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llln Un ın derecatından gazetemiz mesuiiyet kabul etmez. sa 
Cümkuriyetin. ve Cümhuriy'et eserinin bekçi81, atıbahları çıkar aiyasi gazetedif' 

Trablusgarpte 
Roma 24 (ö.R) - ltalyanm denizaşırı 

kuvvetleri umumi müfettiti Mareşal Debo
no, refakatinde Trablusgarp umumi valisi 
Mareşal Balbo olduğu halde dün Şarki Lib
yada bulunan kuvvetleriD;_ teftişine başla-
mıştır. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında buılrn~ır. 

Balkanlarda h·arn tehlikesi 
---ııı--- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ru······111e·r····ıwu·s·o1"i"D"iYe···b1r··· 

! ... muhtıra gönderdi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlin buna 
HAY 1 R 
Roma ise 

EVET, diyor 

Galiçyada Alman 
askerleri dolaşıyor 

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

Almanya Balkanlarda 
ltalyan menafiine 
dokunmıyacaklnış! 

Fakat lngiltereyi 
• • 
•çın ltalya müsaade 

felce uğratmak 
etmeli im ~ ş ! 

F Pcıria 24 (ô.R) - Bugünkü 
,/0"•ız matbuatının neşriyatın
it On ~ıkon mana balkanlar ve ya• 
ın fark Üzerindeki vaziyetin Ro

~ayı endifeye düşürdüğü merke
~ndedir. 
d ~öti Pari:r.iyenin Berlinden al-
ıgı bir habere göre Ribbenh'op 

~e lleas Muaaoliniye gönderilmek 
~:ere hazırladıkları bir muhtırayı 
1>· lkincikanunda Hitlerin tasvi-
ıne arzetmi1lerdir. 
~manya muhtelil beynelmilel 

Propaganda 
--)f---

be•rin en büyük 
&ilahıdır. Bunun 
tesir atından 
llorunmak lazımdır-

--*--
IIAKKI OCAKOGLU 

lit~'0Paganda, asrımııın en kuvvetli si
Ilı 'J llrından birini te~kil ediyor .• Bütün 
liıh letıer iç ve dış politikalarında bu si
ih tan azami derecede istifade etmeği 
tatna) etnıiyorlar. Hariçten gelen propa
~alardan da milletler kendilerini ko
ltı k için ciddi tedbirler almak lüzu
\". ~nu hissediyorlar. Bu maksatla bir 
l~ ~e\'lctler hususi teşkilat \iicuda ge
le lln.ı ler ve bir kısmı de,· Jetler vekalet-

; ~llrnıu !ardır. 
l:et~Y farkına \ammksızın kula~ımıza 
~1 ·~len bir çok haberlerin sinirlerimiz 

11~~~·n~e yaptığı tesinıtı ve tahribatı 
Ço)(Sıtnı7de tecrübe etmişizdir. l\laa]esei 
lia defn yine farkına ,·annıyarak pro
... }llndanın zehirlerini ya~'maı<a kendi-··uz . . :-. 
lla Vasıta olabiliyoruz. Hakikatle pro-
~11fan~ayı birbirinden ayırt etmek için 
~ld dıkkam bulunmnğa, hadiseleri tab
la e !illllr \'C manhkımızı dikkatle kul
lıe~llıağa ihtiyaç vardır. l\1illetlerin miis
Bil' h\>eya mcnri sahalarda kullandığı bu 
ltı: tan. ~k defo memleket içinde bu
ttıekn hır çok açık giiz.ler de istifade et-

.\ Yolunu bulabili~ orlar. 

meseleler hakkındaki noktai na
zarını bu muhtırada i:r.ah etmek
tedir. Almanya aynı zamanda sa
dık bir müttefik kalmak İstediği
ne /talyayı iknaa çalışmaktadır. 
ffaTp icab: olarak balkanlarda 
bazı hareketler yapılsa bile Al
manyanın ltalyan müttclil:lerini 
göz önünde tutacağı ve Sovyet 
Rusyanın ltalya ve Macariıtanın 
menfaatlerini ihlal edecek hiç bir 
harekete gırıfmİyer.egı temin 
edilmektedir. 

Balka11lartn bir haritası 
Almnnyanın ballık ve Hollanda isti- noktasında ısrar t..'<lcrek It.alyanın buna 

kametindeki hareketine gelince: Alman 1 muhalefet ctmiyeceğini ümit etmektc
__!!luhtırnsı Ingiltereyi felce uğratmak dir. 

Bitaraf kelimesinin manasını yanlış anlı van nıilletlere cevap 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"Kefen ticareti yapmak 
iyi bir şey değildir,, 

Ortada bütün milletlerin 
mevzuubahis olduğu sırada 

Londra. 24 (Ö.R) - Alakadar ma
kamlnr bitaraf memleketlerde yükselti
Jcn falsolu seslerin müttefikler nezdinde 
hiç te iyi karşılanmıyacağını ihsas edi
vorlar. 'l'he Pcaple gazetesi bu hususta 
diyor ki: 

- .İngiltere ve Fransa şu veya bu 
memleketin mennfüni siyanet için harbe 
girmiş değildir. Ortada bütün Avrupa
rıın ve bütün milletlerin istikbali ınev
zuubahistir. Bitarnf memleketlerdeki 
bazı kimseler Çörçilin nutkundan alın
mışl:ırdır. Bunlar urıutuyo'rlar ki bu 
harbin netict•si biz Britanyalılardan faz
la kendilerini alfıkadnr edecek ve l1C:!ti
ce kendilerini fa1.laca mutazarrır ede
cektir. 

Bitaraflığı tnra!sızlık manasına alan 
milletler şu nncla çokça düşünmek mcv
kiindedirler. Bu harp, 914 harbinden 
çok daha mukaddestir. Kefen ticareti 
yapmak iyi bir şey değildir .. • 

ve A \'rupanın istikbali 
düşünerek konuşmalı .• 

Lenberge bir Alnian 
fırkasının yerleştiği 

tahakkuk ediyor 
Almanya Sovyetlerin Tuna ve 
Balkanlara yerleşmesini istemiyor 

Bu muhtıra 19 Ikincikanunda Roma
ya gönderilmiş ve Alman büyük elçisi 
tarafından bizzat Mussoliniye takdim 
edilmiştir. Pöti Pariziyen baş muha?Ti
ri Şarl Moris, bu muhtırayı mevzuu
bahs ederek diyor ki: 

- Galiçynda iki, üç haftadanberi va
ziyet değişmemiştir. Almanya Galiçya
ya mütehassıslar göndermekle kalmıya
rak mühim miktarda askeri kuvvetler 
göndermiştir. 

Belki de Almnnlnrın maksadı Sov
yetlerin balkanlara karşı her hangi bir 
hareketi hususunda Italyayı temin et
mektir. Belki de ilk bahnr gelince Sov-

Bir Facia 

yet Rusyanın Besarabyaya taarruz et· 
mesinden şüphe ederek Sovyetleri böy
le bir harekette yalnız bırak"lllamak is
tiyorlar. 

GAL1ÇYADA 
Londra 24 (ö.R) - Polonyanın Ga

liçya mıntakasına Alman askeri kuv
vetlerinin girdikleri hakkındaki şayia 
Sovyet rnakamatı tarafından resmen 
tekzip edilmiştir. Alman resmi makama
tı dn Çcrnodi yakınında Rumen hudu
duna Alman kuvvetlerinin sevkedildiği 
hakkındaki haberleri mu.sırrane tekzip 
etmektedirler. 

- SON'U :~ ÜNCÜ SAHİFEDE -

Fetrek çayı 
Bir arabayı sürijkledi. Genç bir 
kadın, kucağında ~avrusile boğu '.du 
Evvelki gün Torbalı ile Arslanlar kö

yü ch·arında Fetrek çayının taştığı sı
rada elim bir kaza ohnuştur .. Hadhe 
hakkında mahallinden alınan mallımat 
şu merkezdedir : 

- Torbalı kazasının Arslanlar köyün
de oturan Atıf oğlu Abdullah Kırtekin, 
yanında .refikası on dokuz yaşında Bn. 
Ayşe ve bir yaşındaki yavrusu 1\'aile ol
duğu halde kain babaları Ademin e\ ine 
gitrneğc karar vennişlerdir. Bir manda 
arabasına binen aile efradı yola ç.ıktık
lım sırada Fctrek çayı yükselı~. yağ
mur hız.lanmıştı. Fakat ortada tehlikeli 
bir vaziyet göremedikleri için yollarına 
<levnında lcrcddiit etmemişlerdir. 

Bu köylü ailesi, bindikleri manda 
arabasiylc Fetrek çnyından karşı tarafa 
geçtikleri sırada birden bire çay .taşa
r~k kuduran sular arabayı hiila ctıtıiş 
\e araba sular içinde kaybolmuştur. 

Mandalar çayı gcçme:ğe muvaffak ol-

- SOSU 2 iNCİ SAHİFEDE -

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

B ir Macar 
ticaret heyeti 

Ticari müzakereler
de bulunmak üzere 
istanbula geldi ... -istanhul, 24 (Hususi) - Hükiime-
timlzle temaslar y:ıpmak \'e ticari 
müzakerelerde buhııuııak iizere he:? 
kişilik bir l\1ucnr ticaret heyeti şeh
rimize geldi. Heyet, Macar l\lerkcz 
bankası nıiidiiriiniin riyasctindcdir .. 
Ynnn Ankarnya hareket edecekler
dir .. 
Macar heyeti, iki mcnılcke.t arasın

da iktısadi münasebetlerin daha çok 
--· SONU 3 üncü SAHİFEDE ---

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• da ~pa harbinin ilk ba~ladığı aylar
l'ın l>ıyasanıızm manız kaldığı sıkıntıla
atın ha lıcası, umumi harp senelerinden 
~nltnı derslerin, umumi efkara heye
lİldia Yayılmasından baska bir şey de-

at~?~eklerindc harp zengini oluvermek 
~at nı tasıyan bazı muhabhetsi.tler ha
~·oı~ tazyik ederek. keselerini şi~irtmek 
t~· rını J>ropaganda vasılasiyle ellerine 
n ... •tıne_ktc asla tereddüt etmemişlerdi.. 
~ tafıller valnı:ı bir noktavı idrak 
lıtı~lltiyorlardı. O da, Türkiyede hakinı 
ırıar~~ Yeni zilmi)·etin, Jıalkı soydur
'Jlii 8

, ızın vereıniycceği idi .. Cümhuriyet 
lC:.k!Yesinde, memleketin ik'iısadi bün
lıtıı:1• her tiirlü sarsıntılardan masun 
letin ll~ıı~ıak pol~tikası biiti!n düşünc~
lirtıİıi ttst~ndc gclır. Bunu tıcaret vekı
lsı8 : b r nıiina ebette SÖl lediği gibi 
ıı'itln c .uvulan \'C 1939 da gözlerini 
diseı f{ftfıll~r belki gôrclllC%1cr. Fakat hiı
~l'~ ~I 0ıılnra bn hakikati anlatmakta 

Deniz harbi - Fin harbı Sovve·t 
Eks"!:utdestro.yeri bütün Manerhaym hatt;~ çevirmek istiyen 

m uretteba tıle __!?; ttı Kızıllar ağır zayiata düçar olmuşlardır 

Şirn ~nıyacnktır. 
btt>nr dı Yine kulnktnn kulağa fıslanan 
ittı,,ınt Pt«ıpagnndalar me\'cuttur.. Guya 
ttıı<ı, l\ı Ynpmaktn bir cok zorlııklar \•af
ltıaıtıı l"\ cut stoklardan ihtiyaçları tn
İtııis ı:ırna~ irin, i fical göstcnuek lazım 

~h~··,. 
l')•lc-d·~~:ı.a bu sekildcl-i nıı lnnn istihdaf 
~era11

1g1 ga ·e malfımdur : Telns ve he
tılln.aı 'U:ı, .rıııdırnınk, piyasada talebi art

lı' ak{, fıatleri ;)iikscltmek.. 
l!JtiJa::n tnilli konmma kanunu artık bu 
l'alcın. nıanc\Talara asla meydanı hoş 

Yacaktır. Hiikiimet her ne ha-
- SONU Z İNCi SAHIF'EDE -

Almanlar 
-*--

3S tahtelbahir 
kaybettiklerini 
itiraf ediyorlar ... 
Paris 23 (A.A) - Sal:ihiyettar Fran

sız deniz mahfilleri deni?. kuvvetlerinin 
son günlerde iki Alman deniza1tısınn 

-*-
Sovyetlerin 
-*-

Fin cephesine 
gcncferdiği yeni 
ı·uma danlar da 
gözden tıf t!iştü ••• 

hücum etüklcrini bildirmektedir. Aynı Londra 24 (ö.R) - Helsinkiden bil-
mah!Hler"I! 'gfüc Ingilt<!re bahriye" neza-. clir:liyor: . • .. 
reıi_ 'bu den!ialfıların .muhakka'k.'.._ola.nık La~~ga gölünün .fıöıalinde Taypala 
tahribedihni~ oldu~unrı·..teyid iÇfn tama- .fıavalısınde Sovyetlenn büyük kuvveti 
men mi.is.bet :<R!İile malik bu1Ünmak1a.: lerle yaptıklan. laariailar d~hari lüin-
dııi. · . ' · · .lı zayiatile akim kaliniıtır. # •• 

I;.o-ndt~ ·24 · (ö.R) -: Nnir(llfık 415 Bu taamız frolaiıdiya harbmıiı baftn· 
tonlu'K' EkSnıunt destro;:'cnnın· bütün dan beri yapılan carpl§rnalann en büyük 

. mürettebatlyle birlikte battığını bu sa- ve en ,iddetlüi idi · 
~h haber vermiştir. Ya bir mama •• Kızı~ ~r~u ~ ~ndanlığı tar~
~arpmış, veya torpillenmiştir. Bu har:p a.n bırban arcJiıica taamıza sevkedilen 

-
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Şehir Meclisi toplanıyor 
Isa Yahyaya "Sen vazifeni yap ı - *-
Bu, halka karşı lazımdır .. ,, ded; 940 yılı hütçesind~ 150 hin liralık bir 
lsanın niçin Mısırdan gittiğini kimse 

bilmiyordu. tasarruf yapılmasına lüzum görüldü 
Yalnız malüm olan bir şey varsa o da 

onun bir sabah, hem de alessabah sade
ce annesi (Meryem) e veda ederek bu
radan aynldığı idi. Cidişini gören de 
yalnız bir ki~ idi. Bu, (Meryem) İn evi· 
nin tam kafllsında oturan Nasıra berbe· 
rinin karısı Kloe idi. Kloe, kocası hasta 
olduğu için sabaha kadar onu beklemiş 
ve sabahleyin seher vakti Isanın gidişine 
phit olmuştu. 

lsanın ilk cumumi ve fiili hareketini> bu 
vaftiz hadisesi ile baılatıyorlar. Onlar, 
evvelce de söylediğimiz gibi Y ahyanın 
peygamberliğini kabul etmiyorlar. Ona 
vaiz, vaftizci Yahya (Jean Batiste) adı· 
nı veriyorlar ... Fuar hakkında çıkarılan şayialar doğru değildir. Fuar ve 

lslam tarihlerinin kayıtlarına göre 
cPeygamber> fer aınıf sınıftır. Bir sınıf 
vardır ki Cebrail onlara Tanrı haberi ge
tirir ve kendini göstetirdi. Tıpkı lbrahim, 
Musa, ha ve Muhammet Peygamberler 
de olduğu gibi. Bunlara Reııulüllah .... 
derler. 

şehir işleri büyük bir hı~la takip edilmektedir 

Diyordu ki: 
«- Cüneı daha henüz doğmamıştı. 

Gece bekçileri ııon devriyelerinden dön· 
mü~lerdi. lıte bu aırada lsayı evinden 
çıkarken gördüm. Ortalık pek hafifçe 
aydınlıktı. Bununla beraber annesi Mer• 
yemin elinde yanar bir fener vardı. Isa, 
uzun bir yola gidecekmiş gibi hazırlan· 
mıştı. Elinde uzun bir değnek, sırtında 
azık torbası vardı. Meryem, onunla he· 
raber evlerinin önündeki bahçeden so• 
kağa çıkınca elindeki feneri söndürdü ve 
yere bıraktı. Sonra kollarını oğlunun 
boynuna doladı. Yarım karanlık içinde 
onun lsayı bu yolculuktan vazgeçirmeğe 
çalı~tığını sezer gibi oldum. Fakat Isa, 
Meryemin kolları arasından sıyrıldı. Ve 
arkasına bile bakmadan yola çıktı.> 

Yine bir sınıf peygamber vardır ki on
lara Cebrail doğrudan doğruya görün· 
mez. yalnız 'esini işittirir. Tanrının emir· 
!erini Cebrail kendini göstermeden teb· 
liğ eder. Bunlara da (Nebi) derler. 

cNebi:t sınıfına ckitap> gelmez. On
lar kendi hRşlarına bir şeriat kurmazlar. 
Kendilerinden evvel gelen pı-ygamberle· 
rin şeriatine tabi olurlar. Fakat a91l pey
gamber, yani «Münci> olanlara Tanrı 
Musa, Isa ve Muhammette olduğu gibi 
ckitap> verir ve şeriat kurmağı emre
der. 

Jslam kayıtlarının bu tariflerine naza
ran Yahya kitapsız peygamberdi. Vı! o 
lsanm lı:endi~inden Üstün bir cResiil > 
olduğunu bildiği içindir ki ona ilk önce 
tabi olan olmu tu. 

Hristiyanlar diyorlar ki: 
c Ne zaman Yahya lsayı vaftiz etti, 

o anda semadan bir seıı duyuldu. Bu 
Tanrının sesi idi ve Isa benim oğlumdur 
diyordu.> 

Şehir Meclisi şubatın ilk günü devre 
toplnntılarına başlıyacak, ruznamede 
mevcut işleri ikmal eyledikten sonra 
toplantılarına nihaye t Yerecektir. 

