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lıntiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Batznuharrtr •• umumt neıriyat mUd\lril: 

HAKKI OCAKOOLU 
-------~~-----~~~--~~~ 

ABONE ŞERAiTi er AM MtmDErl Türkiye için Hariç için 
4ı~lik ·····- 1400 2900 

tı •ıtlak -..... 750 1650 t Gıı.u -iş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 
T E L E F O N : 2697 

• Fran•anın Kahire Sefiri 
Kahire, 11 (A.A.) - Yeni Franm: e 

çiai Poui dün alqam Kahireye VUIDlfbr. 

lıan ın·· 
~crecatmdan gazetemiz mcsuliyet kabul etmez Cümhuriyetitı ve Cünıhuri11et eıerinin bekçi.ri, .abaAları çıktır avcut gszdedir 

YENİ ASIK matbaasında bası~ 

Moskovada anlaşma mı oluyor? 
~-~-~~-~-.-------------

So v yet le r le Finler arasında bir sulh 

1 

tesviyesi 24 saat içinde blılunacakmış Yükse 
-.-

Miidafaa m~cli -* 

kızılların ağır· şartlarını -·-BaşvekAletin teb · 
İçtimaları haklund 

. . 

geri aldı_kları Söyleniyor 
Ankara 1l (Hususi) - Başve 

Jetten şu tebliğ neşredilmiştir: 
cYüksek MUdafaa Meclisi, 7, 

11 Mart 940 tarihlerinde Reisic · 
hur lnönünün reisliğinde toplana 
rumamesine dahil işlerin mil 
sini bitirmiştir. Meclis bilha 
memleketin müdafaa hazırlıkla 
ve tertiplerini tetkik etmiş ve b 
ların memnuniyeti .mucip biı· ha 
olduğu görülmüştür. 

8Rt>KSEL, 11 (0.R) ···Röyter ajansı Stokholmdan istihbar ediyor: 
bit-loYyet Rusya De l'~an~ya .ara~ında 24 saat içinde hatti daha evveı 
t s11Jh tesviyesinin tahakkuku lsveç hükümet merkezinde çok muJt. 

sadiyle yapılacağını bildiriyor. ı.!l_!leı addedilmektedir.. · 
~.~l(~R)-~~~nm~ e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~-~~~~-~~-~~~d, So U11d1nyor: 
~ 'letler Birliji büyük elçisi Maiski 
~~tta lngiliz Hariciye müsteıan 
~ So ~ bir mülakat yapml§tı. Bu ta
itti ~ -.Y,etlerin lıveçle temasa girdik-
~tir. 
~ Fii o ıün Sovyetlerin lıveç vası
._ lait- irılandiyaya tebliğ ettiği fal1la· 
' te. ~İni lngiliz Hariciye müsteıa· 
h Lad·dı etnıİf ve bunJann Finlandiya-

- irilrneaini iatemişti. 
~ 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Roma -·--Son Sözünü 

iz mir 
Hafriyatında 

--*--

iki Mabud 
Heykeli bulundu 

--*--
Bulunan heykeller Sa 
ve Bereket hlhlarınm 
heykelleridir-

Sö)lleyecek 
Son zamanlarda, lzmir hafriyatı adı-

m I• ? nı verdiğimiz Agora cHalk meydanın-
• ela> çılan tarihi kıymeti haiz sayısız 

eserler, mabud heykelleri, hey.kel par-·--ŞEVKET BlLGlN 

~~ bu son ctinlerde bütün Avru· 
~ tti dünyanın nazarı dikkatini 
~ tlıerine çekmiş bulunuyor ... 

S denizi limanlanndan nakledilSib: 0 '-n Alman kömürü yüzünden 
~~ • haJyan münasebatmda baş 
' .. ~ siyasi gerginliğin BERLİN 
~lif OVA yı büyük ümitlere dil
i!~ 0lınasi ı Avrupa harbı muvace-
.\Jt ~- ( TALYANIN VAZİYETİNİ 
~~'l'LA TAYİN ZAMANI GEL
'- lt'beP bt?) malinin ortaya atılması-
t~ olnıuştur. 
~ l'denberi bazı manidar işaretler 
llı.i ~~Ynelınilel bir değişiklik his-

'
~:"llQte idi. 

iZ • • • • • • • • <be "i P&rtismın fikirlennı neşre
~ Yli Herald) gazetesinde, ltalyan 
~ltt tabın eden bir makalede (tota
~ htı •Yru ınatabtır) denmesi ltalya-
~) ~i gazetesi otan (Giomale 

' ~da asabi bir cevapla karşılaş-
·~ l'azete şöyle diyordu: 
~ ut'1 Sovyetlerle aym çuvala at
. ~d ltleınleket arasında hakiki bir 
tı ~ Ylratnıağa muadildir ... 
~ başka italyan ıazetesi ise 
._... ktİ • lneselesinde Alman - Sovyet 
"Stılkhyarak şunlan yazıyordu : 
Sı .. 1 Mannerh4lym bu harbı iste
; ~ ~a harbi tahmil eden harki
tı)i ~ tıdır. MesahaSJ 1200 kilomct· 
~i;Yan fu Hango yanm adasını 
~.,a ne diye Sovyet1ere terket
tt vii~ .. n 

~ l~t!f ~f~ Sovyet radyolarının 
li.:.~ll erının Mussoliniden bahse
ı.~rı::12 dolusu küfürler savuran 
~iir ihr~rketıniş olmaları, bilhassa 
t 11~rıı dı fında italyan tezinin avu
s!'~Yıuı.11 8ertıhte etmeleri, bir an için 
~~de b' O\tyet ltusya ile münasebet-

·~bırıa ır değişikliğin yakın olduğu 
) l'ıne bJer \'crilmckte idi. 
~l)l .l\.lrnsırada.Alman gazeteleri, Ital
)Q l'ıtıek ~nya llc mukadderatını bir
~:1-tdı . .l\.~'Lere olduğundan bahsedi
)t ~r \·eri . .ına~ radyoları heyecanlı ha
fil 111~n Jior, ltulyanın on iki adalarda 
~ Osunun tah!idat yapbğını. İtalyan 
~. İta)y bogn'Llar ijnünde dolaştı~--·-°"" .. anın · . . . •i . lçırı I{ tıcaret gemılcrını koru-
l?'tı g~n a~adenize kendi harp gemile-
L Yed ıcsınc ın·· d t . • T" 'lltd en tal usan e e mesını ur-

ı.!: ep edcecğini iddia ediyor-
qut ·· 

ll1ttı un bu 
ta;;.._ 'ltorna -~~?Pagandalar, Ribbcntro-
~ll\ı gö t goıı.ı nıclcri çok yiik1ii ola· 

t
0 
~ı.llan ernıektc idi. 

-.!'i ~Usso7'n. haberlere göre Ribbent
._~ el'itıde 1~ ve Kont Cinno ile görüş-
1111......Yttinj h alyaıun gayrimuhnriplik 
-~•·'- e eınrn· 'ttL..~~ra te ıyetlc alakadar eden 
~~ kat'i b'!'as ederek İtalyan siya
•. ~ hUtU •r deiişiklik yaratmak 

' ._,..,.. n kozlannı kullanmıştır. 
~'."~U 2 INct sAutn:oE -

....__ -·--

çalan Türk tarih kurumunun nazan dik
katini cdbctmiş, lzmir hafriyatını tevsi 
ic;;in yardım vadi alınmıştır. 

Bir muharririmiz dün lzmir müzeleri 
Müdürü B. Sa1ahiddin Kantarı ziyaretle 
bulunan eserler hakkında malumat rica 
etmiştir. 

B. Salahiddin Kftntar şu izahatı ver
miştir: 

- clzmir hafriyatında bu ıene bulu
nan eserler arasında en ehemmiyetli 

- SONU 2 İNCt SAHiFEDE -

Kızıllar yine 
Sovyetler 

mağlup 
bir fırlca 

........ _ .. Ş8'1if'""-·· 
Romanya ya 
niçin gidiyor? 
Petrol kuyuları . : . 
bulunan araziyi satın! . 
almak için mi? · ~ 
Londra 11 (ö.R) --· Deyli ]1crald: 

gazetesi, Dr. Şahtın Rornanyaya vu:. E 
kubulacak seyahatinin Alnianya he-: 

• sabına iki milyon lngillz lirası kıy-: 
: m~tinde petrol kuyularını mUhtevi : 

Su mabudıı Posidon 

-*-

Alman Hariciye Nazırı 
~~~~~~---~*~ııw-~~---~---

Romuda Kralı ve Vatikanda~ Papa 
ziyaretten sonra ltalyadan· ayrıld 

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

Roma 11 (Ö.R) - Dün öğleden son- nazırı Fon Ribbentrop bu sabah snat 
ra Alman hariciye nazırı Fon Ribbent- 9 da Romada Italya kralı tarafından ka
rop, intizarlarm hil!ıf ına olarak Kont bul edilmiştir. Mülakat yanın .saatten 
Ciano ile tekrar buluşmamıştır. Rib- fozJa sürmüştür. Alman harici~c nazm, 
bentrop öğleden sonra Roma civarını ı·efakatinde Almanyanın Vatikan sefiri 
gezmekle iktifa etmiştir. olduğu halde saat 11 e doğru Vatikana 

öo;.le yemeğindeki görüşme hw.usi. gitmiş ;ve Papa tarafındıln kabul olun
mah.iyl'tte olmuş1ur. Bu temaslara Kont muştur. 
Ci~no!l~n evbıdeki ziyafette devam Fon Ribbentrop ve Papa Vatikan kü-
edılmıstır. . tüphanesinde yirmi dakika kadar dolaş-

lTALYANIN ~~KT.~1 NAZARI mışlardır. Papa ile mülakntından sonra 
Tclgtafo gazelesının muı.akerclcr hak- Fon Ribbentrop Papalık devlet mü,.te-

kındaki kr.naa~. şudur: .. .. şarı Kardinal Magliyoneyi ziyaret et-
. «Alma~ haı·1<~ıye nazırı bugunk~ va- miştir. Kardinal Magliyone de kısa bir 

zıycte d~·~ Alman~ar~ın son .n~ktaı na- müddet sonra Almanyanın Vatikan el
znr.ını bıldırmekle ıktıfa etınıştir. Zaten çiliğinde haricive nazırının ıJyaretini 
Italyanın hareket ~crbestisi Berlin ve iade eylcmi§tir." 
Salzburg mUJakatlarında tckarrür et- V t'k .. L. k b' h · t' b · 
mişti. a ı 3:~ıın yul\.;e ır ~a sıye ı. 11 zı-

KRAL VE PAPAYI ZiYARET yaret m~ase~et~yle Havas a1ansına 
Berli ıı (ÖR) Al h . . şunları soylemıştır: 

n · - manya ancıye cAlman diplomasi şefinin Papa tara-
fından kabulii Almanyanın kat'i an.u-

- SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

oldular. Martın ilk 
telef at 

haftasında 
vermişler 

···ın·iııız;····t~·ra·n·N·i····· 

miktarında 
Faris, 11 (Ö.R) - Fin resmi tebliği : Karada, Finlandiya 

körfezinde ~iıçük bazı Sovyet müfrezeleri buz üzerinde yü
rüyerek ilerJemeğe teşebbüs etmişlerse de geri çekilmiş
lerdir . 

Sah!lde, Vilpuri koyunda düşman taarru7Jarına devam 
etmiş ve hfüı noktalarda ehemmiyetsiz terakkiler kaydet
miştir. Viip•ıri koyu ile Y okşi arasında mevzii taarrUzlar 
püskürtülmüştür. Yedi Sovyet tankı tahrip edilmiştir. Pa

'l!•~r·"""l'!• !akama istik:ınıetinde topçularımız bir düşman taarruzunu 
tevkif etmişlerdir. ıPlipakıo istikametinde de vaıJyet aynidir. 
BerZ&hın oiğer kısımlarında bilhassa topçu faaliyeti.. La

doga gölünün şimali şarkisinde, şiddetli bir topçu hazırlığı
nı müteakip, düşman Pinkaranta takım adasından bir ada

;~·.~,.~'lll yı işgale muvaffak olmuştur. 
Pinkarantn istikametinde bir düşman taarruzu püskürtül

müştür. 

Kolonyotide muharebeler bütün gün devam etmiştir. Düş
man iki binden f82la ölU kaybetmiştir. 
Diğer noktalarda kayde değer bir şey yoktur. 

- SONU 8 iNCi SAHiFEDE -

Hava generallerinin 
Ankara ziyaretleri 

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

Ankara, ı t (A.A) - Şehrimizde bulu11an ingilterenin Orta Şark hava 
.lan başkumandanı orgeneral Sir Vilyam G. S. Mikhell ile Fransanm 
:Akdeniz hava kuvvetleri kumandam ıeneral Gauneaud şerefine bugün 
5sız Büyük el~isi Rene Muiıli tarafmdau Fransa büyük elçiliğinde bir öğ 
:yafeti verilıniştir. Ziyafette Genel Kurmay ikinci reisi Orgeneral Asım 
5düz, İngiliz büyük elçisi Knatohbull Hkinsen ile Milli Miidafaa ve Genel 
:may erkinı. İngiliz kara, han n~ deniz ataşeleri ile sefaret e.rkanı ''e diğe 
5vat . hazır bulunmuşlardır. 
5 Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz \'e Fransız bava generallerinin Ankara ziy 
:ıeri siyasi m,ahfillerde büyük ehemmiyetle karşılanmıştır. Londra gazet 
:Ankarada verilen Kmlay balosunda hazır bulunan ıenerallerin bir çok T 
:~eneralleri ve bitaraf de\·letler mümessilleri ile çok samimi bir halka teşkil 
:tiklerini memnuniyetle kaydediyorlar .. 
5 PariS, 11 (Ö.R) - İngiliz ve Fransız hna generallerinin Ankara ziya 
:uerlinde çok nahoş bir şekilde karşılanmıştır. 



Tefrika: 14 YAZAN: Şahin Akduman 
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üsküdardao çatanasına binen Osnıanlı Mü
şürü, süslü kamarada, a~zından tütün du
manları savurarak, geçen günlerin acı 

hatıraları zihninde bir hir uyandı 
~~~~~~-x*x:~~~~-

Başına bu kadar felaketlerin gel
meaine biricik sebep olmasına rağ
men, Hüıeyin Avni, güzel saraylısı· 
m ula unutmamııtı ... 

Daha lspartada menfi bulundu
ğu sıralarda, Jstanbulda çok güven
diği arkadaılarından birine bir mek
tup yazmıştı .... 

Genç kız hakkında öğrenebilece
ği malumatı bildirmesini ondan rica 
etti ... 

Hüseyin Avni, bu sayede, güzel 
saraylı haklcında günü gününe ma
lumat almak çaresini elde etmi~ti .. 

Arkadaşından aldığı haberlere gö
re, zavallı kız, sarayda taş bir odaya 
hapsedilmişti ... 

Sultan Azizin annesi Pertevniyal 
kadın, onun hapsedildiği odaya kim
senin girmemesi hakkında pek sıkı 
emirler vermitti. Oraya, günde iki 
öğün yemek götürüyorlardı .. 

Güzel olmaktan baıka bir günahı 
olmıyan bu mini mini saraylı, o taş 
zındanda, hiç güneş görmcclen ay
larca, yıllarca kapalı kalmıştı .. 

Ve en sonra, ziya görmemekten 
solan, bozulan narin bir çiçek gibi 
eriye eriye, günün birinde tama
miyle mahvolup gitmişti ... 

işte Hüseyin Avni. aradan yıllar 
geçmesine rağmen hala hatırasına 
sadık kaldığı o mini mini saraylmnı 
hatırlamıştı ... 

Ve geminin güvertesinde yaşar
mış gözleriyle, baştan başa minare-
1er, kubbelerle süslü tepeleri seyre
derken, birdenbire karşısında bir ha
yalin belirdiğine zahip oldu .. 

Tıpkı kefene bürünmüş gibi, be
yaz bir örtü ile baştan başa örtülü .. 
Perişan saçları her iki yanından ye
re doğru sarkıyor ... Gözleri, kendi
sine çektirilen o müthiş cezadan ürk
tüğünü gösterir bir şekilde yuvala
rından dışarıya fırlamış ... 

O vaziyette, sanki ona: 
- Bak, seni beğendiğim ve sev

diğim için beni ne hale koydular~ .. 
diyor ... Daha baharımda beni böyle 
solduranların ettikleri yan1arma ka
lacak mı?.. 

Onlardan benim öcümü al!.. 
Ve o dakikada Hüseyin Avni bu 

öcü alacağına, bilmem kaçıncı defa 
olarak, tekrar yemin etti ... 

** O sabah Üskiidardan çatanasına 
binen Osmanlı müşürü, süslü kama
rada, ağzından tüten dumanları sa
vurarak düşündüğü sırada, geçen 
günlerin bu acı hatıraları zihninde 
bir bir uyandı .. Bu öç alma fırsatını 
senelerdenberi kollamakta idi .. 

Onu bir kaç defa ele geçirir gibi 
olmuştu. Fakat iyi tutamayıp her 
defasında da avucundan kaçırmıştı. 

Bu sefer onun eteğine her iki eli
le ve bütün kuvvetiyle, sımsıkı ya
pı mıştı ... 

Artık kolay kolay onu elinden 
kaçırmayacaktı ... 

Şimdi sarayında atıp tutan ve en 
ehemmiyetsi°z emirlerini buradan 
binlerce fersah uzak yerlere kadar 
dinletdiren müstebit Sultanın son 
saatleri artık gelip çatmak üzere bu-

lunuyordu ... 
Varsın sarayında her şeyden ha

bersiz, bir kaç gün daha atıp tutsun. 
iki gün sonra bütün iktidara ve nü
fuzu elinden alınıp zaif ve aciz bir 
insan kılığına girmiş olacaktı. 

