~t . tr 
ccktir. Bu iki şehirde toplıyacnğl iJ' ı" 
balar, bliyük demokrasilerin har~ ,tJ' 
yeleriyle Almanyanın hnrp gayeterı dalı' 
sındaki uçurumlan gözlerinde 
ku,·vetle canlandıracaktır. ,,. ,,. 

Vt"llcs'in Ruzvelte takdim edeceği>"' 
por, bu hakikati ifade etmekle kaı::ııır 
rak; aynı zamanda ınütteCiklcr tıı jJalllı' 
dan yapılan mücadelenin Aıncr ed~ 
emniyet ve selametiıri miidaf~,,. 1ıi1 
bir mücadele olduğunu da parl-

surette beı$E~~ET aıLGl1' 
---*·---

Aydın civarında 
Bir ~ski mezarda 
cıkan mühim altıtı 
• --*-- ,,. 
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teslim ediJmistir. 

l\'lustafanın · ifadesine göre: e'"tıl 
Bu altınlar, hundan iki hnftageJl'et 

Aydına 20 dakika mesafedeki . ._!"'..'.ıııl 
mcvkiinde zeytin ağnçlannın dıre'rdfı 
l<a1.an Konyalı Ali ile adlannı buı:.or 
ği sekiz on amele tarafından b~_l'1;ı0d,t 
tur. Hafriyat esnasında bir hu~ e si' 
mezarına rastlıyan ameleler defil'uce'' 
yılacak kıymette bir çok altın 7~ 
herler, Ynraklar ve bir çok rn11 ~1iıt~ 
aralarında taksim etmi~lerdir. (l1de"" 
hissesine düşen 49,30 gram .sıklc ~ )-il' 
altınları alan l\lustafa ~atmak ,·e~·tfl'if 
ziik yaptırmak iizcre Izmire ıc 1 

tir. .~ 
Zabıta Mustafa hakkında asarı, ~ 

dan madut eşyayı bükümete habe jştif· 
nıediği için takibata tcvessiil etfll,rti> ~~ 

Emniyet müdiirlüğü derhal ~di~ 
Aydın emniyet nıüdiirliiğünc bil (l"'pi' 
tir. Oradaki altınların da ele ge 
ne tevcssiH edilmi~tir. - *- .... Mal almak istiyor ,,)~ 

Sofyadan bir firma ticaret vıiO ~1~ 
c.dasına müracaat ~derek .. 60 Uk '1C •~ 
balmumu ve 6000 kilo da gunl . ded~ t 
ı ıca da pamuk satın almak !.!> .~~ 
bildirmiştir. Bu firmaya bazı 1 

firmaları tavsiye edilmiştir. 

Zeytin bucta~ k~~ 
Çeşme kazasının Germıynn ~e' 

bir zeytin budama kursu . a_., etti' 
Bir çok köylüler bu kursa iştiı'-
ğe başlamışlardır. 

Berlind;ğÖrişanel~f~ 
Ilerlin 6 (Ö:R) - Haric.iye ı~ll~ıı~~ 

Ribbentrop 1 ugos.lavya tıcnrc 13ct., 
kabul etmiştir. Yu~o la\'yanııı wrııi'ı.ı; 
rnfiri de konuşmalarda ha7.ır bU 



llART PBBfEMBE ruıu• 

····-······· 
Yeni Nesil 

Viliyetlerin vaziyeti -*-
Dr. Lelıid Fehmi Yımloğlu 

~~~~--~~~~---*--~~~~~~~~~-

Ankara da toplanan komisyon hususi 
Y afol kırla atkın olanlar yeni yetifen

left AMii söriiyorlar, biç araıbrdıma mı 1 
KaıiwÜlrİ8tin kalemind• yeni neel 

•Dutlu bıylklı, pamak .. - lıt.ıt ka· 
hutllJlllf omaalu, fllplrallftda ttiy Olllft» 
bir delikanladar. Maarifçiye göre iee 
c T •bel, ltocaı•a talMUaca çe&ı:ea. ilmiııı 

muhasebeler işini tetkik etmektedir 
~~~~~~~~~---*--~~~~~~~~~-

1 z mire 300,000 liralık bir isti'<raz Maliye vekaletinin 
imkanları araştırılıyor 

• 
vermesı 

arkamıda lcafUlnt ~ deli. 
futJ,01 topunun peşinde baca1'lara:u sert
lettirmek hevesinde bir baylan ... 

Muharrir yeni nedi cebinde m&na.az 
tomar tomar tiirler, duclajanda yakui 
açdmadttc argo kelimelerle hldanmLuı 
eakiten bir batabot diye anlabr. 

Utn luık.ar., 6 HUius1) - Izmir vilayeti 
"ill tıınl meclisi namına gelen heyetin 
~et bUdçesi hakkında Başvekil Dı·. 
dit Saydam'la Dahili)•e, Maliye ve 
"il&er Vekllctle.l'e olan maruzatı üzerine 
+uJ'~t .. ~ulıa.sebel h~usiyelerlnin dü
ltik rucu durumu ehemmiyetle ted
SiUaf e~ı~ektedir. lmıir mu.hasebe.i hu
has~~ının vazi.}·eti, bir çok vilayet mu· 
ah cı hususivelcrinin vaziyeüle hem 
ın:~lt ola~ak ~ütalea edilmektedir ve 
ti 8 •• ~ bır çare bulunmıısı lüzumu ile-

kik edilecektir. len '-'CuıÜ için )'ardım ıınkanlannın 

Çoklarana l'Öre de yeni nelil: T ecriibe
si u , ciireti çok, bilaiainin eksikliği nia
betinde küatablığ& fada bir ..,latandır. 

1) Ul"ülınektcdir. 
hus e\:Iet ,bUdçeslnden lzmir muhasebei 
~uu ubye~ne her hangi bir yardım mev
tuta ahıs olamaz. Ancak 300.000 lira 
~a bir lcıtikraz verilmesi işi ted-

Be l çika 
Mebuaan meclisinde .a .. m .. __ . 

ltlec~l G (Ö.R) - Belçika mebusaıı 
rtı•n. de reis, bir Alman bombardı
tid~ t.yYaresinin taarruzuna kurban 
içı11 ntlll8zim HelarcLn hatırasını tiziz 
~ IJl.eclisi bir dakika sü1dıta davet et· 
~ ~Utün meclis ayakta Belçikalı 

kn.:=:~ın hatıraiını vadetml~ir. 
~·e gelen ba~vekil, memlekeü.n 
h~ , .• haklannı muhafaza namına 
l'le"'i 

1 
~ Almanyadan ınaddl ve ml-

•7.rnın•t :istediğini .söylemiştir. 

-*-Antakva 
Halkevi idare 

.\Nl' heyeti seçimi 
evi ·ı ı\l(yA, 6 (A.A)- Antakya Halk
l'tı.~e ko~telerinin seçimi dün yapıl
"er · Seçimden sonra genç \•e münev
l'~~etnanlarla faydalı bir mUsahebe 
I~ vali SöJunensiler vatanın halkev
"e le~ neler beklediğini i7.ah etmiş 
~eri bilhassa köycülük mevzuu 

Vekiller heyetinde muhasebci husu
siyclcrin vaziyeti tczkir edilerek teşkil 
edilen bir komisyonca bu hususta alm
ma~ı icap eden tedbirler tcsbit edilecek
tir. 

Vaziyet şöyle hüJasa ediliyor: 
1 - Husu i muhasebe büdcelcriııe 

ıbundnn .sonra tahmil olunacak ~;eni va
zifclet"in ifası icin bu vnzif el erin icab et
tiği masraflar; karşılik teşkil edecek 
yeni varidat kaynakları gösterilecektir. 

2 - Devletin ve muhasebei lıu:-;u!:i
yelerin vazile ve salahiyetlerinin tes
biti. 

3 - :Mulıasebei hu.:.usiyelerin muh
telif ekillerle takviyesi ve tnhınil edi-

ar~tırılması. . 
4 - Mahalli gelirlerin mahalli ihti

yaçlara hasrile idarei hususiyelerden 
taleb olunan bissc.let'in alınmatn~ı. 

5 - Aluunakta olan Nafia his.sele.ri
nin mahalli idarcleı·e terki ve vilAyet
lerce yaptınlan )1olların daiml tamir i~-
lcrinin tesbiti. .. 

Yııni muhascbei hususiyelere sabit 
bir karakter vererek \'ilayetlerden bek
lenilen hizmet1crio noksansız: yapılabil
mesi iç.in icab eden esasların hazırlan
ması bir 7.aı·uret olarak ele alınmıştır. 
Muallim maa§lım işi de ayrıca Maarif 
Vckillcti tarafından tcsbit edilecek bit· 
formüle göre tanı.im olunac:iktır. 

Maarif V ekileti 
T ercUme Bürosu 

~----------x*x~--------

Bir ırıecmua çıkarmağa·karar verdi 
Ankara 6 (A.A) - Tercüme işleri yatının ana kitaplar&Ddan Clilimiae nakle

üzerinde çAlı~ınalcta bulunan maarif ve· dilmiş parçalar icabında metinleri bera• 
lı:illiii yeft.İ t~kil edilen tercüme bürosu bu olmak üzere tercüme luıkkıoda \llDU· 

tarafından idare edilmek üzere bir mec· mi ve tarihi bilgller, Y•Pllmıı terci.ime· 
mua ÇJltarmaia lcarar \'enn.İştir. Bir ee• lerin tenkidi, ten:üme tenlcidleri haldı:ın· 
nedenberi vekillilcçf'. nctredilmekte olan da baflta diJlcrde çıkmıı etüdlerin türlt
ilk öğretim VI" okul spor ~uetelerinin çeleri bulunacaktır. 
meıılek muhitinde ve haricinde gördüğü Liae ve yültaelc tahsil gençlerini mü
rağbet ve hizmet bu yeni tqebbiis için teaddit Avrupa dillerinde tercümeye ça
te~vilc edici vt- ceııaret verici bir örnek lışbrmak ve esasen alaka ve hinunetini 
olmu~tur. çekmek \izere miisabakalar yapılacalc-

Tl"rcüme ınr-cmuasında, dünyil edebi- tır ... 

Komedi F ransez artistleri 
Ankaraya geliyorl·ar 

~--~-----,x*x-------~-
ANKARA, 6 (A.A) - Haber aldığı- biitUu ıtrtistlerin i§Urakile. 

Bütün bu 8ÖrÜf)er hİaaiyattan mak 
objektif tahlile mi dayaıu.yor? Aalif.. 

Karaaöz oyununun kabramanlan ara
sında b.İI' Tarçin bey vardı; gözleri süa
l'İİD, elinde ~ek, feai kafııun üatüne 
doint bafİfÇe indirilmif bu perde ka.bra
ınıuu hakikatte YatlY•n bir tipin miime..
aili idi. Şehzade.batı p.İyaaaJan.nda yaf• 

maldı hatunlara çimdik atan tipin mü
mesaili... Bütün ideal ıev«ililerine nai· 
meler göndermek olan melkU..esiz. ener
jim hakiki kalabalık kar .. öz perdesine 
Tarçin beyin pbaiyetiyle yerle,miıti. lfte 
timdi yeni nwi çekiftiren orta Yatlilar 
nr ya? .. Onlar gençken zamanlanru ya
fi 1ıeçkinlerine Tarçin bey karakterinde 
söriinürlerdi. HalbUi aralannda bulu
nan baza cılız ,.hsiyetlere bakıp bütün 
nedi ayni kalıptan kabul etmek çok bata 
idi. Netekim o sünün çekİftİrilen sadece 
Tarçin beylerden ibaret unnediİen neali 
koca Çanaldtale deat.anml canlandardı, 
istiklal harbınt yarftttı, lnlnlipları per
~edi ••• 

8usiin de ayni hataya dütülüyor: Ye
ni nesil müıme.illeri Duslaa blyddı --
ma h.yraalan, tufiyeci .-iri•, 1.oce,.. 
t. .... çek.. ...... ... delidirler. 
BasUn -.. .. pı....,,ı. mütemwli. 
yen inlDtaf eden olsun bir c~ik kütJesi 
dolmaktadır. Dünyanın dört bucaimcla
ki İİDİY..ut.lercle )'Üderce Türk çocuP 
~-· Zaman aamAa bec- birin.in ...... 
wH•Fetini duyuyonıa.. Memlebtia 
muhtelif 1'öfelerindeki emtitülerde fera
lfatle U&fbrmalar yapan bir sürü ırenç 
iJimimh: •ar. DemiryoU...1b1 ...,, dai· 
&ardan .... -. fabrikalan itleten, tan•· 
releri, vapurları Türk elile yapabilen 
•~ Türll miihendialeridir. Oni•enitecle 
yeni ............ • senç Tiiırk IMlıinleri 
uiraf'1'0I'· Eelıid• idadi nııeama V.ıi 
bafwwnewlı, b.an yüıbelı tahsil yap-
Dllf StmıÇ, nahiye midiirl.-i, ywd• -
11..tu köıeleııiade Myecanla didinmek. 
teclirt•. YD'tllnut m.an kalbini Aerek 
,. .. ..,.. clirikım ~ Tilrk .... • •.n 

~ c;al~maya davet etmiştir. 
).~nm Egede ve 
is7"""••ada tahribatı 

mıza göre, Coınedie Francaise artistleri 4 Nisan perşembe günü akşamı W.. 
Anka.-a~·a gelerek Halkevi salonunda santhrope Molieı-e'in 5 perdelik man· 1 
2 :;, Ye 4 Nisan ak.-:amları resmi temsil- zum komedisi ve Alfred De Mussetnlıı 
l~rde bulunacaktır. Bfr de Fransız şiirine },ir kapu ya açık olur ya kapalı darbı 
tahsis edilen bir matine \·erecektir. ıne.ııe1i Uzerine yazılmı.s bir perdelik fan

Moliere'in bu me§hur kumpanyası şu te;r.isi. 

