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Bapnuhanir ·n umumt neşriyat müdUrll: 

No. ıoıas Blrlt Beflnd Td ftArf'(5) &URl111'UR ı• I U 8 AT C V il A IMO 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEV Alıl MttDDJ.T.t TUrkiye için Hariç ~ 
BetaeZUc -·- 1400 2900 
Ahı •11lıı. ·-- 150 1850 t _Gıınu ~ nll.shalar ( 25) kuruştur. 

_ TELEFON: 2697 

!laa ıntınderecatından gu:etemf% mesuliyet kabul etmez. 
$i-

• Baıvelıil Dr. Refik Say. 
damın natlıu 

l•nhııd, 15 (Telcraf) -- Hallınlerinin 
eelririnci ,.Jdanimü Şal.im yirmi betinci 
rünü meruimle kutlulamıc:akbr. 

Menaim, S.,.ekilin ind edeceji mühim 
bir nutulda h"t'==ttldır. 

·-------' Yeni Asır llatL---·-.:1- L--1- .._ .,...uaua .-ı.uıılfus. 

Kızılordun.un Telefatı 250000 .... Buıgar· .. 
PiN KADıiADA.NLABI 

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

Biç aklı müfrezeler halinde yaptıkları 
----------------------~·----------

cesurane hücumlarla 
Sovyet askerlerini şaşırtmışlardır 
------------------------------~-----------

13. üncü Sovyet Kolordusu 
Ladoga göl~ şimalinde sarılmıştır 

ve ·imha tehlükesine maruzdur 
~~~~~~~~~.x*x·~~~~~~~~ 

Hususi 
idareler 

Stokholm, 15 (Ö.R) - İsveç gazetelerinin harp mulıabirleri aşağıdaki ha~r
leri veriyorlar : 

_ l\lannerhnym hattının yanlması asla mevzuubahis değildir. Ancak ileri 
bir kaç mc\'2i Sovyetlcr eline geçmiştir .. Esasen So,·yetJcr gere muharebele
rinde ele geçirdikleri bu mevzilerden de atılmışlardır. 

Kızılların elinde ancak ehemmiyetsiz iki mevki kalmıştır. Harp başlıyalıdan 
beri KJZJlordu 250 bin ki~i telefat vermiştir. . 

Üç fırkadan ibaret olan on üçüncü Sovyet kolordusu Ladoganm şımalinde 
çok miiski.il vaziyette olup imha edilmek tehlikesine mo.ruzd~r.. . 

. - SONU 3 ÜNC( r SAHiFEDE --·--1\ııeak Devlet eliyle 
~cak yeni kararlar 
ile ınevcudiyetlerini 
lllahaıaza edebilirler -·--HAKKI OCAKOOLU 

Adliye Vekili 
~~~~--~--~-x*x~~'-----~------

ı...._ li-.ıi mUbaiebelerin mali durum· 
-._ &rzettikl-1 fecaat karfumda 
~lerimizin, bastahanelerimizin ve 

• ~an tehlikeye maruz bulundu
._ bir çok defalar bu sütunlarda iza. 
~ ~tdc. Umumi vilayet meclisleri 
~ lıaıindedirler. Yaranın ele alın· 

Bu aksam Aydından ge 
.'t 

lerek istikbal edilecektir 
~ ve itin bir devlet meselesi ha- x*x--------

a;onulrnaamm tam zamanıdır. d u·· n 
s'Ün kat'iyetle iddia edebiliriz ki B Fethı· Okyar 
~ dil vilayeti yeni biç bir i~ yapmamak • 

• • • • ~e de olsa, mütevuin bir büdçe 
~. edebilmek kabiliyetini kaybet- sını ve cczaevın1 
._.,11.ı 'V'&aiyet neden doğmu,tur? He- Dün Aydına muvasalat ederek tetkik
ft ~ nıı hattket edilmi§tir? Kudretin ler yapan snyın Adliye vekili B. Fethi 
v~de ıniiesscseler mi açılımştır? Okyar bugün öğleden sonra saat 16,35-

.tit. 11r. Bunlann biç birisi varid değıl- te iz.mire gelecek ve Alsancak istasyo- • 
nunda karşılanacaktır. Vali B . Ethem 

~Uauai ınUbasebeleri z&fa uğratan Aykut Vekili vilayet hududunda kar
~ ' relirlerinin sabit kalmasına rağ- şılıyacaktır. 
~n İhtiyaçlann artması ve muhtelif iz.mirde bir hafta kalacağı tahmin edi
ttlif Unl~Ia gelirlerin bir kummın muh- len Adliye vekilimiz yarın adliye dai-

tnakaadlara tahsis olunmasıdır. resine giderek müddeiumuıniliği ve 
} mahkemeleri zjyaret ve teftiş edecektir. 

~lı~Ust~•!hasebclcr demokrasinin gü- Pazar gi.inü şehirde bazı ziyaretler ya
~·~~ ~esini teıkil ediyor. Halkın pılacaktır. 
1111 ~har meclis yine halkın ihtiyaçları- Adliye vekilimiz pek muhtemel ola
~ andan görmek ve bu ihtiyaçlara rak Bergama ve ödcınişi de ziyaretle 
~-.: vermek va:rifesini yüklenmit bu- adliye jşlcrinl tetkik edecektir. Izmirde 

1r or. inşası düşünülen yeni adliye sarayı ve 
tej~ eylemeğe mecburuz ki yalnız ceza evi için belediyece ayrılan yerde 
~ f e uygun düşmek bakımından de tetkikler yapılacaktır. 
~ filen de meclisi idareler halka cid- Adliye vekaleti heyeti teftişiye reisi 
~:Jdalı olmupardır. Salahiydleri B. Sezai Vekile mülaki olmak üzere 
diltaia olmasına rağmen kanunla ken- dün şehrimize gelml~ ve bazı z.iyaretler
il.tıy• İ.:.Ynlan gelirleri halkın en yakın de bulunmuştur. 
t~' ':14 tahsiste muvaffakıyet gös- VEKlL DEN!ZLlDE 

lJ erdır. Denizli 14 (Hususi) - Gecikmiştir. 
• l'tıUrtıi - d ·· k '"l'•lc muvazene e yorgana gore Adliye vekili belediyeyi, partiyi, u-
t.!illet Uz.tın.ak zarureti yoktur. Büyük mandanlığı ziyaret C'tmiş. Denizli adli-

Nazilli 
ZlV;lYPt 

<ıdtiyc
ett1 

Karlar üzerinde bir Fin müfrezesi 

Kabinesi 
Dün kral Boris'c 

istif asını verdi 
Eski maaril nazll'I 
yeni kabinenin telld
line memur edildi 
Sofya, 15 (Ö.R) - Bugün Bulgar ka

binesi istifa cbniştir. Kral Boris, başve
kil Köse İvanofla arkadaşlarının istifa
larını kabul etmiştir. 

Kral, maarif nazırı Profesör Boğdan 
Pinofu yeni kabineyi teşkile memur et
miştir. lstifanın sebepleri hakkında he
nüz mevsuk bir haber yoktur. 

Paris, 15 (Ö.R) - Havas ajansının 
Sofya muhabiri bildiriyor : 

- Bulgar kabinesinin ansızın istifası 
her Ş<'yden evvel son seçimde mebus 
namzetleri meselesinde başvekille zira
at nazırı arasındaki ihtilafta aranmalı
dır. Buhranın ne tarzda inkisaf edeceği 
malum değildir. 

Anzak Orduları için 
Alman propagandası bir istila işinde 
kullanılacaklarından bahsetmektedir 

--~-----~-------------*-...---~---------~~--

Eğer fngiltere Münihte Hitlere toprak arz.u
aundan bahsetseydi, kolayca anlaşılırdı ... 

!t f 
Ingili:: sahillerini bekliyen bir istihkam topu 

____________ .;;,______ Londra, 15 (Ö.R) - Dominyonlar 

Atılay 
--·--

Denizaltımızın 
Dolma tecrübeleri 

yapıldı 

- *-İstanbul, 15 (Telgraf) - Mütahas
sıs mühendislerin huzurunda Atılay 
denizaltımızın dalma tecrübeleri 
muvaffakıyetle ikmal edihniştir. 
Gemi donanmamıza iltihak etmiş

tir. 

Mecidiye kruvazörü de deniz mü-

1 

hendislerimiz tarafından mükemmel 
şekil?e. tamir edilerl'.'k limanunıza ı 
gelmıştır. 

nazırı Antoni Eden Filistine varmıştır .. 
Nazır Filistin İngiliz kuvvetleri başku
manr)mı ve askeri erkanı tarafından 
karşılanmıştır. Otomobille üç Avustur
ya kampını ziyaret ederek Dominyonlar 
kuvvetlerini teftiş etmiştir. 

Eden bu akşam yine tayyare ile Ka
hireye dönecektir. 

· Londra 15 (iJ.R) - lngiliz as
keri mahfilleri Anzakların ma
halli müretteplerine sevkleri do
layısiyle Alman 'mahfillerinin ve 
Alman propaganda teıkiliitımn 
/:emen faaliyete geçerek menli 
pTopagandalara başlamaıını ga
yet tabii karıılamıılardır. 

Orta ıarlıta veya yakın sarkta 
müttefik ordularının her ·hangi 
bir i•tiUi politikası takip etmiye
ceğini pek iyi bilen ve takdir 
eden Alman makamları, giiya bir 
i.tila hazırlığı diye bu müdafaa 
tedbirlerini propagandalarına 
mevzu yapmıılardır. imparator
luğu ileride tehdit etme•i ihtima
line karfı bittabi bof durmak ha. 
tırdan geçemez.Ji. Geniı lngili:ı 
a•keri •iya•eti ve lngiliz nüfuzu 
nazarı her türlü tedbirleri alacak. 
tır. lngiliz. imparatorluğunun bir 
karıı toprakta bile gözü olmadı-

- SONU 4 i)NCÜ SAHİFEDE -

't~ ~eclısi ihtiyaca göre gelir temin _SOSU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - B. Fethi Okyar 

~~et udr~tini haizdir. Fakat umumi ------------------------------------------------------
' ~ialeri ancak kanunun kendi-
"• ~ t.h.~ fltiii versiJeri tahsil etmek "'le &elırlere göre ihtiyaçlara cevap 

t.t.:b~e ınükelleftirler • 
.. ,. tud ,..ıalıiyetlerle ehemmi mü
~t-., ere~ ederek vilayetlerin yol, 
' ~erniyet batta ziraat itlerini ted
,_ ~ll'larken mali vaziyetleri naza-
~ lcend da~ ve yeni kartılık verilme
ltifeter b il4:1"e tahmil olunan yeni va
"~ideı ';'Runkü sıkıntılı durumun mü
l:. lıu .:. olrrıuıtur. 
~. •yı bir kaç misalle izah ede-

Amerikayı 
Düşündüren Bir Vaziyet 

-----~--------x*x--~~~~-~~ 

Romanya hududuna ka-
dar Stalin hath yapıyor 
Brüksel 15 (Ö.R) - Nasyonal Belj gazetesinin Almanya - Litvanya hududun-. 

.daki muhabiri bildiriyor : E 
: Litvanyadan Romanya hudutlarına kadar uzanan Alman - Sovyet hududun-: 
:,ıa Sovyetler tarafından istihkamlar yapılmaktadır. Bu istihkfunlara ıStalin: 
:hattı• isn1i veı·ilccektir. E 
E Sovyetler Hitler Meimkampf'ında Almanların . Ukranyaya karşı uzanmak: 
:istediklerini unutmamışlardır. Moskovada Almanlara şüpheli eşhas nazariyle: 

t Son YIU d •. llu le •r a barem kanunu çıknuf-
lt\~)-'<~:~ . hususi idarelerin mali 
~te rıefro] r •çınde çırpındıkları bir ta
lt'ııt liua • u_nrrıuıtur. Barem kanunu tz
~lltla~~ı ıd~r~i?e, muallimlerine ve 

Vaşington, Amerikan vapurlarının 
ôdern &;- ~~z hın küsur lira fazla pa

tb-~: b tnükel!efiyetini yüklemi,tir. 
)~'Qe Zorlukrç •!t?'da müvuene temi
d Pıl~ çekılırken bu yeni masraf 
it~ \>İli~~~ruri baz.ı hizmf!tlerin ifasın
L~ telir aab· '!1•hrum bıraknuttır. Çün
~ .~u k ıtt1r. Barem kanunu yaptlır-

hodbeho.t ha tırıl tlıa· sına 

~leraı:'.unu.n tatbikatının Hususi mu- Vaşington, 15 (A.A.) ~ Berlinin istemiyerek Fransız veya ·lngniz limaıı-
katiyen müsamaha. · et'1i.İye_ce.ktir ! · 

9dilere~zerınde yapacaf.ı tesirler he- notası hakkında tefsiratta bulunan . . B. !arına giren Amerikan gemilerini torpil-
- SONtJ mahalli idarelere bunu kar- Pittman demiştir ki: lemek tasavvurunda bulunmakta oldu-

2 İNCt SAHİFEDE - Reıımi bir Alman menbAma atfedilen iuna dair olan beyanat Amerika hüku: 

yanatta Hollanda - Amerika hattında iş
liyen bir vapurun torpillenmi~ olmasın
dan bahsedilmesi bu beyanatı daha ma
nidar bir hale getirmektedir. 

Ebakılarak daimi polis ne7.areti altında tutulmaktadırlar. : 
: Taymis gazetesine göre, Odesayı Liv '.>v yoliy]e Viyanaya bağlıyan demiryo-: 
:!unda muhtelif sabotaj hareketleri olmuştur. Almanlar buna mani olmak için: 
Efevkalade tedbirlere başvurmuşlardır. Slovakyadaki ann demiryolları ve köp-E 
Eriileri mak~adiyle buraya Almanyadan asker gönderilmesine müsaade edil-: . . . . 
-m~ır. . : 
: Bir kaç gün evvel Polonyanın Sovyet işgali altında olan Galiçya kısmında: 
EAlman askerlerinin bulunduğu yazılmıştı. Taymis diyor ld : E 
: · - •Nasyöna! Bcljin verdiği haber doğru ise Sovyetlerin mühim 8emiryollai 
: rindan biri üzerine Alınan askerlerini ikame etmeleri kendileri için pek' ağır vec 
:utariılacak bir şeydir. Sovyetler Almanya ile münasebetlerinde eski sağlam va-: 
Eziyetlerini kaybetmişlerdir. : 
: Finlandiyayı istila için Mannerhaym hatbna karşı taarruzlarında devam et.,C 
kclerinin sebebi budur_.• · · : . ..................................................................................... .. t ve Alman hük(Unetinin ia~«;rck ıreya :qıeıj ~iı;a .ço~ aiır bir :meteledir. Bu be-............................ _. ____________ ..... ____ ....... ..-...~~ · - -SONlJ 4 t)Nct) -SABiFF.DE -



SABIP• :a ==== 
ltalya ile ticari müna
sebetlerimiz etrafında 

ltalyan gazetelerinin neşriyatı mü
nasebetlerde genişliğin çok kuv

vetli olacağı ümidini taşıyor 
~----~·x•x . 

Roma, 10 (P. S) - Korriyera Peda· üçüncü m~tuisi olarak gelmektedn. 
ııo g'll%Ctcsinin Türk • halyan ticaret Bunu,n rakkamları ıunlardır. 
müzakereleri etrafında izhar ettiği ka
naate göre Türlt - ltalyan anlaşması Al
manyanın Türkiyeye ihracatına hissedi· 
lecek bi.r darbe indirecektir. ltalya Tür· 
kiyeye pamuklUlar. makinalar, otomo
biller, demir ve çelik malzeme, eczayı 
kimyeviye ve tıbbiye ıönderecek buna 
mukabil pamuk, madenler ve hububat, 
idhal edecektir. Iki memleket arasında 
ticari mübadeleler '400 milyon liretten 
800 milyon lirete çıkacaktır. Korriyere 
Pedano Türle - ltalyan ticaret münase• 
betlerinde bu inkifaf ın devamlı olaca~ı 
fikrindedir. 

ltalrıa ile ticari münaııebetlerimiz: 
Romada çlkan eli Corriere Diploma• 

tico e Caıudare> gazetesi c Türkiye ile 
ltalya arasındaki tic.an~t miıôadelelcri> 
bapığı altında ıu aatırları yazıyor: 

Bir Türk ticaret heyetinin, her iki 
memleket araıındaki ticaret mübadele
lerini tedkik etmek üzere Romaya gel
miı olması Kemalist Cumhuriyetin bil
hassa ltalya noktai naz.arından harici 
ticaretine bir göz atmak fı.rsabnı ver
mektedir. 

Türkiyenin baılıca müıterileri a.-aıın
da en önde evveli Almanya ıclmekte
dir. lkinciai iıe büyük Britanyadır. Bu 
memleketin bizim hakkunızda vazedilen 
ceı:ri tedbirler zamanında Türkiyeden 
aldığı malların miktarı artmıştır. Fakat 
o zamandanberi daha mutedil surette 
iştirada bulunmaktadır. ltalya da, 1931 
ıeneai müstesna, kendisi için oldukça 
paıif olan bir mübadele ile, Türkiyenin 

YENİ BİR YUMURTA 
tSTASYONU 

Ticaret VekAJetinden gelen bir yazı
da, yumurta ihracatının mürakabe~ine 
dair ni7.amnamenin dördUncü maddesi 
hükümlerine tevfikan Uzun köprüde 1 
mart 1940 tarihinden 31 mayıs 1940 ta
rihine kadar muvakkat bir yumurta 
ihraç merkezi ihdas edildiği bildirilmiş
tir. __ ,,.. __ 

ihracat idhalat sene 
26.SI0.000 liret 53.102.000 1936 

128.809.000 c 99.8-44.000 193 7 
96.832.000 c 189.646.000 19 36 

Binaenaleyh, 19 3 7 senesinde bizim 
için hemen hemen 29 milyonluk bir ak
tif arzeden ticaret bilançosunda 19 36 
de 90 milyonu mütecaviz bir pasif mü· 
şahede olunmUJtur. 

