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• Belçikada ıiddetli 
•otuklar 

Briilael, 19 (A.A.) - Son zamanlarda 
müthif soiu)dar yüzünde. Albert luıaala
nın Liaae yakınındaki yeni köprüıii ptla
DU§hr. Bu noktada minablat menedil
miftir. 

·--------' Yeni Asır Matbauında basılmıftır. 

Finlandiya seriao yardıma muhta. ır 
~~------~--* 

Kızıl. Filolarının 

cenubu na savurduk-fj_nlandi yanın 
ları ölüm mermileri maalesef\ 

~ok hayatın sönm!!_sine mal oldu 

Son Sovyet taarruzu 
~------~~~...._...~*~~---------

ı oo, ooo Rus' un ölümüne ve yüz elli 
l<ızıl tayyarenin kaybına sebep oldu 

Finlandiya 
Düşerse ... --·--Yeni tehlike sahaları 
Der hal belirecek 

--·--
ŞEVKET BİLGİN 

~I Man.nerhaym ordusunun İn· 
~ •e materyalca kat kat laik bir 
ka lihıana kar§ı yel~ düşmeden mu
h V~ti bir uskerlik harikası oJdu
Ja.ı inUr edilemez. Tarih, pek nadiren 
~ lcadar nisbetm bir mücadelede bu 
ti ece aıametli kahramanlık sahnele
..:: §ahit olmuştur. Taarruz kurbanı
ttı ıncral üstünlüğülc en müthiş hü
llı ntlan durdurmakla kalmayarak :za
)·aan 2anınn vaziyete hfıkim oluşu dün
&oltun hemen her tarafında hakikaten 

111• ll~ ke en bir heyecanla takip edil-
ı tır. 

~~u heyecan, yapılan mücadelenin fev· 
ot beşe, mahiyetinden ileri ~elmektc 
d'up her kes derin bir tecssiirle hisse
e~Yor. iri mucizeler Ha nihnye dC\·am 
ar eınıyece:ktir. Hücum dalgaJnrını arka 
l kaya Yeniliycn bir düşmanın kahir 

