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Gecekisoğ~k 
ve ·. don 

Diln sabalı yağnlağa bqlayan 
kar akşama kadar deva.m etmit ve. 
her tarafı kaplamıştır. Gece de 
mUthiıs bir .ayaz: çıkarak suların 
buz tutmP.!:rna sebep oJmugtur. , 

Bu sabah sı(ırın allıllda dörde 
kadar ~Uşen soğuk ile &Qkaklar. 
dakl kar birikintiler! de buz haline 
geldiğinden b:ızr ufak kazalar ol • 
maı,. birçok otobUs \"" "tor.ıobiller 
molörlerinln donmn.!mdan işliye_ 
menıi§lerdir. 

Köprünün bir tarafından difer 
tarafına geçmekte olan Vasfi is. 
mindc. biri ayn~ı kayarak yere 
düRmilş \'<! bu sırada §Oför Alinin 
idarc11indekl otomobil çarparak ba. 
şmdan yaralamıştır • 

O to'oüa sefer~cri durdu 
Bu sabah konvansiyonel trenile 

gelen yolcuların anlattıklarına gö_ 
re, Trakyada ı:ok şiddetli soğuk_ 
lar hüküm sürüyor. 
Yofüırm mühim bir kısmı kar. 

lardnn kapandığından otobüe ae. 
fl'rlc>ri tıunamile durmuPtur. 

Bundan başka Trakyadan Siliv_ 
ri yoğurUa.nnı getirmekte olan bir 
kamyon Hadnnköyünde karlara 
saplanara.k makineleri donn11Jf "8 
llletlleuıt:dii'iııll<'11 yol una denm 
edemem.ittir' 

için kazanç vergisi gibi bazı gelir. 
lerin n!abetleri muvakkat olar:.ık 
artttnlacaft YaZJlmrgtı; ~ 

Öfrendifbno g6re k11218.Dç · 'ftr 
aial niebetinde yapıl~ bu 11un: 
dan devlet memur-ve m~ 
l~rlnln maq ve Ucn!tl~den. kc. 
silen kazanç vergDQriJe 9.leUmıum 
mU&tabdem Ucııetlerl ilıtlmıa edile. 
cck ve~·a bunlara aft zs:m· ıdllbtıti 
PYet cilzL miktanla ola.calrtJr 

Maliye VeUiet.11940 bU~e 
muvueneyi temin . mabadlle ka.. 
zanç, muamele, istihWr, aDr.ollü 
lç~iler ve dlier bazı vergilerin 
ylizde nisbetlerinin a.ıttırrlmaaı yo. 
!undaki çalışmalarına bqlamıttır. 
• ~u arttırılacak vergi nlabetle _ 
rınm mikdarı, hangt meslek ve :-~
nat f'rbıılnrclnn ııe suretle kes·ı ... 
C<'ii \'e bu t•sc•chbi;slPrin hangi i!_ 
tilillk maddeleri üzerinde kendini 
göeterect"ği hakkında bir kanun 
projetıl hszırlsnmaktadır. Bu ka. 
nun layihası bu a:v ir.inde ikmal 
edilerek BUyi.ik Millet Mec1isinc 
tevdi ohuıacaktır . 

Mütemmim malumata nazaran 
bu vergi tarhiyatı daha ~e 
muamele ve i!tihlak vergileri 11ze_ 
rinde kendini gösterecek, ticaret 
v~ &ana)i erbabmdan alınan ver • 
gılere bir mikdar daha ilave edl 
Ieeektir. 

Roma elçimiz 
Bu ıahah mezuniyetle 

ıehrimize •eldi 
/ (l'Ulll&~)' 
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Yazan: OTERO. L 50 J fercüme eden: V. G. izmirde bir 
depo yandı 

:l'&k.at, baklı olarak d~mek IA· 
mmgelir9t1e bu, benim çok IAyık oldu· 
tum bir ceza değil miydi r Şimdiye 

kadar kadın aı1mclaıılanmm dostları
nı. aevgllllerlnl az mı ellerinden aı. 

DU§lım "t Bu o kadar acı bir ıeymı, 
kt. btr vaklUer benlm do ayni ıekllde 
!w"eket etUğlml dllşUndUkı;e mQthlf 
bir azap duyuyordum. 

IAklıı., kendlml te3eW etmek de 
:kolaydı: 

.. Bunun ban& bu kadar acı gelmesi, 
fUphem kt, Brinlıı en 80n qklarım· 
4an blrt oıu,u, ondan sonra önllmde 
uzun bir qk laUkball bulunmııYl§ldır. 
!Bl.naenaleyh. O.Şıklaruu ellerinden &J. 
:mı, oldufum kMlmlar benim kadar 
,..ı..d~-

• • • 
AkacaJr kan damarda durma de-

&ıerl ıtbl, gidecek para da cllzdan. 
4a dımnn•nrı Hele benim cllzdanım. .. , 
PaıUe gelip bu 81kmtıh C11nJer tıq. 

Jar ~tamu, içim içime mgmu ol· 
du. YUre,.m anki fuıdık kabufu• 

»un içinde sıkılıyordu. Nereye git.em 
~elenemlyorum. klmlnle kon~m 
sevk bulamıyordum. lıUtblş blr yıp
:ranmlf haldeydim. o oen, fu!ı ukl 0-
tero nerede! Sevlll1nın çapkın km, 
atqU KaroUnuı fimdJ bUtUn canlılı· 
fmı, ~vlkllğlnl kaybetmiş, bir külçe 
Jaa.Uıııie, •YlıılD koltukl&rma ytğılDUf
lı! 

HaJU"! Otero bu YU!yette kalamu
ill. Böyle bir hayata talıammW ede
IDezdl I lçtmdeld ben, bu ballme ı..
;ran edJyordum. 

Bu tayanla k:tlktım n tekrar Koo. 
.. Kartoyu boyladım. 

Monte ICarloya, llwuuD eHndeJd, 
aYUcundak1 bUtUD paralarını, ekeert• 
ıa wılarla beraber ,eretlnl, namusu· 
atu. hatt& YDcudunu bile yerill dibine 
pçlreıa bu meşwn dal tepealne kaç 
kere CllmlşUm! Fakat bu M!erld 
.. palndea bqkaydı ı 

'Yaln.ıa rldlyordum... 
BUtUn dUnyaıım tamc!ıtr, pqtnden 

• sengta erkekJerlıa eOrüklendlğt, 

ıatrunda blrçolt klıılnın canma kıydı· 
it .. cuz.ı Otero,. Monte Kadoya )'al
am ctd.yordu_ 

Suna kendlal de IDanamryordu. Fa· 
kat baklkatın sert yumruğu hqına 
Sile ine ona bunun b1ı: bay&I o~
aı anlattı.. 

Kaçıyordum: Bu acı h&ldkatten, 
'-a dayanılmaz qtıraptan kaçıyor. 
dwn. KardqtDI öldUren Kabil S"lbl. 
Dletum bir rözUn zalim takibinden 
bçryordum. Istırabım, korkum Ka· 
Mlln. korkusundan, utırabmdan daba 
btlyUktU. Ç'UnkU Ademin bu oğlu, 
brdeş'.nl öldUrmOııtll. Halbuki Hav• 
n.nm bir kızı olan ben, bizzat kendi 
lll1. kendi gen~llğiml, kendi cnzeıu. 
llmJ öldUrmUştUm. 

• • • 
Bu aeter Monte Karlo da benJ ta-

ID&mlle ~bvetmeye karar nrml§ 
Slblydl. Bauın UmlUerlml, qklarımı 
kaybetUl,tcn ıonra. elimde bir ıserve· 
tim kalmıotı. Bana · ılmdlye kadar 
'1lrçok zevk, e~lence, qk ve lbtlru 
temin elmlf olan bu kartal yuvaaı da 
arbk, Oteroya rağbet glSstermlyordu. 
Blllkls, bent bir daha eline geçtremt
~ceğlnl anıamıı gibi. parala.nmı bO. 
1Uk lılr lurela knpıyor, fınldak dön· 
ıtlkÇe kesemin dibi daha korkunç blr 
tekilde gllrilnUyordu. 

Monte Karloda çok para kaybet· 
aıııum. Fakat bu seferki hep.sinden 
acı oldu. Zira. bundan evvellcUerde 
«ıeblm, akan paralara ancak bir ka· 
Dal vazıteal cörürdU. Sağ elimle aı. 
dıpı ao.l elimle aarfctmekte ancak 
sevkten hqka bir ıey bulamazdım. 
Bu arada z.ıvk ve eğlence de cabaydı. 
A§klarnnm blr çogu bu ye~ll masala· 
nn b:ıtmda başlamııı. gene btrçogu 
da bt.rada D;ihayet bulmu~tu. 

Şimdi ... ,~ ıerveUmle beraber, 
qklanmın aon batıralan da bu masa· 
ıarm yeşil çuhası altına gHmUlmtı,. 

tn. Fakat bir tUrlU gidem'yordum 
Aradıtımı bulamamak, içimdeki eı. 

kmtıyı yenememek hırsı benJ mUl· 
h.lf blr inatla oraya bıı~ltyordu. 

Ne kadar beklesem boııtu. Zaten 
De bekliyordum? Eald hayatımda 

alıştıklanmı bir dnha bulmama im· 
k!n yoktu ki! bUtUn o r,üzel ('eyler. 
•ençllk ve gllzelllğlmle beraber, bh 
daha gelmemek Uzere uçup gltml~tl 

Monte Karloda en son ümitlerini 
eerveUeı1nt kaybedenlerin, orada 
bekllyeceklerl bir tek cey vardı: O· 
nu da, kumarhar.enln arkasındaki lco. 
rulukta, as-nc;ıarda ııallananlann bul· 
dutunu birçok defa görmo, ve acı 
lıfr tebessümle ba:7Jmı çevlrmı,um. 

Başkalnnnm da bir sabah bent bu şe· 
kilde görmelerine ve nlay etm~lerlne 
flnat mı verecek Um? 

Hayır! •'GOzel Otero .. bir a~k ve 
neşe IWıestydl. Böyle ıenı blr öIOmO 
bbul edemezdi. 0, 8lllmden, aonuna 
kadar kaçacak, kcndblnl , buldu::U 
:ıntıddetçe gene sevke ve eğlenceye 
taallm edecekti. 

Koa&9 KMo ....ıaımda. bü&ra. 

ya. rulete konacak miktarda param 
kalmamıştı. Oradıı. kumara başlar· 

ken yqil çuhanın Uzerille eUrWeıı ilk 
parıınm sonunda. frank clnalndenae 
c:ı &§ağı Uç ııtır olmaaı lA.zımgellyor· 
du. Halbuki ceblmdekl paralıır yUz 
ler baneaiae inecek kadar azalmt§tı 

Fakat dOııyada her §eyin ucuzu 
olur da kumarhanenin ucuzu ol· 

maz mı 1 Mesel.A, Nistckl me§hur ba· 
takhanelerden birinde sonunda bir tek 
sıfır olan rakamlarla da rulet çevrile 
butrdl. Oraya gltUm. 

Benim gibi daha birçok kl§l orada) 
dı: Bir r.amaoıar benimle rekabet e
den matmazel Primroz. yallllZ başın· 
d&kl mavt elmum panltw Ue göze 
Ç&rpıyordu. Bu elmul ona Rua Çan 
nrmı,u. 

Otede bqka blJ' artıat... Daba ete. 
de batka bir pııtöz.. Bir ktlfede bir 
balet heyetinin !!.Uyar yıldızlan._ dl 
ter blr kO§ede sene onlardan ~ka 

bir SJ'UP· 
BUtiln bunJar - ve ben de dahil 

olmak Uzere - gençliklerinin hatıra· 
lannı aramak lçln eoğumUJ kllllert e
te)tyen sa vallılard.ık. 

FAkat lnaaD keııdlalnl awtmumı 

6yle lyl bWyor idi Em1n oldutu ba· 
klkatlerl kendlainden aaklamak lçlıı 

lSyle yalanlar uydun&10r. eyle kendi 
alnl kandırıyor ld! 