19 39 senesinin ilk ye
0

di ay zarfında 
idhalat 1 00 milyon, ihracat 99 milyonu 
bulduğundan bu hal bir sene evvelkine 
nis'bctcn oldukça sdah göstermiı ol
maktadır. 

Türk - ltalyan ticaret mübadeleleri, 
kliring ile yapılmaktadır. Ve kambiyo· 
nun muhtemel temevvüclerinden müte
vdlid zararlar kambiyolar milli Ensti
tüsü tarafından deruhte edilmektedir. 
Mübayeat ise evvelce tesbit edilen kon
tenjan nisbetleri dahilinde vuku bulmak
tadır. 

Ham pamuk, yün. zeytinyağı, arpa, 
deri, maden ccvhcrle.-i ibizim piyasamız 
tarafından satın alınan baolıca maddele
ri teşkil etmektedir. Bunlardan başka 
maden kömürü, baldt, yumurta, kuru 
yemiş, tütün ve gayet az miktarda yağ 
istihsal edilen nebatat, yulaf ve kuru 
sebze almaktayı;r:. 

Bizim Türkiyeye verdiğimiz, pamuk· 
lu ve aaireden mamul her nevi dokuma 
kuma~lar, k.ağıd. makina, kükürt, asitli 
yemifler. bez. uzvi kimyevi maddeler, 
demir, çelik, demir ve dökme mamulat· 
tır. 

PARSA KöYDNl>EKİ 
Rırsızbkların lailleri 
Son günlerde Parsa köyünde bir çok 

hırsl'dıkların failleri olan ba1.1 kimseler 
zabıtaca yakalanarak adliyeye verilmiş
tir. Parsanın Sancılar köyünden Hasan 
ve Bn. Ayşenin evlerinden çalınan bazt 
eşyalar ertesi gece evlerinin avlusuna 
bırakılmıştır. -·-ÖLCÖVE 

TAKTI İŞLERİ 

Avcıların 
Kongresi 

Tilkilikteki cemiyet 
binasında toplanmıştır 
Dün gece lzmir avcılar ve atıcılar ce

miyetinin senelik umumi toplantısı 
büyük bir toplulukla Tilkilikteki cemi
yet merkezinde yapılmıştır. Geçen yıla 
ait rapor ve hesaplar tetkik edildikten 
sonra yeni idare heyeti seçimi yapılmış
tır. 

Riyasete müttefikan Mustafa Barıtçı
o~lu, reis vekilliğine Rifat Ongan, umu
mi katipliğe Nuri Umur, muha~ebecili
ğe Mithat Güldü, idare müdürlüğüne 
M. Feyzi Altıntaş azalıklara Kamil Niş
li ve Hasan Onmuş, murakipliğe de ta
kas limited müdürü Şerif Cemal ve 
Emlak bankası şeflerinden Kenan Onat 
seçilmişlerdir. 

Geçen yıl zarfında cemiyet idare he
yetinin gösterdiği kıymetli çall§malar 
kongrece takdir edilmi;i ve idare heye
tine teşekkür edilmiştir. Filhakika ce
miyet idarecileri avcılık sporunun inki
şafı uğrunda çok iyi tedbirler almı.ş bu
lunmaktadırlar. Vilayet merkezinde bu 
sene tezkere alan 450 avcıdan 400 zil 
cemiyete girmiş bulunması. iyi çalışma
ların bir neticesidir. Aynı zamanda ka
ra a\•cılığı kanuna tevfikan av nesille
rimizin üremi hususunda vilayet av ko
misyonu nezdinde teşebbüslerde bulu
nan cemiyet bu hususta da muvaffak 
olmuş ve bu yıl av nesillerimizin mem
nuniyet verecek artmış olduğu görül
m~tür. 

Yeni idare ht-yetini tt-brik ve muvaf-
fakıyetler temenni ederiz. -x-

Bir çocuk 
Armutlu köyünde 
yanarak öldii-
KemaJpaşanın Armutlu köyünde Ka

dı oğlu Lütfinin yanında çalışan Ibra
him Yılmaz, bağ kulesinde yaktığı ate
şin yanında çocuğunu bırakarak işi~e 
gitmiştir. Çocuğun etekleri tutuşup vu
cudunun muhtelif yerlerinden yanarak 
ağır surette yaralanmış ve ölmüştür. 

-ıc-
Gençlerin eğlencesi 

Izmir lisesinden mezun olup yüksek 
tahsillerine devam eden gençler Sömes
t er tatili münasebetiyle şehrimize gel
miş bulunmaktadırlar. Bir eğlenti ter
ti tertip eylemişlerdir. Çok neşeli geçe
ceği muhakkak bulunan bu eğlenti için 
zengin bir program hazırlanmıştır. 

16 tUBAT CUMA •9f!.., 

ihracat birlik eri 
Palamutcuıar ve 
zeytinyağı ihracatçı· 
larının talepleri 
Palamut ihracat tüccarları bugün öğ

leden sonra toplanarak birlik için hazır
lanan stati.iyü gözden geçireceklerdir. 
Bu suretle palamut ihracatçıları birliği
nin de temeli atılmış oluyor, demektir. 

Dün akşam ticaret odasında zeytin
yağı ihracatçtlar birliği idare heyeti mü
him bir toplantı yaparak birliği alaka
dar eden bazı mühim işleri tetkik ede
rek: kararlar almıştır. Bu toplantıya ih
racatçılar birliği umumi katibi B . Atıf 
Inan da iştirak etmiştir. 

-*-Trende 
Bir çocuk doğdu 

Alaşehirin Kinlik .köyünde Ahmet oğ
lu Ali Balganın rt-fikası çocuk dünyaya 
getirirken müşkülata uğram~ ve ebe 
kadının Manisa hastanesine nakline lü
zum göstermiştir. 
Kadın evvelki akşam trene binerek 

Manisaya gelirken Salihli istasyonunda 
kompartımanda ebesiz çocuğu dünyaya 
getirmiştir. Tren memurları ve kompar
tımandaki kadın yolcular kadına yar
dın~ etmişler kadıncağız kucağında yav
rusıyle Turgutludaki akrabaları nezdi
ne gitmiştir. 

-*-

lngiltere ve 
Fransa 

ıo milyon kilo tütün 
alacaklar 

Ingiltereye sevkedilınek üzere Izmir 
ve Is1anbul piyasalarmdan iyi kalite ye
di milyon lcilo tütün mübayaa edil~ 
ği öğrenilmiştir. Fransaya sevkedilmek 
üzere de üç milyon kilo tüfün satın alı
nacaktır. 

-*-c. H. P. VİLAYET 
İDARE MECLİSİ 
Cümhuriyet Halk Partisi vi..layet ida

re heyeti dün akşam saat 18.30 da Parti 
binasında mühim bir toplantı yaparak 
Partiye ait bazı işleri tetkik ve karara 
bağlamışbr. -·-Sineklide 
Vezir ve Osman ağa 
sularında temizlik 
Sineklideki ht-yelan yüzünden bir 

müddettenberl verilemiyen Vezir ve 
Osmanağa sularındaki tamir ve temiz
lik ameliyesi dün akşam ikmal edilmiş
tir. Suyun bugün verilmesine b~tana
caktır. 

Sineklide heyelan yerinde heyelanı 
önleyici ciddl tedbirler alınacak ve bu
rası a~açlandırılacaktır. 

VİLAYET U. MECLİSİ -x-
Vilayet umumi meclisi bugün saat 14 ÇUVALLARIN KABULtJ' 

te toplanarak .Meclise gelen ~leri tt't- MVV AKKA T NtJ'DDETİ 
kik edecektir. Yerli mahsul ve mamullerimizin ih--*- racında kullanılmak üzere muvakkat 
ECNEBi DÖVİZ muafiyet yoliyle ithal olunan bOf çuval-
FİA TLERL !ar için tcsbit edilmiş bulunan ilri sene

Damga resmine tabi evrak ve sene
datta zikrolunan ecnebt paraların ma
liye vekaletince her altı ayda bir defa 
tayin ve ilnn olunacak fiatler üzerin
den Türk parasına tahvil ve ona göre 
damga resminin hesap edilmesi icap et
mektedir. 

Bu itibarla ecnebi dövizlerin fiatleri 
Türk parası olarak geçen altl ay vasa
tisi üzerinden tayin edilmiştir. Haziran 
1940 sonuna kadar yeni fiatJer mer'idir. 

-*-Türk bayrağı altına 
girecek vapurlar 
Türk bayrağı altına girecek vapurlar 

hakkında hazırlanan nizamname şehri
mizdeki nlakadarlara tebliğ edilmiştir ... 
Nizamname ile posta gemileri dörde ay
rılmıştır. A sınıfı 3500 gros tonilatodan 

lik ihraç müddeti, siyast vaziyeti geçir
mekte bulunduğu buhran dolayıslyle, 
üç seneye çıkartlmıştır. Keyfiyet şehri
mizdeki alrutadarlara biJdir~tir. --·--İZ MİR OCRETMENLERİ 

Muallim yordun sandığına mensup 
500 öğretmen için her ihtisas sınıfından 
hususi doktorlar tayin edilmiştir. 

Muallim yardım sandığı idare heyeti 
azalan belediyeye müracaat ederek mu
allimlerin bt-lediye otobüslerinde tenzi
latlı bilet iedarik etmelerini temenni et
mişlerdir. Bu iş Şehir meclbinin nisan 
devresinde müzakere edilecektir. --·--39 UNCU 

Hususi 
idareler --·--Ancak Devlet eliyle 

alınacak yeni kararlar 
ile mevcadlyetlerild 
muhafaza ecleblllrlel' --·--HAKKI OCAKOOLV 

- BAŞTARAFI l INct sAHiFED! .... 

,W,.acak yeni relir menbaJan verilOİf 
değildir. 

Bir Spor te,kilatı kanunu çJınııttıı'• 
Bu ka.awıla da beJediye \'e husatıiİ oııJ· 
basebeler biidçelerinin yme fU bdatr 
m ıpor tqkilitına •weceklerdir denil• 
nü,tir. 

Amma ıelir yine sabittir. lnnir b~~~ 
si muhasebesi her yıl bu kanunla p• 

elli bin lira ödemiye mecbur ~· 
K.azaaç verıisi küaunatt tahsili n~ 
kolay ve artman ihtimali kuvvetli bll' 
rdir umumi münzeneye almmıf """' 
mukabil tahsili çok ıüç arazi ve rn~· 
kah.t vsgil.eri idarei busuaiyelere de~00 

lunmaftur. Yine Merkez bankasına, ~ 
fia emrine bat.ti Maliye V ekileti ~ 
bütçelerden husuı;i kanunlarla rouaf• 
yen miktarlar tefrik e~~tir. . • 

Eter umumi Tiliyct · eri ibtı>:•. 
ca ıöre verıri ihdas etmek salihiyetlerİ11' 
haiz bwunsalar, nihayet her biri ayn~~ 
n bakımlardan faydalı olan ~ v~ 
leri omazlanoa almaktan k~-~
Lilcia sabit ve muayyen celirlerle bel 
gün yeni bir vazifeyi omuzlara ~ 
imkanı yoktur. . 

Nitekim bu imkarutzlık bugün ıeliJI 
kendisini tiddctle bissettİrmiJtİr. Bcı r~· 
zİyet kaqumda umumi •İliyet ~ .d' 
leri büdçe tanziminde bir çıkmu1n ıçıt" 
de çırpınmaktadırlar. Daha doğrU t~· 
birle biç bir ıey yapamamaktadırlar. z,. 
ra büdçede müTazene taniai için karı": 
nen büdçede vazebneie mecbur bulu;.. 
duldan barı tahsisatı koyamamald- ..• 
tekilde yapılan büdçeler, tudb ı0~ 
derildiği zaman INmlan t~ oıedfll 
komisyonlar tvafmdan, INr bleıD -" 
besile bozulmaktadır. .Jl 

Kuk be~ günlük mesai bir b~~ 
münakafÜarla tamim edilen bidçe 1;.ı 
tasdik~e~ geldifi uman bizzat. rıı~d• 
umumı azaları tanıyamıyacak hır ta-
hulınaktadırlar. • L-'f• 

Bu taru ırtellliclen paİf ~ tP. 

dalar bmlenemiyeceği at*Arb'· •:: 
çıkar yolu nedir? Umumi vı1ayet Dl ., 
!islerini lağnderek mddepteri .-ar~ 
yoDan nafia, bastabanel.eri cemi1~ ~ a• 
kaletine bağlamak hmwi idareten ort 
dan kaldtrmalc mı 7. . b't'. TOFENK 

Omazanclan düşerek 
üç kişiyi yaralamış 
Urlanın Yeni mahallesinden Hasan 

oğlu Ali Genç, bağından dönerken yol
da ayağı kayarak düşmüş, omuzundaki 
dolma tüf engi ateş alarak o sırada so
kaktan geçen 14 yaşında Server Buçen, 
Mehmet Eroler ve Ali Erkük yaralan
mışlardır. 

Ölçüler nizamnamesinin dokuzuncu 
maddesi şu şekilde değiştirilmiştir : 

·Memlekete getirilecek ölçü, tartı ve 
aletler yalruı Ankara, İstanbul, İzmir, 
Mersin, Samsun, Trabzon, Zonguldak 
ve İskenderun gümrüklerinden geçiri
lecektir .• • 

----------------=- &.Z ve 15 yaşından yukarı olnuyacak ve 
Yardım Listesi 

Böyle bir karar, bizce demokraJ!-=.,..a 
lummdan bir ric'at oJayor. D~~. 
halk iradelerine, halk idarelcriıae ';:r 
vet vermeği amirü. Biaaeualeyb. iP"' 
mimiz.in ruhuna uygun düşmiyeaii -A" 
bakkak bulunan böyle bir karar .iP"' · 

Suçlu hakkında tahkikata başlanmış
tır. 

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

Muharrir Aranıyor 
Gazetemizde çalışmak iizere Fran

sızca, İngilizceyi veya bu lisanlar
dan yalnız birini güzelce hilen bir 
zata ihtiyaç vurdu .. Talip olanlann 
her gün öğleden sonra idarehanemi- • 
ze miimcaatleri." E . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENi NF.ŞRIY AT 

Endüstri 
Muhasebesi 
Ticaret Lisesi müdürü Bay Nail 

Esinin endüstri muhaıebeıinin 
Etiman ve Yavuz kitap evlerinde 
ıatıta çıkarıldığını memnuniyet
le haber aldık. Bu değerli eseri 
tavsiye ederiz. 

• 

TEŞEKKOR 
Bir seneye yakın zamandan beri Kon

yadaki doktorların ve muhtelif teşhis 
\·e tedavi tarzlariyle bir türlü kurtula
madığım ıstıraplı hastalığımı bu kerre 
isabetli teşhis ve hazakatlı müdahalesi
le tamamen şifayap eden kıymetli dok
torumuz İzmir Memleket hastanesi ha
riciye şefi operatör Asil Mukbile derin 
minnet ve şükranlarımı arz ve gerek 
runeliyatım esnasında ve gerekse müte
akip bakımlarımda kıymetli yardımlan
nı gördüğüm muavinleri doktor İbra
him ve Recep baylarla hastane hemşi
releri bayanlara sonsuz teşekkürlerimi
zin iblağına tavassut buyurmanızı rica 
ederiz .. 

Müvezzi YUSUF İNCE 
kardeşi eczacı K. BEKİR L\fCE 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Bir daki.kal&k zaafı )iizünden intizamlı ve mesut yuvasını yıkan zavallı bir bahanın hazin macerası ... 
Türk :>ahnesinin, Tiirk sinemacılığının ve Cilimciliğinin kıymetli iistadı 

ERTUGRUL M UHSiN'in 
Baş rolünü yarattığı senenin en ınuar.uun ,.e muhteşem TÜRK filmi 

ŞEHVET KURBANI 
Dİ<'.iER ROLLERDi~ : 

CAHiDE - NECLA .. FERDi TAYFUR -
NEViN - SUA Vi - GÜLSEREN 

SAiT-

: Cumartesi ve pazar 10.15 - 12.30 da ucuı: HALK seansı .. Diğer günler : 

Arkadaşımın 

1 -~Kocasını sevdim 
L- Yazan: Üc Yıldız • 47·_ 

- Bu seferki kararım seni memnun * 
da edecek .. Nejad beyle cvlenmeğe ka- Mademki Nejad beyle evleruneğe ka-
rar verdim. rar vermiştim, onu şüphede bırakma-

- Kız sahi mi .. Aman Allahım .. . In- mak, sevmemiş. isternt-miş görünmek gi
şaallah bu kararından vazgeçmezsin.. bi tavır almaklığım çok fena bir şey 
Ben de son zamanımda şöyle bir az ra- olurdu. Aynı zamanda da onun bu tek
hat gün görürüm. Gençliğimde tahsil- lifini canıma minnet karşılamak ta iz
darın karısı diye oldukça itibarım var- zeti nefsime ağır gelen bir şey demekti. 
dı Şimdi de dişçinin kaynanası diye yi- Muayenehaneye gittiğim zaman tesadU-

~!911--ıllllİıil ...... lllllİll~ .. 

Sokak kapısı aralıklı. 
Usulca iterek içeri girdim. 
Yukarı kattan Nejad beyin sesi geli

yordu: 
- Kuzum anneciğim, ne olur, bir ker

re gidiver.. Hem annesi ile görüşmüş 
olursun hem de ne zaman geleceğini so
rup öğrenirsin .. 

Daha ilk sözlerden benden bahsedil
diğini anlamakta güçlük çekmedim. 

Annesi de şu cevabı vermişti: 
- Evladım, gitmesine gideyim ama .. 

Şimdi o evde bulunmaz ki.. Işe gidiyor. 
Bak geçen gün peşini takip et dedin, 
bu ihtiyar halimle senin hatırın için hiç 
yapmac1ığım şeyi yaptım ve keklik gibi 
sekip giden kızın peşine düştüm. Nere
de çalıştığını, adını sanını öğrendim. 

Nejad bey: 
- 1yi ya anneciğim, dedi, bu sefer 

de evini öğrenirsin. Kendisini bulamaz
san bile annt-siyle konuşursun .. 

