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GUnu geçın~ n~balar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

Uan ınilnderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Fon Papen Roma elçilifin 
__ tayin edilmiyormUf 
btuıbul, 17 (Huıui) - Deyli Tel,raf 

~~~· Almanyanın Ankara Elçisi Fon Pa
tpenm Roma Elçiliiine tayini hakkında bir 
lballıel' ve.mıiftir. Bu haber, tehrimiz Alman 
Konsolotluiu tarafından t-1-:- edilmekte-
dir. . ~p ~ 

Yeni AJıır Matbauında buılıruftır. 

!,tdliye Vekili şehrimizde 
1 V~k'iii~ ........... .. 

······················································································~ 

Amerlk· daki 
Elen kardeşlerimizin 

• . 
• . . . . . . . 

-:ıc-

'Beyanatı 
Sayın Fethi Okyar Alsancak garını Gösterdikleri 

dolduran halk kütlesi bü ük sevgi ve alaka. 
tarafından hararetle istikbal edildi ~tina:.çimlz: Amerikadan gelen her dolar bu-l 

-.--
v/~Y.dın, 11 (ô.R) - Adliye 
. kılı Fethi Okym'ın Aydın 

: :'Y<rreti çok parlak in'ikmlar =nu verenlerin kalplerinden birer parçadır, diyor .. : : YQndırrnııtrr. 
:ıeıtl\dliye Vekili: cAdli tefki
: 1t1 llrıuın bazı eksiklikleri ol
: bcrr~la beraber, umumiyeti iti
: ra ıle intibalarımdan memnu
S 11

'"· Ek•ilılikleri ikmale ça
i.- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

K d () • 
1 

Atina, 17 (ö. R) - Atina Ajansı bildiriyor: 

Don Uşa a..,_ı azaavı D Nevyorkta Yunan lisanile intişar eden Atlantid gazetesinin teşebbüsile 
~ '-../ .,; ' Amerikadaki bütün Elenler arasında Türkiye zelzele felaketzedeleri · için 

bir kaç gUndenberi iane dercine başlanmıştır. 

••••••• ................................. 

~ .. ı ço"l-r harabftlftrln 1 ... ezdi ol~r~ıog~~~~~~=~;. Milli Şefi lnönü"nUn emirlerine ilk yardım 
~U . .ft_ U U . Bütün Amerika Elen'leri ianeye hararetle devam etmektedirler. 

Allanöd gazetesinin Atina muhabiri Türkiye büyük elçisi B. Enis'e At
lantid gazetesinin teşebbüsünden bahsetmiştir. Türkiye büyük elçisi bu 
teşebbüsten ne kadar mütehas.!'is olduğunu gösteren şu heyecnnlı cevabı o Şem.İnıizi şcreOmdirmeleri beklenmekte olan Adliye vekilimiz bay Fethi 

tıs kyar dün saat 16.35 tc Denizli trenine bnğlanan hususi bir salonla A1sancak 
~~nuna muvasalat etmişlerdir. . .. . . . 

il e~ıl T~rbah istasyonunda ,·ali bay Ethem Aykı.d, Par!ı. müfettışı B. Galip 
:r ~~tiynr, lzınir mebusu Raluni Cümhudyet müddeıumumısı Kemal Samu baro 

deısı Miinir Birsel emniyet m'iidürü ve "ilayet j:.:ndamıa kumandanı tarafın· 
•n k ' ~l'Şllannııştır. . . . 

}' 

Vekile refikası ,.e kerımcsı ıle Tapu • B l ,·e Kadastro umum müdürü Halit Zİ· 
va hususi kalem müdürü Şakir Aksu en l U gar ~efakat etnıcktcdir. Bay Fethi Okyar 

/( 

Torbalı istasyonunda k.87.a kaymakamı, 
• • belediye rd i ve hiikiimet memurlany-

Q bı nesı le kesif bir lı:ılk kitlesi tarafından hara
retle karşılanmış ve al~lanmı~tır. -·-ulttit edilebilir ki 

~~~n tesanüdüne, 
... ıdealine 

batlı kalacaktır 

vermiştir: 
_ c Bana verdiğiniz haber, beni derin surette mütehassis etti. Ayni su-

retle bütün Türk milletini mütehassi.~ edecektir. Zira Amerika Elenleri
nin gösterdikleri kardeş alakası, iki millet arasındaki kardeşliğin ve karşı
lıklı sarsılmaz sevginin en bariz delillerinden biridir. 

· - SONU 3 ÜNCÜ SAllİl<'EDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tayyare sahtekarlığı 
.~-------x*x.~--------

Ruhi iki sene hapse mahkum olmustur 
~ 

~~--~--x*x~-----
İstanbul, 17 (Telefonla) - Tayyare 

sahtek&-lığı davasından maznun harici
ye vekaleti eski memurlarından Ruhi
nin muhakemesine bugün devam edil
miştir. Müddeiumumi Ruhinin ifadesin
deki tenakuzlara işaret ettikten sonra 

-ııc--

BA.KKJ OCAKOGLU 

· On dakika te,·akkuftan sonra tren 
İzmire hareket eylemiştir. Alsancak is
tasyonunda Adliye vekilimiz İzmirde 
bulunmakta olan bütün mebuslar, müs· 
tnhkenı mevki komutam general Mah
mut Merköz, belediye reisi, vali muavi
ni Manisa valisi, Manisa müddeiumu
mlsi, şehrimizdeki mahkemeler reisleri 

- SONU 6 JNCI SAHiFEDE - Adliye Vekilimiz Alsancak gan1ı.dan çıkarken tec7iyesini talep etmiştir. 

Heyeti hakime bir saat müzakereden 
sonra Ruhinin iki sene ağır hapsine, fa
kat Ruhi şimdiye kadar bir sene yatmış 
bulunmasına binaen bir sene daha hap
sedilmesine te>myizi kabil olmak üzere 
karar verilmiştir. 

. t~ harbi 5İnirleri o kndar ger
~ badi iştir ki nerede kUsük siyasi 
~lit\j se cereyan eylemiş olsa hemen 
li~:... dikkatler o tnrafa çevriliyor. 
~~ t dolayıdır ki : Bulgar başvekili 
~ ':llllofun beklenmiyen bir günde 
ltı '1ı ış ~aşından çekilmesi beynelmi-

• "i~~;'llmıyetli bir hadise olarak nazan 
'ıışııı. 1 celbeylemckten uzak kalama-

8ilhas . 
ta. 1' .. .. sa Bulgarıstanda cereyan eden 
-~~uk hadiseler Balkanları şiddetle 

\' ıll r eylemektedir. 
taYre:l'dan heri devam eden bütün 
iddia lere rağmen Bulgaristarun toprak 
'-tı~ larından vaz gc\mİyerck BaJknn 
~ !tnda kendisine açık tutulan mev
tliPhe~g:ıJ eylememesi daima üzerine 
._;hin ~1 davet etmektedir. Nit~kim 
ltıııg ılk başladığı günlerde TURK 
~ ~udutlan itimatsız bir hava için
)ı~k ış iki tnrn( hudutlamıa asker 

'l'urki ınecburiyetinde kalmışlardı. 
~. 1ı· Ye • Bulgaristan arasmda ihti
~ •ç bir nıesele mevcut bulunma
!~ :' ve iki memleket arasında dost· 
' h~a~C()csinin mevcudiyetine rağ
~ ltıli~dı. elerin itimatsızlık havası için
~i.k· alaa edilişi Bnlknn antantının "1' hlalıiyetinin layıkiylc anlaşıla
~r 8 ~~-an tevelliit eyliyordu. Bulgar
"'ecU: ~ antantım kendilerine müte
.tı.. hır blok şelincle kabul ediyorlar-

l'" 
\t :!!l'':_nin sulhperver, açık, düriist 
~tkiu .•nu Politikası, sabık Bulgar baş
·~ ilin durendiş ve basiretli idaresi 
dile ~ık ifade eden havayı hayli ta-

'11ın Uvafrak olmuştu. 

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

Zelzele F etiketi 
=Blinçosu ha kk1nda neş-ı 
lredilen üzücü rakamlar! 

• • . • • . . . . . . . 
: lstanbul, 1 7 (Telgraf) - Erzincan ve ha valisinde vuku bulan bü-: 
:yük zelzelelerde insan zayiatı hakkında resmi makamata malumat: 
• k • 
:gelmiştir. Büyük fela ette ölenlerin sayısı 3 2 7 41, yaralananların sayısı: 
:da 9404 kişidir. E 
: . Bunlardan 15470 kişi Erzincanda, 7583 kişi Sivasta, 6828 kişi To-: 
:katda, 1439 kişi de Giresunda ölmüştür. : . . 
~ Ankara, 1 7 ( ö.R) - Dün gece Zarada 2 defa şiddetli ve İzmirdcE 
:bir defa hnfif bir sarsıntı hissedilmiştir. Hasar yoktur. E 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Norvec sularında enlere-, 
san bir deniz harbı 

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

Altmark adlı 
---------x*x--------

Alman vapuruna zorla 

~4liııd an l\teneıncncioğlunun Paris dö
lı ~r e. Sofyadn yaptığı temaslar. Mil
~ttı1;'1ı İ met İnönü ile Kral Boris 
11İhay,t teati edilen dostluk telgrafları, 
l'.~Ptığı :Balkan antantımn Belgradda 
~lı.kJii ~n toplantı ve bunu takiben B. 
~l'den ~ aracoğlunun Sofya ziyareti her 
tllıi tıı C\•vel ateşi.o Balkanlara siraye
b\tıbaf:n Yolunda Balkanlarda sulhun 
11'1.ıt \'e laı.ı uğrunda antanta dahil bulu
~~l'a hul.~nınıyan Balkanlılar ara-

lngiliz denizcileri· 
~fj geıı!ı~nut zaruretini anlntmağa x*x-----------=--
~~~1 t~;~:.~t;.~:1~:1.müşterek me- Esır edilen dört yüze yakın lrigiliz 
~. ~Ilı e •ce muhariplerden müttefikle-
"uıiidu 0~0 etti. Fnknt Almanya bu tc- gemicilerini kuttarm!şlardır 
it lfattiı ~ nutsu1Jukln karşıladı. 

<llknnl lnıan matbuatı 'Iürkiyenin Londra, 17 (Ö.R) - Dün akşam har- İngiliz amirnllığı şu tebliğle hadiseyi 
ttıllll~ arda oynadığı role şiddetle lıü- bin denizde en heyecanlı bir safhası ce- bildinniştir : 
'<ıt loh/tıllhlar. Balkanlılar arasına fe. reyan etmiştir .. Üç dört yüz İngiliz de~ Malumdur ki cenubi Atlas okyanu
t1.1ı :r sa n~u ~çnbilmek için hiiyiik gny- ııiz ticnret milı'cttebatı, bir Nnzi. ku- ~unda batmlmazdan evvel aGraf. Spee~ 
.d l\oS<! { .cttıJer. mandanının idaresi :ıltında en şeni mu- f'.lmmı, zırhlısı Noel arefelerinde yedi 
1 <lt1.-s1 r \ n~ofuıı dirayetli ve kudretli' ame1clel'c ı11arıız ktıldıkları sahih bir Ingiliz vapurunu brıltrnııştı. Bunların 
llallıı~·nc~~crınde bıı tahriklerin tesir ya- ınahpestcn kurtnrılını!-.tır. Hrdise, Nor- cep zırhlısına nakledilen zabitan ve mi.i
~ lltılgar·b'I nıuhakkaktı. veç sahilinde karnyn oturan 15 bin ton- rttlcbatına oldukça iyi muamcl~ edil
~~ IMi~ fondu bir knbine buhranı vu- luk Altınark Alınan vapu unda ecre- miştır. Fakat digeı· bazı $emiciler, kur
~~· l!lin hce .lı~tıra gelen ilk sual bu lın· }nn ctrnioı ve ArrıitHI Ncl on zamanın- tnrılanlann ifndc>sıne göre giz.li toplıırla 
~ 1n etnıe~:~cı bir tazyikten tevelliit daki denız nıuharcl C'lcrini lıatıtlııtan 11'. ·1sellah bir muııvin· harp ~emisi olan 
~l!te Şa,.11 ıgi keyfiyeti oldu. Mcınnuni- bir mücad leyi milteakıp İngila. ticaret AICmtırka rlaklcdılmi~lcrdi. Üç dört yüz 
ttı7.c ~~r~~ ~~an ciheti şudur ki zihin- gemicileri kurtnrılmıc;lardır. · mikcfarınan olan bu eo:irler en kötü hır 
~i ~ Çok a ılrnesi miimkün olan bu Bir İngiliz. dcstroycıı Alman ·npuru- muameleye iiıbi tıitııluyordü. O vakit-

l 

"'·ıllıaarif ıızun siirmedi. Yeni kabine- nun bordasına yanaşmış , .e tabancalar fon öt!ii Altmark 'denizlerden"kaybOl-.. 
~., ()d• nazırı prof .. p·ı { ( eL'I • ••. b " "·'-,._ t 13,

1 
\q. lfar· . csor ' 1 o e~ı ıle müsellah Ingıliz gemicileri Alman muş ve ızı uıunmaz olmustu~ L' rn1.a ~ 

'it ~ ~~';e nez:ıretin~ de mu~telif vapuruna çıkarak göğli<; göğüse \fü nıu- 15' ~ubr tta bu vapurün Norveç. ~mulitiın 
llıa Qıiiddet kezlc-~ınde Bulgarıstanı harebeye gırişmişlerdir. Altmaik mü- "İrinti :\'C çıkıntlınnndan istif:ıae ede
'loNu ztt~sCılt ,:~~~ ve elyevnı rettebatından bir çowu panigc tulu1arak .·ek Almanyaya dönmek için Norveç ı;a-

o1UUFEDE - denize atılmı ve yüzerek sahile çt);- hili boyunca aşa~ı inmekte olduğu ôğ-

Finler mağlôp edilmez 
bir divanın arkasındadır 

~~-----~---"""""·~~~~~·--~~~--

Mareşal Mannerhaymın Fin milletine bcynnnamesi 

Kümo istikametindeki muharebe 
bitti, üç Sovyet taburu mahvolda 

Finlandiya harp sahnelerinden görfüıüşler 
--------------- Paru, 17 (ö.R) - Fin Batkumanda- lıesindeki taarruzu takip eden bir müşa-

nı Marepl Mannerhaym 17 Şubat tari- hit Rusların geniş bir madeni kitle ha
hile millete bir beyanname neşrederek linde Fin mevzilerine atıldıklarını ve in
ıunlan bildirmiıtir: sanın kendilerine doğru yürüyen bir 

Milletimiz artık yalnız harp etmiyor. dalgaya mukavemet şöyle dursun: onun 
Ehemmiyetli mikdarda ecnebi yardımı seyrint' dayanabilmek için bile çelikten 
gelmekte ve her gün yeni müfrezeler sinirlere s:ıhip olması lazım geldiğini bu 
bayrağunız altına iltihak etmektedir. Fin işte Finlandiyalıların buna da mukavc· 
milleti ordusunun arkasında sarsdmaz met gösterdiklerini söylemi tir. 
bir azimle birlqmiı durmaktadır. Bize ve Bir diğer müşahit vaziyeti şöyle an-
Cenabı Hakka itimadı vardır.» latmıştır: 

Helsinki. 17 (ö.R) - Summa cep· -- SO. 'U 6 iNCi SAHİFEDE -

Şark orduları hazırlanıyor 
---------:x*x-----~~--

General Vavelin Kahire 
radyosu dakj hitabes· 

---~~--x*x_::....~-~--
Londra, 17 (Ö. R) - Yakın .,,~ Ort::ı I~·ışln·yapıları yardımlar ve iş birliğin-

şar.kıa.lti fogHız orduları Başkwnarıduoı den dolnyı memnuniyet \'e takdirlerimi 
Genernl Vnvel Kahire radyöşunda şu bildirmekle bahtiyarım. 
hitabede btllunmoştur: Bu münasebetle ayni sözlcrl mütte-

- Mısırla aramızda mcvcud olan it- fiklcrimiz Türkiye ve 1rak hakkında da 
tifokın dahilinde müşterek gayemiıJn tek-rar etmeği vecibe bilirim>. . 
muvaffakıyetle tetvici için Mısır halkı Londra, 17 (ö. R) - Britanya kol~ 

.. . .. ük bir an- - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -



Ruzveltin münıessiline 
tahmil edilen vazife ŞEHİR HABERLERi 

~~~-~~~...--~•x~x~---~~~~~~-

Nevyork, 17 ( ö.R) -Amerika cüm~ ltalyan devlet adamlariyle beynelmilel 
hurreisi B. Ruzveltin Vatigan nezdinde vaziyet hakkında görüşmeler yapacak
şahsi mümessili olarak Romaya gönder- tır. 
meğe karar veroiği Somer Vels bu- Roma, 17 (A.A) - Berlinden La
gün Reks ltalyan transatlantiğiyle Nev- voro Fascista gazetesine bildirildiğine 
yorktan hareket etm~iir. Velsin aynı za- göre Papanın vekili Monsenyör Orse
manda Italya, Fransa, lngiltere ve Al- nigo geçen Per§embe günü Almanya 
manya hükümetleri nezdinde bir siyasi hariciye müsteşan Von Veiszaeker ile 
vazife ile tavzif edilmiş olduğu da ma· görü,.müştür. 
lı1mdur. Bu vazife sulha zemin olacak Mülakat bir buçuk saat sünnü~tür. 
teklifler yapmaktan uzak bulunacak, Londra, 1 7 ( ö.R) - Hollanda mah-
aadecc muhariplerin harp gayeleri ve fillerinin kanaatine göre, Amerikan na· 
bulundukları vaziyet hakkında B. Ruz- zırı Velsin Lnhi, Brüksel Varşova, Vi
vclti tenvir edecek malumat toplamağa yana ve Pragı ziyaret etmesi de muhte· 
münhasır kalacaktır. meldir. 

Italyan gazeteleri Velsin Helsinkiye Diğer taraftan B. Ruzveltin hususi 
ve Moskovaya gitmiyeceğini yazmakta- mümessili olarak Vatigana gönderdiği 
dırlar. Aynı gazetelere göre Vels vazi- B. Miron Teylor da Reks vapurile ha
fcsine Romadan baılıyacak, ilk önce reket etmiştir. 

Bir köylü 
Atiyle Gedizden geçer· 
ken düşerek bopJdu 

Menemen mahkemesine gelmek üze
re beygirle Menemenin Maltepe köyün
den hareket eden Maltepe köyü halkın
dan B. Salih Karataş Gedizin Banaz 
roevkiinden geçerken atının ayağı ka
yarak sulara düşmüş ve bir müddet 
sonra sular arasında kaybolmuştur. Za
vallı köylünUn yüzme bilmediğinden 
boğulduğu anlaşılmışbr. -·-BUZLAR ARASINDA 
Kalan Feribotlar 
Stokholm, 17 (A.A) - İsveç ile Al-

manya arasında münakalatı temin eden 
feribotlar iki giinden beri buzların için
de mahsur kalmıştır. Bunların mürette
batına tayyareler vasıtasiyle yiyecek te
min edilmektedir. 

