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llqmubarrir ve umumt ne:rlyat mildürü: 

. lto. 10406 Kırk Beşincl.Yd FIATJ (5) RURUŞl'VR 5 M A R T S A L 1 IMO 

- HAKKIOCAKOOLU 

----~~A_B~O~N:-=-=E___:Ş~E::...:.:R~A-=--=-IT.:-=-l~~ı or AM MUDDE11 Türkiye için Hariç ıçın 
it. eneli'lc ....... 1400 290fJ 

ltı aylık ....... 750 1650 

t 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 = 

il 
Cenubi Afrikadan 

Finlere yardım 
Brüksel, 4 ( ö.R) - Milletler Cemiyetinin da

vetine cevaben cenubi Amerika birliği Finlandi
yanın muhtelif malzeme aabn alabilmesi için 50 
bin İngiliz lirası vererek yardımda bulunmU§tur. 

--------' lltn =-- rnUnderecatından gazetemiz mesuiiyet kabul etmez. Cüm1ı.uriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekk-i.ti, sabahları çıkar ıivcui gcızdedir Yeıü Asır Matbaa.aında buılmıftır. 

=-········ 
ı ş·e ....... er· .... y ........... seıar .. 

·-~~~--~-x*x:~~~~-~~~-

Dü n den itibaren kilo 
başına 10 kuruş arttı 

x*x 

V ckalctinin lktısat 
artışın sebebini 

bu tebliği bu 
izah etmektedir 

~~~~~~-x*x•~~~~~-

~nkara, 4 (Huıusi) - Bugün lktısat "'.ekaJetinin ıeker fiatlerinin tereffüü: 
• lllda apğıdaki tebliği radyoda okunmuıtur. : 

~li:~ü ıeker fiatleri pancann azAmi 30 para Olması esasına mÜitenittir.5 
:lr _ ulı:ı 939 senesi kampanyasında pancara 40 para verilmiıtir. önümüzdeki: •• '4Uh • 
:tctı Panyada bu mikdan yeniden arttırmak Iamn ıelecektir. Diğer taraftan: 
,:ttıit ehi ınernleketten temin edilen ifletme malzemelerinin fiatJermde yüksel-S 
:tin• huluıunaktadır. Binaenaleyh bütün bu farkların karıdamak için ıeker fia-: 
:b. 1• arttırmak zarureti bi.sd olmuıtur. Esasen hariçten getirilecek şekerlerde: 
: ııirn Iİındiki fiat seviyesinden fazlaya mal olmaktadır. Bu sebeplerle ıekmn: 
• 

111
••••• - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - : 

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

ltalyadan 
Akordsuz 

Yükselen 
Sesler 

~~~~~~~~~x*x•~-~~~~~~-

uftalya blöf yapıyor • Jtalya, bugünfıü 
fartlar içinde harbe giremez. O bir 
bomba gibi patlıyamaz .. Zira bilir ııı bu 
patlayq her şeyden evvel ilendi varlığı 
için bir tehJüfıe teffıil edecefıtlr.n 

ŞEVKET BİLGİN 

Finlerin kahramanca miidafaasından sonra tüten bir enkaz halinde Kızılların eline geçmiş olan Viborg şehri 

Viborg düştükten sonra 
Finler daha sağlam ve kuvvetli olan 
yeni müdafaa hatlarına .çekil.diler 

Ladoga gölünün şiniali şarkisindeki büyük Fiıl 
zaferin de 18 inci Sovyet fırkası tamamen eridi 

Londra, 4 (Ö.R) - İngiliz gazetele
rinin Finlandiyadaki harp muhabirleri 
bildiriyor : 

Kızıllar Viborga girmişlerdir. Viborg 
tüten bir enkaz halindedir. Kızıllann 
bombardımanından mac;un kalmış olan 
bütün mühim binalar ricatten evvel 
Fiıilandiyalılar tarafından dinamitle 
uçurulmuştur. Viborgdaki Fin mukave-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

o so • ıoo ı~o 200 
MiL _,.; ~ ı 

4V°'A"' !>.11"'41'1 M1~T11t A';ıı ~ 

········································~ 

Balkan 
Ve Yakın Şark 

Sulhu 

. . . . 

~&ılın Almanyadan deniz tari.kile 1 
~ oldufa kömürler hakkında ln
llf ...__ "e .. ltaJya vumda ciddi bir ihti-
~loaterınİ§tjr. Snmner Vels 

~BlALİ~ • ----...---
Yakın bir tehlikeye 
maruz değilcUr
KahireJ 4 (Ö.R) ._ Elmukattem, 

......... - - 8ritanya ablokaıun Alman ib
~ tepnilüü karar altına aldığı 
~ ~e! ltalyan aanayüni bu teclbirin 
~ -n1ti altma bırakmamak arzuıile, 
'~eketüı maayyen bir müddetle 
~ rniirü idbalinde devamına mü-
1~ &~te~. Bundan maksad 
~ komur mübayaatmı başka kay
~ n teda.rilı: etmesine vakit bırak· 

llİıı~bkanın Alman ihracatına tepnili
ltr d epleri İle malUındor. Müttefikd , ttıj 
L~ Aj1eri mıknatıslı maynlerle dol
~~ rnanyanın bütün beynelmilel 
lıı ' çiğneyen hudutsuz deniz bar
~e~d ında bir mukabele bilmisil ma
~LIU' e olarak ablokayı genifletmeğe 
'İhit.ce ~!rnuılardır. Alman karar mu
'1. tn do~e bir niabetinden fazla Al'tlq ~elı malların müsaderesi İcap 
>o.:ı_.. ~ır. Şimdi Italyanlar iddia edi
)lt\ ~ı 1Al~ kömür havzasında Ital
~ ı/~ ~· tarafından iflenerek çıka.
;""lete _.\ılllurler ancak dörtte bir niabe
~lk\ı I tnan malıdır. Bunun mütebaki 
~~ile t~Y~n İşçisinin el emeğidir. Bu 
~o ır ıddia mıdP', yoksa satirik mi, 
)' '1 t'\ız. 

l"ı d~. b~ ~sele münasebetile naza
>tıı.iden llJt\Uı celbeden fey ltalyanm 
gUı etnu bll2ı fevkalade tedbirlere teves
iı;hiın ş. olmasıdır. italyan ordusunun 

or, ıZ:ı~·asta tah·iyesindcn bahsedi
tl&fl_, •iJaJı er ilıa edilmif, yeni bazı sı· 
"t~ b altına çağınlmqtır. 

~llıde.Jt~ ~ırada ltalyan matbuatmm li
~. ~l 1 iherlk değiş11l4tir. Tehditkar 
l'İ llİİtiiıt er YÜkaelmeğe baılaml§tır. 
llilt, b~ı:tlar ltalyanın cGayri muha-
tıi llıi:.olıtikasında bir revizyonun ifa
ltaı ır? 
~~kikaten karar saatinin, harbe 
~ 2arnanmın ıelmek üzere ol-

'itordııa tnı kanidir? Yükseltilen bu 
z &eslerin manası nedir? 

il• 
t" ır kerr 
Oriiııiİfi.i .~ ·~~Yan politikasının umumi 

lt.Jn, ';.'; .ıoz önüne getirelim: 

4 .. ~u buı Çtn barbın dl§mda kalml§tır? 
'ıriullıii.t•'?'ta bcllibaılı iki ıebep ileri 

l ., Ur: 

~~ bİı1t~talr•. Almanyanın «çelik itti
t \oe lll nt erıne aykırı olarak kendi 
'~ ol Uvafakatını almadan harekete 
.~ - Basını taıvip etmemiJtir. 
~ile ~ Totaliter devletlerin tam 
~.r ~ 82ırlıldannı ikmaI ettı'l<leri 

tıır lllnnda • 
•itı e harbi d" •. Yapılmamıştır. ltnlynya n ltadn ı:•!;unebilmek için 1945 sene
~ ~ lıa.rb •kleınck lazımdı. 
'1 l'iııdc ltı~ sebepleri ve hatta gayeleri 
\> t' ay ... 1 '1.a Ya • Almanya arasında fi-
~ .... - •• ·~· ,... kt ~-<><1y ltıı ·' 0 ur. Almanya hnrbc 

it;~"· ~Uı~~1~~~ini sebep olarak göste· 
~İitı budu .yun~n kanaatı da aıağı yu
~ hy1 b~· anı Yenay muahedesinin 
~ a.~ ır «toklar» ve «açlar» grubu-
~ diYorf 01ınası harbın b~lıca saiki
" 'ıl ar. 
~ oİd~l~tltalya, Bolıevizmin düş
~. 0t .. dar demokrasilerin de 
~'dit-, uıunu ınüstemin:en ilan et-