0~\r\'etleri karşısında, Finlandiynnın hiç 
r.n.a .. atsa saflarındaki boşluklnn do1dur· 
v.,}a şiddetle ihtiyacı vardır. Beklenen 
lı" dun geç kalırsa yenilmez kahraman· 
~~~ \'e sonsuz fedakfırlığmn rağmen 
rn~uk Finlandiya dıı kaybedilmiş ola-

hr. 

~ l(ıaıı Ordu kat'i neticeyi almak azmi. 
he~ &eçıne kuvvetlerini Finlandiya cep· 
s..'trıe Yığmlfbr. Son zamanlara kadar 
b" "Yet ordusunun harekatında bariz 
~r §ekilde görlilen tabya noksan
)•~d Alınan askerlik mütahnss1slarının 
)et• ltlllarile ikmal edilmİf. kumanda he· 
il\ llldelri ehliyetsizlikler kumen zail ol
~!'n'· Alman ordusunun en mümtaz 
ll 11Yetlerinden biri olarali tanınan ge-

X4X 

Roma, 19 (Ö.R) - ltaJyan gazetelerinin harp muJıabirlcri bildiriyor : 
•Kareli bcrzahıııda 18 giinden beri yapıJan Sovyet tanmızu Kııılorduya 

~·üz bin telefat ,·erdirmiştir. İki yüz tank talırip edilmiş, yine bu taarruz esna
'ında harekfüa iştirak eden bombardımun tayyarelerindcn düşiirülcnler yüı; 
elliyi bulmuştur. 

HeJsinki, 19 (Ö.R) - Resmi haberlere göre Kızıl tanarelerin diin Finlan-ı 
diyanm cenubunda yaptıkJan hava hücumlarında sivil halktan kırk ki~i öl
müştiir .. Bir çok yaralı vardır. 

Bu hava hücumlarına iştirak eden yüzlerce Sovyet tayyaresindcn 24 ii kont
rolJü olarak düşiiriilmliştür. 
Diğer üç tayyarenin de düşürüldüğü 

tahmin ediliyor. 
Londra, 19 (Ö.R) - Finlandiyadan 

alınan haberlere göre Abo şehri beş 
defa Sovyet tayyareleri tarafından bom
balanmıştır. Şehrin haricinde yangınlar 
çıkmışsa da şehir merkezinde nasar 
yoktur. 

llelsinkide ' 'erilen tehlike işareti 

unın müddet de,•am etmiştir. 
Hclsinki, 19 (Ö.R) - Sulh zamanın

da zafiyetleri dolayısiy]e askerlik hiz. 
metleri tecile tabi tutulmuş Yeya bu 
hükümden istisna edilmiş olanların ge
lecek ay orduya iltihakları lazım geldi
ği kendiJerine tebliğ edilmiştir. 

Londra, 19 (Ö.R) - Kareli berzahın
- sosu 6 iNCi SABIFEDE -
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Türk .. Fransız Komitesinde 

Fransa Dahiliye nazırı
nın iradettiği hitabe .. 

~--~~--x*x : 
" Türkiyenin gösterdiği cesareti diğera 
milletler de gösterebilmiş olsalardı,~ 
Finlandiya felaketi vukua gelmezdi.,,E 

Pnris, 19 (Ö.R) - Türkiye yer sarsıııtısı fclfıkctzedelerine yardım ınaksadi-E 
.le teşekkül eden Türk - Fransız yaı·dım komitesi bugün D:ıhiliye nezaretinde: 
EB. Alber Saronun riyasetinde toplanmıştır. B. Alber Saro komiteye hitaben! 
:şu söz.lcrı söylemiştir : : 
: •Türkiye, İngiltere gibi bizim de dostumuz Vl~ ayrılmaz mi.ittcfikimizdir. Bu: 
: asil milletin uğradığı büyük felakette kendisine dostluğumuzun kuvveti ve de.o: 
:rinliği nisbctinde yardım etmeği bir vazife biliriz.. E 
: Ti,irkiycnin gösterdiği cesareti ve diğer milletler de gösterebilmiş olsa1ardı,: 
i - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - E . . 
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lngiliz Hariciye 

Bir Fin askeri ınc\'Zjde 

~-~~~-x.x·-~~-~~-

H el s 1 n k • 
Ne olurdu, gönderilen her 
banknot yerine bir in
san gönderselerdi, diyor 

Londra, 19 (ö. R) - Royterin rınlandiyadaki hususi muhabiri Helsinki
den Londraya dönmüıtür. Muhabir netrettiği bir makalede Finlandiyanın mÜs· 
tacelen silaha, mühimmata ve bilhassa adama ihtiyacı olduğunu, pek yakında 
bu ihtiyaç temin edilme:ue Finlandiyanın kaybedilmİJ addedileceğini yazarak 
diyor ki: 

- « Vatanlanıu müdafaa için Anlanca döğiiten Finlerin çok faz1a tayyare
lere. hava ve tank dafi toplara, ilaç ve bilhassa zatürreeye ka111 olan ilaçlara 
ve adama ihtiyacı vardır. 

Finlandiyaya kurtulma ünüdile mücadelesinde devam edebilmesi için en az 
yüz bin. zaferden emin olması için en a:ı iki yüz bin kiti aönderilmelidir. 

Bir rmlandiyalı bana Amerikanın para yardımlarından ıükranla bahseder
ken içini çekerek: «Keşke her banknot yerine bir adam gönderselerdi» de
miftir. 

Sovyetkrin zayiat. yalnaz ölülerinden ibaret değildir. Sovyetler yaralılannı 
kaldırmadıklannclan onlar da ölmüş ve kaybolmuş sayılabilir. 

Fiolandiyarun zayiatı, Sovyetlerin düçar olduklan zayİabn onda biridir. Tay· 
yare zayiatına gelince Sovyetlerin her yinni tayyaresine mukabil Finler an· 
cak bir tayyare kaybetmişlerdir.» 

Adliye Vekilimiz 
Dün Adliye dairesini, Mahkemeleri 

ve Hapisaneyi teftiş etti. 
Bu sabah Manisaya hareket ediyorlar 
...... yeni Asır'a ...... 

• ---..,..---
8. Fethi Okyar'ın 
adli işler hakkında 
verdikleri mühim 

beyanat 
Sa)ın Adliye Vekilimiz Fethi Okyar 

dün aabnhtıın akısama kadar şehrimizde 
adli tedkiklerde bulunmuş, bütün mah· 
kemeleri teftiş ederek yapılan celseleri 
takib etmiş; bütün Adliye teşkilat ve 
müesseselerini gezmiş, Cezacvinde uzun 
etüdler yapmıştır. 

B. Fethi Okynr bugün snnt onu beş 
geçe hareket edecek Bandırma trenile 
Manisayn hareket edecek, orııdan yakın 
Soma yoliyle Dergamaya uğrıyarak Bcr· 
gama lı;ırabelerini gezecek ve Bergama 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Nazırı 

Adliye t'ekilimiz nıiizede ıefldkleri esnasında 

lsveçte Galeyan .. :;Lı l<eitel'in Kızılıırduııun umumi kn
'' . ında bulunduğu, harekahn te\•k 
t~ 1ıare ine i tirnk ettiği iddia cdilmi~
~la u haberleri tevsika imkan olma· 
f:'İııla ~craber ıurası muhakkaktır ki 
d. ndıya cephesinin bir an evvel orta
de 

11 dkalkrnasında Almanlar Sovyetler• 

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

Kabul ettiği Norveç sefirine Altnıark Hükümeti~ ~inlere yardım etmemesi 

h kk d d
•• J • • tam hır ıhanct sayılmaktadır 

11 •ha az sabırsız değiJdirler. 

la ~edeni dünyadan yardım istiycn Fin
a ın a ort sua tevcıh ettı 

ı.a"dhcıYanın sc j kuv\•etinden bir zerre Londra 19 (A.A) - Dün akşam harl
h.,; halhncnıiştir.. Hu seste yah'arnn ciye -nezaretinin tebliği neşredil<liği sı
d Yoktur. Bilfıki3 küçük mı1letler- rada Norveç sefiri Colban ile yaptığı 

en bir .. · 'kl"l' · mülfıkat esnasında Lord Halifaksın se-llıiid t;0 &'llnun hiirriyet ve ıstı a mı 
,.

0
,/faa ~tnıekte olmanın hnklı gururu fire bir takım smıller sorarnk bunların 

k'.ri ır. Fınlandiyn giinlerin, hatta saat- Oslo hükümctine bildirilmesini istediği 
ları\·')aYılı olduğunu an1ntmak için şun· diplomatik mahfillerde öğrenilmiştr. 

~tırlntı •or : Sorulan başlıca sualler şunlardır: 
~eti dly~ herznhında, donmuş göller 1 - Altmarkın mahiyeti iyice malum 
ollltt n ekı muharebelerde mcvzuubahs olduğuna göre, Bergende'ki Norveç ma
dQ. &<adece Finlandiyanm istiklali de·ü. kamlnrının bu g~mide esnslı bir ar~ştır
ı~· :?nunla birlikte dahn bir çok mem· ma yapıp yapmadıkları, 
htı e er tehlükenin ağzmdadırlar. Eğer 2 - Norveç mrknmları Altınnrkta 
l!e);~u~cular karar ve ha?"eket saatinin 400 harp esiri bulunduğunu öğrenmiş 
l.'ltn 'Cını, hatta ceçmekte olduğunu an· olsa idiler ne .şekilde hareket edecekler
nın atnalcta ısrar ederlerse l<'infandiya- di. Bu eı;irlcri Allmarkta bırakacaklar 
edecs~k.utu kendi sukutlarmı da tahrik mı idi? 
c~ tır... A 3 - Altmark. Graf Speeyc yardım 

llın t an;~ul bir tehal<küm politikası· eden bir gemi olduğu ve uzun bir zaman 
l'lıtı) e:za)!u~ntı kar ısmdn ka nplık ko- hapishane gemisi rolünü oynadığı halde 
bir arngıhı s.ıra beklemek kadru" büyiik Norveç niçin bu gemiyi zararsız bir ti
hnı~\~~ t:ısav~"l.ı.r cdileoıe7~ Finlandi- caret vapuru mnhiyetinde teltıkki ct
tıtdb hır ... baştan bir b n istila ediJmck m~tir? 
l\iıVy a ~lıgına uğrıyac ğı giin Skandi- 4 - Norveç madem ki Altmnrkı uı
te~/ ~\·Jetlerinin biricik eimıiyet kn· rarsız. bir ticaret vapuru addetmekte idi, 1 ~ 1 ılnıış olacak, hürriyet havasını 0 halde niÇin bu vapurun Norveç harp 

Z 1Ncl SABb'EDE - gemilerinin :refakatinde gitmesine lü-

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

Bir Ficia 
-.--

Sıilar bir kadınla 
~--:ll::~ ... · yavrusunu süı·ükledi 

• • 
E Kemnlpaşahın Parsa köyünden ha-E 
• cı oglu Halil Silnbül yanına kansı 

Ümmehanla bir buçuk yaşındaki 
kızı Haticeyi alarak arabn ile kö
yüne gitmek üzere yola çıkmıştır. 
Son yağmurlardan Kemalpaşa çayı 

sularının taşmı:sından sular araba
nın üstünde bulunnn Ümmchanla 

• küçük '.Hatices:i alıp götürmüştiir. 
: Zavallı adam karısını ve kwnı ~u
: lar arasında bıraktıktan !ıonrn derhal 
i hfidiseyi 1.abıtaya haber vcriniştir. 
: Dün yapılan arastınnalar sonunda 
: Ümınehariın ccseôi Armutlu köyü 
: altında nulunınuŞ"tur. Küçük Hati
E cenin cesedi- henüz bulunamamıştır. 
: Araştırt.lmaktadır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lSt•e.ç ordusu t'a::ife başıııda 
~oma, 19 (ö. R) 

bildiriliyor: 
- Stokholmdım veç hükıimcti_nin bu hareketini şiddetle 

- dsveçin Finlandiya ordusuna yar· 
dundan çekinmesi l&veç umwni ef
kannda bir galeyan derecesini bulan 
büyük hoınutsuzluklar uyandırmıştır. 

VeJska Dageblat baıta olmak üzere 
Lveç ıuetelerinin mühim bir kısmı, Ja. 

tenkid ederek (Bu ihanete 'ebeb 'nedir) 
diyorlar. • 
' lsveçin en maruf doktorlanndan pj. 

yer'e gazetelerde n~rettiği bir beyan• 
namede Finlandiya lehinde lsveç ordu· 
sunun müstactlen müdahalesini temin 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -
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ŞEHiR.~HABERl.:ERi-~ Finlandiytl 
Düşerse •••. 

-45-

0ç Meryem konağın pençcrclc
rini ışık içinde buldular 
~---------------x*x----------------

Ia ikinci mahkemesinin de sabahın Diyordu, 

Nazilli 
--*--

Pamuk istasyonu· 
nun tohum 
istihsalatı 

daha' ilk: ışıkları etrafı aydınlatırken içlerinden biri sordu: 
yetmiş kişilik Sanhedrin meclisi önün- - Sihi~aza. ne yaptıla~? . . Nazilli pamuk ıslah istasyonu bu se-
de yapıldığını görüyor. Bunun uze~ne. adam gozlerını bu su- ne 1.300.000 kilo Akala pamuk tohumu 

Esasen verilmiş karar malU.m. Bu ka- ali sorana çevırdı: yetiştirmiştir. Bu tohumların tamamı 
rarı resmiyete koymak ve sonra da in- - O, dedi, sihirbaz değil. Bir evliya. Ege vilayetlerine tevz.i edilecektir. 
faz için Romalı umumi valinin tasvibi- tatlı bak~lı .sakin bir d_in a~amı.. Fa- Tevziat Mani..a, Muğla, İsparta ve 
ne arzetınek icap ediyor. Hannanın ko- kat onu kimse anlamak ısteınıyor. Alay Burdur \•ilayetlerindeki pamuk müs
nağında hazırlanan komedya burada ta- ediyorlar. Zavallının gözlerini bağladı- tahsillerine tevzi edilerek derhal teksir
mamlanıyor. Hariçten şahide lüzum lar. Etrafını çevirdiler. Kaba elleri ile lerine çalışılacaktır. 
yok. Kahinler onun itiraflarını söyliyor- yüzüne mütemadiyen tokat vuruyorlar Nazilli pamuk ıslah istasyonunda tec-
lar, anlaşıyorlar. BüyUk meclis te gece- ve: rübe edilmek üzere Yunanistandan İz-
ki mahdut meclisin verdiği kan.rı tas- - Madem ki peygamberim diyorsun.. mir gümrüğüne bir mikdar pamuk to-
dik ve tasvip ediyor. Bil bakalım sana tokat vuranlar kimler bumu gelmiştir. 

Isa çok sakin ve neticeyi evvelden ka- diyorlar.. -•-

Yapılan Sürek Avlarında 

Dikili avcıları pek çok 
domuz itlaf ettiler 

--·--Yeni tehlike sahalar• 
Derhal belirecek -·-ŞEVKET~ 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHtFEl>J ..,. 
teneffüs etmelerine imkln ka~ 

------x*x · taktır. Bu taktlirde Skandina\'YI .::::.ı. 
letleri iat« utemea Bü,ilc de~ 

Dikili kazası avcıhrı katır alanı Gü- Pircnç Ova, Hacı oğlu Pirenç O\·a, Ha ler tanında ,er almaktan bafka ~ 
dük Burnu, Karagö~, Arap çukuru ve lil lbrahim Cirit, Halil Yılmaz, Osman l..almadığını görece'.l{lerdir. 
Sireti dağlarında sürek avına çıkılarak Sinan, Yahya Tuzcu, Mehmet Turgut 
birinci sürekte 25 adet domuz, 8 adet Sabri Deveci ve bir kaç arkadaşlar da dio'f" 
c;akal, üç adet tilki, iki adet canavar ve ~.a iştirak etmişlerdir. - önümüzdeki 24 Şubatta Skan ;. 

ya hariciye na:ml.n Kopenhagda t J-
ikinci sürekte 33 domuz, beş tilki, bir narak vaziyetlerinin ne kadar n~ik .., 
canavar, altı çakal vurulmuştur. Bu sü- YENİ ASIR - Domuz mücadelesin- doğunu gözden ceçiceceklerdir. E;et 
rek avına avcılar reisi Sabri Cirit, Ah- de, yaptığı sürek avlariyle çok muvaf- toplan.ti suya sabuna dokunın~ 
met Afyon, Hüseyjn Çancılar, Rasim fak olan Dikili kazası avcıları bize gön- korkan bu:ünkü siyasetin de\'~ 
Bilgiç, Celil Akıncı, Niyazi Gür, İzzet derdikleri bir mektupta, vilayetin muh-

1 
b UJl r 

Eroin, Mevlut Ergin. Abdullah Bilgiç, telif kaza ve nahiyelerine domu:r: müca neticesine müncer 0 una un lir 0 
- nası Skandinavya milletleri b-Kazım Şengül, Sadık Cihangir, Hasan dele masrafı olmak üzere yüzer lira b. ,,,_. 

na elim olacaktır.. Zira ır ~ngül, Ali Bayraktar, Recep Aktar, gönderildiği halde Dikiliye t~hsisat ay sız gazetesinin mevınk kayn~ 
bul etmiş bir tevekkül içinde.. Bunu söyliyen ve Kaiyakanın kona- z İ B A j 

SON MOCADELE ğından kaçmış olan bu adam lcendinı ~ 
Meryem, Piyer ve kliçük Mart Kai- meraklılardan güçliiklc kurtardı ve ko- KombfnaJar sermaye •• 

yakanın konağı öntine geldikleri zaman şarak kayboldu. 
1 

Ziraat vekileli müesseselerinde yetiş
bütün pençereleri ışık içinde buldular Artık adamakıllı gündüz olmuştu. i tirilen üretme vasıtalarının satılabilme
Şafak çoktan sökmti§ olduğu halde bu Şehrin .. mukaddes şehrin üzerine kalın ~i ve işlerin sermaye ile idaresi hakkın
l§tklar söndürlmemişti.. Konağın önü bir sis çökmilştü. Bu kalın sis tabakası da •Ziraat vekal~ti zirat kombinalar iş
gitükçe artan halk ve meraklılarla dolu- içinde sokakları gittikçe kalabalıklaşb- letme sermayesi• talimatnamesi hazır
yordu. Avluda ise muhafızlar yine ate- ran insanların yüzleri ölü yüzlerine ben- lanmış ve Resmi gau-lede intişar et-

Kamil Dört kardeş, Mehmet Arabacı, rılmadığını bildirmişlerdir. d 16 So R ya"" 
Emin Karakedi, Kolsuz Emin, İsmail Çok baklt ve yerinde olan bu dileğin al ığı ma mata göre, ".}'et us Sal" 
Sağlam, IIayrullah Ankan, Halı"m Ölük, z· t "'d" 1 .. -.. •t·b Alnwı)·a aruında Skandinavyıı:ı ı.e&· ıraa mu ur ugunce nazarı ı ı ara kanlar ve biitün Yakın Şark meııue• 

şin etrafını halkalamışlardı. Meryem ziyordu. miştir. 
büyük bir cesaretle arkadaşlarından ay- En ufak bir rüzgar bile esmiyordu. Bu - *-rıldı ve kapıdaki no"betçiye yaklaştı: sıkıntılı havayı görenler: Son 

yağmurlardan 
Mahsul salar 
altında kaldı 

- Bir. Nasıralı Isayı arıyoruz. O bu- - Allah vere de bir fırtına, bir ka-
rada mı? sırga çıkıp paskalya bayramını zehir et-

Nöbetçi sanki mermer bir heykeldi. mese .. . 
Hiç cevap vermedi. Fakat :kapının ya- Diye mırıldanıyorlardı. 
nına çömelen kaba bir A>CS cevap verdi: Ameleler acele acele iş basla!'ına gi-

- Burada .. Onu biraz evvel getirdi- diyorlardı. Bugün öğleye kadar çalışa
ler. Ellerini arkasından bağlamışlardı.. caklardı. Bayram tam öğleyin baslıya-

Meryemle beraber kapıya kadar so- caktt. Ondan sonra tam bir hafta işlemi- Son yağmurların Menemen ve Berga-
kulmuş olan bir kaç meraklı sordu: yecekler.. Eğleneceklerdi. ma oı.-alarında yeniden tap:mlık:lara se-

- Bu Isa kim? Onu buraya neden ge- Konağın karşısında bekliyen meraklı- bebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Gediz 
titdiler? Adam mı öldürm~ yoha? lar azalmJ§lardı. Yalnız Meryem ve ar- ve Bakırçay suları mezru araziyi kapla-

Çömelen adam, vaziyet.ini bozmadan kadaşlnrı o\du~ları yerden aynlınıyor- mışt.ır. Bazı yerlerde rular şosenin ü.s-
cevap verdi: lardı. Küçük Mart'm annesi bir daha: tünden geçmektedir. 

- Hayır .. Adam öldürmemiş. O bir - Gidelim, dedi. Burada kalmaktan -•-
sihirbazdır. Bizimkiler onu yakalamak bir şey çıkmaz. Hem karnımız acıktı İNGİL TEREYE 
için ne kadar zamandır uğraşıyorlar, Ne kadar 7.amandır yimedik. Bir kaç Gönderilecek üzümler 
pe:::inde koşuyorlardı. Fakat o her defa- fo'kma bir şey yidikten sonra tekrar ge-
sında asfun ile, büyü ile, sihi~bazlığı sa- liriz. Kuru meyva ihracatçılar birliği ida-
yesinde ellerinden kurtuluyorou. -BiTMEDi- ıe heyetinin dün öğleden sonra Ticaret 

Avluda .. atesin etrafına halka olmus odasında yaptığı toplantıda İngiltereye 
muhafızlara Kaiyakanın güzel cari:vele: ~evkedilecek on bin lon üzümün tüc-
rinin şarap dağıttıkları göriilüyordu. '!'-!~~.C.,":, : carlar arasında tevı.ii meselesi görilşül-

Bu sırada konaktan iki rahip cıktı. ınüştür. Bugiin ikinci bir toplantı daha 
Onları bir kaç kahin takip etti. Daha YERLİ ASPİRİN yapılacaktır. 
arkadan oradan kaftanları sarkan püs- ----Z::..- - • -
külleri içinde Ferist doktorlar geliyor- Sanayi hareketleri 
lardı. y AZAN: Eczacı K. Kdmil Aktııı hakkında bir istatistik 

Bu nüfuzlu zatların çıktıklarını gören 
meraklılar kendi aralarında mırıldan
ôılar: 

- Mahkeme bltm~ gailba.. ~le Se
natalara gidiyorlar ... 

- Muhakkak ölilm karan verildi. 
- Evet böyle büyük mahkemeler an-

cak idam cezası vermek için yapılır. 
- Acaba nerede asacaklar? 
Baska biri söze karıştı. 
- Öğleyin paskalya bayramı b~lıya

cak. Bayramda insan asmak idet de
ğildir. idam kararı muhakkak paskalya
dan sonraya kalacak. 

Bir üçüncüsü cevap verdi: 
- Öğleye dünya kadar vakıt var. Bir 

değil, on adam bile asılır. 
Bu sözleri duyan genç Martın annesi, 

oğlunu kotları arasında sıkarak ağlıyor
du. 

Klafas'ın karısı Meryem, Mağdalalı 
Meryemi kolundan tutarak !sanın anne
si Meryeme yaklaştı: 

- Gel kardeşim .. dedi. Buradan gide
lim. Görüyorsun ya .. Elimilden bir şey 
gelmiyecek ... 

Meryem kımıldanmadı.. Cevap ver
medi. Sadece gözlerini biraz sonra oğ
lunun çıkacağı kapıya dikmiş bekliyor
du. 

Bu sırada kapıdan koşarak bir adam 
çıktı. Bu adam pel'.işan bir halde idi. 
Sanki gördüğü manzara hala gözü önün
de canlanıyonnuş gibi elleri ile yüzünü 
kapamıştı. 

- Çok •. Çok feci şey ... diye haykır
dı. Görmeğe tahammül edemedim. Onu 
esirler avluc;unda bir mermer sütununa 
bağladılar. Hepsi de yü7.üne tükürüyor
lar. 

Meraklı halk bu adamın etrafını sar
dı. Bir şeyler ... daha fazla şeyler öğ
renmek için hepsi de sualler soruyorlar
dı. Fak.at o mütcmadi3·çp çırpmıyor ve; 

- Bırakın beni... hıra km beni .•. bu
radan l17.aklaşayım .. 

Aspirinin ml!lnleketimizde bir ihtiyaç Sanayi hareketlerini inkişaf ettirmek 
olması uzun bir zamandan beri değil- üz.ere de\•letin alacağı tedbirJer ıhak
dir. Bundan yirmi sene evvel •Antipi- kındaki tetkikleri kolaylaştırmak üzere 

bacru-ekalet istatistik umwn müdürı::T.:: rin• daha revaçta idi. Esasen aspirinin ~· "'ti'" 

ihdası üzerinden ancak kırk sene ka- 1932 yılından itibaren teşviki sanayi ka
dar geçmiştir. Ağnlan durduran ilaçla- nunundan istifade eden müesseselerin 
nıı içinde cAntipirin, Salipirin( Pira- "aziyetlerini göst~ren bir istatistik tan
midon• gibi şeyler de vardır. Aspirinin zimine başlamıştır. Bu hususta İzmir 
daha organik oluşu kendisini bazı hu- vilayetinden bazı malumat istenmiştir .. 
susatta tercihe sebep olmuştur. Aspirin ~x-

ilacın kendi adı değildir, Aspirin dedi- İmtiyazı feshedilen 
ğimizin fenni ve şimdiki adı •Asit-asetil d nl r 
Salisilik. dir. Öteden beri memleketi- ına e e 
mizde Alman fabrikalarının aspirinlen Balıkesir vilayetinin Balya kazasına 
revaç bulmuıtur. Son va:Uyet dolayısiy- bağlı Deli Yusuflar köyündeki Simli 
le bu malların gelmemiş olmaları ortaya kurşun madeni imtiyazı feshedilmiştir. 
• Yerli aspirin• kelimesini çıkardı, hal- Muğla vilayetinin Fethiye kazasına 
buki yerli aspirin diye ortada bir şey bağlı Gökçe Ovacık köyündeki Manga
_y oktur, yerli aspirin olabilmesi için nez madeninin imtiyazı de\'let şılrasınca 
memleketimi.7.de şeker fabrikaları gibi, feshedilmiştir. 
aspirin fabrikalarının da bulunması icap - *-
eder. Şimdi eczanelerde yerli aspirin is- ZEYTİNCİLİK İŞLERİ 
mi altında bulduğunuz mallardaki yer- Ziraat vekaleti zeytincilik işleri üze-
lilik, komprime veya tablet oluşlarında- rinde daha ziyade çalışılmasını temin 
dır, aspirin haddi zatında 1ozdur ve Av- için İzmir 7.İraat müdürlüğü kadrosuna 
rupa malıdır, yerli dei,rildir, onu tablet Dikili, Menemen ve Bergama kazaları 
kıyafetine sokmak yerli sayılışına se- ıçin birer zeytin bakım memurluğu ila
bep olmaktadır, filan aspirin bulunma- \'e etmiştir. Diğer kazalarda da ayni 
dığı için falanı veya yerlisini alıyorum şekilde bakım memurlukları ihdas edi
diye aspirinin maneviyatını sakın a1.alt- lccektir. 
mayınız, her hangi fabrika malı olursa 
olsun aspirin ağrıları durduran bir ilaç
tır, bunda şüpheniz olmasın ... 
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Gazi Enstitüsü 
talebeleri 
Sömester tatilinden istifade ederek 

şehrimize gelen Gazi Terbiye enstitüsü 
talebeleri dün müzeyi ve eski İunir 
hafriyatını gezmişlerdir. -*-KAMA ÇEKMİŞ .. 

Bornovada Tarla başı ~okağında Aziz 
oğlu Osman, oyun meselesinden Rama
zan oğlu Muharreme kama çekmiı ve 
~.ol elinden yaralamıştır. 

Arkadaşımın -
yin bahçesindeki eski evimizde oturu
yordu. 

Ben evlendikten sonra yazıhaneye git
miyordum. Fakat Fahri bey son bir i.li
cenaplık daha gösterm~ ve bana verdiği 
parayı "maaş olarak anneme bağlamıştı. 
Bu sebeple annemin sıkıntıda olmaması 
da hana ayrı bir ferahlık ve saadet ver
mekte idi. Yalnız tek bir üzüntüm var
dı. O da bu kasabadan hiç memnun de
ğildim. Bilmem daha kiiçük ve ilk mek
tebe giderken Suna ile bPrabcr oluşum
dan mı veya aralarında bir türlü pay
lıt§amadı.kları Nejadı ellerinden aldı
ğımdan mıdır nedendir kasabanın genç 
kız ve kadınlan adeta bana karşı düş
man kesilmişlerdi. Sokakta rastgeldik
leri 1..aman yiyecekm~ gibi gözlerini 
üstüme cllkiyorlardı. Tabii ~n de cın
lara hain hain bakıvordum. Kim bilir 
arkamdan ne dedikodular yapmıyorlar
dı. 

-- Kocasını sevdim 
·'-•ı•ı _ ..... Ya.zan: Üc Yıldız • 

50 -· 
Evleneli bir .sene olmuştu. 
Bu bir sene içinde kocamı sevmeğe 

kendimi al~tıra alıştıra ona adeta ıişık 

hile olmustum. Esasen onun hic bir fe
na tabiat{ yoktu beni ilk giindeki gibi 
ayni çılgın se\•gj ile seviyor. Bir arzumu 
noksan bırnkmamnğa, bir dediğimi iki 
etmemeğe. bazı çocukca isteklerimi de 
bana bu isteklerin bir sessizliğini bbat 
suretile anlatıyordu. 

Bir sene içinde Nejaddan değil bana 
kimseye klU'§ı fena ve gönül kırıcı bir 
W çıktljıru du 

diği kadar beni anlamağa ve tabiatime 
göre hareket etmeğe çalışıyordu. Bir 
taraftan da ikendi tabiatlerini bana an
latmağa uğraşıyordu. 

Ikn ise ne } alan söyliyeyim anla
mağa hiç çalısmıyor, yalnız içinde bu
lunduğum rahat hayattan kabil olduğu 
kadar istifade etmek istiyordum. 

Evlenmek. hele Nejad gibi bir koca
ya malik olmak bahtiyarlığı beni epey 
şımartmıştı. E\•lcndikten sonra Neja
dın muayenehane varifesini gören evi
ne gitmiştim. or:.da oturuyorduk. An-

Bir kaç defa Nejada bu kasabadan 
ho lanmadıgımı söyledim, başka bir ye
re gidelim dedim. Olur molur diye ce
vap verdi. Nihayet pir gün: 

- Allah aşkına beni bu kasabadan 

Ali Osman Çavuş, Ömer Keşan, Şevket elınmasım temenni ~eri7.. terini nüfuz mıntaka1anna taksim ~ 
bir anlaşma mevcuttur. Kml c;rcl~ 
Finlandiya körfeainclea Dm dema
kadar uzanan sahayı istili etmek S-:: 
tiyle serbesti~ni iktisap ettiii ıüa . Y 
ai tehlike sahaları derhal belirecekti'.;., Sivil 

Yolcu 

Hava Seferleri 
tarifesine bazı ilaveler 

Yeni taama yollan Skandina\IY ~ 
mı, Balkanla.nla mt, yek.q Orta Şat 
mıdır? .... ,. 

Bu hususta kat'i bir hüküm yur'li)) 
-------'x*x mek doÇu olnıasa bile AlmanlartP iıt' 

Hava yollarının mutat se(erlerini mevcut olmamasından dolayı seyahatini (ırsatta harp sahalannı geniı!etınek 
yapamamak mecburiyetinde kalma.J ertesi veya müteakip günlere tehir et- tiyecelderi muhakkaktar. 
ları dolayısiyle tayyare ile dönüş mek mecburiyetinde kalan ve sırf bu İste bütün bu sebepler Fintandi~ 
seyahati yapamıyan (gidiş - dönüş ~ebepten tayyare dönüş biletinin meri mukavemetini uzatma~a yanyacak ~ 

tayyare bileti himili) yolcuların yet müddetini geçirmiş olan yolcuların yarclımlann ne kadar ha1ati biı' e 
demiryolundan ne suretle istifade seyahatleri, istisnaen tayyare bilelinin miyet kesbettiiiDi ıöstennektcdir. ~ 
edebileceklerine dair bir tanılın :el- meriyet müddetinin hitamını takip eden landiyaya harp malzemesi olarak lll~ 
mi~tir : ilk günde hareket edecek trenlerle de tefiklerin yardımları azunsanamat· k;ıt 

1 - Devlet Hava yollarının gidij-d~ temin olunur. nü11ülerin mikdarı henllz ihtiyaca •--' 
nüş biletini hrunil tayyare yolcuların- 4 - Bu biletler ilk· defa seyahate değibe de büyUk bir b-ıe yapua;_ 
dan, tayyarelerin mutat seferlerini ya- başlanmıı olan istasyona veya ayın yol Finlaodiyaya önümüzdeki günterde tJJ 
pamamak mecburiyetinde kalmaları do- üzerinde daha yakın bir istasyona lc.a- az elli bin ki~ilik bir gönüllü ku\I\' 
layısiyle, dönüşte tayyareden istifade dar yapılacak dönüş ıeyahatleri için mu· gönderilmesi ıniistebat değildir. 
edemiyenlerin dönüs seyahatlerinin de- teber olup daha uzaklara veya başka 
miryollariyle birinci mevkide temini bir istikamete gitmek için dönüş biletin Finlandi~·a kurtu1u~ savaşının en 1'I' 
için bir yolcu tarifesi neşredilmiştir. de yazılı muvasalat istasyonundan ve ranlık, t>n feci "inlerini )'aşıyor. -·• 

Bu tarifeye göre, bu gibi yolculardan gidilecek iıtasyon başka bir iıtilcamette Bu kahraman memleketi kur~ 
istifade edecekleri trenJerde yer tutma ise trenin istikametini değiştirdiği ilti ümitleri heniiz kayb~lm~<rtır. ~!~ııı 
u.sulü olduğu takdirde yalnız buna sak istasyonundan itibaren gidilecek is cak m~terek gayretler Finlancll:rıı--. 
mahsus ücretten başka, hiç bir munzam tasyona kadar umumi ahkama tevfikan ı-on ümididir. insanca yardımlar ~ 
ücret alınmıyacaktır. • ayrıca bir bilet alınmaııı lazımdır. kalmaz,.,a f'inlandiya kıtTtulacak, ~ıf" 

2 - 4hu tarifeden istifade edecek 5 - istasyon ve gi~lerimiz, bu tarife takdirde efsanevi kahramanlıklar ~ -;c 
yolcuların, evveleınirde Hava yollan ahH.mına tevfikan kabul edip mulcabi- du tarihinin en acıklı ve en korkll 
idaresinin mahalli accııtalarına müra- linde parasız: demiryolu biletini verecek· esaret rünlSerEVine bKtJanaErcaBktırJı," Qflf 

leri tayyare dönüı biletlerinin münasib caatle ellerindeki tayyare biletinin dö-
nüş kısmına, hava seferlerinin tatil edil- bir mahalline ( •... istasyonu için ..• 

numaralı birinci mev"i bilet verilmiştir) BİR y· & n* & w & ~ .& 
mi§ olması sebebini ve tayyare ile dön- cümlesini yazıp bu şerhi tarihli mühür ~n....-~ 
melerine imkan bulunmadığını yazdırıp d 

ve imza ile tas ik ettikten sonra yolcu Yukarı Sinekli mahallesinde Me acentanın resmi mühüıü ile tasdik ettir- Ot" 
bodrosuna kayıt ve raptederek diğer oğlu Mustafa kadın meselesinden ttl 

meleri ve bu bileti Demiryolu istasyon yolcu vesaiki meyanında hasılata gönde- mım oğlu Raufu elinden hafif sure 
veya gişesine tevdi edip mukabilinde 'I b·ı · h 

receıı; er ve ı et esmanını ırat ve eııap- yaralamıştır. Suçlu tutulmuştur. 
gidecekleri yere kad:ır fotoğrafsız - fa- ların tevazunu için (alınan tayyare bi 
kat isim ve adres yazılı • 3120 model bir letinin tarih ve numarasından bahisle) 
tren bileti almaları iktiza eder. masraf kaydedece"lerdir. 

Bu biletlerdeki isim ve adreslerin, 6 _ istasyon veya gişelerce naki 
tayyare döntiş biletlerinde yazılı isim makamında kabul edilecek tayyare dö 
ve adreslerin ayni olması lazımdır. nüı biletlerinin tarife ahkamına uygun 

3 - Tayyare dönüş biletleri, muay- vasıflarda olmaması veya her hangi bir 
yen meriyet müddetleri zarfında istas- suretle ziyaa uğratılması alakadar me 
yonlarımıza ibraz edilip mukabilinde murlarımızın şahsen mes'ul ve zamin tu 
alınacak 3120 - model biletiyle yine ay- tulmasını istilzam edeceğinden bunlann 
ni müddet içinde dönüş seyahatine baş- hbulünde veya merkeze irsalinde son 
lamak şartiyle muteberdir. Meriyet derece dikkat "'e ihtimamla hareket 
müddeti içinde gideceği istikamete tren olunmasını tavsiye ederim. 

Bir genç 
Toprak altında 
kaldı, kurtarıldı 
Kemalpaşanın Parsa köyünden 12 

yaşlarında Kemal Ceylan, kiremit oca
ğında toprak kazaı·kt'n üzerine yıkılan 
topraklar altında kalmıştır. O civarda 
bulunan anası ve kardeşi Kemal Ceyla
nı kurtanruşlardır. Zavallı Kemal h.3.di
~eden sonra boğa1..ınôun fazla mikdarda 
kan çıkannış Ye İzmire getirilerek 
memleket hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. 

T cşkilatlandırma 
Umum müdür 
muavinliği 
'l'icaret vekaleti teşkilatlandırma ge

rıel müdür muavini B. Orhanın istifası 
üzerine açılan bu vazifeye iç ticaret ge
nel müdürlüğü şube müdürlerinden B. 
Remzi Saka tayin edilmiştir. - *-DENİZLİ TRENİ 

Berğ;~ada 
--*--

Bir ihti yarJ n hat)(J 
kurumuna teberraD 

Bulaşıcı hayvan 
hastalıkları 
Aşiret ve Yay lacı hareketleri başla

mak üzeredir. Bilhassa bulaşıcı hayvan 
hastalıklarının yayılmasına funil olan 
bu işin, hay\•an sağlık zabıta nizamna
mesi hükümleri dah;Jinde cereyan et
mesi için vilayetçe icap eden tedbir alı
nacaktır. 

B. Mehmd tsal)t" 
Bergama kazasının Inkılap nu ıod' 

sinden cAkdonlu B. Mehnıeb ":"- ~t, 
doksan yaşlarında yurdsever bır 

BIÇAK TAŞIYANLAR Türk hava kunımunun Bergama ~ 
İkiçeşmelilc caddesinde Mehmet oğ- sine giderek, ömrünün son giinlef'ı!l t" 

lu Ahmet Nabi, Keçeciler caddesinde mevcud nakdi bulunan 300 lirayı t_ebCe'I 
Rasim oğlu Celalettin ve İbrahim oğlu rü etmiştir. Bu ötçüsü-r. hamiyet cıdd"' 
Cemalin füer1erinde birer bıçak bulun kıymetlidir. Bu vatanda~ı hararetle te 

Denlzli freni evvelki gece beş buçuk 
~aat teehhürle saat tam 22 de İzmire 
gelmiştir. Buna sebep trenin Germencik 
istasyonu civarında raydan çıkmasıdır. - *-

muş, zabıtaca müsadere edilmiştir. riki va1Jfe biliri7.. 

sen götür. ra halkına kar:şı düşmanca his besleme-
Buranın insanları beni genç yaşımda ğe seni kışkırtan fena bir kurt \'ar. Sen 

illet sahibi yapacaklar. evvela bu ık.urt1a mücadele et, fena gör-
Nejad sözlerimdeki ciddiyeti anlayın- düğün kimseleri bir d~ iyi görmeğe ve 

ca yanıma geldi, çenemi avuçları ara- sevmeğe çalış. O 7.aman bu .kasaba hal
sına aldı burnumun üzerinden öptükten kının zannettiğin gibi fena insanlar ol
sonra, ki böyle öpmek onun adeti idi, madığına sen 'kendin de inanacak.sın. 
bana dedi ki: Nejad, bu sözleri bana \'e -kalbime te-

- Benim §eker karıcığım, biliyor sir edecek bir tatlılıkla söyliyordu ve: 
musun ki bizim bu kasabadan başka ye- - Sen diyordu, yalnı.r. iste .. Ben de 
re gitmemiz ne kadar güç bir şey. Ben yardım ederim. Göreceksin, pek çabuk 
burada bugünkü müşterilerimi elde et- .bu sevmediğin insanlara ısınacaksın. 
mek için tam üç sene emelt verdim. Ta- Yok <'ğer burada kalma)(ta ve yaşamalı:
liime kasabada benden başka da dişçi ta .seni iizen başka ve husust sebepler 
yok. Şimdi böyle dişçisiz havası güzel varsa onları da sii}·le .. Belki bir çaresini 
ve halkı oldukça zengin bir muhit ne- buluruz .. 
rede bulurum. Nereye gitsek orada ken- Başka ve hususi sebepler .. 
dimizi tanıtıncaya kadar epey 7..aman Böyle bir şeyim yoktu ve Nejada ya-
geçecek. Bu kadar zamanı beklemek lan da söyliyeme7.<Jim.. Tşte aramızda 
için de insanın elinde güvenebileceği bir ilk ve yegane ihtilaflı nokta bu oldu ve 
para sermayesi olmalı. Biliyorsun ki bu suretle kapandı. 
benim sanatimden başka sermayem Aramızda bundan başka hiç bir şey 
yok. Buradaki bir çok müşterilerimi hı- olmıyaeaktı ve biz tamamen mesud ola
rakıp hiç tanımadığım bir yere gitmem rak yaşayıp gidecektik, şa}·ed .. Ah evet, 
adeta aptallık olur, hem Zehracığım bu- şayet Suna Selami ile evlenmese idi .. 
ranın insanları senin zannettiğin gibi Selami kiın diyeceksiniz? 

o .z.aınandan itibaren ~adım. 
Evlendiğimizin ikinci senesiydi. bl
Suna o sene mektebin orta lcısrnıD#, 

tirmiş, lise kısmına devamdan \'a etJ 
miş. Biraz sinirleri bozuk olan aıııJ ,,ır 
ile beraber YeşiJköyd~ bir k<S§ke ~ 
mışlardı. Bana mektup.arını oradaıı 
duiyordu. ~ 

o .kış, yani mektepten çıktığı seo~ııl· 
kışı Suna kendisine bir de koca 
muşlu. _.ııtı 

Nişanlandıktan sonra bana .. Y aıY 
mektup~ müstakbel kocasını şo~·le 
]atıyordu: eıJe5--
<Adı Selami. .. Ama görsen ne. {Y 

Ne harikulade bir genç .. Daha ıl\~ıtl 
rünce başımı döndiirdü ve ona çı i)'e
gibi aşık oldum. Hani beni ~cıı~1 ~'! 
rek diye ödüm koptu. Eğer öyle bı;J"'er· 
olsa idi Zehracığım, vallahi int~r }leP9' 
dim. Boy, pos, c.ndam, güzellik.. 'JJf' 
yerinde .. Mükemmel tahsili var. p pi' 
da çok. Varsın olmasın ... Babantı~Jcl.
rası ikimizi de idare ederdi.. Ne llf.,ı-. 
Ne harj,kulide bir delikanlı .. Kon 
ken sanki kelimeleri dudakları 



Yakında ltalya Finlandiyaya on bin 
Garibaldi gönüllüsü gönderecektir 
P ------------------~---*.ww 

ana 19 • ııın (Ö.R) - Entransijan gazete- dan yapılmış olan leŞebbüslere rağmen ıdiyaya yardım meselesine teınn.s eden:k 
tt- .;:ı.•v~ h~·ııaktoın aldığı haberle- Sovyet - Fi.dlandiya hUT'bında bütün Almanyanın bu hususta 11.alyadan tam 
tlin:illUs·~. Yakında on bin Garibaldi sempatisinin Finlandiya lehinde oldu- bir bitaraflık mulıufazo etme.sini istediai 
)fitle u Fınlandiya~·a giderek Sov- ğunu ve Italyan milletinin gönüllü lej- bildirilmektedir. 

0 

~1tı'~hindeki mücoocleye iştirak yonlım t~kil ederek Finlerin iındadıı:ıa Yine ay.nı haberlere göre Italyan tay-
..\ e ır. k?şıı:a1?rına rıslii mani olmıyacağmı bıl- 11 y~r.c fabrıkııları" Fınlan~iyay~ ,büyük 
~~~.rdam 19 (Ö.R) - Hollanda ga- dırmışlır. mıktarda avcı t, yyarelrrı j!onoerıı'L'k 
~iire I~~n Romadan aldıkları haberlere Dr. Klodyo un Romada ıktl!;a~i ma-1 içi.n K• ~retlerini arttırmağı davet edil
~·a hükümeli Almnn,ra tarafın- hiyctıc görüşmcLcri esnasında Fınlan- 'I mışlerdır. 

