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1 
lnıtiyaz aahibi: ŞEVKET Bll..GIN 

llatınubanir ve umumi neşriyat mUdürü: - HAKKI OCAKOOLU 
ı-. A B O N E Ş E R A 1 T 1 
o:v~ M'ODDE'l1 Türk.iye için Hariç için 

"'- ' ··- 1400 !900 
.tltı •11hk ··-· 750 1650 

- Günu ıeçmlf nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

- TELEFON: 2697 

• Fransız kabinesi toplandı 
Paris 22 (ö.R) - Fransız kabinesi B. Leb

rünlin riyaset.inde bugün toplandı. B~vekil 
Daladiye as.kert ve siyasi vaziyeti izah etti. 
Muhtelif mühim meseleler gözden. geçirildi . 

lJlıı ln\lnderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. ... Cümhuriı,tdin ve Cümhuri11d Herinin belcçift, ıabahlan ~r ai11cııt gazetedir ·--------' Yeni A.ır Matbaasında buıhnıttır . 

Koyvosto istihklmları düşmemiştir 
r········ = ············ Londranın bir haberi •••••••••••••••••••••• Finler 

Taipale'de 
• • • • • 

. 
• • . 

1 Sovf etler Birliğinin Iran hududun-
! da tahşidat yaptığı söyleniyor 

. . 
• • • 

---...... ---
Kızıl taarruzunu 

kırdıktan başka, 

düşmanlarına pek 
pahalıya mal olan 

t 

_!aYmis diyor ki : uKızıl Ordu, mütteliklerinmüsamahası sayesinde 
~troı ihtiyacını Bakudan temin etmektedir. Burası havadan tehli

keye maruz kalabilir-» 
l.oNDRA ·· tl&n t . , 22 (O.R) - Tnymis gazetesi So\'yet Rusya- gilterc ve Fransaya karşı muhariplik vaziyetine gİrme-
~ Jıgiltcrc ve Frnnsaya karşı vaziyetini .izah eden bir: rndc.rinde bu ku\"\'etlerin mühim tesiri olmuştur. 
•~- · esinde Sovyetlcrin korkulacak bir kuvvet e>lrnadık-
""llu YllZarnk diyor ki : LONDRA, 22 (Ö.R) - Dcyli Herald gazetesi mütcad-
._ •Kızıl rd b'lh h k . . dit knynaklardan gelen gizli haberlere atfen So,·yet Rus- Fı'n Kurmay ba§kanı G ..... ---1 L.Oesch ve kumandan H. Ostennan 

zayiat verdirmiş-
--------

lcrdir 
lii 8ak o unun ve ı assa ava uvvetlermm petro- ..... <.~ 
n;.._ iidan tedarik ediliyor. Sovyet Ru!'iya bunu Akde- yanın Kafkasya • İran hududunda mühim tahşidatta bu-
·-...e b[ıı.:_ lunduğunu, Eriyvanda tevkifat yapıldığını iddia ediyor. ROMA 22 (Ö.R) - ltalyan gazetelerinin Helsinki muha- ruzlarmm kmlmasiylc kalmamışlar, bir kaç gün ene] elde 
"a..·1 .. d "Wl1 olan İngiltere , .e Fransanın müsamahası sa- b' ı · b'Jd' · ttikl · t kk'J · d ka bed k · t b l """ ·• e t . Ayni gaıeteye göre Moskova matbuatı irana karşı şid- ır erı ı ırıyor : e en era ı erı e Y ere nca c mcc ur o nıuş-
clılltctn emın etmektedir. Baku petrol kuyulan hombar- d l' h" 1 k d 1 •Taypalada iki Sovyet fırkasının büyük topçu kunetleri tardır. 
~- a nıanız knlı:ıhilir. et ı uc.nm ar yapma ta ır ar. ~ ve tanarelerin iştirakiyle ynptıklan taarruz Kızıllar için Finlandiyalılar Kareli berzahının her tnrn(ında . gerek 

tıuıd\'yet guı.etelcrinin yazdıkları gibi Suriyede bir V~y- YENi ASIR - İran hudutlarında Sovyet tahşidatı bir imha harbi olmuştur, denilebilir. 
1 
Koyvosto kalesini, n gerek Ta~·ralnda So' yet tnarnızumı 

•••• ordu:su da menuttur. Hiç şüphesiz Sovyetlerin in· hakkında diğer membalardan nlınmı~ hi~ bir haber yoktur. Sov)et ordusu kumandanlığı Taypalada Fin mukaveme- şimdiye kadar sarsılmadan en miithi~ mukavemetlerini ........ • i ................................ ••••••••••=•••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. •• .. •••••• tini kınnağı ümit ediyordu. Halbuki Kızıllar burada taar- göstermi~lerdir. - SONU 6 lNCI SAII FEDE -

~------------------------.;.._----~--.-;---~------------------~~~~____;;~~~~ 

Norveç cevabını verdi Hayat ve 
istiklal 

Milli 
--*--

Ar· -·-" iicadelesinin en 
iti 1111ueı11 silahlarından 

l'f ftüfu.s meselesidir--·--·-
HAKKI OCAKOCLU 

~tün . ''dtJesi JJ.ıilletlu..ıbayat ve istiklal mü-
l't~ecl .nde nüfus artmasına azami de· 
~ii; ıtina göstermektedirler. 
~Us artınasın.ı istila siyasetlerinin 
~ biJ sebebi olarak ileri süren millet
'ıt~~ Vardır. Ve yine bu milletler bu 
itti k..1~ en ciddi tedbirleri almaktan 

lıtı· ~IYorlar. 
)la ttıir;:1 ıse nüfusa ihtiyac:umz, Avru
~iş etleri arasında, en Cazla olanıdır. 
lllttu~ ve %engin bir araziye sahip bu
-ıtlarıo;uz ... Toprnklnnmwn üstü kadar 
it dolu a tukenmek bilmiyen hazineler
~ ijYl~ur. Fakat itirafa da nıecburuz 
ttı,nıi Yle bu topraklardan i ·tifade 
'l~orı.ız. Nüfus noksanlığı bir çok 
•larnk ~e belimizi biiken bir hadise 

~tın rşınıı1.a dikiliyor. 
•11tıda u.nıa. beraber mifu u arttırma yo
ltıa.ıt i~~~~ ve ameli tedbirlere baş vur-
11U,0~~lnnndan da nuıhrunı bulu-
~tis. ha~ rt.ikJcre bakncnk olursak dojhım 

ftlir ;dan şikayetimiz olmamak lazım 
bfı~ çocuk b:ıkımı noktasından 

lıe11• b ıı: namütenahidir. 
it llle:b Ugijn tekrar bu nıevzua a\·de· 
t~e] u~ e~cn iki tnblo olmu.ştur. 

~iiı ekı .gün göiJeri yaşlı bir baba 
ltdil·e klllz!ktc bulunan )'D\ rusu ile be
b~rtu 

11 
orıdorlarında dola~ıyor.. "Ben 

)lflit.. ~ Yapac::ığım Allah n kına ~iyle-
. .ı\daıııcy~ feryat e~yordu. .. 

~'ltı iti b~~ın derdini sordum. Oğrcn
, ~ ö~ .. ışçi imis .. Kimsesi yokmuş .. 

Ç.l>tulc l' ll .. Bir kaç aylık yavrusunu 
:•tle lı ·

1
ll\ ~sına yerleştirebilmek ümi

a tett e ediyeye baş , ·urmns.. Oradan 
~led~vabı almış.. , 

~lecıil·~~ bakımından da vaziyet şu : 
~ı var n elli yntnklı bir çocuk yu

>a bırak~l Bu müesseseye şuraya bura· 
~ttiyı an l avnıları kabul etmek za
~l\i ı:d:ıtnuş yetmiş çocuk. almmış .. 

l~ri • 0 dolmuş, taşmış.. Imkiınsız
~llıttrla ınae Belediyenin salfıhiyettar 
)tı\i mu rı da yürekleri parçalanarak 

.liir Çoı;:caaUe.ri reddediyorlar. 
~İıtlhi ~efalar hu ıstırabı Belediye 

1 
ıtu.ı 

1
.n. hınat kendi ağzından da din-

t d_-:- Çın ik' t 
;:rı. fcll11cz. 1 arafa da hak ,·erml'mek 
~ ~1ni111 k' 
~ hvru 1 b.u ve bunun gibi ~·üılcr· 
) ltt.rı, gı:•k hıntayesiiJikten, bakımsız-
~kt d&sıtlıktan, hayata gözlerini 
"-tı1tı a ırlar. 

Q~ll ı levhan . . 
) dönd.. ın tesın nltınd:ı matba-
~tuıa.,..111 unı. Dünkü nüshamızda oku-

llıe i]i<-i~z~n da gördüğü şu haber gö-
...._ ,... ~·· . 

Ilı -vok ço kl Cte t . en u ailelere te\ 1..i edilmek 
llıtı,. ıntır \•'ıl·~ 1. . • • 
lıt;"''enct 111 . .:-Y~ ~ .. Sıhhat ve l~timnı 

• illada) , ü~~rlugunc beş yüz doksan 
~ .. -,.. le gondcrilınic 
~ -• .. ın " ...., .. 
ı.._ ~llldu e refah kinde bulunan •·ok 
:"'l . anne) · · '\ 
~ .. ?~ &Üsliyeb~r!n bu madalyalar göğüs
ltıe ~nı ılır. Lakin yavrularının 
ol te •ftrı.' c A rıdaı.ını ten inden aciz ai
"ıı._ - ırı b 
li~a ~·aınız azı .rardınılar ynpılına-

llliı Ca madalya tevziinin arzu et-
Yeye h;•m t d . ~· . - SoNlJ ... c e emıyccegını 

2 İNCi SAİIİFEDE -

-~ --.. ;,...-__.,, -- -- ~ .---- -6--: 
~ -- ~-
,/ - - --

· _,,.. lıaaiscsiniıı cereyan ettiği Norveç sularını gösteren bir harita 

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

Kayseri Valisi 
~~..:....._~~-~~-x*x . 

:TaYyare ile Develi zel-: 
lzele mıntakası Üzerinde! 

Kulpak, 
dört 

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

Kızık ve 
köyün 

Soysallı ile birlikte 
evleri yıkılmıştır 

Ankara, 22 {Hususi) - Bugün saat dokuzdan itibaren Ankarada. 
:kısa fasılalarla birbirini takip eden yer sarsıntıları oldu. Saat 4.22: 
:deki sarsıntı çok şiddetli idi. : 

E · An~ara, 22 (Hususi) - Develi felaket mıntakasında Kayseri va-: 
:lisi tayyare ile bir istikşaf yapmıştır. Develi kazası ve köylerinde yer; 
:sarsıntı ının tahribatı tesbit edilmiştir. E 
: Soygalı, Kızık ve Kulpak dahil olmak üzere dört köy tamamen: 
~yıkılmış ve civarındaki köyler kısmen hasara uğramı tır. E 
: Zclzelerıin gürültülü olması köylünün evlerini tam vaktinde bo-E 
5şaltmasına· fırsat verdiğinden nüfusca zayiat az olmuştur. 37 ölii var-E 
Edır. 800 hayvan telef olmuştur. Erciyaş değın~an bir kaç kaya par·E 
5çası devrilmiştir. Develi merkezinde sekiz ev yıkılmış, bir kaç ev ha-: 
:rap olmuş, postahane ve orta okulda büyük çatlaklar baş göstermis-= • . p h 'lı • 
:tır. osta_ ane çadıra nakledilmiş, orta okulda tedrisat tatil edilmiştir.: 

- S N 3 tiNCO SABİFEl>E - : 

Müttefik filolar Norveç 
sularından Almanyaya 
sevkiyatı menedecek 

Koordinasyon 
heyetine dahil 

vekaletler memur
ları vazife başında 

--*--
Bir Fiat kontrol 
biirosu kuruldu Norveç suları kontrol altına alınacak ve 

hadise kapanmış sayılacaktır 
~--~----~-x·*x~~~.....;...-~-~ 

Bir Almatı heyeti tahki
kat için Oslo ya gitti 

. ~ondra 22 (lJ.R) - NorıJeç se
lırı bugün NorıJeçin ceıJabını ha
riciye nazırına tevdi etmiştir. Bu 
ceıJap tatminkardır. Fakat muhte
ıJiyatı hakkında hiç bir malumat 
verilmemiftir. 

Vnited Prese göre lngiliz hükü
meti Norveçin verdiği cevabı neş
retmiyecektir. Deyli Ekspres ga
zetesi, Norveçin verdiği cevapta 
nazik vaziyetinden bahsettiğini 
yazmaktadır. Bununla beraber 
alakadar mahfiller NorıJeç ceva
bının verildiğinden bile ademi 
malumat beyan. etmi~lerdir. 

Londra 22 (Ö.R) - Söz söylemeğe 
salfihiyettar bir amirallık daire reisi 
Norveç kara sularında tesis edilecek 
kontrolden sonra Altmark hfıdisesinin 
ıknpanmış sayılacağını beyan etmiştir. 

Lon<lrn 22 ( ö.R) - Kopenhagdan ge
len bir telgrafa göre bir Alman heyeti 
Alt.mark meselesi hakkında tetkik:ıtta 
bulunmak için bir Alınan tayyarcsiyle 
Norveçc gitmiştir. 

ı:ıaris 22 (A,A) - Intransigennt gazc
tesı, müttefiklerin bundan böyle Norveç 
kara ~ularının Almanyanın ticaret ge
mileri için güzergah teşkil etmesine mü
saadc etmcıneğe karar vermiş oldukla
rını yazmaktadır. Altmark hadisesi Al
n:ıanyanm şimal kutbu Okyanosunda \'C 

şımal denlzinde müttefiklerin zararınn 
olaı:ak ihlfil etmiş ·olduğu muvazeneyi 
yemden tesis ictn zaruri olan muknbeıt!.l 
bilmisillerdc bulunmağa müttefiklere 
salahiyet vermektedir. 

Paris 22 (Ö.J{) - Bugünkü FrnnsP' 
gazeteleri Altnurrk meselesinin imdi 
beynelmilel siyasi ve hukuki bir münn
ka5aya rol açtığını kaydediyorlar. 

Ekselsiyor iki !as1a ayrılan makale
sinin hirin:!i faslında §unforı yazıyor: 

"cNorvec haricive naiırı Kot'un öeva
natı ... Altrriarkıı=ı bir Almnn mu:ı:..in 
gemisi olması itibariyle harp gemisi te
lakki edilir .. Ayın on dördünde Norv«'ç 
kara sularwa ve 17 .sinde Jesmng fiyor-

duna girmiştir. Beynelmilel ahkamda 
kara sulardan harp esiri nakledilemiyc
ceğine dair hiç b~r k:ıyıd yoktur.> 

lkind fasıl şöyledir: 
«Skandinavya memleketlerinin deklfı

rasyonu .. 25 Mayıs 1938 tnrihli Norveç 
kanunu .. Bu kanunun dördüncü mad
desi muhnriplerc nit gemilerin Norveç 
limnnlarında veya demir atma bölgele
rinde 24 saatten fazla kalmalarını men
ediyor. Aynı kanun hükümlerine göre 
harp ganimctlPrini hfımil gemilerin ?\or
veç liman vey:ı demir atma bölgelerine 
girmeleri memnudur.> 

Eksclsiyor soruyor: 
-<Şimdi dnva oldukça vaiih değil 

midir? Altmark işi dünya vicdanında 
.hükmünü geydiğine göre Fransa ve In
giltere. filoları bundan böyle Norveç ka
ra sularında kendilerine düşen vazifeleri 
yapacaklardır. 

Eğer Bitler Almanyası denizlere ha
kim olsaY'dı, asla hukuki endişelerle ha
reket etmezdi. Miittefik filonun Norveç 
knra sularında yapacağı mürakabe Nor
veçin ne normal iaşesine ve ne de tica
retine mnni olmıyacaktır. Bilakis Nor
veç knra sularında Alman denizaltıların
dan korkacak bir tehlike kalmıyacak
tır.> 

Dahiliye vekili B. Faık ôztrak 

Ankara 22 (Telefonl::ı) - Milli ko
runma kanununun tatbikine ceçilmesı 
dobyısiyle Başvekiilctte kurulacak bü
ronun şefi ve memurum tayin edilmi~ 
tir. Koordinasyon heyetine dahil Vekil. 
lerin VekaleUerinden bazı daireler 
umum müdür veyn muavinleri de mil· 
tehassıs olarak büro faaliyetine iştirak 
edeceklerdir. 

Ankara 22 (Telefonla) - Dünya va
ziyetinin arzeylediği fevkaladelik dola
yısile Ticaret vekaleti teşkilabnın geniş· 
lctilmcsi mutasavverdi. Aynı Vekalette 
bir fiat kontrolü bürosu kurulmuştur. 

Milli korunma kanunu tatbikatına 

büyük bir has asiyet gösterilmesini Da
hiliye vekfileti alakadar dairelere bir ta
mimle bildirmek üzert'dir. 

. 
• • . 
• Beşinci Murad 

Ve Annesi 

. . . . . . . . . . . 

----~-x·*x~-~~-

Y azan: Şahın Akduman 
Saltanat tarihinin en heyecanlı, en meraklı sahifelerini ihtiva eden bu. 

• tefrikamız h"yal mahsulü bir roman değildir. Tarihi hakikatler büyük birE 
Sitina ile toplanarak bu eser vücuda getirilmiıtir. : 

~ " . Beşinci Murad ve Annesini " ~ 
: Takip edecek olan okurlanmız Osmanlı nltanatının inhitat dev-E 
~rinde sarayı iıtili eden entrikacılann bütün gizli faaliyetlerinin iç yü-E 
:zünü ,imdiye kadar yazılmamıı bir 4ekilde göreceklerdir. : . . 
t ........ ~!!.':.~.~.!!~.~.~ .. ~~.t~.'.~!.~~~-.~~~!!.Y.~.~~-~ ......... J 
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lsa aleyhirıdeki ithamlar, bağı
rışıp haykırışmalarla tekrarlandı 

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

Isa, şimdiye kadar hiç bir vakıt bu 
kadar desturlu söz söylemiş değildi. 

Umumi vali onun yüzüne evvelA hay
ret, sonra merak ve daha sonra hürmet
le baktı. 

- Bu adam filozofun biri. Yapılacak 
bir şey yok. 

Diye dilşündü. Alaylı bir sesle: 
- Hakikat mı, dedin, diye sordu ... 

Hakikat nedir? 
Ve böylece bir hisarın ortasında, et

rafları mihverlerle, kılınçlnrla kuşatıl
mış olarak, biri silahlı ve zengin libaslı, 
biri silahsız ve boz renk libaslı iki 
adam zencirlerle bağlı bir yahudi ile 
onun Romalı hnkimi bir an yüz yüze 
baktılar. Her iklc;i de bazı fikirler teati 
ettiler. 

Fakat bir suçlu ile hakim gibi değil, 
efendi ile dilenci veya uşağı gibi değil, 
biri hayatını korumak için kendini mü
dafaa eden ve diğeri o hayatı silahlı 
elinde tartan iki adam gibi değil, sanki 
bu suçlu bir anda hakikaten bir hüküm
dardı .. Ve Ponson Plat ta onun bir ve
ziri' veya elçisi.. Isa coşmuş <;Öyliyor. 
Romalı vali anlar gibi dinliyordu ve ... 
belki de anlıyordu. 

Nihayet Ptat !sanın yanından ayrıl
dı. Sarayın avlu kapısından çıktı. Ve
rer.eği kararı büyük sabırsızhk içinde 
bekliyen sUrUye: 

- Ben, dedi, getirdiğiniz mahkumla 
konuştum ve onda hiç bir c;uç bulma
dım. 

