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lıntiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Batrnuharrir ve umuın1 neşriyat mUdU.rU: 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETt. Türkiye için Hariç için 
S~lik .... ". 1400 2900 
Altı 011hk ••..... 759 1650 
GUn\i geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

No. 10364 Kırk Be§lncl Yıl 20 5onkanan cmnartesı ___ , 
_ecza .... A • - z 

iki Tren çarpııtı 
Paris, 19 ( ö. R) - Karakovi civannda 

bir yoku treni ile bir lllUf8DCÜ treni çarpıf
mıtbr. S ölü, bir çok yaralı .ardır. 

·-------' llln rnUnderecatından J,!azetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhııriyetin t:t Ciimhuriyet eatrinin bekçift, sabahları çıkar aiya!i go.utedi7' Yeni &ır Matbaasında buılmqtır. 

Salla harbının neticesi hezimet o du 
Milli korunma kanunu 

Heyeti Vekileye 
Fevkalade hallerde mühim vazı/eler 

ve salahiyetler verilmektedir 
lliikümet halkın ve milli iktısat ile milli müda
laa ihtiyacını tanzim için tedbirler alacaktır •.. 

B. M. Mecliıinde kabul edilen kanunun 
tam metnini aynen neşrediyoruz .•. 

B.M. Mecli•inin •on cel•esinde kabul edilen milli korunma ka
nununun ıon feklini aynen nefreJiyoru:ı: 

B1RlNCt r'ASIL 

Başvekili
mizin nutku --·--Türkiyenin istikbale 
sarsılmaz bir ümitle 
'-akabileceğini 
Cöstermi$tir ... 

--*--
ŞEVKET BİLGL~ 

'llatvekil, Büyük Millet Meclisinin kış 
'-'ili devresine girmeıinden evvel irad 
~ nutukta iç ve dlf politikamu: hak
--aa kıymetli İ2.ahat vermişler, bazı 
laiibim İfan-tlerde buluomuflardır .. 

U1111ımi hiikiimler 

Madde 1 - FcvkaJade hallerde dev
letin bünyesini iklısat ve milli müdafaa 
bakıınmdan takviye maksadiyle Icra 
Vekilleri Heyetine, bu kanunda göste
rilen şekil ve şartlnr dairesinde vazife 
ve .;alahiyctler verilmiştir. 

}'evkalade haller şunlardır: 
A - Umumi veya kısmi seferht>rlik, 
B - Devletin bir h:ırbe girmesi ihti-

mali, 
C - Türkiye cümhuriyetini ele alfıka

landıran yabancı devletler arasındaki 
harp hali. 

Madde 2 - Icra Vekilleri Heyeti, fcv
kalfülc hallerin zııhuruna binaen, bu 
kanun hı kendisine tevdi edilen vazifo 
ve saltıhiyetlcrin ifa ve istimaline Hi
zum hasıl olduğunu görilnc<' derhal ka
nunun tatbikine başlıv:ırak kevfiyeti 
ilan ve Türkiye Biiyük Millet Meclisi
ne al'Z('der. 

Madde 3 - Fevkalade hallerin hitam 
bulduğu ve bu kanun hükümlerinin 
tatbikine lüzum kalmndığı. hükümrtc!' 
kararlaştırılarak ilfın Vt' Büyük Millet 
Meclisine arzcdilir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

, ... Milli ~ef ... i 
. ·ve ~ 

Kral Boris 
Arasında teati edilen 
dostluk telgralları 
Ankara 19 (Hususi) - Rei

•icümhur lnönü ile Bulgar 
kralı Boris arasında çok sami
mi telgraflar teati edilmiştir. 
Hariciye vekaleti umumi ka
tibi B. M enemencioğlunun 
Sof yayı ziyareti ve yaptığı te
maslar müna•ebetiyle iki 
memleket arasında fikir muta-
bakatı ve kuvvetli bir dostlu
ğu teyide vesile olan bu tel
graflar siyasi mahlillerde bü
yük alaka ve derin memnuni
yet cıyandırmıştır. 

. 

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

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

Sovyetlerin kırk· bin kişi 
kaybettikleri bildiriliyor 

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

Kız1l l<uvvctler 45 
kilometre ricat 

etmişler 
--*--

Finler bu harpte 11 
Sov yet tay ye resi 

düsürmüsler .. .. 
--*--

Roma 19 (ö.R) - ltalyan ga· 
zetelerinin harp muhabirleri bil
diriyor: 

Sovyet kıtaları Salla cephe•in
Je büyük bir hezimete uğramış
lardır. 40 bin kifilik bir Sovyet 
ordusu imha edilmistir. Kızıllar 
büyük miktarda har~ malzemesi, 
bir çok top, tank ve motörlii va
•ıta terketmişlerdir. 

Bu ganimetlerin hakiki mikta
rı henüz tesbit edilmemistir. Fin
landiyalılar Salla cephe~inde bu 
muvaflakıyetleri ile mevkilerini 
çok kuvvetlendirmi11lerdir. 

Paris 19 (Ö.R) - Harp muhabirleri 
Helsinkiden bildiriyor: Ladoganın şi
mali şarkisinde mevz.ii Rus taarruzları 
püskürtülmüştür. Aytojakide bir çok 
düşman müfrezeleri imha edilmiştir. 
Salla islikam('tindc Sovyet kıtalan bir 
bozgun vererek ve 4 kilometre kndnr 
rk:ıte m<'chur edilmişlerdir. 

Rus kıtaları Mokojervidcn çekılmiş
lcrdir. 

- SO:'IJU 6 l~CI SAHİFEDE -

Finlerin eline diişen Soı•yct t·~·1rlCTi 

Tırhan vapuru 
Birinci ve ikinci kaptanlara işten el 
ç.ektirildi. Geminin Istanbulda tamiri 

kabul olunmıyacağı söyleniyor 
İstanbul, 19 (Hususi) - Alanya açık

larında kayaya oturan Tırhan \ .ıpuru
nun va7Jycti, kazanın sebepleri etrafın
da tahkikata \•c tetkiklere devam olun
maktadır. V::ıpurun siivarisi He Vardiya 
nöbetçisi ikinci kaptana işten el çcktıril-

.. 

miştir. Tırhan SÜ\'ariliğine Hüsamettir. 
kaptan tayin cdilmıştir. Bugünlerde İs
tanbula getirilecek olan vapurun bura
cla tamirine imkan gôriılemcmektedir. 
Geminin harp sonuna kadar muattal 
kalması ihtimalinden lmhsolunınah.-tadır. 

Bu nutuk, dünyanın en karaşık gün· 
~de Türidyeoin parlak ut.ikbaline 
~en aarWınaı: bir ümidle bağlı oldu· 
hnu ~öı:lerimizde canlandırmı~. iç 
~likada, güzel yurdmnuzun refah ve 
'-adetine matuf olan hamlelerin kud
~tinden hiç bir §CY kaybetmediğini gÖs· 
~1'1niştir. 

Dünya, ıirndiden tahmini imkansız 
~lan bir çok büyük tehlikeler ve sürpriz
lllll!r karşuıındadır. Yarının ne gibi hadi
aeler doğuracağını bugünden kestinnek 
~~küldür. Yalnız tuna kaniiz ki, Tür
lıtyenin mukadderatı her tehlikeyi önli
t:':ıiıecek kabiliyette kudretli, yılmaz el-

Alman sinir har ıakimkaldı 
edir. 

Büyük Meclisin son celsesinde kabul 
:~~en milli korunma kanunu fevkalade 
-Uerde milli bünyenin yüksek menfa
•Uerini, vatanın selametini, vatanda~m 
)ersiz mahrumiyetler ve ıstıraplarla kar
ııla;rnamasını temin için hükümele icap 
eden fevkalade s.alahiyetleri vermiştir. 
Mt1let, hükümetinin genif salahiyetlerle 
·~.hiz edilmiş olmasından ferahlık duya
lı&Jır. Zira alınacak olan tedbirlerin yal
rı~ halkın menfaatini gözetecek, milli ik
bıadın ve milli müdafaanın ihtiyaçlarını 
:aruim edecek mahiyette olacağına ve 
evkalade zamanlarda büyük harp gün-

1erinin aca hatıralannı tekrar ettirmek 
CÜretini nefislerinde bulan bedbahtlar 
karsa onlann da cesaretlerini kökünden 
lracağına kanidir. Bu tedbirler, bu ha
~lklar. mutlalca fevkalade hallerin 
~lendiğine ''e geleceğine delil sayıla
~. Türkiye, sulh içinde yaşamak isti
rerı ve kendi emniyetinin alakadar bu-
Unduğu sahalarda sulhun ihlal edilrı:e
%ini temine calışan memtekettir. Eğer 
hl<ın şarkın sulhu tehlikeye düşmiyecek
~. eğer bir çok yabancı memleketlerde 
hpılan tnJıminler hilafına olarak önü
~.iizdeki aylar İçinde Balkanların ve kü
Wlt Asynnın sulh havası ihlal edilmiye
b~kse ~üphe edilemez ki fevkalade hiç 

ır tedbire lüzum görülmiyecektir. 
lliz, hadiseleri sulh sever olan hissi

)atınu:dıı muhakeme ebnekle beraber 
~lesef bu bahiste bizim gibi dü~ünmi-
~k ihtiraslannı körükörüne ,ahlandır
~lf milletlerin mevcud olduğunu bili· 
"0~. Bunlar, ancak etraflarında kuv
c ~t, te kilatlı milletlerin her tehlikeyi 
ı ~etle yenebilecek bir azimde olduk· 
t~.tnıı ~isscttiklcri zamandır ki biraz dü· 
ı:ıcelı, heuplı olmak lüzumunu duyar· 

~'\'arın, sulhumuzu tehlikeye düşüre· 
l k ~llerle luırşılınacak mıyız, bunu hi· 
:;neyız .. Fnknt .;elik ve kahrnman ordu
) l.l~urı şüphe götürmez uyanıklığı sa
aı~lrıde emniyetimizin, i!liklilimizin 
lcı a lehJikeve düsmiyeceğinden katiyet-

Clnin bulunmaktayız. 

eh Batvekilimizin, beyanatlannda, 
~rniyetle üzerinde durduklan nok
~ dan birisi de Jreçirdiğimiz büyük fe
~lt i_~Ün!"e~eti ile milli vicdanın yük-
"h~sıyetı olmuştur. 

~-~ \Irk mı11eti, kendi.sinden beklenen 
ar \re metanetle bu felaketi karııla-
- SONU 2 1NCI SAH1FEDE -

-*-
Ho1landa ve Belçika ya taarruz tehdi
di bir askeri nü ay"ş ve blöf miydi? 

Ilolfoııda krali<;<'si, veliahdi ı:e Belçika kralı bir arada 

Yeni Asır 
Kurban bayramını aziz karilerine 
eder ve milletimizin daima mesut, 
günler geç~esini diler-. 

tebrik 
lerahlı 

G.Pzctemiz Bayram ınilnasebctiyJc ı•azar, Pazıırtesi , .e salı (ilnleri lnti~ar 
ctmiyccek \ 'e Çarşambadan itibaren tekrar neşir , ·azlfcsine ba§hyacaktır. 

Londra, 19 (Ö.R) - 'faymis gazetesi, 
Almanlann Holfonda \'c Belçikaya kar
şı açtıkları sinir harbinin muvaffakıyet
sizliği hakkında şunları ya7.ıyor : Alman
lar ecnebi mcın lek!'tlne karşı tehditkar 
propag:mdaları ,.e a~kPri ııi.imavı.;leriylc 
büyük hataya cliişmii~lcrdir. Aİı~anyayı 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Tırhrm 1·a1mnı lzmir limanında iken 

Garp ceohesinde 
~----------""------'~..._._* _._--~--------------

Almanlar hazırlanıyorlar 
Yapılan tahşidat hücum maksadından 
ziyade maneviyatı takviye için mi? 

Paris, 19 (Ö.R) - Almanlar ~arp 
lıudııduııa yığdıkları fırkalara son za
manlarda yenilerini iHhc etmislcr \e di
ğer tnraftan her sınıf hahrh·~lilcri de 
davet ctmi ·)erdir. Bu sureti~ İngiltcre
ye karşı karadan ve havadan bir taarruz 
hissi uyandımıak istedikleri aşikardır. 

llakiknttc, dc\'aınlı faaliyct.;izlik scbe-
• biylc Alman kıtalannda manc\'İyat kı

rıklığı baş gfü,tcrdiğinden Alnu~n ku
mandımlığı hn tahşidatla bir faaliy<'t 
hayali yaratmak \'C hii' lece rnane\'i't'at 
kırıklığı tehlikesini ka;şılamak emcİin
dedir. Askerler nrasmda gıd-;. fıkdıını, 
ingiliL - Fransız ablokasmın ne kadar 
miicssir olduğunu göş1erdiğindcn mane
viyat kınklığının başlıca ebcbidir .. Al
man gıda maddeleri istilısalatı h&rbin 
iptldasınn ni betle ih;tc iki nisbetindc 
azalmıştır. IJollandıı, bitaraf kalmakla, 
Alman~·a için en yakın bir iaşe depo!!U 
mahiyetinde olduğundan Almanyanın 
bu menılckete. trıarnız ederek kendi cli
ı. bu depol'tl kapamak istemesine ihti-



.,._ ..... -
Yıpranan kuvvet EHiRH Başvekili

mizin nutkıı 
Ve yıpranmıyan kuvvet 

ıPariste tıkan .ı.E TEl\IPSn GAZETESİNDEN 
1914 cihan harbu:un başlangıcında rundan doğmaktadır. Onun bütün ma

meşhur filozof Bergsun Bülten Dczar- nevi kudreti, sadece bu maddi kuvve
l!le de 1ıı Rcpublik mecmuasında apğı- tindeki ha~mct ve nzcmetindcn itham
daki makaleyi neşre~~i: cHarbın ne- larını ve hamlelerini almaktadır. 
ticesi hakkında tereddüde mahal yok- Fakat işte bu böyle olduğu içindir ki 
tur.. Almanya ezilecektir. Maddi kuv- Alnıanva maddi kaynakları gibi, ma
vetleriyle, manevi kuvvetleri ve onu nevi c~pheden de sermayesinden yc
arakta tutan .şeylerin hepsi bir gün on- mekle geçinmektedir. Onun maneviya
•a kalmamış olacaklardır. Çünkü; Al- tı, mnddi kuvvetine dayanmak hatasın
nıanya bir defa yapılmış bitmiş olan dan dolayıdır ki, maddesi yıprandıkça, 
provizyonlariyle yaşamaktadır. Onları maneviyatının da beraber yıprandığını 
her giln sarfetme'kte olduğu halde, ye- ve yıkıldığını görecektir. 
rine hiç bir türlü de yenilerini koya- Ingilizler, onları coğrafi ve maddi cep-
mamaktadır. heden abloka etmezden çok evvel, Al-
Almanyanın maddi kaynaklan hak- manlar kendi kendilerini manevi ve ah

kında her ey söylendi. Parası da var- U.ki cepheden abloka ve tecrid etmiş
dır: fakat kredisi azalıyor ve bir gün lerdir. Biıı:im askerlerimizin enerjisi ise, 
nereden bir istikraz yapabileceği de gö- aşınmaz ve yıpranmaz olan b~zı !'eylere 
rülemiyor. Patlayıcı maddeler için adalet ve hiirriyet idealine bağlı bulun
cNitrat> lara, moıörleri için cesans>- maktadır. 
lara. 65 milyon nüfusu için de ekmeğe Zamanın bu susayışa ve bu ideale 
ihtiyacı vardır. O, bunların hepsi için karşı asındırıcı bir tesiri olması müm-
provizyonlannı yaptı. kün değildir. 

Fakat sarfiyatı hep bunlardan olu- işte, kendi ~ıdasını. kendinin hoyrat-
yor ve bunların yerine yenileri kona- lığından alan bir cKuvvet> e karşı biz, 
mıyor. Günil gelecektir ki anbarlar ho- hayat ve devamının cevherini kendinin 
şanacak. hazineler kuruyacaktır. Al- haricinde.. kendine hariç ve kendinden 
manya bunlan nasıl dolduracaktır? üstün bir ld alde arıyan bir cKuweble 
Haıp; onun tak~p ettiği usiil ile ken- karşı koyuyontt. 

clisine korkunç insan sarfiyatına mal Ö ki kuvvet yavaş yavaş yıpranıp 
oluyor; fakat Almanyanın insan kayna- aşındığı halde, berikisi. yavaş yavaş ve 
~ı hususunda dahi vaziyeti güçtür. !Ha- fakat daima yenilenmekte ve tazelen
riçten bu hususta kimsenin kendisine mektedir. Korkmadan bekliyelim. Bu, 
yardımı mürılkün değildir; çünkü Al- ötekini öldürecektir.> 
man hegemonyası, Alman :malı ve Al- !HENRI BERGSON 
man kültUrünü yapmak için yapılan bir 
teşebbüste Alman olanlardan başkala
rının bir menfaati yOktur. 

Kredisini el sürülmemiş bir halde tu
tan Fransa, limanları sayesinde istediği 
yiyecek ve mühimmat tedarik edebilen 
ordusunu her gün müttefiklerinin bü
tün getirdikleriyle takviye eden ve da
vası bütün insanlığın müşterek ma1ı ol
duğu için dünyanın her gün artan .sem
patisini kazanan Fransanın karşısında 
Almanyanın vaziyeti işte budur. 

Fakat btitün bunlar. maddi kuvvetin, 
götle görülen kuvvetin bahislerdir. Ma
nevi kuvvet bahsine gelince ona ne di
yelim? O manevi kuvvet ki, cok defa 
diğer kuvvetlerin yokluğunu telafi eder 
ve o olmadığı zaman maddi kuvvetle
rin hepsi iflas ederler? 