Onu bu vaziyette gördüğünü te
hayyül eden Hüseyin Avni, o da
kikada sevinçten kabına sığamıya
cak bir hale geldi .. 

Vaziyet müsait olsa, oturduğu 

yerden hemen kalkıp sıçramağa haş
lıyacaktı ... Bunu yapamamaktan do-
~an asabi buhran içinde, kamaranın 
köşe-.sinde uzun müddet kıvrandı ... 
durdu ... 

işte bu sırada idi ... Çatana artık 
kıyıya yanaşarak Sirkeci iskelesi
nin önünde durmuştu ... 

-3-
Hüseyin Avni çatanadan çıktı ... 

Orada kendisini beklemekte olan 
arabasına bindi ... 

Araba atlı yaver ve muhaftzlar 
tarafından takip edildiği halde, Ba
bıali yokuşuna doğru yolda ilerleme
ğe koyuldu ... 

Serasker paşa, arabasiyle seras
ker kapısına gide dursun ... 

Sultan A7.iz., Dolmabahçe sara
yında o sabah saat dokuza doğru 
uyanmıştı... Büyük bir tenbellikle 
esniyerek ve gerinerek yataktan çık
mak için epeyce bir müddet kendi
sini zorladı ... 

KISACA: 
•••••••• 

RADYO BAŞINDA 
--.&-

YAZAN: Eczacı K. K4mil AktD.f 

Radyoyu açtığım vakit Türkçe söyli
yen merkezlerde ekseriya eski TÜRK 
mu ikisinden bir kaç parçaya rastlarım: 
Nihaventten, Uşaktan, Kürdili Hicaz
dan bir pe~rev bir şarkı beni bundan 
kırk sene evvelisinc irca etmcğe kafi 
gelir. Bazan bir kanuıı taksimi karşıma 
Sanyerin Fındık suyunu getirir, orada 
dişbudak \"C kestane ağaçlarının ikindi 
güneşine gölge salan serin bir tenunuz 
gününü yaşarım. Kadınlar kafeslerle er
keklerden aynlmıştır, taze ceviz, sakız 
leblebisi eğlencelik sesleri çalgıya tem
po tutmuş gibi kulaklarımda canlanır, 
evet bazı saz semaisi Kuşdili çayırında 
Hamdınin gazinosunda oturuyorum ze
habını vermekte, Kurbagalıdereye ak
seden mısırların makus gölgelerini kü
rekleriy lc )'tr1.an sandalı hatta içindeki 
çarşaflı kadınları gözümün önüne getir
mektedir. Mü:rJk koku kadar hatırayı 
ihya eden bir şeydir, dün Ankara rad
yosu bana neler neler yaşattı, bir kır
nnta taksimi rnrdı Kurdili Hicazın kas
vetli nağmeleriyle İstanbulda Küçük 
Mustafa paşa ııınhallesinde sokak ara
larında dolaşan macuncuyu gözümün 
önüne getirdi, eski İstanbulun çıkmaz 
sokaklannda mütevekkil bir hasta gibi 
kararmış kafesli evleri, çeşme başında 
su dolduran başörtülü kadınları, takun
)'alı kız çocuklarını hepsini hep:;ini gö
rüyorum. Kırrıata sanki yakın tarilii üf
liyor, küh ince kah knba sesiyle sanki 
bir enin bir elem söyli)"Ordu. Alaturka 
müzikte saklı ne kadar duygularım var
mış, radyo başında dalmışım, büyük oğ
lum Semih Aktaş baba dedi, Parisin za
manı geldi, peki dedim, ben mazinin te
sirleri altında dalını,.caın, şimdi Paristen 
bir Fransız sesi oda.)'ı doldurmuş Garp 
cephesinde Finlandiya deyip duruyor
du .• 

DEMIRMASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 

-149-
- Mülazim efendi.. Monsenyör Lui 

size Tolundaki esr.ar hakkında malumat 
verdi. Size ckardcş"> inin alçakça, kah· 
pece tecavüzlerinden bahsetti. Işte bu 
sefil kardeş yeni bir kahpelik daha gös
terdi. Yeni bir cinayet daha işledi. Ba
kınız, anlatayım da dinleyiniz .. 

Ve Ftıribol genç zabite Liyon tuzağı 
hakkında uzun boylu izahat verdi ve 
sözlerini şöyle bitirdi: 

- Fakat biz monsenyör Luiyi kurtar
mağa yemin ettik ve burada onu Bastü, ... 

hazırlamak ıçın bulunuyoruz. 
Miilatlm Şadofö şu cevabı verdi: 
- Dostlarım .. Ben de sizinle beraber 

çal~mak isterim. Ben artık nefret etti
ğim ve kin beslediğim bir kralın ordu
sunun zabiti değilim.. istifamı verdim. 
Kılıncım ve mütevai servetim ile mon
senyör Luinin kurtulması için size yar
dıma Amadeyim. Şimdilik sevgilim Jan 
ile evlenemiyorum. Çünkü şato yandı
ğından ihtiyar Dük'iln ölümünü tesblt 
edecek bir vesika mevcut dejil. Bu se--

ŞEHiR HABERLERİ 
Mani~a!ura lzmirhafriyatında 
Tüccarlarının bir 
toplantısı ... 
Manifatura ticareti yapanlar dün ak

~aın Birinci kordondaki ihracat ve itha
lat birlikleri bina.c;ında bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplanbda manifaturactla
n alakadar eden muhtelif mevzulara te
nıas edilmiştir. 

İzmirdeki manifaturacılar manifatura 
ithalat birliği tesisi için her türlü hazır
lıklarını ikmal eylemişlerdir... İthalat 
birlikleri ni7.amnamesinin Vekiller He
yetinden çıkıp çıkmadığı henüz maltım 
değildir. 
Toplantıda manifaturacılar birliği teş

kili için vekaletten talimat istenmesine 
karar verilmiştir. -*-ş~hir Meclisi 
Devre toplantılarına 
hazırlık başladı... 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa

bsh fuar mühendisleriyle birlikte fuar 
telif işleri tetkik etmiştir. 
sahasında uzun müddet görüşerek muh-

Belediye encümeni yeni yıl belediye 
bütçesini haurlamısğa başlamıştır.. En
cümen dün bütçenin umumi rakkamla
rı üzerinde meşgul <>lmuştur. Yeni büt
çede takriben 120 bin liralık bir tasarruf 
yapılmasına çalışılacaktır. 
Şehir meclisi nisanın ilk günü devre 

toplantılarına başlıyacak ve yeni yıl 
bütçesini tetkik ve kabul edecektir. -*-

Dr. Bittell 
Tetkikat için 
$ehrimize geldL. 
istanbuI Alman asarıatika enstitilsü 

müdürü ve Boğazköy hitit hafriyatı mi
siyonu reisi Dr. Bitte! şehrimize gelmiş, 
Kültür direktörü ile müze müdürünü 
ziyarette bulunmuştur. 

Dr. Bitte! bugün Kadifekaleye gide
cek, çarşamba günü Selçuğa giderek 
Efczdeki hafriyat evlerini mahallinde 
tetkik edecektir. 

- x-
ALMAN ANLAŞMASI 
Alınan heyetiyle Ankarada cereyan 

eden temaslardan mülhem olarak yeni
den on bir milyon lirahk bir anlaşma 
yapıldığı yazılmıştı. Bu :hususta resmi 
makamlarda hiç bir malumat mevcut 
değildir. --*-ŞtiPHELİ BİR ÖLtiM 

İkiçeşmelikte Tire kapısı caddesinde 
vatman Hasan kansı Bn. Zehra hasta
lanmış, hastaneye kaldırılmış ve ölmüş
tür. Ölüm şüpheli görüldüğünden otop
si yapılacaktır. -*-Arkadaşını yaralamış 
Torbalıda amelelik eden İsmail oğlu 

Aşcr Kaya, arkadaşı Mustafa Güresle 
kavga ederek dövülmek suretiyle muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Suçlu yakalanarak adliyeye verilmiş
tir .. -x-
ESRAR 
BULUNDURMUŞ 
Kemerde uınumhanelerin bulunduğu 

sokakta Kasım oğlu Alinin üzerinde iki 
parça esrar bulunarak müsadere cdil
miŞ,tir. ---111---
BİR BIÇAKLA 
Yaralanma vak'ası 

Evvelki gün saat 17 de Bayındırın 
Yenic.e mahallesinden Ahmet oğlu Veli 
Fevzi ayni mahalleden Haşim oğlu İz
zeti bıçakla yaralamış ve tutulmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel'!nler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mardin saylavı B. Ali Riza Levent 

Aydından, Giresun mebusu B. Münir 
Akkaya İstanbuldan geldiler. 

Urfa Saylavı B. Ri.za Soyer Ankara
ya, Denizli mebusu B. Kazım Samanlı 
Ankaraya, Alınan büyük elçiliği mat
buat ataşesi B. Franz Şmit Selçuğa, 
Yunan büyük elçiliği ataşe militeri B. 
Avenglo Epohoritis lstanbula gitmişler
dir. 

bitmesini beklemek lazımgelecek. Işte 
bunun için ben Janı genç bir kızın re
fakatinde emin bir yere bıraktım. Bu 
genç kızın adı Suzandır ve bir zamanlar 
kabadayı bir bahriyelinin hayatını da 
kurtarmıştır. Monsenyör Luinin bana 
yine bir zamanlar bahsettiğine göre 
onun kurtardığı bahriyeli ikinizden bi
rine pek ziyade benzemekte imiş ... 

Bu söiler üz.erine Faribol gayri ihti
yari kızardı. Bu tatlı hatıranın teslrl al
tında kalbi çarpmağa başladı. Mü1azim 
Şadofö mevzuu değiştirdi: 

- Asıl meseleden uzaklaştım, dedi. 
Diyordum ki artık serbestim. Kılın

cım, hayatım ve servetimi monsenyör 
Lui uğruna seve seve harcıyabilirm. 
Beni aranıza kabul eder misiniz? 

- Kuyruğun kopsun dostum, senin 
zaten merd bir insan olduğun daha ilk 
görüşte belli idi. Teklifini büyük bir 
memnuniyetle kabul ediyoruz, öyle de
ğil mi Mistufle? 

- Evet.. Evet.. Öyle.. Büyük bir 
memnuniyetle patron .. 

Faribol, sesini yavaşlatarak sözüne 
le devam etti: 

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

Su ve Bereket ilihlarının 
heykelleri bulundu 

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

Bulunan eserler, 
leri aydınlatması 

tarihi bazı hakikat· 
itibarile mühimdir 

--~~~·~~~~~x*x--~-~~-~ 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - ve bu iki mezhebin lyonyada ileri git

olanları ikinci bet parmak kubbeler ve 
su (Deniz) mabudu Posidon ile Bere
ket mabudesi Demeterin, ana tann hey
kelleridir. Bu iki heykel Agoranın şimal 
kötcsinde beş metre toprak altından 
çıkm1.1tır, mahfuz bir haldedir. Bu ma· 
halde bulduğumuz mibedlere aid mi
mari ve diğer büyük ve küçük parçalar
dan anlaşıldığına göre bu semtte bu iki 
mabude belki de Demetere aid bir ma· 
bed bulunması pek muhtemeldir. Fik· 
rimce Demetere ıüd bir sanktüer olmaıı 
akla daha yakın geliyor. Zira Demete• 
rin mezhebi lyonyada pek ileri gitmişti. 
Nitekim Efesin acaibi ıeb'ai alemden 
biri ve belki de en mükemmel olan Di· 
yane mabedi dedikleri Artemioyon, as
lı Sibel mabedi buna bir i~ret sayılır. 

Sonra, bir de Ege mıntakaıı on üç 
müttefik Ayyonya tehri federasyonu· 
nun Mikat yani Sökedeki Samsun da
ğında birleıtikleri ve Panyonyon dedik· 
leri ibadet ve ayinleri oradaki Poıidon 
mabedinde yaparlardı. Belki de Poıi· 
don mabedinin Panyonyon sanlttüeri ve 
Demeterin Anadolu Tanrısı olmasına 

Su mahsulleri kanuna 
projesi hazırlandı 
Uzun uunandan beri üz.erinde çalıştl

m:ıkta olan su mahsulleri kanunu pro4 

jesi Münakale vekfilctince tekemmül 
ettirilmiş bulunmaktadır. Projenin bir 
kaç gün içinde Başvekftlete sevkoluna
c.ağı anlaşılıyor. Üç seneden beri muh
telif tetkik safhalan geçiren ve nihayet 
Münakale vekaletince ikmaline muvaf
fak olunmuş bulunan bu proje ile çok 
zengin olan deniz mahsullerimizin ge
rek istihsal, gerek işlenme ve gerek pi
yasaya arzediş işleri sistemli bir idare
ye kavu.,.ı;muş bulunmaktadır.. Haber 
alındığına göre su mahsulleri kanunu 
projesinin esası, balıkhanelerin modern 
birer müessese haline getirilmesi ve te
min olunacak mütedavil sermaye ile bu 
yerlerin bugünkünden daha verimli bir 
hale getirilmesi le,şkil etmektedir. Yeni 
proje ile balıkhaneler soğuk hava de
polariyle teçhiz olunacak ve balıkçılar, 
gününde satılamıyan mahsul yüzünden 
~imdi olduğu gibi büyük zararlara uğra
ımyacaklardır. Bu cihet, hem vatandaş, 
hem de devlet için cok mühim kar te
min edecektir. 

-*-Adliidaritahkiklerde 
müracaat 
edilecek muhtıra 
Maarif vekaleti ıncnsuplan hakkında 

icı·a e:dilen nclli ve idari tahkiklerin bir 
kısmından usul ve esas bakımından ba
zı kanuni noksanların bulunduğu görül
mi.iştür .. Bu yüzden bazı tahkik dosya
ları inzibat komisyonundan veya diğer 
~arar mercilerinden geri çevrilmekte
dir. Maarif vekaleti bu mahzurları ön
lemek makc::adiyle bir muhtıra hazırla
mıştır. 

Muhtıra, mlifetti.:i ve muhakkiklerin 
icrasına memur edildikleri adli veya 
idari tahkikat sırasında riayetleri icap 
eden kanuni noktalarla bu tahkik.ler ne
ticesinde tanzim eyliyeecklerl fezleke 
ve raporlarda gözedecekleri hukukt nok
talar ayrı a)Tı izah edilmektedir. -·-Afyon anlapnası 

üç ay uzatıldı 
Yugoslavya ile hükümetimiz arasında 

münakit afyon anlaşması yeni müzake
relere başlanılmak üzere üç ay müddet
le temdit edilmiştir. Yeni müzakerelere 
önümüz.deki günlerde başlanacağı haber 
\'crilmektedir. 

çük bir :halk isyanı hazırlıyoruz ve bu 
isyan sayesinde Mon Senyor Llliyi kur
taracağımızı umuyoruz. 

Mistufle söze karıştı: 
- Bu isyanda Bastilin altını üstüne 

getirmek ve orasını yıkmak bizim en 
büyük arzumuzdur. 

Genç mülazim, kahraman dostlarına 
hayranlıkla baktıktan sonra 

- Muhal olmakla beraber çok cilr'et
li ve takdire şayan bir tasavvur ... 

Diye mırıldandı. 

Biraz sonra üçü birden otelden çıktı
lar ve Ekzilinin yeraltı melcilne gitti
ler. 

Gece gündüz uyanık duran sadık kö 
pek medüz şen havlamaları ile onları 
karşıladı. 

Jan Dö Vrinyesin ~ıkı burada, İvon 
ve Ekzili ile beraber gece yarısına ka
dar kaldı. 

Faribol ve Mistufle onu bırakmışlar 
ve tekrar otele dönmüşlerdi. 

Mülazim Şadofö gece yansı otele gel
diği zaman arkadaşlarını otelin alt kat 
salonunda otuz kadar amele ile çevrili 

miş bulunmasına göre bu heykelleri bul
duğumuz ıanktüer de ilti~ine aid bulu
nuyordu. 

Su ve Bereket ilahlarının müşterek 
gayretini tarladan aldıklan mahsulün 
oluıunda birleştiren ve buna itikad 
eden o zamanki halk ıüphe edilemez lı:i 
insan aklının ltabul etmediği büyii)c 
aan'at eserleri meydana getirmişlerdir. 

Bundan başka bulduğumuz eserler 
arasında bazı heykel parçalan ve A!f}'a4 

daki büyük adamlara, A:eyarkoz deni· 
len muteber kimselere aid büsler, kita· 
beler bulunmuıtur. 

Şurası şayanı dikkattir ki lyonyalılar 
kendilerine Elen demezlerdi. Ve Elada 
denilen Yunanistan ve oradaki bütün 
eıer1eri yapanlar hikmeti, felsefesi ve 
diğer müsbet ilimleri kuranların çoğu 
hep Asyalı, lyonyenlerdi. Nitekim eli
mize geçen bir A:eyarka aid mahfuz kal
mış bir kitabede şöyle diyor: · 

- dyonya lzmirinin lyonya halkı 
Azyarkosinin bu heykelini buraya dik
tileu 

Elen kelimesi. bütün Yunanlılara iza4 

f e edilen bir addrr. 