Umumi valinin bu tebliği öfke ve can 
sıkıntısından çıkan keskin seslerle ikar
şılandı. Isa aleyhindeki ithamlar, bai!n· 
şıp haykırışmalar arasında tekrar edil
di. 

Ortada tam bir yahudi sahnesi oynı
yordu. Çok kcrreler ve kara taassuplu 
cahil halk sırf gürültü ve ayak direme 
zoru ile arzularını, kararlarını ccnt'bt 
efendilerine kabul ettirmişlerdi. Plat 
onların bu ahlaklarına vakıftı. Kuru 
gürültüye pabuç bırakmaması, Isayı sa
lıvermesi ve hatta onu himayesi altına 
alması icap ederdi. Fakat o, bu nazik 
vaziyetten kendini kurtarmak icin bir 
vesile arıyordu. Işte bu sırada bu i1r
satı kendisine veren bir ses işitti. Av-

!arının ellerinden kaçmak üzere oldu
ğunu hisseden vaJışi hayvan sürUsü gi
bi bu cahil sürü şöyle haykırmıştı: 

- Vaktiyle yahudi nasıl Galilede ~e 
başladı ise bu da öylece Galileden baş
layıp ti buraya kadar bütün Yahudiye
de halkı tahrik etti. isyana kıskırttı .. 

ölüme müstahaktır.. ölmelidir. öle-
cektir. 

GALtLE .. 
işte nihayet bir kelime ki bütün bu 

karmarışık gürültüler arasında Romalı
nın zihnine çengel gibi takıldı. 

Artık düşünmenin sırası ve vakti geç
misti. 
Romalının kalbinde yahudilerin bu 

galeyan ve zorlu heyecanını bastıracak, 
yatıştıracak bir fikir, bir timid yer bul
du. Kim bilir .. belki !sayı onların elle
rinden kurtarabilecekti. Çünkü Galile 
doğrudan do(!ruya kendi idaresi altında 
değildi. Hirodese aitti. 

Hirodes Kudüste bulunuyordu. !sayı 
ona göndermekle bu sıkıcı işten kurtu
labileceğini d~ündü. Roma kanunların
ca bir suclu yakalandığı yerin mahke
mesinde değil .. Birisi bulunduğu maha1-
lin mahkemesinde muhakeme edilirdi. 

Bu sebeoten Plat !sayı kendi muha
fızları ile Hirodesin sarayına gönderdi. 
Bağnsan, havkırnn ve küfürler savuran 
sürü de onun peşinden gitti. 

Hirodes, bavram milnasebetiyle bura
ya gelmiştL !sayı götürenler Hirodesi 
adi saray dalkavukları ve içki arkadaş
larının arsında Romalı efendilerini tak
lid kasdiylc alıkoyduğu muhafaw asker
leri ile çevrili bir halde buldular. 

- lsayı getirdik ... 
Dediler. Hirodes, idaresi altında bulu

nan Galile de !sanın şöhretini duymuş 
ve merak etmişti Onu simdi karşısında 
görünce memnun oldu. Bu adamın öm
rilnde tek bir düsilncesi vardı: içki, eğ
lence ve kadın .. Bayram için buraya da 
sırf hu arzularını temin ve tatmin için 
gelmişti. 

-BITMEDl-
111---

İtalyan konsolosu 
İzmir İtalyan general konsolosu 

Alberto Roses İstanbula gitmiştir. 
bay 

:····················································································: . . 
~ 936 Doğumlu yabancı mükellef- ~ . . 
~ lerin ilk yoklamaları ~ . . 
: Yabancı AS. Ş. Başkanlığından: : 

: 1 - 336 Doğumlu yabancı mükelleflerin ilk yoklamaları 26/ 2 'E 
:940 Pazartesi gününden itibaren Alsancakta yabancı Askerlik şu- 5 
5besinde yapılacaktır. Birlikte getirecekleri vesaik şunlardır: : 
5 A) - Nüfus cüzdanı behemehal. : 

E B) - Okullarda talebe olanlar ayrıca okuldan alacakları fotoğ-S 
:rafh talebe vesikası behemehal. : 

~ 2 - Müracaat bizzat şahsen yapılacaktır. ~ 
: 3 - Avrupada bulunmak, hastalık veya mükellefiyet gibi ma-E 
:zeretler dolayısile müracaat edemiyenlerin ebeveyninden birinin mü-! 
hacaati kabuldür. Şartı şöyle ki: : 
E A) - Babası, kardeşi, anası veya refikası olduğunu cüzdanla is-: 
:bat etmek. : 

S B) - Avrupada bulunmuş, hastalık veya mevkufiyet vesaiki ib-E 
: raz etmek . : 

E 4 - Bunlardan başka delil veya muakkip kanunen sureti kat'i-S 
hede memnudur. E 

~ 5 - Tarihi ilanından altmış gün zarfında yoklamaya gelmiyen-E 
:ler yoklama kaçağı addedilir. : 

E 6 - Bu mükelleflerin son yoklama zamanları ayrıca gazete ve~ 
:sair kanallarla lan edilecek ve tayin edilecek müddet zarfında müra-E 
:caat etmiyenler son yoklama kaçağı sayılırlar. : 

E 7 - Talebe olanlar son yoklama müddetince okuldan yeniden: 
:ala arı talebe vesikasile tecillerini yaptınnazlarsa mükellefiyeti: 
Easken~ kanununun 87 inci maddeye tabi tutulurlar. : 
: 8 - Tecil mektebe devam ettiği müddetçe her sene ayni aylarda: 
:yapılır. Mektebi terkettiği takdirde 0 günden itibaren tecil sakit olurE 
:ve keyfiyet okul müdüriyetince şubeye bildirilmesi lazımdır. Bildiri]-= 
:miyenler kanunen ceza görür. : 

: 9 - Kısa hizmete tabi mükellefler de bu müdelet zarfında müra-E 
:caat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde kısa hizmet hakkı zayi olur. E 
E 1 O - 9 madde ile bildirilen hususatın zamanında ve noksansız: 
:yapılması mükelleflerin menfaati icabıdır. ilan olunur. : 
..••...•••..•••••••..••••.••••.•..................................................... : 

Yazan: Üc Yıldız • 
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Aradan beş on gün gecti.. 
Bir gün Nejat Sunanın evlı.mcliğıni 

F'ahri beyin muhasebecisi Lisanettin 
dendiden öğrenmiş .. 

Eve sevinçle gt>)di. Bana müjde vere
cer.inC' seviniyordu . 

Dahn kapıdan girer girmez : 
- Zehra . Zehra .. Dedi, sana çok sa

şaca~ın ve evineceğin bir haber getir
dim. 

Ben, bu haberin ne olacağını derhal 
tahmin ettim .. 

Nejattan aklaclıgım 
bunun muhte\ i atıru 

den öğrenmiş ve haberim olmadığı zan
nı ile bana miijdelemek istiyordu. 

L5kayt giirünmeğc çalışarak sordum: 
- Ne imi~ o vereceğin .şaşılarak ha

Ler .. 
Nejat mutat neşeli haliyle : 
- Ayol, eledi, senin Suna hanım ha

bersizden sıpın i">i evlenmiş .. 
Ha\ ret gbsterecegime bu haberı tabii 

karşıladım .. 
- Evlenir a .. Dedim .. Sittin sene kız 

knlncnk degil a .. 
Benim bu laka} dim NC'jadın tuhafına 

UBAT CUMA 

-

ŞEHiR HABERLERİ j 
Jandarma I<. -·--B. Hulusi Ottr 

takdir edildi ••• 
Kuşadasınm Çatal boğazında oturan 

Osman Kaynaşın geceleyin çadınru 
basmak suretiyle soygunculuk yapan 
şeriı-leri yakalayıp gasbolunan paralan 
meydana çıkarmak hususunda jandar
ınamızın gösterdiği yüksek gayret ve 
fedakarlık vilayetÇtı takdir edilmiştir. 

Vil5yet makamı, ,·ilayet jandarma 
komutanı binbaşı B. Huliısi Gür, Kuşa
dası kumandanı Ön yüzbaşı Hamdi Ta
şar, Selçuk karakol komutanı üst çavuş 
Mahir, ayni karakol komutan muavini 
onbaşı Rasirnin gayretlerini takdir ede
rek kendilerine birer takdirname ver
miştir. -x-•• 
Oğretmenlerin 
Şark hizmetleri 

Henüz kat'i bir 
karar verilmedi 
Öğretmenlerin iki yıllık mecburi şark 

hizmetinde bulunacaklarına dair dün 
hır sabah gazetesinde çıkan havadis 
hakkında henüz kat'i bir karar verilmiş 
değildir. Bizim hususi istihbaratımıza 
göre, böyle bir mecbul".İyet umuma teş
mil edilmiyecek, SCtdece yeni tayinlerde 
öğretmenlere teklifler yapılacak \"e bil
hassn muallim mektebi mezunlarının 
mecburi hizmetleri nazarı itibara alına
caktır. 

-*-Basma ve Amerikan 
bezi liatleri 
tesbit edllcli... 
Nazilli Iabriknsının imal ettiği basına 

bezleri ile Knysel".İ ve Bakırköy fabri
kalarının Amerikan bezleri satış fiatlc
ri hükümetçe tesbit edilerek vilayete 
bildirilmiştir. Tüccarlar, tesbit eclilen 
foıtlcrden perakende mübayaat yapa
cak, buna mahalli ihtiyaç ve mesafe 
uzunluğu nazarı itibara alınarak makul 
bir ması·nf ve kAr iltlve olunacaktır. 
İzmirdc basmu bezleri 34, Amerikan 

bezleri :13 kuruştan fazlasına satılamı
yacaktır. 

Halkevleri yıldönümüne hazırlık 

Yeniden 6 Halkevi ve 
140 halkodası açılıyor 
Kıymetli 
günden 

kültür müesseselerimiz 
güne inkişaf etmektedir 

Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi ve 
idari sahalarda başardığı büyük işler 
yanında Halkevlerinin kurulmasile kül
tür sahasında memlekete ne büyük bir 
hizmette bulunmuş olduğu malumdur . 

!Ik tesis yılı olan 19 32 denberi her 
sene yıldönümlerinin kutlanması do
layısile sayıları bir miktar daha arta
rak bugün 3 7 3 e varmış bulunan Hal
k evlerimiz, memleketin en büyüle şehir
lerinden en ücra köşelerine kadar her 
yanda idealist ve irfan aşığı bir faaliye
tin ocağı haline gelmişlerdir. Dokuz 
şubeleriyle bütün güzel san"atlar, edebi
yat, tarih, spor, hnyır işleri ve köycülük 
çalışmalarını nefislerinde cemetmiş olan 
bu irfan yuvaları, muhitlerine medeni
yet ve kültür dağıtan birer ileri müesse
se olmualardır. 

l lep birlikte bir halk üniversitesi ma
hiyet ve şümulünü haiz olarak günden 
güne artan bir verimle ve hızla faaliyet
lerine devam eden Halkevlerinin kı.a 
:Zamanda memlekette kazanmıt oldu
ğu İçtimai ehemmiyet her türlü şüphe
den azadedir. Bu müesseseler, artık iftj. 
harla ve çekinmeden söyliyebiliriz, bii
yük, çok büyük bir eser olmuştur. 

Partimizin vermiş olduğu çok ye-

aynı gayeler uğrunda çalıpcaktır. Bir 
toplanma odası ve bir kitap odası te
min edilebilen her muhitte bir Halk oda
sı açılacaktır. Bu odanın gayesi temiz 
bir toplantı ve konuıtma yeri olmak, 
okuma odası hizmetini görmek, halk 
için faydalı konferansların, karagöz ve 
kukla gibi küçüle. vesaitle gösterilebile
cek teıruıillerin verilme.ine imkan hazır
lamak, muhitte halk mıüikisi ve oyun
larının inkişafına çalışırken bir yandan 
radyo ve gramafon va.<;ıtasile halkın 
musiki ihtiyacını tatmin etmek, sergiler 
açılmasına, halk sporları yapılmasına, 
milli bayramların daha güzel bir şekil
de kutlanmasına ve nihayet fakir ve 
hasta halka yardım teminine çalışmak 
gibi her biri diğerinden güzel ve faydalı 
işlerdir. 

Halk odaları, Halkevleri gibi ayrı şu
belere ayrılmıyacak, üç ila yedi kişiden 
mürekkep idare heyeti kendi azaları ta
rafından temin edilecektir. Bir Halk 
odasının te§ekkülü için elli azanın kaydi 
p.rttır. idare heyeti bu sene yeniden açı
lacalc olan Halk odaları ile Halkevleri
r.İn sayısı 146 dır. Bunların altısı Hal
kevi ve 140 ı Halk odasıdır. Bu suretle 
mevcud ev ve odaların miktarı 5 19 ola
calctır. 

Halkevlerinin kuruluş yıldönümü 
rinde bir kararla bu sene mevcud Hal
kcvlerinc ilaveten hallı: odaları da açı· 
lacaktır. 19 şubata rastlamaktadır. Fakat yıldö

HALK ODALARI nümü gününü takip eden ilk pazarın 
-------- kutlama günü olması çolc güzel bir te-

Halk odası nedir? Yurdun içtimai amül olmuştur. Bu teamüle uygun ola
hayatına yeni katılmakta olan bu mücs- rak önümüzdeki 25 şubat pazar günü 
sese eleman, bina ve para bakımından Halkevlerimizin açılış yıldönümii kut-
1 Ialkevi açılmasına müsait olmıyan nis- !anacak, hu münasebetle Başvekilimiz 
bcten küçük topluluklarda kurulacak Sayın Doktor Refik Saydam söyliyece
olan daha ufak mikyaııta bir Halkevi- ği bir nutukla yeni Halkevi ve 1 faik 
dir. Halk odası, aynı direktifler altında odalarının açılışını ilan edecektir. 

SHtışlnr daimi surette ve biıyük 
hassasiyetle kontrol edilecektir. -x-
POYRAZ VE 
Şiddetli soğuklar 

bk Çamdibi köyünde 
Garbi Amıdoluda hava karlıdır. Şe-

Hrde yıldız fırtınası dün öğleden sonra 
poyraza ÇC\'İrmiş, sühun~t dere(.'esi sı
fırın üzerinde ikiyi göstermiştir.. Ya
ınnnlnr ve Nif dağına kar düşmektedir. 

Nifin Mnhmutlar tepesinde karın ka-
1,nlığı 40 santimdir. 

Denizde fırtına şiddetlidir. Uşak , a
puru dün mutnt Karnbunın seferini 
yapmamıştır. 

Bir genç eniştesini çifte 
tüf en kile öldürdü 
---~~~-~~x*x;------~~~ 

Mersin hattından diin limanımıza gd
mesine intizar edilen Çanakkale vapu. 
ru gelmemiş, Marınariste kalmıştır. 
İstanbuldan Bandırma seferini yap;ın 

Maraknz vapuru fırtınadan geri dön
müştür. Bu yüzden Bandırma treni an
cak dün snbah saat altıda Basmahane. 
ye gelmiştir. 

Evvelki gece yanc;ı, Bornovanın Çam 
dibi köyünde müthiş bir cinayet olmuş 
ve bir ge,nç eniştesini çifte tilfengiyle 
yaralamak suretiyle öldürmüştür. Suç
lu, Çamdibi köyünden Hamza oğlu Ah
met Dağdibi, maktul ise Mehmet Ali 
Keçelidir. 

Hadisenin sebebi hakkında vak'a ma
hallinden aldığımız malumat şöyledir : 

, - .~1!W&W• Hti«• &ARAi ·-- ., 

ELHAMRA Sinemasında 
İkinci ŞE RE f' HAFTA S 1 olarak 

BUGÜN MArlNELERDEN İTİBAREN 
Tiirk bincmarılığının medarı iftiharı ve senenin en muauanı sanat ve deha 

abidesi Büyük Sanatkarımız 

ERTUGRUL MUHSiN 

ŞEHVETrulünKÜRBANI 
Diğer rollerde : CAllİDE - FERDİ TAYFUR - NECLA - NEVİN - SAİT 

SUA \1 - GÜLSEREN 
DİKKAT : Bu filim bu hafta sonunda İstanbuLı iade edilecek ve bu sene 

sehriınizde başka hiç bir sinemada gösterilıniyecektir .. 
JmEi\IMIYETI .. E DİKKAT : Cumartesi ve Pazar 10.15 te \'e hafta araııı 

her giin saat 1 de UCUZ HALK SEANSLARI yapılataktır. 
YENİ ::UJ:..'TRO JURNALDA en son harp haberleri ... 
SEANSLAR: Her giin 1 - 2.45 - 5 - 7.15 - 9.:ıo DA ... 

im .. ,.. .... ._ ....... ._mm._._ ..... 

Yi.izüme garip garip baktı 
- Vallahi Zehra, dedi, seni bir ti.irlü 

~nlıyamıyoruın .. Suna ile aranızda içti
ğiniz su bile ayrı pitmez, sıkı fıkı bir 
dostluk var. Sen evleniyorsun.. Suna 
İstanbuldan knlkıyor tfı buralara .. Dü
ğününe gdiyor .. Evlerini düğün ve ger
dek için bize vermekte tereddüt gösteli
miyorlar .. Buna mukabil sana bu ar
kadaşın evlenmiş diyorum sen kılını 
bile oynatmıyorsun .. Hem ;ıasıl olur da 
Suna evleneceğini, kocasının nasıl bir 
ildam olduğunu daha evvel sana yazma
mış olur? .. Yoksu aranızdn hir dargın
lık falan mı var? .. 

Ben tabii Sunadan mektup aldığımı 
yine söylemedim .. F dkat dargın olmadı
ğımızı, Sunanın belki de yazdığını, fa
kat postada kaybolduğunu, nerede ise 
yrıkında tekrar yazacağını umduğumu, 
nramı7.da dargınlık falan olmadığını 
sövlcdım .. 

Fakat so~ !erken işi kısa kesmek iste
d igıın sözü•ndcn ve sesimden açıkça 
okunuyordu. 

Nejnt: 
Pekı Peki . Dedi 

mi koz anlıyorsun .. Tek sen üzülme .. Si
nirlenme de varsın dünyanın bütün si
~ah renkleri senin gfüel hatırın için be
yaz olsunlar .. 

Kocamın hiç yoktan ve kendi müseb
bibi olmaksızın e\•deki tatsızlıktan şika
:.ete yerden göğe kadar hakkı vardı. 

Ben hem onun bu hakkını teslim edi
~ or, hem de kendi kendimi haklı bulu
yordum. 

Evet .. Haklı buluyordum. Neden mi? 
Neden tali henim öni.ime daha eYvel Su
nanın kocası Selami gibi nazik, kibar, 
centilmen w tam idealim olan bir ko
l':l çıkarmadı da .Nt>jat gibi .salak, ser
r,eın bir adam çıkardı diye .. 

Ncjat apdal mı idi, 
Balak \'e sersem mi idi? 
Bütün kns::ıba kızlarının can attıkln

rı bu güzel delikanlının kendisi gibi hu
~ u da güwldi ... Evlendik evleneli bu 
kaclnr zaman geçm~i. bir kerrecik fena 
~öz söylememiş, bir defacık olsun kal
bimi kımıamıştı. Halbuki ben hele son 
günlerdC' onun kalbini ne kadar kırmış-

Mehmet Ali Keçeli, refikasiyle kav
galı jdi.. İddiaya göre ona çok kötü mu
amele etmekte ve bir cehennem hayab. 
yaşatmakta idi.. Ahmet Dağdibi, eniş
tesinin hemşiresinin reva gördüğü ağır 
muameleden erkeklik izzeti nefsinin ve 
kardeşlik hislerinin rencide edildiğini 
görerek, hemşiresini alarak kendi evi
ne götürmek istemiştir. 