Milletlerin kuvvei maneviyesi, fert
lerin maneviyatı gibi, ancak kendileri
ne Ustlin, kendilerini aşan ve taşan .ve 
cesaretlerin se.ndeledigi zamanlarda 
kendilerine dört elle sarınan yüksek 
ideallere dayanabilmek sayesinde ya
şar. 

Muasır Almanyanın ideali nedir? ve 
nerededir? 

Filo:r.ofların hakkın tecavüzden masu
niyeti, fertlerin ~hs1 haysiyetine yük
sek ehemmiyet verilmesi, miJletlerin 
yekdiğerine hürmet etmek mecburiye
tini telkin eden devirleri çok arkada ve 
uuıkta kaklı. 

Prusya tarafından askerleştirilen Al
manya, en mühim kısmını Fransadan 
\'e 18 inci asır Fransız ihtilalinden edin
diği bu asil mefkürelerden kendini çok
tan uzaklaştırdı. 

Almanya. yeni bir ruh edindi, daha 
doğrusu Bismarkın kendine nefhetüği 
ruhi itaatle kabullendi. Herkes kuvve
tin hakka hakim olduğunu Bismarkın 
söylediğini tekrar eder. Hakikatte Bis
mark böyle bir şey söylememiştir; çün
kü esasen Bismark her zaman, kuvvet 
ve hak diye iki ayrı mefhumun varlığı
nı kabulden çekinmişti. Bismarkın na
zarında «Hak> demek kuvvetli olanın, 
tarafından istenen şeydir. Hale demek, 
galip olan taraftan mağluplara kabul 
ettirilen şeyler demekti. Onun bütün 
morali işte bundan ibaretti. Bugünkü 
Almanya, hak diye yine bundan başka 
bir şey tanımıyor. 

Bugünkü Almanya dahi, cHoyrat ve 
yabam kuvveb in fi.fıkıdır. Ve Alman
ya kendisini dünyanın en kuvvetli mil
leti sandığından, kendisi kendisinin 
mef tunudur ve kendi kendine tapın
maktadır. Almanya kendisiyle gururla
nır. Işte onun bütün enerjisi bu guru-

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

yetine aynı z.amanıla yarJım 
lrrıatı her zaman ele geçmez. 
Kurban bayramından iıtilade 
edere/t lnırlxın derilerimizi 
T ürlt H aua lturumuna vere
lim. 

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

Filoz.ofun bir dostu (914) te yazılmış 
olan bu makaleyi şimdi yeniden yaz
mak istediğini ve bu eski makaleye ila
ve edecek bir şey olup olmadığını sor
muştur. Filozofun cevabı şudur: 

Az.iz kardeşim! 
914 te yazdığım bu makaleyi tekrar 

okudukça bugüne <le tamamiyle kabili 
tatbik olduğunu gördüm. Benim için Al
manya hakkında 914 te yazılan bir ya:ıı 
ile (940} ta yazılan yazının aynen ka
bili tatbik olduihınu görmek keyfiyeti 
çok mühimdir. Bu da gösteriyor ki her 
kesin zannı hilafına cHitlerizm> deni
len !';Cy Almanya için tarihi bir arıza 
değildir. Hakikat halde bugünkü Al
manya dahi ruh itibariyle 914 Almanya
sının aynıdır. (1871) de Bismarkın ta
mamen lkaba ve umursuz. bir materya
lizme garkettiği Almanyadır. 
Bundan dolayıdır ki makalenin tam te
irini göstermesi <için onun hicbir yerini 
değiştirmeme;•i ve hıç bir kelime ilave 
etmeden tekrar neşrini çok daha müna
sip bulurum. Bu makaleme tarih koy
masanız bu makaleyi her kes bugün 
için yazılmış ve bugün yazılmış bir ma
kale sanacaktır. Almanyanın bugünU ile 
dünü arasında hiç bir fark olmadığına 
bundan güz 1 delü mi olur? 

BERGSON -*-Tuğla ve kiremit 
ocakları hakkında 
bir emir .. 
Sıtma mücadele mıntakalan dahilinde 

bulunan yerlerde tesis ve küşat edile
cek tuğla, kiremit, kerpiç ocaklannın 
ıneskC'ın mahallere olan mesafesinin, ara
zinin topoğrafik \-a.ziveti de ııa2.an iti
bara alınarak tesbiti lizım geldiği Sıh
hat vekftletinden bildirilmiştir. Bu gibi 
müesseseler açılırken mahalli sıtma 
mücadele tabiplerinin mütal&asına mil
racaat edilmesi, bundan sonra usul itti
haz edilecektir. 

Mezbahalar, i pirto ve ekmek mayası 
fabrikaları, hayvani, nebati ve uzvi 
maddeler biriktirme yerleri, termik 
cJektrik santralleri, maden cehveri erit
me yerleri ve tuğla ocakları birinci sı
nıf gayri sıhhi müesseseler arasına alın
mıştır. -*-Kız kacırma vak'ası 

Bulgaristan göçmenlerinden olup Ali 
ağa nahiyesinde oturan Selim Hasan kı
zı 14 yaşında Leylayı Arap Hasan oğul
larından İbrahim oğlu Şerif Bilgin ka
çırmış ve tutulmuştur. -*-Erzincandan gelenler 

Dün En.incandan seki:r. kişi iz.mire 
gelmiş ve bir otele yerleştirilmiştir. 

~·····şii~···E~·i;·~·~·;i····~ 
. . 
E Sa)ın mü~terilerine Kurban hayra-: 
: mını kutlular... : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'aliler 
--*---

Mülhakata gazete ve 
es~r tavsiye ede

mi y~cek 
Dahiliye vekaletinden tavsiyeli eser

ler hakkında aşağıdaki tanılın gelmiş
tir: 

cBazı valilerin gazete veya hususi 
rler için vilayet mülhakatı.na avsiye

lerde bulundukları haber alınmıştır. 
Veklllet bu gibi tavsiyelerin yapılma

yıp her gazete ve eserin meal ve muh
teviyatı itibariyle kıymetinin, nlacak 
olanların takdirlerine bırakllmasını 
prensip olarak kabul etmiş olduğundan 
valilerin bu hususa itina göstermelerini 
tamimen rica ederim.:. 

B u tamim, geregi için vilayetlere ve 
bilgi için umumi müfettişliklere yazıl
m~tır. - *-

Zabıta 
Memurları salahi

yetlerini naaıl 
kullanacak? 

Dahiliye vekaleti emniyet umum mü
dürlüğünün bir tamiminde alelô.ınum 
üniformalı memurlarla zabıta memurlan 
crasında karşılıklı bir muhabbet ve iti
madın mevcudiyetine işaret edilmekte
dir. Umumt yerlerde bazı memurların 
vazife icaplarını takdir edemiyerek yer
siz \'C lUzumsuz müdahalelerle hldise
lerin çıkmasına sebep oldukları da an
laşılmıştır. 

Bu tamlınde deniliyor ki ı 
- •Memurların vazife ifası sırasında 

kanunların verdiği salahiyetleri gelişi 
güzel istimal etmelerinden ileri gelen 
ihtilnflara misal teşkil eden bir halde 
cep fenerlerinin geceleri kaçak suçlu 
aramak, tenha ve karanlık yerlerde ge
celeyin dolaşıp fenalık yapmasından 
şüphe edilenleri takip gibi vazifelerden 
r.ayri olarak umumi tcnviratla aydınla
tılmış şehir caddelerinde akşamları ve
ya gecenin erken saatlerinde gezenlerin 
yüzlerine tutulmasıdır. 

Bundan ve bunlara benzer zarurt ve 
lüzumlu olmıyan hareketlerden çıkan 
münakaşa ve ihtilaflar polis rücuu ka
bil olmıyan müteakip vak'alarda tema
sa getirmekte ve bu haller vatandaşla
rın mahkOmiyetlerlne \0e polise karşı 
infial beslemesine sebep olmaktadır. 

Meçhul olmamak lazım gelir ki, za
bıtanın salahiyetleri yurddaşların mal, 
can ve ırz emniyetleriyle umumi niza
mın korunması için verilmiş vasıtalar
dan ibaret olup bunlann yersiz, lüzum
suz ve bilhassa şahst işler istihdaf edi
lerek kullanılması asla tecviz edilemez.• -*-Bavram Üzeri 

Çocuk Esirgeme 
kurumu İzmir 
şubesinin yardımları 
Çocuk esirgeme kurumu Iznıir mer

kezi kurban bayramı münasebeti ile 70 
fakir çocuğa 350 liralık giyecek eşya da
ğıtmak suretiyle yavruları sevindirmiş
tir. 

Kurumun bu yerinde yardımını tak
dir ile karşılarken halkımızın ve zen
ginlerimizin de bu hayır ve şefkat mü
essesesine karşı alaka göstermelerini te
menni ederiz. 

-*-B. Atıf inan 
Daha bir halta 
Romanyada kalacak 
Esnaf ve Ahali bankası umum mü

d üril B. Atıf inanın Romanyadan av
det etmek üzere olduğu bildirilmiştir. 
Aldığımız habere göre daha bıw müza
kerelerde bulunmak üzere B. Atıf inan 
Romanyada ıikamctinl daha bir hafta 
uzatacaktır . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deniz gazinosu 

VE 

Restoranı 
l\fuhte.rcın müşterilerinin Kurban. 
bayramını kutlular- : 

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

Borsa satışları --11--

Türki yenin istikbale 
sarsılmaz bir ümitle 
bakabUeceetnt 
göstermiştir ... 

Son 15 gün içinde mua
mele gören maddeler 

--*--
ŞEVKETB~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE ..... 

ptunızla mahakeme beraber muJesıd 
patmak için mümkün olan her fedakir· 
lığı yapmııtır. Son on beş gün içinde İzmir borsasın

da 7 - 12 numaralı üzüm tipleri üzerin
den 7.50 - 16.50 kuruş arasında 27414 
çuval üzüm satılmıştır. Mevsim ihracatı 
bu suretle 420434 çuval ve 622 torbaya 
baliğ olmuştur. Mevsim ihracatı 30.371.2 
t\lnu l:iulmuştur. Yalnız İngiltereye ya
pılan ihracat 17.676 tondur. 

Son on beş gün içinde İzmir borsasın
da nevine göre 5 - 12.5 kuruş arasında 
3063 çuval incir ve 933 çuval hurda sa
tılmıştır .. Mevsim satışı 176873 çuvaldır. 
Yalnız ingiltereye 10715 ton incir ihraç 
edilmiştir. 

Son on beş gün içinde borsada 53-63,S 
kuruştan 3146 balya Akala ve 43 - 46 
kuruştan da 223 balya yerli pamuk sa
tılmıştır. Bunun 737 balyası hazır, 238' 

balyası vadeli \'e 25 balyası ~ satış 
Akala \'e 223 balyası da hazır yerli pa
muktan ibarettir. 

Son hafta içinde 1013 ton :ıı:eytinyağı 
ihracatı tesbit edilmiştir. 

Son on beş günde borsada muamele 
gören diğer maddeler şunlardır : 

1911 çuval bakla. 391 çuval iasulya, 
22 çuval bulgur, 213 çuval kumdan, 
1752 çuval susam, 4215 çuval beyaz ar
pa, 1707 çuval yumuşak buğday 431 çu
val sert buğday, 345 çu. val karışık buğ
day, üç çuval iri nohut, beş çuval ra
zaki üzüm, '488 ton pamuk çekiraeği iki 
ton hazır yün, 51 ton yapak, 333 kilo 
pamuk çiğiti, sekiz ton yerli fıstık, ?97 
kilo b;tdem içi satılmışbr. 

Yer sarsınbıı felaketi KIUJısında ~ 
fakir, en mütenzi -..tandqın ba. bil' 
yardımda bQluamak arzusu içinde çır
pındığını, bu milli felaketle yakind 
meıgul olduiunu gördük. Bu maıısara
dan derin iftihar duyduk.. • 

BöYlece birlik ve tesanüd mefkireıP'" 
zin kun-eti anJ.,ılm1tbr. Ne laad.r bit 
yük Olursa olsan hiç bir felilı:et ~art! 
smda yeise diifmeden zorluklarla rnır 
cadele azmimizin payansız bir kudr~ 
miicehlaez Oldafu anlatıılmlfbt. MCIP' 
kuvvet zencinliğin paha biçilmez kt1' 
met tqıdıiı bir zam.anda bu müplıed• 
doltlarıman memnan ettiği kadar diiıt 
manlarımızı da meyus edecektir. 

• ŞEVKET Bfr.Gflf 

Yağmurun kazalarda 
sebep olduğu seylip 

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

Gediz nehri 
Tekrar yatağın

dan taıtı 
Evvelki gece şehrimize sürekli yal

murlar yağmış, şehrin bazı semtleri yi
ne su altında kalmıştır. 

Sabaha karşı ve öğleden sonra ikişer 
saat süren lodos fırtınası görülmüş, öl
leye doğru da beş dakika tolu dUşrnüı
tür. 

Mersin hattından limanımıza gelmesi 
beklenen Anafarta vapuru, fırtına yü
zünden dört glin gecikerek ancak pa
zartesi günü limanunıza gelebilecektir. 
Kuşadası kazasında Şirince köyünde 

Salibin evi, sel sulanndan kısmen yıkıl
mış, fakat nüfusça zayiat olmamı br. 

Bornovadan satın aldıkları ev eşyası-

nı Çiğli köyüne götüımekte olan köy 
sıiırtmacı Mehmet ile sekiz yapndaki 
oğlu Halil, köy civanndald dereden ge
çerken sel suları tarafından sürüklen
mişlerdir. Zavallı çocuğun cesedi, vak'a 
yerine 500 metre uzakta bulunmuştur .. 
Babası Mehmet te derenin kenarında 
~ağ bulunınu~ ise de ~vallı ı1daın. ge
çirdiği müthiş :fellk:et sebcbly~ söz bi
le söyliyememektedlr. 

Vll~yet, kazalardan seylap hak.landa 
malô.mat istemiştir. 

Bergama kazası dahilinde Balarçay 
suları tekrar ta.şmı.ş, bir çok köyler su
lar altında kalmıştır. 

Yağmurların devamı Gediz mıntaks
sında yeniden Jwrku uyandırmıştır. G& 
diz n~hri yatnğuıdan taprak tekrar ~e
miryolunu ic;tila etmiş, t~n Meneıne0 

boğazından geçerken 40 santim su lçiıt' 
de geçmek ~orunda kalmıştır. 

Manisa ovasındaki ba~ı köy1er yeni
den suların tehdidine maruzdur. 

- *-Geçen bir sene 

Beş mühim firma 

içinde 
Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 
yaptığa yarclıınlar 
Çocuk esirgeme kurumwıun 1939 rılı 

içinde l:r.mirde yaptığı yardıınlann rs• 
kamla ifadesi ~udur: 

Ticaret odasına müracaat ederek, Antimoan, 
Krom, Manganez madenleri üzerine 

1 - 11825 çocuja 54071 ık.ap sıcak fO' 
mek verilıuiş ve bu -uğurCla (17.00) 111' 
42 kuruş para ısarfetmİ§t.İr. . 

2 - 753 çocuğa giyecek temin edil
miş ve bu uğurda (1095) Ura 75 kurl'f 
para sarfedilmiştir. 

İf yapmak istiyor 

Mısırda bulunan be, mtihim firma, 
şehrimiz ticaret ve sanayi odasına mü
racaat ederek İzmirdeld ihracat tUccar
larlyle Antimoan, krom, manganez ma
denleri üzerine iş yapmak istediklerini, 
3000 ton çavdar, 500 ton arpa satın ala-

c:aklannı bildirmişlerdir. 

İskenderiye belediyesi bu seneki ihti
.rncı için 82 bin kilo çalı süpürgesi ala
cağını bildirınlştlr. Buna ait şartname 
de odaya gelmiştir. 

3 - Dispanserimizde 3346 basta ıçO" 
cuk mua~·ene ve tedaVi edilerek Ulçlll" 
rı parasız temin edilmiş ve bu u~d• 
(900) lira para snriedilmiştir. 

4 - Dikili Eehele fe18.ketzede1eritt!ıl 
çocuklarına (198) parça kumaş w gl}'C' 
cek eşya gönderilmiştir. 

5 - Çok çocılkhı on beş aileye (122) vak'a s ı ' parça giyecck_c_ş~·:.. .. _•en_·ırniştir. 

Misakı Milli 
Otelde hırsızlık 

Hırsızlardan biri tutuldu Öğretmenlerinin 
ikinci yardımı 

diğeri de aranmaktadır Haber aldığımıza göre., M.isalu bJııtl 
öğretmenleri. F.nincan fellket.zccieletl 
iıamına ikinci defa olmak ü.ııere 35 lif' 

nın çaldığı anlaşı~ suçlu sabahleyin 25 l..-uruşu dün ~·a \·ermişle.rdir·.,:t. Evvelki gece şehrimizdeki otellerden 
birinde bir hırsızlık vak'ası olmuştur. 

OtcJde misafir kalan İstanbul tuhafi
ye tüccarlarından Nalın oğlu B. Osına
nın odasında asılı duran caketinln ce
binden 280 lirası çalınmıştır. Meseleden 
haberdar edilen zabıta yaptıjı tahkikat 
neticesinde, ayni otelde yatmakta olan 
İstanbullu Rıdvan oğlu Mehmet Riı.a-

Basmahane istasyonunda Bandırma Misakı l\:lilü okulunun hamiyetli ~. 
trenine binmeğe hazırlandığı bir sırada retınenlcı-inin bu yardım hareketiııl bil 
tutulmuş ve üzerinde 107 lira bulun- ylik bir ~Ukranla karsılanz. 
muştur. Suçlu mütebaki parayı trenle --*--· .
Bandırmaya kaçan arkadaşı Ayet oğlu Gelnilerin tnükellefiyeP 
Mehınede verdiğini itiraf etmiş~: Gemilere ait mükellefiyet şe1di~1~ 
Zabıta onun da yakalanması ıçın ter- yakında riisum 'lonilalosunun nar.arı dı~ 

tibat almıstır. kate alınması ma1iye "--ekiletinden bildt' 
_E_R_Z_tN_C_AN_______ BİR YARALAMA ıilmiştir. -·-HAldml şehrbnlzcle 

Evvelki gece Erzincan hAldml B. Ce· 
lal Baydar sekiz nüfuslu ailesi ile bir• 
likte şehrimize gelmiştir. 

