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Batznulıarrır ve umumt neşriyat ın\ldürli: 

--- HAKKI OCAKOOLU 
- ABONE ŞERAiTi o:v AM MtIDDETl Türkiye için Hariç için 
A~ ....... 1400 2900 

•11ltle -... 750 1650 
~Unu ge~ nUshalar . ( 25 ) kunıştur. 

ı --- TELEFON: 2697 

~ ~derecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

il Beşinci Murad 
ve Annesi •.• 

YAZAN: Şahin Akduman 
SaJt.mat tarihinin en beyec:anh aabif eleri. .. 

Çarıamba nüshamızda 
baılıyor. 

·------~ Yeni Asır Matbaumda buılmıJtır. 

Britanya Filosu Buz Denizine Açıldı 
'7 Endişe Uyandıran Blidise ~ In=-ııız. 

Ingiliz harp gemilerinin Petsamo açıklarında Hava Fılolarının 
Moskovada heyecanla karşılandı •• 

gorunmesı 
•• • 

Kızıl Filonun Seferber 
hale g~çtiği söyleniyor 

Avusturya, Prag, Bohem 
, ya, Berlin ve potsdam' ~a 
müsbet neticeli uçuşları 

~~~~~~-x*x~~~~~-
~ Londra diyor ki: uFakat Alınanlar Britanya şe· 

Sov ye f Bahriye Komiseri tayyare ile Mur- ~ hirleri üzerinde henüz uçamamışlardıru 
mansk' a giderek filovu tefti~ etti 

ha'Par'ıs 23 (ö.R) - Pctsamo açıklarında Ingiliz harp g~milerinin bulunduğu 
~ kkında yabancı kaynaklardan alınan haberler Londrada ne teyi<l ne de tek
t P edilmiştir. Murmansk civarında Ingiliz harp gemilerinin bulunması muh
~llıcldir. Bu gemiler harbın başlangıcında burnya iltica etmiş olan Alman ti
eı~eı gemilerinin h:ıv:ıların müsaadesinden istifade ederek me2lkur limanı terk 
.. ııelerine mani olacaklardır. 

1.1
llorna 23 (Ö.R) - Petsamoda, Norveç sahiline yakın bölgelerde bir lngiliz 

1 0sunun dolaştığı teyid edilmi§t.ir. ' 
- SONU 2 İNCi SAHİFEDE - Soı..yı:;ı. •·-· IJ ~ ıı.eri11den bazıları 

"•••••• :.z::r...fMlCiAli!Ui"V~;.;;t;tı1ı~~--r~WMr9fa 1111QiliW.ı"'/.Z7-
~ ·································································································································~········································· 

arbın sıklet Sovyetler Taarruz Etti 
Merkezi nerede 
Bulunuyor? .. 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

~Makalemize başlık jttihaz ettiğimiz 
lia 'l:"1 bugünün en meraklı mevzuudur. 
)f>tr? ın sıklet merkezi nerede bulunu-

~A harikah kuvvetleri hareketsizliğe 'ltrn eden Majino - Sigfrid hatla-
&· nu? 

"tll at 'vuç kahramanın otı kat faik kuv
~<l~e rnukavemet gösterdikleri Fin-

'i1Y•da mı? 
~'rh okaa harp harici oldukları halde 
~ırı. tehditlerini yakından hisseden 
'4 ~ınavyada, Ballıanlarda veya Or-

81.ı llauaJlmı ! ' d"w' • k d aJj 
~ erı ıate ıgınız a ar tev 
' istediğiniz kadar faraziyeler 
'ıltı UZ. Şurası muhakkaktır ki harbın 
ti, et, 'hlerkezi henüz teayyün etmemi~
~ Şlrııdilik Skandinavya umumi alika-

~~erkezidir. 
"''j- fırtına fİmaldedir. En yakın teh-

'r orada toplanmqtır ... 

Sıtnanya yalnız askerlik baknnından 
~ ~a bulunmıyor. Mali ve ekono
ı._ d • tından yuvarlandığı çıkmaz da
~.et'Jndir. Pençelerini boğazına takan 
~ ~ . aralanınm ablokasmdan kurtul
"~ ~ sarfettiği nevmidane gayretler
~ ~ netice vermemi~tir. Bilhas
"~ badiaeainden ıonra timalde 
\ttılc et. hüabütün aiırlatl1llftır. Almanya 
•lrıd lıtnal memleketlerinin kara sula
'~ an keyfimayqa istifade edemiye
' Norveç fiyordlamn tahtelbahirle
)~ rneıum yuvalan olarak kullanamı
~. 1 tır. Yani abloka çenberi daralmq
"llı f~~ hu sebepler yüzünden Almanya
'1 ltoderinj baıka istikametlere çevir-

Pdc muhtemeldir . 

.._ ~l~elrnilel vaziyet hakkında en doğ
~ 

1 
.. \Unat alan mahfillerin kanaatleri

~ or~, Almanya arzulanna cıhana ka
~hrebilmek için kat'i bir galibiyet 
~rn_llk ümitlerini aylardanberi kay
~f hr. Şimdi hiç olmazsa fütuhatını 
~~ aza etmesine nw olacak bir uz
~ •!11huna zemin hazırlamak istiyor. 
~t ıç~ de Kızıl Orduyu Ingiliz im
~~orltıgunun yoJJan üzerinde bol bol 
--..~niyetindedir. 
t~t~ Sovyetler Finlandiyada yap
)~~!'1!' tecrübede kadrolarının kifa
)\cla tını görıniiflerdir. Yine F.inlandi
~ ~zeme ıtoldaruun büyük kıs
~d~~etrniılerdir. Bu ıartlar içinde 
ti ~ h.,rtne hiç menfaat temin ebnİyece
~e: kkak olan yeni bir maceraya sü-

81.ı rrıeyi göze alacaklar mı? 
~İt' .. ~~~usta ne müsbet, ne de menfi 
tilit_ F urn yürütecek mevkide de
!'&4 · !'kat Üzerinde tereddüd edilmesi 
iti 'bicaız olrnıyan bazı hakikatler vardır 

l ı onları ıöylece hülasa edebiliriz. 
~le- Bundan ıonra bir sürpriz harbı 
, ~ nernez, 
~tildij7 T ehdid veya tahvif politikası ile 
~~. •ne baif ı olan hiç bir memleket 
·~~~artığın, aıkla ve hararetle müda-

3 hlenedilemez.. 
~;- Zorbalığın devanı edemiyeceği 

telrniıtir. 

..... iONu 2 iNci sAİIİFEDE -

Finler T aipale taarruzu-
- - ~ 

Uçmaya ıniihemıa Ingiliz pitotlaTt nu püskürterek dü an 
~ --

ağır zayiata d~çar ettiler 
Londra, 23 (O.R) - İngiliz tayyare "bir çok büyük şehirleri \izerinde mu

iilolnrının Avusturya ve Bohcmya üze- vaffakıyctli istikşaflar ynparak beyan
rindc gece keşif uçuşları hakkında çok ı.:ımeler atmışlardır. 
nlfıkalı malumat verilmektedir. İngiliz Tayyareler ikinci defa uçuşlarında 
hnvacılan Avusturya ve Boheınynnın - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

l\fonı§al l\1amıerhaym 

Viborgu döven Kızıl topçular şim
tehlükesinc maruzdurlar di imha 

-~~~--~~-x*x-~---~~~-
Stokholm, 23 ( ö. R) - Svenska Dagebladet gazetesinin Finlandiya harp 

muhabiri bildiriyor: . 
- Ağır Sovyet topçusu Kareli ber zahnıda bugünkü vaziyette Viborgu 

kolayca dövebiliyorsa da Sovyet kıtaab evvelkinden daha büyük tehlikede
dirler. Oslerinden rabıtalarmm kesilmesi tehlikesi vardır. 

Kohmadn sekiz gündenberi mühim bir Sovyet kuvvetleri üslerinden rabıta
lan kesilnüt bir halde ve çok vahim bir mevkide bulunuyorlar. Kuvvetlerin 
Fmler tarafından imha veya esir edilmeli kuvvetle muhtemeldir. 

Londra, 23 (ö. R) - Finlandiyada merkezlerini bombalamışlardır. 
dün Mannerhaym hattının ilö ucunda Roma. 23 (ö.R) - Sovyet Erkanı 
ıiddetli muharebeler olmuıtur. Kızıllar harbiyesinin Kareli berzahında Fin mu· 
hattın cenubu garbisinde Koyuosto ka- kavcmctini kırmak hususundaki projesi 
lesini zaptebnek için tiddetli taarna- gerek Fin kıtalarının kahramanca mu
lar yapmtŞlardır. kavcmeti, gerekse sisli ve pek fena bir 

Bir Sovyet telsizi kalenin ileri müda- hava dolayısile felce uğramıştır. Son 
faa hattı yapıldığım iddi.a ebnİpe de günlerin büyük taarruzlarından sonra 
bu haber Helsinkide resmen tekzib edil- umumi bir taarruz bekleniyordu. Hal
ıniftir. buki dün Sovyetler yalnız iki taarruzda 

Londra, 23 (Ö. R) - Helsinkiden bulunmuşlardır. Ve bunların ikisi de 
bildiriliyor: ağır zayiatle püskürtülmüştür. Sovyet-

Fin hava kuvvetleri, KızıJların a!!keri - SONU 2 İNCİ SAUİFEDE -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• . . . Dikili ovasında 

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

J d c a} bir göçmen köyü inşasına 
karar verilnuştir 
~~~~-~-x*x~~-~~-

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti, bu sene ana vatann iltica, 
.eden göçmenler için Dikili kazası civarında, ovada bir göçmen köyü~ 
Einşa ettirmeğe karar vermiştir. Bu göçmen köyü 300 aileyi istiah ede-: 
:cek vüs'atte olacak, inşasına yaz mev~iminde ba lanıp tamamlana-: . . 
• k • :ca tır. : 
: Bu sene gelen 4SO aileden üç yüzü bu suretle Dikili civarında inşa: 
:edilecek göçmen köyünde, kalan kısmı da Menemen ve Bergama ci-~ 
:varında yapılacak göçmen ev ]erinde iskan edileceklerdir. : 
: Yeni inşa edilecek göçmen köyü, lzmirin ideal köylerinden biri ola-: 
:cak, yapısı itibarile diğer köylere nümune olacaktır. Vekalet her tür-: 
~lü hazırlıkları yapmıştır. Bu köy evleri yakında eksiltmeye çıkarı-: 
:)acaktır . : . . : .......................•........................•.................................•.. 

Kraliyet Meclisi Toplandı 
.Develi kazasında zelze-= B F:-·ı- d.. ·d k 

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

120 ölü, 22 ağır yaralı 

~ . . " i . Çemberlayn ın an ıyaya gı ece 
!lenın çok elx~~ blançosu! gönüllüler işj hakkında izahat verdi 
: Kayseri, 23 (Hususi muhabirimizden • telgraf) - Vilayetin De-: 
Eveli köyü kazasındaki zelzele felaketi hakkında en ıon gelen haberle-: 
:re göre kazanın yedi köyünde yıkılan evlerin adedi üç yüz onu mü-i 
hecavizdir. : 
E Bu köylerde ölenler maaleHf yüz yirmiye baliğ olmuştur. Bundana 
:ba§ka 22 ki§i de ağır suretle yaralanmıştır. : 
~ Develi kaza merkezinde bazı evler yılolmı§ ve ü~ kişi de <;>lmütl~r ·: 
:Enkaz altında kalan ölülerle, yaralılann çıkanl~ına devam edil-E 
Emektedir. : . 
: Felaketzedelere iliç ve yiyecek maddeleri gönderilmi,tir. : 
: : 
: Ankara, 23 (Hususi) - Dün gece yarısında Kayseride şiddetliE 
Ebir yer sarsıntısı daha olmuştur. Develi kaza merkezindeki şiddetli: 
Esarsıntıdan otuz ev yıkılmıstır. Halkan muhtemel tehlikelere k'arşıE 
Ecanlarını korumak üzere ic~p eden bütüı:ı t.edbirle.r alınmı~tir. . E : .. ... .. ,.. ...,,. . : 
E Aydın, 23 ( Ö. R) :;- Dün s~9ah Ay.dmda bt:şte şid~e~~i 6, ! ~.de~ 
:hafif 6.45 de oldukça·~ı:?detli üç, yer «trŞmtısı olmuştur. .. . . . : 
: Erbeylide yer sarsıntısından İncir ıl.rım koo~ratif binasının duvar-: 
• ki. :lan çatlamıştır. Erbeyli Sırtırteke köyi.inde bir kaç evin duvarları yı ı -: . . 
•mı hr • . . .............................. . 

Londra 23 (A.A) - Kral dün saray
da hususi bir meclisi kr:ıli akdetmiştir. 

B. Çemberlayn ile dahiliye nazırı, 
harbın idaresine müteallik bir çok sual
lere cevap vermişlerdir. 

B. Çemberlayn, bilhassa Finlandiyaya 
giden Ingiliz gönüllülerinin hizmet za
manında düçar olacakları hastalıklar
dan kendilerine tahsis edilecek pansi
yon meselesinde muntazam ordu efra
dı ile müsavi muamele göremiyeceklc
rini beyan etmiştir. 

Dahiliye nazırı da, nhzı asker kaydı 
bürolarına giderek askerleri hizmete 
girmekten imtina; sevk~den sulh cemi
yetlerinin faaliyetine karşı alınacak tet1-
birlcrin hükümctçe tetkik edilml"lde ol
duğunu söyleiniştir. 

Dahiliye n.~\rı. lngilterenin muhtet 
Jif mıntakqlatında ncznrM altıpda bu
lundurolmilkta olan Al~anJarla Avus- ' 
turyalılaruı. vaziyetlerini tetkik için is
tişari kom~onlar ihdas odilmiş olduğu-

E - Karlar arasında bir lngıtiz nef en dü§'ffianmı bekliyor 



==-

Kızıl Filonun Seferber 
hale geçtiği söy eniyor 

.)ov yet B ahriye Komiseri tay yare ile Mur. 
mansk' a giderek Filoyu teftiş etti 

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

- BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE - Sovyetlerin elinde bulunan Pctsamo 
Londrn 23 (A.A) - Şimal buz deni- Fin limanı civarında lnciliz filosunun 

zinde Finlandiya sahilleri açığında mü- görünmesi Sovyet mahfillerinde endi
hiın Ingiliz deniz kuvvetleri bulunduğu- şelcr uyandırmıştır. Buzlu denizdeki 
na dair verilen haberler Moskovada ve büti.in Sovyet filosunun seferber vaziye
Berlinde endişeler uyandırmıştır. Bita- te geçtiği ve Karadeniz Sovyet filosu
raf memleketlerde bulunan Ingiliz ga- nun da üslt>rinc dönme.l.t emrini aldığı 
zete muhabirleri bu endişeleri tebariiz söyleniyor. Maamafih bu hazırlıkların 
ettirmekte ve Skandinavyadaki hfıdisc- IngilterC'ye kar ı alınmış tedbirler ol
lerin bUyük bir süratle inkişaf ettiğini masına ihtimal verilmiyor. Bahusus ki 
kaydeylemektedir. Ingiliz filosunun Altmark hadisesinden 

Roma 23 (ö.R) Isveç gazetelerinin sonra, Norveç karn suları vasıtasiyle 
verdikleri bir habere göre Ingiliz filo- Sovyetler ve Almanya arasında yapılan 
sunun Murmnnsk sahilinde bulunması ticarete engeller çıkarmakla iktifa ede
Sovyet mahfillerinde heyecan uyandır- ceği zannedilmektedir. 
mıştır. Sovyet bahriye komiseri Kuze- Roma 23 (ö.R) - Italyan gazeteleri-
7,0f dün tayyare ile Murmanska $derck nin Moskovaclan aldıkları haberlere gö
Sovyet Rusyanın buzlu deniz filosunu re Karadeniz Sovyet filosu Sivastopol
teftiş etmiştir. daki deniz üssünde toplanmak emrini 

cAftonbladeb gazetesine göre halen alm~tır. 
~~~~--~~~--------~~--

lngiliz ha va filolarının 
~~~--~----~~:x*x~~--~~--~~-

Avusturya, Prag, Bohemy a, Berfin ve Pots 
dam'da müsbet neticeli ucusları . ~ 

--~~--~---x*x--~~-----
BAŞTARAFI 1 lNct SABlF'EOE 7j şeridinde faaliyet büyük olmuştur ... 