- n· i Ne ad 

14 mil asgari sünıtte bulunacaktır. -*-İSVİÇRE İLE TİCARET 
Anlaşması leshedildl 
İsviçre ile aramızda mevcul 31/1/ 935 

ve 31/3/ 938 tarihli ticaret ve tediye an
laşmalarının feshedildiği ticaret vekale
tinden bildirilmiştir. Bu anlaşma hü
kümleri şubat sonuna kadar mer'i :;a
yılacak ve muamele yapılacaktır. 

--*--
BİR İHBARIM TETKİKİ 
İanir gümrükler baş müdürlüğü an

bar memuru B. Tevfik bundan bir müd
det evvel Maliye vekllletine mliracaat 
ederek İzmirde İnciraltı civarında mU
tegayyıp eşhasa ait mühim mikdarda 
arazi, bağ ve bahçe bulunduğunu ve 
hunların bazı kimseler tarafından füzu
len işgal edilmekte olduğunu bildirmiş
ti ... 

Bu hususta tetkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir. Bazı tapu kayıtları
nın henüz bulunamamasından dolayı 
tahkikatın biraz daha uzıyacağı zanne
dilmektedir. 

--*--
İZ MİR REHBERt 

Belediye •İzmir Rehberi- adiyle şeh
rin hususiyetlerini, sokaklarını ve her 
semtin meşhur noktalarını gösteren ha
ritalı bir şehir rehberi hazırlamakta
dır. Bu eserle İzmire gelen bir ziyaret
çi kimseden malumat almağa lüzum gör
meden şehri gezebilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eskişehir mebusu B. İzzet Arıkan 

Ankaradan, Manisa mebusu B. Rıdvan 
Nafiz Aydından gelmişlerdir. 

İçel mebusu B. Cemal Mersinli An
karaya, Mani a mebusu B. Refik İnce 
.l\fani~ya, Konya m.'.)busu B . Ali Riza 
Türel Istanbula gitmişlerdir. 

unutmuş .. Dişint- de zararlı bir ilaç koy
muş, vakti geçerse dişi berbad edermiş, 
beni onun için gönderdi. Yarın muaye
nehaneye bir uğrasın .. 

Dersin. Haydi benim şeker anneciğim. 
Bu sırada ben kendimi tutamadan ve 

aşağıdan yukarıya doğru gülerek ses
lendim: 

- N't-jad bey .. Validenizi yormağa 
hacet yok .. Ben geldim ..• 

Nejad bey benim st-simi duyar duy
maz mt-rdivenden aşağı adeta yuvarla
nırcasına atıldı. 

- Aman Nejad bey, dedim, dikkat 
ediniz, telaşınızdan merdivenden düşe
ceksiniz.. 

O bu sözümü duymadı bile: 
- Demek .. Demek geldiniz öyle ml ... 
Diye söylenmeğe başladı. 
- Evet, dedim, geldim. Vakı! dişime 

koyduğunuz ilacın zararlı olup olmadı
ğını bilmiyorum .. Fakat bu diş ağrısını 

Gölcüklerli Haydar 
İzmir ikinci mıntaka etibha odası 
na kayıtlı doktor, diş tabibi ve 

2 

eczacıların verdikleri : 800 
Dr. Abdi Muhtar Bilginer, Ali 
ri Şaso, Halikoplo, Hüseyin Hul-
Ali Haki Sözcrman, Bahtiyar 
Tara, Cevat Elli, Cevat Alpsoy, 
Cemil Oral, Demir Ali Kamçı
oğlu, Elnekave, Esat Cimcoz, 
Esat Ilalip oğlu, Fahri Işık, Han-
ri Saşo, Halikoplo, Hüseyin Hul-
ki Cura, Hasan Kemal Üstay, 
Hasan Yusuf Başkam, İsmail 
Vasıf Ana!, İsmail Hakkı Akar
çay, İsrael, Kumran Örs, Kana
veri, Kemal Salih Aysay, Kemal 
Tonay, Leon Behmoras, Lütfü 
Rahmi Seren, Kemal Tahsin 
Saydam, Levi, Memduh Say, M. 
Şevket Atalkın, Mitat Baran, 
Ziihtü Ergin, Zibil, Zekai Ta
rakçı, Osman Behçet Özman, 
Rifat Halil Pala, Saada Kağtt
çılar, Sami Kulakçı, Salih So
nad, Suat Ervacı, Sait Akkir
man, diş tabibl Alfred Manger, 
Ali Halim &yer, Adnan P~, 
Davit Mizrahi, Ferit Cemal Üçer 
Ferit Raif Erdim, Fuat Sami Al
pay, Hasan Fehmi Nil.inan, Ha
san Raif, Hüsnü Arca, İsmail 
Hakkı Orhunöz, İbrahim Naci 
Gözen, Kemal Çetind::ığ ve Mu
zaffer Eeroğul, Mehmet Ali Sü-
ı·el, Münir Tuna, Mustafa Altın 
Bakan, Muzaffer Levent, Recep 
Hulusi Ayhan, Yusuf Vamık 
Girgin, Eczacı Bohoı· Sidi ve 
Bünyamin Suhami, Davit Elga-
za, Bohor Habif Özdoru, Vt-cihi 
Özerdemli, Ahmet Lütfü Akçın, 
Fuat Gülergin, Burhan Tutaş. 
Cemal BilgiQoğlu .. 
Bugünkü yekun 
Dünkü yeklın 
Umumi yekun 

802 
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dii§ündüm.. . Sözlerinize inanmamak 
için bir sebep göremedim. 

- Şu halde muvafalcat cevabı ile gel
diniz. 

- Evet . . . 
Ellerimin ikisini de tuttu. Birini bıra

kıp öbürünü öpüyor ve: 
- Ah.. t~ekkür ederim.. Size çok 

teşekkür ederim Zehra hanım, diyordu. 
Bana ve hayatıma yaptığınız bu iyiliğin 
bedelini size, sizi daima mesud etmek 
ile ödiycceğime söz veriyorum. Burada 
çok yalnızdım . Ruhum sıkılıyordu. Be
ni anlıyacak bir hayat arkadaşı bulamı
yacağıından korkuyordum. Nihayet et
rafımda pervane olan kasaba kızların
dan lUaletlayin biri ile ev1enecektim. 
Mesud olacak mıydun? Çok şüpheli.. 
Fakat sizinle .. Ooh .. Buna katiyen emi
nim. Siz bent çok iyi anlıyacaksınız. 
Ben de sizin hayatınızı anlamağa çalı
şaca~ım. Beraber ve anlaşarak öyle me-. . . 

zua bahis olamu.. J~ 
Bu takdirde hu&mi idareleri ~p 

etmek icap eder "i bu da hususi J>iid~ 
lerden wnumi müvazeııeye ay~~ıeı
seleri Üga etmekle ve medis.i ~-ııı· 
yeni ~elir !bynaklan bulmakla _.., 
kündi.fr. . ... ,, 

Buna i.rnün vermek re~, .. 

huna ~~~~doaıll 

-*-AV MEVSİMİ Bi'f'li 1cs"' 
939-940 av mevsimi ıs Şubatta bi' 

panmıştır. Binaenaleyh bu tarihtell ııı.ıt 
Ağustosa 'kadar keklik ve alelutıl bı.J 
kuş ve tavşan avları yasaktır ~c3ıG1 müdddet ~arfında avcılık yapanlar ;.ıt 
sayılı kara avcılığı kanununa göre 

11~ 
ceza göreceklerinden vilayet ınaı:if11 
keyfiyeti şimdiden alakadarlara ta ıır' 
etmiştir. Avcılartmız bundan :vııı 
Ağustos iptidasına kadar yalnı:z: rtiP 
olarak domuz ve kaplan avları te 
edeceklerdir. 

~---------______... 
KISACA: 
•••••••• 
ŞEHVET KURBAJll 

--ı;,.- "'"' 
YAZAN: Ecucı K. Ktrııil A 

b3. 
Elhamra sinemasında Şehvet J{4:ı1" 

111 filmini gördüm, kii~ki göreıncı:. 0 el11' 
dım .. Buııun Fransı7.casım izıni: siıt cıatı• 
aleminde on iki sene evvel bı~~ 
görmüşti.im, bu defa Ertuğrul le tı~ 
bu ~üj~yi tamamiy1e adapte ede:t ~ ,.,, 
diseyi lstanbulda bir İstanbul aı.e: $iİ' 
bir Türk hayatiyle temsil etıniş~~ğ!"I 
je esasen çok yüksek bir ~Y·· E lill' 
Muru.in jse böyle trajedilerde c~~ bit 
Avrupada bile ender tesadüf edı ecıcl~ 
kudrete stthiptir .. Filim beni ~ur.wcıP 
etti.. Şimdiden söyliyeyiın lo Jı1>s,1l'I· 
yufka olarunr, sakın aldanıp ta ~1cl1 

radan içeri gireyim demesinler~~01ct 
başında bir babanın başına \~ 
arasında bir keman hatırası ~·~r: ... ııııı~; 
en taş yiireklileri hamur gıbı. Y--;e# 
tacak bir şey ... Dahası. var~. bır 0~ sı1• sofrası vnr, nasıl diyeyıın gorıne sıı}ıt'c; 
!aşılacak gibi değil, hele bir bar h,.,cS·. 
var içinde bulunınıyanların an A~ ıııO 

• , V• • i \'C \'""'' J>if hır şey dE"gıl... Kadın var. Ş j}ıa)'et ~ 
zik var, biitün bu \-arlıklar n cı:.cfltıi 
fikibete dayanıyor, ne tasavv;f ğif11 ~ • 
o akibeti düşünemez.siniz.. Pc 1 fJ1lSrı1.e 
yüreği yufka olanlar bu hafta 1' )1i5 ' • 
rayı akıllarından çıkarsınlar. Y;eı11ıe:9ıı9 
hesap işlerinin karşı ~~~a _ ıı. of'~ 
den bir şey çıkarmak ıstı~~~ bit ~ ... 
diyeceğim yok... Sinirlc.ruıiZ1 gel~" 
noktada toparlamanız lazıın •11 tıi dJ 
Tünel içindeki sahne de a)'Jlıı) rrııS'!' 
ta, konser g~esinde ın~fir 50 



Kırk dört yaşını dolduran Finler 
silah altına davet edilmişlerdir 

~-tr: Nlılfllıllllıl•-----------

Göğüs 
Finler 

göğüse yapıl-.n şiddetli 
bazı mevkilerden hafifçe 

bir muharebede 
gerilemişlerdir 

l """""""' * ""'1tıl1rN 
ı~ıdıa 15 (ö R) - Fınlandıya 1896 sınıfını, yani 4t ya- da Sovreı tebliği Sovyet kuvvetl~rinin Karelı ben:ahındakı 
ol.ır .. k 01~':1arı s~ih :al~a davet ett~i.sti~ .. Iki günde y~~i h~ı~t'kf..'t1erinin ınuv~ffakıyetle inki~af etmekte olduğunu bH-
~nd:ılQb· çagrılan ik..ı. sınıftu. BırıncLsı 1897 sınıfı 1~~- dırı?o r. . . . ~ . . 

te .. a 15 (Ö.R) - Fin cephesındcn alınan hab('rlere "0- Fınlerın vcrdıklerı 1nalu1nat.a nazaran ıse, Karelı C('phe
~r.Ogi.is göğüse :-;on derece şiddetli 1nuharebclerden ~o~ra sint.it: vaziyet ciddt olınakla beraber. Finler pek faz.la endi
'4!ıa r b•zı mevkilerden hafifçe <:ekilıni~lerdiı·. SovyollPr şey<' kapılını.-; dcğilleı·dir, Çünkü iki buçuk aydanberi de
hera~l 4 Fın i:•tihkfuı11 ,-.ar~t-~ttiklerini bildiri)orlar. Bununla van. eden ~arpı"-ll1alal'da , 250 bln a~keri feda ettikten sonra 
~t· .'r, SoV)•e!ler Fin Jnüdafaa hattuH yarmak Unıidini Sovyeller Mannerhayın hattının ancak en dış noktasına 
lı, ~~l~bılrn~k için. Biokhavz .. nıayn ve tank tuzaklari.}·le du- y~kl~~a~UnıL~l.er, ~in1aldc Ü"C' yalnız ıs.ı..;ızbazı arııziyi ell~ ,gE."
lı{qde a 4 kılometre derinliğinde engelleri aşn1aları liiz.undn·. ~ır< hılıı:n.5lerdır. 
ltun n _ve- adet sıkleti altında SovyeUerin -?in1diye kadar te
<ılrou •:lıkleri terakki kendilerine 40 bin kisilik zayiata mal 
l"rılir ur, Ayrıca ~00 tank ve yüzlerce tayyare kaybetmıs
l'<-r · Aııannerhayın ht1ttuıa ~iındıye kadar iki bu~uk ınil-

Pari.> 15 (ö.Rı - Is\•eç gazetelerindt• Fin vaziyeti hakkın
da ''U ınütalealara tesadüf ediliyor: 

Ü· ~eı·rni düşınü.c;tür. 
So~. ıa "nıalde Fin kuvvetlen ~n ıyi vaıiyottedirler. Hattiı 
dinde-"'~.kuvvptlerin ınuha ... ara çenberi altına alınak tehdi-

h ıl. -buJunuvurlar. 

- · Sov~·~tlerin Fjn\andiyada yerlc:,ınesıni • .\lınan1ar da is
ten· ·-·?Jer ve kubu_I cdeınczler. Skandinavy;.1 devletlerinin 
Fintand.iyaya yapabileceği yardın1 dünya sulhuna bir yar
dıın olacaktır. Çünkü 'ulh orada!\ edebilir, 

Bu mevzu bütlin l veç nlilletinin düşündüğü hır seydir ve 
hcrke~j dü~ündi.irl•cck kadar ehenııniyctlidir. ""ın l" . ........_: • (Ö.R) - Finlandi~adakı askeri vaziyet hakkııı-

"IN KılHRAiflANLARI 
- ............., *~-----------

8içaki ı müfrezeler halinde yaptıkları 
cesurane hücumlarla 

Sovyet askerlerini şaşırtmışlardır 
- 81\ŞTA&AFJ 1 inci SAYFADA -

ltı:-n haberlere göre Finlandiyalı1ar, 
r:u· ~fferane ınukaven1etlerine deYam 

ıyorlar 

d.P~n T~ypola ınıntaka.ında büyüle fe
" .._,.Üklarl;ı iual ettikleri mevkileri 
'"ce F' 1ı;, ınlandiyalıların bıçakla yaptıkları 
ın· 

1
•nukabil taarruma tamamen kaybet-

ls erdir. 

~ ll:oPenhag. 15 (Ö.R) - Sovy •t baş
~~tn:uııLmlığı Finlandiya köl'fezıne as
~· tler gondererelı:. Finlandiya mevzileri
tı' ~virınege çalışmaktadır. Yapttkla
" 1h1ıcunııar bütün berzaha ve Ladoga 
"''l ti l'i ne ,amildir. 
h·· •rılandiyalılann bıçakla yaptıktan 
b Ucuında Kızilları sasırttıldarı anlasılı-'"t ,,. . fr · '"''"I tayyareler balıklama inerek 
• lıtuınlara i~tiı'ak c>diyorlar. Finlerin 
r~ı tayyareleri bu;·ük faaliyet göslcre
nı -~ 7 __ So'"Y"t bomhardıman tayyaresi-

« uşu r1n ü~lerdir. 
tııRenclileri yalnız bir tayyare kaybet-

ttlerdiı· 
'l'·Stoklıolııı, 15 (Ö.R) -- Kızılordu. 
n:{_Palaıu~ sol sa~ili .ınüslesua, hiç ~ir 
,.. tatla Fın nıe,·zılerıne ayak basmaga 
v~ gırdi~i nıevzılerde tutunn1a.ğo.ı mu
.. l~k olumaıııı tır. Kareli berzahında 
d '•nuı eden ınuharebl."lerde Kızıl Or
)' llııuu ala;·ları buğday başakları gibi 
lJ\lıler tarafından biçilmekte idi. 

li ~illa, 15 (Ö.R) - Gazetelerin Hel-
lll<ı nıuhabicleri bildiriJor : 

ı.., J{•rrli berzaluudaki muharebeler Fin
~ •i~,. ordusu Jehlnde iııki-,a! eloıekte
p· · _Sununa - 1\lolajervi \e Vul.J.ide 
ıı,~lıler mutclaıbil taarruzlariyle ilk 
t"kd Caa hatlarında Kızılları i'?l:al ct
(.1trı ınovkileri11 mühim bir lusnıuıdaa 
\ı . 11'U1.un akaınt'linden .sonra, 1000 ölü 
rrı" 13 tank tcrketıni;ıir. Molada dü.ş
d lU bir ~ok defa taarruza ge<;nıU; i.:ıe 
e P~kürtülmi.Lıtür. Dü.şınandan zapte-

Dün zelzele 
oldu ? 

• 
mı 

Dun .<"luimızde ~ece saat tkiy, )'İnni 
~ ~ki~ .-~aniye .-,üren gayel ~iddet 1i 
,.,,/~lzele oldu diye ba.,lıyarak Hilal 
tl\ij httıneı.;ının n1eshur Bahar çiçcgL Gö
d-.n V"e Zün1ri..id daınlası kolon}'&tann
bt.- b_sı.h .... eden ıl5.nlariyle okuyucularına 
Aı....~ırprir. yapan t•czacı Kl'ınal Kimil 
lı~~uı hır aç nedenberi rcklı.\ı•ucı
"" n bu killerini Uıtbik <'tmeıni · ol
~ .. -~~n, kendi~ine ınt~ktup ile soran bir 
~t" gazch.•miıdl" cevap verıne-kte
I-.,; l<~mal Kamil Akta~ diyor kic Rek
ı~?.ı. h.atırdaı1 çıkınaınak varclır. Aziz 
q ırhJ~rle muhtere-nı dostlarımın bizi 
l'lt~lmadıklarını gÜrÜy()r ve böyll• sürı>-

l'r-c:- liizun1 •Urnüvorduın ::--- . ' 

KARSIY. KA 1 
~1t'lek SinPn1ası nda 

.'\)·lnrdan lx-ri ,ahı rs11Jıkla bekle
btn hti~·tik pro&"ranıı bu:Unden iti

harl·n (O~tcriliyor 

1 •• SEKİZİNCİ 
İki kudretli 'anatkar 

GA.ıty COOPER VE 
T C'LODF.TT COLBERT 
tta(ından yaratıhnıs harib filın.i 
2 ··MİSTER 

MOTONUN YEMİNİ ~ 
Bıi ""k s~ u. hl',)"l'ran \'t• e~rar ril ıni ... 

