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B~uharrir ve umum! neşriyat müdll.rU: 
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HAKKIOCAKOöLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDETt Türkiye için Hariç için 
s~wc ....... 1400 2900 
Altı a~lı1c ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

tllıı mtınderecatmdan gazetemiz mesullyet abul etmez. 
=-

il Balıkçı gemilerine hücum 
Londra, 1 ( ö.R) - Şimal denizinde Al~ 

man tanareleri ~ı ıemilerine hiic:um 
etmiflerdir. 

• ________ _J 

Vib rg önünde kanlı bir harp oluyor 

:······ .. .. .. .. 

Samıun limanından bir görünüş 

~Kar· denizde ••••••• • • • • • : x*x:--------

1 Çatalağzı, Ereğli liman-
! ları yapılacak 

• . . 
• 

: x*x----..------
: Ankma 1 (Husuıi) - Hükumetçe verilen ıon karma göre • 
: 1'cıradeniule Çatalağzı limanını lngilizler yapacaklardır. Li· 
: lrlan yalnız bir tahmil ve tahliye limanı olacak, Karabük labri-
= kalarının ithalat ve ihracatı buradan geçecektir. A}'Tıca Kara-
: de11izde •eler eden vapurlmın barınabilme•i için Ereğli lima· 
: 

11ınm inftuı da karOTlQfmıftır. Ereğli limanında 60 gemi •ığı-
= rıabilecektir. A}'Tıca karada yeni teıi•at yapılacak, kömür tah-
!..~il İfleri artırılacaktır. · . . 

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

Fin mukavemeti kırılmadı 
~~-~--------*.._...,_ ________ _ 

Kız1llcirın yaptıkları taarruzlar ken
dilerine çok pahalıya mal olnıaktadır 

~~~~--------*-----~--~--~-~ 

Sovyctl"er Viborga iki mil yaklaştılar. Şehir belediye 
meclisi ateş yağmuru altında fevkalade içtima etti 

x•x--~~-~~-

Londrn, 1 (Ö.R) - Gazetelerin Hel- de Kızıl filolar bombardunanlarda bu-
sinki muhabirleri bildiriyor : lunm~1ardır. Sivil halktan on dört ölü 

Sc>vyetler Vihorgdan iki mil mesafe- bir çok yaralı vardır. Maddi hasar faz. 
de bir köyli i gal ettiklerini bildiriyor. ladır. Bugün Helsinkide iki defa tehlike 
Resmi Fin kaynaklanndan alman ha- işareti verilmiştir. Finler günden güne 
bcrlere göre vaziyet nazik ise de Fin artan avcı ve bombardıman tayyarele
müdafaa hattı kırılmamıştır. Yalnız Vi- rinden çok istifade etmektedirler . 
borg öniindeki mevzilerde Kmlların bir Önümüzdeki haftalarda en az üç yüz 
yarık a~tıklan bildiriliyor. tayyareden faz.la yeni tayyarenin Fin-

Kızıllar insanca ve materyeke hav- landiya ordusuna iltihak edeceği tah
_saJanın kolayca alamıyncağı büyük :ıa- min edilmektcdi~-. 
viata uğramaktadırlar. Bitaraf müşahit- Helsinki, 1 (Ö.R) - Viborg limanı 
İere göre Sovyet askerJeri Viborgu al- methalindc ve hinterlandındaki adaJann 
~alar bile şimdi bir enkaz yığınından zaptı için başlıynn muharebe bugün de 
ibaret olan bu şehirlerden ilerlemek is- çok kanlı bir şekilde devam etmiştir. 
terlerse Finlerin yeni müstahkem mev- Kızılordu amirallığı Finlandiya kör
kileri ile karşılaşacaklardır. Sovyet ağır fezinin methaline hakim olan adaların 
topçusu Viborgu bombardıman etmek- tahkimine karar verrr.iştir. 
te devam etmektedir. Şehirde sağlam Koivisto adasının Finler tarafından 
olarak tek bina kalmamıştır. büyük bir intizamla tahliye edildiği ve 

Mannerhaym hattının diğer kısımla- burad~~ n~k1.i kabil .o~ıyan h~ mal
nnda Sovyet taarruı.ları reddedilmiştir. zem~sının ıstımal edılmıyecek bır tarzw 
Dün cenubi Finlandiya şehirleri üzerin- - SONU 6 INCI SAHİFEDE -

hava kuvvetleri kumandam 
Miralay Karikoski 

Fin erkanıharbiyc reisi gefüırnl Lcnnart 

Londrada -·-Başvekilimizin nutku 
çok iyi karşılandı 
Londra, 1 (Ö.R) - Bu sabahki İngi

liz gazeteleri ilk sahifelerinde ve büyük 
manşetlerle Türkiye başvekili Dr. Refik 
Saydamın radyodaki hitabesini tam 
metni ile neşretmişlerdir. 

Henüz gazeteler bu mühim nutuk 
üzerinde tefsirlerde bulunmağa vakit 
bulmamışlardır. Maamafih Dr. Refik 
Saydamın dahili ve harici Türk politi
l<:asını tam bir sarahatle anlatma:;ı Lon
dra resmi mahfillerinde takdirle karşı
lanmıştır. 

Değişen 
Türkiye 
Değildir 

lngiliz ·hava filola.rı .................. ltalya ile. ••••••••••••••••••• . • • 

-·--ŞEVKET Btı..GtN 

~~~~~~~~~~---. 

Bir haftada dördüncü defa olarak 
Almanva ve Bertin üzerinde uçtular 

Mal mübadelesi için bir 
mukavele iİnzaladık ~ . . . --·--Londra, 1 (Ö.R) - Büyük Britanya 

hava nezareti bugünkü tebliğinde İngi-
lız bombardıman tayyarelerinin dün ge
ce yine bütün Almanya üzerinde bir 
baştan bir başa keşif uçuşları yaptığını • 
bildirmektedir. Frizi adaları üzerinde 
uçan İngiliz tayyareleri, mayn döken 
düşman tayyarelerinin faaliyetlerini ta
til ettirmişlerdir. 

Şimali garbi Almari'yada uçuşlar ya
pan İngiliz tayyareleri Kiel ve Ballıkta 
Lubek üzerinde dol~mışlar, Hamburg, • 
Bremen ve Honver şehirleri üzerinde 
keşif uçuşları yapmışlardır. 

İngiliz tayyareleri Heligoland ve 
Kukshafcn üzerinde dolaştıklan gibi 
Almanyanın merkezi Berline kadar git
mişler ve dördüncü defa olarak Berlin 

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

ltalyadan ne 
ltalyaya 

İ tha l edeceğiz 
satacağtz? ne 

ve 

Ankara 1 ( Husuıi) - ltalya ile yeni ticaret mukaveleleri ya
pan heyetimiz azasından Cümhuriyet merkez bankası lzmir şu
bcıi müdürü B. Naz.il, Maliye kambiyo müdürü B. Osman bu 
•abah Romadan şehrimize geldiler ve akşam ekspresi ile An
karaya gittiler. imzalanan yeni mukaveleler ticaret anlaşması 
mahiyetinde değildir. iki memleketin eşya mübadelelerini ge
niıletmek Üzere ithaline müıaade edilen eıya hakkında hazır
lanan kontenjan protokollarından ibarettir. 

Bu protokollar mucibince ba~ta manifatura, demir malzeme 
ve mamulatı olduğu halde evvelce Almanyadan getirttiğimiz 
bQflıca maddeler ltalyadan kolaylıkla tedarik olunacaktır.Bun
lma mukabil ltalyaya pamuk, hurda demirle diğer madenleri-
miz ihraç edilmek •uretiyle hesaplar karıılanacaktır. · 

• 

Son ~stem lngiliz bombardıman tayyareleri üzerinde uç.muşlardır. ······················································:································· 

YEN 1 
l'efrikamız 

Sumner Vels Berlin·de Al
man Ha. nazırı ile görüştü 

~~--------~--ıww* ...... --------~----~ 
Bugün Hitlerle şansölyelik binasında görüşecek 
olan Amerikalı diplomat Pazartesi Parise gidecektir 

Sırp - Hırvat 
--~--~---------x•x---------------

A n la ş mas ı hakkında Ma-
çek'in mühim bir nutku 

• . . 

• 



• • 
eşıncı 

Ve A 
ı efrika: 4 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Rica ederim, şöyle rahat oturun 
da rahat rahat konuşalım şehzadem .. 

~~~~~~~~~x*x·~~~~~~~~-

Sonralara ikinci Abdülhamit na
mile saltanat makamına geçen ve 
otuz üç sene süren padişahlığı, Os
manlı tarihinin en mühim, en karışık 
devirlerini teşkil eden bu zat, o va
kit daha genç denecek bir yaşta idi. 

Halinde zekasının büyüklüğünü 
gösteren bir temkin, bir vekar belir
mekte idi ... 

Arkasında, zaif vücudüne uygun 
gelen zarif bir istambolin taşıyor

du ... 
Odanın içinde ilerlerken etrafına 

tevcih ettiği bakışlarında, karşısında
kinin benliğine işleyen bir parlaklık, 
bir tesir sezilmekte idi.. 
Yürüyüşü bir tehlikeye düşme

mek için lazımgelen önleme tedbir
lerini almak itiradında bir adam ol
duğunu gösteriyordu .. 

Yerdeki kıymetli haltların örselen
mesinden ihtiraz eder gibi dikkatli 
ve gayet ağır yürümekte idi ... 

Onun bu dikkatli yürüyüşü anla
tıyordu ki Abdülhamit efendi cüret-

• kar, fakat ayni zamanda sinsi bir 

zattır ... 
Bu karekterde olanlar önlerinde 

ateş görünce, körükörüne kendileri
ni ona atmazlar ... 

Sönmesini beklerle... Ve ateşin 
söndüğüne emin oldUktan sonra ya
vaıı yavaş ve itimadla yollarında de
vam ederler ... 

Abdülhamit efendi Şevkefza ka
dını hürmetle selamlıyarak: 

- Makamı validem hazretlerile 
büyük karındaşım efendimizi acaba 
rahatsiz mi ettik? 

Dedi ... 
Kadın efendi hemen mukabele 

etmişti: 

- Estağfurullah, şehzadem ... O 
nasıl söz L Bilakis gerek benim, ge
rekse biraderinizin sizden şikayeti
miz var .. Bizi hiç de arayıp sormu
yorsunuz. .. Rica ederim, şöyle bu
yurunuz ... 

Hamit efendi bu sırada elini öp
mek üzere Şevkefza kadının yanına 
yaklaşmıştı .. Fakat kadın efendi eli
ni vermedi ... 

- Estağfurullah .. Estağfurullah .. 
Şehzadem ... 

Diyerek ayağa kalkıp Abdülhamit 
efendinin elini sıkmakla iktifa etti .. 
Abdülhamit efendi ağabeğile de kısa 
bir müsafahada bulunmasını mütea
kıp döndü ... 

Şevkefza kadının gösterdiği kol
tuğa oturdu: 

- Hüda bilir, hasret ve iştiyak 
ateşleri içinde cayır cayır yanmada
yım .. . Fakat Zatıseniyeleriyle muh
terem ağabeyimi rahatsız edeceğim
den korktuğum için, sık sık gelemi
yorum... Beni bu şereften mahrum 
bırakan işte bu düşüncemdir. 

Hamid efendinin kaim, fakat 
ahenktar bir sesi vardı.. Gayet ça
buk, çok düzgün söyliyor idi .. Eski 
terbiyenin İcap ettirdiği tarzda, otur
duğu yerde saygılı bir vaziyet al
mıştı ..• 

Kadın efendi, onun bu sözlerini 
cevapsız bırakmadı: 

işte biz Kurbağalıdereden, siz de 
T arabyadan ayrılmış bulunuyoruz. 
Doğrusu, bizi Dolmabhçeye getire
rek hepimizi bir araya topladığı için, 
Şevketmeap amcanıza t~ekkür et
memiz lazımdır ... 

Kurbağalıderede birbirimizle te
mas çaresi çok nadir ele geçiyordu .. 

Burada ise her gün konuımak ve 
dertleşmek fırsatına tamamiyle ma
lik bulunuyoruz .. 

Bu fırsattan her dakika istifade 
çare~ine bakmalıyız .. 

Rica ederim, ::zöyle rahat oturun 
şehzadem ... 

Ey bakalım, ne var ne yok? .. Or
tada yine acaba ne gibi dedikodu
lar dolaşıyor? .. 

Şevkefza kadın mahirane bir baş
langıçla sözü döndürüp dolaştırdık
tan sonra asıl maksadına yanaştır
mağa muvaffak olmuştu ... Temini
ni istediği şey, Hamid efendiyi gü
nün dedikodularına dair hoşboğaz
lıklara sevketmckten ve bu suretle 
onun buraya gelmesindeki hakiki 
sebebi öğrenmekten ibaretti... Fa
kat Abdülhamid efendi, zeki kadı
nın kurduğu bu tuzağa öyle kolay
lıkla düşecek gibi görünmiyordu .. 

- T Dl-

Ki ACA: 
•••••••• 
Düdüğün daıeılttıkları 

-ı:;..-

YAZAN: Eczacı K. Kctmil Akta~ 

YEN1 ASIR 

le 
Bir adam parçalana

rak öldü 
Seydiköy civarında müthiş bir kaza 

olmuş ve bir amele dinamitle ağır su
ı ette yaralanarak, çok elim şartlar için
de hayata gözlerini yummuştur. 

Seydiköyün Pınar mevkiinde müte
ahhit B. Mehmet Ali Orala ait taş oca
ğında taş çıkarmağa memur amele ekip
lerinden biri, taşlar arasına dinamit 
koymuştur. Üç infilak olması lazım ge
lirken dinamitlerden biri patlamamış, 
Abdurrahman oğlu SRdullah fitilin sön
düğüne 7.ahip olarak dinamiti tekrar 
ateşlemeğe gitmiştir. 

Bu sırada dinamit infilak ederek Sa
dullahın yüzü ve beyni parçalanmış
tır. Zavallı adam derhal hayata gözleri
ni yummuştur. 

Müddeiumuınilikc:.e hadise yerinde 
dün tahkikat yapılmıstır. - *-Evkaf idaresi 
Apartmanlar 
yaptıracak .•• 
Evkaf idaresi, Yeni Asır idarehanesi 

karşısında 2, 3, ve 4 odalı, dört katlı bir 
apartıman yaptıracakt1r. Bu apartıman 
bahçeli olacaktır. Keşif evrakı hazırlan
mıştır. Ayrıca yeni sinema karşısında 
da bir aile evi inşa edilecektir. -·-DİKİLİDE ZELZELE 

Evvelki gün saat 16.40 ta Dikilide beş 
saniye devam eden bir zelzele olmuştur. 
Hıisarat yoktur. 

- *-Havacıııea ait 
Konieranslar
Türkkuşunun yetiştirdiği gençlerden 

Izmirc gelen teğmen B. Korkut Bayill
ken liselerde havacılık ve Türkkuşu 
teşkiHitının faaliyetine dair konferans
la.r verecektir. Kültür direktörlüğü, ta
lebe için çok faydalı olan bu konferans
lar hakkında mekteplere tebligat yap
mıştır . - *-öCRETMENLERİN 
MÜ AM RESİ 
Yedi Mart Perşembe günü lzmir öğ

retmenleri için bir müsamere tertip edil
miştir. Bu müsamere esnasında B. Hilmi 
tarafından bir garp musikisi konseri \'C

rilecek ve bazı filimle't gösterilecektir. -·-Karşıyakada yangın 
Karşıyaka Selimiye sokağında Sala

mon oğlu Jaka ait evde pamuk ve saire
nin tutuşmasiyle yangın çıkmış. yetişen 
itfaiyece sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. Yangın, atılan bir ya
nık sigaradan çıkmı~tır. Maddi zarar 
ctiz'idir. Ev 7000 liraya sigoı1ahdır. -x-
HALKEVİNDE SİNEMA 

Halkevimiz kendi sineması ile Cu
martesi günü saat 21 den 22,30 a, Pazar 
günü de saat 19 dan 20.30 a kadar .. 

l - Ertuğrul anıtının açılış merasi-
mi, 

2 - Yeni Ti.irkiye, 
3 - Hatayın ana vatana ilhakı . 
Filimlerini halkevi snlonunda halkı-

mıza göstereceğini haber aldık. Bu gü
zel filimlerden istifade etmek istiyen 
halkımıza parasız duhuliye biletforinin 
saat 11 den 17 ye kadar Halkevi sekre
terliğince verileceği de öğrenilmiştir. -x-

44 ÜNCÜ 
Yardım Listei s 

LiRA K. 
Mersinli halkının teberrüü olup 
Dr. Reşat eliyle 10 
Amerikada Yusuf Ahmet tara
fından teberrü edilip Omıanlı 
bankasından alınan 50 
Sıhhat ecuıhanesi sahibi B. 
Hamdi Çançar 50 
Değirmendere Çamköyü halkı 10 
Bugiinkü tahsilat 120 

dünkü içtimaı 

Zeytinyağlarda oferlo 
memnuiyeti ilga edildi 

Birlik, zeytinyağı ihraç fiatinc 
iki kuruş zam yaptı 
~~~~~~-x*x:~~~~~-

Gittikçe kıymetlenmekte devam eden to ınemnuiyetini !kaldırmağa karar ver
zeytinyağı mahsulü üzerine piyasada ımiştir. 

hararetli muameleler cereyan etmekte- Bundan başka zeytinyağı mahsulü
dir. Dünkü sayımızda kaydedilen, gün- nün 46 kuruş olan ihraç fiati, görülen 
delik bir tedbir olmak üzere zeytinyağı 1.. .. · 48 k ık ılım 

ah !.. .. . f rt 1 d d 1 uzum uzerıne uru.şa ç ar ş-
m su u uzerıne 0 e 0 arın ur uru - tır 48 kuruşluk fiat varil alıcıya ait ol-
nası, czeytinyağı ihraç edilmiyecek> ·k ü t b. dilm' • • ti v nı· 
manasını tazammun edemez. ma zere es ıt e ış r. ar ı sa-

Netekiın dün zeytinyağı ihracatçılar tış 50 ve 52 kuruştu:. . . .. 
birliği mühim bir içtima akdederek Zeytinyağının dahili fi~~ı dune kadaı 
mevcut zeytinyağı stoklarını, piyasa ve 42 kuruş olduğu halde dun 42,5 kuruş
ihracat vaziyetlerini inceden inceye tet- tan yapılmıştır. Ziraat bankası mühim 
kik etmiş; muvakkaten vazedilen ofer- miktarda zeytinyağı salın almaktadır. 

