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imtiyaz .ahibi: ŞEVKET BiLGiN 

S.uharrir ve umumi n~yat mUdUrU: 

Mo. :ı0361 Kil'k lleflllCI 'l'd 

HAKKI OCAKOOLU • Bükreıte tevlıilat 

ABONE ŞERAiTi Bükret 16 ( ö. R. ) - Demir Muhafız 
teıJôlitma menaup bk ki9i tevkif edilerek 
tecrid kampına sevkedilmqtir ... 

DEVAM M'ODDET! Türkiye için Hariç için 
Sneük ....... ı 400 2900 
Alts aylık ....... 750 1650 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 
, ______ _J 

llln mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Yeni Asır Matbaa:ıın~ ba11lm11tır. 

Ordulara Hazır ol.... Emri Verildi 
·······················~··················································································································································: 

Eger taarruz olursa ı 
Fransız ve lngiliz ordusu Belçika 
ve-Holla.ndanın imdadına koşacak 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya Blöf mü yapıyor yoksa 

taarruzdan vaz mı geçiyor? 
........._ Hollandit müdafaasının csaslannda11 su bcndlc1'i 

Roma, 16 (i:J. R)-Brükaelden bildiriliyor: Bütün Belçikada kış-,----------.....;....--------------------
lalar akın halinde ailah altına ko,an inaanlarla doludur. Hükumet B ç b 1 
daireleri aıkeri nezaret altındadırlar. Hüviyetleri füpheli olanların e em er ayn 
girmelerine müsaade edilmiyor. 

Beynelmilel vaziyet son 48 saatte gerginliğini biraz azaltmış İse 
de siyasi mahfiller ketumiyetlerini muhafazada devam ediyorlar. 
3aşoekil, Hariciye rJe Milli Müdafaa Nazırları Kralın riyasetinde 
uzun bir içtima akdetmişlerdir. 

* Londra, 16 (Ö. R) - Fransadaki In- makla beraber iyı haber alan mahfiller 
giliz kuvvetleri Belçika, Hollanda tari- vaziyctın normalleştiğini söylemek için 
kile Almanların he:r taarruzunu karşı- vaktın henüz erk~n olduğunu, en az da-
lamağa hazır bulunmaktadır. ha dört gün beklemek lazım geldiğini 

Avam Kamarasında Pariste imzala. 
nan Türk -· lngiliz - Fransız mali 
anlaşması hakkında izahat verdi 

Ormanlarda ağ~lara dinamit koyan Hollanda askerleri Brüksel, 16 (Ö. R) - Gerginlik azal- - SO~m fi iNCi SAHİFEDE - Londrn, lG (Ö. R) - Noel yortusun
cl<ı.Q sonra Ingiliz parlamento:su bugün 
ilk defa olarak toplandı. 

. :z 

Isveç ve Norveçin cevabı Başvekil B. Çeınbcrlayn ve eski Har
biye nazırı Horbclişa Harbiye ne"are
tinden istifa hadisesi hakkında izahat 
verdilf!l'. -----------.::----------- Ingı.liz Başvekili, harbin cer<.'yanı ve 
Pariste imzalanan Türkiye - lngılteı·c -
Fran a ticari mali anlaşması üzerinde 
uzun boylu b P:>anatta bulundu. Bu an
laşmanın Türkiye ile me\'cud dostluf,'Un 
ve ittifakın kuvvetınl arttırdığını beyan 
etti. 

lstiklillerine ba,ğlı küçük milletlerin 
.Büyük devletlerden artık pervaları Londra, 16 (Ö. R) - Bu akşam Avam 

kamarasındaki beyanatında Başvekil B. 
Çemberlayn Ingiltere ve Fransanın 
Türkiyeye, Ingiltere ve Fransadan harp 
malzemesi satın alması için 27 milyon 
Ingiliz lirası ikraz e1meğe karar verdik
lerini hi1dirmişlir. Bunun 15 milyon li-

olmadığını ispat etmektedir 

Harp 
--*-

Bütün Avrup yı 
Sarmak üzere ... 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

Bugün, Avrupada iki harp cephesi 
v-..dar: 

Majino hattı ve ... Finlandiya. 
Bu iki cephe arasında zahiren bir irti

bat ve alüa mevcut değildir. Hatta Fin
~ndiyayı istila emeli ile harekete geçen 
->ovyetlerle müttefikler diplomasi müna
&ebetlerini muhafaza etmekte oldukları 
rihi Sovyetlerin müttefiki olan Almanlar 
da Finlandiya ile bütün münasebetlerini 
muhafaza etmektedirler. 

Fakat, bu sathi görüşün altında ya§ı· 
Yan hakikat ba§kadır. 

Finlandiya harbi, ne mahiyeti ne de 
tayeai itibarile müttefiklerin yaptıkları 
l'lliicadeleden aynlamaz. Bunun içindir ki 
l'lliittefikler, Finlandiyaldann mukave
:;etlerinden derin insirah duydukları hal-
.e Alınanlar Kızılordunun muvaffakıyet
:~iiini kendi alevhlerinde ağır bir darbe 
e •kici etmişlerdir. 
ii Vaziyet bu zaviyeden mütalaa edildi
. 2-rnan, birbirine muvazi olarak bütün 
t~ı rnemleketleri üzerine yapdan taz
l',.ın m&ıuw daha iyi anlatılır. 

Simdi, bu"ünkü harp cephesini lsvic;
re bududundan buz denizine kadar bir 
letıcir halinde uzatmak iatidadmı göste
~~n iki büyük tehli.ke merkezi belirmiş-
"· 
t~~lçika ve Hollandava kar~ı Alman 
v idi ile ayni zamanda Sovyetle.rin Is· 
Ş~ç v.e Norveçe karşı yaptıklan tazyik 
.,_ııına_~ı .~vrupayı bir baıdan bir bqa har
d ıurukliyecek bir mahiyet ta§ımakta-

ır. 

rn ~vyet notası, lsveç • Norveç hükü
t etlerini Finlandiya harbinde bitaraflık
•~ •yrıl.rnakla itham ediyor. 
f\ı ~dılerini t-n yakın bir tehlikeye ma
\t 

