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44 - GAZI BULVARI IZMIR - 44 
imtiyaz aahibi ı ŞEVKET BiLGiN 

B8§muharrlr ve umum! neşriyat müdilril: 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MUDDE'l1 Türkiye için Hariç için 

SC11elik ...... 1400 2900 
Altı a11lık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kurUJtur. 

TELEFON ı 2697 

Mo. 10351 Kırk Beflnd Yd 

• 

llAn münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuri11etin 11• Ciimhuritıet t1crini7' bekçiıl, oabM14n çıkar d11a.H 1J4Zetedir 

Polatlıda büyük yangın 
ANKARA 1 2 (Hususi) - Dün ak§"m 

Polatlıda bir yangın neticeei Belediye dai
rc.oile yirmi iki düllan yanmıştır. Hueue! 
trenle gönderilen itfaiye takırru yangının 
daha feci bir genişlik almasına manı 
olmuştu"' 

--------' Yeni Aaır Matbauında basılımftır. 

Sovyetler büyük taarruza geçecek 
Büyük ...__ elci Numan • 

dün Sof yada 

Menemencioğlu şeref ine 

bir ziyafet verildi 
···rın····kay·a·kıi··kuvveııerı .. ı>·eıs·a-.n·o·cıa··· 

Türkiye ile bir kıt'ayı muhasara ettiler 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bulgaristan Buradaki S~vy~t .. g~rn_i-

Hudutıarda el Sıkışa-r-ak zonunun vazı:r,~.~~ ... ~~.~!~.~z 
~ .. ·s~°fb"·ç~·;~·~; .. ·~ ~ Harp haıi ; 

sulhu tarsin edeceklerdir ~:·lii"ti~;·51~iı;;~·Fb.:; 5~:;;~ı .. ~~·;;~·;;;·ı.~do· 
ihtilafında sulh ga gölü mıntakasından 
teklif etmi$tir ... · yapalacak ... 
Londra 12 (ö.R) - Amsterdamda Roma, 12 (Ö.R) - Helsinkiden bilıli· 

çıkan Te1egraf gazetesine göre, Hitler riliyor : 

Sofya 12 (ö.R) - Türkiye hariciye 
vekaieti umumi katibi B. Numan Me
n~mencioğlu, refakatinde maliye mü
dürlerinden Cclfil Sait ve diğer şahsi
yetler bulunduğu halde dün aksam sJat 
22 20 de Sof yaya varmı-stır. Burada iki 
Rtin kalacaktır. B. l\IenemencioğJu Sof .. 
Ya ıs'..:ısyonunda kral namına baş ma
l>cyincl ile başvekil Köse Ivanof, proto
kol müdürü Belinof. hariciye nezareti 
erk5nı, pohs müdürü B. Tanef, Türki
Ycnın Sofya sefiri, sefaret erkanı. Yu
nac.Lıı;tan. Yı:ıgos]avya ve Romanya se
firlPri ta~ından karşılanınıştır 

Sovyet Rusya ve Finlandiya arasında Finlnndiya byaklı kuvvetleri Pet•a· 
mütevassıt rolünü görerek Finlandiya mo Rus kU\'\'Ctlcrlni tamamen n1uhasa
ile sulh yapmasını Staline teklif etmi ·tir. ra etm• ·lcrclir. lluradaki Rus ganıi7.onu· 
Stalin Sovyet Ru!:ynnın isted';;.i hava vt" uun 1·azi~·eti üınitsizdir. 
deniz üoıleri verilmek ve Pet.samoyu ken- Jlel'iinki, 12 (Ö.R) ----- Ladogan1n şi
di işgali altında muhafaza etmek ıı.arıilc malinde muhaır;;c.rJ.da bulunan 18 bin Rus 
Finlandiya ile sulh yapma&a razı old\.ı- askeri ihata çc ıb:'.!'rini yarmak için bir 

Karlar aUında hır Fin l.•iyıt 

Dün akşam Türkiye sefaret~"lde B. 
Mcncmencioğlu şerefine verilen ziya
fette, istikbalinde hazır olan zevat bu
lunmuşlardır 

ğunu bildirmiştir. cok mukabil tc rruzlar ~"3.pmışlarsa da 
B. Hit1erin tavas~utuna sebep olar31 itn<liye kadar hu çenberden kurtulma-

gazcte ,unları yazıyor: :;a ını:vr~fıık oJamamışlardır. 
l - B. Hiılcr Finlandiya harbı y..i- Paris, 12 (Ö.R) Finlandivadaki 

zündcn ltalyanın Almanya ile mi.in e- lıarn mt,1•°'biri b"ldiriyor . · 
batında hMı1 olan değiş;kli~i n3zarı d"k Blltün Fin <.'""'Jl·elerinde a!;keri hare
kate alarak Mu,.olini ile dostluğunu mu- 1·.iıt tevakkuf hıı 1 indedir. Kızıllar yeni 
hafaza için Finlandiya harbının ne,ice- bir tccavi..izc gcçınek için büyük hazır-

. 
Konseyi ruzname- : 

sinde neler var? . 
• . . 

Belb'Tad. 12 (Ö.R) Yugo,lav g:ı-: 

Sofya 12 (Hususi) - Başvekil B. 
Köse lvanof Numan Menemenciottlu se .. 
•eline bir öğle ziyafeti verdi. Türk. -
Bulgar münasebetlerini tarsin eden mü
lııkat çok ehemmiyetlidir. Öğleden son
'J'a yapılan mülakata gazeteler ehemmi-

B. Afeneınencioglu 
yet atfediyor. Büyük elçi yarın 
Sofyadan ayrılacaktır. 

lenmesini İstemektedir. ııklar yapıyorlar. 
2 - 1--litler, Finlandiya harbı devam Ladoganın şhncı.linde Fin müfrezeleri 

akşam ettiği takdirde müttefiklerin ve dünyanın K.ız1ll~rın geril~rine muvaffakıyetli ta
müzahareti ile burada muazzam bir mu~ arruzlar yapmakta devam ediyorlar. 

7.l·leleri Balkan antantı daimi konse ... : 
yıniıı Belgradda yapacağl toplantı ; 
hakkındaki haberleri büyük maru;et- : 
lerle neşrediyorlar : 
Vreıne gazetesi, diirt hariciye nazı· E 

kırınu1 toplantı»tnı Balkan milletleri : 
icin büyük <·hemnıiyet ta~ıdığını .:-a- • 
zıyor .• 

Balkan 

Sofya 12 (ö.R) - Türkiye hariciye 
vekaieti umumi katibi B. Numan Mene
mencioğlu şerefine başvekil Köse Iva
nof tarafından hır öiile zivafeti veril-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

kavemet merkezi kurulacağından endiıe Hehinki, 12 (A.A) - Finlandiya cep-
etmektedir. hcsindc bulunan Havas muhabirinin bil-

3 - Finlandiya harbı Sovyet Rus· dirdiğine göre muhtelif noktalarda gö
yanın Almanyaya muhtaç olduğu maJ .. 1·ülC'n .. +alet salihl.vettar Fin makamla .. Bu gazeteye göre. harp A\Tupa;~ 

tahrip ederken Balkan milletleri 
mümkün olduğu kadar harbm kendi 
sınırlarına bula~arnasını temine ça· 
lısacaklardır. 

- SONU 2 İNCİ SAIIİI•EDE - rını endişeye sevketmektedir. 

Acımızı pHylaşan milletler 
Antantı --·--Alman iddiaları 
hilAlına canldığını 
muhafaza etmektedir --·--

Her türlü yardımı yap
maktan çekinmiyorlar 

Finler Sovyet kıtalar1nın son günler
de Kareli berzahındaki mevzilerde bir
birlerine yaklaşarak tel örgülerle ken
dilerini ınuhafaza etmeğe çalışmakta ol
duklarını söylemektedirler. 

Salahiyettar mahfe\lerdc hi'ikiın olan 
kanaate göre Sovyetler Ladoga gölünün 
şimalinde muhtelif noktalardan taarruz 
edeceklerdir. Sovyetler bu noktalardan 
geçerek Fin müdafaa hatlarını çevire
ceklerini ümit etmektedirler. Sovyetle
rin ba~lıca taarruz hedefleri Vipuri ol
duğu muhakkaktır .. Çünkü coğrafi bazı 
sebepler dolayısiyle Kareli berzahı Fin
landiyaya girmek için takip edilecek en 
iyi yoldur .. 

Fin Ciimhurreisi cephede 

de Finlandiya harbinlıı oldukça mühim 
endişeler uyandırdığı haber alınmakta
dır .. Sovyet gazeteleri Mannerhaym hat
tının, Sigfrid ve Majino hatları kadar 
kuvvetli olduğu hakkında bir Alınan 
~azetesinin makalesini nakletmektedir
ler. 

Londra, 12 (Ö.R) - Oeyli İ. il"~ 
gazetesi Sovyct Ru&yanın Balkan
lıırda mütekabil bir diplomasi teca· 
vüzc haz.ırlandığınt VC' bu tcca\"ÜZÜn • 
Bulgaristanla bir ademi taarruz nti- : 
sakının ilılnı suretiyle vukuhulacağı- : 
nı bildiriyor. Sovyet Ru~ya bir taar·: 
ruza uğradığı tekdirde Bulgaristan : 
yedi iktidarında olan bütün ask<ri : 
;yardımlarda buluıımağı taahhüt edi·: 
yormuş.. : 

ŞEVKET BiLGİN 

Polonyanın istili.smı takip eden gün
lerde, Avrupa üzerinde dolatan budut
•nz teblükclcri b..Siret ve kiyasetle ta
lrip eden hükiimetimizin Balkanlarda ve 
Akdenizde sulhun korunmasına ne ka
dar büyük ehemmiyet verdiği malüm· 
dur. Bu ıuurlu hassasiyetin müeyyidesi 
olarak lngiltere ve Fraıua ile imzaladı· 
İ(ınıız üçüzlü yardımlruıma pakb, Ahnan 
gazetelerinde aaçmasapan bazı tehirle
re tabi tutulmuş bu paktla Balkan pak
tının hayatı nihayet bulduğu iddia edil
mİ§ti. O gündenberi, Alman gazeteleri 
•Balkan Antantından» ne vakit bahıet
IC!er ceski Antanb ti.birini kullanmak
tadırlar. Bu ıuretle kendi yalanlarına 
Yine kendilerini inandırmak istiyorlar. 

Eğer birbirini kovalıyan hadiseler bu 
iddiaları tekzip edttek mahlyetle olma· 
aaydı, eğer ıimdi bütün küçük milletle
ri dü,ündüren tehlükeler karıısında Tür· 
ltİyenin Akdenizde ve Balkanlarda ıul· 
hun bekası uğrunda deruhte ettiği me· 
ıuliyetler layıkiyle takdir edilmemiş ol· 
ı>aydı, eğer Ankara paktının Balkan an· 
tantına kuvvet veren bir vesika olduğu 
lamanla aabit olmasaydı Alman dema· 
ıojisi belki yürüyebilir. Balkan antan· 
bnın devamından belki ümidi kesmek 
taiz olurdu. 

Bugün fikir cereyanlarının müsbet şe
kilde olgunla,masına saik olan hadisele
rin başında Finlandiya taarruzunu gör
mekteyiz. Bu taarruz, mevcud tehlükele
re gözlerini kapamıyarak kendi kendile
rini aldatmak istemİyenlere bir toplanma 
İtareti olmu,ıur. Böylece şimal memle
ketleri gibi Balkanların da, feci bir akı· 
~tle karıılafmak istemezlerse saflarını 
•ık1a~tırmağa mecbur o?duldarı anlaııl
rtu~tır. 

Balkan1ar, Ankara pakhnın imzası ta .. 
·ihi olan 19 ikinci Tetrinden evvele nis
heıı~ timdi daha emniyettedirler. Bu 
n.İ!ıbi ıa)ah taarruz ntbunı~ zaafa uğra
masından ileri ıı:elmit değildir. An
kara paktı tehlükeye dü•en emniyetin 
kilidi olmUJtur. ltalyan politikasının ge· 
Çİrdi~i ~aynnı dikkat tehaV\-'Ül de vazi. 
Yet İİ•erİnde tesir yapmaktan hali kal
tnarnlfhr. 

l Balkan Antantı konseyi, mutad sene
di< toplantısını Şubatın ilk haftası için· 

e Belanıdda yapacaktır. Bu toplantı 

lngılizler ilaç gönderiyorlar Belçi
başlamıştır ka da yardıma 

Londra l 2 ( ö.R) - Erzincan fela
ketzedelerine cezayı tıbbiye, muhtelif 
öıtüler, çadıılaı ve iaşe maddeleri gÖn· 
deıilmesi için yapılan teklif Türkiye hü .. 
kümetince kabul edilmiştir. 

2 000 ki~inin iki aylık iaşesi ve bakımı 
lngiliz Kızılhaçınca deruhte edilmiştiT. 

Ankara 12 (Huswıi) - Belçikadan 
bildirildiğine göre zelzele felaketzedele
rine yardım maksadile ayan ve mebusan 
meclisleri azalarile Brüksel fahri konso· 
losumuzun da dahil olduğu halde 2 7 ki· 
şilik bir yardım komitesi teşekkül ettiği 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

Belçika kralı Majeste Leopold'un 
yüksek himbyelcrine ve ayrıca valide 
kraliçenin yüksek yardımlarına sığınan 
komite faaliyete başlamıştır. 

Alınan habeılere göre Majeste kral 
ve valide kraliçenin himayeleıinde te· 
~kkül eden komitenin faaliyetlerini hü· 
kümetimize iblağa Brüksel elçimiz me-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Kızılhaç u. katibi Kont de Renge 

Yugos!av ve Rumen şefleri 

Hudutta mühimsenen bir 
mülakatta bulundular 
Kral Biikreşe avdet etti 

Bclgrad, 12 (Ö.R) - Kral naibi prens 
Pol Romanya hwludunda 10 kilometre 
ynkın bulunan Vasetaya gitmiştir .. Ro
:nanya krnlının da hudut yakın1nda av
larıma!:ta oldugu bildiri1iyoı:. 

Londra. 12 (Ö.R) Romanya kralı 
Karo! hu<lutla Yu~oslavya kral naibiyle 
görüsmü~tür. J\1ül5.katta Yugoslav ba .. -
vekilinin de hazır olduğu bildiriliyor. 

goslavya hududundaki avından Bükreşe 
dönmü~ti.ir .. 

Belgrad. 12 (A.A) - Prens Paul ile 
prenses Olga üç gün kalınak üzere Zag
rebC' ~ideccklerdir. Prens ile prenses 
Marek tarafından karşılanacak ve şeref
lerine tertip edilecek olan şenlikl!'re iş
tirak edeceklerdir. 

Roma, 12 (Ö.R) - Kral Karo! ve 
prens Polun mülakatlarında Venedik 

Bükres. 12 (Ö.R) - Yugoslavya hu- 11örüşmeleri etrafında fikir teati edildi
dutlannda majeste kral Karolun prens ·ği zannediliyor. Bazı haberlere göre Ma
Polla müii\kat ettiği rivayet ediliyor. caristan arazi davasından vaz geçme
Belgrad ve Bükreşte resmi mahfiller bu mekle beraber Balk:ınlar da Rus nüfu
mülAkat hakkında bir gizlilik mohafaza ıuna karşı Balkan ittibadıru zaifletme

mek i in imdilik bu davayı tahrik et· 

Paris, 12 (Ö.R) - Sovyetler birliğin-

Berlin, 12 (ÖR) - D. N. B. ajansı : 
-·- SONU 3 üncü SAHİFEDE ... : ......................................... : 

şil kruvazör·· 
Atlantikte Amiral Şerle 

barba mı tutuştu? 
lngiliz bu Ek seter 

• • 
Amirallığı 

harp gem ısı 
haberi teyit 
de batmıŞ 

etmedi. 
değildir 

Londra 12 (Ö.R) - Deyli Telgraf ve 
Deyli Meyi gazetelerinin cenubi Ame
rika muhabirleri, cenubt Atlantikte 
Graf Spee ile harp ederek bu gemiyi 
Montevideoya kaçmağa mecbur eden 
Aşil kruvazörünün Santos açıklarında 
bir Alınan korsan harp gemisiyle harbe 
tutuştuğunu bildirmişlerdir. 

Bu geminin amiral Şer alınası muh
temeldir. Urügvay bahriye nezareti ak
şam saat beşe kadar Urügvay sularına 
vakın mıntakalarda bir deniz harbı 
hakkında biç bir haber alınmadığım 
bil~irmiştir. 

Buna ra~en Deyli Herald, son edis
yonunda aynı deniz harbından bahset
mektedir. 

Londra 12 (ö.R) _ Amirallık bir 
r•smi tebliit neşrederek cenubi Atlan
tikte bir Alman korsan ~emisivle dmiı 
harbı vuku bulduğu hakkıntlelı:l hnhPr
leri tekzip etmistir. Aynı tebliğ Graf 
Fon Spee n~ vukubulan deniz harbında 
yaralanan Eteler kruvazörünün battığı 
haberini de tekzip etmekterlir'. 