..................... -- edl ••• 
celr ,,..._._.., y.,.... ............. 
luıkid miimeeıili de if'e .. -.. ... 
isimaia bl.nmanlard ... 

tıl\aaanbuı 6 (Telefonla) - Lodos fır
~he 1 

Egede ve Marmarada ha.sarata 
~ d~ı~ldu. Bu sabah FJorya açıkların
•üı~alarm sürtiklediği keresteler gö-
1,ir lt. Bunların bir \•apura mı voksa •now ' · ~ilcınc/e ıni ait olduğu heniiz tcsbit 

ı. 

l:.. - · -•ae ve Orta okullar-
.\ da dinlenme tatili 

\·ı ~~i<AnA, G (A.A) - Kanaat notu 
ta oıt~Üllı )'Oklama devrelerinden son
' trilnıe ar~a talebeye dinlenme fırsatı 
1~inci k uz.ere yapılmakta olan tatilin 
l.~'ler:;ot dev.resi h:iıı orta okullarda 
(ıl'~ Uır e \·e birinci, ikinci ele recede 
!'(I sab IS<ıs okullarında 21 Mart pcı·şem
tlk 0ı_ ahından 26 Mnrt salı ak..,<ınınına 

temsilc.rde hulunacaktıı·: Gelen ~rtistlcr şunh,rdır: 
2 Nisan salı akşnmı: Racine Androına· Kadınlar; Mari Belle, Gerınaine Rou-

P.rnspcr Merimee'nin bir perdelik man· er, Chaterine Fenteney, Francoi.1e Oe
guein. 5 perdelik manzwn trajedisi ve lille, Jeanne ·Sully., 
sur piyesi. Carosse Du Saint - Sacreınent Erkekler: Chambreuil Jean Deny Ge-

3 Nisan c:.arşamba akşamı: A;lkla alay rar Oury. 
olmaz. Alfred De Muessct'in iiç perdelik Bu piyesler icleal :kndrolariyle göste
ve 13 tabloluk mensur komedisi ve Paul rilecektir. Bütün dekorlar, mobilyeler, 
Morandin iki perdelik seyyah ve aşk kosti!lJller vesaire hep Paristcn getiril-
komedisi. mektedir. 

4 Nisan perşembe günü saat 17 dtı ~iir Ayni piyesler Martın sonlarında J\n
malinesi: Vilondan Paul Valeryyc ka· karadan evvel tstanbulda da oynahla~ 
dar biitün Fransız şaİı'lerinin bir tablosu caktır. 

y eai nedi çekifliren Ye yurdım ietir
l>alindea iirtcenl•e IÖrU7orum: 

Betbinliiin ~lannw karartan U,.a.b 
göz1üklerini PM'Çala1111t bakicati c&Gn 
ve m...... ki yann buıünden çGlc daha 
ıü.el olacaktar .•. 

Kral Karol 
Bugün bir nutuk 
söyUyeeektlr 

ı,._ "'Ullaı•l ... k 1 
·""! f!alt a ogretmc.ıı o u arıncla, 2 Ni-
tııına k s.ıhahındnn 7 Nisan pazar akşa- -----------::ı.:.*x-----------

lngiliz ·milleti 

Pnris () (Ö.R) - Knt1 Karol yann 
(~ugUn) Rumen parlamentosunun ye
nı devresinin açılması ınilnasebetiyle 
bir nutult söyliyecektir. Bu açılış nut
kunda kralın beynelmilel vaziyete te· 
mas edeceği, Belgrctd konferansının ne-
UCC'lerinden, İtalyeıı - Romanya münase
betlerinden ve umumiyetle Ronıanya
ı:ın bitarafük \'aziyetindcn bahsedeceğl 
tahnıin ediliyor. -x-

