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!l&ıı nıUnder.catından ıazetemlz me suliyet kabul etmez. 

il Kayaya çarpan bir 
Alman vapuru 

Paris 29 ( ö.R) - Yedi ay evvel denize 
indirilmit olan 7500 tonluk Arizaba Al
man yolcu vapuru bir kayaya çarpN'ak 
b.bnıfbr. Margerita adb F'm Tapuna tara
fından mürettehab lrurtanlmqtır. 

-------~ 

:Başvekilimizin radyodaki hitabesi 
Ortada dönen dedikodu ve şayialara inanmayın!' 

•• •• 
CESARETLE SOYLUYORUM 

·Bizim Sovyetler aleyhinde her hangi 
·bir harekete asli· temayülümüz yok 
Sovyetlerin de bizi~ aleyhimizde -harekete geçe-
ceklerini f arzettirecek şimdilik bir delil yoktur 

•••••••••••• Başvekilin Nutkundan • ••••••••••• 

HZaruri ihtiyaçlar belirmedikçe vatandaşla
rımızın normal hayatlarına karışmak hükü
metimiz için arzu edilmiyen bir harekettir->> 

o 
« Seferberlik veya Harp, ancak Milli menfaatimize ve Türk va-• 

• tanının selametine uygun olacak §Mtlarla üzerinde durulacak bir~ 
Ekarardır ... » : 
E <l E 
: « Büyük harbın şu veya bu yolda inkişa fından Türkiyemiz için birE 
Eiştirak hissesi çıkarmak., ciddi ve vahim hadiseleri çok hafif telakki E 
:etmektir .. . » : . . : . o : 
: < Mesud ve Büyük Türkiyenin şeref ve selameti için her vatandaşın hisse-E 
Esine düıcn vaz.if e ve ledak8r]ığı yapacağına eminim.7:> : 
: - NUTUK tlCÜNCU SAHİFEDE __: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Viborgu ele geçirmek için 
Sovyetler 14 fırka ile Finlere hücum 

ettiler. Harp devam ediyor 
Pariı, 29 (IJ.R)-Havasın Hel

•inki muhabiri bildiriyor: 
Viborg için yapılan büyük mey

dan muharebc•i gittikçe artan bir 
şiddetle devam ediyor. Voiksi gö
lünün 50 kilometre ilerisindeki 
meydan muharebesine i~tirak 
eden Sovyet k uvvetleri on dört 
fırka tahmin ediliyor. Bu kuvvet 
bol topçuya, yüzlerce ağır tanka 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Maliye Vekili Fuat Ağralı nutkmm söylerken 

Maliye Vekili 
1940 Bütçesi hakkında 

izahat verdi 
Bütçede mevcut açığı kapatmak için 

düşünülen tedbirler nelerdir? 
Ankara, 29 (A.A) - 1940 bütçesinin 

Millet Meclisine tevdii münasebetile 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, Anadolu 
Ajansına aşağıdaki beyanatta bulunmUŞ
tur: 

1940 senesi bütçesi teşkilatı esasiye 
k.amımmun tayin ettiği günde Büyük 
Millet Meclisine takdim olunmuştur • 

A vrupada cereyan etmekte olan haı:p
Jerin ve bozulan iktısadt nizamın büyük 
tesirleri altında hemen her memleketin 
ihtiyarına mecbur kaldığı mali külfetler 
ve normal varidatta.ki tenakusların ya
rattığı bütçe- açıklarının bizim bütçemiz
de de eserlerini görmek pek tabii idi. 
Bir taraftan gümrük resimlerinden ve 
ithalat maddelerinden alınmakta olan 
muamele v~ istihlak vergilerinde görii
lcn 40 milyon liraya yakın tenakus, di
ğer cihetten Türk vatanının müdafaası 
noktasından alınması zaruri ihtiyati ted
birlerin Uıhmil ettiği külfetler nazan 
mütalafiya alınırsa adi bütçenin tevazü
nünde ve fevkalade masrafların karş•
lanmasındaki müşküiatın E>.hemmiyeti 
tezahür eder. 

İdare, vazife ve mcsuliyet almış olan
ların bu gibi na.ı.ik anlarda rejimimizin 
istediği dikkat ve cesaret hislerinden 
mülhem olarak hükümetin sarfettiği me
sai neticesinde adi bil tçeınizi geçen sene
ki mikdara nazaran 1,250,000 lira fazla
~ile 262,312,000 lira üzerinden ve samimi 
bir tevazün halinde tanzime muvaffakı
yet elvermiştir. 

Bu bütçenin şimdidMl tebarüz ettiri
lecek umumi hatları şunlardır: 

1 - Sivil bütçell!Tde yüzde 10 tenzilat 
yapılmıştır. 

2 - Gümrffkte ve ithalat sıra.,ında 

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

·Bütçe 
- ·-- · 

· Geçen senenin . 
ayni olacak 

Muamele vergisi 
kanununda 
tad11At yapılacak 
Ankara, 29 (Hususi) - Bugün 

Meclise tevdi edilmiş olan :ı 940 yılı 
bütçe projesi mart sonlarına doğr.u 
Meclis encümenlerinde tetkike ba~
lanacak, müteakiben umumi heyette 
müzakere olunacaktır. Yeni bütçe
nin 1939 yılı bütçesi gibi 260 mil
yon lira olarak tesbit edileceği anla
şılmaktadır. 

Muamele vergisi kanunlarının ba-
zı hükümlerinin değiştirilmesi ma-

• liyece kararlaşını~tır. Hazırlanmak
: ta olan yeni projede bilhassa mua
: mele vergisi knçakçılığııu önliyecek 
: yeni esaslar bulunacaktır. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ğer menbalarımı1,dnki inkişafla, kmnc.-n 
de tabii halin avdetine kadar devam et
mek üzere; kazanç, muamele, istihlak, 
alkoUü içkiler ve diğer bazı ver,gilerde 
yapılan bir mikdar zam ve tevsilerle, 

li Mann.,haym hatımda F;n mUdaf;leri · alman ve,.ilerdek; tenakus lnsmen .U-

1) f 
1

Almanyad·a iktısadi'buhran 

3 - Adi biitçooe geçen seneye naza
ran yapılan zamlar yeni kredi ve istik
razlarm faiz ve amortileri, milli müdafaa
nın kadro tevsiatının lca'p ettirdiği maaş 
karşılığı ve köy muallimleri yetiştirmek 
için nçılacak enstitülerin istlb..am ettiği 