'· C' NSLAR : Her giin M~.15 
•.ıe 11fta•rt ı. J)C"Lar günü : 12. t:; 

'- IS - 9.llU.D.\ . 

dilen iki tank derhal ona kar~ı kullanıl
mıştır. Kaypada siddetli harp bütün gün 
devarn etıni.~tir. Dü~fnanın bh·bir1ni ta
kip Men hücun1 dalgaları defedilıni~tir. 
Bu ınıntakada düsın~nın zayiatı 2500 
nefer tahın.in ediliyor. 
Ladoganuı .ş.iınali .sark:isinde Sovyet 

kıtaları bir cok nokUıda hücuma geç
ınişlerdir. Bu taarı·uzl::ır kfıınilen püs
kiirtülnıüstür. 100 kam;·ondan ınürek
atmağa muvaffak olmuşlardı r. Sovyet-
1crden altnan esirler in ifadesine göre, 
Kızılordu kuıwuıdanlan Fin müdafaa 
hatlarını ~·aro1ak için Jıer fcdaürlığı 
~öze alarak hareket etmekle, cri)en kı
tııların yerine yeWleri :eçmckt~tlir. 18 
kiloınetrelik bir ha rp ce)thesi i.izcriu.de 
l{ ızılordu topçulan bir milyon menni 
<arfetmiıılerdir. nu müthiş mühimmat 
sarfi)·atına ra~n1en aldıkları neticeler 
fedakarlıklariyle öl~ülccek mahi) ette 
değildir. Sunuuanu1 ~arkında bir bülge
de 600 Sovy<'I topu faalj~ettc bulunmak· 
tadır. 
FİN TEBLiCi : 
Paris. 15 (Ö R) - Fm ccpheoinde 

hüyük bu· faaliyet devam <'tmekkdir .. 
Fin tebliği şöyledir : 
Karada : Kareli b~rzahında düşınan 

taarruzlartna geni!-? bir nuntakada de
vaın etıniştir. Buz üzerinde .iJerlenleğe 
tPsebbüs eden dü.ı.;n1an kuvvetleri PÜS· 
kürtillmü...<>tür. Sun1ma ınıntakasında ve 
bu ınıntakanın iki tarafından Finler 
düs•nanın bütün taarruz1arını püı-Jcürt .. 
ınü.slcrdir. Dola gölü üzerinde düsınan, 
kep bir kafileyi tahrip elınU;lerdir. Ko
rnoda ınünferit bir çok Sovyct müfre-

Almanya 

zC'leTi dağıU.ln11ştır. Bu ınıntakada Sov
yct zayiatı 500 ki~ı olarak tahmin edili
yor. Finle1-in eline •piyade .silahlarından 
ınürt-kkep ~aninletler dü~n1üştiir. 

Diger noktalarda kayde ~yan bir sey 
yoktur. 
DENİZOt: : Sahil bataryalar berzah 

muharebelerine n1uvaffakıyetle iştirak 
(;tnıLıı;;ler ve So'l.'yetlerin buz Ü.zerinden 
yaptıkları taarru7.ları felce ugrattıkları 
gibi dliı::;n1an mülttzelerint, ağtr zayiata 
düçar ederek, dağıtmışlardır. 

H AVADA: Fin hava kuvvetleri d~ 
ınan boınbaı·dunan ve avct tayyareleriy
le nıü.sademelerinde muvaffakıyetle J:ıar. 
bctm~]crdir. Fin tayyar leri düşman 
karargWhlaruu ve hücurn kıtalarını boıu· 
bardıınan etın~erdil'. Bir çok Sovyet 
tahşidatı da dünkü gün zarfında bom
bala.ımuı;tır. 

Dicyrıan tan·arelerinin hareket saha
'ında faaliyeti çok hararetli olmw;tur. 
Viborg :;idddle bombardıman edilmiş 

ve bu schrin banliyölerine düsınan tay
yareleri ınitı·alyöz ate~i}·l~ taa!"ruz et
ınV;lerdir. Memleket dahilinde de bazı 
noktalar hoınbardıınan edilnlis ise de 
kurban yoktur. 

Dünkü güu lG düşman tayyaı·esi dü
!;Ürühnü.ştür. Baı.ı Sovyct tayyareleri 
yanl1'lıltla birbirine saldırın,..la.rdır. 

Sovyct tıyyarelerirıden biri. kendile
rine ait diğer bir tayyareyi dü.şürn1üş
lür. Bu la>·yare Fin hatlarının arkasına 
dü~ni.i.ştür. Bu suretle d~ınanın zaYia
tı 17 tayyareye baliğ olmustur.. Dığer 
tayyarelerin de dicyrıili; olmaları ınuh
leıne]djr_ 

hüküm eti 
----------x*~:~--------

Amerıkalıların Lehlere erzak da
ğıtmas1nı neden kabul etmedi 

Londra 15 (Ö.R) - B;rlesik Amcri\cadan ve başka memleketlerden Leh
lere yaı-dın1 ınaksadiyle toplanan para ve e:ıyanın tevziine nezaret için Anıe
rikan heyetleril';n Polonyaya gitnıl'sine 1nü....,aade edllnle.si hakkındaki talep 
Alnlan hükümetince reddc-dilınistir 

Bu hadis~ Lehlere günderilcn'. e;.,,.k yüklü gemilerin Ingiltere tarafından 
niçin te\•kif \'C müs:.dere cdildiııini luh el.meğe lullidir, Zıra bütün bu erzak 
ve ınalzeınenin Almanlar tarafından ınüsadere edilerek kendi ihtiyaçlarına 
sarfedilmiye-ce~ine dair ortada hiç bir garanti yoktur. 

Amerikan gaz~telt"rİ bu münasebetle Kayser hüküınetiyle Hitler hükünleti 
ara"!ında tipik bir nıukaytsc yapıyorlar. 1914 te BC'lçikanın i.stila.sını mütea
kip ~·ç ka!an Bc-lçikalılara yardun için gOnderilen erı.akın tevziine nezarr 
elmf'k tizere 1-Ioover'in riy3setınde blr Aın~rikan heyetiııin Belçikaya ~itıne
sine Kayser hükün1cti ıniisaadc ctrni:jti. ........... ____________________ ı _______ ~ 

Rl'GÜ, 

• 
sıneması Kültürpark 

tı.;ayın nıi.ida\.·İmlcrine uıe \·~İlnİn en ~iizcl iki rilrnini takdinı edİ.)'Or 

Yaşamak zevktir 
Yühek kudretleri~ le si nema ci lcn1inc ölmf'z eserler yaratan 

İRENNE DUMNE • DUGLAS FAiRBANKS 
Tarafından .'·arattlrın bu muazı.au1 riliın ne~nin son d urai'ı senenin en ~n 

ka)·nai"ı olac~lktır ... 

MEŞUM KADIN 
MADI KRİSTİAN • WALTER ERNAN 
Tararınclan teın~il t-d ihni~ heyecınh ,.e nıüe-s.,ir ailevi dram ..• 

AYJUCı\ : l\tt:TRO JURNAL 
SEANSl~4.lt: YAı)A~IAK ZEVKTİR.., 2.l:i - :i.20 - 9.00 .. l\IEŞUM KA

DIS ; !:.tO - 7.20 de .. ('uınartc.,i. pa .ar ~aut 12.:;o da :\Je.,uın kad ı nl:ı baslar -------

Tünel başı 
---*--

c~ ay~ti tahkikatı 
ilerliyoı• ••• 
İ, tanbul. IS (Tclcfonlaı Tüııclb"""1 

ci nayetı t~thkik·ttındc: varılan nL•hccye 
görl~ }[alil ile karısı lı"altna birbirlerini 
kesıni..,Jerdir. Faeıunın seklin~ bakılarak 
lıisl('rini •.atınin edemiyen Halil.in müt
his ihtira..-; Vt! kıf.;kançlığl yüz.ünden i~
Jendj.[:i anla!jıhnakta<lır. 

--*--
yeni zeJzele oldu 

Ankara, 15 (Ö.R) - Zilede cuı,am
ba günü üı; defa zel~l·lc olınuı:;lur. 

Aııla!oiyanın bir, iki n:\hiye~ inde birkaç 
yer ~arsınhsl olnlu~tllr. Hasarat yoktur. 

--*--
Bir Devlet çiftliği 

Ankaı·a, 15 (Ö.R) - Köyceğizm Da
Jaınan cif~ı devleLı;c satın alııun~b.r .. 
Çifl~Jer çiftliği tP:-.i~atının buray.a nakli 
ınuhten1eldir. 

---*--
Avusturalya kabinesi 
Ankara, 15 (Hu•usi) Avusturalya 

kabinesi yarın Sidnc) de toplanarak İn~ 
ı:ilizler namına yapılacak harp ınalze
ıncsi için kararlar alacaktır. 

Bulgar kabinesi 
---*--

Ankara, 15 (Husru;İ) - Bulgar kralı 
Boris bugıin öğleden sonra yeni kabi
nenin teskili ile me~gul olmuştur. 

--*--
J APON 
AMBARGO MESELESİ 
Ankara, 15 (Hususi) - Amerika ha

riciye encüıneni J ıponya aleyhine lnev
zu olan aınbargonun ~örüşülınesini te
hir etıni~tir. 

. ---Jf--

HiiSe}'İO Cahit Yalçın 
Paris radyosuada 
iftliba.larun anlatacak 
PJris, 15 (Ö.R) - Fransayı zıyuel 

eden Türk gazeteciler heyeti reısi bey 
Hüseyin Cahil Yalcın yann akı;a.m 
Fransır. r.adyosunun Türkçe ne riyahn
da Fransadaki ·intibalarını antatacakttr .. --·--Sovyetler birliği-Macar 

ticaret anlaşması 
Budape~te. U (ÖR) - facaristan 

ve Sovyetlcr hil"1iği ara.."iında yeni bir 
tic•ret ve klearing a~b~ması içın bir 
Macar heyeti önümü7.deki hafta Mosk<>
\•aya gidecektir. 

--Jf--

Finlandiya 
Başvekilinin be yan-. 

namesı 

Hebinlci, 15 (Ö.R) Finlandıya baf-
vekili bütün memleketlere hitaben ne!i
rettigi bir beyanamede Kızılordu tay~ 
yarclerının Finlandiya halkını tedhiş 
maksadiyle kullandığı ınetodları, asker
likle hiç alakadar olmıyan hedeflerin 
bombardımanını siddetle protesto et
ınektedir. -·-Birminghamda 

iki infilak... 
Londı-a 15 (A.A) - Di.ın ı:ece Btr

mınghaında ilci infil vukua gelm~ir. 
lrlanda tedhqçileri tarafından yapıtını. 
oldugu talı.ınin edilen bu infilalıı:laı-d.n 
birincisi şehrin varm;Jarından birinde, 
ikincisi de şeJ1rin tam merkezind vu
kubuhnuştur. Birinci infilakta bomba 
caddede patlamış ve ıw.arat kırilan bir 
kaç camdan ıbaret kahnı:;tır. Bir müd
det sonra .\<'hn.n merkez.inde bir kun. 
dura magezaıoının önünde çok şiddetli 
bir ınfilik vukua gelmiştir. Yoldan geç
mekte olan bir adam h<ıfif ~uret(e yara
lanmıştır. Kırılan cam parçaları 100 
nıetre mesafeye kadar fırlıunıstır. 
Yapılan arastırmalar esnaşında polis 

hafiyeleri patlamamı~ üç bomba bul
ınu,,lardır 

--Jf--
B. Eden Filistinde 

Londra, 15 (Ö.R) - Dominyonlar 
aaz.ırı Antoni Eden Filistinden Mıc:ır 
kralı maıe<te Faruka İngiltere kralı na-
1nına ~ahsi bir ınesaj göndermiştir. 

TELEFON : 36« 

Tayyare 
Sineması 

BUGÜN 

Beyaz perdenin yeni doian dilber 
) ıldızı : ZARAH 1,EANDERİN 

en (iizel e~ri 

Aşka Tapan 
Kadın 

Talep \.·c uınu ıni ııırzu üzer ine proc· 
rama ilaveten RESAT NURINİ 

lflyen1ut eseri 

Taş parçası 
Oynıyanlar : '\UAVİ - NEBAHAT 
.'IEVZAT - l\IEll'll!.'T.. ' 
.\ YJUC.'\ : EKi ER JUR:-.1,\ J. 'on 

dün\a hoidi~tJ 
OYUN SAı\ TILEIU : ;ı-ı; ve 9 da 

' ... x= 

Garp cephesinde 
Halen dokuz yüz bin lngiliz as

keri vazife almış bulunuyor 
Lo.ıdra 15 (Ö.R) - ln,Pli7. m"bu.lanndan general Spev bir konfer&n.>ınıJ. 

~öyle dem~tır: 
-4 Fransaya r;öndf'ri.Ltn~k Ut:cre 1.250,0Ge lnııiliz :ı.eferber cdih11t.ıot.i.r. Bu ... 

nlln <lokuz yüz hıni Fran"aya sevkedilnlqtir. H.va ınüdafaa.sına 2S0,008 kiti. 
t.ahsi~ ediln1işttr. 19:\7 de Ut· ınilyonluk hava bül~e:-.i bugün 75 r11ilyon St~ı·Ji ... 
ne çıkarılmıştır. 

Paris 15 (Ö Rj - Bu >abahki Fransız tebliğ<: Dün gece ba.stılctan ><>nra 
Sar ırunt•kaşında, Sar ş...hrinin "4rkırula temas unsudarının mahalli faaliye
tı kcıyded.ilıni~tir . 

lngiliz generali Decds çocuk esir-
geme kurumuna 200 Sterlin verdi 

~--------x~x:---------
• .kara 15 (Hıa"'-i) - $ehrium.de bulunmakta olan lngilız yardım komi

tesi reisi _ı::cneraJ (Deed~) 1naiyetl erkiinı ve ıni.hı11andarları ile beraber bu
gün çocuk esirgeme kurumu ınerk.euni ziyaret ('tmi~tir. Yapılan }·ard.ıoılac 
ve kurun1un faaliyeti hakkında dıf"rin bir a1Aka göst.ert:n ~en..:ral kuruma bi.t" 
yardun olınak üzcce 200 lngiliz lirası teberrü «:"tmisti.r 

Generale, kurumun faallvetlerinP aid graCık ve futogr•flar hedi> e edJldi. 
General kurumun hatıra defterine ihti~1arını ~ıniıni bir sekilde- vazarak 
kuru:nu tcrkt"tnli..,.tir ~ -

Adanada yerleştirilen 
Erzincanlı kardeşler 

------x,w.x:-----'---

Adana, 1 5 (Hususi) - Şimdiye kadar zelzele mıntakasından gc· 
lcrek Adanaya yerleştirilmiş olan felaketzede yurdda~larm hayatlan 
tam bir ahenk içinde geçmektedir. Buraya yerleJ!l:irilen vataıı~ 
araııında bir tek ölüm vak 'aaı olmadığı gibi hadisesiz on doğum vuku 
bulmuş bunlardan babası felaket kurbanı olan bir yavruya 1 nönü 
a<lı verilmiRtir, Kırk hasta vatandaş ha•tahanelcrdc iyileşmiştir. 

Aclnnaıun yardım miktarı altmış dört bin lirayı bulmı.ıstur. 

f elcmenk vapurunun toroiilcnme 
si haklı bir infial uyandırmıştır 

---------x.xr----------
Paris 15 (Ö RI - Felemenk hülı:üınetı Hoyioti Felemenk vapurunun tot-

pilt-:-ntnesine karşı Alınan hükün1~Une ~iddetli itirarlarda bulunınu.~tur. Ya
kında şiddetli bir prote.;to te ebbüsü bekleniyor. Uıhey hükümeti bu hak
ız. 1aarrut dolayısiyle tam tamirat \'e l.ıt7.minat taltbil\de bulunacaktır. 
Gerçe. Alman tahtel hiri kumandanının alını,, olduğu talimata muhalif 

olar11k hareke! ... ııni olına•ı ihtimali ınevcud olabilirse de, bu hal Alm~n hu
künletinin rnesuliyetini ir.ale et..ner:. Zi.ra Almanya. bitaraflar1n hay•ti iaje 
ihliyaçlan i~n el>em hamuleler t~ıyan vapurları dahi tahrip etti;i iddiuı-
1\l ltertarıf etnle-lıı;; W;in her vaktl bu g-ibi taarru7.ların anu~ hHG.fına vulc.uuou 
iddi• edebilir. 

Torpillene-n. vapur- hatnulesinio kısnıı <lz.aını Roterdaına -aıtti. Bura.-.;ı da. 
mu\•TU&ıt bir muhaııım limanı decildir. Diğer taraftan haınulenın en mü
hiı kısım doğrudan doğruya F~emenk namına ~önderilmişti ve tahtelbalür 
kumandanı vapur mıuu(~'1oiarınm tetkikiyle bunu gorebilecek nıev1mle idi 

Rumen gençlik teşkilatı 
şefi Romada karşılandı 

---------x~x----------

Roma, 15 (Ö. R) - İtalyan Maarif nazın pek yakında Belgrad 
ve Zagrebi ziyaret edecektir. 

Bükreş, 15 (Ö. R) - Gazeteler Rumen gcnçliğı kumaııdanınm 
italyaya vulırnbulan ziyareti münascbctile ltalya - Romanya arasın
daki miinasebctlcrin samimiyetirıckn bahaecliyorlar. 

