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FJ.&rı (5) KVRUf!'VR D ŞUBAT PERŞEMBE 1940 
atanbulda toprak ka ymaaıl 

lnıtiyaz ..ruhi: ŞEVKET BD..GIN 
s..znuharrır ve umumi nepiyat mUdürü: 

- HAKKI OCAKOOLU 
- ABONE ŞERAiTi 
0:V Alııl M'ODDm TUrklye için Hariç için 
Aetuılik ....... 1400 2900 

ltı •11hJc ....... 150 1650 t Glhıü geçmiş nilslıalar ( 25 ) kuruştur. 

- TELEFON: 2697 = 
1lln lnilnderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
iii5:::= 

• lıtanhul 21 (Hususi) - Zeytinburnu 
iatasyonu yakininde havalann yağıflı gi~ 
mesi yüzünden topraklar kaymış, tren yolu 
için tehlükeli bir vaziyet yaratmı~tır. Dev
let Demiryolları idaresince teh1ükenin ref'i 
için icap eden tedbirler ahnmı§tır. 

Buradan trenler ya va§ geçmektedir. 

. ______ _J 
Yeni &ır Matbaumda buılmııtır. 

Otuz Fin şehri bombardıman edildi 
SnmnerVel~ 

••••• 

ı .......... ıaaogaaa·····1kı······sovyet ····r ır·kasi ............. . 
1 imha tehlikesine maruzdur 
• ..... 
~~~~~···~·~~~·~~~~~····~·~~····~·~~~························································································ 

Altı maddelik bir sual va
rakasını hamil bulunuyor 

Londra 21 (Ö.R) - Reis Ruzveltin 
harici müşaviri Mr. Sumner Vels'in Ro
mada karşılanması kin İtalyan hükü
metince icap eden tedbirler alınmıştır. 
Amerikalı hariciye müsteşan Kont Ci
anoyn müUiki olduktan sonra, aynı gün 
başvekil Mussolini tarafından ·kabul 

di olan huruç hare
keti yapılamamıştır 

·~-------x*x:~-------

B aşlı yan kar tipisi 
Muharebenin um;~i sevri üzerinde 

edilecektir. 
Mr. Sumncr Ve1s'le 6 maddelik bir 

sual varakası mevcuttur. Nazır bu sual 
varakru.,na göre, elde edeceği malumatı 
tac;ni! e<lecek, Roınadan sonra Berlinc 
lıarekPt edecektir. 

B. Bitlerin Amerikalı hariciye müstc
&ariylc görüşmek üzere bizzat Berlindc 
lıulunaca[,11 haber verilmektedir. 

Roma 21 (Ö.R) - Amerika hariciye 

Sovyet tayyareleri Finlerin Abo §ehrini alevler içinde bıraknıı§tıT vekfıleti müstcşan Sumner Vels Pazar 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

t ' 
tsir yapacak kadar artmış bulunuyor Dr. Smnner Vels 

----- Londra 21 (ö.R) - Finlandiyadaki hatlarına tiddetli ve muvaffakıyetli bom- -------------------------...:._-------------------
bardımanlar yapıyorlar. Kızıllar bilmu-1 
kabele dün beı defa Viborg tehrini bom
bardıman ettiler. Helsinki altı defa ta
amıza uğradı. Mubasemabn başlangı
cmdanberi Finlandiya bükümet merkezi 
için dünkü gün en tehlikeli gÜn olmUJ

B • , harp muhabirleri bildiriyor: 

l t f l Ladoganın ıimali tarkisinde muhasara af a Q r halinde bulunnn iki Sovyet fırkasmdan 

tur. l 
164 üncü fırka çok ümidıiz bir vaziyet-

• tedir. 
C l n en a g'WI ı r Bütün gayretlerine rağmen Finlerin 
t çemberinden kurtulamıyorlar. Tayyare-

G 
)erle İafe edilmektedirler. Bu fırkanın da •• l imha edilmesi bekleniyor. un er Kareli berzahında harp yeni bir fekil 

• • • almıttır. Şimdi Kızıllar tanklann arka-

Londra 21 (ö.R) - Finlandiyadan 
gelen haberlere göre Mannerhaym müs
tahkem hattının cenubu garbisinde Fin 
körfezinin mühim bir kal.esi olan Koy
vostokun Kızlllar tarafından zaptı bak
kmdaki Sovyet iddialan bugün l'f'smen -·-- sında piyadeleri taarruza ıevk etmiyor

lar. Ş:ındi yalnız tanklar taarruz ediyor. 
ŞEVKET BİLG~ F"ın tayyareleri Sovyetlerin münakale - SO'SU 6 INCI SAHİFEDE -.. 

!'fl.i)~~e Norveç birbirine :r.ıd iki baleti 
~d;ıın leairi altındadırlar. Hem Fin
~ 'h. aya rnibnkün olan bütün yardım
~ • ~. hem de barba sürüklenme• 
•·• laliyorlar. Bu harbm d••mda kal-- .... eıtd• ay 

~h • ilesi, cesurane bazı kararlar al-
~~li!zarn eden büyük bir yardım 
lııl?ılf ~llt tehalc:kuk etmesini imkansız 

la Rıoidir 
~~(le No~eç bugün Finlandiyaya 
~~ h;üket eden kuvvetlerin kat'i ga
~ ın·· h nde kendi istiklillerinin ne ka· 
~ı )!>il em bir kelimeden ibaret kala-
ıc .. ~d ~ez değillerdir. Taarruzun vu-
l:ı .. ~ı::u RÜnden beri Skandinavyayı 
~ ~ bir bap ayaklandıran beye· 
~ taları içinde seri ve kat'i bir mü
?~tt~ lehinde yapdan tezahürat vazi
~ tii ~eharnetin layık.ile takdir edildi
~elerip e bırakmamıştır. Bazı lsveç ga
~tllld halk kütlelerinin en ateşli teza. 
t~tit o:' cesaret alarak bugünkü bita
l:ıll' l:ı-, ~et telilli edecek kadar geniş 
~ ~'Yet göstennişlerdir. Norve~İn 
'da ;. tahsiyeti İse matbuata beya
~ htrak ınlandiyayı mücadelesinde yal
~ t:ı.Jı h\anın fecaatinden ironik bir li
'~iiin ~trnİ§tir. «Sükutun ve hareket
~ 01/~ne göre ferdler gibi devleti de 
toyleııı ~ ınevküne düşürebileceğid» 
~~lee en çekinmiyen bu tahsiyetin 
~o.,....eJ t Cemiyetinin son toplantısında 
~ hu ~sil. eden zat olduğu diifünü-
~ l:ıir ka lözleruı ehemmiyeti gözlerimiz-
~ t~at l ~artar. 

dderat l~di bu iki memleketin mu
ltı~ .:h· ıdare etmdc mevkünde olan 
~!_,, •. } 1Yetler böyle düşünmiyorlar. 
aaı:.- a..,U{ça b' "'dabal · · • ~ ~ ır mu enın vazıyetı 

~aıt:1ek §Öyle dunun bir kat daha 
. lci Is •c.ğın. kanidirler. Bunun için· 
~e: .ş.eç ~ra1ı milletine beyanname
R_ h.,.dte~dıye kadar takip edilen hat
~ i~ muhafaza etmek lazım geldi
~· letirnj ~ar~anarak karar verdim. 
" l?ıeauı· arba ıürüklemek gibi büyük 
llir icrJete. katlanamam.» demiftir. 
~ İçirıd~ bır devlet ıefi memleketini 
~d Yaıatmak, barbm hudutsuz 
l..L ~İrı an korumak istediği zaman 
~İr et lrzudaki samimiyet ve asaleti 

lllı ınuıı:etnek imkansızdır. Fakat sul
~ ~ıu &za~ı ~alnız ona bağlı olanla

~"Rü ~ ta~ı olmasaydı yer yüzün
~trıe i:nkA felaketli harbın bqıöıter-

. an tasavvur edilebilir mİy· 
)'ıld 
~ ıtırn .. . 

baYat 8'°'!'~le inkitaf eden hadise-
~~ ba vk ııt.ildallerini ,erene koru
~ mili§ .' ~aygulan olmıyan bir çok 
""ı ~ı t:lt~ın ne kadar büyük ve sa· 

1 l'neyd iikeler karşısında oldukla-
lı . •na koy 

L. U oıd' 1 muıtur. 
"ıta .. ış e h 
" ranarın a~p sahalarına l'akın olan 

t~ ltıecb11 vaı:ıyctlcrini sarahatle ta"i· 
ur r ol k " l{uııtni:ror- aca ları günler pek uzak 

ı tal ,.. ... '"e . ~ustav Ad . 
"il"' Çın kalbi F' olhın bc:rnnnamesı, 
b..~tınu h t ınlandiva ile beraber ol-
... -"SJ , a ta 'k· ,, 
l'ltı llda lll"l'JJ 1 1 milletin mukaddl'ratı 
~ riılernı ~nz bir iştirak bulundu-
~- i_lllan lor. Ancak daha büyük, 
~ .... ~ı te!ılükt-lcrden sakınmak 

httaraflıkta devamı hü-
• 

lngiliz 
Tayyareleri HeHgoland 
üzerinde bir uçuş daha 

yapmışlardır 

Bir l1ı9ibiz tayyarecisi 

Londra, 21 (Ö. R) - lngiliz tayyare
leri dün Hcligoland üzerinde muvaffa
kıyetli bir keşif uçuşu yapmış.lardır. In
giliz hava n<'zareti Heligoland üzcrindl?'" 
1ci uçuşu teyid etmiştir. 

Ingiliz tayyarelerinin Hollanda ioP.
raklarının bitaraflığını ihlal ederek bu 
uçuşu yaptıkları hakkında.ki Alman id-

• diasına gelince bunun aslı ve esası yok
tur. Bilakis diin bir Alman tayyaresinin 
Hollanda toprakları üzerinde uçtuğu 
resmen teyid edilmiştir. 

Londra, 21 (Ö. R) - Dün Ingilterenin 
Iskoçya ve Şark sahillerinde Alman tay
yareleri d~man vapurlarına hücum et
mişlerdir. iki Ingiliz mayn dökme ge
misile bir ticnret gemisinin batırıldığı 
hakkında Alman teblii!inde verilen ha
ber Ingiliz mnkamatın~a teyid edilme
miştir. 

Berlin, 21 (Ö. R) - Alman tayyare
leri Linkoln Şayr sahillerinde Şetland 
adasına kadar faaliyette bulunmuşlar
dır. iki mayn dökme gemisine taarruz 
edilmiştir. 

············zeız·eı·e·····oıa'ii··········· 

Ka yserideki zelzele çok 
şiddetli geçmiştir 

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

:S oysa lJ ! ve lndirli köyleri taman1en: 
~ yıkıldı. Soysallıd~ d.ört ölü var ~ 
: Ankara 21 (Hususi) - Kerkifd~ üç zelzele oldu. Hasar yoktur.~ 
EPazartesi gecesi Kulada bir saniY.e· sür~n bir. y.er sar.sın tısı olmuş, bir,: 
Eiki ev tehlikeli \.aziyete gird.iğinden tahliye edilmiştir. Sabaha karşı: 
EMuğ.lada h:afif bir yer sarsıntısı olmuştur. . · : 
: Ankarn 21 (Ö.R) - Bu .sabah 2,50 de. Kırşehirde, Konyada, Ulu-: 
Ekışlada, Adanada dibden gelme birer zelzele olmuştur. ~ 
E Kayseride 2, 50 de .okiukça şid~etli bir yer sarsıntısı kaydedilmiştir.: 
:HacJlarda bir. Develi kaza merkezinde dört ev yıkılmış, bir kişi öl-: 
• • 

Kopenhag konferansında 
Bitarafların maruz kaldıkları büyük 
müşkülat ehemmiyetle tetkik edilecek 

Vç memleketin Kralları ve Hariciye nazırları ge(.'eıt toplmıtılardan biriııde 

Şimal Denizinde 

-·--Jsveçin Finlcre 
-*-'--

Yardım bahsinde 
verdiği karar da 
gözden geçirilecektir 

Kopenhng, 21 (Ö. R) - Isveç ve Nor
veç Hariciye nazırlarının Kopenhag'ı 
ziyaret programı hazırlanmıştır. Konfe
rans ayın 24 üncü güpü yapılacakhr. 
Nazırlar Kral tarafından kabul edilecek
tir. 

MU?.akerelerin bir gün fazla sürmiye
ceği ve yalnız vaziyetın gözden ge
çirilmesile iktifa edileceği zannediliyor. 
l\faamafih Finlandiyaya maddi ve ma
nevi yardımların genişletilmesi hu u
sunda iiç hukftmetin neler yapabilecek
leri de bir defa daha gözden gecirile
cektir. 

Stokholm, 21 (Ö. H) - Bugün foveç 
parlamentosunun içtimaında beyanatta 
bulunan Isveç Hariciy<.' nazırı, hafta so

- SONU 4 \ )NCÜ SAllİ1',hDE -

bir Alman kruvazörü 
-~~~~-~~-....-.-._...,, 

Londra 21 (Ö.R) ••• İngiliz istihbarat makamları, bir Alman kruvazö· 
rünün şimal denizi sularında dolaştığını öğrenmiştir. İngiliz vapurla· 
rına bu cihet haber verilerek kendilerini korumak üzere ihtiyatlı ha· 
reket etmeleri tebliğ edilmiştir. 

Bu kruvazörün amiral Fon Speenin intikamını almak üzere şimal de· 
nizinde dolaştığı anlaşılmaktadır. 

Başvekalet 
Her vatandaşın, askerlik duru

munu nüfus cü ~danlarına yaz. 
-----~ 

dırmalarını alakadarlara emretti 
İstanbul 21 (Telgraf) - Bnş\·elcilct makamından Veka

letlere \'e Vl'kalctlerden alakadar şubeler \'C dairelere gön
derilen ınühını hir emirde her vatandaşm askrlik \ 'a:tiyct.ini 
hii\'İyct ciizJanlıırına kaydettim1eğe mecbur tutulanıaları, 
bu emre . rİl\)'ct ctmlyenler hakkında knnuni takibat yapıl
ması biJOırllmc~tedJ'r. . 

İstanhu
0

I "21. ('fe.Jgr:ı{) - .A1\'m on dokuzunCia me~iyete gi
ren milli korunına kanumiııun ,ıntl.ıikatı ctrafinda şehrimiz
de de bazı hazırlıklar ba ·lamı. tır. J\nkaradan kanuııun tat
bikatına aid tnlimatnamcnin gönderilmesi bekleniyor. 
Şimdiden ba~ ithalat maddeleri riatleri dü ·mcğe ;1:üz tut

muştur. Hükiiı~ctçe alınacak tedbirlerin hayatın anormal 
bir şekilde pahalılaşmasına artık imkan bıraknuyacağı ka
naati kuvvetlidir . 

....... Iİllllll ....... __ 
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~ .. P.eygam6erler Tarihinden 1-
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iSA'NIN HAYA Ti EHiRH BERLERi 
-47-

lsa, daima tabiata aşık ve insan
lara yakın olarak yaşamıştı 

Kopan tel --·--Az daha be$ kişinin 
hayabna mal olacaktı 
Ödemiş kazasının Lüybey köyünde 

fırtınadan bir elektrik telinin kopması 
---------x*x herine bir dise Olmu~. JK.opan 

• kanunu değiştiriliyor 
.. . 
el s ız 
----~------~*x·---------

Ra d y o Ücretleri artık 
iki taksitte alınacak 

ısa, kale gıbi oıın bu sarayın iç av- b<ıikaları mı söyledi? elektrik teline sabahleyin çıpıak aya- x*x·------
lusuna aluıdıiı uman sükCınetini boz- Isa, vniyeti ıidare için kaçamaldı <ee- ğiyle basan l2 ~'llŞIIldnki Mehmet Uysal MÜnaJctiat ~ekiıleti, üi buçuk seneden 1'eyetince m.dik olunacak tarifeye göre 
madan etrafına bakındı. vaplar veriyor ve sorulan suaılere mu- c.lektri'k cereyanına !kapılmış ve bağır- beri meriyet mevkiinde bulunan telsiz tayin eclilecek ve iki tahitte alınacakbr. 

Bu avlu .. Çok muht~em .. Adeta cen- kabele ediyordu, mağa başlamıştır. .lcanununun münha11ran alıcı tesisata ait Radyo tak.it ücretleri biri haziranda, di· 
net gibi 'bir yerde. Süs1ü, un.etli sütun- Pnat onun plfunnı an1adı ve 0 da 'tlY- Civardan yetişen Mebmedin validesi olarak tatbikatında noksan görülen ibir ğeri birinci kanun aylannda tahsil oluna• 
lar arasından yemyeşil bir bah&enin ni yoldan yürüyüp ,gülümsiyerek: Hatice de cereyana ka~ılınış, _sıra !le la.rn hükümlerinin madde metinlerine cakbr. ikinci taksit zamal"dllda tesis olu· 
uz.ayıp gittiğini gören .ilsa, lbu gilzel 1.a- - Ben Yahudi miyim!. Dedi. Seni kurtarmnğa gelen aynı lköyilen lİbı'ahim ilave edilmeaini ve ıhu'kUlt eaas'larbrfe teüf nan radyonun yalnız ,0 devreye .ait iic:
biat manzarası ika~ısında kendi derdi- kendi milletin ve baş'kiıhinler bana tes- oğlu Halil Aykut. Hasan Hüseyin oğlu eiilemiym:ek bazı ükümteriniA de ıde· reti ödenecClttir. 
ni unutacak gibi oldu. İ§te biraz ötede liın et.tiler. Ne yl\l)tın ise, suçun ne ise Halil Çob:ın da cereyana kapılmışlar- ğiotirilmesini zaruri gôrmü~ ve bu mak- Muayyen tediye zamanlarından sonra 
büyilk bir mermer havuzun mermer ku- itiraf et ve .bana açıkça söyle.. dır. .. sadla bir kanun projesi hazırlamı tır. vücuda get.irifmi~ olan ıradyo tesisatının 
lecikleri etrafında beyaz glivercinler ka- Pilatm bu sözleri Isanın büsbütün iti- Fakat Halil Çoban büyük bir EnerJı Y.eoi 1Proje ile tel.iz kanununun 9 .36 ve ücretleri. :rUbaat .a1uuna• ica,p eden müd-
ılWlt 'ıı;paralc UÇl.l§uyorlarclı. madını çekti. sarfoderek kendi hayatını ve diğer ce- 17 İnci ımaddclc.ri .değİ§tİrılmektedu. detin itmesinden itibarea .bir ay içinde 

Ömründe asla bir saraydan içeri gir- Kendi ırkından, kendi dininden ol- reyana kapılanların ıhayJrtlannı kur.tar- Doltuzuncu maddedeki tesisat ruhsatı tediye edilmiı Wueacaktu. 1Rac!yo iic· 
memiş olan Isa kendi kendine: dukları halde sırf düşmanlılklarından ~ıştır. An~ 12 yaş-o.ndaki Mehn;1.et, ~n: almak için olan hükümde radyonun ıeti taksitle verilebileceği gibi hepsi bir· 

- Demek ki bu dünyanın kudretli- 'Yahudiler.in .anlamadıkJan ~yi bu ya- liıseden bıra~ sonra hayata g~lermı komple alınma!'lı veya imal edilmesi gibi den de verilebilecektir. Ta~ıit "emdik-
