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Batznuharrir ve umum! nqriyat mUdürU: 

- HAKKI OCAKOOLU 
il 

ABONE ŞERAiTi 
D~~ MUDDET1 Türkiye için Hariç ıçm 

lngiliz ve Franıız 
ilıtıaatçıları 

.. l ık ·-··.. 1400 2900 
tı aylık -..... 750 1650 

Londra, 5 ( ö.R) - lngiliz - Fnmız iktı
aat eksperleri Vqİngtona gitmiflerdir. t GUnu geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

TELEFON: 2697 ·----~--' ll&n DlUnderecatından gazetemiz mesullyct kabUl etmez. Cümhuriyetin ve Cümhuri11et eıerinin bekçili, MbahlaTt çıkoT nll(Ui 9C1ZctediT Y eai Aaır Matbaaamda buılınlflll'. 

~·\1areşal Mannerhaym 

ı········::,:------------
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1 Şirketi satıŞa 
• 
E başladı 
• "? • 
~ 9~ıancılar, eslıisi : ,.,Ql çotı şeker .... ,,. 
: 1 •Yorlar ••• 
: ke~bul, 5 (Hususi) - ~eker şir
~ ~ .ın yeniden satışa ba~laması 
e ııo ~c toptancılar ilk parti olarak 
., ite n kristal ve 60 ton kesme şe-
! ~ksatın. abnışlardır. 
! ta .:r §ırketinden verilen malCıma
h\rvg~re toptancılar son vaılyetten 
! '1ı·/ labunun bir buçuk misli mal 
: 'l1 or rdı. 

1
., ,~ satışın bu kadar ehemmi
~ette azalmasının sebebi top
öll la perakendeciler elinde en 
!~k° beş günlük mal bulunmasıdır. 
t-b~. ~hirde boldur ve yeni fiatle 

. 
• • • • 

~tadır. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lkıısadi 
Politikada 

-*--
HAKKI OCAKOOLU 

'!'icar '•t · et Vekalctimizin ithalat ve ihra-
~[i~ !eşkilatlandırmak, memleket 
~-lls e)'ının satı~ını kıymetlendirmek 
'-'iiahe Uııda sarf eylediği enerji ve gayret 
lıt. t neticelerini verıneğe başlamış· 

c·· 
~~Uriyet Halk Partisinin esas wn-
~lıaıııd:en ~i~ini Devletçilik. teşkil eder. 
ttııdan ~lıtikamızın teşkilit noksanlı
hıııtlı b~ ıktısadi hareketlerin birbirine 
~it, ~ok rnevzulan ihtiva eylemesin
~Jaı.J·et miidahalelerin ayn, ayn 
\it Şekj a birbirine müvazi ve isabetli 
~Vlet -~~c tecelli ettirilememesinden 
İt şJ; ık :mefhumunun tam ve kamil 

ıı..ıŞtı. b de tatbikine imkin bulunama-
11,lr~ 8tan yapılan yarım nıiidahale ve 
1~ter ;arı?1 tedbirler bilakis menfi o.!
'ıııreıı· C\'lıt eylediğinden hu yolda ce
I~~ ~ ~e hızlı hamleler yapm.~ fırsat
ttirıku !\d~lnuştı. Harp ekonomısı ve bu
~de d •tnya şartları. iktısadi hareket
dı. İngiJ~vlet müdahalelerini zantri kıl
tıı Str~re gibi en liberal, Fransa gib: 
~t'ttl t Pazarlar harbin icap ettirdiği 
'°e İlıra::.re. bo~n eğerek bütiin itlialit 
~~ri t ışlerıni her türlü iktısadi ba
"-Yeai devlet kontrolü ve de\'let hl-
~ altına alınağa mecbur kıldılar. 

:!ı.....:~ tekaddüm eden aylarda itiraf 
"~e l'lıecburuz ki teşkilatlr millet
dtıı ~sına dağınık çıkmak yüzün
~hllıi .~ ~rarlı alış verişler yapmak 
~ ltte'l 

1
hnde kaldık .• Bize mal satan 

~ti eın~ eketI«:r satış fiatlerini kendi
.eıı~ b· e ettıkleri gibi ayni memle

tıl'li de kııde~ ~ldıkları malların fiatle
h~k 0111 e:ndılc.~ı tayin eylediler. Biz an• 
ır \azil ~7n ısteklerine inkiyat eder 

~rtıactık Ç~~ktan h~ka bir şey ya· 
~g\in h. Unkü te.şkilal-;ızdık.. :Fakat 

~l~ti1tti u ''azjrette değiliz. Ticaret V c
arıyıe ·t çok ısabctli ve verinde karar
:~Cc)( t~~~di biinycmizi kuvvetlendi
I~ bir dikı:a atlaııma hareketlerint- husu
f 11<:at bi ı·~ ve. itina göstermektedir .. 
,~ nctic:ıı ;rı ana~ik bir çalı manın 
•ktır erındcn memleketi konıva· 
llarİ,· . 

«cr, .... 1 •n ilk gu"' nl . . .. .. .. .. .. it ·"' İtti. 'l' • crını gozumnz onu ne 

11.lret hıah ::ılaş ."e he)·eean ic;inde mem
..!_. lt.ybed~ lerı .miitemadiycn kıymeti
~ haki ıy~ P•Yasaya büyük bir en-
e.ti b_::rn unuyordu. Ütlimüo altı, 

Viborgda h818 Fin bayrağı var 
Kızıllar harabe halindeki' şebire giremiyorlar 

18 inci alaydan sonra 34 Üncü Kızıl fırkası da imha edildi 

Cumhurreisi Mannerhaymi tebrik ediyor 
Helsiuki 5 (Ö.R) - Finlandiya bayrağı olmasına rağmen şehir üzerinde Finlan

hala Vihorg şatosn üzerinde dalgalan- diya bayrağı hl\lli dalgalanmaktadır ve 
maktadır. müdafiler tamamen şehrin şimalindeki 

Haftalardan beri yapılan ,.e ı;ork kor- :t·eni mevkilere çekilmemişlerdir. 
kunç zayiat vcrdir.cn hücumlar netice.- Fin tebliği Vibol'gdan hiç bahsctmi
sinde takatten diişcn Sovyet JataJan yor. Yalnız Viipuri körfezinin buzları 
muhtelif noktalarda geri çekilnıişlerdir .. arasında bir Sovyet tcıburunun kami1en 
Maamafih · Finlandi~a başkumandanlığı boğularak imha edildiği öğrenilmiştir . 
kuvvetlerini Viipurinin gerisindeki çok Şimalde Kız.ıllar üç kilometre ricat 
daha kttvvetli miidafaa hattına çekmeği etmişlerdir. Ladognnın şimali şarkisin
daha faydalı bulnm tur. de ve ınerkeu Finlandiya cephesini te~-
İMHA EDİLEN SOVYET TABURU kil eden Kuhm~da Finler Kızıllarda~ 
Londra, 5 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri· yeni mevziler almışlardır. 

nin Finlandiyadaki harp muhabirleri Paris, 5 (Ö.R) - Fransız gazeteleri-
bildiriyor : nin Finlandiya muhabirlerine göre dün-

Finlandiyalılar Viipuri (Viborg) da den beri vaıiyctte mühim bir tebeddül · 
güzel tutunmaktadırlar. $chrin cenup yoktur. . 
\'aroşlarına Kızıl müfrezelerin girmiş 1 - SONU 6 JNCI SAHiFEDE -

Paris ve Londra 
Amerika Hariciye müs

teşarını bekliyo·r · 
Paris, 5 (ö.R)- Fransa, Sumner Vel

sin ziyaretini büyük alAka ile bekliyor. 
Amerikalı <liplomat, raporunu tainam
lnmak için Uşide 48 saat kalac~tır. 
Berlin müzakerelerinin hakiki mahiyeti 
MlA meçhuldur. Bazı bitaraf muhabir
lerin verdikleri haberlerin, karilerinin 
merakını tatmin için yapılmış tahmin
lerden ileri geçemiyeceği tabiidir. 

Hitlerin hakiki maksatlarını ortaya 
koymak hususunda çok ihtirazkh dav
randığı muhakkaktır. Hitler, hariciye 
nazırı Ribbentrop, Göring, velhasıl 
Sumner Vel<;in bütün muhatapları ken-
di edaları ile ve mahirane görünmeğe 
çalışan bazı farklarla Almanyanın bu 
harbı zafere kadar götürmek azminde 
olduğu hissini inandırmak istemişler
dir. 

Frankfurter Çaytung, müzakerelerin 
tahmini hülasasını neşrediyor. 

Dikkate şayan olan nokta, Hitler, Gö-

- SOSU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - B. Suımı.eT Vela 

Fin bayrağını taffıyan Fin öncüleri 

Alman kömürii taşıyor 

Ik~ ltaı:r . !'-"Vapu
ru tevli~I edildi 

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

Hİtalyaya diğer bitarallar gibi muamele kararı 
kat'idir. Zira ablokanın vahdeti bozulamazn 
Londra 5 (ô.R) - Harici ticaret nazırı Almanyadan ltalyaya 

kömür getiren 6 ltalyan vapurundan iki.inin bugün ilk defa ola
rak teukil edildiklerini bildirmİftir. 

Londra, 5 (ö.R) - Harp ekonomisi )erin en mühimidir. ltalyan notaıu çok 
nazırı Krost, Rotcrdamdan Alman kö- garip bir kat'iyet ifade etmektedir. 
mürü nakliyatının tevkif ettiğini, ltal- Roma müttefiklerce alınan tedbir
yan gemilerinin bu tarikle Alman kö- lerin beynelmilel kanunlara ve bitaraf· 
mürü almakta devam edemiyeceklerini !arın ticaret serbcstisi prensibine muha
ıöylemiştir. lif olduğunu iddia ediyor. İtalya bu id-

Paris, 5 (Ö.R) - Lö Tan gazetesi, diasiyle bütün bitarafların müdafaasıııı 
İtalyan notası münasebetiyle şunları deruhte etmiş g9rüıımek istiyor.. İtal
yazıyor: yan notasının kullandığı lisan tarzı nota

ltalyan kömürü meselesi beynelmilel da ileri süriHen delillerden daha ziyade 
bir ehemmiyet taşıyan aktüel mesele- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Batırılan 
P7E6 

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

lOOgünde 
100 milyon 
İngilizler günde bir 
milyon sterlin lira 
tasarruf ediyorlar 
L<mdra, 5 (Ö.R) - Geçen cuma gıi· 

nü nihayet h.ulan yüz günde orta halli 
ve amele İngiliz halkı tilrafındnn milli 
tasarruf birliklerine yatırılan para yüz 
milyon İngiliz lirasıdır. 

Kral bu miinasebetlc milli tasarcut 
birliğine gönderdiği bi; takdirnamede 
Biiyük Britanya halkının tasarruf bir
liklerine günde bir milyon lira yatırma· 
Sl İngilterenin harbi ve sulhu kazanmalt 
hususundaki azminin yeni \'e kuvvetli 
bir delili olduğunu bildirmcktt-dir. 

lngüiz krıılı bır ask~ri 

Alman tahtelbahirleri 

Majino hattından iiç muhtelif görii rıiiş .. ., 
mu. .-..... ı-·ng-.. n-te-;e-..... ıAJman Blöfü 

1 
~~---~~~-x*x~-~--------·--

Dahili istikraz 
akdedivor 

1 H o ilanda ve lsviÇre hudutlarına ya-
pılan A.Jm:.an tahşidatının hedefi ne? 

rop yekun harp emrinin verilmesi yak/astı mı? 
Paris 5 (Ö.R) - 4 tarıhli tebliğ: viçre hududunda Almanyath yeni teş

Gündüz mahdut bir faaliyet olmuştur. kil edilen üç fırkanın tahşicl edilmiş ol
Paris 5 (Ö.R) - 5 tarihli tebliğ: !ş'a- ması bir hazırlık alameti olabileceği gi-

ra değer bir şey yoktur. bi hnrp tehdidini isfümar maksadına 
Paris 5 (Ö.R) - Cephede bütün gün da atfedilebilir. Belçika kabinesi sivıl 

hüküm süren sis karada ve havada fa- halkın bazı hudut kasabalarından tahl"
aliycti azaltmıştır. yesi hakkında mühim müzakerelerde 
Devriye faaliyl'tleri hadisesiz geçmiştir. bulunmuştur. 

Isviçre hududundan şimal denizinç Renanyada sivil Alman halkına yol-
kadar Almanların büvüK:· hareketleri şa- cu trı>nlerini işgalden ictinııp etmeleri 
yiaları bitaraf mt•mlcketlerde dolaşmek- bildirilmiştir . 

Alnıa nların iddia 
değil 51 

~tti kleri 
tanedir 

gibi 11 

-------x'l.·x------
Londra 5 (Ö.R) - Royal Ayr Fors 

tayyarelerinin dün batırdıkları bildiri
len tahtelbahir hakkında şu tafsilat ve
riliyor: 

Heligoland koyu üzerinde bir istikşaf 
uçuşu esnasında, Vilhelınshafen civa
rında, Siet'in ağzında bir Alman tahtel
bahirini bombalıyarak batırmışlardır. 

Denizaltıya dör t bomba isabet etmiş
tir. Siyah dumanlar yükselmiş ve tah
telbahir batın~tır. 

Alman kaynakları, Almanların har
bın başındanberi guya l'alnız on bir de-

nizaltı kaybettiklerini jddia' f'lmişlerdir 
Ingiliz amirallığının reddedilmez bit 
surette te~bit ettiğine görP. Almanların 
kaybettikleri tahtelbahirlerin yekunu 
51 adettir. Bir Alman tebliği altı aylık 
deniz harbınııı neticelerini kaydeder
ken bir çok hayali rakamlar neşretmi~
tir. Hakikat şudur ki deni1.altı harbı cok 
gevşemiştir. Son hafta içinde müttclik 
ticaret filosu yekun tonilato u yedi bin 
Uç yiiz toniliitoya bile varmıyan yalnız 
iki Ingifü bir Fransız ~emisi kavbet-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE. -

...,. ~~•cısı yok gibi idi. Pamuk 
İNCIS~- l 

tadır. Bunları kaydı- ihtiyatla karşıla- Bütün. bunlar, Suınner Vokin Ber
mak lazımdır. Zira bir sürü projeler ya- !inden .hareketinden sonra dahi Alman
pıp bunları tahakkuk ettirmemek Al- yanın topyekun bir harp yapmak niye
manyanın bayatlamış bir propaganda tinde olduğu tehditleri ile fikirleri he
.modasulır. , yeqJ\lç<lırmaifa çalıştığı anlaşılmakta

du 



SARIPS2 

1 efrika : 8 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aziz devrinde Cuma selamlıkları 

çok tantanalı şekilde yapılırdı 
~-~-~~-x*x.~~-~~-

0 zaman bundan doğacak tehli- müthiş bir kin taşımakta idi •. 
keyi düşün. Ona bu işi açmakla hem Hüseyin Avninin gönlüne bu 
kendimizi, hem de bize yardım et- düşmanlık hissini salan sebebe ge
mek istiyen bir çok adamları tehli- lince, bunu bilmek için maziyi ka
keli vaziyete sokmuı olmaz mıyız? nştırmak lazımdır ... O vakıt Ali ye 
Sen validenin zekasına ve onun ted- Fuat paşalar henüz sağdı. .. 
birine emin ol arslanım... Fuat paşa hem sadırazam, hem 

Böyle pişmiş tam kıvamına geti- de serasker bulunuyordu .. 
rilmiı bir işin bir boşboğazlıkla ber- Hüseyin Avni paşa, o sırada yeni 
bad edilmesi asla münasip olmaz.. müşür olmuştu ... 

- 2 -· iki büyük memuriyeti uhdesinde 
Abdülhamid efendinin Dolma- cemetmesi itibariyle meşguliyeti 

bahçede ağabeyine bu ziyareti yap- fevkalade artan Fuat paşa, askeri 
tığı günün &aba.hı, Serasker Hüse- işlerde kendisine yardımda bulun
yin Avni paşa Kuzguncuktaki yalı- ması için, Hüseyin Avniyi serasker
sında, her gün olduğu gibi, o gün lik kaymakamlığına tayin etmişti. 
de gayet erken uyanmıştı ... Gece iyi Fuat paşanın bu intihabı cidden 
uyuyup uykusunu tamamiyle almış isabetli, çok yerinde bir buluştu .. 
olduğundan o dakikada ruhunda de- Hüseyin Avni paşa bu vazifenin 
rin bir rahatlık seziyordu. tamamiyle ehli, muktedir bir asker-

Sabah kahvaltısını yaptı ... Sonra, di .. Serasker kaymakamlığı maka
gecelik entarisini çıkarıp üniforma- mına geçer geçmez ehliyetini, ikti
sını giymeğe başladı.. darını derhal ortaya koydu .. Çok 

Hüseyin Avni pa~ vakıa artık esaslı askeri ıslahata girişti .. Ordu-
ihtiyarlamıştı . Kısa ve toparlak sa- h 

yu, en son sistem silahlarla tec iz 
kaliyle saçları ağarmıştı... etmeğe koyuldu .. 

Fakat hala dinç, kuvveti ve sıh- Harbiye mektebindeki tedrisatı 
hali yerinde görünüyordu .. 

ıslah ederek askerliğin genç, münev
Uzun, bknaz vücudu gençlerinki 

ver elemanlarla gençleştirilmesini 
gibi, dümdüz ve dimdik durmakta 
d 

temine yol f'r.tı ... 
i i... -RITMEDl-

Siyah gözlerinin bakışı, önüne çı-

kan bütün engelleri yenmeğe muk- KISACA : 
tedir, çelik gibi sağlam bir ruh ta- • • • • • • • • 
ıdığını anlatıyordu.. Bu bakışlar 

çok müessir ve cidden korkunçtu .. 
Giyinmesini ağır ağır bitirdi .. Sır

malar, altın apuletlerle süslü askeri 
üniforması, bu ihtiyar ve sert ku
mandanın benliğinden taşan heybet 
ve vakarı bir kat daha arbrmıştı .. 

