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Ln~ .Uibi: ŞEVKET BD..GIN 
~ ·ye umuml nepiyat mUdilrU: 
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DEV Ali lıfODDJ:11 Türkiye için Harlı lçln 
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Altı •vhJc ....... 750 Jl.50 
GUnu ıeçml§ ııilshalar ( 25 ) kuruJtur. 

TELEFON: 2697 

No. ıoıat Kırk Beı•MI Yd 

lJtıı nıUnderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
• 

latanbulcla fırtına -
latanbuJ, 16 (Huauai) - Sabah ... t bette 
byan Te yanm IUt •üren ıiddetJi Lodos 

flrtınuı tdıirde lııazı eTJ.in kiremitlerini 
uçurdu tahtaperdeleri )'lkb. Deniz de ufak, 
telek bzalara aebep Terdi. 

Fırtınadan Karaköy ve Gazi köprüleri -
lamadı. açı _____ ..J 

Yeni Asır Matbaumda buı1m11tır • 

Kızılordu insan harcamaktadır .. ·zeızeıe .. ·ı 
• . •• Olftm Sa~an Bat .. ryalar 

--.--

Tahribata 

Fin mevzilerini bir cenah cevirme 
' 

Sebebiyet ~erdi 
evler yıkıldı 

- --

hareketiyle zapta çalışan 
-----=------"-------~-

-*~ 

Kızıl süvari kuvvetlerini taramışlardır 
Efzincan 

Yapdmakta olan 
modern evlerle 
yeni bir şehir 
halini alacakbr. 

---
Çıkarılan şayia yalandır Ankara, 16 (llw.usi) - Perşembe 

günü Ziledc vukuhulan zelzele İğ
dirde ~idetle his~edilmiştir. Kenan 
saray köyündeki ilk okul binası ted
ri~at yapılnmıyacak kadar harap ol
muştur. Çayır köyünde e\'Jer :nkıl
mıştır. insanca zayiat yoktur. · Ruslar Mannerhaym müdafaa hattiyle 

henüz temasa gelmemişlerdir 
Helsi11ki sokaklanndan Norveç göniilliileri 

J 
SRZİNCAN 
Ankanı, 16 (Hususi) - Eski Er

zincanın şimalinde askeri orta okul-
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

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

Romn, 16 (Ö.R) - Hel-;inkiden son alman haberlere göre Fin müstahkem 
mevkilerine karşı S.>vyet kuvvetleri tarafından yapılan yeni taarruzlar her ta
rafta Finler tarafından püskürtülmüştür .• 

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

Yaşamak Yeni Bulgar Kabinesi Fin avcı tayyareleri dün büyük bir zafer kazanarak muhtelif hava harpleri 
l..J kk • • ~nasında 34 Sovyet tayyaresini düşfümüşJerdir. Cephenin muhtelif mıntaka
Q a l ıc l n lanndan alınan haberl~re göre ~vyet. fazyiki daha hafiftir ve Kareli berzahın-

,. • dak; tnnuuda• mıelki kadu §•ddetli hu_'._"";';;;~t~cü SAHiFEDE - Kralın huzurunda yenıin etti. Harici 

~ ile vakıt ve nasıl bitecektir? 
a... -.Uniin en hakiki endişelerine mi· 
ta t.~~ _bu Ml8.liıı cevabmı ara§tınnak
~-.ratlann mubariplerden daha u 
lıi.ı ~ o)duklan iddia edilemez. Har
~olt liinlerinde, yangın sahasından 
ıı.e 1.:~kta oldukları için, emniyetleri
~ balel gelmiyeceğini :zanneden 
1' l er bile timdi ne kadar ciddi teh· 
l&fd~ ;r lclll'Jı.smda olduklannı hissetmek
~~· Bu harbin hakikaten zorbalığa 
~ 1, ın_ıanlığm en tabii haklannı koru
~ .ıstıH•n bir mücadele olduğuna kal-

b lrıanınıyan kaJmamlJ gibidir. 
-._ "'1Un içindir ki harbın taarruz nıhu-
-...__~Unı eden bir netice vermesi 
~etle arzu ediliyor. 

de ıt.raflar, alem,umül bir mücadele· 
~ lll~u~iyct paylannı denthtc etmek 
~eril'e~nı heniiz göstermiş değillerdir. 
\iÇ 

1
_ u hususta mevcud tereddüdlerin 

~ 0 «nazsa mühim bir kısmı izale edil
~ 018!'Ydı, eğer komşulan haksız tanr
~rrayan memleketler taarruz kur
ı._ f fiili yardımdan çekinmekle da
~~ emniyette olarnıyacaklannı liı
' e. •nlarnıı olsalar<h ,üphe edile
llifıa ki bugünkü mücadeleyi ihata eden 
'Yh!siz güçlükler giizJerc halledile
ttlw ır muamma teklinde gözükmiye-

ı. 

~~de bütün milletlere emniyet ve 
~ ıçınde yapmak imkanım bah~e
~~ olan yeni bir dünya nizamı nasıl 

I <:aktır? 
etli "tilterenin eski harbiye nazırı Hore 
lifi t· «Paris &:>ir» gazetesinde neşret
~()" ır makalede bu dikenli davaya el 
, -.. arak v 

~Iİliı 3nu aydmlntmaga çalışmıştır. 
-.l'trıd or usunu yaratmak ıerefini omuz· 

•O il latıyan adnm diyor ki: 
1-, .J •ene ailahların her çeşidile, top
~ tral~özle, tüfekle uğraıtım. Simdi 
loru nevıden bir silahı, kalemi ele alı· 
~ "~· Ra!em hakikaten kılınçtan da-
11\te ~~etlı rnidir? Minicik haznesine, 
~~ hçe ile Ucuna baktığım zaman men
~er hangi bir top menzilinden daha 
l"1ı11 ;/a_~li!.et sahası dahıt geniş oldu-
~ı· llfunuyorum.11 'd .,_ hu mukaddime ile başlayan ya• • •u ıuali soruyor: -111·· •iç· tçın harbediyoruz? 

' h~de. Yllfamaktnn sevinç duyacağı
~~ ır ciharun cazibelerine aid tasav
•h;ı~ts tllu~ııyyelenin bir claeraizioden 
~~i hı7.c ilk lfıh1.nda düşen vazife 
trı ı,~h tnahkum olduITTıtnuz bu aiem
•n.. •rlıiı silip süpünnektil". .. nun •• 
·~ ıçın de soruyorum : 
•A.t e karsı harbedivoruz ? 

~'tı.? ın.ıı zaferi ne l"ibi neticeler vere-

•l>ot 
>.'tli it 011Yada yapılan mezalim salibi. 
lır, Ve&~ınler fıtrnfındım tasvir cdilmi ·• 
~hiy unlar bir tehevvili dakikasının 
~tı)ı)ıltlt Yerdiqi ıeyler olmavıp soğçk 
~~· il a hazırlanan teammiirl eserleri
~!~ u ı:i~iru d~er milletlerin de 
• ~ eıınden nefor ~kliyeceklenıli 
~ >\~ole rnü .. aiddir. P lonya köy

-... So nvaya bir «hayat uıha•ı • t:e~ 
~ 2 İNCi SAHi,F't.:OE -

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

Paris radyosunda dün 
gece irat ettiği hitabe 

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

'' Bize Majinoyu, Brest'i gezdirdiler. Kalp· 

ler gibi askeri tertibat ta biz Türklere 

her yerde açıktır,, 

• . 
• • • • • . . . 
• • 

Paris, 16 (Ö.R) - Pariste bulunan Tiırk gazetecileri heyeti reisi B. HüseyinE 
Calıit Yalçın Fransız radyosunda Türkiye halkına hitaben şu beyanatta bulun-: . . 
:muştur: : 
: Aziz vatandaşlarım, Fransız radyosunlin nezaketinden istifade ederek burada: 
:~eyahat ihtisaslnrıınızı bildirmek fırsatını bulduğuma memnunum.. FransadaE 
: 9 - 10 giin devam eden ikaınctimizin intibalarını kısa bir cümle içinde hül5.sa: 
:etmek için şunu diyeceğim ki : Buradn bir dakika bile yabancı bir memleket-: 
: ıe olduğumuz hissini duymadık. Bu hal. Fransızların meşhur olan nezaket ve: 
:misafirperverlik hudutlarını geçmiş geçekten dost, samimi, sıcak bir hüsnü: 
: kabuldür.. : 
: En yüksek siyasi 7.atlardan başlıyarak her tabakaya mensup ferdlere kadar: 
:görüştüğümüz her k~ste Türkiye ve Türkler hakkında nihayetsi;ı muhabbet,: 
:ıakdir ve itimat hissine tesadüf etmekle bahtiyarlık duyduk.. : 
: - SONU 3 ÜNCfr SAHİFEDE - : . . : ....................................................................................... . 

Popof'un · 
Hariciye 

kabul 
nezaretini 
edişi 

--*--
Türk • Bulgar münase· 
betlerinde kral Borisin 
arzusiyle başbyan 
dostane havayı 
takviye edecektir ... 
Paris 16 (ö.R) - Bulgar kabine buh

ranının beynelmilel siyasi meselelerde 
menşei yoksa da yeni kabinenin Balkan 
antantı devletleriyle yakınlaşma tema
yülünü kuvvetlendireceği tahmin edil
mektedir. 

B. Pilponun hariciye ne1.aretine gel
mesi Paristc en iyi bir intiba uyandır
mıştır. Mumaileyh Bulgaristanı Bel
gradda temsil etmiş ve iki hükümet ara
sında yakınlaşmaya şahsen çok hizmet 
etmiştir. 

B. Menemencioğlu Paristcn Ankara
ya avdeti sırasında Sof vada tevakkuf 
ettiği zaman, Bulgar baŞvekili B. Köse 
Iavnofla ve kral Borisle mühim komı<:-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Sofyada Sobranya meclisi binası 

Mühim Bir ihtar 
~~----~~~~-v*x~--~~~--~-

Amerika, kontrol işinde 
Berlinden izahat istedi 

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

Deniz .arbı mı? 
Norveç hafta olmak üzere bitaraflar Alman· 

yaya müşterek bir müracaat yapıyorlar 

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

ln~iliz Ge111ileri Doyçland Olduğu 
Sanılan Bir Kruvazörü 
- -----

Dün öğleden Sonra Takibe Çıktılar 
Londra 16 (Ö.R) - Unitcd Press bil

diriyor : 
mak üzere bulunduğu esnada vukubu
lan bir infilak neticesinde tahtelbahirin 
torpil atmağa vakıt bulamadan battığı
nı ilave eylemektedir. 

Bir deniuıltı gemisinin işnreli üzeriµe 
lngiliz .harp gemilerinden bir kafile meç
hul bir hedefe doğrµ oğleden sonra yol 
almağa başlamıştır, Bilditjldiğine göre 
Okyanusta Doyçland olduğu zannedilen 
bir Alınan knıvazöriyle Ingiliz harp gc-

Tahtelbahirin In~iliz destroyerleri ta
rafından batırıldığı znnnedilıncktedir. 1 Hollanda halkı 111illi kıyafetleriyle 

. inileri arasında bii~·ük bir deniz muha
;.::ı rebesine intizar edilebilir. 
~ Amirallık dairesi United Pres.s'in bu 

hobcrini tekzip etmemi tir. 
Oslo 16 (A.i\.) - Norve>ç bandmılı 

Sru?Stnd 1•apuru mi.ire.ttebt\.tından sağ 
}Wan 33 )d§.i .B~rge:pe. gelmiştir . . 
• Bergens • .f\t!an Blad gazetesi pu va
pfıı:un 11 Şı.ıhatta "bilfı ·ihtar batn:ıldığı .. 

. m ve tahli.s.iv~ :şrlndal larp:ıa binen ınü

. rettebatmı~ ~üteak!p günlere" liır Nor
veç -vapuru tarafın~an kurtarıldığını 
yazmaktadır. 

• Gazete bu vapurun biraz sonra bir 
Alman tahtelbahiri tarafından batıiıl-

------------------------------ Stokholm, l6 (Ö.R) - Norveç ve is 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• vcç gazetelerinin <'kscrisi Ahnanların 

Alman sefiri Fon P a -
penin. bir Suale :cevabı 

. ,. . . x*x--:-:-,...------..-.-
lstanbul 16 (Hu•u•i) -. Almanyadan avdet . eden refikasını 

karşılamak· üzere şehrimize _gelen ,Al~an .;ı;ri Fon Papen, har
bın umumileıme•İ ihtimCıli mevcut olup olmaClığı hakkında gaze
tecilerin aorduju bir auale '" cevabı vermiıt. : 

- «Bunları bana değil; lngiliz do•tlarını:uı aorunuz .. ıt 
···································~······~···························· ............... . 

gayri kanuni tmırnı:ılanna karşı İs"eç, 
·orveı;. Danimarka, Hollanda ve Belçi

ka hiikiimctlerini, Almanya· hukümeti 
m•1.dinde m~tcrek teşebbii te bulun
ınağa davet ediyorlar. 

Gazeteler yapılacak olan mil terek 
ıırotcsto tesirini göstcm1ezse bu nıemle. 
ketl~rin A'tmanya ile ticaretlerini tama· 
men kesmelerini istiyorlar. · 

Londra, 16 (Ö.R) - Amerika harici
ye n~rı Kordel Hull aşağıdaki b~ra
ı.atta bulunmuştur : 

