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lıntiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

8-pnuha.rrır ve umumt neşriyat müdilrU: 

M~lOJ11KırkBeşlndYd FIA'J'I (5) auau"811R 

HAKKIOCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi I>r' AM MODDE'I1 Türkiye için Hariç için 

"'elik ....... 1400 2900 
~lt, cıylık ....... 750 1650 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

::ız:. 
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il Duçe generallerle konuı tu 
Roma, 29 ( Ö. R) - Duçc Harbiye mü

fetti§lerile Erklnı harbiye reisi muavinini 
ve muhtelif ieneralleri kabul edaek mem
leketin hududlarının müdafaası ve hava 
müdafaası hakkındaki raporlarını dinle.-
miştir. 

--. .............. ~ __ _J 
llln ınünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Ciimhuriııetin ve Ciimhuriuet e.ımnin bekçisi, .ıabahları çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılm~tır. 

Fin Cephesinde 
------------~-.-*...--. 

Sovyet -taarruzu durdu 
-----------:!<,,,,,_ 

Bir haftalık _ harp içinde Finler bir 
karış bile toprak kaybetlllediler 

=--------~--------------------f ii •""" "j\" """""" """" ""~ lsveç gönüllüleri ile dolu trenler mü-
ı111J))ı Şef l temadi yen Finlandiya:ya akın ediyor 
• • : ~~.~~ : 

~ Yakında Cenup : 
• 
~ vilayetlerimizi 
: feref lendirecekler • 
~ c~•tanbul 29 ( Hususi ) -
: tırnhurreisimiz lnönünün bu
: f~lllerde memleket dahilinde 
: ır •eyahate çıkmaları ve ce
i lltıp vilayetlerini fereflendir
: ;e~eı-i muhtemel olduğu bil
ı. ırıliyor ••••• • 
-.............._ •·································· 

Harbin sik
let merkezi --·--Petrol davası üzerinde 
toplanmıştır-

ŞEVKET BİLG~ 

Helsinki, 29 ( ö. R) - 8ugÜn Fin- ]iyor: 
landiyada iki hava tehlikesi itareti veril- lsveç askerlcrile dolu trenler mütema· 
mittir. Ciddi hava taarruzlan olmamış- diyen bu noktaya gelmektedirler. Fin· 
tır. landiyaya giden trenler lsveç gönüllüle-

Ladogada Kızılordunun sekiz gijnden i-i ile taşmaktadır.' 
beri yaptığı hücwnlar gittikçe zayıfla- Heltııinki, 29 (Ö. R) - Sovyet hava 
maktadır. Finler, Sovyetlerin mezkiir filosu cenubi Finlandiya iizerinde uça
mıntakadaki araziyi istilaya muvaffak ıak l'ahildeki iki köyle Akujervi iİ7erine 
olamıyacaklanndan emindirler. . · bo~ba atmış_tır. . . 

Hafta sonunda Finlandiyalılar biç ara- Şımalde hır şehır bombardıman edıl-
zi kaybetmediklerini, batta bazı nokta- miştir. Sovyt:t tayyareleri sivil _halkı mit
larda ilerlediklerini iddia ediyorlar. ralyöz ateşine tutmuşlardır. Bır kaç ev-

Sovyet Baıkumandanlığı en ıimalde- de yangın çıkmıştır. _ . 
ki kuvvetlerini takviyeye karar venniş- . ~o~e,'.1hag, 2 9 ( Ö. R) -:- Fır~laııdıya 
t' ıçtımaı ışler nazırının yaplıgı muzake::e-
ır.St kh 1 29 (ö R) - Royter mu- ler sona ermiştir. Danimarka Finlandi-

o 0 m, . d · d'I k ki .. 
h b. · 1 ç _ fı'nlandiya hududunda ya an tahlıye e ı ecE" çocu ar ıçın yea ırı, sve 
kain Haparandu kasabasından bildiri- - SONU 6 l~Cl SAHll'EOE -

Mercimek sahtekarl~ğı 
En adi mercimekleri boyayçır:ak 

satan bir müessese tesbit edildi 

Evvelki gün belediye zabttai sıhhiye 
memurları, hiç akla gclmiyen mühim 
bir hadiseye el koymuşlardır. Mesele 
şudur: 

lunma'ktadır. 

* Son günlerde balık yumurtalarını_n 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Finlerin zafer kazandıkları Pelkosenyemi köpriisfi ve Fin askerleri 

Romanyanın harici siyaseti 
Macar radyosunun iddiası gibi Rusya 
ve Almanya lehine çevrilmiş değil 

B. Gafcnko 

Londra 29 (ô.R) - lngiliz 
matbuatı, Balkan antantı konse- .. 11•11" • 11•111111••

11
• • ••• • ••• • •••• • ••• • 

yinin önümüzdeki toplantısı mü
nasebetiyle yazdıkları yazılarda 
hiç bir tavsiye ve telsirde bulun
mıyorlar. 
Romanyanın harici •İyasetini 

Sovyet Rusya ve Almanya lehine 
çevirdiği hakkında Macar radyo
mnun neşriyatı Romanya harici- . 
ye nazırı B. Galcnko tarafından 
resmen tekzip edilmiştir. lngiliz 
gazet~leri b;, tekzibe bilhassa bü
yük ehemmiyet vermektedirler. 

BULGARtSTANIN VAZtYEI'l 
Londra 29 (ö.R) - Bulgaristan hü

kümetinin Bclgrad içtimaında re<;men 
temsil edilmemekle beraber müzakere
leri yakından takip etmesi için Belgrad 
elçisine verdiği talimat., konsey müza
kerelerinin Bulgarlıtanda uyandırdJğı 
umumi ve resmi aliikaya delil sayıl
maktadır. Sofyaıfan gelen haberlere gö-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Kültürparkta 
-----·---

Spor 
Sitesi 

için hazırlıklar 
ikınal t>dildi 

--·--
2000 kiıi alacak bir 
~~e~vaza 
yapılacak... 

. . 
• • • . • . 
• . . . . 
~ 

~~Ya matbuabnı .ehemmiyetle işgal 
~ hOyük davalar ve karışık siyasi 
lı. rtİpler arasında petrol meselesinin en 
k·Şta Yeraldığını görmekteyiz. Beyaz 

0 
°tııUrün nihai zafer üzerinde kat'i rol 

h l'tuyaeağı aşikar bulunduğuna göre 
ii atbiıı siklet merkezi bu hayati madde 

11 
t~rirıde foplanmış gibidir. Önümüzdeki 

hy arda, hüyiik çapta faaliyetlerin bil
t~'i!\a ı>etrol kuyul:ın etrafında cereyan 
la e~~iinden şüphe edilemez. Bu itibar
d dunyayı saran derin karanlıklar için
h~ °belirmesi beklenen hakikatin yine 
~r J>etrol kuyusundan Cışkıracağını id
Si a eden muharrir, hadiselerin ne ileri
fatı.e geçmiş, ne de k«>hanette bulunmuş 

Son günlerde bazı dükkanlarda satı-
lan mercimC'ğin, çok cazip bir renkle 
alıcılara arzecHldiği nazarı dikkati celb
etmiş ve hatla bir kısım müşteriler de 
bildiğimiz mercimC'ğin evsafı hilafına 
tıpkı alaiıni sema rengini alan bu yeni 
model mercimeğin başka bir tohum ol
duğuna zahip olarak bu çeşit merci
mekleri denemek hevesine kapılmışlar 
ve fazlaca satın almışlardır. Fakat iş gö
riindü~ü gibi çıkmamıştır. Hakikaten 
cazip bir r<'nk arzeden bu merdmekle
rin, suda kaynadıktan sonra foyası mey
dana çıkmış ve bunlann bildiğimiz 
mercimeklerin en fıdisinin boyanarak 
!'ianki başka bir tohum mahsulü imiş gi
bi piyasaya çıkarılmış olduğu anlaşıl
mıştır. 

B. Antantı konseyi· 
İzmirde Kültürp<ırk dahilinde tesis: 

edilecek spor sitesi için her türlü ha- : 
zırlıklar yapılmıştır. Beden terbivc- : 
si genel direktörliiğünün ve İzı~ir : 
spor bölgesinir. yardıınlariyle Kül-: 
tiirparkta bir tatlı su yüzme havuzu : 
ve ayrıca atlama tcsis.ıtı inşa edile- : 
eektir. Bu tesisat 22 X 50 ebadında 
ve yfu.rne havuzu 22 X 20 ebadında 

l"ıedilemez. 
~ Alınantann Şarki Galiçya \'e Roman
~ a ~trollerine el koymak maksadiyle 
~-~tdikleri fürfü türlü entrikalar niha
t t.~ ~ütiin düşüncelerine bir petrol stra
l tJı.'!ınin hakim oldui{unu, ve miittefik
tr. tarafından tatbik edilen ablokanın 
11e~rini kuvvetle gfü;termeğe başladığını \r Ça. nıcydana koymuştur. 

llZıyet sarihtir : 

01~~anya kifi dercc:ede ııctrola sahip 
d "'QQdığından cndi~e içindedir. •Stan
l:'~d Oilo eksperlerinin tahminlerine 

1 "re, Almanyanın petrol stoku sekiz 
~tıÇuk milyon tondan fazla değildir. Ge
tıı.erı eyllıldcn beri bu stoku arttırmak 
t ~diyle sarf ettikleri gayretler neti-

Bu yolda yapılan ihbar üzerine zabı-
tai bf'lcdiyc müfottidı-rinden B. Muhlis 
arkadaşları lsmail, Ali Riza ve Turgut 
tarafından alınan tertibat üzerine söz
de pişken, fiatte C'hvcn olan acibüşse
kil bu mercimekler <'lde edilerek bele
diye kimyahanesine gönderilmiştir. 
Yapılan tahlil neticesinde, sun'i ve 

mfuaadnsiz boyalarla mercimeklerin bo
yandığına dair rapor verilmiş ve bu ra
por üzcr!ne bir depoda bulunan üç bin 
kilo miktnrındaki boyalı mercimekler 
müsadere edilmiştir. 

Bir tehdit altında değil bir 
tesanüt halinde toplanıyor 

Roma 29 (ö.R) - Belgradda çıkan 
«Vrcme> gazetesi Belgrad konferansı 
münasebetiyle şunları yazıyor: Balkan 
ve cenubu şarki Avrupa memleketleri, 
Avrupanın bu kısmında sulhun muha
fazasına matuf olan gayretleri bir dahıı 
takviye fırsatını verecek olan bu konfe
ransın neticelerini emniyetle bekliyebi-
lirler. - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

olacaktır. Yüzme havuzunun bulun
duğu yerde büyük bir kule üzerinde 
bir ga.zino, soyunma yerleri bulu
nacak, havuza bitişik olarak in~ 
edilecek 2000 kişilik tribün diğer i.ş
lcrde de kullanılacaktır. 

Yüzme havuzunda gtmçlerin ve 
spor kulüpleri mensuplarının kış 
mevsiminde de istifadeleri için kalo
rifer tertibatı bulunacak ve kış at
lamaları sıcak sudn yapılacaktır .. Bu 
i~e 70 bin lira tahsis edilmesine lü· 
:lUm görülmiiştiir. 

Kültürpnı·kta ayrıca tenis kordları 
yapılnuştır. Atlı spor kulübü de ba
harda faaliyete gec;ecektir. 

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

Ingiliz ordusu e Vermemiştir. Jlalhu.ki Almanya mu
~nı petrol stoltlannı mütemadiyen 
i ~l\ill'nıl'ğe imkiin . hulmadık<'a müttefikte ka~ı tatbik etmek istediği şu meş-

Ut '~ld h h' ' k'. ..k b' \·ar ·" ırım ar ının en uçu ır mu-
1:\" fa~ıyet ihtimali olmadığını bilir. Bu
'i'o;llkü ı;nrtlar içinde bir taarruzun pct-
1< stoklannı eriterek Alman rnotörize 
ğ:\ı\ıetlerini güniin birinde hareketsizli
)j llıahki'ım etrneğe ve Hitlerizmin he
~;1ctini tacile muadil olacağından şüphe 

enıcı 

1t!Unda
0

n dolayıdır ki faaliyetinin büyük 
ll(i~·ını petrol tednrıkine hasretmiştir ... 
~t Un iimitleri Sovyet - Leh - Rumen 

Satıcılar bu mercimeklerin Istanbul
da bir fabrikada boyanarak gönderildi
ğini söy !emişlerdir. 