Praga kadar gitmişlerdir. Berlin ve Almanlar bir keşif hareketi esnasında 
Potsdam üzerinde üç defa keşif uçuşla- Apak civannda bir çok esirler almış
n yapılmıştır. Londrada resmen bildi- )ardır. Alman keşif kolu hiç zayiata uğ
rildiğine göre İngiliz tayyarelerinin Al- ramamıştır. 
manya dnhilinde sık sık ziyaret ettik- Alman tayyareleri şimal denizinde, 
leri şehirler Hamburg. Nürenberg, İngiliz adaları üzerinde ve Fransanın 
Dresden ve Franlcfurttur. şarkında faaliyette bulunmuşlardır. İn-

Buna mukabil şimdiye kadar hiç bir giltere Uzerine yapılan akınlardan sonra 
Alınan tayyaresi Büyük Britanya sahil- iki Alman tnyynrcsi üslerine dönmemiş
lcrinden bir kaç metre ileriye geçeme- tır. Oç tayyareden mürekkep bir İngi
mişlerdir. liz hava devriye koluna tesadüf eden 

Londra, 23 (Ö.R) - Büyük Britanya bir Alman tayyaresi İngiliz tayyarele
hava nezareti salı günil İngiliz tayyare- tinden birini düşürmüştür. 
terinin Heligoland koyu üzerinde yap- İngiliz haberlerine göre : Dün İngiliz 
tıklan bücunllarda Alınan harp gemi- avcı tayyareleri tarafından iki Alman 
lerine muvaffakıyetle taarruz ettikleri- tayyaresi düşürülmüştür. Harbin ipti
ni ve bir çok bombalar attıklarını bil- dasınclan beri İngiliz sahilleri yakınla
diriyor. İngiliz bombardıman tayyarele- nnda düşürülmüş olan Alman tayyare
ri Alman gemilerinin ve sahil batarya- lcrinin sayısı böylece 41 olmuştur. Al
lannın ateşine maruz kalmışlardır. manlarca üslerine avdet etmediği kay-

Bir Alman avcı tayyaresi İngiliz tay- dedilen diğer iki tayyare bu yeküna da
yarelcrinin mitralyöz ateşiyle düşürül- bil değildir. 
müştü.r. İngiliz tayyare filosu hasara Roma, 23 (Ö.R) - İngiliz hava neza
uğramadan avdet etmiştir. Yalnız hava- ıetinin bugünkü tebliğine göre, İngiliz 
mn bozukluğundan bir tayyare yolda tayyareleri Alman arazisi üzerinde 
sakatlanarak düşmü~. uçuşlar yapmışlar ve ikinci defa olarak 

Roma, 23 (Ölt) - Alman tebliğine tekrar Avusturyoyn kndnr sokulmuşlnr
göre müstahkem hatların önündeki ara- dır .• 

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

Sovyctlcr taarruz 
etti 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

lcr harp sahasında 2000 ölü tcrketmiı
ler ve bir çok tank kaybetmişlerdir. La
doga rnıntakaaında hiç bir faaliyet ol
mamıştır. 

Moakovn, 23 (A.A.) - Leningrad 
Erkanı harbiyesinin 22 şubat tarihli teb
liği: 

Mühim hiç bir hadise olmamı~r. 
Kareli berzahında Sovyet kıtaatı düş. 

manı püskürtmüşler ve 2 t müstahkem 
mevki iııgal etmişlerdir. Bunlann 15 şi 
betonarme topçu istihkiimlandrr. 

Son derece şiddetli olan kar fırtına81 
hava faaliyetlerinin istikpf uçuılarına 
inhisar etm~ini mucip olmuştur. 

Helsinki, 2 3 ( Ö. R} -- Fin tebliği: 
Kareli berzahında Viborgun cenu

bunda Kamara istikametinde ve Taipa
lede müteaddid Sovyet taarruzları vu
kubulmu~ur. Bütün gece devam eden 
harpte bu taarruzlar pü*.ürtülmüştür. 
Yalnız Tı.ipalede Sovyetlerin zayiatı iki 
l: İn ölüden fazladır. 

Ladoganın imali varlrisindc düıma
nın mühim bir mevkii zaptedilmi.ş ve 
300 Sovyet askeri esir alınmıştır. Tay
yarelerimiz bir çok Sovyet tccemmüle
rini bombardıman ctrniflcrdir. Hava 
muharebelerinde ( 13) Sovyet tayyarui 
düıürülmüııtür. Dün düşürüldüğü muh
temel olarak bildirilen üç tayyarenin de 
düştüğü tahakkuk etmiştir. 40 - 50 Sov
yet tayyaresinden müteşekkil filolar Ka
reli cephesinde ve cephe gerisinde bü
yük faaliyette bulunmu !ardır. Daba kü
çilk filolar memleket dahilinde küçük 
kasabalııra hücum etmişlerdir. 

ölenlerin sayııı yübeık değildir. 

Kraliyet meclisi 
toplandı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
nu ilave etmiştir. 

Londra 23 (ö.R} - Avam kamara
~ıında müstakil bir mebus Finlandiyaya 
gidecek olan gönüllülerden yaralanan
ların askeri tahsisat alıp almıyacağının 
ve ölenler bulunursa ailelerine yardım 
edilip edilmiyeceğinl sormuştur. Başve
kil Çcmberlayn meselenin Finlandiya
ya yardım komitesiyle Finlandiya hü
kümeti tarafından halledileceğini söy
lemiştir. Dahiliye nazırı gönüllülerin 
Finlandiyaya hareketlerinde hiç bir zor
luk gösterilmediğini kaydetmiştir. 

-*--
42 i N C i 

Yardım Listesi 
Bcyrutta İbrnhiın A. Audi 
ve Co'dnn Palamutçular şirketi 
vasıtasiyle 28 80 
Kızılçullu öğretmen okulu 
öğrencileri 
Buca belediye memur ve 
müstahdemini 
Uzundere köyü halkından 
Belenbaşı köyü halkından 
Buca halkından 
Yekfın 
Dünkü yciin 
Umumi yeküıı --- ----

29 47 

43 28 
7 18 
3 40 
8 30 

120 43 
143266 09 
143386 52 

İSKAN TAYİNLERi 
İzmir vilayeti iskan memurlarından 

B. Salahet.tin Akın 20 lira maaşla Urfa 
po.c;tn telgraf ve telefon tebligs.t müra
kipliğine, Dikili isknn memuru B. Hüs
nü Demirel 80 lira ücretle iskan umum 
müdürlüğü fen şu\>e$i muamelat me
murluğuna naklen tayin edilmişlerdir. 

~--..,'!211111 .... ~!lalCZ~El~l'!:K:lmlmilillil .... ZElai ......... ~ 

ELHAMRA Sinemasında 
İkiıaci Ş iE R E F ll A F T A S 1 olarak 

BUGUN MATİNELERDEN İTİBAREN 
Türk • inem cılığınm medarı iftiharı ve nenin e.n mW1%.ıam sanat ve deha 

abidesi Büyük Sanatlainmız 

ERTUGRUL MUHSiN 
in baş rolünii yarattığı 

ŞEHVET KURBANI 
Diğer :rollerde : CAHİDE - FERDİ TAYF R - NECLA - ·EVİN' • SAİT 

SUAVİ - GÜLSEREN 
DİKl<AT : Bu fil im bu hafta son unda İ tanbula iade edilct"ek ,.e bu sene 

şehrimizde başka hiç bir incmada giistcrilmiyeccktir .. 
EHE t Mi YETLE DİKl<AT : Cunnrtcsi \"e Pazar 10.15 tc" \c hafta nrn:.ı 

her giin saat 1 de UCUZ HALK SE .\ "SI.J\RI l apılncaktır. 
YE •i 1ETRO JUR ·ALDA en son harp haberler i ... 
SI~ANSI..AR : Her giin 1 - 2.45 - 5 - 7.15 - 9.30 DA ... 

24 ŞUDat CUMARTESi 19~ 
c>---

LERi 
tı ş adı 

-------------""--· 

Ü .çenin s1kıntıh vaziyetini hüküme
e. arzetme üzere A nkara ya bir 
he e i iza na· kara verildi 

• 
Vılfıvet umumi meclisi dün saat 14te lara malik olan bu vilayette, bazı kaza-

rcis v;kili B. Nuri Esen'in başkanlığın- larda ve bilhassa merkez kazası tahsi
da toplanmış, gelen evrak ait oldukları )atında görülen nisbetler bu teşkilatın 
encümenlere havale edildikten sonra tahsilat kudretindeki zaafından ve ka
bütçe encüıncnınden gelen 938 yılı he- nun hükiimlerini vaktinde tatbik etmc
sabı kat'isi okunmuştur. B. Ferit Ec7.a- melerinden ve affı kabil olmıyan bir lti
cıbnşı söz alarak hesabı kat.inin tetki- katla vergi taksitlerinin hullılünü bek
kine imkan bulabilmek için müzakere- liyerek mükelleflerin stk sık takip edil
sinin gelecek celseye bırakılmasını tek- memelerinden ileri gelmektedir. 
lif elmiş ve bu kabul edilmiştir. Tahsilatta beklenilen faaliyeti göste-

Bundan sonra varidat bütçesinin mil- remiyen tahsildarlar vazifelerinden af
zakeresine geçildi. Birinci ~üzakeresi fedilmclidir. 
bitmiş olan bütçe hakkında hararetli Bina ve arazi vergilerinde alakadar. 
münakaşalar cereyan etmiştir. llk sözü lann vukubulan itirazlarının vakıt ve 
alan Bayındır üyesi B. Ziya Gündüz uunaniyle tetkik edilerek ve mUruru 
demiştir ki: zamana tabi olan vergiler tenzil oluna-

- Bütçe encümeninin, varidat bütçe- rak hakiki vergilerin tahakkuk defter
si, esbabı mucibe mazbatasında 938 se- lerinin vaktinde tahsilat idaresine veril
nesi muvazenesini ihlal ve müteahhit- mesi ve tahaklmkat haricinde tahsilat 
!erin itimatsızlığını mucip olan sebep- icrasına kanunen mesağ bulunmaması, 
ler arasında tahsilat esasına müstenid tahsilat tahminlerini yan yanya düşü
olmıyarak varidat bütçesinin hayali ra- ren amillerdendir. 
kamlarla beslenmiş olmasından: Şunu da arzedeyim ki vilayet muha-

l - Müteahhitler in miioakasalarda sebe kadrosunda bir çok tebliğ memur-
lenzilat icra etmemesinden, lan mevcuttur. Bunların vazifeleri mü-

2 - Muallimlerin otomatik terfilerin- kellefe borcunun miktarını bildiren bir 
den hasd olan zamlar.dır, diyorlar. Ben ihbarname tebliğinden ibaret olduğuna 
de meclisin bir azası sıfatiyle bütçenin kanüm. F.ğer bu mUessese sadece bir 
tahsilnt nisbeti fevkinde bir fazlalık ka- vazife ile mükellefsc bu vazifeyi tahsil
bul etmiş isek o da senenin verim kabl- ~rlar da pekila yapabilirler. B u tebliğ 
liyeüni naı.ara alarak faz.la tahsilllt vu- ~eınurlannın adedi 24 tür. Tahminime 
kubulacağı kanaatinden mülhem olarak gore hmir merkezinde 180 bin nüfus 
konulmuştur. Netekiın öyle de olm~ ~ulunduğu.na ve Izmir kazasında 13 tah
tur. 936 senesi tahsilatından 938 senesi sıldar bulunduğuna göre blr tahsildara 
tahsilatı daha noksan vukubuhnU§tur. 14 bin nüfus isabet eder ki böyle kala-

Ikinci sebep te münalaısalarda tenzi- balık bir şehirde mükellefleri bir nok
lat icra edilmemesi, bütçe muvazenesi- !8~a bulmak çok müşküldür. Bunun 
ni ihlal etmez. Çünkü vukubulaoak ten- il.Çın tebliğ memurlarının da tahsildar 
zilat olsa olsa bütçe tasarrufları adadına kadroSUM ilavesi her halde faydalı ola
ithal olunan zamlardan ibaret kalır. Bu caktır. 
da mevzuubahs değildir. Bu itibarla sekiz milyon lira gibi bir 

Muallimlerin otomatik terfi, derece be'kayaya malik olan vilayet bütçesi de 
zamları gerçe bütçede karşılıksız bir mali zA.aftan kurtarılacağına kani bu
masraftır. Fakat bu zamların azami 20 lunmaktayım. 
bin lira derecesinde bulunmasına naza- Bwıun içindir ki varidat bütçesinin 
ran iki buçuk milyon liralık bir bütçe- 2,209,695 lira olarak kabulii reyindcyim. 
nin tediye muvazenesini ihlal edecek Bundan sonra söz istiyen Kemalpaşa 
mahiyette olamıyacağı tabiidir. Bence Üyesi Said şunları söylemiştir: 
villlyetin muhase~ muvazenesini ihlal - Geçen sene tediye muvazenerniz 
eden sebeplerden başlıcasını tahsilAt bozuk gitmiş, açık vermiştir. 
kadromuzda aramak 18.zımgelir. Çünkü Vil.Ayet hizmetleri akamete uğramış 
hesabı kat'i mazbatasında tafsilen gös- ve bilhassa yapılan işler pahalıya mal 
terildiği üzere bu kadar tabil menba- olmuştur. Şu halde bunun reel yekunu-

Altay 
Pazar günü Demir 

sporla oynıyor 
Hükmen Milli kümeye giren Altay 

takımı, Milli küme maçlarına hazırlık 
olmak üzere bir seri antrenman maçla
rı yapacaktır. 
Yakında Altay - Üçok arasında ami

kal mahiyette bir karşılaşma yapılarak 
iki taraf kuvvetlerinin sıkı bir surette 
c>ntrene edilmesi mukarrerdir. 

Pazar günU saat 15 te Altay takımı, 
Lu sene Lik maçlannda büyük bir üs
lün lük gösleren Demirspor takımile bir 
maç yapacaktır. Takarrür eden bu maç, 
Altay milli küme maçlarına hazırlaması 
bakımından büyük. bir ehemmiyet taşı
maktadır. Altay çocukları bu maça aza
mi kuvvetleriyle çıfuırak iyi bir netice 
&lmağa çalışacaklardır. Buna mukabil 
Dcmirsporun, kuvvetli rakibine karşı 
oynıyacağı oyun da hiç şüphesiz ki i}i 
olacaktır. Bu maçı B. Mustafa idare 
edecektir. -x-

AV İŞLERİ 
TETKİK EDİLİYOR 
Orman umum müdürlüğünden gelen 

bir yazıda av işleri hakkında bazı sual
ler sorulmuştur. Gönderilen sual vara
kasında üç sene içinde yapılan avların 
ınikdan, villyet dahilinde kaç avcı ku
lübü mevcut bulunduğu, evvelce rnev
c:ut olup bilahare nesli münkariz olaıı 
nv hayvanlarının ndları, nesli azalan av 
hayvanları i~n ne gibi himaye tt>dbir
leri düşiinüldüğü, son üç senede imha 
edilen muzır hayvanların mikdan, vili
ycttc hileli av yapılıp yapılmadığı .sonıl
maktadır. Bunıı derhal cevap verilecek
tir. 

- *-VİLAYETE VERİLEN 
FİDANLAR.. 

Kütahya vişne fidanlığından 500 fidan, 
Kastnmonu ıncyva fidanlığından beş 
yüz ağaç fidam, Rize Narinciye fidanh
ğından 500 mandarin fidanı İzmir vila
} eti emrine \'erilmiştir. Bunlar vilaye
tm münasip yerlerincic halka tevzi edi
iecehtir. - *-Bir Düzeltmt! 

Dünkil snyımızda (:;:16) doğumlu ya
bancıların mükellefiyetlerinin ilk yok
lamasına ait iHinın başlığı bir tertip 
yanlısı olarak (936) ve iiçüncü madde
de de yazılı mevkufiyet yerine mükel
lefiyet ekimde rıkmıstır B u yanlısı 

Verem Mücadele 
Cemiyeti kongresine 
gelen cevaplar ... 
Bir kaç gün evvel toplanan Verem 

Mücadele cemiyeti yıllık kongresi bü
yüklerimize tazim duygularının lblllğı
nı karar altına almıştı. 

Çekilen telgraflara aşağıdaki cevaplar 
gelmiştir: 

Verem Mücadele Cemiyeti kongre 
reisi F. Ener 

Kongrenin temiz duy$u1anndan dola
yı reisicümhur İsmet lnöniinün teşek
kürlerini tebliğ ederim .. 

Umwni katip 
Verem Mücadele Cemiyetinin kong

resinin toplantısı münasebetiyle izhar 
olunan hissiyata teşekkür eder saygılar 
bunarım .. 

B. l\f. 1\1. Reisi M. A. RENDA 
Konırenin hakkımdaki temiz duygu

larına teşekkür ederim .. 
B~\ ekil Dr. R. SAYDA~I 

Cemiyetinizin yıllık toplantısı müna
sebetiyle gönderilen tel yazınızı aldım .. 
Bu vesile ile hakkımda izhar edilen his
siyata teşekkür eder ve hayırlı çalış
malarınızda muvaffakıyetler temennlsi
le saygılarımı sunarım .. 