- •Birleşik Amerika hüküıneti Ber
lin .sefareti vasıtasiyle Alman gazetele

- SONU 1 t)NCÜ SAHiFEDE -



1%','i :~;; ~·--
-----~- -

-* 

-43-

Şakirdleri lsaya, biz senin yolun
da ölmeğe hazırız diye bağırdılar 

~~~-~~~--·x*x.~--~---~~ 

Dört kadın, bir şamdanın etrafına ğında Getsemani bahÇesinde oturdular. 
halka olmuılar, birbirlerine sokulmuş- Ben, bir çalılık arkasında onları gözet
lar, yavaı ıeıle konuıuyorlardı. Her ne- liyor, bütün söylediklerini duyuyor
dense gözlerine bu akşam uyku girmi- dum. 
yordu. Baktım ki şakirdler, arkalarından 

Birden.. Baılannın üstünde bir ayak mantolarını çıkarıp yere serdiler ve 
•~i ifittilcr. Biraz sonra ise pencereden yatmağa hazırlandılar. Kendi kendime: 
içeri vücudü çırılçıplak bir delikanlı gir- - Ben de burada sabaha kadar bek-
diğini gördüler. lerim. 

Dördü de bir çığlık kopardılar. Sanki Kararını verdim. Çünkü Isayı her ne 
geytan görmüş gibi oldular. dense bu gece çok düşünceli •.. çok mü-

Ev sahibi olan kadın, gelenin kendi teessir görüyordum. Bu gece onun öyle 
oğlu Mark olduğunu tanıdı. bir bakışı vardı ki.. Ah o bakış ... 

Mark.. Tiriltiril titriyordu. Bu üşü- Muk, tekrar ağlamağa haşladı. 
mekten değil.. Kork.udandı. Kendisini Fakat Meryem, bahsi, arnirane ve 
odanın bir köşesine ve yere atb. Baıınt metin görünmeğe çalışan sesle: 
iki eli arasına alarak ağlamaia başladı. - Ağlamağı bırak, anlat, dedi ve 

Dört kadın, büyük bir endişe ile et- söyle .. 
rafını çevirdiler ve sordular: - Isa, şakirdlcrine, ben dua edece-

- Ne var} Ne oldu}. ğim .. Duam bitinceye kadar oturun ve 
Mark. ilci h.ıçkınk arasında cevap beni bekleyin .. dedi. Piyeri, Jakı, Janı 

verdi: beraberine alarak biraz uzaklastı. Ben 
- Onu yakaladılar. de çalılıklar arasından süzülerek arka-
Delikanlı. çıplaldağmı çoktan unut- !arından gittim. Bu suretle ne konuştu

muı. bir çocuk gibi ağlamasında devam ğunu duydum. Isa, bu gece ruhum cok 
ediyordu. sıkılıyor. Allaluma dua edeceğim. Bu-

Meryem onu omuzlarından ya1talıya· rada beni bekleyin .. dedi ve beş on adım 
ralc aaretı. Analığım büyük kuvveti ile ileriye gitti. Yüzü koyun yere kaoandı. 
ve hpkı bir erkek sesi gibi sert, imira· Duaya başladı. O dua ederken Piyer, 
ne bir setle sordu: Jak ve Jan uyumuşlardı. 

- Kimi yalı:aladalar > Isa, bir rnUddct onların uyku halleri-
- lsayı yakaladılar.. . ne mahzun mahzun baktı. Sonra Piyeri 
Ve tekrar batını kollan arasına so· uyandırdı. Diğerleri de uyandılar. Pi-

karalt hıçk.ınnuma devam etti yere hitaben: 
Annesi uzun ve geniı bir pelerin ge- - Benimle beraber hiç değilse bir sa.-

tirdi. Oğluna giydirdi. Ona zona bir at uyanık kalamaz. mıydın? dedi ve tek-
lcupa ıarap içirdi. rar dua etmeğe gitti. 

Meryem, Markın k.arşısında ve ayak- Gökte ay vardı. Ay !§ığı altında al-
ta dimdik olmut. gözlerinde büyük bir nından kan sızdığını gördüm. $üphesiz 
elem. onun vereceği izahatı bekliyor· başını toprağa sürmekten olacaktı. Ya
<lu. Güzel yüzü .. Senelerin tesiri ile bo- nına gitmek istiyor, fakat cesaret ede
zulmamış yüzü bu bir an içinde sanki miyordum. Isa duasından sonra tekrar 
birden ihtiyarlamıştı. üç şakirdin yanına döndü ve onları yi-

- Söyle .. Anlat .. Onu kim yakala- ne uyumuş buldu, uyandırdı. 
dı)., Bu it nasıl oldu} Ve o şimdi nere- - Ne uyuyorsunuz? 
dedir} Diye sordu. Yattıkları yerden kalka-

Mark nihayet biraz kendini topladı rak oturdular. Gözlerini oğusturdular. 
ve anlatmağa başladı: Verecek cevap bulamıyorlardı. Isa 

- Onu baş kahinin uşakları, büyük onlardan tekrar ayrıldı ve tekrar duaya 
mabedin muhafı7Jarı ve Romalı asker- gitti. Artık ne söylediğini duymıyor
ler yakaladılar. Hadise Zeytin dağında, dum. Bir müddet sonra yine avdet etti 
Getsemani bahçesinde oldu. Isa daha ve bu sefer şakirdlerine: 
burada, bizim evde ve sofra başında iken - Şimdi artık bol bol ve istediğiniz 
ben yatmıştım. Şaldrdlerin Jsaya: kadar uyuyabilirsiniz.. dedi. Çünkil ay-

- Biz senin uğrunda ve yolunda hep rılık saati geldi ve ben ihanetle karşı
ölmeğe hazırız. Seni asla inkar etmiye- la,.c;tım. Bu sözleri söylerken yüzündeki 
ceğiz. solukluk Jcaybolmus, onun yerine tatlı 

Dediklerini duydum. Fevkalade bir bir sükOnet kaim olmuştu. 
vaziyet olduğunu anladım. Uykum o1- lşte bu sırada dedi "ki kalabalık ayak 
duğu halde uyuyamadım. Evden çıkar- sesleri işittim. Ağaçlar arasında meşale 
larken ben de yataktan kalktım. Gizli- ziyaları gördüm. Bahçeye bir sürü ~i
ce arkalarına düştlim. Saklana saklana lnhlı kimseler girdiler. Bunlann arasın
gidiyordum. Çünkü Isanın beni görme- da ve başında !sanın şakirdlerinden 
sinden ve annemin yanına eve yollama- (Yada) yı da gördüm. Yada, doğruca 
sından korkuyordum. içimde bir his ha- Isaya yürüdü. 
na: (Isadan ayrılma) diyordu. E~er bir - Selam sana.·· 
kavga veya bir çarpışma olurisa ben de Diyerek onu kucnkladı. Bunun üzeri-
şakirdler gibi onun yolunda ölmek isti- ne silahlılar lsayı yakaladılar. 
yordum. Vakıa yanunda silah falan yok- Mark gerek teessürünün şiddetinden 
tu. Fakat şakirdlerden ikisinin libasla- ve gerek fasılasız konuşmasından sus
rının altında ve Isadan gizli olarak kı- muştu. 
lınç taşıdıklarını biliyordum. Zeytin da- -BiTMEDi

• 

$EHiA HABERLERİ 
Odada 

* ihracat birlikleri --·--Heyeti umumiye . 
halinde toplanctııar 

Adliye Vekilinin gelişi 
yirmi dört saat gecikti 

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

V eki J geceyi Aydında geçirmişlerdir 
öğleden sonra törenle karşılanacak 

Palamut ihracatiyle iştigal eden tüc
carlar dün öğleden sonra saat on altıda 
ticaret ve sanayi odası salonunda, ihra-
cat birlikleri umumi katibi B. Atıf Ina- x*x.------
nın huzuriyle heyeti umumiye halinde Adliye vekili B. Fethi Okyarın seya- ker ve hir polis müfrezesi resmi selamı 
toplanmışlardır. Toplantıda teşkilatlan- hat programında yapılan bir tadilat üze- ifa edecek, askeri muzika da orada bu
dırma baş kontrolörü B. Baha Erker de rine dün şehrimize gelememiş ve gece- lunacaktır. 
haz.ır bulunmuştur. Yi Aydında gcçirm~tir. Adliye vekili- Vali, jandarma kumandanı ve emniyet 

Umumi heyet, palamut ve palamut miz dün Aydın adliye dairesini ve ceza müdürü vekili Torbalıdan istikbal için 
hülasası ihracatçılar birliğinin teşkiline evini teftiş ederek bilhassa ceza evinde öğl~yin Torbalıya gideceklerdir. 
karar vermişler ve hazırlanan statüyü uzun müddet meşgul olmuş. Mahkfun- Adliye vekiline refikaları, kerimeleri, 
kabul etmişlerdir. Bu statü tasdik edil- ların vaziyetleriyle alakadar olmuştur. tapu ve kadastro umum müdürü ve Ve
mek üzere hemen ticaı·et Vekaletine Her vilayetimizde olduğu gibi Aydında 
gönderilecektir. da ıslahı icap eden ceza evi için etüdler k!'ılet kalemi mahsus müdürü refakat 

S d 'k' k' h t' yapılınıştır. ı>tmektedir. tatünün tas ı ıni ınütca ıp eye ı 
umumiye tekrar toplanarak birlik idare Bugün saat 16,35 te şehrimize gelecek Adliye vekilimizin Izmirdeki tetkik-
ve mürakabe heyetlerini seçecektir. olan Adliye vekilimiz şerefine şehir bay- leri gayet geniş olacak ve yakın bir ihti-

ZEYTlNY ACI BtRLIC.Y raklarla donatılacak, vilayet meclisi ha- mal Izmirde beş gün kalacaktır. Vekil 
Zeytinyağı tüccarları da dün ikinci ları, vilayet erkanı, askeri erkAn kar- ayın yirmi ikinci sabahı Manisaya gi

bir toplantı yaparak zeytinyağı ihraç fi- şılamada hazır bulunacaklardır. Bir as- decektir. 
8tleri üzerinde uzun müzakerelerde bu- • 
lunmllŞtur. Ticari icapları ve arz ve ta
lep vaziyeti nazarı itibara alınarak ih
raç fiatlerine ufak bir zam yapılmıştır. 

Yeni fiatler, bes asid esası iizerine 
varil alıcıya aid 46 kuruş, varil satıcının 
iadesi şartiyle 48 kuru~., varil satıcının 
ve iadesiz 50 kuruştur. "' 

Eski fiatler 43, 45 ve 47 idi. Son gün
lerde bilha59a Italyaya zeytinyağı ihra
catı artmıştır. -·-

Anket --·--Belcika ile ticaretimiz 
t 

geniıle yecek --·-Tüccarlar bu hususta 
mütalialarını 
bildireceklerdir ... 
Belçika \'e Lüksemburgla hükümeti

miz arasında J><'k yakında yeni ticaret 
anlaşması akdi için müzakerelere b~la
ııaC'aktır. Belcika ile ticaretimizin art
tırılması için iki taraf ta iyi niyetler bes
lemektedir. Belçikaya daha fazla ihra
cat yapmamız mümkün olduğu gibi, iç 
istihlak için lüzumlu bir çok maddeler 
ve bu arada manifatura ve tuhafiye eş
yası satın almamız mtimkündür. 

Ticaret Vekaletinden mıntaka ticaret 
müdürlüğüne gelen bir emirde bu an
laşmalar için tüccarlarımız arasında bir 
anket yapılması bildirilmiştir. 

Belçika ile jş yapan ve bundan sonra 
da yapmak isüyen ihracat ve ithalat 
tacirleri bu ankete cevaplarını kısa bir 
:ı.amnnda hazırlıyacaklardır. -*-Şüpheli vak'alar 

Son hafta içinde şehirde bir kaç süp
heli difteri vak'asına rastlanmıştır. Sıh
hat müdürlüğü ve Belediye baş hekim
liği derhal icap eden tedbirleri alınış
lardır. 

Vilayet Meclisi 
toplandı --·--Vilayet umumi meclisi dün öğleden 

wnra toplanmış, basvekil Dr. Refik 
Saydamla Maarif vekili Hasan Ali Yü
cel ve Ticaret vekili Nazmi Topçuoğlu
clan vilayet meclisinin thimat telgrafla
rına gelen cevaplar okunmuştur. 

Ruznamede görüşülecek başka bir 
mevzu olmadığından toplantıya nihayet 
verilmiştir. Toplantı sonunda vali, bu
gün İzınire gelecek olan Adliye vekilini 
meclis azalarının maiyet halinde karşı
lamnsını temenni etmiştir. -*-Rastladığı maynı 
Ağına alan bir getni 
limanımızda ••• 
Limanımıza uğrıyan bir İngiliz va

puru İspanyanın garp sahillerinden geç
tiği sırada gece vakti bir mayn görmüş, 
bu mavni tarama ağıyle yukarı almış
tır. 

Mayn şimdi güvertesindedir. Bıı va
pur teslih edilmiştir. -*-Hayvan hastalıklarile 

mücadele 
Yapdan mücadelenin 
bir senelik plinçosu 
gayet müsaittir 
Veteriner müdürlüğünün bir senede 

~algın hayvan hastalıklariyle yaptığı 
mücadelenin verdiği neticeler şunlar
dır : 

1939 yılı içinde vilayetimizin muhtelli 
kaznları~da 150818 baş hayvanda şar
bon, Ruam, kuduz, uyuz, Yanıkara, ko
yun çiçeği, paslörelloz, Propilazmoz, ta
vuk kolerası ve şap hastalıkları görül
müştür. 

Gümrüktekı Al
man malları 

--*--
Almanya ile yapılan son ticari anlaş-

manın esasları hakkında Ticaret mü
dürlüğüne tebligat yapılmış, ancak an
laşma metni henüz gelmemiştir. Bu an
laşmanın beş milyon liralık kısmı güm
rükteki malların çı.karılmasına tahsis 
edilecektir. -*-.Amatör resim 

Ve lotopal sergisi 
açdıyor-

Halkevi amatör resim ve fotoğraf ser
gisi 20 şubattan 5 marta kadar devam 
edecektir. Sergiye iştirak etmek istiyen
ler resimlerini Halkevi sekreterliğine 
getireceklerdir. 

Tabiatten çalışılmış olmak üzere yağlı 
boya, sulu boya, kara kalem pastel, kur
şun kalem, tezyini resimler gibi her 
türlü resim tarzı sergiye alınacaktır. 
Sergi sonunda diğer Halkevlerinden 
gönderilen reSıoıler arasında üç amatö
rün eserleri Ankaradaki resim sergisine 
gönderilecek, orada beşinciye kadar 
mükilfatlandırılacaklardır. -*-Denizde 
Fırtına yüzünden 
vapurların vaziyeti 
Yılmaz vapuru limanımızdan hareke

tinden sonra fırtına yüzi.inden yoluna 
devam edememiş, Çakal bumu önünde 
demirliyerek havanın sükunet bulması
nı beklemiş ve yoluna devam etmiştir .. 

Anafarta vapuru fırtına yüzünden 18 
saat teehhürle, dün sabah Mersine ha
reket etmiştir. Etrüsk vapuru fırtına
dan zorluk çekmiş ve saat 11 de gel
miştir. -x-Bir sandal kazası 

~ 

ELHAMRA Sinemasında 
Göztcpe açıklarında balık avlamakta 

olan 17 yaşında Riza oğlu Celal ve lô 
yaşında Galip, fırtınanın çıkması üzeri
ne kayık devrilmiş, ikisi de denize düş
müştür. BUGÜN 

Bir dakikalık zaafı yüzünden intizamlı ve mesut yuvasını yıkan zavıılh bir babanın hazin macerası ... 
Tiirk sahnesinin, Türk sinemacılığının ve fitimciliğinin .kıymetli üstadı 

Alınan :fenni tcdabir meyanında bu 
hayvanlara 22.5 litre serum, 26 litre aşı 
sarfcdilmiştir. Ölen hayvanların nisbe
ti yüzde 1,5 olup vasati kıymetleri 3078 
hra olduğu halde kurtarılan hayvan ye
kunu 201818 ve vasati kıymetleri 
3.497.455 liradır. -*-

imdada yetişen zabıta memurları 
c1eniz ınotörü ile gelerek kazazedeleri 
kurtarmıştır. 

ERTUGRUL M UHSiN'in 
Baş rolünü yarattığı senenin en munu:ım ve muhteşem 'fÜRK filmi 

izmirdeki lidanhkların 
fidan tevziatı 
Bu sene İzmir, Karşıyaka ve Seferihi

sarla Uşak, Alaşehir ve Buldan beledi
~ clerine ve diğf'r resmi devairc Karşı
yaka Devlet orman fidanlığından yedi 
bin fidanın parasız olarak tevziine ka
rar verilmiştir. 

~··········~··~··~··~··········~ 
. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CUMARTESİ VE PAZAR 

GVNKU MAÇLAR 

YaşCımak 
Hakkı icin 

' 
Mücadele •.. 

-*ŞEvm~ 
--~-~~-------

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SA.HiFED~_:. 
beturaunu temini maksadile nasd llvP 

(erinden 1u•panlnuşlarsa l\lajİD01~ 
nm yılolmuı da daha az feyizli OIPI'-=.,. 
senit topraklarda aynı mez.alilne 1"' 
açacakbr.ıt 

Muharrir Almaalann laayat ,.--

formülü ile Pancermanizmin do~ 
bilmiyen ihtiras yollan üzerinde br 
milletlere ne celleonemi bir esaret, _ _.. 
yatı tahmil etmek istediiini bu sabfll"':: 