leri bQyte 5in1arda otunıyodar_ !hancıya.. 1Bu din.size anlatmak istedi. yummuştur. parç. .haünde aluuuak monte edU.meai de tca sonra istimalden sarfınazar edilen 

Diye düşündü. Fakat o bu zengin ih- Kimbilir .. Kimsenin anlamadığı onu bu -•- miiınkün cöriilıdüa v.elbu makaadla mad- radyo iç.in putsuz bir yaır.ı. ite P.T.T. icja-
:tipma bq1 içinde bir attU daymadı. Roma1ı belki nlardı. Hava seferlerine de metaiae tcaaatın ~iicuda getirildiği re.Nne müracaat Olunacak ve tesİlat mü· 
la. ıc1aima U:biaıe :lpk ve ıinsanlara .. Ya- ~ i§te 'bu ümit içinde kendini 'bir iha~ar ıvey.a •tın a ındaiı kelimderi ili:ve edil- hürlettirilecektir. Tesisat mühürlettiril-
bn 01ara'k yapmtitı. Yine de öyle bl- fuı için topladı lre tıp1cı Nasırada, Kafar- 1lstanbu'J,. hı:nir, Ankara l\re Ankara mittir. Met.i :te1aiz kanununda ıradyo sa· dikten sonra ücret geri verilmiyec~k ve 
malk.. Son nefesıni verinciye ikadar bu nahomda ve mabette vazeden sesi ile ae Ad.ana ;ar.asında ha\'a seferleri için ıtuı almd&tan ıııonra ıne :kadar zamanda ba~aca ücret de iatenrniyecektir. Bill-
kanaat.ini sarsmamak istiyordu. cevap verdi: banrliklara lbaŞlanırustır. Önümüzdeki nllaaatname Utih .. 1i ımecburiycti olduğu hara mühürün kaldırılması hakkında vaki 

'iri. lbu sırada icli ki umtmıi vali Pon- 10 • itan tı ıL d"' d d da A~1 .. __ • .__ • __ ..,_ _Jlilm• ... ;d:r. olacak talep o devrenin taksitini vermeğe ~.... - oenım sa :ı m uu unya a e- Nisan lba n ibu seferler a-r-cı&A.u.r. .... • .-.ın ıcu ---...-
50n P.ilat aVluya gir.mijli. ğildir. ~ .... er bu dünvada saltanatım ol- Ha•·:a --"'--" .. ~ının· • Samsuna ........... 1 ___ • v _ . 1 d d bağlı olacaktır. Birinci .ücret taksiti esna-

Pila ..:1_., . ..:ı ır- · -·dd ~ .7 ·• l:ieler•~ . ,....._u.ı.ıı..u=o ıı ıeıu proJe ıi e ıra :yonun ricu a ceti· sında mühürlenen rad-ıann ikinc.i ta'k· 
t, wuguı uuran ~yı ır mu et sa i..ı· hizmetkarlarım beni müdafaa i,.;n de "''-rt.at """'pıl--'1....i.-ı1r. rildiı;.; veya Abn ~•-..ı.:... •--"-•-- a·tiba T.,. llU%8ktan r.n...-t:. iBütün Beıi lsrailin u.ı -r-· •UU11.. .J-. nuuuau _. aun.,... uuuıu:aı - siti verilmişse iade olunacaktır. 

aleybinae· ... :;~dtğı ikor~unç adam ederdi ve ben düşmanlarımın ellerine Devlet Demiry.olları ıişlet.me ıwnum ıren P.T.T. idaremoe müracaatla on lbq Muayyen müddetler içinde ndyo ÜC• 

lb Ukin dam __ .;.ı. 7 düşmez, sana şimdi te$lim edilmiş bu- müdürlüğü !hava yollaruun mutat sefer- ciin İçinde ırUhaat ıalınmuı hükmü vaz retini vcrmiyenler mahkemeye verilım.ek-
uH~: onun ~n anlamak is- lunmlldım. ler.ini t-apamamak mecburiyetinde bl- olunmabadır. te idi. Yeni proje ile bu usulıltafdardmak-

tedi. Pilat lsayı d.inledikçe hayretten hay- malan do~yle tayyare ile dönüşse- Mer·.i lkanunun 36 ancı maddem ee.ne· tadır. Müddeti ;çinde ndyo ücreti tak· 
~ s-ı.:ı....... O rete düsüyordu. yabati Y~an gidiş - dönüş tayyare lik .radyo ücretinin ılluiran ayı içinde ıitini vermiyenler yüzde yirmi fazlasiyle y= ~~ y~ı.ıı:r ";;;;:!~ iba§lr: Bu adam muhakkak coşkun lbir !tül- Cile1i lhimil yolcUların demiryollann· bq>ainin Lirden :verilmeaini amirdir. takıiti ödeyeceklerdir. Kanuni taksit 

dL Sesi .am delildi. Billkis yumuşak yac.ı idi. !Hatta umumt vali bir aralık aan ıne suretle istifade edeceklerini ıtes- Ocrctinin tediyesinde vatandatlara bir müddetinin bitnaesindeın sonra P.'f.T. 
ve tatlı :idi. H"ıtaPlan !hiç ıte düşmanca onu bu mağrur ve mutaassrp Yahutiile- bit etmiştir. Buna göre tayyare dönilJ kolaYfa'k aima'k: ıÜzere yeni madde bu Üc· idaresinin tahriri tebliğatı \izer1ne 1 O gün 
görilnmiyordu_ re 'karşı ·r silah olarak kullamnağı bi- bileti tayyare gişelerine ibraz edilecelt retin iki taksitte alınmasını amir bulun- içinde taksiti yüzde t'irmi fazluiyle ver· 

Sanhedrin meclisinin rahipleri ona bu ie düsündü. \'e bilete tayyarenin hareket et.m.iyece- :maktadır. miyenler için taksitler U.i kat failasile 
Romalı askerden, bu yabancı adamdan - Şu lbalde, dedi, :sen kendini Yahu- ğine dair şerh verdirilecektir. Bu bilet Yeni 36 ıncı maddeye KÖre, ruhsatna· alınacak ve mal memurlukları bu para
çok daha şiddetli ve zalim hareket e1- dilerin kralı -olarak ıtelllkki ediyorsun bilithara '<lemiryollan gi lerine v~rile- me verilenlerden "ft1ınaca\ ücret Müna- lann tahsilinde tahsili emn.l kanununa 
mişlerdi. Yoksa Tanrı bu yabancının Isa, muhatabının kendisini daha iyi rck parasız bilet alınacaktır . .Abnacak lca1at vekaletince tanzim ve 1cra v~lı:illeri göre muamele ~pacaldaMır. 
kalbine bir iman mı vermişti anlamak i&in bu suali sorduğuna zalıip bilet tayyare dönüş biletinin meri bu-

Bitarallat 
fçinenağır 
Günler ..• 

... 
ŞEVKET un..GlH 

~ 

- BAŞTAftAFI 1 tNct SAıdr- .-... 

tün İff~ia laiftıleriai lmaaU8 lıil 
7.aruret lhaline -~'lmlştar. 

Bu ifade ıtaraıda 1 veçi 4ifün .... 
il.o kom bir ıtdlılit me\~ub.,.._ . 

Tehdidi yapan kimdir? Bunu d~ 
meğe tüzmn yoktur. 

Alnum,Ya, Sovyet • Fin harbına ~ 
ıuiiüh81e edecek olaa memleketi__._... 
mm.re ale>'_. ıbia..aflığuıı ter--
11niş telakki edeceğini gerek :lsveÇ, -~ 
gerekse Norveçe çoktan beri bil'"" 
mİftİr. 

l'•i lswçıe Finlandiya harbine.~ 
~ ~ hatmie bunun netic~ t'f 
rak Alınan filosunun FinlandiY• 
Botni körfezlerinc hakim o~ 
İ~v~ Finlaniiyayı adtadan -.. 
mde lefelılNs etme inien .....
d1r. 

Bir de bunun aksi düşiinıiilmelidİf· 
:&oba h~~ t.itaıa( btaalda ~ 

t8MTUZwoiMl •Mell cılaıe:.lınt 
~delıilir mi? Vabyiln inkişaf taJ7:1 e. 
teriror ki Berlinle Moskov•ın ~ •eri I'üiaadİ:Ja illill edilr ~ 
Skanc&ııa\•ya ,.anm adasına ~ ; 
fMktır. Bu. tak.dinle Almanya ş· ,.,. 
nizinde ·~~iliz :deniz hüıiııai)·e~İt!1-~ 
....... J98İ1te1'e7'8 .bt'i ~yı ..... - . 

t.ileoıelini tcayyil dm~r. -·~ 
Fakat bu tasavvur Dimyata r-;;ı, 

gitmek istiyen Almanyayı evindeki 
:urdu :naahnm dai,ecıek mi! tİll 

İsveç)e Norveçc karşı bir ha~..,. 
l~ere ,.e l<'raıwlJI Juwrlı.lwz ~ 
yacağı muhakkaktır. A.ltmark ~ 
bir işarettir. Almaqyanın ne denİSP,;.. 
ne havada, ne de karada üstünlük bit 
etmesine limkin olmadığını ges_.., 

- Doğru söyle .. Yahudilerin meliki oldu ve şu cevabı verdi: iund~u müddet içinde demicyollarında 
· · , - Söylediğin gibidir. Evet.. Ben bu- seyahat etmek ""'rl olacaktır. sen mısın... Y-

Inanmak ve öğrenmek istiyen ve hiç nun için .. Hakikate şehadet elme'k için -*- İfaret-

çok ÇOCUJ-IU Şüphe edilemez ki Almanya b~ 
'K kadar yaptığı tazyikleri son ~ Kabakulak 

te tehdidkl\r olmıyan bu yum~c;ak ses doğdum .. Ha~~.~ti .. gö~en, anlıyan ~im- Dün geceki fırtına 
lsayı ümide düşürdil. seler benım sozumu dinler ve bana ına- ....... --L•-d 'dd tli bir 

B eli di k nırlar ı.Uun .gece :yar.ı ı scu..u- e e 
- unu, 'ye cevap ver ·.sen en- • -BiTMEDi- fırtına çıkını' ban evierin kiremit ve 

dıliğinden mi söylüyorsun, yoksa sana camlarını kırmıştır. 

Nazillide 
HalkeYlerinin canlı ve 
hareketli çaltşmaları 
Nazilli (Hususi) - Knzamızdaki hal

kevleri, feyizli ve sistematik çalışmala
rına her ün yeni bir hız \'ertnektedir
ler. 

Bu defa da Nazilli ve Sümerbank 
lıalkevlerimiz Nazilli halkevinde müşte
ı eken bir sergi açmağa karar vermişler· 
dir. 

Sergi 22 Şubat Perşembe günü açı
lacaktır. 

Bu sergide resim, fotograf, yün ör
güsü te.şhir edilecektir. 

Halkevimiz salonunda mütehassıs 
:rcssamlann kıymetli resimlerini gör
melc mürrlkün olacaktır. 

Türk kadınlığının yüksek kabiliyetini 
tebaıüz ettirmek maksadiyle yün örgü-
6ilnün de programa ithali, muhitimiz 
kadınlarında cidden büyük alaka :uyan
dımuştır. 

-·-Gıda maddeleri B. SABRİ EGE 
Miilkiye müfettişlerwden B. Sabri 

. ~ıhhi) e ve~.alctimızin, ,gı~ ~ddele- Eg" Antalya mıntakası mülldye müfet
unın kontrolu lhaldcında bir ııa:amna- .:p1:;;:- ,_ · .....ı:ı~:"ti B ·· •-· · -ı·r 

~e ..... yın """""""'1 r.. ugun ıızm -
me ilıazırlamakta oldcgunu )"azmlştik. öen ayrılacaktır 
Ogreodipımze t1iire Vek:alA :nizamna. . * 
meyi Devlet Unmrı sevketmeden ev- ..: .. "!Ilı•"' m-un·· ase-~•ere 
lcl, bazı hususlar hakkında bir de be- ••--·I U"ÇU 

ledıyclerin mütalealnnnı almayı faydalı giripnek istiyea 
bulmuş, bilhassa büyük sehirlerimizin liftnalar 
belediyelerinden bu kontrolün ne şekil- ~usta 'bir firma ceviz kütüğil ka-
de yapılması faydalı olacağı halda.nda bugu, oksid dö Kuiver, mau, şanı ve 
sualler onnuştur. B lediyeler c.e\•lq> çam fıstığı •e :üzüm ihracab ~~pan tüc-
vennislerdir. ~imdi lbu ce\•aplar üze- l--'l ıt elemk ·sted··· · ti t · d a· 'L-·~ lk car.uu- a emasa g ı ıgını care ıuıde ça'lı ılmakta ır. ır .ı:ıau.aya adar da .Ln.:ı:~: ... :p 

• • } } rak d 1 0 S1na 'U ""'""i'..., • 1

1~Jllll ~lan~~ş ~n~a~--~~- Yunanistanda kuru sebze alım ve sa-
t Şurasına sev: ... u.ıı ecegı ::;ı.uııaK· tııniyle meşgul bir çok firmalar İzmir-

tadır. deki tüccarlarla q yapmak istediklerini -*- bildirmişlerdir. Londradan bir kaç fir-
Resilll ~e ma hububat ve kuru sebzeler istemiş-
fo•----al .....a.; ler. ınümune ve fiat teklifi ~pılmasını 
~ · .-... ,.,-. bildirerek adres \•ermişlerdir. 

[zmir Ha1ke\·i ıresim ve fot.ograf ama- Pariste bir finna, Fıransada kendileri-
tör sergisınin ao Marta tehir edildiği öğ- nl temsıl ettirmek isti) en üzüm :tiiccar
l~miştir. İştirak etmek isti)•en ressam lannın emrme amade olduğunu bildir
vc fotograf amatörlerinin eserleri Halk- miştir. Bu f"ırma, .Amerika ve Kanada-

Hastalığına karşı 
tedbirler 
Şciuin onzı ısemtlerinde çocuklarda 

ıKabakula'k ıhastalığı görülmüş ve derhal 
icap eden ıt.edbirler ahnmı.ştır. Hükümct 
dOktorları t>ütün ıilk oltulları gezerek 
tetkikler yapmış, çoouklann sıhhl mua
Y ncletj yapılmışhr. Güzc)yalı semtin
deki ilk okullaı·da Kabakulaklı çocuklıtr 
tecrid edilerek evlerine gönderilmiştir. 
Bazı mekteplerde o:laların dezenfekte 
edilmesine lüzum görülmüştür. 

-*""""""' 
Okullarda yazı ıekll 
ilk okullarda dört yıldanberi tatbik 

edilmekte olan yeni yazı şeklinin orta 
okullara da teşmili hususunda Maarif 
:ve'killiği tetkiklere başlrunı.ştır. 

tık okullarda talebeye öğretilen yazı
nın talebe orta okula devama başladığı 
zamal\, öğretmenlerin Fransız kaligrafi
sine uygun yazıya çevirdikleri ,.e bu su
retle y:ızıda vahdet tesisine imkan gö
ı ülemediği tesbit edilmiş, alakadarlar 
tıırafmdnn Vekiılete yazılmıştu-. 

Veknletin yaptığı tetkikler neticesin
de ilk tedrisat müesseselerine de teş
mili \.·e talebenin ilk okulda başladığı 
yaz.ıya orta okulda da devamına karar 
verilmiştir. 

cvince lkabul olunmaktadır. öaki finnalar namına da iş yapacağını 
Prevantoryoın'a - - • -- mcktubwıda bildirmektedir. İkinci Sömestr tatili 
gönderilen parasız Türk parası -*- Orta tedrisat müesseselerine birinci 

-x-
Yatılı talebe kıymetini koruma Hayvan müşahede sömestri miltcakip bir hafta tatil veril-

:-'..a.1rildi ınişti. Bu tatil çocukların sıhhi vaziyet-
Parasız yatılı talebenin hastalıkları- kararnamesinde mtiddeti .İnua !erini takvjye ve yorulan dimağlarını 

Annelere madalyalar ~~-~::=;a ~ 
tevzi ediliyor nin hütTiyctleri için bir temel t~ ~ 
Vilayetimiz merkez we mülhakatında fesini gören l\fannedıaym battı ..--;..., 

çok çocuklu annelere ıtevı:I -edilmek Almanyanın n J~ea. 1#' 
üzere Sıhhat ve İçtimai muavenet mil· tehditkıir o1aca1dır. 'Vç ihtitna1 W "t if' 
diirlüğUne beş yüz doksan beş madalya man Skandinavya devletleri Sovye ır 
gelmiştir. tila uaa u_l':ı-.amak istemezlerse ~bd' et' 

Madalya almağa .. u.1ihkak ıkes~en· ya de 'heraber o1mağa davet edilece~ 
lerln yüz elli ildsi lımir .şehri .ıçınde air. Yani So\:vctlcr Skandina'\')"a ~ 
olup mi.itebakisi mülhakattaöır. Alaka- leflerine \IU'Ş1 bir telıdit -si1aht fil• 
Ci~lar ~adalyalannı Sıhhat ~üdürlil- 1..-uftanılacaktır. • 1'· 
fune muracaatln almakt.adırlaı_ nu da Finlnm1iya nmkaveınetiniil ~ -*- Hin ıharbm cereyanı üzerin4e ne tf>" 
ALMANT AYA dar büyük ehcmnıi . .reti ()ıa~unu 
Yapılacak ihracat te.nncğe Jctıfidir. 
Almnnlnnn, yeni beş milyon liralık SEYKEI' affAf~ 

ticari anlnşm:ısından istifade ederek =-;:;t•I 
memleketimizden iki milyon liralık ku- : ........................ ·--·•••_. i 
J"U meyve satın almak üzere buraya bir · E -rEŞEKKOll ! 
mümessil göndermeleri piyasalarımızda : _.:..·• 

• .A ---·-- '-'1" .. -'L.L.:t _ _:ıU_.I ..... : alaka ile karşılanmışbr. • ;cıu;uuu.Ll.I ıu.ıumu ı>t:Ueuue o Y:;_.,• 
Almanların bilhru;s!l ucuz fi talı hurda : muz elem ve eessüre. ıg~D'.Jllc .-;e i 

incir toplamak niyetinde oldukları öğ- :u amazında iuwr bW ...,-s 
renilincc fiatJer yükselmcğe başlamıştır. :ıgcrek evimize :ve kabristana ~ if*i·i 
Bundan başka üzüm ve fındık fiatleri- : ihtiyan zahmetle ıtecssi.i.riiın tııet" i 
nin de yükselmesi bekleniyor. :ralt ibuyuran uiz d~ızıll .,-: 
Diğer 1araftan Almanya hesabına pi- :sine .ayn .ayn ıte kürl~~İ 

yasalarımızdan mal toplamak istemesi :una tec ürümUz mani olciı:'~s 
muhtemel bir Bulgar taciri de b~ün ':cümlesine b1bi t e1tkürlerırı;;.: 
konvansiyonelle gelmiştir. : anına muhterem ~eze niiin ıta ; 

Atman boya ve kağıt sanayii mümes- ':fmtunu rica ederir.. ~,2 
silleıinden M. Errol bugün semplon ! Oğullan Şiı1crti, !Nafiz, M ;i 
ekspresiyle ge'lmi§ ve Park oteline in- E Şamlı ve km Leme 'Şam'!! _Z: J 
miştir. Eski ticaret anlaşması uırna.nın- ;matları Mehmet ~vld ve~..,,., 
da ki işleri tasfiye ıile meşgul <>lacağı an- ................... - ......... ~ 
la~lmıştır. -x- IUSAC:A: nın pek ileri bir duruma girdikten son- değifiklik Ege ve Akdeniz havzasında çıkan şap dinletmek hususunda çok faydalı ol-

ra prevantoryoma gönderildikleri anla- hastalığı söndürülmüs olduğundan Yu- muştu. Tarım bedi 