Yalrua.. bu baldkatıo bqkuı tara· 
fmdan yüzllmUze YUnılmaaJ da Oka• 
dar acı oluyor idi 

Hele bu aWe bir~ tara."mdan 
•eUreel 

Nlatekl kumarhanede. rulet maa· 
larmdan birindeydik. Yanımda otu. 
ranlar araamda Ltll Prado lamlacı.-, 

benden çok genç bir artllt kadın ..,.. 
dı. BenJmle uzaktan uzağa &!ay elU· 
lfnJ, bent g'Oatererek yanındakilere 

b1r eeyıer a6yledJğiDI glSrmtl§tUm. 
Yanımda otururken de. kllltab lıfr 

tavırla, mUtemadlye.n cıpra lçlyoT 
n dumanlanlu üzerime dopu eavu· 
ruyordu. O kadar çok koku atır1llı . 

mU,tU ki eıpra dumanlan Ue bel'&· 
ber yüzUme atır bir koku dalguı ge· 
Uyordu. 

••Ben ~ ta kadmla bir aıa1 ede· 
7fm,. dedim " yanımdaki erkeğe dö.. 
nerek, fakat kadınm tıılleceği bir 
tanda fWllan a6yledlm: 

- Şuna bak: SankJ bir kolonyı 

tabrlkaauıda yangın çıkml§ gibi! 
T~blblm yanJ11 çıkmadı: Kadın ht 

klkaten. llplrtoau çok bir kolonya 
fabrikuı gibi &!evlendi ve: 

- Bu kokulan eenden gelen kok· 
MUf ceset kokusunu duymamak için 
•llrdUm, anladın mı? dedi. 

Benim l.hUyariığımla alay ediyor· 
du. O daklkads. l&Dld bQtUn kumar 
hane ba,şıına yüulmı§, ben altında 

kalmıştım. Ne yapacağımı pşırmıJ 

Zarar yüzbin lira tah
min ediliyor 

tzmır, 3 - DUn lklncl kordonda 
bir yangın olmu~ bUtOıı tıcarethane
ıer bUyük tehlllte geçirmişlerdir. 

Atcıı, lbracnt tacirlerinden Şerli 

Rıza \•o ha?e!lcrlne &it UzUm ve incir 
lmaıtlthruıe.!loden çıkm117tır. HUkQmet 
ve adliye blnalıın da buraya yakın 
olduğundan tclA§a du,uımu, bir ara 
atq gene ayol adamlara alt tUUln 
ardlyeMııe gcıçerek orasını da tutUf· 
turmuıtur. Yangın be, eaat devam 
ettikten aonra ııöndUrWebllmlJtir. 

Yanan depoda mtlblm miktarda 
kUkUrt bulundufu için bunlann yan• 
mulle çıkan gazlar ltfalyeııln çat11. 
maamı gtıoıe;tırmtıttr. Bu y(lzdea llç 
lt!alye netert yaralanarak bastaneye 
kaldınlmlflı". Zarar yllsbin ııra tab· 
mlD olunmaktadır. Atepn baca tutut 
mumdan çıkbtı anlaplmlftu. 

Halk bankası umumi 
heyeti toplamyor 

Halk Bankam umumi heyeti 
bu ayın 22 sinde toplanacaktır. 
Toplantıda görilşUlecek meseleler 
ara.smda halk ıandıklannm llğvJ 
ile bunlano bankanın birer ıube. 
si halinde c;alışmaaı da vardır. 

Aynca bankanm ıennayeal 2,~ 
mJlvon liraya çrkanlacaktır. 

Halk bankuı kooperaunere 
yardım için temutarun ilerletmek. 
tedfr. tık olarak dokumacılar koo. 
ooratlfine 2~ bin liralık 1krazda 
bulunulmuştur. 

Bu mlkdu yavq yavq yarım 

milyona çıkanlacaktır. 

;(arıkoca kav 1aları 
Araya giren adamın 

aleyhinde neticelendi 
KaragQınrllkte Neallpb mab&lle· 

lllıde armqık *>kakt.a oturu HalU
ıe, kanaı HurlyenlD aralan eon gtln· 
lerde açılm11 ayn evlercte oturmağa 
bqlamı§lardır. Evvelki gSlD Halli ka.
namın oturdufu eve gllmif ve yata· 
ğlDl lıtemıııtır. Bu aırada kapı önD.n. 
de mllnakaşaya bqlamlflar, kOIDfU· 
ıardan Şakir lamlnde blrt aralarına 
girerek Hallle kanallo t:ıarqmasmı 

tekllt elml§tlr. 
Halil bu l6&e birdenbire kmn11 ve 

"MD ne karlfl)'Orawı,. dedikten llOD· 
ra bıçatuu çekerek Şaklrl dört ye
rinden yar&lamqtır. 

DUn Sultanahmet sulh cea mahke. 
kalmış btr halde etrafıma bakmır. mealnde yapılan duruımada Halli tıd 

ken ılnlr içinde lUtrerken o, blddeUe buk ay hapse 11lDohlrom OlmUftur. 
ayap kalktı ellndekt cıpraıarm kU· 
IUnU baıııma aUkerek blr kahkaha at· 
ta ve uzaklqtr. 
Cıgaranm aıcak küllen .açlanmm 

araama. ensemden içeri dtlfmüıtU: 
- YanıyorumJ diye b1r çığlıkla 

yerimden fırladım ve l&lonun arka 
kapısından kendimi dııan attım. BU 
feıie elime buzlu bir pmpanya kade· 
hl tutuıtururken eac;lanmm arum· 
dakl kWlerl de ıUklyorlardL 

Kumarhaneden çıkıınn bu halde ol· 
du. B.r daha da admumı atmadnn. 
Ualanmıştım, fakat ~k geç_ 

Nle batakbanesln:ien saçlarım tu 
tu,arak çık11ım lyt olmu,tu: Bu su· 
retle paralarımın blr kısmını kurtar
mı~tım ve bu !skandal Uzerlne, blı 
daha kumarhaneye gitmeye cesaret 
edemedim. Ualanmı§tım •• 

Şimdi ne yapıyorum diye belki IO· 

lzmir belediye reisinin 
şehrimizdeki tetltlkleri 

lzmlr tuan için temular yapmak 
Uzere Ankaraya glden ve oradan ıeh· 
rlmlzs gelen tzmır belediye retıı B3h· 
çet Uz dUn vali LQtti Kırdan ziyaret 
etmtıur. Behçet Uz aalı gtlnll Ucaret 
odaamda §ehrlmlz eanayl erbablle glS. 
rüfecckUr. 

Toplantıda bu seneki fuara tstan· 
bulun genlf mlkyuta JşUraktnl le· 
mln etmek m~eleıl mevzuubabs ola· 
caktır. Toplantıya vali LQtfl Kırda· 
mı da ltşlrakl muhtemeldir. 

Zeytinyağı ihracatı 
muvakkaten durduruldu 

rar .. mız. Verec:ıgım cevap udece fU tzınlrde te§ekkQI etmlı olan TUr. 
dur: ldye zeyt•nyattı thracatçılan birliği 

Htc;r zeytlnyafı lbracatmı muvakkat bir 
BUtUn varlığım artık bir hiçten I· zaman ıçın durdurmu§tur. Vekllet 

baret. GUze!ll~m: Hiç! Servetim: · ı ycnl lhr:ıcat tlyatııınnı tesblt etUk· 
Hiç! Hayattan bulduğum zevk: Htı;! ten sonra tekrar ihracata ba,ıana· 

ve bUtUn bu macera bayatmd:ın ba· cııktrr. Ftyatı:ı.r bu yUzden altmııı pa· 
na ne kaldı: hlı;! ra kadar dll§m!lştUr. 

BOM u ff 

• • • 
reısının 

Evvelkt g1ln Aııkaradan 1ehrlml· 
zo gelmlıı olan ticaret veka.JeU dıJ U· 
c;aret dairesi relal Servet Berkin lif· 
Uk ve yapağı l.hracatçılan ile gör1l§

m0t ve dUD blltUn lth&!At lhracat bir· 
ilkleri mUdUrlerlnJn yaptıklan toplan 
bda bulunmuştur. Btrllk ml1d0rlert 

s 

dq Ye iç piyasa YUlyeU tıaertnde I· 
zahatta bulunmu§ll&r, Servet Berkin 
de kendilerine mllll korunma kanu· 
nunun blrllklere yUkledJgi nzlleler1 
blldlrmı,ur. Dıı Ucaret dalral relal 
bu alqam Ankaraya gidecekUr. 

1 

j 

1 : 

Doğru 

Değil m!J 
• i 

Resmi dair_ elerin Nakil vasıtalarının 1 Tren kondüktörıeıi' 1 nin numarala" 

. l~rJ~rı süratleri ~ lluallyi truıulDdekl ~ 
Yem te ır planına göre Şehir içi ve dıtı için . J .c> •• ezw do. diğer aaa1JJ ~ 

tayin ediliyor tespit edildi : randa oJıJuğu 1.ibl D ~ 
Beledlye imar mUdUrlUfO yenJ ee· 

bJr plAıuna göre, resmi binaların 

yerler1nl t.ublte başl&uuJtlr. llk ola· 
rak mektep, b&ltaae V• maliye taball 

. ıu~ıert blnalannm yerte.rt kararl&f. 
maktadır, 

Kaartt mlldOrllllO yeniden lop olu 
oacalc 715 Ukmektep blnuınm yerle· 
rlnJ tayin elmiş, yalnlll Nt,antapnda. 
Ayaapqads, Taksimde, Oamanbeyde. 
Kurtuluşta ve Jılecfdtyekö)'Unde lllf8 
olunacak Ukmektepler için ana röa· 
terUmealnl alAkadarlardan tatemı,ur. 

Sıhhat mUdUrlllgu baat:uıelerln in· 
klp.t vaztyeUer1nl kararla§tınnakta. 
dır. 

DetterdartlJc da 1'f1Dlden kunılacak 
115 yenJ mallye fUl:"lnln )'Uler1nl ta· 
yln etmektedJr. 

Univerıite rektörü 
fatanbula döndü 

lkl hafta kadar evvel, Univel"llL 
tenin sömestr tatilinden istifade 
eaerek bir Akdeniz aeyahat.bıe ÇL 
kan rektör Cemil Bihıel, dOn akoam 
Romanya bandıralı Beaarabya va. 
purfıe şehrlmlze dönmUııtUr. 
Aldığımız malümata göre, rek • 

tör, bazt gazetelerin yazdığt gibi 
meçhul bir eemte veya Bulgaria • 
tana gitmı. değildir. Cemil Bilael, 
bu tatil mUddetiDJ lakenderlye, 
Kahire ve Atlnada geçirmlş, tama. 
mJle bu'JUııl mahiyette bası ilmi 
tetklkatta bulunmqtur. 

Belediye makine şubesi· 
nin eski müdürü tekrar 

muhakeme ediliyor 
Belediye makine ışubesinln eskJ 

mUdllrU N~ret h:ı.kkmda evvelce 
vazifeyi aufüıtimalden dolayı dava 
açılmış ve aallye birinci ceza mah. 
kemesi neticede beraetine karar 
vennlştl. 

Temyiz mahkemesi bu berael ka. 
ramu bozmu§, dün yeniden b~la. 
nan muhakemede temyiz kararma 
uyutmuı,tur. MUddefumumillğin ye. 
nfden ceza talebine karşı ııuc:lunun 
mQdafauı lı;in muhakeme b:lJ}ka 
:?tine kalmıştır. 

Hüseyin Cahit Yalçının 
l<onferansı 

P'nuı1& bOkClmetınln daveU Uzerln' 
Majlno hattını slyaret eden gazeteci· 
lertmlzden Hllaeyln Cahlt Yalçm dUD 
saat 14 te Bum eırıı::n:ıe aeyahat 
lntıbalann:ı alt bir konferans verml~· 
Ur. Konferansta bütUn Bum Birliği 
mensuptan buluom111tur. 

~---

Orman çiftliği müdürü 
trende öldü 

hmtt - Gazi ormıı.n ç'fUlJI m~:!U· 
:U Osman Kwlırmak Ankara ekıpre. 

sinde vefat e~ ılJtlr. Cenazesi Anka· 
raya glSnd:!rilecekUr. 