MaaWmlerln ders ve 
müzakere saatleri 
Muallimlerin sıhhi vaziyetlerini ileri 

silrerek aldıkları raporlarla haftalık 
ders ve müzakere saatlarının azaltıl
masını ve nöbet vazifelerinden affedil
melerini istemişlerdir. Maarif vekaleti, 
bu hususta alakalılara bir tamim yapa
rak kanuni hükümlerin bu isteklerini 
yerine getinneğe müsait olmadığını, sıh
hi vaziyetleri çalışmağa müsait olmıyan
lar hakkında umumi hükümlere göre 
muamele yapılacağını bildirmiştir. -·-Aramızda aillaşma 
olmıyan memleketler 
ile ihracat ve ithalat 
işleri nasıl yapılacak? 
Aramızda ticaret, tediye veya takas 

anlaşması olmıyan devletlerle yapılacak 
takas muamelelerini tanzim elmek üze
re bir talimatname hazırlanımshr. Bu 
tUrlU memleketlerle yapılacak· ithalat 
ve ihracat takas limitet şirketine verile
cek bir beyanname ile tescil ettirilecek
tir. Takas liınitet şirketi, bu beyanna
meyi kabul veya reddetmek hakkına 
sahip olacak ve keyfiyeti kısa zamanda 
beyanname sahibine bildirilecektir. _,._ 
SVMERBANK 
Fabrikalarına ahnacak 
işletme malzemesi 

Sümc.rbank pamuklu ve yünlü doku
ma fabrikalarının işletme malzemeleri 
ile yedek aksamının mahallinde tesbit 
ve 5atın alınması için Sümerbank yün
lü mensucat müessesesi müdürü B. Lüt
fi Sugan ve Kayseri bez fabrikası baş 
mühendisi B. Osman Irten Ingiltereye 
gitmişlerdir. -·-Tibüyetimize alınan 
milletta$1arımız 
Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya 

ve diğer yabancı memleketlerden hicret 
ve iltica suretiyle yurdumuza gelmiş 
bulunan 3764 mUlettaşımızın tabiiyeti
mize kabulil İcra Vekilleri Heyetince 
tasvip olunmuştur. 

--*-
Halkevinde konser 

Halkevl Ar komitesi müzik koluna 
mensup Madam Rogenbuck ve arkadaş
ları tarafından 12/3/940 salı günü saat 
20.30 da Halkevi salonunda bir konser 
Yerileceğl haber alınmıştır. 

Faribol, millhimin otele geldiğini ve 
yukan kata çıktığını görünce önündeki 
masa üzerinde duran yarım düzine ka
dar boş şarap şişesinin parasını ödedi. 

- Arkadaşlar, dedi. haftaya cumarte
si akşamı sizleri burada yine beklerim .. 
Size Flanderde bir şehirde bir avuç 
kahramanın çok kuvvetli bir kaleyi na
sıl zaptetUklerl hikayesini anlatacağım. 
Halk, kendilerini ezen saray istibdadı
na karşı ayaklan.ınış, vergi üstüne ver
gl koyan ve milleti sefalete sürükliyen 
idareyi devirmeğe muvaffak olmuştu. 

Faribol böyle söyledikten ve amele 
arasında bir iki gün evvel hususi dost
luk peyda ettiği bir iki kişinin ellerini 
sıktıktan ~onra Mistufle ile beraber sa
londan çıktı ve yukarı katta kendileri· 
ni beklemekle olan mülazim ŞadofönUn 
yanına gitti. 

Genç rnülUzlm: 
- Dostlarım, dedi, Madam Ivon, Pa

rist.e bulunacağım mUddet kendi ika
metgahında kalablleceğimi söyledi .. Söy
ledi mnma.. Ben onu asla rahat!ız et
mek istemedim ve eler sWerln rl7.Uı 

Roma 
--*--

Son Sözünü . 
1 Söyleyecek mı• 

--*;;-KET 8~ 

- BAŞTABAFI 1 inci SA~ -
Ribbentrop Roma görüşme ---

iki maksattan birini temine ~ y 
1 -İtalyayı Almanyamn y 

be sürüklemek.- _ _...., 
2 - Buna imkin yoksa ~ ...... 

Lüyük sulh taarruzuna ltaly_. '1 
kanla birlikte müzaheretini ._.. 
mek. .. 

Kont c;anonun fikirle•U.i j 
CTeleırafo) dünkü sayısın~~ 
konseyinin 8 ilk Kanan ~ 
rarlan üzerinde hiç bir Ullıo 
mutasavver olmadı~ bilcliı':j 
Yani İtalya ıayri muhariplik 
tinde de\'am edecektir. Bö,._ ti 
bentropun seyahatindeki ilk ~ 
ya düşmüştür. İtalya, Alman -----~ 
na sürüklenmek cesaretini .,......... 
bulmamıştır. 

İkinci maksada ıelince : ~ 
SIDDDer Vels, Londra dönüfll -. 

ya uğnyacak, Mussolini ve Pa.- 8' 
bir görüşme daha yapacaktır. ~ 

Alman ıı;iyasi mahfilleri v:._... ti 
görüşmelerinden pek iyi İD f4 
nbnadığuu biliyorlar. Bilhassa~ 
Londra temaslarında üç büyük ~ 
rasi arasında kendini göstcrell l/ii:. 
birliği Berlini daha ziyade t::-Mll ~ 
müştür. Şimdi AlmanyaDJD • ai'ı1f! 
davasının son müdafaasını M-::::;
ve kabilse Papaya yaptırmak, ~ 
deWetiyle Rm.veltin büyük d~ 
ler nezdinde bir uzlaşma sulh
essir olmasını temin etme\tk. ~ 

Acaba Bitler, Ribbentropu :;-, 
yollamaktaki bu ikinci maksa...,. 
elde edebilecek uıidir? ,_ 

Bu buna da imkin görmiyoflll. V"" 
kü: , 

İtalya vakıa sulhun avdetllll 
eder, 1 

Vatibn dünya •ullounıw •:::~ 
mesi için bütün yardımlarını 

Amerika, insanlığa f eıakel ve 
betten başka bir şey getirmiy~ 
nihayet bulmasııu, dünyaya ~.Ji/l. 
ni.zam, yeni bir emniyet unsu~_~tf 
derck olan devamlı ve hakkanır-
~ulhun akdini elbette ister. l.JI 

Fakat, sulh meOıumu üzer~ r;.ı 
şen biitün bu kuvvetler onun ~ 
tinde mutabakat halinde d~ 
Halli a•al .. mda lotaUlc• zihni} 
durulmnsı imkansız uçuruınW 
Zira Almnnyanın vücut vennele 
tı~ı sulh, fütuluıtının biiylik bil' 
muhafn~a etmesine \'e kendi ~ 
tini tedricen bütün Avrnpaya ? 
na inıkin \·erecek olan topal bit 
ına snlhnndan ibarettir. -Jll/ll 

llitler, ordularını harekete ~ ~ 
den. müttefiklere k~ kat'i 1'1t 
kazanmış gibi netice almak istb"'~ 

İtalya daha ilk adımda ~ ~ 
kiım olan böyle bir tesebbüse 1""-" 
edebilir mi? 

Kanaatimizce İhtlya, kendi 
ıırestijini tehlikeye düşürecek ~ 
teşebbüslerde bulunmak ist~ 

Roma, Velsin anket neticesial ~ 
'clte tebliğ etmesini ve Ame~ 
hurreisinin bu anket üzerinde ~ 
rini yaptıktan sonra karannı ~ 
ııi bcklh·ecektir. _ ~ 

italyn~ın insanlığın muk~I 
.:lakadnr eden bu muaZ7.am d..--: t1 
hct söylemek istediği sözler ,..,..,~ 
kat o, italynn milJetini, mua~ ~ 
lc3rlıklarla karşılaştırmamak ~ ~ 
gayri muhariplik vaziyetini te~ ~ 
iıı;e diinya müvazenesinde ken~ ~ 
görebilmek için de muharipleilll ~ 
ten yorgun \'C bitkin bir -~~~ jl' 
cakları l'Oll dakikada son sozl,i"!...-. 
meği terdh edecektir, kanaat~ 

Bunun irindir ki Ribbcntro.-....,..
'efahaOn;~ Almanya he<ab~ 
bir netice vereceğini zannetuı 

ŞEVKETBİ 
---~---

P asii korunma 
mecburiyeti . tJt' f. 
Pa::ıif korunma mecburiyetı~ J 

hir ve kasabalardaki daire, m~ 
fabrikalarla pasif korunma m llS ~~ 
dışında kalıp ta ehemmiyeti h ~ 
sese ve fabrikalarda pasif kor~ 
birleri alacaklardır. Bunlar ih ';/! 
betinde sıhhi yardım ve yangtll ~. 
me teşkilatı vücuda getireet>klerv----•--

YANGIN ,t_ 
Dün saat 14.30 da Kar~ıy~ıc::-~ 

miye sokağında B. Lütfiye aıt _...ıa ~f' 
ralı evin mutfağı bacasından~, 
bir anda çatıyı sarmışsa da ~~ 
faiye ateşi büyütmeden bastı ,

0 
~ 

6300 Ilı-aya sigortalıdır. Atcşı,.. . ~ 
biriken kurumlardan çıktığ~ a / 
tır. =---""" . 
Açık Muhaberf 

Manisada B. L. Karakuşa : ~ 
Mektubunuzu aldık , H~al ~ 

!-.ak.kında gösterdiğiniz büyuk ~ ,..., 
lerinize )ayık olmağa çal~ıy~lı' 
hastalığına karşı yapılan ·~ ·rı'Jj ~ 
neleri bizde vardır, ıstedıği UC ~ 
verebiliriz. B. Nuri namın~_,. ~ .. 
aldı, kısaca siltununda fstedıg~" 
7.udan kısaca bahsedeceğiz. 
nisan sonuna kadar içilir. fa al 
Kemal Aktaş, tanıdığınız l{eOl 
dir, mektepte Kemal Ciball 
rurdı, dedlllntz hususiyetleri 



Sumoer Vels Londrada 
lvlajeste Kral tarafından kabul edildi 
\re Mister Çemberlayn ile görüştü 

l.ondr 1 ~--------~----~-"MIW·~------------~-----
~ llQa a l (Ö.R) - Sumner Vels bu- nedi ile birlikte otomobile binerek Bu- Sumner Vels Perşembe sabahı Paris ta. 
~lkat l~,30 da hariciye nazırı Lord kingam sarayına gitmiş ve kral tarafın- :rik.iyle Romaya hareket edeceğini ve 
... Jest 1 ttyaret etmiş, 16,30 da kral dan kabul edilmiştir. Amerikan nazın Amerikaya dönmek üzere bir ltalyan 
~ e Altıncı Jorj tarafından sureti hükümdarla birlikte çaya kalmıştır. vapurunda yer almazdan evvel tehar 
\ıtlciJ Cda ka'bul edilmiş, 18.30 da baş- öğleyin Amerika sefarethanesinde B. MlUSOlini ile göriiJeccğini bildirmlş
llt ~ri ~bttlnyıu ziyaret etmiş ve ge- gazetecileri kabul eden B. Sumncr Vcls tir. 
~i :ıı:'.~c nazırının kendi şerefine ver· tekrar şu noktaları tasrih etmiştir: B. Sumner Vels kendisine atfedilen 
~ tl;:nı Yemeğinde bulunmuştur. 1 - Avrupadaki vazifesi tamamiyle ve g{lya intibalarını hülba eden şu söz-
ldlte . ette bütün lngiliz nazırları, In- bir istihbar vazifesidir. leri tekzip etmiştir: 
ttt ~ llert gelen siyaSt simaları ha- 2 - Muhtelif Avrupa hilkümetlerin· clhtillf yayılmak istidaıimdadır. Müt-

l.oQd Utıınuşlardır. ce kendisine :iz.ah edilen görüşler miln- tefiklerin Ahnanyayı mağlQp etmeleri 
l.ot'd ».: .il (Ö.Il) - Sumı:ıer Vels, hasıran B. Ruzveltin vaziyet hakkında gilçtilr.» 'i ka lifaıtsın ikamet ettiği otelin fikir edinmesine yarıyacaktır. B. Swnner Vels bu mahiyette beya. 
l"1 O\(tld tında otuımnktadır. Pazar gü- :ı - Birleşik Amerika devletleri na· natta bulunmadığını ve bu sözlerin asıl
<\ııi~tik ~n hiç çıkmaıruştır. Bu suretle mına hiç bir teklif veya davette bulun· sız olduğunu söylemiştir. 
~··iı: diplomatın HalifakSla bol bol ınağa memur değildir. 18 veya 19 Martta Napollden Ameri-
~ tahmin ediliyor. 4 - Seyahati hakkında vereceği ra- kaya hareket edecektir. Papa ile görUş--

ll. &.._-• 11 (Ö.R) - Öğleden sonra porun neşredilip edilmemesi hakkında mesi mutasavver değildir. ÇilnkU B. 
~~r Vels Forayıı Ofiste tam bir karar vermek münhasıran B. Ruzveltc Ruzvelt B. Baron Tayloru husust mil
'· Sullt saaı kalml§lır. Bunu müteakip, nittir. ınessil olarak Pap:ı nezdine göndermiş 
~ Vet.._ Amerika sefiri B . Ke- Tasavvurlarından bahsederken B . bulunmaktadır. 

Ingilterenin son kararı 
) •..w--~~~~~~~-

lta l yanları çok memnun e~ti. Artık 
anlaşmak için güçlük kalmadı 

FiKiR 
IOJUlft'&IUU 
·-·········-
Beyler sokağında ---·-· I>r. Leoid FcJnııi Yurdoğlu 

Jlekinılik. yeni bi.r merhaleye ulaşı
)'O.r •• Buıfia insan uzviyeti muhtelif ib· 
tbaslan w-.ı aı~ı .... dena bir 
mevzudur. Ulacık cilt yansı çok ail
hiın dahili sebeplerden ıelebilli. Gözde 
gördüiümib bir py.ri tabiilik kandaki 
her hangi değişiklikten olmUftur. llele 
rootgenle laboratuvar hekimin :utık 
ü~üncii bir gözli ve lrulapdır. 
Düşünün bir korre, insan o ne müthiş 

muammadır. Bu muammayı çomıek için 
cebine dinleme bonısunu alip ev ev 
dolaşan eski tabip tipi rok şey yap.t\i
lir mi? O muammanın il.zerine muhtelif 
ihtisaslarda hazırlanmış bir ka~ doklo
run miikemmel aletler ve geniş Llbora· 
tuvar ~·alışmalariylc eiilmeleri lılı.uıı., 

Büyük bir profesörün muayenehane
sine gidin, evveli ayni binada toplan
ın~ ayrı ayrı dört beş hekim görür.iÜ· 
lliiz. Ancak onlardan aldığınız raporlar· 
l:ı. profesörün huzuruna çıkabilirsiniz ... 
Modem tıp tahlilden terkibe doğru (idi· 
)or. Bu terkip ayrı ibti.saslann elbtrli
ğiyle çalışmalaruulan doğacak •. Sevine
rek söylemeli : 

hmirde kendiliiindcn nıeydana ıelen 
bir teşkiliit çok güzel neticeye varmış; 
hemen bütün hekimler Beyler sokatfn· 
da toplannu tardır. Hiç şüphe yok mU· 
tahassıslar böylelikle yalandan temas 
ediyorlar. Ahenkle. bcraberco çalışmak 
imkanını buluyorlar. Birbirlerine yar· 
dun ederek, şefkatli ellerini insan oilu
bun dertlerine uzatınağa savaşıyorlar ... 
Bu birleşmeyi takdirle anarken bir nok
ta UstUnde durakladım : 

Beyler sokağı merkezi olmasına rağ. 
men çok dar ve karanlıktır. Evler üst 
üste kapanmış clbi, muayenehaneler 
ışıksızdır. Her muayenehane insana fıe. 
kim odasına deiil .karanlık medreseye 
giriliyormuş hisSini veriyor. Acaba bu 
açılan aydınlık, f(hel bi.r buhımna bl
dırmak kabil defil ml? •. A.Ja:kadar ma
kamlar bunu temin edebilseler ne ıi1zel 
olur .• 

Yok muhakkak hekimler o dar ma
hallede kalae8klarsa zannediyonım za. 
mania soknğın ismi değişecek ve herkes 
oraya (Beyler sokağı) değil (Doktor 
Beyter sokağı) diyecek .. 

Erzin cana 
Gitmek yasak 

Hükümet bu kararı 
umumi sıhhati koru
ma ba unundan 
•ermlştlr-
İstanbul, 11 (Telgraf) - Ulus gaze-

ltu ltalyanm miihim limanlarmdan Trlyestenin umumi göriinüfii 

~~ ~11 (Ö.R) - İtalyan vapurla- •Geçen hafta kömür yükliyen İtalyan hareket ctınişwrdiı:. 

, lesinin yazdığına göre Erzlncruıdaki en
t."h: ve ölenlerin knldınlmnsını, asayiş 
ve umuml sıhhatin korunmasını temin 
için ikinci kar:ıro kadar Ertlncana gi
dilmesinin ve demb-yolu ile yolcu nak
linin men~dilmesi Vekiller Heyetince 
k&bul edilmiştir. 