Vekiller 
Heyeti Bütce mü
?.o.kerelerine 'basladı 
.\nkar 1 · ~ 

t~ lie ?· 9 (Hususi) - Icra Vekılle-
br. {~!~ buglln öğleden sonra başvekil 
ltı ır e 1 Saydamın ı iyasetinde toplan
l utr;e~ı B~. toplantıda 1940 mali senesi 

ınur.nkere cdilmisttr. 

isı.uı~AZi KÖPRÜSÜ 

\I tal yada .. x_·v_n_zi_J_' et 
Romanya kralinın Roma 
ziyaretine ihtimal yok mu 

Arnavutluk başvekili, l>u mem)e .. 

lngiliz Hariciye 
Na~ırı 

- BA$T.ARAft'J l İNCİ SAHİFEDE -
zum gördü? • 

Stavangt.>r Norsk Telcgram Bureau
nun bildirdiğine göre. Altmark hidise
si e nasında ceman 7 Alınan bahriyeli.. 
sinin ölclüği.i 18 Şubat a~nı 'le.->~ 
edilmiştir. 

Lodnra 19 (A.A) - Bir Inglliz harp 
g;>mısı tarafından yakalanarak 18 Şu
bat tarihinde Ingilterenin garp !'ahille
l'inde bir lngiliz linı.:.ıruna götilrülınü.s 
olan Morcau adındaki Alınan vapuru: 
mın uğrumış olduğu bu akıbet dolayı. 
siyle vapur tayfasının mutat hilafına 
vapuru batırmaga te.,.<>ebbüs etmemiş ol
dukları bey~ n edilmektedir. 7 zabit ile 
tevkif edilen üç kışi bır tahaşşüt kampı
nı sev.kc.ditmu,1erdir. Mürettebat. har
bın bidayetindenberı bulunmakta ol
dukları Ispanyol limanında beklemek
ten usanmış ve W.lilcrini tecrübeye kı
yam ctmis olduklarını söylemektedırler. --·-lsveçtc galeyan 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

için bir milli plebiait yapJmasmı iatiyor. 
Finlandiyaya yardun zaman11nn celdiji
ni ve laveç kendi istiklalinin iatihdanu
na fAhicl olmak istemene yardımdan c~ 
ri kalamayacağını yazıyor. . 

ıuıılin ul, 19 (Telgraf) - Gazi koprü
~OaLt tahta parke tamiratı bıtti~indcn 

ıı aıı . 'b "tılrnı ıtı aren nakil vnsıtalanna 
'itır. 

1 
1 

l'ON PAPEN 

ketin istikbalini anlat1yor 
Roma 19 tö.R) - Faşist tüccarlarının lemis, akşam ,.erefine verilen 

otarsi haftası büyiik muvaffakıyet ka- bu1unınuştur. 

Londra, 19 ( ö. R) - Maciıter Gar
diyan gueteai Finlandiyaya yardım 
meaeleai münasebetile ,öyle diyor: 

clıveçİn hatlı hareketi cörüldiiğü ka
dar kat'i değildir. laveç bükiimeti henüz 

ziyafette vaziyeti katiyetle tesbit etmemİflİ.r. Eter 
müttefikler kaaa zamanda Finlandiyaya 
büyük yarchmda bulunmak buauaunCla 
tedbirler alarlana lıveçin noktai nau
.rına hi..edili.r derecede müttefiklerin 
noktai nuarana yaklaıtırmaaı muhte
meJdi.r. 

bı.1111~nbul, 19 (Telgrı.f) - Şehrimizde 
. •an Al ilZeı·i A.. nıaıı sefiri Fon Papen aksam 
~ n'karnya hurek<'t etti. 