. ) 

Yeni ııeystaeter taıımatnamuta~ 

ı:ıakU vaaıtaıannm ıehlr içindeki acır. 
aUerl §Öyle tespit edllml§Ur. 

Ağrrlıfl 20"0·5000 kilo olan otomo
biller 40, kamyon ve kamyoneUer 20, 
5001-8000 k.lloluk otomobiller 15 ve 
Ua.ba fazlalan 10 kilometre Uzerlndea 
seyredeceklerdir. JılotoıılkJeUer de o. 
tomoblller için gösterilen dr&Uere 
tabi olacaklardır. 
Şehir dl§ında mll.ıait yollarda oto· 

mobil ve motoslkleUer CSO, kamyo:ı ve 
lc&MyoneUer de IO kllometredea fu. 
ıa bWJ gf demlyecelderdlr. 

Atef tuğlası ve ziraat 
aletleri fabrikalan 

HUkClmet ikinci beı yıllık aana)'t 
programma dahU bazı tşlert birinci 
bq yıllık plA.oa &1m11tır. Bu auretıe 
bir ateı lUğlaaı fabrikuı ile bir ziraat 
Aletleri fabrtkamun yakında lnpm· 
na başlanacaktır. 

i va.ula. 1''al.&t bwılarlll il 
: 1ara. falıua de\ let d 
: JdıırcUıce maUimdur. ,J 
t Nuoıaralarm ballia aıeÇJI ' i mau blıçok §lliiyctıere ~ 
ı 7or. 
i 'fren kondllktörlerlJacle' 
: hangi bir ıcb.!plo fena os 

gören yolcu!ar, banlarlll 
bnıu \'8 hU,iyctlerlnl 
lcrl ,ylbUodea ekaerif• 
lerlnJ dlnlctemlyorıar; 
vaziyete düşüyorlar. 
Hattı buan bakl;aub ~ 

le )'apılmuı lc:ıp edea ~~ 
törleri mcyd.'llıa çd.ad~·~ 
çln buolan allkaı)ar. _...., '1 
ylbJetUrmek veya ~ 
cttlnnek surcttle bB 

: tesblte uğl'a§lbyor • 
i Da vulyet 7ıılnıs h~ 
! clev!et demlryollan 1 
i ~IUğe ağram:ıamı lll'dllll 
~ima• tıUphe yoktur. 
! Madem ki aamanraff ~ 
i cattur. Bunlann da, ~~.J ..... .... 
! letçllcrl ~hl J8.ka v~ 
: lt"rlne konularak halklll , 
i la ,;örebUmetsl temin 
i diyoruz • , 

· 1 Doğru Jeiil~ 
: ~ 

Küçük Sehir 
Haberleri 

• tık tedrisat mlltetU.terl köy 
mekteplerini sıkı bir teftişe tlbl 
tutacaklardır. ÖnUmUzdeld ıene 
köy mekteplerine befinci amıflar. 
da llAve edilecektir. 

* Sıhhiye vekili doktor HuJü.si 
Alata.t Ankaradıuı 11ehrlmize gel • 
miştir. Vekil dün vall ve belediye 
reisini zlyıı.ret etmiştir. 

* Takalm Ayaspaşa caddesi 
85 metre genişliğinde olacak, cad. 
denin ortuma tutanı bllyUk bir 
havuz inşa olunncaktır. 

• Fenerde Subaşı mahallea!nde 
oturan LUtrlnln lki yaşmdald oğlu 
Yaşar evin bıılıçesindekJ UstU a. 
çık kuyuya dUşmOıt ve ölmU§lUr. 

* Orta tedrlııst mllea'!eııelerln • 
de talebelerin bir ecnebi dilini 
mUmkOn oldujtu kadar iyi bir ,e_ 
kilde lSğrenebllmelerl için vekllet. 
c;e tetkikler yaprlmaktadu • 

* Maarif veklleU harf lnktll. 
bmdan evvel ve l!Onraki eserler • 
den mürekkep Ankarada bir mil • 
ze aı;mağa karar vermiştir. latan. 
bul maarif m0:!Urtut1Unde kurulan 
bir koml~yoo mUzeye eserler top. 
'arıı:ıktndır. 

* B'?lc?d1ye kooperntın mUdOril 
Hilmi vazlfeslnden affedllnıiştlr. 

* Tüberküloz cemiyetinin aylık 
torıl:uıtısı 6 mnrt çarşamba gtlnO 
etıbba odasında yapılacaktır. 

* İzmir vilayeti lbtfklr kom!ıı. 
vonu lhtiklr yaTJtığı sa.bit olan bir 
htrdavntc;mm dUkklnmı bir hafta 
'11U1ıietle kanatmııstrr. 

* Evkaf idaresi lzmlrde Gazi 
bulvannda evkafa alt arsalarda 
rıtodcm apsrtnnantar yaptırmaya 
:tanr vermi.,tir. Bu apartımanlar 
bahçeli olacaktır. 

Taş ocağında öl~ 
neticelenen bir I"" j . 

~· 

ci!:!~ S m;-ea~efu~J~~ 
n1n tat oeaklarmda ç -"' ff 
Kayserili Abdullah bir t~ f 
lamalı: için koyduğu din ti' 
buk patlaması yUzUndell 
c;alanarak lSlmUştUr • 

o .....,,,,,,,,,. 

Almanlar bizdeıı1,t almak istiyor l 
Memleketimlzden ttıt~ 

nlmak bt:yen Alman ısc 'tJef J 
mürekkep Uç kişilik b1r..ııı r 
sabahki Semplon ekıP~ 
mJze gelmiştir. ;J 

Heyet azalan. buradtJI ~ 
ki!o kadar tUtUn atacald 
lem işlerdir, 

Bundan başka. Belc;~~ıı' 
mllm:essliler:nden l\L 
gelmiştir. tJıı'ı'-
B~lçikaWar, memlekt ,y. 

vUk lktrsacll işlere girifl' 
tln""ıfirler. 

Bilhasl!a 
oamuk ipliği ve ınak'n' ııf' 
m~k. mukabilinde bub11 
istiyorlar • 

ZAYi --~ 
Beyazıt beşinci okulUS'~ 

nesinde aldığım şabadeı:., 
ettim. Yenisini al:ıca:ızıı 
bOkmO yoktur. ~ 

S2'7 doğumlu M•• 
otlu AbdWvabbaP 



H X B E tt - A'lipm Posfa~ 

Vi borg 
k aybettiler 

Sovyet tayyare 
zayiatı 538 i buldu 
Ladoga cephes ınde bir Sovyet livası 

ınuhasara ve imha edildi 
Cephenin dii:er bölgf'lerinde 

mühim hiçbir Mdi!c olnuımı~tır. 
Sovyet tayyareleri düşman kı • 

tantını ve askeri hodcflt>rini bom. 
bardıman etmişlerdir. 11 dil§man 
tayyaresi düııürUlmüştür. 

11 §ubaltan 1 marta kadar 191 
dUeman tayyaresi düşüıiHmilştür. 
Ayni müddet r.arfında Sovyet hn. 
\'a kuvvetleri 21 tn.n~arc kaybet _ 
miştir.,. 

l.ondra, 3 - Finlandiyndan ah. 
nan haberler Viborg şehrinin Sov. 
yetler eline düştü~nü bildiriyor. 

Berzahta esas cephe boyunca 
Sovyetler ileri hareketlerini tacil 
elmi~lerdir. M:ildafiler adım adım 

• çekilmekte ve Rus lam korkunç za. 
yiat verdirmektedirler. 1''nkat her 
şeye rağmen Viborgun dnha fa:ıln 
mukavemet edemiyeceği teslim e. 
dıliyor. 

Dün Sovyellerin Taipaledeki ye. 
ni hlicumları da püskürtülmüştür. 

Diğer cephelerde slikfınf't var_ 
dır. Üç Sovyet fırka~ının hlicuma 
teşebbüs ettiği ?\autsiden de ha_ 
her yoktur. 

Şubat ayı zarfında 251 Sovyct 
tayyaresinin dü§ürilldüğü resmen 
bildirilmekte ve diğer 53 tayyare. 
nin de tahrip edildiği zannediL 
mektedir. Sovyetler üç ay znrfın. 
da 538 tayyare kaybetmi§lerdir. 

Fın tebhği 
"Kareli berzahında dü!lmanın Vi... 

borg körfezllc Vuoski nnuııınd& 
yaptığı mevzii taarruzlar Muorda 
ve Ayropo istikametlerinde püskür 
ttilmüştür. 

Finlandiyalılar. Sainio PcrojokL 
ve Hainjoki istikametlerinde çe. 
lcilmişlerdir.,, 

Berzahın şark kısmında Taipalc 
lizerindeki düşman taarruzları tar. 
dolunmuş ve 4 tank tahrip edilmi§ 
tir. 

Ladoganın şimali şıırki.sindc 18 
inci fırkaya yardnn için gelen 34 
üncü Rus tank Iİ\·ası muhasara· e. 
dilmiştir. 

Finlandiyalılar 29 şubııtta düş _ 
manın son istin-:ıt noktasını da 
ele geçirmişlerdir. Dün nihayet 
bulan temizli~in blançosu şudur: 

Aralannda liva kumruıdanı ile 
18 inci fırka kumandanı da olmak 
Uzere ::050 ölü, 105 tank, 12 zırh. 
lı otomobil. 6 top, her biri dörder 
toplu 5 hava dafi techizatı. 200 
kamyon, 28 otomobil, 25 cephane 
ara.bası ve diğer malzeme. Bu StL 
nao noktasının zaptı Finlandiya 
müdafaa mevzilerini çok kuvvet_ 
lendirm.iş ve Finlandiyalılar har. 
bin başındaki mevzılere varmışlar. 
dır.,, 

:\Jo..,ko\a, 3 (A.A.) - SovyN 
tebliği: 

l martta f:ovyct kıt.<ıatı l\arc>li 
berzahındaki taarruzlarını muvar -
fakıyetle in~~af ettirerek Vuoski 
nC'hri üzerindeki Paakkolnnpkoski 
çağlayanı böl;::esini. Hcinjolti şch_ 
rini, Mannikkln köyünü, Viborg • 
Sc>rdobol demiryolu üzerindeki tn.. 
li islnsyomınu, Viborg şehrinin ce. 
nup ve dış mahallesini \'C Yiborg 
körfezinin batı sahili üzerindeki 
Krihsnil?mi burnunu işgal etmiş_ 

lt'rd;r. Düşman Viborg şehrini yak 
maktadır. 

11 ~uhattan 1 marta kadar Sov. 
yet kıt:ı.Iarı 922 müstahkem nok _ 
tayr işg"al etmişll"'rdir. Bunun 235 
i betonlu topçu yuvalarıdır. Düş _ 
mımın za,·i:ıtı 506 top, 2732 mit_ 
ralyöz, 19 tank, 20 bin obiis, 1 O 
bin tüfenk ve 14 milyon kurşun _ 
dur. 

Almanyanın 
bitaraf ıarı tehdidi 
İngiliz ablukasına bita
raflar karşı mı koymalı ? 

Ilrrlln, 2 (.\.A .) - Alman ha. 
ı-iciyc 11e7.'.lretinin gazetesi olan 
diplomnliche Korrespondanz bu. 
günkli bir yazısında bitarnflarn hL 
lap t'dr>r<'k diyor ki: 

"Her kim ki 1ngilterenin emri_ 
ne tabi olur ve onun i:ı.şesinc yar_ 
dım eder. her kim ki fngiltcrenin 
müsadereleıine boyun eğer, o, bu. 
günicü !iartlar iç'nde Almanya ta _ 
rafından Alman mllletine karşı !n_ 
gili7. mücadelesile teşriki mesai e. 
diyor tcliıkki edilme.sini ve o su. 
retle muamele göreceğini bekleme_ 
lidir .. , 

Ingilterenin noktainazarı 
J.,ondra. 2 (A . .\.) - Taymis 

gazetesinin diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

Deniz scrtifikalari hakkındaki 
A iman deklarasyonunun Avrupa. 
daki bitaraf deYletlerc hitap cL 
mesi kabul rdllemiyecC'k bir şey -
dir. Çünkü bu sertifikalar AmcrL 
ka, Brezilya, Urugvay \'C Arjantin 
tahmilcilerine \'erilmişlir. 