pek güzel anlatmıştır. Bunlar göıle ~ 
rülen ve bedahet derecelİne v~.J•• 
ta.knn hakikatlerdir ki istikli.line.,::;.. 
katle bağlı olan hiç bir millet . 8' 
görmemezlik edeme%. Görülüyor ki,;.... 
harp naad bitecektir?,. problemini iibİd' 
yardım edecek olan unsurlann 111 

bir kısmı bitaraflara aittir "'e ~ 
ler bu unsurlann belirmesine ~~ 
edecektir. Polonyanın talllTUza u~ 
günlerde, Finlandiyawn bir güJl ,.,. 
harbin müstakbel inkipfı ve bitilO kJ' 
rupanın mukadderatı lberiıMle b~ ~ilıl 
dar büyük bir rol oymyacağı ~ 
edilmemişti. Fakat Sovyetlerin ~ 
diyaya taarrmlan meçhuller ile~ 
bir şerrare yUtı. Ve oaan geçici •1~ 
Jıimcla bir çok milletler kendilerine il" 
zırlanan feci akibeti cördüler .. 

Belişa diyor ki : . • ~.kıeı' 
cMüttefiklerin menabi tereTT- ııi' 

aşiürdır. Divalarmın doCnııaP !e 
bai ufere ulafllOl.lan bct.ıi ifiki"·· . 

•Bununla beraber müttefikler~~ 
lannuı en müeuirini kullanarak ...- ";:",1.,. 
kau bir müddet zarfında kua~ 
lar. Yüksek harp ıürasuun vasifetlf"' 
manlann azami harp potansiyelini • 
sa ve Büyük Britanyamn harp ~ 
yelile ölçmek ve bu sağlam e ... ~ 
de yüriiyerek bansi ai1ila veya h_,. 1ıt 
lahlar kombinezonu sayesinde ell ':,.. 

taarruzu yapabilecekleri neticesine 
maktır.ıt _.ı, 

Delip Fransa ve lnKt1tere ~ .. 
kuvvet ve fedakarlık tevazününe ~ 
mİyetle ifaret ederelı: makalesini ,. 
lerle bitirmİftİr ı rdiil' 

«Bu harp bir top yekun harptır. ,.1at· 
fı•rikler biifün vartıkloriyle ovnt)'0 bir 
ilci demokrasinin ve imparatorluğu" «' 
tün bayati kuvvetleri istibdadı Y~.:;;ır 
matuf olan mücad.-leye tahsis eG"' 1.
dir. ~ece oiindüz bir tek dü.iiı1Ce:. f. ~ 
samak hakin için mücad~1~ etti~ı.s 
~üncesi" gayretlerimizi hey~ 
mahdır.• 

Ru düWr)celf'" lnctiltel"er\f! jmo~ 
lu~ın nilıavctoıh kuvveOerioi h~ 
grlİ~ Almanyanm m0Jk11 • -". 
muktedir olamryacağr moazzant bir_.."" 
cadele kuvveti yaratmak husUSU""' 
azmını göstermektedir. ~ 

Harban naad biteceği sualine _....,jı· 
bu hazırlıklann azameti cevap vere"'~ 

tir. 
$EVB'.E'l' Bfı,,Offl 
--*--
rASHİH tıi' 

Dünkü başmakalemiz ınaal~ ~ 
yanlışlık eseri olarak tashil1 g()rıll 
:::ahifeye yerleştirilmiştir. ~) 

aMahalli idareler• (Meclisi id jŞle'i) 
\'e •Sıhhat vekaleti• (Sıhhat ~) 
,cemiyet vekfılefü (Cemiyet ~t· 
şeklinde ve manayı değiştirir l1 a.JŞtit· 
teki tertip hatalariyle intişar eyle 
Karilcriınizden fo:iir ctileri7.. 

--*--
ZELZELE flBfil 

Diin gece 11.40 ta şehrimizde 
bir zelzele hissedilmiştir. 

--*--
Vezir ve Osman ŞEHVET KURBANI 

DİCER ROLLERDE : 

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

Vilayet fidanlığından 2500, Mer~inli 
fidanlığından 1226 ve zeytinlik istasyo
nundan da 450 fidan tevzii kararlaş~
tır. Bunlar parasız olarak alakarlarlara 
tevzi edilecektir. 

l\IEKTEPLlU;R LiKf : 
17/2/ 940 cumartesi günü ~-aat 14 te : 

ağa suları 1>"": 
Vezir ve Osrnanağa suları ıncrı~ 

da belediyece alman tedbirlerde';J. 116' 
' ı.u verilmeğe başlanmıştır. Bu~? ~JtııUf 

raber suyun tahliline liizwn gof\J 

Birinci Lise - İkinci Lise 
Hakem : Mustafa Balöz .. 
Saat 15 te : 

Cumartesi ve .-zar 18.15 ve 12.30 ela başlar .• Yalmz 10.15 te ucuz halk seansı ... 
HER GON : l - Z.45 - 5 - 7.15 ve t.30 DA .• 

Arkadaşımın -
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
48 -

Nejad bey, arkasından koşan kızla
rın kur müsabakasına nihayet vermek 
için onlara benimle nişanlandığını ilan 
etti ve nişan münasebetiyle de müşteri
lerine bir çay ziyafeti vaad etti. 

Çay ziyafetinin verileceği gün bu zi
yafete kimsenin gelmediğini söylersem 
bu kasabada beni kıskanmıyan tek kim
se bulunmadığını ispata kafi gelir .. Ma
amafih bu hal benim umurumda olma
dığı gibi Nejadın da umurunda değil
di. 
Yalnız annemin kaynanamla 

- Düğün ne kadar çabuk olursa de
dikoduların da o derece önüne geçilmiş 
olur. 
Dediğini duydum. Evleneceğimi ben 

Sunaya ve annem de Fahri beye bildir
dik. 

Sunadan aldığım cevapta düğünün 
tatile rastlamasını rica ediyordu. 

cBeni seversen, diyordu, bir kaç ay 
sabredersin. Senin rnürüvetinde bulun
mak ve kocanı görmek isterim. Her hal
de çok bahtiyar ve tilili bir adam ki se
nin gibi huyu &ibi yüzü de ıüzel, dört 

Sunanın tatil dediği zamana üç bu
çuk dört ay kadar vardı. Esasen düğün 
hazırlığı falan da o kadar sürerdi. 

Ben, evlendikten sonra artık işe git
miyecektim. Bu sebeple serbest hayat
tan önümde kalan bir kaç aylık zama
nımı istediğim gibi geçirmek istiyor
dum. 

Yazıhanede Uisaneddin amcanın sa
kacı söileri artık birbirini kovalıyordu. 

- Vay canına, diyordu. Bir diş ağrı
sı insanın başına neler de getiriyormuş. 
A :kızım .. Galiba senin dişin ağrısı bam
başka bir ağrı imiş te haberimiz yok
muş .. 

Ben Lisaneddin amcanın bu .sözlerine 
kızıyor: 

- A .. diyordum, hiç türlü türlü diş 
ağrısı olur mu .. Hem beni ilk önce du
rup dururken dişçiye gönderen, Nejad 
beyi ballandıra b3llandıra bana methe
den siz değil mi idiniz .. 

- A ya\•ruın, ben sana dişçiye git, 
dişlerini göster dedimse gidip onunla 
mercimeği fırına ver, bütiin kasaba kız
larının papuçlarını dama attır mı de
dim .. 

-x-
Havacıhk ve Spor 

Havacılık ve Spor mt!cınuasınm 
inci sayısı çıkmıştır. 

Okurlarımıza tevsiye ederiz. 
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tarafından söyledikten sonra işi ciddiye
te döker ve: 

- Ha bak, derdi, sonra lam cim iste
mem. Aklın başında bir kızsın.. Hani 
evlendikten sonra bal ayları geçip sir
ke ayları başladığı zaman Allah esirge
.sin, aranızda hırgür b~layınca (Sen se
bep oldun) diye hana içinden okuma. 

Bilirsin ki ben seni kendi evladım gi
bi severim kızım .. Ve mesud olmanı is
terim .. Hani şu Nejad bey dedikleri genç 
te terbiyeli, munis bir adama benziyor. 
inşallah birbirinizi mesud edersiniz .. 
Yazıhanede bulunanların hepsi de 

memnundular. Hatta htanbuldan isleri
ni kontrol için gelmiş olan Fahri b;y de 
laz.ım gelen tahkikatı yapmış olacak ki 
bana: 

- Tebrik ederim Zehra. dedi, Nişan
lın hakikaten iyi bir adammış.. Allah 
bahtiyar etsin .. Inşaallah Sunaya da iyi 
bir kısmet çıkar .. Düğününde biz de bu
lunacağız .. Seni rahatte görmek hepimi
zi memnun eder. 

" .... 
Temmuzun on dördi.lneil günü Nejad

la düğünümüz oldu. 

Tecim - Kültür .. 
Hakem : Alaeltin Ka7.anova 
B. TAKIMLARI LİKİ 
18/ 21940 pazar güııü saat 13 te : 
Altay - Demirspor 
Hakem : Mustafa Necati Bayra .. 

ber gelmişti. 
Bu pırlanta kalpli kızın arzu ve ısrarı 

ile gündüz koltuk merasimi onların 
evinde oldu. 

Şimdiki kızlar koltuk nedir bilmez
ler. Benim zamanımda da bu eski anane 
ve usul son günlerini yaşıyordu. 

Nejadla ben böyle eski adetlere pek 
ehemmiyet vermiyorduk ama kayna
nam ve annem ısrar ediyorlardı. 

Hele annem: 
- Koltukta, usul ve erkanına göre 

yapılan düğünlerde muhakkak bir uğur 
vardır. Ben ne gelinlik geydim, ne kol
tuğa girdim .. Bir insanın mürüvet dedi
ği bu şeyleri görmeden kendimi koca
mın koynunda buldum. Işte bu yüzden 
rahmetli ile aramız hep aç~k gitti. Ken
di mahrum kaldığım şeylerden kızımı 
da mahrum edemem. Kendimde gönne
diğim mürüveti bari evladımda göre
yim.. Hem benim kızım dul mu.. Pır
lanta gibi, kız oğlan kız .. Ayda leke var 
onda yok. Şimdi kaç kocadan arta kal
mış kartaloz dullar bile koltuk yapar
larken doğrusu kızımı koltuksuz iloğlu
na teslim etmem .• 

tür. -*-Pamuk ihracata a ı>'/'!. 
Romanya ile yapılan anlaşıl\~~ _:dit· 

larak 8225 balya pamuk sevk~~ 
Kalan kısım da ay sonuna kadar 
edilmiş olacaktır. -x-

40 1 NCI • 
Yardım Listesi 

ıS 
Bay Fuat Buket 
Buca orta okulundan üç 
öğrenciden 
İnönü okulu öğrelmenlerindefl 
Tramvay ve elektrik şirketi ıne· ı.6' 
murlarının ikinci d~fa jO p 
N. Arkas J. Karintia zıS jf 
Bugünkü yekün 1~ At 
Dünkü yekun 4315' 
Umumi yekun 1 .,, 
------------:: ....... : 
································· : 
Muharrir Araoıy0' i __.. .. 

. k ··zere r•-. : 
Ga7.etemızde çalışına u 1~: sızca, İngiliueyi "·eya bu ·ıeıı ili': 

dan yalnız birini :üzeke b•~i 
zata ihtiyaç vardır .. T~lip oh~= 
her ıün öğleden sonra idare 
ze mUracaatleri •. 



Vaziyet ümitsiz değildir 
Sovyet kıtaları K;~li berzahında Fin 
ana hattına kadar sokulmuşlardır 

h ........... *""""""" '"ar;,, 16 .. JiliYo · (O.R) - Lon<lı-adan bildi- mukabil Fin taarruzlarına daima ımkan 
:'!ııın r ' S~bah gaz.eteleri Fin lc.ıtalarının mevcuttur. 

dıyen tetkik ettıkten sonra, Fin harici
.~,.e nazın B. Tane~ ııihayet rM:I cevabı 
vermlc;lerdir. ~in~ .bölgesinde muntazamen gerile

llun~n~ı puntlarla haber vermişlerdir .. 
»U.it beraber alınan haberler geç 
l•fsirl;eldiğindcn gazeteler uzun boylu 

•'r _r ~·apaınamışlardır. 

Londra, 16 (Ö.R) - Finlandıyadan 
tohliyc edilecek hastalarla yaralıların 
İsveçte tcdavL•i meselesi hakkında Fin
landiya \"e İweç ara.c:ında bir anla~ma 
hasıl olabilrnistir. 

ı Aftoubladct - gaz~tC'sinin bildirdiği
ne gi)re is, ·eçin doğrudan doğruya Fin
l&ndiyaya yardım etmesi hakkındaki 
tescbbüs akiın kaldığından. garp dev
letlerinin - İsvc(' ve Norveç arazisinden 
geçit hakkı temin edilmek şartile - Fin
iandiyaya yardım talebini Fin hükü
meti İsveç ve Norvece kabul etti.rmcğe 
çalL~mı~tır. İsveçliler. Finlerin talebi 
üzerine, bu ıneseleyi dört gün mütcına-

Londra , 16 (Ö.R) Helsinkiden bu 
~ksam alınan telgraflal'a göre şaı·k ırun
taka•mda Miola Jerbi ile Moski arasın
da. Kareli berzahında Sovyet kıtalan 
ana Fin hattına kadar sokulma,~a ınu
vaffak olmuslardır. H~l~inki Finlerin 
bazı ileri m~vzileri terk ınecburiyehn
de kaldıklarıııı kabul etmektedir.. Bu
ounla berabt.•r. Mannerhaym hattının 
umumiyeti itibarıyl~ yapılmı~ olmadığı 
kaydedilmektedir. Sovyetlcrin miithi~ 
hücuınlarına rağmen Finler araziyi 
adınl adın1 nıüdafaa:ya devam ederek 
clü.~ant çok : ·· .. za~·iata düçar t·diyor
lar!.. 

JE'ti ~ll\L~ · ve •DeyJi Te lgra f . gazelt."
\;lg ~'ker'.. ınünekkitlori Finlerin bu 
bun~ ~ ıuu~kül yaziyette olduklarını, 
dene n " beraber bu vaziyetin ümitsiz 
,~, 0~tk kadar vahim olmadıgtnı müta
r; ,l•ri~rak beyan ediyorlar. Bu nıuhar
lı..ı0 

1 
fıkrince Sovyet Rusya bu cep

~lbi!'et~t·r ne l>ah&!ilna olursa olsun ga
~Unı,.- 1 elde ~tmeğ" bakmaktadır .. Bu
hinı u muharebe bu noktadan çok mü
~caktır. Fakat mm·affakıyetll. 

liarp okulundan mezun olan değerli 
çocukların tahlif töreni yapıldı 

-----------.._.. ......... -----------
Birinci, ikinci ve üçuncü derece 

Meclis reisimiz birer altın saat 
ile çıkanlara 
hediye etti 

1114~1\ltaı-a 16 (Hususi) - Harp okulu 
'•li hYılı. ınezunlarımn tahlif ınerasim
'~ttd ugu,, olmlda, davetli zevat huzu-
~ a tnetıuıiın\e icra ı.dilmiştlr. 

tııUseı·asımden evvel genç subaylarımız 
koy rneydanına gelerek Abideye çelenk 
illa rııuşla~ ve hep bir ajtl%dan Istikl;il 
.\ı,?t'.k.:-oyleın.i;,lerdir. Bunu müteakip 
~un ınuvakk.at Jnak.berlcrjne gi-

dilerek ihliı•an1 "'aı.lfesi yapUın4tır. vafiakıyetlerinl letnennı et.m~Hr, Dr. 
okulda yapılan merasimde Başvekil Dr. Binbaşı Galip Peker de bır hitabe i rad 
Refik Saydam, Meclis reisi Abdül Halik etmiştir. 
Renda, Milli Müdafaa, Dahiliye, ariciye, Mektepten bidnei , ikinci ve üçüncü 
Nafıa Maarif Vekilleri, Erkanı harbiye derece ile cıknn subaylara Meclis reisi 
ve MilU Müdafaa erkanı ve diğer diiv<>tli tarafındmı birer altın saat hediye cdil
zevat hazn· bulunmuşlardır. llıiş, okul bayrağı önünde tahlif ıneraoi-

h-1erasiınde harp okulu kotnulanı bir 1 ıni yapılmı..~tır. Misafirler bôfede iz.az. 
nutuk söyleyerek genç ~ubayların ttHl- 1 ecHJıni..,lcrdir 

Yeni Bulgar Kabinesi 
-~--~----~~*~--~--------

~J!ı\ŞTAftAFı ı iNCi SAHİFEDE - Bu siyaset Bulgaristanın komşulaı-iyle vekili B. Pinof matbuat müme.siUerine 
taQI r Yapmıştır. Bu ziyaret Bulgaris- anlayış duygusuna dayanmaktadır. Bul- beyanatında Köse Ivanof kabınesinin 
''<I :}'Urklye arasında. anlaşmazlıkla- garistan bütlin büyük memleketlerle iyi takip ettiği siyasete sadık kalacaı;ını 
ı-. ~et bulmasına hizmet etti. Bun- münasebetler idame edccektiı·. Bulga- söylemiş ve ~unları ilave etmi.:ıt.ir: 
devle . tiyade, harbın başında her iki ristan kat'i bitaraflık siyasetiııe sadık Bulgari.stanm harici siyaseli bir sullı 
Iİdin~ın hudutlarda karşılıklı asker tah- kolacak, Ballı:anlardan sulhun idame:.i- ve bitarnfük siya.,eti olarak baki kala
llelg •n ileri ıı~ti. B. Saraçoğlu da ne çalışacaktır. caktır. Bu itibarla milletin ru!!Siyatına 
lluı rada giderken Sofyadan geçın.i;, ve Taymisin Sofya muhabiri de ~unu tekabül eden bir sükun~t ve mılli birlik 
ııt.t·Kar başvekili ile uzun muhavereleri bildiriyor: siyasetidir. 
1 .. ,'.

0"8indn 111u'--b·ı1 ı·n·mad b"-LUtun·· "· 1 B · Y b k 1 p· f B l · ~..... '"' 1U1 ~ - Bulgar harici .siyaseti .u·a orıs eni aşve i ıno u gal' üniver~ı-
lı•t Vetlenıu.işti. TUrkiye hariciye vekili tarafından idare edildiğinden degi.şil<lik lesine mensup taıunmış biı• alimdir ve 
•ı~;tl"<l konferansında diğer üç Balkan ihtimali yoktUl'. Bu siyaset tamamen bi- halen Bulııar fon akademismin de reisi 