2 

1
goren bu iki ıimal memleketi ise ce-

. F~pl •rı~da Skandinavya milletlerinin 
al~dıyaya icten gelen teveccüh vt 
rn· arını teyKI etmekle beraber res
-~~•matm bu halk hareketine asla 
dir. &rette bulunmadığını bildinnİfler-

~~~· verilen cevabı memnuniyetle 
-...._,tır. Bu yüzden buhraıun. va-

- SONU Z lNCt SAHIFWE -

Vaziyet vahdmetini muhafaza ediyor - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -
B. Çcmb~rlayn general Gamlcn le 

Garp cephcsındc 

Paris, lG (Ö.R) - Vaziyet bitaraflar al<'~·hinc inki~:ıf ediyor. Şimdiye kadar 
tehdit silahını Juıllruıan yalnız Almanyn idi .. Şimdi Sovyetlcr de korkutma işi· 
ue bn,,Iadı1nr. l\loskova, hveç ,.c Norvc\c, yardım hareketinin dcrnmı, istennıi
ycn nefaclcr 'crdıileceğini bildirmiştir. 

Kremlin, Bııdapc.~te lıükiimetindcn dw Venedik miiltıkatı hakkında daha sarih 
Lcyaıınt istcmi'~tir. 

B. Mencmencioğlıı seyahatinden döniifte 

... Sof ya ... 
Resmi Tebliği 
hakkında Tay
mis gazetes~nin 

bir yazı~) ve_'. 
habe.r..i 

. . . 
-*....:..:..L..L: 

Lonclr;, 16 (Ö.R) - Tn§in1sin Sof~·a 
muhnbiri,B. Menc;n~ncioğ~ı,ın . Kral 
Boris ve Kö:ıe İvctnofla ınlılt\kıttından 
sonra nE!şrcdilen tebliğin tefsirfn( yapı
yor. Muhabire göre bu tebliğ Bulgaris-

Londrn, lG (Ö.R) - Gazeteler İsveç 
ve Norvcçin Sovyet Rusyaya cevabını 
küçiik memleketlerin büyük devletlerin 
azametinden nrtık pervaları olmadığı 
şeklinde tefsir ediyo .. Jar. 

Londra, 16 (Ö.R) - Taymisin Rottcr
dam muhabirine göre VilheJm~traseniıı 
nazarı dikkati Hollanda ve Belçikadan 
ziyade İskandinavya memleketlerine 
çevrilmiştir. - SONU S_AHİFE 3 TE - lsııcç Kralı ve Jsı,•c~· Veliahdı 

Fin· harbı 
Sovyet hava hücumları ~ ... .,.ı Kôzm•M•• ıcı•k•lz•d·:,·=•da 

durmadan devam ediyor Felakete .ugrıyan 
Faris, 16 (Ö.R) - Sovyetler kara 

harbinde ınuvaffokıyctsizliklcrinin inti
kamını müthi~ hava taarruzları ile al
ıoağa çalışıyorlar. Bugün üç yüzden faz
la Sovyet tayyaresi Fin şehirleri üzerin
de dolaştılar. Ekncs beş defa bombardı
man edildi.. Hangoede 700 evden dört 
yüzü yıkıldı .. Yüzlerce yaralı vardır. 

viliyetler için 
Başvekilin riyaseti altında bir ko

n1isyon teşkil olundu Dünkü hava taarruzlarında 600 bom
ba atılmıştır. Viborgda hasarat çok ınü· 
},imdir. Şehir klSl1lcn harap olmuştı,ır.. ) 
Bir ~ok binalarda yangınlar çıkmış. bü- '' Ankara, 16 (Hususi) - Zelzele leliıketine uğrıyan oilayetl•rl4 
tün bir caddedeki binaların cam ve çer- -:/ l I I I k 

). mizin ihtiyaç ari e mefgu o ma üzere Başvelrilin riyasetinde Da. 
ı;iveleri parçalanmıştır. Üç ölü, e11i yn· · 

1 d 
ı hiliye oe içtimai Muavenet, Nafia ve Münakalat müstefarları il4 

Hı ı var ır. 

Roma, l6 (Ö.R) _ Sılvyct hnva kuv- Kızılay umumi reisinin iştirakile bir komisyon teıkil edilmiftir. 
vl.'llcri tarrıfından Finlandi,ya açık şe- Şarki Karahisarda iki yer sarsıntısı hissedildi. Biri devamlı ol. 
lıirlerinin boınLarclımarıı İtalyada lıii- duğundan yeniden bazı binaların duvarları çatladı. 
Nk ·bir hcye~an ve infial uyand.ırınıştır. Çahkırıntn Şabanözü nahiyesinde bugün 9,40 da şiddetli bir :z.el. 
Ct~nuırtesi \'C • paz:ır .ğünleri ~üzlerce zel~ oldu . 
Sovvet tay •firesinin V~ssa ~clırı Ü7.l'rin-
de }•apt~ı ~nbardımatllar l:riihiissa bu ,.. * fofihWarttım1~ır: ·A_lff!ri ım.ınekkitlcr Trnbzon, ;ı6 (Hususi) ·- Trabzon ka- Ankara 16 (Hususi} - Harckctiarz 

dVyet Rusyaıı~;. hdv~ • üstÜnJüğünden dınlarının topladıkları yatacak ve gi- felaketzedelerine yapılan yardım hakkın· 
i··tifadc ederek Finlandiyanın mukave- yccek · eşyadan 41 balya sevkcdilmiştir. da ki malumat: 
metini inhilale uğrntmağa çalış9ğına ka- Vali O man Sadri Adalının riyasetin- Bolu vilit)eti merkez 602, alay suba)-
nidirler. de toplanan komisyon vilayet dahilinde- lan 600, Çarşamba nahiyesi 3 72 lira pa• 

Yeni sC'ferber .edilçn .~uvvetleı· .şimali ~imal ordııları kiımqndam ge1wral k~ evlerden zarar görenlere yapılacak ra yaıdımında bulunmuşlardır. ,Ayrıca 
garbi istikametinde yapı.bacak olan bU- Vallenius Sovyet esirlerini sorguya yardımll!r hakkında kararlar almış ve da 1692 paıça eşya teberru edilmİ§tir. 

~ı.z.~ tatöıkata .... ç.n,;.,.;... '"'ci &.m*~~ _______ ............ _ . ___ ..;...;.;;~.;;;..:·-~"'IS;:,:,-:..... ___ .:.........~--- sosu z WI Saıaar.-n-. -
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ahincı d~stların '$EHiR HABERLERf- Har*p 
içten yardımları ._ Alaçatı 

1 
J • d "" Bütün Avrupyı 

Nahiye müdürü z m 1 r e S armak üzere ••. 
Haydarabat 1,300,000 frank teberru 

etti. Hindistan 1000 çadır yollıyor 
Londra, 16 (Ö.R) - Dün gece veri- bulunmaktadır. 

len haberde en mühim Hint prenslerin- Ankara 16 (A.A) - Anadolu hnre
den Haydarabat nizaımrun Türkiye zel- ketiarz felaketzedeleri için Yugoslavyada 
zele felfıketzedelerine bir yardım olmak bir çok hayırsever şahsiyetler tarafmdan 
üzere bir milyon üç yüz bin frank teber- verilmi~ olan 46,370 Dinar ve l I }ngiliz 
rüde bulunduğu bildirilmiştir. lirası teberrüat Belgrad büyük elçiliğimiz 

Ekrem velat etti 
Çeşmenin Alaçatı nahiyesi müdürü B. 

Ekrem Arık.">oy kalp .:ek-te!>inden vefat 
etmiş ve cenazesi Alaçatı halkı ve mek
tep talebeleri tarafından kaldırılmıştır .. 
Yapılan merasimde merhumun meziyet
leri sayılmış ve hitabeler söylenmiştir. 

Merhum B. Ekrcmin refikalan, kendi
sine taziyette bulunan zevata teşekkür 
etmektedir. - *-

.................... 
lktısadi Faaliyet 

Dün zeytinyağı palamut, üzüm 
i hracatçıları ayrı ayrı toplandılar 

--*--
- BASTARAFI 1 tNct sA-n,&...tF-'ED ... E -
hİln neticeler doiaracak bir aafbaya sir'· 
ınesi pek muhtemeldir. 

Şimdi ıimal memleketlerinin vaziyet· 
ferini ıözden ıeçirelinı: 

Finlandiya taarruzu bütün Skandinav
yada muazzam bir minevi sademe tesi
rini yapmıştır. 

Ankara. 16 (Hususi) _Yer sarsıntısı tarafından milli yardım komitesi emrine 
felikeü milnasebetiyle hariçten thiyet gönderilmiştir. 
ve sempati tezahürlerini ihtiva eden bir Ankara 16 ( A. A) - Londra büyük 
çok mektup ve telgraflar yağmakta de- elçiliğimiz, lngiltere hükümcti nezdinde
\'aıD ediyor. Londra büyük elçiliğimiz ki kor diplomatiğin hareketiarz felaketi 
Londradaki kor diplomatiğin elçiliğimi- dolayısile elçiliğimize taziyede hulunduk-

lan ve bu arada Belçika ve Arjantin bü-
:ıe tiziyette bulundklarmı, Arjantin ve d 
.Belçika eL;ilerinin onar sterlin teberrü yük elçilerinin felaketzedelere bir yar ım 
ettiklerini bildirmiştir. olarak onar lngiJiz lirası teberrü eylemiş 

Mevsim hastalıkları 
Son günlerde bazı münferit mevsim 

hastalıklariyle karşılaşılmıştır. Narlıde
re köyünün orta mahallesinde Basanın 
beş çocuğundan biri difteriye tutularak 
Emrazı~ariyc hastanesine kaldırılmış, 
2avallı adamın di~er bir çocuğu ayni 
hastalıktan ölmüştÜr. Her türlü sıhhi 
tedbirler alınmıştır. 

Zeytin yağcılar birliği wnumi heyeti 
dün Ticaret odasında toplandı. Zeytin 
yağı fiatlerinin te::;bitini görüştü. Piya
sa teamül ve şartlan dahilinde 5 asid 
esas iizerinden yüzde bir komisyon da
hil varil alıcıya aid olmak üzere 5 ki
losunu Fob 3°9 kuruş olarak tesbit et
mi.~tir. 

namesinin bazı kısımlarında içinde bu
lunduğumuz iktısacll şartlar göz önüne 
alınarak muayyen nisbetler dahilinde 
tuleranslar kabul olunmuş ve dökme 
palamut ihracına izin verilmesi karar 
altına alınmıştır. 

Gönüllü lejyonlan ve maddi yardun
lar lsveç ve Norveçin hürriyet •e istildi.l 
davası uğrunda FinJandİyanm kahraman· 
ca mukavemetine ne kadar büyÜk ehem
miyet verd iklerini, ne kadar candan bağ
landıldaruu IÖltermİflİr • 

Esasen m mühim ıafısiyetlerin nq
rettikleri beyannameler, lsveç ve Nor
veç matbuatının hararetli nqriyab Skan-* dinav memleketleri için kelimellİııl mut-

Şehrimizdekl üzüm ihracatçıları da iM minatile bir cBibnf» laim siçlilde 
S tokholm elçiliğimiz de kor diploma- bulunduklarını bildirmektedir. 

tilin elçillii ziyaret ederek tiziyette bu- öğrendiğimize göre, lıveç hariciye na-
1 unduklannı bild: ..... ;..n.... .zın gönderdiği bir mektupla Stokholm 

.... ~-. kor diplomatik azası da bizzat Stokholm 
Bükreş, 16 (Ö.R) - Rador ajansı elçiligvimizi ziyaret ederek hareketiarz fe-

bildiriyor : h'J 1"'1.eti' lta .... ısında duyduldarı teessürü ı • Türkiye büyük elçisi B. Hamdullah ... ·y 
dirmiıler ve taziyede bulunmuşlardır. 

Suphi Tannöver Romanya başvekili ve Ankara, 16 (A.A) _ Hareketiarz fe-
millt ilcbsat nazın tarafından kabul edi-
lerek ticaret muahedesi ve Türkiyede lik:etzedelerine yardım için memleket 

Yer sarsıntısı feWtetzedelerine Roman- dışında yapılmakta olan teberrüle~ ~
ir edindiğimiz malfunata nazaran, ısmı

~';rü~=~~ yardnn işi bak- ni bildirmiyen bir zat Rodos konsolosu
Ankara, 16 (Hususi) _ Fellketzede- muza 20 lira, Kıbrıs konsolosluğumuza 

]er için Tahran büyük elçiliğimize veri- Seyfi Akdeniz adında bir yurddaş ta 20 
len eşyalardari bir kısmı Karaköse yolu lira tebcrrüde bulunmuştur. . 
·1 ·· d rild' Gümülcüne konsolosluğumuı.a da Ali 
ı e gon e ı.. eh r . . . bildir . 

Tahran büyük elçlliiiroize yatırılan oğludi~ mb~t on ıra r.vooe ısmd hmını. t b m~~ 
para teberrii.atı 110 bin liıayı bulmuş- yen. .ger ır zat ta ::> ra ı e erru 
tur- Yugoslavyada hayırsever zevat ta- dmiştir. 
rafından yapılan 46 bin dinarlık teber- --*--

-*-İhtikir komisyona 
toplanıyor ••• 
vaa,•et ihtikar komisyonu bu sabah 

saat o~da Valinin riyru;etinde toplana
rak, ihtikara sapan bazı ticarethane ve 
di.ikkanların sahiplerini dinliyecektir. 
Kahve ve fasulya satan bir müessese 
hakkında takibata başlanmıştır. - *-NÜFUS 
Sayımı hazırlıklar.& 
Nüfus sayımı hazırlıklarına devam 

olunmaktadır. İzmirin numarataj işinde 
mevcut bazı noksanlar ikmnl edilmekte
dir.. İzmir vilayetinin bazı kazalarında 
numarntaj işi esaslı surette tetkik edile
cektir. - *-SATILAN TOTUNLER 

Harice yapılacak satışlar bu fiatten 
aşağıya düşmiyecektir. B u fiatlerin da
hilinde de tutunabilmesi için Ziraat 
bankasının mübayeat yapması hususun
da da Vekalet nezdinde teşebbüsatta 
bulunulmuştur. 
PALAMUT 1HRACATÇILARI TOP

LANTISI 
Palamut ihracatçıları dün de ihracatı 

kontrol daire$inde bir toplantı yaparak 
bir kaç günden beri Ticaret Vek!leti 
:-;tandardizasyon müdürü Faruk Süne
zin riyasetinde başlamış oldukları mü
zakereleri neticelendirmi,lerdir. 
Varılan netice]ere göre .standardizas

yon işlerinin memleket iktısadiyatına 
olan faydası tebarüz ettirilmiş ve bu 
faydalı faaliyetten dolayı hükumete 
alenen teşekkür olunması karar altına 
almmıştır. 
Diğer taraftan mer'i palamut nizam-

ı d derpit edildipü mayclana koymııı11Jtur. 
dün Ö<jJeden 50nra ihracatı kontro ai- Yine ıazetelerin atewli netriyatında" 
re:-;inde Vekalet teşkilatlandırma baş anlıyoruz ki ıoıyal davalara b üyük ali
kontrolörü B. Bahanın riyasetinde bir kuı ile lanınmlf olan Skandinavya mil· 
toplantı yapmışlardır. Standardizasyon letleriniD ıözt.We attık F..ıancliya 
Müdürü Faruk Sünez bu toplantıda ta- harbinden b.tJca bir mesele kalma· 
dil edilmiş olan üztim nizamnamesinin mıttır. 
yakında mer'iyete girecek yenl hüküm- Bütiin diter ..,.,.ı ..,. encliiııtriyel me
lerinden piyasamızı haberdar etmiştir. aelcler ikinci plana ıeçmiflerdir. Bqü-

Bu yeni hükUmlerin başlıcalarm.ı; n1ia m biJtilc ,.Ja.i ....... Mas etti
üzüm kutularının sildetlerlnin arttınl- ii teblikeldm a.....t oWuill ........ 
ması, natürel bir seri üzüm tipl ihdası, llllfbr. 
bilOmum yemiş Uzümlerin sanayle mah- ineç • • N~ diiaJ om sösleri 
sus olarak ihracına izin verilmesi ve kenclil.me çınrilmıit oldui- IYaecli
cezai takibatı istilzam eden hallerde yorlar 
mevcud tuleranslarm genişletilmesi gi- Ve· itiliyorlar ki, SoYJet tMrrmmHm 
bi noktalar teşkil etmektedir. ~ ha&nd. il..& iidıWleri 

Bu suretle tedkiklerin1 tamamlamış bir riyadan a....t kelw:eldır. 
olan standardizasyon müdürü Faruk Sil- Telıliıe y.Jna band.. İllltrel delildir. 
nez bu sabah Ankaraya gitmek Uzere Sovyet tehdidi y.....ıa Wr Alman taz. 
tzmirden ayrılmıştır. yiki de .,_ ........ ineç •• NOl'YtlÇin 

rilat Belgrad elçiliğimiz tarafından gön- F e 1 ak c t c u g" rı yan 
deri1roiştir. Kahire el~iliğimize eşya te-

lıerrüatı devam ediyor. Hayırsever Mı- v·ııaA yetl-r ı·ç·ın 
sırlılar tarafından 1500 ~erlinlik teber- '-'-
rüat gönderilmiştir. · t · 

İngiliz şark ordulan tarafından fell- - RASTARAFI 1 INC SAHiFEDE -
ketzedeler için yola çıkarılan 800 bUyük lnnirde bugüne kadar teberrü yekunu 
çadınn sevkedildiği bildirilmiştir. merkezde 1 12 788 lirayı bulmuş kaza ve 

18 • 
ncı 

Ticaret mıntaka müdürlüğünden al- ,_ 
dığımız malumata göre mevsim iptida
sından şimdiye kadar Ege mıntakasında 
satılan tütünlerin mikdarı 24 milyon ki
loya baliğ olmuştur. Satışlar iki günden 
beri tevakkuf devresi geçirmektedir. DünkU yekUn 

Rodolfo ve Dario Penzo 
Kavaf Bahaettin 

Yardım Listesi 
mi.-t Yicdw timdi a.. 11 eef t.wike 
k......-ncla aumi uyamkbpu. ......... 
liyetini iktİaap etmit ıö~or. 

Ezcümle Jınçte bir çok miasew .,erler, 

112788 62 
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Belçikalı Alfred Mü.zör 
Zafer okulu ö~enlerl 
C. II. P. Mecidiye ocağının 
topladığı 

F"mlandiyaya yaptlaa ywd...ı.n klfi 

20 1örmiyor, bqine kadM- aarfedilen PY· 
..,., 

60 
retlerin bt kat fevkinde Wr pJftll aarfe-

Hindistan hUkümet ve halkının te- nahiyelerdeki tcberrü miktarı 15081 O 
d liradır. 

berril ettikleri yirmişer kişilik bin ça ır Orduda para teberrüü 2400 lirayı bul-
yola çıkarılını.ştır. mu~. Bu meblağ milli yardım komitesi 

Atina, 16 (Ö.R) - Yunan gazeteleri, emrine gönderilmiştir. Ayrıca tütün li
Türkiye feJJketzedelerine elem yardım- mı·ted •ı'rketı" de 1000 lira teherrüde bu-
lannın büyük manasını tebarüz ettiri- " 

lunmu~tur. 
vor .. Kaümerini, Elen edipler cemiyeti- Sinopta tebcrrü miktarı 14 l 5 5 lirayı 
;,in ~ekilin davetine icabet ederek bulmuş ve ayrıca 594 parça e ya ile gıda 
ittifakla aldıktan karar münac;ebetiyle maddeleri teberrü edilmi§tir. 
diyor ki : Antepte: Kaza ve vilayet merkezinde 

•Burada mevzuubahis olan para yar- 7846 liradır. Düne kadar teherrü yeku
clımının mevzuundan daha ziyade Yu- nu 33 bin lirayı geçmittir. 
ı•an fikir adamlannın ve ediplerinin Trabzon merkezinde tebenü 17400 
kendi vicdanlatının sesini duyarak itti- lira, kazalarda 9700 lira olınak tcşbit 
fakla aldıklan karann mahiyetidir. Bu edilmiş. Bundan başka şoförler cemiyeti 
karar Türkiye - Yunanistan arasındaki ı 000 lira tebcrrü etmiştir. Ayrıca vila
dostluğun kök salmı~ bir dostluk oldu- yet merkezinde l 300 parsa. kazalarda 