"ı-ıtt tupçuıar arasında ••• 
tııekı ara, 19 (Husw;l) - El'?.incan 
lu11çu~u u Rauf ö.~tlernir Elazığ mck
b-ıay Uiuna, Emet ka}'makaını Osman 
~in ecli::.~~~m~nu ınektupçuluğuna ta-

R~~d~r:. • 
~~ezelzele 
t 

20 
lr, 19 (Hususl) - Dün biri 

iJ...j haa45 te iddetli ve diğeri bu sabah 
~<ıltlllr f Yer sarsıntı ı olmustur. Hasar 
1J . 
'8k Halkevi 

lllellsapları 
~Yahate cıkıyor 
\J§ak .. 

doğru U 19 (A.A) - Şubat ~onlarına 
~İtilik şak Halkevi mensuplarından 30 
~hQ bir kafile, Halkevi reisi Kamil 
lirıcJe lın_lrl :riyasetinde, cenup vilayetle
<!~. hır t~tkik seyahatine çıkacaklar-

C llq enç1cr, bu cyahatleri esnasmda 

znnn;ıştır. Bu hafla ltalyan ıtriyat sa- Roma 19 (Ö.R) - Bükre~ten bildiri-
nayiine tahsis edilmişti. liyor: 

Rornıı 19 (ö.R) - Dün Speçyada ye- Rumen gazl!tclcri Siderviçin ziyareti 
ni bir Jtalynn tahtelbahiri denize indi- münasebetiyle Italya - Romanya arasın
rilmiştir. 1 daki siyasi mi.inasebetlerden hararetli 

Roma Hl (ö.R) - Tirandan bildiri- bir surette bahsetmekte devmn ediyor-
liyor: !ar. 

Başvekil Verlaci irad ettiği bir nutuk- Bir Yugoslav gazetesi kral Karolun 
ta Arnavutlukla yeni bir nizamdan han- pek ynkında Romayı resmen ziyaret 
setmiş ve Mussolini 1arafından Arna- edeceğini yaz.mı tır. Resıni ltalyan mah
vutıuğa hazırlanan istikbalin bu mille- !illerinde bu ziyaret et rafında hiç bir 
tin gözlerini emniyetle istikbale cevir- haber ınevcud değildir. 
mesine yardım edeceğini .-:öylemiştir. Bükı·eş 19 (Ö.R) - Kral majeste Kn-

rolun Romayı zi) arcl ... deccği hakkın
daki haberler münasebetiyle burada ha
kim olan kanaate gorc beynelmilel va
ziyet bugiinkü knrı~ıklıkta devam etti
ği ıniiddetçc kTalın Romaııyadan ayrıl

din- J\lEısı ınutn&'l\'\'er dr.ğildir. 

Roma Hl (ö.H) - Rumen gençlik t~ 
kilatı reisi SiderO\:ic; Napolide fa~iı.1 
gençlik merkezinde yapılan atletik ek
zcrsizlerde hazır bulunmuştur. 

Artistik mahfoldc bir konferans 

- Macaristan 
münasebetleri 

Pariı. 19 (Ö. R) - Havasın Finlan· 
diya muhabiri bildiriyor: 

- c Finlandiya hükümeti tarafından 
vukubulan yardım teleplerine lıweç hü· 
kiimetinin mUsaid bir cevap vermemiş 
olması, Almanyanın lsveçe kar"ı hatb 
hareketinin neticesidir. Bedin, .Stok
holm ve Oslodaki "Sefirleri vasıtasile 
yaptığı tebliftatta iki Skandinav hültu· 
metinin Finlandiyaya filen ve resmi 
mahiyette bir yarduna te~ebbüsleri ha
linde Almanyanın bu memleketleri bi· 
taraflıklannı terkctmiş far7Cdilect":ğini 
bildirmi"tir. 

Zaten Alman Sovyct .anla~ınaııı, Sov
yet Ru11yanın tecavüzde bulunduğu 
memlekete yardım eden memleketlerin, 
yalnıı: Sovyetlere karşı değil Almanya
ya kar ı da cephe almış sayılacaklarını 
tasrih etmektedir. 

Roma. 19 (Ö. R) -- Tas Ajanın 
Stokholmdan aldığı haberlere atfen, in· 
giltere ve Fransanın lsveç ve Norveçi 

--* 19 ( Finlandiya harbine sürüklemek ıçın v K - . Budapeştc. A.A.) - Sovyet Rusya ile Macaristan arasındaki hummah bir faaliyet sarf etmekte olduk· 
1 eni ıbrıs af ayı iktasadi münasebetlerin şeraitini tahlil eden Namzet SfUtesi, Rusla- tarını iddia etmclttedir. 

1 tay vıı: . . d l eı-dir. .ıyetını e ziyaret ey iye~k-

Sovyet 
iktısadi 

l.o rın iptidai maddeler bakımından hiç şüpheaiz zıensin olduğunu, an- Ayni ajansa göre guya lngilir maka-
t ~~dra 19 (Ö.R) - Kıbrıs alarmın cak bu maddeleri ihraç etmek imkanına malik bulunmadığını yaz- matı bugünkü lıveç kabinesini, bitaraf· 
l\ıh .. ı hakkındaki bevanname üzerine lık siyau-tine bağlı olduğu için düşür-

, 161 l " maktadır. k · • ı t ~lükı a~. göı~üllli olarak yazılmakla. me ıstıyor armış. t~u·· .gosterworlnr. Cppris Po~t ne~- Bu gazete, Rusyanın buğday ihraç edemiyeceğini, çünkü istihsal - • --
- &ı ~ır ınakalcde diyor ki: etmekte olduğu buğdaya kendisinin muhtaç bulunduğunu beyan et- B. Eden Londraya geldi 

kah,. t\'apılrın davete biitiin Kıbrısın mekt~ir. Rusyanın. petrol istihsalatı kendisinin ihtiyacatını tatmine Lonrlra, 19 (Ö.R) - Doıninyonlar 
tlır ~rnan cvlfıdları iştirak edecekler- kafi değildir. Rusyanm istihsal etmekte olduğu hayvan yemi ancak nazırı bay F..clen bugün tayyare ile Lon-

~"~lık~ı~~~:~:~zh~k::~~~:.ın~~b~ınt~:; kendisine kafidir. Rusya. olsa olsa demir ve manganez ihraç edebilir. ~rad~-a dökııılni.i~diti.ıl' r. Bk. Eden yeni Zelan-<ıt"ıın d .J • • • • F k h d 1 h 1 ki" .k . · a a !eş i e · en ·ıtaah teftiş ctmi~ 
1 • emokrasılerın znfcrıyle netıce- a at er şey en evve isti sa at ve na ıyatını tensı etmesı ıcap ve lrnnların çok mükemmel bir surette 
• c •ın k "d' l d 1 • ''••···· c ıını ır er.> e er rnzırlandığını s<iylemi....ıir. 

Tü;k··~··f ·;·~~~·~~~~K·~·;yı~~·i~·d; ........................ G;;'(~ ... ~~'i;h·~~i'~d~ ............ . 
Fransa Dahiliye nazırı- Fransizlar ve Al;~nlar birer kasa-
nın iradettİğİ hitabe bayı topçU ateşine tutmuşlardır 

;--ı·n'ılz\Ş1'AJ?."'l~ı 1 ı·Nrı' s~ııı·ı~ı··n.1.'. - Lt.ındra, 19 (ö.R) - Mozclio ~ar~ ceplwsindC" Pn.fozla faaliyet vardır. Ağır ~ . :1 ..., ·'~ ~ · lopt•ıı \'e ınıtralyfü; ateşi devam edıyor .. 
\İd~tdiyn Icl:ıketi vukua gdınez.c\i. Aııkarada btiyük elçi olarak bulunduğum Top sesleri I...üksı·ınburgdaıı i:ıitilıniştir. Alınanlar Apa§ kasabasını. Fran-

tl.ıkı et. z.nrfında Türklerin ne· büyiik b~r km•vt~t. hir sulh w• niwm unsuru ol- sız.lar da PE.'rli topçu ate~ine tutmuşlardır. 
tl'tl ?~ını gördüm O senelerin hatıraslllı, Tiiıkiyc milletine kar~ı derin nün- Almanfarın havan topçu ateşini mütenkip yaptıklan taarruz akim bira.kıl-

13 lıJ~ dolu hi-;siy.ıtunı muhafaza ediyorum.. mış•ır. 
d 

1 

Lıgun Fransız. ve Türk milletlerinin müttefik olarak parlak bir i~tikhalc Ber1in, Hl (Ö.R) - Alınan gazetelerine göre Renle Mozcl arasında ke if 
F':u tıttiklerını görmekle bahtiyarım. . • 'kollarının küçük mikyasta faaliyeti olmuştur. Alınan devriyeleri bu faali-

hın ~ns z h~k·iıncti siındıyc kadar. :'> c~ sarsıntı~ı feliı~~~.z ·del~ri!ıe . ~'.i_ı:n.1 n~il: yet l'snasıncla IngUizleı:e tesadiif elmck istemişlerse de keşif kollarının bu 
~ ı\<ı~bk gôııdennistır. Fransız mılletı de Fransı7. - 1 urk mılh bırlı•~ı ısınım tesebbüsü netice verıneJnistir. 

oınite • l b' .. " 11" b' l · • ı • ı • h • • ~ u komıtcyi kurmustur. ç · N 
1i UZn arı U"c>r goııU U gı ı ca ıHyouar .. • ın 1 er anı f.}<ihuı uıdeı lkıslnrla kar~ı1andı. Yardım konıitc .. i her hafta cumartesi günleri ·ng şe rını 

!lilt 1 ıye nezarctindt: B. Albcr Saronun riyasetinde içtima c>deccktir. Yakında 
ti?-.~ 'komite tarafından Türk - Fransız birliği içın bir milli gün yapılacak- • t • d t tt e ı 

r 1'011 ız - Tül'k dostluğunu gösteren rozetler \'C pullar satılacaktır. ıs ır a e ı er 
•td t&tısız 7.cngiıı1crinın hissiyatına müı·acnat edi1C'CC'ktiı·. Tiyutrolar<la, sineına-
~a ıufu.amerdcri verilecektir. 

~ir sporcu I<aiilesi 
s l'C:e>1fte kayak 
l\Poıea. yaptılar-. 

ıtı •ııllYse.':1, Hl (A.A) - Subay, üğret
de ... · ll\uhcndis ve "'"}u-iıniz genelerin-• , ın. .,_ . 
tı- d Ulc kkıl nltısı bavan olmak üze-
., EtlUı Yırmi kişilik b~ sporcu kaCile
hlt cel ıstt- bölgemizin tertip ettiği ka-

e0(>°runn istirak etmiştir. 
lıa.~11• gb başkanı sıfotiylc valimizin de 
bir <: ulunduğu bu ~pora Hisarcıktan 
dlr {ık köy gen<;lcri de istirak ctnıi ler-

ttı~il~~k porunun dag kiiyleı·lıle te:;:-
ıcı11 ı· . l 1 c:;I! 'a ıınız krtll)at a mıştır. 

lt-llce ç vakıte kadar dcvaın eden bıı cğ-
1 "tdı cleıı gen~ler nese içinde clönmtiş

r. -·:- laavacıları 
ı> ~ana muzaller 

'U-ıı. 19 .. "un b ' (0.R) - Fin hava ordusu-
duğ0 ıdaycttekinden daha kuvvetli ol
~1 artık asikar bir su ·~tte görülmck-

'~lllan tnv~ ıırelenne yaptıkları hü-
da d tını\ qffakıyet göster-

Seyhan Kızılay 
cemiyeti yeni merkez 
heyetini seçti... 
Adnna, l!l (A.A) - Seyhan Kızılny 

cemiyeti kongresi \ali Faik Üstünün ri· 
\'asctinde topl:.ınnu , merkeı. heyetinin 
~enelik raporu ve milli yardım komitesi 
ile birlikle Adanada iskfin edilmiş olan 
U79 fclfıketzedenin i<;kan ve iaşelerinin 
temini hususundu mesaisi takdiı·le anıl
ını'? ve merkez heyetiyle milli yardım 
komitesine tesekkür edilmesi kararla -
tırılm ışlı r. 

Kongre. yeni ınerkl'Z heyetini 'icçtik-
teıı sonra hiiyiikleriııııze sııygı hislerini 
teyit edNck ırıesnisinc nihayet vermiş-
tir .. - *-
Eski Sırp ba$vekili öldü 

Belgrad. 19 (A.A) - Eski baş\·ekil 
\ e Sırp demokrasi fn·kası şefi Lyubo
Jnidavi Dovich 79 yasında olduğu halde 
bu sabah ölınü tiir. 
İngiliz sarnıç 
vapuru torpillendi 
Londra, 1!l ( A.A) - 1512 ton hac-

mindeki ve İınpcrial transport adındaki 
in ilız aı ıuç vapuru torpillenmiştir. 

-----~-~x*x~--~---
Londra, 19 ( ö. R) - Cenubi Çindeki Naning §dırinde japon or

dusu çok mü!kil vaziyete dü•mü,tür. Japonlar dün tehn tahliyeden 

önce aletlemitlerdir. 
Japon kuvvetleri sahile çekilmek için kendilerini tazyik eden Çin 

kuvvetlerile harbe girmeğe mecbur olmuılardır. Naning Hindi Çini 
yolunda çok mühim biT :net'keulir • 

Japonlar son ileri hareketleri eanuında bu şehri zaptetmitlerdi. 
Şehrin dlfmda mühi.ın Çin kuvvetlerinin tahşidi japon ocdusunu 

ric'ate mecbur etmi,tir. · 

Fransada komünistlerden mü-
rekkep bir şebeke yakalandı 

Paris, 19 ( Ö. R) - Polis rnüdiiriyeti bir kaç haftadanberi T roçkist 
mabafilde tahkikat ve ara~tırmalar yapmc\kta idi. Polis komünist en· 
ternasyonaline mensup bazı gizli unsurların dördüncü enternasyo
nale bağlı ihtilalci bir teşkilat yapmak ve askerleri itaatsizliğe sevket
ınek istediklerini meydana çıkarmıştır. On altı kişi tevkif edilmiştir. 

ispanyanın Yakın ve Uzak Şarkla 
yeni ticari miinascbetlerı 

MndrKI. 19 (A.A) - Yakın ve Uzak Şark ile ticaret münasebetleri tesis 
<>lınel-- veya mevcut münasebetleri inki.-ıaf ettinmgi arzu t..(ierı İspanyol müs
tahsilleri, bir şark Ticaret odası tesis ctmi lcrdir. Ru Oda, Tiırkiyc. Yunanistan, 
Mısır ve Yu .oslavya ıle münasebat tesis edecektir. 

. -
~ON HABER. 

Yeni tütün satışları 

lngiliz fabrikatörleri 
beş milyon tütün aldılar 

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

İstanbul, 19 (Tel&raf) - Piyasalarımızdan tütün almak üze~ 
gelen İngiliz sigara fabrikaları m\iıncısil\crinden mürekkep heyet 
Ankarada Ticaret Veld\lctile yaptıkları temaı.lardan sonra şehrimize 

dönmfü~tür. 
Tütün tacirlerimizle son görüşmelerini yapmak.ta olan heyet te-

maslarından çok memnun kalmış, şimdilik beş milyon liralık tütün 
mi.ibaycatmda antant kalmıştır. 

Heyet şehrimizde daha bir hafta kaldıktan sonra Atinaya hareket 
edecektir. lngilizler Yunanistandan da bilhassa Kavala ve lskcçe tÜ· 

tün1erini satın alacaklardır. 

Macar artistleri 
~-~~----x*x~~~~---

Şa r k ordusunun eğlence ihtiyacı 
için angaje edilmişlerdir 

istanbul, 19 (Telefon) - Şehrimizde bulunan Macar artistlerin
den yüzü yakında Mısıra ve Suriyeye gitmek üzere hazırlanıyorlar. 
Bunlardan yirmi beşi T oros ekspresi le hareket etmişlerdir. 

Artistler, müttefiklerin -;:ark ordularının eğlence ihtiyacını temin 
için angaje edilmişlerdir. 

Adanada bir adam yedi dişini 
çıkarttıktan sonra öldü 
~~----~--~~-·x~x-~~~~~~~--

Aclana, 19 (Hu•usi) - Hacı Bayram mahallesinde oturan Emin 
Kurd adında bir adam, üç dört gün evvel tanamadıiı bir adama mü
racaatle di§lerinden muztarip okluğunu söylemiş ve yedi ditini birden 
çıkartmıfbr. Zavallı adam dün ölmüştür. 

Meçhul ditÇinin hüviyeti tesbit edilerek kendi.i Tansuıta yak.alan~ 
mı~tır. Hüseyin adında.ki bu diploma.ız ditc;i ifadesinde, kendi ha
zırladığı hususi ilaçlarla bu dişlerini çıkardığını söylemiftİr. 

