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lnıt1yaz· sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bapnuharrir ve umumi neşriyat müdüril: 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DSEV AM M'ÖDDETt Türkiye için Hariç için 
enelik ....... 1400 !900 

Altı a11lık ....... 750 1650 
~ilnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

f._ T E L E F O N : 2697 

il Fransız gazetecileri 
lngilterede 

Londra 26 ( ö.R) - Burada bulunmak
ta olan Fransız ıazetecileri bugiin hafif tü
fenk fabrikalamu l'ezmiflerdir. 

--------' ll!n rnünderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. Cümhuri11etin ve Cümhuriytt eserinin bekçisi, •abahları çıkar si11asi gazetedir Yeni Ar.ır Matbaaaında '---.1-.... ,,,_~)]'. 

Fin harbinde abancı gönüllüler 
•••••••••• ••••••••••••••••••••• : 8 ..................................................... . 

alkan Antantı 

.. 
Konsey toplantısında 
neler görüşülecek? 

.. . 
• .. 
• . . 
-: 

Hariciye Vekilimiz Çarşamba 
günü Belgrada hareket edecek 

• 
~ Almanya Balkan merkezlerindeki 
: aef irlerini istişare için Berline çağırdı 
. l•tanbul, 26 (Hu•u•i) - Hari-

cıye Vekili B. Şükrü Saracoğlu 
;;rın Ankaraya gidecek ve çar
k rnba akfamı da Balkan antantı 
8°7•eyine iştirak etmek üzere 

e grada hareket edecektir. 
ce~~n•ey toplantısı üç gün süre-

r .. hr. içtimada, Avrupanın bu.,,.,k .. 
B l u vaziyeti karş uında gerek 
~ ka,.,lıların birbir/erile ve ge

İe büyük devletlerin mütekabi
&e" ı B'!lkanlı devletlerle münase
lt. t eJ"ı ve bu müna•ebetlerin in-

lfaf •afhaları tedkik edilecektir. 
- SONU 3 'ONCO SAHİFEDE -
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Fin generali V allesaiuı 

......... Pölô~Yai'i"'''Tü~kte~········ 
Memleketimize gelmek istiyorlar 

Polonya harbında tamamen Türklerden mü
rekkep bir tabur büyük kahramanlık gösterdi 

iST AN BUL, 26 {Hususi) - Polonya1ı Türklerden Mustafa, iki: 
.arkadaşı ile bu sabah Varşovadan geldiler. Söylediklerine göre Po-: 
5Ionyadaki 500 kadar Türkle 60 bine yakın Kırım Türkünün çoğu: 
• 1 • :iktısadi güçlüklerden Türkiyeye gelmek istemiş1erdir. Bun ar Lehis-: 
Etanın bir çok yer}erinde aç1ık baş gösterdiğini, tazyikler yüzünden~ 
Efirarların çoğa1dığını, harpte on üçüncü a1ayın yalnız Türklerden mü-: 
Srekkep 84 numaralı taburunun gösterdiği fevka1ade kahramanlıkları: 
:Lehlerin şükranla· yadettiklerini, Alman polisinin kabahat işleyen: 
SYahudilere en hafifinden 25 kırbaç cezası tatbik ettiklerini söyle-: 
• • 
:mislerdir. : 

···rinıa·ncıiyaya···•»n·hir···mem:··· 
· leket gönüllü gönderdi 

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

Birinci tabur kumandanı bir Italyandır 
Londra 26 ( ö.R) - Röyter ajansı

nın Finlandiyadaki harp muhabiri, Fin
landiyanm ıiınalinde bir kampta askeri 
talim gören gönüllüler kampını ziyaret 
etmiftir. Kampta Kanada ve Birl~ik 
Amerikadan gelen Fin gönüllüleri talim 
gördülderi gibi binlerce yabancı memle
ket gönüllüleri de talim görmektedir. 
Şimdiye kadar on bir yabancı memle
ket Finlandiyaya gönüllü göndermiJler
dir. Yabancı Lejyonlardan birinci tabu
run kumandanı bir ltalyandır. Gönüllü
lere sathi olarak askeri talim gösteril
mektedir. Çünkü bunlar ekseriyet itiba
rile sporcu gençlerdir. Onlara daha zi. 
yade ormanlarda taJınnamaları ve yol
larını kolaylıkla bulabilmeleri için to-· 
poğrafik malumat verilmektedir. 

Helııinki 26 (ö.R) - Ladoga gölü 
§İmalinde cereyan etmekte olan büyük 
muharebe hızını kaybetmiş ve yavaşla
mıştır. 

Finler mevzilerini muhafaza ediyor
lar. Kareli cephesinde de faaliyet tav
samıştır. Sadece keşif müfrezeleri hare· 
ketleri ve ağır topçu ateşleri kaydedil
miştir. Buna mukabil Petsamoda muha
rebe yeniden başlamıştır. 

Roma 26 (ö.R) - Fin haberlerine 
göre Sovyetler cenupta mannerhaym mü
dafaa hattına karşı ve şimalde de Petsa· 
mo civarında hareketlerini teşdit etmek 
temayiilü gösteriyorlar. 
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Finlandiyada l•veç gönüllüleri 

Belçika 
--*-

Taarruza uğrarsa 
Bütün 
Dikkatler ........................................................................................ 

~- - --~~~------~--.~--~~ 
--*----·--Balkanlara cev-

rilmiş bulun~ yo1 
* HAKKI OCAKOCLU 

de~alkan antantı konseyinin önümüz
topla hafta içinde Belgradda yapacağı 
eti ntı, cihnn umumi efkitrım meşgul 
bi~n ~n ınühim bir hfıdise olmak iizere 
n~cı. safta yer almı~tır. 

Lul utün dikkatler balkanlara çe\'rilmiş 
unuyor. 

dir ~unmı böyle oluşu da sebepsiz değil-

ll}·~onscy toplanhlanna tckaddiim eden 
'l'u arda lUaC'aristnn ile ltalyn, füılya ile 

toslavya Yugosl:wya ile Roman,·a \'e ,. •• ki , • . 
lıaıa lir .Ye ile de Bulgaristan arasında 
Pı'- rı dıkknti calip :;iyasi temaslar ya-

llllıştır. 

ıe llu ı>olitika faaliyetini takip eden kon
h~· toplantıları Avrupa harbı muvace· 
la •nde elbette hususi bir ehemmiyet 
iin~r.d ller şeyden evvel şurasını göz 
1-a n e bulundurmak lazımdır ki A vru
kild ha~bn~ın hangi istikamette, ne .şe
tiJ/ ınkişnf edeceği henüz malfım de-

ır. 

be~ir çok meçhuller arasında kafalarda 
~ren bazı istifhamlar da vardır: 

do'" ovyet Rusya ve Almanya balkanlara 
largru bir geni leme hareketi yapacak

ını? 
llQ 

\azj Yle bir hareket olursa balkanlıların 
Yeti ne olacak? 

,~~\'Yet genişlemesine karsı Italya ne 
'Yet alacak? · · 

tıı1ı~~1 • suallerin cevaplarını hadiselerin 
1 1 verebilir. 

da!~any~·. i.çindc bulund~~u çıkmaz
~ak h~ndısını kurtarmak ıçııı muhak
d"d' ır hareket "\'apmak mcchurivetin-
~ ır • · !\}: .. 

ke~· •tno lınth (;niinde milyonlarca as
diğ; h klchncklc Almanya varmak iste-

1' ıı:dcfc ulasarnaz. 
lıirn~ d ırınım harbı Almanyayı her gün 
buJını aha z.llafa uğratır. Abloka altında 
arı. an Almanya tahammül kudretini 
lem~. veyn kat'i neticeyi istihsal ey
tecaviiz çın ınutlnkn bir hareket ;rnpmak. 
lıtıriy t' edcc k bir <'Cphc bulmak mec-

lt e ındcdir. 
ı arl!.ket · • · · l\şhrın ız mtıznr, onu hcdcfıne yak-
~arn811 az. llzakla!jtmr. Ne.tekim zaman 
day8 t Al~~nynnm Belçikaya, Hollan
dilıerd ecavuz <'dct>eği sih:leri sarahatle 
tııı ta~ ~lola~ınnkta hu maksatla yapıl-

\' al ıdnttan h:ıhsolunmaktadtr. 
lıcı~i~z sura ı muhakkatır ki Jmgiinkii 
tl't!riil)(>d 1914 llelçikası d<'ğildir. Geçmi!:i 
lı~rl k en nlınnu derslerle kuvvetli 
~zel'İ~d lan vardır. lfollanda ve Rel~ika 
lıt\j Jrı ~n Yapılacak hir tecaviiz lıarekc-
tutııd ~· tere \ 'c Fransa ka.rşılıyacak du

ll" a ırlar. 
0 Y1c b' _ SO ır taarruz Majino hattına yük-
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lsveç tehditte mi? 
~----~----------~*~,,,,_--~------------~ 

Amerika, lsveçte bulun.an 
tebaalarını 

..,, 
çagırıyor 

Londra, 26 (A.A.) - Dai]y Ekspress 
\'e Daily Mail gazetelerinin Stokholm 
muhabirlerine göre Isveçtcki Amerika 
sefiri Isveçte mukim biitün Amerikalı
lara bir tamim göndererek kendilerini, 
Isvcç'i terkctmcğe dnvct eylemiştir. Bu 
kararın Bnltıkla Alman kıtaalının ta
haşşil<lüne dair olan haberler üzerine 
ittihaz edilmiş olduğu söylenmektedir. 

-*-Tamimde billıassa şöyle denilmektedir: 
Isveçin vaziyeti yakın bir takım teh

likeler arzr.tmektedir, fakat istikbali 
kestirmek gü~tür. 

Stokholm, 26 (A.A.) - Ingiliz mat
buatında çıkan bazı haberler üzerine 
buradaki Amerikan sefareti Isveçtc kal
mak için hususi bir sebcb nıevcud olına-

dıkçn bu memlekette bulunan Amerika
lıların memleketlerine dönmeleri arzuya 
şayan olduğunu bildirmekle iktifa etti
ğini tasrih etmiştir. 

Romn, 26 (Ö. R) - Stokholmdan bil
diriliyor: Hava bombardımanlarına 
karşı kararlaştırılan 250 sığınaktan 120 
si inşa edilmiştir. Bunlar 30 bin kişiyi 
alabilecektir. 

Hollandamn scıbık Başvekili 
Kolij iu ııe karısı 

lngi.ltere 
--*--

Derhal imdadına 
koşacak 
--*--

Bu, dün Brükselde 
resmen ilan edildi 
Brüksel 26 (Ö.R) - Eğer Belçika 

bir tanrruza uğrarsa Ingilterenin ev-
velce verilmiş garanti taahhüdüne 
uyarak derhal yardıma koşacağı bu
gün Brükscldc ilfın edilmiştlr. Bu 
haberin neşri, lngiJiz başvekili B. 
Çcmbcrlaynın Çar~amba günü avam 
kamarasında lngiltercnin Belçikaya 
verdiği teminatı teyid eden beyana
tından sonnı ve onu takiben yapıl
mış olması ayrıca dikkati çekmekte
dir. 

Garp ce~ hesinde 

Vaşingtoncla Beyaz sarcıy 

Amerika 
Japonya 

~ünasebetleri yelli bir 
safhaya g·ird.i. · 

Londra 2 6 ( ö.R) - Ameril<:~ il~ Ja- ı ziyet Amerika ile Japonya arasında yeni 
ponya arasında mevcut tlc.aret ·m~~hede· ve mühim tesirler yapabilecek bir netice 
sinin miiddt ti bugün hitam bulmuştur. , doğurabilir. Japonya ile Amerika ara· 
Mualiede tecdit edilmedijinden bu va- - SONU 3 ONCÜ SABIFml -

Yeni den faaliyet başladı 
şiddetli topçu düellosu oldu 

Garp cepheıinde Hind zabitleri 

Londra 26 {ö.R) -- Bugün garp 
cephesinin iki tarafında hararetli topçu 
faaliyeti olmuştur. Vujların garp mınla· 
kasında Fransız karakollarından biri Al
man tahşidatını keşfetmiş, Fransız top· 
çusu derhal faaliyete geçerek Almanlan 
dağıtmı tır. Alman topçusu mütekabilen 
ateş açtığından top düellosu ba lamı tır. 
Jki hat arasınd. bu düello bir müddet 
devam etmi tir. Öğleden sonra da topçu 
fonliyeti hararet!e devam etmiştir. 

Frans:ızlnr ateşlerini Mozelin ~rl~ında
ki karlı dağlara tevcih etmişler. Alınan
lar ise 1 fayağın şarkındaki s."lhayı ateş 
alıma almışlardır. 

I fava iyileşıneğe yüz tuttuğundan ha
va faaliyeti artmıştır. Alman tayyareleri 
Fransanın şark kısımlan üzerinde uçmuş
lardır. Bunlar bir çok Fransız tayyarele
rinin takibine uğramışlardır. 

Cenubi Almıınya üzerinde yüksekten 
uçan bir Fransız tayyaresi 12 Messer 
Chmits tayyaresi tarafından sarılmışsa 
da mahirane manevralarla ellerinden 
kurtularak üssüne salimen dönmeğe mu· 
vaffak olmuştur. 

Roma 26 (ö.R) - Alman tebliğine 

- SONU & iNCi SAHİFEDE -



r,~~Peygamberler Tarihinden -
t7 a Al' prwi!f& C U.Y~LZTLr/.7-ZZZJm'X7.. 

iSA'NIN HAYA Ti ŞEHiR HABERLERi 
_ ktısat V kaletinin Tamimi 

-23-

derhal Nuhun oğlu Samı Jsa, 
diriltip 1 Bütün sanayi müesseseleri (940 lzmir 

Enternasyonal Fuarı) na davet edildi mezarından kaldırmıştı 
- Hiç kimse kendi memleketinde (sa, halkı kendisine tabi kılmak ve 

onları c T anı.ı yoluna> sevketmek için: 
- Allahın emri ve izni ile ölüleri diri 

eylerim, dedi. lste"eniz çok eskiden öl
mÜf birini bulun, onu diriltirim. 

peygamber olamaz! -----------'-*------------
Diyen lsa bu kısa hükümle orada kar- Iktısad Veknteti sanayi umum mil- kıyet ve teşvik vesilesi olmalıdır. Her müesseselerimizin hemen hemen istis-

ııılaştığı hayal sukutunu açıkça anlatmış dürlüğünden bilumum Ticaret odaları- hangi bir sınai müessese, mamulatının nasız denilebilecek kadar yakın bir ala
oluyor. • na fuar hakkında aşağıdaki tamim gön- tamamını Türkiyede sattığı düşüncesile ka ve istekle bu yegane enternasyonal 

laanın vaftizden sonra hazırlık ve mü- derilmiştir: fuara iştirakten uzak kalamaz. Çünkü fuarımıza behemehal iştirak etmeleri ve Beni lsrail halkı bu mucizeyi de bul
mak üzere düıündüler. Hatıralanna mü
racaat ettiler. içlerinden bir ihtiyar dedi 
ki: 

cadele devresini teşkil eden iki seneye - cSeneden seneye ümid verici bir memleket sanayiinin tekamül ve fuara bu suretle 1940 iz.mir Enternasyonal 
yakın zamanını içinde geçirdiği Galila tekamül ve inkişaf gösteren fuara bu ilerisi için el ve gönill birliğile iştirak fuarında hususi sanayiiınizin de tama
Filistinin dört vilayetinden şimalde olanı sene daha ziyade önem vermek istiyo- etmek, hususi menfaatler kadar mali men ifade ve teşhiri husu.su vekAleü-

- Nuh peygamberin oğlu cSam> ın 
kabri burada, beytülmukaddeı civarın
daki dağların arasındadır. Sam, hem 
Beni larailin atasıdır. Hem Musanın, hem 
Yusufun, hem Yakubun, ishak ve lbra
himin dedesidir. Ondan daha eski ölü 
bu civarda yoktur. 

idi. ruz. Mali varlığımızı gerek kültür, ge- menfaatlerimizin de lktizasıdır. mizce hassasiyetle takip edilmektedir. 
Altmış mil uzunluğunda otuz mil ge- rekse sanayi, ticaret ve ziraat bakımla- Bütün sınai müesseselerin fuara işti- Bu itibarla mıntakanız dahilinde fua-

niJliğinde olan bu vilayetin en büyi.ik rından fuarı ziyarete gelen ecnebilere rakleri, bunun için de şimdiden hazır- ra iştirak edecek müesseselerden taah
kısmıru yüksek bir yayla teşkil ediyordu. ' ve halkımıza göstermek çok faydalıaır. lanmalan matluptur. Fuarda teşhir ka- hüd mektuplarının şimdiden alınması 
Bu yaylanın ötesinde berisinde kanşık Fuarın bu itibarla da bUyük kıymet ve ve bunların listelerile birlikte iştirak et
bir takım dağlar vardı. Bu dağlar şarka ehemmiyeti vardır. Türkiyenin yegane dar satışa da ehemmiyet verildiği cihet- miyenlerin de adreslerinin bildirilmesi 
doğru alçalır bir çukura inerdi. Bu çu- enternasyonal fuarı olan famir fuarını le herkesin rağbetini mucib ve fuar ha- ve lüzum görüldüğü takdirde mıntaka
kurdan Erden nehri geçerdi. g('çen sene bir milyona yakın :rjyaretçi tırası olabilecek kıymette imalatın bu- nız müesseselerinin bir elden organize lhtiyann bu sözü üzerinde halk lsaya 

gitti. 
- Şu iki dağ arasındaki derede Nu

hun oğlu cSam:tın kabri var diye işitiriz. 
Görelim onu diri eyle .. 