ğunu ve psikolojik bir yakınlığın neti- da 4000 parça eşya teberrü edilmiştir. 
cesl bulunduğunu gösteriyor. İşte bu ve Lüleburgaz: 4614 lira para ile 341 1 
hu gibi sebepler yüzündendir ki iki mil- parça eşya teherrüünde bulunmuştur. 
let arasındaki dostluk sarsılmaz kala- Havzada teherrü 2000 liradır. 
ca'ktır. Zafranbolunun teberrüü 12100 lirayı 

Ankara 16 (Husu-.i) - Kalkutada et buldu. 
şekkül etmiş olan yardım komitesi TE'İsi Beypazar: l 000 ltilo prinç ve muhtelif 
Azizülhup Milli Şef İsmet İnönüye bir gıda maddeleri bin parça eşya, 1 00 çift 
telgrafla 1000 lira yardımda bulunuldu- çorap, 20 yorgan, 40 çift yeni ayakkabı 
ğunu bildirmiştir. teberrü etmiştir. 

Ankara, 16 (Hususi) - Yardım ko- Izmit, 16 (A.A.) - Enkaz kaldınna 
mitesi reisi Abdülkadir Milli $eI İsmet işlerinde çalışmak üzere zelzele mınta
İnönüye çektiği bir telgrafda Madraslı- ka.sınn gitmekte olan 65 mahkUm dün 
lann Anadolu felaketzedelerine yardım Imralı adasından Izınite gelmiştir. Bun
için faaliyette bulunduklarını bildirmiştir lar Imralıda bulunan 40 mahkfım tara-

Ankara, 16 (Hususi) - İsviçre elçisi, fından fcHlketzede kardeşlerimize te
İsviçre Kwlhacının felaketzedelere bin berrü edilmiş bulunan 15.000 kilo Imralı 
İsviçre frangı yardımda bulunduğunu soğanı ile 172 parçadan ibaret olan ya
hariciye vekaletine bildirmiştir. tak, çamaşır ve çorabı <la beraberlerin-

Ankara, 16 (A.A) - Hareketiarz fe- de getirerek yarclım mahalline sevke· 
laketi dolayısiyle reisicümhur İsmet dilmek üzere Izmit yardım komitesine 
İnönüye memleket dışındaki bir çok teslim etmişlerdir. 
teşekküller ve husus! eşhas trafından --*--
taziyet ve teessür telgraf ve mektuplan J · ı 
gelmekte devam ediyor. Bu meyanda n S?'I ter~ 
Otaj Brikins, Irlandad rahip Menning .. 
telgrafla, mektupla geç.irilen büyük fo- Yakında 2,5 milyonluk 
iaketten dolayı Milli $efe teessür ve bir orduya malik 
taziyetlerini nrzeylemislerdir. 

Amerika sıhhiye birliği de gönderdi- Olacak-.. . . 
~i bir telgrafla cümhur reisimize fela- . Londra, 16 (0.R) - Tayrnıs gazet~sı, 
ket karşısında duvulan teessUril bildir- , Ingiliz ordusundan bahseden mak-alesın-
mis ve taziyede bulunmuştur. 1 de şunları yazıyor : . 

Ankara 16 (A.A) - Buraya gelen Bugünkü vaziyet Ingiltereye mümkün 
habrelcrc göre f elaketzedelcre yardım olduğu kadar en kuvvetli bir kara or
ic;in Kahiri'! clc;iliğimize eşya teherrüatı cusuna malikiyet mevcudiyetini yükle
devam eyll'!mektedir. Kahire elçiliğimiz mektedir. Yeni çağırılan sınıflarln iki 
hayır ever Mısırlılar tarafından yeniden l,uçuk milyon kişilik bir İngiliz ordusu 
yapılmış olan 1500 lngiliz liralık teber- kendisine diişen ağır vazifeleri yapımığa 
rüatı da milli komitA emrine göndermiş hazır bulunacaktır. 

Arkadaşımın -_ 
~ Kocasını sevdim 

· t.j'"'"""--• •--•aa Yazan: Ü c Yıldız ••111=----~ • 
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·dır ki bize bu nimetleri veriyor. Zehrayı 
Sunadan ayırdık mı bil ki biz yine es· 

· ki hayatımıza döneriz.. Burada şimdi 
bana her kes gıpta ile bakıyor .. 

O zaman her kes gözden düşmüs gibi 
. hareket edecekler .. 

Faz.tasını dinlemedim .. İşi anlamıştım .. 
Fahri bey ha.bama İstanbul meselesini 

· açmıştı. Babam ne cevap verdi bilmiyo
rum. Fakat annamlc. olan görüşmesinden 
bu işe hiç te taraftar olmadığı belli idi. 
Bereket versin ki annem onun fikrinde 

yaptırdığını da bıldiğim için babamın iti
ra?Jal'lnın netirc<;iz kalacağına da emin 
bulunuyordum .. 

Aradan bir iki gün geçli .. 
Bir iki defa hiç oralı olmadan Suna

nın ağzını aradım .. Fakat o da bir şey 
bilmiyordu .. 

Anlaşılan bu meseleyi daha tahakkuk 
<:tmeden bize duyurmak istemiyorlardı .. 

Kısacası annem Sunanın annesi ile 
sonrada Fahri bey babamla tekrar ko· 
nuımuşlar ve karar vermişler. 

- *-Taş ocap meselesi.. 
Turistik yolların inşaatını deruhte 

eden Reji General §irketinin Eşrefpaşa
da kiraladığı taş ocağının işletilmesine 
viüiyetçe bazı şartlarla müsaade edil
miştir. Şirket icap eden tedbirleri ala
cakhr. - *-Bergama ve Mene· 
mende zelzeleler 
Evvelki gece saat 22.30 da Menemen

de üç saniye devam eden gUrültülU bir 
zelzele olmuştur. Bergamada da saat 
17 .20 de üç saniyelik bir sarsıntı kayde
dilmiştir. ·-*-Bir saman damı yandı 
Cumaovasının Bulgurca köyünde Ce

mal oğlu İsmaile ait saman damı, çıkan 
bir yangın neticesinde yanmıştır. Damda 
bulunan 1200 kilo saman, 150 kilo bur
çak, 50 kilo yulaf ve b:ızı çift aletleri de 
yanmıştır. ,,,,,,,,,,,._ 

Dünkü yağmurlar 
Dün sabah yağan yai:'Illurlardan Ka

rataş civarında ve Karantina hastanesi 
civarında epeyce sular birikmiş ve be
lediye ameleleri yolları temizlemiştir. -·-Felaketzedeler 
menlaatine 
Halkevinde temsil 
Halkevi Sosyal yarılım komitesinin 

felaketzedı>ler menfaatine tertip ettiği 
ve Raşit Riza temsil heyeti tarafından 
vel'ilecek müsamereler ayın on ı::ekiz 
perşembe ,.e on doku?. cuma akşamları 
!:aat 21 de Halkevinde verilecektir. Per
~embc akşamı (Donanma gecesi, Cuma 
akşamı da (Fatoş) vodvilleri temsil 
edilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Memleketin üç milli cemi

yetine aynı zamanda yardım 
luaatı her zaman ele geçmez. 
Kurban bayramından i•tilade 
ederek kurban derilerimizi 
Türk Hava kurumuna vere
lim . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O zamana kadar annemden, babam
dan hiç aynlmamıştım ve ayrılığın insan 
üzerinde bıraktığı tesiri bilmiyordum. 

Tabii oldukça sert olan babam beni 
bağrına basar ve kolları arasında sıkar
ken gözleri yaşarmıştı. 

Annem de ağlıyordu. Tabii onların 
karşısında ben de ağladım. 

Fakat vapur kalktıktan ve bütün ço
cukluk hayatımı üzerinde geçirdiğim bu 
güzel kasaba gözden kaybolduktan son
ra her şeyi unuttum . 

On Üç yaşında idim. 
Bu yaşın kararsızlık devresi içinde adı

nı işittiğim ve kulaktan aşık olduğum ls
tanbuldan, leyli mektep hayatından baş
ka bir şey düşünmiyordum. 

lstnnbul benim üzerimde kalabalıklığı, 
kocamanlığı. tramvayları, insanları ve 
bilha sa çok süslü kadınları ile büyük bir 
tesir yaptı. 

Leyli mektebe yazılmamız için kayıt 
zamanına daha vakit varmı~. 

Fahri bey ve karısı iki ay kadar lstan
bulda kalacakları için burada ev tulma
dılar. Akrabaları vardı amma oraya da 
·ımed' r. 

4: 
.n dilmeeini istiyorlar. 

Kunduracı Sait 5 
Cemil Atlas 40 
Köseleci Fuat 5 

Karşıyaka tramvay idaresi 
memurları 

Umumi efkarın bu tazyiki kar,ıamd• 
9 25 bükümetin b ir çok defalar kuvvetle ilin 

5 11 ettiği bitaraflık prensiplerinin milli em· 
niyet diiJünceaile ne derece kalaili telif 
olduğu sonılnıald.a idi. NİllaJet laveçin 
mukadderatmı sevk ve idare vuifeaile 
mükellef olanların, bütün ihtiyatkar
Lklanna rağmen, umumi efkarın te:zahü
rabndan uzak kalamıyacaklan anlat.1-
msstır. 

Kocatepe okulu öğretmenleri 
Ömer Atı! Çentoğlu 
Muammer Lütfü Demirkut, 
hırdavat mağazası için 
Felemenk seyrisefain Şti. adına 
Sperco acen~esi 
Fratelli Sperko 
Nefaset matbaası 
Hazım Tcrkan 
Gümrük muhafaza alay 1 

22 38 
20 

50 

300 
500 
10 
5 

tabur 1 bölük subay ve mem. 67 26 
~· ,. " • • erleri 12 75 

İnkılfıp okulu öğretmenleri 25 82 
İnkılap okulu öğrencileri 13 15 
Recep ve Osman Mesta 2 ncl defa 100 
Pınarbaşı okulu öğretmenleri 8 

Karşıyaka tramvay idaresi 
memurları 
Sarıkamış okulu öğretmenleri 
C. H. P. Tilkilik Şeyh ocağı 
Ticaret lisesi öğrencileri 
S. Abuvaf ve M. Peço 
Asansör okulu öğretmenleri 
ilk taksit 
Tiirkbirliği öğretmen ve öğ-

4 40 
18 08 
22 15 
45 05 
50 

10 

renci ve işçilerl 41 81 
J. ve Lui Ti us ve Ali Riza 100 
Nahide, defterdarlık memurlarından 67 
Kavaf Hilmi Berşil 10 
Yıldırım Kemal B. öğretmenleri 29 38 
Al.sancak okulu 23 45 
Neşet Karan 25 
Oltu okulu öğrencileri 26 50 Etem Müfit ve Feyzi Mehmet, 

ikinci defa 35 Oltu okulu öğretmenleri 22 25 
Sakarya okulu öi:'l'etınenlerl 
Hüsnü Özödemlşli halefleri, 
ikinci defa 

23 94 Kahramanlar okulu öğrencileri 51 27 
Ülkil okulu öğretmenleri 18 50 

100 Hüsnü Abidin oğlu 25 
Muharrem, Tarazça köyilnden 5 C. H. P. Alsancak Mesudiye 

ocağı üçüncü defa 
Hüsnü Özödeınişli halefleri 
üçüncil defa 

80 85 Kunduracı Mişon Kohen 10 
Abidin; Bilgi matbaası 10 

150 Şamlı Şükrü biraderler 2000 
Sarıkamış okulu öğrencileri 
Şehit Fethi okulu öğrencileri 
Halit bey okulu öğretmenleri 
Eli Kaleçi 

6 70 Bornova yardım komitesinin 
10 55 topladığı 
36 36 Mehmet Fevzi Özsaruhan 

195 90 
200 

15 Duatepe okulu öğrencileri 
S. Celardin 100 üçüncü defa 3 27 

19 39 
117621 31 

Gazi Bulvarı Ata Sınmaz 
ikinci defa 25 

B. HAMDİ AKYUREK 
Esnaf ve Ahali bankası idare meclisi 

ı·eisi B. Hamdi Akyürek bu sabahki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

Çok çocuklu aileler 
İzmir ve mülhakatında çok çocuklu 90 

aileye tevzi. edilmek üzere vekaletten 
gelen yardım paraları tevzi edilmiştir .. 
Henüz yardım edilmemiş üç anneye de 
bu hafta içinde paraları verllecektir. 

Men'i muhakeme kararı 
Sanat okulu mutemedi B. Fuat Basat 

hakkında \·erilen men'i muhakeme ka
rarı devlet şurasınca tasdik edilmiştir. 

Bıçak taşıyormuş.. 
Basmahane istasyonu önünde Salim 

oğlu Abdurrahmanın üzerinde bir bıçak 
görülerek alınmıştır. 

- Kırk yılda bir lstanhula geliyorum. 
Doğrusu akraba evinde kendimi sıkıya 
koyamam. Canım nerede isterse orada 
otururum. Bir hafta Beyoğlunda, bir haf
ta Trabyada, sonra Adada .. Velhasıl ne
resi hoşuma giderse orada kalırım. Otel
ler ne güne duruyor. 

Demişti. Bizim kasabada altı gu:İno, 
bir otel vardı. Burada bekarlar yatıp kal
karlardı. Arasıra da yolcu aileler bir kaç 
gün için konaklarlardı. 

Ben lstanbulun otellerini de illt önce 
bizim kasabanın oteli gibi zannettim. 

Jlk geceyi Fahri beyin ablası Nazire 
hanımın evinde geçirdik. 

Nazire hanım, elli ya larında dul ve 
on sekizinde bir kızı olan tıknazca bir 
kadındı. Kocasından kalma bir evi ve 
pek az bir maaşı vardı. Ona Fahri bey 
yardım ediyormuş .. Yalnız kadın karde
şinin zengin olduğunu biliyor ve bu ıer
vete yabancı bir kadın sa:fdığı Sunanın 
annesinin ortak bulunduğunu görÜ}'Or ve 
onu kıskanıyordu. Tabii bunu sonradan 
anladım. 

Ben, Suna ile beraber lyli mektepte 
haftada bir ıltt vımız zamanlar bu nazire 

Duatepe okulu öğretmenleri 
YekOn 

Bir ınahk6miyet kararı 
Tepecikte Sürmeli sokakta Muhittin 

Tüfenkçl oğlunu taşla başından yarala
mak suretiyle ölümüne sebebiyet ver
mekten suçlu Ali oğlu İzzet hakkmda 
ağır cezada devam eden mahkeme neti
celenmiş ve karan verilmiştir. 

Suçlunun öldürmek kasdı olmıyarak 
Muhittinin ölümüne sebebiyet verdiği 
anlaşılmış ve iki sene 15 gün mUddetle 
a,ğır hapsine karar ve~'>tir. - *-KARŞIYAKA 

Köy sınırları 
Vilayet idare heyeti, Karşıyaka köy

ierine ait sınır işlerini tetkik ve tayin 
etm~tir. Yakında tapu muhafızlığında 
yeni sınırlar tescil edilecektir. 

tillerini burada geçireceiimizi bildiğim 
için onu alıcı gözle tetkik ettim. 

Fena bir kadın değildi. Sunaya karşı 
çok iltifatlı davrandı. Fakat bana soğuk 
durdu. 

- Kim bu çocuk? 
Diye sordu. 
Fahri bey: 
- Sunanın arkadajı .. Dedi. Fakat o 

da bizim evladirruı sayılır. Onu da Suna 
ile birlikte leyli mektebe vereceğim. Esa
sen ilk mektebe de beraber gittiler. 

Nazire hanım kardeşinin yüzüne ma
nalı manalı baktıktan sonra 1 

- Tabii, dedi, dünya böyle .. Benim 
çocuğumu okutmazsın.. Elalemin çocu
ğu için avuç dolusu para harcarsın. 

Fahri hey: 
- Abla, dedi, yine başlama .. Pekala 

bilirsin ki ben hem senin hem de Şevkiye 
için elimden geleni esirgemem. Amma 
Şevkiye mektepte okumadı. işi havailiğe 
vurdu ve nihayet mektebi terk etti ise 
kabahat benim mi? Kız çocuğu fazla 
okuyup ta ne olacak sanki diyen sen de
ğil miydin} 

Iaveç n Noneç Mkeri hazırlddannı 
izaml hadde çıkarmqlardır. Her iki 
memlekette co~kun bir miDi müdafaa 
hansa esmektedir. 

lıveç, askerlik sahasında icadlannın 
genİfliii ve dünyaca maruf olan çelikle
rinin kudreti sayesinde dünyanın en mü
kemmel tealibatma .abİp b ir orduya ma
liktir. Gençlik, kültür ve ıpor cephelerin· 
de medeni aleme örnek olacak derecede 
ileri gitıniıtir. Bu memleketin Dıa .-.evi 
hasletleri maddi kuvvetlerine ilave edi
lirse ordusuna giyenebileceii mılllfl)ır. 

lıte Sovyet notasın111 mahatabt olan 
memleketler bu memleketlerd ir. Verilen 
cevap ta bu bava ~e verilmqtir ... 

ŞEVKET BİLGiN 
--- .... ';r·---

Lo n d r a 
Gazeteleri 

Ankara radyosunun 
tngillzce servisinden 
memnuniyetle 

bahsediyorlar. 
Londra, 16 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 

Ankara radyosunun İngilizce neşriyata 
başlaması münasebetiyle Ankara İngiliz 
büyük elçisi Hügesin söylediği nutku 
aynen neşretmişlerdir. Matbuat, bu ser
vis Türkiye - İngiltere arasında çok sı
kı olan dostluğu bir kat daha takviye 
edecek bir unsur saymaktadırlar. 

KISACA: 
•••••••• 

BEDAVA TAKVİM 
-~-

y AZAN: Ecza.cı K. K4mil Ak tat 

Son zamanlarda pek çok ticarethane
ler bedava takvim ile reklam yapmak 
yolunu tutmuşlardı, bilmem nedense 
serde reklfuncilik olduğu halde ben bu 
i e el uzatmamıştım. Ostüste bir kaç se
nedir böyle beleşten tak\·lın alanlara bu 
sene takvim parası vennek zor geliyor, 
kitapçılara sordum, bir kaç senedir tak
vim satışları dunnuş, bu sene kilapha
nelerdcn takvim alanlarda bir acemilik 
varmış, dün dostlarımdan biri eczanede 
soruyor, bugün çarşamba mı perşembe 
mi diyordu, giinünÜl.ii şaşırmışsınız de
dim, hiddetle şaşırttınız demez mi? Se· 
hep dedim, bedava takvim vere vere bi· 
ze takvim parası vermenin manasızlığı· 
nı öğrettiniz, şimdi de birden bire tak· 
\'İme paydos dediniz, olacağı budur de
di.. Bir hayli gülüştük .. Bence takvimin 
beleşi makbul sayılmamalı, tahim şöy· 
le duvara asılıveren bir şey değildir, a 
insan ömrünün bir nevi ölçüsiidür, biS 
eczacılar na!'nl ilaçları santigram, milig
ram ile ölçer ayarlarsak, insanlar da 
yaşlarım tak\im ile o1çer1er. o bedava 
alınacak bir şey değil, bilakis değeri 
ödenmesi icap eden bir şeydir, bedava 
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· Bcilkan Paktına karş_ı 
ilk tehlike işaretini görür görmez 
Saadabad paktı derhal harekete geçecektir 

Eğer Türkiye 
devletleri 

As yada 
hem~n 

bir 
ve 

taarruz tehlikesine 
şekilde en • 

muessır 
•• 

maruz 
yardım 

kalırsa Saadabad 
edeceklerdir 

ı ı 

SON HA.HER , 

Parti Grubunda 
Hariciye Vekili siyasi hadiseler 
ve Paristc imzalanan mukavele

ler hakkında izahat verdi 