Ic.ra ""killeri heyeti Türk parası kıy- · t ·1ıı d'I 'ft t kl h 

......... 
ı..IJION iLE KAH#& şılmıştır. Para ız yatılı talebenin mck· 't' ııanıs ana ı ·aç c 1 en çı ırna ı ay- Maarif :ı:ekilinin ıkarariyle ikinci sö- koo_...atllleri 

tep dokto ı •- · ı sık metini koruma hakkındaki on iki nu- \anlara mevzu yedi günlük veteriner m""'tr sonwıda da bir hafta •-tı'l ven'le- r-' 
r arı vası14sıy e ı muayene- maralı kararnamenin dokuzuncu :rnad- = .... Dahiliye vekileti, Maliye ve Ticaret --~-

ye tabi tutularak prevantoryoma gön- desi sonuna 'bir fıkra eklenmesini ka- ıntişah~e müddeti yirmi dört saate in- cektir. Bu suretle on beş günlük sö- vekiletleriyle mutabık ka'larak tarım YAZAN.· E,.-,,., .... .,,.~'f A]tJM 
d nlmcsi icap edenler bulunursa bun- b 1 . . y . k M 1. dinlı:niştir. Ziraat vekfileti, ihraçta hay- mestr talili ikiye bölünerek yapılmıc kredı" ikooperatiflerı· -~..:•_, ___ hır' ko- ___ ~ ~ -~ __,,,. 
ı d u etmıştır. enı aramnme a ıye ı ki dik "' ~ ~ -arın erhal ve talebenin arzusuna ha- ı.r.ı -ı""'·-1·'-- d ·ı . van arın ağız ve tıma arının gayet . - olacaktır. lay~-k olmak :: .... - blınlann ve..ai bo"'- ~· 
kıımıyarak prcvantory .. d ·1 '-C- etince ~ uara gön erı mıştir. hıtli muayene edilmesini vilayete bil- u ·~.. -· ·~ B ~:ıı...~ •• 
si alikalılara bil-':-.,-~n;_:, gun en me- Fıkra şudur: dirmiştir. -l(ı- lannın tahsil şekli hakkında ~·eni bir aş .406•--:•ın :a~ınn ve . ~ 

U.~U.U&~U.C ·Bu ıı.vnnSlardan aramızda Ticaret ve -x- Şahit ve ehllvukal karar ıittihn etmistir. Bu karara göre evvel ılicı limon ile ttahve ~ ~ 
---:••- tediye anlaşması bu1unmıyan ınemle- d k• ti rind a-ı ortakların maliye vergileri ikooperatif- lılc ve vücut lbualannm ~ 

Roma radyo...... ketlerde çdmış ohmlara taallUk eden Dojanbey e 1 ücre e en v-... teki matlObatından tamamen ve sabıka ağrısı gelir. Baş :ağrısının ~r· 
- malların ithalini müteakip döviz mü- Krom madeni alınmıyacak \•ergileri de kooperatiflerce ortaklara lNiyma'k 'baş a~cak !kadar ~ 

Türkçe neşrıyatı sandclcri nvansm açıldığı tarihteki usu- Seferihisar kazasının Doğanbey kö- Maliye vekaleti verdiği yeni bir ka- mal tesliminde verilen avanslar ile he- K~arı çatan, ~len buland~ ~~ 
İkinci Boma radyosu, Martın ilk gü- le göre verilip &\'.allS küşadı ile ithal ~·ünde Krom madeni aramak üzere ve- rarla hakim ve rnemınlarla şahit ve eh- sap kesimi sonunda tahakkuk edecek şeyı bozan baş a~s.ı if araın ~ ol 

nünden itibaren Tiirlcçc neşriyat saati- eornsındaki kambiyo ınoktasından ·unıaz dlen ruhsatnamenin ıneriyet müddeti l.vukunara mahkemelerce verilen para- istihkaklarından belediye w hususi ida- ağr;ıa~ı~ e~ <e1ıvemd.ır. Va1nız ? ~" 
ni değiştirmiştir. Bu tarihten itibaren olunacak muknrn~rat mez.kCır avansla- bittiği ve ruhsatnamenin iptal edildiği lardan kazanç, buhrnn, muvazene ve relere olan borçlarının yfrıde on beşi dugu ıçın ımsam tacu: eden ~)g ~ 
Türkçe neşriyat 21,30-22 arasında yapı- rın tnalluk ettigi malların bedeline teş- İktısad vekaletinden vilayete bildiril- hava kuvvetlerin" yardım ,·ergilerinin ni!'bctinde ıtevkH olunarak tahsil edile· aman canım ne baş ağnsı inS8" y 4t~ 
:lı:cak 'e yanın at devam edecektir. mil edilmez.• ıniıt1Jr. kesilmesini .alakadarlara bildirmiştir. cektir. Baş ağrısını ehemmivctsiz bir şe~.,.: 
;;;;;;;;;;...;o....;....;--. __ .-_.-.-...;;;.;;;;;;...;.;;;;;;;;;;;;.--.-,;;;m;;;;•;;;;,;,--.-.;._;...;.;. __ .....,..._-...._ ............ __ ..... .--.FZiiiiiiiiii.._..___,.-... __ .,._.._. .... ;,,,,,;,; .... -.-..... .;,;;.; ..... ;;..;...-..... -....-.....,..-;-..-.....-_.;;;;;;;;;;;;:;;.--m;.;-.;;;-....;..;.;-.;...--... .... __, __ ....;;,,,,.;,.-- tarif eden bir de darbı mesel ~· 

•'Ecel gc1di bedene baş a'ğnsı -.ti fi~ 

Arkadaşımın 
-- Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız 
ıt 
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A ıl sı.irprizimi sana ona sakladnn .. Bu 
d likanlı kime benziyor bakayım bile 
bilir misin... Nafıle.. Kafanı ne kadar 
) orsan bulamaz n. Seni :Cazla merakta 
bır.akma::nak için çabukça Ö) liyeyim. 
h n· ktepte beraber iken bizim bir 
isp naz d dn ız genç vardı. Ba) ezid 
tramva) dura ında he,r bafta Perşembe 

ünlen b'zi b klerdi v onra da birden
bire ortadan k ) boldu.. Bıldin d ıl 

i" Tabü b tırl ın . Çünkü sen onun 
p d al k tipı olarak kah 1 et-

kı ına o.. ilk ônce ben onu o z.annettim 
bile . lri si) ah gözleri. .. Uzun kirpikle
ri, baygın fakat tatlı bakışları ... ., 

Mektup artık Selami hakkında uzun 
uzadıy.a sitay' kur tafsilatla devam edi
yordu. Okudukça sinirlendim ve niha
} etini zor getirdim \'e sonra parça parça 
yırtarak yaktım ... 

Bu mektubun benim üzerimde bırak
tığı tcsır çok müthiı oldu. 

Suna, hiç t~ farkında olmadan benim 
butun hayatm;ıı bir anda ve bir darbede 

lapinoz ... 
Geceleri rüyamda giindüz.leri hülyam

dn yaşattığım bu tipi artık unutmu,tum. 
Daha do.ğnısu unuttuğumu zannediyor· 
dum. 

Evlenmezden evvel bir kere hatırla
dığım ve kendimi tarttıktan sonra artık 
bu 2cçmi~ ve macerasız olaralc geçmiı 
bir hatıranın benim üzerimde bir tesir 
~-apnuyacağına kanaat getirdiğim cgenç· 
lik \•akasıt timdi beni evlilik me!l\lt ha
yatı İçinde vurmuıtu. 

- Amma yaptın ha ... 
Diyece.ksiniı:. Artı1' bu derece maziye 

karışnutı ve esasında dc1 bir hayalden iba
ret kalmış hatıra insanın saadetini, yuva· 
sını böyle hirdenbire nnsıl sarsar. 

Evet.. Böyle düşiinmekte haklısınız.. 
Eğer bu mazi hatıraaı yine hatıra olarak 
kalsaydı belki de tesiri o kadar büyük 
olmıyac ktı. 

Hissettiğim tehlike çok yalcına kadar 
geldi. Ve ben ondan kaçtıkça o beni ko
valadı. 

* 

mektubu göstennekliğim lazım gelecek· 
ti. Halbuki ben mektubu yırtmıştım. 

Daha sonra Suna ile benim aramdaki 
sıkı ·bağı çok iyi bilen Nejad onun kocası 
hakkında ben•mle tahminlere girişmesi 
ve bu arada da mektupta ismi geçen (is
pinoz.) hakkında i7Bhat istiyecekti. 

Ben, ya doğrusunu aöyliyecektim ve· 
yahut ta bir yalan uyduracaktım. Her iki 
surette de eski hatırayı yeniden anmı~ 
ve asabımı oynatmıı olacaktım. 

Evlendikten sonra Üzerimde ilk menfi 
tesir bırakan Sunanın bu mektubu ol
muştu ve kocama ilk yalanı da yine bu 
mektup yüzünden söylemiştim. 

Postacı geldiği zaman Nejad evde de
ğildi. Fakat akşam geldiği zaman: 

- Bize bugün postacı gelmiş .. Kah· 
veden gÖrmÜ§ler. Mektup falan mı ıvar
dı ... 

Diye sorunca biraz şaıırdım. Fakat 
k!'ndimi çabuk topladım. 

- Evet. dedim, po tacı geldi amma .. 
getirdiği mektup nnnem içindi. Sunanın 
annesj bir kaç defa annemin adresine 

Sunadan mektup geldiğini tabii lco- mcktu ala 

ise anneme .. 
Ne &item .... 

Amma görsen ne sitem.. bu -zd l ~-.,.. ,...._ :aı;•-: ~r-so e ece -geınıı~ .. r, UllŞ ~ ~ 

Benim o zamana lcadar hiç yalan >tıÖy· 
lemediğimi bilen kocam alelacele uydur· 
duğum bu çocukça yalaı:ıa hakikaten 
inandı. Hem o kadar ki mektubu anneme 
gönderdim mi, göndermedim mi, ne yap
tım, sormadı bile ... 

Bu ilk tehlike böylece atladı. Fakat 
kurd bir kerre içime girmişti. 

Kendi kendime ve yalnız kaldığım 
zamanlar hep Sunanın yeni locasını dü
şüniiyor ve acaba hakı1caten t:lspinou.a 
benzeyor mu diye kendi kendime soru
yordum. 

Bauın: 
- Adam sende ... Benzerse benzesin. 

insan İnsana benzemez mi? 
Diye kendime teselJi çareleri bulmnğa 

çnlı~ıyor ve hazan da Sunayı ıkıskanıyo.r, 
ona kar ı minnettarlık ve vazife borçla
nmı unutuyor, dişlerimi gu:ırdntarnk öy
leniyordum: 

- Yıl uğurauzundur <lerler. Vallahi 
de do~nı billahi de .... Suna gibi surataıE 
bir kıza pırlanta gibi bir delikanlı düş-

~üçük §eyler bahane oluyor ae~ clİ° 
dır. Va'ktiy!e müseldcbıat diye -e ~ 
hilen a1man şeyler ·oldcen ~eO bl' 
dı. Knhven1n i~ini:le •'ktifein• d rgot'~ 
nıüsclddn .madde vardır, yo ~ıJ" 
alır, başı nğnyanlara, kribve ~ı.ı 
ü1.erine Jiınon .sıkılıır:ık yapılan bJ1" 
kullanılır imiş. Bu hamur baŞ8 
1ı1r .imiş. ı ilJ~· 

'Bir ee7.ncı göziiyle bu koca kd~ğı1, ~ 
na hakıyorum, fena bir şey ~1sı"' 

8b"_ Jll' eczacılar cczabanelerde ~ş 'lt~ 
•sitrat dii kafein• diye bir ıl~ç ıcabve' 
ı ız. Bu flfıç ~imonun reviıeri .1le şt)<tJıC· 
mn kafcinindcn y~ılmış . bır dafl ,v 
Esas itibariyle kahve ile Jıınodabll f11: 
rettir. Farkı Fransızca adiyle o)'le i' 
dcr.n, dnha ilmi olu.şudur. B::ı:1.etillı ~ 
ca .karı ilaç'lnrı bilirim ki mn~~ ,. e.J.ti
günkü ilim kabul etmiş, ona 1 btl ~..tt 
dem bir şekil vermi(.ir. s~nıcoe".~ 
mi okuyunca Kcma1 Kfimıhn dilr.'~ 
ı1acı taraftarı olduğu zehnb:;ı~ 
yin. O zaman beni cczahan 



4Itmark hidisesi etrafında 
Fransız ve lngiliz ğ~zeteleri bu hidise 

rnünasebetile neşriyat yapıyorlar 
------~--------.......... #""""""~---='--~~~~--~-

Çe~~~l (0.R) - Fr~ matbualt ten ibaret olduğunu razıwşla.rdır. Fransa \'e lngiltere Norveç kara su
ra1c-~~u1 nutkuıia al&bdar -01a- Bu vazİ}'elte bir geminin Norveç .ka- l.ırını şüpheli nddt.odi:rorlar ve bu kara 
ıuu~ ndınaY)'mıln bitarafbiuu rnev- ra sulanndan istifadesine müsaade et- ~uların bitaraflığın thlAI edilmemesini 
diyor ~ .. ~tmektedirlcr. Pöti Pariziyen medcn önel' çok ıhtiystlı harckC't ede- temin ctm~ vazife biliyorlar. Almanya 

ceklcrdi. Gesini kısm~ır. Hakikatte Altmark hl-
ı.;-~~rlayn, N01V hariciye na- Norveç fiyor<lllm Alman korsan ge- discsi hakkında Alm:ın ncşrly:ıtı, İngil
~ un dÜf(inceleri hakikate uygun milcrine, denizaltı ve deni%. üstü se!ai- tereye karşı bir propaganda mücrıdele
ti•. Ntiuu İ&patta milfküüt çekmemif- nine melce teşkil ediyordu. İngiliz mayo t.indcn başka bir ŞC)' değildir.• 
4-t orveçtiler hamulesini araştırma· tarlalannı geçemiyen Alınan gemileri, 
ıı~ttnarkın Norveç kara sularında me.1um işlerini gönnek için Norveç {i. 

.\at ~ rnUsaade etmi'1erdir. yordlnnna iltica ediyorlardı.• 
Paris 21 (Ö.R) - Allmark hadu;esl 

hakkında Fransız mahfillerinde mevcud 
kanaate göre, Çembeı·layıuıı beyanatı 
hadi eyi aydınlatmı tır. Alman gemlle
J.; Norveç kam sularına Petsamodan 
ginnektc ve sahili takip etmekte idiler. 

l'ınd eriltan ga~ e~in bu gemi hak- Ekselsiyor diyor ki: 
)'~ Ynzdıklannı bilmediklerini söyli- •Alınanya kopardığı güı·liltünün doğ· 
~it.dar her şeye gözlerini kapa· ru olmadığını anlamıştır. Almaıı bah.ri
~ıl\ r. Amerikan gazeteleri Altmar- ycsi son harpte İngiliz bahriyesine bir 
tif_.1tıuavi" harp gemisi olduğunu, va- çok misaller \'enniş\lr. Almanya _ve 
'1 Craf Spee tarafından batırılan va- Norveçin haksız vıW) eti Fransa ve ln
~ "laf'ln esir edllen tayfalaruu blr gilterenin \0aziyetferlni muhik göster
~OJ)lıyara1c ~anyaya getirmek- miştir. 

Almanlar bu sulan dcvamlt surette 
kullanmakla ıktifa• etmiyerek adeta bi
rcı· hareket üssti haline koyrnağa çalış
ını.stardır. 

Tebliğler 
•lt4H•ız ruuci : c!;ria 21 (ö.R> - Sabah tebliği: 
~ C\!l:ibesinde Voj dalları mıntab
tı...._ Ye lten nehri boyunca piyade ve 
-..çıı -.. teati edihnip. 

~AlfTBBLiOI: 
~ ıı (Ö.R) - Alman tebiiki: 
~ .t\lın Ü.zerinde ~f uçuşları ya
~ ~ tayyare1eri iki lılgiİ.lz mayn 
\ıı. ~baturnİŞlardır. Tayyareler hiç 
letdl ra uğramadan üslerine dönmüş-

'" 
.. -...... -::- 111 ::--..aaa ..... 
:-W-•nelerl 

lıq,, ~ 21 (A.A) - Vilayetimizde 
lt-d ·U4o )'ılı içinde 63 çU erkek, 35 şi 
.\. ~tl, 9 ıu muhtelif olmak üzere 107 
~I el"Shanesi, 16 ·ı erkeklere, 5 şi ka· 
~ ~ra ve 1 i de muhtelif olmak üzere 

Q • del"ahanesi açllnu~ır. 
<ıtre~ dershanelerde 90 erkek, 30 kadın 
~ rnen çalışmakta ve A. dershane!~ 
~e 2114 erkek. 1353 kadın ki ceman 
l3'f · B. derihanesinde de 537 erit.ek. 
ifa,. kadın ki ceman 674 kişi çlışmakta· 

~aırallnln 
. eri 

tl~tncan 21 (A.A) - Pazar taUlin· 
ti.nd lstif•de ederek fellketzede k(;yle
Oen e~ .liilzUnsu, V <:han 'köylerine gi
~1.~ a.1.1 veklli ve ~ ıhhat mUdUrUmüz, 
o~ ltnun sıhhi \•uiyctlcriyle alikadar 
~1 ~ ve götürdükleri elbiie ile iliç• 
Ilı~ evzı e»lemişlerdir. Vail vekili ay
~rrıanda numune fidanlığında tetkik
~ıla bulunmuştur. Fidanlıkta mevcut 
liq\ nınış ve hazırlanmış fidanların di
':evslmlnde köylüye temine ba,
teti ~• ~ ve tı.danhk müdürünün neza-
ı.:..tı_~ halka diktirilecektir. 
;:l'tlll7ol zaltltleri 

Zelzele oldu 
Ka yserideki zelzele Çok 

şiddetli geçmiştir 
----~--~~x•~.~---------

So ysa 11 ı ve lndirli köyleri taman\cn 
yıkıldı. Soysalhda dört ölü var 

- BAŞTARAFl BIRINCl SAHtFEDE --
Soy.all.ı ve lndirli köyleri kamilen yıkılmıştır. Soyaalhda kırk ölü ·.•e 

yirmi yaralı vardu. Kaza kaymakamı, hükümet doktoru ve bir yar
dımcı ekip köylerde hararetle çalı~ıyorl~r. Felilketzedelere çadır ve 
tııı~hi malzeme gönderilmiştir. 

ZiLE ZEI ZEf.ESl: 
Ankara 21 (ö.R) - Dün sabah Bayburdda olduk~ şiddetli, Şarki 

Karahisarda hafif, T okadda fası lala zelzeleler olmuftur. Huar yoktur. 
Pazartesi geccei Zilede 1 O saniye devam eden bir zelzele olmuı, 1 ev 

yıltılmı_ş ve bir kadın ağır surette yaralanmı~tır. Çcltek köyünde 2 ev, 
Çayır köyünde bir e~· yıkılmıştır. Bazı evler hasara uğramııhr, insan
ca zayiat yoktur. 

Zelzelenin devamı halkı heyecana dütürmUıtür. Çok kimseler va
kitlerini baraka ve çadırlarda geçiriyorlar. 

Cfreaun 21 (A.A) - zelzele dolayasile lstanbuldan gelen Dr. 
OperatörRifat Hamdinin idaresindeki sıhhi ekipler tarafından Şarki 
Karahisarda açılma~ olan hastanede tedavi edilecek yaralı kalmc.mış 
olduğundan hastane lağvedilmiştir. 

lstanbul 21 (A.A) - Bu sabah sant 2,51 dakika 24 saniye geçe 
şiddetli bir zelzele kaydedilmi~tir. Merkez üstünün lstanbuldan 7 40 
kilometre mesafede olduğu tahmin edilmektedir. 

Bu ursıntı, Erzincan mmtakasına ait tali zelzelelerden değildir. 

Dahiliye Vekilimiz 
~~~~--~-----x*x.~--------------