Londra 12 (ÖR) - Inglliz ve Al
man ham gemileri arasında Atlantik 
denizinde bir deniz harbı beklenm•kte
dir. Bitaraf limanlarda bulunan Alman 
ticaret ııem\lerinden Almanyaya dön-

Müttefiklerin bir harp gerıusi 

miye bazı ~an harp gemilerin!n r:· ıAtlanti.~in Amerikada mevkuf bulu. 
fakat etmege hazırlandıkları ogrenıl- nan murettebat ve zabitanının uza\< 
miştir. şark yolu ile Alrnanyaya dönmelerine 

Nevyork 12 (ö.R) - Kendi kendini müsaade edilecektir. Gemi kaptanı bu 
olan Kolombils Alman Trans - SONU 4 ONctl SAHİFEDE -



Mery m bütün 
ve çocuklarilc 

15-
v işlerini görur 
meşgul olurdu 

--------

ŞEHiR H BERLERi 
Almanya 

1 c yapılan ihale er --·--Ankarada toplanan 
komisyonun kararı 
Ahvali hazıra dolavısiyle ihale edil-

Kar yağıyor --·--Yağmurun mahsulat 
üzerinde zararı 
büyüktür ... 

Bergama da --·--Gece zelzele oldu 
Gece saat 23.35 te Bergamada iki sa

niye devam eden bir hareketiarz olmuş
tur. Hasar yoktur. 

Balkan 
Antantı 

--·~ Alman iddiaları 
hllAlına canlılığını 
miıhalaza etmektedir 

--*--
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

için yapılan davet bize şu hakı1catJeri 
anlabyor: 

!sanın çocukluk hayatı hakkında, ev
velce de söylediğimiz gibi, faz.la malu
mat mevcud değildir. O, her çocuk gibi 
büyümil§ olacak. Fakat hıristiyanlar 
onun çocukluğu içinde peygamberliğini 
gösterecek büyük haller bulunması ih
timalinden bahsederler ve tarihe geç
memiş olan bu harikuladeliklerin meç
hul kal~ olmasına teessüf ederler. 

dım etmek isterlerdi. Fakat Meryem, 
kocası Yusufun maranr.ozlukla temin et
tiği kazanca razı, her türlü yardımı red
dediyordu. 

işte Isa bu şekilde büyüyordu ve böy
lece on iki yaşına basmıştı. Beni Isra
ilin senede bir defa Kudüste Beytülmu
kaddeı-i z.i.yareti farzdı. Beytülmukad
deste yine din uluları halka daimi Tev
rat vaızları yapmakla mcsguldular. 

miş işler hakkında alınacak tedbirleri 
düşünmek ü.zeıe Bas\•ekilletin tasvibiyle 
Ankarada, Nafıa vek'ıletinde bir komis
yon toplanmış \ e bazı kurarlar almışhr. 
Kararlnr .şöyle hülasa edilebilir : 

İki günden beri vilayetin ve Egenin 
muhtelif yerlerinde başlıyan kar, diin 
şehrimizde de devam etmiş, akşama 
doğru yağmura çevirmiştir. Sühunet 
derecesi nakıs iki ile zait üç arasında 
cfoğisikJik gö termektedir. Yamanlar da
ğına. Manisa ve Samson dağlarına faz
laca kar düşmüştür 

Yagmurlar İzmir merkez kazası köy
lerinden ekserisinin yollarını bozmuş
tur. Merkez, Urla, Seferihisar ve Ke
malpaşada mahsulat 7.arar görmemiştir .. 
Menemen kazasında 7000 dekar mezruat 
Foçada 5000 dekar kıslık zeriyat ile iki 
bin dekar yerdeki mahsulü toplanmamış 
pamuk zarar görmüştür. 

Evvelki gece Enincandan İzmire ye
di kişilik bir felaketzede kafilesi gel
miş ve akrabaları nezdinde misafir edil
mişlerdir. - *-Ticaret odası bütçesi 

1 - Alman iddiaları hilafına Balkan 
Antanh canlılığını muhnfn7.a etmektcdiT. 

2 - Ankara pakh, Balkanlarda tesa
nüd cephesinin inkitafma nWü olma· 
mıştır. 

YBkın gÜnlere kadar Balkan devlet· 
ferinin blok halinde toplanmalanm AJ. 
manya kadar ltalya da terviç etmiyorda. 
Bolşevizmin Balkanlara doğru taşmaa1 
ihtimali baş gösterince, Italya Bulgaris
tan ve Macaristnnm İ}tirakİyle genİf bir 
Balkan blokuna tarafiarlık etmeğe bq
ladı. Romanın görüşlerinde hisıl olan 
bu değişiklik realitelere nüfuz etmep 
b&§ladığını gö&tennek"itibariyle memnu-
niyetbab§tır. 

- Çünkil, derler. Allahın oğlu olan 
Isa, elbet te insanların çocukları gibi 
yetişmemiş, insan çocuğu gibi büyüme-
mlştir. 

O sene. Yusuf, karısı Meryemi, biitün 
çocuklarını alnrak Nasrn hnlkı ile bir
likte kafile halinde yola çıktı. 

1 - Almanya ile olan ticaret anlaş
ması 31 ağustos 939 da munkati oldu
ğundan muhtelif devlet dairelerinin Al
manyadaki firmalarla yapmış oldukları 
mukavelelerden münbcis taahhUtler ifa 
cdilemiyecek bir hale gelmiş \'e bundan 
dolayı memleketin ihtiyncı olan malze
me ithal edilememekte bulunmuştur. 

Ticaret odası idare heyeti dün 1940 
yılı bütçesini tetkike başlamıştır .. Yeni 
bütçe 60 bin liradır. -·-BUDAPEŞTE SERGİSİ 

Halbuki Isa, kendisine izafe edilen 
bu sıfatı dalına reddetmiş, kendisinin 
sadece bir insan olduğunu her vakıt zik
retmiştir .. 

!sanın Nasradaki hayatı sade ve ba
sitti. 'Yusuf burada herkesin sevgi ve 
hürmetini kazanmıştı. Fakat halleri ve 
vakitleri pek o kadar mükemmel değil
di. Meryemin icradan sonra daha altı ço
cuğu olmuştu. Bunlardan dördU oğlan 
ve ikisi kızdı. Isa, erkek karde leri ve 
hemşireleri ile beraber marangoz evi
nin sadeliği içinde bUyUrken bi1e ynlnız
lı/!a karşı bilvUk bir mevil hissedivordu. 

Kudüse geldikleri zaman doğruca 
Beytülmukaddese gittiler. Akşama ka
dar kaldılar, dua ettiler ve sonra çıkıp 
Nasranın yolunu tuttular. 

Meryem, baktı ki çocukları arasında 
Isa yok .. 

- Mutlaka bizden evvel dönen kafile
ye karışmıştır. 

Bu eşyanın getirilmesi Almanya ile 
ticaret münasebetlerinin tanzimine va
bestedir. 

2 - İhale edilmiş 9lan işlerin proje 
ve şartnamelerinde dairesince teknik ve 
mütahassıs komisyonlar marifetiyle tet
kikat yaptırılmak suretiyle,· A vrup:ıdan 
gelecek malzeme yerine yerli malzeme
nin ikamesini temin c>decek ~ckilde ve 
usul dairesinde tadilat yaptırmak ve bu 
isin tadilat dairesinde bitirilmesıni te
min etmek lazımdır. 

Havaların şehrimizde birden bire so
ğuğa çevirmesi üzerine dün piyat.ada, 
hemen her sene rastlanan kömür buh
ı anı başlamıştır. Depolarda mevcut kö
mürler piyasaya cıkarılmadığı icin odun 
kömürii, kömürcülerin arzu ettik!c:ri fi
ate satılmıştır. 

Budapeşte beynelmilel panayirinin 26 
nisanda açılarak altı mayise kadar de
vam edeceği şehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmiştir. MezkU.r panayire iştirak 
edeceklerle ziyaretçilere Türkiye devlet 
demiryolları idaresi tenzilatlı tarife tat
bik edecektir. 

--~--1 

Balkan Antanb koıueyi, A vrupanm 
bu kısmında ıulhu muhafaza imkanlan• 
ru derpİf ederken ltalyan aİyaaetinin ba 
tezahüratını ehemmiyetle göz önünde 
tutacaktır. 

Vilayet ihtikar komisyonu derhal kö
mür mevzuu ile alakadar olmağa baş
lamıştır. Alakadarlar hakkında en şid
detli tedbirler alınacaktır. 

Mal istiyen lirmalar Numan Menemencioğlu 

Tarihler, !sanın kardeşleri hakkındtı 
olduğu kadar Mervemin kocası Yusuf 
hakkında da tafsilat vermelı:ten iideta 
korkar gibi içtinap etmektPı1irler. Ne
den? Ancak bazı Antakya, F:f Ps ve Ro
ma müverrihleri, o da Isa öldükten c;on
ra karde lerinin adlarını zikretmic::ler
di. Bunlar Jak, Jozef. Selcuk ve Jude
dir. Bu dört erkek kardeşten yalnız 
Jak !sanın ölümilnd"'l sonra kendisin
<len bahsettirmistir. hıınm müridlerin
den. şakirtlerinden hi~ biri hemc::irelerl 
hakkında ınalO.mat vermediği J?ibi, isim 
dahi zikretmezler. Sadece zaruret hac:ıl 
olan yerlerde cHemslreleri..> kavdı ile 
iktifa ederler. HatU'i bazı incillerdP kar
deşlerine karşı şiddetli ve ithall'kôr bir 
lisan da kullanılır. Bunun sebebi aile-

inin ve kardec::lnin bilahare !sanın pey
J!amberliğine tabi olmak istemediklerin
den neşet etmektedir. Bunih•n bi7.zat 
Isa da müşteki bulunmaktadır. 

Meryem mescidde Zekerivadan aldı
ğı din derslerinin ve okuduğu, ezberl"
diği Tevrat ahkamının tesiri altında ola
ı ak !sayı büvütüyordu. Nasra simıiio
ğundaki yahudi mektebinde de o TPv
rat terbivesi almaktn devam ediyordu. 
Evleri sa.de bir evdi, e,vin Ön kısrrunda 
.söylediğimiz gibi Yusufun maraMoz 
dükkanı vardı. Dükkanın yanındaki k -
pıdan girilen ve taştan yapılmış diğer 
bir rivayete göre de iki göz odası var<lı. 
Beni Israil halkı misafirperver oldu
ğundan Nasrava gelen yabancılar için 
ister musevi olsun, ister Yunanlı veya 
Mısırlı, ister arao veya asurl. bu evin 
çatısı altında alllkalı bir misafirperver
lik bulurlardı. 

Bu evin, ziynretcileri yedi çocuk ara
sında acaba !sayı farkettiler mi? 

Meryem, bütün ~ün çocukları ile meş
guldu. Sabahtan akşama kadar çamasır 
yıkar, yemek p~irir, evinin taraçasında 
keten, kaysi, üzilm, incir kurutur, çeş
meden suyu bizznt kendi getirirdi. 

Nasrarun manzarasının çok güzel ol
duğunu söylemiştik. Civardan. An tak
yadnn, Sezareden husus1 sedyeler icin
de buraya gelen zengin kadınlar Merye
mi bu iş haliyle gördiikleri zaman ona 
acırlardı. Hele onun yedi çocuk anası 
olduğunu ve bu'tün ev isleri ile tek ba
şına uğraştığını öğrendikleri zaman yar-

Diyerek merak etmedi. Bir günlük 
yoldan sonra kendilerinden önce çıkmış 
olan kafileyi menzilde buldular. 

faa onların da arasında yoktu. 
Su halde Kudüste kalmıştı. 
Yusuf ve Mervem rıı0rak endişe için

de çocuklarını bu kafileye bırakarak 
!sayı aramak ÜZı:>rf" Kudüse avdet etti
ler. 

··BİTMEDİ·· 
• ·-

Sulh caresi .. 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
zemeyi vermesine, tenhhüdlerini yerine 
getirmesine mani olmaktadır. 

Londra 12 ( ö.R) - Gazetelerin Ko
penhag muhabirleri bildiriyor: 

Bu hafta Berline avdet eden Hitler 
Moskovaya gönderilmiı olan Alman ik
tısad heyetinin reisi ve eksperlerile uzun 
görüşmelerde bulunmuştur. Sovyet Rus· 
yadan Almanyanın muhtaç olduğu mad
delerin tedariki için bu memleket iktısa· 
diyatının tensiki maksadile geniş bir pla
nın düşünüldüğü söylenmektedir. 

KISACA: 
•••••••• 

Balık alemi 
-ı;Jı..-

y AZAN: Eczacı K. Kdmil Aktaş 

Dünyanın dörtte üçU su, biri karadır. 
Biz insanlar bu dörtte bir kısım üze
rinde milletler, hudutlar, medeniyetler, 
dinler, ekonomiler, endüstriler daha 
neler de neler yaratmış kendi 6.lemimiz
de yaşamakta devam etmiş bulunuyo
ruz, halbuki dünyanın dörtte üçünü 
kaplıyan denizlerde bir balık filemi ya
şıyoruz, iste biz onun cahiliyiz .. Akuvar
yumlar bize denizaltı havatının binde 
birini bile göstermivor. Balık fileminde 
büyiik balığın kU~ük balıih yuttuğunu 
hep biJivonız. Acaba insanlar akıl erdi
remedikleri bu .dPniz diinyasından vegô
ne ö~rendikleri bu düsturu tatbik ve 
tccriibeye ;n! y<'1 t"nıyor1ar dnsiniz? 
S<ıy<'t bu böyl"yse lıü~·ük balığın l:ii
çlik balığı yutt.ı~u r.ıE'sel~sini iyi ince
~emeleri ıterrktir. Blr riva\•t>te göre de 
hazan küciik bnlııtın kılcığı büyük lı:ı
h('•ın ho;;~mnd!ı kaforalt gırtlak zorluğu 
ile nefes almak kabiliyetini bozuyor
muş, tablat düsturlarına riayet gerek, 
bu iilem bövll' kurulmus, böyle gelmiş 
böyle gidecektir. 

3 - Avrupadan 7.nruri olarak gel
mesi lazım gelen ve yerine yenisinin 
ikamesi mümkün olmıyan kalorifer, 
e:lektrik ve sıhhi tesisat malzemesinin 
bir müddet yerlerini boş bırakmak Ui
zımdır. 

-*-Milli komite 
ün telaketzecleleri 

ziyaret etti-
Vali B. Ethem Aykut, belediye reisi - *- Dr. Behçet Uz, Parti reis vekili B. Faik 

TURK. YUNAN Ener ve Kızılay reisi Dr. Kamran Örs 
Ticaret müzakereleri dün hmirde bütün zelzele felaketzede

Ierini ziyaretle hatırlarını sormuşlar, ih-
şehrimizde ba~ladı tiyacları i1e alakadar olmuşlardır.. Er
Dost ve komşu hUkümetle aramızda zincan mıntakasından İzmire gelen ve 

ekeli kararlaştırıl~ olan yeni ticaret milli komite tarahından iskan edilen fe-
ıınlaşması için iki taraf murahhnslan laketzedeler memnuniyet beyan etmiş
nrasındnki temaslar şehrimizde başlamış lerdir. 
bulunmaktadır. Yunan heyeti. Yunanis- - *-
tan hariciye ne7.areti Balkan işleri mü- Kütahya çini labrika• 
dürü B. Dalyatosun reisliğindedir.. Bi- Slftda telgral 
zim heyetimiz de, tiı:aret vekaleti müs-
teşarı B. Halit Nnzminin reisliği altında, lincanı imalatı 
dış ticaret umum müdürlüğü Balkan Kütahya çini fabrikasında telgraf fin
masası müşaviri B. Hasan Sürür, rapör- canı yapmak için hazırlıklar ilerlemiştir. 
tör B. Fikri Diker, nakit i leri umum Fabrikanın yaptığı tecrübe muvaffakı
müdür muavini B . Diyap, Merkez ban- yetle neticelenmiştir. Fabrika müdürü 
kasından B. Avni, hariciye vekalc~i bay Mehmet Çini elde edilen örnekleri 
umum müdürlerinden B. Bedri Tahır clün alakalı makamlara vermiştir. Dev
Şamandan mürekkeptir. letçe bı.ı fincanlar üzerinde :tecrübeler 

Müzakerelere iyi bir hava içerisinde ~apılacaktır. Tecrübelerin neticelerine 
devam olunmaktadır. Yetıl anlaşmada ~öre, memleketin bu ihtiyacının KUtah
her iki taraf mallarının daha geniş şekil- ya kaolin ve çakmak taşından temin 
de ihracı imkanlarının temini göz önün- olunması mümkün olacaktır. Her giln 
de bulundurulacaktır. genişlemekte olan telgraf tesisatımız -*- için bu fincanların ınilll fabrikamız ta-

Bl• r y U 0 a n rrıfından temin edilmesi Kütahyada iş 
sahasını genişletecektir. 

Vapuru Foçaya 
iltica ettL .• -*-Standardizisiyon 

Lizbondan bir firma, havyar, sigara, 
lokum ve patates almak üzere, Filistin
de bit firma bilCtmum ihracat maddele
rimizin Filistinde satış acenteliğini al
mak istediğini, Arjantinde bir firm~ 
kimyon ve anason almak istediğini Ame
rikada bir firma sun 't gübre satmak is
tediğini şehrimizdeki alakalılara blldir
mişlerdir. -·Tirede bir yangın 

Tirenin Kızılca Havlu köyünde Meh
met ŞenyüzUn evinde kendirlerin tu
tuşmasiyle başlıyan bir yangın çıkmış, 
ittic::alindeki evlere de sirayet ederek 
mühim mikdarda kendir ve buğday yan
mıştır. Zarar ziyan takriben bin liradır. -·Sıhhi telti$1er 

Sıhhat müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu 
bugün Bergama ve Dikili ka7.alanna gi
derek sıhhl vaziyeti tetkik edecektir. 

. 
ZİRAAT TAYİNLERİ 

Yüksek ziraat enstitüsü mezunların
dan 7lraat mühendisi Bahri Becerin 
ııaın?.etlik müddetini zeytincilik istasyo
r.unda, Avni Uralın bağcılık istasyo
nunda geçirmesi vekfıletçe tensip edil
miştir. 

