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lnıtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

&§muharrir ve umuuıt n~iyat mUdürU: 

HAKKI OCAKOQLU 

ABONE ŞERAiTi 
Dr' AM MUDDEn Türkiye için Hariç ıçın 

en.lik ....... 1400 2900 
Altı aylık -· .. - 150 1650 
GUnu geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

_Mo. 10372 Kırk Beşinci Yıl 

il Şimal denizinde'i 
adacıklar 

Roma, 30 (Ö. R) - Alman donanması 
Başkumandanlığı Şimal denizi sahilindeki 
bütün adacıklann emniyet mıntaka&t dahi
line idha} edildiğini ilan etmiıtir 

Utn ınUnderccatından gazetemiz mesuiiyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cümhurİ1/et eserinin bekçisi, .sabahlan çıkar siyan gautcdir Yeni Mır Matbaasında basılmıştır. 

Alman anın çevirdiği fırılda 
••••••••••••••••••••• 
Geçen se11e Biik
r e ş t c nıııtacl 
toplantısmı va -
pan Balkan an -
tantı konsey iç
tinıaında el Ö T t 
Balkan' • hariciye 
nazırları bir ara-
da 

Alman yanın Balkan Elçileri 
Balkan Antantı Ö~vletleri Arasına 

Nifak Sokn.a Emrini Almışlar 
i""H~·riCiy·~ ..... ı ionsey ı~timaı 

Vekili 
--.,--

·Belgrada bugün 
hareket ediyor 

t Ankarn, 30 (Husust) - Balkan an
antı konseyine iştirak etmek üzere 

: ~ariciyc vekilimiz ŞükrU Saracoğlu 
: i Ugün akşam Anadolu ekspresiyle 
: ~lanbula hareket ct.ınişlerdir. 
: Istasyondn Büyük Millet Meclisi 
: reisi Abdülhalik Renda, mebuslar 
: fla.riciye vekAlcti erkanı, vekaletler 
: i: nıatbunt inümessillcri ve elçiler 
: "'ll'afından uğurlanmışlardır. 
: Istnnbul, 30 (llusu i) - Hariciye 
: \'ckiliıniz B. Şükrü Saracoğlu Bal· 
: kan antantı kon ey içtimnına iştirak 
: ~bnek üzere yann akşam ekspres.le 
: elgrada lıareket edecektir. Harici-
" l' : c vekilimize haridye '\'ekiılcti ge-

llel nıiidürlerindcn B. Feridun Ce
~l, kalemi mahsus müdürU, birin
~· dnirc miidürlerinden Reşat refn-
.at cdecclrtir. Biiyiik ehemmiyet vc

rtl n bu içtimaın iiç gün sürmesi 
.'!ı_~htcıneldir. : 

..____:::·································· 

Belgrad 
--*--

Görüşmelerı 
Arefesinde 

--*--
ŞEVK.ET BİLGİN 

1 llaru. sonunda Bclgradda toplanacak 
~ an Balkan antantı konseyinden hiç bir 
revknladelik beklenmiyor. Bununla be
tı~~r bu toplnnh etrafında gittikçe gc
lc'§ıJ'en bir alaka mevc:uttur. ~u sebep-

, konsey sadece cenubu şarki Av
~a~~ sulhun ve .. tatiikonun muhafa
:ı •çın dört Balkan devleti arasında 
k ten nıcvcut olan giiriiş mutabakatmı 
ı~tmcklc iktifa edecek değildir. Bil
s nntnntın milşterek emniyet dava
u~· ne şekilde \'c ne nisbette mü~il' 

ıleceğini gözden geçirecektir. 
g ~erçi, Balkanlar ailesini ciddil·etle i~
lı~ eden meselelerin yabancı te:.irlerden 

11 ~~ olarak gözden geçirilmesi Balkan r:: etlerinin .mukndderat ufkundaki be
l berliği meydana koymağa kllfidir. Bal
li~lılar, emniyctlerine temns eden mc
tı~ elerde kalplerinin hep birlikte çarp
tc~' düşüncelerinin ekseriya müşterek 
ted~ıkeler ili.erinde hirleştiğini gönnek-

ırlcr. 

r.11~aka~, bizi mukaddes bir davn etra
h' 8 hırlcştircn Jwyccnnlıırın ı>lutonik 
ı~: ~~vgi halinde kalması bugünkü şart-

n• ·~~e biiyiik bir kıymet ifade etmez. 
de .uR'tin, ihti~lann nzgınlnş1ığı bir 
llı:krde YD!51Yonız. Suya sabuna dokun· 
iJır tan te,·akki eden lüzumundan fazla 
1c,'Yntkfır politikaların, ncılıır, fcillkct
ba ~e lıntta hc1.imetlcr kayaetmekten 
l-a 

1 
nasibi olnmıyncağım bilerek Bal

..:: nlı tcsaniidünü, ge~irdiğimi7. tarihi 

.... il er· · tind !n •crıplnnna uydurmak zanıre· 

Bu st~nc ned.-.n Almanyayı alakadar Pdiyor 

inı:iliz mahlillerine göre Alman gayretinin it.e
deli Türkiyenin Balkan antantını kuvvetlendir

mek için sarlettirdiği gayretleri akim 
bıraktırmaktır-

Londra 30 (ö.R) - Alman hariciye nazırı Fon Ribbentropla 
iatİfarede bulunmak için Berline davet edilmi~ olan Almanyanın 
Balkan elçilerine, yakında vukubulacak Balkan antantı konseyi 
içtimaı esnasında Balkan antantı devletleri arasına nifak ve hof
nutsuzluk sokmak için talimat verilmiştir. 

Berlinde neşredi n ~ beyana u ffltlliyeti meydana koy-
muftur. Mezkür be anatta Balkan kon~yinde Almanyanın düş
manları ile müttefik bir devletin bulunması hasebiyle Almanya. 
nın bu seferki Antant içtimaını büyük bir ehemmiyetle takip ede-
ceği bildirilmektedir. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

-

Almanlar 
Hınçlarını bitaraf 
gemilerden almağa 

Başladılar 
............................... 

Londrn, 30 (Ö.R) - Gazetelerin ek-ı Lôndra, 30 (Ö.R) - Harbin bidayc
scrisi, bitaraf gemilere yapılan taarruz- tmden beri batırılan sarniçh İngiUz pct-
1:"..rdan bahsediyorlar. 101 gemileri 92 bin tondur. Bu mikdaı: 

Deyli Skeç diyor ki : bir Alman tebliğindt! neşredilen rakka-
•Almanya, bitarafları kendi tarafına mın yarısından azdır. 

çekmeğe muvaffak olamayınca şimdi ge- İngiliz hükümeti tarafından salın alı
ınilerini batırmak suretiyle onların mu- nan sarnıçlı petrol gemilerinin hacmi 
kavcmetlerini kırmağa çalışıyor.• kaybedilen bu mikdarı aşmaktadır. 

Londra, 30 (Ö.R) - England adlı Da- Londra, 30 (Ö.R) - Dün üç Norveç, 
nimarka vapuru batırılmıştır. Vapurun iki Danimarka ve bir Letonya ticaret 
yalnız ikinci kaptanı 30 saat ufak bir gemisi Alman tahtclbahirleri tarafından 
tahta parçası üzerinde çalkandıktan son- bal.ırılmı.ştır. 
ı a kurtarılmıştır. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . : 

! Istanbulda Tifüs! 
Vilayet Tedbir ·Aldı 

eyız. 

tlı~alkan nntantı, .sulhun ve statiiltomın ,. 
bir' afaznsında kendisine gih·enilcc~k 
teb·~"'''cf, bir kudret olduğunu göste
lltn ~iı~c t~rihi roliinii yapabilmiş olma-

n· tiharını ta ıyabilir. 

Fatih, Beyoğlu, 1:leşiktaş, .Ü&küJar ve 
Kartalda Tılius .. va~a~ar~ i~!bit ·~.dilô_i 

· fstm1ôul, 30 (Husı.ısf) - Vil~ei; hrimiır.aC.tifüse arşı ~ılan. 
.mücadeleyi şiddetlendi ~eğe ~a;:J v.errn\atir". Alıjkn ·tedbfrİer ;r~n-: • 
tda bilumum nakil aıııtalarının : ık ~{Ç e fcl'\~i·,i~tte·\'eb~dil-! · 

sa ~~ kerre, ş_ıırnsı _muha~akiır. ki, in
tl):ıc gın ~Urriyetini \'e şerefini kurtar
ın0~2!"ı):le hareket eden biiyük de-

sı~rın Balkanlar Uzerinde ne 

• • " .c- - • 
:mesi, ~yyar eski ~Jii;ılarıhn} kaldırılması vardır. · ' : · 
; Şehripıizde F ati}lle, Bey"" lunda, Be~iktaşta, Osküdarda, ~Jtal·: 
• ı eabit edilii' tir. S 

•••t.•• 

• 
ın • oVyet 

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

iZ tayyareler d··n de Fin 
şehirlerini bombaladılar --·--Son yapılan hava f Ç-ı ~ 
bombardımanı •. "' 

---..,..---
Şimdiye kadar yapıl
mıs olanların en ttıüt-, 

hişi idi.. Hastanelere 
bile bombalar atıldı 
J..Qndra, 30 (Ö.R) - So\'yet istilfm

nm başlangıeındnn beri ı~inlandiya dün 
en miithiş ha\'a taarruzuna şahit ol
muştur. 

Viborgdnn 1.'urkuya kadar bütün köy 
ve knsnhnlar, yüzlerce So\•yet bombar
dıman ta;\ yarc:.inin mitralyöz ateşine tu
hılnmş ve bombalnnınışhr. llel inkide 
dört defa tehlike işareti vcrilmi ise de 
Sovyet tayyareleri hu - şehir iizerinde 
dolaşmağa mm•affak Plamanıı 1ardır. Ta
nrrııza uğnynn a~ık kiiy ,.e kasabalarda 
imdiye kadar 91hölü ve 250 ynralı tes

hil cdilmi~tir. Maddi hasarat miihimdir. 
İki J.,in hasfanesi Kwlhaç işaretlerinin 
çok bariz. bir şekilde göriinmcsinc rağ
men So,ıy~t tayyareleri tarnfından in
safsızca bombardıman edilmiştir.. J.'in
Jnndiya dafi toı>ları ve avcı tayyareleri 
iarafındnn on ila 15 Sovyet fayyarcsinin 
<iüşüriildiiğii iddia edilmektedir. 

- SONU G 14 'CI SAHİJ.~IJE -

lngiliz sahil m.iidafaa bataryalan -

Fin o~kumandam general Mancrhaym 

=Cenuba doğru ın ek-
iten şimdilik .vaz mı 2'eçti= . . . --- . . . 
: Londra,.30 (Ö. R) -Taymisin diplomatik muhabiri'Yazıyor: Sov!.: 
Eyetler birliği diplomatlarının bildirdiklerine göre Almanya ve Sovyet-~ 
:ıer birliğini al~adar eden meselelerde Almanlar Balbk tazyikinin baş-: 
:ıadığı günlerde kaybettikleri teşebbüs vaziyetini yeniden ele gecirme-: 
:ğe çalışıyorlar. : 
: Nazi zimamdarları Finlandiya harbi yüzünden Sovyetlerin AlmanE 
:tesirine mukavemet edemiyecek halde olduğuna kanidirler. E 
E Moskova zimamdarları Finlandiya meselesini biran evvel bitirmeğe~ 
:çalışıyor.lar. Finlandiyanın İstilasından sonra Romanya üzerinde mu-: 
:azzam bir tazyik yapmak için Rumen hududlannda tahşid edilen Sov-E 
:yet kuvvetleri de Finlandiyaya sevkedilmiştir. E 
: Bazı emarelere göre Moskova, cenuba doğru inmek siyasetini başkaE 
:Zamana bırakmıştır. Fakat bu Sovyet1erin genişleme politikasından: 
:vaz aectikleri demek değildir. : ......••. , ......•••.••.•.............•.....•...•.••..••.•.........••...•.............. 

Şimal -denizinde 
J iman tayyareleri.,in hücumu derhal 
lngiliz avcıları tarafından tardedildi 
Londra, 30 ( Ö, R) - Şimal denizin

de Almnn tayyareleri 13 lngiliz ticaret 
gemisine hücum etmişlerdir. 

Mitralyöz ateşi ve. bombalarla yapı
lan bu taaruzların hedeflerinden iki~i 
müdafaasız fener gemileri idi. 

lngiliz gemilerinden hiç. biri ne Iazln 
ltasarn uğramış ve ne de batmışt!r. 

Dün Alman tayyareleri bitnraf tica
ret gemilerine de hava hücumları yap· 
mışlardır. Bir Letonyn gemi~inc yapılan 
taarruzda 7 kişi ölmüştür. Almanlnrın 
lngiliz ticaıet gemilerine taarruzda mu
vaffak olmanmİarının sebebi ln°iliz av
cı tayyarelerinin derhal . hnvalanara 
düsmtın'ı kaçırtinalarıdır'. _.. 

Inğiliz tny"G
0

relcri üslerfne salimen : • J~ • 

dönmü$lerdir. • . " 
Londr~. • if1 ( ö. R) '"L...,,.. Sôn ~ daki}<,i\' 

haber~E(iı:ıc iôre Aln'İafl 1~y~elerinti\ • 
ticaret ıvi~ine taar'ruzlarını bugün de 
tekrar et,.tilt.l~ri öğrenilmiştir. Bir düş
man tayycfreei dü§iirülmüş, bir diğerinin 

&..-. Bir ngıliz avcı ta1111arcsi 



iSAJNIN HAYATI 
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lsa mütemadiyen eski softalar 
ve Ferisilerle mücadele ediyordu 

Jbranice «sulhperver> manasına ge
len (Salome) zulmünü tasvir ettiğimiz 
ve tarihe adını cbüyüb lakabı ile geçi
ren meşhur HirodC9in kız kardqidir. 
Kocası yahudi idi. Beni İsrail tarihinde 
ve dininde kocasını ak kovan ve boıı
yan kadın o dur. 

ldum valisi olan ik..inci kocası Costo
bor'la din kanununa aykın olarak ayni· 
dıktan sonra onu komplo suçu altında 
kardeşi Hirodese (Herod) öldürtmüş .. 
Bu yetm;yormuıı gibi ondan olan çocuk
lan Alebandr ve Ariatobul'u da idam 
ettirmişti. O devrin meşhur fahi1Clerin
den idi. 

Bu üç Salome hakkında da garp ede
biyatında muhtelif eserler ve hatta pi
yesler ya:ulmqtar. 

* lsa ıakirdlerinden ve Havariler ara-
sında başta gelenlerden (Matyö) ile de 
Kafamatomcla bulUflDUfh&r. 

lsaya tibi olanlar hep fakir ve balık
çı insanlardı. içlerinde yüksek bir içti
mai aınıfa memup olan yalnız Matyö idi. 

Bir adına el.evi> de denı1en bu adam, 
( Püblilten) di. Bu ünvan Romada cfÖ• 
valye_. Jikle ayni der~e bir mevki 
sahibi kimselere verilirdi. Roma pübli
keni, umumi mültezimlerdi. Halkı Fi
listinde. Calilede P--ubliken adı küçük 
memurlara. üfürükçülCTc. mültezimle
rin maiyetlerindeki up)dara verilmifti. 
Bu ihtimal onları köyle ptafatlı bir ün
vanla avlamak için olacaktı. Dünyanm 
en ealü yollarından biri olan Şam ile 
Akki araıuwlalı:i büyük cadde bu gö
lün yanından geçtiği için Kafamahom
da hu Pübliken memurlarından çok Yar
dL Ba memuriyetlere halk raibet etme
diii cı"bi girenlere de çok kötü nazarla, 
adeta kifir nazarile bakadarclı. Yahudi
lerden böyle bir vazife kabul edenler 
derlıal aforoz edilirdi. Çünltü vergi ver· 
mek, her ne tda1de olursa olsun, yaha
dilerce euret demekti. Vergi alanlar da. 
va11ta olanlar da menfur adamlardL 

itte Matyö bunlardan biri idi. 
Evlerine kimse ptmez, onlarla kimse 

konuşmaz, sohbet etmezdi. 
O. bir gün lsayı evine davet etti. Ve 

Isa bu davete icabet etti. Datyö ile ara
larındaki do.dult ve münasebet bu su• 
retle bqladı. Matyö dört lncildcn biri
nin ve bir ri•ayete göre birincisinin na
zımıdır. 

** Jşte bu muhit ve bu İnsanlar ve bu 
kirdlcri ile lsa burada bir taraftan mu

cizelerine devam ediyor, bir taraftan 
da eski şaftalann, f crisilerin hücumları 
ıle mücadele ediyordu. 

Onun halkı ne suretle kendisine bağ
landığıru göstermek için mucizeler ve 
mevizalarından bir kaç örnek veriyoruz. 
Mucize göstermek. evvelce de söyledi
iimiz gibi, bu devrin cine, §eytana, bi
ul itikadlara inanan, fevkalade fCYler 
görmcie hevesli halkını teshir ve mu
habbetlerini, merbııtiyetlerini temin için 
zaruri idi. 

cMeviza> lan ise peygamberliğinin 
ana hatJannı göstermek bakımından 
ehemmiyetlidir. Eaaaen onan bütün din 
kaidesi bu mevizeleri, onlardaki mana 
't- ~M:amdır. 

MUCIZELERt 
iıanın mucizelerini iki lusma ayırmak 

icap eder. Birinci kısım. insanlar üze
rinde i:ılenen mucizelerdir. ikinci kısım 
da suyu şaraba tahvil etmesi, ekmeği ço
ğaltması, denizdeki fırtınayı durdımna
mıı gibi lıarici tabiat üzerinde işlenen 
muc.i zeleTdir. 

lnsımlar üzerinde işlenen mucizeler 
diğerferinden daha fazTadır. Bunlar 
umumiyetle toplu, kör, sağır, inmeli. 
ı-üzzamlı gibi kötü illetlere tutalmU\J has
talara fifa. sailık nrıaek suretife olur
du. Isa, hazan parmaklan ile dokunmak, 
eakat yere y~ be~ 'baitatmak, haısta
ya su ile yıkanmasını emretmek suretı1e 
şifa verirdi. Baz.an ise hiç bir Tasıta kul
lanmaz. uzaktan ve 9Özle iyi cdadi. 
Akıl butalıkları o zaaıalllarda, Fili.tin
d.ı çok göriilca Ye hale91e: ddışet. vaen 
bir hastalıktı. Halk, akıl Pıastalamn cin 
tutmu!J, vücudüne cin girmiş telakki 
ederdi. Isa bunları da iyi etti. Onun bu 
mucizeleri belki de kuvvetli bir iradenirt 
-rtı.al dimltia tesir edot krnetli Mı 

telkini idi. Fakat d11 tabiat üzerinde olan 
tesirlerini din tarihlerinin ancak pey
rıamberlere has gördüğü cmudzo Jer
den addetmek icap eder. 