- S ONU 4 ÜNCÜ SAHİFF.DE -

ve ham madde noksanı 
~~~~~--~~~-<1ıMN*ıwıwıw~~~~~~~~~-

Lonc1ra, 29 (Ö.R) - Al~anyada ik- ayak.kaplan çok azalmıştır. 
tısadi buhran gün geçtikçe vehamet Afmanyada ham madde noksanı bü
peyda etmektedir. Birleşik Amerikanın yük şiddetle kendini hissettirmektedir .. 
Berlin ticaret ataşcsinden gelen rapor- O kadar ki Alman hükümet i ask eri ba
cia Alman parasının kıymeti gittikçe kımdan lüzumlu olmıyan bilUınum fab
dÜŞI)'lektc olduğu bildiriliyor. Harbin rikalan kapatmağa mecbur olmuştur .. 
bidayetinden beri tedavüldeki para yüz- Binlerce fabrika kapatılmıştır. Ayni za
de otuz beş arttığı ha!de mübrem mad- manda faaliyetlerine devam eden fabri
deler, erzak, iaşe mevadı, mensucat, kalar yeni munzam bir vergi itasına 

mecbur edilmektedirler. Bu verginin 

Müttefikler lzmirden · 
alıy~~lar .. -• 

-ınoır 
• •• •• 

uz~nı, 
,....,-~...__~~~~~.~x~_--,...---.~-.-,---~-. . . 

in~ilt~re .'-e Fnu~sadan bir ~k firma-_

1

. ~n baŞkrı -on ·bin to~ ~a~a _almak istedi
Jar, lznur uzıimlenndcn on bin" tondan gi d an"laşı1mı._ ır. 'Özüm tışlan - çok 
f.>zla mübayll!l etmek istediklerini liil- iyi devam etmelttcdir. ~ 
dirmişler ve lzınir ihracatçılaı·ımn ofer- · Alın ·ı 1 ,., b. b k 
to 1 'st · ı d' .-ı anya ı e yapı mış oıan eş uçu yapma arını ı cmıcş er ır. . . . . 

: ,._(! .. ;; .. nm ı.folrn so'7r1ır f milyon lıralık son anlaşma mukabılinde 

p.rtör0ceği varidat kaoatı lan fabrika sa-

hiplerine ve işçilerine yardım olarak 
tevzi edilecektir. Bilhassa mensucat, 
deri, !'!ahun, oytıncak ve inşaat malze
mesi sanayii bu tahdidattan mütezarnr 
olmaktadır. 

- SONU 3 Ü NCÜ SAHİf<'EDE -

lngiltere 
- -*--

H ava kt1 vvetleri 
za yiat n ~ k adar? 

--*--
Lon<lra, 29 (A.A) - Hava nezareti, 

hava kuvvetlerınin muhtelif 1arih1erde 
verüigi :zayiatın fü.tesini neşretmekte
dir. 

4 kişi muharebedo? ölmüştür. Evvelce 
l~yıp gösterilen dört kişinin muharebe
<le yen"den öldüğü zannedilmektedir ... 
Altı kışi kayıptır. 12 kışi faal hizmette 



Tefrika: 3 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şevkefza kadın oğlunu teskin için 
kim bilir daha neler söyleyecekti 

--~----~~-~x*x·~---------~-
Ruhunun derinliklerine kadar do- Ve ellerini göksüne bağladı .. Dur· 

lan bu tatlı sözler Murad efendinin du ... 
heyecanını biraz teskin etmişti ... Fa- Şevkefza kadın Harem ağasına 
kat halA. korkuları, üzüntüsü tama- döndü: 
men yabşmamıştı... - Ne var Mercan} .. Dedi. Bize 

Anasına: bir havadis mi getirdin} .. 
- Amcamdan korkuyorum, va- - Şimdi Şehzade Abdülhamit 

lide, dedi ..• Ya o m eleyi sezecek efendi teşrif ettiler .. Büyük birader-
olursaL leri efendimiz hazretlerini görmek 

Şevkefza kadın: dilerler ... 
- Hele üstümüze yorduğun şeye - Çabuk baş örtümü getir .. On-

bak ... Amcan İJİ nereden haber ala- dan sonra da efendiyi buraya ithal 
calc L O ıimdi, kafese kapatılan bir edersin ... 
arslan gibi öfkesinden kendini şa ır- Harem ağa ı tekrar bir temenna 
mı , ne yapacağını tayinden fıciz bu- çaktı ... 
lunuyor ... Kolay mıL Sevgili Mah- Ve odadan çıktı ... 
mut Nedim Pa~sını elinden aldı- 0 sırada Şevketefza kadın oğluna 
lar... şu küçük tavsiyede bulunmağı ihmal 
Amcanı imdi i gal eden biri- etmedi: 

cik düşünce ne yapıp yapıp bu hece- - Hamit efendi, mutlaka bir şey
rikli Sadrhammı tekrar işba ına gc- ler sezmiş olacak!.. Galiba işi anla
tirmek çareaini bulmaktan ibarettir. mak için buraya geliyor .. Temkinli 
işte görüyorsun ya~ .. Amcanın bu bulunmak lazım, oğlum ... 

sırada bizimle meşgul olmağa vakti Ona hiç bir şey aezdinnemeliyiz. 
hiçte müsait değil... Şevkefza kadın Murat efendiye 

Onun derdi başından aşkın... Bu bu direktifi verdiği sırada, Mercan 
vaziyette, bir de kalkıp seninle uğ- da onun baş örtüsünü içerden alıp 
raqması nasıl mümkün olabilir}. . t" · t' :ır ge ırmış ı ... 

- Öyle ise, bizi Kurbağalıdere Övey oğlunu kabule hazırlanan 
kö künden buraya neden getirtti}.. kadın efendi başını örttü .. Kendisine 
Bir şeyden işkillenmemiş olsa hiç çeki düzen verdi ... 
böyle yapar mıydı}.. Bu ırada Hamit efendi yavaşça 

- Bunlar beyhude kuruntular... kapıyı açıp odadan içeriye girmişti .. 
Yoksa en, onu hal' meselesini sez
diğini mi zannediyorsun}.. 

Hüseyin Avni, tilkiden daha kur
naz, tecrübeli, gün görmü eski bir 
askerdir ... Bahusus Mithat paşa da 
onunla birlik... Sonra Sadrazam 
Koca Rüştüyü, Şeyhülislam Hay
rullahı da yola yatırmı lar ... 

Bugün devletin bütün müsellah 
kuvvetini eHerinde tutan bu adamla
rın hep i amcanı tahttan devirmek 
için ittifak etmiş bulunuyorlar ... 

Sultan AUz, meseleyi öyle biraz 
çaksa, onun bu şüphesinin hayatlan
na mal olacağını bu adamlar, senden 
benden daha iyi bilirler. Bunun için 
işin muvaffakıyetle başarılması hu-
usunda olanca meharctlerini, zeka

larını sarfedeceklerine eminim ... 
Müterecim Rüştü paşanın ne ka

dar cin fikirli, ne dessas bir adam 
olduğunu bilmez misin? ... En şeytan 
diplomatlara bile taş çıkaran bu 
adam, amcanı atlatmağa mutlaka 
muvaffak olacaktır ... 

Hünkarın bizi buraya getirmesin
deki sebebe gelince, bu suretle ken
disini daha ziyade emniyette buldu
ğu için, böyle yaptı .. Bu, günün ka
rı ıklıklarile alınmış alelade bir ihti
yat tedbirinden başka bir şey de
ğildir. 

Şevkefza kadın, kim bilir daha ne
ler söyliyecek, oğlunun korkuları
nı gidermek için uzun boylu daha 
neler anlatacaktı? .. 

Fakat buna vakit kalmadı.. Oda
nın kapısı açılıp içeriye siyahi bir 

harem ağası girdi ..• 
Harem ağasının giydiği redingo

tun düğmeleri, baştan başa iliklen
miş bulunuyordu .. 

Kadın efendiye doğru ilerleyip, 
ona üç adım kadar yaklaşmasını 
müteakıp yerden kandilli bir temen
na çaktı ... 

-BiTMEDi-

KISACA: 
• • • • • • • • 

ENSEKÖKU 
-~-

YAZA]Y: Eczacı K. K4'J}il Akta; 

Şu bizim bildiğimiz enseden bahsedi
yorum. Vücudumuzdaki bütün azaya 
birer birer dikkat eQin . .onların da birer 
içtinmi mevkileri olduklarını anlamakta 
zorluk çekmezsiniz.. Göz ile burun ara
sındaki farka bakın, gözüm denildiği 
vakit, değeı·lim kıymetlim. manası var
ken, burundan bir komiklik bir soyta
rılık çıknr, burnu büyümüş demekte 
kendini büyük görüyor manası olduğu 
halde, dişler hiç te böyle değildir, ısırı
cı oldukları halde yine naziktirler, dil 
hem müst.chzi ve hem de şeytandır, ri
~ aktirlıgı da samimiyeti de söyliyen dil
dir. Kırmızı ucunu çıkardığı vakit müs
tehz.idir. kulagn bakın biraz sersem gi
bidir. Duydugunu duymamış olmnk yo
lunu tutmuş gibi görünür, kulakta dü
süklük kafada düşüklük olur. Enseye 
gelince kafanın bittiği yerden vücuda 
l.ök salmış temelli bir varlıktır, keyfi
miz vücudumuzda en çok ensemizi be
ğenmiştir. Keyifli olanlann ensesi ka
im olur, derler, ense kalınlığı bir nevi 
varlık ve kudret ifadesidir, pehlivanlık
ta el ense tabiri maruftur. Geçenlerde 
bizim SnlUhettin Kantar eczane\•e uğra
dı baro metreye bakmadan, yarın saat 
en, on buçuk raddelerinde yağmur ya
ğacak dedi, falcılık mı dedim, ne mUnn
scbct dedi, başında taşıdığı irfan tablası 
- galiba şapkası - simitçi tablası taşmış 
gibi yamyassı etmişti, güldü yağmura 
sen dikkııt et baro metrelerini de benim 
enseyle ayar et dedi. Kantann ensesi 
yirmi dört saat evvel knrıııcalamnyn 
başladı mı yağmur muhakkak imiş, de
diği çıktı, knc senedir bu ense baro 
met.resini kullnnımu.ş, İzmirliler Ç t.nl
kııyayı İzmire baro metredir derler am
ma, Kantarın ensesi Çatalkayayn taş 
çıkartıyor dedim, eğildi kulağıma dedi 
ki, bayağı taş çıkartmaz, çıkardığı Ak
taşt.ır Aktaş d di, gülüştük .. 

Arkadaşımın ~ - · 
Kocasını sevdim 

Yazan : Üc Yıldız •w lhf2 
' 

56-
A le bazan insana hiç te haberi olma

ô ığı bir zamanda ve yıldırım gibi çar
par derler .. Vakıa bu aşk bana habersiz 
musallat olmadı, fakat çarpması zannı
mın, ümidimin hilafına yıldırım gibi ol
du. Selnmiye karşı duyduğum his, ira-
demin haricinde olan his açıkça gozlc
rimdcn okunabilirdi. Hele gözlerimiz 
karşılaştığı zaman bütün mevcudiyetim 
eriyor gibi oluyordu. Garibi şu ki Seln
minin gözlerinde, bakı larında da bana 
karşı a~ nı kuvvetlı hi . nı mana 'I 

Kendi kcn ime bu düştinc min saç
malığını itiraf ettim. 

- Deli mi oluyorum, dedim. Haydi 
ben kafamda ve kalbimde uzun zaman
danberi besledigim bu hissin tesiri al
tındayım.. Fakat Selami beni daha bu
gün yeni gördü. Onda bana karşı bir 
a k ummak hem delilik hem de ahmak
lık ... 

Böyle oldugu halde Selaminin yüzü
ne bakmadığım sıralarda onun na1.tırla-

YENIA-nll lMART CUMA 22f~ 

iR Politikamıı -·İnhiraf lıalJuJ etmi1•" 

z ytjnyağı --·-ihracatı menedil-
nıiştir 

Ticaret vekaletinden gelen bir emir 
üzerine İzmir zeytinyağı ihracatçılar 
birliği zeytinyağı ihracatı ynpmamnğa 
ve dış memleketlere ofertolarda bulun
mamağa karar vermi~lerdir. Bu karar 
27 şubattan itibaren muteber olacak 
\•e vekftletten ikinci emir gelinceye ka
dar zeytinyağı ihracatı yapılmıyacaktır. 

Bu karar piyasada tesirini göstermiş 
ve zeytinyağı fiatlcrinde kilo başına bir 
buçuk kuruşluk bir düşüklük görül
müştür. -·-DEVELİKÖY 
istasyonunda 
bir hadise ••• 
Evvelki gece Cumaovasınııı Develi 

köy tren istasyonunda Beleviç çiftliği 
müsteciri Bilal oğlu ile çiftlik bekçisi 
Tevfik, Bulgurca kö;> iinden Yakup oğlu 
Şükrü Arkanı bıçakla dudağından ya
ralanuşlardır. Şükrü Arkanın üç dişi 
kınlını.ştır. 

Yaralı, suçlular tarafından 32,50 lira 
parasının da alındığını iddia etmiştir .. 
Suçlular hakkında muameleye bnşlan
mıştır. -*-Kadife kalesinin teşciri 

Bahrlbabadan Kadifekalesine kadar 
uı.nnnn Cilmhuriyet koruluğunun teşclr 
faaliyetine hızla devam edilmektedir .. 
Koruluğun tanzimi için elliden fazla be
lediye amelesi çalışmaktadır. Korulu
ğun etrafına duvnrlar, içine müteaddit 
merdivenler inşa edilmektedir. -x-

ROMA RADYOSUMUM 
TtiRKÇE NEŞRİYAT! 
Roma radyosu Türkçe neşriyatını on 

b~ dakikadan yanın saate çıkarmıştır. 
Yeni neşriyat saat 21.30 dan 21.59 a 
kadardır ve bu neşriyat 31.15 kısa, 245,5 
orta di!lga iizerinden yapılmaktadır. -*-ÖDEMİ$TE 
BİR YANGIN 
Ödemişin Cümhuriyet mahallesinde 

Molla Osman çıkmazında 111 sayılı ev
cıen ynngın çıkmış ve ev yanmıştır. 

Yangının, odada bırakılan ateşin ken
dir saplarına sirayetiyle çıktığı anlaşıl
mıştır. -*-KÖYLERE 
Dokuma tezgahları 
dağıtıbyor-
Köylünün kendi tezgtılunda yaptığı 

giyim e yasını daha kuvvetli bir halde 
temin edebilmesi için İktısat vekfileti
mizin bazı tedbirler aldığından evvelce 
bahsetmiştik. Bunun için Vekalet husu
si el tezgahları temin etmiş ve bunlar
dan 50 sini halkı kesif olan mıntakalara 
dağıtmıştır. Haber aldığımıza göre bu 
teşebbüslin müsbct neticeler verdiği gö
rülmüş ve 50 tezgfıhın daha alınarak da
ğıtıhnası kararlaştırılmıştır. Vekfilete 
mensup bir mütahassıs ta memleket 
içinde bir seyahat yaparak bu tezgahla
rın kullanış tarzı hakkında köylümüzü 
tenvir edecektir. 

Ankara köylerinaen Sincanda bu ne
bi dokumalar için ufak hacimde bir de 
iğ tesisatı yapı1mnk üzeredir. 
Diğer taraftan İklısat vekaleti, köy

lülere mısır yapraklarından masa, san
dalye, sepet ve kutu gibi eşya yapmayı 
öğretecek mütahassıs bir ustayı da ya
kında köylere göndermeğe karar ver
miştir. -*-Sivil hava istasyonu 
Şimdiki sivil tayyare meydanı çok 

uzak olduğundan İzmire yakın, Borno
va nahiyesinin Hacılaı· kırında yeni bir 
tayyare meydanı vücuda getirileceğini 
ynz.mıştık. Bu yeri ölçen ve tetkiklerini 
ikmal eden Devlet hnva yolları umum 
müdürlüğü mühendislerinden B. Safit
tin, yeni meydan hakkında rapor ve 
proje:;ini umum müdürlüğe vermek 
üzere bugün Ankııraya hareket ede
cektir. 

Suna ve kocamla teati ettiğim tek tük 
(Vaziyet iC'abı) sözl rde bile bütün dü
şüncem bütün kalbim ve kafam Selami
yc çevrili idi. 

Vakit epey ge<,mişti.. 
Ben, Nejadın : 
- Art.ık gid lim .. 
Diye aynğa kalkacağını d~ünerek 

korkuyordum. Fakat buraya dargın 
olarak geldiğim kocam burada \"e Suna 
ile o kadar çok neşelenmişti ki hiç git
meğe taraftar görü.nmiyordu. 

Fakat Fahri bey : 
- E çocuklar, dedi, sizler hepiniz 

gençsiniz.. İsterseniz sabaha kadar da 
oturabilirsiniz .. Fakat bizler artık ihti
yarladık.. Müsaadenizle yatmağa gidi
yoruz .. 

Dedi.. Suna, şiınarıklığını bu sefer de 
gösterdi : 

- Bizi kıskandınız galiba bey baba, 
dedi.. 

Fahri bey pişkin bir tavırla kızına ce
\ ap verdi : 

- Öyle )'a .. Tabii . Sizi görünce kıs-

Hava ku umu yeni aza 
kaydına başlıyor 

Gedikli hazırlama yuvasına yeniden 
talebe kaydedilecektir 

sağlam esaslara 
dayanmalıtadır ••• 

HAKKI OCAKOGLl1 

- BAŞTARAFI 1 tNct SAHiFEDI ..
sı şiarımızdır.. . 

Kendi emniyetimize te,·eccUh :::: 
bir tehliko bclirmcdik e Türk 
dnmlasını nkıtmnmak husu unda ;,..ı
mnz bir ka ar ve azmimiz \•ardlı~ 
defatle şcflerimizdeıı. m ul h A)/I' 
ndnmlnnmızın ağı.ınd n dinledik. 

11
• 

m · kararların btı esaslara tetabuk ~ 
x*x lediğini dalına yakinen müşahed:_~te-

Vali B. Ethem Aykut dün sabah Türk lardan mezun olacak talebe arasından Harbin başlamasından ımnra ını; .. 
Hava Kurumu merkezine giderek, Türk çıkacak istekliler mekteplerini muvaf- re ve Fransa ile üdeylediiimU: ~ 
Hava Kurumuna yeniden kaydedil~ek fnkıyetle bitlrm k şartına bağlı bulun- fıldı yardım paktı meydandadır. ~. 
Uyeler işi üzerinde bir saatten faz.la :mak füere şimdiden kaydolunabilecek- rnnnın gizli kalmış hiç bir noktaSI Y";" 
meşgul olmuştur. ler ve diplomalarını aldıktan sonra mua- tur. Emniyetimizi ihlal edici bir t~~ 
Kayıt i lerine hafta başında bütün meleleri ikmal edilecektir. le karşıl~tığımız gün taahhütler~ 

mıntakalarda hep birden başlanacak ve 5 - Namzetlerin yaş hadleri en az 16 yerine getireceğiz. Bunda kimseni~.~!,; 
büyük bir hızla devam edilecektir. en çok 18 olarak tc.<>blt edilmi§se de ye- hesi olamaı:. Nitekim bu taahbLl""tr * tecek kadar talip zuhur etmezse Kurum- raparkcn bile, d::ıha enet ynptı'1111ııtı.ıt• 

Geçen sene açılmış olan cHava Gedik- ca hiç bir teahhUdü tar.arnmun etm mek ahhütlerin hükümlerini de masun .11 li Hazırlama Yuvası> nın mesaisinden üzere birinci ve ikinci maddelerde yazılı mağı ihmal eylcmedik. Müttefikler 1
t' 

müsbet neticeler alınmış olduğu için Ge- tah~il şartlarını haiz 20 yaşına knd.ar olan Sovyetler arasında bir harp ,·ukua ~ 
nelkurmay Başkanlığının tcnsibile 940 gençlerin yedek olarak kayıtlarının ya- lirse, bize bir tecavüz vukububna'!'~ 
talim devresi için gedikli talebe kaydına pılması mümkündür. 16/ 18 y~ındaki bu harb iştirak edip etmemek ,er~ 
başlanacaktır. Geçen yıl şUbelerimize gençler arasında yetecek kadar talip :ıu- mizi muhafazayı teminat altına ~ 
gönderilen broşürlerde tesbit edilmiş hur ederse bu yedeklerin yuvaya alın- Bu kadar açık ve dürilst hareket ~ 
olan hükümler dairesinde kayıt Ianli- mıyacaklnrını bu gibilerine önceden bil- mcmize rağmen hali Sovyetlerle ~ 
yetine geçilmesini ve asağıda yazılı esas- dirmek doğru olur. nul'.da ihtilitfı mucip bir mesele '~ 
!arın gözönündto tutulmasını şubelerden 6 - Snğlık muayenesi için tam teşck- ı:ibi haberler yaywyor.. Bu habel' 
rica ederim: > küllü hastanelerin bulundul,'U yerlere inandınlmak gayreti sarlolunu1or. t:!.•)"' 

1 - Orta okulları bitirerek bugün li- veya muayeneden sonra Ankaraya sev- Gerçi sayın başvekilimiz Refik ~t' 
selere devam etmekte olan talebe ara- kedilecek talebeye verilecek yol paraları damın dün akşam söylediği gibi ~er bil 
sından gedikli olmak ve yuvaya derhal ile yevmiyeler hakkında geçen sene 297 sin niyetlerini içlerinde sakladığı 
iltihak etmek istiyenler bulunursa bu gi- numaralı tamime ilişik olarak gönderi- d · 
b len CGedl'klı" Ha .. ırlama Yuvası talebe- e\'ır yaşıyoruz. · tıP· ilerin hemen kayıtları yapılacaktır. .. n· bir millet hıtkkınd btti ),it 

lerine verilecek harcıraha alt talimatnn- ıç · a ·~ 2 - 193811939 ders yılında orta okul- kiim vermek, tnhmlo yapmak. 1 •fi~ 
!ardan mezun olarak liselere devam et- me> hükümleri aynen tatbik edilecektir. yoktur. f'akat kendimizi çok b 'a ~~:-Jıct 
mek imkllnını bulamıyan ve yuvaya der- 7 - Geçen sene ıbazı şubelerimizin ruz. Kendbni%iıı çok çık ,·e ~ 
hal ilUhak etmek vaziyetinde olan genç- yaş, boy, tahsil devresi hadlerini ciddi olan politikamızı her truJ'et1 baba lll 
leı: de kaydolunabileceklcr ve daha eski surette tetkik etmeden talebe sevkettik- tedir bulunuyoruz. fii• 
tahsil devrelerinde- mezun olanların mü- leri ve lüzumsuz masr fiara bep ol- Bizim ovyetlere kup bir ted ~ 
racaatlan kabul edilmiyecektir. duldan görüldüğünden bu gibi yanl~ emeli beslemekte lA bir menf...--

3 - V azlyetleri yukarı ki maddelerd~ lıklara. mey~~ verilmemesine çok dik- , menuubahls olaınaı. Pollti~ ~ 
ki izahlara uygun olan gençler, broşürde kat ediLnelıdir. ı., tecavüz emellerinden ur.ak ~ii
yazılı hükümler dairesinde muameleleri 8 - Or~ okulların son sınıfına devam milli hudutlarımız içinde bu:ıur. fe isi' 
tekemmül ettirilerek tam ~kkUllü edı:?, ~ sonwıda mezun olacak kCtnu muhaCau eylemektir. BütiilldW' 
hastanelerde sıhhi muayeneye tabi tutu- - dordilncil maddede yazılı - talebe ara- rekatımız da bu ideal bAklındir·. ~ 
lncaklar, sıhhntleri müsait görülenler sından yapı!an kayıtların mi~dar~ 31 <..'ll8leyh bu kadar açıktıia karf1 ~.;., 
derhal Anknraya sevk edileceklerdir. Mart: 30 Nısan, 15 Mayıs tnrıhlerı.nde kimsenin şüpheye hakkı olaıPS- _!idi' 
Şubenin bulunduğu şehirde tam teşek- yazı ile •. 31 Mayıs, 15 Haziran, 30 ı:au~n iJa,•eten Sovy tıerin d bizim ~it· 
küllü hastane yoksa tam teşekküllü has- ~~enn?e de telgrafla ~kanlığa bıl- nmu:da gözleri olmaması lizdll , ... ti 
tanelerin bulunduğu şehirlere sevklerin- dırılecektır. Bu me\"ZUda bw Uphclen~ ~ 
den evvel namzedin bir defa htikUmet ? - Bu sene geçen yıla_ naza:an en az kfiçük bir harekete de şahit ~ 
veya belediye doktorlarına muayene et- ikı misli talebe kaydedilcceğınden bu 50 ,·yet politikasında fıni taha'"'iil tıe' 
tirilmcsi ve iyi ılıir netice alındıktan son- büyük memleket meselesi üzerinde mna- bulm~ kara günlerde b byaPt , • 
ra hastaneye gönderihncleri !Azımdır. rif, lise, orta okul direktörlükleri ve as- yıl biraz daha ku\'\•ct bulan TUr1'·5{1' 

4 - 1939/ 1940 tahsil devresinde, yani kerlik şubelerile birlikte . büyü.k. bir ~·et dostluğunu muhafaza, iki t.ıt b~ 
1940 Haziran ve Temmuzunda orta okul- ehemmlyeile çalışılmnsını rıca ederım. hakiki \C ıpilli menfaatlerinin~ 