~ 21 (Ö.R) - lspanyol bahrıye 
~. i Fıornnsadan Venediie gitroiş-

~~erovicia bir Belediyelerin onparayı bile sarf ederken 
~--besi ~ na•rl hareket edecefini izah etmektedir 
~~ 21 (Ö.R) - Rwneo gençlik x*x-----
~1 tı rei&l Sideroviç İtalyan gen~ Ankara, 21 {A.A.) _ Dahiliye Veki- ter<liği hassasi)·et de bundan ilen gel~ 
lltı ". rıkndemlslni gczmi!I, akşam Ital- li Faile Ödrak, Belediyeler dergisinin mektedir. Belediye kasa.~ından sarfectı. 
"1ta~d.vo.sunda Rumen gençliğine bir beşinci yılı dolayısilc Belediyeler ban- lecek heı· kurll§un oelde ıçin beheme
tıı il"'-· e bulunarak seyahat intibaları- kası umumi ınüdürlüğünc a.şa"ıdaki hal asgari bir kuru:ı;luk menfaat temin 

• '"'itlı11•"tu·. ed b l d ka ~ mektubu gônde.rmiştir: c i ınesi liıundır. Bu lüzum, sa ece 
el hdiaavya Bankanıu n •srclmektc oldugu Bele- tasarruf ve ilctl&ld il<' temin edılcmez, 
e.ıet1er1 Ahaan diyeler dergisinin bn ~·aşına gırınc.si bunun temini için amme gelirlerinin 

'-zYlklne razı münasebetilc tcbrıklcriıni ve kıymetli tarh, tnhsil \'e sarfına müteallik ilim ve 
~llll'larsa neşriyatındnn dolayı takdirlerimı ifack u llllerin biJinınesi de lclfi değildir. 
"':l ederim. . Z manın icap Ye telildti•inc "e ma. 

~e tı "dm 21 (A.A) - lııgılterc harici· Belediyccihk. arı.ık ~skı . za.manlarda halli tartlara göre. belde halkının mede-

Adliye vekilimiz 
Somada 

Soma 21 (Hususi) - Kaı.arnw zi11· 
ret eden Adliye vekili B. Fethi Okyar 
Akhisal'dan geçerken kaymakam, adll
ye erkim ve kalabalık bir halle kütlesi 
tarafından bqılaomq w Qğurlannuı
hr. Adliye vek\li Somada da aynı i>Ure\

k kar§ılan~. 

K~S•hımal•• 
KUtahJa 21 (Husu.il) - KütahPda 

köy kanununun tatbiki ve köy kaDan· 
nla işinin :rasyo•I w-ette temini iç.IQ 
tUi muhtarın iştlralı: ettiği kurs dll\'\ 
~çı1mıştır. 

-*Roma sergisinde 
Fransız pa•;,oaa 
Roma 21 (Ö.R) - 1942 Roma serıi· 

• inde Fransız paV)·onunun kombeı-i 
Leon Berard, Fransanın dünya sergisi
ne iştiraki hakkında ttahat \•emıiş, Se ... 
gtde yapılacak olan daimi biiy(!k sara
)'ın bir Franstz yuvası olarak ltalyada 
kalacağını söylemiştir, 

-----tr·---
Vaparların kontrolü 
Londra 21 (Ö.R) - 20 Şubatta İn

giliz kaçak kontrol limanlarında (26) 
vapur bUlunmakta idi. 

Son hafta içinde muhtelif milletlere 
mensup 136 vapur kontrola tftbi tutul
du. Bunlardan 68 vapurun hamulesi ta
mamen serbest bırakıldı. . -·.-
İsveç memurlarının 
yardımı 
Stokholın 21 (A.A) - Bütün İsveç 

devlet memurları mnaşlarının otuzda 
birinin Finlandiyaya verilmesine muva
:f&'kat etmişlerdir. 

-+-
lngiltere 

llüstemlekelerln 
l•lrll81• içla mtudln 
kararlar .ıc1ı . 
Londra 21 (Ö.R) - İngiliz hükümeti 

miliıtemlekelerin inkişafı için mühim 
:kararlar almıştır. Gelecek on aene zar. 
fanda ınUstemlekelerin lnkirfına 50 
milyon İngiliz lirası sarledilecektlr. 

Taymis gazetesi bu karar mUnnscbe
tiyle şöyle yauyor: 

- •Dilşmanlarınu1. eınperyaliun ke
limesini bir çok defalaı· İngilizleri tah
kir için kullannuşlardu-. Fakat hüküıne· 
tın yeni mil.tten\lekc ıiyuetlni okuyan· 
lar bütün Britanya tebaası bundan ifti
har duyacaklardır. 
Harbın bu gUç gilnlerinde bile İngU.. 

tere, imparatorlutun büyük divaa.ı için 
gönülden sarfı mesai eden müstemleke
lerin refah ve liaadetine en bO)iik ala
kayı götteren memlekettir. 

Rumen • ttalyan 
clostlT, 
Roma 2l{:R) - Runıen mathwat.ı, 

Rumen • İtalyan dostluju ile geni~ nJs. 
bette meşgul olmaktadır. 
Şimdiye kadar elde edilen neticeler 

Romanya ve İtalyayı bu kadar samimi 
birleştirmeınişti. Sideroviçin Romayl z.i
~ areti bunun canlı misallerinden biri
dir. Bu anlaşana iki memleketin al'7.ula
rına tamamen muvafıktır. 

Bir.Alman 
tayyaresinin UÇUfU 
La Haye 21 (A.A) - Bir Alman tay

yaresi diln öğleden .sonra Hollanda ara
z.isinde klin Leeu\•arden üzerinde uç
muştur. Bu tayyare l>lr Hollanda hava 
lilosu tarafından takip edllmi~ ve filo 
Alman tayyaresine k.arşt ate~ nçuuşttr. 
Bunun üzerine Alman tayyare~i bitaraf 
hra'l:iyi terketmi,Ur. 

-..f:r·
Moskovadalü 
Alman sellrl 
Moskova 21 (A.A) - Alman sefüoi 

B. Schulenurg bir kaç hafta Berlinde 
J..alchktnn sonra Moskovaya rlönmiiştür . 

-+-
Sumer Vels 

Altı maddelik bir sual 
varaka•ı nı hamil 

;..l.!t~zb.1 nanıuıa .öz sôylemeye salfıhi· zannooikliği gibi amprık bıl' q olın:ık- ni, aıhhi ve bedii ihtiyaçlarımn nelerden 
tı~k U' zat bu sabah beyanatta bulu- tan çıknı~. mensup olduğu bekle halkı- jbaret olduğunu ve bunların ehemmiyet· 
te~Yikl S~andinavyd devletleri. Alman nm medeni, sıhhi ve bedii ihtiyaçlarını, !erine göre sıralanması ve niheyt her bi- - BA$TA&AFI l illa SAYfADA -
c1uıu erıne tahammül etmiye razı ol- icinde bulunduğlıntuz asnn me):oana rini kendi sahaama alıtmıı olan ilimlerin ~abahı Romaya varacak, o akş;lm hari
~ bftt·ı takdirde lnoiliilerlc Fransızlar çıkardığı esaslı kaideler dnha dogrusu tayin ettiği kaidelere ria)"el eıme~i ve C'iye ıuu.ırı Kont Chmonun daxC'tlL"l"i 
~ u devletlerle \'e bilha a Norveç•e mllsbC'l ilımlerE' uysun bir su~tte tat- işleri buna göre ehil olanlara tevdi etme- olacaktır. 
~r~ tu~ ,laz.yik siya!.cli takip edecek· ınln ile mükellef, mUhim ve ince bir ği bilmek de lbımdır. Relediyeler der- Pazartesi günü Mussolini Suınner 

bulunuyor 

l'lorv ~rmiştir. meslek hulmc gC'lmistir Mcdcn1 bir ca- ııiııinin, benim anladığıma göre. hizmet Vels'i Venedik saıravında kabul cdecek-
4.t eli eçın beynelmilel La Ha~· ada- mla halinde ya~ıyan ve hayatın ınana ı- programı belediyelerimizde vazife alan· tir. -
'lüı ;;ıuna mllracnat edebileceğini tel- nı kendilerine ihata eden uzak ve ya· lara ve belediyelerimizde ya~ıyanlnra bu lİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİMaİİİİİimİİ 

althi., etx:1_~t da tefsirlerde bulunan anlayan bugilnün insanları yalnız ken
1 

di ve fa1ydalı olmaktır. Bu itibarla. dergi TELEFON : 3141 

b1.1 fiÖı.I en Norveç h.uiciye nezaretinin ikın şartılarla beraber ve onların içinde memleket esaııları içinde hizmet etmelcl 1 1 9 =ı 

1~te"'1e ._. ngUiz mahfillerinde. İngil- kendilerini değU camiaya nit olan sc ir- mem elcet içindeki bütün helediyelerin 
~1\1 . harbin başlangıcında milletler leri dahi ancak lüzum ve ihtiyaç lize· mü~viri olmak vuifesini \•e pek tabii T 
r:ıiaiJe:;;ıe Y~ptıgı ihtara tevfikan kcn- 1ine ve en verimli bir surette sarfetme· olarak bunun meauliyetini iızerine almış ayyare 
~<tdetti•: r .. tUrlü teahbütten kurtulmuş gi iltizam ederler Belediye bildçelerinin bulunmalı.tadır. Mu,•affakıyet daha zi-

fi' soylenmekte<lir ta~iminde. Belediy meclislerinin gös- yade ameli yolları bulup ı;östermelcle 51• neması oda ••Mllt•------------------... mümkün olacağına inanırım. Memleket • belediyelerini birbirinin vaz.iyetinden ha- BUGÜN 
LAienin bu ha~takl lft-lr p.-Aaraını berdar ve her birinin tecrübelerinden G ,_ d d f • ~ • -., aıp cepn~s.in e \'ütamnıo mü a. a-

diğerlerini müstcfid etmekte dergiye dü-
Ttirkc;c Stat Uihları hakiki Berlin oliınpıyatlurı 

2 
- 24 KISIM HJo;PSi BİRDEN 

Al TIN HIRSIZLARI 
... 3 ••• Yeni Paraınant Harp .Jurnal• 

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

Yeni TANDA 
1 ••• Tbkce Stat ilahlara 
:? - 5 l<URUŞI~A DEVRİ ALEM FERNANDEL 

J -· Yenı ltaramant Harp .Jurnab 

tıl"n vazifelerdendir. asıııda hayatını fed• edeıı ve ölU
müylc sinemacılık Aleminde hü1rük 

Diğer memleketlerin helediyelerini bir boşluk bırakan 
muvaffakıyete götüren yolları bulup be- Albert Prejean'ın 
lediyelerimize tanılmak da daima göz 
önünde bulundurulmağa layıktır. Dergi- En :.on yarattıgı eser 
nin. belediyeler için inanılır ve 1cendi- Monmart aeceleri 
sinden istifade edilir bir müşavir olarak e 
aranınağa her zaman layık olduğunu 
görmek bana hudutauz :ıııevlt verecektir. 

Fran.stzca sözlü \•e şark.ıh 
Programa ıliveten· 

Dergiye, bu yolda daima artan mu
vaffakıyetler dilerim. 

1 
KRAL BO~;-
Roma 21 (Ö.R) - Bulgar kralı Boris 

yeni haricivt" nazırı p,pofu kabul <'tmiş
tir 

Çılgın mektepliler 
Fevkaliide güli.mç koınedı: Ayrıca 
EKLER Jurnalde son dünya hidiAtı 
o~ un .s<ıntleri: tt .. rgiin 1,30 - 4-6, 
\'e lJ da. 
@zar günü 11 -1.~~0 - 4-6,30 ve 9 da. 