=. s • sa 
-- s 

SON HABER 

Naziler ,Macar Da. nazı
rına suikast yaptılar 

~~~~~~x*x----~~~-

S..idaptte 6 ( ö.R) - MacaT dahiliye müsteşarı Fiıer bir auikasd 
neticesinde öldürülmü§tÜr. Macar polisi hu suikasd mürettiplerinin 
Macnr oklu haç Nem partisi olduğunu meydana çıkarmı§ur. Bu par
tinin ileri gelenlerinden on ~ kiti tevkif edilmiştir. 

FifCr Macaristanda Nazilerin en şiddetli aleyhtarı olarak tanınmak. 
ta idi. 

öldürülen 
hadisesi 

Rumen hududunda 
Bulgar zabiti 

~--~~~---,~*x.~----~-

Sof ya 6 (A.A) - Resmi bir tebliğde Rumen - Bulgar hudut hfı.. 
disesinin §U şekilde cereyan ettiği bildirilmektedir: 

İki Bulgar hudut muhafızı yollarını şaşırarak Rumen arazisine gİr· 
miflerdir. Rumen muhafızları ateş ederek. bir Bulgarı yaralamıı ve 
öldünnüılerdir. Bulgar ve Rumen hudut makamatı birlqcrc1c hiç bir 
netice vermiy~cck olan bu hadiseyi halletmislerdir. 

Bulgar harici siyaseti hakkında 
Popof'un teminatı 
~~----~~x•x·~----~-

Sofya 6 {Ö.R) - Bulgar ajansından: 
Bulgar gazeteciler cemiyeti dün akşam cemiyet binasında eski mat

buat umum müdürü ve ~imdiki hariciye nazırı lvan Popof şerefine 
bir ziyafet vermiıtir. Nazır beyanatında. Bulgar matbuatiJe sıkı raba.
talarını kaydetmİ!, hükümetin barı§, iyi ko~~ulult ve bitaraflık siya· 
setine devam edeceğini, takip edilecek yolun çiziJmiş olduğunu, bu 
yolun birllic ve insicam ile takibi, BuJgaristana kartı beynelmilel iti
mad ve hürmeti artttracağını söylemittir. 

B. Maçek, 
nefretle 

Zagrep suikastini 
karşılanıa ktadır 

--~~-------~---x•x~~~~---~---
Belgrad 6 (A.A) - MaJum olduğu veçhiJe bundan bir kaç güa 

evvel Zagrepde alta telefon kabineıi ile bir mahkemenin kO«"idorunda 
bombalar infilak etmiş idi. 

Bu münaeebetle batvekil muavini B. Maçek dün bir beyanname 
neıredel'Clt bu gibi tethiı hareketlerinin aleyhinde bulunduğunu illa 
ve mücrimlerin layık.ile tecziye edilmelerini talep etmittir. 

B. Mı.çek bilhaasa bu gibi harekatın ihtimal ecnebilerden para al
makta bulunan bazı ejhaa tarafından yapılmakta olduiunu beyan vat 
bu efhaauı Sırp ve Hırvatların düımanları olduğunu ve memleketle 
siyasi hayatın normalle!meıine mani olmağa çalıımakta oldu'k.lanna 
ilave etmektedir. 

B. Maçek bütün Hırvat vatanpen·erlerini mücrimleri meydana çı
bnnak huauıunda hültümet memurlarına yardımda bulunmağa dft.. 
Yet etmektedir. 

Bu suikaadlar neticesinde nüfusça telefat vukua gelmemi~ olduğu 
gibi haaarat da yok.tur. 

Japonlar iki şehre yeni
den asker ç~kardılar 

----~-~~--x*x------~-
T olı:yo 6 (ö.R) - Japonlar Kuvanto eyaletinde Makao, Tuanke 

ve Y angçeuya asker çtkartnı§lardır. l-laplan adasında çinlerin gerilli 
harbı çok ıiddetlenmİ§tir. 

Paria 6 (ö.R) - HaYaa'm Tokyo muhabirinden: 
Nankinde bugün toplanma11 beklenen merkezi komisyon yeniden 

zuhur eden ihtilAf üzerine 15 marta talik edilmiştir. Bir Çin hüküm~ 
tinin tetkilini istihdaf eden bu toplanhda hazır bulunacak olan muh
telif eyaletlerin mümessilleri arasmda ihtilaf başgöstermiftir. Japon 
hükümctini ayni komisyonda Hirota temsil edecektir. Hirota Çin 
merkezi hükümetinin tetkilini müteakıp japonyanın Cinle münase
betlerini tesbit eden anlatmaları yapmağa çalıfiac.aktır. · ~'~ııı ~dar tatbik cdiLncsi kararlaştı- J b 

Cı~uı \e ınaarif vckillijlincc Mnnrif Ye Fin la ndiyanın magv ii iyctine kat'iyen Havalarcla faaliyet 
r.:<1t ~4tn~dürlilklerine kap eden tcbli- Par:is 6 (Ö.R) - Havanın sisli ve bu-

Pı ını..<;tır. mu•• saade ctm iyecektı•r lutlu olması büyük mik:rasta hava faali. 
j .. pon - lngiliz münasebetleri 

B • - *-- yetine im]dl.n bırakmnmı.ştır. İngiliz ve 
Jt Hollanda tah Londrıı 6 (ö.R) - Taymis r.azeteei diya barbarlığa mukavemet etmekle biz- Fransız tayyareleri Alman hatları arka-

• k h F 1 d. • ·ı b. · d F sında ba7
• ı"sti1·~aflar yapınışlardır. AI- :x*x---------dün Ü nüs asında •in an ıyaya ac ı ve zat ızım ı1vamızı müdafa ediyor. in .... ~ 

f 1 b h • b tesirli bir yardımın müstacelen yapılma- zaferleri Sovyetleri şimdiden çok zaif- nıau tay)•are.leri de Alr>as ve Fransanın' Tokyo 6 ( ö.R) - Asamo ~ Maro vapurunda tevkif edilen Alman· 

mal seyrini takip 
nor

etmektedir 

Sr··kse 3 ) rİ attı sını talep cdi,.,.ordu. So,,·yetlerin Finlan· letmittir. Menfaatlerimiz .arihtir. Fakat şarkını dola,mışlar~r. lardan daha on ikisinin japon hükümetince tahliyelerinin talep edildi-
( lı ] diyaya taarnmından beri ilk defa ola- hu İşin maddi tarafından baıka manevi - "T'"- ~. h 1_L nd L• ı.. be 1 d J T' • 
elb!>L• e G (Ö.R) - Bir Hollanda tal1- 1 r ~I aııutı as:ı na r ası sız ır. apon ımes e göre J0aponvanın Fransa b '<lltrı tJ rak Finlerin acır zayiata uğradık armı ta.ra l da vardır. lngiliz Milleti. f'.inlan- Al 1 ·ı ·ı .. ehe 1 d b J .ı'ıt~ ..... -orku'e.lderf limanından çıkarken d man ve ngı tere ı e munas . terin e ü.vük tebeddüller vardır. Japon h;:.... \( •u.,, hatırlatım bu gazete Finlandiyanın fe- ıyanın mağlObiye-tine müsaadr. !'dilme- ... -
ti e t ore çarparnk batml.lilı.r. Yüz- dakarlıklım bo~ yere gitmesin diyt> İ91ar mesini talep etmektedir.> kümetinin merkezi çinde te§kiline çalt§ılan japon taraftarı hükümetin 
lr kış· e!iebbüsleri derhal baslımuştır. ederek bugünkü vaziyetin çok ciddi ol- Zırhlı hol/arı hudut- lngiliz hükümetincc tanınacağı hakkındaki haberlere salahiyettar ln-~ttı0rk~;~lı.ıf olmuştur. Hadisel·e sebep duğunu her keııin bilmcrneı1inden endişe Pariıı 6 ( ö.R) - Tay mis gazetesinin f giliz mahfillerinde doğru nazari le bakılmıyor. 

t.. rlt(Sl'd n Yanlış ınnnevrasıdır. Ro- cdİ)Ol. Gazete ~unları ilave ediyor: Finlandiya lehinde nıüttcfilclerin doğru- arda hazırlık panıyor L d d k T . 
"•e "ek·ı~rı tahtelbnhirin glivertesi fil- d d v b' ı. h ı r on ra a çı an imes e göre Çinin istiklalini ihlal edecek hiç bir ır ı ı d c f'in hül.:ümeti ve başkumandanlığı an ogruya ır nareketini mu teme h L llta- Sor u. müttefiklerin harp malzemesi vaadleri· gösteren makaleııi Norveç ga7etelerinc~ BA$TARAFI 1 İNCi SAHİFEDE a~ca.etin Ingiliz hükümetince tanınmasına imkan yoktur. Büyük 
,St0kh 1 ovyet bürosu ninen asgari ihtiyaçlara da kafi gelmedi- hararetle tefsir edilmektedir. •i ana.anda Rexi.te'lerJen Brıtanya Uzak Şarktaki menfaatlerini ve Birleşik Amerika ile U

7
ak 

~~· le:~n 6 (A.A) - Öğrenildiğine ğini saklamıyorlar. Fin harbının tali bir «Dagebladet~ bir noktayı muhakkak Degrelle'in, ltarptenberi takip Şark mesclekrindeki fikir birliğini muhafaza etmektedir. 
~lftu. ıngr~da askeri bir büro ihdas mesele olmadığı iyfoe anlaşılmalıdır. Fin- addediyor. lngiltere Finlandiyaya yar- edilmekte olan Soıyali.t ıiya- Tokyo 6 ( Ö.R) - Bir salahiyettar devlet adamı bir lngiliz _Japon 

"1tıı bu · Bu büro Skandinav lisanla- landiya kendi hürriyetinden ve toprak· ciımıoı arttırmağa nrtık karar vermiştir. •etine ltiicum etmen Üzerine d lh ld v 

~b.ife .en UlbiUerden mürekkep olup larından çok fazlasını miidafaa ediyor. cHandelsbladct> gazetesi diyor ki: '-'J ı· ı.~ antanbnın Ünya su unun eMsı 0 ugunu, son senelerde lngiltere 
" 

1 
Sk ı · d fıuaet 1 oir haJiae çıltmıı v• J · d tl k ·· beti · d hA 1 ı lrıda ı~"IQ llndinav memleketleri lıak- Finlandiyaya yapılan taarruz bütün şi- s"·eçın yar ımı red etmesinden sonra, l .... ve aponyanın ananevı os u munase crm e ası o an buhranın 

'• ımat elde etmektir. mal memleke-tlerini tehdit eder. F'inlan· Sovyet ileri hareketi Finlandiya için garp ce ae tatil edilmiıtir. geçici bir buhran addedilme,j lazım geldiğini söylemistir. 
--------------------- devletlerinden yardım talt!p etmekten , ___________________________________ .. _ .. ___ _ 

il ba~ka çare bırakmamı~tır. .. 

1 
cAftonbladct.> diktatörliiklerin ııö:r.- T s • 

LALE 
BUGÜN 

ve TAN Sinemalarında 
İLK Dl~FA TÜRKÇE SÖZLÜ VE ~ARKlU 

HACI 
LALEDE = 1 

..... RAcı RESUL E 
ı.... TÜRKCE § 

llavay haydutları = 
3 

\'ENi lfAfip JURNAL! 

RESUL 
TANDA 

ŞİRLEYİN EN GÜZEL FİLMİ 
1 ... ŞEN YUMURCAK 

2-TÜRKÇE 

2 •• HACI RESUL 

l7riıı~ !nan1"!'nk~aki imkansulık sebıobi·l·e ayyare ıneması 
fımdıkı vazıyetın ltarışık olduğunu mu· 
şahede ediyor ve 19 1 7 senesindt> Lenin TELEFON'. 3H46 
tarafından Finlandiyftya yapılan vaadi 
hatırlatftrak diyor ki: Diktatörlerin da· Bu ak ·am saat !l ,:w <la fevkalade mfüamere He ENDÜLÜS GECELERİ 
kikadan dalı:ilcaya fikir <ieği~tirdikleri filiminin unutulma7. mübdiası 
memlekd yalnız So,,.,.t Husvndan ibaret 
değildir. · 

--:ı:_ 

Sovyet pardonu 
Sfoklıolm G (Ö.R) . So\•yet hüki.i

ıneti Fin hududundan b s mil ınc-safo
cieki Pajala ka abasının So\·yct tayya
ı elcri tarafından bombardımanı iizerine 
Stokho)m hüküınetine tarziyf' Vf'rıniş
lir. Stukholm hiikümC>ti bundan n ıın-

İMPERİO ARGENTİNA'nan 
VÜCUDA GETİROICİ 

AYŞE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

TÜRKÇE ve İSPANYOLCA 

ŞARKILI 

Bu :.eııenin en büyük şark Cilinunı iltıluırla takdim eder 
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Hindistan da galeyan var Sumner Vels. Lozandan KaJ,:,::ı"!::dafaa 
HS Hintlinin ölümüne se- Parise hareket etti işle~;,;:rt:met 
bep Olan Cl·nayet hı·ç te -BAŞTARAFllindSAYFADA-

-------------·- cTan> gazetesi diyor ki: Aldtğımm 

iyi karşılanmış değildir Lon<lrada lskandinav memleket sefir- t~=i;t~;~;~~~frE~~~;iit~4~~ 
Y eni Zclanda ve A~usturalyada yeni lerinin konferans yapacağı asılsızdır ::;;;~!~·~:~~:~~!.~·~:~!;:;~:.;:::; 

bütün dünya bilir. Kocalannı, oğullarını, 

<; • f•r"J ı_U VVetlcr hazırlanıyor Londra, 6 (ö. R) -Royter .Ajansının ür. - *- rendiğine göre, B. Yeisin hafta nihaye- ~arde~lerini ve babalarını bir aün evvel 
.... "- '- K . V:ı.,ington diplomntik muhabiri bildiri- B S V 1 b k d arp cehenneminden kurtarmak için kn-

-:s · uınner e .s u a ~m f.Clat 10 a tinde Londrndn bir konferans toplıyn- dınlanmız her fedaklirlı~a hazırdırlar. 
\'eni Dclhi 6 ( ö.R) - Bütün Hint 

azetcleri bu abahki nüshalarında Do
• la fiiciasından ve 85 Hintlinin ölü

üne !ebcbiyet veren bu cinayetin ne 
•adar bilyük bir soğukkanlılıkla irhkfıp 
edildiğinden bahsediyorlar. 

Bombay Kronikle c:liyor ki: 
• Nıu:iler çıldırmışlar ve bütün beşeri 

du) cularla müna!ehetlerini kesmişler· 
• dir. t 

Bir müs1üman gazct~i olan inkılap, 
Hind "t>lnda Almanyaya karıı ncfert hi9· 
luir.in her tarafta ve bilhassa Pencap 
c:y .. lct le hudut eyaletlerinde fazlaııile 
milu ı<de edildiğini yazmaktadır. 

s.,ı:.lıiyettar mnhafilin üğıcndiğine 

göre müstnltil Napal devleti, Hindistan 
hültümetine açık bir hediye olmalc üzere 
devlet ormanl rmdan iyi cina bin adet 
ce,iz, akça i;aç ve ku kirazı ağaçları 
kesilerek, Hindiatan ordusunun harp 
techizatına sarf olunmasını tasvip eyle· 
mi tir. 

l.ondra 6 ( ö.R) - Yeni Zeland valii 
umumisi, Yeni Zelanda ıcfer kuvvetleri· 
nin ikinci knfilcaini teftiş etmİ§tİr • 

Londra 6 (ö.R) -Avu tur }ya hava 
kuvvetleri jçin 56000 ki§i ailiih altına 
Çl\ğmlmıştır. Bunların 32 bini pilot, T sid 
ve tayyare topçusu olacak, 26 bini c:le 
karada tayyare hizmetlerinde kullanıla
caktır. 
-~--~~----~~----

.:.sve taburları 
_ızıllara bahalıya mal 

olan darbe indiı·metedir 
/ Stokholm 6 {ö.ll) - lsveç gazetelerinin şimal cephesinden al
dıkları haberlere göre, lsveç gönüllü taburlart Kızıllara ağır darbeler 
indirmcğe başlamışlardır. 

Noutside vuku bulan şiddetli bir harp, lsveç gönüllülerinin muvaf
fokıyetile netice]enmi , Kızıllar mühim harp malzemesi terk ederek 
ricat etmişlerdir. lsveç kaynaklarrmn kanaatine göre mnrt ayının o
nuna kadar Finlandiyanın şimal cephesinde Sovyetlere kar ı harp 

· eden lsveç kuvvetleri en az elli bin kişiye baliğ olacaktır. 
Londra 6 {ö.R) - Salla cephesinde Isveç gönüllüleri kendilerine 

dört kat faik bir Sovyet kolunu mağlup etmi ]erdir. Sovyetler 200 ölü 
vererek çekilmişlerdir. 

Kopenhag 6 (ö.R) - Skandinavya memleketlerinde Finlandiyaya 
yardım için heyecanlı alaka devam ediyor. Gönüllü kaydı mühim ye
lı:ün'lara baliğ olmaktadır. lsveçte 150,000, Norveçte 60,000, Dani· 
markada 4,000 gönüllü knydeclilmi tir. Bu gönüllüler peyderpey Fin
landiyaya aevkedilmektedirler. 

ngiliz .. Sovyet görüşmeleri hak-
kında bir beyaz kitap neşredilecek 

~--~~-~~--;x*x~--~--.--~-
Brükael 6 {ö.R) - Avam kamarasında B. Çemberloyn hükürnc

tinin, Fransa ile mutabık kalar k, imdilik h rba tekaddüm eden ln
giliz - Sovyct müzakere} r i hakkındaki vesikaları nC§retmemeğe ka
rar verdiğini bildirmiştir. 

Bir mebus A lmanyadan istenecek garantilerin daha sarih beyanat 
mevzuu olup olmıyecağını aonnuş, hariciye müsteşarı B. Butler, bu 
hu~uata OO§vckilin geçen ayı~ 24 ünde l!Öylediği nutuktan fazla iza
hat verilemiyeceğini, mnamafih bu gibi garantileri sulhper\'erane bir 