nıa ekııı; mümessillerine Bulgarista- taralliğa. bütün komşularla ve bilhas- bulunmaktadır.. Eski kabinede Maarif 
tı~ ~tat nazarını anlatırken bir .iti- sa Türkiye ve Yugoslavya ile dostane vekili sılatiyle Bulgaristanın difıer ıneın
ı-ittls va~n yaralnuştır. Balkan kon!c- O\Üıınsebetlerin devamına i!'tinad eder. tekellerle kiıltürcl mi.inascbetlerinin in
leri.n1· 1'Utkiye hariciye vekilinin görü~- istifanın sebebine gelince: K&e I\•anof kL'?afına çok hlzınet etmişti. 
•\o.4,.0 kadar nazarı itibara alınLŞlır ki Ziraat nazırı ile ihtilaf ederek kendisi!\- Yeni haricıye nazırı B. ıvan Popo\ 
lt:I;;, •dan dönüşünde B. Saraçoğlu den btifa etmesini istem~ti. BogliyanoI ise Bul~ari•lanın en gözde diploınatla
no/r Sofyada durmu~ ve bu seEer kı·al Sobranyada ve köylüler arasında bü- rından biridir. Dokuz sene Sofya hari-
1'Urk· tarafından. da kabul cdilıni~tir. lilk bir nülu7. ve ~h.ret sahibi oldu- ci,~rc ne7.aretinde ınatbuat daire"i ... efi 
llııJ~ ıye hariciye vekili Bulgar milldine ğundan kral Boris Ziraat nazırının ce- olarak bulunmu~. Roma ve Budap<"ste 
Setı ~n antantı devletlerinin hüsnü ni- kilrnes.ine razı olnlamıştır.> maslabatgüzarhklarında, sonra da Pra~. 
lı:ı.snı1 .~·e Bulgaristanın tcla~a kapılma- BAŞVEKtLIN BEYANNAMESI Bükres ve Belgrad cl(!iliklerinde Bııl~a-

1 Lı7.un1unu bildirmistir llu be ~ Roma 16 (Ö.R) - Yeni Bulgar b~s- ristanı te•mil etmiştir. 
'•<aı· ~ pletle, B. Poponun hanciye 
·ıl\d •tuıe gelınesi Balkan ınemlekctle
iııı,,,• teveccühle karşılannııı;tır. Bulga-

h n1
.Balkan antantı ile daha vazih bir 

ır ı<J · 
'•fir· ~·n~ doğru gideı·ken eski Belgrad 
~~Yd~~l hariciye- nezaretine ~eçit·meği 
~'ad~ ı bulmıı)lur. Muınaileyhin Bel
ltonı 8 bir çok dostları vardır. Belgrad 
l;a,.1 :•ansı, son tebliğinin bütün ihtiyat
Vo h!ü:'.' rağmen çok mühim olınustur 
h• ı-u ı lıudisat bunu daha tiyade ı~-

' l•ltiı·ınekte gecikmiyecektir. 

S.,f .. . KABiNE KURULDU 
hu.,..ı a l~. (ö.R)_ - _Ye'.'i Bulgar ka
'~rıı ı bugun te~kıl edılmL~ ve kral hu-
1~I nda tahlif ~·apıln1 1.. ... t1r. KahinP lis-

ll 'Uduı· : 
llit\o{ve~H. :· l- Maarif nazırı: Bu~dan 
~i 13' haı-ıcıyc nazırı : lvan Popo( (cs
"'fsk~lgrad elçisi, dahiliye nazırı: Gab
\·• ~ (e•ki deıuir yollar nazırı) , Mali
~of ltrı: Boı.inof. adliye nazırı: Mita
>ı,;, ~'.biye naw-ı: Paskalof, ticaret na
•ıof <4gaı·of, ekonoıni nazırı: Bobv!:l
d .... ;i naıf1a naıır ı: Mühendis Kanik;cf. 

"Yolhtr nazLrı: Goranof. 
l, GAZETELERE GöRE 

Dört Malaya sultanının 
lrigiltereye yard1n.ı 

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

Londra, 16 (ö.R) - Mevlana Abdülkelam Azad Hint kongresi 
riyasetine seçilmiştir. Mumaileyh Hindistanın istildali meselesinde 
Mahatma Gandi ile hem fikirdir . Aynı zamanda Nazi Rejiminin ezil
mesi için açılan mücadelede bütün kalbile büyük Demokrasiler meya
nındadır. 

Hindistanın bitaraflık siyasetini terviç eden komünist Ruya karşı 
büyük bir ekseriyetle kongre riyasetine intihabı Hint milliyetperverle
rinin Büyük Britanya ile aynı gaye uğrunda birlesmis bulunduklarına 
delildir. 

Londra, 16 (ö.R) - Birleşik dört Malaya devletinin sultanları 
harpte imparatorluğa mali yardımda bulunmak için Büyük Britanyaya 
bir milyon lngiliz lirası teberrü etmişlerdir. Takriben bir sene evvel 
aynı sultanlar yarım milyon Sterlin teberrü etmişlerdi. 

= 
=····Mil.ii····şef .... 

~·---

Tetkik seyaha
tine çık~yor 

---·---
lstanbul. 16 (Telt lonla) - Reisi-

cümhur Milli ~f İsmet İnönü ya
kında yUl'd içinde bir tetkik seyaha
tine c1kacakttr. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aydın mebusu 
Miimtaz K,.ynak 

vefat etti 
lstanbul. LG (Telefonla) - Aydın 

.uebusu Mümtaz Kaynak Antayada 
füceeten vefat etmiştir. 

---~~--

Zelzele 
---.---

Tahribata 
Sebebiyet verdi 

evler yıkıldı 
BAŞTA.RAFI 1 İNCİ SAHİFIDE 

dan itibaren 'in1ale doğru Enurunı 
.~oscsi Hzerinde yeni En.intan ku
rulmaktadır. 
Havanın mulıalc[eti. iş ba.~uıda bu

Junanlann in..,,(j,88ta devamlarına nıi
ni olamıyor. Nuri Demirağ tara
fından gi;nderilen \)Ortatif evlerden 
yimıisi İstanbuldan Enincaua gel
mi~tir. Diğe1' yirmi ev de· yoldadır. 
Kızılay hesabına vi\ilyetce olu-. 

diikkan, ve 1$ '" yapıhnı.şty-.. Şe
hirde küçük bir ~ar,ıt teessüs etmt'
tir. Viliyetçe alınan tertibat sa:ve
~inde yii~ baraka daha yapdmakla
dır. 
Yıkıbın küylcr:in ihyaS.t için de Er· 

zincan vili.\•etint~ tedbirler alın· 
nıtshr. Y eı:ıi Ert:ineıında evleı' \"e 

dil~nlar muntazam bir p\iln dahi
linde yaııılıyor. 

\'ali vekili llihni Balcı !claketsede 
hıılka yapılan )·ardımlarla ıneşgul 
ohnnkta 'Ve kısa bir -xaınauda yeni 
~ehri ıneydana ~etirmek için azanıi 
gayretini sarfetınektcdir. 

En.incan halkı bilyük Türk cünı
lıuriyetlyle milletin yardımlanndan 
ı1'1iitehassi..'C v~ miuncttatdır. 

- -*-
Ma~rif v~kilinin 
Prevantoryuma 
gönderilecek talebe 
hakkında bir tamimi 
İstanbul, 16 (Telefon) - Pravanl.or-

yuma gönderilen parasız yahlı talebe 
hakkında Maarif veki!i mekteplere gön
cierdiği bir tanumde talebenin hastalık
la~ının pek ileri bir duruma geldikten 
sonra prevantoı·yuma gönderildikleri ve 
hu yüzden tedavinin uzun sürdüğÜ işa
ret edihnektedir. Tamimde bu hu.•usıı 
itina gösteriln\e~i istenilnıektedir 

Bulgar sefiri 
. Gelişini tehir etti 
l<tanbul, 16 (Tdgra{) Bu.lgaı-is-

t< ndaki kabine tebeddillü üzerine bu
gün gelmesi beklenen yeni Bulgar sefi
ri hareketini bir kaç gün için tehir et
liği Ankaradaki Bulgar :-oefarethanesine 
tel;;raila bildirmistir. 
GENERAL DEEDS 
İSTANBULDA ... 
lstanbul, 16 (Telgraf) İngılız yar-

dıın koınitesinin Türkiyeye gönderdiği 
ı'f.Ünles:sll genern! Decds Londraya ha· 
ı eke t etınek üzere An karadan ~hriırü
zc geldi .. 

AKHiSARDA 
Toplanan iane 
Akhisar, 16 (Hususi) - Akhisarda 

Lrzincan felaketzedelen için toplanan 
;ane yekCınu 10157 lirayı bulmw; ve bu 
pat·a KLZılay umumi ınerkezlne gönde
ıilm~tir. 
!ll'llliiiiıİll .... .:ll .. 1!1V~~ 

TELEFON : 361G 

Tayyare 
Sineması '"u~a":·»a 16 (ö.R) - Royterin Sof)·a 

il ırı bildiriyor: 
1 ulııa . 
ınd rıstanın dahili ve harici sıyase-

• h· ·::::::-._ ıç bir değişiklik olınıyacaktır 

·---------------------------------~ 
sineması!· 

BUGtlN 

Kültürpark 
BUGÜN 

Beyaz perdenin leni doğan llilber 
)ıldızı : ZARA.fi 1..EANDERİN 

en ~zc] e~eri 

~ KARSI YAKA 

t'lek Sinf'ına~ında 
~~I~~~".? ber; -'tbırsızlıkla bekl~-

H1~·uk proftl'anıa bugiinden iti-

l 
har~u =-<hteriliyor 

··SEKİZİNCİ 
İki kudretli 'anatk.ir 

Gl\ny COOPER VE 
'tar CLODETT COLBERT 

afnıdan yaratılınıs harika filmi 
2 ··MİSTER 
lli~OTONUN YEMİNİ . 

sı. ;\'l'l~ he~·l'ran \ e esrar filmi. .• 
!I -~NSLAR : ller gi n 4.4~.ı:; 
:ı:;, 1( lın1art{·si. p~ı7ar ı-:ünü : 1~.'l:l 

- 6.15 - 9.t\O [), .• 

Sayın müdaviınlerine mc,:sin1in en g-iizel iki fihnini takdinı t.-.diyor 

Yaşamak zevktir 
nm~~eo~~':a ~u~I.:sz F'A1iR8AiKs 

Tarahndan ,yaratılnn bu ıuwau.am !ilinı nelojoenin M)n duragı senenin en şen 
ka:vnaiı olaoakıır ... 

MEŞU M KADIN 
MADİ KRİSTİAN - WALTER ERNAN 
Tararındnn tenısiJ cdiln1i~ he.\-CC'lnh ve 1ni.iessir ailevi dranı.

AYRICA : METRO JURNAL 
SF.ASSLA R : YAŞAMAK ZE\ '{'fİR : 2.1.) - :>.20 - 9.00 .. MEŞUM KA
DI~ : ~ . .fB - 7'.20 d~ .. Cumartesi. ı>a ~ar ı-.aat 12.:ıo da l\lesum kadınla ha\lar 

....... _. ................... ıımıı ............... .. 

Aşka Tapan 
Kadın 

Talep ve wuunıi ~nu üurine pro:~ 
rama iliveten RE AT NURİNİN 

l&yen•ut eseri 

Taş parçası 
Oynıyıınlar : SUAVİ - NF.BAHAT 
;.JEVZAT - MEHMET .. 
AYRICA : EKLER JUR'I \1. ı.oıı 

dün~·a biıdi~tı ' 
OYU"I SAATİLERI : :1-6 ve 9 da . 

- --

=-= 

Vilayet meclisleriııin 
senelik toplantıları 

----~--~--x*x~~~------
Ankara, 16 (Hususi) - Bilecik vilayet umumi meclisi Refet Sahın

başın riyasetinde toplanmış, valinin açılış nutkunu müteakip Atatür
kün aziz ruhunu tazizen beş dakika süküt edilmiştir. 

Kütahya vilayet umumi mcıdiai toplanmıştır. Meclis 7.elzele felal<e
tile aramızdan ayrılan yurtda.ların hatıralarını taziz için iki dakika 
ayakta durmuştur. 

Kırşehir ve Antep vilayet umumi meclisleri de toplanmıştır. Mec
lisler Milli Şefe ve büyükle erbağlılık ve · - vı:ıilerini bildirnıisl··•dir 

Hava kurumunun 15 inci vıldö-
nümü n1erasimlc kutlulandı 

-----x*x-----~ 
İstanbul, 16 (Hususi) - Hava Kurumunun on beşinci yıldönümil 

bugün şehrimizde törenle kutlandı. İstanbulun her semtindeki halkev
lerinde konferanslar verildi. 

Kurumun lstanbul şubesi on ~yılda be~ milyon lira varidat temin 
etmiş, ayrıca ordumuza 27 tayyare h..diye etmi•tir. 

Balkanların ve şarkın -
müşterek müdafaaları 

- ---- - ----x*x---------
Kahire, 16 (Ö.R) - Mısır Veliahdı Prens Mehmet Ali Balkanların 

ve Şarkrn maruz oldukları büyük tehlikeler hakkında demiştir ki: 
- •Sark cephesi başkumandanlığını büyük dirayetle idare eden 

General Veygand büyük bir askeri kıymet, büyük bir simadır. Vey
gandın dünyaca tanınmış olan askeri meziyetleri, kendisine itimııdı 
olan Sark için asudelik garantisidir.> 

Garp "tphcsinde tayyarelerin ke-
şiflerinden başka bir şey yoktur 

----------x*x:~--------
Paris, 16 (Ö.R) - Fransız cepheıindc fazla ltar yüzünden, Yojla

rın garbında karşılıklı topçu ateşinden başka faaliyet olmamıştır. Bu
uunla beraber Fransız keşif tayyarelerinden biri Ren bölgesinde Al
man hatlarının gerilerinde keşif vazifesini muvaffakıyetle ba'i'lrmış
tır. Denizde bir Fransız harp gemiai bir düşman tahtelbahirine taarruz 
etmiş ise de netice malum değildir . Bir çok lngiliz tayyareleri Şimal 
denizinde ticaret gemilerini himaye için çıkışlar yapmışlardır. Kayda 
şayan ba~ka br hadise yoktur. 

Göring Alman halkının 
aç olmadığına kani 

Londra, 16 (ö.R) - Deyli Telgraf bu sabah Mareşal Göringin 
diinkü nudı:undan kısaca ve istihfafkarane bir liaanla behsediyor. Cö
ringin nutkunu verdiği mümessilin gizli tutulmasını, Nazi '!Cflerinin 
biribirlerine ve halka itimatsızlıklarının delili sayıyor. 

Cöring Almanyanın aç olmadığını söylemiş, halk büyük mahrumi
yetler karşısında metanetlerini muhafaza eylemelerini tavsiye etmiş
tir. 

Gazete nutku dinleyenlerin elbette bu sözlerden hayrette kaldıklar1111 
ilave ediyor. 

Lordlar kamarasının gizli bir 
toplantı yapması teklif ediid1 

Londra, 16 (Ö.R) - Lortlar Kamarasmda Lort Ponsonbı harp 
,.,,.eJeleri görüşmek için Kamaranın bir toplantı yapmasını teklif et
miştir. Lort Sesil bu talebe müzaharette bulunmuştur. Lort Halifakı 
bu teklife itiraz ederek «takrir sahipleri kendilerini mesul eden mese
leler hakkında hükümetle gizli görüşmeler yaparlarsa, daha iyi neti-
celer elde edilin demİ•tir. 

H. Cahil Yalçının 
---------x*x---------

Paris radyosunda dün 
gece . ira~ ettiği hitabe 

- BAŞTARAFI l JNCI SAHiFEDE -
Bizi nlt~~hur Majino hattında gezdirdiler. Bre-~te götürdül~r ve donannı.ayı 

zıyart•t f.'tt.irdiler. }..'lajino hattı e~ki zaınanlardan beri di..invada tahakkuk elti
I"ilen en ınuazzaın e,!;er!erden biridir. TL~av\'uru dahiyanedir ve in~tı. teknik 
bakımdan, bir harikadır. Bu hattın ver, ltı k"ıınlarmda dekovillerle dola,tık 
•rop tertibatını, zırhlı .top kalelerini, 1.ept:-ler ü:r.erindeki rct"'iat lnevkilerini -gör~ 
dük .. Harici kısımlarında, blokhavı.lard~n tank ("ukurlarına kadar her 1araFııu 
dolastık. Türkler için hl~ bir tarafta gizli hir sey ~'oktur. Kalpler gibi, askeri ter
tibat ta biı.e <ı1çıktır v~ hiç bir noktanın gizli tutuln-ıadı~ırıı ı-ördi.ik . Bu mw.
fahkeın hat arkasında Fransa emin ya .ıı abilir 
Fransız ıJunann,asındaki müketnmeli}el te ~iajino hattı St: viye.'-indedir. Fa~ 

kat bu harikaların üstünde <;ok dalıa mühim bir kuv,·et gÖ7.Ümüze çarptı . Bu, 
I-'ransız nlilletinin kendisidir. 'M.ajino haltında zabit Vt" neferler na. .. .al ~İn va
kur vazıfe-lerlni yapıyorlar:;a, bahrıyeliİl1" ~evk \ ' l" heyecanln \·azifelerini na.~tl 

ı ~ yükle niyorlar~ . halk ta neticeden emin olarak ,, C'esurane her fedak5.rlığa hazır 
huluııınaktadır. Bi..itUn nlillet tek bir ı:ey i~teınektt'dir : Zafer' .. Bu büyük kuv
vet. bu e'.'i<.·ts1ı kuv\·et. bu !>arsılmaz ku\.·\·et nıüdafaa ettiği dôvanın doğruluğ.u-
11.a iliınat eden halk kuvvetidir. Fran!lit~: ınilleti. kendi istikliili ked~r , dünya 
v~ be*riyetiıı selihne-t ve hUrrl;·eti için harhettiğiııt idrak etrnektedir 

Asırlaı·ca süren zahmetlerle elde edilt"n yük.,.ek ıncfhumlar. ahl&ki ve ınane
vl kıyınetler yeni btr takıtn barbarlık teli.kkileri karsHnnda tt>hdide n1aruz.dur 
v~ bu n1ücadcled<" habra gelen sual.~udur : 

Dünyada yalnız kör tabiat kuvvetleri n1i hükınedecek, yoksa iıt...a.ııiy~t. hak 
ve nıedeniyet ıneil1umlar1 ını hA.kin1 olacaktır'! •. (;arp deınokrasilr-rinin ınağlO.
rnyetı beşeriyetin üstüne >iyah bir perde gerecek ve bunun altında ahlak ve 
f:kir nanuna hiç bir "ey kalınıyacaklır. Fransızlar işte bunu taınanıen anlam.İf 
bulunuyorlar. 

İngilte1'.enin harbi kazaunıak için ne kad~r ("iddiyelh" tedbirl t-r nldığını ~!e
< . .en yaz logilterede ,(:!Örınii~tük. Fransad1ı1. da ınilletin :-oarsılınaz a?.nlıni ve hafi.. 