~ 

SON HABER 

Son Fin tebliği 
~----------x*x•~--~~---

Kızı l la r Kareli şarkında ağır 
zayiatla durduruldular 

~~~~~---x*•:--...----... ........ -
HeLainki .ı 1 (ö.R) - Fin tebliği: Dünkü ıün Fii\landiya körfuill 

Kiojan·i arasında Sovyet taarruzlan tardcdildi. Kareli ,arkanda Su· 
vanto aölü üurinde ilerlemcic te!eöbüs eden Klzallar buzlar üzerinde 
durdurularak ağır zayiatla rical ettiler. 

T aipalada bir dütman taarruzu tardcdildi. Ladogamn ıimali ,ark.i
sinde dü~mandan alınan istin.ad noktalarında temi~lemc ameliye8i de
vam ctmİ§tir. 

Sovyct mütekabil taarruzları reddedilmiıtir. Kohnoda müteaddit 
mevzikr iatitdat edilmiıtir. 

Fin sahil bataryalara, Sovyet ağır topçusuııun cephaneliklerini ber
taraf etmiılerdir. Tayyarelerimiz düşman kampları üzerinde on defa 
bombardıman yapmıılardır. Alta düşman tayyerıi düşürülmüştür. Oi
ier altı tayyarenin de düştüğü tahmin ediliyor. 

Stokholm 21 ( ö.R) - Finlandiyaya gidecek olan Fransız seyyar 
hastanesi daha iki gün burada kaldıktan sonra cepheye hareket ede
cektir. Şehrin caddelerinde Fransayı hararetle nlkıtlayan tezahürat 
yapılmıştır. • 

Yer sarsıntısı felaketzedelerine 
yapılan dost yardımları 

Ankara 21 ( ö.R) -- Yer saraıntıaı felaketzedelerine bir yardmı 
olarak Romanya hükümetinin tebcrrii ettiği 6000 metre mikAbı ke
resteyi hftmilen Kavama vapuru Köstencodcn Tiirkiyeye hareket ~t
mi.ıtir. 

Ankara 21 {Ö.R) - Budapeıte maliye encümeni Türkiye lc.ızılayı
na yer N?11otı11 felaltetzcıdeleri için SO bin PengU biT iane lı::rediıini 
kabul ctmİFir. 

Bir Bolşevik suikastı 
~--------x•x-----------

Kraliyeti yıkarak yeni 
bir rejim kuracaklarmış 

------------~---x*x----------------
. o.lo 21 (Ö.R) - Norveç adli makamfttı 15 §Ubat tarihinde No,.. 

vcçte keıfcdilen büyük bol~vik suikasdı hakkında tahkikatı tahkim 
etmektedir. Sui.katdm kraliyet rejimini yılarak Norveçte bir komünilt 
hükümcti :kurmak iatodiği ve bu malcsadla bir çok şüpheli ve yabanci 
muhriJderin ç&laıtakları anlatılmıştır. 

Suikud tqebbüsünde alakadar olenların hemen lc&ffesi tevkif edii-

mit~;iıt;fCDİ D Belçika ile yaptığı 
ticari anlaşma gizli tutuluyor 

~----------~---x*x.~--~----------
Londra 21 (Ö.R) - Avam lcamarumda harp ilı::baad nazm Krost. 

harbın başlangıcmdanberi bitaraf devletlerlt": yapılan ticaret muahe
deleri hakkında muhalifler tarafından istenilen izahati vumekten im
tina etmİ§tir. Nazır demi§tir ki: 

--« Belçika, lrnlayca anl(lfılacağı üzere, bugün kendisile yaptığımız 
muahede muhteviyatanın gizli tutulmallnı iatiyor. Eicr bunu ifp 
edersek d~cr devletler bizimle ticaret muahcdelerinin iftuı ihtima
linden şüpheli ve endişeli olacaklardır.» 

Bir Alman gazetesi Sovyet 
ordusunu tenkit ediyor 
--~-----~-------~•x,.......--------------

Berlin 21 ( ö.R) - Kölniche Sayting Finlandiya harbına tahsis et· 
tiği ma\.alede üç aylık harbın Sovyetlere mühim kazançlar temin et
ıneıdijini, bu vaziyetin Sovyet ordusunun kuvveti hakkmda şüphclew 
uyandırdığım yazmıftJr. 

Bu gazete, Almanyanın Polonyayı on sekiz günde istila ettiğini ilao 
etmektedir. 

Bu ne~riyat hitarafJarı korkutmak için mi, yoksa Almanyanın Sov
yetlerClen korkusu olmadığını göstermek için mi yapılmışhr, biline-
m~z ... 

General Vavel Filistindc 
askeri teftişlerde bulundu 
~------~~~--x*x•,.......-------------

Kudüs 21 (A. ) - Orta prktaki lngniz kuvvetlerinin batlcunıan
danı general V"vd, Muurdan buraya gclmi§tfr. 

General, f'iliıtindeki lngiliz kıtalarının kumandanı ve bu memle
kette bulunan Avusturalya lcıtalarının kumandanı tarafından karfl• 
lanmııtar. 

General Vavcl, kıtalan ve Avusturalralıların kamplarını teftiş et
tikten sonra bu lcıtalarda gördüğü ioti7..am ve yüksek maneviyattan 
dolayı memnuniyetini badirmittir. 
... mm._ ......................... ._._._._-.ı• 

Ucuz Sinema Giinü 

Kü/türpark Sinemasında 
SAA'I' !?.15 TEN GECE YAKISI '. KAUAK 

Jlljyijlı oe "~ huasi ıs Blrbtd ıo ,,.,....!,.. .. 
• BU FiATl.tE 

YAŞAMAK ZEVK2'1R VE JfEŞUlf KADDf-
ıiLiMLEBt GÖıtüu:cEKTtK 

YARICA : PARAMUT JURNALDA ICN SON HARP HAVAOİ818.IÜ 

SEANSLAB: l'AŞAAlAK ZEVKTiR: 2.15 - 5.:!0 - 9. llA •. 
~UM KADIN : l.to - 7.zt DE.. •• ...-;;;ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CU~L\ G0Ni)NDEN i'J'IBAREN : 

CEZAIR SEVDALARI 
CllARLES BOYER 
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Konfcransında B~~.!1!,~~~=.t!e~u!!.'!.~~~~~ kctindcn: ı940 

tekrarlıyor. •Kırk dört milyon nüfuslu Şirketimiz hissedarlarının umumi heyet toplantısı 22 Mart . 
- 1'-- -------------x*x----------- lngilterenin dünya sathında 15.500.000 tarihine rastlıyan cuma günü saat onda Şirketin Dr. l-;lulusi caddesı;k 

Bitarafların maruz ''Columbus,, Alın an mil murabbaı tutan bir sahayı işgal et- de 36 numaralı yazıhanesinde yapılacağmdan gerek asaleten ve ger 

b k mesinc artık tahammül edilemer.ı.> Tay- vekfıleten beş hisseye sahip olanlann içtimadan on gün evvel Şirke)..t •aldı kları Ü )'Ü mÜf • mis Britanya imparatorluğu mesahai de el h ] k t a 
snthiycsinin tnkriben 13.909.782 mil ol- merlcezine müracaatla hiase senecllcri mukabilin u u iye ar ı 

lıülat ehemmiyetle transatlantı·g"" ı· alevler duğuna işaret e-tmekte ve şöyle söyle- maları ilan olunur. 
mekteôir. •BrHanyn imparatorluğu 500 R U Z N A M E 

tetkik edileceh milyondan faz.la insanın ve bizimle iş 1 - idare mediıi ve mürakıp :rnporlarmın okunmaın. 
- MAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİi"EDE - d ı d ? yapmak anu eclen her devletin hayat 2 _ 1939 senesi bilanço kar ve zarar hesabının tetkik ve tasdikile 
nuri& vukubulacak Kopenhag görü§- • • as yan ı sahasıdır. Sonr:ı bu ~ha Jngiltcrenin 
m~ll'rin<le bitnrallıırın deniz ticareti ve ,_, r J için e n 1 • mülki olmak .. -- ""'k uzaktır. Büuük bir idare meclisinin ve mürakıbin ibrası. 

k kısmı ya tamamiyle kendini idare ~en 3 - T emettüün tevzii ha1dunda karar verilmesi. maruz kaldıkları müşkitrıtın müuı ere 
Milrceğini söylemiştir. Eylülün dördündcnberi Meksikanın 'nş seyrediyordu. Kaptan Vilhelm Da- milletlerin işgnlinde yahud zaten mali 4 _ Müralı:ıp İntihabı ve ücretinin tayini. . 
Uıdra, 21 (A.A.) _ Londrad.aki sala- Veracr\12 limanında demirli bulunan ve ehne, BerJindcn aldığı mir üzerine hat- ve ekonomik siyasetleri kendi kontrol- 5 _Kura iJc çıkacak idare meclisi azasından ikisinin yerine y~n_ık-

. ·t•-r Skandin~l\"-'alılar maluıfili, şimal Alınan ticaret mosunun üçüncü derece- tı hareketini tayin etmişti. Dröt hafta- leri allında bulunan hük\ımetlerin ~lin- " • l h kk h 1 0 1 " ... ,., ı b · dedir. Hencıi t"plu bir mm~ıer grubu rinin intihabı. Ve idare mecıisı aza arının a ı uzur annın tayı · kfımctlerinin clkfırıumumiyeleri ta- de büyük gemisi olan ·SS Co um US• danberi tayfasını hep bu hadise içın ça- ,..... "' tt:"u MECLiSi iDARE 
14 ·· ·· ·· ·· ···ı · rd S 14 56 d k 1ar ter-LiJ etın.n.1-'- V"" bu-1-r Lı"r medeniyet mamile hcmfıkir olarak Finlandiyaya birinci Kanunun uncu gunu og eyın l~nyo u. aat . a aptan n m ~r. '-'KM:" ... ııuı ~ 

J&llllan yardıma sadece devam etmek limandan çıkmıl!, yol..:ularmı Havanada isareti verdi. Bütün tayfalar tahlisiye ve kf'ndi kendini idare hedefine doiru 
at 1 nyni zamanda bu ynr<lımı arttır- };araya çıkaran gemi mahrukatın azlığı- sandallarını kullanmak Uz.ere güverte)- ~ıŞOlOlkt.adırlar.» 
-k t:ısnvvurunda oldukl:ırını b 0 yan na rağmen memleketine avdet kararını ye koştular. 19 tayla hususi işler için -ll~ 
.U.ktedirlcr. yermişti. Liman gemi için küçük oldu- geride kaldı. 15.05 de İngiliz muhribi İŞ MESELESİ 

1ZMJR SfCfLt TiCARET MEMUR
I...U<":UNDAN: 

e-t.me-kte olan Bay Sami Görgan he)'d:. 
umumiye ltitipliğine intihap olı.ı~ıl" 
Badehu ru~in ikonuşuhna ü
başlanamk ıidare meclisi raporu ile 1" b• 
rakip raporu, bilanço, Urüurar }le:Ce
o'kundu. lcra olunan mUzakere ne r)\• 
.sinde ittifakla aı;ağıdaki kararlar "e 

J'"mfandiynnın istediği vcçhilc ı1çıkça ğundan hariçte dcmirlcmcğe mecbur Columbusun provasına durmac:ı için iki Faikpaşa yokuşunda Ali oğlu Sabri 
• ınii<lahalede bulunmaktan imtina kalmıştı. Fakat şiddetli rüzgar ve dalga- defa ntcş etti. ~irin ve Zihni Birtan iş meselesinden 

Tt'ScU edilmiş olan 1 Alkdeniı gemi iş
leri Türk .Anonim şirketi] nin 18/21940 
tarihinde adiyen toplan.an umumi he
yeti zabıtnamesi Ticaret kanunu hü
kllm lerine göre ~idlln 2662 numarasma 
kayt v~ 1eS<'i1 edi1di~i ilAn olunur. 

..Wilmcsi "U suretle izah edilrnektc<lir: lnr koca gemiyi nnhcan hırpalıyordu. Kaptan Daehnc gemisinin su ltapak- birbirini dövmiişlerdir. 
Böyle bir açık müdnhnle yapıldığı Fena gıdalar ve memlekete avdetin zor- ı rının açılması için iki tahlisiye sanda

takdirde Almanyanın derhal harekete iuğu gemi mürettebatının kuvvei ma- lının indirilmesini emretti. Büyiik bir 
~~rocsi korkusu vardır. Almanya, Fin- nevi:;esini zaafa düşiinnüştü. geminin bu şekilde batışı ancak iki bu
So•yet ihtilafında hakem rolünü oynn- Columbus İngiliz muhasarasından c;uk saatte olabilirdi.. 15.16 da dok~ 
mali: ve bu suretle SovYetleri Almnn kurtularak memleketine varmak üıni- kişilik bir grup benzm tanklarını g~
miiz:ıheretine muhtaç bir vaziyete sok- diyle birdcnbirt' yola koyuldu. Gemide , erte üzerine boşaltmak i"'in gönde.ril
mftlt istemektedir. Halbuki ~mal mem- 578 Alman t.-ıyf:ısı ve 45 günlük uzun dl. Benzinler 0 ckiJdc güverte i.izerinc 
lcketlerinin açıkç,a müdahalede bulun- bir scy:ıluıtc kifayet edecek mahrukat dökülecekti ki ateş aldığı u:unan yağ 

İstanbul yolcuları 
Dün a~m şehrimize gelen Bandır

ma treni İstanbul yolcularım getireme
miştir. Bunwı sebebi fırtına yüzünden 
Bandırma vapurunun Bandırmaya vak
tinde gelememesidir. 

hrnir Sicili Ticaret memurluğu 
retımi mührü ve 

F. Teni'k imzası 

di: \lı 
1 - Meclisi idare ve mürakip ra~t 

bilfü190, kArÜ7.aJ'8r hesaplan nw-vcı.ı c
deftcrin tnsVib v~ kabulüne idare ~e 
lisi azalannın ibrasına karar veril~~ 

1 : Zabıtname 2 - Jdare mecJisj ualarına BB. ı>" 
Jnaları Almnnyndan bu rolü neı.c<lecek- ve yiyecek bulunuyordu. cicpolarına kndnr sirayet edebilecekti. [•----------------·, 
tir Hava sakin, bilhnsra İngiliz torpitola- l Jd k B O R S A ·ı A. ynı· n• .... h .. fı"] Isveçin "rık bir müda- 1 . k Bu ame iye tamımı o u tan sonra 

... " "'ı. rındnn kaçmak istiyen gemi er içın ço k ı f b · ı '-- · ·· 
ı.....,1......1 ... btılunn1ası •-kdı"rın· de Almany"'- . .. son a an tay a t.ı aııca ı e ucn:ıın uzc-
:n. cu" ... , .. mü ait idi. Birinci Kanunun 17 incı gu- l l K 

ry Van Der Zee. Edoardo Aliotti. Jtı\p 

2 •• Hı·sscdarlar e~ Fantasia, Hakkı Şevki Lügal, ~iıı· 
Hanaylı, Sedat Evliyazade. Henr1 

Cedvclı• charie ittifakla seçildiler. b'ri-
3 - tdare meclisi az.alarmın her ~' 

ne her içtima için (20) yirmi lira ha ın ynnac:ı~ı mukabil hareketin Finlnn- ba d od rinc ateş etti, güvcrt~ a ev a mışb. np-
ı; nü Cohımbus rnüı"1'tte b, ra Y :ın . 

Jıyn irin çok v:ıhim akio;ler te,·lit ede- •Amiral Graf Spcc• nin Hitlerin em- tan gemisinin yanacağına kanaat getir-
_..,;;;n ·ı ı"liı\'" ·yl"'m"kt-.:ıir1 -r. ki d b tt g· dikten sonra 15.55 de son kalan tahli-•A • "' ... " " ~ tt: riyle Montevideo açı arın a a ı mı k · 

Alnlan."n Isveç ı"le Finl ... ndiy!' arasın- İk ·· M b siye samfalın:ı atlıyarak gemiyi tP.r ettı. • " " öğrendifor. ·i gun sonra ay umu-
tla ve Botni kiirfezindc derhnl bnhri ı ~ d C l b US Columbus 1924 scııf'sindc sen·ise baş-nun 450 mi .ıçıgın a o um us . . 
miinnknlfıl.ı vaziyet edecektir. llnll.mki rnuhribi Tuscnloosa tnrnfından takip fodığı ı..amaıı Alman milleti onunla if
bu mün:ık:ılut Finlan<liynnın iaşesini, ediliyordu. 14.30 raddelerinde gemi tıhar ediyordu. Colunıbus dünyada bu
f.Önüllüll'rin ve harp malzl'mesinin mık- ufuk.ta göründü. Junnn trnnsat1antiklcrin 6 ıncı derecede 
)ini ~min eden en iyi vasıtadır. 14_55 de Coluınbus Uzerine işaret ver- hiiyüğü idi. 32,583 ton ve 749 kadem 

Finlandiya demiryo1larının acıklığ1 di. Columbus silahsız. ve lG mil süratc uzunluğunda olan Columbus 1.800 yol
lsvec demiryo1larınınkinin nyni değil- malik olduı'U için muhripten daha ya- cu •taşıyabiliyordu. 
dir. Fnzln olarak Almanya Jsveçe karşı 
do;tnıdan doğruya harekfit.a giri'?erek 
bıı memleketi Finlandiy;:ıya kıtaat ve 
miihinmı.-ıt vketmemeğc :icbar edecek
tir. 

Halih ı.ırd:ı muhtelif sebeblerden do
Jayı Ahnnnyn daha az itiUifgriz bir hat
tı harl'ket takibini tercih etmekte ve 
l eçliler de bundan istifade ederek 
Finlnndiyaya yardım cylcmcktedirler. 

- 1(>.--

YUGOSLA V - MACAR 
TİCARETİ 
Budapcşte 21 (Ö.R) - Bir hudut 

şeluinde Yugoslavya - Macar heyetleri 
ticttrl nakliyat meseleq hakkında görüş
mt"!lcr yapmışlardır. 

Bir inglllz IDos11 
Norveç sularında 
Roma 21 (Ö.R) - O lodan haber ve

rildiğine göre Non·ec sulannda (Bas-
5en) ncıklarında bir İngiliz filosunun 
dola tığı ve filonun beş cüzütamdan 
miirekkep olduğu söyleniyor. 

ALMAN • İTALYAN 
YAKINLICI 
Roma 21 (Ö.R) - Bugün Romadnn 

ikinci Alman - italyım kültürel toplan
tısına b.-ışlanılınıştır. 

Thorez Fransız 
tabüyetinden çıkarıldı 
P. ris 21 (A.A) - Eski komünist li-

dcrlcrınden Mauricc Thorez, Fransız 
tfıbiiyetinden i kat dilmiştir. 

11ı1a•ı•1111Jıııııııır••r•ııııı~2!'mftfl~ 

KARŞIYAKA 

l\1elek ~ inerna. ında 
İki fovkalfıdc filim birden 

Racanm hazineleri 
Ttirkçc sözlü şarkılı ve sark müzikli 
Bıiyük aşk, heyecan ve esruı· filimi 

Oyıııyanlnr (Ramon Novaro) , 
(Madgc Evans) 
1KİNC1 SAHESERİ 

Barones ve uşağı 
(Anmı Belin), (Villiam Poovcl) in 
şen, şuh ve nüktelı z.:ırif vodvili 
SJ<;ANSLAR: Her gün 4,45 - 6,15-9 
Cumartesi, Pauır12,45 - 3,30 - 6,15-9 

~rw~ ..... •ZW72ı · ı 

Romanya petrolları 
------------------x*x----------------

Romanya tarafkirli k yapmıyacağını 
n1üttcfiklere temin etmiştir 

--------------x*x.------------
Londra 21 ( ö.R) - Romanyadan Almanyaya petrol ihracatı hak-

kında Büyük Britanya ve Romanya hükümctleri arasında yapılnn gö
rüşmelerde bir nihai anlaşmaya varılmıştır. 

Romanya hükümetİ, petrol ihracatında Biiyük Britanya, Fransa 
ve Almanya arasında tarafgirlik göstermiyeceği teminatını vermiştir. 

Romanya hükümcti, tayyarclerde kullanılan birinci dereceli petro
lün ihracını menetmiştir. Almanyanın yüksek kaliteli petrola büyük 

ihtiyacı vardır. Zaten Romanya da son zamanlarda birinci derecede 
petrol istihsalfüı guyet aza1mJşhr. Romanya hava kuvvetlerinin inki
~afı bu kalite<leki petrolün ancak dahili istihlake tahsisini icap ct1ir