Bir Ferisi ona bir gün 
- Ya Isa. demişti. senin telkin etti

iin yeni dinin esası nedir) 
Isa fU uvabı verdi: 
- Allahı bütün kalbinle seveceksin. 

Bu sevgi tamamen riyasız, menfaatsiz 
olacak. Benim nCftettiğim dinin ilk aye
ti işte budur ... Jkinci ayeti, kendi nefsi· 
ni ne kadar ııeveBCn o kadar da hem
ciruini sevecek, ona kendin imit gibi 
sevgi ve saygı göstereceksin. l~e benim 
dinimin bütün esasları bu iki nokta üze• 
rindedir. 

lsaya bu suali soran F erili: 
- Peki. dedi. cHemcinsim> den 

maksad nedir) Benim hemcinsim kim
lerdir. Kimlere yardıma borçluyum) 

Jsa cevap verdi: 
- Küdüsten yola çıkan bir adam 

yolda hırsızların eline diiJüyor ... Hırsız· 
lar zavallıyı tepeden tırnağa soyuyorlar. 
Oıtelik bir lıayli de dövdükten sonra ya
n ölü yan diri bir halde yol kenarına 
bırakıyorlar. 

Kudüste Beytülmukaddex mensup 
bir haham geçiyor ve zavallmm bulun
duğu tarafa bile bakmıyor ..• Bir müddet 
sonra Levi kabilesine, Beni lwaı1in ma
ruf Levi Sebtine mensup bir dindar ge· 
çiyor .• O da biçare ile alakadar olmu· 
yor •. Fakat oradan geçen bir Sameriye· 
li onunla alakadar oluyor .•. Yanına yak· 
lawor. Yaralarını bağlıyor Ye Arıyor .•• 
Ağzına tu•P akıtıyor •.• Sonra onu at~ 
na bindiriyor .. En -yKm bir köye götü
rüyor.. Onunla alakadar oluyor.. Şimdi 
aoranm ıRze, bu zavallmm yanından ge
çen bu üç adamdan hangisi hemc.insine 
yardım etmiftir ve insanlanıı hemcinsi 
kimlerdir. IManların hemcinsi din ve 
meihep farkı gözetmeden herkestir. 
Yaralı olan zavallı tamamen Musa di
nine inan~. Levi kabilesine mensup ve 
F eriailerin vaalarını dinliye dinliye ku
laklan dolmUJ ve Sameriyelilere karşı 
kalbinde dütınan hisleri besliyen bir 
adamdı. Halbuki ne Haham ve ne de 
Sebt kabilesinden olan adam ona yar
dım elini uzatmadılar. Hal bu ise onu 
befki de ölümden o Sameriyeil kurtardı. 
işte benim telkin ettiğim din herkese bu 
Samenycli gibi hue1cet etmeyi telkin 
eden dindir. 

•• Bi'l'MEDİ •• 
KJSACA: 
••••••• • 

K UKULETA 
-~-

y AZAN: Eczacı K. Kamil Akta~ 

Kukuleta kelimesine dikkat edin, ni
hay<'tindcki ~ta • ile Rumcaya benziyor, 
) nnyana iki tane ıcku • dıı kelimenin 
içinden dilini çıkaran bir şeytanlık hissi 
vermektedir. Kukuletada haddi zatında 
geni!'I bir .şeykmlık ta vardır. O sivri 
ucuyln ekseriya yağmurluklan:la Jıalla
ııır, eskiden asker elbisesi içme giren 
•A vniyc dediğim!z paltol:mn da arka
• ında ucundaki püsltillüyle görünürdii.. 
K okuletanın hecelerindeki şeytanllk bi
ıaz hafiOcsin diye ona külah diyenler 
de \"ardır. Halbuki külılh kelimesinde 
şeytanlık yok mudur zannedersiniz, siz 
c nu seytana kül!h geçirenlere sorun, 
ndı i er külah ister kukuleta olsun o 
sivri başlıkta bir şeytanlık mutlaka var
chr. I!:sasen ucu sivri her şeyde hu tıl
s.ını duymamak mümkün değı1dir. Dik-
1-:at Mfiyor musunuz, son zamanlarda 
bvalar soğudu, bu kuktıletalann renga
ı er\kleı-1 ladm başlarında sivrilmcğe 
kışladı., ben bu şeytan başlık ile kadın 
hamnm beşba~ vennelerini pek falifuı
yır saymadım, şeytana küliih geydiren
lerin günün birinde ayni külahı kerxli
Jcrinin giyeceğıni garıp bulmıyonnn~ 
Sim ~ abl durmaz derler amma, 
sivri k61Ah ~y1anlılt: ve aklın saklana
cağı en salim yerdir zannındayım. Dik
kat edin soğuk havada sokağa çıkan ba
} anlar sivri akıTlılıktan değil sivri kü
lah lıllıktan tisümiycırlar, Allah üşiitme
t.lıı .r 

Arkadaşımın -= -
--= Kocasını sevdim 
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- Neden s~ dedi. Hele dur 
b:ılcahm, biraz daha büyü_ O zamanı sen 
anbnm. Birisini seversin_ Fakat sonl'a 
ondan daha giizellni bulunca hemen bu 
ruule kalbin ak.ar~ Işte bô} l böyle in
:t1anm sevda defterinde bir çpk sevgi1i 
yer bulur. 

Ben: 
- A, dedim. Doğrusu benim kaTbim 

içinde ne ararsan bulunan çıfıt çar ısı 
deiJ1 .• Ben 5eversem bir kerre seve
rim ve temelli severim. Hem okudugu
muz bütün romanlarda. bütün "ir.lerde 

medin:ı. Hepsi de sevdiklerine adama
kıll1 beğJanıyorlar, yanıp tutuşuyorlar. 

- Onlar romanlarda öyle .• Hem be-
nfm kendimi sevdaya temelli verip tc 
verem ohnağa niyetim yok. 
~vkiyenin bu sözlerini duychıktan 

.sonra arlık ondan sıdkım sıyrılmıştı. 
Suna iJ,.. kendi aramızda "konuşurken 

onun da benim fıkrimde olduğunu an
ladım. 

Suna: 
- Ben de. diyordu, senin gibi düsü
oruın. Eöer sev 

ŞEHiR HABERLERi Belgrad -·Gör~f trıelerı 
He yelin 

Mmtakasında bazı 
evler tahliye edildi 
Belediye, Vezir ve Osman ağn sula

nnın bulundu~u sahada başhyan heye
lan etrafında tetkikler yaptırmaktadır. ı 
Belediye mühendisleri, su borularını 
kısmen tahrip eden heycltın münasebe
tiyle dün Sinekli çayında ve civnnnda
ki sathı maillerde tetkiklerle mcıgul 
olmuştur. 

Belediyc> miih<'ndislerinin tesbiline 
gör!" heydfın ı;ahasındaki arazi müte
madi şekilde ~·erini değiştirmektedir. 
Oç saat içinde toprak kayması iki santi
metredir. 
İmar sahac;ı dışında kalan yerde be

lediyedrn mü!'aade almadan yaptınlan 
bazı evler vardır ki bunların hedminc 
kanır verilmi<; ve hedm işi dahiliye ve
kifotince de tasdik edilmiştir. Heyelan 
yüzündrn bu civardaki iki evin duvar
ları catlaın~hr. Dün daha bazı evler 
belediyenin J(ÖSterdiği lüzum ii.,"rine 
tahliye ettirilmiştir. 

- *-Şeh:r m-clis· 
Yarın toplantllal'lfta 
başlıyor-. 
Şehir meclisi yarın ağleden sonra sa

at l G,30 da Şubat devresi toplantılarına 
başlıyacaktır. Ruz.nameye göre §ehir 
medisinin i lerini bir haftada bitirece
ği anlaşılmaktadır. Hazırlanan belediye 
bütç<'si şehir meclisinin Nisan devresin
de müzakere edilecektir. 

- *-.. ' 
uç yaşınd~ 

Bir çocuk 
y anarak öldü 
Bucada Poyraz .sokağında 5 sayılı 

dükkanda bakkal Sadıkm yaktığı ateş
ten etekleri tutuşan ve vücudunun nnlh
telif yerlerinden yanmak .suretiyle ağır 
surette yaralanan üç yaşında Hikmet 
adında bir çocuk derhal memleket has
tane5ine .kaldırılmış ve ilk mildavatı 
yapılmıştır. Küçük Hikmete pansuman 
yapıldıktan sonra :validesi Bn. Hürmüz 
çocuğunu alarnk Buca da ki evine götür
rn~tür. Fakat ilç saat sonra zavallı ço
cuk yanıkların tesiriyle hayata gözle
rini yummuştur. 

ölüm hakkında tahkikat yapılmakta
dır. - *-Milli kütüpınede 
Okuyucu adedi günden 
göne çoğalıyor 
939 senesi son altı ayı içerisinde Milli 

kütüphanede okuyucu adedinin gün 
geçtikçe çoğalmakta olduğu memnuniyet 
verici bir mahiyettedir. 

Her kesin istifadesine kapılarım açık 
bulunduran· Milli kütüphanede yapılan 
son 939 senesi istatistiğine göre okuyu
cu mikdanm gösterir rakamlar .şöyledir: 

ERKEK OKUYUCULAR: 
13298 i yeni harf VI! 600 ü de eski harf

lerle olmak üzere, 12821 talebe, 520 si 
memur, 228 zi öğretmen, 19 u subay, 
11 i tüccar ve 685 şi de serbest meslek 
sahıôi olup ceman 14284 kişi kitap oku
muştur .. 

KADIN OKUYUCULAR : 
Bunlardan 922 si yeni harf, altısı da 

eski harflerle olmak üzere 928 kitap 
okunmuştur. Bunun 912 si talebe, ikisi 
memur, sekizi öğretmen, altısı da ser
best meslek sahibidir. 

- *-tldlUrla lllticadele 
komlsy•.._ 
Ihtikirla mücadele komisyonu dün 

öğleden sonra valinin riyasetinde top
lanrnı~, bazı ticarethane ve düWn sa
)ıiplerini dinlem.İitir. Komisyon, sattık
ları eşyaya etiket koymıyan üç müessc-

......................... -............ . 
~ wlenla, Gidenler ~ ......................................... 
Istanbul saylavı ve hmir parti mü

fettişi B. Galip Bahtiyar Ankaradan, 
Kastamonu saylavı B. Sami Erkmen Is
tan!ıuldan geldiler. 

Turgutlu sulh hakimi B . Fadıl Ertuğ
rul Turıutluya giUr. 

Aramızda böyle sevgi bahsi Hk deta 
olarak ~ılmştı. Bea, bundan istifade 
ederek Sunaya 90nhan. 

- Mesela.. Sen nasıl bir adamı böy
Jc ölünceye kadar sevebilirsin? 

- Ben de, dedi, kaç :r.amandır l>uno 
sana ~rmak istıyordum. Yani büyü
dükten sonra tabii evleneceğiz. Nasıl 
bir koc.n olmasını istersin? 
Aramızda koca lafı ilk defa açılıyor

du. 

Ben cevap vermek için gözümü kapa
.d ıın ve hayalimden o zamana kadar gör
düğüm delikanlı. daha doğrusu oğlan 
cocuk tiplerine bir resmi geçid yaplır
dıın. 

O :ııımana ka<lar kendi ~ndime dahi 
bö~ıle bir sual sormamış~ müstakbel ko
camın ne tipte bir insan olmasını iste
dieimi kafama da, kalbime de sokm:a
mıshın. 

Evlenmek aklıma gelmiyor değildi. 
Fakat gımç kızlar irin erf{eç mukadder 
olan bu neticeye veya başlangıca bir 
havli zaman vardı. 

Sunaya ı:t!Vaı> vermek için kafamda 

Hayat Bahalılığına KarŞ! Arefesinde 

Hükümet ithalat birlikle
ri teşkiline karar verdi 

-* $f{VKET B~ 
zc:c ~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİ~ "' 
kın4an ve ne de uzaktan bir ~~ 
~·oktur. fsfocfikleri şey ffafkan ın~ 
rinin muhteırfef istila dalgalarını durci" 
ratak lurdtette ve canlılıkta ol~~ 
dır. Ti ki hiç f;ir müsfevli . Bal~ 
üzerine çuUarmaaı. teslfttt cdemesill'td Birliklerin teşkili için teşkilatlan

dırma bürosu faaliyete geçmiştir 
Ticaret vekuletiyle temas için Anka

raya giden Jzmir mıntakası teşkilatlan
dırma baş kontrolörü B. Baha Erkek 
şehrimize dönmüftÜr. Haber aldığımı
za göre Vekalet, gerek hayat pahalıJı
ğl:YJc ınücadc1e ve gerek ihtik1ra yol 
a~an &milleri ortadan kaldırmak O:zere, 
ihracat birlikleri gibi derhal ithalat bir
likleri de kurulmasına karar vermiJtir. 
ihracat işlerinde olduğu gibi ithalat iş
lerinde de her ithal maddesi için biı" 
birlik kurulacaktır. Bu birlikler Tica
ret veUJetine bağlı bir umumi relı ve 
17mh-de de ihracat ve ithalit için birer 
umumi katiplik ihdas olunacaktır. 

Ithnlat birlikleri teşkilatı derlıal ku-

rulacağınclan ehemmiyetine göre her 
maddenin ithalat tüccarları ticaret oda
sına davet edilerek bir toplantı yap1Ja.. 
cak, vaziyet kendilerine anlatılacak, 
statüleri hazırlanacak, Veklletçe Uddi
kinl müteakip faaliyete geçirilecektir. 

Bu birliklerin maksadı tqekküflerl, 
hUlcllıneUn de yardımı ile halk1n ve pi
}'asanın ihtiyaçlarını en müsaid suret
le çalışan memleketlerden temin etmek. 
bunlan ticaret anlaşmalarımızla tarsin 
etmek, müstehlike müsait fiatlerle em
tea temin etmektir. Sıruiy]e manifatu
racılar, tuhafiyecı1a, demirciler, ondan 
sonra da diğer tüccarlar toplanarak bir
likJerıni kiıta~klardrr. 

Btına mtikaMI .Almanyamn ve ha 
Sovyct Rusyanın Balkan antanııoeı-
~anmadıklan gizli bir şey de-

Berflitle ,,_....,.,.,., ~m '1\7~ 
beri istematı"k ı.ir !lekffde ~ 
gayrdler hep Balkan anf.a1K• ._......
ajnıtlnafa ....cm ......... • 

Ba faaliyet neCite -vn--eipe ~ .............. ~...,. .... 
Hkeltti lriMetlMletln•ew ffı)'9'h ,.,,.. 
na med)'UIAIZ. F.._ hsh le Mene•« tltlJ!I' 
nUJleClai .,...... w• •• • _,.. 
sından ~·az geçmernrşJerdir. 

Alman gazctelt'rinin neşriyatı. ~ 
propagandacılannm tahrikiU h:::::: 
"'e Jhakikat1*i ille ka'-t iltc 
tahrV cUl..lderiıii f(;~r. 
Al~lar, bir müddet Ankara !~ 

dtmlaşma paktını dillerine dol_!~ 

BAKJRÇAY ISLAHATI :.!~::~e::.!u .:::0'!:1erile-.:;;-

etfJğifti Mdia ttıhi;Ja-ltt. """ 
Bu yavan propagandanın tesirs~ )i-

dıi• gört11ckten rı.utevait bir asa ... 

Çandarıı halkı Baklrçay ydle şintcli TBl'k' ı ..._r; Rumen·~ .... 
gıır ıtıünflMhef~Mi llanflınnağa ,,,. 
\eAntişlerdY.. • • d k Bu defo d:I suk.,.u hayalini ler'iıt t uzerin e öprü istiyor ğ::~:u~7~~~=·~:.ff 
, onu ne kadar takdir ettiğini resmi 1~ 

icap etmektedir ki, işin kolaylığı bakı- ile beli rt/h~tir. .__.-. 
mından buna imk&.ıı görülememektcMr. Bulgar' llii.lıWMıtİfiiıl fM.lerini _..... 

Bu yıl da ~an Bakırçay mecrasının 
temizlenmesi ve ıslahı iç.in Nafıa veka
letince hazırlanan projeye göre faaliye
te geçilml§tir. Çandarlı körfezine akan 
Bakırçay mecrasının tebdiline lilzum 
görülmüş, yaptırılan inşaata nazaran 
Çandarlı nahiye.sine ait ova ikiye bö
lünmUştür. Bu suretle halkın en mil· 
him ekilmiş ar:ızisi ovanın öte tarafın
da kahnıştır. Verilen istı1camet ve pla
na göre Çandarlı halkının 4000 dönilm 
tutan araziyi ekip biçmek üzere her gün 
takriben dört, beş saat yol katetmesi 

Çandarlı müstahsilled Dikili kayma- tiren (Sfcwo) f,!afetesi, Türkiye'1 
kamlığına bir mazbata göndererek ~- sulhçu politillM•ll• ...,,..ıullıkla ~ 
yın diğer tarafında kalan arazinin kabili den bir yazısında tunları yazmaktad*• 
istifade bir hale gelmesi için Bakırçay 
fizerindc bir köprü inşasını rica etmiŞ
ler.dir. Bu suretle dört saatlık yol kısa
lacaktır. 
Kaymakamlık, Çandarlı muhtarlığı 

eliyle verilen mazbatayı vilayete gön
dermi ir, Tetkik edihnektedlr. :Neticesi 
Nafıa vektıletine arzem1eccktir. 

cUmmnamak lazımdır ki, Türli"• 
tarihleri ha:R:bile Balkan mcseleletinİ ~ 
iyi bBen bir millet oldtildarı ~ bu ~ 
~eleJerin hant içindeki tavassutları, 1#
ger biçffırıivecck kadar yübek ofabll; 

27 inci fardımf listesi 

Siz, Balkanlardaki d&manmrz ". t 
l:rnda Türk urm.nrti ell:irıntn ıtırıwtitl' 
hislerin~ terc:üman tılatıtfr nmM~ -~ 
mantarda ve müteaddid def&lar' ~ 
b r • • t_ .._;ı~ r ,,.. 