Yine burada Galila gölü vardı. Bu kü- gezmiştir. lunulması ve bunlardan mümkün olan- edilerek toptan iştiraklerinin temlnlni di 
çült Galila vilayeti baştan başa biiyük Bu sene zivaretçi sayısının daha çok ların üzerine (1940 lzmir Enternasyonal lerim. 1940 iz.mir fuarına iştirak edecek
kasaba ve köylerle dolu idi. Her taraf artacağı ümid edilebilir. Izmir enternas- Fuarı hatırası) kelimelerinin konulma- )erin kemiyet ve keyfiyete gösterecek
Yetalik ve bolluk içinde idi. Galila gö- yona! fuarının gördüğü rağbet ve inki- sı şayanı tavsiyedir. leri artış nisbeti bu husustakl gayret 

Meprihi müverrihinden, teEsir, hadis 
ve fıkıh alemi ve zamanın eimmcsinden 
madut olan elmamı ebu Cafer Muham
met bin Cerir> hadiseyi şöyle anlatıyor: 

lünün üzerinde birbirine yakın Kafama- saf sanayicilerimiz için de bir muvaffa- Gerek küçük, gerekse btiyUk s.anayi ve mesainin miyarı olacaktır.• 
hom. Beyti, Sayda. Horazin şehirleri 
vardı ki bunların bulundukları ovaya 

{ Isa, ol derenin bir köşesine varıp 
c Ya Sam bin Nuh!.. Allahın iznile kalk 1 •• 
diye bağırdı. Ol saat yer debrendi. Me
zar ikiye yarıldı ve Sam doğrulup ayağa 
kalktı. Isa ona: (Sen kimsin">) diye sor
du. (Ben, Nuh oğlu Sam) dedi. Isa tek
rar sordu: {Ya ben kimim)) Sam cevap 
verdi: (Sen Tanrının peygamberi lsa
sın .. ) laa: (Sen öldüğün zaman saç ve 
sakalın ağarımt yoktu. Şimdi sakalın ne
den ağardı)) diye sordu. Sam (Gerçek
sin .. Sakalım kara idi. Fakat aen beni ça
ğırınca kıyamet günü geldi. Suruisraril 
çalıyor sandım. Korkumdan ağardı) de
di. Isa etti: cYa Sam, istersen cenabı 
hakka niyaz edeyim. Sana daha nice yıl
lar uzun ömürler venin .• > Sam cevap 
verdi: (Ya Isa .. ne faydaki ne kadar ya
şasam sonu yine ölüm değil mi) ölümün 
acısı henüz dimağımdadır. Bir daha bu 
acıyı duymak istemem. Yine kabrimde 
kalayım daha iyi .. ) lsa tekrar dua etti ve 
Sam yine kabrine girdi T abcri tarihi.) 

lsanın gösterdiği ilk mucizenin hıris
tiyan tarihleri beytülmukaddeste değil, 
fakat beytülmukaddes dönüşü Nasıraya 
geldiği zaman ve Nasıraya iki aaat mesa
fede bulunan Kana kasabruıındaki dü
ğünde, suyu şarap yapması ile olduğunu 
)azarlar. Fakat o, kendi peygamberliği
ni isbat için gösterdiği 'büttin mucizelere 
rağmen halkın sadece merakını uyandır
mıştı. Nüfuz kazanacağından korkuları 
'sayı halk nazarında bir csihirbau te
l ikki ettirmişti. 

Isa bunun üzerine kendi telakkilerine 
ve vruzlerine en uygun yer olarak bütün 
çocukluk ve gençliğini geçirdiği Nasıraya 
dönmeği düşündü. Hiç değilse orada 
kendisine taraftar kuvvetli bir parti teş
kil edecek ve ondan sonra tekrar Ku
düse gelecekti. Kendisine Yahyanın ver
diği sadık şakirdleri beraberine alarak 
yola çıktı. lncil sahibi Yuhanna da onla
rın arasında idi. 

MOCADELE AYLARI: 
Acaba lsa kendi peygamberliğini ken

di vatanında, kendi yaşadığı insanlar 
arasında tanıtabilecek, kabul ettirebile
cek miydi? 

Ccnasarat ovası denirdi. 
lşte lsanın Nasırada çok kalmıyarak 

orasını terk edip ikinci vatanım dediği 
Kafamahom kasabası bu gölün üzerinde 
idi. Bu sahil şehirleri insanların kaynaştı
ğı bir an kovanı gibi idi. Gölün üzerinde 
yüzlerce balıkçı kayığı dolaşır ve balık 
avlıyarak geçinirdi. 

•• BirHEDi •• 
---ı:;;..---

Pasa port koıniserliii 
Karşıyaka merkez cm.niyet komiseri 

B. Rasim Pasaport dairesi komiserliği
ne tayin edilmiştir. 

il 

Bir kız kaçırma vakası 
Menemenin Aliağa nahiyesinde Hüse

yin kızı Bn. LeyJ.ayı aynı köyden Hüse
yin oğlu Şerif Bilgin kacırdı ve yaka· 
landı. --·--

Motta,ya 
Milli cenaze töre

ni yapıldı 
Bern, 26 (A.A.J - Federal meclisi 

reisi müteveffa Mottaya milli cenaze 
merasimi yapılmtŞtır. 

Memleketin her tarafından gelen halk, 
cenazenin geçeceği yolun iki tarafına 
dizilmiştir. 

Mektepler, daireler ve mağazalar mu
vakkaten kapatılmıştır. 

Bal şehrinin piskoposu Monsenyör 
Von Stragın riyasetinde blitün Isviçre 
piskoposlarının iştirakile dini bir ayin 
yapılmıştır. 

Kilisede yapılan merasimi müteakib 
Tsviçre konfederasyonu reisi, mütevef
fanın mezayasından bahsctmis, Motta
nın Milletler cemiyetini bir hakikat ha
line getirmeğe çalıştığını ve Isviçre ile 
Italya arasında daha samimi münase
betler tesis etmeğe muvaffak olduğunu 
söylemiştir. 

a•• ;gWEt: 

EL HAMRA MU DiiR İ YETİ 
YENEDiK Beynelmilel filim 

;~ H E-:.s:ı S 1 "'ı 
müsabakasında birinciliği kazanan 

BIRAK I LM I Ş KIZLAR 
( Jeunes Filles en Detresse ) 

Filmini bugün matinelerden itibaren, Muhterem seyircilerine 
iftihar ve şerefle takdim eder. 

OYNIYANLAR: MICHELIN PRESLES - MARCELLE 
CHANTALE 

A Y R 1 C A : Bayramda göremiyenlerin ısrarları üzerine 
TOR K ÇE SöZLO 

CEBELUTT ARIK CASUSU 
Süper filmi bir kaç gün daha ilave olarak gösterilecektir. 

SEANSLAR : CEBELüTT ARIK CASUSU: 5 - 8.30 da 
BIRAKILMIŞ KIZLAR: 3 - 6.30 - 1 O da başlar 

Cumartesi Pazar 11.30 - 13.30 - 15 - 17 - 18.30 - 20.30 - 22 
........................... 1111] ............ 

Arkadaşımın 
- -Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
31 -· 

Talebeler 
Ve bu çağda olanlar 
kahvehane ve 
gazinola ra devam 
eclemiyecek 
Vilayet makamı, mektep talebeleri 

hakkında btitün kazalar kaymakamlık
larına, emniyet ve rnaarü müdürlükle
ı ine aşağıdaki tamimi göndenniştir: 
-• Bar, kafeşantan, dansing, gazino, 

pastahane, kahvehane ve kıraethane gi
bi yerlerde, başında mektep kasketi olan 
ve olmıyan mekteplilerle iş ve meşguli
yeti ne olursa olsun, mektep ve tahsil 
çağında bulunan gençlerin bulunmaları 
muvafık olmndığından, emniyetin bilu
mum memurları bu nokta üzerinde çok 
tevakkuf ederek o gibi yerlerde bu ço
cukların oyuna ve kumara alışarak bu
nun neticesi olan her türlü kötü vaziye
te düsmekten kurtarılmaları için daimi 
bir takipte bulunmaları eheınimyetle 
tebliğ olunur.• -*-De vletçe 
Satılan mallar için 
karar 
Maliye vekaleti, parası taksitle öden•· 

mek üzere müzayede ile satılmış bulu
nan devlete ait malların 1925 senesinden 
1939 takvim senesi sununa kadar taksit 
bedellerinin tahakkuk ve tahsilata ait 
ınalumat ile ihale bedelinin yüzde yir
misi ödenmiş olup müşteri tarafından 
rizasiyle geri verilen malların vaziyetle
rini tesbite karar vermiştir. Vekalet tes
bit edilen rakamların devlet elinde bulu
nan ve satılıp ta taksite bağlanmış olan 
malların bugünkü vaziyetini anlıyarak 
ve elde bulunan malların satılıp satılmı
yacağı hakkında yeni kararlar ittihaz 
edecektir. Vaziyetleri hakkında malu
mat istenilen mallar arazi ve iratsız ar
salar, ve hahçe, zeytinlik ve fidanlıklar 
mesken, mahsulatı arziyeyi ihzar, imul 
ve tasfiye faaliyeti ile aliıkalı fabrikalar 
ve tasirhanelerdir. - *-Ödemişte zelzele 

Evvelki gün saat 14.45 te Ödemiş ka
za merkezinde hafif bir zelzele olmuş, 
aynı zelzele Birgi nahiyesinde gilrültil 
~ıkarınak suretiyle 6 saniye devam et
miştir. - *-''Atatürk,, \ 

Milli müdafaa vekaleti harbiye dairesi 
askeri memurlarından B. M. Cenaninin 
•Atatürk• adlı manzum bir eseri intişar 
eylemiştir. Değerli edibimiz bu eserinde 
Atatürkiin hayatını, mücadelelerini, 
eserlerini ve inkılap hareketlerini duy
duğu coşkun heyecanlariyle üade etmiş 
ve canlandırmıştır. 

Kalplerinde •Atatürk• sevgisini ebe
dileştirdiğine şüphe etmediğimiz Türk 
gençliğine hu değerli eseri hararetle tav
siye ederiz . 

sıhhi vaziyetlerindeki tahavvülden baş
ka kasabada hiç bir değişiklik yoktu. 

Tatil sonu buradan ayrılırken içimde 
adeta bir hü7.ün vardı. Bir sene evvel 
böyle değildim .. 

Bir sene evvel daha vapura biner bin
mez arkamda bıraktığım herşeyi unut
muştum. Fakat bu sene gözüm ve gön
lüm hep arkada idi. 

Suna ile Istanbulda buluştuk. ölçü
müz bir olduğu için annesi ona yeni el
biseler yaparken birer eşini de benim 
için yaptırmış .. Mektebin açılmasına da
ha bir hafta olduğundan bu kısa müd-

rada üç ay kalacaktım. Suna ise annesi 
ve babası ile beraber tekrar lstanbula 
gidecekti. Mektep açılacağı zaman ise 
Fahri bey gelip beni alacaktı. Bir sene 
annemden babamdan ayrı kaldığım ve 
sonra tekrar ayrılacağım için beni bera
berlerinde lstnnbula götürmek isteme
mi lcrdi .. 

de oturuyorlardı. deli istediğimiz gibi geçirdik. 

Bir sene g<>rmediğim annemin baba
mın yanına geldiğim zaman onları cok 
deği ni~ gördiim. Babam büyücek bir 
hasta) !t geçirmiş ve çok zayıflamış. 
Uzti mesin di~ c l azmamı Jar. Yine Fah-

Annem hasta falan olmamıştı amma.. Fahri bey kardeşine galiba umduğun-
Babamın hastalığı esnasında çok yorul- dan daha çok yardım etmiş olacak ki 
duğu ve üzüldüğü için o da bir sene için- onun bize karşı olan vaıJyeti daha zi-
de bir kaç sene birden ihtiyarlamıştı. yacle iyileşmişti. 
Babamı öyle zayıf ve bitkin bir halde Nihayet mektepte ikinci senemize de 

görünce gözlerim doldu. Ağlıyarak boy- basladık. Tabii üzerimizde ilk senenin 
nuna atıldım. vabancılığı voktu ve biz artık abla da 
Babamın da gözleri sulanmıştı. olmuştuk.. On beş yaşına ba!'ıyorduk. 
- Maaşallah .. Kocaman kız olmuş- Birinci sınıfa J?elen cocuklar bir sınıf 

sun .. Hem de şişmanlamışsın.. I yiik~Pkte olan bizlere abla diyorlardı. 
MektE"p sana yaramış.. Abla ... 
Di ·c bC'ni ü tü kokla 

24 Üncü yardım listesi 
LIRA K. 

Dünkü yekun 133037 85 
T. Tora Sinagoğunda okunan 
mevlüd hasılatı 50 
Davit Şaol 25 
Davit ve Salamon Gabay 50 
Terzi Nuri Diner 45 
Mülkiye müfettişi Nihat Şerunan 10 
Hanefi ve Mustafanın 3 cü defa 20 
Şark sanayi dokuma atelye 
ve gilcülerl 
Rahmi Filibeli ve kardeşleri 

82 6S 

deri fabrikası memur ve işçileri 82 80 
Ileri tecimevl A. Feldmnn 50 

Dk mektep okuma 
kitapları 
Maarif vekflletinde ilk mektep okuma 

kitapları \'a7.nıa mtisabakasına i tirak 
edenlerin ~eserlerini tetkik etmek ü~re 
lsmail Hakkı Baltacıoğlunun riyasetinde 
talim ve terbiye heyeti azasından lsmail 
Hakkı Tongtıt:. miifettiş Necmeddin 
Halil Onan ve Atatürk ilk okulu baş öğ
retnıeninden miirekkep Ankarada bir 
'komisyon kurıılmtı'jtur. - *-Zelzele mıntakasından 

gelen talebelerin 
d urumu 
Zt>lzele ınıntakasından gelecek ilk 

okul talebelerinin de o!'ta okullar ve lise 
talebeleri gibi geldikleri vilayetlerde 
mekteplere kabul edilmeleri Maarif ve
kaletinden bildirilmiştir. Ilk okul talebe
lerinin durumlan, felukete uğnyan ma
hallerdeki kuyudatın ankaz altından çı
karılıp tanziminden sonra ayrıca bildiri
lecektir. -*-Ver em mücadele 
cemiyeti 
Cemiyetin 17 inci yıl kongresi 19-2-940 

Pazartesi günü toplanacağından şimdi
den hazırlıklara başlanmıştır. --·--Çakmak istasyonu 
Konyanın Ereğli kazasına bağlı Çam

lık nahiyesi ve istasyonun Çakmak ola
rak değiştirilmesine karar verilmiştir. --·-Keçecilerde yangın 

Evvelki gece Keçeciler caddesinde 
!sak oğlu Ilyanın 664 sayılı kahvehane· 
~inde yangın çıkmış ve söndlirillmilştilr. 
Uyanın yüzU ve elleri hafı.içe yaralan
mıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
: Karşıyakada mevlüd 
E Geçenlerde vefat eden doktor Sü
:ıcyman Tüsder için Karşıyakanın 
:Osman paşa camünde yarınki Pazar 
Eiünü öğle namazından sonra mevlüd 
:Okutulacaktır. 
E Arzu buyuran zevatın hazır bulun
Emaları rica olunur. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lirler. 

Abla ... 
Çocukluktan çıktığımı~ın bize ilk 

müjdesini işte bu kelime vermişti. 
Yine ihtimal bu kelimenin sihirine 

kapıldıkları için olacak ki sonra da tanı
dığıın bazı genç annelerin çocuklarına 
kendilerine «Anne• yerine cAbla> di
ye hitap ettirdiklerini duydum. 

Abla ... 
Bu şu demekti ki artık biz de çocuk

luktan adamakıllı çıktık ve genç kızlık 
hududuna iyice dahil olduk. 

Esasen bunu kendimiz de gözümüzle 
görüyor, elimizle hissediyorduk. Baktı
ğımız. ayna yalnız bizim boyca uzadığı
ınızı dci{il , vücudça da değiştiğimizi gös
tr.riyordu. Göğsi.imüzUn düz sathı, ma
ruf tabiri ilf' artık eski tahtalı~ını kay
betmiş, ic;imizi gıcıklıyan kabarıklara 
yc>rini terkey lemişti. 

Burada her kadının g('nÇ kızlığa avak 
bastığı sırada duyduğ'ıı scvleri ve bu 
kızlık altımetlerinin barizleşmesi kin 
vnpt ığı hareketleri vazacak değilim. 
Bunları her kadın ..,,.nı-li1< caCıında cfov-, , 

Değirmendere nahiyesi halkından 88 85 
• • Sancaklı köyü 

halkından 
C.H.P. Dolaplıkuyu nahiyesine 
bağlı Sultaniye ocağından 
C.H.P. Asansör ocağından 
Buca halkından 
Buca ikinci okulu öğretmenleri 

• • • öğrencileri 
Buca blrlncl okulu öğrencileri 
Bostanlı okulu öğretmen ve 
öğrencileri 

45 85 

18 95 
1 65 

38 35 
23 38 
7 42 

23 10 

9 82 

133710 67 

Kaza belediye 
reislerinin muhaberatı 
Kaza ve nahiyelerde belediye reisleri-

nin hariçle muhaberelerinin ancak bu
lundukları ka7.a kaymakamı ve nahiye 
müdürleri kanaliyle olmac;ı lazııngelir
ken belediye reislerirıin vilayetle resen 
muhabere ettikleri görülm~tilr. Vilayet. 
makamı, resmi usulü muhabere ve pren
sip noktasından bunun tekerrür etme
mesini alftkadarlara bildirmi~ir. 