İstanbul Mmtaka AT KO ....... n• bir icabıdır. Bugün aksine d p .,...,,ıtı Şw~ da mahiyetinde işna edilen ~ 
Ticaret müdürlütü ilkbahar at koşuları hazırlıklarına müstesna, e.timi7.de hl bir delil 
fstnnbul mıntakası Ticaret müdürlü- başlanmıştır. Koşulann mnrtın sonuna değildir. 1 ,. •• 

ğ.. Sa ı ild'" ini B doğru başlaması muhtemeldir. Şark hudutlaruuız \'C Balka11 ıırd, ı1'<' 
une nay umum m ur m av · deniz sulh ve s1ikün içinde buh~n 1 1aı1• 

Tnlha Sabuncu tayin olunmuştur. Fakat Yanş ve Isliih encümeninden bckleni- ::.a. ~...t 
İstanbul mıntnkası Ticaret müdürlüğü- len senelik at yarıştan programı henüz Türkiye sarsılmaz b:ığlarla bııı;':" '*..
nü gene sabıkı veçhile, Tcşkilailand.ır- gelmemiştir. İlkbahar koşuları dört haf- lundu;,ru tiulh ııiy etindm n5fa ~ 
ma umum müdürü Avni Sakman, Teş- ta devam edecektir. eylemiyecektir. Milli ve hn i_!d t >"' 
kiliıtlandırma umum müdür vekilliğini ı ı ı ntleriıniz bunu nmirdir. ScrguzcŞ .,p~ 
de Dış Ticaret dairesi reisi Servet Bcr- Resmi binalar hakkında pacak bir millet deli-iliz. B.aŞ.ıJ11•~,fİ. 
kin yapacak ve Tnlha Sabuncu da mcr- Arttırma ve eksiltme kanununun tat- lıiikiinıct ,.e çok yakın mnıın~cl~ 
kezde vaz.ife görecektir. bikatını gö:.teren karanıamenin bir n~ık t;.ınhhütlerlmiz bunun C? • "9".ııll" 
.......... •••••••••aa•••••••••••••••••• •• ınaddesi değiştirilmiştir. Resmi binalara teminatıdır. D e.bilir ki • tilb Jdiıı' • G / l G ·d l • ma• kanununu ucdcn tatbik 111c' : e ~n er' ı en er: tnallQk eden bu maddenin yeni şekli 
•n•••••••••••••nea•••••••••••••••••aa•• şudur : Kat'i kabul yapılıncaya kadar koymnk lüzumunu d~·dunuz? 1 ,.ıı1'

11 

Edime saylavı B. Fuat Balkan lstan- yapının gür.el bir halde muhafazası ve Böyle bir sualin cevabı ko ıı 
~uldan geldi. Ala ehir kaymakamı bay mliteahhidin sunu taksiri yüzünden vu- \erilebilir. . t 'ile ;r 
lhsan Ediz Alaşehire, Demirci koopcra- kua gelecek kazalardan mütevellit ha- Biz harbin dJŞJndayu. Enııu)'~c il' 
tifi müdürü B. Atıf Demirciye gitti. sarlar müteahhide aittir. t!kLiliınire ınüte\'eccih bir ~I ~ 
,c:J:l:~llm!~IDlll--IPl!lmlil~SSZ!E:BllllmS•mc:w ........ , 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGVH MAriNELERDEH iriBAREN 

DÖRT BÜYÜK YILDIZ TARAFINDAN YARATILMIŞ FRANSIZCA 
SÖZLÜ iKİ MUAZZAM FİLİM BİRDEN 

1- TATLI HAY AL 
"ORMA SHARERE - CLAltK GABLE 

2- Z AZA 

hııddü e;> 1eınedik~ twrbıll ~-
knlmak hu u undaki karar , ·c ıı~~ 
dcği miyecektir. Lakin diiııya !.:;;,111' 
nın huıiinkü icaplarının da d~ 
ciuğmnıızu söyliyeme iz. ,ti'' 
nıw milletlere ağır ıstlrap~r d~ ·~ 

b rbin ikhsadi hayatımız üz~ b'11oı' 
sirat·;u iukiır edecek me,'icicle 
mıyonız. aıı&f ~ 

fomleketimi1.in dı .. mda a~ıal ,,. ~ 
rnrl:uın yurdıımul.dnki akislcrı . dil 
"irntına müsahede elmi)·ecek "9 ı.JI 
kör de.ğiliı. • .. .;_,, 

Elbcth' bu harp, iktısadi b!"'~11 
t irler yalJmakta , .e bütün ib . ·tJIİ ' 
kar ı hfaleri her balumdan ktt'' ere' 
iıazırhklı buluııdurmağa it-bnr ı? 
mektedir. . . o" 

Asırlarca ıstınıp çckın~, hır ç 
rübeler ıeçinni bir miUe-lit.. .,,,,,,,,. 

METRO JUR:iAL'da : Balkan konseyi toplantı ı \'e en on harp haberleri ~afi! a\'lanınamağa. uyanık • .ı-' 
SEANSLAR : TATLI HAYAL: 3 - 6.30 - 10 DA.. maca mecburuz. . • ~~d 

CLA UDETI'E COLBERT - HERBERT l\IA.RSHALL 

ZAZA : 1.30 _ 5 _ 8.30 DA.. Bu itibarla bir taraftan nulb ".İti 
EHE:\IMiYETLE DİKKAT : Cumartesi ,.e pazar 10 da ve hafta arası her lıazırlıklnrınuzı yaparken, d~; 

gün saat 1.30 da UCUZ HALK seanstan il>tu.adi btinyemiı.i lı r 'b ~· 
lll••••••••••••••••limDm••••••••••• daha fada ku\'Vetli bulond_!1. ...J 

Bize iyi geceler temenni ederek git~ 
tiler. 

Tuhaf değil mi.. Bu ilk buluştuğumuz 
gece sanki Suna kasden kocasını benim 
ile beraber bırakıyor ve benim kocam
la konu maktan hususi bir ze"k duyu
yordu .. 

Ben, bwıun farkında olduğum halde 
Nejad.ı hiç kıskıınnuyordum .• Çünkü ev
vela Sunamn Seliimiye karşı olan bak~
laruıda kocasını çılgınca sevdiğini anla
mıştım.. Sonra da Selfuninin benimle 
beraber ve başbaşa kalmasından büyük 
bir ze\'k duymakta idim .. 

Acaba Nejat ta benim gibi mi düşü
niiyordu ? .. 

Bu fında ve bir an için kalbime bir 
his doğdu .. 

Kendi kendime : 
- Ah, dedım, ne olurdu .. Suna ile 

kocalarımızı değiş tokuş etsek .. Ve bu 
gece sanki Nejat Sunanın ve Seltuni de 
benim kocnm olu\'ersc .. 

Bir hayal riizgan gibi knfamdan ge
çen bu hulyaya derhal ve ilk önce gü-

istikametini bulamadan 
ıııahkünı. olacaktık.. 

mi derecede itina ıö . terecıe~ıL ~ 
Bu maks dı istihsal için ıcil~ .....

bocalamağa fedakar ,.e fcragatkar olmaft J 

~i"~· .. _ .• 111 '~· 

** Bir aralık koca lond ve dördü-
müz arasında derin, manalı bir sükut 
hasıl oldu .. 

Hepimiz. susuyorduk .. 
Sanki hepimiz. suç ~lemiş vaziyette 

idik .. Göz ucu ile kocama \'C Sunaya 
haktım .. 

Nejat, gözlerini yerdeki halıya dik
miş, bana bakmıyordu bile .. 

Suna ise kendisinin saadet gururu 
olan kocası Scllimiyi içten gelen bir he
yecan la ve fıcleta temaşa ... ediyordu. 

Nihayet bu sıkıcı ve üzücü sükutu yi
n Suna ihlal etti : 

- Nejat bey .. Siz ev işleri yapması
nı ı;eversiniz de«il ıni? .. 

Dedi.. Kocam, zoraki olduğunu an
cak ben hi debileccğim hir tebessüm 
v neşe ile cevap verdi : 

- Mümkün olduğu kadar Suna ha
nım.. Fakat bulaşık yıknmağı teklif 
<'dl'rseniz ~remiy<'ce imi zannede-

H ükümetimfr kat'i bir ıw.-._,_. it' 
dıkc;a \atllndaşlann ormal -~.~i' 
üıl edici kararlar almaldan •~.,.,....-I' 
diğine dair ıitlmadmuz ~ ,e jl 
• l\lilli korunn1a kanumı• arı .,,,ı1"y ~ 
cak iktısadi bün~·emizi sa~ ~~ 
korumak, tehlikeleri öolenl\11~ 
iinde relen milli müdafaa IP'~;r 
crttırnıak yolunda fc\'kalıidc baıl.,.... ~ 
alnbibnek imkinl rını elde . .,.., . I'._ 
nınk nınksadille tatbik rne!'?~ ~ 
ınu bulunuyor. Bunun hıırt~ ~; 
Jere ,.e iddiulnra kul .ki rı t • ,- ~ 
ı:ımdır. Ba vckilimİ7İıt ı;öı.l~~tl 
iınanh olanlara bile tatmin . _.ı" ,,r;/1 

rette \'adlı ,.e ~amimidir. Jlıı:~iL 11'~ 
dı ındıın gelen haberlctt de.b ,.,,._ ,.,,-v 
lıükümet rcisimize uuıım o " ,. 
Tfük için bunun hü ·le otına51 '·~ 
tabiidirİf AKKI ~~ 

m "el~ Veteriner ntd 
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Başvekilimizin radyodaki hitabesi 
•• •• 

CESARETLE SOYLUYORUM 
Bizim Sovyetler aleyhinde h~r hangi 
bir harekete asli temayülümüz yok 
b Afiııkaru, 29 (A.A) - Başvekil Dr. trısvibi ile rılmacak im· knro.rla, yani zıldı. Bu arada L:omşumuz Sovyetlerle 
~: .

1
k Saydam, bu akşam saat 20 de rad- <>çık olarak yapılır. Binaenaleyh, sefer- olıtn ınünasebatımız bir çok hadiselere 

ı e dah'l' h . • 1 l h kkı lıerlik \'eya hm·p ancak milli ha"·atmu- bnğlıyan faraziyeler ve muhakemeler ileri 
da u nut~~ ~yl~:~t~~sc cer a. n- za ve Türk vat.anının selfımclinc Juygun 5iiri.ildü. )'ukarıda izah ettiğim sebepkr· 

rar etmekten ınaksadıın. bu günlerin en 
revaçta olan haberlerile mukayese ve 
muhakem nizi kolayla tırmak içindir. 

:a~ va•~ndaşlarım,· J k 1 1 .. · d ı ı~cal' 1.1•1• le ıııilli korunma kanununun tatbik nıcv• ... o ına sar ıy e uzcrın c· < uru .. · ... u .. _, b ı · · · . 
U k k d" kııne konması ua ıı yn an :ı:ıncırmın bir ın .... ·I a am izinle konu"mak istediğim arur ır. h Ik ı k l ·· ·· b d 

lı,,?.ler ~-unlardır : Bunu böylece tcsbit ettikten sonra n ·aııı_ o
5
arn · 11utılın ~ propbag

1
an. a.lara 

••.uu 1 ··k·· t ·ıı· k kanununa ' eklcndı. ~ O\')'t't er c munase et erımı.ıde tıı k 1 korunma kanununun tatbik ıu ume ce ını ı orunma 
1 

d b . d W• • b" 
~ Üne konulması, uyarak alınan \'C sırasiyle aluıacak ka- ,~/' ? !1n ~n ti c~ı.~~J~ ır s':~b );oktdur. 
UUnun t l" 'ı;· l l kis 1 arlar, dün" a huhr.mının memleketi- ~ erb .. eşdın !1ıdye en IÇtn el sa . 1 bu un U· ~r. \' ıt etti~• >azı yan ış a - . " k' . .. l k . l . gu ır cvır c yn ıyoruz.. nsan u csna-

mızde yaptığı a ıs1en on eme '• sız crın · · d b k · · E • Son h f h ld . 'kbııl I b .. l . t hii da kendısın en nş ası ıçın azla tcmınat 
tici L a talarda bizi alakadar eden ha- a c ve ıstı ı_c .c ugun erın kn veremez. Fckat ben cesaretle söyliyece-

•ıa'berler.. olınıynn tartları ıcıııdc sıkıntı çc Jl1('- w. n· . s ti ı h" h h 194 • • . . gım. ııım ovye er a ey ıne .,r an-
.. O Bene i butçe hazırlığı.. ınenız .~çın~lı'.. .. .. . .. . gi bir harekete asla temaylilümü2 yok-
qYlardan l i diln zı t' · .. Bugun sız.ınle lıukuıııetınız ara:->ında c:-. ı · d b"" 

1 
b" h k l~rdi"• Jel' ya va ye ının gos- h" b. . .. d ... 

1
•• faı·kı olmadı- tur. c:.ııasen ıtımsc e oy e ır are et 

,.,. ~~ df!ı•iıı tahavvüller dola~·ı iylc ıç ır goruş \"L' uşuı u . . İşlemiyor. Sovyetlerin doğrudan do"' . 
·«ernıek t" w k d b"l k cercfıııın ve kuv- gru 
du· ımb.i iktısadi cephesinden ol- gını yn 111 nıı ı ml' " .. . . . . ya bizim aleyhimize bir hareketleri ola-
~<ı gu kadar mUdafaa bakımından da \"Ctinin \•ndiği kanaatle soy]ıye~!~:ım cnk mn Böyle bir ihtimali farz cttireccl.: 
btı~y~~nk tedbirlerin alınmasını mec- kı, ~filli. korunmu k:~n~~nunun tat 1 ı~e şimdilik hiç bir delil görünmiyor. 
diJtnı gordilk .. Ve her ihtimale karşı ra- gcçılmcsı kaı·arıııı hu~umct en son c a- Cö:iiyorsunuz. ki Sovyet'crlc aramız ı 
~k tedbirler almak llizuınu hl\sıl ola- kiknya lıır:lkınıc;, )anı normal vas~Uı- .bir hadise çıkacağına dair son zaman': 
,.~, ını evvelden düşilndük. Haftalarca hırla çalısma~·a uP,rnsnı:ştır. B!1nn mı- hudu hararet peyda eden pyialar csn • 
"'"'"~·r k ı · 1 d ·· ·· ı ·· c fcvk-ıhıdc tcd 1 
CdO a Büyük Meclisimizce kabul am 0 ına ıgı goru uııc .. ' . . - tıl7 ve hususi malcsadlara müstenit ma-
gt!id~n rnilh korunma kanunu meydana birler almakta dr~ leı't"<ldut et~1eını ~ıı-. hiyettedir. 
il\~ · Bittabi bu kanunun kanunlar Bütün hu s(izlerinıden çı aracagıın Biz.im kanaatimiz şudur: 
tıı ~ın~aşında durmlik için değil zama- nct.ice şudur : . . . Her ne suretle olursa ··olsun yayılan 
C•ıug~~n~ tatbik edilmek için yapıldı- Milli korunma kanun~nuıı tat~ıkı Lır ve fikirler üzerinde tesir hırakmuı ;.. 
~alt •ıepıniı bili}•orsunuz. Kanunun mU- seferberlik muk:ıddemcsı \'eya hır -~~p tenilen bu haberler. Türk.iye politiltası
ıtıec~i f!!!tlMındaki ve sonra Büyük lıa1.ırlığı olmaktan uzaktır. Buguniln na dokundukları valtit çok cüç revaç ve 
"e kıs huzurundaki söderim çok açık dünya -.nrllarıııa U~?~nk. ve yarının cm- mAkea bulurla.r Çnükü bizim siyaaetimi
"'-t atı idi. Zaruri ihtiyaç belirmedikçe ııi:)•ctini kazanmak ıçındiı·: .. zin ne ivicaçlı ne de gizli ve müphem 
rı~"~&şlarımm normal hayatlanna ka- Mantıksız sözlere, fena u.nhlara. guler tarafı vardır. Tcahhüdlerimiz •rihtir 
hır h,.; hUkürnet için hlç nr:zu edilmiyen ) ilzlc telkin edilmek istenilen \•e all~ı: Mabad ve aayelerimiz mua.YYendir: 
tat areket olacağını söylemi~m.. Fa- c.i.a hu usi menfaatler kaynaşan ve ıyı Eoıniyet sahamızı Rçık ittiafak muahede· 
<trt f:ittlkç.e maddt \•e mnnev! ıstırabı :>erden alındığı söylenildiği halde mcm- lcrimi.zle çizmi~iz. Emniyetıinzlik hava
lcri~n hizırn gibi harp dışındaki millet- lıaı gösterileıniyen h~berler~ .iıı?nma!>·ı- sının bizde ne YPkit doğacaiını açJcça 
lı lc11

1
de iktı~adl hayatlarına tesirden ha- ııız. Hükümct yapacagı her 1:::1 sıze ken- söylemit ,,.~ cöstcrmi~ bulunuyoruz. 

tın/ tnıylln bugünkli harbin meınlelte- (li lisruıiylc her '\'OkiL nrzcdiyor .. Yalnız Harp hnrici .. ·aziyetimiz milli masuniyete 
dev~zd~ki akislerine karsı koymak sulh l•u iuıhları hatırds:. tutarsanız :fena ha- dayanmaktll, her hangi şekilde kombi· 
ltcır esinin icaplarına uygun yapıltnış berlere tc his koymakta uıı-la yaııılınaz- nezonlara alet olacak istidat gösterme· 
<1la:al \"llSlftaki kanunlarla mümkün smız.. mektedir. Ve gi.istermiyecektir. 
kan 1Ynca,'1.nı görünce Milli korunma l ler sınıf Türk vatandaşının en mü· Dlinyayı iztırap içinde kıvrandıran 
hDt 1..ınbu Verdiği snU\hiyete istinaden tat- him vazifesi bugünkü milli birlik ve Ju- muharebeleri eşefle takip ediyoruL. Bu 

af! aşladık.. rumu herhangi bir taraftan behemehal muharebelerin şu yolda veya bu yolda 
''=ı. ub'. jçerde ve dışırda bazı tefsirlere saramak için orta)& atılan propaganda· inki§afmdan Türldyemiz için bir i~tirak 
ı Ut! lYet dl H rict TUrk" f lara kıymet vermemclr.lir. Bütün bu pro- hiaaeıi çılr.armalı:, ciddi ve vahim hadi-r~t}·ı. ver . a e; ıye sc er-
'e 

1~ Yapacnk, onun icin kanunu hnre- pagandaların ne kadar esassız ve gülünç aeleri c:olı: hafif tdi.kki etmek demektir. 
h.ı.!~_letirdi, denıldl. Dahilde; Hilkilmet olduğunu a)·lardanbcri kulalclarını1.a fıa- Siyasetimizin bu nçıklığı, dürüstlüğü, ve
tt;, İU karar \'erdi diyen bazı fona gö- lanan fakat bir türlü tchakkuk etmiyen faltirlığı kendimizi 1'.orwnak için bize 
den Ve dUşUnceli insanlar, hükümctin- haberleri hatırlıyara.k bizz t hü\cüm Yere· düşeçek vazifeleri yerine getinncğe ve lü-

Aziz vatandaşlarım: 
Hüküınetin bir aydan berı devam l'dcn 

1!140 senesi bUtçe hazıdığı bugün bit
miş bulunuyor. Teşkilntı esasiye kanu
numuzun emrine uyarak bütçe)•i bugün 
B. M. Meclisine tnkdim ettik . .Ma1iye \'e
kili arkadaşım bunu teferrüatiyle m t
buatn bildirc~ktir. Ben 1940 liütçe$inin 
yalnız bir iki noktasından bahsedece
ğim. 

Diinyanm içinde bulundugu büyük 
buhran bizim de kapımıza gelmiştir. Ya
ni gümrükler varidatı ve bu varidatla 
ilgili diğer vergilerde 40 mil)•on Türk li
rasına yakın bir azlık vardır. Buna mu
kabil vatanımızın müdafaası için bir se
neden fazla zamandan beri alınan vedc-
vam olunan fcvkal.'tde tedbirler de scına 
enniş değildir. Bu hnJ, bütçeyi denk YOP
ınak için bizi çok nıiişkülatla karşılas
tırdı. 

Acı tatlı çok tecrübeler görıniiş bir 
n~ le mensubuz. Günün gcçıci kolP.ylık
lanndan uyade istikbalin sağlam olması 
için fedakarlık istemek mcvlciindeylz. 
Bunu da Türk milleti asırlarca süren ci
dal hayatında sayılaınıyacak kadar p.-ır
lnk. misallerle göslennlştir. Devlet dnire
~rinde ınliırikUn olan tasarrufu yapmak. 
bııı.ı muvakkat vergiler k.oymalt, en la
zıınınclan ~ka masraf kabul etmemek 
~uretile bUtçeyi denkleştirdik. Milli ınü
dnfa:ı tahsisatını 150 milyon liraya çı
kardık. .Bunun bir kısnııru adi bütçe da
hilinde diğ<!r bir kısmını da fevkalade 
tnh. isat programında tesbit ettik. 

Hepsi ayrı ayrı ilerleme yolundaki i~
lcrimizin durmamasına dikkat etmekle 
beraber büyük in.'}a nnfın progrnmlarını 
~ir az kısdık. 

Zelz.ele mıntnkasının inşasını da göz
önüne aldık. TUrk vatanda,ının refahına 
engel olabilecek her hangi bir kayıt ve 
şartı kabul etmek istemedik. Yalnız is
tiklalimizin tamlığı ve vatanımızın sela
meti için climizdeki her vasıtadan istifa
de etmek istedik. llrteh.atırından geçmiyen bir. takım fi- bilirsiniz, kanaatindeyim. zum göreceiimiz tedbirleri almaia ma-

ia tı, naz.nrtyeleri \"aymağa başladı- Harici vaziyete gelince; ni değildir. Bunda kimaenin şüphesi ol- Aziz vat.anda§larım: 
r.. Son zamanlarda bazı ajane haberleri mamalıdw. Billü biz bu vazifeler i ya- Söilerimi bitirirken nıeaıt \'e büyük 
..\l~ vatandıu•l· . \ c nvrupadaki harplerin inkişafları iize- parken biraz evYel izah ettiiimiz eiyaııe· TUrkiyenin ıterefi ve selimeti için her va-
J:':r. ...,.. uıun b · · · · .... • k • d · tanda h" • d'" "f · · •er hUkUmet harbe karar verirse bu rinde yapılan indi tahminler, ugünün timı~ı teyıt ettacmuz anaatın eyız. şın ıssesıne l.LJC1l • vazı. eyı ve 

tıı.tı değil TU k ili r · 'k d" ı gidifioi yarının sinirleri bozacak esuaız Aızi vatandaşlarım: fcdnkllrlığı yapacağına emın okluğumu 
ettil;l siyn°L.• · rt'km el. ıoıni cnl ıne ~- haberlerine ba~lıyan dedikodular mem• Esasc.-n sizin de bildiğiniz bu hakikat- bir kerre daha tekrar etmek isterim. gı.ı ..... ı ıs ı ame ın cap arına u~ .. 1 . ı..··k·· . f ·ı b' d t • k TI ... hü tl 1~-1 •ı !~ 0lnrak BU Uk Millet Mecllilnin leketin içinde ve dışında söylendi ve ya- erı nu uınet rclsı sı atı c ır a rn •C - t'pınızı rınc c se wn arım. 

••••••• y • • ••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• "Tü;k .................... H.8.Diiyet yarışı lngiliz 
gemileri ··· pilotları -r F elakctzede kard~şlerimiz için top-•banca sulara 

ııtın1yec:ekler1 lanan para 4 milyon lirayı 
:akkindakl haber 
ı Oira çıkmadı 

l> tltanbul, 29 (Hususi) - Türk va
:rn ~la~1~111 ecnebi ~ularıoa sefer ct
h ~erıom yasak edildiğine dair olan 
iuerler t •yyüt etmemiş \'C bu-

.rıuıı d b'l d· . ogru olmadı"ı Ankarndan ı -
ırılıni tir. -x-
Bayb.urtta da 
zelzele o ld u 

5 1~11kurn. 29 (Hususi) - Dün sabah 
~(']~ ~ 7.30 dn Bayburtta iki siddetli 

1' e e olınu tur. :Oc dm·nr yıkılımstır. 

geçti 
-~~~~~~x•x·-~~~~~ 

Ankara, 29 (Hus~i) - Zelzele few- ruın 23829, Eskişehir 22050, Gaziantep 
ketzcdelel'ine yapılan teber:rüatın kırk 39412, Giresun 1~~947, Gümüşhane 2553, 
beş günlük listeler yekunu dört milyon Hakkari 23i4, Antakya 26249, İçel :_;6203 
yüz yirmi Uç bin yilı. kırk beş liradır. İ~partn 13347, İstanbul 1,026,876. Iunir 

VilAyctlerin ynrdımlan şu suretle tes- 179458, Kars 28538, Kastamonu 39756, 
bit edilmiştir : Kayseri 33638, J<ırMnrcli 21291, Kırşe-

Afyon 24684, Ağrı, 5038, Amn:..ya 9748 hir 10147, Kocaeli 40990, Konya 53297, 
Ankara, 148357, Antalya 23062, Aydm i:trıhyn 19S38, Malatva 15855, Mnnlsa 
41126, Balıkesir 78926, Bilecik 12776, 43505, Maraş 10114, Mnrdin 19938, Muğ
Bingöl 3400, Billiı; 4663, Bolu 18763, Jn 23834. Muş, 4900, Niğde 18811. Ordu 
Burdur 7057, BurSd 64360, Çanakkale 6390, Rize 9000. Samsun 42536, Seyhan 
27222, Çankırı 11932, Çoruh, 8794, Ço- :!5628, Siirt 1430, Sinop 15761. Sivas 
ıum 23ll!l, Deniz.ti 21602, Diyarbakır 19499, Tekirdağ 30668. Tokat 6299, 
19880, F...dirne 31231. Elazığ 11966, ı-:rzu- Trabum 30353, Tunceli 5685, Urfa 22252 

Garp Bu sene 

Belçika tecrit kampın
dan inglltereye kaçta 
Londra, 29 (A.A) - İyi bir kaynak-

tan bildirildiğine göre, Belçikada inme
ğe mecbur kalarak enterne edilen bazı 
lngiliz tayyarecileri Anvers ch•arındau 
kaçroağa \"C Fransı7. lıududunu geçerek 
Jngiltereyc gitmen<> muvaffak olmuşlar
dır. 

İngiliz hava kuv\·etlerindeki vaziicle
ı'İnc tekrar başlamış olan bu tayyareci
lerden hiç biri knçmıyacaklanna dair 
söz vermiş değillerdi. 

-ııı:-

Romanya 
Yeni tedbirler 

alıyor 

-

SON HABER 

Belçika ve Hollanda 
Almanyaya hudutlarını bugünden 

itibaren kapıyorlar mı? 
~~~--~~-x*x--~~~-....:.. 