Ti' ıurm ı m ryet ve ıtlli'Vf'ar ~ netf'fY .. 
bufuna.n. Türl bastnın'H'I doııtane ~ta•'' 
Jerini ftic; biı' zaman unutnuyaeağu. ff~ 
kesce malUmdın ki, TUrk dipılo-.!J 

25 Hayun ve Elyazer Tal"anto 
Tuhafiyeci Kazım oğlu Nazmi 
Dedeoğlu 10 
H. Hüseyin İnel •ve mahdumları 25 
Y ako Katan lD 
Süleyman Göce 5 
Aliye Münir , 1 10 
R. Politi Limited şirketi ' 
üçilncü defa 
Sadettin Enho~ 
İlya Pcço ve Bekir Atak 
Abdullah Özkan 
Abdullah Önal 
Ekrem Moralı 

200 
5 
8 50 
5 
2 50 

15 
Keresteci Hüseyin Okan ve 
Şakir Özdemir 50 
Cemal Ataker, S. Pelin, H. Bakar 25 
Geri tütün şirketi memurları 
tarafından 
Geri tütün şirketi işçileri 

188 50 

ihtiyar arabacı 
Arabası altında ezDdL. 

Mersinlideki Pirina fabrikası önün
de bir kaza olm~tur. Yetmiş yaşların
dn arabacı Yusuf, arabaya binmek Uze
re hayvanuıı idare edemediğinden düş
müş ve araba üzerinden geçerek kabtır
ga kemiklerinden yaralaıımı.Jtır. Yaralı 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. 
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Vilayet inzibat rnttlisi toplanarak 
muallimlere ait evrakı tetkı'k etmiş, ka
rarlar almıştır. 

§ Ticaret odası idare heyeti dün öğ
leden sonra toplanmıştır. 

§ Esnaf ve ~i birlı1dcrl "bü~elerlni 
hazırlamak üzere ticaret odasında parti 
idare heyetinden B. Sedad Erimin tıti
rakiylc bir toplantı yapılmış, bütçeleri 
hazırlanmıştır. Her cemiyet birer büt
çe tutarının yüzde seksenini esna{ ve 
işçi birlikleri emrine terketm~tir. 

bize laf atan veyahut ta Ş.vklye abla 
ile beraber gittiğimiz yerlerde gi)ı'düğil
mfiz olanlardı .. 

Bunlann içlerinde esmeri, beyazr, sa
rışını, kumral ı, zaifi, tıknazı, uzunu, kı
sası bir çok kimlıeler vardı. 

Amma da çokınuJ ha diye bf!nimle 
alay etmeyin .. Bunlar benim konuştuk
larım değil.. Peşimizden gelenlerdi ve 
ister inanın ister inanmayın ben bun
ların içinden bir tanesi ile bile şöyle 
ciddice konuşmadım. Fakat onların ara
sın<Ia benden uzun boylu, zail, buğday 
renkli yuvarlak simalı birisi vardı ki 
iizerinden diğerleri gibi sırnaşıklık de
ğil, kibarlık akıyordu. 

Çok temiz giyinirdi. Seçlarmı munta
zaman arkaya tarardı. Iri kestane rengi 
gölerinde öyle tatlı bir bakış vardı ki 
ben o bakışı görmemek için daima başı
mı aksi tarafa çevirirdim. 

Kimdi? Hangi melcfebe gidiyorcfo? 
Bunlan bilmiymdum. Çünkü onu da

ima yalnız olarak görüyordum. 
Her Pe1-şem~ mektepten çıkıp ta ar

kamızdan takip edC'n fahri yaverlerimiz,. 

tarafından 63 90 Balkanlarda yeM tıW ~ ~ 
Gümrük muhafıu.a alayı 4-0 No. Ju bof'rn:I!• içirr Ballan milktl.riM jgilC!IJl' 
motlSr mürettebatı 4 clwen tlitiin mesefelenn pılJllaıia# "..e 
Halkevlndc verilen iki temsil Joy&I hw şdilde reılı:.:iftl 1-ıusmıdll rfld' 
lıas?ltı olup Hal~~vindcn . . 75 readdid retıebbüale..,-(k b ta.tın~ ~ 
Eskı Foça okulu oğretmenlennın nrıı bW ınenmtmiyetk g'dri.iyc>ıwz lıı.i. 'T~ 
poş~ il~ 35 39 d~lomawiei, Balbnbrda hGoT ye ~· 
Bü~k Çiğli köyti okulu ~cncileri 2 55 kUtıun b&2wrnaınasa..-. undisi için ~:: 
Karşıyaka: Kızılay şubesinın maktu edinmiş butuaan Bulgar .ha'fi:.i si,.-" 
makbuz mukabilinde örnek köy ve takdirle karşdamaktada. 
diğer köylerden topfadığı 65 Buna mtrbbil Bulgaristan da Moıt~~ 
Küçük Çiğli köyü halkından 30 U'S' ek ol<lağu P,i, fmıat clüştü~e l"iJI~ 
Arabacılar esnafı tarafından diplomasisini takviyeden geri ~il 
teberrU edilip arabacıbaşı Hakkı mıştır. ·,.ı 
Alanocak eliyle 197 Hülaaa: Jki memleket arasında ~rıl 
Gümrük muhafaza alayı 1 Numaralı komşuluk ve dostluk müııaselııetler•d· 
motör subay, memur ve erlerinden 25 40 takviye edecek biitU. şart1aır mevcu f 
Yekün 1082 74 dur ve Bulgar efkan nmumiy~si 01afll 
Dünkü yekfın 135467 81 Türk diplomatım İfLe bu temiz durgu' 
Umumi yekun 136550 55 iarla karsılamaktadır. 11 

Bir ihtiyar adam 
Damadını tabanca 
ile yaralada 
Çeşme kazasının Germeniyan köyün

de bir yaralanma vakası olmuş, 57 ya
şında Mustafa Türker damadı Mehme
di tabanca He yaralaınIJtır. 

Sebebi: Mehmet MuUu bundan lıir 
müddet evvel baldızı Bn. Kadriye ·re 
alll:adar olmuş, bu kız evlenince iş paf
lak vermiştir. Bir müddettenberi kö
yünden gaybubet etmiş bulunan Meh
met Mutlu köyüne dönünce kainpeder 
damadını yaralamıştır. Suçlu ihtiyar 
hakkında takibata başl~ır. 

Vrauız feldrdlik 
mütahassısı geUyor 
Fransız şehircilik mütehassısı mimar 

Korbüzüje 15 Mart (arihinde şehrimire 
gelecek ve Izmirin imar pTam için çalı
şacaktır. Kendisi belediyece angaje edil
miştir. 

vay belleme yeriade •e dinğin dibinde 
görül"dilm. 

O burada bizi mi beklerdi. yoksa baş-
1ı:umı rm? Ilk önceleri ~ka birisine 
olan randevusunu bekliyor zannet~ 

Bu satırlar, Almanların taluninlerl 
hilafına siyaıactirnizin bütün Belkanl•!; 
da layıki ile anl~ırw giiıaranıetl 
kafidir. 

Bafkan konseyinde kuvvetli bir Bj1; 
kan l>foku yaratmak için fikirler 
meTcucf alım tereddüdkrin ıamaJllefl 
cirığılması IAmndrr. Şiinefffik hu ~ 
ta en zryade tneddüd g~eren --
ket Y ugoıılnyadft'. , 

Yugo91a,.. dostb111'1WZ>- Buipdıd ~il 
Mıtcarlarm da i"irakilc bir blok t~dcı 
filc:rirıi tıerrrpali ile kar,,.&ameha ~ , 
bu fiknn ırerç~ııi halinde Be' 
Jm ve Moııkova ü~ ab~le" 
rindeı. encJitc dmekıftiskr. l . 

B11aun içi.da ki biuu.fhk palieiP .'ı . L..:l.ııı 
r1111 b.ılutı..dınıaıyacaılı bİI' yel uıs-
tercib ediyodaJ'. . , 

Acaba f&da atiyatkir alan .,. 111•, 
8Ct. ea fazb ~et Teu:n lıtn riir•,e 
Midir) 
8-da 2a'lll- 8"ÖlıMrec.ckaiı. 

•nıırr ......,,,,, -*-Meşhur hırsız 
Çalchp eşyalarla 
lllrlate •enemmcle 

tim. HaW onun ben farkında olmamıı- yM.ıa••ı Jı· 
tırn. Sabahat iıslllinde bir arkadaşım ba- Bornovada ti.icurdaG B. :r.oın- 1' 
na giif;termişti. romm çütliğisade; pençeresi JarılJllae, 

- A . .. Şu zavaTTıya da bak. ispinoz svrettyle ıirea bir hı.ıaa. 3 ~i)' 
kuşu gibi düşünüyor. Kim bilir yavu'k- 2 halı seccade, w cep Jiaati, l ~vıt' 
!usu gelmedi mi nedir. Eğer Necmecidi- n biı: tabanca çalmqtı.. 
ne söz vermese idim gider onunla ko- sahibinin bile haberi Olmadan yaPı-
nuşurdum. lan hu hırs17Jtğl :ıabrta meydaıw& ç••~ 

Derni*ti. Sabahat Şeytan topacı gibi mıştır. Hırsu.uı meşhur sabıkalııatd• 
bir şe~·di, nasıl yapardı bilmem, iııtediği MehmeL &ııih olduğu anlaşılmJ.1. Jı'eflt" 
kimse ile hemen konuşmanın ve dost men kazası poJic; komiseri bu hını:tı .~ 
oLnanın yolunu bilirdi. yalartyle birlikte yakalamııtı l.znıire go~ 

Kimine: dermhttir. Eıtyalar dWı akşam zabıtıı 
- Kardeşim. falan yere nereden gid1- sahihi~ teslim ecUl~tir. 

111 
lir.. Ayru hırsızm :Bornovada B. }sUJ11 ı~ 

Diye v~ kimine: bağ kulesinclen de bazı giyim eşyası ç~ 
- Saat.iniz var mı .. Acaba kaç... dığ,ı anlaJılarak teshit edilmiştir. Bu ,, 
Diye sormak »Ureüyle ilk gôrfüımeyi tuı bağ kulesinden çalınan bir çift a)'ıı 

l'cmin eder ve ondan sonrası da artık kabı hırsızın ayağında bulunmvş'lur 
çorap söküjii gi.bi giderdi. Meşhur &ir iursız olan Mehmet $a 

iste o çocuğa da bana ilk gösteren letea MM SeJ Wr 



ıı So~un c arsamDa 

Konseyin Ruznamesi 
Belgraddaki Türkif e, Romanya, Yu
nanistan elçilerinin ve Yugoslavya 

Hariciye Nazırının beyanatı 
P., .. 30 ( -----------,- *-

~onıey· . Ö. R) - Balkan antantı fikri artık elle tutulacak bir hakikat ol-
! ının · · d 1 d 1 ~rı ihti •çtirna ruzname9İ şu nokta- ınuftur. Bu da Balkan ev et a am arı-

1 \'a etrnektedir: nın daimi gayret ve hüBniiniyetlerinin 
d,vıetl Bıtlkan memleketlerinin büyük bir neticesidir. 
'•ıiyetier.e, hilh&s1a muhaıımlara kar,ı Romanya ~eflri demı.ştir ki: Balkan 
tince t k'·~ tar~fi, yani Balkan devletle- milletlerinin n\evcud nimetlerini muha .. 
lınj0 a ~ o edılen ıık.ı bitaraflık aiyaıe- faza azminden doğan e.nla~malarımız 

2 Yenıden teyidı. 15 tikbali emniyetle kar~ıJamağa mü~aid-
de...-ıe7 B•llıuın antanlJ.na n1cnsup dört dir. 
l~I ın a~ta.nta dahil olmıyan komşu· Yunan sefiri su beyanatta bulunn'\uş · 
trıi.in~ }'bnı Bulgaristan ve Macari9tanla tur: Konferansa. İiftirak edecek yüksek 
l' ı.. n• se lchtlerinin tcdkiki ve Balkanlarla Balkan şahsiyetleri, konferans. mesaisi· 
borı]" ju u bitaraflık siya.setı sahasında nio aulhu muhafaza etınek neticesini v~r· 

3 r a te,rilc..i mesai imk.inı. nıesi için teminattır. 
tnekt-

1
Bir senedenberi tasavvur edil· 

1,0 « 0 Up ahval dolayısile şimdiye ka· 
OU U • L 

nıe-.ı 11 oır ekonomik konferan11n 
rıı08 l't~ teı;lr.il eden bazı ekonomik 
?ir .:~ erın . tasrihi. 1-larp bunları yeni 
"•n •ya ıdhal etmiftir. Bilhassa Bal
""kon ant.antı devletlerinin muhasımların 
•}·in °~ık ~ünaaebetleri mueleti kon-

ıic.katıni üzerine çekecek.tar. 

Par;, 30 k.n cP . . ( Ö. R) - Belgradda çı-
°fijrı,· ol.tıka. gazetesi Bclgraddaki 
lenn _'Ye. Romanya ve Yunaniltan sefir .. 
ll\aı 1halc Balkan antantı konıeyinin içti-

1'" . lıcında. ınütalealarını uetrediyor. 
~; •• 1°•kıye sefiri demittir lr.i: Şimdiki ha-
-.: t re .. 

)'İni b ':'~en, Balkan antanh konse .. 
"hın~ b ıçüma devresi müaaid ittıaretler 

8 t aşla.rnalr.tadır. 
l•ıl 8

. kan Yarım adasındaki bütün mil
erın en yük~k kıymet verdikleri sulh 

Paris. 30 (Ö. R) - Yunar. ddega.
)"Onu, Başvekil B. Metaksasın rjyaı:ıetin
de ol.trak bu ak"6m Belgrada hareket 
etmi~tir. cl\.lesa10 Oaten t gazet i di .. 
yor İci: Yunan ınilleti delegasyona ınu~ 
vaffakıyetler temenni ed.er. Yunan miit· 
tefiklerine ve sulh arzusun..;. hizmet ede· 
ceğinden emindir. 

cProiya-. gazetesi diyor ki: Yunan 
milletinin hararetli temennileri d,.lcgas· 
yona refakat etmektedir. Balkan anlan· 
u konseyi yarım adada sulhu muhafa:r.a 
etm~lc hususundaki .sanulmaz kararımızı 
ve ekonomik bağlarla birbirine merbut 
olan milletlerin arasında i, birl iğini ar· 
tırmak azmini tevid edec ktir. 

Paris, 30 ( Ö R) - cZoray> Bulıı:>\r 
gazetesi Bulgaristanın Belgrad konferan
sına müşahld göndermiyeceği '-'C Maca· 
ristan1n da temsil edilmiycceğini yazı· 

yor. 
Paris. 30 ( Ö. R) - Rumen llariciye 

nazırı B. Gafenko cuma günü toplana· 
cak olan Balkan antantı kons~yine riya
set etmek Ü.l<'re per~embe ~abahı Bük
re~ten hareket edec~ktir. On dört pazc
teci ve mühim bir delegasyon kendU.iu:! 
refakat edecl"ktır. 5 ı;ubetta Bükre~e 
dönmesi bek.lcnmcktedir. 

Roma, 30 ( ö. R) - Y u"osla V)'a 

Hariciye nazırı B. Ma:rkoviç b>Öylediği 
bir nutukta içtimaı yakın o!an BaJkan 
konferansı me~ai~inin hanqi hed Here 
nıatuf oJdu"unu izah etmi~tir. 

Yuv,oslav gazetelerinin yaz~ıklarına 
n:öre '·onferan:>ea tedk.ik edilecek ınese
leJer ·runa ve Bitik.an mıntakalannda 
ı;ulhun muhnfltza_ı arzusuna ve Balkan 
antantına dahil devletlerin bitaraflık1a
rını n1uhafaza f'ln1clerine nlÜteallik bll· 
lunacaktır. Bütün bu devletler bu arzu 
içinde birle.ı,mi~ oldukları gibi antanta 
dnhil bulunmıyan diğer bazı devletler 
de hu arzuya i1tirdk etmektedir. Kon
ferant ayni zamanda Balkan dcvl~tlcri
ni birbirile bide~tiren ınünaaebetlere 
kat'i olarak verilecek raporları tel>"bit 
edec..,k ve nihayet bu devletlerle mu\ıa
rip devletler arasındaki münas~betleri 
gözden geçirecektir. 

Yugoslav g-a-zet~le-ri )'ugo.slavyanın 
harici siyasf'tinin ltalyan harici ııiya•,..
tile tamam~n mutabık olınasından do· 
layı umumi olarak menuniyetlerin~ jzhar 
ediyorlar. 

Cürnhur reisim izle 
~aJeste Elen krah ve 
::

1 
l~re konfederasyon 

Almanla· 
.il arasında teati 

~ilen telgrallar 
Ue ;~ra, 30 ( A. A.) - Elenler Kralı 
ar., .. e~urn.bur fımet lnönü arasında 

tıda.ltı tel raflar teati olunmuştur: 

Elcıellna Bay lsnıet İnönü 
Tüı\.iye Reisicumhuru 

Hınclaı·ını bi ·araf 
gemilerden almağa 

E'- Ankara 
Ch .~ııelaruuuza amcam Elen Prensi 
'••~~Phe" un ölümünü bildirmekle mü

ım. 

Başladılar 
Majeste lk.inci Ceorges ....... aı.11 ................ -.ıosıııı:ı-..ıı.