Bu iddia tahkik edilmekle beraber 
mercimekler mühür altına alınmış bu- Belgradclaıı bir man::ara Bu senenin sonunda iki 
Eski Antikomintern paktı buçuk milyo:~nu~bu~la~cak 

_*,,,,,_ 

r~olundudır. Yen iden ihya mı · edilecek? Japon 1cd Ln_Jaııdiyn harbi Sovyetlerden petrol 
tıı. arık.ini imki'ın5"ız kı~tır. Polonya
C~·l>etrol kuyul:ınnı ihtiva eden Şarki 
Lt ıçya So\yct işgali altındııdu.. Yine 
~t Yiizden Romam·adan Almanyayn 
~ıl:ıroı sc,kiyatı biiyiik müşkiilatla kar
h~))ıııı~tır. Almam·a hem bu zorlukları 
'i'olJ e etmek, hem d<· Şarki Galiçya pct
ltıtı arını lıiunt islctecck \'aziyette bu
d;ı ~alc için I..cmber~ - Çemodi hattın
% lerlcsmek ıniisaadesini St?.lindcn al
tı;ı ltr. ~uınen lıudutlanna kadar ına
'tıid böl~cc1e A iman kuvYcUcrinin ye
ilıd:n l!Öriinmesi yepyeni bir vaziyet 

sefirleri Peştede bunu görü ,,n üşler 
.Tokyo, 29 (A.A.} - Budap~teden 

Asahi gazetesine bildiriliyor: 

J\ s ctınistir. . • .. 
llad lınanla; şimdi cenubu _arki A\TU· 
tirak Vaziyeti karı tınnak. İtalya ile it
ısıah hlünascbctlerini yeniden tanzim \'e 
h etnıek için bu vaziyetten istifade
ll~bsnıaktadırlar. 

•r tok Alman projelcrinClen bahseCli-

Japon sefirlerinin içtimııından evvel 
yapılan · mühim lıir mülakat esnasında 
Kont Ciano, ] aponynnın Romş sefiri 
Amr-u'yn V<'ni bir komintcrn -aleyhtarı 
blok teşkilini teklif etmiştir. 

Almanya bu bloka almrqıyaoaktır. 

Londrar 29 (A.A) -tHalihazırda 
Budnpeştede. l>uJunmakta olan \Var'd 
Price'e- göre, halilın:ı.ırdn bu ' memlcket.te 

it "toplonmış olan jap~m · diplomatları kon
• feran~nnda k-0mintern •aleyhindeki misa• 

. kı yeniden tnmir ve ısltıh et~ek çaTefeu 
araştırılacaktır~ - • • · ' 

Japon diP.lom,.larının Sovyetlerin 
ııüfuzlarını Balkal!Jara tcşmı1 ctmeğe 

,. . Majhıo hattında Ingiliz nilbetçilcri 
·LOndrn, 2!t (Ö.R) - ·Fransadan bura ·a gelen Fransız gazetecileri İnıffii as. 

keri talim merkezlerini, hava \e deniz ii lcrini, hnrp imalathanelerini gnmit 
ter ve 1ııgiliz ~yretinin yalnız miidafanj a inhisar etmiycrck Büyük Bri(anya 
imparatorluiunun taarruz vasıtalannı da en nametli bit şeklide ink~ ettiı-

v • 3 ONc'O sAlllnl>E -



.. ..... 

30 liOM LUIUK SALI 
ı ™-

ŞEHiR HABERLERİ 
Harbin .si 
letmerke 

26-

Etrafındakilcrin hiç birisi Isaya 
el sürmeğe cesaret edemiyordu 1 

Ziraat 
Umum müdür.Ü 

Manisa da 

Halkevlerimiz güzel 
binalara kavuşacak 

--"':-:
Petrol davası ···Z9ll'P"I 
toplaftllll$br--""* ____ _ 

Ve o ... Hiç biri üzerine el dokundur
mağa cesaret edemeden, onlann arasm
dan dimdik geçti .. 

Yürüdü... Ona el sUremiyen halkın 
hayret ve dehşeti arasında Nasıradan 
çıktı. Arkasına bile bakmadan kırlara 
açıUlı .. 

Gidiyordu . . 
Nereye? 
cK.afarnahom> a .•. 

ISA •. KAFARNAHOMDA 
Artık Nasıra onun vatanı ollnaktan 

çıkmıştı. Vakıa o bir lcerre daha ve 
ümitle oraya gitti fakat yine bir netice 
alamadan döndü. O zamandan itibaren 
Tabaıiye g6lünün, yani Galile denizinin 
kıyısında bulunan ve birbirine yakın 
mesafelerde olan beş k6yden birini, Ka,. 
famahomu kendine ikinci vatan yaptı. 

Kafarnahom, !sanın peygamberlik 
devresindeki kısa zamanının tam on se
kiz ayını iç.inde geçirdiği ~·er olması iil
bariyle tarihte oldukça mühim bir yer 
i"gal eder. 

Burası aynı zamanda Galile vilayeti
nin merkezi vaziyetinde olduğu için Isa
nın lrşatlan, v~ızları için çok rnuvaf ık 
bir yenil Toprak rnünbitti. Her taraf 
zümrlit gibi yeşilliklere bürünmüştü. 
Fakat şAirane idi. Göl balık dolu idi. 

Bu cennet gı'bi yerde bizzat muhit ile 
tamamen ilhenktar, faal, namusklir. şen, 
şatır bir halk yaşıyordu. Balıkçılık sa
yesinde bu halk oldukça refah içinde 
bulunuyordu. Birbirine yakın olan bu 
göl kenarındaki köyler arasında k1z alıp 
vermeler neticesi akrabalık ta teessüs 
etmişti. öyle ki go1 havzasında kendi 
alemlerinde sakin, mülayim bir cemi
yet meydana getirmişlerdi. 

idi. Gecedenberi uğraşıyor ve bir türlü 
balık tutamıyordu. 

Fakat bu sefer ağlara o kadar balık 
doldu ki... Çekmek için rnilşkilat çek
tiler. Kayıkları adeta batacak kadar ba
lıkla dolmuştu. 

Bunu görünce Piyer, Andre ve Zebc
denin oğullan Janla Jak korktular. 

- Bu sihiroazlık... Ve sen sihirbaz-
sın ... 

Dediler. Isa onlara: 
- Korkmayın.. dedi Bu sihirbazlık 

değil, mucizedir. Ben sihirbaz değil, 
Tanrı peygamberiyim, Benimle beraber 
geliniz. Size balık yerine insan avlata
cağım .. 

işte bu suretle bu dört genç Isanm 
ilk sadık tabileri ilk Havarileri olmuş
lardır. 

Zebcdenin dul karısı Salome de Isya 
son derecede merbut kaldı. 

Bu cSalome ile Yahya pey,ıtamberin 
idamına sebep olan meşhur Salomeyi 
birbirine kar urmamak lAzımdır. Hat
ta yine bu devir \arihinde bir de üçün
cü (Salome) \-ardır. 

• ... 
Tarihin bu üç TI)e!!hur (Salome) SİG'

d n biri. dediğimiz gibi Isanın şakirtJe
rinden Jan ile Jakın annesidir ve Isa 
çarmıha gerildiği zamana kadar bütün 
sadakati ile takip etmiştir. Hıristiyanlar 
arasında azizler meyanına girmiştir. 
Yahyanın idamına sebep olan (Salo

me) nin hikayesini, biraz sonra görece
ğiz. O'çüncü (Salome) ye gelince. bu di
ğer iki (Salome) den daha evveHlir. 

•• BiTMEDİ •• -*-itfa ive 
Bunlar Roma ve Yun:ın medeniyetle

rinin tesirinden olduğu kadar din tel
kin ve ihtilaflarından uzak kalmışlardı. 
Zeki insanlardı.. Tevrata inanıyorlar, Kursları hakkında 
Beni Israüin ilk temizlik ve saflığını b• emir 
muhafaza ediyorlardı. Bundan başKa vi- ttf1!ye müdu::· funir veya memuru 
layetin her hangi bir tarafına seyahat 
edecek olanlar bu göl kenarından geç- bulunan bütün kasabalarda itfaiye kurs-
mek mecburiyetinde idiler. Bu itibarin lc.rı açılması kararlaşmıştır. Bu hususta 
buradan yapılacak irşatlann her tarafa dahiliye vek!Uetinden aşağıdaki emir 
k 1 ıl .. k" 1 kt gelmiştir: 

o ayca yay ması mum un o aca ı. 1 _ Şehir ve kasabalarımızın hc-
Işte Isanın peygamberlik vazifesini men hepsi kolay yanmaya elverişli ya

görmek Uzere seçtiği ye.r, muvafık bul- ı;ılardan veyahut ta doğrudan doğruya 
duğu muhit böyle bir yer ,,.e böyle bir ahşap binalardan kurulp1Uşt,ur. Bu ya
tnuhltti~ pı durumu dolayısiyle bir. hava tehlikesi 

Isit bu yerde, sankf hı.ırada ya ıyan- 7.amanında zararlaı: ~~ınl,ardan doğa
lardan biri imiş gibi yerleşti ve burada caktır. Bu husus göz önünde tutularak 
meşhur vfüzlarına, irşatlarına bAşlad'ı'.. pasif korunma nizamname ve talimatna

Burada da mucizelerine devam etti. me inCle; pasif korunma ttıecburiyetfue * tabi olmıyan şehir ve kasabalarda bile 
Isa Knfarnahoma gelince burada ken- y:ıngınlara karşı önlüyic1 tedbir almak 

disine ilk tiibi olan ve ilk sadakat göste- ve söndUrmek.. için her mevki ve bölge
ren iki kardeş buldu. • de ve her hususi ve resmi binada scferl 

Jkisi de balıkçı olan bu karde lerden itfaiye teşekkülleri vücuda getirmek ve 
birinin adı (Simon - Piyer), diğerinin mahallin icabına göre nahiye ve köy
ac1ı da (Andre) idi. Babalan (Jonas) !erde bile hususi surette bir itfaiye teş
vefat etmişti. Ihtimalki aslen Kafama- kili yapmak hususu kaydedilmiştir. Bü
homlu değilJr.rdi. Buraya sonradan gel- tün bu teŞkillerin talim \"e terbiyesi ve 
mişlerdi. Kaynanasının evinde iç güve- yetiştirilmesi mahallin itfaiye müdürlü
yisi idi. Llfi veya limirliği tarafından temin olu-

Andre ise bek~rdı ve kard inden nacağı ve kurs müddetinin diğer pasif 
ayrı oturuyordu. Andrenin. Yahya pey- kurslarla pirlikte senede otuz saat ola
gamberln kirtlerinden olup lsaya cağı nizamnamesinin 80 inci maddesin
onun tarafından verilmiş olması da mer- de yazılıdır. 
'\idir. Isa bu iki kar.deşin evlerinde Slk 2 _ Bunun için şehir ve kasabalarda 
sık bulunur, hemen daima onlarla be- seferi itfaiye tc killerine aynlmış .bulu
raber yasnrdı. nanlarla resmi daire ve müesseseler it-

Zirat umum mUdürU B. Abidin Ege 
dün sabah refakatinde İzmir ziraat mü
dürü B. Refet Diker bulunduğu halde 
Ankaraya gitmek üzere İzmirdcn ayrıl
rnışbr. lzmirde tetkiklerini ikmal eden 
B. Abidin Ege İzmirdcl<i ıirant teşkilat 
ve müesseselerinin tahiycsi için bazt 
notlar almıştır. 
B. Abidin Ege Manisada tevakkuf ede

rek ziraat işlerini tetkik edecek, oradan 
Akhisara giderek tütün işlerini gözden 
geçirecektir. Ziraat vekaleti Manisada 
bir üzüm istasyonu ~sisine karar ver
miştir. Bağcılık mıntakasının merkezi 
bulunan Manisada kurulııcak olan bu 
müessese büyült bir ihtiyaca cevap ve
ı ecektir. -*-•• L HAKKI OCAKOOLV 

Gazetemiz başmuharriri B. İsmail 
Hakkı Ocakoğlu bu sabahki trenle İs
tanbula gitmiştir. - *-Heyelan 
Yüzünden: 
Vezir ve Osman ala 
suları kesildi-
Sinekli civarında arasıra vukua gel

mekte olan heyelin dün tekrarlamıştır .. 
Heyelfin yilzünden şehre giren beledl
senin Vezir ve Osman ağa sularının ana 
borularından biri patlamış, patlıyan bo
ru hayli zarar vermiştir. 