Triyeste, 15 (A.A.) - Romanya gcnçliğı teşkilatı ""fi nazırlar· 
dan Sidorici dün öğleden sonra hususi trenle buraya gelmiş ve gece 
Romanyaya hareket etmiştir. 

Pari•, 15 ( Ö. R) - Rumen gençlik teskilatı şefi B. Teopil Sıd.:ro
viç Romaya vasıl olmuştur. Gazeteler mumailcyhin sah•ında faşi t 
ltalyanın samimi bir dostunu selamlamakta ve grçen harpteki rolile 
Rumen milktinin birliği hususundaki hizmetleri takdirle vadetmck
tcdir. 

«f'ikoloıt gazetesi B. Sickroviçinin kral Karo) hakkında yazdı~,, ki
tabı hatırlatarak hükümdarın meziyetlerini takdir etmekte ve , unları 
yazmaktadır: 

Rumen milleti, memleketin selametini temine imkan veren kuv· 
vetli ı•lahatı hükümdarına medyundur. Millet kralın şahsında vata
nın tim•alini görmektedir. Kral İs<' milleti, krallık mukadderatının en 
yügsek nimeti olarak biliyor. 

Fransa, demokrat oln1aktan geri 
kalmıyan hakiki bir demokrasidir 
~-----------x~x-----------

Londra, IS (Ö. R) - B. Daladiycnin Fransız parlamentosundan 
ittifakla aldığı itimad reyi haklunda cVa ingtan Post> gazetesi şun
ları yazıyor: 

Fransa, demokrat olmaktan geri kal mı yan hakiki bir demokrasidır. 
Şimdiki halde bütün kudreti, harp gayretini idare edenlerin ellerinde 
toplamış olması buna mani değildir. Muhasamatın iptidasındanberı 
ilk defa olarak ittifak ha•ıl olmu,tur. Bu da Fransız milletinin b.,.lik 
ve tesanüdüne dclildır. 

Komünist parti•inin Moskovadan gelen erlere körü körüne itaat 
isi fransı2' milleti nazarında onu itibardan düsürmüstür. 
, cittifakla yerilen itimad reyi, Fransız milletinin z~feri istihsal ... din

ceye kadar harbe devam azminin bir ifadesidir. 

Eski Hollanda Başvekili yakında 
Romayı ziyaret edecektir 

------x~x·~------

Paris, 15 (Ö. R) - Eskı Hollanda Başvekili ve Milletler cemiyeti 
ekonomik tcdkikat merkezi komitc•İnin reisi Doktor Koliju yakında 
Ccnevreye !!"idcrek komiteyi teşkil edecek olan azalarla ~"'miyet az -
sı olmıyan memleketler namına iştirak edebilecek ekspcrl.,rin taymi. 
hususunda Cemiyet genci ;ekreteri ile görüşecektir. Bunu müteakih 
Doktor Koliju Romaya gidecek ve İtalyan devlet adamlaril"' miizak<>
relerde bulunacaktır. Eski Hollanda Basvekilinin ltalyan paytahtııı 
muvasalatı. Amerika Hariciye müsteşarı B. Somer \'ellesin geli~i 
ile ayni zamana tesadüf edecektir. 
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.. ... nıerikayı Balkan milletleri ara- 1 Adliy.-~~~~li 
bir ! sında iktısadi işbirliği · 8 " g:~:,:~ i!rf~:1an :Sşündürcn 

vaziyet 
~ BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -

Paris, 15 (ö. R) - Atina<la :7.:n «Katimerini~ gazetesi, Balkan edilecektir 
iktısad konseyinin Balkan milletleri arasında iktısadi münasebetleri - BAŞTARA}") 1 iNCİ SAHİFEDE -

Amerika kongresi bitaraflık kanunu 
_,..imma tevfikan ve bir çok büyük fe-
111-ıklrlıklar babasına Amerikan scyrise
Wnini ve tıcardini tahdid etmiş ve 
'.Amerikan denizcilerinin hayatlannı kur· 
tannak ve Avrupa ihtilafı haricinde kal
ma'k için çalışmıştır. 

tek nizam altına sokmak gayesini takip edeceğini yazıyor ve diyor ki: yesini teftiş etmiştir. Asliye ve ağır ceza 
mahkemeJerini fakip etmiş. baroda avu-

Belgrad Balkan antantı konferansı, Balkan milletleri arasında eko- katlarla görüşmüş, ceza evinde mcvkuf-
nomik iş birliğinin Balkan sulhu için olan ehemmiyetini göstermiştir. !arın yaziyetini gözden gcçirıni.~tir. 
Bu itibarla ekonomik konsey de, Balkan siyasi konfeJ"ansının mütem· Adliye vekili Denizlide vilayetin ihti-
mimi olacaktır. yacını temin edecek modern bir ceza 

Al ... J • • evi yaptıracağını ,·aad etmiştir. öğle-

Bitaraflık kanunu Amerikan gemile
ıinin lngiliz ve F ranaız limanlanna ve 
reiaicumhurun bir beyannamesi ile ta
Jiııt edilmi~ olan harp mmtakalarına g~r
!l'«lerini mutlak surette menetınektedır. 
l"gihere kaçak eşya bulunup bulıınma
.Jıiını araştırmak üzere Amerikan gemi
k.ıini lngiliz ve Fransız limanlarına gö
tUmıek hakkına malik olduğunu iddia 
~tmektedir. Amerikan kaptanları ile 
Amerikan hiikumeti hiç bir zaman buna 
•uvafakat etmemektedirler. 

J ta J yaya ffi 3 0 m otor CrJDJ 0 den sonra pamuk kaleye giderek Hiye-
ropofü; harabelerini gezmiş, dönüşte şe-

ı.hraCJ yasak edı.)mı·ştı•r refine verilen çayda ve ak.'iam partinin 
ziyafctinde hazır bulunmuştur. 

Filhakika bu gibi 'eyler hükumetimi
ıin protestosuna rağmen yapılmaktadır. 
Bu gibi ahval hukuku düveli ihlal etmek
ıedir. Hukuku düvel ahkamına naza
ıan lngiherc, gemilerimizi aı;ık denizde 
durdurmak ve kaçak e~ya aramak hak
lmuı maliktir. Bu gibi eşya bulunmndı
iı takdirde hukuku düvel ahkamı gcmi
nirı yoluna devam etmesine müsaade et
meltıedir. Kaçak c ya düşmana gönderi
len mahsul:ıt ve mamuliittan ibarettir. 
Bitaraflık kanununa nazaran hiç bir 
Amerikan gemisinin muhariplerle tica
ıct yapmağa hakkı yoktur. Almanya 
mukab,.leibilmisil kanununa nazaran ha
ıellet etmeğe çalışmakta yani lngiltere· 
nin lngiliz kontrol limanlarına ııevkedil
miş olan Amerikan gemilerindeki mal
laıı kaçak ~şya diye müsadere etmek 
aurdindeki gayri kanuni ıeşebbüııiine 
hrıı kendisini korumak için hukuku dü
Vt'I ahkamını ihliil edeceğini iddia et
melı:ıedir. 

-----------x~x--------------
Roma 15 ( Ö. R) - AJman otoriteleri Prag yakin indeki Valter ve 

jinonice fabrikaJarının italyaya tayyare motörleri ihracını yasak et
mi~tir. halya ötedenberi muhtaç bulunduğu motörlerin mühim bir 
kıs;,,mı bu fabrikalardan tedarik etmekte idi. Alman iktısad müşaviri 
Dr. Klodyusun Romada temaslar yapmakta okluğu bir sırada bu 
memnuiyet ~ayanı dikkat görülmü~tür. 

Milli müdafaa konseyi M usolininin 
askeri kuvvetlerin tensikini münasip gördü 

------------------x.x-------------------
Romo, 15 (A.A.) - Milli mi.idafaa yük~ek komieyonu 6 ıncı ve 

sonuncu celsesini dün Mussolininin riyaseti altında akdetmiştir. 
ictimaın sonunda neşredilen tebliğde şöyle denllmektedir: 
Ouçe, şimdiki ahval dolayısile ve milletin askerlik bakımından 

tensikini, sivil ve sınai seferberliği ve otoratiki alakadar eden mese
lelerin görüşülmü~ olması dolayısile bu celsenin çok mühim olduğu
na işaret etmiştir. 

Ouçe, celsenin kapatıklığım bildirdikten sonra yüksek komisyonun 
umumi sekreteri ile harp istihsalatı umumi komiserini tebrik etmiştir. 

~?a~.~~r<~~ı b~:~~.~~.~-1 Ame!:~~~:=in 
smda beyanatta bulunan Buttler Ro- z iyareti... 
ınanyadan petrol alınması için İngiltere • .. .. bildi-
vc Romanya arasında müzakereleı· vu- Parıs, 15 (O.R) - Brukselden 

V~ington, 15 (A.A.) -- lstiyerek ku bulduğunu, fakat bu hususta fa:t.la r~liyor :. ~l~riciyc nazır~~· Spaa~ Abamcy-
... eya istemiyerek muhariplerin limanla- izahat vercmiyPccğini söylemi tir. rıka scfırını .~abul _et~ı~tır. Sefır . 
nnda ve meseliı Cebelüttarıkta bulunan Ürüava ydan hareket Somer Vellsın va7.1fosı hakkında nazıra 
Amerika gemilerinin torpillenmesinin l'9 i1ahat vermiş ve Amnika hariciye na-
muuliyeli meselesi hakkında Berlinde eden Alman gemis i zırı B. Kordel Hul1un, harpten sonra 
yapdmıJ olan ve yan resmi beyanat Rio dl' janeyro, 15 (A.A) - .Pün 5846 ortaya çı~acak meseleler hakkında şiın
hallmda resmen mütalea beyanından tonluk Uruguay adındnki Alman vapu- diden bitaraf memleketlerin noktai na
imtina edilmekle beraber selahiyettar ru Pcmaınhourgdan hareket etmiştir. zarlarını iiğrenınck hususundaki arzu
mahafil, Alrruınlann ileri sürmekte ol- içinde 60 ton kahve, pamuk hububat sunu bildirmiştir. 
duldarı delilin nazarı itibare alınmıyaca- vnrdır. Bu vapur Pemambourgdan son İNGİLTERENİM 
ğmı beyan etmektedirler. giinlerde hnrekct eden Alman vapurla-

Bu mehafi1 ıu noktalan hatırlatmak- rının 10 ncusudur. Diğer taraftan 6466 Finlandiyaya yardımı 
tadırlar: tonluk Konigsberg vapuru Belem lima- Lonclra, 15 (A.A) _ Gazeteler, ingil-

1 -- Bir Alman tahtelbahiri, Alman- nından ayrılmı.,-; fakat gnivota adasında h•re hükiimetinin, İngiliz göniilli.ilcrınin 
pınm dii§manJarından birine götürül- tevakkuf etmiştir. Finlandiyaya gitmelerine müsaade et
~lı; üzere içinde yüzde 50 kaçak eşya Almanyadan talimat beklediği zannc- mek kararını meınnuniyetle k:u~ıla· 
aaldetmekte olduğuna emniyet lulSll et- diliyor. 7414 tonluk Coruna vapıınınun ınaktadırl::ır. Gn:zctcler, bu kararın Fin
tikçe bir Amerikan gemisini torpilleme- ki, üç şubatta Rio de jenerodan Alınan- lnndiyaya yardım etmelerini tavsiye 
ai mqna ?lama;. . yaya hnrek.-.t etmişti; nerede bulunduğu eden milletler cemiyetinin noktai naza-

2 - Bıtaraflık kanunu Amerıkan ge- belli değildir. Nihayet dün Brcülyanın nna mutabık olduğuna işaret etmektc
JRİ}erİnİn muhariplerin limanlanna qyıı şimal ~ahillcrindc kendi kendini hah- dirlcr. 
... e yolcu nakletmelerini menetmekte ol- ran Volbsburg vapuru bir kaç gün ev-
duğundan bir Amerikan gemisinin mu- vcl Rio de jenerodan hareket etmi~tir. İn~iliz gönüllü teşkilatı 
hariplerin bir kontrol limanında ve me· J[aşir Byrdin Londra, 15 (A.A) _ Röyter Ajansı 
seli Cebelüttankta kalmağa mecbur ol- • bildiriyor : Avam kamarasında bir me-
ması takdirinde bu geminin ltalyaya ve- son haberı hus İngiliz vatandaşlarının yabancı bir 
ya başka bir bitnraf memlekete gitmek- Vasington, 15 (A.A.) - Amiral By~~~ c;rduya kaydeclilmeleri hakkındaki 1870 
le olduğundan asla fÜphe edilemez. cenup kutbundaki üssünden verdıgı kanunu üzerine hükiimetin nazarı dik-

Şu halde Alman tahtelbahirleri lru- haberde, kutbun vaziyetini dcğiştiı;niş katini celbetmiştir. Bu kanun, İngilte
mandanlannm Amerika efkin umumi- olduğunu ve l!109 dan beri kaydedılen renin dostane münasebetler idame etti
yesinin infialini davet edecek bir hare- 3 değişik mevkiin daha garbına kaydı-

ği bir devlete karşı harp hareketin.de 
l&cfle bulunmak tehlikesini göze almala- ğını bildirmiştir. bulunan diğer bir devletin ordusuna In-
rma ihtimal verilemez. • 20 pilot Finla ndiy aya giliz vatandaşlarının kaydedilmesini 

Almanyanm yan resmı notasuun de- •d• · 
l h. ""I ıyor menetmektedir. Dahiliye nezaretı par-ni2lerin ıerbeıtisini Alman tahte ba ır- ili 

inine karıı müdafaa etmeğe azmetmiş Torcnto .. 1? (A:A:) -::.Finla.?diya kon- lfimento müsteşarı B. Peake, bu suale 
olan Amerikanın harbe ginnesi üzerine soloshane~nın -~ı!~ı:dıgme gor;. Ka~a. - aşağıdaki cevabı vermiştir : 
Alman sefiri Bernstorlf'un Amerikayı clalı 20 pılot gonullu olarak Fınlandı)la - İngiliz hükümeti Finlandiyaya 
terketrnesi tarihinden günü gününe tam ordusun~ yazı1?1ıştır. ~u pilotlar _pek ya- yardım yaplırnnsı hakkında milletler ce-
23 sene sonra Ameriknya gelmiş oldu- kında Fınlandıy:ıya gıdeceklerdır. miyetinin 14 kfinunuevvcl tarihli kara-
j;'lınn hntırıamak entcres.·mdır. A vustı!'ralya kıtaatı riyle alakadar olarak bu meseleyi ciddi 

~1f7J.X:Unm ••~•..., 

DO Kr O R 1 
surette tetkik etmiştir. İngiliz vatandaş-

Filistine geldi lannın 1876 kanunu mucibince, Firılan
Kuclüs, 15 (A.A) - Avusturalya kı- diy:ı ordusuna gönüllü yazılmaktan me

tnatı Filistinc gelmis bulunuyor. Bun- nctmck, milletler cemiyetinin bu kara-

NAZtLLt TETKlKLERl 
Na1Jlli 15 (Telgraf) - Bu .c:abah saat 

8,30 da NazilJiye gelen sayın Adliye ve
kili B. Felhi Okyar parti binasını , kay
makamlığı ve adliye dairesini z.iyaret et
ıniş, adliye işlerini inceden inceye tet
kik etmiştir. 

Biltıhara Cümhuriyet meydanında 
Atatürk abidesini ı.ivarette bulunan Ve
kil ceza evinde mahkCıml;nla görüştük
ten sonra Na:ı.illi basma fabrikasını, pa
muk ıs1ah ista<ıyonunu gezmişlerdir. Ce
za evinde mahkumlar Vekile ba:t..ı dilek
lerde bulunmuşlardır. Bu dilekler not 
edilmiştir. 

Şehir namına öğleyin Vekil .şerefine 
bir ziyafet v.-rHmiştir. Adliye vekili saat 
14.30 da Aydına hareket etmiştir. 

AYDINDA 
Aydın 15 (Hususi) - Adliye vekili

mi;r. refakatlerindeki zevatJa birlikte 
şehrimize gelmiştir. Yarın öğle vakti 
lz.mire hareket edecektir . --·--An z ak orduları 

• • 
ıçın 

Alman propagandası 
bir iıtila isinde kulla .. . 
nılacahlarından bah-

setmektedir 
- HASTARAFI 1 İNCi SAHh'F...DE -
ğını bizzat Bay Hitler Je bilmek
tedir. Bunu bir ıJe•ile ile Mr. 
Çember/ayn daha Münih bulaf
ma•ında Alman ıeline bilJirmiı
ti. 

Eğe,. lngiliz. ba,vekili böyle 
SÖYiemeyip le lngiltcrenin idek
lerinden bahsetleydi, bittabi bu, 
Almanya ile lngilterenin anlaı
masını daha çok holayla1tırırdı. 

Kudüs, 15 (A.A) - Avu:ı;turalyada 
mecburi askerlik hizmeti bulunmaması
na rağmen Filistinc gelmekte olan 
Avusturalya kıtaatının dikkate şayan 
bir surette talim ve terbiye görmüş ol
dukları müşahede edilmektedir. Bu kı
taatın ekserisi milis tf'şkilatına mensup 
c,lup adet itibariyle yekunu halen yakın 
şarkta tahaş.<,ı"Üt etmiş olan altıncı fırka 
ile beraber takriben yüz bin kişiye ba
liğ bulunmaktadır. Bu rnikdar da son 
harpte silah altına aJuınuş olan Avus
turalyahlnrın mikdarından pek çok faz
ladır. 

Paris, 15 (Ö.R) - Alman gazeteled, 
Almanya - Sovyet Rusya arasında ak
dedilen anlaşma sayesinde Fransız - İn
giliz ablokasının artık tesirsiz kaJdığım 
iddia etmekle beraber şimali Avrupa 
vaziyeti hakkında endişe izharından ge
ri k~lmamak.tadır. Yakın şark va1.iyeti 
de, bilhas.c;a Ingiliz kuvvetlerinin Mısır
da toplanması dolayısiyle kaygı mcv.tu
udur .. Mısıra Avusturalya ve Yeni Zc
land kuvvetlerinin gelmesi Alman hal
kından gizlenememiştir. Gazeteler bu
nun eheınrniyetini azımsamağa çalışı
yorlar. Kiiçük bir göııüllü kolundan ve-

Ankara Radyosu 
---~----

DALGA VZVHLVOU 
BVGVN -·-ım m. 183 Kca./l!O Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 program ve memleket saat aya
rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 tlirk müziği (plak), 13.30-14.00 
Mii7.ik: Karışık hafü rnlizik (plak). 