Bittabi enişte Mehmet Ali Keçeli bu
na raı.i olmıyarak bunu evine karşı bir 
tecavüz addetmiş ve tabancasını çıkara
rak Ahmedc ateş etmiştir. 

Ahmet te çiftesiyle ateş ederek eniş
tesini öldürmüştür. 

Cinayet tahkikatına müddeiumumi 
muavini B. Celal Varol el koymuştur .. 
Suçlu tevkif edilmiştir. -*-Tirede ve Bayındırda 
zelzele oldu 
Dün sabah Tire ka7.asında saat beşte, 

5.50 de ve 6.45 te g:ıı.ı>ten şarka doğru 
orta şiddette üç zelzele olmuştur". 
Bayındır kazasında da saat 5.50 de ve 

C.4S te ikişer saniye devam eden iki ha
fif zelzele olmuştur. 

Muallimler arasında 
Urlanın Özbek köyü öğretmeni Bn. 

Saadet Yazıcı İzmir Gazi ilk okulu öğ
retmenliğine tayin edilmiştir. İzmir Kız 
öğretmen okulu !>38 - 939 yılı mezurıl::ı
rından Bn. Meliha Özytlrek İzmir vilfı
yeti maal'if kadro:suna verilmiştir. 

c..lduğu halde kafamda \'e kalbimde es
ki hülyam tekrar canlanalı beri onun 
her sözii ve hatt.1 mevcudiyeti bile be
nim nazarımda hata oluyordu. 

Sanki bütün fena huylarını bu zama
na kadar saklamış ve şimdi yeni mey
dana çıkanıııştı. 
Konuşuşu, yürüyi.işü. giyinişi. bir 

sene evvel yaptırdığı clbi.o;e.c;inin biçimi 
bana hep fena geliyordu .. 
Dahası var .. 

Aşaf:11da, muayenehanede İ!1ini 
dikten sonra yorulup ta : 

- Oh ... 

bitir-

Diye yukarı çıktığı ve caketini çıkar
dığı 7.amanlar hoşuma gider, şezlonga 
uzanması i~jn hatta ona yardım hile 
eder, hazan böyle yapmadığı zamanlar
da onu hC'n teşvik eder : 

- Ayol soyun, döJ...-ün, şöyle biraz is
tirnhat et. .. 

Derdim .. Şimdi ise onun böyle hare
hetlC'rini : 

- Miskinlik .... 
Diye tavsif ediyordum. 

Hayat ve 
istiklal --·--M ücad e J es inin e• 
lıuvvetıı sfldfllarrı~ 
biri nüfus meseıe.W:--•--

BAKKI ocA.&()GIA' 
-~~-~---,_.,,,,.-= 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAıdJi'IDS...-
zaıınederim. ~ 

f zmirin elli yataklık bir çoc.A ~ 
evine sahip oluşu da bir m~ 
Çlinkü bu kadarı biitün vila,.de*~ 
de mevcut delildir. Kimsesls, 1 f,/J: 
bakımsız yavrular için teşkilitUJI ,; 
rum bir milletiı:. Sonra da n~ ti' 
masını istiyoruz. Medeni dünya4_1. _... 
fusları artan devletlerde alınDUŞ ......
lere bir göz atalım. il' 

Yoksuliuktan dolayı evlenemiYd ~ 
likanlılara, genç kızlara yar~Wlf 
pılıyor. Bu şekilde evlenen P? 
yaptıklan çocuk adetlerine göre ..,r 
ce yapılmış yardımdan miltevellll 
!arı arrediliyor. , 

İşçilerin çalışmasına ~ocuklaraJI -_. 
olmama51 için yalnız cündüzlere 
sus çocuk bakım evleri açdıyor .. ....... .r 

Kimsesiz çocuklar cemiyetin .~ 
&İne alınıyor, besleniyor, oku~-

Bizim miitevazi çocuk yu~~ 
yedi yaşına gelmiş çocuklar ~ 
Okuma devresine girmlşlerdir. 'f ~ 
'azifesi bunlar hakkında tamaın ~ 
tur. Fakat Belediye bu çocu~_ .. il' 
edecek bir müessese bulamıyor. up ~ 
kabil çocukları sokap ela •*- fi 
dan kadrosu daima dolu bul~ 
müessese kendisinden beklen• 
de hakkiyle ifadan mahrum ~· 1 

Eskiden Darüleytanılar ,.arda. jıı! 
maı.sa buralarda yoksul yüzlerdi~ 
ru leyli olarak ilk tahsillerini Y....,tM 
lıırdı . Bu mektepler kapandı, yerio' 
bir şey ikame edilmedi. _ ~ 

Nüfus siya5etimizin temelini. ~ 
arthrmnk, doğmu~ çocuklan k~ 
himaye etmek, teşkil eylemesi rlJI' 
lirken hu mevzuda atılmış müsbet IJI' 
farımız maalesef kun·etli değildir~ 
ğumu arttırmak şöyle dursun; ~ 
kimsesiz y8\TUlan yaşatacak ell ....-!" 
müesseselerden mnhnımuz. ~d -~ ... lıl' 
!-.clerin nçılmas.ı için ınevzuauııu-.......... 
kiimlcr vardır. J..akin salihiyet ~-' 
dan l\Janrir vekaleti mi, yoksa s~·.,. 
İçtimai :\luavenet \'ekaleti mi b~ ~ 
ruhtc edecektir meselesi ~,,. 
ınevLuu olınu~tur \'e mtinakaşatlll' 
ticf'sinden haberdar değiliz.. fi 

Bilinen hakikat şudur ki bialefC".-ı..r 
binlerce yavru hayatlannın kurtar-" 
suu bekliyor. . -

llayut ,.c istiklal mücadelesipjıt -' 
kuvvetli sil&hlanndan birini n~ .
selesi teşkil ediyor. BinacnaleY .,. 
mevzuda daha esaslı \'e daha seri,. 
rarlnr almak, muhtaç olduğumuz ...k. 

~eselerff1.4'itıcie~~İ['ôi'f 

-*-Kuşadası 
Civarında kaplan 
boııueu var... ~ 
Kuşadası civnrındaki dağlarda 1'f' 

lann arttığı şehrimizdeki al~ 
gelen malUnıattan anlaşılmıştır. ~ 
Kuşadasından Mantolu Hasan ~ 

bir avcı, Kapılı dağda Eroğlu ~ 
arazisinde bir kaplan vurmuş ve 
sini 33 liraya satmıştır. ~ ~ 

Güzel Çamlı köyünün orman ,,; 
lnrında Şükrü adında bir ~vcı .da~ 
ludığı bir kaplanı takip etmış, bil' iEJtJI' 
raya girdiğini görmüş, mağaranın 
sını taşlarla örtmüştür. sM!: 

Kuşadasının Şirince köyünden~ 
ğa gelmek üzere yola çıkan ~ ~ 
bir köylü, yolun ortasında bır kaP 
karşılaşmıştır. -*-B. ALİ KARACA~ 
Hılkim namzetlerinden B. ~. e ..

salahiyetle Foça sorgu Mkimliğin 
yin cdilıni.ştir. -*-Beden terbiy~~ dl 1'i' 

Maarif vekaleti bir ta~inUP~ 
okuldan diğer okula nakledıle~ _. 
Terbiyesi ö[,rretmPnlerinden, a ile 0~ 
ya, açık bulunan t;por yurdla~ ~ 
yuvalarJ Baş kaptanlığına yenı~ t-1' 
ni icap eden öğretmenleriı_ı b~ 
zarfında inlıalarınm usul ittihaz 
si lüzumunu bildirınistir. -*-BELEDİYEMiZDSJI 
BİR TEMENNİ ~ 
1315 - ]316 ıncı sokaklar ~ 

gazetemize şifahen vukubulan #:.V 
atlerinde, bu iki sokağın senel b91JJ': 
r: kaldırıınsızlık vüzünden birer ;;r.! 
lık halinde olduğu bildirilmiş, "'~~ 
imara büyük ehemmiyet veren dii'
} emizin bu sokaklar halkını da 

ınesi rica edilmiştir. -*''-
Bir kız kaçırma v ... ~ 

Tirenin ~aga mahallesind"kö~ 
oğlu Mehmet, Tirenin Burg~ ~ 
cturan on sekiz yaşında Bn. 
çırmış ve tutulmuştur. ~ ----------:::-::;........ : 
:············· ••••••••••••• 1 •• ,.,,,,,, 

: iZMİR ASKEBLIS " i . , 
~BESİNDEN .: . , ~i 
: Piyade, topçu, Suvarı 'e }ınJŞ bl".'I 
: sınıflarından emekliye ~7ı y0ı~I 
: luııan teğmen, üstteğıncn. ~:_:.." 
: \'C biııbru ılnrclan bir kı.sını 
• · tihdadl : f~brikalarda tekrar JS 
: ceklerinden isteklilerin . .. • 
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rSNIA•IR 

Adliye Vekilimiz 
BALIKESİRDE 

Rumen petrolleri işi 
R.omany a, Alman y;nın petrol ihracatı 
• 

Balıkesir, 22 (Hususi) - Adliye ve
kili Bay Fethi Okyar dun Manisadan 
Bahkcsirc gelmişlerdir. Vekil istasyon
da mernsiınlc knrşılanclı. Akşam şeref
lt.'rine bt.'l<'diye tarufından Şehir kulU
biindc bir z.iyafet verilmiştir. Vekil nd
liyc dairelcıini teftiş eylcınektcclir. - *-Maraşda 

ZİRAİ TOPLAMTI 

ıçin yaptığı teklifi reddettiğini bildirdi Maraş, 22 (Hu.c;usl) - Dün valinin 
ba .. -;knnlığında bir toplantı yapıl
mıştır... Toplantıda cenup vilayetleri
nin ıneyı:acılık bakımından en önemli
lerinden olan Maraşta bağ \'e meyvacı
lık işlerinin dalın verimli bir hale gcti
ı itmesi için isabetli kararlar tılınmış ve 
12 kj!iilik bir idare heyeti seçilmiştir. 

lngiltere, bu 
'1 ~dn. 22 (Ö. R) - Royter Ajan
afı:trol eanayii bakkında Romanyada 
.. ıı .. n ._~birlerin izahı için sorulan su· 

cevapla tatmin edilmiş değildir 

~re .Af· d d f ıaı 0. ı erece e cevap veren mu as-
iini b~t ~~tanın bugün Londrııya geldi-

1) ı dırıyor. 
rac cyU Hernld, Almanyaya petJol ih
tna atını arttırmak ;için yapılan talebi Ro
·r ctYanın rC<ldettiğini yazıyor. Deyli 
R_

0 
iraf gazetesine göre iıe Almanya 

llctrnanyadan senede 1,300,000 ton 
btı:ı. alabilecekti. Nakliyat mü§kilatt 
ttıl~ h~kan vermcmi~tir. Maamafih in· 
tıın u~umetinin kannatince Romanya
t· k(enı vaziyeti ııimdilik tayin ctmi te-

ı edileme~. 

ııc~~.rad, 22 (Ö. R) - Yugoslavya 
tııt rol}stihliıldni sıkı veşika usulüne titbi 

rna"a ı_ • • ., ırnrar vermıştır. 

~lılondra, 22 (ö. R) - Deyli Telgraf 
~ıldctcainin Bülcref muhabirine göre Ba
ltai bn ~~ç itlenmemiı ilk petrol hamu· 
rı:ıı A~gun Köstenceye gelmiştir. Bu pet· 
lltlc ınan kontrolü altındaki tasfiycha
~vkedilccektir. 

BAKO PETROLLERi 
VE ALMANYA 

Üeyli Telgraf gazetesinin Bükrcş mu
habirine göre Almanya, hatp makine
lerinin Sovyet petrolii ile çalışmas.ını te
min için lazım olan hazırlıklnn biiyük 
mikyasta yapmllktadır. 

Bu plana göre Bulgaristan ile işbirliği 
yapılacak ve nakliyat için de bilhassa 
nehir yollarından istifade olunacaktır. 

Sovyet petrolü evvela Bakudan Ba
tumn kadar ya Daku - Tirtis - Batum 
yoluyla vcyahud Bnku - R!ltum petrol 
boruları ( Pipe - Line) vasıtasile getiri· 
fec,.ktir. Bu mC3nfe üç yüz kilometredir. 

Batumdan petroller asgari yedi bin 
ton ağırlığındaki gemilere yüklenecek 
ve bu gemiler haınulelerini Bulgar lima
nı Varnayn boşaltacaklardır. Buradttn 
da petrol demir yolu \"&sıtn ile, Tuna 
kenarında olan \ "e Vnrnaya 100 kilo
metre meııafedt' bulunan Rusçuka nak• 
lolunacaktır. Bu limanın tam karştııın
da Rumenlerin Giurgin limanları vardır. 
işte bu şekilde Rusçuktan hafif Alman 
gemilerine yüklenecek Sovyet petrolü 
Tuna yoluyla Almanyaya cötürülecel· 

Kciyseri Vaiisi 
Tayyare il~"·Develi zel .. 
zele mıntakası üzerinde 

Kulpak, 
dört 

Kız.ık ve Soysallı ile birlikte 
lıö yün evleri yıkılmıştır 

BAŞTARA.Fl l İNCİ SAHİFIIDJ<! 
" ~n Develi merkez kazasında evleri terkederek çadırlara çıktı
lllnı gören Kayseri valiai evlerine dönmelerini ve birbirini korkutma
fll-1annı tavsiye etmitrir. 

Vilayet felaketzedelere ekmek ve yiyecek göndermiştir. Evleri ta
~Cllnen yıkılan köyler vilayet merkezinden yapılan yardımla çadtr
Soe. Ycrlettirilaıişt:U. Açlkta kimse kalmamıştır. Kayseri valisi Şefik 

Yer (clfutzedelere yıkılan evlerin eskisinden daha iy'i olarak ya
Macağını söylemis, köylünün muztarip kalplerini temin Ye tatmiıı 
~trrı iş tir. • 

k .. Yeni Asır - Develi kaza merkezinin nüfusu 10.000, kazanın 
k~Ylerile birlikte nüfusu 60.000 dir. Zelzelede harap olan Soygalı 