Belediye gereken tedbirleri süratle al
mış ve suyu membaından kestirmiştir .. 
Heyelan dolayısiyle Sinekli civanndaki 
bazı evlerin v:Wyeü de tehlikeli görü. 
lerek bir faciaya sebebiyet vermemclc 
için ihtiyati tedbir olarak bu evler tah
Uye ettirilmiştir. 

Belediyemiz gece gündüz amele pos
taları çalıştırarak V cr.lr ve Osman ağa 
sularının tamirini ikmale uğraşmakta ve 
şehrin su sıkıntısına maruz kalmasına 
mani olmağa uğraşmaktadır. 

Bununla beraber bu tamir dolayısiy
le kısa bir müddet bu suliır maalesef 
şehre verilemiyecektir. -*-
Bozcaada . 
Civarında bir 
motör battı 
Bozcaada açıklarında .Baha kale önün

de bir motör kaı.ası olduğu, şehrimizde
ki alakadarlara gelen malCı.mattan anla
şılmıştır. Küçük Kuyu limanına bağlı 
Hüseyin kaptanın idaresindeki ilç ton
luk bir motör ticari eşya ile yüklü ola
rak sefer ettiği sırada hava muhalefetin
den kayalara çarparak parçalanmış ve 
batmıştır. 

Motörün mürettebatı kurtarılm~iır. -*-BAY REFİK İNCE 
Manisa mebusu bay Refik Şevket İn

ce dün Kadeş vapuru ile İstaribuldan 
şehrimize gelmiş ve akşam Ödemişe git
miştir. 
Sayın mebusumuz Ödemişte bir haf

ta kaldıktan sonra tekrar şehrimize av
det eyliyecektir. - *-

Cumhuriyet' Halk Partisi Genel sek
reterliği, Halkevlerimizin güzel binalara 
kavuımast davasını halletmek için bir 
progl'am hazırlamıştır. Önümü~deld se~ 
ne içinde 65 Hall<evl yeni birer bina .._.. 
hibi olacaktır. 

Bu münasebetle Parti Genel sekreter
liğinin vilayetlere tamimini aynen neşre
diyoruz: 

C. H. P. Genel Selılreterltğinin 
tamimi 

Hayırlı hizmetleri günden güne inki4 

şaf etmekte olan Halle.evlerimizi bina 
bakımından daha İyi çalışabilecek bir 
vaziyete koymak anu ve düıünceaile 
timdiye kadar yapılmlf olan Halle.evle
rine zamimeten binaya muhtaç olan yer
lerde, muntazam bir program dahilinde 
yeni Halkevleri yaphrma!C istiyoruz. 

Programımmn esast 8 - 1 O sene gibi 
az bir zaman içinde bütün vilayet mer
kezlerile kazalarımızı Halkevlendirmek 
ve bu Halkevlerimizi binalandırmaktır. 
Bu ~beble her yıl bir miktar Halkevi 
yaptırmak :oıuretile bu programı tahalc
kuk ettrrmek kararındayız ve bu karan
mızı iki Laama ayırarak tatbik etmek 
emelindeyiı:. 

A - Şimdiye kadar Halkevi binaaı 
yaptınlmamıı olan villyet merkezle· 
rinde, 

B - Şimdiye kadar Hallu~vi binası 
yaptırılmamış olan kaza merkezlerinde, 

Nüfuaunun c;okluiu ile mevkiinin 
ehemmiyeti ve m~allince yapılaC.ak 
yardtm miktarı na.zara alınarak aıra ile 
Halkevi binası yaptırmaktır. 

Bu yaztm yalnız kaza merkezlerinde 
Halkevi binaıı yaptırmıya ait olup Vil14 

yet merkezlerimiz için olaru Halkevi 
yaptırmayı dü§ündüğüınüz villyet Parti 
reiılerine ayrıca azılacaktır. 

inp mabal ve planlan 
1 - Memleket dahilinde bu sene 

bağlı listede isimleri yazılı kazalardan 
(50) lı:adar kaza merkezinde muayyen 
bir tip dahilinde olmak üzere Halk.evi 
yaptırmak İ!ltiyoruz. 

2 - Bu tipe ait olmak üzere yaptırıl
ması icap eden planlarla kşifnamo ve 
§artname tarafımızdan yaptırılıp gönde
rilecektir. 

3 - Bu planların keııifleri 1 O - 1 5 
bin lira raddesinde olacak ve tahminen 
300 kişiyi istiap edecek bir salonla baş-

Urla 
Halkevi spor kolu 
avcıları pazar' ıünü 
sürek avı tertip etti 
Urla Halkevl spor kolu avcıları bu 

haftadan itibaren Si.irck avı tertip et
miştir. 

Avcılarımızdan Salih çavus, Rağıp 
Doğan, Bahtiyar, Ahmet Çelimli, Meh
met ~ık, Abdullah Kizılkurt, Hasan 
Yegrck, Berber Veli arkadaşlardan mü
rekkep bir kol Urla Beleni ile Kocadağ. 
da avlanmışlardır. Beş çakal ve sekiz 
tavşan vurmuşlardır. 

Avcılar avdan uvdette Halkevl Spor 
kolu başkam Mehmet Sakanın riyasetin
de toplanarak avcılar hakkında badema 
yapılacak sürek avı hakkında kararlar 
almışlardır. 

-*-
Isanın onlarla tanışması yine bir mu- faiyecileri ve husus'i diğer itfaiyecilerin 

clzesi neticesi oldu. bu kış mevsiminde şehir ve ka..c;abalann p .A. M V K 
Kafamahoma geldikten bir müddet itfaiye müdiir veya amirleri tarafından İhracatçdar birliii 

Zelzele mmtakasından 
nakledilecek 
öpetmenler-

sonra dolaşmak için göl kenanna inmiş- açılacak olan itfaiye kurslarında yetişti- toplantısı... 
ti. O gün, nasıl oldu ise gölde balık çık- rilmeleri lüzumlu görülmektedir. 

ze1zcıe mıntakasındnki okullarda öğ
retmenlik yapan öğretmenlerin duruınl
lc Maarif Vekaleti yakından meşgul ol
rnaktndır. 

t Anclre P. ka kla d Pamuk ihracatçılar birliği idare he-mam ışı. ve ıyer, yı nn a 3 - Bu Rurslarda veyahut ta bu 
"t d" .. ı b ık yeti dün Ticaret odasında bir toplantı mu ema ıyen ag atıyor nr ''C n ı tu- kurslarda yetiştirilenlerin açacakları 

t 1 d yaparak pamuk ihracatı etrafında mü-
amıyor ar ı. kurslarda nahiye ve köylerdeki itfaive 

C• d b k b k ık f ~ :zakerelerde bulunmuşlardır .. Görü..::1en 
Yeni verilen bir emre göre, bu gibi 

öğretmenlerin aile vaziyetleri dikkate 
alınarak arzu ettikleri vilayetlere ta
yinleri kararlaştırılmıştır. 

ıvar a aş a ir ay ta, Ka arna- te killerinin de istifadeleri ten11'n cttı"rı· - 'l"" 
h I meseleler hakkında Ticaret vekAletine omun en i eri gelen balıkçılarından ]erek ba<t, bahçe ve mezruatın yangın- le 
(z b d ) · d k b ı 0 iz.allat verilmesi takarrlir ey miştir. e e e nın e ayığı u unuyor ve 1 .. rdan ko~unması usullerinin öğreti!- ~*-

Yalnız diledikleri vilayetlerde yer 
bulunmadığı takdirde ya sıra bekliye
cekler, yahut o vilayete en yakın bir 
viUiyctte vazüe alacaklardır. 

bu kayıktaki (Zebede) nin o'ilu Jnn ve mesi göz önUnde bulundurulmak üzere ,.... &DQ 
Jak ta Andre ve Piyer gibi balık tuta- hazırlanacak bir pr-0grama göre itfaiye KUŞ AT~ K 
mıyorlardı. kurslarının açılması ve yine kış devre- Bostanlıda Fuat oğlu Fahri tüfenkle 

Isa Piyerle Andrenin kayığına bindi. sinde nizamnamenin 47 inci maddesinde kuş avladığı sırada tüfengin kundağı 
- Ben size balık" bulayım... ı ld • 'b' ı..- b' · parçalanmak suretiyle alnından yaralan-~ azı ı o ugu gı ı on uc.ş yaşını ı tıren ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
li>edi, göle açıldılar .. Zebedenin oğul- \C altmış yaşını doldurmıyan bütün mıştır. :.· Gelenler, Gi'J•nl•r :. 

lan da kayıkları ile onları takip ettiler. h ıka '--·- ıı d k -~ a ·a·KIR HIRSIZLICI a~ ~ a mau:.~ ame ers ve ouıerans- a ........................ ,.111 , 111 , 11 , •••• 

Isa: lara başlanılması için vilayetlere emir Al'iancakta Devlet Demiryolları Cer Sıhhat vekaleti teftiş heyeti reisi B 
- Ağları atınız .. · buyurulmasını ... e kursların açılacağı ta- <!telyesinde amele Ali oğlu Mehmet, İsmet Temizer Aydına gitm~1ir. Fran-

. D~i. Piy~~ o~un dediğini .ümitsizlik r~in komutanlığa bildirilmesini arzedc- atelye bahçesinde bulunan on kilo hur- sız sefareti deniz ataşesi İzmire gelmlş-
ile ~ aptı. Çunkü geceden ben burada r.un.. ~ bakın çalip götürürken tutulmuştur. tir .. 
.................................................................................................................................................................................... 

~.N'~Jitl?'-"~~ dollı dizgin ve kontrolsuz bu ';reni ülc- Suna Ona: 

Arkadaşımın=
KocasııJı sevdim . . 

Yo.aan: ile Yil'clız • 
33-

Sırası gelmiş iken onu da yazayım 
bari, bir de kendimiz arasmdaı ayrı bir 
hatıra defterimiz daha vardı. Bu defteıı 
elden ele gezer ve arkadaşlarımızın bi
zim hakklmızdaki düşüncelerini ihtiva 
ederdi Mesela benim, füila büyük bir 
kıymet vererek sakladığım bu arkada 
hatıra dl'fterlnde üç yüzden fazla inu:a 
ve yazı var. Şimdiki genç kızlar arac;ın
da böyle meraklar. var mı yok mu bil
miyorum. Yalnız bizim -zamannıuzda ve 

Hafta tatillerini F;ahri beyin ablası 
Nazire hanıınm evinde geçirdiğimizi bi
liyorsunuz. 

Yine biliyorsunuz ki Nazire hanımın 
Şevkiye adında yeti§Iniş bir de kızı var. 

Blzden beş yaş büyük, yani yirmi i
ne basml§ olan bu kız da bizim yüzü
müzü gözUmfü:ü büc;büttln açmıştı. 