-*-Polis divanı 
Polis divanı dün öğleden sonra em

niyet müdürlüğü adli kısım reisinin baş
kanlığında toplanmı.ş, polis memurlarına 
ait muameleli evrak Ü7.erinde kararlar 
almıştır. -*-Tüt ün satışları 
Çeşme kazasında tütün satışlarının iyi 

Lir şekilde cereyan etmediği alakadar 
makamlara şikayet edilmiştir. Yapılan 
tetkiklerde fiat.lerin normalden aşağı ol
madığı ve yakın bir zaman içinde tütün 
satışlarının daha da iyileşeceği neticesi
ne varılmıştır. -*-Füzulen tahakkuk 
ettirilen vergiler 
Mükelleflerin tadil talepleri üzerine 

bina iratlarının tadile uğraması dolayı
siyle eski varidat üzerine füzulen ta
hakkuk ettirilen bina ve buhran vc.rgi
slnin tahakkuktan tenzili dahiliye vekfı.
letince muvafık görülmüştür. - *-Gelenler, gidenler 

Istanbul emlak bankası müdürü B. 
Emin Istanbuldan geldi. Iktısat vekaleti 
sanayi tetkik heyeti reisi B. Şevket Sü
reyya Aydına gitti. - *-Beyaz Gül 

Bayram münasebetiyle Izmirin temiz 
ve her türlü sıhhi tertibatı haiz olan As
rl sinemasında gösterilen meşhur Ab
dülvehabın «Beyaz Güh filmi halkın 
izhar ettiği arzu üzerine programdan 
kaldırılmamıştır. Türkçe sözlü ve şarkılı 
<>lan bu film daha bir kaç gün Asri sine
mada gösterilecektir. 

- Ya erkekler! .. Bari onlara anlat... 
Diyeceksiniz .. Yağma yok .. Bu ince ve 

nazik sırrı fahşelmcmi bekliyen erkek
ler avuçlarını yalasınlar ... 

Genç kızlığın harici aluınetleri ile be
raber dahili kaynaşmaları da damarları
mızda tesirini göstermişti. 

Ne demek islediğimi tabii anlamışsı
nızdır. Açığa vurmağa hiç de lüzum 
yok. E.-;asen bu tabii ve fizyolojik hadi
seyi kulak dolgunluğu ve bizden evvel 
görenlerin anlattıkları ile şöyle böyle 
öğrenmiş, hazırlanmıştık .. 

insanı ilk devresinde adeta hasta 
eden kadınlığın bu tabii hali kafamızda 
garip tesirler bırakmıştı. 

Hele Suna... Her şeye m0rak salan, 
her şeyi öğrenmek sevdasında olan bu 
şımarık ve zengin arkadaşım birdenbire 
\•e büsbütiln değişivermişti. 
Kız adeta sıkılmasa sevincinden boy

numa sarılır. beni ~apur şupur öpecek 
ve kolları arasında sıkacaktı. 

- Ah benim şeker, cici. güzel Zchra
cığım ... Demek arhk biz şimdi çocukluk
tan cıktık .. Demek artık bizim de peşi-

• . 1.1 ..... _,...,_ -

Bütün 
Dikkatler 
Balkanlara cev-, 
rilmiş bulunu yor 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -
lenmek kadar mii küldiir. Eğer Alınall' 
ya büyük insan 1.ayiatmı göze aldınt' 
anazsa ne nıajinoya ne de Beldka \'ti 
HoUandayu k~ı bir hareket y;paınat.. 

Binaenaleyh Almanya tahammül kııd· 
retini artırmak, umumi ef'kinnı zafer te
raneleriyle oyalamak için balkanlara 
ı-arkmağa düşünebilir. Bunu ela yalnd 
ba~ına yapmasına imkan yoktur. AhnaJI• 
yanın tek başına Karadenize ve balkaO
lara sarkmao;ına So\')"etler a.4'1i riza ıös
leremezJer. 

Mutlaka böyle bir hare.ket Sovyetlel 
ile Almanya arasında vücuda . ıetirilo
cek daha geniş bir anlaşmanın netic& 
~inde kuvveden fiile çıkabilir. Bu tak· 
dirde Italya dış politikasına yeni bir jJ
tibmet ,·e~k met"buriyetindc kalacak 
demektir. 

Sovyet niifuzunun balkanlara d~ 
genişlemesi ltalyarun hayati menfaatleri 
için kal'i bir darbe teşkil eden Anti ko
mintern paktından do~an Bertin - Rood 
dostluğu Almanların Moskova ile anlq 
ınası yüzünden esasen sa~ılınış baluntı· 
yor. Eğer balkanlara müteveccih bir Al
man - So\·yet hareketi müşahede edi
lirse Çelik pakt derhal tarihin 018' 

oluvermek istidadındadır. 
Almanya, SovyetJerle geniş bir işbil'

Uği kurmak mukabilinde Italyan dostlll' 
ğunu kat'i şekilde feda etmeği gö7.e al
dırabilir mi? 

Henüz bu suale müsbct bir cevap \"&' 

recek mc\·kide bulunnuyoruz. Likin J.l
manlann mutlaka bir hareket yapınaiE 
mecburiyetinde bulunl14lan balkanlaı.rt 
~ok müteyakku olnıaia davet etmekte" 
d ir. Gizlemeğe lüzum cörmey.iı ki teh· 
like rok büyüktiir. Bu tehlikeyi yalnd 
\'e yalnız balkanlılar arasında mevcal 
fesanildün kuvvetlendirilmesi önJiyebi· 
lir. Böyle bir tcsaniid h.lba antantıo' 
dahil bulunmayan Bulgaristan, Maarit' 
tan ve Italyanın ela menfaatlerine (Ok 

uyıundur. Çünkü bu üç devlet te &al· 
kanlarda sulh ve sükl'ınun muhafazas-ın· 
da menf aatlardırlar. 

Balkan antantı tecavüzi hiç bir en"'1 
beslemi;ven bir teşekküldür. Bilakis .,. 
ti.in gayesi ba~ı korumaktır. Banşı ko
rumak için de tehlikeler karşısında saf· 
lan sıkla~tırmağa \'C icabında dövüşme
ği gÖ7e aldırmağa ihtiyaç vardır. 
Şu \eya hu endi~ ile t;ekingenlik ıöıt· 

termek tehlikeyi balk.-nlara davet eyle
mek olur. 

Belgrad ioplantılan umduğumuz ,.e 
hekledi~iıniz gibi yiiksck bir tesanü' 
eseri gösterir, her türlü vaziyetlere kar
~' harekete hazır hir vaziyet yaratmağt 
ımmıffak olursa tehlikeyi balkanlar fıı,e• 
rinden U7 .. 'lklashrmak ümitleri kuvvetle
nebilir. 

Jşte bunun içindir ki hütiin dikkatle• 
halkanlar iizerinc çe\Tilmiş bulunmak· 
tadır. 

HAKKI OCAKOGLll 

K ISACA : 
••••••• • 
Yine aşk ve 3pk 

-~-
y AZAN: Eczacı K. K4inil Akt44 

Geçenlerde a~kın fizyolojik duygular
dan haşkaca da çeşnileri olduğundaO 
bahsetmiştim. Her nedense bu süje cı~ 
rafında bir kaç bayan ile bir iki bayd:ıP 
mektuplar aldım. j 
Bunların hemen hepsi bir nokta etra

fında toplanmışlar, adeta birleşip ka
rar \'ermişler gibi, benim aşklanmdallı 
gençlikleı·iınden bir kaç ifşaat istiyorfar. 
Röyle şeylerin gazete sütunlarındaki bU' 
dutlarını çizmek hakkını bana vermiyc
cek kadar geniş sualler soruyorlar, he" 
men hepsi artık aşka veda etmiş veY' 
aşkın mukabil tecelliyalını bekliyenıe
ınek mevkiinde olacağlmı tahmin ederek 
ruhumun hususiyetinden ifşaat bekli· 
yorlar. Ben ~kın ne demek olduğwıtl 
pek küçükten duymuş ve ifade ede[llC" 
miş olduğumu hatırlıyorum. Yedi yaŞ1r1• 
da idim. komşularımızdan benim kadaf 
bir kız arkadaşun vardı, yüzündeki ~ 
kiim1e çilleri - çil deyince leke ve kera· 
het sahnesi zannetmeyin - l<;tanbuluıt 
ıne.şhur Sarıyapıncak iizüınünün çillcıi 
gibi kızcağızın yüzüne aynca bir ı.atlılık 
Yeriyordu. Ben eı·kek çocuğu olduğ\1111 

halde bu çilli kızla hebek oynarken, 0 

bebeğin anası ben de babası ohışun~ 
anlatılamaz bir takım esrarlı duygular 
duyardım. Arkadaşımın o 7.amank.i ta"" 
riyle iki örgülü saçlarını koklar bu 6" 
tarlı koku ile gaşyolduğumu hatırlarııt'
Yaşım on iki, hatta on üçü buldu. başltl 
bir yerde başkli bir komşumuzun bcnlıt 
akran kızının gözleri hafif kızarmıştı 
Bu gözlere böyle hafif pembelikleri)'İ' 
baktıkça tatlı yemiş gibi içimin bayıld .. 
ğını hatırlıyorum. On beş ya~ında J3C)'" 

kozda büyük bir ceviz ağacına asılı ~ 
lıncakta kolan vuruşumu düşünüyo4 
yaşı benden bir az küçük olan salıncıt. 
arkadaşımla havalanırken onun neŞ('~ 
berrak billurin kahkahalan arasın 
uzun saçlarının rüzgara makOs serpifl• 
tileri içinde ~özlerim, kalbim, bütün bel'" 
liğim genç kız kokusuyla mest olınuşlll· 
Yaşım virınivi bulunca cezacı diplofll~' 
!'mı cebime koymuş o 7.amanki mtnaıı· 
ıni evvel riitbe.sini omuzlarıma takfll~ 
idim. Evet işte o devirlerde duygulıırt 
son haddini bulmuş. kendi alemimde pe" 

cip ve temiz bir aşkın derin bir hikayt° 
sini senelerce yaşaınıya baslamıştı~ 
Duygu !'ıleınine nihayet bir scd çekı11 • 

icap etti. şimdi bu hudutların içinde ~c?d 
di kendime vı?rdiğim, aşk fılem~er~11~ 
büyük üstadı sıfatiyle kendimi dınltY' 



1 
EZ 

ıngi tere 
Sovyetlerle harp istemiyor 

Fakat • •• 
Eğer Sovyet Rusya Almanya tara
fında harbe girerse iş değişecek 

~~~~~~~~~~ ........ ~- ---~~~~~~~~~~ 
Paris, 26 (Ö. RJ _ Alman _ Sovyet süriiklcnıneği asla nrzu etmez. Fakat suretle Alınan kuvvetleri. Rumen hudu-

~ntinasebetleri, Fin harbinde iki tarafın eğer Sovyetlcr ~imdi Fin harbinde yaptı. dile dogrudan doğmya temasa girmiş
ış ~i:liği ve Gnliçynda Alınan faaliyeti ğı gıbi Almanya lar~fında harbe iştırak lcrdir ve Roman~ ayı tazyik edebilecek 
lngılız hnftnlık risalelerinin dikkatini c>derse, Iııgilterenin şımal Atla:' Okyanu- mevkid<.'dırler Hnlbuki gecen t"ylülde 
b~lb~t~ektedır. Bunların ınütaleala~·ı 1 sunda münakalatmı tchdid içın şimali bunu yapacnkiınkanları yoktu. 

Fıın.rbırm~en a)-r. ı olma. kl_n be.raber . hı: Skandınavynda birleşmcg<.' çalışırsa, In- Nihayt"t c:Ekonomisb gazcte,..i B Çor-
h t tt f ki t çilin son nutku mümısebetile eliyor ki: .. . ez.ıme ının mu e ı erın vazıye ı 'it kendini müdafaa maksadil<> Fin-

uıennd k' ht ı t · ı · ·· gı C'r<.' Avrupada beynelmilel nizamın ıadc!'i . c ı mu eme esır crı tıze- landi 3 ,.a muayyen bir , ardımda bu-
lınde bırle.şivorlar. Ha1en Ronıanva v:e ) " h k 

1 
kt · muahedelere ve küçük devletlerin hak-

di •er bitarafİnra tevcih edilen tehdid de lunmagn mec uı· ·a acn ır. 1.ırma ıiayct edilmesi için mücadele 
aynı mahı\ ettedir. c:Spektolor~ gazetesi Almanların Ga- edc>n kimdıı? Ancak rııfütefiklerin za-

cTaym ~nt Ta~•m> g=ızetesi diyoı· ki: ı liçynda aldıkları askc_:i tedbirlerin bü- fel'i Avrupada, bLiyük küciik bütün mil
Ingili7: hükumeti Sovyetlerle bir har1>e yük bir mana ı oldugunu yazıyor. bu lctlcrin istikHilini temin edebilir. 

Milli korunma kanunu 
Dünden itibaren meriyete girdi 

Hükümct, kanunun derhal tatbika başladığını 
en vakın bir zamanda iian tdecekti r 

Ankar.ı 2G (Hususi) - Milli korunımı 
kaııunu bugünkü l'C!:imi gazetede cıktı 
Ve ıneri~et mevkiine kondu. 

l:lükümet hu kcımıııla kendi:.ine tevdi 
•<!ilen \'azife ve ı;al~hiyetlen ifa ve is-
timale lüzum gordüi!ünü ve kanunu der
hal tatbika basladığmı en yakın hir za
ıne.nda ilan edecektir. Keyfiyet ayrıca 

bir tezkere ile Ol' Meclis ı·eisliğinc nl'ze- lcdt:n e\•\•el ak<lcdılen Heyeti Vekil~ top-
dill'cektir. 1 lnntısıncla kararln ınıstır. 

Bu kanun hükümlerine tevfil,aıı He- Hcyeıe bızzat haş,•ckil reio;lik edecck-
yl'Li Vekilc<'l' iltih,M edilecek km·adarı lir. Aynı kamın hLikümlPdnin tatbikine 
hazırlamak ve bu isle alakalı \'Pkfıletlcr ımit,,·ıllik islt'ri görın<'k üzere de l>aşvc-
arasında is l1irliği temin etmek üzere 1 kak tte bir bt\ro teo;is edilmek üzcrcdır. 
te kil edilecek Koordinasyon heyetine Büroya muhtelif clairderdcn memurlar 
hangi vekil!el'in dahil ohıcagı bugi.iıı ö~- Plınacaktır. 

Dostların yardımları 

eç e 
ir Alman casus 
yakalandı 

Casus telsizle Alman 
tahtelbahirine haber 
veriyormuş 
Loııdra 26 (Ö.R) - Non·eçte Nar

vikteıı bildirildiğine göm bir Alman 
tevkif <.'dilmiıitir. Norveçten Ingılte
reyc demir madeni sevkiyatının ya
pıldığı bu limanda Alman gizli bir 
mursilc :radyo cihazı kurmuştur. 

Sö)•lcndiğine göre demir ma-
deni yiiklü olarak hareket eden Nor
veç vapurlarının hangi yolu takip 
edeceklerini haber \'eriyordu. Bun
lardan ikisı ahiren Alman talıtelba
lıirlerı tarafından torpillenmiştir. 

• 

Adana bölgesi 

Kızılay 
Kupası maçları 

Adana, 2G (A.A.) _Beden terbiyesi 
Seyhun bölgesi, felaketzedeler için bü
yi.ik bir fudbol turnesi tertip etmiş ve 
buna mınlakndan on kulüp iştırak et
miştir. Vali Faik üstünün ilk vuru-şu ile 
başlıyan ve dört gün devam edC'n turna
va neticelenmiş bulunuyor. Finale ka
hın Seyhansporla Erkek li:-e:si takımlnn 
önümüzdeki pazar giinü kar;jılasacak 
ve galip takım Kızılay kuJ?asmı alacak
tır. 

-~--

yeni Tokat valisi 
i ş başında 

Erbaa, 2G (A.A.) - Evvelki gün To
kada gelmiş olan yeni valimiz yılayet 
rncı·kezindc kı a bir te\•akkufu mütea
kip clün Erbaa.} a g<'lmis ve felaket saha
sını gezdikten sonra çadır ve barakala
ra sıgınmıs olan fol:'ıketzcclelc.rin ihti
\ aclarile alakadar olarak bunlann bir 
~n 'evvel karsılanacagını kendilerine t<'
min l'~ l<'mistir. Vali. hastahanedeki has
taları da ziyaı·et <.') 1emistir. 

--*--
Amerikada 

Ba hriye b ü tçesi yarı 
yarıya indirildi 
Vasington 26 (A.A) - Mümessiller 

ıı'!<'clısi bahriye komitesi önümüı.dcki iki 
ı-cnL• 7.arfında harp gemileri inşası ıçin 
hahriye makmnatı tarafından talep odıl-
ınis olan krcdılcrden 700 milyon tenzi
lfit ) apnustır. Birınctic-e önümüzdeki se
ııc bütı;csi fAO milyon dolardan ibaret 
olacaktır .. 

-~-
İzmir idare heyeti 
azalığı 
Aııknra 26 (Hususi 1 - Iz.rnir idare 

lıc·yeti fı1.ası Erwerin Istnnbul idare lıe
yNi !\zalığınrı \'c Istanbul idare heyeti 
rızası İbr:ıhım M<'!>'Udun İzmir idare he-

F ransada 85 bin lngiliz irası toplan
dı lnğilizlerin yardımları artıyor 

• yeti azahgına tayinleri kararla!?mıştır. 
~~~~:---~--::~-:---::-_,.,.., ~- _....., 

~aris, ı, (ö. R) _ Bugün çıkan ı'L"S- ye kadar ln iltcredc 27 bin kişi için gi
nu gazetcd Fransa da Türkiycdeki :fc- y<'cck eşyası toplanmış ve ayrıca da 2 
lüketzedelere yardım için şimdiye kn- ton ecza sevkerlilmi~tır. 
dar toplanmış olım teberriilerin mikta- Bulgaristnn Çocuk esirgeme kurumu 
rınııı 85 bin Ingiliz lirasına baliğ oldu- da 500 çocuk <.'lhiscsi \'C bir çok c;ocuk 
g..ı zikredil•uektedir. csynsı \'E' oyuncak ~ollamışiır. japon Kı

zılhacı Tokyodaki Türk - japon dostluk 
cemiyetin.-. felfıkelzcdelere gond<'rt1mPk 
üzere üç bın yen verdiği ,ibi ayrıca Kı-

An ·ara, 2Ci (Husu I) - Feltıketzl'cl<'
lc:>rinıiz icin dost meml<'kctlerden ~ar
dımlar d \ aın etmektedır. Belçika yar-
dım komitesi KızıJn,·a \'lız bin florin 
~:ollnn11ştır. Londnı, Lorc1 • Loidin riya e
tınde kurulan Türk - lnP:ilız yardım cc
ıniyetine dun bınlcrce mektup telmek
le> oldu •u bildirilmektt'dir. Bu mektup
ların içl"rinde bir !';ilinden bin Ingiliz 
lıra ına k, dar teberri.iat \'ardır. Şimdi-

zılay ınerk<'zint' de yedi bin yen {'ÖnıiPr
ınistir. Midilli konsoloc:umuzdan Jlaı·i
ciy~ Vekiılelınc gel n haberde> Midilli
de oturan hayırse\ er bir zat ·IO bin drah
mi teh"'rrti l'lıni tir. üsküp kon-.;o]Mu
ınuzd,m gcl<'n hnb<'rdt> de Ü .ki.ip 'J'<Üs
l'ınanlarınm ilk yardım olarak 2341i0 
dinar teberrü ettıkleri ve tcberruntın 

Almanların ihbarsız 
torpilledikleri gemiler 

dc\'n·n cttigi bildirilmektedir. 
.Ankara, 26 (Hususi) - Iran hiiki'ı

meti. Erzincan fcJ;ıkctzedclerine gon
dermek istediği giyicek ve e ·vnların 
giiınrüklcn muaf tutulmasını istı~ ecek
tir. 
Ankaı, 26 (Hususi) - Çin genernl

lc•'İndcn lıiri. Erzincan ftıci sı için Çin 
mtislü nanl, n adına hi.:kılmt'lııni-Lc ta
zivC'd" bul rımu<>tur. 