Paris 29 (ö.R) - Havas ajamıııun BrüUel muhabiri bildiriyor: 
Almanya - Belçika, Abnanya - Polonya hudutlan t Marttan itibaren 
kapanacaktır. Ahen polisine hususi vesika almak için müracaat eden
lere "'csik.a vcrilmemiıtir. Ve kendilerine ~yakında hudutların ka
panacağı söylenmiştir. Her gün çalışmak üzere Alına.oyaya giden şark 
Kantonları amelesi de bu tedbirden haberdar edilmi§lerdir. 

Slovakyada Alman ve 
Slovaklar çarpışıyorlar 

--~-~----~~~~x•x~~~-~~~---
Paris 29 (Ö.R) - Alman hududundan bildiriliyor: Şubatın illt 15 

gününde Slovakyada Alman ve Slovaklar arasında sıkı müaade.melcr 
olmu§, 14 şubatta Bratislavada bir Slovak müfrezesi Almanlara ta
arruz etmiştir. Slovaklardan iki, Almanlardan bir kişi ölmüştür. 

Alman baş kumandanlığı Slovakya harbiye vekaleti nezdinde pro
testoda bulunarak verdiği bir listedeki zabitlerin istifasını istemiştir. 
Slovak hükümeti bo~ yere münaka aya çalışmış ise de neticede Al
manların arzusunu yerine getirmeğe mecbur olmuştur. 

Hazreti Süleyman,n kayin pederi-
nin mezar• Mısırda bulunmuş •. 

~--~--~~-------x*x·~~~~~~------

Kahire 29 ( ö.R) - Miliddan evvel 1088 senesinde aaltanat aür
müı olan kral Suaneain birbiri içine konulmU§ dört ~utu bugün kral 
Faru.kun huzurunda açılmııtır. Bu mezar Totankamenin mezanndan 
sonra Arkeolojik en mühim hadisedir. Kral Susneain, hazreti Süley
manm kayin~eri olduğu zannedilmektedir. 

Amerika hariciye nazırı 
Hul'un yeni beyanatı 

--~~--~-~~~~~*x---~~~~------
Vatington 29 (ö.R ) - Amerika hariciye nazın Kordcl Hull, bu 

günkü Avrupa harbtnın sonunda otarşi politikasının dünya iktısadi
yatına hakim olmaama meydan vermemek için Amerikanın salahi
yetli mÜmCNillcrinin bütün dünya memleketleri ile temaada bulun
duklarını ve tam vaktinde csaalt tedbirler alınmazsa harbın sonunda 
her memleketin ihtiyaçlarını dahilden tedarik etmek politikasının dün
ya için felaketli olacağını söylemiştir. 

Asamo - Maru hidisesi 
nihayet kapatıldı 

---~--~~~x· *x·~~~~~~ 

Londra 29 ( ö.R) - Geçen ay bir lngiliz harp gemisi tarafından 
Asamo Maro japon gemisinde esir edilen 21 Almandan dOlcuzu bir 
lngillz kruvazörü tarafından salahiyettar japon memurlanna tcslinı 
edilmiştir . .Japonya bundan sonra japon vapurlarında askerlik yaşında 
Alman tebaasının seyahatlerine müsaade edilmiycccği hakkında in· 
giltereye teminat vermiştir. Bu suretle hadise kapanmı§hr. 

Sumner Vels bu sabah 
Berline gelmiş olacak 

---~~~~~~~-x•x:--~~~-~~~-

Paris 29 (Ö.R) - B. Sumner Vcls dün akıam 18,45 dt- Zürih6 
gelmiştir. Ne kadar kalacağı sualine cevaben: cyarın saat 16 da Ber
line hareket edeceğim> demiştir. 

Paris 29 (ö.R) - B. Sumner Yeis saat 19 da Zürihten Stongarda 
hareket etmiştir. Yarın sabah Berliııde bulunacaktır. 