0 Yünün nüfusu 512, Kızık kövüniin nüfusu 316, Kulpak kövünün 
nüfusu 491 dir. . -

Ingiltcrc müsten1lekelerini ı ma r 

etmiştir için tahsisat kabul 
~~~-~~~~--x*x~-~~~~-~-

l'al.or.dra 22 (ö.R) - Mlistcmlck:at nazırı Malkolm Makdonald rndyoda bl'
latllatuıda. lngilterenin müstemlekclcrin inkişafı hususundakı projelerini an
•' ~ıştır. Büyük Bl'itanyanın 90 müstemlekesi vardır. Her biri viisat ve zen-
1~ ~ hususunda muhtelif evsafı haizdirler. • 
~ uyük Brltanya halkı nüstcmlcke halkının m(•,·cudi,rct ve refahından 
~Ulduı·. Ingilt.cre uıüst.cmlckelcrde şu iki e<;ac:a riayet etmeklc<ilr: 
~ - Hc.r ıncmfokctin kendi bünyesine uygun bir yaşayı.ş tarzı idame ct
~stnı lc_·;vi.k etmek .. 

') . 
I - :--:- Garp medeniyetinin her koloıuye elveı:işli kısunlarını yapın.1k .. 

ha ngıltz bütçesinde kabul edilen yardımlar ayesinde müstemlekelerin sıh· 
~ Maarif işleri büyük terakkiye mazhnr olacaktır. 

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

tir. Nehrin huzlnrı çözüldıikten sonra 
derhal bu şekilde rıakliyntıt hn !anacak
tır. 

Yeni tanklar ,.e sarnıç \'agonlar flatın · 
nlınmıu11 jçin Bulgar hükumeti Rul~ar 
demiryoluna 100 milyon levalık kredi 
vermiştir. Alman mühendisleri Varnn
da büyük tanklar inşası ıç.İn Rulgaristana 
gelınişJerdir. 

Bu vaknlar kar ısındn iıç netice.re va
rılıyor: 

1) - Almanya petrol ihtiya<"ıııı te· 
mm rtmck için koruma islerinde nsla 
tereddüd etnıı -ıektedir. 

2) - Petrol meselesi Rn}"Ş hükume
ti için büyük mikyasta bir nakliyat me
elesidir. 

3) - Almanya ihtiyacı olan petrolü 
Tuna yoluyla memleketine getirebilmek 
için Bulgaristcının yardımına gtivenmek
tedir. 

Diğer taraftım lngılizce Tarmis gaz:c· 
tesinin Biikreş muhabirine göre Alman
ya, Sovyet petroHinil Romanyadan Kö'I· 
tence yoluyla getirmek için de bir pro
je hazırlamaktadır. 

Milli korunma 
Kanununun tatbikine 

başlandı 
i 

İstanbul. 22 (Tel~raf) - Milli korun
ma knnununun tatbikine başlandığı 
şehrimizdeki atakad.lrlaru bildirilmi::r 
tir. Kanunun tatbiki kaı·arı piyasada 
chcmnıiyctlc karşılandı. Tacirler mcm
lck ·tin kendilerinden beklediği fccla
l:iirlığı ıniıdrik olarak kanun icnplarmu 
iııtihalrn hmm· bulunınaktHcl ' l·ır. 

--~·-
Muğlada 
Eğitmen kursları 
Muğla, 22 (A.A) Geçen seneki 

kursta yetiştirilen 30 eğitmene ilaveten 
bu sene ac;ılacak olan kurslar için vili
yetiınizdcn dört eğitmen namzedi scçil
mhıtir. 

Alman Kızılhaçı 
·reisi Amerikada 
San F'ransısko, 22 (Ö.R) - Alman 

Kızılhncı :reisi Dük dö Saks Koborgotn 
Tokyodan l.n;raya gelmiştir. Amerikan 
kızıUı:.ı~iyle Poloııynlılura yardım ıncse
lesini görüı;eccktir. -·--BİR YILDÖNÜ'MÜ 

Mndrid, 22 (Ö.R) - İtalyan lcjyoıı-
1.ırının istirakiyle general Franko kuv
,·ctlerini~ Teruclde knzandıklnrı harbin 
ıkınci yıldönümü dtin he:.ccanla kutlan
mıştır. ·İT AL YADA 
Satışa çıkarılan 
hazine ta~villeri 
Roma. 22 (Ö.R) - Bütün krallıkta 

Hı1ısa <'ıkarıloıı yeni ha1.ıne lalwillerine 
•:jU~aki~ gtiııde bir milyar lırct i geç
mekte 11ldur~u \ıilciil'iliyor. 

... -
İTALYA .. l\IAARİF 
NAZml BELGRADDA 
Belgrad. 22 (Ö.R) - İtalyan nıuarıf 

nazırı Botn İtalyan .kültür C'nstitüı;iinü 
açmak üzere buraya gelmic;tir. Yugo:-.
la\· ın.ınrıf nnzu·ı kendisini karı:ıılaınış-

- *-Gümüşhanedc 
Kızılay ydlık kongresi 
GitmlU?haıH•, ~2 (IlusuSı) - Kızılay 

ı •cnıiyeb llalkcvindc yıllık kongre.sini 
nkdetmiı-;fü. KoDgrcdc Ebedi Şefin ha
tırııları taziz edilmiştiı·. Bundan sonra 
cemiyetin bir senelik faaliyet ı-aporu 
okundu. Toplantı nih!'lyete crerktn Mil
ii Sl·f "~ l:ıuyüklı.:iimize kongre \'e ce
miyetin bağlılıklnrı bildirildi. -x-Siyasal Bilgiler okulu 
talebeleri Mersinde 
Me.rsiıı. 22 (Hususi) - Siyasal Bil-

giler okulu tnlebclerinden 25 kişilik bir 
grılp Mersiı.c gelmiştir. Talebeler .şeh
rin görıncğc dcğcı· yerlerini gezdiler '\ e 
ın ücsscsclerde totkiklcr yaptılııı-. 

Misafirler, Mcı-sin İdman yurdu takı· 
'ıniyie biı· futbol macı yaptılar. Cok he
yecanlı olan mnç 2 - 1 .Siyasal Bilgiler 
okulu talebelerinin ~nlibiyeti ile netic-e
!enmişt.iı·. 

'Misafirler ljeTefine akşam Halkevinde 
bir ziyafet \'erildi Talebeler yarm Ha
taya hareket cdecek!erdir. ___ .. , __ _ 

Aydında 
Pamuk kooperatilleri 
te$kU olunuyor , 
Aydın, 22 (A.A.) - Son yıllarda 

pamuk zircmtinin fevkalade inkişaf t't· 
mesi sebebilc bilhassa mahsulün sat ıf 
işlerini e9as1ı bir teşkilata bağlamak ih~ 
tiyacrnı gören müıtahsitler. Yilayetimiz· 
de pamuk kooperatifleri teşkiline baı~ 
1aın ı~lardır. Bu kararın tatbikatı :neticesi 
olarak Koçarlı. Aydın w: Dalada pa
muk satış kooperatifleri kurulmu \•e 
ortaklar tarafından esas mukavelename
ler imzahınmıştır. Vilayetin diğer Lir 
çok istihınl merkezlerinde de bu nevi
den kooperntiflcr teşkili için çalı§ılmak
t~dır, 

Giresun imdik satı, 
kooperatifleri 
faaliyette 
Giı-csun, 22 (A.A ı - Bir kaç gün

den b~rl hic; biı· muo.ınele olnuyan Jın
dık bornasmda hugün fındık tarını salış 
koopcı·atiflel'i birliği Larafından 38 ku
ru.~ on paradan 13 ton fındık içi, 17 lcu
nıştan 67 {on kabuklu ftndık Vt! 14 ku
ruştan 18 ton kabuklu sivri fındık satın 
< lmmı..ş olduğundnn Karadeniz fındık 
piyasası yc>niden canlanmı~tır. 

SİVAS VE MARA$TA 
ZELZELE 

Ankaı-a, 22 (Husust) - Bugün snht 
14.l:i te Sivasta orta şiddettf• bir zelze--
1(· olmuştur .. Hnsar yoktur. 

Bu sabah Maraşta 3.30 dn dört snni~ e 
de, aın eden şiddetli bir ze1zt-1e olmtı'!· 
tur, hnsar yoktur. 
Muğlanın felaketzede· 
lere yardımı 
!Vlui(fa, 2 2 ( A.A.) - Vllayt:timiz

d en şimdiye kadar Erzincan feliket;,ı;e
dcleri için 2 3.082 lira para yardııı)ında 
bulunduğu gibi 3460 parça eşya ilt• 2O1 
teneke de kavurma gönderilmi tir. 

-*--· 
Turgutlu Halkcvi Tokatta Yunanistanda 

:ava tehlikelerinden Dehşetli soğuklar.. - · -
l'~•u.nma kurstan Atinn, 22 (Ö,R) Yunruıistanda ~im- Kanserin yeni 

tır. Hummalı bir iaaliyetle 
çahşınaktadır 

liavakat, ~2 (Hususi) _ Açılmış olan dıye kadar misli gi:iı'iilıncıniş şiddetli so- tedavi USUileri 
~llrsla tcltlikclcrine kar ı pasif korunma ğuklar hükHm . \irml'ktedit. Kar fırtı- Madrid, 2 l (A .A) - Ginrnta ııehri 
~Ştir rı hu~un muvaH kıyetlc sona er· nası yüz.ünden münaknliıt ınkıtna uğra- doldorlarımlnıı Daınian Balabf\'cr Jie-
ı.;~"'ra .by· enıdcıı halka . mahsus olmı1k mı.<;tır. Atinada dün bnşlıy<m kar fırtı- . 1 " " nıcneı kannran, diz.:r.am \'e kanserırl e-

ır k"" ™'ll"c kt ıı""'I btı ..... ~L-h ta '{e,·aın etmiştir. S ... hir · 0 1 .... -.f " a ır. ._.., """"' ' - " daVİ!<i için y('ni bir -,isten\ ke fctmiş 0 -
s~K TEORi.SAT heynz bir ürtüye büıüıımiiştı.ir. ıı· ~ Bir İtalyan tahtelbahirl öuğunu bildirmekt.edir. Müşarüıı.i.ley uı 

Şub .. dü l "ğ • bulmu vldugu ilaç hilha sa biitün ncı..-
~ e mu r U U Roma, 22 (Ön) - Tarant limanında f;deın hnllermd ölünıUn önün· gccıne-

1 . k~. 22 (Telefonla) - Trabzon denize indirilen yeni İtalyan talıtclba- '1t• medar olacaktır. 
t('~ :tnudürü bay Sami Akyol yüksek hirlnin 110 metre derinliğe bili'i miişkü-' Bu doktor tl'davı sisteminin sınaile • 

.., t ~~ mUdlirlüğüne tayin edildi. lat dalına tccrübcleıi yapılım tır. tırılmesi için kendisine ecnebi memle-
z.-••••••••••••••••••- keti rdcn bir çok tcklıfler yapılnu ol

R l' G 0 ~ 

Kiiltiiroark • 
sıneması 

• U:VSİl\1İN EN llÜYÜK İKi 
Filmini l. kdim ediyor 

Cczair sevdaları 
DAHİ ı\RTiS'f 

CHARLES BOYER 
İbda l'ltiği rollerle bfüiiıı diinya~·a yük
wk bir eser \'enni tir .. l'<'ıair m:u1zara

lnrı •.. Ateşin bir • sltın hikfıyc'iİ ..... 
AYRICA: 

4 PARMAKLI CASUS 

du unu sih inmektedir. 

FRANSADA 
Silah altına abnanla~ 
Pnri 22 (A.A) - Bugün bir karar-

rnmt• neşrcdil cckliı'. Bu kaı·aı·ı12ıneyc 
göre. yakında silah altına alınae;-ık olan 
efrat 1 !l3!l :.ınıfmm üı: ayından altna
c .. k t ır. Yani l 7 91!1 \'C :31J 7 \H!.) aı·a
~ınd<ı doğıııuş olan efrat alımıcakhr. 

BR'ÜKSELİN 
Dahili istikrazı 
Brii~ 1, 22 (A.A) - Hükümet bir 

marl 1940 tnrihindP mliddeti hitam bu· 
lacak olrın f>OO milvon franklık dahili 
i!. ikrazı y(•nıleıneg~ karar wrıni tir. 

Alman ticaret mü$avirl 
Bü.~rese gidiyor .. 

Londm 22 (ÖR) - Alman 'l'i(' .. 'll'Cl 
ınü :avı ·i Dr. KJod,•u-.ıın yakında tekrar 
Eiikı c ' ıdc • 1.!1 o.!ı t ııilmıstır. 

Turgutlu (Husut;i I - Cünıhunyet 
okulunda Halkeduin 1 inci kllnun 9:l9 
tarihinden btwi açını~ olduğu dort der
ı>aııeli Türk<:e okuyup yazına \•e Vurd 
bilgisı kursl:ınııa 250 talebe muhtaı.a-
ımm istirak elrnektediı:. 

RF.S°hl SEl?Gfst 
Şubı:ıt ayı sonundıı Halkc,•iıHfo bir re

siın sergisi açılal'aktır. Mez.ki'lr sergiye 
c "r haz.ırlnmnk nıak.o;:ıdiyle on genç her 
ciln Hallte\·inin. resim afl•lyesincle çalış
maktadır. Açılacak olnn bu rc>siın sergi
i Turgutlunun ilk rc~im <;l'rgisi olacak-

tır. 

1\IÜZİK KISMI 
Geçen sene uldugu gibi hu sene f1e 

İnce saz müzik kun.unda 50 genç. mü-
1..ik ôğrctmcni B . Rifcıt Akall:ınm idare
smdc ça}ışımıktadır. 

SOSYAL YARDIM 
Kış mevsiminin başl<u1gıcında ufak 

yardımlarln fanli~ ete haşlıyan soıı.) al 
)ardım şube i gliıı gcctık<fe ı;alışına hı
zuıı çoğaltmılj ve lıaıniyclli Dr. Yusuf. 
Dr. Turan, Dr. Sc·yfi. Dı-. Cc\'detin him· 
nıctleriyl~ 20 2 !)40 tm ihindiiln itibaren 
bir hasta muayen<:ı;i rıçırıı< n~. hnftarun 
dört gününde fakır hast farın ınuaye
r.csinc ~1-lnmıştır. Dışı;ilerimiz ele bu 
htısuı;ta kenclılerine dı.ifjen wızıfeyi Hnl
kt·vinclcn C'Sırg<>ıni.> eccklerini resınt'n 
bildirmişlerdir. 

Bu hwmı;.ta 1";(.'lldil"rinc tcsckkiir et
ml•l:. rusyıı\ hir vazıfedir. Ha1kevi, mu
a} ene cdill'll ve inkaı il:ıç \'e )'i> ecek 
l lamıya<.~l :kudur fakir olanlara ayrıca 
..ıırd~rnlar )'apmakt dır. 

* x --·o SARlf'E J 

Yeni Irak kabinesini 
eski başvekil kurdu 

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

H ü k Ü m Ct kurmay başkanile bazı 
kumandanları tekaüde scvkctti 
Bağdad 22 (ö.R) - lroktiı kabine buhranı neticesinde bas gösteren askeri 

mahiyetteki galcyar. üzerine yeni kabine tesckkül edinceye kndar eski hükü-
met işleri tech·irc memuı· edilmi§tir. · 

Hi.'ikümet, ,genel kurmay başkanı gencnıl Hüseyin Fcyzı, ınotörlı.i kuvvet
ler fırka kwruındanı general Ömer ve Albay Ml'lek'i derhnl tekaüde se\•ke 
brur vermiştir. Mcml •ktin her taıafıııda sükun hükiim sürmktedir • 
Bnğdad 22 (Ö.R) ..,... Saltanat naibi, tekrar Nurı paş._"l Saidi yeni l.abine 

teşkilinl' meınur elıni.'itir. Kabine bugi.ın ogle vakti teşekkül etmiytir. 

Karadeniz, Marmara ve Egede 
lırtınadan deniz seferleri durdu 

--~--~---x*x:~---~~· 
lstcnbul 22 (Tdgrn[) - iki gUııdenberi de,·am etmekte olan fırtma. gece 

azami şiddetini bulmuştur. Karadeniz, l\1armara ve Ege denizinde fırtınad<ın 
vapur seferll'ri durmuştur. Yoldakı vapurlar limanlnra iltica ettiler. Dün 
Bandırınayn }uırf"ket ('den Marataz vapuru geri dönmüştür. Fırtınadan vapur
da camlar kınlmı.5, tnbak, çanak nimında bır scy kalınamıstır. Biitün yolcu
lar hasta halde Istanbula dönmüşlerdır. 
Akşnm ikmci post;zyı yapmak üzere :Sine Bandıı ıııa.}a hareket cdC'n Antal

ya vapuru Ahu·knpı önlerinde demırlemcğc m<'cbur olmustur. iz.mirden ha
reket eden Kadc.ş vapuru dn güdükle Bozca adnya ıltica ~tmiştir. 

Fırtıruı Karadcnizdc de çok .şiddctlcnrnistır. Scforlt'r durmus gibıdir. 
Sabah fırt111adan k,öprii açılamamıstır. Fırtınadan serscmliycrek boğaza 

torik sürüleri düşınü~tür. 
Halk sahillerde kepçelerle b<ılık avlamaktadır. 

Hollandada Almanyaya karşı bü-
yük ınf ıal hareketleri vardır 

~~~~~~--~~-~*x·~--~~~-~~~ 
Am.ı;tcrdam 22 (Ö.H) - Hollanda lıükUmcti evvelki gün mütenddid Al

man tnyyarelerinin Holı'.inda üzerindeki .uçuşunu Bcrlin nez.dinde resmen 
prott-sto c~ti:-. 

A mster<lam 22 (ö.R) - Dün a.lc.aın Şiilerin bir piyesi oynnnırken seyir
ciler ara<;ında Almanya n1eyhinde gürültülü nümayişler ynpılm1.1tır. Tiynt
rods bir çok Alr.umlı:ır varoı. Poli;; mii.dahn!eye mecbur knlmı , :155 k.i!:i tcv
ldf edilmiştir. 

Garp Cephesinde dün mütekabil 
ateş faaliyeti devam etmiştir 

--~~"'--"--~--~-~*x·~.,..-~~~~~~-
Pari<; 22 (ÖR> - Garp cephesinde yeniden faaliyet k:ıydtXIilmesi havala· 

.rm dUzclmesiudcn ilerl gclm~Ur. Almanlar Mozclin hemen sarkında küçük 
bir 1rosabayll yerleşmiş olıın karakolumuza baskın yapmışlar ve cv1ere ntrş 
verntlşleı-s de tnrdcdilm~ lcrdir. 

Remin iki salıilı arasındn Kazamat aı.~cri teati cdilm.i5tir. Avcı tan·arele
rinin uçuşlann.da neticesiz bir müsademe olmuştur. Alman tayyareleri Frnn· 
aan.ın ~imalinde ve ~imali şaı·kisinde dört keşi! uçuşu yapmışlardır. 

P arl:s 22 (AA) - 21 Subat tarihli ~m tebliği: 
Topçu \'C piyndenin mevzlt faaliyetleri görü1ınüstür. Hava faaliyeti tcl•rar 

baflnnıışt ı r. 

Kanadanın altı aylık harp 
milyon Sterlin masrafı 125 

~--~~~-~x*x~~---~~-
Londra 22 (Ö.R) - Kannda b3§vekili Makanzc King gelceek arın sonun· 

da ııihnyct bularak olnn ilk haı1> devresinin !Kanadayn 125 milyon Ingiliz li
rasına mal obcnğını . ikinci Kanada fırkosının yoln çıkmağn hazır olduğunu 
söylemiştir. 
Vaşinşton 22 (Ö lO - Avustw·alyanın yenı sefiri Vaşingtona gelmiştir. 
Sefir, Amerikruı gazetelerine beyanatında, büyuk Britanyanın harbı k:ı

zannıası ıcin A,·usturalyanın bütün mesaisini bu muharebeye hasrettiğini, 
imparatorluk h!wncılık p1Anına 2500 tayyare lt•ınin edeceğini, Avusturaly:ı· 
nm Amcrikadan 100 tayyore satın aldığını söylemi tir. 

Millet mekteplerinde 
Harf inkılabınJn kökleşmesi işinde 
muvaffakıyet gösteren öğretmenlerin 
taltifi için mühin1 kararlar alınmıştır 

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

M:ıarlf vckCılC'tt bütçe ine mevzu on gı talebe sayısı .. 
bin liralık ınükiıfHtm Millet mekteple- h) Yctı tırllcn tal.!l.>e sayısının dcr.sa-
rlndc ça.lı~arak muvaffakıyet gösteren neye devam C'd~nlcre nisbeti, 
öA:retınenleı·c sureti tevzii hakkında ~:c- c) Tnlebeııin okuma. yazma ve he-
kllet müdürler cnclıınenınce bazı muf- hptnki maharc·t derecesi, 
redat ittihaz edilıniştir. Bu kararların <l) Çnlısılan muhitin hususıycti dola-
suretini nyn<'n ne r dıyoruı. : ,·ısiyle öğretmenin l'cktiği müşkülat 

Ha r:f inkıli'ılımı kökleştirınl'k ve bıhm- dikk te alınır. 
sidiği iz.ıılc •'tmek için Millet mektcı~le- 5 - Komisyon, her vılayet için \! e-
rindt• çalışarak iıstün başarı gösteren killikçe teslıiı edilen sayıdaki ÖRretmen 
ölret ınenll're te\0 7.i edilmek Üz.cl'e Ve- ve «>ğitmcni ıcşbit e-derek bir rnporl 
killik bütçesine mevzu on hin lil'anıô Vekılliğe bildirir. Ou raporlar, en geç 
tenli esaslarına daır ilk tedrisat uınum mnrtın 2S ine kadar \'ekilli~e gönd·ril
mUdürlüğlinlifi komi sonumuza havnlc mi olmalıdır. 
buyurulnn l 6·12-939 tarih ve 1491 sa- 6 - Millet mekteplerinde ımtibnnl r, 
yılı mtizekkrrt'~ı okundu. tedrısatın ııonunda ve mümkün ıse ilk 

Harf inkılabını 'kökleştirmek ve bi· tedris t müfctti terinin, olm dıt•ı takdir
limsizliği izale etmek için Millet mclt- de eğitmenli okullar için Gezici ha öi;· 
teplerlnde çalı arak fürtün buş3rı gös- retmc11in, öğretmenli okullarda birden 
teren öğretmenlere tevzi !'dilmek üzere fazla ôğret.mcnli okullar için. ba_soj:':ret
Vekillik bUteesine mevzu on bin lira- menin; tek öğretmenli okullarda en ya· 
nın aşagıdaki esaslar daire. inde dağıtıl- kın okul öğretmeninin iştirnkile yapılır. 
ması dil UnUlmüşıUr : imtihan okumn, ıınliı. ynzı ve hesap-

l - Bu ıniiki'ıfat, Millet ınekteplerin- tan y pılır, Bunlar ıc;in talebe)•e takdır 
de A dersm1clcrindc cmsall<'rinc nis- edilecek notlar ihtiva eden cetvel. ıale
'--tı' e üıtihı hru;ıırı ö<1terdiklcri ~ahit ~ benin iınlu, yazı ve hesaplarını aksetti· 
olan 100 öğrPtınrn ve c·ğitınen arasmdn ıen ve not takdirine esas olnn imtıhan 
mUtcsa\'İy<'.'h 100 er lira olnrak taksim knğıtları ve mümeyyiz raporları ile bir
edilecektiı · likte Mnıuif mildürlüklt·riııe gönderilir. 

2 - Mtıkafat nlncak ö~retmen ,.e ( Müme:n izler tarnfmdnn tanzim edile-
cğltmenlerin -:cçimi i~ylc Vilayet Mn- dd Arif mUdiirlcr1nm riyru;et cttikll'ri Vl' cek raporlardım 4 üncü mn edek-i cl'laa

lar gii7.önündc tutulur.) 
,ki of•retınetı ''<-'Y:t b:ı~l:>ğretml•nin !~li-
nk cttiğı bir koınls•/(m ınesgul olur. Bu imtihan e\ rakı en gec, martın bi· 

3 _ Sciz.ü ~c<;t•n 'komisyonlar gi.mdc- rinci haftasına kadar Munrif müdurHık:-
A l !erine gondı:-rilnıiş bulunacaktır. rUen raporlar ve imtihan ka ııt arı ı.ize-

.rfnde r, tekt:ıı tn\kikl!'r ynptıktnn sonra i -:- Han :i \·il:ı) etle~e o'1;r~ttnt-n Ye· 
nam1.etlerin adhıı ını tt: bit ed•'r. > n cgıtmenlenn knnnn ikramı)'t' '\'en\e· 

4 ..._ Namt t te bitindc : 1 ceği \' ekillikçt> tubit olunur. Bu t<'!lhıt-
a) Her öğtf'tnwu \'P~ a .~ ,itmcni_n ?orl I t~. vil:.yetın husu&iyeti. dersaı\e udetle· 

..,Yhk t.Jısil rniiddctınc gore) ) etı'itırdı- rı "e talt b<' sa} ıı.ı esas tutulur 



Çıplak resimler 
basan mecmua -·Raşet kütüphanesi 

Sahibi mahkUın oldu 
, •Haşet• kütüphnnesi sahibi Piyer Mo

riSon, İstnn bul birinci asliye ceza mah
kemesi tarafından müstehcen resimleri 
Jriuhtevi mecmua satrnnkt;ın hapse mah
kfın'ı edilmiştir. 