Ank,ıı-:ı. 2G (lh• u"il - Erıircaı:. fo
l"ık"' n d 1 'l'. ıe hir Y< rdıın olm.ık uze
re Ytı ,o lavya Ayan ı 1Lclisi azasından 
bır mPb'us.ın hükCıınetı nfırı1ııı.ı ~rı.ooo 
lira l<'b01 üde bulundunu bildinlınckh'
dır. 

Ankara, 2Cl (A.A.) - :Milletler ceıni
Y<'li Sıhhive komis\'onu tarafından Kı
zılav kurt~muna 35000 doz antistreplo
\•ig~c ve 500 Anfigangreno scrom gön
clerilıni<;tir. 

:\ 
KARŞIYAKA ~ 

l\1elek Sinen1a~1 nda~ 
t-ı B 11ı;-ii11 fc\•kal3ılc bir pro~mm 

R OZALİ 

- *
Balkan antantı 

Konsey toplantısında 
neler görüşülecek? 

- BA ''l'ARAFI 1 İ!\Cİ SAHİF[DE -
Loııdra, 2G {Ö. R) - Balkan antantı 

dmmi konse.} inin önümüzdekı hafta 
Belr,radcb yapacağı içtima münnsebeti
le bütün B ikan merkezlerinde fazla 
bır ıyasi fa; liyet göze cnrpnıaktadır. 

Almanya. Biikr<'<:, Belgrnd. Sofya, 
A lina elçik•rini isfüare ıçin Bl'rline dcı
vet elmi<ötir. Balk nlarda Alınan tica
ret ala<: c;i vazifesini görmekte olan 
Klodyosun da konsey ictimaını gayri 
resmi surette takib için Belgrada gide
ceği söylenmektedir. 

--~-

Anıerika Japonya 
Münasebetleri y eni 

bir safhaya girdi 
BAŞ'.l'AltAn 1 iNCİ SAHİFEDE 

Paris 26 (ö.R) - Ingiliz amirallığı resmen şu beyanatı ne~retıniş-
tir: Almanya. 25 ikinci kanun sabahı erkenden Hamburg radyo~uııda 
Yapılan neşri,·atla Drakolis Yunan vapurunu ve Telka Danimarka 
vapurunu iht~rsız batırdığını tasdik etmiş ve bunların müttefik harp 
gemilerinin himayesi altında seyahat ettiklerini, bu sebeple hi.icum 

i\"l:I'iS nil: OPfütET 
ııNELSOi\" Fl>DYn \e (El:!;;'-~OJt~ 
PO\'EL) iıı lıü) iik a:-.k. ınu1.ık \e 

ındaki ticaret fanliyeti bilhassa Japon
yanın sanayi için kullandığı İptidai mnd
dcleri Amerıkadan almasıııda ve buna 
mukabil mamul c:yaııının çok mühim bir 
kısmını Aınerikaya satmasında idi. Tı
caret muethedesinin tecdit edilmemiş ol
ması ıki memleket arasındaki ııiya"İ faa
liyetler Üzt>rine de müessir olacaktır. 
AmNika, Japonyanın Çinde lesi etmek 
istediği yeni rejimi kabul etmedıği için 
şimdi Japonyn iizerindc daha müı-ssir 
tazyikler ynpabilecektir. Vaşington hü
kümeti müddeti biten muahcdenirı yı-rin,. 
muvakkat bir rdim ikanıı:ııi için uğraşan 
Tokyonun tekliOcrini rcddetmİı;tir. 

etmek caiz olduğunu iddia eylemiştir. · . . . 
Hakikati halde T elka vapuru 2 l ikinci kanun sabahı ı:ımal denızın

de torpillendiği zaman yalnızdı. Sekiz kişilik mürettebatı ancak dört 

S."lat sonra Aris Norveç vapuru tarafından kurtarılmı:;otır. Ayni günde 
Atlas Okyanosunda, Portekiz ahili açıklarında Drakolis vapuru ke

:za yalnız başına seyahat ederken. ihtarsızca batırılmıştır. _6 kişi m~kin .. e 
daire-sinde telef olmus ve kurtarılan 12 kişi bitap ve soguktan hıtmış 
bir vnzivette Partekiz~ cıkarılmıstır. 

~ ~ . 
....................................... ...::.-..w. 

Senelerin, a ... ırların. haHit ~incma iı lcıninin cı: iz harik11~1 olan 

VATAN KURTARAN ARSLANI 
R:n rnıııcl:ı .20 lıin ki~i giirdiiğii. d aha :w hin ldşiııin dl· ~(irıııt•k ist(•ıliği 

a nhNlan h ıı filim 

llC~l' filmi 

LORELHARDİ 
1' CİFTE AVCILAR 

1 
'fiirkı:c ... iizlii lrnfılrnlıa tu~nı~ı . ~ 

ı\ Yl:JCA : Erzincan .,clzclc ıdukctı 
SEA:\SLAR: Her giin :;..t5 - .>-8.30 
Cuııı:ırk~i. 1,:w.ır J:!.1:> tc ila\'c ~can ı 

~..-?Jlf~i&&WXX ,. . ._ ..... __ ............................... -~ 
Yeni Sinemada 

Bugün büyük yeni program 
1 - Izınirde ilk dl•fn olarak 

Londra Batakhaneleri 

- --- - -- . ., - -- _,,.. -.... . . 

·rAYMJS'J BiR MAKALESi 

Türk ordusu 
Birinci derecede teçhizata malik 

mükemmel bir ordudur 
Londra 26 (Ö.R) - Taymis gazetesi bu sabah Balkanlar muhabi

rinin uzun bir makalesini nesretmektedir. Makale Ankaradan gönde
rilmi:;tir. Muhabir, Cenubi Anadoluda, KaysNİ, Niğde ve Adanaya 

yaptığı seyahnti anlatmakta Londra radyosunun Türkçe haber neşri
yatını Türkiyede her kesin ve hatta çobanların bile dikkatle takıp ey

lediklerini söylemekte, Türk askerinden sitayişle bahsetmekte, Türk 
ordusunun birinci derecede techizata malik mükemmel bir ordu ol
duğuını, Mareşal Fevzi Çakmağın yüksek a keri kudret ve kabiliye

tine hayran kaldığını, Mare~aiın askere evladı gibi baktığını, Türkiye
nin sanayilesme yolunda büyük adımlarla ilerlediğini, miinakalatın 
her subesinin siiratle inkisaf ettiğini iktısadiyatın çok sağlam esaslar 
üzerinde kurulduğunu y~zdıktan sonra makalesini şu suretle bitir

mektedir: 
< Bugi.in artık Türkiye cümhuriyetinin büyük devletler arasında 

hakkı olduğu yeri almı~ bulunduğuna hiç şüphe yoktur.» 

Sovyet - Fin harbinde Almanya 
bitaraf kalacak 

Berlin 26 (AA) - Alman istihbarat bürosu Alman tayyarecile
rinin bu günlerde pilot olarak Sovyetlerin bombnrdıman tayyareleri
nin fa~liy~tlerine iştirak etmekte olduklarına dair Fransız matbuatı 
tarafından verilen haberleri kat'i surette tekzip etmektedir. 

Alman istihbarat bürosu bu haberlerin asıl ,.e esastan ari olduğunu 
beyan etmekte ve Almanyanın Sovyct - Fin ihtilafının bidayetinden

beri tam bir bitaraflık muhafaza etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. 
Roma 26 (Ö.R) - Berlin haberleri, Almanyanın Sovyet - Fin ihti

lafında bitaraf kalacağını teyid etmektedir. Almanyanın Sovyetlere 

pilotlar gönderdiği haberi tekzip edilmiştir. 
F'inlere karşı sempati tezahürleri dünyanın bütün memleketlerinde 

devam etmektedir. Amerikan mümessiller meclisinin mali komisyonu 
Finlandiyaya yapılacak yardım hakkındaki kanun projesini kabul et

miı:ıtir. 
İngiliz sindikalar birliğinin şefi mahalli vaziyeti tetkik etmek ve 

ittihaz edilecek tedbirleri kararlaştırmak üzere dün Helsinkiye Yar
mıstır. Ayni mesele ile meşgul olacak bir lsviçre delegasyonunun da 
mu\'asale.ti bildiriliyor. Kanada hükümeti Finlandiyanın emrine 100 
bin dolar tahsis etıni~tir. Hint hiikümeti Finlandiyaya elinden gelen 
her yardımı yapacaktır. 

raçyo yolcu vapurun-
da yangın nasıl çıktı? 
Roma 26 ( ö.R) - Diiçe tarafmdan kabul edilen münakalat nazın 

cl·lora>yo)> ltalyan vapurunu tahrip eden yangın sebeplerini izah et
miştir. Öğrenildiğine göre 6-7 saniye içinde duyulan 5--6 infilak 

yangına tekaddüm etmi~ ve alevler süratle etrafa yayılmıştır. Yangın 
21 ikinci kanun saat 3,55 de başlamıştır. Saat 4, 1 2 de kumandan va

ziyetin vehametini görerek ilk S.0.5 işaretini vermiş ve mürettebat 

"!evler tarafından istila edilerek denizde kendini akıntı 'a terk eden 
vapur dahilinde hayat ~artlarını miimkiin kılmak için elden gelen her 

şeyi yapmışlardır. 
Öğleden sonra, mürettebatın bir kısmı tahlisiye sandallarının da 

yanmak tehlikesine maruz bulunduğunu görerek bunların denize in
dirilmesini ve tahlisiyenin başlamasını talep etmişlerdir .. Fakat ku
mandan fırtına sebebile bu müsaadeyi vermemeğe mecbur kalmış ve 

mürettebatı gelecek imdadı beklemeğe israrla davet etmiştir. Fakat 
kumandanla temas irnkunından mahrum olan bazı kimseler 3 tahli

siyeyi indirerek bunlara yerleşmiş iseler de içlerinden ancak bir kısml 
kurtulabilmistir. 

Vapurda bulunanlardan kaybolan 117 kişi olup 60 ı mürettebattan 
ve 50 si yolculardandır. Zayiatın ekserisi kumandanın ihtarına ra w,_ 
men vapurdan ayrılmak teşebbüslerinden ileri gelmiştir. 

· itara ları tehdit eden 
bir sulh planı 

Paris 26 (ö.R) - lsveçde çıkan «Sosyal Demokraten> gazetesi di
yor ki: Sulh yapılırken Lehistan ve Çeko lovakyanın ortadan kalk
ması ve Avusturyanın yutulması otoriter devletlerin fütuhat ihtiras
larına en geniş hir sahayı açık bırakmış olur ki, istikbalde bilhassa bi
taraflar bunun kurbanı olurlar. B. Daladiye nutkunda harpten sonra 
Avrupa milletleri arasında federal rabıtalar kurulması imkanından 
bahsederken harbın nihayet bulmasının miittefikler için sadece ~ulh 
vasıtası olmadığını göstermiştir. 

Realist olanlar bu federal bağlar gayesini sulh umumi planına koy
makla hadiselere dayanıyorlar. Ütopist olanlar onlardır ki 20 inci asır 
Anupasına, demokrat sulh ve hürriyet ideali yerine, totaliter devlet-

1erin devletçilik ideolojisini tahmil etmek isterler. 
... .._._._. ... _._. ... _.._.._._ •• mmm .. _. ... ~ 

Kültürpark Sineması 
Bugi.in 2 Şaheser takdim ediyor 

1- YAŞA .. SEV .. ve 
.. .., 
ogren 

Bi.itün gençliğin heyecanla seyredeceği muhte~em 
OYNIY ANLAR: 

R. MONTGOMERY - ROSALIN 

komedi 

2-ALTIN HARBi ... 
Tamam ile renkli muazzam dram LALE VE YENi TAH 

·incmnhm ncla bir haftu dıı lın giisterilcct'ktir 

Proı:rnma İliİ \.'l' olnrnk hmirdf' ilk df'fa 

2 _ Şirle.} T..?ınple tnrafınclan tel ınılı renkli olarak yaratılan şaheser OYNIY AN: OUViER DE HA ViLLA 'D 
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lktısadi 
Haberler 
...................... 

ihracat birlikleri 
faaliyete geçtiler 

Tüccarlar beş sınıfa ayrılıyor 
lstanbul -Tıcaret vek·lcti l r fındnn 

ıhracatın te kıl:ıtlandırılmnsı iç"n kurulan 
ıhracat bırlıklcri hakkında yenı ve mu· 
him kararlar 'erilmi tir. 

Hari e .)iapılacak ıhracat m ktannın 
tuccarlara taksiminı bırlıkler id .. re ede
cektir. Bunun için de es;: s olmak uzere 
birlıklere az olarak bütun tücc rlar beş 
l!lnıfa ayrılmı tır. Birinci 'Sınıf ıhracatta 
en fazla hissesi bulunacak mue sese ve 
tuccarlar olacaktır. Bu sıra ıle be inci sı· 
nıfa kadar hisse hakkı azalacaktır. Bi· 
rinci sınıf, kooperatifler, birlikler, \ e zi· 
raat bankası gibi stok 'e piyasa nazım· 
lığı yapan müc.~e elerden mürekkeptir. 

ikinci sınıf. birinci sınıfın yaptığı i!lleri 
aynen ifa etmeği tcahhut eden müe se· 
sder teşkil edecektir. 

Oçüncü sınıf ta uç 5Cnedenberi de· 
vamlı surette ihracat işlerıle meşgul olan 
müessese ve tüccarlar bulunacaktır. 

Dördiıncu sınıfa da üç seneden az bir 
zamandanberi ihracatla meşgul olanlar 
ayrılmıştır. ihracata yeni başlıyan tüccar 
ve müesseseler de beşinci sınıfa ayrılmış
tır. 

Hariçten yapılacak siparişler bu beş 
r.ınıf tüccar ve müesseseler araıında bir
likler tarafından taksim edilecek ve her 
aınıf tüccar ve müessese kendisine ayrı· 
lan miktarda ihracat yapacaktır. 

Türk • İngiliz ticaret 
itilAlı 
Jstanbul - Türk - Jngıliz itılafı güm· 

rüklere bildirilmiştir. hilafın esası takas· 
tır. Yalnız teşrini aani nihayetine kadar 
beyannameleri verilmiş olan mallar ta· 
rife numaralarına bakılmadan evvelce 
verilmiş bulunan kontenjanlardan sarfe· 
dilmemiş bulunanlara mahsup edilecek· 
tir. Yani bu suretle memlekete konten· 
jan nisbetinden az ithal edilmiş olan mal· 
ların geri kalan kontenjan miisaadeleri 
kontenjanı bittiği için memlekete ithal 
edilemiyen lüzumlu mallar için kullanıla
bilecektir. Böylelikle gümrüklerde birik
miş olan lngiliz malları memlekete ithal 
cdilebilecl'ktir. 

Bundan başka kanunu evvel başından 
tubat ayı sonuna kadar beyannameleri 
tacil edilecek kliringli malların beyanna· 
melerine de merkezden tahsisat verile
cektir. hilaf pazartesi günündenberi me· 

riyete irmi!I bulunmaktndır. 

lstanbula ıs bin çuval 
kahve geldi 
1 anbul - Pi~a adaki k h\c buhra

r.ınm omine geçilmesi içın Ziraat ban
k. ı t nfınd n Bre7.ilyad. n nlınan 15 
b n ÇU\ al kall\ e lımanıınıza gelmiştir. 

