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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

~uharrlr ve wnumt neşriyat mUdilrü: 

HAKKI OCA.KOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDETl Tilrldye için Hariç için 
StftetiJc ..... " 1400 2900 
Altı 4Jlhk .... _ 750 1650 t GUnu geçml§ nUshalar ( 25 ) kuruştur. 

_ TELEFON:2697 

~ rntınderecatmdan gazetemi% mesuliyet kabul etmez. 

• Arıidük Ottonun 
makale•i 

Paria, 2 (ö.R) - Franaada bulunmakta 
olan Habsburg hanedanının nriai Artidük 
Otto, Fıavo gazetesinin nep-ettijia bir ma
kalede aon aenelerin Alman aiyuetinj ay
dmlatmekta ve Nuyonal Soayalizmi bu
sünkü harbe aewkeden bidiaeleri tablil et-
mektedir. .:J 

y na A.ır llatbaumda buunu .. u. 

Viborg alevler içinde 
Taarruz. eden 14 Sovyet fırkasının 

yarısından fazlası eridi . 
Kahramanca mukavemet gösteren. VilbOrg'da 

enkazdan başka yakılacak bir şey kalmadı 
Londra, 2 (Ö.R) - lngiliz gazeteleri-

::~;::~in~deki harp muhabirleri bil- Mu·. h ,. m B ,. r H aA d ı· s· e Sovyet kıtalan bugün son defa ola-
rak Viborga biiyük bir taarruz yapmış
lardır. 

Saliıhiyettar lleJor;inki kaynaklarından · 
alınan haberlere göre Kızıllann zırhlı 
moförize kuvvetleri .şehrin civarına ka
dar yaklaşmışlardır. 

Viborg üç taraftan muhasara edilmiş 
bulunuyordu .. Donmuş Vilpuri gölün
den, Teryoki cihetinden ve şarkta Je
ronyokiden harekatta bulunan Sovyet 
kıtaları bir nal ~klinde Viborgu ihata 
etmiş bulunuyorlardı. 

Bu akşamki Sovyet tebliğine göre Kı
zılordu şehrin dış mahallelerine kadar 
ı;:okulmuştur. 

- SOmJ 6 iNCi SAHiFEDE -Finlandiya ormanlarında I'.1ı süvarisi 

------------------~------------------------------------~--
\!atan civarında Adliye binası 
Sevgisi 1 büyük bir Yangın çıktı 
ile,. zama:d-an- fazla f 
fedaJıa,. ve fera,,,,ıtıtiJt 
°"'8cbftızı GmJrdlr-

-*--
HAKKIOCAKOCiLU 

-----------x*x 

Bir Depo Yandı 
-~-~~-~--x*x--~--~~-

1 f · mu··du0 rÜ ile üç nefer yangın ~VtkiJimizin son nutku yurd içinde 1 t a) ye 
~ it bir inşirah tevlit eylemiş, aklın d ) ı · d 
~-:tlkın hakim bulunduğu yabancı esna s' n a yara an m 1 ş ar 1 r 
lııllJııı ketlerin bir çoklannda iyi karşı-

l>ı Ştır. 
tllld ş Politikamızın dhan umumi efka
~llt a kaıandıtrı biiyiik sempati malum
~· Sebebi onun temellerinin malze
'tş)(ii açıklık, samimiyet ve dürüstlük 
G~ eyJeınesindcdir. 

lı)'d tılerec devam eden~ sinirleri geren 
~t :~a haberler baş\ekilimizin açık 
~· aııh beyanatı karşısında criyi\'er-
1iaı r ~u: hakikatin yalana. snmimi~e
lt~~d!ıkata, diirüstlüğlin ifsndata ga-

ll ı ır. 

~ ltıurrıı efkiınınm, koın ularımızın 
~-,.~ bulandı~ak~· is~!y~nler, Refik 
'ıılttıt n açık yurcgı onunde haJal 
ili )( una uğramaktan elbette nefisleri-
'l\i "ıt:'ranıamışlardır. 

h 11 r~~~·~ esrarengiz hadiselerin cere
'tue t~gı bir yurd dt>ğildir. 

lıtş~~·eyi idare ederuer serglizcşt 
llur koşan insanlar da değildir. 

~ki...:~a realite, açıklık n dürüsfüik 
lt ır. 

'~l'slarını söndürecek ~:er arı~ anlar, 
t~ıe~l~r Yaratmak hevesine düşenler 

llite ili .. başka ~·erlere çeYinnelidirlcr .. 
•iıa.i~ gore milli ve hayati meofaatle
lt~ hii1t~orunınası yolunda devlet; ınil
)olttu u~et diye ayrı ayn meThumla.r 
lt)( ~· Mılli birlik \'C hütünliik içinde 
~ır. ;.~·et~ her şeye hakim bulunmak
~lc Utkıyenin hakiki çehresini gör-

Ve t • "\'\tel h anımak istiyenler her şeyden 
llitı.. u noktaya ehemmiyet \·ermeli-

~~ . 

---~--~~x*x......--·----

Maddi zarar ııo bin liradır •• Tütün deposu itla· 
iyenin gayreti sayesinde kurtarıldı 

Dün sabah saat beş buçuk sularında \nın üzüm kurutmıya mahsus olan fırını 
hüküınet konağı arkasında, ikinci kor- gecenin saat birine kadar faaliyet göster~ 
dondaki üzüm ve incir fabrikalarında·n rniş, iş bitince ateşçi Mehmet ve amele 
birinde büyük bir yangın · çıkıuak - b~ş Muzaffer fırının kapağını kapıyarak uy
saat devam etmi{', bina tamnmen yan- kuya yatmışlardır. 
dıktan sonra sondi.ırüiebilnıiştir. Uinu- Vasati seksen hararet derecesinde ya
mi zarnr 1 10,000 lira tahmin edilmek- nan fırının, mağazanın birinci, ikinci ve 
tedir. Sigortası 80.000 liradır. Yapılan üçüncü katlarından geçen bacası bu !IJ

tahkikat neticesinde vangının kaza neti- rada kızgın olduğu için baca borusunuı: 
cesi çıktığı anla~ılmıştır. geçtiği ikinci katın bulunan depodaki 

Yanan iizüm ve incir mağazası Jzmi- çuval ve tahta parçaları yavaş yavaş ateş 
rin tanınmış tüccarlarından Şerif Riza ve alevler depoyu sardıktan sonra di-
haleflerine aittir. 1 O ve 25 !!ayılı mağaza- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

• 

ıı~ekllimiz milli korunma kamı
~~ 11

• tatbik mevkiine konmasının se
~ tıa';ki İzah ederken yeni bütçemize 
dlit.y

111 
~ !'azan dikkatini cclbetmiş, . 

~lı:adıselerinin tesiratı altında fe- fogiliz bahriye . nazın bir nutuk aöylerken 