~asıy~tini -JÖrÜn<'f' intibaunız şudur ki g1ı1.lebt.• beht>ınt>hal ıni.illt•fikleriıui7 ta· 
~alında te<..-e11i ~deceklir. Bu hu:-;ll..'>tıtki ınü~ahı·deI""riınizi n hura<la kU\' \'t'tlen
diğini görn1ek ıneınnuniychyle bunu haikın1ıza bildirıneğ i hir vazife tt•li\kkL 
eder ve gördiiğiltnür.: hüsnü kabulden d ·ılayı kt·nd i hl•sahuraza t eşekküı ve 
n,iru1ettarlı~tnll7.t ifade L'<it•ı·ken ..... i7.in d ~ hi .-...,iyatınıza i.-:Iİl';:lk L'tt ~ inıt- eının hu-
luııuyoı·un1 .. 
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ir Yugoslav Ticaret he- Ankara "i' Radyosu Ölüm bataryalar ( B O R s A] 
t'BHJJI~. 

ı 

...... . L d . d k' DAl.GA VZVlfLVOV saça~"x·----yetı 00 raya gJ ece BV~Vlf Fin ::..vaflakıyetlerini bir cenah cevirme 
·--------x*x 1139 m. W Kea./128 Ww h ı. / • 

•. areR~ti e zapta çalı•an Kızıl au· varı· Bul • t 1 •ıt •ı t• "' mU• T. A. P. 31.'11 m. 9465 Kes./ ZO Ww. , y 

OZVM 
799 F. Solari 
425 M . Beşik~i 
277 "Oz.üm Tanm 
183 F..snaf bankası 

51 P. Klark 

10 75 
9 75 
10 50 
9 50 

10 gafJS an ngJ ere J e JC3fl 7 . A. Q . U.7' m.l5115 Ka./ 20 Ww. kuvvet/erini taramıffarJır 
b ti • • • J t k • t • 13.30 Program ve memleket saat ayarı 

fllaSe e efJflJ geDJŞ C me JS 1yor 13.35 Ajans ve meı~roloji haberleri .. - RA~TARA.•'t 1 İNCİ SAHİFEDE~*~r piis'kiirliilmü• ve 2508 ki.i telef tıl-
ı 13.50 Türk mü:dği.. R Ö "' . ..,. 

-------x*x ÇALANLAR : Fahire Fcrsan, Vecihe, oma, 1' ( .R) - Fin (ephesinde muştur. 

39 Rifat Kantarcı 
l O Ş. Riı.a Ha. 

178" Yekun 

13 '15 
l4 

lBelgrad ]() (Ö.R) - Yugoslavva ti- de bulundurulan ~terlingler ile bunların R f'k F SovyetJerin taanuza en büyük bir şid- Fin lnndi"ahlann mukanmeti ne ka-"' k 1 •ıt e ı ersan.. d 
1 

., 
aeawet nazırı, Yugoslavyanın Bul~aris- Jngilterede !;atışlarının anca· ngı ere- OKUYAN : MÜZEYYF.N SENAR ete de\·am etmek tedir. Son haberlere dar büyük olursa olsun vuk uat ciddi en-

495000 Dünkü yek\tn 
496784 Umumt ;,.·ekfuı 

9 
j5 

tanla ticaret münasebetleri hakkında den alınacak mallar için kullanılabilece- 1 _ Baynti Araban peşrevi 2 _ Rahmi &Öre, Finler tfün Sununa nuntakasında dişeler tevlit etrnddea hali blmamalr
beyanntta bulunarak şunları "öylemi~- ği 1asrih edilmiştir. bey _ Bayati Araban şarkı (Bana ne ol- l>a~ İft>ri men.iler ini Cerketmişler \le Cadır. Çiinkii Finlancliyalılann tau ih
tir: Ingiliz. pamuk iplikleri için de bir nis- tlu değişti ~imdi halim) 3 _ Lemi bey daha i~·i mevkilere ~ekilmişlerdir.. Bu- tiyat kuvvetleri yoldur. 189' n 1897 

- «Ha1.ırlanmış bir plan Yugoslavya bet tayin edilmiştir. Bayati Araban şarkı (Baka~z hfömün nunb beraber Finlerin kaybettikleri mnıflan . ilalı altına da\·et edilmiştir .. 

No. 7 f 
N 8 ı "' o. Jl -,,., 
No. 9 

3 
7S 

No. 10 1 
No. 11 17 

ve IBulgaristanın hariç pazarlarda müş- r lki memleket arasındaki 1karet. har- ı;üvcnmt.' ::mına) •. 4 _ Sadettin Kaynak mc, Jıiler ~1annerbaym müd3faa hattı- Fakat bir müddet ~nra yeniden silah 
1eıekcn hareketlerini temin edecektir. hın baslangıcındanberi ı.aruri olarak Bayati Araban şarkı (Ömrümün neşe- nrn kısımlan :ibi te1:ikki edile~ 1\fan- albna asker ~aiınlmaııı imkam ka1mı
lBu ·auretle Balkan iktisacli birliğine doğ. mühim. miktarda azalmış İ6e de Bulgar tıiz geçti b::ıharı) .. 5 _ Bayati Araban ~rhayın nıl.idafaa hattiyle Sowyetler l'~akhr. 
'ıl:U ;yeni bir ooım daha atılmış olacaktır.> zirai mahsuUitının IngiJiz emtiasiyle tiirkü (Ey St'renlcr s...renler) .. 6 - Fa- Şimdiye kadar hic; temasa ~i.rmemİ!!ı)er- Helsinki 16 (A.A) - Biri 57 diğeri 30 

ZAHİRE 
3 7

s 
130 ton P. Çekirdeği 

53 81000 kilo Yapak 
67 

:Löodra 16 (ö.R) - Bir Yugosla\' ti- mübadelesinin arthnlması lmK.anlnrı hirc Fersan : Kemen~e taksimi 7 _ Le- dir. So, yeller in , imdiye kadar karşıla~- tayyareden mürekkep iki Sovyet hava 
ca•et heyeti ynkında buraya gelerek her. iki hiikiimetin Cle nazarı dikkatini mi _ u~şak şarkı (Ruhumda buldum tıklan miidafaa nıevzileri Manncrhaym fi losu cenubi Finlandiyanın üzerinden 
~ugoslavyanın IngiJtere iJe ticari mü- celbetme-ktctlir. vecdi visali) 8 _Şevki bey _ Uşşak şar- hafündan So\lyet hududuna kadar uu- u~muştur. FHofardan biri Helsinkiye 
ııa.c;ebetleri hnkkmda göriismt>ler<le bu- Biikreş 16 (A.A) - MaJiyc nazırı kı (Kimseler gelmez) 9 _ Suphi Ziya lan tali mevziler , .e siperlerdir. Bu ha- doğru haJ'eket etmiş diğeri Bjoernborg 
1unncaktır. Con tantinesco büylik bir ihtimalJp bu O~şak şarkı (Dökülmii zambak gibi) .. rid müdafaa hattında b ulunan Finlan- üzerinden uçmuş ise de bomba atmamış-

Lonclr:ı l6 (A.A) - A \·am kaımır:ı- ayın 21 indı• Sofyııya r,idecekHr. Iyi ha- 14.30 Müzik : Riyaseticiimhur bandosu d;ya kuwetlt'ri pek Cazla değildi.. Bil- tır. Buna mukabil Pihvola ve Ruhi maki 
11ınıfa bir unle cevap veren Deniza~ırı her alan mahfillerde Bclgrad konferan- (Şef : İhqan Ktinı;er).. hassa hmk tahribine mall51'1s batarya- kasabalnı-ı şiddetle bombardıman edi1-
1il'ru:et nazırı Hudson d~miştir: smdan sonra yapıJacak olan bu ziyaret 1 _ C. Viotsch::ıch : Marş 1&r. mitralyciUerle ve otomatik tüfenk- miştir. Ruhiınakide maddi zarar yok-

8 Jlkkfınun 939 da Bulgııristan ile Jn. alaka jle karsılanmnkta ve iki memle- 2 _ Francis Popy : Şark suiti lcrlc miic-ehhe:ıdi. Fakat şimdiye kadar tur. 
~11erc nrnsında teati edilen notalard:ı, ket ara ında iktisadi bir ~ birliği temin ~ _ AlckS<ındre Georgcs: Tarass-Boulba ~arpıştJklan harp 5aha1arm da Sovyetler Moolwvn 16 (A.A) - Leningrad er-
·:Bulg:ır ihrncat tacirlerinin emrine ama- edileceği ümit olunmaktadır. -4 _ Paul Lint'ke : Knkokama _ &tapo 70 bin asker kaybetmişlerdir. kanıharbiyc dairesinin 15 Şubat t::ırihJi 

(Entermezzo) 15.15 • 15.30 Konuşma Paric:, 16 (Ö.R) - Sovyetlerin mal- tebJiği: 

Avam 
Kamarasında 

Antalya zeme ve insan iııırafma :;ayısız devam Kareli hermhında Sovyet kıtaları iler(Kadın saati) .• 18.00 Program ve meın- ettikleri Helsiılkiden bildiriliyor. Fin- ]emeğe devam etmişlerdir. Dü~man ~iJeket saat ayarı.. 18 05 Müz.ik : Radyo 
(y d fandiya mevz.ilcrini bir cenah çevirme Hih ve ceph:uıe terkederck aj?ır z.ayiatJ;ı caz orkestrası 18.40 Konuşma ur k ed So k ı K Bağcıbk kooperatifi bilgisi ve sevgisi) .. l8.55 Serbest saat hareketiyle zapt için Sovyet süvari kuv- ricat etıne t ir. vyet ıta arı ama-

umami ictlmaı 19.10 Memleket saat ayarı, ajans ve me- vetleri taarruz etmişlerdir. Karların be- ra istasyonun:ı y:ıklaşmıslıırdır. 
Yüzba$J Ramseyin suali Ankara, 16 (A.A) - Ankar:ıdan ge- tcoroloji haberleri. 19.30 Tilrk müziğ_i : yazlığı üzerinde atlar vazih hedeflerdi.. 15 Şubııttn Sovyet kıtaları 21 i toplar-

CALANLAR : Hakkı Derman, Şerif Iç- Bu sebeple Fin bataryaları süvarileri la mücchhC'1. bulunan betonlu kale ol-Londra. l6 (A.A) - Avam kamara- len hi sedarlardan Ber1in ~abık elçi.Fi . imha için zerrecı• giiçlük cekmemişler- nıak üzere 53 mukavemet noktasını iş-
~mda mulmfo7.akar mebus yUzbaşı Ram- Hamdi Arpnğ ile Kırklareli mebusu li, Hasan Gür, Hamdi Tokay. dir. · gaJ et.m~Jerdir. Cephenin diğer ınınta-
"''Y· ı·. p.·ı11~·nd ... ve dio<icr :.·erlerde. sivil Fu:ıt Umay, Samsun mebusu Ruşen B:ı- OKUYAN : SAFİYE TOKA y B' k 1 d k .f f ı· tl . 1 b 
"'" " ı _ Refı'k Fer"'"n _ Jlı'c"z ~."' rlo (Güz.el ır Fin topçusu Sovyetlerin mühiın- a arın a eş> aa ıyc erı o muş a'lı lı ık L~ b d • .. kb

0

he Jnnı·ıı·z ki, Zr•nguld:ık mebusu Rıfat vardır. .,.. u ....... • 1 k 1 _ _ı d · d t · t ı· cl'l 
n ın uvm ar ınıanını .... · ı ,., d T k mat israfmd,n b"h•ed"rken demistir mın 11 a a,...ıa a pıya e a eşı ca ı e ı -1 Ank h A ·ı n. t A t ... 1 a ı:nna gönül verdim) .. 2 - Ham i o ay u ... v " • lıiikiiınetini scvkctmis olan prensip er- ara me usu rı oay ın, n ° Y d 

1 1 
d •

1 
) 3 ki : Onların yüz mermisin~ mukabil biz miştir. 

d.-n İngilterenin ayrıJm:ısı için yapıJan mebımı Numan Aksonun i§tirakiyJe ve Hicabz .ş:ırkıh(Şu aHğ :ır uk!;l agkar (G. ö; bir tek mermi atıyoruz. Fakat bu bir Sovyet hav:ı kuvvetleri düşman halfa-
• Jk' 1 . k b 1 i ~· b .. J vali l<"uat Batırayın riuasctinde toplanan Nasi in Me met - icaz -ar sar ı - rını ve ~. -.'-cr~ı h-.ıencrı' muvaffakıyetlP .c ın erı ·:ı u ctm yecegıne ve oy e "' w di ~· ) 

4 
S ·nak mermi yüz Sovyct merınisin<lP.n daha "Si\. t"\l b. ] tt h k · · tih tı • -· balıç"";lı'k 1

·oorv>r,""tif heyeti umumi'"·esi mc7~c:em eger sev ccgım ·· - uzı bombar·.ııın.,... etmı"şlerdı·r. H"'va mu"sa-ır rn ı are ·cu ıt az e nıyecegıne "..., "' r- " .., ) ziyade h:ıs:ır :ika etmektedir. u u.. .. 

doıir başvekilin teminat verip vermiye- içtimaını bitirerek eski idare heyetini şarkı (EJ,' pice dağJar başında · demeleri esnasında altı düsman tayyare-
1.: • yeniden secmiş ve miiteakiben ehir ku- OKUYAN : MUSTAFA Çağlar si diic:.iirülmü. tiir. 

c ,;.anı sormu!jtur. f 1 - Udi Ahmet - K..ırcıgiar c<>rkı (Tiri KARIŞ KARlS MüDAF AA Çcmb('rlayn demiştir ki : lubündc az:ılar şerefine bir ziya et ve- ,.... Londra lfi (Ö.R) _ Helsinklden bi1-
M bus Rnmseyiıı meyzuubahscttiği riJmiştir. çeşmanınla sayd eyledin) .. 2 - K~~cı- diriliyor: 

telkinlerd<'n haberim yoktur. 14 eyliilde Bahçecilik kooperatifinin memleket ğnr ~rkl (Bilmem ki ~efa neşe ~~ı ~: Kareli berı.:ıhınd:ı Sovvct?erin şiddet-
hiikümdin bu husustaki sivasetinı'n ne için verimli isler göreccv•i ve Anadolu- rün ııcresinde) .• 3 - Knrcıb<ar turku · ı· 1 1 · - • d -Fi 

1 
b. k 

---~.---

" S:ın"n1de bir tutusmus yanmıs ocak 1 anrruz arı netler.sın e ın er ır aç olduğunu arıkça izah etmis ve demistir nıın giizd köşelerinden biri olan Antnl- - ._ · · nokt~da Heri mevzilerden geri (,'ekildi-
.ki: yanın bu kooperatiften foydal:ınarak oJavdı) .. 4 - Türkü (Bağa girdim ay ler. Fin kıt:ıl:ırı krırış knrış çarpı'?<lrak - BAŞTARAFI l inf.i S AYFADA -

:Diğerlerinin haltı hareketi ne olursa çok yakınd;1 narenciye istihsalinde hi- çıktı) .. 5 - Knrcığar saz .sc~aisi ZO.lO topraklarını miidafan edivorl:ır. Dünkii 

Mühim bir ihtar 

olsun İngiltere hükümeti kadın, çocuk rincilifü kazanacar•ı kuvvetle limit edil- Konuşma (Günün ım.>selclcrı) .. 5 2~~5 muhnrebcdı• volnız Kar~li benahında 
ve diğer ivil haL'<ı tedhiş için bunlara mt>ktccdir. Türk miiz.iği : Fasıl heyeti .. 21·1 u- SovyetJer 40ÔO ölü vermislerdir. 
karşı kasdcn hücumlard:ı bulunınıya- --•-- 7.ik : Küçük ork;stra (Sd : Necik Aşkın Bugün Kareli berz:ıhında düşman ta-
cnktır. Buna ilave edecek başka bir .sö- Tt·ı· rk - lngı·ı,· z l - Czernik: Güzel sanntlar töreni uv. arruzu üç no'ktadnn yapılmıştır. Finler. 
;;ı;üın yol..-tur. 2 - Rust : Sihirli çanlar dün kaybedilen ba7.ı ileri mevzileri bu-
ANDEl~SONUN CEV AHI T·ıcaret anlasınasının 3 - Herms Nicl : Erika (Marl:ı;) gün istirdad efmi~lerdir. 
Londra, 16 (A.A) - Av:ım kaımıra- 4 - Gust:ıv Lindner : Bagate Londrn lG (Ö.R) - Dcyli Telgraf ga- : . ............. . ..... . .................. . 

mıda, dil"""nmn veni bir zehirli gaz metni-. 5 - Ferraris : Çigan sevgisi zete~inin H<:>Jsinki muhabirine, hiikümet • 
.,,,.. .J t; - Giovaruıi Cnrlys: Dülsineye ~erenat : 

rinin bundan ı:oııra müttefik memJc
kctlerin liman veya kontrol merke1Je
l'ine gitmekte olan bütün bitara{ gemi
lerin batırılncağı Jı .. kkında verdikleri 
haberin tasrihi hususunda Alınan resmi 
ınakmn!nrına müracnat etmiştir .. • 

kullanması ihtimaline dair sorulan bir Londr.ı, 16 (A.A) - 3 Şubatta imza- namına s(iz söylemcğe snl5.hiyet1i bir : 
~ale cevaben nazır Ander on demistir lanan es.-ıs Tiirk - lngiliz ticaret anlaş- 7 - Joh. Str:ıuss : Vsls z:ıt, Finlerin terkt'ttikleri mew:ilPrin : Satılık 
lti : masma zeyl olarak nynı ta.rihte imzalan- il - Böhrnclt : Bin güzel Efs:ınc Mnnnerh:ıym hnttına aid olmadığını, : Buca jan<mrma karakolu karşısın-

Eôicr znnnettığim gibi arseniure Dhe- mı olan Türk - ln!!iliz. münzam garanti !t -- Künneke : Dans suitinden enbeter .. btuıların g~en son baharda alelacele : da 13 sayılı fırın, 15 sayılı dükkan 
,., 22.15 Mcml ket s:ı:ıt :ıy:ırı, aj:ıns ha r- • ... 1 iki ı ı drogenedcn bahsetmek istiyorsanız bu anla masının metni ne rcdilmiştir. yap)ldığı'lı ··yl .. mic;tir. : ve 17 sayılı 4 uua \iP. • • sa on u ev 

ıaz,ın evsnfı uzun zamandan beri alfi- Bu zc~l :ınlaşm<', eı:yanın ve mevcut kri, :t.iraat, esham, tahviISt, kambiyo, : bahçesinde kuyusu ile birlikte satı-
l.adar kimyagerlercc malumdur ve bu- borçl:ırm tediyesinde takip olunacak nukut borsası (FiaO .. 22.30 Konuşma HELStNl<JDEN VER1LEN :hktır. 
gün haJk tarafından kullnrulan maske- usule aittir. (F.cnebi dillerde - Yalnız kısa dalga :MALUMAT : Müracaat: içinde oturan mal sa-
Jer bu g:ıza karşı halkı koruyacak ma- --ıa:-- post:ısiyle) .. 22.30 Mü.?.ik : Cazband pl. Helsinki 16 (A.A) Sovyetlcrin Ehibine .. 
}ıjyettedir. Binaenaleyh başka tedbirle- Romanya ma liye nazırı (Saat 23.00 e kadar yaJnız uz~ dalga Summa mıntakasındaki taarruzları git- : 13-15-17 (253) 
re müraeaate-lüzum* görmiyonım. ı So~yaya a idiyor postasiylc .. 23.25 - 23.30 Yannkı prog- tikçe şiddetlenmektedir. Topçu bom bar- : ........................................ . 