Belediyede 940 yılı bi.itçesi hazırlıkla
rına başlanmıştır. Yeni yJI bütçesinde 
tasarruf yapılınasımı li.iz.uın görülmüş
! ür ... Rakkamlar üzerinde knt'i bir tet
kik yapılmış olmamakla beraber yeni 
bütçenin geçen sene bütçesinden 150 bin 
lira noksan olacağı zannedilmektedir .... 
Sehir Meclisinin nisan devresi toplantı
l~ında yeni bütçenin müzakeresine baş
lanacaktır. 

Bütc:ede tasarruf yapılmasına muka
bil belediyc.nin şehir çalışmalarında her 
hangi bir tasarruf veya durgWlluk mev
zuubahis değildir. Şehir işleri tam faa
liyetle devam edecek, başlanan işler ik
mal edilecek, yeni şehir müesseselerinin 
yükselmesi çarelerine tevessül edilecek
tir .. 

Avrupada harp hali durumunun icabı 
olarak güya 940 fuarının yapılmıyacağı 
veya hazırlıkların hazirandan soı\raya 
bırakılacağı işaa edilmiştir. 

Bu haber kat'iyen doğru değildir. Be
lediyenin gerek şehir ve gerek fuar ça-

Reis Dr. Behçet Uz 

lışmalarında hiç bir durgunluk ve tehir 
mevzuubahis olamaz, beynelmilel bir 
müessese olan İzmir enternasyonal fua
rı 20 ağustos 940 tarihinde açılacak ve 

geçen senelerde olduğu gibi bir ay c1.;w 
vam edecektir. Belediye riyasetinden al
dığımız malumata nazaran fuar hazırlık
lanna çoktan başlanmış ve hazırlıklar 
bir hayli ilerlemiştir. 940 fuarı, geçen 
seneler fuarlarından çok daha ileride, 
muhteşem bir beynelmilel abide olacak 
ve bütün milletleri iştirake çağıracaktır. 
Fuar komitesi ve fuar fon heyeti mun• 
lazam surette içtiınalanna devam ede
rek aldığı kararlar tatbik edilmektedir .. 

Belediye riyaseti, 939 senesi için şe
hiı· işlerine ayrılan tahsisatın tamamını 
ı:;ehir işlerinde ve hizmetlerinde kullan
mıştır. Halen çocuk hastanesi inşaatına 
cevam olunmaktadır .. lfa:;tane yakın za
manlarda ikmal edilecektir. 

Garaj santral inşaatı da devamdadır ... 
Garaj için lüzumlu iptidai malzemeden 
demir vesair maddeler müskülatla te
min olunmaktadır. Garaj da-yakında ik
mal edilecektir. 

Hava gazı fabrikas.uida meydana g~ti
rilen hava gazı bacası 55 metre olarak 
ikmal edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir .. 
Baca ancak bir buçuk ayda ısınacağı 
için fabrika mart ortasında hakiki rand
manını almağa başlıyacaktır. 

Halk arasında lsanın Nasıradan çıkı ı 
adeta bir hi.di~e olmuştu. Halbuki grup 
grup insanlar mütemadiyen çöle, Erde~ 
nehri sahillerine gidiyorlar. orada Benı 
lsrail üzerine müjdeler getiren peygam· 
ber Yahyanın vaftizine nail olmak isti· 
yorlardı. Bu böyle olduğu halde kimse 
hanın da ayni suret ve maksadla Y ah· 
yanın yanına gittiğine ihtimal vermi· 
yordu. 

lncillerin kaydeyledilderi bu rivayet 
cKur'an>da mezkur değildir. F..sa~en ga
rip değil midir ki Isa hakkında gerek leh
de, gerek aleyhte eserler yazmı' olan 
kimseler hep lncillerin birbirini red ve 
cerheden fasıl ve haplarına istinad et· 
mi~ler ve bu haplar ile 1"8 devrini medih 
veya tenkit eylemi~lerdir. 

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

ISA ve YAHYA 
Tütün 22 • 

ncı Yardım Listesi 
Halbuki Isa... Yahyanın zuhurunu 

duymuş ve ona doğru onun olduğu yere 
doğru gitmişti. 

Erden nehri kenarına vasıl olduğu za· 
man baktı ki burada bir •Ürü halk birik
miş, günahlarının çıkarılmasını, vaftiz 
edilmesini bekleşiyorlar, o da, onların 
arasına katıldı ve onlar gibi vaftiz ~dil
mek için kalkan eli birden durdu. 

Tam Yahya ile karşı karşıya geldikleri 
zaman Yahyanın vaftiz için kalkan eli 
birden durdu. 

lsa, onun üzerinde diğerlerinin bırak
madığı bir tesir yapmıştı. Gözlerindeki 
temizlik nisbetinde detin ve nafiz bakış· 
lar, halindeki sadelik onun diğerlerine 
benzemiyen bir insan olduğunu gÖ!'lterİ· 
,·ordu. 
• işte bu sırada idi ki Yahyanın kalbine 
bir irsadı ilahi vaki oldu. 

- Muhatabın, senin vürudunu tebşir 
ettiğin lsadır ... 

Yahya, bu kalp sesini duydu. O !sayı 
hiç görmemişti. Isa da kendi gibi Hiro
des0in, Romalının zulmünde Kudüsü ter
ketmi ti. Fakat adını ve resul olarak ge
leceğini biliyordu. 

- Senin adın lsa değil mi? 
Diye sordu. lsa bu suale sadece: 
-Evet ... 
Cevabını verdi. Yahya: 
- Seninle benim, dedi. din ve vazife 

aıhriyetimiz vardır. Benim salahiyetim 
dahilinde seni vaftiz etmek yoktur. Sf'n 
günahtan müne7.zehsin.. Ve ben, senin 
resulliiğünü ilk defa olarak hem kabul, 
hem de ta,dik ediyorum. 

ı~a o zaman bu sözlerin derin mana ve 
şümulünii anladı mı'? 

Meryem ona bir taraftan Tevratı ta
lim ederken bir taraftan da Tanrının 
kendisi hakkında olan müjdesini de söy
lemişti. Relki Isa bu sözlerin ve telakki· 
lerin tesiri altında olarak büyüdü ve ken
di kendini yetiştirdi. Belki o inzivası 
içinde kalbini ve ruhunu tamamile bağ
landığı Tanrı"ına vakfederek ilerideki 
büyük vazifesine kendi kendini hazırladı. 
Isa, Y ahyanın tereddüdü karşısında: 

- Sen, dedi, vazifeni y .. p .. 1 iiç de
ğilse halka kar ı böyle olması lazım .. 
lrşad edeceğimiz İnsanların saplandık· 
ları dalalet ve doğru yoldan inhiraf o 
kadar geniştir ki bu işi beraber görme
miz lfızım. Bir taraftan sen hir taraftan 
ben ikimiz de çalışırsak daha tesirli ha-
reket etmiş oluruz. 

Din tarihleri ve bilhassa Hri tiyan ta
rihleri hu ciheti böyle kaydediyorlar ve 

Halbuki içlerinde, hele son devrin 
allameleri arasında Ernest Rönan ve 
Emil Lüdvik gibileri de bulunduğu halde 
hiç biri lsa hakkında en doğru, en şaş
maz ve değişmez ayetleri ihtiva eden 
cKur,an> ı tetkik etmek zahmetine düş
memişlerdir. Dünyaya yeni bir din ve 
şeriat getiren ve bir ckurban> olarak 
tasvir ve tavsif edilen Isa peygamber 
hakkında hristiyanlıktan çok daha geniş 
ve esıııılı bir din te kilatma mazhar müs
lümanlığın değişmez kitabının daimi 
ayetlerine neden baş vurmadıkları cid
den mucibi i:;tiğraptır. lslam dini ve 
(Kur' an) ın tefsirleri ile bezenen İslam 
dini tarihleri bir peygamber olarak tanı
dıkları Isa hakkında hristiyanların dü7.· 
me İncillerinden çok daha doğru ve sağ
lam malumat vermektedirler.Tahrif edil
miş Tevrata dahi esas olacak kıymette 
olan (Kur'an) din tetkikleri için muhak
kak en doğru ve en şaşma7 bir merci 
te;ikil etmektedir. 

Yahya ile Isa artık el birliği ile c Din 
işine > giri~mi !erdi. (Düşman) !arın 
Yahyayı Isa aleyhinde kıskandırmaları 
tesirsiz kaldı. Yahya, en büyük meziyeti 
alçak göniilliilüğü olan bu büyük adam: 

- !saya biiyümek, bana ise küçülmek 
bir zevktir. Çünkü cgelin>i evine götii
recek olan cgüvey> odur. Oen ise bu 
cgüvey> in bir sağdıcından ba~ka!!ı de
ğilim ... diyordu. 

Onlar, beraber ve ayni gaye uğrunda 
çalışmağa karar verdikten sonra çalışma 
sahalarını ayırdılar. Yahya çöldeki İrşad 
vazifesine devam ederek .. ehirlere sokul
du. lsa da Yahyanın kendisine verdiği 
.. akirdlerle Calile civarına döndü. 
. Peygamberliğini meydana vurdu ve 
halkı ir .. ada davete koyuldu. Ayni za
manda da günahlarından tövbe edenlere 
tıpkı Yahya gibi şefaat ediyor ve onları 
cvaftiu ediyordu. Bu sırada Beni Israİ· 
!in (Fısıh) bayramı gelmişti. Bu bayram 
münasebetile Yahudiler her sene ve her 
taraftan Filistine nkın ederler ve Beylül
mukaddesi ziyaret ederlerdi. 

lsa, irsad vazifesini görmek için bu 
fırsatı ka~ırmak İstemedi. Kendi bir kaç 
şakirdi ile beraber Beytülmukaddese 
geldi. .. 

•• BirMEDİ •• 

Arkadaşımın :
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
29 - · 

Almak •• uzcre 
British • Amerikan 
firmasının mümessili 
şehrimize geldi 

Bilhassa İngilterede Virjinya tütünleri 
i.izerinc geniş mikyasta iş yapmakla ma
ruf, İngiliz sitesinin tanınını:i firınala
ınndan Britisn • Americnn şirketinin bir 
mümessili şehrimize gelmiştir. Bu firma, 
İngiltere hük\.imetinin Türkiyede çalış
mak kararından sonra İzmir piyasasını 
tetkike lüzum görmüştür. 
Şehrimize gelen Brltish - Amerikan 

firmasının mümessili tütün tacirleriyle 
temasa başlamıştır.. Bu müessese hem 
tüccardan, hem de bilvasıta müstahsil
den derhal tütün mübayaatında buluna
caktır. 

İngiltere hükümetinin bu sene Virjin
ya tütünleri yerine Türk tütünü sabn 
almak kararı piyasada memnuniyet 
uyandu·mıştır. Tütün fiatlerinde cüz'i 
bir artına müşahede edilıni~tir. - *-DEVLET 
Orman lidanhğı 
Ziraat vekaleti Karşıyakadaki devlet 

crman fidanlığı için müstakil bir mü
dürlük ihdas ederek bu va1.ifoye sabık 
orman baş mühendisi B. Sami tayin 
edilmiştir. Fidanlık tevsi ve ıslah edile
cektir. 

Belediyenin kurutmakta olduğu Bos
tanlı bataklığının da bu fidanlık müdür
lüğü emrine verilmesi, burada bir or
man tesisi derpiş edilmiştir. - *-TEPECİKTE BİR 

YARALANMA VAK'ASI 
Kemerde Tepecik mahallesinde Yusuf 

oğlu Fehmi Çete, sabıkalılardan Sait 
oğlu Hasan Güngörü bıçakla ağır su
retle yaralamıştır.. Yaralı hadiseden 
sonra tedavi edilmek üzere memleket 
hastanesine kaldırılmı~tır. Suçlu yaka
lanmıştır. - *-MENEMENDE BİR 

YARALANMA VAK,ASI 
Menemenin Helvacı köyünde Arif 

Yumurtacı, sabıkalı Halil oğlu Mahmu
du bıçakla yaralamış, yaralı İunire ge
tirilerek memleket hastane.sinde tedavi 
altına al ınmı~tıı·. Suçlu tutulınu~lur. 

Dünkü yekun 129231 42 
Değirmendere palamut ova•ıı 
köyü halkı tarafından Muhtar 
Mehmet Dalbudak 122 35 
Bayan Zafer 6 90 
Ahmetheyli köyü halkı tarafından 61 22 
Ahmetbeyli köyü okulu öğrencileri 5 25 
Buca orta okulu öğrencileri 21 25 
Cuınaovası Efen çukuru halkı 10 30 
Cumaovası Keler köyü halkı 51 
Yün mensucatı T. A. $. i çileri 467 10 
M. Şove Kitap evi 25 
Şameol Alazraki ve oğlu Refael 24 25 
Zahire borsası memur ve 
müstahdemleri 
Makbule 

Şehitlerde 
Denizde bir ihtiyar 
adam cesedi 

61 17 
1 25 

Dün öğle vakti Şehitler mevkiinde de
nizde bir ceset görülerek çıkarılmış ve 
zabıtaca tahkikata baslanmışlır. 

Bu ceset tahminen 65 yaşlarında bir 
adama aittir. Elbisesinden fakir ve var~ 
lıksız bir adam olduğu zannı hakimdir. 
Vücudunda yara emmaresl yoktur. Bu 
itibarla kazaen denize düşerek boğul
duğu zannedilebilir. Cesedin hüviyeti 
henüz anlaşı1aınamıştır. Tahkikata de
vam olunacaktır. - *-Dükkana anahtar 
uydurmuşlar 
Hastane caddesinde :.ahı.kah Fehmi ve 

Sabri, Necati oğlu B. llaverin dükkanı
na anahtar uydurmak suretiyle içeri 
girmişler, çekmecesinden 270 lira almış
lar, sonra parayı bırakarak kaçm'*lar 
ve yakalanmışlardır. - *-VİNCTEN YARALANDI .. 
Lim~~da demirli bulunan İtalyan ban

dıralı Emillo Morandü vapurunda çalı
şan deniz amelesinden Hasan oğlu Ze

r keriya, elini vinç demirine kaptırmış ve 
yaralanmıştır. - *-CİFTESUC 

TC'pecikt; Sürmeli sokakla dolaşlığı 
sırada üzerinde bir bıçak görülen Meh
met Beşeli karakola davet edilirken po
lise rü~vet teklifinde bulunmuş ve tu
tulmuştur. 

zavallı kız adeta hasta oldu. Bir aralık, cak yatak koğuşundan cünbür cemaat 
- Ben babama yazacağım .. Leyli ha- kahvaltıya inmemizi ve sonra hiç yorul-

yatı islemeın. . madan sınıfa girmemizi onlar çok bü-
Deıll(~~e bile vardı . Fakat o da biraz yük hir nimet saymakta idiler. Biraz 

sonra bu toplu hayat dis ip1inine alıştı. da hakları vardı. Kimi Beyoğlundan, ki-
Maamafih yine içimizde neharilere ıni Bc.şiktaştan, bir kısmı Boğaziçindcn, 

yani giindüzcülere karşı bir gıpta var- Kadıkiiyündeıı, Bakırköyiinden geliyor
dı. Akşam oldu ınu onlar çantaları el- lardı . Bunlaı ilk dersi kaçırmamak için 
!erinde sokağa fırlarlar .. Çarşıdan, cacl- erkenden kalkınağa, erken vapur ve 
dcl0 ,..lcn geçerek evlerine giderler .. Is- trenlere yetişmeğe mecburdular .. 
tcdikleri zaman yatarlar .. Sinemaya, 1i- Hele kalabalık tramvayda ezile ezile 
yatroya gidebilirlerdi. gelenler veya derı;e yetişmek için kan 

Biz leyliler mektebin yüksek bahçe ter içinde mekteple soluğu alanlar en 
duvarının önünden geçen tramvayı an- 1iyadc hizim leyli hayatımıza hapret çe-

Işte ben mektepte, ilk gün ve ilk ya- kiyorduk.. cak yukarı kattan, yatakhanenin pcn- kenler arasında olanlardı. 
ban('ıhk saatinde bu suretle hatıra abla Mektebe, arkarlaşlara ve disipline ça- çcrelcrindcn görebilir, sinemalarda oyna- Hoca hanımlardan bir kıc:mı da biziın-
ilc tanıştım buk alıştım. Esasen oldukça sıkı şekil- yan filimleri sadece nehari arkadaşları- le beraber mekteple leyli yatıyorlardı. 
Patıra abla, söylediği gibi hakikaten de geçmiş olan çocukluk devrinden son- mızın çantalarında getirdikleri gazete- Aralarında daimi olarak mektepte ka

çok hatırlı idi. Ve bize hakiki bir nbla ra bu toplu intizam bana pek te aykırı le ı-in Han sütunlarında görürdiik .. Si- lanlar olduğu gibi nöbetleşe nöbetleşe 
gilıi bakıyordu. gelmemişti. nema dedim de hatırıma geldi. Ben si- kalanlar da vardı. Her yatak koğu unun 

Geceleri bizim yatakhaneye geliyor, Fakat Suna benim gibi değildi. O bir nemayı dn tramvay ve hatta otomobil köşesinde yaz kış her tarafı cihinlikle 
üzerimiz açıldı mı diye bakıyor, giin- türlü kayıtlı kuyutlu hayata ahş.ımı- gibi ilk defa Istanbulcla gördiim. Otomo- kapalı bir muallim karyolası vardı ve 
düzleri bahçede oyunlarımıza iştirak yordu. bil pek ho~uma gitmedi ama .. Sinema- hııradn bir muallimin nöbetçi olarak 
ediyor, yemekhanede bile gözünü biz- Evinde şımarık büyümiişlü. Bir dedi- ya bayıldım . Diyeceğim, o kadar ran- kalınası lfizınıdı. Fakat nedense ekseri-
den ayırmıyordu. ği iki olmamıştı. istediği 1.aman yatağın- attığımız leyli hayatın içine girdikten ya bu yatak bütün gece hoş kalırdı. 