-.... SoNu 2 İNCl SAiıİFEDE -

··~· 

~~~~~--=~~-x*x.~~~-~~---

Lozana gitti Parise Per
şembe günü geçecek 

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

Hitlerin beş madd~lik sulh taarruz 
nelerdir? planında hayali şartları 

Bal, 4 (Ö.R) - Amerika hariciye 
müsteşarı B. Sumncr Vels Bale gelmiş 
ve buradan Lozana hareket etmiştir. 

Ingiliz tayyarelerinin u~uş sahalannı ve Ahman 
mıntakalannı gösterir harita 

Müttefiki 
sanayi 

PilMn • 

er Çar~.amba gününe kadar Lozanda ka
lacaktır. Ancak perşembe günü Parise 
gitmesi bekleniyor. ~~~~~~~~"""x*x~~~~~~~~ 

Sumner V el.3 Italyada Ciano ile beraber 

·········································~ •• • . . O demiş 
Hap1sancsjnde 

bir cinayet 
Evvelki gün Ödemiş ceza evinde 

mahkumlar ara">ında çıkarı kanlı bir 
kavgada bir gardiyanla bir mahkum 
a!,rır surette yaralanmış, bir mahkum 
da hafif surette yaralanmıştır. Ha
dise hakkında aldığımız malfımnt şu 
merkezdedir : 
- Katilden 15 :;eneye mahkum olup 

: Ödemiş ceza evinde mahkumiyetini 
E geçirmekte olan İzmirli Fethi, bir 
: münakaşa üzerine bıça[,rını çekerek 
: Denizlili katildm 2-1 ı;cneyc mah
: kOm 1\li ile hapiShanc gardiyanla
; rından Ahmedi ağır surette yarala
: mıştır. Yine katilden 18. sene ağır 
: hapse mahkum Denizlili la.et tc ha
: fif surette yaralanınıstır. 

Vaziyetin vehamctinı kavrıyan va 
cez<ı evindC' fömyışin tesisine memur 
olan janclannalar, de.ha feci vukuata 
meydan 'ermemek için silah ıstiına
li ınecbııriyctinde knlmı~lar ve hadi
senin onUnü almışlardır. 
Hapishaneye nasıl hıcak · girerek': 

Fethidc bulunduğu ehemıiıiyetlc : 
tahkik edilınekh:dir.' Suçlu hakkın- : 
da derhal zabıt varakası tutulmuş: 
uo .,,,.. h·. : 

Amsterdaın, 4 (Ö.R) - Telgraf ga
Letesinin Berlin muhabiri, B. Hitlerin 
Sumner Velse Alman harp gayderi hak
kında beş şartı ihtiva eden bir sulh 
programı verdiğini bildirmiştir. Hitlcr 
Almanyanın bu şartlara muhasamatı 
terke amade olduğunu söyleml§tir. 

Şartlar şunlardır : 

1 - Berlin, Bohemya, Moravya ve 
Polonya üzerinde mürnkabc \ 'C tazyike 
devam edecektir. 

2 - İngiltere, İskandinavya üzerinde 
t:ntrika ve nüfuz kullanmaktan vaz ge
çecektir. 

3 - Malta, Singapur ve Cebclütta
rıktaki İngiliz şekavet ocakları söndü
dürülmeleri ve buralardan lngiliz haki-
miyeti kalkmalıdır . 

4 - Almanya Avrupada Monroe si
yaseti takip edecektir 

5 - Almanya müstemlekelerini geri 
alacaktır. (SONU 4 ÜNCÜ SAUİı'EDE) 

Bir gün içinde 6 Alman 
tayyaresi düşürdüler 

Londra 4 (Ö.R) - Dlin lngiliz avcı 
tayyareleri biri Messcr Şmit, biri Hcin
kel , biri Domier sisteminde üç Alman 
tayyaresi, Fransızlar da biri Me~er 
Şmit, ikisi Dornicr olmak üzere üç ki 
ccınan altı Alman tayyare.si düşiirmtiş
lerdir. 

Paris 4 (Ö.R) - Gazeteler Ingiliz 
tayyarelerinin Pazar geçesi Berlin üze
rinde yaptıkları uçuşta ilk defa olarak 
Berlin defi toplarının harekete geçtik
lerini ve Ingiliz tayyarelerinin beyan
nameler attıktan sonra salimen dön
düklerini bildiriyorlnr. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİl<'EDE -. 

Garp Cephesinde 
--~--~~~-.x*x:--~-~~~~-

Devriye faaliyeti son 
günlerde genişledi 

· x*x•-.:..._ ___ _ 

Almanlar cepheye · yeni · fırkalar yallı yor
/ar. Hava f aalı yeti iki taraf ta da arttı 

--------xi.·x----
. Faris 4 (Ö.R) - Garp cephesinde bu 

• son günlerde devriye faaliyeti çok ge
ni~lemiş,tir. Vozjl&rda Almanlardan bir 
kaç esir alınmış, Lavterde Fransız pu
susu büyük .muvn!I .. kıyetle neticelen· 
.mişpr. . 

Yalnız garp . cepl)esinin btiyük Bri
tanya orduları tarafından işgal edilen 
kısmında harbın ba.şındanberi düşürü
len Alman tayyarelerinin adedi 50 yi 

Paris 4 (Ö.R) - Büyük umumi k.ı
rargahın 3 Mart &kşam .tebHgi: ;l,Tojlnrın 
garbına .dliieu nuntakada bir düşman 
taarruzu elimizden bir kaç esir alınış
tır. Taraf muzdan teşkil edılcn keşif ha· 
reketlcri muvaffakıyetli olmuştur. Iki 
tarafın şiddetli hava faaliyeti. 

4 Mart sabah tebliği: Gece oldukça 
sük(mctlc geçmiştir. Mozelin şarkında 
iki düşman taarruzu püskürtülmüştür. 

Türldye başvekili Dr. Refik Snyda
nun beyanatını tefsir eden baş yazı
sında ·bu beyanatın büyük ehemmi
yetini tebarüz ettirerek diyor ki : 

: - Balkanlar ve Yakın Şark sulhu 
: yakın bir tehlikeye maruz değildir. 
: Ayni gazete, Suudi ArabLçtanla 
: Irak arasında münasebetlerin gittik
: çe daha kuvvetli bir samimiyet ik
E tisap etmekte olduğunu yazıyor. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Filistin de 
--*---

450 siyasi Arap 
mahk1lmu alledildi 

--*--
Londra, 4 (Ö.R) - Kudüsteıı bildi-

riliyor : İngiliz hüküıneti Filistindc si
l asi mücrimlere af il:ın etmiştir. Dört 
~üz elli Arap bu aftan ıstifade etmişler
dir. 
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--·--Filosu nisanda Tefrika: 7 YAZAN: Şahin Akduman 

'tENIA~IR 

E 
El / öylümüzün 

Layıkiyle inkişaf 

~MART SALI 

ve Ev Sanayiini 
ettirebilmek için 

it al yadan 
Yükselen 
Akordsuz 
Sesler 

ı{';;·i~i"Ef cnd i ""Ş~'~k~f ~;·k;d~·~·~~ .. ~·ff~ i 
öptü, ağabeyisile yeniden kucaklaşh 

izmire gelecek 
Haber aldığımıza göre Nisan ayı için

de bir Türk kuşu filosu memleket için
de bir tura çıkacak ve bu arada tzmire 
de gelecektir. Türk kuşu filosuna, halen 

ŞEVKET atLG~ ----------
- BAŞTAP.AFI l 1NCİ SAııiFEDj;'. 

iktisat Vekiletimizin 
--~~~~~-;x*x~~~~~-

Cin fikirli şehzade, her halde or- lış olabilir ... Ben biraderimle zatı se
tada dönen dolaplardan şüphelen- niyelerine hizmet emeliyle vaziyete 
ıni~ ve o sinsi zek.asile mutlaka bir dair fikirlerimi söyledim... Bunun 
şeyler sezmiş olacaktı... bir takım yanlış düşünceler tevlid 

Adanada bulunan Bn. Sabiha Gökçen 
kumanda edecektir. -·- aldığı yeni tedbirler Ve ıunu anlamak lazımdır, dem 

silerin dü manı olmak nedir? 1.,.ıı Demokrasi yalnız bir iç rejiın o 
ferdin hüniyet ve hakimiyet h~ 
dan en genİ§ ölçüde istifade etnı1iılı" milletin kendi mukadderatına k~ 
nio hakiki minasiyle sahip v• Jlll 
olmasını isteyen bir rejim olmaktan 

Şimdi sureti haktan görünüp, hiç edeceği, hiç te aklıma gelmemişti .. 
sezdirmeden üvey annesile kardeşi- Belki yanlış düşünüyorum .. Bel-
nin ağızlarım arıyordu... ki de Hüseyin Avni ve rüfekası iş 

Vaziyet çok mühim ve nazikti ... başına geldiklerinden ve muratları
Hamid efendi vakıa onlara hiz- na erdiklerinden dolayı amcam aley

metten ve muhabbetinden bahset- hinde hareketten artık vazgeçmiş-
mek.te ise de, onun bu sözlerine ka- )erdir .. Her ne hal ise ... Yakıt ta bir 
p1larak işi ortaya koymak asla caiz hayli ilerledi ... 13u suretle sizi tasdi 

t ___ ..ı_ etmiş oldum .. o anınzw. ... 
Çünkü sultan Mecidin şehzadele- Abdülhamid efendi bu sözleri 

ri içinde Abdülazizin en ziyade sev- söylemesini müteakip ayağa ka~ktı. 
gisini kazanan Hamid efendi idi ... ' Kadın efendi ile Murad efendı de 

O un bazı gizli şeyleri ~ultan yerlerinden kalktılar ... Aziz: haber verip bu sureti~ amca- Kadın efendi - Est~fi~~Jl~h, e~
smın bir kat daha muhabbetini ve tağfirullah şeh7..adem.... Bılakı.s'. ~ı~ 

· t' · k d w da h ze şeref verdiniz. Sık sık tesnfmızı 
emnıye mı azan ıgını, saray er . · 
keı biliyordu. .. beklerız ... 
V,..ı__ M d Abdülhamid Hamid efendi Şevkefza kadının 

wua ura ve Aw b · l 'd k 
E d·ı d ah' d b' kar elini öptü... ga eyıy e yenı en u-e en ı er arasın a z ır e ır - w .. .. 

d 1.k · · 'b• "ru··nmekte caklastılar ve o agır, vakur yuru-
eş ı sevgısı var gı ı go · O 

'd' M d f d' ku·'çük' biraderi- yüşiyle kapıdan yana döndü... da-
ı ı... ura e en ı k d ka hold 

• ·dd d' Hamid efendi de dan Ç.I ıp göz en Y u .. nı cı en sever ı.. H 'd f d' . . . . .. 
' üt kabilen onu sever gibi görün- am1 e en mm gıtmesını mute-
:ek~e idi.. Fakat aradaki bu ~evgi akip Murad efendi validesine dedi 

bağının sağlamlığı şimdiye kadar ki: 
esaslı bir tecrübeye tabi tutulmuş - Neden i i ona açmadınız vali-

d de ... O benim kardC§im değil mi?.. değil i... l 
Ya kurnazlığiyle şöhret kazanan Hiç benim iyiliğimi istemez o ur 

hu · şehzade sureti Jıaktan görünüp mu?.. 
kendilerini söyletmek ve onlardan Bu işe onu da teşrik ~tmekte ne 
duyduklarını gidip amcasına haber gibi bir mahzur sezmektesiniz L 
vermek niyetiyle buraya gelmişse? - Yavrum ... Çok iyi kalplisin ve 

Bütün bu mahzurlar Hamid efen- herkesi kendin gibi sanıyorsun ... 
Vakıa Hamid efendi bize karşı pek 
sadık, pek sevgisi var gibi görünü-

diye, vaziyete dair hiç bir şey sez
dirmemesinin daha muvafık olaca
ğını anlatmakta idi .. 

Şevkefza kadın, çarçabuk kararı
nı verdi.. Hamid efendinin son söz
leri onu a~ırtmış gibi bir t\\vır ıakı
narak desli ki: 

yor ... 
Ya bu hali samimi değil de bir 

yapmacıktan ibaret ise~... Ya, bi
zim ağzımızı aramak ve ~ezecegı 
şeyleri "amcana haber '\rermek niye-

tiyle buraya P'ddi ise~. • 
ME 1-

·······-

Dr. B. Uz yarın 
akşam g liyor 

iktısat vckfıletimizin, köylünün el ve 
ev sntıa) iini inkişaf ettirmek için verdi
ği yeni bir kararı bir knç gün evvel kısa 
bir haber halinde yazmıştık. l\lemlckc
tin çok büyük bir kısmını, daha doğru
ı.u niifusumuzun kahir ekseriyetini ala· 

İstanbulda bulunan belediye reisi Dr. kadar eden bu karar üzerinde daha çok 
Behçet Uz bugiln saat 14 te İstanbul ti- dunılmnfn ve konuşulmnğa myıktır. 
carct odası salonunda, İstanbul valisi Malfundur ki halkımızın yüzde 85 in
Dr. Li.itfil Kırdarın da iştirakiyle Y?P1- cien fazlası köylerde oturur. Köy halkı
lacak bir toplantıda sanayicilere hitap mızın büyük hir kısmının belli başlı ça
edecektir. Belediye reisimiz, İstan~ul hşma sahası ve gelir kaynağı da sade
sanayici]eriııin 940 f uanna geniş mile- ce ziraat ve hayvnn yetiştirmektir. Hal
yasta iştiraklerini istiyecektir. Dr. Beh- buki iklim ve tabiat şartları dolayısiyle 
çet Uz yarın cecc şehrimize dönecektir. senenin, bir iki mevsim müstesna, di--*- ğer ayların bu iki çalışma sahasında da 
Zelzele lelaketzecle• geniş bir is imkanı kalmamaktadır. Bu 
terine çi2t itibarla nüfusumuzun büyük bir kısmı 

- aylarca ya kısmen ve yahutta tama-
hayva 1 verilecek men atıl bir vaziyettedir. 
Zelzele mıntakasuıdaki köylülere çüt Sayısı milyonları geçen bu vntandaş

hayvnnı satın almak üzere İzmirde bir la.rımızın çalışma kabiliyetlerini bir is
~alın alma koınisyoııll teşekkül etmiştir. tıhsal unsuru olarak kıymetlendirmek 
Bu komisyon dün öı1leden sonra saat 15 çarelerini aramak ve bunları tatbik et
te Vilô.yet makamında Kwlay cemiyeti mek ciddet mühim ve ehemmiyeti nis
reisinin de iştirakiyle bir toplantı yap- betinde bilyük bir mesele teşkil etmek-
ınıştır. tedir. .. -*- EL VE EV SANATLARININ KOY· 

TtiRK iN. GILI. . z LF.RİMİZDE YAYILMASI İÇİN 
• İşte bu sahada jktısat vekaletinin al-

Y ardım komi esi mı.ş oldu~u ilk tedbir, köy umUml vazi-
e$ya gönderdi yetiyle alfikalı el ve ev sanatlarının yar-
Londradaki Türk _ İngiliz yardım ko- dımcı bir çalışma sahası olarak köyleri-

mitcsi Jassmarc vapuru ile şehrimize 80 mizde kurulması ve yayılmasıdır. Bu 
ton elbise ve ilaç göndermiştir .. İzmire sanatlan böylece teessüs ve taammüm
gelen bu eşyalar, Kızılay umumi merke- leri sayesinde _kö?'lerimiz yavaş y~v~ 
zinin bildirmesi üzerine İstanbula gön- hem en zaruıi ihtiyaç vasıtalarını bizzat 
derilmiştir. İngiliz _ Türk yardım komi- temin edecekler, hem de köyde yetişen 
tcsi fskenderuna da bir çok eşyalar ve bir kısım iptida! ına<l?eleri .eskisine na-
sıhhi malzeme göndermiştir. zaran daha çok iyl bir şekılde kıymet-

_...,.*- l~ndirmiş olacaklardır. İlk olarak ele 
· · · ~A alınmış olan köy ev sanatlan pamuk, 
IZMm HAFRIYATan yün ve keten tEr1.gfih dokumacılığiyle 
YARDIM EDİLECEK hasır sepet örüeiilü~di.ir. 
Türk tarih kurumu İzmir hafriyatına Bu :ıanatlardan dokumacılık köylü-

ya.rdun ctmcğc karar vermiştir.. İzmir nün giyim eşyasını temin edecek ve he
hafriyatında çıkan eserlerle bunların men hemen memleketimizin her tara
İzmir şehri için olan ehemmiyeti hak- fında tesis ve tamim olunacaktır. Hasır 
kında bir rnpor ve bazı fotoğraflar ha- sepet örücülüğü de, nisbeten mahdut 
nrlanmıştır. Bunfar Türk Tadh kuru· mıntakalnra inhisar etmekle beraber 
muna gönderilccekUr. köy evlerimizin ve hatffi. kasaba ve şe--*- hir meskenlerimizin daha iyi bir kil

Vilayet Meclisi 
Bugün öğleden sonra saat 14 te "içti

ma edecek olan Vilayet Meclisinde An
karndan avdet eden heyetin reisi avu
kat B. Ekrem izahat verecektir. 

de döşenmelerine yardım edecek ve 
köylUmUz için yep yeni bir kazanç men
baı olacaktır. Bu sahada İktısat vekale
timizin, bütçe imkunlan nisbetinde bu· 
gilne kadar yaptığı. işler şunlardır : 

- Hahi, şehzadem ... Hele ciüşiın
düğünüz şeye bak ... Kötü niyet ta
şıdıklarını söylediğiniz bu adamlar, 
bize ne diye müracaat edeceklerL . . - -*-Farzı mahal olarak bize bir mü- INARIN ILACl-
racaat vaki olsa dahi. ilk işimiz he- -ı::;.-- ithalit ve ihracat işleri 

YAZAN: Eczacı K. K.tmil Akta§ İhracat ve ithnl5.t birlikleri merkezi 
men gidip böyle bir fitnenin müret- olarak ittihaz edilen eski Egepalas oteli 
tiplerini $evketlu amcanıza haber Çınarın ilacından bahsederken, ka- binasında diln teşkilô.tlandırma baş 
vermek olacaktır.. vak merheminden dem vuracağımı zan- kontrolörlüğü faaliyete geçmiştir. Diğer 

Vaziyetleri sizi kuşkulandıran bu netmcyin. Vakıa eczacılıkta çınar, me- birlikler de burada fo liyet gösterecek-
adamlar bu ciheti sizden, benden şe, pelin ve di budak gibi köklü ve ha- tir. 

valeli ağaclardan çok ilaç yapılır ama Zahire ihracat komitesi, harice gönde-
daha iyi bilirler. Bunun için Hüse- ' benim söylemek istediğim bizim avukat rilecek susamlar için dün yeni bir tari-
yin Avni ve arkadaşlarının bize mü- Murat Çınarın meshur ilacıdır. Onu fe tesbit etmiştir. 
racaat etmek gibi tehlükeli ve çü- yakinen tanıyrınlrır bağırsaklanndan şi- -*
rük bir teşebbüste bulunmaları im- knyetini, inkib ... z ile uğraşhğını bilirler. ŞEHRİ İZDE 
k d D Müshil ve mtilfıyemC't ilO.çfarının hepsi- LE OLDU ansız ır ... arılmayınız amma, bu . ni bir eczacı kadar tanır, ravendi Cini ZELZE 
fikrinizde asla isabet yoktur ~ehza- daima ağzındadır Latince ve Frans{zca Şehrimizde dün akşam saat 18.35 te 
dem... ne kadar bağırsak ilacı adı varsa kanu- dipten, kısa süren, fakat oldukça şiddet-

Artık Hamid efendinin diyeceği nu medeni gibi ezbcrindl'dir. Dün mutat 1i bir zelzele olmuştur 
neşesiyle bana uğradı. Bir müshil hapı -*-

bir söz kalmamıştı. Şevkefza kadın, adı söyledi. Bunun kadar dehşetli ve KALP PARA BASAN 
çevirdiği mahirane bir manevra ile mi.iessir ilaç olamıyacağını delilleriyle Adam mahkum oldu 
onu alt etmiş ve bu mevzua dair ispata kalktı. Baktım hukukçu mantığı Tedavülde bulunan 25 ve 50 kuruş-
mübahasenin devamına imkan bı- eczacı bilgisini örtbas ediyor. Otuz üç lukları kıymetinden dun metal ve diğer 
rakmamıştı senelik eczacılığım gilme gidiyor, ne madenlerın' halı'•·ası'yle meydana getir' -

... kadar müshil ilacı varsa gözümden düş- ... 
Bu işte mağlup olduğunu, ne tU, yalnız bizim Çınarın müshil ilacı mek suretiyle kalp para imal etmekten 

ve bunları sürmekten suçlu Hacı Hüscyapsa onları söyletmegw e muvaffak gözümün önünde dansediyordu, danse-
d d . il k.. IA d yinler köyünden motör tamircisi Tevfik olamıyacagw mı sezen Hamı'd efendı' - iyor ıyorum, ç n u i acın a ında, d 

Is k lka h hakkında ağır cezada evam etmekte 
n in bu hezimete bittabı' canı sıkıldı. va ' tango, mazur a, po epsi var. d l · ti S 1 b Çınar bu ilacı biraz daha methetse rek-. olan uruşma netice enmış r. uç u ir 
Fakat üzüntüsünü anlatmak istemi- lamcılığa başladı diye rekabet hislerim sene mUddetle hapse ve 330 lira para 
yerek ve bütün soğukkanlılığını ele ayaklanacaktı. Dikkat ettim azizim bu- cezasına mahkCıın edilmiştir. 
alarak dedi ki: nun kadar bağırsaklara, karına, göbe- -x-

- Aman efendim .. Af buyuru- ğe rahatlık veren şey görmedim diyor BİR YARALANMA 
da baa1

-- bir şey demiyor Gren do" val~ Tı"re k"'"'asının Boynu yolu köyünden nuz ... Ben bu fikrimde kat'i bir isn- ... ~ · · · ...... 
Muradın ağzında vals değil göbek atı- 16 yaşında Ahmedi, 3yni köyden Hüse-

bet olduğunu iddia etmedim ... Bu yor, hemen Ulu Tann aradaki ahen{(i yin tabanca ile her iki ayağından yara-
alelade bir tahminden ibaret .. Yan· bozmasın. lamıştır. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Arkadaşımın .:::-- -
-- Kocasını sevdim 

Diye inlemeğe b~ladım. Çok iyi ve 
temiz kalpli olan Nejad benim bu ya
hıncıktan hastalanmam karşısında cid
dc·n tel~a düştü. 

- Tuğla ısıtayım da koyalım mı? 
Dedi. Bım iki dimi birden sol tara

fıma, hayali sancının bulunduğu nokta
ya bastırmış ah ... Oof.. . Aman ... diye 
inlerken: 

- Hayır.. dedim. istemez.. geçirmez. 
- Bir aspirin yut ... 
- istemem .. 

- Peki ne yapayım söyle .. Böyle ıs
tırap çekmek iyi mi ya ... 
Nejadın benim sıhhatimle bu derece 

yakından alakadar olması ona karşı kal
bimde bir ncılık hissi yarattı. Fakat 
Selamiyi de unutamıyordum. Bu sahte 
sancıyı icad etmekte hususi bir maksa
dım vardı. Onun ne yı:ıpalım .. diye so
ruşuna: 

- Sol tarafıma.. Ağrı~·an yerin üze
rine yatı:ırsam belki geçer .. Bugün gün
düz de böyle a~rı .tuttu. "Üzerine yat-

- MU ekkin biı· iğne .i uaı.·mı mı ..... tını 1.i 

Yatakta sol tarafıma yatmak demek 
yüzümü duvara ve arkamı kocama çe
virip yatmaklığun demekti. 
Nejadın gözlerimden içimdeki hisle

rimi anlıyacağını zannediyordum. 
Hemen hemen bütün erkekler gibi 

kocam benim bu oyunuma inandı. Ya
tağa yattım .. Yüzümü duvara çevirdim. 
üstümü sımsıkı Nejat örttü ve: 

- Kımıldı:ınmadan böyle uyu ... belki 
geçer. 

Dedi.. Ve sonra o da tıpkı bir öksüz 
gibi yatağa sokuldu. 

Şimdi artık benim için çok uzam~ 
ve çok hazin olan bu maziyi düşündü
ğüm zaman o vakıtki haleti ruhiyemi 
daha serbest, dnha bitaraf ve daha man
tıki olarak tahlil edebiliyorum. 

Tabii kendimde bir hak falan bulu
yor değilim. Yalnız küçük bir ma7eret 
buluyorum. O da daha küçük yaştan 
itibaren Sunanın her şeyine karşı duy
duğum ha ed ve kıskançlık hislerim .. 
Vakıfı ilk h' sim olan (lsoinoz) da bu 
faciada hır rol aldı. Aldı ama.. pek 
kli<.'ük ... Pek sönük bir rol.. Ve simdi 

Bir kadın 
Kocasının tabancası 
ile yaralandı.. 
Cumaovasının Gölcükler köyünde 96 

sayılı evde oturnn Bn. Fatma Biga adın
da 24 yaşlarında genç bir kadın bir kaza 
geçirmiştir. 

Bn. Fatma ev temizliği yaptığı sıra
da bazı yastıkları dolaba :koyarken, ko
cası Recebin yatak arasında sakladığı 
yedili toplu ıtabancası düşerek ateş al
mış ve zavallı kadın baldırından yara
lanmıştır. Yaralı Izınire getirilerek 
memleket hastanesinde tedavi altına 
alınmıştır. Bn. Fatma Biga, yatak ara
sında kocasının sakladığı bir tabanca 
mevcut olduğundan haberdar olmadı
ğını siiyleıni~tir. 

-ıc-
BAYINDmDA 
BiR HADİSE ... 
Bayındırın Yaka köyünden Hasan ı 

Öncülgeni ayni köyden Bn. Hayriye ve 
oğlu Nuri fena halde dövmilşlerdir .. 
Bunlardan Nuri zavallı adamı tahra ile 
de yaralamıştır. Suçlular yakalanmıştır. -x-
Bir mahkUmiyet kararı 

Karantinada Hatay caddesinde otu
ran hemşiresi Bn. Necmiyeyi katil ltas
diyle yaralamaktan suçlu Şemsettin 
hakkında ağır cezada· devam eden mah
keme neticelenmiş ve suçlu beş ay ve 
13 gün hapse mahkfim olmuştur. 

tipe yine kendimi çılgınca aşık etmeğe 
teşvik etmiştim. Yaptığım mantıksız 
telkin kuvveti ise beni vahim vartala
ra sev ketti ... 

** Selfıminin bana söylediği !'Özler alel-
ade nezaket hududu içinde kalan söz
ler miydi, yoksa o <ıa bana vurulmuş 
muydu? 

Kendi kendime onun sözlerini, ba
kışlarını bir nezaket telakki ediyor ve 
bir anda insanın fışık olabileceğine ak
lım ermiyordu. Vakıa ben Selamiyi 
sevmiştim.. Sevmiştim ama... Bu esa
sında bir fında değildi. Kendimi bu sev
giye hazırlamış, adeta zorlamıştım .. 

Maaınııfih Selami hakkındaki bu fik
rim gün geçtikçe değişti ve ... onun da 
beni sevdiğine artık inanacağım, iman 
edeceğim geldi. 

Hemen her gün buluşuyorduk .. 
Suna kasabada bir ay kadar kalacak

tı. Bundan istifade ederek akşamları 
buluşmağı ihmal etmiyorduk. Bizim on
lara gitmediğimiz zamanlar onlar bize 
cl'vorlnrdı. HC"m dC" habersiz l' 

MEVCUT DOKUMA TEZGAHLARI 
PEK iPTlDAİDİR 
Halen memleketimizde kullarulmakta 

bulunan dokuma tezgfihlarırun bilyük 
kısmı pek iptidai ve gömme olmalan 
itibariyle hem az verimlidirler hem de 
sağlık şartlarına uygun değildirler. Bu 
itibarla hem verimi arttırmak, hem ma
mı'.ilatın kalitesini yükseltmek, hem de 
dokumacılnrıınmn sıhhi vaziyetlerini 
muhafaza etmek lazımdır. Bu itibarla 
vekalet nUmune olarak dağıttığı tezgah
ların bu vasıflan hfıiz bulunmalarına 
büyük bir ehemmiyet vermiştir. 
Yün ve keten dokumacılarının kullan

dıklnri çıkrıklar da tezgahlar gıöi ipti
da1 ve az verimlidirler. Vekalet bu ci
heti de göz önünde bulundu~uş ve 
bu sahada çalışan köylillerimiz için de 
nümune çıkrıklar dağıtma esasını ka
bul etmiştir. 

V c.Wl.leün nümune olarak ilk yaptır
dığı elli tezgah Çankırı, Bitlis, Ela.ztğ 
vil.ByetleriyJe Şile kazasına ve Sincan 
köyüne gönderilın~ir. Bu sene içinde 
yeniden elli tezgah gönderilecektir. 

Mal11m olduğu tizere Kandıra ve Şile 
kazalan, öteden beri keten dokumacılığı 
mıntskasıdır. Ancak bugünkü vaziyet
leri çok geridJr. Buralara gönderilen 
tezgahlardan maada aynca Kocaeli vi
layetine nakdi yardım yapılmış ve bu 
para ile bu mıntakadaki ketencilik sa
nayiinin ileriletilmcsi için icap eden ted
birlerin alınmast kararlaştırılmıştır. 

SINCAN KÖYDEKi NÜMUNE 
DİNK TESİSATI 
Bundan başka, bir kaç gün evvel de 

kısaca haber verdiğimiz gibi İktısat ve
kaleti Sincan köyünde yünlil mensuca
tın terbiye edilmesi içbı lüzumlu bulu
nan bir nümune dink tesis etmektedir .. 
Bu dink ilkbaharda ikmal edilecek ve 
faaliyete geçirilecektir. Ayrıca Erzurum 
vil5yetinde de bir nümune dink inşa.4'ı 
tnkarrUr etmiş ve icap eden nakd1 yar
dım yap\lm'ıŞtır. Buruda da yün doku
macılığının inkişaf ettirilmesine çalı.şı
l&caldır. 

İktısat vekaletinlh dağıttığı bu tez
gahlardan köyliimUzün Jayıkiyle istifa
de edebilmesi için ayrıca bir seyyar mu
allim tayin edi1İni$ ve bu muallim ilk 
defo Bitlis havali.Sindeki köylümüzü ir
şat etmek üzere Bitlise gitmiştir. Stra
siyle diğcır vilnyetleri de dolaşacaktır. 

lngilterede 
TARLALAR GECELERi 
SÜRÜLMEKTEDİR 
Londra, 4 (Ö.R) - İngilterede tarla

lnnn geceleyin sürillmesine devam edil
mesi zirai seferberliğin de harp gayreti 
halinde enerjik bir surette yürütüldü
ğünü ispat ediyor. Bu suretle 600 bin 
hektar arazi sürUlecektir. Daha fazla is
tihsal mücadelesinde çiftçiler bUyük 
alaka ile vazifelerini yapıyorlar. 

Mannerhaymın kızı 
bir beyanname neşretti 

Londra, 4 (Ö.R) - Mareşal Manner
haymin kızı Londrada bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamedeki dave
te bir çok İngiliz rahipleri icabet et
mektedirler. 

--*--
Aydın Jandarma 
Alay Komutanı 

Köşk ve Sultanhisar 
nahiyelerini teltifte .. 
Köşk, 3 (Hususi) - Viliyetimiz jan-

darma alay komutanı yarbay bay Nu
man Ertem nahiyemize gelerek jandar
ma teşkiliitını etraflıca teftiş ve netice 
itibariyle karakolumuzu her bakımdan 
iyi gördüğü• tahmin kılınmaktadır. 

Buradan Sultanhisar nahiyesine git
miştir. Oradaki teşkilfıtı da ayni tetki
kattan geçirmişlerdir. 

ibarettir ? "' 
Demokrasi bir ı:ö~, bir ~ıl'· 

zihniyet, bir terbiye, bir hayat t tPI 
Kendi milletiı:ü en mukaddes hakk~ ~ 
hürTiyetinden mahrum edeflt ken~ 
letine serbeatçe dii§ünmek ve Y ·jıllİI' 
hakkını vcrmiycn totaliter bir rcJ_.,, 
diğer milletleri merhametsizce e~. 
ta§ılaınaz. Totaliter rejiml•le ~· 
rasiler arasındaki bu fark ken~i .!tel .,ı 
nna münhasır olmıyarak beyne~_.,. dt 
iletnJiinıul bir münasebetler rar ... 
yaratmıftır. 

ltalya - Alman)'a arumda bet~ 
lel hadiselerin ve telakkilerin ın f ,)#A 
mesinde bit göriiJ birlifi vardır.__.,. 
hu beraberlik iki politikamn kayPPrlııt"' 
&llU imkinus lalan ferli bir vuİfel a• 
ıısındadır. Alma.oya, Sovyet R~ ıe
birlqmemİJ olsaydı, ltalyayı bü&ül' ~ 
reddüdlerine rağmen, Almany~ 
ha aokulıan daha mütemayil ı ~ 
miz mube!.kakta. Halbuki ıirndi 1 tiP'~ 
Almanyaya kartı sempati ve ~ 
a.rasmda derin bir tetecldüt Ye k ,_,_,,,, 
ide içiııdedir. Roma kendisine yPJ ~ 
büyük tehlükeleri hissetmiftir · ~ 
Pancermanizm.in maskelerunİf b'~· 
olan Hit19rimı ile ATl'Upayı payl ~.,. 
yı limid edebilirdi. Almanya bu p•Y .... · 
mayı kendinden evvel Sovyetlerle~ 
mqt1r. Hem o ıekilde yapmıştır 

0 
. ...,.. 

Alman plebesi halinde Sovyet "~ 
nm nüfuz ve bikimiyetiııi genişi~ 
yerler ltalyanın kendi «Hayat ,ırıı 
olarak ilan etmekten geri dunn' rıl" 
yerlerdir. Sovyetlerin Tanaya, Bal~ 
ra ve Adriyatilı ubillerine kadar ~ 
ması ihtimali İtalyayı Bitlerin ıttl' 
macerasını takip etmekten ku~edt
Denebilir ki iki bulu§nıaz kutup •:-..,
len Almanya Sovyetlerle dost ol -;•· 
sonra •nki ltalya da Sovyet\erle 
ıanıaz ma?• 

Hayır anlaıamaz.... · ~ 
Zira ltalyanm h.pnda ltalyatı ~ 

tinin taassupla baih olduğu bir b~ 
'vardır. ftalya ananacıdr. JtalY.J 1/ ~· 
resttir. Muhafazakar tmsiyab ile da~· 
nm tesirinden hiç bir J&nuın 80 e 
mıunqtır. ~ 

Görülüycw ki ltalyan siyaseti~ 
vermeie mini olan sebepler bd "' 
diğinden daha çoktur. Ve ltal~ ~ 
ziyette gayrimuhar;ip kalmaya bıt 

0 
d' 

yet kilidi saymaktadır. Barada fi" 
ilave etmek kabildir: at'!' 

ftalya, bilhassa Fransa ve 1"'swd' 
arasında tarihin hk bir dc"'1'4:'; 
qi röriibnem4 olan azametli kaytıPf~ 
dan sonra kendinde mütt~l~ttt#.' 
c:ephe alacak cesareti buımaın-· er,İİf'' 
ltalya, ıu dinamizmini, gençlik ~ ff 
ni kaybetmiı gibi zannettiği f ra 1ı,JİI" 
lngilterenin ne harikalı bir ku~et ~ ,.rr 
de ayaklandddannı iyice gönnÜJaJ~ 
Iamııtır. Şimdi harbm dıımda k iıctd'."' 
kendisine temin ettiği muazzaı!l te ~ 
menfaatleri feda ederek harc~t ld f!ıl• 
mesi beklenemez. Bunwı içindıt ~tl1' 
yan matbuatında hazan dtal~~· 
disine yan bakanlara karşı bır. ;;Jet' 
hazan da «el sürülmez bir ınafi!' .,tı fi' 
nal» olduğunu iddia eden neşr~d' 
dec:e mutad tafrafurutluklar 5 .1'f'' 
telakki edebiJiriz. Muhakkak Jd ~11" J'' 
fİn enfernal» patlanuyacaktır· d' ~-r 
patlaJ'lJlll her terden evvel keo ~1ıt'~ ğı için bir tehJüke olacağını 1 dtı" 
bugünkü devlet adamlan bilzııeı 
lerdir. 

fır 

ltalyan protesto notasına ge~ er; 
gilterenin tedbirleri münascl>el•Y IJPI .. 

0 rİ muhariplerin beynelmilel. "!r~d"! 
haiz bulunduktan hakların ıhla dl f!':, 
kadar '. iddetle bahsedm ltalya( ~'ıı 
diye kadar bitaraflann en hay• ~cPı~e. 
nna karşı Almanya tarafından hti~J 
en ınüthi darbeleri siikütla &;~ ~~ı; 
ği ve bunlara karıı bir def•.-. diifjjtl et' 
yillueltmeğe lüzum ıönned1l1 h•~' ıı 
lürse ltalyan protestosunun b'ye~~ 

bile kaldırdılar. ıud mütearrize bir yardım mllb
1 
l tP" 

b&Jka bir ıey olmadığmı ka u 
~le biitün bu bul~malarda Selami- fi 

nin üzerime dikilmiş nazarlarında çok :zaruri otur4t.EV.,tr!',.. sJıJil 
şeyler okudum. Sözleri vakıa açıktan .., ....::.• 
açığa ilanı aşk eden sözler değildi, fakat 
elimi sıktığı zamanlar parmaklan par- İngiliz amirali~ ıe 
mnklarımı nezaket kaidesinin icap et- kaydı hayat şarfif 

11 tirdiği müddeLten daha uzun müddet çalııacaklar . ·e ııc~r 
tutuyordu. Londra 4 (AA) _ Bahrı~ . ı.ıı>-ı;.e 

Ortaya hitaben söylediği sözlerde ve- ' · U ·nıtı ' 
ya konu ma esnasında mevzu icabından bundan böyle filo Amira erı t<l::ırıtı• elı' 

hayat şartile vazifede kalaca ..., &ıı t :.
istifade ederek ileri sördüğti nazariye- evvelce tekaüt edilmiş olanlnrıb"·ıJdi~oıı-
lercle hemen daima Ani sevdalardan, aşk l ı 
yıldırımlarından bahsediyor ve hayatta rar fili hizmete alınacak ~rT fleıır)' ger 
insanı hayı·ette bırakacak istikamet de- tir. Bu karar llıerine Amıta 5ir ~;p· 

ver, Sir Osmond Debrock. Sil' ı• Jel" 
ğiştirici hadiseler üzerinde filozofvari Keys, Sir Frederick Fiels ve clCCc1' 
mütalealar serdcdiyordu. nald Tyvitt tekrar iş başına g 
Bunları niçin söyliyorclu? 
Cuma günleri hep bulu."ur ve kıra dir. ,, •• ••'~ 

geznteğe giderdik. .. , .. , .. 1111 .. , .... 11,, .. • • .. • • • '• : 

Bu gezmelerde SelAml kansına hita- : DOCUM _f111f: 
ben öyle şfıirane sözler söyler ve hatta ! .. ıaıııı..-bi'! 
şiirler inşad ederdi ki ... Bunlan yapar- : Altay spor kulübünüll btll = 
ken göz ucu ile bana bakması 0 şiirlerin : oyuneulanndan bay V chn ~· 
ve o !;ni··one sözlerin Sunadan ziyade : erkek evladı dünyaya gelı_n · · 
benim i • n old : Y vr ' 



FJKtR 
KJRINl'ILAIU 
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Cehennemi istiyenlf!r 

''Domola,, ya atılan bomba Cehenn:==·~=en 
kaptanla beraber ·yolculardan ölen-fj:f.€~~§ 

l F k t b t d da yanan adam oiulları bir tablo mey• 

er var. a a vapur a ma ı ::e:.ır~:r~.~~:~:.çı: 
~ l..ondr.. 4 (A.A) - 2 Mart sabahı nia vapuriyle geçen ikinci Teşrinde bir Makis ~Uebi tehlike ~retleri vermiş lerde doğan Musa, İsa, Muhammet hep 
tı..-' denizinde Heinkcl tipi bir bom- mayna çarpan Simon Bollver ismindeki ve bir kaç saat sUkikttan sonra bu ~a- sıcaktan bunalmışlardı. Çorak vahalar· 
~llUtıan tayyaresi Hindistruıdan gelen Hollanda vapurunun ölü ve yaralı lis- retleri iptal etmiştir. Yedi vııpur hu işa- da alınlarının terini silerken en daya· 
tııı,ıu:la"'Viszni.ndek.i vapuro üç bomba at- tclenne naz.aran Domola vapurunun za· rellcı· üzerine yollarını de~iştirerck nılmaz acının alevden geleceğini umdu
~akı 8P\lrun kaptanı o'lffi~ür. V:a- yiat liste i üçüncü derecede f'.hemmi- Makise yardıma koşmu~lnrdır. lar ve mUmlnleri ateşle korkuttular .. 
lihıdis~ft!8 lngillz tebaasından 20 si ve yeti haizdir. Domolanm mUrcttebntı150 Alınan bir telsiz telgrafta sarahat BugUn cclıcnnem bir hayal değil haki~ 
~bo'~dan gelen 253 Ingilizden S zi kişi idi. 42 Hintli ile 9 Avrupalı bir tah- mevc':1t o~amnkla beraber sahil n:ı-~a- kattir .. Yalnız onu terkip eden esas un
itt ı "11Uftur. Vapurda yangın cıkmış- lisiye sandalı tnrafmdıııı 'kurtarılm1stır faza ıdaresı bu yedi vapurdan bınniu sur değişti.• BugUnkU hakikt cehenne
"~ O::lll& vapurlariyle bir Hollnnda 2 Hintlinin ve 1 Avrupalının cesetleri Makıse ulaştığını uınnetmektcilir min esas unsuru kugm hararet değil, 
hlt \ 11 Yolcu \•o m.Urettebabıı bilyilk de karnya cıkarılmıştır. Brükse1, 4 (Ö.R) - aAlbnno• lngiliz dondurucu soğuktur. Mannerhaym hat-
bir Ço~nı. a~Iardır. Kazazedelerden vapw·u İskoçy:.ı sa.hilleri~n açıklarında tında (30) dereocde ~rpışanlann ynşa-
~ruiu .?aralıdır. Domola bit· limana Londra 4 (A.A) - Cwuartcsi guuil mayne çarpnrak iki dakika sonra bnt- dıklan hayatı düşUndUnilz mü? .. 

lonck1\işt.Ur . Iskoçya sahili açıklaı·ında mayna çnr- mıştır. Londradan resmen bildirildiğine Bu hnyat muhnyyel cehennem nı.obın-
~ bil a .4 ~A.A) - F..miu bir menba- pan Albano ismindeki I.ngiliz vapuru in- göre aDogln• Hint vapuruna. f:'Ianş de- dan çok dnha ıstıraplı değil midir! 
'1 liln:tildıAlne göre, geçen Cumarle- filfıktan iki dakika son.rn batmıştır. 2!) nizinde bir Alman tayyaresının attığı Fin - Sovyet kavgası değil bu:ı cehen-
~~ lr Alınan tayynresinin hUcu- kişiden mU.rckkcp olan mürettebattan üç bomba isabet etmiştir. Vapurda yan- 11eml ... 
lllflte~rıyan Doınola vapuruna yalnız 10 u bir balıkçı gemisi tarafından kur· gın çıkmış ve içindeki 48 İngiliz tebaa- Finlandiyada çekilmiş harp rcsimlcri
~cı., t bombalar atılmnrn.ı.ş aynı zn- tnrılarak Iskoçyanı.n doğu :sahillerinden smdan yirmisi • .., 250 Hintliden kırk ni görUyor musunuz! .. Do~uş asker-
4- .ı ... _!~kından mitralyöz ateşi n'\tınn birine çıkarılmı,.\ır. seldzl boğulmustur. Kurtarılanlann bir lerin lnsmıda uyandırdığı hısler ne ka· 
~~tır. ı Nevyork 4 (A.A) - Meksikadan lL'1- ço~u da yaralıdır. Dogala vnpuru An- dar ncı oluyor .. Istırap yUzUn çizgilerin-

"""-..: UçUncü gUnü batırılan ALhe- "'anaya gitmekte oltın Yunan bandıralı ' 'erstcn geliyordu. de belirir .. Mannerhaym cephesinin buz 
:-------------------------------------------· kesilmiş ölülerinde ıstırap hUtün vUcut-

ş k 
ee k ld e 1 l b Jd b• lt okunuyor. 1940 dilnyasında halcik! 

e Se 1 
S an U a 1 r bir buz cehennemi yaratıldı. Bu lıarp 

. er yu tren kazası :~~~~ ;:~::.::~:: .::::ğ:~ 
---------,~*Jı:-------- İslanbul, (Hususi) - Bu sabah Ye- hl korocdiıt de c<'hcnnemi yazdı. Günü 

Dü• d • • b k • ı şUköyden hareket eden banliyö treni gelecek buz cehennemini haykırabilen 

n en ltı a ren 1 O Sara)•humu yakınında Erzurumlu Ka- bir .ş!lr muhakkak ki bUyük İtalyandan 
raka~ çiğnlyerck kolunu kopamuştır .. daha UstUn bir eser ortaya koymuıs ola-

b 
~>'U' surette yaralı olan Krırakaş hnsta- cak Dantenln alevden cehennemi Stn-

aşına 1 o kuruş arttı neye katdı_rı_lm_~_u.....ır~·--- ::ı~;~z cehennemi yanında çok sönilk 

Y 
Şehit olanlar cennete glıierıniş derler. "K 1 Z) 1 J f d J Z" Mannerha)'m hattımla şehit olanlar eller 

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

BAŞTARAft 1 tNcl sABtnDE 
:- ...... ldlocla 10 lrW'llf um ,..,.ama.. koordinaqon heyetince b
~~· Mlırtm d&d&d Pazartesi cUnündeo itı'baren ba yeni fiat üze
""-' .-_ Mblan•• içi1ı t.k• firkeme emir •erilmiıtir. T opta.oct teku tic
a.., n.ai fiade ...... INıtW.lrlen aacla elki fiatten e&ı.inde bulunan ıtok
'- .. tok 14 IMt ~ bir be~ ile tek• a.ım ald•lan fııbn1uJara ye-
~ ~ n keedı1erine ait olmıyan bu fiat farkının hcsabm1 

~ ... ldltıtla ıöreceldsdir. Bu .... dahilinde bare:ket etmeniıı:i rica ede
. u.....ı mUfettitliklere •e biitiin Vilayetlere tellenmİflİı'. 

~E tik .. Bize veıilcn malümata göre İzınir-
ıı. OQ "in.~- lll~uın ü.wri.o.e ŞE'ker fiati- de, şehrin en az üç a~·Lk ihtiyncuu kar
~~ zam yapllae9lı- haberi dUn stlıy:ıcak nisbctte şeker mevcuttur. 
~ 18.Yi olur olmaz bundan is- Bir şeker buhranı baş göstermesi 
-...:..._~ yolunu an,an şeker tUc- ınuhtcınc.1 def,>ildir. 
~ .. bakb1ludaıı bazıları 
11ııı1a..1~teker ihtiyacını tem.hı hususunda ** 
~ buı zorluklar c;ıkarmış- İstanbul. 4 (~usw.i) - Evveıki gün 
aiti""'• l>Ulı -=- '--dar -L..:-~•deki ••..ıtft.. d lm ~d rl - ~~ toptan sa~uu.ın dur uru ası üzeri· 
ti "- ~ •ra fiatine zam yapıldı- ne şehrimizde başlıyan şeker sıkıntısı 
<1ıt. te~ tatbikine geçldiği hakkın- buglin de devnm etmiştir. Bakkallara 
~ ~ t ~. Tebtlgat ak!!&Oı müı·acaat ~den bir c,-ok klınsder şeker 

l>Urı -~ Japilinqtır. bu1runamış1ardır. Vilayet buhrnnın önü-
~ ı..ı_ 0 4!eden sonra balkuxmdan bir ne geçmek için icap eden tedbirleri al• 
~edn gaı.etemize vaki mUraca- maktadır. Şehirde şekeı· bol olduğun· Sr bakıhrsa, ekser bakkallar ve dan sıkıntının süraUo önüne geçilecek
" • müracaat edenlere yannı ki~ tir. Vali beyanatında •Mcınlek.eLte şe
Y-.ı e faıı. şekel' aataınıyacaklarını be- ker boldur .. Vesikaya tabi tutulacağı 
._. ~~·Bu vazlyet üzerine der- "~ya sarfiyatın tnhdit edileceği cloğru 
~~ makamlara ınliracaat!e değildir• dedi.. 
~ t ricaaında bulwıduk.. Vlllyet Ankara, 4 (Hususi) - İktısat \•ekili 
t&t: 1 bize aşağıdaki iu\hatı vermiş- ~·ckeı· meselesi hakkında beyanatında : 

''\' e.pıt.n •Şeker satıştan hu.kümetçe görülen lil-
~ şlkiyeller üzerine derhal zum Uze.rine fiatlerin gözdou geçirilmesi 
~ ~ teşkll&tımıza emir verdim. .Elin- için evvelki glliı durdurulmuştur. Bu 
~ ~ '8keri bulund~ halde ~t- husustaki tetkikat bittl. İcap eden ka-
~~enler takip edılecektir.• - rarlar verildi. Yeniden satışlara haŞlan-
kt°";:.ll\.IKLRRIMtz İ ması için bugün alftkndarlarn tebligat 
~ piyasada da tetkiklere giriş- ı yapthyor• dedi ... 

SoyYet gazetesinin 
neşriyatı. •• 

cennete giderlerse donmuş keınilderlnl 
sUrllye sürllye Altahın huzuruna koşa
caklar ve aynklarma kapanıp yalvara-
caklaı· : 

Pro:-is, 4 (Ö.R) - Alman E:azoteleri - Taıu-mı biz cenneti istemiyoruz .. .. 
müttefiklerin Mt!lil', Filistin \'e Suriye-- Ne olursun bizi cehenneme gönder .... . 
deki tahşidatuu .Balkanlarda ve Yakın Aylardan beri o kadar üşüdük ki gön
.şarkta herp ateşini yakmağa matuf bir der de orada olsun iliklerimize kadar 
hareket gibi gösterirken uKwl Yı.ldı-z• ısınalım, yanalım, sıcaklığı hL-;sedeUın, 
Sovyet askeri gazetesi bu tahşidatın alevin şiiriııi t~d:ılun" Tanrun ruhları
chemıniyetli olmadığını ,.e müUefik mı7. o kadar dondu ki korkuyoruz se
kuvvetlcrlnln lıcr hangi bir harekete nin en kızgın cehennemlerin bile arlık 
gir~miyeceklerinl yaı.arak Alınan pro- bizi ısıtauuyacak... Ne olul'sun bizlere 
pnganclasiylc ihtilafa düşmüştür. celıennemlerlni ihsanet. .. 

Habeşistan hududunda 
lngiliz tahşidatı 

Londrn, 4 (Ölt) - 200 nakliye ara
basından rntıt~kkil ınotöı-lü bir Brl
Uınyn kolu Rode7.yad.ıı.n Kenyada Nag
robiye vasıl olmuştur. 

Nagrobiyc şarki ve merkoz1 Afrika-

dan gelen askeri kıtaların K.enyada 
toplanma işi trunamtanmışbr. 

(KENYA, Ha~ ile hem hudut 
olan BUyük . Brltanya milstemlekesl
dir ... ) 

Almanyanın son karart 
Bıtaraf menı 'eL etleri hem heyecana 

düşürdü hem de sjnirlendirdi 
Londrn, 4 (Ö.R) - Bil)rii~< BriUınyn limanlanna giren veya Büyük :Bıitao.ya

nın kaçak ~"Ya şartlnrına ve hükUmlcrine riayet cdon her hangi bir bitaraf 
gemJnin batırılacağı hakkında Diplomat.işe Polit~c korcspondans gazetesinin 
resmi neşriyatı bUtün bitaraf memlekeUerde şöyle tcnkid edilmektedir. 

Kopenhagda çıkan yarı resıni Soı-yal Dcmokraten şunları yazıyor: Büyük 
Brltanya ile t1cnret1crine nihayet vermek U:zel'c Alman iddiaları hiç bir zaıunn 
ne makul ne de yerinde addedilebilir. Iskandinnv devletleri bu kabil taleplere 
boyun eğmek sureUle hUtiin dcnit ticaretlerini mahvcdemezler. 

Kopenhag, 4 ( R) - Bu sabah ~openhagdan şjmnl dcniüne çıkan Danimar
kalı dl>rt balıkçı gcrı ;.,· döomemiştır. Alman ın:ıvninl' C'nrptı.klorı veya hava<fan 
bombalannrnk b3t.ırıldıkları 1annediliyor. • -

ltalya ne zaman 
harbe girecek? 

8
. x*x Beden terbiyesi Bombayda 

:!... . f ransız gazeteainın mühim bir makalesi Atletizm cllrektörlö· Yüz otuz beş bin 

SON H "A _ .. B .E R . ... - ' ... .._ "' ~· . 

Fransa-Japonya 
~~~~~~~~•x*x~~~~~~~~ 