Sıhhat ve fÇtimai muavenet vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Türk yurduna en hayırlı ~leri gör
mekte olan Verem Mücadele Cemiye
tinin hakkımdaki iltifatlarına .şükran 
duygularımı sunarken onların sessiz 
sadasız işliycn ınüsbet ve başarıcı kuv
vetinin artmasını dilerim. 

K . DİRfK - *-Muhtelif ınemlelıetlerle 
yapdan ticaret 
görüşmeleri... 

Yunanistan, Macaristan ve Isveç hü
kümctleriyle şehrimizde yapılmakta 
olan ticaret ve kliring anlaşmalan görüş
meleri müsait bir hava içinde devam et
mektedir. Isveçlilerle yap,1'makta olan 
müzakerelerin önümüzdeki günlerde 
biteceği ve anlaşmaların önümi.lzdeki 
hafta içinde parafe edileceği haber ve
rilmektedir. 
Roınadan gelen ına!Uınata göre, ora

da bu]unan heyetimi1.le Italya hüküme
ti arasındaki ticaret anlaşmaları etrafın
daki görüşmeler iyi bir şekilde devam 
etmektedir. Yakın bir zamanda bir Hol
landa ticaret heyetinin şehrimize gele
rek hüküınetimizle bir anlaşma akdi et
rafında nıÜ7.akcrelerdc bulunacağı bil
dirilmektedir 

BiR YARALANMA 

nu toplarsak ne kadar fenalık, felaket 
encümenimiz ifode et:m.is bulunmakta· 
dır. 
varsa hepsi olmuş demektir ve bunu da 

Her olan biteni söylemek ve ona göre 
olması lfıı.ııngeleni tayin etmek bizim 
en esaslı vazifcmiL olduğuna göre, büt
çe encümeninin hattı hareketini takdir 
ve teşekkürle karşılarım. Yalnız noksan 
kalan laraflan, k.1.'>ımları sormak iste
rim. Geçen senelerin bütçeleri ruçın 
hayali olmuş, bu hata ve gafleti doğu
ran sebepler ne imiş? Bunun izahını 
isterim. 

Yine anlıyoruz. .ki, münakasalar nor
mal olmamak ve netice itibariyle yap
tığımız i:;;ler pahalıya mal olmuştur. 

Sonra, bir gazete, bilhassa baş muhar
riri bütçemi7ln, maliyemizin iflls etti
ğini telkin eder şekilde neşriyat yapmış 
ve hatta idare makamını, açık söyliye
ylın, vilayetin valisini bu hususta tak
siratlı göstermiş, bir çok dedikodular 
halk arasına yayılmış, hu dedikodu o 
kadar ~miş ki yüksek meclisin bir fer
di sıfatiyle bu vaziyet karşısında vatan
daşların içinde ve arasında mfüterih 
gezebilmek i.mkiınının sarsılmış olduğu
nu gördüm. 

Bu itibarladır ki, bu barusleri deşe
rek bütün hakikatleri vil!yet umum! 
efkarına arzetmeği lüzumlu görüyorum 
ve ancak bu suretle bugünkü hasta va
ziyetten şifa ve çare bulabileceğimize 
inanıyorum.> 

Bundan sonra avukat Ekrem Oran 
encümen namına izahat vereceğini ve 
fakat Bay Saldin .sözlerinden bir şey 
anlamadığını ve ne demek i:ı;tediğini 
açık söylemesini rica etmi~lir. 

Varidat bütçesinin fasıl ve maddeleri 
ayn ayn okunarak birinci müzakeresi 
bitmiş oldu. 

Evvelki celsede verilen karar muci
bince vilayet bütçesinin düşündürücü 
vaziyeti Ankarada yüksek makamlara 
arzedilerek icap eden yardımların ya
pılması için üç kişilik bir heyetin An
karaya gönderifıncsi uygun görülmüş
tür. Avukat Ekrem Oranın reisliğinde 
Hasan (Bergama), Orhan Rahmi (Tor
balı) nın gönderilmelerine karar veril
miştir. Heyet hemen Ankaraya hareket 
edecektir. 

Bergama da 
Fırtınanın yaptığı 
Zararlar ... 

Evvelki gece saat 21 de Bergama ka
zasında başlıyan fırtına sağnak halinde 
devam ederek bazı tahribata sebebiyet 
vermiştir. 

Viluyete gelen maliımata göre Berga
mada bazı binaların kiremitleri ve ba
zı caınilerin kurşunları uçmuş, yeni ya- , 
pılıın elektrik santralının bacasiylc ba
zı evlerin bacaları yıkılmıştır. Bir çok 
binaların camları kırılmış. şehir dahi
Jındeki elektrik telleri ve telefon hatla
rı ehemmiyetli surette hasara uğramış
tır. Bazı zeytin ağaçlan da zarara uğra
mıştır. -*-
Halkevinde 
Pazar günü 
yapılacak tören 
25/2/940 pazar gi.inli Halkevimizin !>e

kizinci yıldönümü münasebetiyle evi
miz salonunda saat 15 te bir tören yapı
lacaktır. 

Bu törene bütün Jlalkevi \.iyeleri ve 
halkımız davetlidirler. 

Halkevleri açtlma yıldönümünde İz
mir Halkevinde tatbik edilecek program 
§Udur : 

l - İstiklal marşı (Asked bando ta
rafından) 

2 - Ankara Halkevi radyosu ile ve
rilecek hitabeden sonra .. 

3 - Parti başkanı tarafından bir nu-
tuk.. .J 

4 - Kız muallim mektebinden bir ta
lebe 1arafındaıı (Halkevlerinin Çocuğu 
şiiri) 

5 - Kız I..ise i tal •be!>i tarafından şan 
ve Müzik. 

6 - Kız öğretmen okulu tarafından 
<Koro) 

7 - Kız enstitüsü talebesi tarafm
dnıı (Dokuz meşalc temsili) 

GECE: 
1 - Halkevi temsil kolu tarafından 

hir temsil .. 
2 - Müzik kolu tarafından bazı par

calar .. - *-PAMUK 
Tüccarları toplandı 
Pamuk ihracatçılar birliği idare he-

yeti dün öğleden sonra Ticnret odasın
da bir toptanlı yapcımk birliği alakadar 
<'den bazı işleri gözden geçirmiştir. Top-
' 

Harbın sıklet 
Merkezi nerede 
Bulunuyor? .. 

--*--ŞEVKET stLGil'i -----------
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiF.EJ>G ~ 

4 - Nihayet en büyük realite 111~ 
fiklerin harbı kazanmak azmidir.. ...ıw 

Almanlar her yeni taarruz ~
tinde müttef:kleıi karıılannda ,.ıı# 
lardır. Bunun içindir ki imparato arbl 
yollanna müntehi olan bölgelere b , 
sirayet ettirmek teşebbüsleri ' ~~ 
nın hüsranını artırmaktan, he~. 
tadil ebnekten bafka bir ~eye yaramı>" 
cağı kanaatindeyiz. 1ı1· 

Biz eski ve vefakar bir doıtluğuı' • te 
tıralanna hürmet ecleo insanlar sıf•~ 
Sovyetlerin maceraperest Alman P et" 
lanna ilet olmamalarını candan tefti~ ' 
ni etmekteyiz. Zira eminiz ki yakıtiııJ;· 
ya orta Şarkın hiç bir memleketi. is cfr 
lini aralanlar gibi müc:lafaada FinJ.aıl 
yalılar kadar yalnız olmıyacaktır· f ~ 

lngilizlerin Mumla, Filiatinde, ı. 1'f' 
ıa:ların Süriyedeki büyük hazırlı.ı> 

bunun en :;.;~r aıu;l1' -x-
Kızılay 

--*--
Cemiyetinin Yıllık 

Kongreıi 
Kıztlay Cemiyeti İzmir merk~ 

mutat yıllık kongresi, P arti millet~ j1I 
Farti idare heyeti teşkilatı huzurU şll 
ve kalabalık bir ~za ekseriyetiyle rkt' 
bay Ethem Aykutun reisliğinde ffa 
vinde toplanınıştu·. ~ 

Cemiyetin bir senelik icraat ve J1l ~ 
raporu okundu. 4500 küsur lira sa 
1459 mektep talebesine ve kimsesit f; 
cuklara 1732 lira ile fakir ve m~tac G
ve yevmiye 500 sanayi amelesinlD Jcr 
çük bir ücret m~kabllinde ve tanı biO 
ri ile iaşelerinin temini ve 23 küSut tO" 
hastanın Dispanserlerinde muayene . M 
davi ve ilaçlarının verilmesi sureW fi 
yaptığı sosyal hizmetlerinden d~, 
merkez heyeti hararetli bir surette ..• 
dir edildi. Tenkit ve t~şekkürlere b~ 
ci reis Dr. Kamran Orsle ikinci tt' 
avukat Baha Yörük müdellel izahtı 
bulundular. Je 

Bilhassa Dikili ve Erzincan ~)' 
felflketi münasebetiyle İzmir l{ı ~· 
teşkilatının humınah ve devamlı f er 
yeti şiikranla yadedildikten .sonra .f tJJ\1 
kez heyeti i~tihabına geçildi. Merı~ 
Dr. Cevdet Ozyar ve müstafi Sı it 
Uzdan inhilal eden balığa işart r<t! tt1 
Tnyyar Şefik Çullu ile avukat tJctf 
Oran ekseriyetle intihap edildilE_!:r._ Jı!1 

940 • 941 bütçe ve hesap hul~fal• 
tasdik ediJdiktcn sonra Kızılay içıtı ııl• 
deli teklifler \"C temennilerde bttltııl 
du.. • ...rtit~ 

Müteakiben bütçede tasarruf ~fi~ 
!Mksadiyle Kızılay umuml korll>·~~ 
famirden murahhas göndemıe~te ı:ııc
geçeıı senelerde olduğu gibi tzınır Jeti" 
buslarının cemiyeti temsil etmeleri 
rar altına nlındı. . 1ııl 

Milli Şefe ve büyüklerimize tüt1}dıf 
telgrafları çekilmesi hakkındaki te scı' 
alkuzlarla kabul olunarak kongreye 
verilmiştir. - *-ÖDEMİŞ 
ft;IALİYESİNDE Jll\)l 

Ödemiş kazası maliye varidat ~ ıJı' 
muavinliğine 15 lira maaşla tah-~uği'1' 
tibi bay HulCısi Koç, tahsiliıt ~bP JCJlıG 
de ha7Jne avukat katibi B. Ruhi :gr ~ô· 
hazine katipliğine 40 lira ücretle JJ. 
mü Ya\"UZ tayin edilmişlerdir. -x-
Kop ve Zigana dal 
yolları kapandı .. 1"'~ 
Ankaraya gelen ınalfunata gore. lt'' 

ve Zigana dağlarından geçen yoU~fltl1ıŞ 
fırtınası ve tipi dolayısiyle kaı--
bulunnıa tadır. ~ ıı>ı;ı• 

Bilhassa transit yolunun dağ 1ll .p~ 
kalarında nakliyat k17.ak.larla ve. ~ 
ilikle temin edilebilmektedir. Nafi\iıt' 
kaleli teşkilııtına mensup ınernurlıır 1--tıl' 
lerce amele ile yolu açmağa ça~ 
dır. tıf 

Amelenin büyük emek sarfiyle ça ,., 
tığı yollar bir kaç saat içinde ftrtı.nl' 
tipiden kapanmaktadır. t.r'ı~· 

Yolun böyle sık sık kapan.ınas1 (ji'' 
sit faaliyetini güçleştirmekte . ve t lll'" 
müşhane z.elzele felD.ketzedelenne etfi• 
lnn yardımın çok müşkülatla t~ıı 
lebilmesine sebebiyet vermektcdıı'· 

Zelzele mın~ka~~fi 
köylerimiz müs~ 
bir hale getiriliyor . ~ıc-

Haber \-erildiğine göre Ziraat ,,;0rıa· 
ti zelzele mıntakasında bulunan 05i:Jı' 
!erimizin en kısa bir zamanda rttııı''" 
sil hale getirilmesi etrafında ~ıı b1'' 

tedbirleri nlmakta ve hazırlıkla}< veı.~· 
lunmaktadır. Bu ci.iınledcn olara.lc ilıl" 
lct k<iyli.iınilziin vaziyetini tctkı ;cııelC 
yaçlarını tcsbit etmek üzere .. 0&ef' 
mıntakasına muhtelif eldpler ~~t cd~ 
miştir. Bu ekipler ihtiyaçları tc.~ bıt~ı3 
rek Ziraat vekiıletinc bildirıneğe 
mışlardır. . r1erdt'~ 

Ziraat vekaleti, muhtelif ) c f111c1' d 
hayvan ve tohumluk mübaya~:S1rıd:ıı 
ve peyderpey zelzele mınta. , rc1' 
köylülerimize tevzi etruektedir· tccfb~ 
!et, nldığı VC' almakta olduğu bU sillliıt 
lerle önümüzdeki ekim ıneV 



kopenbag konferansı dün 
ilk toplantısını yaptı 

Ruznamede gö;ÜŞülecek çok mü · 
him meseleler mevcuttur 

Ceyhan nehri 
-\:r-

4,S metre ytlkselclL 
Bir çok yerler 
su altanda kaldı... 
İS TAN BUL 23 (TELEFON)
Adanadan bildiriliyor, San günlerde 

yağan yağmurlarla karlarm erimesinden 
Ceyhan nehri 4,5 metre yükseldi. Sular 
hal:k.evini, kız lisesini, Ocak mahallesini, 
Depoy caddesini i3tll! .,tti. Nehir ylllc
'elınektedir. 

Şehrin Fk .ahillerinde halk. ~yala
riyle beraber lcaçmağa başlamışlardır .. 
Hadırlı köyil t:.unamen su!IU' altındadır. 
Motörler ve kayıklarla imdad elclpleri 
gönderil.ınlftir, Seller pamuk deneme 
çiftliği seddini yıktı. bir çok yerler su
lar altında kaldı. 

--*--
Zelzeleler !(,,!>en~-- ----------*----------l,vı.u~~ 23_ (Ö.R) _ Skandinavya 3 - Kardct memlekette yapılan harp, Skandinavya memleketleri ile lsviçreye Isparta, 23 (A.A.) _ Şehrimizde 

tlctııu b luuicıye nazırları ilk toplan- 4 - Skandinavya memleketlerinin Alınanyanın yanın bitaraflığa mü, ama- dün saat 20.45 de şimali garbiden doğ-
/ 18 S&a~gü~ yapmışlardır. Görüşme- ekonomik siya,etleri, ha ctıniyeceğini hir kerre daha .htar el- ru gelen ve ilci saniye ıüren bir zelzele 
'tıe gc; ı.;ı.ırecektir. Politiken gazete- 5 - Harbın bidaretindenberi cıkan mektedirler. olmuştur. Hasar yoktur. 

'>ıeai ş~ ııferaıı.sın müzakerat ruzna- billün meseleler. Bitaraf memleketler Almanya tara- Ş. Karahisar, 23 (A.A.) - Dün 
l - lfat ır : Görüşmelerin neticesi hakkında Pa- fından düşman ıellkkl edilmemek ve burada biri oaat l 6 da ve diğeri 16.30 

?"ıııtek buı şimali Avrupada bitaraf zartesi günü bir tebliğ ne~redileceklir. böyle bir vaziyetin bütün avakibine ma- da üçüncüsü de gece 22.30 da olmak 
ele,, etlerde yarattığı mühim nıese- üzere 3 hafif sanııntı olmuştur. Hasar 
ı Berlin 23 (A.A) - Berlin gazeteleri, ruz kalmamak istedikleri takdirde bita-

' · · - ?ı.t·· . yoktur. '<>hı uUtıs ourette devam eden deniz bilh..,.,.,. D.A.Z. Nachtausgabe ve Ang- raflıklarının tam ve mutlak olması icap ---*--
---._ riff, bitara me e et ere, bi assa ,..-'"-------------f--~~-~--~--~~e_:_. __________ Kızılay -İsparta merk--

Finlerin !::et ınüdaiaa hatlara 
ı..,;d~ ~~am duruyor 

ltııJ.u a'. ~3 iO.R) - Sovyetlerin bu
~lıııdbutUn şiddetli hücumları Finler 
'lıiiıJaıa •n defedilmistır. Finlerin ikinci 
\;; So a hattı sapa sağlam kıılını..ortır .. 
'~dı~et tebliği kayde değer bir ııey 

S. "''11 bildirmektedir. 
~ilo:t•t ltıtaları hllla Vlborga bir k8Ç 

l!atb ••. t:ııesafededir. 
ı~ oraya bayraklarını dll<miş 
Cııaı ı vadetmlşlerdi. 