Ankara 16 (Hususi) - Cümhuriyet Halk Partisi meclis grubu bu 

gün saat on beşde Hilmi Oranın riyasetinde toplanmıştır. 
Celsede Hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu memleketi uz.ak ve ya

kından alakadar eden hadiselerden ve hariciye vekaleti umumi katibi 
B. Numan Menemencioğlunun riyasetindeki heyetin hükümetimiz 
namına akdettiği mukaveleleri izah etmiştir. 

Verilen izahat grupça tasvip edilmiştir. Bunu müteakıp Beykoz ve 

Yalvaç fabrikaları hakkında tetkik komisyonunun raporları okunmuş, 
ruznamede başka madde olmadığından celseye nihayet verilmiştir. 

Saldıray ve Atılay 
Denizaltılarımızın t~chizatını tamamla

mak üzere bir Alman heyeti geldi 

lstanbul 16 (Hususi) - Alman yadan getirlien Saldıray denizaltt
mızla Haliçte inşa edilen Atılay denizaltımızın techizatım tamamla· 
ınak üzere Krup fabrikası rnüessislerinden dört kişilik heyet bugüo 
geldi. Malzeme de trenle geldiğinden Alman inşaat grubu normal şe
kilde çalışmağa başlamıştır. Saldıray'm sancak çekme merasimi Mart· 

Resmi Tebliği lstiklcillerine bağlı küçük milletlerin ••Y•P•1•cak•ır. • •• 

hakkında Ta)- s·· .. k d 1 ı d k ı Londra Fın elçısı uyu ev et er en artı perva arı F. 
1 

k .. d 
. mis gazctesimn l d "' k . ınler acele o ara tayyare gon c-
E bir yazısı ve O ma ıgını ispat etme tedır rilmcsini medeni dünyadan istedi 
~ ha bcrİ _ UAŞTARAl<'I ı İNCİ SAHİFEDE - _İsveç harici siyas:::d'e ne Paı-is, ne 

- IlAŞTARAl<'l l İNCİ SAHİFEDE - Sovyctlerlc İskandinav ~nemleketlcri Londradan emir almaz .. Bu siyaset an-
~anın bitaraflığına riayet e<lilcceğiııe da- .ırasıııda bir harp çıkarsa lugiltcn• ve cak İsveçin kendi menfaatlerine göre 
lt• isclar edilen ilk Türk teminatıdır. Bu, rraıısanın bu mcmJekl•llPrc mümkün kararla~tırılır .. İs\·cçin harici siyaseti 
Bulgarilnrın Almanlar ve Sovyetlerlc ol::ın bütün yardımları yapmakla kalını- üzerinde hiç bir ecnebi müdahalesi ka· 
lrıünascbatı~daıı .şüphelenen bazı Bal- ~arak Almnnyanııı abloknsını en kat'i bul edilemez. Bununla beraber, hür bir 
kan ml'mleketlC!rinin şüphelerine karşı bir şekle koyacaklarından endişe elml:'k- millet sempatilerini pratik . bir şekilde 
da bir CC'l:aptır. t~clirler. göstermek hakkını haizyir. Isveç ınille-

l'aymis, harici tehlikeye karş.ı her Alınanlar, So\'.}'L'llcrle iş birliğinin tuıin Fin milletine karşı sempatisi ise 
Balkan memleketinin komşularının te- mahzurlarını ~imdiden hissetmcğc baş- umumidir. Sovyctler vaktiyle İsveç işçi
sani.\dUnden emin olmak istediğini ve l ... mış bulunuyorlar. forinden sempati göreceklerini belki 
hiç bir Balkan devlelinin fır.satçı bir po· Kopenhag, lG (Ö.R) - Na.syoııal Ti- ümit edebilirlerdi. Fakat Finlandiyaya 
J;tika takip ctmiycceo~i göstermesi dende gazetesi, So\'~d notası münase- karşı cebir ve :şiddete müstenit hareket
l3alkanlar sulhu için bir zaruret olduğu- betiyle Moskovanın lspanya dahili har- leriyle bu i.imitler tamamiyle sukut et~ 
nu yazıyor. Li esnasındaki noktai nazarını me\·zuu- .ın~tir. 
Gazcte~·c göre Uulgaristanm açıkça bahis ediyor ve bugünkü Sovyet nota- . Roımı, 16 (Ö.R) - Frnnsız gazeteleri 

'I'i.irkiye ile müştereken ~alı'l'nası Sof ya- sını o zamanki Sovyet siyaset ve haleU Isveçin Sovyet hilküınetine vc.rdiğl ce
nın komşuları ile münasebetlerini iyileş- ruhlycsiyle bugünkü Moskova zihniye- \·abı tasvip ediyorlar. Bazı gazeteler 
tirccektir. Nitekim Bulgar - Rumen mü- tinin tam tez&t luıJincle bulunduğunu te- Fransanın Sovyet Rusya ile diplomatik 
l"~'betlerinde bir kaç ay evvelki ger- barüz ettiriyor. . . münasebetlerini kesmesini bile istemek-
g_ınJ.ik azalmıştır. Cenup Dobriça mcse- Bcrlli.ite Tidende gazetesi, Iskandinav tedirler. 
lesine gelince, kral \"C hükümct.i böyle devletlerinin hukuku dil\·el ahldlınıruı Roma, 16 (Ö.R) - Norveç hükümeti 
nazik bir znmanda maceraya atılmanın uygun hareket ettiklerine kanidir ve hu Sovyet tayyarelerinin Norveç hududu
lehlikeli olacağını takdir ediyorlar. noktai nazann delili olarak Sovyctlerin nu tecavüz etmeleri hadisesinl Moskova-
. B. Menemenci oğlu, kendisine gö.ste- Çine, Birleşik Amerikanın müttefiklere da protesto etmiştir. İsveç hüklimeti de 

rıl<'n tezahüratın samimiyetine kanaat her tiirlü silah sevkiyatında bulunduk- ayni mahiyette bir protesto yapacaktır. 
~ etirmiştir. Bulgaristnnm bitaraf kalmak iarını kaydediyor. Bu gazele diyor ki : Norveç hariciye nazırı Oslo ve Moskova 
P.ibi ~üc bir işte muvaffak olduğu kay- - Çin, Sovyet Rusyanın teslihat yar- arasında teati edilen notalar hakkında 
dcdili\•or. clımı olmasaydı bu kadar uzun bir mu- şunları söylemiştir : 

111 kavemct gösterebilfr miydi? . •Norveç hükümeti verdiği cevabı ta-G az ve Benzin Paris, 16 (Ö.R) - İsveç gazeteleri Is- mamen tatminkAı· addeder. Zira Finlan-
\'eci bitaraflığa muhalif hareket etmek- diya ile ticaret hususunda hareket ser
le itham eden So\·yet notasına verilen bestisini muhafaza etmek lıakkını hfilz
İsvec cc\·abını tamamiyle yerinde, sakin dir. Ecnebi de,·letlerle miin:ısebetlerimi
ve ,·akarlı bulınaktadır .. • Dagen Nyter• ze gelince, muahedelere sadık kalaca-

Piatleri arttıranlar 
hakkında tahkikata 
başı andı-. liberal gazetesi diyor ki : 1 ğız. • 

İsveçte çıkan yan resmi •Sosyal de
mokraten• gazetesi Sovyct notasını tef
sir ederken diyor ki : 

ftSovyel hüküıneti İsvoç kanunların
dan 'lamamiyle bihaber olduğunu gös
termiştir. Bu kanunlar fikir ve kanaat 
hürriyetini tamamiyle korumaktadır. İs
veçlilerin karde:i millete karşı yapılan 
taarruz kar;,asında hislerini gizlemeleri
ni istemek. abestir. Sovyet gazete ve 
radyoları lsveç hakkında garp dillerine 
tcrcemc edilemiyecek kadar kaba tabir
ler kullanmışlardır. Biz Finlandiyaya 
yardım etmek hususundaki milli ve m
.sant \'aznemlzden asla feragat ctmiyece
ğiz .• Zira bu millet şimal memleketleri
nin ve biltUn insanlığın hürriyeti namı
na harbebnektedir.» 

Park;, 16 (Ö.R) - Stokholmdan bil
diriliyor : Hariciye nazırı İngilterenln 
İsveçe muhtemel her taarruza karşı ga
ranti vennek teklifinde bulunduğuna 
dair bir Amerikan ajansı tarafından ve
rilen bir haberi tekzip etmiştir. 

Paris, 16 (Ö.R) - Bal şehrinde çıkan 
Nac;)·onal Zaytung Kızıl ve esmer dik
tatörlüklerin İskandinav memleketleri
ne karşı birleştiklerini kaydediyor.. Al
ınaıılar gazetelerinde Sovyetlerin şimall 
Atla.5 okyanusunda bir mahreç bulma.le 
emellerini terviç ediyorlar. Sovyet gaze
teleri de İskandinav memleketlerinin ka
fi derecede bitaraf bir siyaset takip et
medikleri ve garp devletlerine muka\·e
met gö~icrmedikleri hakkındaki Alman 
ithamlarına iştirak eyliyorlar. 

İstanbul, 16 (Hususi) - Kıunpanya
'-1-ın resmi tebliği beklemeden Uç gün 
~"Vel petrol ve benzin fiatlcrini arltır
lnaları şiktıyctll'ri ınul'jp olmuştur. Ti
carC't ınüdürliiğü, belediye, bu mesele 
etrafında tetkikata ha~lamışlır. 

Am~rikada 
Ayandan Consonun 
söylediği .. bir nutuk 

''T ırhan,, kurtarıldı 
B. Atlee'nin bir 

• 
mesajı 

l..ondra, 16 (A.A) - Muhalif amele 
•İl'Ü i reisi lJiııbası Attlce bir mecmııa

aa ne retti" i bir ı;ıcsajdn bu sene için-
0(' .. de\ amlı ve mütekabil anlaşmaya 
trıusterut bir sulh akdeclilıncsi ümidini 
ııhu ik h .. 
1 

r ett ten sonra arpten sonra mu-
k tn.ıdiyen harplere sebep ohm şimdiki 

1 
:ll.<>adi sıstemi değiştirmek lazım geldi· 

lfüli Yazmaktadır. 

Errol Flvnn ve 
Ülivio de H avilland'in 
Yarattığı $an' atın bir 
harikası . . Fennin bir 
mucızesi olan 

Vatan kurtaran 
Arslan 

Sinema dünyasına 
doğan 

Tek bir güneştır 
Perşembeye 

? • 
Sinemalarında 

Nevyork. 16 (0.R) - Ayandan Con
ı:;on. Finlandiyanın ormanlarda, göllcr
cie ve bataklıklarda kahramanca müda
faası lıakkındn mühim bir nutuk sö~·lc· 
ıniş, Birleşik Amerikanın da Alnskadan 
b~lıyarak günün birinde bit hnrbe sü
ı iikleııınek ihtimaline kar.şı hazır bulun
ması lazım geldiğini söylemişt iı·. --·-İRANDA 

NÜFUS SAYIMI 
Tahran, 16 (Ö.R) - Bütün İmnda 

nüfus sayımı yapılması emredilmiştir. 

lsta nbulda t amir edilecek 
Antalya 16 (Hususi) - Alaiye Batlimyos kayalarına oturan Tır

han vapuru büyük gayretlerle yüzdürülmüştür. Cemi Alaiyeye doğ
ru gelmektedir. Ka7..anın sebebi hakkında tahkikat devam etmektedir. 

lstanbul 16 (Hususi) - On gün evvel Alaiyeye on iki mil me~af~ 
de kayalara oturan Tırhan vapuru Alemdar tahlisiyesi tarafından kur
tarıldı. Vapur yedeğe alınarak Alaiyeye götürüldü. Geminin yaraları 
muvakkaten kapatılmıştır. Tırh~n limanımıza getirilerek tamir edi
lecektir. 

Amerikan protestosu-
na lngilterenin cevabı 

Lon<lra 16 (ö.R) - Craf Spee hadisesinden sonra Amerikanın 
protesto notasına Büyük Britanya cevap vermiştir. lngiliz hükümeti, 
Alman harp ve levazım gemilerinin emniyet mıntakasmı vasi bir mel
ce olarak kullandıklarını göz önünde tutarak notada serdedilen sebep
leri kabul edemiyeceğini bildirmiştir. Ingiltere, Amerikanın harpten 
uzak kalmak arzusunu takdir etmekle beraber lngiliz gemilerinin meş· 
ru faaliyeti Amerikanın emniyetini tehlikeye koymadığına kanidir. 

Deyli Meyi gazetesi, ( lngiltere her hangi bir yerde Hitlere deniz fa
ikiyetini bırakacak mıdır) serlavhası altındaki yazısında diyor ki: 

Emniyet mmtakası Hitler için bir faikiyet vesilesi olabilir. lngilterc, 
böyle bir silahtan kendisini mahrum edemez. Hitlerin bu veaileden 
azami istifadeye kalkışması Amerika milletlerinin memnuniyetle kar
şılayacakları bir vaziyet olmasa gerektir. 

Bombarclıman edilen 
Alman tahtelbahiri 
Londra, 16 {A.A) - İngiliz sahil mü· 

daiaa tayyareleri şimal denizinde bir 
düşman tahtelbahirini bombardıman et
miştir. Bombalar tahtelbabirin yanı ba· 
şına dü~\iştür. İki İngiliz tayynresi bir 
müddet tnnrru1.un vukua gelmiş oldu
ğu mahal i.izerinde uçmuşlarsa da talı· 
telbahirlerdcm bir nisane görmemişler
dir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kurbanlarımızın derilerini 

Türk Hava kurumuna va
m ekle, zelule felaketzedele
rine, k imaeaiz yat1rulara .,. 
m illi har>acılığunıza yardım 
etmiş olacağımızı unutmıya
lım. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lond.ra 16 ( ö.R) - f inlandiya sefiri radyoda dünyaya hitap edo. 
rek yabancı memleketlerin yardımda istical etmelerini, Finlandiyanı• 
ancak bu suretle yaşayabileceğini bildirmiştir. 

Sefir diyor ki: 
«Finlandiya kuvvetlerinin karada kazandığı zaferler sayesinde har

bi de kazandığını zannetmek feci bir şey olur. Bizzat Finlandiyalılar 
Soumosalmi zaferinin mevzii bir zafer olduğunu biliyorlar. En fecü 
düşman, havalara hakimdir. Finlandiya akıbetinin yabancı memleket
lerden gelecek tayyare adedine bağla olduğunu söylemekle mübalağa 
etmiyorum. Medeni memleketlerden yardımda acele etmelerini rica 
ediyorum.~ 

Bohemya, Moravyada 
Almanlar bir çok Çek zabitini 

daha kurşuna dizdiler 
Paris 16 (ö.R) - Bir Çek kaynağından alman haberlere göre & 

hemya ve Moravyada 700 Çek Sul:>ayı memlekette ihtilal çıkarmal 
töhmetile tevkif edilmişlerdir. Bunlardan bir çoğu kurşuna dizilmi~ 
lerdir. 

Kurşuna dizilenler arasında Çek.oslovakyanın eski Bükreş atcşemİ· 
litcri Tümgeneral Bravn da bulunmaktadır. 

Tehlikeli vazifeden dön 
miyen tahtelbahirler 

Roma 16 ( ö. R) - Almanlar iki 1 ngiliz tahtelbahirini batırdıklarını' 
resmi tebliğlerinde bildirmi§lerdir. Batırıldığı bildirilen tahtelbahirler
den birisi 640 tonluk olup 933-34 de, diğeri ise 540 tonluk olup 1937 
de inşa edilmiştir. 

lngiliz Amirallığı lngiliz tahtelbahirlcrinden iiçünün üslerine avdet 
etmediğini bildirmiştir. Bu üç tahtelbahir bilhassa tehlikeli bir vazife
ye memur edilmişti. Amirallık bunlara kaybedlmiş nazarile bakılabi
leceğini tahmin etmektedir. 

Amerikadaki komplo 
Suikast teşkilatı içinde gangster

ler de var. Hepsi tevkif edildi 
Nevyork 16 ( ö.R) - Zabıta, komünistlerin ve yahudilerin katli

amuu istihdaf eden bir diktatörlük kurmak için yapılan suikasdda bü
tün memleket dahiline dağilmış teşkilat kollarını meydana çıkarmı~lır. 
Bu fesad işinde, alakadar bulunan yüzlerce eski Gangsterlerin de mü
nasebetleri bulunduğu anlaşılmış ve hepsi de nezaret altına alınmı~ 
lardır. 

~~----(mi ................................ ... 
UCUZ SiNEMA GÜNÜ 

BUGÜN VE YARlN 
SAAT 0ÇTEN İTİBAREN 

K'iiltürpork Sınemasında 
BÜYÜKLERE lluı.w.i: 15 .. BİRİNCİ.. 10 KURUŞTUR 
TALEBE Hususi : 10 .. BİRİNCİ :6 KURUŞTUR .. 
BU FİATLP.:: CILGIN BAKİRE VE YAÔMURDA.."ll }{ACARKEN 

. l·'İLL'ILERi GÖ&ÜLEC:l!.'KTİR . 
AYRICA J URNAL VE 1\IİKİ... 

SEANSLAR : l - 5.15 - 7.30 - 9.45 TE .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BAYRAMDA DÜNYANIN EN Rü\ ·fiK. f<iLİMl.ERi 

Yıkılan Mabet - Aşk Mahkumu 
BÜYÜK 1''&ANSIZ FİLMİ Jo'ERNANDEL 



• Çemberlayn [eoRSA j lzmir Lise ve Orta Okullar satın alma komisyonu başkanlığından: 
A vam kamarasında 
P ariste imzalanan 
Türk - lngiliz -Fran
s ı z mali anlasmaıı 

Cinsi A:ıı Çoğu Beher kilosu Muhammen tutan ilk teminat Ait olduğu O. Açık \'eya kapah 
Kilo Kilo K. L. Kr. L. K. zar( uı:;uli. ÜZÜ,\-1 

997 Üzüm Tarım 
424 j. Kohen 

9 13 Koyun eti 7500 8400 45 3780 283 50 Kız ve E. L. Sanat O. Açık eks. 
Dana eti 700 1000 Z8 280 21 Buca Orta okul • • 

304 M. j. Taranto 
206 M. Beşikçi 

8 50 
8 25 

10 75 
10 25 
13 50 
11 

Dana eti 1800 2250 28 130 47 25 Karşıyaka Kız Mu. • • 
Koyun eti 1800 2250 45 1012 5G 75 94 Karşıyaka Kız Mu. • • 

130 A. Papaçno 
101 Mazhar Iunirll 

11 
10 50 
10 25 
10 50 

Patates 9100 12300 9 1107 83 02 Yatılı Okullar • • 
.. 10 75 

11 25 

Toz şeker 3600 4600 28 1288 96 60 Yatıh Okullar • • 

hakkında izahat verdi 
- BA~TARAl<'l l İNCİ SAHİFEDE -
rası altın olarak tediye olunacak ve 3 
buçuk milyon Ingiliz lirası da Ingiltere -
Türkiye ve Fransa - Türkiye arasındaki 
mütl.'dahil hesaptan tesfiyec:ine yarıya
eoıktır. 

90 S. Pnterson 
Tirilya zeytini 1530 2085 25 521 Z5 39 09 Yatılı OkuUaı- • • 

20 Öı.türk Şirketi 
6 Ş. Rem7J 

8 25 
10 50 

8 25 
10 50 

Teneke peyniri 2380 3200 35 1120 84 Yatılı Okullar • • 
Kaşar peyniri 1025 1225 65 796 25 60 Yatılı Okullar • • 

2278 YekOn Dana eti 3650 4550 28 1274 95 55 Kız ve E. L. Sanat O. • • 
İki nevi ekmek 87000 108250 J0,5 11366 25 852 53 Yatıh okullar kapalı zarf U. 

420434 DünkU yekun 
422712 Umumi yekün 

No. 

Yukanda cins ,.e muhammen bedelleri yazılı yiyct:ck ihtiyaçlarından birinci ne,·i ekmek kapalı wr( usuliilc ve diğerleri ac;ık chiltmc~ e konulmuştur •• 
İhaleleri 23 kanunusani 1910 tarihinde salı giinii saat 15 ten itibaren ayrı ayn yapılacaktır. Şartnameleri her gün Maarif miidiirliiğünde görebilirler.Ekmek içiıa 
kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek btiycnlcr 2400 sayılı kanunun 2 inci ve 32 inci maddeleri mucibince hazırhyarakları teklif mektuplarını yukarıda ya· 
zıh giin ''e saatten bir saat önce ine kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri ve diğer maddelerin açık eksiltmesine i~tirak edeceklerinde teminaı No. 

7 
8 Londra, 16 (Ö. R) - B. Çembcrlayn 

Avam kamarasında demiştir ki: 
Jngıliz kuvvetleri Majino hattının bü

tün aksamındaki hareketlere iştirak et
mektedir. Soğuğun şiddetine rağmen In
giliz tayyareleri .şimal denizi üzerinde 
miitemadiyen devriye uçuşları yapmak
tadır. Bir çok Ingiliz bombardıman by
yareleri Heligoland koyunu vc Baltık 
medhall"rini her istikamette tarıyarnk 
Alınan filosunu aramışlardır. Almanya. 
Bohemya ve Avusturya üzerinde derin 
'kesif uçuşları yapılmı.ştır. Alman deniz 
tayyare üslerinin Ustünde Ingiliz emni
yet devriye kolları mütemadiyen mütc
vakkızdır. Deniz tayyarelerinin hareke
ii için ışık yakılır yakılmaz Ingiliz tay
yarderi derhal bombalarını atmakta
dırlar. Bu sebeble Almanlar deniz üsle
rini daimi karanlık içindi'.' tutma:-:a mec
bur kalmışlardır. 

No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

İNCİR 

8 50 
9 75 

10 75 
12 50 
14 50 

mektuplariyJe birlikte ayni gün ve saattt:. Tirarct Lisesinde toplanacak olan komisyonumuza müracaatleri ilan olunur. 7 - 12 - 17 - 22 64 (39) 

259 B. S. Alazraki 
90 Muhtar Ataman 
70 Rifat Baran 

419 Yekun 
186544 Dünkü yekun 
186963 Umumi yekun 

8 
8 50 
4 

9 
8 50 
4 

is wı uz wm E?NiiD 
PARiS FAKÜLTESİNDEN 

DİPWl'tfALI 
DİŞ TABiPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Giindüzün Alman tayyarelerı lngiliz Hastalarını her ~n sabah saat 9 

avcı tayyarelerinin yakinine nadiren a dan ha hyarak Beyler sokak Numan ~ 
sokuluyor ve onları görünce derhal ge- ili zade caddesi 21 numaralı muayene- ~ 
ri düniiyorlar. lngiliz devriye tayyare- ~hanelerinde kabul ederler. r 
leri ise, avcı tayyareleri olmamakla be- ~ TELEFON : 3921 ! 
r.ıber şimal denizi ilzerinde uçan bir Al- -"---·-----------
man tayyaresi görünce deThal taarruza 
pcrmektedir. 

Başvekil nutkunu şu suretle bitir
oiştir: 

<istediğimiz devamlı ve adilane sul
\,un gelmesinin pek uzanuyacağını ümit 
ediyorum. Fakat harp daha had bir dev
reye girmek üz.ere ise onn karşı koyma
ğa hazırız ve müttefiklerimizle birlikte. 
z.aferi istihsal için, hiç bir gayret ve fe
dakarlığı esirgemiycceğiz.> 

Londra, 16 (Ö. R) - Avam kamara
sında eski Harbiye nazırı B. Horbelişa 
)usa beyanatta bulunarak demiştir ki: 

«Harbi kazanmaktan haşka hir bir dü
şüncem yoktur. Bu !11iilahaza di~er hep
ıdne hakimdir. Herkese yol göstermesi 
ieap eder. Nezaretim müddetince ordu-

DAlliLi VE ZÜHREVİ HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~~ı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren .. 
İkinci Kordon (Alman konsolosha

ne i karşısında) 206 numarada hastala
nnı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayenehn
nesini terketmiştir) .. 

TELEFON : 3458 

D. D. Y. 8 inci 
nundan: 

iş\ etme komisyo-

Kiraya verilecek A lsancak - Afyon yolcu 
trenlerindeki 5eyyar büvetler. 

Haftada dört gün Karakuyu yolile Alsancak - Afyon arasında 
işleyen 1307 - 1308 katarlardaki seyyar büvetler bir sene müddetle 
açık artırma usulile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 1. 940 günü saat 
16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (800) lira olup isteklilerin 60 liralık teminat 
makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi işletmemizle Afyonda 7 ci işletme kaleminde görülebilir. 

12, 14, 17, 19 125 (68) 

D. D. Y. 9 uncu işletme Komisyo
nundan: 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilen yolların topeka sistemi 
asfaltlanması işi 28819,20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmu~tur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 
liradır. 

Münakasa 31. 1. 940 çarşamba günü saat 1 l de Sirkecide 9 cu iş
letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 
ayni gün saat 1 O a kadar kanuni vesaik - teminat ve ehliyet vesikaları 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 144 kuruş mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmek
tedir. 

14, 1 7, 19, 21 123 (77) 

E~lak v e 8 :- nkası ıı-
nun tensik ve inkişafı dikkate şayan bir da r : 
anlaşma dahilinde tatbik edilmiştir. iş F 
arkadaşı olarak bulabildiğim en kuvvet- CD IDCffiUrU Kapalı zarf usulile ve peşin bedelle 19. 1. 1940 cuma günü satışı 
li şahısları seçtim. Onlar ne kndar açık ı k ilan edilen lzmirde Saman iskelesinde Mimar Kemaleddin caddesinde 
SÖ7Jü olmuşlars.'\ hen de daha fazla ken- a ınaca tır 
dilerinc hürmet ettim. Harbiye nezareti (lstanbul ham) ve yanındaki depo binasının muhammen kıymetinin 
biç bir· ı.aman ne uyuşuk, ne hareketsiz Kanal işlerinde çalışmak üzere talip- ( 20,000) yirmi bin ve depozito akçesinin de ( 4,000) dört bin lira 
olmamıştır. Benimle kabine arkadaşla- lere faideJi şeraitle Fen mektebi mezu- olarak tashih edildiği ilan olunur. 
1'11""1 arasında hif; bir ihtilaf çıkmamıştır.• nu veya alet kullanmnsını bilir pratik --------------- ---------------

Buhu miiteakib Başvekil söz alarak fen memurları alınaeaktır. Taliplerin llı•••••••••••-
B. Horbelt.~ ile kabine arkadasları ara- Salihlide yol ve yapı şirketine müraca- m 2 

sında hiç bir ihtilaf çıkmadığını temin 1 atleri... 1 - 3 (98) DOKTOR OPERA TOR 
etmiş ve demiştir ki: s • K J k 

dstifası orduda yapılan ıslahatın ne- m~tı. a m 1 u a çı 
ticesi değiJdir. Zira bu ıslfıhat bütün ka- Başvekil har;> meselelerinden bahse-
bine tarafından tasvip ve müşterek me- derek demiştir ki: Kulak, burun. Boğaz hastalıkları 
suliyeti dahilinde tatbik edilmiştir. Na- cBelçika ve Hollandanın hududlarında Müt~hassısı 
zırın değişmesile Harbiye nezaretinde muazzam Alman tahşidatı karş1S1nda Muayenehanesi: Birinci Beyler 
siyaset değişikliği olmıyacaktır. Nazırla gösterdikleri az.im ve sükuneti takdir No. 42. Telefon: 2310 
ordu şefleri arasında ihtilaf çıkmamış- ederim. Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 
tır. Harp esnasında randımanı artırmak cF'ınlandiyaya gelince, maruz kaldığı Telefon: 

3668 için zaman 7.a.Iruln bnzı tebeddüller el- kaba taarruza mukavemet edebilmesi 
zemdir. B. Horbeli.~nın çok yüksek me- iç.in · Ingiltere esaslı bir yardımda bulu- S: 4 1-13 
2.İyetleri dolnyısile bazı giiçlükler çık- nacaktır. 

Atlı Spor Kulübü 

'' s 
isimli Halis Kan 

ah,, 
Arap Binek 

b u 

Atını P iyangoya 

Bilet adedi Yalnı:ı: 700 ... Biletlerin kıymeti 100 KURUŞ .. Piyango müddeti : 15 GVN ... 

Koyuyor 

Satış yerlerı: Şifa Eczanesi Gişeleri: 
Yerli Mallar Pazarı 

1ZM1R JCRA TETKiK MERCILI
CiINDEN: 

16/ 9/1939 tarihinde vaki talep ve mü-
' racaatı üzerine konkordato hükümle

rinden istifade etmesi için kendisine 
mühlet verilen Odun pazarında 4 nu
marada mukim Nermin manüatura ti
carethanesi sahibi Mehmet Ali özmer
gen alacaklılarile haricen ve hususi su
rette anlaşmış olduğundan bahisle ve
rilen mühletin kaldırılrna!lını istemiş 
-olmakla icra ve iflas kanununun 288 in
ci maddesi mucibin<:e verilen mühletin 
kaldırılmasına ve keyfiyetin alfıkalı 
dairelere bildirilmesine karar verilmiş 
olduğundan tebliğ mnkamınn kaim ol-
mak üz.ere :ilan olımur. 190 (94) 

Birinci Smd Mütahassıs 

Ur. Demir Alh 
KAMC:IOOLU 

Cilt ... Tenasül hadalıkJan 
VE 

F.Jektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağa No. 55 ... 

İzmir - Elbamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşnma kadar hastalanın 
kabul eder.. TELEFO~ : 3479 

DOKTOR 

Hami~ Atamanı 
Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 

hastalıkları Uzmanı 
Mani5a, İzmir Caddesi No. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hcıstalan kabul ve 
tedavi eder. 

sa 

DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
Çocıılı hastalılıları 

mütallassısı 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etüdünii ikmal etmiştir. 
Hastalanm her gün kabul eder. 
Muayene adr~i : Birinci Beyler 

sokak No. 4% •• 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar

psmdn 834/1 .. 
TELEFON : 2310 ---(·1.Kl-) 1 - 13 

Buca kulübü Ana nizamnamesi 
1 - Buca miinevveı·leri aral;ırında (Buca Kulübü) adında istasyon cad

desinde 39 numaralı binada bir kulüp teşkil ve tesis etmişlerdir. 
2 - Bu kulüp siyasetle uğraşına?_ Gaye ve maksadı, bulunduğu mahalde 

içtimai bir hayat uyandırmak ve üyeleri arasıııda samimi bir hava 
içinde yaşamak, kahve hayatını terketmelerini temin suretile bo~ 
vakitJeriııi nezih bir şekilde g<..>çirmektir. 

G1RME ŞARTLARI 
3 - Kulübe girmek istiyenler, en az kuliibün nıukayyed iki üyesi tara• 

fından yazı ile kulüp idare hl'yetine takdim ve tavsiye edilirler. Ve 
bu yazı kulilbün salonuna bir hafta miiddetle asılır; bu ı.aman zar
fında bu üye hakkında itirazları olanlar 1darc Heyetine gizli yazı ile 
itirazlarını cbebleriyle bildirirler. Tezkiyeld muvafık olanlar kabul 
olunurlar. 

4 - Kaydı yapılan \iyeye tahriren teblığal yapılır ve duhuliyesi alınır. 
5 - Kulübe girın~k istiyen her üyeden ilk defa ve peşinen üçer lira alınrı. 

Daha fazla vr·rmck istiyenlerden senede (120) lirayı geçmemek üze
re taahhi.idat ve duhuliye alınabilir. 

6 - Her Üye ayda birer lim aidat verirler. işbu aidat peşin ve ay başla~ 

rında verilir. 
7 - Aylık taahhüdatını vermiyenlcr kuliipten ayrılmış sayılırlar. 
8 - Duhuliye ve aylık taahhüdat makbuz mukabilinde alınır. 
9 - Kuliip üyeleri yanlarına ailelerini ve misafirlerini de getirebilir. 

Müessis azalar 
10 - Kulübün ıniif'ssis azaları vaı.ifeleri ve soyadları şunlardır. 

Buca Oı taokul Direktörü Sıtkı Uğur ikametgahı okuldadır. 
Buca Ortaokul Yardirektörü Hıfz.ı Konuk ikametgfıhı Bucada O.
demir So. 7 Numaralı Ev. 
Buca Ortaokul Tarih Öğretmeni Sait Ergene ikametgahı Bucada Şair 
Nnbi sokak 9 numaralı Ev. 
Buca Ortaokul Malematik öğretmeni Hakkı Çek ikametgahı Buca. 
da Serv!li sokak 18 numaralı Ev. 
EmekJi Tayyareci Binbaşı Hfıki Ararat ikametgah Buı:ada Servili 
sokak 20 numaralı F.v. 

Yönetim kurulu 
11 - Kulübün Yönelim kurulu Genel kurulun seçimi ile beş üyeden iha· 

rettir, ve bir yıl iş görürler. Yönetim kurulu başkanı, kulübün heso 
hususta mes'ulü ve her yerde müm'essilidir. Müdür kulilbün dahili 
idare amiridir Muhasip kulübün varidat ve masraflarına ait hesaplan 
tutar ve ya:lı işlerini görür. 

13 - Yönetim kurulu seçiminde en ç<>k rey alanlardan beş kişi Yönetim 
kurulu üyesi olup geriye kalanlnrdan beş kişi de rey sırasile mükem
mil olurlar. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları halinde rey sırasile 
Yönetim kurulu üyeliğine geçerler . . 

Mürakabe heyeti 
14 - Genel kurul: Yönetim kurulundan başka üyeler arasından iki müra

kip seçerler. Mürakipler Yönetim kurulun hesaplarını tedkik ederler. 
15 - Mürakaba Heyeti icabında raporlarını kulüp ba§kanına verirler. Ge

nel raporlar o:ene sonunda Genel kurula verilir. 

Genelkurul 
16 - Genci kurul; her yıl Birinci veya ikincikanun aylarının içinde, feY

kalade ahvalde kulüp Başkanı Genel kurulıı toplantıya davet ede. 
bılir. 

17 - A- Genel k11rulun topl<ınmac;ı ve karnrlannı vermesi ekseriyetle oha. 
B - Mukayy<:t aza adedinin yarısından bir faı.lası ekseriyet sayılır. 
C - Birinci toplantıda ekseriy«>t bulunmazsa toplantı ikinci haftay~ 
bırakılır. lkinci hafta toplantısında nıevcud iiyelcrle. Genel kurul 
akdolunur. 

18 - Genel kurul toplnntısını Cemiyetler kanununa göre yapar. 

Kulübün varidatı 
19 - A - Üyelerden alınacak duhuliye ve aylık taabhüdııt. 

B - Büfe hasılatı. 
C - Müsamereler ve Balolar hasılatı. 

Kulübün infisahı 
20 - Kulübün feshi nıevcud üyelerin üçte iki!;inin reyleri ve hükfunet ko

rniserinfo huzuru ile olur. Kulübün bütün menkul ve gayri menkul 
C;5yası ve parası hesaplar tasfiye edildikten sonra Kızılaya verilir. 

Miiteferrilr maddeler 
21 - Kulüp dah il:nde sıyasi görüşmeler ve ınünakaşalnr, adabı muaşerete 

mugayir hareketler yasaktır. 

22 - Kuliip ni7.amnamesine mugayir hal ve harekette bulunan iiyelel-e, 
ilk defac:ında Yönetim kurulu tarafından yazı ile ihtaratta buJumr 
hır. Bu hnlh>rin tekerri.iründe. üyenin kulüple alakası kcsiJır. 

23 - Kulüp kartını hamil olmıyanlar kulübe giremezler. 
24 - Kuliibün tutmağa mecbur olduğu defterler şunJardır: 

(A) Üye kayıd defteri, 
(B) Varidat ve sarfiyat defteri, 
(C) Dernirbn~ eşya defteri, 
(D) Yör:.etiın kurulu karar defteri, 
(E) Muhasebe ve muhabere dosyaları . 

25 - KuJübiir fa2la hasılatından okullardaki yoksul öğrencilere yardımbr 
yapılır. 

26 - lşbu ana nizamnnmedeki maddelerin değiştirilmesi ve ya madde ila.. 
vesi Genel kurul içtimalarında yapılır ve üç gün içinde mahallin e:a 
biiyiik mülkiye amirine bildirilir. 

Buca Nnhiye Miidiirliığünün tasdiki 
Resmi mühür ve 
Ş. Akn imzası 

Buca Kuliibünün Yönetim kurulu Uyelri: 
Başk:ın: Şemc;eddin Tuğsuz Bol'SCI simsarı (Buca Meciidiyc caddesi 

t9 fü.>. Ev) 
Direktör: Seyfeddin Baysal, Emekli Yüzbaşı (Buca Dutlu Sok No. Ev) 
Katip ve Muhasip Mustafa Turan, Kooperatif d irektörii (Buca istasyon Cad. 

50 No. Ev) 
Üye: Hıfzı Konuk. Buca Ortaokul Yardirektörü (Buca Özdcnıir Sok. T 

No. Ev) 
'Oye: Abdurrahman Mayda; C. H. P. Buca Kamun Başkanı (Buca Beledi,e 

caddesi 73 No. Ev) 

Aslı gibidir 

Buca Kulübü resmi mührii ve 
Ş. Tuğsuz imza~ı 

3512 sayıh Cemiyetler kanununun 5 inci mnddesine te-rfıkan ilan olunur. 
(181) 
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lzmir Defterdarlığından ı 
Mükellefin 
adı ve ıoyadt 

Sanat ve Ticaret 
mesleki Adresi 

Baemane 1- Mustafa Şevket Otelci Hatuniye 
Dellalbaşı 

c 

c 

( 

c 
c 

c 

< 

c 

< 

c 

< 

c 

c 

c 

c 

< 

c 

c 

< 

c 

< 

c 

c 

( 

< 
( 

c 

c 

c 
( 

c 

c 

( 

c 

c 

< 

c 

< 
« 
« 

« 

< 
c 

« 

c 

« 
c 

3/5 N. Çoraklr.apı 
2- Muıtafa ve 

Hüseyin 
3- Ekrem 

Komisyon· 
cu ve han 
Fotoğrafçı 

Tilkilik 3 7 6 
Fettah 
Dibek S. 
Hatuniye 

4- Haaan 
5- c 
6- Necip Baykuı 

1- Hamdi O. 
Şükrü 

6- Ahmet O. 
lbrahim 

Gömlekçi Tilkilik C. 4 
c c 

Manav Hatuniye 
Tilkilik 182 

Elbjşe 

tamircisi 
Fırıncı 

c 202 

9- Mustafa O. Kunduracı 

c 204 

71 c 

Hüseyin 
1 O- Mehmet yük

eeler 
11- Ahmet O. 

Süleyman 
12- Mehmet Sabit 

13- Salih O. 
Ali 

14- Mehmet O. 
Halil 

15- Ali O. 
Hüseyin 