--•--
Kadeş vapuru geliyor •• 
Çarşamba günU öğleyin İstanbula ha

reket eden Deni7yollan haftalık eks
pres postasını yapan Kade~ vapuru ha
vanın muhnlefetinden dolayı dün gece
yi Bozcaadada geçirmiştir. Bugün yolu
ııa devam edecektir. 

-~-

Küçük haberler İzmirden Sakıza hareket erlen Yunan 
bandıralı Boryat vapuru fırtına yüzün
den yoluna devam imkanını knybcdet"<'k 
Foça limanına iltica etmiştir. Vapur kr.p
tanı zabıtaya müracaatle fırtına YÜ?.iin, 
den iltica mecburiyetinde kaldığım bil
dirmiş ve müsaade istemiştir. 

Umum müdürü Vilayetimizde faaliyete geçirilen se-

-·-Devlet hizmetlerinde 
çab~an yabancdar 
Devlet veya vilayetlere bağlı müesse

seler ve belediyeler ile bunlara bağlı 
tesisat hizmetlerini yapmakta olan ya
bancı devlet tebaabnnın seyahat ve 
ikametlerini mahalli polis teşkilatına 
bildirmeJeri ve biı· senelik parasız ika
met tezkeresi almaları lazım gelirken, 

şehrimlze geldi lektör makineleri icin mevadı müştaile 
Ticaret vekaleti standardizasyon ge- ü.ıhsisatı v_ilayete gelın~tir. ..v 

ııel müdürü B. Faruk Sünter Ankara- * Manısanın Muradıye. okulu ogret
dan gelmiş ve şehrimizde tetkiklere baş- menl~.rinden Bn. Mel~k . I~ir viüiyetl 
lamıştır. B. Faruk Sünteı; şehrimizdeki ' Maarıf kadrosuna ver~ştir. 
standardizasyon işlerini esaslı surette * VilAyetimizde çalı.ştırılacak stajiyer 
tcftL~ten geçirecektir. eğitmeplerin kadrosu vekaletten vilaye-_*_ te gelmiştir. 

FRANSA· TtiRKlYE --./:!-
TİCARETİ... Çimentolarm ev~alL. . 

Memlekette yapılan ve harıçten geti
rilen çlınentolann evsafı hakkında bit 
tnlimatname hazırlanarak şehrimizdeki 
al.Akalı !ara bildirilmiştir. 

,:t ~nıı-."'111!!!!1!"'-'Rl'l'll!lll•ftl"11t'!llll!!r.::1ı."'1!1ela!!!IP~&•m!!!~l!•111<PP• .. •••••••' bir çoklarının bu kanuni muameleyi 

1 1 
yapmadıkları anlaşılmıştır. Dahiliye ve-

Fransız resmi gazetesinde intişar eden 
bir kararname ile, Türkiye menşeli mal
ların Fransadan transit geçirilmek sure
tiyle müttefik memleketlere ve mütc
kabilen bu memleketlerden Türkiyeye 
ithallerine Fransa hlikümeti mezun ad
dedilıniştir. 

--tr·
Hayvan hırsızları 

ELHAMRA S• d kUleti bütün devlet teşkilatına bir ta-
1 nema s l n a mim yaparak yabancı devlet tebaaları-

' ııın devlet teşkilatında çalışmalarının 

Fransanın müttefiki ve bitaraf ınem
leetler menşeli emtea da bundan istifa
de eder. 

Kahramanlar, Aziziye ve Tepecik 
ınahallelerinde faaliyet göstererek muh
tf"lif zamanlarda hayvan hırsızlığı ya
pan bir şebeke meydana çıkanlmıştır .• 
Bu şebekeye dahil üç suçlu hakkındaki 
tahkikat derinleştirilmektedir. 

B U G tJ' N kanun nazarında hiç bir kıymet ifa-
de etmediğini bu sebepten bu gibi şa- -·-

D o ş M AN ÇOCUKLARI hıslann kanunun isteğini yerine gej.ir-
mek üzere ikaz edilmelerini bildirmiştir. 

TABÜ RENKLİ FRANSIZCA SÖZLÜ · - *-
iptidai maddeler 
tenzilat cetveli 
izahnamesi 

- +
Piyango talilisL. 

BAŞ ROLLERDE : WRETl'A YOUNG - ROCARD GREEN.. ısveçe ihraç 
FOX JURNALDE : Cenubi Amerika sularında vukua geJen İnı:iltere • Al· edilecek maddeler 

1939 mali yılı iptidai maddeler tenzi
lat cetvelinde bazı değişiklikler yapıl
dığını değişikliklerle beraber yazmıştık. 
Maliye vekaleti bu hususta alt\kalılara 
bir izahname göndermiştir. İzahnamede
ki yeni değişikliklerin tatbik tarzı etra
f iy le izah olunmaktadır. 

Eşrefpaşada 615 inci sokakta oturan 
sabık nüfus memurlarından B. Ziyanın 
kain baba•;ı B. Mehmede piyangodan 50 
bin lira Lc;abet etmiştir. 5000 lira ala
caktır .. 

manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlı ının ağu yaralı olarak İsveç hUkUme1i yulaf, mısır, hayvan 
l\lontevideo limanına girişi \ "C Amiralın önünde )'apılan Cenaze töreni V. S.. yemi ve kazein gibi maddelere vazettiği 
SEANSLAR: Her gün: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA.. gümrük resimlerini kaldırmıştır .. Bu 

1 ~UGÜN VE YARIN 11 DE UCUZ HALK MATİNESİ maddeler gümrük muafiyetinden istifa
..................................................... de ederek serbestçe ithal olunacaktır . 

.................................................................................................................................................................................. -·FEN MECMUASI .. 
İz.mirde salahiyetli muallimler tarafın

dan çıkarılmakta olap Fen mecmuasının 
üçüncü sayısı intişar etmiştir. Bu sayı 
matematik, fi7Jk, kimyaya ait mevzular 
ile a}'TICa faideli bilgileri havidir. 

••••••••Hef'Z15('U.zz7!r.:/JZZ7.li'ZZZllY,AT..LZZT.YT-T. ğu benim gibi roman okumasını sever- dim hakkımda menfi karar verm~ vazi
ler. Fakat daha romanın ilk sahifele- yette değilim. Ve yine her kadın gibi 
rinden mevzuun ilk başlamasından der- Allahtan en büyük dileğim hana ihti
hal sonunu anlamak merakı ile henliz yarlığımı göstermemesidir. Emin olunuz 
açılmamış olan kitap sahifelerini bir bı- ki ihtiyarlık, beli bükük, yüz hatları 
çak veya çakının ağzı ile temizce kes- buruşukluklar içinde kaybolmuş bir ih
mek dururken manikürlü parmakları tiyarlık vallahi, billahi ölümden daha 
ile yampur yumpur yırtarak sonunu nn- acı .. Vakıa ölümün acılığını bilmiyo-

·Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

-~--

Nazillide 
lamak. öğrenmek merakına düserler. rum ama .. Insanlara en büyük acı ola- H ikan luk kti&• 

Yazan: Üc Yıldız 
Bu tıpkı gençlik hayatının d~ha ilk rak görünen bu (ölüm) ün kadınlar için a zor çe llil 

~ adımında görülen, sezilen, duyulan ilk' ilk hududu yüzlerde ilk buruşuklukla- bir yol yapılmağa 
hislerin humma ateşi içinde kendini bir rın ve kalplerde ilk burguların belirdi- başlandL-• 
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olması benim kalbimde ona karşı hnsct 
kurdunu yaratmıştı .. 
Vakıa Fahri bey beni kendi evlfıdı 

gibi tutuyordu amma .. Ben Suna gibi 
hareket edemiyordum .. Suna ne isterse 
yapıyorlar ve alıyorlardı.. Halbuki ben 
onlar n isterk·rse ve ne alırlarsa onu 
kabule m€'cburdum . •• Niha~ et mektebı bitirdim .. Daha doğ-
rusu bitirdik .. 

Benim ilk tah il hayatıma attığım ilk 

üzerimde bıraktıgı <tesirlerini eğer bu
mda sizlere uzun uzadıya izah etme
ğe kalksam emin olunuz ki bu anlata
caklarımın her sahifesi yaşadığım gün
lerin her birini dolduracak kadar dol
gun olur. Bu ise maceramı okuyanla
rın canlarını sıkar. Hele bunlar kadın
lar ve genç kızlar olursa ... 

Ben. kendim de onların cinsine, fasi
lesine mensup olduğum ve bu yoldan 
onlardan daha çok evvel geçtiğim için 
hepsinin kafalarından ve kalplerinden 

roman aleminde görüp hayat sahifeleri- ği zamandan başlasa gerek.·· Nazilli, 12 (Husus1) _ Aşağı Natllli-
ni acemi ve hoyrat ellerle çeviren ve Ne diyordum, hn .. Evet.. Benim macc- de basma fab:-ikasına giden yolun bo
neticeyi maalesef kendi istediği şekilde ramı daha başlangıcında iken sonunu zukluğu yüzlerce vatandaşı, binlerce 
elde edemiyen benim gibi hayat biçare- anlamak istiyen bir çok okuyucular ~ıneleyi muztarip edivordu. 
!erinin haline benzer. vardır. Bunların içinde kimi (acaba ne Belediyemiz, bu yolu ihaleye r;ıkarmı~ 

Bunu bir nasihat gibi denil, karde le- oldu), kimi maceramın serlevhasına ha- fakat talibi çıkmadığından yap•lması te
rime .. Hemcins karde~Ieriıne bir vasiyet karak (acaba nasıl veya .. niçin oldu), ahhüre uğrıyor ve bundan da beledıye 
ol~rak sövliyorum. sualinl kendi kendilerine sorarken bir erkanı kalben derin bir sızı duyuyord•A. 

Bu ~ıbzlerimi duyup ta sakın beni üç kısmı da: Bu defa yol, iki genç mühendise iha-
otuzuna bac::mıs. suratının her tarafı bu- - Aman .. bir an evvel ŞU çocukluk, le edilmiştir. Yalnız yağmurların meh 
nısmuş hiT koca karı 7.annetmeviniz. mektep hayatını geçse de asıl şu sevgi.. zulen yağması bu arzunun yerine gel
A_vnaya baktığım zaman kendimi ham- sevda .. meselesine gelse ... diye can atar- ınesine engel olmaktadır. Belediye yem 
dolsun kendim de beğenrcek kadar lar Doğrusunu söylemek lazımsa bun- yol yapılıncaya kadar halkın, amelenın 
Q('nç göriiyorum. Esac;en biz kndınlnrın lnrın hepsinin dr kendi dtişünce, görüş, zorluk çekmemesi icin eski yol için 

duvuc; ve nrzularımı göre haklan var._ Umımloilon ı. .. 1,ı.M. 

SEVKE'J' BILGJN _ _.;..._~---
Türk ive ile 

,; 

Bulgaristan 
- BAŞTARAFI 1 1NC1 SAHİFEDE -
miştin Ziyafette bUtlin heyet azaları., 
Türkiye sefiri ve bir çok şahsiyetler ha- · 
zır bulunmuşlardır. B . Numan Mene
mencioğlu öğleden sonra Bulgaristan 
Ticaret nazırı ile görüşmelerine başla
mıştır . 

Sofya 12 (Ö.R) - Gazeteler Bulgar 
başvekiliyle mühim bir millakat yapan 
B. Menemencioğlunun büyük bir dev
let adamı olduğunu tebarüz ettiriyorlar. 
Türkiye ile Bulgaristan, hudutlarda el 
sıkışarak sulhu tarsin çarelerini ara
maktadırlar. 

--ffl---

0. tedrisat 
Kadroları geniş

letiliyor 
--lf.--

M ua il imi er 150 liraya 
kadarterii 
eclebilecelder 

939 936 ders yılında orta tedrisat 
mekteplerinde 1301 sınıf ve şube vardı, 
bunlara 60485 talebe devam ediyordu_ 
geçen ders yılında ise sınıf ve şube sa
yısı 2094 de çıkmış, talebe ise 104.000 i 
bulmuştu .. 

Maarif vekfilcti, bu ders yılında sınıf 
ve şube sayısının 2327 ye, talebe sayısı
nın da 119145 şe çıkmasını göz. önUne 
alarak sınıf, şube ve talebe sayısiyle mü
tenasip olarak orta tedrisat kadroları
nın genişletilmesi için bir kanun proje
si hazırlamıştır. Vekalet, projesinde ta· 
lehe sayısının beş sene sonra 75 bin ar
tacağını, dersane sayısının da 1500 il 
geçeceğjini tebarliz ettim1ekte, yarduno 
muallimler yerine asil muallimler tayi
ninin imkan altına alınması ve bu su
retle orta tedrisat makinesinin daha nor
mal ve faydalı bir şekilde yürümesinin 
temin edileceğini teharliz ettirmekte
dir .. 
Hazırlanan projeye göre şimdiye ka

dar 90 lira asli maasUın yukarıya terfi 
edemiyen orta tedrisat muallimlerinin 
devlet memuriyetinin en yüksek merte
besi olan 150 lira asil maaşa kadar terfi 
edebilıneleri imkan dahiline alınmış bu· 
iuıunaktadır. Projeye bağlı kadro ile 
muallim ve maarif müdürü sayısı 6470 o 
cıkmakta ve 150 liralık 3, 125 liralık 5, 
ıoo liralık 10, 90 liralık 82, 80 liralık 
200, 70 liralık 800, 60 liralık 350, 50 li· 
l·alık 420, 40 liralık 500, 35 liralık 8001 

30 liralık 2800 muallim ile 25 liralık 800, 
20 liralık 200 muallim ve stajiyer olmak~ 
tadır. 

Projeye nyrıc.a 50 liralık 5, 40 liralık 
5, 35 liralık 10, 30 liralık 15, 25 liralık 
l 5 dahiliye şefi ve 50 liralık 5, 40 liralık 
5, 35 liralık 15, 30 liralık 15, 25 liralık 
200, 20 liralık 350, 15 liralık 110 me
murluk ilfwe c:dilrnektedir . 

Maarif vekaleti, projeye bağlı kadro 
ile 939/ 940 ders yılı için yeniden kad· 
roya alınmaları ıaz.un gelen mualliını 
dahiliye şefi Ye idare memurları ile bir· 
ilkte şu kadroyu istemektedir : 

150 liralık 3, 125 liralık 5, 100 liralılı 
10, 90 liralık 60, 80 liralık 155, 70 lira· 
lık 254, GO liralık !\9, 50 liralık 147, 4C 
li.ralık 225, 35 liralık 397, 30 liralık 1647, 
25 liralık 30 muallim ile 50 liralık 5, 40 
liralık 5. 35 liralık 10, 20 liralık 15 da
hiliye şefi, 50 liralık 5, 40 liralık 5, 35 
liralık 15, 25 liralık 160, 20 liralık 168, 
15 liralık 28 idare memuru .• 

Muallim, talebe, sınıf ve şube sayısına 
mütenazır olarak şimdi 300 olan mektep 
ıniidür kadrosu ür.; yüze, baş muavin ve 
muavinleri kadrosu da 600 ze çıkarıl
maktadır. Yeni kadroya göre lise, ınunl· 
!im mektC'pleri ve orta mektepler mii
dürleri 150 lira ücretli 5, 125 lira üc· 
retli 5. l 00 lira ücretli 25, 90 lira üc
retli 25. 80 lira ücretli 30, 70 lira üc
retli 30, 60 lira ücretli 70, 50 lira üc
retli 70, 40 lira ücretli 40, baş muavin 
ve muavinlı•r de 80 lira ücretli 5, 70 li
rn iicrc-tli 5, 60 lira ücretli 20, 50 Ura ---
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Büyük f elik et önünde Fırtınadan 
lneboluya vapor _________ _,_*-·----------

insan kıymetini bilen milletlerin bü
yük değer taşıyan yardım ve taziyeleri 

.., 
ugramıyor 

İnebolu. 12 (Hususi) - Şimal fırtına
sı yüzünden hiç bir vapur İneboluya uğ
ramamaktadır .. 
Şehir içinde karın kalınlığı elli santi

mi bulmu:;tur. Kastamonu ile kara nak
liyatı müşkülô.tla yapılmaktadır. Fırtına 
bugün biraz hafiflemiştir. 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

mur edilmiştir. 
FILISTINDE: 
Anlcara 12 (Hwıwıi) - Felaketzede

ler için Filistin h1ristiyan cemaatleri ta~ 
Tafından 600 sterlinlik sıhhi malzeme 
ııönderllmiıtir. 

Kudü. ve Hayfa belediyeleri tarafın· 
dan 1 00. Nablüs belediyesi tarafından 
30 ve Filistinde muhtelif zevatın teber· 
rüü olarak 400 lngiliz lirası teberrü edil
nıiftir. 

YUNANISTANDA: 
Ankara 12 (Hususi) - Yunanista· 

nın garbi Trakya valisi ve Cömülcüne 
belediye reisi baş konsolosu ziyaret ede
rek hareketiarz münasebetile taziyetle
rinin Milli Şefimize bildirilmesini rica et· 
mişlerdir. 

Fili11tn baş müftüsü Bağdat elçmiz va• 
.. ıuile zelzele felalı:etinden dolayı duy· 
duğu derin teessürlerini arzetmiştir. 

BREZiL YANIN TEBERRUU 
Ankara 12 (Hususi) - Brezilya el

; iai, feli.ket dolayLSile hükümeti namına 
taziyelerini bildirrnİ• ve felalietzed•lere 
bir yardım olmak üzere 90 dolar teber· 
rüde bulunmuştur. 