Montevideo önünde ye
ni bir deniz harbı mı oldu 

~~~~~~~~~-~*x:~~~~~~~~-
\ (! .~hsi111i ve Kızan köylerinde bir ev 
1 a~c ahır cökmüstür Diğer köylerden 
t.r. r Voktur. fnsdııca 7.ayiat olmamı!!!-

--*-· 
Göbels 

Cephesinde 
-*---

Paris, 29 (Ö.R) - Garp cephesinde, 
Vojların şarkında Rt!ll kıyılarında tek 
tük mitralyöz ateşinden başka ehemmi
vetli bir hfldise olmnmıslır.. Havaların 
birden bire fenalaşması )'Üzünden hava 
:faaliyeti durmuştur. Büyük Britanya 
hava kuvvetleri Helıgoland iizerinde bu
gün de ke~if uçuşları yapmışlardır. 

Kat'i netice senesi 
olacakmış ... 

Nevyork 29 ( ö.R ) - Nevyork Taymis gazetesi Cenubi Amerika 
sahillerinde yeni bir deniz çarpışması olduğuna dair bir şayianın do--

Hilkreş, 211 (A.A) - Bugün ncşredi- laştığını yazıyor. lng"iliz filosunun Riya dö Liiplat açıklarında tehn~ 
len bir kararııame ile Oktanik benzinin şiid ettiği öğrcnilmi~tir. Hookins adli lngiliz kruvazörü Montevideo
ve içiılde yüzde 60 oktanlk benz.in bulu- dan petrol tedarik ettikten sonra açılmıştır. Mürettebattan hiç biri nan ham petro1un ihracı menediLniş, 
nyni zamanda bir kısım ecnebi dövizle- sahile çıkmamıştır. Montevideo açıklarında birlikte seyreden ~ ln

Yine soyJedi 
Pn · 

l'or .rı • 29 (Ö.R) "'B<-rnden bildirili-
Co~l Al~un propaganda nazırı doktor 
hır rı dUn nkşaın radyoda ~öyJediği 
bi)f 1 1Utuku. Nati partisi t~şekküllerinin 
'lll'kı • harbe istlrak ettiklerini i:.pat ct
lr..~tı dlSlcııı~Ur. Bitaraflıktan bahseder-
Dı eıı~tir ki : 

bl'r t~raflıgın trırıfı zururidir. Bitaraflık 
'llı:kÜ •'.ııdan harp haricinde kalmak de
l rd 

1 
• Alınanyanın bitaraf ml'ınlcket

!ı'<ık; ''Z hüı-riyetini knldırmağn niyeti 
l't- allrk. Fııl at bü .. ·ük ınuhrırlp devletle-

• <;ı • ı ~ 
l Ürr ~a ıakaret edecek clerecede söz 
dıı 'Yctı kanunu suiio;tiın.ıl edılmcıncli-

~-listincte 
!-!!il~erenin takip 
;~••Ri siyaset • 

ti. çndro 2!} (ÖR) - Bugün ba:ıvckil 
stın~nıbc-r]n~ n, İn •iJtcre tar<1fından Fi

ı- tnkip cdıtı n 

Pnris, 29 (Ö.R) - Frruıstz tcbligı : 
Vojların gnrbinde ileri unsurların faa
liyeti kaydedilmiştir. Ren nehri üzerin
de iki tarnfra knzmat atışları kaydedil
mistir. 

--*--
Fin Milli bayramı 

Bütün şimal memleket· 
lerinde bir yardım 
bayramı halinde 
kutlulandı ••• 

O !o, 29 (Ö.R) Finlnndiyanın mil-
li bayrnını bugiiıı bütün imal memlc
ketlC'rinde Finlmıdivaya yardım günii 
olnrak kutlannustır. !IC"r tarafta büyük 
ır.itinglcr ~ apılmış. nakdi 'e a~ ni yar-

Berliıı, 2 9(A.A) - Vicsbadende Al
ınan 2nzctecllerine bayanatta bulunan 
ınatbunt biirosu sefi, bu .senenin kal'i 
ıwHce senesi olacağını s5ylemiştir. -x-
lrlandalı tedhişçi

le rin marifetl eri 
Londra, 2!ı (A.A) - İrlanda tedhiş

çileri dün a~ım Londoııclerryde iki 
sinema salonuna go:r yaşı çıkaran gnzh 
bombalar atmışlardır. Bu sinemalar ted
hişçilerin ıht.anna ragmen İngiliz aktu
alitc filiınlerinı göstennl'kte ısrar et
nıel,te idiler. 

Salonlnrda pnnik zuhur etmişse de 
yar.ılanan olmamıştır. -·-PA N A MA 
Kanalının müdafaası 
Vasington, 29 (Ö.R) - Panama kana-

lıııın ıniidafaası milhim mikyasta :ırttı
rılacaktıı·. Ayrıc. Birleşik Amerikanın 
~ enıden daha dorl bü} ük zırhlı inş.ası

h 1.Aft ,,. habB abamıM. 

rinin serbestçe alım ve &ttımı menedlle- giliz harp gemisi görülmüştür. 
rek bütün ecnebt döviz mübadeleleri rı 
için sabit fiat usulüne rücu edilmiştir .. 

Bu tedbirin yalnız dahili piyasa için Bu ı(Y ii n 1<' ;; ı t•i r o ;l r k 
değil, fakat Romanya ile münasebatta ~ 
bulunan bütün memleketler için istisnai t 
bir ehemmiyeti vardır. t: 
Robert KolleJ müessis· ~ 
!erinden biri öldü f 
Londra, 29 (Ö.R) ~ İstanbul Amcı-i-

l·an kollcjini kurmuş olnnlardım Dr. 
Meri Misı; Patrikin Kalıfomiyanm kü
cük bir ka!>ab:ı mda vefat ettiği teessür- f 
le hnbcr cılınmırtır. 
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~ll~AN GA.BİN ft
V İA N ROM~ 
CH.UU..f.S ,,A.._" 

- BAŞTARAJ., 1 iNCi SAIDFEDE -
Sovyct snnnyi mecıııuasıııda Sovyet 

ağır sanayii komiseri tarafından yaz.ılan 
bir makalede Alman çelik sana:»linin 
ınüşkil15t içındc olduğu bildirilmekte
dir. Alınanyada bütün çelik ocaklarııun 

taraftndau Ul~ 
nn bir mrett~ ,.._ 
rntıL-ın 11'1 nu-... • 
7.lllU filinuie ~· 
flttiras1an.. .~ 
1:11 dnğurdnt• r... 

dal:ın .. .l\ile ini ihınal eden cı Kel~lc •. !l l<!o akihctl rini nıüesAir bir sn~tte 
tanir etnıt'ktedir 

i tihsali&i aı.aln~. 
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lngiltere ve Fransanın Federatif bir -.:r-

lsanın ölümünden 40 sene sonra 
Yahudiler nasıl tarümar edildiler? 

b 1 k k I • ki •f d• Bir zaman, şehirlerin ziyneti v~ ir i teş i ıni te ı e ıyor =~, ~\., -;~:: .. ~·.1"",. 
~..--..--..--~~-------x*x.~..----~----..------

Biıtün dünyanın putperest olauğu ve ederek Koetantaniyeyi imparatorluk mer-
yegane din sahibi insanların Filistinde kez.i yaptı. Kendisi de hıriatiyan oldu. 
bulunduğu bir devirde Muaanın dini sa· imparator lsadinini kabul edincve artık 
likl re de lsa peygamber aleyhindeki ha- hıriatiyan olanların sayısı artmaga ba§· 
:ı.~etlerile büyük ııünaha giıaikten son• ladı. . . . 
~denebilir ki yer yüzünde din ahkamı· Fakat vaktile ortada mazbut hır mCJl 
nı kabul etmi, ve bu ahkama göre hare· olmadığı. ı .. din.inin usul ve ahkamı 
~l etmiş dinaar bir millet kalmamıştır. adam akıllı zapt eclilmemiı olduğu için 
~ ihtilafı halledecek veya bu iki dinden it peskopoaları~ ellerine k~ld!·~ Bunl~r 
J,irini diğerine hiltim kı1ııcak bir çareye arasında hul'usı garazlar, ıhtılallar dın 
liizum vardır. laanın ~kirdleri, ondan ahkamının Jeğiştirilmeaine de sebep ol· 
ah;hkları tavsiye 'Ye emir üzerine ve her du. Roma imparatorluğunun ikiye bö
~iri birer köşeye dağJıp vaizlerine baş· lünmesine de İşle bu ihtilaflar aebep ol· 
.. ~ıldarızaman itleri laanın yükaek ıah- du. Şarki Roma imparatorluğu adı ile 
.;yetini tasvir, yanında yahudilerin zu· de merkui Romada olmak üzere aki bü
lümlerini de fazlaaile izah tqkil etmekte, yük devlet te§ekl:ül etti. 
pııtpereat memleketlere Muaanın sıkı ka· imparatorluk ikiye nyrıldığı gibi lıa 
yıtlı dininde lsanın daha liberal dini mü· dini Je bu suretle ve birbirine rakip iki 
!iyim geliyordu. Şaldrdleri Havvariyun. saltanat yüzünden iki mezhebe ayrıldı. 
ltir taraftan hıriatiyanlığı telkin ederler· Hwistiyanlann bir kısmı Romaya tabi 
ken diğer taraftan da yahudi dü~an· oldular. Bunlar katoliklerdir, bir kısmı 
Jıeını zerkediyorlardı. Bununlaberaber da şarki İmparatorluğa, yani lstanbula 
pu~er~tler yavaş yavaş laa dinine gir· tabi olaular. Bunar da Ortodokslaıdır. 
meğe bal'lnaılar. Girenler de korkuların- Sonraları yine bunların şubelerinden ~i~ 
dan bu dinlerini gizli tutuyorlardı. çok mezhepler ortaya atıldı. Ve lsa dını 

ı,.J;ım tarihleri lsa dinini. Isa öldükten büsbütün maksut vasfından uz.aklaştı. 
sçnıa tam üç yüz sene böylece gizli inti- Isa men.,uplan ilk önceleri l'ırf putperest· 
pr ettiği ve bu din aaliklerinin büyük ler.- mahsus olan putlardan, heykeller· 
•uçlıır gibi her tarafta takibata uğradı· den içtinap ederlerdi. Sonraları hunlara 
iını kaydederler. da iltifat eder oldular. 

Diğer taraftan lsanın ölümünaen, da- Romalılar bütün Avrupa kıtasını istila 
ha doğrusu müslümanlığın kabul ettiği ettiler. Asyada da yayıldılar. Bunlar o 
tekle göre, göğe çekildikten kırk sene devirde diğer m;J1etlere naz.aran daha 
sonra Romaldar Kudüs üzerine hücum medeni idilerae de gittikleri yerlere ah
~ttiler. Yahudileri lulınçtan geçirdiler. lak feaadı, aefahtıti de beraber götürdük. 
Şc:hri yağma ettiler. Müycaecri ydthlar. terinden bir çok fena izler ve eserler hı
Yahudilerin din k.itaplannı yalctılar. raktılar. Ve nihayet ... Isa dini de din 

lştf'! yahudiJerin eeaalı tekilde tarumar ~rçivcsinden çıkarıldı. Bir ahen~izJik 
ediliJleri tarihi bu tarihten ba,lar ve o ve insanlar arasında yine din ;perJe,ııi e.l
tarihtcn de arblc. onlar bir daha bellerini tında münaferet, diişmanlık bıı~ladı. 
cloğwltamam~lardır. Bu va:ziyet. yeni ve esaslı din kurncnk ** olan yeni bir peygambere ihtiyaç göste-

Nihayet Roma imparatoru Kostantin riyorclu. 
Landan üç yüz on 11ene .anra hıristiyan Jşte hazreti Muhammedin peygnmber-
dininin alenen icra.sına müaaade etti. liğine tckaddüm eden aünyanın ·ve in-

Bilahare Kostantin, Ko&tantaniyeyi sanların vaziyetleri bu t kilde idi. 
(Jstanbul şehrini) yaptı ve Roma impa• 
ntorluğunun payitahb olan Romayı terlı: •• Birri •. 

Maliye Vekili 
1940 Bütçesi hakkında 

izahat verdi 
-~----..--~~x*x.~~~~----

- BAŞTAKAFI 1 iNCİ SAHİf'EDE - Düyunu umumiye .67,239,599 
Cıeıldlatı ile eski mütekait ve yetim maaş- Gümrük ve İnhisarlar vekıleü 5,347,425 
la.una hükümetçe vadedilmiş olan z.am- Dahiliye vekaleti 4,849,824 
mın brşıhklanndmı ibarettir. Matbuat umum müdür:ttiğü 169,200 

4 - A vrupanın siyasi vaziyeti dola- Emniyet işleri umum 
yı.siylc Türk vatnnmm müdafaası için müdilrlüğU v 
alınması 15.zım gelen ihtiyati tedbirlerle Janclanna genel komutanlıgı 
§İmendüfer ve yol inşaatının istilzam et- Hariciye vekaleti 

7,4.17,31 o 
12,179,000 
3,604,900 

tiği 100 milyon liralık fevkalade mahi- Sıhhat ve içtimai muavenet 
yet1"'ki mnsraflar, ayrıca tam.im olunan vekaleti 8,125,420 
fevkolade tahsisnt programında derpiş Adliye vekaleti 9,218,112 
edilmiş ve bu mrsraflann karşılığı dn Tapu ve kndastro umıım 
İngiltere ve Fransa hükUmetleriyle ya- müdürlüğü 
pılnn mukavelelerle temin edilen 15 mil- M::ınrü vekaleti 
yon s tcrlin1ik altın mukabilinde merkez Nafıa vekaleti 
bankasından fevkaH\de avans ve istikraz tktısat vekaleti 
nkdi rurı-tile karııılanması düşiinülmüş- Münakalat vekfileti 
tür. Ticaret veUleti 

H issi fedakarı ve vatanseverlikte Zmı::ıt vek61eti 
mümtaz v:ısıfları kerkesçe teslim olunan Milli Müdafaa vekflJeti 
Türk vatandaşının büyük çalışma ve is- grubu 
tihsnl kudretine dayanan bu bütçenin 
"de muvaffakıyetle tatbik edilecegini kuv- Yckiiıı 
vetlc umarım. --*--

l ,659,463 
17,333,329 

7,424,948 
1,042,605 
1,397,058 
1,506,320 
G 822,6..'U 

78,000,000 

262,312,140 

A Cetveli Hülfı.sası: Almanlar 

~--~~~~~~~---111MN•~~~~~----~~~~-
Londta, 29 (Ö.R) - Meşhur İngiliz birinden ayırmağa çabşllabilecek muh- edilmelidir. Ta k.i İngilıere Ye Fransa 

muharriri Sir Norman Ancel Fransa ve telif iki memleket gibi telAkki edilme- arasındaki birlik, birleşik Amerika dev
İngiltere arasında federatif bir bir!ilt te- melidir. Bugünden bu telakkiye iltihak letleri aramndaki kadar gen.iş olsun. Bu 
sisi lehinde bir makale neşretmiştir .. etmek icap eder. İki memleketin birin- birliğin kaynakları da ayni derecede 
Muharririn fikrince bu suretle Şetland . . .. . . . geniş olacaktır. 
adalarından Ümit bumuna kadar uza- den dığerıne gonderılen mallar ıçın Sir Norman Ancel İngiltere ve Fran-
nacak muazzam bir devlet teşekkül ede- gUmrük tarifesi şimdiden en aşağı had- saıun, eğer azimleri varsa, bu hedefe 
cektir. de indirilmeli ve aralanndaki mübade- va.c;ıl olabileceklerini beyan ederek ma-

İngiliz ve Fransız milletleri art.ık bir- lelerin en gen~ mikyası alması temin kalesini bitirmiştir. 

Adolf Hitler kanalı 
Yeni açılan nehirler arası kanallarının Sav. 
yet .. Alman ticareti üzerinde yapacağı tesir 

-..----~~~~x*x.~~~~~-
Sovyetler geçen hafta Pripet nehri üze- zer deruz.i sahilinde bulunan petrol hav

rinde kain Pinsk şehri ile Bug nehri zasından yüklenecek her hangi bir ha
üzerinde bulunan Bresl - Lit.ovsk ara- mille Volga nehri vasıta.siyle Leningrad 
sıooaki 100 millik, üçüncü bir .su yolunu kanalına gelmekte ve oradanda Lening
vücude getiren, eski kanalı son sistem rada sevk edilerek gemilere tehmil ile 
bir şekle koyduğunu ve 15 Ni!ıanda res- Baltık denizini takiben şimali Almanya-
mi küşadını yapacağını haber verdi. ya gönderilmelı.tedir. 

Almanya bu yol vasıtasiyle buğday, lkinci derecede, her sene asgari bir ay 
tuz, maden ve petrol ihtiyacından bir donan Tuna nehri vasıtasiyle Bakudan 
kısmını kolayca temin edebilecektir. Ye- gönderilecek petroller Batumda varille
ni ac:ılacak kanal K:ıradenizi Dnieper, re konarak gemilere yüklenir ve bu se
Prip~t, Bug ve Vi<:t.ula nehirleri vasıta- kilde Karaden.izden Tuna tarikiyle Al
silc Baltık denizine bağlayacaktır. Aynı manyada Regensburg ~rine kadar 
zamanda bu kanal Hohenzellern ve Ber- sevkedilir. Maamafi, Mainz nehri ile Ren 
line civar bulunan knnallar vasıtasiyle nehri arasında bulunan eski Ludvig ka
Karadenizin şimal denizi ile irtibatını tc- nalının yeniden açılmac;ı Karadeniz.i şi
min edecektir; bu s u yolları ~mal denizi- ınıal denizi ile bir ikinci defa birleştinniş 
ne doğru Elbe, Vcs<'r ve Ren nehirleri oluyor. 
ilC' birleşirler. Bununla beraber Almanya da yeni 

Böylelikle Sovyet ve Almanyayı bir- Adolf Bitler kımalını açması ile Lohis
birine bağlayan üçüncü bir t.Transcon- tanda Glcinitz civarındaki Silesian k~ 
tinentah su yolu açılmış olacaktır. mür madenlerini cenupta bulunan Tuna 
Diğer sevkiyatı mütalaa edecek olur- nehri ve şimalde bulunan Oder nehri va-

sak, birinci dcrcc~de, Volga nehri ile ya- sıtasiyle rabıtayı tesis etmiş ve bu hu
oılan scvkiyat göze çnrpar. Mesela, Ha- :susta ilk adımı atmış bulunuyor. 

Arabasından düşen Batan Ticaret 
arabacL. gemileri mikdarı 
Bas:ınaha•ıe civanndn Ömer oğlu ara- Londra, 29 (Ö.R) - Dün neşredilen 

bacı Mustafa, araba üzerinde yoluna bir tebliğde, harbin başından beri Al
dcvnm ederken hayvanın ürkmesiyl~ mnn 1icaret fi1osunun zayiatının 250 bin 
düsmüs \ '{? araba :t'tmda kalarak yara- tonilatoyu bulduğu bildirilmiştir.. Bu 
lanmıştır. Yaralı memleket hastanesin- ,rukdar dört milyon 750 bin tonilatodan 
de tc<lavi altına alınmıştır. ibaret olan Alman ticaret filosunun yüz-

- -·-- de rutısıdır. 
üç kişi yaralandı 

Bergamanın Zeytindağı köyünden 
Alim oğlu Mehmet Karakuş karısı Ce
mile ile B . Sabri Karakuş ve annesi Es
ma, Mehmet adında bir şahsın bıçak ve 
sopa ile tecavüzüne uğrıyarak hafif su
rette yaralanmışlardır . Suçlu adliyeye 
verilmiştir. 

-.+-
ıos lirasını almışlar 

............... 1 
uoıcroa 

fua~ Naim 
Bayraktar 

E•relpaşa hastanesi 
CiLDiYE EPRENCIYE 

MVrAHASSISI 

lngiltere 
Aliiıninyomdan sıkıntı 

çeluniyecek.. 
Londra, 29 (Ö.R) - Büyük Britanya 

lıükümeti İngilterede ve Kanadada iki 
büyük alüminyoın kumpanyasının bü
tün alüminyom istihsalatını satın almış
tır. Yalnız Kanadanm istih.salAtı hemen 
hemen Almanyanın bütün alüminyorn 
istihsalitı kadar olacaktır. 

tZMtR tKtNCt tCRA MEMURLU
ôUNDAN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

olan gayri menkulün ne olduğu: 
l -Bağ- hududu: Seydiköy Develi ve 

Bileriç çiftliği içinde k5in ve çiftlik ara
zisiyle mahtuttur. 
Mikdarı tapu kaydında 32 dönüm göı;

terilmekte ise de yapılan takdiri kıymet 
ve vaziyet muamelesi esnasında tahmi
nen 80 dönüm olduğu tesbit edilmiştir. 
Sat~a kül halinde tahminen 80 dönüm 

bağ olarak arzedilecektir. Kıymeti beher 
dönümü 35 liradan c2800> liradır tapu
nun 18/KAnunusani/ 927 tarih ve 89 sı
ra ve 68 sahife ve 276 cilt numarasında 
kayıtlıdır. 

2 -Tarla -hudud: Aynı çiftlik arazisi 
dahilinde ve Açöldürcn mevkünde şar
kan çay, garben çayırlık şinuılen çamlı 
tarla ve cenuben Bulgurca çiftliği ile. 
mahduttuur. Mikdarı tapu kaydında 98(1 
dönüm gösterilmekte ise de yapılan tak
diri kıymet ve vaziyet muamelesi esna
sın<fa tahminen 900 dönüm olarak teshit 
edilmiştir. 

Takdir edilen mikdar tahmini olup hu 
tarla tapu kaydı esas tutularak 980 <lö
nüm olarak arttırmaya arzedilmiştir. Bu 
tarlanın 75 dönüm mikdarı halen bağdır. 
Kıymeti tarla kısmının dönüm\i beşer 
liradan «4525> ve bağ kısmının dönümü 
altısar liradan «450> liraki cem'an 4975 
liradır. Tapunun 18/KAnunusaniı927 
tarih ve 26 sıra 61 sahife ve 276 cilt nu
ınara.c;mda kayıtlıdır. 

3 -Tarla hududu: Aynı çiftlik ara
zisi dahilinde Çenbeli kuyu mevkiinde 
şarkan köy damları, şimalen çay. garben 