K .,- rnm ve kapanış.. dımanı son .şiddet derecesini bulmuştur. 
Polon d k Bükres, 16 (A.A) - Romanya m:ıliye 

1
. u ca -•a rmcc •ı SovyetJer bütün Finlandiya cevhesine Makbule Kadri ya a as ere nazırı B. KaJinesko, bazı ma1i ve iktı- DOK TOR bombalar yağdırınakt.ndırlar. Bir Fin alınan gençler sadi meseleleri gi)rüsmek füerc 21 Şu- zabiti, bir tek bölliğiin bulun<luğu l>ir Kutluk 

Paris, 16 (A.A) - Polonya hiikümeti br.tta Sofyaya gidecektir. s a ı a"' h e d d )• n mev1ie atıJmış 200 ohiis saydığını söy-
~\.i1'barat merkezi Almanların hukuku --*-- lemiştir. Dikiş ve iş evi 
düv~I ahkamına muh.-ılif olarak 18 ila ALMANYADA Bjocrkeodaki Fin ~taryaları yalnız. 
25 y~ındaki Polonya delik:mlıl:ırının T e k ·a n d Sovyetlerin bu7. iizerindeki hücuml:ırı-
A,Jmanyaya ilhak edilmis olan Polom·a HARP ESİRLERİ nı püskürtmek i~in değil aynı zamanda 
eyaletlerinde mecburi hizmete tfıbi tu- Roma, JG (o·· .R) - Marcc:al Göring k M.. L--- d 

"' ÇocUk Hastalı lan uta~ hatların gerisin e mütchaşşid Sovyet tulmasın.ı k:ırar vcrmi olduğunu haber harp esirleı·inden, ekserisi Polonyada BF.RLİN \'e KÖLN ÜNİVER- kıtantını bomlmrdım:ın ehnek için dün 
vermektedir. olmak üzere bir milyon ecnebinin zira- SİTESİ SABIK ASİSTANI faaliyete gccmiştir. 

Geçenlerde Almnnlar kendileri tara- tıt islerinde kull:ırulmnsını emretmiştir. Hastalarını ikinci Beyler Numan Fin1a11diynbların Sovyetler tarafın-fından ic;gal edilmiş olan ıırazinin h<'r ___ w___ ı ·· 
'T zade ı.oknk 5 No. da ıer gun saat 

1 
dan zapCedilınis bir takım mevzileri is-noktasın<la Pofonyn devletine ait biitün K hi -um-ı m eclisi bı.rden sonra kabul ed~r. . d • . ld ki 1 L- • t ··ı servetin müsaderesini knrar altına al- ırşe t" u... tır nt t'llnı o u an ıau.:n eeyyu 

K h. lG (A A) Vil5vet umu 1 Tl~l..EFON : 3453 ctmekfedir. Fakat di:fer bir takım rnev-mıı.nrdı. ırşe ır, . - .., - . ,.. 
-*- mi mccJisi diin bütün 1İ7.anın iştirakiyle EVi 3459 zileri tcrkeCmek mecburyetinde kal-

k ·1 BF4UUZiiC L'5i 1 d M ('h S FRANSIZ lopl::ınmış ve vali B. Baranın nut ~u ı e tli iili mış ar ır. a:ıma ı . O\lyet propag:ın-
<.çılmıştır. Encümenler seçimini mütea- dasının neşrc-~mis olduğu haberler mii-

NEBUSAN MECLİSİ kip ı>becli Şefin aziz Jıntırası anılmış ve Dış ()oktoru balağnlıdır. Mcs~la So,·yctler bazı be-
Paris. 16 (A.A) -y Mcbusan meclisi Milli Şefe ve dev1ct büyiiklerine tazim - tonıırrne istihkamları zaptetmiş olduk-

lı~"lriciye encümeni Finlandiya lehine bir duyguları izhar edilmiştir. H 1 A larmı ilan etmişlerdir. Hnlbuki 1'.lanner-

ıni1Ji giin 1ertip edilmesi hakkındaki Diin akşam cümhuriyct halk partisi . atı ce z· ra haym hattının ciniindc Sovyetlerin :zap-
kanun teklifi için raportör olru·ak FouJ- tarafından umumi meclis azaları şerefi- teUildcrlni iddia eyledikleri gibi beton 
du ve Tiiı·kiye ile Suriye nrasında ar:ızi ne Halkevinrlc 100 ki~ilik bir çny :r.iy:ı- arnıc istihkamlar yoktur. 

Yeni açtığım atelye Çivici hamamı 
civarında Sakarya ilk okulu arka- ". 
sında Hamam yokuşu birinci çıkma- ~ 
zında 74 numarada... N 
DİKİŞ : Gelinlik, ıuvalet, manto 

ve çocuk ropları.. · 
Çf ÇEK : Merasim çelenkleri, ni

şan, gelin büketleri ve muhtelif çi
çekler .. 
MUHTEJjF BOYALAR: Tablolar 

yatak tnkımları .. 
HER ÇEŞİT İŞLER : Çay takunla- ~ 

~ rı, fantazi yaktılar vesaire.. ~ 
Her türlü ince ve zarif işler yapılır.~ 

Ve siparişler kabu] olunur. 
aaf..ı'.1!Y.Z?~..KY~Jl!Jll'998'11!141-IDC! 

1 1 H ill'.W 

3000 kilo Yün 
5790 kilo Keçi kilı ~ 
6950 kilo Tiftik 48 S5 
200 balya Pamuk 

Para Borsası 
ctiMHURIYET MERKEZ nA.NJC"91 

KLEARİNG KUBLA&I 
Sterlinıten pyrisi Wr Türk ~ 

•w1Mlitı1ir _ 

Sterlin 
Dolar 
Belgo 
Fransız frangı 

Pczeta 
FJorin 

• 
İsviçre Frangı 
İsveç kronu 
Norveç K ronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmaı·k 

Liret 
Drahmi 
Zloti 
PengU 
FF.SERBEST 

Satı• !Jıt 
~2-4 521 
76.81 7~.26.1:.8') 
-4.553 " .,. 

33.64 33.84 

7.557 7,60Js 
1.4443 ı.~ 
3.42« 3. (fi 
3.2217 3.24 

~.3760 3.3"7 
23.09 23.200 
35.22 35,.t 
64.44 64.K~ 

92 92 
1.97 ı.~ 

15.20 15 . .ı..~ 
103.97 104.50 73 

4.2159 '·~.u 
3 6807 3.tr.JV2 " 

34 4 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

18 Şubat 940 Pc.zar !"iinü saat 10 b~: 
çukta birinci kordon ?.fostı:ıfa. b~y .c~ıı
desindc 14 No.lu apartımanın ıkıncı .. iİ 
tında Banko Di Roma ikinci nıüdUt 

·ı f k JAd .• ·e rın· Gı do Tomele nit ev -a a e zarır \ . Je 
dide mobilyaları müzayede surctıY 

ınsatllacaktır. Satıfacak eşyalar meyan J;; 
da viyana mnmuHitı mükemmel yattı 3 
oda takımı, 2 adet çüt elbise dolabı, Jt 
aynalı tuvalet, 2 adet çift birer buçt~i
kişilik karyola maa somya iki korno< 

11 
nosu ve iki taburesi, çift perde ırı3i 
komiz, birli ve üçlü elektrik avizele~; 
viyana mamulatı kıymetli yemek ~fc 
takımı, 2 adet cift kristal camlı b ;. 
kare açılır yemek masası, G adet n~a~rı. 
ken sandalyesi, güzel bir kristal vıtr~a
kolonalı .saat, abajur, keten perde, l . 
pon vazoları, şemsiyelik, v.iyana 111arı'l~ 
!atı kadife kaplı bir kanepe iki kolt

1
u ' 

• ('11' bronz işlemeli orta masası, clJe ~ 
m~ kıymetli iiç keten perde korneı~: 
!arile, yazıhane ve koltuğu, kadifeli ın 

1 kemmel Amerikan bir kanepe iki kO • 
tuk, Marschal markalı iyi sesli alınıı1'b·r 

] 
• • J 

piyanoc:u, taburesi ve nota arı, ıyı dııtl 
amerikan duvar saatı, beş parÇa u· 
ibaret hasır takımı, şömine soba bor pe 
lariJe. büyük ve rahat kadifeli k:ıne. 

.ıe· iki koltuk, 'telefon masası duvar et~'.· 
ri, çiçeklik sehpn, abajur. ayak1ı dı~ 
makinası, eJbi.sc dolabı, divnn, be)~ 
kristal camlı despenç, mermt'rli mıı:J~ 
beyaz clolnp şifonyeralı, yemek snnd a 
yaları, buz dolabı, mermerli masa, ha

1
" r 

gazı ocağı, mutfak takımı ve seccade)~_ 
biiyük uşak yolluk ve sair bir çok 

1 
~. 

zumlu esyalnr bilnıüzayedc satılacak 1 

Bu fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat arttırma mobilya salonu 

A7Jz Şınık, telefon: 2056 
1-3 (273) 

BERGAMA ASLiYE uutcV-' 
MAHKEMESiNDEN: 

fırı· meselelerine ınütc:illik 23 haziran anlas- feti veriJmi tir. Sovyeelcrin 13 tankı tahrip cdilmi~tir. 
mnsııu tasdik eden knnun lfıyihnsı için --*-- Sovyctler Vuoksen mmtakasında bin 
O(' raport~r olarak Bibir"vi tnyin eyle- ah d t Dem ı· re ı 1 •. maktul vemü ferdir. 
mi 1ir. Za)1İ J d e name Taypale nuntakasında bilhac;sa çetin 

326 scnesind" Sc1anik Karaferyc İkinci kordon (Cümhuriyet Mer- muharebeler olmuştur. İki Sovyet fır-FİN TE_B_L...--:i°t;i : 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kul:ık, burun, Boğaz hastalıkları 

Müt~hassısı 
Muayeneh.-ınesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 

Mehmet oğlu Mustafa Yalçın tarM 
dan ikametgahı meçhul bulunan ~:i 
tafa kızı Emine aleyhine ikame eyledi~ 
bo~nma davasının icrayı muhakerrıt:. 

' 5 / 4 /940 Cuma günü saat 1 O da ındi 
karrer hulunduihmdnn M. aleyh SeY i 
§ehirli MU8tafa luzı Eminenin ye"~. 
mezkürda Bergama aııliye hukuk ın; .. 
kemesind e hazır bulunması aksi tak ~ 

Helsinki, 16 (A.A) - 15 şubat ak~
mı tebliği : 

İttihat ve Terakki Rüşdiyc mektebin- kez Bankası arka~'lnda) S8 numara- kası Finlnndiya mc\'zilerine karşı ahi-
den almış olduğum ş.-ıhadr·tn:ımemi zayi da hususi muayenehanesinde hasta- anıştır. llii<"um dalgalan fasılas.z devam 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmii J ( · ı ·· l · h h cfmi«tir. Bu mmtakada cepheler .... k arını tati ı::un crı ariç) er gün ~ .--k:ılın:ulığını iHin ederim. d ]'> dar \'C bazı noktalarda anc"'k 7~ metl"e-s.-ı.at on an - ye, üçten altıya kadar .. ~ İkinci Karataş !) cylul sokak N. o. 38 k b l _.ı den ibaret" olduğundan muharebe Fin·a u '-"'•er .. 

Evi: Göztcpe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

Sovyet kıtaatının taarruzları bütün 
. l'ephelerde devam etmektedir. Kıulor
dunun yalnız dünkii muharebelerdeki 
:-eyi:ıtı <4000 iiliideıı fazladır evde Karafe.ryeli Demir o!flu TELEFON : 3287 landiya mevzilerinin hemen hemen 

K UDR._"T GÖK DEMiR 'I & tiniinde u ttyan etmistir. Fakat Sovyet- lı••••••••••••••liı 
S: 4 1-13 

r-=e- m e 

Büyuk tarih ve 
(ıK J NC J 

macera romanı 
K JS J M) 

- 133 --
içinden çıkan kfiğıdı okudu .. Bu ka

ğıdı sonra Ivona vererek uşağa dondü : 
- Peki, dedi, efendiniz markiye söy

.lt>yiniz.. Biraz sonra kendisi iJe gi>rü.ş
mek üze.re vaJinin konağına geleceğim .. 

U.şnğı hürmetle eğildikten sonra çıkıp 
,Ptti. 

• O gider gitmez İvon hemen kocasmın 
yanına koştu.. Başını omu:lUna dayadı 
ve: 

- Monscnyiir .. Monsenyör... Korku
.fon.mı .. 

:1 
1
0iye mırıldandı ... 
- Neden korkuvorsun 5eVgılı lvon-

cuı'l.ım .. Benim en biiyük düşmanım 
olan Mnrki dii I..uvuvanın oğlu ile kar
şı karşıya bulunarağınıdan mı korku
yorsun .. 

- Ne bileyim .. İçimde bir korku var. 
Bu ziyııreti şimdi, böyle gc<'e vakti ya
pacağını7.n yarın sabaha tehir eL-:eniz 
olmaz mı? 

- lfayır sevgilim, ben namusumun 
iizerine söz verdiın .. EvJtldım bana tes
J:m edilir edilmez ben de onlara mühim 
, t'5ikaları verec<'ğim, dedim.. Marki 
Enrbe1.yii benim iki saaıtt>n beri ev15-
dmıa kavustuı!umu pek aJA bilir. 

a ı :z:s:_ 

- Hakkınız \'ar monsenyör ve On ğil, yüz hin altın ol:ıc:ıktı . 
uçüncü Luinin oğlu verdiği sözü zama- - Evet amma.. Kralın hazinesinde 
nınd~ ve saatinde muhakkak yerine ge- para kalmamış.. Şimdilik elli bin altın 
lirınclidir, bununla beraber her ne- vereceklerini, alt tarafının da bir kaç 
<lense içimde bir korku var.. ay sonra tc.sviyt~ edilece[,tini haber veri-

- Sevgili ivoncuğum .. Kafandan her yorlar. 
türlü üziintüyü at.. Hiç merak etme.. Faribol ve Mistufle hemen aşai,'I indi
Sadık arkad::ışlarıın Faribol ve Mistuf- )er ve hayvanl::ırını hazırladılar, Mon
lt• de bana refakat edeceklerdir. senyör Lui oğlunu ve karı_..;ını ayn ay-

Monscnyör L~i İvona bu teminatı rı kucakladı .. 
\"erdikten sonra yandaki odaya geçti - SevgiH ivonum, dedi, Dorföy bu
ve orada genç Dorföyle konmımakta rada, senin yanında kalacak, biz niha-
olan Farlbo] ve Mistuflcye : yet bir sarıte kadar döneriz .. 

- J\.-.iz dostlanm, dedi, Marki Bar- Genç kadın, kocasının arkasından 
bezyö beni vilrıyet konağına çağırmış... mahzun na1.arlarla t<ıkip etti. O gittik
Şinıdi oraya gideceğim .. Siz de bana re- ten sonra kendi kendine mırıldandı : 
fakat edeceksini1~. lvon bu ziyaretten - Etrafımda sanki bu andan itibaren 
bazı endişeler imar ediyor. Onu müste- bir boşluk husule geldiğini hissediyo
rih lcıJrnak için silahlarınw da berabc- rum .. Korkuyorum .. Allah vere de kor
rinize nlınız ve bunları aldığınw İvona kulanmda yanıL~m ve hisJerim beni al
gösteriniz.. Marunafih Marki Barbezyö dal-:a .. 
bize kralın vndettiği ~lli bin altını ve- Ve sonra ciğerparesini bağrına basa
ıecek .. Bu sebeple siJahlarınwn dönüş- rak boynunu mtitevekkillne büküp bek
te ve bu parayı muhafaza hmru.'lUJlda ]emeğe başladı .• 
işinüze yarıyabilir. ** 

Faribol : l vonuu U ycma hareketinden iki gün 
- Galiba, monsenyör, dedi, Marki sonra öğle vakti Mc&rki Barbe7.yö Luvr 

Barbezyöoün vereceii para eDi hiD .t.ıR~~~ 

sarayda On dördüncü Lui ile madam 
Dö Mentenondan aldığı emirleri hemen 
infaz için kendi konağına gidiyordu. 
Konağına girip te odasının kapısına 

gelir gelıne-L, kendi<;ini istikbal eden 
emir zabitine sordu : 

- Sen Margariı adası kumandanım 
<:ağırtmıştım, geldi mi? 

·- Evet Monsenyör ve c-mirlerinizc 
tevfikan kendisini mavi !i&lona götiir
diiın. Orada bekliyor .. 

- Peki ... 
Barbezyö odasına girdi. lılasasının 

yanına geçip te b ir kaç satır yazı ya7.
dı .. Bu yazıların altına devletin resmi 
mühürünü bastıktan ·l'lônra imzaladı .. 
Oda5ından çsktı.. ~vi salona gitti. 

Monsenyör Luinin sabık zındancısı 
kapının kalın kadife perdesi açılıp ta 
içeri genç naz.mn ansızın girdiğini gö-
rünce hemen kendini topladı ve yere 
l:apanıreasına ~di.. 

- Monaenyör beni davet s\lfttiyle 
ı,ereflendi.rmek istemişler, dedi.. Her 
vakit olduğu gibi dalım en &adalı k ul
Jarvım .. 

de hakkında gıyap kararı verileceği ~.; 
lii makamına kaim olmak üzere o) 
olunur. 531 (28 

DOKTOR 
Behçet Uz 

Çoculı hasıaJılılOl'I 
Mlttallassısı 

Hastalannı her rün saat ıt.30 :: 
~ 1 e kadar Beyler ~kaiında Ah • 
matbaası yanındaki hususi kıJinitiO' 
de kabul eder. 

DOKTOR 
Süleyman Çoruh 

Çocalı hadaJılıl,..., 
ndMallassısı 

Lo.dra ve Viyaaa -~ 
.tadünti ikmal etmiştir. 

Blllltabınm ..... bbal ·ı:,.,, 
llaayene IMhesl : Birind 
-.il No. 62.. ..,.. 
Ev MI.resi : Gide .. bnMlll -

..-d• a.t / J .. 
TBl..D'ON : 1111 



Akhisar Tütüncüler Bankası 
Türk anonim firketi 

Alelade hissedarlar umumi toplantısı 
Bankamızın alelade umomi hissedarlar heyeti ·aşağıdaki ruzname 

ile 18 Mart f 940 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat on dörtte 
Akhisarda banka merkezjnde in'ikad edec~ğinden asaleten veya veka
lete~· en az. on .h~sey:e sahip hissedarların sahip oldukları hisse senet