~ . Elenler Kralı 
tin' BJestelerinin büyük yası, beni de· 
ler' ~Urette müteessir etmi~tir. Majeate.
' e •run kederine anlayarak iştjrak ed er 
ı-n· b~ hararetli ve en samimi taziyeleri· 

1 ıldiririm. 
t MET ıNöNU 

\ı '\n~ara, 30 (A.A.) - Ciu.eppe 
cu Otta nın vefatı münaaebetile Reisi· 
ra. rnhur ismet lnönü jJe lsviçre konfede· 
iı~~~~u reiai Pilet Colatz arasında a$8· 

• .ıcı telgraflar teati olunmu tur: 
Y··lıviçre Konfederaıyonu reiıi 

öl.. ~k.elr. devlet adamı B. Motta' nın 
d'Urnu haberini derin bir teessürle öğren· 
k ltb, Çolc samimi ve derin taziyt-lerimi 
rl~ ul etmenizi ve federal konseye bil· 
ırrncnizi rica ederim, Bay reis. 

iSMET l. 'öNU 
Ekeeli.ns Bay lam et 1 nönü 

Türkiy~ Reisicumhuru 
F Ankara 

ın·· edcral mli avir Mottanın acı kaybı 
01';j•lr.sebetile f.ltseli.nsınızın göndtorm~ş 
ol u ları aempatiden çok müteha ıs 
ll\ an lıviçre federal konaeyi, itİZe derin 

ınncttarlığını bildirir, Bay reis. 
Pilet Kolatz 

lsvic:;:re Konfederaı1yon reı~ı ___ ...... __ _ 
lngilterede 

l<ar nıünakalata 
l'tftni oluyor •.. 

ı,i 1i\nkar~'. 30 (Hu.su.si) - LonJradan 
f dirıldiı;ıııe "ore İno;\terede ha,·aların 
•ııaı.~ " ~ t.L o.q;ı devauı etn'\ektcdir. Halk zaruret 
ı·a~ıkc;a 8eyahat cdemiyecektir. İskoç-
28 hareket eden bir tren Londraya 
lt·c ~ lechhürle gelmiştir. Diğer bir 
ha~ . rlar içerisine gömülınili;tür. Tren 
dan;, "J; Yakın köylerden bir köylü bir 
et , . eı;ıp kızart.arak yolculara yardun 
di~~hr. İ~çiler islerine gidememekll•-

- BAŞTARAFI l inci SAYl'ADA -
Börsen Çaytungda bir mak<ıle ne5re

<İen bir Ahnaıı amiralı, bitarafların İn
giliz himayesinde sefer yapmamalarını 
ve aksi takdirde tek başına sefer edt•n 
bitaraf gemilere Alman denızaltı gemi
lerinin kaptanları tarar ından gö::;tcrilen 
ınüsait (!) muan1eleden ınah .-unı kala
caklarını yaı.ıyoı·du. 

Son taarruzlar bu neşriya~la taban ta
bana zıttır. Şimdiye kadar Ingiliz refa
kat sistemini kabul etıni~ olan bitaraf 
gemilerden yalnız bir tanesi batırılmı.ş 
olduğu halde tek başına seyahat eden 
bitaraf gen1ilerden yüz on Uçü hatırıl· 
nır.ştır. 

Roma 30 (Ö.R) - Alınaıı;a , 'imal de
nizinde k~ıf uçu " laı·ı egna~ında ınü.:-.e1-
lah vapurlardan mürekkep ,·c harp go
ınilcrinin hinıaye~i altında SPyahat l'den 
bir vapur kafil.._•sine ve refakat eden 
harp gemilerine hücuın rder k 7 11\Ü· 

sellah nakli~·e geın.isini ve iki devriyP 
geınisini batıran Alınan hava ordusu ta
rafından kazanılan rnu\•affakıyctin ha
berini ~evinçlc karitlaını.ştır. Bu· clu'· 
nuın avcı tayyaresi dü~ürüln1üştür. Bu 
harekete :-!O Alman tayyarr:-inin i-.;tirak 
rttiği temin olunuyor. 

In~ilizler de • .ı\.ln1anların bugün tay· 
yareleriyle en cüretli bir hareket yPp-
tıklarını kabul ediyorlar. Bu hareketler 
Tamiz nehri mrnsabından Kent sahili
ne kadar 400 111ili ınütecaviz bir sahada 
cereyan etıni~ ve sabahın saat !l unrla 
başlıyarak s!ıal 12 dı.,, bitınek sur• 1iyle 
3 ~aat d!'vaın t>tınLı:;tir. 

Bir çok noktalarda .. .\1man Vf" ln~ili1 
ta.vyareleri arasında ınuharebe-ler ol
mustur. Bazı Inqiliz ga7etelel'ine göre 
h~at nlühint dPgildiı· Fakat niiftı"<:;\ 
bazı zayiat vnrdı.r. 

Ingilteı-ede lskoçyanın ~imali 'ark! 
sahilinde dört şehirde 'abah •aat 9 da 
hava tehlik.esi isareti verilmi~ ve Mat 
10 da tehlikenin bittiği ilôn 4>lunınu-.tur. 

UCUZ SİNEMA GÜNÜ 
- -;::: 

Kültür park Sinemasında 
BUGÜN VE YARIN 

.. .. SAAT 2 OEN GEClo: YAKISINA KADAR 8llYUK VE K ÜÇtiK hususi 15 .. Talebe 10 KURUŞTUR .. 
Bu fintl~ YM!A ... SEV ve ÖÔRE N Filmiyle ALTIN HARBİ ı?örii lecektir 