~lM-• ~~ri ile serbest bırakılması gemileri serbest bırakılmıştır. İtalyan Londra, 11 (A.A) - Panua, İntegri-
""Ya~"CUtl uıglliz karan bu sabahki hükümeti hali hazırda ~imal denizi li- tas ve Arnost İtalyan kömür vapurları 
~~Utın ınahafilinlıı başlıca konuşma manlarında bulunan İtalyan vapurları- dün kontrol Uslerinl haınuleleriyle ter
ı:~.~1 u teşkil etmekte ve gazeteler mn yüksüz_ hareket edeceklerini ve kctmişlerdir. Bu gemiler ~uba doğru 
tı.l'~ e~~yetlc karşılamaktadır. bundan böyle kömür için gemi gönde- f;eyre başlarken diğer UQ Italyau vapu
~~ f Uk~ctinin kararı her türlü rilmiyeceğini vadetmiştir. Şimdi iki ru da tam yüklü bir halde kontrol iis-

(l>oPo ev!tinde olmuştur. memleket arasında ticart milzakerelere süne girmişlerdir. Bu son üç İtalyan ge-
in. ~u ı..~ Dı Roma) diyor ki : yolun açıldığını Umit ediyorlar. misi Mita, Edera ve Santa Maria i:.im-
t<'i ~rar bir hwmü niyet eseridir.. 11:1rinl taşımaktadır. Bu gemilere bo' va-

tı:;c>~re.nsip ıneselesini hal kalıyor.• Londra, 11 (A.A) - Dovıı.s kontrol ziyeUe bulunan diğer Uç İtalyan gemi-
~!'a U:• .ıı . (Ö.R) - İngiliz başvekili, merkezinde mevkuf 13 İtalyan vapurun- si de ilave edilirse halen İngiliz kontrol 

~'öuıat .ihtilılfm halli hakkında kısa elan yalnız üçU kalmıtt.ır. Diğer on ta· llmanında bulunan İtalyan kömür ge
~ sunları söylemiştir : uesi kısmen gece kc.mcn de bu sabah nıilerinin adedi 16 ya baliğ olınaktadır. 

~ '7am kamarasında sualler 
B. Çemoerlayn Fi~landiya ve ltalya 
nıeseleleri hakkında izahcit verdi 

dt~0s~'~ ! 1 (ö. R) - Muh11lefet li· I raeının öğleden7o'n:=celsesinde Baş· 
~dıı 8 tlı bu akşam Avam kamara· ı vekil ~u beyanatta bulıınmuştur : 
l t~ ~11-~ŞvekUden Finlandiya ve Sov• Memnuniyetle bildiririm ki 9 martta "'"L ~,ya araa d · · ·ı ·· '- t d ( ) "ırıda b ın a gınşı en muzaıı::era Almanya an talyaya kömür ihracllll 
., ~lırıı CYt\natta bulunup bulunAmı· hakkında lngili.z ve ltnlyan hükumetle· 
~trıİttir :80rrnuııtur. :Başvekil şu cevabı ri arnıında bir anlaşma hasıl olmuştur. 

•I' t~. . Şimdi anlaşıldığına göre, 1 marttan son· 
ı~ t~ eu~"· lüt~en IW'4l dikkat . ~tm~- ra Alman kömürünü hamil olarak hare· 
ı~dl)oay rırn kı, Franııa ve lngila Fın• ket e-decek vapurlann l.:.ontrol limanla· 
..,.di 8 rrıaddi b' d ·· d • •ı . ~ t ve _ ır yar un gon ennrş• rında muayeneye taui tutulacak.lan hak· 

ı:.tcı~"rd.,!fiderrneğe dC:v~~ ediyorlar. kındaki lngiliz ~e~lenısy'!nuna rağmen 
~ ~ kıyın . n kuvvetlen IÇln eon dere- Jtalyan hük.Umetınm bu tarihten sonra 
tb:. hGkG ctlı olmuştur. lngili.z ve Fran- Alman kömürünü hamilen hareket hu· 
,""ff • Zlıetlerj f• h••L ... _ • biJd" • 
dlıtı Crdır ki· . 1~ u~"'?1~tıne . 1 ır suaunda bazı vapurlnrına verdiii tali-
r:, ~lcb d. Fın hukumetınm yeıu yar• t b" . tefehhüme müııtenidd" B 
1 "•b e en h h . b' .. ma ır ew ır. u 
lli•·ıı crı , il . er angı ır ınuracaate . t f hh"' sabit olunca Ingiliz h"'--"-

" 11 e erındc],( b" .. tala suı c e um wı.u 
ll'ıda~"tak ınr t 

1 k ut~ l vd~ rı meti tevkif edilen ltalyan vapurlarını 
h •tıa ~it ..... 1 

!I'. ereh en d I ın an ıyanın hamulelerilc birlikte serbest bırakmağı 
L 'l\ı b •uC"e azu ır ar.> L b 1 · · 
''öıl C)•n _ K;a u ctmıştır. 
t flıtı nau taınamlamak üzere der· . ~ . h"'k .. . 
~tııf IJ dıı ilave d 1. k' R . k·ı Diğer taraftan Italyım u uoıeh de 

ılıt ."'dırı '- c e un ı aşve. a et k "" .. ük" 1 k ·· ~ ... re !Wtterdam.ı-
rrı,. . 1111:~m ~ hl"" omur y eme u.... u. 
~ır : ııu reıımı te ıg n~re• bulunan diğer İtalyan \'apurlarının bo~ 

::-ı•rtc \>Bnı kamarasında B. Atlinin bir olarak hareket edeceklerini ve Alınan 
)1ıt'f1&ıd aşve~il B. Nevi) Çemberlayn kömilrü yUkleme~. üzere ~de~ıa . Rot
~ 'ciıli\I CUı Miiltefilderin Finland.iyaya terdama vapur gonderllmJyeceginı ta
'!tlctlt.ıi t:;\~~kında verilen cevabın ba- nhhüt etmiştir. 
~ 1lı"dac hunılerc sebeh olduğu anla- Bu memleketin, dikenli bir şekil ala
~F'iıı ;: .. ~~şvekil yeni bir yardım bilecek bir mUmıuıanın halli dolayısiy
ı...;,r lıiç ub~tmcıi .. tarafından 1imdiye le derin bir ıncmnuniyet hissedeceğin

~trrıf!k rr muraeaat yapılmadığını den şüphe etmem .. 'Bunun için, aklı se· 
amısundııd.ır.11> Jim ile hllsnli niyetiıi tatbik edilmesi ka

fi gelmiştit'. 

cari münasebetleri her iki tarafın men
iaatine olarak inkişaf ettirmek için yo
lun açık olduğu ümit edilebilir. 

Başvekil, Alınan köınürünün btihsal 
~ilememesine karşı bi; taviz olarak 
ltalyaya daha :Cazla İngiliz kömürü te-
mini için yeni milz.akerelerc yakında 
Romada başlanaca~ bildirmiştir. 

İşçi mebuslardan birisi ~ suali sor~ 
muştur : 

- İtalya ile hu dikenli meselenin hal
li için tatbik edilen aklı -'Clim pren.c;ibl 
dünyanın umumi \•aziyetine de tatbik 
edilemez mi? 

Başvekil B. Çemberlayn .şu cevabı. 
\ermiştir : 

- ·Aklı selim g<;,terınek için karşı
lıklı iki kiş i olmak l lı:ıımdır! • 

Almanların çıkar
dıkları şayialar 

-*--
Londra, 11 (Ö.R) - Tayınis gazetesi-

nin bildirdiğine göre Almanya bitaraf 
memleketlerde Polonya ve Çekoslovak· 
yanın kısmen ıstik.Jallerinin iadesi ile 
sulha muvafakat edeceği ~klinde şayi-

Bükreş, Roma ve 
Sofya elçilerimiz 

İstanbul, 11 (Telgraf) - BUkreş el
çimiz Hmdullah Supht bugün şehrimi
ze gelmiştir. 

Ankarada bulunmakta olan Roma el
~!mlz Ragıp Ue Sofya elçlınt.z Şevlcf İs
tanbula geldiler. Bu akşanı vazifeleri 
başına hareket edeceklerdir. 

Kayseride deri 
fabrikası 

Kayseri, ll (Hususi) - Kav:.eri pCk 
yakında bir deri fabrikasına malik ola
caktır. Dericilik sanayiinin inkişafına 
çalışmak maksadiyle bir birlik te§kili 
takarrür etmiş ve birlik statüsü ile bir 
debhağhane projesi kararlaştmlmısbr. 

Zelzele 
Ankara, 11 (Hususi) - Cumartesi 

gecesi GUmlişhanede şiddetli üç yer sar
sıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 

Gar cephesinde 
Paı·is, 11 (Ö.R) - Dün alqamki res

mi tebliğ : Vojların garbine düşen ya
maçta temaa unsu.rlanmızla Alman dev
riyeleri arasında bir kaç müsademe ol
muşaa da ateşim.iı. altında düşman faali
yeti tardedilmi,,.~r. İki tarafta loPÇ\1 fa
llliyeti artmıştır. 

Bu sabahki tebliğ : İşare değer birşey 
olmanu.ştır. 

İsveç Nazarlar 
komitesi içtimaı 
Stokholm 11 (A.A) - Nazırlar mec

lisinin hariciye komitesi bugUn saat 11 
de toplanınıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(23 NİSAN 
Ç~UK BAYRAMI) 

YURD YAVRULARINA : 
Beyramu111.ın her yıldan daha U... 

tün olmasa için Çocuk Esirgeme lw· 
rumları hazırlıklara başlanuşlarda .. 
Si7. de i)ğretnıen~rinize Bayrammı· 
un dııha önemli olmasma hazırlan· 
maları irin ricada buhmumu~. 

:x .. sas:xz :zz 5 

Türkif e - Yunanistan 
Klering anlaşması dün imzalandı 

-------..-...~--~~--.•x.--~~----------
Ankara, t 1 (A.A.) - Türkiye - Yunanistan klcring anlaımua 

bugün Hariciye Vekaletinde 'hükumetimiz adana. Hariciye Vekaleti 
umumt katibi Bay Numan Menemencioğlu ile Ticaret Vekaleti müa
teşarı Halid Nazmi KC§Olir, Hariciye Vekaleti ticaret dairesi umum 
müdürü Tahir '\'e Yunanistan adına da Yunanistan büyük elçisi Ref
hael, Yunan heyeti murahhuuı reisi Peliatus tarafından imzalan
mııtır. 20 marttan itiberen bir sene müddetle meriycte girecek olan 
yeni klering anlaşması, mevcud anlaşmanın bugünkü mübadele şe
raitine intibakını temin eylemektedir. 

Akdenizde sefer yapan 
Türk şilepleri 

--~~--........ --x*~--------~ 
İstanbul, 11 (Telgraf) Akdenizde Müttefikler hcsabma eşya 

nakliyatı yapan armatörlerden Lütfi Yelkenci Fransadaki temaalanm 
bitirerek dönmüştür. Marsi.lya ile Cezair arasında çalıı;an her Türk 
ıilebi memlekete ayda 30 bin liralık döviz temin etmektedir. 

Bu seferlerin yasak edileceği hakkında henüz bir karar çıkmadı
~mdan mukaveleler tecdid ediliyor. 

Akdeniz nakliyatına beş Türle şilebi tahsis edilmiştir. 

Japonya - Amerika 
münasebatı hakkında 

------~~--~~~~•x-~~--~----~ 
Tokyo, 1 l (A.A.) - japon hariciye nezaretinin selahiyetli bir 

rüknü bir gazeteci tarafından sorulan suale cevaben. japonyanın Bir
leıik Amerika ile daimi ticaret muahodeeini tccdid ctmeği ıidcletle ar
zu eylediğini aöylemİf ve japonyanın Çindeki Amerika menafiinin 
japon tehdidine maruz bulunmadığını Amerikaya anlabnağa muvaf
fak olacağı kanaatini izhar eyledikten sonra her iki memleket arasın
daki hadiseler japon makamatı tarafından alman tedbirler syesinde 
azalmaktadır, demiştir. . 

Tokyo, 11 (A.A.) - Hariciye nezareti sözcüsü y8ptığı beyanat
ta Arnerik,_ büyük ~lçieile yeni hiç bir mUznkerenin derpiş edilmedi
ğini söylemiş ve demiştir ki ; 

Japonya bir anlaşmaya varmak için yapabileceği gayretlerin son 
haddine gelmiştir. Bundan sonra ilk adımı atmak japonyaya aittir. 

Hariciye nezareti sözcüsü japonyanın mütearrız mevkiinde bulun
duğuna dair Amerikan noktai nazarını reddederek. japonyanın ne 
toprak ne de harp tazminatı istediğini ilave eylemiştir. 