YURD iÇiNDE 
Ankara 12 (Husuoi) - !otanbulun 

bugüne kadar felaketzedeler için teber· 
rü yekunu 78 l .640 lirayı bulmu,tur. 

Bugün merkez lstanbul ve kazalar te· 
berrüleri yekunu da 60794 lira olaıak 
le.bit edilmiştir. 

lotanbul istiklal lisesi felaketzede iki 
çocuğun tahailini deruhte etmi1Jtir. 

Ankara 12 (Hususi) - Şarki Kara· 
hisar köylerine lüzumu kadar çadır gön· 
derilmiş ve fel3.ket görenlere yemek ve· 
rilmek Üzere tertibat alınmı8tır. Şarki 
Karahisarda sağuk tehammülün fevkine 
~ıkmı$tır. 

Ankara 12 (Hususi) - Adanada is
kan edilecek felaketzedeler 500 nufus 
olarak tesbit edrıdiği halde şimdiye ka
dar gelenlerin yekunu 900 ü bulmakta• 
dır. 

Gelen felaketzedelerin bütün ihtiyaç
hırı temin edilmektedir. 

Vali bizzat gelen felaketzedeleri kar
ıJamakta ve fel8.ketzedelerin yerle~tik· 

leri evleri zivaret ve tetkik etmektedir. 
Ankara 12 (Hususi) - 820 ki•;den 

ıbaret olan felaketzede kafilesi dün Kay
!\eriye vclmj!<>tİr . F elaketzedeler vali tara
fından kar~ılandı. Felaketzedeler arasın· 
'1a bulunan 1 1 yaralı derhal hastaneye 
J" CTlCftiTilmiştir. 

Buna 12 (Hususi) - Yardım komi· 
(esi Mul'tafa Kemalpaşa fel8.ketzedeleri 
için 1000 lira göndermiı,tir. Yine Muı· 
tafa Kemalpaşa feli.ketzedeleri için gön
derdiği 1500 liranın sarfını tebliğ et· 
tniştir. 

.rzıncan simdi bu hale geldi 
MALATYADA 
Malatya 12 (HusW1i) - Yardım ko

mitesi valinin riyasetinde toplanarak Er
zincandan gelecek felAketzedelere yiye· 
cek ve çamaşır verilmesini kararlaşhr· 
mıştır. Başka yerlere gidenlerin elbise
leri, ia~elcri ve biletleri emniyet müdü
rü tarafından verilmektedir. Hataya 590, 
Mersine 196, Adanaya 1 14. Marasa 21. 
Diyarbakıra 1 3, Mardine dört felaket
zede daha gönderilmi,tir. 

Malatya istasvonunda bunlara çay ve 
yİyt>rek verilmi!~ t i r . 

Malaıyada i•kan edilen 250 felaket
zedenin iaşe ve iskan va7iyetleri tetkik 
olunmuştur. Hastanede 32 yaralı tedavi 
ed;lmektedir. 

Maraş 12 (Hususi) - l::rzincandan 
22 fel aketzede PPldi. Bunlar hazırlanan 
evlere yerleşt i rildi . 

Samsun 12 (ö.R) - H•lkevinden 
Erbaaya gönderilen 1 5 kişilik yardırr 
he.veli geceli gündüzlü çalışmalarile bu· 
rada derin bir memnuniyet uyandırmıı· 
!ardır. 

Ankara 12 ( ö.R) - Bütün vilayet· 
lerde felaketzede yurdda~lar İC".in yardım 
canla başla devam ediyor. Mersin vi1i.
yet merkezinde nakdi teberriiat 2750r 
lira.vı bulmuştur. Tarsusda l 5050. Cire
ound• 7200. Denizlid· 15 700, Aydında 
16000. Naz;Ilide 16000. lzmitıe 13355 . 
Erzurumda 16000, Bursada 30000 öde
mi,ıe 5500, Denizli Ereyleisinde 3400 
lira teberrüat yapılmı,tır. 

Bu vil8.yetle:rden erzak, ic; camaşırı ve 
muhtelif eşya suretile yardımlar da mü
himdir. 

Ankara 12 (ö.R) - Bir kısım vila
yetlerimiz ve kualanm1z kurban bayra
mında kurbanlıklarını kavurma olatak 
felaketzedelere vennek kararından Kızıl 
ayı haberdar etıni"lerdir. 

Ankara 12 ( ö.R) - Hindistandan 
zelzele felaketzedeleri için l 000 çadır 
gönderilmj,tir. 

Ankara 12 (Hususi\ - Dün Erzin
candan hareket eden 85 f•laketzedenin 
buflÜn buraya gelmeleri beklenmektedir. 

Anlcara 12 (Hususi) - Şarki Kara
hisarda evvelki gece saat 19, 1 4 de ve 
di.in gündüz iki zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

Ankara 12 (AA) - Mısır Hahaın
başisi Naom Reisicümhur lnönüye gön
derdiği bir telı: rafla hareketiarz felakeı i 
dolayısile en derin teessür v" taziyetle· 
rini bildirmiştir . 

Ankara 12 (AA) - Kızılay cemi
yeti umum merkezinden Reisicümhuru
muz ve milli şefimiz emirlerine olmak 
üzere zelzele Afetzedeleri için Londrada 
Rangon yardım cemiyeti reisi tarafından 
2000 sterlin ve nizam Haydarabat ta
rafından bir milyon 200 bin frangı ve 
Nevyorkıa mukim Mustafa Cafer Ma-

Harp, milletlerin yasavişi Üzerinde 
derin tesir yapmağa başladı 

Paris 12 (Ö.R) - Havasın Roma muhabiri bildiriyor: 
ltalya, Avrupa harbı uzarsa bunun kendi iktısadl bünyesi üzerinde 

yapacağı fena tesirlerle meşguldür. Fiyatların bilhassa giyecek eşya 
fiyatlarının yükselmesine mani olmak için yek nas ak elbise, çamaşır, 
ayakkabı yapılması derpiş edilmektedir. 

Bunlar hemen hemen münhasıran yerli mallarından yapılacakhr. 
Londra 1 2 ( ö.R) - Büyük Britanya dahilinde gelecek pazartesi

den itibaren et istihlaki formüle tabi tutulacaktır. Şimdilik vesika usu

lü tatbik edilmiyecektir. , --------·~ 
BUGVH LALE VE YENİ TAN SİNEMALARJNDA 

Filiın bayııum var .. Çünkü 3 bilvük filim birden 

J •• ÖLÜM GEÇİDİ JAK HOLT 
2 •• PARİS JŞIKLARJ 

ALTIN SESLİ TİNO ROSSlNİN &'< G'ÖZEL FiLMI. 
3 - TÜRKÇE LOREL HARDİ PERİLER DİYARINDA 
4 - 5 YENİ RENKLİ MİKİ HARP JURNALi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LALENiN SEANSLARI : ı YENİ TAN SEANSLARI : 

Cumartesi, pazar 9 - U - 19 Cumartesi, pazar : 11 - 14 - 19 
11cr gün : 12 - 14 - 19 Her fün : 14 - 19 

' ' ·.F .• : 2753 YF.N TA,' TELEFON: 4248 

---·--Ankaradaki 
n1açlar 

Ankara, 12 (Husu.'i) 13 ikinci ka-
nun cuınartesi \'e 14 ikinci k anun pazar 
günleri Ankara l\1uhafızgücü spor saha
:-ıında; 

Galatasaray - Maskespor 
Gençler birliği - Birlik spor 
Muhafızgücü - A. P. S. A. takımları 

kar~ıht.';iac klardır 

kedonya tarafından 1 00 dolar teberrü 
edilmio ve İ§bu paralar KazUay cemiyeti 
tarafından tesellüm olunmuştur. 

Ankara 12 (AA) - Dürban iolam 
cemiyeti reisicümhur lnönüye gönderdi
ği bir telgrafta Dürban müslümanlarının 
hareketiarz felaketi karşısında duyduk· 
)arı teessür ve taziyetlerini ve felilketze
delere yardım için teberrü kabulüne baı· 
landığını arzetmiıtir. 

Cornvaldadan Frank Caiverde cüm
hurreisimize gönderdiği bir mektupla 
hareketiarz felB.keti karşısında duyduğu 
tees, ürlerden taziyelerini arzeylemiş ve 
felilketzedelere bir yardım olarak gön
derdiği beş lngiliz lirasının kabulünü di· 
}emiştir. 

Ankara 12 (A.A) - Rangoda ıe
-,ekkül eden yardım komitesi riyasetin· 
den reİ!icümhur lnönüne gelen telgrafta 
hareketiarz fel8.ketzedeleri için komiteye 
200 lngiliz lirasının teberrü edilmiş bu· 
lunduğu bildirilmektedir. 

Amuya 12 (AA) - Elazığ vilaye
tinden vilayetimiz fela:lcetzedeleri için 
dün yetmi~ sekiz çadır gönderilmiş ve 
Merzifon kaza.ınndan da 1288 muhtelif 
cin• giyilecek e,ya gelmiştir. 

Amasya, 12 (A.A) - Bugün Sivas
taki Kızılay transit deposunda viliyeti
'niz felaketzedeleri için bir sandık çorap 
ve şapka, 30 sandıkta sekiz teneke pek
mez, iki sandıkta dört teneke zeytinyağı 
iki tenekede 74 parça yemek kabı bir 
<andıkta 68 çift erkek ayakkabısı, bir 
sandıkta 55 çift kadın ayakkabısı, bir 
<andıkta 200 adet iç çamasırı, 27 çuval
da muhtelif cins esvap ve 31 parça muh
telif yatak ve yorgan 44 çuval un ,ve 
bulgur, 25 parça muhtelif yiyecek eşya 
12 çuval erzak 10 sandık sabun, 69 te
neke helva iki varil zeytinyağı ve bir 
lıcı zeytin gelmiştir. Bugiln f~laketze
delere tevzi olunmak üzere Eyıne nahi· 
yesine dört cadır gönderilmiştir. 

Ankara, 12 (AA) - Lahorda slam 
cemiyeti reisliğinden reisicüınhur İsmet 
İnönünne gelen bir telgrafta hareketiarz 
felaketi yüzünden t""sslir ve taziyetler
le bu felaketzedelere yardım olmak üze
re 1100 İngiliz lirası~ gönderildiği bil
dirilmektedir. 

---tl-·---

F elaketzede' ere 
İngiltereden sıhhi 
malzeme geldi... 
İstanbul, 12 (Hususi) - Felaketzede

lere gönderilen eşya ve <ıhhi malzeme
yi iki İngiliz kruvazörü Iskenderun li
manına çıkarnuşlardır Bu malzeme İs
kenderundan trenle zelzele mıntakaları
na sevkedilecektir. 

Amasyada zelzele ••• 
Amasya, 12 (A.A) - Dün gece şeh

rimizde Akdağ nahiyesiyle Suluova na
hiyesinde saat 20.25 ve 23.20 de olduk
ça şiddetli iki ve Gümüşlıacı köy kaza
sında saat yirmide hafif bir sarsıntı his
sedilmiş ise de hasara! ~·oktur. --·-Akdağ ve Suluo-
vada yeni ıelzel~

--·-Millet rneclis:nde 
n1Ü zakereler 

Ankara 12 (Hası.;si) - Büyük Millet 
Mcct.sı buo k~ Şcry-.scddin Günaltay~ 
riyascf-ı-ie bplo" rak 1935 scncs!ne a;ı 
haz ne lır ':ıatı U:".l~miyesi beynnruı
nıcs·ni te~kik ve subay ve askeri ınc

murları t\,;kait:liyelerı kanununa bir 
madde · l5.v slne ait k.;_ınun lRyihasını 
!ta bul etmiştir. 

Mccli~. Ereğli kömür havzasında 
ocaklarda kullanılmak üzere dışarıdan 
gelecek kereste ve inhisarlar idaresinin 
sandık yapmak üzere getirteceği tahta
lar üzerindeki gümrük resminden ten
zilat yapmağa karar vermiştir. 

Mecliste Anadolu felaketi hakkında 
Japonya meclisi reisi (Koyamasko\ nun 
taziye telgrafı okunmuş ve Japonyanın 
bu sempatisi memnuniyetle karşılan
mıştır. --·-lhsaniyc ve Ok 
rootörleri çarpıştı 
İstanbul, 12 (Hususi) - Bu akşam 

saat 19 da sekiz tonluk İhsaniye motö
ı· ü zelzele mıntakasına gönderilmek üze
re hazırlanan Kızılaya ait 104 sandık çi
vi ve su kovalarını Sirkeciden Haydar
paşaya götürürken Sarayburnu açıkla
rında devlet demiryollarına ait Ok mo
törünün üzerine bindirmesiyle parçalan
mış ve batmıştır. Moiör kaptanı Meh
met ve gemici Niyazi kurtarılmış ve mo
tördeki eşya denize düşmüştür. HAdise 
hakkında liman reisliği ve zabıta tahki
kat yapmaktadır. --·--Şibinkarahisarda 

Şiddetli soğuklar 
İstanbul, 12 (Hususi) - Sivastan bil

diriliyor : Su şehri ve Koylukhisarda 
şiddetli soğuklar ve tipi devam etmek
tedir. Hararet derecesi sıfırın altında 30 
dur. Kızılay felaket ınıntakasına müte
madiyen kızaklarla sevkiyat yapmakta
dır. 

İstanbul, 12 (Hususi) - Bugün Şibin 
Karahisardan vilayete gelen ilk telgraf
ta sıhhi imdat heyetinin bin müşkü!Atla 
Şibin Karahisara vasıl olduğu ve ilk 
tahkikatta Şibin Karahisar ve kıiylerin
de bini mütecaviz ölü ve 1304 yaralı 
bulunduğu ve tamamen yıkılan evlerin 
2000 i geçtiği bildirilmektedir. --·--PEHLİVAN 

KOYtiNÜN YARDIMI 
Ankara, 12 (Husu, i) - Alınan ha

iıcrlcre göre Pehlivan köyü halkı fela
hctwde yavrulara bir yardım olmak 
üzere topladıkları 360 lirayı Çocuk Esir
gem~ kuruınuna yatırıruşlard1r 

,ı-;;.. 

Balkan 
Konseyi ruzname

sinde neler var? 
BAŞTARAFllİNCISAHl:FEDE 

Balkan antantı konseyinin müzake
rat ruznamesini aşağıdaki maddeler· 
den ibaret olduğunu bildiriyor : 
1 - Balkan memleketlerinin İtal

ya ile münasebetleri.. 
2 - Balkan memleketlerinin Ma

caristanla münasebatı ve bilhassa 
Romanya - Mac.ı.ristan münasebet
leri.. 
3 -Avrupa harbi karşısında ittihaz 

edilecek vaziyet.. 
4 - Sovyet Rusyaya karşı ittihaz 

edilecek vaziyet .. ler oldu 
Amasya 12 (Hususi) - Dün gece ~İİİİİilİİİ8İİİİİCiiiİUİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 1 

Akdağ ve Suluovada 23,20 de şiddetli, 
Güınüşköy nahiyesinde hafif bir sar
sıntı olmuştur. Hasara! yoktur. 
Ayvalık 12 (Hususi) - Sabah beşte 

6 saniye süren şiddetlice bir zelzele ol
muştur. Dün gece hafif iki yer sarsın
tısı olmuştur. 

-Jf--

B. Bürhao Zihni 
Sümerbank umum 
müdürü oldu
Lstanbul 12 (Hususi) - Sümerbank 

wnwn müdürlüğüne Ticaret veklleti 
iş ticaret dairesi reisi B. Bürhaı1 Zihni 
tayin edilmiş, B. Nuru ilah Sümer yük-

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Bugün iki büyük filim birden 

J •• ALTIH ARIY AH 
KIZLAR 

DİCK POVELL-JEAN BLONDEL 
Tarafından temsil edilmiş muzikalı 

şarkılı büyük filim 
2-ÇARLİÇAH 
CANİLER PEŞİNDE .. 
Heyecanlı büyük macer• ve 

sergüZCljt filmi 
SEANSLAR : 4.30 - 6 - 9 DA 

Cumartesi, pazar 12 ve 3 te 
ilive seansı 

SON H:·ABE -R 
~· 

Amerika ya verilen primler 

Primlerin eski borçlarla 
hiç bir alakası yoktur 
Ankara 1 2 (Telefonla) - Amerika ile hükümetimiz arasında son 

yapılan bir tediye anlaşmasına göre Arnerikadan Türkiyeye ithal olu
nacak maddelerle Türkiyeden Amerikaya ihraç olunacak maddelerin 
fiyat farklarını ortadan kaldırmak üzere doların fiyatı 176 kuruş ola
rak tesbit edilmişti. 

Hükümetimizin verdiği primlerin eski borçla ra şümulü olup olma
dığını kambiyo idarelerine tebliğ etmiştir 

1- reınsan ı n milli Çin hükümtt~ne 
haıp levazımı sattığı doğru değil 

Paris 12 (Ö.R) - y ••. ,an eyaleti vasıtasile Fransızların M illt Çin 
h ükümetine ha rp levazımı göndermeği kesmeleri hakkında japon hü
kümetinin F ransaya bir ültimatom verdiğ i rivayet edilmişti . Bu haber 

ta m amen asılsızdır . 
Fransa, esliha kaçakçılığı yapılmasını mC'netmektedir. J aponya ta 

rafından şimd;ye kadar bu mahiyette bir siyasi teşebbüs de yapıl-
mamıstır 

ltalyan • • • 
sıyaset1n ı n akisleri 

-~~~~~~~~-~~-

1 tal ya Bolşevizmin ge· 
nişlemesini istemiyor 
Budapeşte 12 ( ö.R) - Macar hariciye nezaretinin naşiri efkh. 

olan Peşter Loyd, Venedik mülakatının Yugoslavya ve Bulgarist~ 
daki akislerini kaydediyor. 