tesviye kadrosu içine alınacağını bildirmi tir. 

Ncvvork limanında bir Yunan va-
puru tayfaları kaptanı dövmüşler 
Berlin 6 {Ö.R) - Nevyorkta bir Yunan vapurunun tayfası kap

tanı dövmüşlerdir. Hadisenin sebebi mürettebatın lngiliz olarına se
yahati kabul etmemeleridir. Tayfalar lngiltcre için harp malzemesi 
kabul edildiği takdirde bunları denize atacaklarını bildirmic;lerdir. 
Amerika polisi müdahale ederek, tayfayı tevkif etmiştir. Ayni mahi
yette bir hadise dolayısile geçen hafta da bir vapur mürettebatından 
3 ki .i tevkif cdilmi ti. 

Mac;ıristanda Nazi p artis ine nıcn

tevkif edildi sup bir mebus 
Paris 6 (Ö.R) - Budapeşteden bildiriliyor: Nazi partisine men

sup bir mebusun teşrii masuniyetinin ref'i üzerine mebus po1isler ta
rnfmdan derhal meclis içinde tevkif edilmiştir. Macar tarihinde ilk 
defo olarak teşrii masuniyetinin ref'ini mütenkıp bir mebus böyle nü
mnyi~li bir tarzda tevkif edilmiştir. Bu zat 1 O defa memleketin ka
nuni nizamını ve cemiyetin vaziyetini de·ı,.inneğe matuf cebrü şiddet 
hareketl0 rine teşebbüs etmekle müttehimdir. 

MIR MASKE 
ve ·· yuk tarih 

( ıK I NCı 

5 

macera romanı 
• 

KJSJM) 
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Bu <'mir . •ı · 1'inrr her snbnh (mahrem 
mt:vkııfurıl ,_ r' •nonscnyör Luinin son 
}Jrmi rı··rı c;ıntt' ne ~mptı/ını, ne söy
l di';in: na?"t:l rrpor hcılindc biJdirmc
g nır burdu .. 

O sabah. mon enyör Luinin zındnncı
sının rnporundn ım satırlar vardı: 

dkinci K5nunun ikinci günü olnn 
dün cmevkuf> çok geç yatnktnn kalktı. 
Akşnma kadar koltuğundn oturdu. Tek 

dime söylemedi. Yemek yemedi. '()'ze
rinde bir bitnbt \'<' derin bir yeis hali 

Raporu bir kcrrc okuduktan sonra 
katladı. Zarfa koydu. Hnrbiyc naz.ırına 
göndermek üzere masanın üzerinde du
ran küçük çanı iki defo çaldı. 
Aynı zamanda odasının kapısı açıldı. 
içeri muhafızlardan biri değil, F"citr 

§apka.'!ını f'linde tutan binbaşı Rozarj 
girdi. 
Rozarjın elinde bir mektup vardı: 
- Mnjestenin hususi uşnklarındruı 

biri bu emirnameyi şimdi getirdi. 
Scrunnrs mektubu nldı, açtı. 

· eki ü satırlık nzı ı oluırk<'n 

yor: Hariciye nez.aretinde B. Siimncr Lozandan luıreket ederek yarın ~abah cnk ve bu konferam:a Amerikanın Nor- --*--
Velc;in Berlin ziyareti hakkında en mut- Parise gelecek ve Reisicumhurla B. Da- veç, Danimarka ve tsveçteki sefirleri 
lak bir gizlilik muhofauı edilmektedir. Jadiye ve Jlariciye müsteşnrı B. Şam- iştirak edecektir. Finlandiyad:ıki Ame- Tunada 1200 vapur iyi 

Bununla bertıber iyi haber alan ınah- pclye dö Rib t;ırafından kabul edılecek- rika ~efirinin de bu konferarua iştirak havaları bekliyor 
fillerde hükünı süren kanaate ~öre B. tir. B. Dal:ıdiye Amerikan nazırını Ha- etme.si muhtemeldir. Amerikn sefirleri Brüksel 6 (Ö.R) - Budapcşlcden 
Bitler. Berlinden gelen haberlerde ih- riciye nez:ırctinde hususi olarak kabul bu'Jundukları memlt-ket pay~htlnrmı Lildirildiğine göre htl\'nlar müsait de
S.'\S cdilCliği derecede, uzlaşmaktım mtic- edecektir, tuketmeden evvel o memleketlerin ha- vam eder ve tuğyanlar olmazsa Tuna 
tenip davranmamıştır. Maamafih her- B. Sumner Vels 8 mart cuma ve 9 riciye nazırları ile görüşN:eklerdir. nehri 15 güne kadar seyrisefaine açıl -
kesin kanaati şudur: Sulh ihtimalleri mart cumartesi günleri Pariste kalarak bilecektir. Royler ajansının istihbarntı-
son derece az dahi olsn, B. Sumner Yd- meb'usan ve ayan reislerile, Başvekil L<mdra, 6 (Ö. R) - Vele; gelecek haf- na göre hnlen Tunanın Macar kısmında 
sin bu sahada bir netice istihsalinr çıı- muavini B. Şötan, Adliye nazırı ve es- tn başında Londrada bulunacak, be~ 1200 vapur buzlarla mahsurdur. Bunln
lısmac;ı rnükenune] bir hareket olur. ki Vaşington .c:efiri B. Bone ve Maliye glin kalacaktır. rın yüzde 85 şi Alınanyaya gidecek vn-

B. Sumner Vclsin maiyeti, Berlin gö- nn:ı.ırı B. Reyno ile görüşmek fırsatım Vaşington, G (Ö. R) - Amerika Cum- purlardır. İçlerinde 200 petrol ve 400 
rüsmeleri hakkında neşredilen bütün bulacaktır. hurreisi Ruzvelt, ikinci teşrindcll'beri l.ömür vapuru varoır. 
hnberlerin sıhhatsiı. ve esassız olduğu- Ayni zaınnnda Lehistan B-..~vekili fle- boş olan Berlin .sefaretine yeni bir sefir Çin ve garp 
nu tasrih etmektedir. ncral Sikorski ve hariciye na7.ırı B. Zu- gönderilme.si mevzuu bahis olmadığını 

Paris, 6 (ö. R) - B. Sumner Vel Lo- lcski tarafından da kabul edilecektir. söylem~tir. demokrasileri 
zanda matbuat mümessillerini kobul Londra, 6 (Ô. R) - Royter Ajansının Lozan, 6 (Ö. R) - Sumner Vels ak- Paris 6 (Ö.R) - Çinin Vaşington sc-
cdcrek istihbar memuriyetinin sıkı sı- bildirdiğine göre B. Sumner Velsin şanı tsviçreden ParLc hareket etmiştir. firi Floridada protcstan cemiyetlerinin 
kıya mahrem mnhiyeti ·hakkında ısrnr LOndraya hangi giin g l ccği henüz mn- Mumaileyh nfunınn neşredilen bir teb- bir içtiınamda nutuk söyliyerek dcmiş
etınis ,.e bunun neticelerini ııncak Rci- luın olmadığı gibi Paristeki muhnvere- liğde Romn ve Berlindeki mü7.akereleri tır ki: Çin ve muhasım gnrp demokra· 
sicu~ıhur Ruz.veltin öğreneceğini bildir- !erin programı dn daha te:sbit edilme- etrafında dünya matbuatmdaki c:ayia- sileri aynı harp hedefierini takip edi
mişlir. Ameriknn Hariciye müsteşarı miştir. B. Sumner Vels Pazar giinii Pa- larm yanh1 ve esassız olduğu bildiril- yorlar. Bu da taarruı.un hezimeti ve ta
kendisine sorulan müsbct suallere umu- risten Londraya hareket edecek ve bu- mcktedir. arruz fel lesinin h 1jıneti suretiyle hii-
miyetlc kaçamaklı cevnplnr vermiş, an- radaki z.iyarctini bitirdikten sonra tek- Bern, 6 (Ö. R) -Amerika elçisi Hnr- lfisa edilebilir. 
cak LOndradn Amerikanın Skandinav- rar Paristen geçerek Romaya gidecek- rison dün gece T..ozana giderek geceyi --*--
yn memleketlerindeki sefirlerini konfc- tir. orada IJf!Çİrm.İ§, Sumner VclsJe görüş- Enteresan bir haber 
rnns halinde toplıyacağına dair çıkarı- Ankara, 6 (.A.A,) - Deyli Ek~res nıüşttir. Vels Pariste üç gün kaldıktan Londra 6 (Ö.R) _ Tahnşşüd korar· 
lan şayiayı kat'i olarak tekzib eylemiş- gazetesinin Kopenhag muhabirinin öğ- sonra Loodraya gidecektir. gfıhlarmdn bulunan dört Nazi Finlnn· 

diya ordusuna gönüllü yazılmak için 
müsaade istemişlerdir 

Denizlerde bitaraf zayiatı Harp tehlikesi 
sigortası 
Londra 6 (A.A) - Ticaret nazırı 

avam knmarasındn hiikUmct tarafın· 
ifan idare edilmekte olnn harp tehlike· 
lerine karşı sigorta sermayesinin 4 
Martla 18.620,014 liraya baliğ olmuş o1· 
duğunu, ancak hükUmetin yüzde beş 
şilin pcnni indirmek niyetinde olınndı· 
ğını beyan etmiştir. 

Kömür yüklü dokuz Hollanda vapu
runa Alman t_ayyareleri taarruz etti Komünist ~aaliyeti ___________ .;,_ 

Paris 6 (A.A) - Arcucil'de gizli bir 
rnatban meydana ı;ıknrılmıştır~ Bu mat· 
banda vilayetlere r.önderilmek üzere 
Humnnite gazetesi b:ısılmakta idi. 

Faris, 6 (Ö. R) - Ncu Castlc'd n kö- TelgrnI gazetesi diyor ki: adı altındaki mnkalesinde şöyle diyor: 
mür yüklU olnrnk hareket eden dokuz <Amirnl Reeder Hollancl<ı ve Bclçikn- cAlmanyada İngiliz abloknsma knrşı 
Hollanda gemisi Almnn tnyy relerinin nın bu 1avsiyeyc nasıl uyacaklarını iznh yapılan her türlü muameleyi meşru gö
hücumuna uğrnınıSlardır. Son iki ~ün etmemiştir. HoJlandn böyle bir şeyi ya- ren insanlar olduğunu biliyoruı" Fakat 
içinde Alman tayyareleri 14 bin tonila- pacak olsa deniz. ticaretini kendi elile yonsansını kaybetmemiş, dürüst düşün
tosu bitnrnflnrn ve 7 bini Müttdiklcrt! idam etmiş olacaktlr.> · t'eli insnnlnr için bu kabil telakkilere 
nid olmak üzere 21 bin ton vapur batır- .Algemayne Handelsblat cBarbarlık> boyun eğmek imkansız.dır.> 

--·--Danimarkada beş biıt 
k i'i gribe tutuldu 
Kopcnhng 6 (A.A) - Sof,ruk1arın id· mışlardır. B. tırılan vapurlardnn ikisi ---------------·--------------

deti yüzünden bir grip salgını bnş f?Ö5" 
termistir. Şimdiye kadar 5.000 ,,:rk'8 

kaydedilmiştir. 

Mari Roz ve l\fuelli adlı ltnlyan vnpur
lorı olduğu mnlCımdur. 

Hollanda gazetcler1 Alman ttlyyarele
rinin hudud uz. Eaoıliyetlerl dolnyısile 
infiallerini acı bir Jisanln il.har ediyor
lar. 

Telgraf gaz.ctesi diyor ki: 
cAlınan tayyarelerinin sillliız ve mn

sum bitaraf devletler gemilerine saldı
rışları ta\'sif kabul etmez cinnyctlcrin 
devamıdır. Bcrlin Alman tayyarelerinin 
bitaraf gemiler etrafındaki faaliyetini 
hnrp gemileri ve tahtclbahirlerin kont
rol faaliyetine t bih ediyorlar. Faknt 
şimdiye kadar Almnn tayyareleri tara
fından böyle bir kontrol yapılmış değll
dir. Bitarnf gemiler en küçük bir iht.nra 
mnruz kalmadan bombnlanmış ve mit
rnlyöz ateşine tutulmuştur. Almanlnr 
beynelmilel hukukla hiç a1tıkadar gü
rünmiyorlar. 

Paris, G (ö. R) - 5 martta biten haf
tada 12 si Hollanda, 6 sı Norveç, 2 si 
Belçika, biri İsveç bayrağını ta.c;ıyan 21 
bitnraf vnpuru İngiliz kontrol limanln
rına girmişlerdir. Kontrol otoriteleri 24 
subattanbcri 105 bitaraf vapunın hamu
lclerini kontrol etmişlerdir. Geçen h:U
ta kontrol limanlarına gelen 36 hitarnf 
vapuru da kontrol edilmiştir. Bunların 
arcısında 37 Hollandn. 31 İtalyan, 29 
Norveç, 9 Amerikan, 8 Dnnlmarkn. 15 
fçvcç, 6 Belçikn ve bes Yunan vapuru 
vıırdır. 

Amsterdam, 6 (Ö. R) - Amirnl Ree
dcr'in bir Amerikan gazetesine vuku 
bulan beyanatı burada umumi hnyret
le karşılanmışt.ır. 

Amiral bitaraf memleketlerin Ame
rikayı örnek tutarak vapurlan harp 
sahasından uzak tutmnlnrını istemi tir. 

korken Rozarja döndü: 
Harbiye nazırı Marki Barbezyo öl

müş .• dedi. Bunu bana hnbcr veren Ma
dam dö Mentcnon badema gündelik ra
porlarımı kendisine göndermemi emre
diyor. Binaenaleyh al bu raporu, doğru
ca ona götür. 

Rozarj eğilerek ve raporu alarak çık
tı. 

Bir saat Bnstile dönmüş ve Senmnr
ın yanına çıkmıştı. 

- Monsenyör, dedi. Harbiye naz.ırı
nın nac;ıl öldüğünü biliyor musunuz? 
Marki Barbezyo bir kılınç darbesiyle 
öldürülmüştür. 

- Bu kılıncı ona kim saplamış .. 
- Dahn belli değil .. Fakat ben bu işin 

rıltında sizin d" iyi tnnıdığınız Faribo
Iun parm. ~mı hL~ diyorum. Ya Fnri
bol veya Mistufle.. Bu ikisinden bnşka 
kim majestenin kudretli nnzırını öldür-
meğc tE!§ebhüs ve cürct edebilir . 

Senmars bir müddet düşUndükten 
sonrn: 

- Belki hakkın var Roz.arj, dedi. 
Bak .. Snnt on biri çalıyor. Haydi vau
fomizc gidelim. Arknmdan gel.. 

dak ika sonra ikisi dl' mon"<-n ·ör 

Sovy et tebliğine göre 
Fin cephesinde vaziyet 

---~~~~---x*x~~--~----
Brüksel 6 (ö.R) - Havas ajansı bildiriyor: Sovyetler henüz Vi

borgu işgale muvaffak olmamışlar ve dün §Chrin daha garbinde yeni 
hareketler başlamıştır. Sovyetlerin Finlandiya körfezinde buzlar üze
rinde yaptıkları yeni taarruzlar büyük zayiatla püskürtülmü-.tür. Fin
ler, en ziyade kendilerini tehlikeye maruz kılacak noktalarclrı, buzları 
kırmağa ve parçalamağa çalı~ıyorlar. 

Brükııel 6 ( ö.R) - Dünkü Sovyet tebliği: Dün berzahta Sovyet 
kıtaları Robankorli adasını ve ayni ismi taşıyan ~hri, Finlandiya kör
fezinde Soujerli adasını ve bunun şimali garbisinde Netelya kasabasını 
işgal etmişlerdir. Diğer mıntakalarda mühim bir şey yoktur. Sovyet 
tayyareleri askeri hedefleri faaliyetle bombardıman etmişlerdir. 21 
Fin tayyaresi dü§Ürülmüştür. 

lsveç, Fin - Sovyet har-
b. nde tavassut edemez 

Paris 6 ( ö.R) -- lsveçin mühim gazetelerinden Opsala gazetesi 
Isveç tarafından Sovyet-Fin ihtilafına nihayet vermek için bir tavassut 
yapılacağı hakkındaki şayialar münnsebetile diyor ki: Harbın Finlan
diya için lüzumlu olan müddetten bir gün bile fazla devam etmiyece
ğini ümit etsek bile, bu ümit bitaraflık kadrosu dahilinde Finlandiyaya 
her yardımda bulunmaktan bizi alıkoyamaz. Hatta lsveçin Finlandi
yaya yardımı teşvik edilmelidir. Her halde, Finlandiyayı kahramanla
rının bo yere telef oldukları intibaı altında bırakacak bir ~ulhun ak
dinde bizim menfaatnniz yoktur. 

An d'Otrişin oğlu, yüı.ünde siyah ka
difeden bir maske, odasının pençeresi 
önünde ve ayakta gök yiizünden serpi
len knrlnn seyrediyordu. 

Rozarj mnsanın üzerinde sofrayı hn-
::.mladı . 

Dedi. Diğerlerinin de ceJ'alarıııı bulma· 
lan çok yakındır. 

Scnmars alaylı bir lisanla: 

-BiTMEDi-

italyada a skerlik 
i$1eri 
Brüks l 6 (Ö.R) - Italyada 1910 • 

l!ll7 seneleri anısında doğup çürüğe çı• 
1-anlmış olanlar y<'ni bir sıhhi munyc
neye davet edilmişlerdir. 

Japon harp gemisi 
batmadı 
Tokyo 6 (Ö.R) - Jap<m bahriye n~· 

zarcti Yangçidc bir Japon harp gcmısı· 
nin mayna çarparak battığını tekzip et· 
miştir. Hamada Donıaro adlı 900 tonluf. 
Jnpon vnpuru 200 zabit ve neferi nal< 1 

:::ırasmdn hatmı tır. 

Cin Tü k ·· stanında 
Tokyo fı (Ö.R) - Cunking'den bildi• 
~~~ . 