24 saatte batan ve 
batırılan gemiler 

~~~--~---x•x~~~~~-

Berlin, 11 ( Ö. R) - Hollanda umum istihbarat ajaneının bildir
diğine göre 1090 tonluk Vorsi lngiliz vapuru Şimal denizinde maync 
çarpmış ve batmıştır. 21 kişilik mürettebatı bir Hollanda klavuz ge
misi tarafından kurtarılmıştır. 

Hollanda c T elgrab gazetesinde lngiltercde Hul lirnanından aldığı 
biı: habere nazaran 1323 tonluk İngiliz Asley şilebi lngiltere ısahille
rinde .karaya oturmu~tur. Diğer taraftan Royter Ajansı 2719 tonluk 
İngili2: cKemiçey> yolcu vapurunun Şimal denizinde bir infilak neti
cesinde battığını itirafa mecbur olmuştur. 

Londra, 11 (A.A.) - Dün bir infilaki müteakib şimal deniz.inde 
batmıt olan 2. 719 ton hacmindeki ve Chevychase adındaki İngiliz 
vapurunun mürettebatı şat\ !lahitlerinde bir limanda karaya çıkarıl
mı§tır. 

21 tayfadan yaralt bulunan clok~u haatahaneye kaldınlmı11tar. 
Brüksel. 11 (A.A.) - Soir gazetesinin Rotterdam muhabiri bir 

Holanda balıkçı gemisinin şimal denizinde bir mayne çarparak bat
mış olan kazauxlelerinden 2 f kişiyi Flessingueyc getirmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Kazazede tayfalardan biri yaralıdır. 
Amsterdam, 11 (A.A.) - İngiltereden gelmekte olan 260 ton 

hacmindeki ve Cina adındaki Hollanda bayrağını hamil vapur hüvi
yetleri malum olmıyan tayyareler tarafından Hollanda karasulan ha
ricinde üç defa hücuma maruz kalmış ve mitralyöz ateşine tutul
muştur. 

Belçika 
Baş vekilinin 

beyanatı 
Brüksel, 11 (Ö.R) - Belçika başve

kili Piyerlo, Katolik partisinin toplant.ı
ınnda kralın eseri olıın istilcla) siyas~ti-
nln Belçiknyı harbe sürüklenmekten 
J.-.urtardığmı söylcıni§ \"c harbe ginncğe 
~ddetle taraftar olanlara jfüa! ederek 
şunları ilave etmiştir : 

«Bitaraflık bize altı aylık bir sulh ka
zandırdı .. Yanlış bir adım memleketi 
felakete sürlikliyebilirdi .. • 

lngiliz - Rumen 

Kusinen 
Ve arkadaŞları tevkil 

edildiler ... 
Loııdra . . 11 (Ö.R) - Moskovadan bil

diriliyor : Finlandiya halk hlikümeU 
reisi Kusinen ve bası, Sovyet Rusyana 
Finlandiya ile sulh mUzakerel<'rjne ga,. 
ıismis olm.-.sını tenkit ve takbih ettikle
rinden tevkif edilmişlerdir. 

Sir Hor Belişanın 
bir makalesi 

Bedin, 11 (Ö.R) ~ Sabık İngiliz. W.r
biye nazırı sir Hor Belişa •Niyuz Of de 
Vorld• gazetesinde neşrettiği bir maka
lede şunları yazıyor : 

Klerinl! aal~pnası •Sovyet Rusya ile yapılacak' açı~ bir 
Londra, .11 (0.R) - lngiliz - Rumen harbin tehlikesini göze almamak, lııı:i

klerina anlaşmasında bazı değişiklikleri liz ve Fransızların, Almanların hala1rt 
müzakere için bir Rumen heyeti Lond- Vt! ·adık dostu olan Sovyet Rusyaya 
raya gelecektir. Müzakereler Romanya- karşı muharebelerine mAni olmak şaya
ya daluı miisait klering şartları temin nı teessiiffür •.. • 
edecektir. ----

Kendi kendini yakan 
bir İftllllz vapura 
Brüksel 11 (Ö.R) - Finlandiya sula· 

rında Viipuri ile Sen Domeng arASında 
bir Alman kruvaz.öril ta.rafından yolu 
kesilen 5600 tonluk HarlO\' lngiliz. va
puru mürettebatı tarafından yakılmı •• 
tır. 

FRANSIZ • SOVYET 
Ticaret münasebetleri 
Bcrlin, 11 (Ö.R) - Fransız resmi ga.-

7.etesinin i~arına göre Sovyet Rusya '-e 
ıı~raı\!a ara ındaki ticaret mukavele~ri 
l 1 martta nihayet bulduğundan Sovyet 
Ruı.')'adan yapılan ithalit artık pek m.
la teshilata mazhar olamıvacaktır. 
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'"'"'""'" Cihan Hatun "'11111111111~ 
A bbasiler Devrinde Türklerin nüfuz E 

Şark ordusunu takviye 
eden lngiliz kuvvetleri 1 ve kudretlerini g6steren büyük ~ 

! ve Tarihi A,k romanı ~ 
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"il Kuryera Della Serra,, ltalyan gazete•inde çıkan bir yazı 
Tefrika: 7 YAZAN: Curci Z eydan Milanoda çıkan c:ll Corriere della Se

ra> gazetesinin c:Şark ordusunu takviye ---- -
Cihon dadısının kcııdisinin bütün ef

t:.. ve hi.,siyatını okııanıasından pek zi
yat!., momnun oluyordu. Fakat yine 
k<'ncl; diic;lincelc>rine zebun olmaktan 
bir tiirlü kurtulnmıyordu: 

Bu mektubu nla1ıdnnberi bir kaç 
r.y s;•ecti. Fakat Aydoğdu hala gelmedi. 
Daha sonra ne olduğuna dair malCımat 
ta a ı~'lrndıın. 

- Hanımcığım! Merak etme. O geli
~r F:-kat ... 
Ha~ ızran sözünü bitirmedi. Süküt et

ti. S:ınki birdenbire bir şey hatırına gt>l
di dC' onu süşünüyordu. 

Cihan - Fakat ne? .. Anneciğim! Ça
buk sövlc, beni merakta bırakma. 

- F~knt pederim? .. Bu meseleyi ona 
:hiç n<'tın mı? Aydoğdu ıle evlenmcğe 
mıı ·nfnknt edeceğini ümid ediyor mu
~un? 

- Simdiyc kadar ona bu bahsi açma
dım. Fakat iyi bilirim ki babrun onu se
,,u. fczailini takdir eder. Bundan maa
da babam her ne arzu ettim ise cümlcsi
ne muvafakat etti. Bir gün beni bir şey
den mPnetmcdi. Aydoğdu D"" zaman bu
r.wn "l'lir ise o gider, babam ile bu hu
su. h" 1<kında konuşur. 

- Bc>n de iyi bilirim ki baban onu se
,,er. takdir eder. Fakat iste mühim bir 
noktn \'ardır. Acabn hiç hatırına gelme
di mi" 

- Hangi nokta? 
- Anladığıma göre Aydo!,iJh.ı ınüslii-

mandır. Sen de mi.isli.iman olmaz isen 
onunla nnsıl evlenebilirsin? Müslüman-
1:-ırın mecusi bir zevce almnktan mem
nu olrt•ıklnrını biliyor musun? 

- Beni rnüslüman olmaktan hangi 
~ey mcn1>debilir? Müslümanlık devletin 
dini <le~il midir? 

- Hanımcığım! ben sana bütün yü- eden lngiliz kuvvetleri> başlığı altında 
rcgimi açtım. Biitiin düşündüklerimi şunları yazıyor: 

söyledim. Bugiin Aydoğduyu senin için Avusturalya kıtalan Kudü~e gclmiş-
send"n 7Jyade nrzu ediyorum. tir. Aynı nakliyt' vesaiti ile gelmi:oı olan 

Cihan mürebbiyesinin bu şen ve '"a- yeni Zelandalılnr da l\1ısırda. bir kt-ç 
tır tavrından memnun oldu .. Ona csrn- 5?Ün evvel genernl V cygnndın teft:ş etli· 
rını açtıi!ınd:ın dolayı kalben bir insi- ği ordugaha yerleştirilecd:lerdir. Bu su-
r~h duyuyordu. retle ı;elccck olan Yeni Zelandulılar Mı· 

Bu sırada bir bal:rı'ima duyuldu. s11d ki kuvvetleri takviye edecekler. 
6eyi•!i nctirmeğe gidenler haywım Avusturyalılar ise Kudüse yerleşecekler· 

l crd<.- siirüncliirerek çeki~ getiriyorfar- ' dir. Bu arada hunlann iskanı için en 
dı. Cih n <lE'r:hal o tarafa koştu. Geyjk modern tertibat nlınncağı eıbi, bu kıtaat 
ölmü'" idi. Hic;: bir tarnfı kımıldan'Tlıyor- için lazım olnn motörlü vesait yani mo
nu. Cih.,n neyiğin tek bir o!wn isabeti dem bir orduya elzem bütün askeri teç
i],. hP•Jv'n r;ın verınis olmBsını ~?l'İ!) hiznt dn gelmekte gecikmiyecektir. 
"nrdii H vv:mı mıı:ıvene etti. KPnclisi- Avusturyalıların Filistindeki mcvcu
.,in ~1tır., ok veyi~in hö,:'rrün!' saplanmış divctlerinin sebebi nedir? Bunlar, Ki.i· 
dıınıyordu. Fnkat p,eyiğin nfüic;ünde ele cÜk Ar.ya ve şarkta zuhur edebiJ,.c:ek her 
>ii"ier bir ok sanlannııs, kıılmıc; idi: hangi bir hadisenin icap ettireceği mü· 

- Hayvamı iki ok isabet etmic:. Ra.1- dl\hale için burada bulunmaktadırlar. 
bııki ben yalnız bir ok attım. Geyii?in Balkanlarda c;ıkac .. k bir ihtilaf üzerine 
cıöi!c;ündeki ok yabanl'ı bir oktur. dPdi. de bu kıtaat bir kaç gün ic;inde Ege de· 

Okun çıkarıhıasını Mercana emret- nizinde dost bir limana çıkıp muharebe 

hıgiliz dominyonlar nazırı Eden Kahirede An.:alclar kumandam ve Mısır 
lngiliz jevkal'ade komiseri i1e beraber 

ti. MPrcan ııiir.liikle oku çıkardı: nıeydanına yeti,ebilecektir. Bu kuvvet-
- Geyiai öldiiren i"'tc bu oktur, cliyı>- ler, lngiliz garantisini kabul etmi~ olan ve 

rek oku Cihann verdi. bu garantinin top, tüfenk ve asker ,,ek-

tır. Şayet bir Sovyet - Türk harbi çıka- tamyadaki petrollerini ve tehdit edilmesi 
cak olursa da İngiltere buna A\.'Ustural- muht~mcl olan Efgan hudutlarına ve Ha
ya kıtaatını sevketmek ~uretivle istirak zer denizine doğru olan yolları müda
edecektir. • ~ faa etmesi lazımdır. lran ve Irak üzerine 

Cihnn oku Plindn evi::>·ı c<>vird•. "Üze- !inde tecelli etmesini bekleyen memle· 
rinde :>rnrı"a bir :VC": vardı. Cihan arap- ketlere teminat vermeye de yarıyacak· 
ra biliyordu. 0~udu: tır. Aynı zamanda Almanyanın Roman-

- A~·c1'.ğdu ... Avdoğdu! yadan İptidai madde istihsali için yaptığı 

lngiliz matbuatı. Sigfrid hattını İnşa bir Sovyet taarruzu vuku bulacak olur
eden Doktor Todtun Karadeniz sahilin· ııa, üssü Filistinde olan seri motörlü kı· 
de bulunduğunu ve orada Odesanın taat. düşmanın yanlarını !tarmak üzere 
Sovyet • Rumen hududunun ve Kafka!!- cepheye saldırılacaktır. 

oı...un Uz .... rirı'le Aycln1'du j .. mi yazılı! tazyike bu Avusturnlyalılar bir muka- yanın müdafaa tertibatını tetkik etmekle 
niye hııylordı. bele te~kil edeceklerdir. me~gul olduğunu yazmı,tır. Bilindiği veç-
,... ~ h. kl sıp baktı O d hile KafkMyada, Türk hudutlarından bir mPrcan n~ ı ya a · a Diğer tarafta da, Karadenize, yani 

k d kaç kilometre ötede petrol ve manganez aranca o il u: Romanyaya gidilen Boğazlara sahip olan 
- Hakikaten A,,do:-.du ismi. müttefik Türkiye vardır. Bu devletin ha- madenleri vardır. Petrol kuyuları, tay· 
Cihan hu tns.ıdilften ~nc:nla<lı. Hayız- riciye vekili bir müddet evvel memleke· yare bombnlarına en çok maruz bulunan 

ranııı yiizti>:ıc balr.ııkaldıpı halciC' hizmet- tinin bitl\raf olmadığını beyan etmişti. mıntakalardır. Halbuki Kafkuya ve 
karlara h"lini belli ettirm!'mek iC'in ce~ Türkiye, Büyük Britanyadnn akdettiği Bahri Hazer sahillerindeki petroller, 
ri nc>fs!'divordu. Gevi;;.i bir tarnfa film istikrazın mukabilini, lngilterc piyasasın- uzun sürecek bir harpte Almanyanm ih· 
bortnıdnm~larını uc:aklnra emreUi. Son- da ı1nrfcdilmek suretiyle değil. bilakis tiyat petrolünü leı!lcil etmektedir. 
ra Havızran ile yalnı7. kalıncn dedi ki: nltın çubuk şeklinde geçen günü almış· Aynı zamanda Jngiltercnin Mezopo-

Bütün bunların vuku bulma:!n ihtimali 
olduğu gibi yava, yavaş tahakkuk etme
leri de muhtemeldir. Fakat harp tekni· 
ğinde bir planı muhakkak fili sahaya 
koymak lazım gelmez. Bunu düşmana 
ihsas etmek ve ,u veya bu şekilde hare· 
kete hazır olunduğunu göstermek sure· 
tiyle bundan istenilen neticeler istihsal 
de edilebilir. l lülasa bütün bunlar, mu
azzam bir Satranç oyununa benzer ve 
bunu ancak generaller oynamasını bilir
ler. 

IZMIR BELEDIYEStıNllll8 
Alireis mahaJlesinde 951, 9 

1032 sayılı sokaklarda kaıoal~ 
yaptınlması fen işleri mud· 
keşif ve şartnamesi veçhile aclk 
meye konulmuştur. Muhammen _-:..ıtf/ 
1200 lira olup ihalesi 18-3-940 .,.-
si gilnü saat 16 dadır. _, 

Iştirak edecekler 90 liralık ......_, 
iş bankasına yatırarak makbuzu Ut 
cümene gelirler. 

3-8-12-17 743 

Garaj santralın bahçesi içinde 1 
yılı deponun bir sene müddetle 
verilmesi yazı işleri müdürl~""'·--., 
şartnamesi vcç.hile açık art1rm&Y9 Jll' 
nulmuştur. Muhammen bedeli 7f,; 
olup ihalesi 22/3 940 Cuma günil .,_. 
16 dadır. iştirak edecekler 5 lira 25 ::..& 
ruşluk teminatı 4 bankasına yat_..
mak.buzu ile Enciiınene gelirler. 4fA 

7 12 17 21 788 ~ 

Z !Ui& •sww 
Paria lakülteainden dipl,,,,,,. 

Di1 tabibi 

Nesip Doluna 
ikinci Beyler Numan sMle 

No. 36 Saat dokuzdan itibar9 
larını kabul eder. 

1-13 

~ 

DOK!'OR 

ı f ua~ Naim 
Bayraktar 

Eşrel9aşa hastanı .. 
CiLDİYE EFRE 

M V!'AHASSlal 
Şamlı Sokak (3 füıc:ü Beyler) 1fJ 
Her ~n J 5 tcıl sonra .. 
ıw~ - O halde ibabanınve mi1letinin dini

ni bırakmağa razı oluyorsun! 
- Eğer bu din benimle Aydoğdu ara

sında hail olacak ise, evet, terkederim. 
Çiinkii hem bu dünyada, hem Öteki 
diinyadn Aydoğdu nerede bulunursa 
onunla beraber buJunmak isterim. Hiç 
bir suretle ondan ayrılmak istemem. 

- Bu wsadüfo ne dersin? Ben bunu -------------------------------------------------

fa1ih:ı)~~1::~~;~;n·ki Aydoitdu buraya Sovyetler! Finler arasında bir sulh [ B O R S A 1-· 1 H>zwtıw;-' • A 
vnkın bir yerde bulunuvor. Bu onun - a ıce zr 
~c~~~~ır~k~cr:~dı~~m~~1d~e~~~kvb~~:~ tesviyesi 24 saat içinde bu lunacakmış özCM 
~ı.ıf'ı:'-!en kaçmıs. Bn tarafa gı>lmi~. r.r- ---------x.y.x 

viklı>r f'.Sasen burnd~n uzak ohm cihet- _ RA~TARAl"I 1 inci SAYFADA - harbinde en ehemmiyetli Yol oynıyan 568 A. R. Üzi.imcti 
265 Akseki B'ln. 
259 Ş. R,\1:3 Ha. 
257 M. Beşikçi 

Cihan bu sözleri söylerken götleri ya
şardı. Çehresi mütebessim idi. 
Hayızran sözün pek 7.iyade uzadığını 

ve gnyet nazik bir noktaya vardığını 
anladığından Cihanı başka $Cylerle me~
guJ etmek istedi. Ayağa kalktı: 

- Konuşa konusa epeyce vakıt ~~ir
dik. Hiç avlıyamadık. Atına bin, b"n de 
ark?ndan ge]irim. Ceylfınlann arkasın
da koc;tuqunu "Ördlikç<' cf'ı enirim. de
di. 

-5-
Cihan da konuşmaktan usanmış idi. 

Dadısının fikrini muvafık buldu. Seyi
se atı, yayı, okları getirmesini emretti. 
Sonra nv için hangi tarafı intihap etmek 
Jwnıgeleceğini tayin makc:adiyle karsı
daki drııı.Jara baktı. ~te Cihan, etrafı 
bövle dikkatle gözden geçirirken pek 
yakında kayaların üzerinde bir geyiğin 
ko• tu;;.ıınu gördü. 

O vakıta kadar o yerlc-rde o gibi bir 
lmyvana rastgelmemiş icli. Seyis Firuza 
b.:ığırdı: 

- Finız! Çabuk yayı getir. 
Firuz derhal yayı verdi. 
Cihan kemali süraUe yayı aldı. Oku 

ger,:irdi. Kalben kendi kendine şöyle di
yordu: 
~Ben bu geyiği vurabilirsem bu mu

vaffakıyC't Aydoğduya nail olacağının 
folilıayır olur. Vuramazsam Aydoğdu 
benim olmıyncak demektir.> 

O zamana kadar geyik kayanın üzc
rin{ie durmuş idi. Yür.tinii Cihanın bu
lundu~u tarafa cevirerek bakıyordu. 

Cihnn hemen nişan aldı. 
Ok yaydan çıktı. Ok o kadar süratle 

gitti ki valnız tınlaması işitildi. Hnyız
nn ~C'vi~e bakıyor, ok ııtılmadan evvel 
ür1<ün kaçmasından .korkuyordu. O gc
y"<ii vurıl"us idi. Cünkü geyik hemen 
~ere yıkılmı-, kayı:ılnr arasında bir ya
rığn yuvarkınmış irli. Cihan muzafferi
) Pt sevinciyi<' bağırdı: 

- - D'ic:1 'i diistii.. Mercan! çabuk koş, 
getir. 
Merc~ıı :ı.o-.;tu. Arkadaşı ile seyis te 

onun arkasından koştular. Cihan sevinç 
içindn durup bakıyordu. (lfayız.ran) 
gülcrf'ı. on:ı yaklaştı: 

- Hanırn..:ığım! bu geyiği vurmak 
beni r.o' ~"'vindirdi. Çünkü oku aldı~ın 
zaman k:ılbC'n şunu kurmuş idim: Bu
mı vurmt'kta muvaffakıyet Aydoğdu
ya n"'il olaczj!ınıı alfımet olsun dPıniş
tinı. l..tl' muvaffak oldun. 

Cih:.n tl'bC'ssüm etti: 
- B!'l'!itn fikrimde de öyle bir niyet 

varrh. lifıliı A\ doğdunun bana küfüv 
,.e lüyık oln .,dı"•ını söyliyecek misin? 

Pıı~ \zran f!Ülcı·C'k, Irıtife yollu dedi ki: 

l<>rdt> bulunur. generallerden biridir. Finlandiya heyeti 
Cihan kendini bir ı·üyanın tesiri nJ- Jngifü: hükumelince bu şartlar o ka- &l:alarından meb'us Viyanea, 71 yaşın· 

tındn 7~"\nnedivor ı'ibi yere bakarak dü- dar ağır görünmii§tü ki, bunlenn kabu- dıı bir ihtiyar olup Finlandiyanın ealci 
"iinmeğC' bnşladı. Sonra basını kaldır- lü halinde Finlandiva ümidsiz vaziyete Hariciye na:.urlarındandır ve Cenevrede 
dı: dü~ecelıti. Runun için ln!{iltcre bu ?rt- Finlandiyayı temsil etmişti. 

- Garip bir tesadüf. Maamafih ynn- lan Fin!andiyaya tebliğ ebnemiş yalnn: JSVEÇ iLE MOlTEFIKU:R 
lış bir zehaba düşmüş olmaktan korlrn- bu mülakattan bir kaç gün sonra Sov- ARASINDA GERCJt~1..IK 
yorum. Fakat hayır .. Kalbim yanlıs bir yellerin müracaatini tefairaiz olarak Stokholm, 11 (Ö . .[l) - lsveçin Fin-
zehap yoktur, diyor. O hnlde bu ok onun Helaiı>kiye bildirmiıti. landiya dnvnsın<:V aldığı vaziyet hase-
ise acaba kendisi simdi nerede olmalı- Jsvcç hükUınetine gelince, o, Sovyet- bile geçen hı--ftadenberi Javeç j]e Müt-
dır? lerin tekliflerini bütün tafsilitile derhal tefiklerİp arası çok gerginleşmiştir. 

- Zannederim ki o Fcrganeye gir- bildirmiş Ye bu telclifJerin Finlandiya Sto!.ı~olında gündelik gazetelerin derdi 
mcden evvel mutlaka bir suyun kena- hükümetince naun dikkate almma$) ba~ makalelerinde Sovyet - Fin müza-
rında orduufih kurmustur. Bu taraOer- hususunda ısrar etmiştir. kerelerine hiç temas etmiyorlar. 
da Cevhundan başka bir su yoktur. Ih- VORO.ŞILOF MOZAKJ:.RELERE Oağoııi Nihter diyor ki: 
timal ki bu nehrin sahili şarkisincle bu- ıŞTiRAK f.DJYOR «Şerefsiz bir 'lulh tamamen yersı.z 
lunuyor. Stokholm, 11 (Ö. R) - Sovyet or- bir ~ey olacaktır. Finlandiya mağlup 

- Bu dediğin sahil buradan ('Ok uzak duları Başk•!'Jllandanı Mareşal Voroşi· olunıa bizim de ıııramız gelecektir. Mağ· 
mıdır? lof M~:'lkovada Finlandiya murahhas lubiyet biıe taarruz şelı:linde gelmese 

- Bir, iki fersah mesafededir zanne- heyeti ile yapılmakta olan miizakerelere bile büyiik bir devletin himayeııi şeklin-
derim. Fakat bu sualden ne demek IS- i,tirak etmektedir. de gelecektir. 
tiyorsun? anlıyarnadım. Bu iıstirak, Finlandiya murahhas he- FtN HARıCıYE NAZIRININ 

Cihan mürebbiyesine karn bÜ dere- yetine Mareşal Mannerhaymin en fazla BEYANATI 
ce zfıaf rscri gösterdiğin.ıf~n dolayı utan- itimadını haiz bir ~ahsiyet olarak Gene· Brüks"J· 11 (Ö. R) - Fin Hariciye 

225 P. Paci 
229 Esnaf Banka~ı 
134 S. Gomel 
90 Nihat Üzümcü 

245 Alyoti bira. 
181 M. j. Taranto 

45 D. Arditi 
51 P. Klark 
26 S. Erkin 

105 S. Paterson 
8 j. Kohen 

2683 Y ekfın 
520064 i Dünkü yekfın 
!122747 i Umumi yekun 

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

• No. ll 
ZAHİRE 

43 çuval Buğday 
712 çuval Arpa 

5654 kilo Y. Fıstık 

9 
1l 
11 25 
12 50 
1l 50 
12 25 
10 75 
13 
11 25 
11 50 
11 50 
14 50 
10 25 
11 50 
15 50 

16 50 
15 
14 25 
13 
14 50 
15 
11 50 
14 25 
14 
13 
14 25 
16 25 
10 25 
15 
15 50 

9 50 
11 
12 50 
15 
17 50 

6 50 
4 8125 5 

16 50 
dı. Siikutu ihtiyar cıtti. F.;lindeki yayın ral Valdemin İştirakine mukabeledir. nazırı B. Taner öğleden sonra Royter 
kayıcını düzelt!hPklc meşgul gibi görün- General Valdem Fin heyetinde aııkeri Ajansına ,u radyo mülakatını vennif· 
dü. Hayızrnn hanımının bu halinden. irtibat vazifesi görmektedir. Finlandiya tir: ZEYTiNY Ai;J 
hissiyatıru anlıyarak dedi ki: cMoskovada sulh müzakereleri hala ~0.000 kilo 43 43 

A k R d devam ediyor. Bütün delegelerimiz ora-
- Hanımcığım! Galiba oraya gidip n 3 fa 3 V OSU da bulunmaktadır.> PALAMUT 

ontıP1a buluşmak istiyorsun? .,. 
Cihan ınahcun tebe"' üm etti. Sordu- ---ıyıa Hariciye nazırı bu sabah Stokholm-

~u suaJdnn hakiki maksadının ne oldu- dan verilen ve guya Sovyet sulh teklif· 

100 kental 265 265 

Para Borsası DAL GA VZVMLVQU lerinin Finlandiya tarafından kabul ğunu nnJıımak için Hayızranın gözleri- edildiğini bildiren haberi tekzib etmiş 
ne dikkatle haktı. Miirebbiye!>inin ken- BUGfJN ve müznkerntm ne tarzda cereyan etti· 
disine bir nazan muhabbet ve .şefkatle --·--

CÜMDURİYET MERKEZ BANKASI 
KLEA.RING KURLARI 

baktığıru görUncl' avnı histe bıılundu-
~una kanaat getirerek: 

- Onun yanına gitmemde bir mahzur 
tn.,avvur cdivor musun? dedi. 
Hayızran hanımının hissivatını oksı

yarak ona hakiki ve müşfik bir valide 
gibi muamı>le etmeyi hal \'e mevkic da
ha muvafık gördü. 

- Halk s<'nin ona bilerek gittiğini 
duyacak olsalar ihtimal ki ondan bir 
çok manalar, kiliikall<'r çıkarırlar. Fa
kat biz böyle gösterıniycceği.7_ Kendisi
ni bulursak tesadiifie rastgcldik z.annet
tireceğiz. Fakat onun bulunduğunu ümit 
ettiğimiz yer epeyce uzaktır. Oraya 
meşekkatle varılır. Buna tahammül et
mek ister misin? 

- At iizerindryiz. Çok yorulmayız. 
Haydi gidelim. 

Sonra uşaklara baktı. Onlar haltı 
uznkUı geyiği boğazlamakla meşgul idi
ler. 

m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 \\lw, 

ği hakkında hiç bir izahat veremiyece
$iini ııöyleıniştir. Sterliaıtea c•yrisi ltir Türk lirasın.ı.n 

• ukabiliclir-
1ZM1R StCILt TİCARET MEMUR-

'I. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. LUGUNDAN: Sterlin 
12.30 Pı·ogram ve memleket faat ayarı Rnfacl B. Benmayor ticaret unvanile Dolar 
12.35 Ajnns ve meteoroloji haberleri.. l7Jnirde limoncular çarşısında 11 numa- Belga 
12.SO Müzik ralı mnğnzada boş çuval, kanaviça, si- Fransız frangı 
ÇALANLAR : Vecihe, Cevdet Kozan, cim kağıt ve saire üzerine ticaret ya- Pezeta 
Reşat Erer.. pan Rafael B. Benmayorun jşbu ticaret Florin 
OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan.. unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö- İsviçre Frangı 
l - Arif bey - Hicazkar şarkı (Güldü re sicilin 2675 numarasına kavt ve tes- İsveç kronu 
tıçıldı yine gül yüzlü y5r) 2 - Arü bey cil edildiği il5.n olunur. 83S (447) Norveç kronu 
Hicazkar şarkı (Açıl ey goncai sadberk) 1ZM1R 1 inci SULH HUKUK MAH- Çekoslovak kronu 
:; - Lütfü b(•y - Hicazkar şarkı (Sana KEMES1NDEN: Dinar 
ne oldu gönül) 4 - Rakım - Hicazkar Dosya Nosu. 940-29 Leva 
~rkı (Bekledim fecre kadar) 5 - Hi- Davacı Izmir Emlak ve eytam banka- Ley 
~azkar şarkı (İzmirin içinde vurdular sı tarafından müddeialeyh karşıyakada Rayşmark 
beni) 13.10 Müzik : Halk türkülerinden mukim iken ikamPtgahı meçhul bulunan Liret 
<irnekler Zeki aleyhine ikame edilip 940-29 sayı- Drahmi 
OKUYANLAR : Mlizeyyen Senar, Azi- da kayıtlı bulunan davasının 24-2-940 Zloti 
ze Tözem.. tarihinde cereyan eden muhakemesin- Pengil 

Satış Alış 
524 521 
76.81 77.26 
4.526 4.555 

33.64 3.1.84 
7.490 7.334 