* FRANSIZ • İNGİLİZ 
iş BiRLiCi. •• 
Londra, 17 (A.A) - Kanada 1utala

rının ikinci kısmını İngiltereye getiren 
kafilenin himayesi bir Fransız amiralı 
tarafından deruhte edildiği bildirilmek
tedir. 
Diğer cihetten bir Fransız kruvazörü 

geçende Mısırda karaya çıkarılan Yeni 
Zelandn kıtnlarını nakleden kafilenin 
muhafazasına iştirak etmiştir. -x-
Amerika cümhur 
reisi muavini 
Los Angelos, 17 (AA.) - Amerika 

Reisicwnhur muavini John Gamer, Ka
lifomiya demokrat namzed için yapılan 
ihzari seçimde Reisicumhurluğa nam
zetliğini !koymak tasavvurunda olduğu
nu bildirmektedir. ---..... ,---
SOVYET • ALMAN 
MÖNASEBETLERt 
Londra, 17 (Ö.R) - Sovyel - Alınan 

ticari anlaşması hakkında bitarafların 
itimatsızlığı devam ediyor. Nevyork 
Taymis, Sovyct Rusyanın göndermeği 
t:ıahhilt ettiği eşyanın küçük bir kıs
mından fazlasını veremiyeceğini, Nazi 
ve Komünist kucaklaşması etrafında bir 
ölüm havası mevcut olduğunu, gittikçe 
uçuruma doğru giden bir mukarenetin 
emareleri görüldüğünü yazıyor. 

Bir köy gt-nci 
Kırda meçhul bir şahıs 
taralından bıçakla 
öldürüldü-
ödemi~in Zeytinlik köyünde l 7 yaş

larında Mehmet oğlu Hüseyin Güllet 
adında bir genç kırda meçhul bir şahıs 
tarafından bıçakla katledilmiştir. Köy 
muhtarı. köylülerin haber venne'<İ üze
rine keyfiyeti zabıtaya ve adliyeye bil
dirmiştir. Derhal hadise yerinde tahki
kata el konulmuştur. Bu gencin arkadaş
larından biri tarafından bir kavga neti
cesinde katledildiği anlaşılmaktadır. He
nüz hadisenin ip ucu ele geçımiş değildir. -x-

Köyler için 
Selektör temin edilecek 

Vililvctte mevcut 2 Selektöre ilave
ten daha nlıı adet Selektör istenmiştir. 
Bu Selcktörler tohum temizleme İşinde 
kullanılmak üzere Bergama, Bayındır, 
Torbalı kazalariylc Tirenin !~ıklar köyü
ne, ödemişin Seyrekli köyüne ve Mene
menin Seyrek köyüne verilecektir. 

Bu sene Selektörlerd~n gayet müsait 
neticeler alınmıştır. ---u----

Ökse otu mücadelesi 
Meyva ağaçlan üzerinde türeyen ök

se otu ziyanına karşı tedbir alınarak 
kat'iyyen meydan verilmemesi ve ök
seli ağaçların tez elden temizletilmesi 
ve icraatın ehemmiyetle takibi Ziraat 
vekaletinden emredilmiştir. 

Esnaf Bankası 
Yeni binasına taşınıyor 

Esnah ve Ahali bankası için Birinci 
Kordonda iş bıınkası yanında güzel bir 
bina inşa edilmiştir. inşaat yakında bi
tecektir. Esnaf bankası, yakın bir ihti
malle Mart ayının ilk haftasında yeni 
binasına taşınacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel'!nler, Gidenl~r E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aydın mebusu B. Mazhar Germen ve 

İzmir mebusu B. Rahmi Köken İstan
buldan. Bodrum hakimi B. Cevat Ak
soy Salihliden, Manisa müddeiumumisi 
B. Ziya Manisadan gelmişlerdir. 

Belçika konsoloru B. Moris Vcrbek 
İstanbula gitmiştir. 

Selanik 
Fuarına resmen 
iştirak edeceğiz 

Brüksel fuarına da 
hazırlıklar yapılıyor 

Ticaret vekfılctinden gelen bir yazı
da 6 - 17 mart arasında faaliyet göste
recek olan enternasyonal ikinci Brük
sel fuarına mahsus olmak üzere alaka
darların ehemmiyetli nisbettc tenzilat 
}aptıkları ve ziyaretçilere kolaylık gös
terecekleri bildirilmiştir. İzmirden bu 
fuara ziyaret arzusunu iihar eden tüc
carlara makamlarımız da kolaylık ~ös
terecektir. 
İzmir Yunan general konsolosluğu da 

Ticaret odasına gönderdiği bir mektup
ta 15 inci Selanik enternasyonal fuarı
nın 15 eylıll tarihinde açılarak 6 ilk teş
rin tarihine kadar üç haf ta müddetle 
devam edecei,ıini bildirmiştir. Bu sene 
Selanik beynelmilel fuarına hükümeti
miz iştirak kararını yenilemiştir. Sela
ııik fuarı büyük bir rağbet görmekte
dir. -*-Tüccarlarla tanışmak 
istiyen ecnebi ıirmalar 

Yugoslavyada bir firma Ticaret oda
EJna müracaatlc balmumu ihracatiyle 
iştigal eden tüccarlarla temas için oda
nın tavassutunu rica etmiştir. 
Bükrcşte iki firma İzmirden mühim 

ınikdarda palamut almak istediğini bil
dirmiş, yine bir Rumen firması da pa
muk ihracatçılnriyle temas ederek iş 
yapmak arzusundan bahsebniştir. 

Yugoslavyadan bir firma, Ege or
manlarında mevcut tıbbi nebatlar iste
diğini bildirmiş ve tıbbi nebat ihraciyle 
ıştigal edenlerin adreslerini rica etmiş
tir. Ticaret odası yukarıdaki ınüracaat
lere icap eden cevaplan vermiştir. -·-B. Cevdet Menteş 
Kemalpaşa kazası müddeiumumisi B. 

Cevdet Menteş muvakkat salahiyetle 
Kemalpaşa asliye hakimliğine tayin 
edilmiştir. -·-FİDAN TEVZiATI 

Vilayet ziraat fidan.lığının ve Devlet 
orman fidanlığının tevzi için hazırlanan 
fidanları dünden itibaren 1.evzie başlan
mıştır. İzmir ve İzmire bağlı diğer be
lediyelere ele tcşdr i'ilerinde kullanıl
mak üzere icap eden fidanlar verilmek
tedir 

. ili 
ikinci lise gecesi lev· 
kalide parlak oldu 
Dün gece şehrimiz ikinci lisesi ve me

zunları tarafından tertip edilen gece eğ
lentisi bir çok davetlilerin iştirakiyle 
geç vakite kadar samimi bir hava için
oe de,·am etmiştir. 

Sürprizlerle dolu ve mükemmel bir 
orkestranın ruhlara inşirah veren hava
briy]e geçen liseliler gecesi davetliler 
iızerincle iyi intibalar bırakını~tır. 

İzmirlilere hoşça bir gece geçirtmek 
fırsatını Yeren İzmir ikinci erkek lisesi 
direktörlüğünü ve mektebin genç tale
belerini tebrik ederiz. .. • • • . l • . .. ... 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN 

Bir dakikalık zaafı yüzünden intizamlı ve mesut yuvasını yıkan zavallı bir bahanın hazin macerası ... 
Tiirk sahnesinin, Türk sinemacılığının \'e filimciliğinin kıymetli üstadı 

ERTUGRUL M UHSiN'in 
Baş rolünü yarattıit senenin en muazzam ve muhteşem TÜRK filmi 

ŞEHVET KURBANI 
DİGER ROLLERDE : 

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

Cumartesi \'e pazar 10.15 ve 12.30 da başlar .. Yalnız 10.15 te ucuz halk seansı ... 
llER GÜN : 1 - 2.45 - 5 - 7 .15 ,.e 9.30 DA-

1 
Yazan: Üc Yıldız -• 
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Tabii biz bunları işitiyor ve içimizden 

hem gülüyor hem de onlara hak ,·eri
yorduk. 

F..ski uslıl düğün hazırlık ve adetleri 
yalnız koltukla kalsa .. Gelin hamamla
rından kına gecelerine varıncaya kadar 
neleri var neleri.. Bereket versin kol
tuğa biz razı olduk.. Kına gibi adetleri 
istemekten de onlar vazgeçtiler. 

Suna daha gelir gelmez hemen boy
nuna sarılmış ve sonra kolumdan çim
dikliyerek: 

- Kafir kız.. Bari kocan güzel mi .. 
diye sormuştu. 

Ben: 
- Fena değil.. Dedim .. 
- Istanbulda tanıdığımız gençlerden 

hangisine benziyor? 
- Ne bileyim .. Aradan zaman geçli .. 

Istanbuldakileri unuttum gitti. 
- Bari seni seviyor mu? 
- Çıldırıyor .. 
- Ya sen? 
- Ben de kocam olal:ak değil mi? 

Onu sevmeğe gayret ediyorum. 
Suna hayretle yüzüme bakh .. 
- A ... Dedi. O nasıl şey .. Ben evlene

cek olursam kocama deli gibi 3.şık ola-

cağımı sanıyorum .. 
Sunanın temiz kalbi ile söylediği bu 

saf sözler beni gayri ihtiyari güldürdü: 
- Kocan nasıl adam olursa olsun, 

onu sadece kocamdır diye mi sevecek
sin .. 

- Öyle ya .. Koca başka ne türlü se
vilir.. Hem sen de şimdi öyle demiyor 
muydun.. Kocam olduğu için sevmeğe 
çalışıyorum demedin mi? 

- Doğru Suna hakkın var. 
- Bana kocanı göstersen .. Daha dü-

ğüne bir hafta var .. Onu görmeden uy
ku uyuyamıyacağunı sanıyorum .. 
Sunanın merakını gidermek için onu 

ertesi sabah Nejad beyin muayeneha
nesine götiirdüm. 

Nejada daha evvelden bütün ha-
yatımı, Fahri beyin bana yaptığı iyilik
leri anlatmış ve Sunadan çok bahset
miştim. Bu sebeble Nejada: 

- Işte Suna ... 
Diye takdim ettiğim zaman Nejad, Is

tanbuldan yeni gelmiş bu genç kıza Is
tanbulun yüksek salonlanndaki delikan
lıları bile bastıran bir kibar reverans 
yaparak: 

- Suna hanım, dedi. Sizinle daha he-

Halkevlerinin Y ıldönü
mü töreııle kutlanacak 
Bütün memlekette Halkevleri 
odalarının sayısı beş yüz 

sekize yükseliyor 

ve 
on 

-~~~--....cx*x-~~~~-

Halkevlerinin sekizinci yıldönümü şenlikleri 25 
şubat pazar günü yapılacaktır 

Şubatın 19 cu günü yarın halkevleri- ve bu aene açılacak olan Halkevlerinde 
nin kuruluıunun sekizinci yıldönümüne toplanarak istiklal marşını ve ondan 
tesadüf etmektedir. Bu münasebetle Tür- sonra Başvekilimizin nutkunu dinliye
kiyenin her tarafında Halkevlerinde şen• cektir. Bu nutuk. Ankara radyosu vası
likler yapılacak ve yeni açılacak olan tasiyle her tarafta nctr ve tamim oluna
halkevlerinin ve halk odalarının küşat caktır. 
reaimleri büyük merasimle kutlanacak- BugÜn Türkiye ve vili,yet kazalarında 
hr. Merasim günü olarak, mutat oldu- 375 Halkevi bulunmaktadır. Bu yıl açı
ğu Üzere 19 Şubatı takip eden ilk tatü lacak ev ve odalarla bu sayı S 1 8 e baliğ 
günü seçilmiştir. olmaktadır. Bu suretle iltihak eden 145 

Bu suretle, bütün halkın nC§eli teza- mÜe911eseden 5 i Halkevi, 140 ı Halk
hürlere iştiraki mümkün olabilmektedir. odasıdır. Bilindiği üzere Partimizin bu 
Bu sene 19 Şubattan sonra gelen ilk Pa4 sene verdiği bir kararla, muhtelif imkan
zar, ayın 25 ine rastlamaktadır. Bu iti- sızlıldar dolayısiyle 1 lalkevi te,kiline im
barla Halkevlerinin sekizinci yıldönümü kan bulunmıyan yerlerde Halkodalan 
§enlikleri 25 Şubat Pazar günü yapıla- açılacaktır. Halkodalan da, gaye ve faa
caktır. liyet itibariyle Halkevlerinin aynı ola-

Bütün yurttaki tören Cümhuriyet Halk caktır. 
Partisi Genel baıkan vekili, Baıvekili- Bu sene açılacak olan Halkev1eri lı:
miz Dr. Refik Saydamın Ankara Halk- mirin Kınık, Kayaerinin lncesu, Kırııehi
evinde saat l S de vereceği bir nutukla rin Avanoı, Kocaelinin Hendek ve Te
ba~lıyacalcbr. Bütün halk Halkevlerinde kirdağının Malkara kazalanndadır. 

• 

Hüküm etin bir kararı 
-~~~--~~~x*x~~~~~~~~-

R~ s m İ daireler tasarruf maksadile 20 
dereceden fazla teshin edilmiyecek 
Memlekette kömür ihtiyacının mev

cut stok ve dahili istihsalAta göre tanzi
mi hakkında Vekiller Heyetince ittihaz 
edilen karar vilfiyete tebliğ olunmuştur. 
Buna göre umumi mülhak ve hususi 
bütçelerle idare olunan dairelerde ve 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 
bu daireler tarafından konularak kurul
muş olan bütün teşekkül ve müessese
lerin mahrukatı azami tasarrufla kulla
nılacakbr. 

Teshin vasıtalarında, yerine göre ha-

Altay 
spor 

ve Demir
takımları 

--*-
Bugün saat on beşte 
karşılaşıyorlar 
Bugün öğleden sonra Altayla Demlr 

spor, Alsancak stadyumunda hususi 
mahiyette bir maç yapacaklardır. 

Son senelerde kuvvetli takımlara kar
şı yaptığı maçlarda muvaffakıyetli neti
<'eler elde eden Demirsporun, bugün 
Altayın karşısında da iyi bir netice ala
cağı tahmin edilmektedir. 

Buıııı mukabil Milli kümeye iştirak 
etmek ihtimalleri çoğalan Altayın da 
bugünkü maçta galip gelmekten ziyade 
mevcut takımda tadil edilecek noktalar 
iizeı-inde meşgul olması kuvvetle muh
temeldir. Maamafih Vahabı da kadrosu
na alacak olan Altnyın bugünkli maçı 
kazanması ihtimali, Demirspordan faz
ladır. -x-

rarct 19 - 20 dereceyi geçıniyecek şekil
de "yarlanacak ve bu derecenin idame
si kmin olunacaktır. Teshin için muk
tezi ınahrukatın tedarikinde de bu esas 
göz önünde tutulacaktır. 

Sömi kok teslimi taahhüdünde bu
lunmuş olanlar Karabük koku teslim 
etmek suretiyle taahhütlerini ifaya me
rnndurlar. Birinci bendde yazılı daire
lerle teşekkül ve mü~seseler taahhüt
leri bu suretle kabule mecburdurlar, 

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

lzmir için 
Yeni bir vapur hattı 

teai& edildi 
• Ticaret Vekaletinden Ticaret ve 

Sanayi oüasına gelen bir yazıda 
Mersin - Beyrut - Hayfa ve Portsa
it limanları arasında haftada bir se
fer yapmakta olan ve merkezi Hay
fada bulunan Atid vapur kumpan
yası, vukubulan teşebbüs üzerine 
küçük \'apurlarmdan birini İzmir 
hattına tahsis ettiği bildirilmiştir. 

istanbulla Mısır. Filistin ve Suriye 
limanlan arasında Rumen, Bulgar 
ve diğer muhtelif şirketlerin vapur
ları servis yapmaktadır. 
Ancak İzmirle yukarıda sayılan 

memleketler ve limanlar arasında 
vapur servisi ıne\'CU t olmadığından 
ihraç mahsullerimizin İLınir lima
nından bu yerlere sevkinde müskü
lata tesadüf edilmekte idi. Yeni. hat 
mühim bir ihtiyacı karşılıyacak ve 
müşkülatı bertaraf edecek kadar 
ehemmiyet taşımaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iZMİRDE 
Yine zelzele oldu 

Zeytincilik tetkikleri 
Ziraat vekalc~i zeytincilik müfettişi 

B. Nizamettin Izmir bölgesinde zeytin
cilik hakkında ynptığı tetkikleri ikmal 
ederek dün Aydına hareket etmiştir. 
Oradan .Muğlaya geçecek ve tetkiklerini 
genişletecektir. Dün Kemalpaşa kaza merkezinde ha
......................................... : fif bir zelzele kaydedilmiştir. Evvelki 

Doğum : sı-ıbah .saat 10.30 da Dikilinin Çandarlı 
Vakit ve Haber gazeteleri sev'-'ar ~ nahiyesinde on saniye devam eden bir 

"" zelzele olmuş, bir saat sonra da yani 
muhabiri bay HulUı.i Günayın bir E saat 11.30 da Dikili merkezinde sekiz 
kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Yav-: ~aniye süren hafif bir zelzele kaydedil-
ruya uzun ömürler dileriz. E •••n••n•••••••••••••••••n••n•••••••••• ıniştir. Hasarat yoktur. 

nüz müşerref oluyorum fakat isminiz he
men hemen her gün aramızda geçiyor 
o kadar ki adeta Zehrayı sizden kıskan
mağa bile başladım. vakıa benim de 
mektep hayatında çok samimi arkadaş
larım vardı ve biz birbirimizi severiz .. 
Fakat !!izin arkadaşlığınız gibi olanına 
hemen hiç rastgelmedim divebilirim. 
Hatta evlenme karanm Zehra hanım 
vel'mezden evvel 

- Bir kere de Sunaya sorayım baka
yım .. 
Demediğine hayret ediyorum. 
Nejadın bu sözleri benim Sunaya kar~ 

şı olan muhabbetimi isbat ettiği için Su
nanın çok hoşuna gitti. 

Bir türlü vazgeçemediği şımarık ha
liyle boynuma scırıldı ve: 

- Tabii.. Dedi, bana sormadığına ha
ta etti. Eğer Sorsavdı hic de razı olmaz-
dım. - , 

- Neden Suna hanım .. 
- Çünkü beraber evlenecektik. Ben 

de kendime münasip bir tane buluncaya 
kadar Zebraya daha doğrusu size bek
lemenizi tavsiye ederdim. 