Ticaret münasebetleri 
düzelmek •• uzere •.. 

~~~~~~o"l:.•~·~-~-----

T ok.yo, 4 ( ö.R) - Hariciye nezaretinin sallihiyettar sözcüaü. ja
ponya ile Fransa arasındaki siyasi münuebetlerin inkiıafı için japonya 
hükümetince harekete·geçileceğini bildirmiıtir. Geçenlerde japon tay
yareleri tarafından bombardıman edilen Yunnan demiryolu meselesi 
etrafındaki demiryolu ihtilafımn hallı için de miizakereye baılanacalc
tır. 

Büyük Britanya elçisi japon hariciye müsteşarım ziyaret ederek 
japonya ve Büyiik Britanya arasındaki meseleler görüşülmü§tÜr. 

Harbin blinçosu 
Müttefiklerin lehinde 
Londra, 4 (ö.R) - Oeyil Telgraf gazetesi harbin ilk aiti ayının 

blançosunu neşrediyor. 
Gazete bu ilk altı ay içinde müttefiklerin aldığı neticeden memnun

dur.Müttefikler bu müddet zarfında bütün kaynaklarını faaliyet hali
ne koymak gibi en mühim bir avantaj elde etmiıler ve Almanyayı ya
vaş fakat muhakkak tesir eden bir mengene tnzyiki içine almı§lardır. 

«Göbels, müttefik ablokasmdan bahsederken bu can çekiştiren 
mengeneyi göçümsememekte, bütün kelime oyunlarına rağmen on\l 
meydana koymaktadır. Hitlerin mukabil ahlokası ise tam bir akamete 
uğramı!!br. Zira gerek lngilterenin ve gerek Fransanın ithalat ve ihra
catları mütemadiyen artm8ktadır.> 

T aymia, Nazilerin denizlerde kuandddannı iddia ettikleri hayati 
muvaffak.ayetlerle alay eden bir yazısında diyor ki: 

cNaı:iler ya1ln icadında cidden mahirdİ!'ler. Repülee :urhlauw ba .. 
hrdıklannı iddia etmitlerdir. Sonra da bu zarhltnın ha.ara uğradaiwnt 
söylediler. Halbuki Repül.e sap aağllmdır. 

Ticaret filomuzun kaybettiği gemiler için de ortaya atbklan rakam ... 
lar hattan bqa uydurmadır. tngiliz Ami.rallığı zayiatamtzı günü günü

. ne bildirmittir. 

Alman Başamiralı 
Reeder 

----~~-----~··~---~~ 
"lngilterenin etrafındaki aalartla biJtün 

. 
• 

modern harp oaııtaları harekete geçecektir,. 
Brüksel, 4 (Ö.R) -Alman donanmuı bafkumandanı Amiral Re

de.- Ameri'ka telsiz nefTİyatı muhabirine beyanatta hulunarn\ demittv 
ki: 

lngilterenin bütün Alman sivil ahalisi mücadele mevzuuna ithal et
mesi sebebiyle Almanya bu plarun rnuvafEakıyetine her vasıta ile mlru 
olmak hak ve vazifesini haiz bulunmaktadır. Alman mütekabil tedbir
leride, tnglllr.1.erin Almanyaya girmemesine çalıştıkları aynı emtianıt' 
lngiltercye nakline mani olmağa matuf bulunacaktır. Biltün modern 
harp vuıtalarmm, bilhassa lngilterenin ettafandaki setlerde, ~imdi 
harto:kete geçmesi beklenmelidir.> 

lsviçre Nasyonal sosya-
list partisi liğvedildi 

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

Parti azalarından bir çoğu t~vkif edildi 
Londra, 4 (Ö.R) - Berlinden bildiriliyor: tsvlçredcld Nasyonal 

Soayalist parti.si dağıtılmııtır. 
Bu partinin bir çok taraftarları Almanya hesabına caauslultda bu

lunmak tahmini ile tevkif edilmişlerdir. Nasyonal Sosyalist partisinin 
gazetesi de kapatılmıttır. 

Parti reisi Dr. Tuflerle sekreteri lçnerlc mevkuflar arasında bulundu-
ğu zannediliyor. 

Brüksel, 4 ( ö.R) - İsviçre gazeteleri merkez komitesi dün ittifakla 
bir karar kabul od.erek Alman gazetelerinin İsviçre aleyhindeki neşriyatılll 

protesto etınit ve İsviçre gazetelerinin siyaat bitaraRık hududu dahi
linde ve kanunun çızdığı hudut dahilinde haklarını istimal ettiğini bil-
dinniıtir. ~~ ' (Ö.R) - Pariste çıkan Sos- ctınektedir. i!ltntbt bir tekzibi amele gNV yaptı_ 

lt\laya P0pu1eı- gaz(:tesi İtalyanın Sovyat Roma siyasi mal.ıf.illeriııin mütalAası- I.tanbul, 4 (A.A) - Beden Terbiyesi Londra, 4 (Ö.R) - Bugün Bombay .. 
t.t Şa.l/la karşı vaziyeti hakkında dikka- na göre, bu makalesinde ııPopuler• ga- &Uetizın direktörlUğU tarafından tertip da 135 bin Hintli mensucat amelesi 
ıı~1an. bir nıakale neşretmi.~lh ... Bu zettıSi İtalyaıun harp hakkındaki va'li- edilen Balkan kros birinciliklerinin ge. grev ilin etmişlerdir. 

Kermit Ruzvelt lngiliz 
lı.ı Elnin hUJ.asası ~udur ; . yetini oldukça doğru bir görü.şle ka\Ta· ri bıraktldığı hakkında bazı Türk ve İşçiler gUndeltklerinln yüzde 15 nls-

gAiiz Yan rnillcti harp istemez... Ne ln- ınıştm İtalyan milleti - esasen biltUn ynbnncı gazetelerde çıkan ve Atina rad- betinde arttınlmasmı istiyorlar. 
~ laraftaı-ı, ne Frnnsız taraftarı, ne diğer milletler gibi - harbi istememekte- yosunda söylenen haberlerin nslı yok- z E H İ R L j ordusundan istifa etti 