Dfıvaya mevzu olan ınccınua çıplak
llann hayatından bahseden ve yaşayış. 
lanndan muhtelif sahneleri sahifelerine 
geçiren bir mecmuadır. 

Muharrir Peyami Safa, ressam Şev
ket Dağ, doktor Übeyt ve doktor Fcrit-
1en müteşekkil ehli vukuf ta mccınun
'daki resimlerin müstehcen olduğuna da
ii rapor vennis. mahkeme dün verdiği 
k::ırarda Piyer Morisonu matbuat kanu
nunun 31 inci maddesinin ilk fıkrası de
Hlctiylc ce1.a kanununun 426 mcı mad
desine göre bir ay hapse, 15 lira ağır 
p&ta cezası iidcmcsine mahkeme mas
r.'ıflariyle ehli vukuf ücretlerini verme
ği: mahkum etmiştir. 

Karar mucibince mecmualar piya:;a
dim toplattırılacaktır. 

Piyer Morisoımn ~eza~ı tecil olun
:ırluŞtur ---·--
Cocuklarımızın 
sıhhatlerini 
korumak icin 
Maarif vektılcti 

0

Maarif nnidurlüklc
J'im• bir tamiminde unları bildirmek
tedir : 
Parasız yatılı talebenin hnstahkları

Jlln pek ileri bir duruma girdikten son
ra prevantoryuma gönderildikleri pre
~antoryum ıniidürlüğündcn bilcliril
Jnektcdir. Miiesscseye hu şckilclc gön
dcrileır çocuklarır. tedavisi ve okulları
na iades i uzun sürmektedir. Parasız ya
t.ılı talebenin okul doktorları vasıtnsiyJc 
mkı muayeneye ti'ıhi tutularak prevaıı
toryuma gönderilmesi kap edenler var
sa tatil mevsimi beklenmeden derhal 
göndcrılmclcri, çocukların sıhhatlerı 
noktai nazarından çok ehemmiyetlidir .. 
Bu hususta son derece itına edilmesi ve 
tedaviye muhtaç olanlar varsa kendi ar
nılanna bakılmadan prevantoryuma 
yollanmalarını dilerim. --·--Bir kacakcılık hadisesi-
ödemişe ·bağlı .. Kira7.ın Taşlı yapak 

köyiindcn Hilscy:in oğlu 310 doğumlu 
Hüseyin Cavlnğın kıyılmış kacnk tütün 
yaptığı İnhisarlar muhafaza teşkilatı 
larafından istihbar edilmiş ve uzun ta
kiplere rağmen nihayet 17 - 2 - 940 gü
nü adı gecen kaçakçının e\•indc İnhisar
lar muhafaza mcmurlnı·ı tarafından ya
pılan isabetli bir aramada 95 pakete ko
•ulmuş 54 kilo kıyılmış kaçak tütün 
müsadere edilmiştir. Hükümetin ve bil
~ssa memleketin zararına i.şleıımiş olan 
'bu suçtan dolayı adı geçen kncakçı ce
sasını görmek üzere mahalli mahkeme
ye k ·lim edilmiştir. 

inhisarlar muhafaza teşkilatının faa
liyeti takdir olunur --·--Yağcılar köyü katibi 
kalp sektesinden öldü 
Urlanın Yağcılar köyü katibi B. Tah

~in Or:ın Urladan Y<>ğcılar ki)yüne gi
~erken Naci bey çiftliği önünde ölü bu
Junınu~tur. Yapılan tahkikatta B. Tah
sin Oranın kalp sektesinden öldüğü an
l:ı!'nlmıc;tır. -·-Hatay demiryolları 

Maarif vektıletinden aŞ3ğıdaki tamim 
gömlerilmiştır : 

Baz.ı okullardan Hatay içinden geçen 
cemiryollarının devlete mi yoksa her 
hangi bir sirkete mi ait olduğu sorul
maktadır. Bu hususta Nafia vekilliğine 
yazılan tezkereye alınan cevapta Pa· 
yas - İskenderun arasındaki hat kı~mı
nın Hatayın memleketimize ilhakı için 
fransı7Jarla akdedilen itilafname muci
hince Suriyede faalivctte bulunan bir 
FranSJZ şirketinden ~lınnrak bütiin hu
kuku ile Devlet De.niryo1larma devre
dildiği bildirilmiştir. 

Keyfiyetin ilgililere tebW•ini rica 1.?de-
rim .. -·--Adana vilayet 
umumi Meclisi 
Adana, 22 (A.A) - VilJiyet umumi 

meclisi bugün vali F'nik Üstünün rcis
~ığinde toplanmış ,.e vilayet bütçesini 
miizakere ve kabul etmiştir.. Vilayet, 
940 bütcesi iki miJyon lira olarak kabul 
e<lilmiştir. Meclis, Feke kaza mcrkez.i-
11in Asmaca kriyiim• nakline karar vcr
:miştir. 

ıZMrR ASLiYE. MAHKEMESi 
IKiNCı HUKUK HAKIMLICINDEN: 

[eoRSAj 
ÜZÜM 

688 jiro ve şü. 
171 Üzüm Tannı 
158 M. Beşikçi 
66 j. Kohcn 
12 Hayati Börekci 

8 K. Taner 
1103 Yekı'.'m 

1:!99959 Dünkü yekun 
501062 Umumi yek(ın 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. ll 

PALAMUT 
~oo kcntru 

9 
10 75 
11 25 
12 50 
12 
16 

280 

14 50 
13 75 
14 
12 75 
12 
16 50 

9 25 
10 
11 25 
13 75 
17 

300 

AÇIK ARITIRMA JLE GA YRJ 
MENKUL SATIŞ iLANI 

öDEMıŞ iCRA MEMURLUGUNUN 
938/ 815 SAYILI DOSYASJNDAN: 

ödemiş Tapu dairesinin Mart 936 ta
rih ve 44 numarasında kayıtlı olup he
yeti mecmuası sair gayri menkuUerle 
birlikte Ziraat Bankası ödemiş şubesine 
( 1600) lira borç için İpotekli bulunan 
ödemi,in Zeybekler mahallesinde Çi
çekli sokağında kain §arkan ve garben 
yol, şimalen Hüseyin ve Nuri ve Daniş 
haneleri, Ccnuben Pıraviştalı Cevdet 
ve Hasan ve Ali ve Şerif haneleriyle 
mahdud (2134 M2.) arsa, halihazırda
ki müfrez haritalan arttırma şartname
lerinde ekli olup heyeti mecmuası İpo
tek dosyası olan 939/30 sayılı do~yada 
mcvcud krokilere göre aşağıdaki izahat 
dairesinde ödemiş icra memurluğu 
odaııında 2.4.1940 Salı günü saat 1 O da 
açık arttırma ile 4 parça olarak ~atıla-ZAHİRE 

:!96 balya Pamuk 
120 ton P. Çekirdeği 

43 62 calctır. 
3 75 1 - Orta okuldan ~pılıp Tütün de

posuna doğTU gidilirken soldaki iki kat-
lı evlerden birinci&i; alt, üst salon ve bu 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: salona mutta!ul yanyana iki oda ve bir 
Bir adet otobils şasm satın alınması vıranda t~kilatlı ve geride mutbak, ha

yazı işleri müdürlüğündeki fenni ve ma- Jıi ve hala üzeri adi banyolu ve arkasın
li şartnamesi mucibince açık eksiltıne- da ihata duvarı ile çevrilmiş bahçeli iki 
ye konulmuştur. katlı ve kapıdan girerken :ııağına düşen 

Muhammen bedeli 2500 lira olup iha- duvarı yanındaki ikinci evle müşterek 
lesi 28-2-940 Çarşamba ~ünü saat 16- fenni au ve elektrik tesisatını cami, cep
dadır. iştirak edecekler 187 lira 50 ku- hesi idropiş sıvalı ( 4000) dört bin lira 
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak muhammen kıymetli bir ev. 
makbuzu ile encümene gelirler. 2 - Yukanôa zikredilen birinci ev-

14-18-23-27 481 (256) den aonra gelen ikinci evin teşkilatı ta-
l - Otobüs atelyeaine bir adet grank mamen birinci evin aynı olup muham

yataklarını torna aleti, bir adet torna men kıymeti de ( 4000) Dört bin Iira
ban~osu ve bir adet silindir çivilerini dır. Yalnız tabiatile müşterek olan ara 
sökme aleti satın alınması, Yazı i leri duvarı soldaki duvarıdır. 
müdürlüğündeki şartnam~i veçhile açık 3 - Bu iki evle tütün depow arasın
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen dan başlıyarak arkaya doğru genişliyen 
bedeli 955 lira olup ihal~i 8/3/940 ve cepheye yan yana iki ev ve arkaya 
Cuma günü eaat 16 dadır. l~tirak ede- da dört ev ki ceman 6 ev yapılabilir bir 
cekler 71 lira 6S kuruşluk teminatı lş arsa; muhammen lıymeti (800) Y. se
Bankasına yatırarak ' makbuzile cncüme- kiz yüz liradır. 
ne gelirler. 4 - Aynı aıra Üzerinde, arsa olarak 

2 - Tenviratı yapılacak ı<okaklara satılacak yerden sonra gelı=n 3 katlı 
oikiJecek direklerle konşol takma Ve mÜcedded Ve içeri~inde yalnız asri llU 

hat çekme işi, makina mühendisliğinde- tesisatı mevcud ,e elektrik olmıyan, 
ki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye cephesi jdropiş sıvalı tütün deposu: 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1354 muhammı=n kıymeti ( 12000) Y. On iki 
lira 50 kuru' olup ihalesi 8 / 3 1940 cu- bin liradır. 
ma günü sant 16 dadır. iştirak edecek- Heyeti mecmuası 20800 lira muhaın
ler 1O1 lira 60 kuru~luk teminatı it men kıymette olan bu 4 parçanın her 
Bankasına yatırarak makbuLile enciime- biri ayrı ayrı ipotekli borç ve bu dosya
ne gelirler. ya olan borç kapanıncaya kadar satıla-

3 - Tenvirat i leri için tenvirat kon- cak ve borç kapandıktan sonra diğerle
solu ve tefC"rruatı satın alınması, maki- rinin satışına devam olunmıyacaktır. 
na mühendisliğindeki prtnamesi veçhi- Heyeti mecmuasının ııatış tutarı ipotek· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. Mu- li ~orcu kapatması ~art olup akı!i tak
hammen bedeli 4904 lira olup ihalesi dirde satılmıyarak satış talebi düşecC"k-
8 / 3/ 940 Cuma günü saat 16 dadır. iş- tir. Bunu temin için evvel emirde her 
tirnk f"decf"kler 36 7 lira 80 kunı~luk tt"· p:ırça son talibi üzerinde muvakkaten 
minntı iş Bankasına yatırarak makbuzi- bırakılarak heyeti mecmuasına olan tek-
le encümene gelirler. lifler yekünu İpoteği kapattıktan sonra 

23 28 2 7 ( 322) hep birden ihaleleri yapılacaktır. . 
3 780 numara ve 18/ 1 / 940 - 26/ I / Bu gayri menkullerin şartnamelerı 

940 günlü milli korunma kanunu ile 1.3. 940 tarihinden itibaren dairemizde-
2/ 12; 7 1 kararname numaralı ve 2 7 / ki hususi kartonunda herkesin görehil-
1 / 940 giinlü yapılarda pasif korunma :mesi için açık bulundurulacaktır. ilanda 
bakımından tatbik edilecek caaslar ve yuıh olandan fazla izahat almak isti
sığmaklar nizamnamesi herkesçe bilin- yenlerin bu ,artnamcleıe ve dairemi:.ıin 
mek Ü7t:rc Belediyenin cümle hpısın- 938/813"sayılı dosyasile 939/30 ısayılı 
~ .. ı i ıl ;.n tahta•ına asılmıstır. llan olu- ipotek dosyasına müracı:at etmeleri la-

'· 617 (327) ;ıımdır. 

I
MJR t S UIMMIL ı 1 9 Arttırmaya itrirak için yukarıda ya-

Birint'i Sınıf MütahHl!llS • zılı luyınetlerin '!v ? ,5 u niıbetinde 'fCY 

O O 
, Al' akçası veya millı hır Bankanın temınat 

mektubu tevdi edilecektir (Madde 12 4) 

r em 1 r 1 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala

kadarların v~ irtifak hakkı ~hiplcrinin 
ı , bu "'nyri mı=nlı.uller üzerindekı h~ldarını 

vr husu~iyle faiz ve masrafa daır olan 
ıddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
20 giin içinde evrakı müsbiteleri ile bir
likte memuriyetimize bildirmeleri İcap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicillile 
aabit olmadıkça aatıf bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

KAMÇJOGLU 
Cilt ve 'feoasiil bMtalıklan 

VE 
E~ktrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55.-
1.mıir - Elhamra Sinema'iı arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalanrıı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

_. .ldS •WWW :: 

Gösterilen günde arttırmaya İştirak 
edenler arttırma fattnamesini oltu
muş ve lüzumlu malumatı almış ve bun
ları tamam«:n ita.bul etmiş ad ve İtibar 
olunur. .. ••••o•P•E~•n• & .. T~QIJllllR~--•,ı Tayin edilen z.amanda gayri menkul 

ava O: 3 defa baiırıldıktan sonra en ı;ok arttı-

D r. Asl"I Mukbı•l rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin i;ı 75 ini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına ri.ichani 

At k olıın diğer alacaklar bulunup da bedel a a m bunların o gayri menkul ile temin edil-

MEMLEKEr HASrA
NESİ OPERAröRil 

Hasta1annı her gUn üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı jnkinyon 1tpartmanında ka
bul eder. 

TELEFON : 3537 
~~Uil .... 

miş alacaklarının mecmuundan fazlaya 
çıkmaz.sa en çok arttıranın teahhüdü ba
ki kalmak prtile arttırma 1 S gün daha 
t~mdid ve 15 inci günü olan 1 7 / 4 / 940 
Çar§Bmba günü saat 1 O da y~p!lac~k 
olan arttırmada, bedeli satış ıstıyenın 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklı
ların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile en çolt arttırana ihale edilir. Böy-

• •• 
0 

• ••• •••• • ••••••• • ••• ............ •• •• • le bir bedel elde ı=dilme:ı.r. ihale yapıl-

Satılık maz ve satış talebi d~r. 

Yazıhane tesisatı 
Gayri menkul kendisine ihale olunan 

kimse derhal veya verilen mühlet ıçın
de parayı vermezae ihale kararı fesho-

Saman iskelesinde Buldanlı oğlu lunarak kendi.inden evvel en yük.ek 
hanında eski ikinci Noter dairesine teklifte bulunan kirrue arzetmi' olduğu 
ait yazı makineleri ,.eme ve mua- Ledl"llt: almağa razı olurııa ona, razı ol
melc gişeleri ile cameki.n bölmeleri mazs • veya bulunmazsa hemen 1 5 gün 
ucu:ı fiatle sablacaktır. Görmek ve müddc>tle arttırmaya çıkarılıp en c;ok 
craitini i;ğrcnmek istiyenlerin ikin- arttırana ihale edilir. iki ihale arasında

ci Noterlikte Ahmet Eraydına mü- ki fork ve geçen günler için ~( 5 den 
ra~aatleri.. hesap olunacak faiz ve diğer zararlar 

(223) S.4 ayrıcıı hükme hacet kalmak~ızın memu-
.......................................... riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

KARŞ5YAKA 

l\leltı.k Sineınasında 
İki fevkalade filim birden 

Bu gayri menkullere bu şartlnr ve art
tırma şartnamesinde münderiç şerait 
dairesinde talip olanların 2/ nisan/ 940 
Salı günü saat 1 O nıı kadar ve arttırma 
temdid edildiği takdirac 17 / 4 / !J40 
çarşamba saat 1 O na kadıır ödemiş ic
ra dairesine miiracaatları ilan olunur. 

lzmirde Tepecikte Ara çıkmaz soka
jında 15 sayılı evde oturan Ali kızı Ay
ft. tarafından ayni yerde mukim Osman 
oilu Mehmet aleyhine açılan boşanma 
davasına mütedair dava arzuhal sureti
k da,•etiye varakası müddeialeyhin ta
hakkuk eden ikametgahının meçhuli
yetine mebni iz.mirde çıkan Yeni Asır 
~azetesinin 15 /Şubat/ 1940 tarihli niis
ha!!İle ilanen tebliğ ve 22/2 / 940 Per
~mhe giinii S<ldt 1 O da mahkemeye da

608 (324) vet edildiği halele gelmediğinden müd- Racanın hazineleri , 
.kialı=yh Mehmcdin hakkında muame- T~r~.çe sözJü ~arkılı ve şark mü~~kl~ ~ ıZMıR ASLiYE. iKıNCi HUKUK 
)ej gıyabiye icrasına ve muhakemenin Buyuk aşk, he~ccan ve esrar filımı H. K; IMLıôlNDEN: 
7 /3/ 940 Per~embe günü saat 1 O a ta- Oynıyanlar (Rnmon Novaro) , ~ A . . . . 
lilcine karar verilmi ve usulen tanzim (Mndgc Ev:·ns) lzmirde lkıçe~elıkte Dayıemır ma-
lılınan gıyap kararnamesinin bir sureti İKİNCİ SAHESERİ hailesi kabakçı soknk 82 sayılı f"vde 
mahkeme divanhanesine talik kılınmış Barones ve UC!aft• oturan ve Konyanın Öğlebekledi malıal-
olduğundan müddeialeyh Mehmet ta- -;r-fiA lui hane 31 kütük 24 t<ahife 159 kayıtlı 
yjn olunan gün ve saatte bizzat hazır ~ (Anna Belin) , lVillinm Poovcl) in Hasan oğlu Ahmet tarafından mahke-
bulUnması veya bir vekil göndermesi en , şuh ve nül.t!.!li zarif '·odvili meye müracaatla büyük karde~i Rifatın 
alı:si takdirde Lir d. ha mahkem<."ye ka- SEANSLAR· Her ı~ün 4,45 - 6,15-9 Dayhan soyadını almış olması ve aynı 
1.uJ edilmiyccc;;i tebliğ makamına kaim Cuınm1.e:;İ, Paz.:r12 i5 - 3,30 - 6,15-9 soyadının kendisine verilmrsi için ma-
elmalc ÜZNr il~n olunur. 625 (323) iı~lllfi.,.•••••••••••llJ•!I halli nüfueuna vaki müracaatında Pöie 

23 ŞUBAT CUMA 1940 

Türkiye Demir ve Çelik f ab
rikaları müessesesi müdürlü
ğünden: 

15 memur alınacaktır 
Müessesemizin muhasebe, ticaret, muhaberat ve personel servisle

rind~ istihdam ediJmek iizere 15 memur alınacaktır. iatekliJerin, 
1 - Muhasebe, ticaret, muhabere ve personel itlerinden hirile en 

az iki sene iştiğal etmi~ bulunmalan, 
2 - Askerliğini yapmış olmalara, 
3 - Yaşlarının 35 den fazla olmaması lizımdır. 
Yukanda yazılı evsafı haiz olanların tahsil derecesi He hizmet müd

detine göre 3659 numaralı kanuna uygun olarak: 
Bir derece SANA Yt iŞLETME ZAMMJ ile 80 • 140 lira ücret ve

rilec~ktir. 