A\·rupadan hareket eden vapur. 
larm Almanyaya ait c-"vn nnkleL 
miycceklcri aşikardır. Buna bina -
en bunlara sertifika. vr-''-r<ıin" 

lüzum yoktur. Me7.kfır delclfırns. 
yonun Almanlara haber yermeden 
ma.cıum vapurları batırmak ıçın 
yeni bir vesile teşkil etmek gnye. 
sini gUttüğü barizdir. 

Amerika hariciye 
müsteşarı 

VELS 
rl ıtle rle görüştü 

Almanya m~lüm 
taleplerinde 
ı s r ar ediyor 

P:ıris, 3 - Amerika hariciye 
mü~teşan Vels dün Berlind: 
Hitlcr tarafından kabul edilmiş • 
tir. 

Başvekalet avlusunda müste. 
şara askeri merasim yapılmıştır. 

Ilitler ile Vels arasında yapı -
lan mülakatta Amerika maslahat • 
güzarı Kırk, Almanya hariciye 
nazırı Von Ribentrop devlet na
zırı Meissner ve tercüman olarak 
da Schmid hazır bulunmuşlardır. 

Belga ajansının Bcrlinden is -
tihbanna göre, Hitler, V cls mü. 
Jakatı saat 11,10 dan 12,35 e ka. 
dar devam etmiştir. 

Vels hususi bir konuşma esna. 
sında, dün Von Ribentropla yap
tığı mülakatın alaka uyandıracak 
mahiyette olduğunu söylemiş ve 
tasrihatta bulunmaktan imtin& 
eylemiştir. 

Bitlerle görüşen V cls bir hafta 
garp cephesinde kaldrktan sonra 
dönen mareşal Göring ile de bu
gün görüşecek ve sonra Parise 
hareket edecelttir. 

Hitler neler iste :fi ? 
Londraya gelen haberlere göre 

Bitler - Vels mülakatında Ame • 
rika hariciye müsteşarı sadece 
dinlemekle iktifa etmiştir. 

Hitler bütün isteklerini izah 
etmiştir. Hitler, Avrupa üzerinde 
Alman hegemonisi hakkındaki 
talebinde ısrar ederek, bilhassa 
Bohemya, Moravya, Slovakya ve 
Lehistan üzerindeki Alman haki. 
miyetinin aynen muhafazası ıa • 
zım geldiğini ileri sürmüş ve bu
günkü Avrupa statükosunun dev. 
!etler tarafından kabulünü iste • 
mistir. Bilahare teslihat mesele· 
sin"e temas eden Bitler, "korsan 
yatakları'' tesmiye ettiği Cebe. 
lüttarık, Malta ve Siiveyş'in 

İngilizler elinde bulundukça ter
ki teslihattan bahsedilmiyeceğini 
iddia etmiş ve eski Alman müs _ 
tcmlekelerinin Almanyaya iade _ 
sini istemiştir. Hitler, Amerika
nın hattı hareketini de şiddetle 
tenkit etmiş, Birleşik Cumhuri .: 
yetler hükumetinin hattı hare -
ketinin tam bitaraflıkla kabili te. 
lif olmadığını söylemiştir. 

1r-r2···1\ü::-i'····~~······s"C5·N--H·ıü=·ı::·A···ı ~wmımını~ı~ 
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Görülmemiş bir muvaffakiyet: Fransız sincm:!cılık fileminin en bürük zaferi 

DON KAZAKLARI 
1~timai yaraları deı;;en h i r m c ,·zu - Ya.;nmıs bir ı\ ';'k ve İhtiras n.oınaıu 

• fl iit ii n k nl1>1<'1·i tif'retc~ bir h ayat fadnM 
nu ~ene gfiriilc n hütiin Süper l<' i limlcıin Jll ll \'affakiyct \ 'C 

m u zaffe r iyet rekoru nu kırıyor 

P rograma ek p A S D fF K tr:\\ ~ U N M A The 
olarak : ~ W ARNiNG 

Londranın H avadan, Denizden ve Karadan dllşnın.1 Tayyarelerine karşı mtidafaası 
Zehir ll gazlara, tahrip ve yangın bombnlarrııa karşı korunma tedbirleri 

s c M ER sinemasında 
•'mill1MB~ımı11111ooın seanslar: ıı. ı.30 - 4 - G.:>u ,e 9 da nııı~ınıııınıııımımmil~~!lla~lllllllIDIDM[• 
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~-\? ~ ,n:, KAHKAHA KRALLARININ EN SON 1 
\t"zı . ... •i'I EN VENi ve EN GüZEL FiLMı 
..... .....,._ --

••~PEK YAKINDA Sınamasında-
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Balkan 
f ederasgonu 
idealine doğru •.• 

BALKANLILAR IKTISADEN KENDi 

Y AGLARI YLE KAVRULABILIRLER 1 

T ORI~· Yunan ticaret ofisi erk&nın. 
dan eıık! Yunan lktlsatnazırı Geor 

ges P~mazoğlu AUnada çıl<an Gre• 
ko-'fürk mecmuasında, (iki memle
ketin !ltifakı ve Balkan yakınla§ma-

1 sının temeli ı hnkkında dikkate şayan • 
bir makale yaznu§tır. 

AynC'n aşağ'ıya dercedlyoruz: 
TUrk - Yunan ittifakı, bu iki mllle. 

tin tabii ba~ları ile husule gC'lmlşUr. 
Bu dostluk Balkan 11ntantının ,.U. 
cut bulmasına lc:nl'l vaz.!feslnl gör
mU§lUr. 

Cenubu §3rkl A nupa devletlerinin, 
kUçUlt Asya ile sıkı bir iş birliği arzu 
etmı>lerf yeni bir fikir detlldlr. Şlm• , 

diye kadar birçok bil.}1lk 11damlar 
bunun ne k11.<lar el7.cm olıluğunu an
lamışlardı. Maama!ih, bu anlaşma 

hiçbir siyaııctçlnln "'"'"""""-
kendi icadı de-

. 

\! 
, 
' 

ğildir. 

Bu anla~ma, U7.Un 
asırlar neticesin -
de, tarihe, coğrafya 
ya ve müşterek 

menfaatlere latlnat 

Yazan: ! bulunduğu mmta
: kaya gorc sanayi 

~al'Z ~ ~ l ıı ı mCPkezleri kurulsa, 
~ NV'#"""' i .vanın bu kö. 

., , , , , , , ...... , , , ....... , , , .............. ... i §esi en bUyük ııa· 
nnyi merkr.zlerlndeı:ı 

ederek vücut bul mll§tur. 
D11ha on beşinci aıurda, Balkan bir

li~i. !ctlh ;ıekllnde bir birlik oldu ve 
bu on ııekiz.!ncl a.sra kadar deV11.m et
ti. Bu uzun asırlar esna.smda, lsti!Aya 
uğrıyarak tek bir idare altında yaşı. 
yan muhtelit milletler birleştiler, fet
hin ııukutuna ıebeb oldular. 
Kanlı muharebe ve milc&deleden 

ıonra, BAikan milletleri iıtik!Allerine 
sahip olablldller. On dokuzuncu uır
da, Balkan hükılmeUerinln, herblrl 
bUyUk devletlerin hlmayealne girdi; 
husule gC'len anar~iden hiçbir! iıWade 
edC'medi. 
Oııhanh imparatorluğunun inkırazı 

ve yeni Türklyenin te~ekkUl etmesin
den sonra, B&lkan devletlerinin felAh 
bulmaları ancak, blriblrine ta.hak. 
kUm etmeden ve takat blrlbirlerlne 
batlanarak olabllirtli. O andan iUba
ren bir '•Balkan tederuyonu,, vUcut 
bulmuı fikri doğdu. 

BugUnkU müterakki vaziyete gel
mesi, için on sene içinde, çok bUyUk 
hamleler yapıldı. 
Avrupanın bu karı~ık zamanların

da, Balkan devletlerinin teıanUdU ve 
Balkanda hUkUm ıilren ıulh bir çok 
devletleri kıııkandırm&ktadır. Maam& 
fih bugünkü Balkan birliği ile, bir 
Balkan !ederaııyonunun ku\-veden fil. 

le geçme.si için pek çok katedecek yol 
varılır. 

BugUnkü vaziyet, 11.IAha doğru 

atılmış bir adımdır. Ve CC'nubu şarki 
Avrupa me.selelerlnl aureti katiyede 
halledecektir. 

rnlyle bir !ederaııyonun hakikat 
olmıuıına yardım l'dCCl'k şey, müşterek 

ticaret ve ekonomik men!aatlerln ke· 
male ermelerlle olablllr. 

Her ne kadar gayret ııarfolunursa 
oltınsun,herhangl bir memleketimizin 
büytik bir sanayi memleketi ile 
rekabete gtri:ıemiyC'ceğ'l gayet tabii. 
t!ir. 

Bu hayatı pah&lılaştırmakla mUm-
1<ün olur ki böyle bir alyaset §ayanı 
'11'7.U dıoğlldlr. 

Balkanl&rda, mevadı lptldalyenln 

biri olur. Balkan dc,·lellerlnln bazıla· 
rının Bulgaristan ve Romanyada ye. 
til}cn buğday ''e hububatına ihtiyaçla
rı vardır. Türkiyedc mcbz!ll miktarda 
k8mUr, Romanyada iso l§llycn petrol 
kuyuları bulunmaktadır. 

Türklyenln hudullan bizi Orta Alf. 
ya ticareti ile, Yugoslrwyanmkiler ise 
AdriyaUk \'O merkezi Avrupa ile te
mas ettiriyor. Romanya A\•rupaı:ıııı 

en bUyUk nehir yoluna mnllkUr. Yu. 
nanlstana gelince, co~afl vazlyeU 
ve orada y15ıyaıılarm ticaret deha.la
n He, Avnıpa, §arkt AkdC'nlz, yakın 

§ark ve .Afrika yollarının dalmt bir 
murakabe altında bulundurabillr .• 

Hiçbir Balkan de,·JeU, b~lı ba.§ına, 
muhtaç olduğıı mcvaddı lptldalyeyi 
yetl§tlremez; halbuki Türkiye dahil 
olmak Uzero lıtltün Balkan krtumda 
bulunan her çefit mevaddr iptidaiye, 
ihtiyacı kar§ılar. 

Daha bunun gibi pek çok misal 
zikredebiliriz. Velhasıl ticari aıılll§ma 
,.e yakınla§ma lle gözönllnde bulun
durduğumuz proje ancak bu sayede 
muvaffak olab!llr. 

Tilrk - Yunan anlaşması diğer Bal. 
kan devleUerlnln anlll§tna.mıa ,·eslle 
Olmuştur. Türk - Yunan ticaret anla§
maıılle bütün Balkan devletlerinin 
aralarında bir ticaret anlaşmasmm 

husule gelme.sine vesile olabillr. 
Türk ve Yunan hU~mctıcrinln J930 
danbcrl, bu ticari yakınlaşma iı;ln ne 
kadar gayret sarfettlklerinl herkeı 
t11ltdir eder. 

9 Mayıstaki Türk • Yunan anl!l§
ması tüccar ve sanayicilerini mUba. 
dele ve ticaret etmek lmk!nlarmı ko
laylaştırmı§tır. Bizim ofisimiz bu ya
kınla11madan ilham alarak doğmuş 
tur. 

BugtlnkU vaziyet, Türkiye ile tica-
ret anlll§masını yapmak için geniı 
ufuklar yaratmaktadır. 

Sulhu takip edecek günler :için 
mUtteflklmlz Jle, ekonomi 111 birli• 
ğlnlnln temelini atmanm tam zama. 
tııdır. 

Bir tetkik yazısının macerası -.... 1-' zwa ıswwwı 2' _ ___, _____ ___ 

Ve bir itizar 
BurUnkU Son Po.sta gazetesinde 

Muhittin Blrı-enln bir yazısı nr. 
Jkl &iln önce, bu dostun ika.zile haber
dar olduğunuz bir yanlı::ılıgı, düzelt
mek için hazırlamrken Muhittin Bir
gen erken davranmış ve bizim yeri. 
mlze hat&yı düzeltmeye çalışmı::ıtır. 