İngiliz. işçi mcbuskırındnn biri Ç1~ 
Türküstanındn yaptığı tetkik scyahatifl. 
den diinmü.ş ve bu eyrıletin Sovyet işg:ı. 
li nltındn bulunduğu hakkındaki hnbC1 

lcrin doğru olmadığını söylemiştir. 
sıır n m.. aiaası 

K:ıhirı:.- G (Ö.R) - Mısır mcbusııfı 
meclisi , milli müdafaaya ve havaya ~'ı· 
bir buçuk milyon Mı ır liralık fcvkııet· 
de tahsisat kanun Jiıyıhnsmı Jmbul 

DO TOR ERAT01l 

Sami Ku l "kçı 
Kulnk, burun, Boğaz hnstahkiarJ 

Müt~has,gsı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 z 
Evi: Göztepe trıımvay cnd. No. 99 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Senmara, hürmetkar bir lisanla: 
Ucuz • •• •• 

sıncma gunu - Monsenyör, dedi, yemeğiniz hazır. 
Jvonun koca~ı aofraya geldi, oturdu, 

Tek kelime ~öylemdeen bir iki lokma 
yemek yidi. 

Bir arnlık Senmars: 
Kültürpark Sinemasında 

- Monsenyör. dedi. Size mühim bir 
haber vereceğim. Bu haberin ayni :za
manda sİLİ memnun edeceğini de tnhmin 
ediyorum. Margi Borbnyö dün akşam 
Senkludaki kö~künde öldürüldü. 

Monsenyör Lui maske'!i altında .ıın· 
dancısınıı bir nazar attı, fakat ,..e~ini çı· 
karmndı. 

Senmnrs devam elli: 
- Marki cenaplarının nasıl öldürül· 

düğünü biliyor musunuz) Faribol iamin· 
de birinin kalbine açtığı b ir yara ile bu 
d ünyaya veda ettiler. 

Monsenyör Lui içinden: 
- Benim intikamımı almıo .. 
Di t! düoündii ve Sen marsa dönere\; : 

SAAT 2.3o DAN GECF. YAIUSl~A KADAR 

Duhuliye BüyüJı JıüçüJı Hususi ı5, Birinci JO·-
KuauşTuR .. HU FİATLE 

SON ŞANS VE BOSNA A.ŞIKLARJ 
FİUMLERİ GÖRÜLECEl~TİR 

İLAVETEN PARA:WUNT J UR NALDA EN SON HARP Ha~·acl.islcri.. ..,_ 

SEANSLAR : SON ŞANS 2.30-5.40-9 ela- Bosna faşıldarı f ,%0-7 . .fO ••' 
• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUMA GÜ NÜNDEN iTiBAREN : 

GÜN BATARKEN 



J ~T PERŞEMBE 1940 2 g 

'A ki R-: d . . -----------. IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
n ara ~ a y osu [ ~. o R, s A ~ 1 1 - Otobüs -atelycsine bi~:adet grank 

. .. yataklarını torna .al~ti. bir adet torna 
- bangosu ve bir adet ııiılndir çivilerini 

DAf.GA· UZllNl.UCV . t}ZÜM sökme aleti ııatın alınması, Yazı iıleri 
BUGVN 362 Ş. Riza H. 11. 13.50 müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 

264 Esnaf ban. 12.50 15.625 eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
. . - .... --L 56 M. Beşikçi 13.25 ·13.25 bedeli 955 lira olup ihalesi 8/3/940 

1639 • m: 183 Kcs./120 Ww 51 Hiln;ıl servili , 1L375 11.37S Cuma günü saat 16 daClır. lştirık ede-

't
r, . .&.. Q. u.74 m.!5195. KCs..1. 20 Ww. 35 j. Kohen 13.50 13.50 cekler 71 lira 65 kuruşluk teminatı iş 

4.. 24 A. ve Halil 11. 13. Bankasına yatırarak makbuzile encüme-
. p P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 19 A. Papagno 10.37 10.375 ne gelirler. 

1 fRŞEMBE. 7. 3. 1940 , 11 s. Erkin 14.50 14.50 2 - Tenviratı yapılacak sokaklara 
rı l • 30 Program ve memleket saat aya- 25 Mehmet Fesli 11. · 11.25 dikilecek direk1e.rle konsol takma ve 
rt I ~· 35 Ajana ve meteoroloji haberle- 847 hat çekme işi, makina mühendisliğinde-
1(11 .SO Türk muziği. Çalanlar: Ruşen No 7 9. ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
~~ ~· ~zzcttin ökte, Fahri Kopuz. Oku· No: 8 10. konulmuıtur. Muhammen ·bedeli 1354 
2-.~.'R a~ife Erten. 1- Hicaz peşrevi, . No. • 9 12. lira 50 lCuiuş olup ihalcti 8/3/940 cu-
ni efık Fcraan • Hicaz fllkı: (Ey be- N 10 14. ma günü saat 16 dadır. iştirak edecek-
li:_~on~ _ _gül(üın), 3-Selahl attin Panar) N~: . l~. , . 17. IBer ,!Ol lira 60 k1~ruşl~~b t~ml inatı .. ı, 
4 Y ıanu: Sızlayan ka bimi eev , . İNCİR anııı;aııına yatıraraııı; maııı; uzı e cncume-
rı; ~aariAaam. Hicaz fAJ'lu: (Bilmem 52 Ç. M. Izmirli ·oğlu .8.25 . 8.25 ne',.,ğelirlcr.h .. ' · · • 
tı~ c hır buseni), 5- Selahattin Pınar - :> - Tenvirat i,leri için tenvirat kon-
l'111-. 200593 e:;ki yektin • , · • 
b• .. ""ı arn tarkı: ( O midini kirpiklerine solu ve teferruatı satın alınması, ~aki-
"i d ) 200645 U. yekfuı 
~ 11 

.. ı ' .. 6- Sade~tin Kl\ynak - Hüz- · ZAHfRE na mühendisliğindeki şartnamesi veçhi-
tlflın)rku: (Çakar yücelerden haber•· 30 ç. Susam 16. le açık elcsiltmey~ 0~on~m.uııtur. Mu-
~liler· A 13, 1 S Türk muziği: Halle tür- 40 ton Fasulya ;18. ~İ)İ94Ô ~edeli ~9.. lıra 
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k adır. lş-
'ı •vıüzik: Karışık müzik (Pi.) tira edecek er ira uruşhık te-

T. C~ Ziraat Baıikası 
Kul'uJaş tal'ihl : 1888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Türk Orası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zirai ve ticari ber nevi Banka' muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarinda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Uralık • 4.00Q Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • . 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 

120 • '° . '-800 • 
160 ı !O • S.200 • 
DİKKAT: H.esaplanndaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı d{lşml· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1E1J61,1 Birind kinun, 1MartTi1 Bulran tarih

lerinde çekilecektir. 

s 

SPERCO VAPUR 
ACEH'J'ASI 

ADRIATIKA SOSYETA ANONtılA 
Dl NA VİGAZYONE 

E. DORANDİ vapuru 7/3/ 940· tari
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlarına hareket edecektir . 

LANGANO vapuru 8/ 3/ 940 tarihinde 
beklenmekte olup Ccnova, Rivie.ra li
manlarına hareket edecektir. 

ZARA ınotörü 6/ 31940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Ve~ediğe hareket edecektir. 
BRİNDISİ motörü 13/3/940 tarihinde 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fjul'l')e Trieste ve 
Venediğe hareket ed...acektir. 

CttiA Dl BARI motörü 12/3/940 ta
rihinde limnnımıza gelerek İstanbul, Pi
re, Napoli ve Cenovaya hareket ede
cektir. 

l'ı 1~00 Program ve memleket saat aya- B minatı lo Bankasına yatırarak makbuzi-
ı 6 4 .os Müzik: Radyo caz orkestrası. Para ors~sı le encümene gelirler. 
19· 1~ Konu~ğma. 16,SS Serbest saat, 23 28 2 7 (322) 

..................................................... 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimali ve oeııub! Ame
rika limanlanna hareket eden İtalia 
Anonlm seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindi3tana hareket eden 'LLOYD 
TRİYESTİNO ımonlın seyrisefain. şir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

nı '
1 

Memleket saat ayan, Ajana ve ctJHHUafYET MERKEZ BANKASI 
~ ~~~loji haberleri. 19,30 Türk mu- ICLEA&İNG KUBLA&I 
~ · '!4'1•nlar: Vecihe, Kemal N. Scylıun, . • . . 
)' ettin ökte, Cevdet Çağla. 1 - Oku- . Sterliaıtea pfrisi lnr Ttlrk lirulllllt tlh Necmi Riza Ahıskan. 1- Sultaniye·· •llkaltiliiir-
L ·· PCfrcvi. 2- Dede • Sultaniyegah Satı.; .Ah, 
~: (~nü dilimiz). 3- Lem'i • Sul- Sterlin 524 521 
lttj) cgl}ı tarkı: (Andıkça geçen gün- Dolar 76.81 ' 77.26 

Halimağ; çarşısı yeni yol 863 ncU so
kakta Belediyeye aid 22 numarata ·ı 
dükkanın bir ııene müddetle kır 
rilmesi Yazı i leri mudürlüğünd 

lzmir inhisarlar 
lü~ünden: 

Baş •• d •• mu ur-

Kokluca barut depolarında yaptınlacaJc sarnıç ve yağmur auyli te
sisatı açık eksiltmeye konulmu~tur. 