Anne ini saymıyan. babadan mah
nım, kıt bir iahsi1 görmüş ve kendini 
çok beğenmiş olan bu kız o devirde, ya-

me fırlatıp atmtşlı. - Şevkiye abla, dedi, bu kadar insan 
Oturdukları muhit, eski ınuhitti.. tanıyorsun .. ne diye evlenmiyorsun .. 
Ve bu muhil Şevkiycye sür.tük kukla Şevkiye bu safiyane suale kahkaha 

adını takmı~lardı. ile gülerek cevap vermişti: 
Btitün giin işi güci.i süslenip pilsle- - EVlenmek mi? Allah göstermesin .. 

nip kendi gibi olan arkadaşları ile bu- Evlenip te kendimi sıkıya mı .c:ok:ı.ca
luşınak, o sinema .senin bu dans salonu ğun. F..ğlenmek varken evlenmeği dü
bcnim, dolaşmaktan ibaretti. şünmek aptallıktır. Kırk kişi J>f'şiınden 

Nazire hanım kızından çok şikayet koşar. Ve ben bu kırk kişi ile ayrı ayrı 
ettiği kadar ıia lforRardı. Bir kaç defa vakıt geçirir, gönül avuturum .. Bundan 
kUiJUeti çı'Kmış fakat bu çıkan kısmet- 315.sı mı olur .. 
!er $cvkiyenin arknsında dolaşan dedi- Şevkiyentn bu sö7.leı1.ni çirkin olduğu 
kodulan duyunca ortadan kaybolmuş- için peşinden kimsenin gelmediğini şi
lardı. kayet eden Suna adeta hnyran hayran 

Hele bir defa eve gelen görücüleri dinlerdi. Ben: 
Sevkiyenin kapıdan koğması mahalle- - P.cki Şevkiye abla, dedim. Peşin
de duyulmuş ve artık ondan sonra hiç den koşan ve görüştüğün bu kadar lb
bir kısmet bu evin kagısına uğramaz san arasında sen kimseyi sevmedin ıni? 
olmuştu. Şevkiye, güzel oldul:rum jç!n beni Su

Bundan Nazire hanım ' ne kadar mü- nadan daha çok severdi. 
teessirse Şevkiye d o kadar: memnun- - Hiç sevme% olur: mu;'llm, dediı 
du. 'Hem bir. kişiyi değil, çok kf.şlleri sev

Hafta buluşmalannda bizl beraberi- dim •. 
nC' alır. sinC'ma ·a dan sal 1 

lıca <lört büyük odayı ihtiva edecektir, 
4 - Bu ıerait dahiline!; yaptırılacak 

5 O Halkevinden vilayetiniı: dahilinde 
yapttnlmaıını iltizam .ettiğimiz Halkev
lerinin yerleri bağll listede g6sterilmiş~ 
tir. 

Esbabı mucibe gösterilmek şartil• bu 
yerlerin tebdili de mümkündür. 

5 - 50 kaza merkezinde yaptırılma
sını arzu ettiğimiz bu Hatlı::ovlerinin İn
şaırında caaı olara~ kabul ettiğimiz ma
hallin yardımıdır. Hangi vilayet daha 
fa7.la yardım teminini mümkün k1Jar911 
o vilayetle teıriki meaai etmek auretile 
noksan kalan İn§aat bedeli Parti Genel 
ae!Creterlik büdçesinden temin ve tesvi
ye olunacaktır. 

6 - Buna nazaran evvelemirde Hal
kevine yetecek bir arsanın mahalli Par
ti t89kil&tı tarahndan teminiyle Piı.rtiye 
mal edilmesini ve İnşaat bedeli olmak 
üzere 940 Parti büdçemize koymayı dü
şündüğünüz ve umumi mecliı1lerin Hali 
inile.atta bulunmaları hasebile vilayet 
büdçelerino konmasını temin edebilece
ğiniz para miktarını telgrafla bildirme
niz lazımdır. 

7 - Alacağımız cevaplara göre biz 
de burada büdçemizi tanzim e~relt tek
lif ve 7udırnınaza kart1 muvafakat edip 
etmediğimizi ayni liiralfe ııire bilditece
ğiz. Muvafakatimiz halinde temini vaid 
buyurulan paranın 940 büdçesine tama
men ve behemehal koydurulı:na.ı p1ttır. 

8 - Bu ~etle muvafık Ve'.' muta
bık kalındıktan ve her iki taraf büdçe
lerine l&.zım gelen tahsisat konulduktan 
ıonra haziran İptidasında inşaata başla
narak kışın hulülüne kadar behemehal 
hitama erdirilecek ve hu veçhile progra
mımızın kazalarda Halltevi binaları in~a 
ettirmek husuaundaki kısmının bu sene· 
ye ait olanı da neticelenmiş olacaktır. 

9 - Çok hayırlı olan bu te,ebbüsün 
tahakku1cu iç.in elden gelen gayret ve 
faaliyetin CJlirgenmiyeceğinden emin 
olarak semereli mesainiz neticesine inti
zar ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımı sunar, gözleriniz
den öperim. 

1 O - Bu tamim ile alakadar vila· 
yetler valiliklerile vilayet Parti idare he
yeti reisliklerine birinci ve dördüncü 
umumi müfettişliklerle, Parti bölge mü
fettişlerine yazılmıştır. 

- BAŞT.ıULWI 1 İNCİ SA 
liyor. Bununla beraber Almanlarıt 
rıubu şarki Avrupa nıUlot~nnl gaf~ 
lıyaınıyacaklan muhakkaktır. :Eı . 
Romanya kendi mevcudiyet ve · 
aleyhindeki hareket1eri büyük .ıi , 
hassasiyetle takip etınektedir. ffar tli 
rüklenmemek arzusu pek ku~-ve ti 
masına rağmen Berlinin şüphe 
miruıhna inanarak bufiine ka~ 
kip ettiği ıiyuette it& de~ 
yapmasınR ihtimal verileaneL Bis 
manyanın petrol ihracatında Al 
leh.inde imtiyazlı bir \'aziyet tesis 
ccjini zaruıetmiyoru.z. Şuna JcanİİS 
Alinaııya m~um projeler peşlı . 
Makndı cenubu ~arki "'"'fılpa 
leri arasına nüak sokma1', bir 
liÜpheli kombinezonlarla bu deTle 
haİl&nnı kendi ailanne dii11lrııt 
&nınan~·a her fialde bfattw alda 
memleketlerden biri olmıyacaktır. 

Abnanyaaıın petrol stnteji5inle w. 
etliği ikinci tilr yol daha vanfir • 
defi SdV)·etleri iran ve fraka blP 
sergiJ~te talirik etHtel ~ 
tün yakın Şark sulhunu bomba 
tan ibarettir. Fran!a ve tiıgiltereniıı 
ya Kalkaııyadaki petrol kay~ 
geçirmek ıçın taJirflder, 
yaptıklarına dair Alman nıatbtıa 
sık sıi tekrar edilen )'atan nestfyat 
)'etl.,rl ku kulaadırarak bir 
sürüklemek maksadından başka .Jiit 
ye atfedilemez. 

Almanya bu fosat('ı plinıada 
fak Olabilir mi? 

Bunu zannetmek pek m~ldiit· 
ra Sovyetlerin mukadderatını idare 
~luiyctler böyle bir maceranııa oe 
dar tehlikeli \'e SovyetJer içhı "" 
dar faydasız olacağını elbette 
ederler. 

-·-Yöksell taflsll 
gençliği için 
lmrulaeak 1drlik 
Yilksek tahsil gençliği için üni~ 

leye bağlı olarak bir birliğin kurul~ 
hususunda Rektör Cemil Bilseliıı 
kanlığı altında toplanan fakülte' "'İı 
sörleri bu husustaki n.izaınnaıne11 
zırlıyarak Maarif vekilliğine bildi 

ilk k ı 
!erdir . 

O U Oniversile talebelerinin fikirletl 
göre gençlik birliğinin tam manss11 

Muallimlerinin iinivcr.site gençliğinin ihti~acına ~ 
maaşları... hk \'Cr~ek 

1
mahiyette Oll'?lflh. J'IW" 

İlk okul öğretmenlerinin maa.,lıın lıf içtimai ko lan bufunmafıcfır. ıcı 
" Gençliğın bu arzuru da a'""'ca 1:f c hakkında Maarif vekftletip~ aksettirilen '· · 

.şikayetler üzerine bu işin üzerinde du- Hğe bildiJ11miştir. ıd 
rulmuş bir tediye formülü bulunmuştur. BVCU SANDOCI. ·~ 

11 İlk okul öğretmenleri şubat peşin ma- Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ~ 
aşlarını ayın ilk günü alacaklardır. Ma- Jumlmak Uzere nahiyelerde birer bil· 
al"İf vekaleti bunun için izmir vilayeti- sandığı vücuda getirilecekür. , 
ne yardım etmiş ve temin edilen seksen Sıhhat müdiltlüğil bu huııusu aUI' 
bin lira gelmiştir. darlara bildirml fü. 

-=miiNiiiiiiiiiiiiıili.._._. ... iiiiiiiilii.-amiiimiiim-~~~ - ~n:Jom:::-...,...1 
Haftadan haftaya : 

•••••••••••••••• 

Üzümün kızı 

Süt beyaz rengile bilJür kadehlerde 
terliyen; yazın yakıcı ıtcaklannda açık 
mavi mantosunan içinde (Frijider) ine 
uranarak pullanan rakı «Yeşil ay» cJa
nn yıllardanberi açtıkları cidalin kal"Şı
sında bütün nüfuz ve haımetile dim
dik duruyor. 

Riyasız ve samimi sadakat hislerile 
ona l'Önüllerinde taht kuran mübte
lilarının adedi mütemadiyen artıp dur
dukça ıırtuu yere getirmek ne Mazliar 
Osmana ne de Fahreddin Kerime na
ıib olmıyacalc. 

Mübtelilarınuı adedi nasıl artmasın 
.ki liayat mücadelesi her gün da.ha fazla 
çetinlefİyor, can sıkan hiditeler gönül 
kıran vak'aları kovalıyor. Günün hiç ol
muaa üç dört saatinde ortalığı rül pen
be gönnelr İnMnlarda adeta bir y-..m• 
ihtiyacı oluyor. 

Zarafetin biittin inceliklerile tan~m 
ediliaİft tertemııis, .:>mo etıWma kafa 
dellli chırddqllırı toplıyan O:ıtitın kızı
nın kıymetine baha mı 6içilir ? .. Bakınız 
üıtad Yahya Kemal ne diyor: 

Cem bezmi camı kurduiu giin şcid 
okm dedi 

Ey! Dilhariipl~r için ibad olun 
dedi 

Dünyayı dunu hahıedorek dünye
vilere 

Divanı cernde rindi ser u.id olun 
dedi 

H ... ıP HaYnnlll ima .... dır ki Oııl.im 
ma üd.. biiaa INr ömür ...a..ij, uf
nana canlar feda edilinif; yoluna ilanlar 
dölriilinüt, emlİne alhnlar aarfedilmİJ 
olltllL 

S-.htan ~ kadar. tiayat müca
deletinin hin INr ı.ztm.tnle diınaii harap 
olmUf, tabiitimmı kesilmİf deni ehlini 
sök mai ..-alolu cKliib» ün teEk.$tli, 
sedef: llollan imci..-: kim taelli edebilir? 

Mayut bosuldarla temas zuu~tinin 
ltör. diijüİD ettiii iaa1't cAltınl>af>J ın 
ilci bdelli. Mctiır. ..... iliç çözüp dinl~
diretiilir.7' 

A. MURAT ÇIN~ 
kaya atarken kainvaldemiz ÜziİI!' ~ 
tanı takdis etmeli; en mütevazi b .. 
ran ifadesi olur. 

.·. !!1.-, 
Adem oif unun elinde en m- J,11: 

•lonlardan en İabe lrulübelere ~~ 
dolB1tmlan 6u nazlı &'elin mütkiil~ 
olduğu kadar da kıoar eönüllüciur· • ,... 
tin karekterli, irfan ve terbi;.e ,.b~ 
sanların midesinde gördüğü misı&fİ lıİI' 
verliğin kartdıiını ev salii6ine ta~fı,Jr 
neıe sunarak ödiyen ralCı l<endisinı ~ 
timal edenlerin llafalannda bir bO 
&'İl>İ patlar. #. 