Bu k. hH•l r yenı 1 urulan çay \ e kah
'<' ıth l.ıt lımited şırk<>ti tarafından tiıc
r.arl. rn tevzi olunacaktır. Fıatleri ma
llıın olmadıgından bundan sonra kah\ e 
fıatlerınde hiç bir yükselklik olmıyacak
tır. Ziraat banka ının yine Brezilyadan 
n emleketimize gelın k uzere ) ola çıka
,rılmış 15 bın çuval kahvesi v. rdır. 

Yeni takas 
kararnamesi 
meriy ette 
Ankara 26 (Huı;usi) - Dış ticarette

ki takas muamelelerini tanzim, kontrol 
'e takas mevzuatıııı birle.ştimıek mak
sadile neşredilmiş bulunan kararname
lerde bazı değişiklikler yapan yeni ka
ı arname meriyet mevkiine kondu. 

Yumarta liatleri 
yükseldi 
Istanbul - Yumurta fiat.leri kış mev

simi ve ihracatın fazlalaşması dolayısiy
Jc son günlerde çok yükselmiştir. Bir ay 
evvel sandığı 13 lira olan mallar 24 lira
ya çıkmıştır. Iki misline yakın olan bu 
ru-tış ihracatı durdurmuş değildir. Ital
ya 'li e diğer bir çok memleketler faıla 
t.Jeplerde bulunmaktapırlar. 

Altın liatleri 
Son giinlerde altın fiatleri büyük bir 

hızla ~ ükselmeğe baslamıştır. Bir miid
detlenberi 16,70 - 16,80 üzerinde dolaşan 
rıltm fiatı evvelki gtin birdenbire 17,40 
ve dün de 17.80 olmuştur. 

---·*---
Ulu dağda k ar öç metre 
Bursa, (Hususi) - Uludağda Kirazlı

yaylada bir metreden başlıyan kar 33 
üncü kilometrede ve otel yerinde 2,5 
3 metreyi bulmu tur. Bu fırsattan isti
fode eden 200 kayakçı Uludagda top
lanmışlardır. - E.5at Alkan 

Muallimlerin hususi dersleri 

Muallimler, talebesine 
hususi ders vererniyecek 

Muallimlerin hususi ders işleri hak
kında Maarif Vekaletinden a a ıdaki 
1amim gelmiştir: 

Muhtelif derecedeki mektep muallim
lerinden bazılarının zayıf olan talebele
rini kuvvetlendirmek maksadile hususi 
ders verdikleri ve hazan ücretle ders 
almağa talebelerini mecbur ettikleri gö
rülmfüıtür. Muallimin v zifesi mektep
te ve sınıfta bütün talebeye d rslerini 
hazmeltirerek onların azami istifadele
rlni temın etmek oldun-una göre bir kı
sım talebeye hususi ders vermek ve hat· 
1A bu der i ücret mukabılinde tcdri ey
lemekle o gibi talebeye fazla imtiyaz ve
rıldiği zahabı doa"llakta ve muallimleri
mizin bıtaraflı ı hakkında şüpheyi çe
kecek telakkilerin husulüne st'beb ol
maktadır. Di"er cıhPtten muallimlerin 
talebesine hususi der!'! verme i ve bu 
dersi vermek icin talebeyı evlerint' da· 
vet etmesi, bır çok dedikoduların ortaya 
atılma ına da nik olduğu i1.aha m•ıhtaç 

değildir. Bu gibi telakkiler ve muzır şa
yialar, muallimlik mesleğinin şeref ve 
haysiyetini kırmaktadır. 1şte bu haysi-
yet kırıcı tesirlerin önüne geçmek üze
re aşağıdaki inzibati tedbirlerin alınma
sına lüzum görülmüştür. 

1 - Resmi ve hususi mekteplerde 
ders veren ilk ve orta tedrisat mua11im
lerinin kendi bulundukları mektepler 
talebesine, gerek kendi evlerinde ve ge-
rek talebenin evlerinde, ücretli veya üc
retsiz ders vermeleri yasaktır. Akalli
yct ve ecnebi mekteplt~rindeki Türkçe. 
Tarih ve Coğrafya ile Yurt bilgisi mual
limleri de bu hükme tabidirler. 

2 - Bu muallimler kendi mektepleri 
talf>besinden olmıyanlara da Maarif Ve
kiıletinden müsaade almadıkca ücretli 
veya ücretsiz ders veremezler. 

3 - 1kinci maddede bahsedilen mli
saadevi almak istiyen orta tedrisat mu
alJiml~ri kendi bulundukları mekteple-

DEMiR MASKE 
Büyuk tarih ve 
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Avnıpaya gelen Kanada aakerleri 
Londra 26 (Ö.R) - ikinci bir Kanada Londra 26 (Ö.R) - Kanadada kısın 

fırkası Avrupada müttefik kuvvetlerine rıihayetinden evvel umumi intihabat ya
iltihak edecektir. Keyfiyet dün Ottava- pılacağı dün ilan eidlıniştir. Kanadada 
da Kanada başvekili ~·.~ak.~ King liberal hükümet Kanadamn harbe işti-
tcll'alından şu suretle bıldırilmiştır: ki h d h""k"" t" k!!ı· d d ra ususun a u ·wne ı <tıı erece e 

•Avrupada bulunan Kanada fırka mı 
takviye etmek üzere en seri bir surette enerjik hareket etmemekle itham etmiş-
daha bir fırka göndermek kararında - lerdi. Hükümet bu sebeple umumi efka-
yız... ra müracaat kararım vermiştir. 

Italyada kahve ve şeker 
vesika usulüne tibi oldu 

Roma 26 (Ö.R) - ltalyada kahve ve şeker vesika usulüne tabi 

kılınmıştır. Gazeteler bunu bu maddelerin adilane bir şekilde tevzii 
için bir ihtiyat tedbiri olarak gösteriyor. Ve fiilen istihlakin tahdit edil
mediğini kaydediyorlar. Mesela 1938 de ve 1939 senesinin ilk üç 
ayında lta]yada kahve istihlaki ayda 3 milyon kilo olup 1 şubattan 
itibaren vesika usulile tevzi edilecek kahve de ayda 3 milyon kilo 
olacaktır. 

Keza ayda 30 milyon kilo olan şelc.er istihlaki v~sika usuli1e de ayni 
miktarı muhafaza edecektir. Hükümct, haftada iki gün et istihlrucini 

menetmek ve hususi otomobilJere ancak muayyen miktarda benzin 
verilmesine müsaade eylemek suretile de ayni gaveyi takip etmiştir. 

Memleketlerine iade edilecek olan 
Alman ekalliyetlerini teftiş 

Riga 26 (A.A) - Kaunasdan bildirildiğine göre Litvanyanın, Al
man ekalliyetleri teşkilatı şefleri Alman komisyonu ile birlikte Alman 
işğali altında bulunan araziyi teftiş etmişlerdir. Maluad, memleketleri

ne iade e<lilccek efradın iskan edilecek yerleri intihap etmektir. Bu 
maksadla, Kalisz mıntakası intihap edilmiştir. 

rin müdürleri ve ilk tedrisat muallim
leri mensup oldukları Maarif Müdürlük
leri vasıtasile ve bir istida ile Vekalete 
müracaat edecektir. Bu istidaya ilişik 
niimuneye göre. iki nüsha beyanname
nin iliştiri1mesi lazımdır. 

4 - Vekalet. istida sahibinin müra
caatini terviç ettiği takdirde beyanna
meyi tasdik ve bir nüshasını muallimin 
mensup olduğu mektep veya Maarif 
Miidürüne iade etmek suretile milsaa
deyi tebliğ eder. Terviç etmediği tak
dirde neticeyi yine ayni yollarla istida 
sahibine bildirir. İstida cevaplarını alan 
mektep veya Maarif tdareleri keyfiyet
ten talebenin bulunduğu mektep idııre
sini haberdar eder. 

5 - Yukarıdaki mPddelerde yazılı 
hükümlerden muallimlerin yalnız ken
di cocukJarı, torunlan, kardeşleri, kar
deşlerinin çocukları ve kardeş çoculda
rı müstesnadır. 

6 - Bulunduğu mektep talebesinden 

ikmale kalanları veya sınıf seviyesine 
göre 1akviyeye muhtaç görülenleri ye
tiştirmek istiyen muallimler bu talebe 
ile ancak mektep binası dahilinde ve 
mektep idaresinin tcsbit edeceği muay
yen zamanlarda toplu olarak meşgul 
olabilirler. 

7 - Kendisine hususi ders vermesi 
için Vekaletçe müsaade edilen veya 
mektep 1alebesinden olmayıp hariçten 
mezuniyet imtihanlarına hazırlanmak 
üzere müracaat edenlere ders veren mu. 
allimler ders verdikleri talebenin imti
hanlarında muallim veya mliıneyyiz ola
rak bulunamazlar. 

8 - Bu 'tamimin hiikümJerine avkırı 
hareket eden muallimler Vektılet e~rine 
alınırlar. 

9 - Bu tamim biitün muallimlere va
zı ile tebliğ edilecek ve netice tebliiiden 
en geç on gün sonra Vekalete bildiril
miş olacaktır. Buna göre hareket edil
mesini ehemmiyetle rica ederim. 

Göbels 
Bir nutuk daha 

söyledi 
Roma, 26 (Ö. R) - Alman prop n

da nazırı B. Gobels bir nutuk söylıye
rek Almanya tarafından girış"len mıica
delcnin manası ne oldugunu bir daha 
teşrih ctıniştır. Nazır büyük kararlar 
tcra i ne milletlerin hayati menfeat e
rinin v. edılmiş bulundugunu bey. n et
tikten " nra B. Gobcls "meliki mii • de
lenin muallfıkta bulunan bütün n !e
len k. t'i bir hal ekli verm~si z. rurc
tini gostcrmıştir. 

lngilterede 
Hava harbmm 
şiddetlendirilmesi 
lehinde cereyan 
artıyor 
Roma 26 (Ö.R) - Ingiltcrcde 1 ava 

harbının siddetlendirilme i lehindeki cc-
1 f:yan !'1.indcn giine daha ziyade kuvvet
lenmektedir. F~ki bahriye n:ızın Anveri 
bu ccrf'l :ının basına geçmiştir. Bir çok 
crkanı harp zabitleri de aynı fikre mtl-
7.aheret g&ien11cktcrlir1cr. 

VoroşHof 
Fin cephesinde 
teltişe cıkacak ... 
Londra 26 (0.R) - •Aftenbladeb ga-

zetesine gore Mareşal V oroşi1of ve Kı-
211 ordunun diğer gözde reisleri yakın
da Fin cephesinde bir devir seyahati ya
pacaklardır. 

Belçika da 
Kömür amelesi ile 
patraalar 8l'8Slllda 
anlaşma 
Brüksel 26 (A.A) - Kömür mescle

Einin halli için patronlarla amele arasın
da bir itillf hasıl olmuştur. Amele, se
ferberlik devresine mUnhasır olmak şar
tiyle hükümetin teklif etmiş olduğu iş 
müddetini kabul etmiştir. 

--+-.-

Bağdatta 
Maliye naZll'lfta olan 
suikastten yapdan 
tevkifler 
Paris 26 (Ö.R) - Havas ajansının is

tihbaratına göre Bağdatta Maliye nazı
rının katli hadJsesinde suç ortakları 
mevcut olup olmadığını tayin için tah
kikat devam etmektedir. Bir çok kimse
ler tevkif edilmişse d~ bu tevkif karar
larının muhafaza edilmiyeceği ve takilia
tm lüzumu muhakeme kararma mün
cer olmıyacağı tahmin edilmektedir. -·Karadeniz de 
Fırtma tekrar balladı 
Jstanbul 26 (Hususi) - Karadenizde 

fırtına tekrar başlamıştır. Bu yüzden va
purlar en yakın limanlara iltica etmiş
lerdir. . -----

Çocuk nepiyatı 
hazırlanıyor 
Ankara - Maarif Vekilliği ilk okul

larda okutmak üzere bir Çocuk neşri
yatı serisi hazırlamağa karar vermiş, bu 
hususta tetkiklere başlamıştı.Çocuk neş
riyat servisini Maarif vekilliğinin tesbit 
edeceği bir heyet hazırlıyacaktır. He
yetin hazırlıyacağı eserler talim terbiye 
heyetinden de geçirildikten sonra der
hal kabul edilecektir. 

Mayn zannedilen 
samandıra 
f.,tanbul - Karadenizde Podıma sahiUe

rinde mayna benzer bir cisim görülmüş, 
mıntaka Jiman reisliğine verilen malu
mat üzerine buradan bir tahrip müfre
zesi gönderilmiştir. Müfreze hadise ye
rine gittiği zaman mayn yerine geceleri 
yanıp gündüzleri kendi kendine sönen 
ziyalı bir şamandıra bulmuştur. 
Şamandıranın Bulgar sahillerinden 

koptuğu ve sularla sürüklenerek kara
sularımıza kadar geldiği sanılnıaktıdır. 

Beş türlü zevk ... 
--Y~:0r. c.~ 

Çay, kaidesine uygun olarak pic:irı 
içi1digi vakit beş duyguya da zevk " 
diğinde ittifak vardır: Çayın suyu 
ma\ erde kaynm kcn fıkırtısı kulaklar 
dan~ musik"si gıbi gelir. Çay barda 
için o "Uzel rengi ılc gözlere, iı 
koku uyla hunın duy ı cuna, bard ~' 
tatlı hararet le p rm kl ın dok ın 
<lu:ı g na z vk verir. 
Heı ke fo müst..,ı el ... duygulardan b. 

ka bir de :ı k du.} gusu bulundu iu 
bul eden] r, ort ı d. r çay kadehi 

I" tutulup tn • za aötürüldüğü v k 
:iri in " belnd<'n tut. k onunla d 

d k dııd~ı: "etmeyi h tırl ttı11ı da 
<' yın o du:ı v d. z<' .r:: ver ; inı ıdd 
cdC'rler. 

Ancak, çayın z ika d • u tlur 
nasıl tec:ir ctmec:i lazım ~<'l<'ce ı hakkı 
da jhtılfif vardır: O duyguyu yalnız ta 
şeylerde arayanlar içtıkleri çaya sek 
katarak erıttikten sonra içerler. Halbı 
ki acılıkta da bir lez.ıet duyr-nlar -
mal çay mernkl l rı boylcd"r - çayın ıc 
ki acıl ğında oldu.'iunu iddia ede.-<'k, ç 
içerken, di lerinin ar. ına bir ke 
parçası - yahud ar:-ıpla ın vaplığı gı 
bir katı hurma - c:ıkı t.Jrarak çayın ac 
lığını büsbütün kaybetmeden onu y 
dum yudum içerler. Bu usulde - kahv 
de olduğu gibi - çavın güzel kokusu ş 
kerle bozulmadı~ı için, onun kokusun 
tam duymak i tiyen çay meraklıların 
do~ruc;u, hak V<'rnıek lazımdır. 

Cay meraklılarının, her memleketi 
oek çok bulunmasına göre, keyif vere 
bir içki olmakla beraber, ~ğlık bak 
ından, kahve gibi faydalı değild" 

Kahve yemekten sonra hazmı kolayla 
tırdığı halde çay aksine hazmı geçikt 
rir. Yemekten önce içildiği vakit iştih 
da kestiği şiiphcsizdir. 

Fikir üzerine gelince, meshur saat be 
çaylarında pastalar yeniJdikten sonr 
yudum vudum çay içilirken dostlar 
r.ekiştirdiği çok olu~a da, herkes bili 
ki. cenelerin cok işlemesi fikirlerin d 
işlediı;ine delalet etmez. 

Bunun aksine olarak, fikirlerile çnlı 
ı:anların tecrübelerin,.. ~öre, çay Jçildi 
vakit kısa bir müddet fikri iyi işletirs 
de fikir çabuk yorulur ve yf.'niden açıl 
ması güçleşir. Devamlı surette çay içen 
Jer yavaş yavaş iradelerine hiikmecle 
mez olurlar, sinirleri zayıflar, her şey· 
den çabuk müteessir olurlar, ilzf'rlerin 
mahçupluk çöker. 

Çok çay içmelden baş dönmesi, ku 
laklara uğultu, ha ağmn. vUcuda tit 
me ve sinir ağrıları geldiği de malOnı" 
dur. 
Çayın iyiliği pek soğuk havalarda. bi 

de pek sıcak iklimlerdedir. Soğuk hava 
tarda sıcak sıcak cay insanı ısıtır, a 
miktarda olursa sinirlere biraz kuvv 
verir. Pek sıcak iklimlerde de bol bo 
ter getirdiğinden sıcağa mukaveme 
kolaylaştırır. 

Çayın saat beş sohbetlerine rajbe 
edilmesine sebeb olan genç kızlann pek 
iyi bildikleri bir hassası vardır: Insan 
zayıflatır. Zayıflatmak modasına uy
mak istiyenJer için bu hassası makbul 
olmakla beraber insanı zayıflatırken cil-
di çabuk buruşturduğu da şüphesizdir. 
Bir de, Ingiliz kadınlarından bir çoğu• 
nun göğüsleri dümdüz olmasını Ingilte
rede çok çay içildiğine atfederler. 

---~.---

işçileri 
Okutma •eferberlif i 
Istanbul - Iş kanunu hükümJerin• 

göre işçisi 50 den fazla olan fabrika v• 
müesseselerde okuma seferberliği ya
pılması lazımgelmektedir. 