mezkUr çiftlik: kuyusu, cenuben Çukur 
meşe ile mahduttur. Mikdnrı tapu kay
dında ve takdiri kıvmet zabıt varakasın
da «1000> dönüm ~!arak yazılı olup 400 
dönüm mikdarmda bağ yetiştirilmiştir. 

İtfaiye binası eh arında Abdurrahman 
oğlu Mehmet, Cemal oğ]u Rifat ve Ah
met oğlu Bahaettin, oradan geçmekte 
<.ılao demirci B. Necibin önüne geçerek 
zorla 105 lira para.~ın1 alnuşlardır. Suç
lular yakalanarak para istirdat edilmiş
tir .. 

Kıymeti: Bağ kısmının döniiınü 15 
liradan 6000 ve tarla kısmının dönümü 4 
liradan 2400 liraki cem'an 8400 liradır. 
Tapunllll 18/Kanunusani/927 tarih ve 

Şamh Sokak (3 üncü Beyler) No.8 19 sıra ve 60 sahife ve 276 cHt numara-
Her gün 15 ten soma.. smda kayıtlıdır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Dadı aranıyor ~ 
Sıhhati yerinde bir dadı aranı- : 

yor .. Talipler (Y<>.ni Asır) a mü·: 
racaat ebneliclirler. : 

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

ECZACI Ç!RACI 
ARAN!YOR 

. 
• . . . 
• . 

F.-czacılıJ..-tan anlar, iyi ahlaklı bir: 
eczacı çırağı aranıyor. Talip olanla- : 
rın Tilkilikte (Yeni Iz.ınir Eczahane-: 
sine) müracaatları. : 

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

1 - Yukanda kıymet, evsaf, hudut 
tZM1R SULH HUKUK HAKtMLt- ve saireısi yazılı gayri m€'nkullt>r İzmir 

CİNDEN: ikinci icra dairesinde 11/ 4/ 940 tarihine 

Emlnk ve Eytam bankası tarafından 
İsmail -..e Mustafa aleyhlerine ikame 
olup ikame'tgfilılarının meçhuliyeti hase
bile ilanen vaki tebligat üzerine mahke
meye gelmediklerinden haklannda gı
yaben 30/9/939 tarihinde icra kılınan 
mahkemede 130 lira 41 kuruşun mama
sarifi mahkeme müddeialeyhlerden 
tnhsiline karar verilmiş olduğundan ta
rihi ilandan itibaren 8 gün zarfında mah
kemeye müracııatla temyiz etmedikleri 
takdirde hükmün kesbi katiyet edeceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (384) 

müsadif Perşembe günü saat 14 de açık 
arttuıması yapılmak üzere satılığa çıka
rılmı.ştır. Bu artt.ırınada teklif edilen be
del gayri menkulJerin kıymeti muham
minelerinin yüzde yetmiş beşini doldur
madığı ve rüçhanlı hakları t~vüz et
mediği takdirde 15 gün temdit ile 
26/4/ 940 tarihine müsadif Cuma günü 
aynı saatle arttırması yapılarak rüçhanlı 
haklan tecavüz etmek şartiyle en çok 
arttırana ihalesi icra kılınacaktır. 

2 - İşbu gayri menkuUerin arttırma 
şartnamesi 24/3/ 940 tarihinden itibaren 
dairemizde 939/4810 sayılı dosyAda her 
kesin görebilJJl()si için açıktır. Il&nda ya-

Daireler LiTa zılı olanlardan fa7.Ja malumat almak is.-
Büv iik Mili t M du;i 4,435.464 Fon Speenin enkazını B d ı 1 k teyenler işbu şarlnameye ve dosya nu-
Ri;n.,ati ciimhur 429,360 harda demir diye bir ayın ır ı ar o usun mara.c;iyle memuriyetimize müracaat et-

. h b · ı· ~· 750 448 melidirler. Dh nnı mu asc L reıs ıgı , k ttd 
Ba vekalet 1,172,120 umpanyaya sa ar 3 - Arttırmaya iştirak için müşteri-
D evk t Şi'ı rnsı rei,,liği 322,212 Londrn, 29 (Ö.R) - Montevidcodan Bayındırda hacı timannda Marti oğlu kulesi civannda cHacı Bekir lerin yukanda yazılı kıymetkrin yüzde 
lstaJ,i. tik ıımum müdürlüğü 454,920 bildirildiğine göre Alman hlikümeti bu oğlu» tarlalan denmekle maruf araziden yirmi atik dönüm tarla sah- yedi buçuğu nisbetinde pey akçası veycı 
DrvJ ı "'"'' "o,.oloJ·i isleri umum limanın a~·~da kendi kendini batırmış T miJJ.l bir bankanın teminat mektubunu 

• 605,490 fi4ü• lıktır. Taliplerin ya irede urgan ve yular komİlyoncuau Fahri 8!1.-!-e tevdi t ı · ,~---..1. miidürlüf!U olan GraI Spee .l.ll'hlısının enka:t.ını uguı e me erı uu.ımuır. 
Diyonf't icıl eri r iyaseti 655,518 hurda demir olarak Arjantinli bir kum- veyahut lzmirde telgraf kite memuru Hallin Bilgine müracaat1an. 4 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
M::ıliyl' Y~kfıleti 20,069,340 panyaya satmıştır. 1 - 3 S. 4 (381) alakadarların ve irlifak hakkı sahipleri-
••• •• •••••.,•••, 11., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••N••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• nin g~ mf?llltu] i..izeıindeki haklarını, 

ve BuyL < tarih 
fıKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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- .... -.. .> u r .. r . bol, :uzu ederse-

niz bu • k .. ıı . . . . 
- An.u c..d •'rseniz va r mı.. Ben bu

günii t:ım ÜC' J.aftadır bekliyorum. Mar
ki Bcırbt>7yo ile nihayet karşı karşıya 
bultımıcağım, bu fırsatı hiç kaçınnak 
ister miyi m .. 

- Aı1ık fo:ıla bcklemiyeceksin .. Mar•i dö Barbe-.1.yö, şimdiye kadar olan 
112.un mesais.nden sonra yorulduğunu 
),q etmiş ,.e kraldan bir müddet için is
tir:ıhat müsaadesi ::ılmıştır. Beş gün kn
dar dinlenecektir. 

• ı kt:>ndini tutnınuclı ; 

- Ben, dedi, kraldan daha cömert 
davranacağım ve ona çok uzun, asla 
bitmiyecek bir istirahat vereceğim .. 

Ekzili sözüne devam etti : 
- Bugün öğleden sonra, kar ve so

ğuğa rağmen Barbezyö, yarım düz.ine 
kadar dostları ve pek tabii bir o kadar 
da kadın olmak !:artivle Pariste'1 çıka
cak ve Versaylc Vokreson arasında ha
li bir arazi ortasında inşa ettirmiş oldu
ğu hususi cümbüş köşküne gidecek ve 
burada insanları insanlıktan çıkarıp 
lınyvanlrıştmın sefahat alemine dolu 
ı1izein atılacak .. 

- Üstadım Ek.zili, verdiğiniz bu faa
hattan dolayı size çok müteşekkirim . Bu 
Barbezyö melununun vücudunu orta
dan kaldırdıktan sonra Monsenyör Lui
nln kurtarılması işi ile meşgul olacağız. 
Haydi, şimdi geliniz de madam İvonla 
'1'e Mistuflenin yanına gidelim .. 

İki dakika sonra Ekzili ve Faribol, 
çeniş ve adamakıllı mefruş bir odada 
Ivon~ Mistuflenin, genç Dorföyle 
onun Özetten getirdiği çoL'Uk dadısı 
Klemansın yanına girmiş bulunuyorlar
dı .. 

Bu yeraltı melceinde onlar çok emin 
bir vaziyette idiler .. O kadar ki melun 
Gniafon o kadar zamandır bütün Parisi 
cltüst ettiği halde izlerini elde edeme
mişti.. 

Parise geldikleri gece Fa.ribol ile Mis
tufle f vonu ve çocuğunu buraya getir
mişler, sonra da o civarda hulunan Be
yaz Tavşan otelinin sahibi Matyö ile 
anlaşmışlardı. 

Öğle ve akşam yemeklerini orada yi
yorlar, hayvanlarına orada bakılıyordu. 
Yalım. bugün, ikinci kanunun ikinci 

gününe rast1ıyan buglin istisnai olarak 
Faribol ve M.istufle .. w 

dam İvonla beraber yemişlerdi. Yemek
te Eb.ili ile genç Dorföy de vardı. 

Hepsi öğleden sonra İvona veda ede
rek ayrıldılar. 

Monsenyör Luinin karısı da bu sadık 
dostlarına ihtiyatlı hareketler tavsiye
sinde bulundu .. 

Ekzili, Faribol, Mistufle ve Dorföy 
hayvanlarına binerek Paristen dışarı 
çıktılar. . Saat üçe doğru Sen Kluyu 
geçtiler. Her tarafı karla kaplı sahalar
dan geçtikten sonra yol üzerinde bir 
hanın önünde durdular. 

hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsb~el!iyle birlik
te memuriyetimize bildirıruıleri icabeder. 
Ahi halde hakları ta~ sicili ile sabit 
olmadıkça satış bedelbıin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

5 - Gösterilen günde arttırmaya ~ti
rak edenler arttırma ~rtnamesini oku
muş ve li.izwı1hı mali'ımatı almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

lstiyenlcr mezk6r gayri menkulleri 
mahallinde bütün ev.'8fı ile ~tış gününC' 

HayvnnJarını, eğerlerini ÇÖ'Lıncden kadar görebilirler. 
buraya emanet bıraktılar. Burada bir ~ _ Tayin edilen zamanda gayri men
saat kadar dinlendikten sonra hep be- kul üç defa nida edildikten sonra yu
raber ve yayan olarak çıktılar. karıda gö9terildiği ibere ihalesi yapılır. 
Artık akşam olmuş, etrafa karanlık Ve böyle bir bedel elde ediJe.~z.c;e ihale 

çökmüştü. yapılamaz ve sa~ 'talebi dii§er. 
Marki Barbezyönün cümb~ köşkü 7 - üzerine ihale edilen alıcı ihale 

buhmdukJan yere uzak değildi. Karan- bedelini derhal vemlt'dljti ~dirde ihale 
lığa ve karlar içine dalarak tarlaların bozularak icra ve ifl~s Jcanununun 133-
ortasından ltöşkUn bulunduğu yere gel- cü maddesi mucibince 15 gün mi.iddetle 
diler.. yeniden arttırmaya çıkarılarak satılır 

Tam znmanmda gelmişlerdi.. ve ilk ımÜ:.cderi iki ihale arasındaki fark 
Kral on dördUncü Luinin genç nazı- ve zarar ve faizden mesul olur. Yukarı

rmm el:lcncc gecesi başlamak üzere idi. da gö.steriletı 

mahk.Wıı edi~. Avrupada büyük ~ 
birler tramvay yollarını söktürüyorl y 
Istanbulda bile Yeni Köprüden traaı"a 
geçmiyecek diyorlar. Her tarafta t.raın
vayın yerini otobüs tut'll>'or. od rJl 

Ankara btitun dünyada en :m ~.J 
şehir olduğu için, başka şehirlerde :;i;: 
deleri tıkanuya bir sebep olan, yav ·iJl 
ğın.dan balkı rahatsız eden el~ktrı 
tramvayı hlç görmeden doğruda'! ~ 
ruya otobüse kavuştu. Otobüs bır 'I,,_ .. ~ııı-
bakımdan elbette tramvay<lan u~u 
dür. . 

Yalnız. otobilsün iki mahzuru "~ 
Elektrikli tramvay, ne kadar ka}aba1 
olsa, eski zamanın yüksek tavanlı ve 
aynalı, konsollu, atlastan döşemeli sa; 
lonlarını hatırlatırdı. Ot.obüs ne }ta;a _ 
büyük olsa gene insana dar geliyor ... ;k 
kat bu duyguya alçak tavanlı, kU _ 
döşemeli asri salonlarda zaten alıştığı' 
mız Jçin otobüslerde bu birinci maJısu• 
..-un pc'k de farkına varmıyoruz. 

Buııa kArşıhk, otobüslerin i.kincl, :'Jı: 
sıntı mah7.unından şikAyet edenler v-· 
çoktW". Şehirlerdeki asfalt yollar ~t.": 
mobillerin sarsıntılarına mani olabılır 
fer ise de, insan otobüste giderken en 
muntazam yolların üzerinde biJe ,ıuır· 
sılmakt.an büsbütün kurtulamıyor ... oı:; 
büs şoförleri çok sarsıntıdan şıkllr 
edenlere otomobile binmeyi tavs~re 
ndere~ bu mahzura pek çabuk. çare göS" 
teriyorlanıa da sarsıntıdan rahatsız olan· 
lann hir çoğunu, acele işleri olmayı~Cll 
yahut bacakl::ırının kuvvetine güvenın: 
ce, otobüse binmektense yayan gitnıe)'1 

tercih ediyorlar. 
Yiirüyerek gitmek, sağlık bakımınd~ 

her hnngi bir nakil vasıtasiyle gitnıe ;· 
ten - ata binmekten bile - daha iyi 0 • 

mak1a beraber otobüsün sarsm::ısından 
"ikayet etmek tc - hep sağlık bakıının· 
rJan - haksızlık olur. 
Sarsılmak, otobüslerin icadından pel< 

çok :1aman önce, ehemmiyetli bir deva 
olarak tanınmıştır. Dansederck sarsıl: 
ma.nın ne .kadar eski uımanlardnn b•r1 

hastalıklara deva diye kullanıldığını ta· 
yin etmek bile gÜ<;tür. Dansın faydası 
sarsmasından ziyade verdiği kevile at• 
fedilse, sa~ıntısı da otobüst<'ki gibi oturt 
duğu yerde değil. bütün vücudun fafı 
bir sarsıntısıdır diye ayırt edilse bi]c. 
otur<luğu yerde, bir araba isinde sars~l
mak dn tedavi usuli.i olarak tatbik e<lıl• 
mistir. 

Bunu ilk defa, on sekizinci asırda Şi· 
rak isminde ımeshur bir hekim tatbik et
mi~ ve zengin bir Ingilizi w.unca bir zn· 
man o vakitki posta arabalarında gez· 
direrck .,imdi nevrasteni dcdii'•imiz .,init 

"' <.> • 
hastalıf(ının bütün nllımetlerini, Ingilizııı 
hasta olan dalağı ve kara ciğeriyle bir• 
tikte büsbütün iyi etmişti . ' 

Bunun lizerine açık ~özlülerdcn biri. 
o Ingiliz gibi sinir hastalığına tutulanl:ı· 
rın hepsi onun kadar zengin olamıyaca· 
ğını di~iinerek. posta arabalarında se· 
yahat için verilecek iicrctten daha a:ı: 
hir para ile alınabilecek maldneli bir 
koltuk icat etmişti. Adı cPosta araba~• 
koltuğu> olan bu makineli iskemle bir 
:ıralık pek büyük şöhret kazandığından 
Didro filozofun «hayat hareket demek 
olduğundan oturduğu yerde hareket et
mek bile insana sıhhat verir> diye ah
kam çıkannasına vesile olmu tu .. Daha 
sonra meşhur Şirako hekiminin icat et
tiği sarsıntılı koltuk ta o posta ara.bası 
koltuğunun elektriklisidir. 

Bir rivayete göre, onların hepsinden 
çok eski olan, bizim Bursah Askelpiyat 
hekim de sinirli hastalarını salıncağa 
yatırıp sallamakla ve ~ar.cınıakla iyi eder
miş.. Onun da bu usulü icat ederken 
çocukluğu hatırına gelmi~ olduğu pek 
muhtemeldir. 

Onun için otobüsle giderken sarsıntı
lardan rahat<>ız olursanız çocukluğunu
zu düşününüz. En yaramaz çocuklar bi
le salınca!ta bir az haykınp bağırdık
tan wnra sakinleşirler .. Sinirli hastala
rın da makineli ic:kemle1er üzerinde rr.
hat etmeleri bu kabildendir. 

İnsan oğlıı besikte, salıncakta sarsıla
rak büyür. büyü<liikten ronra da sarsın
tıdan rahat eder. 

G. A. 
lllD.JUsc:z;t.AZEC: .. IGlll ......... . 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Bugün harikalar filmi 

KEŞD'ALAYI 
Türkçe sözlü moozzam filin 

Erol Flni ve Olivia de Havlland'm 
yarattığı bu şahecıerde: Aşkın kah
ramanlığın ve fedakarbğın en yük
sek nümunesi sizlerde unutulmaz 
bir hatıra bırakacaktır. 

AYRICA 

Görünmiyen casus 
Filmi programımızı bir kat daha 
kuvvetlendirmiştir. 
Senslar: Her gün 4-6-9 

~. Cumartesi, Pazar: 12-3-6-9 
• -J&.::ıt:~J!CıCllUl/llll .. ~AD•I ............ .. 

MENEMEN SULH HUKUK HA
K!MLtClNDEN: 

Dosya No. 134 
İzmirde Esre{pa§ada Silahçının kah

ve-sinde Mm·tafa Yoğurtçuya: 
Karınız Hacer Yoğurtçu tarafından 

aleyhinize açılan nafaka davasına müte
allik tebligatın adresiniz ma]dm olmadı
ğından flfinen icrasına karar verilmiştir. 
Muhakemenin muallak bulunduğu 
18/ 3/940 Pazart~i günii saat 11/30 da 
Menmncn sulh hukuk mahkemesinde ha
zır bulunmanız aksi takdirde hakkı 
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lzmir Nafıa müdürlüğünden: 
110 lira aylık ücretli Nafia Tamirat atelyesinin tamirat şefliği mÜn· 

haldir. Buhar, mazot ve benzinle müteharrik her nevi motör, silindir· 
ve nakil vasıtalarının tamirat ve işletmesine hakkile vakıf ve bu gibi 
tamira t atelyelerini uzun müddet filen ve resmen idare etmiş ve tec
rübe görmüş olanlar arasında ibraz edeceği vesaika nazaran uygun 
görüleni bu vazifeye alınacağından isteklilerin yukarıda yazılı evsaf 
ve şeraiti haiz bulunduğunu gösterir evrakı müsbite, bonservisleri 
ve tahsil diploması ve sıhhat taporları ile 1 5 mart 940 tarihine kadar 
lzmir Nafia müdürlüğüne baı vurmaları. . 

'· 4 
715 (391) 

Rontgen mütehassısı aranıyor 
Karadeniz: Erefli kömür havzası sağlık 
komisyonundan: 
Zonguldak.ta sağlık teşkilatı hastanesinin 300 lira ücretli rontgen 

mütehaasııhğı münllaldir. Talip olanların diploma ihtiıat ve sıhhat 
sicil numaralarını gösterir kısa bir tercümeihal varakasile Zonguldak
ta sağlık komisyonu başkanlığına göndermeleri. 

ı. 3 708 (792) 

TENIASIK 

iZMiR SiCİLİ 'IİCARET MEl\IUR· 
LUt.UNDAN: 

Tescil edilmi~ olan (BANKA KO
MERÇİYALE İTALYANA İZMİR şu. 
Besi) için Rossi Vinicio ve Colla Fer
ruccioya verilen tt:msil vekaletnamesi 
Ticaret konunu hükümlerine göre sici
lin 2669 numarasına kayıt ve tescil edil
diği il5.n olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühiirü ve F. Tenik imzası 
J : VEKALETNAME 
.a : MCIZEYYEL BEY AN· 

NAME .. 
uBANCA COMMERCİA· 

LE irALİANAn 
Anonin'ı §irket nıefkez.i Milano .. 
Sermayesi : Tamamen tesviye edilmiş 
700.000.000 Liret.. 
16 ikinci klinun 1939 tarihinde Mila

noda akdolunan idare heyeti celsesinin 
zabıtname~dir .. 

Müzakere ruznamesi (Buradaki fık
ranın dercinden :;arfı nazar edilmiştir.) 

Merke1. müdürlüğünün tebliğleri ve 
t<'klifleri.. 
Murahhasların tayini ve celsede hazır 

bulunanlar (Buradaki fıkranın dercin
den sarfı nazar edilmiştir. 

Emlak ve Eytam 
MERKEZi: 

Bankası 
ANKARA 

ŞUBELERİ : İstanbul, izmir-

A ja ula rı: eursa, Jzmit, Adana, 
Es~işheir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatandaşlara mümkün 
olan kolaylıkla yardım ~er .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Faiz senede % 8 i tur •• 

Aynca komkyon ahnaz .. 

Ekspertiz ü~reti (1.800) liraya kadar-. 

İstekler i(in 1, fulasa içia Z lira ve muamele intaç ediWiği takdirde bir 

SAlllPBJ 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASI 

ADmATIKA SOSYETA ANONbü 
Dl NAVİGAZYONE 

E. DORANDİ vapuru 2/ 3/ 940 tari. 
hinde beklenmekte olup Cenova, RMe. 
ra limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO Yapuru 3/ 3/ 940 tarihinde 
beklenmekte olup Ccnova, Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/3/940 tarihinde li· 
manımıza gelerek er.esi günü saat ;ı. 7 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve.Ve~ediğe hareket edecektir. 