1.4459 1.4545 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.379 3.400 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.44 64.83 

92 92 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
105.97 104,50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

34.88 Hayızrnn hanımının uşakları çağır-
mak istediğini hissettiğinden kendisi 

ÇALANLAR : Sarı Recep, Sadi Yaver <le müddeabih 45 lira iki kuruşun tahsi- FF. SERBEST . 
Ataman.. Hne temyizi kabil olmak üzere karar MUHTELiF KURI~AR 
J3.30 Müzik : Karışık hafif müzik (pi.) verilmiş olduğundan tarihi ilandan iti- Registermak. • 
18.00 Program ve memleket saat ayarı haren 8 gün içinde mahkemeye müra- Nevyork 

daha evvel davrandı: 

-BiTMEDi- 18.05 Müzik : Bir konçerto (pi.) 18.40 caatln temyiz. edilmediği takdirde hak
Konuşma (Çiftçinin saati) 18.55 Serbest kındaki hükmün kesbi katiyet edeceği 

5.90 
3.90875 506 

509 504 

saat 19.10 Memleket saat ayarı, Ajans tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 1ZM1R SULH HUKUK MAHKEMF..-
ve meteoroloji haberleri 19.30 Müzik I o1unur. 847 (858) StNDEN: 
Ankara radyosu kadınlar küme heyeti SATIŞ İLANI 
ldare eden : Mesul Cemil.. lZMtR 1 inci SULH HUKUK MAH- Ali Reımj ve Zekeriya karısı Feride 

- •1 ~nemen helediye. reisliğinden : 
B .. fediyemiz fidanlığında meyveli meyvesiz muhtelif cinsde fidan

lar ı •r>vrıtttw. TRlip olanların belP-diyemize müracaatlurı ilan olunur. 

828 (853) 

20.00 Müzik : Snz ile oyun havaları : KJi'MES!NDEN: ve IJnzem oğlu Ramizin ~ayiqn mula-
Sadi Ya\'cr Ataman .. 20.15 Konuşma MüddC'i Iımir FJ!lllak ve eytam ban- sarrıf oldukları Lr.mirde jkinci Knranti-
1 iktısat \'C hukuk saati) ... 20.30 Müzik I kası tarafından ıntiddeialr>yh Orhaniye nada bülbül ı-okağında iki sayı1ı ev 
(Fasıl hl!yeti) .. 21.15 Konser takdimi mahallesinde Kflmi1 efendi !'okağında mahkemece verilen izalei şuyu kararı-
Halil Bedii Yönetkerı 7-11 !'nvılı evde ihn lmlPn ikamPlnahı na istinaden ll-4-940 perşembe günii 

i • D ft d J w d Müzik : Radyo orkestrası (Şef : H. Fe- mer.hu( bulunan SHlih aleyhine ikame saat 15 te Jzmir sulh hukuk rnahkeme-
Z it' 1 r e e r ar ı,gı n a 1!} : rH Alnnr) edilip defterin 940-28 sıra numarasın- sinde satışı y;;ıpılacaktır. Bu artırmada 

l - V. A. Moı.ıırt : Senfoni Re majör da kayıtlı ve 24-2-940 tarihinde cereyan tahmin olunan 300 lira bedelin yüzde lbrahimiıı karşıyaka şubesine MiJli Emlak 8atış bedeli borcundan (Haffner serenadı) .. 2 - L. Van Beet- eden muhakemede 31 Hra 85 kuruşun yel·niş beşi verildiği takdirde talibine 
dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız edilen Kar- hoven : 3 ilncü Leonore uvertürü 3 - tahsiline temyizi kabil olmak üzere ka- ihalesi yapılacak aksi takdirde ı:atış on 
~ıyaka Alaybey mahallesinin Müşteri sokağında 6 eski 8 yeni sayı P. Tschaikovski : Romeo ve Julia (Sen- rnr verilmiş olduğundan tarihi ilandan beş giin daha uz.atılarak ikinci artırma
''C 800 lira kıymetindeki evi Vilayet idare heyeti kararile 2 J gün müd- fonik parça) 22.15 Memleket saat aya- itibaren sc>kiz gün zarfında mahkemeye sı 26-4-940 Cuma günü saat 15 te yine 

rı, Ajans hnbcrlcri, ziıaat, esham, tahvi- müracaatla temyh edilmcdifri takdirde dairemizde yapılacaktır. Daha fazla ma
detle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 29 Mart 940 Cuma ]fıt, kambiyo, nukut borsası (Fiat) 22.35 bu bımtaki hükmün katiyet kı:'sbed<'<'C- Jumat almak istiyenlC'r dairemizin 940-

l--~g~ü_n_i_' _ .. _ı-ı_n~t~I· 5_t_e_V_i-la~y~e~t-id--a-re_h_e~y•e•t•i n.e.Jm~ü~r;.a~c2a~aiitl~a~rı~il~a~n~o~J~uin~u~r,. ~ .. J;M~uz.ı~ .. ~·;km: ~C;az;ban;d;..j(~p;l.~)~2-3;.2;5·-~2·3~.3;0;.;Y~a-;ıtı~"ii mtC'~b~l~;.,1a1t1mİİİİaİkİaiİ!nİİılrıl'lilİkiİaİimİİİliİ" 1ılı-..lnllİt İuİİ· zeİİİlreİll33iİ83ilsaiilliıliİıli • 1 l 

Demirelli 

TELEFON: 3!l'I 
~ = :::::::::;.' 

lZMtR ASL1 YE 2 inci HUKUJC ıt 
KtMLtCtNDEN: #: 

famirde oturan ölü Yusuf K~ 
rısı Makbule tarafından açılan --;. 
davasının muhakemesinde mubak lif'! 
cc ölü Yusuf Kenarım getir~ 
kaydında hmi yazılı Fatma ·~ 
de dahili muhakeme edilmesine /, 
verilmesi üzerine ikametgahı belli /. 
maması hasebiyle nüfus kayduıda ,
zılı ikametgüh gösterilmek suretile ~ 
yin edilen muhakeme gününde_ =-,JI 
bulunması hakkında ilanen ~ 
rağmen muayyen muhakeme ~ 
gelmemesi ı:ebebile aleyhinde gı~~ 
rarı ittihaz ve knrar sureti m~ 
divanhanesinde talik edilerek m~..tl 
mesi 25-3-940 pazartesi gününe b 
mış olduğundan Fatma BedriyeniO 
ayyen muhakeme gününde asal~ 
ya vekfiletcn muhakemede hazır ~ 
ması aksi takdirde hu husustan dl'1.~~ 
muhakemeye kabul edilmiycrek _sı 
hında muhakemenin devam edec:q• 
susu tebliğ makamına kaim olmak 
re H.U.M.K. nun tebligat faslına 
kcın keyfiyet ilfın olunur. 

837 (448) 

OPERATÖR DOKiOll 

A hmet Cemil 
Oral 

Fransız hastane-' 
Operatörü 

Her giin öğleye kadar Fransd ~ 
nesinde, öğleden sonra Birinel 
ler sokağmcla.,_ No. 42... -a 

............. T.ELEFON :~ 

Telefon: 3<i68 

S: 4 



_12 MART SALI 

["' .... n~·~ı;i·v;;·i·;··y~ii~;·;~d~; ............ ~ t 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bu Hakikati ·Herkes Bilmeli 

SPERCO VAPUR 

--ACENTASI 
-~

ADRIA'tlKA SOSYETA ANONİIU 
Dl NA VİGAZYONı: 

1 - Merkez ve işletmelerde istihdam edilmek üzere dört ressam 
ahnacaktır. . • 

2 - ·lstenllen evsafı haiz taliplerin resim işlerindeki bilgileri d~ne
tnelt Üzere adreslerine tebliğat yapılarak imtihan günü ve yeri ayrıca 
bildirilecektir. 

3 - imtihanda muvaff~k olanlardan Orta mektep mezunlarına 60, 
liae ve muadili mektep mezunlanna 74 lira ücret verilecektir. -. 

4 - isteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmeleri için: 
~- - idare tabipleri tarafından yapılaca~ muaye!'elerinde sıhhi ah

valınin her yerde vazife görmeğe müsait olduğu anlaşılmış ve asker..... 
ıtıni Yapmış olmak, • , 
. b - Taliplerin tahsil, askerlik, nüfus cüzdanı, evvelki vazifelerine 

a.ıt bonservislerile Ankarada zat işleri müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

8, 10, 12 795 (431) 

Göz taşı alınacak 
D. D. YOu.ARI 6 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

idaremiz ihtiyacı için ıartnamesi veçhile 1 S.000 Kğ. göz ta~ı açık eksiltme 
•uretile satın ahnacalc:tır. ihalesi 26. 3. 940 Pertembe günü saat 1 S de Alsan· 
ca.Icta. .i~letme binasında komisyonumuzca yaptlacaktır. 

~uhamınen bedel 3300 - 3750 lira olup M. teminatı 261 lira 2S kuruıtur. 
lıteJclielrin tayin olunan vakitte M. teminat makbuzlariyle komisyona gelme· • 
leri llı:.ırndır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

12 15 19 22 639 (656) 

Pistonlu tulumba (dizel) ve tahrik 
motörü alınacak 

D. O. YOUARJ 6 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
idaremiz için 2 adet pistonlu tulumba tahrik motörüle beraber açık eksilt· 

itle IUretile aabn alınacaktır. ihalesi 29. 3. 940 gÜnÜ saat l S de Alsancakta 
ftlctnıerniz binasında yapdacaktır. 

BeberiıUn muhammen bedeli 2300 lira olup isteklilerin 345 liralık M. te· 
"1İı\a.t rn&kbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lmmdır. Şart· 
l\l!ncai itletıne kaleminde görülebilir. 12 l S 19 22 840 ( 85 S) 

----------~~~~~~~~--.:......~~~~~~~---~~~-

lzm ir Esnaf ve Ahali Bankası 
idare meclisinden: 

Umumi heyeti davet 
~ E'.aas mubvelenamemizin 56 ancı madd~ine tevfikan, senelik alel
~e heyeti umumiye toplantımız 26 Mart 1940 tarihine müsa~if Salı 
ttinü saat 14 30 da Atatürk caddesindeki bankamız merkez bınasın
da İcra oluna::alc.tır.

1 

Mukavelenamenin 61 inci maddesi mucibince 
"&aleten veya vekaleten 50 hisseyi temsil eden ortakların, rüznamede 
Y~ıJı hususat hakkında görüşmek ve karar ittihaz eylemek üzere yu
lcarıda yazılı gün ve saatte bu toplantıda hazır bulunmalaı:ı ve toplan
tı gününden en az bir hafta evvd merkez veya şubelerimize tnüracaat 
e.derek duhuliye kartı almaları rica ve ilan olunur. Toplantıya veka
leten iştirak edeceklerin de hissedar olmalorı meşruttur. 

Müzakerat ruznamesi . ' 
1 - İdare meclisi ve mürakip Yaporlarmin okunması. 
2 - J 939 senesi bilançosunun tetkik v~ tasdiki ile idare .meclisi 

~Blnın ibrası. · 
h 3 - Vilayet umumi meclisi namzedi olarak gösterilen zatın inti-
abının icrası. ' 

f 4 - M\iddetleri biten iki ve istifa eden bir azanın yerine üç aza 
iltihabı. , ' 

5 - Müddetleri bitmi~ olan iki mürakiplilc için intihabın yenilen
ttıcai. 

6 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüiin dağıtılmasına 
Ve tevzi gününün tayinine ait teklifin tetkiki. . 
li 7 - idare meclisi azasına verilecek huzur haklarının ve mürakip 
cretlerinin tayini. 

V ckaleten iştirak 
liihiyctnameleri şu 
tdilecektir. 

edeceklerin sa
suretlc tanzim 

191~rnir Esnaf ve Ahali Bankası Türk Anonim Şirketinin 26 ~art 
~ 40 tarihinde ve şayed ekseriyet hasıl olmazsa talik edilecek t~rihte 
ı~ nka merkez binasında akdi mukarrer ve müzakere ruznamesı ma-
l.im alelade heyeti umumiye toplantısında beni temsilen hazır bu· 
hı bizi 
~?\arak müzakereye iştirake ve bu husuı.ta rey vermeğe, evrakı lazi
~ eyj İmza etmeğe velhasıl işbu heyeti umumiyede hissedar sıfatile 
apılabilecek her türlü hususat ve muamelatı namıma tam ve 

namınıza 
ltıtıtlak b" I!!! L • 1 • 

ır sauuuyet e ımzaya • . • 
' • • • • oğlu • • • • • i Vekil nasb ve tayin eyledim 

mukim .... de 

ey)edik 
693 (369 .._____ _____ ~.:..._~~~.~~~~~~~~~-

1 z rn i r Turistik yollf4rı mıntaka 
tnüdürlüğünden: 

v T Urancla eski tersane ve banka Komerçiyaleye ait bina ve arsa du
;. arJarının Yıkılması ve müşteri tarafından plana göre yeniden duvar 
1 ~~rn~ına dair evvelce yapılan ilanda muhammen müzayede bcd.eli 
lO ku lıra 50 lcuruı suretinde gösterilmiş isede bu ~~iden 4 3.2 lıra 
tiye tuı hedim ve inşa masrafı çıkarıldıktan sonra ~uzay~enın. g .. e
()lu kalan 1275 lira 50 kuruı üzerinden yapı]acagı tasnhan ılan 
~ 843 (446) 

lznıir defterdarlığından : 
cu ~~<:ada berber Ali Rizanın köyler servisine olan kazanç vegisi bor-

ıçın ın ·ı · B k k k lllevlf • umaı eyhın tahtı tasarrufunda bulunan ucanın yı ı emer 
~ ıındc 4 dönüm miktannda ve 60 lira kıymetindeki bağı ile bal
bit h~ı ın~vkiinde bir dönüm ve 30 lira kıymetindeki zeytinliğin beşte 
\rilay ıss:sı tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde haciz edilerek 
llllftt;~ •dar.,. heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl-

l . . 
olanların 29 Mart 940 Cuma günü saat 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan n tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadı.r.. DIANA vapuru l0-3-40 tarihinde 
Grip, nezle, cnflocnza. sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplariyle beklenmekte olup Venedik, Triyesle li-

sigortalayınız.. manlarınn hareket edecekUr. 
BIOGENİNE; dalına kanı tazeleyip kun•etlendirjr, halsi7liği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü- MERANO vapuru 10-340 tarihinde 

rür. Tatlı bir i tiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Bel gev .. eklifi ve ademi iktida· beklenmekte olup Karadeniz limanları· 
rm en birinci devasıdır.. . na hareket edecektir. 
BlOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kış~, &o(uldan ve havalann değişmesinden müteessir olmazlar. • • CİTTA Dİ BARİ motörü 12/ 3/ 940 ta-

Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede mütlıif ikibetlerle neticelenen GRİP, ~we, efl?"' rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi
cnza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam, bırer, sekiz re, Napoli ve Ceno\'3ya hareket ede
yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almabdır. Hasta olanların kurtu.lnıbı isiıı de bu bir cektir. 
nıi.kdar arttırılmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. LANGANO vapuru 13-3-40 tarihinde 

~ . ===~===~~======~~==~~========l~ ~w~n~~~~~~ • w ~ Riviera limanları için yük alarak ha-
Biriııci Suııf Mütahassıs reket edecek. 

T. c. Ziraat Bankası Dr. Demı·r Alı' u!=~!5!e::~~r~rt!:i-3g!ulas:a7ı;~ de Pire Brindisi, Zara Fiume Triyeste 
K--.• ve Venediğe hareket edecektir . ....-... aq fGl'İhi ! J888 CILICIA motörü 15-340 tarihinde 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Uran.. !::eklenmekte olup Cenova limanına ha-
$Ube ve ajan adedi ~ 262 KAMÇJOCLU reket edecektir. 

Zirllf ve ticar1 her nevi Banka muaırıelelerf Cilt ve Tenasül butalıldan ADIGE vapuru 20-3-40 tarihinde bek· 
lenmekte olup Cenova ve Riviera li-p ARA BbltKThlENLERE 28.800 LiRA VE maruanna hareket tıdecektir. 

İKRAMİYE VERECEK Elektrik tedavileri E. DORANDİ vapuru 7/3/940 tari· 
Ziraat bankao:ında kwnbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) Birinci Beyler Sokağı No. SS- hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie-

lmıir • Elhamra Sineması arkasında ra limanlanna harek~t edecektir. lirası lulunanlara senede 4 defa ~kilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre lk- ZARA motörü 6/31940 tarihinde lı·-
.ı tıl k Sabahtan akşamı kadar hastaJanm 

ramiye uağı aca tır : manımıza gelerek er.esi günü saat 17 
bbal eder" TELEFON: 3'7t 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura ele Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes· 

4 • 500 • 2.000 • te ve Venediğe hareket edecektir. 
4 • 250 • 1..000 • DAHİLİ VE ZCJmEVt BASTA- NOT - Bütün bu vapurlar Triyestt 
6 000 veya CeJıovada Şimalt ve cenubt Ame--

4 • 100 • 4. • LIKLAR DOKTORU rlka limanlanna hareket eden İtalia 
tOO • SO • 5.000 • 1 • ı H ~ ~ Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 126 

• 40 • 4.800 • smaı , a 1 ve Hindistana hareket eden LLOYD 160 • 20 • 3.200 • TRİYESTİNO anonim .sıeyrisefain fi.r· 
DiKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lfradan aşalı dUpi· keti vapurlarına tesadüf ederler. 

yenlere ikramiye çtkbğı takdirde yilzde 20 fa7laslyle verilecektir. NF.ERLANDAİSE ROYALB 
KUMPANYASI Kur'alar senede 4 defa, 1EylCU,1 Birinci klnun. 1Martve1 Bu.lna tarih- Ak MARS vapuru 20~40 tarihinde bek-

lerinde ç'ek:ilecektir • af Çay lc-runekte olup An vcrs, Roterdam, 
.,._ ____________ m!!!ll _____ ,__ ... __ ... : Amsterdam limanlarına hareket ede-

• Her gün saat 13 ten itibaren.. _,~, 
\."1:A1-tr. 

Beyoğlunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her oo otelin müsteciri 45 aenciik otelcilik miit~huım bay ömer 
ütfü Bengü'dir. 
Briıtol oteli elli odalı lıer odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aaanıörü ve buıuıi lokantaaı vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

N Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni
syecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehıusm 
~Y ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret haki~ti 
~meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 

bulunan otellerde buluıurlaı. 
1 

İkinci Kordon (Alman komolol.ha- R HE A vapuru 4/ 3/9'0 tari· 
nesi karşısında) 206 numarada hastala· hinde bekle.runekte olup Anvers, Rot
nm kabul eder. terdam, Amsterdam limanlanna hareket 

(Çivici hamamındaki muayeneha· edecektir. 
nesini terke~)- SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

TELEFON : 3458 SUCEA VA vapuru 30-3-40 tarihinde 
ı•••••~-;- gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li-

DOKTOR manlarına hareket edecektir. 

S Ç h ARDEAL motörU G/ 3/ 1940 tarihin. 
Ü 1 e \t m 3 0 Q r U, ', de gelerek Malta ve Marsilya limanlan· 

J na hareket edecektir. 
Cocufı hastalılılaPı N o T: • 
.. rnütahassuı Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ,.. 

Londra ve Viyana hastanelerinde hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksıetüdiinü ikmal etmiştir. 

Hastalarını her gün kabul eder. zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
Muayene ndresi : Birinci Beyler dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

ctmiyeccğini muhterem yükleyicilerin 50~fr~i 4:
2
.Gödcpe kı.rnkolu kar· kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha faila tafsilat için Ciimhuriyet 
tısında 834/ 1.. caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 

TELEFON: 2310 
(22.U) 1 _ 13 acentesine mUracaat edilmesi .. 

·Doyçe Or.yent 
DRESDNER BANK 

t Z M t R 

---~~ TELEFON : 2004 - 2005 

b a n k . ~ 1 DOKTOR -ı ······;;~ı;;~;·:;~················ 
~ A • $VREıcAsı ı.ru. 

.ŞU 8ES1 ~ VAPUR ACENTASI . 

l\1erke:ıi : BERLJN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Rayhsmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

t\ltmda !iubeJcri : KADiRE VE ISKENDERIYE 
Der türlü banka muamelibm ifa ve kabul eder. 

iz mir Defterdarlığından: 
Kasap Mehmet Alinin Karşıyaka şubesine olan kazanç vergisi bor~ 

cundan dolayı mumaileyhin tahtı tasarrufunda bulunan alyhey zafer 
sokağında ve 1 16 sayılı ve 288 lira kıymetindeki evin borçluya ait 
olan 5 de bir hissesi tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde hacız 
edilerek Vilayet idare hayeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 29 mart 940 Cuma günü saat 15 te Vilayet 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. ,. 12-19-26 

1 
İZ MİR 

834 (450) 

• " PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve ~ylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avruparun ayni tip mensucatma faiktir ... 

Telefon ~o. 2211 ve 3079 
1~elgraf adresi : Bayrak lzmir -lzmir inhisarlar Baş müdürlü-

ğünden: 
ödemiş Müdürlüğümüz satı§ anbarında yaptırılacak ~n§aat ilavesi 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3510.03 muvakkat temi· 
nat 263.25 liradır. 

Keşif kroki ve şartnameleri baş müdürlüğümüz levazım şubesilo 
ödemiş inhisarlar müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mimar olma
ları olmadıkları takdirde ehliyeti idarece kabul edilecek bir fen adamı· 
nın inşaatın sonuna kadar iş başında bulunduracaklarını noterlikten 
müsaddak bir taahhüd kağıdile temin etmeleri, bundan başka 2000 li
ralık bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak için ehliyet vesikası almak üzere isteklilerin yu
karıda yazılı vesaik asılları ve birer suretlerile ihale gününden 5 gün 
evvel bizzat veya bilvasıta ve eksiltme için 26/ 3/ 940 günü saat 15 te 
Bat müdürlüğümüzdeki komisyona müracaatları ilin olunur. 

Çocuk Hastalıkları l\lütah8SSlSı 
BEKLİN ,·e KÖLX ÜNİVER
SİTF~İ SABlK ASİSTANI 

Hastalarını İkinci Beyler Numan 
zade sokak S No: da her gün saat 

N birden sonra kabul CClcr. 
\ TELEFON: 
N EVİ: 
~, ................... . 

3453 
3459 

!!!!111.................1111111 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. F. Henry Van der Zee 

Veşürek~sı - -~-
A.1\IERİCAN EXPORT LİNES L~C. 

NEVYORK 
:NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 2 martta bek
leniyor. Nevyork i~in .. DOKTOR 

/ Yefit Ağar 
EXERMONT vapuru 6 martta bek

~ lcniyor. Nevyork için 
ts EXMOOR vapuru 17 martta bekleni-

Askeri Hastane 
DOOUM VE KABIN 

RAST ALIKLARI 
MtiT AHASSISI 

Her gün İkinci Reyler sokak No. 
79 da .. Çarşamba fakirlere meccanen 

••w•aa"'m«Jdl _,.. 

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTAUCrl LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
\"e yük kabul edecektir. 

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

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
• NEA HELLAS • 

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

Gerek vıpurlann muvasallt tarlhJerl, 
gerek vapur bimlerl ve navlunları hak· 
kında acenta bir teahhüt altma ıtremu. 

aha faz1a tafsillt almak için Btrlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumt deniz Ac.ntalılı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrf,.t 

yor .. Nevyork için 
J<;XPLORER vapuru 20 martta bek

leniyor .. Nevyork için 
S. A. ROYALJ<: HONGROİSE DE 

NA VİGATİON DA1''URE MARİTİME 
BUDAPEŞT 

EZEGED motörii mart iptidasın da 
bekleniyor. Budapeşte için ytik alacak
tır .. 

BUDAPEST motörii mart ortnJarı• 
da bekleniyor. Buda~te için yilk al .. 
cak!Jr. 

SERVİCE MARtTİME ROUMAİN 
BUCA REST 

KÖSTENCE İÇİN: -
OİTUZ vapuru 18 maı Ua bekleniyor. 

Köstcnce için .. 
Vapurlann isim ,.e tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt aluunu. 
ATİD NAVİGATiON CO - HAİFA 
Beyrut ,Telin·İ\·, IlaiCa, Jafa, Portsait 
,.e İskendcriye i~in ... 
ATID motörü 4 martta bekleniyor. 
Vıpudann hattket tarihleriyle nn· 

tunlardaki detiJikliklerden acenta m .. 
suliyet kabul etn;e&., 

Daha fula tar.tllt için ATATtraK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acenı.lıtına mUraca
at edilmeli rica olunur. 

TELD'ON : ltt7/2tll 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J' ANESI DAHiLiYE 
MU'J' A.HASSJSI 

Muayenehane; Ddncl Beyler rAlılı: 



~ 
x &±L!L!!! Y E ZX!.S oacs:::::::: 

12 MART SALI 

Finlandiya makul bir sulh istiyor 
Sulh şartları haysiyetini kırıcı mahiyette olursa Finler harbe devam 

edecekler ve son nefesine kadar mücadele edecekler ... 

Mütareke teklif edi medi 
~~~~~~~~~~.-.w*--- ,,,__* __.,,,,.,..~~~~~-~~~~ 