~r \'e feragatkarlıldara davet ey- M • k . ı · . . · -1 • b •• 
~~~eti, hayat \·e istikıalinin 1 natıs ı mayo erın u-
~İJer~ ıs olduğu bir cidalde mazi-

"'\ıaıu en daha üstün EcdakarhkJ:ır • • ı 1 A 1 d· . 
~l'. 11de asla te~dut göstemıiye- tun s.ır arı -ma um O U-
~-~t . . . -
~ /ıne eminiz ki kulak hslayıcı- x*x.-· ----"-----.:.-''ti U~ıyacaklnrdır. 

'haı safdıller. bilerek bilmiyerek Jn!!İ Jiz 
t't•rıcta arı Yurd dısında bulunan pro- \.J 

) t, Ve cı!arın .~nhrikahna ôJct olarak- y li k Ct~sa ret Ve 
•)'ıa.ağ:gı tnııkellefiyetinin ağırlığını . 

hahriyelilt-rinin · göst~rdik leri 
kahranıanhk. 

hii-

l:"el . _<;alışacaklardır. . . x*x . . 
~ lıafj;tırar.ed.eri:z ki Tiirkiyede \'ergi- Londra, 2 (Ö.H) - Almanyanın yc~i a~Jas~l?1akta~ır. lııgil~ topçulaı:1 siyah 
~1 değıldır. i~ hacmi dar, kazanç silahı olan mıknatıslı ınaync karşı tafsı- !Jır cısı~1. halınde denıze bırakılan may
lf iter ~hduttur. r ıat ne.şritıe ilk defa obr:ık müsaade edil- ni, t~his edince. gece yarısı maynin l~-
~ ed1tııı1<e1Jefiyet mutlaka · bir ağırlık .uişti.r. • .. . tt>ğrafı atın~ '\'e may.ni açmak. için ·lf!-
.•..-1qn er... . Noel arefesinde km! Jorj.un be-_ş lngi- ~.un g.a:vı:i .~kna~ıslı~J.etJ.~r h~_1Jı:lanmak Sde b hur ve miistakil yaşamak az- jiz askerini kahramanlık nışant ıle ~şl- uzere.liarıcı tafsılatı ölldirl!~~ır. Sa
t~ \':lnnan :ınillc-tler için ağırlığa tif ettiği ilfın edilmişti. , . . . baha karşı . ~Jetler lıazırlanı:nış bulunu· 

....._ SO~ek, rnahrumiyetlere katlan- Bu nişanlarla taltif cdılenlerın b,!" yordu .. İ~gıl~z .su?aylarından Uvley. a~-
U 2 İNCi SAHİFEDE - Nazi. tayyaresinden paraşütle atılan Dir lna amelıyesını bızzat deruhte etmışti .. 

001.U mayni açan miltahassıslar olduğu §imdi - SONU 4 ()Ne() SAHİFEDE -

--=-~---------*--··---------

Belçika üzerinde, Alman ve Belçika 
tayyareleri arasında bir harp oldu --·--ALMANLAR 

---uı 

Bir Belçika avcı 
tayyaresini düıiirdü.. 

Belçika --·--Da hAdiseyi şiddetli 
surette protesto etti 
Brükael 2 { ö.R) Alman 

tayyareleri bugün Belçika araziıi 
üzerince uçutlar yapmıflardır. 
iki Belçika tayyareai ile Alınan 
tayyareleri arasında müsademe 
olmuftur. Bir Belçika avcı tayya
resi dü~üriılmüttür. Belçika hari-

- SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

B. Ruzvelt 

logiltcrede 
Z iraat 

Londra, 2 (Ö.R) - Harp başlıyalıdan 
beri 800 bin hektar araz.i ı;ürülmilştür .. 

Bu !'ene daha 400 bin hektar arazinin 
sürülmesi için hazırlıklar yapılmıştır. 

En son tip l rıgiliz tayyaTeforinden biri 

Sumner· V eıs 
---------x*x:~-~--~-~-

Dün Hitlerle 'Konuşf~ 
--~-~--x*x------

Mülakattan sonra 
Berlin 2 (Ö.R) - Mister Vels bu sa

bah Bitler tarafından kabul edilmiştir. 
Mülakatta Amerika maslahatgüzarı, Al
man haridye nazırı Fon Ribbentrop, 
Alınan devlet nazırı ve tercüman ohırak 
ta Şmit bulunmuştur. 

Mister Vcls, Şanslöyelik sarayına gir
diği zaman askeri merasim yapılmıştır. 

Mülakat ..hakkında n~rcdücn tebliğ
de sadece görüşn.1eler yapıldığı ve mü
lakatta hariciye nazırının da bulunduğu 
bildirilmektedir. Sumner Vels yarın 
Maresal Göringle görüşecektir. 

Paris 2 (ö.R) - Amerika hariciye 
müsteşarı Swnner Velsin Berlini ziya
reti, B. Ribbentrop ve Bitlerle konu~
maları haklundn sarih malumat hcniiz 
elde edilmiş değildir. Maamafih B. Hit-

bir tebliğ 
lerin geçen Cuma günü söylediği ve 
harbın sonuna kadar devam edeceği 
hakkındaki sözleri ill' Göbelsin Çarşam
ba günkü nutkunda yüksek perdeden 
atıp tutması Velsin nazarı dikkatini cel
betıniş olacaktır. 

B. Ruz\'eltin ft•\'kaJiidc delegesi garp 
Plotokrasüeri hakkında icap eden hü
tün malumatı toplıyacağı muhakkal.."tır. 
Müşahitlerin kanaatine göre Mart ayı 
mcşutn bir ay otacaktır. Filhakika Na
z.ilcr l\!artta iktidar mevıkiine gt?lmiş
lerdi. Ren Alman Qrdusu taraf mdan 
Mart içinde askerileştirilmişti. Avus
tu..Yanın ve Prag'ın işgali de Mart.ta ol
IDU§lur. Şimdi, :Almanyari.ıı'ı içinde · ve 
dışında 1940 Marbnda '11eler· olacak di-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

ltalyada askeri 
izinler kalktı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . . 
• . Dr. B. Uz 

- -.-
Çarşamba günü 
lstanbaldan dönüyor 

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

erler hemen 
dönecekler 

Mezun oJan zabit ve 

~ıtaları . başına 
:···········ı·············;················ 

~ zmır 
Emniyet Müdürü 

İstanbul emniyet 
müdür muavini oldu 
İstanbul, ~ (Telğra!) - izınir em

niyet müdürü Sal8.hettin İstanbul 
emniyet müdür muavinliğine, İz
mir emniyet müdürlüğüne de. em
niyet umum müdürlüğü üçüncü şu
be müdiirii Sait ta ·in edilmistir. ...................... 1 ................... . 

Roma 2 ( iJ.R) - ltalyada kı
'ın orduya verilen bol bol meza
niyetler harbiye nezaretinin bir 
kararı ile tamamen ilga edilmi' 
ve mezun aıbaylar, ihtiyat ıubay
ları ve elraJın derhal vazifeleri 
ba,ına il ti hakları emrolunmu.tur. 

Roma 2 ( A.A) - Ne1redilen 
bir tebliğde bildirildiğine göre, 
ltaly;, hükümeti Alman kömürü
nün kontrolü meıeleıi hakkında 
lngiltereye gönderilmek üzere bir 
proteıto notaıı hazırlamaktadır. 
Bu nota yarınki Pazar günü /n
aütereye tevdi edilecelrtir. 

-*-Belediye rcısi Dr Behçet Uz An-
karadan İstanbuJa geçmiş ve dün • 
İstanbul valisi Dr. Lütfü Kırdarla 
görüşmüştür. 

'Belediye reisimiz yarın İstanbul ti
caret ve sana}i odasında Türkofis 
müdürü B. Avni Sakınanın da işti-

• rakiyle yapılacak bir toplantıda İs
: tnnbul sanayicileriyle görüşecektir. 
: İstanbul sanayicileri 940 fuarına 
: geniş ölçüde işt.irak edecektir. Bele-

diye reisi İstanbulda tabettirilecek 
fuar broşürü işini de hallettikten 
sonra Çarşamba gecesi ekspresle 
İınıire dönecektir. 

İstanbul, 2 (Telgraf) - Ankaradan 
şehrimize gelmiş olan İzmir beledi
ye reisi doktor Behçet Uz fuara 

• müteallik işler için aHikadarlarla 
: temac;ta bulunmak:ttıdır. 
• 
····························••Hı••········ 



~ efr.ika :-5 YAZAN: _'Şahin Akduman 

M~;;~;r···fendi~i·~··;~1:·d·~~i··k·~;~~~i·;·k-ta 
Hamid ef~ndiden l1iç de aşağ ı değildi 

-

I --

ŞEHi Yatan 
Sevgisi 

Ank~r~;._k~y:; ed~di .dliy.e 1binası civarıın.da 
Ziraat bankası şehrimiz şubesi müdü- bu••yu" k bı•r yangın çıktı rii bay Aşki Naili Eren Ankarada umu-

mi nüdürlük 1eşkilanında yeni t :kil 

--lf.---
H er zamandan faZ"" 
fedttlıiir ve Jeragattı8' 
olmamızı iimirdir-

---+•-
HAKKI ~QAI'ol;l-tl 

olunan şubelerdt-n birinin müdürlüğüne _ x*x---~-------
tayin edilmiştir · - llAŞTAltAJ..'J l İNCİ SAUİFflJS; 

Izmir müdürlüğüne de Ziraat banka- B • D y d ;mak şerefli ve ihmal kabul etmd 
sının Mer in şubesi müdürü bny Tarık :-wr epo an 1 

. l ' . nzüedir, bir ıtatan oorcudur. "'" 
i; x._x ~Yo .:ru~~~ bu hafta -Şehrimize Hayat ve istiklıll kolay müdaf~ 

Cin fikirh ve büyük bir sürati .in- Büyük bir saflık ve samimiyet elmesi b klenen yeni müdüre va7Jfo- lemez. Uğrunda dereler dolusu ~ 
d b. · ded. k. -------'---x*x.-------- akıtılan bu mukaddes mefhumJarl~ t''kal sahibi şehzade, Şevkefza kaaı- ima e en ır vazıyette ı ı: sini devrederek Ankaraya gidecektir. 

ltf • •• d •• •• ·ı •• f mmak için mahrumiyetlere ka tun bu gizli maksadını o anda çak- - Gerek benim, gerekse oğlu- Sekiz sencdenberi şehrimizae muvaf- 31 ye m U UrU J e ur ne er yangın fedakıirJıkJann en hafifidir. . -~ 
mıştı .. Müteenni ve ağır vaziyetini mun vaziyete dair hiç bir hususi dü- fakıyetle vazife gören ve herkese ken- ~ Çok acı 'giinler yaşamış, ~jj.o 

----'-- ıded" k" k I l . bö l k disini sevfünneğe muvaffak olan bay eSD3SIDda yaralanın şiardır çok acı tecrübeler geçirmiş bir--~ bozrnaıuıızın ı 1 : şüncemiz yo tur. erın ··ye a- A..:lri Naili Erenin Izmirden .ayrılması ) -•--.,... 
lm h k ~ .Bu {Cliketli günlerin acı batır.J1UP-.,a-

- Aman efendim .... Vakıa her rışık bir şekil a asına, er esten ticari ınuliitimizde ve <iostlan arasın- ,_ BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE_ rctiyle mt1lut.lrkalı: surette yanmaktan saniye hayalimizde ~ ,-
gün bir takım rivayetler ortada '"Cio- ziyade işte biz ~ıkılmaktayız... da çok derin hir tc.e.ssür uyandırmıştır. kurtulm~tur. Diğer taraftan da yangın, tün .mevcudiyetimizi y.urd mü~ 

Gazetemiz tahrir ailesi de, bu teessü- katl b ı B b k b d k · ç1··k laşıyor .. Fakat her kesin ağzında do- Amcanız hepimizin velinimeti- ger ara sirayete aş amıştır. itta i çı tığı inn için e pe gü u ve son tahsis çyJcınek için.lifidir. .. il 
re samimiyetle ıştirnk eder ve aziz ar- k • d h. k. b d r.-1:.ı~ lıkla ·· d'" ··1 bil · ti dd' ,_,,_,,_ h · ~ lacı"n bu şayialar, birbirine o kadar miz deö-il mi} .. Onu ihata eden bü- ff yan.-. nın çı ·~ anın a ıç ımse unun C?rcce ıı:uotAöf ,50n uru c mi§ r. Ma ı :\'aruıuar er şeyın . .._.... 

~ ,., kadaşımız.a yenı vaz.ifosinde muva ı- fnrkına varamadığı gibi uykuda bulu- Bu binada kükürt, yağlı maddeler gibi gelen istiklil a.fkı önünde bit: .bır ,.., 
aykırı ve muhalif ki, bunlara baka- tün müşkülat ve gaileleri, tıpkı hi- kıyctler diler. nun ate~çi ile bir amele de bundan ha- çabukça iştial ei:ien maddeler bulunuıu. met ifade edemez. ~ri· 
rak vaziyet hakkında doğru bir fi-

1 

zim l.istümüze yüklenmiş gibi tclak- -ıı:- he.rdar olamamışlardır. daimi bir uhlike arzettiğinden, itfaiye Nitekim çok yakın ::maide ...--.r 
kircedinmek hiç te kolay değil.. Ben ki etmek, h nedanımızın menfaati Ta hs j) c a S?v 1 n da ki Yansın genişleyi~ce dumanlar, bili.- memurları!.ltoyu bir duman içinde çalı~- nıizde bu tecriibeyi ·yapmış ........,, ,. 

• J d L Jd A ·k · d d hare de "Alevler o cıvardan -enler ta· ma'- zorunda '-aJm ... lar ve hayatlarını ruz. on u itibarla ...::ıııı· •·---.. ~lt.IJlll'0 t:amamıy e ~ ır ım .. JK.8 ım.. ca- 1 tızasm an ır... .. • r d .. ··ı .. .. h" b~...,.ı. k h.. .ıı; .. .., :..u QU ........ __ 

· · -r Ki h • hl n m an goru m~.~ut ış ır>o u u- tehlikeye.:koymuılardır. nun omuilannuı:a iild~ 
ba bu ı~m onu nereye varacak der- Şu gaileli zamanda, hepimiz, bü- ~OCU arın arcıra ~rı kümet konağı semtini kaplamıstır. itfa- Feclaki.T bir itfaiye neferi olan Ahmet ri heyecanla kabul edeceğiz. • 
siniz?... tün hanedan azası onun etrafına Bir ~~rden ~ıl"ğerkbir 1Y1 crehana~lehdıllen İye t~kilatı. yangının haber v:rilmesin kulağınelan yaTalanarak hastaneye ya- Milli müdafaamızın kuvveti~ 

A h :al . .ka :ı. S la mcmurwrn :ven ıne te o an rcıra ar- d b. d~ Lik · [ · k · 1 l...c._. ..d.. .. B lbrah. :: .•• ~r vrupa a v. ı n u;.... ırp r toplanıp zuhur edecek muhatarala- d tahsil - dak" kl d t en ır ~ a onrn ıt aıye !"iner ezın· tın mgtır. uaıye mu uru . ırn si için ihdas edilecek • eni mü~~ 
R ı d ·· d' d ·· .. . . ~ :ı c;agın 1 çocu arına a .. ren Hen hareket etmi• bulunuyordu. Hadise c- l d;;;..r ik. nefer de gözlerinden l · t -.:ıd··•..::... · -1 us ar an mutema ıyen yar ım go- rı onlemek ıçın çareler bulmaga ko- ve vaour ücretleri tam olarak verılıyor- . . . ,.. . d h 

1 
f 

1
. t~r unay a .... - 1 e.rı en:u u .. u" e sevuı.,_.e ~ 

·· 1 5 d b ·· R 1 yetme yetışen ıt aıye er a aa ıye e ve kollanni:ian yaralanmışlardır. iki ne- ğı, vatanseverliğin tabii bir icabı~~ 
ruyor ar... 

1~ or. u.su .ugun us yulm.\lıyız... du. Maliye ve~ületi hazineden f~ı.a pa- geçerelt her türlü te.i:ibiri almış. itfaiye ferin hayatı ~çlükle kurtarılmıştır. cağız.. Tıeraptki.rhkia _bepimiz .-ft' 
general ve zabıtlennın elınCle... B'I k'~ A ha · d b f ra çıkmasını anlemck mııksadıyle bu müdürü biz.zat keşfini yaptık.tan aonra Bu fabnkada mühim mikdarda üzüm .-..1.....:._ ki vatan :sevgiııi-.ieUkarlak .e 

ı mem 1 
•• ca sız e u ı- husu ta yeni bir karar vermiştir. Bu · f · ·· •· ~ı.· ı · k ~u" Sırp1arm ba kumandanı Çema- k. d d -·ı · · · h d ) . . ah be ıt aı)'.e yangın .sondurme c.ıı;ıp erme va· ve incir yanmıştır. Tütün deposunda i raptkirhkta hudut "fwminaz, pıı . r d _ •1 il' egı mısınız, ;ge za em· ·· karara gore, memurlann harcır - zife vermi~ hortumlar çalışm .. ğa başla- tütünler .kısmen u.lanm11tır. Tütünler Bizi bizden _mıa düşüne.n ~·ti' 

yef esasen hır Rus genera ı egı - Şüphesiz onun etrafına topla- yannamelc:rine tahsil çagıniiaki çocuk- mı tır. · 175,000liraya •İgort.alı bulunuyordu. alacağı teabirlerin · betine ~~il 
mi? mp İcap eden yardımları yapmak, l~rın mektebe ~dip gitmedikleri v~ ~gi- Yangının dliye dairesinin pek .,yakı~ Yanan d~po ise 80,000 liraya güven ve madamıı vardır. Nerede Jai1aı ki .. -.11 

Rusyadan Sırbistana her gün gö- hepimizin boynuna bo{çtur.. tadıyri·ofrl1ar:ıadnak~I .vfrudsıtalad~ınınt tcnzd·~f1;~ nında çıkmı~ olmıuı ve ociv.araa kereste Anadolu;= ·gorta.finnalanna si~o~talı idi. bizden istenecek fedakarlıklar ...-.:., 
••ıı•• ••ı • t vd ı e erın en ıstı a e e ip e me ı C J k f h •k 1 bul h y b t::".-' ''"''- ban'--una:atttl ... ..:LUL-L-!- -e . ...... nu u, ...mu umma ve para yag ırı ı- Fakat bunun ameli bir fayda hu- de yazılacaktır. Beyannamedeki bu Jtn- we utu a rı a arının unmuı, er anan ına.ıı;nuAK ıaa • .• • kapbyan korkunç ·lCHlllM:ftllU• ... . ~bfl'-
0 la şeyden evvel sirayeti kar§alamak için Yangın talildkatına :el koyan muclcleı- ya :milletlerinin ..btlanmağa ..._,,. A' 

Y r... sule ctireceğine pek o kadar ihti- yıtlara göre !<fOcuklam h-arcirah rı yn- tedbir alınmasını icap eUiriyordu. 'Bu umumi muavini B. CeiarVarol, dün ges; luihlaldan tıraplann ~ ~~. 
işte balkanlarda karışıklığın bir mal vermiyorum .. Körükörüne ken- rım 'Olarak tahakkuk ettirilecektir. .tedbir alınınca, aynı .ahibe ait bı.Iluııan vakte kadar tahldlcatla ...m~ııgul olmuş· c kabul .etmiyecek kadar ~ 

türlü -,,önüne geçilememesinin sebe- dini düşmanlarına teslim eden am- ~ A ..w An~!- tütün deposu ateşten maıwn kalmak su- tur. c;izdir. . ~ 
bi ıRusyamn ,Sırplılara yaptığı ı:.bu b. 1 a _ _ı_b. ~-Pli~~ .l\fa rh L..-.:• ist ilen. ~_j 

cama. ız ne ur:et e yar ım cm: ı- ,...mTIL ..-. .• CADE• E'sı· anıa ı ""'5 .. n an ı, • -, 
büyük mikyastaki yardımlardır. Bu 1 <ıa1 PmU ...., Ot b •• k si ·aap edenin setn w.lili :teJi1ı:ıki iriz?.. s 
işin ergeç Rusya ile kavgaya tutuş- o bizden daha ziyade bu adam- Göztepe semtinde Arap deresi mav- o us aza 1 -yoBruı:ili·lri .. bur·· e mil...&~Lı·ı hir ~~ 
'llilllmıza eebep olacağı düş.üncesi be- la . kiindeki Çam ağaçlarında tırtıl görüldil- .., _ .__ •• 

ra ınanıyor... ğüııden vilAyet Ziraat nüi.dürlü!:-ü~ yi muhafaza eylanek, ıoau ~~ 
ni hihakkm korkutuyor... Onlardan kendisine bir fenalık burada tırtıl müca'll~lesine baş1anac:ik- ilkim içinde bulundannak :içiP ş1JP1'!. 

Dahili vaziyete gelince. o da ha- gdmeşi muhakkak bulunduğu hal- tır. -----------x*x----------- ğunızın en kıymetlisi olduğun~ 4' 

.nci c1urum gibi çok karışık bir haı- de. bunu asıa akıma getirmiyor.. - x- Eşrefpaşa caddesinde hir adam oto- ~~ı:~;d:iuhı::=: \'\~e .,. 
de bulunuyor.. Doğrusu, gafletin bu derecesini 'Şehir oteli İnfaatı b 

1 
d d ·ı t_ •• ı _ı - reddüt edecek değiliz. 

1
11' 

Mahmut Nedim paa,amn y:apbğı havsalama as]a sığdıramıyorum.. Şehir ot<!li inşası için belediyece her üs e uvar ar.asın a ezl ere~ o C:JU Bilmem bu lııillökıitıeri ekrar'1! 
münasebetsizliklerin cfkan umumi- Şevkefza kadın - Sözleriniz türlü ha~ırlıRlar yapılmıştır. Otel te- x*x meğe lüzum var mı? ~ 
yede ibıraktığı fena tesir bir türlü za- mübhem ... isim tasrih etmelisiniz.. mellcrinin ~a çıkacağı etüd edilmis Dün akşaın üstü Eşrefpaşa caddesin· kuo vaziyeti otobüs kızak yapmış, bu· Mazi gözlerimiz önündedir.. · (" 
·ı lamad K d h 1 . > A ve hesapları y.apılmıştır. Belediye reisi de, ç-....-ıi Haaanın aazoz fabrikası nan neticesi de •dtada, ~aya kaldırım- lar yaratınağa muktedir hir ncsli_O.,..r ı o ı... im en şüp e enıyonıunuz. .. m- d.. .. teli . . . 1 • kat'• b. k ""S'··- ., cuklarmdan hurMhn '-•- ac~ 

Mahmut Nedim pa~yı deviren b ·zı· d.. la d d•w · onunce 0 n ı:tli3 ışı çın 1 ır a- önünde feci bir otobüı kaz.ası olmuş ve da aurmakta olan bir adamcağızın du- ~ 
~ canızın u gı ı usman rı c ıgı- rar verilecektir. b k b" .. 1.. 

1 
. 

1 
. . ı. 

1 
k 

1 
.. bilir?.. - _:J 

halar vakıa butyün medreselerine ad la ba b k \1 k n~ k ı.. '-- u aza ır o um e netıce enmıştır. var ile otobüı aruında ~a ara ö ümune H <fckra ~ z. ~ 
e. niz am r, aca ugün Ü Ü e- .,,.,._ıJ :u.-ıstane.sinlıı ıuıpı, P.;llçere ve Belediyenin Eorefpaıaya işleyen ve sebep olmuştur. ölen Keçecilerde Kül· ela :r.._:a_m~IL· .r u:..!~~..:i" _ ~ dönmüş ve mcsldci i leriylc tekrar ı· ? sair ahşap kuıniları 40 bin Jiroya mü- f Bek. ğJ 317 d w ı M h canar "'""'"~ ~ _.ıt~ .,...-.ı. 

a mı .. -B~..,.1- .nakasaya çıkarılmıc:tır. şo ör ır o u ogum u c me- han aoka.ğındn 6 numaralı evde oturan olan bü.ylik bir sinir harbi ..ü,:in3e bP'_:J. meıgul olmağa başlamış gibi görü- &.&....:.ur ..,, din itlarcsinde b ulunan otobüs Ç~ımeli Yako oilu 327 doğumlu Baruhtur. rik larak kult~ 
üyor)ar ... Fakat bu ..kıyama ön ayak B 1tJ 'G- •• - N"""--- Haaanın ga:zoz fa brik.asının önüne geldi- du~uzu <:müi tm4 ,-:JL' 

U ği zaman birden bire kar~sına bir kam- Zabıta ve adliye hadiseye vaziyet et- zı prepagandalaraıtıkalı tu • r.''J/' 
olanlar, .softaları ikinci bir isyana KISACA : ALTAY • KARŞIYAKA yon çıkmıştır. Hava yağmurludur. Tat· miıtir. Yapılan tahkikatta kazanın do,ğ· ınizi ve gönüllerimizi n.karaya de'",; 
sevlcetmek için mütemadiyen tahri- • • • • • • • • ,.11.&l"J YARDIR lar ıslak ve yul YIU'a kaldırıma doiru ru<lan doğruya yolun darlığından J.'e mek, :verilmiş karar \e azıninıİ~ 9"" 
icatta bulun- -_ ı_ .. _ . .J_rlar.. ~ m-..illidir. Otobüaiin ıoförü esasen der yag-mur ..vüz.ün'1en taıılann alanarak oto· ı.i.a_ f eseri göstermemtktir. ~tıplJ!.ı.. il' nıaıtlBO.I ""ECE VE' o•....._.11"- !sancak Uıkunı bugün Ka~ıy.aka -" .,, b ,...ı d ı .;,.,o .,. lf' 

F' v "..-. .-:. UftUU~ d olan bu yolda karo11ına çıkan kamyonla hüsün kızak yapmasından ileri geldiği '? 1'.tlfUl a. 0 ~wnıız ya~rın -r:- · 1 itne kazanı, te•in üstünde fı- KREMLERİ sta mda ~ıyaka .sporcuları ile bir d b d -·nat t-ı.:ı - ,ylem- A .JI' ~ -'-,"l çarp~mamak için wolun soluna sapmıı· anlaşılnuş ne ıoför e ir suç ve ne e ·- ~ "' ,._, ~ ktr fıkır kaynatılıvnr... maç yapa~ anhr. «tlrş'lyakalılar bu t F k · .. _ ... ı _ı,,,ı: ı - b.. ,;_
1 

~ .. i1l · t· fıin ,,kı"'llcmılanaı Jıaui ~ · 
J - --Z::..- maça gayet iyi hazırlanmL~lardır. Ma- ır. a at ıen1.1 uy.arın uıuıuuıgı ve yo- oto Uste .:u r .. rıza gor ememış ır. _ . diden k :'J .. 

1 
,v; il' 

1 te dahili ve harici vaziyet b u çın hararetli olacağı tahmin eiiilebilir. t.agı · 111 • e. mı ~~-ı..•t ~,,ut 
YAZAN: ECZ4c& K. K4mil A.ktg Ailece zehirlAR ... icler- ' Bı·r at.eür~a.,.ül· ük harbin içinde imişiz ~ibi feu.ı:-:--'.:U 

merkezde.... - x - ---...., ... Nfty ragatkftr ~lınaldır. teşi tpjllı 
1
. ~ 

Amcam ite her §eyden gafil, dev- . . BU.C&DA Dl ~AllGIN Bayraklı Salhanesinde oturan Bn. hailisesL. ~ı•da tutal.ilmenin en ku'~,,,Jlt 1 

1 f 1 k t ki 'Tuvalet kremlennın meydan alışı B d ko sahas . annd M f Fatma adında bir :kadın pış· irdiği un B \..1 ~ ı malı il · d .a.. ...1 et umurunu so ta arı taş ın ı ara b. tarih sahi d ğ"ld. 0 d uca a u ı cıv a uta ayınuınn u.en ec a esın en :vu.ur .. 
uzun ır c P e 

1 ır. n o- .B Emin •t ı.. .. ,-. .k Iesind J>• helvasını dört yaşmtiakl çocu_ğu M~h- Hüseyiıı oglu 'D~ .... p Öı:yürek hastalan- ff-..AJCKJ ftıl'I .Al[ sevkedenlere tevdi etmiş bulunuyor. kuzuncu asrın .sonlarında çıkan krem. .ıkın. e ~--~ u ·::ı ~''-'~ yanfın .. ....,., n -~ 
Ç "' ve .;u.ııucuen gıuen IW<1.ıyecc oe- met ve yelli y~ındaki kızı Sevimle.bir- mış, onun 1 hastalıgını g.--irmek Uzere ... ___ ~ Amcamın bu hareketi, nefsini ler. yakın zamanlarda yağsı:unı ı.rc pek """ .. d .... 1 .. t•• v-- -·- h" t ~... --

ak b . d ,.:ı •• d.. nıen son ur.u muş ur. ~·u, ızme - llkte 'Yemiş, hepsinde zehirlenme ..alaimi okuyan ve Ufi.lrü.ksüHik yapan Kızılca y h 
dü~nlanna te.tlim etmesi demek y 111 ır Mm811 a ua gece ve gun uz 1 -""" odasında . k 1 t...t..... .ı..~·~t ld 1 k d L-- ,.., a ı.... k a·~ a ancı ~~--· cinslerini ortaya atmıştır. Kremlerin .-z r . . ~a ı an a ~ ...... ç~ ır. görü Uğünden hastaneye kaldırım~- öy en ~nmd \;lün e tutural'fl a nye-