lerini veya buna ait vesaiki ibraz ederek duhuliye varakası almalarını 
rica ederiz. 

·~-- . MECUSl lDARE 

Maziike.re Ruin'qines~: · 
1 - Meclisi idare ve milrakip raporlar.mm okunması. 
2 - B\tmçonun kıraat ve kabulü ve teınettüün tevzii ile meclisi ida-

renin ibrası, . . · . 
3 - Müddetleri biten meclisi idar~ azalarının yeniden intihap veya 

tcpdilleri. 
4 - Mürakip i~tih:ahı v.e ücretinin tayini. 5.35 (?78) 

Oto-Traktör · TtJrk anoniıo 
şirketinden: 
Şirketin hissedarlar umumi heyeti senelik adi toplanİ:{su~ı 1 5 Mart 

1940 Cuma günü saat on dörtte şirketin lzmirde Cümhuriyet meyda
nında Akdeniz apartmanında kain merkezinde yapılacaktır: 

T oplantiya ittirak etmek isteyen hissedarların, hisse senetle'rini top
lantı gününden laakal bir 'hafta evveline kadar şirket merk~inde ida
re mecllsi murahhas azasıp.a veya lzmirde' Osmanh bankasına tevdi 

· · ~erde duhuliye kartı almaJan .lazımdır. 
içtimada konutulacak huaualar ap.ğıda yazılıdır~ · 

} 

1 :.:;-· idare heyetinin raporunun tasvibi. , . 
2 - Blinço, kar ve zarar, hcsabile mevcudat defterinin ve müraktp 

raporunun tetkiki ve hesapların tasdiki ile idare heyeti aza~arımn ib-
ruı. 

3 - T emettüatm sureti tevzii hakkında idare' meclisi~ce 'yapılan 
teklifin. müzakere ve taavibi. 

4 - Celccelc sene için mürakıp tayini. 
5 - Meclisi idare azaları mürakıbın geçen sene ile önümüzdeki se

neye ait huzur hakları ve ücretleri hakkında bir karar itası'. ' 
6 - Meclisi idare azasmdan her hangi birinin şirketle muamele ya

pabi~eleri veya şirketin icra eylediği muamele nev'inden bir muamele-
de bulunabilmeleri hususunda mezuniyet verilmesi. 540 (276) 

lzmir Gümrük Başmüdür~ü
ğünden: 
Tip Muhammen kıymet 

Yekunu 
Numaralan Adet Lira Kuruş Eşyanın cinsi 

2,5,6,7,9 41 2265 00 Muhtelif ebadda mobilye 
Yukarıda tip numaraları ile muhammen kıymeti yazılı muhtelif 

tbadda 41 parça mobilye yeniden yaptırılacağından 2490 sayılı katnun 
hükümlerine göre açık eksiltmeye konmuştur. Münakasa 23/ 2/ 940 
Cuma günü saat 1 S/.30 da lzmir ithalat gijmrüğü yanındaki levazım 
satış servisi binasında yapılacakhr. ·' 

Bu münakasaya iştirak edecekler 939 mali yılına ait ünvan teskere
sini hamil olmak ve muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi buçuk 
hesabiyle pey akçası vermek lazımdır. Yaptırılacak mobilyelerin tip 
resimlerile ebad ve evsafları ve hususi sartnamesini görüp tetkik ey
lemek Üzere ilan tarihinden itibaren her .gün saat 1 S de münakasa ya~ 
pılacak yerin servis şefliğine müracaatla görebileceklerdir. 

Alakadarlarm malumu olmak üzere muayyen gün ve saatte gelme-
leri ilan olunur. 5 22 ( 281 ) 

Jzmir Defterdarlığından: 
Nazlının Basmahane şubesine olan emlak sataş bedeli borcundan do

layı tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haczedilen Gaziler ma
hallesinin Dönerli sokağında 9 sayıla ve 960 lira kıymetindeki evi idare 
heyetince 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmasına karar verilmiş 
olduğundan taliplerin 7 / 3/ 940 Perşembe günü saat 15 de vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 17, 24, 3 539 (282) 

Jzmir D~fterdarlığıııdan: 
Hüseyin oğlu Sabrinin Karşıyaka şubesine olan kazanç vergisi bor

cundan dolayı mutasarnf olduğu Karşıyaka Donanmacı mahallesinin 
Zafer sokağında 32/ 34 sayılı ve 960 lira kıymetinde iki dükkandaki 
Yarı hissesi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz edilerek 
vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış
tır. 

Taliplerin 7 / 3/ 940 Perşembe günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
rnüracaatlan ilan olunur. 17, 24, 3 538 (283) 

Bornova 
tasyonu 

Ziraat mücadele is
müdürlü~ünden: 

Kültürpa.rkta bulunan ziraat müzesi Çarşamba günleri halka açık 
bulundurulacağından lazım gelen malumat ve izahatın orada hazar bu
lunacak memurumuz tarafından verileceği ilan olunur. 

17, 18, 20 530 (279) 

Vilayet daimi encümeninden. 
Nafıa dairesine muktazi olup satın alınacak olan apğıda cins ve 

miktar ve muhammen bedelan yazılı yol alet ve edevatı ayn, ayn ola
rak 1 5 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin na
fıadaki şartnamesini tetkik ederek 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazırlayacakları tcminatlarile birlikte 4 Mart 940 Pazartesi saat 11 de 

N ~imi encümene ba~vurmalan. 
~v ı Ad~di Muhammen Nev'i Adedi 

:---
1(~. 500 
~İirelc: 800 
1\ eser 50 

0 va 100 i:r· 100 
,. t. 50 
· ahra . 100 
6'dır feneri SO 

Citere 25 
Kae 

10 

bede1i 

750 
'>60 
32 50 

70 
90 
75 
70 
~o 
20 

Kazma ve 
çapa sapı 800 
Kürelı:, yaba 
tırmık sapı 1 000 
Varyoz eapı 150 
Çele.iç sapı 5 00 
Keser sapı 50 

El " arabası 50 

Muhammen 
bedeli 

120 

150 
22,50 

75 
7.SO 

37S 
350 . 

DAHiLt VE zOllREvt HASTA
UKLAR DOKTORU 8antg;, 

. o . 
. Büyüklerin ve küçüklerin baraaldarmda kan emerek yapyan kurtlann 

en birinci devalldll'. Her eczanede bulunur. Kutıuu 20 kunlfhır. ................................................. 
~c1u~os;;!~3c~11:n:!:ı::::;,ıosha· · Türkiye Den.ir ve ~- el~k fab-

:ıC:ı!:'!ı~:~~ 
200 0

:u:~c1a hastala- rik.aları Müessesesi müdürlü-
(Çlvici hamamındaki' muayeneha-

nesini terketıni_ştU:> .: • . . _ . g"' u·· D de~·· . TELEFON': 3458 . 

PARIS l:kt FA2ioL1'i;r"m>iN- Müesseserniz hadde ue bora. fallrUıalal'ı ima· 
DİPLOMALt . M 1J 1 

DİŞ rABi~LERi lôtı için yalıında sipariş JıabuJ edJJme~e cq a· 
Muzaffer-E. rog"' ul nacağından gel'elı müessesemiz ve gerelıse sa .. 

yın müştel'ilerimizce hi~ il~ taahhüdü tazcun• 
VE mun etmemefı üzel'e Udlyaçlaın tetlıilı ue tas· 

~em al Çe tİ n dağ nif edilebllnİesf için Karallülı'te müessesemiz 
Hastalarını her ~D sabah saat 9 ntİİdÜrlÜğÜne flfldfriJnteSf Ve f GflrffıaJGrlfftlZln 
dan başlı)(arak Beyler sokak Numan standal'd marnuıaıına aft listelel'in Anlıarada 
7.ade caddesi Z1 numarala muayene-
hanelerinde kabul e,deder. 1 $ünıel'llanlı ıımıımi müdürlüğünden JstanbuJ· 

· ~~.2.!k3:!! da SümerlJanlı istanJJuJ şubesinden ve 1zmlrde . . 
OPERATOR 0•01iı1K•T•0•8~ ,Yerli Mallar pazarından ücretsiz oıaralı alına· 

llileceğl ııan olunur. JJ •• 15 •• ı1 ( 455) 
Ahmet · Cerrail · · ilan 

ora) . . lstihsalihmiz aşağıdaki fiat-
. Fransız hastanesi · 

. OJJePtııöi-U lerle s~tışa · çıkarılmıştır · 
Her cün öğleye kadar Fnnsn hasta- .,.olı lı JS,ı!A Ur 
nesinde, öileden sonra Birind Bey.. .. 10000 tona ,,,,.,. ~ a 
ıer sokaiında .... · No. 4Z- Kolı ıoooo tondan fazla JS.00 Lira 

, . . TELEFON: 2310 .,._ t .as flf ftl'I 00 La-
=======~··""';;':•:atısııı:•;ııtlll::: ...-eozo <Y&G ,, 71• .... a 

ı OrBi.rin~OSme.,m Mütaliası·rsısAlı· :::;!;::.;. ::: ~== 

~••••aae•• ' 

DOKTOR 

Celal Yartm 
• 

fZMfR MEMLEKEr 
HASrANESi DAHiLiYE 

MV'J' AHAISISI 
Muayenehane: İkinci Beyler Sl'Jkak. 

No. ZS TELEFON~ 3956 
!imi ............... ... 

DOKTOR 

Vefi~ Ağar 
Ask,.ri Hastane 
DOGUM VE KABIN 

HASrALIKLARJ 
MV'J' AHASSISI 

OPERA.TOR 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKEr HAS'J'A· 
NESiOPERArORU 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı J akinyon apartmanında ka
bul eder. 

TELEFON : 3537 

Asabiye MütaJuusuı 
DOKTOR 

C_ahit Tuner 
Her gUn saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak ('O'çüncil Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik edet. 

TELEFON: 3559 

DOKroR 

fua~ Naim 
Bayraktar 

E•relpap hastanesi 
CiLDiYE EFRENCfYE 

M'U'J'AHASSISI . 

PUı demir 6J.OO Lil'a 
H~ lıatl'an ıs.oo Lira 
Zift ıo.oo Lira 
Yol lıatranı ıs.oo Lira 
Ham Naftalin 40.00 Lira 

BENZOL . . . . , . . . , • . • , • < Fiat mürakabe komisyonu
nun tesbit ettiği tesisatta tes
lim benzin fiatına göre > 

Satışlarımızın · peşin olduğu ve 
asğari bir vagon aipariş kabul 
edildiği ilan olunur. 

13 15 17 4S6 (247) 
. . 

.. Seydiköy belediye encüme-
ninden: 
Eksiltmeye konulan iı: Seydiköyde yapılan c~ml binası çatısı 
Keşif tutan: 2229.21 Lira 
Bu işe ait evrak: 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- Belediye işleri genel şartnamesi. 
Bu şartname ve evraklar Seydiköy bclediyesihde görülebilirler. 
Muvakkat teminat akçesi: 167.19 Lira. 
On beş gün müddetle eksiltmeye konulan işin 29. 2. 940 perşembe 

giinü saat 14 de Seydiköy belediyesi encümeninde yapılacaktır. Ek
siltmeye iştirak edeceklerin bu müddetten önce teminat akçelerini 
yatırmıyanlar eksiltmeye kabul edilmiyecekleri ilan olunur. 
a 14, 17, 20 468 (260) 

Sümerbank Nazilli bas
ma fabrikası müdürlü
ğünden: 

Fabrikamız tamirhanesi için dört tesfiyeci ile 2 tornacıya ihtiyaç 
vardır. imtihan neticesinde ücretleri tesbit edileceğinden taliplerin 
Nazilli basma fabrikası Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

15 16 1 7 49 2 { 26 7) 

Kı7ılay cemiyeti 
kezinden: 

lzmir mer-

940 yılı kongresinin 22 Şubat 940 Per~mbe günü saat 1 7 de Hal
lcevinde toplanacağının sayın azalarına saygı ile arzeder. 

1 5 16 1 7 490 ( 268) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Nevl icar bedeli Depozitosu 

T. L. 

5S/6 lz:mirde Saman iakdetıi 
Mimar Kemalettin cad -
desi 5 U'ç oda :l50 - 52 50 

189/2 lzmir Gazi bulvarında 24 DU1tkln 280 - 42 00 
B. 3/ 3 lzmir Kt'malettin 

caddesi t 3 On oda 600 - 90 00 

izahatı yukarıda yazılı gayri menküllerin kiraları 29/ 2/ 1940 Per
şembe günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya konulmuş
tur. 

1 - Jstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçalarına vezne
mize yatırarak arttırmaya gİnnelcri. 

2 - Müzayede sırasında verilen bttlel, mu~der kıymeti geçtiği 
takdirde taliplerin depozitolarını nisbct dairesinde tezyid eylemeleri 
ve mijhür kullpn~plarıiı 111Uhürlerini noterlerden taadik ettirtneleri. 

SPERCO VAPUR 
ACEN'J'ASI --·-ADalATlKA SOSiTI'A ANONİMA 

ot NAVİGAZYONE 
E. MORANDİ. motörü 20/ 21940 tari· 

hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie· 
ra limanlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li· 
manunu:a gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindis!, Zara, F iume, Triyeste 
ve Venediğe hareket edecektir. 
CİTI'A Dt BARİ motörü 27/2/ 940 ta

rihinde limanımıza gelerek İstanbul Pi
re, Napoli ve Cenov:ıya hareket ~e-
cektir. · 
BRİNDİSİ motörü 2812/ 940 tarihlıide 

limanımıza gelerek ertesi gÜnil saat 17-
de Pire Brindisi. Zara Fiume Trieste ~. 
Vencdiğe hareket edecektir. 

ZARA motôrü 6131940 tarihinde li. 
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiwne, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 

NOT - BiltUn bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimali ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYF.8TİNO anonim seyrisefain ılr
keU vapurlarına tesadUf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANl' ASI 

VULCANUS vapuru 19/ 2/940 tari: 
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam ]imanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
BORELAND vapuru 29/21940 ta

rihinde beklenmekte olup Kopenhag. 
Gotcborg limanlarına hareket edecektir, 

SERViCE MARtrfME ROUMAİN 
ARDEAL motörü 25/2/940 tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanlart-
na hareket edecektir. 

NOT t 

Ahvali hazıra dolayıstyle navlun n 
hareket tarihlerin.in katı olmadığım ve 
bunların hiç bir ihbara !Urum olmabı
zm değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet tereUOp 
etmiycceğini muhterem yUkleylcilerln 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

W. P. Henry Van der zee 
Ve şürekAsı 

- -ı:.-
AMERiCAN EXPORT LlNFS İNC. 

NEVYORK 
_NEVYORK İÇİN 

EXAMELIA vapunı yakında bekleni· 
yor_ 

EXFORD vapuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 
SERVİCE &IARfTtME ROUMAlN 

BUCAREST 
KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA HJLİA vapuru 15 şubatta bek- . 

leni yor .. 
V aparlann isim ve tarihleri hakland.a 

biç bir taahhüt aluun.n. 
SOCİETE COMMERCiAl..E BULGA
RE DE NAYİGATİO~ A VAPEUR 

VARNA 
TELA VİV, HA1FA, PORT SAİT 

İSKENDERiYE tçiN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bek. 

leniyor. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nay. 

tunlardaki değişikliklerden acenta me
ruliyet kabul f'tmn. 

Daha fazla tafsUlt için ATATtnlK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsl. Vapur acent4lılına milraca
at edilmest rica olunur. 

RLU'ON: ZOG7/zttl 

···········································~ 
OLİVf ER VE 

ŞVREKASJ L'J'D • 

• • • • • • • • • • VAPUR ACENTASI • 
ATATÜRK CADDESİ Rees binam 

1'ELEFON: 2443 

Londra ve Lh•erpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNDAL 

UMUMt DENİZ ACENTALIÔI LTI' 
ZETSKA PLOVIDBA A. O. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta KöstencE 

ve Varna için hareket edece-ktir •. Yolcu 
\'c yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten. 
leden gelip 20 Martta .saat 12 de Pire 
Hayfa, Beynıl ve Triycs~ için hareket 
edecektir. Yolcu ve yiik kabul edecek
tir. 

GOULANDRfS BROTHERS 
ı.m. (HELLAS) 