BRINDISİ motörii 13/ 3/ 940 tarihinde 

limanmuza gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 
Venediğe hareket edecektir. 
CİTTA Dİ BARİ motörü 12/3/940 ta. 

rihinde llinanımıza gelerek İstanbul, Pi· 
re, Napoli ve Ceno\•aya hareket ede. 
cektir. 

NOT - Bütiln bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada ŞimaU ve cenubi Am~ 
rika liı:nanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefaın şirketinin ve Afrika 
ve Hindi.stana hareket eden LLOYD 
mlYF.srtNo anonim aeyrbefain şir
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROY ALE 
KUMPANYASI lzmir Defterdarlığından: 

Mütekaidin, Eytam, eramilin 
nazarı dikkatine 

Bu suretle l 1 ınuvanaf azadan 10 ki
~ı ile katip - Emilio Brusa hazır bulunu
)iorlardı. (Buradaki fıkranın dercinden 
sarfı nazar edilm~tir .. ) 
Murahhasların tayini : 

lindu aşalı olmamak iiııere aynca lira başına oa paıHır_ 

Gayri menkul ipoteti ve esham ve tahvilit rehni karplıimU 
muameleleri yapar_ 

Vadeli ve vadeaıiz mevduat alır._ 

Banb 1 R H E A vapuru 4/3 /940 tari· 
hinde beklenmekte o!up Anvers, Rot· 
terdam, Amsterdam Jimanlanna hareket 
edecektir. 

#
. MARS vapuru 18/31940 tarihinde 

beklenmekte olup Anvers, Rotterdam; 
Amslerdam limanlanna hareket ede· 

Mecfüı Banka memurlarına dair aşa
ğıdaki kararlan ittihaz etti. 

lzmir mal sandığından maaı alan bütün mütekait ve eytamın 4.S/ 6 
ebadında fotoğraflan muntazam borçlar umum müdürlüğünden aran
ınalctadır. 

Bu fotoğraflar muhasebede alakadar masaya verildiğini cüzdanla
nna İf&l'Ct ettirmeyenlere Mart üç aylık maaşlarının verilmiyeceğin
dcn, maaş almıya gelenlerin beraberlerinde iki adet fotoğraf getirme
leri ilan olunur. 

(Buradaki fıkr~nm dercinden sarfı 
nazar edilmiştir .. ) . 

İSTANBUL MERKEZiNDE 
İzmir şubesi müdürü bay Giuseppe 

oğlu Rossi Dott. Vinicioya müşterek 
müdür sıfatiyle İstanbul merkezinde im

lzmir Mektepler muhasebeci- ~~~vicE MARhiME aouMAiN 

ı• v • d ARDEAL rnotörü 2/3/ 940 tarihin· 
ıgın en: de gelerek Malta ve Marsilya limaİıları-

na hareket edecektir. 

lZMlRBELEDlYESINDEN: 
Tenbihname: 

Tek Çift 
araba araba 
Adet Adet Zuruf -

713 (390) 

Eşyanın cinsi 

za vaz'ına salahiyet verilmiştir. 
Murahhas bay Eugenio oğlu İtolli Eu

genio ~üdür muavinliğine terli edil-
miştir. 

Bay Antonio oğlu Sartori Giuseppe 
mü!3ür muavinliğine tayin olunmuştur. 

Bay Beniamino oğlu Bianchi Dott. 
Ettore murahha.~ tayin olunmuştur. 

8 16 Çuval incir, üzüm, 
şeker 

Şirketin dahilt nizamnamesi mucibin
ce isimleri yukanda zikrolunan bayla
ra bilhassa buJunduklan merkez ve şu

zahire, pirinç. belerin idaresine müteallik bilcümle iş
ler ve muameleleri ifa ve bu işler ve 
muameleler yüzünden tahaddi.is edebi
lecek bilcümle ni7.alardan dolayı mez
.kUr merkez ve şubelerin nam ve hesa
bına gerek müddei gerek ınüddeaaleyh 
sıfatlariyle bilcümle mahkemeler huzu
runda ' ispatı vücut ·etmeğe mezuniyet 

3 
10 
rı 
60 
12 
2 

6 Balya Pamuk 
20 Çuval Un 
24 Torba ve balya Palamut ve tütün 

120 Kutu ve torba incir ve üzüm 
24 Çuval Kepek 

4 Bomba Zeytinyağı 
Bundan fazla yük kabul ve nakleden araba sahip ve sfüücülerinden 

ınaktuan 5 lira ceza alınır. 

\ie ~lfıhiyet verilmiştir. 

Hmasi murahhaslar 
tayini: 

lzmir mektepler muhasebeciliğinde münhal 1 O lira maaıla katipli· 
.ğe 4. 3. 940 tarihinde saat 1 .S de Defterdarlıkta Lise mezunlan arasın
da yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak ve diğer evsaf 
ve ıcraiti kanuniyeyi haiz bulunmak faftİle namzet olarak. bir memur 
alınacağından taliplerin, 

1 - Mektep phadetnamesi 
• 2 - Hüsnühal mazbatası 

3 - Sıhhat kağıdı 
4 - Hüviyet varakası 
5 - Ecnebi kız ve kadınlarla evli olmadığına dair vesikayı ham;.. 

)en bir istida ile vilayet makamı vaaıtaaile müracaatları ilan olunur. 
28, 29, t. 671 (367) -

~ T. C. Ziraat· Bankası 
Karula.ı tGPHıl : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 
$abe ve ajan adedi :. 262 

.. 
718 ( 387) (Buradaki fıkradan sarfı naz.ar edil-

1 miştir .. ) 
4 

- Bir adet motosiklet satın alınma- 81 kuruş olup ihalesi 11-3-940 Pazartesi (İSTANBUI. l\ılERK.EZİNDE 
Ziraf ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRJKTiRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMtYE VERECEK ı, ~akina mühendisliğinde.ki fenni ve günü. saat 16 dadır. lşlir~'lc ~ecekler Bay Yusuf Ziya oğlu Kunt Burhanet-

~U şartnamesi veÇhile açık eksiltmeye 193 lıra 26 kuruşluk temınatı ış ~nnka- tin. bay Atanas oğlu J,.aronolo Chri:fto 
0nulınuştur, Muhammen bedeli 500 li- sına yatırarak ma'kbuziyle encilmene ve hay Cenap ş.habcttin oğlu Pirzen 
~ olup ihalesi 11.3.940 Pazartesi gUnü gelirler. Adnan hususi murahhas tayin olun-

Ziraat bankaSJnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~aplannda en az (50) 
liraSı bulunanlara se11ede 4 defa çekilecE:f kllr'a ile aşağıdald p)~a göre ik
ramiye dağıtılacektır : 1 kt 16 dadır. iştirak edecekler 37 lira- 25-1-5-10 641 (346) muşlardır,. (Buradaki fıkranın dcrcin-

~ k terninatı iş bankasına yalırarak elen sarfı nl\Zar edilmiştir.) ' Adet 1.000 Liralık 4..000 Ura 
a buz.ile encümene gelirler. 1 - Yerli sanai mamull'ıtının işaret- İZMİR ŞUBESiNDE 

lll 2 - Fevzipaşa buh·arı ile Mimar Ke- }Emmesi hakkındaki 3/ 2/ 940 tarih ve Bay Semkeri zade Arif oğlu Sirel 
4 • 500 • 2.000 • 

s alettin caddesi arasm-Oaki 1315 sayılı 2/12690 kararname numaralı nizamname. Arif Sami hususi murahhas tayin olun
~!}:ğın belediy,ece verilecek kesme taş- 2 - Buğday ihracatının murakabesine muştur. (Buradaki fıkranın dercinden 
tt1rı döşettirilmesi , fen işleri müdürlü- da 29/ 1/ 940 tarih ve 2/ 12698 karama- sarfı nazar edilmiştir. ) 

4 • 25G • 1.000 • 
40 • ıoö • '-000 • 

100 • 50 
1

• ' 5.000 • 
a 

1 
deki k~lf ve ~artnamesi veçhile me numar<llı nizamname. İ 

~ k eksiltmeye konulmuştur. Muham- :ı - Tiftik ihracatının murakabesine simleri :':~arıda zik~o~u~~ ~~h- hu-
120 • •o • .t.800 • 

o..:n bedeli 530 lira olup ihalesi 11-3- dair 31/ 1/ !)40 tarih Ye 2/ 12699 karama susi mura h, ara aşagı a 1 sa ıyet-
~ p ' . · · • ler verilmiştir. 

H>O • 20 , • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !SO liradan aşağı d~

yenlere ikramJye çıktıiı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
,..,_ aıartesi günü saat 16 dadır. Işti- me numaralı nızamnaıne. · ,· . k 
"""'I: ed-kl 39 ı· 75 k 1 k · 4 A 'h l kab . a) Banca d Italyanın mahalli ıncr c-
1\!w_ ~"'"' er ıra uruş u temı- - rpa ı raca ının mura esme . . . k · . . d ed'l k lan ban 
--... ı.. b kas t k kb ·ı d · l/2 940 t 'h • 211? 700 k zıne ıs onto ıçm evr ı ece o - Kur'alar senede 4 defa, 1 E1lUJ, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih,.,._ .. ~ an ına ya ırara ma uzı e aır arı 'e w arama- 1 1. 1 . ·ıe çekl . . . ı 
~urn eli ı 1 . ~anın po ıçe erı ı erını unza a-

3 ene g r er. me numara ı mzamnaıne. k lerinde çekilecektir. 
p~ - Koklucadaki asri mezarlıkta ya- 5 - Yapağı ihracatının murakabesine ma • . . . 
"'rleck kemik muhahıza deposu ile me- dair 2/2/940 tarih ve 2/12704 kararname b) Bed~llen ~t bulundukları :ı:>1Ya~- • - •• - ıtın b 1 . landa tedıye edilecek olan poliçelerı, 
aı.~ lr kısım muhil duvarlan in- numara ı nızamname. -•-ı · kamb' h 1 1 · d 
~ı fen ;e1 • .. d .. ]"ğ'· d ki k if H k bT k .. bel d. . . Çl!l\. crı ve ıyo ava aname erı e Beyoğlunda ~ ~en mu ur u un e eş ve .. eri esçk e ı dınmk.e ·ı·uzetreht e ı~ cnı1-n posta havnl.c.namelerini ibralamak .. 
l\hL anıesl veçhile açık eksiltmeye ko- cum e apısın a ı ı an a asına ası ) K tahsil . . İ . .. d'.Emiss' 
""4IflUŞtur, Muhammen bedeli 2576 lira rnıştır ilan olunur. 714 (388) c eza . . ıçın ~tilut ı· BRiSTOL OTELi 
t~~ StCtLt TtCARET MEMUR-

? ~AN: Sayı 2672 
İ.itnıescil edilmiş olan (Öztürk ticaret 
<>tlUn ted) şirketi namına Fehmi Simsar
lllUt u~ imzaya salahiyettar olduğuna 
Jı:urn:ıed~r sirküler ticaret kanunu hü
ltt erıne göre sicilin 2672 numarasına 

rıı 'Ve tescil edildiği ilin olunur. 
t - Sirküler
ırnir slcili ti~aret memurluğu resmi 

onun merkczı ıle şubderm ve bankarun 
muhtelif merkez. ve şubeleriyle acente-

K ira lı k yazıhaneler. lıklerine ve İtalya poı;tanelerine gönde
ril~ olmak şartiyle, Atulyadaki sair 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında piyasalarda tediye edilecek olan poliçe· 

18 nwnaralı hanın üst katı resmi ve hu- leri, çekleri, kambiyo havalenamelerini Bu her iki otelin müıteciri 45 aenelik otelcilik miit~haaıııı bay Ömer 
sus! daire ve yazıhane ve tütün deposu ve posta havalenamelerini ciro etmek ütfü Be11gii'dir. 
olarak istimale elverişlidir. ve ibralanıak ve bu muamelelere müte- Briıtol oteli elli odaL her odada .~.L ve ııcak akar sulan, ban-L-

a llik ınektuplaı;ı da imzalamak, ancak .vgua .TURU• 
Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada takarr.ür etıni§ olduğu veçhile ınumai- ve kaloriferi vard1r. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 

diş doktoru Hatice Azra Demirelliye leyhlcrden her biri daima diğer bir hu- asansörü ve huıuıi lokantası vardır. 
r.ı_. _u_ra_ca_a_t_Je_rı_". ____ 1_ 2_6 __ (_l9_0_)_ susi murahhas veya bir müdür, bir Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Ha~ ve Marmara denizine 

l· S~ühür ve F . Tenik imzası 
· ırküler 1 Si r k ii le r - eırind Smıf MütahMsıs 

$~un-ı:~~~uk.~~.!!'::'. Ur. Demı·r Alı· 
müşterek müdür, bir müdür muavini ve latanbul cihetine de nezareti fewalideye maliktir. 
veya Milanodaki merkez. müdürlüğüne Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etrni-
mensup ınurahhaslarla müştereken ve k d 
bankanın unvanı altında •P. P. S.• (hu- yece erecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebaaanı 
susi. murahhaslık dolayısiyle) ibaresini bay ömer lütfü Benaünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
ilave etmek suretiyle imzalarını vaze- rneydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 

t~ld alz. olduğu temsil salihlyetini is-
lirı ~o: feragatı mutazammın) ve sici-
11~ h .. numarasında mukayyet beyan~ 
ttıaue h~ünün iptali dolayısiyle mu
slyleo Y. ın kemakfuı ve münferit im.ıa
tlli. h Şırk.etimiz.i temsil, his.-redarlar wnu
~etınce müttefikan kabul ve tasvip 
~!'de obna~la keyfiyetin :e nümunesi 
ltib'1- tne"1u unzasının tevsik ve nazarı 

l le.• a.lıtunasını rica ederiz. 
1933 ~h uk damga pulu ve 26/ Ağustos 

""!"l ve Öt.lürk ticaret Limited 
ll'kcu sennayesi 50,000 T. lirası 

lzmir 
~n 

1 
Fehıni Simsaroğlu 

bai e sayı 10061 Öze!'! sayı 1/ 127 
aitıtuı~dc vaz.ılan işbu 26/8/ 938 tarihli 
\riytli e~ ~tındaki imzanın şahıs ve hü
RUnıcu aı~ece maruf ve dairemizce bu 
h~c:en tar~]e bir sureti musaddakası 
l~ird rn°;breı. dosyamıza vaz edilen 
~'"tcu et kain Öz.türk Ticaret Limited 
tenid arafından müttehaz karara müs-
tıa ir: rne~ur şirket namına tek ba~ı
te.tden /clı ı~nl~ olduğu anlaşılan şerik
~ılrnakla mı ~msaroğlıınun olduğu an-

0tul sek· tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
lıııc1 C 12 Yılı Ağusto_ ayının y irmi al

'I' C urna günü. 
· ·irl.rnir ikinci noteri M. Emin 
lt ~e.r resmi mührü ve namına 

. Gıray imzası .. 
J 7 

KAM~IOCLU 
Cilt ve Tenuftl hastabklan 

VE 
FJektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokap No. 51-
lmnr • EJhamra SJnemaa arbanda 
Sabahtan akşama kadar ha9talannı 
kabul eder_ TELEFON: 3419 

DOKTOR 

Celal Yartm 

d~~~~.) ı===~·=~~~·~:~==~:·~~-------------J (Burada bir fıkradan sarfı nazar edil-
miştir .. ) mesi Um. 6458.. Hu. 406 merçiyale İtalyana) bu defa müracaat-

İMZALAR Mahkeme başkltibi: İmza le, Dott. Venicio Rossi, Sartori Giusep-
Reis : Ettore Conti.: Alınan harç : 500 k. Lit. 90 pe ve Dott. Bianchi Ettore'i bankanın 
Katip : Emilio Brusa.. ..İşbu vesika Milino konsolosloğunca İstanbul ve İzmir şubesi vekilliğine, 
İdare heyeti a1.asından; Piero Restelliç gorülerek zirlndeki Milino hukuk ve Dott. Arnaldo Bifulco'yu bankanın is
Dosyadaki kayıt numarası : 17409 ~ mahkemesinin iktısat meclisinin tanbul şubesi vekilliğine İstanbul su-
Bu suret merkezi Milanoda kain mühür ve imzası tasdik kılmdı._ besi vekillerinden Coib Ferruccio'~ru 

(Banka Commerciale İtaliana) anonim 16 şubat 1939 Millno konsolosu Bankanın İzmir şu~ velc.illiğine tayin 
§İrketi idare heyetinin usulü dairesinde (Hasan Rifat Sözen) eylediğini bildirmiş n lizun gelen ve-
nuınaralarumş, pullanuuş \'e kanuni ~- Mühür : Türkiye Cü~uriyeti Milino saiki vermiştir. 
kilde tutulmuş zabıtnaınelere mahsus konsolosluğu : Imza Bu vesaik ar""'1ndaki vekiletnameye 
defterindeki a:slına mutabıktır. Bir Sllftti dairede dosyasında sakla- göre yukanda isimleri yazılı vekillere 

Miltmo : 31 ikinci kanun 939 - XVII r an bu tereeme ilişik İtalyanca zabıt bulundukları şubelerin idaresine müle-
Noter suretine uygun olduğu tasdik olunur. allik bilcümle işler YP muameleleri ifa 
İm1.a : Dr. Pictro Allocchio. 2 Mart 1939 ve bu işler ve muameleler yüzünden 
İşbu suret istinsah cdilmi~ olduğu kı- Mühür: T. C. Beyoğlu üçüncü noteri tahaddüs edebilecek her türlü ihtiliftan 

sın1lar dahilinde olmak üzere 31 ikinci Servet Yesari oğlu imza : S. Yesari oğlu dolayı mezkur şubelerin nam ve hesa
kiinun 1939 - XVII tarihinde tarafım· Bu suretin dairede dosyasında saklı bına gerek müddei gerek müddeaaleyh 
dan tanz.im olunan ve 6 şubat 1939 tari- 2 mart 1939 tarih ve 1808/ 62 numaralı sıfatlariyle bilOmum mahkemeler hu
hinde Milanoda resmi evraka mahsus lerc~me daire nüshasına uygun olduğu zurunda ~spatı vücut etmeğe mezuniyet 

ı. İ EMLE• defterde S.144 numara ile tescil edilen tasdık olunur. ve salahiyet Yerilmiştir. 
ZM R M a.E'J' J7.110 kayıt numaı-cılı evraka (A) harfi Resmi mühür ve imzalar okunamadı. Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hü-

HAS'J' AH ESİ DAHii.İYE rıltmda merbut :ıslına mutabıktır. Mukabele edildi.. kümlere uygun görülmüş olmakla bu 
MCJTAHASSJSI Milano 11 şubat 1939 - XVII , . Ankara : B. Kanun 1939 mlizeyyel beyanname Yerildi. 

NOTER r. C. Ticaret vek~leti İç Ticaret Ticaret vekili N. İmza 
Muayenehane: İkinci Beyler w.ıbk İmza : Dr. Pictro Alloechio. ~mum rnüdürlliğii Şirk ]3 K. evvel 1938 

No. 25 TELEFON: 3956 Mühiir : l\lilanoda Noter Ozel : 6.. Mühür : c;lrunmıyor 
Dr. Pietro Allocdıio MÜZEVYEL BEY ANNAl\fE Bir sureti dairede dosyasında sakla-

lına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin Milanoda noter Dr. Pietro Allocchio- 30 ikinci teşrin 1330 tarihli Ecnebi nan bu gösterilen beyannameye uygun 
dokuz. yüz otuz sekiz yılı ağustos ayının mm yukandaki imzasını tasdik için gö- anonim Ye sermavesi eshama munkasım olduğu tasdik olunur.. 1/ 2/940 
yirmi altıncı Cuma &,ünü. 26 Ağustos 938 ıülmüştür. Pı-btler kanunu. hükümlerine tevfikan Mukabele edildi .. 

SUCEA VA motörü 20/ 3/ 940 tarihin
de gelerek Malta v~ Marsilya limanla
rına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 

hareket tarihlerinin kat'J olmadığını ve 
bunlann hiç bil' ihbara lüzum olmak.sı
nn detişebüir oldutunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mCsu.liyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla ta&ilAt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mtlracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 • 200:5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLIVIER VE 
$UREKASJ LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDF.st Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMDAL 

UMUMi DENİZ ACENTALICI LTD. 
ZETSKA PLOViDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Varna için hareket edecektir_ Yolcu 
\'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gclip 20 Marlta :onat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HECLAS • 

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

Gerek vapurların muvasallt tarlhlerl. 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt altına giremer.. 