16- Cemal O. 
Osman 

17- Cemal ve 
Refik 

18- Necip O. 
Mustafa 

19- Hasan O. 
fbrahim 

20- lımail O. 
Hasan 

21- lımail O. 
Hakkı 

22- Ali O. 
Mehmet 

23- Manisalı 
Ahmet 

c 

c 

c 

c 

15 /35 

15 /33 

Şapka c 226 
tamirci8İ H. ağa 

Kunduracı Kemeraltı 226/ 12 

Terlikçi 

c 

Kunduracı 

c 

< 

c 

< 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

c226/13 

< 226/ 16 

c 226/ 21 

c 226/22 

c 226/23 

c c 226/ 29 

c 226/34 c 

c 

< 

c 

24- lbrahim Hasan 
Necip. Hüseyin 

25- Yuauaf O. 

Makine 
tamiri 
c 

Kuap 

c 226/35 

c 226/37 

< 174/ 4 

c 226/ 11 

Keatelli 
Başturak 104 
Kestelli 
Ba~turak 1O3 

Ali 

26- Ali Riza 
27- c c 
28- Ahmet O . 

Süleyman 
29- Ahmet O. 

Süleyman 

30- Zekeriya 
31- « 
32- Mehmet 

Kaptan oğlu 
33- Ramazan ve 

Salih 
34- Ramazan ve 

Salih 
35- Rağıp O. 

Fınncı 
c c c c 

Kunduracı G. Yurt 
Azizler 18/ 1 

c 

Balıkçı 
c 

Kunduracı 

c 

c 

c < 

G. Yurt 
Türkpazarı 96 

c c 84 
Jnkılap 24/ 1 

c 34/5 

c c 

Corap Azizler 18/6 
~&mili 

c 

Sıtkı 
36- Mustafa O. Kunduracaı inkılap 16/ 4 

H. Hoca Me.hmet 
37- Ali O . 

Sevk et 
38- Bılhaettin O. 

Zarif 
39- Ömer O . 

Mustafa 
40- Mehmet 

41- « 
42- c 
4 3- Sev ket O. 

Mehmet 
44- Bahaettin O. 

Nurettin 

45- Riza O . Ali 
46- Ali O. 

Hakkı 
4 7- Mehmet O. 

Ismail 
48- Hasan O. 

Mustafa 
49- Mustafa 

Temizel 

50- c 

Şemııiye 1. K. Osman 34 
tamiTCisi 

Kasket c c 20 

tamircisi 
Kömürcü Kuyumcu 18 

Fınncı Memduhiye 42 
Mumcuzade 

c 
c 

Kunduracı 

Şapka 
tamiTCiıi 

Kunduracaı 
Pişirici 

fırın 
Demirci 

Kahveci 

Şerbetçi 

« 
« « 

Cün~ 
Kahraman 53 
Tuzlu 
2 Çe§IDelik 283 
Oruçreis 
Çirkin 1 
B. Kuyu 8? 
Hacı Ali 
Kahramanlar 
Değirmen 1 / 1 
Fettah 
Tilkilik 173/ 1 

c < 227 

Tuzcu 
2 Çeşmelik 267 
Gaziler 

Verılnin 
Matrahı 

L. K. 

o 

200 

296 

o 
o 

120 
100 

63 

150 

60 

60 

150 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

96 

36 

300 

65 
65 

40 
40 

170 
150 

68 75 

30 00 

30 

21 

60 

60 

70 

140 

lOO 

56 
56 

36 00 

60 

48 
1 80 

24 

l 80 
96 

Kazanç Buhran 
v. v. 

L. K. L.K. 

o 

24 

35 52 

81 
90 

6 58 
6 25 

o 

o 

o 

o 

1 51 
1 25 

11 76 2 35 

24 25 

8 95 

13 45 

24 37 

5 58 

2 06 

3 09 

5 61 

6 90 1 39 

3 07 

3 72 

9 72 

42 

90 

42 

90 

4 50 

4 50 

22 

4 32 

75 

71 

86 

2 24 

10 

21 

10 

21 

] 03 

1 03 

5 06 

15 

18 36 3 67 
12 40 2 48 

2 
12 

40 61 9 34 
33 33 7 67 
20 62 4 74 

4 50 

9 

'3 47 

9 

6 83 

1 03 

1 80 

69 

2 07 

1 57 

7 29 1 68 

35 7 

28 25 6 50 

16 80 3 36 
15 82 3 04 

7 20 1 66 

11 20 2 24 

10 80 2 48 
6 00 1 38 

1 20 28 

63 00 12 60 
5 07 1 17 

M1sil ve 
zam C. 
L . K. 

o 

24 

35 52 

o 

99 
o 

3 64 

1 34 

2 02 

3 66 

1 03 

46 

56 

1 46 

06 

13 

06 

13 

67 

67 

3 30 

65 

13 50 

30 

6 09 
5 
3 09 

67 

1 35 

1 02 

1 09 

4 24 

2 37 

1 08 

ı 62 
90 

18 

76 

~ 02 

Yek~ 

L.K. 

o 

48 

71 04 

81 
90 

9 08 
7 50 

1411 

33 47 

12 55 

18 56 

33 64 

9 52 

4 24 

5 15 

13 42 

58 

1 29 

58 

1 24 

6 20 

6 20 

30 36 

5 96 

103 50 

22 03 
14 88 

2 76 
14 40 

56 04 
46 00 
28 45 

6 20 

10 80 

4 16 

12 42 

9 42 

10 06 

42 

38 99 

20 16 
21 8.1 

9 94 

13 44 

14 90 
8 28 

1 66 

75 60 
7 00 

27 78 

Verginin. 
1enesi Verginin Tarh ilıtarname Milllhuet 

• 

935 

932 

930 

933 
933 

937 
937 

936 

937 

937 

, 937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

938 

937 

938 

936 
936 

937 
936 

937 
937 
937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

937 

936 

936 
936 

937 

937 

937 
938 

936 

936 
937 

936 

nevi No. cilt varak 

Kazanç 

Kazanç 

Kazanç 

11 2 inci 2/ 29 1-7-939 tarihli 
temyiz llyihası 

15 3 üncil 2/ 48 

95 2 inci 2/28 

Kazanç 273 2 inci 4/46 
Kazanç 274 2 inci 4/ 47 

Kazanç 102 1 inci 1/ 68 
Kazanç 112 1 inci 32/ 20 

Kazanç 113 1 inci 27 /38 

Kazanç 162 l inci 2/ 20 

Kazanç 249 1 inci 2/87 

Kazanç 251 2188 birinci 

Ka:zanç 121 l / 87 birinci 

Kazanç 129 4/ 9 Birinci 

Kazanç 130 4/ 11 

Kazanç 133 Birinci 4/ 15 

Kauınç 138 Birinci 4/ 22 

Kazanç 139 Birinci 4/24 

Kazanç 140 Birinci 4/ 26 

Kazanç 146 Birinci 4/31 

Kazanç 151 Birinci 4/ 36 

Kazanç 152 Birinci ~/38 

Kazanç 154 Birinci 4/ 41 

Kazanç 63 3 Uncu 2/ 34 

Kazanç 128 Birincl 4/6 

Kazanç 

Kazanç 
Kazanç 

1 Birinci 38/ 54 

2 Birinci 26172 
2 Birinci 26/ 73 

Kazanç 113 Birinci 9/ 75 
Kazanç 113 Birinci 39/ 63 

Kazanç 262 Birinci 10/ 81 
Kazanç 256 Birinci 14/ 40 
Kazanç 352 Birinci 12/ 415 

Kazanç 369 Birinci 12/ 61 

Kazanç 369 Birinci 11/45 

Kazanç 410 2 'inci 1/ 49 

Kazanç 347 Birinci 14/35 

Knzanç 147 Birinci 11/ 55 

Kazanç 141 Birinci 11/ 50 

Kazanç 213 Birinci 19/ 79 

Kazanç 

Kazanç 
Kazanç 

Kazanç 

Kazanç 

Kazanç 
Kazanç 

Ka7.anç 

Kazanç 
Kazanç 

Kazanç 

15 Birinci 6 /67 

15 Birinci 27/3 
15 Birinci 27/ 4 

40 Birinci 13/ 36 

15 Birinci 6/ 92 

8 Birinci 7 /23 
7 Birinci 20/48 

48 2 inci 2/9 

13 2 inci 2/18 
39 1 inci 32/89 

9 2 inci 1/ 6 

w. F. Henry Van der Zee 
Veştbekla 

SPERCO VAPUR 
AC.EJn'ASJ 

AMERİCAN EXPOBT LİNa İNC. A.Dal.ATIKA SOSYETA ANONlıü 
NE V YOR K ot NAVİGAZYONE 

NEVYORK İÇİN DİANA vapuru 20-1-940 tarihinde ge-
EXECUTİVE vapuru 17 ikinci k~nun- }erek Vcned.ik ve Triyeste~'e hareket 

da bekleniyor.. t:;decektir. 
EXİLONA vapuru ? ikinci kAnunda ZARA motörü 24/ 1/ 940 tarihinde li-

bekleniyor.. manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
EXAMELİA vapuru 2 şubata doğru Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 

bekleniyor. Venediğe hareket edecel<tir. 
SERVİCE MARITIME ROUMAİN ADİCE vapuru 19, 20-1-940 tarihinde 

B U C A R E S T beklenmekte olup Cenova ve Vrivyera 
KÖSTENCE İÇİN : limanlarına hareket edecektir. 
ALBA JULİA \0 npuru 2 şubata doğru E. MORANDİ vanuru 20-1-940 ta-

beklP.niyor. rihinde gelerek Livo~no, Cenova ve Ri-
ATID NAV1GATİON COMPANY viera limanlarına hareket edecektir. 

HAİFA CİTTA ot BARI motörü 20-1-940 ta-
BEYRUT. HAYFA, İSKENDERİYE ıfüinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova-

VE PORT SAiT İÇİN ya hareket edecektir. 
ATİD vapuru 20 ikinci kamına doğru LANGANO vapuru 22 - 1 - 940 ta-

hekl · rihinde gelerek Cenova ve Riviera li-
enıyor .. 

Vaparlarm isim ve tarihleri h&kkmda manlanna hareket edecektir. 
hic: bir taahhüt alınmaz. . lSEO vapuru 28-1-940 tarihinde bek-

Vapurlaruı hareket tarihleriyle nu- l~ekte olup Cenovaya hareket ede-

lun.lardaki detllikliklerdeo acenı.. m• c·e~tgT - BütUn bu vapurlar Triyeste 
suliyet kabul etmez. veya Cenovada Şimalt ve cenubt Ame

Daha fula tafsillt için ATATURK rika limanlarına hareket eden ttalia 
caddesi 148 No.da W. F. Benry Van Der Anonim ıııeyrisıefain şirketinin ve Afrika 

ve Hindistan& hareket eden LLOYD 
TRiYF.sTİNO anonim 8eyrisefain şir
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

Zee •• Ş... Vapur acentalılJ,na mtlnıca· 
at edJI.mad rica olunur. 

TELEFON : Zlt'I /ıtM NEEBLANDAİSE ROY ALB 
KUMPANYASI 

UMDAL ACHİLLF.S vapuru 18 - 1 - 940 tari-
- -~-- hinde beklenmekte olup Burgas, Vama 

UMUMi DENİZ ACENTAUlil LTD. Köstence limanlanna hareket edecek-
ın;JJ.ENİC ıJ:Nl.s L'D>. tir.. . 

PATRAİ lS/20 ikinci Un STELLA vapuru 30-1-940 tarihinde 
vapuru un beklenmekte olup Amsterdam, Rotter-

arasında ~ekte olup Anversa ve dam ve Anvers limanları için yük ala-
Rotterdam ıçin yük alacaktır. rak hareket edecektir. 

ZETS.KA PLOvIDBA A.. D. KOTOR SVENSKA OIÜENT LİNİEN 
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence BİRKALAND motörü ikinci kanun 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu sonlarına doğru beklenmekte olup Go
\'e yük kabul edecektir. tenborg ve Kopcnhag limanlarına ha· 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, reket edecektir. 
Hayfa, Beyrut., Durazzo ve Triyeste için SERVİCE MAKİ'riME BOUl\IAİN 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul SUCEA VA vapuru 17-1-940 tarihin-
edecektir. de gelere Malta ve Marsilya limanlarına 

GOULANDBls B&OTllEBS hareket edecektir. 
(HELLAS) LTD. N O T : 

P 1 R E Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
•NEA HELLAS• hareket tarihlerinin kat'! olmadı~ ve 

Lüks Transatlantik vapuru P'ıre-Nev- bun1ann hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
york hattı... zm değişebilir olduğunu ve bo hmmtan 

Pireden hareket tarihi: dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
15 - 1 - 1940 etmiyeceğini muhterem yUk.leyicilerin 

Yolcu ve yük kabul edecektir. kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
Gerek vapurlann muvuallt tarlhlerl, Daha fazla tafsillt için Cümhu.riyet 

gerek vapur 1,,i.mlerl ve navlunlan hak- caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
kında aeenta bir teahhUt altına giremn. acentesine müracaat edilmesi_ 
Daha fazla t.afsillt almak için Birinci TELEFON : 2004 - 2005 

edilmesi rica olunur. DOKTOR 
Kordonda 152 numarada sUMDAL• !11••••••------
umuml deniz ACf'Dtalıtı Ltd. müracaat 1 

Telefon : 4072 MildUrlyet K 1 o .. --~~:~~-~.:.:~::.~:::............... ema sman 
: OLIViER YE . 
E ŞVREICASJ LrD. . . 
• . . . VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiy:.~cma göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bozkurt 
İZMİR MEMLEKET 

HASrANESİ 
Asabiye mütallassısı 1 
MUAYEJ\'EHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

T. iş Bankası A. Ş.' nin 
1940 Küçülr cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
51- Fahrettin O. 

Şerif 

Manav 
Araba 

tamircisi Kemer 258 

100 

114 

20 13 4 63 

45 60 9 12 o 54 72 936 4/11/937 tarih 
ve 4983 sayılı 
yazı ile 

KuraJar : ı Şabat, ı Mayis, ı Ağustos 
tefrin tarllderlnde çeJıileceJıtir ... 

< 52- Lmail Uncu Bakkal 
« 5 3- Abdurrahman Kahveci 

,.e Ali 
« 5 4- Manisalı 

Şefi re 
« 55- Emine 

Memnune 

Genel ev 

c 

Gaziler 
Kemer 166 
Tepecik 
Kağithane 1 5 9 
Sürmeli 36 

Lale S. ı 2 

150 

60 
240 

360 

15 63 

21 
208 

4 83 
47 84 

o 

3 15 
31 20 

18 76 

28 98 
287 04 

139 77 

937 

937 
937 

936 

Kazanç 166 1 inci 19/31 

Kazanç 71 Birinci 21/49 
Kazanç lGrı Birinci 21/97 

Kazanç 182 2 inci 5/ 3 

'Yukarıda isim ve unvanları .ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergiler isimleri hizasında gö<:terilmiştir... Bu 
tn~kelleflerin terki ticııret etmiş ve halen nerede bulu~d~klan tes?it ~d~lememiş ol~ası hasebiyle ilnn tarihini takip ~~en günden itibaren mezk\ır vergilere 80 
:n içinde itiraz hakları olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ıncı mnddesıne ıstınaden teblığ makamına kaim olmak üzere ılrın olunur.. 187 (97) • • • 

1 
....... : .......... ,,,,,, ............. :r::;;T -ısı D , : 
= :: OKtor 4sa1ııyeMütahassısı § DOKTOR § Dış lloktoru 

h.~~~~K~~~;t;;~ı~ , 1 Sali~ Sona~ 1 ç~!~~9A~~~~!l Hatice Azra 
tasta kabul ve tedavı eder. Eıe]k- :: : iJ D • ıı· 
rik tedavileri tatbik eder. = Askeri hastanesi cild, saç Ye züh- = M r AHASSISJ em 1 re 1 

TELEFON: 3559 S revi hastalıklar mütehassısı.. : Her giin ha talarını e.skisi gibi İkinci 
~~---------• : 2 inci Beyler: No. 79 : lleyler sokağında 84 numaralı ımıaye· İkinci kordon (Cüınhuriyet Mcr-
~ . ·-- -· i1nıunnnn11111111ını111111111nım:: ııel!a?esindc k~lml eder. kez Bankası arknc;ında) 88 ııumara-

p~RATO .. R DOKT-~OR3!ı Do K T QR F.vı BİRİNCi KORDO.S No. 272.. da hususi munyenehancsindc hasta-
.:. !arını her gün saat ondan 12 ye, i.iç-

,_ İkram i yele ri:uJ.r/.7J.ZZ.XIM!1!7'~, 
J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

210 Adet 
•••••• 

usa: 
. , - r 

2000 UralıJı 2000 Lira 
ıooo LiralıJı 3000 Lira 
500 LiralıJı 3000 Ura 
250 LlralıJı 3000 Lira 
ıoo Lfrafıfı 4000 Lira 
50 Liraldı 37 50 Lira 
25 Liralı~-~~ Lfl'a 

1 24000 YeJılin 
7 * nıp UJJO':J, 

IZMIR JKINCl tCRA MEMURLU- ~cc-----· ... -~rl!"'T.~;,İı!dLm-iiiiiliziiia;A;;
CUNDAN: 
Dosya Numarası 

939/ 7434 
Borç miktarı 

L. Kr. 

65 00 
Karşıyakada Salihpnşa Yalı tramvay 

caddesinde Dilsiz ve Körler mektebi 
ittisalinde 17.miı· eski iskun müfcttisi 
Sabit tcırafına. 

DOKroa 

Behçet Uz 
Çocufı hutalılıları 

Mütalaassısı 
Hastalarını her giin saat Il.30 dan 

l e kadar Beyler sokai,'lndn Ahenk 
~ matbaası yanındaki hususi kıliniğin· 
~ de kabul eder. A h mÜC traCe rrı il CelaA 1 Yar~ın ~~~!:a!E~;~!~~!~~~~l~ğım lcll altıya kadar~~;~;;·: 3287 

yaptırılması, fen i leri miidürlüğiindch.-i ••••----
keşif ve şartnamesi veçhıle açık eksilt- -
meye konulmuştur. Keşif bedeli 34fr3 tılması, fon işleri nıüdi.irlüğündckl ke-

f'f'ansız hastanesi lira olup ihalesi 24-1-940 Çarşamba gü- şif ve şartnamesi veçhilc açık eksiltıne-

Oska ticarethanesine olan borcunuz
dan dolayı namınıza çıkarılan ödeme 
emri mübaşirin meşruhatına göre bila 
tebliğ iade <:'dilmiştir. İşbu ilanın neşri 
tarihinden ilibar<'n 1 O gün içinde faiz. 
ve ınasrclını ve üc.rcti vekaletle birlikt<' 
ödemeniz ve borcun tamamına veya bir 
kısmına ve yahud alacaklının takibat 
icrası hakkında bir iliraı.ınız. varsa yine 
on gün :içinde istida ile veya sifaben ic
ra dairC'sin<' blldirm!'niz ve bildirmedi
ğiniz takdirde bu müddet içinde 74 ün-

rL.Z:Z77.7/7.zz77.7,/..AZZ77.Y'iEaD .... 

cü madde mucibince mal beyanında bu
lunmanız lazımdır. Beyanda bulunmaz
sanız hapis ile tazyik olunacağınız ve 
hakikate muhalif beyanatta bulundui'•u
nuz halde hapis ile cezalandırılacağınız 
borcu ödemez veya itiraz etrncı.scniz 
hakkınızda cebıi icraya devam olunnca
ğı tebliğ makamına kaim olmak üzere 

0 JZMİR MEMLEKEr nü saat 16 eladır iştirak edecekler 255 ye konulmustur. Muhammen bedeli 
lfer . peratörü EL ._.

1
. DAHİLrvE lira 25 kurusluk teminatı iş bankac:•nıı 1640 lira olup ihalesi 26-1-940 cuma gü-

nesi g~n öğleye kadar Fransız hasta- HASr AN • & .& yatırarak mnkbuzile cmcümene gelirler. nü saat 16 dadır. lstırak edecekler 123 
ler n k' wöğledcn sonra Birind Bey- MilrAHASSJSJ 7-12-17-23 (40) liralık teminatı i~ bankasına yatırarak 

50 aı.rında .... No. 42... Muayenehane: ikinci Beyler sokak Karantinad:ı 199 sayılı sokakta mev- mnkbuzi) le encümene gelirler. 
TELEFON : %310 cul kanaliz.as onun 40 metre boyda uza- 12-17-21-26 132 (71) ilfın olunur. 191 (96) 



Japonyanın yeni sivaseti --ne olacak? 
Yeni kabine.yi teşkil eden nazırlar aceba Japonya ile Amerika 
arasındaki ticaret mukavelesini temdide muvaf ı·ak olabilecekler mi? 