- Aman Suna hanım .. iyi ki size Zeh
ra danı~mam~ ... Yoksa hapı yuttuk git.-

tiydi .. 
I~te Nejadla Sunanın ilk tanışmaları 

böyle samimi ve şakacı bir hava içinde 
olmuştu .... 

* 
Nikahta keramet *var derler bilmem 

ya bu kerametten ve yahud Sunanın 
Nejad hakkında bana söylediği sözlerin 
tesirinden o giin nikahtan :.onra içimde 
Nejada karşı dalın iyi daha kuvvetli 
hisler yer buldu. 
Çarşamba günü nikahunız kıyılmıştı 

perşembe de koltuk oldu. 
O zamanki nikfih merasimini, koltuk 

merasimini ve zifaf gecesi adetlerini 
y<'nge hanım, s.ıdıç usullerini, hatta er
tesi cuma günü yapılan paça adetlerini 
yib. akma usulü gibi daha o zaman sinir
lerimi oynatan usulleri burada uzun 
uzadiyn siz~ anlatacak değilim onları 
ben başta olanlar zaten bilirler evladım 
yaşında olan genç kızlar ela kitaplardan 
annelerinden, daha olmadı bu gibi şey
leri ballandıra ballandıra anlatmakta 
hususi bir zevk, bir hasret zevki duyan 
komşu ninelerden tavsilatilc öğrenebi
lirler. 

Yeni Bulgar 
Kabinesi -·Ümit edilebilil' ki 
Balkan tesanüdüne, 
sulh ldeallne 
ballı kalacaktır -·-llAKKI OCAK~ 

--~~~~------
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SA~~ 

Belgrad sefiri bulunan ivan PoPof ~ 
nıhte eyledi. ...w 
Nazırlann büyük bir ekseriyeti ' .... 

kabinede yeraldılar. ıı.* 
Bulgar kralının dış politikaya nıP etJ. 

hakimiyeti, yeni kabinenin e~rl.!__. 
nin eski nazırlardan mü~ekkil OW""'" 

Balkanlılar arasında büyük bir :::::i:. 
tisi bulunan Popofun hariciye n • " 
ne getirilıncsi Bulgariırtanm siy~" 
hiç bir değişiklik vukubulamıyaCN...
teminah olarak kabul edilebilir. bİi' 
E.saııen gerek Sofyadao ve gerek "!«' 

yük Avrupa merkezlerinden ~e~., 
maIUnıat ta bunu teyit t'dici rnah•1 
dir. ,,_. 

Bulgaristanın toprak id~ ~.
lıafaza etmesi, ve cotrafi v8%iyeü __ 1., 
rupanın ihtiWlı günlerinde bu ıne-fi 
J.etin durumunu nazikleştirmekte 
ehemnıiyetleştimıektedir. . _..,t 

Bunwı1a beraber yine kabul ~ 
lazımdır ki kanlı mü~delenhı ·-~ 
ri ve Balkan1an bekliyeo te~~b
aıameti Balkanhlaruı keodi ar~. 
ki ihtilaUarı asıl da" a ününde çok 
ciik bırakmaktadır. .ı.P. 
· Büyük tehlike önünde Ba~ ı.o;ıı
Wı bir aile kavgası ~liDi alnlD.ıa 1J'I 

kunıdur. defi' 
Çünkii kanlı nıiicadeleyi kabul e tire" 

lerin harp gayelerini &Öz önün~ ~e tı•• 
Jim. Alıııanya küçük milletler ıçill (C
~·at hakkı tanımıyor. A ,·usturya. ı.ı« 
koslovakya "e Polonya gibi Balkıl' isti
da kendi hayat sahası içine al~ tJe
yor. Biiyiik de,·letlcrin küçük nı~ot· 
ri payla~ası davasını müdafaa lifİi~ 

Fransa • İngiltere i.~e küçük ~e b ...,... 
bütün milletlerin hayat hakJarma fcıt' 
met gösterilmesini istiklallerine do 
ııulmamasını istiyor. ;.t~· 

:\llittefiklcr kendi cmn.iyet ve 1'~ 
lallerini korumak ic;in lıarbcde~,._, 
ayni 7.amanda mil~e~leri1?: .~ .. ı.wi..t 
Jıaklnrını korumak ıçın clonı.,~-
rlefotle tckrarhyorl:ır. ·d' 

İki tarahn lıarp gayeleri ınulal~ fı' 
edilince kfü;ük devletlerin hangi tat11"" 
1.a(erini istiyecelderi tereddiidc ~~· 
bırakmıyacak bir ,·uzuh\a kcnd• 

1 

den ortaya çıkar. ıcftJ• 
Bulgaristan da ldi<;~k bi! .d~,.Jet ~ 

ğuna göre hayat ve ı<rtı1dalını kor . ıc-' 
endişesinden uzak kalamaz. B~ ~ 
nş toprak iddiası onu hayat ,.e :... ~ti 
lini lclılikeye sokacak bir sergtıt 
sürükliycmez. uca-

Binaenaleyh küçiik devletler b. ;.-
cifü~i.in<"clcrin iistündc gelen lı~yat "acı• 
tiklal endişc~iyle :ıralarındakı tc...;şJtgııY' 
arttırınağa, ı.ulhun muhaCaza.c;ıtıll 
ret giisfl•rmeğe mecburdurlar. d'1' 

Balkanlarda son ~ünlerde esen. etiJI 
niyet ha\'aSl da bu endişe w ga~r 
ın:ıhsulü olduğunda şiiphc ~·o~t~tof"' 

Km·\·eUe ümit edilebilir kı b~ 
ba';ikanbğındaki yeni Bulır.ır ka ~ 
de Kö e ivanofun dıs politikasına 59 1'.
kalarak basiret \"c teyakkuzu eldett 511uı 
ıakmıyacılk, Balkan tesanüdüne. ;i
idcaline bağlı kalacakbr. Çünkii ::; 
yasct hayat ,.c istiklalin teminatı fJ 

HAKKI ~AKO~ 
KISACA: ·····--· 

AKSANTEGti 
-~-- 1cııJf 

YAZAN: Ecıac& K. Kel~ 
#. 

Geçenlerde Fransız dilinin nks811 ji'l 
konfleksinden bahsetmiştim. 0nutı3 ~ bacağı ile yakaladığı harfi yukat1Y:ıı-tı.J 
kerek uzattığını sövlcmiştlın· ~~' 
Türkçemizde ekseriya •A» ya Jl\ .. ~· 
olup onu kulağından yakalıyarııl' J3ıl 
diye bağırttığını işaret etmiştlrtı···~ 
mevzuu iş edinen bir okuyucum tegiiY" 
hadan bir mektup vazmış, aksan ~ 
ne dersiniz diyor .. Aksantegil ile 

8 ).ş9' 
grav karşı karşıya birer kanapeYe ıJlİI' 
lannıış gibidirler. Ak~ grav ~ }Jit 
harfleri üzerinde sağdan geli!ii il~e )ıi4 
tez.at teşkil edeceği düşünulürse J)tı" 
te öyle değildir, soldan yazılan ~d' 
harflerine sola yaslan:ın a~c;an }ıib'l~ 
bir mutabakat olınası lazım !k.eo wsııi 
cılmamış, aksantegü boynu igrı 0 JJiıirı' 
la bazı şakalara SE"bep olmuştur~ ..ıııırO" 
vaktiyle bir coğrafya hocaınız 1'11' 
boynu iğri kı~a boylu bir adarrıdı~· .,-et' 
lehe bu iğri boyunlu hocaya adıfl rlJi~: 
miş, ona aksan tegü demişti.. fl~diiti' 
muınide Halep sıhhiye de-posu ~ı ~t· 
idim .. Bu coğrafya hocasına ora ~ JJt" 
ladım, zavallı hala binbaşı k?1?1~~tii",. 
yüzbaşı idim, hocam diye elın1 .~ ~ 
biz dedi aksantegü gibi boynu bıı;.1• 1ıııl' 

1 be 
. l ,,. 

küt kaldık, hoca bile ta e n.ı~ diif1) 
zipli~iııi biliyormuş, hey gıdı 
hey.. /, 
-------------____....-;;-,.; .... -
·······••··••··••·······•········ : 
Muharrir Aranıy0'i .,., 
Gazetemizde ralı,.mak iizerc rr;,..: 

sızca, İngifüre;·i ~·~·a hu ~İS811 )it: 
dan yalnız hirini giizelce bılcO ._..-: 
zata ihti;\·aç \"ardır .. Talip ola~: 
her gün öğledm sonra ida~ha ! 
ze müracaatleri... ,.-' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Fin tayyareleri Kareli yakınındaki 
tren hattını bombardıman etmişlerdir 
'( etnıiş tonl u_k_ S_o_v_y_e_t _t;~kt~-rı-, _F_i_n_de:a-· fi toplarının 

ateşi altında rr1uattal kalmaktadır 
S~ı.. ~~~~~~~~~~-~~,~~~~~~~~~~~-

,. "'1olı 1 .. d l •'fi ~h n. 7 (O.R) - Sovyet ilerle- ortaya çıkarmokla Fin ordu"' üzeı-in <' >-nın ~arp kısmındaki ilk haltı \'e ::ı.ıo a 
>ılı,ti ~l Yetsizdir. Yeni Sovyet mev- maddi ve manevi çok büylik bir tesir ıcrvi ile Muksen ara.ında iki noktayı 
ı.. <ın a · ld d b ""dadır rın kuvvetli cenah atesi al- yapacaklarını ümi tediyorlardı. ,. e c erek buralarda sa~laın ır suret-
ltıı:~ leht·l<ızıUar tamamen imha edil- Fakat Finlerin tank dafi toplarının te yerl~sme~e ınuvaflak olınw;lardll' .. 
t~Ittd ıkesıni göze alınadan bu ınC\'- utesine 70 touluk So\"\,·et tankları, kü- Ayni zan1and:ı H.:ıt1aJahcnjaer\·i ile 

e tutunaınazlaı· etik hücun1 arabalaru1clan daha fazla Mukscn arasınclakı CPphedı.• yeni laar-
1..o dı ı~ıukaveınct edeıniyurlar. 1 ruzlar yapılnıakta<lır 

d n ·• ı· .. Jd' 1h hud' 1 (0.R) - Isvcç - Fin lan- j Taipalc• mınt.ıkasında d" cı ı ıııuha-
ltıı.ııo Udundan bildiriliyor : Moskova, 17 (A.A) -· Lcningrad ,,,._ ıebelcr vukubulmakt..dır. Sovyl't tı<hr-

ber\ahın~du?~ tarruzu bütün Kareli klinıharbiye <lairt~-;inin 16 !->Ubat tarihli t·uzu ayni sıddctiylt! de\'aın Ptınt.•ktedir. 
~~ .. iitn ~ ınkısaf ediyor. Ladoga gölü- ıe~ıni tebligi : Fin asker!~ri ~k<:-crivt'ti ezicı ol.u1 di.i~
:"llJ.l.Iar a ınde Pitkarenta cephesinde Sovyet kılalaı·ı Kareli CL•phl'!"iindt• ha- ınana kar~ı gc-Cl.' gündüı. nıücadele ct
lorJar. ~~~ büyük gayretlerini ~arfcdi- rt-kata ıouvaffakıyetle clPvan1 l.•tınektc.-.... ınekt.:dir. Bununla beraber Fiu llcı·i 
ttıirı \eh.J.ikilksatları ınareşal Mannerhay- d?rler. Dü~ınan ınukabil tuarruza gcc,- harı.kollarının Sovyetlcrin l'lierine gcç
\eUet ._ede olan noktalara yeni kuv- meğe tesebbüs etn1i~ ist' de ağır zetyiat- ınesi bir felakl't ınahiyetini hrtiz degil
~\fyeUe &ondermesint" ınB.ni olınaktır. la geri püskürlülınü;;tür. 16 ~ubatta <İir. Çünkü hu ınevzilt:r her iki cenahta 
~~inl.iği r bütün gayretlerine rağmen Sovye-t kıtaları dü~ınanın 22 müdafaa lla Finlerin dt..-~ .. ~dtı'1dtt bulunıuakta ve 
:·"lllrıerhne. tertip ve inşa edilmiş olan istihkA.ınun zaptehniı;lcrdi.r. Bunların So\'yctlcr kl'ııdderini bu atese kar~ı ka
)a~ alm hattını hic bir noktada arasında topla ınücPhht•z ıki çt~lik kale fi clerl.·ccdL' ınuhafazo edeıncınektedir-
~irtıdmısl'."'dır. · ,·ardır. !er. 

lutiaın~~ ıstınat nokll•larını birer birer YE:"di günden beri dl~\·aın c.'<1en ia::ır- Fin ha\'a ku\·\·ctlcri I..cningraddan 
Jer\Pi il ga çalunyorlar. SovyetJer Mola ruz. esnasında düsn,aıı, &.vyet kıtalcırı Kart'li ber1.aln11a ~iden ~in1cndifer lıat
l1111ı l'er:\~ V~ksen arasında sağlam suret- tarafından isgal edilen istihkfunlarda 11111 .~iddetle bonıbard1111an etmektedir .. 
~ ti.dd~Şınu:~lerdir Taipala ınıntakasın· 420 mıtralyöz ttlrke-lıni~lir. Digl"r ınınta- Son ~elen habcı-lcrc güre. J•,in ha,·a kuv
dı)ra, a~k •nuharebeler ohnu.ştur. Finlan- kalarda kesif ınüfrezcl~ri faaliyeti ol- \"Ctlcri bir çok istasyoıılarda yangın <;•
dftı fl\'· erleri düşmana kar~ı gece gün- ınus ve piyUde kıtaları ara.-;ınd:1 atl'!i tc- harn1ar:a n1u\affnk olnıu..".'lur. 
kolla; llcadele ediyorlar. Fin ileri kara- .ıti ~dilıni~tir. Taarruza i..1tirak eden ku' \"eUerin 
l;llıt;,~111 -~vyetler eline geçmesi bir So\•yel hava kuvvetleri düşman kıta- ukibeti tanıami} le bu hatta bağlı oldu
~tıı _._,dogıldir. Zira Sovyetler Finle- !arını ,.e askeri hedefleri mu\·affakıyet- ğu için bu hnva akınlarının chemmiJeti 
h~ ~ altında olan bu mevzileri mu- {p boınba.rdmıan etnıi~lel'Clir. pek hiiyüktür. 
. l>lriıı edeınir.eceklerdir. Hava muharebeleri esnasında 5 dü~- Askeri Fin malıfillcrindc hakim olan 
~"l>etı~ 17 (~.R) - Havas bildiriyor : t'lnn tayyaresi dü.şürülmüstiW. kanaate göre, l'in barckiHı esnasında 
·"1ıtıda !'., ı:nucadelenin en hararetli saf- Helsinki, 17 (A.A) - Kareli berza- So,}etlcr tanklarının ~iizde yirmisini 
~ tonluk hücum arabalarını huıda Sovyet kıtaları Slllnmn nuntaka- kayhetmi~lerdir. 

Vekilin 
Beyanatı 

Bulgar Kabinesi 
----:ı.~*x---------

l~'l'J\RAFt 1 İNCİ SAu1FEDE 
1' ~ vazifemdir» demi,tir. 

fırıd Q], ve Belediye reiai tara
~ilCUt . imar İfleri hakkında 
hi ô" •zahattan aonra B. Fet
~ ltyar ltat'i imar planının 
ıl#ıd <utro len mÜfavirliği tara· 
l>rıı ıın Yapılmıuını muvafık 
'tı ltırıf Ve derhal İfe baflan-

Köseivanof muvaffak ol
muş bir hükümet reisidir 

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

Qa,,., emretmİffİr. 
Q ---'1--
iltıola-esun landık 
cit.,.8 Ciltçdar blrlW 
:~ bn, 17 (A.A.) - Merkezi Gire
t"'le•İlli ulunan fındık ihracatçılar ko
~ltl'i dn Istanbul. Trabzon, Ol'du şu
)~hit •de te•ek1cül ctmi~ir. Komitece 
1Y&t h ılen fındık ve fındık iclerinin 
"luıı111 ~ı·,·ıni ticaret veklletince · tasvib 
h•n fı~~ \k•e _bu fiyatlar bugünden itiba-

ı ~ı., 
1 ıhracatında tatbik edilmiye 

· "'·•mı t · 1Yıttlıır ır Buna nazaran, fındık iri 
tu'>I 4~ '1 '.uıdarı, kaliteleri 47 sıra, n~
t''•k 41 · sıvrj 45 .. ince 44. vurgun 43, 
Yatlar • bozuk 40, çürük 21, kabuklu 

j•ktı 2s'· tombul, ~kstra 28, tombul kı-
1 23 

1
: tombul naturel 23, sivri kırık-

:ıı ! l\'ri. 
lııbr~ li natw-el 20 dir. Satışlarda 

t<lttq nıanı navlunlariyle normal si
. ltı.ra ~s~afları kon1itenin tesvibinden 
..., ~ti ul fıyatlara ilave edilecektir. Ta-

m crı hu fiyatlara dahildir 

~~ı KW;;;.UNUN 
"'ıı1tara N'UMU ••• 

~ .. ,, 15 i · _ 17 (Ö.R) - Hava kuı-umu
~&tafınd·ncı tesis yıldiinümü yurdun her 
•~tı ,, •

1
n ffolkevlcrindc ,.e diôer top-

""r ~ · .ı -. rınlle kut1anrnı~tır. 

~~ANYA~IN . 
ıo 14,ı.~~fNKİ ELÇİSİ 
'ndıy8d' k7 (0 RJ - Almanyanın Fın
~ıye ~;,,1 elçıı;ı bu~mı Berlındcn Hel
~nınustür 

Londi·a, 17 (Ö. R) - Taymis gi.l:<etc
"i Bulgaristan ve komşuları hakkındaki 
makalesinde ~unları yazıyor: 

1935 sene~inin ikinci teşrininden bel'i 
Bulgaı-istanın Başvekilligini ve Harici
ye nazırlığını yapan Kö.ı;e İ\.'anofun i~
tifası Bulgar harici •iyasetinde bir deği
şiklik olacağına delillet etmez. Ba~veki
lin halefi Boğdan Filof beyanatında hü
kumetin sulh ve bitaraflık siyasetine 
sadık kalacağını ve millf'tinin siyasetine 
dcvan1 edcccgini söylenıkltir. 

istifaya sebeh Ziraat na11rı Bo2liya
nofla anlaşn1aınazlıktır. Ziraat nazırı 
kOylü arasında sevilen ve Sobranyada 
nüfuz sahibi olan bir zattır. Köse J\·anof 
n1C'sle-kla.ılarını basiretle idare etnli1tir. 

Halefinin bu me~vliyct li vazifeleri ne 
derece ınuv<..ffakıyelll• idare edeceği kes. 
tirileme1. 