Köşkün içinde paşanın dışarıya 
çıkmağa hazırlandığını anlatan ses-
ler. gürültüler duyuldu... Bir çok 
oda kapıları açıldı, kapandı .. 

Hüseyin Avni paşa artık kılıncı
nı kuşanmıştı.. Odasından çıktı .. 
Haremde biraz durduktan ve kadın
larla ayak üstünde konuştuktan 
sonra, yine o azametli, ağır yürüyü
şiyle mermer merdivenlerden indi. 
Yalının rıhtımında küçük, şık bir 
istimbot onu beklemekte idi .. istik
baline koşan hizmetçilerin, istimbot 
kaptan ve gemicilerinin arasından 
geçti. istimbota girip kamarasına 
yerleşti .. Ufak çatana arkasında kö
püklerden ibaret uzun bir çizgi bı
rakarak lstanbula doğru ilerlemeğe 
başladı ... 

Hüseyin Avni paşa oturduğu kö
şenin yumuşak yastığına dayanmış-
tı ... 

Altın tabakasından bir sigara çı
kararak yaktı, pençereden dışarısını 
seyretmeğe koyuldu... Istanbula 
doğru ilerliyen istimbot, biraz sonra 
tam Dolmabahçe sarayı hizalarına 
yaklaşmış bulunuyordu. 

Bu vaziyet, paşayı hemen ilgilen
dirdi ... 

Birdenbire, günlerdenberi saray 
aleyhinde hazırlamakta olduğu giz
li tertibati, bütün teferrüatiyle ha
tırladı. Dolmabahçe sarayına bakar
ken, orada oturanlara karşı besledi
ği büyük kinini ima eder bir tarzda, 
hafifçe başını salladı .. 

Evet, ihtiyar Müşür, gönlünün 
derinli1'lerinde Sultan Azize karşı 

ESKİ ECZANELER 
-IJ.-

YAZAN: Eczacı K. Kclmil Aktq 

Tarihe karışan her.şey gibi eczahane
lerimizln de eski halini müzelerde gör
mek isterdim. Vakıa lstanbulda Topka
pı sarayında padişahların hekimbaşı 
odasında il.Itç kavanozları varsa da bun
ların bir eczahane ve bir mekan ifadesi 
taşımamaları hu ihtiyacı tatmin edeme
mektedir. Bundan otuz otuz beş sene 
evvelki eczahaneler bir nevi hekim dük
kanı idi. Gözlüklü, sakallı Rum veya 
Ermeni ve yahut Frenk tipi bir hekim 
oturur. Eczahanenin sahibi başı açık 
ekseriya Rum veya Ermeni, bozuk 
Türkçesi ve beyaz önlüğü ile bankonun 
arkasında hekimin çırağı imiş gibi gö
rünürdü. Dolaplarda bugünkü müstah
zarat yerine kavak merhemi, ada soğa
nı, mısır püskülü, ayrık kökü gibi şey
ler ve suliata knrbonat, küherçile cin
sinden tozlnrla vazolar dolu idi. Tababet 
eczacılığın markası olan yılan hemen 
her şisenin üzerinde bir süs gibi resme
dilmiş bulunurdu. O zamanki eczabane
lerde kolonya, krem, tuvalet eşyası, 
oarfümeri ve saire ile insan tartan bas
küller de yoktu. O uıman eczahane de
mek asitfenik kokulu hekim dükkanı 
demekti. 

Bundan bir asır evvelki ec1.ahanevi 
düşünmek mümkündür. Istanbulda Mı
sır çarşısı dükkanlarını göz önüne ge
tinnek. Ustiibeçli, sürtırlu attarları ta
savvur etmek kfı!idir. On dokuzuncu 
asrın sonlarından yirminci asrın bugü
nüne kadar ilim ve medeniyet çok bü
yük değişiklikler yapmıştır. Eczahane
ler de bundan nasibini almış bulunu
yor. Eski mekteplerin sarıklı, sopası 
elinde ihtiyar hocasını, hep bir ağızdan 
okuyan diz çökmil.ş çocuklarını yeni 
nesle gösteriyoruz. Şayet eski eczahane
leri de böyle tipik bir halde temsil 
mümkün olsaydı, beyaz önlüklü, leh
çesi bozuk bir Rumun eline bir havan 
vermek, yedi kardeş kanından, kilar
nıeni iJe havlıcandan dem vurdurmak 
icap edecektir. Tıp müzesinde mutlaka 
eski ecıahanelerden bir köşe bulunmak 
gerektir kanaatindeyim. 

Arkadaşımın -
-- Kocasını sevdim 

~-·••t t 11174 Yazan: Üc Yıldız -·· = • 
60 -

yoktu. Görüyorsunuz ki kendi kendi
me hazırladığım bu aşk oyununda suç
lu yalnız ben değilim .. Selami de bana 
suç ortaklığı etmiştir ve esasen ondan 
gördüğüm cesarettir ki beni bu yolda 
daha çok ilerlemeğe teşvik ve teşci ey
lemiştir. 

Selami bana asla doğrudan doğruya 
hitap ederek kendi hislerini söyleme
mişti. Fakat kocamın ve karısının ya
nında ortaya attığı sözlerle gizli düşün
celerini meydana koymağa fırsat bulu
\ ordu 

,,.. -J. 

yordum. Ben de ortada konuşurken 
onun mesela üç dört gün evvel söyledi
ği manalı bir sözün cevabını veriyor
dum. 

Ikimiz de içimizden gelen hislere 
mümkün olduğu kadar gem vurrnağa 
çalısıyor. ikimizi birbirimize iten kör 
ve insafsız kuvvete elimizden geldiği 
kadar mukavemete çalışıyorduk. 

Velhasıl o meşum güne kadar ara
mızda hususi olarak hiç bir hadise gec
memiştir. 

Me um ded gim gün kocam Ne"adla 
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ŞEHiR H BERlERi lktısadi 
Politikada 

Vilayet -·Umumi meclisi 
toplandı 

Vilayet umumi meclisi dün öğleden 
sonra vali B. Ethem Aykutun riyasetin
de toplanmış ve Meclise gelen mütefer
rik işleri miizakere etmiştir. Ankaraya 
giden heyetin hazırladığı rapor meclisin 
cuma celsesinde görüsülecektir. 

937 ve 938 senelerinde yağan şiddetli 
yağmurlardan zarara uğnyan iki mü
teahhidin istedikleri 3356 lira taz:nina
Uı ait daim} encümen mazbatası okuna
rak Nafıa encümenine havale edilmiştir. 
Bayındınn yedi kilometre mesafesin

deki Hacı İb>·ahim mahallesine bağlı 
Tokatbaşı mevkiinin müstakil bir köy 
olması hakk,ndaki dilek üzerine yapı
lan müzakerelerden sonra 90 seneden 
!,eri miistakil kiiy halinde idare edilen 
bu mevkiin tekrar köy halinde idaresi
ne karar verilmiştir. 
Ödemişin Karakova mahallesinin de 

müstakil köy haline ifrağı hakkında 
meclisin gelec<.'k toplantısında karar it
tihaz edilecektir. -x-

TRAMVAY KAZASI 
Vatman Alaettin İnönü tramvay cad

desinde, idare ettiği tramvayı Halil oğ· 
lu Tahire çarptırarak sol dizinden hafif 
surette yaralanmasına sebebiyet vermiş 
\.e tutulmuştur. -*-ÖDEMİŞ 
CEZA EVİNDEKİ 
HADiSE TAHKiKATI 
Ödemiş ceza evinde çıkan bAdisenln 

tahkikatına Ödemiş adliyesince ehem
miyetle devam edilmektedir. Hadise ce
za evinde kumar oynıyan suçlular ara
sında çıkmış, İzzet yaralı vaziyelte kur
tulmak için kapıya hücum etmiştir. Bu 
sırada arkadan yetişen Fethi onu takip 
ederek iç kapıda vazifedar gardiyan 
Mustafa oğlu Ahmede rastlamış ve onu 
yaraladıktan sonra İzzeti yakalıyarak 
cnun yaralarını derinleştirmiştir. -*-BİR ÇOCUK 
Hemşiresini öldürdü 

Dün Ödemiıjin Kiraz nahiyesinin Çöm
lekçi köyünde İbrahim oğlu Mithat Say
lan çifte tüfcngini kurcaladığı sırada 
tüfenk ateş alarak yanında bulunan 12 
yaşındaki kız kardeşi Ümmü yaralan
mış ve beş dakika sonra da hayata göz
lerini yummuştur.. Hadise tahkikatına 
adliyece el konulmuştur. 

Bu müessif kaza Çömlekçi köyünde 
teessürle karşılanmıştır. -·-Kalp sektesinden ölüm .. 

Eşrefpaşa caddesinde 46 sayılı handa 
komisyonculuk yapan 65 yaşlarında 
Hayim, yolda üzerine fenalık gelerek 
düşmüş, hemen hastaneye kaldırılmı.şsa 
da ölmüştür. Ölümün kalp sektesinden 
vukun geldiği anlaşılmıştır. -·-YOZ VERMEYİNCE ••• 

Gazi bulvarında Halil oğlu Ebubekir, 
öteden beri sevişmekte olduğu 16 ya
şında Şadiyenin kendisine yüz verme
mesinden muğber olarak hamil bulun
duğu bıçakla sağ kalçasından yaralamış 
\'e tut~lmuştur. -x-

FUHŞA TE$VİK 
Ubeyde adında bir kadın, henüz 18 

yaşını ikmal etmemiş dört kız.ı fuhşa 
teşvik suçu ile yakalanmış, adliyeye ve
rilmiştir. - *-KIZKAÇIRMA 

Selçuk nahiyesinin Belevi köyünden 
14 yaşında Hadiye adında bir k1Z1. 1() 

yaşında Ali Türkmen kaçırmış ve t•Jtul
muştur. 

......................................... 
E Gel~nler, Gidenleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Konya mebusu bay Ali Riza Türel İs-

tanbuldan, Belçika fahri ko~losu M. 
Verbck İstanbuldan geldiler. Izmir me
busu B. Rahmi Köken İstanbula, idari 
kısım reisi B. İbrahim Ölgen İstanbula 
gittiler. 

Bu kavga, çok ehemmiyetsiz, ıncır 
çekirdeğini doldurmıyan bir sebepten 
çıkmış ve birbirimize çok ağır sözler 
söylemekle neticelenmişti . 

·.,,ı b:ınn: 

- Zehra. demişti. Sen artık evlendi
ğimiz zamandaki, sevdiğim ve seviştiği
miz zamandaki Zehra değilsin. Evli bir 
kadın mısın, yoksa serbest bir kadın 
mı.. Bunun farkında olmıyacak kadar 
kendi kendinden uzaklaştın. Benim 
mevcudiyetim senin yanında ve indin
de ~deta bir gölge .. Hntta gölge bile de
ğil.. Hiç yok.. Bunn mukabil Selaminin 
bütün hareketleri, biitiin sözh•ri senin 
nazarında hususi bir Phcmmiyet ve ma
na taşıyor. Bunların farkında o1madığı
mı zanm•diyorsan beni çok yanlış anla
mışsın .. Ve yahut ta etrafını görmiye
cek kadar kendini kaybettin. Daha son
ra Selaminin karısı Suna senin hem en 
samimi arkadaşın hem de velinimetin 
sayılır. Kocasını çılgın gibi seven bu 
kadın diy<.'bilirim ki dünyanın en te
miz, en saf ve namuslu kadınıdır. Bunu 
bendC'n iyi sen de bilirsin. Böyle olduğu 
halde nasıl 

Kuru üzüm. piyasasının 
istikbali çok kuvvetlidir 
Durgunluk satış müzakerelerinin ik· 
n1al edilememiş bulunmasındandır 

lngiltere, Fransa ve 
Almaoyadan veni talepler var 
---~----x*x~~~-~-

Dün Salihliden on ·beş imza ile bir tedir. Bu müzakerelerin sona ermemiş 
mektup nldık. Bu mektupta kuru mey- bulunması piyasada nisbi bir sükunet 
ve ihracatçılar birliğinin üzüm fiatlerini tevlid eylemiştir. 
yükseltmesine ve yeni fiatlerin Veka- Piyasada hakim olan kanaate göre 
letçe tasdik olunmasına rağmen borsa yeni satış mukaveleleri imza edilir edil
fiatlerinde bir tereffü görülmediğine mez borsada canlılık ba~lıyacak, vukua 
hatta küçük bir tenezzül bulunduğuna gelmesi muhakkak fiat tereffülerinden 
nazarı dikkatimiz celbedilmekte ve bu- dolayı ihraç fiatlerinln yükseltilmesi za-
nun sebebi sorulmaktadır. rureti hasıl olacaktır. 

Bağcılar hükümetin aldığı tedbirler- Hariçten üzlimlerimize talip olanlar 
den istikbale aid emniyetlerini tebarüz fazladır. Hükümctimiz memleket mah
ettirmekle beraber kendilerinin de ten- sullerinin değer fiatle ihracını temin 
virini istemektedirler. maksadiyle isticale lüzum görmemekte 

Filhakika üzüm müstahsillerinin bu ve teenni ile hareketi tavsiye etmekte
yoldaki sualleri çok yerindedir. Piyasa- dir. 
dan yaptığımız tetkikata nazaran ihra- Hükümetin emniyetbahş olan karar
catçılar elinde mühim ınikdarda stok larına tevfikan müstahsillel'imizin de 
bulunduğundan piyasada alıcı pek az- istical etmemesi, teennt ile hareket ey
dır. Üzüm fiatlerinin dorgunluğu ihraç lemesi zaruri görUlmektedir. 
imkanlarının azlığından veya ihraç fi- Bugünkü vaziyet, arz fazlalığından 
atlerinin müsaid bulunmamasından de- ihracatçıların ytiklil bulunmalarından 
ğildir. Bilakis Ingiltere, Fransa ve Al- inbias eylemektedir. Yalnız üzüm de
manyadan yeni talepler vardır. ğil bütün memleket mahsullerinin istik-

Fakat Avrupaya yapılacak yeni sa- baline ait beslenen emniyet çok kuv
tışlar için müzakereler devam eylemek- vetlidir. 