'lıııtı.;~ istihklmı dalma mukavemet 
~ · Fin tayyareleri şimdi kM:i 
~'ll ta" kuvvetlendiğinden Sovyet 

ı · d YYatelerine ıa.r .. taattuz hare-
• bulunuyorlar. 

~turaı;~nın 
t.ıc tereye 
C:qclereceeı asker 

l~lfil~dra, 23 (Ö.R) - Avusturalyanın 
~ ~e vereceği harp maheme.~n
~'"<ıığl Yeniden otuz bin asker gön
~°"lııl __ haber alınmışttr. Bu Domin
'• y llUfusu 7,5 milyon olduğuna gö
'et ~ın derec""i dii•Unülme~<" d1>l' it "llılyettir. 
il -.ene bir Irak 
ı>!:Yeu fi!idecek 

'>ı . ıa, 23 Cö°.R) - San'adan bildirili
'ılllıt ~alı: hUlcümeti Yemen idaresinin 
~•Çin .. Yemene Irak mütahass1sla
~-01ıı t:ııurekep bir heyet göndermeGi 
'~.,.· &llif:ini İ oıam Yahya ya bildir-.. ' 

1>~~ 'IAHTIN SEYAHATi 
rıl!~rı '· 23 (Ö.R) - Resmi Alınan mah
·ııı;1. doktor Şahım yıJonda r~ml bir 
'~tle . ıl_e cenubu .ark! Avrupa memle
d;y0';:'1 ZIYaret ed~i haberini tekzip 
"tı;~ihtar .. Doktor Şaht ~lmdiki halde 
'rlt;,.~~r ve cunıartPsi gf.lni.i Berliue 

~:~A UZERİNDE 
~ ~ tayyareler 

Udiruı,Ye, _23 (A.A) - Resmen bildi
.-~ hU e gore, bir t.ıyyare da.fii batar-
>li~•U &tıce Amsterdaının cenubunda ta
•rı.y eı·ı meçhul bir veya bir ka~ tay-

~;ı~Bİit 8SÜÜı 
~.\l'ASSUTU MU? 

.. ,ıd;"'nhag, 22 (A.A) - Berlinske Ti-
11.lı Kacete>;i istihbar ediyor : 

ı>ı~1aıı""? ınaha[ilinin Sovyet Rusya ik 
~Q<lQ ~'Ya lirasında bir tavassut tekli· 
~I·~ uluıunak anının hu!Ulüne hük-
1,. ~~kle oldukları rivaret olwlmakta-

<-ıra S 't-lltr· ~.' O\'Yet Rw.ya .son ntuvaffakı· 
'>ov •. 0~1 '"<rine prestijini iade etmiı;tir .. 
ı. "1 <•r ask ,,-; bakımdan Finlandiya 
· ''"''~&ul v~ bu yüzden iktısadi ııoktai 
d~ı._41 "" bu cok masarife giriftnr ol
'•kt·ı:· Alrnanvanın harhc-tn1c".İ nc irnkan 

tGILiZ -:-NÖRVEC 

Uydurma haber 
----------x*><- - ------

Türkiye, Sovyet budu -
donda tahşıdat yapmış 

-------x*x------
( 500) Tayyare de Hangarlarda 

haz'r bulunmakta • • 
ımış 

Mosko\'&, 23 (A.A) - Stcfani njausı
run bildirdiğiue göre Sovyct filosu or
ııanı Türkiyede yApılan askcrl hazırlık
ları tebarüz ettirirken Türkiyeııiıı ya
rın• milyon askeri selcrher ettiğini, bun
lardan 350 hini Tlirk - Sovyet hududu 
boyunca tah.,ıt edildiğ'ini yazmaktadrr. 

Bundan maada Türkiye hudut yakı
uuıda han~arlnr in.~a ettirmiş olup bu 
hangarlarda yeni uçmak üzere 500 tane 
İngiliz, F'ran'1z V(' Amerikan tayyaresi 
bulunmaktadır. 

ANADOLU AJANSININ NOTu : 
Anadolu Ajımst bu haberin kat'iyen 

nsb olmadığını bcynna mezundur. 

KAFKASYA AHALISI HAKKINDA 
BIR HABER 
Paris. 23 (Ö.R) - Staınpa gazelesinU. 

bildirdiğine göre Sovyet hükilmeti Kaf
ka.•ya tslil.m ahalisinin tahliyesine karar 
vermiş. Zira bir müddetten beri bu aha
U arasında Tü.rkiyeye gizli muhaceret 
cereyanı baş göstermiş .. 

Başvekilin riyasetinde 
~-------~:x*x-------~ 

Koordinasyon heyeti dün 
toplantısın\ yapmışt!r 

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

ilk 

Ankara, l3 (Telefonla) - Bugün 3 - Havzada kömür ııletmeoiıtln 
başvekil doktor Refik Saydamın riyue- kontrolü ve istihsal malzemesinin ihtiya
tinde koordinasyon heyeti ilk toplantıst~ ca göre işletmeler arasında tevzii. 
nı yapmış, milli korunma kanununa na.. 4 - Kok kömürü iatlh.al ve satı91nın 
zaran merkez büroıunun teşkiline ve afa.- tevhidi .. 
ğıdaki meselelerin icra vekiller heyetinin Ankara, 23 (A.A) - Milli korunma 
tasvibine arzcdilmeAİne karar Yerilmi,- kaııununa göre. teşkili icap eden b~
tir : vekalet merkez bürosunun umumi ka-

l - Ereğli kömür havzasında iş tipliğine siyasal bilgiler okulu profe-
mükel!efiyeti.. sörlerinden ve lş Bankası mail tetkik 

2 - Kömür satıı i lerinin tanzimi için bürosu mildilrü HAzım Atıf Kuyucak, 
birlik tetlcili.. tayin edilmiştir. 

Norveç Fiyordlarında 
---------x*~--------

Yabancı •• Tahtelbahirler •• •• 
gorunmuş 

~------:x*x:~-----
o.ıo, 23 (ö. R) - Norveç Fiyoı·d.la- lan konferan.,nda l\orveç Hariciye na-

rında bazı yabancı rnhtdbahiı-lerin gö- zırı Kot'un loveç ve Danimarka nazır
ründüğü haber almını.tu-. !arının Altmark hadisesi halckmda fikir· 
Norv~ç harp filo.su s~hill t.> r<le daha sı- ]erini almağa imk.in bulaca.it zannedili· 

kı bir nezaret yapmaktadır. yor. 

Pari . 23 (Ö. R) - Altmark vapuru 
ile mürettebatının n'evkuf tutulması hak
kında lngiliz Hariciye nazın Lord Ha
lifakaın notasına henüz diplomaai yoli
le cevap vcriln1et~tir. 

Kopenhagda bugünkü Harici}·e nazır-

Müttefik ınahfillerin kanaati ~udur 
ki: muhariplerden birine cemile göste.
rilmesi için hakiki bitaraflığın tahdidine 
müsamaha gösteTilemez. lngiltere ve 
Fransa Norveçin kendi karuularında 
tabii menfaatlerini muhafaza hak.kın~ 
dan bil fiil sakit olduğu kanaatindedirler. Lo cakclltk anlaşması 

'••io;~d0ra, 23 (A.A.) - Taymis 1<aze- Ank H lk vi 
'"; "' •lo muhabiri. yeni logiliz - Nor- ara a e BALKANLARDA 

KAR FIRTINASI "~..,.••hedesinin kac;Uçılık kontrolü Resim sergisi 
~·~tr 1 ~ 1 ' Norveç vapurlarının lngiliz Ankara, 23 (Hıw&İ) - Ankaı·a Hal-
"cct 

0 
b rrunta.kaıunı zıyaret etmelerine kevi 00.şinci J.'4.'SİJU \"C heykel sergisi 

'do.,'"". ırakılmıyacak bir ""kilde ıadil balkcvlerinin yıldönümüne milsadif olan 
-~1n1 b· · · 

1 .,~.,..._14~y•a•n-e.tmı..;ş•tı•r·------ııı2.;.5.~lllulllbllla.;.tlll!llll4.;.0.;µa;;;':ı.:ünü açılacaktır. il 
il U G Ü N 

Kültüroark sineması 
"ttEVStMİN EN BÜYÜK iKI 

Fihnini takdirn edi} or 

Cezair sevdaları 
DAHi AUTİST 

CHA.RLE~ BOYER 
İbda ettiği rollerle hlitün dün~·aya JÜk· 
'<'k bir eser vemıi~tir .. Cc:.ıair ınan:ıar•

lar1. .. Atc.~in hir a~kın hikilyesi ..... 
AYRICA: 

4 PA.BMA.KLI CA.SUS 
Heyecanlı ve zevkli casusluk fibui 
Jl[ıveteo Paran1ut jurna)da '-'11 son 

HAl:P llAY.WİSLlillİ 
SEA!liSJ,AR : Cezair sevdaları : 2.30 

:.:ıo - 9. da .. 
Dört Parmaklı Ca,u. : 4 - i .30 da ... 

İ.>tanbul. 23 (Telgraf) Balkanlar-
da hüküm süren kar futına>ı yUzündeıı 
A nupa trenleri dört saat rotarla geldi
ler .. Trakyadak.i telgraf telefon direkle
ıindcn bir kısmının nkılması yiitün
den ınuhabernt kısme;. ~rmıya uğradı. .,__,,. __ 

MARMARA DA 
Şidetli fırtına 
İötanbul. 23 (Telgraf) - Mannara 

denizinde fırtına dt.•v l-1 111 elınektedir. 
Mudanyaya işliycrı rnpurlar seferleri

ni nluntauuu yupaınaınışlardır. 
Fırtınadan Rtınl t· l hi!<:arının bir du

\ arı :'•ıkıld1. İn::H. ı nca ıayiat yoktur. 

--*--
İngiliz Amele 
fırkası intihabı 
Londra. 23 (A.A) - Evvelce de tah

min edildiği \'f•çhile amele fırkası nam-
7.cdi Halla Lains Vest Hanı , intihap da
iresinde Silbertovn mıntakasında bü
yük bir ekseriyetle intihap edilmiştir. 

Amele fırk0>uun bu muvaffakıyeti 
kcııdı muhitlerinin de üınıtleri fevkin
cledir. Koınünist nll.ntzedinin uğramış 
olduğu hezitnet, hu iııtiluıhın mümeyyiz 
'••Ildır. 

zi ydlık toplantısa 
Isparta, 2 3 ( A.A.) - Kızılay cemi

yeti Isparta merkezinin yılhk toplant111 
Halkevinde vali Tevfik Hadi Baysalın 
iştirakile yapılmı§ ve Ebedi Şef Ata
türk'ün aziz hatırları an1ldıktan sonra 
merkez heyetinin geçen bir yıllık faali
yet raporu okunmuş ve t~vib olunmu~~ 
tur. 

1940 yılı için teşkil edilen bütçe ufak 
tadillerle kabul edilm.iş ve yeni idare 
heyeti seçimi yapılmıştır. Kougre, sami
mi bir hava içinde geçen bu müzakere
ler sonunda milll Şefe ve büyüklerimize 
tazim hislerinin iblağını ittifakla karar 
vermiştir. 

--*--
BERGAMADA 
Güzel bir sürek avı 
Bergama, 23 (Husus!) - Kaymaka-

mımız bay Şevket Kancanın ıiyaseti 
PJtında Bergama avcılar kulübüniln 
yaptığı sürek avlarında havanın yağ
murlu olmasına rağmen sü.reğe devam 
eclilmiı;, 10 domuz öldürulmüş ve ölen 
bu domuzların karnından 38 yavru çı
kaı·ı~ır. Ava iştirak eden Gaylan, 
Sindcl., Karahıclırlı ve Armaganlar köy
lülerinin barut ve kur~un ihtiyaçlan. 
avcılar kulübü tarafından temin cdil
mi~tir. Bergama avcılarından süreğe ~ 
tirak edenlerin mikdarı ytizil müteca
vizdir. Sürek avlarına her bafta del'am 
edilmektedir. Önümüzdeki hafta Alaca
lar ve Tiyelti köylerinin iştirakiyle o 
mıntakada sllrek y.ı;pıl11caktır. 

Tebliğler __ ,.. __ 
FRA.NSIZ TEBLİGİ: 
Paris, 23 (A.A) - 22 şubatta hava

nuı güz.el olması d"layısiyle cephede 
keşif kolları daha bUyUk bir faaliyet 
göstermişlerdir. Sarın sarkındaki mınta
kada topçu faaliyeti de daha büyük ol
muştur. Havalarda duba çok uçuşlar 
yapılmıştır. Bilh"-'Sa keşi[ uçw;ları ya
pılnu~ ve fotoğraflar nlıruruştır. 

Alman hava kuvv~tleri Fransanın 
şark\ üzerinde beş veya alh defa bilytik 
keşi[ uçu.~n yapm~lardır. 
Fransız deniz mahfilleı·inde h'1sıl 

olan kanaate göre, son günler zarfında 
Alman tahtelbahirleri, bilhassa Şimal 
denizinde eskisinden daha büyük hir 
faaliyet göstermektedirler. 
ALMAN TEBLf(;j : 
Bertin, 23 (A.A) - Umumi karargih 

t c bliğ ediyor : 
Garp cephesinde l\.fozel ile Palatinat 

c.rmanlan arasında istihkamlar önünde 
büyük bir faaliyet görülmüştür. Apaşa 
karşı yapılan karakol faaliyetleri ve 
Aeydtvaldes garnizonuna karşı yapılan 
bir taarruz esuasında bir kaç esir al
clık. Karakollarınuz zayiata uğran~ 
tır. Tayyarelerimiz siınal denizi, İngiliz 
odaları ve •arl:i Fransa üzerinde keşif 
f.•alıyetlerini arttınnışlardır. iki Alınan 
tayyurnsi İngiltere iizerinde uçtuktan 
M>nra üslerine dönm~lerdir . Messer 
Şınit sisteminde blı' Alınan tayyaresi 
F'insker, Vellington sistetninde bir İngi
İiz tayyaresini düşürmüştür. İngiliz tny
~·are•i, Alman körfezi üzerinde uçmuş 
olan bir gruba mensup bulunuyordu. 

:.&7i7:7T~ 

TELEFON : 3646 

Tayyare 
Sinemasında 

BUGÜN 
Gaı-p cephc~inde vatanının ınUdafa .. 
a'1!ıda hayatını feda eden ve ölü
ınüy ı~ 'ineınacılık lileminde büyük 

hır bosluk bırakan 
Albert Prejean'ın 

J.:n iOn yarattığı e~er 

Monmart geceleri 
Franstu.•a sözlü ve ~arkılı 

Prograına ilaveten · 

Çılgın mektepliler 
Fevkalilde gülüur. koınedı: Ayrıca 
EKLER Jurnalde son dünya hlldisatı 
Oyun saatleri: H~rgün 1,30 - 4~, 
ve 9 da. 
Pazar günü 11-1,30 - t-6,30 ve 9 da. 

SON HA>BE~ 

iki Alman Ticaret he
yeti Istanbulda 

-------:x*x~-~---
latanbul, 23 (TelgTaf) - Bugünlı:ü Avrupa eLpreai ile ,dırimizo 

iki Alman ticaret heyeti geldi. Heyetlerden biri üç tütün mümeaailin
den, diğeri de ilci halı t:acirinden mürekkeptir. Heyetle>" yeni anlaşma 
dolayuile Almanya heaabına mal toplamak niyetile seyahate cıktık
lannı söylüyorlar. 

Çocuk esirgeme kuru-
munun çocuk tiyatrosu 

---~---:x*x------
Ank.ara, 23 (Ö. R) - Çocuk Esirgeme kurumu genel idare heyeti, 

çocuk tiyatrosu kadrosunu tasvib etmiştir. Tiyatronun tam teşkila
tile teessüsü üç senelik programla tah11kkuk ettirilecektir. 

Tiyatro senenin dört ayında, memleket dahilinde muhtelif yerler
de temsiller verecektir. Tarunmı§ muharrirlerin hazırladıkları piyC$
lerle garp edebiyatından güzel tercümeler temsil edilecektir. 

Ankaranın bir çok aileleri, çocuklara mahsus dans kurslarına ço
cuklarını kaydettll-iyorlar. 