Köse lvanof bas.lıca 1nes~isini Bul~a
ristanın harici nıiinasebetlerini 1slilha 
sarfetmiştir. Başvekilliği deruhte etti;;i 
zamana nisbctlc daha ~ağlan1 bir \'azi
Yl't bırakarak vazifesinden ayrılını~hr . 

Köse Ivanof Nöyi muahE"dC'si hükUnı
lerini kabul t""tınek ınahi~·t"'tinch• t<'lfikki 

Balkanlarda 
Şiddetli 
hüküm 

soğuklar 

sürüyor 
!.tanbul. 1 7 (Telgraf) - BalkanLr

dn bilha~~a Yugoslavyada hüküm sÜr('n 

~iddeıli soV-uklar yüz.ünden \vrı.ıpa tren
lrri rotarla ~rln1ektedir. 

Bugünkü ek..ııpr~~ Yuc-o~lav) ada kara 
:-:aplandıgından on saat teehhiirl!! aksan1 
gelebildi. 

Arnerikadaki kardeşlerimizin 

..... n gösterdikleri büyük sevgi ve alaka 
. n~~AR.AFı l İNCİ SAHiFEDE - . . 

Elen 

1.ır. ~; ıçın şayanı cheı.nmiyet olan cihet yapılan yardın1ın n11ktarı cle-~ıl
Jetin ~~ . bu yardınıın içtrn gell1i ve yabancı ın.:n.~lcketle~d~ ya~ıyan Elen

'-rn ~ım hakkımızda bu derece kardc~çe du:;unmelerıdır. 
dır B erıkal1 ElenJerin verdikleri her dolar onların· kalplt>rindcn bir parça
\ta~rıa:ş asır düşınan kaldıktan ~onra vücud bulan bu saınirni anla~ına ve 

Su h!ıa_ tarih.in bir ınislini kayd('tn1edigi n1ucizeli dostluklardan bindir. 
..,, ıtdtsc isterıol ki bütı.ln dünya n1illellerine bir nümunl!ı olsun>. ----------------·· lıı aııı BUGÜN 

hayretten heyecana .. Zcvktt.•n nc~e,yc di.i~üren üt: harika filinı ... 
HEPSİ DE İZMİRDE İLK DEFA 

J1 1-TÜRKÇF. 

f:l<i 81R PRANGA KAÇAGIYIM •• (POL MVNİ) 

z O"'R'ö"'iŞ AR ET 1 

edil('Cegi ıçin Balkan anlantın~ ~ir:ne
miştir. Fakat korn.şularilc barı~ siyasc
Unc fazla chcınm.iyet \·eı·ıuiştir. 1935 de 
Yugoslavya - Bulgaristan aı·a~ında hU
li.ln meseleleri halleden anlcıc:ınan ı n ha. 
nisi ohnu5tur-. 

19:}8 de Sı.:Lfıılik parktının akdiyle 
Nöyi n1uahcdesinin askeri tahdidatı lil~
\ edilıni:? Vf! .reni bir ınu,~affakıyet l·1dc 
( tnıi~tir. Gt•çen yaz Bulgaristanda Yn· 
kitsiz yapılan Dobriçt• nüınayi~lerinde 
,ahsi niiluzunu tehlikeye koyarak hal
kın ~aleyanını teskin <.•ln1İ!oitir. 

Avrupa harbinden sonra Türk - Bul
~ar ınüna.o:;ehetlerlni do. tluk havası 
icindc ınuhafuza ve takviyeye çalL~nu!j
tır. Yeni haricirc n~ızu·ı Pupofun h.allt 
u.ra:;ında sev.Hen bir coahsiyetti.r. Bclgrad 
tlciliğinclcn hariciye nC'Zareliııe tayini 
Bulg:aristanın koıp~ulariylc ınüna!;~t>t:t
lcrinde deği~iklik olmıyacağına delıldır. 

Yugoslav - Bulgar güınrük birliği 
hakkında )'"uaosla,· ticaret nazırının 
t~kli!i ~avanı dikkattir. İki n1l·ınlekct 
is birlif.t. rap.ırak nıU~terek hareket 
cderlerf;t' fazla istifadl~IC'r tC'nlin C'de-cek
lerdir .. ~ 

orduları Şark 
hazırlanıyor 

- P..\STAltAFI l İ Tİ S.\llİFfü>t.: -
nileri ,;1i.ittcfik ordularına ihihak l'l 111ek 
iİZC'l'l' ilk ask<'ri göndl•rcn ]{ıbrıs ada
sınrla bir ahıy asker hazırlanmıstır. Kıb
rıs vali.si bl'rannanıesind<' harbin bida
yetindenberi. altı bin kisidcn faz.la efra
dın c:ı~k:erlik ~ubel('rine 711iiraca3t}l• Nazi 
tecavüzüne kar~ı büyük Bri!anynnın 
zaf('rİne ycırdun C'tınek a1nıini •üstl'rT 
diklrrini !-ıÖV lcnüstir 

Ingiliz Sl•feri k{ıvvetlt•ri arasında Kıb
rı~ın sekiz. vUz askeri Yardır. Y<:'ni al.ay 
. ~önüJIUlerd~·n tc.~kil cdilıncktt .. dir 

MAYNE CARPARAK 
BATAN VAPURLAR 
Roma. 17 (Ö.R) Dün iki İngıliz 

\"e Uç hitardf vapuı·u n1aynlerc c~rpa
r~k veya torpillenerek hctln11~tır. lngi
lizlet· iki Alnıan hıhtt·lhahirinin dl- ba
tırıldığını hildiriyorlar 

ıus&DSSA'Ai_.. J gı 407J 

., KARSIYAKA 

Melek Sinenıasınrla 
Ayhrrdan heri ... abır~ı;ılıkla hekle-

11<'1; biiyi.ik ıırogrann bugünden iti
harcn ~ö:-;tcr iliyor 

ı -· SEKİZİNCİ 
İki kuc1rf!tli \anatkiır 

GARY COOPER VE 
CLOOE'IT COLBERT 

l •• .SON SEYAHAT.. (KONRAD VAYT) 
4 •• EN SON DÜNYA HABERLERİ 

Tarafından , ·arablrnLCi harik~ı filıni 

1 2 ·- MJSTER 
:-\ MOTONVN YEMİNİ 

l AL E 
11

:: 

0

T
8

ANnv:~~em:\larında SEANSLAR : Her gün 4.4:>--Kl5 
9 .. ('t11nartcsi. pazar gunu 12. 15 

':1.:JO - G.1:; - 9.00 O.ı\ .. 1 
Rii~·i.i k he:vecan ,e c~rar fihni ... 

---------· 'V!.AiVl:/A//'7'1~.AMl<'C "'~ 

Polonya 
Hava kuvvetleri 
ihya ediliyor 

Pari,, 17 (Ö.R) - Frıin•ız hava na
ı:rı B. Gi Lasambr ıle Polonya ba'ive
kili ~eneral Sikor.;ki ar.ısında bugün 
Polonya hava kuvvetleriniı1 Pariste ih
\·ru;ına müteallik bir anlasma iınza edil
~işUr. Bu anlaşma. Fra~da bir Po
lonya ordusunun teşkiline dair olan 
Leh - Fransız an}a!;n1a~ıı11 tamarr ~anıak
t~dı r. 

--*--
Harici ticaretimiz 
Ticaretimiz hakkında 

nesredilen resmi , 

rakamlar 
Ankara, 17 (A.A) - l !aricı ticaretimiz 
hakkında ne,redilen Tt"'\mİ rakamlara na
<aran. 1939 yılı içinde 118.248.934 lira 
değerinde 665,555,778 kilo eşya ilhal 
cdilrni1 ve buna mukabılde 12 7. 388,997 
lira değerinde 927,695,999 kilo e~ya 
lhra~ olunmuıı-tur. 13u sure-tle ~eçen yılın 
dış ticareti kıymet itibarile ihracatımız 
lehınde n,H0,068 liralık lehte bır fark 
göetermektedir. 19 38 yılında ise mem
leketimize yapılan 149.836.689 liralık 
ithalata mukabil 144,946,S 11 liralık ih
racatta bulunulmuş idi; kıymet V(' mik
dar itibarile ba~lıca ihracat maddeleri~ 
mi:ıin vaziyetltırine gelince; 1939 yılın~ 
rla 38.948.030 lira degerindt' 4S489.7R:l 
kilo tütün. 4.ısn.725 lira değerinde 
:J.216.6:)9 kılo pamuk. -l.310.602 lira de
ğerınde 5.168.24:~ kilo deri. 2l.91H.709 
i:ra degerind<.• ıo:l,5714-18 kilo yaş ve 
ı.. uru ıneyva, 12.473 086 hra değ('rinde 
15.350.79~ kilo yün. tiftik, yapağ ve ip-
1ikleri. to.12u.:•,9.ı liı·a değerinde 

224.101.005 kılo zahırr ve hububat 
:;,864.:140 lira degerinde 46.86-1..590 kilo 
nıüstahsı18t nebatiye .. 

19:19 da ınemleketiınize ith;J olunan 
La~lıca ınaddelerin kıymet ve mikdarla
rı da ~udut : 

19.957.885 lira değeı-inde makin:ı, 
12.,;71.561 liı-a deg.,rinde 8.722.201 kilo 
paımıklu kuma>. 20.145.9'15 lira dege
ı inde 170. H5.507 kilo her ne,·i demir 
ve çelik. G.192.020 lira değerinde ara 
nakliye Yl'~aiti, 4.095 {küsur okunaına
oı) lira d• -.erindP 8.(\68.877 kilo bakır 
,.e halitru;ı. 3.530.020 lira deget·inde 
<.249.943 kil" pamuk ipligi, iliı 4.G40.M4 
lira clcgerinde 2.825.59!) kilo yün. kıl vp 
bunların iplikleridir. --·--Felaketzedelere 
komitenin yardımı 
Konya. 17 (A.A) Felaketzedelere 

) apıJan yardını yekünu · 
Vililyetinıitde 53.3!\:l lirayı bulmw;

lur. Yiyecek teberrüdı 77.322 kiloya, 
giye-cek yekfınu da ~2 6-12 par~aya <;ık
n111tır. - *-Bodrumda sünger 
piyasası açıldı 
l\lugla, 17 (A.A.) - Bodrumda sün

ger piyasası _açılını~ ve ktiı-fez slingerle- ı 
ri 12 ila 12 lıradan satın uhnırı..L ... tır. Ka
raınan süngerl<:'rinin 13 liradan satıla
cagı piyasanın \'aziyetindl•n anla~ılrnak
t..ıdır. - *-Zarada Kızılay yardım 

hastanesi 
Zara. 17 (A.A.) Şchrimizcfo at;ılon 

Kızılay yardun hastahanesinde ça1ı;;an 
operatör Ek1·en1 Sadi ve Dahiliye ınütc
hnssıst Dr. Ra. İl Ürek buradaki vazi.fe
leı·ini bitirerek ~l\.nk;,.ıra\·.. dünınü~ler· 
dir · 

ŞİMAL NAZIRLARI 
TOPLANIYOR 
Kopenh<ıg. 17 (A.Al -- Ritz;ıu ajan

:-ına güre, Danin-1arka, İsveç \'t.' Norveç 
hariciye nazırları ağlt!bi ihtinıal Kopen
hagda suhatın 21 üncü ve 25 inci gün
leri tuplaıı.acaktır .. 

Komünizm mücadelesi 
Paris. 17 (AA) - S~in Et Oise de

partınanı prE>ft!si tarafından clün nesre
dih .. n hir Pmirnaınede koınüni~t parti .. 
sinin siyasetini alent."n redetınek l.')tE"

nıiyen 11 belf:'dive rne-clisi azasının hak
larından iskat ~dildi~i hildirilınekledir .. 

'iltY:1T h"'~// ..////,/ /../ /,,f,,(J 

TELEFON : 36~6 

Tayyare 
Sineması 

Bl:GÜN 
Bl•yaz perdenin ,.L"ni dogaıı dilber 

}ılılızı : Z.\RAH LEANDERİ~ 
<'n gii:ıcl <•seri 

Aşka Tapan 
Kadın 

Talep , .e- unıumi anu üı.crİn!' prog. 
rama ilaveten RESAT Nl!RİNİN 

l o'iycnıut ~eri 

Taş parçası 
Oı nıı anlar : SUAVİ - NEBAHAT 
NEVZAT - l\ll::Hl\fET .. 
AYRICA : EKLER. JUH.NAI . son , 

dün_,·a h;idi~atı 

TA~ Pı\R.ÇASI : 11 - 2 - ;; - 8 
.\~KA TAl'AN KADIS: 12.30 

3.311 - 6.30 - 9 ::o D .. 

ıcc•11111c•••ııc-•mmııma,eAıa4/~ <« • 

ltalyan müdafaa 
.. 

şurası 

Sınai, iktısadi seferber
lik işlerini görüştü 

• 
Roma, 17 (Ö.R) - ltalyan yüksek Şurasının nihayet bulan mesai-

sini tefsir eden «Pari - Suan gazetesi ~unları yazıyor: 
Komitenin son içtimamdaki nutkunda Döçe. milletin askeri teşki

latı, sivil ve sınat seferberlik ve iktısadi otarşi hakkında komitenin 
yaptığı görüşmelerin ehemmiyetini kaydetmiştir. Bu mesai büyük bir 
gizlilik içinde bitmişse de tebliğe göre bilhassa iktısadi seferberliğe ~a
mil olmuştur. Otarşi sahasında İtalyanın gayretleri yavaşlıyacak yerde 
bilakis yeni hedeflere varmak için taze bir enerji ile canlanmıştır. ltal
:ya ordusunun en mühim kısmını motörleştirmek üzeredir.» 

Roma, l 7 ( Ö.R) - İtalyada şeker vesika usulüne t&bi tutulmustur. 
Her ııa,hsa ayda azami 500 !(ram ~eker verilecektir. Hastalar ve çocuk
lar için bu mikdarın iki misline çıkarılması düşünülmektedir. 

Baltık memleketleri halen büyük 
tehlikeye maruz bulunuyorlar 

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

Stokholm," I 7 (ö.R) - Gazetelerin mevsuk kaynaklardan aldıklan 
haberlere göre Baltık devletlerinden ~tonya ve Estonya büyük tehli
keye maruzdur. Sovyet Rusya bu iki memlekette yeni deniz ve hava 
üsleri temin etmek niyetindedir. Vaziyet vahimdir. 

Finlandiyaoın kayak ihti~ acını 
komşuları temin ediyor 

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

Roma. 17 (Ö.R) - Finlandiya Hariciye Nazırı Tanerin Fransa v• 
lngilterenin askeri yardımlarını temin nıaksadile tayyare ile Londraya 
hareket ettiği bildirilmişti. Salahiyettar Fin mahfilleri bu haberi tekzip 
etmişlerdir. 

Roma. 17 (ö.R) - İngiliz matbuatı Finlandiyaya pek yakında 700 
harp tayyaresi göndereceğini yazıyorlar. ispanya yarım milyon Sterlin 
kıymetinde harp malzemesi göndermiştir. 

Finlere kızaklarını hazırlayan Sohti fabrikaları bombardımandan 
harap olduğundan Fin hükümeti dünya kayak •por kayakçılarından 
fazla kayaklarını Finlandiyaya göndermelerini istemi~ti. lsveç, Norveç 
ve 1 lollanda bu davete büyük tehaliikle icabet etmiştir. 

lngiltere harbiye nazıı·ı-
nın mühim beyanatı 

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

Londra, 17 (ö.R) - Royt,.r Ajansı İngiliz harbiye nazırının dün 
lngiliz ileri hatlarında teftişte bulunduğu bildirilmektedir. Nazır, bir 
Alman taarruzu ihtimaline karşı cBu bir tek adamın elindediu Al
manlar harp malzemesi hazırlamak için dört sene mütemadiyen çalı~
mu~tır. » demi~tir. 

Pari•, 17 (ö.R) - Garp cephesinde Sarın garbında bir Fransız 
müfrezesi Alman hatları içerisine yürüyerek bir Alman mayn tarlasına 
tesadüf etmiştir. Üç Fransız askeri kaybolmustur. Kar fırtınası devam 
etmektedir. 

General Göring yıldırım 
bahsetmedi 

har hın-
dan neden acaba? 

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

Amsterdam, 1_7 (A.A) - Göringin nutkunda kullandığı lisanın 
ciddiyeti hitaraf müşahitlerin nazarı dikkatini celbetmi,tir. Müsahitler 
billı!\ssa Göringin yıldırım harbinden bahsetmediğine i~"r""t <'vlem,,.ktc
dirler. 

l\1asbode gazetesi bu hususta diyor ki: 
Almanva, muhasara altında bulunan bir kaleye benziyor. :vlaresal 

zaferden emin bulunduğunu söylüyor. Fakat Almanyanın dü~manı 
dizüstü dii~ürecek olan bir yıldırım harbi yapmağı tahayyül ettiği za
man artık kat'i surette geçmiştir. Almanya ancak düşmanın zayıf nok
tasına taarruz edebilir Bu nokta her halde garp cephesi değildır 

Sovyetler Bulgaristanın petrol 
ihtiyacını temin ediyor 

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

Londra, 17 (Ö.R) - Royter Ajansı Sofyadan istihbar ediyor· Bul
garistana Rus petrollarını nakleden Üç ltalyan petrol gemisinden birın
cisi \lamaya varmıştır. Diğerleri yoldadır. Sovyet petrol gemileri de 
Karadenizden Bulgaristana !(eleceklerdir. Bu vapurlar limanlara gire
bilecek kadar küçük olmadığından açıkta duracaklardır. Bulgaristana 
gönderilen ilk parti petrolün mikdarı 7 ,000 tondur, Rus petrollarının 
tekrar ihraç edilip edilmiyeceği malum değildir. Bulgaristanın yıllılı: 
petrol istihlaki 120 bin tondur . 

Bükres, 17 ( ö.R) - Romanyada bir harici ticaret nnareti ihdas 
edilmi~tir. Petrol umum komiserliği yeni nezaretin servi•lerinden biri 
olacaktır. Milli iktısat vekaletinin ihraç servisl<"ri de bu yenı nezaret" 
bağlanacaktır. 

l ........................................ ________ ,AJ 

Kültürpark • 
sıneması 

Sayın ınüda"Un.lcrine ıne\:.,İnıin en ~İ.İ7.cl iki filmini takdim ediyor 

Yaşamak zevktir 
Ylik.\ek kudretleri,)"le !İneuaa iıleminc ölı11ez t"tterler ,aratan 

iRENNE DUNNE - DVGLAS FAiRBANKS 
Tarahndan yaratal.ırın bu n1uat.zam filiıu ne~nin son duraj"{ı senenin en ~co 

kaynağı olacaktır ... 