~~~~-__,x*x~~~~~ 

• 

~ taraftan değildir. Fakat bu hal, dir .. Bu sarihfü .. Fakat ayni derecede tur. 
<it, t ~&odan karar verildiği takdir- sarih ve doğrudur ki, yarın icap eder· lliıheı· ald.ıgımıza göı-c Balkan Kro.ı. GAZ KURSLARI 
~. ttllyanın harbe ginnesin.e mAni ol- se aı.iınle muhnsamata girecektir ... Bu birlııcilikleri 24 mart pa~ günü Hey- Ankruı.ı, 4 (Husust) - Tokat, k&z& 
~cak İtnlya mUnhmnrnn ideoloji hakikat, B. Sumncr Velsin Parisc mu- beliadada icra cdıt..,ooktir. TUrk milli ve nahiyelerinden gele.rek ikinci itfaiye 
it &ebe e veya ınahalll ehemmiyeti b!- '\ asalatı arefesinde otdukça belôgn\ ifa- takımını teşkil eden attı atlet yarından ve zehirli ga:rfarı arama kurslanna iş
~ Plerle harbetmiyccektlr. İtalya d eder.. llibnren açılan kampta çalışnıalanna tirak cdenlcrin kurs çalışmalan sona 

Londra. 4 (A.A) - Kermit Ruzvelt istifasının kabul edildiğini ve 
Finlandiyaya yardım komitesi tarafındanMiralay rütbeaile seferi kuv
vetlerin bafkumanclanhğına tayin edildiğini retmen beyan etmiştir. 

Ruzvelt Finlandiyaya gitmek için istifasına müsaade edilen yegane 
' \lnıuınt mahiyette meseleleri ve a Vaşington Stru· · gazetesi B. HiUeriıı bac:hyacaklardır. ermiştir. 
~ .. \' SOnrasını göz önUnde tutarak ka- Amerika hariciye mUsteşartlla Alman- A N K A R A Almanlar memleket· 
Jict ~l'Cccktir. Bu sebeple İtal~'3Illll ha- yanın lınrp hedeflerini izah ederken Al- KIZILA y BALOSU lel'lne dönmek • 
~t ftseUnin istikametinde bir deği- manynnın zaferi bakl-ında ~k bUyi.ik . . 
~~en bahsetmek hatadır. İtalyan bir huzur ve itminanla meramını ifade Ankara, 4 (Hususi) - Haricıye \'eki- emrini aldılar-S· tnUnasebctler!ne pek fazla bir ettiğini temin ediyor. limiz bay ŞükrU Sarocoğlunun ~ye- Kaunu, 4 (A.A) _ Haber aJ.wdıtuıa 
~~Yet vermekte hatadır. İtalyanın 11Herald Tribun• b'flZ.ctcsinc göre .şim- lermde Anknrn Kınlay ceıniyctının ve- göre, Litvanyada oturan ve bü.yü.k. bir 
~e.r nleyhindc bir haçlı seferine dilci halde bir wJa..cım.a için manevi ve reccği balonun haz.ırl.ıklan sona erm.ij- kwnmı mütehasaıslar 1.efkil eden bir çok 
~ ie hiç niyeti yoktur. İtalya Bol- siyasi saikler mc.6mt.tur. Bu sebeple tir. Baloda, hilyUk bir eşya piyangosu Almanlar 01.eınleketlerine dönmek için 
~ -:ieybtan, dcımokrasi aleyhtarı ve şimdilik mUsbct hiç bir hft.disc beklene- ve muhtelif t>ğleıı{·eler ha7.trlanmakta- Berlln hüklimctinden emir aln~lardır. 
~aleyhtarı mahiyetini ınuhııfa7.a ınez.. dıŞbnal denizinde 

asa •• us torpillenen tsveç 

St.olkholm, 4 (A.A) - Şiınal den.Wn
de torpillencn Osmed ismindeki ls\l"eç A Y Ş E vapuru... 

vapurunun mUrcttcbatından 7 kişi Go
teborgda karaya ç1kma~a muvaffak ol

TÜRKÇE Sözlü 
Tü ... VE ISPANYOLCA Şarkılt 

IMPERIO ARGENTINA 

muşlardır. Kaza7.edeler ,·npurlarının bir 
dakikadan dahn a:ı bir zaman içinde btıt
tıj?ıru ve kaptan da dahil olmak il7.cre 13 

..... !1111 .. ~:..Wi"-ıllaılll:ill kisinin tildfü.t\ini.i sr)\'l('ınİslE>rdir. 

1 iLK DEFA 

TÜRKÇE SÖZLV ŞARKll.1 

Hacı Resu1 
Per~embeye Lale 

ve Tanda 1 

lngiliz zabitidir. 
Mumaileyh beyanatta bulunarak demiştir k.i : 
Finlanda seferini bir ehlisalip muharebesi telakki ediyorum. c~

tapoya ve ıimali dünyanın huzurunu ihlal eden bütün kuvvetlere lcar-
fl cephe alacağım. • 

Almanvadaecnehi r.ad-.. 
yo dinliyenlerin cezası 

--~~~-~•x~~~~~ 

Londra, 4 (ö.R) - O. N. B. Ajanlı Alma11yada ecnebi radyo habe
ri dinleyenler hakkında takibatın arttırıldığını ve hu cürmün bir şahsın 
manen kendi k~ndini ttzli1 etmeıi mahiyetinde bir ciirüm olduğunu 
bildiriyor. 

14 Alman şehrinde ecnebi radyolara di.nlcınek suçu ile tevkif edıle-n 
bir çok tahıa1t\J' be$cr sene ağıt haps~ mahkum edilmi~lcrdir . 



11111ıu11111; Cihan Hatun ıııııııııııırıı:: 

Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerinı 

ve Tarihi 

Türklerin nüfuz 
göateren büyük 
Aşk romanı 
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Tfrika: 3 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
, Gerdüne durunca arabacı alından in- ı Cihan Hatun bu geçitlerde ve bu de

di ve arabanın har<>ketine mfini olmak rel~rde ceylan, geyik, ya?.an eşt"ği a\'la
~in hay\'anlarınm başlarını tuttu. maga nlışıktı. Fakat bugun bu avlarda 
Hnreın ağalarından biri de (Cihan 1 kullandığı adamlarından hiç birini be-

Hatun) un inmesine yardım için araba- raberine almamıştı. 
xıın yanma yaklrıştJ. Çiinkti o bugün yalnız kalmak i"ii-

1 Jsmi (Mercan) olan bu harem ağası yordu. 
aı Cihan Hatun diğerlerinden s<>k se- Ava çıkması sadece bir vesile idi. 
wtdi. Terbiyeli ve sadık bir adamdı. Iki kadın kırda bir müddet hayvanla-

Mercan, arabanın yanında emir ,·e rını yanyana sürdükten sonra Hayız.rnn 
<#'. ete lmade bir vaziyette durdu. Per- Cihan Hatuna muhabbet ve efkatle ba-

i ac01ağa cesaret edemiyordu. karak wrdu: 
Sir:ıi !Onra ıerdunenin kapısı a~ıldı. - Hanımcığım .. neden mahzun oldu-

Jk i3nce elli yaşlarında kadar bir kadın ~unu artık bana söylemez misin? An
irtdi. Arkasında bUtUn vücudunu iirten '1<m de her sırrını bana c;öyler, benden 
bir maşH\h, ba~ında da bütün başını ve hir seyini saklamazdı. Sen de c;ırrını 

ğ:ızını örten kırmızı bir yaşmak \•ar- 'lf'nclen gi7.leme .. 
ih. Acıkta yalnız yiizü kalmıştı. Cihan Hatun içini çekti: 

Bu kadın. (Cihan Hatun) un dndısı - Anneciğim, dedi, bana bir şey sor-
Hflyı7.randı. !11ı:ı.. Be~ ~uraya dU:ünme~e değil, av 

Hnyızran, h:ınımının inmesine yardım ıle kendımı o~al~aga geldım. 
için elini arabanın i~inc uzattı. Hayı~r~n guldil: . . .· 

Fakat (Cihan Hatun) bu yardıma . - lluhı ~ızım. Bı~ a\a .~ıkn~ak .lıılesı-
muhtac olmaksızın gerdtınC'den indi. nı ben tertip etrnedım mı. Sımdı huna 

Etrafta herk,.sin gözü ona dikilmi!'jtİ.' ben ide mi inandırmak istiyorsun. Ben 
• Jkrkrs bu harikulfıd .. gUz .. llij!i cyre- canki s~nin ne düşündüğünü bilmiyor 
diy~rdu. •nuvum. .. _ 

(Cihan Hatun) o gün arkasına ava Dadı, bu so:Llerle Hanımının ag:'..ından 
mf'l.h<:uc; P1°1->isesini ı?iymi~ti Av elbic;esi ~akikRti duymak istiyordu. Fa!rnt Ci-

' gf!Tlis bir şalvar. kaft.."ln, vücudun hl'r \.ıan aldırmadı: _ . .. 
t.1111fını örten bir aba veva mantodan - Mahzun oldugumu garıp gorıne, 
jbarctti. Bu manto jşJemei: · .,>ekt"n ya- ·t~di. Biliyorsun ~i babam scnelerd~n
p.Jmıştı. Basında güncsten muhafa:rn ~eri mafsal ro~1atız~asından '12uztarıp
için kaslara kadar inen ve iki ucu arka- !.'r·. Dokt?rlar ıse :şifa ~.ıılacagı~ı pek 
ya sarkan bir sarık ,·ardı. · \lmıt et?'ıyorlar. Allah gosterm~sın ba-

(c.h FJ t } bo 1 k'b ,_.3 bama bır hal olursa ben pek bıkes ve 
ı an a un uzun \' u. ı ar" - h' k 1 ç·· k" b d h" k 

An• klı, herke~ hi.irmet t~lkin eden \'C ıı~are a ırım. un u ura a . ıç a -
' ld f k lf'd ··. 1 b' kızd On., rahamız yok. Babamın Irandakı akra-

,CJ< en ev a a e guı.e ır ı. .. b l d . h. b" · · t 
b ] k k. tl k a arın an Lc;e ıç ırını anımıvorum ..• a an. onun a onuşan ımse mu a a h h. 1 -

k d. ·· · d k" hrk· · t - Hanımcığım .. Ba anızın asta ıgı onun ('il l UZ<'rın C 1 el ımıyet VC e- . a· b' d b" h l 1 b• h t · · • h. _, d" c;ım ı ır en ıre nsı o muş ır as a-
sı:rını ıssener ı.. 1 k d -·ıd· s· d h 1 d h 

Herk"s onun ge2.1ne;,!e \'C ava cıktığı 1 egı ır. .1z. ~. ~. e~e e onun n-
giinlt .. rdC' l?üler ytizünü l?İirmr.ğe can vb:ıt .~ek~.ıhkhadtını duşhunuyodr~~lnd~.' fakB·nt 
atardı. ~~..,u~ ~'. .. a 2r. m.~ zun e.gı ınız. u

Fnkat bu.gün biitün ümitler bo~a çık- .,unku uzuntunUzun sebebı başkadır. 
tı Onu benden saklamak istiyorsunuz 

·ç·· k'' b ·· (C'h H t ) ·· .,m:ı ben bilivorum .. un u ugun ı an a un un yu- w 

:zü her vakıt olduğu g.ibi tebec:.-:;rn cac- ------------------

m>yordu. L R s ~l üzünd<' bir mahzuniyet eseri vardı. B O A 
H:ııtu biraz dikkatle bakılacak olu"<-: 
o '.Uitif gözlerinde ve sun'i l>ir trhc qüm 
ifo saklamak, gizlemek i. ted ği i'd dam
la göz ya~ı görmek kabildi. 