Mısırın yeni Ankara elçisinin 
verdiği mühim beyanat 
-~~~------~--x.x~--~~-~~---

Kahire, 19 (A.A.) - Mısır'ın yeni Ankara elçisi Abdurrahman 
Hakkı vazifesi başına gitmeden evv~l Kral tarafından kabu\ eclil-

rni§tir. 
B. Abdurrahman Hakkı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı be-

yanatta demittir ki: 
Kemalist inkılaba yabancı değilim, Mısır

0

m mümessili olarak ora-
da tekrar bulunmakla bahtiyar olacağım. Mısır ve Türk.iye ilci k.arde1 
milletler memleketinizde Ye parlalc vasıflarının hayrankarı olduğum 
Milli Şef nezdindeki vazifem bir çok asırlık bağları kuvvetlendirmek 
ve iki meml~Aet arasındaki ticaret münasebetlerini arttırmak ola-

caktır. 
Zelzele felaketi dolayııoile Mısır milletinin Türk milletine muhab-

betlerini götürüyorum. 
Yakın Şarkta ~ulhu muhafaza için Türkiyenin sarfettiği gayretle-

rinin hayranıyım. 

lngiltereden 
rine gıda 

zelzele felaketzedele
m:.tddeleri geldi 

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

Ankara, 19 (Hususi) - Yer sarsıntısı felaketzedeleri için lngiliz
ler tarafından gönderilip İskenderuna çıkarılan 177 çuval un, 89 san
dık gravyer peyniri, 1650 sandık marmalat ve daha bir çok gıda mad· 
deleri Adanaya gelmiş ve Kızılay anbarına teslim edilmiştir. 

Ankara, 19 (Hususi) - İş Bankası umum müdürlüğü kimsesiz 
felaketzede çocukların Dariişşefakada yüksek tahsile kadar okuttu
rulmasını karar altına aldığından Adanadan 13, Mersin ve Tarsustan 
7 çocuk hir kaç güne kadar lstanbula gönderilecektir. 

Ankara, 19 ( Ö. R) - Biri pazar sabahı 4. 5 geçe ve diğeri bugün 
sabah 2.30 da Muğlada iki defa zelzele olmuştur. 

Tehlike gösteren ·bazı evler boşaltılmıştır. 
Ankara, 19 ( Ö. R) - Y ozgadda bugün aat 12 de 3 saniye süren 

şiddetli bir zelzele olmuştur. 

Kızılordu tebliği muvaf 
f akıyetten bahsediyor 
~~----~-------~--x4x·~~~--~~~~-----

Moskova, 19 (A.A.) - 18 Şubatta Kareli berzahında taarruzu
muz muvaffakıyetle ilerlemiştir. Tazyikimiz altında düşman gerile
miye devam etmistir. Kıtaatımız, Vuoksıjarvi ile Jnurapaanjarvi göl
leri arasında Salmonkojda nehrine varmış ve Muola şehri ile müstah· 
kem mevkiini, Viborgun 1 O kilometııe cenubunda Summa demiryo
lu, deniz istasyonunun, Kujannos şehrini ve Maksalahti demiryolu, 

d~ni7. istasyonunu işı;al etmişlerdir. 
17 ve 18 subat tarihlerinde kıtaatımız 312 düşman istihkamı ele 

geçirmiştir. B~nların 41 i topla mücehhez beton istihkamdır. 
1 1 Şubattan 18 şubata kadar kıtaatımızın eline geçen beton top 

yuvasının adedi 92 dir. Cephenin diğer mıntakalarında mühim hiç bir 
değişiklik olmamıştır. Hava kuvvetlerimiz düşman kıtaatını ve a.. 
keri hedefleri bombardıman etmiştir. Cereyan eden hava muhareho
lerinde 21 düsman tayw•resi diisüri.ilmüstür. 

Rusyan1n Almanyaya göndereceği 
maddelerin sevki pek müşküldür 
~---~-~~----~~-x.x~~~--~--~~~--~ 

Budapeşte, 19 (Ö. R) - Burada çıkan Namzetti gazetesi Sovyct
lerin Almanya ya yardunı meselesini mevzuu bahsederek diyor ki : 

- c: Sovyet iptidai maddeler bakımından çok zengin ise de onlari • 
ihraç vasıtalarına malik değildir. Sovyet buğday ihraç cclemiyeeek
tir. Zira istihsalat kendi ihtiyacına bile kafi sayılamaz. Petrol istih
salatı da Sovyetlerin kendi ihtiyacatına kafi değildir . 