________ _.....:B~i~z_.~ar~t~ık~m!!!!e~kt:.!.::ep~t~e~H~a~t~ır~a:._....::a~b~la~n~ı~n.ı.:;d~a~n~k~al~k~ı~y~o~r,~h:'..:!'..at~t~tı~o~k~· ~d~e~fa~l~a~r~k~a~h~v~al:!!:..-~s~o~nr~a~~ü~n~d~ü~z~c~ü~lu~··~u~· ~m~u~ın~l~n~a;ı..:;~~·~~ ............ _v b. 

Traçça köyü halkının ikinci 
defaki teberrüü o1up Muhtar 
Halil Yurdakul eliyle 37 
Felemenk Türk tütün şirketi 1500 
Avni Karar 5 
Mehmet Ali Şcnyüzlcr 5 
Yataklı Vagon şirketi memurları 10 
Yılmaz kardeşler Ahmet Dayman 10 
Bayan Zeynep Berkay 10 
Zozef Tovil 15 
j. Egoli ikinci defa 1 O 
Terzi Behçet Hepseri 10 
Eensiyon Algıranti ikinci defa 50 
C. H. P. Cumaovası ocağının 
güreş hasılah 
Yekun 

Ziraat 
Umum müdürü 
$ehrimize geldi 

20 
131770 46 

Ziraat vekaleti, ziraat umum müdürü 
bay Abidin Ege şehrimize gelmiştir. B. 
Abidin Ege dün Bornova ziraat mekle• 
binde tetkikatta bulunmuştur .. Bir kaç 
gün sonra Ankaraya dönecektir. - *-

Bir facia 
F etrek çayı bir araba
yı sürükledi, genç 

bir kadın yavrusiyle 
boğuldu 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -
muşlar ve Arslanlar köyüne doğru yol
larına devam ctıni~lerdir. Fakat araba
nın üç yolcusundan hiç bir haber yoktu. 

Bunlardan aile reisi. Abdullah iki yüz 
metre kadar sular içinde sürüklendikten 
sonra nasılsa kurtulabilmiştir. 

Fakat refikası Bn. Ayşe sularla bir 
müddet mücadele etmiş, sonra sular 
kendisini alıp 300 metre kadar götür
müş, .sabaha karşı da :;uyun kenarına 
atını~tır. Zavallı kaduun cesedi sabah
leyin köylüler tarafından bulunmuştur. 
Ay:ıenin bedbaht çocuğu zavallı Nai

leden henüz haber yoktur. Ceı;edi bu
lunamamıştır. Suların taşıdığı kum ve 
toprak yığınları altında kaldığı unne
dilmektedir. Ara~tırrnalara devam olu
nuyor. 

nımların yattıkları odanııı önünden, on
ları uyandırm:imak için ayaklarımızın 
uçlarına basa basa geçerdik. 

Kahvaltılarını bile odalarına getirten 
hoca hanımlar, hiç şüphe.siz orada, oda
larında bizim bir gün evvelki vazifele
rimizi tashih ile meşguldüler ve ondan 
erken erken meydanda yoktular .. 

Benim hu anlattıklarım ~öyle höyle 
on beş, yirmi .sene evvelki maziye ait 
hatıralar, belki şimdi böyle değildir. 
Fakat hayatımı olduğu gibi anlatırken 
bu müşahedelerimi de buracıkta kayde 
mecbur kaldım. O zaman, sıcacık oda
larından ders zili çalıp ta sınıfa giren 
hocalar, vapura yetişmek, tramvayda 
yer bulmak telaşı içinde ve evlerinden 
sabah karanlığı sokağa çıkan talebenin 
beş on dakika geç kalmasına tahammül 
edemezler ve sanki okuttukları dersle
rin bütün saat ve dakikaları kendi mnl
Jarı imiş gibi on dakika geç gelenleri sı
nıfa sokmazlar, o dersten mahrum eder
ler ve sözde bilginin bir zerresinden 
mahrumiyeti bir disiplin, bir ceza 

ardı 

Propaganda --·--Devrin en büyük 
sllAhıdır. Bunun 
tesir atından 
korunmak lizımcbr ... 

-·---
BAK.Ki OCAKOOLtJ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE .... 

lıum.a oluna oltun hayatı bahalılattı1'' 
cak, zorlıyacak hareketleri önlemek ~ 
rar ve amıindedir. Bu maksatla Bii> • 
Millet Meclisi hükümeti emrine yirrJll 
beş milyon lira kredi tah.<ıis eylemiştir .. 
Kurulacak birlikler ve limited şirketlt' 
bu krediden istifade edecekler, devi~ 
himaye ve kontrolü altında meoılek 
ınahsullerinin değer (iatle harice satıl' 
nıasım ve memleket ihti~·açlaruun da ti 
müsait ~artlarla hariçten tedarikini te
min edeceklerdir. 

Göriiliiyor ki iktısadi islerimizin ta'!' 
ziminde, imparatorluğun · kullandığı Si' 
talı i:>tiınal edilmiyor. Bu işlere jand•~ 
rna hakinı bulunnuyor. Yeni Türki)'eP" 
iklısadi meseleler, iktısadi zihniyet '.' 
pren<>iplere uy"1Jl tedbirlerle ted~1' 
olunuyor. Bu zihniyet değişikliiini got· 
ınck, her türli.i telıiş ve endişeleri d•· 
P,tmağa, istikbale emniyetle bakJt1ai' 
(,afidir. Bu mevzuda halkımıza düşe' 
\ azife aramıza yapılan sin~i ı;insi pro' 
t>agandalara değer ve ehemmiyet vt; 
memck, hükiimetin alaca(ı tedbirlcrid 
miisbct verimlerine tanı bir itimat b .. ~: 
lemektir. Tiirkiye, abloka altında değ• 
d.ir. Türkiye, bütün cihanla ticari ıniin" 
sebctlerini idame ettirebilecek bir r11e~· 
kide bulunuyor. Nihayet Tiirk.iyc, ~~ 
kcnmck bilmiycn menabie sahip, f nı;" 
tere \'e Fransa gibi iki büyük iınpat'' 
torluğun dostu ve müttefiki buJunuYO! .. 
Lüzumunda bu dostluk, ikhsadi iş bar· 
liği vücuda ~etim1ek yolunda en m~5': 
it imkanlar ba."ı~edecek bir kudret ·~. 
de eyliyor .. Bu kadar müsait şartlar ~ 
tında hala Tiirkiyenin sıkıntıya ma~ .... 
kalacatıw iddia eylemek için, ya ~ 
gafil bulunmak \"eyahut hususi ına~ 
lar pe.ine takıbnış olmak icap eder. 
zim vnzifenıiz hususi mabat güdenle
rin ve ~alillerin arkasından gitmek ~ 
~il, suurla, mantıkla hareket ederek bÜ 
kü~et tedbirlerine inanmak, propı1gaıı· 
dalardan nefsimizi koruyarak sükUıı (1 
huzur i<:inde icıtikbale emniyet göster· 
Inl'ktir. 

HAKKI OCAKO(if,ıJ 

- *-Pazar günkü 
maçlar 

Lik Maçları: ,., 
Saat 13 de: Doğanspor - Ate§, l'l" 

kem: Hasan Yam.it. r· 
Saat 1 5 de: Altay - Karşıyaka. 1 11 

kem; Mustafa Şen.kal. 
Mektepliler likleri: 
Saat 14 de: Sanatlar - Birinci Li~• 

Hakem; Alaeddin. 
Saat 15 de: Kültür - Ege, Hakc111 

Mu~tafa Bayra. 

KISACA: 
• ••••••• 
İNSAN KOKUSU .. 

---<:r-- l'l 
YAZAN: Eczacı K. K4mil Ak 

Efsanevi dev masallarında, bir ~ı.ı~ 
ğı yerde, bir dudağı j:!Ökte, elinde~ı ~ 

11
• 

nu kürdan gibi kulhınarak, dişleruıı Jc ot 
rıştıra homurdanan, insan eti kok~ 
diye bağıran devleri çocukluğuın tfi· 
hep diııleıni!jizdir .. Zooloji bize deV ıt 
ye bir mahlUk göstere•niyor. Hayal \): 
efsanede yaşıyaıı bu korkunç ve ~ 
büyük ınahlük teşekkül ve ~o dl 
ınsandan daha mütekamil bir vucı.ı ıt" 
~hiptir .. Ll{ eder, kendine göre ııı~ıll 
tığı vardır, in.san yimek bu rntıı~~fı. 1' 
birinci madde.sini teşkil eder. .l:JU~C' 
iiliın •Darvinı hastalığı sıralarında ciB' 
icbb[iatma devam ediyor, insandan l•' 
ba mütekamil lıir hayvan bulunaca1' ~ 
diyordu. Dev hikayel~ri bu teoriden.e iti 
\el söyleıunemiş olsa;\•dı, dev; Dar\l'ııı,g· 
tcori::,i üzerine düşünülüp hayalde Jıı· 
ratılınış bir mahluktur diyecektiın·· pif 
san kokusunu alan devler, in.sanda .el 
koku olduğunu i rap etmişlerdir.. t~, 
insan kokar, onda k~nd.isine malı.su> "" 
koku, bir insan kokusu vardır, 118 ıı· 
hayatla ne kokan ne de bulaşan iııSD cı1 
lar vaı-sa da insanın kendi koku.sunll ,,. 
iyi alan yine insan olmuştur. Bazı ifl P, 
larda ve bazı fevkalade hallede ~..ııl 

..tıı· 
kokusu, ateşli hac;talarda Aseton, 13U tııJ 
eibi koku neşreden terler varsa ela ııı· 
kokular tabii bir insan kokusunıı. t~,.11• 
sil edemezler. Sıhhati yerinde bir ı ıı!i'rı~' 
da güzel bir ter kokusu, in:;aıurı ıce<o1' 
kokusudur. Şimdi okuyucularuıııı J3C" 
garip gelecek bir şey söyliyeceğin1• 4ııı• 
babamı dokuz, annemi otuz be~ Y~\ıı' 
da iken kaybettim .. Şimdi gözleriıı1ı. dC 
pasam, imkan olsa babamı da ;ınnc•11~!ı' 
kokularından derhal tanırım, kokU •. tO' 
si derindir. Cinsiyet duygularınd<ıkl jıı• 
lü geniı?tir, meşhur bir söz vardtt·ıcolc' 
sanlar konuşa konuşa, hayvanlar ı.ıı\"' 
!aşa koklaşa anlaşırlar, hen de k0 ıİD' 
ve koklaşınayı bu sözle ınünascbtttı~ 
etmemeğe bakıyor, kısaca! ke~i~ 

1ZM1R BELEDtYEStNDEfll : 11ıı' 
Şehir meclisinin Şubat toplantıla ~1ıı· 

1-2-940 Perşembe günü basJa~a~!te~ 
dan aşağıda yazılı ruz.nnmedekı '111 C 

müzakere etmek üzere sa~•ın az3° cıcf 
gün saat 16,30 da belediyeye gclı11 
rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Geçmiş 



- Sonkanun Persembe = = 

r·ransız 
-*--

Reisicümhurunun 
beyanatı 

b P--:nis, 24 (Ö.R) - Rei.s.icünıhur, 
l aJır,iy~ uaz.ırı ve donaıuna kumandaııi
e bırlıkte Brest harp limanını ziyaret 
~de~ek .. -saffı harp gemilerini ve tahtel-
ahır ussünü gezmiştir. B. Löbrön şu 

beyanatta bulunmuştur : •İngiliz mütte
fıklerimizle tam mutabakat halinde do
;anmamız okyanuslarda hakimiyetine 

1 
<'Vam ediyor. Kazandığı muvaffakıyet
er Fransız donanmasının daima e~ki 
Şan ve "erdin(' liiyık olduğunu ispat eİ• 
tnektedir. 

~--

~MAN ORDUSUNDA 
ız · iN YOKTUR ••• 

. Londra 24 (Ö.R) - Alman ~erle
~ı?in maruz. kaldıkları mahrumiyetler, 
1:ınlerinin ilgası suretiyle bir kat daha 
a~ırlaşmıştır. Bu SQn tedbir Alman dc
ınıryollarının haddinden fazla çalıştırıl
ması ve oorma 1 seyrüseferi karşılıyaını
Yacak bir vaz.iyette olması sebebiyle it
tihaz cdilı~lir. Bu da Nazile.cin oe ka
d~r şaşırmı., oldukları hakkınçla bir fi. 
kır verebilir. «.Basler Nalırihteın nıu
hahlıinin verdiği malumata göre Alman 
askerleri bu hnbcri pek fena karşıla
tnışlardır, Geçen Pazartesindenberi Al
ınan askeri trenlerinin miktarı bir havli 
azaltılmıştır. · 

--*--
ALMAN·SOVYET 
iş BiRLiCi ••• 
'Londra 23 (A.A) - Umumiyetle iyi 

malumat alan ınahfillerde bildirildiğine 
görcı Si.alin, Sovyet ve Alman harekatı
nın muvazi olarak sevkedilebileceğinı vt• 
fakat birlikte yapı1amıyacağını kat'i 
olnrak Hillere bildirmiştir. Bu haberi 
Veren York~er Post gazctC'sinin asken 
nıuharriri eliyor ki: 

-< Moskova, iki memleket harekfıtı 
safhalarında tetabuk ettiği tıtkdirdc mil
letlerin birbirine yardım edebilecekleri 
kanaatindedir. 

Londra 21 (A.AJ - Londranın Sov
Yet mahfillerinde' zannedildiğine göre 
Moskovaya hareket edecek olan So,·yet 
sefiri Maiski, Ingil~re -"efiri Moskova
Ya avdet etmedikçe Londraya di:inmiye
Ct>ktir. 

--*--
Amerika 

Japonya ile ticaret 
Yapmıyaca kını? ••. 
Londra, 24 (Ö.R) - Japonya ile Bir• 

le ik Amerika arasmda mevcut ticaret 
tnuahedesi önümü:ıdeki cuma günü (ya· 
rın) hitam bulacaktır. 
Birleşik Amerikanın Çindeki hukuku

nu ınuhafa7:aya ne kadar büyük ehem
miyet verdiği aşağıdaki haberden anla· 
ılınaktadır. Şanghay Amerikan ınakn· 

ınatı, Amerikan tebaalarına yapılan za
ı·arlarm tazmini için Japon mnkamalı 
tarafından ileri si.iriilcn teklifleri ~awi 
kafi görerek rcddetmi.)erdir. . 

--:t:--
AMERİKANIN 
llARP GEMİLERİ 

. Vasington, 23 (A.A) - Senato hari
cıyc komisyonu reisi Piltman, yakında 
Lütin Amerika milletlerine harp gemi· 
leri inşası için Birleşik Amerika filo tcz
gflhlarına salahiyet veren bir kanun lfi
l-'ihasının tetkikini istiyeceğini hildır
ınştir. Bu kanun ll'ıyihasıııa göre, para
sı Peşin verilmediği veyahut birlcsik 
:"?1erika 1ezg:ılıları, Amerika bahriyc"i 
ıç?1 çalıştığı takdirde hiç bir harp gc
ını'>i inşa edilemiyecekfü·. 

ı(• 

Fransa - ıngiltere 
ticareti 

Londra, 2•l (Ö.R) - Fransız ticaret 
razırı İngıltcrc ve Fransa arasında tı
cari mübadeleleri arttınnağa Ye diğer 
devletlerle ekonomik münasebetleri 
hukında iki hükümeli istişare .şeklıne 
dair yapılan müzakerelerin tam lıir nn
~Şına ile neliceleııdiğini bildırınişlir .. 
ınumi mnhi~ etle olarak ittihaz eclill'n 

ltararlar pratik zaruretlerle derhal telif 
cdilet'cktır. 
biğer tnrnftan Fransa deniz ticaret 

naı.ırı B. Riyo İngiliz deniz ticaret na
zı.~·ı .. ile ve· baz.ı denizcilik cksperlcriylc 
g'>rusmek ii1cre tavvare ile Londraya 
elını~ı~ • 

-- *-
~ATİLNAZIM 
~dama mahkum oldu 

? l~tanbul. 24 (Hususi) - Gecen sene 
,.0lıs Sairnin evini soymak maksadiylc 
~~·en ve poli i öldüren katil Nazım bu

gun ağırce7.adu idama mahkfım cdıldi.. 

:wzı:ms 2 

Y urtda Yeni Zelzelel r 

Gümüşhane zelzelesinde 
yeniden binalar çatladı 
Şark'ikarnlıi.sar 24 (Hususi) - Son 

yirmi dört snat içind dört hafif zelzele 
kayded ilm~ti r. 

Hasar yoktur. 

Malatya 24 (Hususi) - Erhaadan Ma
latya hiınaycietfııl cemiyetine gönderi
len 16 yelim çocuk Malatyaya gelmış, 
:vali, belediye rcbl ve Emniyet müdücii 
tarafından karşılanmıştır. 

Malatya \'alisi Bayram ınünasehctiyle 
fdfiketzcdelcri ve yaralıları ziyaret cclt•
rck hatırlarını sormuşlardır. 

Kızılay şeker ve porta'kal dağılnm
tır. :I<,clfıketzedclerc yatak. soba VP mut-

fak levazımatı verilmiştir. 
Manisa 24 (Hususi) - Zelzele fela

ketzedclerınden bir kafile MaııL<>aya gel
di. Vali ve cılakadar memurlar tarafın
dan karşılandı. ~,eH'iketzedelerln bir kıs
mı Balıkesir ve Akhi:;ara gönderildi. 
Mani.sacla kolan 24 kişinin istirahatleri 
temin edıldı. 

Gümüşhane. zı (Hurusi) - Dün gece 
biri şiddctll \'C' Jki~i hafif olnır.k i.izPre 
üç yer sar~ıntısı oldu. Son yer sarsıntı
lannda binaların ça lla klcırı geni~ll'ıııiş
t i r. 28 birinci Kfınundanberi Gümiisha
ncdc her gün yer sarsıntıları olmakta
dır. 