Vilayet Meclisi Toplandı 
~~~~~~-x*x·~~~~~-

Ankaraya giden heyet 
temaslarından ümit var 

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

Vilayet umwni meclisi dün öğleden vekil tarafından kabul edildik. Idarei 
sanra saat 14 te B. Nuri Esenin riyase- hususiyelerln inkişafını kararlaştırmak 
tinde toplanarak meclise gelen bazı ev- üzere başvekalet mUst~rının riyase
rakı ait olduğu encümenlere havale el- tindeki komisyon tetkikat yapmaktadır. 
~ir. Netice hayırlıdır. Sayın başvekillmizin 

Encümenlere havale edilen evrak selam ve sevgilerini sunarım. Yarın, son 
arasında Bergama kazasının bir yardım direktiflerle döneceğiz.> 
teklifi, Barbaros nahiyesine bağlı bu- Meclis karariyle başvekil Dr. Refik 
lunan Uzunkuyu, Zeytinler, Yelkl ve Saydama aşağıdaki telgrafın çekilmesi 
Ovacık köylerinin Urla merkezine bağ- muvafık görülmiiştür: 
!anmaları teklifi vardı. Maliye ve'kale- <Vilayetimiz bütçesinin sıkışık duru
tinden gelen bir tahriratta da bina ver- mu hakkında izahat vermek üzere mec
gisi taksit zamanlarının tayin edilmesi !isi umumt namına Ankaraya giden he
L<rteniyordu. Bunlar, ait olduk)arı encü- yete lütfen izhar buyurulan htisni.i ka
menlcre havale edilmiş1ir. bulden ve vilayetimi1Jn inkişafına ma-

Bundan sonra vilayet bütçesi hakkın- tuf yüksek yardımlannızdan meclLcri 
da maruzatta bulunmak üzere Ankara- umuminin teşekkür ve sonsuz saygıla
Ya giden heyet reisi B. Ekremden gelen rını tazimlcrimle arzederim.> 
bir telgraf okunmuştur. Telgraf şudur: Meclis, Salı gUnU toplanmak üzere 

«Alakadar veknletle.r ve elyevm baş- dağılmıştır. 

HUBUBAT 
SATIŞ BiRLiCi 
DUn bize verilen bir habere ~öre 

üztim için olduğu gibi hububat ve bak
liyat ihracatçıları da aralarında bir sa
tış birliği meydana getirmeğe teşebbüs 
etmiştir. Ticaret vekD.letı teşkilAtlandır
ma baş kontrolörlüğü bu işi tetkike baş
lamıştır. 

IW'llll * IW'llll 

Su zammı reddedildi 
Su şirketi, yeni tarif ede zam yapıl

masını istemişti. Tarife komisyonu su 
tarifesini aynen kabul ederek zam tale
bini reddetmiştir. Tarife tasdik için Na
fıa vekaletine gönderilmiştir. Elektrik 
şirketi tarifesi ise Vekaletten gelmiştir. 

ihtikar yapan bir 
dükkan kapatıldı 
Vilayei ihtiklr komisyonu, ihtikar 

yaptığı sabit olan Sulu han eivarında 
715 numarada hurdavatçı B. Davud 
Nazmi Alkanadın dükkanını bir hafta 
mUddlle kapatmağa karar vermiştir. 

Bu karar derhal infaz edilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Gelenler, Gidenler ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tunçeli mebusu B. Sami Erkmen Ma

nisa.dan, Akhisar iş bankası müdürü B. 
Kemal Akhisardan geldi. Denizli me
busu B. Kazım Samanlı Denizliye. Ma
nisa sıtma mücadele reisi Dr. Halil Ma
ni.saya gitti. 

, Li-...'<!!'.AElfA!CH il M -- ., 
EL HAMRA Sinemasında 

BUGVN MAriNELERDEN İTİBAREN 
DÜRT BÜYÜK YILDIZ TARAFINDAN YARATILMIŞ FRANSIZCA 

SÖZLÜ İKİ MUAZZAM FİLİl\1 BİRDEN 

1- TATLI HAY AL 
NORMA SHARERE - CLARK GABLE 

2- ZAZA 
CLAUDETTE COLBERT - HERBERT MARSRALI. 

METRO JURNAL'da : Balkan konseyi toplnntm ve en son harp haberleri 
SEANSLAR : TATLI HAYAL : 3 - 6.30 - 10 DA .. 
ZAZA : 1.30 - 5 - 8.30 DA .. 

1940 

Değişen 
Türkiye 
Değildir 

-*-
ŞEVKET BtLGIN 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

forini şiddetle arttıracnğllll hissediyor. 
Bundan dolayıdır ki Nazi prop:ı· 

gandası her gün bir çok yatanl91 

uydurarak şarkta hazırlanmakta o~ 
müttefikler ordusunun Türk ordusu ıle 
birlikte Sovyet Rusya aleyhinde bir ta· 
arruz silfilu olacağını iddia ediyor" 
Maksatlnn mümkün olduğu dar siy•· 
si havayı bulandırmnk, harpten ~ 
küçük milletlerin Türkiye etrafuıP" 
kuvvetli bir halka teşkil etmelerine oıfa· 
ni olmaktır. . 

Bu manevra sökıniyecektir. Zira Tür· 
kiyenin ne sözlerinde, ne de hareketle
rinde gizli kapaklı bir nokta bul~ 

Başvekilimizin, layasetli bir dev 
adamı sıfatiyle, i7.nh ettikleri pbi ~· 
ahhütlerimiz snrih, maksat ve gayelerı-
miz munyyendil'. 

Emniyet sahamızı o ık ittifak moabe
delerimi2le çizmiş, emniyetsizlik ba~•; 
sının bizde ne vakit doğacağını yiJl 
nçıkça göstermiş bulunuyoruz. . • 

Almanlnr çok def bizim emnıyet sa 
hamızdruı ne laısdetüğimizi sorm~la~· 

1 l b. f)llUlı· 
lıütün Balkanlara ~aıni o an ır . de 
y~t ~115;' ~ikrlnin . ~alkanlar iizcrın dil 
guya hakımıyet tesısı ıırzw;una mııa t 
olduğunu iddia edecek kadar garabe 
göstermişlerdir. cb 

Türki:renin emniyet sahasından. kJlS .iJJi 
hiç ~üphe edilem~ ki kendi eınnıye~ .• 
Balkanların emniyeti ile beraber gor 
mekten ibarettir. do 

Balkanların tclllikeye düştüğü 1~~ 
ve günde biz kendimizi emniyette go...-
ıneyiz. • 

Tiirkiye, emniyetsizlik tehlikesini :;, 
cak hudutlarına vardığı zaman hisse 
gafil milletlerden değildir. ı1' 

'fiir~)'e! tehlike uf~ . uyaııl6l 
bir mılletın en kuvvetli hatıletı teŞ., 
eden basiretle çok uzaklarda görtll~ 
ve aramağa nhşmıştır. Şu halde B~ 
larda, ~arki Akdennde veya küç~ ~ 
ya hudutlarımızda hasmane hareke ti· 
belirmedikçe, emniyeti ile yalan~ ~cı· 
kadar olduğumuz b<tlgelere lıarbUl 
laşmıyacağını ümit edcbiliri7... ~ 

Fakat. taluninleı:imi.z hilafına o~. 
yangın ynkın şarka sirayet edettıe }ıiO 
ki~·<'nin biitiin muhtemel .saldınşmı:a ~ 
yılmndnn ,.e ımmıHern c ~nkil~cbc9 
gö~tereceğindcn de kimscnm şuP 
olmasın.. •feı 

Bugiin ntandaşlara düşen ~·aPbit 
dünyanın ne kadar ~ik ,.e ~-~ın }>il• 
devre geçirmekte otdugunu bır an 1'• 
hatırdan çıkarmıyurak ~iiphcli kaY~. 
tarın haberlerine kulaklarımızı lcJıl· 
mak, hiiküm.eün teminatma biitiln~ 
bimizle inanarak sulh içinde nı~sa ~· 
('n yüksek randmamm almaga (' 
maktır. 

ŞEVKET aıı,Gffıf --·-A TLl SPOR UN 
Piyangosu çekildi iP 
Atlıspor kulübü tarafından. ı:::af' 

edilen ve ikramiyesi halis kan bır tiiba 
atı olan piyango dün Atlıspor ]cu rıı!.ı 
binasında çekilmiş ve at 211 nu:nf 0fl 
bilete isabet etmiştir. Bilet sa!:"1>ı ··ııii" 
acentesi müdiirü B. Hakkı Turegu 
küçük oğlu Fahri TUregündür. - *-Kolı stolıu ~apıımas• 
ve tevzii 
lıalılıındalıi Jıarar .1 o" 
Hususi kok müesseseleri de ~:J11 csc-

- Oğlunun sık sık gelmesi bir 
valideyi hiç rahatsız eder mi?.. Bu
nu hiç hatırınıza getirmeyin şehza
dem .... 

Geçenlerde düdük ha lığı altında ak
lıma gelen müzik fıll'tlerini sıralamış 
her blriniri perdesinden, telinden dem 
vurmu tum. Müzik ve his filemlerinde 
ne kadar hassas okuyucum varsa he
men hepsi ayaklanmış 'bir hhyli mektup 
bir kaç telefon bir iki de şifahi tarize 
uğradım. Başta büyük bestekar Rakım 
hocamız gel~vor 'Ostad Karantinadan 
eteklerini toplıyarak soluğu cczahancde 
aldı. Aman Kemal Aktaşcığım, sen na
sıl olur da bu kadar müzik aletleri icin
de tanbııru unutursun, dedi. Halb~ki 
ben Ud ile santurdan bahsederken tan
buru aynı telden çalar diye geçmiştim. 
Üstad dedim aHedersiniz. Tanbur tan
bur diyorsunuz, bunun sesini kendi he
celerinde bulmak kftfidir. Bakın bir 
kerre. tnn .. bur .. gevrek gevrek güldü, 
ama dedi, Ud gibi sişman, hantal de~l
dir canım. Evet <ledim, daha başka ku
surları var. 'Ostad Rakımın beyaz kaşla
rında azacık merak. biraz da tecessüs 
davrandı, gözlüklerinde şakaya yakın 
bir tehevvür parladı. Su.o;; canım tanbur 
dediğin kılık kı:ı,rafet itibarivlc kabağın 
a7.tnanı dedim. Cok güldü. Bucadan bir 
öğretmen arkadaş bir mektup yazıyor 
o da baj?lamayı unuttuğumu hatırlatı
yor. Hakkı var. Türkün coşkun ne.şesi
ni tek telinde çalan bu mütevazi çalgıyı 
unutmamalı idim, baktım unutulmıya 
tahammül edcmiyen bu hassas aletleri 
kırmamak gerek. nısfiye, flüt ve çığırt
ma düdük faslından söyleniyor, kemen
çeyi unuttui;umu Artaki ile Aleko duy
masınlar. Kemençe çalınırken dikkat 
edin kemaneyi çolak olduğu zehabına 
düşersiniz. Vakıa .baso kemann da aynı 
tesiri yaparsa da onun mayistro ile boy 
ölçmiye kalkması vaziyeti örtbas etmek
tedir. Hatırı kalmasın diye latarnayı 
geçmiyeceğim. Onun arkarla yüklü gi
dişi ile güzel seyyar sandalyesine oturu
şunda Rum şivesinin peltek cT> leriyle 
cS• Ieşen cŞ> lerinin çınladığını duya
rım. Ne cliyeyim müzik sesi değil mi 
hepsinin fıhengi bol olsun .. 

Eski yekun 143967 69 EHE'.\11\IİYETLE DİKKAT : Cumartesi ve pazar 10 da ve halta arası her 

duğu halde bütün kok istihsal .mue~dcıı 
!erinin ikok müstuhsilatını ıcaP sis ,,.o 
mıntakalara sevkederck stoklar te . ptl 
oralarda bunları tevzi etmek işle~eıı· 
Banka verilmiştir. Bu stokların PC.: tıJlıı~ 
cilere veya tali toptancılara dag~irlet 
ve teslim işleri Eti Bank ile bu şe ıJtlır 
belediyeleri arasında tanzim olunac clJ 
Sömikok fabriknsiyle şehir gazh~:aıırı· 
1940 devresi içinde 1939 istihsal ~1 

1ı,ııııı• nı elde edecek şeküde L.--tihsalde b~ 0tıı• 
caklardır. Kok müstahsilleri, tı; d ıı \~ 
nacak resmi salış fiatleri üzerın h~ tJerO 
ancak Eti Bankça gösterilecek ııln ;tJ11ıı11 
veya alıcılara satı~ yapmakla ve 0,ıtıcll 
haricinde hiç bir satışta bulunınıı 

Arkadaşımın -.
- Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
57 -

- Yok canım.. Bulaşıkları biz.de hiz
metçi yıkar .. Yalnız şimdi geç oldu. Her 
kes yattı.. İsterseniz beraber mutfağa 
gidelim.. Ağzımızı biraz tatlandırmak 
için şurup yapalım .. 

Nejat : 
- Aman Suna hanım, dedi, bu saat

te ~urup yapılır mı? 
Suna birincisinden baskın bir kahka

ha salıverdi .. 
- İşte canım, ben şurup diyorsam siz 

nnlayıvcrin .. Annem bu sene güzel vis
ne surubu yapm • O dan icinf' ı:;u :.::1 ... 

cık işi ben de yapabilirim amma .. Sizin 
de bana yardım etmenizi istemiştim. 

- Baş üstüne Suna hamın .. 
Böyle konuctuktan sonra Suna koca

sına : 
- Cicikom, dedi.. Biz bcs dakikaya 

kadar geliriz. Size de fılfi vişne şerbeti 
getiririz .. Ve sonra kocamla beraber bi
zi yalnız bırakarak gittiler .. 

Selfuni ile haşhaşa ve yalnız kalmak 
beni sevindirdig1 kadar da sıktı. Kork
tum.. Evet.. Onunla yalnız bulunmak
u n kn ktıın 

giin saat 1.30 da UCUZ HALK seanstan 

144087 69 ·-----·-----------~ ... ---.::• 
Umumi yekün 

açmıyordu . Göz kapaklarımı bir türlü 
kaldıramıyor ve onun yüzüne bakmak
tan, gözleri ile karşılaşmaktan adeta 
odlim kopuyordu. 

o sırada bu adam, o ana kadar bana 
yabancı olan bu adam bana kollarını 
açsa idi hiç .. hiç hir şey clüo;;ünmeden 
kcndımj onun kollııl'I arasına atardım .. 
O kadar şuurdan uzaklaşmış ve o dere
ce kendimi kaybetmiştim. 
~le bu sırada kulağımda Selaminin 

tatlı sesini duydum. Ağır ve hafif ola
rak şöyle diyordu : 

- Zehra hanım .. Eğer ressam olsa 
idim sizin hi.itün gi.izellik ve cazibenizi, 
tepeden tırnağa kadar m!'vcudiyetiniz
dcn taşım cazibeyi fırçamda ya.53tarak 
en hüyiik eserimi. saheserimi mevdana 
getirirdim. Fakat gözlerinizde okudu
ğum manayı <'Serimde tasvire asla cesa
ret edem<'7.rlim. 

Bu manalı iltifat karşısında yanakla
rımda ates gibi bir sıcaklık duydum. 
Kirpıklcrimi kaldırmağa cesar!'t ede
meden, gi.ilmeğf' çalışarak cevap ver
dim: 

hem konuşuyorsunuz. Yahut ta bir köy
lü kızı olduğum için siz.in sözlerinizde
ki ince ınfınayı kavrıyamıyorum. Gözle
rimde dernek o kadar korkunç ve fena 
manalar okuyorsunuz ki onları tawire 
cesaret edemiyorsunuz. .. 
Başımı hafifçe kaldırmış ve göz ucu 

ile yüztine bakmıştım. 
o kısa bir an beni si.izdükten 5-0nra 

şöyle mırıldandı: 
- Gözlerinizde okuduklarunı size 

izaha ne lüzum var Zehra hanım .. Ne 
söylemek istediğimi siz daha evvelden 
anladınız. 

Bu sırada dışandan Sunanın kahka
hası içeriye kadar geldi ve arkasından 
da kocamla beraber Suna salonun ka
pısı önünde gözüktüler. 

Suna: 
- Sizi biraz yalnız bıraktık ama ... 

dedi. Bakın ne tatlı şerbet yapıp getir
dik . .. 

Şerbeti içerken aklım başımda olma
dığı için ne içtiğimin bile farkında de
ğildim. Bu aralık kocamın sesi yüksel
dı: 

Nejad muhakkak benim dalgınlığı
mın farkına varmıştı da bu suali sor
muştu. Halbuki ben içtiğim şerbet mi, 
su mu onun bile farkında değildim. 

Bereket versin Selami imdadıma ye
tişti: 

- Ilahi Nejad bey, dedi. Elinizle yap
tığınız kaysı şerbetinin nefasetini ilmdi 
takdir etmemizi mi istiyorsunuz .. 
Sunanın şımarık kah'kahası salonu 

çınlattı .. 
- A~·ol SelamL Hangi kaysı şerbeti.. 

Halis muhlis vişne şerbeU ... 
Selami ondan baskın bir kahkaha sa

vurdu : 
- Ha şöyle .. dedi. Gördünüz mü ken

dinize itiraf ettirdim. Sanki ağzımızın 
tadı yokmuş gibi bize ne içtiğimizi so
ruyorsunuz. Ben mahsus kaysı şerbeti 
dedim ve nihayet vişne olduğunu size 
söylettim .. 

- Alayı, şakayı çok seversin Selami,. 
Bilirim seni ben ... 

Acaba Selami şaka olarak mı kaysı 
şerbeti demişti, yoksa o da benim gibi 
ne içtiğinin farkında değil mi idi? 

mükellef tutulmuşlardır. l< rııb~ 
Gerek sömikok ve gerek 8 "ole· 

kokları ve gerek mahalli gazh:ııı;81iod6 
larını istihlak sahalarında icabı 1c \'' 
tek fiat üzerinden satışa ç1karır3rı tll' 
bunun içinde muhtelif cins k0~ ~tı11c1' 
yin olunacak nisbetlerde teV'Zl 
usulü tatbik olunabilecektir. i dııire: 

Kok kömürü tevziatında, resın ._.e sıb 
lerle, mali, iktısadi, içtimai, suıııi ,_lditlC"' 
hi müesseselerin veya hayır teşe cJlı.ı•t 
rinin talepleri tercihan kar~ıhın• ıet--e 

• eCJ ' 
Bu müesseselerde tasarruf temın '1tiO ~·ııİ' 
tadbirler alınına!lı ve ezcümle t~ ~e(~ş 
sıtalarının harareti 20 derecer;,urılıı;', 
yecek !!Urette ayarlanma!ll ve. tt'~I~( 
k k k .. . .. 1 b b dıı.ıre · •·cı' o · omurıy e era er ve . 111 ıı' , 

k 'k o kA d h'l' d bır 1' tının te nı ım anı a ı ın e . JdiO' 
da taş kömiirünün yakılması ıın fı• 
min olunacaktır. ıel: 

Kok kömürünün tek elden .~·eııde ~ 
atle satışından ve halitnlnr "";,ar ı1'1ıe' 
tirilmesinden hnsıl olacnk f~r ıı.5)'0o. jfl 
mahrukat mevzuundn koordın 6.,.ıı.t K 

. . k • l 1 ı. sıır .1 
yetının ararıy e yapı aca.- }ctıf· !ıt' 

bir ihtiyat hesabında toplantıc:bit ~~ 
~lilli korunma kanuniy.le. 1'~irı 'Gt~ nan tahsisattan yukarıda.kı ış bİf ~ 

lebilmesi için 250.000 Iıralık 
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Fin - Sovyet harbinde sulh 
teşebbüsü imkinı var mı? 

Danimarka, lsveç ve Norveç böyle bir 
ta vassuta memnuniyetle hazırdırlar 

-----------------------* -----------~--~------

lngiliz filosu 
Her türlü t ehdide karp 
koymağa Amadedir ••. 
Montevideo, l (A.A) - Montcvideo 

, akınında bir deniz muharebesi cere
yanı ihtimaline binaen Rio Plata ci\·a
rında İngiliz filosunun tahaşşi.il etmek
te olduğu hakkında dışarıda intişaı· 
eden haberler iizel'ine salahiyetli ınah· 
filler, milrnkabe filosunun bugünkU ha
rekatının asla bir deniz muharebcı;:inin 
yakın ulınns!ndan mütevellit olmadığı. 
nı ve fakat .Ingiliz. filosunun her tilrlil 
tehdide karşı koymağa fımaôe bulundu
l!unu hilulrmektcdirler. 

Romanya 
Bulgaristan 

iktısadi münasebetleri 
Londra, 1 (Ö.R) - Röyter Ajansı, ya \"e So\•yet Uusy. arasında bir tavas- ıncz Jikrini biliy<ırlar. 

Finlandiya harbinin bir çok milletler rnt tesebbüsi.incle bulunmadığı, Fı·ausa- Moskovndaki Amel'ıkn elçisi dün Mo- Bükre;;o, l (Ö.R) - Rumen gazetele-
için vaziyetlerini yeniden tetkik etıneği ı;ın da b<iyle hir te.şehlıüs ~:apmadığı an- lotof tarafından bir (iğle ziyafetine da- nnin büyük kısmı Romanya iktısat na-
ıcap ettiren 'hlr sıtfha arzettiüini bilrli- lı.şılınıştır. ,·et edilmiştir. Sefir üç buçuk .saat sü- zm B. Konslantineskonun Sofya ziya-
riyor. · ıcn mülnlrntmcla Vasiıı~tonuıı fikı·ı·leı·ı·- rctinde Romanya - Rulgaristan aı·asın-

.Danimarka, Isvcç ve Noı·\'cC. muvaf-Bitaraf ınüsahitler Viborgun kapıla- ni Sovyet devk' t adamına bildinnei•e da dostane münasebetlerin inkişafı içiıı 
fakıyet ihtimali \'arsa, ıncmnuniyelle ta- "' .J d"J ı nna kadar gelen ve ilk arnzi talepforini vesile bu1tn~lur. sane ı en gayret erin iyi ncticelcı· ver-

temln etmiş ohm Kıı:ılların Finlandiya- vassuta funadedirlcı·. Ameı•iknya gelin- B. Uuzvcltiıı biı· teşebbüste buhm- d:ğini yazıyorlar. 
ya barıs teklifine raz.ı olacağını zannet- ce, B . Ruzvelt barış imki\nlarmı ölç- mazdnn evvel Velsin dönmesini bekle- Tcmpul ga7.etcsi, bir el birliğine ınüs
ıniyorlnr. Finlandiya haklı bir barış is- ınek için saltıhiyettnr bir ınlimessillni mcsi muhtemeldir. Ruzvelt Avrupada tl!nit Dwgar - Rwnen münasebetlerinin 
tedl.ğini dalınn söyleıni-'.ıtir. İngiliz hU- Avrupaya göndcrmistir. Sm·yetler, Bir- ttıksim kabul etmez bar~ın ınevcut olup yakında iki millet müna<:cbatında mü
kilmetinin harp başlıyalı heri Finlandi- !eşik Aınel'ikanın barı!? tnksiın kabul et- ulmadığıııı. ancu:~ o zaman anlıyacaklır. biın bir inkişaf ve yakınlığm esasını 
--------------------------------------·----------------------------- teşkil edeceğini yazıyor .. 

Sumner V els Berlinde Al- ~=::~::=::'!~? 
Lahey 1 (A.A) - Resmi Hollnnda 

H 
· ı e e w • e. mnhfillcıinde beyan edildiğine güre. 1 

man a Dazlrl 1 e goruştu ~~~~~~iLi~;:::~ı:~nd~i~~!~~~i~~~~: ~ zarctine hiç b~~~cr gelmemiştir. 

- BAŞTARA.1"1 1 İNCİ SAHİFF.Dlt~ - cağını beyan ellikten soma Hitlel· ve 
projesi hazırladığı mUhakkaktır. uı·kanılıarbiycsi lıaz.ıı-ladıkla.ı·ı projeyi 

Bu ktiçllk proje İskandinavya de\•let- hasıraltı ctmeği tercih elmL~etdir. Ya
lerine de tevdi edilmiş ve hariciye :na- nl balon uçurulmuş, fakat dün)'a e!kan 

.ı-ak Berlini zi~ aret ettikten M>nra İsviç
ı•cye döneceğini söylemiş, fakat tarihini 
bildirmemiştir. 

Zll'lartnın Kopeı\hag ictimamda giizden ı umumiyesindc iyi kaı'§llanmadığı anla- Tokyo, 1 (Ö.R) - Jnpon g~etelcri 
geçiril~. s:ılınca il7.crinde durulmaktan Ya2 geçil- Amerika :baricİ)'C ınüstcşarı mister Vel-

Fı\kat Suınner Vols ınuhnsaroatın 10i~ir. sin Avrupadaki tetkik seyahatini mev-
kat'ı lehinde her hangi. bir teşebbüste Zürih, l (A.A) - Veb dün öğleden .simsiz biı· sulh misiyonu telakki cdiyor-
l:ulunmalc \'tluresi)·le tavı:if edilmediği- sonra Ber1ine hareket elmiş \·e istas- .far. • 
~i SÖ)•le)•ince ve bllhass. B. Ruzvelt yonda Aınerlknnm Bet"1 sefiri, Kantcın (Koşin Şin :Uoıı) guzı•te~. bu sulh ça
ı.uUı kin en makul e_cıasın bütUn millet- mümC'ssilleı-i ,.c Belediye mal<R!'nlaı·ı lışmalarının, A\'l"llptı harbi uzadıkça 
1erin tnm istiklil, hUrri3ret, emniyet ye tarafından uğurlaıuıı~tıl'. Amerikanın dn harbe siiriiklcnmesi en-
tnmamlyetleri.ni temln eden esaslar ola- Vels gaz(•tl'Cilerc beyanatta buluna- dişcsiııdeıı ileri ccldi~ini ya7.ı~·o1·. 

Sovyetler -·-Mühim bir hadise 
mi hazırlıyorlar? 
St.okholm, 1 (A.A) - İs\•cç matbua

tı, Sovyet matbuatının blr kaç günden 
~I Sovyet efklrı umumtresini siyasl 
ve askeri mahiyette milhim bir hadise
ye hazırlamak istlycıı bir ~kilde ne. -
riyatta bulunduğunu kaydetmektedir. -x-

Mitli Şef 
Amiral Hortlyi 
tebrik etti •. 
Ankara. J (A.A) - Macaristıın Naibi 

Amiral Hortinin niyabcte intihabının 
Yirminci yıldönüınil ınünoscbetiyle rei
siclimhur İsmet İnönü Budapeste elçi
miz! sureli mahsusada saraya giderek 
aı-zı tebdkilt etmcğe memur buyurmu~
lardır. 

-*-İZZETTbf ÇALIŞLAR 
MEBUS OLUYOR 

Afrodit divası bitti 
Mahkeme eserin müstehcen 

dığı~a karar verdi 
olma-

~~-----~-x*x---~~~-
İstanbul, 1 (Telefonla) - Efkarı umu- Adliye ınetbali ile yukarı koı·idorlar ve 

ırıiycnin büyük biı· alaka \"e ıneralda ta- merdiven ba~ları polis kuvvetleri tarn
kip ettiği ve matbuatta ınünakışılar tından tutuLnu~. polis amirler i her ke>
doğuran Afrodit daYası asliye yedinci ı?Cde emniyet ı.cdbidcri alınıştı. 
ceza n~ahkemcsinde bugüı'\ de\·am ~tti Bu şartlar arasında bn~ıran muhake-
ve ~1chceyc vanl.~ı·.. . . . me !'ükunct i<;cl'isinde cereyan ederek 

(~C<.'l'tı celse gunul\dckı udıhaına ve hitnıım crmi~li .Müdafaa vapıldıktan 
hadiseleri ıınzan dikkate illan müddei- · ' · sonru lıeyc.•ti hakime bet"aet k& ·arı ver-
umumilik diin ayni vaziyetin tı..>kcrrli
rliııe imkan \·..ı ıncıııck için sıkı tedbir
lPr nlınıştı .. Durnşırnmın icrnsı ic;in r;e
çen defa olduğu gibi hu sefer de adli
yenin nlt katmdn bulunan asliye dör

miştir. Muhakeme. eserin hnlkın ar ve 
hnya duygulnrını rencide etmediğine 
ve mtistchccn olmadığına kaı·ar vf'rmiş
tir .. Mürldeiumumilik knrarı temyiz. et-

dUncii ecza salonu intihap edilmişti.. ıniştir. 
~---_:_--------~-------~---

Bir Italyan gazetesi 
Müttefiklere ça hyor .. 