Kavıayı kendisine rne:ae yapan _,,11;J 
ye ve ahlik fullaralannı llarakol k yı• 
süründürür, el aleme m&Mara ed•~· 
ıına bBfına bakmadan büyüklük ~ 
mak için llendisine sarl<ıntıllk edett-"" 
culdarın istiki;allerini söndürüp P 
larmı ellerine verir. ~ 

Clllz yapJI; 1>cmıll l:iünyeli, • t ~· 
ruhlu, yuflCa yürekli İnsanlara iltif'- <fi 

mez. Bunlardan biri çılup ta ala~.,., 
ltıyaletine '6ai(mac:lan ydıtmai• ~ 
imansız lNr savletle içini dlfllla do~ 
yatağa serip tlu·ıuıunu IWraı. ";i.,.JI 
kollan arasmda mut edeceii .......... .,,..,,. 
lludi-et ve m'llbvemet ar•dıiı için ~ 
liı ona (halan aüclü) ismini v~~· 
dir. Kadınlarla pe' baıı hoı .ser 
Nadftrı, sniftiii röiülür. ~ 

CüPo sündüz cepte tatınar.k ~· 
arasında, zeytin taneeile ka~ına!' !"'.. 
mefi ula affetmez. En telililleli 6ir il" 
de kokuyu ele vet-erek ICendisine tit1 
kareti reva ıöreni ekmeğinden ecJef". of 

Hüliaa 'bü süt lieyaz. t~li can•İ~ 
le na.zh bir relindir l(j onun nirııet, 
den İıtifade etmenin yolunu ve 0 5 ...,

bilmek lizundır. Kayıdsız ve şa~ ~ 
zura girip IiuhalililC edenlerdir ~al',ıi 
min maskarası çoluk çocuiunun ı 
olurlar. •• ~ 

S.. ı· . v• • .. 1 ı: do.,. ... oy ıyenuyece11nı aoy emea; ,,-
yecefini dövmek; sa.ta.amaya~~ 
l&fınak kudretini bulaliilinelı içaı 



Zelzele 
kesilmedi 

: - • ~lr,{ ..... ~- ~ :.:~.t' " ~ -- .. ~ ~ ·~ . 

1 S C> N -:~~~-:.HABER 

Ankara, 29 (Ö.R) - Evvelki güA 
N iksarda üç saniye süı·cn hafif ve dUn 
sabah on saniye süren şiddetli iki zel
zele kaydedilmiştir. İki ev yıkılmıştır .• 
Dün Erbaada fek şiddetli ve Göm~ 
nede hafif geçen zelzeleler ohnu~tur. 

Aıuasyada son yirmi dört. saatte mub,. 
'k.-Uf ve hali{ yer .sarsınu lar-t kaydecliJ... 
m~tir. Hasar yoktur. 

1 

'· . .• . . , 

"f asA jansının tekzibi 
Ş•rlii Gal~yada Sovyct kıt 'aların

dan Başka askeri kıt'a yokmuş 
Moskova, .29 (A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: 

Tekzibe rağmen 
Galiçyada Ai~an kıtaları 
bulunduğu teeyüd ediyor 

Ordu, 29 (A.A) - l>ün "'~•un btrl t 
,flddetli ve diğeri hafi( olmak ÜZeff. iki 
harekeiiarz olmuştur. Bu sotbah ~at 
1ıe~e de ilti saniye sür~n bir yer sarsın~ 

Sovyetlec Birliği aleyhinde iftiralı ne r.iyatı kendine •İar edinen 
• Havas Ajansı, son günlerde yeni bir iftirada bulunmuıtu;. 

ı ı daha olmuştur. Hasar yoktur. 

-----------:ı:-
t Par.is 29 (Ö.R) _ Sovyct işgali al- kamyonlar gclmişllr. Bunların Galiçya
lı.~ Galiçyada Alınan kıtalarının bu- daki Almanların Almanya~a nakline 

GUmü!i'hmıe, 29 (A.A) - DUn geoe 
Güınüşhanede h:\fif bir zelzele olmustur. 

Ru kıtalnrm vazifeleri hakkında bir H~r yoktur. . 
çok faraziyeler yapmak müınkünoür. .lspa.rta, 29 (.A.A> - Şehrimizde birl 
Fakat ınullablr Soryetlcr 'tarafından Lu sabah. ·:aal iiçte hni de bugi.in saat 
Almnnyaya bu arazinin ter.ki mahiye- 14.15 te ıkı zelzele olm~tur. Zelzele 
tinde o!duğunu z::uınetmiyor. Mesele dl\· f~zl:ı sarsıntı yaptığından bUtün halk 
ha ziy~de, Sovyctlerin işgali altında bınalurdan. dışarıya fırlamışlardır. Ha-

tebı· utu Alman başkumandanlığının ne7.aret edecekleri söyleniyor. 
~ tğlnde iillr edilmiş ve Tas ajansı 2 _ AlmanUırın Romnnyndan b~la
ra,;}10.dan da ıtcktlp olunmu~tu. Buna yıp Sovyei ı.şgaH altındaki araziden geç
r netl cNuyonal Zaytung> un Bük· mek SW"Ctiyle Alman arazisine varan 
bert ınuhabid iyi kaynak.tan aldığı ha- deıniryolunu nskcri işgal altına aldıkla anar~i içinde bulunan araziyi nizama sa~ ve .~.ı.ı~ıal yoktur. .. . 

~lmınk ıunhiyetindedir. Scw~·etler bu- . In~gol, 2? <f\..·~) -. Dwı .:-aat ı:.uıo da 
radn şiındi yalnır. sivil idareyi .muhafaza lnegolde hu·bırını takiben uç zcl7.cle ol
ediyorlar. Almanlar. vaktiyle Avu.ııtur- mustur. Hasar ~·oktur. 

«ıt fı·e ınWıtcniden Galiçyada Alman rı tccy~·üd ctıni~tir. 
dir~ ~~ını~ bulunduğunu teyid etmekte- :l - Nihayet inanılacak kaynaktan 
lik.erf;> hgtiodenberi yapılmakta olan bu alın"'n haberlere !!Öre Galirva,ra, bilha!!-

l arelcetlcr 3 kısımdır. ..... ~ ._ ya - Mncar~tana aii olan bu vila~·ctler- -*--
d~ nizaınm tec.ssü:<;~C biiyük hir ehem- Istanbulda kar 
nuyct verınelı..-te ınuşlcı-. 

it~ 
1
- Bir çok şehirlere Unlformah as- sa Lvov ve Pnnil şehirlerine bil' "-ok 

r erle Ye Gestapo memurlariyle dolu Alman kıtıı.lıırı gelmiştir. 

-----~~ ....... --~~--~--~------~----~---,-----~--------~~~---------------~---------~ 

Eski Antikomintern paktı 
----------- *-----------

Yeniden ihya mı 
sefirleri Peştede 

edilecek? Japon 
bunu görüşmü.şler 

~ 8ASTA&Atı•ı ı İNCİ SAHİFEDE - Budapt:.Ştc, 29 (A.A) - Hetfoi Heggd dan Japonyu memnun olınadıgı takdfr
t 'Y~rn eylemeleri halinde ltalya ve Ma- gazetesi. Jupoıı diplomatları arasında de, komintern aleyht:u·ı yeni bir grup 
~ •rıatana gerek kuvvetle gerek tehdid Budapeştede akdedilm.l.ş olan konfcran- teşkilini teklif ettiği hakkındaki :haberler 
/ ~rdun etmesi i.çift kendi hükUmetle· ~m sona enn~ oldu[iunu beyan n bu O"Unasebetiyle bu hususta resml hiç bir 
c~e Y•pacaltları teklifleri de müzakere konfeı·ansta müzakere cdilmi.ş olan bu- haber almadığını bildirmi ve Japooya-

Cc:elderi söylenmektedir. susat hakkında hiç bir ŞCl' tercşşüh et- om yeni bir Anti - Kominlem paktını 
P Londra, 29 (A.A.) - Sunday Dia· memiş olduğunu kaydettikten sonra Ja· 3c)z önüne getiı-nwdiğini ve Avrupadald 
t -tch ı;ueteıinin diplomatik muhabiri pon diplomatlarının derhal sefir bulun- Jnpon sefirlerinin de lJu fikirde olduk-
ltıyor: duldan memleketlere avdet etmiycrck lurım ilave ey1cnw~th·. Japonyada, Ja-
latihbaratımlZa nazanın Hitlerin mü· Eükrcşe gide<;~klerini il!\ve ctınektcdiı·. pon hiikiiındar ailesinin taıihtcki biricik 

b~v~~l~rinden buılnn Sovyet - Alman i~ Pads, 29 (O.R) - Tokyodan bildiri· nıe,•kii \'e Japon millntinin siyasi bünyc
d!r!;iı bcltlcnen neticeleri vcrmediii tak- liyor : Haı·iciye ııe.aıı't'.'tinin bir .sözcüsü, .-.i SC'bebiylc komünist n'leyhbırı hisler 
~r c Roma • Bertin. Tokyo mihverinin Koni Ciruw tımıfından Japonyanın Ro- kııv\·ctlidir. Japon sclirlerinln Budnpeş
F·~hll&ı için )"eni bir gayret aarfetmeğe ma scfil'im:, Budapestcyc hat·ckclind<'n lede konferans halinde toplanmı:: olma-

ll reri te \•ile eylemektedirler. e\'vcl, şimdiki Anli - Koınintcrn paktın- hıı·ı biı· te~clüf eseridir. 

Romanyanın harici siyaseti 
-----~----~~ıww~~~~----~~~~--~ 

Macar radyosunun iddiası gibi Rusya 
ve Almanya lehine çevrilmiş değil 

-. nA.STAUAFI l İNCİ SAHİFEDE - lngiliL hüküıneli ~imdiye .kadar Ru-
. men hük.Umeti nezdinde hiç bir tc~b-

müttefik mümessillerinin SOi\ günlerde
ki \'a7lfcsi sadücc \·aziyeti aydınfotmağa 
matuf idi \'C hiç biı- ~utct\e Romanya 
\izcrindc tazyiki istihdaf etmiyordu .. 
Mak~al. İngiHr. \'c Fran.~ız scrmaresiylc 

yağıyor 
İstanbul, W (Hususi) - Soğuklar de· 

vaın ediyor. Fasılalı surette kar yağıyoı·. 
Fırtına yüzünden kazazede Tırhan va
puru Çannkkalede kalmıştır. Vapurun 
yarın gelmesi bekleniyor. 

--*--
Balkanlarda 

Kar bir metreden lazla 
İstunbul, 29 (Hususi) - Yugoslav 

Türkle:indon on bir kişilik bir kafile bu 
snbalı konnusiyonel ll'eni ile geldi. Bal
kanlarda, bazı ınmtakalarda karın irti
fomın bir metreyi ger:ti~nt söylediler, 

ltaTYTda 
Tüccarlarımıza karşı 
cok iy i muamele 
gösterildi ... 
İstanbul, 29 (Husu!>İ) - Bugünkü 

(renle İlalyadan dönen tacil'lcriıniz, İLal· 
yııda (:ok iyi, do~tane karşılandıklarını 
Romada <.'creyan eden Türk - İt1tlyan ti
cnrct anla ıı'ın.sı müzakcı·clerinin netice
ı~nmck iiwre olduğunu .sc>ylediler. 