(Cihan Hatun) kendisini karsılıy:m 
n iemnşa eden halkı görünce acele ace
ı. ıelAm verdi. Sak1ama "ia calıc;tı~ı ıs
tırümı halka belli etmemPk istiyordu 
Dadısına döndii: 
- Anneciğim, at hazır mı? dedi. 
(€.ilıım Hatun), dadısını memnun ve 

ıalıif etmek için ona daim:ı (Anne) di
ye Jııitap ederdi. Filhakika Hayız.rnn 
onu küçük1iiğündenberi elinde biiyi.lt
Jni.iştü. 

ÜZÜl\f 
480 F..snaf bankası 
16 A. Papağno 
10 P. Paci 
8 j. Kohen 
7 Akseki bankası 

521 YckCın 
514101 Dünkü yekun 
514622 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 10 
No. 

10 50 10 
10 10 
15 15 
10 10 
13 13 

9 
10 
12 
l4 
l7 Cihan ondan bir şey saklamaz. her 

yi ona söylemekten çekinmezdi. 
(lJayızran) ın bir ic;areti He scyiz ya- 232 Kental 

11 
PA.LAI\f :T 

410 
ZAHİRE 

93 ton Buğday 

420 
'iız ;ıh yaklaştırdı. 

Y ğız. hayvan, oynıyarak. ki.,niyerck 
1;ahibine doğru gunırla geldi. 

Cihan, tebessüm etti ve e11eri ile atı
nın alnını ok.şadı. Atın alnında, bir ars
lana benzer beyaz bir nic;ane vardı. Ci
h:m Hatun bu scbenlc ona lSir) ic;mini 
vermişti. 

5 8125 6 50 
20 ton Susam 15 75 16 
50 çuval Susam 
30 ton Bakla 4 50 

275 balya Pamuk • 43 60 

Para Borsası 
Hayvnn, sahibinin oks::ımnsındnn hos- C0MHURiYET MERKEZ BANK.ASI 

]anarak s::ığ ön avn:"iı ile y<'ri " meğ~ 
ba,ladı. 

Kl .. EARİNG KURLARI 
Sterling1en gayrisi bir Türk lirasının H:ıyızran, gerdiine ile bcr:ıb'"'r gelmiş 

olan maiyet hnlkına döndü. muknbilidir .. 
- Hanımefendi ava gidiyorlar, dedi. 

Siz, :ırnb::ı ile beraber burada kalınız. 
Yalnız icinizde iyi ko5an iki kic;i bizimle 
beraber gel in. Bir ::ıv vurur ak bize- ge
tirirler. 

Hı:ıyızran bu C'mri verdikten sonra 
Finıza seslendi. Firuz, s<.'yi ti. Koşarak 
geMi ve ) afiız atın baı::ını tuttu. 

Cih:ın F::ıtıın bir atl:ıvıcfa havvana 
bindi. • . 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetns 
Florin 
İsviçre Frangı 
Tsveç kronu 
Norveç kronu 

Seyis ikinci atı gctirdı ve bu ata da Çekoslovak kronu 
Firuzun yardımı ile dadı hindi ve se- Dinar 
yise ark:ıdn kalmasını, diğer iki adamla Leva 
h<'rnber yı:ıyan olnr~k kendilerini takip Ley 
etmesini söyledi. Rayşmark 

(Cih::ın Hatun) ve (H:ıyızran) atla- Liret 
rını yanyana ve beraber sürüyorlardı. Drahmi 

Kırlara doğru gidiyorlardı. Zloti 
Arazi, t'kseriya mezru ve dü2dü.. Fcngü 
Uzakta derC'leri ve gccitlc-ri CQk olnn IFF. SERBEST 

Mr ,1 .. t. ııfüüki1yordu.. Ncvyork 

Satış Alış 
524 521 
76.81 77.26 
4.544 4.572 

33.64 33.84 
7.442 7.486 
l .4459 1.4543 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.379 3.400 

23.09 2320 
35.22 35.40 
64.44 64.83 

92 92 
1.97 1.9B 

15.80 15.29 
102.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3 6807 3.6984 

34.69 
3.42625 506 

E MASKE 
~M6)"•.,,..W ft1 

BüyuK. tarih ve macera romanı 
(ıKı/VCJ KJSIM) 

• 
- .144 --

Madam Do Mentcnon bariz bir telaş 1 ğıllcrclir. 
eserj gösterdi.. llic şüphesiz kral karısının fikrinde 

- Sir, dedi, bir müddet daha sabıl'lı ı değildi .. 
olmanw tavsiye edel!et1im .. Zamanı gel- - Ne olursa olsu.iı, dedi, bu iki ser
di •i uımnn majcstcn!zc haber \"eririm rnriyi Bastil zındanına göndermeyince 
ve o zaman F::ıribol ile Mistufleden lrur-1 rahat cdemiyeceb'İnıi anlıyorum .. 
tulmak pek kolay olur .. Şimdilik benim - Sir, müsnade ederseniz bir şey so-
pplnra ihtiyncım var.. ı. ~ıın.. Barbezyönüıı yerine gelecek 

- Onlara ihtivacınız. mı var madam? I olan na:z.ır hakkında bir karar verdiniz 
Anlamıyoru nı. "lli? .. 

- Evet. İhtıvı cım vnr .. Bilahare bu- - Daha henüz düşünmcğe vakit bu-
nun da scbehını si 'C i1.ah ederim. Hem ı. mad m .. 
sır, bana ıtiımıt <.'<lmız.. Bu ikı adnm ~mi bu ccvnbı verdikten sonra bir 
vhk k•1rkulnr--ık hı.ide ve vaıi) ctk l'c- ınüJd t dalgın krudı .. Sonra Meotcnona 

P. ~!~::~ ~~-; 
Besleyici gıda, 
Koruyucu gıda. 

--;~ANr Dr. G. A.. 
Biz ,emeklerin hepsini aynı niyetle, 

beslenmek için, yeriz. Fakat böyle z.an
netnıemiz.in doğru olmadığı gittikçe da
ha iyi meydnna çıkıyor. Zaten, ~ahla
rı yerinde olan 1.ayıflardnn bazılarının 
cok yedikleri halde bir türlü beslE'ne
J'ncyip semiremedikleri ötcdenheri g(izü
müu çarpardı. 
Yakın zam.anlarda cocuklar üzerinde 

yapılan tecrübeler bu' işi pek açık ~~
retle izah ediyor. insan iizerinrle tecru
be tabiri ilkin garip göri.inürsc de bun
lar laboratuvar tecrübeleri demek de
ğildir ve tecrübelerin çocuklar için bir 
tehlikesi olmamıştır. 

Amerikada Mac Tallum'un zenci ço
cukları üzerinde tecrübesi biraz eski 
olduğundan onu belki bilirsiniz. Kısaca 
hatırlatacağım: Bu hekim bir pansiyon
da on iki yaşına kadar bakılan 236 zenci 
çocuğwıun, bahçe içinde ve ağaçların 
ortasında güzel bir binada tutularak 
doyasıya kadar bes1endik1eri halde bir 
türlü büyüyüp gelişemediklerine dikkat 
eder. Çocukların yediği şe~·leri de tetkik 
ederek kalori ve albümin he5aplarının 
tamrun olduğunu anlar. Bunun üzerine 
Am<'rikalı hekim <;ocukl:ırdan aynı yac-
ta ve aynı a~ırlıkta olanları ayırarnk. 
her birinde 24 çocuk bulun.ın ilti ~rup 
yapar. Gruplardan birindeki çocuklara 
pansiyonun her vakıtki yemeklerind<'n 
baska birer parcıı kutu ıııütü içirir, öte
ki ·gruptakilere fnzla olarak hiç bir şey 
\'ermez. Tecri.ibe yirmi bir ay sürer ve 
bu müddet içinde, .süt içen cocukJar he
men büyümeğe, gelişmeğe başlarlar. 
öteki zavallılar yerlerinde sayarlar. Fa
kat hekime kanaat gelince onlara da süt 
verilir ve onlar <la büyürler. Demek ki 
çocukları büvüten onl:ırı besliyen. ka
lori veren gıdalar değildir. 

ikinci bir tecri.ibe de Norveçte Oslo 
şehrinde bedava okunan mekteolerdeki 
çocuklar iizerindc yanılmıştır. Bll mek
teplerdeki cocuklard:m bir kısmı ynş
ları ve ai!ırlıkları mfüavi olmak üzere 
iki J.!?Upa avnlır. Grııplard~n birindeki 
cocukfara iiğle vakti kalori \'C albümin 
hcı::aolnrı tamam sıcak ve fozzetli ye
mekler yC'di.rilir. öteki gruptaki çocuk
lara kalori hl'saplarmdan 1.ivade vita
min ve maden ht'ı::aplarına clikkat r.dil
mic; yemc-kler verilir. 

Birinci gruptaki cocukların vasati bü
vümesi erkeklerde 600 gram olduğu h:ıl
de ikinci :mıptakiler vasati olarak 886 
ı.rram büyiirler. Kızlara gelince, onlar
dan hi.,.inci gruptakiler vasati olarak 
429 gram biiyiidiikleri haldi? ikinci 
gruptnkilerin vasati büyümesi 1029 grn
ınn çıJrnr. Demek ki erkek çocuk1nrda 
yliz.dc 48, kız çocuklnrd:ı yüz.dP. 140 de
rcredc fark ... 

Bu tecrübelerin neticesi iyice göste
riyor ki cocuklara gelişi giizel yedire
rek tıka basa doyurmak, yetişmez. Bü
yümelerini t.emin etmek için yemekleri
ni iyi seçmek lazımdır. Onun için -da
ha Dac Kollum'undanberi - gıdaları 
besleyici ve koruyucu diye iki türlü 
nyırmak adet olmu.~1ur. 

Besleyici ~ıdalnr, ötedenbt•ri bildiği
niz gibi. albümin. yağ ve Şf'ker yahut 
~eker olacak maddelerdir. 

Bunlar insanın vücutlarınd:ı eskiyf'n 
hücrelerin yerine yenilerini teşkil eder
ler. kalori verider, vücudun tahii harn
retini muhafaııı etmcğe, hareketsiz 
uzuvlarının iı::lcmesini tf"'min etmeğe 
yararlar. 

Fakat onların işe yaramaları da ikin
ci tiirlü koruyucu gıdaların bulunma
sına bağlıdır. Bu ikinci türHi gıcltılarm 
vitaminler ve madC'nler olduğunu bilir
siniz. Onlnr bulunmayınca besleyici gı
dalar işe yarıyamaz. Mesela yedi~imiz 
şekerin viicutta i~e yarnmnsı için B2 
vitamininin bulunması Hizımdır. Şeker 
iyice işe yaramayınca viieuttaki yağlar 
dn işe yaramaz. Albürninlere gelince 
onların vücuda Jiizumundnn fo1Jasını 
zaten barsaldarımız içeriye bırakmaz. 
Yediğimiz şeylerden baz.ılan yalnız 

kalori vermeye yararlar: Mesela frı:ın
cula, makarna ve şeker .. Baı.ıları da yal
nız koruyucu gıdalardır: Yeşil sebze
lerle yemişlerden bazıları. 

En iyi yemekler, şüphesiz. hem bes
leyici. hem de koruyucu gıda olanları
dır. Bunların da en meşhurları siitle 
yumurta .. 
Çocukların sadece beslenmelerini de

ğil, büyümelerini ve gelişmelerini de i~
terseniz yemeklerinin arasında ~ütle 
yumurtayı eksik et.ıncmelisiniz. 

hitaben : 
- Madam, dedi .. Siz.in fikrinizce har

Liye nezareti vazifesini kime vermeli
yim? .. 

Mentenon hiç düşünmeden cevap 
verdi : 

- Mösyö Şamiyyara sir •. 
- <J halde ondan henüz bir haftadan 

beri meşgul olmağa başladığı maliyo 
nazırlığını almak icap edecek .. 

- Bilakis sir .. Bu iki nezareti tek bir 
kişinin üzerinde birleştirmiş olacaksı
ruz.. Pek Ala bilirsiniz ki mösyö Şamiy
yar karakterce biraz zaiftir. 

- Evet amma.. Bilardoda kuvvetli .. 
- Yegane kuvvetli tarafı bu... İşte 

böyle zaif karakterli bir adamın elinde 
iki mühim nezaret oldu mu .. Ona bütün 
cnu ve iradelerinizi derhal kabul etti
re bilirsiniz .. 

- Hakkınız. var madam.. Fikrinizi 
kabul ediyorum.. Barbezyöden münhal 
kalan nezareti de Mösyö Şamiyyara ve
relim .. 

- Maliye nazın, sizin müsaaden.izi 
ıılınış, şimdi şu sırnda Monfermeyde 
bulunmaktadır. Ona derhal haber gön
dereceğim." 

M A R T• S A L 1 ıf.J!. ;;;: 

Sumner Vels GARP 
L •tt:*xp · p _ Cephesind~ ozana gı 1 arıse er _ BAŞTARAn ı İNCİ sABifll>' sO' 

b •• •• k Ren ile Mozel arasındaki ce~)lol ... 
Şem e gunu geçece günlerde temas unsurları ve k~ ur· 

larının faaliyeti umumiyetle art~:fbit 
3 Mart gündüz vukubu.lan şiddet ~ 
hava müsademesinde iki düşınarı :.fl' 

Hitlerin bes maddelik sulh taarruz 
nelerdir? 

.. 
planında hayali fart/arı 

- BA~'TAR.Alı'I 1 iNCi SAHİFEDE - Brüksel.( (Ö.R) - Royter ajan.sının 
Bu programın ikinci maddesi Naz.ile- bildirdiğine göre B. Swnner Vels bu 

rin mesuliyetini İngiltereye yükledikle- hafla sonuna doğru Londrada beklcni
ri Finlandiya harbini ima etmektedir. yor. Fakat ziyaret programı henüz ka-

Üçüncü şart Hitlerin İngiltereyi yık- rarlaştırılm~ değildir. B. Çemberlaynın 
mak istediğini göstermektedir. Dördün- katibi bu programı hazırlamakla ıneş
cü ~r1. Hitlerin doğu ve orta Avrupa- gul olmakla beraber verilecek şekil B. 
da hllkimiyetini mutlak surette temin Swnner Vel.sin arzusuna tAbidir. Bahu
<.'tmek istediğine işarettir. sus ki Amerikan hariciye miisteşarı hu-

Hess ve Göring te Velsin ziyaretinde susi bazı ziyaretleri için resmt program 
yukarıdaki şartları uah için eJlerinden haricinde bazı ~erbe.ctt ııaatlere malik ol-
geleni yapmışlardır. madığı da anu etmektedir. 

Paris, 4 (Ö.R) _ Velsin Berlini zi- Faris 4 (Ö.R) - Danimarka muha-
~·:ıreti etrafında ınuhafaı.a edilen sükut birlerinin Berlinden bildirdiklerine göre 

Alınan hükümet adamları B. Sumner ve ketumiyete rağmen Paris gazeteleri 
1 Vetc;e Alman müddeiyatını izah eder-

bir çok tefsirlerde bulunmaktadır ar. ken Alman müstemlekelerinin iadesini 
Pöti Parizyen diyor ki : Ajans haber-

krine bakılırsa Sumn~r Vels Hitler nez- istemekle kalmamı.!lar, Cebelüttarık, 
dinde iyi intiba bu·akmıştır. Bu intiba- Malta ve Sengapur gibi beynelmilel 

kontrol meV?.ilerinin ilga~ını da i.c;temiş
ın karşılıklı olup olım~dığı malum değil- !erdir. 
dir. Ruzveltin delegesi her halde Nazi-
lerin fikir \'e niyeti hakkında malumat Pari~ 4 (Ö.R) - Isviçrede çıkan 

~Koryera del' Teçino> ga?:etesinin Ber
alınak imkanını bulmuştur. Naziler a<ııl )in muhabiri bildiriyor: Alman hariciye 
düşüncelerini bildirmemişlerdir. Onlar nazırı Fon R~bbentrol) B. Sumner Vels 
sadece Velsi kendi lehlerinde kazanma-
Qa calışmışfardır. Fakat Vels boş sözler- ~~JıC:~~~:~~~~ı,~:ra~~;'a~~n H7t~~~ 
le: kandırılacak adam değildir. Reali'lt nutuklarında izah etti~i gibi bir sulh 
bir Amerikalı icin sözlerden ziyade fii-
l~yata ihtiuar v;rdır. Sumncr Vels şa- programı dahilinde hareket ettiğini 

" " inandırınağn çalısmıştır. Almanlar bu 
yet bu fiiJiyatı bilmiyorS<ı Paris ve beyanata bir !'ulh teklifi mahiyetini 
Londrayı ziyaretinde ~rih fjkirler edi- vermemi.c:ler, B. Hitlerin beyanatını ile-
r.ecektir. ri sürmekle iktifa etmişlerdir. 