Kendlııine tqekkür ederiz. Haberde 
intişar eılen mevzuubaha yazı bn;ıın

dan ve aonundan ayrıl&rak ve nasıl 
oldug"ıınu bir tUrlU kavrayamadığı

mız bir ::ıckilde lntl~Ar etmiştir. Bu 
neşredilen kısım tabii Muhittin Bir
gen gibi Fransız gazeteııinde yer bu. 
lan bu propaganda yazısının satır aa· 
tır cev&p verilecek kııımıyuı. 

Tertip dairesinde vey& ııekrcter 

maıı&ııı Ustllnde tercüme ile bu tercü
menin ihtiva ettiği fikir ve hakikat 
yanl~larını tenkld eden kısımlar 

nasılııa blrlbirlerlndıon ayrılmııı ve 
fena bir teııadü! Uf'rl ola.rak gazete· 
mlzde yalnıs t-:rcilme kısmı yer bul. 
muıtur. 

Bunun bir hata olduğunu takdir 
etmlyecek vaziyette değiliz. Fakat 
kan&atlmlz şudur ki Muhittin Bir
gen gibi, her Türk, bir tetkllc b&şlığ'ı 
altınılıı çıkan ynzının ihtiva ettiği 

ft.:\Yl~f7. h"tr"lAr~ "' ... ,,. ... .,.Ak h''""., rA 

vap verilmek ve tenkld edilmek arzu. 
aile tercüme cdUmlş bulundu""• 

b~nu an. 
lnmaktan A.clz değ1ldlr. 

Ve bil!r ki Kafkasya gene Muhit
tin Birgenin söylediği gibi "Tilrk oğ
lu halis Türk ve TürklUğün uğrunda 
kurban olmaya razı Türktür.!,, 

Roma elçimiz 
Bu sabah mezuniyetle 

şehrimize geldi 
H.oma bUyUk elçimiz Hüseyin Ra-

1 
ı;ıp Baydur b·;, sabahki semplon eu. 
presllc ltaıyadnn gelmlşUr. Elçimiz, 
hUkOmetıe temasta bulunmak Uzere 
bu ak§am .nkarnya gidecektir. 

HUscyln Ra.t;'ıp Baydur bir muhar
rirlm!r.e kısaca deml§Ur ki: 

- lıfozunly;ct h.. geldim. Bir hatta 
kadar kaldıktan sonra Romaya. dö
neceğim. 

Türk - ltal;._n m:lnnaebetıerf çok 
iyi ve normal bir haldedll". Yeni im
zalanan ticaret muka VC'lC'leri, ara
mızdaJ<I Ucaret i::ıleı1nl daha .ziyade 
lııkl::ıat ettırecel<tır. Bundan bll§ka 
tl(),•11 .. ""'"1'" ~u•f\...., ""t'\lthır •• 



lngiliz tayyareleri 
gene Bedin üzerinde ... 
Almanlar şimdiye katiar 45 tayyare 

kaybettiklerinı bildiriyorlar 
Parb, S - Garp cephesinde lJoU'.?

lln prkmda bi: FrBJWZ 'keoll mllfre· 
zc.ı adedı;c U.ttııı Alman kuvveUerl
nlD taarnmm& uğnmıl§Ur. Fnuwz 
:mfltreulcrl d~ana zayiat Terdlre· 
rek çeklbn1Jtlr. 

Tayyare faahyetı 
lngU1z hava nezareti, İnglliZ tay. 

yarelerlnln beı ı;1lı:ı içinde d3rd0nctı 
defa olııra'c llerlln llzcrlndcıı uçtuğu
nu bildirmektedir. 

Evvelki gece diğer tayynreler do 
.Alıı:wı,.amn o1mAlinde v bUha :ı 

Baltık Umanlan Uzerlnd1' u~lıır 

yapmI§tır. HarckAt tut.ün gece devanı 
eb:n1f w eon tayyare §afaktan t::ık 
eonra tls31lno nvdct etm~tir. 

Berl!n Uzerlnde uçan tayyn.reler 
h!ldlriyorlar kf, Bcrlin hava dtı!J top
tan a~ acm1111ardır. Ate~ laabcıtll ol· 
m~ıtınden tnyynreler aa.kmmnk ltı. 
zumunu duynuuın~lıırdır. T!yyyecl· 
ıu ıproj:kt.örterln iyi lelemcdllğni aıU 
~ah~c eylemişlerdir. 

Jki Alman tnyynresi 
ı-lüşürfildii 

Fnı.nııadA bulunan lngiliz tayyare
lı:'rt dQn AJmanlat'm i'ld ttı ryar03lnl 
t1~1lrmll§len11r. 

ltatyan gemisine hücum 
Alman tayyarderl dOn r;imrıl deru. 

ı :ı:l:ıclc Mira admc1aki İtalyan gemls!nl 
mitralyöz at.eşhıe tutmll§lardır. ltal· 
yan gemls1 Alman tayyarelcr:lnln hU· 
C1ımundan kurtularak lakoçr& 30.btu· 

lıedeki vaziyet ıı.lslnnda i4'•hc.t \"er• 
mlşttr. 

Almanlara göre ... 
llorlln, : {A.ı\.) • • Ei.ıa;Wı n~· 

len blr tebliğe gorc, Almanya B a.)"bk 
harp esnasında bir zırhlı, Htt torpido 
muhribi, 6 devriye sen\lsl 11 dcıılzııl· 
Polonlo lnır.ıunun 200 mU onrlwıd.a 
\ıtr deniz mub:ırcb:sl \"UkulTJlrou.,'ltur. 

Dlrl ııç ı;Un evvel bUyUk bir Alman 
hnl"J! r;ea:i"i llo l'd ~e-; r.ır.ltı:mım PJo 
Gnındo'dc b'ul nçıldıı.nn la tö.rtlldUg-ıl 

\"o bu harp gerols1nln crnııb:I. dotnl 
llt'rJedlğt blldlrllın ltlcy . Dcnlzalb· 
l~t b:ırp ı; mJ nl 4 ı !l lli !. n n· 
kip cj yor'ardı. 

:Montcvldeod 1 lr!. I'l'T 
b!Syl" bir muıı. r~'lx>tl 'l h'llx-T 'r oı. 
mnd;.,"nıı bil .. inul.,.Ur. 

Nevyork Tııy:nla gııuıtcsintn mnha. 
b1rl §unları JIA\'C ediyor: 

Mont.e\1dco deniz ma.'1.iller ndc, ti~ 
lngtllz ,.~ lld 1''nı.-u11: harp gemlmnt.D 
Jırontevideo ile nıo Plntonun g:ı.rkm· 
c:b c.n u=:ık -nokta 01ıı.n Punta f)el Eıt
te arasında sahilde yer hlm1, olduk
lnn b11dirllmektcfilr. 
tı yani vl!J!3t1 ol:.mı.lt ayda iki dcn17.. 
ııttı kaybetrnt~r. 

Havtı kuvvetlcrlnln zayfr.t:na C'<'lJl 
ce g8rp cephesinde ve tngUtero Uze
r.n~e dü'llı1llen 3:ı TC mecbUı1 tnl§ 
veııatre ııur~tlle h::rnr oıau ıs üıy;n.. 
redir. 

Bunn mukabil 2S5 İngiliz 'e T'r.ın· 
~ tayyaresi dU§OrillmUştllr. Buna 
bir İD.üllU: t."lyyıını gemlııtle blrllkte 
tnhrlp edilen 50 tayyareyi t!~ ilave 
etmek 19.zmıd:r. 

"" .iltıcay muvaffak oımuıtur. Cenubi Amcrıka-:Jıt deniz 

GöriDg cepheden döndü. l muhırebesı ıayialan 
Berll.nden a1maD haberlere grirc l NllV)"Ork. 2 (A.A.) - Ne'f70rk 

Bir hattadanbcrl Garp ceph031nde TaynWı gazetemıın muhabiri yuı. 

tıu.l{lW'.a Ma~pl Görtng dUıı akPJll yor: 
Berllııe d1'nmll§tQr. ~ Gö1'llg Mont.nideoda çrkan Dla :guete.S· 
HJUer taratmdan kabul edilerek cep. ne ruwlratı dUıı gece Urugw.ydald 

Italga lngilteregi 
protesto ediyor 

Roma, 3 - Hava nezareti mü. 
~eı, 31, 32, 33, ve 34 kuralan 
efradını 39 ve 40 kuralılarla bir -
likte silah altına alınmasına karar 
vermiştir. 

Kışın orduya verilmiş olan bü. 
tün mezuniyetler harblyc nezare· 
tinin bir emrilc tamamen kaldırıl. 
mı;tır. 

Bu meyanda 1911 - 1914 runıL 
lan silah altına çafrılmı tlr. 

Roma mahafilinde, bu tedbirle
tin ihtiyat! mahiyeti haiz bulun. 
duğu ve orduyu bir kaç gUn 
zarfında tamamen kuvvetti hal~ 
cetlrmeğe matuf bu1undu~u te • 
min. ediliyor. 

PROTESTO 

Roma, 2 (A.A.) - Stefnni a· 
jansı bugün aşağıdaki tebliği 
neşretmistir: 

sının tebliğini hiç bir tcfairatt.a 
bulunmaksızın ncırctmektedir. 

GERi DONEN VAPURLAR 

Amstıerdam, 2 (A.A.) - Mü. 
sadem'! tehlikem karsısında Rot· 
tcrdamdan hareket~ etmiş olan 
4 İtalyan kömür vapuru Rotter • 
dam'a derhal dönmek için Roma. 
dan emir al:n:§tır. 

Rotterdcımd:ın ttalra için Al· 
man kömUrU yilk1cyeeek olan va. 
purlann mecmu tonilS.toım 200 
bin t"hmin edilmektedir. 

ZA Y l 
Dün akpm saat 11 - 12 ar~ın· 

da Taksimden Y~~öye inerken 
tramvay içinde cebimdeki evrak 
doı:yadle beraber ve 23,5 lira 
kaybettim. 

tşbu dosyadaki iHlmlan ve No. 
ter senetlerini getirene 23,5 lirayı 

"İtalyanın harici ticaretine kar. kendisine hibe ettikten mada 1:; 
ııt bilhassa kötr.Ur ithatatına kar. lira daha vereceğimi beyan ed~
şı alınan İngiliz tedbirleri üzeri· rim. (14490) 
ne bir protesto tanzim edilmekte.. 
dir. Bu nota İngiliz hükOmetine Adres: 'UGküdar Selami Ali 
tevdi olunacaktır." ı mahalleıti ve sokağı 177 No.da 

ltalyan matbuatı Stcfani ajan· OSMAN SARU 

,E!JilJJlllffil]I!' ~ Dün ... Bugün. •• Yarm ve chıima b1~mmll 
Salonlıu'llı.dıı dünyarun en güzel rilmterini gördü~ünü:t 

t 

LALE 
Size bu hnfta cünlerin ateşli vak•clecmd1tn ınev7.1uuuı alan 
hRkild bir :pıhcşer hazırladı. Franll\nm Ş:ırk ordulannwn 

İftiralcile yapıla" 

3 HARBiYELi 
Milletlerin sıcak kucat-ından h~luran bir gençlik TOlkanı atkın 
aonauı: ufukJannı atan bir gönül seli hayatla ölümün. .. 

AıkJa t;(tırabın mücadeleşidir. ilaveten: 

Renkli MiKi ve Paramunt Jurnal 

;Suih teşebbüsünün neticesinden 1 Şe er sık ot~ 
A ık d • ı • d ı • k f., ( Bq tarafı 1 incide) - Ortada bir ııckr.t td• m er 1 a a Um 1 l n 1 e S• ı. rn.k her ~den dört bq 'Jnfllt sı fçf:ı b!ı;'bir sebeb yo~, 

faz.la. cıcker tcdariltlılc Uf.'1-rn,anlamı a.rtt.ırı!mamı;ıtır ,.c 8 

( Ba~ tarafı 1 incide) 
ne ele bir görüfmedo bulunmnş. 
tur. Ruzvclün lıtı.'J'tlli mümeuıli, 
Berlin.1 t<ırkotmeden c\'Vel diğer 
Alman efleri ile da gôrüf.mclcr 
yapacaktır. 