Bu ailenin istirahati viliyet yardım 
komitesince temin edilmlştir. 

B. Halit Baltacıoila 
Elmalı kv.ası hilkümet tabibi B. Ha

lit Baltacıoğlu 40 lira Ucretle İzmir em
ruı sariye hastanesi asistanlığına tayin 
edilmiştir. 

-*Şebrimlzde zelzele 
Dün sabah şehrimizde saat dört sıra

larında hafif bir :r.eh.ele olmuştur . 

Kuşadası kazasının Bele\i köyünde 
Osman oğlu Ahmet, hamallık ücreti 
meselesinden Ahmet oğlu Mustafa Sarı 
Kanı tahra ile sol kolundan yaralamış 
ve suçlu yakalanarak adliyeye teslim 
edilmlştlr. 

PALTO ÇALMIŞ . 
.İkiçeşmelikte 477 inci sokakta 12 5:

yılı e\>de İzmirli amele .Arif oğlu JıfceJ' 
met, marangoz ba.v Hüseyinin evizıd 
bir palto ve bir caket çalını,ı ve zabıt" 
ca )-'1lkalannuştır. ' 

f"""""''''ECZiC~"Kem·arK":··Ak't~Ş"'"'""""! 
• VE : 

Hilal Eczanesi i 
-Sayın ndqtePflePlıdn KıırlJan 1Hıyraınun lıııl" ~ 

lalar alas11111m saadetler dUer- J 
··········'········································································· 

ELHAMRA KURBAN BAYRAl\Iİ i çin tertip ettiğimiz MUAZZA.:\1 ve MUHTEŞEM PROGRAMI BUG'ON SAYIN İZMİRLİLERE 1'AKDlM EDİYORUZ ... 

SİNEMASJNDA 
Diinyanın en büyük gizli teşkilatı olan ENTELLiCENS SERVİS'in CASUS entrikalarına karşı nktllara durgunluk veren mlithiş miicadeleleri, güzel ve esrarengiz 1SPANYOL DANSÖZÜ - Kadın pannalt • Diinyaya meydan okuy .. 

ndam • Batan gemiler • ~oğulan binlerce insanlar ... •• 
CEBELUTT ARIK CASUSU TÜRKÇE 

•• •• SOZLU 
YARATANLAR : VİVİANE ROMA:\CE - ERİCH VO!\ smOHEİl\1- ROGER DÜCIIESNE 

FOX JURNALDA ERZİNCAN ZF.LZELF.St 
GRAF VON SPEE zırhlısının infilikiylle ihatı ı teferrüatiyle.... l~eJıikct mıntakasuu bütün çıpla)dığiylc gösteren liliın.. TÜRKÇE sözd} .. 

SEANSLAR: Ila;\ ramda her giin: 10 - 12 - U - 16 - 18 - 20 - 22 de .. Bayramcrte t c ki şe'kil(fc: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA .. 



italyan sulh siyaseti ve 
Sovvet tehlikesi 

!111• 

Balkan antantı konseyi Belgradda 
bu iki mühim noktayı görüşecekmiş. 
d ~~a, 19 (Ö.R) _ Budapcştedcn bil-ıtin dlrayctindc bulmakta ve aralarında- l<ontt kon eyi iki 1-."U,•veti nazarı itibara <:sıri blnhilir •. İkinci kuu·et, ~rani İtal-
1 ~rıldi -;ınc göre İtalyanın Bükreş sefiri- ki şuurlu iş h.irligine dayanınaktadı.r. Bu <•lınağa ~nec~u.r :°'la.~~ır .. Bir.inci i Sov- ) anm su\h siya· ti ise henüz &\kan 
katı~uınen clahiüye ııaurı ile müliıka- iş Liri.iği iki mPınlekctin harki ~i~·aseti- ~·.et tel~tdı~csı, 1kincısı ilse Itaiyanın 'Stılh 01i1Ietlcrirıin uzlaşmasına ıoani ohm ba-

·~ "" · nin biilün meseleleme samı uıunına · B ' . . k , . . %1 jlıtila arın ued"U raf edilmesini ıuüm-a ehemmıL•ct \."erilmektedir 1 · ı h l k ~ıyasetı it'.. An t. 

~er Loyd. gazetesi şunlan yazı- mncı U\'Vetin, vauı So\~yct tehlı- . k 1 k r · 1 . . 1 Yor: tndır •. • ke.-.iniıı tdev\·uku fulkan ınemfoketleri- hin · ı aea ·, < ıgı-r )lr tubır er, B<ılkan 
lu •llu~.apeştc ve Roma arasında do~- .Magrarska• gazetesine görl! :·akında ııi ~Uny~ luırhincle.n . evvelki va~iycte menıl -kıeilerlı~in ıist.ı~lnli ~in bir :temi-.. !. nıunasebctlel"i kaynağım iki millr- Belgradda toplanacak -olan Balkan An- gcl'I cevırcrek ırenı hır 'P.aıı Sla\"lzmin r.at teskıl ey'lıycce"ktır .. • 

;~;i1~~~~~5~:;·················F·eı·a·ketzeae···············1
1~g~!;:~·~~;:·~::~= 

Y'!_landır K d 1 . . . . artıvor 
v 4ndra,19 (0.R) -Hindistandakar- ar eQ erımız ıçın ' l\?1lık ve isyruı çıktığına dair Sovyet ve "' i:.t.anbul, 19 (HuhllSİ~ - İngiltere ve 
ka~n kaynaldanndnn "'erilen haberler Frmısaya .ihracatı son günlerde can1an-

~luJ-<=Ue tekzip edi\ınistir. Mecusilcrle Dost m em lcketlcrden ~o·· nderı·ıen mı~tır. Dün akşama 'kadar bir çok ihra-
lltbedumanlar arasında vukuhulan bir s, cat ,partileri Ü.Gerinde anfaimalar yapıl-
"~ .c bu uydurma habere .sebebiyet d d nus ve .sipari~ler almmı;.;tır. ' 

l"ılıiştir. "ar ımlar evam Cttncktedir , Yalnız dün yapılan ihracatın luyınc.li · -*- J t!10 bin lirayı ı.ışmıt;lır. İhracat, Türk 
~'11SAT VEKİLİ . şilepleri ile yapıl<ıcaktır. 
.. T..&.n» Ankara 19 (Husuı:i) - Hind müsli.i- , riyor: - · --
İ . .... .-VLDA . ıııanlar~ Halil ~~r~m iMilli ŞeI . Atin~ •:i!a~·etine ba_şıı .. bcw.di}·e ve n.a- ' SOVYETLERİN 

lq lctnhul, 19 (Hususi) - lktısat ve- (sıııet lnönuyc çeJdigı hır telgrafla zd- hıye1enn reıs ve ınudur1erı 'bu hafta a ..---:lr_ ... __ 
l~ bu ün şehrimize geldi.. Bayram ta- r.eJe Cclfıket.zedclcr.i için 18UO lngiliz li- 7.arfında toplanarak halkın Auadalu zel- ~-..,... 
&\in en istifade ederek burada blacağt rası teberci.i eUğini bildirmistir. zelc "'e tuğyanlarmcla felakete 'llğrı}'~ın- aldıkları benzin 
tin·lcr zarfında Sümerban'k müesse.sele- Ankara 19 (HususH - Dost :ıre kom- lara kaı]ı kütle haliııde t'ardımda bu- Ne\•ı•ork,1 9 (Ö.R) - Neırvork T.ay-ft gezecek, tetkiklerde bulunaeaktır. iU Yunan hüklimcti 7 .. dzelc felaketu:.'- lunması meselesini tanzime karar ver- uıis. Sovycıtler birli,ğımn harbin ba.-;lan-

. A Y'RAM İCİK deleri için yapılmış .o.lan 10~0 lirei!•~ ıuişlerdir. gıcıııdnn beri Amcrikadan bir milyon 
~StaJıbula gidenler . teberrüü An~ar~ ı;cfırı .vasıtası.yl~ ınılh Bu nahi)rcler ahalisinden :büyük bir üç yüz. bin ' 'aril benzin satın aldıklan.u.ı. 

r stanbul, l9 (Hususi} _ Bayramı gc- )'ardını konutcsıne t<.~hın et~ushr. kasını Tüı·ki;·cden gelen muhacirlerdir. bu benzinin büyük kısmı Fmlıındiya 

1
lr"rnek üzere Ankaradan buraya gelen- Ankara 19 (Hususı, - .Nevyorkta Büyük caddelcrlu .ı;ıcydanların muhte- barc.ktıtmda ıkullaruldıi;,'Ulı y.a.zmaktadır. 
~ Pek çoktur. Bugünkü trenle şehri- cıkan bir Rum g.a:r.etc.,.i felaketzedeler lif noktıılarmda ba;•a7\lar bckliyccek \'.C --*--
""-'Ze bir çok mebu lar da gelmişlerdir .. i~~n nçtı~ı _iane tut.·m olan hin lirayı ~cçenler iki drahmiden aşağı ~lın~ımak A L M A N 

"'/.' gondeı·mıştır. . ~ uue yapacaklan yardımı husu.sı bır lLo;-
Barut ,- -.,- .k-- Ankara 1H (Hu u ı) - Kıbrı.c;lan alı- leye knyclcdeceklerdir. Bu listcleı· .son-
~ a rı ası nan malUınata göre Kılırıs Türkleri radnn bir ar.ava toplanarak ciltlenecek Sinir harbi akim kaldı 
aııguu kurbanlar& aı·alannda topladıkları 5U Ingiliz lır351nı ve bu suretle: teşekkül eclecek büvük 

1'ıs l..ondra, 19 (Ö.Il) - Londranın .şimal felaketzedelere bir ~·ardım olmak üze- ciltler. toplanan para il~· birlikte iki ~nil
bu tnında bir barut fabrikasında "'"Uku- ı·e göndermişlerdir. let arasındaki bu knrcleslik tezahiirü-

- nASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
il.ata eden men1,~'k~ler, toprak1armm 
ve hudutlnrınm mUdafaasmı takviye et
miŞicrdir. !Fintandiyalıların 'kahramanea 
ınukm'eıneti bu memkkeUer için l:Jir it· 
ham ka~'Jlağı <>'lmuştur. 

3t lduğu dün bildirilen jnfilfıkta bc.ş ölü. Ve yine Kıbrıstan Muharrem Sıtkı niin bir hatırası ol.ırak 'l'ürkiyeye gön-
;aralı vardır. ıo. Şeriye hakimi Esat 2. Ahmet Soyda derileccktir. 
L on Speenin enJıazını l lngiliz. lira l 1.eberriide hulunmu.51ar- Kore, Tcsalya. Makcdony.a ve garbi 
~Qld Jı lef dır. Tcakyanm muhtelü .şchirlerind~ .de yaı·-
J> • ır~a · .~··· Atina 19 (A'A) - Atina ajansı bildi- dım listell!ri açı.lacaktır. 
~ ~tJS, 19 (Ö.R) - Urügva}• hükü-
Cr tı. Iliyo Dö Laplata ağz.anda batan 
iç;., a.( Fon Spee enbzmuı kaldırılması 
l\ti:~ Alınan hükümetine altmış günlük 

...,ılet vennİ.Ş'tir. 

- *--
Fransa 

'Uzüm ve incir alacak 
~n hafta zarfında Fransadaki ithalıit

Y" r ~ıüm ~·e incir iizcı-ine İzmire bü
İ.ı~ sıpari.')ler yapmışlardır. Bu .suretle 
tl) nı \"e incir piyasaları çok sağlamlaş-

1 lır. 

!~NSJZ ;EBLiCi : 
l& .a~ıs. 19 (A.A) - Umumi karargahın 
vkınci kiı.nun tarihli ~n tebliği : 

ı\b 0 sges mmtakasında bir ileri Jcarako
~ı.ı lluz bir düşman müfre7..esinin taarru
e'>ı llu tardetmi tir. Düsnıandan bir kaç 

r alınmıştır. 
Paı· .. 

tehı· ·~ • 19 (O.R) - Sabahki Fransız 

lrakta 
Maliye nazırma 
yapılan suikast 
Bağdad 19 (ö.R) - Irak maliye ıu-ızı: 

rına :;uikasdcfo hu,unan Hasan Fehm1 
Te\·!ik te~·kif editm~tir. Nazırın sıhhi 
va7Jyeti ağırdır. 
Bağdad Hl (ö.R) - Maliye nazırı 

Sait Rüstcınin ha\•ah tehlikededir. Su
ikasdı yapan şah;ın azledilen bir zabit 
o1duğu anlasılmıştır. Ilrıdise büliin Irak
ta büyük infial uyrmdırmısfır. 

Amerikada 
Ayan azası Borah 
vefat ettiu. 
Vaşington 19 (A .A) - Ayan meclisi

nin en yaşlı cızası ve harici ı;;ıyasct sa
hasındu parlamentonun en nafiz ;sahsi
)'cilerindL'n biri olan Boralı vefat et

Japon - Amerikan 
Münasebetleri 
gittikçe aprlaşıyor 
Londra, 1~ (Ö.R~ - Ja('On~~a - Ame-

rika müna <>\x•tleri gittikçf' vehamet 
iı:C"Sbdnıi~tir. 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Alman üslerine tekrar 
taarnız mu ettiler? 
Kopenhas. 19 (Ö.R) - Şild ''e Hekel 

Alman üslerinden ha \'a ruıli toplarının 
faali}'et.ini bildiren sesler gclmtjtiı· .. Bu 
iislerc Ingiliz tayyarelerinin taarruz et
tikleri aıılaşılı,yor. 

MEMELDE 
SEllBEST MINTAKA 

Ne:vyork Tnymis gaz.eteı:i ayni mesele 
hakkında şuııfarı y:nıyor ; A'lmanlar ye
ni 'bir .sinir harhi açmakla hatlı ctmiş
leı·dır .. Tekerrür eden bu niimayişlerle 
bitarafları kor'kutmak gayesini takip 
e-diyorlarsa bu gayrctleı·i .suya düsmii -
tür .. Ve .ayni zamanda tasavvur cttikle· 
rİ ani hücuınun ıllU\"affakıyetİ d~ sck
:t•ye uğr:.Atmı fardır. 

Ruma, Hl {Ö.R) - Belga ajansı bildi
riyor ; Lükst·ınburg hüküıne.ti. Mozd 
lıoyunda büti.in huduthırda bir sıra js
tihkfınılar inşasında büyük hararetle 
devam etmektedir. 

Hususi hnbcrll'r, Lüksemburgun Be1-
rikaya bir taat'l'UZ ihtimalinden büv\ik 
endise içinde olduğunu gösteriyor. . 

Roma, 19 (Ö.R) - Brük~lden bildi
rildiğine göre son tehlike buhranı esna
sında ilga edi,miş olan askm izinlerin 
ı•enidcıı tatbikine has!anm1Şlır. 
Roına, 19 (Ö.R, - Bfö'fik Alman kn

rargalu 19 ikinci kaound·a hasmı tayya
r<:'1erin Alınanyanın simali garbisi üze
rinde u(,'(uklarmı ve hu hareketıer es
nasında bir çok defalar Hollanda ara
zisinden geçtıklerini biklirınelcteöir. 

lngilterenin cevabı 
Amcrikada inkisar uyandırdı 

Va~ington, 19 (A.A.) - Hariciye nezaretine yakın mahfJJerde 
.sö~o:lendiğine gör~ açık deniz.de Amerikan 11re d;_ğer 'r:aJ>urlaTla nakle
~ilen Anıeııik.an posta çuva!lıın:nı müsaderesine dair ıgönôcri1en no
taya 1ngi1tere tarafından verilen c~·ap, Amerika hükumetini inkisa· 
ra .uğratmıştır. 

İngiliz notasına 1:ereceğ.i ce~'ıtıpta, Amerib ıhüklımeti .ağlebi ihti
mal bundan evvelki uotasının na hatlal'l'Ilı tak4p edecektir. 

ltalyanın Kahire sefiri Mısır Baş-
vekili ile mühim bir mülakat yaptı 

Roma, 19 <ö. R} - Kahir~eki ita1yan büyük elçim ~~ısır Ba!"' 

vekili Mahir paşay.ı ziyaret ederek uzun bir mülakatta bulunmustur. 
iki memleirnti aliJt.adar oclen muhtelif .ınesclde.r.in gÖTiitoilldüğü ~tah· 
min .edi1mokıc ıbeı-abtt bu mülakat me'l-'7lnl hakkında ıbarioc bir haber 
aksetmiş değildir. 

Fransa - Sovyetler 
Arasında müddeti biten ticaret 
anlaşması tecdit edilmiyccck mi? 
Paris, 19 {A.A.) - Fransa ile Sovyettet" ara~mdaki ticari :rnünaso 

betler, Sovyet1crin Fransaya yapmakta olduğu ihTacab arttrrma'k için 
akUKI.ı1ıni§ olan hu uii l>i.r .iti.l.ifoameye istinad otmek.te idi. ltilafname 
kinunuevvelde münb.z.i olmu~r. 

Sovyctler ifi1afnamcnin temd;di için hiç ıbir ıte~te btılun
mamıştır. Maamafih şimdiki vaziyet ~iğer bİT !ti!afname akdi mak
sadile yeni müzakerelere girŞncği gayri müm'kün kı1aca\. mahiyette 
değildir . 