~~~x•x~~--------~~ 

Ankara, 1 (A.A) - Doktor Hü- Hoına, 1 (Ö.lt) - Lanasyon gazetesi, ye~ vermeyiz. 
S<'yin Avni Ercanın wfatı hasebiyle bo- bugünlerde italya ale,vhine ya.,.ı yaz- Italya, hir elektrik santı·alıdır.. Ona 
şalan Muğla ınebu luğuna emekli Or- ıııakta olan Fransız ve lngili:t. gazeteleri- dokuıııııak tı•hlikclidir. 
General izzettin Çnhşlann Genel başkan ne • italynyrı ne kabahat huluyorlıır• İtalya, bilfiil bitaraf kalmakla kendi
Jık: divnnınca Parti nrunzedi olnı·ak ifa- başlığı altında yazdığı yazıcln : Fransız sini gösteriyor. Fakat her yerde ve her 
ıu kal'arlaştırılrnıstır. gazeteleri İtal) ay~ haksız ve ınantık,,ız topraktaki menfaat lcı·ini bütün ~un·ct 
Sayın ikinci müntehiplerc bildiririm. knbnhal buluyorlar. ve \'ru;ıtuluriyle konımak rnecburıyetın-

C. H. Partisi genel l>aşknn \'ekili Bitaraf memleketler, htıkimivct ve is- dedir.. .. .. . . . . b·L·ı ,·· 
Ba vekil : REFiK s·A'-:rDAi.\f " F t h k t t ' uk J. ı·kttller·ı in muhafazasını Londra ve aşıs u ·uıne ının sıya"e ı. : 

'M ı '1 n b 0 d 1 • b" l • • • - ..,...-- Paris gibi kendileri et~ ar-1.u etmii;llerdir. ır C\' etın yapa ı ecegı. yegane sıy~-

AI m an Yada 
Ancak bu memleketler yapılan kontrol- ~ttir .• ~~~n~ın hari~inde . Ilalyadan lııç 
!eri protesto ederlerse kabahat yine hır degışıkh':_~ahm.~me7-

İLK MEK TEP 
Mua llimlerinin mükte· 
sep hakları ve terfileri 
Istanbul - YE"nl barem kanunu ilk 

todrisat muallimlerinin dört senede bir 
d~rcce for!i etmelerini kabul etmisti. 
Bir kısım muallimler. eski kanuna gÖre 
bu c:ene müddetlerini doldurınaktP.dır. 
Buol<ırın kHtemlerinin sayılıp sayılmı
yacağı bal'cm kanununu ilk tatbik eden 
viU\yctlmiz Mnnrif mUdürlü~ünce Ma
arif vektılctindron sorulmuştur. V<.·katet 
hu hususta tetkikat yaparak kararrn1 
bildirmistir. l<arnra göre. mualliml.-rin 
geçirdikleri ıntirldetler mUkte.sep hak 
olar-.ık tıınınınaktadır. Kıd<>m müddeti
ni dol.duranlar lerfi edeceklerdir. Mu
rif müdilrlUğü bu va7.iyetle olan mual
limleri tesbit ve listelerini hazırlaınağn 
ba.ı)amıştı r. 

• 
--~-

İsviçre • Slovakya 
Siyasi münasebatı 
Sem l (A.A) - Bem'de bir Slovak 

elçiliği ihdasına dair yapılan istiınzae.ı 
lsviçre hilktimeti muvıUik cevap vcnnis.. 
tir. 

lsviçre, Brati.slavada bir Isvi~re elc·i
llği ihdası lıakkını muhafıua etınekt-e- • 
dir. 

-'i. --
Balkanlı güreşçiler 
Cümhuriyet abidesine 
~ün çelenk koydular 
lstanbul, l (Hususi) - Balkan gü· 

ı·~lerine i tirak edecek olan Rumen 
güreşçileri geldiler. Saat on altıda Ru
men ve Yugoslav gürc~ileri ile birlik
te Cümhurlyet Abidesine çelenkler koy
dular. MUsnbaknlara yarın (BugUn) 
başlanacaktır. 

'---ııı 

Geri çevrilen 
Alman tayyaresi 
Lonclrn, l (Ö.R) - Bir Alman tay

ynresi bu sabah Taymb. ınansabıııda 
ucarkeıı göriilınüş, ha\'a bataryaları 
nte.-: açmışlardır. Ahırın verilmeden tay· 
~ are uzakla~ınışlır. 