Atgcmeen Hendel&blat ca.ıetcsL 
nln Berlln mubo.birinhı bildirdiği 
gibi, Hitler _ Vels Ç"örlŞnesindo 
bahis mevzuu edilen ınese]elcr hnk 
kında herhangi inaınltt mahiyette 
malitmat vermek bnkanmzdrr. Zi -
nı gerek Amerikan mahfilleri, ge. 
rck Alman malı!illerl bu hususta 
tam bir ketumiyet mulıa!azn et -
mektedir. 

Atman gazetelerLin neşrlyatmı:ı. 
~inCe. VeWn görlişnıelerlni müm. 
kfuı olduğu kacl&l'· az kelime ile 
bildirmek istiyen matbuat, pek 
yakında bir Alman tıınrnızu ba0lı. 
yacağmı vo Almanya için harbin 
nnCak flilib kuvveti ile balledile -
ceğlııi ilfuı için sanki Velııin Ber. 
11.ni zi~·aretbıi bekliyormuş gibi ha. 
rchc..-t C"Jlemektcdir. Alman m.a.L 
bu:ıtı. İngiltettve c:ok ırtddetll su.. 
rette hücum eden mUthem beyn • 
r.at -ve mn.kalele-rlc dolndrrr. 

lLK MtlSBF.T 2iET1CJl~ 

\"aş:ngt.o~ 3 (A..A.) - lia'115 
bildiriyor: 

"Sumncr Velsin Berllııi ziya.re. 
tinin ilk mU5bet neticesi A ~ • 
da bW sclh \"Oya ta\'WlSUt imltUn.. 
lan l\akltmda bazı Amerikan malı.. 
fWcrlnde hüküm sürmcsl muhte • 
mel olan blltilıı ümitlen suya dü. 
ı~ olmuştur. 

SJya&ıt Alemine mensup ldınsc. 
ter vo gazetelerin hilY,ilk bir kıs • 
rnr naz! hülduııetinhl vmuı ziya. 
rctini hariçte bir tesir husule ge. 
tirmek nı:ere isttsnınr etmek iste.. 
d1ğin1 müttcıfikan mU~ede eyle. 
rneJrtedirler. 

m!ylendlğİne gfirc, Von PJbben. 
trop vo mtier tara!mdan Ve1sc 

da bilerek veya. b!lmJycrck sıkmtıy:ı zuulmhs değildlt. Ol 
bildirilen sulh eartıa11 Almıın fil. arttırdtld:ırma aUphe yoktur. Yann bu mesel~ 
tuhat.mı tasdik etmeye mUnbasır BlSyle lUz:ums•.ız ve mnumun men!& ııurctt.c m~Jı;ul o ~ıt 
kalmaktadır. at.mo qkın bil" mal topl:ı.mak gny- !er hakl:mda ~ t 

Amc.."ikruım bUo Çekoilovııl<ya.nm rcU, b&klka.t.eıı §cker<ı lhtJ:yacı olan 
\"C Polonyan.ın lllınkmı ta.ıumryncağı b'..r kısım halkr.ı da. §eltcr bu!:ımn.ma· 
\':ı,_r.in;:tonun diplo.natlk mnh.cUerln 

1 

ıwıa aabc?l olıı:ıuıt.ur. 
de tebartl;; eturUmekt.edk. Yaptığmuz tahk1kııta g.;n-e, ort.ndn 

.A.ıııern:azı efkfı.numuıuJycs1 Almıı..n cnd!t10 edilecek bir vıı.ziyct )"OKtur. 
yıı.ııı:::ı korkutma manevraları suya MemlckeUmlU.ı 8011 ~eke:- rck.ıltc.si 
dJl§tllg11 takcllrde a,ın bir harp yııpı· ı ~.000 tanduT. Scııell'k i&Uh!Ak dn 
lacağına dııJr mwrulan tcbd1dt sükC. 100.000 tondan fazla dcğ1ldlr. Yı:ı.km· 
netle karşılam:ıktadır. da ccııcbl memleketlerden 5000 ton 

Slyad mnhl!cllerd~ lla&l olan kanıı· uckcr ithal cdlleccğioo göre ibt.lyacı 
ate göre ''Sunıner \'~.,in Bcrllnl zi· tamıı.mlyle kllrfJlamak lç!n te<Jbtr 
yıırctlnln neticesi Londra ve :Parls almml§ demekUr. 
görüşmelerini kolaylaştırmak olacak· Flyatı.arm art.tmlmaaı hiç varit ol· lll!vcut olan ~kcrıeıi.'.. .. ısl' 
tır. ÇilnkU AlmaDya nıı.muın ııl5:z: 65y. ma.dığt ten:1n cdil.lyor. tnd:uı kaldırıp ~.d 
ıcmeye salAbiyeltar olao kimseler, Bu &bah m:ılfiınatına müracaat ı d1kknt1 C!llbettığtnde'11 tp" 
.Almwı harp gıı.yclcr.nin Frıııwı. ve ettJğlmiz nll ve belediye ı'Cfst lAıt· c1hettn de gl5ztSntındC 
tııgilterenln takip ettiği gayelcl'le ti I;:ırdar kısaca dc:m1şt.lr ki: j l.a§ılmaktadn". 
kablll telif olnuıdığmı isb:ıt ct.-n:'j!Cr• 
Cllr. 

RUZVELT'IN ÇEKTICI 
TELGRAF 

VA§ington. 2 (A.A.) - Balti -
msrc Sun gaz:ctc:ı.ine göre, Reisi 
cumhur Ruzvelt /n·rup."td.a bulu. 
nan Swnmcr Vdc'c bir tclgra! 
çekerek şu suale cevap istibnal 
etmesini iatcmi§tir: 

"'Yalandci veva uzakta, ilci mu· 
harip taraftan biri harbi kazan. 
nıadan bir anlaşma ümit edilcbi· 
lir mi?" 

Ciez:ete devam ediyor: 
''Birka~ haftadanbcri Vaıt-ing. 

tona gelen haberler, Almanlann 
harbin düşmanla kanlı bir kar§ı· 
1qma vukubulma.dan bitmesini git 
tikçe daha ziyade hararetle iste. 
mckte olduklarım ~österiyor. Al· 
manların henüz beklenen taatTU. 
za karar vermemiş o1duklnnnın 
sebebi de budur.'' 

(Amı'rllm hnı1clye tnliııtç:Annuı 

teya.ba.Une daJr dalı& en-el almıııı tıcJ
gTftf!a" 1 tınd1 ımytenırrdadJr.) 

Almanyadaki fen heyetir.ıiı 
nel 

Almanya.cin .in{'a cclilen rolcu ı·n. za.ranndn mU.cıbct bit ~" 
purlanmm teslim etmek 1lz:ero ı ca{:'l umuluyor • . ~J 
dokw: ny kadar evvel gönderileD Ahnn.n bükfuneti. 
c5ki tnlıllslvo nıilciürll N~c:mettin mana Jr.ndo.r muh~~ 
Erolun ril-T.Setindcki Uç ~ fen fm beyetbnlze bil 
heyeti bugünkü konvansiyonel trc. 
nlle Berlindcn gclm~Ur. 

Necmettin Erol kendisile görü • 
en bir mııhanirl.mlze 1:adcr...e htl _ 

kCunclin em.rile ged döndfiklorlnl 
B5yle.rniş ve gemiler meselem t\nk. 
kında izahat VPrcm!yPcnğini bfl. 
~lir. 

HeyeUe birli1tte gide.ı gcnu :ı:a.. 
blWı ••e mllretteba.tmm herısi de 
enclce bildirdiği:mh: gibi ~.vdet 
etmi§lerdir. 

Şimdilik vapurların getirilm s: • 
ne imkb görülmcm~lde herahcr. 
ı1d bID:iimet n.r:asmda temaslara o!stana ı;l1LıcckUr 6' 
devnm edilmektedir. 1 151 fon Pape:ntıı o"'Jı.I 

Bu tceebbfüıılerdcn tnfl,!.f.it bir gelenler arasmdadfı'· 

Belçika Almanyayı 
şiddetle protesto etti 

Balı§ it 
Lokantadan çıkıyordu. ..a!'fon 

seslendi:. 

• Ka~B' ~ 
l<fiQük Adnan• b!f tıf1 

:<:tl?lden nnnemnd~ fi 
tnlşti Odadan ÇIP-.f 
kntmda bıı.ba.sınıı ~ (S.ı tanfı l incidtı) 

dan sonra Almnnya sef"ı.rlni kabul 
ederek memleket bitaraflığmm 
böyle vnhfm bir ~ilde 1blllinde 
Abnn.n tayyarecllt.rinin bu tee&VU. 
ıllne ~ Delçika hUkfımeUııln 6ld 
dotH prote~unu tebliğ etm~. 

ntı: JIADtSE DAIL\ Ml! 

Urlik~I, S (A.A-> - "Le rıeun. 
le,, gıucle!ıin!n bitdlrdiğt.ne göre. 
2 uııırtta Alman hududu lstikanıe.. 
tinden gelen bir Delçlka tayyare. 
si "Clncy,, civanruln )"ere inmiş • 
Ur. 

Tayyarede bir ccuchi tayyn.rcsf 
t.:ınıfmdan atılan mermi izleri g8. 

rtllmckto idi. T:ıyynrecl bcysnaua 
bulnıım.ıiktan imtina et.m1§ tse de, 
emin bir mcınbadan alman habere 
göre, bu tayyare hfik<bnetln teb. 
llğiııde .zikredilen tayyn.rolcn1m 
biri dPğildir. 

BiR UE KAZA 
Drilkscl, 3 (A.A.) - İki aske. 

rt Belçika tayyaresi Anvcnı eim • 
nnda Rnustda ç:ırp~rş ve mllı!a... 
demenin şiddetinden iki'.!! do nteş 
nlmıştır. Pilotlardan biri paraşütle 
e.Uıunm, dlğerl yere düı:erck ölmüş. 
tllr. 
Di~er bir nskeri tayyare Brük. 

tel mııhallelerlndcn birine dü:;:uıtış. 
tür. lç'ndeki çavue pilot ölınfi3Ulr. 

Viborg'da he ev Uir kale 
gibi mukavemet ediyor 
(Bqtarafı 1 incide) \ mahfilleri "bu derece fazla milı.. 

lmhA edilen Si tıııcU tank lin.n tarda hnrp malzeme:ılnc maille ol. 
mahsur 18 incl Sovyet llvuına yıır- duğumuru bilmiyorduk,, dcmekte
dıma. gidiyordu. Flnler evveli 18 ın. dlr. 
et fırkayı imha, sonra. tank Uvamnı BİRAZ JJAHA RİOAT 
mulıal!!lm ctml§lCTCUr. Buradald ha· 
rcket hnkkını14 gtınlerco hl~blr oey 
tcbll,ğ ctmeml)lerdlr. 

S-i Unca Moakova Uıı:ılt ııvamun 

yok edllmeııl SovyeUerlıı mUblm .. .ı. 
rette hlssedaccklerl bir darbedir. Sov· 
yeller, bu darbe neticesinde 200 ka. 
dar tank zayi etmclclo kalmaıruş, ta
kat nynı zamancıa bu zafer tız:erlm:ı 

F!nllndlyahlar, Lado;a gölünlln el· 
m.'lll ~arWsinde cepheyi tam olamk 
ycnlden teets eyleml§ll'rdlr. 

sovn~1· TA.SHJ..A.Rll"IN l'ARI. 
L 1 TAHRiP EDILDt 

S\okholmden belen haberlere 
göre, Sovyetler oi:ndlye kadar Fin 
landb'adn tanklarmın yansmı kay. 
betmi§lerdlr. T&yyare zayiattan dn 
çok mUhbndir. Bugil.Q iyi rnUceh • 
bez lSO bm kişilik bir imdat kuv .. 
wti He ·Finler SQvyctlorl Finlandi.. 
ya haricine atqblltrler. 