Ek.41elı.iyor diyor ki : Londra 4 (Ö.R) - B. Sumner Velse 
Alman propagandası Sumner Velsin karşı Nazi .şeflerinin uysallıktan uzak 

ziyaretini tehdit Eahasında istismar et- ve hatta ne1.aketsiz bir tavır takındıkla
mektedir. Naziler anlatmak istiyorlar rı anlaşılıyor. Amerikan gazeteleri mü
ki eğer Amerika uzl.L<Jtırıcı bir sulh hu- kemmel Jngilizcc konuşan B. Ribbent
susunda Paris ve L\)ndra tize rinde mü- ropun Amerikan hariciye müsteşarı ile 
essir olmazsa Hitler yeni felaketler ya- Tngilizce görüşmekten imtina ettiğini 
ratmağa muktedirdir. kaydediyorlar. Alman gazeteleri bu zi-

Hitler Garp cephesind~ kuvvet t~c- yareti adeta boykotaj etmişlerdir. 
rübcsinc girişmeden emri vakilerilli in- «Nevyork Herald> gazetesi Fon Rib
gilterc ve Fransnya kabul etlinneğe ça- zentrooun J!Örüc;nıelerdeki rolünü t.•n
lışıyor. Bu tehditler muhakkak ki Sum- kit ediyor. B. Sumner Vels matbuata 
ner Ve1 i korkutınaıoı~tır. Fnkat Al- bir şey söy]iyemiyeceğini heyan ettiği 
manyayı yola getirmek işini yalnız İn- halele Almanlar muhavcrcJerin bütiin 
giltere ve Fran .. aya bırakmak kiyasctli teforrüahnı Amı-rikan pazctecilerine it
olmıy::ıcağmdnn Sumner Vcls Amerika- sa etıni<:lcrdir. Ma:ımafih. Alınan zi
ya döndükte Amerika bitaraflığının teh- mnmdarlnrı B. Sumner Velsc malum 
likclerinc Amerika devlet adamlarını olan standard A iman görüşlerinden 
ikna edecektir. başka hic bir ~ey bildirmemişlerdir. 

Bern, 4 (A.A) - İyi haber alan mah- &rline kadar huc;u!\i hiç bir memur 
fillerde söylendiğine göre, Vds ile yap- ctöndermed~n ele B. Ruzvelt bu fikir
tJğı mülakat esnnsmda Jlitlerin yaptığı tere vakıf olabilirdi. 
beyanat hararetli hir münakaşaya yol --·--açmıştır. 

Ba.c;ler :Nahı-ihteıı gazetesinin Berlin Müttefikler 6 Alman 
muhabiri bu miinaknşa hakkında ma- / 
lUmat alınamadığını kaydettikten sonra tayyaresi düşürdü er 
Vels ile Göring arasında derpiş edilen 
ınülfikatın dün yapıldığını ve mülakat - DASTARA.f<'I 1 inci SAYFADA -
esnasında iktısadi ınül5hazalarda bu- Londra -4 (Ö.R} - Büyük Britanya 
Iunulmus olmac;mın muhtemel olduğu- hava ne:r.areti, üç Ingiliz avcısının Tay
ru iH\vc eylemektedir. mis nehri mansabında yanlışlıkla bir 

Alakadar Alman mahfillerinde Velsin Ingiliz bombardıman tayyaresine hü
Hess ve RihlJentrop ile tekrar görüşme- cum ederek düşürdüklerini bildiriyor. 
~i muhtemel olduğu ve Alman hariciye Hava nezareti Cumartesi gecesi Bal
nazınnın bu ikinci mülakat esnasında tık denizi, Berlin ve Firitzer adaları 
Ruzveltin suallerine Hitler tarafından üzerinde yapılan mutad devriye ucu~la
\ erilen t."lhriri cevapları te,·di edeceği rının çok iyi neticeler verdiğini, Berli
bcyan edilmektedir. nin d.!§ında tayyare defi toplarının şid-

Vels diin öğle yemeğini Dr. Şaht ile detli ate~ açtıklarını, şehir üzerinde Al-
lıirJikte yemiştir. man tayyaresi görülmediğini, projek-

'Brükscl 4 (Ö.R} _ Bir Amerikan törlerin fa:ıliyele geçtiklerini, lngiliz 
tdgraf ajansına göre B . Sumner Vels tayyarelerinin şehre ışıklı IiJarnalar at
ile görüşürken B. Hitler Alrnanyanın tıktım sonra salimen döndiiklerini bil
yalnız Çl•kler ve Lehler üzerinde değil. diriyor. 
aynı zamanda Macarlar üzerinde de Briiksel. 4 (Ö.R) - İngiliz hava ne
hegeınonya iddiasında olduğupu söyle- rnrelincc bildirildiğine göre bir İngiliz 
miştir. Fakat Macar telgraf ajansı bu bombardıman ta:ıı--yarcsi işaret yanlı~lı
hnberi tek1jp etmiş ve Macar muhtari- ğ: dolayısiyle diğer bir İngiliz tayyaresi 
yet ve istiklalinin en sağlam esasa dn- tarnfındnn düşürülmüştür. 
yandığını ve hiç bir şeyin bunu tehdid Brüksel, 4 (Ö.R) - D. N. B. ajansı 
etmediğini bildirmiştir. tarafından bildirildiğine göre dün dürt 
ı7:P.ISl!Sl'!ll!~Dılll!ll!BBmar.Jl!nDIJl'JltllO~ Alman tayyaresi ile 12 Fransız avcı 

DOKTOR OPERATOR 
tayyaresi arasında hava muharebesi ol
muştur. Muharebe Gdenho,·en Ü7.erin-

s • K ) k cie cereyan etmiş V\! düşmaıun adetçe 
3 m) U a ÇI üstünlüğiine rağmrn Alınan tayyarele-

Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 
Mütt?hassısı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tram,•ay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

Madam Dö Mentenon dairesine dön
dükten sonra hemen masasının başına 
geçti .. Dört köşe bir kağıt üzerine · bir 
kaç satır yazdı .. Kağıdı z.ar!ladı.. Zarfın 
üzerini mühürledikten 5onra oda hiz
metçisini çağırdı .. 

- Jenncn, dedi, çabuk bu mektubu 
Jan Mariye ver .. Doğruca Monfermeye 
gitsin ve orada bulun&n maliye nazın 
Mösyö Şamiyyara versin .. 

Hizmetçi kadın zarfı alarak çıktı .. 
Madam Dö Mentcnon yanan şömine

nin yanındaki kolluğa gömüldü .. Kendi 
kendine şöyle dil§ünüyordu : 

- Tahminlerin ümidimden dnha ça
buk çıkınağa başladı .. 

Monsenyör Luinin arkadaşları Bar
bezyöyü öldiinnek suretiyle intikam i i
ne başladılar.. Şimdi sıra (Öteki) ne 
geldi .. 

(Öteki) dediği Gniafondu .. 
Evet.. Bu kadın, bütün mevcudiyeti

ni .ihtiras kaplamış olan bu kötU anne 
kendi oğlunun ölümünü temerıni edi
yordu .. Vakıa Gniafon melun bir adam
dı.. Fakat o ayni zamanda bu kadının 
da öz oğlu idi.. 
Damarlarında ana 

ri Fransızları takip cderclt birisini dü
şii rmüşlcrdir. Buna mukabil bütün Al
man tayyareleri salimen dönmüşlerdir .. 

Brüksel. 4 (Ö.R) - İngiliz hava ne-
1..areli bildiriyor : FranS17. ve İngiliz tay
yarcleriyle bir muharebe neticesinde 
hir Alman tayyaresi iki cephe a1·asına 
diişmüştür. Alman tayyarecileri Alman 
hattına kaçmazdan evvel tayyareyi yak
m:ışlaraır. 

bir şey mevcut olnııyan bu ahlaksız ka
dın ilk zamanl:ır muhtaç olduğu için 
güler yüz gösterdiği oğlunun ~imdi ölü
münü i.::;tiyor ve bekliyordu.. Çünkü 
artık ondan korkmağa başlamıştı. 

Monsenyör Luinin tevkifinden birkaç 
gün sonra onu da yakalatmak ve Basti
le attınuak i'>temiş, fakat bundan o uı
man haklı olarak sarfı nazar etmişti .. 
Çünkü Gnfafon madam Dö Menteno
nun piç oğlu olduğunu açıkça söyliye
bilir ve haris kadının bütiin ~Itanat 
mevkiini yıkardı .. 

Şimdi, bu sabah ta yine onu düşünü
yordu. Bütün ümidi Faribol ile Mistuf
l~nin oğluna kar.-ıı besledikleri nefret 
ve intikam hissi idi.. Gniafonu onlar öl
düreceklerdir .. Bunu istedi ve onlara bu 
işi yapınalan için meydan ve zaman bı
rakmak lazımdır. İlk defa kralın onları 
da yakalatmak ve Bastile attırmak fik
rine işte bu maksatla itiraz. ettiği gibi 
bugün de yine ayni düşünce ile hare
ket etmişti.. Faribol ve Mistufle bir kcr
re Gniafonun hakkından gelsinler. On
ların da M>nra haklanndan gelmek güç 
c.lmaldı .. 

tayyaresi düşürtilmii§tür. Mürettc 
mız yerlerine dönmüştür. ceP' 

Faris 4 (Ö.R) _ Almanlar garP·rJef· 
hesine yeni fırkalar göndermekted;A1'~1 

Bu tah,idat ~imdilik nornıa1 te 
ediliyor. bt' 

Royal Ayr Forsun harbın başınd~n ~ 
ri faaliyeti sayesinde dii§Urülen !ı ;,,): 
tayyareleri, 31 i Messer Şmit \,bil 
üzere yüz tayyaredi!-. Buruı n1u ·Qo' 

Ingilizler yalnız 40 tayyare kaybetııtıı 
lerdir. etı

Londra 4 (Ö.R) - Hollanda gaz gö.J" 
lerinin Berlinden aldıkları habere al•• 
Alman ordusunun iz.inli efradı yu~o 
rına döndükleri zaman yakınla 

0
f.. 

cephedekinden çok daha :sıkıntıda ·te
masından şikayetçidirler. Bilha~ '~• 
lerinin tahammülü aşan bir mü~~~ 
ve mahrumiyet içinde olduğunu go rsaıı 
Alman askerlerinin maneviyatınJ sa }(\I' 
bir keyfiyet olduğundan Alman ba§ şJ 
mandanlığı mümkün olduğu kadar 
mezuniyet verilmesini emretmL5tir. rıı· 

Lüksenburga giden Almanlar bU -;e 
daki boiluğu hayretle karşılamakla dar 
lok:ıntalara J?irdikleri zaman o ~a it' 
oburca yemek yemektedirler ki nııferııı 
ri bozulmaktadır. Bu da Alman 8 ra
mcmleketlerinden ayrılır ayrılmaı.. 0 9tı 
daki mahrumiyetlerinin acısını bır 
çıkarmak istediklerine deJildir. bil· 

Brüksel 4 (Ö.R) - Havas ajansı d:ı 
diriyor: Cephede son 24 saat zarfı~ 
keşif faaliyeti artmış ve mevzii b~ı.J scıı 
diseler olmuştur. Hava faaliyeti 11ıı 
günlerde bilhassa artmıştır. üç A~\'· 
tayyaresi Fransız - lngiliz ha~~ J3tl• 
vetleri tarafından düşürülmüştu~· !d rl· 
na mukabil müttefik kuvvetled U. e 
ne avdet etmi§lerdir. leri 

2-3 ısubat gecesi Fransız. tayyare Jl' 
Sigfrid hattının gerilerinde ve A.lol~ş· 
yanın epey içerlerine kadar keşif il~ de 
)arı yapmL~lardır. JngiJiz tayyare)erı ci• 
bir Alman tayyaresini düşiirmiis ve ~bİ 
mal deniziyle Almany::ının şiınnli ~~ı r• 
~hiJleri~?e keşülerine devam ctnııcı ~e
dır. Ingılız tayyareleri te.krar. son . e 
rece şiddetli bir tayyare dafi at~l~· 
rağmen, Berlin üzerine kadar geçı11 1 .;. c· 
dir. Alman tayyarc1erinin keşif faahY le 
ti ise bilhassa Fransanın şimal ve şıır 
kısımlarına şamil olmuştur. 
~~~~~~~~~~~--___... 

ZAYİ 
Fırka 8 A. 135 T. 3 B. 4 ten aldı~ 

ac;keri terhis vesikamı zayi eyledim· y 1· 
r.isini alacağımdan eskibinin hUkınU )dl 

madığım ilan ederim. j6 
SalAhettin oğlu mahallesi N"O· J· 
hanede 316 doğumlu Hüseyin ° 
1u H0SEY1N CINAR 

752 . (409) ~ 

2 NCI MINT AKA TAPU SiCiL MV• 
HAFJZLJClNDAN: . Je• 

Değirmendere nahiy~inin Nefsı •• 
11

, 
ğirmen derenin mezarlık civarı mevk':r,. 
de 5 5 14 metTe murabbaı §arkan J(ırı )ti 
lı Hüseyin veresesi garben köy oku e• 
şimalen imam oğ)u vere9Csİ cenuben ~le 
zarlık ve· Lutfü kansı Nazife tarla•• ~e 
çevrili bir tarla Ahmet oğlu Yaku~Jı1• 
kızları Fatma ve Eminenin malı 0 il' 

ğundan bahisle ıtah§ı iatenilmiştir. T'-'P~e 
ca kaydı bulunamadığından . Je 
16/3/940 Cumartesi günü mahallın 11 
tahkikat yapılacağından bu tarla~ 
mülkiyetinde sınırında veya her ~di
bir aynı hakta ilgisi olduğunu ~·t 
eden varsa o gün mahallinde tah jr 
memuruna ynhut o güne kadar 1~1' 
ikinci mıntaka tapu sicil muhafı.zlıifl il 

belgelerile birlikte müracaatları lüzUl'Jl 
ilan olunur. 750 (407)___.... 

Kira 11 k yazı hn n~ı~r 
Gazi bulvarı Ziraat bankası Y~~ 

18 numaralı hanın ü:;t katı resmi ve cıı 
susi daire ve yazıhane ve tütün dcpO-
olarak istimale elverişlidir. da 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 nuı?1_~)" 
diş doktoru Hatice Aua Dcrnıgo) 
müra<'aatleri. 1-26 (1 # 
r-•• 1 
g Makbule Kadri 

Kutluk 
l)ikiş ve iş evi 

Yeni açtığun atclye Çivici ~ 
civarında Sakarya ilk okulu arl<a' 
sında Hamam yokuşu birinci çıloJl8-
zında 74 numarada ... 
DİK.iş : Gelinlik, tuvalet, ınantD 

ve çocuk ropları.. . 
ÇİÇEK : Merasinl çelenkleri, ~ 

şan, gelin büketlcri ve muhtelif çı
çeklcr .. 1_~ MUllTEID' BOYALAR : Tablo ,.. 
yatak takımları .. 
HER ÇEŞiT iŞLER : Çay takımla· 

rı, fantari yakalar vesaire.. lıt· 
Her türlü ince ve zarif işler yapı 

Ve si ri$ler kab.ıl olunur. 

=·· -Pari• lakülte•İnden diplomalı 
Di, tabibi 

Nesip DolunaJ 
İkinci Beyler Numan zade -~ 

No. 36 Saat dokmdan itibaren ...,. 
lannı kabul e6'1er. 



lZMİR 
PAMUK MENSUCAT Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'ASI 

ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
- Dl. NA VlGAZYO~ 

Türk Anonim· ŞirkP.ti · 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundtt.n At, Tayyare, Köpekbaş, Değirm~n, Ge.}'ik 

ve leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi fr'l}al eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

·1.,eleion fNo •. 2~11 ye ;J079 
1,elgraf adresi ·: Bayrak .Jztnir 

BİOGE.~NE; en birinci kan, kuvvet, işüha yaratan \'e tesirini derhal gösteren bulunmaz bir dc\'8dır .. 
- Grip, ncZic, cnfloenza, sıtma gibi hcstalıklara tutulmamak için sağlığmm BİOGENİNE knn n derman baplariylc 
sigortalayımz .. 
Bİ OGENİl\"E; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, har içlen gelecek her türlü mikroplan öldü

. r'ir. Tatlı bir i tiha· temin eder. Sinir ve . adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir .. Bel ge\•şckliği ve ademi ildida-
rın en birinci devasıdır.. . · 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen· kardan,· Jo~tan, soğuktbn '.Ve havaların dcğişmcsind~n müteessir olmazlar .• • 

Çünkü vücudu her zaman genç ve <dinç btdurrdunır ve bu snyedc müthiş Bkibctlerle neticelenen GRİP, nezle, efl~· 
enza, şl,ima gibi hastiılıklardnn koru1'. Bu hnstalıklar!1nn ko!'tınmak için büyükler sabah, ci;le, akşam, ~irer, sekiz 

' yaşından iistün çocuklar yalnız sabah, nkşam 1Jirc.r BIOGENINE almalıdır. Hasta olanların lfortulması için de bu bir 
ınikdar arthnlmr,ılıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 4 

• 

E. DORANDİ vapuru 2/3/940 tari· 
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlnrına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 3/3/940 tarihinde 
beklenmekte olup Cenova, Riviera li· 
manlanna hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/3/940 tarihinde li
ınammız.a gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Z.:ıra, Fiume, Triyes· 
te ve Venediğe hareket edecektır. 
BRİNDİSİ motörü 1313/940 tarihinde 

limruumıza gel~rek ertesi günü saat 17-
. -ıe:a·•~>!!ll..'Iİ••ll[ll..ı•11111•'ııiı'•••Iİll•mmimııiı.._ll!ll•lllİl•••llllmil dç Pire Br}.ndisi Zara .Fjume Tri~ \'e 

ıa' #Mit SMFUlll!lll l l :ıı.-• Di~~ · ' • Venediğe hareket edecektir. , ,
1 . . DOKTOR A ksekı Ticaret Bankasından: Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 12/3/940 t~-Gayri Menkul Satış ilanı 

T-ürkiye Cümhuriyeti. Ziraat 
Bankası Öcemiş şubesindeıı: 

~~~Rı-..;; s· a· ıaA ~eo·~·ın . rilıinde limanımıza geJerek İstanbul, Pi-;~ re, Napoli ve Cenovaya ~areket ede· Bankamızın 939 ' yılı hissedarlar umumi heyeti 29 Mart 940 tarİ· cektir. 
hine ı1'astlıyan cuma $Ünü saat 1 O da lzmirde Mimar Kemalettin cad- NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
de~in~eki bank~ binasında aşağıdaki hus\}Satın müzak~r~i için alela- veya Ccnovada :Şimali ve cenubt Ame-

Aşağıda isimleri yazılı borçluların isimleri hizasında gösterilen ve 
bankada ipotekli bulunan gayri menku1leri borçlarını ödemediklerin-·· 
den dolayı 3202 'numaralı kanunun 40 cı maddesine göre bir buçuk 
ay rnüddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

. ' de toplanacağından içtimada hazıı: bulunacak hissedarın 25 Mart 940 rika limanl:ınna hareket eden İtalia 
. Tek an'" (l ak-mına kadar hisse senetlerini banka merkezine göstererek duhuliye Anonim seyrisefaın şirketinin ve Afrika 

' Çocuk Hastalıkl~n M~ta~assL-.ı 
BERLi~ ve J{OLN UNIVER

Satıı tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya iştirak ede· , 
teklerin verecekleri depozito mikdarı da aynca tasrih edilmiştir. Satı
lığa çık.arılan bu gayri menkule ait varsa birikmiş bilumum vergiler ve 
l'eaiınler ve dellaliye rusumu gayri menkule alana aittir. 