--+-
Dani marka 

Muharip devletlere 
müracaat edecekmiş 
Kopenhag, 1 (Ö.R) - Danimarka ha-

::waea ı l 

SON HA,BER 
-

Mühlet bitti 
ltalya artık 
dan kömür 

Alnkanya
almıyacak 

---------~-x•x----~~---
Paris, 1 (ö.R) - Bu gece yarısından itibaren İtalyaya kömür nak-

liyatı kontrola tabi tutulacakttr. Büyük Britanya hükümeti tarafından 
ltalynya Alman kömürünü ithalde devam edebilmesi için verilen } 
aylık miihlet hitam bulmuştur. ingiltere italyaya Almanyadnn tedarik 
ettiği kömürü vermeğe ama.dedir. Ancak bir tediye anlaşması vapma~ 
şartiyle.. · • 
• İtalya Almanyadan senede 12 milyon ton kömür ithal etmektedir. 
İngiltere Roma hükümetine Alman ihracatına konan ablokavı dana 
fazla gevşetemiyeceğini bildirmiştir. • 

Finlandiyadaki lngiliz 
gönüllüleri kumandanı 

~--------------~----x·*x------~------------
Londra. 1 (A.A) - Londranm siyasi mahfillerinde Kermit Ruz-

veltin Finlandiyadaki İngiliz gönüllülerinin kumandanlığına tayini 
hakkında bazı malumat verilmektedir. Bu haber hatırlarda olduğu '\'CÇ

lıile 28 Şubatta Londradaki Finlanda sefareti tarafından verilmistir. 
Siyasi Londra mahfillerinde verilen malumata göre, Büyük .harpte 

Huzvclt binba§ı rütbesile hizmet etmi§ olduğu için yeni vazifesine has
lamadftn evvel İngiliz ordusundan istifa etmesi lazım gelmektedir. F~
kat Ruzvelt henüz istifa etmediği için yeni vazifesi hakkında alenen 
m"'lumat verecek mevkide değildir. 

Japonya - Amerika 
-----~--------~-----:x*x~----------------~---

Ge rgİ n li k devam ediyor. Japon 
Hariciye nazırının manidar nutku 

--------~---~*x----------
T okyo. 1 ( ö.R) - Japonya hariciye nazırı Ari ta Amerikanın Uzalt 

şıuktıt yeni bir nium tesisine çala~n japonyanın faaliyetini reddet
tiğini. Amerikanın japonyayı dokuzlar muahedesini ihlal etmekle it· 
haın ettiğini, fakat japonyanın hu noktai nazara istirak etme<li~ini 
söylemiştir. • 

Nazır §unu aöylemittir: 
- Amerika bizi kendi noktai na7.arına kuvvet istimali ile mecbm 

etmek isterse iki memleket arasmtJ'1. h:"ırp gayri kabil içtinap olacaktır. 

Hindistan kabitelerinin zelz_ele 
felaketzedelerine yardımları 

-----------------x•x~---------------
1...ondra, 1 (ö.R) - Peşaverden Royter Ajansı bildiriyor: Hindis-

tanın doğu ~imali hududunda sakin bulunan bir çok Finler Türkiyeci~ 
bft§ gösteren zelzele felaketini derin bir teessürle karşılamışlar ve a!!İ
retler aralarında derhal iane toplamağa başlamı Jardır. Bu a~iretlcrden 
ile.isi 2800, diğr-r ikisi 2070 ve Afredi aşireti ilk parti olan 2000 Ruhiyi 
aralarmda toplıyarak Hind hükümeti vasıtasiylr: göndermişlerdir. 

Ankara, 1 (Hususi) - Fransanm Şark seyyar kuvvetleri kuman
danı General Nasyenin teşebbiisü üzerine Anadolu zelzele felaketle
rinden mütecasir olan silah arkada~ları için toplanan 1956 lira Ankara 
~ransı7.. elçisi vasıtasiyle Milli Müdafaa Vekaleti emrine gönderilnıif
tır. 

Yugoslavyadacasusluk 
-----------------·x*x----------------

A J m anlar tarafından idare edilen 
bir şebeke meydana çıkarıldı 

~-----------:x*x--~-------
Belgrad, 1 (Ö.R) - Yugoslavyada Lubliana şehrinde harpten son-

ra Almanlar tarafından vücude getirilen büyük bir casus sebekesi 
meydana çıkarılım~tır. Şimdiye kadar tevkif edilen 28 kişi KültÜr Bund 
te kilatına men·suptur. Bugün Almanyadan gelen bir Alman da tev
kif edilmiştir. Bu adam, meydana çıkarılan casus te.kilatınm en nafiz 
şahsiyeti telakki edili}•or. 

Yugoslavya mahfillerinde bu casusluk hadisesi kolavlıkla gi..dcne-
miyen heyecan uyandırmı§ltr. • Uk madde ve İtalvanlarındır demektedir. • t• 

ia.al İ;alyan gazetesi de\·aın edel'ek : Bu Koordınasyon heye 1 
-na lılldanı hücwnlara fazla ehemmi.ret vermemeli. Başvekalette toplandı 

B S.:rn, 1 (Ö.R) - Bazler Nalırihtcnin Çünkii lıunlar İtalyaya şeref getirmek- Ankara. 1 (Teldonla) - Bugün 
. erlın muhabirine göre Almanya sana- tedir. İspanya harbinde, Habeş harbin- Koordin::ıs~·on hE'yeti başn~kil Dr. Re

~ı ınücssc-..sclerindeki atalet, iptidat mad- dC', 7.ccri tedbirlerde yine ı:ans getirdi- fik Snydnmın riyasetiııcie ba~vekalcttc 
ete ve isçi fıkdnıundnn ileri gelmektedir. ler. Bunun için bu iftiracılara ehemmi- bir 1op1antı yapmıştır. 

riciye nazırı Berlinste Tidende gazetesi
nin muhabirine beyanRtında, Danimar
kanın muhariplere müracaat ederek de
ni7. harbinin Danimarka ticaret :filosu 
fü.erindeki tesirlerini azaltmalarını isti- Amiral Hortİnİn 
yeccğiııi s(i}·leıniştir . 

AMERİKAN_IN__ 20 inci Naiplik 

Garp cephesinde 
PaHs. 1 (Ö.R) - 1 Mart sabahı tc}l

hgi : Gcoe umumiyetle sükunetle g<.aç
nnstir. 

~---.......................................................... ,... ... -, 
SADi SALONU 

lstanbulun nese 
~ 

kaynağıdır 
İzınirlilcr1 Burn.< ını ziyaret etmeden 

memleketinize donnı<'y i nız.. . 
Bastegar MUHLİS SABAHETflN'in 

ynzdıgı ve bC><:•el<'digi ikin<'i 

EİRMASAL 
Heviisü hıır;ırctli alkışlar t.oplıyor 

ı Ba revüde ~IUA.LLA As· 
lızvı, SALA ETTİN Pi· 
NAR ~ sıemB temsil etıe· 

,J c leP ir ••• 
,.1 REVt ıcmd-.? o d~\ re ait 

1 !!ÖÇEK OYiJN~J! f 

Vereceği krediler yıldönümiL.. 
Va<:ington, ı (Ö.R) _ Amerika ıno- Budapeııte, 1 (Ö.R) - Amiral Horli-

busan meclisinden sonra ayan meclisi nin saltanat niyabetinin yirminci yıldö
de Finlandiya ve İskandinavya menıle- nümü hiltün .Macnristanda bugün kut
ketlcrine krediler acılması imkanını ve- lanmıştır. Dünyanın her tarafından ken-
rcıı kanun lnyihns~ı knbul etmiştir. disint' tebrik telgrafları gclmi~ir. 

Pm·ıs. l {Ö.H) - Dün c<'phcdcn şa
y.ını kayıt bir şey olmamıştır. SigCrU:l 
'e Majino hatlarının gerılerinde her iki. 
t&.raf Hıyyarclcri kec;il uçuşları yapmır 
!ardır. 

'* - •.• ~ • ~. J .... ~· . • • • .# .- • - _,"" - - - ,:, -~-. 

Büti.ın sinema dunyı.sında C."sız bir şöhret yaratan dilber, sihirkar, c güz.el seslı 
İRENE QUNNE ile CHARLES BOYER'in 

ÇEVİRDJKLERI 

SABAHSIZ 

BiR ASK G[CESI 
FİLMİNİ 

Tayyare Sineması 
Kt)'ınet li mücla\•ıınlcı mc takdım eder 

Progrmnn ilaveten: KOMEDİ ve EKLER JlJRNAL 
Oyun saatleri: 2-4-G ~O ve fJ da 



2 MART CUMARTESİ 

Cihan Hatun Norveç 
Bugüne kadar ne 

kadar gemi 
ı,aybetti 

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

~ E ASKERİ BAHiSLER E E ıııııırıııııııı:: IUlllllUllll~ -- . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini 

ve Tarihi 

Türklerin nüfuz 
büyük 

------= - Mıknatıslı maynlere açı-
------= 

gösteren 
Ask romanı lan muvaffak mücadele - ,. ... . -

iiı:::ıııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııı:•ırııııııııııııııııırıııı OSLO, 1 (A.A) - B. Koht, Norveçin 
şimdiye kadar harpte ceman 110 bin 
tonluk 50 vapur ve 3500 in~n kaybetti
ğini bildirmiştir. 

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

Tfrika: 1 YAZAN: Curci Ze ydan ----- ---------------------------------------1-
Ferganc, Ceyhun n<.'hrinin üzerinde 

Türkü.slan hududunda kain büyük bir 
§c>hirdir. 

Ar.ıpl;;ır, lslamu·etin zuhurundan son
rn fütuh:-ıta teşebbüs ettikleri ~ırada 
Suriye, Irak ve Iran kıtalarını beş on 
sene içinde fethetmişler fakat Türküs
t.-ın hudu-Ouna Fergane,e ancak birin-• ~ 
ci hicret asrının sonlarına dogru vara-

İranhlar, (Ncvruı:) ekmeklerini yeni 
.senenin buğdayından yaparlardı,. Bay
ram <:abahı bu ekmekleri merasimi mah
.susa He taksim ve tevzi ederler, yeni 
ekmeği yeni sene muhsulünün bereket
li olacağına delil addederlerdi. 

O gün gümüş paralaı dağıtılması, tep
siler içinde hububattan hediyeler veril
mesi adet olduğu gibi halk arasında yu
murta veya meyvalnn birbirine atıp eğ
lenmek tc mutat idi.. 

Nazır dem~tir ki : 
Elimizde bu vapurlardan doku7unun 

Alman kuvvetleri tarafından bahrı1dığı
nı gösteren deliller v:ırdır. Dlğer vapur
lar ekc:eriyelle mayne çarparak batmış
tır. Norveç, lı;veç ve Danimarka muha
ripler nezdinde ayrı ayrı tt>ı::ebbi.islf'rde 
bulunarak harpte kanunsuz harekeUerc 
nihayet vermelerini istiyeceklerdir. Ka
çak kontroliinden memnun değiliz. Ve 
bitaraf bir limandan diğer bitaraf bir Ji
mana seyahat eden bir vapurun araştı
rılmasının beynelmilel kanuna aykırı ol
duğunu bildi.rdik .. Buna rağmen bitaraf 
bir vapur bir kontrol limanına mecbu
ren giderken Alm:ınlnrın bunu batırma
ğa hiç hakları yoktur. 

Londra - Harp sahne.inde Alman giz~ 1 bir çok küçük gemilerden mürekkep bir 
Ji silahı olan mıknatıslı maynların görül- balon barajı filosu ilave edilmit oluyor. 
mesi üzerinden ancak üç ay kadar bir Bunlar tahlisiye .. ndallanna benzemek
müddet geçmiştir. ilk tesir pek müthiş tedirler, fakat hakikatte ııazla doldurul
olmuştu. Bu yeni silahla kurban dü~en muş balonların çekifine mukavemet için 
ilk gemi büyük bir modern Hollanda ıu hattı albnda tazyik olunmuş hava bi
transatlantiği olan Simon Bolivardı ve donları taııyan hususi nndallardır. 
İngilterenin Şark sahilleri açıklarında ba- Bunları Fransızlar icad etmiftir. Ha
tınlmıştı. Sonra biribirini arkasına dar- len inkişaf etmekte olan üçüncü tedbir 
bsler tev .. li etti. lngilterenin diğer mem- bütün lngiliz tark sahilleri boyunca 600 
leketlerle denizden irtibatının kesilmesi millik bir aahaya mayn dökülmesidir. Bu 
tehlikesi baş gösterdi. Zaten Almanların deniz Majino hattının genitliii 30 - -45 
maksadı da bu idi. mil tutmaktadır. Bununla sahil arasında 

Fakat çok geçmeden lngiltere hükü
meti emniyet verici beyanatta bulundu. 
Şimdi üç aydan sonra mıknatıslı mayn· 
lere karşı alınan müdafaa tedbirleri ile 
başarılan neticeleri gözden geçirebilmek 
zamanı gelmiştir. Açıkça görülebilir ki 
Bu huııusta başlıca beş muhtelif müda
faa tedbiri alınmıştır. En mühim tabiye 
maynler döküldükten ııonra değil, dö
külmeden evvel müdahale etmekti. 

ibilmislercli. 
Bu· .Şl.'hir, Tfüküstan fatihi diye anı

L-ın meşhur Kuleybc t.-ırafından hicre
tin 94 üncü yılında fetJıedil:niştir. 

Fergane fethedilmiş olmakla beraber 
Arnplar orada pek çok conraları yerle
şcbilmic:lerdir. 

Şehir dü:I'. bir ara7.İ üzerinde ve Cey
hun nrhrinin kennrında ins:ı edilmic;ti 
E1rnh üc c:ıra surla c;evrilmi ti. 

Şehrin bir mil kadar simalinde sarp 
bit dan "·ardı ki bu dn{!ın iizerindeki 
sal~ l"hlike 1,.--ımanlarınrln F"~'!ane mü
dafiler· burava iltica cderh•rdi. 

Fersıan" iı-inde akar sul, rı. bağları, 
bahc b .. ; i l ... Tiirkiic:tanın <'!1 •nnml•r ~e
lıirlrri.., 1r-ıı biri idi. 

AhrıH .. j ftindli, Çinli ve Tiirklerin ih-
1il!'i! • .. · ~ J. :ı çıl olınus bir halktan mü
te.:ı• l< 1-il,J;. 

YiH: ı.. tahak~·ı Iranlılar teskil etH
yotdu E":'s"n o dcvfrd" Jrc. .:ıl::r sar
kın rn nı('ilımi ve müteral.ki bir kr-v·nı 
idiler Ve nereye gitsnlrr meıfoniyctle
rinl ftp or:ıva götiiriirlerdi. 

Dinll'ri .. Mecusi> lisanları e"'lci Fars-
a f'lan .-Pchl \'İ> lisnniydi. Bununla 

bernb0 r Fcrtmncdc halkm umumh·eUc 
Jtomı .. •p;, • da Tlirkcl' ' ri. Tiirkcenin 
Ç:ı« hıv l"h<'ec:iydi. 

Jo:\"Vclcc> yani A rnpl. rın i tilfısnıa ui'•
ram. ~ " Ff'rfl'D:n"'d c:alt:ı'l. t c:üren kim
se\ ı- f "'ı. ·r') adı verilirdi. 

0

}c:1il?rt~'l. conra bu ehir Borac:an y"ll\_ 
yetine ilhak olunmustu. Maamafıh Is-
1:\mlar F er!'. nclilerin ne din1P .. lne "le "" 
!ulrtlerinc dokunınamıslar. onl:ı.n k"n~i 
haJlerine bmıkmışlardı. Iclerindrn b;-
:ı.ılnrı rriislünınn oldular, Iraka hicret 
eHilC'r. HnlifC' c;arnylnrınn intic:nn l'fljlnr. 

-2-
Hicretin 221 inci yılı .. 

Bu büyük şehrin büti.in binaları tek 
katlı ve kerpiçtendi .. Burada taştan ya
pılmıs yalnıı. üç bina vardı .. 

Birincisi ışehrin tnın ortasında bulu
nan kale idi .. 

İkincisi Mecusilerin ihndetgfılu olan 
Atesgede idi .. Bu devirde burada Me
,.u ilık diğer mezheplere galebe ediyor
ciu .. 

Ferganedcki Ateşgedcyc (Krşan şah) 
r-dı verilmekte idi .. (l) 

Bu mabet, bi.iyüklüğü \'e l:Üksekliğ! 
itibariyle diğer binafard:ın derhal tefrik 
<•]ur.urdu .. 
Ateşgedenin damına, her biri on, on 

beş arşın boyunda ipek bayraklar tak1l
mı~tı .. Bu bayraklar içindP en fa1Ja ha
im,, olnn renk, yeşil renkti.. 

Üçüncü büyük biııa ise eyalet heyi 
ciemek olan bir Mcrı.hanın konağı idi. 

Bu konak, her tarafından güzel bir 
h,'"lh<:c ile ih:ıln edilmişti .. 

** Halk, Fergan~ halkı işte böyle bay
ram hazırlığı ve bayı-:ım n~esi içinde 
rnkakları doldurur v u ınrken ~ehrin 
nn::ı caddesi üzerinde birden muhteşem 
bir alay peyda oldu .. 

Bu alayın ortasınd::ı büyük bir gerda
:ne vardı .. 

Gerdrmenin üzerinde altın yaldızlı 
gi.imii len bir kubbe yükseliyordu.. Bu 
kubbe, boyalı sütunlar ü:t.<>rine oturtul-
mustu .. 

Pcnçereleri mnvi ntl::ıstnn perdeli 
oJnn bu gercfancyi iki at çekiyordu. 

Arabacı. ntlardnn birinin üzerine bin-
ınistL. 

-BiTME ı-
Ve bu yılın Nevruz. va ni yıl bnşı bay- CJ) Mcsudi tnrilıi: Cild ı .. S3hief 1'1 .• 

ramı ... 
Bugün, Fergane ahalisinin en bilyül; 

bir günü idi. Unlk, daha bir kac gün ev 
"telinden bugünü kutlamak icin lazım
gelen hazırlıklarda bulunmuşlardı. 