Taliplerin Ankarada Sümer bank umumi müdürlüğü, Sümer bank 
lstanbul fubeıi ile Karabü1c'te Müesaesemizden tedarik edebilecekleri 
iş lalepnamelerini aşağıda yazıla vesaik ile birlikte en geç 5. 3. 940 ta
rihine kadar Karabük'tc müessese müdürlüğüne göndermeleri ilan 
olunur. 

J 
2 
3 
4 
6 

Tahsil vcsikalannın asıl veya suretleri 
Hizmet c « « 
Sıhhat raporu 
Nüfus ve askerlik vesikası 
3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. 

13, 16, 20, 23 463 (249) 

Ti~rkiye Cümburiyeti Ziraat 
Bankası lzmir şubesinden: 
izmirde Meyveter gümrüğü mevlciindc Jcain ve Banka hanı namilc 

maruf Bak.ırcıyan hanının Bankamız tasarrufu altında bulunan dörtte 
iiç müfrez hissesi açık arttırma suretile sahlacaktır. 

Talip olanlann maktuan on bin lira pey akçesilc birlikte üç nisan 
1940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14,30 da T. C. Ziraat Ban
~ası lzmir §Uhesi muhasebesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Arttırma şartnamesi bu günden itibaren Bankanın ilan tablosuna 
talik edilmiştir. 23 26 28 616 (325) 

lzmir Defterdarlığında n : 
Adedi Cinsi 

Piyano 
2 Vantilatör 

Sahibinin vergi borcundan dolayı haciz edilen Birinci kordonda Yeni ma
liye şubesinde bulunan bir piyano ile iki vantilatörün 26/2/940 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 14 te aleni müzayede ile aablacağından ta
liplerin mezkür gün ve saatte Yeni Maliye şubesine gehne1eri ilan olunur. 

2 3 24 25 596 (321) 

lzmir inhisarlar 
lüğünden: 

Başmüdür-

Alsancaktaki depomuzda mevcud cins, miktar muhammen fiyat ve temi
natları aşağıda y.2J1 .argılar açık arttuma euretile eatdacalıtır. 

Şartnamesi levazım ~hcmi:ıde göriilebilir. isteklilerin 6/3/9-40 günü s.at 
1 5 . de Başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilin olunur. 
Milctarı Beher kilonun Muvaltkat 

KiJo Muhammen fiyatı Tem inat 
Kr. S. Üra Kr. ı-:.yanın cmaı 

----
9.886 15 00 il 1 22 Kullarıılmlf kalın çul 

13.000 10 00 97 50 c 111karta çul 
1.279 10 00 9 59 c c ;p 
7.825 19 00 1 11 5) c lllCC lı:ınrıap 

31.990 329 82 
.569 (320) 

Bergama su işleri 2 nci şube 
n~ühendisliğinden: 

Sürveyyan aranıyor 
Betonarme köprü inşaatında çalışan tecrübeli en az ortamektcp 

mezunu bir sürveyyan alınacaktır. 60 liraya kadar ücret verilecektir. 
Taliplerin vcsikalariyle beraber Bergamada Su işleri şube mühen-

disliğine müracaatları. 607 (326) 

lzmir Ticaret mektebini bi
tirenler derneğinden: 
Heyeti umumiye içtimaımlZ 25/2/940 Pazar günü saat 10 da Ti

caret Lisesi binasında yapılacağından bilumum mezun arkadaşların 
mezkur saatte mektep binasında bulunmaları rica olunur. 

··-""' Doıcroa 1 
f ua~ Naim 

Bayraktar 
Esrelpaşa hastanesi 
CiLDİYE EFRENCIYE 

M'U'J'AHASSJSI 
Şamlı Sokak (3 üncü Beyler) No.8 
Her giin 15 f<'n sonra .. 

lliıMn- 1 'K =·r__... 

yılmaz soyadının verildiğini anlama~ı 
üzerine bunun ltaldırılaral: Dayhan soy
adının vr.rilmesini istemiş olmakla icra 
kılınan muhakeme sonunda: 

Davacının vaki talebinin muhik ache
be müstenit olduğu anlaşıldıi;ından 
Konyadaki kütüğüne teacil e<lilmi' olan 
Pöge Yılmaz soyadının Oayhan olarak 
cleğiştirilmr. .. ine '9/12/939 tarihinde 
karar vr.rildiği medeni K. nun 2fı no 
mnddeıi hükmüne tr.\ fikan ilin olunur. 

620 (llD) 

609 (328) 

Asalriye JlütallCusuı 

DOKTOR 
Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten fOnra Sn:nlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TEJ .. EFON: 3559 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZ.MİR MEMLEKET 

HAS'J'ANESİ DAHiLiYE 
MürAHASSJ~I 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'ASJ --·--ADRlATlKA SOSYETA ANONbU. 

Dl NA VİGAZYON'E 
CİITA Dİ BARİ ınotörü 27/ 2/ 940 ta

rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi
re, Napo1i ve Cenovaya hareket ede
c:ektir. 
BRİNDİSİ motörü 28/2/ 940 tarihinde 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17· 
ile Pire Brindisi Zara Fiume Trjeste ve 
Venediğc hareket edecektir. 

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

LANGANO vapuru 2/3/ 940 tarihinde 
beklenmekte o)up Ccnova, Riviera Jj. 
manlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/ 3/ 940 tarihinde li
manımı:uı gelerek ertesi günü saat 17 
tle Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyest• 
veya Cenovada Şimalt ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden ltalia 
Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 
ve Hindi.c;tana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain tir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAtsE ROYALE 
KUMPANYASI 

R H E A vapuru 4/ 3/ 940 tari• 
binde beklenmekte o!up Anvers, Rot
terdam, Amsterdam limanlarına hareket 
edecektir. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAiN 
ARDEAI.. motörü 26/ 2/1940 tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na· hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun Y• 

hareket tarihlerinin kat't olmadıjını v• 
bunların hiç bir ihbara lüzum o1mabt· 
ıın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
cbniycceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazJa tafsilAt •için Cilinhurlyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve $ürek8SI 

- -ı:;.-
AMERICAN F..XPORT LİNES lNC. 

N E V \.' O R K 
NEVYORI< İÇİN 

EXAMELİA vapum yakınc'a beklenio
yor. 

EXFORD vapuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 

SERvtCE MARtTİME ROUMAİN 
BUCA REST 

KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA JULİA vapuru 15 şubatta bek

ll'niyor .. 
Vapurlann is.im ve tarihleri hakkınb 

hiç bir taahhüt alınmu.. 
SOCİETE COMMERCİALE BULGA
RE DE NAvtGATİON A VAPEUR 

VAR NA 
TELAVİV, HAİFA, PORT S.AİT 

İSKENDERİYE tçiN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bek· 

leniyor. 
Vapurlann banket tarlhleriyle u.-

lunlardald dellfikliklerden acenta ..,.. 
•uliyeı kabul etmes. 

Daha fula taf.n&t l(ln ATATOJUt 
caddeei 148 No.da W. F. Henry Van J>d 

Zff •• Ş... Vapur acentahtma mOred" 
•t edtım..I rlea oJunur. 

ft!Ll!ll'ON t _.,~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLIYIER VE 
ŞUREKASJ LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binasa 

TELEFON: 24f3 

Londra ve Liverpol hatlan içlO 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. . ........................................ ... 

UMDA.L --·--UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI L'l'P· 
ZE'l'SKA PLOVİDBA A. D. KOTOa 
LOVCEN vapuru 12 Martta K&ıence 

\'C Vama için hareket edecektir .. YoJc11 
'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta K()6t~J)" 
<rot'n gelip 20 Martta saat 12 de Fite 
Hayfa, Beyrut ve Tri:veste icin hareket 
edecektir. Yolcu ve l;iik kabul edeceJı· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire : 
Nevyork hattı: Pireden hareket t.arlJıi· 
J 4-3-40. Yolcu ve yük kabul etrneki'" 
<lir. .,.., 

Gerek v•purlann munsallt tartb1 
~:erek vapur isimleri ve navlunları ~
kında acenta bir teahhUt altına ~ 
Oaha (azla t•fsillt almak için ısır-

Kordonda l62 numanıd• • lJ)ılD~~ 
umwnt deniT. ACf'ntalıtı Ltd. m~ 
edilmesi ric. olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3111 A<"enta -----------------..... ~ 

······••·•······•··········••··•·•·• -
1Sir genç iş arıyo~1 ... , ... 

Tiirkçe, Fransızt·a. İtalyan<'•• ~: 
lizcc Usanlann:ı , ·akd bir gen( : 
aram.->kfadır. ·•"J'; 
ihtiyacı olanlnrm Gödcpc traJll' 

11
_: 

t:nddesi Köprii me\•liinde 80% 11 ı·: 
mara<:a M. M. adresine mektup y• : 
ına~ı ricn olunur. 

1-3 
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Jl SUBAT CUMA 
saz:: 

,u lZMtR StCtLI TiCARET ME
wıURLUcUNDAN: 
. (Sebat çuval, kanaviçe Türk 
~ınıi~ed firketi) ticaret unvaniyle 
ırnırde Halimağa çarfısında 50 
n~rnaralı mağazada çvual, kana
L~~~. tic~retiyle dahili v: harici 
, Ulun tıca.ret İfleriyle ugrafmak 
Gıere te•ekkül eden isbu •irketin t• T • > 

1 
ıcaret unvanı ve firket mukave-
tn.aınesi ticaret kanunu büküm-
crınc göre sicilin 2663 numarası

na kayt ve teıcil edildiği ilan olu
nur. 

lzmir aicili ticaret memurluğu 
rcınıi mührü ve F. T enilt imzası. 

1: Mukvelename 

1940 
Hüseyin izzet Akosman ve hi ancak sahibi oldukları hiaaele- İmza eden müdür veya müdürle- veya müdürleri veya onlardan 

Mehmet Fevzi Seyrek imzası. re tekabül eden mebalii niıbe- rin veya ( ferikler ) in taahhü- yalnız biriıi lüzum ıördükleTi hu. 
IZMIR tinde mesuldurlar. Gerek tezyit datiyle taayyün. eder. Taahhüdü suıu müzakere ve bir karara rapt-

Mehmet Nebioğlu imzası gerek tenkisi sermaye dolayısiy- vakiin tirket nam ve beaabına ettirebilirler. 
IZMIR le vaki olacak mukarrerat ve esas yapıldığının tasrih edilip edilme- Madde 18 - Şirket sermayeai· 

Bugün bin dokuz yüz kırk se- mukavele tadilatının tekf"mmül mesi müsavidir. nin nısfının ziyaı halinde müdür 
nesi Şubat ayının sekizinci per- ve mutf~her olmatıı için 'liu karar- Müdürlerin isim ve salahiyet- veya müdürler hissedaran heyeti-
tembe günü saat on altı: ları ittihaz eden heyeti umumiye ı leri eazetelerle ilan edilir. ni davete mecburdurlar. Hiaaeda-

8-2-940 ... vra kı ve ve~aiki saire ticaret ve-- Müdiranın keyfiyeti tayininin ran 'irketin devamına veya fesh 
lzmirde birinci belediye cadde- kaletine tevdi ve ,l.'tz1m P""len i-rin veya bunlardan birinin salahiye- ve tasfiyesine karar verebilirler. 

sinde 72-1 numaralı huıusi dai- ~e muvafakat istihsal olunacak- ti hitama erdiği keyfiyetinin sicili SENEI HESABIYE VE 
rede vazife gören lzmir ikinci 'no- tır. ticarete kaydı lazımdır. DEFA TIR 
teri ben Zeki Ehiloğlu hu dairede MADDE 5 -. Şürekanın hiase- MADDE 10 - Şirket müdür MADDE 19 - Şirketin senei 
if imin ba,ında iken hüviyet ve )erini mübeyvin vesaik nama mu· veya müdürleri, fÜrekidan olduk- mlllliyesi Kanunu sani İptidasan
adreslerini tesbit ettiğim it sahip- hA.rrer olacaktır. ları müddetçe reye iştirak etme- da.n ha,layarak Kanunu evvelin 
leri daireme gelerek anlatacakla-' · Siireki. hisselerini, sermayei ~ir- mek üzere dokuzuncu maddede sonuncu günü hitam bulur. Fakat 
rı gibi· bir ' MUK:A.VELENAME- k ... tin liakal Ü~ ruhunu temsH muayyen ittifak veya ekseriyetle ilk senei maliye mütesna olarak 
NIN tarafımdan resen yazılması- ed,.n sürekanın muvaf;.katiyle di- indelicap tebdil olunabilirler. Şir- fİrli:etin sureti katiyede tetekkül 

Bugün hin dokuz yüz kırk se- nı istediler.' Kendilerinin kanuni ğer 's~!iklerine vevll ıtl-tf'ra devir ket müdür veya müdürlerinin ve- tarihile bin dokuz yüz kırk senesi 
lleai Şubat ayanın on betinci Per- ehliyeti haiz olduklarını gördüm. ve furuht edebilirler. lıthu devir ya bunlardan birisinin azil ve teb- Kanunue•nelinin sonuncu gunu 
fetnbe günü aaat on alh: ŞAHiTLER: ·lzmirde Halim ve furuht kevfiyeti hiaaeleri mü- dili, istifaları, vefatları gibi ah- beynindeki müddete tamil ola-

15-2-1940 ağa çarfısındaki . yazıhanesinde bevvin vesaikin zahrına dPrc ve valde şüreka derhal içtima ede- cakbr. 
. lznıirde birinci l>elediye cadde- mukim ve lzmir .Barosunda mu- defteri mahsusuna kayt ve laakal 

1 

rek ittihazı mukarrerat ederler. MADDE 20 - Şirketin mua-
ıınde 72-1 numaralı hususi daire- kayyet Avukat Selim Hakmen ve üc n1bu sermayeyi temsil eden MADDE 11 - Şirket müdür melah heaabiyesi için mevcudat 
de vazife gören lzmir ikinci no- lzmirde Hacı Ali Paıta otelinde sürekanın muvafakatları hasıl ol- veya müdürleri vazifelerinin de- ve muvazene defteri ve yevmiye 
!eri ben Zeki Ehiloğlu bu dairede muvakkaten Balıkesirin Mustafa duğunu mübevvin tirket müdürü- vamı müddetince ifbu tirketin defteri ve kopya defteri namiyle 
•tinıin batında iken hüviyet ve Fakih mahallesinde 9 No. da Ha. nün veva müdürlerinin •erh ve mevzuuna gerek doğrudan doğru- üç defter tutulacak ve muamela-
~I dreslerJni tesbit ettiğim if sahip- san Basri... İl'T'7.!\'•"vle tekemmül eder.' ya ve gerek dolayııiyle taalluk tı ticariyeye dair resen ve ceva-
eri daireme 2'elerek anlatacakla- Yukarıda isim ve adresleri ya- Yukarıda yazıh olduğu vech11e eden umur ve hususatla ayrıca ben abz etiği mektuplar ve tel-
rı gibi bir MUKAVELENAME- zılı olup i~ sahiplerini tanıdıkl• devren hiase alanlar veya halefi- tahsen ittigal edemezler. grafnamelerle tediyatı mutazam
NIN tarafımdan resen yazılması- rını ve tahadete mani bir halleri yat tarikiyle ellerinde tirket his- MADDE 12 - Müdirandan ol- mın evrak muntazaman mubafa
tıı i t d'l K d.l · · k ~ olmadığını söyleyen ve kanuni sesi bulunanlar avnen ve bila kayt mayan fÜreki diledikleri zaman- za edilecektir. Defatiri mezkure 
ehli;e~i ıh:;·z ofdukl:::::n gö;;:ı:: evsafı haiz oldukları görülen ~a- ve 'art itbu mukavele ahkamını da bizzat veya bilvekale evrak ve usulen Notere tasdik ettirilecek-
. ŞAHiTLER: lzmirde Pazarye- bitlerin hüviyet ve tahıslarını tes- ka"'ul etmi, ad olunurlar. defatiri tirketi tetkik ile umur ve tir. 

rı ınahalleıi birinci ta.alı çetme bit ettiğim.. MADDE 6 - Hisselerin tirke- muamelatı firkete ittila hasıl ede- MADDE 21 - Şirketin safi te-
•olcaf?ında 6 6 numaralı evde otu- iŞ SAHiPLERi: lzmirde birin- le tevdi olunmamıa kısmı gerek bilirler. mettü vuku bulan her nevi maı-
td-n Abdullah Canyurtlu ve lzmir- ci belediye caddesinde 18 numa- birinci hiaaedarlard~n ve gerek Ancak bunların umuru firkete rafın tenzilinden aonra kalan 

e Karantina Demir ıokaiında ralı mağazada icrayi ticaret eden lh~zkur hiaseleri. devren tekabbül müdahale etmeleri sureti katiye- miktardan ibarettir. 
ı.1 numarada oturan Muiz ·Yük- (HOSEYIN iZZET AKOSMAN edenlerd~n: vesaır ~uretle ve hale- de memnudur. Bundan her ıene evvela yiizde 
•ek: VE MEHMET FEVZi SEYREK) fiyat tarıkıyl.e. sahıp ola~lardan MADDE 13 - Hiaaedarlar rey- 10 yüzde on ihtiyat ayrıldıktan 
Yukarıda isim ve adrealeri ya- unvanlı kollektif firketi namına talep olunabılır. ~~cak .hıssC$İni lerini tahriren verirler. ittihazı sonra bakiyenin yüzde 90 nı bili 

tıh olup it sahiplerini tanadıkla· dairemiz 1936 senesine ait vesaik alan hissedar tarıhı devırden iti- karar için heyeti umumiyenin iç- istisna teriklerin cümlesi arasın
tın1 ve tehadete mani halleri ol- dcsyuında 31-8-936 tarih ve 144 haren iki sene sonra bu mesuliyet- timaı mutlaka lazımdır. Mukar- da mütesaviyen birinci hiasei te
hladığını söyleyen ve kanuni ev- numara ile mahfuz lzmir üçüncü ten kurtulur. Sermayesini firket- rerat fÜrekinın içtimaiyle hasıl mettü olarak tevzi edilir. 
ıaf1 haiz oldukları görülen tahit· noterliğince 27-8-936 tarihinde çe tayin olunan müddet zarfında olan heyette ittihaz edileceği gibi Mütebaki kalan miktarın tevkif 
t
1
crin tariflerile tahıs ve hüviyet- 7346 numara ile tasdik edilen ıir- tediye etmeyen l1erike yeniden bir muhabere ile de istihsal olunabi- ve hiuedarana tevzii tenmiyesi ve 
erini tesbit ettiiim.... killere müsteniden tek ha,ına ifa- müddet tayin edilerek ve yine te- lir. Bu son tekilde tirket müdür- bir kısmının memurin ve müstah-
IŞ SAHiPLERi: lzmirde bi- yı muamele ve vaz'ı imzaya izinli diyat vuku bulmadığı takdirde leri mevzuu babı huıusu veya demine ikramiye olarak tahsisi 

tinci belediye caddesinde 19-lnu- teriklerden MEHflET FEVZi tirketten alak~sının kat . edilece- mutasavver kararı taahhütlü mek- gibi huausat sermayenin laakal 
tnaralı mağazada icrayİ . ticaret SEYREK mezkur ıtirkete izafetle ğine dair teblıgat~ bulunabilir. tupla türeki.dan her birisine teb- üç ruhunu temsil eden ,ürekanın 
i~en (HOSEYIN iZZET AKOS- ve lzmirde birinci belediye cad- Bu vade la~kal. hır ay olacaktır. 1iğ ve onlar reylerini tahriren ih· muvafakatiyle hal edilir. Su ka
'YlAN VE MEHMET FEVZi SEY- desinde 23 numarada ticaret eden ı,bu vadenın hıtamın~~ taahhü- lağ ederler. Şürekadan merkezi dar ki masarifi fevkalade .,;e gay
nE:K) unvanlı kollektif firketi MEHMET NEBIOCLU VE iz- dü1_lü ifa etmeyen ferıkın hiuesi firkette bulunanlar tarihi tebliğ- ri melhuzaya kartılık tutulacak 
naıruna dairemiz 1936 senesine mirde Halim 'ağa çarfısında 16 ve zama?'a ka~ar vuku bul~uf den itibaren 8 sekiz, tatrada bu- olan ihtiyat akçesinin miktarı 'ir
-Jt \'esaik doayasında 31-8-936 ta- numarada ticaret P,den SINTO o~an tedıyatı •ır.k;t ~enfaatine lunanlar 15 onbet ve memaliki ec- ket sermayesinin nısfına müsavi 
tth ve 144 numara ile mahfuz iz- SALTIEL feraiti atiye dairesin- kar kaydolun~!nhr,. , . . nebiyede bulunanlar 20 yirmi gün miktara baliğ oldukta ihtiyat ak-
tnir üçüncü noterliğinde 27-8-936 de bir sirket mukavelesi akd et- B~ husus dıge~ terıke tahrıren zarfında cevap vermedikleri tak· çeıi ifraz olunmayacaktır. 
btrihinde 7346 numara ile tasdik tiklerini müttefikan beyan etmiıt- teblıg olunmak lazı~.dır. A Her n~ dirde mevzuu baha teklifi kabul ihtiyat akçesi sermayenin nıs-
ebdilen sirkülere müsteniden tek lerdir. s~~e~le olursa 0 .lsun fU,."ekadan bı- etmİf ad olunurlar. Ancak her ne fına baliğ olduktan sonra ondan 
aıtına ifayı muamele ve vaz'ı im- Şirketin tesisi r~sın.ın.vaz ~tm1.• ol?ugu sermaye- suretle olursa olsun fÜrekanın ıarfiyat icra ile miktarı nisbeti 

raya izinli eriklerden. MEHMET nın ıstıhsalıne ımkan hasıl olma- adedi yirmiyi tecavüz ettiği tak- mezkureden asağı düserae tekrar 
E:Vzı SEYREK mezknf -•irkdte Bu mukavelenin altını imzala- dığı takdirde mütebaki. sermaye- dirde Jlissedaran .heyeti umumi- temettüattan 'tevkif aİ: icrasına 