Leh meclisi, bazı mühim 
kararlar almıştır 

Müttefiklere sadakat, istiklal azmi 
hülasasıdır. · bu kararların 

Paris 24 ( ö.R) - Yeni Polonya meclisi a~nğıdaki takrirleri kabul 
etmiştir: 

1 - Polonyanın istik lalini müdafaa hususundaki sarsılmaz azmi. 
2 - Müşterek mücadelede Fransa ve Ingiltere ile ittifaka sadakat 

azını. 

3 - Papanın son tamimindeki ümid verici sözlerle Polonya mül
tecilerine, Polonyaya komşu memleketler tarafından yapılan mua
venetler münasebetile teşekkür. 

4 - Finlandiyanın müşterek düşmana galip gelmesi temennisi. 
Meclis Polonyanın cebirle kendi istiklal ve hürriyeti aleyhinde ya

pılan lıiç bir hareketi kabul etmiyeceğini, yağma '\'e tahrip hareketle
rinden mesul olnnların kurtulu~u miitaakip şiddetle cezalandırılacak
larını ilan etmektedir. 

Paris 24 (Ö.R) - General Sigorski, Frnıısadaki Leh ordusunun 
yakında 1 00,000 kişiye baliğ olacağını söylemiştir. 

Sovyetlerin Kanadaya sipariş ettik-
leri buğdaylar teslim edilmiyece k 

Londra 24 (Ö.R) - Kanada hükümetinin SovyetlNe buğday ih
racını menetmesi üzerine Sovyetlcr tarafından sipariş edilmiş olan 
35000 ton buğday teslim edilmiyecektir. 

Bu buğdayların Almanyaya gönderilmesi ihtimali göz önünde tu
tulmuştur. Sovyetlerin Almanyaya yiyecek gönderemiyecek halde 
olduğunu gösteren emareler mevcuttur. 

Saltıktan her gün yiyecek dolu trenler Sovyet lıarp sahasına doğru 
sevk edilmektedir. 

Balkanlarda 
Harp tehlikesi var 1111? 

_ BA~TARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

Alınanlar Rumen hududunda hiç bir 
Alınan ıı-;kerinin. şiınendüfer veya po
lis memurunun bulunmadığını bildir
mektedirler. Bu tC'kzibe vı> \'crılcn te
minata rağnwn,Polonyanın So,·yet isgali 
altındaki kısmında bi,iyilk miktardıı Al
ınan kuvvetlerinin bu1 unc1 uğLı muhak
kaktır. 

Lenherge gC'celc•yin bir Alman fırka-
sının girdigi hnkkında kafi deliller v.ır
dır. 
Taymısin Belgrad muhabiri, Rumen 

hududundn Alm"'n tah~idatına ait ~ayi
aların gizlenmesinden maksad Sovyet
ler ile Almanya arasında bu havali
de yapılan nüfuz mmtakaları taksimi
nin açığa vurulmaması olduğunu bildir
mektedir. 

Şark 
Milletler i mütteiikle· 
rin yanındadır 
Londra, 24 (Ö.R) - Kahirecle çıkan 

Destur gazetesi .şunları yazıyor : Har
bin iptidasından bcı·i her gün dahn iyi 
:mlasılıyor ki Mısırlıların ve diğer yaM 
kın Şark milletlerinin mevkii ancak 
müttefiklerin yanındadır 

·Ehrnın• gazctesı de diyor ki : Nazi
ler maddi menfoatl~r için, mütt('fikler 
ıse bilakis fılemşümul prensipler için 
harbediyorlar. Mi.ittefiklerin davası sul
hu seven biitiin milletlerin davasıdır. 

Muhabire göre Galiçyada Alınanlar, 
askeri nüfuza sahip olacaklar, Sovyetlcr 
yalnız mülki idareyi muhafaza edecek
lerdir. Galiçayaya Alman askeri kuv
V('t]('rtnin girmesi Tuııa havzasında ve 
balkanlarda n(' tesir yapacağı heııiiz bi
lınemiyor. Yalnız şurası nıulıakkaktır 
kl J3crlirı, Tuna V(' hal kanlarda Sovyet-' 
!erin yalnız başına faal bir siyaset takip 
et nıesini hoş göremiyeceğini ihsas et
miştir 

Paris 21 (Ö.R) - Balkanların bir ta
arnız arifesinde olduğu hakkındaki ha
bC'rler burada endise uvandınnışhr. 
Balkanlarda bir harp tehlikesi olup ol
maclı,gı hnkkmclaki c:uale Berlının ceva
bı kat'i hir «havır> Romanın cevabı ise 
aynı katıyC'tlc ~cv~b tir. Fakat hadisat 
Almanların sözüne ne dC'rece ınanılnca
ğım göstermiştir. 

Tebliğler 
F RANSIZ TEBLİGİ: 
Paris 24 (A.A) - 24. 1 sabah teb

lıği: 
Lavtcr üzerindeki karakollarımızdan 

biri kendileriyle temasa geç~n düşman 
unsurlarını tnrdetmiştir. 

Sovyetler teleionu 
Riga, 24 (A.A) - Sovyetlcr birliğiyle 

ecnebi memleketler arasında yapılan hu
ı.usi t~lefoıı muhavcrelerinin bugünden 
itibaren menedildiği hildirilınektedir. 

BATAN GEMİLER 

~.,. .......................... ~------~ .......... 11191.~--.~ Stokholın, 24 (A.A) - Son dör~ ay 
7.ar{ıııda ceınan 52 biıı tonluk 2H bvcc; 

Senelerin. a-.ırların. hatttı sinema fıl<-minin e~siz harikası olan 

VATAN KURTARAN ARSLANI 
H:ıyrnıudıt 20 hin ki~i g(irdiiğii. dahıı 20 hin kisinin de l!İİrmek istediği 

anla~ılan h il rilim 

LALE VE YENi TAN 
Sinemalarında bir hafta d:ılı:ı gii ... h•rHcrcktir ... 

.,rugrama ilİ\\'<' olarak İrnıirclc ilk defa 

ÖLÜM DÖNEMECİ 

\CIİ)N.GİLTE~dE1ici öıınuştür. 

İhtiyarlık tahsisatı 
Londnı. 24 (Ö.R) - İngilterede resmi 

ihtiyarlık tahsisatına yapılat'nk zamla 
İngiliz hiitçesinin yükii senede seki:ı 
milyon stl•rlin arta~Hır. 

MERİC VE TUNA 
Edirııc, 24 (H~susi) - Meriç ve Tun

ca nehirleri 70 santıın yükselmiştir. Ma· 
:.mafih her iki nehrin suları çekilmek 

Is tan 
--*--

Ölümlü bir 
otobüs kazası 
İstaııbul, 24 (Hu'iul'İ) - Bu ~abah 

Tozkopaıan caddesınde feci bir otobiis 
kazası olımıstur. Yani adında bir çocuk 
yolun bir tarafınd,m diğer tarafına gec
mck iizl•re hirden hirP otobüsün (ini.ine 
c.ıkmış, altında kalarak parçalmıını~ ve 
(ılmüşliir .. Şofiir fren yapmı~~a da az 
ırıcsafedcn hu kazaya mfıni olamamıştır. 
Şoför yakalanmıştır. 

--*--
Dahiliye ve Müna-

kale vekilleri 
dön.düler 

Ankara, 24 (Husu::.i) - Dahiliye ve
kili İstaııbııldan, münakale vekili İz
nıirden hu sabah Ankaraya döndtilcr. --·--Milli korunma 
kanunu meriyete 

• 
geçıyor 

Ankara, 24 (Hususi) - Milli korun
ma kanunu bu cuma günkü resmi ceri
c!edc neşredilerek meriyete girecektir. 
Bnşvekalctc bağlı koıni..,yon kanunun 

tatbikini temin cyliyecck te.şkilfılı koru
mak i<:in faaliyete ~e'<ccektir. --·--1 s tan bul da 

Eroin kaçakçılığı 
İstanhul, 2..l (Hu::.usi) - 13ugün whı

lL' mühim bir eroin kaçakçılığı şebekesi 
meydana çıkardı. Şebekenin elcba~ısı 
Hnralambos ile ::ırkada!:iı Angelostur. 

Bunlar Sultan hamamında Hüdan~rcli 
hanında sekiz numaralı yazıhanede men
• ucat tüccarı diye ~ec:iniyorlardı. --·--Tokat Valisi 
Salihettin vekalet 
emrine alındı ••. 
Ankara, 24 (Hususi) - Tokat valisi 

Salilhettin ilk 'l.elzclc günlerinde acil 
tcdhil'leri almakta ihmalkfir göri.ilcltiğün
dı'ıı vckfılC't cınrinl' cılınnııştır. 

Siirt \·alisi izzettin vekalet clmck 
üzere Tokada gitıni$lir. 

--)f-.--

Nurullah Sümer 
Yüksek mürakabe 
heyet ind en altını 
rica etti--
Ankara 24 (Husuııi) - Yüksek mii· 

rakabt: h~yeti azalığına tayin t:dilen Nu· 
rullah Sümer bu vazifeden affedilmesini 
hiiküıneıtcn rica etmiştir. 

--*--
Kızını yarallyan anne 
ltotanbul 24 (l lususi) - Bugiin Sü

lcymaniyede çolc garip bir yaralanma 
vııkıısı olınmtur. Fetva yokuşunda otu
ran 1 latice adında bir kadın kızı Saime 
ile ev hizmeti yüzünden kavgaya tutu~
mu . kavga bi.iyümüş ve annesi kızını 
hayli dövmiiştür. Sinirli bir kadın olan 
Hatice kı7.ını dövmekle hırsını alamamış, 
eline geçirdiği ekmek biçağını kızının 
kalbinin üstüne saplamıııtır. Yarası ağır 
olan genç kız hastaneye kaldırılmış, ca· 
rih ana hakkında takibata başlanmıştır. 

--*--
Finlandiyaya 

Giden Amerikan ve 
lngiliz tay yare/eri 
Ankanı 24 (Hususi) - lyi nıenbalar

dan haber nlındığına göre :b Amerikan 
tayyaresi Finlandiyaya vasıl olmuştur. 

Ankarn 24 (Hususi) - Londradan 
bildirildiğine göre 30 lngiliz tayyaresinin 
Finlandiynya gittiğini hava nezareti ne 
teyid ne de t<.'kzip etmiştir. 

-*- -
Bir Macar 

ticaret heyeti 
Ticari m üzakerele r · 
de bulunmak ü zere 
i stanbula geldi ... 
BAŞTARAFI 1 İ!\Cİ SAIIİ1''EDE 

nrttınlmaı.111111 miizakcrat esaı.1111 
teşkil edcct•ğini be~nn e)lemiştir. 
Şimdiki halde fllirt milyon liradan 

ibaret olan iki memleket ticaretinin 
ı;örü meler sonunda yapılacak yeni 
anlasına ile on milyon lira)a çıkan· 
lat·ağı kanaati hakimdir. 

• w 
KAR$1YAKA 

~te lek Sinen1asında 
Rugii n ft•\ kaliıd(' hir pro~ram 

ROZALİ 

Japonyanın protestosu 
Japon vapurunda esir edilen 

geri verilmesi istendi Almanların 
Roma 24 (Ö.R) - Azana Maru japon vapurunun büyük Okya

nosda bir lngiliz kruvazörü tarafından araştırılarak içinde bulunan 
21 Alman denizcisinin esir edilmesi münasebctile japon hariciye na
zırı B. Horita lngiliz sefirine yeni bir protesto notası vererek bu gibi 
hadiselerin tekerrür etmemesi için tedbirler alınmasını talep etmiştir. 

Bu protestoyu tefsir eden salahiyetli bir hariciye memuru şu tafsi
latı ilave etmiştir: 

Protestoda evvela lngilterenin bu hususta izahat vererek bir lngiliz 
harp gemisinin niçin ve ne hakla bir japon vapurunu tevkif ettiğini 
ve araştırma yaparak Alman yolcuları tevkif ettiğini bildirmesi talep 
edilmektedir. 

Saniyen japonyanın bütün haklarını muhafa7.a ederek esir edilen 
Almanların iadesini istemektedir. 

Bulgar Başvekilinin bir Türk 
gazetecisine beyanatı 

" Türkiye ye gittikçe kuvvetlenen 
bir do!tlukla bağlıyız 

Londra 24 (Ö.R) - Balkan Antantı konferansına hazırlık olarak 
Balkanlarda büyük bir faaliyet lıüküm sürmektedir. 

Ati nadan bildirildiğine göre konseyde Y unani~tanı başvekil ve ha
riciye nazırı general Metaksas temsil edecektir. Türkiye hariciye ve
kili B. Sarnçoğlu da 31 ikinci kanunda lstanbuldnn hareket edecek ve 
yolda Sofyada durarak Bul~ar başvekili B. Köseivanofla görüşecek
tir. H. Köseivanof bir Türk gazetecisine beyanatında demiştir ki: 

Bulgaristan bitaraflık siyasetinden asla ayrılmıyacaktır. Zira harp 
etmekte hiç bir menfaat ve istifade görmemektedir. Bi:r.im umumi te
mennimi?: u7ak ufuklardaki tahrip edici yangından Balkanların korun
ması ve evlerimizin bu felaketten ebediyen masun kalma~ıdır. 

Türkiye ve Yugoslavyaya temeli gittikçe kuvvetle en mütezayid 
bir dostlukla ba~lıyız. Bütün komşularımızla münasebetlerimiz nor
maldir. Müslihane halledilemiyecek aramı7.da bir tek mesele var 
mıdır? 

Bir Mısırlı mebus vazi-
yeti nasıl görüyor? 

Londra 24 (ö.R) - Mısır mebus ve gazetecilerinden 
Ebulfuad Fransada Ingiliz ve Fransız harp rnıntakalarını 
sonra şu beyanatta bulunmuştur: 

Mahmut 
gezdikten 

Bugiin Mısır her taarruzdan masundur. Süveyş kanalı için de va
ziyet aynidir. Eğer Almanlar yakın şarkta bir darbe indirmeğe kalkı
şı rlarsa müttefik ler onlara karşı hazırdırlar. Mısırda bir çok lngili.z 
kuvvetleri vardır. Hint ordusu ve hava kuvvetleri de buna dahildir. 
Keza kudre t li motörlü kuvvetler mevcuttur. lngiliz harp gemileri 1..
kenderiyede bulunmaktadır. Filistindeki (ngiliz kuvvetleri de meb
zuldiir. Fransızlar Suriyede ayni şekilde hazır bulunuyorlar. Orada 
ba~lıca Fransız generallerinden Veygandın kumandası altında mühim 
bir ordu toplanmı~tır. 

Öyle sanırım ki ltalya kafi olarak bitaraf kalmak kararındadır. Fa
kat Sovyetler ve Almanlar Romanyaya taarruz ederlerse ltalya harp 
edecektir. Amma yalnız o zaman. 

Almanya ilk baharda hücuma geçmezse harbı kaybetmiş olacaktır. 
Zira mevcut stoklarının tükenme i ileride taarru7.a geçmek imkanını 
hiç bırakmıyacaktır. 

Bulgar - Yugoslav dostluk paktının 
•• •• •• uçuncu yıldönümü 

Belgrad 24 (A.A) - Bulgar Yugoslav daimi dostluk paktı imza
sının üçüncü yıl dönümü münascLctile Bulgaristan başvekili ve hari
ciye nazırı Köscivanof Yugoslavyaya bir mesaj göndererek iki dost 
milletin şimdi istikbale emniyetle ve imanla bakabileceğini kaydet
miştir. 

Yugoslavya hariciye nazırı Markoviç de beyanatta bulunarak bil
hassa bu paktın Balkanlarda sulhun idamesine geniş mikyasda yar

dım ettiğini ::.öylemi~tir. 

Alma n propagandası yanan ltalyan 
vapuruna kadar uzandı 

Pari:. 23 (A.A) - Havas: Alman, propaganda ·ı, ltalyan yolcu 
vapuru Arazionun maruz kaldığı feci hadiseden istifade ederek F ran
sız bahriyesine iftiralı imalarda bulunmaktadır. 

D.N.B. ajansı yangının Fransız kontrol heyeti tarafından vapurda 
yapılan muayeneyi müteakip zuhur ettiğini bildiriyor. 

Bu imalar Parisde nefret uyandırmıştır. Hakikatle vapur yangın
dan 24 saat evvel muayene edilmiş bulunuoyrdu ve imdada ilk ko
şanlarda Fransız tayyare ve gemileri olmuştur. Esasen ltalyan gazete
cilerinin yazıları ve bu husustaki I talynn resmi tebliği Fransız bahri
yesinin insani hareketini olduğu gibi göstermektedir. 

Londra 23 (A.A) - Yanan Arazio vapurunun kısmen Londrada 
siğortalı olduğu bildirilmektedir. Vapurun kıymeti 40 milyon liret 
olarak tahmin edilmiştir. 

Londra 23 (A.A) - Arazio vapuru yolcularını kurtaran ltalyan 
vapuru miirettebatına ltalyan vapur ve siğorta kumpanyaları 200 bin 
liret miikafat dağıtmışlardır. 

Ucuz Sinema Günü 
NEFİS BİR OPER h'T BUGÜN 

nNEl..SOS' Er>DY" \ e (ELEANOR 
PO\'EL ) İn hiiyük a~k. naiizik ve Kültürpork Sinemasında 

ıu~e fi lmi 
LOREL HARBİ l.30 dıul get-e yarı~ına kadar bii~ük \e kiiçüklt•n· lıu-..u i 15. birind 11 

· Juırwıtur .• B u fia tle YIKll..AN l\lAUET ,.e A~K l\tı\llKÜMU FERSANDfo:I~ 
ÇiFTE AVCILAR 

1 
filimlcri gösterileceği gibi ilave olarak zcbclc fcliıketi ve Metro Jurnal de 

1 
Tiirkçt: siizlii kahkaha tufanı ~österilC<'t•kHr 

AYRICA : En:iııcan zclzl'lc felaketi 26 ikinci kamın Cumadan itihareıı 
SEA1'SL,\R : Her ~iin 3.45 - 5-8.30 ALTIN HARBİ YAŞA VE SEV 
Cıınıark-..i, ı>az:ır 1:!. t:l te ilih·e se:mı.ı 

Filimleri göstcrilceektir 
i'•ı .. ~sz-.a~r•f"_.. .. ._cnımı-rx.allilirclllli .. ., .... ....................................... .,. ................... .. 