Şehrin her tarnfı don.'lhlmış, evlerin 
iizcrlerine rengarenk bayraklar dikil
miş, kapılar çiçekler, ye illiklerle sÜ!:
lcnmişti . Ferganc çarşısı alışveriş yapan 
halk ile dolu idi. Bayram, nllı ün de
vam edecekti. 

~~~------~ 
DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun. Boğaz hastalıklan 

Mtit<!hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
· Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Ankara Radyosu 
---IJ.---

DALGA VZllNLVGV 
BVGUH 

IG3' m. lli3 KnJ120 Ww 
T. A Q. 19.74 m.t519:i K6./ :?O Ww 

J A. P. 31.70 m . 9465 K"./ 20 Ww 
1 3,30 Program, ve memleket saat 

ayarı, 13,35 Aiııns ve meteoroloji ha
hf'rleri, 13,SO Türk miiziği, C'alımlar: 
F:lhire F~rsan, Vecihe, Refik Fer•an, 

l - Okuvan: Mefarel Sağnak. 1 -
Sevki B. ucck ~arkı (Ey gözüm ağlama) 
2 - Adil B. uşftk "nrkı (Af' eyle giina
hım) 3 - Sevki B. ucak şarkı (Esiri 
z.ülfünüm ey gözüm ahım) 4 - Lemi 
uşak şarkı (Seni nr:zu eder diddeı-im) 

2 - Okuyan Mdc-k Tokgöz, l -Re
fik Fersnn tambur taksimi 2 - Aıif R. 
kürdili H. şarkı (Deşme dağı :sinei !Ü· 

zanımı) 3 - Ethem efendi ki.irdili H. 
ı;arkı (ince tül gömlekle gördüm) 4 -
Ethem efendi kürdili 1 t earkı (Çılgınca 
se'l.'İp titrerliğim) 5 - Arif B. kürdili H. 
şarkı (Cüzelim hiç arnmll7dı) 14, 30 
müzik riynsı:tic.iimhur bı:ndosu (Sef :lh
!lln Künçer) 1 - D. !\1arkey: Mar8 
2 - l 1. Kling Fil \'f' ~ivrisirıik fkücük 
llüı ve fagot için 3 - j. Fucik Marina· 
rella uvertürü 4 - C. Faure Shylock 
(suit) 5 - j. Mayan uLak memlekctlcr
de ı:enlikler) 15.15,15.30konuşmn (ka
dın saati) 18,00 program, ve memleket 
gaat ayarı. 18,05 müzik rndyo cıız or
kestrası 16,40 konuşma (yurt bilgisi ve 
eevgisi) 18,55 serbest ııaal 19, IO mem
leket s nt n nrı, Ajans ve meteoroloji 
haberleri 19,30 Tfük müziği Çalanltu: 
Vecihe, Ru en Kam. Cevdet Kozan, Re
şat Erer 1 Okuynn: Muzaffer Ilknr 1 -
Acem n!lıran peşre' i 2 - Nuri H. Poy~ 
ra:ı: accm a,ırnn arkı ( Dovulmaz bir .sn
fadır bu) 3 - Nuri 1-l. Poyraz acrm 
aşıran şarkı (Ağlama süzişi firkatlr.) 
4 - Nuri 11. Poyraz ııcem aşıran (Bak
ma sakın Lenden yana) 5 - Nmi Poy
nız acem aşııırnn ( F..y çe~mi ahu mcHika) 
6 - Aı:,.m aşıran snz ı;cmaİ'li. 2 -

Evlerde kadınlar, cariyeler ateş yak
mak, hayranın mnhsus yemekleri, tatlı
l;ın ha1.ırlamak, hamnmlnrı yakıp yı
ltanınnk, bayram eJ...··meklerini yoğurup 
pişirmekle meşgul oluyorlardı. W.IG~MEBUM•m=mırı- Okuyan: Mi.izeyyen emır l - Melek-

•
•••lJl•••••••••iıııl•ııM:mm••mm•-•••••••a'4 sed ferahnak şarkı (Titrer yürej:im) 2-

1 ,. Ct!vdet Çnğla ferahnak ~arkı (Ak~am ol-B u gİİ n K .. f tii1~0;1 rk Sinema.sı ~ un ~u perd,.Jer insin) 3 - Sandetdin 
- ' Kaynak muhayyer tiırkü (batan g:.in 

Yine mevsimin t·ı 1 kana br.nziyor) 4 - Saadctdin Kavr.ak 
güzel iki filmini muhayyer türk..ü (R. fa fincan koydur.ı) 

fakdim ediyor 20, I O konuşma (günün me .. eJeleri) 

Anlaşılmı~tı ki mani olma tabiyesi 
daha çabuk ve daha müesııir bir tedbir 
olacaktı, halbuki zaten dökülmüş olan 
maynlerin toplanmaııı teııiri geciktire
cek bir takım teknik güçlüklerle kar§ı• 
)aşacaktı. 

işte bunun ic;in bir emniyet devriyesi 
ihdas edildi. Her gece ve bilha!ııa hava
nın mayn dökmei:e müsait olduğu za
manlıırd:ı lngiliz bombardıman tayya· 
releri Şimal denizi üzerindeki havaları 
güze~cme~e ba~adda~ 

Bunlar faaliyet <1ahası Alman mayn 
dökme Ü$leri olan lleligoland ve Sylt' e 
kadar uzanmııktadır. ikinci tedbir hücu
ma en ziyade nıaruz olan sahil sahaların
da sabit balon barajları tesis etmekten 
ibaretti. 

Bundan mak•nrl mayn döken tayya
relerin Britanya ııahillerine yaklaşması
nı tehlikeli bir hale getirmtktir. Bu eu
retle lngiliz donanmnsına yeni bir kısım, 

Fransız 
Parlamentosunda 
Pnris, l (Ö.R) - Mcbusan meclisi 

lıugiin toplondı. Fransanın 7.iraat siya
!.cti iiı.erinclc isljzahlnrdo bulunan bir 
çok mebuslar sÖ'.l aldılar. Ziraat nazırı 
ve başvekil muhtelif suallere ve istizah
Inra cevap verdiler. 

Müzakerdcrin devamı salı gününe bı
rakıldı .. 

--fr- ·-

Potemkin 
l\faaril komiseri oldu 
Londra, l (Ö.R) - Moskovadan bil

d;rHiyor : Komiserl"r mecliei hariciye 
komiser muavini Pott>mkinin maarif ko
m~erliğine tayinini t:ısvip etmi~ir. Boş 
kolan hariciye komiser munvinliğine ki
min tayin edileceği henüz malum deı}il
clir. 

';;.';~1/J/7ooKrO'R" ''I 

aim ! ua 
Q 20,25 Türk müzii"i f ~ıl he)leti 21.15 ..::;On şa nS miizik küçük ork,. trn <Scf ccip Aşkın) .. 

Sinema mcminin 1 - jos. Strnuas gül dü~ünü opeıe-
Bayraktar 

i.izc:rinc?c titrcdii:-i 3 tindt-n ilkb~lıar hnv::ıaı 2 - P~c1l"TOC";; 
hiil'Ük ru11st köy dan ı 3 - Hcinz Vnlthe: denseden 

.ıı:AN GABÜ~ Vİ- kuklalnr (foks - trol) 4 - joh Strau~ 
VİAN ROlUANCE çardaş 5 - Paul L im·ke ye.it vudil,.rde 
CHAHLI~ VAN EL bir rnndövu (> - E.rruıt Sorgr. köy cvin-
tarnCmdnn mlistc~- <le ı"ıklnr (vals) .. - Snint - Saens lrnh

rarnanlar marşı 8 - Alois Pachcrnt'~~ 
na bir surette ya- Viyana suiıi a) kiicük geçid resmi b) 
rntılan im mlL"lZ· 

ticaret gemilerinin se)'TÜ seferine müsait 
takriben 9 mil genişliğinde serbest bir 
kanal bulunacaktır. Gemiler o zaman 
ya cenuptan yahut ıimalden yaklaşmak 
mecburiyetinde kalacaklardır. Şark aa
hilJerine yaklaşmak için kullandan deniz 
yollarının muhafaza•ı o zaman çok daha 
baaitle9ecelt ve dü,man maynlerinin dö
külmesi pek ziyade güc;leşecelctir, deniz
altıları lngiliz ıark sahillerine "40 - 50 
milden daha fazla yaklaomıyacaklardır. 
Seyrü sefere müsait kanala mayn dök
mek isteyen tayyareler tehlikeli mayn 
tarlasını gec;mck zaruretinde kalacak ve 
aonra iyi organizr. cdilmiı bir müdafaa 
siııtemi ile karşılaşacaltlardır. 

Maynlere karşı diğerleri gibi tahaffuzi 
olmıyan dördüncü bir miidafaa tedbiri 
de mayn tarnma filosunun ehemmiyetli 
bir surette takviyesidir ve buna hemen 
mübaşeret edilmiftir. Nihayet betinci 
usul gemilerin bir mıknatıslı ileri saha 
ile teçhiz edilme.idir. Bu maynm gemi 
tehlike maha11ine yetişmeden evvel in
filak etmesine sebep olmaktadır. Bu mü· 
nasebetle görülüyor ki bütün teknik güç
lükler henüz yenilmemiştir. Fakat yuka
rıda izah' edilen tertibat lngilterenin mık
natıslı maynlerin tesiriniıu fıra indirdiğine 
dair serdedilen fikirlere hale verdirmeğe 
şimdiden lifidir. 

Mayo ·kurbanı 
vapurlar 

Londra, l (Ö.R) - 1560 tonilatoluk 
Hud Norveç, 5341 tonluk İtalyan Miril-
Ja, 7500 tonluk İngiJiz bandıralı Pirus 
vapurları mayne çarparak ~atmışlaröır. 
İtalyan vapuru miircttebatından 11 ka
yıp vardır. Bir çok küçük vapurlar 
York.şayr sahillerinde ve geceleyin tay
yare taarruzuna uğramışlardır. Bunlar 
taarruza iştirak eden tayyarelerin mik
darını bilemediklerini söylemişlerdir. _.,,.._ 

BİR TEHDİT 
Servilitepc sokağında oturan Halil 

Ibrahimin on dört scnedenbcri beraber 
yaşadığı Bn. Falf?1ayı geçimsizlik yüzün
den bıçakla tehdit ettiği şikayet edil
miş ve suçlu tutulmuştur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DGJıtilo aranıyor 

Ticari bir nıUesscde daktilo bir ba
yana ihtiyaç vardır. Talip olanların 
fotograf, adresi ve tercümeihal su
retlerini Jz.mir PQsta kutusu 37 ye 
daktilo ıwnuzile bildirmelC'ri. 

1-2 (402) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
Dadı at·anıyor ~ 
Sıhhati yerinde bir dadı aranı- : 

• ) or .. Talipler (\'eni Asır) a mii-: 
S racaat etmelidirler. : 
~········································· 

poeradn balet müziği c) Crabende ge-7.am lilinıdc be§<!rİ 
ilıfirnslan.. Scfnle- zinti d) Prnterde atlı karınca gece pusc

leri 9 - Michcli 22, l 5 memleket saat 
tin doğurduğu ra- ayarı. Ajnns haberleri 7.İrant. esham 

Bayındırlılar okusun 
ciaforı .. Aile ini ihm:ıl cdl'Jl C"t.ckl • r • :.~.it..ıt:ılcı ıııi müe sir bir surette tahvilat, kambiyo nukut borsası ( fiııt) 

ta.s-vir et•ııcktedir ~ · 22, 30 konuşma (ecnebi dillerde • yal-
AYRICA RUMCA SÖZLÜ - RUl\ICA ŞARJ{)LJ •.. : BOS~ALI AŞIKLAR nız kısa dalga postasile) 22.30 müzik 

Vl~ PARAMUNT JURNAi.DA HARP HVADlSLERI cazbant (Pi.) (saat 23,00 e kadar yal-
SEA 'Sf...AR: SON ŞANS: 2.30 - 5.40 - 9 dn.. nız uzun dalga po:ıtasile 23,25,23,30 

cs~Bi:ilO~S0Am;L;ilı:ı!:AiSfiJP.iK~L~A~Ri.9;'.:S::::4iıi.20:ts.ır'C'.l'~~',.·41~·~~t~ail .. ~Elllmm:;-••m•••••••WW' yarınki program ve kapımış. 

Bayındırda hacı timannda Marti oğlu kulesi civarında «Hacı Bekir 
oğlu» tarlaları denmekle maruf araziden yirmi atik dönüm tarla sah
hktır. Taliplerin ya Tirede urgan ve yular komisyoncusu Fahri Bilgine 
veyahut lzmirde telgraf ki!e memuru Halim Bilgine müracaatlan. 

1 - 3 s. 4 (381) 

DEMi MASKE 
uermraw•• AA f 

Büyük tarih ve macera romanı 
(ıKJNCJ KJSJM) 

- 142 --

Bunun farkında okın Baı·beı.yö ayağa dan bile duyulacak biı .. .şekilde yükselte-
kalktı : rek : . 

- Bana beş dakika müsaade buyuru- - Mnrki cenapları, dedi, ben ve ar-
nuz, dedi, bu küstah ve davetsiz ziya- kadaşıın buraya, sizin yüzünüze karşı 
retçileri kapı dışarı edip gelirim. bir alçak, bir sahtekfir ve bir katıl ol

Böyle söyledikten sonra salondan çık- duğunuzu söylemcğe geldik .. 
u ve yandaki odaya girdi.. Barbezyö sap sarı kesildi .. 
Luvuvanın oğlu burada Monsenyör Faribol, borazan gibi öten sesi ile de-

Luinin iki sadık ve kahraman arkada- \·am etti · 
şını görünce bir hnyret nidası fırlattı. - Al~~k ve sahtekarsınız diyorum .... 

Faribol alaylı bir gülüşle : Çünkü siz zavallı bir kadına karşı ver-
- Kuyruğun kopsun monsenyör, de- diğiniz sözü tutmadınız ve çok asil bir 

di, bizimle karşılaşacağınızı hiç te ümit zatı kahpt.>cesinc bir tuzağa düşürmek
etıniyordunuz değil mi? ten çekinmediniz. Katilsiniz dedim, çün

Ba.rbezyö alaya ayni alayla ınukabe- kü kontes dö Suvasonu hançerliyerck 
Bnrbezyö davet1ileri on bir kişi idi- ı.u ba~kn hiç kimse bilmiyordu.. le etmek istedi : öldüren sizsiniz .• 

for •. Bunların beşi erkek nllısı genç - İki asilzade mi geldi dedin .. Allah - Hakikaten de öyle azi7. dostlarım, Marki Barbezyö .... Bütün bu denaet-
kadındı.. Allah .. Bunlar kim olabilir? İsimleri ne dedi.. Görüyorsunuz ya düşündüklerimi !erinden dolayı senin cezanı vermeğe 

Kadınlarm arkaforında kollarını, imiş?.. açıkça söylemekten çekinmiyorum.. and etmiştim .. Haydi, kendini müdafaa 
omuzlarını ve hattfı göği.islerini açıkta - Söylemediler ınons('nyör.. Mistuflcnin sesi duyuldu : et ... 
bırakaıı tahrik edid renklerde ince ve - Cit sor bakalım... - Evet .. Ve böyle ne düşündüğünü- Faribol böyle si>yledikten ronra kılın-
dekoltc tuvaletler vardı. - Sordum monsenyör .. Fakat söyle- zü açıkça ı-öylemek size ilk defa vaki cını sıyırdı ... 

Marki Barbc:z.yö uı:un masanın başın- mediler .. Ya1111z bir tanesi dedi ki... oluyor... Bu sırada salondaki kadınlı erkekli 
da sarı saçlı, yarı 1.'lplak kıyafetli çok Uş..ık, birden sustu . Tereddüt ediyor- Barbczyönün knşl.ın çatıldı.. davetliler dışan çıkmışlar ve bu sözle-
~üzel ve genç bir kızın yanına otur- du · - Siz.inle uzun :tmnan konuşmağa rin söylendiği odanın açık kapısı önüne 
muştu.. B. ı ~zyö sabırsızlandı : hiç te vaktim yok .. Binaenaleyh böyle toplanmışlardı .. 

Bu sırada u ak i~eri girerek haber - Söylesen e ... Dedi, ne duruyorsun? vakitsiz ve ·habersiz 7-iyaretiniıi kısaca Mistufle onlara şöyle hitap etti : 
rdi : - Monsenyör .. Gelenlerden biri dedi anlatınız.. - İçinizde Marki cenaplarının yar-
- Monsenyör .. ikı nsilzade gcldı , .e.. ' ı. ·1 it t fendine söyle, kendisinden daha - Kuyruğu kopsun. Merak etmeyin, dımına gelmek istiyccek kadar cesur 
Bnrbezyö us:lğın özünü hayn•t'ı> I 1 

• n"i'7.adeliğe J5yık iki kişi geldi, bizim de işimiz acele onun için çok kısa olanınız varsa içeri buyursun .. 
c<ıti. çünkii 1 ı.ıa~kiki içtimadan nnc .. ~ 1 ' • ;jr~irınck istiyor, diye haber ver. keseceğiz .. O halde dinleyin.. Otuz yaşlannda kadar tahmin 

'J;urndn h.ız.ır l ıı 1 m ı.-ınl:ıra h<l'bt.•r ' u~mı~"ju1"~1~·~~iıı~i~n~d~a~v~ct~l~i1~,·:ri~a:r:as~ı:n~d~a~b~ir~m:ı~-L .. V~e~F!::an~·~bo~l~sesı~~·n~i:n~to~n~u~n~u~·b~i~r~d~en~b~i~-jib~ir~8.'~s~i1:r.a:d~e~od~a~y~a~g~ird~i~~=:!:I: \i •c onun bu t;c burada .buhınd.-.- - l ..J. ""-·~ ... -- t.. • 1• ı · 

- *--
- İ!?te ben ... Dedi .. 
Derin bir sükut hakim oldu .. 
Bunu bu küçük odada birbirine çar

pan dört kılıncın şakırtısı ihlal etti. 
Mücadele üç dört dakika kadar sür

dü .. 
Marki Barbezyönün elinden kılınç 

birden bire düştü. Genç nazır iki clini 
birden kalbine götürdü ve sonra yere 
yuvarlandı .. 

Ayni zamanda da öteki asilzade de 
Mistuflenin karşısında yüzü koyun ye
re kapanmıştı .. 
Uşakla. ve davetliler Barbezyöye 

koştular. Fakat bütün gayretler boşa 
gitti. Faribolun kılıncı Markinin kalbi
ni parçalamıştı. 

Yerinden kaldırılıp yatağına götürü
lünceye kadar öldü .• 

Faribol ve Mistufle, umumi bir karı
şıklık, dehşet ve telaştan istifade ederek 
büyük bir sükunetle kılınçlannı kınla
nna koymuşlar ve On dördüncü Luinin 
genç nazırının cümbüş köşkünden çık
mışlardı .. 

Dışarıda bekliyen Dorföy ve Ekzili 
ile beraber hayvanlarını bıraktıkları 
otele geldiler ve gece yansını pek az 
geçe de Parise dönmüş buhmuyorlardı. 

Medüziln neşeli havlaması üz.erine 
salonunun kapun önüne gelen -

P.~!~~J!Il~~J 
Radyo koku 

getirir mi? 
--6'-

YAZAN: DT. G. A. 

.afadyo dinliyenlerden bazılan onun 
getirdiği güzel ve çirkin seslerden baş
ka aynı zamanda bir de koku duyduk
larını iddia ediyorlar. Geçen gün, birisi 
Anlulra radyosunda alaturka şarkılar 
söyliyen gUzel sesli bir bayan okudukça 
taze kayısı kokU8U hissettiğini, halbuki 
başka bir bayanın - ~i gene gUzel ol
makla beraber - ağzını çokça açarak 
okuduğwıa delalet eden nağmeler çı
kardığı vakit ağır bir ~:ız kok~ gel
diğini haber veriyordu. Yabancı bir 
memle.kette Türkçe söyliyen bir .spikeri 
dinlerken çürük di~ kokusu hisseden de 
\'ardır .. 

Radyodan koku duyanlar, ~üphesiz, 
'>Ck nadir olmakla beraber böylelerinin 
bulunması düşündürecek bir meseledir. 
Bunların duyguları gerçek midir, yani 
radyo sesle birlikte kokuyu da nakle
diyor mu, yoksa radyo dinlerken koku 
duymak bir kuruntu mudur? 

Radyonun ses gibi kokuyu da naklet
Üğine dair şimdiye kadar bir haber çık
mamıştır. $imdiki bilgilerimize giSre ko
ku hava ile gelir. Vakıa, koku hiuinl 
uyandıran :znreler hava içinde haylice 
~cniş ve u1.cık mesafelere kadar gidebi· 
lirler. Mesela merkaptan denilen kUkGrt 
alkolünün bir ıniligramından yilzde bi
ri kaÇarı ha\•aya yayılınca 230 metre 
mi!d'ıbı içinde bulunan insanların bur
nu o kokuyu hisseder. insanlardan da
ha ivi koku alan k .. lebeklerin bir kilo
ınet;eye kadar uzakta bulunan di!!i1eri
nin kokularını duydukları bilinir. Fakat 
1<oku ne kad:ır u1.ak1an hissediJse o h is
si veren gene kokulu cisimden çıkan 
zerrclcrdir. Mesela o kadar uzaklara ka
dar giden merlc:aptan zerrelerinden her 
metre mikabı hava içinde milyarca bu
lunur. Bu zerreler burnumuzun içinde
ki hassas hiicrel"rc dokunuldukça biz
de koku hissi uyandınrlar. 

Koku zerreleri, sankı söyliyen baya
nın ai:tz.ından çıktıkları vakit elektrikli 
mikrofonun cereyanına VI" oradan iad
vonun dalJ?alarına katılarak yüzlerce, 
llinlerce kilometre uzo kta radvonun ci
hazlarına kadnr gidebilirler mi? Dünya
da her hadisenin dalgadan ibaret oldu
ğu anlaşıldıktan ~onra, bir gün koku 
zerrd~ri diye tasavvur ettiğimiz pyle
rin de birer dalga olduğu ,.e radyonun 
onları da nnkJ .. dcbileccği belki ispat edi
lecektir. Nitekim televizyon dalgalarla 
t?elen mamarnları gözlere göstermekte
dir. 

Radyonun koku getireceği ispat edi
lcıne.'!e bile, Tadyo dinlerken ıkoku du
yanların his.sine kuruntu denilemez. 
Musiki dinlerken gözlerinin önünde 
korkulu manzaralar gören insanlar, rad
yo<lan koku alanlara nisbctle daha çok
tur. Böylelerine bir 1.aman hasta deni
lırdi, fakat hayat ilmi ilerledikçe bu ha
lin hastalık değil, tabü olduğu anlaşıl
maktadır. Çiinkü sayLc;ı - eski filozofla
rın zannettikleri gibi beş değil, pek çok 
ziyade olan- duygulnrımızdan hepsinin 
aı::lı ilk hücrede bir t~k duygudur. Hüc
reler çoğaldıkça vUcutta ayrı ayrı duy
guları duymak için mütehassıs uzuvlar 
peyda olur. fakat bu uzuvların anısın
da müna~bet kesilmez.. En iyi delil, 
reçel yediğimi:7., yahut şurup içtiğimiz 
vakit burnumuz hic: koku almıyacak 
kadar nezleli olsa bile, dilimizle yemi.5in 
kokusunu hissetmcmi1.dir. Demek ki 
koku icin mut.ehassıs burun bulunmak
la \>eraber bu duygu dilimizde de var
dır. Bunun gibi kulağın da .koku his.si 
uyandırması hemen inkar edilemez. 

Musiki - 7.aten her 1ürlü ses - insana 
keyif verir, ıstırap verir, görme ve renk 
hissi verir, a.şk duygusunu uyandırır, 
nefret hissi verir, .kimisini öfkelendirir, 
tüylerini ürpertir. Bazısına ter döktü
rür, cesaret verir. Bunların her biri işit
me duygusundan ayrı birer duygu ya
hut bir duygunun neticesidir. Kulak bu 
kadar duygudan ba.5ka, bir de koku 
duygusu verir c bunu garip görmemeli
dir ... 

Radyo dinlerken siz de dikkat edi
niz. insan ilkin duymadığı bir kokuyu 
dikkat edince duyar. Kulaktan koku 
duygusu almak hassası belki sizde de 
vardır. Hoşunu1.a gidC'n bir şarkıyı din
lerken taze kayısı kokusu da almak 
ikinci bir zevk olur. Çürük diş kokusu 
duyarsanız çaresi kolay: düğmeyi çevi
rirsiniz, güzel bir koku duygusu vere
C(>..k bir ses buluncıya kadar ... 

--*--
lngilterede 

iş bürolarına 
kaydedllen gençler 
Londra 1 (A.A) - iş nezareti, iş bil

rolarına kaydedilen 20 ve 24 yaşlarında
ki gençlerin 100,000 kişiyi buJacaiını 
tahmin etmektedir. 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Bugün harikcllar filmi 

KEŞİF .ALA Y1 
Türkçe sözlü mımzzam film 

Erol Flni ve Olivia de Havlland'm 
yarattığı bu şahe~erde: Aşkın lmh
ramanlığın ve fedakarlığın en yük
sek nümunesi sizlerde unutulma 
bir hatıra bırakacaktır. 

AYWCA 

Görtinndyen ca-
Filmi programımızı bir kat daM 
kuvvetlendirmiştir. 

Senalar: Her IBlt....f.f-t. 



[J fiıIZ7~~.z>~ tZMtR BELEDiYESiNDEN: 

B O R S A 1 Birinci Sınıf Mütahassıs ı _ OtobU. atelyesine bir adet grank 

O 
t Al 1 yataklarını torna ileti, bir adet torna 

e m r 1 
bangosu ve bir adet silindir çivilerini 

r sökme aleti satın alınması, yazı işleri 