Sovyet olsa olsa Almanyaya demir ve manganez ihraç edebi1ir. 
Bunun için de münakale va:sıtalarmı 1Slah etmelidir. 
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Vilayet Bütce Müzakereleri Yapılırken .•• 
' 

~~~~~~~~~~x*x•~~~~~~~~~ 

Her yeni çıkan veya tadiline lüzum edildiği gibi ~clki .d~ y~l~ız lzmir ilk
.c~ıülen kanun, çok tabiidir ki teşmil mektep muallıml~rını.n ıs.tıfade ede'?1e
~daecck olanların kafi ve zaruri ihtiyaç- diği bu kanun, bızlerın nıhayet 4 3 lıra
lanndan birisine cevap teŞkil eder •• Kim dan başlıyan mütevazi maaşlarımızı 49 
f(iphc edebilir ki aylardanberi • belki de liraya çı~armaktadır ki bu altı lirayı 
1afnıı; lzmir muallimlerinden başka - devlet bıze, sefahat masrafı olarak d~
'bütün Devlet memurlarına tatbik edil- ğil, her halde yapma karşıl ığı vermııı 
Ml!ğe başlamı~ bulunan Yeni Barem ka- olacak ... Binaenaleyh vilayet: Büdçe 
nununun tanzim ve meriyet mc~iine vaziyetini korumak makaadile de olsa 
konması. bu layetegayyer kaidenin ta- bu 49 liradan tasarruf, hayatımızı istih
bii ve be .. eri icapları dı ında fuzuli bir kardan başka bir mana ifade etmez. 
düşünce ~ıahsulüdür. bmir gibi zengin bir vilayetin b~yl.e 

Cemiyet hayatının günden güne artan ekmek paralarından taııarrufa arzı ıftı
~tiyaçları karşısında (Öz ve övey) diye kar. edecek kadar aciz olabile.ceii kim
ayırmadığı memurlarının insanca ya~ıya- senın hatırına g~lc-mez. Hususı muhase
l>ilmclerini emniyet altında bulundur- be tahıilat yapamıyorsa veya her han• 
mal:. maksadilc yeni Baremi çıkaran gi bir sebeble vaziyetini diizehemiyorıa 
devletimiz. ilkmektep muallimlerinin onun cezasını bizler, çocuklarım12ın gı· 
de ona olan ihtiyacını kabul etmiş ola- da,ından fedak~rlık yapmak suretile mi 
ulr.tır ki onları, bu kanun hükümleri dı- ödiyeceğiz} Vaktinde alamadığımız ma• 
flllda bırakmamış... Mezkur kanunun aşlanmızla . al.tüst olan vaziyetimizlc 
wıt:riyct mevkiine konmasını müteakip -kendi lcendımıze- sızlanıp dururken 
mensup olduğumuz dairemiz de bizlerin imdi de bunun için mi Öteye beriye yal
maaş cetvellerimizi ona r;öre tanzim varmnğa mahkum edileceğiz"> 
tderek al&kadarlara aylarca evvel tas· Hiç tahmin etmiyoruz ki böyle bir 
dik ettirmış bulunmasına ragmc-n e~ki kararı vermiş veya verecekler arasında 
l1 üdç de onu karşılıyacak bir tahs.is:ıt 4 3 lira ile aile geçindirmek ıztımplarm
mevcut olmaması yüzünden gnlıba, da bulunanlar mevcud olsun .. 
Cumhuriyetin o nimetinden bugüne ka- Bu kanaate göre onların şu para ile 
el. r istifade imkanlarını bulamamı , ve lzmirde, namuskamne yaşnmıya azmet~ 
bize bu kanuni haklarımızı vereceğini miş bir memur ailesinin maruz bulundu
lluv ... etle umduğumuz yeni büdçenin ğu ıztırabın vehametini harieen anlamn
tnnzimıni büyük bir sabırsızlıkla bekle- larına imkan yoktur. Buna vukufiyet, 
miştık. ya kanuni ve hayati hakforımızın tesli-

Vil:ıyetin yem budçesini tesbit ede- minin teminini, yahud da ona kasdetmiş 
~ek olanlardan bilhassa Avukat Bay olmam. k ve o büyük vicdan mesuliye
Mur, t Çınar ve Maarıf müdürü muavi· tinin altında ezilmemek için bu Yazife
nimiz Bay Neşet Şaylanın, verilememek- den i tifadeyi icap ettirir ki nam ve he
le olan mı-.sken bedellerimizle, hugtine sabımıza kimsenin bu ikinci ~ıkkı kabul 
kadar faydalanamadığımız yeni Barem etme•ini bcldemiyor ve istemiyoruz. 
hnklanmız.ın bu büdçedc nazarı itibare 1-laklı bir ıztırabın ifadesi olan şu 
alınmıısı hususundaki vukuf ve sal:ıhi- sözlerimizle hiç bir kimseden merhamet 
yete dayanan beyanatlarını lzmir gaze- de dilemiyoruz. Bu işlerle meşgul olan 
aelerinde sevinçle okuduk. Bir hayli sü- sayın Vilayet umumi meclisinden tek İl· 
rüncemede lcalan şu kanuni alacakları- tek ve :ricamız şudur: . 
mızın o izahattan sonra da teslimine ve- Şayet yeni Barem kanunundn ( lzmır 
ya bir sene dahn teciline dair gazeteler- Vilayeti. ilkmek.tep muallimlerini bu ka
cle sarih bir kayıt yok. Fa.kat duydukla- nun hükümlerinden arzu ettiği zaman 
:nmıza göre hususi muhasebenin vaziye- istifade ettirecektir.) gibi bir knyı! bile 
t indeki umumi bozukluk dolayısile on· varsa artık bu arzu zamanı gclmış ot
ların bu yıl da verilmemesi bahis mev• ı:u .. 
2uu olmakta imiş. Yukarıda da işaret VEHBt öCAL 

BODRUM ASLiYE HUKUK MAH-

[ iB O R S A ]f K~~;5~~~!'1~rkkuyusu mahallesinden 
., ____ _______ _ ______ 1111 Karadenizli oğullarından Mahmut oğlu 

'ÜZÜM 
527 Üzüm Tarım 
487 F. Solari 
308 M. Beşikçi 
76 P. Klark 
3.1 Şınlnk oğulları 
13 :Esnaf bankası 
]3 Öztürk • irkt:ti 
6 Ş. Riza Ha 

1463 YekCın 
497429 Dünkü yekun 
498892 Umumi yekfın 

No. 7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
922 M. H. Nazlı 
7?.7 
177 

1836 Yek\ın 

• .. 

12 75 
ll 50 
]O 

15 50 
10 75 
15 
15 

9 
10 

7 

193683 Dünkü yekfın 
195519 Uınum1 yekun 

ZEYTİNYACI 
Sl750 kilo 39 50 

14 25 
14 25 
14 
11 
17 
10 75 
15 
15 

9 25 
10 
11 25 
13 75 
17 

13 
13 
10 

39 50 

DAHİl .. İ VE ZÜHREVi JIA..'iTA
UKLAR DOKTORU 

1 305 doğumlu Hiiseyin Emsaliyle l / 12/ 
3.30 tarihinde askere sevk edilip lı:mirde 
Cçünci.i alaya kesbi nisbet etmis ve o ta
rihten şimdiye kadıır kendisinden bir ha
ber alınamnmıs ve umumi harbin hitami
le eml\cılinin askerlikten ve esaretten dön
dükleri halde mumaileyh ) ine gclm,.,miş 
ve bittnhkik Milli nıüdnfoa vek:\letinin 
cmirlcrile nüfus ve • kerlik l.nyıtlurmı:ı 
ölmüıtür işareti verihois ise de g. ihin 
mebül: envaline ve ölüme müteallik lıak
lımn tayini emrinde kaydı mezkurun mn
mulünbih olamıyacağından usulen gaip
liKİne hüküm verilmesi Hüseyinin kardeşi 
Mehmet tarafından talep edilmi ve ka
nunu medeninin 3 l ve 32 inci maddele
rine tevfikan Hüsevinin nkibetinden ma
lumatı olanların m~hkemeye miirncnatln
rı evvelce usulen ilan edilmiş İ$e de mü
racaat vaki olmadığından i bu ilan tari
hinden itibaren bir sene zarfında malu
matları olanların mahkememize müra
caat ~ımeleri kararına atfen ilan olu-
nur. (295) 

r-M:r1,~
1

ıe R:~"d:r·· 
Kutluk 

llikiş ve iş ev i 

za s u B A T s A L 1 ı

Adliye Vekilimiz 
Dün Adliye dairesini, Mahkemeleri 

ve Hapisaneyi teftiş etti. 
BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE 

Adliyesinde teftiş1erini ikmal edect-ktir. 
Vekilin Ayvalığa do uğramaları muhte
meldir. 

ADLiYE DAiRESiNDE 
Adliye Vekili dün eabah saat onda 

Vilayete, Müstah kem Mevki kumandan
lığına veBelediyeye giderek Valiyi, Ku
mandanı ve Belediye reisini ziyaret et• 
miştir. Ziyaretleri müteakib saat 10.45 

kumlann bulunduk.lan hücreleri gezrni§· 
tir. Mahkum ve mevkufların yaşayıt 
şartlarını inceden inceye tedkilt eden B. 
Fethi Okyar bazı mahkum ve mcvkulla
ra hapishaneye neden düştüklerini sor
muştur. 

Mahkum Ye mevkuflardan bazıları, 
evvelce hazulaaııldarı mektup ve istida
ları Vekile takdim ederek maruzatta bu
lumnu,Iardır. 

Vekil Kültürparkta tetkikleri sırasıııda 
de Adliye dairesine gelen B. Fethi Ok· Bir mevkuf bütün hapishanedeki ar
yaı Cumhuriyet müddeiumumisi B. Ke- kada:;lan namına söz söyliyerek aflarını 
maleddin Samu tarafından kar~ılanmış- temenni etmi§, B. Fethi Okyar henüz 
tır. muhakemeleri neticelenmemiş olan 

Vekil refakatlerinde Adliye Vekaleti mevkuflardan masum olanların muha
Baş müfettişi D. Sc;rni Bilge bulunduğu kemelerde beraetleri tabii olduğunu he
halde sırasile Ceza mahkemelerini, As- yan eylmniştir. 
liy~ mahkemelerini, Hukuk ve Ticaret Hapishanenin imalathanelerini gezen 
mahkemelerini teftiş etmi tir. Adliye Vekili, lzmir hapishanesindeki 

Asliye hakimliklerinde rüyet edilen san'atkarlann iyi kazanç temin ettikle
davalarla alakadar olan Vekil yapılan rirü memnuniyetle öğrenmİftİr. 
celseleri takib etmiştir. Mahkemelerden Mahkumların ekserisi modern bir ha
başka bütün Adliye kalem odalarını dıı pishaneye knvuşmnk ve taliin &evkiJe 
tedkik eden snyın Vekil, gerek mahke- yaptıklan hatalnr yüzünden dü tükleri 
mderde ve gerek .kalem odalarında ve• 
rılcn izahatla alakadar olmuş, noksanlar 
ü ... .erindc tevakkuf etmiştir. 

Adliye Vekili bilhassa birinci ve ikin• 
ci hukukta uzun müddet mesgul olmuş, 
Müddeiumumi B. Kemal Scımu ile mah
keme reisleıinin verdikleri izahatı dinle• 
miş, her noJ.ı Üzerinde t<'vakkuf etmiş· 
tir. 

Vekilm Adlıyc d<liresfodeki te-dkik
leri tam iki saat devam etmiştir. 

Burada Adliye dairesinin bütün mah
kemelerin ve adli işlerin ihtiyncına ce
vap vermedıği ve yeni bir Adliye sarayı 
binası inşa edilerek ahkamı şahsiye ve 
Sulh cezn mnhk~meleıi de dahil olmak 
üzere bütlin mnhkemelerin ayni çatı al
tında toplanması lüzumuna i"aret edil
mistir. Esasen bu meııde ile meşgul bu
lunan Adliye Vekaleti yakında icap 
eden direktiflc-ri verecektir. 

müteakip vekil doğru İzmir palasa git
miş ve :ı:aal 18.30 da İzmir gazetecileri
ni kabul eylemiştir. 
VEKİLİN BEYANATI 
Bay Fethi Okyar gazeteeile.rin sualJe

rine cevaben demiştir ki : 
- İzmirin bilyük hamlelerle terakki 

ettiğini görerek çok sevindim. Gerek 
vi15yet, gerek be1ediye ve gerekse Halk 
Partisi erkaniyle yaptığım temaslardan 
çok iyi intibalar aldJm. Mahkemelerin 
iyi işlediğini işiterek ayrıca müftehir 
oldum. Topu işlerinin muntazam cere
yan ettiğini de s~iyliyebilirim. 

Velhasıl Halk idaresi, halk menfaati
ne olarnk inkişafa ock müsait olan bu 
muhitte günden güne fe) izler yarat
mak1nclır. 

Güniil arzu eder ki İ:tJnirde h i bir 
adliye binası ve bilhassa daha mükem
mel bir cezn evi vücuda gelsin .. Bu 
emeli mnli imkfın hasıl olunca tahak
kuk t•ttinm•k vazifemdir. 

J,foh. rririmi7.in mahkemelerde sürat 
lemini hususunda ne ~ıbi tedbirler alın
makta buhmduğuna dair sorduğu suh
ıe cevaben hay Ft•thi Okyar demiştir ki: 

MAHKElHCLERDE SliI:AT 
- Adaleti ıniifeessir etmiyccek .şekil

de siirati temin baslıca gayelerimizden 
birini teşkil edi:yor. Bu hususta hemen 
alabiJdığimiz tedbirlerden biri ınehke
ınc adetlerini tezyıt eylemektir. Nite
kim lzmircle de mahkeme adetleıi tez-
yit edilmiştir. Taliki eksiltmek jçin ve
r ilmiş emirlerimiz vardır.. Müfettişler 
ehemmiyetle bu mevzuu takip eylc
mcktedirlcr. Buna ilaveten komisyonlar 
usul, ve teşkilat kanunları ile hakimler 
kanununu hazırlnmakla meşguldürler .. 
Yeni layihalar mecli<:c vermp kanuni
yet kesbeylcdiği takdirde adaletin da
ha süratle tecellisi iınkônlarını elde ede
ceğimizi ümit ediyoruz .. ,, 

** İki günden beri şehrimizin misafiri 
olan adliye vekili bay Fethi Okyar bu
gün saat onda Basmahaneden hareket 
edecek trenle Manisaya gidecek ve ak
şama kadar Manisa adliyc~ini tetkik 
,.e teftiş eyJiyecektir. 

Vekil içra daireforiııde de tedkikat 
) aparak noksanlar iizerinde durmuş, ya
pılan muameleler ·hakkında verilen iZ1'· 
hatı dinlemiştir. 

. Vekil Kadife kale~inde 

CEZAEViNDE 
Adliye Vckilımiz öğleden sonra umu

mi hapishaneye giderek ULUn süren tef
tiş ve tedkiklerde bulunmuştur. Vekil 
Cezaevinin bütiin koğuşlarını. kadınlar 

yeriı~ sıhhi şartlara kavuşmasını c:lilemiş- Adliye vekilimiz yarın Manisadan 
lerdn. . . . . Somaya hareket edecek, hava müsait 

P ARTiNiN ZiYA FETi olursa buradan Bergama ve Ayvalığa 

Ga yct mühimdir 
Yunanistanın Selanikteki en iyi 0: 

;malathanelerine sureti hususiyede;,.. 
tırmıı olduğumuz yeni demir ve ela j)i)'t' 
basküllerden S 00 Kg. çekme kab ~· 
tinde ol.a~ln~ını 100 liraya, 300. Kg. ç.,ı
me kabılıyetınde olanlarını 85 hr•Y8 klİİİ 
maktayız. Demir fiatlerinin yükte ol• 
karşısında bu kadar ucuza ~atmakt• ~ 
<luğumuz bu basküllerden elimizde ,..,~ 
az kalmıştır. Bu fırsattan istifade ~3 ç' 
mtiyen zevatın lzmir posta kutu~u 
adreslerini bildirmeleri Ufidir. .+) 

1,3 (~ 

Asabiye Müıallassdl 

DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonrn Sanılı 

sokak (Üçüncü Beyler ) No. 19 '!_' 
hac;ta kabul ve tedavi eder. Eieı-• 
trik tedavileri tat hik edf'r. 

TELEFON: 3559 

ıs· NAZHJ..ı HUKUK HAKiMLlô 
DEN: 

Nnzillirün Atça nahiyesinin Çel~: 
oğlu mahallesinden Mehmet oğlu tıı· 
tarafından Nazillinin Sultanhisar na e 
yesind~ mukim kasap Mustafa kızı ·~e 
Mehmet kansı 1 Jatice veresesi H111; 11 
ve Hürmüz ve Kübra aleyhlerine açı ~· 
tapu iptal davasından dolayı ynpılrrı11 

tn olan muhakemede: 
Müddeialeyhlerden Kübranın ik•' 

k IA ·11P1' 
metgahı meçhul almış ve i ane~~.> ele.fi 
lan tebliğata rağmen gelmec:lıgıll ,.. 
hakkında keza ilanen gıyap kararın~. 
tebliğine knrnr verilmiş olduğundan ıfl ~
hakeme günü olan 20/3/940 da Nat ıf 
li Asliye Hukuk mahltemcsinde hıı.t , 
bulunması nksi halde muhnkemenİll gı 
yabında bakılacağı ilan olunur. 

96
) 

556 (2 

=--~~~..-t 
Birin ci Sınıf Mütahnssıs 

Ur. Oem,r Ali 
.KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 •.. 

İzmir - Elhamrn Sineması nrkasınb 
Sabahtan akşama kadar hnstalarıJll 
kabul eder.. TELEFON :-~~!~ 
~/:ZZLK7.Y~. 

iZMiR 1 inci iCRA ME.MURı.
ôUNDAN: 

. . d K . dde5, 
Jzmır e aranlınn tramvay en 

H H 1'e" 612 sayılı c-vde oturan asan arşn ıı 

lsmail Hattı 
' hapishanesini, t~vkifhaneyi, ağır mah· Yeni açtığım a telye Çivici hamamı 

civarında Sakarya Hk okulu arka
sında Hamam yokuşu birinci çıkma- ~ 
zında 74 numarada ... 

Ad.Jiyc vekilimiz _b~y '!'cthi Okyar geçecek, hava müsait olmadığı takdirde 
~refıne C. H. P. vılnyet ıdare heyeti Balıkesir ve Eskişehir yoliyle Anknra
adına diin saat 17 de Deniz lokantasın- ya avdet eyliyeeektir, 
da yetmiş kişilik bir çay ziyafeti veril-

rimesi ikbale İzmir birinci NoterliğindJıı 
tanzim edilmiş umumi 1754 N°· ıı 
13/3/93.3 tarihli bir kıt'a Noterde ıı 
muntazam satış senedi ile borçlu hnlfil 
ikametgahları meçhul bulunan M.ust11

70 
Harsa çocukları Süheylanın 1 39 Jıra S., 
kuruş Cevdetin 195 Jirn 84 kuruş .ı.111 
heylin 67 lira 28 kuruş Yusufun 67 I~. 
28 kuruş Eminenin 33 lira 64 kuruş ~~
lfıdisin 33 lira 64 kuruş Leylanın 33 ~ 
rn 64 kuruş Faizenin 33 lira 64 ~ur 4 
Nefiscnin 3 3 lira 64 kuruş Hasibenıo 2 ~ 
lira 76 kuruş Behicenin 24 lira 76 kutıl" 
Hedelinın 9 lira 5 O kuruş borçların• 
temini için borçluların namlıırına çık:i?ı: 
lan ödeme emirleri bila tebliğ iade e \. 
miş ve zabıta tahkikatı ile de ikaJJle 
gahları meçhul bulunduğu sabit ol~;: 
ıından dolayı lzmir icra tetkik mercii 
ce bu babdaki tebligatın ilanen icra51}: 

5 / 2 / 940 tarihli ve 146 sayılı 1tnr9 ' ıı 
karar verilmiş olduğundan işbu .il~nde 
neşri tarihinden itibaren on gün açını 3 
izmir Birinci icra dairesinin 9 39 / 3 1 ,. 

A karçay 
Jlcr gün saat 13 ten i tibaren .. 
İkinci Kordon (Alman kol'l601osha

ncsi kar~-ısında) 20S numarada hastala
rını kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terkctmiştir) .. 

TELEFON: 3458 

DiKİŞ : Gelinlik, tuvalet, manto N 
ve çocuk roplan. :\ 
ÇİÇEK : Merasim çelenkleri, ni- N 

şan, gelin biiketleri ve muhtelif ~i
çekler .. 
1\fUHTELlf' BOYALAR : Tablolar 

yatak t:ık1mlarJ.. N 
ın:R ÇEŞiT İŞLER : Çay takımla- ~ 

rı, fontazi yakalar vesaire .. 
' Her türlü ince ve zarif işler yapılır. 
Ve siparisler kabul olunur. 
V~JIY~JC/,Y.X/flflMP.lıD~ 

~/.Y.7./7,7..X/ZY.7.J!7XL71.7J:JIJ72~t:7/,T;T.fiilj-· ... r?Jmf:211 !I fiıeırıHI ~ 

DEMiR MASKE s 

ve Büyuk tarih 
(ıKINCJ 

macera romanı 
KJSJM) 

- 13.r; .-
ögleden sonra saat birde Liyonn gir

oiler ve doğruca valinin konağında in
diler. 

Scnmars ile Roznrj aç karınlarını do
yurmnyı bile düşünmeden derhal melun 
tuzağJ , mon<:enyör Luiyi düsürınek is
tcclik!C'ri kamını hazırlamağn koyuldu
lar. Bu müddet zarfında Barbezyo da 
Liyon valic:i ilP gizli bir konuşma yaph. 
Sonra lvonun Liyoncla indiği otele git
ti. Maiyetine ufak bir muhafız kuvveti 
bı raktı ve bu kuvvetin idarc~ini d" Mi~ 
tuflf'y~ verdi. 

Ve nihayet monsenyör Lui <le Liyona 
gelip sevgili kaMSJ Ivonu kollan arasın
da sıkıp bağrına bastırdığı sırada mel
un Scnmars valinin konağında nazır 
Barbezyoya vakla~mıs ve şunları söyle--

mişti: 
- Monsenyör her şey hazırdır arbk 

•Ü> gelebilir. 
(Kızıl Arslan) otelini terkettikten 

yirmi beş dakika sonra monsenyör Lui, 
Faribol ve Mistuflc yarım daire şeklin
de bir meydanı geçmişler ve o devirde 
Liyon valisi olan Kont Darlayın asırdi
de konağı önünde durmuşlardı. 
Konağın etrafını yüksek duvnrlı ge

niş bir bahçe çevirmekte idi. Bahçmin 
nihayetinde konak ve sağ tarafında da 
uşakların dairesi ill' hayvan ahırları 
vardı. 

Bu ahırların bulunduğu kısımda da 
ayrı bir kapı vardı ki Saon nehri sahili
ni takip Nlen arka caddeye rçılıyordu. 
Bahçe knpısJ i;nünde bekliycn nöbetçi 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastalılıları 

Mütahassısı 
Hastalarım her gün sa:ıt 11.30 dan 

1 e ka dar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin-

, de kabul eder. 

liL/.f/./1/~T.Y;a'JY../~Y../:7!1Clil!&-

şüphesiz daha evvelden emir almış ola
cak ki üç kişinin geldiğini görür gör
mez nöbet va:t.ifesini ifa ettiği kapalı 
kapının tokmağını bir kaç kerre ve hız
la vurduktan sonra: 

- Açınız!. 
Diye seslendi. 