MEŞUM KADIN 
MADİ KRİSTİAN - W ALTER ERNAN 

Tnrahndan temsil ediln1i~ heye-canlı "\'C nliif!ssir :ıilc\"i dranl ... 
AYRICA : :'IJETH.O Jl ' RNAL 

SEAr\SLAR: YA'iA.'.1-IAK ZEVKTİR: 2.15 - :;.20 - 9.00 .. )JF,SUM KA
DIS : 3.46 - 7.20 d• .. Cuınartosi. pa1.11r saat 12.:ıtt da )1esuın kadı;1la haslar -=------



/Norvec sularında enlere-, . 

san bir deniz harbı 
-~~~~~~~~-.x*x~~~~~~~~~ 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - miş ve onunla kurtanlan esirlerden 
f!UlilmiŞtir. Vapur bu emeline muvaffak olup bitep hakkında etraflı bir rapor 
q)unca İngiliz gemicileri AJmanyada i~tenmiştir. 

tıkılacaktı. Bu ~ebeple bazı İngi- Tebliğde ~u da ilave ediliyor : 
m harp gemilerince İngiliz gemıcilerini Bu hadiselerden a:t evvel Balador ad-
~rtarmak için icap eden tertibat alın- Jı Ah'lan petrol gemisinin Norveç sahili 
m ve tayyare keşüleri yapbrılmıştır. ııçıklarında bir lngiliz. destroyeri tara
Bunun neticesi olarak Allmark adını fındaıı yolu kesilmiş ve durması emre
taşıyan bir vapurun dün akşam Norveç dilmiştir. Alman vapuru. Alman anane
liyordlarından birine iltica ettiği anla- !'ine uyarak, kendi kendini batınnıştır .. 
ıılmıştır. Bunun ÜZE'rine, Entrepid İn- Miirettebat aİanhoJ. destroyerine nakle
giliz destroyeri, hükümetin tam JnU\'a- dilmiştir. 
fak tiyle amirallık tarafından verilen Kosaks destroyeri akşam Altmarktan 
emre tevfikan bitaraf limanlara girmiş kurtnrıl:m gemicileri iskoçya sahiline 

,,6.ltmarkı tefti c tı...oşebbüs etmiştir.. cıkarnuştır. Bunlar halkın bir ki1omet
B civarda iki Norveç topçekE:ri bulu- re mesafeden işitilen müthiş alkışları 
•µyordu. İngiliz h::ırp gemisinin kuman- arasında sıhhiye otomobilleriyle nakle
.Ja,una Altınarka IngiJiz ,·e Norveç ınu- diJmislerdir. 
lµ)fızJarı yerleştirerek gemiyi Bergen l\IÜTE1\'ll\1İM TAl•'SiLAT 
lim:mma sr.vketmek emri verilmişti.. Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz harp ge-
Oı-ada bütün mesele beynelmilel hu- milerjy}e bir Alman vapuru arasında 
.. uk kaidelerine göre tetkik edilecekti.. Non•c<.;in Bergen sularındaki hadise 
Fakat Norveç topçekerinin kumandam hakkım1a şu malumat alınmıştır : 

u teklifi krıbul etmedi. Altmarkın si- Alman vapuru İngiliz tarassut gemi-
l!ih.lı olmadığını ve içinde esirler bulun- ierinin takibinden kaçmağa çalışıyordu. 
t)uğund;:ın haberi olmrıdığını bildirdi.. Karanlık basınca Kosaks İngili:t. muhri
Esa.~ıı vapur Sergen limanından geç- bi, Alman vapurunun bulunduğu fiyor
miş ve muayene edildikten sonra, Al- da girmişti. Alman vapııru İngiliz ınuh
manyaya gitmek ii7.ere kara sularmda ribini toslıyarak batıı·mağa• teşebbüs el-

y:ıhat müsaadesini almıştı. mişsc de vakit bulamadan karaya otur-
Bu ısrar karşısında İngiliz torpidosu muştur. 

kara sularından çekildi. Fakat gece ha- İngiliz bahriyelileri derhal Alınan va
vnca Kosaks destroyeri, yine amirnalı- puruna gitmişlerdir. Burada Alman 
Cin emriyle, tekrar fiyord dahiline gir- bahriyelileriyle göğüs göğüse bir çar
, ·. Norveç top çckerleri birlikte teftiş pışma olmuştur. Dört Alınan bahriyeli 
teklifini reddettiler ve hareketsiz. kal- öimi.iş, beşi de ağır yaralanmıştır.. Bir 
dılar. Kosaks destroyeri Altmarka yak- İngiliz denizcisi ölmüştür. 
bştı ve bord=ısma yanaşmağa çalıştığı İngiliz bahriyelileri derhal vaziyete 
sıra<la Altmark destroyeri batırmağa te- hfikim olmuşlar, A1man vapurundaki 
şcbbüs etti. Fakat bu sırada sahil yakı- İngiliz esirleri urtarmışlardır. Geminin 
mnda olduğundan bu manevra neticesi en alt kısmında gizlenen esirler, Ber
e>Jar.ık karaya oturdu. gen Jimanmda mevcudiyetlerini hissct-

Müsellfıh İngiliz g~micileri derhal va- tirmek için yaptıkları hareketlere Nor
'mr.ı çıktılrır. Göğils göğüse bir muha- \'e(f bahriyelileıi cıldırınanıış, Norveç 
re~ oldu. Altmarkın radyosuna göre g;,nbotları hiç bir müdahalede bulun
bu muharehcde dört Alınan ölmüş ve nıamıslardır. 
beşi ağır yaralanmıştır. İngilizlerin z."l- İngiliz muhripleri Norveç kara sula
yiatı bir kişiden ibarettir. Altmark böy- rma giren bir Alman petrol gemisini de 
lece işgal roiJince. mürettebattan bir dunnaı;ı için verilen emre itaat etme
kısmı karaya kaçınış, diğer kısmı teslim diğinden batırmışlardır. 
olmuştur. Bunu müteakip kapalı an- Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz dcstro
bıırfara kapatılmıs olan 300 - 400 İngi- yerlerinin şimal denizinde Norveç sahili 
liz tayfası kurtarılmış ve Kosaks destro- ;ıçıklarında Altmark vapurunu tevkif 
yerine nakledilmiştir. Kosaks şimdi di- (·derek içinde bulunan İngiliz deniz ti
ğer destroyerlerlc birlikte İngiliz sahi- caret gemicilerinden üç dört yUz kişiyi 
ime yakla1imrıktadır. kurtardıkları l'esmen bildirilmektedir .. 

Kurtarılan mürettebat Altmarkın Altmark kaçmak istemişse de muvaffak 
Berge.n limnnmda muayenesi esnasında, olamamıştır. Bu vapur, Montevideoda 
mevcudiyetlerini ihsas için yaptıkları ıııaglCıp olan Graf Spec Almnn :LJrhlısı
teşebbüslcre Norveçli!erin hiç dikkat nın ihtivaclarmı temine memurdu .• İki 
lütf"lınediklerini söylemişlerdir.. Ko- gün e~el ·Almanyaya nvdet ederken 
~kş kumrındanı hükümetçe tebrik edil· ~nlmlanmı!l:tır. 

Me~_uru~ ~a~iy.~ti \[ B O R 5 A J 
Dahiliye vekale ti dun r .. .. 
vU- t üh" • b. UZUM aye em un ır 

emir gönderdi 
Dahiliye vekaletinden dün vilfıycte 

gönderilen bir emirle tekmil memurla
nn emlak ve akarlarının mikdar]arı ile 
ıı:ıfaka.sı Üzerlerinde bulunan kimsele
rin sayısının ve ask<?rJik vaziyetlerinin 
hil~ir:ilmesini istemiştir. 
Diğer taraftan hadt:ma vilayetleı·de 

bulunnn tekmil kadın ve erkek dahiliye 
n-.cmurlarınm evlenme doğum ve ölüm 
gibi vukuatlnrı da muntazaman vekale
tl• bildirilecektir. Mezuniyete çıkan da
hiliye memurları meLuniyetlerini nert.~ 
lcrde geçireceklerse sarih adreslerini de 
muntazaman VekfıletP haber verecek-
lerdır. • 

Bu meyanda mcL.uniyetin başlama ve 
bitme tarihleri ile daimi ikametgah ad
ı eslerinin değişme vaziyetleri de mun
tazamnn yazılacaktır. 

m---
1940 ydı köy bütçeleri 
nasd hazırlanacak 
D.:ıhiliye vekaleti, verdiği yeni bir 

kararla 1940 senesi köy bütçelerinin t~k 
bütçe halinde hazırlanmasını ve köy 

233 M. j. Taranto 
145 Y. l. Talfıt 
117 M. Beşikçi 
104 P. Klark 

46 F. Solari 
645 Yekfuı 

496784 Dünkü yek\ın 
•}!)7429 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 

15 ton Fasulya 
22 ton P. Çekirdeği 
f~9 balya Pamuk 

9 75 
15 50 
13 
10 75 
12 75 

15 50 
16 
13 75 
15 50 
12 75 

9 25 
10 
11 25 
13 75 
17 

17 375 
3 75 
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Para Borsası 
c0MHURİYET 1'mRK.EZ BANKASI 

KLEAltİNG KURl.AJU 

bütçeleri cetvellerinin vekalete gönde- Sterllıııten ıayrMi bir Türk lirasının 
rilmesindcn vaz. geçmiştir. Her köy ken- anıbbi1idir_ 
di. bütçesini eski va:üvete göre hazırlı-
yacak ve nahiyeye gönderecektir. Na- . 
biyeler bütçeleri kazalara, kazalar da Sterlin 
~il5yetlere göndereceklerdir. Vi15yetler Dolar 
bütün bütçeleri tek bi.itçc halinde ve ~elga 
her fasıl ve maddeyi ayrı ayrı birer ka- I· ransız frangı 
lemde yekun olarak cem \·e tevhit ede- Pezeta 
ceklerdir. Bu suretle vilayet adına bir florin 
tek köy bütçesi hazırlanarak nisan so- lsvicre Frangı 
nuna kadar DahiJiye vekfıletine gönde- f ~veç kronu 
nlccektir. Nisan ayı içinde bütçeyi ha- Norveç K ronu 
z.ırhynrak Vekfılete ~öndermiyen husu- Çekoslovak kronu 
si muhasebe müdür ve memurlarıyle Diruır 
murakabe ve takipte vazife bakımın- ~va 
dan dikkatsitlik gösteren idare amir ve ,ey 
memurları hakkınrl:ı ,.,, .. ni takibat yapı- ~y.şmark 
lncaktır. Lıret 

---'"' - Drahmi 
PAMUK TOHUMU Zloti 

Olerto edilıniyecek ~~~~ERBEST 

Satış Alış 
524 521 
76.81 17.26 

4.553 4.580 
33.64 33.84 

7.557 7.6Ql 
1.4443 1.4528 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.3760 3.397 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
M.44 64.83 

92 92 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3 6807 3.6!l84 

34.53 
Ticnrct vekaletinden gelen bir yazıda 

Vl'rilecek direktife intizaren hiç bir MUJITEJjF KURLAR 
memlekete pnmuk tohumu üzerine ofer- Registermak 5.60 
to yapılmaması bildirilmiştir. Pamuk to- ---------------
humu işleriyle İLmirdc ve Adanad:ı te
şekklil eden pamuk ihracatı bırliklcri 
iştigal edecek ve bu emre aykırı hare
ket edenler birliklere alınmıyacaktır. 

Zayı 
Manisa belediyesinden aldığın1 128 

No. lu ehliyetnameyi ve kendi nüfus 
t zkcremlc refikamın nüfus tc7.keresini 
ı.ayi ettim. 
~Yenilerini alacağımdan eskilerinin 

hükmü yoktur. 
Turgutluda Şoför 

Mahmut Tamer 

BERGAMA ASLiYE HUKUK MAH
KF..MF.sINDEN: 
..Bergamada berber lbrahim tarafından 

Gedikli başçavuşu Mehmet Ali İli Ay
valıklı Hüseyin oğlu kiremitçi Mustafa 
a1eyhlcrine alacak davasının muhake
mı si sonunda: 

GB liranın masrnfla birlikle M. aleyh
lerden tahsiline karar verilmiş ve bıın
lard;ın Mustafanın ikamct~ahı belirsiz 
kalmış olduğundan tarihi ilandan itiba
ren bir hafta zarfında temyiz yoluna 
miirncaat edilmediği takdirde hi.ikmün 
kat'iyet kesbedeceği ilün olunur. 

544 (288) 

Kulalıtan Jı~ağa : 
•••••••••••••• 
BERNAR $OVUN 
HARP N'CJKTELERi 
İngilizlerin meşhur muharril'lerinden 

Bernar Şovun son bir kaç ay urfında 
söylediği nükteler bütün İngiltereyi do
laşmaktadır. FevkalMe ~eki olan İngi
liz muharr.irin bu nüktelerinden bir ka
çını aynen naklediyoruz ; 

- 1938 ~nesinde V estort akliye has
tane:sinde Hitler olmayı düşünen altmış 
yedi kişi vardı. Bugün ise yalnızca yir
mi iki tane vardır .. 

- Hadiselere tekabül eden bir tek 
Alman neşriyatı vard1r : Saat ayarı .. 

- Hitlerle StaHn arasındaki fark ne
dir cliye mi soruyorsunuz? .. Birinin bı
yığı diğerininkinden bsadır .. 

- Bugünkü harp bütün memleketle
rin yavaş yavaş Majino hatlariyle çev
rilmekte olduğunu ispat ediyor.. Bir 
harp halinde askerler hiç yerlerinden 
kıpırdamadan, posta ile tahkir mektup
ları göndereceklerdir . 

- Harbe mani olmak için bir tek ça
re biliyorum .. Bu da Almanyayı as~eri 
kumaş imalinden menetmektir.. Uni
lorma yapmak için kumaş bulunama
yınca Göring başta olmak üzere Alman 
erkanıharbi_xesiJ.stifa ed~e_!ctir. . . 
ZİRAAT MUCADELESI 
Ziraat mücadelesinde kulJarulan pül

varizatörler için parcn mübayaası ve ta
mir işlerine yetecek kadar havale zira
r.t vekaletinden gelmistir. 

M'USADERE EDİLEN 
İSVEC MALLAR! 
I..ondra, İ7 (Ö.R) - İsveçten Mısıra 

~efer yapan kereste yüklü bir vapurda
ki kerestelerin Hamburgda yapılan mu
cyenesinde Ahmtn hiikümetince mU
~~deresine kHrar verilmiştir. Bu müsa
dere karan, Almanyanın Mısırla hali 
harpte olduğunu açıkça göstermektedir. 

tZMtR sıcu .. ı TtCARET MF..MUR
LUGUNDAN: 

T e~il edilmiş olım (Ankara anonim 
Türk ııigorta şirketi) tarafından lzmir 
acenteliği için b ak Nahuma verilen tem
ı.iJ ''ekaletnamesi ticaret kanunu hi.iküm
Jerine göre ~kilin 2660 numarasına kayıt 
ve te!t<!il edildiği ilan olunur. 

Jzmir ııicili ticaret memurluğu ve 
resmi mühür ve imzası 

F. Tenik 

1: Vekaletname 
2: Beyanname 

Vekaletname 
Biz a,ağıda imza sahipleri, muamelat 

merkezi lstanbulda postahane karf!ısın~ 
da Erzurum hanında bulunan Ankara 
anonim Tiirk sigorta ~irketi idare meclisi 
nznsmdnn Sezai Söker ve mezkur §irket 
müdüıi.i Kemal Aynl )zmirde mukim 
Jzak Nahumu Ankara Anonim Türk ai
gorta şirketinin lzmil' ve havali:-i acen
teliğine nnsp ve tayin eder ve şirketin 
esns nizamnamesi ve diğer nizamatına 
ve kendisine verilen bilahare verilecek 
olan talimata tevfikan ve dairei vekaleti 
dahiline münhasır olmak üzere aşağıda
ki huıusat için nam vt- hesabına velcilet 
veririz, 11öyle ki: 
Yangın brantı ic;iıı: 
Teklif edilecek yangın sigortalarını 

yukarıda aözü geçen talimat meyanında 
tayin olunan sigorta h adleri dairesinde 
ve mer"j tarifede muayyen fiatlerle ka
bule ve bu bapta sigorta senedi imza 
ve itasına ve tekarrur eden tıİgorta üc
retlerini nhzu kabza ve talep vukuunda 
sigortaların kısmen veya tamamen fes
hine muvafakate ve icabında bunların 
kısmen veya tamamen feshini resen işa
ra ve yanpın zuhurunda şirket hukukunu 
muhafaza ve vikayesi için mülkiye, adli
ye ve zabıta memurlarına vesair makam
lara müracaatta ve sigorta sahiplerinin 
beyanatını ah:ı. ve istimaa ve şirketten 
talimatı mahsusa gelinceye kadar zarar 
mikdarının tezayyüdüne mani olacak ve 
bilaki., tenaku5unu temin edecel. tedabiri 
tahaffuziyeye tevessüle. 

Naldiyat hrantı için: 
• Yangın branşı hakkındaki hukuk ve 
saliıhiyetlere haiz olmakla beraber şir
ket tarafından tayin olunan hudut ve 
tarifeler dairesinde teklif edilecek nakli
yat sigortalarını yalnız emvale ait ol
mak ve gemi teknesin,. şamil olmamak 
üzere kabule ve bu bapta mukavelename 
imza ve itasına ve tekarrur eden sigor
ta ücretlerini ::ıhzukabz.a, kaza zuhurun
da hasarat meselelerinin hal ve tasfiyesi 
için şirket tarafından gönderilecek olan 
memur vt>ya müfettişe muavenette bu
lunmağa ve bundan mada evvelce §irke
tin müsaadesi alınmak şartiyle şirket ta
rafından tayin edilen hudut dairesinde 
hasar tazminatını sigorta ııahiplerinin mu
vafakatiyle veyahut ehli hibrenin tayin 
ettiği derecede ödemeğe ehli hibre ve 
üçüncü ehli h ibre tayin ve azline, jhtilaf 
vukuundll ehli hibre tayin ve azline §İrket 
namına talebe ve indelhace yukarıdaki 
hususattan dolayı Türkiye Cümhuriyeti 
mahakimi aidesinde ve derecatı maha
kimin kaHeııinde müddei ve müddeia· 
leyh ve şahaı salis ·ve itirazülgayr eı fat 
ve suretleriyle hazır bulunarak muhake
me ve muhasamaya, tebliğ ve tebelluğa, 
ve her nevi haciz vaz ve fekkine talebe 
ve ilamatı müstahseleyi mevki icraya ve 
vaz ile tenfizi ahki.mını talep ve ifaya 
mezun olmak Üzere lzak Nahumu vekil 
tayin eyleri:1:. 

Ancak mumaileyh g~rek namımı:ın ve
gerek şirket nam ve hesabına bono, po· 
liçe veya havalenameye veyahut her 
hı:ıngi bir teahhiidün mutazammın ııene
data vaz'ı imzaya salahiyettar değilrfi r. 