Fakat henüz kanunun bu maddesi tat
bik mevkiine konmadığı ve müessese
lerin faaliyete geçmediği yapılan teft~ 
lerden anlaşılmaktadır. 

Alakadar makamlar, vaziyeti tetkik 
ederek derhal fabrikalarda derslere baş
lanmasını bildirmi~lerdir. Bu müessese
lerde ders verecek öğretmenler, vilA
yet maarif miidürlüklerinden istenecek
tir. 

Okutma aeferberlil i 
için yeni tedbirler 

lstanbul - Okuma ıeferberliği il• 
metgul olmak, ve yurtta her vatandatın 

ken Mistufleye: Yarım saat sonra Faribol, tercüman· Derin bir ıükut huıl oldu. yeni yazıyı öğrenmesi için maarif vekili 
- Aziz dostum, dedı, bu cinayetin lılt yapan Godinoyu gidip Andrevıi bul· Andrevı yıldırımla vurulmut gibi ol- yeni bir tetebbüse giriımiıtir. Bu teteb· 

tam bizim Ingiltereye geldiğimiz zama- mağa ve ona çok hususi ve mahrem ıöz· muıtu ve dütünüyordu. büse göre 203 halkevi halle dersanelerl 
na rastlamış olmasını garip bulmıyor leri olduğunu bildirmeie memur etti. Nihayet baıını yavaşça kaldırdı: teıis ederek bu gibi vatandaıları okuta· 
musun? Andrevs derhal onlan ve tercümanla· - Bu keşfinizden kimseye bahsetti- caklardır. Ayrıca fabrikalarda, müesse-

- Hakkınız var Faribol elendi .. Ve nnı ptonun yukarı katında bir odada niz mi} eelerde bu sibilere gece dersleri de ve• 
ben eminim ki bu alçakça cinayeti kral husuel olarak kabul etti. Elemini gizle- Diye sordu. rilecektir. Bilhassa köylerde bu ite daha 
on dördüncü Luinin emri altında bulu- miyen ıesi ile: Faribol cevap verdi: geniı mikyasta yer verilecek, köy oda· 
nan caniler, sefiller yapmışlardır ve bel- - Bana ıMSyliyecekleriniz Majestenin - Hayır.. Kimseye söylemedik. larında dersaneler tesis edilecektir. 
ki de yine bu işte de o melun Gniaf~ hayatına mal olan bu feci kaza hadiseıi - Pelila .. O halde aizden ricam, bu U Jı Jı •ı • 
nun parmağı vardır... ile alakadar mı 1 cinayet faciasına ait olan bu 11nı daha nU U mercı erı 

iki arkada,, tercümanları da yanların· Diye aordu. bir müddet muhafaza ediniz. Katiller bi- araaındakı· ihti/af lar 
da olduğu halde maiyyet ve muhafız lı:a- Faribol: zim kaza zennettiiirnize hükmederek ih· 
labalığı arasına katılarak tatoya girdiler - Evet .. Dedi. Hem de çok vahim tiyatıız hareket ederler. Bu mneleyi biz· Ankara 26 (Husust) _Adliye vekil .. 
ve alt kat ııalonlardan birinde her lı:es ile bir mesele haber vereceğiz. Bunu işaa zat kendim takip etmek ve mel'unları ti tarafından hukuk mercileri arasmda-

Faribol arkadaşına yaklaşarak yavaş- muşlar. Akan kan onu söndürmüş . beraber büyiik bir teeS1Ür içinde belde- etmeden evvel size eöylemeği daha ha· meydana çıkarmak istiyorum. ki icabi veya selbi ihti1Aflarm halli şek-
ça sordu: - Kuyruğun kospun.. Çok doğru. diler. airetli ve ihtiyatlı telakki ettik. Şimdi, uı1zadelerim daha bir müddet llni gösteren bir kanun layihası haiır-

- Ne vaP? Fakat şımdi ne yapacağız? Bu müthiş Kral derhal yatak odasına götürülmüt - Aman yarabbi. muhterem uJza. lngilterede kalmak niyetinde midirler~ lanmıştır. Bu lAyiha esaslarına göre, hu-
- Bu bir kaza değil.. bir cinayet.. hakikati söylemek mi yoksa saklamak ve baş ucuna iki doktorla bir cerrah k 0 ,. delerim, beni ürkütüyorsunuz 1 - Hayır.. Biz hemen yann hareket kuk mercileri arasındaki ihtil&fların baJ-

hem de müthiş bir cinayet... mı lazım? muştu. Faribol, .özlerini tarta tarta devam etmek istiyoruz. Bizim yerimiz Fransada, Ji, adliye Vekilinin reisliği altında Tenı-
Faribolun vücudunda da aynı dehs<'t - Andrevse haber veririz. Ne o::uret- Fakat bunların bütün emek Ye gayret· etti: kral on dördüncü Lui ile harp eden efen· yiz ve devlet sfu'ası Azalarından tefrik 

ürpermesi dolaştı. Yanlış anladığına le hareket lazımgeldiğini o bize söyler. leri hop çıktı. _ Maje•tenin hayahna mal olan bu dimizin yanındadır. Bahusus timdi Mon• edilecek üçer Azadan müteşekkil bir he-
hükmetti. lngiltere kralı büyük bir ihtimam ve Üçüncü Kiyum, Rözlerini bile açma• h'dise bir kaza aeri deiil, bir cinayet· eenyör Luinin luymetli dost ve müttefiki yet tarafından ifa edilecektir. Bu beye$ 

- Ne .. ne dedin, diye sordu. dikkatle alelacele yapılan muvakkat dan. tek bir kelime bile telaffuz edeme- tir. olan Majeste vefat ettikten sonra bir an AzaJarı Temyiz ve devlet ş(irası umuınl 
- Hakikati söyledim . . . Eğilin de ha- sedyenin üzerine yatırılmıştı. den sadık uşağı Andrevıin kolları ara- Andreva ölü gibi aararmıı halde ye- nvel Framaya dönmemiz bir zaruret heyetlerince iki sene müddetle seçile-

kın.. Ve kafile sessiz adımlarla yavaş ya- ıında öldü. rinden sıçnyarak haykırdı : llalini almııhr. cektir. Heyetin ya121 işlerini, ikisi Teaı-
Faribol eğildi, Mistufle parmaklarını vac; ~tonun yolunu tuttu. Bu kara haber salonda ilan edi1diii - Veailı:al Delili .. Bu ıöylediklerini· - O halde muhterem uılzadelerim, ylz raportörü ve ikisi devlet ,arası pı\1"' 

tekrar hayvanın burun deliğine ~oka- Mistufle, atın burun delıtinden çıkar- zaman orada müçtemi bulunan bütün zin isbatı elinizde mi1 Majeetenin lizler halı:kmda bana vermiş avlnlerinden seçilecek dört Jd§i yor 
nlr ayırdı ve içinden bir kav parçası dı~ı kav parçasını mendiline ~armış w lngiliz asılzadeleri üzerinde derin b ir te· Mistufle cebinden Ç1Urdıfl kav par- olduiu emri. zanlh efendimin eon em- caktır. Heyetin verdiii kararlar kat, 
~•kardı. et' bine koymuştu.. ıir yaptı. psını uzath ı rini ifa etmeme müaaacle buyunmuz. mahiyeti haiz olacak, balen adli ~ 

- 1 te ustacığım, dedi, hav\•anı Kaza mahaJJindc dört slivari muhafız En çok üzülenler arasında Faribol ile - lıte MaJ•tenin 'bindiii ahn laurun Andreva bö)'.le eöyledikten eonra alel-:.lıelule...Jıbıd....mılhlmaelleı:..aıundLJD!!~:_ 
t'---~d~en~~ı~k~a~ra~n:!.Jbllu!Jk~a~v~ıaı:ıı:u~iL__.l~~~ılausJ~~-~----~~~-~~~~L.::.:.~.;:.:.:.:.:.:.:::.;;.:-:.:..::=.::.:...:...:~~..:.:...::..:_ı_~~-=-.;....~::;.....~~~--=-----~----~--~~ 



Balkanlar silah 
başında -·--

SPERCO VAPUR 
ACEHTASI 1 

12 a ZCiSC&bll t F~W lZM1R S1C1Lt TİCARET MEMUR-

Ankara "'Radyosu n;,ın.;s l ınıf Müt~AI' L~~~~~~an iskelesinde Buldanlı 
-v- o emır 1 oğlu hanında muamele yapan [B. A. ' DALGA UZUNLVCU r 

1 

. Gomel ve şUrek~ı] şirketinin müddeti ADR1A~.:~SJ=0~0NlMA 
BUGtJH hitam bulduğu tarihten itibaren 1943 se- ADRIATICA 

nesi sonuna kadar temdid edildiğine 
-•- mütedair beyanname ticaret 'kanunu hü- ISEO vapuru 27-1-40 tarihinde bek-

W. F. Renry Van der Zee 
ve şürekası . _..., 

AMERİCAN EXPOBT LİNF.S İNC. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 
doğru bekleniyor. llarp muhabirleri : uilk 

baharda Balkanlarda 
Yenilikler olacak» 
diyorlar •.• 

l 3.30 Program, ve memleket saat KAMÇJOGLV kümlerine göre sicilin 2636 numarasına lenmekte olup Cenovaya hareket ede-
ayarı, 13.35 Ajans ve Meteoroloji ha- kayıt ve tescil edildiği illin olunur. ccktir. 
berleri. l 3.50 Tiirk muziği. Cilt ve Tenasül hastahklan •; İ7.mir Sicili Ticaret memurluğu BRINDISI motöril 31-1-40 tarihinde 

EXAMELİA vapuru ? şubatta bek
leniyor .. 

lngilizce Daily Mail gazetesinin Belg
tad muhabiri Terence Atherton yazı
:Yor: 

Çalanlar: Kemal N. Seyhun, Cevd
1 

et VE ~ resmi mührü ve F. Tcnik limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
ç ag"la izzettin ökte, Zühtü Bardakoğ u. Elektrik tedavileri de Pire Brindisi Zara Fiume Tricste v~ 

' S • ı_ imzası 1- Okuyan: Mefharet agnu.. Birinci Beyler Sokap No. 55... Venediğe hareket edecektir. 

SERVİCE MARİTİME ROU~fAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 

R Belgradda açılacak olan ve Türkiye, 
'b~anya, Yunanistan ve Yugoslavya 

&~ 1 Balkan memleketlerini toplıyacak 
~.~~ Balkan Antanh içtimaının beklen
) ıgı bugünlerde bütün Ballı:anlar silih
anrnış bir karargaha benzemektedir. 

Halen bu dört memlekette iki mil· 
Yondan fazla asker silah altındadır. Bul
~ar~tan bu yekundan hariçtir. Bir harp 
;tınde bu beş millet sekiz milyon usta 

B tadı •ilah altına alabilecektir. 
k ugün Belgrad mıntakasında oturan ve 
ırk beı ile elli bir yaı arasında bulu

nan beı ihtiyat sınıf askeri makamlara 
trı .. 

uracaat emrini almışlardır. 
Malzeme ve mühimmat geliyor 

Büyük bir kısmı ltalyadan olmak üze· 
re buraya bir çok harp malzemesi, tay· 
Yareler ve kamyonlar gelmektedir. Bir 
~ok IUetelerin harp muhabirleri: cllk
d~arda Balkanlarda yenilikler olacah 

IJ'orlar. Balkan devletleri erkanıharbi
l'eleri bu hisleri hiç tercddüd etmeden 
tahirn etmektedirler. Yugoslavya hü
kUıneti tehlikeli mıntakatarda bulunan 
rirleri boşaltmak ve devlete ait vesi-
aları memleketin iç taraflarına nalc.let

ltıek İçin tedbirler almııtır. Zabit çıka~ 
calt olan tıllebelerin tahsil müddetleri 
İltı ay lc.ısaltdmıı. böylece zahit kadro
arının fazlalaştırılması temin edilmiştir. 

Bugün öğyenildiğine göre Belgrad 
~urnandanı ve genç kral Piyerin asker· 

1~ hocast general Piyer Kosiç, istifa et· 
11'11f olan general Simoviçin yerine erka· 
tıı harbiye reisliğine getirilmiftir. 

Ceneral Simoviçin istifasına sebeb, 
i""eri tedbirlerden mütevellid bir an
llfarnamazlılc.tır. 

Ceneral Koaiç iki BaJkan harbine ve 
llrnurni harbe iştirak etmiş bir zahittir. 

(Paris-Soir) 
-~-

Makcdonyada su 
baskınları 

Paris, 26 (ö. R) - Balkanlardan ge
len haberlerde son yirmi dört saat içinde 
Makedonyada sağnak halinde yağan 
Yağmurlar su baskınlarına sebeb olmuş
tur. insanca zayiat yoksa da mal ve 
hayvanca zayiat oldukça mühimdir. Bir 
Çok yerlerde niünakalAtın sekteye uğ
radığı da haber verilmektedir. -·-K 1 od i us Romada 

Roma, 26 (ö. R) - Alman fevkalade 
elçi i B. Klodius, Italyan ve Almaı1 
~~onomilerinln teknik teferruatını ted
l ik etmk üzere mesai arkndaşlarile bir-
ıkte Italynda bulunmaktadır. 
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~Jar 76.81 77.26 
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~ ~ frangı 33.6" 33.84 
1"l~as "7.442 7.486 
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N ~ kronu 3.2217 3.2407 
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~°:lovalc kronu 23.09 2320 
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~va 
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~. S~BE.S'T ~.!,807 ~:~84 
• AIUffT}:t.İI'' KURLAR 

1- Nikogos • Muhayyer şarkı: B CITI'A Dl BARI motörü 1-2-940 tari-
(Varmı hacet), 2- Udi Ahmet lzmir. Elhamra Sineması arkasında eya nn 3 me: hinde limanımıza gelerek Pire Napoli ve ALBA JULİA vapuru 2 şubatta bek· 

!eniyor .. Muhayyer şarkı: (Edeli atfı na· Sabahtan akşama kadar hastalannı Cenovaya hareket edecektir. 
zar), 3. Rahmi bey • Şevkefza kabul eder.. TELEFON : 3479 BE y AN NAME ZARA ınotörü 7..;2-940 tarihinde li- V apurlann isim ve tarihleri hakkındı 

hiç bir taahhüt alınmaz. şarkl ·. (Ey gu"lü nevbaharı an), -•••• ~ İzmir "Üçüncü Noterliğinden resen ya- 1 k tc. .. t 17 de 

4
• Sadullah ag" a _ C:....vkefza ~ar lZMtR lKtNCl lCRA ~'1URLU- zılan 25 Şubat 1933 tarihli ve 2871 marumıza dge erze erF~ gun .;.:.a est ve V apurlann hareket tarihlvtyı. na•· 

tunlardaki dellJikllklerden acenta m• 
suliyet kabul etmu. 

-F ,..UNDAN numaralı mukavelename mucibince Pire, Brin izi, ara, ıume, ıy e 
ltı: (Açıldı nevbahar). "" : . b b ] .1 Venediğe hareket edecektir. . 

2_ Okuyan: Sadi Hoşses: Münte· Sadık ve Niymetin Emlak ve Eytam (21000) yırmi ir in ira sermaye ı e CITI'A Dl BARI motörü 13-2-40 tan-
hap yeni şarkılar. bankhından ödünç aldığı paraya mu- tescil ve merasimi teşekküliyesl ikmal "nde limanımıza gelerek Istanbul Pire 

1 4.30 Müzik: Riyaseticümhur bando- kabil Bankaya ipotek eylediği 1zmirde olunarak hali faaliyette bulunan ve el- lıı k de kf 
., '-'evın tzmirde Saman ıs· kelesi Buldanlı Napoli ve Cenovaya hare et e ce ır. 

su (Şef: Ihsan Künçer). Süvari mahallesi Morahane sokağında J E. MORANDİ va!)uru 20-1-940 ta-

Daha fu.Ia tafaillt t~ ATATO'RK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Z.." Şa. Vapur acıentalıiJH mtınea
at edilmesi rica olunur. 

l- E. Barat: Marş, 2- E. Wald- 136 eski 144 taj No. lu (sokağın simdiki oğlu hanında her nevi iskonto banka ve rihinde gelerek Livomo, Cenova ve Ri-
teufel: Patinörler (Vals), 3- J. Offen- ismi 811, kapu No. su 18 dir.) ve pafta ticaret isleri ile iştigal eyliyen: viera limanlarına hareket edecektir. 
bach: Orfe Cehennemde operet.inin uver- 69, Ada 401, parsel 1 de kain vesair lü- (B. A. GOMEL VE Şsı.) ADİGE vapuru 21 _ ı _ 940 tarihinde 
Crü 4- Francis Popy: Penler adasa zumlu izahatı dosyasında tapu kaydı ve Unvanlı komandid şirketimizin müd- beklenmekte olup Cenova ve Vrh·yera 

TF.LEl'ON : ZH7/JHI 

tFa~tazi/Bale), S- Franz Liszt: Ma- vaziyet raporunda yazılı 1000 lira kıy- deti nihayet bulduğu cihetle, hitamı ta- limanlarına hareket edecektir. UMDA• 
car rapsodisi, No. 14. meti muhammineli evin mülkiyeti açık rihinden muteber olmak ve mukavelei LANGANO vapuru 23 - 1 - 940 ta- ...., 