değil midir?.. 1.k .. d"_, .. k 1 la d k'rı. arar bın liraya yakındır. !ardır. ye verilm~tir. J k J gece 1 ve gun uz.ıU O UŞ rın a Va 11<1 t e 
~ti SCn~derinin bu husustak~ birbn~ri.~nbir~ebiy~k~~VU Jk. •L--r~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~e~ e e eı 

Clüşüru:deri nicedir}.. da · ciddi bir gözle balolım bir hik- 1 .-..,~__. ..... "•-.'ası.. E 11-
Kumaz prens, .C:....vkcfza kadırun me.t te vardır. Gürulüı, güneş 1iyasını Menemenin Boiköyünden lbrihim L H "M R A s· ma 'Jnda Gideceklerin b ~c; 

~ oiltt n kana tesir ıettirerCk .kanın kır- .kıı.ı Nurkayayı aynı köy:den lsımil ~ IOC S Türk.iyede oturan yerli ve ~~ 
manevrasına, mah irane bir çevirme mwlıj!ını ihya etmektedir. Gece .ortalı- Hakkı Gezer .kaçırmış ve tutulmıqtur. lan:lan ~-abancı meınlelretkrc ~11 
ihareketiyle mu'kahelc etmis bulunu- ğı ny.dmlatan ziy.a güne§ ziyası dı;ğil- Bayındırın Hacı :Beşir ma.hilleı1iıı4c 81/QCJlf M'ltTİNE~RDElf İT.İBAREN ulanların seyahat acrente-:rveY~tııl' f 
yordu... .dir. Günc..cün ı.iyası karşısında .herkesin oturan Halil Karanın kızı Fatmayı Ba- fer :ve :vapur ddar.clcrindcn ~:fl'.t f 

1 ba renginde bir pembelik, bir canlılık gö- yındırtn Kurt mahallesinden Demir Ali D ÖRT ..BÜYÜK YlLDIZ TARAFJNDAN YARATll .. l\UŞ FRANSIZCA biletler için kanüıiyo :ve ınuı:a-",1..ti ~b' şte, iki can z bir İpte oynamaz, rü.uüı1cen. ~ece oı:ıtalığı aydınlatan Kabakçıoğlu ıorla kaçınnılj, adliyeye SÖZLÜ İKİ MUAZZAM f<' iLi M BİRDEN cilerinden müsaade.Jstihsal e~~~· 
darbı meseli, bu vazryet karşısıo<Ja mum, pelr.ol, eleklıi.k ziyaları altında verilmiştir. rarlaşmıştır. Xıınibiyo f.•e ;ıı pi' tı' 
.kuvvetini, ehemmiyetini .kay.bedi- l\ıu.İyet hiç .de böyle değildir. Krem yn- - *- ı • T A T L ı H AYA L meretleri bu üracaıftlarJ y ~ ~~ 
yordu... panlar ,gece .kr:emler.ine bu di4ün~le .JIİB .KAZA ~I /.4 portları görme suretiyle ~r fı.ır I(" 

Ge k H id f d. k M hafif iıir pembcl.ik.koymaktadırlaı:.Sun't Urlanın öıbek köyün<len ..Sabri oğlu reccltlcrılir. IDış 111cmleketl~i1Je dr 
re . a~ -c .en ~· ge.~e se ~ u- ziya .b~ısmda pembelik çok iabii bir Ibrahim ve aynı köyden Ismail, ha)"Wl NORMA SHARERE - CLARK GABLE yeye seyahat ve ticaret ma ıı-r' ~ 

.rad efendının valıdesı mu.te.k.abılen renk olur. . .In.san cildi etraftan ,gelen ızi- otlattıkları sırada Ismail Öibokin elin- :ya memur olarak gelen ~b-:r ~ il 
.kurnazca birbirinin .ağzını ar.amak- yaları .aksettiren bir Jtabiliycte hiptir. deki dolma tüfengi. kazaen ateş alarak 2 z A z A şanöan -:temin ettikleri aidat ~ el.'ıtf' 

· le · d-L Be eılkli lanlara dik.kat d" lJb ~-- yılbancılar ·e dışarıda ilılı~ ~rl' . .ıt-t.a, :ıç rm e&i gwi niyetlerini ~ . yaz r . ..e .. ~ . .saııı rihim n kolwıuau yanilanmJ§tır. • muvaklatten l'üDkiyeye ~~ ıel' p~ 
letmek ıiçin, ıhiç !hissettirmeden yek- bır şcmsı~e altında sapsan gorun~·~· Hadiseye "Zabıta el UtoymuŞtur. nen .ccncb'i -memleketle.ı:e iZ.ıtıı _ ... 11\1 

•w • • l ~- . . Pcınhc bir .tente ..altında kanlı gor.uo- .................................... ._.. b .,o ~;hS' 
dıgerını zor amada ıdıler... dükleri ..gibi, sar:ı bir ıdu\•,ar kenar.uıda :.· Gel~nler, Gidenl4!~ :.· C~UDETl'E COLBERT - HERBERT MABSHALL yeriler de ~·n11 kild kaın ı. ~ .v 

' ı:::.- '- f '-- .ı -- - 1 k Ha ·· ·· "-· '- enkl. · :ı.:_, ......... 0 ""' JURNAL'da • n .:..•L- - ko--y·ı to..:ı-.-•-- ve en ,. ,... harp haberleri ..... ı...ı:bc "'"'"'-·11onn· d .. n ınüsead~ ... t ~<" .,..::ıV>Ke za ~ın, urnazu ta - go~en ~• c.u ~ r ı uısanın U>.J:ü- ••••••••••••••••••••••••••••••••••........ .rra.:. .1..u.v • ~1 ""'"'"' ..-u.'!ı• ....... .... ... l\ll. .............. '"" btr- ~..,"' 
mid efendinin dununda bulunmadı- nin de reııkleri uçmuş ,gibidir. Gece ve Deni1Ji saylavı B. Hamdi ıBerkman SEANSLAR : TATLI '.HAYAL : 3 - 6.30 - JOIDA.. edeccl<lerdir.1Y61nt?.Jnınlsrı.. l>" ,1' 

..;:: .. d · kr. 1 ' ..1 k 1 k ' . dü' D · -'' I · ta1·-- .. _.. "t....t- ZA'ZA : L30 - 5 - 8.30 DA.. line tclrnhül etlen döviı.i b.it 
1 
.. r j1 w •• L:_ •• • • .k il 6 ..-u i.ız :em er.ınue :ren ıır ı ıyı - CJU7..uye, r.nur ının "'-üolll ı- .ı mu.a: ka .. 

gını ıgost~ren ~ suratı :ntı a e, şUnülnıüş bir hikmet eseridir. Kremiı:ı tişi B. Galipl.Bahtiyar lstanbwa, Edime EHEMMİYETLE ..DİKKAT : Cumartesi ve ...-r 10 da ve hefta arası hu sıttıklarmı ispat edici ~DSL 
şebzadenın yaptıgı bu çcvırme ha- gece v gündüzünde yalnız !antazi aran- mebusu B . Fuat Balkan Ankaraya &ite- gün saat 1-30 da UCUZ HAi~ se11mlar1 mecburiyetinde olocaklaroır. _d 
ll~tini he~n ~zmi~i... mam~ıdı~ mide~~ ·~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -•~ ---~ 

MllJll__.,...Jil l50!AUC>U• •18WWS;EI, 

A.rlmdaşımın -
zımgelse vallahi .seve seve hayatımı fe
da ederim. Hem o karlar çok mesudum 
ki. . tasavvur edeme1.sin ... 

* 
~ Kocasını sevdim 

Eve dönerken yolda ağzımı .bıçak aç-
mıyDrdu. Achmhınnu sık ve çabuk ıatı
yordwn. 

Nejad yanımda yürüyor ve o da be
ıum "bi sıcynrdu. Belli idi ki Seliimi 
ile knı]ılaşmnınız benim üzerimde ol
d •u Jtadar onun .da iiz.erinde bir b!sir 
yapın ıstı. 

Y.azan: Üc Yılilız •• ... - ••••-1 
' 58 - Kocıım Sunanın kocasından beni lcıs

kanıyordu. 
Biraz evvel, yalnız ıken bana SQyle

cliği sör.teri kendi kendime dü ünüy.or 
ve: 

- Hayır.. Hayır.. Kabil değil.. Ben 
riiya gördiim .. . 

Selaminin bana karşı aynı hissi ıbesle-
me ı imkansız... diye düsünüyordum. 
Vakıt epeyce geçmişti.. 
Artık gidecektik . . . 
Vedalaştık .. 
Selami, dudaklarının kenarında .siga

rası bizi salondan uğurladı ve kapıya 
kadnr inmedi Fakat Suna aşağı kata 
kadar inmekle kalmadı. Sokak kapısı-

oın dışına adar te yi etti ve orada ku- Vakıa hakkı yok değildi.. ddildi 
lağıma fısıldadı: ama .. O zamanki haleti ruhiyem içUıde 

- Zehracığım .. Va1Iahi §eker gibi bir ben kendimi de günahkar ·veya suçlu 
kocan var .. Doğrusu kıymetini bil. Ne- vnziyette telakki etmiyordum. 
jııd ıgibi temiz ahH'ıkJı, k:ibar, neşeli we... - H m, diyordum, Ben onu Suoa
yerine göre öz söylemesini bilir bir dan kı kanıyor muyum .. I te gece pek 
adam. nz bul~ur .. Hcle elinde çok gü- Al;'i ikisi de .ba başa konuştular, gülüş
zel bır meslegı de var... tülcr ve beraber mutfağa gittiler. Ak-

Ve sonra. büyıik bir heyec nla ilave hmıı k:ı kançlığm (K) ı bile gclmedi 
etti : ..Biz de, Selami 'l'e .b~ de tıpkı onlar 

- Sen de benim kocamı nasıl bul- ,gibi yapt.Jgı nız halde kocam neden kıs
dun .. Güzel <feğil mi? Ah bilsen Zebra.. kanıvordu. 
Onun içın c ldırıyorum. deli .divane ıolu- Ht-r suçlunun işlediği suça mutlaka 
yorunı.. Eğer onun ugruada ölmek la- bir mazeret bulması · · ben de kıs-

.kançlığı kendi cephemden bu şekilde 
tefsir etmeğe ~!adını. 

Dii§ünmiyordwn ki kocamı Sunadan 
kıskanmama, iki büyük ve mühim sebep 
vardı. Bunlardan birincisi Sunanın ken
di ;kocasını bir çügın gibi evdiğine iti
madımdı. ikincisi ise .. 'Ben artık kocamı 
sevmiyordum. Bu son sebep belki de 
birincisinden daha üstündü. Maaınafih 
kocalaııını sevmiyen ve .hattô. kocaların
dan başkalarını seven kadınlar bile on
ları başka bir.kadının sevm i ~ın
da derhal ıskançlık his.!ederler. Bu da 
kadınların egoyizmasıdrr. &jad hak
kında Sunanın söylediği bütün iltüatlı 
sözlere rağmen bu .kızııı benim kocamı 
değil kendi kocasını sevdiğine emindim 
ve işte asıl onun içindir ki kocamı on
dan d~il. kocaSJnı Sunadan kıskanına
ğa ba.ş1amıştım. Hatta bir ara1ık şuur
suz, mantıksız düsünce1ere bile sa,p1an
dım. Kendi kendime: 

- Ne olur sanki. diyor.dum. ,Ben Se~ 
lamiyi sevdiğim gibi Suna da N<ı.iadı 
sevse .. O koca mı bana bıraksa ve ben 
de kocamı ısevine sevine ona terkc.tscm .. 

Iştt> böyle çma ~e) ler ıdü üne di~
ne faka hi 

Bir yankesicilik ~ ı:tı 
Bayındır paumna alış ıvoe~~ -~ (ti' Soyunurken Nejad kendini tutamadı 

len ttJ.ladı r.kö_yi.in<len !Ali oğ;lilc .;.ı et_ 
egwlenebildin ıruranın iç cebinden yan ke .. ı;ıııt. &a 

• ) • ı.... iJcestCI• ıtl tıy IJ2 ırasım çaıan yan fi ,c;tJÇ 

ve -sordu: 
- Nasıl haıi .bu gece 

:nıi. .. 
- !Eh ..• 
- Selimi ı.fena çocuk değil.. Kibar 

ve tat1ı dilli, "1conuşkan bir genç .. 
- Evet . .. 
- Suna kocasını çok .se.\·iyor. üzeri-

ne ideta titrjyor .. 
- Ilk günlerin sevgisidır. Biraz za

man geçtikten ~e ..birbirlerine alıştıktan 
sonra o sevdanın kuvveti de geçer .. 

- Tıpkı senin gibi mi? 
- Ben umumi bir kııideden bahset-

tim .. 
Knfamdnki düşünce ve kalbim8eld 

hisleri açığa vurmamak ve onların an
J~ılınasına mani olmak iç.in kocamın 
uallerine :va kesik ve tek kelimelerle 

ve yahut stiratlo cevap veriyordum. 
Son oevabımdan sonra artık .bir şey 

sormadı. 
Yata'kta ben daima :karyolanın duvar 

tarafında yatardım. Ani bir sancıya ya
kalanmışım .gibi yaptım. 

- Aman . Of .. sol böğrüme bıçak gibi 

lu l'Recep Xer ve afka8~sı ~eY ,a;r. 
tutularak adliyeye verılın~..ı'.- ıf' 

.Zeytin çatnu~~e f•~ 
Ba~ındırın istasyon caô~"~d•01j,' 

katör "'B. Nacinin yağ fabrJk si S ııt' 
celeyin iki çuval zeytin ~nf:wııı 
Mehm~t Ka~k ve kardeşı 
tulmuŞ!ardır. ~ti. 
Çam liıdaıulll ~e ~' ;,cı 
-Kadife kal sinde be)cd~(ı 1'~ 

çam fidanını kesen ön~er .0~r. 
tııtularak adJiyeye v~ 'j.fj <' 

K.•"L,...."- ~ ı~=:..df.t. ·c:ti .,r 
.U :&11.ft ~;blY...rJ11 ~· 

Tzmirin biricik edeb\iıtiit ~~ ( !ı' 
sosyal mecmuası olan il<: . ~ '!iti 

sının 91 inci ı;ayu;ı dcğc~alıı~ll~ 
mıştır. Irfan Hazarın k 111 J.{ ~ 
batı başlıklı bir fıkra~ı, ~,efi~~~ 
bir mwiki ıfclkiki. Tiırg erc~f':"..ıt 
nofondan, .Jorj Veil'dcn 

1 
t iOe,Jı 

met Ayteklnin Kızılç~ttUril 
çok ~yanı dikkattir. 
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8atao, Batırılan Gemiler 
lngilizlere teslim -;,;i~amak için kendi 

kendini hatıran Alman vapurları 
" Londra Z (ÖR ,.,._ *- . . . . . d.. .. l fi 
"•adlı ' • ) - 2390 tonluk Tro- kruvazörünün dur cmrını ver.mesııu 1"l anmuş en: r. 
l-fırıd~an ticaret vapuru Felemenk müteakip kendi kendini ba!ırrnı~. Londra, ? (A.A) - 1.58:; tonluk Brot 
~i!i-;"uun Prbinde bir İngiliz harp Vapur Hollanda Guyanından 29 ~ukıtta i:mind~ti Norvf..-ç vapuru şimal dcni
cltıftınu ~~an yab1anm3k iiztte ol- Jı-arcket etmişti. .Mürettebatı vapuru z;ınde btr Alman tnyyar~i tarafından 
ıs.;; \ııuı ~ncc mfirettebatı tarafın- forketmedPn <'\"-'el yakmLc;hr. bo~b::ırdrman edilmktir. Ingifü: motöz.. 
~) t •Şl!r. Harbin başından beri . . . len bat~k tehlik~ine maruz. bulunan 
~n 21 vapmu zapb!dilmiş ve Londı·a. 2 (A.A) - Şuna! de11ızınde vapura lıınana kadar refakat etmişler-

.\rUh._ lrendj kendini bafımustır. tanr.ruza uğradığı ~~d~ bild~rilen üç ?1:. Vapu,;. mürettebatından alt.& kişinin 
biı.ıZ~~ .~A.A) - F.o:ü.a bir menba- bin. Lonluk Katvnloı ı!>mu1dekı L .>tonya ıltıca ettigı ~r sal arnnnı.aktadır. 

h ~göre. 2390 toohık Tro- vapurundan haber alınamamıştır. Va- ilama, 2 (Ö.R) - Marya Roza adlı 
Ci~ Alman "·apmu Vene:ı.uel.- puruıı imdadına gönderilen ınotörler 4000 tonluk bir İtalyan vapuru şimal 
~ luıı\lQ ;:ıçığmda bir İngiliz mpuru ve mürctt~balıru bulamadan ge- denizinde bir infiınk neticesi batmı.ştw. 

ühim Bir :ad ise 
&elçika üzerinde~~Alman ve Belçika 
,!ayyareleri arasında bir harp oldu 
. ~"-1.Aın ı iNCi SAHİFEDE - zan, küçük milletlere tah•if iç.in müdafaaya azmetmil} bir meınle~ 

t:i)'e Ahnan metodlaranı fiddetle tak. keftir. Fakat Alman tayyarecileri 
~ "-aarı Sp.k Alman aefirini bib eden hir yazısında diyor ki sıkıbnıyorlar v-e yalnız Belçikanın 
ta ~ ~ ~ tidcletli protet- Veyi o küçük milletlere ki manevi bitaı-aflrimı ihlil etmekle kalmı-
lf~ ·~ Yermiffir. kuYYetlerinin fıkdanı yiW.inden yarlar, lcendi topraimın tamami. 

t,~~Je nazm pzetecilere be- keed.ilerini Alman tehdidi kartı- yetini müclalaa için çahtan Belçi
~ .._ • Belçikanın bitaraflıiı- nnda talimiyete mecbur farzet.- ka tayyarelerine &tef ederek on-
~: ~ma olursa olsun melrtedirler. lardan birini düfiirüyorlar. 
~ &a:llıiıade oldujuau .öy.. Son ıünlerin tarihi, korkunun Almanya. .. Aynı Almanyadır. $ ~zeteiu hicliaeyi 1eo.i harptan sakınmak için bir çare ol- Hitler ile H.oheıu:oler:.ı arasında 
~ ~~~ Yermitlııerdir. Bü- madıiıaı göatermittir. itte Bel~i- bir fark ı:öriilemez. Bugünün Al
)~ tn da çok bi1• bir he- ka Alman baYacılarmm bitarafl1- man Şanaölyeai Y elman Hol•eıin 

P"ia ;~cuttur. ima yaptıklan tecavüzlerle kar· « ihtiyaçlar kanun tanımazlar ,. 
~Ö.R) - Gazet dö Lo- tılatıyor. Belçika bitaraflığını düsturuna bağlıdır. 

f{ış 
Geri geldi 

lstanbulda kar 

Balkan güreş 
Şampiyonası başladı 

t 
*x 

Dünkü müsabakalarda Türk takımı 
ı.ı Yağıyor 

d, flnhuı 2 bütün giireşleri kazandı 
hı l\ ~ ' • CTelgrat) - Bir kaç gün-
i~ ~ giden havalar. birden x•x 

~ =~ -. halilli. aldı.. İstanbul, 2 (Telef.on) - S.Ilam glJ,.. galip gelmişlerdir. Rumenler, üç galib~ 
~·~~-~ 1.t.aubulda kesik kesik. ıeş şampiyonasına merasimle baflandı .. yet, dön. mağlılbi.)·et.. Yugoslavlar, Uç 
lllJ-:~~· Her uraf beya:ılara ~Balkan truU'll ile bqlan~ ve galibiy~t, ~~ rnallUbiyet. .. Y.unan ta-

lır .. Şehirde mi.iıullıcalat gliçleş- rırasıyle Yunan, Yugosbı,., Rumen ve kınu bir gallbıyet, •lu mağlubıyet kay-
. TDrk millt ma1~fan çıllmmı,..'ltır. cietmişlerdir. 

d llUıı ~ ** Merasimde. Vali Lütfü Kırdar bir Güreşçilerimizden küçük: Hüseyin; 
,~ ~1 geç vak.it iaıllrde de ol- 1 ııuf:uk söyliyerek Balkanlar nrasındaki CCW, Çoban maçlanru tu§la. Suat Er
~ ~tU bit- rü%gW: çı.1aıuş ve geç ~ost.Ju~ te~riiz. ettirmiştir. Bunu ~- zinli ve büyük Mustafa ayı hesabiy~ 
1"~· ~ devam eden bu rüz.gir ger kafile ttt51cıinh:ı nutku takip etti. kazaumıpardır. Mü.sahakaJarda gilreşçı.~ 

~ltııs " 8erpimi halinde .sulu kar da Müsabakada M.illt takımımızı temsil k-rimizin heme.ıı hepsi. bütün rakipleri-
' Soğuk birden artmıstn·. ~ gUre;yçiler bütün kaeydasmalarda no faile olduUmnı gôstemlişlerdir. 

A.rıkar;·Ha.lkevi 
l~sim scrgis ~ 
., '~ ir 2 (Hususi) - J)nkaı·a Hal
~ ~ n~e~lerinin yıldönlimü günü 
~i(·l!ı>gisi b nı yapll.'"tn resim ve he-1-

~ı g&, u. s~c d;ıhn bariz bir te-
. et'ını ır 

o-...ı- 'Ye .,.., • 
R_"'ft et-~t·•. ı· tm H 6 parça r imle 

1 ~Ri 1 rr. 
ınct o rn 

1~·lltı..ıl · a r t 1940 a kadar açık bu-
""O L •lt'nkh B .,.. i ti r. ugüne kadar sertfü1 

Yarct tmişLir. -·-.... ~_nı c r1 kanın 
"9t~Yave 
~lnavya7a 
4t"'~ becıüu 
"~ '~ ibra l, 2 (Ö.R) - Amerika itha
lt.._ ~~ c.tt ban~ Finlaııd.iya İsveç 
.. ~.~ ~i ~· .~ ve 10 milyon ' liralık 
tıı,.::,ı.ıtı doı:; gibl Danimarlaıyıı da 10 
~ bu it ~di verecektir. Daııi
ı 'itt~ ~l'Y ~ın mühim bir kısmını 

1" • a n SİJ>w'lr:İ.!!İne 1ah1'1i~ ede-

.... ~ı;-;·nvada 
\f- ~-.. !ebze lıkdanı 
lto"' 1l141~in 

ı ' ~crı· Pttınteıerı· 1ıtı ··"'· 2 (i\ ••• 
}'ll l~li~nd ·A) - T oze sebze te d a-
~. ~tı 1 O .1en çekilen sıkıntı dolaVMliwle 

"tı 1 e 1 3 ~ ·- " ~lııı ' Nİııarı arasında olan çocuklara 
~"b( {: 'rıç b·· Ve Mayıs aylan içinde her 

ıı ... ~ Vıta0~nyf'I r için lazım olan taze 
··•ı> • ıın!c • • 'h . 

rıııı.: • rını ı tıva eden birer 
"crılm .. ..: d"· •• - ı kt d " "- ~· u unu me e ır. ...... -:----

~altdıya için yo.w 
~~o~ ~~erikablar 

~C CO.R) İl 
il ı bugun 

Garp cephesinde 
Yaklaşan 

senburg 
tehHkc 
tahliye 

karşısında Lük .. 
tertibatı alıyor 

Paris, 2 (ö.R) - Garp cephesinde hiç bir JCY yoktur. Ba,kuman
dan General Gamlen cephedeki kıtalar& tefti§ etmiştir. 

Brüksel, 2 (A.A) - Lük.semburg dukalığının hariciye nazın Bek 
şimdi Brükseldc bulunmaktadır. 

İyi haber alan mahafillerde gayri resmi bir menbadan gelen malU
mata göre, Bdt ani bir taarruz esnaaanda büyüle dukalık halkının tahli
yesi imk.anlanıu araştınnaktaclır. 

Berfin. 2 (A.A) - Garpde kayda deier bir hadise olmamısttr. Ha
va ordusu şimal denizi iizerinclen Otcadelere kadar kqif uçuşları yap
mıştar. Bu harekat esnasmda Alınan tayyareleri muhtelif noktalarda 
kafilele.rle refakat eden lngiliz harp ve ticaret gemilerine muvaffakı
yetle taarruz etmişlerdir. Bir vapur derhal batmıstır. Diğer hir vapurda 
yangın çıkmıştır. 4 vapur bombalatla o kadar huar" uğramaftlr ki, 
bunlara mahvolmuı nazarile bak.ılabilir. 

Almanyanın §İmali garhisinde yapılan gece uçuşları esnasında btr 
düşman tayyuesi dün ~hah Nimegue civarında Holfanda ara7.İsine gir
miştir . ·---------------------BUGÜN 

LALE ve Yeni 'f ANDA 
YİNE ÜÇ BÜYÜK FiLM BİRDEN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T ürk bayrağını giiklere y i.ikscltcn Tili'k yığitlerini Dünyaya 

llAKİKt FİLM 
ı .... Türkçe Bertin olimpiyatları 

İKİNCİ SON DEVRESİ 
2 - JAN GABİN VI<: SİMONE SİMONUN YARAT'l'lCl 

Hayvanlaşan insan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 ···HAYDUTLAR ADASI 
HEYECAN, DEHŞET KAYNACI 

tanıt.acı 

P~RAMUllT HARP JVRKAU 

-········-·· 

--·-Dr. LelMI .Fclıai Y•rdoQla 

Fclehiar•t lais •••en1•• afacak bir ko
•uzdu; biç bir kayda tabi ohmde0 ~ 
...-ı .. .., .... ıc.. PiMi 
İçin türWiler çaiırsr, at üsıilnde ...k 
eden yaTUS delikanlılan öierdi. Y • 
ta.r.r sik._.. Mil bpuma t•erİn• 
den çakan naimelerle kalplerde yerlef-
tiler. 

Edebiyat bir zama11 -.rayda (fiy..,ı 
durdu; ıiil, bülbül, mey rnahbap çana.. 
rina.~ pzeller aöJliyoı ... (lılal
...1 hemen ""'" ~ ....-.) ol
rnaama raimew dİYatt d......, edebiyaı. 
daa tla _, ZUDan kalbia Ulı:iki _. 
dayıddu; -... tatla pnltilarla ~
lar, llluan nmtımtan Lir ishıpb kükre
)'ifler İfİlİldİ. 

Edebiyat bir zaman tekkede baidaf 
kunt.._ Hak yolunda keıadindea geçmiJ 
dervişleri Allahm keadiA olan imaaa 
ulaıtran lwa yol edebi7atb. Müritler 
onunla ~atı içiyorlar ve günü gefm
ce: o:Bea AllAhun ... » diye fıaylunyor
lardı. 

.Edehiyab nihayet (Fenafiyül vatan) 
olmuı gördük... Kahredici istipdadm 
pençesinde irJe1en koca kitle edebiyatın 
sihirli mes'aleaini eline tılmca inilti is
ya!'a çewiliyonlu-. 

O nwtkberin karşısında iıdani ebedi
leştirdi ... 

Binrün Şiflİ paytahb ıimtd< ~ibi parla· 
yan edebiyah erteı>.İ gün Anadolunun han 
duvatbnnda isli bi" kıındil gördük. Ni
hayet b~ne ııı.a,tık •.• 

Bugün edebiyat dıterim .. isterim» di
ye ağlıyan bir ıımank çocuktur. Bilmem 
gcnı ~ İm1İ altında yem türeyerue
rin gazetelerde kot>ardtldan Priiftüden 
haberimiz var mı?.. Eskilerin hepıini 
taıfiye ed.cıelıdemıit··· 

Oola.rm y..tıerinl İltiyorlanauf.. Bu ne 
minasa iddia.. Böyı. davabrla ortaya 
çdcanlar nıud oluyor da .re.nç neslin 
ft'IÜmellİIİ olfMk halde- kendiffriftde 
Wabiliyoc-tar_ 

Hayat .uha .üt 'll:adi tufiyc ek
mektir; elverir ki İDMrım bofalan san
dalyeye oturacak kabiliyeti olaun.. Fu
zmınin. Nedimin, Bakinin, Hamidin, .Na
m.it Kem.üaı ıedirieri .eneler ....,. ki 
l>omboftmr fakat ne.rde oralar, doldma
ıtilccek kabili)'eti edebiyat bugün ~a. 
li kardırımlRnnda, cameki.nlara bakarak 
«isterim .•. ,. diye ağlıyan bir ~un.arık ço
cuktur; bu ,ımank mahlükun istikWı 
ne obc:ak? •. 
Gül~ karabımalarla paslanan ruı.... 

nauzu ve kafamızı yeni bir ıtık seli ile yı
kayacak oleuıı eserler net"edeainU?. 

(•) TuaYVUlda olan Fena fi,Ulla.b, 
yani kendini Alhıha terbtmek tabiri bu
rada (aehini ..t.w ~amalı} ye-
r~ lral.lamlnllfbr. . -·-Almanya 

Anglo - Sakson 
alemi aleyhinde 
Pariı, 2 (ö.R) -Akademi azasından 

Andro Şome Paria Süvarde (Almanya 
AnKlo Sabon alimi aleyhinde) ha~ı 
r~sı~da Almanyanın bu Alimi yakmak 
ıçın huyük bir plan takip euiğini ve ha
yalini tahakkuk ettinnek husunda bir 
fara!tan japonya ve ltalyaya dayandıiı· 
nı ve diKer htraftan Sovyetlerden ümit
var olduğunu yazmaktadır. , 

~(;~ 

~eri.kaya gönderilen 
lngUtz • Fransız 
maliyecileri.. 
Paris • 2 (A.A) - Fransız. banka11-

nın eaki müdür muavini Profesör Cluu
lea Rist il• Fran51z - lngiliz abloL:.a ne-
7arctleriyle haühazuda tetkik edilmekte 
olan m~elelerde lngiliz ve Fransız sf'fir
lcrine yardun etmek üzere Londra ve 
Paria hükümetleri tara(ından Anıerilca
)'n gönderilmiıılerdir. 

~*-
Irak suikastı failinin 
muhakemesi 
Bağdat, 2 (Ö.R) - lrak. maliye nazın 

Seyit Rüstem Haydan öldW:mekle mıw
tebem olan pbısl.;irın muhakemeleri 
rn.rm ~leni olarak baflıyacaktır. 

-~
J'aponyaaın cenup 
meınıeketlerUe ticareti 

Tokyo, 2 (Ö.R) - Jııpon m:ıhlHfe
tinden bildirildiğine göre Japonyaıun 
bütiln cenup m.eınleketleriyle ticareti 
1938 senesine nn-ıaran 1939 da çok azal
mı,,<nır. 

.SON HABER 

Maarif Vekileti 
Maruf Garp eserlerini 
tedkik ve tabettirecek 