Kli}e ve imzalar. 1 1 1 1 Kanun 
1940 

Mahallinde binniyabe dairem memur
larından Aziz Refik Sarıpınarlı tara fın
dan alınan işbu umumi vekaletname cıl· 
tındaki lıJi§e ll zirindeki imzaların phıı 

------------- - -- . 

ıs ŞUBAT PAZAR J-
-..,;-

Müzayede ~e 
-

'" · ödemİf Maarif 
1 

Yardım Cemiye~ 
fevkalade satış Ana Nizamnamesi : 

18 Şubat 940 Pazar günü saat 10 bu- 1 - 3512 numaralı cemiyetler kanu- eder. 

"' kabında cemiyetin feshine )ı;arar ~ birinci !kordoo Muatafa bey cad- nunun verdiği haklar dahilinde şahsi 
desinde 14 No.Ju apartıtJU1nm ikinci ka-· hiç bir kazanç mak.<ıadı girmemek üzere 
tında Banko Di Roma ikinci müdürü ~ğıdaki şekilde bir cemiyet kurul
Gildo Tomele ait fevkalade zarif ve na- muştur. 

rir. . . !I' 
idare ve murakabe heyetlerını 

çer. rt' 
Umumi heyetin en az üç gün .ö ·I 

iki gazete ile toplantıya davet e<Jil~~ 
ru:z.namesiy le birlikte ilan edilir. . .,4 
suretle yapılan toplantıda ekserıJ,1 
hasıl olmazsa toplantı bir hafta ~~ 
15 gün sonraya talik edilir. Ve bUJJı~ 
Jantı ayni suretle ilan edilir. -;) 
toplantıda ekseriyet aranmaz. Me"cttt 
aza ile ıc:arar verilir. Umumi her,~ 
alınan kararlar Halkevinde ası rıı 
suretile az:ılnr:ı duyurulur. 

dide mobilyaları müzayede suretiyle 2 - Cemiyetin ana nizamnamesi: 
satılacaktır. Satılacak eşyalar meyanın- 1 - Cemiyetin adı •ödemiş maarif 
da viyana mamulatı mükemmel yatak ~ardım cemiyeti~ dir. M~r~ezi ödemi~-
oda takımı, 2 adet çift elbi~e dolabı, 3 tır. Toplantı. yer:ı Halkevıdır. . 
aynalı tuvalet, 2 adet çift birer buçuk 2 - ~emıyetın mevzuu ve g~yesı: 
kişilik karyola maa 50mya iki komodi- ödenı~t~ me~cu~ o~okul ~ına~ının 
nosu ve iki taburesi, çift perde maa :an:ı .teşkıla~Jı b~r Jıse ~ınası. halıne ıfra
korniz, birli ve üçlti elektrik avizeleri gı ıçın tevsıan ınııası, ıkmalı, ve bu hu
viyana mamulatı kıymetli yemek od~ susta gereken ders malzemesinin it
takımı, 2 adet çift kristal ccımlı büfe, mamı, 
kare açılır yemek masası, 6 adet maro- ödem.işte bir talebe pansiyonu açılma-
ken sandalyesi, güzel bir kristal vitrin. sının temini, 

• 9fı° 
8 - idare heyeti, umw11i heyetıll ttif 

kolonalı .!aat, abajur, lı:eten perde, ja- Mevcud mekteplerde tedrisat rrıalze-
1 mesinin tedariki, 

Jarından seçeceği beş kişiden ibare~ 
Bu suretle !'eçilen idare heyeti _ 1't ~ 
aralarından bir reis, bir muhasıp, 
bir katip _seçer. 

pon vazo an, şemsiyelik, viyana mamu-
latı kadife 'kaplı bir kanepe iki koltuk, Mali kudreti müsaid olmıyan köyler-
bronz i~lemeli orta ma~ı, elJe işlen- de yaptırılacak mekteplere yardım edil-

mesinin temini, 
miş kıymetli ilç keten perde komeza- Olup bu suretle memleket maarifine 
larile, yazıhane ve koltuğu, kadifeli mü- hizmet etmekten ibarettir. 

idare heyeti cemiyetin varidatını t? 
:t.İm, ve idare eder. Jıt' 

kemmel Amerikan bir kanepe iki kol- 3 _ Müessis azalar: Türkiye cümhu-
tuk, Marschal markalı iyi sesli alman riyeti tabliyetinden, 

Maksadı ve gayesi dahilinde 
tiirlii faaliyetlerde bulunur. ı1!I 

piyanoı::u, tabu resi ve notaları, iyi bir Gazi cad<lesinde mukim esnaf ve aha- Cemiyetin saı:fiyatmı karar alt 
alı~ ~ amerikan duvar saatı, beş parçadan Ji bankası müdürü Nazmi Güven 

ibaret hacıır takımı, şömine soba boru- Uzun sokakta sakin Rüşti.i Saraçoğlu. Umumi heyetçe \'erilen kararları 
kip ve intaç eder. larile, bi.iyUk ve rahat kadifeli kanepe Türkmen mahalJesinde Mehmed Oz-

iki koltuk. telefon masası duvar eteje
ri, çiçeklik sehpa, abajur, ayaklı diki~ 
rnakinası, elbise dolabı, divan, beyaz 
kristal camlı despenç, mermerli masa, 
beyaz dolap sifonyeralı, yemek sandal
yaları, buz dolabı, mermerli masa, hava 
gazı ocağı, mutfak tnkımı ve seccadeler 
büyük uşak yolJuk ve sair bir çok lü
zumlu eşyalar bilmüzayede ~tılac11ktır. 
Bu fırsatı kaçırmayınız. 

9 - Cemiyetin fahıi reisi ka)"ı? 

Fırsat arttırma mobilya .salonu 
Az.iz Şınık, telefon: 2056 

1-3 (273) 

ve hüviyetleri dairemce maruf ve imza
ları mazbut mezk\ir şirket sirküleri mev
cut Ankara anonim Türk sigorta şirketi 
idare meclisi azasından Sezai Söker ile 
şirketin müdürü Kemt,) Ayralın olduğu
nu tawik ederim. 

On bir 
!.:ırk. 

Kanunusani bin dokuz yüz 

1 1 /Kanunusani/940 
Resmi mühür ve imza 

T. C. lst. Beşinci Noteri 1 lüıseyin 
Avni Ulaş. 

Bu örnek dairede do:"yasında saklı 
1 1/1 /940 tarihli ve numaralı as
lına mutabık olmakla alakadar mezkur 
Ankara anonim Türk sigorta f!irketine 
ve.rildi. 

On bir Kanunusani bin dolrnz )·üz 
kırk. 1 I / f /940 

T. C. lstanbul beşinci Noteri Hüseyin 
Avni Ulaş resmi mührü ve 

lmza91 

Umumi No. 11071 Huf!usi No. 4/29 
işbu vekaletname suretinin görülen 

aslına ve dosyamızda alıkonulan ve müb
rizi tarafından imzalı bulunan suretine 
mutabakatını taadik ederim. Bin dolrnz. 
yüz kırk senesi Şubat ayının on he~inci 
Per,emhe günü 15/2/940. 

Hüldsa 
1 - Şirketin nev'i: A nonim. 
2 - Şirketin ünvanı: (Ankara ano

nim Türk sigorta şirketi.) 
Madde 24 - Şirketin uluru hissedar 

arasından heyeti umumiyece intihap olu
nacak asgari üç, azami do.kuz, azadan 
mürekkep bir meclisi idare tarafından 
idare olunur.· \ 

Bu örnelc noter kanununun 41 ci 
maddesi mucibince rapt edilmi,tir. 

T. C. lstanhul beşinci noteri Hüseyin 
Avni Ulaş rewni mührü. 

T. C. 
Ticaret vekaleti 

le Tıcaret Umum 
' 
Müdüılüğü 

Sig. 
Sayı: 6 

Beyanname 
Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta 

işleriyle meşgul olmak üzere kanuni hü
kümler dairesinde tescil edilerek bugün 
faaliyet halinde bulunan Ankara anonim 
Türk sigorta tirke ti bu kerre müracaatla 
lzm.ir ve havalisi acenteliğine şirk.et na
mına yangın ve nakliyat sigorta işl eriyle 
meşgul olmak ve bu i~lerden doğacak 
davalarda, bütün mahltemelerde müd· 
dei, müddeaaleyh ve üçüncü ~hıs eıfat
lariyle hazır b ulunmak üzere lzak Nahu
mu tayin eylediğiıU bildirmiştir. 

Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 25 Haziran 
192 7 tarihli kanunun hü.kümlerine mu
vafık görülmüş olmakla bu beyanname 
veriJdj, 

Ticaret Vekili N. Curuk 

Pul iizerinde 7 /2/940 tarih. 

Ve T. C. Tjcaret Vekaleti iç ticaret 
umum miidürlüğü resmi mühür ve 

okunmıyan imza. 
Umumi No. 11072 1 lususi No. 4 / 30 
işbu beyanname suretinin görülen as

lına ve dosyamızda alakonulan ve müb
rizi tarafından imzalı bulunan suretinin 
mutabakatını tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kırk senesi Şubat ayuun on beşinci 
Perşembe günü 15 /2/940. 

Tarih 15 /Şubat/ 19-40 damga p ulu 
ve resmi mühür lzmir üçüncü no
teri 

mez, 
Devrim mahnllecıinde sakin inhisarlar 

müdüdrü Cevad Hanyaloğlu, 
Tekke mahallesi Eş'ari çıkmazında 

sakin ortamektc-p müdürü Recep Baş
soydur. 

4 - Mak.-;ad ve gayelerini kabul eden, 
medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitir
mis her vatand~ aza olabi1ir. 

Aicfatını ifa etmiyenler, cemiyE'tin 
nıaksad ve gayeleri hilafına hareket 
edenler idare heyeti kararile çıkarı
lırlar. 

Bir hak talep etmemek şartile istiyen 
aza cemiyetten çıkabilir. 

5 - Cemiyetin _şimdilik şubesi yok
tur. icap ettiği takdirde idare heyeti ka
rarile cemiyetler kanununun ikinci 
maddesinin V fılaası mucibince şu
be açılabilir. Bu takdirde şubenin na
sıl, tesis, idare tem..,iJ edileceği ve sala
hiyetlerinin derecesi kaymnkamlığa ar
zedilir. Ve müsaadesi alınır. 

6 - Umumt heyet jdare heyetinin da
veti iiıerine her iki yılda bir tesis dildi
ği ayın ilk haftasında mutad içtimaa da
vet edebilir. 

Cemiyet azasının en az beşte birinin 
talebiyle idare heyeti umumi heyeti iç
timaa davet eder. 

7 - Umumi heyetin vazifeleri: 
Idare ve mUrakabc hcyctlerinin ra

porlarını ve tcldiflerini tetkik ve intaç 
eder. 

Cemiyetin büdçesini tetkik ve kabul 

kanıdır. .,. 
10 - Cemiyet a7.aları yılda yUı >'' 

mi liradan fazla ve bir lir:ıdan az olırı" 
mak şartiyle aidat verir. lr 

11 - Cemiyetin varidatı ve he5'.'~ı~ 
rı umumi heyet.çe seçilecek iki ]tışı bl 
bir heyet tarafından teftiş ve müra1cabİI' 
ediJir. Mürakabe heyeti en az yılda. JıJI 
defa tnürakabesini yapar. Her )~~ 
hesaplarını ayrı ayrı mutad içünıalıı 
umumi heyete arzeder. . ·ör 

12 - Cemiye1in ana nizamnamcsı ı tlll 
re heyetinin teklifi ve umumi heyt 
kararı ile değiştirilebilir. ·dr 

13 - Cemiyetin feshi halinde varı .,e
tı , fesih tarihine kadar bir maksada • 
ya bir yere ~arfı karar allına a1ınr»8~ 
ic:e, umumt heyetin kararı ile bir ha>' 
müessesesine devri caizdir. tı 

14 - Cemiyetin varidatı: Aw ıi?,~ 
tcbcrrüat, nıiisamcre, her ti.irlii gıı 
ve menfaate terke-dilen hasılattır. e-

15 - Cemiyetin varidatı: ldare }ıe} 
tince 7.aruri görülecek nuısraflnrdan b1 
ka yalnız mevzu ve gayelerinin tııh:ı 
kuku için sarfodilir. • Je1 

16 - Muvakkat mad<le: MUeSS15 ıı
ccmiyetin t~ilinden en geç bir yıl sO 1' 
ra umumi heyeti içtimaa davet ederfııı 
yeni idare hf'yetinin seçimini tetJl 
eder. --~ 
Mess.i.s Müessis l\'l'Ue5"'" 

Müessis Müessis 
537 (286) 

~~-~---~~~~-~~-~--~~~--~-~~ ·~~~--~-

Bornova Ziraat mücadele is
tasyonu müdürlii~ünden: 
Kültürparkta bulunan ziraat müzesi Çarşamba günleri halka açık 

hulundurulacağından lazım gelen malumat ve izahatın orada hazır bu
lu nacak memurumuz tarafından verileceği ilan olunur. 

17, 18, 20 530 (279) 

Gayet mühimdir: 
Yunanistanm Selanikteki en iyi ölçü imalat hanelerine sureti husU' 

siyede yaptırmış olduğumuz yeni demir ve damgalı basküllerden 500 
Kg. çekme kabiliyetinde olanlarını 100 liraya, 300 Kg. çekme kabili
yetinde olanların ı 85 liraya satmaktayız. Demir fiatlerinin yüksekliği 
karşısında bu kadar ucuza satmakta olduğumuz bu basküllerden eli
mizde pek az kalmı,tır. Bu fırsattan istifade etmek isteyen zevatın lı.
mir posta kutusu 83 çe adreslerini bildirmeleri kafidir. 1,3 294) 

lzmir Sanayi Birliğinden: 
izmir sanayi birliğinin aenelik içtimaı 22/2/ 1940 Perşembe gürıÜ 

saat 11 de Kardiçeli hanında 45 No. daki birlik dairesinde yapılacalltıf· 
Azanın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 1939 Hesaplarının tasdikı ve idare heyetinin ibrası, 
1940 bütçesinin tasdiki, yeni reis ve idare heyeti ile muamelat ve he--
sabat müfettişlerinin intihabı. Umumi katip 

lzmir ıncır ve üzüm Tarım 
Satış Kooperatif lerı Birliği : 

SATJLIK KAMYONLAR 
1Z M1R tNCtR VE OZOM TARJM SATIŞ KOOPERAT1fLERI 

BIRUö1NDEN: 
J - Birliğimize ait biri hurda halinde diğer dördü kabili istimal be~ 

adet kamyon 22/2/ 40 Perşembe günü saat 15 de birliğimiz şarap falr 
rikası (uk i Aydın bira f!'brikası) müdüriyetinde açık arttırma ile sa-
tılacaktır. 

2 - Açık arttırmaya iştirak etmek ietcyenlerin muhammen bedel 
olan 6500 liranın yüzde 7 1 / 2 nisbetinde muvakkat teminat olarak 
dört yüz seksen yedi buçuk lirayı arttırma tarihinden evvel birliğirni:t 
vezneıııine yatırmnlan icnp eder. 

3 - Şartnameyi okumak ve fazla izahat almak için iş hanında birli ... 
ğimiz muhasebe müdüriyetine mi.iracaat edilmelidir. 18, 20, 545 ( 289) 

Asabiye MUtallassısı 

DOKTOR 
Cahit Tuner 

M Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
Jlasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedaviler i tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

DOKTOR 

Celil Yartm 
IZMiR MEHLEK~tr. 

BAn'ANESJ DAB1LI~-. 
HV'J' ABASSUJ 

Muayenehane: W•ci Beyler 
Ne. 15 'ftlllBl'Olf: .. 



iLAN 
lz"1tir Şark Hah Türk 
Anonin~ şirketinden: 
• Şark halı Türk anonim şirketinin hissedaran heyeti umumiyesi aşa• 
gıda gösterilen ruznamei müZakerat hakkında karar ittihaz: eylemek 
Üıere 19/ Mart/ 1940 Salı günü saat 10/30 da Birinci kordondaki 186 
nurnaralı merkezinde adiyen içtima edecektir. .. 

Mezkur içtimaa iştirak arzusunda olup laakal beş hisseye sahip bu
lunan hisscdaTanın malik oldukları senedatı veyahut hukulcu tasarrufi
Yelerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel 11irket katibi umumisi
ne tevdi ederek mukabilinde içtimaa iştirak hakkını bahşeden duhuliye 
\' 'k csı ası almaları .lazımdır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1939 senesi meclisi idare ve murakip raporlarmın okunması. 
2 - 1939 senesi bilanço ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasvibi 

Ve rneclisi idarenin ibrası. 
3 - Karın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzii. 
4-Esas mukavelenamenin 27 ci maddesine göre, çekilen kur'a ne

~iccsinde vazifeleri nihayet bulan iki meclisi idare azasının yeniden 
ıntihabı. 

5 - 1940 sencai için meclisi idare azalarına verilecek huzur hakkı
nın tesbiti. 

6 - 1940 senesi için murakibin intihabı ve ücretinin tayini. 
551 (291) 

JLA N 
lzmir Yün Mensiıcatı 
Türk Anonim şirke
tinden: 
lzmir Yün mensucatı Türk anonim şirketinin hissedaran heyeti 

l.Unumiyesi aşağıda gösterilen ruzname! müzakerat, hakkında karar 
ittihaz eylemek üzere 19/Mart/1940 Salı günü saat 1 O da ~irketin Bi
rinci kordondaki 186 numaralı merkezinde adiyen içtima edecektir. 

Mezkur içtimaa iştirak arzusunda olup laakal beş hisseye sahip bu
hıııan hissedaranın malik olduklan sencdatı veyahut hukuku tasarrufi
}'clerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel şirket umumi katibine 
tevdi ederek mukabilinde içtimaa iştirak hakkını bahşeden duhuliye 
"arakası almala~ lazımdır. 

Ruznarnei müzakerat 
1 - 1939 senesi meclisi idare ve murakip raporlarının okunması. 

2 - 19.39 s;nesi bilanço :ve kar ve zarar hesabının tetkik ve tasvibi 
ve meclisi idarenin ibrası. 

3 - Muvafık görüldüğü takdirde heyeti idarenin teklifatı veçhile 
tcrnettüiin sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 

. 4 - Esas mukavelenamenin 27 ci maddesine göre çekilen kur·a ne
tıcesinde vazifeleri nihayet bulan üç meclisi idare azasının yeniden in
tihabı. 

5 - 1940 senesi için meclisi idare azalarına verilec.ek huzur hakkı
nın tesbiti. 

6 - 1940 senesi için murakiplerin İntihabı ve ücretler:inin tayini. 
550 (290) 

D. D. Yolları 9 cu işletme 
komisy nundan: 
Sirkeci garı meydanile planda gösterilen yolların T opeka sistemi 

~sfa1tlanması işi 288f 9.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu
ıle münakasaya konmuştur. 