SOVYJ:='l'LF..R1N 1DDfALARTh'I 
TEKZJP 

Dünkü Sovyet remıt tebUğind@ 
Flnle.ndiyalıla.rm harp malzeme& 
byJplan hakkında verdikleri ra. 
tamlar, F!nlandlya genel kurmayı 
~ g(UDJ\o telAkkl edilmek .. 
teıdi.r. Flnlan<ilya genel kurmay, 

UeMnkl, 3 (A.A.) - Finlandi. 
)'a. resmi tebliği Finlandiya kuv • 
vetlerinln Kareli berzahında yeni. 
den bir mikdar geri çekilmll) oldu .. 
f;.-tınu kabul eylrmektedir. 

SOVlT.T TEDl.JGt 

l\!~ko\11, S (A.A.) - Sovyct 1 
erkanı harblyeJılnln 2 mart tarih. 
1l tebliği: 

Kareli berzahında Sovyet kıta -1 
Jarmm taarruzu muvıı.ffnkıyctle fn. 
kf~af ct.mekttdlr. 

So.,-yet lutalıırı "Vlborg,, un ce. 
nup nıahallcıı.ine girdikten eonra. 
eehrin muhasıı.rasma başlnyanık 
Vlborgun c'nubundıı (Tar.ımicux) 
lswyonunu, (Kcjha'lnieıni) li Vi. 
horgun §m'kmda bulunan (Kaa.u_ 
tlnla ve Lııplnlaht) kar,.abalıınnı ı 
işgal ctml!}lerdir. 

Hava muharebe!eri eana.<:1mda 7 
11'in tayyaresi dUşUrUlmUatUr. 

TAYl.ARE FAAUYETt 
Uelslnkl. S (A.A.) - DUn Hcl. 

rJnld Uzcrlndc 100 kadar Sovyet 
tayyar~I uı;mu!$tur. lld defa aıa. 
ım f~etJ verilmiş ve n1Armım bi. 
rlnclsl Uç saat eUrmU~tUr. 

( Sov_yet • Fin harbine dllll' da.. 
lıa ~el alman ha.berfor S '-\~ 
nyfamızdadır.) 

- A!f edersinir,, balişi~ unut· 
tunw:! 

MUşteri hiddetle mukabele 
etti: 

- Bahşiş almak adetim de
ğfülfr, sizin olsun!. 

,, 
KEŞtF 

- nir ıeyler l'Ördün mü? 
- HaTD" yij~'ba;ım. 8eniın 

rnüteceı,isliğim ;ro'~tuT. 

- Fnıımz kariitat;irü -

İstirdat 

Eve Strmktam dönünce kansı 
10rdu:: 

- Şçm.şiyeni gerıe kaybctt ıu 
galiba? 
Kocası cevap \."erdi: 

- Hayır. Fakat ~emsiycıni 
kaybeden adama ra.Rtladım. 

Kadın - Sen de il1dllıhard. 
mmn? 

Erkek - ·Maaletef net.. Senin 
nnın ~ını ödemem ~· 

r.ordu: , 
- Ne o A<fn8.%1·. 
Çoctik ccvab ,-crdJ !>' 
- Bir fieY yo1t 

lmvı;a eltüt de! 

Rotı'JS' 
~ 

$skin ve raJıs.t ç ;;rl 
ltöyc çc1tllmi(.i. ~ J 
gUn sabahtan alM" ~.J 
~ıyordu. Hi7.ınet~ 
nihayet merıı.ı>...-

'Ordu: oJ 
- N o ..,-az:,ıyortu' 4 

~ -~·O 
- Rom.an Yf;4"' 
Kadın r,ıaşt.t: );~ 
- Zalımctiniztl tf. 

Bir lirn vorseıılZ ~ 
h•= ynnJııuş ol tııl 

Fr3ns1ı ~ 

Trenae;ı ındildot' 
bir nefes alil "° dedi; 

- Hrundolsutl~ 
trol gclnıedCU ,. 

Arkada.,ı sord"~ ~ 
- Neden? 1311 f"J 
- Hayır, v~ ~J 

iı;:enlerc nıa}ıSuS e -, 
yer bulmu§tut1'1 ' 
ben elgarn içnJeıı'' 



ALEMDAR Sineına11 
1 1 - Cebelüttank 
1 

1 

Casusu 
2 - K- ....... kcılar 

1 
ilin 

Apartmanlara kapıcı anyan. 
lara ehli namustan ve hUsnUhal 
varaka!mJ ha.mil bir aile efradı 
kapıcılığa t&lintir. Ieteklilerin 

i uetemi1. ld&l'M1u mOncaatıaftı 

----~-

ANi TESiR 

Baş, Oiş, Nez:e, Clrıp, Roma
t.zma So~uk Al .. ın!ığı 

ve bütün ağrılarını dP.rhal keser 
Lüzumunda gündo 8 ka~ ahnablllr. 