~~~~----~&•x:----~--~ 
Ankara, 2 ( Huaıusi) - Bir haftadan beri Maarif işleı-indc ~Is.

ta olan heyet ~ugün son toplanmtnı yapmı§lır. Heyet, profe9ôrler, ta
lim terbiye azaları, vek!lıet umum müfetti§leri ve tarurunı muharrir
lerden t~küJ ctme.lr.te idi. Toplantıya maarif ekili Hasan Ali Yücel 
riyaset etmiştir. Toplantıda geçen sene tab edilmi ~ ve bu sene tah edi
kcek eserler hakkıoda görürmeler yaptlmıştır. 

Russo, Molyer. Şckspir, Cöte ve diğer büyük adamlann eserleri tet
kik ve kontroldan geçirildik.ten sonra vekalet tarafından tah ettirilecu
tir. Bundan başka vekalet, muharrirlerimiz tarafından yaz.dnuş olan 
eserleri kontrol ve tasvip ettikten aonm bu eserleri maarif vdtiJetince 
hmusi bir himaye altına alınacak ve yine vckillikçe okullara tavsiye 
edilecektir. Ve bu eacrlcri yazanlara da mükalatlar verilecektir • 

VeUlct tercüme iıJ.eri üzerinde alaka ile durmakta ve bu işleri tedvir 
etmek üzere Nurullah Ataç ve ark.adaşları faaliyetlerine devam etmek
tedirler. 

Y akmda maarif vekaleti, çoculclar için yazılmı~ e8erlerin tetkik ve 
teksiri için bir heyet teşkil edecektir. 

lngilteredeo 
Satın alacağımız vagon 
lokomotif ve vapurlar 

~----~----~•x~--~--~ 
l.tanbul, 2 (Tdefon) lll8iltereden satın alacağı~ lok.omotif ve 

vagonlar için temasda bulunmak üzere geçenlerde Londraya gitm~ 
olan denı_iryollar cer dairesi reisi Ccvdetle ticaret i~leri müdürü Akın
dan mürekkep heyetimiz bugün İstnnbula gelmiştir. Heyetin Londrada 
yaptığı gÖrü§mıelcr iyi bir anlaşma ile neticelenmİ§tİr. Bu sene ~nu.D& 
kadar ingil~eden 300 vagon 8S lokomotif getirilttektir. Heyet. akşam 
Ankaraya hareket ctmi§tir. 