Daha fazla lafsilAt almak tçin Birinci 
Kordonda 1:52 numarada • UMDALa 
umum! deniz A~ntalıiı Ltd. milracut 
edil.meal rica olunur. 

Telefon : 4072 MOdilriyet 
Tel~on : 3111 Ac-ents 

W. F. Henry Van der zee: 
Ve $iirekası 

Al\IERlCAN F..XPORT Lll'ı'ES İNC. 
NEVYORK 
h"EVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 27 şubatta bek
leniyor. 
EXFORD vapuru 29 şubatta bekleniyor 

EXERMON'f vapuru Mart iptidasın
da bekleniyor. 

EXMOOR vapuru Mart ortalarında 
bekfoniyor. 

EXPLORER vapuru 20 marta doğru 
be-kleniyor. 

Sft 80YALE HONGROİSE DE 
NAViGATİON A VAPt!Ull 

BUDAPEŞT 
EZEGF.D motörü mart iptidasında 

bekleniyor. Budapeşte için yük alacak· 
fır •. 

BUDAPEST motörii mart ortaların
da bekleniyor. Budapeşte için yük ala· 
caktır. 

SERvlCE MARh1ME ROIJMAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
PELEŞ vapuru 6 martta bekleniyor ... 
Vapurlann isim ve tarihleri haklmıda 

ili( bir taahhtit ahnruz. 
ATİD NA VİGATİOS CO • HAİF .ı\ 
Be~·rut .Telavİ\\ llaifa. Jafa. Portgit 
,.e iskHcif.riye icin -
ATİD motörii 4 .;.artta ~kleniyor. 
Vapurlann hareket tarihleriyle naY• 

lunlardald d~tf.llkllklerden acent• m .. 
ıullyet kabul etmn. 

Daha fatla tafslllt ~in ATA Ttm.K 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Vmı Der 
Z.. v• Ş.. Vapur llCeDWıjma mtne.-
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Fin harbini durdurmak teşebbüsleri 
Almanya'tıın evvelce yaptığı teşebbüse MoskOva neden cevap vermedi? 

lsvec 
t 

sulh teşebbüsü için Viborg'un düşmesini mi bekliyor? 
-· 

Finlandiya hariciye nazırı Dominyonlar nazırı B. Eden 
--------~----~-----~.---.----------------------

Sulh tekliflerinin, şerefli olmak şar-
tile, kabul edileceğini- söylüyor 

Faris, 29 (Ö.R) - lsveçten bildiril
diğine göre Finlandiya hariciye nazın 
26 ikinci teşrinde Amerikalıların sulh 
teklifini kabul etliği gibi, şimdi de her 
hnngi devletten gelirse gelsin, böyle bir 
teklifi kabul edeceğini bildirmiştir .. Fa
kat böyle bir teklifi Finlnndiyanın ka
bul etmesi için ynpılacak sulhun Finlan
,Jiyanın hürriyet ve istiklfılini temin 
edecek şartlan ihtiva etmesi lfız.ımdır. 

Berlindc bulunan bitaraf gazetecileri
ne göre, Alman hariciye nezareti ken
di tarafından böyle bir teklif yapıldığl
ııın esası olmadığını bildirmiştir .. Fakat 
unutmıyalım ki Helsinkidcki Alman se
firi Von Blühcr sulh konuşmalarından 
ilkönce bahseden zattır. Hakikati Mos-
kovada aramalıdır. Almanyarun bu 
mevzu üzerinde Sovyetlere sorduğu su-
01llere cevap verilmemiştir. Sebebi ba
sittir. Sovyetler, Fin cephesinde muvaf-
fakıyetsiz vaziyette iken, sulh konuş
malarının Sovyetlerin zaafını meydana 
~Jkaracağından korkarnk Almanya ta
rafından yapılan teklifi redde mecbur-
~ular. Maamafih Sovyetlcr böyle bir 
ıınlaşına için şimdiden zemini hazırlı
yorlar .. 

Sovyet Rusyada Fin komünist kuzi
r.cn hükümetinden bir kaç haftadanbc-

Mannerhaynı hattında 

ri bahsedilmiyor. Sovyet tebliğlerinden 
Kuzinen ismi kalkmıştır. Belki bir gün 
gelecek, Sovyetler hınçlarını Kuzincn 
ile etrafında toplanan Fin komünistle
rinden alacak ve Finlandiyada taarruz
larına bunların sebep olduğunu ilan 
edeceklerdir. 

bir Fin müdafii 
Paris, 29 (Ö.R) ·Deyli Telgraf• 

gazetesinin Stokholmdan istihbarına gö
rE.: İsveç siyasi mahfillerinde Sovyet-Fin 
harbine nihayet vermek için İsveçin ta
vassut etmek üzere olduğu, fakat Vi
borgun sukutunu beklediği şayiası de
veran etmektedir. 

Bitaraflık davası için 
Norveç başvekilinden sonra bari .. 

da beyanatta bulundu • 
cıye nazırı 

Hitlerizmle bir uzlaşma sulhu 
müthiş bir tehlike Olur, diyor 

Paris, 29 (Ö.R) - Dominyonlar nazı-
rı B. Eden Liverpolde bir nutuk söyle- * ~ 
yerek demiştir lci: 
K~ mevsimi esnasındaki istirahat dev

ri İngiliz ordusunun hazırlığını ikmal et
mesine biz.met ettiği cihetle çok kıy
metli olmustur. Bununla beraber ahvali 
kendine gö;e hoş görmeğe bir sebep yok
tur. 

B. Eden Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbentrobun Londra sefiri iken kendi
sine Bolşevik tehlikesinden daima 
bahsettiğini hatırlatmıştır. 

<Mut.ad olarak derdi ki: Nazi Alman
ya olmasaydı Bolşevik ejderi 1ngiltereyl 
de yutmuş olacnktı. FnkatA>ugün her şey 
deği~ti ve Hitleri.zm Bolşevik ejderi ile 
birleşti. Hitlerizm ve temsil ettiği bey
n~ lmilel sekavet sistemi mahvedilme
dikçe ne bugün için emniyet, ne yarın 
için ümit mevcıJt olamaz. Bir uz]aşma 
sulhu müthiş bir tehlike olur. Su tak-
dirdeı tehlike bir kaç ay bir kaç sene B. Eden lngiltereye gelen anzak kıtalarındar~ birini selamlıyor 
sonra, ikl mi~li şiddetle yeniden baş gös- pamaz. Bu yeni sulh taarruzu da diğer- re Nazi rüesası yeniden dost perdedell 
tererck artık m~um netice verecektir. leri gibi aklın kalmağa mahk\lmdur. konuşuyorlar. Bitaraflara söylenen hat" 

Paris, 29 (Ö.R) - Fransız gazeteleri- Müttefiklerin harp hedefleri hiç bir za- bin sonuna kadar devam edileceği sözle· 
nin başlıca mevzuları Sumner Velsin man deği§mcmiştir ve değ~yecektir. rinin manası budur. 
Berline vuku bulan ziyaretidir. Müttefiklere yapılan vaadlerin kat'i ola- Berlin, Deyil telgrafda Almanyaya at· 

Pöti jurnal diyor ki: Berlin, Ruzvell rak tutulacağı hakkında şüphe götürmez fedilP.n sulh planını tekzip etmiştir. o~: 
delegesinin ziyaretinden çok şeyler bek- garantiler lazımdır. Zorbalık nihayet yanın en büyük demokrasisinin bir ,mil 
liyor. Ufukta üçüncü bir sulh taarruzu bulmalıdır. Küçük milletler kaybettiR- messili Berlini ziyaret etmek istediği dil; 
tersim ediyor. Bundan evvel yapılan di- leri emniyete ıkavuşmalıdırlar. Avus- yulunca Hitler ve arkadaşlarının derha 
ğer iki sulh taarruzu feci bir akamete turya, Çekoslovakya ve Polonya, hür- gurur ve zafere furuşluk hisleri kabat"' 
uğram.I§laroı. Berlin şimdi el altından riyet ve istiklale kavuşmalıdırlar. Hit- mıştır. Her halde Amerika delegesini k9

• 

lıfitiin vasıtalarla en büyii.k sulh. taaTTU.- lerin yuvarlanması lazımdır:> bulde gösterilen bu gayrı nazikane ha~e
Zttnu yapmak.tadır. Hitlerin endişelerini Pöti Pariziyenin Zürih muhabiri ayrı ket 7 seneden beri Almanyada hükUf11 
ve te18şını anlıyoruz. Malik olduğumuz bir tez mevzuu bahis etmekte ise de süren rejimle samimi temas yapılaınıYa: 
sebat hasletleri -Oizim en büyük vasıta- esasta ittifak vardır. cağı hakkındaki kanaatleri kuvvetldl 
mızdır. Almanya ise uzwı bir harp ya- Berlinden Zürihe gelen haberlere gö- direcek mahiyettedir. --_,_. __________________________________ ~------------=-----------::__ _____________ ___,. 

Finlandiya gönüllüleri 
""""""*..,__ --------~----------~. --ıN---------------------

Paris, 29 (Ö.R) _ Norveç başveki- Diğer bitarafların da ayni şekilde ha- Paris, 29 (Ö.R) - Altmark hadisesi H b •• •• J J •• F • h •• k •• • 
~:t~,;,~';;;~ ~:n~~d:~z::-'rve~:'~~ re\'.;~,~·~::::-~;;ı .::::!k~:da Norveç :!'.!:d!kı~!!~ar v~üy:r:ı:1,r::..ıt:'. er y a an c 1 go n u u ın u um e tın e 
:raflık vaziyetinden bahsederek şu iza- vapurlannın seyrisefer etmemesi hak- giliz mahfilleri kendilerini Norveç kara 200 1 1 d hatı vermiştir · kındaki yarı resmi Alman iddiasını red- sulannda müdahaleye mecbur kılan ha- • • l • ) 1 kt Jf 
VnHpuarurbinbatmiptiı·!~ır. BduannlarbcrNiore~eiçNtiocrarveeçt cletmiş ve demiştir ki : reketin nizami olmadığını kabul ediyor- n gı ) z ) r a S) na m a o m a a 

". • Bu gibi ihtarların beynelmilel hukuk- :lar. Diğer taraftan Norveç hnriciye na-
filosunun yüzde 2,3 ü mikdanndadır. la alakası yoktur .. İngiliıJerin harp kn- zırı da bazı hükümlerinde yanıldığını If>ndra, 29 (Ö.R) - Finlandiya elçi-

Bu vapurlarda gemici ve yolcu ola- çağı meselesindeki noktai nazarlarına kabul etmiştir. Meselenin esasına ge- si lngiliz gönüllüleri hakkında beyanat
rak 350 Norv~çli telef olmuştur. Bunla- i~tirak etmese dahi Norveçin İngiltere lince, haı p esirlerini taşıyan tic&ret ge- ta buluı:ıarak demiştir ki : 
rın 9 u muhakkak surette Alman harp ile ticaretini kesmesine sebep yoktur.. milerinin veya muavin gemilerin ser- .. ·Bir lngiliz gönüllü kuvveti yoldadır. 
gemileri tarafından, 8 i meçhul sebep- Çünkü çoktan beri iki memleket bey- bestce kara sularından geçebileceği hak- Uç yüz Macardan ibaret bir gönüllü 
]erle batmış, diğerleri mayne çarpmıştır. ninde mühim ticari münasebetler te- kmdaki Norveç tezi, istikbalde bizzat kuvveti de yola çıkmıştır. Diğer gönül-

Bu harp metodlarına nihayet vermek esı;üs etmiştir. Norveçin bitaraflığını tehdit eden tehli- Jü grupları pek yakında hareket edecek-
bi:r.im için en miihim meseledir. Bu hu- Paris, 29 (Ö.R) - Londrnnın salfıhi- keli bir emsal olabilir. Diplomatik mah- !erdir. Bu gönüllüler sıhhi muayeneleri 
susta İsveç ve Danimarka ile birlikte ~·etli mahfillerinden bildirildiğine göre, filler diğer taraftan harp halinde, bey- >.apıldıktan sonra ayrılmışlardır... Bir 
Almanya nezdinde teşebbüste bulun- hükümet geçen cumartesi günü Norveç nelmilel hukukun sabıkalı bozucuların- ı;:ok kadınlar ve ihtiyarlar da gönüllü 
mak niyetindeyiz. sefiri tarafından verilen notayı dikkatle dan olan Almanya karşısında, Altmark yazılmak için müracaat etmişlerdir. Fa-
Şimal memleketleri birbirine müteka- gözden geçirmektedir ve zamanı gelin- hadisesinin hakeme havalesinin güçlük- kat onların Finlandiya duvasına olan 

hilen miiznherete karar vermişlerdir.. ce cevap verecektir. lerini kaydcdiyorl:ır. muhabbetleri, vücutlarının zafiyeti ile 
----------------------------------.. ------------------------------------ tefüfi edilemc7_ Seçilen gönüllüler Fin

landiya davasına ve Finlandiya sancağı-

Viborgu ele geçirmek için na sadakatle hizmet için yemin ediyor
lar. Enternasyonal gönüllü kuvvetlerin 
saflarında hizmet edeceklerdir .. Bütün 
memleketler tebaaları İngilteredc gö
nüll~ kaydedili:yor~r. Her gönüllü Fin
landıyaya 200 İngiliz lirasına mal ola
C'aktır. Her gönüllü Finlandiya askeri
nin maaşını alacaktır. Harpten sonra 
kendisine veya varislerine ayrıca ikra
m.iye verilecektir. Gönüllüler günde iki 
silin alacaklardır. 

Sovyetler 14 fırka ile Finlere hücum 
ettiler. Harp ·devam ediyor 

· Londra. 29 (A.A) - Avam Kamara
sında B. Mander hükümetten şu suali 
sormuştur: 

- BASTARAf'I l in<'i SAYFADA -
ve mühim mikdarda tayyare ku11-
Vf'tlerine istinad etmektedir. 

Bu meydan muharebesi denile
bilir ki biribirini fasılasız takip 
eden taarruz harpleri bakımından 
ayın on dördünden beri devam et
mektedir. 

Sovyetlerin tazyiki Viborg ada
larına, bilhassa Vura• adaıına ve 
Y noesonne köyüne kar1ı yapıl
maktadır. Bu mevkiler Viborg 
körlezinin anahtarı sayılmakta
dırlar. 

Not : Finlandiya Gencr.allerinden tcil
kama'nın askerleri J918 Nisanında ibıı 
mevkileri zapteddikten sonra dahi Sov
vetleri Viborgdan çıkarmağa muvaffak 
olmuşlar ve istiklal hiirriyetin nilıa'i bü
yfık miicadelesiııi ltazanmışlard!. Vur(ls 
'ttıetı1.."iinin set'lrulccyş ehemmiyeti çok 
büyüktiir. 

Kızıllar burasını zapda muvaffak olur
larsa Finlandiya otdıısunıın kısuıı kiil
li.riyle K'ôivisto ka1e.s1ncleki nıfü1afaala
,.ın rabıtasını katederek mevkie qire
ceklerinden Finler daha eııt•Plce bu kale
yi tahliyeue ve miidafileri geri cekmPğe 
mecbur olmu~lardır. Anlasılıyor ki ha. 
'f'e~tın biitt1n siklet merkezi Vurla.~ H.:e
,.fnrJ~ töplanmaktadır, Viboroun akioeti 
bu wıevkiin aösttteceoı mwlcınu>mPt. 

·İsveç ve Norveç, Milletler paktına 
hürmet ettirmek için işbirliği yapmak
ta olan cemiyet azası devletler a<ıkerle
r;nin kendi arazilerinden geçmesine mü
saade etmeğe hazır mıdır?• 

Hariciye müsteşarı B. Butler B. Man
derin bu sualine aşağıdaki cevabı ver
miştir : 

Hatırlardadır ki, 15 kanunuevvel 939 
tarihinde Ccnevrede. İsveç, Norveç ve 
Danimarka namına beyanatta bulunan 
İsveç delegesi, Assamblcnin kabul etti
ği karar sureti zecri tedbirlere benziye-

nubunda Alasomme mevkilerini znptet-
mişl~rdir. . 

Verilen muvakkat rakamlara göre, 
kıtaatımız 42 müstahkem nokta zaptet
miştir. Cephenin di~er bölgelerinde mi.i-

• him bir hadise kaydedilmemiştir. Hava
nın muhalefeti dolayısiyle tayyareler sa
dece istikşaflar yapmışlardır. 

Kareli cephe.sinde Fiıı askerleri Londra. 29 (Ö.R) - Ht'lsink.iden bil-
detle taa117u~z.a gE!~işlerdir. Kml ordu mak için yaptığı teşebbüsler akim k~d- diriliyor: Son Fin lebli~inde Viborg il~ 
kumandanlıgının. bu 1aarı:ızundan esas mıştır. Düşman büyük zayiatla geri çe- Voiksi gölü arasında Sovyet tazyiki şid
n'.aks~dı. zaten mıkdarı .?a.fıf olan Finlan- kilmeğe devam etm~tir. Salmenkojda detle devam ediyor. Bazı mıntakalarrla 
dıy~ ıhtıvatlarından muhım bir kısmını nehrinin şimal sahili üzerlnd~ki mUS'- Finlerin yeni "'ltlevkilerc ce-kildiği bildi
knbıl olduğu kndar burada tesbit et- tahkem bölgeleri işgal eden kıtaatımız rillyor. Sovyetler toplu Fin kuvvetlerini 
mektir. ...1 Vuoksijervi gölünün garp $ab1li üzerin- dağılmak iç.in Mannerhaym hathnın di-

Moskova, 29 ~A.A) - Lcningrad er- deki Rit~ari ıvg müteakiben de Markela ;ğer bir çok mıntakalannaa birden taar-
kenı harbiyesinin tebliği: lJ.am.f!l. a;mi,,yevi ve juroj1arjerV' gölünün "ruza • bulımn 0 l r. T.-ipaJada bir 

'R ~nhafta t: ı..-- ·-.ı- c ..... _.. ~- ..,... ..,. 

Helsirıki.deki lngiliz Sefiri ve karısı 
. ut· 

cek mahiyet gösterdiği takdirde buna 
ihtiraz kayıtları koyduklarını bildir
mişti. Cenevrede kabul edilen karar su
reti ise Milletler cemiyeti paktının on 
altıncı maddesinin üçüncü fıkrasında 
müsarrah her hangi bir tedbiri ihtiva 
etmemektedir. 

B. Butlerin bu cevabı ü:r.erine işçi 
par tisinden B. Hend~rson İsveç hükü
met "nin Finlandiyaya mühim mikdarda 
yardım ettiğinin doğru olup olmadığını 
ı:ormuştur. 

B. Butler bu suale (Evet) cevabını 
vermiştir. 

PJric;, 29 (Ö.R) - Londrada Finlan
diyaya yardım bürosunun bildirdiğine 
göre birleşik devletlerin büyük harpten 
evvelki reisicümhuru Teodor Ruzveltin 
oğlu ve şimdiki reisicümhur Ruv:cltin 
uzak akrabası olan binbaşı Melşi Ruz-

kuvvetleri püsktirtülmüştür. Kareli bery 
zahında kızılların 14 tankı tahrip edil
miştir. 

Kuhmo kaıabaaı yakınında gün: 
lerden beri ihata edilmif bulunan 
mühim Sovyet ku11vetlerinin mev
kilerini Finlandiya ku11vetleri ted
ricen yarmağa baflamıflardır. Şi
mal cepheıinde bir kaç g#nden 
beri şiddetlenen muharebe 11azi
yeti dün tekrar sakinleşmi1tir. 

Parls, 29 (Ö.R) - Fin tebliği: Karada 
Kareli öerzahında düşmanın tazyiki 28 
Şubatta Vibrog istikametinde devam ~t-

velt Finlandiyaya gidecek İngiliz g?f et• 
lü kıtalarına kumanda etmeği tekl.ı ot" 
miştir. Binbaşı Ruzvelt halen ingil.~e.1' 
dusunda zahittir. Finlandiyaya ~tıtıell 
için istifa etmiştir. Finlandiyaya .. ~U s1· 
üzere !ngilterede toplanan gönul 
yısı gittikçe artmaktadır. dtY 

.. d 1 ili< I' Londra, 29 (0.R) - Kan:ı a ı İs'·ri 
nüllüler Fin1andiyaya gelmişler, le şi· 
ve Norveçli ' gönüllülerle birleşere yeri• 
rnal cephesindeki bir Fin kıtasının 
ne geçınişlerd_i.r. ..fJ\eS• 

Paris, 29 (0.R) - Amerika p1Uib'otı 
siller meclisi Finlandiyaya 20 15ı re' 
dolarlık yeni bir kredi açılm:ısını 
ye karşı 168 r~yle kabul etmiştir· bitdi• 

Paris, 29 (Ö.R) - Brüksclden.c1e~ 
rildiğine göre Finlandfy~ya .J1eıı ıııı• 
3 üncü gönüllü kıtac;ı bu şchıru 
reket etmiştir. ~ 

SD\' 
Ladoga gölünün şimali şarki~~depiP 

yet taarru:ılan püs~ürtülmü.ştur· jf ~o· 
mıntakalarda topçu faaliyeti ve lt~ı otO' 
lu müsademeleri. Dört tank ve zır 
mobil tahrip edilmiştir. . ıı ıtııl' 

Kuhmoda Finler Sovyetlerirı b~ ltrdit'· 
kavemet mıntnkalarını ~pted11~ş· S'}li' 

Petsamo cephesinde Lonsi ne rı 
!inde twrp devam ediyC!r. "'et bit 

Havada: 28 Şubatta kaydıı d~diÔteJI 
t • • • •• pıl '..ıitl 

şey yoktur. 27 Şubatta diıştugu Jlı s-.1 
Sovyet tayyarelcrinden baş.k:ı .. ~~ te<b

1 

daha iki tayyarenin düşUriıldt•S t 
edilmiştir. fifll~ 

Faris, (Ö.R). -: Koevistopıın}ll~ ı11 
Uirafındarı tnhliyesi Spvyel.lcritı 
dahalesi olm~dan yapılmıştır. 