1 

~--..... ~,.._ ... ,.. 
Eski ve Yeni Romatizma 

Lumbago • Siyatik • 
Omuz· Arka - Bel - Diz 

Kalça 

- -
rmıbn ileri gelen ıııfdc!l'UI atntarmı TESRfN " 17.ALZ EDER. 

~~~~~~~~·~-~~~ 

1 
.. H?akksküırenıere Katran Hakkı Ekrem 1 

Katran P8Su11eri de vardu 

3.3.940 Pazar 
12.30: Pro&"r&m n memleket aat 

')'VI. 12.M Ajan. •• meteoroloJI bL 
bertert, 12.M: Türk lılllzllf: Fud b ... 
yeU <Kan§ık Program), 13.30/H.30 
Yl1.zlk: KUçtlk Orkeatra. 18.00: Pro. 
gram " memleket saat ayan, l!.03: 
Müzik radyo caz orkestrası. 18.31)· 
Çocuk SaaU, 18.M: Serbest aaat 
ıt.10: Memleket a.at ayan, Ajam vt 

meteoroloji baberlert, 19.30: Türk 
mUz1ğl. Çalanlar: Kemsi N. Seyhun 
Vedhe, Cevdet Kozan. Rqat Erer. 
l - Okuyan: Necmi Rru Abıakan 

1 - Oku7ao: 8emab&t ()sden-. 
1 - Ok~: lılabmu& Karmdq, 
20.15: Konuıma <TarUıtea Sa)'fal&r). 
20.aG TUrk KUzfgt: ll'uıl be79U, 21.0I 
tıırlc Mllzltt: ~ TQrklllert. ı....._ 
ıuıu San Recep ve AslZe T6aenı, 21.ıa 
Mllztk: Ferdi Ştatzer taratmc"an pi. 
yano ralt&U, 22.00; Kll&lk: ıııeı~ 
ler U~l.) 22.16: Memleket .aat ayan. 
Ajana haberleri; ziraat, Eaham _ 

T&hvtlAt, Kambtyo - Nukut boraur_ 
tFiyatı, 22.SO: Ajana Spor 9erYtll. 
22.40: Hllz1k: Cazband CPI.) U.211, 
23.30: Yarmkl program " lcapantf. 

inhisarlar umum 
mOdOrlüğOnden: 

ı - 10·2·040 tarihinde 1000 Y3 tam bo1 tahtaya talip llllhar etm~ 
den yeniden pazarlığa konmuııtur. 

Il - Panrbk ll·lll-940 pnzartem gtınO saat 13 de tataııbulda Kabl.tat
ta leva.um ve mUbayaat şube31ndekl alım komlayonunda yapılacaktır, 
nı - Şartnam.: ve eb'at llstest herglln aözU Get"'n levazım ıuetıaa •eae

alnden 220 kuruş mukabilinde atınnbt lr. 
ıv - Pazarlığa ~tınık etmek tstıyenler muayyen g11ıı ve aaatte )11%de 7 .. 

gilvenme paralarlle veya banka teminat mektuplarUe ve c11:er ka.:ıı.&al • ..,. 
lltle adı geçen komisyona ı;elmeleri. 

V - Kereste sif olarak teslim edlleblllr.. (1~72) 
l/o •• 

Cinsi lllktan Mub. B. ~c 7,15 teminatı 
Ura Kr. Lira Kr. 

100.000 adet 
1 .. '700, -

Pazarlık H,SO 
Açık ek, 16,IO 

1 - şartnameler muclbtnce yuknrda clna ve ml1ctıın )'azılı 2 kalem ..,. 
blıalarmda ~stcrllen usullerle aatm almacaktır. 

ll - Eksiltme ve paz.ıırlık 6-3.DtO çarpamba günO h!zalarmda yuıb aaat
lerdo Kabatqta levazım ve mUbaya:ıt §Ubcmlldekl alım ı~om!~yonwıda )'&,.. 
ıacaktır. 

ııı - Şart.nameler t.erg-Qn eazo ceçen şubeden paraam almabUIJ'. 
ıv - bteklllerln ekalltme lc;ln tayin edilen gün vo saall:rde % 7,3 ı;tı\'tıll. 

me paralarlle birlikte ınezkQr komlsyo:ıa m&racaaU:ın lltAn olunur. (16S9) 

• • • 
Mubammen B. ~ 7.3 teminatı l:kai:tmenba 

anat M1kt&rl Ura Kr. Ura Kr. Şekli DtU 

Oaloa mantan 1.125.000 811 11200, 8-H Pazarlık H 
Şarap ·mantarı ı.G00.000 .. 140M 10~ .. 14.30 
Rakı mutan 10.000.000 • 33.350 2001 Kapalı Z. U 
farat mantarı UI00.000 • U.085 1006 1~,30 
Galon mantan I00.000 • 8.000 2Z5 Açık ekııııtme 18 
l'lçı mantan ıoo.ooo .. t.300 176 .. .. ıe.ao 

J - Numune " prtname'ert mııdblnce yukuda yazılı altı kalem mruıtar tıtzaıannda yuıb UIUllerte Ye blDo 
lannda )'Ullı uaUerde utm alınacaktır. 

ll - Ekaltme 10/lll/9&0 çuma gtıDU Kabatqta lcva.zım ve mQbayaat fUbeslndckl alım komlayonunda )'apda. 

c:aktır. 

m - fartn&me " ntlmuneler berıtın adı seçen koml.ayoDdan alınablllr Yalnız rakı mantanu alt .,.nııam.. 
1er on De lcul'Uf bedelle •erlUr. 

iV - Kapalı zarta t~tlrak edeceklertn mOhOrltı teklif melrtuptarmı kıınPnl vesııtk ne f;G, '7.G aiJvemDt 
makbuau •eya banka teminat rnelıtpbunu lhU\-a edecek knpalı zarf'ar:rı el\31 tme aanUndcn bireT saat eıo ,..._ 
dar kom!a)·on ~kanlıg-ına mak~ m~abıillı>'S. Vtı0'11ieleri p&aAr~ i~ de ~ l.6 ~· rnnn. ..._ 
~ koımlqoıaa plmıl&erL (U81) .......... pMe&adie 
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Calk311 

Altıncı Balkan güreşleri dün hQşlatf.ı 

ilk günkü karşılaşmalarda ta-· 
kımımız her sıklette galip.geldi 

Müsabakalara bugün gene 14 de devam edilecektir 
nutukl~ K!;:lr!,c • ı 

Altma Balkan güreş şampiyo
n.asma. dün saat 14,30 da Çem
berlitaşta, Çcmbcrlitaş sineması 

Maç başlar başlamaz Romen 
hücuma geçiyor, ilk anlarda Yu. 
n ınlı minder köselcrindc kaçamak 
oynuyor. 

'tek omuz süriigiyle minder kcna.. Markosla, Türk Yaşar arasında.. 
llk d<lkikalar mütevazin şekilde 

cereyan ediyor. 

Aıtt.l: l>ıinkU a'ÜN'§ler<Wn bir a;urüoüı. 

salonunda merasimle başlandı. 
Merasimde, başta vali ve beledi· 
ye reisi LUtfi Kırdar olmak üzere 
birçok tanınmış zevat, eski gürc}
çiler ve seyirciler hazır bulunuyor
du. llk önce, Şehir bandosu tara
fından Balkan marşı çalındı. Bu
nu, sıraf..ile. Yunan, Rumen, Yu
goslav ve Türk milli marşları ta
kip etti. 

Bilihare, vali ve belediye reisi 
Lttfi Kırdar,, bir nutuk verdi. 

V ALtNtN NUTKU 

Nihayet 2 inci dakika 46 ıncı sa. 
niyede Romen hiç de müşkülata 
uğramadan tu'.;la galibiyeti kazan. 
dı. 

IKINCt MÜSABAKA 

İkinci mUsabaka yine 56 kiloda 
Türk Hüseyin ile Yugoslav Hopek 

arasında ••• 

. 
rma kaçtı .. 

"-: inci dakikada Yunan altta 
güreşiyor. Suat dalına haklın. 

İlk 10 dakika Suadın hakimi. 
yetilc neticelendi. İkinci 10 daki. 
ka başlarken Suada nasıl güreşe • 
ceğl soruldu. Suat ayakta güre§ -

'meği kabul ettiği için ikinci 10 da. 
kika ayakta başladı. Bu devrede 
faik güreşen Suat savaş tug ya. 
pamadı. Neticede 20 dakika bUtün 
hakemlerin ittifakile Suat Savq 
sayı hesabile galip geldi. 

DÜRDÜXCtl !UÜS.\B,\JiA 

4 üncü müsabaka Gl kiloda Yu· 

Başlangıçta Yugoslav, Hüseyin. 
den çekinerek oynuyor. Yugoslav 
her ihtimale karşı ihtiyatlı hareket 
ediyor. Mütemadiyen mindn ke. 

~ sayın arkadaşlarım, narında. goslav Mogolyok ile Rumen To-
Kıymetli huzurlannızla altıncı 3 üncü dakikada Hüscyinin fev. jar arasında ... Her iki gür~lı(i de 

?'.' ı!ka'1 güreş şampiyonasını açı- , kalii.dc bir suplekl'lndcn Yugoslav lolimpiyada iştirak etmis kıymetli 
yorunı. çok ueu k.taldu. elmlanlar. 

l 

Dl\nkn Balkan pdıplyonası rnerıısbnln ele Tiirk ııı:u8ı cllnl"11yor. 

Kardeş ve müttefik Balkan mil- j Yugoslav §İmdi altta. Hüseyin 
letlerinin astı ve sportmen g~e rakibini bir supleksde daha yaka. 

ri arasında on senedenberi devam 
eden bu temasların maddi ve ma
nevi temin ettiği faydalar üzerinde 
artık duracak değilim. Gençleri
mizin en buhranlı devrelerde, ha
rici tesirlerin en faal ve kuvvetli 
olduğu anlarda bile yekdiğerlerine 
olan ballıh1clarmı, sevgi ve tesa· 
nütlerini il~n ve teyit eden bu top 
lantılar, Balkanlılar ailesi için, 
şüphe yok ki en büyük bir kuvvet 
ve emniyet kaynağıdır. 

Her biriniz muhtelif merkezler
den kalkıp lstanbula kadar gelir
ken kalblerimizde temiz ve civan
mert spor rcka~ti kadar, ve hatta 
muhakkak ondan çok daha fazla 
bir aile ve kardeş toplantısının 
se-.'İncini, heyecanın ı getirdiniz. 

lstanbul bu asil telakiye bir rn'1 
ne olduğu için çok bahtiyardır. 

Şehrimiz spor teşkilatının baş· 

kanı ve İstanbul belediye reisi sı 
fatile h<'pinizi ayn ayrı muhah 
betle selamlarım ve hepinize şeref · 

li muvaf fakiyetler dilerim.,, 
LQtf i Kırdardan sonra, güreş 

federasyonundan Burhan Fctek, 
onu takiben Yunan, Rumen ve 
Yugoslav güreş heyetleri reis! ri 
tarafın<lan birer nutuk söylendi 
\'e gür~lere başlandı. 

MÜSABAKALAR 

ladJ. Fakat minder kenan ..• 
Üçüncü bir supleks.. 7 inci da. 

kikada yine minder kenarında .. 
8 inci dakikada kUçUk Hüseyin yi. 

ne minder kenanna kaçmak isti • 
yen Yugoslavı çok güzel ve ant 
bir kafa kol kapışile yere serdi. 

Salon alkıştan çınlıyor, Hüseyin 
tWjla galip. 

VÇVNOV MtlSABAKA 

ÜçUncll müsabaka 61 kiloda Su. 
at Sava§ (Türk), Miropulos (Yu -
nan) arasında... 4 üncü dakikaya 

kadar Suat iyi çalışıyor. 1 
5 inci dakika Suadm muayyen 

saltosundan Yunan ustalıklı bir 

.. 

Rumen Avrupa üçüncüsil ... 
3 üncü dakikada Yunanlı fevka

lade bir oyunla tuştan kend'"ıni 
kurtardı. Müsabaka fevkalade seri 
ve heyecanlı bir şekilde devam e
diyor. 

Yedi dakika fevkalAde heyecan 
lı devam eden maç biraz yavaşladı. 

llk on dakikada faik gür*n 
Tojar (Romen) iki defa 3 dakli • 
güreşmek arzusunu gösterdi. 

Bu iki (3) dakikada Tojar iyi 
bir puvan aldı. 

20 dakika bittiği zaman Romen 
Tojar ekseriyetle, sayı hesabile 
galip geldi. 

BEŞiNCİ MVSABAKA 

5 inci güreş 66 kiloda Y~o~lav 

3 üncü dakikada ü.;tü te iki ka· 
fakol teşebbüsürxlen Yu:;;o-la\'I 
minder kenarı kurtardı. 

Nihayet 5 inci dakika 23 üncü 
saniye, Yaşar yaka'adığı aman 
vermez bir kafakolla. halkın şid

detli alkışları arasında rakibini 
tuşla yendi. 

ALTINCI MUSABAKA 

6 mcı güreş 66 kiloda Romen 
Harvat ile Yunan Filips arasmda 
başladı. 

Başlangıç mütevazin bir şekilde 
cereyan ediyor. Bu müsabaka ~:;ı-

GUnün ilk mtisabAlrh1nftll 

diye kadar yapılan güreşlerin he• llk 10 dakika berabere nctice-

~n ~emen ;n ya~·~ş':· o.rt~daki 1 lendi. 
gureşçılcr ya.mz bırıbırlennın e:ı· tk· . 10 dak"k b 1 b 1 

• • A ıncı ı ·a a~ ar a~.a-
selerını okşıyorlar adeta .. o dere. 8 . . . n k'h" • 
ce ağır ve netice iz bir güre.eki, maz, mcı "anıyc 1.om"':ı ra ·ı mı 
dikkatle takip etmemize rağ~en rere sererek tuşla. müsabakayaı 
bir tarafı faik göremi~·onız. Nite. kazandı. 
kim birinci 10 dakika berabere ne
ticelendi. 

lkinci 10 dakika Yunan çalışı· 
yor. Birkaç supleks tecrübesi neti· 
ce-;iz kalıyor. Romenin birkaç ka. 
fakol kapışı, ar<\k kullandığı için 
hakemin ihtarına maruz kalıvor. 

Nihayet devre bittiği zaman\·u. 
nan Filips ittifakla \e sayı hesabi-
le galip addedildi. 

YEDiNCi MÜSABAKA 

7 inci güreş 72 kiloda Türk u· 
!Al Atik ile Yunan Petma1.es ara

unda ... 
ikinci dakikada Celilin nefis bir 

sup!eksi şiddetle alkışlan~yor. Yu
nanlı minder kenarına kendini zor 
attı. 

Celal Atilin 3 üncü dakika 37 
inci saniyede ~iddetle alkışlanatı 

fevkalMe güzel bir saltosu Yunan 
lı güreşçinin bu sefer niinder ke
narına kaçmasına meydan bırak· 
madr. 
' . Petmezaz yerde .. Celal Atik tuş 
la galip .. Koca salon yıkılacak gi· 
bi alkışlarla çınlıyor .. 

sntztNct M'USABAKA 

8 inci güreş gene 72 kiloda Yu· 
goslav Romeo ile Romen Gretu a
rasında .. 8 inci dakikada sıkı bir 
Savrulu~a muvazenelerini kaybe 
den güreşçiler. seyircilerin çığlıkla 
n arasında az daha sahneden dı,a 
n fırlıyacaklardı. Kenardaki per
vaz bunun önüne geçti. 

79 Kilo: 

KOGOŞ (Romen) 

tv ANOVlÇ (Yugoslav) 

Müsabakanın ilk dakikaları 
denemeyle geçti. Romenin daha 
tecrübeli bir güre~i olduğu gö. 
rülüyor. Nitekim Romen üçüncü 
dakikadan sonra d:ıha hakim 
~reşmeğc basladı ve yedi da
kika 29 saniyede snir.el bir salto 
yaparak tu~la ~alip geldi. 

KAPOFtLls (Yunan) 

AHMET (Türk) 

Müsabakanın ilk iki dakikası 
denemeyle l!e~ti. Ahmedin mü -
tem::?di atakları karşısınd:ı Yu • 
nanlı selameti minder dışarsma 
kacmakta buluvor. llk on dakika 
ittifakla Ahmet galip ve tekrar 
ayakta j?iireşivorlar. 17 inci da. 
kikada hakem Yunıınlıyı hilk -
men mailfm ilin etti. Fakat ili. 
tarları bariz olmadığı için jüri 
heyeti istiRareden sonra ~reein 
devamma karar verdi. Tatsız bir 
,ekil alan mfü:uı baka 20 dakika 
nın hitamında Ahn:ıedin hükmen 
galibiyetile neticelendi. 

81 Kilo (Yarı ağır) 

S!L.AI{f (Romen) 

MUSTAFA (Türk) 

Mustafa ilk. dakikalardan iti. 
haren hakim bir güreş yapma -
ia başladı. Fakat Romen raki
binin ne kıratta bir gUr~i ol· 
duğunu tiildiı'Yi i~in çok idareli 
davranıyor. Mustafa çok j?'ÜR1 
oyunlar tatbik E'diyorı:a da Ro • 
men bu müı;tkül v~iyetlerden 
kurtulmaifa muvaffak oluyor. 
İlk 10 da'·ikad'l Mu~tııfa mUt • 
tefikan hakim ilan edildi. Mus • 

. Çekften kur'a mucibince, ilk mü. 
sabaka M kiloda Romen Horvat 
ilq Yunan Georgutos arasında.. J 

t\ltmcı Cnlknn şsrnp:yonllsına ı,ttraıc tıJt'n ta?nnunuxı ıt0f:Jan IUbaren: Mellmet Çüba.ıs, 81\.>'lik Muıtata, )ler~ AJnaet. 
llaJt ~ JU~Dk m.J.11' 

CJell:J, ,\ lll•' 

~ rrn!M"~ in 

tafa vinc iistte ~~ 
tuş yok. 20 dakika....,. 
da Mustafa ittif aJrl• 
galip. 

TCHONK (Yugosl' 

KORAN!AS (Yu 

Birinci dakika de 
ti. Bu andan sonra. 
kimiveti aldı. İkinci 
17 inci saniyesin~ 
snizef bir kol 

0

kapl 
tuşla yendi. 

' Ai/rr Siklet: 

OTO <Yugoslav) 

ŞUŞABA (Romeııl 

tık anlar deneme~ 
Daha henüz 20 
söylenen Yur:osla" 
bir J?Uresci. Rakibi 
dukca tehlikeli anJaı'. 
Fakat Romen çok 
dan tuı:: olmuvor. 2() 
hitamında Yugostaf 
hükmen galip. '!J 

LUKAMlSAS (~_.,..-~ 
MEHMET çosA?' 
Müsabe.ka ballat 

Cobanın hakim bit 
imr eöıilyonız. 
da oldukca aiır ol 
r,ok tecrübesiz. )le 
lan devam ediyor. 
keıin emin olarak 
bet tecelli etti. 7 

1 niyede Coban rak 
yere ~tirerek tUJJI• 

Voleybol 
Beyoğlu halk~ 

~~~~~~~:.,.. 