~fetle ve Izmirde birinci beledi· yan: nin diğer teriklerin niabet daire- ye~i içtimaı anonim tirketler..inde mühateret olunacaktır. Zarar 'Ve 
l'c caddesinde 23 numarada tica- 1 - (HOSEYIN iZZET AK- sind,e tediye e~erekJ hisselere sa- cari olan merasim ve kuyudu .ka- ziyan dahi fÜreki.nın vaz'ını taah-
rct eden MEHMET NEBIOGLU OSMAN VE l\1EHMET FEVZi li~p olmal~~ı iazıin~~i~: " ' nuniyeye tabidir. hüt ettikleri sermayeyi tecavüz 
.ve lzı;nirde Hal.im Ağa çarfısında SEYREK) 'unvanlı kollektif . tiı:- . M~DQ~ 7 - ~y~arreratta he~ Bu takdirde heyeti umumiye- etmemek üzere muteaaviye.n tak-

s
l6 numarada ticaret eden SINTO keti namına hareket edeıı MEH- -terikin iştirak hissesine eöre reyı nin içtimaı nihayet 15 on bef gün sim edilir. 

ALTIEL: MET FEVZi SEYREK: . · vardır. Ancak bir hissedar umum akdem tahriren ticaret vekaleti- MADDE 22 - Hiuedarlardan 
. Şu suretle arzulannı bana tak- 2 - Kendi namına asaleten ha- hiaaeler inikta~ının ıülüaün~en ne ihbar olunacak ve bunu mu- hiç biri veya halefleri her ne se-

rır ederek dairemizce resen yazı- reket eden MEHMET NEBIOG- fazla r~ye 1?~lık olam~z. l!a.yı r~- tazammın olan istidanameye iç- hep ve S\~retle olursa olsun hisse
lan .8 Şubat 940 tarihli ve 6884 LU: ye vekalet ıçın mezunıyetı· tahn- tima edecek heyeti umumiyeye lerinden veya menafiinden dolayı 
n~aralı Limited tirket mukave- 3 - Kendi namına asaleten ha- riye lazımdır. . . arz edilmek üzere ihzar dilmit 'irket aleyhine ikamei dava, em
lcsıne ~eyil . olmak üzere mevıid reket eden SINTO SAL TIEL.. MADDE 8 - Hısseler, 'ırket olan mel isi idare ve mürakip ra- vali tirketi hacz edemezler. His
\'e lfCl'aiti atiye dairesinde muta- Arasında itbu mukavelename nazarmda tecezzi kabul . ~!mez. porları ve senelik bilançosunun sedaran fÜreki heyetinin mukar
bık kaldıklarını ittifakla beyan tic~ret ~aı:mnu hükümlerine tev- Şirket her hisse için bir ıahıp t~- birer sureti musaddakaları rapt :.:eratını kabule mecburdurlar. 
etınitlerdir. fikan atağıda yazılı ,artlar daire- nır. Ancak irs gibi bir suretle hır edilecek ve gerek adi ve gerek MADDE 23 - Şirketin müdde-
. MADDE 1 _ Şirket sermaye- sinde bir mahdut mesuliyetli (Ll- hisse müteaddit alakadarları ar~- fevkalade heyeti umumiyelerde ti tefekkülü ticaret vekaletince 

•tnin indirilmesi hakkındaki ka· MITED) firketi tesis edilmi,tir. sında gayri kabili taksim kaldıgı ticaret vekaleti tarafından tayin sureti katiyede tasdik edilip sicili 
tarlar Ticaret kanununun 396 ın- MADDE 1 - Şirketin unvanı: surette bunlar haklarını mü,tere- edilen bir memur komiser sıfatiy- ticarete tescil ve ilan edildiği ta
c.ı .maddesine göre tekemmül et- (SEBAT, ÇUVAL, KANAViÇE ken istimal ederler. Müfte~ek a!i.- le hazır bulunacaktır. Şürekanın rihten itibaren be, 5 senedir. Şü-
tırılir. . TORK LiMiTED ŞiRKETi) dir: kadarların mümessil veya vekıl- adedi yirmiyi tecavüz etain etme- rekanın ittifakiyle bu müddet tez-
. MADDE 2 - Şirket Türk tabi· MADDE 2 - Şirketin merkezi: leri olmadığı takdirde •irketin sin meclisi idare ve. mürakip ra- •ıit ve tenkis edilebilir. Her iki 
1Yctini haiz tahııları istihdam lzmirdedir. Türkiye dahilinde ve muamelatı velevki bunlardan yal- porla:riyle senelik bilançodan ve halde ticaret Vekaleti resmen ha
edecek ecnebileri ancak ' Ticaret haricinde tubeler açabilir. Bu nız ,birisine kar•ı bile olsa cümle- heyeti umumiye zabıtnamelerin- berdar edilir. Müddetin hitamın-
Vekaletiniiı müsaadesiyle istih- takdirde ticaret vekaletine malfJ.- si hakkında muteberdi1. den heyeti mezkfırede hazır bulu- da veya daha evvel de fesh ve in-
danı edebilecektir. mat verilecektir. .. . ŞiRKETiN TEMSiLi V:E nan hissedarların esamiaini ve fisahında tirketin tasfiyesine mü-

MADDE 3 - Şirketin fesh ve MADDE 3 - Şirketin maksa- UMURU iDARESi miktarı hiuelerini mübeyyin ced- dür veya müdürler memurdur. 
taafiyesi Ticaret kanununun 451, dı: Batlıca çuval, kanaviçe, tica- MADDE 9 - Şirketin umur ve velden musaddak ikiter nüshası Birden fazla müdür bulunduğu 
452, 456, 457 ve 458 inci madde- retiyle beraber dahili ve harici muamelatını türeka adedi beti heyeti umumiyenin son içtima takdirde bunların einri tasfiyede 
leri hükümlerine göre :yapılacak bütün tic~ret itlerile uğraşmak- tecavüz etmediği takdirde ,üreki- gününden itibaren nihayet bir ay salahiyeti tammeyi haiz olarak 
\'e 457 inci maddeye tevfikcm tan-' tan ibarettir. nın ittifakiyle ve tecavüz ettiği zarfında ticaret vekaletine gönde müstereken hareket ve emval ve 
:t!nı olunacak nibayi ve kat'i bi- MADDE 4-- Şirketin sermaye- takdirde sermayeyi tirketin laa- rilecektir. efy~yı tirketi ticaret kanununun 
)~çonun muaaddak birer sureti si: (100000) yüz bin Türk lirasın- kal üç ruhunu temsil eden t~reki- MADDE 14 - Mukarreratı le'- tasfiyeye dair ahkamı dairesinde 
~C.ret Vekaletine gönderilecek- dan ibaret olup: mn muvafakatiyle tayin edılecek cil ve kayda mahsus olmak üz"- nakte tahvil ve matlubatı tahsil 
tır. ( 40,000) kırk bin liralık hissesi bir veya müteaddit müdiran tara- re bir mukarrerat defteri tutulup ve duyun ve taahhüdatı tirketi 

';azalan bu mUkavelenameri (HOSEYIN iZZET AKOSMAN fından da idare edilir. bu deftere kararlar tarih aıraaiy- tediye edebilirler. 
..ıııller yanında kendilerine oku- VE .MEHMET ·FEVZi SEYREK) Müdiran hissedarlardan veya le derç ve ziri .şüreka tarafından Bir tek müdürün mevcudiyeti 
~\llQ ve anlattım. Münderecatının kollektif tirketi, ( 40.000) kırk bin hariçten intihap ve tayin oluna- imza olunur. halinde mezkur salahiyetler tek 
ııteJderine ve beyanlarına aynen liralık hiaaesi MEHMET NEBi- bilir. Hazır bulunmıyan ve fakat tah- batına kendisi tarafından istimal 
Uyrun olduğunu ve b&fka bir de· OöLU, (20.000) yirmi bin lira- ilk üç sene için teriklerden SIN- riren rey veren fÜrekanın tahriri edilir. 
!ecekleri olmadığını bildirmeleri lık hiuesi SINTO SAL TIEL tara- TO SALTIEL müdür tayin edil- cevaplarının ve baladaki müddet- Ta.afiye memuru olan müdür 
~erine resen tanzim ettiğim bu fından ahz ve taahhüt edilmittir. mi,tir. Binaen aleyh: Mumaileyh, ler zarfında cevap vermediklerin- veya müdürler sair ,ürekinın mu
i:aikayı taı.~i~an ~epim.iz imza- . Şürekii m~~ail.eyhim isi~l~ri u_mur ve muamelatı · tir~eti tedvir den dolayı kararı vakii kabul et- vaf aka tiyle tirket mevcudunu he-
.~ık ve mühurledık. Bın dokuz hızalarında gosterılen meblagın tırket namına her nevı evrakı mit ad olunan fÜrekaya müdür yeti umumiyesiyle batka ,ahıı 

~\l:t. kırk senesi Şubat ayının on tediyesini taahhüt ve nıaıf ihiue- resmiye ve gayri resmiye ve sene- veya müdürler tarafından gönde- maddi veya maneviyeye devr ede-
~tnc.i Pertembe günü. lerini berveçhi pefin tediye eyle- dat ve mukaveli.t ve taahhüdata rilen mektupların tarihleri kayd- bilirler. 

K.A: 
15-2-940 mi,Ierdir. münferiden vaz'ı imza ve ahzu olunur. Umur ve muamelatı tirketin 

4kitler : imzalaı '· 
Şahitler: imzaları. 

l lzınir ikinci noteri Zeki Ebiloğ· 
ll resmi mühür ve imza11. 
lıınumi No. 7045 
Hususi No. 1164 

d ~fbu mllkavelename suretinin 
l~~remiz dosyasında saklı 15-2· 
-.o tarih ve 7044 numaralı ash

;a Uygun olduğunu tasdik ede
Şırn. Bin dokuz ytiz kırk senesi 
b ubat ayının on befinci Perfem-

e RÜnü. 15·2-1940 
15"Şubat 1940 

liiasedaran adedi beti tecavüz kabz sulhu ibra ve huzuru me- MADDE 15 - lfbu mukavele- i.ısfiyeainden bakiye kalan mik-
etmediği müddetçe ıtürekanın itti- hakimde tirketi bizzat veya bil- namede ve Ticaret kanununda. tar, hisseleri nisbetinde ,ürekaya 
fakiyle vefat ve saire gibi suret- vasıta olauretle münferiden tem- aksine sarahat olmadığı takdirde tevzi olunur. 
le hisaedaran adedi beti tecavüz ıil hususlarında u.lahiyet ve me- laakal nısıf sermayeyi temsil eden MADDE 24 - Şürekadan biri
eylediği takdirde sermayenin üç zuniyeti tammeyi haizdir. Müdür fÜrekinın müzakere edilen husus nin vefatı veya iflası veya mua
rubunu temsil eden türeki.nın mu· SINT0 SA~TIEL 'kar hissesin- lehine karar vermiş olması lazım- meli.tını tatil eylemesi ve tasfiye 
vafakatiyle sermayenin tezyidi den ba,ka ücret talebine hakkı dır. Aksi takdirde mukarrerat ke- edilmesi halinde tirket münfesih 
caizdir. Bu takdirde fÜreka veya olmaksızın bütün gayret ve me- enlemyekündür. olmaz. Diğer hissedarlar hcynin-
halefleri hisseleri nisbetinde yeni saisini firket işlerine hasretmek MADDE 16 - Mukarreratın de işbu mukavelenamede mukar-
hisselere sahip olur, ve bedelle- mecburiyetindedir. şirket müdür veya müdürleri ta- rer müddet için ve aynı terait da-
rinin tesviyesini taahhüt ederler. Müdür diğer •ürekaya kar~ı rafından müçtemian veya mün- iresinde bihakkın devam eder. 

Keza aynı surette ve ticaret kn- mesuldur. feriden musaddak asıl veya hüla- MADDE 25 - Şirket umuruna 
nununun 500 cı maddesindeki Yukarıda isimleri yazılı terik- saları şüreka veya üçüncü tahıs- müteferri her mesailde itbu mu
mikdardan aşağı dütmemek şar- lerden her hangi biri dahi mün- lara verilebilir. Bu asıl veya hüla- kavele ahkamı ve ahkamı kafiye 
tiyle şirket tenkisi- feriden şirketi temsilen ifayı mu- salar şirket hakkında her nevı münderiç olmadığı takdirde tica-

. ler. irketin hukuk muamelatta muteberdir. ret kanununun sar~hat ve delile· 

SAR1rs5 

MADDE 26 - Aksine sarahat 
olmayan bususatta ifbu mukave
lenamenin tadili adedi türeka be
fİ tecavüz eylemediği takdirde 
tekmil ıteriklerin ittif akiyle ve te
ca vüz ettiği takdirde sermayenin 
ıülüsanını temsil eden şürekanın 
muvafakatiyle icra olunabilir. 

. M~DE 27 - Adedi fiireki 
yırmıyı tecavüz ettiği takdirde 
anonim fİrketler ha! kındaki ah
kama tevfikan bir veya mütead
dit mürakip tayin edilecektir. 

MADDE 28 - işbu limited 
,irketi Ticaret vekaletinin taıdi: 
kini ve uıulen tescil ve ilanını 
müteakip sureti ka~iyede tefek· 
kiil etmiş ad olunacaktır. 

ltbu mukavelenamede icra edi
lecek her nevi tadilatın tekemmü
lü ticaret vekaletinin tasdikine 
vabestedir • 

MADDE 29 - Şirketin devamı 
v.eya tasfiye.i fÜrekinın yekdiğe
rıyle ve ııerek müdür veya müdür
lerle muamelatı tirketten müte
vellit ihtilaf atın halli merkezi ş ir
k et ticaret mahkemesine aittir. 

Alakadarlar ihtilaf atı vakıanın 
taraflarından tayin edilecek tica. 
ri hakemler marifetiyle hallini 
ve hakem marifetiyle ihtilaf mün
selip olmadıkça mahkemeye mü
racaat etmemeği kabul etmitler
dir. 

Hakemler arasında tesavii iri 
vukuunda ticaret odası reıaının 
iltihak ettiği tarafın reyi tercih 
olunur. 

Berveçhi bala sadır olacak ha
kem kararının tebliği tarihinden 
itibaren bir gÜna itiraz ve temyi. 
ze müracaat edilmeksizin 15 on 
bet gün zarfında infaz olunması 
kabul edilmittir. 

MADDE 30 - Ticaret kanu
nunun sureti tatbiki hakkındaki 
kanunun on üçüncü maddesine 
tevfikan ticaret vekaleti şirket 
üzerine mürakabe ve lüzum gör· 
dükçe hiaaedaran heyeti umumi· 
yelerini davet, kanuna ve itbu 
eıaa mukavelename ahkamına 
mugayir hareket vukuu takdirin-. 
de şirket hakkında ikamei dava 
hakkını haizdir. 

Yazılan bu mu!<avelenameyi 
,ahitler yanında kendilerine oku
dum ve anlattım. Münderecatının 
isteklerine ve beyanlarına aynen 
uygun olduğunu ve batka bir de
yecekleri olmadığını bildirmeleri! 
üzerine resen tanzim ettiğim bu. 
vesikayı tasdikan hepimiz imza- ' 
ladık ve mühürledik. Bin dokuz 
yüz kırk senesi Şu: at ayının se
kizinci pertembe gÜnü. 8-2-940 

Akitlerin: imzaları 
Şahitlerin: imzaları. 
T.C. lzmir ikinci Noteri resm1 

mührü ve Zeki Ehiloğlu imzası. 
Umumi No. 6885 
Hususi No. 4-93 
ltbu mukavelename suretinin 

daire dosyasında .saklı 8-2-940 ta• 
'ih ve 6884 umumi numaralı a ... 
ima uygun olduğunu tasdik ede.o 
rim. Bin dokuz yüz kırk senesi 
Şubat ayının sekizinci Per,embe 
gün. 

8-2-940 
Pul üzerinde 

8 Şubat 1940 
lzmir ikinci noteri resmi mührü 

ve Zeki Ehiloğlu İmzası. 

Sebat Çuval, Kanaviçe Türk Li· 
mited f irketinin otuz maddeden 
ibaret asil ve üç maddeden ibarr ı 
zeyil mukavelenamesi muvaf ılt 
görülmüs olmakla Ticaret kanı· . 
nunun 505 inci maddesine tev: 
kan tasdik kılındı. 