5/3/940 Salı gününden itibaren tetkik etmek istiyenlere bankada 
lrÖaterilecektir. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat şartnamede ve 

' s~st SABIK ASİSTANI 
S llastalanru İkinci Beyler Numan 
>.; zai:lc sokak 5 N'o. da her gün saat 
~ birden sonra kabul eder. J 
~ TEI.EFON : 3453 
~ EVİ: 3459 
~Ali 11 1 rJ!!d!t~.,jııl.)I;~ 

taltip dosyasında mevcuttur. . • r • 

Arttırmaya girmiş olanlar bunları tetkik ettikten sonra S{lblığa çı
kanlan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

OAOİd VE ZÜHREVİ llASTA-

1s~ili
0

iİ8~~1 Birinci arttırma 19/~/940 tarihine müsadif Cuma günü ziraat ban· 
ltaaı Ödemiş ıube~inde saat onda yapılacaktır. ' 

Muvakkat ihalenin yapılabilmesi için sürülecek peyin; tercihan 
~nrnaaı icap edt:n gayr,i menkulün mükellefiyetine bankanm alaca: 
Rıııı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde en çok pey sürenin 
teeiıhüdü baki kalmak şartiyle 4/5/940 tarihine müsadif Cumartesi 
liinü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. 

Akarçay 
Her gün saat 13 t~n itibaren •. 

Daha fazla malumat almak istiyenlerin ziraat bankası ödemiıj şu· 
be.inden alabilecekleri ilan olunur. 

İkinci Kordon (Alman kon,şolosha. 
nesi karşısında) 206 numarada haStata. 
rııu kabul' eder. 

Se~ Koca oğlan Süleyman kızı Ane 
~ k8yü mevkii mile.dan H u d u d u 

(Çivici hamamındaki muayeneha· 
nesini terkctmiştir) .. 

8-f bah. Seyek karye 
çtltin nuft civan 

Tapu tarih No. 

l 1026M.M. 

Mayıs 329 13S-136 

Şarkan imam oğlu Mustafa tarlası gar· 
ben Kırlı Ü!man ve Çartlak. oğlu keri
meleri Şerife bağ ve bahçeleri şimalen 
Çomuk oğlu Mustafa ver~eleri tarlası 
cenuben Hacı oğlu Kara hül'eyin vere· 
seleri tarlası depozito 30 liradır. 

TELEFON: 3458 

Dış Doktoru 

Bezdegümeli Karcı Mehmet oğlu Barut Hatice Azra 
köyü mevkii mikdan Hududu Demrielli · 
Beı:deg~e ltöy 

cJYUl 

Tapu tarih No. 

•Haziran/J)9 17 

2 75 7. Şarkan Hacı Kadir bağ ve bahçesi gar
M.M~ ben Karaca oğlu Mehmet bahçesi şima· 

len Hacı Paşa vereseleri bahçesi cenu· 
ben Bııyezitlerden Recep bahçesi depo· 
zito 25 liradır. _ / 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer-. 
kez Bankası arkasında) 88 numara
da hüsusi muayenehanesinde hasta. 
lannı (tAtU günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabu1 e'cier •. 753 (411) 

-----------..,.:.........,...--------.------------------~:.__ ____________ ~-------- ........ .., TELEFON : 3287 

1ZMtR BELEDtYEStNDEN: 
SJ - Bir adet motosiklet satın alınma
~ tnakina mUhendisliğindeki 1enni ve 
lto11 ~esi veçhile açık eksiltmeye 
:t-a rınuştur. Muhıımmen bedeli 500 li
~~ Up ihale.si 11-3-940 Pazartesi günü 
lıtt _/G ~adır. Iştir.nk edecekler 37 lira· 
ftıaltbern~natı iş bankasına yatırarak 
ı UZile encümene gelirler. 

~;-. F'evzipaşa bulvarı ile Mimar Ke-
8cı~ ltin caddesi arasındaki 1315 sayılı 
~ı}~ bclcdiyece verilecek kesme taş
tutıd §ettirilmesi, fen işleri müdürlü
açık ekı keşif ve şartnamesi veçhile 
~ eksiltmeye konulmuştur. Muham-
9(0 phedeli 530 lira olup ihalesi J 1-3-
1'1t at.artesi günü saat 16 dadır. Işti
llatı ~ecckler 39 lira 75 kuruşluk temi
~~ bankasına yatırarak rnakbuzile 

3 ene gelirler. wa; l<oklucadakl asri mezarlıkta ya
taz.ıı~; kc:ınik muhnfaza deposu ile ~e
~ ~ n hır kısım muhit duvarları ın
Şartna en i§ler.i müdürlüğündeki keşif ve 
il~ lllcsi vcçhile açık eksiltmeye ko-
8t ~ U§tur. Muhammen bedeli 2576 lira 
~Unu ruş olup ihalesi 11-3-940 Pazartesi 
1!13 li.raBaat 16 dadır. iştirak edecekler 
~ 26 kuruşluk teminatı iş banka. 
~Jiı.ı~atırarnk makbuziyle encümene 

er. 

"'------25-1-5-10 641 (346) 

t~l.R. SULH HUKUK HAKiMLi· 
A EN: 

'-İlb ~;~Y•. umumi nakliyat Türk Ano· 
"-'~~eti lzınir tubcsi tarafından Al· 
j"cie il gayret eokağında 20 numaralı 
•rııe aİ"t.rrna su işleri mühendisi Bi· 
:tı.'ra)ey btıe ikame edilip, 939/2954 
l~riJ.ıi11/ 7 

yıtlı bulunan 15/12/939 
tif4 l'rılJı e O IU-a 90 kuruıun ma masa· 
d"'~ın .ıt~e tahaili mütedair bulunan 
~u]· ~uddcialeyhin ikametgihmın 
~İtle 1Ye~· bahisle ilanen vaki tebligat 
tilr "eıiJaa. 11 olan hakimin tebliğine ka. 
"""~ 'kt! olmakla tarih ilanından iti· 
~rıııc.:~ . ııüı_ı zarfında muhakemeye 
~ lı>takih .. k tı:;rnız etmediği takdirde ol· 
•trıırıa k .rnun kaf ileşcceği tebliğ ma

ııırn olmak üzere ilan olunur. 

~---- 751 (406) 

BAYOCLU ALTINCI NOTERLtôt- ~·-··;ıcm;iJ~ıı:;~..a7~~-
NE: Birinci Sınıf l\tütahassıs . 

işlerlınlzi idare eden b.ınirde Kap.alı Ye-Umumi 'Vekaletimizi haiz olarak baıı Ur. Oemı·· r· Alı' 
a~ çarşısında 855 ci sokakta 35 No. da 
eakirt komisyoncu Muzaffer Keskinoğ· 
lunu ve şayet onun tarafından nınnı· 
nuza olarak başkalarına uınupı.i veya 
hususi vekalet verilmiş ise bu vekilleri 
dahi vekaleti umumiye ve hususiyemiz· 
den azleyledik. Keyfiyetin: . 

1 - Muhatap Muzaffer Keskinoğluna 
tebliğini, 

KAMCIOOLU 
Cilt ve 'fen~sül hastalıktan 

VE 
' Elektrik tedavileri 

2 - lzmirde çıkan Yeni Asır, Anada- Birinci Beyler Sokağı No. 55 ••. 
lu ve Halkın sesi gazetelerile. İzmir - Elhamra Sineması arkasında 

3 - İstanbulda çıkım CUmhuriyet v~ Sabahtan akşama kadar hastalarını N 
Tan gazetelerinde keyfiyetin ilanını. kabul eder.. TELEFON : 3479 

4 - Beyoğlu tapu sicil muhafızlığı ile ~~~~ 
Kadıköy tapu sicil muhafızlığına ve Ay- !IJ"llİı•••~aE••a••••--
dın tapu müdürlüğüne ve İstanbul be- Dox•oa 
lcdiye riyascli yüksek maknmına berayi & 

mall'ımat ve Beyoğlunda İstiklal cadde- su·· ıe" man Çoruh 
sinde 282 No: lu arsebük mağazasında J 
Emin Arsebüke ittıla husulü z.ımnmda 
birer niishasının tebliğini, ve tebliğin te- Çoculı lıastalılılar• 
kemmülünden sonra ilan edilen gazete- mütalaassısı 
}erden birer nushası ile birlikte işbu Londra \'e ViyanR hastanelerinde 
azilnamemizin ibir nüshasının azil ke:ırfi- etüdünü iJonal etmiştir. 
yetini bildiren meşrulıatile beraber mu- Hastalarını her gün kabul eder. 
maileyh Emin Arsebilke teslimini dile- Muayene adresi : Birinci Beyler 
riz sokak No. 42 .. 

İstanbul, Boğaziçi Rumeli hisarı is- Ev adresi : Göztepe loirakolu kar· 
kele caddesi 14 Nolu yalıda mukimler şısmda 834/ 1 .. 
eski divanı muhasebat azasından ölü TELEFON : 2310 
Nuri kerimeleri Lütfiye Keskin, Hadiye (2241),••llİ1İıll11İliı3• .. 
Eğrihoz Modadada Bostan sokağında 49 l•m••miı•Eır. 
No: lu evde Mesude Karaosman. Fener- DOKTOR 
yolunda İstasyon caddesinde kö~klerin-
de mukimler Fevzi Keskin ve 1nviye 

Arsebük. Erenköyündc Etheın efendi Cela" 1 Yar~ın caddesinde 143 No da Nahide Bozca ve 
Ankarada Atati.irk bulvarı Kalaç apart
manında Sabih Bozca adalı. Namına bil· 
vekfile Mustafa Karaosman ve imzaları. 
F. Keskin, Ulviye, Mustafa Karaosman, 
L"'iitfiye Keskin, Nnhlde Bozca ve 20 ku
ruşluk damga pulu ve 10 kuruşluk tay· 
yare pulu üzerinde 29 ~ubat 1940 tarih 
ve Beyoğlu altıncı noterliği resmi mührü 

Dairede as1ınn uygun olan bu azilna· 
me istek üzerine muhatabı lzmirde çıkan 
Yeni Asır gazetesi ndresine tebliğ olu
nur. ve 29 Şubat 1940 tarih ve Beyoğlu 
altıncı notrliği resmi mühür ve imza 

İZHİR MEMLEKE'J' 
HASrANESi DAHİLiYE 

HV'l' AHASSISI 
Muayenehane: İkinci Beyler stJkak 

No. 25 TELEFON: 3951 

DOKTOR 

1 ...... 7~6·1--(4·1·0) ....... ll!m~ 
Yefit Ağar OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fl'ansız hastanesi 
Op~ratörö 

Her gün öğleye kadar Fransız ha5ta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey· 
ler 

Askeri Hastane 
DOGUM VE KADIH 

HAS'l' Al.iKi.ARi 
MiJTAHASSISI 

~ ve Hindistana hareket eden LLOYD 
almaları ve vekil sıfutile iştirak edecek zevatın da hissedarlardan ol- TRİYFSrİNO anonim scyrh;efnin şir· 
ması

1 

ilan olunur. keti vapurlanna tesadüf ederler. 
Akseki Ticaret bankası idare meclisi 

namına reis Hasan Serter 
RUZNAMEtMOZAKERAT 

1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tetkik ve tasclikile idare meclisinin İbrası 
3 - T emettüün sureti tevzii hakkında karar ittih·azı 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalannın yerine yeniden aza 

intihabı 

S - Müddetleri biten mürakip1erin yerine yeniden mürakip intiha
bile ücretlerinin tayini. 

29, 2, 4 (380) 
.14ml ______ ... ________ ... ___________ •• 

T. ,C. Ziraat Bankası 
KUPalllf fGl'iJd: 1888 

SermayeSI : 100.000.000 Türk Orası.. 
Şube ve ajan adedi t 262 

Zirai ve ticari her nevi 8-b muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 

lirası l;ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ik· 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 .• 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bit sene içinde SO Iıı;adn~· ,aşağı düşm.i· 

yenf!!re ikramiye çıktığı takdirde ythde 20 fazlasiyle verilecektir., 
K"ur'alar senede 4 defa, l E)'.IQJ, 1 Birinci klnun, 1 Mart ve .J Hu.tran öırib-

lerinde çekilecektir. ' · 

......................... !!1111 ..... --ı .......... . 
,. NMEIP AM 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 ıeneiik otelcilik müt~haaıııı bay Ömer 

Lütfü Beııgü'dir. 
Briıtol oteli elli odalı lıer odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve huıuıi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni-
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauıaı 
~bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir def .. ziyaret hakikati 
~meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
~bulunan otellerde bulutwlar. wuw:w.zn 

·i--------------------------·c· Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLIN 

Almanyada 17$ ıubesi mevcuttur
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Raylumartı 

'.l'ürkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 
Mısırda şubeleri : KABIBE VE ISKENDERIYE 
Her tilrlil banka mu•melibm ifa ve kabw eder. 

---------.311 
inhisarlar 
den: 

umum müdürlüğün-

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

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

MARS vapuru 18/3/940 tarihinde 
beklenmekte olup Anvers, Rotterdam; 
Amsterdam limanlarına hareket ede· 
cektir. 
SERVİCE MARİTiME ROU~IAlN 
ARDEAL rnotörü 2/3/940 tarihin· 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

SUCEA VA motörü 20/3/940 tarihin· 
de gelerek Malta ve Marsilya limanla· 
rma hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 

hareket tarihlerinin kat'1 olmadığını ve 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettOp 
etmiyeceğlni muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLiVIER VE 
$VREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATüRK C'ADDF.Sf Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapuı:la· 
nmı,z sefer yapat>aklarclır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W. F. Henry Van der ~e 
. Ve şürekası · 
AMERICAN F.XPORT LİNES lNC. 

N.t;\'YOKK 
NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 2 martta bek· 
leniyor. Nevyork için .. 

EXERMONT vapuru 6 martta bek
leniyor. Nevyork için 

EXMOOR vapuru 17 martta hekleni· 
yor .. Nevyork için 

EXPLORER vapuru 20 martta bek· 
leniyor .. Ncvyork iı;in 

S. A. ROYALE HONGROİSE DE 
NAVİGATiON DANUBJ<; MARiTtME 

BUDAPEŞT 
EZEGED motörü mart iptidasında 

bekleniyor. Budapeştc için yük alacak· 
tır .. 

BUDAPEST motörii mart ortaların· 
da bekleniyor. Budapeşte için yük ala· 
t>aktır. 

SERVİCE MARfTtl\JE ROUMAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
OİTUZ vapuru 18 martta bekleniyor. 

Köstence idn .. 
Vapurlar-in isim ,.e tarihleri haklandı 

hiç hir taahhlit alınmaz. 
ATİI> NAviGATiON CO. HAİFA 
Bc)Ttd ,Tcli'l\'İ\', Haifa, Jafa. Portsait 
ve ~ kemleriye için ... 
ATID moiörii 4 martta bekleniyor. 
Vapurların hareket tarihleriyle nav-

lunlardald de~iklikJerden acenta m• 
ıuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsillt için ATATÜRK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şs1. Vapur acent.alıtına mUraca
ıt edJlmes\ rlC'll olunur. 

nt.EP'ON: %007/?00I 

UNDAL 
UMUMİ DENİZ ACENTAl.JCJ LTDt 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstenc4ı 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolctı 
\e yük kabul edecektir. 

I..OVCEN vapuru 19 Mnrtta Kösteı -
ccden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Bcyrut ve Triyeste için harekl!t 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

1 - Şartnamesi mucibince 7 adet sigara makinesi kapalı zarf usuli- GOtnt~~~~~RS 
it clc.siltmeye konulmuştur. PİRE 

2 - Muhammen bedeli sırf 70,000 lira muvakkat teminatı 5250 uNEA HELLAS• 
liradır. Lüks transatlantik vapuru Pirfl • 

3 - Eksiltme 21 /3/940 Perşembe günü saat 15 de Kabata§da le- Nevyork hattı: Pireden hareket taıihiı 
] 4·3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte-vazım ve mühayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. dir. 

4 - Şartname her gün sözü geçen şubeden ve lzmir Ankara başmü- Gerek vapurların muvasallt tarihleri, 
dürlüklerinden 350 kuru§ mukabilinde alınabilir. gerek vapur bimleri ve navlunlan bak~ 

5 - Münakasaya girebilecek makineler Molens, Standart, Müller, kında acenta bir teahhUt altını ~~mez. 
Skocla fabrikaları makineleridir. Daha fazJa tafsiJAt almak için Birlnd 

6 --- Münaknsaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve- Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
saikle ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek- umum! deniz A~ntalıtı Ltd. müracaat 
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saabndan edilmesi rica olunur. 

uz mukabilinde Telefon: -4072 MUdf.\rtpt ............... ____ _ 



J MART SA.LI 

ltalyanın . lngiltereye verdiği nota 
arasında vahim bir ihtilaf doğuracak mıdır? lngiltere ile ltal ya 

şimdiki halde 
Vaziyet 

\J 

agır değildir ve bir hal çaresi ümidi vardır 

o 
iman kömürü -y ··klü 

ları geri dönme 
talyan apur

• 
emrı aldılar 

Rotcrdam limanında umumi bir manzara 
Londra 4 (ö.R) - Italyan notası, 16 dir. Notadn Büyük Brltnnyanın kontrol 

Nisan 938 tarihli anlaşma ile tayin edi- tedbirlerine karşı Itnlya hükümeti ev
len siyasi ve ikt.ısadi münasebetlerin bu velki itirazlarını en şiddetli tarzda tek
son tedbirden müteessir olacağını bil- rar elmektedir. 
dirmektc, vaziyetin bundan sonraki in- Italyanın Londra seliri Bastimanini 
ldşnfından tcvcllüd edecek mesuliyeti Londraya dönmil§tür. Sefirin Ingiliz 
Ingiltereye bırakmaktadır. hükümet erkanı ile temaslar yaparak 

Londra 4 (ö.R) - Roytcr, Italynn 
protesto notasının Ingiltere tarafından 
bUyük dikkat ve itina ile tetkik edile
ceğini bildiriyor. 

lngiltere, Italya ile dostluk münase
betlerini müteeS.sir etmemek için ihti
Wa çare bulmağa çalışacaktır. Fakat 
mUttefiklerin beynelmilel kaidelerin 
kendilerine bnhşettiğj hakların hiç bi
rinden vazgcçcmiyecekleri de na:zarı 
dikkate alınması lhımdır. 

Londra 4 (ö.R) - Itnlyan notası mü
nasebetiyle salnhiyettar makamlardan 
aşağıdaki malumat vE>riliyor: 

«Büyilk Britanya bunrlan sonra Al
manyadan Italyaya kömür ihracatını 
zaptedeceğinl Italyaya haber vermiştir. 
Birinci Kanunda Ingiliz hükümeti Al
man ihracat ve ithalatının kaçak mal 
sayılacağını bildiren bir beyanname neŞ
retmişti. İtalyan sanayiinin ihtiyacı dü
şünülerek Italya muvakkaten bu ka
rardan istisna edilmişti ve Büyük Bri
tanya, Italynnın ihtiyacı olan kömürü 
vermeğe amade olduğunu da bildirmiş-
ti. • 

Verilen mühletten ltalynnın istifade 
etmediği anlasılıyor. Bundan sonra Ital
yaya hususi bir muamele yapılamıyaca
ğı hakkındaki karar üzerine Italya hil
ki.imetince verill'n protesto notası Bü
yiik Britanyanın hareketini beynelmi
lel knrıunlara muhalif telakki etmekte-

bugünkü gerginliği iı.aleye muvaffak 
olacağı ümit ediJiyor. 