Sideroviçin ziyareti münasebetile 
----x*x------

1 tal yanın şarkta '' kud-
retli menfaati,, varmış 

Roma, 23 (Ö. R) - Macar «Pesterloyd~ gazetesi Romanya genç
lik teşkilatı kumandanı B. Sidroviçinin Roma seyahati münaııebetile 
§Unları yazıyor: 

Cenubu şarki Avrupa hndi•eleri İtalya etrafında devretmekte ve 
bu memleketin dürüst faaliyeti gittikçe ehemmiyetini arttırmaktadır. 
Venedikte ltalyan ve Macar Hariciye nazırlarının mülakatından •on· 
ra cenubu ıarki memleketlerinin ltalyan nüfuzunu takip ettikleri gö
rülmüştür. Bunu müteakib, Belgrad Balkan antantı konferansında 
da İtalyanın Balkanlardal<l nüfuzu teslim edilmiştir. Şimdi Rumen 
nazırı ve gençlik te§kilatı reisinin Romayı ziyareti memnuniyetle gö
rülmektedir. Bu da Romanyanın, Tuna ve Balkan mıntakalarında 
müvazeneye müstenid bir sulhun muhafaz1191 için elzem şartların te
eBSÜsÜne m&tuf olan ltalyan siyasetini takdir ettiğini gösterir. 

ltalyan. Rumen dostluğu·cenubu §&rki Avrupa için kurtarıcı neti
celer verebilir. Zira bu mıntakanın halen gayri muharip bir büyük 
devlet tarafından hioaettiği biricik müessir nüfuz, İtalyan tesiridir. 

Ayni gazete Irak kabine buhranı münascbetile ltalyanın bütün 
şarkta cKudretli menfeatleri» olduğunu hatırlatıyor ve hadiseler in
kişafının italya tarafından ittih11Z edilecek hattı harekete tabi olabile
cei\ini iddia ediyor! 

Irakta sükunet var 
-------x*x:~-----

y eni kabine vaziyete ta 
mamen hakim olabildi 

Londra, 23 (Ö. R) - Irakta yeni kabinenin teşekkülünden sonra 
fikirlerde tam bir sükünet hakim olmuştur. Başvekil Nuri paşa Said 
Hariciye nezaretini de deruhde etmiştir. 

Nezaretlerde bazı deği§iklikler yapılmıştır. Nuri Pa§& Saidin yedi 
arkadaşından beşi eski kabine llZlllıdır. Kabineye yeni dahil olanlar 
Maliye nazırı Said Buhran,ı ve münakalat nazırı Seyid Emin Zekidir. 

Vazifelerine nihayet verilen büyük rütbeli generaller son kabine teş
kilinde kendi lehlerinde olarak nüfuz istimaline çalıştıkları anlaşıl
mıştır. 

Londra, 23 (Ö. R) - Taymisin Bağdad muhabU-i bildiriyor: 
Irak kralı prens Alinin ordunun siyaset işlerine müdahaleoini me

netmiş olm11S1 Bağdad halkında memnuniyetle karşılanmıştır. 1936 
da müteveffa general Bekir Sıdkı tarafından yapılan harbe hüku
metinin fecaatini halk o zaman unutmamıştır. 

Nuri Paşa Said Irak milletinin sevgi ve hürmetini kazanmış bir 
şahsiyettir. 

Yugos1avyada demokratlaşma vo-
lunda atılan yeni bir adım daha 

Pari•, 23 (Ö. R) - Sırp - Hırvat anlaşm11St mucibince Yugoslav
yada demokratlaşma tedbirleri tatbik edilmektedir. Siya•İ teşki~t 
hakkında yeni bir kanun emirnamesi ne~olunmuştur. Eski siyrud 
partiler yaaak edilmiş okluğundan, bu emirname yeni partiler tesisi
ne müsaade vermektedir. Yeni bir parti teessüs için Dahiliye nezare
tine bir beyanname vermek kafidir. Yalnız şiddetli rejim tahavvülle
ri gayesini takip eden veya devletin tamamiyeti aleyhinde olan ya
zılar memnudur. Mezhep, mıntaka veya ırk esaoına müstenid yazılar 
aleyhindeki yasak ilga edilmiştir Diğer taraftan toplantı hürriyeti 
mutlak şekilde iade edilmiştir. 

Mannerhavm hattını h,.z,rlayan 

General Badu Helsin
kiye davet edilmiştir 

Brühel, 23 (Ö. R) - Mannerhaym hattını yapmı~ olan Belçikalı 
general Badu Finlandiya hükümetinin daveti üzerine yakında Hel
sinkiye gidecektir. General Mannerhaym hattında harekatın inkişa
fından nikbindir. Finlandiyanın kurtulması mümklin ve lazım oklu
ğunu söylemiştir. 

General Badu, Le Soir gazetesine beyanatında, Sovyet kıtaları Vi
borgu zaptetııeler de sevkülcey~ bakımından Mannerhaym hattının 
ve Fin ordusunun kuvvetli vazi~·<"tte kalacağını söylemi~ ve sunbri 
ilave etmistir: 

- c Dü~yanın her tarahndan Finlandiyaya yardım ıçin gönderilen 
gönüllüler Botni körfozine varmaktadırlar. Fakat bu kadarı kafi d..
ğildir. Mannerhaymin devamlı bir muka,·emette bulunabilmek için 
uzun menzilli ağır toplara, lı•yyareye ve her türlü mühimmata meb
zul miktarda ihtivacı vardır>. 

• 



üksek muallim 
mektebi staj 
talimatnamesi 

Maarif vekaleti, yUksek muallim mek-
16l?i talebesine ait bir staj talimatname
W, ~zırlamıştır. Talimatnameye göre 
~fi·~k öğretmen okulu 1alebeleri tah-
4.:, ri ec;~asında mesleki hazırhklanna 
llJ mc:.ı mahiyette bir staja tabi tutu
!tfMlpr. T:ıtbfkat mahiyetinde olan ve 
tp,.~"Jsğe girdikten .cıonra geçirilecek ka
J)Uµ,} staj devresin<len ayrı bulunan bu 
.staj Istnnbuldaki resmi liselerde ve öğ
J'ctıpcn okullrırında yapılır ve tam iki 
hafta "Ürer. Staj 4 üncü tahsil .!'eneı-inin 
eömçstr tatilinde yapılır. 

F.ç11ebi talebeler ve öğretmenlikten 
~~l\a bir mesleğe hazırlıyan şubelerin 
~heleri (Kimy:ı mühendisliği, mimar) 

-1aiRtın muaftırlar. 
Stajyer talebenin hazır bulunacağı 

:.Jerş :ıdedi mecmuu haf tada en az 10 en 
~qk 15 tir. Tnshih edeceği vazife mikta
lrı haftada 40 ı aşamaz. Stajyer talebeye 
~"'!de idari is verilemez. 

H~r ~taj ciğrctmeni tarafından stajyer 
lplçbı;-nin sfaj müddetince meı;:ıisi, gös

•lerdiiii kabiliycl ve öğretmenlik ehllyeH 
·--1J.;kında bir rapor tanzim edilir ,.e hu 
~l'apQr stajın hitamını takip eden 10 gün 
kinde JisP veya öğretm1>n okulu direk
'lürii vasıtasiyle yüksek ö~retmen okulu 
~irektörlü~üne gönderilir. Bu rapor 
11faiın muvaffakıyetle yapılıp yapılma
İlığı hakkında kat'i bir hükmü ihtiva 
f'lmclidir. 

St::ıjvt>r talebenin stajda muvaffak ol
muc; adrledilmesi icin acşa~ıdaki şartların 
ta'hl\hkuk etmesi laz.ımdır. 

Yüksek öğretmen okulu dircktürlü
jiince kabul edilen nhhi bir mazeretten 
~l:ıvı staj müddetince devamsıilığı 
obnJarın mecburi mesainin en ar. ür,te 
ikisini vanmış olmaları ve veıı11e~e mec
l»ur oldukları iki ilersin ikisini de vcr
mis buJunmaları. 

Staj öj!rctmt'ninin verdiği raporun 
:anlisbet olması, staj ynplp <la muvaffak 
olmuş addedilmiyenlcr t~dris senesi 
lçindn tajlannı te:krarlıyabilirler. 

Sıhhi bir mazeret veya ilmi bir seya
lıat dolnyısiylt' talebenin stajı ders se
:ne.,i içinde b:ı~ka bir zamana bırakıla
lıi10ct' ·1ir. 

111---

CE NNE Tİ KA ÇIRD !LA R 
Evvelki gece Urlanın Kıul bahçe na

lıiyesine bağlı Yalı kahve civarında otu-
· ren rençhcr Alinin 14 yaşındaki kızı 
Cennet ayni mah:ılJede oturan Ali Kara , . 
~acak tnrafındrın kacırılmı.ş ve tutul-
111uştur --·--ÖDE MİS VETERİNERİ 
İzmir veterlner merkez yetiştirme 

[lllÜtahaSStsı B. Cemil Altan, Ödemiş ka
~sı veterinerliğini yapmak üzere Öde
"1is yetiştirme mtitnhassıslığma naklen 
lılayin edilmiştir. 

--*--
KABIN MESELESi .. 

Halkapınar iplik fabrikasında Meh
~et oğlu Osman ve Bekir oğlu Hallın, e kadın meselesinden birbirini bıçakla 
arnJamışlardır. İkisi de hastaneye kal
ılmı tır. -*-•öY EGİTMEN KURSU 

1 nisan 940 tarihinde açılacak olan 
löy eğitmenleri yetiştirme kursunun 

üdür, Müfettiş ve öğretmenleriyle 
lÜstahdemlerine ait iki aylık kadrosu 
aarif veknletinden gelmiştir. 

C.~EDl!l~ 

Paris lakültesinJen diplomalı 1 
. Diı tabibi 

Nesip Dolunay 
İkim·i Beyler Numan Lade sokak 

No. 36 Saat dokuzdan itib.,rcn has
l:ırını knbul eder. 

1 - 13 (310) 
a;sr....._~~·~~, .. lillll ...... llİlllmiı•I 

Kiralık yazıhaneler 

Alman_ .. ınazete~rine görıe 

Müttefikler Jıarp sah~- , 
sını nasıl genişletecek ? 

Roma, 23 ( ö. R) - Alman gazetelerinin yazdıklarına bakılına ln~ 
gil~re ve F ranaa lıveç ve Norveç üzerinde m.tbik yaparak bMp tahaaa
nı eenişletmek ve Skandinavya memleketlerini Almanyaya brtı ~ 
reket sahnesi haline sokmak için flnlandiyadaki vaziyeti istt.mare 98-

hşıyorlar. 
Pariıte çıkan cFigaro» gazetesi, Skanc:linavya memlek.etleı-inin va

ziyeti hakkında nc~rettiği bir makalede, bu devletlerin harbe aiirük- ' 
lenmemeğe çalı~maları dolayunlc keıMlikrine sitem etmelc.te ve tu ea
rip tezi müdafaa eylemektedir: 

Habeş harbi esnasında F ranaanın hal yaya kaışı zecri tedbtrlere ıü
rüklenmeııi Skandinavya memleketlerinin tesirile olmutlu. lav~ ve 

329 jiro ve şü. 
139 M. Befikçi 
S3 K. Taner 
2' Nihat tizümeü 

557 Yek6n 
501062 Dünkü )'ek.6aı 
501619 llmwnl yekaa 

No. 1 
No. 8 
No. ~ 

No. lö 
No. 11 

IN<,1R 

9 15 12 
10 50 14 
15 1t 
l4 ~ ıs 

• 25 
10 
11 25 
13 'l!i 
l7 

•94 Ege Ticaret <Jirketi 9 375 9 3'15 
9 208 M. j. Taranto 9 

48 Akseki Bankası 3 75 3 75 
758 Yekun 

" 8utiat CUMARTESi ı~~ 
.2 --~ 

lzmir Muhasebei Hususiye mü· 
dürlüğünden: 

Seoei aabJc bir 
yı)bk kira bedeli 

Lira No. Cinai Mevkii 

3S 22 Dükkan Ali pap meydani .dl· 
kluci Huausiyei Vilayete ait olup yukarıda kapt numarası ~ 

mevkii yazih bir bap diikkln a.i sene iki •Y on bet aüa müddetle ki" 
raya verilmek üzere 23/2/940 güıliinden itibaren 1 S gün müddetle 
açık arthrmaye çtlc.anlmıttır. 

Kira tartlanm öğrenmek *iyenleria ha ıün Muhaaebei hua'!9~ 
Midüriyeti Varidat kaleıaiwe ve pey Mirmeık ietiyealerin de ınP" 

tünü oll\n 7131940 Per~ günü eaat 11 ele ~{de yedi buçuk depO" 
:aito ınekbu~daft.y)e hİPlikte Vil&ıyet daimt encümenine müracaatlafl 
ilin olunur. 633 (336) 
--~~~~~~~~~~----~--~~~~~~~~~~----_.,...,. • 196975 Dünkü yekWı 

197725 Umumt yek\m Norveç o vakit Hahcşiatanı medeni Avrupa devldleriyle ayni hukuka J s b · J 
..hip bir devlet telakki ediyorlarck OnlarM'l ve Cenevre müeHuuinin Tashı· h zmir anayi iriiğinaen: 
uzJa~mazlığı Fransayı zecri tedbirler siyaaetine sevketti. Elr.eeriyct olmadl(pndan doları 22/2/9-40 tarihinde içtima ede~~· 

cfigaro> gazetesi İsveç ve Norveçin tıimdi Finla.diyaya Wfi '8lun- · . v•n lzmı·r •--a"ı· ~~.· ____ ı:.ı.;; kon-i 29 ş-ı-t 940 Pet"-mbe gu-
1 M ']I } · · • ~-.ı .. Gazet.eroizin 13, 16, 20 ~e .23 tarihle- J"" .:>Dil J Dlll'HV 9elJell& e-- uua r-dıldarı tavrı hareketin dört sene cvve ı et er cemıyetıl IÇH«lC mu- rinde iıoti~ eden ıTürldye demir ve aü aaat 1 1 de Kardaçalı ~a.Nnda 45 aumanııdalr.i Birlik dai'resinck ya• 

dafaa ettikk-ri siyasetle biT tcz.ed te,kil etliğini yazıyor. falı:at Fraııaa- Çelik tabrikaları müessesesi müdürlü- pılac.aktır. 
nın hattı hareketinden hiç bahsetmiyor. ğünden• 15 memur alınacak ilAnında : A ·ıı · 1__ lu 

B S V 1 R d k '-·--- JacakL h unm tıe~rı en r-- o nur. O 
. Umn-r .. s_ oma a anca Sına~ işletme JUSını yazı ·&.ense - Ruzname: 1939 he-nlıımnm tasdiki ve idare heyetinin ibrası 194 

'-..1 " - • 1 vea Sanayı işletme lusmı olarak yazıl- -r sa}>at 

)··-·· gu·· n kalacaktır ,, mıştır. büdçeainin tucliki, yeni reie ve idare beyetile muamelat ve he 
K Keyfiyet tatıhih olwmr. ' ınüfetti9lerinin intibabt. 630 (332) 

l111 .......................... ; _..., 
Roma, 23 (A.A.) - B. Swnner Vclsin pazar günü Na~ 11cl- ~ Makbule Kadri 

meai ~lclenilmektedir. iyi malumat almakta olan mahafil, Mumailey-
hin Roma.da ancak iki gün kalacağını ''e B. Muuoliniye miilalti ola- Kut/alı 
cağını söylemektedirler. o· k. . . 

B. Vels salı günü Berline gidecektir. 1 iŞ ve iŞ evı 
B. Myron Taylörün de ayni vapurla gelmesi bdtlerı~ir. Yeni açıağım atelye Ç\vioi hamamı 

Mumaileyh pazartesi günün.den itibaren kendisinin Pıq>a taraftnclan civarmdo Sakarya ilk okulu ub-
ilk defa olarak resmen kabulünün tetrifata müteallik teferrwatı.nı tea- sında Hamam yokuşu birinei c;ıkma-

K ] M ı ı la d b ı '- zında '14 numarada ... 
bit mak!adilc ardina ag ion i e temas r a u unacaJ[hr. DWS : Gelinlik, tuvalet, maoto 

Roma, 23 (Ö. R) - B. Sumner Vels Roma.dan doğruca Berltne ve ~uk ropları .. 
gidecektir. ÇİÇEK : Merasim çelenkleri, n.i-

J fa •van • lngiliz nıünasebetJ.erinde :kie~lin bükeilcl'i ve muhtelif çi-

M1JBTELtF BOYALAR: Tablolar 
veni bir vaziyet vardır yatak ıaıomıarı .. 