Kont Ksaki, kabinenin bugünkü toplantısında Ciano ile mülaka 

tını izah etmiştir. 
Bükreş 12 (Ö.R) - Bugün Rumen gazeteleri ltalyarun komünizm 

aleyhtarı politikasının Balkanlar sulhunu koruyacak bir mahiyet al· 
dığını kaydetmektedir. 

Corenture gazetesi diyor kı: 
- Italya, Bolşevizmin genişlemesine kat'i olarak muhalif olduğu· 

nu göstermiştir. 
Belgrad 12 (Ö.R) - Başvekil muavini Dr. Maçekin Budapeşteyl 

ziyareti hakkındaki haberler tekrar tekzip edilmiştir. 
Londra 12 ( ö.R) - Taymisin Belgrad muhabiri Venedik ve Bu

dapeşte müzakerelerinin Belgradda çok iyi karşılandığını bildir

mektedir. 

B. Heryo lngiliz-F ransız 
tesanüdünü anlattı 

Paris 12 (Ö.R) - Dün Fransız mebusanında meclis reisi Heryo 
irad ettiği nutukta lngiliz - Fransız tesanüdünden şu sözlerle bahset

miştir: 
c Bugün iki millet yanyana harp etmiyor. Muazzam bir hürriyet 

kuvveti bir derebeylik kuvvetile çarpışıyor. > 
Heryo Finlandiyanın zaferlerini «maneviyatın maddiyata, insanh

ğın barbarlığa galebesi» diye tavsif etmiştir. 

Sovyet Rusyada 
Yeni sınıf askerler silah 

altına çağırıldı 
Londra 12 ( ö.R) - Röyterin Moskova muhabirinden : 
Sokaklara yapıştırılan ilanlarla 1921 ve 1922 sınıfları silah altına 

çağırılmıştır. 1918 ve 1919 sınıfları geçen son baharda silah altına 
alınmıştı. 

Londra 12 ( ö.R) - Teeyyüd etmiyen haberlere göre Finlandiya
daki Rus ordusu tensik edilmektedir. Bir çok kumandanlar ve siyasi 
komiserler azledilmiştir. Stalin bizzat bununla meşgul olarak işi te
lefonla idare etmektedir. 

Moskova 1 2 (A.A) - Baska bir vazifeye tayin edilecek olan Ko
ganvitchin yerine hava sanayii komiserliğine tayin edilen Aleksis lvR· 
noviç komünist fırkası merkezi komitesi azasındandır. 
~ ................................. ---1 ........ . 
Kültür Park 
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Şöseler - Yollar - köprüler 15 inci Yardım listesi 
Yol programı için 370 

milyon lira harcanacaktır 
Dünkü yekun 
Ayni Gözen 

Lira K. 
93427 26 

15 
Ali ve Mustafa Çetindağ 
kardeşler 50 
Baharatçı Kadri 5 

Geçen yıla kadar ne kadar yol 
y ap1ldı bu sene hangileri yapılacak? 

Devletin üzerinde hususi bir itina ile 
durduğu ve memleketin baymdırlığında 
en t•saslı bir hedef olarak benimsenmiş 
bulunan şose ve köprülerimizin inşası 
faaliyetle devam etmektedir. 

Etaplnra ayrılmış olan bu çalışmalar 
üzerinde son bir yıl içinde muvaffnkı
yetli neticeler alınmıştır. Yol işlerinin 
büyiık kısmını, üzerinden geçirmekte 
olan yolların tamirleri teşkil etmektedir. 
Vilfıyet nafialarınm çalışma sahaları da
h 'linc giren yollar kırk bin kilometreye 
baliğ olmaktadır. Her vilayetteki mali 
imkfın derecesinde bu yolların geçide 
en fazla m~külfıt veren kısımlarının 
Vf> köprülerinin tamiratı yapılmıştır. 
Bütün bu çalışmaların bir senelik veri
mi. memnuniyete değer olmuştur. 

Toprak yollardan 250 kilometrenin 
kırma taş şose kısımlarından 630 kilo
metrenin esaslı tamirleri yapılmL", bu 
yollar üzerindeki ufak köprü ve menfez
lerden 880 adedinin tamiri ve 1700 üniin 
yeniden inşası tamamlanmıştır. Bunla
ra ilaveten yaz geçidi olarak yeniden 
580 kiJometrelik toprak yol yapılmıştır. 
Ayrıca vekalet tahsisatiyle de büyük 
'köprüler ve yeni şoseler inşasına devam 
olunmaktadır. Son bir yıl içinde bitiri
len betonarme veya demirden mamu 1 
12 büyük köprüye 475.500 lira harcan
mıştır. Bunların uzunluğu 570 metredir. 
939 da başlanıp bugün insa halinde bu
lunan köprülerin uzunluğu 1270 metre 
ve masrnfları yekunu l .035.000 liradır. 

{.,ene son bir yıl içinde. rn ·_mleketi:ı 
ana yolları arasına giren şosclerim~zden 
Istaı:hııl - Edirne asfalt yolu; Trabzon
Jran transıt yolu ve Tunceli, Sam:.uıı 
bölgelc>rin:le muhtelif vol~arın inc:asma 
devaM edilmistir 

Trakyad:> lıtiyaç h:ı ıl olan yo!larm 
ıslı:ıh ve in<!<>larına bilhassa ehemmiyet 
\'erilmistir. Bu :ırada yf!niden uzunlıık
J:ırı yekunu 355 kilometre olan dört 
muhtelif yolun in~ası da müteahhitleri
ne ihale edilmistir. 240 kilometre uzun
luğundaki Istanbul - Edirne yolu, sürı:ıt-
1i otomobil seyrüseferine müsait vasıf
J.ırda inşa edilmektedir. 941 senesinde 
1amam~ bitirilecek olan bu yol ile Is
tanbul - Edirne seyahat müddeti üç bu
cuk saate kadar inebilecektir. 

Amiral Byd 'in 
seyahatı 

Roma, 12 (A.A) - Amerikaya tel-;iz
le yapıları neşriyat esnasında bir Sovyet 
h.1ilası takdirinde İtalyanın Macarista
na askeri yardımda bulunacağı söylen
mişti.. Bu iddia bugün Romada tekzip 
olunmaktadır. 

640 kilometre uzunluğundaki Trab
zon - Iran transit volunda son senedeki 
mesai, bütün yol Üzerinde yolun daimi 
olarak geçilebilir halde bulunmasını te
min eden esaslı tamirler ile, ~on kısmı 
olan Karakör - Iran hududu arasının 
makı:ıdam şose inşaatı olmuştur. 130 ki
lometre oJan bu kısmın seksen kilomet
resinin şosesi bitirilmiştir. Elli kilomet
resi de bu sene ikmal edilmiş olacak
tır. 

BU SENE YAPILACAK OLANLAR 
Her hadi.senin büyük ehemmiyetini 

bir daha tebarüz ettirdiği şose ve köprü 
mevzuu üzerinde, memleket, bu yıl bir 
çok yeni varlıkl~ra kavuşacaktır. Yol 
inşaatım daha çok geniş mikyasta de
vam edilmek üzere bir program hazır
lnnmL~ır. Ihtiyacımız olan kırk dört bin 
kilometrelik yol .şebekesinin ıslı:ıh ve in
şa masrafı 370 milyon lira gibi bir ye
kuna baliğ olmakla beraber mevcut yol
lar üzerinde gidiş gelişin zorluğa uğra
mamac;ı ve mevcutların harap olmamac:ı 
için aynca senede iki buçuk milyon li
ralık devamlı tamirat masrafı ihtiyar 
edilmesi zaruri bulurunaktadır. 

Yol çalışmalarının, muayyen hedefle
re tevcih ve teksüi ile kısa zamanlar
da en favdah hale konulması için yol
lar iki dereceye ayri1mıştır. 

Birinci sınıf yollar. 16,500 kilometre 
kadardı.r. Yol inşaat programı birinci 
sınıf yolların on sene içinde bitirilmesi 
esasına göre tertip edilmiştir. Bu müd
det içinde ikinci sınıf yollar üzerinde 
de en mübrem mevzii tamirler yapıla
cak ve yol şebekemiz üzerinde devamlı 
tamirlere ihtimam olunacaktır. 

Birinci sınıf yolların inşaatiyle bera
ber senede vasati olı:ırak 20 adet büyük 
köprü insaatına ve trafiği 1_iyade olan 
şoc:elerirnİ7.in asfaltlı ve katranlı kapla
malarla cihazlanmasına devam oluna
cktı r. 

Bu programın tatbiki, senede 17 mil
yon liralık bir masraf istemektedir. Yol 
inşa programının tamamiyle tatbikine 
çare ve tahsisatının teminine müteallik 
çare ve imkaruar derpiş edilmiş ve bu 
husu~1a bir kanun layihası hazırlanmış
tır. 

Eski Polonya 
Cümhurreisi 

Paris, 12 (A.A) - Eski Polonya rei
sicürnhuru Paderevski dün Angerse gel
miştir. 

Komünist mebuslar- . 
Paris, 12 (A.A) - Fransız sosyalist 

partisi parlamento grubu Leon Blumun 
riyasetinde yaptığı bir toplantıda komü
nist enternasyonali icraatını derhal tak
bih etmiyen komünist mebusların me
busluktan düşürülmelerini 21 muhalife 
karşı 69 reyle esas itibariyle kabul et
miştir. 

-ı:::·-
Dikmen kayak evi 
faaliyete başbyor-
Ankara, 12 (Hususi) - Kış sporları

nı temin maksadiyle Dikmende yapıl
makta olan kayak evi ikmal edilmiştir .. 
Bu münasebetle Ankara - Dikmen ara
ru1da otobüs servisleri yapılacaktır. 

Önümüzdeki pazar günü, Halkevi ka
yakçıları Dikmen kayak evinde faaliye
te başlıyacaklardır. 

--;..-
SOVYET-ALMAN 
iş birlltL. 
Londra, 12 (Ö.R) - Deyli Telgrafın 

Rotterdam muhabiri Hitlerin Alman ik
tJsat reisi Ritterle görüştüğünü, muma
ileyhin Alman madenlerinin işletilmesi 
için Rusyaya Alınan teknisyenlerin 
gönderilmesini istediğini bildiriyor. 

~DEMıR MAsKE 1 
Büyük tarih ve 

I (JKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 
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- Ne yaparsıruı.? 
- Limandan bir gemiye binerim. Dört 

~at sonra Granvilde bulunurum .. Ne 
1akip ne de taarruz korkusu bu suretle 
kalmaz. 

Gniafon valiye hak verdi : 
-- Cok doğru, dedi, o halde çabuk li

manı:ı girlelim .. Yalnız oraya kadar yine 
beni muhafaza ediniz .. 
Yarım gaat sonra vali ve 40 askerin 

muhafatası altında sahile gelmiş bulu
nuyordu_ 

Kendi-;ini götürecek olan büyük ge
mıye nakledecek sandalc nyak basarken 
\'ali sordu : 

Siz limandan çıkınca buradaki na
kil vasıtaları üzerine vazettirilcn am

Gniafon: 
- Tabii .. Dedi, fakat.. Şimdi değil ... 

Hareketimden üç saat sonra .. Çünkü de
nizde de pc~imc düşeceklerinden E>ndi
şe ediyorum .. 

Ve sonra çekmeceyi göğsüne bastıra 
bastıra limanın ortasında demirli bulu
ı;an gemiye çıktı ... 

Geminin iki direğine de yelkenler çe
kildi.. 

Biraz sonra Gniafon, Sen Malo lima
nını terkediyordu .. 
Akşamın saat altısında da Granvile 

gelmiş Vt> karaya ayak basmıştı. 
Cniafon, Granvilde esasen çok kal

mak niyetinde değildi. 
Maksadı burada bir veya iki saat din

lenmek, sonra bil araba kiralayıp d•hal bargoyu kaldırabili~r~~-L .. , ......... ____ ~ . 

Bayan Huriye 30 
Nesim Tarika 100 
Havagazı memur ve müstahdiınini 41 i4 
Şamoel Bencuya 100 
Selanikte tüccar N. Mallahın 
havalesi olup Roditi firmac;ından 
alınan 
Fadıl Dokuzcylül 
Fahri DokuzeyJül 
V. S. Albağlı 
Serefettin ' 
Ibrahim Alagil 
Seyyit Ebülfettah 
Kadri Tömek 
Kamil Hı:ılıcıoğlu 
Hanri 
A. Fahri 
Mehmet Tanılmıs 
lbrahim Çelebi 
Snfik Güzelizmir 
Moşon Caves 

50 
5 

50 
80 
30 

100 
50 

5 
5 
5 
5 
5 

20 
30 
10 
15 Sevket Yegül 

B.Yuda Alkolombr 
Hüsnü Özay 
.Nüsret Alkoç 

mahdumları 425 
25 
10 

Hüseyin izzet Ako:-oınan ve Meh
met Fevzi Scyrek'in 2 nci defa 350 
Tabur 14 gedikli erbaş ve eratı 33 30 
Selçuk ilk okulunun posta ile 67 
Ruhen Hazan 25 
Arif Hikmet 5 
Meşrutiyet mathaası sahibi 
Yakup Bensiyon 
Filistinde bulunan kardeşi 
Baruh Bensiyon 
Refikası Kaden 
F. Solari Limited şirketi 
ikinci defa 
Ç. J. Jiro ve şc. ikinci defa 
Tiltsü ile temizlenmiş Türk 
anonim ş. ikinci defa 
Köseleci Davit Suhami 
Tacir Osman Şükrü 
Tacir Hüseyin Azcı· 
Tacir Veysel 
Ege ekispertis bürosu sahibi 
tarafından 
Abdullah Recep Baykoç 
Muiz Celardin 
Hasan iizçelik 
Yako Suel mahduınlan 
Aleksandır 
F. Palamarı ikinci defa 
$akir Dağüstü ikinci defa 
Singer kumpanyası memurları 
Singer kumpanyası 
Bayan !fakat 
Camcı Çivici Bohor Kohen 
Salamon Pardo 
Znfer okulu öğrencileri 
Turyağ fabrikası müdürü 
R.D. Masson 

20 

20 
5 

400 
800 

300 
15 

5 
5 
2 

30 
100 
50 
30 

40 
25 
60 
()4 50 
50 

5 
500 

25 
1 40 

50 
C.H.P. birinci Karantina ocağının 
tertip ettiği müsamere hasılatı 
gayri safisi 159 25 

300 Jzmir su şirketinin jkinci defa 
Buzcu Hüsnü Erdoğan 
B. S. Alajraki 
Ibrahim Yazmacı oğlunun 
ikinci defa 
Askeri silah fabrikaları i. çlleri 
Cenap Tutumlu ikinci defa 
Şalom biraderler 

> > 
Ahmet Mümtaz lstanbullu 
Keçeciler musevi okulu öğret
men ve öğrencileri 
S. Akısmar ve C.A. Ikizler 
F. A. Pirimi 
M. Bedri Akgerman 
Bozdoğan incir satış kop . 
hesabına birlikten 
Akhisar > 
Erbeyli Incir satış kop. 

10 
100 

100 
222 24 

5 
1000 
900 
85 

45 49 
25 
75 
50 

20 
50 

hesabına birlikten 50 
Incirli ova kop. hesabına birlikten 30 
Umurlu ova kop. hesabına 
birlikten 30 
Köşk kop. hesabına birlikten 30 
ödemiş kop. hesabına birlikten 80 
Sultanhisar kop. hesabına 
birlikten 
Atça kop. hesabına birlikten 
Kemalpaşa üzüm kop. 
Menemen üzüm kop. 
Urla üzüm kop. 
Turgutlu üzüm kop. 
Salihli üzüm kop. 
Manisa üzüm kop. 

Parise doğru yola çıkmaktı. 

20 
20 
15 
30 
25 
50 
50 

120 

Gittiği otelin lokantasında ilk i, ola
rak karnını tıka basa doyurduktan son
ra derhal bir çilingir dükkanına götürül
mesi emrini verdi. 

O kadar çok gitmeğe lüzum yoktu. 
Otelin bulunduğu sokağın köşesinde 

bir çilingir vardı. 
Çilingir, suratsız kanburun . verdiği 

çekmeceyi uzun müddet elinde evirdi, 
çevirdi. 

Cniafonun sabırsızlığını görünce de: 
- Monsenyör, dedi, bu ~eytan ku

tusunu açmak İçin yalnız tek bir çare 
var . . O da kırmaktır. 

Cnil\fon, ııolur gibi cevap verdi: 
- Madam ki öyl.-dir, kır.. Fakat ... 

Allah belanı versin .. Çabuk ol.. 
Çilin~ir, kilidi kırm1ık suretile açaca· 

ğını umuyordu. Fnkat kırdıktan sonra da 
çekmece yine açılmadı. 

- Vay canına, dedi. Bu cenabı-t ku
lunun icini çelikle Vf': ııyrı bir tabaka ile 
Örmüsler. 

indirilen çekiç darbeleri çekmecenin 
tahta kısmını parçalamı~. içindf'ki made
ni kısma tı-mas etmişti. 

Nihayf'I bu madeni kısım da parça
landı. 