Bir tarafta müzakere olurken ötede Alman tayyareleri sahte Paris Soir 
Ingiliz havacıları faaliyette 

harp daha ziyade şiddet kesbetti nüshalarını Fransaya atıyorlar 
Helsinki, 11 (A.A) - Fin siyasi ma- Londra, 11 (A.A.) - Ingiliz tayya~ 

hafili, Finlandiyanın her zaman olduğu relerinin dün Prağ ve Viyana üzerinde 
gibi şimdi de istiklalini haleldar etmiye- yapmış oldukları cevelanlar hakkında 
cek olnn makul bir sulh akdi için müza- şu mnlumat verilmektedir: 
kerelerde bulunmağa amade o1dui:'Wlu Ingiliz tayyareleri 12 sonkanunda 
beyan etmektedirler. Fakat sulh şartla- Prağ ve Viyana üzerinden uçmuş, ayni 
rı haysiyeti kesredcct:k mahiyette olur- gÜnde Avusturya ve Bohemyada risale-
sa harbe devam edecektir. Bu takdirde ler atmı~. 2 3 sonkıinunda da Pilsen ve 
:Finlandiya son neferine kadar mücade- Prıı.ğ üzerinden uçmu~tu. 
lede bulunncaktır. Finlandiya sulh için- Jngiliz tayyarelerinin şimdiye kadar 
de yaşamak arzusundrıdır. Fakat Fin yapmı, oldukları en iyi uçuş 8 martta 
milletinin ,,;.:ızifesi, haricin vadetmckte yapmış oldukları uçuş olmuştur. Bu ta-
olduğu yardıma ne oercce güvenebile- rihte lngiliz tayyareleri Polonya üzerin-
ceğini iyice nnlaması lazımdır. Finlandi- de uçmu~lar ve Posen maden mıntakn-
ya ecnebi memleketler hesabına bir pa- sına risaleler atmışlardır. lngiliz tayya-
z.arlık mevzuu olmaktan kendisini ko- releri 26 şubat ile 2 mart ara.~ında Ber-
rumak arzusundadır. Finlandıya ihtiyar !ini alt1 defa ziyaret etmişler ve bu ce-
t'deceği fodakarlıklan kendi ölçüsü ile velfuıları esnasında Berline yalnız risa-
4ilçmck ister. leln değil fişenkler de atmışlardır. 