~~~~~~~~~~-_...,.,*~~~~~~~~~~~-. 

Harbiye Nazırı Gol. Hatta Kont Tzakinin bir makalesi 
Japon ordusu ile donanması arasında 
mevcut ikiliği izale edebilecek mi? 

Bu makalede Macar hariciye nazırı 
Venedik seyahatini izah ediyor 

Tokyo, 16 (Ö.R) - Amiral Yonmıy 
kabinesinde hariciye na7.ırlığının B. Ari
ta tarafından deruhte e<ı'ilmiş bulunması 
Japon politikasının birleşik Amerika, İn
giltere ve Fransaya teveccüh edeceği 
şeklinde tefsir ediliyor. B. Arita, Ame
rikayı teskin için bütün gayretlerini 
sarfodecektir .. Kabinenin büyük iş mah
filleri ile yakın alakası bu tahmini kuv
vctlendinnektedir. Yeni ticaret naz.ırt, 
Japonyanın meşhur ki'ığıt kralı \'e Mit 
Sui partisindendir. 

Maliye nazırı Sakuraid de ayni par
tidendir ve büyük harp bi.itçesinin ka
bulünü temin edecektir. 

Harbiye nazırı Hatta militaristlerin en 
çok itimat ettikleri bir şahsiyettir. Or
du ve donanma arasındaki fikir birliği
ni temın edebı1ecektir. 

Vaşington, lG (A.A) - Amerika har
biye nezaretinin Londra muahedesinde
ki 5. 5. 3. nisbetinin J aponyaya karşı 
muhafaza edilmesi niyetinde oldugunu, 
mezkur nezaretin deniz kuvvetlerinin 
tezyidi talebini mutazammın olarak mec
lisi bahriye encümenine vermiş olduğu
nu programı izah eden Amerika deniz 
kuv\'ctlcri şefi amiral Starkm beyana
tından an1aşJlmıştır. 
Amiral Stark bu izahatı verirken Aıne

rikaııııı umumi siyasetinden de bahset
miş ve A\•rupa ihtilafı yüzünden tahad
düs edecek ihtimalleri tetkik eylemlı?tir. 

Mumaileyh bahri programın her şey
den evvel Amerikayı mıh\ er devletle
rinin bir ara~ a gelmiş kuvvelleı ine faik 
bir hale getirecek deniz inşaatına ınü
.. aade etmcği istihdaf etmekte bulundu
[.runu ve müttefik devletler filolarının 
hedef teşkil etmemekte fllcluğunu söyle
miştir. 

Bundan başka amiral Stark biri Atlas 

lngiltercnin Tokyo 
okyanusunda, diğeri büyük okyanusta 
olmak üzere a~rı ayrı harekatta bulu
nacak iki filo inşasına taraftar göriinme
miş, bir okyanustan ötekine geçecek tek 
bir filo muhafaza edilmesini tercih et
miştir. 

Vaşington, 16 (A.A) - B. Grev ile 
Japon hükümeti arasındaki müzakerele
rin başlangıcından beri ilk defo olarak 
matbuat mümessillerini toplıyarak bu 
müzakerelerin mevzuunu 26 - 1 - 940 ta 
müddeti bitecek olan Amerikan - Japon 
ticaret muahedesinin inkitasmdan sonl"a 
Amerika ıle Japonya arasında ticari 
münasebetler tesisi imkanını araştırmak 

Budapeşte 16 (AA) - Kont Çaki 
hükümetin organı olan Magyar Sogda 
Venedik konferansı hakkında bir maka
le neşretmiştir. Bu makalede şöyle denil
mektedir. 

iki memleketin ~iyn!'leti arasında fev
kalade bir ahenk bulunduğu müŞahede 
edilmi-,ıi •. ltalya, Macaristana ait bütün 
meselelerin halli ı;aruretini idrak etmiş· 
tir. 

Bu meselelerin hallini tomin etmek za
manının intihabı ahval ve şeraite baglı· 
dır. Venedik konferansı hiç bir memleket 
aleyhine müteveccih değildir. 

l talya ile Macari,tnı;ıın gayeleri mer· 
kezi ve ş rki cenubi Avrupada mümkün 
olduğu kadar !'IÜratle hakiki ve İn~ani bir 
sulh tahakkuk ettirmektir. 

Italya ile l\1ncaristnnın Yugoslavya ve 
Almanya ile olan münasebetleri mükem
meldir. Macaristan büyiik garp devletle
rile her :zaman iyi miinasebetler idame 
ettirmiştir. 

Bükreş ltalya ile Macaristanın teşriki 
mesai etmelerinin harbin şumul dairesi
nin tahdidi ve hakiki bir sulhun temini 

için müsbet bir zaman olduğunu anlamış· 
tır. 

Budape.şte, 16 (Ö.R) - Macaristan 
hükümeti Venedik mülakatında İtalya 
hariciye nazırının Macaristana yardım 
teminatı verdiğini tekzip etmi~tir.. Ma
caristan, Sovyct aleyhtarı bir blokun 
teşkili meselesinin konuşulmadığını da 
bildirmektedir. 

dmektedir. Bir neti.:eyc varmak içil. 
zamanın intihabı vaziyete tabi olacak· 
tır. Her iki hükümeti emeli orta Avru· 
pada ve Balkanlarda hakiki \'e yapıcı 
bir sulh tesis etmektir. Bu iş birliği fü. 
t:lfı!ın bu mıntakaya yayılmasını men 
için hakiki bir garantidir .. 

Yugoslavya b~vekil muavini ve Hır
vat lideri B. Maçek Curnale DitaJya ga
zete.sine \'erdiği bir mülakatta demiştir 

Londra, 16 (Ö.R) - Taymis gazetesi ki : 
diyor ki : Balkanlardaki vaziyet şimdi •İtalya, Macaristan bizim yakın kom
realist bir telakkiye müstenittir. BLI da, .şumu7. olmakla kalma?.. Üç memleketi~ 
şimdilik bir tefrika kaynağı olabilecek mizin ekonomik bünyeleri mütekabilen 
ihtilafların hallini daha sonra talik zaru- birbirini tamamlamnktadır. Çok mtihlm 
retidir. Bu realist görüş İtalyanın nü- olan bir nokta da şudur : Şimdiki buh· 
fuzu ile de kuvvet bulmakta ve Roma, randa İtalya ve Macaristan muhasımla· 
zamanı gelince, ihtilafı mucip olan me- rın haricinde ve bitaraf kalmak aımiı\J 
selelerin miizakere yoliyle halledilebile-. göstermişlerdir. Yugoslavyan"ın vaz.lyeH 
ceğini temin ederk bun1aruı muallakta de aynidir. 
tutulmasını terviç eylemektedir. Oslo 16 (A.A) - Budapeştede iki 

Magyar Em!':cd Macar gazete.si hari- Macar heyeti Macaristan - Bulgaristan 
ciye nam·ı Kont Ks:ıkinin bir makale- ve Yunanistan arasında bir hava müna· 
sini neşrediyor. Nazır eliyor ki : kalatı mukavelenamesi imzalamak üzere 