Ayrıca deniz yolları idaresi tarafmclan İngiliz (Sımanhauter) fir
masına on bir vapur sipariş edilmesi kararlaşmı~ ve mukavelelerin ha
zırlanmasına ba§laomlftlr. Uk vapur mukavelen.in imzasmdan altı ay 
sonra, diğerleri ikiter ay fasıla ile teslim edilecektir. 

Kenterburi Başpiskopo.sunun 
Londra radyosundaki nutku 

---~-------~----~x*x--------------~ 
Loudra, 2 (Ö.R) - Kenterbwi bafpislc:opoau Soıvyetlcrin Finlandi-

>:aya taarruzu hakkın.da bugün Londra radyosunda şunları söylemlf
tar. 

«Nazi bolşevik aleminde hakim olan temayül §Uduc: Kuvvetine gü
venen diğer milletlerin istiklal ve hürriyetlerine kendi menfaatine ola
rak nihayet verelx1ir. Finlandiyalılar bilsinler ki müttefikler muzaffer 
olacak ve Avrupada hu zorbalık ruhu sona erecclt.tir. Kahraman fio
Jandiyanın alciheti ne otuna olsun bu küçük milletin istiklaline d sü
ti.ilemiyecektir. 

lngilizler Alman esirlerine fena 
muamele yapmıyorlar 

-------~x*%.----~~ 
Londra, 2 ( ö.R) - Alman deniz esirlerin~ fena muamele yapıldığı 

nakkındaki Alman propagandasını bizzat bu ~irleri tchip etmi~ler
dir. Vak.ama vapurunun kapdanı. kendi gemisine mensup olan mörel
tebatm guya tahlisiye sandalında öldürüldüğü hakkındaki haberleri 
yalanlamlf ve 33 ki~ik mürettebatın bir İngiliz kruvazörüne alındığım 
ve sıhhatte olduklarından ailelerinin haberdar edilmesini rica etmiştir. 

Alman sulh plinı 
''imkansızlık içinde yc.p1lan bir 

çırpınış hareketinden başka 
bir şey değildir,, 
-------x•x 

Paris, 2 ( Ö.R) - Lutan pzete•inde Kolond Rok.et, sulh :tevkülceyı 
hakkında yazdığı blr makalede diyor ki : <Rayt eon fütuhatına istinad 
edemiyeccğini bilir. Fakat İskandinavyada bir harekete geçecek olursa 
Almanya harbi daha çabuk. kaybetmiş olacaktır. Almanya 1914 de ol
duğu gibi Briyyc ve Longivi madenlerine göz koymu~ olabilir. Fak.at 
ıimdi bu madenleri konıyan bir Majino hattı vardır. > 

Muharrir, Alman sulh taarruzunun imkansızlıkları içinde bir çırpı
nı~ hareketi olduğunu da kaydetmektedir. 

Blitün si~cma dü.ay"81nda ef9iz bir şöhret yaratan di.lher. sihirkar , .e güUI sesli 
IRENE IJUIOIE ile CBARl.r.11 BODR'ln 
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"' YAZAN: Curci Ze_yJan ---- -------------------------------------Gerdunenin ctra ında bir kaç harem - Hakikaten çok 2.engin mi? 
af:-ısı ) liri.i~ordu. 1 - E\·et. büyük pir serveti var. Fakat 

Pl'n~i'rclı•rin . pcrtlcleri iı~dirilmi~ti, J zenginin ~n'c!i züğii~dün ç~nes-ini yo
ü~ ll· la i<;indc kımln bulundu••unu far- rar .• Nemıze la7..ıın.-: Gel senınle at pa
kdmcıt k:ıbil degifcli. • 7arına gidelim, bir kuzu~a.lıp evimize 

Bununla beraber (Fcrganc) de tek ı;ötürelim .. Çocuklarımız lınyram günü 
bir in ·ın yoktu ki bu gerduncnin sa- 1.uzu eti yeyip ~'·insinler.. ' 
hihini bilmc.ı.in .. Çün!ıtü :şehirde bundan Tacirin akrabası c;ok meraklı \'e her 
ook:ı gt!rdüne yoktu. Çünkü o Mcrz- eyi ö~•renmek isHyen bir adamdı. ' 
hanın gerdl"ınesiydi. Suallerine devam etti : 

Mt>rLh:ın aslen İranlı idi. Zevcesi ise - Bu 'kadın veya kız, böyle bir bay-
.Kafknsy:ılı bir Çerkc.s kadındı ve bu ı am günii evinden nasıl çıkı.yor bunu 
Gero(ıneyi Merzbana karısının akraba- t'nlaınağn meraklandım doğrusu .. 
Jıırm,lan biri hediye etmişti. . Tacir giildü : 

K:ıfknsya ahalisi gezmeğe çıkınca ve- - Sen. dl•di, faliba Merzbanın kızı-
Y• hut bir yerden diğer bir yere seya- nı biz.im kadınlarımu.. gibi 1.annedi)'Or
t-.. -.t edince gayet bUyük. olan 'bu araba- sun .. Yani evde otur.sun, 11amur yoğur
Jarı kadınların binmesine tahsis ederler- s~ıı, ekmek pişirf:in, y«;_mck. haz.ırJa. l'!.·· 
.iı .. Bu arabalar bir kadının yiyecek ve Öyle değil mi? Fak.1t yanılıyorsun. Bu 
j tıccğinc varıncaya kadar bütiin ihti- genç kız ayni zamanda baba.sının koca
~adarını ihtiva eden bilyük bir hücre man evinin de hanımıdır .• Annesi epey 
r~bi bir şeydi.. ?..aman evvel öldü .. lfoı"Zban, b,µ kızının 

İşte bu müzey)'C..'11 gerdüne, hu mu- hatırı için bir 'liah:ı evlenmedi .. · KJZ.ım 
;ı:ız.·u11 araba ne zoıımm gözükse büllin çok sever .. Ona {ıdct.ı t"lp."lı; gibi muhab
t~erganc halkı onun ic:inde bulunan kim- bet eder .. 
~ i ı::örp.e~e can atarlardı. - Söziimü }anlı· :ınladın .. Ben bu 

Çünkli Fcrganeliler biJiyork rclı ki bu ~üzel kız evinde olur.sun ekmek yapıp 
r,crdiııwye yalnız Mcrzhanın gcnç kız.ı yemek pi~irsin rleınek istemedinı .. Mak
hinc-rdi. ndım OO) le bir bayram gününde lıecli

Hı:>r kes bu genç kızın giızelliğine, yclcrle bnho ının z.i.\ .ıretiıı_c gelecek ıni-
ııkıJ n~ dirayetine bnvılır, on.ı karşı de- ;;Cirlerini istikbal i<;in c\•de hulunımısı 
rin hır . cvgi ve hürmet beslerlerdi. ~~zım geldiğini ::.iiylc-nckti .. 

G"nç kız, bu gerduneye binip te gez- Tnciı·, nkı abac;:ınııı sözünü kesti : 
mt i!c cıkhğı zamanlar ekseriya perde- - Yahu ... Dedi. i in yok tn alcpıjn 
lcri indirme~, kendini kimseden sakla- :ırzusuna mı karı~ıyorsun.. Haydi gel 
ma1dı. Halk ile serbest konuşur \'C her vakit \'e zaın.lm ile pazara gidip bir Jm
Jie~ giilcr yüzle muamele ederdi. zu alalım da eve gidelim .. Sonra geç 

Fnkat bugün genç kız her nedense 1.nlar:ı.:-.. -
J(erclünc inin perdelerini indirmişti ... 
Arnbacı da atları acele sürüyordu. 
Arabanın arkasında eğerleri takılmış, 

s\iv:ırisi7. '-'C sayi§iz. iki at yilrüyordu. 
Bunl:ırdan biri yağız bir ath.. Eğeri 

üz.erinde on dolu bir sadak (Ok mahf::ı-
2ası) asılmıştı. 

Genç kızı tanıyanlar biliyorlardı ki 
bu yağız at ... Onun atı idi .. Çünkü genç 
.kmn, arkasında erkek elbisesi olduğu 
halde hu nta binerek avn gittiğini pör
mlişlerdi.. 
Arabayı takip eden bu iki attnıı son

:ra av usaklan, av hademesi geliyordu. 
:Bunlnr bt>rnberlerinde av köpeklerini 
'\le a\·a nlışbrılmış bir takım yırbcı ve 
avcı hayvanları götürüyorlardı. 

Bu av alemi kim~nin nazarı clikka
l ini celbctmezdi.. Çünkü her ke~ Merı.
\;:ının \uz.mm çok mahir bir a\CJ oldu
_iunu bilirdi. Yalnız onun böyle Nevruz 
günii. bUyük bir b<ıyram günü ava çık
m:;ı ı biraz garip görünüyordu. 

Gcrduneyi temaşa edenler arasında 
jki kisi vardı ki bunun biri Ferganelı 
~ir tacirdi ve öteki de Fergancye ilk 
defo gelmiş olnn bir tacirin bir akraba
m .•• Tabii bu akraba Merzbnnm kız.mı 
gi_irınemisti.. Onu tnmmıyordu . 

Sordu : 
- Bu debdebeli • lay ne \'e bu muh

··~t>m gerclünc kimin? 
T:wir cevap verdi · 
- Mı'rzlınnın knı •Cihan hatun• un .. 

Onu isitmcdin mi? .. 
- Hayır •. Fnkat bu ehirde •nukim 

bir Merzhan bulunduğunu. iş ve ı:iıç· 
toı cekiJmiş olan bu zatın bii)' ük biı 
scn·et snhibi oldu.liuou. giize!lif;j i:c 
~ohret kozanmış bir kız.ı bulundu~unu 
jşittim .. Bu adamın hu kızından ha~ka 

c:ocui',tu yok mu? 

.. - .. -
• Cıh:m Hatun• un gerofınesi şehir

den cıkınıc:, bahçder hudlidunu • geçmi . 
lıir k. (' cadırm kurulu olduğu bir yer<lt~ 
el u rın u:c;t u .. 

Bu ca<lırlar Mt'ı'7.bnna ait ar-.lZ.idc ~a
l;in adnml:ırın idi.. ·Cihan Hatun• gez
neğe vevn ıı •o gittigi zmnanlar oradan 

"ectik"" karsı <'ıkın izaz ve ikramda hu-
1unurlnrdı .. 

-BiTMEDi-

tZ MlR BELEDlYEStNDEN: 
- Kadastro 1042 hclediye 34 cü ada

nın 69 metre nıurabbaındaki 75 sa}•ılı 
arsasının rntışı l'azı işleri müdürlüğiin
deki şartnamesi vcçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 828 li
ra olup lhnlesi 15/3 !)40 Cum:ı günü saat 
l6 dadır. lstirnk edecekler G2 Jıra 10 ku
ru. luk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzu ile enciinıene gelirler. ·-

29. 3. R. 14 i05 (377l 

A1irci.c; mahnllcsinde 951, 953, 971 \'~ 
1032 s.;yılı sokaklarda kanalizasyon 
yaptırılması fon işleri müdürlüJ~ünde 
ke!jif ve snı1name i veçhlle açı'k eksilt
meye konulmu tur. Muhammen becfoli 
1200 Jira olup ihalesi 18·3-940 p8zartc
si günü sruıt lG ·dadır. 

iştirak edec€'Jtlcr 90 liralık teminatı 
iş bankasına yahrnrak ınnkbuzu ile en
,.ümcne gelirler. 

3-8-12-17 743 (403) 

~7ZT./JJooR:roıi ·-ı 

~ f ua~ Naim - Var. Bir oğlu var .. Fnkut ~.,k rır
kin, huyı;uz ve nhlnksız olan hu ndnın 
kız. karde ine hiç bir hususta benTemez. 

- M12ı-L.ban .Fergnnc.'hin yerlbi midir? Bayraktar 
- Hn:. ır. ynbancıdır .. Bundnn otuz N 

kırk e.ı.ıe C\ ~·el .A:apların M "f'UsilC'ı e Esrelpasa hastanesi 
Jrnr ı .. ,, .terdıl lerı şıddet ve tnassuptnn 1 ~ı· ı:rDIYE- EFREucı· YE 
.k •• r::ık burayn gdmış ~·e burada kal-ı~.., llJ • n 
mı tı:. _o d~hn <'\"\'('1 bir Iran :'ilfıye~in!~ N Mür AHASSISl 
''nlı'CI ımı ;· . Çok cd? _ç~kmış .. Mu lu- Şamlı Soknk (3 lİncii Be~ ll'r) No.8 
m. n ol ı n.< ı t<'mn! "I ıcın hurava gc- Jlcr giin ır. ten soıırn.. t 
Jip ) t rlc mi ... -.ııısı-r~~.ZV-.Aıit.1~..7.ıl 

Jzmir Defterdarl ığından: 
Nazlının Basmahane şubesine olan emlak satış bedeli borcundan do

kı}ı tah ili emval kanunu hükümleri dairesinde haczedilen Gaziler ma
hallesinin D5nerli sokağında 9 sayılı ve 960 lira kıymetindeki evi idare 
hevetince 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmasına karnr verilmiş 
olduğundan taliplerin 7 /3/940 Perşembe günü saat 15 de vilayet idare 
hevctine müracaatları ilan olunur. 17, 24, 3 539 (282} . - ------~ 

; Bugün k" iil tii ro~rk Sinem.ası 1 
Yine me,·simin t.'T. 

ciizel iki filmini 
takdim ediyor 

Son Şans 
Sinl'ma fıknıinin 

iizcrinde titrediği 3 
büyiik ı?rt.H i 

.mAN GABİN Vi- , 
VİAN ROI\'IANCE 
CHARLES VANEI. 
fnrn!mdnn miistes
na bir surette yn
rnh lnn hu nmnz-
7.nm filimde heseri 
ihtirasları.. Sef~le-

. tin doiurduğu fa-
daJarı .• J4 ile!iiai ihmal eden crkckle.-iıı feci akibctlerini müessir b ir surette 

tas,·ir etmektedir 
A\ RiCA au •. ıcA. SÖZLÜ - RUMCA ŞARKILI .... BOSNAU AŞIKLAR 

VE PARAMUNT JURNAi.DA HARP HVADtSl.ERI 
SFANSl .. AR : SON ŞANS : ~.31 - 5.40 ...:.. 9 ela .. 
BOSNALI AŞIKLA& : 4.zt - 7.t t ta.. 

raı.asıa J NAR T PAZAR ıf& 
™ ~ 

·················································•·······················•·••• ~ 
E E ASKERi RAJllSLER E .J 
: ........•.... : .....••.•••••...•••••.••.............................. ~ ....... ... Deniz Harbi 

Old Ol k ? Almanlar, Ekstra nere' 
u_ m_u_···-.··· aca ~ı • de ?Diye niçin soruyorlar 

lngilizler tekzip ediyorlar. Bir Urüg-
vay gcezetcsi is~ harp oldu, diyor 

~~~~~~~•x*x.~~~~~~ 

Londra, 2 (Ö.R) - Bir kaç günden 
Lcri cenubi· Atlantikte yeni bir deniz. 
muluırelıesi ıhtiınalinden bahsedilmiştir. 
Hatta Brezilya sahillerjnde bir Alman 
kru\•azörü ile bir tahtelbahir ve bir nak
lıye gemisinin dolaştıkları. Dünkcrk sis
teminde büyük bir Fransız harp gemisi 
ile beş büyük :lngiliz harp gemisinin ay
ni suforda seyir halinde görüldükleri 
hildirilıniştir . 

Saliıhi) etlilere göre bu ha beri erin hiç 
biri doğru değildir. . 

Nevyork, Z (Ö.R) - Nc,•york Tay
mis gazetesi yazıyor : Montcvidcodaki 
Diyaryo gnzctesinin verdiği ha~ı·c gö
re dün gece Ürüg\ay sularında bir de
r.iz muharebesi olmu~ur. Bir Alman 

lngiliz -

(;ep kruvazörü ile bu kruYazörü takip 
eden deni1.altıJann cenuba doğru iler
lerken İngiJiı. ve Fransız ;urhhları ile 
harbe tutuştukları söyleniyor. 

Montevideodaki İngiliz sefareti böy
lt: bir deniz muharebesi hakkında ade
mi ma!Umnt beyan ~tmiştir. Yalnız üç 
İngiliz ve iki ~ .. rnnsız harp gemisinden 
l'lÜte~kkil bir müttelik filonun Ponta 
Del E.<>ta cİ\·arında yeraldığı bildiril
mektedir. 

Monlevideo, 2 (A.A) - Muhtemel 
~eni bir muharebeye meydan verme
mek ve emniyet ınmtakasının ihlfıline 
m!ıni olmak iium: Punta De Lesteiza
tındn <1ört Arjantin Jo·uvazörü demirle-
miştir. 

Fransız 
Sanayicileri haftaya 
Londrada toplanacak. 
l.ondra, 'l (Ö.R) - Gelecek hafta Londrada ingiliz - Fransız fabri

katörleri arasında müzakereler olacaktır. Konuşulacak mevzular, za
ferdir. Sonra Biiyük Britanya - Fransa aanayiinin derhal sulh şartları
na göre tanzimi ve daha sağlam bir elrnnomi sisteminin bulunmasıdır. 

Büyük Britanya iş nazırı, fabrikatörlerin mümessilleri ile görüştük
ten sonra bir buc;.uk milyon a7..ası olan işçiler federasyonu mümessilleri 
ile de görüşmüştür. Fabrikatörlerin müme~9i1Jcri ve işçiler hükümetlc 
her sahada ve en geniş ölçüde olarak teşriki mesai etmcği tcahhüt et
mişlerdir. Milyonlarca yrni işçi fabrikalara alınacak , yüzlerce yeni fab
rika kurulacak. dışarıda bir tek işsiz kalmıyacalc, gemi inşaatı bir kat 
daha arttırılacak ve lngiliz ihracatı aznmi hadde çıkarılacaktır. 

Toprak mahsulleri ofisi 
af yon bedellerini ödüyor 