rniştir. 

Musolininin riyasetinde 
-------------------x*x:----------------

K ooporasyon k o nı İ lCSİ top!anıyor 
--------~----x*x--~~----

Roma 21 (A.A) - Pek yakında Mussolininin riyasetinde toplana-
cak olan merkezi koorporasyon komitesi, hayat pahalılıöı ve yev
miyeler meselesini tetkik edecektir. Bu iki mesele bilhassn hü~ümetin 
nazarı dikkatini celp etmektedir. Bir kaç aydanberi mütemadıyen ar
tan pahalılığı, bir çok meseleler bilhassa maaş ve yevmiyelerin yeni 
şartlnrn göre tanzimi meselesini ortaya çıknrmaktndır. Eyalet iaşe '?1ın
takalarında pek yakında tevziat ofisleri ihdas edilecek ve bu ofısler 
gıda maddelerinin tevziini sıkı bir kontrol altına alacaktır. 

Roma 21 (Ö.R) - Mussolini, Koorporasyon nazırları huzurunda 
ltalyanm Linyit ve maden kömürü istihsalUtını tetkik etmiştir. Bu se
ne istihsalntın fevkalade artırılarak üç miJyon tonu bulacağı ümid 

edilmektedir. 
Londra 21 (Ö.R) - Avam knmarasında muhalif mebuslardan biri 

ltalyan vapurlarının Roterdam limanına uğrıynrak kömür yi.ikledikle
rini söylemi , ve harp iktısad nazırı Kroston, hiikümetin bu mesele 

hakkında ne düşündüğünü sormuştur. 
Nazır Alman ablokasınm tevsiinden evvel ltalyanm Almanyadan 

tedarik ettiği muayyen miktarda kömürü Roterdnmdan aldığını, ltal

ynn vapurları bundan sonra da Alman kömürü almakta devam ed r
lerse harp kaçağı kontrolünün harekete geçeceğini söylemiştir. 

DEMiR MASKE 
- Gideceğim memleketi ve bu mem

leketin hangi köyiinde ycrl~t..>ceğiıni 
şimdilik daha Jrnrarlaştınnadım. Karar
laştırma .size malıimat veririm. EBkisi 
gibi yine lkendime cyüz.bnşı Lui> ismini 
vermekte devam edeceğim. ---· Büyük tarih ve 

(ıKJNCJ 

macera romanı 
KJSIM) 

- 136 -
An d'Otri in o"ılu elini göğsüne soktu. 

Orada büylik bir ihtimamla sakladığı 
v ikalnrı çıkardı ve ortadaki masanın 
üzrrinl" kovdu \°C büyük bir vckarln: 

- Jst(' ~[:lumun ve FTansadaki pr0-
tc tanlnıı!'I fidyci necatı... dedi. 
Nazır dl'rhnl ve iknları alarak elbise

sinin ic cebine yerleştirdi. 
Mon enyör Lui sözüne şöyle devam 

etfl: 
- Ben nyrıcn Fran..<ı..ı topraklarını 

tl>rkedeceğimc dnir de söz vermiştim. 
~kiz gUne kndar Fransanın hudutla
rından harice çıkmış bulunacağun. Bu
J\li böyl ce alakadarlııra haber ven!bi-

iniz. 
:Marki Barbezyo gayet hafif bir sesle: 

BU$ iistüne monsenyôr -

Dedikten onra vali Kont Darlaya 
başka bir masanın üzerinde duran ik.i 
torba altını işaret etti. . 

Kont Darlay derhal 7.i]c bastı. Ic;eri 
giren u.,.•ıağa masanın üzerindeki altın 
torbalarını göstererek: 

- Bunları al ve monsenyör)e beraber 
gelen adamlarına teslim et.. 
Uşak, bu emre itaat ederek tcrbaları 

aldı ve knpıdan çıktı. Monsenyör Lui 
de onu takiben çı.kmnğa h:ız.ırbnıyordu. 

Bu .sırada Barbezyonun sesi yüksel
di: 

- Monsenyör Lui, Fransadan çıkın
ca nereye gideceğiniz.i öğrenmek ve ay
nı 2.llmanda !kendinize yine cyüzbaşı 
Lui> ismini vermekte devam edip etmi
veceAiniıi anlamak mecburiyetindeyim. 

-- Da;üstüne Monsenyör ... 
Barbczyö tekrar eğildi, selam vcıdi. 
Monsenyör Lui bu selama soğuk bir 

mukabelede bulunarak kapıya doğru yü
rüdü. 

Fakat bu sırada vali clindel:i gümü§ 
çekiçle lcöşedelci masanın üstünde duran 
gümüıı çana şiddetlr.: dört defa vurmuş
tu. 

Birden İçeriye dev gibi iki adam hü
cum etti. 

Bu jki adamın arkasından da Scnmars 
geliyordu. 

Herifler Monsenyör Luinin üzerine 
atıldılar. Biri gırtlağını ıııkarken diğeri 
de Jvonun kocasının başına kocaman ve 
kalın kukulatn geçirdi. Monsenyör Lui 
alçaklar diye bağırdı. Evet fazla bir ke
lime söyleyemr.di. Ağzına tıkaç vurul
muş ve iki dakika içinde eli kolu ve aya
ğı ıımsıkı bağlanmıştı. 

Senmare r.:line bir meşale alnrak bera· 
her getirdiği haydutlara : 

-- Şimdi beni takip edinix ... 
Emrini verdi. 
Jki haydut lvonun talisiz 

omuz ve 

OZOM 
568 Jiro 

8.1 J. Tnranto 
67 Üzüm Tarım 
39 D. Arditi 

9.25 
12.75 
12.75 
14. 
l2.75 
12.50 
13.50 
14.75 

J4. z B 1 T N A M E huzur verilmesi tensip ediJdi. :Ba'' 
14

· Şciiık ~~~~ yi~~~~; ~~~~~i~f 50 li~ 

20 K. Taner 
~!~50 • AK

19
n
39

F..Nt
1
z fıEMl 

1 
JŞLERtt dT. A. Ş. ücret verilmcsinf'! karar 

1
verildi .. Jcctlt. 

15_50 nın ~ı ı ... ui to'? a~~t! zap ~ ır: . 1 5 _ Meclisi idare aza arının şır .,·e 

12 75 Gaı.etc ılc ılan edıldıgı verhıle heyetı ticari muamelelerde bulunmalarınn • 18 J. Kohcn 
14 M. Beşikci 
6 Öztürk şir. 

815 

J.4' umumiye 16/ 2/1940 tarihinde saat 10 ayni neviden ticnrI muamrJe yapmalııd~ 
1.t"75 da Şirketin merke1.i olan ATATORK na mütte!ikan izin verilerek n.ız.nnm~ ıı-

. caddesinde 134 sayılı yazıhanede 1op- konu ulacak başka maddeler olmadıW 
bndı. dan tcpLıntıya nihayet verildi. . • 

İçtimada Hükumet Komiseri sıfatile Komiser Heyeti umumiye :rcısı 
tzmir Mınt.akn Ticaret Müdür muavini Arıkut G. Hanaylı 

499144 
'199!>59 

No. 
No. 

., 
1i 
9 

9.25 
10. 
11.25 
13.75 
17. 

Bay Cevdet Arıkut hazır bulunuyordu. Rey toplamnğa memur katip 
11 

Vesaik t.edkik olundu, bunlann ka- Sedat Evliynz.ade S. Gö~g~Jl No. 
No. 10 

]] 

nuna ve esas mukaveleye uygun olduğu Akdeniz. Gemi lşleri T. A. ŞirketiJ\da 
görüldükten sonrn cc-1~ mecJjsi idare 16 Şub.ıt 1940 Cuma günü saat 10 _ 
,reisi vekili Bay Galip Hanaylının riyn- t:z.mirdc ATATORK caddesinde 134 ~t 

No. 
1NCİK 

713 Çu. Şeri{ Remzi 
711 • M. H. Nazlı 

5. 
5. 

10. 

115 setinde nçıldı. Ortaklardan BB. Sedat yılı binada ıkfıin şirket, merkezinde 9 , _ 

9• Evliynznde ve Hcnri Zacharic reyleri edilen senl'lik adi heyeti umumiye 1~~ 
32 • J. .. aik Soydam 10· toplamnğa ve yine ortakJnrdan Bny timnında hazır bulunan hi~c:edarlar 1 

· Hakkı Şevki Lü~nlı bilvcktile temsil tesidir: 1456 yekun 
195519 eski yckıQn 
196975 U. yek(ın 

tkametgMn Vekilinin Hi:ı r.: Rey 
Hissedarların ismi ismi adedi adooi imzası 

Z. YAt.1 
36943 kilo 

Edonrd Aliotti Alsancak 20 5 Aliotti 
41 HnJ...-lkı $evki Luga1 l«t.nnbul S. Giirg:ın 20 5 S. Görgnn 

Galib Hanaylı Alsancnk .. 20 5 G. Hanaylı de ZAHiP..E 
150 Ç. Arpa 4.875 

l'l.25 
16. 

Sedat Evliyauıde Karşıyaka 2() 5 Sedat Evliynza 
Henri Zachari • 20 5 okunnınadı 41 Ç. Fnsulyn 

Jrı4 " Susam 
221 B. Pamuk 
~592 kilo Yulaf 

Yukarıda isimleri ve hisseleri miktarı ile reyleri ndNli yaz.ıh hissc(larların top
60. lantıda hazır bulundukları 1asdik olunur. 43. 

54. 56. Komiser Heyeti Umumiye Rey toplnmağa memur katip 
M. T. Müdür muavini rei i 

Makbule K adri 
Kutluk 

l)ik iş ve iş evi 

Arıkut G. Haruıylı Sedat Ev)iyazade S. Görgıın 
Diğer imz.-ı okunamadı 

Yeni açtığım atclyc Çivici hamamı 
civarında Sakarya ilk okulu arka
sında Hamnm yokuşu birinl'i çıkma
zında 74 numarada ... 
DİKİŞ : Gelinlik, tuvalet, manto 

ve çocuk roplan •. 
ÇİÇEK : Mern ·m çelenkleri, ni

şan, gelin bük tleri ve muhtelif çi
çekler .. 
l\ilJJl'I'El.İF BOYALAR : Tablolar 

N yatak takımları .. 
HER ÇEŞiT İŞI..El: : Çay takımla

' rı . fonln7J yakalar vesaire .. 
s Ilcr türlü ince ve zarif işler yapılır. 

Ve .,iparisler knbul olunur. 
~21.'V~z~•-•tl 

ı-~;e~~Ü:w-
çocu1ı llastaJılıları 

Mittafaassısı 
Hastalarını her gün saat 11.30 elan " 

l e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi Jolini!in· 
de kabul eder. 

,,_.r""'D7KTô*ıi . 1 
f ua~ Naim 

Bay raktar 
Eşreipaşa hastanesi 
CiLDİYE EFRENCJYE 

M'UrAHASSISI 
Samlı Sokak (3 üncii Beyler) No.8 
Her giin 15 ten sonra .• 

f"AIY.l91111 DM!9WAHti~ 

mı i 1 k L&'!ftl l •tazusl 
A~alliye Mütalaa.ssuı 

DOKTOR 
C ahit T uncr 

Her gün s.ıat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Oçüncii Beyler) No. 19 da 
h:ısta kabul ve tedavi c<ler. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

......................... I~ 

kaldırdılar ve Senrnarsın peşiaıra gİtlİ· kısa bir ftllir verecek Jı.adar hayvanını 
ler. Daha arkadan dıı Margi Barbezyö yavaolatlı. 
ve vali kont Darlay g~liyordu. Beltliyen ar"ba ile ıüvarilt-r gelen ara-

Scnmars elindeki meşalenin ışık yar· ba ile süvarilerin peşlerine takıldılar. Fa
d ımiyle ve konağın arka koridorlarından kat bir az sonra Lu iki kafile birbirle
hepsini arka bahçeye indirdi. Burada rinden aynldı. Senmars kendi kafilesi 
sai;lam atlara lc:oıJUIU bir araba ve tepe- ile beraber elinde mevkuf tuttuğu Mon
den tırnağa silahlı on süvari bekliyordu. ıenyör Luiyi dört nala Neverıı üzerine 
Süvarilerin ba~ında iıc Rosarj vardı. ıevk ederken ikinci araba da yavaş adım 

Monsenyör Lui katla gÖL arasında Paru iııtikarndini tutuyordu. 
arabaya konuldu. iki hayduttan birisi Bu iki araba planını icad eden bizzat 
sağına birisi de soluna oturmuştu. &n- Marki Barbezyö idi. Kurnaz nazır, Fari· 
mal"!! karşılarında yeraldı. bol ve Miıtuflenin ne yapıp yapıp efen-

Arabanın kapıııını bizzat Marki Bar- di1eri Monsenyör Luiyi kurtarmağa te· 
Lezyö kapattı. febbüı edeeekl~rini ve bunun için de 

Tam bu esnada Rosıujm bir işareti ile Paris yoluna atılacaklarını hesaba katmış 
on süvari yularlanndan tuttukları hay- 'Y«' iki arabadan içinde Monsenyör Lui 
\•n nlarmm Üzerlerine aıçrndılar. bulunmıyanını Pariı yolunn sevk ettir

Rosarj beıJ &Üvori ile arabanın önün- nıişti. 
de diğer beş süvari de arabanın arkasın· Faribol ve Mistufle yanlış arabanın 
da yer aldılar. peşisıra koştuktan ve yanıldıklarını an-

Ve kafile büyiık bir sessizlik içjnde ladıktan ıonra hakiki arabayı takip için 
hareket etti. geç kalmış bulunacaklar ve bu müddet 

Uşaklar daire&İnin bulunduğu tarafta- zarfında da Senmanı mevkufunu tchli
ki evveJcc bahsettiğimiz arka lı:apıdan h~aizce ve emniyetle Baıti1 zındanına gö
çıktılar. Saon nehrinin Üzerindeki köp· türmüş bulunacaktı. 
riiden geçtiler. Yanm ııaat sonra Vaiııc Biraz evv~l Faribolu Mon&enyör Lu· 
kasabruıına geldiler. Kasabanın hemen inin ricBSJ üzerine intizar odasında ve 
dışında bir saattenberi Monsenyör Lui- bekler vaz.iyette bırakmıştık. 
nin bindirildiği arabanın tıpkısı bir araha Faribol kulağı tetikte eli kılınçta aa
vc on süvari beldemckte idi. Arabanın 1 bıraızlık ~östcrrneden ancak on dak ika 
içindt- iki ltişi vardı. bekleyebildi. Som a homurdanmaja bıa:t: - . . 

10 kuruşluk Damga pulu 

Parİ• lakülteıinden diplomalı 
Diı tabibi 

Nesip Dolunaf 
ikim:i Beyler Numan zade sokalı 

No. l6 Saat doku7rum itibaren b&S· 
lanna knbul eder. 

ı -13 
~. 

(3106, 

. DOKTOR OPERAT0Jl 

Sami Kulakçı 
Kulak, burWl, Boğaz hastalıklafl 

Mü~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. 'felefon: 2310 
Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3GG8 

S:4 1- 13 

1KJNC1 MINTAKA TAPU stCll" 
MUHAFIZLICINDAN: .,.._ 

Bozyakadn Kurd ini mevkiindC rJ
knn Mıhçı Htiscy.in tarlası, garben r
tog Ahmet Uırlası, şimalcn Mustafa ~le 
lası, cenubcn Giritli Bekir tarlası ~e 
çevrilı 5514 me-trc murabbaı ~rlıığ cı 
içinde on bir :wytin iki zerdalı a ~le 
Saıit Ahmcdin iken vari~siz. ölınC~e 
nıahlulen hazineye kaldığından bah 
hazine nfımına tescili isteni~tlr. bil"' 

Yapılan araştırmada tapu kaydı ·ıca1 
lu.namadığınd:ın ve mahallinde ~1 de, 
yapıla~ğındnn bu malın mülkiyeti.il da 
sınırın<la her hangi bir aynı ha.kl<ı~iı' 
ilgisi olduğunu iddia eden varsa bu ı ir 
tarihinden itibaren on gün içinde 1zı1:11• 
ikinci mıntaka tapu muhafızlığına ~~ıııt 
hud onuncu günü mahallinde tah \r.
mcmuruna belgeleriyle birlikte m~4) eaaüarı ilan olunur. 601 (3 

OPERATÖR 
Dr. Asil Mukbil 

Ata kam 
lrlElrlLEKEr HAS'J' ~; 
NESİ OPERA2'0Jl"nr-

Hastaıarını her gUn üçten so ıJ
Alsancakta Birinci Kordon 312 ~ 
maralı jakinyon apartmanında 
bul eder. 



lzmir Muhasebci Hususiye n1ü

dürlüğündcn: 
Bir yıllık bedeli 
Sabıkı 
Lira No. Cinai Mevkii -

70 3~ . Mağaza ikinci Belediye caddesi 
ldarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda cins ve mevkii gösterilen 

35 numaralı mağaza kiraya verihnek üzere 11. 2. 940 gününden iti
baren 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

K.iraaına talip olanların kira şartlarını öğrenmek ,üzere her gün mu- . 
hasebci hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürıpek istiyen
lerin de ihale günü olan 26. 2. 940 pazartesi günü ıaat . t 1 de yüzde 
Yedi buçuk depozito makbuzlarile vilayet daimi encümenine müra· 
caatları ilan olun\JI'. , S65 (311) 

n~~tŞ tCRA MEMURLUôUN-ı t~tR BELEDtYESt~EN: 
AÇDc • ARTnRMA 1LE GAvRt - itfaiye. iş, hasta ve cenaze ve tan-

MENKUL SATIŞ ~l. zifat otomobillerinin ihtiyacı için 1120 

DAHİLİ VE ZÜllREVİ BASTA· 
LlKLAB DOKTORU 

lsmaii Hattı 
.!\.karçay 

Her gün :.aat 13 ten itibaren .. 
ikinci Kordon (Alman konsolosha~ 

nesi karşısında) 206 numarada hastala
rını kabul eder. 

(Çivici haınamınd~ki muayeneha
nesini terketınişili.-) .. 

TELEFON: 3458 

KAMÇl~Lll 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

l;j __________________________ ............ 

T. C. Ziraat Bankası 
SPERCO VAPUR 

ACENTASI 
-JI.- . 

ADBIATIKA SOSYETA ANONIMA 
Dl NA vtGAZYONE 

Kuruluş tarihi: ısss ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li-
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. manımıza gelerek ertesi günü saat 11 

Şube Ve ajan adedi ~ 262 de Pire, Brindisi, Zara, Fiumeı Triyeste 
Zir.ft ve ticari her nni Banb muameleleri ve Venediğe hareket edecektir. 

Cİ'ITA Dİ BARt ınotöril 27/2/ 940 ta· 
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtılA rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi-

İKRAMİYE VERECEK re, Napoli ve Ccno\•:tya hareket ede
cektir. 

Ziraat bankas>nda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) BRİNDİSİ motörü 2812/ 940 tarihinde 
lirası bulunanlara senede -' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJAna göre ik· limanımı.za gelerek ertesi günü saat 17-
ramiye dağıtılacaktır : de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 

' Adet LOOO Liralık LOOO Lira Venediğe hareket edecektir. . 
4 • 500 • 2.000 • E. MORANDİ motörii 28/2/ 940 tari- . 

1 000 hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie- . • 
' • 250 • . • ra limanlanna hareket edecektir. 

· 40 • 100 • f.OOO • LANGANO vapuru 213/ 940 tarihinde 
• 50 • 5.000 • beklenmekte olup Ccnova, Riviera li-
• 40 • 4.800 • manlanna hareket edecektir. 

160 • 20 • 3.200 • ZARA motörti 6/31940 tarihinde li-
DlKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşml· manımıza gelerek er.P.si günü saat 17 

yenlere ikramiye çıktıİı takdirde yi)ı:de 20 fazla.siyle verilecektir. de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ,.e Vcnediğe harekf't edecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylft.I, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 llaı:iran tariJı- NOT - Bütün bu \>apurlar Triyeste 