Sowyctlcr lran hududunda yeni bir 
şimcndüfcr hattı yapıyorlar 

Londra, f 9 (Ö. R) - Sovyctler İran hududunda KUfe ile Şirvau 
arasında 70 millik bir şimendifer hath yapmağa bas!amışlardrr. 'Bu şi
meııdifer hattı Karade.nizden Haz.er denizine giden dcmir}·olun.a bağ
lanacaktır. 

Kaçan bir Sovyet zabiti 
neler anlatıyor? 

Roma, 19 (Ö. R) - St.a!in tarafından Sovyet ordusunda yapılan 
tasfjyeden yakasını kurt.aran Sov)'et generali Barmin Ne\'}'or'ka muva
salat etmi! ve beyanatta. bulunarak Sovı•ct r~imiain Fio taanuzu iıle 
başlayan ihtilafın neticesinde ltarhe sürillden~ ve böylcc.c d.atia 
süratle yıkılacağım söylemi~tir. 

Almanyaya müşterek bir 
protesto teklifi 

Amsterdam, '9 (Ö. R) - Handsilat gazetesi bir Hollanda gemisi
nin :torpillenmesi müna:.ehetile }·azilığı makalede bütün bitaraf ınemlc
lcetler.i Alman hükumeti nezdi~c müştereken protestoda bıalunmağa 
davet ctmi§tir. 

Bu ga7,etcyc göre Alman!ann beynelmilel kanun,an çiğniyere'k 
yaptı'ldarı taarruzlarda bitaraflarm teker teker protestolarının ehem
miyeti yoktur. Müşterek bir pr.otesto ~rapılmalıdır. 

Denizaltı harbinin gayri kanuni şekli haiya ve Amerika gibi büyük 
bitaraf devletlerin menfaatlerini de darbcliyecektir. 

~r.ı : Ka) de Jcğ.:?r bir ~ey yok .. miştir. Mı.:nıel,1 9 (A.A) - 20 Mayıs lil39 
' tarihli Alnwıı - Litvanya itilnfı. ınuci

TELEFON 1 Lince l\fomelde Litvanya lehinde ıhdası
ı a muvafalrnt t>dılen serbest nııntaka bu-

i~ '. . . . ,. . . . . < • ' • • 
Y cnidc bayram!j 2 Türkçe şaheser Bayramda yeni 

TAYYARE SİNEMA Si 
3646 gün nçılımştır. 

Paristeki İngiliz 
elçisinin bir nutku 

E SİZ UİR BA VRA 1 :PltOGHAl\11 SUNUlı'OR 

PASDIRMACIY AN 

ve Şürekası 

l'anuuııeu 1ÜltK('E sö:dii ,,e '.l'AKLİTLl .MARX kardc-:leriıı kahkahalı 
hii> Uk komedisi..: Görülmemi bir ne.'i" kayıuı~ı ohm hu fitmi hayranı 

Faris, 19 (Ö.R) - Di.iıı Paı·ıstc Ame-
rikan kuliıbünü zıynreli miınasebctiyle 
İngiliz elçis i müttefiklerin harbe niçin 
girdıği hakkında şahsi düsüncelerini 
aıılatınıstır. Sefir, •Nazilerin ku\•\·et ve 
barbar usulleri ile meydan okuınnlnrını 
kabul ettiğimizden müfkhiriz• deınis
tir .. -·-Kurbanlık 

Her ikisi de ilk defa 3 p ALA VR ACI 
Hücum 1 Jonvayn ıPöLıs HAFiYE.Si 

• Jorj Bakroft: 
\'E BİNi.ERCE Hİ?>tTIJ TARAflNDAN ~ v E G o R 1 L L A - - - ___ : 

ERZİNCA \'E DiCım ZELZELE FEIAKlmi :roK JUR 'ALDA E.. YENİ llABt~LER\'E GRAF 
BliTÜN TEFERRÜ 1;Yf .• E :vo1' ~PEE ZIRlll.l.'ININ KU IANDNI TARA· 

•••:••••••••••••••••••••••••••••H•n••••••••••u•••••••• .. •••• :FtNUAN 10?1.'TE\'JDEO AÇJKl..ARI a>A BATiSi 
Sl~NSl.AR: 9.00 - 12.@ü - a - G ve g«e .9 da.. : TH'h~RÜATİYU~ .. 

' . ı . . . 
• • •• "t 1 

. günlcrinb:i ~cnlendirt•rcktir k 1 
lLA VEI.Jm : 1 _ EKLER JURNAL t•n yeni d.iin)'.a haht·rlt·ri 0 Y U 0 3 r 1 

•••• 2 - l\IAYl\IUN AŞKI UE KLI MIKi I · · •• • •. •• •••• •• •• ••• •• •••• ••. •••• •• ••• •• ••••• ............. ••• •••••••••••• ••••••••• ]Jayraın ınünasebetiylc Anado u ~l-
SEA den iz.mire 13 bin kadar koyun getirıl-
U •' • 'Sl..Alt : Hr.r gün ı:i, 17, 19 ve 21 DiL nıistir. Bunl.aruı çogu satılamadığından 

. BAYRAMDA Kültürpark 
lzmiri he) t•cancla bırakac-.ık muau.am hir program görülecektil" 

l - BİNı.1mcı: VATA IDA~IMlZI BİR A 'DA l'OKtJ)tl'( 

Sinemasında 

~-A•l•'l.lA1•l\•1•gı•"•i1.ılcı•· .·i •sa•b•a•h•S•A•A-T•9•U-A•B•A•~•l..•AR••••••••-•' bir kısmı istanbula sevkedilecek, bir 
~ kısmı da İzınirdcki celepler tarafından 

~ROL FLYNN VE OLiViA DE HAVİLLA.ND '"bn nhnacakUr. 
t --~~------~~----~~~~--~~~~~-

~ .~TAN KURTARAN ARSLAN -- n w 'tı::~~~KAı.'IN E: ~\ÜliİK ARTİSTLERİ~İ.N.. EN YÜKSEK KARŞlYAKA 
•sYExı .. ı;RINıN, DOLAR KALELEm~ıx vAR;\TTı<iı l\.1cJek Siııeıuası 

HU ~AllESlm İLE 

t'tiRKÇE SÖZLÜ --
1000 METRELİK -

tıtZiNCAN FELAKETİ Filmini 

l GÖlt!\IEK iÇİN 
4 L E ve y E H J r A H Sinemı.tannn 

ll:ıynrnı wr~·fine nıün:t!!>İP 
ıırogram ~·aptı 

1'ÜRKC;E SÜ.i.LU VE ~ARKILI 
~;; KiSİLİK SAZ ımYETİ 
10 KİŞlıJK KORO JIEYl<il'İ 

20 KiSiLiK l\lihtcrhaııc takımı 
ıte"rakatiylc tf'm!!>il t.-.dilmi~ 

GVLNAZ SULTAN 
UÜlı'ÜK ŞARK TAKiMi 

AYRICA 

l lfoyc!~~i~~ !!!~! filmi 
SEANSLAit : Her gün 4.20 · 6 - 9 da 
Bnyraında : 12 - :} - G - 9 da .. 

ERZiNCAN ZELZELESi 
Tiirkçe izalıath - Tdrnıil safahaL ısoo ME''l'RE Ut~PSİ BİRDi'~ 

2 - YIKILAN MABET 
Fransı7. filiııılerinin ~hı .. Jfazin itil" a~kın hikaye~ ... 

HA~ ROU.U-: : EDVİGE t'EVİLER - GEORGE RİCAUT 

3 - İki ani mütemadi k:.lbkaha ... Vl' mütcm:ıdi heyecan veren 

FERNAHDELİH 
F.N' GÜZEL KOl\IEUİSİ 

AŞK MAHKUMU 
A \"IUCA : AIE'l'KO JU&NALDA EN ON D ÜNYA HAVADİSLERİ 

SJ:ANSl.Alt : llayramda ~at 12 den itib.ea laaı,;lıyacaktır. 
SEANSLAR : YJKII..A:S l\tABEO :: 12 - 4.25-- 8.45 .. 
AŞK MAHKÜl\1U : 2.25 - 6.4~ . ................................................................ . 
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Milli koruma kanunu 21 nci Yardım Listesi 
116 ,,, Dünkü yeklııı 125098 76 Kavacıklı eliyle 

.... BA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
1KtNC1 FASIL 

Te§kilıit 
M ndde 4 - Bu kanun hükümlerine 

tcvfiknn Icra vekilleri heyetince ittihaz 
edilecek kararları hazırlamak ve bu iş
le altıkalı vekaletler arasında işbirliği 
temin etmek üzere bir Kordinasyon 
heyeti teşkil olunur. 

Bu heyet, Başvekilin teklifi üzerine 
alakalı vekillerden terekküp etmek üze
re icra Veki11eri arasından aynlır. 

Heyete, Başvekil veya tevkil edeceği 
vekil reislik eder. 

Madde 5 - Bu kanun hükümlerinin 
tatbikine müteallik işleri görmek üzere 
Başvekfılet(' baiJlı bir büro tesis edi
lir. 

Madde 6 - Bu kanun hükümlerine 
tevfikan icra VekiJleri heyeti tarafın
dan ittihaz edilen kararlar, alakalı ve
Uletler tarafından kendi teşkilatı ve 
bu kanunun teşekkülüne mfuaade ver
diği miiesseseler tarafından infaz olu-
DtH". 

icabında Iera vekiJleri heyeti karariy
Je 3656 numaraJı teadül kanunundaki 
esaslara tevfikan muvakkat memurlar 
• 1hdam edilebilir. 

t)ÇüNCü FASIL 
Tkıuadi hükümleT 

Madde 7 - Hük\imet, halk ve milli 
müdafaa ihtiyaçlarını karşılıyabilecek 
şekil ve hacimde istihsa]de bulunmalar1 
için 15zımge1en faaliyete sevketmek ve 
te isatta iktiza eden tevsiatı yaptırmak 
ve imal ve ic;Jeme bakımından tadilata 
tabi tutmak maksatlariy]e sanayi ve 
maadin müesse~elerini kontrol eder. 

Madde 8 - Hükümet, sanayi ve maa~ 
din müesseselerinden istihsal program
ları istemek ve yahut bu müesseselere 
doğrudan doğruya bu yolda program 
vermek salahiyetini haizdir. 

Bu maksatla sanayi ve maadin mü
e esclerinin istihsalini ve bunların hac
mini, miktarını, çeşitlerini, cinslerini ve 
fevkalade hallerin icaplarına ve mües
seselerin tahaınmiilü derecesine göre ta
yin edt>bi1ir. 

Madde 9 - Hükümet, sanayi ve rna
adin müesseselerinin istihJaklerini ve 
diğer iş yerlerindeki mesaiyi, bu kanu
nun derpiş ettiği ihtiyacı ltarşılıyabile
cek i§çi kadrosunu ve ihtisas eleman
larını temin eder. 

Bu maksatla vatandaşlara ücretli jş 
mükeJlefiyeli tahmil edilebilir. 

Madde 10 - Sanayi ve maadin mücs
s derinde ve diğer iş yerlerinde çalı
şan işçiler. teknisyenler, mühendisler, 
ihtisas sahipleri ve sair müstahdimler, 
çalıştıkları miiesseseyi veya iş yerlerini 
'kabule şayan bir mazeret olmaksızın 
ve haber vermeksizin terkedemezler. 

Bu madde hiikmline tevfikan çalış
maya mecbur tutulanlara s5ylerine mu
kabil emsaline göre normal bir ücret 
verilir. 

Madde 11 - Hükümet, sanayi ve ma
ndin müesseselerinin mamullerini ve is
tihsallerini normal maliyetine yüzde 
muayyen bir kar ilave ederek :o;atın ala
bilir. Bu malların hükümete teslimi 
mecburidir. 

Madde 12 - Hükiimet, bu kanunun 
derpiş ettiği hizmetleri ifa maksadiyle 
galfıhiyetlcrini kullanırken icap eden 
müesseselere ve küçük sanat erbabına 
ve iş sahiplerine llizumu olan krediyi 
temin eder. 

Bu kredi; nakid, ham madde, veya 
yardımcı malzeme vermek ve yahut 
bir banka tııvsit edilmek suretiy]e yapı
Jnbilir. 

Madde 13 - Hi.ikümet, halk ve milli 
müdafaa ihtiyacını karşılamak jçin 
muktazi olan maddeler veya ynrdımcJ 
mnlzeme)er stokları vücuda getirebilir. 

Madde 14 - Maddelerm veya yar
dımcı malzemelerin bir elde toplanarak 
halk ve miJli müdafaa ihtiyacının 1az
yika düşürülmesine meydan vermemek 
için hiiküml'!t, değer fiatı mukabilinde 
bunlara el koyarak ihtiya<'ı olan mües
sc elere karsız tevzi edebiJir. 

Madde 15 - Her hangi bir sebep ve 
dolayısiyle metrılk veya muattal veya 
natamam bir halde kalmış olan &"lnayi 
ve mandin müesseselerini ve diğrr iş 
yerlerini hükümet, bulundukları hal 
ve va7.İy~te göre tayin edi1ecck bir tıı
viz mukabilinde işler hale getirebilir. 

Madde 16 - Hükmi ve hakiki şahıs
lar dinde bulunan madcnJcrdcn azami 
cevher alabilmek ve istihsalleri bir el
de toplamak maksadiyle hükümet, bun
lan birleştirerek işletebilir. Bu madde
nin tatbiki dolayısiyle işletmeden mah
rum kalan maden sahiplerine ait 7.arar
lan ödenir. 

Madde l 7 - Hükümet, sahiplerine 
kat'i liizumu olmıyan makine, aıat, ede
vat ve tesis;;tı ve sair her nevi istihsal 
vasıtalarını sahiplerinin işlerini sekteye 
u~•ralmamak şartiyle ihtiyacı olan mü
esseselere vermek üzere değer pahası 
muknbilinde satın alabilir 

Madde 18 - Hükümet: tebliğ ettiği 
tedbirl<'rİ 1ntbik etıniyen ve istenilen 
dC'rccede istihsaldc bulunmakta taallül 
gö teren c:annyi ve maadin mücsseselc
rim' ı'l kovımık kendisi işletebilir. Bu 
işletmenin devamı müddetince müessese 
sahiolPrlno miimıc:ip tazminat verilir. 

Mııd..fı• 1 n - Bu kanunun meriyette 
bulundı•nu nı"nanlnrda sanayi ve ma
adin miiec:c:ı>c:"J('riyle diğer iş yerlerin
de faz]? rnlıcmıvva liizum görülen hal
lerde isJe>rin mahiy('tine ve ihtiyacm 
~re~~sinc? görr J,?ünlük iş saati her gün 
ıçın uç saate kadar arttırılabilir. 

lş kanununun 50 inci maddesinin kü
çüklerle kadınlara ait daimi hükümleri 
minayi müesseseleri ile diğer iş yerle
rinde tatbik olunmıyabilir. Hafta· tatili 
kanunu bu knnunun lstihclnf ettiö-i hu
ımslarda • h'k 

bir gün tatil hakkım ihlal etmez. zencirleme muamelesi, mevcut malın teşkilat için tefrik edilmiş olan paradan 
Madde 20 - Hükümet, men1lcket ih- satıştan kaldırılması, bu maksatlarla tesviye olunur. 

tiyacı için hariçten ithali zaruri olan pl'Opaganda yapılması suni olarak fint Madde 50 - Bu sermayeden aarfe-
maddelerin miktar, cins ve nevilerini Jü- yük~eltilmesi ya.o;aktır. dilecek paralar muhasebei umumiye 
zumu halinde tayin ve tesbit eder. Mad~ 33 - Halk ve milli müdafaa ve arttırma, eksiltme ve ihale kanun-

Memlekcl ihtiyacı için zarun olmı- ihtiyacından madud olan her türlü eşya- lan hükümlerine ve Divanımuhasebatın 
yan ma<ldelerin ithalini de hükümet nın konulması için muktazi mahfuz ma· murakabesine tabi deiildir. 
tahdit veya menedebilir. halleri ve depoları hükumet kanunun Madde 5 1 Bu kanun mucibince ya-

Madde 21 - Halkın ve milli müdafa- tatbik mevkiine konduğu seneye tekad- pılacak işlere müteallik heR&plar 3460 
anın kat'i ihtiyacı olan zaruri maddele- düm eden senedeki icar bedellerine ve numaralı lı:anun ile teşekkül eden umu
rin istihlak miktarını lüzum haJinde icar bedeli taayyün etmemiş bir yer is~ mi murakabe heyetince tatkik ve tnu-
hükiimet, tayin ve tahdit edebilir. gayri safi irat miktarınca tayin edilecek rakabe edilir. 

Madde 22 - Halkın ve milli müda- bir kira mukabilinde i~ga) ve istimal ede- Şu kadar ki, her takvim senesine ait 
faanın kat'i ihtiyacı olan zaruri madde- bilir. bilanço ve buna müteallik umumi mü-

Avukat Ömer Necmettin Kilimci 
oğlu 
İstiklal okulu öğretmen ve 
öğrencileri 

Cümhuriyel okulu öğretmenleri 
A vram Kohen Mısırcı 
Avukat Kfunil Sür ay 
Avukat Abdurrahman Akalın 
Avukat Akif Çaydam 
Gazi ilk okulu öğretmenleri 
Şaban Kölu\ar ikinci defa 
Türk sanayi ve ticaret A. Ş. 
ikinci defa 
Ter.ti Avram Sabah 

5 

26 88 
35 45 
25 
10 
15 
s 

35 76 
25 

700 
15 

Görece köyü okulu öi:'l'encHeri 
tarafından muhtar Nihat eliyle 
Di Amerikan tobako kompani of 
Di Eryent İnkin memur, müstah-

2 

dem ve işçilerinin terkettik]eri 
bir günlük yevmiyeleri tutarı 2363 ôO 
Leon Avram ]0 
Antalya umumi nakliyat T. A. Ş. 
lzmir subesi 
Kundu.racı Muşon Salamon 
Abdullah Hepüzden 
Elbiseci B. Bohor Gargir 
Yako Tüvi 
Şuayip Çetiz 
Suada Zeki 

50 
ıo 

2 se 
50 
1 

10 
leri memleket haricinden celbetmek Madde 3<t - Hükumet. 3018 numa- rakabe heyeti raporu, i,lerin taallük et
m:ıksadiyle icabında hükümet, tensip ralı kanunun birlikler hakkındaki ye- tiği vekillerin müta1ealari1e birlikte he
ettiği ticaret müesseselerini ve ticaret dinci maddesi hükmünii ithalat tacirle- sabın taallük ettiği senenin hitamından 
birliklerjni kredi, döviz ve akreditif ile rile toptancı ve yarı toptancı ta~irlere itibaren en geç altı ay içinde Başveka
teçhiz eder ve bu müessese ve birlik- ve "anayi erbabına dahi teşmil edebilir. letçe Büyük Millet Mecli,ine gönderilir. 