184 'ÜZÜM müdürlüğünde'ld şartnamesi veçhile açık 

Esnaf bankası 13 15 25 1 7 eksiltmeye konu1muştur. Muham~"len 
4 H. Alanyı:ıh 11 50 17 50 bedeli 955 lira olup ihalesi 8/ 3/ 940 

58 P. Paci 12 25 14 75 
38 j. Tar.ınto ma. 15 15 KAMÇJOQLU Cuma günü saat 16 dadır. Iıtirnl,; ede-
37 s 15 cı·ıt e Tenasül hastalıkları c.ekler 71 lira 65 kuruşluk teminab iş 

· Patersqn 15 Bankasına yatırarak makhuzile encüme-
29 Hilmi Servili 10 25 12 VE 
22 5 ne gelirler. 

M. Arcfüi 14 75 l5 2 Elektrik tedavileri 2 _ Tenviratı yapJacak sokaklara 
9 Üzüm tanm 12 50 12 5o Büihci BeylC'r SokağJ, No. 55-. dikilecek direklerle konsol takma ve 

t13~~! ~?,~ ku lzmir • Elhamr.a·Sine~sı 'arkasında,,... hat çekme işi. makina mühendisliğinde-
513829 un u ye n Sabahtan 8ı..~ftma kada~ hastalarını~ ki ıartnnmesi vcçhile açık eks~ltmeye 

Umumt yek<kn ~ • konulmuştur. M~hammen hedelı 1354 
No. 1 9 kabul eder.. TELEFON • 3479 lira 50 kuruş olup ihalesi 8/3/940 cu· 
No, 8 10 50 1 1 1 ~ • ~ ma günü saat 16 dadlr. Iııtirak edecek-
~o. 9 12 1ZM1R ASLİYE 2 ıncı HUKUK HA- ler l O 1 lira 60 kuruıılult teminatı it 
~~: 1

1
0
1 

14 KtML1C1NDEN: Bankasına yntırnrak makbuzile encüme· 
17 Izmirde keçecilerde 541 numarada ne gelirler. 

ı ZAHİRE kulak. burun, boğaz mütehassm Dr. Is- 3 _ Tenvirat işleri için tenvirat kon· 
~~ Çuval Buğday 6 375 rail Elenkave tarafından mahkemeye .solu ve teferruatı satın alınması, niaki-

ÇUval Arpa 4 875 5 müracaatla Elen1cave soyadının Elneka na mühendisliğindeki şartnamesi veçhi-
)~: Çuval K. Darı 6 25 olarak değiştirilmesi hakkındaki isteği le açık eksiltmeye konulmu,tur. Mu-
35 Çuval M. dan 5 5 125 muhik sebebe müstenid bulunduğu an- hammcn bedeli 4904 lira olup ihalesi 

23 ÇUval Susam 15 75 la.şılması üzerine müseccel bu1u~:ın 8/3/940 Cuma günü ı~at 16 dadır. Jş-
12 ÇUval Fasulya 17 25 19 Elenkave soyadının Elneka olarak degış- tirak edecekler 367 lira 80 lcuruıluk te-
O Çuval Bulgur 9 75 10 tirilmesine ve olsuretle sicilli nüfusta minatı iş Bankasına yatırarak makbuzi-
2 haıya Pamuk 53 tesciline temyizi ıkabil olmak üzere 20- le encümene gelirler. · 

Para Borsası 2-940 tarihinde karar verildiği medeni 23 28 2 7 (322) 
K. nun 26 madd~i hükmüne tevfikan 

C'Oıru~ ımaıa:z BANKASI ilan olunur. (401) Halimağa çarşısı yeni yol 863 ncü so
kakta Belediyeye• aid . 22 numaratajlı 
dükkanın bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi Yazı işleri müdürlUğündeki Ş;lrt
namesi veçhile asık arttırmaya konul
f!lUŞU,.r. Muhammen bedeli 32 lira olup 
ihalesi 8.3.940 Cuma günü saat 16 da
dır. Iştirak edecekler 2 lira 40 kuruşluk 
teminatı Iş Bankasına yatırarak mak

kL&A&İNG ltU&LA&I sm 
~ ·ıafrili Wr ftı'k liruuua PERATÖR DOKTOR 
~•- Ahmet Cerrail 

Sa~ Ahf 
124 s21 Ora' 
76.81 77.26 
4 555 4.583 
33.64 33.84 
7.442 7.486 
1.4440 1.4526 
3.4244 3.4445 
3.2217 . 3.2407 
3.379 3.400 

23.09 2320 
35.22 35.40 
64.44 64.83 

iZ 9% 
L97 1.98 

15.80 15.29 
102.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

3~.51 
3.9475 511 

~ . MUllTEliF KURLAR 
~rmak. 590 

lE:tNct iCRA MEMURLUOUNDAN: 
l<>~irde Kutlp oğlunda Hacı Ahmet 
b ~ında 5 No. Ju evde mukim iken 
ı~n nerede olduğu bilinemeyen mual-

Salde tarafına. 
8• ~rnlak ve eytam banltası Izmir şube
l~e 'I'.L. 499.49 dört yilz doksan dokuz 
la a kırk dokuz kuruş borcunuzdan do
~ ~tnınıza çıkarılan öôeme emri ika
la lgflhınız.ı terkeylemeniz hasebiyle bi
tııl tebliğ iaCic edilmiş zabıtaca da ara
ii.-.._ l'rlanıza rağmen bulunduğunuz yer 
~ilememiş olduğundan ilanen tebli-

'l' Hasına karar verilmiştir. 
de 11rihi ilundan itibaren yedi gün için
~.ezk<ır borcu ödemeniz veya diye
ıı .

1 
1Zl aynı mUddette şifahen veya ya-

9~ e ınemuriyetimize (do~a No. 939-
~~ e bildirmezseniz rehinin paraya 
Cet· ~mest yolu il<? icraya devam edile-

1 ılanen ihbar ve tebli~ olunur. 
......___ (396) 

St~~: SULH HUKUK MAHKEME

tı~u~ye ve Hüseyin oğlu Hasan ve Sa
lı~n şayıan mutasarrıf oldukları Sal
tı e 681 ada ve 63 parsel ve 331167 
tı~ratajlı evin izalei şuyu suretile sa
~ına karar verilmiş ve 2/41940 ta
~ rastlıyan Salı günil saat 15 de lz
~~ SUlh hukuk mahkemesi salonunda 

'r ı Y~ptlacaktır. 
de ahrnın olunan bedel 800 liranın yüz
~e~ş beşi '\'erildiği takdirde müşte-
011 b ih~~e edilecek aksi tak~i~e satış 
~ eş gun daha uzatılarak ikıncı arttır
~ ı. 17/4/940 Çarşamba günü saat 15 
rt\aı~ıne dairemizde yapılacaktır. Fazla 
93911;t almak .isteyenler dairemizin 
llt~ 8 sayılı dosyada mevcut şartna-

ne rnüracantları ilan olunur. 
~ 727 (398) 

S~~: SULH HUKUK MAHKEME-

ı~· 940-1157 

Fransa hastanesi 
Operatörü 

Her cün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden 1'0Dra Birinci Bey
ler sokalında.... No. 4Z .•. 

TELEFON : 2310 
......... - ..... ••• sı q•a:uacwa 

Kiralık yazıhan~ler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 nwnaralı hanın üst katı resmt ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
Wş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
müracruıtleri. 1-26 (190) 

Pariı lakülte•inden diplomalı 

buzile encümene gelirler. 

• 
22 27 2 7 (317) 

'ZM:w?f*·Ç 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demrielli 

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

Dif tabibi TELEFON : 3287 

Nesl.P Dolunay .__..DAHiLİ VE ZÜHREVİ HASTA-LIKl~AR DOKTORU 

İkinci Beyler Numan. ~ade sokak 1 s m a 'ı I Ha ı. ~ 1 
No. 36 Saat dokuzdan ıtibaren has- , ~~ 
lannı kabul eder. · 

1 - 13 (310) 

tZMtR AHKAMI ŞAHSİYE SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

Sayı: 163 
Küçük Kemalin mülesarrıf olduğu 

Boınovada Bozalan mevkiinde tapu 
kaydına göre cilt 3 sahife 22 sıra 17 de 
kayıtlı 9 dönüm iki evlek miktarındn 
şarkan Mustafa garben Bayram şimalen 
dere cenuben Ibrahim ile mahdut tar
lanın 5 sehimden 1 sehiminin açık ar
tırma ile satılmasına mahkemece karar 
verilmiş Ur. 
Mezk\ır tarlanın heyeti umumiycsi

nin kıymeti muhammenesi 300 liradan 
ibarettir. Açık artırması 3-4-940 çar
şamba günü saat 3 de Izmir ahkamı şah
siye sulh hukuk mahkemesi başkatip
lik dairesinde yapılacaktır. 

Bu artırmada yüzde 75 ni bulduğu 
takdirde kat'i ihalesi yapılacak aksi 
takdirde en çok arttıranın hakkı baki 
kalmak üzere kat'i ihalesi 19/ 4/ 940 Cu
ma günü saat 3 çe talik olunacak ve o 
gün kat'i ihalesi yapılncaktır. 

Akarçay 
Ucr gün saat 1l ten itibaren .• 
ikinci Kordon (Alman ikonsoloslıa

ııesi karşısında) 206 numarada hastala
rını kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
pesini 'ter ketmiştir) .. 

TEl,EFON : 3458 

DOKTOR 

Yefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOGUM VE KABIN 

HASr ALIKLARI 
MUr AHASSISI 

Her giin İkinci Reyler sokak No. ' 
79 da .. Çarşamba fakirlere meccanen ~ 

Talip olanlar yüzde yedi buçuk pey 
akçası vermek suretile müzayedeye iş-

tirak edebifoceklerdir. Kat'i ihalesi te- ==============:; karrür eden kimse yüzde iki buçuk be-
lediye resmi verecektir. Bu gayri men
kul üzerinde hak iddiasında bulunanlar 
varsa ilan tarihinden itibaren 20 gün ı.ar
fında müracaat etmeleri ve ~eyi 
göıınck isteyenlerde her gün mahkeme 
başkaUpliğinc müracaat edebilecekleri 
ilan olunur. 730 (397) 

Makbule Kadri 
Kutluk 

Dikiş ve iş evi 

DOKrOR 
Süleyman Çoruh 

Çocuıı hastalılıları 
mütalaassısı 

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

sokak No. 42_ 
Ev adre.<ıi : Göztepe karakolu kar· 
şmnda 834/1 .. 

TELEFON; 2310 

fıtıda r ernlik ve eytam bankası tara
ttı~ Palancılar çarşısında 6 noda yu
'-1-ea.k cı 1sınail Hakkı aleyhine açılan 
~\es . davasında ilanen yeni asır ga
da"e~ın 9-2-940 tarihli nüsha.sile olan 
~en e ta!men duruşmaya gelmediğin
Oltııak;ahkemece gıyap kararı verilmiş 
llU ~ a tayin olunan 12-3-940 salı gli
\re.va t 10 da mahkemeye gelmediğiniz 
d.it1ıı· tarafınızdan bir vekil göndenne
tı.vah: takdirde hakkında mahkemenin 
tılun\ı n cereyan edeceği ilanen tebliğ 

Yeni açtığım atelye Çivici hamamı ----(•22•4•1) 1 - 13 
civarında Sakarya ilk okulu arka- ~ 
sında Hamam yokuşu birinci çıkma- ' 
zında 74 numarada ... 

~ (395) DİKİŞ : Gelinlik, tuvalet, manto 
ve çocuk ropları .. 

ZA yt ÇİÇ}X : Merasim çelenkleri, ni-
""~tnir güm ..... in d . şan, ,gelin büketleri ve muhtelif çi- . 
--tle . rugu veznes e epozıte su- ki 

de al~erılen mesai ücretleri mukabilin- ç;l~TELİF BO):ALAR : Tablolar 
tlııv~~un 467886 9/11/38, 467898 yatak takımları .. 
.~u • 99653 17/1/940 üç kıt'a mak- HER ÇEŞİT İŞLER: Çay takırnla-S 
ıJ~ 0~~~:.ttiğimden hükmü kalmadığı rı, fantazi yakalar vesaire.. 

1 Her türlü inoe ve zarif işler yapılır. 
Komisyoncu Ömer Tayman Ve siparişler kabul olunur. 

.........._ 728 (400) fRIIIl:D'~ 1 ;-

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

lzlhir inhisarlar Başmüdürlü-
'- .. 
gunden: 

lat~uca tütün ıslah istasyonumuz deneme tarlalarında yaptırılacak por
tu 

1 
kurutma ve mnlzeme hangarı inşaatı açık eksiltmeye konulmuş

t. 

ICetif bedeli 1230,28 muvakkat teminatı 92,27 liradır. 
1 .ı; 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HASrANESI DAHiLİYE 
MUr AHASSJSJ 

Muayenehane: ikinci Beyler .,,kak 
No. 25 TELEFON: 3956 

1 
1 1 

DOKrOR 

Behçet Uz 1 
Çoculı hastaldıları 

Mütaha.ssısı 
Ha talannı her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki husust kllinitin· 

ro~maı ......................... J ....... ~••• ........ . 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası •• 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zirai ve ticari her nevi Banka muamclcleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacakur : 

4 Adet 
4 
4 

• 
• 

1.000 Liralık 4.000 Ura 
500 • 2.000 • 
250 • 1.000 • 

46 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • ıi.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesnplanndaki paralar bir sene içinde SO Uradan aşağı dUşmJ

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yQzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUJ. 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

lerinde çekilecektir. • • 
Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret yedi eylül yolunun 

1050 metre murabbaı sahasında yeni kaldıranı inşası. 
2 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret Dumlupınar sokağın

da 1050 metre murabbaı sahasında yeni kaldmm inşaası. 
3 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret Akgün sokağınin 

1050 metre murabbaı sahasındaki yeni kaldırım inşaası. 
4 - Keşif bedeli 160 lira 20 kuruştan ibaret ve 360 metre murab

baı sahasında Güneı sokağının yeni kaldmm inşaası. 
Yedi Eylül, Dumlupınar ve Akgün ve Güneş sokaklarının yeni 

kaldırım inşaları hizalarında yazılı keşif bedelleriyle 19/2/940 tari· 
hinden 4/3/940 tarihine kadar on bet gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

Taliplerin 4/3/940 tarihine müsadif 
Turgutlu belediye binasında müte§Ckkil 

pazartesi günü saat ikide 
encümeni daimiye müra-

caatları. 25 27 29 2 638 (343) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 aenelik otelcilik mÜt'!hu1111 bay Ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Briıtol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyolan 

we kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve huıuai lokantuı vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ili.veten fiyatlar rekabet kabul etıni-
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteha11111 

~
Y Ömer Lütfü Bengilnün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyu. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı uticannda 
lunan otellerde bılıluıurlar. 

• il >M 

Akseki Ticaret Bankasından: 
' Bankamızın 939 ı yılı hissedarlar umumi heyeti 29 ]\fart 940 tari
hine rastlıyan cuma günii saat 1 O da lzmirde Mimar Kemalettin cad
desindeki banka binasında aşağıdaki hususatın müzakeresi için alela
de toplanacağından içtimada hazır bulunacak hissedarın 25 Mart 940 
akşamına kadar hisse senetlerini banka merkezine göstererek duhuliye 
almaları ve vekil sıfatile iştirak edecek zevatın da hissedarlardan ol
ması ilan olunur. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 

Akseki Ticaret bankası idare meclisi 
namına reis Hasan Serter 

1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdikile idare meclisinin ibrası 
3 - T emettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeniden aza 

intihabı 
5 - Müddetleri biten mürakiplerin yerine yeniden mürakip intiha

bile Ücretlerinin tayini. 
29, 2, 4 (380) 

Turgutlu Belediyesinden: 
Otomobil garajındaki kulübe inşaası 19/ 2/ 940 tarihinden 4/ 3/ 

940 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 4/3/940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ikidedir. Ta

liplerin yevmi mezkurda belediye binasında müteşekkil belediye en
cümenine müracaatları. 25 27 29 2 637 (344) 

lzmir Turistik yolları mınlı
k~. ,-Y üdürlüğünden: 
1 - Arttırmaya çıkarılan iş Turanda eski tersane ve banka komer

çiyaleye ait bina '\'e arsa duvarlannın yıkılması ve müşteri tarafından 
plana göre yeni ihata duvarı inşası ve taştan başka diğer enkazının 
müşteriye ait bulunmasından ibarettir. 

2 - Muhammen müzayede bedeli 1 707 lira 50 kuruştur. 
3 - Müzayede 14 Mart 940 Perşembe günü saat 11 de vilayet dai

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Talipler müzayede bedelinden başka ihale bedelinin yüzde on 

beşi :nisbetinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. 
Şartname ve keşifnameyi görmek isteyenler İzmir turistik yollari 

mıntaka müdürlüğüne müracaat edebilirler. 2. 8 687 (393) 

lzmir Lisesinde yetişenlerce
miyeti reisli~inden: 
Cemiyetimizin yıllık kongresi 3/ 3/ 940 Pazar günü 15 de erkek 11· 

sesinde toplanacaktır. Mensuplanmızın gelme1eri rica olunur. 
RUZNAME: 
1 - idare heyeti raporu. 
2 - Murakip raporu ve plançonun tasdiki. 
3 - Yeni idare heyeti ve murakip seçimi. 

SPERCO VAPUR 
ACENl'ASJ 

ADmATİKA SOSYETA AN01'1ıu 
Dl NAVİGAZYONE 

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

LANGANO vapuru 3/ 3/ 940 tarihinde 
beklenmekte olu.P. C"nova, Riviera li
mı:ınlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/3/ 940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, BıindiSi, Zara, Fiume Trlyes
te ve .VeJ'!eqiğe hareket edecektir. 

BRINDISI motörü 13/ 3/ 940 tarihinde 
limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
dc Pire Brindisi Zara Fjumc Trieste 1:e 
Venediğe hareket ecLacektir. 
Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 12/3/940 ta

rihinde limanımıza gelerek İstanbul, P.i
re, Napoli ve Cenovaya hareket ede
cektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimall ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden ftalia 
Anonim scyriseiaın şirketinin ve Afrika 
\·e Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain $ir· 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE BOYALE 
KUMPANYASI 

R H E A vapuru 4/3/940 tari-
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Amsterdarn liınanlanna hareket 
edecektir. 

MARS vapuru 18/ 3/940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers, Rotterdam; 
Amsterdam limanlarına hareket ede
cektir. 
SERVİCE l\IARITtME ROUM.Al~ 
ARDEAL motörü 213/ 940 tarihin· 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

SUCEA VA motörü 20/ 3/ 940 tarihin
de gelerek Malta ,.e Marsilya limanla· 
rına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun "' 

hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
bunların hlç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini mllhterem yUkleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .• 

TELEFON : 2004 - 2005 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVJER VE 

ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası . 

TELEFON: 2443 

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

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

UMUMİ DENİZ AC.Ef\'TAU(al LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Vnrna için hareket edecektir .. Yolcu 
'e yük kabul edecektir. 

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

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS • 

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

Gerek \"apurlnnn muvasalU tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bi; teahhUt altına gittmeL 
Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umum! deniz Acf'ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Ac-enta 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekAsı 

Al\IERlCAN EXPORT UNES l~C. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

F..XCHESTER vapuru 2 martta bek· 
!eniyor. Ncvyork için .. 

E..XERMONT vapuru 6 martta bek· 
leniyor. Nevyork iç.in 

EXMOOR vapuru 17 martta bekleni· 
yor .. Nc\.·york için 

EXPLORER vapuru 20 martta bek. 
leniyor .. Nevyork i\in . 

S. A. ROYAl .. E HONGROISE DE 
NA VİGATİON DANUBE l\IARİTİMB 

B U 1) A P E Ş T 
EZF..GED motörü mart iptidasında 

bekleniyor. Budapeşte için yük alacak· 
tır_ 

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

SER\1CE l\1ARtTİl\IE ROU!\tAİN 
BUCAREST 

K~STENCE İÇİN: 
OITUZ vapuru 18 martta bekleolyo~) 

Köstence kin .. 
Vapurlar~n isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
ATİD NAVIGATİON CO • IIAİFA 
Be\'rut ,Teliwi\•, Haifa, Jafa, Portsai{ 
n v t~kenderi~·e için ... 
ATİI> motiirii 4 )Jturtta hcklcnh·or. 
Vapurlann hareket larlhlmyl~ naYt 

tunlardaki detiJikllklerden ac.nta m• 
auliyel kabul etmez. 

Daha fatla tafsilat için ATAT'ORıt 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Def 
Zee ve Ş.ı. Vapur acentalıtma mllraca. 
at edilmMi rica olunur. 
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Almanya taarruza geçmeğe mecbur 
-·''Bu mecburiyet müttefiklerin fazla kuvvetlenmelerine meydan bırakmak 
korkusundandır. Bu sebeple bu Bahar bir A lman taarruzu muhakkaktır,, 

-:ıc 

- BelçikaveHollandayakarşı Fransada iktısadi tedbirler 
~~~~~~~~~~--'"""""*~ ·~~~~~~~~~~~~ 