AYRlCA : J URNA L 

~~~~LA.il : YAŞA SEV : 2.:ıö-:i.30 - 9.1 0 .. 
•H• HARBi : l .SO - 7.3& DA 

•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Cl ':'llA. Gf :\'CNDEN İTİil.\RE:S : 

Alnıan lıabt'rh:rine gl~re. dünkü taaı·
ruz C'.>nasında In~ilizlerin 7 avcı İil}"_\'tt
r~si dü~Urülmücı:tiir. 

PLıri.s. 30 ( Ö.R ) - İngiltt•redcn. 
resmen bildirildiğine göre pazar gece 
yarısı biten hafta zarfında 2() 108 ton
h1k 13 lnl'Filiz vapuru batırılmıstır. 

24 ikinci kanun tarihine kada.r lnr.i· 
liz harp gemilerinin hima} esi altında 
kafile halinde seyahat eden fn~iliz. müt
tefik ve bitaraf "·apurların sayı•n 7 36R 
dir. Bunların ynlnız 15 i kaybedilmi-,tir. 

Müttefik filoları 89000 tonluk düş
man ,em!.·ini :zapt~tmi~ ve 140 3 7 ton
luk dü~man vapurunu hatırmıitır. J far ·· 
bın İptida ındn bitaraf f;mf\nll\rda huh·· 
nan Alman vapurları JjO bin ton idi. 
Bunlardan 139236 tonluk 2 3 'apur 
kendi mürettebatı taraf·nd e•1 bfttn•lmı"
tır. !\.1üttefiklt>rın eline dli"Şt>n veya. mü· 
Telt,.batı tarafından batırılan \ln1~n va~ 
purları Alman ticaret rilottunuıı li7de 
be!Iİ \.'e bitaraf limanlardrt kaprınrnı.:ı ka 4 

lan Alınan vapurlarının vüzdt' 29 u ni~-
betindedir. ... 

Paris. 30 ( ö. R) - \imanlar rndyo· 
da A lngiliz destroyerini bııtırdıklarını 
iddıa etmiııler ve bunlar arasında \ ay· 
ter destroyerinin de adını saymıslardır. 
Halbuki lngiliz donannıasında. bu isimdt" 
bir destroyer yoktur. Alman rad:vosun .. 
da adları ~ayılan destro_verlerden 3 ü 
Jngili:t filosunda \•azifeltorine devam et· 
mektedir. 

Alman radyosu ayni hart.- LıırFınd;ı 
5 2 bin tonluk lsveç vapurunun batırıl
dığını iddia. ı:""tmi"tir. Halbuki lsveç tıca ~ 
ret filo!!'unun o hafta zayiatı 6000 tonu 
tec.avüı: etmemİ!'llİr. Alman radyo!Jıınca 
bildirilen rakl\ın lsveç vapurlarının har .. 
bın İptidasından beri düçar oldukları za
yiat yekUnundan bile fazladır. 

---*---
Alınanyada 

Nazi partisinin 
yıldönümü şenlikleri 
Roma, :10 (Ö.R) Almanyada Nas-

yon aJ - Sosy0tlist partiitiııin iktidar n1cv
kiine <.;ıkınasının yedinci yıldönüınü ınü
ı.ascbt.•tiyle nüınayi~er yapılnlaktadır. 

Gazeteler, son .seneler 7.ru·fında Alınan 
Yuvvt"t ve kudretinin nasıl arttığını kay
dediyorlar Xasyonal Sosyali~min hükü
n1et başına gec;n1t-sinden evvt-1 zaif \."t" 

enerji. iz bir ınillet ohu1 Aln1ar1ya kud· 
tf'tli \'~ n1üsellAh bir devlet olınu~tur .. 
Alınan gazcteh-..rinin fikrinct harp. bü
tün n1il1etin i. tirak v~ ınuvıııfakatiyle 
Fiihrer tarafı~dan sevk \'e idare edilen 
Ahnan.v~nın nihai zaferiy]~ rıetict"lene· 
t·ektir. 

Führt"r bu "'kı.ıtıın ... ;a.at 8 dt• bufi.in Al· 
ı ı;.ııı radyo i ... t""~ orılat·ınııı ı uıklt"det·egi 

Dün lngiliz elcili-
• 

ğinde /ngiliz elçisi 
ile görüftüler 

Ankara 30 (Hususi) - Reisıcüın
huruınuz Milli Şef hmet Inönü bu-

Felaketzedeler için yar 
dım devam ediyor 

gün atla, ınutad gezintilerit>den Ankara, 30 (Hususi) - Zelzele felA-
sonra dönü~te lngiliz büyük elçili- .ketzedeleri ıçİll dost İngiliz millet ve 

Çanak~ale \'İlayel.inin vilii) et itibariyle 
t~berı·.u yekünu 24600 liı-a para ile 7575 
ltılo yıyecek eşyayı bulmuştur. ğine u~'nyarak bir müddet istirahat hülr.ümetinin yapmış oldukları yardıma 

buyurmuşlar ve bu sırada Ingiliz ııiiveten İngiliz harbiye nezattti 800 ton 
büyük elçisi ile görüsmüslerdir. mevaddı gıdaiye gönde~;•tir, İngiliz 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·---c 

Ankara, JO (Hususi) ·· Zile felıikcı
ı.edelerınf' sıcak yemek ve l"k.iu.ek teV7..ı.
atl n1untazamen devaın etmektedir .. Fe
ll\ketzedelrin günlük ihtiyaçları, pırol 
ve mahrukatı kUi mikdarda temin edil
mektedir. 

----------------ıhükümetiniıı bu hareketi ınemlekettı: 

Hariciye 
Vekilim izle 
İsviçre federal 
müşavirliği arasm!!a 
çekilen telgraflar 
Ankara, ~O (A.A) - B. Moltanın ve

f<ıtı ınünaseh<:tiyle hariciye vekili bay 
s~racoğlu ile Isvi~re federal müsaviri B. 
Baunıann arasında asağıdaki t~lgrnflar 
ll'.:ıti o~unmuştur. 

FEDERAL KO!llSEY 
Kendi..=<' karsı büyü!< bır hayranlık 

c!uymakta oldu~uın ınuhrer~ın dc"'·let 
;-dan.unuın vefatı, beni derin suretle 
n· ı i. teessir etınL~tir. Çol~ ·""-'llltlmİ tiziyet
L'l'İınin kabulünü rica ederiın. 

SAR.ACOGLU 
Ek,..,J:01> bay Saracoü.lu 
Hariciye \·ckilı 

ANKARA 
F.kselartsu1ız1n fedt!'t·al nıüsavir Motla

ı:. •n hattrasınn karşı tôziyetleri bizleri !ill· 
~inıi surette nıiiteha"fsis etnl~tir. Hara

·tli ıninnettarlıı;ı.mııı bildirit·iz. 
-ı-;..-

Voroşil of cepheye 
g i tti 

Ankara. :10 (flu.o.;u<.:i) - l\1are~al Vo
ro~ilof ınaiyet 1ndcki generallerle beı·*!
beı· 1~i.ryo!ti~·c ~itmi.;: 01 adan da Ladoga
j- a ~e"ıni.:.,tir. 

Ta,•ınis r.azet ~~i C'.ı,ovvetlcrin. So\.'\ el 
f.'in hnrbindcki nıuvaf(;kıvet~izliği . \'C 

-..Cı\'\'et orıhıc:ur1un 200 hin ölü ,.l-.. varalı 
erdi"İ hakk·ndf'ki F'in icfdi:tlnr:nın~ Sov· 
etlerin 17 fırka ihtiyat kunetlerinin 
"ilhiın hir kısmının eephı..•yc rcvkl•hne

' ·ri .\·ii?.iinden cfo_ğru olın:ıc;ı l5.zın1 gcldi-
~111i E:ÖYİİ.\~or. Mul1at'rie rnuv~ffakıyctsiz
ir,in ~C'bebini ikliın s:ırtlarının ınüsaadc
.izli~i yüzünden tren münakctliltırun 
·.üçl<'ştiği ve bu »Üzden benzin sevkiya
tının akatncte uğretma~ından ileri ~eldi· 
ini söyliyerek bu vaziyet kar:şı~ında 

A lıruınyanın Sov.vet Rus.vadan c·trol \"e 
1'enzin ihtiyn~laı·tnın temin l.~ehi1ınes.i~ 
ıi bit"" harat kabul ediyor 

........... ~~ -www 

lngilte redeki 
Aln1a n tebaa~--:·ı 
Londra 30 (Ö.R) - ln~ilteredt'ki Al

man tebaasından yalnız 500 süpheli •a
hıs tevkif ed:lmi<ti<. 8000 ki<iııin <a h'i 
hürriyetl''ri bazı. lahdiclaıa İabi tutul
"""lur. 59 bin ki,i hakkınıla ı- e bir l\u-
u i l~dbir u.hnm~ını~lır · 

.........., ~:~ """"""" 

Japonya 
:::cr.1ün:~:iik al~yhinC:e 
yeni bir pakt 
dü:'tünm:ij•crmu-; 
Tokyo :ıo (ö.R) Haı iciyc nual'e-

.inın ~~ lı\hıyetli .'iÖZl'lisü .Jnponyanın ko
·mınistlik aleyhlııo yeni bir µakı yap
n1~<..{ 1 dü ·ünınr-di.,ini söylemi tir. 

l\\ nı zata güt·<.! l{ont Cianonun Rvnıa
daki Japon elrı::.i El höyJe bir p<ıkt ıı . 
nascheti ile t<>klirh·r vaptı~ı hak ınd'-l 
t.· bir ınr.lüın.1f ~·oktur 

"'A/ıtııN:;: ,,,,,,.,,,,,.,, 

B. Ruzvelt 
Paı?arun ııezdine 
göndereceği murahhası 
ile görüştü 
Vasinglon ::o (Ö.R) - Ciiınhurn·is. 

B. Ruzvelt beyaz ~arayda Vatikan nc~
dinc ~hst ınümcssili olarak gıdccck 
olan Taylrrle görü..,ınüstür. 1\Iu ın::ıi leyh 
15 $ubatln hareket t>dl~cektir. 

·-- .. ;..--
Avrupadan ayrılan 
Amerikalılar •.. 
Roına, 30 (Ö.R\ - Vaşingtond;.111 bil

clıriliyor : Avrupanın bazı mıntakaların
d&ki askert hareketler n<'lice i olarak 80 
binden fazfa Amerikalı Avrupayı ter
ketmişlerdir. Yakında Lchistundan "e 
en ziyade tehdide ıntıruz diğer ınıntaka
I~ırdan gelen daha on bin An1C'rika1ı Av
ı upayı terkedecekl~rdır. -·-B. Daladiycnin 

son nutku 
Amerika mahfillerinde 
çok iyi karşıland& 

Va in&lon 30 (ÖR) - Büt(in Aıne
rikan gazf'telt-ri Viıwton Çörçilin k:at'1 
bir askeri hareket i~tiyt"'n nutkundan 
.>0nrA B. Daladiyenin nutku bü;·Uk 
c·hen1111iyetl1.• ne::-retr11i~lerdir. 

Siya:-.i . .\ınerikan nıahfillerindl."' bu 
nutuk çok ınü,.ait bir tc~ir h.ıt~ıl C'lınic;

tir. 

büyük bir sempaLi uyaııdırıruşUr. Buda
(>e!jte belediyesi felrutetzedelere yardım 
olmak üzere 50 bin pengü teberrüde bu
iuıuuustur. 

Köst~nce halkından ı,.,.ı hayırseveri"' 
le!Aketzedelere bir yardım olınak üzere 
82700 loy tcberrüde bulundular. 

Ahmel İbrahim Mılli Şef İsmet İnö
ıı üne bir telgrafla Rangon halkının 1700 
lngiliz lirası telıerrtı ettiklerıni bildir
ıniştir. Üsküpten felaketzedelere 1335 li
.-alık eşya teberrü edilmLc;tir. 
. Ankara. 30 (Hususi) __:. Zelzele fela
Rctzedelerine para. t"'Şya v~ gıda olarak 
; apılan yardım : 

K oııyadan 20-12 lira. Çanakkale 8706 
lira, Bayramıç 1981 lira, Gelıbolu 1776 
~ra. Lapseki 622 lira, Bozcaada 385 lira 
!mro• 3;;4 lira teberrüde bulunmuştur .. 

Ankara. ;)() (A.A) - Beyrutta İbra
lıiın Şakir tarafından harekeı:orz feU
ketzedelcri için 200 Suriye lira .. ı, Ke· 
mal Hao;iın 15, Emeklı alba,· Alunet Ne
Lip 25 .. Dr. Mustafa İzzettin 25, bayan 
Sara Sıreı de 25 Mu ıı· lirası teberrü ev-
leınişlerdir. · 

Yine Beyrutta İbrahiııı İlri 500 b.r 
T"ıirk \•atanda~• 50 ve Muzaffer EU:.n de 
50 Türk lirası lcben·ü etmişlerdiı-. 

Nev,,ehirde düne kadar yapıl~ olan 
tcberrüal yekunu 3316 lirayı bulmuş , .. 
70 denk içinde de muhtelif ewa gönde· 
rilmi~tir. 

Edin1cnin tebt•rrüatı ::15 bin liradır. 

Y ugoslavya ve Romanya arasında 
müzakereler yeni ekonomik 

Paris, 30 (Ö. R) - Belgraddan bildirildiğine göre önümüzdeki 
ay içinde Yugoslavya ve Romanya arasında yeni ekonomik müzake
reler beklenm ek tedir. iki m emlek etin son ekonom ik anlatması itle
rin~ usu life tediyat sistemini ilga etmişti. Fakat dövizle tediyat mat
lup neticeyi vermediğinden klering usulü iki memleket ticaretine esas 
olarak yeniden kabul ed ilecektir. 

Fin çocukları lsvcç ve Danimar
kaya nakledilecek 

Roma, 30 (Ö. R) - Fin gazeteleri, içtimai basiret nazırının Fin 
çocuklarını İsveçe nakil m~selesile me~gul o lmak üzere S tokholm" 
gittiğini bildirmektedir. Nazır ayni maksadla Norveç ve Danimarka
ya da gidecektir. 

:\'azır beyanatında dem istir ki: 
Fin hü!<umeti şimdiye kadar çocukların yığın halinde Skandina> 

memleketlerine sevkinden oakınrnıştır. Zira, harp etmeden teılim ol 
mak niyetinde olduğu gibi bir intiba uyandırmak istememiştir. rakat 
artık bütün dünya Finlandiyanın bütün kuvvetile nası l kahramanc.~ 
mukavemet ettiğini görmüştür. Bu sebeble Fin çocuklarını emin yer
lere göndermek zamanı gelmiştir. 

A i manyanın Balkan Elçi!eri 

Balkan Devletleri Arasına Nifak 
Emrini Almıflar Sokrnak 

onsey i~tiınaı 
Bu st>ae nedt•n Aln1anyayı alakadar c·diyot 
inP-iliz nıahiillerine göre Alman gayretinin he· 
de~i Türkiyenin Balkan antantını k uvvetlendir· 

ute2 için sarfettirdiği gayretleri akim 
bıraktırınaktır ... 

- W\ŞT,\RAFI l İNCİ SAllİFF.OE -
lngiliz mahfilleri e göre Türkiyenin Balkan antantın ı kuvvet-

lendirmek maksadiyle sarfettiği gayretleri akim bırakhrmak için 
Almanya her vaııtayıı ba' vurmaktadır. 

ALJ\IA!l:Y ANIN GA YESt 1 ga/.l'(~,ın~ .ııur~ Balkan Antantı konse
Londrn 30 (Ö Ri - Tarnıi•ın Bolgrad ~ı ınunru;ebetıyle Ingılız noktaı na?.arı 

.. uhabirı bıldınyor· j şu suretle hıilasa edilebilir. 
. Almanya. Balkan Antantı kon-.ylnin •Almanya balkan ıneınleketlt'rini sl\·as! 

toplantısının faaliyetini sekl~ye ugt"tı1-ı ve iklı..'>adi nüfuzunu kabu)C' mecbur~ ct
nı:>k i>in büyük hır tazyik yapm.ıkta- ml'k için bitaraf fakat gayriınüttehit gor
dır ıu<'k i•tedıgi halde lııgiltere ve FraTL•a 

1\lnıanyanın gayc.,,i Balkanlarda uınu- balkanları bitaraf fakat ıniittehit görıuek 
uıi kararsızlık yaratnıaktır. Bunch, nıu- lı.terll-r. Ve bu ittihat c.;avesinde Balk.in 
va(fak o1ın:.k ıçın Romanya µ<..·trolü rne- nlillellerinln Aln1nn Ul7.\;ikint:' kar ·ı du~ 
sc-lesind~ki gt:>rgin1i~i .nübalfıga et·nek .. rabik>cekleYint• kanidirl~r 
te \'l~ Yugoslav~·adaki propaganda !na~ 
kinesini kuvvetle faaliyete g0çinnis bu
lunınaktadıı\ 
Bazı Alman ınuhaı-rırleri Yugo:'\la\·~ a 

dahılinde konfer;ın.slar ver,ııl ktcdi riL•r. 
\.'"ugo,,,l:ıvy.adaki .\tınan propc.tt;anda fa
ali) l"ti Bl•lgrad hükU111etinin naz.arı dik· 
katini celbt"tmio::tir . .ı\lman elcisi. ec;l,i 
Çek 'efa.relindo bir rc<:ni kabule Yu
go!:'lavya yi.lksek nıeınurlarını ve yük
sek rütb~lı suba; lıırı davet etınL,ti. Yu
~o..o.;;lav n1illrUne hiis bir düsünce ile bu 
da,·rte 01r tek kisi icabet etn)en'\i~tir 

Bu h5di:.;e ÜZC'.'~ınto Alnıan elçisi Yu
iO-.lavya hariciye naı:ırını ziyarl't C'de
rek bu hareketi ~\l:rıanyaya kar.:-1 gay· 
ri dostane bir ~ekilde telakki ve protos
t,., f'tn1istir. 

Yug<.ı.sLlv hiikümeti bu kabil hıldue!e
ıtn lc:k •rrürUne nıeydan veraıemek 
tı1;)k.1adiylc devll"t ıneınurlarının ,.e su
bavl~rın muharip devletler elçiliklPrin
d.- yapılacak kabul resinılerin~ ,;ltn.e
l<"ri.ni ınt."nC'den bir ka.rarnamf' ne~ref· 
ıniı.: Vt!' bu kararMn1enin bir suretini 
nlikadar sefal'ellore tebliu ederek harp 
dl'vaı11 •tti~i ınüdde-t.cc kabul resiınleri
nt> VP balolara de.,:1.-t ı:1t~nıur)ar1nın ve 
~ubayl;.trın dav,•t Niiln1cn1e .... i lüzu•f"unu 
bildinııi'itir. 

lNGtl.17. NOKT \ t N.\7.\RI 
Londr~ 30 (Ö.RI - Niyoz Krouil,;I 

BELGR \DDAN ALl:-.IAN HABERLER 
Paı is :ıo (ö.R) - 2-4 Şubat arasında 

topJanacak olan Balkoın Antantı kon~e
'i hakkında &lgı·addan alınan habt>rle
.re göre bitHraflığı idaıne İ('İn en uygun 
("are biıtün Balkan devletleri ara.<ında 
kar ... ılıklı garantili ::ı.skeri bir blok t~::r
kll olabileceğı kanaati vardır. 

Yugo lavya, Bul~ari•tan ve Macari,._ 
tanın da i tiı-aki ile böyle bir blokun 
te,kilini arzu etmekte ise de bu te,"«'k
kül hl'm imkan.<ız hem de tehlik._.li· ,..__ 
yılmak tadır. 

Yugo,lav mahfillerine göre böyle a•
k.eı-i bir blok iınkllnsızdır. Zira MJıca· 
ri.-.lanın v~ Bulgarh~tanın re\·iıyoncu 
müddeiyatı vardır. TehlikeJidlC, zirı 
Berlin ve Moskova böyle bir blok t* 
kilini k ndi aleyhl~rin• t•likkl edebi
lirler .. 

Yugo.slavyımın Balkan kouıwyinde 
nok.IJıi nazarı, kvnferan.."'1 i tirak ed 
devletlerin ınuhariuler hakkındft katı 
bil r<•flığı olacaktır. Belgrad, Türluy.-. 
nin Akdeniule ve Küoük A•yadaki hil
\•ük ıııenfoatle~i hasebi,-le Ingilte,.. ... 
Fran.ı.;a i1e anla ... n1a ını Balkan antant ı~ 
nın ruhunct 'fUU9'ayir tPlikki eln1iyorM 
d.n tR:ıı1arnı•n Balkanlı ola.n diP,er 111dnlo-

1eket1erin Ti.lrkivenin n1i a1ini takip ~ 
men1eleri icap C>ttiğine kanidir. 

• 



Zabıta Memurları 
)alahiyetlerini nasıl kullanacaklar 
"l;; hiliyc vekileti em.niyet umum mü

dı· rlüğünün bir tamiminde alelumum 
imıforrnalı memurlarla zabıta memurla
rı arasında karşılıklı bir muhabbet ve 
itimadın mevcudiyetine i!?aret edilmek
tedir. Umumi yerlerde bazı memurla
rın vazif<' icapların ı takdir edemiyerek 
ye~iz ve lüzum!iiUZ müdahalelerle hadi
selerin çıkmasına sebep oldukları da 
anla.şılmı5fır. 

Bu tamin1de deniliyor ki: 
- c:Memurların vazife ifası ~ıras:ında 

.kanunların verdiğj sa.15.hiyetleri gelişi 
güzel istimal etmelerinden ileri ~elen 
ihtiliiflara mi<al teşkil eden bir halde 
cep fenerlerjnin geceleri kaçak, suçlu 
aramak, tenha ve karanlık yerlerde ge
celeyin dola~ıp fenalık yapmasından 
'üphe edilenleri takip gibi vazifelerden 

Halkevinde 
Amatör resim sergisL-

Şubat ayı zarfında halk evinde bir 
amatör resim ser~isi açılacağı haber 
al1nm15 tır. Bu sergiye biluınum amatör 
ttssımlar istirak ~debilecektir. Amatör 
ressan1ların bu fırsatta n i.c::tifadelerini 
tavsiye ederiz. 

-~--

Bu haftaki maclar 
• 

Bu haftaki !ık maçları. saat 13 te Dc
mirspor - Doğanspor. Hakem: Ismail 
Hakkı Gür, Saat 15 te Altay - Ateşspor. 
Hakem: .Mustafa Balöz. 

MEKTEPLiLER LIK MAÇI: 
Cumartesi günü saat 13 tr Sanatler

Ege. Hakem: Mus tafa Necati Bayra . 
Stat 15 te birinci Lise - Ziraat. Hakem: 
Alaeddin Kazanova. -·Felaketzedeler için-

hmir kooperatifler birliğinin Buda
pe,te acentası G. M. B. H. Mcrcator fir
ması t.ırafından Erzincan harekeharz fe
liıkctzedeleri menfaatine 50 lira teberrü 
cdiJdiği ve Kızılay İzmir merkezine te
diye olunduğu hahfl'r ahnmıstır. 

Buca treni hakkında 
bir tavzih 
Devlet Demiryolları Sekizinci i~letıne 

müdürlüğünden · 
Sabahları 8.38 de Bucadan hareket 

4'den trenin vaktinde kalkmadığına ve 
katarın kafi derccrde teshin edilmediği
ne dair rn - 1 - 940 tarihli nüshasında 
intisar eden fıkra aşnğırla yazıldı~ı ~
kilde tavzih olunur .. 

Kemer ile Kızıl<;ullu arasında vukua 
gelen heyelan dolayısiyl<' mezkur katar 
8 kanunusanide 8 ve ertesi günü de 10 
dakika tehirle hareket etmiş olup yalnız 
iki gün devam eden bu gecikme fevka-
11\de bir tabiat hadisesinden ileri gel
miştir. 
Katarın kafi derecede teshin edilmedi

gi meselesine gelince : Bütün katarlar 
daima normal bir şekilde teshin edil
mektedir. Ancak bazı yolcuların pen
çereleri açmalan, sıcaklığın her zaman 
ayni derecede muhafaza.;ına rnSni ol
maktadır. --.., 
FİN' ORDULARI 
BAŞKVMAHDANI 
Mareşal Mannerhay
mın kızı babası ve harp 
hakkında neler diyor?. 

Fin orduları başkumandanı 
Fin orduları başkumandanı Mar~'al 

Mannerhaymın kızı halen Pari~te bulu
nuyor. 

iki bin kilometre uzaktaki vatanında 
büyük düşmaniyle dövüsen Fin ordula
rını idare etmekte olan Mare~a1in kızı 
uzun boylu ve oldukça zayıf, ~rta yaslı 
bir kadındır. Gözlerinin bakıslarında 
uzaklarda kalrnı.ş vatanını görmek ister 
gibi ileri derinleri gfiren bir mAna ve 
kahraman babasının temsil ettiğ i <'TIPrji 
okunmaktadır. 

Matmazel lVIannf>rhayn1 altı yaşından 
beri Fransadadır. Tahsilini Pariste yap