--*--· 
Maarif Vekili 

lstanbulda 
İsuınlJUI, 29 (HusuSi) - Mı.ad{ v .. 

kili bav Hasan AU YUcel bu sabah seh
cimize ~gelmislir. B. Hasan Ali Yücel öj
l<'deu 80IU'1l Maarif :mUdü.rlüğü.nde ınli
fcttişler ve M'aa.df mUdü.rlüğü.nün İ!l!ti
rakiylc bir toplanhya riyaset etti. 

Maarif vekllinln Tı·ak-yaya da gitmesi 
muhtemeldir. --·---izzet Muhittin 

r~ llulgaı· başvekili Köse lvanof Türki- bils yapmaım~tır. Almanyaya petrol ih· 
rı~ hariciye vekili B. ŞUkrü Saraoo31u nıcatının artırılması hakkında bir te
:r ~ konseyin içtimaından evvel ve 90n- şehbUs yapı1ınadığını Romanya hUk\i-
ll Yapacağı göril.'111elerde Bulgar~ta- meti mutat diplomatik y<>l ili.' logiliz 

~.'.n komşuları ile münasebetlerinde dü- sefirine temin ctmisth·. 
ıteşckttiil etın~s petrol ~irkctlerı_nın düs: Apakın cenaze töreni 
mana petro.l tla">ınn mecbur edılıncınesı İstaı b l ""' (H usl) _ Gen .... 

C'~tlUğUnden, samimiyetten ayrılınwa
c.:gı teminatını tekra.r edecektir. 

londra 29 (Ö.R) - Bükreşten alı
ll.<tn haberlere göre Rornanyada bir pel
tcıl .komisyonunun ihdas edilmesi kcyfi
~lini lngilterenin protesto ettiği hak
k ndaki hal>crlcr doğru dc1,ti.ldir. Haki
ll !lt~ Roınnnya petrolleri hakkında 
J\rcdilcn heyecan verici hikfiyelet· ve 
k rnanyanın Rumen sanayiinc guya hn-

dıın oldufru hakkındaki '"'\'inlar asılsız-
ll'. ~~ 

Londru, 29 (Ö.R) - Almaıwaya pet· 
rot ihracat.mm evvelce tayin edilen se
viyeden yukarı çıkmıyacağı hakkında 
Bülcreşte yapılan :resmi beyanat, Ro
manya ile müttefikler at-asında sl.izde 
bazı stiı'llinmclcr oldıığu hakkındaki rl
\ ayetleri tekzibe kf\fidir. Londra resmi 
mahfilleri mi.ittcfikler1e Rom:m~ra aro
fında diplomatik münngebctlerin inkıtaı 
ihtimali hakkıııda bütün telkinleri ~id
clctle reddcdiyorluı·. 
Şu nokta ıav·ı.ih ediliyor : Bükı·cstcki 

·a· 13 ·•- · d"td"k R 1 u · ,;ı, us ç Y~-ı ı.. u ~·u"" rı."lyct e ı ı ç:e, umen <;len .,.., .. ~, • ı· t "'"'uh.tt• A , __ 
1 

,,,_.. .:.. , ~ · dil l '- · ,,.....,.ecı xzc ıu ı uı paıun oe-
llUl.WllC'4UCe ..es~ l' en petro Aomıser- l"7.e i ,. ....... tecil t ·~ 

l . .._. At ld w .b. ··ıı f'kl '"' · ı:ı...,..... er ve sporcu arın ır-ra
ıgı manyaya 0 • ugu gı 1 ınu e 1 e- kiyle kaldırıtc1ı. Eviipte aile kahrlsıam-

rc de pt'trol te.slımatının muntazaınen na rıöı ""ldU · 
( . d k. ., nu ... 
CC\'Rnlmı tcmm c ece tır. - • --

Rul\lcn hükünıeti müttefıkleı·e petrol 
ihrac:ıtmın tahdidin~ ~ne\'ZUUbahis ol- Münir Nureddin 
lt1adıgmı be,rrın etını~hr. Roınauya ve 
Almanya aı·asımlu harekete ge<;cn s•u·
nı<: trenlerinin cokluğu scbc!Jiy!c Bi.ik
r~ ve Budapcştc aı·asındaki ~ürat ka
tıu·lurıııııı ınikdııı·ı hııftndrt d<idlcn bire 
iııdil'ilm İ!=:Lir. 

Felaketzedeler 
menfaatine 
konser ler veriyor 
İstanbul, 2~l (Y.A) - Dt•geı·li sauat-

~--~---~~--~-~----~~----~~ kul'ınuz Münir Nurettin Erzincan fela· 
ketzcdcleri menfaatine İstanbulun muh· 
telif semtlel'inde konserler ,·ermektedir. 
Birinci konser Be~ oğlunda verilmiş \'e 
safi hasılat scki1. ~·iiz elli lira tutmuştur. 
Tnınamen Kızılaya yatırılmıştır .. İkinci 
1-onser bugünlerde Kadı köyünde '9eri
leccktir. 

Tebliğler 
-*--

l"ft4NSIZ rEBLit;i : 
l>uı-i , 29 (Ö.R) - Bu sabahki Fran

ız lebUğı : I<ayde dcge1• bir şev yok. 

SOvYEr TEBLiGf: 
J.:·~osko\•a, 29 (A.A) - Lcningrad er
t <t~ıJıaı·biyc dairesinin 28 kanunusani 
llrtbli tcbUgi : 
Mlihiın hir M\disc t:ereyan etmeınistir. 

--*-
Japonyada 

-~ bir tren kazası oldu 
bi ok:yo, 29 (Ö.R) - <>saka linuuunda 
\ ; tren devrilmiştir. 300 yolcudan yüz 
\• 

1
rnt._ altısı ölınUş. 124 ü yaralanm~br. 

d·i( nız oıı ~·olcu yarasıx olarak bu kaza
\ ~r~ kurtulmuştur. Tren, petrolle işli
~ r u. l<ttza vukubulur bulmıa bütün 
<.·::f <ınlnrı milthiş alevlcı· sal'~ \"e yol-

l\t-dıın bir çolu diri diri yanmışlardır. 

l< anadadan gelen 
fırka 

r ~l~''' •ı, :.111 ~J\ .J'.I. ) Halihazırda )e
... •rtlınekte olan ikinci Kanada fırkası 
"''r hir Upaya hareket eder etmez otomatik 
11t' ~Hlde U(üncü bir fırknnın tc.._kili-
.. a !anacaktır. 

~NYANIN 
4. LStNIU SEFİRi , 

'Qlr.:· ldra, ~ (Ö.R) - Almanyaaul Hel
i ne 1

1 
litftrı, vaziyet hakkında hükilme

ıı~ıt· ı·apor vermek üzere, Berline 
eecılben Kopenha~dan &e<;aniştir. 

ltal yada flJmanlar aley
hine infial başladı 

Roma, 29 ( Ö. H) - Osservaturc Romano gazetesi Polonyada Leh
lerin feci Jrnlinden bahsediyor. Bu gazete müstevlilerin barbarca harer 
keti Hristiyan aleminin en biiyük reisi Papa tarafından ~iddetle takbih 
edildiğini ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Soııdey Tarmi:;e göre Osservature Ronıaııoııun Polonya focayii 
hakkındaki devamlı neşriyat ve ifşaatı biitiin İtalya lıalkı üzerind~ de
rin teessür ve Almanyaya karşı çok güçlükle gizlenmiş bir infial uyao
dırmıştır. 

Roma. 29 (Ö. R) - Salahiyetli Alman kaynakları, Almanların Le
hi tanda Leh katoliklcrine karsı zulüm ve İı?kencede bulunduk.lan ha-. . 
berini tekzib ediyorlar. 

P _iman ordusu arasında 
askeri ahenk yoktur 

Paris, 29 ( Ö. R) - «Y orfşayr Post• gaJ:ctesi B. Çörçilin nutkun
da idlar ettiği 2afer kanaatinin eebeblMini izah ederek diyor ki: 

Alman ordusu yeni bir ordudut". Talim görmi.İ§ ihtiyatları yoktur. 
Yarı siyasi ve y~n askeri kıtalardan terekkUp eder. Bunlarm anttnds 
ahenk tesis edilmemiştir. Almanyan.ın teccübc aörmü, şefleri de nok
sandır. Askerler fena şartlar içinde yerk,tirilmiıtir. OniformaS.n n 

le.ehiz.atı ntaiı kalitedir. Makinelerin cloeriıi hafiftir. Bunlarl.&l inur 
!inde kullanılan maden ap.ğı kalitcdjr. 1 S .eDO med>uri hm...t Mtiıei 
kalmak Alman orduıunun maneviyatım sarsm.aotır. 

Rejim kollcktif bir hi&teri iJe bu zaaf .ebehkrini karf'lamei• ça
lışıyocaa da bu vaziy<:t, mm·affaluyctsizli\clere tahammüi kodteti 

--->l:--
İNEGÖLDE 
Bir kadın yandı 
İnegöl. 29 (A.A) - Burada tıkan bir 

yangm neticesinde bir kadın yanmı~r. 
--*--

lkdılıesfr • Bandırma 
G~leri maçı 
Dalıkc.slr, 29 (A.A) - Hüıı general 

Ali Hikmet sahasında kal.nbalık biı· s&
>·kci kitlesi karşısrnda Balıkesir - Ban
dırma genÇled arasında yapılan futbol 
rnaçmı l - O Bandırmalılar ka7'.anın~ır. 

--*-
lngiliz - Y onan 

anlaşması 
Loodra. 29 (Ö.R) - l'a)mİı. ~azete&i, 

lngiliz - Yunan ticaret aııla!lnl&tıiUW\ bü· 
yük ehemmiyf'tinl kaydetn~eltted.ir. 

Alrru.nyaya gidehilPct"k ohw bU: çok 
Yuruııı ınaUumı vt- bilha!lsa Yunan tU· 
fünl rini 1ngilter~ 11l'4<"11ktll'. İngtUı-Y'-l
mat RUla!'l111a_$1 Tiirlı::i~ e ile olan a'tt\a!· 
lnqt tan1am\.amı1hr. -·•omaayanın yeni 
ticaret möaakerelel'I 
Roma, Z9 {Ö.R) - Şubat ayında Ru

men hi.ikilın.etinin di~ milletk-r1e ~o
nomik miiııuebedeı-i hakkmda. ~z.ctmıe 
Macarutan. Yugosla\•ya v~ Blllgaristan· 
lıı müzakereye giritecell beyan ediliyor. 

Me-r.ldir ajans, Doğu Galiçyasında yani Sovyet bal1 Ukranyaamda 
demir yolunu kontrol eden Alman kıtaatınm bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Bu ~rin yalan olduğu a§ik.ir olmakla beraber Tas Ajan•ı mez
kur ınahfillerdcn aldığı salahiyete tevfikan Havas Ajansının bu neı
riyatmı tekzih etmek lüzumunu hissetmiştir. 

!ovyetler Birliği ile Almanya arasındaki iyi komşuluk münascbet
krinc binaen taraflardan birine ait kıtl'\atın diğer memlekette ikameti 
imkanı müstebat bulunmaktadır. 

Moskova, 29 {A.A.) - Tass Ajanst tarafından neı?rcdilen bit td>
liğde, ~rki Galiçyada yani şarki Sovyet Ukranyastnda Sovyet kıta
larınd<\n ba~ka şimendifer hattını kontrol eden Alman kıtaları da bu
lm,duğuna dair verilen haberleri tekzib için kendisine meaul makam
lar tarafından me7.uniyet verildiği kaydedilmekte ve !<>ylc denil
mektedir: 

Şarki Ukranya topraklarında hiç bir ecnebi zabiti veya a ktti 
yoktur. 

Almanya Italyadan va-
gon ve lokomotif istiyor 

Londra, 29 ( Ö. R) - Alman ikttsad mü,aviri Doktor Klodyoaun 
Romayı ~yareti. hakkında alınan haberlere göre mumaileyh İtalyan 
demir )'olları idareeinden ödünç olara'k 1okomotif ·ve vagon tedariki 
için tqe},bWlerde bulunmaktadır. 