Doksanlık bir kadın 

Biricik evini Türk Hava 
kurumuna terketti 
~~~-~~--~x*x.~--~~~~~-

Çorakkapıda Firkat sokağında 27 sa- rimdir. 
yılı evde oturan doksan yaşında bayan Artık ömrümü doldurdum.. Yakında 
Nazife Vidinli kızı adında muhterem bir göçüp gideceğim.. Biricik evimi Hava 
kadın Türk Hava kurwnu İzmir şube- kurumuna b~lıyorum.. Bunu kuru
sine şayanı dikkat -bir milracaatte bu- ma verdikten sonra ölsem de gam ye
lunmuştur. 

Bu ihtiyar kadın Çor&kkapıdan mem .. Sırat köprilsUnU nasıl geçeceğimi 
yaya olarak Kurum merkezine ka- r.rtık düşünmiyorum. Çünkü bir Türk 
dar gitmiş, Kurum müdürünü görmüş ınllletiniri üzerine kanat gerek arslan
ve şunları söylemiştir : lar beni sırat köprüsüniln öte tarafına 

- Doksan yıllık bir ömür eskittim... geçirebilirler.• 
Yurdumuzu havalarda koruyan •Uç- Derhal icap eden muamele yapılmı.ş
manlar• (tayyareler) benim en çok sev- tır. Bu hayırsever Türk anasını biı de 
diğim ve gıpta ile seyrettiğim sevgilile- tebrik ederiz. 

Şeker -·-Buhranına mey-
dan ve:-ilmiyecek 

-*--
İkbsat vekaleti yeni şeker fiatleri 

l.akkında şehrimizdeki alakadar1ara teb
ligat yapmıştır. Toptancılar ellerindeki 
mevcut şekerleri birer beyanname ile 
derhal şeker şirketine veya şeker aldık
ları fabrikalara bildirmek mecburiye
tindedirler. 

Perakendecilere gelince : 
Bunlar hakkında hiç bir tebligatta 

bulunulmadığından bilumum bakkallar 
ve şeker satan müesseseler, eski fiat 
üzerinden satın aldıkları şekerleri şim
diye kadar sattıkları fiat üzerinden sat
mak mecburiyetindedirler. 

Mal gizlemek kanuni bir cürilm ol
duğundan şeker satınıyan veya bunla
rı evlerinde, depolarında saklıyanlar 
derhal adliyeye verileceklerdir. 

Dün ellerinde şeker bulunduğu halde 
satmıyan yirmi kadar bakkaliye ve ti
carethane sahipleri hakkında zabıt \'a
rakası tutulmuştur. Belediye zabıtasına 
da bu hususta riyasetçe kat'i emirler 
verilmiŞtir. 

sun. 
Kocamın o zaman bana bir koca gibi 

değil, bir baba ve bir arkadaş gibi söy
lediği bu sözlerin büyük değerini şimdi 
hatırladıkça anlıyorum. Dünyada han
gi erkek karısına karşı Nejadın bana o 
zaman söylediği bu sö1Jeri söyler .. Ne
jad bana sanki açıktan açığa: 

- Beni artık sevmiyorsun.. Buna 
mukabil Sunanın kocaı-ıını seviyorsun .. 
Bunun farkındayım. Fakat haydi beni 
hesaba katma.. Sana, annene, babana 
iyilik etmiş bir ailenin kızı olan Suna 
gibi hir arkadaşının kocasına göz koy
mak ahltıksı11ığını nasıl irtikap ediyor
sun .. 

Demek istiyordu. Bunu bütün acılığı 
ile o zaman da sezmişUm. Fakat kadın, 
ne kadar s uçlu olursa ol un, hatta suç 
üstil bil" yakalansın hiç hataı-ıını itiraf 
eder mi? 
Nejadın bu ihtarlarına karşı birden 

asabileştim, sanki vicdanımda hiç bir 
ağırlık yokmuş gibi haykırdım: 

- Sc>n neler söyliyorsun Nejad. Ka
bahatim nE'redC'? Haydi göstC'r .. Şunu 

Melez --·--Çayında bir ceset 
bulundu --·--Dün sabah saat dokuz buçukta Azizi. 

yede Melez çayında 18 yaşında bir gen
ce ait bir ceset bulunmuştur. 

Ceset zabıtaca çıkarılmış ve yapılan 
araştırmada Abdül oğlu hamal Hüseyin 
Özkola ait olduğu anlaşılmıştır. 

Doktorca yapılan muayenesinden Hii
scyin Özkolun sar'a illetine müptela ol
duğu ve bir sar'a nöbeti esnasında çaya 
düşerek boğulduğu anlaşılmıştır. Bu
nunla beraber ölüın hadisesi, sar'a nö
betinin şiddetinden vukua gelmiş ve 
boğulma hadisesi ölüm üzerinde mües
sir olmamıştır. -x-
BİR ŞUPHELi OLüM 

Bomovada Göçmen sokağında 23 sa
yılı evde oturan Ramazan kızı altı ya
şında Nermini, bundan on gün evvel 
kuduz bir köpek ısımuş ve tedavi altına 
:!lınmıştı. Çocuk tedavi c;;nasında ölmü~ 
ve yapılan ınuayeneı;inden ölümü şüp
heli görlilmüştlir. Cesede otopsi yapıla
c.-ktır. 

değilsin ... aklını Iikl"ini kör bir kıskanç
lık sarmış .. Bir de lstanbulda doğmuş. 
büyümü;?. okumuş olacaksın .. Sen böyle 
yaptıktan sonra başkalan neler yapmaz. 
Seninle evlendim, bu kasabaya mıhlan
mış kaldım. Gençliğim harap olup gidi
yor. .. Şikayet etmiyorum diye bir de 
üstelik kıskançlık, şüphe gibi mevhum 
hislerle ve acı sözlerinle hayatı bana 
zından ediyorsun .. 

Nejad bu hücumlarıma cevap verme
di. 
Yalnız gözlerini Uzerime dikti. San

ki ruhumun derinliklerindeki gizli sır
ları anlamağa çalışıyordu. 

O zamana kadar böyle ara sıra kavga 
ederdik. Fakat kavganın sonunda ya o 
ya ben daima birbirimizden af diler, bir
birimize .sarılır, barışarak ayrılırdık. 
Fakat o gün hiç te böyle olguıdı. 

Nejad, omuzları düşük, başı önüne 
eğik ve çok müteessir bir halde ve sanki 
bir anda on sene birden ihtiyarlamış gi
bi odadan çıktı, aşağıya, muayenehane
sine indi. 

Bir an 

-*-
Şuurlu müdahaleleri 
m111JaffaJı lıılmalı 
hepimizin milli 
IJir vazifesidir-. 

--*--
HAKKI OCAKOGLV 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ sAHfFEDS ... 

37 kuruşa kadar düşmüştü. Zey~ 
27 kuruştan alıcı bulamıyordu.. Tildill 
piyasası açılmamış bulunmasına ~ 
tütün müstahsilleri bUyUk bir ko,.. 
ve endişe içinde idiler. Bütün ibıtf 
maddelerimiz bugünkü la~~~ 
en az yüzde elli aşağı idi. H~ 
şuurlu müdahaleleri bütün bu ~ 
leri izale ettiği gibi piyasalarımıza ,.
niş bir ferahlık verdi. Bugün A~ 
-,attığımız iiziimlerin değerini abo
değil, biz yani kuru meyva ihraca~ 
birliği tayhı edi)·or. Her mühimce lıit 
satışı mutlaka yeni bir fiat tereffilfl ! 
kip ediyor. Pamuk fiatleri borsada .,. 
tDIŞ, zeytinyafı 43 kuruşa kadar Jdor 
mele görüyor. Bu fıat yükseıqJeri ~ 
he yok ki hlikümetin ihracatçdann.,.. 
lik halinde vilcuda getirdikleri ınfttf~ 
rek mesainin verimli neticelerinden ~ 
ka bir şey değildir. Hele tütün mesel 
Relik Saydam hükümetinin başlı .,_,,. 
na bir zaferidir. Otuz küsur milyon~~ 
rekolte en normal şartlar altında e tll 
edilmesi mümkün olmryan bir silJ11 
çütçinin elinden çıkmıştır. . il 

Hepimiz biliyoruz ki Ege bölıcsıP • 
tütiin istimalitm.ın yıır15ıru AlınanY' ' 
merkezi A\'rupa devletleri satın~ 
la idiler. Ti.itün piyasnsının açıldığı ı;,. 
lerde bu hükümetlerle ticari mün. dl 
betlerimiz hemen hemen inkıta halıD 1' 
idi .. Geçmiş yıllarda mübayaa aylarıJl a' 
sonlarına do/:ru bazı mülavtiittlatO' ~· 
beş kuruşa nazlana nazlana satın ~ ~ 
lan tütünler bile -bugün büyük aıil~ 
rilerin ortada olaıama'ma rağm~- .• tıt• 
mi beş. otu?: kunışn elden çıkanlJIJJr 
Bir iki seneden beri İnhisar anbar~ 
da on beı~ kuruşa mü. teri bulama~ 
dan dolayı hekliyen tütünler, yirmi "': 
otuz kuruşa ı1at1lmışirr. Bu hakİP~ 
r~m1 kayıtlarla mfüıbettir. Bu ~ 
tiin rekoltesi g~ş yıllara n ,,.
cins itibariyle biraz bozukça oltıJ8 dıt' 
rağmen vmıati fiat1 eski seneleriu. __.tt 
nunda olmamıştır. Hükümetçe oltfl..:; 
şuurlu ve isabetli tedbirler saye911 ... -
memleketimizin en de:erli ~ 
olan ti.ittin, marlt1 kalması muJtıtP' 
'3)'ılan tehlikeyi s&kıntıSttca afla.~ 
~iftçimize gelecek yıllar için enın~- t# 
bir saha hazırlanmıştır. Buna rai'l1 ııC' 
her kesin memnun olab1ldilini zsP ede' 
demeyiz. Cünkü ifıer kesi mem.aun . tit• 
bilmek imkiın haricinde olan bir ~ 
Şurada \'e burada malının hakiki sıı· 
riııi takdire muvaffak olamayanlar ~· 
lanabilirJer. Amma biz miinferit ve ~.-' 
ı.ii hadiselere değil, davanm urıı~. 
hatlarına ve umumi neticelerine . et· 
mak ve bu yoldan hi.ikiimlerimiıı f 

mek mecburiyetindeyiz. ~· 
Her yeni hareket karşısında yadı' I'' 

mak, e ki itiyatlara bağlı kalman•~İ1' 
bii bir ııeticcsidir. Tatmin edilCJSI s(iııe
natmi.ni imkansız bazı kimsele~ ~ 
dne n yapılmakta olan teskılatla 1ıir' 
hareketinden şahsi menfaatleri tfltl ~· 
olan bazı adamların hareketlerine~ 
lak kabartacak \'e ehemmiyet ~e~ 
olursak bu çok karışık davanın JÇ ~ 

çıkmak çok zor olur. Bugün ş~ bii1'ii' 
mak ,,.e kani olmak lhımdır ki itJ'1:' 
metin, almakta oldutrıı iktısadi tedb "" 
mcmJeketin iktısadi bünyesine ~ dC' 
vermekte dünya şartlarının her giiJI r!)1' 
lfişen hareketlerinin akislerinden ~r 
domuzu masun tutmağı istibdal ;#1 
mektedir. Bunun böyle olduğuııll ~ 
:-tmek için bir ~k deliller bula!- ıl· 
Lakin btınun aksini iddia edeni t ,I· 
!erinde hiç bir delilleri yoktur. vgıd ~, 
mıyan ve diinya vaziyetine bng~...ı~ 
nan bazı hidiseleri bu gibiler ~· ~1' 
arı.usiylc delil olarak kull:ınınag• ~· 
ka~larsa kendilerinin uur ''e ınsJI ~~ 
rımn muhtel olduğundan şiipbe ediiP'' 
!ıakkmuz vardır. lllldisclcrin . ~r
şartlanna göre mütalfuısı zarureti il"' 
dır. Harbin tesirleri ta cenubi ~N~ 
ya, Afrika ortalanna kadar ':;::t~ 
kendimizi bu tesirattan o7.ak f ~ı· 
mütalaaya kallanak en büyük i ·tjal"'' 
lık olur. Bugünkü ,·azifemiz t~~ "'~ 
maya az.ami d('recede ebenlJlll) 11,ı ~ 
mek, hiikünıet.e tam bir itiınatP ,.J~ 
ınak ve onun aldığı kararlan 111-;.,.1't't. 
kılmak ic;in ~anla b~la ç~ ıf', 
Menfi propagandalara ~ 111 t1 t .. ' 
dişesiyle mırıldaruınLua kulaiJ:ı (/ 

maktu.HAKKI OCA1'oli'1 
--*- cıeıt Sarhoşluk yöz~ 0ııl1~ 

Birinci Kordonda bir hadise tıi>~ 
tur. Meşhur Dur baba oğlu~ı ıt~~ 
Mustafa oğlu Ali ve Hasan og ı~fliiıtlıil 
yin sarhoş oldukları halde bar toı1'o 
duran şoför Hayrinin 94 sayılı J,'l,Jıf· 
camlarını kırmışlar ve tutulınU ... - *- ~ Bir hırsızlık şilt8~! ,.~ 

A1sancakta b'tasyon kahvesı ı~cıı 
met oğlu Halilin yanında . g:cbiJl i~ 
eden Çakır Mustafnnın, HalilJJl e<Jilıtlııl· 
180 lira parasını çaldığı şik~~~!de tıı1 
suçlu para ile birlikte Dıki 1 

muştur. ~ 
Kaynar bit~ dÖ~~ 
İkic,eşmc>likte Tokaydın sa,,~ 

Mustafa oğlu İsmail, beraber,.; 
Bn. Nazmiyenin üzerine ka)'ll 



~.,, ...... = :::ı u sa-

FIKRA: 
.. . . . . --
Zorbalık, kahramanlık -·--unt KUTLUAY 

Amerika-Japonya af asında Bu ne heyecan, hu ne içten gelen ses? 
Birbirlerine uzak ülkelerde, birbirle· 

ırınin kanlarına yubdncı )a§lyan yığın 
yığın lnsanlar, tek bir du)'·gunun sıcak, 
csU, kudsal bu· duygwıun ate~iyle ya
nıyorlar. Biltün göğil<ılerden sanki bir 
ale\' fı~ırıyor, tek bir sesin dağdan da· 
ğa çarparak gökle:re .''ayıldığını işitiyo· ithalata ambargo konulması bir 

harbe kadar yol açacak mıdır? 
ruz: 

- Yaşasın Finliler! 
Iier tarihte, her yeı-de %orbalığa klll'" 

şı ~ blliyen insanlık, t4 güne§in ille 
doğduğu gündenberi kahramanlığı al
kışlı.yor: Korkaklık ebedl ölüm, cesare\ 
ebedi ynşamak olduğu için. 

~-----------------~*~~~------~·~~---V~ington (ö.R) - Amerika ordu-ınin de bir çok muallftk meseleler hnk- lidc askeri vaziyetin buna imkan vcrc-
!IU bilyük erldlruharbiyc reisi lfunDlulu- kında müzakcı-cyc girMiğini bildirmiş- ceği güne kadar bııgünkij halin devam 
Ja. hareket etmiştir. Mahalli tahkimatı tir. Mnaınnfih Os"ka ticaret mahfilleri edec~1';ini. söylemiştir. Bugün Finlnndiyanın bağt'lna supla· 

uan hançerin açtığı yara ne kadar de· dyaret ve teftiş edecektir. Jnponyanın A."lleriko ile ticaret ıniinn-
Amerlkanın Toh.ooyo sefiri Pasifik 0_('- scbetlerinln vakındn iade cdilcc!'ğinl 

anında Japon mandası altındaki adala- ümit etmekt~dirlcr. 
~uı idarcs.i hakk!nda Ja~n hUkiimeUn- Osekamn lniçi guzctcsinin Pal'i-. mu-
cıeu bazı lzahal ıslemlştır. . habirlııin Fransız lmşvcldli He rnU15kotı 

~irh Jl~tpon rndbyosu, kAmerıkaJ Japon- hnkkında fikri sorulan Japon hariciye 
Yll ıt a <ı ınn nm nrgo oyarsa aponya
nın derhal harekete _geçerek Vaşington- neuu-eti sözcüsti, Fr .. ns:ı ile müzakcı·c-
daki sefirini geri çağıraca~ını bildirmiş- lere başlamadnn bu beyanatı tefsire me
tlt. Oomel ajansına cöre Japon hariciye zun olmadığını söylemiştir. Harbiye na
nazırının sözcüsll Amerikanın Pasifik zırı general Hatto Yançi nehrinin bcy
Oaeanındaki adaların idaresi hakkında nelnıilel miinakalnta ne zaman açılacağı 
izahat istedl~ini teyld etmiş, Inglltere- hakkında bir suale cevabında bu bava-

Şanghay 5 (A.A) - Söylendiğine tin olursa olsun, ne kadar öldürücü 
göre, Anıeri; . .'2 sefiri Çunkıng htiküme- olursa olsun: bUtUn dünya milletlerinin 
tine. Sovycl dostluğu siyasetine devam renk ı·enk alkışlamıdan örülen, ve Fin 
ettiği takdirde şundiye kadar Çunking çocuklarının ba§larına bir güneş gibi 
rejimine m!iznhcrel cdeıı devletlerin ik- ilistirilen kahramanlık çelenginin <StnrU 
tısadi ynrdımındnn mnhrum knlacağını de ebedi olacaktır. 
bildiı·ınlştir. Tolstoy, bütilıı hayatında in.san yaşa-

Bu devletler bUha sa son zamanlarda ciı, vahşetin saldınşınn knrşı kalemini 
Çinin Sovyetler birliğine işçi ve malze- bir sed gibi kullandı. Büyük Rus filo· 
me göndermesi~~en .~nlitevellit mem- 7.ofu daha ileri bir dilsüııti.şle Mesih gi-
nuniyetsidiklerınt musterckeıı izhar bi, İncil gibi konuştu: İdam mahkOmla· 
edeceklerdir. r,nın hayat haklarım haykırdı. 

lngiliz 
ordusunda 

Paris ve Londra 
Bugün, insan cesedlerini çiğniyerek 

koşanlar; yarın Fin şehirlerinde alevler 
içinde yUksclen Tostonun kızıl ruhun· 
dan baka bir şey bulamıyacak:lar ... 

NURİ KUTLUAY 

--•- Amerika 
Amerikan g6nülliJleri 

Hariciye müs
teşarını bekliyor 

...... iı;gıiter·e····ı 
-"'- . .. .. . .. . .. .. . . --.lll·-

Nevyork 5 (ö.R) - Nevyork Cw·nal 
End Amerika mecmuası, şlındl)le kadar 
10 ili 15 bin Amerikalın ın Kanada ka
-ra ve hava ordusuna gönUllU yazıldık
larını bildiriyor. Kanadalılar, demokra
si davasına muhabbet gösteren Ameri
kalıların Kanada ordusunda yer almak 
suretiyle gösterdikleri tehalUkU pek ta
bit görmektedirler. 

Sofya elçimiz 
İstanbul, 5 (Hu.su.si) - Sofya elçimiz 

B. Berkel' bugün şehrimize geldi. .. Bay 
l3erker ~ahatinin hususi mahiyette 
olduğunu söyledi.. _ .. ,,_....__ 

Fin çocuklarını 
himaye 

.Kopenhaa, 5 (Ö.R) - 25 bin Dani
marka ailesi Finlandi}·adan tahliye edi
len 35 bin Fin çocuğuna misaflret ku
caldarıru açmışlardır .• Bu hareket bü
tün İlkandinavyada her gUn biraz daha 
genişlemektedir. -·--

Top sesleri 
Selim topları ını? 

- BAŞTARM'I 1 inci SAYFADA -
ring ve Ribbcntropun nasıl idarel ke
lam ettikleridir. 

Bu gazeteye göre Hit1cr demiş ki: 
- Harp ne kadar uzun sürer ve ne 

kadar §iddetli yapılırsa Avrupada ve di
ğer kıtalarda husule getireceği de&tişik
likler o nisbcttc büyük olacaktır. 

Yine aynı gazeteye göre Göring gö
rüşmeler·inde daha babacan davranmış, 
Amerikanın da harbı kazananlar ara
sında olacağını söyleınLc; .. 

Hariciye nazırı Ribbentropa gelince, 
bilhassa Ingiliz hcgornonyasınm tehli
kelerinden bnlısetmiş, posta çantaları
nın açılına meselesini istismara calı~m•~. 
Alınanyarun her şeye i\made olduğunu 
fakat Amerikayı gücendimıemek için 
ölçUlil hareket ettiğini iddia ctm1-ı . 

Ribbcntrop bilhassa Montröe dokte
rininde.n ve Almarı.yanın bu doktcrini 
Avrupada tatbik etmek istediğinden 
derililerin serbestisiriden, .lngiliz dentz 
lislcrinin kaldırılması lilzumundan bah
sctmiştk. Hülisa Alman propagandası, 
mizansenini kendi göriic:line göre hazır
lamıştır. Roller tevzi edilmiş fakat arzu 
edilen netice alınmamıştır. 

Alman ga;tetelcrinde Amerika Cüm
hurrel"inin şahsı hakkında hiç beklen
miyt"n ıncdlhter yapılmıştıı•. Bununla 
beraber katiyetle iddia edilebUlı' ki 
Sumneı· Yeis Bcrlindr.n cok menfi hir 
inlibala ayrılmı!:ihl'. · 

Paris 5 (Ö.R) - Sumner Vels Pcr-

DahHi istikraz 
akdediyor • . . . • 

şembe günü burada huluoacak, ba.~la 
B. Daladiye olduğu halde Fransız siya· : 
si p<ırti liderlerinin hemen hepsi ile gö- Londra, 5 (Ö.R) - Bugün par1--
r~ecektir. mentoda ın&Uye nazırı slı· Con Sayme-

Deba ıazetesi, Fransadaki hissiyatın uin verdiği maınmata göre Büyilk Bri
tam bir makcsi olan makalesinde vazi- lanyada önümUıdeki salı gUnU 300 mil
rcti şu hir kaç Aattr içinde Wı.dc ediyor: yon sterlinlik dahili istikraz bonolan 

Vels, .seyahatinin nihayetinde dünya· tedavlile çıkarılacaktır. Bu istikraz en 
nın iki kısma ayrılmış olduğunu her az 15 ve en çok 19 senede itfa f'dilecek, 
ınmnndan daha iyi ve daha kuvveti! faizi yüzde üç olacaktır. 
olarak anlıyacaktır. Bir tarafta medeni- Sir Con Snymen, gelecek 12 ayda in
.ret ve insanl ık, diğer tnraftn \•nru et ve gilterenin bu 300 milyon dan çok daha 
esaret yer almıştır.. · fazlasına ihtiyacı olacağını ve bu mlk-

Londru 5 (ö.R) - B . Sumner Velt,!n darın y11p1lması mukarrer istikraz se.ri
ancak hnfta sonunda Londraya gelebi- icrinin ilki olduğunu illve etmistfr. 
lcce~i tahmin ediliyor. O \•akte kadar - • --
Amerikanın Londra sefiri Kenedi de ı •it d 
gelmiş bulunacaktır. Yeisin Amerika ngı ere e 
elçili~indc mi yoksa otelde nıi kalaca~ 
malum değildir. Sumner Vels b urada 
resmı ve hustLc;t bir çok ziyaretlC!l' yapa- Kışlada ralınan 
caktır. Çc.ınberlaynın husust katibi Vels "r 
için biı· program hazırlamıştır. malzeme 

Lo1.an 5 (Ö.R) - Swnnar V cls bw·a-
ya geldiği zaman dünyanın her tarafın- Londra, 5 (A .A) _ Loodradaki Keıı· 
?an akı? ~den gazeteciler tarafından dngton Jc ı§lasında esrarengiz bir şekilde 
ıhat.n cdıl.~ı: .. • . milhlm rnlkdarda ınalzeme çalınml§tır .• 

Vels Zurıbtcn geçerken daha sukutı, Hilkümct makamları tahkikat yapmak-
dalın end.i§cli idi. Bugün burada bitaraf tadır • 
bir çok şahsiyetleri kabul etmiştir. Bal- · ~*~ 
kan devletlerinin elçilerini de kabul et
mesi ve görüşmesi kuvvetle ıruhtemel
dir. Parise hareket etmezden evvel bU· 
ri.lk Leh vatanpcrvc.l'i Pndereskiyl zi
yaret ederek uzun boylu görüşecektir. 

Rumen 
hududunda Bueno Ayres, 5 (A.A) - Amlı·al 

Harvood Havklns kruvazörü ile buraya 
gelmiştir .. 

Amiral. 'ÜrUg\'BY sahillerinde gayri 
tnbit hiç bir şey mevcut olmadığını ve 
sahilden duyulan top sesinin Arjantin 
fıloswıwı son manevraları esnasında İn
giliz lcruva7liril tarafından ablan selAm 
topu olması icap edeceğini bildirmiştir. 

Amerikada tufanı an
dıran yağn~ur ve kar 

Bulgar koınltecllerlnin 
bir baskına... 
BUkre~ 5 (Ö.R) - Bulgar komiteci· 

leri Rumen hududu clvannda bir k8yU 
basmışlardır. İki komiteci ölmUş, ikl 
hudut bekclsi yaralanmıştır. 

-ıt.-----·- x* x 
Batırılan Alman ALMAN • SOVYET 

YENİ HUDUDU 
Moskova, 5 (AA) - Sovyct - Alman 

hudut komisyonu aşağıdaki tebliği neş
retmiştir : 
Takrıbcn 1.500 kilvmeiro uzunluğuo

cia Alman - Sovyet hududu boyunca 
hudut işaret dil'eklcri tesisi işi 27 şubat 
940 tarihinde blbniştir. 2800 işa.Nt di
reği dildlm~ ve yeni hududun yeni 
heyeti umumiyesinin tapoğraB baritast 
rtkarılm~hr. 

Nevyork, 5 (A.A) - Tufanı andıran bir yagmurla beraber çıkan 
soğuk bir kasırga Nevyork ve civarındaki devletlerde dün büyük tah
ribat yapmı~ ve milyonlarca ·ağaç devrilmiştir. Ağaç dallarında kalın 
bir buz tabakası hasıl olmuştur. Ağaçların devrilmesi bilhassa elektrik 
tellerinde maddi hasar husule getirmiştir. Hasarat b ir kaç milyon dolar 
olarak tahmin edilmektedir. Gir çok şehirler elektrik ve telefondan 
mahrum kalmı!tır. Don ve yolların üstüne düşen ağaçlar otomobillerin 
gidip gelmesine mani olmaktadır. Trenlerde mühim gecikmeler kayde
dilmektedir. Şimdiye kadar kimsenin öldüğü haber verilmemiş ise de 
seyrüsefer kazalan dolayısiyle bir çok kimseler yaralanmıştır. 

tahtelbahirleri 
--Jf.--

Almanların iddia et
tikleri gibi 11 değil 

51 tanedir 
- BAŞ1'ARAFI 1 İNCİ SAHİflIDE ---·-Ablokanın tesir i 

Ccncvr~, 5 (Ö.R) - Jurnal dö Jenev, 
mUttcfik ablokruun muvaffnkıyetli ne
Ucelerinden bahsediyor. 

Bu gnzete diyor ki : 
•Almnnyn milttefik ablokasından şid

detle müteessir olmağa başlamıştır .• BJ. 
taraf v~pur kumpanyalarına tehditler 
~avurınnsının sebebi budur. 

Fransada 
----.. .---

Sanayi imalitııu yalnız 
kadınlar yapacak 

Paris, 5 (Ö.R) - Fı-ansada bazı sa
nayi imaUıtmı yalnız kadınlaı· yapacak
tır. Fransız hükümcti ayni zamanda us
ta i.şçller adedini arttumak icin hareke-
te. gegmiş bulunmaktadır. · 

.......... .................................. iiml ........ ıg 

•• •• gun.u Ucuz sinema 

Kültürpark Sinemasında 
'AA1' 2.30 DAN GECE YARIS INA KAOAK 

DufwHye Büyülı lıiiçülı Hususi ıs, Birinci ıo •.. 
KURUŞTUR .. BU l;-İATI..E 

SON $ANS VE BOSNA AŞIKLARJ 
FiılMLERI ( IÖRÜLF.CEK'fiR 

İLA \'E'l'liN YARA&I UNT J UR NA LI>A EN SON HARP Hanldi lcri.. 
S•~ANSLAR : SON .ŞANS 2.31).....5.40-!t do .. Bo na Uşıkları 4.20-7.4lt ta .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CUMA GÜNCNDEN tTiBAREN: 

GÜN BATARKEN 
VE Y AŞAJIAK HAKKli\fDIR.-

S. Vels 
nıiştir. Buna mukabil aynı müddet zaı·
fında Almanların ziyaı bu tonajın iki 
buçuk mislidir. Kendi kendini batıran, 

---w karaya oturan ve müttefiklerin eline 
Dr c:.ahtı A -erikaY& goçcn 18 bin tonluk 5 Alman vapunı 

• ., ..an Alman ticaret filosunun geçen haftaki 
mı davet etlnlf!.. ziyaını temsil eder. Yine bu hafta icin-
Bern, 5 (A.A) - Natiooal Zeituııgwı de bilaraflnr 14 bin tonilfitolu'k beı; g~ml 

Berlin muhabirinin zannettiğine göre, kaybl.!tmişlcr<lir. 
Almanyanuı Amerika ile iktısadi mUna- MUttdlkler eline dilşınemek için inti
S<;bet.lcrde bulunınnsı ihtimallerine dair har eden Arukas Alman vapurunda çok 
Vels ile Dr. Şnht arasında yapılan gö- kıymetli bir cıva hamulcsi mevcuttu. 
rüşme esnasında Vcls Dr. Şahtı Ameri- Alnwnlar kafile usulünün ınühim neti-
kaya davet etmiştir. cclerlni inkfira muktedir değlldider. 

--*- Bitarafların Tnqiliz knfil~ usulUne ilti-y u gosl a V Ya hakları kendi hak1arında en iyi nı>tice-
lı>r \·ermlstlr. In!?iliz kafilelerine ~tırak 

Al 
t-dcn 1075 vapurdan yalnız ikisi batmış-

ffi a 0 Y 3 tır. Bunun içindir ki Alman ba atniralı 
. .... • • Hccd<.'r bitarafları tchdid etmekte, müt-
lktısadı görüşmelerı tefik kafilelerine r,ircn ''apurlarm kar
Belgrad, 5 (A.A) - } 'uar mürutscbe- şıl~ac<lklnrı tehlikch,rden bah~ctmek-

tiyle şimdi l.cipziede bulunan ticaret ve tedir. 
saııayi nazm Andı-es nisanda loplaııu-
cak olan iklu;adi Alınan - Yugosla\• ko- Lonclrn 5 (A.A) - Ilnva nczan•tinin 
miıesinin ıncsnisi hakkıııda isti~rcde blldlrd1ğinc gl:irt', dlln öğleden .onra 
bulunmak Uzer~ Bcı·linc gitıniştir. Schinlig lıoi{tızında bir Ingiliz tayyorcsl 

Komite, Yugoslavya ile Boheınya \'C bir dföpmın tahtelbahirine taaITu;~ et
Moravya himaye id!:trcsi ,u·asında mU- tni,ştir. Tııhtclbahirin tahrip edildiği 
:nasehctJer nıc le ini tetkik edccekUr.. zannedilmektedir. Bir keşif ucuşu rap-

JAPONYA ROMANY .&. mnktıı olnıı bu tayyare .!;ığ sulnl'da bir 
• ~ tahtclbnhidıı deniz üstünde dola ma'kta 

TAK.AS AMLAŞMASJ o!duihınu dğrener<'k dort bombo ntmts
l..oııdra, 5 (Ö.R) - Jnponyn \'e Ro- tır. Bombolardan biri ~cmive tnın ola-

ıııunyn am ındu hususi bir taku" anlaş- ı ak i , bet etmiştir. T nrr~zdan ı:onra 
ması ~ npılıuı~tır. Homnnl a. Japon»aya 1 J.\t lbnhir c;i~ ~ bir duı l ın içinde \'r 
yaı c "I h <' tn 11 ık::ıhil hu ı nle- ~ 1

111., •• 1 i \un el· 1~ o' •ı 1, rıö. 

semt ::aıız 

. -,·soN. H 'AB'E~·R 
, . . ~ . , . ~ 

' -

1940 Fuarı 
----------~~*x-----------

Bc J e diye reisi lstanbul sanayici leri-
ni fuara iştirak etmcğc davet eyledi 

---------~-----~•x:~-----------
istanbul, 5 (Hususi) - lz rnir belediye reisi B. Dr. Behçet Uz, vali 

B. Lütfü Kırdarın riyasetinde bugün ticaret odasında sanayicilerin 
iştiraki ile yapılan içtimada 1940 Enternuyonal lzmir f uan hakkında 
izahat verdi. Avrupa harbine rağmen f'uann açılacağını bir çok ecnebi 
firmaların geniş mikyasda iştirak edeceklerini söyledi, sanayicilerimi
zin de fuara iştirak etmeleri temennisinde bulundu. 

Japonların silihlandıra 
dığı yüz elli bin Çinli 

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

Çin ordusuna iltihak etmişler 
Par is, S ( ö.R) -- f urnier Ajansının Şang Kongdan ald1ğı habere 

göre japonlar kendi işgalleri altındaki arazide şimdiye kadar 500 
bin Çinliyi japon zabitlerinin kurnandaaı altında silahlandırmışlardır. 
Son aylarda bunlardan 1 SO bini isyan ederek milli Çan Kay Şek ordu
suna iltihak ettiklerinden japonyanın Cinli kuvvetlere itimadı kaim~ -
mıştır. 

Dominyonların yaptık-
ları mühim yardımlar 