•İtalyn Macaristanı alakadar eden bil- tayyare ile Sofya ve Aıinaya hareket et· 
tün meselelerin halli zaruretini takdir mişlerdir. sefiri ailcsilc bir arada 

~~~----------~----~----------------
me:selesinin teşkil etmiş olduğunu söyle
miştir. 

B. Hull B. Grevin Amerikanın uzak 
Şarktaki ınenafiine müteallik meselele
rin heyeti mecmuusu hakkında da mü
zakerelerde bulunmuş olduğunu söyle
miş ise de müzakerelerin muvakkat bir 
hal sureti bulmağa mı yoksa mi.iddeti 
bıtecek muahede yerme ikame edilecek 
bir itilafı elde ebneğe mi istihdaf etmiş 
olduğunu tasrih etmemiştir. 

B. Cordell Hull \·aziyetin matbuata 
daha genis ve etraflı malCımat vcnnesi
nc müsait olmıyacak derecede muplıem • 
olduğunu beyan etmiştir. 

Eğer taarruz olursa 
Fransız ve lngiliz ordusu Belçika ve 
Hollandanın imdadına koşacak ____________ ::: ___________ _ 

- BAST ARAFI 1 in<'i SA Yl~ADA -

Finlandiya Harbı söylüyorl .. r. Askerlerle dolu trenler 
Brükselde kısa tevakkuftan sonra bilin
ıniyen istikı:ımetlere sevkedıliyorlar. 

Amstcrdam, 16 (Ö. R) - Ems civa
rında meteoroloji alellerjni ve telsiz tec
hizatını havi bulunan bir Alman balonu 
bulunmuş ve mü~aclere edilmiştir. 

nü ordulara verilen hazırol emri 
bir sürprize yer kalmadığını gös
termiştir .. 
Diğer gazetelerde tehdid aiya

seti karşısında Hollanda ve Belçi
kanın sükunetlerini m uhafaza et
mekle beraber kapılarını da ıür

Gözde bir Belçika şahsiyeti demiştır 
ki; 

<Alman tahşidatı muayyen bir mak
saddnn ziyade bir blöf nümayic;idir.> 

c:Ande Yandansiplera> gnı.etesinin as
keri münekkidi albay Roket şunları ya• 
zıyor: 

hücumları Sovyet hava 
111adan devam ediyor 

dur- Paris, 16 (Ö. R) - Başvekil Daladiye, 
müttefik urdular başkumandanı gene
ral Gaınlcn'IC' uzun bir mülfıkatta bulun_ 
duktan sonra Belcikanın Faris sefiri B. 
Letoniyi knbul etmiştir. 

melediklerini yazıyorlar. 

Amsterdam, 16 (Ö. R) - Bir Hollan
da vapurunun bir Alman denizaltısı ta
rafından batırılması biiyük heyecan 
uyandırmıştır. 

<Almanya kudretli ordusunu, siyasi 
ve ekonomik menfeatler istihsali için, 
bir blilf siyasetinin hizmetine koymus
tur. Hollanda ve Belçikanın harbe gir
mesi neticesini verecek her hadeketi 
Alman menfaatlerine mugayirdir. Zira 
Alman kuvvetlerinin karşısına fazladan 
daha milyon süngü çıkaracak ve Alman 
üslerine taarruz için Iııgiltcreye n~ .. k 
basacak yer verecektir.~ 

- BAŞTAUAFI l İNCİ SAHİFEDE -

yuk Sovyet taarruzuna tahsis edilecek
tır. Böylece So\~et başkumandanlığı İs
l nndinavya memleketlerinin Fınlandiya 
ile karadan iltisaklarını ke mege çalısa
caklardır. 

Roma, lG (Ö.R) - Helsinkiden bil
diriliyor : Şimalde, Pctsamo cephesinde 
Finlandiyalılar Sovyct taarruzlarına sid
c1etlı hır mukmemet gösteriyorlar. Di.ln 
<le SoV}C hm; a kuvvetlerı Finlandıya
nın 18 merkczını yeniden bombardıman 
c:tmişll'rdır. 

Fin tayyareleri Sovyetleriıı çok mü
lıim olan askcıi üslerıni bilmukabele 
bombalamışlardır. 

30 Sovyet ta~ yare i dün sant 12 ile 
14 arasında bir kaç defo Norveç arnzisi 
üzerinde uçmuşlardır. 

Moskovadaki Norveç elçisi bitaraflı{:,'l 
ıhltil mahiyetinde olan bu uçuşları şiq
dctle protesto etmiştir. 

İsveçin Moskova. clçısi de Sovyct tay
yarelerinin Lulea Isveç şehr~ üzerinde 
Golaşmalarını ,.e seyyar bir Isveç has
tanesinin boınbnrdımmı edilmesini pro
testo etmi tir. 

Norveç arazisi üzerinde yapılan uçuş
hırda dafi toplarının ateşi ile bir Sovyet 
tayyaresi mecburi iniş yapmıştır. Tay
yarenin rakibi olan üç Sovyet subnyı 
kendilerini tevkife gelen Norveç müf
rezesine mukavemete çalışmışlarsa da 
tecrit edilmişlerdir. 

llcl inki, lfi (A.A) - Pctsamo ceplıc
ı-i ııdcn gelen haberlerde Finlandiyalıla
rın ~akmda S°' •etler tnrnrından yapı· 
lııl'ak olan hih·iik tnrruzn karsı ınukn
, eınet hazırlıklarının ikmal cdilmi ol
duğmm bildirmektedir. 

Binneticc Sovyetler hir siirpriz hare
ketinin kendilerine t min edebileceği 
fc,·aitten geçmek mecburi) etinde kala
,..· '"· bundan ha ka Finlandiyalıların 

Amsterdam, 16 (Ö. R) - Askeri ted
birler muhafaza edilıyor. Hariciye ne
zareti ile alfıkadar mehafilde beyan edil
digin..: göre gerginlik kısmen azalmış
tır. Fakat şu (kısmen) sözünün ehem
miyetle karşılanması lazundır. 

Lonclrn, 16 (Ö. R) - Bir rivayete 
göre Hullaııcla ve Belçika taarruz ha
linde beraber hareket hususunda anlaş
mışlardır. Almanyanın niyetleri ne olur. 
sa olsun Hollanda ve Belçikaya taarruzu 
karşılaınağa Fransa ve lngiltere hazır
dırlar. 

Kara kuvvetlerinden sonra lngiliz ha
va kuvvetlerinin mezuniyetleri de diln 
fcshedilmi.şir. 

Gazeteler Almanyanın her va.sıta ile. 
Hollandanın miinakıılillını tehdide ça
lıştığını ynzıyorlar. 

Batırılan vnpur 7900 tonluk Areu -
kav'dır. Biskaya körfezinde :torpUJm
miştir. Alman tahtelbahirl :torpilleme
clen evve>I gemide araştırmalar yaptır
mıştır. 

Vapur Cenubi Afriknya sefer yapı
yordu. Mürettebattan 65 kişi Fedora ad
lı bir Italyan vapuru tarafından kurta
rılmıştır. Bunlar Llzbona çıkarılacak
tır. 

Brüksel, 16 (A. A.) - Şark hududun
da kısmen tahliye edi1en mmtakalardari 
gelen mültecileri hamil ikl tren Brük
~elden gelmiştir. Trenler Brlikselde kı
sa bir tevakkuftan sonra henüz malum 
olmıyan bir ııemle hareket etmişlerdir. 

Londra, 16 (Ö. R) - Garp cephesinde 
ağll" topçu faaliyeti vardır. AlmanyAnın 
Hollanda ve Belçikaya taarruzlarına 
kar<>ı Ingiliz kuvvetlerinin mühim bir 
kıs~ı emre tımade bir vaziyette bekle- Londra, 16 (Ö. R) - Royterin Aıns-

Romn, 16 (ö. R) - Belçika kabinesi 
Kral Lcopoldun riyaseti altında Başv .._ 
kil, Hariciye, Milli müdafaa nazırlarının 
iştiraki!!' tbplanmıştır. Hiç bir yeni as. 
keri tedbir melhuz Ul'ğildir. Vaziyet tek
rar normal şekil a1ınıştır. 

Hollandada son günlerdeki endişe zail 
olmuştur. Matbuat bürosu yeni hiç bir 
hadise kaydedilmediğini bildirmiş ve 
hududun bazı kısımlarının kapatılacagı 
haberini tekzib etmış1ir. 

RoytC'l" ajansının bir notası Hollanda 
ve Belçikada alarm vaziyetinin şimdi 
gayri mevcud teltıkki edilebileceğini 
bildiriyor. Vilhelnl§trase mahfillerinde 
ise Belçika, Hollandnnın ittihaz ettikle
ri sözılC' ihtiyat edbirlerinl ve muhakkak 
göserpcek hiç bir hareketin Almanya 
tarafından yapılmadığı kaydedilmi!:t r. 

mektedirler. terdam muhabiri bildiriyor: 
Pariı, 16 (ô. R) - Bütün Fran- Siyasi mehafilde mevcud kanaate gö- Faris, 16 (Ö. R) - Hollandaya karşı 

re Hollanda bir Alınan taarruzuna uğ- Alman tehdidinden hasıl olan endic:eler 
D ı.· s t k · · b" F k d ıız gazeteleri, Avrupayı heyecan- B ı ·k h H ıı d .:ı ~ onmuş uır ovye as ennı ır in as eri m11aycne c iyor rarsa c çı a cm o an aya yaruıın bu sabah sUkunet bulmak üzere iken 

mege bile imkfuı yoktur .. Finlandiyalı- Sovyeti Fin harbine iştirak eden 2600 da bırakan Hollanda vaziyeti ile edecek hem Ingiliz, Fransız kuvvetleri- Aronberg Hollanda vapurunun torpil· 
lnrın hesabına göre takriben dört yüz asker ve zabite nişanlar verilmesine ka- meşguldürler. nin kendi arazisinden geçerek Hollan- lenmcsi yeni bir infial kaynağı olmuş· 
bin Sovyct askeri Finlandiya kıtaları ile rar vermiştir. Pöti Pariziyen, Hollandanın iı- danın yardımına koşmasına müsaade tur. Şiddetle takbih edilen bu keyfi ha· 
temas halindedirler. Şarkta ve şimalde Roma, Hl (Ö.R) - Karada hiç mu- tilası meıeleıini aıkeri vaziyet ba- edecektir. reket, Alman askeri hareketlerini bita· 
\'aziyet birbirinden farklıdır. Buralarda vaffakıyct kazanamıyan Sovyet kuvvet~ kımından mütalea ederek Hollan- Briiksel, 16 (Ö. R) - Pari.cı ve Lond- rafları korkulmak için yapılmış bir ha· 
sarih bir müdafaa hattı yokt ur. Bana re- leri Fin milletinin maneviyatını kırmak l ranın Belçiknyı Alınanyaya karşı aske~ reket telakki eden resmi mahfillerin daya yapı an tehdid vaziyetine fakat eden albay, Mannerhaym hattının ümidiyle sivil ahalinin ve denizlerin ri büyük hazırlıklarda bulunmağa sev- görüşlerini teyid etmektdir. Baştaki 
ilk baharda da mukavemet edeceğini tc- bombardımanı hususunda ısrar ediyor- hakim olan birşey varıa 0 da bü- ketmek mak.c;adilC" Brüksel üzerinde bir mahfillerin düşünceleri, Belçika ve Hol· 
yıt etmiştir. Sovyetler bütün kuvvetleri- lar. Son günlerde ancak kalabalık mer- yük Alman erkanı harbiyeainin tazyik yaptıkları hakkındaki haberler landa tarafından ittihaz edilen emniyet 
ni kullanıyorlar. İyi havalar yaklaşmak- kezlerin bombardıman edilmiş '\'e mün- 48 saattenberi hazırol emrini al- tamamen uydunnadır. tedbirlerini Paris ve Londranın teşviki· 
tadır. Her şey Finlandiyanın dışarıdan l~ır~ sivil ahali arasında zayiat .tevlit dığıdır. Roma, 16 (Ö. R) - D. N. B. ajansına ne atfeden D. N. B . ajansının bir tebli-
mühim mikdarda yeni avcı tayyareleri edılmış olması da bu maksadı teyıt et- işi izama mahal yoktur. Fakat güre Hollanda ve Belçikanın fevkalfıde ğine verılen cevapla sabit oh1ıaktadır. 
ve dafi toplar tedarikine bağlıdır. mektedir. Kurbanların daha çok olma- faz.la bedbinliğe de yer bırakıla- askeri hazırlıkları A1mnn siyasi meha- Brü~eldc kabine konseyi dUn akşem 

PARİS, Hi (Ö.R) - Fin cephesinde 
f>Ükuııet de,·nm cdiy:>r gibi görünmekte
dir. Soğuk bilhassa siddetlidir. Hclsin
kide termometre dun akşam sıfırın al
tında 32, bu sabah ise sıfırın altında 29 

ması ancak Fin hükiimctinin ihtiyat ted- filinde büyük asabiyet uyandırmıştır. Hariciye nezaretinde mühim bir konfe
birlcri ve dafi tayyare balaryalannın maz. Alman radyosu şimal ve ce- Bu yarı ı·csıni Alman ajansı Sigfrid rans akdetmiştir Hariciye nazırı B. Spo· 
faaliyeti sayesinde mi.imkün olınuştuı·.. nup bitarallarına hücumlarında hattına hücum cöcrck bu hattı yaramı- akdan başka Hariciye genel sekreteri, 
Esir edilen Sovyet tayyare zabitleri'hnn- devam ediyor. Yarın Hitlerin ken- yacağını bilen Fransa ve Jngilterenin umumi siyaset müdi.iril, kralın sekretc· 
gi merkezleri olursa oLc;un bombardıman di mukadderatına hakim olama- Sig{rid istihkumlarını Bclçıka ve Hol- rl ve yaveri Ol' içtimada hazır bulun· 
etmek emrini aldıklarını bildirmişlerdir .. ması ihtimali de vardır. lamla üzerinden geçerek çevirmek için mıışlşrdır. 

lliumaa adn ındaki Eurlc So, yct ii • <İereceyi kaydetmiştir. Cephede bundan 
siilharcke ini bombardıman etmi \'C da daha soğuk olması muhtemeldir. Bu 
miihimmat ôcpolarındıı miihiın Jıa,.nrat da bütün ham hareketlerini çok güçleş
i':n l'~ lemis oldukları haber \Crilmcktc- Urmekte, hatt"ı imkfınsız kılmaktadır. 

Sovyetler bu hücumlarda gösterdikleri k bu hükumetleri Almanya aleyhine teş- Almanların B<'1cikn ve Hollanda tara• 
dd 1 1 d l · d'k' ·· ·· «Vitor» diyor i: . si eti rnva or u arının şıın ı ı ustun- vik ve tahrik ettiklerini Jddia ediyor- fından alınan emniyet tedbirleri hak4 

lii~ünclen istifade etmek istiyorlar. Zira «Alman erkanı harbiyesi Maji- lar. kında izahnt isteml'k qıaksaclile Briikscl 
Finlerin tayynre ve malzeme olarnk ynr- no hattını yaramaz veya çevire- Londra, l6 (Ö. R) _ Belçika ve Hol- ve Lahcyde bir teşebbüs yapacakları 
dım gördükleri takdirde kendilerini ka- meue harbi kaybedeceğini pek- fondada vaziyetin gerginliği azalmıs ol- ~y]eniyor. Bu tedbirlerin Berlinde tah· 
rada olduğu gibi havada da geri ahna- ala biliyor. O, Majinôyu çevirmek makla beraber lkl hük\lmet ittihaz ettik- rik ettiği a~nblyet haklı telfıkki edilmek· 

clir.. Şimaldeki muharebeler ve en şimal 
Londra, 16 (Hu:susi) - Röyterin harp cephesinde bir taarruz ha7.ırlığı hakkın

rr.11lıabiri. l\lannerhavm hattının ınuhle- ela Norveçten alınan hahcrlcr Fin gazc
lif kısımlarını gezmi;tir. Bu tetkik gezisi tı>lerince ief.sir edilmeıniştir. Bunlar 
beş saat sürmüştür. dün akşamki Norveç gazetelerinin bazı 

Muhabir diyor ki : telgrnffarmı nakletmekle iktifa etmiş.. 
~~~~--=-ı~~ıW...-'•MYıiill<.ruh~;,ı,ı,ı,,,~b~u~mlm!ü~d~af~a~a_us~r·dir. 

ları muhtemeldir. için Hollanda ve Belçikayı iıtiliı- leri emniyet te-dbirlerini bırakmak niye- tedir. . 

KAN A
-

0
- •A-- ya mecbur'dur. Naırl ki Polonyayı tinde değillerdir ve birbirlle t:>n sıkı bir Berl~nc~e s.?~lendiğinc göre Alınan ht\-

L Ç k l 1.: • teması muhnfaza etınekt~dlrler. .}tumetı şımdılık bu mahiyette bjr teşeb" 
ı ÇevirmeR i"'in e oı o"aRyayı ıı- ._.. d ı. kl b bet stikrazda bulundu ~ BrUkse.lde vazıyet normal şekle dön- _t,i.ls tasavvurun a oımama a era 
Londra, lG (Ö.R ) _ Kanada istlkru tila ~lmifli. Fakat HollanJa ı>• mUşti.lr. Otobttsler tekrar !şlt>meğl! baş- hM~lerc g8re iki hük~ınetteq menuıı 
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