Ve.. Çekmecenin kapağı açıldı. 
Cniafon derhal kapağı açılan çek

meceyi kucakladı. 
aria ırÖJ.l,.ri 'V• .:.....1..._ "'·--..ı.1 ••. ·ı -

Kınık üzilm kop. 
incir üzüm Tarım satış 
:kooperatüi birliği 
Incir, üztim Tarını satış 
kooperatifi memurları 
Deri tüccarı Safa 
Deri tüccarı Sigora biraderler 
Deri tüccarı Kori Çikurel 
Deri tüccarı David, Sidi 
Hayım Arditi deri tüccarı 
Köseleci Zeki 
Boyacı Marko Kapuya 
Yerli ürünler Türk anonim Ş. 
Türk tütünleri limited Ş. 
Izmir şubesi 
Abdi Fuat Akev Ltd. Ş. 
Manifaturacı Hüseyin Tatarl 
Urgancı Hakkı 

Izmir Basım evi 
Cemal Bozoklar 
Kız enstitfü;ü talebeleri 
Nuri Çolakoğlu ve ortakları 
ödemi· Adagidc okulu 
öğrencileri 
Basmacı Emin 
Ba.;;macı Emin refikası 

1:5 

1000 

653 22 
25 
50 
50 

200 
75 
5 
5 

1000 

250 
250 
400 
100 

10 
100 

12 25 
80 

12 20 
7 50 
2 50 

105781 85 
EŞ'l A LISTESI: 
Halit Kara 50 adet 253 lira kıvmetin

de elbise, R. Politi L.Ş. 25 top İ60 lira 
kıymetinde knput be7.i, Ibrahim Se:>ai 
Berki 39 top 298 lira kıymetinde pamuk
lu kumaş. Halit Kı:ıra 41 adet 417 lira 50 
kuruş kıyrnetind<> manto ve muc:amba. 
Ahmet ve A.;;ım Ö;ıden 13 takım 130 li
ra kıvmetinde elbise, lbrahim Karakas 
58 adet 321 lira 40 kuru§ kıymetinde 
elbise, manto, palto. --·-Amerikan Tobako 
işçilerinin yardımı 
Di Amerikan Tobako şirketinin ücret

li memurları, ~rkek ve kadın işçileri zel
zele felaketzedelerine bir gündeliklerini 
terketmişlerdiı'. Bu suretle toplanan iki 
bin Jirayı mütecaviz meblağ yarın Kızı
laya yatırılacaktır. Bu kıymetli işçileri 
takdir ederiz. 

- +-
lzer harbinin 

25 inci yıl dönümü 
Brüksel, 12 (Ö.R) - İ7.er harbinin 

yirmi beşinci yıldönümü münasebetiyle 
merasim yapılmıştır. KuUulama komi
tesi reic:i bu münasebetle krala bir ariza 
göndererek beynelmilel vaziyetin bu
günii bütün parlaklığiyle teside imkan 
YCrmediğini bildirmiş ve bütün İzerlile
ı·in krala ve vatana ~adakatlerinin bir 
nişanesi olarak bir zafer kılıncı takdim 
etmiştir. 

--*--
İM G İL TERE • İTALYA 
TİCARETİ. •• 
Londra, 12 (Ö.R) - İngiltere ve İtal

ya arasında bir ticaret anlaşması yapıl
mıştır. Yeni anlaşma kaçak eşya kontro
lünün sebep olduğu zorlukların ekı;eri
sini izı:ıle etmektedir. 

--*--
Aş il kruvazörü 

- BAŞTARAFJ l İNCi SAHİFEDE -

hususta icap eden talimatı almak için 
Vaşingtona giderek Alınan maslahat
güzarı ile görüşmüştür. 

Paris 12 (Ö.R) - Elcezireden alınan 
bir habere göre CebelUttarık sularında 
Tarifanın garbında bir serseri ınaynı:ı 
tesadüf edilmiştir. 

Paris 12 (Ö.R) - Dün bütün sima] 
denizinde Alman tayyareleri ticaret ,ge
milerine hücumlar yapmışlardır. iki 
~ilep batmıştır. Iki Danimarka şilepi de 
tavyarcler tarafından taanuı.a uğrıya
rak batırılmıştır. Danimarka hüküme
ti hadiseyi Berlin nezdinde protesto et
mi ·tir. 

Almanlar ilk önce batırılan Danimar
ka vapurlarının müttefiklerin kafile 
halinde seyahat eden l{emileriyle bera
ber oldueıınu ve bu itibarla düsman ge
misi telakki Pttiklerini bildinnislerdir. 

Fakat şimdi Alman gaıetf"1eri daha 
garip bir lisan kullanıyorlar. Bütün ~i
mal denizinin harp mıntakası olduğunu 
iddia ediyorlar. 

içini araştırdı. 
Ve birden boğuk bir homurtu ko

pardı. 
O hdar büyük bir ehemmiyet ve kıy

met verdiği bu çekmece elleri arasından 
ayakları ucuna düştü. 

Kendisi de ayakta ve hareketsİL, dim 
dik kaldı. 

Çekmece bombo~tu. 
Jğrenç suratı o kadar korkunç bir ifa

de almıştı ki, Çilengir vaziyeti bilmediği 
için korkudan geri çekildi. 

Bu hal br kaç dakika sürdü. 
Sonra melun kambur, ağzından kö

pükler saçarak yere eğildi. Parçalenmı~ 
çekmeceyi kaptı ve.. dükkandan dışarı 
fırladı. 

** F aribol ve Mistullenin 
haılarından geçenler 

F aribol ve Mistufleyi, kendileri ölü 
veya diri yakalamağa Azmetmi"J olan as
kerlerin iizerinden l\<1arak kiiçük Ser 
Malo kMabasının dar bir "okağından 
kavbolduklarını biliyoruz. 

Bir müddet dört nala gittikten sonra 
gerek a~kerlP.rin ve gerekse Cniafonur 
taunız hedefinden uzaklaşmışlardı. 

Faribol hayvanının gemini kısmak su
retile yıwaşlaşlı ve arkadaşına: 

- Kuyruğun kopsun... Dedi. Dedi
ğin oldu. . .... . . .. 

___ _. 

Tabiatın korkunç cilveleri 

Rusyada soğuktan bir 
çok kimseler donmuştur 

on iki 
anlaşıldı 

Paris karlar altında 
Paris 12 (Ö.R) - Soğuk dalgası yü- edilmektedir. 

zünden Hollandada Rende seyrüsefain Riga 12 (A.A) oMskova, Riga. 
durmuştur. Gemiler limanlara sığınmı~- Stokholm bava seferleri iki gündenberi 
lardır. Nehir buzla örtülmüştür. inkitaa uğram~tır. 

Moskova 12 (Ö.R) - Soğuk, sıfırın Roma 12 {Ö.R) - Üç gündenberi 
altında 40 tır. Bir çok kimseler soğuk- Adriyatik denizinde şiddetli bir fırtına 
tan donmuştur. Odesa limanı buz tut- hüküm sürüyor. Triyestede soğuk sıfı-
ınuştur. Ekmek bulunamıyor. rın altında on derecedir. 

Paris 12 (ö.R) - Arjantinde görül
memiş bir sıcak dalgası vardır. Tarla
lar kavrulmuştur. Ekinlerin tamamen 
kavrulmasından korkuluyor. 12 kişi sı
caktan ölmüştür. 

Triyest~ 12 (A.A) - Havaların fena
lığı yüzünden Arabia ismindeki ltalyan 
vapuru Köstence civarında karaya otur
muştur, fakat vapurun hamulesi tahli
ye edildikten sonra yüzdürüleceği ümit 

Köşk nahiv~sinde 
Kadınlar zelzele 
lelaketzedelerine 
küpelerini veriyorlar 
Köı?k, 12 (Hususi) - Nahiyemizde, 

memleketin muhtelif yerlerinde zelzele
den muz.tarip olan, hınçkıra hınçkıra 
göz yaşları döken vatandaşlarınuza mil
li yardım faaliyeti biiyük bir hı1Ja de
vam ediyor. 

Milli yardım komitesi reisi nahiye 
müdürü bay Kevni Kutbay bu işle din
lenmeksizin uğraşmaktadır. 

Mumaileyh halkı, halkevimizde topla
mış ve kendilerine açık lisanla felaket
zedelerin canhıraş vaziyeti ve bunlara 
ne suretle yardım edilmeı:::i lazım gelece
ğini anlatmıştır. 

İki üç gün evvel Aydın valisinin de 
halka matbu ve acıklı lisanla yazılmış 
bir beyannamesi memleketin her tarafı
na dağılmıştır. 

Nahiye halkı birbiriyle rekabet eder 
derecede yardıma kasmaktadır. 

Çiftlik köyünden askerliğini yapmakta 
bulunan Feyzi oğlu Hasanın eşi Hasibe 
kulaklarından geiinhk altın küpelerini 
felaketzedelere vermiş ve bu, muhitte 
derin bir tesir uyandırmıştır. 

Nahiyeden ayniyat ve nakit şimdiye 
kadar bin liraya yakın bir yardım yapıl
nuştn-. Her köyde faaliyet devam etmek
tedir .. 

- -Jt..--

Mısırın harp malzeme
si mübayaası 
Kahire, 12 (Ö.R) - Elmukaddem ga

zetesine göre nazırlar meclisi harp mal
zemesi mübayaa etmE>k üzere bir buçuk 
milyon liralık fevkalade tahsisat kabul 
~tmiştir. 

sıkı ııkıya muhafaza ettiği çekmecenin 
bulunduğu yeri.. Yani belindeki kemeri 
okşamağa başladı. 

Mistufle: 
- Çok iyi oldu, dedi. Allah verede 

çekmeceyi melun herifin göreceği bir 
noktaya atmış olsaydınız. 

- Ha... Bak.. Bu cihet yüzde yüz 
muhakkak .. Ben onu askerlere kumanda 
eden zabitin tam ayakları ucuna bırak
tım. 

- Şu halde ve şu saatte çekmece 
melun Cniafonun elinde bulunuyor de
melt ... 

- Evet .. Ve bu melun herif de artık 
bizim peşimizi takip etmekten fariğ olur 
zannederim. 

- Pek tabii patron.. Herifçioğlu ne 
istiyordu'> çekmeceyi ele geçirmek ve 
onu bizim lngiltere krahna götürmemi
ze mani olmak değil mi} 

işte meramına nail oldu. Çekmeceyi 
istediği kadar muhafaza etsin artık. 

F aribol düşünceli mırıldandı: 
- Evet.. Yeter ki melun herif çek

mecenin içinde ne var diye meraka dü
!IÜp onu açtırrnağa te,ebbüs f'tmese. 

- Eyvah .. Eğer böyle ise i~ fena pat
ron ... Fakat ben böyle olacağını hiç zan 
etmiyorum. Bana kalırsa herif her tcY
den evvel çekmecenin içini açmak değil, 
onu ve kendisini evveli emi 

Bir eşya treni Triyeste civannda bir 
köprüden geçerken kasırgaya tutulmuş, 
lokomotif kurtulmuş..c;a da yedi vagon 
devrilmiştir. 

Triyeste Kızılhaçı kazaya uğrıyan 
yüzden faz.la insana yardım etmiştir. 

Venedik kanalları kısmen donmuştur 
Hudutta bir Yugoslav neferi donmuş
tur. Görtzde soğuktan bir çok kişi öl· 
müştür. Floransada kar tipileri şiddet 
lidir. 

Aydında 
F elô.ketzedelere teber. 
ruat on altı bin lirayı 

bulmuştur 
Devlet demiryolları 
idaresinden Aydın 
halkının bir ricası 
Aydın 12 (Hususi) - Aydın zel&elf 

felakelıedelerine yardım olarak Aydın 
merkez kazasından yapılan yardım mik
tarı dün akşama kadar 15723 liraya ba
liğ olmuştur. Bu paradan 14,000 lirası 
Aydın Kızılay tarafından genel mer
keze telgraf havalesi olarak gönderil
miştir. 
Aydın merkezinden evvelce gönderi

len eşya ve erzaka ilaveten dün de In
cirliova nahiye halkının teberrü ettiği 
355 parça eşya ile 7888 kilo incir, un, 
zahire ve kuru sebze doğruca Sivas 
transit anbarına sevkedilmiştir. 

ZELZELE 
Evvelki gün şehrimizde biri 12,30 da, 

diğeri 12.36 da iki zelzele olmuştur. 
!kinci zelzele oldukça şiddetli olmuştur. 
Bugün de sabaha karşı saat 3,30 ve 4,10-
da yine iki zelzele hi.cısedilmiştir. 

Hiç bir hasar ve zayiat yoktuı·. 
Evvelki gün Erzincandan 3 erkek ve 

bir kız çocuğu ile bir aile gelmiştir. Fe
laketzede aile otele yerleştirilmiş, bele
diye tarafından her türlü ihtiyaçları te
min olunmuş ayrıca nakdi yardım da 
yapılmıştır. Ilk okuma çağında olan 3 
erkek çocuk Germencik yatılı okuluna 
yerleştirilecektir. 

AYDIN ISTASYONUNDA 
Aydın istasyonuna gelen ve sevk olu

nan eşya ve emtia evvelce 3 muhtelif 
cihette 3 kapıdan kabul ve ihraç olu
nurken, şimdi yalnız cenup istikametin
deki bir kapıdan alınıp veriliyor. Isw
yonda emtia ithal ve ihraç muamelesi 
gittikçe artıyor. Son aylarda Aydın is
tasyonundan gönderilen tüccar malı, 
geçen senenin aynı ayından iki misli 
fazladır. 

Fakat istasyonun bu kısmı bugün bir 
çamur deryası halinde bulunduğundan 
buradan işlemek mecburiyetinde bulu
nan araba ve kamyonlar bin zahmet ve 
müşkülat1a gidip çıkarılıyorlar. 

Devlet demiryolları buraya parke 
döşemeği kararlaştırmıştı. Yolcu ve 
yük perunlarına ayıran yolcuların is
tasyona ~rip cıktıkları mahal çok esas
lı ve modem bir ~ekilde muntazam ve 
istasyon alanında yaptığı köprUlerle 
Aydının imarına büyük yardımda bu
lunan idareden, bu kısmı da bir an ev
vel yaptırması araba ve kamyonların 
batmaktan, arabacı ve şoförleri zifos 
yağmurlarına tutulmaktan kurtarması 
Aydının bütün tüccar. ve arabacılarının 
dil"kleridir. 

İnRilterenintesebbtisü 
Londra. 12 (Ö.R) - Deyli Herald ga

zctec;ine j!Öre İnf,!iltere, Yeni Zeland v~ 
A vusturalyaya Amerikadan yapılacak 
ihracatın peşin para talep emesf 
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Ankara ,.,.Radyosu ( e o R S Ajl 
DALCA UZUHLVOV üzOM 

BUGVN 1055 üzüm tarım s so ı4 
666 Esnaf bankası 9 25 11 75 

-~-- 545 S. Erkin 10 13 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 405 M. Beşikçi 6 75 13 

1 · A. P. 31.10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 159 Cevdet Alanyalı 8 8 25 
T. A. 94 M. H. Nazlı 12 12 

13 
Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 63 Cemal Alişan 9 75 9 75 

13~~ Pr.ogram ve memleket saat ayarı, 61 Ş. Remzi 10 75 12 
ıa 

50 
~~ans ve meteoroloji haberleri... 44 j. Kohen 12 12 25 

Ç~T A urk müziği : 26 öztürk 12 125 12 125 
d ·~NLAR : Kemal N. Seyhun, Cev- 3118 Yekun 
d~ ıÇağla, İzzettin Ökte, Zühtü Bar- 411868 Dünkü yektın 
o~u.. 414986 Umumi yekful 
l AN : SADİ HOŞSES.. No. 

- Xüı.ım Us - Kürdili Hicazkar şarkı No. 

7 
8 
9 ~i ?eğil) .• 2 - Zeki Arif - Kürdili 'No. 

~kar şarkı (Yıllar geçiyor) .. 3 - S. No. 
. ~Kürdili Hicazkar şarkı (Akşam No. re ~.~enle sabah etti bu gönlüm)" tu;- .. urdili Hicazkar şarkı (Niye küs

10 
11 

ZAHİRE 

O soyle bann) .. 

1 ICUY AN : Mefharet Sağnak 
2 

- Cevdet Çağla : Keman taksimi 

110 ton Buğday 
30 ton Arpa 
46 ~uval Bakla 

264 balya Pamuk 
52 ton P. Çekirdeği 

5 50 

46 

8 50 
9 75 

10 75 
12 25 
14 50 

5 625 
4 865 
4 50 

62 50 
3 50 . - Süreyya bey - Suzinlk şarkı (Sen

: geceler geçti) .. 3 - Yesari Asım 
ıu ÜZzarn şarkı (Sen l'8.Ilki baharın gU-
(~Un) .. s- zekfil dede - Hüzzam şarkı Para Borsası 
14 

Y h~u cemal) .. 
ş,l?. Müzik (Riynseticümhur bandosu Cl·J· uru .. rwtvET MERKEZ BANKASI 
l · Ihsan Kilnçer) ,..a vn 
ı - li. Pares : Marş KLEARING KURLARI 3: Veber: Valsa davet Sterlinıten pyrisi bir Türk liruınııı 

4 
A. Rousselle : La Dauphinose (Uv.) k bTd' 

l!>-ı.t· Lehar : Eva operetinden potpuri mu a 
11 ır .. 

18
· - 15.30 Müzik : Cazbant (pl.) 