~~~~~~~~~x~x~~-"--~~~~~~-

Afyon hilii.<;arlar idaresi, son yı!larda misi beş yüı. hin lirayı buldugundan af
zirnat bankası vasıtasiyle müstahsilden yon inhisarını da içine alan Toprak mah
nfyon nlmııga başlamıştır. Ancak daha sulleri Ofü;j hu miktarın tüccara veril
cvvc]ki yJllarda tüccarın müstahsilden mesi kararını aldığı gibi kalan 200 bin 
aldığı af.}·onlar vardı. Bir kısım müs-: liranın da 31 birinci Kanun 1940 tari
tnhsil de hazan ~iraat bankasına gide- hine kadar yüzde yedi fai7J indirilmek 
ıniyerck malım tüccara veriyordu. Ida- ~artiyle istiycnlerc ödenmesi cmrını 
re daha rvvd kendi aldıklarını salmak vermiştir. Bura<lııki faiz nic:beti Ofi~in 
zorlui;;tunda olduğundan. tiiccar da in- Ziraat bankasiylc olan hesaplarındaki 
hisar sebebiyle elindeki malı kendisi miktardır. 
ihraç •edemediğinden iki yüz elli bin ki- { Toprak mahsulleri ofisi geçen yıl a -
la kadar a(yonun eritilmesi bir mesele yon teslim c<lcnlere bir kolaylık olmak 
olmuştu. Ticaret vckfılt'Iİ geçen sene hu iiı-.cre bunların 2.iraat bankasından yüz
mc\'zua temas etti, ve tüccar elindeki de yedi buçuk faizle para almalarına 
nıiktann bir defaya mahsus olmak iize- kefalet :yoluyla tavassut ebn~ş olup bu 
re inhisar idaresince alınması. ancnk sene bu mik1ar ödenmckh.>dir. 
her seneki afyon salL~ının yüzdl' yinl1i
si bu m:ıllardan yapılmış gibi sayılarnk 
bedelinin i.idcnmesi esası knbul olundu. 
Bu esasa göre inhisar idar<.'cıinin geçen 
yıl tüccardan salın aldığı afyonlarm 
kıymeti sekiz yüz bin lirayı bulmuştur. 

1939 yılı :ıfyon snhşımızın yüzde yir-

Ticaret \1 t•kiıletinin, gerek beş yüz bin 
liray:ı ait tediye zamanının kısaltılması 
ve gerek kalan üç yüz bin Jiranm da he
men \'erilmesi hususunda gösterdiği ala
ka ticari muhitte memnuniyetle karşı
hmmıştlr. 

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

lngilterede 
• " s1yası mütteciler __ ,,, __ 

Londrn, 2 (A.A) - Avam Kamn
ın~mda beyonntta bulunan dahiliye na
zırı, hususi mahkemelerce vaziyetleri 
tetkik t!dilen dü man memleketleri te
ba sındnn 60,000 ki iden takriben 
5 7,000 kişinin siyn i mülteci addedildi
~.ini söylemi-tir. 

Nazır İngilterenın en mühim nskeri 
mcrlce:dcrindcn biri olan Alder&hot ci
varında oturan ecnebi tebaası hakkında 
tahkikat yapacağını il:'ıve clmi .. tir. 

--*---
Alnıanyanın Tokyo 
seliri tekaüde 
sevkecliliyor.-
Tokyo, 2 (Ö.R) - Almanyanın Ja

ponyadaki sefiri bugiinlerde geri çaf,tı-

rılacaktır. Sekiz seneden beri Almanya 
He Japonya arasındaki münasebetlerin 
tnkvJyesine c;:alı~ınış olan bu sefir şimdi 
tekaüde EC\ kedilmektcdir. 

••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••• 

Dıdır!Ho fıJ~anı~or 
T'cnri bir mü<>ssedc da' tilo b"r b:ı

v;na ıhrynç vnrclır. Talip olanln:rm 
f'ltogrnf. adrc"i \ e tcrcümeıhal .su
r ilerini Izmir pos1 -ı kutusu 37 yc:> 
daktilo rumuı.ill:' böJd;rmeleri. 

J-2 (402) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık yazıhan~ler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 numnrah hanın üst katı resmi ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale .elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demire1Jiye 
i&ilracaatleri. 1-. ~ 

[ BORSA] 
ÜZÜM 

86 J<::Sn:-ıf BanJmsı 
fı7 A. R. Üzümcü 
53 VHel 
31 j. Koht:'o 
20 Hilmi Servili 
15 A. lfrıkkı Saraç 

272 Yekun 
513829 Dünkü yekun 
514101 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. !' 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
48 Nihnt Ü7.iimcü 

200126 Dünkii yeklıiı 
200174 Umumi yekun 

12 25 
8 15 

J5 75 
9 75 
9 75 
!) 25 

4 

]5 50 
9 

15 75 
9 75 

12 50 
9 25 

9 
10 
12 
14 
17 

NAZ1LLt AHKAMI ŞAHSİYE HA
K1ML1ô1NDEN: 

Sayı: 3 
Nazillinin Turan mahallesinde sakin 

iken !l-~-940 tru-ihinde vefat eden Trab-
7.onun hacı hasan mahalle.sinden Zey
nep km ve mütevcffo Otelci halil karı
sı ölü SaUthittin kızı H~yriyc Örencinin 
\'flri~kri 01 'llrıdığı bey.-n c•dilmiş oldu
f tındnn m:ıhkf'memizct' tere kesin" d 
i ·nılmus \'t' bir kıtada -in:::illi noterli
ıf nd"n 12-1-940 tnrihind<> tnnzim eclil
mic; nıc;iyctnnme ibraz c.>dilmic; ve i~bu 
v:" ;yel namenin 28-3-940 1arihinc müsa
dıf Perşembe pünii scı. 11 dn nazilli hu
kult mnhkC"mcsindc açılmak ve okun
masmn karar ''erilmiş olduğundan icıbu 
v:ısiyetnam ye itirazı olıınlarm yevmi 
moz.kürda hazır humnmnlnrı ve veraset 
iddiasında bu1unanlann da tarihi ilan
dan itibnren kanunu medeninin 534 
maddesi mucibince üç ay zarfında vcsi
kalariyle ve runcak iddiasiJe müteveffa
ya borçlu olnnlar tarihi ilandan itibaren 
bir ay 7.arfında mahkemeye müracaat
Jan aksi takdirde iddialarının na7.Ua 

Macar - Rumen n.ünase" 
betleri ve Türkiye 

Sumner Vels 
Dün Hitlerle Konusta 

it rr 
BA$TARAn l iNCİ SAHİFEDE 

ye sorulmaktadır. 
Londra 2 (ö.R) - Sumner VeJsin 

Almanya ziyareti miinasebetiylc Alınnn 
kaynnklar.ından etrafa yayılnn sulh pHi
nına burada ehemmiyet verilmiyor. 
Başta Taymis olmak üzere bir cok ağır 
başlı gazeteler bu planı me\'zuub::ıhs bi
le etmemişlerdir. Plan, Alman sulh ta
arruzunun bir neticesidir \'C buna göre 
Çekoslovakya bitaraf olmak şartiylt' ye
niden kurulabilir. Deni7.e mahreci olan 
müsiakil bir Polonya devleti teşkil <'di
lebilir. Yalnız Almanya Polonya demir
,·ollarınd:ın ve Vistoldan i tifade edc
~ektir. Alm.'lnya Avwcturyada kendi ne
zareti altında bir pll'bisit yapacaktır. 
Tnm bir serbesti temin edilmek şnrtiyle 
milletler cemiyetine girl'bilir. Almanya, 
ham madrleler tevziatında adaleti tc:>min 
edecek bir pJfın hazırlamak şarliyle 
müs1emlekc iddiasında ısr::ır etmiyecck
tir. 

Mevcut kammtc göre biilün bunlar 
Almanyanın hakiki maksatlarını gizli
ycrck fikirleri tu~lit etmek maksadiylc 
uçurtul-ın balonlnrdır. Almanya hnriç
tcn hir sulh 1eşebbüsü bı_-kJC'mektcdir. 

Faris 2 (ö.R) - Gnzctelerin Alman 
hududundaki muhabirleri Vclsin Bcr
lin ziyareti hakkında nşağıdnki fafrilfı
tı veriyorlar: 

Sumncr Vels BcrJinf' vardı[:ı 7.aman 
meraklı bir halk tnbaknsı mevcut de
. ildi. Zira matbuat bu ıtclisi haber bfü• 
vrrml'mişti. Sumn"r Vds p<'k sade me
rac:ir1lE" knr<;ılandıkt .. n ··onra Amc .. ika 
maslahatgüzarı ilc birlikt,. Unter eler 
Lind 0 cnddesinrJnJd büvük o!Plr pider
kcn mlitcmadiyım ca:ınvr {HidDlcleri cıı
lcen miitemndiyen canavar diidükJ,.,ri ça
lıyordu. Acaba In~ilız tayynreleri mi 
BerJini ı.iyaret ebnişti? Vel~ ve Kirk bu 
düdük sesleri nrnsındn otomobilden 
inerlerken mUtcheyyiç def:il. mütebes
sim idiler. 

Otelde Vclse tnhsis edılen daire çok 
muhteşemdi ve dairenin h<'r köşesinde 
yığın halinde reng5rcnk ciceklC'r göze 
çarpıyordu. Bunlnr o kadar çoktu ki 
Sumner Vds ininden cl'bt>lle şunu ~öy
lemistir: 

- Bir iz.divaÇ şrnlini mi yoksa bi:r ce
nnzc- m"rnc:ımı ıni h<'.Zırlanıvor.. Zira 
l'eçl'n <>enr nynı otı>ldl' <'"l;:o.,lr>vak dPv
lct rciıı i H. ho icin ele m•nı ıs0kildc me
r.:ı.,im yapılmı" ve bövle rk 0 klcr kon
muştu. J3ıı iki s"hsiyct \'e bu i'ti ziyarrt 
crnsmd;ı lıC'r J o.ide> büvük hir fork ·ar
dır. !Uıha hi:r ktırlrnn1ıkfı. Sumner Vc>Js 
ise Almanlnrn o;ulh JX>"!acılığı yapnn bir 
Amerjkn mümessili zannediliyor. 

Acaba Vilhelmc;lrase Ribbcntropln 
dün ne görüsi.ıldii? Bu şimdilik bir sır
dır. Rilıbentrop. Almanyanın biiyük za
fer hillyalarmdnn mı dem vurdu. yo!tsn 
tevali eden sukutu hayn1lerle sulh için 
neler diişün<lilğiindcn mi bahsetti? 

Alm.m gazetelerinin neşriyatına ba
kılırsa bu göri.işme bermutad HitJervmi 
bir görüpne olmuştur. 

t .. Bo p 

muhnfauısını Amerika işlerine A•;;ır 
kalıl rdan başkasının karışınasınl aro' 
eden Monroe clokft>rini ile nıUdaf· ili 
kalkı ıyor ve Alman hayat s:'hDJ~ tt' 
denizlerin serbestisi Slıreti katı)'C edt' 
min c•dilinceye krıdrır harbın dcvıını 
ceğini yazıyor. 

Bir Pnris gazetesi soruyor: ıJi· 
cBu mnkole şu elimle ile hül5S9 11ct~ 

Jebilir: Avrupn Almnnlarmdır . .f'.ı 1rt 
ka <loktcrini ile lnı kiistah nazari.Y~,1ııtl 
sında münac:ebet vr. iı1ibat n° 
nerede? .. > tı 13-

Berlin 2 (A.A) - Hitler bu sabB tıl'r 
Sunmer Velsi kabul etmiş ve '~~ıUf· 
leyh ile uzun müddet görüŞl11u':flilr 
Amerika mnslahntgüzarı Kir"k. yorı111ii1T bentrop W! bazı Almnn ricali btı 
katta haz.ır bulunmuşlardır. 1JetP 

Protokol şefi Doinbcrg Suın~:r Jıd~ 
almak i.izcrc mumailcyhin indigı 
oteline gitmiştir. ıa !#' 

Hücum miifrezclerinden bir kı 
lam resmini ifn etmiştir. 

--*- .,. 
Mikııatıslı maynljJ,ı 
sırla rı malum .o s,,. 

- BASTAUAI"J 1 i.SCİ SAlll~9dP' 
Moiy~tindC'ki nskt:'rlcr bir fa~:ııJ1i" 

uzak kalmak için birer tarafa çc_ itlfr 
fordi. Uvle~ in ilk actığı cihaz bır 
Jfı~ ciha1.ıdır. ac'"ııı 

lngılız uba) ı, d ndiycsin~ ciJı • 
t'<ler 1. maynde bir ikinci infıllilc ıStJ! .. 
zı lıulundu~nnu me~d. na çık~r~ J(ıl" 
Ak am dürdC' kadrır hcı İ"? bitınıştı ;ııııır: 
ınnr dan Uvlr>ye yard ım c>dcn ı:ı~cl1 

dan hiri nyni ınahiye:tte'ki bir .t 'J/ı'r 
rrastırınada canını knybctmıştJI"· JııııS' 
rıin nliimiııyumdnn ynpıldığı aı~L"~1etd' 
tır. Moyndl' camlnrln ufki v::ıı.ı)'~ıı~İ 
lutturulmu mıkn:ıtıslı bir ayna ~~
Vapur geçerken mıknatıslı ayııa ddeJef1 

vaziyete foıncktc ve infiHlk ~a iJ'ldt11 

patlmnnktadır. l\1aynin tesiri u~r So" 
geçt>n gemilrrin hacmine t!ibidit~reJe:, 
z.amanlnrda bu maynlrrin taYY'da., ~ 
cicn ziyade tnhtellıahirlcr tarnfıa ·tB"'" 
l;üldüğii rınlnsılmıştır. Büyük ·ı rı ,..,ı1'' 
donanma ı ınüesrjr tedbirleri 1 e 
ndı.,lı maynll're hfıkim olınuştot· u.--

45 i·N Ci 
Y ardını Listei 5 

J(· 
ı~ıJ?I> 

Birinci mıntaka ı>tibhrı odası • 
vnsıtnı:;iylf' Dr. I!:krcm üstiindn~ 
Dr. Ali Acfıh Dinel, Dr. Burhan stJ 
Bt>ngu, diş tabibi A. Naci :Hortac 
diş tabibi Aua Demirelli, dj.ş tD:f;c~ sO 
bibi Hulıisi lMoz, Nuri Ön~ · 11Z 
zacı Esan Nuri Onarnn'dan rJ' 1' 
ihracat kontrolörliiğü me-murla ~ 
nın ikinci deJaki teslimatı __.....-:. --

11• 
Bugünkü yekun 
Dünkü ye«On 



SFARSOL F.OSF.ARSOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlaeıldan taüliyet'flk ~altll'. Tatlı i§tah temin etler. VUcu 
devamlı ıençlik, dinçlik verir. inirleri ~anlandırnrak asabi buhranlan, u,ylrusuzluğu giderir. Mwmnid inkıheilar 
barsak tcmbcllijinde, Tüo, Gdp, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel ıeVfekliği \'C ııadcmi iktidaHa ve 'kflO a 
şayanı hayret fnidcler temin eder. 

ŞURUBU KAN, KUVVET iŞTiHA 
FOS~ARSOL'ü~: .Diğer bütün -ku\'\'ct şuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET İŞTİHA 
'fEl\llN' ETMESi \'e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. ' 

Sılıhat Vekiıletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Türkiye Demır, ve Çelik fab
.rikaJarı müessesesi ıııüdürlü-
"" .. guoden: 
Ha<t<lehane ustası ve işçisi 

alınacaktır 
l>f ı&ıanda ~ıletmcye açıJacak olan. hadHebanemiz i~n tecrübeli halıl

de ustası, hadde tav ocakçtsı, hadde tomactsı almacaktır. 
Ev.ıvelce memJe.ketimi:dıe veya hariÇte bir haddehaned~ çalışnuş 

tecrübelil haade i~isi ve ustalannın ellerindeki hizmet veaaiki ve po- . 
liı hüsnühal §ahadetnarnelerile 15/ 3/ 940 tarihine kadar doğrudan . 
doğruya müessesemize müracaatları :ilan olunur. 

20 24 28 3 559 (297) 

HAUCILA1UN"NAZARIDIKKATJNE 

İ•mpon Gr.esör Garnitürü (Halı 
dokuması) alınacak 

D. D. Y. 8 cı :t$IETME KOMiSYONUNDAN 

Muhammen bedeli (53'40) lira olan 10650 adet muhtelif ebatta 
't~ greeör garnitürü 15.3.940 Cwna günü saat 16 da kapalı zarf 
.u.uliyle lzmirde ltletme binasında satın alınacaktır. 

Bu ite :girmek iİstiyeıilerin (.if00.50) iiralik muvakkat teminat ile 
ite lirmeie mani hir hali olmadığına dair beyanname ve teklif mek
bibunu ayni gün saat 1 S c kadar komisyon reisliğine vermeleri la
't!rndu. 