Fin mahafili, Moskova müzakeratı ne- Paris, 1 1 (AA) - Bir Alman tay-
tlcesinin pek yakında malum olacağı yaresi evvelki gece şarki :ve merkezi 
nıütalaasındadırlar. Bu mahafil, bizzat Fnınııa üzerind,. uçarak muhtelif yerlere 
Laşvekilin Moskovaya gitmesinden an- risaleler atmıştır. Tayyare da fi toplar 
laşılacağı veçhile bu müzakerelerin pek Cephede Fin zabitleri tayyareye karşı ateş açmış ve tayyare 
ı:iyade mühim olduğunu kaydetmekte- teklifler Finlandiya mebusnn meclisine Brüksel, 11 (Ö.R) - Havas ajansının ~ark istikametinde gözden kaybolmuş-
dirler. bildirilecek ve asıl karan meclis vere- muhabiri sağlam Fin siyasi mahfillerin- tur. 
NİÇİN ML'TAREKE YAPMADILAR? cektir. den &u haberleri toplamıştır : Bern, 11 (A.A.) - Fransa üzerinde 

Ayni mahafil, müzakereler e:-nasın- Londra, 11 (Ö.R) - Dcyli Telgrafın Finlandiya istiklalini bozmıyacak ma- yapmış oldukları bir uçuştan avdet 
da Sovyctlerin bir mütareke akdetmek Helsinki muhabirine göre Moskovanın kul f'saslar dahilinde sulh müzakeresi- eden Alman tayyareleri Bale yakininde 
urzusunu izhar etmemiş olduklarmı ilfı- seın şartları yeni bir değişiklik arzetmi- ne daima hazırdır. Fakat kabul edemi- Isviçre hududu civarından geçmişler ve 
ve etmektedirler. Sovyctler bilakis cep- yecek olursa Helsinki Londra ve Parise yeceği, şeref ve namusunu çiğniyecek bir takım risaleler atmışlardır. Bale so Fransız 

he üzerindeki tazyiklerini arttırmışlar- ha• vurarak miimkün olan yardımların şnrtlar karşısında bulunur.sa imkan hu- kaklarında toplanmış olan risalelerden rind~ uçmuşlardır. 
dır .. l\Iikdarları artan hücumları ~id- yapılmasını istiyecektir. duduna kadar mücadelede devam ede- bir çoğu Fransa halkına hitaben kaleme Viyana üzerinde uçan tayyareler Mü-
detlcnıniş olup açık şehirlerin hombar- Londra, 11 CÖ.R) - Moskovada ce- cektir. alınmıştı. Bu risaleler arasında Paris ga• nihten, Prağ üzerinde uçanlar Manhaye 

~ 

havacıları 11• 

Bu uçuş seferine iştirak eden ta!/ 111 
relerden birisi Kanadalı, diğeri dİ' 
Zelandalı pilotlar tarafından idare e 

dıınaı11nrı devaın etmektedir. rcyaıı eden mii1.akereler hakkında ye- Harici yardıma gelince : Her vatanda- zetelerinden Pari,oiri taklid eden bü- ve Norebzigle diğer bazı mühim Alman 
k b ı esıı•· FiNl.ANDİYA PAZAJtLIK MEV- ni hiç bir haber gelmemiştir. Sovyetle- şın hatırlaması Ulzım gelir ki tehdit al- YÜ kıtada kağıdlar vardı. şehirleri üzerinde de dolaşmı§lardır. in- lngiliz tayyareleri u uçuş arı fıJ1' 

liyordu. 

ZUU OLA:\1AZ rin İsveç vasıtasiyle yaptıkları teklifler tında olan ve istiklnli için mücadele Londra, 11 (Ö. R) - Dokuz lngiliz giliz tayyarelerinin hepsi Fransadaki Üs· sında hiç bir Alman tayyaresi tara 
Helsinki, 11 (ÖR) - Samonnk gaze- üzerinde bazı tadiltıt ynpmış olmaları eden bir memleket her şeyden evvel tayyaresi dün yine Viyana ve Prağ üze- lerine salimen dönmü~lerdir. dan taciz edilmemişlerdir. ,_/ 

tesi diyor ki : muhtemeldir. kendi kendine sadık kalmalı ve bir pa- -------------------------------------------~-
Finlandiya sulh i<;inde yaşıyan mem- Finlandiyamn, istiklfıl ve emniyetine zarlık rne\'ZUU teşkil etmemelidir. Böy- & iman Barı· el ye ıwa,..ırı 

leketlcri tehlikeye koymak istemez. Bi- taalluk eden noktalarda Sovyet müdde- le bir yardımın kabulü icap eôip etme- .1:1l ~ 
zim başlıca vazifemiz başkalarına pa- iyatı mühim bir gerileme kaydetmiş i!ie diğini tayin etmek Fin milletine ve onun 
zarlık mevzuu olın mrumzdır. Eğer şe- sulhpervcrane bir anlaşma kabildir.Her .-klı selimine tabidir. Finlandiya, bütün ~* 
refli bir sulha imkan olmazsa muharc- halde Finlandiya, yalnız Almanya ve fedakfırlıklanna rağmen hnkkmı istih-

heye devamdan b:ışka çare kalınıyacak- İsveçin garantisi ile iktifa etmek niye- sal edemezse, cebir ve şiddet önünde Romada Kralı ve Vatı· kanda Papayı 
tır. tinde değildir. İngiliz gazetelerine göre teslim olmağa mecbur kaJabilir. 

AVAM KAMARASINDA BİR SUAL İsveç, Sovyet tekliflerini her ne olursa Ayni Fin ınnlıfillcri, Sovyetlerin şim-
Londra, 11 (Ö.R) _ Çemberlayn, olsun kabulü için Hclsinki hükümeti diki müzakereler esnasında bir ınüta- 8 t it 1 d Id 

Avam kamarasının bugünkü toplantı- nezdinde ısrar etmektedir. reke akdini hiç bir .taınan teklif etme- zıyare ten sonra a ya an ayrı ı 
.~nda Finlandiya müzakereleri hakkın- Mareşal Mannerhaymın yakmları, diklerini, biltıkis mil.tnkerat iizerinde te- . 
<!a izahat verip vercmiyeceg"i hakkında memleketin tamamiyet ve istiklftlini te- ~ir maksadiyic, tazyiklerini arttırdıkla- · · · al d k b 

1 
d 

1 1 d n u rtJ 
- BAŞTARAFI 1 i NCi SAHiFEDE - soliniyi görmek istediğinden şüphe yok- tar ın an a u e i miş er ir. v bir sualr. cevabında, bu meselede parla- keffü 1 ctmiyen şartlar karşısında bir tek ı mı kaydediyorlar. l k d 

1 ·· · su üzerine olmuştur. Bu ziyaret Alınan- tur. fı. at saat 17,50 e o muştur. ""'' mentoya verilecek şayanı itimat mallı- karar vardır, o da harpte devamdan iba- Brüksel, 11 (0.R) - Isveç muhabir- ö 
1 

h · itıe ,.,. 
yanın katolik kilise.sine karşı vaziyetin- Ribbentrop Italya ile iktısadi birlik Paris 11 ( .R) - A rnan arıc ı _41tl matı olmndıgı· nı söylemiştir. rettir, diyorlar. l~ri tarafından bildil'ildiğine nazaran b Jh Jl!IY 

·· İ de ve Vatikanın Polonya mezalimini tesisi fikri etrafında da görüşmeler yap- zırının Papayı ziyareti i assa ·t<f1}' 
Çemberlayn alkışlar nrnsında şu söz- Brüksel, 11 (0.R) - sveç resmi Moskovadaki Fin delegeleri her ne ka- ı:>rotestolarında her hangi bir değişiklik mıştır. dikkati caliptir. Fon Ribbentrop on !Jw 

)eri ilave etmi.,tir : mahfilleri İsveç hükümetinin müttefik dar anlaşma akdine salahiyetli değiller-
1 

b b d k"k d0f'1, 
" · ifade etmez. Fon Ribbentrop, Romada Alman Iktısat müşaviri Dr. Klodyo- ci Pi i e tam ir saat eş a ı a l> r'ı"· •Fransa ve İngiltere hükümetleri mühimmat ve ac;keri kıtalarının Isver- se de, delegas.von tesekkülü itibariyle 1 k ba 

,. bulunuşundan istifade ederek bu ziya- sun da Romada bulunması nazardan müştür. Bunu müteakip Papa ı ·le oq 
ı~inlandiyaya daha fazla yardım etmek ten geçmesine, Finlandiyaya yapılacak büyük bir otorite sahibidir. Çünkü mu- reti bir hünnet eseri olarak yapmak is- kaçmamıştır. ye müsteşarı Kardinal Mag1iyone ı 
i..terler. Yeddi iktidarlarında olan bü- yardunın kat'i mahiyeti olması şartiyle, lıafazakar partisini temsil eden Nazır k 1 k 

temiştir ve bu fırsattan istifade ederek Londra 11 (Ö.R) - Taymisin Roma çeyre saat mü a at etmiştir. uJ)' 
tün membaları kullaıınrak Finlandiyaya muvafakat ettiği hakkındaki haberi tek- Pasikivi ile terakkiperver partisini tem- beynelmilel vazjyetin icap ettirdiği gö- muhabirine göre Ribbentropun Vatikan Mutad fevkinde uzun olan b~ ~tt' 
daha fazla yardım edeceklerini kendisi- zjp etmişlerdir. sil eden başvekil Rikiyi ve mareşal rüşmeler yapılmıştır. ziyareti Romaya yaptığı seyahatin baş- katlar Vatikanda çok tefsir edil~ tef.' 
ne zaten bildirmişlerdir. Brüksel, 11 (Ö.R) - İsveçin Mosko- Mannerhaymin şahsi dostu olan general SON MÜLAKAT lıca hedefi olduğu anlaşılıyor. dir. Zira Papanın ve hariciye nıııs, .. is' 

Londra, 11 (Ö.R) - Helsinkiden ge- va clriligı-·nde büyük bir faaliyet göze Rudolf Vollam ihfüa etmektedir .. Bu- d l e~p 
,. Lon ra 11 (Ö.R) - Romadan bildi- Italyan mahfillerinde mevcut kanaa- rının ecnebi devlet adamlariy e v ~ s'' 

len haberlere göre Finlandiya heveti çarpmıştJr. Norveç elçisi ve İngiliz se- rıunla beraber nihai an, laşma ve teklif- ·ıd·-· · F b 1 1 ah 1 1 l"k rıı.11 ı• " t rı ıgıne gcire on Ribbentrop ugün te göre Vatikan görüşme eri Musso ini yasi ş siyet eriy e mü a atı ya. 'b"r p 

Sovyet teklifleri hakkında hir bir karar faret müstesarı sveç elçisini ziyaret et- lerin Finlandiya Diyet meclisine arzı ı d dah .l d B ıtı "'..ı ... ' öğ e en sonra Mussolini ile ikinci gö- ve Ciano ile olan görüşmelerden a atı nauiren tecavüz e er. u ı.. 91..-
vt•nnek .snl5hiyetinde deg"ildir.. Nihai mişlerdir. ikfüa edecektir. · · d f J k k d ld Al n ı• ıı rü.şmesını yapmıştır. büyük bir ehemmiyet taşımakta ır. araziye er e si eği ir. ma . i i 

Viipuri önündeki harpte 
.~~~--~~~-~-.....*---,~~~--~-~-~ 

oldular. ~artın ilk 
miktarında telefat 

Kızıuar vıne mağlup 
Sovy~tlcr bir fırl<a 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - hattını çevirmektir. Sovyetler işgal edil-
Havada : DünkU gün Fin tayyareleri miş olan mevziler t:sas ittihaz edilınek 

keşif faaliyetine devam etmiş ve bun- suretiyle müzakerat yapılabilınesi için 
öan başka düşman tahşldatı ve teşekkül- rnhile ayak basmağa ve bu suretle Ka
lerini bombardıman ederek Vüpuri ko- ıeli berzahınclnki Fin müdafaa hattını 
yunun buzları üzerinde hareket halinde tnmamiyle tahrip etmeğe uğraşmakta
olan Sovyet kıtalarını takip etmişlerdir. dırlar. 
llaro sahnesinde, düsman tayyareleri- Moskova, 11 (A.A) - 10 mart tarih-
nin ·faaliyeti bir gün evveline nisbetle li tebliğ : 
büy\ik olmuştur. Mühim hiç bir hildise olmamıştır. Sov-

Finlandiyn cephesi, 11 (A.A) - Ha- yet kıtaatı Viipuri körfeı.inde kfiln Nar-
'\ias ajansından : jevaari adasını ve ayni körfezin garp 

Sulh müzakerelerine rağmen Sovyet- sahilinde bulunan Mosalakti kasabasını 
)erin sarfetmekte olduklnrı büyük gay- işgal etmişlerdir. Ladoga gölU üzerinde 
retin hedefi Sakaejurviden Sumeoya ' kain Pitknranda şehrinin garbinde Sov
gitmektc olan üçüncü Mannerhaym yet kıtaatı Vuoratsu adaSlnı işgal etmiş-

haftasında 
vermişler 

lcrdir. Letınola istasyonu civarında izci 
müfrezelerinin faaliyetleri devam et
mektedir. 

Hava muharebeleri esnasında 8 Fin
landiya tayyaresi di.işürülmüştür. 

Berlin. 11 (Ö.R) - Sovyet Rus res
mi tebliği cephelerde mühim bir şey ol
madığını bildiriyor : Fin resmi tebliği 

i~e Sovyetlerin Viborg körfezinde işgal 
ettikleri mevzileri daha ziyade ilerlet
mek teşebbüsünde bulunduklarını bil
diriyor : 

Londra, 11 (Ö.R) - Vioksi cephesin
deki taarruzlarda Kmllann martın ba
şından beri zayiatl.ırı bir fırka teşkil 
edecek kadar çoktur. 

Mülfıkatta yine Alınan sefiri Fon Ma- Paris 11 (Ö.R) - ltalyada Alman ciye nazırının katolik kilisesi. re:ı ,.e-
kenzen ile hariciye nazırı Kont Ciano diplomasisi büyük faaliyet halindedir. mülakatına geniş bir siyasi şuın bistsıı 
hazırdı. Fon Ribbentropıın Italya kralı taratın- rilınekte, katolik rahiplerinin Le öt~' 

Ribbentrop bu gece Berline hareket dan hususi olarak kabul edilmesi Roma ve hatta Almanyadaki vaziyet~ ~0ııııı' 
ediyor. . mahfillerinde derin bir hayret uyandır- melerde mühim yer aldığı tahrn~ril?vl· 

Londra 11 (Ö.R.) - Bu sabahki Ingl- mıştır. Zira bu ziyaret resmi program- maktadır. Hatta şimdiki halde. ~o rııe'' 
liz matbuatı Ribhentropun ziyareti ile da dahil değildi. Her ne kadar, bir ec- düğü muhakkak addedilen birıcı\i.iıc0' 
meşguldürler. Gazetelerin neşriyatı şu nebi devlet merkezini ziyaret eden ya- zu budur. /Uman hariciye nazırıd·ni si' 
suretle hülasa edilebilir: hancı bir hariciye nazırının devlet reisi metinin Lehistanda takip ettiği 1 f.1' 

Ribbentrop, Almanyanın Sovyet Rus- tarafından hususi olarak kabul edilmesi yaset hakkında Papaya izahat ':fşyel' 
ya ile anlaşmakla Antikomintem pak- normal ise de bu sabahki mülakata hu- maynanın işgali altındaki Leh "1 set· 
tının ideallerinden ayrılmadığına, Mus- sust bir mana atfedilmektedir. !erinde mezhep hürriyeti ve vicd~n 
soliniyi iknaa çalışmıştır. Stefani ajansı şu iebJiği neşretmiştir: bestisi hakkında teminat vermişti!'~e 1'11 

Rihbcntrop, Sovyet Rusyanın Avru- cKral imparator bu sabah refakatin- Fakat, bu mesele Papanın kal~' ıt"il' 
padaki yürüytişiine kapıyı açan kendi- de Almanyanın Roma sefiri Fon Maken- kadar 'yatmış olursa olsun, b~:un0ef

1' 
c;j olduğu halde Almanyanın komüniz- zen bulunan Alman hariciye nazırı Fon lakatı kaplamış ,olması m.ürrıkun ··r f'I 
min ilerlemesine muhalif olduğunu Is- Ribbentropu kabul etmiştir. Hariciye dir. Başka şeyler de görüşülınUşt1\Jı1t: 
kandinavyaya temin ettiği gibi Italyayı nezareti protokol şefi de mülakatta ha- muhtemel addedilen faraziye ~ Jtil' 
da ikna edebilecek mi? :ı:ır bulunmuştur. Diğer taraftan Fon Fon Ribbentrop on ikinci Pi'ye .-~~e' 

Müzakerelerde balkanlar vaziyetinin Ribbent.rop, Kontes Cianoya bir nezaket lerin sulh ve harp hakkındaki go 
görüşülmüş olması da muhtemeldir. ziyareti yaptıktan .sonra, saat 13,45 te rlnl izah etmiştir. rııU~ 
Italya bilhassa cenubu şarki Avrupada Kici sarayına giderek hariciye nazırı Vatikanın Italyan hüküm~tiyl~ıcııı~, 
ve Tuna havzasında bir Sovyet ilerle- Kont Ciano ile görüşmüştür. Müteakl- tereken bir tavassut ihtimalı h~ır t_~, 
mesi ihtimalinden endişededir. Ribbent- ben Alman hariciye nazırı Italyan hari- Führerln mümessili her han~i ıı1"~ 
rop bu endişeleri de izaleye çalışmıştır. ciye nazırının refakatinde Kici sarayın- kinde bulunmuş mudur? Va!ıknf 11ııtl 
Nihayet Sumner Velsin Romayı ikinci dan ayrılınış ve Alman sefiriyle birlikte fillerinde bu cihet te pek lhtunn 
ı.iyaretinden evvel Ribbentropun Mus- Venedik ı:;arayına giderek B. Mussolini addedilmiyor. 