19 Şubat 1940 
Ticaret vekili N. 

imza okunamadı 

Damga kanununun 26ıncı mad. 
desi delaletiyle 12 inci maddesi
ne tevfikan istifası lazımgelen 
binde iki niıbetinde niıbi resim 
Vekalette ıaklı esas mukavelena· 
meye (200) iki yüz liralık pul ya• 
pıftırılmak suretiyle tahsil edil· 
mittir. 19 Şubat 1940 

T. C. lktısat vekaleti resmi 
mührü 

1ZM1R ASLtYE MAHKEMESİ 1KIN
C1 HUKUK DAlRESlNDEN: 

Hazinei maliye tarafından dava nrzu• 
halinde Izmirin kasap bızır mahallesi· 
nin palancılar çarşısında 4 No. lu dük· 
kiin hissedarlarından iken senelerden· 
beri tegayyilp eden berber hacı lbrahim 
kızı Haticenin bu gaybubetinden bahis
le gaiplik kararının itası istenilmis ol
masına binaen Medeni K. nun 32 inci 
maddesi mucibince adı geçen Hatice 
hakkında mal Ü matı olanların ışbu ilfın 
tarihinden itibaren bir sene içinde Iz
mir Asliye !kinci hukuk dairesınr mü
racaatla malömatlarını bildirmeleri için 
d&vet makamına kaim olmak üzere ga
zete ile iltıncn tebliği mahkeme karara 
iktizasından olmakla tebligi ilan olu-
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lngilterenin. Finlere Yardımı· · ................. -
lngiltere Finlandiyaya 144 tayyareden başka tank ve tayyare dafi 

topları, obüsler, seri makineli tülenkler, her_~.~~.~ .. ~.~~.!.'E.!E.~.~ .. R..~.ı:!.4..'!.!...~.~f..~!.~ .. -
ln giliz gönüllüleri de lsveç heyecan içinde 

Pek yakın bir zamanda Fin hatlarında Sovyet tayyareleri~in bombaladıkları 
silihkullanmaküzerehareket edecek Isveç hudut köyü - hidisesi · mühiııldir 

LONDRA, 22 (Ö.R} - İngiJtereden 
fimdiye kadar Finlundiyaya yapılan 
yardım listesi ne~redilmi~tir. Bu liste
ye ruwıran yüz yirmisi avcı ve yjnni 
dördü ağır bombardıman olmak üzere 
144 tayyare, 150 tank dofi topu, 50 bin 
eJ bombası, 20 bin tnnk mayni, 25 holç 
obüs topu, 100 seri makineli tüfenk, 24 
tayyare dafi toım, 31\ sahra topu, 12 adet 
altı ar pusluk top lO adet siper havan 
topu, binlerce küçiik çapta silıihlar, bü
) ük mikdnrdn mühimmat. mühim mik
dardn gaz maskesi, çndır, elbise, askeri 
telefon tesisatı \ 'C sıhhi malzeme gön
derilmi tir. 

Se\·kedilcn ai:ır top \C tankların CeJJ· 
hane ,.c mühimmat ihtiyaçları kafi 
mikdardndır. 

LONDRA, 22 (ÖR} - Finlandiyaya 
gönüllü asker kaydı icin yapılan hazır-
1ık lar Büyük Britnnya halkı ve kayak
çılar tarafından memnuniyetle karşılan
mıstır. Müracaatlcrin yekunu bir çok 
binlere baliğ olmaktadır. 

İngiliz gönilllüleri :Finlandiya hükü
nıetinin emri altında hizmet edecekler
dir. 

LONDRA, 22 (A.A) - Sorulan bir 
çok suallere cevap veren B. Butlcr, İn
giliz - Sovyet görüşmeleri hakkındaki 
beyaz kJtabın neşredileceği tarihi heniiz 
tesbit etmek mümkün 'olmadığını söy
lemiştir. Zira bu görüsmelere istirak 
etmiş olan Fransa hükiimetinin bu ki
tabın neşri hakkınd,1 mütalfıası alın
mak l&ı.ım gelmektedir. 

İsveç hükümetinin Finlandiya mese
lesindeki hattı hareketine gelince; bay 
Butlcr, İsveç hükümetinin milli arazi
sinden geçmek suretiyle Fiıılandiyaya 
rısker gitmesine müsaade etmemek ka-
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Helsinkiden güzel bir görü1ıiiş 
rarır'ıın gönülliilere 
tasrih etmiştir. 

şi.lmulü olmadığını !illerin mühim bir yekuna baliğ oldu

NEVYORK, 22 (A.A} - B. John 
Rokfeller, Finlandiyaya yardım için teş
kil edilmiş olan Hoover komitesine 100 
bin dolar vermiştir. 

ROMA, 22 (Ö.R) - Londradan ge
len haberlere göre, Deyli Ekspres, İn
giltcrede Finlandiya için yazılan gönül-

gunu, bugünlerde gönüllü scvkiyatının 
başlıyacağını bildiriyor. 

İ~giliz gazeteleri yazılan gönüllü sa
yısını bildirmiyorlarsa da bunun pek 
yakın bir zamanda mühim bir yekfuıa 
baliğ olacağı zannediliyor. 

Taymis gazetesi müttefiklerle Sovyet 
Rusya arasında harp ihtima1inin kuv
vet bulmnkta oldul,'Undan bahSediyor. 

lngiliz avcı tayyareleri 
iki AJman tayyaresini düşürdü1er 
diğerleri de kaçmağa mecbur oldu 

------------------*----------------------Londra, 22 (Ö.R) - Büyük Britan- - •Hava taarruzlarına karşı kendi- yapmış olduklarını iddia eden haberi 
y~ hava nezareti bildiriyor : mizi mtidafaa ve küçük, büyük her ta- kat'i surette tekzip etmektedirler. 

İngilterenin şark sahili açıklarında &rruza mukabele tedbirlerini takviye ve Amsterdam, 22 (A.A) - Şima1 deni-
Heinkel sisteminde iki Alman bombar- ınkişaf ettiriyoruz. Düşmanın hava ta- zi tarafından Alman arazisine taarruz 
dımnn tayyaresi İnglli2 avcı tayyareleri arruiları kuvvetlenirse biı.uıt hava or- etmiş olan İngiliz tayyareleri Hollanda 
tarafından düşürülmüştür. dumuzun Ye kara müdafoalarımıı.ın bu tırazisinde kfün Hender askeri limanı 

Balıkçı gemilerine taarruza teşebbüs hususta bir fikir vereceğini söylemekle üzerinde de uçmuşlardır. Ancak bu 
eden diğer Alman bombardıman tayya- bahtiyarım .. • tayyareler llollandanın tayyare dafii 
releri de amirallıkça teslih edilmiş olan topları tarafından ateşe tutulmuşlardır .. 
bu gemilerin tayyar~ dafi top ateşleri- Berlin, 22 (A.A) - Salahiyeltar Al- Liege, 22 (A.A) - Liege'in tayyare 
le karşılaşmışlar ve kaçınağa mecbur man mahn!ili, Havas ajansı tarafından dafii topları, bir ecnebi tayyaresine mü
ulmuşlardır. - \'erilen ve Alman tayyarelerinin İskoç- tcaddit defalar ateş Ptnıiştir.. Tayyare 

Londrn, 22 ( Ö.R) - Çemberlayn ya kara sularında bombardıman yap- derhal şark btikametinde uzaklaşmış
Avnm k~marasında bir suale cevaben makla iktifa etmiyerek Norveç kara su- tır. Belçikalıların avrı tayyareleri de 
~unları söylemiştir : larmda da bir takım bombardımanlar havalanmışlnrdır. 

Romanya 
Maliye nazırı Solyada 
Sofya, 22 (Ö.R) - Romanya maliye 

ı azırı Kostantinesko Bulgar maliye na
:nrının ziyaretini iade için Sofyaya gcl
mis ve hararetle karşılanmıştır. 

Romanya maliye nazırı yeni kleting 
11nlnsması için Sofyada bulunan Rumen 
ıktısat heyetinin müzakerelerinde de 
hazır bulunacaktır. 

- -·~-Cenubi Lehistanda 
Sovyet aleyhtarhğı 
Bükreş, 22 (Ö.R) - Cenubi Lehi'>-

tanda Sovyet rejimine karşı bir <.'Ok 
c:yaklanına hareketi olmuştur. 

Livovda Ukranyalı Lehlerin Sovyet
lt~e silah kullnndıklan haber veriliyor .. - ·--Hollandadan Alman-
yaya paket sevkiyatı 
tahdit edildi 
AmstPrdam, 22 (Ö.R) - Telgraf ga

~f'tesi Hollandadan Alınanyaya yapılan 
paket .sevkiyatmın tahdidine karar ve
rildi~ini bildiriyor. 

Almanyada vesikct usulüne tabi eş
~·ayı ihtiva eden paketlerin sevkiyatı 
nazarı dikkati celbedecek derecede ço
ğalmı tır. --··-. indist~nda vaziyet 

Londra, 22 (Ö.R) - Hindistanla mü
Z<akerclcr çok miihim bir safhaya gir
miştir. AJlahabaddan gelen haberlere 
göre kongrecilerle İngiliz hükümeti ara· ı 
smda yeni kanunu esasi etrafında bir 
ımlaşma için sarfedilen gayretlerin ya
kında neücel 

ltalya,Romanya ileMa
caristanı anl~ştıracak 

----------~--x*x:~---------------
Roma 22 (A.A) - Rumen gençliği teşkilatı reisi B. Sidoroviç Roınadan 

hareket etmiş ve faşist partisi sekreteri ile diğer bir tnkıın faşist ricali \'C 

Romanya elçisi tarafından teşyi edilmiştir. 
Roma 22 (Ö.R) - Rumen gençlik teşkilatı reisi Sidoroviç Vcnedikten ay

r1lmı-:tır. 

Londnı 22 (Ö.R) - Rumen gençlik teşkilatı reisi Sidoroviçin ltalyadaki 
ziynıetinde aldığı neticeler Londrada memnuniyet uyandırmıştır. 

Mncar matbuatı son günlerde Romanyaya şiddetle hücum etmekte iseler 
de ltalyanın iki memleket arasında bir anlaşmaya yol acacağı tahmin ediliyor. 

Tuna havwsında <nılh ve asayişin idamesi için böyJe bir anlaşma zaruri 
olduğu gibi Macaristı"mın istiklali için de esaslı amillerden biridir. 

Son günlerdeki hücumların Alman t~ikiyle yapıldığı anlaşılmıştır. 
Macar hariciye nıı.zırı Kont Çakinin Avusturyaya yapacağı ziyaretin husu

si mahiyette olacağı hakkındaki haberler Londrada pek manidar görülüyor. 

lsveç hükünıetj; parlamentoda 
1timat· reyi almıştır 

------------x*x~---------
Stükholm 22 IÖ.R) - Parlamento1 hariciye nazırının beyanatını müteakip 

hüki.lmete büyük ekSeriyetle itimad eüni§tir. 
Hariciye nazırı bt>yanatında bilhassa bitarafların doniz zayiatı üzerinde 

ehemmiyetle durmuş ve sunları söylemiştir: 
dsveç 1icaret filosu harbın başındanberi 64000 tonilfıto!uk 32 vapur kayb

ctmic-fü. Bu ~cmilerden yclnız dörtte biri Ingiltereye gitmekte idi. Diğerleri 
bitaraf limanlanı giderken batırılmıştır.> 

Bem 22 (A.A) - Ma1iye nazırı B. Vatcl parlamento huzurunda memleke
tin beklemekte olduğu büyük fedakarlıklardan bahsederek Isviçrenin teslih 
için hemen hem<:'n bir milyar Isviçre frangı sarfetmesi lazU11 olduğunu, sefer
berligin baıs olduğu masarifin bir buçuk milyar temin edilmekte bulundu-
"unu söylemiştir. · 

.Isviçre konfedcrasy~nunun bü~esi şimdiden 1"00 milyon Isviçre :fran 

Stokholm, 22 (A.A.) - Sovyet 
tayyareleri, Finlandiya - Sovyet Rusya 
hududuna on kilometTe mesafede kain 
T ornea şehri üzerinde bir cevelan yap
mışlar ve 1 5 00 nüfusu olan Pajala köyü
nü bombardıman etmişlerdir. Köy yan
maktadır. 

Moskovadaki lsveç sefiri hadiseyi 
protesto etmiştir. 

Sovyet tayyareleri üç bin ila dört bin 
metre yükseklerde uçuyordu. Bu tayya
reler torpiller ve yangın ~ıkaran bomba
lar atmışlardır. Bunların ekstrisi infilak 
etmemi§tir. Nüfu ca zayiat yoktur. · 

Stokholm, 22 ( ö. R) - Isveç gaze
teleri Finlandiya hududundan altı kilo-

Kızıllar 100 bomba attılar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

metre mesafede olnn lsveçin Pajala kö- endahtlann isabetsizliğine · ıebebh'j~ 
yüne yedi Sovyet tayyaresi tarafından verdiğinden köy tamamen harap ~ı. 
yapılan taarruz hakkında tafsilat veri- maktan kurtulmuştur. ölü ve yara" 
yoılar. >·oktur. .. 

Sovyet tnyyareleri yüksek irtifadan Paris, 22 ( Ö. R} - Paris-Soir iJI 
uçmalarına rağmen havanın,..açık, rüiye- Stokholm muhabiri bildiriyor: 

Finlandiya hududundaki küçük P•' te müsait bulunması lsveç toprağı Üze- ~ıı 
J'a1a kasabasının bombardımanı bütu .. rinde uçtuklarını tayin etmelerine im- k 

kan vermekte idi. Isveçte heyecan tevlid etmi~tir. Bu o· 
yün hiç bir askeri ehemmiyeti yoktu!• 

Buna rağmen 1 5 00 nüfuslu olan bu bır Sovyet tayyarderinin bombardımanı . 
küçük köye 1 00 bomba atılmış olması k. bır saat sürmüş, bir çok evlerin ve es ı 
taarruzun bir hata eseri olmadığını gös
terecek mahiyettedir. Bir kaç ev yıkıl
mış, bir çok evler de harap olmuştur. 

Uçuşun yüksek irtifadan yapılması 

hastahanenin tahribine aebeb olmuştur• 
Bazı yangınlar çıkmıştır. 

Hadisenin lsveç - Sovyet münasebet• 
)erini gerginleştireceği anlaşılıyor. 

lsveç Müttefiklerle 'ticare
tini temdit etmiyecek 

Almanlar şimdiye kadar 149 Norveç, 
38 lsveç, 18 Danimarka ve 15 

Hollanda vapuru batırdılar 
____________ ...,..._,, *~----~--------------

Stok.holm, 22 (Ö. R) - lsveç Ha- zıyor. betmiştir. Dört bin ton hacmindeki 'fdıı· 
riciye nazırı dünkü beyanatında Alman- Londra, 22 (Ö. R) - Vinston Çör- ru vapuru Finisterre 60 mil mesafe Ô 
yanın bitaraf vapurlara büyük Britanya çil bugünkü beyanatında Almanların va- bir infilak neticesinde batmıştır. .2' 

1 
sularına yaklaşmaları ıçın vukuLulan sati olarak haftada 2 - 4 tahtelbahir ton hacmindeki Petten romorkörü 1ıııı111 
tavsiyesine temas ederek şunları söyle- kaybettiklerini söylemiştir. Almanlar rlenizinde bir mayne çarparak batrnıt' 
miştir: harbin başındanbcri 50 tahtelbahir kay- tır. 400 ton hacmindeki Alya vaputu 

- « lngiltere ve Fransa ile ticareti- betmi~lerdir. lspanyol sahillerinde batmıştır. 
mizi kesmek veya bitaraflarla ticareti- lngiliz bahriyecilennin kanaatine gö- Bundan başka 11.800 ton hacminde· 
mizi azaltmak lsveç için hakiki bir fela- re Almanya bu zayiatı telafi için muhak- ki Den Haag sarnıç vapuru Amerikadııtl 
ket demektir.> k k b k ış· a mürette at yetiştirme te büyük gelirken bir infilak neticesinde batrıı _ı,, 

Londra, 22 ( Ö. R) - Deyli Telgraf, güçlükler karşısındadır. tır. Bu vapur petrol hamulesile Nevyorı> 
harbin başından 14 şubata kadar Nor- tan hareket etmişti. Den Haa ismini ııı· 
veçin 49, lsveçin 38, Danimarkanın 18, Amsterdam, 22 (A.A.) - Hollan- şıyan bir tahlisiye sandalı Lizarda yakıt! 
Hollandanın 15 vapur kaybettiğini ya- da ticaret filosu dün üç cüzütam kay- lngiliz sahillerine düşmüştür. 

. 

Finler Taipale'de 
Kızıl taarruzunu kırdıktan başka, 
düşmanlarına pek pahalıya mal 

olan zayiat verdirmişlerdir 
- 8AŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

LOSDRA, 22 (Ö.R} - Askeri mah
fillerin kanaatine gtire Finler :\ıanner
h:ıym lınttında -.ekildikleri yeni mevzi
lerde daha kuvvdli olarak mukavemet 
ediyorlar. Taypala havalisinde yapılan 
kanlı muharebeler Kmlordtumıı Koy
\ OSto istihkiımlanna karşı büyük askeri 
taamızlarını gizlemeğe matuftur. 

Finlnndiyanın bir cok yerlerinde kar 
fırtınaları l?İddctlidir. Mannerhaym hat
tında müdafilerin dinlenmesine yardım 
edecek olan kar fırtınaları heniiz baş
lıımamıştır. 

Paris. 22 (Ö.R) - Son yirmi günlük 
Sovyet taarruzunda Finlerin ricati altı 
kilometreden ibaret olduğunu ı;öylemek 
fazla nikbinlik sayılamaz. Finlandiyalı
ların bugiin müdafaa ettikleri hattın, 
ilk hatlarından daha kuvvetli olduğu 
hakkında eksperler müttefiktir. 

Hel<;iııki, 22 (Ö.R) - Fin tebliği: Ka
reli berzahının doğu kısmında düşma
nın hücumları geceki muharebelerden 
sonra tardedilmiş ve bir çok hücum 
&rabaları tahrip edilmiştir. Taypalada 
mütearrizler büyük :1.ayia~ uğramışlar-
• 011'. 

Buradaki muharebeler de gece cere
yan etmiştir. Ladoganın şimali şarkisin
de nisb1 sükunet vardır. Kuhmada Fin
ler, çe\Tilmiş bulunan Sovyet kuvvet
Jeıine muavin - kuvvetler gönderilmesi
ne :mAni olınuşlardır. 

Hava muharebelerinde 
aresl ' 

Finlerin eline geçen Svoyet esirleri 

Stokholm, 2 2(Ö.R) - Finlandiya hu
dudundan bildiriliyor : Kareli berzahın
da vaziyet Finler için Sovyetlerin çok 
büyük kuvvetleri hasebiyle müsait ol
masa da geçen haf tadan çok daha az 
tehlikelidir. Finlandiya körfeziyle Vols
ki arasında temasın kesilmesi, Sovyet 
ordusu şeflerinl • büyük müşkülata uğ
ratmıştır. 

Kızıllar Taypalada çok faile kuvvet
lerle taarruzlarında zapta muva!fak ol
dukları bütün mevkilerden tardedilmiş
lerdir. Kıı..ıllar Koyvostoyu aldık diyor
lar.. Bu haber uydurmadır.. Sovyet 
kaynakları kasden Koyvosto istihkfum 
ile ayni addaki aqayı birbirine kanştı-

to kalesinin kızıllar eline geçtiği lı~~. 
kındaki haberi •Kos koca bir hsY' 
~eklinde tavsif ediyor. ys.· 
Kızılordunun Moskovada her sene iflcl 

pılması mutat olan şenliklerin 22 vı· 
yıldönümünde Sovyt'!t kıtnlarınınfiJıle' 
borga girecekleri söyleniyord~. uJllİt 
rin ricali Sovyetlerde böyle bir ti'" 
uyandırmıştı .. Bugünkü vaziyet, bı.l 0ııı· 
catln Sovyetlerin ümitleri hilaf ın~3 ~ 
rak Mannerhaym hattında hiç bır t1t1 
sıntı vücuda getirmemiştir .. So'~di~ıa 
Viborga girememişlerdir ve bu ~ 
daha çok zaman girt!miyecekler~JJf: 
Finlandiyalılar hatlarını kısal ~ 

dır,,. Ayni zamanda düşmanlarının 