Alman erkinıharbiyesinin bir taarruz Yiyecek maddeler vesikaya tibi tu-
deliller vardır tuldu ve mühim kararlar verildi plinı hazırladığına 

Paris 1 (Ö.R) - Almanlar Eks La
§apeli ziyaret etmek istiyenlere bu şeh
re gitmek için ruhsat vermemektedir
ler. Mühimmat ve asker dolu trenler 
mütemadiyen Eks Laşapele gelmekte
dir. Bütün bu haZJrlıklar Alman erka
nıharbiyesinin bu mıntakada yeni bir 
hareketine mi işarettir? Belçika ve Hol
landayn karşı yeni bir hareket hazırlığı 
mı vardır? Yoksa bu tahşidat sinl.r mu
harebesinin bir safhası mıdır. bilmiyo

Pnris, 1 {Ö.R) - Fransız nazırlar 
nıeclisi dün Fransanın bütün iktısadi 
hayatını alakadar eden on kararnameyi 
tasdik etmiştir. Bunların en mühimmi 
yiyecek maddelerin vesika usulüne t§
bi tutulmasına, sanayide kadınların er
keklerden boş kalan yerleri tutmaları
na, fiatlerin sıkı kontrolüne, Fransanın 
cltına stokunu tesbit etmesine, frangın 
kıymetinin muhafazasına aittir. 

kuvvetlerin Jl'lihenk taşıdır. Düşma~
rımız Fransız. milletini anlamakta dııı• 
ma yanılmıştır. Hitlere göre Fr~ 
ınilleti cesaret ve kahramanlık vası~~ 
Tını ka:v.betmiştir. Zaman bunun aksi 
ispat edecektir. Kabul edilen kanunla• 
rın Fransayı otarşiye sevkedeceği sa~l· 
masın.. Fransız - İngiliz tezi otarşiJıiıl 
tamamen zıddıdır ve ancak ekonoın~ 
liberaliı.mden ilham almaktadır. GaY 
harbi bir an evvel kazanmaktır .. • 

ruz. 
Brüksel l (Ö.R) - Belçika gazetele

ri bugünden itibaren Almanya - Belçi
ka, Hollanda - Belçika hudutlarının Al
manya tarafından kapatılmasına intizar 

Maliye nazırı Fol Reyno bu münase
betle radyoda Fransız milJetine hitaben 
co:t miihim olan nutl..1Jnda şunları söy- Londra, 1 (Ö.R) - Fransanın iktı' 
lemiştir : sadi korunma kararından dolayı gazete' 

edildiğini teyid ediyorlar. 
1NGtLTERE BAHARDA BlR 
ALMAN TAARRUZU BEKLtYOR 

•Fransanın mali vaziyeti çok sağlam- ler memnuniyetlerini izhar ediyorlar. 
dır. Fakat fiatlerin yükselmesine mani Deyli Telgraf diyor ki : 
olmak için behemehal esaslı tedbirler •Fransa, bütün iktısadi kaynaklarıJli 

Sadece acıkeri bakımdan mütehassıs
ların tahlilleri Almanyanın ihtimal ba
harda bir taarru1.a girişeceği neticesine 
varmaktadır. Mütehassıslar bu hüküm
lerini hula açıkça Almanyanın üstün ol
duğu adetçe faikiyct üzerine verme
mektedirler. Materyel, tank. tayyare, 
top itibariyle Almanynnın faikiyetini in
kar etmek tabiyevi bir hata olur. Kış 
ayları esnasında Almanya Polonya har
bının yaralarını iyi etmekle me snıl ol
du. Londrada yeni istihsaHit ve Polon
ya harp ganimetlerini istimal ile buna 
muvaffak olduğuna inanılmaktadır. 

;olmak zaı·ureti vardır. Fransa beş mil- ve ahalisini seferber <-tmek1e harp fa,. 
yon adam seferber etmiştir. liyetini takviye etmiştir. 1'.,ransanın da' 

Bundan başka memleket evlatlarının hili politikası üç esasa müstenittir ; 

Fakat Ingiliz mütehassısları inanıyor
lar ki Almanyayı kt'i bir taarruz:t teş
vik edecek amil bu müsait askeri vazi
yet değildir Almanya daha ziyade ta
arruzda geç kalarak müttefiklerin fazla 
kuvvetlenmesinden korktuğu için bu işe 
girişecektir. Çünkü müttefiklerin aske
ri techizat ve hazırlıkları Almanyadan 
daha süratle ilerlemektedir. Harpten 
evvel bunun aksi doğru idi. Almanya 
teslibnt bakımından daima ileride idi 
ve harbe büyük bir üstünlükle girmi -
ti. Fakat harbın ilk günündenberi bu 
üstünlük tedricen ve mütemadiyen azal
maktadır. 

Her ne kadar harbın bidayetindenbc
ri Almanya dahi harp istih!:alAtını art
tırmış ise de, onun harp saruıyiini ge
nişletmesi fırsatları mUttefik1erinki ile 
kıyas edilemez. Zira Almanya harp baş
lamadan evvel aşağı yukarı istihsalatını 
azami hadde ulaştırmıştı. Şimdi Alman-

Garp ceyhesinde Fransız motörlii kuvvetleTi 

lar halfi merdivenden yukarı basamak 
basamak çıkabilirler, buna mukabil 
müttefikler asansörle çıkmaktadırlar. 
Arada miihim sürat farkı vardır. 