15.lS Müzik: Canzband (Pi.), 18.00 artırma suretile ve 844 No. hı Emlak ve esasiyedeki ahkam ve şeraite tabi bu- rihinde gelerek Cenova ve Riviera li- UMUM1 DE~ -f'CENTALJGI L_,.. 
Program ve memleket !laat ayarı, 18.0S Eytam bankası kanunu mucibince bir lunmak: üzere bin dokuz yüz kırk üç mantarına hareket edecektir. ,._.., 
Müzik: Radyo caı: orke!!trası. 18.40 Ko· defaya mahsu:; olmak üzere artırması senesi gayesine kadar bu şirketi temdid NOT _ BütUn bu vapurlar Triyeste HELLENİC LİNES LTD. 
nu"ma, J 8.55 Serbest saat, 19. I O Me~: 1/3/940 tarih ve cuma günü saat 14 de evlediğimizi beyanla ticaret kanununun b• Am PATRAİ vapuru 15/20 ikinci kinun 

y A" M t 1 1·50 ı"ncı· madd"'·ı· hu"krnu""ne "e··fikan key- veya Cenovada Şimall ve cenu '1 e- ar:· ..... nda beL1enilınekte olup Anve ..... ve leket saat ayarı, ıan11 ve e eoro oıı icra deiremiz içinde yapılmak üzere bir = ' .. k ed ftali ...,. a..ı &-
30 T .. k .. -~· S . 1 .1 . 1~ d x. d rika Iimanlarına hare et en a Rott d . . ..::ı.. al -La... haberleri, 19. ur muzıgı: az eser- ay müddetle satılığa konuldu. Bu artır- fiyetin escı ve ı unı z.ımnın a aşaeı a- . . • . . k tin' Afrika er am ıçın YUA aca&ı.ır. 

b d 1 h 1 kl. im1.alarımı:un tasdikini dileriz. Anonım seyrıseıam şır e ın ve vtDBA A D • leri. ma neticesinde satış e e i er ne o ur- ve Hind.istana hareket eden LLOYD ZETSKA PLO . . KOTOlt 
Çalanlar: Kemençe, Fah.ire Fersan, sa olsun en çok artıranın üzerine ihalesi B. A. GOMEL VE Şsı. firma TRİYESTİNO anonim seyrisefain pr- LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstenoe 

Ney. Basri Ofler. Tanbur, Refık Fersan. yapılacaktır. Satış 844 No. lu Emlak ve ve Bohor Avram Gomel ve k ti vapurlarına tesadüf ederler. ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
19. SO Türk müziği. Eytam bankası kanunu hükümlerine Sami Gomel imzaları e yu"'k k b 1 edecektir 

1 \ ' .h F h" F a R Umumı· No. ~AA6 Husus:t 6/217 NEERLANDAİSE ROYALE \'e a u . Çalan ar: ccı e, ·a ıre ers n, e- göre yapılacağından ikinci artırma yok- U't't ,ı KUMPANYASI LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, 
fik Fersan. tur. Satış peşin para ile olup müsteri- işbu 19/1/940 tarihli temdid beyan- Hayfa Beyrut Duraao ve Triyeste lçin 

O'- M za(fer llkar k d 11 ı names"ı altındaki ı·m~~lann zat ve h"u·vı·- ACHILLES vapuru 3 - 2 - 40 tari- ' ' • ııı;uyan: u z :, w • den yalnı1. yüzde iki buçu e a iye ..... hı· d L-kl kt 1 B v hareket edecekt1r. Yolcu ve yük kabul 
1- Metmet ağa • _avı agır semaı: masrafı alınır. İpotek sahibi alacaklılar- yelleri dairemizce maruf ve tzmirde Sa- n e uc enme e 0 up urgas, ama d kt' 

(Bulunmaz bir nevcivansın~. 2- Re- la diğer alakadarların ve irtifak hakkı man iskelesinde Buldanlı oğlu hanında Köstcnce limanlarına hareket edecek· e ec;.O~NDRİS BROTHEBS 
fik Fersan - Mahur oarlu: (Bır neşe yarat sahiplerinin gayri menkul üzerindeki mukim (B. A. GOMEL ve Şsı) unvanlı tir.. HELLAS) L'l'D 
hasta gönül). 3- lbrahim ağa - Mahur haklarını hususile faiz ve masrafa dair komandit ~irket serikleri ,BOHOR AV- FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- ( · 

k (Sabah Olsun ben •u yerden gi- I h d n .. 11.ıl' GOMEL VE O""LU SAM! GO- lenmekte olup Anvers Amsterdam li- P l R E 
şar 1: . y . . olan iddialarını iibu i an tari in en iti- ruun .... 
deyim). ,._ 3 üncü .~111~.- Zavil Y. se- haren yirmi gün içinde evrakı müsbite- MEL'in olup bizzat vaz eylediklerini ve manlarma hareket edecektir. aNEA HELLASı 
mai: (Almış ni!J&nı tın muıen) · 5- Za- )erile birlikte memuriyetimize bildirme- münderecatını aynen kabul ve ikrar et- SVENSKA ORİENT LtNİEN Lüks Transatlantik vapuru Pi.re-Nev· 
vil saz semaisi. Ieri icap eder. Aksi halde hakları tapu tiklerini tasdik ederim. Bin dokuz yüz BIRKALAND motörü 3-2-40 tarihin- york hattı ... 

20.1 O Konuıma (Günün meseleleri, sicilince malum olmadıkça paylaşma- kırk senesi kanun sani ayının on doku- de beklenmekte olup Gotenborg ve Ko- Pireden hareket tarihi : 
20.25 Türk müziği. dan hariç kalırlar. 1612 ·940 tarihinden zuncu cuma günü. 19/1/940 pcnhague limanlarına hareket edecektir. 15 - 1 - lHO 

Çalanlar: Fahire Fersan, Reşat Erer, it' b h k kt tzmir ikinci Noteri resml mührü SERVİCE 'IL~-'R......_OFT' ROUMAİN Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Cevdet Kozan. Refilc Fersan. i aren ~artname er eze açı ır. • ıu .. .,, ıuın.c. G -L ı--- vuallt L....11..l-...ı 

T 1. 1 l .. d l' b k t ve Şefik Çohadaroğiu ARDEAL ''apuru 20-2-1940 tarihin- e,,._ vapuruu:uı mu ~ 

'

- Okuyan: Melek TokgöL a ıp o an arın yuz e yel ı uçu e- ---L =-ı- }··-'-- L-L 

1
. Udi Mehmet _ Şehnaz 14trkı: minat akçası veya milli bir banka itibar imzas1 de gelerek Malta ve Marsilya limanları- c~ vapur biaueri ve nav ~ ..... 

(
Suphu bulsam sinci safında). 2- Udi mektubu ve 939/9358 dosya numarasilc Umumi No. ft449 Husust No. Gnt7 na hareket edecektir. kında acenta bir teahhQt altına ılremez. 

Ahmet _ Karctğar şarkı: (Görünce ben hmir ikinci icra memurluğuna müra- tşbu temdid beyanname suretinin dai- J,(,()YD TRfESTİNO Daha faz.Ja tabfllt atmak tçin Birinci 

d l ı .. M h caatları ilan o1unur. 258 (139) re dosynsında saklı 1911/940 tarih vt- CARNİA vapuru 26 - 1 - 940 tarihin- Kordonda 10::"' numarada aUMDALı seni), 3. Be riye -.oşgor - u ayyer l ~ 

G d "d d ı ) 4 N 1 6446 numara ı a5lına uygun olduğunu de beklenmekte olup I.ivorno, Cenova um··-• de"; .. A--n•-ı . .a.. Ud. m"---t aarkı: ( üneş og u am .. ara , - ev· Ullll ...... ...... MLU5• 146~ 
r- k ( G L ) DOKTOR ta<;dik ederim. Bin dokuz yüz kırk se- ve Marsil'-'a limanlarına hareket edecek-
res - Muhayyer şar ı: un ~avuştu . J _.:ııt--sl n·- olunur 

2- Okuyan: Mustafa Çağlar. K 
1 
o nesi kanunu sani ayının on dolcU7:uncu tir.. ~ue ..... . 

I- Rakım_ Nihavend ~arkı: (Ne Cuma günü 19/1/940 STELLA vapuru 30-1-940 tarihinde Telefon : 4072 MUdUrlyet 
yanan kalbime baktı). 2- Sel. Pınar • ema sınan 261 {135) beklenmekte olup Amsterdam, Rotter- Telefon : 31Tl Acenta 
Nihavend ıarlu: (Hala yaşıyor), 3- Arif IİmİİİİİİİİİİİİİİİiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİiiii;iiiiiiiu dam "e Anvers limanları için yük ala-1--------------~ 

d k (s .. 1 d" b · · p· -& :m rak haı·eket e.]ec"ktı'r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' bey _ Nihaven şar ı: oy. e ne ır aısı 11 " • 

zarın). 4. taiz Kapancı- Nıhavend şarkı AsalıDiyOeKMuT•taOhRassı.sı NOT: OLİVİER VE 
(Gel güzelim Çam\ıcaya). B k Ahvali hazıra dolayıslyle navlun v~ CICJftEKASJ l.TD 

3- Okuyan: Semahat özdenses. oz u rt hareket tarihlerinin kat'! olmadığını Vt ~ • 

l- Arif bey ,. Suzinak şarkı: c h• t T bunların hiç bir ihbara lüzum olmaks1-
( çekme elemi). 2- . .. . . . . . . . . . Suzinak tZMİR MEMLEKET a 1 Un C r 1 zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
şarkı: {Durmadan aylar geçer), 3. N. ffASrANESJ Her gün saat 3 ten sonra Şamlı dtolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 Mehmet • Suzinak şarkı: (Vadeylemiş· A IJi h sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da l e miyece~ini muhterem yükleyicilerin 

(Ben giilşcni aşkında neva.sazı suhan- MUAYENEHANE: İkinci Beyler asta a u ve t av c er. e - " Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
tin ey peri). 4- ............ Suzinak şarkı sa ye rnüta assısı 1 h k b l ed i d El k knyıt \'e işaret etmeleri rica olunur. 

dım). Sokak No. 79 da hastalarını her gün trik tedavileri tal~~~;N: 3559 ! caddesinde FRATELLf SPERCO vapur 
21. l 5 Müzik: Ertuğrul Soysal tara- kabul eder. t acentesine mlirn.-.aat edilmesi-

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyncına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

fından Akordeon Soloları, 21.30 Müzik: •••••••••••••••d TELEFON : 2004 -2005 
Küçük orkestra (Şef: Necip Aşlı:ın). 1ZM1R ASLtYE 1K1NCt HUKUK 

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

ı- J. Grit: Mayıs ihtişamı (Vals), HAKtMLtCtNDEN: 
2- Becthovcn: Menüct (Sol majör), h.mirde birinci aziziye mahallesinde 
3- Willy Koester: Hint Ninnisi, 4- Kırım sokak 33 sayılı evde oturan ve 
]. Grit: Marş, 5- Alois Pachernegg: Kocaeli Ermeni mahallesi saray bahçesi 
Viyananın cazibesi. hane 637 de kayıttı Ropen kızı lhsabct 

• DOKTOR 

22.15 Memleket saat ayan, Ajans ha· tarafmdan mahkemeye ınüracaatle adı 
berleri, Ziraat, Esham - Tahvilat. Kam· Aysel olduğu halde nüfusu isabet ola
biyo • Nukut borsası (Fiyat)· 2 3. 30 Ko- ak geçirilmiş olduğundan lhsabet adı-

Celal Yar~m 
nupna (Ecnebi dillerde - Yalnız kısa r ın Aysel olarak tashihine karar \'eril- 1ZMİR MEMLEKET 
dalga postasile). 22.30 Müzik: Cazband ~esini istemiş ve bilmuhakeme davacı- · 
(l~l.), (Saat 2 3 c !tadar yalnız Uzun dal- nın talebi muvafık görülerek lhsabet RAST ANESJ DAHİLİYE 
ga postasile). 23.25/23·30 Yarınki pro· adının Aysel olarak değiştirilmesine ka- M'tJrAHASSISI 
gram, ve kapanı~··· rar verildiği medeni K. nun 26 ıncı mad- Muayenehane: İkinci Beyler 

--Jf- desine tevfikan ilan olunur. 253 (138) No. 2S TELEFON: 3956 

Edirnede 
şEBiRciLiK i$LERi 

Trakya (Hususi) - Şehircilik müte
hassısı profesör Eglinin Edimeye gele
rek hazırlanmakta olan imar planı 
üzerinde alakadarlarla görüşmeğe baş
ladığını bildirmiştim. 

Arazi üzerinde uzun uzadıya yapılan 
tetkikler neticesinde bazı tashihler ya
pılmış ve bu suretle mütehassıs Eglinin 
istediği şekilde haritaların tanzimi ka
rarlaştırılmıştır. imar planının tetkika
tıncla harita ve hesabat üzerinde ince
lemede bulunmalı: üzere şehrimize ge
len topograf Şinasi Ist.anbula dönmüş
tür. imar piarunın en kısa bir zamanda 
bitirilmesi için Nafıa vekileti nez.dinde 
dileklerde bulunmak ve direktif almak 
için belediyeden bir heyet yakında An
ka raya gidecektir. 

Halen veni imar planında yer alarak 
olan Lon.dra asfalt yolunun Edimeden 
~e~i noktalar tesbit edilmi.ş bulun
maktadır. Yine bu meyanda yeniden 
inşa edilecek olan resmi devairle mües
scseleı·e ait binaların yerleri de projede 
tayin edilmiş bulunmaktadır. 

tZMtR tK1.NCl HUKUK MAHKE
MEStNDEN: 

tzmirde oturan Da\•ut kızı Fatma ta
rafından kocası tzmirde Cunlhuriyet 
bulvarında 257 sayılı evcle oturan ~ev
lıtet alevhine açılan boşanma davaı:;ı hak
kındaki tebliğat ikametgahı meçhul bu
lunması hascbile il.inen icra edildiği 
haldr ınua\•,•en muhakeme günü ~elme
mesi hasebile davacının isteğile aleyhin
de gıyap kararı ittihaz edilerek muha
kemesi !l /2 !l40 cuma gününe bırakıl
mış olduğundan müddeialerh Şev'ketin 
muavvcn muhaltemc günü saat 10 da 
asal;.~n veya vekaleten muhakemede 
ha7.ır bulunması akı:;i takdirde bu hu
sustan dolay1 m:ıhakemeye kabul edil
miyerek gıyabında muhakemenin de
vam edı-ccği H. U. M. K. nun 'tebliğat 
faslına te,•fikan tebliğ ma\:amına kaim 
olmak Ü7.t're ke}Tfiyet ilin olunur. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütebuaııı bay Ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Briıtol oteli elli odab her odada soiuk ve ııcak akar auları, banyoları 

ve kaloriferi vudlJ'. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gıoi 
uanaörii ve hususi lokantası vardır. , 

Bütün asri konforu haiz oLuı bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
Ye latanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel TiiTkiye otelcilik mütehaııısı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Eieliler, kendinin talatı iaticannda'. 
bulunan otelerde hutufurlar. ., 

lzr:, ir 
ilin 

Defterdarlığından: 
Mükellefin isim veya soyadı: Severyo Pol Akotay 
Jş yeri: Maltızlar Santo Mariya kilisesi yanında 
Nev'i iştiğali: Kereste kutu fabrikası sahibi 
Verginin nev'i: Muamele vergisi 1 /6/936 ila 31 /5/9}6 
Esas kayıt defteri sıra numarası: C. 19. 
Yukarıda isim ve ikametgah adresi yazılı mükellefe 1. 6. 936 ila 

31. 5. 938 tarihine kadar olan devreye ait beyannamelerle 2430 nu
maralı kanunun 20 inci maddesinde yazılı defterleri ve alım ve satım 
faturaları ve bunları teyit ve tevsika yarıyacak diğer ticari defter ve 
vesaiki Mithatpasa caddesinde Bahçeliler han 2 inci katta kain beyan
name tetkik bür~suna müracaatla ibrazı lüzumu tebliğ edilmek iste
nilmiş ise de mumaileyhin terki ticaret ederek ikametgahı mechul bu
lunduğu anlaşılmış ve halen nerede bulunduğu tesbit edilememiş ol
duğundan ilan tarihini takip eden günden itibaren f S giin içinde mez
kfü defatir ve vesaikin ibrazı aksi takdirde hakkında 2430 sayılı ka
nunun 21 inci maddesinin (A) fıkrasına istinaden defter ve vesaik 
ibrazından imtina edilmiş addilc ayrıca mezki'ır kanunun 28 inci mad
desi hükmü tatbik edilt"Ceği tehliğ "'"knmına kaim o1mak üzere ilan 

263 136) 

• • T. C. Ziraat Bankası 
KuruJıq tarilaf : ısss 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası •• 
Şube ve ajan adecll : 262 

Zirai \'e ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
iKRAMİYE VERECEK 

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

f Adet l.000 Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 

' • 250 • 1.000 • 
40 ı 100 • 4..DIO • 

100 • 59 • 5.oot • 
120 • 40 • • .800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hcsaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan .aşağı düşmJ· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fatlasiyle verilecektir. 
Kur'alar seaede 4 defa, 1 EylCıJ, 1 Birinci kinua, 1 Mart \·e 1 Haziran tarih- l 

lerinde çekilerektir. 1 . --
y., p··ak P'ahsulleri ofisi lzmir 
şubesinden: 
1940 senesi zarfındaki tahmil ve tahliye işleri için 6 ikinci kanun 

tarihinde yapılan münakasa neticesinde hasıl olan şartlar haddi layı
kında bulunmadığından, münakasa bu tar:tlar üz.erinden 8. 2. 1940 
tarihinde saat onda şubemiz binasında tekrarlanacaktır. 