~~~~--~--~--x*x--~~----~~--.. 
Londra, ) (ö .R) - Dominyonların yardımı sanayi kudretlerinin 

fevbl&de inkitafı ile en azametli derecesini bulmaktadır. Kanada, 
Avuaturalya, Yeni Zel&nd, Cenubi Amerika ve Hindiatanın sanayi 
kudretini 1914 aeneaine niabetle yüzde 60 artmıştır. Çelik ietihsalatt 
bir milyon to ndan iki milyona çı1trnt§tır. Cenubi Amerilcada demir is
tihaalau4bin tondan yarırrı milyona çıkmı§ttr. Son harpde Avueturalya 
bütün harp ihtiyaçlannı lngiltereden almakta id i. Şimdi bunları bizzat 
yapmaktadır . Kanada, Dünyanın en büyüle hava filolarını hazırlıyor. 

Finlandiya davası Müt-
tefiklerin davasıdır 

--------~--~--~~*x•~----------~-
Londra, .) (ö.R) - T aymia gazetesi yazıyor: 
Sovyet - Fin harb inin minumı anlamamak cinnettir. Finlandiya 

Sovyetlerc kartı mukavemeti ile bizim davamw lcurtarmağa çalıııyor. 
Y alnaz Almanyaya gidecek muazzam petrolleri sarfa Sovyet orduaunu 
m ecbur etmesi kendilerine minnettarlığımızı bildirmeğe klfidir. Bütün 
lngiltere de umumi efkar Finlandiyanın dfüımc~ine müsaade edilmesini 
istemektedir. 

Almanya Amerika için 
de büyük bir tehlikedir 

~---------~-~*x~-----~-----
Vaşington, 5 ( ö.R) - Vaşingtoıı Post, Almanyanm lngiltere ve 

Fransa kadar Birleşik A merika için de bir tehlike olduğunu tasdik et
mek zamanının çoktan gelmif olduğunu yazıyor. 

Bu gazeteye göre Naziler İngiltere ve Fransayı sed harici ettikten 
sonra Amerika ile karşı karşıya kendilerini bırakacak bir harp daha 
şimdiden dütünmektedirler. 

B. Ruzvelt, Yeisin avdetinden sonra Avrupa harbini durdur
mak kabil midir, değil midir, bunu anhyacak.tır. Her halde Ruz\·eltin 
muarızlarına karsı Yaziyeti bu temaslarda cok kuvvetli olarak çıkacak-
tır. - -

Müthiş bir fi cia 
Bir yolcu treni nehire yuvarlandı 

130 yolcu öldü veya ağır yaralandı 
Tokyo, 5 (A.A) - Cenubi japonyada kain Yamagata eyaletinde 

bir şimendüfer kazası olmuştur. Dağlardan yuvarlanan bir çığın hasara 
uğrattığı bir köprüden bir yolcu treni 25 metre yükseklikten bir nehre. 
yuvarlanmı§ttr. Kaza hakkında henüz tafsilat alınamamıs ise de zaıı· 
nedildiğine göre, trende bulunan 130 yolcu ölmüş \'ey; ağır s~rettc 
yaralanmıştır. 

Arşidük Otto neden 
Amerikaya gitmiş 

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

Baltimor, 5 (ö.R) -- Avusturya tahtma varİti olarak Ar~idok Otto 
ve kardeşi Avrupadan buraya geltniıtir. Otto, gazetecilere b;yanatında 
Ortn Avrupada foderal sistemin tatbiki hakkında Amerikan Demokrcı -
sİ•İni tetkike geldiğini söylctniş ve §unları ilôvc etmistir: 

«Na7:iler}n h~.rbi ~ybedeceklerine !Üphe yoktur~ Yalnız manevi 
\ınaurlnr bıle mutıefıklerin zaferini temine kafidir.ı; ' 

:ııa~ 
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Tfrika: 4 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
Cihan, t1aılı ınm yiizüne ha~Tctle 1 Hayizran onun gayet fena bir kardeş 

baktı.. olduğuna kani idi. Fakat çam::u;ar onun 
Hayiı~·an ~nım ba~ı.'ilarınd.;ıki t~;~~ü-ı bahsini ~rak_tı n:ıc\•zua döndü : _ 

rii ve gôzlcrındc belırcn yaşları goruıı- l - Pekı, şımdı ya sen şu sakladıgm 
re : ~ırrı söyle, yahut beni bırak, ben söyli-

- Evet, hanımcığım! Gönlündekiı~il yeyi.m.. _ • 
a;ıfilc gizleme .. Korkın;ıwn .. F:ı.l-at hı- Cıhan, dadısına karşı kadınlık zaafına 
iiyorum : Bizden utanıyorsun da onuı~ı t:.u dcrecey~ kadaı;- mağlu_~.olmasını v~
~in söylemiyorsun. Şimdi bu bahsı karımı yedırmek ıstemedıgınden kendi-

,.w;ar açnıaz seoin yüı.ünden, sıkıldığının ni toplıyarak dedi ki : 
farkına vardım.. - Anneciğim! Beni zaafa düşmüş 

1 Filhnkika Hayizran bu bahsı açtıgı zannetme .. Beni nasıl bilirsen yine öy-
Jüman Cibanııı yUzü giil gibi penbclcş- ieyiın .. Mahzuniyetimin ası) sebebini bi

. 111ıiş, gözlerinde kalbinin derin kö ele- liyorsan hiç çekinme söyle .• 
.-inde müessir bir aşk ve sevda taşıdığı- - Hiç yanılmıyorum.. Onun sebebi 
nı ifşa eden bir ışık görülmüş idi. Göz- ı Ay Doğdu) dur.. Doğru söylemiyor 
:Jıerin itirafı bir hücceti katıadır. Sahibi muyum? .. 
111rrını saklamağa ne kadar çalışsa boş- Cihan bu ismi işitince kalbi çarpma
tur. Kendisi yalan söyler. Fakat gözler Su başladı .. Gözlerinde bir parıltı hasıl 
)olan söylemez. Giiı.lerin siiyle<liğinin oldu .. 
ııksini lisan .söylerse inanmayınız. Göz- Ha •izran hanunının bu halinden he-
lerc in:mınız .. Bahusus Fcrgane güzc:li men istifade etmek istedi : 
~ıbi ince hissiyat ile miitehassis bir genç - Hamıncığıın! İnkara imkan yoktur. 
iı5c .• Evet, Cihan, kalben <le ~ iiksek, ak- Gözlerin açıktan açığa şahittir. Ay Doğ
~n de yiiksek idi. Fakat o lfıhuıda ka- ciuyu seviyorsun .. 
oınlık z.fıafı ona galebe ctmi ıdi.. Yere Cihan dadısının bu muhabbeti 
mkımığa başladı .. Ha~ izran . muvnfık görüp gönniyeceğine dair izhar 

- Hanımcığım~ Saklamak istcdiğııı edeceği hissiyatı anlamak maksadile ce
~ırrı bilin:em buna taaccüp ctınc .. Hem ,·ap vermedi. Hayiı.ran o manidar siiku
mlen yalnız. ben degilim .. Konnkta kim- tu anladı : 
lcr vara onlar da hep bilirler. Yalnrz - Hiç .~üphe yok .. Ay Doğdu güzel 
b.'lban bilmiyor. Babandan ~d.inıncse- bir delikanlı, cesur ve cengaverdir. 
lerdi ona da söyliycceklcrdi. Olsa olsa - Onu nn ıl bulduğunu bana söyle-
benim \"asıtamJa bu haberi verecekler- ıniyorsun .. 
di.. Halbuki ~n şimdiye kadar ona öyle _ Hanımcığım! Söyledim a... Yiğit 
l>ir şey ihsas etmek isteınediın.. \'e cesur gUzel bir dc1ikanlıdır. N~ Fer-

Cihan bu sözlerde,n ürker gibi o]du.. gancde, ne Türkistllnda, ne de Iranda 
Atın ) elclerini düzeltmekle meşgul gibi onun gibi yakıŞlklı ve bahadır bir genç 
göriindüğü halde dedi ki : ~·oktur .. 