Keşif ~deli 1089,75 muvakkat teminatı 81,73 liradır. 

R H E A vapuru 4/3/940 tari
hinde beklenmekte o!up Anvers, Rot
tcrdam, Amsterdam ]imanlarına hareket 
edecektir, 

MARS vapuru 1s13mo .tarihinde 
beklenmekte olup Anvers, Rotterdam; 
Amsterdam limanlarına hareket ed~ 
cektir. 

kfit;. "---:- Y eııari ~sım - Sultaniyegah Belga 4.544 · 4.572 
b, ti (Ba heybelide her gece mehta· Fransız frangı 33.64 33.84 
>ii \ ardık). 5- Dede • Sultaniyegah Pezeta 7.490 7.334 
:.-ec~ lenıai: (~.deyledi). 6- Sulta~i- Florin 1.4459 1.4545 

namesi veçhile açık arttırmaya onü'.ı
muştur. Muhammen bedeli" 32 Ura olup 
ihalesi 8.3.940 Cuma ~iinü saat 16 da
dır. Iştirak edecekler 2 lira_ 40 ~uruşluk 
teminatı Iş Bankasına Y,ahrarak mak
buz.ile enctimene gelirler. 

22 27 ~ 7 (317) 

Keıif ve şartnameleri levazım §Ubemizde görülebilir. isteklilerin · 
15/3/940 günü saat 15 de baımüdürlüğümüzdeki komisyona gelme-

SERViCE MARiTİME ROUMAİN 
ARDEAL motörü G/ 3/1940 tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

l'ö •az kmaıa.ı. 2 - Okuyan A:z.ıze İsviçre Frangı 3.4244 3.4445 
Uı~eın. 1- A. Yusuf • Hicaz tarkı: fsveç kronu 3.2217 3.2407 
~\lt he.ter mislin var mı ııenin). 2- Norveç· kronu 3.379 3.400 
~ e~ Kam - Hicatl.ar prlu: (Bir ncv· Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
lii~1! a,Ubu candır). 3- Tahir ağa - Dinar 35.22 35.40 
L_ -) ar şarkı: (Gönlümü bir tıflı dil- Leva ıı:A .... 64 83 
~ • 4 K·· dT H \T,K·- . 
ktkı. - . . . . . . . . . . . . . . .. . . ur ı ı . Leva 54.44 54.85 
l\ • (Gidelim Gökauya). 20, IS Ko· Ley 9z 9Z 
~F (~ibliogr~fya). 20,3~ Türk ~~- Rayşmark 1.97 1.98 
~Cl'h ası heyetı. 21.00 Turlc muzıgı: Liret 15.20 15.29 
~ () clt ve oyun havaları. Çalanlar: Hak- Drahmi 105.97 104,50 
~ C'-?an, Şrif içli. Hamdi T okay, Ha- zı f 4.2159 4.2373 

Garaj santralın bahçesi içinde 2 sa
yılı deponun bir . .sene müddetle kiraya 
verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmuştur. Muhaınmen bedeli 70 lira 
olup ihalesi 22/3/ 940 Cuma günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 5 lira 25 ku
ruşluk teminatı Iş bankasına yatırarak 
makbuzu ile Encümene gelirler. 

7 12 17 21 788 (422) -l'ayfu Urı Laf vta. 21, 1 S Müzik: Siret Pe~~ 3.6807 3.6984 
la.r r tara ından Hr.vayen Gitar Solo- FF SERBEST 34.35 
~,

1

·.21.30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: N · k 39175 5o7 y f ı A 
(S tıp Aşkın). 1-Freire: Ay. Ay. Ay cvyor · ~ W 
to 'tenad). 2- Ganglberger: Küçük MUHTELİF KURLAR e 1 ~ar 
J, P4antı. 3- Bizet: Arlezyen suit'i No. Registcrınak. 5.90 
Pra. ~ Micheli: lspanyol serenadı. 5-
(p ~~ lehar: Tarla ku~unun öttüğü yer GAYRI MENKUL MALLARIN 

DOKTOR 

leri ilan olunur. 3, 7 720 ( 405) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miit~ba11111 bay Ömer 

"'tfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve huauıi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve Iatanbul cihetiıte de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemme1iyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ehni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehau1•1 Aj: Puri). 22, l 5 Memleket saat ayarı, ACIK ARTIRMA tLANI A 

lci.t, ~ haberleri, ziraat. esham - tahvi- fZMtR BtRlNCt lCRA MEMURLU- skcri Hasta ne 
22 

30 
a.rnbjyo • nukut borsası (Fiyat). CUNDAN: 

~ y Ömer Lütfü Bengünün idareaindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
~eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 
~ulunan otellerde buluıurlar. 23'30 Müzik Cazbnnd (Pl.). 23,25/ Açık artlırma ile paraya çevrilecek N DOGUM VE KADIH 

' Yarınki program ve kapanış... gayri menkııliin ne olduğu:· Bağ ve zey- ffASr ALIKLARJ 
--*-- tinlik. . 

~Clltsada bir . Gayri menkuliln bulunduğu mevki, MVr AHASSISI 
b sokağı numarası: Bağ, Cumaovası Ka- . N 
l> e~elin hadisesi rakuyu mevkiinde; zeytinlik Seydiköyı ıl.leı: gün ikinci Beyler $Olqık No. 

l)e atis G (A.A) - Dün gece Valeme Dere köyü Sandı çayı mcvklindedir. , 19 da .. Çarşamba fakirlere meccanen 
}l· Gende bir heyelan vukua ge1n'liştir. Takdir olunan kıymet: Bağ: 25 dö- ~GLZ7..Pli'~ ~ 
d&,~ Çok evler yı1olmıştır. Ölü ve yaralı ıltim olup beher dönüm 70 liradır. ı••••J.W•••••---mt:•~ 
ğiJd~ardır. Fakat miktarları malum de- ZeytinUk: Atik 12 dönilm tarla içinde OPERA TÖR DOKTOR 

ır. 60 af;aç zeytin ağacını havi U!rla 500 
~ liradır. Arttırmanın yapılacağı yer, Ahmet Cemil 

~tin, saat· Birinci tcra clair<'Si 1214/ 940 

KAnŞIYAKA T. Saat 15 de . o 1 
~ 1 k. s· l - İşbu gayri menkulün arttırma ra 

e e 1 nem şartnamesi 114/ 940 tarihinden itibar~n 
Bugün h k . l:ırcl be . ' b \ 10595 No. ile Birinci İcra dairesinin mu- Fransız hastanesi 

ızI er esın a~ an rı sa ır- ayyen numarasında herkesin görebil- Operatörü 8 Bıkla beklediği büyük filiın mesi için açıktır. Ilanda "azılı olanlar-•• •• k v 1 J Her giin öğleye kadar Fransız ha<rla· UYU a S dan fazla malılmat almak istiy.cnler, iş- nesinde, öğleden :ımnra Birinci Bey-
(ı:.e bu şar. tnameye v. c 3.9/.10595 .. dosya nu-
~ ..... d 1 t t- ler sokağında .... No. 42M. b·· ·••an Graves), (Luiz Rayner) marası e meınurıye ımıze muracaat e TELEFON : 2310 
Unya ses kraliçesi (Miliza Für- melidir. -----••• 

tos) un harikulade sesi: Muazzam 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
Orkestra: Şahane va1slar: Muhteşem yazılı kıymetin ':: 7,5 nisbetinde pey tZMtR BtRtNCt tCRA. MEM'URLU-
S<llonlar: Mükemmel mevzu bu .. ~:tr veya milli bir Bankanın teminat mek- CUNDAN: 
art· l ' .ı...... b a· d'l kt' (124) Ahmet oğlu Recebin Emlfı.k ve Ey-ıst er .. Zevk, nee1>, aı:k ve güzellik tu u tev ı c ı ec~ .ır. ·-sa ... a b "'" ır 3 I t k h b 1 k11 l d - tam bnnkasından ödünç aldığı paraya • ır n u şaheser filim bütün seyir- • - po c • sa ı ı a aca ı ar a ıger t . 
cı}e · 1.k d ] · ff k h kk hl ı mukabil .bankaya ipotek eylediği zmır-
tıiı ı·ı ıncsteclecektir. a a 8 ar arın ve ır 1 a a 1 sa P e- de İkinci Osmaniye mahallesinin Islfun 

"~~en Metro Jurnalin en yeni rinin gal'.ri mc~kul iizerindeki h.akları- sokağında eski 29 taj 31 No. lu ve Ta-
s dunya hadisatı ve MİKİ ~ı ~ususıyl: faı~ ve m~s~·afa d~ı; olan pu kaydına göre 22/ 12/ 928 tarili ve 
C eansiar: Her gün 4 _ G 30 _ 9 l ıddıalarını ışbu ılan tarıhınden ıtıbaren 

~tnartesi, Pazar: 1,30 'itAve ~eansı. y~ı·1~li gün içind: e~~kı nı~sb.itelcril~ 88.1 muamele, 283 elit, 145 varak, ve 40 
~:::zuaw:awMı bırlıkte rnemurıyetımıze bıldırmelerı sıra numarasında kayıtlı vesair lüzum-
ll--- - icab eder. Aksi halde hakları tapu sici- lu izahatı dosyasındaki tapu kaydı ve 
~it-al k h 1 Jile sabit olmadıkça satış bedelinin pay- vaziyet raporunda yazılı 5000 lira kıy-] yazı ane er !aşmasından hariç kalır,lar. meti muhammineli evin mülkiyeti açık 

l8C~i bu},. z· . + b k d 4 - Gösterilen günde arttırmaya iş- arttırma suretile ve 844 No. lu Emlak 
rı an ıraa. an ası yanın a . k cd 1 t rt ini ve Eytam Bankası kanunu mucibince 

t\ısı :,aralı hanın Ust katı resmt ve hu- t~a en r af ırm~" şa 0f mes bir defaya mahsus olmak üzere arttır-
<ıl .. _ ':' ıre ve yazıhane ve tütün deposu bo ulmuş ve uzumkub;mla utmim:ıt admış ·vı·e 16/ 4/ 940 eo-1 15 d t 
~ istlm-1- 1 ft..:~ı:d' un arı tamamen a u e ş a ve ı ı- ması · V<J ı günil saat e cra 

.. ali wc e v ..... ~ ır. b 1 1 dairemiz içinde vapılmak üzere bir ay tli Plerin 2 · ci K d 88 da ar o unur ar. d J 
t ş doktoru m . or on n~~ 5 - Tayin edilen zamanda gayrimen- mü dctle satılığa konuldu. Bu arttır-
r•Uracaaucrı Hatıce Alzra

26 
Dcm(ır1e9lli0)ye kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok ma neticesinde satış bedeli her ne olur-

. - artırana ihale edilir. Ancak arttırma be- sa olsun en çok arttıranın üzerine iha
deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş lesi yapılacaktır. 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSA TiNi H.AtZ. 
• K!f\ŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı~ 
larııu, ROMATtZMAsan
cdarını SbfİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 
algmhğına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

İcabında pnde 1 - 3 kaıe 
almır. Her Eczanede bulunur. 

Jzmir Lisesinc'e yetişenler 
cemiyeti reisliğinden: 
3. 3. 940 Pazar günü ekseriyet hasıl olmadığından içtima edemiyen 

cemiyetimiz kongresi cemiyetler kanununa göre bir hafta sonraya talik 
edilmiştir. 