Karşıyaka Ankara ve Aydoğdu 
öğretmenleri 33 20 H. Jenny 

3 
50 
10 
15 

Makinist B. Salihin arkadaş
larından topladığı 

Bir hayır 5ever 
15 10 Münir Setre] 

}erden lüzum görülenleri memlekette Madde 35 - Müstahııilden mal alan- Bu bilançonun Büyük Millet Meclisince 
slok yapmağa mecbur kılar. luın veya müstehlike mal satanların ara- tasdiki alakaduların ibrasını tazam-

Bu maddede yazılı müesseseler hü- larında fiyat birliği yaparak veya yap- mun eder. 

Ankara okulu öğrencileri 
C. H. P . Cedit ve İsmetpaşa 
ocağının topladığı 

l 20 Rafael Kunyo ikinci defa 
Hanefi ve Mu:stafa ustalar 

23 95 Fevzipaşa okulu öğrencileri 

5 
20 
7 43 

kümetin murakabesine tabidir. tırarak anlaşma yolu ile istismar edilme- Madde 5 2 - Bu kanunun tatbikine 
Terzi Albert Karmona 5 Vali Kazımpaşa ilk okulu 

35 75 
83 ıo Madde 23 _ 22 inci maddeye müste- ıi yasaktır. ihtiyaç kalmadığına üçüncü madde 

nidcn stok yapmağa mecbur tuiulanla- Madde 36 - Hükumet: her türlü mucibince karar verilip ilan ediJmesi
rın bu mecburiyetle yaptıkları stoklar- husu'!İ nakil vasıtalarının seyrüseferini ni müteakip Ziraat Bankasınca bu ser
da sunutaksir]erinden mütevellit zarar- tanzim ve tahdid edebileceği gibi bu maye ile yapılan muamelelerin tasfiye-

C. H. P. Turan ocağının topladığı 
ö~etmen Nadire Sorgut eliyle 250 
Salamon Algıranti 47 50 
Görece köyü halkının teberrüü 

va!lıtaların malzemelerini ve mutat üc- sine haşlanır. Tasfiye neticeleri hazine
lar müstesna olmak üzere fiyat suku-
tundan doğacak zamana ait faiziyle bir- retlerini vererek devletçe lüzum görü- ye devredilir. Vukuu teebit edilecek za-

len yerlerde ve hizmetlerde çalışbrabi- rarlar Maliye Vekaleti büdc;eaine kona-
likte devletçe taı.min olunur. k 

o]up muhtar Nihat ve Halil 

iZMiR BIRıNCI tCRA 
LUCUNDAN: 

MEMUR-

Madde 
2

4 _ Hükümet, dahi1de imal lir, lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde ca tahsisattan mahsup edilir. Tasfiye 
ve istihsal edilen maddelerin memle- bu vasıtaları değer pahasını vererek sa- bilançoları 45 inci madde hükmüne tev- Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

tın alabilir. fikan Büyük Millet Meclisine takdim · k ı·· Jd w KA · ket ihtiyaçından fazla olan miktarını gayrı men u un ne o ugu : aTgır ev. 
harice çıkarmak maksadiyle yapılacak Madde 37 - HükUınet, ziraatta ça· olunur. Ve altında dükkan. 
satışların şekil ve şartlarını amil ve lışabilir her vatandaşı, kendi ziraat i~i Gayri menkulün bulunduğu mevki. 
müstahsillerin hak ve menfaatlerine 

7
_a- yüzüstü kalmamak ~rtile ikametıı:iııhı- BE.ŞINCl FASIL maha11esi, sokağı numarası: Alsancak 

rar vermiyecek surette tanzim edebilir. nın en çok 1 S ltilometre mesafesi dahi· Ceza bükümleri Mukaddes mezar !'lokalt 26 No. ve 28 
Madde 25 _ Memleket ihtiyacı bakı- linde bulunan gerek devlete ve gerek Madde 5 3 _. Bu kanunun 6 nci mad- A. taj numaralı. 

mından hüki.imetin lüzumlu gördüğü şahıslara aiı ziraat işletmelerinde tabak- desinin birinci fıhasile 2<t,29, 31, 38 Takdir olunan kıymet: Heyeti umu-

dd J h k 1 
kuk eden ihtiyaca göre münasip ücretle inci maddeleri hükümlerı"ne yı"a•,et e _ miyesi 1350 liradır. 

ma . e eri, ü ümelçe tnyin edi ecek J miktar fevkinde ve şartlar haricinde çalıştırılabilir ve bu mıntakada eşhasa nıiyenlerden yirmi beş liradan iki yü7 Arttırmanın yapılacağı yer, gün, ıııa· 
ait olup ta !lahibine kat"i lüzumu olmı- elli liraya kadar agvır paTa cezaııı alınır, at: Birinci icra dairesinde 23 "Ubat 940 

sanat ve ticaret erbabının stok yapma- "' I l yan her nevi ziraat va!<ılalarından müna- tekerrürü halinde yüz liradan beş yüz Cuma günü ııaat on birde. 
arını ve tacir o mıyanlar ile başka mad- ~ip bir kira mukabilinde istifade ede- liraya kadar ağır para cezasile birlikte ı - işbu gayri menkulün arttırma 

de]er ticaretiyle meşgul olanlnrm da bilir. d" .. d b k ..,.rtname'!İ 24 / ı / 940 tan"hı"nden ı"tı"ba-şahsi ihtiyaçları fevkin<le 
0 

nevi mal- ye ı gun en İr aya adar hapis cezası ~ 
ları biriktirmelerini hükümct menede- Kadınlar ancak kendi ltöy, kMaha ve hükmolunur. ren 9145 No. ile Birinci icra dairesinin 
bilir. ~ehir sınırları içinde çalııttırılır. Madde 54 - Bu kanunun 9 uncu muayyen numarasında herkesin göre-

Madde 38 - Hükumet, lüzum gör- maddesinde yazılı olan İş mükellefiye- bilmesi İçin açıktır. ilanda yazılı olan-
Madde 26 - Hükümet, halk ve milli düğii mıntakalarcla yapılacak zeriyatın tine, 1 O ve 1 1 inci maddelerde yazılı ]ardan fazla malumat almak istiyenler, 

müdafaa ihtiyacını karşılamak ve ihra- nevi ve çeşitlerini tayin ve tetkik edebi- olan mecburiyetlere ve 15, 17, 36 i,hu şartnameye ve 9145 dosya numa
catı tanzim etmek veya miistahsili koru- lir. ıncı maddeler hükümlerine ve 40 ıncı rasile memuriyetimize müracaat etmeJi-
mak maksadiyle memleket mahsulleri- Madde 39 - ()zerinde zeriyat yapıl- maddenin birinci fıkrasında yazılı olan dir. 
ni mübayaa edebileceği gibi memleket mıyan beş yüz hektardan fazla araziyi mükellefiyete riayet etmiyenlerden elli 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 
ihtiyacını temin ve ithalatı tanzim et- hükumet, bir ~del mukabilinde işlete- liradan beş yüz liraya kadar ağır para yazılı kıymetin % 7.5 nisbetinde pey 
mek maksadiyle dahi hariçten mal mü- bilir. cezası ve tekerrürü halinde yüz liradan veya milli bir bankanın teminat mektu· 
bayaa edebilir. Madde 40 - Hükumet, zirante elve- bin liraya kadar ağır para cezasile bir· bu tevdi edilecektir. ( 124) 

Memleket mahsullerinden birinin ih- rişli sekiz hektar ve daha ziyade arazi Jikte on beş günden iki aya kadar ha- 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
racı hüküınetçe tahdit veya menedilme- sahibi olan her şahsı bu arazinin yarı~ınn pis cezası hükmolunur. alakadarların ve irtifak hakkı ııahipleri-
sinden dolayı dahili satış fiatına di.iş-- kadar hububat ekmeğe mecbur tutnbi- Madde 55 - Bu kanunun 21 ve 37 nin gayri menkul Üzerindeki haklarını 
künlük arız olursa müstahsili bu yüz- lir. İnci maddesi hükmüne riayet etmiyen- hususile faiL. ve masrafa dair olan iddia-
den maruz kalacağı zarardan vikaye Bu mecburiyet, arazi sahibinin .na· lerden on liradan yüz liraya kadar hafif larını işbu ilan tarihinden itıbaren yir
için hükümct, bu mahsulleri ya değer lik olduğu çift hayvan miktarına ve para cezası alınır. mi gün içinde evrakı müsbitelerile bir-
pahasiyle satın alır ve yahut bunların her çift hayvan için dört hektar e!Ulsı- Madde 56 - Bu kanunun 22 ve 25 likte memuriyetimize bildirmeleri İcab 
terbini mukabilinde müstahsillere para na göre hesap edilir. inci maddelerinde yazılı olan mecburi- eder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile 

öğretm<'nleri 
Cümhuriyet okulu öğrencileri 
H~kimiyeti Milliye okulu 
öğretmenleri 
Yekun 

13 48 
129231 .42 

FİJILANDİYA YA 
Giden Amerikan 
tayyarecileri 
Londra, 19 (A.A) - Evening Stan· 

dard gazetesinin bildirdiğine göre, bil' 
kaç Amerikalı tayyareci Helsinkiye mü
teveccihen yola çıkmıstır. Tayyareciler, 
Fin hava kuvvetlerine gönüllü yazıla
caklardır. 

Amerika hiiküıneti , söylendiğine gö
re, bu tayyarecilere Amerikan tabiiye
tinden iskat edilmiyeceklerine dair te
nıinat vermiştir. Çünkü Finlandiya ile 
SovyetJer birliği arasında resmen harp 
ilan edilmemiştir. 

SOBA 
Tekmil dökme 1zmir ekonomik 

sobalan 

7.50 Liradır 
Yemek pişirme, çamaşır yıkama hb
metlerini de mükemmelen görmek
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 

1 
Ahmet Etem Buldanloğlu - İZMİR 
Gazi Bulvarı 19, Tel EHEM, 

TELE. 3991 

ikraz. edilmesini temin eder. Hu traktör hal ve vaziyetine göre yctlere Tİayet etmiyenlere iki yüz ellli sabit olmadıkça ııatış bedelinin paylaş-
Madde 27 - Hükümetçe akdolunan 15 - :30 çift mukabili addedilir. liradan iki bin liraya kadaT ağır para ce- masından hariç kalırlar. IZMIR iKıNCl iCRA MEMURLU-

mukavclc]er veya ittihaz t.>dilcn tedbir- Madde -41 - Ekifen her dört hek- zaaı ve tekerrürü halinde bin liradan aşa• -4 - Gösterilen günde arttırmaya İş· CUNDAN: 
ler dolayısiyle bir malın dahili sa1ış fi- tar arazi için bir c;ift öküz Milli Müda- ğı olmamak üzere ağır para cezaııile bir- tirak edenler artırma şartnamesini oku- Açık artırmaya çıkarılan gayri men· 
atiyle harici satış fiatı arasında fazla faa mükellefiyetinden istisna edilir. likte iki seneden beş seneye kadar mu- muş ve lüzumlu malumat almış ve bun- kulün ne olduğu: 
kar hası] olduğu takdirde, memlekete Madde 42 - Hükumet, her türlü vakkat sürgün cezası hükmolunur. farı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 1 - Bornova eski topuz yeni ülkü 
olan ithalatı daha müsait şartlarla yap- ziraat aletlerini, makinelerini ve vası- Madde 5 7 _ Bu kanunun 28 inci olunurlar. sokağında kain 41 numaralı ve 6 oda. 
mağı temin ve dahili fiatleri veya ihra- talarını, zirai ilaçları ve tohumlan maddesinde yazılı olduğu veçhile mu- 5 - Tayin edilen zamanda gayri su deposu ve avluyu ve çamaşırhaneyi 
catı tanzim maksadiyJe hükümct, hu lüzumuna göre paruız veya ariyet ve- hik bir sebebe müstenid olmıyarak vaki menkul Üç defa bağırıldıktan sonra en havi ve heyeti umumiyeııine 1000 lira 
fazla kardan Ziraat bankasında bir fon ya ödünç ve yahud bir kira mukabili olan ihbara Tağmen muayyen müddet çok artırana ihale edilir. Ancak artırma kıymet takdir olunan bir bab tamire 
tesis edebilir. olarak ihtiyacı bulunanlara tevzi ede- içinde malını gümrükten çekmiyenlere bedeli muhammen kıymetin yüzde yet- muhtaç hanenin 6/8 hissesi. 
Şu kadar ki, hükiimetin aldığı ted- bilir ve çiftçiyi kuvvetlendirmek ıçın yedi günden bir aya kadar hapis ve elli miş beşini bulmaz veya satış istiyenin 2 - Bornovanın Bozalan mevkiinde 

birlerle alakalı olmıyarak ve kendi lüzumu halinde ödünç para verebilir. liTadan iki yüz elli liraya kadar ağır pa- alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar 35 zeytin, 1 O yemiş ağacını havi ve he· 
sayleri iJc hükümetçe tayin edilmiş ra cezası hükmolunur. bulunup ta bedel bunların o gayri men- yeti umumiyesine 800 lira kıymet takdir 
olan ihraç !iatlerinin fevkinde satış yap- DöRDONCO F ASJL Madde 56 _ Bu kanunun 30 uncu kul ile temin edilmi!I alacaklarının mec- olunan 16 dönüm tarlanın 6/8 hissesi. 
mış olan tacirlerin elde ettikleri fazla Mali hükümler madde"i hükmüne muhalefet edenler- muundan fazlaya çıkmazsa en çok artı- 3 - Bornovanın Papaz kuyusu mev-
kar, münhasıran 'kendilerine aittir. Madde 43 _ Bu kanunun derpiş et- den elli liradan iki yüz elli liraya kadar ranın taahhüdü baki kalmak üzere art- kiinde 5 zeytin ağacını havi ve heyeti 

Madde 28 - Konşimentoları bir ban- tiği işlerin icap ettireceği tediyeler için ağır para cezası alınır. Bu para cezası tırma on beş gün daha temdid ve on umumiyeııine 15 O lira kıymet takdit 
kanın veya bir tacirin ve yahut her hükumet emrine hazinece 25 milyon li- bir senelik kiTa tutarından aşağı olmaz. beşinci günü ayni saatte yapılacak art- olunan 9 dönüm tarlanın 6 / 8 hi .. seııi. 
hangi bir şahsın elinde bulunan ve fa- raya kadar bir sermaye temin olunur. Madde 59 - Bu kanunun 32 ve 35 hrmada, bedeli satış istiyenin alacağına Yukarıda yazılı gayri menkullerin 
kat fiat yükselmesine intiuıren veya Mütedavil sermaye ile tabit sermaye ve inci maddelerinde yazılı ihtikar ve i!!- rüchanı olan diğer alacaklıların o gay- 6 / 8 hisseleri açık artırma suretile ve pe
her hangi bir sebeple alfıkalılarca ihba- teşkilat masrafı lcarşılıklan icra Vekil- tismar hareketlerinde bulunanlara 1~ ri menltul ile temin edilmiş alacakları şin para ile 29/ 2/ 940 tarihine müsadif 
ra rağmen bir haftn zarfında gümrükten !eri Heyeti kararile bu sermayeden tef- }edikleri fiilin ağırlığına göre beş yüz mecmuundan fazlaya çıkma şartile, en perşembe günü saat 14 de lzmir ikinci 
çekilmiyen her türlü malları, icabında rik ldilir. liradan b~ş bin liraya kadar ağır para çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel ic:ra dairesinde satılacaktır. icra kılınan 
hükümet tarafından o malın alfıkahları Madde 44 - Velcaletlerce bu kanu- cezasile beraber iki seneden beş sene- elde edilemezse ihale yapılamaz v~ sa- arttırmada kıymeti muhammenenin yüz• 
nam ve hesabına gi.imriikten çıkarılır. na mü.teniden yapılacak işlerin istilzam ye kadar muvakkat sürgün cezası hük- tış talebi düşer. de yetmiş beşini bulduğu takdirde mü~· 

Memleket haricine çıkmak üzere ge- ettiği para, icra Vekilleri Heyeti kara- molunur ve malları da müsadere edilir. 6 - Gayri menkul kendisine ihale terisine ihale, aksi takdirde arttırma on 
len transit malları bu hükümden müs- rile alakalı vekalet emrine verilir. Sene- Şu kadar ki 32 inci maddedeki gümrük- olunan kimse derhal veya verilen müh- beş gün daha temdid edilerek ikinci art
tesnndır. lik sarfiyatı 400 bin lirayı geçmemek ten malı çekmemek suçu hakkında yal- let içinde parayı vermezse ihale kararı tırma 1S/3 / 940 tarihine müsadif Cu-

Madde 29 - Hükiimet; ithal ve ihraç üzere yapılacak teşkilat kadroları İcra nız 5 7 inci madde hükmü tatbik olu- fesholunarak kendisinden evvel en yük- ma günü saat 14 de icra kılınacaktır. iş· 
maddeJcri için fiat tayin ve muayyen Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve kar- nur. sek teklifte bulunan kimse arzetmiı ol- bu gayri menkullerin arttırma şartname· 
fiatten fazlaya ithfıl veya muayyen fi- şılığı bu sermayeden tefrik olunur. Madde 60 - Bu kanuna göre hük- duğu bedelle almağa razı olurııa ona, si 19/ 2/940 tarihinden itibaren 939/ 
atten noksana ihraç yapılmasını men- Madde 45 - Bu sermaye: medilen cezalar tecil edilemez. razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 5392 numara ile her kesin görebilme· 
edebilir. A • Büdçeye konulacak tahsisat ile Madde 61 - Bu kanunda yazılı ıuç- beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp si için açıktır. llanda yazılı olanlarda:ıı 

Madde 30 - Bu kanunun tatbikte B - Hazinece verilecek avanslar lar için Türk ceza kanunile diğer ka- en çok artırana ihale edilir. iki ihale ara· başka fazla malumat almak istiyenleı 
bulunduğu müddet 7.arfında, şehir ve C - Bankadan temin edilecek bedi- nunlarda daha ağır ceza hükümleri bu- ıındaki fark ve geçen günler için '..:> 5 iııbu şartnameye ve 39/5392 numara 
kasaba ve iskele ve liman ve istasvon- !erle, lunduğu takdirde o cezalar hükmolu· den hesap olunacak faiz ve diğer zarar- ile mernuriyetimize müracaat etmelidir. 