- Kardesıın Saın~ın acaba bu sırrı _ Pt.'ki, onun c~sur ve güzel bir de-
brnyor mu? likanlı olduğunu anJ~J'ım, ondan başka 

Hayizran. bu ismm zikrinden duydu- oaha ne biliyorrun~ .. 
~u teessür içinde <ıCl bir gülüşle : Hayizran fikrini açıktan açığa söyle-

- Saman nu? Samana bir şeyin gizlı mek istedi .. Fakat hal ve mevkii, Cihan 
kulması mümkiin dc~Hdir. Ben size kaç hatunu düşünerek ihtiyar sükiit etti ... 
defo demedim mi ki.. Cihan ı;akin bir sesle bu süklıtu kesti : 
Cihan dndı ının kendi karde.!"İ hakkın- b - Anneciğim! At;ıkça söyle .. Hiç ir 

ela he.r halde iyi şeyler söylemiyeccğini 
eyden çekinme .. 

11nlıyordu .. Buna meydan vermek iste-
medi. .. Derhal onun sözünü kcc;erf.'k de- - Nesep meselesi ulınm:a dünyada Ay 
di ki : Doğdudan daha iyi bir genç yok-tur de-

- Kaıdc ımde hic ho lnnmadı~·un, riın .. Fakat Ferganede onun aSlıru, ne
ayni zamanda ne oldu~unu cJa ::ınlıymna- sl·bini bilen yoktur. Hatta kendisi dnhi 
dığım bir takım hnller görüyorum .. Fa- babasının kim olduğunu bilmez. 
kat ne olursa olsun onun hakkında fc- Cihan ciddi bir tavır aldı.. Omuzunda 
na şeyler söylenmesini istemem .. Çünkü bulunan yayın vaziyetini diizcltmekle 
• benim bir tek kardeşimdir. Bunu bi- tığra~rak dt..>di ki : 
)irsin .. Bir de o bana karşı gayet muhip - Halk kendisi için ne diyor'? 
'le vefakar görünmek ister. Bununla - Kendi şahsı haklonda hiç bir kim-
IJeraber onun bir çok halleri bana hoş se kusur bulınıyor .. Güzel, sevimli, cen
IÖJ'Ünmez. Hele her ~eyi tecessüs etme- gfıvcr, vakar ve ciddiyet sahibi bir de
ıdni, diğerlerinin esrarını bilmeğe çalış- lık;ınlıdır. Buldukları kusur onun hasep 
masuıı hiç beğenmem. Onun bu gibi da- \ c nesebinin belli olmamasıdır. Ben 
IMı pek garip halleri vardır. F..z.cümle cnun \·alidcsini Ferganeye geldiğinden 
meseltı bir gün evden çıkar, gider, bü- beri tanırım .. O zaman genç bir kadın 
tün Ferganeyi ge:zeri7.. ararız, bir yerde idi .. Ay Dogduy? k~ç~k bir çocuk ola
bulmak mümkün ohnaz. .. Sonra gelir. rak beraber getirmıstı . Bu genç kadın 
Nereye gittiğini sorarız .. Ya cevap ver- ı ~k güzel idi .. Fe~gım~de bir kaç k~~ 
mc-.ı. y:lhut gayet müphem cevaplar ve- onunla evlenmek ı:.tedı .. Fakat kendısı 
rir .. Bazı]anndan aldığımız mal\ımata fokrü ihtiyacına rnğmen kabul etmedi. 
ıöre bu şehrin atcşgedesi olan Kurşnn Çocuğunun terbiyesine hasn nefsetmek 
Şahın kahini ile gayet sık ve gizli gö- istiyord_u .• Bütün _ku~vetini Ay. Doğdu
ı üsüyommş .. Sen de bilirsin ki bu ka- ııun talım ve t~r~ı~e.s~ne sar:fettı. Ba~ 
hin pek kurnaz ve pak hilekar.. Bir kadının bu halını ışıtıncc yanına ça6'1r
:ıclamdır.. dı .. Geçen hayatı hakkında sualler sor-

- Zannedersem hu kfıhin (Harami du .. Kndın cvvdcmirdc mnlCmıat vcr
cemaati) ile gizliden ~iz.liyc birleşmiştir. mek istemedi .. Sonra ınnl\ımat. verdi .. : 
Haramiler bir inkılap ccmiycli, gizli bir Kendisi halis Türk imiş .. Türk~sınn ço
c<'miyettir. Reiı;i (Babek) tir. Bu adam lünde hcniiz pek küçük ya!)ta ıken va
c kadar kudret ve kuvvet s;ıhibi olmuş- lidc inin kucağından kapmış!?~ .. _ lraka 
tur ki halife bile ondan J::orkmağa baş- ı;ötürmüşlcr, orada bir esir tacırının ~-
1.ıdı.. ihtimal kardeşin Saman da bu nesinde büyümüş.. Nihayet Ira~ ah~lı
ceınıyclin azalığına ~irmişlir. E~er öyle sinden birine satmısfor .. Or~d~ hır J~~d: 
bir şey yapmış ise fcnn yapmış olmnz... ? el knldıktnn sonr~ .efendısı kendısı~ı 
tunkü Hnraınilcrin maksadı 0 kadim .ızat ederek tahtı nıkahına alınış .. Zc\_
İran taht ve saltanatı ı>llhibi as1ileri olan ci bir müddet sonrn VC>fot elmiş. Kendı
iranlılara iade etmektir. Bütün millet si hamile kalmış .. Bilahare vaz'ı . h~l 
onlnrd:m intikamı düşünmiyor mu? edince kendi çocuğunun terbıycsıne 
- Anneciğim ! knrdeı::iınin ahval ve ah- l :ac;rı llefs etmek istemiş.. .. .. 
la~ını iyi bilirim . F.1kat her halde kar- Pederin bu .s~zlerc i~anmadı.: ~unk~ 
dc.,imdir. Simdi onun bahsini bıraknlım . 

1 
pek müphem ıdı .. Tecnıbc etmeıc ıstedı. 

Hayizrn~ gözlerini yere dikerek dü- ' Kendi a~aml?rından bazılar~a var~a: 
şünmC'ğc başladı. Hanımının. kendi knr- ı::mı teklıf cttı. Kabı_ı_l et.medı.: ~endını 
cfosindcn gördiiğii bunca fena hareketle- bu hususta mazur go.,terrnek ıstıyor.du .. 
r<' rağmen onun hakkında hU1a hüsnü 
:z:.nda bulunına~ına tnaccüp ediyordu... -BiTMEDi-

DEMiR MASKE 
.....,..,...,. 

Büyuk tarih ve 
(ıKıNCJ 

ee 
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Bu düşünceler içinde iken sarayın ki

li esinin çalar saati onu vurdu .. 
Ayni zamanda oda kapısı açılarak Jer

men hanımınn hnbcr verdi : 
- Gniafon efendi gelmiş, mühim ve 

müstacel bir meselenin arzı için huzu
runuuı kabulünü ric.ı ediyor. 

- Peki, gelsin.. Onunla görüşürken 
ı,.eriye bermut:ıt kimsenin gelmemesi 
lAz.ım olduğunu unutma .. 

Cniafon odaya girdi.. 
Ana ve of!ul bir miiddet birbirlerini 

sU:,üııctlr. tetkik ettiler. 
Sonra Gninfon annesinin işaretle gös

lerdiği koltu~a oturdu, fakat yine a~ı
nı ac;ıp !>()zc ha lmmıdı .. 

Bu inntcı i.iklıt \ f! oğlunun göz) n
dt: okuduj!u fena m.malar madam Dö 

Merıtt.'nonu korkuttu. Sebebini sormak 
üzere idi ki Gniafonun yılan 1s1ığına 
benı.iyen sesi yükseldi. 

- Benimle alay ettiniz.. Bana oywı 
c;ynadııuz. değil mi .. Fakat dikkat ediniz. 
Ben oyuncak olan adamlardan değilim .. 

Mentcnon sakin görünmeğc çalıştı : 
- Bana .• Annenize karşı haksızlık 

ynpıyorsunuz mösyö Gniafon, dedi.. 

- Nasıl? .. Çılgınca sevdiğim İvonun 
kaçırdığım çocuğunu annesine teslim 
ic:in emir verdiğinizi inkar mı edeceksi
niz yoksa ... 

- lkn bu emri verirken majeste kral 
hazrı>llerinin arzularınn itaat ediyor
rhm. Majeste Monsenyör Luiyi Jan 
-nv:>h den uzaklaştırmak ve ayni za

manda siz.in de malOmunuz olan fll 
~r• 

- - --
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Ticar~ t ve "~}.etinin tc bliği f" .......... r ... ASK"ERT .. BAii"iSi"ER"···r· .......... ~ 
Benzin, gaz ve motorin i;giii~· .. ·~~·hüi~;i~i~·· .. ';ü: 
satış fiatleri bildirildi dafaasi meselesi 

-------------------------------------1* x------------------------------------
Be~n, gazyaj(ı ve motorin 

hakkında Ticaret vek~lctinden 
aşağıdaki telgraf gelmiştir: 

fiatleri ıneleri ve keza bilumum valiliklerle be-
vilayete lediyelerden yakında göndereceğimiz 

A vrupada hüküm süren harp hali do
Jayısiyle pet.rol müştakları fiatleri Ame
rikada yükseldiği gibi Romanyada da 
yilkEclmi ve bilhassa Romanyada ma
yi mahrukat fiatleri Amerika fiatlerini 
ehc-ınmiyetli ni.ctbette a.~ış bulunmak
tadır. Bu tereffüler, Romanyada, mun
tazaman devam etmektedir. Son defa 
ithal e-dilen pet.roJ, benzin ve motorin 
ise ancak bu memleketten getirlilebiJ
miş olduğundan, cari fiatlerimhin art
tırılllJası zarureti hasıl olmuştur. 

2 Marttan itibaren meriyete konmuş 
olan fiaUere dair bu defa neşredilen 
tebliğin bir sureti ilişik olarak gi)nderil
mi.tıtir. 

Bu tebliğde, Ankara, lsl.anbul. lı.mir, 
Mersin, Samsun ve lskenderunda pera
kende auuni sal!§ fiatleri de yazılı olup 
hu şehirler haricinde kalan mahallerde 
tatbik edilecek fiatlerin ne suretle te
kevvün edccet?i mezklı.r tebliğin lV nu
maralı bendinde iı.nb edilmiştir. Şirket
lerin bayileri bulurum yüzü mütecaviz 
şchiı-deki satı.ş fiatleri bu izahatın esas
ları dahilinde olarak me1Jrur şirketler 
tarafından Vek:Uetimize bildirilecek ve 
bu fiatlerin tayin.inde tafsiHltlı listeleri 
vilayetlere gönderilecektir. 

Bilumum valiliklerden, gerek bu ya
zının ek teşkil ettiği telgrafın ve cerek 
isbu tamimin ihtiva ettiği malumatı vi
layetleri dahilindeki belediyelere bildir-

izahlı tamim ve fiat listeleri esaslan da
hilinde petrol' müştakları satış fiatlerini 
mürakabe altında !bulundurmaları hil
hac;sa rica olunur. 

1 - Perakende satıs füıtlerine esas 
olan Istanbul, lzmir, ve. Iskenderun de
po azami fiatleri iki Marttan itibaren 
aşağıda yazılı miktarlara yükseltilmiş
tir: 

Benzin dökme kilosu yirmi bir kuruş 
seksen yedi santiın, benzin dökme lit
resi on bes kurus dokııan yedi ııantim, 
gazyağı dökme kilosu on altı kuruş 
yetmiş bir ~nliın, gazyağı çift büyük 
teneke beş yüz elli yedi kuruş seksen 
yedi santim, gaı.ya~ı tek küçük teneke 
seksen beş kuruş seksen bir santim, mo
torin çift büyük teneke üç yüz elli bir 
kuruş kırk sekiz santim. motorin dök
me kilosu dokuz kuruş elli beş santim. 

2 - Aynı tarihten itibaren şehriniz
de azami satıs /iatleri sunlardır: 

Benzin döhnc litresi on sekiz kuruş 
otuz santim. Gazyağı dökme kilosu on 
sekiz kuruş beş santim. Benzin çift bü
yük teneke altı yüz yetmiş kuruş. Gaz
yağı çift büy\ik 'teneke altı yüz kuruş. 
Gazyağı tek kü<:i.ik teneke doksan dört 
.kuruş. 

3 - Her yerde halen cari motorin 
azami satış fiatlerine dökmede kilo b::ı
~ma elli beş santim, çift büyiik teneke
de yirmi iki kuruş yirmi sekiz. santim 
zam edilmiştir. 

Alman kömür11 taşıyor 
~~----~~----~~~-x*x~~~~~~~~~ 

lkl italy:;iD v8po-
ro tev.kll edil.dl 

~----~----~~~•x*x~~~~~--

- BASTAltAFJ ] L"lCİ SAHİFEDE - yatının deniz tariki ile devam edemiye
şayaru d.ikknttir. Bugünkü davanın Al- ceği muhakkaktır. Kömür hadisesi ile 
many:ıyı deniz kaynaklarından mahrum birlikte Sovyet matbuatının haJyaya kar
ctmek davası olduğu anlaşılmalıdır. Al- şı neşriyatı şayan dikkat bir tahammül 
manyanın mukavemetini kırmak için ik- arzetmektedir. Moskova gazeteleri Tür
tısadi kudretini yenmek lazımdır. kiyeye geçen harbin acı hatıralarını ha-

Paris, 5 (ö.R) ---- Royter Ajansının tırlatnn ne11riynta ilnYelen şimdi adeta 
verdiği malumata göre Roterdamdan ltalyan tnlı-.plerinin müdafii kesilmişler
kömür yüklcmis olan 14 ltalyan vapur- dir. 
!arından dün hareket eden 6 Jtalyan va- Pari~. 5 (ö.R) - ltalya ile başgös
puru hakkında salahiyettar mahfillere teren ihtilaf hakkında Fransanın noktai 
göre müttefikler tarafından Alman itha- nazara şudur: 
lat ve ihracatına konulan ambargonun Alman ihracatına ambargo vaz' ı ka
scbepleri üzerinde en küçük bir şüpheye rarı Almanyanın beynelmilel hukuk kai
düşmeğe mahal yoktur. Bilhassa bu son delerine riayetsizliğine karşı alınmıştır. 
tedbirlerin hedefi asla ltalyayı kömür- Ticaret gemilerini torpilleyen ve deniz.
süz bırakmak değildir. Binaenaleyh ita)- lere meyn dökmek suretiyle lahi muka
yan notasında mevzuu bahis edilen ;,ec- velelerini çiğneyen bir Almanya yalnız 
ri tedbirlerle bu tedbir arasında bir mü- bizim değil, bitnrafların da müttefikle
nasebet bulunamaz. Büyük Britanya rini tehlikeye koymuııtur. Son 2 1 Şuba
lıalyaya Alman kömür sevkiyatının de- ta kadar batırılan 141 bitaraf vapurdan 
vamına müsaade edecek olsa yarın bü- dördü ltalyandır. Müttefikler iŞte böyle 
tün bitaraflar ayııı mahiyette talepler bir snldırışa karşı koy'mu~lardır. Bunda 
serdedc•ek ablokayı hükümsüzlüğe uğ- kendi menfaatleri ve bitarnfların men
ratabilir. foati beraberdir. İtalyaya diğer bitaraf-

Mütıefiklcr ltalya ile bir anlaşmağa lar gibi muamele kararı knt'idil'. Zira 
taraftar olmakla beraber Alman sevki- ablukanın vahdeti bozulamaz. 