Kongremiz 1 O. 3. 940 Pazar giinü saat 15 de Erkek lisesinde topla-
nacaktır. Cemiyete mensup olan arkadaşlann gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME 
1- ldare heyetinin raporu 
2- Mürakip raporu ve bilançonun tasdiki 
3- Yeni idare heyetinin ve mü rakibin seçimi 
4- Dilekler. 787(423) 

beşini bulmaz veya satış istiyenin ala- Satış peşin para ile olup müşteriden 
cağına rilchanı olan diğer alacaklılar yalnız yüzde ikibuçuk dellaliye masra- ı'9••••••••••••~ 
hulunup da bedel hunların o gayrlmen- fı alınır. İpotek sahibi alacaklılarla di- Birinci Sınıf MUtahassıs ı••••••••••••••mll! 
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec- ğer alacaklıların ve irtifak hakkı sahip- o DOKrOR 
muundan fazlaya cıkmaı.sa en çok art- !erinin gayri menkul tizerindeki hakla- o 1 AI' s •• ı ç h 
tıranın taahhüdil baki kalmak i.izere rını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi r 1 em 1 r 1 u ey m an o ru Sali~B~din 
arttırma on beş gün daha temdid ve on gün içinde evrakı rnüsbiteleriyle blrlik-

İ c kan c b~inc1 günu aynı saatte yapılacak art- te me.muriyetiınize bildirmeleri icap Çoculı hastalılıları 
Çoeuk .. • . tı.:mada, bedeli.ysatış lstiyenin alacağın~ eder. Aksi halde hakları tapu sicilince mütaha.sSUI 
81!'R ~instalık~n M~~assı ı ruclıanı olan dıgcr nlacaklılnrın o gayrı malum olmadıkça paylaşmadan hariç Londra ve Viyana hastanelerinde 

S
• •. u .. N. ,.~ KÖLN ÜNİVEa- menkul ile temin cdilrnış' alacakları kalırlar. l/4/ 940 tarihinden itibaren KAMCIO(;LU 

"'•~·c.·t · rtnam h k · 1 Cil etüdünü ikmal etmiştir. Jt_tal.a.a:...'l SA. BIK ASİSTANI mecmuundan fazlnua çıkmak şartile, en şa e ~r ese açıktır. Talip olan a- t ve Tenasül hastalıkları ·-..s j J •• d di Hastalannı her gün kabul ecler. 
:> .... e aruu kinci Beyler Numan çok arttırana ı·hale edilir. Bo·'yle bı·r ı..,,._ rın yuz e ye 'buçuk teminat akçası ve- VE 
._ soka 1 "'" ·ıı· b Muayene adresi : Birinci Beyler birde k 5 No. da her pn saat del elde edilemezse ihale yapılamaz ve ya mı 1 ir banka itibar mektubu \'e Elektrik tedavileri sokak No. 42 .. 
""L'r ~'FSOnra kabul eder. satu: talebı' du-c:ı>r, 939/ 9111 dosya numarasi]e 1ı.mir Birin- 8 . . 1 kar 
~.-:.~ -ır r- · t ırı.nci Beyler Sokaln No. 55... E\' adr~i : Göztepe kurako u • ._"'·ı· . 'ON : 3453 6 - Gayrimenkul kendisine ihale olu- cı cra memurluğuna müracaatları ilan ._ -
•v olunur ( .. 26) ızmir • Elhamra Sı'neması arkasında , §ısında 834/1 .. 

• 3459 nan kimse derhal veya verilen mühlet · ' - · · 2310 ı..- Sabahtan akşama kadar hastalaruu TELl~F01' : kı<;.!.JŞA.DAS içinde parayı vermezse ihale kararı fes-~ i (2241) ı _ 13 
-~"ll..t(Ul'Jn~ sur~II HUKUK HA- holunarak kendisinden evvel en yüksek ,O o K r o R 7 kabul eder.. . TELEFON: 3479 ________ .. 

l< lctışadas N: teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu f ~ N ı 
s ll~adas ında Şaban Alkış tarafından bedelle almağa razı olursa ona, razı t1J- ua DOKTOR ...,. 9 

' 

adetun ıkın Selçuk nahiyesinde mukim maz veya buluiırtınzsa hemen on 11cs a 1 m Pariı lakülteıinden diplomalı 
lle açılın abısı Azim? ve Siitine aleyhi- gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en c 11 y t Diı tabib · 

~hiyeni ı .e mukım Sütinenin torunu den hesap olunacak faiz ve diğer zarar- Bayraktar i~~ ~~~~~~~~~e~~~v:u~ru::~:: ~:d:~t~:~a !~~ç=il~u!1~~i~~~e ;:~ .~M~AR MEM~fKElrO Nesı'p DollUDBY 
llıadığın~ıkanı~~gfı.hı malılın bulun- lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
tl~n Yapıl tcblıgatın usule göre iHl- 1'l~muriyetimizce alıcıdan tahsil olu-

Su h rnasına karar verilmiştir. nur: Madde (133) Eşrerpaşa hastanesi 
t.lihlne U:us~i muhakeme 18/ 3/ 940 Yukarıda gösterilen tarihin- CiLDiYE EFRENCJYE ffA•rANE•i DAHJL....,E 
'Gt ıo 10esa uf eden . Çarşamba günü de icra memurluğu odasında ~- MVr AHASSISI ta ta • & 

n_a hır~kılm~ olduğundan bu ilan ''e gösterilen arttırma şartna- ' MVr AHASSISI 
""'; tılaca ı ilan olunu!'. Şanilı ~okak <3 üncü Beyler) No.S Muayenehane: İkinci Beyler sr,,bk 

ikinci Beyler Nwnan zade sokak 
No. 36 Saat dokuzdan itibaren has
lannı kabul eder. 

ı -13 . 

SUCEA VA motörU 20/ 3/ 940 tarihin
de gelerek Malta ve Marsilya litnanla
rına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısJyle navlun .,. 

hareket tarihlerinin kat'ı olmadığuu ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
nn değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
ctmiyeceğinl muhterem yUkleyicileri.n 
kayıt ve i:şaret etmeleri rica olunur. 

Daha fnıla tafsillt için Ciimhuriyet 
caddesinde FRA TEU.İ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLiVIER VE 

ŞUREKASI ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 . . . 
• Londra ve Liverpol hallan için 
: piyasanın ihüyacına göre vapurla
: rımız sefer yapacaklardır. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. F. Henry Van der Zee 

~e şürekAsı 
AMERiCAN EXPORT LİNES lNC. 

XEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 2 martta bek
leniyor. Nevyork için .. 

EXERMONT vapuru 6 martta bek
lc:niyor. Nevyork için 

EXMOOR vapuru 17 martta bekleni
yor .. Nevyork için 

EXPLORER vapuru 20 martta bek
leniyor .. Ncvyork kin 

S. A. HO\'ALE HONGROİSE DE 
NAVİGATiON DANUBE l\1ARİTİME 

BUDAPEŞT 
EZEGED ınotörü mart -iptidasında 

bekleniyor. Budapeşte için yük alacak
tır .. 

BUDAPEST motörü mart ortalann
da bekleniyor. Budapeşte için yük ala
caktır. 

SERVİCE MARITİJ\IE ROUMAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
OİTUZ vapuru 18 martta bekleniyor. 

Köstcncc için .. 
Vapurlann isim \'C tarihleri hakkmdl 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
ATİD NA VİGATİON CO . HAİFA 
Be~:nıt ,Tcliniv, llaifa, Jafa, Portsait 
ve lskcnderiyl' için •.. 
ATİD motörii 4 martta bekleniyor. 
Vapurlann hareket t.arlhleriyJe nav-

lunlardaki de~ikliklerden acenta mt 
suliyet kabul etILn. 

Daha fula taf•ll1t tçln ATATÜRK 
caddesi 148 No.da W. P'. Henry Van Deı 
Zff ve Şsı. Vapur acentalıtına mllraca
at edHmes\ rica olunur. 

TJl;l.EJl'ON: Z801/2IOI 

VMDAL 
UI\IUM1 DENİZ J\CENTALIÔJ Lm. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Mnrtta Köstence 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
\'e ~riik knbul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triycstc için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

GOULAI\~RİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
uNEA HEI..LAS • 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyor'k hattı: Pireden hareket tarihit 
14-3-40. Yolcu ve yUk kabul etmekte. 
dir. 

Gerek vapurların muvualit tarihleri, 
gerek vapur l.simlerl ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına gittmH. 
Daha fazla tafsillt almalc: için Bl.rlııd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz Acentalıl'ı Ltd. mUra~ 
~dilmesi rica olunur. 

Tele.fon : •07Z MUdUrlyet 



rE11J ASIR 7 MART PERŞEMBE -

büYük akisleri kontrolünün 
:» 

lngiltere kömür ambargosunda bir rücatı kabul edemez. ltalya, muhtaç 
olduğu kömürü lngiltereden satın alabilecek vaziyettedir 

--*-
Garp -Cephesi 1 g·liz - 1 alyan görüşme-

iyi netice verebi ir • 
erı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Londra, 6 (ö. R) - Ingiliz harp ge

mileri kömür yüklü 6 ltalyan vapurile 
bir petrol gemisine refakat ederek bun
ları Manşteki kontrol limanına getir
m~1erdir. Rotterdamda Alman kömü~ 
rü yükliyen daha altı I talyan gemisı 
mcvcuddur. Iktısadi harp nazırı bi.iyük 
Britanyanın Jtömür nmbargosu mesele
sinde noktai nazannı değiştirmiyeceği
ni Parlamentoda sarih olarak söylemiş
tir. 

Almanlar bir lngiliz mel'
taarruz ettiler •• 

zııne 

Buradaki noktai nazara göre. ltalya 
muhtaç olduğu kcimilrü Ingiltereden te
darik edebilir. Icab eden hazırlıklar ko
laylıkla yapılabilir. Yeter ki Roma bu
nu samimi mrette arzu etsin. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Berlin, 6 (Ö. R) - Bir Alman tebli

ği lbir lngiliz mevziine yapılan taarruz
da Almanların 16 esir aldıklarını iddia 
etmektedir. 

Paris, 6 (Ö. R) - Garp ceph~inde 
dün umumiyet itibarile sakin gecmiş
tir. Alsasın şimalinde bazı devriye faa
liyetleri olnıu.~. Vojların garbında Al
man devriyelerinin istikşaf faaliyeti 
reddedilm~tir. 

Paris 6 (Ö. R) - Kömür yüklü y~ Faris, 6 (Ö. R) - Askeri vaziyetin 
1 .l b' r ·ı· ,_ t hülasası: Garp cephesinde Almanlar <linci Italyan vapuru ua ır ngı ız 11.on -

rol üssüne gelerek demirlemiştir. lngiliz ıtıevz.ilerine bir baskın yapmış
lar.dır. Fransızlar da derhal bu baskını 

Paris, 6 (Ö. R) - Pöti Pariziycn de def için müdahaled!l bulunmuşlardır. 
Losyen Burg, kömür yüklü Italynn şi- Müsademede bir Alman ve 2 Ingiliz öl-
leplerinin tevkifi münnsebetile şöyle eti- Jngiliz kontrol gemilerinde vazife alan gc11ç bahriyeliler müstür. 
yor: Pcrtinak.s diyor :ki: karı Osservatore Romano gazetesi, Al- Almanlar bitarafbrı heyecana düsür-

c:ltalv. an kömür vapurlarına tatbik 'i h k tini takd" man"anın .len'ız harbı·ru· tenkı'd eden bir mek için mutad taktiklerini yeniden ·dngilizlerin kat • are e · ır ,, u k 11 ı H d dl k 
edilen tedbirin gayri dostane hiç bir etmek lfızımdır. Müttefikler bütün yazısında, füılyaya karşı ittihaz edilen u amyar ar. u u arın apanması 
mahiyeti yoktur. Müttpfik filolar Jtal- k 1\ d l tedbı·rıerin ablokanın tamamı·yetini mu- ve yeni fırkalar getirilme.si gibi. Acaba uyuşma imkanlarını 1edki e ama e o a- ı. h h b. · b. l 
Yayı kendi.sine Jıizım olan kömiirden haf . . ld ğ , __ d a· uu alkr ~inir nr ının yeni ır mer ıa-

caklardın. aza ıçın o u unu l\öy e ıyor. 
mahrum etmek için harekete geçmiş de- Bu gazete gayri muharip devletlerin lesi midir, yoksa ciddi bir taarru mu 
ğillerdir. Ancak Italyaya verilen kö- Paris. 6 (Ö. R) - Fıw»ız gazeteleri bilhassa Almanyanın mayn ve denizal- me\ zuu hah istir? Muhakkak olan şudur 
mürlerin Almanya tarafından bir tedi- Ingiliz, Ttalyan mUIU1Sebatını ehemmi- tı harbinden çok büyük zararlar gör- ki Alman ordusu Hitlerin emrine ama-
ye vasıtası olarak kullanılmasına mani yetle tahlil ediyorlar. Le Temps başma- djiğünü yaz.maktadır. de ve hazır bulunmaktadır. 
olmak istemekteyiz. kalr~inde diyor ki: • Bitaraf kaynaklardan alınan haberle-