Not - Almanya bundan bir haf ta e\·vd a}'ni tefd>büsü Brüksel 
hükümeti nezdinde yapımı ve Belçikadan ödünç olat"ak on bin vagoR 
istemişti. Belçika, kendi ihtiyaçlarını ileri ~ürerek bu talebi Teddet-
miıti. 

Garp cephesinde 
Bir Alman baskın ı püskürtüldü 

· Paris, 29 ( Ö. R) - Muharip cepheainde devam eden yağmurlar 
Yüiyct :kabiliyetini azaltbğmdan hava faaliyeti durmu~ gibidir. Buna 
mukabil piyade devriye kolla rmın faaliyeti artmaktadır. 

Voj'lann garbtnda bir Alman taarruzu püskürtülmüştür. 
I..ondra, 29 (Ö. R) - Garp cephesinde Almanlar, topçu lıazırlığt 

yapmadan, ıecc. scaıizce bir Fransız ileri mevkiine taarruz etmek vo 
içindekileri e9İr etmek mahadile bir baskın yapmıılarsa da zamanında 
SCffedilmiıler ve bombalarla ve tüfek ateıile tardolunmutlardtr. Ha
valan n yağmurlu ve söriif imk.inlarınm az olması hava faaliyetine ma
ni olmuıtur. A}·ni se-beble İn1ıiliz .efer ordusunda mezuniyetler de t .. 
Jik edilmi .. tir. 

Amerika 
Japonyaya ihraç edeceği mallar 

üzerine ambargo koyma 
kararını verecek mi? 

Roma. 29 ( ö. R) - Ayandan Bitmau, Ayan Hariciye komi•· 
yonunun önümüzdeki çar~mba günü japonyaya yapılacak ihracata 
ambargo vaz'ı meselcsile mcşgul olacağın& beyan ederken Hariciye 

. nezaretinin mümessilleri hükumetin bu tedbire muhalif olduğunu to
min ediyorlar. B. Bitman sadece Reisicumhura, lüzum gördüğü tak
dirde bu ambargonun tatbikini emretmek safahiyetinin verilmesin( 
istemekle iktifa edecektir. 

Fakat japonya ile ticari mübadelelerde alakadar olan müessesele
rin tesiri altında, bir çok ayan bu tedbirin kabulüne muhalif bulun
makta, Çine yardım için bu memlekete yeni bir ikrnzatta bulunulma
sını tercih etmektedir. 

Ayandan }Candon,Amerika hükumetinin resmen Finlandiyaya 
sempatisini bildirdiği halde her sene Sovyetlerden 1 70 milyon altın 
dolar kıymetinde mal satm almasını bir siyaset telakki ettiğini bil
dirmiıtir. 
--~~;.._~--~-----~-~----~~--~---~----~~-----~ 

Ingiliz ordusu 
Bu senenin sonunda iki 
buçuk milyonu bulacak 

- BAŞTARAFI l iaci SAD'ADA -
Harbi)e ne.zuretincle Fransaz guctodlcrin~ mecburi H gönüllü a:.kerlik .....,,_ 

ler.i hl'kktnda izahat vcrilıni~tir. Şimdiden lngiltercdc GOO ili 7ö0 bin ~<ıia 
Wr kund viicuda ~eürilıniştir. Mart ayı nihayctiade inıUteredek.i kun·et lııiır 
ntil)'on iki yiir: hin ki iyi 1'40 nihayetinde iki bU<:u\ milyonu bulacaktır. Hartıiılı 
~~ftdaıııı IM"ri 11ilih "e tniilrimmat falM'ikalannn• Mlf'4i Mt:rifk. ~e ......_ 
~· ,.., iNalih !it ili 4" misli nilbetind(" arttırılnu~tır. 

Gaaecc muhahirlcl"i bahriye ftsleıihlanat :d7atttlerinck- ınduuıtı.k A.t.eı. 
..,.hriain bunclıııın hiyw hi~ Mr teıılri otMwJM"aiuu fii!'enmi$1ıır>.rıli... Mıı6ııi
b6ırlet' ~bttf'dınua• taJyare {abrika1anm .. t~l•nlir. U11t1.amt kanaat ..__ 
~l !>.li.reldl ve t;ok muauanı ltfr aaubal'eheye baurlaıubl'I mcrkesind .... _ 

,~._..,. ..W.awebeftift ,,._ hattkıit uhalanna intikali Mi..,..nJerioi ,..tam flis 
' lalMı httwuı...._. K•ul~ ..-'"-'m..atanna fNıliy~lt" du .. , ftl•tMlı6a-

"-··· 
.......... ıt (Ö.lt, -~ ...vet -~ uk«lilr. lr.aautlMt ~ • 

................ l llt ...,. )' ....... rnma.va ı\Mwl.-ileetktir. Geç. '-

....... D lw-f'i *-ÖAt ~ .. ~ ytlkıiek hir ilııt• fi~ '\"~r. 
,.,. ..... H t.,tlb ..._ ....._. ... t.ö7lett •U"-. mfk)-Hta art.MI ıerwnııl 