18
·00 Program ve memleket saat ayan Sterlin 
.OS MUzik : Radyo caz orkestrası 18.40 Dolar 

ltollUŞrna (Yurd bilgisi ve sevgisi) .. 18. Belga 
SS Serbest saat.. 19.10 Memleket saat Fransıı frangı 
'Yan, Ajans ve meteoroloji haberleri.. Pezetas 
19-30 Türk müıiği · Peşrev Yürük se- Florin 
lllal, ve saz semaisi.: ' ! sviçre Frangı 
CALA.NLAR : Ney : Basri Üfler, Tan- Isveç kronu 
b)'ur : Refik Fersan .. KUdüm : Nuri Ha- Norveç Kronu 
il P

0
.,...... Çekoslovak kronu 

Qfh~: ....... 
.. ~u :r:AN : Muzaffer tıkar Dinar 

1 - Bayati PeşreVi.. 2 - Aziz Dede Leva 
Bayatı yUrUk semai (Söyle gUzel ruhi Ley 
~~vver misin).. 3 - Üçüncü Selim ~yşınark 

'12.idilara yUrük semai (Abü tabile bu Lıret 
~b) ... 4 - Basri Üfler ; Ney Taksimi.. Dra~i 

"":-Hatip zade - Neva Nakış yürük se- Zlotı 
tnai : (Bir zaman idi hem ağu.şu hayal Pengil 
olduğumuz) ... 6 - Saz semaisi .. 19.55 FF. SERBEST 

Satış Alış 
524 521 
76.61 77.26 
4.566 4.594 

33.64 33.84 
7.538 7.582 
1.4397 1.4481 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.3760 3.397 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
63.97 64.35 