mış olan genç kız her ~nr.ı yaz tatilini 
babasının vanında ge-cirmekte ve baba
<iyl" birlikte . •u şehi~lerini ziyaret e1-
mrkte idi. 

Fin1andiya taarruz.,'l uğrad : ğı ı.aman 

l1atmazel Mannerhaym Pari..c;te bu1undu 
~undan babasının yanına gjtmek imk5-
nrnı eJde edememis ve gerek vatanına 
gPrek•c babasına ~avu•mak zevkinden 
mahrum ka1mı'5hr. 

Matmazel Manerhaym babasından gu
rurla bah<:f'tmektedir. •Babam dü.~ünce
]i, iradeli ve enerjiktir• demektedir. 
Ma~lllp olmaktan~a ölmeği tercih eder. 
Fakat bu benim memleketimin ahali•i
nin tabiatidir. Her Finlandiyalı böyle 
düsUnür ve onu teyid eder. 

Matmazel Manerhaym do<\ mem le
ketlerinin vatanına kar.,.ı gösterdikleri 
•rmpati ve yardımdan fevkalade mlik
ha<Sis olduğunu ifade etmekte: • Fin
landiyalılara yapılan yardımlardan, yı
kılan yuvaları •efalettcn kurtarmak kin 
gösterilen dostça gayretlerden çok mem
nunum .. Hepimizin müdafaaya calı e\tığı
mız hiirriyE't değil mi?> demektedir. 

Matmazel Manerhaym daima radyo 
başında bulunmakta ve memleketin<len 
ııelecek E'n ufak bir haberi büvük bir 
alaka Ue beklcmekt"<lir. Fakat Maresa
lin kızının en ziyade korktuğu da rad
yo haberleridir. E.<a..•en bunu ken<füi 
d" itiraf etmekte: • Haberlerden o ka
dar korkuyorum ki:> 

Diye ic p-ecirmPktP ve rnd.vova titri
yerek yakla~aktadır. 

gayri olarak umumi tenviratla aydınla
tılmış ~ehir caddelerinde akşamları ve
ya gecenin erken saatlerinde gezenlerin 
yüzlerine tut111masıdır. 

Bundan ve bunlara benzer zaruri ve 
l i..izumlu olmıyan hareketlerden çıkan 

müna kaşa ve ihtilaflar polisi dücuu ka
bil olmıyan müteakip vakalarda temasa 
getirmekte ve bu haHer vatandaşların 
mahkumiyetlerine ve polise karşı infiAI 
b"5lemesine sebep olmaktadır. 

Mechul olmamak lazımgelir ki, zabı
tanın , salahiyetleri yurddaşların mal, 
can ve ırz emniyeUeriyle umumi vası
talardan ibaret olup bunların yersiz, lü
zumsuz ve bilhassa şahsi işler istihdaf 
edilerek kullanılma" asla tecviz edile
mez.> 

Sovyet amiral 
• • gem ısı 

Moskova, 30 (A.A) - Tas Ajansı bil
Ciriyor : 

Arktik filosunun amiral gemisi Jözef 
Stalin ile Sedo buzkıranı dün akşam 
Murınanska varmıştır. Murrnam.k halkı, 
diğer şehirler mümessilleri, parti ve ge
nel ınüessesat delegeleri, ~imal denjz 
yolu merkez idaresi memurları ile Se
dov mürettebatının akrabaları, dostlan 
Arktik buzları arasında 812 gün seya
hatle bulunan Sedovun kahraman mü
rettebatını selamlamıştır. 

Gece projektörler altında rıhtımda 
büyük bir miting akdolunmuştur 

-*
HoHandanın Bcr-

lini protestosu 
Amslerdam 30 (Ö.R) - Hollanda hü

kümeti dün Alman tayyareleri tarafın
dan Hollandanın bitaraflığı ihlal edil
mesi hasebiyle Alman hükümeti nez
dinde te<ebbüsatta bulunmıı~tur. 

~*"""""""' 
iSVEC VELİAHDI 

İtalya ·seiiriyle görüştü 
Roma, 30 (Ö.R) - Stokholmdan bil

d iriliyor : İsveç veliahdı İtalya sefirini 
kabul e-derek Ü7iin mi.iddt'lt ıtöriişmüş
tiJ r. 

AKHİSARDA 
DEVE GUREŞLERİ 

' i;ar, 30 (Hususi) - Hilfıliahmer 
.. -uatine tertip olunan büyük deve 
gür"'ileri Akhi,;arın Yeldeğirmeni ala
nında tertip .. dilmiş ve çok heyecanlı 
olmustur. 

Manisa vilayetinin muhtelif kazaların
dan gelen tanınmış develerin iştirak et
tirildiği bu müsabakalara binlerce halk 
iştirak etmiş ve bu suretle Kızılaya iyi 
bir varidat temin edilmiştir. 

Akhisar halkının havanın muhalefeti
ne rağmen gösterdiği rağbet Kızılay he
ı.abına sayanı takdir görülmüştür. 

--*--
Finlancliyanın 
beyaz kitabı · 
Roma, 30 (Ö.R) - Fin hükümcti 

Sovyetler ile muhasamata takaddüm 
eden müzakerelerin tarihçesini ihtiva 
eden bir beyaz kitap neşretmiştir. Bu ki
tapta mevcut 35 vesika ile Fin hükümeti 
Sovyetler aleyhindeki hareketine huku
ki ve ahHiki bir mesnet vermektedir. 

·- --lf--

SOVYET TEBLiCi: 
Moskova, 30 (A.A) - Leningrad as

hri mıntakası genel kurmayının tebliği: 
29 kanunusanide mühim hiç bir hftdi

~e vukua gelmemiştir. 
Sovyet hava kuvvetleri keşif ve bom

bardıman uçuşlan yapmışhr. Muhtelif 
noktada dü~manın yodi tayyaresi düşü
rülmü~tür. 

--~-

Şimal denizinde __ * __ _ 

Alman tay yare/erinin 
hücumu derhal lngiliz 
avcıları tarafından 

tardedilmiı tir 
- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
kuyruiiundaki makineli tüfek kullanıl
maz hale konmuıtur. 

Londra, 30 ( Ö. R) - Royter Ajan
sı AJman tayyarelerinin ıima1 deniz.inde 
lngiliz gemilerine bugün de cüretkBr hü
cumlarda bulunduğunu bildiriyor. 

Emperyo Motark vapuruna hücum 
eden Alman tayyareleri kaçırı1mışhr. 
Vapura hiç bir bomba isabet etmemiştir. 
Rüyeti zorlaştıran fena hava şartlarına 
rağmen Alman hava kuvvetleri ekser 
noktalarda püakürtülmüştür. 

Ten Sayt dafi topları harekete geç
mişlerdir. Bir l-lenk.el tayyaresi ateş a1~ 
tına alınmıştır. 

---~---

Manisa Muradiye 
köyünün yardımları 
Manisanın Muradiye köyü Halkevi 

ba:;kanı tarafından gönderilen bir mek
tupta bu köyün hamiyetli halkının zelze
le feli\ketzedelerine ü~ yüz lirası nakden 
ve yüz elli lirası da yiyecek olmak üze
rt teberrüatta bulundukları bildirilmiş-
tir .. 

~- ----
YENi .ıl.SJR 

Ankara Radyosu 
----~----

DALGA VZVHLVCV 
BVGVH 
-+-

1539 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.7t m.1519S Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve Memleket saat ayarı 
l 2.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri... 
12.50 Türk müziği (Pi.) 13.30 - 14.00 
Müzik : Küçük orke<tra (Şef Necip Aı;
kın) .. 
1 - Gretohaninov : Ninni 
2 - Erich Trapp : Fujisanın etrafında 
müzik sesleri.. 3 - Schmalstich : Or
mand,. aşk .. 4 - Humphries : Piyeronun 
vedaı .. 18.00 Program ve Memleket sa
&! ayarı ... 18.05 Türk müziği. 
ÇALANLAR : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Çağla, İzzettin Ökte. 
OKUYAN : Mefharet Sağnak .. 
1 - İbrahim ef. Hicaz sarkı (Mahzun 
duruşun baisi feryat ile ahtır) .. 2 - S. 
Kaynak - Hicaz aşiran şarkı (Açıldı gül 
feğan etmede bülbül) .. 3 - Şehn112. şar
kı (Ben perişanım) .. 4 - Üçüncü Seliın 
Şehnaz şarkı (Bir nevcivana dil rnüp
Lelıldır) .. 
OKUYAN: Necmi Riza Ahıskan 
ı - Haşim bey - Bestenigar şarkı (Kaç
ma mecburundan) .. 2 - Mahmut CelA
iettin Pş. - Bestenigfir ~arkı (Eyler ta
hammül) .. 3 - Udi Cemil - Bestenigar 
şarkı (İstedin de gönlümü verdim) .. 
4 - Dede - Bestenigl\r şarkı (Ben seni 
sevdim seveli) .. 
OKUYAN: Safiye Tokay 
1 - Udi Ahmet - Hüzzam şarkı (Aç
mam açamam) .. 2 - Bimen Şen - Hüz
zam şarkı (Sükfuıda geçer) .. 3 - Sadet
tin Kaynak - Hüzzam türkü (Çıkar yü
celerden) ... 4 - İzmirli Hayri - Htizzam 
sarkı (Ölürsem yazıktır) .. 18.55 Serbest 
Saat.. 19.10 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri.. 19.30 Türk 
Müziği : Fasıl heyeti.. 20.15 Konuşma 
(Dış politika hadiseleri) .. 20.30 Temsil 
Bir dans meselesi.. Yazan : Saada Sayit 
21.00 Serbest saat .. 21.10 Konuşma (Haf
talık posta kutusu) .. 21.30 Müzik : Ri
} aseticümhur handoru (Sef : İhsan Kün
çer) .. 
1 - J. V. Mansfeld : Saat 
2 -'-- J. Fucik : Kış rü2g3.rları (Vals) 
3 - G. Pares : Konser uvertÜl'Ü • 
·1 - Tschaikovsky : Hazin şarkı 

lZMlR BELEDlYESlNDEN: 
1 - 87 nci adanın 200 metre murab

baındaki 29 sayılı arsasının sablı, yaz 
işleri müdürlüğündeki şarbıamcsi mu
cibince açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 400 lira olup ihalesi 
14-1-940 Çarşamba günü saat 16 daclır. 
Iştirak edecekler 30 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encü
mene gelirler. 

2 - Mezbaha idaresine üç Adet elek
trik dinamosu satın aluunası yazı iş
leri müdürlüğündeki fenni Ye mali sart
namesi mucibince açık eksiltmeye · ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 800 lira 
olup ihalesi 14-1-940 Ça,.,.amba günü 
saat 16 dadır. l.ştirak edecekler 60 lira
lık teminatı iş bankasına yatırarak mak
buzile encümene gelirler. 

31-4-8-13 (150) 
Başı boş olorak tutulup Kemerde te

mizlik hanına teslim edilen bir kovun 
ile bir merkebjn VPsaik ibraziyle sahip
leri çıkmadığı takdirde 7-2-940 güniin
de hayvan pa>.arında satılacağı ilan 
olunur. (151) 
Kanun No. 

3764 
Tarih 

3.1.940 
10.1.940 

Umuru belediyeye müteallik ahkAmı 
cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih 
ve 486 numaralı luınunun bıw madde
lerini muadil lt!08 sayılı kanunun bi
•inci maddesini de'jiğtiren kanun. 
Kanun No. Tarih 

3765 3.1.940 
10.1.940 

Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştlrilmesine ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun. 
Kanun No. 

3763 
Tarih 

3.1.940 
10.1.940 

Türkiyede harp silah ve mühimmat 
yapan husust sanayi müe1Seselerinin 
kontrolü hakkında kanun. 
Kanun No. 

3767 

Buğday kormna kal'}ılığı 
nununa ek .kanun. 
Kanun No. 

3766 

Tarih 
8.1.940 

15.1.940 

Tarih 
51.940 

15.1.940 
Muamele vergisi kanununun bazı hü

kümlerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun. 
Yukarıda yazılı kanunlar herkesçe 

bilinmek ü>ere belediyenin cü'Tlle ka
pısındaki illin 1ahtasma asılmıstır. llan 
olunur. (152) . 

IZMIR SiCiL! TİCARET MEMUR
LUCUND.'ıN: 

5 - J. Mas<enet : Le Cid operasının 
:\ntrakt ve bale havaları .. 22.15 Memle
ket saat ayan, ajans haberleri, ziraat, 
esham, tahvilat, kambiyo, nukut borsa
sı (Fiat) .. 22.35 Müzik : Bachın eserle
rinden (Pi.) 23.00 Müzik ; Cazband pi. 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış 

Tescil edilmi• olan (Emlak ve Eytam 
• ..---------------..,ıbanka~ı Izmir şubesi) için mııha~ebe 

[ B O R S A l şef vekili Abidin Aytaç'a ikinci derece
de imza sa1ahiyeti verildiğine mütedajr 
beyanname ticaret kanunu hükümleri-

ÜZÜM ne göre sicilin 2641 numarasına kayt 
610 Üzüm tarım 10 14 ve tescil edildiği ilan olunur. 
304 j. Kohen 9 10 50 Izmir sicili 1icaret memurluğu resmi 

88 Akseki bankası 8 75 12 50 miihrü ve F. Tenik imzası. 
12 Talat Taner 9 50 11 50 1: BeyannamP 

~~ ~: 1:!1:~!n 1~ 50 1; ~ Sicil beyannamesi 
8 Esna( Bankası 14 75 14 75 Emlak ve eytam bankası lzmir şu-

1125 Yekfuı besi namına birinci derecede imza •a-
444634 l Dünkü yek-On lahiyetini haiz bulunan muhasebe şefi 
445759 t Umumi yekiln Kenan Börtecenin istifasına mebni ye-

No. 7 9 rine ikinci derece imza sal5hiyetiyle 
No. 8 9 50 muhasebe şef vekilliğine Abidin Aytaç 
No. 9 10 25 tayin edilmiş olduğundan >icil muame-
No. 10 12 50 lesinin ifası için mumaileyhin zirde 
No. Jl 15 mevzu imzasının tasdikini rica eyleriz. 

İNC'İR Emliilı: ve eytam b.onkası lımir şube-
283 M. Ataman 8 9 50 si Sedat Dilmıeıı imzası, Cavit Ankay 
97 M. j. Teranto 7 75 7 75 imzası. 
19 B. S. Alazraki 8 50 8 50 Abidin Aytaç şu suretle imz:ı edecck-

399 Yekun tir: 
190444 Dünkü yekfuı Abidin Aytaç imzası 
190843 Umumi yekU.., Umumi No. Hususi No. 

ZAHİRE Işbu 29-1-940 tarihli beyanname altı-
600 çuval Buğday 6 4275 na konulan imzaların şahıs ve hüviyet-
15 ton Fasulya 17 !eri marufurn ve dairemizce 28-7-939 

!~•111111111111111111111111111111111111111:: 

§ DOKTOR f: 
tarihinde 1874 numara ile tasdik edilen 
<irkülere müsteniden (Emlak ve Eytam 
bankası Izmir şubesi) namına müştere
ken imzaya izinli direktör Sedat Dik
men ve muamelat>şefi Cavit Ankay ile 
bu defa kendisine ikinci derece imza 
salabiyeti verilen Abidin Aytaç'ın oldu
ğunu ve bizzat huzurumda attıklarını 
tawik ederim. Bin dokuz yüz kırk se
nesi ikinci kfuıun ayının yjrmi doku
zuncu pazartesi günü. 29-1-940 

-= 

! Sali~ Sona~ 
-----.. .. -.. •• -.. .. .. 
•• .. - -:E Askeri hastanesi cild, saç ve züh- :E 

: revi hastalıklar mütehassısı.. : 
: 2 inci Beyler: No. 79 5 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:E 

Izmir üçüncü noteri Süreyya Olcay 
resmf mühür ve imzası. 

Umumi No. 10210 Husu•! No.15-150 
Işbu 29-1-940 tarihli beyanname su

retinin daire dosyasında saklı 29-1-940 l•••••••••••••IM•lfl iorih ve (10209) numaralı asl•na uygun 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıltlan 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. t2. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

.... 
OPERATÖR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKET HASTA· 
N'ESİOPERATÖRV 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon npartmanında ka
bul eder. 

TELEFON : 3531 

olduğunu tasdik ederim, Bin dokuz yüz 
kırk senesj ikinci k3nun ayının yirmi 
dokuzuncu pazartesi günü. 29-1-940 

Izmir üçüncü nokri Süreyya Olcay 
resmi mühür ve imzası. 

304 - (161) 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastalılıları 

Mütahassısı 
Hastalarını her giin saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin· 
de kabul eder. 

"'1Y.zT~/Z.:ZZ!%Jirzlllllll ..... 

lZMlR S!C!Ll TfCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Reymond J. Spcrco ticaret unva.nik· 
Izmlrde büyük kard.ıçah hanında i-tha
rnt ihracat ve komisyon işlcrile uğra
şan Reymond J. Sperconun işbu ticaret 
unvanı tirarnt kanunu lrillcUmle.rlne gii
re sicilin 2r.42 numarasına kayt· ve t<«-

.ıı Sonkanun f;81'$8111ba 

lzmir Kremit labrikası 
Anonim şirketinden: 

Türk 

Ticaret kanununun 361 inci maddesile dahili nizamnamesinin hü· 
kümlerine tevfikan Kiremit Fabrikası Türk Anonim ıirketi hissedar· 
~r heyeti umumiyesi aşağıda yazılı ruzname mucibince müzakerede 
bulunmak üzere 19 şubat 940 pazartesi günü saat 15 de Alsancıık 
Şehitler caddesinde 1 11 numarada şirketin idare merkezinde adi su
rette içtima edeceğinden 1 O hisse senedine sahip olanların hamil ol
dukları hisse senetlerini yahud bankalar tarafından bu hususta veril
miş vesikaları Ticaret kanununun 371 inci maddesi mucibince içti
ma gününden en az bir hafta evvel §irketin idare merkezine tevdi et
meleri rica olunur. 

RUZNAME 
idare meclisinin ve murakibin 1939 yılma ait raporları oku
narak müzakere ve karara bağlanması. 

2 1939 yılı 31 birinci kanun tarihinde kapanan yıllık hesapla
rın (Bilanço, kar ve zarar ve mevcudat hesaplarının) tasdi
ki le idare meclisinin ibrası. 

3 Nizami müddetini bitirmiş olan idare meclisinden bir azanın 
y4'rine yenisinin seçilmesi. 

4 940 senesi için mürakip seçilmesi ve buna verilecek ücretin 
tayini. 

5 Temettüün tevzii. 301 (158) 

lzmir Mıntaka Ticaret Müdür
lüğünden: 

Palamut lhracatcılarının Dik .. 
• 

kat Nazarına: 
Palamut ihracatının mürakabesine dair nizamnameye ek 2/12621 

sayılı nizamnamenin birinci maddesi mucibince, Heyetçe, 1939 cTip
Nümune» !erinde bulunacak koruk nisbetlerile gene ayni rekolteye ait 
ikinci engin nümunesi tesbit ve ihzar edilmiştir. 

Alakadarların, 5/Şubat/1940 tarihinden itibaren meriyet mev
kiine girecek olan, mezkur tip ve nisbetleri öğrenmek ve Engin parti
lerini ihtiva eden çuvalların üzerine vurulacak markaları görmek üze
re acele lzmir ihracat Başkontrolörlüğüne müracaatları. 312 ( 159) 

(KİRALIK DÜKKAN) 
Devlet Demiryolla "'ı 8 ci iş:et
me komis,1 onuntlan: 
İzmir Kemeri Kağıthane caddesinde idaremize ait 25 B. Harita ve 

16 1 1. kapu No. lu Dükkan üç sene müddetle kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi l 2 / 2/940 günü saat 15 de Al
sancakta işletme binasında Komisyonumuzca yapılacaktır. Üç se'le
lik muhammen kira bedeli 540 lira olup isteklilerin ( 40,50) liralık 
M. Tem inat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 309 ( 155) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
29/ 1 /940 tarihinde ihale edilmek Üzere temdit olunan 

talip çıkmadığından pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 306 
akarata 

(156) 

Bornova Ziraat Mücadele istas
yonundan: 

Bornova Mücadele İstasyonunda icabında gösterilecek diğer vazi
feleri de yapmak üzere 70 lira kadrolu orta mektep mezunu bir dak
tilo alınacaktır. 12/2/ 940 günü saat 15 de müsabaka imtihanı yapı
lacağından taliplerin dilekçe sıhhat raporu hüsnühal varakası ve son 
memuriyetine ait vesika ve orta mektep şahadetname veya muadil 
mektep mezunu bulunduğuna dair vesikalarını 10/ 2 940 tarihine 
kadar müesseseye getirmeleri ilan olunur 31 3 7 302 ( 15 7) 

1ZM1R 2 inci ICRA 
CUNDAN: 

MEMURLU- 1ZM1R ASLiYE 1 inci JWKUK HA. 

Bir borcun temini istilası için artır
ma suretile satışına karar verilen Faik 
paşa mahallesinde incirli sokağında 
1536 ada, 23 parselde bulunan 17 taj nu
maralı ve 700 lira kıymeti muhammine
li ve hududu pliinda yazılı bir ev 5-3-
940 tarihine rastlayan Salı günü saat 
14 te Izınir ikinci icra dairesinde aşağı
da gösterilen şartlar dairesinde peşin 
para ile satılacaktır. l.şbu artırmada 
gayri menkul kıymeti muhammincsinin 
yüzde 75 ini bulmadığı takdirde artır
ma on beş gün temdit edilerek 20-3-940 
tarihine rastlayan Çarşamba günü aynı 
~aatte ve aynı şerait dahilinde en çok 
bedelle talip olan müşterisine ihale edi