t ı. - Ödemiş tapu dairesinin şubat 341 
arıh ve 80 sıra numarasında kayıtlı, 
&ağı işbu mülkten terle olunan tariki 
has, solu istasyon M. Kosti bahçesi, ar
kası Hayriye hanımın müfre?- mağazası, 
cephesi istasyon ile mahdud biribirine 
ın~ttasıl 3 bap mağaza yerile ebrüyesi. 
nı ıye mukayyet olup halen istasyon yo-

teneke b~nzin satın alınmas'ı, yazı işleri 
müdürlüğündeki şaıtnamesi veçhile açık 
eksiltmeye kohulmuştur. Muhammen be
deli 3444 lira olup ihalesi 23/2/940 
Cuma günü saat 16 dadır. iştirak ede
cekler 258 lira 30 lc'.uruş teminatı iş ban
kasına yahrarak mikbuzile encümene 

. VE 

Elektri~ tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 

terinde çekilecektir. veya Cenovada Şimali ve cenub! Ame-

•
,.._ _____ .. ____________ .. _____ ıit.• rika limanlarına hareket eden İtalia .. . ,. ,_ 

Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 

gelirler. 9, 13, 18, 22 (23 l) 

' 1 

1 
l~.ir - Elhamra Sin~ması ~rkasmda 
.Sabahtan akşama kMI~ hastalanm 
kabul eder.. . TELtFON : 3479 •n ır an = ıs~~!Jl!W'~2.1m--• 

lımir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün-
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

undan cenuba dönülerek tariki has üze
liQde tesadilf edilen cümle kapısına dö
ll(ileıoek soldaki kirgir d~lı ve böl
~ ve ı:emin kısmı ikimilen betOn ve 
-men fabrika kerestesinden taban dö
lelneU ve kapı ve pencereleri istorlu, 
~ll&t ahşap, fabrika kerestesı1e ve ÜZL"
"! ~erli kireroitle ferşlyeli, harici cephe
~ hsmen sıvalan bozuk. ve halen 
\itün deposu ola~k kullanılan bu gay-

t.l1 tnenlrulün muhammen Juymeti (2000 
) Y. iki bin liradır. 

+ .. ~ - Ödem~ tapu dairesinin şubat 341 
--ıo ve 81 sıra numarasında byıtlı is
tasyon caddesinde kain sağı Ha~ce ha
~ mUfrez mağazası, solu Hayriye 
~. mağaz.ası, arkası Hatice hanım 
~· cephesi işbu mülkten müfrez 
....... ~ has ile mabdud iki bap mağaza 
~ez.ne ebniyesi. Diye mukayyet olup yi
ne •Yni kapıya nazaran tariki hassın sa
~ aynı çatı altında ara bölmeli ma
~ın beden duvarları nim kŞrgir, lca
Pı ve pencereleri adi doğrama inşaatlı 
'le Çabsı yerli löremil feqiyeli ve yerli 
~e ile, zemini ahşap taban dö
ftıneli iki mağazanın muhammen kıy
?tıetj (700 L .) Y. yedi yüz liradır. 

3 - Tapunun teşrini evvel 930 tarih 
Ve 87 sıra numarası~da knyıtlı ~syon 
ca~dcsinde sağı ,/ereseden Havvanın 
~eı dükkanı, solu Kostadan metrük 

çe, arkası Hat\ccnin roü!rez mağa
lası, ônü Şuayibin 'eski ~aza,Sı ve ta
~i has ile inahdud. Dlye kaY,ttlı olup 
h len 1 numarada gösterilen 

1110 tapu 

Halimağa çarşısı yeni yol 863 ncü so
kakta Belediyeye aid 22 · numaratajlı 
dükkanın bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi Yazı isleri müdürlür;indeki şart
namesi veçhile açık arttırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 32 lira olup 
iha'lesi 8.3.940 Cuma günü ı;aat 16 da
dır. iştirak edecekler 2 lira 40 kuruşluk 
teminatı Is Bankasına yatırarak mak
buzile enctlmene gelirler. 

22 ~7 2 7 (317) 

Garaj santralın bahçesi icindeki 2 
sayılı deponun biı: sene müddetle kira
va verilmesi Yazı isleri .müdürlüğtinde
ki şartnamesi ve~ile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 70 lira 
olup ihalesi 8.3.940 Cuma l?llnü saat 16 
dadır. İştirak edecekler 5.25 liralık te
minatı iş Bankasına yatırarak makbu-
zile encilmene gelirler. (318) 

3 üncü Kahramanlarda Ba~cılar so
kağında 94 numaralı Belediyeye aid 
bahçenin bir sene miiddet1e kiraya ve
rilmesi ynzı ~lerl müdürlüğiindeki şart
ncmesi mucibince 1/ 3/ 940 Cutna .günü 
saat 16 ya u~tılınıştır. 

Muhammen bedeli 75 liradır. 
İştirak ed'ecekler 5 lira 65 kuruşluk 

teminatı İş Bankasına yatırarak mak
buzu ile encümene gelirler. 

. 602 (313) 

•• .5 

'". DOKTOR . . 

Salah,edd·in 
Tekand 

llriia\la1ı magaiaiHn" devlünuid; bulu
nup buna bitişik, nim kfu-çir, kapı ve 
l>enccreleri yarım doğrama ahŞap ve 
~tısı yerli kereste, yerli kiremitle ör
?tı ü, zemini toprak olan bu 'mağazanın 
~~hammen kıymeti ( 400 T •. ) Y. Dört 

); liradır. · 

9 
4 - Tııpunun leşrın· ·ı sani 930 tarih ve Çocuk Hastalıklan Mütahassısı 

BERLİN \'C KÖLN ÜNİVER-
d sı.ra numarasında kayıtlı istasyon cad- , SİTL4ô;İ SABIK ASİSTANI 
~~de kain sağı Hatice bahçesi, solu ı lfust.aJarını İkinri Beyler Numan 
~ 1tice ve Şuayip mağazaları, arkası ~ 7.adc soknk 5 No. da her giin saat 
i~' önU Şuayip mağazası ve tariki has 1 birden sonra kabal eder. 
d ınahdud diye kayıUı olup yine kapı- 3453 

an g1• • x. f 2 da ·· 1 TEJ,EFON : te . .rınce sa6 • tara ta numara gos- EVİ 3459 
lı rıle~ tapunun 81 numarasında kayıt- •llİiİİIİıım:c,•••ılııiıı•••• 
bi.:~gazanın devamından ibaret ve ona 
re.}~~ olup ruı:ı kargir, kapı ve pence
te erı yarım dograma, çatısı yerli keres
ll\ .ve yerli kiremitle örtülü ve arası 
~terek bir bölme ile ayrıl~ ve ze
m beton bulunan bu iki mağazanın 
li Uhaınmen kıymeti (800) Y. Sekiz. yüz 
l'adır. 

s: - Tapunun marıs 1341 tarih ve 65 
d~ numarasında 'kayıtlı istaı;yon cad
ı! nde Zeytinlik mevkiinde kam 710 
y:~ur.abbaı vi.ls'atinde şarkan Hayri
ce nunın müf reı: bahçesi, garben ve 
lt nuben yol, şinıalen Şuayip efendi ve 
d:;ıa .hanım hanesile istasyon ile mah
ti!' · Dıye kayıtlı olup içinde 11 adet in
Çes· atacı mevcud bulunan yemiş bah
ti c'2~erile e.şcarının muluıınmen kıyme-6 O L.) Y. 1ki yüz liradır. 
&aru - Ödemiş tapu dairesinin kanunu 
ita 934 tarih ve 110 sıra numarasında 
tn::~.ı. Zeytinlik köyü, Gölcük yaylası 
\•eı- ıınde şarkan yol, garben Raşid ağa 
li şs~si bahçesi, şimalen Emine ve Sab
ltı~ı erif ?ey bahçeleııi, cenuben Mehmed 
57 ~abce baheçsi ile mahdud 1 dönüm 
'bahç :• 50 desimetre- murabbaı elma 
lçindesı Yerile hanesi, diye kayıtlı olup 
r~ e 3 adet ceviz ağacı, bir ahşap ba
tntn ınutb:ık, bir teneke çevrüi hal!, ze
ret t:::ıı tek odalı yayla evinden iba
'kıy 0 bu gayri menkulün muhammen 

Aıneu (300 L.) Y. üç yüz liradır. 
21419- İşbu altı parça gayri menkul 
1cra ~· Salı günü saat 10 da ödemiş 

:a ıresinde satılacaktır. 
§arı~ İşbu gayri menkullerin arttırma 
ren 

9 
melen 1/ 2/ 940 tarihinden itiba

daireJ9(1208 numara ile ödemiş İcra 
&us k nın arttırma şartnamelerine mah
~in artonunda herkesin görebilmesi 
la tnj~ktır. ll!nda yazılı olanlardan faz· 
.nanıeı ınat almak istiyenler işbu şart. 
ile rn ere ~~ 939/ 1208 dosya numarasc 

C ~urıyetimize müracaat etmelidir. 
da YaııIA.arttırmaya iştirak için yukan
lley ak ı ~ıymellerin % 7,5 nisbetinde 

çesı veya milli bir bankanın te-

minat mektubu tevdi edilecektir. 
D - lpotek sahibi alacaklılarla diğer 

allkadarların ve irtifak hakkı sahiple
rinin gayri menkul üzerindeki haklarını, 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihindl"Il itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbiteleriyle bir
likte ınemuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. A'ksi halde haklan tapu sicillile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalır. 

E - Gösterilen günde arttırmaya iş
tirak edenler arttırma şartnamesini oku
muş \'e lüzumlu malümalı almış ve bun
ları tamamen kabul ctm4 ad ve itibar 
olunur. 

F - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak art
tırma bedeli muhammen kı)wetin % 75 
ini bulma7.5a en çok arttıranın teahhil
d ü baki kalmak şartile arttırma 15 gün 
temdid edilir. 17 nisan Çar~amba günü 
saat 10 da yapılac.ak arttırmada mallar 
en çok arttırana ihale edilir. Hiç talip 
çıkmazsa satış talebi düşer. 

H. Gayri menkul kendisine ihale olu
nan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermeı.se ihale karan fcs
holunarak kendisi~n evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arz~miş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz, veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasında
ki fark ve geçen günler için 7o 5 den 
hesap olunacn faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Yu\arıda cins, mevki, kıymet ve sair 

vasıfları birer birer gösterilen 6 parça 
gayri menkul yine yukarıda gösterilen 
şartlar dairC'sinde ödemi.ş tcra dairesin
de açık arltırına ile 214/ 940 Salı günü 
saat 10 da satılacağı ilan olunur. 

5~ (316) 

L 'K . . Cinci 

3S 

Dönüm ~evk.ü 

12 Buca Tahtalıköy 
caddesi 'üzerinde 

Vak.h 

Yerli camii 

DOKrOR 

Süleyman Çoruh 
Çocalı hastalılıları 

rnütallassısı 
Londrİı ve Viyana hastanelerinde 

· 35 
25' 

c 12 
53 zeytin 8 
dönüm' tarla içinde 

< c. « 
< < 

etüdünü ikmal etmiştir: . : \ 
l 

Yukarıda m.üfrcdab ve muhammen bedelleri gösterilen ağlar ve 
zeytinler üç sene müddetle kiraya verilmelc üzere müzayedeye konul
muştur. 

Hastalannı her~ kabul eder.' 
Muayene adresi : BUinci ·Beyler 

sokak :No. .u_ · 
Ev actresi : Gfü:tepe kaiakolu kar-

~ısmda 8.14/1.. ' : 
,.. TELEFON : ?310 1 

(??.U) 1 - 13 wr _, 
1 

DOKTOR 

·Vef it ·Ağar' 
'As.keri tlastane 

DOOVM VE KABIN · 
HASTALIKL4RI . 
MiJTARASSISI 

Her gün İkinci Beyler sokak No. 
79 da .. Çarşamba fakirle.te meecanen 

dl 
."',... • .• & ""'. 

Dış Dokt9ru 

Hatice Azra 
Demrielli 

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

TELEFON : 3287 

DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMIR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHİLiYE 
MVr ARASSISI 

Muayenehane: ikinci BeJler Sf..ıbk 
No. ZS TELEFON: 395' 

PERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız lladanesl 
OpeNttiPM 

Her gün öileJe b4u FraPm hasta
nesinde, öiledea sonra Birind BeJ
ler sobimda·-· No. U... 

TF.LEFON : Z311 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hanın üst katı resmt ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütiln deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
müracaat1eri. 1-26 (190) 

lhaleleri 23. 2. 940 cuma günü saat 10 dadır. Talip olanların Vakıf.: 
lar idaresine müracaatlan ilin olunur. 

13 18 22 465 (245) 

Beyoğlanda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE . OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müteha11111 bay Ömer 

ütfü Beııgü'dir. , . . 
Briıtol oteli elli odalı her odada aoğuk .ve ıı~k akar sulan, banyolan 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu aibi 
asansörü ve huıu•İ lokantuı vardır. 

B~tün aari konfo.ru haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cih~e de nezareti fe~ladeye malik\ir. 

Bütün bu mükemineliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet bbUI dmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehuusı 

y Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret bakıbti 
~eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler• kendinin tahb iaticannc:la 
~ulunan otellerde bulut urlar. • wmn 

Devlet demiryolları 
dürlüğünden: 

umum .. mu-
• 

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

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

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

16 19 22 493 (265) 

iz ~ ir Defterdarlığındaıı: 
Emin oğlu Mehmedin Basmane şubesine olan emlak satış bedeli 

borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız 
edilen ismet paşa mahallesinin birinci yüksek sokağında 45 sayılı \'e 

300 lira kıymetindeki arsası idare heyeti kararilc 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkanlmışbr. 

Taliplerin 26/2/940 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ilin olunur. 9, 16, 22 385 (227) 

SIHHAT VEKALETINtN RFSMt RUHSA TiNi HAtZ 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ a&rı· 
larını, ROMATtZMAsan• 
cdarını stNIR, rahatsız· 
bldarmı derhal ıeçtrir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
alpnlıeııta karşı mües· 
sır ilaçtır~ 

İcabında günde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede buluaur. -----·· -

VULCANUS \'llpuru 21/2/94G tari
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdam limanlanna hareket 
edecektir. 
SERVİCE MAalTiME BOuMAIN 
ARDEAL motörü 26/2/l!MO tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanları· 
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayıslyle navlun ve 

hareket tarihlerinin katı o1madıluU Vt 
bunlann hiç bir ihbara }Uzum obnabı
mı d~bilir olduiunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet teı'ettllp 
etmiyecefini mUhterem y\lldeyicilerin 
kaJrt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fu.la tafslllt için Cilmhuriye\ 
caddesinde FRA TELLi SPERCO vapur · 
acentesine müracaat edilmesl. 

TELEFON : 2004 - 2005 

W. F. Henry Van der zee 
ve $ürekftsa 

- -JJ.-
Al\IERICAN EXPORT LiNF.S iNC. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXAMELfA vapuru yakında bekleni· 
yor. 

EXFORD vapuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 

SERVlcE l\IARITİl\U~ ROUMAlN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA JULİA vapuru 15 şubatta bek

leniyor .. 
Vapurların isim ,.e tarihleri hakkında 

hic; bir taahhüt alınmaz. 
SOCİETE COMMERCiALE BULGA
RE DE NAYİGATİON A VAPEUR 

VAR l'li A 
TELAVlV. HAİFA, PORT SAİT 

İSKENDEitİYE İÇİN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bek· 

leniyor. 
Vapurlann banket tarihleriyle nn· 

lunlardaki detişikliklerden acenta m.. 
ıuliyet kabul etır.u. 

Daha futa tafıillt için ATATtJRK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şaı. V•pur acent.alıtına mftraca· 
et edJlmest rica olunur. 

nt,EP'ON : !007/Hll 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

OLİVİER VE : . 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDF..Sİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan içi.o 
piyasarun ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

........................••................ : 
UMDAL 

UMUM1 DENİZ ACE..11\JTALJ(;J LTil 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOJ: 
LOVCEN vapupu 12 Martta Köstenct 

ve Varna için hareket ede<.'ektir .. Yolcu 
,.e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beynıt ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve ~·ük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
• NEA HELLAS • 

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

Gerek vapurların muva.sallt tarlhJerf. 
gerek vapur lsimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına eiremez. 
Daha fazla t.afsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumt deniz Acentalıtı Ltd. mll.racaal 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MildUrlyet 