Ingiltere, Italynyı müşkilata sokma- c:Müteaddid defalar tekrar edilmiş bir Lozan, 6 (ö.R) - Gazettc de Losan- re göre Alman umumi efkarını bir as-
mak arzusil~ kendisine Tn!!iliz kömürü hakikattir. Zaferin esas şartlarından bi- ne A1manyanın bitarafların hukukunu keri zaferle besleme~e ve takviye etme
vermeği teklif etmiştir. Bir anlaşma ri Alınan ticareti üzerine konulan sıkı hiçe sayan deni7.harbi hakkında Mütte- ğe ihtiyaç vardır. Alman erkanı harbi
daima mümkiindür. Simal denizinde kontrolün devamıdır. Ttalyaya f.ömür fiklerin aldıkları ambargo tedbirlerini yesi müttefiklerin bu yolda bir teşeb
Alman tayyareleri bitaraf vapurlara hü- sevkiyatının bir istisna yapılma~n im- pek haklı buluyor. büsünün de ayni gayeyi istihdaf edece
«'Um etmişlerdir. Almanyanın deniz har- kAnsı?.dır. Bu tedbir tamamen iki bii- Londra, 6 (Ö. R) - c:Taymis> gaze- ~ini söylüyor. Bu gayretkeşlik B. Ruz
bini ne tarzda anladığının yeni bir de- yük demokrasi Jle hali harpte olan Al- tesinin diplomatik muharriri bu~nkii veltin hususi murahhasına Almanya
lilini ortaya koymuşlardır. Bu ntlmayiş manyaya kn!Şı alınmıştır. lngiliz - Ital- yazısında Ingiliz hiikumetinin Italya ile r.ın yıldırım harbine hazır olduğunu 
tam Italyanın muahedelere dayanarak yan görüsmelerinin, vaziyet ne kadar konuşmalara yakınlht başlamak ümidi- göstcrmeğe matuftur. 
ticaretin serbesti.si usulilnfi brtayn koy- nazik olursa olsun adilAne bir tesviye ni kesmedi~ini yazıyor: Havada; cephede ı:ıis ilk hatlarda tay
dnğu bir zamanda yapılmıştır. Almnn- suretine bağlanmnsı beklenebilir.> cNiyoz Kronkil> gazetesi de Alman- yare faaliyetine sekte vermiştir. Ingiliz 
ya ihtara bile lüzum görmeden önüne Entransigeanl, Italyan meniaatJerinin yadan Italvaya kömlir ihracatı mesele- tayyarecileri Boskum üzerinde, Fran
gelen vapuru batırıyor. Alman tayyare- tehdid altında olmadJğını, Italyanın ~i hakkında sunları yazıyor: Almanya- sız tayyareleri de Alman hatlarının ge
leri korsan olarak kulanılıyorlar. şimdiye kııdar almakta olduğu kömür- nın Italyaya kömür ihracatı artık dur- rilerinde .keşif faaliyetinde bulunmuş-

Böyle bir harp tarzı karşısında Fran- leri Ingiltereden daha ucuza tedarik muştur. Alman kömürü yüklü ltalyan lar, Alman tayyarecileri lc;e bermutad 
ısa ve Ingiltereden tam mAnasile dürüst edebileceğini, ihtilafın halli için vaz.iye-- gemileri tevkif ediliyor. Son derece Fransanın şarkı üzerinde uçmuşlardır. 
bir hal beklenemez. MilttefikJerin bu te realist bir görüşle bakmak kabil ol- meşru bir siU\h olan abloka fazla neza- Dı"!nizlerde vaziyet aynidir. Yani bi
bdar dürüst olma1ar1 için silahlarını duğunu yazıyor. ketle tatbik edilemiyecek kadar mühim taraf vapurları Alıfıan korsanlığına kur
teslim etmeleri lazımdır.• Roma, 6 (ö.R) - Vatikanın naşiri ef- bir harp metodudur.• ban gitmektedir. Iki gündenberi beş 

---------------.......:.--------·------------------------· Hollanda gemisi Alman tayyareleri ta-

Viborg müdafileri ayakta 
Şehre baskın veren bir Sovyet müfre
zesi kuşetıldı. Şehir ev, ev müdafaada 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
sonra Viipurinin garp sahilinde Kızıllar 
yerlc:ı;mcğe uğrn tılnr Kızıl to~ular Vii
puri körfezindeki adalara ve müstahkem 
burunll!ra ıiddetli at~ açtılar. Müteaddit 
hücumlar Sovyetler için kanlı zayiatla 
püskürtüldü. 

Dütmarun pelt büyük olan zayiatına 
· rağmen vaziyet hila ciddiyetini muhafa
ıa etmektedir. Finlandiya miidafilcri Vii
puri körfezinden Vookaiye kadar düı
manın bütün gayretlerini akinı bırakmıı
lardır. 

rafından torpillenmistir. üç martta bi
ten hafta 7.arfında Almanlar tarafından 
batırılan 21 bin tonluk vapurun 11 bin 
tonu bitaraflara aiddir ve bu arada 12 
Ttalyan gemisi de vardır. 

YILDIRIM HARBl 
tngilterede hüküm süren bir kanaate 

~öre Alman Blitzkrieg'i uzak değildir. 
Yıldırım harbi teorisi onun bir harbin 
başlangıcı ile ayni olması kaidesini va
ze~tir. Fakat hiç şüphe edilemez ki 
o başlangıçta daha müessirdir. Çünkü 
o zaman hakiki yıldırım şiddetile bir
likte baskın unsurunu da ihtiva eder. 
Fakat ene zaman• değil «nasıl> olacağı, 
yani insan ve materyelin aynı anda ezi
ci bir şekilde yayılmac:ı meselesi daha 
miihimdir. Bazı kimseler onun muhtcw 
mel tarihini hesap etmek için şimdiden 
büyük zahmetler ihtiyar ederl!k 21 şu
battan 21 marta kadar geçecek müddet 
için<le vaki olacağını söylü) orlar. tık 
t~rih, 1916 da Verdun önlerinde Alman 
taarruzunun başlangıç tarihidir ve 21 
mart 1918 ele ron biiyük Alman taarru
zu başlamıştır. Bu iki tarih arasında 

Garp cephesinde düşmana intizar efilde' 
tank icad edildi. Tank ancak kuru arazi hattile mukayese edilemez. M~tt lııl' 
üzerinde Herliyebilir. tşte bunun için rin kendi müstahkem mevkilerınc 0 ıl" 
1918 taarruzu 1916 daki taarruzdan bir itimadları Mannerhaym hattının ıJ1ıf' 
ay sonra başlamıştır. Şimdi tanklar tek- vaffak müdafansi1e ziyadesile artıtı 
rar hesaba katılmak tcab eder, hattA tır. 1t
şi.mdt tank 22 sene evvelkinden daha Havada gemilerin büyük bir eıcst'tlıı 
fazla bir ehemmiyet kazanmıştır. Bina- yetle bomba hUcumlarına karşı .. rn~9,, 
enaleyh Londra, c:Yıldırım harbinin• olduğu, ve nefsi Jngilterenin mud areJ• 
21 marta doğru, Fransada bahar yağ- sının tayyare dafi topları, balon b fiJ 
murları geçtikten sonra başlıyacağını ları ve avcı tayyarelerile çok :ınUe 
memul etmektedir. olduğu görülmüştür. teri' 

İngilizler en müdhiş bir şiddet ve im- Maamafih bombardıman tayyarenl,tt 
ha harbine, cihan tarihinde misli görül- nin büyük kitleler halliıde akı ti' 
memiş bir hUcuma karşı kendilerini çe- epiyce kısmi muvaffakıyetler baŞ' edi' 
Jikleştirmişlerdir, onlar Majino hattına bilir. Fakat şimdiye kadar harpt~n rrJ.f 
muazzam bir topçu ateşi açılarak stra- nilcn tecrübeler gösteriyor ki :mUtell 111tı 
teji bakımından mühim tahkimatın tah- bombardıman tayyarelerinin ıa~~ 
rib E'dilmeğe ve buralarda piyade için takriben yüzde ellidir, (harpten e d9 
gedikler açmağa çalışılacağını Umid edi- en yüksek zayıat yüzde 25 olarak h~ıt" 
yorlar. Ayni zamanda binlerce bombar- ediliyordu) mütebaki yüzde 50 ıse ]eti!' 
dıman tayyaresinin Ingiliz silah fabri- hakkak tamire ihtiyaç gösterecc ~ 
kalarına, limanlarına, tersanelerine ve Harice 1000 bombardıman taY~ 
gemilere taarruz edeceklerini ve aman- göndermek ameli olarak, 1000 bo ııııı1' 
sız bir denizaltı harbinin de açılacağını dıman tayyare.sini gözden çıkar ti' 
umuyorlar. demektir. Belli bir şeydir ki böyleı:J1cı· 

Bütün bunlara karşı Müttefikler mü- arruz dalgaları sık sık tekrar edile bl' 
dafaası n~ yapabilir? Bundan başka bi.itün mütehas.c;~lar }111 

Modern tecrübelerle sabittir ki, mo- lirler ki yalnız hnva kuvvetlerı,. ~1'· 
dem bir tahkimat sistemine taarruz kuvvette düşmana taarruz ettiklerı flleı· 
eden kuvvetler hiç olmazsa müdafilerin dirde, stratejik bir netice hasıl ede j,sf 
üç misli olmalıdır. Bu prensibin doğ- ler ve bir Alman deniz taarruzundan 
ruluğu Fin Mannerhaym hattı üzerine İngilizlerin fazla korkusu olamaz. {fıı1' 
yapılan taarruzlar ile bir defa daha jg. Eğer Alman yıldırım harbi mu"~ııJ'' 
bat e<lilmişfü. Orada çok faik düşman olamazsa ki, 1ngilterede hiç kiınSah tC' 
kuvvetlerinin taarruzları şimdiye kadar dnn şüphe etmiyor. Onun bir d J ıB' 
püski.irtiilmüştiir. Sovyet tabiiye.si Al- kerrür edcbilecPği zannedilmiyor', ''f'J.~ 
man tahiiyesi ile mukayese edilemez man 1918 de olduğu gibi, insısı 
ise de Mannerhaym hattı da Majino Müttefiklere geçecektir. _/ __________ :_. ________ ~-------------------~-~ 
Irak, Sa ada bad paktı devletleri siya" 

setin.e. qevam aznıinde bulunuyor 
~~--~--~--x*x·~--~-------

T ahran 6 {A.A) - Iran hariciye nazınnın tebrik telgrafına c~V~ 
veren yeni Irak başvekili ve hariciye nazırı, Saadabad paktını. 1~ 
eden devletlerle teşriki mesai siyasetine devam edecğini bildirmi~ 

~-----------------------Hogland adasından kalkan bir Sov
yet kayak taburunun buzlar üzerinden 
hareketi Fin tayyarelerinin ıiddetli bom
bardımanile durdurulmuıtur. 

Dün Kızdlar Üç hastaneyi bombardı
man etmiılerdir. 14 kifinin ölümüne se
bep olmuşlardır. Oç Fin ıehri bomba

ihracatı artırmak için 
lanmlftı.r. 

Paris 6 ( ö.R) - Fransız gazeteleri
nin Finlandiya cephesindeki harp mu
habirleri bildiriyorlar : 

Viipuride vaziyet vahametini indirrni.~ 
değildir. Kola-Kola ve Viokside Kızıl 
hücumlan devam etmiıtir. 

Lahtide karaya ayak basan bir tabur 
tamamen ihata edilmiştir. Bu barbm en 
pyam dikkat olan görünü_şlerinden biri 
de budur. 

Kızıllıınn taarruzlarını seri bir inkişafa 
nuızhar kllmak için büyük muavin kuv
vetlere ihtiyaçları olduğu anlAfılmak
tadır. 

Londra 6 (ö.R) - Helsinkiden bil
diriliyor: 

Sovyct m·dusu Viiµuri limanını muha
sara için donmuş körfezde tayyare ve 
tankların himayesi altında ilt"rleme'ğe ça· 
]ışıyor. Dünkü taarruzlar in Kızıllar bin· 
lerce ölü vermişlerdir. Bir çok Sovyet 
tarldnrı tahrip edilmiştir. 

Mannerhnym hattında Lndoganın şi
mali l!Brbi inde topçu faaliyeti devam 
etmiştir. 

Kuhmuda cnrpışnıaların neticesinden 
fjnl~r memnundurlar. Finlandiya şehir· 
}erinde sivil halktan hava hücumlcırında 
40 kişi ölmüştür. Bir çok yaralı vardır. 
Bir askeri hastaneye beş defa isabet vaki 
olın~. fio ~.X~~i~YYCl DAJ~IWDP' 

- *-

--*-
DANİMARKADA 
vergiler arttı c11 ' 
Kopenhag 6 (A.A) - 1kt~• 

ydin vahamet kesbetmesl .Uz. 