1 d 
· lar aynca hükme hacet kalmaksızın me- Arttırmaya ı· .. ıı· ak ·ç· k d 1 

ar a gayri menkullerin kira bedelleri, Ç - icra Vekilleri Heyeti kararı üze- nur. .. r 
1 

ın yu arı a yazı ı 
b M dd 

L2 56 muriyetı"mizce alıcıdan tah•ı"l olunur. kıymetı"n yu'"zde yed· buç v · b ı· d 
u kanunun tatbik mevküne konmasına rine Ziraat bankasınca ihraç ve hazine- a e u - ve 59 uncu madde- " 

1 

ugu nıs e ın e 
tekaddüm eden senenin muayyen olan ce kefalet edilecek bono veya tahviller· lerde yazılı suçların failleri hakkında Madde ( 

133
) pey akçası Yeya milli bir bankanın te• 

kira be-deJlerinden fazla olama7- le temin edilir. hükmolunacak para cezalarından dola- Kargir ev yukarıda gösterilen 23/2 / minat mektubu tevdi edilecektir. 
Bu madde hükmünün tatbik edilece- Madde 46 - Bu sermaye ile yapılan yı bunların çalıştıkları ticaret veya sınai 94o tarihinde 1 inci kra memurluğu ipotek <ıahibi alacaklılarla diğer alaka• 

~ · l l 1 k h k ·· · h k odasında işbu ilan ve gösterilen arttır- darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gı yer eri, hükümet tayin ve ilan ed<'r. muame e erde hususi tahakku Ü üm- muesıeu veya saır ü mi şahıslar ma-

Madde 31 - Hükümet, dahilde lü- !eri caridir. len ve müteselsilen mesuldüder. ma şartnamesi dairesinde ııatılacağı ilan gayri menkul üzerindeki haklarını, husu· 

B M dd 6 3 B 
1 olunur. 208 ( 109) aile faiz ve masrafa dair olan iddiaları• 

zum gördüğü maddelerin azami fiatla- u sermaye üzerinde suç işliyenler a e - u .. anuna gÖTe veri-rını, cinslerini, nevilerini ve vasıflarını hakkında da devlet malları aleyhinde len hükümlerin katileştikleri takdirde nı işbu ilan tarihinden itibaren 20 gijn 
tesbit eder. suç işliyenleT hakkındalı:i hükümler tat- masraf mahkuma ait olmak üzere ta- eon tahkikat mevkufen icra edilir. içinde evrakı müsbitelerile birlikte nte-

b b }• 1 k muriyetimize bildirmeleri İcab eder. 
Hükümete her nevi malumatın veril- ik edilir. mamen veya u asa o ara netrine mah- Madde 67 - Bu kanunun şümulüne 

M dd B h k k 
·ı b·ı· Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit 

mesi ve vesikalarının gösterilmesi mec- a e <t 7 - u sermaye Hapları emece arar verı e ı ır. giren suçlar ceza muhakemderi usulü 
buridir. ve evrakı müsbitesi Türk.iye Cumhuri- Şu kadar ki 56 ve 59 uncu maddeye kanununun 423 üncü maddesi muci- olmadıkça satış bedelinin paylaşmann-. z b k d k f"k ·ı h""k ·· b d 1 h dan hariç kalırlar. Gösterilen günde aTlr 

Toptan, yarı toptan ve nnrakende t"ı- yetı iraat an asın a temer üz eltiri- tev ı an ven en u mun e e i ma - hince tatil zamanında görülen acele iş-.-- J d ık 1 b LA · 1 k f ' 25 ) tmnaya iştirak edenler, arttırma tartna• 
carette, tacir .sıfatını haiz hakı'ki ve ir, vezne ar ı iş eri de bu anka tara· ııLuma aıt o ma ve axat irayı geç- leTden sayılır. 

f k 
·1 · b mesini okumuş ve lüzumlu malumatı al-

hükmi şahıslar arasında yapılan alım ından yapılır. meme şartı e neın mec uTidir. Madde 68 - Bu kanunda yazılı suç-
K d d M dd 6

A B '- 1 k dl mış ve bunlarT tamamen kabul etmit. ad 
ve satım muamelelerinde satılan mal a ro ve i are masTaOarı ayrı bir a e "" - \1 -.anun a en i eri- !arın takip ve muhakemeleTinde meş-

h 1 l il 
"f J"h 1 ve itibar olunurlar. Tayin edilen gün ve 

irin satıcı tarafından fatura verilmesı· esapta ve muame ata mütea lik her ne ver en vazı e ve sa a iyet eri suiisti- hut suçların muhakeme usulü hakkında-" · d" h 1 1 1 L · ı · l 1 h k 3 saatta gayri menkul Üç defa bağırıl~-
ve faturaların muayyen bir müddet zar- nevı te ıyat ve ta si at, taal uk etti- ma etme-. suretı e suç ış iyen eT a - ki 005. 3496, ve 3 7 49 sayılı kanunlar· 

V• k"I · ı h k d T·· k k · ı d L tan sonra en çok arttırana ihale ediJiT. 
fında satan ve satın alan tarafından mıı- gı ve a et içın açı an ususi hesaplar- ın a ur ceza anunı e iğer atanun- da yazılı şartların mevcudiyeti halinde 

d 
·· ·ı· 1 d 1 l k L l Ancak arttırma bedeli muhammen kıy-

hala.za edilmesi hükümetre mecburi kı- a gosterı ır. ar a muayyen o an ceza aT i i atat o a- mezkur kanunlar hükmü tatbik olunur. :. M dd .. 8 H k · · rak hu""kmolunur. metin yüzde yetmiş beşini bulmaz vey• 
lınabilir. a e "" - er ta vım senesıne 

Y
.. k ait muamelelerin sene gayesi itibarile B ka .. t ·r 1 AL TJNCI FASIL satış istiyenin alacağına rüchanı olan di-
uz uru.,1.an fazla yapılan alışveriş- b b u nuna gore avzı o unan me- uer alacaklılar bulunup ta bedel bunla-

] 
.. İr ilançosu tanzim edı.lı'r. Bu b"ı· ·· t hd 1 · b k Müt .. _..:_,.:k h!"·üml' - ... erde müşten"nı"n tal"'bı" u"zerı"ne satıcı mur ve mus a em erın u anunun tat- ıı::I...... ua .... k 1 1 " l" k" ·· h b k rın o ıı:ayri men u i e temin edilmiş olan 

'atııra vermiye m<'cburdur. ançoya aru :zarar eııa ının ve te' i- biki dolayisile yapılacak cezai takipler-lat ve tesi,at manaAarına aı"t he•.a hın d . h k d . le M dd 69 B k h "·k·· l . alacaklarının mecmuundan fazlaya çık· 
Madde 32 - Esva fiatler·ını"n muh"ık '- e memurın mu a ematına aır anun a e - u anun u um erı k 

b 
· J fasıl ve madde ı·tibarı"le mu"'fredabnı na- h""k"" 1 . t tb"k 1 da"r . d "tt"h d"I k k mazsa en ço arttıranın teahhüdü baki 

ir sebep olmaksızın ·. ·•u"" kseltı"lmesı· . u um en a ı o unmaz. ı esın e ı ı az e ı ece arar ve k I k l • it d il 1 b"l" k f ·a ma şarti e arttırma 15 gün dahil 

1 
tı ce ve er e ı ançonun a ti ve paıi- Madde 65 - Bu kanunun tatbikile muameleler hakkında ka:zai merciler-

mevcut ma ın satışa arı:edilmemec;İ, fine ait envanterler raptolunur. d h" . . db h k temdid ve 15 inci günü ayni saatta ya-ınevcudu kalmadığı beyaniyle malın M dd .. 9 S k tavzif edilenler kanunun tatbikini te- en le ırı ıcra ve te iri j tİyati a- pılacak arttırmada bedeli satı• istiyenio 

k) f 
a e .., - ennaye ve arü zarar min mak!!adile gerek alakadarlara ve rarları verilmez. .. sa anması, azla !fota satmak kastiyle h 1 ·ı alacağına rüchanı olan digv er alacaklıla-

ı · f".sap arı c üçüncü ıahıslara ve j,.in ma- gerek ·· ·· ·· h 1 · · h M dd 70 A k l'k ·ıı· ·· ma ın her hangi bir ~urettc kaçırılması, ' uçuncu ta ıs ara aıt tıcaret a- a e - s er ı ve mı ı mu- rın o gayri menkul ile temin edilmi• ala~ 
hiyeti icabınca her nevi kıymet hareket- · l"th d v d f ··1t il f. · k I b " muva:zan yolu ile elden çıkarılması, ne, ıma a ane, epo. magaza, antTe- a aa mu e e ıyetı anun arının, u cakları mecmuundan fazlaya ç·'-mak 
Jerine müteallik hesaplar. Ziraat Banka- · h ·· ) 'dh J k (.. ) dd uc makbul bir sebebe müstenit olmı'-•arak po ve saır er tur ü ı ar yer erinde anunun "T 1 inci ına esinde yazılı -rtile en çok arttırana ihale edilir. n::.~. 

J sınca tanzim ve Mali)'e Vekaletince tas· t 1 b' d b 1 b·ı ki b f" · 1 ak ,,- U4'7 ~ümrükten çekilmesi, lüzumund::an faz- ara a e ın e u una ı ece eri gi i ya-ı• mua ıyet mustesna o m üzeıe diğer le bir bedel elde edilmezse ihale ya--1--
dik olunacak bir muhasebe usulüne bagv - l k J d k d"I · d ı. .._ .. k.. l · hf d ~ la mal ı;atın alınmacıı. bu malların idhar lanır. pı aca arama ar a en ı en e .azır nu um en ma uz ur. maz. Ve satış talebi düşer. Gayri men-