$artnameler parasız olarak 4zmirde i§letmc kaleminden lstanbulda 
liayCfarpaşa 1 • .ci l~letme komisyıorwndan alııur. 

25 29 3 8 639 (347.) 

Sı'hbat miidür.lii~ü artı~ma 

ihale k-0mis--\le eksiltme 
~eaundao: 

ve 

Atelye binast inşası 
~eşif bedeli 

Lira K. 
Muvakkat teminat 

Lira K. 

3139 28 235 45' 
&leaaıaeıktaıqğar dilsiz '-"e körler müe•eseaine~t bina ıbaihçGBincle • 

Yapılacak atelye binasının inşası on be, gün müddetle açık eksiltmeye 
Çtlcarıbn.ı ve keıif bedeli, muvakkat teminatı yukarıda gösterilmiştir. 

Kanuni ehliyeti haiz lliplerin k~if ,,adJcası, eksiltme e fenni 
fartnameleri ve projeyi görmek üzere her gün sthhat mü~ürlüğünde 
lirlüt.ıdUJ ::komiıyon riyaeetine "'müracaat e<iebileceklefr:ve ihaleıin 
1 S. 3. 94'0 cuma günü eaat 14 <le sıhhat müdüriyeti binasındaki o
"'İIYonda yapılacağı ilan olunur. 

28, 4, 8, t 3 649 (371) 

lzmir Nalia MullürlüğünHen: 
• Jdbaılt gümrüğü çatı tamiri S 784 lira SO kuruş k~if bidelile ve 1 5 
~ hl\iddetle açak ekıilbneye konulduğundan isteklilerin müdürlük
~ lt~f ev.rakını tetkik ederek 2490 aayıh yasa hükümlerine göre 
I rlayacakları teminatlariyle birlikte 1 2 Mart 940 Salı günü saat 
I de Nafia Müdürlüğünde müt~il komisyona baş vurulması. 

24 4 624 (340) 

lzmir Defterdarlığından: 
liüaeyin oğlu &brinin Kar11yaka tubeaine olan kazanç vergisi bor

~ndan dolayı mutasarrıf olduğu Karştyaka Donanmact mahallesinin 
fer sokağında 32/ 34 sayılı ve 960 lira kıymetinde iki dükkandaki 

:Y~ı hiaaeai tahaiU emval lcanunu hü1'ünileri dairesinde haciz.edilerek 

t "Yet iaare heye.tiLlc.ararlle 21 gün müddetle müzayedeye çıkartlmıtlr. 

'l'l'!aliplcrin 7 /3/940 Perşembe günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
Uracaatları ılan olunur. l 7, 24, j 538 (283) 

......._____---~~~~~~~~--·~~------~~~---~------. 

,lzmir DefterdarJığından: 
1 - İzmir Hükumet konağı kalörifer motör ve tesisatında yapi- ' 

acaJt tamirat 2490 numarah kanunun 41 inci maddesi mucibince 
~çık eksiltmeye konulmU§tur. 

2 - Muhammen .k~f bedeli üç •in dört yüz yetmiş beş liradır. 
3 - :J"eminat akçesi '260 lira 63 kuruftur. 

M .~ ::- ihalesi 1 1 / Mart/ 940 Pazartesi günü saat 1 S de Milli Emlak 
~durlüğün.dc icra edilecektir. . . • • .. 

.. - T shplcr kcşifname ve sartnamelerı Milh Emlak servısınde 
~Otil>ilirl . er. 
f 

6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar kalörifer tesisatında ih-
ısas~arı olduğuna ve bu işlerde"'llluvaffak olduğuna ve Devlete ait en 
~ ~ın limlık in!aah hüsnü suretle ve :hiç bir ihtilaf çtkannaksızın ifa 
~ıklcrine ve bu işi vaktinde ve dürüııt bir surette yapabileceklerine 
~ r Nafia Müdürlüğünden ıalacakları vesaiki komisyoua ibraz etme-

Fneeburdurlar. 24 4 629 (335) 

.........____-----~~~--~~~----------------------·----------
lım ir inhisarlar Baı müJür

lii,iinden: 
sj J(ok.luca barut depolarında yaptırılacak ıearnıç ve tyağmur suyu te-
•atı a k ı_ ·ı k 1 ~ _çı eı;;aı tme:re onu muştur. 

tıf bedeli 108<l,75 muvakkat teminatı-81,73 liradır. 

f 5 ~tif '-'C :şartnan;ıeleri Jevazun şubemizde görül<!bilir. İsto'ldikı:in 
~ günü saat 1 5 -de başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelme-

- : "' .... . ' . ·. :.. . . .~· . . . . . ' .. ~ ..... ,,.. ~ . . . . 

SIHHAT VEKALETtNtN RESMi RUHSATlNI HAtZ 
KAŞE 

$icldetli-BAI, DIŞ~Ps
larını, ROMATtZMA-san• 
cılarını ~İNİll, rahatsız· 
lıklarıaı derhat ıeçölr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
alı•nlıpna 1aa._. mües-
~ Ui"°'. 

UMDAL SPERCO VAPUR 
UMOMt 'DENtz ACENTAUCI t.TD. . ADBNIUlS'J 
'ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR ADRlATfKA SOSYl.'TA ANONİMA 
LOVCEN \'apuru 12 Martta Köstence Dl NA VfGAZYONE . 

ve ~~rna için hareket. edecektir .. Yolcu E. DORANOİ vapuru 2/3 940. tari· 
'-c yuk kabtil edecektır. . hinde beklenmekte d!LU> Ccnov a· · 
LOVC~N vapuru 19 1Martta Kö~n- ra lımanlarma areket Eldecek~: ıvıe· 

ccden gelıp 20 Mart~ saat .1:2 de Pire LANG~O vapuru 3/3/!MO talihinde 
Hayfa, Bcyrut ve Trıyeste ıçın hareket beklenmekte olup Ccnova, Riviera Ji. 
~deccktir. Yolcu ve yük kabul edecek- manlanna hareket edecektir. 
tir. ZARA motörü 6/3/940 tarihinde li-

GOULAND.IÜS BROTHERS manımua gelerek ertesi ~ilnü Mat 17 
LTD. ('HEt.LAS) -de Pire, Brlridiıi,, &wa, Fiııme, :I'.tiyes-

PİRE te ve Vencdiğe hareket edecektir. 
•NEA HELLAS• BRİNDİSİ mofötü 13/ı3/940 tarihinde 

Lüks transatlantik .v~ Pil'e - limanımıza ıererek ertesi li)nü saat 17-
Ne\>J'Ork haUı: Pirealen !lıareket :tarihi: de Pire Brindisi Zara Fi\ı;ne Trieste ve 
14-3-40. Yo!cu ve yük kabul etmekte- Venediğe hareket edecektir. 
dir. CİTrA Dİ BARf motörü 12l379iro '3.-

Gerek vapurların movl!Q1ltı tai\hlerl rihindc limammıza geJet'ek İstanbul, Pi-
gerek V'apur '-'imleri ve navlunları bak re, Napoli ve Cenovaya htteket ede
kın<ia aeeııta bir teahhllt altına littınet <:ektir. 

lcalnricla ıüacle 1 - 3 kate Daha fazla lafsilıt ·alınaJc için Biriııd NOT - Bütün bu vapurlar Ttiyeste 
Her Ecsanede lııahmm. Kordonda 152 nUIMl'acf.a •llMDAL• v.eya ~a Şima1t ve ~t Ame. 

. tika linuriuanna hate!ret eden İtalia ••••I umumt dentL A~nhıı1ıtı Ltd. mUraca.t Anonim aeyrisefain Şirketinin ve A:frMta 

T 1 B k 1 
edilmesi rica olunur. ve Hindistana bariket ·eden LLOYD 

Ş Telefon : 4072 MUdürtyet TRİYES1'İNO anonim se~ şir-• an ası Telefon: 3171 A.Nllta keti vçur:hrrıfta ~tıf.~er. 
, NDltLAJflJ,.(IU: KOYALE 

Küç~k cari hesaplar 1940 ikrami )'e planı DOK TOR R H f; .!'~:n.NY~,940 tari-

KE$IDELER : 1 Şubat, 1 · 11ayıs, 1 AIUtos, hinde beklenmekte c>!up Anvers, Rdt-

1 ikinci tepinı~kl'ihlerlaCle yapilacaktlr CelaA I Yarkın ~~-::=:=~ 
ı-1940 ram iyeleri:·... beklenmekte .olup Anvers, Rofterda91; 

• Amsterd111n limanlarına hareket etlıe

ı Adet 
J .tdet 
6 ~ilet 

J~ Ad« 
40 ltilet 
75 Ad.et 

'.110 Adet ...... 

iz mir 

2000 l.iralılı 2000 lb.a 
JIOO Ll•aldl 3000 UPa 
500 ,.,,,,,, JODO ..... 
250 I ~frtllılı JOOO ı.mı 
IOO ILlrGllJı 4000 LIP.a 
-SO ıUrahlı ~JO'f.ba 

<JSILlrcilı~~-~~ Lir.a ' 

ZIOOO lYetıan 
wcz:a 

Yün Mensucat t 
T-. .JA. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Lrarafnidan mewim dolayısiyle yeni çıkardıiı kwaatlar 

S~GLAM ZAR1F 
~E UCUZDUR 

Yeni yaphracaiınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

• SATIŞ ~ER!. 
Birinci Kordon da 186 'IMllD&l'ada 

HAll rr. A. Ş. 

Rootgen mütehassısı aranıyor 
~aracleniz: ~regli kömfır havzaaı aaflılı 

Tkomi•yonundan: 
ıZonguldalcta sağlık te.şk.ilah 'bastanC8inin 300 lira ücretli rontıen 

mütehassıslığı münhaldir. Talip Olanların diploma ihtisas ve sahi.at 
sicil numarAlarını gösterir kısa bir tercümeihal varakasile Zonguldak
ta sağlık komisyonu başkanlığma göndermeleri. 

ı. 3 708 (792) 

Cf!ktir. 
İZllİIC ,,..,.,..KB'J' SERVJCF. MA&i':tlM.E ROUMAİN 

HASrAlfESI D~'frE ARaEAt... motöcll ~'3/!MO tarihin-
~ de gelertık Mıdta ve Mars1lya limanlan-
.,. U .&~HA"S$W ne haPeketrodecektir. 

M9ayHelaarıe: iıdıııaci S.yler '19'All SUCEAVA ımotörü ~0/,3/9AO ıarihin-
No. ZS TELEFON: 39$6 de gel~ Malta v~ Marsil~ 'limanla

:f ckand 
Çocuk Hastalık.lan llütahassıst 
llP.SÜN ve J(ÖtJN ÜJÖYER
~t SABIK MBrANI 

Hastalarını İkinci Beyler Num 
zade sokak 5 No . .da her "ün saat 
birden sonra kabul eder. 
TELEl':ON: 

'EVt: 
3t53 
3451 

izmir Halı ve ~en
aucat Tür.k Anonim 
firlretinden: 

l'.IOa hareket edece'ktir. 
.N o~: 
Ah'IJ&ti hnıra olayısiyle •vloo " 

harelalt tarihlerinin kart Obnacl.ltnı •• 
bunların hlç bir ilibara lü'Z\Un olma){&. 
zın ctttişdbilir aldttğunu"'Ve bu hustııttan 
dnlayı '.llcenteye bir mestlJiyet terectiip 
.etmiyece~ .muhterem Y:fikleyicBerm 
kayıt ve işaret etmelcrirrica olUMll'. 

Daha fazla tahdlat i~in Cilmh~& 
~esinde FRA TELLİ SPi:RCO v~ 
acentesine milraıtMt -.dibıiesl .. 

'RLID'eN : 094 - 2005 ........................................... . . 
OLtVtER VE 

$t1REKASI LTD. 
_. AIWR &CEKl'ASI 

ATATÜRK CADDF.st 'Rees oinası 
TELEFON: 2443 

Load.Jııı ve Liverpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır . -........................................... 

Şirketimizin 939 hesap yılı wnu- W. I' • ......,. 'Yan der Zee 
mi heyeti alelade olarak 940 yılı Ye 111 ekkı 
Mart aymın 29 cu Cuma günü saat AllE&ICA.N BXPOBT UNES iNC. 
onda ıirket merkezi olan KUiada N E V \' O R K 
Demirci kapıda 9 /.13 numaralı fabri- NEVYORK fÇİN 
ka binasında toplanacakbr. EXCHESTER vapuru 2 martta ltek· 

Hissedarların hazır bulunmaian !eniyor. Nevyork için .. 
EXERMONT vapuru 6 martta bek

veya vekil göndermeleri ilan olunur. leniyor. Nevyork için 
RUZNAME: EXMOOR vapuru ı 7 martta bekleni-
1 - idare meclisi ve murakıp Ta- yor .. Nevyork için 

porlannın okunmast. EXPLORER vapuru 20 martta ltek-
leniyor .• Nevyork için 

2 - 939 yılı planço ve llir ve za. s. A. :ROYALE HONGKO.İSE DE 
rar hesaplarının tetkiki ve taadiki ve NATIGı\TioN DANtlBE ltA1ltttMB 
idare mecliainin ,,e murakıbin ibrast. B U D A P E Ş T 

3 - Temettüün tevzii suretinin EZEGED motörü mart iptidasında 
_'-1.. • bekl~niyor. --Bınlapeş~ için ~ Macak-ve zamanının lcauttı . h.r.. • 

ılzmir Nafıa 'DIÜdürlüg" i?oaen: 4- idare m~lisindenhir azanın, BUDAPEST Jnutörii mart ortaiarm· 
kur'a ile çıkanlarak yerine yeniden da bekleniyor. Budapeşte için yük ala· 

1 f O lıira•aylık ücreHi Naiia Tamirat atelyesinin tamirat ,efliği mün· seçim yaptlması. caktır. 
haldir. Buhar, mazot ve benzinle mütdurrrik•her nevi mGtör, silindir 5- ~rakıbin:yeaidcn.eeçilınesi SERVIG.E MARITWJı~ &OUMıAİN 
ve .nakil vaaıtalarU\m tamirat ve i~etftleaine hakkile vakıf ve bu gibi ve ücreti?in t~y.ini. K9STEN~E ~ı~:: R E 5 "T 
tamisat atelyelerini"-llKln mücldet filen ve resmen idare etmiş ve tec- 6 -Şııket unvarunm cKula men- orruz vapuru 18 martla bekleııiynr 
rübe tgörmüş olanlar ıara11nda ooraz edeceği vesaika nazaran uygun aucat iabsikası Türk Anonim ~irke! Kö:>tence içiu_ 
görüleni bu vazifeye •alına.cağtlİdan isteklilerin yukarıda yazılı evsaf • tiı> diye tdxlilirıe ıdair -idare meclisı . V.a~urlann i.iiın ve.tarihleri hiklwld• 
ve şeraiti haiz bulunduğunu gösterir evrakı nıüabite, bonaervi.leri -teklifinin tetkiki. hiç fü~ Jaelihö~ alaNnu. . 
ve tahsil diploması ve sıhhat raporları ile 16 mart 940 tarihine~ · 7 - Mümessillerin ibrasma <:lai~· .BATIDtNATVl!G.ATtHO~raCOJa;alf~o..4~-1..1 
1 · "11..ı _:- fia ı___ cvru , e avıv. aı , 1, • • • .._ .. 

mur na 'müdürlüğüne ~ vuımaları . idare meclisi kararının tetkiki. ,.e · tı.kendniye kin ... 
1, 4 74Q ( 4'()11) ATİD rnotörli 4 ~artta ~kleniyor. 

V ~utlann bereket taı'Uileriyle nn4 
lunlatda.lJ delişiklllı:Jernen acenı. m ... 
suliyet lı:abuJ etmez. 

. . 
ıcın , H ii aa ~czane;i:: ~amak 

~ezacı Kemal A~taş!ın 

( NasıFdl Kemal ) 
Naarr ilacı ciHden şaheserHir 

ALTJ 1N RÜYA • 
._, Aldaf lıelıular.utın içiacle lnsw 

iMIJiiih d.JMfl••-stetten fe11llaflide bir •e.J 
llllmem llu lıolıuyu llen,.pelı seu.dlm:. 

Daha .lazla tafsilat jqln A.TATtmK 
cuıddesi 148 No.da W. F'. Heary•Van•Der 
Zee ve:Ştı. Vçur ecentmaima:.mflnea.. 
at ed.Hme.t rie11 olunur. 

ftf~UON r 2tt1n.-

• Birind Sınıf MIUahuaıs 

Ur. Demir Aü 
KAMÇIOOLU 

Cilt \'e Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedav:ftri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 
İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan .akşaına kadar bastalaruu 
.kabal eder- TELEFON .: lot79 



.i M A R T PAZAR lfU. 

Uzak Şark vaziyeti yeni bir safhada 
Almanlarla Sovyetler Japonyayı kendi taraflarına çekmek için Milli 

Çin hüktimetine karşı yaptıkları yardımları birdenbire kestiler 
·~~~___,..~.....,..~~.....,..~~~~~~~~~~~~.....,.......,..~.....,..~.....,..~,~~~~~~.....,..~.....,.......,..--_.-

Vatan haini Çin Başvekili Fransanın tasarruf kararı 
Japonların emri altında yeni merke- Bütün Fransız matbuatında yerinde 

• 
zı Çin hükiimetini tesis ediyor ve isabetli bir karar diye karşılandı 

Faris, 2 (Ö.R) - Japon radyosu ha
ber veriyor : Çinde yeni merkez.! hükü
metin teşkili hakkında kat'i mukarrerat 
ittihaz etmek üzere Japon işgali altın
daki topraklarda bulunan bütün Çin 
~ahsiyetlerinin iştirakiyle Nanltlnde bir 
ictima yapılacaktır. E.'lki Çin başvekil
lerinden V nng - Şin~ - Vay in riyasetin
öe bulunan muvakkat hükümet, Çinin 
merkezi hükümeti olarak tanınacaktır .. 