Ko('a kapının bir kanadı ark~ına ka

clar a~ıldı: 
Monsenyör Lui, Faribol ve Mistufle, 

nıeşale1crle aydmfanmış olan bahçeye 
dahil oldular ve konağın kapısınn doğ
ru yiiriidüler. 

Konak kapısının mermer basamakla
rı üzerinde bir ~k onlara muntazırdı. 

Momenyör· Lui atından atlar atlamaz 
uşak ona doğru yürüdii. Hürmetle eği
lerek sellim verdi ve: 

- Monsenyör lütfen bendcnizi takip 
buyursunlar. dedi. Kendilerini vali cr
napl:ırınm oda m4' kadar götürmek em
rini aldım. 

Faribol da atından atl:ınuş ve hayva-
mnm yularını Mistuflcye vcrdiktc>n 
sonra monsenyör Luiye yaklnşınış ve: 

- Monsenyör, demişti. Si:dnlc bcrn
bP-r gelmek icin müsandcnizi rica ede
ceğim. 

.Monı"enyôr Lui: 
- A:.-jzim Fnribol, dedi. Beraber in

füar odasmn kadar ~clebilirı:in .. Fakat 
vali ve n:ızır ile olncak konuc;mnmda se
nin hazır bulunınamak.lı~ın icap ed<'r. 

miştir. 

Ziya!ette vali, Belediye reisi, Müs
tahkem mevki komutam, Parti müfet
tisi, vali muavini, Cümhuriyet müddei-
mınımisi, şehrimiz mahkemeleri reisle
ri . adliyt• müfettişleri, Emniyet müdü
rü, Milli bankalar mi.idürleri, C. H. P. 
vilfıyet, kaza idare heyet.i ~alarJ nahi,-
ye ocaklaf'ı reisleri, baro reic;i, Ticaret 
odasJ reisi ve umumi kfilihi, ga:ı:eteciler 
l·azır bulunmuşlardır. 

Ziyafet <;ok ~ımimi bir hnva içinde 
geçmiştir. 

Saat on ~l'kizdc .sona en•n bu ziyafeti 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
K ulak, burun, Boğaz hastalıkları 

• Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birin ci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Gö:.depe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Dosya No. !!u ile yazı veya ~ifahen f11"' 

Bu zarureti :ı:.annooerim takdir t.'Clersin. 

racaatla bir diyeceğiniz varsa bild~?-11~; 
niz ve borcu ödemeniz ödemedıg1111 

takdirde bu müddet :ı.ıırfında mal. ~e!r~ 
nında bulunmanız ve icranın tehır! 1\. 

bir karar getirmeniz lazımdır. Aksı t9~ 
dirde borcu kabul etmiş ad olunac9 S

1
: 

nızdan hakkınızda cebri icraya hnciz.lJ~ 
lu ile devam olunacağı gibi icra 1 e 
kanununun 76 ıncı maddesi mucibi0.~ıı 
beyanda bulununcıya kadar 91 gut. 
müddetle hapsen tazyik olunacağınız ~· 
3 3 7 İnci madde mucibince de icra t' 

kimliğince bir aya kadar hafif hapis ~ 
zuile tecziye cdilec.eğiniz ve öcle t. 

CH1'"'m•t•t•••t•11•••111z•1Y!llllt•CAZ•a- emirleri makamına kaim olmak üı~) 
••••••~••••••••-·i ilanen tebliğ olunur. 566 (29 

Mon.<;enyör Lui, uş:ığm arkasmdan 
konnğa <lahil oldu. :Faribol da arkaların
dan takip etti. 

OPERATÖR ~ 

Dr. ~:~~~~kbil f uidKNilm Bir dakika sonra Ivonun kocası, vali 
ile Marki Barbezyonun bulunduğu kü
çük odaya giriyordu. 

Monsenyör Lui içeri girer girmez vali 
ve nnzı.r derhal ayağa kalktılar. üç asil
zade birbirlerini sclamlndılar. 

Monsenyiir Lui çok sakin görünüyor
du. 

Marki Barbczyonun sima:;ı biraz sa
rarmı§tı. 

Kont Daritayın elleri de hafifçe tif
.ı·iyordu. 

MEMLEKEr HASr A-
NESl OPERA2'6RU 

Hastalarım her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder. 

TELEFON : 3537 -----Genç nazır tekrar ve hürmetle eğil. c-••••••t1WC21!S:!lmı•~·lll••E11:WI 

- Moımmyör Lui, dedi, Madam La 
diklen conra: 1 DOK TOR 
Markiz dö Mı>ntcnon tarafından size 
vaadedilmiş olan mcblfır.ın bugün ancak i s a ı a h c d d i n 
y:ırısını verC!bilmf'kliğimizin ~··bebini 
size ya:.-.dığım mektupta arwtmistim. T k d 

Moruenyör Lui bm-idane bir şekilde C 3 0 
şu cevnbı. ':erdi: . ~ Çocuk Hastalıktan l\lütnh:ıssısı 
,.- Pc>kala .. Madam .~lcnl~non.' ~e~clı BERLlN' ,.c KÖLN ÜNiVER-

eııyle m~'ktunJ~ U!nh_hut C't~ıkJe ... ~:.n ılk SİTESi SABIK ASİSTANI 
kımıını ıfo etli. Ümıt ederıın kı uç av ~ 11 ,_1 ı·k. · n- ı .... 

1 · t k · ns ... :ırıın ın<·ı uc.:y er numan 
sonra da protestnn ara nıt o an anun d 1 k 

5 
N d h •· t 

d d·ı· F ·k· b"l b 7.a c so <a o. a er gtın saa a neşrf! ı ır ve ran~yı ı ıyc o <'n ı• b" d 1 .. b 1 d 
d 1 ·ı· ı· h b ili l b ı ş·md· ır en snnra ıı;u u c ~r. 

;ı 11 ı < ın ar ı n ayo u ur. ı ' TEJ .. F..FON , 3453 
\'aaclımı ifo Ptffil"l· "lrrl"'I h<>nde... 111 l'Vi • 3459 

--B!TMEPll- la ., ırnu ' •wsevr-e 

Bayraktar 
Efrelpap hastanesi~ 
CiLDiYE EFRENCt'rP 

MVr AHASSISI 
Şamlı Sokak (3 üncü Beyler) No·8 

rvJ/:·arlllgıii'iinİİIİt·5-tefiniıılsoiilnilraiıİl .. İılll•••~ 

DOKTOR 

Celal Yartm 



Jlt U B & T SALI 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 aeneiik otelcilik mütebauııı ba J Ömer 
fii Bengü'dir 

tiatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar ıuları, banyoları 
e loriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 

B &Örü ve hususi lokantaıı vardır. 
I Ütün ani konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

e B ~but cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. • 
utGn bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni

derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik müteha11111 
1 Önıer Lütfü Ben.günün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
ı'dana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 

.;,, Unan otellerde buluıurlar. 
- v:a;:cr~ 

Türkiye Demir ve Çelik fab
r!kaları müessesesi müdürlü
ğünden~ 

15 memur alınacaktır 
. Mücaacsemizin muhasebe, ticaret, muhaberat ve personel servisle
rınde istihdam edilmek üzere 1 5 memur ahnacakllr. İsteklilerin, 

1 - Muhasebe, ticaret, muhabere ve personel işlerinden birile en 
aı. iki ıene iıtiğal etmi! bulunmaları, 

2 - Askerliğini yapmış olmaları, 
3 - Yaşlarının 35 den fazla olmaması lazımdır. 

J ~ ubrıda yazılı evsafı haiz olanların tahsil derecesi ile hizmet müd
Chne göre 3659 numaralı kanuna uygun o1arak: 
.
1
Bir derece SANAYt tŞLETME ZAMMI ile 80 - 140 lira ücret ve

rt ecck.f ır. . 
I Taliplerin An:karada Sümer bank umumi müdürlüğü, Sümer bank 
tanbul ıubcsi ile Karabük"te Müessesemizden tedarik edebilecekleri 
1 ta.lepnamelerini aşağıda yazılı vesaik ile birlikte en geç 5. 3. 940 ta
tın1 ine kadar Karabük'te müessese müdürlÜğüne göndermeleri ilan 
0 unur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 - Hizmet c c c 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası 
6 - 3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. 

13, 16, 20, 23 463 (249) 

lzmir rncrr ve üzüm Tarım 
Satış Kooperatilleri Birlıği : 

SATJLIK KAMYONLAR 
81

1ZMtR lNCIR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATifLERl 
ltUCtNDEN: 
1 - Birliğimize ait biri hurda ha1inde diğer dördü kabili istimal be_ş 

a~et kamyon 22/ 2/ 40 Perşembe günü saat 15 de birliğimiz şarap fab
rikası (Eski Aydın bira fabrikası) müdüriyetinde açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

l 2 - Açık arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedel 
:.~n 6500 liranın yüzde 7 l / 2 nisbetinde muvakkat teminat olarak 

0 rt yüz seksen yedi buçuk lirayı arttırma tarihinden evvel birliğimiz 
VCJ:nesine yatırmaları icap eder. 

. 3 - Şartnameyi okumak ve fazla izahat almak için iş hanında birli
R•rniz muhasebe müdüriyetine müracaat edilmelidir. 18. 20, 545 (289) 

•• Seydiköy 
ninden: 

belediye encume-

Eksiltmeye konulan iş: Seydiköy'de yapılan cami binası çatısı 
Keşif tutarı: 2229.21 Lira 
Bu işe ait evrak : 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- Belediye işleri genel şartnamesi . 
Ru şartname ve evraklar Seydiköy belediyesinde görülebilirler. 
Muvakkat teminat akçesi: 167.19 Lira. 

.. On beş gün müddetle eksiltmeye konulan illin 29. 2. 940 perşembe 
a.~nü saat 14 de Seydiköy belediyesi encümeninde yapılacaktır. Ek-
11 tn-ıeye iştirak edeceklerin bu müddetten önce teminat akçelerini 
~atırrnıyanlar eksiltmeve kabul edilmiyecekleri ilan olunur. 
' . 14, 17, 20 468 (260) 

Türkiye Demir, ve Çelik fab
rikaları müessesesi ınüdürlü-
"' .. guoden: 
Haddehane ustası ve 

alınacaktır 

• • • 
ışçısı 

d Yakında iıletmeye açılacak olan haddehanemiz için tecrübeli had-
e Ustası, hadde tav ocakçısı, hadde tornacısı alınacaktır. 

t E~vclce memleketimizde veya hariçte bir haddehanede çalışmış 
ı:ru~li hadde işçisi ve ustalarının ellerindeki hizmet vesaiki ve po
d .. husnühal şahadetnamelerile l 5/ 3/ 940 tarihine kadar doğrudan 

ogruya müessesemize müracaatları ilan olunur. 
20 24 28 3 559 (297) 

lzmir Defterdarlığından: 

tzMtR BELEDlYEStNDEN: 
18 incı aaanın 1499 metre murabba

ındaki 1 sayılı arsasının satışı yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi· 
le kapalı zarflı arttınnaya konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 1'1988 Jira olup iha
lesi 21-2-940 Çarşamba günü saat 17 de 
dir. 

2490 saytlı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 16 ya Jcadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat teminatı 
1350 liradır, 

4-9-15-20 368 (194) 

Havagazı idaresine 1350 ton Zongul
dak zerodiz 0,10 lave maden kömiirii 
satın alınması, yazı işleri müdürlüğün
deki şnrtnamesi veÇhile kapalı ~ı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli on sekiz bin dokuz yüz lira olup 
ihalesi 21-2-940 çarşamba günü saat 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmış teklif mektuplan 
ihale günü azami saat 16 ya kadar en
..-:ümende riyasete verilir, muvakkat te
minatı 1417 lira 50 kuruştur. 

4-9-15-20 367 (193) 

- Birinci kordon Atatürk caddesi 
şehir oteli sahasında sondaj yaptınlma· 
sı, fen işleri müdürlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veı.;hile açık r.k.s.iltmeyc lconul
muştur. 

Keşif bedeli 400 lira olup ihalesi 
26/ 21940 pazartesi günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler 30 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile enc-üm~
ne gelirler. 10. IS . 20, 25. 336 (235) 

- 55 ci adanın 142,50 metre murab
baındaki 2 sayılı ars.'\sının satışı yazı· 
isleri müdürlüği.indeki şartnamesi veç
hile açık arttırmaya konulmustur. 

Muhammen bedeli 712 lira 50 kuruş 
olup ihalesi 21/ 2 /910 Çaı-şamba günü 
saat 16 dadır. 

iştirak edecekler 53 lira 45 kuruşluk 
teminatı is bankasına yatırarak mak
buzu ile e""ncümene gelirler. 

6, 10, 15, 20 365 (198) 

Yoksul hastalara verilecek reçeteler 
üzerine ilaç satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli iki bin lira olup ihalesi 1-3-
940 Cuma günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 150 liralık teminatı iş banka· 
sına yatırarak makbu:ı:ile encümene ge-
lirler. 15-20-25-29 (272) 

- Sıhhat işlerinde kullanılmak üzere 
bir etli ve makinesi satın alınması yazı 
işleri müdürlüğündeki fenni ve mali 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 950 lira 
olup ihalesi 2112/ 940 Çar~ba günü 
saat 16 dadır. lşlirak edecekler 7l lira 
25 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzu ile encUmene gelirler. 

6, ll. 16, 20 378 (201) 

··---.... ---~ ZWS OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün iiğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde, öğleden ~onra Birinci Bey
ler sokağında .... No. U ... 

TELEFON : %310 
............ lıiııiılv!i119~t*CWI 

ıs= 

DOKTOR 

,------
1 Büyüklerin ve küçüklerin banaklannda kan emerek yapyan kurtlann 

en birinci devasıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 20 kul'Uftur. 

inhisarlar umum 
den: 

müdürl~ğün-

1 - Şartnamesi mucibince 7 adet sigara makinesi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli sırf 70,000 lira muvakkat teminatı .S2.SO 
liradır. 

3 - Eksiltme 21 / 3/ 940 Perşembe günü saat 15 de Kahataşda le
vazım ve mühayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır . 

4 - Şartname her gün sözü geçen şubeden ve lzmir Ankara baımü
dürlüklerinden 350 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya girebilecek makineler Molens, Standart, Müller, 
Skoda fabrikaları makineleridir . 

6 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplanm kanuni ve
saikle ve yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale gürıü eksiltme saatından 
bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 4, 20, 5, 20 347 ( 195) 

inhisarlar Çamaltı müdürlüğün
den: 

Mevcut le.eşi( ve proje üzerinden tuzlamız lokantasında vücude 
getirilecek baca teşkilata, pazarhkla talibine ihale olunacaktar. 

Keşif bedeli 245.77 liradır. Talip olanların yüzde 7,S muvillat 
teminatlariyle ihale günü olan 23 Şubat 1940 da saat 1 4 de tuzla mü
dürlük binasında bulunmaları lüzumu ilan olunt. 8, 14, 20 411 ( 217) . - ~ 1 bank 

ŞUBESi 

Doyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

IZMtR 
Merkezi : DERUN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo Rayhsmarıı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMI& 

Mısırda subeleri: llAHIRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muametibnı ifa ve kabul eder. 

............................................. 
lzmir Posta ve Telgraf ve Tele-

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

Müdüriyet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapıla
caktır. 

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuru~luk muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmı~ ehliyet vesikası ihraz etmeleri lazımdır. 

8, 12, 16, 20 417 (220) 

D. D. Yolları 9 ·CD işletme 
komisy4 nundan: 
Sirkeci garı meydanile planda gösterilen yolların T opeka sistemi 

SPERCO VAPUR 
ACEH2'ASI -·ADRIATtKA SOSHTA ANONİMA 

Dl NA V1GAZYONE 
ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li

manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
<le Pire, Brindisi, Zara, Fiumc, Triyeste 
\•e Y enediğe hareket edecektir. 

CITTA Dİ BARİ motörü 27/ 2/ 940 ta
rihinde limanımıza gelerek İstanbul Pi-

N 1 
• 

r e, apo i ve Cenovaya hareket ede
cektir. 
BRİNDİSİ motörü 2812/ 940 tarihinde 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fiume Triesle ve 
Venediğe hareket eder.ektir. 

E. MORANDİ motörü 28/ 2/ 940 tari
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie-: 
ra limanlarına hareket edecektir. · 

I..ANGANO vapuru 2/3/940 tarihinde 
beklenmekte olup Ccnova, Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/ 3/ 940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zarn, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektır. 

NOT - Blitün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimalt ve ccnubt Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain iİr• 
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEEKLANDAİSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 21/2/ 940 tari
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam limanlarına hareket 
edecektir. 

SERviCE MARİTİME ROUMAİN 
ARDEAL motörü 261211940 tarihin

de gelerek Malta ve Ma~ilya limanlan
r.a hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısJyle navlun " 

hareket tarihlerinin katı olmadıtını ve 
bunların hiç bir ihbara lU.Zwn olmabt
mı deiişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUkleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

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

TELEFON : 2004 - 2005 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve $ürekAsı 

~
AMERICAS EXPORT LINES İNC. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXAMELİA vapuru yakında bekleni· 
yor. 

EXFORD vapuru şubatın sonwıa 
doğru bekleniyor. 
SERVİCE MARfTİJ\IE ROUl\tAİN 

BUCA REST 
KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA JULİA vapuru 15 şubatta bek· 

leniyor .. 
Vapurların isim '\'e tarihleri hakkındı 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
sochm~ CO!\lrtıERCiALE BULGA
RE DE NAVİGATIO:S A VAPEUR 

VAR NA 
TELAvtv. IIAİFA, PORT SAİT 

iSKENDEltİYE tçiN 
BULGARlA vapuru l4 ~ubatla bek

leniyor. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nn· 

lunlardakj detlşiklilcJerden acenta m• 
ıuliyet kabul etmez. 

Daha farla tafslllt lçln ATATlTrut 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
~. ve Şsı. Vapur acentalıtına mllraca
lt edJimest rka olunur. 

ftl.P:FON : 2007/HOI 
asfaltlanması işi 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu- : .......................................... : 

V f 
1 ~ A"' lile mü~akasaya konmuştur. ~ OLIVİER VE E 

e 1 ~ar 
Bu işin muvakkat teminatı 2161.44 liradır. Münakasa 1. 3. 940 E ŞVREKASI LTD. E 

cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. cu işletme binasında A. E. komis- E VAPUR ACENTASI ~. 
yonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin ayni gün saat l O a kadar : • 
kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan ka· : ATATÜRK CADDFSİ Rees binası : 

Askeri Hasta ne palı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 144 kuru~ : TELEFON: 2443 : 

DOGUM VE KADIH mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmektedir. E Londra ve Li\'erpol hatları için~ 
HA 

~rALIKLA n w 14, 16, 18, 20 461 ( 25 7) : piyasarun ihtiyacına göre vapurla- : 