edilmesi, müstahsı"l yahut mu''steh]'ık O bulunabilirler. Madde 71 - Bu kanun ne"ri tuihin- kul kendisine ihale olunan kimse du• 
efterler, ticaret kanunu hükümleri A b l ] .. al.eyhine fiat birliği Y. apmak, yaptırmak d rama ve za ıt muame e eri umum den muteberdir. hal veya verilen mühlet içinde parayı 

~~~~·..&.-~a~i-re_s_i_n_d~e~Z_ir_a_a_t~B_a_n_k_ae.;.:.:.;ın~c~a ....... t_u_tu~l~u~r~. ~·~h~ü~kümler dair · .u.L~~~-'~.Ada.d4Uı~.,r...~-... ....... .......... ~_... ..... ._..._..._.-.,~~~~.:-~~--..,,...~ ........ ~~~~-&....,'--~ 



ıe SonkAnun Cumartesi 

HASAN DEPOSU IZMIR ŞUBESi 
1 

ADR:~~~::~::~ 
SAYIN MÜŞTERiLERiNiN KURBAN BAYRAMINI CANDAN KUTLULAR ::::::... ZARA ~ot~!~~~~~rihinde li· •••••• ••••••••• . , .... 

HASA~ DEPOSU KE.MERALTI No. 69 HÜKÜMET CADDESİ )IESERRET OTELİ KARSISIN•IDiıiıiA ________________ l!W ____ • manımıuı gelerek ertesi gün saat 17 de 
...... Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve - ss- e tLlJIO Venediğe hareket edecektir. 

:~· . . . ·" :~ . ,. ı . , . ·~ ;', , ';.J.~ C'!~-....ı,; ~........ ' "". ~ " 
• - <\ • • • • • • .. "'~: • ~ ~ : •• • • .. .... • 

Bayram Hediyesi 

Eczacı Kemal K. Aktaş 
Kolonya, Losyon ve tsansları 

Bahar Çiçeği 
Altın Rüya 
Gönül 
Amber 

§ Zümrüt damlası E Limon Çiçeği 
: ERKEK KOKU: 90 derecelilı 
: Zümrüt damlası : Son Hatıra 
§ DİŞİ KOKU~ Yasemin 
E Menelışe : FııJya - -: Leylôlı ---E Dalya ---

Depo: Hilil Eczanesi 
ve satın komisyonu başkanlığından: 

Cinsi Azı Çoğu Beher kilosu Muhammen tutan tık teminat Ait olduğu O. Açık veya kapab 
Kilo Kilo K. L. Kr. L. K. zarf usulü 

Koyun eti 7500 8400 4ii 3780 283 50 Kıı. ve E. L. Sanat O. Açık eb. 
Dana eti 700 1000 28 280 :! t Buca Orta okul • • 
Dana eti 1800 22SO 28 630 4 7 25 Karpyaka Kız Mu. • • 
Koyun eti 1800 2250 45 101! 50 7:> 94 Karşıyaka Kız Mu. • • 
Pata&es 9100 12300 9 110'7 83 02 Vatıh Okullar • • 
Toz şeker 3600 4600 28 1288 96 GO Yatılı Okullar • • 
Tirilya zeytini 1530 2085 25 521 !5 39 09 Yatılı Okullar • • 
Teneke peyniri 2380 3200 35 1120 84 Yatılı Okullar • • 
Kaşar peyniri 10Z5 1225 65 796 25 60 Yatılı Okullar • • 
Dana eti 3650 4550 28 1274 95 55 Kız ve E. L. Sanat O. • • 
İki nevi ekmek 81000 108250 10,5 11366 25 852 53 Yatılı okullar kapalı zarf U. 
Yukanda cins ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihliyaçlanndan birinci nevi ekmek kapalı zerf usulüle ve diğerleri açık eksiltmeye konulmuştur .. 

ihaleleri Z3 kinunusanl 1940 tarihinde salı günü ~aat ıs ten itibaren ayn ayn yapılacaktır. Şartnameleri her gün Maarif miidürlüğünde eörebilirler.Ekmek için 
kapalı zari eksiltmesine iştirak etmek istiyenlcr 2(90 sayılı kanunun 2 inci ve 32 inci maddeleri mucibince hazırlıyacaklan teklif mektuplannı yukarıda ya
zılı gUn , ,

6 
saatten bir saat öncesine kadar komisyona makbuz mukabili teslim etme~ ve diğer maddelerin açık ekc;iltmesine iştirak edeceklerinde teminat 

ınektuplariyle birlikte ayni gün ve saatle Tiraret Lisesinde toplanacak olan komisyonumuza müracaatl~ri ilin olunur. 7 - 12 - 17 - 22 64 (39) = .. -ıı "E"ll • 
1ZMtR ASL1YE MAHKEMES11K1N- "" 1111 

•
11 

"
11

••
11110

•••
11 

..... ...... ...... SIHHA 1 VEKALETtNtN RESMi RUHSA TINI HAtz 
Ct HUKUK DAtREStNDEN: Kurban bayramında Türk KAŞE 

Hazinei maliye tarafından dava arzu- Hava kurumuna yapacağımız 
halinde iz.mirin kasap bızır mahallesi- yardımların tutarı Kızılay, 
nln palancılar çarşısında 4 No. lu dük- Çocuk esirgeme kurumu ve kan hissedarlarından iken senelerden- k d k 
hel'l t egayy Up eden berber hacı Ibrahim ı Hava urumu arasın a ta . 
kızı Haticenin bu gayb ubetinden bahis- ı sim edilecek ve en mübrem 
le gaiplik kararının itası bienilmiş ol- E memleket ihtiyaçlarma har
rnasına binaen Medeni K . nun 32 inci : canacaktır. 
maddesi mucibince adı geçen Hatice • 
hakkında malumatı olanların Jşbu ilan ; ....................................... .. 

tarihinden itibaren bir sene içinde iz- IZMIR BELEDiYESiNDEN •. 
nılr Asliye ikinci hukuk dairesine mü-
racaatla maltlmatlarını bildirmeleri ]çin 1 - Fen ve temizlik işlerinde kulla-
davet makamına kaim olmak üzere ga- nılmnk üzere iki adet kamyon satın alın
ıete ile ilanen tebliği mahkeme karan mnsı yazı işleri müdürlüğündeki ~artna
iktiı.asından olmakla tebli&ti nan olu- mcsi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye ko
llUr, 23 23 23 4662 (2544) ' nulmuştur. Muhammen bedeli beş bin 

ıo.. TiRE ASLiYE 1 IUKUK MAHKE
ıvıESf NDEN: 

Müddei : Çanakkale 9 numaralı jan· 
darma mektebi ikinci bölükte Tireli T u· 
tan mahallesinden Nuru oğlu Süleyman 
tarafından karısı Tirenin Dumlupınar 
~ahallesinde Mehmed kızı Vesile aley
'kıne Tire Asliye hukuk mahkemesine 
1 arne olunan boııanma dava!\tntn ııo-

. nunda. 
Müddeialeyhanın fuhuş yapmak su

retile haysiyetsiz hayat sürdüiü "lahit 
olduğundan kanunu medeninin 1 31. 
138. 150 inci maddeleri mucibince bo
ranrnalarına kabahatli olduğu anlaşı-
an rnüddeialeyhanın bir !lene müddetle 

evlenememesine 19 / 1 O/ 19 3 5 tarihinde 
~ernyiz edilebilir diye karar verildiğin-

en ve müddeialeyhanın semti meçhule 
eitrniş olduğundan tebliğat yapılama· 
~akta keyfiyetin tebliğ makamına kaim 
0 mak iizere ilan olunur. 2 1 O ( 1 12) 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMiR MEMLEKET 

lfA.SrANESi DAHİLİYE 
MVrAHASSISI 

N Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
0 • 25 TELEFON: 3956 

dokuz yüz lira olup ihalesi 26/ 1 / 940 
Cuma günü saat 1 7 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarifntı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektuplan ihale günü azami saat 
16 ya kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 442 lira 50 kuruş· 
tur. 

2 - Mezarlık başında 5 1 5 numara
tajlı barakanın 24/ 2/ 940 tarihinden iti
baren bir sene müddetle kiraya verilme
si yazı işleri müdürlüğündeki ~artnamesi 
veçhile açık arttırmaya konulmu~tur. 
Muhammen bedeli 125 lira olup ihalesi 
26/ 1 / 940 Cuma günü saat 16 dadır. 
İ ştirak edecekler 9 lira 40 kuru"lluk te
minatı iş bankasına yatırarak makbuzi
le encümene gelirler. 

11. 16. 2 ı. 2 5 (67) 

E:?Tefpaşada 617 sayılı sokakta lağım 
yaptırılması. fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 3403 
lira olup ihalesi 24-1-940 Çarşamba gü
nü saat 16 dadır iştirak edecekler 255 
lira 25. kuruşluk teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

7-12-17-23 (40) 

Karantinada 199 sayılı sokakta mev
cut kanalizasyonun 40 metre boyda uza
tılması, fen işleri müdürlüğündeki ke
şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
1640 lira olup ihalesi 26-1-940 cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 123 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuziyle encümene gelirler. 

12-17-21-26 132 (71) 

lstanbul belediyesinden: 
Taksim bahçesinde yeniden yapılmı~ olan belediye gazino ve lokan

tası ile müştemilatı teslim tarihinden itibaren üç sene müddetle kiraya 
~eril~dc Üzere kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. Yıllık kira 

edeh muhammeni 10,000 on bin lira ve ilk teminat miktarı 2250 li
b~~ır. Şartname 1 50 kuruş mukabilinde emlak müdürlüğünden alına

ılır. ihale 31 . 1. 940 çarşamba günü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin imzalı $artname ile 940 yılı ticaret odası vesikası 
he ille teminat makbuz yeya-mektuplarile 2490 numaralı kanuna göre 
a~ırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 

en .. cumene vermeleri. 
16. 20, 24, 27 161 (87) 

lzmir Müdürl1'ğünden: 
Lira K. No.su · Mevkii Vakfı Cinsi ---465 00 Dükkan 419/ 436 Hal binası Mezarlıkbaşı 
.. Yukarıda yazılı dükkan 31. 5. 941 gayesine k~dar kiraya verilmek 
U2:.ere .. d k il m~zaye eye çı arılmıştır. . 
k fl Hll;sı 24 ' I / 940 çarşamba günü saat 1 O dadır. İstekli olanların va· 

1 ar ıdaresine miiracaatları. -

Urla 
Yapılacak iş 

Şiddetli BAŞ, otş aptı· 
tarını, ROMATtZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 
algınhğına karşı mües· 
sır ilaçtır. 

icabında 1ıünde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

Belediye 
Keşif Bedeli 

Lira K. 
Muvakkat teminat 

Lira K. 

Fenni Mezbaha 8369 26 628 00 
1 - Yukarıda yazılı olduğu veçhile Urlanın Kamanlı mevkiinde 

müceddeden inşa ettirilecek fenni mezbaha, 2490 sayılı kanunun 41 
inci maddesi mucibince 15. 1. 940 tarihinden, 30. 1. 940 tarihine ka
dar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 30. 1. 940 tarihine müsadif salı günil saat 14 de 
Urla belediyesinde encümeni daimi huzurile yapılacaktır. 

3 - Bu baptaki şartname, keşifname ve proje ( 1 50) kurul muka· 
bilinde belediye muhasebesinden alınabilir. 

4 - isteklilerin bu gibi işlerde muvaffakıyetle çalışhklarını natık 
ehliyetname ibraz etmeleri lazımdır. 

16, 20, 24, 28 166 (86) 

rOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ UMUM MUDUR· 
LiiGVHDEH: 

Toprak mahsulleri ofisine lüzumu olan PORTSAİD \ ·eya KALKÜTA'dan ge
tirilecek YÜZ BİN orijinal KALKÜTA <;uvalı için 25 - 1 • 9f0 tarihinde saat 
14 te Ankarada Çankaya caddesindeki ofis binasında karşılıklı pazarlık )·apıla
cak ve orisin İstanbul, İzmir şubelerinde ayni zamanda pazarlığa iştirak edilebi
lecektir. Alaeditif ofis taralından açtınlacaktır. 

İsteklileriıı fazla malfunat için Ankar ada umum miidürlü!e İstanbul ve İz· 
mirde de ofis şubelerine müracaat etmderi lazımdır. 211 (lll) 

ln~ilizce mütercimi alınacak 
Türkiye demir ve çelik f ab
ikaları nıüessesesinden: 

ihtisas mevkii olup münhal bulunan 1 70-21 O lira aylık ücretli mü
tercimliklere müsabaka imtihanı ile beş ki~i alınacaktır. 

İmtihan, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü, Istanbulda 
Sümerbank şubesi ve lzmirde Yerli Mallar Pazarı şubesinde 30. 1. 
940 tarihinde yapılacaktır. 

Tal iplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü personel ser· 
visi ve Sümerbank lstanbul .şube~inden tedarik edebilecekleri i~ talep· 
namelerine a~ğıda yazılı vesaiki bağlıyıuak en geç 26. 1. 940 tarihi
ne kadar Karabükteki müessese müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası 
ı; 

w. F. Henry Van der Zee E. MORANDİ vanuru 20-1-940 ta· 
Ve cür. ekisı r ihinde gelerek Livoi-no, Cenova \ 'C Ri· 

., \'icra .limanlanna hnre:kct edecektir. 

AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADIGE vapuru 21 - 1 - 940 tarihinde 
beklenmekte olup Cenova ve Vrivyera 

N E V Y O R K limanlarına hareket edecektir. 
NEVYORK İÇİN CİTIA Dİ BARİ motörü 20-1-940 ta· 

EXECUTİVE vapuru 17 ikinci kanun- ıihinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova-
da bekleniyor.. ya hareket edecektir. 
EXİLONA vapuru ? ikinci kanunda LANGANO vapuru 23 - ı - 940 ta· 

bekleniyor.. rihinde gelerek Cenova ve Riviera li· 
EXAMELİA vapuru 2 şubata doğru manlarına hareket edecektir. 

bekleniyor. İSEO vapuru 28-1-940 tarihinde bek· 
SERVİCE MARİTİME ROUMAL~ lenmekte olup Ccnovaya hareket ede-

B U C A R E S T cektir. 
KÖSTENCE İÇİN : NOT - Bütün bu vapurlar Trlyeste 
ALBA JULİA vapuru 2 şubata doğru veya Cenovada Şimali ve cenubt Ame-

bekl~niyor. rika limanlarına hareket eden İtalia 
ATİD NAVJGATİON COMPANY Anonim seyrisefain §irketinln ve Afrika 

HAİFA ve Hindis~a hareket eden LLOYD 
BEYRU'I, HAYFA, İSKE?\'DERİYE TRİYESTINO anonim seyrisefain şir· 

VE PO!?T SAİT İÇİN keti vapurlanna tesadüf ederler. 
ATİD vapuru 20 ikinci kanuna doğru CARNlLALOYD TR~rtNO .. 

hekleniyor.. vapuru 26 - 1 - 940 tarihin· 
Vapurlarm isim ve tarihleri hakbncla de beklenmekte olup Llvomo, Cenova 

hiç bir taahhüt almınu. ve MarsiJyq limanlarına hareket edecek· 

Vapurlann hareket tarihleriyle nu- tir .. NEERLANDAİSE ROXALE 
lunlardald det~ikliklerdtıı aeenta m• KUMPANYASI 
suliyet kabul etmft.. ACHİLLES vapuru 23 - 1 - 940 tari-

Dah.a fula taf.lillt l~ ATA'l'tJRK hinde beklenmekte olup Burgas, Varna 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der Köstcnce limanlanna hareket edecek· 
Z.. n Şa. Vapur acentalılJn• mcırac. tir .. 
at ecfUm• rica ol STELLA vapuru 30-1-940 tarihinde 

unur. beklenmekte olup Amsterdam, Rotter-
TELD'ON ı ıtt'r/ltll dam ve Anvers limanlan için yUk ala

UMDAL 
- -~-

UMUMİ DENİZ ACENTALIC.I LTD. 
HELLENİC LİNES LTD. 

PATRAİ vapuru 15/20 ikinci kanun 
arasında beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yük alacak-ur. 

ZETSKA PWVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 8 şubatta K.östence 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
ve yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, 
Hayfa, Beyrut, Dura'ZZO ve Triyeste için 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

GOULANDRİS BROTllliRS 
(HELi.AS) LTD. 

P t R E 
•NEA IiELLAS • 

Lüks Transatlantik vapuru Pirc-Nev
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15 -1-1940 

Yolcu ve yük kabul ~ecaktir. 
Gerek vapurlann muvuallt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhüt altına giremez 
Daha fatla taf.sHAt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umum! denit Acenta.lığı Ltd.. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
OLiVJER VE E 

rak hareket edecektir. 
SVENSKA OBİENT LlNtEN 

BİRKALAND motörü ikinci klnun 
sonlanna doğru beklenmekte olup Go
tenborg ve Kopenhag limanlarına ha
reket edecektir. 
SERVİCE l\tARtTIME ROUMAİN 
ARDEAL vapuru 26-2-1940 tarihin

de gelere Malta ve Marsilya limaruarına 
hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun V'6 

hareket tarihlerinin kat'ı olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
7.ın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için Cümhurlyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 -Birinci Sınıf l\fiitahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOCLU 

Cilt ve Tenasül ha->talıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 •.• 

lzrnir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

ıa:e~ı 

ŞVREKASILTD.~ -=s=ER~G-A~~-1A_S_U_L_H_H_U_K_U_K_M_A_H--

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
rımız sefer yapacaklardır. : . ............................................ 

KE.MESINDEN: 
Bergamnnın Selçuk mahallesinde 

mukime iken tarihten üç hafta evvel ve
fa t eden Mehmet Ali kızı Eminenin te· 
rekesi tahrir ve tcsbit edilmiş olduğun
dan terekede bir güna hak iddia eden· 
lerle borçlu ve alacaklıların bir ay için· 
de Bergama Sulh l lukuk Hakimliğine 
müracaatları ilan olunur. 2 1 1 ( 108) 

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

Münakasa 31. 1. 940 çarşamba günü saat 1 1 de Sirkecide 9 cu iş
letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin 
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 '\'eznesinden verilmelc
tedir. 

14, 17, 19, 21 123 (77) 

Urla Tahaffuzhanesinden: 
Tahaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu 

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

yapılacaktır. 
İstekliler şartnameyi ve 'ke~ifnameyi görmek için her gün tahaffuz

haneye. miiracaatları. 
13, 16, 19. 23 139 .... --Btibreklerdcn idrar torbasına kadar yollardaki hastalık.tann mikroptann1 k6ıı 

künden temizlemek için HELMOBLÖ kullıınmız 

Böbreklerin çalı mnk kudretini arttırır_ Kııdın, erkek idrar 2orluklanm eski 
\'e :reni bel oğukluğunu, mesane j)tihabını, bel ıığnsım, sık ık idrar bozm.~k ve 
bozarken ynıunruc hallerini giderir. Bol idrnr temin eder •. 

idrarda kumların, mesane~e ta. larm tesekkülüne mimi otur_ 
DİKl\:AT : HEL.'\10BLÖ idrarınızı temizliverek ma\'İlestirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını lıfıizdir ... HER ECZA°?l.~E BULtlJ...'UR -



Fin harbi Sovyetlere kaça mal oldu? 
20 kilometrelik toprak için şimdiye kadar 150 ·bin asker, 200 tayyare, 

600 tank ve bir o kadar top 3 milyarlık malzeme kaybettiler 

Sovyet Hava filoları Mayoları patlatmak • • 
ıçın 

-~~~~~~~~~~..,_,.*NWW NWW* ,,,,,_W-~~~~~~~~~~-

V asa ti hesapla şimdiye kadar günde lngilizlerin yaptıkları hususi vapurlar 
dört tayyare kaybediyorlarmış faaliyete geçmek üzeredir 

Londra, 19 (Ö.R) - İngiliz bahriye olan Asteria adındaki Yunan vapuru-
S: ıniisteşarı Avam kamarasında beyana- nun 24 kişiden ibaret olan müretteba-
'} tında, maynlcrin çok bulunduğu haber tından 13 il ölmüş ve sekizi yaralan-