Japon başvekili amiral Y onnai 
Paris, 2 (Ö.R) - Domei Ajansına 

göre Çin milli hükümeti nezdinde Çin 
hava kuvvetlerinin tensiki için uğraşan 
800 Almandan iki yiizü memleketine 
dönmek için Hitlerden emir alm~lardır. 
Çok 11ayanı dikkattir ki Stalin de Çan 
Kay Şek nezdinde bulunan 700 Sovyet 
tayyare mütahassısına teknik materyel
leri ile milli Çin arazisini terkederek 
Sovyet Rusyaya dönmek emrini ver
miştir. Almanya ve Sovyet Rusyanın 
ayni zamanda Çan Kay Şek hüküme
tınden yardımlarını ke.srneleri Japonya
yı Alman d5vası lehine kazanmak için 
)'eni bir hareketin başlangıcı sayılıyor. 

Vaşington. 2 (Ö.R) - Amerikanın 
Uzak Şark filosu baş amiralı Y onnel 
Amerika ayanından bir zata gönderdiği 
Lir mektupta Amerikadan Japonyaya 
ıoevkiyat üzerine ambargo konacak olur
sa Japonya - Amerika arasında bir harp· 
çıkacağından korkulmamak lazım gel
diğini bildirmiştir. 

Amiral diyor ki : 
·Bugün Çinde yıpratıcı bir harbe gi

rişmiş olan Japonyanın Birleşik Ameri
ka ile bir harbi göze alması için intiha
ra karar vermesi l5zımdır. 

Tokyo, 2 (Ö.R) - Santral Niyuz ga
zetesine göre Amerikanın Milli Çin 
l'ıükümeü nezdine gönderdiği yeni sefir 
Çunkine gelmiştir. 

Pal".is, 2 (Ö.R) - Havas ajansı Tok
yod:ın bildiriyor : Sovyet Rusyanın 
Vladi Vostok deniz üssünü bir kat da
ha tahkime ve uzak Şarktaki Sovyet 
mo~;unu kuvvetlendirmeğe karar verdi
ği hakkındnki haberler üzerine salahi
yettar bir Japon şahsiyeti Japonyanın 
bu hususta hiç bir haber almadığını 
söylemiş ve şunları jl5ve eylemiştir : 

IIain Çin ba§lıekili Wurg - .Şnig - Way 
•Japonya Avrupa harbinde bir gayri 

muhariplik politikası takip etmektedir .. 
Sovyet Rusyanın uzak Şark filosunu 
takviyeye gelince, biz bu noktadan her 
muhtemel taarruza karşı kendimizi ma
sun görecek kadar kuvvetliyiz .. • 

Tokyo, 2 (Ö.R) - Hariciye nezareti
nin sözcüsU, Ato Damo adlı Japon va
purunun Yunnn sularında bir İngiliz 
harp gemisi tarafındcın tevkif edilerek 
Maltaya sevkedildiği hakkında D. N. B. 
Ajansının neşrettiği haberi tE'kzip etıniş 
ve 28 şubatta Cenovaya vasıl olan va
purun hiç bir muayeneye tabi tutulma
dığını bildirmiştir. 

Viborg alevler içinde 
Taarruz eden 14 Sovyet fırkasının 

yartsından fazlası eridi 

Finlandiyalı ha•tabakıcı kadınlar yaralı olarab 
e•ir düfen Sovyet a•kerlerini tedavi ediyorlar ve 

Fin kahramanlarına yemek hazcrlıyorlar .. 

- BAŞTARAFI 1 inri SAYFADA - Londra, 2 (Ö.R) - Helsinkiden bil-
Yinc So\'yct tebliği Fiıılandiyalılann diriliyor : Finlandiya rC!ımİ makamatı-

şehre ateş verdiklerini iddia ediyor. nın ne rcttiklcri raporlara göre Kızılor-
Jfoftalarcn bombardıman edildikten du ~·alııız ~ubat ayı içinde f'inlandiya 

M>nra en kahramanca bir mukavemet cephesinde 2:>8 tayyare kaybetmiştir .• 
ı:östermiş olnıı Viborgda yakılacak yal- Bundnn ba~ka daha 253 tayyarenin kay
nız enkazdan ba~ka bir şey knlmamı~-ı hcdilmiş olduğu tahmin edilmektedir ... 
hr. Selırin frıcrindcn t!'iindüzün kesi( Kızılordunun, harbin başlangıcındnnbe-
1.ıir duman, :ık ama doğru da kızıllaşan . ri kat'i olarak teshit edilmiş rakkamlara 
ale\'ler yükselmektedir. giirc 538 tayyaredir. Kızıllar tayyare 

Finlandiyalılar adıın adım, kızıllara kadrolımnın en yetişkin ve en güzide 
her kauındıkları toprak parça<;ını tah- elemanlarını burada kaybetmişlerdir. 
minlerinin kat kat f.?vkinde kanlı zayi
at verdirerek tcrkediyorlar. 

Viborg cephe<;inde taaınıza iştirak 
t.'<.len 14 Sovyet fırkasının mevcutları
nın yarJ yanya eridiğini iddia etmek 
mübalagalı değildir Kızıllar kendi ceset 
yı~ınları üzerinden geçerek yurumcğe 
(alışıyorlar. Fakat şehrin alevler içinde 
(Jlduğu iddiası ileri hareketlerinin bu
radn yeni bir mfınia ile karşılaştığı ha
kikati ile birleştirilmelidir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Bütün nazarlar 
Kareli berzahında glinle.-den beri de
vam "den kanlı ve şiddetli muharebeye 
• cvrilmistir. 

Ilelsinki,. 2 (A.A) - Stefani ajansı 
muhabirinin bildirdiğine ıöre, SovJet
lcr l\luo)aujar\'İ gölü ile Ayaoanayrivi 
gölü arasında 1'~in hattını yannağa mu-

' affak olarak llelsinki demiryoluna ka
dar ilcrlemeğe mu\'arfak olmu tardır .. 
Sovyet kıfnlnn ayni zamanda Ayapa
navrivi ile Vuoski arasındaki müdafaa 
lınttını da yararak Ayrapanayriviye ka
'lar ilcrlemislerdir. Finler her tarafta 
munUıza~n· baska tne\ozilere <:ekilerek 
mtt'ka,·cmefe devanı etmektedirler. Vii-

purb·c doğru So\·~·etlerin hareketi daha 
.ravn olmnc;tur. So,·yetler Saimo \'e Pe
r<' •n yakla.,mı lnrdır. Sovyefler bilhas-
a ~·iizlerce hn yakıı ·n \'C ~ilalılı hücum 

&r:>lıa<;ının ~·:ırdımı sayesinde ilerlemck
ıcdirler. :Fnknt fo.,~ıncn uğradıktan za. 
yiat f"Ok hiiyiiktiir. SO\'yet knmandanlt

hnsarata sebebiyet \'ermişlerdir. Bilhas
sa Savolinnnda 14 kisi ölmü ve on ki
~i kadar da yaralı vardır. Son 24 saat 
ıc,;inde Finler 20 Sovyet tayyaresi dii
şürmüşler \'e dijrt tayyare kaybetmiş. 
Jcrdir. Fin hava kuvvetleri Sovyet cep
hesinin gerisini uzun müddet ve mües
sir bir surette bombardıman etnilijfu. 

Stokholın, 2 (Ö.R) - Birinci İsveç 
gönüllü kıtası kumandanı albay Magnos 
şimal cephesinde dün akşam ileri mev
zileri teftiş ederken maktul dü~mil§tür. 

Mo.skova, 2 (A.A) - Leningrad er
kfuuharhi)esinin 1 mart tarihli tebliği : 

Sovyet kıtalım Kareli berzahında ta
arruzlarına mu'\·affalayctle devam ede
rek Lugki nehri üzerinde kfıin Paako-
lansoski mıntakası ile J iljoki :Minnikka
le şehirlerini, Viipuri - Serdobel hattı 
iizerinde kain Tali istasyonunu ve Vii
purinin ccnubundaki mahalleyi işgal 
etmislerdir. Düşman Viipuriyi ateşe 
\'ermiştir. 

11 şubatla 1 mart <!rasında Sovyet kı
taları 922 Fin istihkamını zaptetınişler
dir. Bunlardan 235 şi betonlu topçu is
tihkamıdır. 

Sovyet hava kuvvetleri Fin kıtaları
nı ve nskeri hedefleri muvaffakıyetle 
bombnrdıınan etmi~ti • 

Bitaraf mü ahıtler Finlandiyalıların 
rnucıze,·i muka\'cmctleri ile rliicmıanla
rına verdirdiklerı munzzam :ırayiatın 
lıüyiik harpte Verdun önlerinde Almnn
l<ırın ugradıklan büyiik zayiatı batırlnt
tJğmı bildiriyorlar. 
Şunu da naznrı dikkate almak laum

dır ki Viborg, tahkimat bakımından 
Verdunun yanında bir oyuncak sayıla.. ...._ 

gı Ta~ f!Alnyn karsı da pek iddetli hir Helsinki, 2 (Ö.R) - Hnvas Ajansının 
taarruz tertip etmic;~e de yapılan hiicmn- bildirdiğine göre, Fin kuvvetleri ikinci 
Jar geri piiskürtiilmiişfür. Sovyet ha\·a müdafaa hat\ına çekilmişlerdir. Bu hat, 
kuvvetleri harp mıntakasında bazı f'in düşman vaziyet ve hareketlerini yakın
mC\ kilerini ve memleket dahilinde ba- dan görebilecek tarassut mevkilerine 

Paris 2 (ö.R) - Gazeteler, Fransız 
efkarı umumiyesinin hissiyatına tercü
man olarak neşredilen iktısucü kararna
meleri Fransanın harp halindelti ana 
yasası .saymaktadırlar. Bütün matbuat 
Fransız milletinin zafer için sarsılmaz 
azim ve kararına bu emirnamelerin en 
kuvvetli bir delil olduğunu yazmakta
dırlar. 

Sumner Vels Paris ve Londraya gel
diği 7.aman haklarından emin olan iki 
milletin meşru emellerine varmadan si
lahı ellerinden bırakmamağa nasıl azm
ettiklerini görecektir. 

Ekselsiyor diyor ki: VeLc;in Bel'linde
ki intibm ile Fariste.ki intibaı birbirin
den çcıık farklı olacaktır. Amerika Cüm
hurreisi Ruzvelti daha geçenlerde bir 
numaralı dÜ§ınnn tel5.kkt eden Naziler 
.şimdi Amerika mümessilini kandırmak 
için her şeyi yapacaklardır. Sumner 
Velc;in bu manevralara aldanacağım bir 
an bile zannetmek Amerika hariciye 
müste§arı hakkında bir hakaret olur. 

Paris 2 (ö.R) - Fransanın maruf bir 
şah.c;iyeti radyoda Fransız milletinden 
beklenen fedakarhklar münasebetiyle 
şunlan söylemiştir: 

«Bu harbın kı.c;a olmasını hepimiz is
tiyoruz. Bu bir kalp lisanıdır. Fakat 
bir de akıl lisanı vardır. O harbın uzun 

Majino hattının en 
olacağını gösteriyor. Fransa ve Ingilte
re çok zengindir. Bununla beraber fe
dakArlığa ihtiyaçları vardır. Faris ve 
Londra bütün kaynaklarını birleştir
m~lerdir. Şimdi aynı d5va, aynı hal ça
releri karşısındadırlar. Altın stokları
mız ne kadar olursa olsun bu stokların 

ön siperlerfode 
mümkün olduğu kadar çok devam et• 
mesi için fedakarlık lazımdır. Frans1' 
milletinin hayatı ~kilane bir tasarrııf 
çerçevesi içinde tamim edilecektir. Oc· 
tısadt va1Jyetimiz menınuniyetba}ışUr· 
Büyilk davamıza ve onun rnuhakka1' 
olan zaferine hizmete çalışıyoruz. 

Almanya ~zerinde uçmak .. 
lngiliz havacıları için artık alelide 

gündelik vukuat sırasına girdi 
Bir lngiliz pilotu 

-*---
nMeJıtgola•ı al'tdı . 
BerHne yollayın ... n 
a!Jiyor ... 
Pnris, 2 ( ö.R) - lngiliz hava mare

:alı mühim. bir nutuk söylemiştir. Bu 
nutlrn nazaran lngiliz hava ordulanna 
yazılmak için lngiltere ve Dominyonlar
d" namzetler o kadnr çoktur ki bu g;;. 
nüllü hücumu ka~ısında hükümet dik
katli ve bitarafane bir seçme yapmağa 
ve on binlerce müracactı redde mecbur 
kalmı..-tır. Hava mareşalı diyor ki: 

- Havn anteranman merkezlerinde 
cörülen büyük heyecan, krallığa sada
kat, müşterek davaya itimad, zaferin en 
kuvvetli ıınsurudur. Biz Alman milletine 
kar~ı değil, yalnız Hitlere karşı harp edi
yoruz. 19 1 4 de olıJuğu gibi aynı merha
metsi:... ve yalancı dü,mana karşı müca
dele etmekteyiz. 

Londra, 2 (ö.R) - Alman tayyare
leri Büyük Britanya harp gemilerinin 
himayesinde sefer eden vapurlar kafi-
lesine taarruza teşebbüs etmişlerdir. ln
giliz avcı tııyyarelerinin Havalans üze
rine Almanlar tek vapuru bile hasara 
uğratmnğa muvaffak olamadan bulutlar 
arasında kaybolmuşlardır. Bir Alman 
tebliği dünkü hücumun muvaffakıyetli 
olduğunu, kafileye dahil gemilerden bi
rinin battığını diğer geminin fazla hasa
ra uğradıKını iddia etmiştir. Bundan an-

Ingilterede tayyare imaı.dtı 
laşılıyor ki Alman ba~kurnandanlığı ha- miı1tir. . reU 
yali muvaffakıyetlerle Alman balkının l:ondra, 2 (A.A) - Hava ne~ licf 
maneviyatını kuvvetlendirmeğe çalış- Alman tayyarelerinin dün Times ~ti 
maktadır. Üzerinden uçtuklarına dair verilen he 

Londra, 2 ( ö.R) _ Jngiliz tayyare- tekzip etmektedir. . .. et• 
leri Berlin Üzerinde mutaıd keşif uçuşlan- Amesterdam, 2 (AA) - Hu"0·ıJ' 
na dün gece de devam etmişlerdir. leri teıbit edilemiyen iki ecnebi td& 111ıı 

· d'' .. v] d H Jlan ıa Londra da devran eden bir hikayeye rcıı un og e en sonra 0 t!Jf' 

göre bir lngiliz tayyarecisi Berlin üze- merkezi üıerinde uçmuştur. Hava bı;,.,. 
rinde o kadar sık uçuşlar yapmıştır ki yaları ateş açmışlar ve Hollanda t~ ,.re· 
bundan sonra mektupların Berlin ad- releri havalanmışlardır. Ecnebi ta)>' 

resine gönderilmesini ailesinden rica et· leri derhal uzaklaşmışlardır. 

Amiral Horti · 
~------~~~x*x:~~~~~~--~ 

Macaristanın en büyü1' 
en dirayetli başıdır . 

zik ve müşkül devrede me'!lleketitld~ 
lametle idareye çalışıyor. ItalyaJle''ıet 

Pariste çıkan Lötan 
gazetesinin bir maka· 
lesi ve Macar başvekili 
Telekinin nutku ••• 

• 
Paris, 2 (Ö.R) - Lö tan gazetesi aıni

ral Hortinin yirminci yıldönümü müna
sebetiyle Macar politikasındaki bi.iylik 
eserini izah e<lcrek diyor ki : 

•Macar tavizciliği bir tarafa bırakıla
rak Hoı tinin sergüzeştlere kapıyı kapa
dığını söylemek knbildir. Ma\!aristan hir 
istiklAl siyaseti takip ediyor. Fakat bu
gün Almanya ve Sovyetlerle hudutları 
vardır. Polonyanın yıkılması yeni tehli-. . 

b·lcC ı- .ı luğu, Macarları maruz kal~ ı ,afi cıe' 
biitün tehlikelerden korumagad.k .

8 
;J<• 

ğildir. Macaristan için hayati a\ 11~Jlll' 
tısadi ve sivasi istiklfılini şerefle 1 

faza etmektir. .,te Jeli' 
Nazi1.m ve Bol~cvizmi Buda~~r J<llt' 

pılarına sokmağa çalışan tehli~C cJ11i1Jl~ 
~ısında Macaristan komşuları ıle geld 
sebetlerini knrışlumamak }{ızııtl 
ğiru takdir etmek!~dir. ıt:Jdl ır; 
Budapcşte, 2 (0.R) - B~'';-ıııııı o:k 

leki parlamentoda hükilmet. na~ seıı~ 
ııutuk söylemiş, Hortinin yırıtl1 ~...il 
niyabetindeki büyük eserin~Jl 