Balıkçı gemilerine karşı 
Alman hava hücumları 
Londra - Yorkshire Post gazetesi 

başmaknlesinde, lngiliz hnşvckilinin 
cNnz..ilcr tarafı , ,fon balıkçı kayıkları 
üz.erine ynpılan hücum bir harp değil, 
fnkat cinayettir. Dedil;-ini mevzuu bahis 
r:derek şunları yazıyor: 

« Y orkshire sahili açıklarında çalış
makta olan küçük bir balıkçı kayığına 
Alman tayyarelerinin hücum ettiğini bil
diren bugünkü haberler açıkça gösteri
yorki başvekil ittihamında tamnıniylc 
haklıdır. iki Nazi tayyaresi bu kayığın 
üzerine sağılıp bombalar ve makineli tü
fenkle hücum ettikleri zaman kayıkta 

hut vesikaları ele g~çirmek istiyordu. 
- Şu halde demek bu vesikalar İvo

nun çocuğu ile mübadele edildi.. Ben 
ld gayeme vasıl olmak için bu kadar se
ne uğraşmıı;tım, bütiin çabalamalarını 
boşa gitti. Şimdi hem kocası hem çocu
ğu yanında olan İvonu artık nasıl elde 
edebilirim? .. 

- Gniafon efendi, görüyorum ki si
zin bir çok şeylerden haberiniz yok ... 
Evvela, Monsenyör Lui İvonun yanında 
değil, Bastil zındanındadır .. Böyle bir 
neticeyi elde etmek için İvonun çocu
ğunun saklı olduğu yeri Majesteye ha
ber vermemezlik edebilir mi idim? .. 

Kanbur cevap veremedi.. Annesinin 
bu cüretli hareketi ve verdiği haber 
karşısında adeta şa~ırmıştı. 

Nihayet ısırıcı bir istihuı ile cevap 
verdi : 

- Sizi cidden tebrik ederim anne .•. 
Görüyorum ki lx>nden daha kuvvet1i 
oldunuz .. 

Sonra sesine birden bire vahşi bir 
ton verdi : 

- Bununla beraber, dedi, siz pek ali 
biliyordunuz ki ben İvonu bir gün bana 
teslim olmağa mecbur etmek için onun 
c;ocuğunu alet olarak elimde tutuyor
dum .. 

- Aziz Gniafonum, artık eski zeltruu 
kaybettiğini görüyorum .. MeselA çocu-

yalnız iki balıkçı ile bir çocuk bulun
m akta idi. Hücum karşısında bunlar ye
re eğilmek ve sahile doğru ilerlemekten 
başka bir şey Japamn.zlardı. Bir defa, 
patlıyan bir bombanın tesiriyle kayık
ları suların haricine fırlatılmıştır. Bu ne
vi hücumlar dehşet saçmaktan başka hiç 
bir gaye takip edemezler. Aynen Gesta
po arkada~larının Çeklere, Polonyalıla
ra ve yahudilere işkence ederken duy
dukları gibi, Nazi tayyarecileri de, za
vallı balıkçılan avlamağa çalışırken sa
distlere meh~us bir nevi zevk duymakta 
olmalıdırlar. Yorkshire balıkçıları tara-

kaçırmaktan si7.i men eden kim? •. 
- Söylemesi kolay .. Fakat biliyor 

musunuz ki lvonun elinden çocuğunu 
kaçırmak ne kadar giiçtür. Bahusus o 
şimdi Parislcdir \'C bulmak ta kabil de
ğildir. 

Modam dö Mentenon, sevincini bcJli 
etmemek için gözlerini kapadı ve için
den şöyle d~ndü: 

- Ala ... lvon Pariste .. Bunu Gnia
fon biliyor. Artık çok geçmez, ondan 
:hiç bir korkum kalmıyacak. . 

Ve sonra yüksek sesle oğluna hita
ben: 

- Senin projelerini bozmak isteme
diğimi ispat için lvonun çocuğunu tek
rar ele geçirmede sana yardım ederim. 
Ivonun yerini öğrenmek ve onu taras
sut altındn bulundurmak için emrinizin 
altına gizli polis teşkilatıma mensup 
ve çok zeki üç dört kişi vereyim. 

Kan bur: 
- Bu teklifinizi memnuniyetle kabul 

ediyorum, dedi, Ben onlara Faribol ile 
Mistufleyi tarif ffierim. Çünkü bu iki 
se~erin.in ellerine hiç bir .<Jııretle düş
mek istemiyorum. 

- Merak etmeyin. Majeste onların 
derhal aranması ve tevkifi haJckında 
emir verdi. Işlcdikleri yeni cinayetten 
yoksa haberiniz yok mu? 

Gn.iafon anne9inin yilzUne 

~----------------~~---~---x*x.~------~----~----~ 
Wood t: . . ıiştir ki: cViki olan çarpı§- hücunı etti.lelerini düşünürsek, Alman 

malardan elde edilen neticelere gelince tayyare kuvvetinin düttüiü ahlik
!ngiliz hava kuvvetlerinin bu çarpışma- sızJık derecesini kolayca tahmin edeblli-
lara iştirak eden kısmı tarafından dü- · Al l nz. man kumandaııının bu ıenatlan 
şürü en düşman tayyarelerinin adedi, mazur göstermeğe çalışmağı ve aynı za-
bizim kaybettiklerimizin adedinden çok manda fener gemilerine ve onların tay-
daha fazladır. f asına hücum emri vermeei bizim için 

Bu da bilhaaaa bizim için hiç de hay- çok şayanı hayret şeylerdir. Düşünelim 
reti ınucib olacak bir hadise teşkil et- ki bu fener gemilerindeki insanların hü
mez. T aymia nehriyle lskoçyanın ıimali 
şark sahilleri arasında, bizim gemileri- tün gayesi, denizlere açılan bütün gemi
miz seferlerine her gün geniş mikyasta lere yardım ve selamet lemini için çalı~
ve sessizce devam etmektedirler. Alman maktan ibarettir. Daha bir kaç yıl evvel 
tayyarecileri bu gemilerin üzerine in- Avrupa milletleri cNyon anlaşmasiyle, 
safsızca ve bir cani ruhiyle saldırarak tüccar gemilerine evvelce haber vernıe
denizci arkadaşlarının hareketlerini den yapılan bütün hücumları korsanlık 
taklide çalışı:yorlar. Bu tayyareciler !n- hareketi olarak ittihaın etın~ti. Kendi 
giliz gemileriyle bitaraf gemiler arasın- cesur ve yılmaz ticaret gemilerimize, 
da hiç bir fark gö:tel.memekte ve hiicum- fener gemilerine ve onların içinde se
larına hedef olarak ta müdafaasız gemi- fer edenlere kar§ı kalbimiz yükı:ek hay
leri tercih etmektedirler. Bu pilotların ret ve takdir hi~leriyJe doludur. Onlar 
aciz balıkçıları bombalamak ve makineli emin olabilirlerki lngiliz donanması ve 
tüfenkle kurşunlamak için kullanıldığı- hava kuvveti bu çirkin hadiseler sona 
nı, ve açık denizlerde canlarını kurtar- erinceye ve hücumlar tamamiyle yeni
mak için dalgalarla çarpışan kimselere linceye kadar rahat görmiyecektir.> 

[ B O R SA] Ankara ,..Radyosu 
ÜZÜM 

113 Esnaf Bankası 
152 Vitel ve şü. 
28 Hilmi Servili 

11 
1 

15 50 
10 25 
13 50 

DALGA UZUNLUOU 
BVQV11 -·-46 Cevdet Alanyalı 

14 P. KJark 

10 2.5 
12 
16 
14 

16 1139 m. 183 Kea./Ut Ww 

114 t A . Papağno 
96 j. Koben 

10 50 
10 

14 r. A. Q. 19.74 m.15195 Kca./ ZO Ww. 
10 50 
14 75 T. A. P. 31.10 m. M6S Ka./ Zt Ww. 

463 i ;y ekUn 
514622 DünkU yekun 
515085 ~ Umumt yek!in 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
419 B. Mizrahi 

'W0174 Dünkü yekun 
'>00593 Umumi yekun 

ZAHİRE 
30 ton Buğday 
91 çuval Susrun 

150 çuval Fasulya 
478 balya P<ımuk 

9 
10 
12 
14 
17 

8 375 8 75 

45 

(j 50 
16 
18 25 
60 50 

Pa ra Borsası 
CÜMHURİYET MERKEZ BANKASJ 

KLMRİNG KURLARI 
SterlinıftD r•Triai bir Türk tirasınua 

mukabilidir .• 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pez.etns 
Florin 
İsviçre Frangı 
İsveç kronu 
Norveç kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
PengU 
FF. SERBEST 
Ncvyork 

Satış Alış 

524 521 
76.81 77.26 
4.544 4.572 

33.64 33.84 
7.442 7.486 
1.4459 1.4543 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.379 3.400 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.44 64.83 
92 92 
1.97 1.98 

15.80 15.29 
102.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

34.69 
3.42625 506 

fınd::ın nakledilen bu hücum hikayesi, 
Almanlnnn mezkur hücumları mazur 
göstermek için uydurdukları bahanelere 
ezici bir cevap teşki1 eder. Bu Alman 
iddinlarınn göre, giiyn lngiliı. balıkçı ka
yıkl:ırı, Alman hücumlarına karşı koy
mak için teslih edilmiş olup, onlara hü
cum etmekte her şeyden evve1 haklı ve 
şerefli bir hareket teşkil edermiş! Yu
karıdaki iki balıkçı ile mektep çocuğu
nun elinde ne gibi ııilah vardı ;ı Bir kan· 
ca ... 

Madam dö Montmıon: 
- Dün, dedi zevk ve safa alemi için

de Marki dö Barbezyoyu öldürdüler. 
Majestenin hiddetinin sebebini zanne
derim anlamışsınızdır. 

Gniafonu oyalamak için söylediği bu 
sözler tesirsiz k.almad1. Melun kanbur 
oldukça yumuşamıştı. Ayağa kalktı : 

- Sözlerinize yine Uıanıyorum, dedi. 
Fakat muhterem anneciğim , unutmayı
nız ki sizi ancak Ivona tamamen sahip 
olduğum zaman affedeceğim. Şimdilik 
Allaha Lc;marladık. 

Gniafon gittikten sonra Madam dö 
Montenon ellerini memnuniyetle oğuş
turdu: 

- $imdi tamam, dedi. Adamlarn ten
bih edeceğim. Faribol ve Mistuflenin 
nerede saklandıklarını öğrensinler. Fa
kat bunu tabii Gniafona haber vermek 
ve onu ihtiyata sevketmek maksadiyJe 
yapmıyacağım .. 

** Aynı ~ün, sabahın onuna doğru Sen-
mars, bir aydanberi kumandanlığını 
yaptığı Bastilin kendisine mahsus olan 
muhteşem oda.c;ında harbiye nazırı Mar
ki Barbezyoya gündelik raponımı yazı
yordu. 

Senmars Marldden lrat't emir almıştı. 

12.30 program ve mem1ekel saat aya
rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği (Pl), 13.30-14.00 mü
zik: Küçük orkestra (Şef: Necip A§
kın). 1 - Hippmann: Seyahat şarkıları 
(fante:t.i), 2 - Tschaikovsky: La Belle 
Au Dormant balesinden vals, 3 - Leo
pold: Karlsbad hatırası (vals) , 4 -
Aubert: Göbekliler resmi gecidi. 

18.00 program ve memleket saat aya
rı, 18.05 türk müziği: Fa.~ıl heyeti, 18.35 
Türk müıJği: Saz eserleri (3 Nay, 2 
Tambur, 1 Kuddum) . 

ÇALANLAR: Halil Can, Basri üf
ler, Nezih Yanık, Refik Fersan , izzettin 
ökte, Nuri HaJil Poyraz. 

18.55 serbest saat, 19.10 memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 19.3() tlirk mil2iği. 

ÇALANLAR: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdet Ç~la, Fahri Kopuz. 

1 - OKUYAN: Sadi Hosses: 
1 - Eviç peşrevi 2 - Rauf Yekta 

merhum eviç beste: (Halkai zülfü .siya
hın) 3 - Dede eviç şarkı (Bülbül aslı) 
4 - t.sak , Varan evi şarkı (Kalbimde 
açılmış 5 - taksim 6 - Zeki Arif fe
raknak şarkı (Küc;üksiin goncalar aç
mış) 7 - türkü (Evvela dost deli gönül) 

2 - OKUYAN: MeOıaret Sağnak: 
1 - Nuri Halil Poyraz hüseyni şarkı 

(Artık yetişir) 2 - Tatyos hüseyni şar
kı (Çekilin elimi) 3 - H. Arif muhay
yer şarkı (Ey ateşi gam) 4 - türkü 
(Karanfil olacak.c;ın) . (Tahir). 

20,15 KONUŞMA dL'1 politika hadisc-
20,30 TEMS1L: Kıymet Yazan: Refet 

Ak!!Oy. 
21,00 serbest saat. 
21,10 KONU$MA (Sihhat saati) 
21,30 MüZtK: Riyaseticümhur ban-

dosu (Şef: thsan Künçer 1 - j . Sousa 
marş 2 - L . Delibes kopelyadan vale: 
3 - Meyerbcer Üvertür 4 - B . Duco
udray Kamboç rapsodisi, No 1 ve 2 
5 - B. Godard Li! Tasse (Çıgan dansı). 
22,15 memleket saat ayarı, Ajans haber
leri, ziraat, eshnın - tahvilfıt, kambiyo -
nukut borsası (fiat) 22.~5 müzik cazbant 
(Pi.) 23,25,23,30 yarınki program V'" 

kapnnış. 

-----1:.r-----
Deniz.altının kovaladıp 

lngiliz gemisi 
Nevyork, 5 (A.A) - Macky Radio

nun bildirdiğine göre, El Ciervo ismin
deki İngiliz vapurundan Atlaııtik deni
zinde b ir Alman tahtelbahiri tarafından 
takip edildiğine dair bir mesaj alınmış
tır. ·---·--Yeni eserler : 
·······-···· 

ENDÜS'l'Ri 
25 inci yılın 6 ncı sayısı çıkmıştır. 

İçinde (Atölye ustabaşı ve muavinlerine 
öğütler - Asrm en büyük keşli radyo 
elektrik dalgaları - bugünkü tayyare 
endüstrisi - üç eJ ... ktrotlu radyo lamba
ları araba makaslarının hesapları ve ya
pılış tarzları - bobinaj usulleri ve şem
aları - süfle tipi gawjen tesisatı - pra
tik marangoz işleri - şoförün teknik 
köşesi - işçiye fen bilgileri - fr«'ze, tor
na ve tesviye teknolijisi - Edison ve ih
tiraları - ufak atölye işleri) gibi her 
san'at ve meslek erbabını ilgilendiren 
pratik ve faydalı ya7.ılar vardır. Tavsi
ye ederi7.. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Karşıyaka 1869 sayılı sokakta adi dö
şeme yaptırılma.•ıı yazı işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhi.le aç.it 
eksiltmeye konulmuştur. Muha~ 
bedeli 435 lira 75 kunış olup ihaleli 
20-3-940 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
Iştirak edecekler 33 liralık teminatı lıt 
bankasına yatırarak makbuzu ile enoQ.. 
mene gelirler. 



* 
il 1 . '" -· . . . . .. "' 

Kendinizde .veya Çocuklarınızda Gôrdüğünz: 
Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

Baş dönmesi, Salya akması, Sar' aya benzer sınır makad kaşınması, Ubıirluk, 
~-- - _____... ~-

ha.İlerı, · Gece korkuları, · Görmede, · işitmede bozukluk gibi gayri tabii h~ller; 

.. .. 
. .... 

.. Hiç korkmayınız! ' . 
. ' . 

Bunlar yeyip içilen şe~lerJn temiz ve saf olmamasından dolayı barsaldarda yetişip üreyen ve JıanJarınıızı emen soluciınJarın tesl· 
ridir •• Bunlardan Jıurtalmaı,ı için Eczaneden ö · bir lıutu alınız ••• Ve içindelıi tarife muci-

bince lıullanınııı:A a n - ~ Derhal Jıartuıarsunuz .. 

Her eczanede ku'tusu 20 kuruştur _ 0 l Q,, SAN TA ismine dikkat 

lzmir in.hisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Buca tütün..ıalah istasyonumuz.deneme tarlalarında ya"Ptmlacak por

tatif kurutma ve malzeme hangarı inşaatı açık eksiltmeye konulmuş- · 
tur. 

Keşif bedeli 1230.iS muvakkat teminatı 92,27 liradır.· 
isteklilerin 14/3/940 gün saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki ko-

rttiıyona gelmeleri ilan olunur. 2, 6 683 (394} 
......__------~~---~-~~~~--·~~~~~~---~~~~~~-

lzmir Defterd~rlı'.iı dan: 
Kemeraltı cadde$inde lzmir memurları istihlak kooperatifi namı al

tında icrayı ticaret etmekte iken terki faalfyet eden şirketin veya ma
hallinin halen nerede olduğu anlaşılamamıştır. Mezkur. kooperatifitı 
935 yılına ait hesabatını beyanname tetkik bürosurtca tetkik edilece
iUıden ilan tarihinden itibaren 1 S gün zarfında mezkur yıla ait defter
lerin Bağçeliler hanında ikinci katta kain beyanname tetkik bürosuna 
Retirilmcsi lüzumu alakadarlara ilan olunur. ( 415) 

8ornova ve köyleri Avcılar 
eenıiyeti reisliğinden: 

Cemiyetimiz yıllak kongrcai ve nizamnamemizin 3512 sayılı kanu
nuna göre tadili için 15/3/940 tarihine rastlıyan Cuma günü akşamı 
laat 7 de kulüp azalarının cemiyet binasında bulunmaları ilan olunur. 