HER Ç~tT iŞLEK : ÇfJtY takunla-
Roma, 23 (A.A.) - ltalyanm Londra sefiri B. Butianiııi, lnaihe- n, fantaz.i yakalar vesaire .. 

re hükumetinin, lngiJiz • İtalyan münasebatı i1e sıkı aurette alakadar Her türlü ince ve zarifi~ yapıhr. 
olan meseleler ve bilhassa Almanyanın ablukası çerçiveai dahilinde • v-r.:f;:~ ka~.;:!,.~nur. ı 
halyaya gönderilecek Alman kömürüne vaze<lilecelc ambargo meee- ~ 1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME-
lesi hakkındaki noktai nazarını İtalyan hükumetine bildir-mele. üz.ere SiNDEN: 

Mehmet oğlu Hüseyin n Esat kızı 
Romaya gelmiştir. Cenan ve Sıdika ve Mehmet kv.ı Mlir-

Maliim olduğu veçhile fngiltere ltalyaya ihtiyacatı :ıaruri olan kö- vet ve Mehmet kızı Afet ve Süleyman 
mürün· yarısını deniz yoliyle ruçhan esasına müstenid mUMl'lele tat- ORlu Hüseyinin ~yian mutıa."3l'l'ıf ôlJY.k-
bikini kabul ctmi!J idi. 1aın Faikp.o'lŞn mahaliefiinde kadı avlu-

1 k · AbJ k } a1 ld eke. · su ç.ıkrnazında 36 sayılı e-vin i?.tılei şu-ngiltere hü umeti, u anın müessiriyetini ı e ar etm ızm yu suretiyle 25-3_940 Puarksi saat 15-
bu muamelenin temdidi imkanı olmadığı mütaleasındadır. t.e Izmir sulh hukuk mahlte-mesinoe s.,-

fyi malCımat almakta olan mahafil, üç gün Romada .kalacak olan tışı yapılacaktır. 
B. Ba!tİaninin bu meselenin halline müteaHik ha:ı!ı tckli-Aeıi Londra Bu artırmada tahmin olunan 75 lira 
kabinesine tevdi etmesi ve h~lihazırda Romada bulunmakta olan in- kıymetin yüzıde '16 şi verildiği lakdircle 
•iliz mübe..-at komiııyonunıan ~İftİ tehir etnaeei mltM.mel ol- tatihine ihalesi yaP,ıleenk aksi takdirde 
e J - saılış on beş gün daha uzat.ılaı-c:ık ikinci 
duğunu beyan etmektedirler. &rtımıası 12-4-940 Cuma gUDü saat 15-

ltalyan Jsveç 
Maaril nazırı Belgrad- Afakında dolapn 
da kültür enstlttisüaü yabancı tayyarelere 
törenle actL. ateş açılacak.. 
Belgrad, 23 (6.R) - ltalyan maarif Roma, 23 (Ö.R) - Stokholmdan alı-

naı.ırı Botai İtalyan kültUr enstitüsünü r.an haberlel'e göre, İsveç hükümeü ha
~çmıştır. Merasimde kral naibi Prens va müdafaa tertibabru bir kat daha kuv
Pol ve hükümet erkAnı hazır bulunmuş- vetlendirmiştir. 
tur_ Naz.ıra Yugoslavyanın en büyük Dafi toplar lcumandanlıklarma İsveç 
r.işaııı olan Sen Sava nişaıu verilmiştir. semalarında dolaşacak olan yabancı tay-

Belgrad, 23 (A.A) _ İtalya maarif yar~l~re derhal at~ş ~Herek. düşürill
nazırı Bottai, İtalya evini ziyaret ettik- drnesını akemrey1lemisti~[~1 1a?dideya hhudu-

d .. h · · r 'd una y ın sveç ~uc e.l'm n ava fen sonra un arıcıye nezare ıne gı e- ··d-~ . . b"' "k h ti' ha 
rek nazır Markoviç tarafından kabul mu

1 
kwl aası ıçdın uyu ve arare ı -

_..:ı ·1 • t• ı.ır ı ar var ır. 

te yine dairemizde yapılacaktır. Daha 
fazla maltlmat almak i.!tiyenlerin dalre
mlı.in 939-2905 sayılı doeyasmdaki şaı<t
nameyi tetkik etmeleri ilan olunur. 

632 (333) 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulak,çı 
Kulak, burun, Boğaz hutalık.Jarı 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No . .U. Telefon: 2310 
Evi: Göitepe tramvay cacl. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

lzmir Nafia Müdürlüğünden: 
ldlı.alat gümrijğü çab tanıiri 5784 lira SO kuruş .keıif hedclile ve ı 5 

gii11 müddetle. açrlc. ekaihmeye konulduğundan iateklalerin müdürlük· 
tıelli Jaeşif evrakını tetkik ederek 2490 sayılı yasft hükümlerine göre 
,._,,rJ.yacak.lan teminat.lariyie 'birlikte 1 2 Mart 940 Salı günü saBt 

H de Na.fia Müdür.Jüiünde waütqckkil komisyona baş vurulması. 
24 4 624 (340) 

--~~~~~~~--~~~--~~-~~~-~~ 
GA YRt MENKUL MALLARIN .a.ÇJlt 

A~~~C~~~URLUôUND~rf: DOK'J'OR 

fua~ Naim 
D.No. 940-235 ~ 
Açık artu·ma ile paraya çevri 1' 

gayn menkulün ne olduğu: Bir ba_P 
ğ:a2.a (haliha7.ırda iki göilü kargır~ 

Gayri menkuliin bulunduğu rne atl'1' 

Bayraktar mahallesi, sokağı, numarası: Ur~·nd' 
yenice mahallesinde gebeş mevkU 

E 1 tanunun 26-11-930 tarih ve (18) :Nolc-
ırel_paşa hastaneS Takdir olunan kıymet: (900) do 

CiLDİYE EFRENC.tYE yüz liradır. t: 
MU'J' AHASSISI ~rmaıu~ y~pılacağı .,yer, gü:~:--,. 

Şaml Sokak (3 Un .. Be ler) No.S I Ur~ ı.~r~ daıresınde 25-... -940 P 
ı. cu Y te.ı; 1 gumi saat (14) de. dJI 

Her \n 15 ten sonra.. l - l::bu gayri menkuliin a~tır 
~-------------- şartnamesi 25-2-940 tarihinden i~~ 

940-235 No. ile Urla icra dairesin•.? t>f' 
ayyen numarasında herkesin gore fil' 
nıesi için acıkbr. Ilanda yaz.ılı ola~ bı' 
dnn for.la malfıınat almak istiyenler~ 
şart.ruımeye ve 940-235 dosya nu ·-_...iV 
siylf! :memuriyetimize mliracaat etJllP'· 
dir. 

DOK'J'OR 
Süleyman Çoruh 

Çocalı hasıalılıları 
ınütahassısı 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
etüdünii ikmal etmiştir. 
Bastalanm her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe kaııakolu kar
aısında 834/1 .• 

TELEFON : 2310 

, (224J) · --··-·J3_ ... 
- ]f!Jl»ill 
lZMtR Sl~tLt TtCARET MEMUR-

CUGUNDAN: 

2 - Artırmnya stirak için yuk~ 
yaz.ılı kıymetin yü2de 7,5 nisbetinde ~ 
veya milli bir bankanın te..111inat me 
hu tevdi edilecektir. (124) ilr 

3 - Jpotek sahihi alacaklılarla. dı rJ• 
altık3(1arlcınn ve irtifak hakkı sahı~ 
nin gayri menkul üze'rindeki hak·lc)c1ill' 
humısi1e faiz ve macırafa dair olan 1 ,;r· 
larını isbıı illin tarihinden itibar~n bW 
mi gün içinde evrakı miisbitelerıl.e t.,ıt1' 
Jikto memuriyctimize bildirmcle~ .-r'e 
eder. Aksi halde haklan tapu sıı:ı ~· 
sabit olınadıkça satı~ bedelinin paY 
ma ından haric kalırlar. . :il' 

4 - Gösterilen günde artınnaY3 1,:ı.1, 
•• 01' 

nık edenler artırma . artnamesını 111• NUŞ ve lüzumlu maHimatı almış ve.~t 
ları 1amamen kabul etmiş arl ve 1 

~~u~~ • . ' 
t_"Ul mış ır. NORVEC"' YENi. 

Saat 13 te naip Prens Pol Bottainin _AA 
§Crefinc beyaz sarayda bir öğle yemeği A!c&.AŞMALARI 

(Kazım Nuri Çörüş) ticaret ,uDvan.ile 
~ saman is'kelesinde büyük Jıar
<lıçalı hanında 9, 10 numaııala:rda ltha
.IAt ve ihracat ve . xomisyon işleriyle iş
tigal eden K~zım Nwi Çö~ işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu büküm
\e.ri.ne IJÖrc sicilin 2665 numarasına kayt 

lli•••••••••••mt•iı9 ve teseil edildiği ilan olunur. 

vermiştir. Oslo 23 (Ö.R) - Norveçle Almanya 
Öğleden sonra Belgradda Faşist kül- ve No;veçlc İngiltere ar&SJnda harp za-

türü enstitüsü merasimle açılmıştır. marn ticareti için birer anlaşma hasıl 
WWW•I ·- 8 !il 2 11365 c.lduğu YC bugünlerde imza edileceği 

AsalJfye Mütahassısı 

DOKTOR 
Cahit Tuncr 

lıildirilivor. 
:·····'··································& 

~Bir genç iş arıyor~ 
Tiirkçe, Fransn~a, italyanca, İngi-S 

Jizce lisanlarına vakıf bir genç iş 
aramaktadır. 

DAHİLİ VE ZÖIIREVI BASTA
UKLAK DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her ıiin saat 13 ten itı"baren .. 

Izmir sicili ticaret !memurluğu resmi 
rRührii ve F.'l'enik iım~ı 

(341) 

PERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Gazi bulvarı Ziruat bankası yanında 
18 num:ıralı hanın fu.i katı resmi ve hu- Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
su i daire ve yazıhane ve ti.itün deposu sokak (Oçiincü Beyler) No. 19 da 1 İhtiyacı olanlann Gördepe tramvay 

taddesi Köprü ınevkiinde 802 nu
marada M. 1\1. adresine mektup yaz. 

ikinci Kordon (Alman komo.loshe
neei karfuanda) %OG numarada hastala
nm bbUI eder. 

Fransız hastanesi 
OpePatöf'Ü 

5 - Tayin edilen 7.amanda gayrı tıl ~ 
kul üç defa bağırıldıktan sonra en ı,e· 
artırana ihale edilir. Ancak artıJ1118t~~ 
deli nıuh;;ınınen kıymetin yüz.de Yi ~ 
be~ini bulmaz veya satış isHyenin a 81"1. 
ğma riichanı olan diğer alacakh]ar ytir"l 
lunup ta bedel bunların o gayri n1ecı11ıı• 
ile 1emin cdilmi.~ alacaklarının ın#I\· 
undan faz.laya ~ıkmazsa en çok art"' 
nın taahhtidü baki kalmak üzere şiJ'.I' 
ma on be~ gün daha temdit ve on ~ı-tJ1B' 
ci günü aynı saatta yapılacak artı fiiC:' 
da, be<ldi satıs istiyenin alacağın3gav-ri 
hanı olan di~er alacaklı1ann ° rtl~c:· 
menkul ile temin edi1ımiş alacakları ~le 
mmından faz.laya ~ıkmak snrtile. ';eı el· 
art.ır;ın:ı Üw'1le edilir. Böyle bir be ~tı.; 
de edilın<'?.Se ih:ı le yapılamaz ve mas1 rica olanur. 

1-3 S.4 
.......................................... 

olarak istimale elverişlidir. hasta kabul ve tedavi eder. Elek-
Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada trik tedavileri tatbik eder. 

diş doktoru Hatice Azra Demirelliye TELEFON: 3559 

mür:ıc:ıatlcri. 1-26 (190) •••••••••••••-

(Çivici haınammdaki. muay&lleha
nesini terlretmiştir) .. 

TELEFON: 3458 

Her gün Ciğleye kadar Framn basta· 
f nesinde, öğleden sonra Birinri Bey

ler eobğında.._ No. 4Z. •• 

iiı-----:i:TELEl'Oii N : Z318 ~l:ıJ.t'• 2'i1 
~--------~~------~~--......... ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--llm!llmll!!----~...,!'"!!!'!m!!lllR!!l!ll!P.'!!._.!!!!11!1!!1!!!!9l!lm!l~~!!!!!!lll!' 
~1'i/////!/YYZ~-'2JJY:YYJ.77-'~QY.d/IMI'.~----------·, man Monoonyör Lui günlerden beri ıı. ~olacak ki: so.du: 

talebi düşer. ·ı.ıJ' 

DEMiR MASKE 
~ :zırlanmış olan kahpece kapana düşürül:.- • _ ... Sirln efendiniz, dedi, bir~ evvel - O .tld herif kimdi? Tanıyor musun? 
müş ve konağın arka bahçesine indiril- ~hBUbeeyö ve Kont Dwlayla bii-. - Bayır .. Tanımıyorwn .. Yalnız o iki 
mişti.. • lilfle...,\)uN&n ~ıp gitti.. ~i 11nU'aya getiren asibadenin adını 

Faribol, giıtik~e a!t~ bü~ük b~ sa- J'~ u~ğl gırtlağından yakaJad.ı .l -on.un .. 

6 - Gayri menkul kt.'ndisine ı {iti' 
olunan 'kimse derhal veya verilen ~rı 
Jet icindc parayı vermcz..sc ihale ~le· 
fesho~~rak ltendisind.en evvel eni 01· 
~k teklifte bulun.an kımse arzetrn ş rt• 
duğu bedelle almağa razı olursa onll• qtt 
zı olmaz veya bulu.nma7;Sa beındl,.rılıl' 
b~ gün müddetle artırmaya çt1' ~ 
en çok artırana ihale edilir. iki iÇİI' 
aasındnk.i fark ve geçen günler CJY 
ythde 5 ten hesap olunacak hıiı ";,1· 
ğer 7.ararlar ayrı~a hükme }lscet , 
mlrlt.sızın memuriyetimiue alıeıdafl 

Büyük tarih ·ve 
(ıKJN C l 

macera romanı 

KISIM) 

~ ırsızlık ve .endışe ıçınde hır muddet - "Yalan söyliyorsun .. Diye haykmtı: - Ne imiş adı? 
daha bekledikten sonra artık dayana- Yalan aöyliyorsun .. Moruıenyör bize ha- -. Sen Mars .. 
madı.. . . . her veaneden hiç blr yere gitmiş oJa.. - Seıı Mars mı •. O ha .. Şimdi iş anlıışı-

Hemen mtızar odasını terketti. mu .. Ya doğrusunu söylersin ve yakut lıyor .. 
Dı~~mda. ~~ yokt~ ... ?<>~~ca ~~; gebesdiğ.in gUndür.. Faribol odadcw dışarı fu..Iadı.. Kori-

-131-

senyor Lwnın gırdi~ gordüğil v~lının Faribol böyle söyledikten 90nra be- doru bir hamlede ge~tikten sonra kapı
odas~nın kapısına gıtti ve kapıyı .şıddet linden çıkardığı tabancayı llşağın şaka- nın önüme gelerek a.kadaşı Mi'Jtufteyc 
ve hıddetle yumrukladı.. ğma dayamıştı.. haykırdı : 

Biraz sonra bu kapı açıldı.. Herif korktu : _ İ.banet .. Al klık.. 
- Kuyruğu kop!!Un burada merak

tan <;atlamaktan ise Monsenyör Luiyi 
girdiği melun odanın kapısı önünde bek
lerim dnha iyi .• 

Bu karnrını tatbik etmek üzere idi ki 
edanın kapm açıldı. Kollan araıında iki 
torb<:ı altın taşıyan uşak İçeriye girdi. 

Riyak:ır bir gülüşle: 

- Allah rizası için yardım et de 9u 
,ukferden beni kurtar. 

lf'aribol. altınların Mon!lenyörün ol
•ionu anlamıştı. 

u .. ğın elinden torbaların birini aldı. 
- Gel aziz dostum, dedi, elindeki 

.,.andleri emin ve sağlam bir yere ko
p)nn. 

Ve odadan çıkarak sokak kapwna 
1 -

Müıtufleye seslendi: 
- Hey ... Mi~tufle efendi ... Kuyruğun 

kop!!un ... Al bakalım emanetleri .. Va
ran bir .. 

Ve Faribol elindeki torbayı arkadaşı-
na attı. 

- Varan ;l:i .... 

Eşikte bir u~ gözüktü.. - Ne biliyorsam hepsini söylerim.. M.iatWle bu s:ıer,in ifade ettiği kor-
- Ne isti:yor:mnuz.. Bu kapıyı neden Diye kekeledi.. ~ llDÇ manayı hemen kavradı ve boğuk 

yumrukhyorsunuz.. - O halde çabuk ol.. Yoksa.. hh- küfür savurduktan aonra heye~Ja 
Diye sordu .. Faribul ayni hiddet ve - İ.şte, işte söyliyorum .. Efendinw ::ıoPdu : 

~bırsıtlık içinde : hµrada bu odada tki kişi tevkil eUiler.. - Moıı.senyör nerede? 
- Kuyruğun kopsW1, dedi, ne istedi- Elini kolunu bajladıktan, aizını tıka- _ Tevkif edildi ve onu Sen Mars alıp 

Uşak ta ilcinci torbayı 
atmııtı. 