9% 9% 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3 6807 3.6!184 

34.27 34.48 

'l'urk mUıiği : Oyun havalan 8TELİF 
~ALANLAR: Hakkı Derman, Şerif İç- MU KURLAR 

2
, Hasan Gür, Hamdi Tokay.. Registermak 4.65 

2~.10 Konuşma (GilnUn meseleleri) ANKARA BORSASI 
.25 Türk mUziği .. 
~~~L~~ ~ Fahirf ~~.rsaÔkt Reşat Londra - Sterlin 100 Kap~~'.{ F 
Oku' ev c oznn, .'P-e m e. Ncuvork-Dolnr 100 130.36 

1 
YAN : Semahat Ozdenses ·,, 

- Bimen şen _ Kürdili hicazkar şarkı Paris - Frnnsız Fran. 100 2.96 

S(A~şi aşkın dile etti eser) .. 2 - Kemani Milfuıo - Liret 100 6.70 
adı • ~egah sarkı (Ruhumda ölen.. nağ- Cenevre-İsviçre frangı 100 29.2406 
~e sevda sesi vardı .• ) 3 _ Fai~e-Nik- Amsterdam - Florin 100 69.2520 
l"i7. sarkı (Gönül ne için ateslere yan- Berlin - RayŞmark 100 
t_ın) ... 4 _ FnG: "Kbpancı • NitiaVt?nt Şar- Brüksel - Bclga 100 21. 7075 
..... (Gel ı ) Atına - Drahmi 100 0.965 
OkUY gilıelim Çam ıcaya .. Sofya - Leva 100 1.5925 

l 
AN : Mustafa Çağlar kr 

- Etem Efendi _ Sultaniyegah şarkı : Prag - Çekoslovak . 100 
~u gUlznrın ylne bir nevbahan) .. 2 - Madrid - Pcçeta 100 
.ı:esar· 1 h ~'-'~ B Varşova - Zloti 100 

b ı &un - Su tanlyegfı Şw-Kı ( iz p .. 100 
lleybelide) ... 3 - Bimen Şen - Yeglh Budapeşte - engu 
Şarkı (N Ul" • • d" ) 4 Bükre,<1 - Ley 100 b c g un rengını sev ım .. - ın 1 ı... d D" 100 

1~Uaı zade - Yegah şnrkı (A benim gö- oYeks•1
3 

- ınyar Z..:ınUn ) o o lam!\ - en 100 
0RUYAnNuruM.... S Stokholm - İsveç Kr. 100 
1 : uzeyycn enar k . Ruble 100 

13.5325 

23.49 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.92 

- Mahmut Celtılcttin Ps. - 1sfahan Mos O\ a -
~rkı (Dili bicare) .. 2 - Arif bey - İsfa- ESHAl\I VE TAHViLAT 
~ ıı:kı (Düşme ey &şık hayale) 3 - 1933 ikramiyeli Ergani 19.70 
ti) a türkü (Fesleğen ektim gül bit- Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 20.40 
~,~·-ik4 -(KTürkkü (kSan kurfdela) .. 22A.15 n u • " 1 vı. 19.10 
k u.z.: Uçü or estra Şc Necip ~ 
ın) .. i : Paul Linc.ke : Darılma (~antazi) 

3 
J. Strauss : Bahar seslen 

tZMtR BELEDtYt:StNDEN: 

Menemen Belediye riyasetin
den: 

Eksiltmeye konulan iş 
- Menemen kasabası civarında belediyemizce inşası mukarrer 

spor sahası ve müştemilatına ait mufassal planı keşifname fenni şart
name, mukavelenam~ projesinin tanzimi, vaziyet planı ile maketinin 
yapılması işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen bedeli (300) muvakkat teminatı (22) 
lira (50) kuruştur. • 

3 - Bu işe ait şartname belediye muhasebesinden parasız v~rilir. 
4 - Bu işe talip olanların 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 

ihale günü olan 19. 1. 940 cuma günü saat 11 de belediye daimi en

cümenine mi.iracaatları ilan olunur. 
9. 11. 13 

iz mir Vakıfl ar 
Lira K. Cinsi No.su 

74 (46) 

Müdiirliiğünden: 
Mevkii Vakfı 

465 00 Dükkan 419/ 436 Hal binası Mezarlıkbaşı 
Yukarıda yazılı dükkan 3 1 . 5. 941 gayesine kadar kiraya verilmek 

üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
ihalesi 22. f. 940 pazartesi günü saat ondadır. istekli olanların Va-

kıflar idaresine müracaatları. 
13. 18, 22 '46 (73) 

Urla T ahaffuzhanesinden: 
Tahaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu 

muhammen fiyatı 889 lira 84 kuruştur. 
Muvakkat teminatı: 66 lita 68 kuruştur. 
Açık eksiltme 26. 1 . 940 cuma günü saat 11 de tahaffuzhanede 

yapılacaktar. 
istekliler şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaffuz-

haneye m~racaatları. 
1 3, 16, 1 9. 23 139 (74) 

yolları kontrol lzmir Turistik 
şef ljğinden: 
İzmir - Karşıyaka yolunun 4+416-4+482 kilometroları arasın

da bahriye başgediklisi lhsan ve validesine ait ev ve arsa ile leblebici 
zade Reşad ve Bayram oğlu Mustafaya ait arsaların istimlak muame
leleri tekemmül etniş bulunduğundan alfilc:alıların ilan tarihinden iti
baren 15 gün zarfında paralarını almak ve memuru huzurunda ferağ 
muamelesini yapmak üzere hususi muhasebe müdürlüğüne müraca
atları kararnamenin 1 3 ve 1 7 ci maddelerine uyularak ilan olunur. 

145 (72) 

DOKTOR 

CelaJ Yar~ın 
"*'9 ;ıı~;;a;suızJSS.MJOMC!J fa 12 JSW~ 

Vatansever her Türk ~encinin 
okuması ican eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Coftker 
Toptan satış yeri: Akba. Ankara. 
Fiatı 150 kunış. Sipariş bedeli 

-----------· ------------ -

W. F. Henry Van der zee 
Ve1ürekiS1 

SPERCO VAPUR 
JlCEHrASJ 

AMERİCAN EXPOBT LİNl!S İNC. ADBIATlKA SOSYETA ANONİMA 
NE V YOR K Ot NAV1GAZYONE 
NEVYORK İÇİN BRİNDİSİ motörü 17 -1 - 940 tarihin. 

EXİLONA vapuru 14 ikinci k~unda de limanımıza gelerek ertesi gün saat 1'1 
bekleniyor.. de Pi~c, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci ka- ve Trıyeste limanlarına hareket edecek-
nunda bekleniyor. tir .. 

SERVİCE l\IARtTlME ROUMAİN ZARA motörü 24/ 1/ 940 tarihinde li-
B U C A R E S T manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 

KÖSTENCE İÇİN : Pire, ~~indizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
BUCAREŞTİ vapuru 10 ikinci knnu- Venedige hareket edecektir. 

na doğru bekleniyor. . ~· MORANDİ vnpuru 13/ 1/ 940 ta-
ALBA JUL1A vapuru 13 ikinci kA- nhınde gelerek Cenova ve Riviera li-

nWla doğm beklcniycır. manlarına hareket edecektir. 
ATiD NAVİGA1'İON COMPANY . ~İ'ITA Dİ BARI uıpuru 18/ 1/940 ta-

HA1FA rihinde saat 8 de gelerek ayni gün saat 
BEYRUT. HAYFA, tSKENDERİYE lS de P!re, Nnpoli, Cenovaya hareket 

YE PORT SAİT İÇİN edecektır. 
A'l1D • 16 ikinci kanunda bek- ADİGE vapuru 18 - 1 - 940 tarihinde 
. ~ apuru gelerek Cenova ve Riviera limanlarına 

lenıyor. hareket edecektir 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında LANGANO · 20 bi bir taahhüt alınmaz. . . vapuru - 1 - 940 ta· 
çV 1 h ket tarihleriyle n... rihinde gelerek Cenova ve Riviera li-

apur ann are mantarına hareket edecektir 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- İSEO vapuru 26/1/940 ~rihinde ge-
ıuliyet kabul etmn. lerek Cenova ve Riviera limanlarına 

Daha faz.la tafsUlt için ATATt.TRK hareket edecektir. 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der NOT - BütUn hu vapurlar Triyeste 
'7-- Şs V talı:...... Unca· veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-
~ ve 1• •Pur acen ........ m rika limnnhrına hareket eden İtalia 
•t edilmesi rl~ olunur. Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 

TF..LU'ON ı Z00'1/200I ve Hindistana hareket eden LLOYD 
------- TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir-

UMDAL keti vapurlarına tesadüf ederler. 
_ -~- İGNAZiO l\IF.SSİNA VE ŞÜREKASI 

KUMPANYASI 
UMUMi DENiZ ACENTAU~l LTD. RAVENNA vapuru 12/ 1/ 940 tarihin· 

HELLENIC LINFS LTD. de gelerek Cenova ve Riviera limanla-
PA TRAİ vapuru 15/20 ikinci klnun rına hareket edecektir. 

arasında beklenilmekte olup Anversa ve NEERLANDAİSE ROY ALE 
Rotterdam için yük alacaktır. . KUMPANYASI 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR ACffiLLES vapuru 17 - 1 - 940 tari· 
LOVCEN vapuru 8 şuhatta Köstence hinde beklenmekte olup Burgas Vama 

ve Varna için hnreket edecektir .. Yolcu Köstcnce limanlarına hareket 'edecek· 
Ye yük kabul edecektir. tir .. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, ACHİLLES vapuru 23/ 1/ 940 tarihin· 
Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için de gelen;k Anvers, Amsterdanı ve Rot· 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul tcrdam lımanlarına hareket edecektir. 
edecektir. SVENSKA ORİENT LiNtEN 

GOULANDRİ~ BROTHERS VİK.İNGLAND motörü ikinci kanun 
(HELLAS) LTD. sonlanna dobtru beklenmekte olup Go-

p t R E tenborg ve Kopcnhag limanlarına ha-
ıNEA HELLAS• reket edecektir. 

I 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- SERVİCE MARİTtME ROUMAİN 
york hattı... SUCEA VA vapuru 14/ 1/1940 tarihin-

Pireden hareket tarihi : de gelere Malta ve Marsilya limanlarına 
15 -1 - 1940 hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul edecektir. N O T : 
Gerek vapurlAnn muvasallt tarihleri, Ahvali ha7.ıra dolayısiyle navlun ve 

gerek vapur \simleri ve navlunlan hak- hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lilzum olmaksı-

kında acenta bir teahhUt altına gireme% zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
Daha fa7.la tafsilat a!malc için Birinci dolayı acenteye bir mesuliyct terettüp 
Kordonda 152 numarada ıUMDAL• rtmiyeceğlni muhterem )"ilklevicilerin 
umumi deniz ACt"ntalığı Ltd. mUracut kuyıt ve iş...-ıret etmeleri rica olunur. 
edilmesi rica olunUJ'. Daha fazla tnfsilôt ic;in Cümhuriyei 

caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapuı 
Telefon : 4072 MüdUriyet acentesine müracaat edilmesi .. 
Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 2004 - 2005 

İZMİR MEMEEKE'J' 
HASTANESİ DAHİLİYE 

MV'J' AHASSISJ 
l~;a;D1~0e 'K;;;T.;aos ;R;;~:;; ~ ..... ~~;;·~~·:;~ ............... ~ 

: ........................................ ~ E $VREKASI LTD. i . . . . 
E Kiralık i Cahit Tuner E VAPUR ACENTAsı s 

peşin ıı:önderilmelidir. .............................. 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

döa7.Zz.72~Ja3~~ 
Birinci Sınıf Mütahassıs ~ 

Dr. Dem:r Ali N 

KAMÇIOOLU 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 

: : . . 
5 Apartman ve Evler i Her gün saat 3 ten sonra $amlı : ATATÜRK CADDESİ Rees binası : 

sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da ~ : TELEFON: 2443 5 
i İki dancsi Göıtcpe Sadık bey E hasta kabul ve tedavi eder. Elek- ..,. : : • k k d b. 4 eli 1..~ Londra ve Livernnl hntlan \...ln : 
• öŞkü ar asın a ıri ve ğeri 7 : trik tedavileri tatbik eder. '' : r '<' • 
: odalı banyo, elektrik ve sair asrt E TELEFON: 3559 : piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
E konforu haiz iki ev kiralıktır. : I••••••••••-• : rımız sefer yapacaklardır.· 5 
: Görmek istiyenlerin ayni mahal- : ~ •• • 11

••••
11 

• • • • • • • • • • • • • •• 1111•11 ..... 11 ... : 

: de bahçıvan İbrahime müracaat-: : ları. : .i41111 ____________ , __________ •• 

: Yine ayni snhibine alt Bahriba- E ' T z 
: bada 116 numaralı apartımanda be- : c • t B k 
: heri 3 odalı 4 daire kiralıktır. : • • ıraa an ası 
E Görmek istiyenlcrin ayni apartı- : 
: manda Mndnm Raşel'e müracaat- : KurUIUf tarihi : 1888 

~ - F. Lehar ; Gotte,rgatte operetinden 
k <>tpu~ .. 4 - Leopold Veninger : Volga 
VYl~nnın şarkısı... 5 - Paul Lincke : 

22
enus (Vals) .. 6 - Bruch : Kol Nidrey 

l ·~5 Memleket saat ayarı. ajans haber
tı~~ 7.lraat, esham, ,tahvilat, kambiyo, 
("'- t borsası (Fiat).. 22.35 Konuşma 
t ""'-"llcbi dillerde - yalnız kısa - dalga pos
(~iYle) ... 22.35 Milzik (Cazband (pl.) .. 

23 
;ınız uzun dalga postasiyle) .. 23.25 

Garaj olarak istimal edilmek üzre usu
lüne tevfikan müracaat yapılarak ruhsat 
istihsal edilmemiş olan han ve emsali 
yerlerde motörlü vesaitin her hangi se-
beple olursa olsun gündüz ve gece ha- Elektrik tedavileri 
rınma addedilecek müddette kalmasına Birinci Beyler Sokağı No. 55... ~ 

E ları. : 
: Her ikisinin icarı için birinci kor- : Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası .. 
: donda 208 sayıda Müteabhid Azmi : $Ube Ve ajan adedi : 262 

müsaade olunması veya meydan veril- İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
mesi yasaktır. Sabahtan ~ kadar bastalannı ~ 

E Çavuşoğluna müracaatları. : Ziraıi ve ticari her nevi Banka muameleleri 

: TELEFON: 3277 : PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
Bu yasak hilafına. har~ket eden han kabul eder.. TELEFON : 3479 

ve emsali yerler sahıplerınden maktuan ,... • uzuaaMl':ır o~ 
: 1-3 : t ••••••••••••••••••·······················= lKRAM YE VERECEK 

.;,, O Yannki program ve kapanış 25 lira para cezası alınır. (72) -
Manisa Vilayeti idare 

Ilorçlunun 
İtim 

Ve .:.:L t' yunrc ı Mahallesi ----~iiderriı İbrahim 
~de Tahsin Çelebi 

« 

« 

« c 

« 

Borcun 
Miktarı 
Lira K. 

Borcun 
Nev'i 

3160.- Tarımsal 
ipotekli ve 
kefaletli 

« c 

« « 

« c 

« 

. 
Heyetinden: 
Kıymeti 

Mukayyeseai 
Lira K. 

363.24 

1137.25 

530.71 

924.96 

Cinsi 

Tarla 

c 

« 

« 

........ · Damyeri 
ve ebniyesi 

Miktarı 
Dekar M.M. Timan 

33 084 Göl bey 

103 387 c: 

48 247 « 

84 . 088 c 

c: 

Mevkii 

Marsuvanlı 
damı 

c: 

« 

« 

« 

Hududu 

Şa: Harman, Ga: sahibi sened tar
lası ve topoz bağı, Şi : Moralı Ali 
efendi, cenuben: sahibi sened. 

Şa: Kostak veresesi, Gar: Halil ağa 
veresesi Tahsin tarlası, Şi: Kostak 
ve Tahir paşa verescleri ve Scrif tar
lası, cen~ben: Moralı hacı Hafız. 

Sa: Moralı Hacı Hafız. Ga: Çakır 
Dimo, Şimalen: tarikiam, Cenuben: 
Cemile elyevm JXhdül tarlası. 

Sa: T arikiam, bazen sahibi sened 
T ~hsin bağı, Garben: Sempat ve 
Fıtnat tarlaları, Şi: Fitnat hanım 
arazisi, Cenuben: T arikiam. 

Etrafı erhaası ~~ha)i senecl t:\rhları 
ile mahdut. 

d ... ~· C. Ziraat Bankası Manisa şubesine 2814 numaralı kanuna tabi alacaklardan borçlu Müderris zade T ahsinin borcu, vadesinde ödenme
kıgınd«:n evsafı yukarıda yazılı gayri menkulleri, tahsili emval kanununun hiikümlerine tebaan ve heyetimizin 2. 1. 940 tarih ve 1 numaralı 
aa~1• ile 2. 1. 940 tarihinden itibaren yirmi bir gi.in müddetle satış için tekrar müzayedeye çıkarılmıştır. 

idar~tınci i~alesi: Araya bayram tesadüf ettiğ~n~.en, 2~ .. 1. 1.940 t~ri.h~ne ~astlıy:ın Çarşa"?ba g~nü saat 15 de . hükümet binasindaki vilayet 
l ll)· heyetı odasında yapılacaktır. ihale bedelı. uçte hın peşın, ve ıkısı faız verılmek ~rtıyle hırer sene fasıla ıle ve iki tnksitte ödı<>nı<>rektir. 

ı olaııfarın yüzde 10 nisbetinde pey akçası veya milli bir banka mektubu vermeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur. 

Ziraat bankasmda kumbaralı ve ihbaN;ı~ tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası lJulunanlara senede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 il 

4. 
40 

100 

il 

1 

1.000 Liralık 
500 il 

250 il 

100 
50 

il 

il 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 
4.000 
5.000 

1 

• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO ltradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUıde 20 fazlasiyle verilecektir. 
·Kur'alar ııenede 4 defa, 1 EylOJ, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 
&erinde çekilecektir. 

·'--------------~----·----..... ;.11 

·. Beyoğlunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 
ütfü Berıgü' dir. 
Brist~l ot~li elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

ve kalorifen vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara deniıine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilivelen fiyatlar rekabet kabul etıni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik ··ı h ö L"tfü Be .. .. 'd . ded mu e aaaıu 
Y mer u ngunun ı areım ir. Bir defa ziyaret halcik f 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler kendinin tahh • ti ~ 
unan otellerde buluturlar. , ıs cann 
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Müttefikler 12 bin tayyare alıyorlar 
Müttefik ordular, havalarda kat'i bir hakimiyet tesis etmişlerdir 

Danimarka arazisine üç, Belçikaya bir Alman tayyaresi indi 

Hayret verici tayyareler Bütün Şimal ülkeleri 
lngilizhava kuvvetleri için sür'atli ve Varlıklarını müdafa için her türlü 

ehemmiyetli tayyareler hazırlandı fedakirhğa katlanacaklardır 

Garp cephesinde müttefiklerin hava müdafaası 
Londra 12 (A.A) - Sabah gazetele- rette bırakacaklardır. benzin hazinesini tabanca ile ateşlemiş-

rinin bildirdiğine göre Fransada bulu- Paris 12 (Ö.R) - Nevyorkun ıyı ]erdir. 
nan imparatorluk hava kuvvetlerine kaynaklarından alınan haberlere göre Bu tayyaı·e son üç gün içinde Dani
mensup bir pilot seri halinde inşa edilen Fransa ve Ingiltere önümüzdeki iki se- marka topraklarına inmeğe mecbur ka
Spitfirc markalı bir avcı tayyarcsile ne içinde Amcrikadan 12000 tayyare sa- lan Alman tayyarelerinin uçuncusu
saalte 1000 kilometre süralle uçmağa tın almak için icap eden muameleyi dür. Bundan evvelkiler avcı tayyarele
muvaffak olmuştur. Fakat bu silratin yapmışlardır. Önümüzdeki yaz ortasın- ri idi. 
bir tesadüf neticesinde elde edildiği ve da müttefikler Almanyanın yapmakta Brüksel 12 (Ö.R) - Belcika üzerin-
7000 metre yükseklıktc motör zaifledi- olduğu tayyare miktarını çok aşacaklar- de uçan yabancı tayyarelerin Alman 
ği icin tayyarenin burnu aşağıda olduğu dır. tayyaresi olduğu anlaşılmıştır. Belçika 
halde yere indiği tasrih edilmektedir. Paris 12 (ÖR) - Forbahın cenubun- hükümeti Almanyayı protesto cd,..cek
Pilot tnyyaresini tam yere konncağı es- da iki Alman tayyaresi düşürüldü. Bü- tir. Alman tayyareleri Brüksel ve Gand 
nada doqrultma~a muvaffak olmuştur. tün ~arp cephesinde soğuk cok şiddetli- üzerindeki uçuşlarında müdafaa topla
Kilometre muaddidı o unda 1000 kilo- dir. Bu sabah, bir çok Alman tayvare- rının ntC"!:lt'rivl,.. karşılsc:mışlardır. 
m,.treden fazlc1 bir sürat gö.9term<'kte leri In~ilterenin şark sahillerini dolaş- Paris 12 (ö.R) - Garpte oldukça 
idi. tılar. Ingiliz tayyareleri bilmukabele mi.ihim hava faaliveti olmustur. Bir A1-

I..ondra 12 (Ö.R) - lngiliz hava kuv- Heligoland i.izerinde ve Almanyanın şi- man tayyarec;i F;ansız hatları i.izerine 
vetlerinde kullanılmak i.izerc uzun me- mali garbisinde k~ü uçuşları yaptılar. dtic;ürülmü:~tür. 
safoli avcı tavyarelerinin imal edildiği Paris 12 (Ö.R) - Fransa hükümeti 
bugün ilan ed lmiştir. Simdiyc kadar bu Londra 12 (Ö.R) - Dün gece bir Al- et satısı üzerinde tahdidatını iddetlen-
i<; gizli tutulmustu. Yeni kullanılacak man bombardıman tayyaresi Danimar- d·rmeğc karar vcrınistir. Pazartesi ve 
olan bu tayyarelerin sayıları, siirntlcri ka arazisine inmeve mecbur kalmıştır. Salı günleri d"na, inek. koyun vc do-
ve mesafe uzunlukları ile dünyayı h'ly- TayyarC'nin d.>rt kı Tk mürettebatı muz etleri satılamıy~caktır. 

Finlandiyaya yardımlar 
i lrrıanları r. n Üsadere ettiği ltalyan 
harp malzemesi hudutta iade edildi 

Paris. 12 (Ö.R) Havasm Helsınki 
mııhab•ri bildinyor : 

İtalya hiiküınctinirı Berlin büyük el: 
çisi FinlandiyaJ, a gitmek üzere gönderi
ll·n haı p ma1z me inin Almanya hi.ıkti
metince müsaderesini protesto etmışti .. 
Alman hükümetı bu malzemenin Finlan
diyaya geçmesine müsaade etmemek 
hususundaki kararını bildirmiş ve İtal
.,aya ait olan harp malzemesiyle tnyJ,n
rclerı İtalya hududuna iade etmiştir. 

Roma, 12 (Ö.R) - Garibaldı lejyonu
nun ilk efradı Helsinkiye varmışlardır .. 
Jtalya hükümctı Almanyadan iade olu-

Jovye t erin ha rp 
te bliği 

Mo kova 12 (A.A} - Lcningrad ::ıs
keri mıntaknsı erkfını harbivesin°n 11 
ikin ·ık<lnun tarıhli tehi" ğı: 

l'kta ve R pola istikam tin-le k<' ıf 
kolbrı faaliveti olmw:tur 

Pe•rozavdsk ist;kamc>fndc K tde 
m.ntaknc:ında pıy?dP kıtahırı arao;;ınrla 
)ı;pc:ıf v "';;., dPrn" f Pv •ini ka~a"
dilm;sfr. Kareli b"rZ l-ıın-1 1oncu ve 
kf'c:if kolları fıırı l •veti olYTiuşt ur. 
Havaların fona f'İtmC'si hn,•a f 1ive

ı •,.. mani olmal:tadır 

Irak buldayları 

- *-mın harp rmılzeınesiyle tayyareleri de-
r iz yoliyle \ c <- mal meınlel;ctlerinden 
lı nsit olarak gı>nd~nneğe k:ırar ver
mıstir. 

lqJanvol hükürneti ltalyanuı dahili 
hırptc İspanyaya terkcttiği harp ınalze
m sini ve tayyareleri Finlandiyaya sev• 
ketmE'ğe başlamıştır. 

İ panyadan Finlandiyaya mühim mik
dorda gönüllü gideceği haber alınını tır . 
Portekızd.., dC' ayni suretle gönüllüler 
1oofanınaktadır 

Mevsuk haberlere göre bu gönüllüle
rin mikdarı on binlerce kişiye boliğ 
olacaktır. 

Japon 
K tJbinesi istif o etti 

Londra 12 (Ö.R) - Japonya istihba
rat ajansının bildirdiğ.ne göre Abe ka
bin s·n·n isff sını bu~ün imparatora 
Vl rmic;tir. lstifa kararı, kabinenin bu 
S"bahki içt"maında ver!lmiştir. Abe ka
b.ne"i git•"krr c ğa1"n b"r cok zorlukl ır
la. bllhnc;sa. B"rJc.uoik P merika ile müna
S( hnflerini ivi)P .. tirmek hususunda mu
\'affak,.·~ •c;i?l"kln l·"r"'l"l"mıc:tır. 

G•imıei!k birliği 
Budapcşte. 12 (A.A) - Alman kay

nnklar;nrlan öl{renildiğine söre Alman
va bir nisanda Bohemya ve Moravya 

Londra, 12 (Ö.R) - İyi habeı· alan 
mahafile göre İngilterenin Finlandiyaya 
3r ardımı daha l·ok genişletilecektir. Ce
nubi Afrikanın satın aldığı tayyareleri 
Finlandiyaya terkettiği malumdur .. Bu 
tayyareler Finlandiyaya sevkedilmiştir ... 
Sovyetlere karşı harekata jştirak ede
ceklerdir. 

Liı.bon, 12 (Ö.R) - Portekiz mebu
sanında Finlandiyanın kahramanca mü
dafaası lehinde tezahürat yapılmıştır .. 
Salazar hükilmetinin 1',inlandiya taarru
zu şiddetle takbih hususunda gösterdi
ği hassasiyet takdir edilmiştir. 

Amiral Stark 
Deniz bıitcesinin art-• 

masını isti yor 
Vaşington, 12 (A.A) - Amiral Strak 

Amerikan harp gemileı i inşan tını tacil 
için parlfımentonun deniz encümeninden 
bahriye tahsisatının yüzde yirmi beş 
nisbctinde arttırılmasmı istemiştir. Bu
nunla beraber askeri masrafların yük
~ckliği aleyhinde ayandan Adaıns tara
iından yapıfa11 tahrikat her gün artm·ak
~ıaır. 

Mayn sahası · 
Amsterdam, 12 (A.A) - l-Iol,4ında 

harbiye nezareti cenup kısmında yem 

Norveç ve lsveç 
mühim 

krallariyle Danimarka 
birer söylev verdileı-

başvekili 

Stokholm, 12 (Ö.R) - İsveç kralı 
Güstav söylevinde Finlandiyaya imkan 
dahilinde her yardımın yapılacağını söy
lemiştir. 

Deyli Telgraf. İsveç bütçesinde mü
dafaaya ayrılan tahsi .. atın büyüklüğü, 
İsveçın her fcdakarlı~s amade olduğunu 
göstermektedir, diyor. Ayni gazeteye 
gcire Hitler ~e StaJin memleketleri 
paylaşırken şimal devletlerinin ittihadi
le bu paylaşmayı te .. irsiz bırakacağını 
hiç hesaba katmamıslardı. 

NOiıVEÇ ım.ALlNIN NUTKU 
Oslo, 12 (Ö.R) - Norveç kralı, Nor

veç parlumcntosundaki nutkunda şun
ları söylemio;lir : 

- •Hm-p ticaretimiz büyült müşkülat 
karsısındadır. İnsanca zayiata uğradık ... 
Haklarımızın \ e bitaraflığımızın ihlali
ni prote to ettik. 

1940 senesinde sulhun kurulabiJeceği
ni umarım.. Sulhu, bilhassa Finlandiya 
için temenni ederim o 

Kral Finlandiya~a yardımın devam 
edeceğini, simal memleketlerinin sulhu 
ve emnıyetlerini muhafaza için teşriki 
mesaiye amade oldul.larını ilave etmiş
tir .. 

İSVEÇİ... T MÜDAFAASI 
Stokholm, 12 (Ö.R) - İsveçte aske

ri hazırlıklar en yüksek haddi bulmuş
tur .. Hava müdafaası için bir çok tedbir
ler alınmaktadır. 

Hilkümet fevkalade askeri masrafları 
karşılamak için 30 milyon sterlinlik bir 
istikraz yapmağı düşilnmektedir. 
DANİMARKA HAŞVEKİLİ 
Kopenhag, 12 (Ö .R) - Danimarka 

başvekili Berlingste Tidende gazetesine 

Stokholmclan bir göriinüş 
şu beyanatta bulunmuştur : 

•Danimarka bir taarruza uğrarsa bü
tün kuvvetimizle toprak tamamiyetimi
zi ve istikltılimizi müdafaa edeceğiz. Da
nimarka bitaraflığını muhafaza etmek 
azmindedir. Fakat taarruz karşısında ge
rilemesi ve eğilmesi imkansızdır. 

Danimarka gazeteleri binlerce Dani
markalının Finlandiyaya gönüllü olarak 
gitmeğe hazırlandığını ve her gün bir 
çok kafilelerin hareketlerini bildirmek
tedirler. Halit arasında Finlandiya için 
toplanan ianeler iki milyon kuronu bul
muştur. 

Dün Danimarka gönüllüleri Finlandi
yaya hareket ederken Finlandiya lehin-

de tezahürat yapılını~tır. 
AMERİKANIN Y ARDJMLAIU 
Stokholm, 12 (Ö.R) - Amerika hü 

kümeti şimal memleketlerine tecavüze 
'·arşı müdafaalarını kuvvetlendirmek 
için bü:yük mnlt yardımlara karar ver
miştir. İsveç, Norveç ve Danimarka hil
kümetleri Amerika piyasalarından mü
him istikrazlar yapabileceklerdir.. Btı 
paralar bu küçük hükümetlerin askeri 
hazırlıklarına tahsis o1unacaktır. 

Oslo, 12 (Ö.R) - Resmi bir tebliğ. 
Norvc in Finlandiya - Rusya harbinde 
tavassut deruhte edeceği hakkındaki 
haberleri tekzip etmektedir. 

Denizlerde harp hali 
iki vapur Mayna çarparak, üç gemi de 
Alman gemileri tarafından batırıldı 

Berlin 12 (A.A) - 9 lkincikanunda 
Alman tayyarelerinin bir kaç düşman 
karakol gemisi ile bir kaç silahlı gemiyi 
batırdıktan sonra vaka mahalline gelen 
Ingiliz kurtarma gemilerine karşı da 
ate§ açtıklarına dair lngiliz menabiin
den verilen haberlere salfıhiyettar Al
man mahfillerinde kntiyetlc tekzip edil
mektedir. 

I..ondra 12 (A.A) - Elose ismindeki 
7000 tonluk samışlı bir Ingiliz vapuru
nun Jngilterenin şark sahiUeri civarın
d::ı bir mayna çarparak battığı bildiril
mektedir. 

Pari.s 12 (A.A) - Fransız harp gemi
leri muhasamatın başlangıcından beri 
233 gemide araştırmalar yapımışlar ve 
takriben 450,000 ton eşy-a miisarlere et
mişlerdir. 

Skapa Folv'da lngiliz filosu 
yük bir nakliye gemisi batmıştır. Mü
nakalat dunnuştur. 

Londra 12 (ö.R) - Ingiliz sahilleri 
açıklarında 7000 tonluk Elonso petrol 
gemisiyle 5000 tonluk Troveyta adlı ltal
yan vapuru mayna çarparak batml§lar
dır. ltalyan vapurunun milrettebatın
dan 60 kişi kurtarılmışlardır. EJonsonun 
mürettebatından yalnız üç kişi kaybol
muştur. 

· Yugoslavada 
Belgrad, 12 (A.A} - Müfrit unsur

ların son nümayişleri üzerinde Yugos
lavyada komünistler için tecemmü 
kampları tesis edilmistir .. Bilecht Jcam
pına komünistliğe te,•eccühil oldukların· 
dan şilphe edilen 22 fikir adamı ve b ir 
(Ok talebe .evkedilmiştir. DiğeJ. bir 

... w. 

Yine bu sabah Gronta isimli küçUS 
bir Inglliz gemisi mayna çarparak bat· 
mıştır. Mürettebat kurtarılmıştır. 

8000 tonluk Bahya Blanka adlı büyi11' 
Alınan vapuru, Iz1anda açıklarında sr 
bih buz dağına çarparak batmıştır. ~d 
vapur kakao ve kahve yüklU olup RlY 
dö Janeyrodan hareket etmiş bulunll~ 
yordu. Izlandaya kadar Ingiliz kontJ"(l· 
lünden gizlenıneğe muvaffak olmuştur 

Harp l<açağı 
eşyası hakkında 
Brüksel, 12 (Ö.R) ..:... Belge a~ 

harp kaça~ı addeclllen eşya hakkında fi' .. 
giltere ile görUşmelerBe wn uml bir.-' 

v• vıa...ı.n..lr. ır 