• 
Urlada Güzel Çalışmalar 

Bayramda pehlivan gü
reşi ve futbol maçı oldu 

Urla halkı çocuk esirgeme kuru muna 
220 lira tcberrüdc bulundu 

Urla çocuk esirgeme kurumunun giydirdiği çocuklar 
Urla, 24 (Hususi) - Bugün Urln Ço- bolcuları ise Hasan, Mustafa, Mehmet, 

cuk Esirgeme kurumu bir aydan beri Mehmet, Süleyman, Salih, İbrahim Bar
yaptığı faaliyetle başta kaymakam Ali baros, Nihat Hasan, İbrahim, Nazmiden 
Riza Acar ve refikaları. Ethem Başarır, ibaretti.. 
Hüsamettin, M. Ali, Ahmet Niyazi ol- Oyun çok neşeli ve güzel bir idare 
uuğu halde hamiyet pcrver, fedakar ile devam etmiştir. 1 - 1 berabere kalın
Urla halkının yüksek alfiknlariylc 220 mışbr. Bu netice İzmir ve Urla genç]e
lira sariiylc 85 çift potin, çorap, 66 ço- rini sevindirmiştir. Oyunu müteakip sa
rnğa da önlük kumaş vennek suretiyle at 18 de hmirli misafirlerimiz \'arol, 
Urlaınızın yoksul yavrularını $evindir- yaşa .sesleriyle uğurlanm1şlardır. 
mişlerdir. Halkımızın eösterdiği bu ala- PEHLİVAN GÜREŞİ 
ka takdire şayandır. Urla Ç. E. Kurumu Fnkir çocuklara 

SPOR isı.ımi vardım temin etmek maksadiyle Dinarlı 
Urla halkevi spor kolu İzmir yüksel· Mehmet pehlivanın kardeşi ile Bucalı 

me kulübii rutbolculariyle bugiin İske- Mehmet \'e arkadaşlarını Urlaya .davet 
lede bir maç yapmak üzere Yükselme f•den~k güreş yapılmış, neticede I.srı <.1il 
kullibü gençlerini Urlayn dm•et etmiş- pehlivan Bucalı Mehmet pehlivanı yen
lcrdlr. İzmir oyuncuları Sait, Kemal, mek suretiyle galip gelmiştir. 
Turgut. Halit, Yunus, Mustafa, Must.a- Urla halkı neşdi bir giin geçirmişler-
ia, Hasan, Ziya, Ali, Hasan, Urla fut- dir. 

F claketzcdclere 
yardım 

Malatya 24 (A.A) - Erbaadan Ma
latya himayei etfa1 cemiyetine gönderi
len 16 yetim çocuk bugün şehrimize gel
miş ve istasyonda vali Fahri Özen ve rc
fiknhm. belediye Tcisi, emniyet müdürü, 
Himayei r.tfal cemiyeti başkanı tnrnfın
dan karşılanarak misafir edilmişlerdir. 

Bayram münasebetile ·valimizin iskan 
ecJilen feluketudekrle ha tanelerdeki 
yaralılan ziyaret etmiş ve kızı\ay tarafın.ı 
dan yaralılara şeker, portakal te'vzi ohın
ınuştur. 

Fdiiketzeddere yatak, soba ve ev eş
yalarından başka mutfak levazımatı da 
verilmiştir. 

Amasya 24 (A.A) - Dün &ine na
hiyesine feluketzcdelere berayı tevzi 3 
bin kilo tu7. ile felaketzedeler İçin yaptı
rılmakta olan zeminliklerde kullanılmak 
üzere 750 kilo çivi gönderilmiştir. 

Fransa 
Reis icümhuru 
Finlandiya e lçisini 
kabul etti.-
Paris, 24 (A.A) - Reisicüınhur bay 

Albcrt Löbrün dün iiğleden sonra Fin
landiy:mın Pariı; elçisi B. Holımıyi kabul 
etmiştir. 

Varşovanın 

bombardımanında 
ölen Çinliler 
Berlin, 24 (A.A) - Var.şovanın bom

b.'lrdımanı esnasında 80 Çinlinin öldü
i;üne ve kaldığına dair bazı Şanghay ga
zeteleri tarafından neşredilen haberleri 
Berlindeki Çin sefareti knt'iyetle tekz.iJ? 
eylemektedir. 

Sfaret, muhasamatın bidayetinde dör
dü Varşovada olmak Uzere bütün Polon
l nda ancak 160 Çinli bulunduğunu tas
rih etmektedir. 

Bunlardan hiç biri ölmemiştir. Baı.ıla
Tı Romanya, Macaristan ve Alınanyaya 
iltica etmişlerdir. 

lngi liz 
Milli müdafaasını 
alakadar eden bazı 

re&im ler calındı , 
Londra, 24 (A.A) - Memleketin mi1-

H müdafaasını alakadar eden bazı re
simler çalınmıştır. Harbin bidayetinden 
beri vukubulan resim hırsJ7lıklarının on 
üçüncüsünü teşkil eden bu hadise Mid
dlesc'ks ch·arında vukubulmuştur. 

Tayyare aksamı ile bu resimleri ihti
va <'den bir sandık esrarengiz bir su
ı·ette bir otomobilin icinden ~alınınışbr. 
Tahkikat yapılmaktadır. --·--

Amerika 
İngiltereden tazminat 
mı istiyecek? 
Roma, 24 (Ö.R) - Amerikadan alı

nan haberlere göre Ameriknn hükümeti 
Amerikan vapurlarının serbestçe seyri 
seferine İngiliz kontrolünce çıkarılan 
t.:nl!ellerden mütevellit zararlardan dola
yı İngiltereden tazminat istiycccktir. 

İngiliz resmi mahfilleri, Aıncdkan va
purlarının kontrolündeki tcehhürlcrden 
dolayı yapılan Amerikan protestosu mü
nasebetiyle, bu teehhürlcrin mezkCır va~ 
purlarca çok muhtelif hamuleler taşın
masından ve bunun kontrolü güçlcştir
ınesinden ileri geldiğini kaydediyorlar. -·P O LONYA 
Başvekilinin beyanatı 
Faris, 24 (A.A) - Muvakkat Polon-

ya milli ıneclisindc yaptığ.ı beyanatta 
başvekil Sikorski Fransadaki Po1oııya 
ordusu mevcudunun 100 bine çıkacağıı't\ 
bildirmiş ve demiştir ki : 

- Polonyanın bu kadar süratle mağ
lup olmasına sebep memleket bir çok 
bakımdan tanıamiyle deınokratlaştırıl
mnmış olmasıdır. Yeni hüküınetin va1J
Iesi kat'iyen demokrat bir Polonyanın 
C!;aslarını kurmaktır. 

DEMiR MASKE 
Büyiık tarih ve 

I (JKJNCJ 

-macera romanı 1 
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* lngiltere kralı ve sabık Hollanda dev-
let reisi üçüncü Kiyom, sadık oda hiz
m etçisi Andrevsin delaleti ile içeri gi
ren Faribol ve Mistuflcyi gi.;rünce aya
!a kalktı. 

lki kahraman çok heyecanlı bir hal-
de idiler. 

Kral: 
- Andrcvs. dedi. bize ışık getir. 
- Baş üstUne Sir .. 
Ingiltere kr:ılı, şapkaları parmakları 

arasında bir ihtiram vaziyetinoı> durnn 
,..aribol Vt' Mi tuOeyi siizüyordu. 

Kral, tetkikini b itirdikten sonra pü
rüı.süz bir Fransızca ile : 

- Siz.i dedi, bana An Dotri§in oğlu 
mu gönderdi? 

Faribol, meşhur küfürünü savurma
mak için kendini tutarak ve h ürmetle 
cevap verdi: 

- Evet Sir .. Daha evvel majesteleri
ne bir parolayı hatırlatmama mü~aade
lf'rini rica edeceğim. Bu parola ~ayesin
rJ,.. bizim monsenyör Luinin çok eski 
ndnın ları olduğumuzu anlıyacaksıruz. 

- Nedir o parola? 
- Ü'ç kuvvet. .. Sir .. 

JfSNI ASJK 2.5 Sollkanun Persembe 1940 

Ankara Radyosu 
---.~---
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1639 m. 183 Kca./lZO Ww 

Londra polisleri 
nasıl yetişirler? 

T. A. P. 31.70 m. 9'165 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74. m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12,30 program ve memleket saat aya
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği: Yeni şarkılar ve tür
küler. 
ÇALA~LAR: Şerif içli, Hakkı Der

men, Hac;an Gür. Hamdi Tokay. 
OKUYANLAR: Mahmut Karındaş, 

Safiye Tokny. 
13.30 konuşma (kadın saati), 13.45-

14.00 müzik: Karışık hafif müzik (Pi.). 
18.C:> program ve memleket saat. nyarı 
18.05 miizik: Radyo caz orkestrası, 18. 
40 konus~a (sılıhat s:iati). 18.55 scrbe.!.t 
saat, rn 10 ınemkket sa:ıt ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. HJ.30 türk mii
zıği: Fa"ıl heyeti, 20.15 koııu~ma (bibli
yografya s:ıati), 20.30 türk ınüzigi: Sa
fiye konc:;C'ri (1) Program: Kendi R"-
pertuarı, 21.J 5 mü1Jk: Küçük orkP.stra 
(Sef: Necip Ac:kın), 1 - Os::ar Fetras: 
Rus mil2.~inden akisler, 2 - Valter 
Noack: Köy hikayeleri, 3 - Dolınanyi: 
Rausodi Do Majör, 4 - Hreuer: It.alyan 
şarkısı, 5 - Granz Doello: Parisin Mnd
len sokn["u1dn, 6 - Ziehrer: Aşık (Ro
mans), 7 - Heinz Munkel: Kara or
man Polkası, 8 - Ecece: screnad, 22. 
15 ıneınle.kl't saat ayarı, ajans haberleri, 
ziı:nat, esham - tahvilat. kambiyo - nu
kut borsası (fiyat), 22.30 miizik: Ope
retler (Pl.), 23.00 müzik: Cazbanrl (Pi.) 
23.25-23.30 y:ırınki program ve kapanış. ___ * __ _ 

Londra polisleri nezaket ve terbiye
leri itibariyle bütün dünyada büyük 
şöhret kazanmışlardır. Aynı umanda 
dünyanm en büyük şehri olan Londrn1 
en mükemmel polis teşldlfıtına da ma
liktir. 

Bay Christouhen Congreve bu yazı
sında 20,000 polisin 9,000,000 im:anın 
asayiş \"e huzurunu temin edebilmesi
nin sebeplerini anlatmaktadır: 

700 kare mil sahayı işgal eden biiyük 
Londra şehrinde ve bütün nahiyelerin
de 20,COO polis memurumuz vardır. 

Londra polisleri bütün diiny;ı iizerin
de şöhret 2hibidirler. Onların güler 
yüzlü nazik tavırları yabancı memleket
lerden ve taşradan gelen bütün ziyaret
ciwre kendilerini ~t'vıliı-ir. 
• Bundan dolayı bir poli.<illı en bariz 
va'ifının bu insani tarafı olduğunu ka
bul etmcm"'k için sebep yoktur. 

Bir Londra polisi, katil olduğundan 
şüphelendiği bir adamı yakal:ırken ıle 
mC'ktcp cocuklarını yolun bir tar;ıfın
dan bir tarafına geçirirken de aynı su
rette insan~ davranır. 

Fenni bir surette tam liyakatle yetic;
tirilmf'.sini bir tarafa bırakınız, onun bu 
insani ve nıızik tarafıdır ki kendisini SP

vimli kılmıştır. 
Londra polislerinin, başka millC'tleT 

polislerinin zıddına. nsJa silah tasıma
malan, onların vazifelerini kuvvetlen 
b<-şka ve daha büyük bir vasıta ile ye-
rine getirdikl<>rini gösterir. 

ln gıliz polisi 
Almanların ikametga
hını tesbite çalışıyor 

Londra metrepoJiten polic;İ, Dahiliye 
nezaretine bağlıdır. Bunlar fevkalfıde 

; hallerde wı ... tamamivle sivil kuvvetler 
halinde va~Jfc görürler. 

l.ondra 24 (AA) - Evening Stan· 
dard gazete~inin yazdığına göre, lngiliı: 

polisi mahkemelerin Alman tebaasına 
lı.arşı gösterdiği mföıamahaya muarız bu
lunmaktadır. Filhakika polisin kanaati 
şudur ki, şüpheli bir takım Almanları 
~erbest bırakmakla hükümet kendini va
him tehlikelere maruz bırakıyor. Polis 
şimdiye kadar mahkemeye müracaat et
memiş olan 9233 Almanın ;kametgah· 
larını tesbit İçin Londrnda ve diğer şe· 
hirlerde tahkikata başlamıştır. Bunlardan 
yarısının Jngiltcreden çıkıp gitmiş olması 
muhtemeldir. Ancak bunların aıasında 
bazı casuslnrın kalıp kalmadığı araştırı· 
lıyor. ---·--Esrarı kimler kullanır 

ve nasıl kullanılır? 
Erar: bugün kibar tabakadan z.iyacle 

a7. tahsil görmüşlerin ve bilhassa şoför
lerin, amele gl'uplarının, işsizlerin, ser
serilerin rağbet gösterdiği bir keyif ze
hiridir. Eskiden Haddehane, Kedikli 
'fophane, Zeytinburnu fabrikalarında 
yetişen genç askerler arasında, hapisha
nelerde, hatta askeri mekteplerde adeta 
salgın halinde yayılmıştı. Leyli hayatta, 
hapishane gibi tarassut altında yaşanan 
yerlerde içki tedarik edilmesi güç oldu
ğundan keyif çaresi olarak kokusuz, 
mektebe, kışlaya, hapishaneye cepte so
kulabilmesi mümkün ve bir iki dirhemi 
ile bir hafta keyif yapılabilecek olan es
rara baş vurulurdu. Bunların keyif yer
leri de helfilar, izbelerdir. İnkılabımıı.ın 
demir pençesiyle temeJleri yıkılan tek
kelerden bazıları birer esrarkeş ocağı, 
kndilcrine hak aşıkı süsU veren saçlı 
sakallı devrişlerin bir kısmı çekirdekten 
yetişme esrarkeşlerden ibaretti. 

Esrar, yn •içmek• •çekmek• tabirle
riyle nefes yolları vasıtasiyle, yahut 
macunu kaşıklamak, hap halinde veya 
lukuın içine :-:ararak yutmak suretiyle 
mide yoliyle kullanılır. Kahve içerisine 
koyarak kullananlar, mangal içine at.a
rak dumanını koklıyanlar da vardır. Bir 
de Arabistan ve Hindistnnda çiğniyerek 
suyunu yutmak usulü mevcuttur. 

Harp znmanında ilahi fazla polis mc
munırıa ihtiya~ oldufımdan milli bir 
teşk.il5t, şiıncli gönüllü olarak müracaat 
eclen gençleri harpte daha güc ve tehli
keli bir hal alan poli.c: vazifeleri :için y~ 
tiştirir. Son zamanlarda Londranın meş
hur futbol takımlarından biri:oinin bi.i
tün azası bu yedek polis kuvvetine aza 
yn?ılrnl§lardır. 

Hiç şüphesiz, Londrada da bütün lıü
yük şehirlercle olduğu gibi polislerin 
nefretle değilse de fümalc;ızlıklarla bak
tıkları bölgeler vardır. Bununla bera
ber Londralıların elq;eri ·i kendi polis
lerini hem sever hem onlar);ı öğünürler. 
Bıı gurur ve muhabbet.. vüzünden halk 
polisin <'mirforinf' nönülİerinin L<'tc(Ji:'•i ... ... 
ile itaat cdt>rler. Ycılnız or1ada liizumlu 
olan bir nokta varsa o tl:ı Londradaki 
kalabalığın kendileri ile polis kuv\•etl"-
ri arasındaki muamelatın ne c;ekilde 
olacağını bilmeleri, öğrenm!'leridir. 
Kralın doğum giinü. parlamentonun 

açılışı, saraydaki muhnfızlnrm rleğişmc
si gibi tören!<?rde ve ger.itlerde Londrn
ya gelen ziyaretçiler polisin j.ktiilnr ve 

Ben eşin 
beya nnamesi 

Londra, 24 (A.A) - Milli Çek - Slo
vak komitesi İngiltcrede bulunan <;l~kler 
arasında gönüllü toplamağa başlaınışhr .. 
Bunlar Fransadaki Çek - Slovak ordu
suna gönderilecektir. 

Bu münasebetle eski Çek - Slovak rc
isicümhuru Beneş neşrettiği beyanna
mede diyor ki : 

- Ecnebi memleketlerdeki Çekler 
için zaferi Çek - Slovak milletinin kur-
tuluşunu temin edecek olan İngiliz ve 
Fransız askerlerinin yanında harbetmek 
insani, ahlaki ve milli bir vazifedir. 

Bozkurt 
iZMİR MEMLEKEr 

H ASrAHESi 
Asabiye rnütahassısı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

liyakatini daha etraflıca görebilirler .. 
Başka kalabalık şehirlerden hiç birisin
de pofü; vazifesini bu kadar intizam 
içiiıde göremez.. Itişrne kakışma olmaz; 
sonra polisler, çocukların bütün bu 
alayları iyi bir yerden görebilmelerine 
büyük bir ehemmiyet verirler. 