lecektir, 

1 - Artırmaya çıkarılan i~bu evin 
artırma şartnamesi 19-2-940 tarihinden 
itibaren icra dairesinde her kesin göre
bilmesi için açıktır. Iliinda yazılı olan
lardan fazla malumat almak istiyenler 
işbu şartnameye 939-10446 dosya nu
marasiyle mernuriyetimize müracaat et
melidirler. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarı<la 
yazılı kıymetiıı yüzde yedi buçuk nis
betinde pey veya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğ•r 
alakadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri menkul iizerindekj haklarına 
hususiyle faiz ve ma•rafa dair iddialo
rınJn işbu il3n tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitclcri ile birlik
te memuriyetimiz<' bildi.nnel~ri ica., 
edPr aksi halde haklorı tapu sicillilc 5'!

bit olmodıkça •et1' bedelinin paylaşma
;ından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya i~t;
··ak edenler artırm:-ı sartna"l"I'lesini ok1• 
m111 ve lüzumlu m~lii~at a]rr1s ve bun
h ,., tamamen kabul etmiş ad ve l1ibar 
~ıunurlar. 

IS - Icra kılınan artırmada artırn'a 
hı:.0.eli s:ıtış istiyenin alac~ına rüchmı1 
~lan diğer alacaklılorın o gavri menkul 

K1ML1CINDEN: 

Davacı Izmir hazinei maliyesine iza... 
fetle vekili avukat Agılh Sabri Yener 
ile Karşıyakada Santo Elina kilisesi.nia 
bulunduğu sokaktaki evde mukim Ed
var Tona aralarında mütehaddis alacak 
davasının icra kılınmakta olan muhake
mesi sırasında müddea aleyh namına 
çıkarılan davetiye varakası mumailey
hin ltalyaya gidip ikametgahı meçhul 
olduğundan dolayı bila tebliğ iade olun
ması üzerine mahkemece verilen karar 
dairesinde müddea aleyhin muhakeme 
günü olan 17-1-940 tarihine müsadlf 
çaYgamba günü saat dokuz buçuk1s 
mahkemeye gelmesi Izmirde münteşir 
yeni asır gazetesinin 30 K. Evvel 939 ta
rih ve 10343 sayılı nüshasile ilan olun
duğu halde müddea aleyh mahkemeye 
gelmemiş olduğundan hakkındaki mu
hakemenin gıyaben icrasında ve gıyap 
kararının dahi gazete ile ilanen wbJit 
ohınmasına karar verilmiş olduğundan 
müddea aleyh Edvar Tonanın muhake
me günü olarak tayin edilmiş olan 14-
2-940 tarihine müsadif çarşamba günfİ 
saat onda mac::arifi rıyahiyeyi temin edC"
rek l7mir asliye hukuk mahkemesinde 
İ!J)atı vücut py}eme~i ve yahut tarafın
~an musaddak bir vekSle!Mme ile tir 
ırekili kanuni göndrrmıeıc:i lAz.ım'!elcr .. _ 
'!i b~yan ve aksi takdirde hakkındal:I 
nuh~emr>nln ı:.-ıvaben icrasına kar~r 
verilerek bir doha mohl<emcye kabul 
('dilmivecrği t"'hl;ğ m ak:?mına 'kaim ol-
'llnk iizP•e lifin olunur . 101 (15-4) 

dan fozlava cıkmak .arlifo en rok art,.. 
•ana iho!e edilir. Bi}yle bir bedel eMe 
,-..dilmc1.s~ ihale yapılamaz vP '.':~tı~ 1~1,bi 
•lÜ.ç;er. 

6 - Gayri menkul ker.d.Wne il1ale• 
olunan kimse derhal ibale ~·ıoer.• 
"RP><~ ihnle kararı feshol~ ,icı'a ve~ 
iO~!' k~nuııunun 13:.l Unci.i. ~ 
<ı(ire mııamele ifa edill'ttltô w-Mıeıia ..ı...., 



DAHİLİ VE ZÜHREVİ HASTA
LIKLA& DOK'IO&U 

1940 ,-------1:'). 
• Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

SPERCO VAPUR 
ACEN2'ASI 

W. F. Benry Van der Zee 
Veşiil'eklsa 

ADRiATfKA SOS
0

Yrl'A ANONİMA AMERICAN EXPOKT lJNBs iNc. 
Dİ NA V1GAZYONZ N E ,, Y O B K 

lsmail Hakkı BİOGE1'1NE; en birinci kan, kın•vet, qtİhll yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de\•adır.. ADRIATICA NEVYORK İÇİN 
, vapuru - an ın ~ - , vapuru 31 ikinci kanuna 

G
rip, ııcilc. cniloc.ıu.a, ı>ıtma gibi hastalıklara tutulmamak için saihğmm BİOGENİNE ka., ve dennan haplariyle ISEO 27 1-40 t 'h' d bek EXİLONA 

sigortalayınız.. lenmekte olup Ccnovaya hareket ede- doğru bekleniyor. 
Bf OGENİNE; daima kanı tazeleyip kuwctlendirir. halsi7Jiği giderir, hariçtr.n gelecek her türlii mikroplan öldü- cektir. EXAMELlA vapuru ? fUbatta bek-

Akarçay rür. Tatlı bir iştiha 1cmin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Rel gevşekliği ve ademi iktida- 'BRINDISl motörü 31-1-40 tarihinde !eniyor .. 
rın en birim~i devasıdır.. . v • limanımıza gelerek cıtesi günü saat 17- SERVİCE MARtTll\1E ROUMAİN 

ı1ıer gün saat 13 ten itibaren .. 
kinci Kordon (Almm konsolosha

nesi karpıuula) Z06 numarada hastala
rını kabul eder. 

BİO_G~~İNE: kullananlar kat'ı~~c~ kardan, kıştan, soguktan \'e h~va_lar!n. dcğişmcsin~cn ıııiitecssir olmazlar. . . de Pire Brindisi Zara Fiuıne Trieste ve B U c A R E s T 
Çiinkit vucudu her zaman genç 'c dınç bulundurur \ 'C bu sayede muthış ak•bctlcrle netıcelcnen GRiP, nezle, crto- Venediac hareket edecektir. KÖSTENCE İÇİN . 
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur Bu has~ıklardan ko~unmak için büyiikler sabah, öğle, akşam, birer, sekil CrrTA Dl BARI motörü 1-2-940 tari- ALBA .)ULİA vapu~ 10 batta bek-
ynşından üstün çocuklar yalnız saba.J1: a,.'lm ime~ BfOGF.NIN.E almalıdır. Hasta ol:mların kurtulması iı;in de bu bir hinde limanımıza gelerek Pire Napoli ve ]eniyor.. şu 
ınikdar arttırılmalıdır. HER ECZANhDE BULUNUR.. 1 Ccnovaya hareket edecektir. Vapurlann isim ,.c tarihleri hakkında 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir) .. 

\.1! 1 ZARA motbrU 7-2-940 tarihinde li- hiç bir taahhUt alınmaz. 
manımıza gelerek ertesi giln saat 17 de Vapurlann hareket tarlhleriyle na•
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve tunlardaki drliJfklilderden acenta me-TELEFON : 3458 

ıasas sıans s dl 2 &2!&551 
- . . \. ... - .. 

. ·,. - . 

PERATOR DOKTOR 

Ahmet Cerrıil Gönül Kolony~sı 

Oral Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 
l'raıuız hastanesi 

Operatörll 
Der gün öğleye kadar Fransız hasta
~ ölleden sonra Birinci Bey
ler aokaiıoda.. .. No. il-

Ga~yeclici, aşk, füsun ve 

• TELEFON : %310 
·~ ............ iıi 1 ... 

neşe saçan tılsımlı genç kokudU"' 

DORT BOY ŞİŞE 

Doktor 

Ali Ana~ ·Dinel 
Depo: Hilal Eczan~s· 

ÇOCUK HASTAUKLARI ~ 
MtlTARASSISI ••--,...DOKTOR 

ller gün hastalannı eskisi gibi ikinci su·· ı c y m a n ç o r u h 
Beyler sokaiında 84 numaralı muaye-
uehanesinde kabul eder. 

Evi BtatNci KORDON No. 272.. Çoculı hastaJılılara 
· mütahassısı 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (CUmhuriyet Mer
kez Bankası arkasında) 88 numara
da hususi muayenehanesinde hasta
larını per glin saat ondan 12 ye, üç
ten altıya kadar kabul eder. 

TELEFON : 3287 

Londrn \'C Viyana hastanelerinde 
etüdünü ikmal etmiştir. 
Hastalannı her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar-

şısında 834/ 1-
TELEt'ON : 2310 

(22.U) l - 13 

·--r--··i1
5

•1&ı· 
DOKTOR 

Celal Yartm 
fZMİR MEMLEKET 

HASTAHESI DAHiLiYE 
MCITAHASSISI 

Son model Sayit Karlı az kullanılmış Muayenehane: .;ikinci &yler st,kak 
20 P. S. bir motosiklet acele satılıktır. No. 25 TELEFON: 3956 

Motosikleti görmek ve pa7..al"lık etmek 
Uıere MUrabıt çarşısında hurufat dö-
kümhanesi sahibi AbdUlhU.e müracaat- , 1 
lerı.. 1 - 2 (149) DOKTOR 

p;:D=~~ f Kemal Osman 
Muzaffer Eroğul Bozkurt 

VE 

Kemal Çetindağ tzM~~:~~~fEr 
Butaıanm her rtın sabah saat ı Asabiye mütahassısı 
elan btıtlıyank Beyler sokak Numan i MUAYENEHANE : İkinci Beyler 1 
zade caddesi 21 numaralı muayene- Sok. ak No. 79 da hastalarını her gün 
hanelerinde kabul ederler. kabul eder. 
.,,.. TELEFO,!i:39,;_t ........................ .. 

Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
dürlüğünden: 

mü-

Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti ile Sosyalist Sovyetik Cümhuri
yetleri htihacL Hükümeti arasında aktolunan Ticaret ve seyrüsefain 
ınukavelenamesi hükümlerine tevfikan Türkiyede çalıımasına izin 
verilmiş olan S. S. C. ittihadı müessesatından Soyuznefteksport
Neftsendikat müessesesinin Türkiye umum mümessili bu defa mü
racaatla haiz olduğu selahiyete binaen, müesaesenin lzmir tali şube
sinin muamelium tatil ettiğini bildirmiştir. Keyfiyet tetkik edilerek 
kanun hükümlerine uygun görülmüş nlmakla ilan olunur. ( 10778) 

31 15 31 4756 (2560) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltme}e ko ulan iş 

l - Maniaada Kum çayının bir tahliye yatağı ile Marmara gölüne 
akıtılmuı ameliyatının ketif bedeli 191.114 lira 57 kuruftur. 

2 - Eksiltme 19 /2/940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Nafia Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme prtnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 9 lira 56 kuruş 
mukabilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10.805 lira 7 3 kuruı-
1uk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafia Vekaletine miiracaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bu1unmıyanlar eksiltmeye İştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir aaat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde ver

. liz ır. Poetada olan geçikmeler kabul edilmez. 

.. 
Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi müdürlüğün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek mazot veya kömürle işleyen vapurların yükleme, bo
şaltma ve aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
yüz kırk bin lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme U. M. lzmir Şubesi Mü
dürlüğünden üç yüz elli kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 11 de Devlet limanları iş
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 1 O da verilmiş bulunacaktır. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
1saaıinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 1 O 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecik,melerden dolayı idare me-.suliyet kabul 
etmez. 

25, 28. 31, 3 216 (117) 

Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şu:ıesi müdürl~ğiin
·den: 
1 - 1940 yilı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek Devlet deniz yolları işletmesine ait vapurlardaki hamu
lenin şartnamedeki esaslar dahilinde yükleme, boşaltma, aktarma iş
leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
(20,000) yirmi bi" lira, muvakkat teminat ( 1500) bin beş yüz lira-
dır. 

3 - Şartnar:ıeler Devlet limanları işletme U. M. lzmir Şubesi Mü-
dürliiğünden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 15 de devlet )imanları iş· 
letmesi 17.mİr şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mczkı'.'ır gün saat 14 de verilmiş bulunacaktır. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 
de gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etmez. 

25, 28, 31. 3 215 (116) 

Maliye Ve1'aletinden: 
Türk vatandaşa müıliman mübadiller tarafından Yunanistanda ter

kedilip Yunan milli bankası tarafından idare edilmekte olan emvali 
gayri menk.ulc ahiren müşarünileyh hükumetçe neırolunan bir ka· 
nun ile devlet tarafından geri alınmışhr. Bu emval üzerinde üçüncil 
şahıslar ile banka arasında mevcud ihtilafatın hal tarzı ve tehaddüs 
eden davaların ne suretle görüleceği de bir iradei kırali ile tesbit ve 

tayin edilmittir. 
Türk mübadil ve gayri mübadil müılümanlardan aslen veya dola-

yisile bu malların ayni menafi. ayni hak noktasından banka ile ihti
lafı veya davası olanlar,ın zikrolunan kanun ve kararname hükümle
rinden malumat almak üzere Ankara, lstanbul, İzmir dcfterdarlıkla
nna müracaatları lüzumu ilan olunur. 26 31 4 225 ( 130) 

lstanbul telef on 
den: 

müdürlüğün-

Muhtelif ebatta on aftı kalem kurşunla kara kablosu kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel (26016) muvakkat temi
nat ( 1951,20) lira olup eksiltmesi 6. 2. 940 salı günü saat 15 de Mü
dürlük binasında yapılacaktır. istekliler muvakkat makbuz veya ban
ka teminat mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 de kadar komisyona vermt-leri. 

Şartnamesi her gün levazım amirliğimizde görülebilir . 
4 ' 4636 (13) 

Venediğe hareket edecektir. ıuliyet kabul etmez. 
CIITA DI BARI ınotörü 13-2-40 tari-

1 inde limanımıza gelerek Istanbul Pire Da~ faı.Ja tafsilat için ATATURK 
Napoli ve Ccnovaya hareket edecektir. caddesı 148 No.da W. F. Heney Van Der 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste Zee ve Ş.ı. V•pur acentalıtına mf1r9ca· 
' 'eya Ccnovada Şiınall ve cenub! Ame- et edilmesi rica olunur. 
rika limanlarına hareket eden 1talia TELEFON : Z007/HOI 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika ---------------
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir- UMDAL 
keti vnpurlarına tesadüf ederJer. - -JJ..--

NEERLANDAlSE aov ALE UMUMt DENİZ ACENTAUCI LTD. 
KUMPANYA.Si ZETSKA PLOvIDBA A. D. KOTOR 

ACHILLES \-apuru 3 - 2 - 40 tari- LOVCEN vapuru S şubatta Köstence 
hinde beklenmekte olup Burgas, Varna ve Vnma için hareket edecektir .. Yolcu 
Köstence limarllanna hareket edecek- 'e yük kabul edecektiT. 
tir- LOVCEN vapuru 10 Şubatta Kös-

FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- tenceden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pire 
lerunelcte olup Anvers Amsterdam li- Hayfa, Beyrut. Duraı.zo ve Triyeste için 
1ı1anlanna hareket ec:k-celrtir. hareket edecektir. Yolcu ve yUk kabul 

SVENSKA ORİENT LlNtEN edecektir. 
BffiKALAND motörü 3-2-40 tarihin- ~relı: vapurlann muvaallt tarihleri, 

de beklenmekte olup Gotenborg ve Ko- gerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
penhague limanlanna hareket edecektir. k da b ahh 

SERViCE l\IARiT.tME ROUMAIN m acenta I~ te Ut altına gtremn.. 
ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarihin- Daha fazla tafsıllt alma~ için Blrind 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları- Kordonda 152 nwnarada eUMDAL• 
na hareket edecektir. umumt deniz A.Cf'l'ltalığt Ltd. müracaat 

N O T : edilmesi rica olunur. 
Ahvali hazıra dolayıslyle navlun ~ Telefon : 4G72 MOdQrlyet 

hareket tarihlerinin katı olmadığını ve Telefon : Sl'll Ac:enta 
bunlann hiç bir ihbara liizum olmaksı· --------------
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan ........................................... . 
dolayı acenteye bir rnewliyet t~ttüp ~ OLİVİER VE : 
etmiyeceğini mUhterem yilkleyıcılerin : : 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. : ŞCIREKASI LTD. : 

Daha fazla tafsilAt için Cümhuriyet : ! 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur : V APVR ACEMT ASI : 
acentesin~~;;\ e;~e:i2oos ~ ATATÜRK CADDESİ Rees binası ~ 

: TELEFON: 2443 : 
ı mll'!JIJCG1"JBft+:r~;:-I : : 

Birinci Sınıf Miltahassıs ; Londra ve Liverpol hatlan için : 

O O 
1 Al' : piyasanın ihtiyacına göre vapurla-: r. emır ı ı ı..:::~.:'.=~.~~;,~.~'.~:: ........... ~ 

.KAMC:IOGl.U 
Asabiye MütaJaassısı 

DOKTOR 
Cilt ve T~ill hastalıktan 

Cahit Tuner VE 
Elektrik teda\•ileri 

Birind .Beyler Sokaiı No. 55-
lzınir - EDıamra SineJnaSI arkasıncllı 
Sabahtan akşama kadar hastalanın 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

illlll4-mGC07..7-7All'TAWlih .. 
T. iş Bankası 

Küçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Atustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapdacaktır . 
#rr.GA;l 940 /kramiyeleri:vn7ro22n11ntt. 

J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 Liraldı 2000 Lira 
ıooo Llralılı JOOO Lira 
500 Liralılı JOOO Ura 
250 Ltrardı 3000 Lira 
ıoo Uralılı 4000 Ura 
50 lbaldı J750 LIJta 
25 UralıJı 5250 Lira 

••••••• 
147 24000 Yelıan 

'• ı ı •o~• o ·rzTT/~' 
Türkiye İş Bankasına para yatırmakla ~ alnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olul"Sunuz... 

Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi ınüdiir ü'ün
den: 
1 - 1940 yılı Mart aymın birinci gününden 1941 yılı Şubat ayanın 

son gününe kadar şartnamede istiena edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek kömür vapur ve motörlerinin boşaltılması ile vapurlara 
ihrakiye verilmesi veya ayni vapur ambar ve bonkerlcriyle iki vapur 
arasında yapılacak kömür aktarma itleri kapalı zarf usuliyle ckailtme
ye konulmuştur. 

2 - 1§ tekilleri tartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
( 15) on beş bin lira, muvakkat teminat ( 1 1 25) bin yüz yirmi bet 
liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları i~letme umum müdürlüğü lzmir 
şubesinden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günii saat 17 de Devlet limanları lı
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi 7.arflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü aaat 16 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapahlmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı · dare mesuliyet kabul 
etmez. 

ıs. 28, 31, 3 217 (1 IS) 



ıı SonkAnan c;:arsamba ı 
--~--- - ·--

Medeniyet Asrında engizisyon devri 
Polonya hükümetinin resmi tebliğine göre Almanların muhtelif vesilelerle 
ve muhtelif şekilde öldürdükleri Leh münevverlerinin sayısı 18 bin kişidir 