Italya esas itibariyle Ingilteredcn kö
mür almağa muhalif değildir. Asıl gliç
lük tediye müşküliitındadır. Italya ala
cağı kömürlerin bedelini nakden ver
me~c muktedir olmndı~ı gibi kömüre 
mukabil Ingilterenin istcdiğj emtiayı 

da henüz temin edecek vtıUyette değil
dir. 

Roma 4 (Ö.R) - Italyan bükümeti, 
kömür ithalatı hakkında Ingi1tcrenin 
kararlaştırdığı yeni kontrol tedbirleri 
milnasebctlyle Ingiliz hükümeline yeni 
bir protesto notası göndermiştir. Nota 
Almanyadnn gelen kömürü Mımil va
purların 1 Marttan itibaren kontrola tA
bi olacağı hakkındaki Ingiliz kararının 
Italyan menfaatlerini ihlal ettiğini be
yan ederek sarih bir protestoda bulun
maktadır. Bu nokta Ingiliz kararlarının 
esası ve gayri muharip gemilere tatbiki 
hakkındadır. Italyan notasına göre In
gllilzerin tedbirleri Paris ve Lfilıey bey
nelmilel mukavelelerine muhaliftir. Al
manyadan ithal edilen kömür Italyanın 
ekonomik hayatı için son derece mühim 
olduğundan IngiJizJerin tedbirindeki ve
harrtet artmaktadır. 

Londra 14 (Ö.R) - Cuma akşamın
dan itibaren, Alman veya bitaraf liman
fordan tahmil edilen Alman kömiirleri 
müsadere edilebilir vaziyettedir. Fakat 
Italyan hükümetinden talimat alarak 

5-6 ltalynn gemisi Alınan kömürü yük-
1 ü olarak bu sabah erkenden Rotcrdam
dan hareket etmişlerdir. 12 kadar di
ğer Italyan vapuru ela Roterdamda kö
mür yüklemektedir. Denize açılan bu 
kömlir vapurlarının tevkif edilebileceği 
muhakkaktır. Ingilterenin Italyan va
purlarına Alman kömürii nakli için da
ha iki ay müddet verdiği hakkındaki 
haberler esassızdır. 

Londrn mahfilleri Itnlynn protestosu
nun dikkatle gözden geçirileceğini ve 
Italyn ile lngiltere arasındaki münase
betlerin samimiyeti dolayısiyle Ingiliz 
hUkUmetinin mümkün olduğu kadar uy
sallık gösterc~ğini, fokat Almanyanın 
funansız bir deniz harbı tatbik ettiği bir 
sırada beynelmilel hukukun verdiği sa
lahiyetlerden Jngilterenin feragat ede
miyeccği beyan olunmaktadır. 

Roma 4 (Ö.R) - Riyö dö Janeyrodan 
bildiriliyor: 

Biitün Brezilya gaı.cteleri Italyan no
tası iJP. meşguldurlar. El MuncJo gazetesi 
diyor ki: • 

dngiliz hükümeti Alman kömürünün 
Italyayn ithaline müsaade etmemek için 
kötü bir zaman seçmiştir. Maamafih va
ziyetin en hadi şekil almadan bir tesvi
ye çaresi bulunacağı ümit edilebilir. 

Roma 4 (Ö.R) - Rumen gazeteleri 
de Italyan notası ile meşguldurlar. 
(Korentul), Italyanın gayri muhariplik 
vaziyetine büyük ehemmiyet veren ya
zısında muhariplerin harbın genişleme
sini nnu ettikleri uınnedilemez. denil
mektedir. 

Paris 4 (Ö.R) - Amsterdamdan bil
dirildiğine göre Alman kömiirü yükle
mekte ofan Italyan vapurları geri dön
mek eml".ini almışlnrdır. 

ı. • 
1 g· iz mebusunun u t 

"Harbin çabuk bitmesini istemek ve 
bek emek beyhude ve tehlikelidir,, 

Londra, 4 (Ö.R) - •Sulh mücadele
si• milli gençlik konferansında liberal 
mebuslardan biri <lemi~ir ki : 

•Harbin şimdiden bitirilme!rlni teklif 
etmek beyhude ve hatta zarnrlıdır,Jn
giltercnin harp gayretini, geçen harpte 
Sovyet Rusynnın yaptığı gibi, sil5hlan 
indirerek bitirebileceğini düşünmek de
Jiliktir. Bunu mümkün addedenler Sov
yet Rusyanın o vakit Brest Litovsk mu
:ıhedcsini imza ederek maruz kaldığı 
muhatarayı dü~ünml) orlar. İngiltere 
bövle bir muhataraya düşmek istemez. 

Hnrbin durabılcce{;ıni umanlar, AJ
rınm anın da n~ ni ı;urctle harbi durdu
racaı.,'Inı fancdiyorlar. Fakat onlar böy
lece ha~ali bir faktüre bel bağlıyorlar .. 
Çünkü Ingiliz tcc;lihat ve hazırlık planı 
Almanlnnn planından altı ay evvel tat
lıik mevkiiııe girse ne <>lur? Almanlar 
bunu bildikleri için. yeni bir şiddetle 
t .. arruza geçmi terdir ... 

Londra, 4 (Ö.R) - İngiliz amele par
ti ı liderlerınden Herbert Morrison 
Birminghamda söylediği bir nutkunda 
ezcümle demi tir ki : 

•Naziler, A \Tupa milletlerinin hürrı
) etlerini ezmekte serbest bırakılsalardı 
hugün ne hale gelecektik .. Yalancı bir .Jngiliz devlet adamları heyecanlı bir meTasimde 
hükümet tarafındau ezilen ve sesini du- ı >etlerine kudar sokulan gizli bir polis, Naziler galip gelseydi BUyUk Britan
yurmağa gayri muktedir bir matbuat, evlndn baba aleyhinde casusJuk yaptı- yadaki hayat işte bu olacaktı ve NaziJ 
hiitUn hürriyet v haklanndan mahrum ran bir tc.rbi e siste · · · ·· ' · · 

• e çı a otasına cevap 
imanlar Belçika avcı tayyaresini 

lngiliz tayyaresi sanmışlar 
Brüksel, 4 (Ö.R) - Hnriciye n~n 

B. Spaakı ziynret eden Alman sefiri 
.:uınartesi gUnkü hadise hakkında şu 
4\hotı vermiştir : 
Alman tııyyaresi Frnnsadan geliyor

u \"C ornda bazı İngiliz pilotlarile mu
' arebeye tutu...cmuştu.. Belçika arazisi 
:·"'erine geldiğinin farkına varmamıştı .. 

:.rn hfıdise mahalli huduttan, tayyare 
"'e, beş dakika mesafede bulunuyordu .. 
_.u \aZİyctte, İngiliz., tipinde üç tayyare 
,tiren pilot, düşmanlıı karşıl~-tığını sa
ar::ık harbe tutuştu .. Alman hükümeti 

' lidisc doJayısiyle snmimi teessürlerini 
'lil<lirir ve bitaraf arazisi üzerinde ur;ul
""lamru;ı i~:n tuyyarelcrine esasen ver
rnicı oldu<'U talimatı enerji ile tekit cclc
~~· ni 1-ııldirir. Bundan başka Belçika

;,lm-ın tazminata müteallik taleplerini 
\iakit geçirmeden tetkik ve intaç etrne
"•i de vadeder. 

Brüksel, 4 (Ö.R) - Hariciye naz.ın 
B. Spaak dün bir nutuk söyliyerek gü
nün meselelerinden bahsetmiş ve de
ıni.ş tir ki : 

Hükümetin başlıca kaygısı sulhu mu
hafaza etmek ve memleketi harpten 
korumaktır. Biz kimseden bir şey iste
miyoruz.. Sadece müstemlekelerimize 
ve ara?jınizin tamamiyetine hürmet 
edilmesini ve bizim rahatça yaşamamı-
7.ll müsaade edilmesini istiyoruz. Fakat 
şurasını da tasrih e~ bulunuyoruz ki 
istiklfılimiz kuvvetli bir orduya dayana
caktır. 
Komşulanmız İngiltere, Fransa ve 

Almanya birbiri ardınca biz.im istiklal 
nynscüıniz.i tasvip etmişler ve araz.imi
'Ziıı bütünlüğünü tekeffül etmişlerdir. 
f<'akat bizim için başlıca mesele şudur : 

....m!'l1rıı~~ .. ~~ 

llollanda kraliçesi bir merasim esnasında 
istiklal siyasetimiz bizi ihtilü!tan vikaye nazırı Spaak bir toplantıda şunüırı sar· 
edecek mi? .. Benim bu hususta baz.ı ]emiştir : • 
ümitlerim vardır. Geçen altı ay knybe- •Belçika ara7.isinin tamamiyetine bi1f

0 
dilmiş değildir. Esasen tnkviye edilmiş met ettirmek azmindedir. OrdwnUZ 
olan ordumuz o vakitten beri bir kat derece takviye edilmiş, müdafaa ~~ 
daha kuvvetlenmiştir. Öyle ki Belçika- rnimiz o derece tekemmül ettiril~:-
dan geçmeğe teşebbüs edecek olanlar ki her hangi bir devlet memleketitJliı· 
böyle bir teşebbüsün kendilerine ne ka- den geçmğe knlknrsa bu hareket on9 
dar külliyetli hayat ve malzeme zıyaına çok pahalıya mal olacnktır. 
mal olacağını hesaba katmağa mecbur- t1 
durlar. Bitlın kuvvetimiz, öyle sanırım Londra, 4 (Ö.R ) - Alman hilk\111\~ 
ki, bir rulh teminatıdır. Bütün milJet bu bir Bel~ika avcı tayyaresinin bir ~U· 
münasebetle ordunun arkasında olmalı- bombardıman tayyaresi tarafın~ ti• 
dır. Emniyet ve selamet büyük feda- şürülmesi üzerine Belçika hükilJtiebıJ 
karlıklar ister .. • nin protestosuna ceveıp vermiş v_e bil• 

Brüksel, 4 (Ö.R) - Belçlkanın Lon- h~dise münasebetiyle teessürlerini • 
dra sefiri dün Brüksele gelerek harici- dirmiştir. Almanya, Belçikalı avcı ~ 
ye naz.ın ile görU.şm~ür. yaresinin bir İngiliz tayyaresi zann 

Brüksel, 4 .(Ö.R) - Belçika hnriciye diğini iddin etmektedir. ___.,,. 

Viborg düştükten sonra 
Finler daha sağlam v~ kuVvetli olaıı 

yeni müdafaa hatlarına çekildiler 
- BAŞTARAFI l İNCt SAHİFEDE -
metinin uzaması hem kızıllara mümkün 
olduğu kadnr büyük ı.ayiat verdirınek 
hem de Finlandiya ordusunun yeni bat 
üzerine çekilmesini korumak için ol
muştur. Şimdiki müdafaa halı birinci 
Manncrhnym hattından çok daha kuv
vetlidir. Viborgun :LJynı bir askeri fela
ket değildir. FinJandiyamıı mukavemeti 
lıic bir suretle sarsılmıyacaktır. 
Ladoganın ~imali şarkisinde Finlan

diyalıların kazandıkları son ve büyük 
zafer Kızıllara yalnız ölU olarak sekiz 
bin askere mal olmuştur. 18 zinci Sov
yet fırkası bundan evvelki fırkaların 
akıbetine uğralılmıştır. 

Helsinki 4 (ÖR) - Kareli cephesin
de düşman taarruzu devam ediyor. Fin
ler plan mucibince geri çekiliyorlar. 
Berzahın şarkında Finlandiya topçusu 
Kızılların hücum kıtalarını dağıtmıştır. 
Dokuz tank tahrip edilmiştir. 

Kolanjokidc düşman bin telefat ver
miştir. 

Sovyet hava kuvvetleri müteaddid 
şehirleri bombalamışlardır. Sivil ahali
den 8 ölü on yaralı var. On yedi Sov
yet tayyaresi dtişürülmilştiir. Altı tay
ynrcnin de diişürüldiiğii tahmin edil
mektedir. 

SU>kholm ~1 (Ö.R) - lsveç gazeteleri 
Viborgun Kızıllar eline düşmesi Finlan
diya mukavemetini hiç zedeliyemiye
cektir, diyorlar. Viborgun zaten ehem
miyctl kalmamıştı. Finlandiyalıların 
elinde daha çok kuvvetli mi.idafaa mın
taknları mevcuttur. En kU\rvctli hatlar 
halen müdafaa edilmekte olan hatların 
daha §lmalindcdir. 

Stokholm 4 (A.A) - Hclsinkide bu
luru:ın Isveç gazete muhabirleri, Sov
yetlerin Viborgun dış mahallelerine 
kadar ilerlediklerini bildirmektedir. 

Muhabirler, Viborg körfezinin i.istün
dcki buzlarda geniş mikyasta taarruz 
imkanı bulunmaması dolayısiyle Sov
yetlcrin ileri hareketlerinin muvakka
ten durduğunu ilave eylemeldedirler. 

Fin tayyarecileri buzları müessir bir 
surette kırmış oldukları için Sovyet kı
taları geçilmesi imkansız bir su mnniası 
karşısında knlmışlardır. 

Ecnebi müsahitlerin bildirdiğine gö
re, Mannemaym hattının son derecede 

tedhiş partisidir. 
Onun karşısında ya mücadeleyi veya 

esareti.. Bu ikisinden birini tercih et
mek lrlZlllldır. Mücadele devam ediyor .. 

kuvvetli daha bazı kısımları bulunması 
Finlere ümit vermektedir. 

Moskovn 4 (A.A) - 3 Mart tarihli 
Sovyet resmi ıtebliği: 

Sovyet kıtnları Viborgu muhasaraya 
devam ederek Saarcla çiftliğini işgal ve 
Tuppuransaari adasını zaptetmişlcrdir. 

Sovyet tayyareleri dii§man kıtalarını 
ve askeri hedeflerini bombardıman et
miştir. 10 düşman tayyaresi dii.şürül
müştür. 

Brüksel, 4 (Ö.R) - Finlandiyada Vi
borg muharebesi devam ediyor.. Finler 
Sovyet ileri hareketini geç bırakmak 
i1Iin şehir etrafında keşif faaliyetinde 
bulunuyorlar. Havas Ajansının istihba
rına göre Kızılordunun ve motörlü kuv
Yetlerinin ileri hareketini geç bırakmak 
için, Finler mayo bcırajları inşa etmiş
lerdir. 

Sovyet kuvvetlerinin şimdi şehri iş
gal etmiş bı.flunduklall hakklnda hrç bir 
işar yoktur. Finlandiya harbinden beri 
üç ay geçtiği halde Fin mukavemeti he
nüz kırılmış değildir. Finler istiklalle
rini kabul etmiycn hiç bir tesviyeyi 
kabul etmemek azmindedirler. 

Hakikatte Viborgun sukutu Finlandi
y~dan ziyade hariçte tesir yapacak bir 
hfı<1 ise olacaktır. ÇünkU Finler kuvvet
li yeni bir mü<lafoa hattına yerleşınis 
Lulunuyorlar. 

Fin tebliğine nazaran Kareli beruıhı
nın garp kısmında Sovyet tazyiki de
vam etmiştir. Umumiyetle Kızılların 
karruzları tnrdedilıniştir. Fakat Finler 
bazı noktalarda, evvelceden hazırlan
mış bir pltınn tevfikan, yeni mevkilere 
çekildiklerini kabul ediyorlar. 

Ladoga gölünün şimali şark.isinde 
Sovyetlcrin ilerileme teşebbüsleri dur
durulmuştur. Kuhmo mıntakasındn da 
ayni olmuştur. Tayyare faaliyeti iki ta
raftan da bUyük olmuştur. 17 Sovyet 
tayyaresi düşUrülmUştür. Altı taY) nrc
r:in de dUşiirülmüş olması muhtemel
dir. 

Brüksel, 4 (Ö.R) - Lcningrad aske
ri kumandanlığının tebliği : Kareli ber
zahında Sovyet kuvvetleri Viborgun 
muhasarasına devam ediyorlar. Sovyet 
kıtaları Viborgun şimalinde Tuforanda
rı adasını işgal etmişler ve burada bulu
nan altı istihkamı zaptetmişlerdir. Bun
ların beşi betonlu top mevzilerini ihti
va etmekte olup bütün top_ları sağlam 
olduğu halde ele geçmiştir. 
Di~er mıntakalardn hiç bir mUhim 

lıfüilse olmamıştır. SOvyet tayyareleri 

On Fin tayyaresi düş~!"Ülmüştiit· ııtl' 
Brüksel, 4 (Ö.R) - Oğleden 5!'b01"' 

Helsinkiden alınan haberlerde 1(1 el'' 
gun henüz teslim olmadığı bildirilıllfitl 
tedir. Şehrin en mühim kısmı hal5 
kuvvetlerinin ~~indedir. .. uııute-

Brüksel. 4 (0.R) - İsveç gon ıer 
ri kıtası, Finlandiyada cephede. ye~ 
miştir. İlk günler sakin geçmiştir· 
gönüllüler ~afif yaralanmışlardır. uııJ..(J 

Paris, 4 (Ö.R) - Fin tebliği : p uıe
gün düşman Viborg koyunu bUZ tııt" 
rinde geçmeğe teşebbüs etmişse de tıit 
dedilmiştir. Taypal istikametind~: t!if' 
çok taarruzlar da püskürtUlıtwS 
Düşman ağır uıylata uğramıştır· etle' 

Pctsamo cephesinde Sovyct ku~i~' 
ri şimale doğru üç kilometre çe 
]erdir. .. , ,8~ 

Londra, 4 (0.R) - Finlandi} rıı'.şf 
alınan haberlere göre Sovyctle~ ~rlP' 
yavaş Viborgu muhasat1l edi:Y pe~ 
Bununla beraber Şehrin i$ga1ind~· 
fazla terakki etmedikleri zann •cJ%lei 
yor. Firiler kahramanca muk11"r Jttl' 
ederek Sovyctlcrin kazandıklar~ ~e ri~'Je 
rış araziyi kan ve malzeme ıti~,') et 
bahalıya mal etmektedirler. bil1'' 
bombardımanlanndan kurtulmuş uJı' 
lar da Finler tarafından yakılmış ,.c 
rip edilmiştir. 0ği15' Şehrin varoşlarında göğüs g 
kanlı muharebeler olmuştur. çeldi• 

Finler yeni müdafaa hattına 5 Jd• 
mişlerdir. Bu hat şehrin takrl~ r sır'' 
lometre şimali gnrbisindedir. F~~c,0rJtVt 
7lnin vaziyetinden istifade ~ı} ıs~ 
Bu yeni hat Sovyetlerin ınUthiJd~ 
bahasına yarmnğa muvaffık . de 1'1'\ 
ilk Mannerhayın hnttı dcrecesiJl 
vetlidir. -·-Amerikada 

Umumi e~I arın 
yarısı ne likirde!;8 eo:•· 
Vaşington, 4 (Ö.R) - ,An'let~rıc g~ 

rt umumiye enstitüsünün anke uı~~~ 
Amerika efkftrı umumiyesinln lır~~ 
li beşi müttefik lkrazların ıırt Jdı.IF 
na ve nihai zaferin bunn bnğh 0 

kanidir. 
KONT ÇAİUNİN j 
BALAYI SEY~~~ 
Roma, 4 (Ö.R) - Macar }ııltclC ~ 

zırı Kont Çakl balayını geçirIP ~ıJ 
pek yakında İtnlyaya gelecektir· 