Fakat metropoliten polisi, bütün va
kitlerini alaylarda halkı tanzim etmek 
ve yaşlı kadınlan bir yolun bir tarafın
dan bir tarafına geçirmek işleriyle ge
çirmezler. Tabii, Londra şehrinde cina
yetler olur ve polisin mühim va:t.ifele
rinden birisi de Ingiliz sermayelerini 
muhafaza etmektir. Son polis raporla
rından alınan aşağıdaki rakamlar. Lon
dra polisinin bu koruma işini ne kadnr 
iyi gördüğüni.i gösterir. Bir sene içinde 
bütün soyguncuların yüzde 51 i yaka
lanmış tecavüz VC' haydutluk hadisele
rinden yüz.de 41 i halledilmiş, nakil vn
sıtal"lrınclan hırsızlık vaknlarının fail
lerinden yfü..de 72 si. gemilerden hırsı7.
lık fail11>rinclen yiizde 94 ü tutulımıs
tur. 

Londra polislerinin silahsız olmaları, 
onları katil ve canileri yakalamaktan 
alıkoymaz. Ve bu polisin tarihi bu tür
lii kahramanlık hikayeleriyle doludur. 
Fakat silah kullanmak ctirümlcri kar
ŞL<;ında Ingiliz kanunları o 'kadar sarih
tir ki bir katil veya caninin polise knr
şı silah kullanabilmesi için çılgın olması 
lazımdır. 

Metropoliten polisi için acemi efrat 
alınırken hir çok hususlara dikkat olu
nur. Her ne kadar bunlar seçilirken vii
cut. bünve ve sıhhat meselelerine bii
yük ehe,;,miyet verilirse de zihin ve ah
lfık kuvvetinde ziyadesiyle itina göste
rilir. Polisin tahsil ve terbiye standardı 
her sene biraz daha yükselmektedir. 
Böylece tariliten ekonomiye kadar her 
hususta pek yakında Ingilizlerin «bir 
şeyden şüphe edersen polise ~or!> sö.-.ii 
tahakkuk edecektir. 

Polis komiserleri Hendondaki polis 
kollejinde talı.9il görürler. Bu suretle 
Londra za'hıt.ası, nezaket ve terbiye hu
susunda olduğu kadar bilgi hususunda 
da şöhretini lrnk Ptmektedir. 

Her hangi bir zabıta memuru kendi
sine ni.c:betle daha aciz vaziyette bulu
nan herkese iyi muamele eder. Kendisi 
ahırlı ve disiplinlidir; kolay kolay Hf

kclenmez. Bıınunl:t beraber. icabında 
kendisini r.ereği gibi müdafaa etmesini 
dE> pek fıltı bilir. 

Her ne kndar o milyonlnr içinde ka
nunun ınüdafansiyle mükellef olduğu
nu bilirse de, kendisinin de o kamına 
tabi oltlu~unu takdir eder. M:mi olma
nın tevkif Pfmekten daha ınühim oldu
ğunu bilir. 

(BORSA] 
ÜZÜI\1 

518 j. Kohen 
481 S. Erkin 
389 M. Beşikçi 
378 P. Mihalcf 
319 M. j. Taranto 
304 F. Solari 
211 j. Taranto Mah. 
152 S. Paterson 
147 Halim Alanyalı 
134 Esnaf bankası 
128 H. Nazlı 
123 Akseki bankası 

74 P. Klark 
71 S. Remzi 
70 Ş. Riza Ho.ı. 
fı4 D. Arditi 

3563 Yekun 
431877 Dünkü yekun 
435440 Umumi yekun 

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

ZAHİRE 
120 ton Arpa 
13 cuval Bui:day 

5 M. Dan 
54412 kilo Fasulya 

35 çuval K. Darı 
147 çuval Nohut 
199 balya Pamuk 

74297 kilo P. Çekirdeği 

8 13 
9 50 11 75 
7 11 75 
9 l1 
!) 50 10 50 
9 375 11 
9 13 

10 75 12 75 
10 75 11 
10 75 12 75 
8 9 
7 50 8 75 
8 75 8 75 
9 25 13 25 

12 12 75 
7 75 l1 ~~ 

9 
10 
10 75 
13 
14 50 

4 875 5 
6 
5 

Rizde en c;ok siğara ve nargile ile İçi
lir. Yahut çekilir. Siğaralar hazan bir ka
ğıtla yapılır, esrar ufak ufak kırılarak 
üzerine İstif edilir ve sarılır. Siğaralann 
bazılarının ağızlarına zivanalar konur ve 
İçerken kuvvetle çekmek suretile kayf 
fa.ı:lalaştırılır. Esrar nargilesine «kabak> 
derler. Bu, ya bildiğimiz su kabağından 
yahut Hindistan cevizinin içi oyularak 
yapılır. Buna marpuç yerine bir kamış 
ilave ederler. Kibar usulü içilirse herkes 
kendi nargilesinden çeker. Hamal dedik
lerinde kabak orta malıdır. Sıra ile her 
kes birer defa çeker, bırakır ve b(Jylece 
aralannda dola,ır. ••••••••r••••••ıVI 250 kental Palamut 

16 75 17 75 
6 50 
9 

62 50 
3 50 

390 390 

Ve Faribol, sesini daha ziyade alçal
tarak ilave etti: 

- Ahın .. demir .. Ve .. Zehir ... 
Bu sırada Andrevs küçük bir lfunba 

getirerek ev köşkünün bu biricik oda
sındaki tahta masanın üzerine bırak
rnıs ve <:ekilip gitmişti. 

Faribol yavaş yavaş ceketinin göğüs 
düğmelerini ~özdü. Elini iç cebine sok
tu ve orada üç kağıt çıkararak krala 
uzattı: 

- Sir. dedi, işte monst>nyör Luiden 
istediğiniz yazılı vesikalar .. 

üçüncü Kiyom hakiki bir sevinç çığ
lığı kopardı. 

- Sahi mi? .. dedi, verin .. verin aziz 
dostum .. Ben de onları bekliyordum .. 
Heyecanını bf'lli eden harekt>tlerlc 

vesikaları aldı. Masanın yanında .. Lam
banın yanma yaklaştı. 

Içlerinden bir tanesini açtı. 
- Latince yazılmıs .. 
Diye mırıldandı. Kral Jfitinceyi mü

kemmel biliyordu. 
Kai!ıdı okudukça yi.izündeki memnu

nivet artıyordu. 
Bu ilk kai{ıdı okuduktan ~onra k at

ladı. 
Gözlerinde sevinç ışMdarı çakıyordu. 

- Aziz ve kahraman dostlarım, dedi. 
Size şimdiden müjdeleyebilirim. üç ay 
sonra Fransa tahtına musallat olan o 
piç kral yerini on üçüncü Luinin hakiki 
ve mC§l'U varisine terkebniş olacaktır. 
O sahtek~, tahtın hakiki sahibinin ba
şını demir bir maske ile kapamağa cü
ret etmişti. Ben onu demir bir kafes 
içine koyacağım ve bütün Fransada 
teşhir edeceğim. Onun muhafızları da 
sizler olacaksınız. 

Faribol kendini tutamadı: 
- Kuyruğu kopsun, dedi. Alimallah 

bu vazifeyi hayatımda en çok sevdiğim 
bir vazife olarak yapacağım. 

Bu sırada dışarıdan a\ gişneme sesle
ri aksetti. Kral eHnde tuttuğu üç vesi
kayı koynuna koymak üzere idi. Btrden 
durdu. B ir fikir şim,ek gibi kafa.•ıından 
geçmi~i. 

- Siz, dedi, P aristen mi geliyorsu-
nuz yoksa Sevenden mi?. 

Faribol cevap verdi: 
- Sevenden S ir .. 
- Monsenytir Luinin düşmanlan ı;i-

zıin IngiJtereye geldiğinizi ~iliyc.lar mı 
idi? 

- Evet Sir .. HattJ'ı bu vesika1an f'li
mU.den almak için biu arkadapın Mis-

tufle ile bana ne tuzaklar kurmadılar .. 
- Şu halde dostlarım, lngiltcreyc 

ayak basıncaya kadar gösterdijiniz ce
saret, cüret, kahramanlık ve fedakar
lıkları gfüürnle görmliş gibi anlıyor, 
takdir t>diyorum. Şimdi derhal Londra
ya döneceğiz. Sizlf'r de bana refakat 
edccek~iniz, fakat Londraya gtdinceye 
kadar bu vesikaların en emniyetli ola
rak saklanacağı yer yine sizin yanınız
dır. 

Kral böyle söyliyerek ve tebessiiın 
ederek üç vesikayı tekrar Faribola U7at
tı. 

Sonra Andrevsi çağırdı. 
Ona hitaben: 
- Andrevs, dedi. B u iki F raDSlz dos

tum benim has misafirlet-imdir . Or.la
ruı bütün ihtiya~lanna nezareti' SPn 
ınemur.q,ın.. ~r iln!iııin de sadık birer 
mlttefik sıfatiyle hürmet ve riayet gör
mesini istiyorwn ve kenıdüerine kar~ı 
olan minnet, sevgi hislerimin kitcftlt hir 
ifade ve n ümunesi ol!Mk üzere ller bi
rerine lutdııemden beşler b in M .. w-re
c~n ... 
Mi~ulJe kendini tutamıuJan mırıl

dandı : 

Q~~!JA~~t;; 
Nasıl ısın 1rız? 

-*-
YAZAN : Dr. G. A.. 

Insanların hepsi ckanı sıcab olmasa
lar da, hepsinin sıcak kanlı olduğu şUp
hesizdir. Tabiatin yalnız insanlarla baş
ka memeli hayvanlara ve kuşlara verdi
ği bu hassa onlarda hayatın daha mü
kemmel olduğunu gösterit. Vücudunun 
içindeki sıcaklığı ncr vakit aynı derece
de tutabilen bir hayvan her mevsimde 
hemen aynı faaliyette devam edebilir 
ve kış gelince - ötekiler gibi yeraltındn 
veya kovuklarda saklanmıva mecbur 
olmadan - :ıçık havada ynş.;r. 

Fakat tabiatte de her nimetin karşı
lığında bir külfet bulunduğundan, ka
nı· daima sıcak tutabilmek vücut içeri
sinde bu is için tertib:ıt kunnakla ıniim
kün olur. Sıcak kanlı havvanlar vücut
larındaki sıcaklığı o terlıbnt sayesinde 
muhafaza ederler. 

Ins:ın oğlunun dn medeniyete başla
mazdan önce gene o terlihat sayesinde 
vücudundaki hararC'ti kıs yaz aynı de
recede' tutmus olduğu tabiidir. Fnkat 
medeniyetin ilk adımı olnn ateşi icat et
tih'ien sonrn insanın soğuk mevsimler
de kendisini ısıtmak işi çok değişmiştir. 
Bir taraftan ıla elbisl' - ilkin ısınmak 
için değil, süslenmek için icat edilmiş 
olsa bile - insanın ısınması için mühim 
bir vasıla olmuştur. 

Bazıları, ısınmak için icat edilen va
sıtaların insana kendi tabii vasıtalarını 
unutturarak onu kışın ısınmak bakı
mından dejenere bir hale getirmiş oldu
ğunu iddia ederler. Bu iddia medeniye
te değeri olduğundan daha yiiksck bir 
paye vermek olduğundan, biraz dn, saf
lıktır. Medeniyet tabiatin gördüğü işi 
hafifletir, fakat onu büsbütün unuttu
ramrız. Isınmnk işinde de, bir taraHnn 
sobalar ve kalörHerler, bir taraftan da 
yünden ve kürkten giyimler." tabiatin 
vücudumuzda ısınmak icin kurduUu ci
hazın işini hafifletirh~r. Bununla bera
ber vücudumuzdaki ısınma cihazının 
.işlediğine en iyi delil o cihazın bir ta
raftan bozuldu:1u vakit ınndcni vasıta
ların bizi ısıtrnmaya kMi gelmemcsiclir. 

Bir kerrc, viicudumuzu teşkil eden 
hücrelerin her biri harnrct kaynnğıdır. 
işledikçe daimn hararet çı]-aran her 
hücre, muhitteki hararetin değic;ıncleri
ne karşı vücudun haraı·efini muhnf~z:ı 
için daha ziyade harar~t çıkarır. Fakat 
nesiderdcn bazılarınm hararet çıkar
mak hassası ötekilerden daha fazladır. 
Muhitin harareti azn1ıncn da bunlar 
daha büyük faaliyete girerek vücudun 
tabii hararetini muhnfnza ederler. 

Mesela ndelcler, nrnnittcki hararet 
vücudun daima muhafaza ettiği hara
retin yüzde kırkını hasıl ederler. Ça
lıştıkları 7.aman bu nisbet yüzde sekse
ne çıkar. Onun için in!':an elbisesiyle 
yahul kaförifcriylc ısınamadığı znman 
<'n iyi çare hareket etmektir. Soğuk ha
vada koşabilen adam buram buram ter
liyecek kadar hararet çıkarır ... Hiç ha
reket etmiyen bir insanın şiddetli bir 
soğukla, sırtındaki elbiseleriyle ısına
madığı vakit, titremesi adalelerini işlP.
terek hararet çıkarmak içindir. Bu da 
vücudundaki tabii cihazın bozulmamış 
olduğuna bir delildir .... Kışın soba ba
şında, yorgan altında en ziyade iişü
yenler adaleleri kiiciilmii<: zayıf hasta
lardır. 

Karaciğer, vücudun tabii halde çıkar
dığı hararetin yüzde 30 ile 40 :ırasın
daki kısmını hasıl ettiği için kışın mu
hitin harareti diişiince <•lbise kinde cok 
üşüyenlPrin bir kısmı da karaciğeri bo
zulmuş olanlardır. Honnon çıkaran gud
dclerin, onların arasında bilhassa tiroit 
guddesinin hararet hasıl ettiği, kendi
lerinde bu guddenin iyi işlemediği kim
selerin en ağır elbise içinde çok üşü
melerinden anlaşılır. Bunun ak.sine dai
ma ~ıcak olur ve soğukta az üşürler. 
Yüreğin bile, yirmi dört saatte 500 

kalori hararet çıkardığı hesaplanmıştır. 
Sağlam bir yiirek muntazam işledikçe 
o da bizi ısıtmaya hizmet eder. Ondan 
dolayıdır ki yürcklcrinclcn hasta olan
lar kışın çok~a üşiirler. 

Sinirlerin soğuğa karşı en mühim iş
leri damarları sı kı.ştırarak vücuttaki 
hararetin daha az kaybolmasını temin 
etmek olmakla beraber onlar da işledik
çe uçlannd:ın sıcaklık çıkarırlar. Sinir
leri zayıf olanların kışın çok üşümeleri 
bundan ileri gelir. Beyin işlediği vakit 
vücuda lüzumlu hararetin yüzde 1,6. 
kısmını hasıl eder. Onun için zihinlen-. 
ni işletıniyenler de o derecede fazla 
üşürler. 

Kışın üşümemek için en iyi çare bU.. 
tün vücudun mümltiin olduğu kadaT 
sıhhatte bulunması VP 1ekmil uzuvların 
işlemesidir. 

BALIKF...S1R ASLİYE HUKUK JI.A.. 
K1ML1CfNDEN: 

Balıkesir devlet demir yolları üçüfbo 
cü işletme hareket kaleminde Hakkı 
Alpay tara!ından Izmirde 2 ci osmaniye 
mahallesinde 201 hanede ölü Hüsamet
tin kızı 323 doğwnlu Münire aleyhine 
açılan (evlenme kaydının iptali) dava
sının yapılmakta olan duruşmasında: 
Müddea aleyhanm yapılan araştınnal~ 
ra rağmen ikametgahı meçhul kalmıtf 
bulunduğu veçhile davetiyenin narıes 
tebliğine ve duruşmanm 31-1-940 ~ııtrl 
10 a talikine ka:rar verilmiştir. 

Milddea aleyha muayyen (llb:Mle du-1 
ruşmaya gelmediği ve ya bir müdR!i; 
göndermediği takdirde gıyabında du-

1 
nışmaya devam olu.nac.ftı davet.iye t~ 
liği makamına kaim olmak üzere ilh 



fZMlR BEi .f.DlYESlNDEN: 
ili - F.irefpaşada 61 'l sayılı sokak.ta 
JWı_~ ~aptınlınuı fen ifleri mildürlü
a\&QQekt kejif ve şartnamesi veçhile 
~ı~ eksiltmeye konulm~ur. Keşif be-

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Senelik depozitosu 

Esas No. Yeri No. su Nev'i Kirası T. L 
Eski Yeni Taj ~lı .. 3403 lira olup ihalesi 9-2-940 Cuma 

~55nu. saat 16 dadır. iştirak edecekler 
lıra 25 kuruşluk teminatı iş banka

u;;a yatırarak makbuzile encümene ge
A. "7S Darağaç Şehitler caddesi 133 133-7 101 Depo 2SO 37.50 

23 er. 
~ Fen ve temizlik işlerinde kulla

n; k üzere iki adet kamyon satın 
a uıınası yazı işlerj müdürlüğündeki 
fal'tnaınesi veçbile kapalı zarflı eksilt
~eye .konulmuştur. Muhammen bedeli 

A. 1275/ 2 Hacı Mahmut M. Hacı 83 Otelin 
12/ 36 hisse 
3 Ev 

4S/ 47 Maza 

83.34 12.50 
Mahmut s. 51 

A. 629/ 3 Karataş Orhaniye sokak 84-
100-

12 60 
15.00 A. 1 280 Alaancak Mesudiye cad-

A. 1287 
desi 1 4SO ci sokak. 

Kar~ıyaka Bostanlı 
mevki inde 

- Sebze hah-
• çesi 

90o lıra olup ihalesi 9-2-940 Cuma gü
nU. saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun 
ta.rıfatı dahilinde hazırlanmış teklif 
lllektupları ihale günü azamt saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. Mu
vakkat teminatı 442 lira 50 kuruştur. 