772 ( 420) 

' 

lzmir inhisarlar Baş müdürlü-
"' günden:· 

idaremizce bir sene zarfında merkezden ve civa~' kazalardan satın 
alınacak tahminen altı buçuk milyon ç~vallı malların üzüm, incir, ana· 
son ve sair iptidai maddeler ambarlarımızda yapılacak hammaliye iş
leri Pazarlığa konulmu_ştur. Muhammen hammaliye ücreti tutan 12225 
muvakkat teminatı 916,88 liradır. isteklilerin 25/3/940 günü saat r 5 
de başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelmeleri ilan olunur. 

6, 10 757 (414) 
......____---~~~~~~...,--~~--~~~~~~~~~~~~-

~7.ı•crmtı:-Fıa:llW'JI*--•·~ ESME ICRA MEMURLUôUNDAN: 
D o K r o R 1 Do. No. 940-357 

f ~ N 
a Eşme hazineyi maliyesince hacze.dilip 

U a a 1 m 
satılarak Qedelinin paraya çevrilmesine 
karar \•erilen bir adet ruston marka al
ll beygir kuvvetinde sıcak kafa motör 
ve üç yedek sekmanlan bilumum alnt 
ve teferrü::ıtı ve k::ıyış pulesi ve bir adet 

B k 11 metre uzunluk ve 10 santim eninde a yra tar biç kullanılmamış bez kayış ve bir adet 
.süzkeçli gaz ocağı anahtar ve s::ıiresi ve 

erpaşa hastanesi 60 metrl' 2/5 inçe kutrundn boru gönye 
LDJYE EFREHCIYE ve bilezikleri ile üç inçe müceddet dür-

' MVr AHASSJSI biin ve klape ve süz.keçi ve 300 kilo çu-
~ buk ve nrmn demiri havi ve az kulla-
lte lı .~kak (3 üncü Beyler) No.8 nılınış motör açık artırma He satılacak-

r un 15 ten sonra.. tır. l\fotör 3-4-936 tarihindenberi ayda 
İ{~~~EHtR SULH HUKUK=- iki lira kira ile metn1ktur kira bedeli 
-:''~lNDEN: de alıcıya ait olmak üzere muhammen 

dll~irde mukim zahire tüccarın- bedeli (400) liradır. Satış eşmede ve 
hırırı Uınur oğlu ismail tarafından alaşc- hancı fahri tosun hanında 6-3-940 tari
htne alcı köyünden dede mchmet aley- hine müsadif çarşanba günü saat 11 de 
tte ik nltışchir Sulh Hukuk mahkemesi- yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi bu
"'asırı aıne eylediği 150 lira tazminat da- çuk depo etmeleri şarttır. Artırma tah
~ at Yapılmakta olan mahkemesinde: min edilen kıymetin yüzde yetmiş beşl
h.aıde eyh nıehmede tebligat yapıldığı ni bulmadığı takdirde ikinci ar
l:irıe d g:lıncdiğinden gıyap kararı tebll- lırma ilk artırmayı takibeden on beş 
lurı ı/ır verilen karar üzerine M. aley- gün içinde yapılacağı ve deli.aliye ve 
?ne h <>yünden gnybubel ederek semti icabeden masarıfatın alıcıya ai? ?lduğu 
tn~h Ule gittiği ve halen ikametgahı daha ziyade malOrnat almak istiyenle
l-il Ul olduğu gıyap kararı 7.ahrına ve- rin eşme icra dairesinde mevcut 940-357 
c-ı en tn ıı.ıbattan anıa,ıldığından dava- sayılı dosyaya müracaatları ilan olunur. 
ı_ "ekili şUkrünu tal b" .. . 769 (419) 
~arı n e ı uzerıne gıyap !lm---~~~~11![11---... lt.tı-ar ~ın ~lanen tebliğine mahkemece 

1 
Birind Suııf MOt•"-

~fanı:r ~rek muhakemenin 20-3-940 

!ılduğ gilnU saat 10 a talik edilmiş o o 1 Al 1 
\'eta ~ndan yevmi me.ı.kıirda gelmediği r e m 1 r 1 ~IÜıaJceir ve.kil göndermediği takdirde 

1 
ıı4o..a3 ~enın gıyabında bitirileceği 

•'iolu dosyasilc ilan olunur. 
'----. (412) 

ı~ ZAYİ 
lı.~a~ı belediyesinden aldığım 1172 
\> ~ ı Şoförlilk ehliyetimi zayi ettim. 
tJ~.~l alacağımdan esldslnin hükmü 
ı~~ını ilfm ederim. 

rJ ikııhramanlar mahalle!linden 
f>ıniryolu sokak 12 numarada 

mukim Mehdi Angün 
"---- 768 (417) 

r 1{0tıy ZA Yi 
11'tıJ.ın ~ sanatlar mektebi UçüncU sını
:~ikn 33 s_enesinde almt§ olduğum 
ıı <ıcağ1 anıemı zayi eyledim. Yenisini 
t ilan ~an eskisinin hü mil olmadığı
~aı·sı Nirn. 
~d Yaka Alaybey Feı;>at sokak No. 

e Reınal O. Fahri Sökmen. 

KAMÇIOOLV 
Cilt ve Tenasül bastelıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beylu Sobiı No. 55-
İzmir • •Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastaıanm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

Kiralık yazıhaneler 
Gcaj ~ulvnrı Ziraat bankası yanında 

l 8 numaralı hanın üst kat.t resmt ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
di doktoru Hatice .AD;i Demireillye 

~- - ........ • ~:::: ·' • • ,\ - • \ - ' • • # ·"' ". 

. -.. --- tı-........_~·- ,,,_ I ~ ... ' • -\'>--' 1 ' . .. .. ' ... . SPERCO VAPUR 
ACEllTASI 

ADBlATIKA SOSYETA ANONİMA 
Dl NA VIGAZYONE 

.. 
Gönül Kolonyası 

Eczacı Kemal K. Ak.taşın pheseri 

Gaşyecllcl, aşk, lfis1İn ve 
• ı 

neşe saçan tılsunh genç koka.. 

DORT BOY ŞİŞE 

Depo: . Hilal Eczanesi 

E. DORANDİ vapuru 7/3/940 tari 
hinde beklenmekte :>lup Cenova, Rivie 
ra limanlanna hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 8/ 3/ 940 tarihlnd, 
beklenmekte olup Ccnova, Riviera · Ji. 
mnnlarına hareket edecektir. 

ZARA motörU 6/3/940 tarihinde li· 
manımıza gelerek ertesi günü saat 11 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörU 13/3/940 tarihinde. 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17· 
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 
Venediğe hareket edecektir. 
CİTI'A Dİ BARİ motörü 12/3/940 ta

rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi· 
re, Napoli ve Cenovaya hare.ket ede
cektir. 

Gümrük Başmüdürlüğünden: 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyesl• 
veya Cenovada Şimatt ve cenubi Am~ 
rika limanlanna hareket eden İtalia 
Anonim Jıeyriaelain şirkeUnln ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir· 
keti vapurlarına tesadUf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

Kaplann Kıymet Sıklet 

' 
T.N A. Nev'i Markası No. Lira K. Kilo G. f..şyanın cinsi 

180 18 Balya jc 2/1-18 17' 96 2271 00 mukavva 

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

166 
174 

1S3 

1 
3 

5 

Kafe~ 1 Sa 
Sandık Gr 

4310/IS 
2159/11 

Sandık Am.G 6/10 

50 
360 

9 
1265 

00 
00 
00 
00 

188 
000 

21 
1036 

00 
00 
60 
00 

Levha halinde tazyik edamİJ 
Demir · mlirettep adi cam kavanoz 
Motörısüz velcsbit adet 18 
Boyalı demir port bagaj 
% 50 den yukarı ipeği havi ipekli 
pamuklu mensucat 

MARS vapuru 18/ 3/ 940 tnrihinmı 
beklenmekte olup Anvers, Rotterdmn; 
Ams-terdam limnnlanna harelcet ede
cektir. 

.· AINO 1875 9~ -..,s·ıs · 60 YEKON 

SERVİCE MARİTİME ROUMAIN 
ARDEAL motörü 6/3/1940 1arihi:rl

de gelerek Malta ve Marsilya limanlan
rıa hareket edecektir. ' 

SUCEA VA motörü 20/3/940 tarihin· 
Yukarıda müfredatı yazılı mQhtelif etiradan ıon k..alemdek'i bet sandık mlıh tevjyatı jpekli pamuklu mensucat liıam 

usulüne tabi olmak şaffile yurt dışına götiliülmdc ve diğerlerido yurt içine olmak üzere 20/3/940 Çaroamba günü 
sa.at 14 de açık arttırma suretile ıatıla calttır. Müzayedeye ittirak edecekler 9 39 yılına ait maliye ünvan teske.reaini 
hamil olmak ve % 7, 5 hesabile nakdi pey akçası vermek lazımdır. Müzayede ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve 
satıı servisi binaBtnda yapılacaktır. Muayyeo gün ve saatte istekliler komisyona müracaatları ilan olunur. 

. . 6,. 19 765 (418) 

de gell'ttk Malttı ve Marsilya limattla
rma hareket edecektir. 

NOT: 

Kücük c!i• h!!P~~9~~=~~i ye planı 1 
' 

KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

,.-1940 İkramiyeleri:r7xr/~, 
ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

2000 LiralıJı 2000 Lira 
ıooo Liralılı JOOO Lira 
500 Liralılı 3000 ı.ıra 
2JO Liralılı 3000 Lira 
ıoo Liraıııı 4000 Lira 
50 Lll'alılı 3750 Lira 

1 

25 Liralı~!~_? Lira 

1 347 24000 Yelıtln 

2JO Adet ...... 
, ............................. fll!l'JJz:Jlj, 

Türkiye iş Bankauna para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, aynl 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz ..• 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonim şirketinden: 
Şirketimizhissedarları umumi heyetinin 30 Mart 1940 tarihine mü· 

sadif Cumartesi günü saat 11 de şirketin Bahribabadaki idare merke
zinde alelade olarak içtimaa davet edilmekte olduğu ilan olunur. 

Laakal yirmi hisse senedatına malik olup içtimada hazır bulunmak 
arzusunda olan hisseclarlarm, hamil bulundukları hisse senetlerini iç
timadan bir hafta evvel ~irketin idare merkezine veya bir bankaya 
yabrmı_ş bulunmaları ve hisse senedatının nizami müddeti zarfında 
yatırıldığını mübcyyin bir kıt'a ilmühaberi hamil bulunmaları lazım
dır. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - idare meclisi raporu ile hesabatı tetkike memur murakıp rapo

runun okunması. 
2 - 1939 hesap yılı plançosu ile kar Ye zarar hesahatının tasvip ve 

kabulü ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Meclisi idareye, aza nasb ve tayininin tasdiki, yeniden aza inta
habı ve .meclisi idare azaları hakkı huzurlarının tesbiti. 

4 - 1940 senesi için hesabatı tetkike memur bir murakibin tayini 
ile murakabe ücretinin teabiti. 

5 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan icabında t'ir
ketle ticari muamelelerde bu1un.ma1an i_çin idare meclisi aza1anna sa-

Ahvali hazıra dolayıslyle navlun ve 
hareket tarllilerinln kat'ı olmadığını ve 

UMDAL bunların hiç bir ihbara lüzum olınaksı-
UMUMt DE..""Jlz ACENTALICıl LTD. zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR dol~yı ac~~eye bir mesuli?'.et t~ett~p 
LOVCEN va uru 12 Martta Köstcnce etnuyece~ını muhterem yükleyıcllenn 

. . P k . kayıt ve ışaret ebnclerl rica olunur. 
ve Varna ıçın hare et edccektır .. Yolcu D h f ı taf ilat ·,.•~ Cilmhurl t 
\-e yük kabul edecektir. dda ~ dazFRa 5 

1ı~ ye 
LOVCEN 19 M t •- K .. ,_ ca esın e ATELL SPERCO vapur 

vapuru nr "' osı.cn- t • ü dil 
d 1. 20 M rt•- t 12 d p · acen esme m racaat e mesi.. 

ce en ge ıp • a ~ saa . . c ıre TELEFON : 2004 - 2005 
Hayfa, Bcyrut ve Trıyeste ıçın hareket •••• ••• •••• ••• • • •• .... ••• ••• ••••• • ., .. • • ı ,,, 
e.decektir. Yolcu ve :rük kabul edeccl<- OLIVIER VE 
tir. GOULANDRİS BROTHERS $VREKASI ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
ıNEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire - ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
Nevyork hnltı: Pireden hareket tarihi: TELEFON: 2443 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurlArın muvasaltt tarihlerl, 
&erek vapur isimleri ve navlunlan bak· 
kında acenta bir teahhüt altına giremez 
Daha fazla ta.f.sillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumJ deniz Ace-ntalıtı Ud. müracaat 
edilme!li rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

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

~ .•......•......••.....•..••..••.......•••• 
w. F. Renry Van der Zee 

Ve $ürekası 
AMERİCAN F..XPORT LİNES tNC. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 2 martta bek 
leniyor. Nevyork için .. 

EXERMOJ.\"'T vapuru 6 martta bek· 
leniyor. Nev)•ork için 

DOKTOR --, EXMOOR vapuru 17 martta beldeni· 
yor .. Nevyork için 

S 1 
A ~ ~ ~ 1 EXPLORER vapuru 20 martta bek. 

a a e 1 n 
!eniyor .. Nevyork il;in . 

S. A. ROYALE HONGROISE DE 

Tekand 

NA\'İGATİ<~'JUD~~u:ık ~ı;,RİTİM6 
EZEGED motörü mart iptidasında 

bekleniyor. Budapeştc için yük alacak· 
tır .. 

Çocuk Hastalı.klan Mütehassısı BUDAPEST motörü mart ortaların· 
BERLiN ve KÖLN 'ÜNİVER- da bekleniyor. Budapc~te için yük :ıhı· 
S~i SABIK ASisTA.NI caktır. 

Hastalarını İkinci Beyler Numan SERViCE MARtrfl\11·; ROU1"AlN 
zade sokak 5 No. da her ıün saat B U C A R E S T 
birden sonra kabul eder. K9STENCE İÇİN : 
TELEFON : 3'53 OITUZ vapuru 18 martta bekleniyor. 
EVİ : 3459 Köste.nce için .. 

e.ıilıMı-••••••-•llııi Vapurlann isim ,.c tarihleri hakkındı Do KTOR hiç bir taahhüt atmmu. 
ATİD NAVİGATfON CO - HAİFA 

C 11 Y ~ 
Beyrut ,Telavi,•, Haifa, Jafa, Portsail 

e aA ar 1 n ~;.l~k::,~~·e4 i~!:;tta bekleniyor. 
Vapurlann hareket t&rlhlerlyle nav· 

lunlardakJ delflikliklerden acenta m• 
ıullyet kabul etmH. 

İZMİR MEMLEKET Daha faz.la tafsil.At için ATA1'tffiK 
RAST AHDİ DAHİLİYE caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Det 

M'U'J'AHASSJSI Zee ve Şal. VıpUT acentalıtın• mQrac.. 
Muayenehane: ikinci Beyler SClbk at edUniest rica olunur. 



TBPflASJa 6 MART ÇARŞAMBA. 

Amerikadan Almanyaya hücumlar 
''B. Ruzvelt, 

hakiki 
Hitler ve Stalin iktidarmevkiinde kaldıkça yer yüzünde 

etmiyeceğini bilir ... ,, 
. 

hic bir sulhun teessüs 
' ~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~-