PİRE 
• NEA HELLAS • 

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

G.relt npurl.ann muvuallt t•rihlert. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında actmta bir teahhllt altına giremeL 
Daha fa~la tafsillt almak için Birlad 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umumJ dentt Act'ntalığı Ltd. ll'\llracqt 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4n72 MUdllrlyet 
Telefon : 3171 A~nta 

Kiralık yazıhanf'ler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hanın üst katı resmi ve hu
susi daire ve yauhanc ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. ' 

Taliplc.ıin 2 inci Ko,.don' 88 numaıi(İa 
diş doktoru Hatice "&ra 'Demu:eDi,. 

1-26 ( 
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lsveç tehlikeyi kavramıştır 
Fin hatlarını .. ken·di niüdaf aa· hatları sayan lsveç _F.inlandiyaya geİıiş 
nispette yardım etmek mecburiyeti hissetmiş ve faaliyete geçmiştir 

Fin Cümhurreisi, büyük Fin müca- Alman - Rus ticari anlaş-
delesini izah etmektedir ma tatbika~~nda zorluk 

"Finlandiya, kat'iyen hacaletiver bir sulha razı 
olamaz. Milletin mineviyatı gayet sağlamdır,, 

Londra 16 (Ö.R) - Isveç hükümeti 
Finlandiyaya doğrudan doğruya askeri 
yardımda bulunamıyncağını Helsinki 
hükümctine bildirmiştir. 

Stokholın 16 (ö.R) - Zvenzka Ta
gcblat gazetesi, bir Sovyet zaferi halin
de lsvcçin maruz kalacağı büyük tehli
keleri tebarüz ettiren neşriyatında Is
veç hükümet ve milleti için Finlandi
yanın yardımına koşmanın bir vatan 
müdafaası vazifesi olduğunu yazıyor. 

Kaunas 16 (A.A) - Anizius gazetesi
nin Stokholm muhabiri, Jsveçin Finlan
diyaya karşı sempatisinin bu memleke
te gittikçe büyük yardımlarda bulun
mak arzusunun aiinden güne artmakta 
oldu~nu yaz.maktadır. 

:Muhabir, lsveç tamamivctinin g~ranti 
altına alınması için şark hududunda 
100,000 kişilik bir kuvvetin tahşid edil
mesi lazımgeldiğine dair bir Isveç mir
alayı tarafından söylenen nutku teba
rü:ı ettirmektedir. 

ziyetinin ne olacağını tahlil ederek şu 
mütalcalnrı yürütüyor: 

Ya Isveç Finlnndiyaya müessir bir 
yardımda bulunarak müstevlileri geri 
atmağa iştirak edecek, yahut Finlere 
karşı şimdiki vaziyetini muhafaza et
mekle s<'kınabileceğini umduğu ihtilafa 
daha muhakkak bir şekilde sürüklene
cektir. 

.-Sosyal Demokraten> gazetec:i de, 
Finlandiyanın şark nudutlarmı lsveçin 
kendi hudutları telfıkki etmeğe mecbur 
olduf'ru fikrini mürlafna ediyor. 

ImANSIZ GAZETELERINE GÖRE 
Faris 16 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 

Finlandiyalıların kahramanca mukave
metini tebarüz ettirmekle ve seri yar
dımlar yapılması lüzumunda ısrar et
mektedirler. 

Jurnal diyor ki: 
- En ziyade nazarı dikkate alacağı

mız cihet Finlandiyanın adama olan ih
tivacıdır. Miitccaviz durmadan hiicum- Finlandiyanın yardımına koşan ln·eç gönüllüleri 

Faris 16 (Ö.R) - Gazetelerin verdik- ROMANIN GöRü~ü 
leri malUınata göre şimdiye kadar Fin- Roma 16 (Ö.R) - Ingiltere ve Fran-
Jandiyaya 35000 gönüllü varml§tır. Her sanın Cenevrede Finlandiyaya yardım 
gün 600-700 gönüllü Finlandiyaya var- hususunda verdikleri vaada ne Londra, 
maktadır. Şimdiye kadar gönderilen ne Faris riayet etmemiştir. Bu hükü
harp malzemesine gelince: 75 avcı, 40 metler şimdiye kadar bekledikten son
bombardıman. 30 keşif tayyaresi gön- ra şimdi ancak bir kaç gönüllü ve bazı 
derilmiştir. 300 tayyare de yola çıkarıl- hava filotillalarının hareketine müsaa
mıştır. Finlandiya ordusunun hava ve de edebilmişlerdir. 
tank defi toplar ihtiyacı, harp malzeme- «Deyli Telgraf> gazetesi bu vaziyetin 
si ihtiyacı göz öniinde tutularak müm- Aınerikada nasıl tefsir edildiği hakkın
kün olan bütün yardımlar süratle ya- da Nevyorktan aldığı şu telgrafı neşret-
pılnıaktadır. miştir: 

F1N ŞEFlNtN BEYANATI dngiltere ve Fransanın Finlandiya 
Paris 16 (Ö.R) - Malen gazetesinin lehinde müessir bir şekilde müdahale

Helsinkideki hususi muhabiri Finlan- ye karar verebilecekleri dakika gelme
diya Cümhurreisiylc mülakat etmiştir. den, Sovyetlcrin bütiin kuvvetlerini 
Reisiciimhur şunları söylemi~tir: Finlandiyaya karşı Uıhşid etmeleri muh-

Finlandiyanm yardımına koşan Danimarka gönüllüleri 

--« Finlandiya katiyen hacaletaver temel bulunmaktadır. Zira Londra ve 
bir sulha razı olmıyacaktır. Yaslara ve dolayısiy)e Paris Sovyet Rusya ve Al
harabelcre rağmen ordunun ve milletin manya arasında iş birliğinin ancak şekli 
maneviyatı sarsılmazdır. Finlandiyn olduğunu ve bir gün Sovyet Rusyanın 
bolşevizmin genişlemesine mani olmak tekrar Almonyaya arka çevirecegını 
için elinden geleni yapacaktır. Finlan- ümit ediyorlar. Bu sebeple, Finlandiya 
diya da Fransa gibi kendi hürriyeti, is- Ccnevrede kendisine yardım vaadetmiş 
tiklfıli ve demokrasinin zaferi için çar- olan bu hüküıneUer tarafından kendi 

ISVEÇ TEHLTKEDE larını yeniler ve müdafi her dakika 
Roma 14 (Ö.R) - Isveçte Finler le- ınevkiinde kalırsa, bir dakika gelir ki 

hinde halk hareketi günden güne ge- müdafaada devam imkansız olur. Vaı.i
nişlemektcdir. «Stokholm Tidingen> ga- yetin arzettiği tehlikeler bizi süratle ha
zctcsi Sovyct zaferi halinde lsveçin va- rekete sevketmelidir.> pışıyor.> mukadderatına bırakılacaktır. 

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

Romanya petrolü hakkında 
Garp demokrasileri arasındaki •• mu-
cadeleyi anlatan bir ltalyan •• •• 

goruşu 
•• 

Roına, 16 (Ö.R) - TcJcgrafo gazete
~; Rumen petrolleri hakkında, işlerin iç 
) iizünü şöylece tahlil ediyor : 

Şimdiki hadiseler, garp devletlerinin 
senelerden beri Avrupayı kontrolleri 
altında tutmak ve k~ndi hakimiyetleri
ni temin etmek için kurdukları siyasi 
sistemın yıkılı ını gösteriyor. 

Büyük harpte, petrol tedarikinin her 
muhasım devlet için büyük ehemmiyeti 
anla"ılınca, Roytıl Doç vasıl.asiyle İngi
lız 'e Fransızlar Rumen petrollerinin 
yüzde yebnış sermay1.: ini kendi üz.er
lerine aldılar. Ruınen petrol işletmele
rine tahsis edilen Alınan sermayesi ise 
rıncak yiizdc 25 mikdarmda kalmıştır. 

İhtiliıf başlayınca, Paris ve Londranın 
maliyecileri Romanyanın tesis edilen 
mali. hukuki 'c siyasi menfaatleri ıta
~'te devam edeceğini iddia ettiler. Yani 
Ingiltere ve Fransaya, Rumen petrolle
rinin işletmesindeki sermayeleriyle mü
nasip mikdarda petrol göndermesini is
tediler. Onların bu telakkisine göre, 
Romanya garp devletlerinin müttefiki 
olmalı idi ve ALnanyaya karşı muhasım 
bir vaziyet almalı ve belki de bu mil
lete ka~şı açılan harbe iştirak etmeli idi. 
Fakat Tngiliz \"e Fransızlann, petrol ih
racatının her memlekete harpten evvel
ki nisbctler dahilinde devam etmesi 
hakkındaki talcpleı'j ve Almanların ise 
bilakis kendi mühayaalarının artması 
talebiyle karşılasan Rumen hükümeti 
ustalıklı bir hattı hareket ittihaz ede
rek petrol hükümet komiserliğini tesis 
f'tli. Bunun vazifesi, Rumen istihsalatı
r.ı dahili istihlak w harici taleple mü
tcwµ.in bir şekle sokmaktı. Yani Rumen 
hilkiimeti muhac;ımlar ve rakioleri ara
sında petrolü ne nb}>et -a;nilinde te\lzi 
rdeceğini bizzat kardrlastırmağı muJ.a
f ık buldu. Bu da, harbin dünyada blı
tün eski •Plotokratik• kontrol ;istemle
rini altüst ettiğini ispat eder. İngiltere 
ve- J'!nmalua maJl. hukukt 'ff siyasi 

Rumen petrol ktıyulanndan biri fa.aliyet halinde 
menfaatlerine hizmet eden eski kaide-! dayanarak artık bütün dünyaya hük
Jer artık muteber değildir. Sermayeye metmek imk8.nı .kalınamı.ştır. 

Bugün lngilterede 250 bin kişi as
kerlik şubelerine müracaat ·edecek 

Londra, 16 (A.A) - 17 Şubatta orduda hizmet görmek üzere 
250,000 kişi askt;rlik şubelerine müracaat edecektir. İngiliz ordusunun 
mevcudu bir sene içinde iki misline çıkmıştır. Sonkanun 1939 da 
600,000 kişiden ibaret olan İngiliz ordusu Sonkanun 1940 da bir mil
yon 250,000 kjşiyi bulmu§tur. 

Esi< 1 Çin Başvekilin.in 
netin derecesi çok 

yapt,ğı iha
büvüktür . ·-, 

Londra, 16 ( ö.R) - Milli Çinin iki yüz profesörü, eski Basvekil 
Vangı'.1 japon militaristler!l~ gizli ~ir a~la§ITla yap~rak ihaneti;i şia
detle taskin ve telin eden hır beyanname. neşretmişlerdir. Bu Qeyanna· 
meye göre Vanga tahmil edilen japon istekleri, vak.tiyle Yuan Şikaya 
veril~ 21 iıtt;kten y~ kat fazla ağırdır. 

Romanyada 
--*--

Macarlar tevkif 
edilmiş deAildir 
Bükreş, 16 (Ö.R) - Rador Telgraf 

ajansı Transilvanya'da bir çok genç Ma
carların tevkif edildiği hakkındaki riva
yetleri tekzip ediyor . 

Macar ga'1~telerindc asılsız olarak ya
pılan bu neşriyat Romanyada hoşnut
&uzlıık uyandırmaktadır. _ * __ _ 
Belçlkada bir 
kalpazanlık hadisesi 
Brüksel, lG (A.A) - Anvcrs adli ma-

kamları, Merkscmde bir kalpazanlık işi
ni meydana çıkarmışlardır. Üç kişi tev
ltif ' \ 1ilmiştir. 

- *-
AVRUPA· TUNA 
Komisyonu bugün 
toplandL. 
Bükreş, 16 (A.A) - Avrupa - Tuna 

komisyonu bugün Kalasta heyeti umu
miye halinde toplanmıştır. Komisyon 
mesaisi altı gün sürecektir. 

Tetkik <:dilecek meseleler arasında 
yeni Tuna seyrisefain nizamnamesi de 
vardır. Sinaiada aktcdilen son toplanb 
esnasında komisyonda imza edilen itilaf 
mucibince bu nizamname derhal meri· 
yete girecektir. 

- *-
TUNA 
KoıniSyona toplandı 
Bükreş, 16 (Ö.R) - Tuna Avrupa 

komisyonu Galaçta fevkalade toplantı
sını yapmaktadır. Toplantı sekiz gün 
!.Ürecektir. -·-Amerikanın Moskova 
büyük elçisi 
Stokholm, 16 (A.A) - Amerikanın 

Moskova büyiik elçisi Steinhardın Bal
tık devletleri merkeilerine yaptığı ziya~ 
ret Stokholm da büyük bir alaka uyan· 
dırmıştır. Steinhard, tecrübeli b~ dip
lomat ve reisldlmhur Ruzveltlıı saınimt 
i>ir dostudur. 

Steinhardui )lu J!lyaftftöhi habe• al .. 
. •Unda oWuiu 

Sovyet demiryolları, askeri faali· 
yetinin miyarı sayılmıyor 

Londra, 16 (Ö.R) - Yen1 yapılan Al
man - Sovyet anlaşmasının tatbikatın
da zuhur eden başlıca müşkülat petrol, 
manganez gibi ham maddelerle buğday 
ve emsali hububatın Sovyet Rusyadan 
Almanyaya sevkine aittir. 

Sevkiyattaki teehhürler ve hatta im
kfuısızlıklar Almanyada büyük hoşnut
suzluk uyandırıyor. Alman demiryolla
rının hat genişliği ile Sovyet demiryolla-
rının hat genişliği tamamen ayrıdır. Ge
rek Almanya ve gerek Sovyet Ru..c;;yada 
petrol vagonları da ihtiyacın çok du
nundadır . 

Sovyet Demiryolları Sovyet Rusyanın 
dahili ihtiyaçlarını bile tatminden uzak
tır .. 

Bir Alman askeri mütahassısı Ber
Jinde çıkan Rundsav gazetesinde şun
Lırı yazıyor : 

• Demiryolu, nehir ve kanal sistemle
riyle yapılan nakliyat Sovyet Rusyanın 
vasi araz.isi için fıfi değildir. Vagon ve- Fon Ribbentrop, Sovyet ricaliyle 
sair vasıtaların da ihtiyacı karşılıyacak raatini akamete uğratabilir. So\1}';: 
yenilikler yoktur. Motörlü Sovyet zira- Rusyanın demiryollar vaziyeti, ask 
ati petrol ihtiyacının teminine tAbidir.. kudretinde büyük bir eksiklik teşkil et" 
Petrol teminindeki 3.rızalar Sovyet zi- mektedir .. • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_...., 

RUMEN 
.................... 
Gençlik teşkilatı reisi 

Italyan sarayında 
·~~~~~~~~x*x.~~~~~~~~-

1 ta J yan gazeteleri ltalya - Romanya 
nıünasebctlerindcki 

seri inkişaftan bahsediyorlar 

Ccnot·adan bir gdriintı§ ,·e 
Roma, 16 (Ö.R) Rumen gençliği 

başkumandanı B. Sidereviçi kral tara
f mdan kabul edilmiş ve !'<lat 12 de Ve
ııedik sarayında B.' Mussolini ile göriiş
müştür. Dün akşam Faşist partisi ge
nel sekreteri Rumen gençlik reisini zi
ynet etmiştir. Ziyareti bu sabah iade 
edilmiştir. 

Rumen gazeteleri bu ziyaret müna
sebetiyle İtalyaya sempatilerini bildiri
yorlar. Hariciye nNaretinin gazetesi 
Timpul kral Karol ve Düçenin resimle
rini neşrederek B. Sideroviçinin Romaya 
ı eisi olduğu teşkilat içinde yeralan dört 
milyon Rumen gencinin selamını ve 
bütün Rumen milletinin samimiyetini 

•Romanya• gazetesi Tuna, Balkan ,,. 
Akdeniz Avrupasında bir intizar 1ıı 
&ulh hakemi vaziyetini alan itaJyaıı B' 
siyasetini takdir ediyor. •Kurentul• g t• 
l'etesi Romanya ve İtalya arasında d.05

iJ' 
luk ve mukarenetin Rumen ıniUetı~ot 
l:akiki hislerine tekabül ettiğini yazıhr 
ve diyor ki : Romadaki hayat sulh ·ııiP 
yatıdır. Roma Avrupa medeniye~~ 
kaynağıdır. İtalyanın gayri muharı ii!" 
t.iyascti bir !aaliyetsizlik siyaseti de u~ 
dir. İtalyanın Balkan ve Tuna siYarc# 
ne iştiraki eski Romanın siyasi Illdl~;r 
larını Mussolini Romasmın meto .;' 
le birleştiren bir realitedir. Se~ r' 
Mussolini asırlara Mkim olan 11"' 

istir!. ~ 
....;_~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~-.-----
götürdUğÜnil kaydediyor. 

. Dr. Maçekin beyanatı 

Yugoslav-Bulgar dost
luğu gafet sağlamdır 

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

SOfya, 16 (A.A) - Utro_gazetealnin &lgraddaki muhabirin~':; 
yanatta bulunan YugosJavya Başvekil muavini ve Hırvatların Iid Je
B. Maçek, Yugoslavya Bulgaristana karşı tam bir dostluk hissi bet 
mektc: bufonduklarıni söY.lenıiıtir. • 

B. Maçek, oimaik.i heynelpıile1 vaziyetin Adrlyatikten Karade~ 
luKJ.r bütiiJı Slav~ıo birlijin1 ve teıriki m~ni zaruri ıuJınakta 