}8.00 program ve memleket '.'laat aya
rı, 18.05 Türk müziği. 

ÇALANLAR: Fahire Fersan. Refik 
Fersan, Fahri Kopuz. 

1 - OKUYAN: Mcflıaret Sağnak. 
l - . . . . . . . .... . -Şehnaz .şarkı: (Ben 

perişanım), 2 - Mefharet Sağnak:-Seh
naz şarkı: (Açıldı nevbah:ır bir goncei 
gül), 3 - Ruşen Kam - Hicaz ~arkı: 
(Bir nevcivandır aşuhu candır), 4 -
Nc>fü:e - }lica:t. şarkı: (Severim her gii
zeli), 5 - Leyla hanım - Hicaz sarkı : 
(Nerdesin nem(' <ıcep). 

2 - OKUYAN: Mahmut Knrındaş. 
1 - Lemi - Hfü:f'yni şarkı: (O giizel 

göıderJe bakmasını bil), 2 - Bimen Şen 
Hüseyni şark1 : (Jçtim suyunu), 3 -
Bimen Şen - Hüseyni türkii: (Sabnhtıın 
kalktım), 4 - Bimen Şen - Hüseyni 
tiirkü: (Kızıl Irmak), 18.45 türk mü-
7iği: M11.raplı sazlardan ı-n eserleri. 
Kanun: Vecihe, Uc!: Şerif içli, Tambur: 
lzzet1in öktc. 19.00 serbest saat, l9.l<l 
memleket saat ayan, aj~ns ve meicoro
loji haberleri. 19.25 türk müziği, 

ÇALANLAR: Fahire Fersan, Refik 
Fe~n. Fahri Kopuz. 

OKUYAN: Radife Fzten. 
1 - Sel Pınar - Eviç şarkı: (Göz yaş

ların17.), 2 - Isak Varan - Eviç sarkı: 
(Son ayrılığın matemi), 3 - Niko~o.s
Ferahnak şarkı: (Bir tıflı yosma eda) , 
4 - Bimen Şen, - Bestenigah şarkı: 
(Her zaman serde), 5 - Isak Varan -
Best.cnigfir şarkı: (Gönül sana çoktan 
bende), 19.45 tiirk müziği: Halk türkü
leri: (Adanalı Aziz ve Sadi Yaver Ata
man), 20.00 konuşma: (Milli kahraman
lık menkibeJeri), 20.15 temsil: Bir nefeı::
teki keramet. Yazan: Ahmet Naim Kan
t'a, 21.15 konuşma: (Sıhhat saati). 21 .flC 
mfü.ik: Radyo orkestrası. (Şef: Dr. E. 
Praetorius), 1-Bach: 3 üncü Branden
bur Konçertosu, .c;ol Majör, 2 - Ha.vdn 
El Midi (Senfoni do majör. No. 7), 3-
Goldmark: ilkbaharda (Uvertür). 22. 
22.15 memleket ~m.at ayarı, ajans haber
leri. z.iraat, esham-tahvilat, kambiyo
nukut borsası (fiyat) , 22.35 miizik: Caz
band (Pi.), 23.25-23.30 yarınki program 
ve kapanış. f uad Naim 

lar, Sir Thomas Binmeyin kumandns1 rınm ruhuna ve muahedesine muhalif 
r•ltındadır. Şunu kaydetmek lfu.ımdır ki olacaktır. Halbuki, 1876 kanunu, hükü
Avusturalya kendi silah miihimmatını mete gönüllü yazılması için müsaade 
bizznt kendisi ima] etnıektedir ve im- vennek hakkını tanımaktadır. Buna bi
paratorluğun diğer kısımları gibi kendi ııaen, İngiliz vatandaşlarına, Finlandiya 
kıtaatının ihtiyaçlarını bizzat kendisi tc- c;r<lusuna yazı.imaları için müsaade vc
min cyliyccek vaziyettedir. Avustural- 1 ilmiş ve Londrada gönüllü kaydını or
vanın harp bütçesi altmıs milyon İngi- ganize etmek için kurulmuş teşckkü1e 
Jiz lirasından 70 milyon İngiliz lirasına ruhsatname itn olunmuştur. Bu nıesele
cıkmıştır. nin müzakere edildiği esnada avam ka
Ge?leral Berkis Rigada.. marasında diplomatlar ıocasındn hükü-

5~~!;n;~lk:c~d:ef;ırk::d~:~ı=a~~:;: ~··· ·A·~~İ~···5·~tiİik···· 
tungı Avusturalya ve Yeni Zdandanın : 

Bavra ktar 
"' 

E~rerpaşa hastanesi ~ 
CİLDiYE EFRENCİYE 

MVTAHASSISI 
Şamh Sokak (3 üncii Bcyl"r) • ro.8 
Her ,;in 15 ien sonra .. 

~-~f.ı- ?tiVJBllk•W 

Riga, 15 (A.A) _ Letonyanın milsel- metin cevabını dinlemek istiyen, Sov
lfıh kuvvetleri reisi general Berkis, Tal- yctler birliğinin Londra büyük elçisi B. 
Jimfon dönmüş ve buraya gclmi~ir. Maiski göze çarpmakta idi .. 

DEMiR MASKE. 
Bir saat sonra tarlaların içinden ge

cen yamrı yumru yolun sarsıntısından 
kurtulmuşlar ve ana caddeye çıkmış
lardı .. 

Gece yarısına doğru rahip Reymon<l 
ve Ekzili monsenyör Luiye veda ettiler. 

.. 7"C) o 

Büyuk tarih ve 
( ı KJN C ı 

macera romanı ı 
KJ S J M) 
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Ekzili Faribola bir anahtar m.attı ve: 
- Faribol dendi, dedi, Bastilin kar

şısındaki mahud eczaneyi biliyorsunuz. 
Bu ecuilianenin içinde çok gizli ve kim
senin bilemiyeceği, bulamıyacagı bir 
meke bulunduğu da malôm\ınuzdur. Iş
te bu verdiğim anahtar orasının annh-
1andır. Orasını kendi eviniz gibi telakki 
edebilir ve istediğiniz zaman oraSJnı 
kullana bilirsiniz. 

'Oç gün sonra Jan Kavalye ve Rahip 
~mond m<>nsenyör Luinin davetine 
:icabet etmişler ve kendisine o zamana 
ka~ yaptığı yardunlardruı ve fedakar
lıklardan teşekkilrleri,...; ve 1™noetlrrini 
t'Jd l.rın.işle rd · 

Monsenyör Lui, harekf t e' •1ck ~ 
ı~. lvondan bir haber beklivor 

\'C haber gelmediği için de endişe ~in
de bulunuyordu. Nihayet genç bir pos
tacı Liyondan geldi, 

Bu postacıyı Marki Barbezyö Ivonun 
emri altına verm~ti. 

Bu postacının getirdiği mektupta 
Ivon monsenyör Luiyc nihayet kavuş
tuğunu, bir fın evvel Liyona gelmesini 
ve vesikaları teS<'llüm edecek olan me
murun da Liyonda beklediğini haber 
veriyordu. 

Nihayet hareket snati geldi.. 
Monsenyör Lui eski bir arabaya bin

di .. 
Arabanın içinde vı.> karşı tarafta Ra

hip Reymond ve Jo:kıili mevki aldılar .. 
Fariool arabacı mevkiine atladı. Genç 

Dorlöy de yanına ıı:e<;ti .• 

Faribol arabayı sürdü ve ertesi günü 
saat on birde Liyona girdiler ve bura
da İvonun bulunduğunu bildikleri Kır
mız.ı Arslan otelinin i!-tikametini tuttu
lar .. 

Monsenyiir Luinin Liyona girişi da
ha evvel otele haber verilmişti ki İvon, 
Mistufle, muhafız askerleri ve otel 
u~kları hep kapının önüne dolmuşlar, 
soknğa dökülmüşlerdi .. 

Monsenyör Lui kalabahk arasında 
sevgili kansını görür görmez arabadan 
atladı .. Muhafız ve uşak kalabalığım eli 
ile .sağa sola iterek karısının yanına 
koştu .. 

- İvon ... İvoncuğum .. İvoncuğum .. 
İvon da büyük bir saadet sevinci için

de idi.. Yanında ve bir dadının kuca
ğında olan yavrusunu monsenyör Lui
ye uzattı : 

- Bak.. Dedi, bak, Allaha bin şükür 
evladımız da, ciğerparemiz de yanınuz
da ... 

Bunların buluşması ve saadet sevinç
leri o kadar heyecanlı bir levha idi ki ... 
~eyrcdenlerin gayri ihtiyari gözleri y;;ı
FffilŞtı. 

Londranın emirlerine tabiiyetini acı bir : H an lisanla tefsir etmektedir. : 
-•- : Hükümet konağı karşısında «Ucuz-

Bozköyde bir hadise : luk sergisinin> bulunduğu Mollaza
Knraburun kazasının Bozköyünde E de hanının dörtte bir hissesi acele 

dört kişi kaza halkmdan Kadir babayı : satılıktır. 
çakı ve bıçakla yaralamışlardır. Suçlu- E Görüşmek istiycnlerin han dahilin
lardan Bayram Kalfa, Ali, Osman ve : de Bay:ın Firdevse müracaatJan. 
K5mil tutulmuşlardır. : 1-6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Monsenyör Lui, sevgili İvonunu elin
den tutarak ve yavrusunu bağrına ba
sarak otele girdi •. 
Uşaklar dağıldılar .. 
Mistufle de emri altında bulunan bir 

muhafız müfrezesine çekilmeleri emri
ni verdi.. 

Faribol arabacı mevkiinden inerek 
arkadaşının yanına koştu.. F.Jini sıka
rak: 

- Kuyruğun ko~un Mistufle efen
di, dedi, ne o ... Şimdi de kral ordu:r;una 
mensup ao;kerlere kumanda mı ediyor-

? • sun •.. 
Mistufle gülerek : 
- Evet, dedi.. Bu muhafız müfreze

sini madam İvonla çocuğunu himaye 
için Marki Barbczyo gönderdi ve onla
ra benim kumanda etmemi de yine biz-
7at Marki cenapları söylediler. 

İki eski dost böyle konu~arak otele 
girdiler ve doğruca madam İvonun da
iresine gittiler. 

Buradn Monsenyör Lui :Miostuflenin 
elini hararetle s1ktı ve : 

- Beniın a:ıiz, kahraman, fedakfır, 
vefakar dostum, dedi.. Madam İvoııa 
ve yavrumuza karşı yaptığın himmet ve 
hizmetlerinden dolayı !'alla çok teşek
kür ederim.. , 

Faribol giilerek : 
- Kuyrui:'U kopsun Mitituflenin, <le

di, talilidir veuelam .. Madam ivoula be-

rabcr bulundui,'ll için Monsenyörün il
tifatlı teveccilhlerine mazhar oldu. Bu 
onun için büyük bir mükafat.. Fakat 
hani ben de mükafatımı isterim .. 

- Söyle doı;tum .. Senin istediğin mü
kafat nedir? 

Faribol, annesinin kucağında yumuk 
elleri iJc hareketler yapan küçük yav
ruyu göstererek : 

- Şuncağızın yanacığından bir öpii
cük isterim .. 

İvon derhal yavrusunu Faribolun 
uzun boyuna.. Kendi başından yukarı
da olan ağzına doğru kaldırdı. 

Faribol bu körpe yavrunun penbc 
yanakJarına dudaklannın ucu ile do
kundu .. 

- Oh.. Dedi, işte benim mükafatım 
da bu .. 

Tam bu sırada kapı vuruldu .. 
İçeriye elinde baJmumu ile kapalı 

bir zad bulurum bir uşak girdi .. 
Zarfı monsenyör Luiye hürmetle 

\17..attı. 

An Dotrişin oğlu mektubu alarnk 
rordu : 

- Bunu kim gönderiyor? 
Uşak cevap verdi : 
- Naz.ır Marki Barbezyo cenapları 

yollıyor ve ]ütuf buyuracağınız cevaba 
jntlzar etmemi de bana emir ~rdiler .. 
llowıerıyör Lui sesini çıkarmadan 

zarfı 

ıo ıı 50 
9 375 12 

12 75 16 5' 
1s 50 15 

15 15 25 
14 lfi 

9 50 
10 5' 
ll 50 
14 
)4 

1 8'15 7 8'15 

8 25 10 5'> 
9 so ıo se 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

18 Şubat 940 Pazar günü saat 10 bU
cukta birinci kordon Mustafa bey <'ad
dcsindc 14 NoJu aparlımanın ikinci .~aÜ 
tında Banko Di Roma ikinci mudur 
Gildo Tomelc ait fevkalade :t.arif ve na
dide mobilyaları müzayede suretiyle 
satılacaktır. Satılacak eşyalar meyanı;; 
da viyana mamulfıtı mükemmel yatn 
oda takımı, 2 adel çift elbise dolabı , 3 
ayna]ı tuvalet, 2 acct çift birer buçu~ 
kişilik karyola maa somya iki komodı
nosu ve iki taburesi, çift perde n~~ 
korniz, birli ve üçlü eJektrik avizeıcrı, 
viyana mamulatı kıymcUi yemek ~ 
takımı, 2 ad<'t çift kristal camlı buf e, 
kare açılır yemek ma.cınsı, G adet ma~ 
ken sandalyesi, gilıel bir kri.<rt.al vitr.ırı, 
kolonalı saat, abajur. keten perde, ja
pon vazoları, şemsiyelik, viyana maını1-
Iatı kadife kaplı bir kanepe iki koltuk, 
bronz işlemf'li orta masası, elle işJen
mi~ kıymetli üç keten perde kornez~
larile, yazıhane ve koltuğu, kadifeli ınil
kemmel Amerikan bir kanepe iki kol
tuk, Marschn.1 markalı iyi sesli alrnı:ı' 
piyanosu, tabure.si ve notaları , iyi bır 
amerikan duvar saatı, beş parçadan 
ibaret hasır takımı , şöınine sob:ı boru
larilc, büyük ve rahat kadifeli ikancı>C 
iki koltuk, telefon masn.c;ı duvar etejc
ri, çiçeklik sehpa, abajur, ayaklı dikiş 
makinası, elbise dolabı, divan, beyaz 
kri~1al camlı despenç, mermerli masn, 
beyaz doJap . ifonyeralı, yemek sandal· 
yaları, buz dolabı, mermerli masa, hava 
gazı ocağı, mutfak takımı ve scccadeJ~ı 
büyük uşak yolluk ve sair bir çok hı· 
zumlu C§yalnr bilmüzayeclc satılacaktır. 
Bu fırsalı knçırınayınız. 

Fırsat arttınna mobilya salonu 
A:dz Şınık, telefon: 2056 

1-3 (273) 

Birinci Smıf MütahaS515 

Ur. Demir Ali 
KAMC:IOOLV 

Cilt ve TenasüJ hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sobiı No. 55... 

İmıir - Elbamra Sineması arkasmb 
Sabahtan akşama kadar bastalardP 
kabul eder.. TELEFON: 3479 -

DOKTOR 

Celal Yar~m 
IZHIR MEMLEKB'I' 

BAS'l'AHESI DABUIYS 
JIV'J' ABASSISI 

Muay....a..ne: bıinci 11e7ı. 
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Mürebbiye aranıyor 
Dokumacı aranıyor 

tZMtR S1C1Lt T.1CARE'I: M~'IUR
LUCUNDAN: 

Izmirde Halimağa çarşısında 22 nu
maralı mağazada ticaretle işt~al eden 
(Jak B. Eliezer) in vekili ticarisi Ibra
him Mecdi çohanoğlunun talep ve arzu
suna binaen vekfılet bülonil iptal edil
diğine mütedair beyanname ticaret ka
nunu hiikümlerine göre sicilin 2655 nu
marasına kayl ve tescil edildiği ilan 
oltmur. 

Iı.mir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası 

~-----------------ı...----------.. 
T. C. Ziraat Bankası 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'ASI 
-..-11-~--

ADalATIKA SOSYETA AN0~1MA 
Dİ NA vtGAZYONE 

KU,.uJUf ta,.ihi : 1888 E. MORANDİ motörü 20/ 21940 tari-
Sermayesl: ıoo.000.000 Türk lirası.. hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie-

Şube ve ajan adedi : 262 ra limanlarına hareket edecektir. 
Zirm ve ticaı1 her nevi Banka muameleleri ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li-

~ .& rnanunıza gelerek ertesi günü saat 11 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 La.na de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyesle 

İKRAMİYE VERECEK ve V enediğe hareket edecektir. 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en aı (50) Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 27/ 2/ 940 ta-

S. V. iç. M. Vekaleti sa~ır 
dilsiz ve körler müessesesi 
nıüdjirlüğünden: l : Beyanname 

lımir ikinci No
terliği~c 

rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi-
Jirası bulunanlara• senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik· re, Napoli ve Ceno,·ayn hareket ede-

1 - 75 lira ücretli bir baş mürebbiyelik açıktır. Şartların müesse-

•cden öğrbnilmesi. · · 
2 - 40 lira ücretli bir dokumacılık ustası alınacaktır. isteklilerin 

l'llüracaatl~ı. . · 
. ::,: 14, 16, 18 469 (2?9) 

lz~ir Defterdaw-lığından: 

ramiye dağıtılacaktır : cektir. 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira BRİNDİSİ ınotörü 2812/ 940 tariliiride 
4 • 500 • 2.000 • limanımıia gelerek ertesi günü saat 17-
.. ı 000 de Pire Brindisi Zara Fiume Triesie \·e .. • 250 • . • 1 

Venediğe nareket edecektir. 
40 • 100 • 4.000 • ZARA ınotörü 613/940 tarihinde }i • 

100 • 50 • 5.000 • manımıza gelerek erlesi günü saat l 7 
120 • 40 • 4.800 • de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes· 
160 • 20 ı 3.200 • le ve Venediğe hn:reket edecektir. 
DİKKAT: Hesap1anndakJ paralar bir sene içinde :;o llradan aşağı cfOJmJ· NOT - Bütiln bu vapurlar Triyest• 

yenlere ikra~.·ye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. veya Cenovada Şimal! ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden İtaliı 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQl, 1 Birinci k.lnun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrikı 
Emin oğlu, Mehmedin Basmane şubesine olan emlak. satış bedeli 

borcundan 'dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız 
edilen ismet pa,a mahallesinin birinci yüksek sok~ğında 45 sayılı ve 

lOO lira kıyn;etindeki arsası idare heyeti kararile 21 gün müddetle mü

laycdeye çıkarılmıştır. 