ğim \'ar tnı.. Eft.>rıdimi görmek istiyo- dıktan sonra da götürdüler.. ~ötürdü .. 
Mistufleye ruın.. Far•bol hiddetten titriyerek »Ordu : :&"aribol böyle söylerken n1erdi~e.Dleri 

Ve böyle söyledikten sonra şiddetli - Nere.ye .... Nereye?.. döider'clWer atlar atlamaz, Mistufle-
Faribol: 
- Şimdi geri dönüyorum, dedi. Mon

senyör Luinin çtlcmasını hekliyeccğim. 
Kahraman Faribol intizar odasında 

efendisini beklemek vazifesine tekrar 
koyuldu .. 

Halbuki o buraya ikinci defa gelmer.
den bet dakika evv 

bir hareketle u~ağı bir tarafa çekti ~e - O iki adam arka kap.dan arka ııi11~·anıaa .-. ve :hayvanının üıeri-
odaya girdi.. bah~ye indiler Ye arka ~in M'ka n•~~ı .. 

Oda bomboştu.. :kapwndan çıkıp gittiler. Ar.kadafına : 
Faribol, hayret ve de1*t içinde kal- Faribol artık beyi'.k bir hiddet ve Y• -~~'!· dedi,. ~a otele git.. lle-

dı ve sapsarı ke1>ilmiş bir halde haykw- )H kendini ka~ı.. ~ ~ YaftŞ madam İvona anın. 
dı : - Alçaltlann ~ ıneıai. .• -. Di79 ........ Ben de yuaa aate bdlr 

- NPsıl? .. Ne demok! .. Burada kim- kırdı •• 

sil olunur. Madde (133) . ,S-
l~bu mağaza yukarıda gösteru:ııır 

3-940 tarihinde Urla icra ~em .,eı,.. 
od.Mında işbu ilan ve gösterıl~,.. lfl1' 
ma şartnamesi dairesinde satı1aCilF 
olunur. 631 (337) 
d ,.., .... 

DOKTOR 
Saliheddi• 

Tekand 
Çoeak Hastahklan .... =:;. 
BEKLİN n KÖLN .• .r1 
stns1 SABIX AS!ST..,........, .. ~ 

............ bmwi _.... ............ .. 



":f .E M-PO ,,. ılaçaı MENl.>iLLERı 
Nezlenin iraycUne mani olur - Sizi mendil yıkama derdinden kurtanr - kullandıktan sonra atarsınız . 

J 8 ilaclı Mendil 30 kurus 
t 4 

Bütün rtJRKiYEDE rABii yalnız , 

· · Şifa Eczanesi 
• 

l zmir incır· ve üzüm tarım satış 
kooperatilleri birliği genel dıre~- . 
törlüğünden: 

Birliğin Manisadaki şaraphane kavları ile işletme hanı üzerinde 
inıa cttirilecdt müdüriyet bürosunun avan projeleri, nezaret ve mü-
raJcabc İ§leri kapalı zarfla münakasaya çakarı~şbr · . . 

T aliplcrin Nafia işlerinde en az üç yüz bin lıralılc pro1e veya mşaat 
İti yaptıklarına dair veailca ibrazı §8.rttar. 

Şartnameler en geç 29 Mart Perşembe gününe kadar lzınirde Bi
rinci kordonda lı Hanındaki Birlik merkezinden al~na~il~~· 

Taliplerin 4 Mart 940 tarihine müaadif Pazartesı gunu saat l 5 de 
Birlik merkezindeki inf8.8t komisyonuna teklif mektuplarını tevdi et-
meleri ilan olunur. 24 27 (331) 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - tzmir Hükumet konağı blörifer motör ve tesisatında yapı

lacak tamirat 2490 numaralı kanunun 41 inci maddesi mucibince 
•çık eksiltmeye koııulmuıtur, • .. 

2 - Muhammen keşif bedeli üç bin dört yüz yetmiş beş liradir. 
3 - ~eminat akçesi 260 lira 63 kuruştur. • • · 
4 - Jhalesi 11 /Mart/940 Pazartesi günü saat 1 S de Milli Emlak 

Müdürlüğünde icra edilecektir. 
5 - Talipler keşifname ve şartnameleri Milli Emlak servisinde 

iÖrebilirler. 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar kalörifer tesisatında ih

ti.saslan olduğuna ve bu işler<le muvaffak olduğuna ve Devlete ait en 
~ bin lirahk inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa 
ettiklerine ve bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine 
dair Nafia Müdürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ibraz etme-
ic rnecburdurlar. 24 4 629 (33S) 

ICarac1enız : Ereğll ·ııömür havzası sağliö fıo· 
lttltyonu Başlıanlığından : 

Doktor Aranıyor 
ZonauJdakta ıağlık teşlUJi..tı hastahanesinin 3dO lira ücretli Dahiliye nıü

teha11ıalığı münhaldir. 
Talip olanların diploma, ihtisu ve sıhhat sicil numaralarını gösterir lcısa 

bir tercümri hal varakaaile bir kıt'a vesika fotoğraf mı 1/ 3 / 940 tarihine ka
da.r Zonguldakta sağlık komisyonu başkanlığına göndermeleri. 

24 26 610 (339) 

Eczacı Aranıyor 
"-acıeniz : EHğll Jıömür Jtavzcu• sağldı fıo· 
"'lsyonu llaşlıanlığından : 

Zonguldak kömür havzası şagwlık te.,kilatına bağlı muhtelif mevkilerde 
it· . '" 
ıun bir hastahane ile üç dispanser için cem' an 4 diplomalı eczacı alınacaktır. 
Taliplerin kısa bir tercümei ha) varakası ile diploma ıureti hüsnühal taha

~etnarneai, hüviyet cüzdan sureti bonservisi, ve ücret teklifi havi mektup
arırıı 1 / 3/ 940 tarihine kadar 7.onguldakta Sağlık komisyonu başkanlığı-
rı, .. ) 

iondermeleri. 609 ( 3 36 

.Bilumum Tire Çiftçileri Koopera· 
tıf Şirketi ortaklarına: 
M Kooperatifimizin senelik alelade umumi hissedaran toplantısı 28 1 

y art/ 1940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 1 O da Tire Beledi
o:t klonunda yapılacağından tayin olunan gün ve saatte bilumum. 
o] a larırnızın hisse senetleriyle birlikte toplantıya gelmeleri rica 

unur. 

28 - Mart • 940 toplantısı 
Müzakerat Ruznamesi 

J 
2 - idare heyeti ve murakip raporlarının okunması. 

diki-:- 1939 senesi bilanço ve karüzarar hesaplarının tetkik ve tas-
ı e ıdare h · · 'b 3 cyetının ı rası. 

ve .. - Müddetleri yeten iki aza ile mürakiplerin yeniden seçilmesi 

4ucretlerile idare heyeti huzur haklarının tayini. 
5 - T ernettüün suret ve zamanı tevzii hakkında karar ittihazı. 

cu)u"- . Ernvali gayri menkule alım ve satımı ve sigorta komisyon-
gu ıçin ida L _ • IAh" . 6 _ M .. r~ •ll!yetıne Mı a ıyct ıtası . 

edıs ı ıdarece tek1ifedilen 1940 masraf büdçesinin aynen ve-

KAMÇIOOLU 
Cilt ve Tenasül ba!\taWdara 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastaiaruıı 
kabul eder.. TELEFON : 3''19 

~W#JU7/35&.~Y7J'A>.JJKAW 

OPERATOR 1 
Dro Asil Mukbil 

Ata ka m 
MEMLEKE2' HAS2'A· 
NESİOPERA!'ÖRV 

Hastalarını her $Uh \içten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon Apartmanında ka-
bul eder. · 

TELEFON : 353'1 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
IZMİR HEHLEKE'J' 

HASTANESİ DAHiLiYE 
MtlrAHASSJSI 

Muayenehane: İkinci Beyler Sl'Jkak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Dış Doktoru ' 

Hatice Azra 
Demrielli 

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

TELEFON : 3287 ---
DOKTOR 

Yefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOGUM VE KADIH 

HASTALJKLARJ 
Mtlr AHASSJSI 

Her gün İkinci Reyler sokak No. ~ 
79 da .. Çarşamba fak irlere meccanen 

L •m w 

DOKTOR 
Behçet Uz 

Çoculı ltastalılıları 
Hütaftassısı 

Hastalarını her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 

!"\ matbaası yanındaki hususi kılinilin
iS de kabul eder. 

Ô<inlci, 
o ,.. 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'ASI --·--ADRIATIKA SOSY!.TA A.'lONİJılA 

Dl NAVİGAZYONE 
CİTI'A Dİ BARİ ınotörü 27/ 21940 ta· 

Büyülderin ve küçüklerin barsaklannda kan emerek yaşayan kurtlann rihinde limanımıza ge]erek İstanbul, Pi-
en birinci devasıdır. Her eczanede blllunur. Kutusu 20 kuruftur. re, Napolı ve Ccnovayn hareket ede-

dll--•-4111ı•••••-.m-•-·-----..l!ll--BI-• cektir. BRiNDist motörü 28/ 2/ 940 tarihinde 

lzmirr:: mubasebei Hususiye · 
müdürliiğünden: . 

· İdaremize ~uktezi 64 .kalem ddatir .ve evrakı matbua rnünakasası 
'15 gün müddetlct temdit edilmiştir. 

1 - Muhammen bedeli 4000 liradJr, 
2 - Muvakkat teminatı 300 lirac;lır. 
3 - ihale günü 1. Mart. 940 tarihine müsadif per cmbe gil-

nüdür. . 
Taliplerin nümune ve şartnamesini görmek üzere her gün muha

sehei hususiy~ idaresine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü saat 
1 O da vilay~t daimi encümenine. müracaptlnn. 

21, 24 S92 (304) 
*L4RSW ,... 

' T. C~ur~!!:!! ~ 1~ankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi ~ 262 
Ziraf ve ticart her nevi Banka muameleleri 

PARA BtRiKTtRENLERE 28.800 LiRA 
iKRAMttE VERECEK 

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

.fa Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° . 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT : Hesaplaruıdald paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dil§DlJ· 

yenlere tkramiye çıktılı takdirde yihde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede f defa. 1EJW.1 BiriDd kinun, 1 &fart ve 1 Haziran tarDı· 

Jerinde çekilecektir • 

1ima~ımıuı ge]erek ertesi günü saat 17· 
de Pıre Brindisi ·Zara Fiume Trieste ve 
Vcnediğe hareket edecektir. 

E. MORANDİ moförU 28/ 2/940 tari
hinde beklenmekte olup Cenova Rivie
ra limnnlnrına harekd edecektir: 
J.ıl).NGANO vapuru 2/3 940 tarihinde 

beklenmekte olup Ccnovn, Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

ZARA ınotörü 6/ 3/ 940 tarihinde li
ınamm.ıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Za:-a, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Trlyeste 
veya Cenovada Şimali ve cenubt Ame· 
rika limanlanna hareket eden İtaliı 
Anonlm seyrlsefnın şirketinin ve Afrika 
ve Hindisi.ana ho.reket eden LLOYD 

t TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

?\'EERl..AI\'l>AlSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

R H E A vapuru 4/ 3/ 940 tari-
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amstcrdam limanlarına hareket 
edecektir. 
sımvtcE l\IARİTİME ROUl\IAİN 
ARDEAL motöril 26/ 2/ 1940 tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

NOT: 

Ahvali hazıra dolayıslyle navlun " 
hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustab 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp 
etmiyeceğinj muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsllit için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLf SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLtvtER VE 

ŞtlREKASI L!'D. 
......................... !mi ....... ! ........... ,. VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 Türkiye Demir, ve Çelik fab

rikalar! müessesesi müdürlü
ğünden: 
Haddehane ustası ve işçisi 

alınacaktır 
Yakında iıletmeye açılacak olan haddehanemiz için tecrübeli had

de ustası, hadde tav ocak.çısı, hadde tornacısı alınacaktır. 
Evvelce memleketimizde veya hariçte bir haddehanede çalışmış 

tecrübeli hadde işçisi ve ustalarının ellerindeki hizmet vesaiki ve po
lis hüsnühal şahadetnamelerile 15/ 3/ 940 tarihine ·kadar doğrudan 
doğruya müessesemize müracaatları ilan olunur. 

20 24 28 3 S59 (297) 

lzmir DefterdarlığınrJ.ao: 
Nazlının Basmahane şubesine olan emlak satış bedeli borcundan do

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

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehau111 bay ömer 

ütfü Beııgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar ıulan, banyolan 

Filoriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu ıibi 
sörü ve hususi lokantası vardır. 
ütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere ilivelen fiyatlar rekabet kabul etıni

yecek derecede uctu.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaaıaı 
y ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

~ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticarında 
l~ulunan otellerde buluıurlar. 

lzrnir Defterdarlığından: 
Hüseyin oğlu Sabrinin Karşıyaka şubesine olan kazanç vergisi bor

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

Taliplerin 7 / 3/ 940 Per~embe glinü saat l S de vilayet idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. 17, 24, 3 538 (283) 

lzmir . Defterdarlığından: 
Adedi 

1 
2 

Cinsi 

Piyano 
Vantilatör 

Sahibinin vergi borcundan dolayı haciz edilen Birinci kordonda Yeni ma· 
!iye ıubesinde l:iulunlln bir piyano ile iki vantilatörün 26/ 2/ 940 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü sant 14 te aleni müzayede ile satılacağından ta
liplerin rnezkür gün ve saatte Y ~ni Maliye şubeııine gelmeleri ilan olunur. 

23 24 25 596 ( 321 

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

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

UMDAL --·--UMUM1 DENİZ ACENTALJ('a Lm. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR ' 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

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

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten
cedcn gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
ıNEA HELLAS• 

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

Gerek vapurların muva~IAt tarihleri, 
gerek \1apur lsimJeri ve navlunlan hak:
kınrla acenta bit' teahhUt altına giremez. 
Daha fazla laf~illt almak için Bi.rind 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz ACf'ntalığı Ltd. mUracaat 
edilm~l rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildürlyet 
Telefon : 3171 A<-enta 

W. F. Henry Van der zee 
Ve $ilrekası 

- ·l:).-

AMERfCAN F.XPORT LfNES lNC. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 27 şubatta be! 
leniyor. 

EXFORD vapuru 29 şubatta bekleni
yor. 

EXERMONT vapuru Mart iptidasın
da bekleniyor. 

EXMOOR vapuru Mart ortalarında 
bekleniyor. ı 

EXPLORER vapuru 20 marta doğru 
bekleniyor. . 

STE ROYALE HONGROISE DE 
NAViGATİON A VAPEUR 

BUDAPEŞT 
EZEGED motörü mart iptidasında 

bekleniyor. Budapeşte için yük alacak
tır •. 

BUDAPEST motöri.i mart ortalann· 
da bekleniyor . Budape~te için yük ala· 
caktır. 

SERViCE ll\IARfTİl\IE ROUMA.İN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
PELEŞ vapuru 6 martta bckleniyor.M 
Vapurlann i!'öim \ ' e tarihleri hakkmd• 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
ATlD NA \'iGA'JiON CO - HAİFA 
Be' rut .Tclhiv, llaifa, Jafa, Portsait 
\'e .iskcı~dcriye için ... 
ATİO ınotörii 4 martta beklenivor. 
Vapurlann hareket ta.rlhleriyl; n .. ~ 

lunlardak.i detiıildilclerden acent.a m .. 
ıuliyet kabul etmez. 

Daha fula t.afsilAt için ATATtrnK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtına müraca
at edilmesi rica olunur. 
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••••••• • • • . . Ruzvelt Reisicumhur Olacak mı? ..... -
• • 
ı • • • • • .. Amerika reisi, Avrupa vaziyetinin memleketin mukadderatını idareye 

devam kanaatını husule getirirse buna razı olur 
VAŞİNGTON, 23 (A.A) •• Ruzveltin gaybubeti, mumaileyhin üçüncü Siyasi mahafillercle B. Ruzvelt tarafından verilecek kararın Avrupa 

dela olarak reisicümhurluğa intihabı hakkındaki münakaıaıarın hızını hidiselerine bağh olduğu söylenmektedir .. Relsicümhar beynelmi1'1. 
azaltmamıştır. meselelerin k endisinin başhca meşgalesini teşkil ettiğini ve her $eyden: 

Bu münakaşalar iki parti arasındaki intihap mücadelesinin hakim evvel bu meselelerle alakad ar olduğunu saklamamaktadır- Bundani 
unsurunu teşkil etmektedir. Deınokratlar, Ruzvelt tekrar intihap edil· başka reisicümhur ancak tekrar intihap edileceğine emin olduğu tak• I 
meği kabul ettiği takdird e kendisine karşı hiç bir d emokrat namzet dircle y eni bir intihap mücadelesini göze alacaktır. Avrupa vaziyetiniıts 
çıkarılnuyacağını itiral etınektedii'ler- Reisicümhur muavini B. Garner memleketin mukadderatını idareye devam etmesi lizım geldiği kanaa· j 
tarafından açılan mücadele kendiliğinden nihayet bulacaktır. tini husule getirecek kadar inkipf etmesi lizımdır. 1 .................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... 