verilen mıntakalarda bunları pat1atmak mıştır. 
ıcln hususi bir çok vapurlar yapıldığını 
ve bunlann faaliyete geçmek üzere ol
duğunu biJdirmiştir. 

Hava nazırı Kingsley Vut Kanada ha
\'n kuvvetlerinin yakında Garp cephe
sinde faaliyete geçcct•klerini söylemiştir. 

Londra, 19 (A.A) - Torpillenmiş 

Nevyork, 19 (A.A) - Fidelitas adın
daki İtalyan kargosu istimdat işaretleri 
\ermektedir. Bu vapur HaHeras bur
nunda bulunmaktadır. 

Faris, 19 (Ö.R) - Avgosta adlı bir 

Alman vapuru :Botni körfe:ı:inde maya• 
ı;arparak batmıştır. 

Paris, 19 (Ö.R) - Hava faaliyeti ~•
fıra inmişken denizde İngiliz. harp ge
mileri bir Alman tahtelbahirine hücum 
ftmişlerdir. Netice malfım değildir. Di.
ğer taraftan Alman tahtelbahirleri .._ 
birisi Setland adası açıklarında, dijeri 
Biı:kay \törfezinde olmak suretiyle iki 
vapuru torpillemişlerdir. Diğer iki va
pur da maynlere çarpmışlardır. 

Fransız . - lngiliz birliği 
- * 

Fin zabıtlcri ceplıede ve karlar iizeriııde yemak lıazırlığı 
iki memleket arasında artık ne· gizli 

Faris, 19 (Ö.R) - Sovyet - Fin har- bir muvaffakıyetsizliğe mahkum edebi- ziınetine uğramamak için ağır toplariyle 
'binde Sovyetlerin muhafaza edebildik- lirler.. birlikte çekildıklerini bildiriyorlar. Sov
kri bütün muvaffakıyet PeLo;;amo civa- Sovyctler 3 - 4 yüz tayyare ile Fin yetlerin doğu cephesinde Kitaledeki ri
nnda yirmi kilometre kadar arazidir.. merkeıJerine mütemadiyen havadan ta- catları, münakale ve yiyecek fıkdanına 
Bu neticeyi elde etmek için şimdiye ka- arruz taktiğin.:! devam ediyorlar .. Fakat cıtfedilmcktcdir. 

bir şey kalmıştır ne de hudut 
Londra 19 (Ö.R) - Fransm. teslihat cMühim olan ookta bizim lngilizler-

tlar 150 bin asker, 200 den fazla tayya- 4 - 5 senelik olan Sovyet hava malzeme- Röyterin Helsinkideki muhabirinin bu
re, 600 tank, bir o kadar top, yani ce- si Finlerin malzemeleri karşısında çok gün bildirdiğine göre, şiddetli rüzgar
man üç milyar franktan fazla malzeme- dun kalmaktadır. Bu sebeple, Sovyet !ar devam etmekte ve soğuk Sovyet 
yi kaybetmişlerdir. kuvvetlerinin ricali netice.sinde kara ha- tayyarelerinin faaliyetine mani olmak-

Hnrckfıt sarih olarak !<'inlere müsait rekatı istikrar edilmiş iken, en ziyade t.-ıdır. 
bir şekilde inkişafa devam ediyor. Lado- tayyare gönderilmesi şeklinde kendini Kopenhag. 18 (A.A) - Tidende ga
ıanın şimalinde Sovyet kuvvetlerinin gösteren ecnebi yardımları Finler için zetesinin Berlindeki muhabiri telgrafla 
münakalatı tamamiyle kesilmiştir. Bun- çok büyük bir kıymeti haizdir. bildirivor : 
Jara iaşe ve cephane yctiştirilememek- Paris, 19 (Ö.R) - Yapılan istatistik- Berlin ıııahfılleri, Sovyetlerin Atlas 
tedir. lere göre harbin iptidasından beri Sov- cleni:tjne doğru yayılmak temayülünden 

Finler için tazyiklerini tedricen arttı- yl'tler Finlandiyada \'asati olarak günde tamamen tecahül etmekte ve Nachtengs
rarak muhasara altındaki kuvvetlerin dört tayyare kaybetmişlerdir. Fakat bu gabe gazetl'sinin Sovyetlerin yabancı 
1eslim olmasını beklemekten başka ya- rakkam da kat'i değildir. Bir çok tay- toprak ilhakını sempati ile karşılıyan 
pılacak bir şey kalmamıştır. yareler düştükleri halde karların altın- makalesini takbih etnwktedirler. 

Sovyet kmr,·etlerinin Salla ccphesin- da kaldıklarından keşfedilememiştir.. Stokholm, 18 (A.A) - Salla cephe-

nazırının ... on günlerde lngiliz teslihat den bütün temenni ettiğimiz şeyleri ve
nazırı ile görüşmesi neticesi olarak ya lngilizlerin bizden her temenni et
Fransız - lngiliz harp kaynaklarının tiklerini elde etmiş olmaları değildir. 
tevhidi münasebeti ile Fransız nazırı Bundan daha mühim olan nokta müza
şunları söylemiştir: kerelere hakim olan ruhtur. Bu müza-

- Fransa ile Ingiltere arasında artık kereler tam bir aile işbirliği şeklinde 
hudut mevcut olmadığı gibi gizli birşey cereyan etmiştir ve bu aile içinde vazi
kalmamıştır. Iş birliği tabiri ehemmi- felerin taksimi tabii bir şekilde ve te
yelc;izdir. Ben Fransız - Ingiliz birliği sadümsüz vuku bulmuştur. Ingiltere 
kelimesini tercih etmekteyim. mühimmat imali sahasında muazzam 

Paris 19 (Ö.R) - Fransız teslihat na- bir gayret sarfetmektedir ve elde etti
zırı B. Obri Havas ajansına beyanatın- ği neticeler hakikaten mükemmeldir. 
da Londra müzakerelerinin neticelerin- Bugün heı" noktada ınutabıkıı. ve bu 
den memnunluğunu bildirm~ ve dem~- mutabakat yarın da muhafaza edilecek-
tir ki: tir.> 

Paris 19 (Ö.R) - lngiliz ve Fransı:ı 
teslihat ve malzeme nazırlarının beya· 
natını tefsir eden Papanın cOsrovat.ra 
Romano> gazetesi müttefiklerin ellnJa.. 
de bulunan kaynakların azametini, ltu
na mukabil Almanların her gün yea i 
güçlüklerle karşılaştıklarını kaymedet.
mektedir. Bu müşkülat bilhassa endüst-
ri planının tatbiki hakkındadır. Alma 
yanın bütün dahili kaynaklarını en ge-
niş mikyasta işletmek teşebbüsüne ma
ni olan engellerin birisi endüstri sa.lıa
sından harp sahasına nakledilen bir ~·k 
enerji ve faaliyetlerin endüstri i~in 
şimdi noksan gelmesidir.> 

cle ricatleri resmen teeyyüt etmiştir.. Bunların sayısı ancak ilkbaharda, karlar sinden gelen haberlere ~öre, Sovyetlerin 
Daha şimalde, sıfırın altında 40 derece- eridikten sonra belli olacaktır. rical hareketleri teeyyüt etmektedir. 
ye kadar çıkan soğuğun şiddeti karşı- Helsinki, 18 (A.A) - Cepheden ge- Bugünkü vaziyet, Sovyet kumanda he
mnda Sovyet kıtaları 45 kilometreden len telgraflar, Fin kıt&lannın simal cep- yetinin harekfıh tehire şu iki ~ebepten 
fazla geriliyerek Suo Salmide uğradık- besinde kazandıkları muvaffakıyetin dolayı karar verdiğini açık surette gös
lar1 felakete benzer yeni bir hezimetten mühim oldugunu bildiriyorlar. Sovyet- termektedir : 

Norveç kralının nutku 
-~-~~~-~~~~-:~ --w-~~~~~~~~~~ 

kaçınmışlardır. lerin Salla civarında vukubulan kanlı Evvela çenberlenınek korkusu .. 
Sovyet hava kuvvetleri Hango ve Abo mulıarcbelc-rdcn sonra rical etmekte ol- Filhakik:ı cephe gerisinin mühim böl-

11ibi Fin limanlarını bombardıman etmiş- duklnrı bildiriliyor. Sovyet kıtaları mil- gesinde münakale hattını tekrar tesise 
lcrclir. Muhtelif taarruzlar esna-.mcla 11 lercP mesafe~ c püskürtülmüştür. nwınur edilen iki Sovyet kıtası imha 

' 'Fin-Sovyet harbı Skandinavya mem-
Sovyct tayyaresi <liişüri.ilınüştür. Yalnız 1'idııingcıı gazetesinın Stokholmdaki edilmiştir. 
üç Fin avcı tayyaresinin dokuz düşman muhabirine göre, Sovyct kumandanlığı İkincisi ele Salla bölge.sinde müthiş 
tayyaresini düc;ürmesi de gösteriyor ki kısın ınuhnrc>beyc devam imkanı olma- hir soğuk hüküm si.irınektedir. Hararet 
Fin hava kuvvetleri biraz daha fazla ol- dıg1 kannntinf' varmıştır. Fin devriyele- derecesi Viborgda diin sıfırın altında 51, 
"•• Sovyetlerin ileri hareketlerini kafi ri Sovyetlerin ikinci bir Suo Salıni he- bugün 48 idi .. 

leketleri için bir tehlike imilidir,, 

Sarı Kitabı cerh • • 
ıçın 

-*-
Almanla r boş yere uğraşıyorlar 

------------*-

" Sar ı Kitap" ın n1uhte viyatı 
yccekleri kadar kuvvttli 

Almanlar1n 
vesikalarla 

reddedcn1i
doludur 

Oslo 19 (A.A) - Dün akşam kral 
sarayında parlamento erkanı şerefine 
verilen bir ziyafet esnasında kral, har
bın hakikaten başlamakta olduğu bir sı
rada istikbali ancak dehşetle düşünebi
leceğini söylemiştir. 

Kral, Finlandiya ile Sovyetler arasında
ki harbın yeni bir tehlike amili olduğu
nu beyan ve bu iki memleketin yakında 
sulh haline avdet edecekleri ümidini iz
har etmiştir. 
Müşarünileyh söziine şu suretle de

vam etmiştir: 
Bereket versin ki, Norveç şimdiye 

kadar harp haricinde kalmıştır. Fakat 
bir çok müşküller vardır. 

Kral nl'tİce olarak Norveçin hür ve 

mi.istakil kalmak arzusunda olduğunu 
söylemiştir. 

Storting reisi B. Hambro. Norveçli 
erkek ve kadınların bir arada bulun
dukları her yerde bunların düşiince ve 
temennilerinin Finlandiya lehinde ol
duğunu ve bu kahraman komşu millet 
için seri ve şerefli bir sulh temenni et
mekte olduklarını söylemiştir. 

Oslo 19 (A.A) - Askeri makamların 
ittiha:t. etmiş olduğu bir karar mucibin
ce, gönüllülerin askeri talimleri pek ya
kında başJıyacaklır. Askeri makaınat 
bu talimlerin kontrolünü temin edecek
tir. 

Pari:ı; 19 (Ö.R) - Asosyen~in Presin 

-:ıc-

verdiği bir habeı·e göre Norveç bütün 
şark hudutlarında geceli gündüzlU faa. 
liyetle kuvvetli istihkam hatları inşası· 
na karar venııişlir. 

Londrn 19 (Ö.R)- Sovyet hükilmeti, 
Isveç ve Norveçin protestosuna cevaben 
Sovyei tayyarelerinin bitaraf arazi üze
rinde uçmaları münasebetiyle teessfle
rini bildirmiştir. 

Kopcnhag 19 (Ö.R) - Danimarka 
kralı Sakon parlamentonun yeni açılışı 
münasebetiyle verilen ziyafette Finlan
diya - Sovyet Rusya harbının Dani· 
marka için büyük tehlike teşkil ettiği· 
ni, bu buhranda yegane ümidin şimal 
memleketlerinin tesanüdünden ibaret 
olduğunu söylemiştir. 

Paris, 19 (Ö. R) - Fransız San ki
tabı 235 bin nüsha olarak basılmış ve 
bu nevi neşriyat için misli görülmemiş 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Bu sebeb
Je, Almanya bu kitaptııki vesikaları ye
mden cerhetmi) e çalı mıştır. Bu husus
ta resmi be.> annt neşreıtikten sonra Al
man propagandası kendi fikrince kat"i 
biT mahiyette olacak buı vesikaları neş
>ctmiştir. 

mışlardı. Şu halde, Fransanın o andan 
itibaren bazı Avrupa meselelerinden 
al:ıkasını kestiği nasıl iddia edilebilir} 

6 Şubat 1939 tarihinde Alman hari
ciye nazırile mül:ıkatı esnasında Fransız 
sefiri Fransanın Avrupada hiç bir rnın
takada dostluklarından ve müttefiklerin
den feragat niyetinde olmadığını ve bü
) iık devlet sıfatile Avrupanın bütün me
selelerinde söz sahibi kalmak istediğini 

6 Birinci kanun 19 38 lngiliz - Fran· 
sız deklerasyonu bu hususta ihtiraz ka
yıdlarını muhtevi değil miydi} 

Bu garantinin tahakkuk etmesi İçin 
mu"kerrer teşebbüsler yapılmadı mı} 

salla harbinin neticesi 

Bu tefsirlerdeki iddıa şudur: Mi.inih 
anlaşmasını im.ta etmekle Fransa şere
fini Avrupa meselderinden alakasını 
kesmiş ve bu mıntakada Almnnyaya, 
her istediği si) aseti her vaıııta ile tnkib 
İçin açık kart vermi tir. Almanlar böy
lece adeta üçüncü bir beyaz kitap m·..ş
retmekle diğer ikisinin natamam bıra
kılmı olduğunu itiraf etmiş oluyorlar. 
Niçın böyle olduğu sorulabilir. 

Alman propagandası bilhassa Fran
sız Sarı kitabını cerhe çalışmakla bunun 
ihtİ\ n ettiği ve ikalardan ne kadar müş
kil mevkiıe du tuğunu itiraf etmiş olu
yor. Almanların tefsirleri başlıca iki nok
ta) a ıstinad etmektedir: 

1 - Marsilyadaki radikal so-yalist 
kongresinin kararları. 

Bu suallere Fransız San kitabı şüphe 
ve tereddüde yer bırakmıyacak şekilde 
cevap vermiştir. Nazi propagandaSlnın 
bütün tefsirleri bu hiıdisc ve hakikatler 
karşısında tesirsizdir. 

hezimet oldu. •• 
bildirmişti. -~~~~~~~~~--*-~~-~~~~-~--

Almanlar tefsirlerinde Fransaya bil- Roma, l!l (Ö. R) - Harp mesuliye- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ::ıiyareli ~oğuk yü:t.iinden tehir edilmiş- zarfında Sallanın 45 kilometre ötesine 
hass,1 Lehlerlc anlaıımasını teyid etme· ti hakkında Alman - Fransız münakaşa-
si, Yunanistan ve Roınanyaya garanti sı dolayısile Berlinde yeni bir vesika Dlinkii hava harplerinde Finler 11 
verilmesi. Tiirkiye ile anlaşma akdi ve neşredilmiştir. Bu vesika 13 temuz 1939 Sovyet tayyaresi düşürmü~lerdir. 
Sovyc:;t Rusya ile müı:akerata girişmesi tarihinde Alman Hariciye nazırı Yon Hclsinki l9 (Ö.R) - Iskandinavya 
noktalarından sitemlerde bulunuvorlar- Ribentrop tarafından o vakit Fransa işçi sendiknlarını 1emsil eden bir Is
sa da bir noktayı unutuyorlar! Bütün bu Hariciye nazırı olan H. Boneye gönderil- vcçli murahhas Kareli berzahını ziya
fnaliyet 15 mart ) 939 tarihinden. yani miş bir mektup suretidir. retten dönmüşlerdir. Bunlar Finlandi-
Münih nnlnıımasının Almanya tarafın- Alman Hariciye nazırı bu mektupta yalıların mukavemet kudretlerine hay-
dan epiy açık ihlalinden sonradır. Fransa tarafından Lehistana bir garanti ranlıklarını izhar etmişler ve Sovyet 

Alman miinnkaşaları bilhassa muha- verilmesinin tehlikeleri üzerinde ısrar tayyarelerinin açık şehirlerde bilhassa 
\erelere ve nıükfılemelere aiddir. Hal- etmiştir. işçi mahallelerini taarruz hedefi ittihaz 
buki hükümetler ancak harekctlerile Roma, 19 ( Ö. R) - lngiliz gnzete· et.tnelerinden infiallerini izhar etmişler-
muhakeme edilebilir. Hareketler ise kri Volohn cephanelıginin berhava ol- dir. 
hiç bir şüphe ve tereddude yer bırakmı- ması hadisesile geniş mikyasta meşgul Hc>lsinki 19 (A.A) - Isveç hava mü
ync k mahi) ettedir. olmaktadır. Hadise lngilterede en derin dafaa ve polis teskilfıtı miimessillc>rin-

tir. kadııı· tardetmişlerdix. Sovyt't ordusu 

Londra 19 (Ö.R) - Finlandiya cep
helerinde hnva baskın hareketlerine çok 
müsaittir. Finlandiya kayaklarının Sov
yct kıtalarına bir çok noktalarda yeni
den ağır darbeler indirdikleri teeyyüd 
etmektedir. 30 Sovyet tayyaresi tarafın
dan 300 bomba atılmıştır. Hasarat ehem
miyetsizdir. 

Roma 19 (Ö.R) - Helsinkiden alınan 
haberlere göre bir haftadanberi devam 
etmekte olan Salla hnrbı Sovyet kuvvet
lerinin kanlı hezimetiyle neticelenmiş
tir. Fin tebliğine göre: Laponyada '.Fin 
kuvvetleri Sovyet kıtalarını birkaç gün 

Nejerski ıııevkiine kn<lar sürülmüş olup 
şimdi burada harp şiddetle devam et· 
mektedir. Sovyet c-rkanı harbiyesi bu 
suretle planlarının bir daha yıkıldığını 
görmüştür. 

Kimijcrskide Finlerin yanında ilk de· 
fa olarak Isveç gönüllüleri lejyonu d8 
harbe iştirak etmiştir. Bu alay bilhassa 
Isveçin şimal mıntakalannda toplanan 
ve hac:;in bir tabiaUe her gün mücadele 
ede ede sasılmaz bir karakter sahibi 
olan eşhastnn mürekkeptir. Muhasama
tın iptidasındanberi Sovyetlerin 208 
tayyare kaybettikleri temin olunmakta· 
d~. 2 - BB. Rıbentrop ve Bone arasın

daki telefon görüşmelerile Ribentrop -
Kulondr müld.katları. 

Almanların radikal sosyalist kongre· 
sinın müzakereleri ve Münih anlaşması
na karşı vaziyeti hakkında iddiaları 
doğru bile olsa. Fransız gibi demokrat 
bir ml"mlehtte hükumet siyaseti bir 
partınin kararile çizilmt"Z. Kaldı ki hü
diselc-r ve milletler . iman idı:Jialarının 
yanlışlığını isbata kafidir. 

19 38 sonunda ve 19 39 İptidasında bir ·tesir yupmıştır. Zira ilk müşahedele- den miirekkep bir heyet Helsinki şehri
F ranc;a, Çeko~lovakya lehinde verilecek re göre bunun Lir kundakçılık e.scri ol· nin hava akınlarına karşı miidafaasın-

J?arnntinin mü,bet bir şekil alması için madığı zannedilmektedir. da muvaffakıyetle tatbik edilen usullf'- T una havzası devlet-
Berlin hiikümeti nezdinde müteadı:f_id Bir çok kimselerin hayatına mal olan ri fotkik etmek üzere Finlandiyaya gel-
te'lebbii lerde bulunmuş, Alman hiiku- bu hadiseye benzer diğer hfı.disclerin nıistir. 

6 Birinci kanun 19 38 Fransız - Alman 
deklerasyonu mucıbince iki hükumet 
beynelmilel münasebetler, bilhassa di-

mr ti buna va ı·evan vermemis veya kaça vuku bulmaması için kaı"i tedbirler alı- Helsinki 19 (AA) - Finlandiya ha- 1 • d• • • d ı 
mallı cevap vrrmistir. Sonra 2 mart nacağı tahmin ediliyor. Kazanın scbeL· va kuvvetleri, Salla _ Vaerricot yolu e e ş' e çın e er 
Tlı.9nı?n9 odrat" vcArd\·n.;;ıipacde:aphlı"aç ı::baır· rpso.~zevhleatklkr-ı !eri hakkında polis, Harbiye nc:tareti ve iizcrinde soğuktan donmuc: olan bir cok r ı n ) ı 

... , entelcins servisin casuslukla mücadele Sovvet askerlerinin cesetlc>rini gönniiş-
<>lmadı-;ın1 idd"a edr ek 15 martta da teşkilatı tarafından n)rı ayrı tahkikat ya- terdir. Londra, 19 {Ö. R) - Mevsuk haberlere göre Sovyet işgali altında 
Almnn kıtalım Çekoslovakyayı istila et· pılmaktadır. Helsinki 19 (A.A) - Finlandiynnın bulunan Leh arazısinde mühfm bir ~ok yerlere yeniden A lman kıtaatı 
mi Terdir. infilak hakkında lngiliz Dahiliye ne- cenubunda suhunet sıfırın altında 40 gönderilmek tedir. · 

Su halde bu .sualler sorulabilir: zareti tarafından neşredilen bir tebliğde dereceye düsmilştiir. Lııponya cephesin-
Münih anlaşmasında Çekoslovaky kazanın bir kundakçılıktan ileri gelme· de dün termometre sıfırın altında 60 T aymisin Belgrad rnuhabfrtne göre lovyet "' Alman mi&aaebetleri-
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