Izmirde Halim ağa ~arşısında 22 No. 
da Jak B. Eliezer unvanlı ticarethane-
me ait işleri için lbrahim Mecdi Çoban
oğluna verdiğim ve Izmir ikinci noter
lğinçe musaddak 14 .. 1-938 tarihli ve 
1165 sayılı sirküler şeklindeki Yekalet
namenin, mumaileyhin kendi hesabına 
icravı ticarete başlaması dolayısiyle, 
9-2-940 tarihli umumi 6910 husu..~i 1-140 
numaralı Izmir ikinci• noterli~inden ta
rafıma tebli~ edilen vaki talcbinı> meb
ni iptal Ye hükümden iskat edildiğini 
hevan ederim. 

lerinde çekilecektir. ve Hindistana hareket eden LLOYD 
., ____________ 11!!1-.ı ____ rm ____ ... TR1YEST1NO anonim seyrisefaln şir· 

keti vapurlarına tesadüf ederler. 

Taliplerin 26/2/940 Pazartesi günü saat 1 S de vilayet idare heyeti-

ne müracaatları ilan olunur. 9, 16, 22 . 385 (227) İzmirde Hıılimağa .çarşısında 22 nu
maralı maj?azada icrayi tiearet · eden 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1w~a~~ hk B. ~~re~ · · 

S•• b k N •ıı• b .ıoSubat940 Um er an azı ı a S Umumi No. 6925 • .Hususi No.7-6Q 
• Isbu. 10-2-940 .. tarihli tbeyanname al-

tındtıkt bnznnın 7.at ve hüviyeti daire-

nı a ·ı abrı• kası mu•• du•• rıu•• • mizce mnmf Izmirde• Halim ağa çarşı-sında 22 numaralı mah:mda icrayi' ti-
caret eden tüccardan a'ak B. Eliezerin '- •• d olup içindekileri talnnmeiı- kabul ve ik-: oııw·n en·. rardan sonra dairede bi7ıat vazettiğini 6 U tasdik ederim. Bin dokuz yü7. kırk se-

. · · • , nesi Şubat avının onuncu Cumartesi 
Fabrikamız tamirhanesi için dört teıfiyeci ile 2 tornacıya ihtiyaç günü. 10-2-940 

Vardır. imtihan neticesinde ücretleri teıbit edileceğinden taliplerin lzmir ikinci noteı·liği resmi mührü ve 
Nazilli hasma fabrikası Müdüriyetine müracaatlan ilan olunur. ' Zeki Flıiloğlu imzası 

15 16 17 492 (267) 
514 (273) 

Kızılay cemiyeti lzmir mer
kezinden: 
940 yılı kongresinin 22 Şubat 940 Perşembe günü saat 17 de Hal

kevinde toplanacağının sayın azalarına saygı ile arzeder. 
1 5 16 1 7 490 ( 268) 

Devlet demiryolları umum 
darlüğünden: 

H mu-

Sivas cer atelyesi kalorifer tesisabnda çalıştmlmak üzere imtihan
la bu işlerde çalışmış ihtisas sahibi bir işçi alınacaktır. 

imtihanda muvaffak olanlardan san'at okulu mezunları tercih edi
leoek ve liyakatlarına göre 90 - 100 lira ücret verilecektir. 

isteklilerin vesikalariyle beraber dilekçelerini Ankarada cer dai
resine göndermeleri veya bizzat müracaat etmeleri. 

16 19 22 493 (265) 

lzmir Defterdarlıiından : 
Sıra No. 

2 

Yekun 

Mükellefin isim 
ve soyadı 

Hakkı Karaduman 

c c 

Verginin 
senesi 

San'at ve 

mesleki 
Kahved 

c 

Tarh No. 

Ticaret 
adresi 

Verginin 
matrahı 

Mareşal 
Fevzi bul-

L. K. 
128 15 

varı 

c 12& ıs 

ihbarname 
No. 

Kazanç 
L. K. 
22 43 

Buhran 
L. K. 
4 49 

22 43 4 94 

Mülahazat 

L. K. 
26 92 937 131 1 /45 (kinci ihbarname 
26 92 938 131 1/46 c c 
Yultarıda isim ve unvanı ile ticaretgah adresi yazılı mükellef namına 9 3 7 

\'c 938 yılları "çin tarh olunan vergi miktarı ismi hizaımda gösterilmiştir. 
hu mükellefin t~rlci ticaret etmi' ve halen nerede bulunduğu teabit edi.lememiş 
~lrnaıı hasebile ilan tarihini takip eden günden itibaren mezkur vergılere 15 / 
tiin içinde itiraz halı:kı olduğu 3692 sayılı kanunun 5 incimaddeıine istina• 
dtn tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 517 (2 71) 

SATIŞ ILANI 1ZM1R 2 inci ICRA MEMURLU
ôUNDAN: 

81
1ZMtR SULH HUKUK MAHKEM"E-
NılEN: Emlik ve eytam bankasına ipotekli 

d ~uriye Ayşe ve Şaziyeııin şayian uh- olup arttırmasına karar verilen Izmir-

IZMIR BF.LEDIYESINDEN: 
- Sıhhat işlerinde kullanılmak üze.re 

bir etii ve makinesi satın alınması yazı 
işleri müdürliiğündekl fenni ve mali 
şartnameı;i veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 950 lira 
olup ihalesi 21 /2/940 Carşamba günü 
saat 1G dadır. iştirak edecekler 71 lira 
25 kuruşluk ~eminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzu ile l'ncümPne ıtı~lirler. 

. 6 , 11, 16, 20 378 (201) 

1 - Belediye otobiis garajı için bir 
adet silindir dahilini torna etmeye mah
sus torna makihası, bir adet silindir da
hili taslama makinası. bir adet silindir 
dahili kutrunu ölçmek için rnotren ci
hazı satın alınması, yazr işleri müdür
lü~ündeki şartnamesi veçhile açık ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen be
deli 2180 lira olup ihalesi 1·3-940 cuma 
günli saflt 16 dadır. lşUrak edecekler 
163 lira 50 kuruşluk teminatı iş banka
sına yatırarak makbuzilc encümene ge
lirler. 

2 - 913 ncü sokakta belediyemize ait 
8 eski 36 yeni numarataih clükkfının 2 
sene müddetle kiraya ' 'erilmesi, yazı i -
!eri müdürlüğündeki ~arlnamesi vec;hi
le açık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli 700 lira olup ihale.si 1-3-940 
cuma günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 52 lira 50 kuruşluk teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

3 - 1381 sayılı sokakta 57 nci adanın 
892 metre murabbaındaki 11 ve 12 sa
yılı arsaların satışı, yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen bedeli 
3568 lira olup ihalesi 1-3-940 cuma günü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 270 lira
lık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

16-21-25-29 (275) 

Mezbaha idaresine üç adet elektrik 
dinamosu satın alınması yazı işleri mü
dilrlüğündeki şartnamesi mucibince 26-
2-940 pa?.artcsi günü saat 16 ya uzatıl
mıştır. Muhammen bedeli 800 liradır. 
iştirak edecekler 60 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encü-
mene gelirler. (274) 

OPERATOR 
eı tasarruflannda bulunan Cumao· de birinci süleymaniye mahallesinde 

"asında istasyon civarında yenice bağ kavaklı pınar sokağında 21 numara 
\::tnile maruf on dönüm miktarındaki tajlı ve tapunun 10 Ağustos 926 tarih 
d' i 200 lira kıymeti muhammene tak- 278 cilt, 38 say:fa ve 171 sıra numara-
ır edilerek mahkemece verilen izalei sında kayıtlı ve 1500 lira kıymetindeki t'?'U kararına istinaden 18-3-940 tari- ve sair lüzumlu izahatı dosyada mevcut 

l n~ :rastlıyan paurtesi günü saat 15 le vaziyet raporunda yazılı gayri menku
~'l.rnır sulh hukuk mahkemesinde satışı lün mülkiyeti açık arttırma suretile ve 
tı ll.pılacaktır. Bu arttırmada -tahmin olu- 844 Nolu Emlak ve eytam bankası ka
v~ bedelin yüzde beşi n.i,sbetindc bedel nunu mucibince bir defaya mahsus ol
C:,t:ildiği surette talibine ihalesi yapıla- mak üzere arttırması 22-3-940 Cuma gü
\t il aksi takdirde satış on beş gün daha nü saat 14 de dairemiz içinde yapılmak 
~tılarak ikinci artırması 4--4-940 per- üzere bir ay müddetle satılığa konul
~tnbe günii saat 15 te yine dairemizJe du. Bu arttırma netice.sinde satış bedeli 
ht>ılacaktır. her ne olursa olsun en çok arttıranın 
~aha f nzla malumat almak istiyenler: üzerine ihalesi yapılacaktır. Satış pe

~rernizin 940-989 sayılı dosyasına mü- şin para ile olup m~s..teriden yalnız yüz-

Dr. Asil Mukbil 
Atakam· 

MEMLEKEr RASrA· 
NEStOPER.trORCI 

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

caatlan lüzumu ilan olunur. de iki buçuk dellalıye masrafı alınır. 
507 (267) Ipotek sahihi alacaklılarla diğer ala-

...__ ______ ~- caklıların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
,}JctNct MJNTAKA TAPU StCtL gayri menkul i.izerindeki haklarını işbu 
'\'.l~MURLUCUNDAN: ilan tarihinden itibaren yirmi gün için
) ~?'$ıyaknnın semikll'r 'köviindP deve de evrakı müsbiteleriyle birlikte memu
~=~ğı mevlciinde şarkan kı~h AH bah- riyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
lö' !: garben yetim Ha~an bahçe~i ile halde hakları tapu sicilince malıim ol
~: ına evi. simalen MPnemen caddesi, madıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 10-
l'ahbllben yol ile çevrili 5514 ınetrP mu- 3-940 trihinden itibaren şartname her 
\re . ~ı C\rvelcc bağ simdi sebze bahcesi kese açıktır. Tali o olanların yüzde yedi 
ha ıcınde bir dam. 14 zeytin, incir, ka- buçuk teminat akcası Yeya milli bir 
).a 1: ~e erik ağaclarını havi bahce C<.>- banka itibar mektubu ve 939-9356 dos-
8/1rlı Mehmet 0ı;lu Ha<tanın k adim ve ya numarasiyle lzmir ikinci icra me
tıı netsız malı olup ölmec:;ile oğlu Meh- murluğuna miiracaatları ilan olunur. 
le et ve Muharreme kaldığından bahis- 519 (270) 

;eniden tescili ve satışı istmilmiştir. 
~-2aPuca kaydı bulunamadığından ve 
h ·940 Salı giinü mahallındc> tahkikat 
~ı>ılaca~ınrlan b\.ı bııhç<>n~n mülkiv~tin

•ınırında her han!rl bir avnı hakkın-

~iin mahallinde tahkikat memuruna ya
hut o güne kada,. Izmir ikinci mıntaka 
tapu sicil muhafızlığına belgelerile bir
likte müracaattan ilan olunur. 

TELEFON : 3537 ----
Asabiye Mütaraassısı ~ 

DOKTOR 
Cahit Tuiicr 

Her gün saat 3 ten sonra $amlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 

1 
hasta kabul ve tedavi edO'. Elek

k tedavileri tatbik eder. 
TELEFON: 3559 

Zayi 
Karşıyaka orta okulundan almış ol

duğum 30 Eylül 939 tarihli ve 336 nu
maralı şahadetnamemi zayi ettim yeni
sini alacnğımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Izmir: Bayraklı Nizam sokak 
No. 1 'I\ırhnn ötkaya 
51t (268) 

Türki'ye Demir ve Çelik f ab
rikaları müessesesi müdürlü-.". ' 

ğünden: 
.15 memur alınacaktır 

· Müessesemizin muhasebe, ticaret, muhaberat ve personel servisle
rinde istihdam edilmek üzere 1 S memur alınacaktır. İsteklilerin, 

1 - Muhasebe, ticaret, muhabere ve personel işlerinden birile en 

az iki sene iştiğal etmiş bulunmaları, 
2 - Askerliğini yapmış olmaları, 
3 -Yaşlarının 35 den fazla olmamaıı lazımdır. 
Yukarıda yazılı evsafı haiz olanların tahsil derecesi ile hizmet müd

detine göre 3659 numaralı kanuna uygun olarak: 
Bir derece SANA Yl tŞLETME ZAMMI ile 80 - 140 lira ücret ve

rilecektir. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 19/2/940 tari
hinde bcklerunekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam limanlanna hareket 
edecektir. 

SVENSKA OlÜENT LİN1EN 
BORELAND vapuru 29/2/940 ta

rihinde beklenmekte --0lup Kopenhag, 
Goteborg limarilanna hareket edecektir. 
SERV.İCE M.ARlTIME ROUMAİN " 
ARDEAL motörü 2512.1940 tarihin· 

de gelerek Malta ve Marsilya limanlan
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin katı olmadıtını ve 
bunlann hiç bir ihbara lilzwn olmaksı
'lln değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

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

TELEFON : 2004 - 2005 

Taliplerin Ankarada Sümer banlc umumi müdürlüğü, Sümer bank 
lstanbul şubesi ile Karabük'te Müessesemizden tedarik edebilecekleri 
iş talepnamelerini aşağıda yazılı vesaik ile birlikte en geç 5. 3. 940 ta
rihine kadar Karabük'te müessese müdürlüğüne göndermeleri ilan 
olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri W. F. Benry Van der Zee 
2 - Hizmet c « c Ve ~Asa - -ı;;.-
3 - Sıhhat raporu AMERİCAN EXPORT LİNES İNC • 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası N E V Y O B K 

" 6 - 3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. .NEVYORK İÇİN 
13, 16, 20, 23 463 (249) EXAMELIA vapuru yakında bekleni-

•••••••••••••••••••••t•••••••••• yor. EXFORD vapuru şubatın sonuna Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehuaıaı bay Ötner 

ütfü Beııgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı lıer odada soğuk ve sıcak akar ıulari, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardU'. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ,iliveten fiyatlar rekabet kabul ebnİ
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 

y ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 

bulunan otellerde buluıurlar. 

D. D. Y otları 9 cu işletme 
komisyı nundan: 
Sirkeci garı meydanile planda gösterilen yolların T opeka sistemi 

asfaltlanması işi 28819 .20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. 

Bu işin muvakkat teminatı 2161.44 liradır. MÜ na kasa 1. 3. 940 
cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. cu işletme binasında A. E. komis
yonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin ayni gün saat t O a kadar 
kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan ka
palı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler l 44 kuru~ 
mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmektedir. 

14, 16. 18, 20 461 (257) 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kö
kiinden temizlemek i~in HEl.."MOBLÖ kullanınız 

Böbreklerin ı,:alt~mak kudret.iıü arttırır .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
,.e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağnc;ını, sık <ıık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

idrarda kumlann, mesanede taşların teşekkülüne mani olur .. 
DiKKAT: HELMOBLÖ idrannm temizliyt.'rek mavileştirir. 

Sıhhat Yekalctinin ruhsatını haizdir ..• HER ECZANEDE BULUNUR -u 
lzmir Posta ve Telgraf ye Tele-

fon müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: lzmir posta binalarının tamiratı. 
2 - Keşif bedelleri 4118 lira 62 kuruştur. 
3 - Eksiltme 22/ 2/ 940 Perşembe günü saat 14/ 30 da P. T.T. 

Müdüriyet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrik evrak müdüriyet le-
vazım kaleminden bedelsiz surette alınabilir. 

.5 - Eksiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuruşluk J;Duvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair 

· alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
8. 12, 16, 20 417 ( 220) 

doğı·u bekleniyor. 
SEKVICJ<; MARİTİl\lE BOUMAİN 

BUCAREST 
KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA ]ULİA vapuru 15 şubatta bek· 

leniyor .. 
Vapurların isim ve tarihleri baklanda 

hiı: bir taahhüt alınmaz. 
SOCİETE COMMERCİALE BULGA
RE DE NA\'iGATION A VAPEUR 

VARNA 
1.'ELAVİV, HAiFA, PORT SAİT 

İSKENDERfYE iÇIN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bel<· 

leniyor. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nn• 

tunlardaki detlıikliklerden acenta m .. 
ıullyet kabul etmu. 

Daha fula tafaillt için ATA TtJRlt 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Ştı. Vapur acentalıtma mflraea.. 
at edilm•I rica olunur. 

TELEFON ı 2"1/Htl ............................................ 