S. Ve s'in Be r li n mülika 1 Hollandalılar heyecanda 
~~~~~~~~~~ııww*MıOOw-~~~~~~~~~~ 

Amerika gazetelerinde Almanyaya 
çok şiddetli neşriyata · vesile oldu 

. 
vapuruna yapılan Dört Hollanda 

taarruzun uyandırdığı infial 

Denizlerde her gün görülen jcicialardan: Batırılan gemiler ... 
Amsterdam 5 (A.A) - Müdafaasız lahları saydıktan sonra şunları yazıyor: ederek şunları yazıyor : rEğ~r bu ra}c· 

dört HoUnnda vapurunun dün sima! cS:mia bninclcki Norveç gemisi, Birle- kamlar doğru ise - ki bun1ar Uzerindd 
denizinde tayyarelerin taarruzuna u~ra- şik Amerikadan Hollandaya sefer yap- şüphe etmeğe hiç hakkımız yoktur - bi' 
ması üzerine siyasi ve bahri mahfiller- makta iken Atlantiğin ortalarında bir taraf g<'miler için asıl tehlikenin nere· 
d~ bir infial dalgası hüküm sürmekte- Alman U ge?1~i tarafından durdurul- de olduğu açıkça kendisini gösterir··'ı: 

Cepheye giden asker fogiliz kralının önünden ger;jyor 
dır. muştur. Gemının kaptanı hususi suret- Ayni gazete, Deutsche Allgemeine Z? 

Bu vapurlar kömür yüklü olarak bi- tc yazılml§ yanlış bir beyannameyi im- tungda çıkan ve bitaraflann kar terı:~ 
taraf limanlardan Ho11andaya ~elmekte :zaya zorlatılmış ve fakat red cevabı maksadiyle yaptıkları ticarete karşı bil~ 
olan Sintannaland ve Sohieland kömür vermesi üzerine tayfa kayıklara sevke- metin Almanları uıruri addettikl~· 
vapurlariyle 345 tonluk Limbterg ve dilerek denizlerin ortasında bırakılmış harp tedbirlerind~n vaz geçiremiyeeeği~ 
348 tonluk Dernyter vapurlarıdır. ve gemi de batırılmı§tır.> ni beyan eden makaleye hücum eder~, 

LONDRA, 5 (Ö.R) - Bütün Ame- den evvel denizlerin serbestisinden bah- makalede Dr. Arata Ninagava şunları 
rikan gazeteler Sumner Yeisin Berlin sediyor. BitaraOar Almanyanın bu hür- ya7.ıyor : •Bugünkü İngiliz - Alınan 
:dyaretinden hoşnutsuzluklarını açıktan riyetten kasdı ne olduğunu ve denizle- harbi Almanlar tarafından daha önce
açığa izhnr eden neşriyat yapmaktadır- rin serbestisini ne meşum bir tarzda den görülememişti. Hadiseye üçüncü bir 
!ar. düşündüğünü şimdi biliyorlar. devletin bitaraf gözleriyle bakılır...a gö-
Meşhur Amerikan gazetecilerinden Faris, 5 (Ö.R) - Gollus, Entransijan rülür ki bu harp Almanya için siyasi 

Mister Tomson, Nevyork Tribun gaze- gazetesinde Hitlerin kendisine atfedilen bir mağlubiyet olmuştur ve Almanya 
tesinde neşrettiği bir makalt:de diyor ki: sözleri münasebetiyle şunları yazıyor : ta başlangıçtan beri kaybetmektedir. 
•B. Ruzvelt, Hitler ve Stalin iktidar •Alman devlet reisi bu sözleri söyle- Eğer Almanya harbi kazanacağından 
mevkiinde kaldıkça yer yüzünde hiç bir miş ise belki mUthiş bazı silahları oldu- emin olsaydı, işe ilk defa İngiltereye 
hakiki sulhun kabil olamıyacağını bilir. ğu zehabını uynndırmak iste~tir. Biz hücumla başlaması lazım gelirdi. Alınan
Hitlerin çılgınlığı bu harbi yapmıştır... şuna kanüz ki Almanyamn elinde kul- ya Polonyayı gayri kanuni şekilde işgal 
Avnıpanın artık ona itimadı kalmam,ış- lonılacak bilinmiyen giili silahları olsa etti bitirdi, 7..ira Polonyayı bir hücumda 
tır. Onunla barışmak istiyen yoktur. idi onları muhakkak şimdiye kadar kul- devirebilirdi. O halde bugünkü İngiliz 
Sulhtan evvel Almanya bir sulh konfe- Janırdı .. Müttefikler mücadelede sonu- ~iman haı·bi, Almanyanın kazanmasına 
J"ansında yeralmağa liyakatli bir bükü- na kadar devam edecekler ve düşmanı ta başlangıçtan beri hiç imkan görüle
mete sahip olmalıdır. Almanya İtalyaya yeneceklerdir. miyen bir hadise olarak telakki edilebi-

Amsterdam 5 (A.A) - Evvelki gün 
Bunesden Am.sterdama hareket eden 
695 tonluk Hollanda bandıralı Rijust
room vapurundan bir haber yoktur. 
Vapurun batt.Jğı zannedilmektedir. Bu 
vapura ait olduğu tahmin edilen bir 
sa.ndalfa bir kaç can kurtaran mantarı 
ve bir miktar eşya deniz üstünde görül
müştür. 12 kişinen mürekkep mürette
batın diğer bir sandal içinde kurtulma
~a muvaffak olduğu ümit ediliyor. 

Londra 5 (A.A) - Ben Attov ismin
deki balıkçı gemisi bir infilak neticesin
de batmıştır. Vapurun mürettebatını 
teşkil eden 9 kişi hakkında haber alına
maml§tır. 

şunları yazıyor : •Biz kendi ticaret '. 
gemiciliğimizi yalnız kar temini m~. 
diyle değil, ayni zamanda kendi ih 'J 

yaçlarımızı ve hay.ıtı ehemmiyeti ~· 
mevaddı tedarik etmek ve istihsal 
mızı devam ettirebilmek için yaparll-' 

öa ihanet etmiştir.• Nevyork, 5 (Ö.R) - Berlin görüşme- lir. 
Tomson, Bitlerin 5ulh projelerinden teri hakkında buraya gelen ilk haberle- &as itibariyle bu hadise beynelmilel 

Londra 5 (Ö.R) - Dört Hollanda ti
caret gemisi hafta sonunda şimal deni
zinde Alman tayyareleri tarafından 
bombalanmışlar ve makineli tüfenk 
atesine tutulmuşlardır. 

Londra 5 (A.A) - Bir Alman tay
yaresi tarafından bombardıman edilen 
Elvicna ismindeki Hollanda şilebi mü
rettebatından sağ kalan üç ki~i 36 saat 
bir sal üzerinde denizde kaldıktan sonra 
lngilterenin şark sahilinde karaya çık
mışlardır. 

Londra, 5 (A.A) - Bahriye neı~r~ 
hitam bulan haftanın, lngiliz bahrıı·ı· 
için mükemmel bir hafta olduğunu d• 
diriyor. Filhakika mezkur hafta zarf~ntır 
yalnız iki ticaret vapuru kaybedilın1tıı· 
1, 1 76 tonluk Albano ve 71 O tonluk I" 
to vapuru. Buna mukabil lngilizlerd''fl 
rafmdan zaptedilmek üzere olan °". 
Alman vapuru intihar etmiştir. 620 to, bahsederken diyor ki : rin akisleri devam ediyor. kanunlara ve nizamlara karşı çok çir-

•Sulh rivayetleri yalnız ve yalnız Al- Almanyanın mütehakkim gururunu kin bir itaatsızlık halinde tecelli etmiş-

Londra 5 (A.A) - 6.700 tonluk Pa
cüic Reliane ismindeki In~iliz vapuru, 
Ingilteı·e sahili açığında dii~man tara
fından batırılmıştır. Vapurun mürette
batını teşkil eden 53 kişi denize indiri
len sandal1ara binerek kurtulmağa mu
vaffak olmuştur. Kraliyet hava kuvvet
lerine mensup tayyareler bu sandal1ar
dan ikisine sahile kadar refakat etmiş
lerdir. Diğer iki sandalda bulunanlar 
Mochville vapuruna alınarak Camall'da 
karaya çıkarılmıştır. 

k rr- oıJ•• 
luk Volfburg, 2,390 tonlu ı r "' 

manyadan geliyor. Nazi propagandası medeni milletler için bir hakaret sayan tir. Bizzat Versay muahedesinin kendisi 
bütün fnnliyetini sulhun göz kamaştıran Nevyork Post diyor ki : gayri kanuni bir nizam olarak gösteri
ca1ibesi etrafında teksif etm~tir. Hitler Müttefikler Amerikayı kendi yanla- lemez. Onu Alman'-r imza ettiler ve 
memleketini felaket uçurumuna sürük- rında harbe sürüklemek istemiyorlar. tanıdılar. Dünya bu muahede ile sulh 
lemiştir. Almanyanın bütün mütahassıs- Müttefiklerin bu harbi kazanmak için ve selamet tesis etmi'i ve onu büyük bir 
lan bilirler ki ikbsat ve askerlik bakı- büyük kredilere ihtiyaçları vardır. Bu memnuniyetle selamlamıştır. Japonya 
mından sürekli bir harbe muktedir de- yardım yapılmalıdır. Zira bu harp yal- da bu muahedeyi yapanlardan birisidir 
ğildirler ve Almanya, ilk büyük hücu- nız onların knvgası değil, bizim de kav- ve onun mesuliyetlerini de deruhte et
nıunu yaptıktan sonra hezimete mah- gamızdır. miştir. Muahedelere hiirmet olunmalı
kumdur. Sovyetlerle ittifak ayrıca ezi- Londrn, 5 (ÖR) - Tnymis, Sumner dır ve onlara riayetsizlik, dünya niza
ci bir yük olmuştur. Almanya cebri ça- Velsin Hitlere söylediği sözleri tahlil mmı bozduğu gibi tamamiyle gayri ka
lışmaktan, uzun çalıştırılmaktan ynrul- ediyor. t!uni ve gayri ahlaki bir hareket teşkil 
mmı ve yıpranmış bir halka maliktir.. Amerikalı diplomatın muayyen bir eder. 

Taymisin Amsterdam muhabiri bu 
~ayri insani harp usulünün bütün Hol
landa ahalisini Almanya aleyhinde de
rin infiale sevkettiğini bildiriyor. 

Bir Alman bombardıman tayyaresi 
tarafından batırılan bir Hollanda sahil 
gemLc:inin sağ kalan bir kısım mürette
batı 36 saat denizde bir sal üzerinde çal
kandıktan sonra dün bir lngiliz limanı
na gelmişlerdir. 

Fari~ - Osloda çıkan Norgen Bladet 
ismindeki gazete, Almanların bitaraf 
gemilere karşı kullandığı vahşiyane si-

LONDRA - Osloda çıkan Morgen
posten gazetesi İngiliz kafile sistemine 
giren gemilerin uğradığı zayiat azlığına 
dair yapılan İngiliz neşriyatına işaret 

6,5 30 tonluk Heidelberg ve 3,369 th•' 
luk Arucas. Arucas da kıymetli bir ~ıt 
mule vardı;Civa. Mezkur vapur 15 ..,~!' 
evvel Vigodan hareket eden son v~PAI· 
du. Altı vapurdan yalnız bir tan~~ı ,., 
manyaya varabilmiş. Oçü lngılıt bİ• 
Fransız filosu tarafından yakalanın~~ cİ• 
ri intihar etmi~ ve biri de Norvec;ın • 
malinde karaya oturmuştur. 

---·-&---
ALMANLAR s 
Tahlisiye sandallarıJI 

Mübrem bütün ham maddelerden ve vazife ile hareket ettiğini ve kendisine 
paradan mahrumdur ve Hitler kendi söylenecek sözlerin mahrem kalacağını 
eseri olan harbin Alnıanyaya hezimet- daha Nevyorktan hareketinde öğren
forı başka bir şey vadetmediğini hisset- miştik, diyor ve şunları ilave ediyor : 
rnektedir.• •Bundan dolayı ortaya atılan şayiala-

(Bostım Post), Sumner Velsc Alman- nn husust maksatlarla Alman kaynak
yada yapılan kabul tarandan bahseden larındnn çıktığı muhakkaktır. Bu şayi
yazısmda diyor ki : alardan maksat gerek Alman halkına, 

•Eğer Almanyanın sulh şartları haki- ve gerek bitaraf memleketlere Alman
katen şu Berlinden dünyaya yayılan yanın mağlfıp edilemiyeceğini anlat
şartlardan ibaretse bir sulhtan bahset- maktır. 
mek değil, onu hatıra getirmek bile Faris, 5 (ÖR) - Furnier Ajansı 
beyhudedir. Müttefiklerin sulh şartla- Tokyodan bildirıyor : 
rını tasrih etrnedikkrinden ekseriya şi- En büyük Japon gazeteleri S. Velc;e 
kayet edilmiştir. Şunu bilmek liiz.ımdır: Bitlerin verdiği sulh projesini alaylı 
Müttefiklerin gayesi evvel harbi kazan- bir lisanla kaydederek bu proje mütte
maktır. Kendi sdi'imeUcri ve dünyanın fiklere ancnk kat'i hezimetleri halinde 
selameti için harbi kcızanmak ... Alman- \'erilebilirdi, diyorlar. 
ya galip gelirse dünyanın ne olacağı 
nrtık bir meı:hul değildir. 

l<openhng, 5 (Ö.R) - (Berlinste Ti
dende) Berlin görüşmesinden şöyle bah
sediyor : 

• Berlin, sulhun eı;ası olarak her şey-

Bİıt JAPON GAZE'J'ESİNiN 
MÜTALAASI 
Japonyada çıkan ve sağ cenah tara

fından neşredilen •Japonya ve Japon
lar• ismindeki rnecıııuanın bastığı bir 

Bornova ve köyleri avcılar cemiyeti 93i senesinde teşekkül etmiştir .. 
Aza mevcudu 97 dir .. 
Seneden .seneye azası çoğalan bu 'cemiyetm bilhassa her şene tertip ettigi de

vamlı büyük sürek avları ile ;I3omovn muhiti ile diğer ~tlerdcki muzır hny
vnnatın türemesine ve zarar yapmasına mfuti. olmak suretiyle memlekete cid
den fnide.li hizmetl<'r npmaktadır. Av me\ imıni 

Vibor gda bili Fin bayrağı 
~.!cııww·----------

Kızıllar harap şehire giremiyorlar 

bomba atmamışlar urıı· 
Londra, 5 (A.A) - Domola va~ 

nun zabitlerinden biri diln Fress . 118t· 
ciationun biı· muhabirine şu be} 8 

ta bulunmuştur : lıtııl 
- Almanların bir tahlisiye sanda lJB' 

sığınan yolcuların üzerine ateş ~~fclit· 
rı hakkındaki hnberleı· doğru degı 

--*- ııt 
Paris . Soir gazetesiıt 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - taklit nüshası.. s:ı" 
Suosalınide yeniden şiddetli muhare- Brüksel, 5 (Ö.R) _ Lö Suvar l'g ~ 

beler başlamıştır. Fit Karanta ve Kuf- k ı dd · T-· ce 
modaki muharebelerin Finler lehine ne- tesi Brü se mil eıumumı ıgır,>: haS~ 

Soir gazetesinin sahte bir nus ,1rtiSI 
licelcndiği anlaşılmıştır. 1 ld - b'ld' · J{oınıv· 1 Londra, 5 (Ö.R) - Röyterin Helsin- top attırı ıgını ı ırıyor.. d 1arıt1 

mahfillerinde Alman propagan 8 ıetC" 
ki muhabiri bildiriyor : Viipuri hara- göre hazırlanan bu nüsha aynen ga tıf' 
belerinin şayanı ha,>•rct müdafileri bu nin bir kopyasıdır. Yalnız haberler 
l·arabeler üzerinde tutunmaktadırlar. 7uya göre uydurulmuştur. 

Viipuri körfezinden Voksene kadar --*--
mücadele pek şiddetlidir. Finler Vibor- F. 1 d. önde"' 
gun şimalinde hazırladıkları müst~em ın an ıyaya g 
mevkilere henüz çekilmeğe lüzum gör· rilen tayyareler {ı:i.Jc8' 
memişlerdir. Önümüzdeki giinlerde is- Stokholm,_ 5 (Ö.R) - ~e~u.bi ~ı 9\" 

tirahate vakit bulacakJarını zannetmi- nm Finlandıyaya devrettığı Jngı ııırt'~ 
yorlar. Sovyet ordusunun yeni takviye cı tayyareleri Finlandiyaya vasıl 0 

kuvvetleri alır almaz şiddetle taarruza faaliyete geçmişlerdir. ~.· 
devam edeceğini biliyorlar. Donmuş Vi- - DV'-

borg koyundan ilerliyerek Fin müdafi- da Sovyet kollarını ve kıtalarını 
1 leriıii · ç virmc teşcbbüsi.i netice verme-· bardıman etmişlerdir. ~~ 

m~tir. Sovyet tayyareleri Ladoganuı iş '' 
Fin bataryaları bir noktada buzları şarkisindc büyük faaliyet gösterıP cll'stl~ 

dclm~ ve Sovyet kolunun bütün ağır- Vilmanstrano, Kupas ve Matktı5 tllıeJ.-C 
lığı ile buzlar arasında kaybolmasına ciddi hasar ika ctmişler~ir .. l\~~<jllfllft 
sebebiyet vermiştir. Kolonokji muhare- dahilinde Sovyet t.ıyyarecılerı . ill b

1 besinde kızıllar 1200 kişi zayiat vermiş- ne Cotkv ve Kausala vadüerııı .. ıı B' 
1 d • • · altı•· r8' er ir. Fetsamonun c::!nubunda 34 üncü çok nok,-ılarını mitralyöz ateşı t ta~') 
Sovyet fırkası tamamen dağıtılmıştır. mıslardır. 3 martta dört Sov.re 

Bir İsveç müfrezesi bir Sovyet kolu- Finlandiyada lsveçli göııiilliiler resi düsürülmüstür. • 
nu iki yiiz kişilik zayiata uğratarak ge- milletinin .,iikranlannı teyit etmi.c;tir. teşebbüs eden dilşman geri püskürtül- ' · t cr1'fıl11 

rilemeğe mecbur etmiştir. . Helsinki, 5 (Ö.R} - Havas 5 ın~rt ta- müştür. Vuoski ve Ladoganın .şimalinde, Moskova 5 (A.A) - S~vyebll~i: r 
'Fin büyük erkfınıharbiyesi, Viborg rihJi Helsinkiden bildiriyor : Viborg da- Sovyet taarruzları tardedilmiştir.. Ka- harbiyesinin 4 Mart tarihlı te 1cıtıı19ef 

müdafilerinin kahramanca müdafaaları ima dayanıyor. Kızıllar ileri unsurları re~ berzahının şarkında ve Taypalede Kareli berzahında So~et betıl~ 
Eayesinde yeni müdafaa hattının çok şehrin garbine doğru sürmüşler ve buz- şiddetli topçu faaliyeti olmuştur. Colla Trongsund §ehri \'e ka~esıyle J<Ôrf~rfe' 
emniyetli surette ha1.ırlanmasına vakit lar üzerinden geçmeğe teşebbüs etmiş- Anjokulede cereyan eden çetin muha- Uuransaari adalarını, Vıborg }>1.1 lcı; 0ıt 
temin etmelerinden fevkaJade mem- terse de muvaffak olamamışlardır. Kar- rebe esnasında Sovyetler 1200 kişi k~y- de Tejkarinnsaar~ adasını ve, vıtıı1' ;ı 
nundur.. .. f1l klY.ıya. yerl~şen Fiı;ı. kıüılari ve topçu- öetmi.şlerdir. Kuhmo istikametinde Fin- zin gaı:p ·sahilinde Hejnl"";\' rfl"i ~ 

Helsinki, 5 (0.R) - Fjnlımr'fya ciim- ları bu taarruzları kolaylıkla tnrdetmiş- !er Sovyetlerin bir · tinat nQ.ktasını el· ve MUhonahUnlth.dış mahal e e · :ıU 
hurreisi Knlyo~ miıre al l\lannerhal9Jie lerdir. - lerinc geçirmişlerdir. Sovtt_t kıtaları etmişlcrôtr. tlle~ 
bir telgraf giinderc;rck 18 inci Sovyet Helsirild; 5 (A.A) - Bir Fin tebliğin- Nautsiden çekfüDi.şler ve şimale doğru Trongsund 