Bu işin muvakkat teminatı 2161.44 liradır. Münakasa 1. 3. 940 
c::uına günü saat 11 de Sirkecide 9. cu işletme binasında A. E. komis
ronu tarafından yapılacaktır. isteklilerin ayni gün !!aat 1 o a kadar 
1'anuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarım ihtiva edecek olan ka
Palı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 144 kuruş 
llıukabilinde Sirkeci veznesinden verilmektedir. 

14, 16. 18, 20 461 (257) 

lzmir Vakıflar müdürlüğün
den: 

l. K. Cinci Dönüm Mevkii Vakfı -----35 Bağ 12 

< 12 

Buca Tahtalıköy 
caddesi üzerinde 

< « 
< 

Yerli camii 

« 
< 53 zeytin 8 

dönüm tarla içinde 
Yukarada müfredatı ve muhammen bedelleri gösterilen ağlar ve 

~eYtinlcr üç sene müddetle kiraya verilmek üzere müzayedeye konul
tnuıtur. 

I l~Jeleri 23. 2. 940 cuma günü saat 1 O dadır. Talip olanların Valuf
~ •darcsine müracaatları ilan olunur. 

13 18 22 465 {24S) 

Devlet demiryolları umum mü
dürlüğünden: 

la bSi~as cer atelyesi kalorifer tesisatında çalışbrılmak üzere imtihan-
ı u ~şlerdc çalışmış ihtisas sahibi bir !şçi alınacaktır. . . 

lecc~hha~da muvaffak olanlardan san at okulu mezunları tercıh edı
I Ve lıyakatlarına göre 90 - 100 lira ücret verilecektir. 

tea·•tc)dilerin vesik lariyle beraber dilekçelerini Ankarada cer dai
ıne lfÖndermeleri veya bizzat müracaat etmeleri. . 

, ............................ ı.-..... J ..................... ... 

• Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
SPERCO VAPUR 

ACBH'J' ASI __ .,... ..... , __ _ 
ADRİATIKA SOSDTA ANONbll 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, i;?tiha yarntruı ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de\'adır.. ot NA VİGAZYO 
Grip, nezle, enrYocnza, sıtma gı'bi hastabklnra tutulmamak için s:ağhğmızı BİOGENİNE knn ve derman haplariyle E. MORANDİ rnotörü 20/ U 94o tari-. ı hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie-

sıgorta ayınız.. ı nl 
BiOGENİNE; daiına kam tueleyip kun·etlendirir, halsi7liği giderir, hariçten gelecek bcr türlü mikroplan öldü- ra ima nrına hareket edecektir .. 

rür. Tatlı bir iştiha temiQ eder. Sinir n adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Bel gevşekliği ve ndenıi iktida· ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li-
nn en birinci devasıdır.. manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
BİOGENİNE; kuUananlnr kat'i"ryen kardan, kı~tan, sogvuktan ve havaların değişmesinden müteessir olmazlar. . . de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Trlyeste 

J ve Vencdiğe hareket edecektir. ' 
Çünkü vücudu her uman ~enç ve dinç bwundurur ve bu sayede müthiş fıkibeilerle neticelenen GRİP, nezle, efl?- CİTI'A Dİ BARİ motörü 27/ 2/ 940 ta-
~n7.a, dsı~ ~ibi hastalıklardan 'korur. Bu has~klar.dan ko~unmak İfİD büyükler sabah, öğle; alqam'. . birer, sekiz rihinde limnnımıza gelerek İstanbul Pi-
) aşın an ustun çocuklar yalnız sabah, aksam bırer BIOGF.NI1''E alınalıdır. Hasta olanların kurtulnıası ı~ın de bu bir re, Napoli ve Cenova .. ·a hareket 'ede-
mikdar arttırılmalıdır. HER ECZANEDE.BULUNUR.. cektir. J 

'9 , BRİNDİSİ motörü 28 2/ 940 tarihinde' 
1 ~ .it. 

~ - - · limanıınızn gelerek ertesi günU saat 111 
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve· 
Venediğe hareket edecektir. · ~ Rahat iskarpin Giymek ZARA motörü 6/ 3/940 tarihinde li
maıunuza gelerek e r!esi günü saat 11 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 

. . 
lClfl • 

H i l a l Eczanesi~e u~ramak 
.. . lazım NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste' 

veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame
rika lima.rllarma hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefaiıı firketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim .seyrisefain şir· 
keti vapurlanna tesadUf ederler. 

Eczacı Kemal Aktaş'ın 

NEERLANDAİSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

( Nasırol Ke~aı) 
Nasır ilacı cidden şaheserdir 

VULCANUS vnpuru 19/ 2/ 940 tari
hınde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam limanlarına hareket 
edecektir. ALTlN RÜYA 

Kemal Alıtcu Jıolıularının içinde insana 
sar~ın rüyalar göstere~ fePJıalade bir şey 
fJUmem bu Jıolıuyu ben pelı seudim •• 

SVENSKA ORİENT L1NtEN 
BORELAND vapuru 29/ 2/940 ta

rihinde beklenmekte olup Kopenhag, 
Goteborg limanlarına hareket edecektir. 
SERVİCE MARtTIME ROUMAİN 
ARDEAL motörü 25/ 2/ 940 tarihin~ 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

tZMtR BELEDIYESlNDEN: 
1 - ·Atatürk caddesi üzerinde Güm

rük karşısında otobüs durak yeri arka
sına yapılmak ve masrafı askari 250 li
ra olmak şartile bir öcnzin satış mahal
linin inşa ve tesisi müstecirine ait ol
ına küeacre Ü'ır sene müddetle kiraya 
verilmesi, Fen işleri müdürlüğündeki 
fenni ve mali şartnameleri mucibince 
acık artırmaya konulmuştur. Muham
~en bedeli azami bCş metre murabbaı 
olmak üzere i gal edilecek yerin beher 
metre murabbaının seneliği 20 lira olup 
ihalesi 19/ 21940 pazartesi günü saat 16 
dadır. Iştirnk edecekler 7,5 liralık temi
natı iş Bankasına yatırarak makbuzilc 
Encümene gelirler. . 

2 - Karşıyaka Asri mezarlığının ınu
hit duvarlarının i~'l<tsı, Ynzı işleri mü
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık ekı;-iltmeye k~nulınuştur. Mu-

I hammen bedeli 2176 }ira olup ihalesi 
19/2/ 940 pazartesi günü saaı 16 dadır. 
iştirak e~ec:ekle,r lGll ,lira· 20 kuruşluk 
teminatı Iş Banknsrna y,atırarak mak
buzile Encümene gelirler. 

3 8 13 18 '349 (187) 
• 1 • 

- itfaiye. iş, hasta ve cenaze ve tan
zifat otomobillerinin ihtiyacı için 1 120 
teneke ıbenzin satın alınması, ya:n i,leri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
ebiltmeye konulmuştur. Muhammen be· 
deli 3444 lira olup ihalesi 23/ 2/ 940 
Cuma günü saat 16 dadır. lştiTak de
cekler 258 lira 30 kuruş teminatı iş ban
kasına yattrarak makbuzile encümene 
gelirler. 9, 13, 18, 2,2 ' ( 231) 

Bir adet otobü.c; şasısı salın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki fenni ve ma
li şartnamesi mucibince açık eksiltme
ye konulmuŞlur. 

Muhammen bedeli 2500 lira olup iha
lesi 28--2-940 Çarşamba günü saat lG
dadır. Iştirak edecekler 187 lira 50 ku
ruşluk teminatı iş bankasına yatırnrak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

14-18-23-27 481 (256) 

1 
••PJIWIJW~~ 

or·:nciômöröir·~ Ali~ 
KAHÇ106LU 

Cilt ve Tenasül bastalaldan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 
İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalannı 
kabul eder.. TEJ,.EFON : 3479 

OPERATÖR 
Dr. Asil Mukbil 

Ata kam 
HEHLEKEr HAn'A· 

HE.StOPERArORtl 
Hastalarını her _gün üçten sonra 

Al.Sancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon npartmanında ka
bul eder. • 

TELEFON : 3537 

----~ 
DOKTOR 

f ua~ Naim 
Bayraktar 

Eşrelpaşa hastanesi 
CiLDİYE EFRENCIYE 

Mtl'J' AHA.SSIŞJ 
Şamh Sokak (3 ünrii Beyler) No.8 
Her ün 15 ten sonra .. 

1 

Şiddetli BAŞ, DİŞ atrı· 
larmı, ROMATiZMAsan· 
cdarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algmııeına karşı mües· 
sir iliçtır .. 

lcabmda ıründe 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

T. iş Bankası 
Küçilk cari hesaplar 1940 ihrami ye planı 
KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

' 

~f/l!!Jml 940 ikramiyeleri:~-. 
J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
•••••• 

lzmir 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo. Liralılı 3000 Lira 
500 Liralılı 3000 Lira 
250 Liralılı 3000 Lira 
ıoo Uralılı 4000 Lira 
50 Llralılı 3150 Lira 
25 LiralıJı 5250 Lira 

• •••••• 

• 1 ~~- • ~ • - ...;. _ ..... • ~ I · ~ ~ 

Yün Mensucaıt 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
·V E U C U Z D · U R 

Yeni yaptıracaiınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

NOT ı 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun " 

hareket tarihlerinin knt'! olmadığını v• 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiycceğini muhterem yUkleyici)erin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsiltıt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine milracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

- -~-
Al\IERİ CAN EXPORT LlNEs İNC. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

E..'\AMELİA Yapuru yakında bekleni
yor. 

EXFORD \'llpuru şubatın sonuna 
doğru beklemiyor, 

SEKvlCE l\IARiTfl\IE ROUMAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA JULİA vapuru 15 şubatta bek· 

leniyor .. 
Vapurların isim ve tarihleri hakkındı 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
SOCİETE COl\11\IERCİALE BULGA· 
RE DE NAVİGATION A VAPEUR 

VAltNA 
TEl..AVİY. llAİFA. PORT SA.iT 

İS~ENDERİ\'E İÇİN 
BULGARIA vapuru 14 şubatta bek. 

leniyor. 
V apurlann hareket tarihleriyle DH• 

lunlUdakJ deli~liklerden acenta m• 
mliyet kabul etmez. 

Daha fazla taWllt için ATA Tt.mK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Dez 
Zee ve ş.ı. Vapur ac.entalıjını mllraca· 
ıt edilmesi rica olunur. 

TELEFON: %097/Ztol 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLJVJER YE 
ŞtlREKASI L'J'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
runız sefer yapacaklardır. 

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

UMUMt D~1z ACENTALJ(H L'n 
ZE'l'SKA PLOVİDRA A. O. KOTOK 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstencc 

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

LOVCEN vapunı 19 Martta Kösten· 
ceden gi!lip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Tıiyesle için hareket 
edecektir. Yolcu ve "yük kabul edecek· 

• s A T 1 ş y E R: 1 • GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

Birinci Kordon da 186 numarada PİRE 

tir . 

.. NEA HELLAS· 

ŞARK HALI T A Ş Liiks transatlantik vapuru Pire • 
• • • Nev)•ork hnttı: Pıreden hareket tarihi: 

---------------------------- 14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte• 

M• bb dir. 

U
• • Gerek vapınlann muvasallt tarfhlerl, re ıye aranıyor gerek vapur lmnleri ve navlunlan hak-

kında acenta bir teahhUt altına ~mez.. 

Dokumacı aranıyor Daha fazla tafslllt almak için Birlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deni:E Acf'ntalıtı Ltd. mllnıcul 

S. V. iç. M. Vekaleti saiır edi~~:~0~c~ :~;;~·ildilrlyet 
dilsiz ve körler müessesesi Telefon : ~171 Acenta 

müdürlüğünden: 
1 - 75 lira ücretli bir ha~ mürebbiyelik açıktır. Şartlann müesse

seden öğrenilmesi. 
2 - 40 lira ücretli bir dokumacılık ustası alınacaktır. isteklilerin 

müracaatları. · 
469 (259) 

Kiralık yazıhaneler 
• Gnzi buh-arı Zirao.t ~ankası yanıncla 
J 8 numaralı hanın üst katı resmi \'e hu
susi ~airc ve yazıhane ve tülün deposu 
olarak istimal~ çJverişlidir . • 

Taliplerin 2 inci Ko,.don 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
müracaatleri. 1-26 (191) 



PAZAR ıfJ!. 

lsveçin yardımını. ~.rtırması ·ıazımdı·r 
Bir Fin gazetesi lsveçin harba sürüklenmeniek hususundaki ihtiyatlı . 

vaziyetini teslim etm~kle beraber, yapılan yardımı kô:li görmiyor 
·-lsveçin vaziyeti nazik 

Fakat, kendi varlığını müdafaa için 
bütün kudret ve kuvvetiyle 

Fin cephelerini takviyeye mecburdur 
-~~~~~~~~~~-*-~~~~~~~~~~-

Roma, 17 (Ö. R) - Stokholmdan bil- ta çıkan yazılar trunamile asılsızdır. bazıları Sovyet Rusyanın Almanya ile 
diriliyor: Umumi kanaate göre, yakın bir istik- daha sıkı bir anlaşmadan hiç bir şey 

Isveçin mes'ul ve selfilıiyettar devlet halde gönüllü sevkiyatının artması bek- kazanamıyacağını, bilakis her itibarla 
ndamlan Finlandiya harbinde kat'i ola- lenebilir. kaybedeceğini yazıyorlar. 
rak parti nlmaktan çekinmektedirler. Isveçin durumu Ordu gönderemezler 
şimdiye kadar üç ihtimal ileri sürü1müş
tür: 

1 - Finlandiya ordusunun saflarında 
hasıl olan boşlukları müstacelen doldur
mak için iki muntazam Isveç fırkac;ımn 
derhal harekata iştiraki temin edilme
lidir. Bu ihtimal Isveçin harbe sürük
lenmesi neticesini verebilir. 

2 - Isveç buna cesaret etmiyorsa 
Fransa ve Ingiltereden asker yardımı 
için yapılan taleplerin faaliyete iktiranı 
lemin maksadile topraklarından gönde
rilecek kuvvetlerin geçmesine müsaade 
etmelidir. Bu ihtimal Isveç demir ma
denlerinin kontrolünün müttefikler eli
ne geçmsinden endise duyan Almanya
yı harekete sevgedebilir. 

3 - Isveç gönüllü sevkiyatını m yük
sek derecesine çıkaran yardımlarında 
daha kuvvetle devamı temin e<lPhilir. 

Bugün için bu sonuncu şıktan başka
sını ihtiyar imkanı olmadığı kanaati 
mevcuddur. 

Roma, 17 (ö. R} - Berlinden bildi
riliyor: 

D. N. B Ajansının neşrettiği resmi 
bir tebliğ Almanların lsveçe karşı bü
yük bir ordu tahşid etmekte oldukları 
hakkında Övr gazetesinde verilen habe
ri tekz.ib etmiştir. 

Salahiyettar Almnn mahfilleri bu ha
bcrfa Isveçte Almanya~·a karşı gayri 
müsaid olan hi iyatı körüklemek mak
~ile verildiğini iddia etmektedirler. 

Isveç Başvekilinin beyanatı 

Stokholm , 17 (A.A.) - Başvekil 
Hansson'un beyanatile alakadar olarak 
siyasi mahfıllerde lsveç hükOmetinin 
Finlandiyaya yardım bahsinde tarzı ha
reketinde hiç bir değişiklik olmadıih 
beyan edilmektedir. Isveç ve Finlandi
ya hiikumetleri arasında vukubulan 
görüşmelerde Isveç hükOmetinin şim
diye kadar olduğu gibi Finlandiyaya 
kendiliğinden yardım prensibini tE'rke
demiyeceği sarahaten anlaşılmaktadır. 

Siyasi mahfillerde hasıl olan kanaate 
göre, Jsvcçin şimdiki tarzı hareketinden 
inhiraf etmesi gerek kendisi gerek Fin
landiya için vı:him ihtilatlar tevlit ede
cektir. Isvcçin Finlandiyayı sulh akdine 
ç:ılışmağa teşvik ettiğine dair 'matbuat-

Roma, 17 (Ö. R) - Isveç B~vekili
nin beyanatı henilz. Fin resmi mahfille
rince hiç bir suretle tefsir edilmemiştir. 
Bu beyanatta Isveç Başvekili hiikume~ 
tinin ma1Jde olduğu gibi ve resmen hali 
harpte olmıyan bir memlekete karşı bi
taraf bir devlet vaziyetile telifi mümkün 
mikyasta yardıma devam e<lece~ini söy
lemiştir. Bu beyanata nazaran, Isveç va
ziyetin bütün vehametini takdir etmek
le beraher, ihtilafa sürüklenmemek az
mindedir. 

Ingilizlere göre 

Roma, l 7 (Ö. R) - Ingiliz gazeteleri 
Isveçin vaziyetini ve bitaraflığını boz· 
maksızın FinJandiyaya askeri yardımda 
bulunmak imkansızlığını tefsir ediyor
lar. Isveçin ecnebi kıtalann kendi ara
z.isinden geçerek Finlandiyaya gitmele
rini menetmesi bu suretle izah edilmek
tedir. 

Cenevrede Ingiltere ve Fransa tara
fından Finlnndiyaya verilen vaidlerle 
Londra ve Paris hükumetlerinin Sov
yet Rusyayı tahrik etmemek kaygısını 
güderek Finlandiyayı kendi akıbetine 
terketmek hususunda bedihi olan niyet
leri arasındaki tezadın bu suretle ma
zur gösterilmesine calışmaktadlr. 

cDeyli Mcyb şunları yazıyor: Şimdi
ye k.ıdar Fin hilkilmeti Paris ve Londra 
hükumetlerinden istimdadda bulunmuş 
olmamakla beraber önümüzdeki gün
lerde iki hükumet bu vaziyet hakkında 
istisarede bulunacaklardır. 

cDeyli Telgrab gazetesi Ingilterenin 
Isveç ve Norveç üzerinde Finlandiyaya 
askeri yardım mecburiyetleri hakkında 
hiç bir tazyikte bulunmadığını temin 
ediyor. 

Deyli Meyl'e göre 

cDeyli Meyb gazetesi de Amerikanın 
Finlandiya ve Sovyet Rusya arasındaki 
ihtilafa faal bir şekilde müdahale etme
sini talep ederek Finlerin Ingiliz ve 
Fransız yardımına güvenmemeleri la
zım geleceğini ihsas ediyor. 