Harp için lngilterenin sarfettiği gay
retleri islisgar etmemek şartiyle açıkça 
söylenebilir ki Büyük Britanya ve im
paratorluğun seferberliği hAla ilk saf
halarındadır. ıstihıı;alat henüz son had
dine vasıl olmamıştır. lngilteredc hala 
1 mi1yondan fazla jş.c;iz vardır ve hayat 
standarının tahdidi meselesinde yalnız 
mütevazi bir başlangıç yapılmıştır. 

Bir sene sonra Mr. Çemberlayn ve 
Sir John Simonun söyledikleri ~hile, 
vaziyet tamamiy1e değişecektir. O za
man Ingiltere, dahi <tereyağı yerine 
top> ismi verilen hayat standardına ye
tişecektir, Fakat bu standarda yetişil
meden evvel .harp maksatlarına tahsis 
edilmek ü1.ere muazzam ihtiyatlar mev
cuttur ki düşman bunlara malik değil
dir. Bu ihtiyatların istimali pratik ola
' nk harp istihsaliltının aydan aya sürat
ı~n·"' · ' ''Tlektir. Bir sene daha geçsin 

imparatorluk 2-3 milyon askerin işlet
tiği muazzam bir harp makin~ine sahip 
olacaktır. Silahlar vasati olarak, daha 
yeni, Almanyadakinden daha modern 
olacaktır. 
Almanyanın sadece sükunet içinde 

oturup harp materyelini muhafaza et
mesinden ve muazzam silah depoları 
biriktirmekten başka daha iyi bir şey 
yapamıyacağını sananlar bu noktayı ka
fi derecede takdir edemiyorlar. 

Bir nokta daha. Ingiltere kendi harp 
i.tn.nl!itı için elzem olan mevaddı daima 
tedarik etmeğe muktedirdir. Halbuki 
Almanya, stokları bittikten sonra, her 
geçen ay zarfında ablokanın tesirlerini 
daha kuvvetle hi5.Sedecektir. 

Binaenaleyh bilnnço gösteriyor ki 
1939 son baharmdanberi askeri kuvvet 
münasebetleri devamlı bir surette müt
tefikler lehine inkişaf etmektedir. Bu 
keyfiyet, Alman noklai nazarından, 
mümkün olduğu kadar çabuk bir aske
ri karar vermeğe bir teşvik olmak icap 
eder. 

Deniz harbi genişletiliyor 
Almanların bu kararı bitaraf mem
leketlerde ciddi bir infial uy andırdı 

-----,---------*--· 
Lahi, 1 {ö.R) - Alman elçiliği teb- da Almanya ile ticaret yapamıyacağmı ve böyle bir mukavemet karş1<1ında ya 

)iğ neşrederek deniz vesika usulünü kul· söylüyorlar. kayıtsız . artsız batırmalarına nihayet 
!anan bitaraf gemilere karşı şiddetli ted- Bütün bitarafları birlikte hareket et· venneğe mecbur olacak, yalıut da iste
hirler alınacağını ihtar etmiştir. Bu ve- mek 12artiyle bu kat'i bir ekonomik taz· diğini yaptırmak üzere yarım düzüneden 
sikalar, bitaraf vapurlara kaçak mal gö- yik yerine geçebilir. Almanya bu bita- fazla cephede harbe girişecektir. Böyle 
türmedikleri hakkında verilen lngiliz şe- raflardan gıdn ve ham demir elde ede- ümitsiz teşebbüsler seriııinde Almanya 
hadetnameleıidir. Bunları himil olanlar mediği takdirdr müşkül vaziyette kala· muvaffak olmayı ümit edemez. Çünkü 
kontrol limanlarına uğramadan veya bu caktır. Esasen bitaraf scfinclerini imha müttefikler bütün kuvvetlerile bitaraf· 
limanlarda ancak bir lcnç saat kalmadık· stratejisi ümitsiz bir intihar siyasetidir. lann yardımına koşacaktır. Bu iskambil 
tan sonra seferlerine devam edebilmek- Eğer Şimal devletleri zirai mahsulle- oyununda bütün iyi kağıtlar bitarafların 
tedirler. Almanlar, büyük Britanya kont_ rinin muhtaç olduğu hayvan yemlerin- elindedir. Kazanmak için bunları yalnız 
rol üslerine giden bitaraf gemileri de ha- den mahrum kalacak olurlarsa Alman- oynamaları kafidir. 
tıracaklarını bildirmişlerdi. Alman deniz yaya pek 87 şey gönderebilirler. Onları Kopenhag, 1 ( ö. R) - Sos} al De· 
harbinin bu suretle genişlemesi bitaraf aç bırakmakla Hitlerin yegane kazana· mokvaten gazetesi, lskandinav memle
memleketlerde zaten mevcut olan he- cağı şey, kendi mahvolurken diğerlerini ketlerinin Alman deniz harp metodları
yecanı bir kat daha arttırmıştır. de beraber sürüklemekten duyacağı nı müştereken protesto etmelerini isti-

Oslo. {ö.R) - Norveç hükümeti zevktir. yor. 
Berlindeki protestolarına şimdiye kadar Newa Chronicle şunları söylüyor: Oslo, 1 (A.A) - Norveç hariciye 
hiç bir cevap almamıştır. Bu cevapsız- cDün Norveç denizciler birliği azaların nazırı B. Koht Parlamentoda yaptığı 
lıktan Almanyanın Britanya limanına Almanyaya sevkedilecek eşyaya el sür- beyanatta lngiliz sularında seyahat eden 
sefer yapmaları kanaatinde olduğu an- mekten menedeceğine dair bir ihtar neş- bütün vapurlara hücum edeceği hakkın-
laşılıyor. retti. Aynı zamanda bitaraf ticaretinin da Almanya tarafından yarı re8mİ bir 

BiT ARAFLARlN PROTESTOLARI ya müttefik kafile sisteminden istifade surette yapılan ihtarın beynelmilel hu-
Almanynnın bitaraf gemilerini lakayd ederek, yahutta bitaraf harp gemilerile kuk kaidelerine muhalif olduğunu bil

bir surette batırmağa devam etmesine himaye edilen kafileler sistemi kurarak dirmİf ve şunları ilave etmiştir: 
karşı bitaraf memleketlerde hiısıJ olan ~iyet ahına alıiıma.sı teklif edilmiştir. Uzun zamandan beri Büyüle mikya!!
hiddet Jngiliz matbuatı tarafından bahis Eğer bitarnflar bu şekli harelceti idame ta ticaret yaptığı lngiltere ile ticari mü
mevzuu edilmektedir. Daily Tclegraph ederlcFSe çok kuvvetli vaziyettedirler. nasebetlerine devam etmek Norveç için 
~yle demektedir. Avnıpadaki bitaraf ' Almanya onların ihracatına muhtaçtır hayati bir ehemmiyJ!ti haizdir. 
memleketler Alman barbSTlık ve Al
man tehditlerine açıkça hiicum etmekte, 
prote8tO nefislerini müdafaa etmeği dü
şünnıektedirler. Norveç, lsveç ve Pani
marktı gemi sahipleri toplanmış ve hü
kiimetlerini birlikte hnrcket elmeğe teş
vik ,.ımislcrdir. Şimdi hariciye vekilleri 
bu meııele üzerinde görüşmelere başla
mışlardır. Gr.mi •sahiplerinin tekliflerin
den biri, nnlasıldığına göre. bitaraf Re
milerdl"n mlirrkkep bir kafile sistemi 
kurmaktır. Hollanda bunu tervi<" etmek
tedir. Di~er bir mukabele tarzı f.;kandi
nav memleketleri tarafından teklif edil
mektedir. Onlar Fransa ve ] nviltere ile 
ticaretin bitnraflar için hayati bir ehem
miyet haiz olduğunu ve eğer Almanya 
',u ~:'ff!~'7,. ,. .. 1, .. ,,..,. ı.; ...... ıı ....... 

Sovyetlerin 
~--~~~--x*x·~-~---

"f ürk iye aleyh;nde bir sergüzeşte 

ah~nJalarına ihtimal ve rilmiyor 
Londra, 1 {ö.R) - Asosiyeted Presin Orta şark muhabiri bildiri

yor: Kaf1rnsyada Sovyet kıtaatınm tahşid edildiği hakkındaki haberle
rin rnüphemiyetine rağmen Sovyet Rusyanın Türkiyeye karşı bir ser
güzeşte atılmasına ihtimal verilmiyor. Maamafih muhabir Alman enti-
.:1.-1.. 

bir çoğu silah fabrikalarında çalışıyor- Fran.<rı:: Maliye nazırı Rey110 1 - t~tih1akin tahdidi, 
lar. Müstelıliklerin ihtiyacı olan eşya Fransız milleti düşmanının kendisini 2 - İstihsalatın tezyidi, 
sulh zamanına nazaran azaldığından is- tanımadığını gösterecektir. 3 - Tasarruf.. t1l 
t!hlakta icap eden tnsarruflar yapılmaz- FiatlE'rin yükselmesine müsaade ede- Vesika usulünün ne derece isabe 
sa fiatlerin yükselmesi uıruri olur. meyiz. Fiatlerin yükselmesine mfuıi ola- olduğu halde Fransız efkhı umurniY~ 

Harp i<1inde lüks yapılamaz. Her fer- cak yegane çare vesika usulüdür. Dün- ~inde ayrılık vardır. Fakat ekseriyet b 
din yüksek bir feragat ve vatanperver- ya şimdiye kadar İngiliz - Fransız iktı- usulün lehindedir. Vesika usulü ile; 
likle fedakfirlığı düşmana bir kurşun ssdi iş birliği nisbetinde muazzam bir iş rafın önüne geçilecek, hnksızhğa rn 
daha atmağa muadildir. Hitlere göre birliği görmemiştir. İngiliz - Fransız ik- olunacak, hükilmetin elinde kMi dere" 
Fransıilar disiplinden ve tasnrrufkfu-- tısadi birliği harpten sonra da devam cede mal bulunacaktır. Frangın dü~e' 
hktan mahrumdurlar. Hitler bu dü-ıün- etmelidir. Bu birlik, harbin doğuracağı mesi için de yeni tedbirler alındığı açılc· 
cesinde çok yanılmıştır. · mühim faydalardan biri olacaktır. Harp, ça görülmektedir. 
--~--~-~-~~----~~~~~-~-~---~~-~--~~~~-----~--~~-___./-

Fin mukavemeti kırılmadı 
------------·-------------

Kız1lların yaptıkları taarruzlar ken
dilerine çok pahalıya mal olnıaktadıt 

Kızıl tayyarelerin tahrip ettiği bir Fin kasabası 
. tjj•' 

Ladoga mıntakasında Pitkarante r'.5 JP' 
metinde yapılan bir taarruz da ~J\01'• 
taları Kuhmoda bir kaç mukaverne 
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da tahrip ve imha edildiği öğrenilmiştir. 
Helsinki, 1 (Ö.R) - Finlandiya ga· 

zeteleri, So,·yeUer tarafından sarfedilen 
gayretlere rağmen milli mukavemetin 
kırılmıyacağını, Finlandiyanın müdafa« 
harbine sarsılmaz bir azimle devam ede
ceğini yazıyorlar. 

Paris, 1 (Ö.R) - Helsinkiden bildi
riliyor : Fin tayyareleri Kızılların bir 
ha,·a üssüne, askerle dolu bir zırhlt 
trene hücum ederek bombalamışlardır .. 
Hava harplerinde 14 , Sovyet tayyaresi 
düşürülmliştür. Finler beş tayyare kay
betıni~lerdir. 

Paris, l (Ö.R) - Viborgdan bugün
kü tarihle bildiriliyor : Viborg beledi
yesi bugi.in düşman ateşinin bombardı
manı altında fevkalade olarak toplan
mıştır. Belediye reisi Viborg şehrinin 
tamamen tahliye edilmiş olmasına rağ
men Viborgluların kalbinde istiklal ve 
memleketi miidafaa hararetinden bit 
zer.re bile kaybetmediğini söylemiştir. 

ŞAYANI HAYRET VE MUHTE
ŞEM BiR HADiSE 

Meşhur filozof ve sosyalist Bertram 
Russell yazdığı bir makalede « T tırmopil 
ve Salamisden beri Fin mukavemeti ka· 
dar şayanı hayret ve muhteşem hiç bir 
hadise olmamıştır.> Demektedir. Buna 
dair mütnlnfı yürüten Manchester Guar· 
dian hükümetin Finlandiyaya lngiliz 
göniillülninin gitmesine müsaade etme
:ıini iyi karşılamakta ve milletler cemi
yetinin verdiği karardan onra başka 
türlü yapamazdık demektedir. 

Deyli T elegraph başmakalr.sinde şun
ları söylüyor «Doğru istikamette alın
mış zamanında bir tedbir Finlandiyaya 
medeniyet için giri§tiği kahramanca mü-

dırnı yapmak, bu memleket ve bütün me
deniyeti seven milletlere düşen bir vazi
fedir. Daily Herald ise şöyle demektedir. 
Valter Citrine, Noel Baker ve Dovnie 
gibi zatların Fin amele zimamdarları ile 
istişareleri üzerine verdikleri raporu din· 
ledikten ı1onra milli amele birliği Finlere 
yardım için iane sandıklarının açılmasına 
karar vermiştir. Binaenaleyh lngiliz 
amele birliğinin Finlandiya ve diğer ls
kandinav memleketlerindeki amele bir· 
lilderine karşı duydukları sempatinin ilk 
tezahür alameti olan bu ianeye elinizden 
geldiği kadar yardım ediniz.> 

Paris, 1 ( ö.R) - Kaypala bölgesin· 
de Kızıllar bazı mevzii muvaffakıyetler 
kaydına ba§lamı,lardır. Kızıl ordu baş• 
kumandanlığı buzlann erimesinden ev· 
vel kafi muvaff akıyeti kazanmak niye· 
tindedir. Şimdi cephenin filan veya fa. 
lan kısmını muhafaza etmek değil. mü· 
dafaaya daha müsait mevzilerde daya
nabilmek mevzu bahistir. Kızıllar Kareli 
berzahında taarruzlarına devam etmekte 
iseler. de Finlandiya kıtalarının vaziye
tinde bir vahamet mevcut değildir. Pet
samonun cenubunda muharebeler şid· 
<letlemniştir. Kızıllar bundan evvelki 
taarru:flarından aldıkları derıılerle çok 
tesir ile hareket ediyorlar. Son Sovyct 
tebliği Viborgun dokuz kilometre şar
kında bir kaç istasyonun i~gal edildiğini 
bildiriyor. 

Helsinki, 1 (AA) - Kareli berza
hında Fin kıtaları bazı noktalarda diiş
manın tazyiki altında Viborg ile Vuok
ıen arasındaki yeni mevzilerine çekil
mişlerdir, Sovyct ordusu ağır zayiata uğ
ramış ve 14 Sovyet hücum arabaııı tah
rip edilmiştir. 

Sov etlerin T r ae e 

tasını istirdat etmişlerdir. . rıııd• 
Petsamoda Nontsi nehri cıv-~,v'' 

muharebeler devam etmektedir. tıf• 
)arda kayda değer bir ,ey olınaroıf 

i· 
. l'tfl'ıı 

Helsinki, 1 (A.A) - Viipurı d 11111' 

le hinterlandına hakim o~an ~ ;1ıi'" 
zaptı için Viipuri körfezınde 8 eıcı-' 
muharebeler şiddetle devam etlf' 
d

. ..,,. 
ır. go 
Diğer cihetten öirenildiğioe toııi~' 

Pakri adalarında tahliye eden .~11 e~ 
lılar bu adaları tahliye etmek ıÇI ir•II 1, almı§lardır. Çünkü Sovyet İrorı 8' 
Finlandiya körfezine hakim 0 

' r .,et' 
tischerportu tahkim etmeğe kar• ., 

. . ·ııll 
tnıttır. .. .. bit ı e' 

Koivisto adalarının buyuk riJtfl~1 1, 
zamla tahliye edildiği haber ve l rı ıtı', 
dir. Finlandiyalılar ta,ıyamadık ~...,,itle' 
zemeyi kullanılmaz bir hale gell ~" 
d

• •Jvr 
ır. ııı•~ fe' 

Fin gazeteleri, Finlandiya~' ,,,., e' 
etmek için Sovyetler tarafı? 8~01''<il' 
dilen gayretlerin memleketın ğııı• b <' 
metini hiç bir veçhile kırarnıY.~J" faa tı•~, 
dirmektedirler. Finlandiya ınu a edt'e 
~ine sarsılmaz bir azimle devarı1 b~' 
tır. . kide" Jitl; 

Paris, 1 (ö.R) - Hel~~ ıilf'\•' 
diriliyor : Ladoga gölünün do~u tflıl bıl' 
de Finlandiyalılar kızıllarırı. 10:ııııi~ Jıl' 
vemet ocaklarını dahi tahrı~e.htid e~, 
lunuyorlar. Bu mıntakada ftll11 

nıiş olan 25 bin askerin h~r ~:ı b'( 
bat ve münakalesi kcsilmış~~~terİ 1" 

Bitaraf müşahitlerin v~r "b rg & 

!ere Finlandiyalılar Vı .0 • ' 

v ülce rüc'atl 