A. 1275/ 1 Hacı Mahmut M. Hacı 87 Dükkan 
10-

42-
1.50 
630 

Mahmut so. 55 

3 - Karantinada 199 sayılı sokakta 
lnevcut kanalizasyonun 40 metre boyda 
kzatılması fen işleri müdürlüğündeki 
eşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt

reye .konulmuştur. Muhammen bed~~i 

izahatı yukarıda yazılı gayri men kullerin kiraları 29/ 1/ 1940 Pazartesi günü saat onda ihaleleri yapılrr-k 
üzere arttırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçalanm veznemize yatırarak arttırmaya girmeleri 

'?:40 lıra olup ihalesi ~2-940 Cuma gu
~u aaat 16 dadır. iştirak edecekler 123 
lıralık teminatı iş bankasına yatırarak 
ma'kbuzile encümene gelirler. 

DOKTOR 

Celal Yartm 
4 - Mezarlıkbaşında 515 numaralı 

barakanın 24-2-940 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kjraya verilmesi yazı 
l~leri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık artırmaya konulmuştur. Mu-
harnmen bedeli 125 lira olup ihalesi 9- J ........ E ... LE.,..,.T 
2-940 Cuma günü saat 16 dadır. iştirak Z.- ._ ,.. ~ 
~ecekler 9 lira 40 kuruşluk teminatı RAST ANESİ DAHİi.iYE 
ış bankasına yatırarak ınakbu1.ile enci.i- MıJ'J' AJIASSISI 
lllene gelirler. Muayenehane: İkinci Beyler sokak 

25-30-4-8 (118) 
Otobüs işletme idaresi şoför, biletçi No. Z5 TELEFON: 3956 

Ve kontro1lerine 130 takım ceket, pan- -------------
talon ve kasket yaptırılması yazı işle- 1ZM1R ASL1YE 2 inci HUKUK HA
ri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile K!MLl(;tNDEN: 
açık eksiltmeye konulmU-?tur. Muham- Tepecikte bahçe sokağında 9 nolu ev
rnen bedeli 2860 lira olup ihalesi 9-2-940 de oturan Ramazan kızı Fatma Şaziye 
Curna günü saat 16 dadır. iştirak ede- tarafından Istanbulda Kasımpaşa hacı 
cekler 214 lira 50 kuruşluk teminatı iş Surafla tahta köprüde 14 nolu evde 
bankasına yatırarak makbuzu ile encü Trabzonlu Mehmet aleyhine açılan su-
mene gelirler. butu talak davasının icra kılınan mu-

25-30-4-8 231 (123) _ hakemesi sonunda medeni kanunun 1 

·---------- ve 9 ncu maddeleri hükümlerine tevfi

AsalJlye MütahasSISI 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Samlı 

sokak (tl"çüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- ı~ 
trik teda,·ileri tatbik eder. j ~ 

TELEFON: 3559 ~ 

kan Fatma Şaziye ile Mehmedin mede-
ni kanunun neşrinden evvel 326 sene
sinde boşanmış olduklarının subutuna 
ve masarifi muhakeme olan 1204 kuru
sun dahi Mehınede yükletilmesine 26-
12-939 tarihinde karar verildiği ve usıı
len tanzim kılınan hüküm gıyap ;hbar
namesinin müddeialcyhi:ı ikametgahı
nın meçhuliyetine mehni mahkeme ko
ridoruna talik kılındığı tcblığ makamı
na kaim olmak iİ7.C'rc ilan olunur. 

220 (120) 

2'0PRAK MAHSULLERİ OFİSİ UMUM MtlDilR· 
l.UOfJNDEN: 

Toprak mahsulleri ofısine lüzumu olan PORTSAiD veya KAl,KÜTA'dan ge
tirilecek YÜZ BiN orijinal KALKÜTA çuvalı için 25 • 1 • 940 tarihinde saat 
14 te Ankarada Çankaya caddesindeki ofis binasında kar~ılıklı pazarlık yapıla
cak ve ofisin İstanbul , İzmir şubelerinde ayni zamanda pazarlığa iştirak edilebi· 
lecektir, Akreditif ofis tarafından açtırılacaktır .. 

isteklilerin fazla malUmat icin AnkarJda umum miidiirliiğe İstanbul ve iz-
ntlrde de ofis şubelerine müra'l'Bat etıneleri lazımdır.. nı (111) 

lzmir ticaret ve sanayi oda
sından: 
Bilumum ekmekçı esnafına 

Evvelki umumi heyette idare heyetile başkana verilen salahiyetin 
neticeleri hakkında izahat verilmek üzere 29. 1. 940 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 17 de Ticaret odasında yapılacak fevkalade 
umumi heyet toplantısında hazır bulunmanız ilan olunur. 

226 (121) 

ilin 
inhisarlar tütün fatrikasın-
dan: 
Fabrikamızda halen mevcut ve bir sene zarfında çıkacak tahminen 

10,000 kilo irili ufaklı kağıt kırpıntılariyle 2SO adet kola çuvalı ve bir 
rniktar çimento ve çivi torbası açık arthrma ile satılacaktır. 

ihale 15/21940 perşembe günü saat 1 O da komisyon huzurunda 

Yapılacaktır. 
isteklilerin teminat akçesi olarak kağıt kırıntıları için 3S, kola çu

va1lariyle çimento ve çivi torbaları için 8 lirayı komisyonun içtimaın
dan evvel veznemize yatırmış olmaları. 

Şartnamelerini görmek istiyen taliplerin tatil günlerinden ba~ka 
her gün fabrikamız levazım şubesine müracaatları ilan olunur. 

2S / 30 ! 4 229 ( 1 22) 

Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi müdürlüğün
den: 
1 - 1940 yıh Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek mazot veya kömürle işleyen vapurların yükleme, bo
§altma ve aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
Yüz kırk bin lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme U . M. İzmir Şubesi Mü· 
düdüğünden üç yüz elli kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günii saat 1 1 de Devlet limanları İş
letrnesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Tek lif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 1 O da verilmiş bulunacaktır. · 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. . 

18, 2S (99) 

lzmir Defterdarlığından: 
Süleyman oğlu Şerifin Karşıyaka şubesine olan 211 lira 39 kuruş 

kazanç vergisinin temini tahsili için mutasarrıf olduğu Bayraklı Me
nemen caddesinde 25 sayılı kahvehanedeki 3 de bir hissesi tahsili em· 
val kanunu mucibince haczedilerek 400 lira kıymet üzerinden 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 6/ 2/ 940 Salı gü
nü saat 1 5 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

18, 2S, 4 196 (104) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otekilik mütehuaııı bay Ömer 

ütfü Bengii'dir. 
.Bristol oteli elli odab her odada soJuk ve ucak akar ıulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
11&ıMU111ı·D1· l'U

00 ve hususi lokantası vardır. 
Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebulıa 
y ömer l"iitfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iaticannda 
lu.--ıan otellerde buhıturlar. 

Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi ınüdiirlü~ün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek kömür vapur ve motörlerinin boşaltılması ile vapurlara 
ihrakiye verilmesi veya ayni vapur ambar ve bonkerlerjyle iki vapur 
arasında yapılacak kömür aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre mulıammen beclel 
( 1 S) on beş bin lira, muvakkat teminat ( 1125) bin yüz yirmi beş 
liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme umum müdürlüğü lzmir 
şubesinden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat l 7 de Devlet limanları iş
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezklır gün saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 16 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etmez. 

ıs. 2s. 31, 3 217 (115) 

Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi müdürlüğün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayinin 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek Devlet deniz yolları işletmesine ait vapurlardaki hamu
lenin şartnamedeki esaslar dahilinde yükleme, boşaltma, aktarma iş
leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
(20,000) yirmi bin lira, muvakkat teminat ( 1 SOO) bin beş yüz lira
dır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme U. M. lzmir Şubesi Mü
dürlüğünden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 15 de devlet limanları lı
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezlcilr gün saat 14 de verilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 
1• de gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lhımdır. 

Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etmez. 

2S, 28, 31, 3 215 (116) 
-------------·--- ----------

Toprak mahsulleri ofisi lzmir 
su besinden: 
1940 senesi zarfındaki tahmil ve tahliye işleri için 8 ikinci kanun 

tarihinde yapılan münakasa neticesinde hasıl olan şartlar haddi layi
kında bulunmadığından, münakasa bu şartlar üzerinden 8. 2. 1940 
tarihinde saat onda şubemiz binasında tekrarlanacaktır. 

Muvakkat teminat 1000 liradan ibaret olup 7/2/ 1940 akşamına 
kadar nakit veya banka mektubu olarak veznemize yatırılmalıdır. 

W. F. Renry Van der Zee 
Veı~kAsı 

SPERCO VAPUR 
~CBJl'J' ASI 

AMElUCAN EXPORT LİNIS INC. ADalATlKA SoSYETA ANONblA 
N E V Y O R K Ot NAvlGAZYONE 
NEVYORK İÇİN ZARA motörü 24/1/940 tarihinde li-

EXECUTİVE vapuru 17 ikinci kAnun- ~anımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
da bekleniyor.. Pire, ~rindiz.i, Zara, Fiume, Triyeste ve 
EXİLONA vapuru ? ikinci kanunda Vcnediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. E. MORANDİ vanunı 20-1-940 ta-
EXAMELİA vapuru 2 şubata doğru rihinde gelerek Livorno Cenova ve Ri-

bekleniyor. viera limanlarına hart:k~t edecektir. 
SERVİCE MABh'İME ROUMAİN ADİCE vapuru 21 • 1 - 940 tarihinde 

B U C A R E S T ~klenmekte olup Cenova ve Vrivyera 
KÖSTENCE İÇİN : lıın~nlarına .hareket t'decektir. 
ALBA JULİA vapuru 2 şubata doğru CITTA DI BARİ motörü 20-1-940 ta-

beklPniyor. l'ihinde gelerek Pire, Napo1i ve Cenova-
ATID NAVİGATiON COMPANY ya hareket edecektir. 

BAİFA LANGANO \•apuru 23 - 1 - 940 ta-
BEYRUT, HAYFA, lsKENDERİYE rihinde gelerek Cenova ve Riviera Ji-

VE PORT SAİT tçtN m~nlarına hareket edecektir. 
ATİD vapuru 20 ikinci Ununa doğru 

1 
ISEO vapuru 28-1-940 tarihinde bck-

hekleniyor.. .enkti~ekte olup Cenovaya hareket ede-
V ___.__ • , •--'Lı.-: halrl-rn.. ce r. 

a.,.....__ 111m ve ~· - NOT s ··tün b 
hiç bir taahhüt almmuo - u u vapurlar Triyeste 

Vapurlann hareket tarlhleriyle nu- v.eya ~enovada Şimali ve cenubt Ame-
. . rıka lımanlarına hareket eden ltalia 

lunlardaki detişı\:liklerden acenta m• Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ıuliyet kabul etmez. ve Hindi.nana hareket eden U..OYD 

Daha fazla tafsilAt lçln ATA'l'tJRK TR!YESTiNO anonim seyrisefain fir· 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ketı vapurlarına tesadüf ederler. 

~ve Şsı. V•pur acenttılıtm• mllnea- .LLOVD l'Bi.EsTiNO 

t ed.J, ___ , rl I CARNIA vapuru 26 - 1 - 940 tarihin-
• UIJCal cm o unur. d . e beklenmekte olup Lıvomo, Cenova 

TEU~l'ON: nt'1/Hll ve Marsilya limanlarına hareket edecek-
------- tir .. 

UMDAL NEERLANDAİSE ROYALE 
ı:;.. KUMPANYASI 

- - -- ACHiLLE.5 vapuru 23 - 1 - 940 tari-
UMUMt DENtz ACENTALllil LTD. hinde beklenmekte olup Eurgas, Vama 

HELl..ENİC IJNF,S LTD. Köstentt limanlann11 hareket edecek-
PATRAİ vapuru 15/20 ikinci Hnun tir .. 

arasında beklenilmekte olup Anversa ve STELLA vapuru 30-1-940 tarihinde 
Rotterdam için yük alacaktır. beklenmekte olup Amsterdam, Rotter-
ZETSKA PLOVIDBA A. O. KOTOR dam ve Anvers limanları için yük ala
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence rak hareket edecektir. 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu SVENSKA ORIENT LlN1EN 
'e yük kabul edecektir. BİRKALAND motörü ikinci k!nun 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, sonlarına doğru beklenmekte olup Go
Hayfa, Beyrut, Duraa.o ve Triyeste için tenborg ve Kopenhag limanlarına ha· 
hareket edecektir. Yolcu ,.e yük kabul reket edecektir. 
edecektir. SERVİCE MARİ11!'\IE ROUMAİN 

GOULANDIW, BROTBERS ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarihin-
(HELLAS) LTD. de gelere Malta ve Marsilya limanlarına 

p t R E hareket edecektir. 
•NEA HELLAS• NOT: 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
york hattı... b~rekel tarihlerinin kat'i olmadığını ve 

Pireden hareket tarihi : bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
15 - 1 - 1940 zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

Yolcu ve yük kabul edecektir. dol~yı a:~n~eye bir mesuliyet terettüp 
Gerek vapurlann muvuallt tarihleri, etınıyecegını muhterem yükleyicilerin 

kayıt ve i"'aret etmel · · 1 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- " erı nca oıunur. 

. . . Daha fazla tafsilat için CUmhuriyet 
kında acenta bır teaııı:Ut altına ıru:meı c:ıddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
Daha fazla lafsUAt a:mak için Birind acentesine müracaat edilmesi.. 
Kordonda 152 numarada cUMDAL• TELEFON : 2004 - 2005 

umum! deniz ACf'ntalığı Ud. müracaat ı•-... -~,.-111..ı~-----
edilmesi rica olunur. Birinci Sınıf Mütahassıs 

;:::~::~:~;~~=:yet Dr. Demı·r Alı' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• OUVIER VE : 

ŞCIREKA.al LrD. KAM~IOOLU 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Cilt ve Tenasül hastalı.klan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

Londra ve Li\•erpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

İmıir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tillJMJ• H A M'iSlllT.«A"'rlll•-ıl ---------------

T. C. Ziraat Bankası• 
K,,,.uJıq taihi: 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Urasa.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticart her nevi Barıka muameleleri 

PARA BlldKTtRENLERE 28.800 URA 
DDl&MiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası \Julıınanlara senede ( defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dajıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 

' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.000 • '° . 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
180 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplanndald paralar bir sene içinde ~ liradan aşağı dUşmt. 

yenlere fkramlye çıktılı takdirde yüzde 20 fazlasiyle Yerilecekür. 
Kar'alar senede 4 .... 1Eyltl.1 Birinci Unun, 1Martve1 Hniraa tarih

lerinde çeldlett•tir. • -
SIHHAT VEKAIEl1NtN RF.5MI RUHSATINI HAtZ 

KAŞE 

... 

$iddetli BAŞ, Dl$ atn
larını, ROMATİZMAsan
cılarını SİNİR, rahatsız
bklarını derhal gecirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına kar$ı mües· 
sir ilaçtır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet e~siltme günü saat 1 O 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 

.......... • ----L a...!. ---:..--~ ........ ----~ 



• 25 Sonkanun PerpmDe 

Belçika-ve l·ngiliz • Fransız garantisi 
Avam Kamarasında sorulan bir suale cevaben B. Çember/ayn lngiltere 
ve Fransanın, Belçikanın derhal yardımına koşacağını beyan etmiştir 

Bu garantinin tatbiki 
tamame-n kararlaştı 

~-------------------~*"""'N-------------------~ 

HoJlanda, bir taarruza karşı kendisini 
korumak üzere vaziyetini isl3h etti 

Londra, 24 (Ö.R) - Hatırlarda oldu- dan azami dikkatle göz önünde tutulmuş 
b'll üzere Belçika gaLetelerinden birine <>lduğunu bildirmiştir. 
verdiği bir mülakatta İngiliz ordusu baş Nihayet tnhrik vaziyetinin nasıl tarif 
kumandanı general Gort Belçikaya kar-, t:.dilcbileceği sualine cevaben de hü~~
ş1 bir taarruz halinde, İngiliz - Fransız metin bu hususta muhakeme ~erbestisi
gnrantisinin şimşek süratiyle tatbik ni .mu~a~aza e~tiğini ilave eylemi~tir. 
mevkiinc gireceğini temin etmişti. i STiLA P LANI 

Avam kamarasında müstakil liberal Londra, 23 (A.A) - Deyli Telgraf ga-
mebuslardan biri bu beyanatın tamamen zetesinin hususi muhabir ine göre Belçi
hükümctin fikirlerine mutabık olup ol- ka makamları Belçikanın istil5.sı hak
madığını sormuştur. Başvekil B. Çem- kında bir Alman tayyaresinde bulunan 
berlayn cevabında 16 birinci teşrin 1925 gizli pl5nııı tayyareye kasden konuldu
tnrihli Lokaı-no muahedesi mucibince ğu nazariyesini kat'i olarak reddetmiş
İngiliz hükümetinin tahriksiz bir Alman !erdir. Bu vesika pek yakında bir istila
tanrruzu halinde, derhal Belçikanın im· ) a ait çok teferruatlı bir plandı ve ih
cladına koşmağı taahhüt etmiş olduğunu tiva ettiği ınnlumat arasında Belçika kı
hatırlatmıştır. Mart 936 anlaşma.siyle bu tantının muhayyel vnz.iyetleri de gözük
garanti teyit edilmiş ve 1937 şubatında mektc idi. Dosyada gizlice batıya gön
ncşrC'dilen İngiliz - Fransız dckUırasyo- derilmiş olan fırkaların mevzilerinden 
nu bunu muhafazn cttıği gibi geçen 27 ha ka, Belçika müdafaa hatlarının en 
nğustostn İngilterenin Brüksel sefiri de, znif noktaları hakkında bir eütd de 
Belçika kralına ayni teminatı tekrar ey- mevcuttur. 
lemistir. Alman başkumandanlığı bilhassa Meu-

Diger bir suale cevaben başvekil, ih- se şehrini Liegc 1ahkimatı ile Namur 
tiynç halinde bu garantinin nasıl tatbik ara ından geçmenin nisbeten kolay ola

Belçika resmi mahfilleri bu vesikala
rın ehemmiyetini artık inkar etmemek
te ve hattü gazeteler Alman taarruzu
nun hangi tarıhte başlıyacağını bildir
miş olmamakla beraber 13 kanunusani 
cummcsi günü Bclçikanın istila tehli
kesini rek yakmdan atlattığını bildir
mektedirler. 