Telefon : 31 '11 At'enta 

... OSFARSOL 
J~OSFARSOL, Knnın en bayati kısmı olan kırmızı ~·m·nrlncık1an tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. VUeuda 
devamlı gençlik, diııçlik \'erir. Sinirleri canlnndırarak nsabi buhranları, u~·kustuluğu giderir. Muannid inkıbazlarda. 
barsnk tcmbcJliğinde, Tifo, Grip, Zatürricyc, Sıtma :neknh:ıtlerinde, Bel ıevsekliği \'e ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret faideler temin eder. 
FOSFARSOL'i.in: Diğer bütün kun-ct ~-ııruplarındnn iistünliiğü DEVA~n .. t BİR StntETLE KAN, KUVVET, İŞTiHA 
TEMİN ETMESİ Ye ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin r esmi miisaaclesini haizdir. Her eczanede bulunur. KUVVET URUBU 
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Fransız ve lngiliz kontrolü ......................... 

• • • 

= Norveç kara sularını şüpheli addettikleri için bu kara suların Almanya 
lehine bitaraf lığını ihlale her bakımdan mani olacaklardır 

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

Norve~, Altmark hAd·sesl l~ln 
Hakeme mftraf'aatı istiyor 

Londranın protesto notasına Oslonun vereceği 
eevabın gecikmesi şüpheler davet ediyor 

lngiltere henüz hadiseyı kapanmıs saymıyor 

Denizlerde 
Oslo, 21 (A.A.) - Margcn Bladet 

ndındaki muhnfazakür gazc1e, Altmark 
lıadiscsindcn bahseden yansında B. 
Çemberlayn'ın bu meselettln esaslı nok
tasında yani Norveç memurlarının bun
dan iki sene evvel tesbit edilmiş ve ec
nebi devletlere bildirilmiş olan bitaraf
Jrlt kanunlarına harfiyyen riayet etmiş 
oldukları noktasında pek büyük bir iti
l51griilik göstermekte olduğunu beyan 
<?tmektedir. Büyük Britnnya hiç bir za
man bu knnunların ifratkfırane olduğu
mı iddia etmemi olduğu halde B Çem
berlayn mezkur kanunların, kendi fik
rince, Alman} aya müsait oldu~unu söy
lemektedir. Ve bu düşünce ile hemen 
Norv<'ç hükumetine hücum etmeğe b:ış
L'lmıştır. Tabir cai?.Se, Ingiltercnin bu 
gururu pek ziyad.., cesaret kırıcı bir 
şeydir. 

Muhafazakar Aften Posten gazetesi. 
Norveç hiiktımctinin bu nna kadar In
giltcrcnin nnlndığı mfınada hukukudü
vcle riayet etmiş olduğu mütalcasındn 
hulundugunu ya1.maktadır. Eğer Jngll

Ingılız kontroliinü yapan bir kontrol komisyonu 
mahmuilamak için tornistan etmiştir. Oslo, 12 (Ö. R) - Norveç gazeteleri 

Ingiliz deniz mahfillerinde bu husus- Ingiliz Avam lkamarasında Başvekil 
ta verilen malumata göre, son harpte Çemberlayn'in, Norveç Hariciye nazırı
bir lngiliz ticaret vapurunun süvarisi nın nutkunu tefsir eden beyanatını tef
olan kaptan Fryatt, vapura tanrruz eden sir ediyorlar. 
bir Alman tahtelbahirini mahmuzlama- Nasyonen gazetesi nutkun Norveçte
ğa te l.'bbüs ettiği için Almanlar tara- ki n'kisleri pek derin olduğunu !kaydede

Norı·e~· Kralı ve Hariciye 1uızın 

rek diyor ki: 
- cNorveç müttchem mevkiinde de

ğildir. Alman vapuru llir Norveç li
manında demirleınemiştir. Altmark bir 
harp sefinesi oldu·•undnn muayenesine 
imkun görülmcmiştiu. 

CEVAP KANDIRICI OLMALIDtR 
Londra, 21 (Ö. R) - Ingiliz B~e

kili Çemberlayn'in Altma.rk hadisesi 
hakkındaki beynnatına Norveç Harici
ye nazırı Profesör Kot, meb'usanda kı
sn bir nutukla mukabele etmiştir. 

Fakat bu dakikaya kadar Norveçc 
takdim edilen lngiliz notasına henüz res
mi cevap nlınma<lığı gibi, iki memleket 
arasındaki müzakerelerde mühim bir 
inkişaf dahi yoktur. 

tere Norveçi haksız buluvorsa, Ingilte- fından idam edilmiştir. 
İngiliz gazetcılcri Çemberlnyn'in beya

natını müttefikan tasvib ediyorlar. 
rr. hükfımctinin bu ihtiJafı bitaraf bir Deniz mahfillerinde bizzat Almanlar 
m.1hkeme vnsıt. sile halletmesi icap eder. tarafından tatbik cdiJmiş olan bu usu-

Çiftçi fırkasının organı olan Nationen lün ihlfıl edilmiş olduğu tebarüz ettiril
gazetesi, beynelmilel bir mahkemeye mektedir. 

Taymis diyor ki: 
- c Almanya, beynelmilel kanunlar1 

i1eri sürmek hakkını çoktan kaybetmiş
tir. Norveçin noktai nawn Britanya hü-

.........••...........................•.• , 
EAitmark &üvarisinin: 

radyoda verdıği 
izahat 

---•----
Amıterdam, 21 (iJ. R) 

Altmark kaptanı radyoda fUn
ları ıöylemiıtir: 

« Harp patladığı %0111an 
Gral Fon Spee ile temcua ge
çerek ar.un iaşe•ini temin va
zifesini deruhte etmistik. Esir 
edilen lngiliz ticaret' gemileri 
mürettebatını mahpıu tutmak 
emrini almı&tık. Mahzenleri
miz hapi•h~ne vazileıini gö
rüyordu. 

Gral Fon Spee batırılınca 
Almanyaya dönmek emrını 
aldım. Askeri bir ıırrı ele ver
memek i~in, Avnıpanın ıima
line, Norveçe na•ıl geldiğimi 
ıöyliyemcm». 

. . 
• • • . 
• • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
klı.metince etrafile 1edkik edilecektir. 
Fakat Norvcçin cevabı, Hariciye nazı
rının Norveç parlamentosundaki ceva
bından daha lkanclırıcı olmadıkça Ingil
terc ve bitaraf efkarında hiç bir tesir 
yapamıyacaktır. En az Uç Norveç gaze
l<'si Alınan gemilerinin Norveç karasu
larından kontrolsüz geçmesine müsaa
de etmekle Norveçin tedbirsiz bir siya
set takib ettiğini yazmışlardır. Bazı Nor
veç gazeteleri de Altmarkın Norveç su
larında telsizini ıku11:ınmasına karşı 
mümanc t edilmemesini hayretle telak
ki etmislerdir. 

Hfı<lisenin ilk vukubulduğu günde 
büyük Britnnya aleyhinde Norveçte 
his.5edilen infialin yavaş yavnş zail ol
duğu ve fikirlerde stik<ln emareleri be
lirdiği bılcliriliyor. 

4800 tonluk Zanclnr ve 3300 tonluk 
Havs adlı iki Norveç vapurunun dün 
~imal denizinde batırıldığı hakkında 
alınan hnberkr Norveçte :yeniden Al
manya aleyhinde büyük bir hiddet ve 
infial uyandırmıştır. 

müracaat edilmE' i teklifini ileri sürmek- ----------------------------------------------
lcdir. 

Bu ~nzetc ılfıve ediyor: 
- «Norvt>ç, lngiltere hükumetinin 

dost bir milJet<- karısı takip etmic; oldu
ğu hareket müvacehesinde hayal inki
sarıııa uğramıştır. Eğer Ingiltere B. 
Çemberlayn'ın takip etmekte olduğu 
usule bcnziyen bir usul vazedecek olur
sa umur iyetle hukukudüvel için (•iddi 
bir tchJikc vücude gelmiş olur. 

NORVEÇlN TARAFLlLICI 

Nevyork, 21 (A.A.) - Norveçin ln
r,Uiz ablokasından kurtulmak için Al
manyaya yap1 ığı kolaylıklara bir misal 
olmak iizere Scand navia ismind :ki pet-
1·01 vapurunun Amerika~·a t sllmi key
fiyeti zikredilm ktedır. A1 '1lan~ ada in
sa edilmiş o1an bu vapur Norveç bayra
f!ı nltında Atlantikten gPçmeğe muvaf
fak olınu!';tur. 

N v\•ork Vorld Tel~ram gazetesi bu 
hu u tn a a~ıd<ıki tafsil;ıtı vermektPdir-

llamburn tf'n( hlarından birinde inc;a 
Mlilmi~ olan bu p"tro] vapuru kanunu
sani .. onundn bu limandan hareket ede
rek Danimarka sahiJlerini takiben vap
tı••ı tl"hlikeli bir seyahatten "Onra O~l<>
ya g lmi<ıtir Scandinavia 20 ubnttn 
Nevyorktan Port Arthure hareket et
m'ı;tir 

Bir Amerikan kumpanyası tarafından 
Almanvavn sipnri edilen bu vapur 10 
bin tonluktur. 

BERLINE GÖRE 

B rlin, 21 (A.A.) - Ynrı resmi bir 
mc>nb dan biJdiriH'0.,.ine göre, CembCT
):ıyn tarafından Norveçe yapılan hü. 
~umlnrın Joessing Fiordunda vukubu
lan lngiliz t.ııarruzunun biJhassa siyac:~ 

hir maksadUı vapı1dıih meydana çık
maktndır. Inc.:iltcre, Norveçin bitaraflı
i!ını cebren ihlal etmek suretile, Norveç 
ne yaptığı polemiki. hukukudüve1in 
m~vcud olmıynn ahkamına io:tinat c-ttir
mektedir. Cemberlayn'ın Norveçi Al
man harp I:! mill'Tine miid~hale etmf'
mekle ittihnm etrnesi Inr;riltnrenin şim
di acıkça bit. rafların yardırıını tornin 
ctmC'k ic;temesinclen ileri ı?elrroktedir 

J..ondra, 21 (AA.) - AlMıar.k1,., Zf\1lh 
hakkında Alman radyosu tarafından 
19 şubatta yapılan neşriyata n~; In
giliz destro)'eri Altmarkm 

Otuz Fin şehri bombalandı 
----------- *-----------

Ladogada iki Sovyet fırkası imha 
edilmek tehlikesine maruzdur 

- BAŞTARAFI l İNCi SAHİFEDE -
tekzip edilmiıtir. 

Kwllar Mannerhaym hattı boyunca 
taarrudanna deYam etmİflerdir. Hattın 
merkezinde Koyvostok ile Muola arasm
da ve şimalde donmuı Suvanto ıölü 
üzerinde Kızıllann bütün taarruzlan püs
kürtülmüıtür. 

Kitala ıehri civannda mahsur bulunan 
l 64 üncü Sovyet fırkasmm Mukavemeti 
zaiflemektedir. Kızıl alaylar bir hunıç 
noktası temini için yaphklan hücumlarda 
kanlı zayiatla erimektedirler. 

Merkezde Kuhmoda elli dördüncü 
Sovyet fırkası da elin vahim vaziyette
dir. Sovyet hava kuvvetleri dün otuz 
muhtelif kasabayı bombalamıtlardır. Si
vil halktan 20 ölü ve 15 yaralı vardır. 
Maddi zarar büyük değildir. 

Stokholm 21 (Ö.R) - Finlandiyada 
kıt sonu kar fırtınası baılamı tar. Her 
tarafta tiddetli tipiler devam ediyor. Bu 
gün hava faaliyeti hakkında yeni bir ha
ber alınmamıştır. 

Kar fırtınaları Mannerhaymda, Kıztl 
ordunun taarruzda devamını imkansız 
bir hale koyacaktır. Bu suretle Fin ordu
sunun dinlenmesi mümkün olacaktır. 

$tokholm 21 (ö.R) - Finlnndiyada 
şiddetli kar tipisi muharebenin inkişafı 
üzerinde kat·i tesir yapması muhtemeldir. 
Salladn kar bulutları yığılmıştır. Yirmi 
bin Sovyet askerinin taarruzda bulundu
ğu bu mıntakadn hıuckat durac,ktır. 

Yine tiPi vüzünden gece. giindüz ya
pılan akınlımn sek,tey.e uğrpması muhte
meldir. Finlandiyaıun cenubuna· henüz 
yeni kar düşmemiştlr. 

GAZETELERE GG 

Fınlcrin SovyetleTden 
rinin Helsinki harp muhabirleri bildiri· 
yor: 

Finlandiya körfeziyle Molajervi ara
~mdl\ Suvanto gölünde ve Taipalt'de Kı
zı1ların büyük kuvvetlerle yaptıkları ta
arruzlar muazzam znyiatla kırılm ı~tır. 
Sovyet kumandanlığı Taipalede Manner
haym hattını yarmağa teşebl>üs etmişse 
de birbirini takip eden ve beş yüzden 
faıla tankın iştirakile yaP.ılan hücumlar 
hi_ç bir netice vermemi tir. 

finlerin tapk dafi toPları yetmitden 
fazla Sovyct tankını harp harıci bırak .. 

ititıam ettikleri malzeme 
kanıharbiy.esinin 20 Şubat tarihli tebliği: 
Kareli berzahında Sovyetlerin taarruzu 
inkişaf etmekte devam · eylemittir. Sov
yet kıtaatı Koivisto şehir ve kalesini it· 
gal cbnişlerdir. Ayni zamanda Koivisto 
yarımadasını düşmandan tathir ederek 
mühim miktarda ganaim elde eylemit
lerdir. 

Cephenin diğer mıntakalannda mü
him hiç bir hadise olmaml§tır. 

Sovyet tayyareleri düıman kıtaatını 
ve Ulcert hedefleri fiddetle ve muvaffa· 
kl)'etle bombardıman etmiılerdir. . 

Batırılan sayısı~ 
bitaraf vapiırlat 
Alman denizaltılarını 

Müttefikler azami 
itina ile takip ediyor 

Londra, 21 (A.A.) - Bu sabah erken 
alınan bir habere göre, Lovestoft lima
nına bağlı bir lngiliz balıkçı gemisi Al
man tayyareleri tarafından bombardı
man edilmiştir. Yorkshire sahilinden 
hareket eden iki tahlisiye sandalı gemi
nin mürettebatını kurtarmağa çalışmak
ta.dır. 

Londra, 21 (A.A.) - Teenst olduğu 
zannedilen bir Norveç vapurunun mü
rettebatı diin Irlanda sahili açığında hn
li bir adaya çıkmıştır. 

Vapur 15 şubatta. fecir vakti bir ta.h
telbahir tarafından torpillenmiştir. Va
purun mürettebatı biri yelkenli diğeri 
motörlü olmak üzere iki sandala bin
miştir. Motörlü sandal yelkenli sandalı 
bir müddet çek~ ise de 15 sant sonra 
!kamnlı'kta ip kopmuş ve iki sandal ara
sında irtibat kes.ilmiştir. Yelkenli san
dal sulara t!ibi olarak bir müddet yo
luna devam ctmi§ ve bir daha görünme
miştir. Motörlü sandalda'kiler karaya 
çıktıkları uıman çoktanberi benzinleri 
bitmiş olduğunu beyan etmişlerdir. 

Concarneau, 21 (A.A.) - Ispanyadan 
Hollandayn gibnekte olan Ala adındaki 
Hollanda bayrağını hamil vapur bir ge
mi enkazrna çarparak batmıştır. Müret
tebatı tnhlis cdilm4tir. 

Londra, 21 (Ö. R) - Amirallığın ver
diği hnbcrlcre göre geçen hafta Alınan 
bahriyesine mensup Altmaı1k gemi~in
den başka bir Alman petrol şilebi ve 
iki Alınan gemisi esir edilmiş, iki Al
man gemisi de mürettebatı tarafından 
batınlmıştır. 

14 Şubatn .kadar Britanyn donanması 
4678 gemiye refakat etmiş, bunlardan 
ikisi bitaraf olmak üzere yalnız on do
kuz gemi bntD'ılmıştır. 160 bitaraf gemi 
müttefiklerin vapur kafilelerine ginnck 

lngilizlerin Soııthampton limanı 

suretile seyahat.lerini sai!inwn yaprıııŞ" 
]ardır. 

Londra, 21 (Ö. R) - Ingiliz bn}ıri~d. 
si, Alman denizaltılarının takibatını §'as 
detlendirmiştir. Scyrisefain yollar~0 
Alınan denizaltılarının durumları ıs~ 
geçtikçe zorlaşmakta ve faruiyetleri f.ı11' 
kfins z bir hale gelmektedir. 

Stokholm, 21 (ö. R) - Harbin ı,aşııı; 
danbc'ri Isvcç ticaret filosu 68000 to. 
hacminde 36 vapur kaybetmiştir. BelÇ'.: 
ka 50.000 ton hacminde 12 vapur ~a) 
bet.mlştir. 

F ransadan Helsinkiye 
gönüllü kafilesi gidiyor 

~--------------~x*x-----------
Paris 21 (A.A) - Le Journa1, Fransada mukim binlerce ltalyanın 

Caribaldi lejyonuna girmekte ve Finlandiyada harp etmek arzusunda 
bulunmakta olduk]arını yazmaktadır. 

Yakında Fransadan ilk mühim kafile hareket edecektir. Bu kafile 
yüzlerce Italyandan mürekkep olacaktar. 

Bir müddet sonra beş ila altı bin ltalyanın F ransadan hareket ede
ceği tahmin olunmaktadır. Ancak bu miktar artacaktır. Zira Amerika
daki ltalyanlar arasında gönüllü kaydedilmeleri için büyük bir pro
paganda yapılmaktadır. 

Finlandiyada müstakil bir ltalyan fırkası teşkil edilecek ve bu fırka 
kendi bayrağı ve Caribaldi lejyonu kumandanı Camillo Maralininİf1 
emri altında harp edecektir. 

Bu zat, takriben üç hafta sonra genç oğlu ile birlikte gönüllülere 
iltihak edecektir. 

Çin kuvvetlerinin yeni bir zafer 
l<azandıkları teyit ediyor 

~---------x*x•~-----
Çunking, 21 ( ö.R) - Vanşiden alınan resmi malumata göre Nll-

ning şehrinin şimali şarkisinde japonlar elinde bulunan büyük bir şe
hir istirdat edilmiştir. Çinliler evve1a stratejik noktaları ele geçirnı~ş]~~ 
ve sonra japon kıtalarının Çin hatlarını yararak kaçmalarına manı 0

00 mu~lardır. Japon ordusu burada Çinli1erle verdiği muharebede SO 
te)efat bırakmışlardır. 

Sovyet tayyareleri yanlışlıkla bir 
lsveç köyünü bombalamışlardır 

~~--------x*x:~----------
Stokholm 2 1 ( ö.R) - lsveçin Finlandiya hududundan beş kilo-

metre mesafede olan Kayala köyü Sovyet tayyareleri tarafından bo?1; 
balanmı§tır. Beş bina ve bir kilise hasara uğramıştır. Nüfusca zayııJ 
henüz malum değildir. · 

Isveç hükümeti hadiseyi Moskova h ükümeti nezdinde protesto 
etmiştir. 

Polonya halkın~ Sovyet makanı-
lar1nın yaptıkları muamele 

----------:x*x . 1 
Paris 21 (A.A) - Polonya maslahatgüzarı, hariciye nezareti~ .. 

bir nota tevdi ederek, işgnl altında bulunan Polonya arazisinde So ~ 
ret mak&mlarının yaşlan 18 ile 50 ara1tnda olan erkekleri ve h~ 
lialucılsk kur.alarma devam etmiş olan kadınları kaydetmek ıur 

t- ~'-' . 