11 

Muvakkat teminatı 4 000 liradan ibaret olup 7 / 2 / 940 ak~mma 
kadar nakit \'eya banlca mektubu olarak veznemiz.e yatırılmalıdır. 
Münakasaya herkes girebilecektir. Fazla malumat için şubemize mü-
racaat edilmelidir. 25 26 27 

Istanbul belediyesinden: 
, Taksim bahçesinde yeniden yapılmış olan belediye gazino ve lokan

tası ile miiştemilatı teslim tarihinden itibaren üç sene müddetle kiraya ' 
verilmek Üzere kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. Yıllık kira 
bedeli muhammen\ 10,000 on bin lira ve ilk teminat miktarı 2250 li
radır. Şartname 150 kuruş mukahilinde emlak müdürlüğünden alına
bilir. ihale 31. 1 . 940 çarşamba günü saat 1 5 de daimi encümende ya
pılacaktır. Ta1iplerin imzalı şartname ile 940 yılı ticaret odası \'esikası 
ve ilk teminat makbuz ve}•a mektuplarile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü &ıat 14 de kadar daimi 
enciimene vermeleri . 

'6, 20, 24, 27 161 (87) 



Sovyet Rusyada telaş· ve endişe va 
ölü, A.ızılordunun Birinci Kanundan beri zayiatı 

kişidir. Ordu kumandanları üç defa 
yaralı, esir 90 bin 

değiştirilmiştir 

Finlere yapılacak yardım 
Moskova ve bütün Sovyet Rusyada 
büyük endişe ile karşılanmaktadır 

Paris 26 (Ö.R) - uSvenska Dagbla
deh gazetesinin Moskovadan istihbarına 
göre Fin cephesine knrşı yapılan hare
ketlerin menfi neticeleri Sovyet Rusya
da telaş ve endişe uyandırmıştır. KlZll 
ordunun birinci Kaoundanberi zayiatı 
ölü, yaralı, donmuş veya esir olarak 90 
bindir. Bu ordu Fin cephesinde tesirsiz
liği zahir olan malzemesinin l üzde beşi
ni kaybetmiştir. Ordu kumandanları Ü<.; 
defa değiştirilmiştir. Siyasi komiserler 
umumi kinle muhattır. 

Sovyet Rusyada ekonomik vaziyet o 
derece vahamet kesbetmiştir ki Alman
yaya yapılan teslihat mühim mikyasta 
azalmıştır. Leningrnd kıtlık tehlikesine 
maruzdur. Murmansk demiryolunu ke
~ecck ve Lcningraddaki mühim endüst
ri teşebbüslerini teşkilatsızlığa mahklım 
c.yliyecek mahiyette bir Fin tehlikesin
den korkulmaktadır. 

Moskova, diğer memleketlerin Finlan
diyaya yapacakları yardımı endi e ile 
karşılamaktadır. Amerika Finlandiyaya 
geniş krediler açmağ:ı hazırlanıyor. Bu 
krediler harp malı.emesi, tayyare müba
yaatında kullanılacaktır. 

Sovyet Rusyayn Amerikadan harp 
malzemesi ve yüksek kalitede ben1.in 
gönderilmesi geçen Eylüldenbcri kesil
miştir. Sovyet Rusyada, tayy<ıreler için 
elzem olan yüksek kalite benzin istihsal 
edilmediğinden bu hal Sovyet tayyareci
liği için buhranlı bir vaziyet ihdas ede
bilir. 

Finlerin eline diişen Sovyet esirleri 
_Roma 26 {Ö.R) - Sovyct Rusyada 

bir seyahatten avdet eden bir Amerikan 
mühendis Sovyet tayyareciliğinin kifa
l ctsizliği hakkında mühim ifşaatta bu
lunınuştur. Bu beyanata göre: Sovyet 
Rusya seri halinde tayyare imaline an
cak Hl37 ele, Aınerik.m teknisyenlerinin 
İ{> birliğiyle başlamıştır. Sovyet mühen
dis ve teknisyenleri o kadar kifayetsizdi 
ki bunların tayyare fabrikalarını idare 
etmeleri tamamiyle imkansızdı. Bütün 

motörler Amerikadan getiriliyordu. Fa
kat bir motör hamulesi, vapurun Tallin 
dvarmda karaya oturma'>ı sebebiyle 
mahvolmuştur. 

Sovyet Rusyanın 4000 birinci hat tay
yaresi, 6000 ikinci hat tayyaresi vardır. 
Finlere karşı 2000 tayyare kullanılmış 
olup bunlardan 300 zü kaybedilmiştir. 
Ve pilotları ölmüş telakki edilmektedir. 
Sovyet hava ordusu kumandanlarının 
endişeleri de bundan ileri geliyor. 

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

Amerikadaki Almanlar 
Posta paketleri içinde Almanyay 
boyuna elmas gönderiyorlar mış .•• 

---------------------~*~,---------------------

in g ilizler 2 milyon lngiliz liralık elmas müsadere ettile 
Londra, 26 (Ö. R) - Açık denizler-

de Ingiliz harp gemileri tarafından 
Amerikan vapurlarında yapılmakta 
olan posta paketleri kontrolü hakkın
da Vasingtonun protesto notasına lngi
liz hükumeti red cevabını vermiştir. 
Bu cevapta, Amcrikadaki bir çok Al
man kumpanyalarının posta paketleri 
dahilinde Almanyaya pek çok gıda 
maclde.c;i ve eşya giinderdikleri tes
bit edilmiştir. Gönderilen eşyaların eo
i!unıı elmas teşkil etmektedir. Jngiliz 
kontrolü sayesinde bu posta paketleri 
içinde şimdiye kadar tam iki milyon In
giliz lirası kıymetinde elmas müsadere 
olunmuştur. 

Paris, 26. (Ö. R) - Alınanyaya karşı 
müttefikler tarafından tatbik edilmekte 
olan ablokada Fran.c;ız kontrolü üzerine 
düşen vazifeyi mükemmelen ifa etmek
tedir. 

Geçen hafta içinde Fransızlar Alman
yaya .sevkedilmekte olan 15600 ton malı 
müsadere etmişlerdir. Harbin ve ablo
kanın başından beri Fransızların elleri
ne gcçen Alman malları yarım milyon 
tonu tecavüz etmektedir. 

Roma, 26 (Ö. R) - Fransız kayna
ğından bildirildiğine göre 13 - 20 ikinci 
kanun arasında Fransız harp gemileri 
9 vapur muayene etmişler ve 15600 ton-

Denizlerde I ngiliz kontrolii 
luk mal müsadere etmişlerdir. Harbin adlı 1600 tonluk Alınan vapuru bir Fra 
iptidasından beri Fransız donanması ta- sız harp gemisi tarafından tevkif ed' 
rafından muayene edilen vapurların mek üzere iken kendi mürettebatı tara 
miktarı 254 ve müsadere edilen harp fından batırılmıştır. Diğer Fransız har 
kaçağı miktarı da 48.500 tondur. gemileri bir Alman tahtelbahirine rn 

Fransız tebliğine göre cAlber Yanus> vaffakıyetle hücum etmişlerdir. 

Polonyada Alman tedhişi Petrol komiserliği gibi 
Oniki, on.üç yaşındaki ~e.ktep çocuk- Romanyada ayrı~~ demir ve dokuma 
larını bıle kur~~a dızıyorlarmış endüstrisi komiserliği ihdas edilecek 

Londra 26 (Ö.R) - B. Çemberlayn, 
nvam kamm·asında Almanların Lchis-
tanda idam ettikleri kimseler araSlnda 
12-13 yaşında mektepli çocukların da 
drıhil ol~uğunu söylemiştir. Almanlar136 
üniversite talebesini kurşuna dizmişler
dir. 

Bohcmyn ve Moravyada Çeklere kar
şı tatbik edilen tedhiş te aynı mahiyet
tedir. Taymis gnzctesi Almnnlann Leh 
ırkı gıbi Çek ırkını da söndünnek gaye-

sini takip ettiklerini yazıyor. Çek üni
versitesi 3 sene için kapatılmıştır. Bir 
<:ok yüksek mektepler aynı va?iyette
dir. Endüstri tamamen Almanların eline 
alınmıştır. Çek işçilerinden on binlercesi 
mecburi hizmete tfibi tutularak Aıneri
kaya gönderilmiştir. Memlekette yetişen 
r.e varsa, Almaııyaya gönderilmektedir. 
Din adamlarına karşı yapılan tazyik tc 
en son dereceyi bulmuştur. 

•DcyH Telgraf• gazetesinin istihba
ratına göre Çekyada doğmuş olan Al-

manlar bile, kendi yerlerine Almanya
Öan gelen Nazüerin konulduğunu göre
rek rejime düşman kesilmişlerdir. Bav-
yera askerleri bir lokantada •yaşasın 
Cümhuriyet, yaşasın Bavyera ve Avus
turyan diye bağırdıklarından bunların 
taburu garp cephesine hareket emrini 
almışlardır. Efrad hareketten imtina 
ederde silahlarını bırakmışlardır. Asayi
şi iade için Gestapo müdahaleye davet 
edilmiştir. 

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

Fin la 
leket 

diyaya onbir mem
gönüllü gönderdi 

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

Birinci tabur kumandanı bir ltalyandır 
- BAŞTAltAFI l İ T i SAHİFEDE -

Manncrlıaym hattının israrlı bir şe· 
kilde bombardıman edilmesi ve Mur
mansktan deniz yolile Petsamoya sevk 
edilen mühim miktarda asker ve malze
me nakliyatı bunu göstermt'ktedir. Sov
yet başkumandanlığı baZJ muvaffakıyet
ler elde etmek ve kızılordunun prestijini 
iade eylemek ümidile hücumlarmı yeni
leyecektir. 

Sovyet havn ordusunda disiplin izlik 
ve hoşnutsuzluk klLll hava kumandanlı
ğının bir beynnnamesilc kendini hi set· 
tirmektedir. Beyanname itaatsizlik hare
ketlerinin siddetle tecziye edileceğini ve 
firar halinde ailelerinin hapse atılacağını 
tayyarecilere ihtar etmektedir. 

Roma 26 (A.A) - Ciornole D"lta
lianın Helsinki muhabiri bildiriyor: 

Henüz teeyyüt etmemiş olan bir ha
bere göre Finlandiyanın Kiovisto lima
nını bombardıman etmiş olan 4 Sovyet 
zırhlısından Kattova zırhlısının Finlandi
yalılar tarafından atılan topmonn isabe
tile batırmı olduğu rivayet edilmektedir. 
Ayni muhabir, Salladn ve imaldeki di
ğer mıntakalnrda lsveçli gönüllülerin 
Finlnnda kıtaatının yerine geçmiş olduk
lnr·nı bildirmektedir. Bu gönüllülerden 
bir tabur Sallanın şarkında bir Sovyet 
otcmobil s.-ıha ında tahribat yapmıştır. 

Londrn 26 (ö.R) -- Ladoga civa
nnda Finler mevzilerini muhafaza et
mektedirler. Sovyetlerin Manncrhaym 
hattını yand an çevirmek için yapt ıkları 
bütün taarruz t~ebbüs ve gayretleri ta· 
mamen neticesiz kalmıştır. 

Paris 26 (ö.R) - Bu akşamki Fin 
tebliği: 

Karada, Kareli berzahında qüşman 
bu sabah Fin hatlarına taarruz teşebbü
sünde bulunmuş ve Moulajerbi gölünün 
buz tutmuş olan suları ü:ı:erinden ve T e· 
tali ırmağından geçmeğe teşebbüs et
miştir. Bu taarruza işt irak eden kuvvet
ler o kadar mühim değildi. Taarruzlar 
reddedilmiştir. 

Ladoga gölünün şimali şarlüsinde düş
man Fin mevkilerine karşı tazyikına fa
sılsız devam etmektedir. Fin mevzile
rine yapılan taarruzların beşinci günü
dür. Bütün bu taarruzlar defedilmiş ve 
Finler bütün mevkilerini muhafaza et
mişlerdir. Düşmanın bir çok bölükleri 

imha edilmiş ve harekat ~hnesinde yüz
lerce ölü bırakmışlardır. Fin akıncıları 
bir çok Sovyet kollarını ve bu arada 400 
atı imha etmişlerdir. Şark cephesinde 
hararetli kesif faaliyeti vardır. 

Ladogn gölünün şark sahilinde düş
man Finlerin Vansiya tahkimatına top· 
çu himayesi altında hiicum etmişse de 
tardedilen bu taarruz neticesinde 1 00 
den fazla ölüyii aahada terk etmiştir. Di
ğer cephelerde mühim bir şey yoktur. 

Londra 26 (ö.R) - Finler Sovyet
lerden aldıkları muazzam harp malzeme
sinin bir kısmını yakında Helsinkide teş
hir edeceklerdir. Bunların arasında çok 
büyük tanklar, mitralyözler, dafi tayya
re toplan ve her nevi malzeme vardır. 

Konyaııın yardımları 
40 hin lira nakden, 21 bin parça 
eşy a 72 bin kilo yiyecek topland ı 
Ankara 26 (A.A) - Hareketiarz felaketzedeleri için yurd içinde 

yapılmakta olan yardımlar etrafında bugün aldığımız haberlere göre, 
Konyadan toplanan teberrü miktarı 16136 liradır. Bütün Konya vi
layetine ait tebcrrüat yekunu da 40,017 liradır. Yine vilayet itibarile 
yapılmış olan eşya teberrüatı Cla 2 1,3 1 7 parçadır. Muhtelif yiyecek 
maddderi yükunu ise 72,0 15 kiloya varmıştır. Soma kazasında bu
güne kadar toplanan para miktarı 3, l 1 O liradır. Yine bu kazadan 
2,200 parça eşya toplandığı gibi Kurban bayramında 60 teneke ka
v urma yapılmıştır. 

Roma 26 (ö.R) - Romanyada bir 
petrol umumi komiserliği ihdasından 
sonra deıııir, dokuma endüstrileri için de 
birer umumi komiserlik ihdasına karar 
verilmiştir. Bu tedbirler beynelmilel va
ziyet ve Romanyanın dahili zaruretle
rinden ileri gelmektedir. 

Argos gazetesi diyor ki: Romanyanın 
ekonomik siyaseti sulhu muhafazaya ma
tuf olan harici siyasetiyle sıkı sıkıya ala
kadardır. Hükümetçe ittihaz edilen ted
birler ecnebi memleketlere ne miktnr 
mal verileceği hakkında ticaret muahe
dclerile tesbit edilmi' olan hükümleri 
değiştirmeğe matuf değildir. 

Roma 26 (Ö.R) - Romanyanın 
azimkar vaziyeti dolayısiyle . petrol 
umum komiserliği meselesinde lngiliz 
gazetelerinin lisanı değişmiştir. Dün In
l!iliz gazetelerinde Ruınanyaya karşı şid
detli iddialar ileri sürülüyor ve petrol 
umum komiserliğinin ihdası Almanyaya 
ihrncatın arttırılınasile alakadar görü
lüyordu. 

Bugiln gazeteler bu ithamı terketmiş
lerdir. Bununla beraber ıTaymis• gaze
tesi lngiliz hiikümctinin vaziyetin inki
ı;afını takibe devam edeceğini yazmak
tadır. 

Biikre.ş 26 (A.A) - Salahiyettar bir 
menbadan bildirildiğine göre, hüküme
tin bir kararnamesiyle bir kaç gün ev
vel ihdas edilmiş olan petrol umum ko
miserliği son seneler zarfında gittikçe 
fızalmış olan petrol istihsalatını çoğalt
mak maksadiyle faaliyete geçmiştir. Bu 
komiserliğin ihdası için hariçten h iç bir 

Romanya Kralı Majeste Karol ve Rumen 'Veliahdi 
tazyik yapılmamıştır. 

Garp cephesinde 
Yeniden 

- BAŞTARAFI 1 ind SAYFADA -

göre karada mühim hiç bir hareket ol
mamıştır. Hava ordusu muhtelif mınta
kalarda keşif uçuşları yapmıştır. Bristol 
tipinde bir lngiliz keşif tayyaresi Ruhr 
mıntakası üzerinde uçmağa çalışırken 
Duisburg civarında düşürülmüştür. 

Paris 26 (A.A) -- Umumi karargah 
bildiriyor: · 

Kayda değer mühim .bir şey olmamış
tır. Yalnız A lsace L orraine cephesinde 
Vosges mıntakasında bir hadise cereyan 
etmiştir. Fransız müşahidleri mühim bir 
AIJDAD askeri erubunun Alınan hatla• 

faaliyet başladı 
rında istihkam işlerile meşgul olduğunu 
görmüşlerdir. F rnnsız topçuları bu nok
taya ateş açarak grubu dağıtmış ve bun
dan sonra oldukça şiddetli bir topçu dü
ellosu başlamıştır. 

Havaların iyi gitmesi keı,ıif uçuşlarını 
kolaylaştırmaktadır. Bu uçuşlar esna
sında filolar arasında hafif müsademeler 
olmuş ise de her iki tarafın tayyareleri 
d e salimen üslerine dönmüşlerdir. 

Fransız keşif tayyareleri Alman top
raklan üzerind e uzun· uçuşlar yapmışlar
dır. Bu uçuşlar esnasında b ir tayyare pek 
çok yükııekten 12 kadar Alman avcı 
tayyat uirarnıa 

Fransız tayyareleri mahirane bir ınarı~; 
ra sayesinde kurtulmağa ve salirnerı \il" 
lerine dönmeğe muvaffak olmuşlardır~ 

Bir kaç A lman tayyaresi Fransa ıs 
şark mıntakası üzerinde bir keşif uçUf 
yapmıştır. ~ 

Alman hududu 26 (A.A) - Al 
umumi karargahı bildiriyor: ~~ 

Garpta kayda değer bir hadiııe 0 

mıştır. .,, 
Cephenin muhtelif noktalarınd• .,_ 

k uvvetleri keşif uçuşları yapmı§l~~cıı;~ 
Brlstolblenheim tipinde bir Jngı)d~ 

şif tayyaresi Duisburg civarında 
riilmiiAtiir 
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