Londra Havalara Hikimdir Graf Speeyi batıranlar düo 
-· 

lngiltere afakına gelen Alman tayya
releri iki Norveç vapurunu batırdılar 

Lo~drada karşılandılar 

-·-Şetland civarında 41 Alman tayyaresinin 
şimdiye kadar düftüğü muhakkaktır ... 

lngiliz S?emicileri kraliçe ve kralın 
önünde bir geçit resmi yaptılar 

LONDRA, 23 (Ö.R) - İngiliz tayyareleri Almanya üze
rindeki uçu;ilarında ikinci defa olarak Viyana ve Praga ka
dar gitmişlerdir. Avusturya ve Çekya üzerinde ilk yaptık
Jan uçuşlar 12 ikinci ktınun Uırihinde idi. Almanlar ilköncc 
bunu mkfır ettikleri halde sonradan itirara mecbur kalmış
lardır. Viyana ve Pragdan başka, İngiliz bombardıman tay-

Kral kahraman gemicilere 
y~ Birinci Lordu 

yarele:i Bcrlin üzerinde de müteaddit uçuşlar yapmışlar ve Londra 23 (ö.R) - Yeni Zeland bah-
kıymetl: malumat gt>tirmişlcrdir. riyesine mensup olan ~il kruvazöriyle 

Düıı akşam, 22 ikinci teşrinden beri il1· defa olarak Al- birlikte cGraf Spee> Alman zırhlısını 
man t.lyyareleri 1ngiliz sahili civarında gece uçuşları yap- Rio LaplaU\ harbında mağ!Op eclen 
mışlarsc. da aslfı harp gemilerine taarruz cesaretini göstere- Ajaks ve Eksetcr kruvazörleri mürette-
memişkr ve müdafaasız 'apurlara mitralyöz ateşi açmağı batı bugün Londrada emsalsiz teznhü-
tcrcih etmişlerdir. Bunlardan 2500 tonluk Gohik Norveç va- ratla sclfunlanmıştır. Merasim gemici-
purunuı. ka;.ıtan ve ikinci kaptanı yaralanmış ise ele vapur lerin başlıca caddelerde yaptıkları bir 
l imana salimen varabilmıştir. Tayyarelerin hücumuna uğrı- zafer geçidiyle başlamıştır. Yolları do!-
yan tkı Noıveç vapurundan birisi yanmış, diğeri batmıştır. duran halle gemicileri müthiş şekilde nl-
Tenden isimli 1600 tonluk Norveç vapurunun da batmış ol- kışlrunıştır. 
masmdan şüphe edilmektedir Bu vapur Norveçten Bollan- Gemiciler, amirallığın arkasındaki 
da ve Bclçikaya mal gıitünnckte idi. muazzam meydanda kral ve kraliçenin 

LO"mRA, 23 (A.A) - Dün diısürülen iki Alman tayya- önünden geçmişlerdir. Kral, bunların 
resinden biri Şimal denizinde NorthumbC'rlancl sahillerinin bir çoğuna, kahramanlıklarını takdiren 
on mil açığında göri.ilerek İngiliz tavyareleri tarafından 30 ni,.o;anlar takmıştır. Alay, miktarı gittik-
millik bir mesafede bulutlar arasında takip edildikten son- çe kesafet kesbedcn halkın alkısları ara-
ra tahrip edilmistir. Atılan kurşunlarla delik deşik olan sında gcçid resmine devam etmiştir. Al-
tayyare tepe 'Üstü denize düşmüştür. .kış tnrakalarından muzika bile duyula-

Hcinkel markalı olan diğer ta:,-ynre ise, iskoç_ sahiline mıyordu. 
düşmü<;tür. Spittires tipindeki tayyarelerin takibine uğn- Belediye dairesinde, hatırlardan çık-
yan Alman ~ayyaresi motöründc hmnıle gelen bir fuız.a do- mıyaook b !r ziyafet verilmiştir. I..ord 
Jayısıy .. ) ycu• inmiştir. Mürettebatı esir olmadan evvel tay- Mayor demiştir ki: Bu harp, lngiliz fi-
y areyi yaknnstır. }osunun ne vakıt ve nerede olursa olsun 

> 

-

madalyalar verdj. 
bir 'nutuk söyledi 

LONDRA, 23 (A.A) - Kralivet hava kuvvetlerine men- her meydan okumaya mukabele kudrc-., ~.--:!t.1:-

Bahri-

sup tayyarelC'ri dün cenubi ~arki sahili açığında silfıh sesle- tinde olduğunu göstermiştir. 
ri işiterek denize açıJmış.lardır. Tayyareler bir miiddet son- Ajaks ve Ekseler kr uvazörlerinin ku- Batan bir geminin halasa kavuşmak için bekliyen efradı 
ra, tahmin edildiğine göre, Alman tayyarelerine hücum nuındanları ancak vazifelerini yaptıkla- bir gayretten ibaret değildir. Haftalar- tarılması gösteımlştir kl Ingiliz don~ıı; 
edip geri µUr.ktirttükten sonra avdet etmişlerdir. Jngiliz hava k uvvetleri başkuma ı:clam rını ve yeni bir enerji ile tekrar denize ca, aylarca tahrip kuvvetlerine karşı fa- masının kudretli kolu düşman Uzeritl 

Duyulan silah seslerinin vapurlara yerleştirilen t::ıyyare açılmnğa hazır olduklarını söylemişler- sı]asız devam eden bir mücadeledir ve şiddetle çöktüğü kadar kendi dost}arııı' 
dafii tc,plar.nın ateşinden ileri geldiği zaıınedilmektedir. yetleri esna>ında muhakkak olarak kırk bir, muhtemel ola- dir. bu fasılasız. mücadeleden sonra, mane- imdada da muktedirdir. 

LONDRA, 23 (Ö.R) - Evening Stanclard gazetesi Al- rak ta dokuz tayyare kaybettiklerini, harp cephelerinin bU- Bunu müteakip bahriye nazırı B. viyat asla şimdikinden daha parlak bir Bir buçuk asır evvel amiral Nelsoil~ 
manların tayyare uıyialı hakkında bir takım hesaplar ncş- tün bölgelerinde Alınan zayiatının 110 t<ıyyareyi bulduğu- Vinston Çörçil dakikalarca süren alkış- dereceyi bulmamıştır. Geniş dünyanın ö]mez i§aretine bütün Ingiliz donanJtl9 

retmiştir. Ri..'yter ajansı salahiyettar knyrıaktan aldığı ha- nu, Fransızlar tarafından düşürülen tayyarelerin bu rak- !ar arasında ayağa kalkarak denizlerin her tarafında, Ingiliz bayrağının dalga- sı nasıl hazır! diye cevap vermişse ge: 
berlere atfen Almanları Şetland adalan civarındaki faali- kamdıı dahil olmadığını bildiriyor. kahraman gemicilerini selamlamış ve }andığı bütün denizlerden ve henüz dal- çen hafta da donanma aynı cevabı ,.et' 

- ------- ---------- -----· demiştir ki: galanamadığı denizler de pek azdır. Bü- miştir! Donanma hazırdır! _, 

B • 1 N •• -«Cenabıhaktan ~onra memleketi- tün arkadaşlarınız size nasip olan aynı Faris 23 (Ö.R) - Londra halkı cGP" 

donanmamız namına Ajaks ve Ekseter Bahriye nazırı geçen hafta Altmark lata deniz zaferini kazanan Ingiliz h11 lr Sveç a Zlrlna gore mizin başlıca muhafızı olarak bütün fırsatı bekliyorlar. Spee.> Alman zırhlısına karşı Rio V~ 

kruvazörlerinin kahramanlığını takdir Alman vapurundan 300 Ingiliz esirinin gemilerinin mürettebatını emsalsiz t~ 
ederim. Asırlardanberi milletimizle do- kurtarılması imkanını veren Kosaks zahüratla kutlamıştır. Ajaks ve EkS t• 

"Cihan bilmelidir ki Finlere yapılan 
taarruz lsveçin kalbigahına dayanır,, 

Oslo 23 (ö.R) - Isvcç ticaret nazırı 
bir nutkunda, Finlere yardım hususun
da lsveç için yapılan muahazeleri şid
detle reddetm~tir. NaıJr Finlandiyaya 
yapılacak yardımın imkan dahilinde nr
lcicağını söylemiş ve demiştir ki: 

- cCihan bilmelidir ki Finlere ya
pılan taarruz lsvcçin kalbigfıhına vurul
mustuı. Isveç kendi istiklalini de 1ch-
1ikelere maruz bırakan bu taarruz kar
şısında alakasız kalamaz.> 

Paris 23 (A.A) - Mcbusan mecliki, 
Finlandiyaya müttefi]\(ln takdir ve tl'k
rim ederPk, hUkümeti bir, cFinlrıncli
yaya yardım milli J<Üni.i> ihdnc;ına dav<'t 
eden bir tt-klif kabul etmic;tir. 

Budapestc 2:-1 (A.A) - Macar Tdgraf 
njcınsı, milselliih Macar lejyonlrınnın 

Finlandiyad<\ harp etmc;:k üzere Mat·a
r istandan hareket etmiş oldulV~rına da
ir olan habf'rlerj kat'i sur(.'l' l• fekı.ip et
meğe meztındut'. 

Jı'in askerleri telörgüler önünde 
Roma 23 (Ö.R) - Ispanyol cYa» ga- Sovyct Rusya ve Almanyaya karşı hat

zetesi Ingiliz amele partisi tarafından tı hareketlerini tetkik ediyor. tDeyli 
neşredilip Finlandiyaya karşı yapılan Meyb ve diğer bazı ~nzeteler hi.ikümc
Sovyet Uıarruzunu takbih eden ve Bol- tin, Sovyet Rusya ile münasebellr·rc 
şevik rejimini gayri insani taarruz re- knt'i bir şekil vermek mescles!ni düsiin
jimi diye gösteren beyannameyi müs- düğünü bildiriyorlar. Bu mesele hakkın
tehz.iynne tefsir etmektedir. Gazde, ay- daki yarı resmi beyanatta, Finlandiyaya 
nı partinin, bu gayri :insani Bolşevik ta- imdat gönderilmesi su mazeretle 'ITılicla
arruzu - Ispanyada kendini gösterdiği foa edihnektedir: cA vrupanın bu kts
zaman - onu tasvip ettiğini hatırlatıyor mında bir Sovyet _ Alman iş birliği 
ve diyor ki: . . • lıakkında rivayeti r deveran etmekte 

tlspanyada Sovyet harckelinı vaktıy-' olduğundan .. . > 

- *-le müdafaa etmiş olanların şimdi Fin
landiyada Sovyet hareketi aleyhinde 
sec:fori,pi yüks"ltmek mecburiyC'tinde HİNDİSTAMDA 
blma!arı bizim intikamımızı te kil Türeyen eckiyalar 
eder> ~ 

Roma 23 (ö.m - Londradan bildi
rildii?ine ~öre diplomatik mahfiller Fin
landiya hadiselerini dikkatle takip edi
yorlar. İngiltere son günlerde. F inlandi: 
yaya mühim imdatlar göndermiştir. ln
giliz hUk~meti şimdi Skandinavya mem-

Londra, 23 (Ö.R) - Hindistan hükü
ıneti, Hindis1anın şimali garbı hududun
da tiireyen eşkiyaları tenkil için nskeri 
tt?dbirlcr alarak istcneiı iıcticeyi temin 
ct~iştir. 

~kiyalar h udutta dar lıir muıtnkada 
türeınişlerdir. Hududun diğer kısmında 

nanma arasındaki bağlar hiç bir zaman destroyerinin hareketinden bahsetmiş ter kruvazörleri gemicilerinin payiuılı11, buglinkü kadar kuvvetli olmamıştır. ve demiştir ki: ta yaptıkları geçid bir milyon kişi tııt t· 
Donanmada 3000 kişi kaybettik. Müca- - Düşmanın burnu ucunda ve bir fından takip edilmiş ve alkışJanmı~~. 
dele, fasılasız gece gündüz devanı et- taraflı tatbik edilen bir bitaraflık orta- Amirallar, başvekil ve naz.ırlar IIle~~ 
mektedir. Kışın karanlık buzlu gecele- sında Kosaks tarafından yapılan kurtar- simde hazır bulunmuşlardır. Harbııı r 
rinde, Laplata harbı bütün Ingiliz kalp- ma, yani sizin denizin dibine gönderdiği- tidasındanberi Ingiliz milletinin ıc1J, 
terini ısıtmıştır. Fakat Ing!llz filosunun niz Alman harp gemLtj tarafından esir birliğini bu derece parlak bir şek1 ı;t~ 
g_a_y_re_u_~_·a_ı_nı_z_b_ir_k_a_ç_sa_at_Iı_k_ö_Id_u_·ru_··_c_ü_edi_·_1m_iş_o_ıa_n_In_gi_liz gemicilerinin kur- belli eden başka bir tezahür olm~ 

Bulgar kralı 
~~-~-------x*x·-'-~~-~~~~---

R um en maliye nazırını 
dün sarayda kabul etti 
Bükreş 23 (ö.R) - Romanya maliye 

nazırı Antoncskonun Sofyayı ziyareti 
yalnız bir iadci ziyaret nezaketinden 
ibaret olmayıp Romanya - B ulgaristan 
arasında siyasi, iktisadi münasebetlerde 
bir yakınlaşma istihdaf etliği temin edil
mektedir. 

Sofya 23 (Ö.R) - Rumen maliye na
zırı Antone.$0, kral Boris tarafından 
kabul edilmiştir. Antonesko Bulgar ga
zetelerine b<'yanatuıda Romanyanın 
komşu u Bulgnristnnla en samimi bir 
dostluk ve iş birliği kurmak arzusunda 
olduğunu iki komşu mc.mleketlerin mü
nac;ebetlerind" dos1ane bir salahın de
vam edeceği ümidinde olduğunu söyle
mis1ir. 

Sofya 23 (Ö.R) - Burada bulunmnk
ta olan Rumen malive nazın Antones
lm şerefine bir ziy"lf;t verilmiştir. Nnzır 
ziyafette demiştir ki: · 

- cSofyaya seyahatim, Bulgarishm 
ve Romanya arasında sıkı münasebet
ler tcsisjne yardı!TI edeceğini umarırrt.>· 
$ıdgar:. mafiyf' nazırı da şöyle dcmı"- •1 . k l B · 

tir: • . ,, ."J!!sıc. ra orıs · 
- cHarbın bütün milletlere endi l l Sulgariıitan bu samiml 

AlmanyH 
İsveç demir madeniıt" 
den hala istifade 
etmek ~ye~dedir eri' 
Faris, 23 (Ö.R) - Isviçre gazetc~ııll' 

nin Berlin muhabirleri tarafından b~ 
rildiğine göre, Almanya İsveç d e~ 
madeninin kendisine gönderilıneI11 ~ 
ihtimalinden endişe etmektedir. ,po>efİ 
Algemanye Zaytung• bitaraf devıetl0,. 
müttefiklere tavizde bulunmamağa 0a· 
vel etmekte, aksi takdirde tehlike.Ye 
şeceklerini ihtar ey !emektedir. . . ıtl' 

ıBasler Nahrihten • İsveç harıcıY~cf)"' 
zırının son nutkunun Alınan h~r s1" 
nezareti mahfillerine fena bir tesır ~ot' 
bğını ve bitaraf vapurların ihtaı:ıı tıif 
pillenmeşi aJeyhindeki sözlcrinıil 
hoşa gitmediğini kaydediyor. --·--ROMANIN 
Verdiği bir haber ıerı· 
Roma, 23 (Ö.R) - İngiliz gaıetei11dt 

nin iddialarına göre : Garp cephC!i 0tıı1 
henüz ciddi şekilde başlamamış e.8( 

harbin yakında Avrupnnın cenub~ 11~ıd 
kisinde daha geniş mikyasta pat 11 

tehlike.si varmış.. )111' 
İtalyan mahfilleri İngjli:&lerin b~csıJI' 

!:erleri kendi umumi efkarhırırtı r. ıı; 
için çıkardıklarını tahmin ediyorltı .15ııt 
ra İngiliz milleti altı aydan beri 111ı ııııl"' 
bir netice alınamadan devanı ed;ğ111dııl' 
bin sebep olduğu vergi ağır 

müşte;~NS.ES M..ud 
Napc>li, 29 (Ö.R) .....:... İtalya ve:uıJı 