Paris, 24 (Ö.R) - Geçen eylfıldenbe
ri seferber olan Hollanda ordusu son ay
lar zarfında stratejik mevkilerini ıslah 
etmiştir. Müdafaa hattı harpten evvel 
tesi5 edilmişti. Fakat son dört ay zar
fmda dcdnleştirilmiş \'e tesir derecesi 
arttırılmıştır. Tank iuzakl;ı.rı, mayn tar
lalnrı, blokhaV7.lar. müstahkem kazmat
lar su hnttı arkasındaki tahkimatı takip 
etmektedir. Hollanda gazeteleri son ay
ların Hollandn orduları tarafından çok 
istifadeli şekilde sar!edildiğini tasrih 
ecliyorlnr ve diyorlar ki : 

Milletimiz şimdi müessir bir himaye 
altında olduğunu hissetmektedir .. Bizim 
de betonlu ve çelikli bir hattımız vardır. 
Bunun önünde de kara ve su tahkimatı 
mevcuttur. edilecc ·:i meselesinin hükümet tarnfın- cagını kaydetmektedir. 

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

Almanlar petrol istiyor 
Almanyanın Romanyaya emeller 
beslemesine başlıca sebep budur 

Roma 24 (ö .R) - Ingiliz ve Fransız 
gazeteleri Almanyanın Romanyaya kar
şı husumetkarane emeller beslediği 
hakkında endişe verici haberler neşret
mc'kte ve Bükreşte Rumen Ziraat na
zıriyle Alman delegesi arasındaki mü
zakereler neticesinde Almanyaya ihraç 
edilecek yağlı nebatatın yetiştirilmesi
ni inkişaf ettirmek için bir Alman - Ru
men şirketinin tessisini bununla alaka
dar görmektedirler. Geniş bir şümulü 
olan bu anlaşma sayesinde Almanya 
Romanya ile ekonomik münasebetleri
ni genişleterek müttefiklerin bahri ab
lokasının tesirinden kurtulmağa çalışı
yormuş. 

Ingiliz ve Fransız gazeteleri buna ila
veten Sovyetler birliğinin Almanyaya 
baıı tavizlerde bulunarak eski Polonya
nın Sovyet idaresi altında bulunan ba
zı cenup kısımlarını Almanyaya terke
derek Romanya ile müşterek bir hudut 
tesis etmesine müsaade eylediğini iddia 
etmişlerdir. 

Rumen hükümet mahfillerinde bu id
diaları teyicl edecek hiç bir haber mev- Rumen kralı Karol ve veliahdı 

cut olmadığı bildirmektedir.Berlin k ay
nakları da Almanyanın Sovyet ends~ 
risini tensile için Sovyetler birliğine blr 
çok teknic;yenler gönderdiği haberini 
tekzip etmişlerdir. Keza cenubi Polon-
yamn Romanyaya mücavir kısımlarının 
Alman işgali altına gireceği ve Alman 
teknisyenlerinin gönderilmesine muka
bil Sovyetler birliğinin Galiçya petro1 
kuyulnrını Almanyaya terkedeceğini de 
tekzip ediyorlar. 

Londra 24 (ö.R) - Romanyanın pet• 
rol ihracatını kontrol vazifesini mUkel• 
lef olmak üzere bir petrol komiserliği 
teşkil edilmiş olmac;ını mevzuubah! 
eden Ingiliz gazeteler i Ingiliz sermaye• 
sinin menfaattar bulunduğu petrol 
kumpanyaları istihsalatının bir kısnıın1 
Romanyaya sabnağa mecbur kalacakfo .. 
rını bildiriyorlar. 
Aynı gazetelere göre müttefikler, bu 

yeni teşekkülün Romanyn ile müttefik• 
!er arasında mevcut taahhüdatı ihlal et· 
memesi için Bükrcş hükümcti nezdin· 
de bir teşebbüste bulunmuşlardır. 

Garp Cephesinde 
ita) y·anın Balkanlarda rolü 

vaziyet -·-ltalya delege göndermemekle bera-
------------------~....__ *ıww~----------------~ 

taarruzlarda ber konsey le - manen alakadardır Karlar altında yapılan 
Almanlar zaviatla püs Örtüldü Bulgar ve Yugoslav gazetelerine •• gore • 

vazıyet 
Londra, 24 (Ö.R) - Garp cephesinde 1 hatlnn üzerinde uçmaktan geri ikalmı

Lavter nehri boyundaki Framnz mevzi- )Orlar. 
lerine tnarruz eden Alman müfrezeleri Karada devriye ve keşif kolları faali-
zayiatle püskürtülmüştür. yetlerine devam ediyorlar. İleri mevki

lerdeki müttefik kuvvetleri daima müte
yı;kkız olup, kar üzerinde göze çarp
maksızın ilerlemek için beyazlara bü
rünmüş ohm Nazi kıtalarını keşfetme
gc dikkatlerini lıasrediyorlar. 

Londra. 24 (Ö.R) - Garp cephesinde 
Şiddetli soğuk ve kar, Finlandiya ~efc
rinin hava şnrt1arını orada da ihdas et
ıoiştir. Havaların bozukluğu iki taraf 
tayyarelerinin her faaliyetine mani ol
maktadır. Bununla beraber Fransız ke
şif tayyareleri fırsat düştiikçe Alımın 

Fransız tebliğine ~öre, dün akim ka
lan Alman baskını neticesinde bir esir 
I< ransızlann eline düsrnfü;für. 30 Alman, 

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

iki orduyu birbirinden ayıran Lavter 
11ehri snhilinde, Visenburgun şatkında 
Lir küçük Fransız karakoluna taarruza 
teşebbüs etmişlerdi. Mühacirnler kolay
lıkla defcdilmişlerdir. 

Londra, 24 (Ö.R) - Alman tayyare
leri İngiliz sahilleri iizerinde bir uçuş 
yapmışlardır. İngiliz avcı tayyare bölük
leri dcrhııl havalanarak düşmanı takil..,. 
çıkmışlardır. Bir karşılaşma vukubulr.ıp 
bulmndığı henüz bilinmiyor. 

arbi 
------------------~_.......* ....,__ 

ks~ut e tro yeri bütü 

Roma 24 (Ö.R) - Bulgar gazeteleri 
Italyanın merkezi ve cenubu şarki Av
rupadaki hattı hareketine büyük bir 
ehemmiyet veriyorlar. cZora> gazetesi 
ltalyanın gayri muhariplik vaziyetinin 
hususi safhasını kaydettikten sonra bir 
çok memlekellerce ihtiyar edilen mus
lihane hattı hareketin bu Italyan siyn
setinin bir neticesi olduğunu temin edi
yor ve şunları yazıyor: 

bir otorite kazanmasıdır. ikinci vaka da 
şimali garbi Avrupa devletlerinin şimdi 
balkan işlerine karışacak vaziyette bu
lunmamalnrıdır. 

Romanya gazeteleri Belgratta topla
nacak balkan antantı konseyinin bu 
gruba mensup devletlerin bitaraflık va-
ziyetlerinin muhafazası neticesini vere
ceğini kaydediyorlar. Kurcntul gazetesi 
Belgradda yapılacak olan içtimadan ev
vel balkan antantı devletlerinin Italya 
ile münasebetlerini ıslah etmiş bulun
duklarını ehemmiyetle tebarüz ettir
mektedir. 

- cB. Mussolini Ita1yayı imtiynzlı 
bir mevkic koyarak ona mühim ve me
suliyetli bir vazife verdi. Maruf tabir 
mucibince bir çok yollar Romayn mün
tchi olursn da adalet ve insanlığa müs
tenid yeni bir Avrupa nizamını kurmak Yugoslav cVreme> gazetesi balkan 
üzere Romadan başlıyan yol yalnız bir antantı konseyinin gelecek içtimaına 
tanedir. karşı Italynnın hattı hareketini iahlü 

Gazete balkan antantı konseyinin son ederek şunları ynzıyor: 
içtimaındanberi cenubu şarki Avrupa- -clt.alya Yugoslavyanın gayretlerini 
da yeni bir va7.İyet hasıl olduğunu mü- sempati ile takip etmektedir. Italyan 
şahede ediyor. Bu yeni vaziyetin birin- ajansı Iialyanın Bclgrad konferansınn 
ci unsuru It.alyanın bir balkan devleti delege gönderynek istemediğini ahiren 
mcvkiine geçerek bu mıntakada büyük, bildlrmiş ise de Roma hükilmcti manen 

müzakerelerde hazır bulunacaktır. Yı.t 
goslav gazetesinin fikrince, Vencdikte 
Kont Ciano ve Kont Ksaki arasındnld 
mülakat, bunu BeJgradda takip eden 
Mar koviç - Gaf enko mülakatı üzerinde 
müessir olduğu gibi Belgrad konferan· 
sında da tesirlerini göstereceği muhak· 
kaktır. Resmi mahfiller Balkan antantı 
konseyinin antanta dahil memleketle
rin ~inıdiki bitaraflık vaziyetini muha
faza ~rwlarını tekid edeceği kanaatin
dedirler. 

cVreme> gazetesi diyor ki: Balkan 
devletlerinin bitaraflıklarını muhafaza 
etmeleri istikli'ıl ve hükümranlyetlerini 
muhafaza vasıtalarından biridir. Bu 
devletler istiklal ve tamamiyetlcrini en 
enerjik şekilde müdafan azmindedirler. 
Dal.kanlıları bir veya diğer taraftan sü
rüklemek istiyenlcrin tazyiki altında b1-
tnraflığın terki balkan milletlerinin hür· 
riyet ve istiklalini başkalarının menfant
lerine feda etmek olur. 

mürettebatile batt 
- BAŞTARAI~I l İNCİ SAHİFEDE -
gemisi 1934 Şubatında denize indirilm~ 
ve 1035 birinci Teşrininde ikmal edil
mişti. K umnndanı A.S. Benson tahtel
bah irlcrc karşı mücadelesinde kazandı
gı muvaffakıyetler dolayısiyle taltif 
edilmişti. Harbın iptidasındnnberi In
gilwre böylece beş torpito muhribi kay
betmiş bulunmaktadır. Bunlar Qb5cz, 
Bl11nş, Conkers. Bclvil ve Eksmut dest
royerleridir. Bu zayiat harbın iptidn
sında mevcut olan Ingiliz torpito muh
riplcrinin ancak yüzde 2 si kadardır. 
Bu h~sapta, o vakıttanberi inşa halinde 
bulunan bir çok torpito muhripleri da
hil d"ğilclir. 

vye·t . - Fin harbı 
Manerhaym hatbnl çevirmek istiyen 
Kızıllar ağır zayiata düçar olmuşlardır 

Amirallığın her hangi zayiatı vukuu 
halinde derhal bildirmesi Almanların 
büti.in kayıplarını gizlemek itiyatlariyle 
bir tezad tc!\kil etmektedir. Alman de
niz makamları simdiyP kadar c:Graf 
S'l e> nin -z.!ı.:a nd:m haşka n c bir ka
vıbı kabul ctmPmlc:lerdir. cGraf Spee>
~in battı 'iını itıraf f'tmeleri ise hfıdlse
nin pi7JC'necek tarafı olmamasındandır. 
Anc k dikkatc:izlik eseri olarak Alman
lıır bazı ::r.nyiatı afüzlnrından kaçırıyor
br. Bu cümleden olarak Frankfurt rad
yosunun sn"kc>ri Jnc•lii kayn:ıklı:ırında'n 
verilen hnberlcrl itibardan düsürmf"ğe 
calJCilrken Almanların 35 tahtelbahir 
kavlıC'ltiklerini a~ından kaçrrmıc:tır. 

- BASTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
kuvvetler her noktada Fin1ilerin sarsıl
maz: mukavemetile karıılatmlflardır. 

Salla cephesinde Sovyet kuvayi kül
liyesile irtibatı kesilen Kızıl kuvvetler 
Markeferbide nevmidane mukavemette 
devam ed iyorlar. 

Diifman tayyarelerinin dünkü bava 
faaliyetinde muhtelif tehirlerde sivil 
halktan 30 ölü varda". Yaralıların rnikta
n da fazladır. Finlandiyaldar 6 Sovyet 
bombardıman tayyaresini d~ünniifler
d ir. 

Roma 24 (ö.R) -- Fin tebliğine göre 
Ladognnın şimali şarkisinde Finler Sov· 

B. Çörçilin riyasetintlc toplanan amirallık konseyi yet taarruzlarını püskürterek nğır zayiata 
torpil kovanı vardı. 36 mil süratinde hık Sitpol ve bin beşer yüz tonluk Pu- düçar etmi lerdir. 
· d" !at<,> ve Moriti vapurları. geçen hafta Sovyet kuvvetlerinin takip ettikl~ri 
ı ~ondra 23 (A.A) - Yunan bandıralı Almanların denizaltı ve mayn harbı mnksad Ma;,nerhaym hattını çevirmek 

532D tonluk Drakulis vapuru Porteki- yüztinden yalnız 2400 tonluk Ingiliz va- idil-Ielsinki 2 3 (AA) _ Ladoga gölü
zin 150 mil açığında bir Alman deniuıl- puru battığı halde bitarafların knyıbı nün ~imalind~ ormanların ve ka).'.alıkla-
tısı tarafından torpillenmiştir. 35000 fondur. rın arkasında mevzi alan Finlandiyalılar 

Roma 24 (ÖR) - cEldon> In!!ili7 Yunan konsoloc:u Italyan bandıralı Resmi istntistiklcr yalnız kafile usu- dün gecedenberi Sovyetlerin mütemadi-

miye çalı,ıyorlar. Vakti gelince Finaln
diyalılar mukabil taarruza geçerek .Sov
yet kuvvetlerini imhaya çalışacaklardır. 

Karlajalı general Anmibalde esaıı~n 
Cannesde ayni tabiyeyi kullanmı~tı. Al
man tabiyesinin de klasik mıulü budur. 

Roma 24 (ö.R) - Fin resmi mah
fılleri Sovyetlerin Estonyayı kendi
ııile Finlandiya arasında tava~!'ıuta davet 
ettiği haberini teb.ip ediyorlar. 

Roma 24 (ö.R) -- Moskovadan Ri
ga" tar1kile alınan haberlere göre Fin cep
liesine son gelen kumandanlar da gözden 
düşmüşlerdir. Moskovada Stalinin riya
seti nltındn Kızıl ordu kumandanları ara
sında y~p.ılan ~.ir. İÇ,timad'! ?enera~ Stem 
JJöyleıı<lığıne gore, Frnl;ın<lıyada <ilk ba
hara kadar harekatı tatil etmek ve en 

ileri mevkilerdeki kıtalan geri almak lü• 
zumu üzerinde israr etmiştir. 

Paris 24 (ö.R) - Fin tebliği son 24 
s::ıat zarfında vaziyeti şu suretle hUlfısa 
ediyor: 

Knrada, Kareli berzahında düşman 

Somu:ı ve Molajerbl arasında topçu hl• 
mayesinde hücum eimiştir. Bu taarruz-
lar tardedilmiştir. Sovyet kıtaları Moo 
Jajcrbi gölünden hücuma geçmek tt?4 
şebbüslerinde muvaffakıyetsizliğe ul
ramışlardır. 

Fin topçusu 59vyet bataryalarını 'V'4 
mitrnlyöz yuvalarını muvnffakıyctl4 
ntese tutmuştur. Ladoganın şimali ş~ 
kisinde harp bütün gün §iddetle devnıll 
etmi§tir. Finler bazı · hUcwn arabruatl 
zapktmişlerdir. 

Çi nlile~, 
7000 

J aponlara 4000 ölü 
yaralı verdirdiler 

N·nopadro şı"lcb"ı tarafından toplanan 12 ıu··nde seyrüseferin selametle temin edil- kl t I k t dr>c;troyorı·nı"n z.ı· ... aından u··,.. "i°ın ><o"rn ' yen yaptı arı narruz ara mu aveme L d 24 ( .. R) T k" d l b" h be .. ç· ·ıı· " • " .. " k ld b"l d · ~· · ·· t kt d" K f'l h r d on ra O. - on m en ge en ır a re gore m mı •. Eksmut tornito muhr"blrı•n zivaı cfo h "'- kişinin Cebcltittarıka çı arı ığını ı - ıgını gos erınç c ır. a ı e a ın ese- etmektedir. Bu mıntakada cephe, 80 ki-
l J d 1ı1 n1ar b ·· ı d f l d x..1 l ı k" k uvvetler· Kavaşenkide 'büyük bir muvaffakiyet kaza11arak bu şehrı her tJlınmaktadır. Bu rlt>c;troy"'r .,;mııl dirıniştir. Diğer 10 bıhriyeli Jspanyo fer eden vapu.r nr nn P ma eş yuz- ometre en aza ır . ...,, e an aşı ıyor ı 

denidnnr henüz mC'i-hu1 .,,.."l,p0 t,, ı .. hat .. bandıralı An•onio şilebi tarafından kur- de birini batırmışlardır. Finlandiyalılar burada da Suomuealnlide istirdat etmişlerdir. Çinliler ge~n ay içinde kazan~ıkları m~vaffalü-
hu tır. Haroın iptidasındanhC'ri b"'te.n tarılmışlır. tatbik ettikleri tabiye.yi kullanıyorlar. y~tte oldug~ gibi ja..,o~larm lerletneslne mtisa\lde etmişlerdi . S onra 
besinci ]n(!lliz lornito muhribidir. Mü- . Romfi 24 (ö.Rl - Son hafta zar(ında Sovyetler kütle halinde · ağır topçularile cenahla rdan yaptıkları taarruzla düşmanlarını mağlup ~tm~erdir. 
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