• na : rımız sefer yapacaklardır. : 

Mti2' AHASSISI Q •• : .......................................... : 

ller gün İkinci Reyler sokak No. ~ T c z • B k UMDAL ~79 da .. Çar~amba fakirlere meccan~ • • ıraat an ası -·--·ı.ı -- UMUl\11 OENiz ACE..~TAUGJ LTD. 
ZETSKA PLOvIDBA A. O. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstencc 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
ve yük kabul edecektir. Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arkac;ında) 88 numara
da husust muayenehanesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON : 3287 

DOKrOR 

Süleyman Çoruh 
ÇocuJı llastalıJıları 

mütaluusuı 

KUl'ulllf tarihi: J881 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasa.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Zi.nıi ve ticuf her nevi Banka muameleleri 

PARA. BnttKTiRENLERE 28.800 LblA 
DmAldYE VERECEK 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
4. • 50I • 2.000 • 
4. • !58 • 1.000 • 

4.G • 100 • 4...880 • 
100 • 58 • 5.000 • 
120 • 40 • 4...800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT : Hesaplanndald para1ar bir sene içinde 50 liradan aşağı dUşm.I • 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 failaslyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyl6l, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 Haı:iran tarih
lerinde çekilecektir. ..... _______________ _.._.. ................ . 

LOVCEN vapuru 19 Martta Ki.isten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pi.re 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HElLAS) 

PİRE 
aNEA HELLAS. 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
]4-3-40. Yolcu ve yi.ık kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurlann muvuallt tarihferl, 
gerek vapur bimleri ve navlunlan halı:· 
kında acenta bir teahhilt allına giremez. 
Daha fazla lalsillt almak için Birlnc:t 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umuml deniz Acentalığı Ltd. mU.racaat 
edilmesi rica olunur . 

Telefcn : 4072 Müdilrly•t 
Telefon : 3111 Acenta 

k Süleyman oğlu Şerifin Karşıyaka şubesine olan 21 1 lira 39 kuruş 
azanç vergisinin temini tahsili için mutasarrıf olduğu Bayraklı Me

kcn-ıen caddesinde 25 sayılı kahvehanedeki 3/ l hissesi tahsili emval 
k a~unu hükümleri dairesinde haczedilerek 400 lira kıymet üzerinden 
r ~t i ihalesi icra edilmek üzere on gün müddetle müzayedeye çıka-

1 rnııtır. 

Londra '\'e Viyana hastanelerinde 
etüdiinii ikmal etmiştir. 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak .No. '2 .. 
Ev adresi : Gi.iztcpe karakolu kar

şısında 834/1.. 

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

bulundurulacağından lazım gelen malumat ve izahatın orada hazır bu
lunacak memurumuz tarafından verileceği ilan olunur. 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

J8 numaralı hanın üst katı resmi ve hu
susi daire ve ya:ııhnnc ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye TELEFON: 2319 
milracaatlerL 1-26 (190) 



..... 20!V8AT SALI ııt. 

Seriinin savurduğu büyük _tehdit 
Göringin gazetesi: ''Bu gibi cinayeti ere müsamahakar davrananlar oe 

za yif itirazla'r serdedenler bittabi bitaraf sayılamazlar,, diyor 

Alman protesto notası Norveç tamamen haksızdır 
Berlinde büyük bir siyasi. ve askeri içinde esirler gizliyen bir vapuru çok 
hidise olarak kabul ve mütalaa edildi sarih olarak himaye etmiştir 

Almanlar mu ka belei bilrrıisil yapacaklarmış 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ccbeluttankta Jngiliz gemileri ve kontrol komisy01ıu 
Bern, 19 (A.A.) - Siyasi Alman hadiseden istifade etmek istediği mana· ehemmiyetini göstermektedir. 

mahfilleri, Altmark meselesi hakkında sı çıknnlmaktadır. Resmi Alman mahfilinin ruhi haleti· 
Norveçe tevdi edilen Alman protesto Alman matbuatı, )ngiltere aleyhinde- ni karakterize etmek için gazetecilere 
notasının. Oslodan z.iyade Londraya ki şiddetli n~şriyatına devam etmekte- yapılmı, o1ıı.n a~ğıdaki beyanatı naklet• 
bitap ettiğini saklamamaktadırlar. dir. Essen· de çıkan National Zeitung mek kafidir. 

Bcrlinde bu hadisenin büyük bir as- diyor ki: - cMajeste lngiliz kralının hüküme· 
keri ve siyasi ehemmiyeti olduğu ısÖy· - cAhmcırk hadisesinin sayısız ne- ti bir cani addedilmektedir>. 
lenmektedir. ticeler verebilecek bir vaziyet tevlit etti- Neue Zurcher Zeitung'un Berlin mu· 

Basler Nachrichtcn gazetesinin Ber- ğine kimsenin şüphesi kalmamıştır.> habiri, halihazırda, cCott Straf Eng• 
lin muhabiri, Almanyanın ııimdi her Bundan sonra bitaraflara hitap eden land> (Allah lngilterenin cezasını ver· 
yerde olmasa bile lngiliz ııahillerinde Cöringin bu organı şunlan ilave edi- sin.) parolasının dünyanın her tarafın· 
kayıtsız ve şartsız olarak denizaltı har· yor: dan işitilmekte olduğunu bildirmekte· 
bi yapacağını, hava ve mayo harbini de - c Bu gibi cinayetlere kartı müsa- dir. . 
ııiddetlendireceğini yazmaktadır. mahakar davrananlar ve hiç bir muka- Selühiyettar Alman mehafili, Alt-

Bu hale nazaran Osloya tevdi edılen vemet arzusu izhar et:rniyen, zayıf itiraz- markta lngiliz esirleri bulunduğunu ar· 
Alman notasının hedefi, Londraya Al- !ar serdetmekten.başka bir şey yapamı· tık inkar etmemekte yalnız bu vapurun 
man Hariciye nezaretinin arzusuna uy- yanlar bitaraf oldultlannı iddia edemez- müıellah olmadığı iddiasında iıırar et-
gun bir protesto gönderilmesini temin lcr>. mektedirler. 
etmektir. Bern. 19 (A.A.) - Muhuematın Ayni muhabir, Almanyanın acilen ha-

F..sasen Alman mohfillerinde, Alt- başlangıcındonberi ilk defa olarak Al- rekete gcçecegını zannetmemektedir. 
markta lngiliz harp esirlerinin bulunma- man hariciye nezareti, dün ecnebi mu· Çünkü Norveç sahillerinin abloka ba
sı keyfiyetinin hiç bir rol oynamadığı hablrlcrini Altmork htidisesi hakkında kımından sev:külceyşi ehemmiyetini tak
beyan edilmektedir. bir Alman mümessili ile görü~meğe da- dir eden Alman hükümeti, Norveçi ln-

Bıı iddianın, Almanyanın yakında vet ctmİ§tİr. Bu hal, hfıdi~nin ve bu ha- gilterenin kollan arasına atmakta tered-
ycni teşebbüslerde bulunmak için bu disenin tevlit edebileceği netayicin düd edecektir. 

Alm.anyanın verdiği karar 
Mürettebatını kurtarmadan rastladığı 
vapurları batıracakların1 bildirdi!er 

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

iki Alınan 
lngi liz 

deniza l tı 
destroyeri 

Londra, 19 (Ö.R) - Bu sabahki Al
man radyo::;u, Alman hükümetinın Lon
drada akdcdilmı~ olan beynelmilel de
nizaltı anlaşmasını tanırruyacağını bil
dirmiştir. 
Mallım oldu• u Ül'.erc bu anla na, 

rnüı cttebatı emın hır yere konmadan 
hiç bir tıcaret vapurunun torpıllcnemı
yeccgini tasrih ct!nektc idi. 

Alman tebligi, Jngiltereyi hayrete dü
~ürmemiştir. Alman~ a zaten harbin 
başlangıcından berı bu bel nelmılcl ah
kamı çıgncmiş bulunmn~tadır. 

Londra, 19 (0 R) - Üç bin ton hac
minrle Morca adlı ve Man;;ancz yuklii 
hır Alman vapuru Vi~o limanından ha
reket etmişse de bir Jngılız harp gemi
si tarafından tevkif ve zaptcdümiştir. 
Aynı limandan h-ırckct eden Rostı..>k 

adlı 2:JOO tonluk vapur da bir Fransız 
harp gemısi t. rafından zaptedilıniştir .. 

Fransız don nması bir Alnıan tahtel
bahirıni hatırı ıstır. 

Lizbondan en y ılcı.mr vak'ayı şu 
:.urctlc .. nl:ıttıl r : 

•Portekiz 'iU ında faalı~ tte bulu
n.ın ~ır Alm ı dcni.:dw 1 kcııdisıne yi
yecel r. tırcn bir balıl.<,>ı g mi ine 
na a • çalı \ordu F an ız m i 
ı .• htelb 1ire ol m' ını r t ro.ık. b. ırdık
lnn onrn lx lı cı "·misini de hır mcr~ 
ıni üc- d nı7.ın d bme \ oll nı.ştır 

B rİ n l!} (ÖR) - Bir Alman kbli
ı i n h. fta 'nd..! 128174 ton 1 nemin· 
de 3' İn ılız. T• r<ın 11 \ c bıt: rat g mi 
b. t 'ı nı bı' lıı ıyor 

Stol<holm 19 (0 R) Ptin ıki D.ı-

ge nıisi sulara gömüldü. 
de Almanlarca batırıldı 

• w 

Bir 

Amerikalılar lngiltereyi haklı buluyorlır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londrn l9 (Ö.R) - Dün gece Liverpolda Altınarkfac 
kurtarılnrnk karaya çıkarJlnn lngiliz esirler halk tarafından 
büyiik tezahüratla karşılanmışlardır. Içlerinden bazılan du
çar oJdul.ları fena muamele yüzünden ağır hasta olduklann
dnn Edinburg hastanelerinde tedavi altına ahrunışlardır. 

'FRANSIZ GöRüSü 
Paris 19 (Ö.R) - Fransız gazeteleri Altnıark hudisesiyle 

mcşguldurlar. Pöti Pariziyen Allmark hadisesinin askeri ve 
bah"i mchafildc dünkü görii§melcrin mcvzuunu teşkil et
U(:ini ynzı3or. Hepsinin kanaati Ingiltcrcnin böyle harekete 
naklı olduğu meı:.kez.indcdir. Almanyanın Norveçe gönder
digi prote~lodan e,vvcl Ingiliz protestosunun yapılmış olma
sı l"ll?iliz hi.Gtümetinin bu hadise etrafında Alınanyanın men
faatine :r~ıyan gürültülere yer bırakmamak istediğini gös
terı:ıclktcdir. 

Övr <fü•or ki: 
• (\Norv~ç gemicill'ri Altmarkı sureta muay~'1e etmişlerdir. 

Ve ..,apunın içindeki toplan ve e'"irlerle birlikte Norveç su
larında knlmasına mii&ıade e~lerdir. 

lngiliz bahri maknmatı ikinci bir Bremen hudisesiyle knr
'l!la"mamak için süratle hareket etmiştir. Bitaraf müttefik
lerin çekingenliğini korkaklık sayıyor ve Almanya gürültil • 
yapıyor diye boyun eğiyorlarsa Almanyanın kuvvetine bi
zim de kuvvetimizi il~ve etmesi ltmmdır.~ 

Londra 19 (Ö.R) - Taymisin 
diriyor: 

INGILIZ GÖRÜŞÜ 
Amsterdam muhabiri bil-

Dün akşama kadar resmi Alınan mtıhfillcrinde Altmar
kın lngi1i7. esirlerini hfun.il olduğundan ve Graf Spee kru
vazörüne yardımcı bir hapishane gemisi vazifesini gördüğün
den bahsedihniyor<lu. Almanlar yavaş yavaş bu hakikati iti
rafa başlamı.~lardır. 

Norveç gazeteleri, bilhassa Afton Posten Kossak muhar
ririni bitaraf memleket sularına gönderdiğinden dolayı In
giltereyi 1enkid etmekle beraber Altmark kaptanının gemi
de harp esirleri bulunmadığını söylemek suretiyle beynel
milel kanunları çiğnemek suretiyle Norveç hilkümetini al
dattığını yazmaktadır. 

Al..Jl,'.IAN GÖRÜŞÜ 
Londra 19 (ö.R) - Alman gazeteleri Altmark hadisesi 

mil."lascbe1iyle Alman propaganda teşkilatının emirlerine 
uyerak lngiltereye hücumlannda devanı ediyorlar. Şimdi bir 
h"Zl'ynn ~eklini alan bu neşriyat bilhassa Pertinaksın Ordre 
gaı:etcsindc ve Ingiliz harbiye nazın Hor Belişanın Ingiliz 
gazetelerinde Finlandiyaya yardım meselesi hakkında vuku 
bulan neŞTiyatları münasebetiyle çok garip bir şekil almış
tır. 

Alman gazeteleri, Allınark va.kası gihi hti<liselere tnluıın
ınUI gösteren veya sadece bir protesto ile iktifa eden memle
ketlerin bitaraf sayılrunıyaeaklarını ve ihmallerinin avakihi
ne katlanmaları icap ettiğini yazarak Norveçi tehdid cdi
yorl:ır. 

AMERİKANIN CöROŞü 
Vaşington 19 (ö.R) - Amerika umumi efldirı Altmarktn

ki Ingiliz esirlerinin kurtarılması neticesini veren hadiseyi 
cesurmıe bir hareket olarak telakki ve tasvip ediyorlar. 
Vaşington Star diyor ki: 
cBergcn limanında Norveç deniz makamatının Altmark 

vapurunu muayenede gösterdikleri gevşeklik Büyük Bri
tanvayı çok yerinde olarak harekete sevketmiştir. 

Nevyork Tnymis gazetesine göre, Norveç memurları Alt
markta 300 Ingiliz esiri bulıındui;.runu görmemezlik cdemez
lerc?i. Norvcçin ya Almanyadan korkarak veya Alınan teh-

did: altında bu şekil hareketi tercih ettiği zannediliyor~ 
Yussing Fiyordende yatmakta olan Altmark Norveç d 

makamatının nezareti altındadır. Yaralı mürettebattan dab• 
biri ölmüştür. Bu suretle Alman zayiatı artmıştır. _.,,,_ 

ALMANYA YA BiR HATIRLAun 
I.r.ındra 19 (A.A) - Albnark'ın gayri rnüsellah ücaret g~ 

misi olduğu suretinde Almnnya hükümeti tarafından yapı
lan beyanat, iyi mnlôrnat almakta olan Londra mahafili ta
rafından hayretle karşılanmıştır. 

Bu mnhafil aşağıdaki hfidiselerl hatırlatmaktadır: 
1 - Lloyds ticaret gemileri sicilinde Altrnark adını taşı

yan bir geminin izine tesadüf edilmemektedir. 
2 - Halbuki beynelmilel posla ittihadının himayesi alt~ 

da vücudn getirilıniş bir t~ekkül o!an beynelmilel telgr 
ve telsiz muhaberatı birliği ta.rafından 1939 Haziranında neş
redilmiş olan listede Altmnrk denilen bir Alman vapurun~ 
ismi yazılıdır. Ve bu ismin arkasında birbirine çatılmı~ l i 
kılınç vardır ki, geminin hnrp gemileri sınıfına ithal edılrrı ş 
olduğuna alamettir. Bu liste alakadar hükümetJer tarafın<i311 
veril~ olan malumata istinaden tanzim edilmiştir. 

3 - Ingiliz harp gemileri tarafından alınan mesaj~ardat 
Allmark, Atak çağırma işaretini kullanıyordu. Bu ışare 
beynelmilel birlik tarafından Alt.marka fahsis C'di1miş oları 
işarettir. • 

4 - Altmark müs Ufıh olduğu gibi Graf Von Specnin ıa· 
şesini temin eden ve Alman harp filosu esirleri için hapisb3• 

ne vazilesini gören bir gemi idi. t 
Harp gemisi olarnk tescil edilmiş olduğu halde 16 Ş~bıı. 

tarihinde Hamburg radyosunun Altmarkı zararsız bir tica 
ret gemisi diye tavsif etmesinin sebebini izah etmek AlınaJl 
hükümetine tcrettiip eder. 

Son Sovyet taarruzu 
~-------~---_,,_--*-----------~---------

100,000 Rus' un ölümüne ve yüz elli 
Kızıl tayyarenin kaybına sebep oldu 

~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~ 

- BAŞTAUAFI l İNCİ SAHİFEDE - tııka'armdn nt~e devan1 etmiştir. 1..cniııgratt:ın Kareli berzahına gideıt 
daki Sov~·ct • Jt'in miicadelesi hakkında Fin 2 ·kl•ri mahfillt!rindc hasıl olan §İmemlifer hattının bir kaç noktasıııJ 
tebliğler ayrı ayrı haberlerle doludur.. kan:ıa!e göre, bu nisbi siikftt bundan tnhrip etmişlerdir. 
En on So\'l et tebliği Koyovostoktaki cvclki kndnr şiddetli bir taarruzun baş- Bu haberler doğru ise Sovyet )ota!• · 
Fin ahi) bataryalarının muhasara edil- Jıyacağımı işarettir. rının şimdi J>ek miişkiiJ bir vaziyete gı~İ 
d'ı!ini bil<lirmekte i-;c de Finler So'\")'et Sovyetlcr i.,.gal ettikleri yeni hatlnn diklel".İ muhakkaktır. Çünkii J{atc 
tnarnızunun gc,şcdiğini, Manııcrhaym tahkim etmeden ayni şiddetle harekata Ct'phc inde bulunan 15 Sovyct fırk~~~ 
hnttmm garlılndc me\'zii nıüsademeler devnm cdemcmi terdir. nın yiyecek '\'C cephane ihtiya~lan P"""" 
olduğunu bildiri;o!"lar. 1•1nlcr ileri postal:!nnı o kadnr iyi hüyüktiir. • 

Helsinl i, 19 (Ö.R) - Geçen son iki tahrip etmişlerdir ki, Sovyctler ilk ıniis- Summa cephesinde ~imdi !~inlerin J: 
günde So'.I yet kıta.ıtı Finlandiyalıların fohkcm hatta yerleşmekte büyük güç- gal ctrnck1c olduklar1 hatta tahliye dıf· 
ikınci mi.Ld..ıfoa hatlariyle henüz temasa lükler çekmi lcr \C uzun milddct kcn- len hat kadar mii tahkem \'e sağlaJ11 la 
bclmemişlcrdır. Piil<:ırantada Finlandi- dilerine bir iper bulamamışlardır .. Di- İkinci hathn nrk:ı~ında öndeki hat~f d 

) ::ıhlar ınuh~nra cttıklcri Sovyet kolu- ter cihetten Fin btihkim kıtalan ileri hiç bir alakası olmıyncnk şekilde ın 
un tasfı.ye i isini biti~lerdir. Bura- ı.ıo talar tahliye edilmeden C\'\'Cl hiitiin dilmiş bir ço~. hatlar vardır. ·dcJl 

-On Finler 38 top ı;tm m etmişlerdir. mevzilere )iitlcrcc ınaynler yerlc"tir- Lond.ra, 19 (0.R) - Dün llcl:iinki ri 
Mosko\a, l!l (O.R) - Son bir Sov- mi lcrdir. nlınnn haberlere göre Fin kuvvetle t 

yet tebligı, Mnnncrhaym hattının on ki- Emin bir nıcmbndan nlınnn mallınıa- Lndoga gölü şimalinde' büyük bir zafc 1 
lometrc genişliğinde Karelidcn Viborg hı göre, \ttlmbulnn iııfilfıklnr dolııyısi- l:azanmış!ardır. Büliin harp levaı.ııı1 
dogru yarılmış oldugunu iddia etmek· ie So\'~·et kıtnlnrı n(rır zayiahı uğranus- Finlerin eline gcc,mistir. 
tedir. !ardır. Bu nıaynlcre çarpan 15 tank --lf.-

J .ondrn. l!) (Ö.R) - Taymis gnzetc- lıarnp ohnu tur. JAPONYA ... AMERİKA 
sinin askeri muharriri yazıyor : Koreli berzahında hali hazırda hükiim MUNASEBETLERİ 

- •Sovyetlerin harp sahasında kat'i süren iik(ınct, son günler 7.arfmda Fin ı r1 
neticeyi almak üzeri' o1duklnrını göste- hava km vetlcrinin gösterdiği biiyük Tokyo, 19 (ÖR) - Japon ' gnze~ ~-
rir ortada hiç bir emure yoktur .. Geçen faaliyete de atfctlilmektedir. Japonynrun Amerika ile münasebete r 
harbi hazırlıyanlar, ikinci bir taarruz F~ehi memleketlerden yeni makine- rıi tanzim için sarfctruekte olduğu ga ı-l'İınnrka \C İ vcç v nuru mal d ni· 

zinde bptınlmı.ştır .. A437 tonluk bır Hol
landa 'apuru d.ı mavnl' carpar.,k ~at
mı lır. 

h l 1 d h 'f kil Jer alan F'ı'n tay,•ar""ı'len·, ''alnız So\•- retlerin netice vermemesine teessüf e lki Alman dcm.:altısı aıır amanın ve ev a a zaı mev ere ., ' ., mektedirlcr. 
. karşı bile olsun, nasıl müşktil bir şey yet bombardıman tayyarelerinin akın-

ı ılını tır. 9 z bıt ve 2!l neferin boğul-ı Düyük Britanyanın kaybettiği destro- c.lduğunu bilirler. · lannı geri püıkiirtmekle iktifa ctme-
duklnrırıdan J.orkııluvor. ~•erler nlbyı buhnaktadır. isveç - Fin hududu, 19 (~A) - Sov- ınlfler ayni zamanda Sovyet kıtalanmn 

Daring 1932 senesinde inşa edihnişti. Harbin başında İngiliz ~sunun 174 )'ei piJdrJinin hU 18 __ ._ ... ,.. • ·•• ee,-... aıer • le . ( . 
Londr{l, J9 (Ö.'R) - Aınırallık bildi-