Paristeki yarı resmi gazeteler ise Al
manya ve Sovyet Rusyayı ayni planda 
tutmağa temayül ediyorlar. Bunlann 

cOrder> gazetesi diyor ki: ngiliz ve 
Fransız hükfunetleri F'inleı e hakiki .şe
kilde yardıma haz.ırdırJar. Fakat iki 
Skan<linav memleketinin, lsveç ve Nor
veçin bitaraflığını ihlal etmeden ınun
taznm askeri kuvvetler göndermelerin~ 
imkan yoktur. Finlandiyanın Sovyet 
Rusyaya harp ilan ederek bu tereddüd-
1erc bir nihayet vermesi mümkündür. 
Şu takdirde, Helsinkiden gelen haberle
re göre, l\lilletler cemiyeti paktının lfi 
ıncı maddesi mucibince Isveç Fransız -
Ingiliz. ~uvvetlerinin kendi arazisind.en 
geçmesine müsaade etmek mecburyetin
de kalacaktır. 

Bize asker ve silah lazım 

Paris, 17 (Ö. R) - Helsinkide Isveç 
lisanile çıkan bir gazete Isveçin FinJan
diyaya karşı hareketi hakkında şu tef
sirlerde bulunmaktadır: 

clsveçin bizim lehimizde yaptığı bü
tün bliyük şeylere rağmen tamamile 
memnun olamayız. Bizim bu vaziyetimiz 
minnettarlığa muhalif değildir. Kendi 
vaziyetimizi namuskarane bildirmekle 
vazifemizi yapıyoruz. Bize kat kat faik 
bir düşmana karşı yalnız başına muka
vemet etmemiz beklenemez. Bunca de
falar söylediğimiz gibi tekrar etmeğe 
mecburuz: Bize daha çok asker, daha 
çok silah Ulzımdır. Bu istimdadınuz yal
nız kaoalı kulaklara çarpmL' değildir. 
Bununla beraber daha fazla imdada ih
tiyacımız olmadığını söylemek caniyane 
bir hareket olur. Finlandiya Isveçe kar
şı bu lisanı kullanmağa mecburdur. Zi
ra Isveç milleti kendisine terettüp eden 
mesuliyetleri kabul etmektedir, Isveç 
hükilmetinin cevabı bizi mütehayyir et
memiştir. 

Zira bütün vaziyeti harbe sürüklen
memek kaygısına müsteniddir. Oslo hü
kumetinin de vaziyeti aynidir. Fakat 
acaba bitaraflığın böyle dar bir .şekilde 
tefsiri Avrupad:ı niz.am menfaatlerini 
korumak ve Isvcçle Finlandiya arasın
daki tesanüdü belli etmok için en iyi 
metod mudur? Fakat hiç şüphesiz çok 
yakın bir istikbalde, Isveç umumi efldl
rı bu hususta reyini ihsas edecek mev
kide olacaktır. 

Finler mağlôp edilmez 
bir divaııın arkasındadır 

~-~~~~~~~~--·----~~~--~~~~~~ 
- BAŞTARAFI l ind SAYFADA -

- cRuslar sağlıım bloklar halinde 
ilerliyorlar ve Finlerin cenah ateşi altında 
yere seriliyorlardı. Bu hücum tarzı tam 
bir çılgınlık teşkil ediyor.> 

Roma, 17 (ö.R) - ltalyan gazete· 
]erinin Helsinki muhabirleri bildiriyor: 

Salahiyettar askeri müşahitlerin ka
naatlerine göre kızıl ordu Mannerhaym 
hattını yara bilmek için en az 200,000 
telefat vermeği göze almal!dır. Bu istib
ki.mlar karşısında yarım milyon askerin 
tahıid edilmit bulunmasına rağmen teca
•ÜzÜn sonuna kadar aynı İnatla devam 
etmesi çok müıkül ~örünüyor. 

Daha §İmdiden Sovyet ordusunun du
çar olduğu büyük mii§külat Sovyet Rus
yada derin hoınutsukluk akisleri uyan
dınnağa başlmnııtır. 

Kızıl Yaldız gazetewi Sovyet ordusu
nun büyük zayiatmı ihsas eden bir ynı
sında hnrck&tın idaresindeki mesuliyet
lerden bahsediyor. 

Roma, 17 (ö.R) - Finfondiyn harbi 
hakkında muhtelif kayn.:ıklard..ın gelen 
haberlere gore muhan~beye son derece 
şidd .. tle devam ediyorlar. 'Kar.eli cephe
sinde, Ruslar büt;jn Fin müdafan hattınn 
karsı son günlerdeki hucumlarınıı avnı 
idtletle devam etm ktedirler. Sov;ret 

kıt a1arının duçar oldl w ı z vi<H m"ih m· 
dir. F'aknt So"~ t nı>1·e i .... fleri y ni fır 
kaları ,; e dı ı:ın le ce h..ıc ıtı nr bn mı 
hücuma Sl"vkeım~kt dirler. BJ h"icum 

· · mabpları tor u te i ıltında ş..ır ... t • tah
.rip e~ilmektt>dır. 

Finler. ıtıcıvkıle1ıtıi Uı"ı li mıdiı bi.r 
· kahrarııanlıkln mudafa ediyorlar. Bu· 
" nunln beraber Sovy<"t kuvvetl~rınin git· 

tikçe daha zi>'adc ıiddetlcnmıı taz) ıkine 

mukavemete muktedir olup olamıyacak· Denizde: Berzahın ı1ahil hııtaryalan 
lcırım söylemek imkansızdır. düşmanı tarda devam etmişlerdir. U-

Sovyet tebliği dünkü gün 22 Fin müs- doga gölünün buzları üzerinde kızıl haç 
tahkem mevziinin işgal edildiğini bildir- İşaretini ta§ıdığı halde Fin mev:tilerine 
mektedir. Finlerin Summa şarkında geri ateş açan kızaklar kaydedilmiş ve birisi 
mevkilerine çekilmeğe mecbur kalacak- Finlerin eline düşmÜftÜr. 
lan ve burada Rus ileri hareketini güç- Havada: 16 Şubat gecesi Fin tayyare
leştirmeği ümit ettikleri hakkında alınan leri bir çok defa düşman karargahlarını 
haberde dolayısiyle Sovyet tebliğini te- bombardımnn etmiş ve gündüzleyin de 
yid ediyor gibi görünmektedir. bombardımanlarına devam ederek aynı 

Fin hava kuvvetleri dün Kareli ber- zamanda keşif uçuşları yapmışlardır. 
:tahıııda hareket halinde olan düşman Kareli berzahında düşman gece bom-
kafilelerini bombardıman etmişlerdir. bardımanlnrı yapmış, fakat gündüzle

Paris, 17 ( ö .R) - 1 7 Şubat tarihli 
Fin tebliği: 

Karada: Kareli cephesinde 16 Şubat 
günü Finlandiya körfe1.i ile Yodoki ara· 
ında Ru ların taanuzları devam etrnlı

tir. Ba:zı mevkilerde Fin kuvvetleri ikinci 
hattaki yeni mevkilere çek.ilmi lerdir. 
Bütün gün muharebe devam etmiştir. 
Finler bir çok dilşman tankını tahrip et
mişlerdir. 

Udoga gölünün §İmali şarkisinde bir 
dü .. man taarruzu Sovyetler için büyük 
Zll) i tla pü kürtülmüştür. 180 kamyon· 
dan miirekkep bir ia~e kolu Udoga gö
lüniın buzl •rı Üzeı'inde tah"rip edilmiş
tir. 

Kumo istıkametinde Fin kmrvetlerile 
ur düşman tnhuru ve üt.ehnssıs kayak
C"•hrdan m··r-"'kk p keşif kıt"uları arasın· 
c1 ü- ~·tndrn beri devam eden harp bu
g"ın bı~niş H" düşman tamamen ımhn 
C"dılm · tir. ~OV) tler 1800 maktül ver
mi'llrıdir. Bu kuvvetin ancak döküntü
!eri hududun Öte tprafına geçerek kendi
lNipi kurtar~bilmi!Jcrdir. R!J..s maktüll~-:: 
ri arn ında 1>ir "A.lbny .. da 'vardı 

Şark cephesinin diğer mıntakalarında 
kayda değer bir te okt 

yin hava faaliyeti evvelki günler kadar 
~ddetli olınnmıştır. Bir düşman tayyare
si düşürülmüştür. Bir diğerinin de düş
müş o1ması muhtemeldir. 

Batırılan Hollanda vapuru 
protestolar • 

ıçın 
• 

Amerika ve Hollanda, bu hususta Ber
linden izahat talep etmişlerdir 

-----------'- *- '-----------
Bir Aln1an tahtelbahiri battı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra, 17 (A.A) - Bir Alınan tah- tasiyle ve şiddetle protesto etmiştir. miştir. rt 
telbahiri şimal denizinde bombardıman Danimarkanın Berlin sefiri de Kasti- Paris, 17 (Ö.R) - Norveç gazetele. 
edilmiş ve büyük bir ihtimalle batırıl- nek .. ,nı Danimarka vapurunun bir Al- Amerikadan Norveçe gitmekte olan : 
mıştır. Hadise şöyle olmuştur : man tahtelbahiri tarafından torpillen- Norveç vapurunun bir Alman tahtel 

Sahil muhafaza teşkilatına mensup mesini ayni surette Alman hükümeti hiri tarafından torpillenmesini N~rv:r.. 
kraliyet hava kuvvetlerinin pilotların- nezdinde protesto etmiştir. karşı bir harp hareketi olarak gost .. 

8 
dan biri su üstünde seyreden bir Al- BATIRILAN HOLLANDA VAPURU yarlar. Almanların müttefik kontrolu:ıc 
rnan tahtelbahiri görmüştür. Tahtelba- Roma, 17 (Ö.R) - Burjevik Hallan- ittiba eden bitaraf vapurları batırJ.1l af· 
hir tayyareyi kendisine ancak yanın da vapurunun geçen cumartesi günü hususundaki karanndan sonra bitar Jc· 
millik bir mesafeye yaklaştıktan sonra bir Alman tahtelbahiri tarafından tor- lar için yapılacak ne kaldığı sorultn8 

alelacele batınağa çalışmıştır. Pilot, tah- pillenmesi münasebetiyle Almanya ve tadır. Je 
ıelbahirin pcriskopu kaybolmak üzere .F'elcmenk arasında şiddetli bir müna- •Aftonbladetn muhasım devletlel 
iken bombalarını atmıştır. Bombalardan kaşa çıkmıştır. Felemenk gazetelerine müzakere suretiyle bu meselenin hal~ 
ikisi tam periskopun önüne düşmüştür. göre bu vapur İngiliz limanlarına değil, dilmesini elzem telakki ediyor... .~ğ~e 
Suywı üstünde geniş yağ lekeleri ve Rotterdama gidiyordu. Ne İngiliz, ne Norveçin muhasım taraflardan hırı)' 1" 
hava kabarcıkları hasıl olmuştur. Tay- Fransız kara sularında seyahat etmi- ticaret yapmak hakkı reddedilirse, No 'I.· 
} are uzun bir zaman tahtelbahirin bat- yordu, fakat açık denizde idi. Hamulesi veç diğer tarafla da ticaret yapaıl18tl• 
tığı sahayı kontrol t!tıniş, fakat tahtel- içinde kaçak eşya yoktu. Alınan tahtel- Her halde, Norveç vapurlannın v~ ın eıı 
bahirin izine tesadüf edemem~tir. bahiri vapurun evrakını tetkik etmeği rettebatının her gün imha edilmesınd 

Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz bahriye reddederek onu torpillemiştir. ibaret olan şimdiki vaziyet devam ede--
nezareti İngiliz vapurlarının limanları- D. N. B. Alman ajansına göre ise tah- mez. ftl· 
nı terketmezden evvel hava tehlikesine telbahir mutat olan kontrol muamelesi- Gazetelerin Berlin muhabirleri 
karşı kendilerini müdafaa edebilmeleri ni yapmış, fakat yalnız vapurun evra- man noktai nazarını şu suretle hülB.s' 
ıçin silahlanmaları lüzumunu tebliğ et- kını değil, ayni zamanda Alman kontrol ediyorlar : Bitaraflar İngiltere ile ticıı· 
miştir. nizamnamesinin ihtiva ettiği diğer un- retten istinkaf etmelidirler. d""rt 

Roma, 17 (Ö.R) - Amsterdamdan surları da nazarı itibara almıştır. Norveç denizcilerini temsil eden ° P 
gelen haberlere göre Van Der Dig va- Amerika hükümeti de bu hadise do- sendika hariciye naz.ırma bir rnekt~li 
ı;urunun bir Alman tahtelbahiri tara- layısiyle Berlinde bir teşebbüste bulun- göndererek deniz harbinin aldığı ~e di 
;ından batırılmış bulunması Hollanda- muştur. protesto etmişlerdir. Bu harbin ~~ın t• 
tia mevcut olan heyecanı bir kat daha Diğer taraftan Danimarka hükümeti biricik hedefi bitaraf vapurların ınürJc. 
arttırmıştır. Hollanda hükümeti Berlin Fas a~ıklannda Çesten Mes Danimarka tehatını tedhiş etmekten ibaret kalın 
~efiri vasıtasiyle bu hadiseyi şifahi no- vapurunun torpillenmesini protesto et- tadır. 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---___... 

Sayın Fethi Okyar Alsancak garı!!!. 
dolduran halk kütlesi 

tarafından hararetle istikbal edildi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAıltFlillE - ] ık S .-k-d-b~-f-. -1--~-· -. --.. --.. __ h_t_k-~-1 -n-ın fe" 

imiz evve i gün ö e e azı te tış er gını ve cunnu meş u anun arı 
yapmış, harabeleri gezmiş ve akşam \"aidini tebarüz ettirmektedir. b 5• 

'\C azaları bütün adliye, maliye ve mül- belediyenin ~ereflerine verdiği ziyafet- Ceza evinden sonra Sümerbank ~ 
kiye riicsa'i1 ve memurları, avukatlar, te hazır bulunmuştur. ma fabrikasını görmeğe gitmişl:rdif~ 
~h:ııi dostları ,.e gazeteciler tarafından KUŞADASINDA Basına fabrikasında dinç Türkıyerıd:ı 
I.araretle karşılannu tır. Dün Sökeden otomobillerle Kuşada- biiyük eserlerini ve onların baŞll'l r-

Vckilin rcfiluılanna ve kerimelerine sına geçmişler, burada hükümeti ve basma yapan binlerce amelesini, fe~ ~e
\"İlayct. Parti ve Belediye adına büket- hapishaneyi ziyaretle tetkiklerde bu- babını, mütahassısların izahatını d~jıli 
lcr takdim edilmiştir. lunrnuşlar, mfüeakiben Selçuğa hareket mişler ve cümhuriyetimiz.in bu fc) 

Gar dahilinde istikbale gelenlerin el- eylemişlerdir. fabrikasını takdir buyurmuşlardır. i.$3. 
lerini sıkan vekil müteakiben kendisini SELÇUKTA Fabrikada az istirahat buyuran J.1l )C"' 
5c}amlıyan askeri kıtayı, polis müfreze- Selçukta kendilerini karşılıyan müze firleriıniz, pamuk ıslah çiftliğini. ~ırı· 
bini ve adliye ıni.ibaşirlerini teftiş eyle- müdürü bay Sal5hettin Kant;:ıroğlu ile diye reisimizin portakal bahçesini, cU fil 

mi:-tir. Efes harabelerini gezmişler, bazı maltı- huriyet meydanını ziyaretten :"~,. 
Gar öni.inde biriken halk bay Fethi mat almışlardır. Halkeviınize öğle yemeğine geJmıŞ 

Okyarı hnraretle alkışlamış, vekil şap- Selçuktan Denizli trenine binen vekil dir. sıı· 
kasiyle halkı ~claınlamıştır. yukarıda kaydeylediğimiz gibi dün ak- Bu sıradn Aydın mebusu doktor ıırl• 

Adliye vekiliıniz gardan doğru Parti şam i.izeri şehrimizi teşrif buyunnuş- Ur ve ndliyc erkanı ile valimiz ş~ di• 
binasına gitmiş, burada Parti müfettişi iardır. mize gelmişlerdir. Hep birlikte be ~ıı· 
Galip Bahtiyarı ziyaretle bir müddet NAZiLLİDE yemizin verdiği mükellef ziyafette 
görüşmüştür. Şehir dün bu münasebet- Nazilli (Hususi) - Adliye vekilimi- lunulmuştur. . •C"' 

le bayraklarla süslenmişti. zin Naz.illide yaptıkları tetkikler büyük Vilayetimiz. hududu olan Burha~~!" 
Bay Fethi Okyar diin akşam yemeği- bir ehemmiyeti hAizdir. den Sultanhisarına kndar bütün 1doııı 

ni İzmir palasta hususi §Ckilde yemiş Vekil cez.a mahkemelerini, müddeiu- yonlar kesif bir halk kitlesi ile 
\ e istirahat eylemiştir. ıniliği ve adliye kalemleı·ini teftiş et- idi. . 1.11b 

Bugün öğleyin Belediyemiz sayın ıni~, ihtiyaçlarını tes'oit ettirmiştir. Kuyucak halkı nahiyelerine hır s 
ıisafirimiz şerefine Kültürpark gazino- Bundan sonra modem bir şekilde hakimi tayini ncasında bulundular· Jıl• 
~unda bir ziyafet verecektir. yapılan ceza evine giderek suçluları ay- Vekilimiz Atça ve Sultanhisnr ıııırıı1' 
Öğleden sonra şehirde bir gezinti ya- ı ı ayrı görmiiş ve kendilerinden suçla- yelerindekl halkla temasta buluna ,dl 

nılacak, akşam üzeri de Halkevi ziyaret rının e.sbabını sormuştur. istihsalatını sormuşlar ve hasbiha~:dıtl• 
t.:dilecektir. Suçluların sanat odalarındaki çorap, bulunmuşlardır. Bu nahiyelerde k aııcııı 

Hava müsait olursa vekil pazartesi fanila makinelerini ve vücuda getirdik- erkek ve civar köylerden gelen b ,.e
günii Berganıaya gidecek, avdette İz- leri eserleri inceden inceye tetkikten gösterdiği büyük alaka muhterem tıtY 
mirde bazı tetkik ve teftişlerde buluna- geçirmiştir. kilimizin ve refakatindeki zevatın 
cak, ayın yirmi ikisinde Manisa, Balı- Ceza evinde 69 suçlu vardır. Nısfına :yük memnuniyetini mucip oımuşt~:ıı 
kesir ve Eskişehir yoliylc Ankaraya yakın suçlu civar vilayetlerden gelen- Şimendifer hareket ederken hal ırıU• 
c'!öneccktir. lerdir. Nüfusu çok olan kazamızda bu vekillerini doya doya görmekten dı· 

SÖKEDE kadar az suçlunun bulunması, hayat tevellit sevinçlerini saklıyamıyorlar 
Aldığımız malumata göre adliye veki- irfanının her gtin biraz daha yükseldi- c;i, l\fanlsa miiddeiumumisi 

-~·~~~~~T~~n 