~~~~~~~~~~~. 

Bütün bir mıntaka halkı 1941 yılı baharına girerken 
~~~~~~~~~~--. ._..,,,,__~~~~~~~~~-

En ağır tazyik ve işkence metodları Amerika fabrikaları müttefikler he-
ta tbikinden sonra kufşuna dizilmişler sabına ayda bin tayyare yetiştirecek 

Paris 30 (Ö.R) - Polonya hükümcti 
tarafından dün gece neşredilen tebliğe 
göre Nazi tedhiş teşkilatı tarafından 
muhtdif şekilde öldürülen Leh münev
verlerinin adedi 18 bin kişiye baliğ ol
muştur. 

YENt ENG1ZtSYON DEVRt 
Nevyork 30 (ö.R) - Nevyork Tny

mis gazetesinin Berlin muhabirine gö
re Polonynda Almanlnr tarafından ya
pılan zulüm ve işkenceler insan muhay
yiJc.sinin wavvur edemiyeccği kadar 
korkunç bir şekil almıştır. Muhabirin 
medeniyet asrında yeni bir engizisyon 
devri olarak kaydettiği haberler Alman 
memurları tarafından bi1.zat ya bilvası
ta gönderilen raporlardan alınmıştır. 

Bu memurlardan baı.ılan Lehlere 
karsı takip edilen ve Leh ırkının imha
sını istihdaf eden işkencelerden mem
nuniyetle bah~ttikleri halde bazıları 
insani ve medeni düşünceler altında bu 
i!!kencelerin ıstırabını aksettirmektedir
lcr. 

Tntbik edilen işkencc metodları kur
suna dizmek ve bütün bir mıntaka aha
lisini bir bölgeden bir başka bölgeye 
tehcir ederek dağıtmaktır. 

Belgrad 30 (A.A) - Almanya hükü
meti Nisan ayından itibaren Bohemya 
ve Moravya himaye idaresinin Almnn 
gümrük sistemine ithal edileceğini Bnl
kan hükümetlerine bildirmiştir. 

Eski Çekoslovakya ile akdedilen ve 
şimdiye kadar merlyette kalnn ticaret 

F in • 

~ 

Polonya bcı§vekili ve başkumandanı geııcral Sigorski general Gamlcnlc beraber 
itilaflnrı Nisandan itibaren hükümsüz yiyecek bir şey kalmadığını ve müna
kalacaktır. kalattaki emniyetsizlik yüzünden Tyrole 

Slovak hududu 30 (A.A) - Alman gelmenin pek müşkül olduğunu müşte
makam1arı telaş uyandırıcı bir şey i.şaa rilerinden birine yazan Tyrol olelcile
edenleri merhametsizce takibe devam rinden birinin tevkif ve bütün emlfıki
etmcktedirler. nin müsadere edildiğini ihtar mnhiye-

Pragdn çıkan Lidovy Novihy gazetesi tinde olarak yaunaktadır. 

Sovyet Darbı 

Kızıl tayy~reler düıı de Fin 
şehirlerini boıiıbaladılar 

- BAŞTAltAFl 1 İNCİ SAHİFlmE -
SOVYET ZATİATI 
Karada nıkubulan harplerin en mii

him safhası, Lndoga göUiniin şimalinde 
olnnıstur. 

Aytojoki köyii }'olunda Pinlandiya 
lem"' etlerinin muhasarasından kurtul
mağa çalışan Sovyet fırkaları kaçarlar
ken iddetli muharebeler olmu tur. 

Bu ayın bidayetinden beri So\•yet or
dusunun Finlnndiyadaki zayiatı 120 bin 
ölii \'e yaralıdır. 

Hnrbin ha Jangırından heri So\')"ctle
rin iilii ve yaralı olarak 200 bin imnn 
ka,yhcttikleri tahmin edilmektedir. 

KRONSTADIN BOMBARDll\JANI 
Finlandiya tayyareleri de dün büyük 

bir faaliyet göstermi k:rdir. &vyet hal
fan geri">indeki şima1difer güzergahı ve 
Sovyetlerin bir askeri limanı şiddetle 
bombardıman edilmi ·tir. Son haberlere 
göre bu liman, Lcniııgradın bahri üssü 
olan Kronştattır .. 

Londra, 30 (Ö.R) - Helsinkiden bil
diriliyor : 
Ladoganın .şimalinde Finlandiyalıların 

l:nzandıkları muvaffakıyetler hasebiyle 
Sovyet kıtalan bu kış Mannerhaym hat
tını simalden çevirme plfinını tatbike 
muvaffak olamıyacaklardır. Sovyetle
rin ağır hareketleri 1'1nlerin cevvaliyet 
ve sürati karşısında bir kerre dnhn akim 
bırakılmıştır. 

Sovyet kumanda heyeti, Sovyet kıta
h:rının don sebebiyle nehir ve göllerden 
kolayca geçeceklerini hesap cbnişlerdi .. 
Bu hesap doğru çıkmamıştır. 

Finlandiyanın medeniyete yaptığı hiz
metleri takdir eden milletlerin vazifesi 
Finlere nıUmkün olduğu kadar çabuk ve 
azami mikdarda tnyyare göndermektir. 

Helsinki, 30 (A.A) - Viborg h:ısta
rcsi Sov>et tayyarelMinden atılan bom
bnfarJa tamamen "harap olmuştur. 

23 k~ mmüstür. 
Faris, 30 (Ö.R) - Fin tcblii'.,'i 30 ikin

ci kanun öğleyine karlar vaziyeti şu'su-
rc1le ,gösteriyor : 

_* __________ _ 
bataryalarını susturınuşlarclır. Diğer 
noktalarda kaydc değer bir şey yoktur .. 

HAV ADA : Dün takriben 200 Sovyet 
tayyaresi Finlandiynnın muhtelif mevki
leri üzerinde uçmuşlnrdır. Şimdiye ka
dar alınan haberlere göre Fin avcı tay
~ areleri ve dafi tayyare bataryafon 21 
di.ic:ınan 1afl aresine tnnrruz etmişlerdir .. 
Finlerin zayiatı şadecc hir tayyareden 
ibarettir .. 

SOVYETJ_,Jm, DE },İNLERİ 
TıllH>İlt EDiYORLAit 
Roma, 30 (Ö.R) - SovyC't kuvvetle-

rinin. Lndoga göliintin şimali pnrbisin
deki hiicumlan her noktada tardcdilmiş
tir. Sovyetler 800 telefat ve 160 esir ver
mişlerdir. Baskın ~mretiy1c Fin saflarına 
{!irebilmiş olnn iki Sovyet fırkası, iki 
Fin taburu tarafından yapılan bir çevjr
rnc hareketiyle ordularmın geri kafan 
'kısımlarından tecrit edilmiştir. 

Sovyet kumandanlıj;,'1, mutat veçhile, 
karadaki harekatta hiç bir muvaffakıyet 
elde edemeyince, hava hareketlerini tek
rar siddetlendirmi.ştir. 

Bilhassa sivil ahali ve hastaneler bom
bardıman edilmiştir. Dünkü gün 7.arfın
cla hava taarruz.ları neticesinde ölen ve 
yaralananların sayısı milhimdir. 

Roma, 30 (Ö.R) - İı.vest.iya Sovyet 
gazetesinin Fin cephesindeki muhabiri, 
cereyan etmekte olan şiddetli muhare
beleri tasvir ederken, Fin kıtalarının 
gösterdikleri mukavemeti tebarüz etti
riyor .. 

Muharririn ifadesine na7.aran bunlar, 

küçük kollar halinde hnrcket ederek 
So\•yet hücumlannın teşkilatını bozma
ğa muvaffak oluyorlar. Fin tahkimntının 
1op1nrı ınuhaciınlcri "lÜtcınndiycn aks 
r:ltında tuttuğundan Sovyet kıtnlarmın 
l ımıldaması son derncc güç olınnktadır. 

I ... ondra, 30 (Ö.R) - Fin lubcrlerine 
före Fin t yyareleri So\·yet cephesi gc
ı :krinde bazı liman ve ~ehirJcri bombar
dıınnn etmişlerdir. Ajans haberlerine 
göre bombardıman edilen liman Kroıış
t:ıtıır .. 

Sovyct tayyarelerinin diin Finlancli
yadaki t<'arruı.ları bu harbin en müthiş 
lutva hareketi -0Jnıuştur. Bir günde 33 
mevki üzerine 300 bomba atılmıştır. Son 
Fin tebliğine göre en az 33 maktul v~ 60 
yaralı vardır. Maddi hasarlor da mü-
himdir. · 

Londra, 30 (Ö.R) - L.-ıdoga gölünün 
şimalinde Sovyet hücuınlan daha sey
rek ve znif olmaktadır. Harp dört nok
tada devam etmektedir. Finler kuvvetli 
mevkiler işgal ettiklerinden hiicuın eden 
kuvvetfori yerlerinde tvtabiliyor1nr. Ka
lın kar tubaknsı hucum arabalarının ha
reketlerine mani olmaktadır. 

Ladogn gölünün şimali şarkisindeki 
hir adacıkta mukavemet eden Fin islih
kfunı Sovyetlcriıı münakale hatlarını mü 
tcmadiyen bombardıman ediyor. Sovyct 
kuvvetleri adayı almak için hücum et
mişlerse de muvaffak olamamışlardır .. 
Donmuş olan Ladoga gölii üzerinde 
Sovyet kıtaları yüzlerce ölü bırakmış
lardır. 

Mar.nerhayfll diyor ki: 

,. 

ace
lazım dır 

• Karacln. Kareli .bcr7"ıhmcla mutat. ha· 
:- n çok siddetli tboçu atışları .. Ladoga
n.ın simali sarki ... inde Sovyet kıtaf.-ln bir Homa, 3.D ( Ö. R) - Finlandiya Başkumandanı mareşal Manner· 
ı-ok taarruzlarda hulul)muslal""a da nüs- haym bir Fransız gazetesine verdiği mülakatta şunları söylemiştir: 
~r'u-tfıl'l'llic:~!'rcfır BaJ:ı no'ktalar<Ja düş- «Finland:yaya yapılan maddi v~ n'innevt yardım bu memle_keti 
rr anııi dücar olrhıöu uıyiı\t çok mUhiın- kurt~ramaz Devam eden her harpte aded nihayet _galebe çalar. Bi
dir. Finler i'<ı Sovyet tankını tahrip <>t
'>ıi.sl<."~dir $nrk C'eph,•sınin di;,.e>r nokta- mı"'naleyh Finlancliyaya asker göndererek yardım etmek ve bunu 

Londra, 30 (Ö.R) - İngilterede tay
yare imali o kadar aı1mıştır ki bazı tip
lerden seri halinde imal edilenler, şim
di ihti.} aç mikdarını ~eçmiştir.. Fransız. 
tayyare iımılfıtı da müthiş artmı~tır. 

Cephedeki filotillalara miiteıııadiyen 
yeni hıyyarder gönderilmektedir. 

Bir Amerikan firınasınn veniden iki 
YÜZ bombardıman tavyareşi İngiliz.lerce 
.!<İparis edilmiştir. Ayrıca dört bucuk 
milyon liralık yedek parça sipariş ve~il
ınistir. 

1941 ilkbaharına girmeden, Amerikan 
endüstrisinin müttefiklere ayda bin tay
yare yeti!ilireceği tahmin ediliyor. 

Böylt>cf' müttefjkJer Almanlara karşı 
kahir bir hava hflkimiyeti tenıin edecek
lerdir. 

I..ondra. 30 (Ö.R) - Nazi tayyareleri 
İngilterenin şark sahili üzerinde dün 
y:-ıptıkları uçuşları bugün tekrar etmiş
lerdir. Diin gibi, on ticaret vapurunu \'e 
iki fener \'apurunu homba ve mitralyöz 
atesi altına almışlars~ da İngiliz nıüda
foa hatlarını yarmağa muvaffak olama-

-*-ınışlar \'C İngiliz. tayyarelcrini görür 
görmez knçmağı tercih etmişlerdir. 
Görüş seraitinin bozukluğuna rağmen 

İngiliz. tayyareleri düşmanı yakından ta
l.ip etmişler \'e hiç olmazsa bir tayya
ı esini diişürmüslerdir. Diğer bir Alman 
foyym-esi bulutlar orasında kaybolma
d:m evvel arka mitralyöı.ii istimal hari-
ci. kalmıştır. 

Alman hücumları dünkü gibi bugün 
<le tam akamete uğramıştır. Bir daha sa
l,it olmuştur ki Alman pilotları hedef 
c•larnk en zaif \'e lnıdretsiz kurbanlar 
intihap etmesini tercih ediyorlar. Hücu
ma uğrıyan vapurlar arasında Jersey 
Kcen 2000 tondan kücüktür. Bu vapur 
l,ir S. O. S. işareti göndermiş ve sahil 
i~iasyonlan bu istimdadı almışlardır .. 
Vapur, dwmnda diğer bir vapurun da 
fmırruza uğrndığını bildirmiştir. Bunla
rın iındadınn bir tahlisiye vapuru gön
derilmiştir. 

Hava nezaretinin tebliğine nazaran : 
Ticaret vapurlarına hUcum eden Almnn 
lnyyarPlcri f ngiliz harp tayyareleri ve 
sahil devriyeleri tarafından takip edil-

miştir. Dünkü hü..::umlar hakkındaki 
tafsilatlı raporlar bu taarruzları merha
metsiz mahiyetini ispat etmektedir. ,hJ... 
manlnr hedef olarak umumi seyrisefaine 
biz.met eden iki fener vapurunu intihap 
etmişlerdir. Bunlardan birisiniıı mürct· 
tebatından bir tek kişi kurtulmuştur. 

Sahile çıkınca anlattığına nazaran bir 
bombardıman tafl•aresi di.in snat 9.30 da 
fener vapuru üzerinde uçmuş, birdenbi· 
re alçnlnrak dokuz bomba atmıştır. Bun· 
lann sonuncusu vapura isabet etmişt,ir,. 
Mürettebat küçük bir tahlisiye sandalı
na binmiş ise de içlerinde kürek çekebi
lecek vaz.iyftte yalnız iki kişi vardı. Sa· 
hil civannda sandal devrilmiş, sekiz lci· 
şiden yalnız birisi sahile çıkabilmiştir. 

Bombalann isabet ettiği ticaret va· 
purlanndan birisi bir Lctonya · vapur..
clur. Mürettebattan altmış kişi sahile 
çıkmıştır. 7 - 8 kişiııfn kaybolduğu tali· 
min ediliyor. Todila ismindeki bu vapu
ra sekiz bomba atılmıştır. 

Batırılan bir tek İngiliz vapuru varw 
dır. Eston isminde 1400 tonluk küçük 
bir vapurdur. 

Garp cephesinde kar var 
Bu keşif tayyarelerine kolay uçuş ve 
resim çekm'e imkinları verme~tedir 

Faris 30 (ö.R) - Garp cephesinde 
kar y~ğması tekrar kara hareketlerini 
durdurmuştur. Fakat bilhassa Vojlarda 
ve Ren sahillerinde şiddetli top ateşi
kaydediliyor. Ateşi Fraı)SlZ top~a_rı aç
mışlar ve hatları arkasmda ~at
yapan Alman müfrezelerini dağıtını~lar
dır. Ilk hattaki Alman kıtalarına erzak 
getiren ekipler de dağıtılmıştır. 
Havanın bozukluğuna rağmen tayya

re faaliyeti mühimdir. Kar ke~if hare
ketlerini kısmen kolaylaştırmaktadır. 
B:?yaı. kar tabakaları iizerind(' batarya
ların ve diğer tahkimatın teşkil ettiği 
Jekelcr teyyarecilcre çok açık fotograf
br cekmek imkanını vermektedir. Fran-
ızl~r dn bu fırsattan istifadeyi ihmal 

Ptmiyerek top mevzilerini ve Sigfrid 
hattının Fcvkulceyş noktalarını göste
ren foto~raflar almışlardır. 

Paris 30 Ö.R) - Garp cephesinde ye
niden faz.la miktarda kar yn~dığından 
devriyelerin faaliyeti durmuştur. Buna 
mukabil tayyare ve topçu fnnliyeti ol
mustur. 

Londra 30 (Ö.R) - Alman tayyare
l •ri Lüksenburg ve Hollandanın bita
raflığını yeniden ihlfıl etmişlerdir. Lük
scnburg jstikametinde uçan bir Alman 
tayyaresi bir çayıra inmlıj, fakat nerede 
olduğunu anlayınca derhal havalanmış
tır. 

Alman tayyareleri dün akşam Hollan
danın şimali şarkisi üzerinde uçmuşlar-

lngiliz 1'C 1''ransız hava generalleri 

dır. Hollanda tayyareleri derhal hava-ı Londra 30 (Ö.R) - Felemenk ve Belı 
lanmış ve dafi tayyare bataryaları ateş çikanın Berlin sefirleri hükUmetlerinC 
açmıştır. Felemenk hükümeti Berlinde rapor vermek üzere Uıhey ve Brüksel• 
protestoda bulunacnktır. hareket etmişlerdir. 

Biz, Sımsıkı Bitarafız 
Petrol komiserliği ilk içtimaında Ru· 

men ekonomi nazırının nutku 
~~-~~-~~~~-*~~~~~-~~---

Faris 30 (Ö.R) - Bükreşten bildiri- Bükreş 30 (A.A) - Umumi petrol ko- Müsellah kuvvetlerimizin ve iktısadi-
liyor: Hüküme~e tesis edilen petrol miserliği dün akşam resmen teşekkUl yatımızın ihtiyaçlarını karşılal)'lak içiA 
umum komiserliği bugün ilk içtimaını etmiştir. kfıii miktarda petrol istihsal etmeği te
yapmıştır. Ekonomi nazırı B. Argilesko Umumi komiser profesör Netta bu ahhüt etmek mecburiyetindeyiz. Petrol 
petrol siyaseti ve bitaraflık meselesi münasebetle bir nutuk irat ederek bu istihsalatmın daima devletin himayesi 
hakkında bir nutuk söyliyerek demiştir teşekkülün gayelerini tasrih elmiş ve altında bulunduğunu hissetmesi lazıın-
fd: demiştir k!: dır .. 

cBu t~~kkül ş1mdiki buhran karşısın.: ------------
da petrol kaynaklarımızın işletmesini 
genişletmek zaruretinden. doğmuştur. 
Istikbalde buna mümasil diğer komi-
crHkl~ dııl4'\ tesisine 11ecbur olacağız: 

Zira hükümet1n memleRel'ln ls1ihsalatı, 
bun1arın nakli ve tevzii hususunda tam 
bir otoritesi olmalıdır. Sımsıkı bitara
'fız: Bu 'QitarnÜ1ğı müaclcaa' •;ıiin icap 
edco"n her otoriteye $ahip ofuı\mıi la
zımdır.> 

lngiliz se_fer ~rdusunun 
ilk zayiat listesi 

· rında ke.,if un urlarının faaliyı>ti.. ço1• '!CÇ k-1"T'"ld"\n yapmak lazımdır.> 
.. ~ ~0''='17nC': Düsmıın .büt_;in.l!ün tep- Roma', 30 (.9. R) -.. İsv,içre na,zırlarmda.n B. .Val.erson H.e1sinki- Biikreş 30 (A.A) - .• .imiıl.·bir men-

• 
1

- F' 1 d" ı · · · ' - 'ı . • ·i • • • • • k~ 1 ' il-· hadan ~""'-;ldlrune gore.:.R\nneR net .. r .... ' ~ tnV1flre KlİVvet)erlni.n hi•nn,vesi v: varnıt!' i..ır .· ~n an _ıyaya svıçrenın Yi>l'CU~etmesı ım ~n arını..r ın 11 • ~A ..... J~ ... • ... ·~11. ":t~-.r.:~ 
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rrµzlarda t>uTunn'iu ur. BUttirf bu ta- • .u ·uınetur ınuıa,Kere eaecCKha. . - . • .... . . . , ' ~e~~ , :d.f~olJ)rı }jares 
.rrm.lar defedilmiştir. Rareli cephesin- Roma," 30 -(ô. R~ - BeıÇ;Jili na~ mecliıf Firt ~Dııl' jkt. llo ı 'ıaW~Qil 
• .. sahil ~..Janmu: d~Uşma~· ~·~~~~m~il~~fr~~~~~ .. ~~~~·~·=· -~ 