OLİVİER VE 
ŞUREKASI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

1'ELEFON: 2«3 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyaCJna göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMDAL 

Ul\IUl\tİ DEN1Z ACENTALICıl L'fl, 
Zh"'TSKA PLO\'İDBA A. D. KOTOK 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstencc 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
\'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru ] 9 Martta Kösten
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve 'friycste için hareket 
edecektir. Yolcu ve :rük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
· NEA HELLASa 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurlann muva.sallt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhUt altına giremez. 
Daha fazla tafsil&t almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDALı 
umumt deniz Acentalıtı Ltd.. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MildUrlyet 
Tel~fon : !171 Acenta 

Kiralık yazıhaneler 
Gw bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hanın üst katı resmi ve hu
susi daire ve yazıhane \'e tütün deposu 
olarak istimale elyeri§lidir .• , 

Taliplerin 2 inci Ko,.don 88 numarada 
'iiş doktoru Hatice Aua Demirelliye 
müracaallerL 1-26 Cl90) 



. 
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Sovyet ·Fin Harbının Yeni Durumu 
Halen Kareli berzahı yakınında cereyan etmekte olan muharebe askeri 

tarihlerin kaydettiği en kanlı çarpışmalardan biri sayılıyor 

Kızılların 7ô* tonluk tank- Amerikanın ( 855) milyona 
)arla yaptıkları hücum -mal olacak deniz teslihatı 

-Bir günde 2500 telef at vermeleri, 
gerilemelerine mani olamamıştır 

f!el.sinkiııin harp havasına karışmadığı giinlerde Fin ordustt bö'ljle sessizce geçid resimleri yapardı 

~. 

iki senelik deniz teslihat programını 
cümhurreisi ve encümen tasvip etti 

Vaşington 15 (A.A) - Mümessiller 
meclisi bahriye encümeni önümüzdeki 
iki seneye ait deniz inşaatının tevsii 
programını tasvip etm.İ§tir. 

Bu programın tatbiki 855 milyon do-
lara mal olacaktır. , 

B. Ruzveltin hararetle tasvip etmek
te olduğu bu program; 21 harp gemisi
nin, 22 muavin geminin, bilhassa hacim
leri şimdiki tayyare gemileri hacminin 
yekCtnunu tecavüz edecek olan üç Uıy
yare gemisinin ve miktarı muayyen bir 
takım kruvazörlerle tahtelbahirlerin in
Ş<Jsına medar olacak.fır . 
.. Donanmanın hava kuvvetleri şimdiki 
uç bin tayyareden ibaret asgari miktar 
da 4.500 tayyareye baliğ olacak asgari 
miktara çıknrılncaktır. 

Mevzuu bahis programı, Salı günii 
mümessiller meclisi krediler encümeni 
tarafından 'kabul edilmiş olan ve 
266,772,878 dolara balifi bulunan bahri
ye bütçesi programı ile karıştırmamak 
lazımdır. 

Londra 15 (Ö.R) - Helsinkiden bil- 14 Şubat tarihinde Sovyet kıtaatı hiç bir netice alamadılar. 
diriliyor: düşmanın 16 istihkamını işgale muvaf- 9 Şubattanberi Kareli berzahında ya-

Kareli berzahında büyük kuvvetlerle fak olmuşlardır. Bunlardan sekizi be- pılan harp, Alıruınların harbe girdikleri 

Vaşington 15 (A.A) - Diplomasi me
hafil B. Pittman tarafından yapılan be
yanatın hedefi kontrol meselesi hakkın
da Ingiltere ile Amerika arasında ya
pılmakta olan müzakereleri tesri etmek 
ve Amerikanın bu meselede memnuni
yete şayan bir hal sureti bulmak arzu
sunda olduğunu beyan etmektedirler. 
Vaşington 15 (A.A) - B. Ruzvelt ce

nuba müteveccihen trene binmiştir.Ora
da bir gemiye binerek balık avına çı-

bugün de devam eden Sovyet taarruz- tonarme topçu tabyalarıdır. gündenberi yapılan muharebelerin en 
ları püskürtülmüştür. Sovyetler sahil Sovyet tayyareleri dilşman kıtaatını büyüğü ve en kanlısıdır.~ 
boyunca uzanan buz mıntakasını ve ve askeri hedeflerini muvaffakıyetle Övr gazetesi diyor ki: 
Mnnnerhaym hattı üzerindeki donmuş bombardıman etmiş ve keşif uçuşları 20 Sovyet fırkası Mnnnerhaym hat-
Muola gölUnU geçmeğe teşebbüs etmiş- yapmıştır. tına fasılasız hücum ediyor. SovyetJerin 
Jcrdir. Bu teşebbüsler de akim kalmış- bütün taarruzları püskürtUlmü ·tür. 
1ır. Summada Sovyetlerin bir günde FRANSIZ GAZETELERiNE GÖRE Sovyetler buzlar çözülmeden her ne pa-
2500 ·kişi telefat verdikleri tahmin edili- Paris 15 (Ö.R) - Fransız gazeteleri hasına olursa olsun, kısmi bir zafer el-
yor. Fin harbına en büyük yeri veriyorlar. de etmeğe çalışıyorlar. Zira buzlar çö-

Helsinki 15 (Ö.R) - Fin başkuman- Ordre diyor ki: züldlikten sonra vaziyetleri feci olacak-
danlığı Kızıl ordunun Kareli berzahın- cSovyet - Fin harbının neticeleri pek tır. Şimdi 80 kilometre olan Manner
da ele geçirdiği bir kaç istinad noktası mühimdir. Finlerin cengaverliklerine haym hattı o zaman 20 kilometreye ine
istisna edilirse, bütün cephedeki taar- ilaveten sinir kuvvetleri Sovyet taarru- cektir. 
ruzun akim kaldığını, Sovyetler tara- zunu akim bıraktırırsa bu, Sovyetler 
fındanFinlerin ilk hattında bir kaç mev- için öyle vahim bir mağlObiyet olacak
kiin işgal edilmiş olması, Mannerhaym tır ki. büliin harbın seyri üzerinde tesi
battının mukavemeti üzerinde tesiri ola- ri göriilecektir. 
mıyacağını, bu hattın daima sarsılmaz. Fin ordusu dinlenmek imkanını bu-
ve sağlam kaldığını bildirmektedir. lacak, Sovyct kuvvetleri bozgundan 

Fin başkumandanlığı, Sovyetlerin 70 bozguna gideceklerdir. 
ionluk tanklarla harekatta bulunmaları Pöli Parizlyenin askeri muharriri 
bir nn için psikolojik bir tesir yaptığını, Şarl Moris şunları yazıyor: 
fakat Fin tank defi toplarının ateşine <Muharebe bütün şiddetiyle devam 
bu tankların da dayanamıyacağı görül- ediyor. Her iki hırnf kanlı zayiat ver
düğünü ilave ediyor. mektedir. Ancak Voroşilof ordusunun 

SOVYET TEBLt(;I zayiatı, Mannerhaym ordusu zayiatın
Moskova 15 (A.A) - Lenıngrad bü- dan cok daha ağırdır. Karelide ku11anı

yük umumi karargahının 14 Şubat ta- lan Sovyet kuvveti 14 fırkadır. General 
rihli tebligi: Stern kumandnnsında bulunan 310,000 

Keşşafların faaliyeti ve muhtelif mm- kişilik kuvvetin 250,000 kiş6ini taarru
takalarda piyade ve topçu eüzütamları- za sokmuştur. 
nın harnkfüı görülmüştür. Bugünkü hava şartlarına göre bu dar 

Kareli berzahında Sovyet kıtaatının mıntakada kullanılabilecek kuvvetlerin 
faaliyeti muvaffakıyetle inkişaf etmek- azamisi budur. Sovyetler bir zafer teb
tl'dir. Düşman Sovyet kıtaatı tarafın- liği nc.<;redcmediler. Taarruzlarından hiç 
dan indirilen darbelere mukavemet ede- bir netice alamadılar. Binlerce ve bin
mfyerek büyük zayiat ile ricat etmek- lerce ask~ri feda ederek yaptıkları mu
tedir. harebelerde prestijlerini koruyabilecek 

MACAR GAZETELERINE GÖRE 
Faris 15 (Ö.R) - Finlerin kahraman

ca mukavemetleri Macar gazetelerince 
bühassa hayranlıkla kaydedilmektedir. 
Gazeteler Kareli bcrzahındaki muhare
belerin gecen harbın Verdün mukave
metini andırdığını yazıyorlar. Jngilizle
rin Fin ordusuna göntillü yazılmasına 
ruhsat veren emirname gazetelerin ilk 
sahifelerinde kaydedilmiştir. 

cMagyar Nemsed> gazetesi Kareli 
muharebesinin, yalnız Sovyet - Fin har
bının değil, bütün askeri Uırihin en kan
lı bir muharebesi oldu~unu yazıyor. Di
ğer taraftan, ~·alnız askeri sahada değil, 
aynı zamanda diplomatik sahada da bu 
mukavemet cliğer memleketlerin muh
temel taarruzlara karşı mukavemet az
mini arttıracak mahiyettedir. 

cNemscd U.sag> gazetesi şimali Avru
pada vaziyetin yakında vahimlcş~ceğini 
tahmin ediyor. Alman ve Isveç gazete
leri arasındaki münakaşa da bunun bir 
delili addediliyor. 

Harpten nefret ederiz, fakat harp 
etmeğe mecbur tutulduk 

lngiliz mebusu, eğer harbı kabul 
akıbetimiz esaret olacaktı, 

etrrı csey dik., 
diyor 

J..ondra, 15 (Ö.R) - Amele partisinin 
en gözde mebuslarından doktor Dalton 
dün radyoda harp ve sullı mevzuu üze
rinde bir konferans vererek teşkılatlı 
İngiliz işçilerinin Nazi taarruz harbine 
kıırşı ne kadar samimiyetle harbe gir
diklerini belirtmiş ve demiştir ki : 

- Harpten nefret etmekle beraber 
bu harbi yapıyoruz. Cünkü, aksi takdir
de akıbetimiz esaret olacaktı. Halbuki 
harp e arettcn daha az kötüdiir... Bu 
harpten çok evvel daha, İngiliz amele 
partisi Hitlerin vaitlerini inansızlıkla 
karsılardı. Zira ıvaitlerinin ne kıymeti 
ulclı,ığunu pek iyi biliy~rdu. Onun reji
mi bızirn şahsi dostlarımızı, beynelmilel 
konferanslarda görmeğe alıştığımız si
maları öldürmüş, Alman işçi sendikala
nıfı. knoperntiflenni ve Sosyalist parti
sini dağıtmıştır. Pek iyi biliyorlJL. ki öi
ken U1erinde üzüm salkırhı toplanmnz. 

.. sulh imkanlarına gelince : Müzake
r~ye ıririşebileceğimiz Alman hüküm.eti 
bazı iade hareketlerini yalnız vaadeden 

.__ . .__... ..... ~~~~~~~~~-
değil, ayni zamanda filen tatbik eden 
bir hükümet olmalıdır. Son senelerin 
tccrühcsinden sonra, Nazi hüküm.etinin 
bu mahiyette fiiliyata geçmesine veya 
istikbalde taarruzdan sakınmaınağa 
kimsn itimat edemez. Sı.ilh müzakeresi
ne girişmek için, önce Çek ve Lehlerin 
hürriyeti iade edilmelidir. Alman kuv
vetlt>.ri önceden bur.ılardan geri alın
nıadıltça, yalnız \•aitler kafi gelemez. 
Avu.,turya da, Almanyaya bağlı kalmak 
isteyip istemediğini serbestçe ifade ede
bilcı'Pk vaziyette olmalıdır. Harpten 
l:iOnra yapılacak umumi tesv:iye içinde 
her milletin muhik ve hakik! menfaat
leı ine riayet edilmelidir. Biz.uıt Alman 
milleti de bu meyana dahildir. 

• Frnnsanın milli emniyet kazanması 
hususi bir ehemmiyeti haizdir ve Avru
r -ı emniyetinin temel taşı -0lacaktn~. Eğer 
Fransa stpogötü~ez bir emniyete naH 
olmazsa bu hnrp, harplerin-sonuncusu 
olmıyacaktır .. • 

Fransızların haklı talenlerini hatırlat-

tıktan sonr.a amele mebusu şunları ila
ve etmŞir: 

•Fransada bütün erkekleri mükerre
ren seferberliğe mahkllın eden mukan
nen tehditlerin gelecek nesiller için de 
bir yara olarak devam etmemesi lüzu
mu hakkındaki kanaatinize iştirak ede
riz. İngiltere istikbalde Fransanın bir 
anlık dostu değil, daimi müttefiki ol
malıdır.• 

Takip edilen 
komünistler ... 
Londra 15 o(A.A) - Scotland Yardın 

mütehassıs ajanları, Büyük Britanyada 
komünistleri taki.P,!ı> berdevamdırlar. 
Bu meyanda son seneler zarfında Avus
turya, Çekoslovakya ve Almanyadan 
gelm~ ve siyasi mülteci olarak kabul 
edilmiş olan komünistler de vardır.Şim
~iY.e Jqıd!ir yapılmış olan araştırmalar 
mühim neticeler vermiştir.· önümuzde-; 
ki günler içinde bir çok komünisUerin 
tevkif edilmesi beklenilmektedir. 

kacaktır. Amerika reisicümhııru Mr. Ru:velt torunlariyle 
B. Ruzvelt Vaşingtona ihtimal 24 Şubatta dönecektir. 

iki Ingiliz vapuru battı 
~*~----~--~~~~-

Bu vapurları batıra_n Alman deniz 
altıları da suyun dibine gömüldü 

lngiliz 
~~~~~~~~~~"""'IW*"""'IW'~~~~~~~~~~ 

bahriye nazırı 
denizcilerini 

Graf Spceyi batıran 
ziyaret ve tebrik etti 

Ekse ter 

Roma, 15 ( Ö. R) - lngiliz amirallı
ğı tarnfından bildirildiğine göre son 24 
saat zarfında ~imal denizinde devriye 
gezen Alman tahtelbahirleri 3 1 bin ton 
hacminde üç büyük Jngiliz vapurunu 
batırmışlardır. Buna mukabil bu üç In
giliz gemisini hatıran iki Alman tahtel· 
bahirinin imha edildiği de ilave edil
mektedir. 

Londra. 15 ( ö. R) - Alman cGraf 
Şpe> zırhlısının firarile neticelenen Rio 
de Laplata deniz muharebesinin kahra
uıanı Ekseter kruvaztirü İngiltereye gel
miştir. Kruvazör hiılu bu harbin yarala
rını taııımaktadır. cGraf Spe> ile müca
delenin ilk sıralarında 1 1 puslu topları 
tahrip edilmiııti. Bunu müteakib 8 pus· 
lu toplarını da kaybetmeseydi mücade
leye devam edebilirdi. 

ıEksetcn İngiliz halkı tarafından al
kışlarla karşılanmıştır. Almanlar bu kru
vazörün battığını veya eehile düştüğünü 
iddia etmişlerdi. 

Alman radyosunun 3 defa batırdığı 
Ripols zırhlısı da bir lnıiliz limanına 
gelmiştir. Böylece Almanların hayalet 
gemisi diye gösterdikleri iki harp gemisi 
aapasağlam olduklarını 24 saat içinde 
göstermişlerdir. 

cf.kseter> in dönüşünü selamlıyanlar 
arasında Bahriye nazırı B. Vinston Çör
çil de vardı ve kruvazörün mürettebatı· 
na fU hitabede bulundu: 

cSize, donanmanın esJtj an"anelerine 
mutabık bir hareket imkanını veren ta
liinizden dolayı tebrik etmek isterim. 
Çünkü, buradaki donanma arkadqları· 
nız gibi mayinlerle ve tahtelbahirlerle 
mücadeleye mahkum olacak yerde gü
zel bir deniz harbi yaptınız. Eslc.i deniz 
zaferlerindeki kahramanların rumları 
burada hazırsa onlara diyebilirsiniz ki: 
Biz, sizin hafiyeleriniz, hala deniz harbi 
yapıyoruz ve öğrettiğiniz dersleri unut
tuk. 

•Sizler. a~il bir d~va namına vazife
nizi şeref ve ııefkatle yaparak geri gel
diniz. Zafer çiçeklerini toplamış olarak 
ve vazifenizi yapmış olarak geldiniz.> 

Londra, 15 ( Ö. R) - Geçen cumar
tesi günü bir Alman tahtelbahiri tarafın
dan batırılan Felemenk bandıralı Bar
gen vapuru hadisesi Hollandada büyük 
akisler uyandırmakta devam ediyor. Al· 
manlann lnailten jetjlseırgetincı. ecfer 

BlR 1NG1L1Z TAYYARE GEM1St 
eden her hangi bir vapuru görür görmez landada büyük heyecan uyandır~ır
batırmağa hakları olduğu iddiası bütün Hollandanın lngiltere ile ticaretın 
bitaraf memleketleri infial ve asabiyete asla vaz geçemiyeceğini yazıyor. ta'I 
sevketmiştir. Londra, 15 (A.A.) - 3. 92 7 ~ 

Alman tahtelbahir süvarilerine yeni hacmindeki ve Dalaro adındaki ı:,.... 
talimat verildiji anlqılıyor. Amerikan vapurunun mürtttebatı dün Jrland d'/11 
radyoları bu yeni hareket tarzının bey• bir limanında karaya çıkanlmıılar ~ 
nelmilel vaziyeti fazluile güçlettirece- Kazazedeler Dalaronun bu ayın 12 talt
iini bildirmektedirler. de Atlas Okyanusunda bir Alman dl' 

telbahiri tarafından bombardıman e at' 
mi§ ve torpillenmiş olduğunu beylln · 0.lo, 15 (ö. R) -Tidingen gazete

si Almanların barbarca taarruz metod
lan karşısında Norveç hükumetinden 
Alman hükumetile ticaret müzakerele
rini derhal durdurmasını istiyor. 

Amsterdam, 15 ( Ö. R) - Telgraf 
gazetesi Burgen hadisesinin bütün Hol· 

mi,lerdir. ııct-
Dalaronun kaptanı infilak esna•; iJs! 

telef olmuştur. Mürettebat bir Be
1
Ç ıf 

gemisi tarafından alınmadan ev"Ve 1_,. 
saat tahlisiye sandallannda kaJınıŞ 
dır. _____.-

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

ilk Amerikan vapuru in 
' giliz kontrolünden geçi~ 

Ankara 15 (Hususi) ·- Royterin bildirdiğine göre ilk Amerikan vap~ 
J>ir Inglliz ~ontrol Umanma uğramıştır. Vp.pw- (2,5) saat tevakkuftan~~ 
yoluna dev.anı etmiştir, Vapur hamulesinlıı lrir klSDl\ TUrJd)feye aid oıu 