Chm'•iııt SMtkattt.'°' plAnlarnMl• 111lhim bir un ur o1at'9'mr. Ge.enl G..._ 
ut ... r &if »eferiAde ve Sıtrbe isyatllllnt• bMttrdmasHMla ltarelc~.. ~ .._ 
içila iaN Mır lnınf!t hikill'ıi)'rii d4e Mf'.<ek 7.ftınaıu' kadar ~~meii t~t. eıt
tiiiai ıü~tc~mişt.ir. 
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KOLONYADA DERECE 26 ıncı yardım listesi 

~~~~~~~~~~~*---'~~~~--~~~~-

lngiliz sahillerine yaklaşmak istiyen 
Alman tayyareleri defedildiler 

YAZAN~ K4mil Akt4f !'fersllıli halkı tarafından teberrü 
----------- .edlJip Dr. Reşat eliyle 29 80 

Kolonyaların derecelerini aöylerken Ja.vuk:at Fuat Hayrettin 10 
jçindeki alkolün miktarını ifade eder.iz. Gümrük muhafaza alayı 62 No. lu 
80 derecelik kolonya dernek, yüzde sek- motör mürettebatının tebcrrüil 
seni alkol yirmisi su demektir. Suyu olup Kaptan A1i Seçen elile 17 30 
burada hileye vt>ya hafifliğe doğru gi- Değirmendere Karakuyu halkı 
den bir katık diye tefsir etmemek &e- tarafından 12 60 

Rii§tü ve damadı Akil Rifat 
Hnrnççı kardeşler ikinci defa 
Mehmet GUleç 
Mi el J. Aslik 

5 
1()0 

2 51 
10 

Budap<'ştcde Mergator G.M.B.H. 
firması hesabına famir üzüm ve 
Incir tarım satış kooperatif
lerinden 50 

---~~~--~-------...,_._ ·~~--~-----~--~- relı:tir. Riı.im eczacılık ilmi lı:olonya ile Gümrük muhafaza alayJ 61 No.lu 
Londra, 29 (Ö.R) - Bu ~hah Alman lcri işitilmiş olan Yorkşhire sahiJinin reti bildiriyor : Bu S<.ıbah saat dokw.dan 

tayyarelerinin şimali şarki lngiliz sahil- dört ~ehrinde ve dahildeki bir çok şe- az. sonra düşman tay)'areleri İngiltere
lcrinc yakJaştıkları haber verilince ba- birlerde tehHkf işareti \•erllmiştir .. Bu nin şark suhüi açıklarında görünmüştür. 
?J sehirlerde tchJike işaretleri calınıştır. tt-h1ike işaretlerinden evvel işitilmiş Derhal bir çok mıntakalarda tehlike işa-
1ngıliz avcıları havalanmı!'llar, Taymis olan infilak sesleri pek yakında inşa reli ve tnkriben bir saat sonra tehlike so
s;ıhillerindc dafi toplnr harekete geç- cdHmiş bir scddin berhava olmasından nu işareti verilmiştir. Bazı İngiliz avcı 
ınişlcrdir. Hiç bir düşman tayyaresi sa- ileri gelmiştir. tayyareleri rul\'alanmı.s ve Taymis neh-

loeyonu birbirinden ayırmış kolonyala- miirMtebafı 20 20 
ra dereceyi 80- 85 losyonlara da 65 - 75 Şe.hltfadıl bey okulu öğretmen 

Etheın Zeki Özgökçen kardeşler 5 
Senzoze{ Fransız kolleji 
öğretmen ve öğrencileri 
Fahri Balek ve Yusuf 

diye bir had çizmiştir, kolonyaınn nefa- ve öğrencileri 63 
setini yapan alkol değildir, vakıa alko- Balçovada toplaruın zeytin yağ
lün hizmeti büyüktür; ham alkolden, larmdan bir kısmının satılarak 
talaş ispirtosu ile karışık alkolden iyi .im- hasıl olan tutarı. 8 10 
lonya çıkmadığı gibi sade derf'Cl'Sİ yük- Karşıyaka orta okulu öğrencileri -46 ı.c 

60 

Dursunoğlu 20 
Düğmeci Salamon Moron 5 
Mustafa Ener ve .Abdu11ah Akcan 10 

hilden içerilere ginneğe muvaffak ola- Sahil yakınında serseri bir torpil de ri mansabında dnfi Uıyyare batarynları sek yani alkolü çok kolonya da ncfast-:t Korsacı Viktör ve Ariyel 8 
ic;in bir iddia olama7., kolonyayı gü.ıel, .Mişel Borç JO ro.,mıştır. görülmüştür. cıte.ş açmışlardır. Hiç bir düşman tayya-

Londra, 29 (A.A) - Motör gürültü- Paris, 29 (Ö.R) - İngiliz hava nez:ı- resi sahili geçmemiştir. c.iı.ip, tııtlı kokulu yapan alkolden ziya- Süleyman Sami Duraktepe 2 50 Dünkü yekun 
560 1.f 
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ingiltercde 
işciler milli 
istiıare meclisi

! Polonya ol-dosu 
Londra 29 (A.A) - Deyli Ekspres 

gazetesine göre, işçi meseleleri hakkın-1 
ela hükümctlc teşriki mesai etmekte 
olan patronlar ve tredünyonlar birlik -
lerj seflerinin milli istişare meclisi pek 
yakında Londr:ıda i{çi seferberliği hak
kında bir hükilmet planını müzakere 
edecektir. 

Aşağıdaki teklifü:rin derhal münaka
c.a <>dileceği bildirilmektedir: 

1 - islerinde tamamen ehil olan iş
çilerin n;t'mlcket menfaatine en uygun 
bir suretle tevdi, 

2 - Yarı ehil işçilerden en mii<:ait 
§<'kilde istifade edi1mesi, 

3 - ErkekJcr, yalnız erkeklerin ya
p;ıbileccği işlerde çalışmak imkanım 
'\•ermek üzere kadınların mümkün ol
duğu kadar geniş bir nic;bet dahilinde 
i tihdamlan. 

Bu suretle bo~lacak olan mütehas
.n&larln fabrikalar kabiliyetlerini iama
men gösterebilecekler ve yeknecak işçi
ler sürntl" yetişebilecek vc bunlar ara
ısıncfa B. Çörçilin Cumnrtesi günü bah
settiği bir milyon kadının mühim bir 
kısmı bulumıcaktır. 

Kadınlar bilhassa harp fabrikaların
da kullanılacaktır. 
Diğer bazı Jslfıhıı(a ait pHlnl::ır da ha

zırlnnmaktadır. 

-~
Fransada mahkum 
edilen casuslar 
Paris. 29 (A.A) - Milli müdafaa ne

zaretinin bildirdiğine göre, !l kanunu
scınide 15 inci mıntaka askeri mahkeme
si caımsluk cür.ınünden dolayı iiç kişiyi 
bc.ş ile l!> sene arasında tehalüf ec1en 
kürek cezalarına ve diğer bir şahsı da 
20 ecne hapse- mahkum etmistir. 

Diğc>r cihetten Chafens Sur Marn<.' 
askeri mnhkemesi 16 kfuıunu~nide Ar
thur Klein isminde birini gıyaben ida
ma ve üc ki iyi de casusluk cürmünden 
dolal'ı yirmişer sene küreğe mahkum 
ebnistir. 

- +-
Akmolins k - Kartaly 
demiryolu.-
Moskova 29 (A.A) --- Akmolinsk -

Kartaly demiryolundn münakalfit baş
lamıstır. 8 ay zarfında 806 kilometre 
ray fcrşı.>dilmiştir. Bu demiryolıımın 
ehemmiyeti fevknlfıdedir. Zira bu yol 
Karağandn madenlerinin kömüri.inii 
Ma:"mitogorska doğru scvkeden yolu 
400 kilometr<'den faila kısalmaktadır. 
900 ton kömür nakleden ilk tren Cu
martesi giinü Karanandayı terketmis
tir. 

Akmolin k hattı Irkoutsk mmtaka
sında T:ıichttc Siberya ötc<:İ hattına 
varmak üzere Barnaoul istikametinde 
~arkn doı:tru temdio edilecektir. --·--T ie nçi nd e 
Japon ablokası tekrar 
mı başladı? ••• 
Roma, 29 (Ö.R) - Tit'nçinden bildi

ı ilivor : Dünden beri, İngiliz ve Fransız 
imÜyailı mıntnknla.nm saran demir tel 
şchckec:ine yeniden elektrik cereyanı 
''erilmistir. Bununla beraber Japon ma
kamatı mezkur imtiyatlı mıntnkalarn 
knrsı tekrar ablokanın tatbiki hususun
da emir aldıklarım inkfır ediyorlar. 

Gamlcnin kumandası 
Leh zabitleri tarafın

General 
altında 

dan idare edilecck 
Paris, 29 (Ö. R) - Fransadaki Polonya ordusu umumi karargôhı

m ziyaret eden Deyli Telgraf muhabirine beyanatta bulunan Polonya 
Cumhurreisi, Almanyanın mağlubiyeti ve Polonyanın ihyası bir za
man meselesi olduğunu söylemiştir. 

Cumhurreisi şunları ilave etmiştir: 
«Almanyanm mağlubiyetinden sonra Sovyetler de Polonyada du

ramazlar. Kendi memleketlerinde zuhur edecek gaileler, onların silah 
kuvvetile yabancı memleketlerde durmo1anna imkan bırakmıyacaktır. 

A lmanyamn Polonyadan çaJdığı araziyi ele geçirdikten sonra Sov~ 
yellerin elJerindeki topraklarrmızı da istirdad edeceğiz. Fransız yüksek 
kumandanlığı ile yapılan itilaf mucibince Polonya kıtaları general 
Camlenin yüksek kumandası altınd;. fakat Polonyalı zabitler tarafın
dan idare edileceklerdir. 

AsamoMaruvapuruhi-
disesi hala kapanmadı 

Tokyo, 29 ( Ö. R) - Geçenlerde askerlik yaşında olan 21 Alma
nın Asamo Maru japon vapurundan çıkarılması hadisesi kapanma
mıştır. Japon hükumeti ikinci bir protesto daha yapmıştır. 

Birinci japon protestosuna lngilterenin cevabı dün japon hariciye 
nazırına verilmiş ise de metni malum değildir. 

Japonlar lngiliz cevabında kanuni kısma faz.la ehemmiyet verildi
ğini kaydetmektedirler. Buna mukabil lngiliz.lerin japon sahillerinden 
35 mil açıkta bir japon gemisini muayene etmelerinin japon milli şe
refine yaptığı tesir İngiliz hükumetince nazarı dikkate alınmamış bu
lunuyor. japon matbuahnı siddetli neşriyata sevkeden de asıl bu nok
tadır. 

Roma, 29 ( Ö. R) - Tokyodan alınan haberlere göre «Asamo 
Maru> japon vapurunun araştırma hadisesi dolayısile japon hükume
tinin protestosuna verilen lngiliz cevabi notası tatminkôr telakki edil
mektedir. japon hükumetinin Londrnya yeni bir noln göndereceği 
zan ve tahmin ediliyor. 

Roma, 29 ( Ö. R) - Hongkongtan bildiriliyor: «Asamo Maru> 
japon vapurundan lngilizlerce alınan 21 Alman gemicisi bir İngiliz 
vapurile Hongk.onga gelmi~ ve ask,,.ri makamata teslim edilmiştir. 

Birinci Şanghay harbi-
8 inci yıldönümü • 

nın 

Londra, 29 ( Ö. R) - Birinci Şanghay muharebesinin bekizinci 
yıldönümü bütün Çin matbuatında hararetle tebarüz ettiriliyor. 

Bir Çin gazetesi baş makalesinde diyor ki: 
Birinci Şanghay muharebesi Çinin ezilmiyeceğini japon militariz

mine ilk ihtardır. Hadiseler göstermştir Çin zaptolunamaz. Zaferimiz 
muhakkaktır. Yeni Çini yaratmak için hayatlarını veren kahraman
ların hatıraları önünde hürmetle eğilelim. . 

Londra, ·29 (Ö. R) - Cenubi Çin cephesinden gelen haberlere 
göre Çinliler beş kasabayı istirdad etmişlerdir. Şans vilayetinde bir 
çok Çin muvaffakıyetleri kaydedilmiştir. Muhtelif bölgelerde ric'at 
eden japon kıtaları iki bin Çin köylüsünü beraberlerinde sürükliyerek 
Hankeoda biiyük bir köprünün. İnşasında zorla çalıştırmaktadırlar. 

DEMiR MASKE 
mezden evvd eline geçen çc-kmece 
nasıl çekmece idi?. 

- Bu çekmece vakıa sizin istediği
niz ve Madam Suvasunun elinden ah
nnn mahut vc luymC'ttar çekmece idi. 
Fakat jçi boştu ve ben onu bir 8n dolu 
1.annetm~k hudalalığını bile gösterdim. m-·-

BüyuK tarih ve 
( J KJNCJ 

macera romanı 1 
KJSJM) 

- 119 --
- Madam, dedi. Cniafon adında biri 

gelmiş sizi vörm<'k istiyor. 
Hizmrtri kı:ı dr.ha öziinü bitirmemi · 

ti ki m:\d m dö Mentenon Cniafon İsmi
ni i,..it;,. i ·, r .• J,.varak y~rinden kalk
tı ve : 

- Çnhuıı: bmayn getir. 
Emrini verdi. 
Hizmetçi kız ü~tii başı toz iç.inde ve 

ayağındaki çizmeleri çamurlu bir halde 
olan Cniafonu içeri getirdi. 

Madam dö Mentenon hizmetçiye: 
- Yanıma kimseyi sokrnıyacaksın ... 

Yalnız Marki dö Barbezyo müste~na. 
Dedi ve yalnız kalır kalmaz da hemen 

oğlunun yanına lı:oıtu. 
Kolundan sımsıkı tutarak : 

r · t,..., . Drdi, ver çekmece) ı. 

- O ... Maşaallah sevgili anneciğim .. 
Çekmecenin benim elime geçtiğini de
mek haber aldınız. 

- Evet .. Onu Senmaloda Faribol '\'e 
Mistufleden aldığınız haberi bize geldi. 

Knnbur sırıtarak güldü: 
- Ah güzel anneciğim, dedi. Bana 

lmrşı olan büyük muhabbet ve itimadı
nız siı.i şaşırtıyor. Siz beni hakikaten 
kahramanlar sırasında goruyorsunuz. 
Dii~linün bir kerre .. Faribol ve Mistufle 
gibi iki yaman adamın elinden çekme
ceyi alabilmf'k için insan efsane tarih
lerinin kaydettiği gibi kahraman olma
lı ... 

Madam dü Montenon heyecan içinde 
~ordu: 

- Öyle ise Serunnludan hareket et-

- Şu halde içindeki v~ikalar .. 
- Jngiltereyc götürüldü.. Sevgili an-

neciğiın ... 
Madam dö Montenon kendisini bitap 

bir halde koltui(a atarak mırıldandı: 
- Eyvah . Öyle jse hepimizde mahv

olduk. 
- Vallaht annN:iğim, bu iki serseri

nin lngiltereye ayak basmağa muvaf
fak olmalnrında benim hiç bir kusurwn 
yok. Onlnra mani olmak için ne öliim 
duzaklnrı kurmadım. Tnbanca. :zehir .. 
pusu .. Hiç biri tesir etmedi. 

- Onların peşlc•riııdı'n lngiltereye 
kadar <la gittin mi? 

- Elbet.. Hatta avda bulunan krabn 
av kuJübcsin" onlar girerken ben iki 
adım c)telNindc idim. 

Maitam da Montenon, başını elleri 
içine almış, derin bir teessür içinde söy
leniyordu: 

- Şimdi ne halt edeceğiz.. Yakında 
Fransa tahtı ve saltanatı üzerinde ke>
paenk olan ltasırgaya mani olmak için 
ne tedbir almak lhım ... 

Gniafon, aö:al• riode melwı bir mem-

de esanstır. Nefaset, alkolü ilmi bir ma- Yusuf ve Kadri ~c:man 50 
hiyette esansla iyi bir maııerasyon yaptı- Levj Sperez 15 
rabiJmektedir. Kristof Kolombun yu- ----- - -------------------- -----
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murta hikayesini tanzir eder bir piif nok-
taııı da vardır, bunu inkar edecek de.-:i
lim, ba21 esanslar bol alkol isterler, me
sela iyi bir limon esansı 70 - 80 derece
de erimez, erimi~ gibi görünıoe de kolon
YR bulanık olur. 

Böyle eannıılardan ister iııt'!mez 90 
derecelik kolonya çıkar, 90 derecelik 
lı::olonya yakıcı bir şeydir, her cild e aık 
sık tema'a gelcmu, kasıp kavurur, hele 
tra~tan -.onra yanaklarda alev fışkırtır. 
Loııyonlarda ise kokunun fazla c;ıkmau 
ve sabit kalması matlup olduğu için .de
rece (90) a çıkmamalıdır, çık tığı tak
dirci<' lo~yonun kokusu ve zevki lı:ac;
mıştır. Kolonyacı bu gibi vaziyetlerde 
alkolden ikti:;ad ettiği eaanı:tan telafi 
ed<'rae akıllılık eder, dünyada her işte 
olduğu gibi kolonyacılıkta da hile yaşı· 
yamaz. Koku daima i§in kokusunu dı
şarıya vurur, • benim t:<:arct hayatımda 
bir diisturum vardır (İş hile kabul et
mez) bunu küçüle. b ir misal ile ifade ede
yim, meseli;: iz mirden Çesmeye gitmek 
iı:-in bir otomobile bir teneke benzin la
:ırmgelPe, şoför de bu ben:ıin tenekesi
nin yarısına ltadar benzin üstüne de 11u 
koyarak tenekeyi doldurmuş olsa, o ot9-
mobil bu karışık benzin ile asla Çeşme
ye varanuız. Urlaya kadar gidebilmesi 

lngiltereden gönderilen 
yardım eşyaları 

bile üphdidir. 
lııine hile katanlar kendilerini alda

tanlardır. Kolonyalarda derecelerin bir 
kıymeti vardır fakat nefasetin kendisini, 
esans ile yapılış tarzı yaratmaktadır. --·-Mercimek 
Sahtekarlığı 

- RAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
evsafında da bir başkalık gönderilmiş
tir. EşJ"('fpaşa caddesinde bir dükkanda 
satılnn bnlık ywnurtalarımn yapıl:ın 
tahlili neticesinde bunların ela ecnebi 
nişai madde ile karısık olduğu anlaşı]
nuş ve beş kilodan ibaret yumurtalar 
milsadere edilmiştir. 

K"7.a başkn bir dükkanda yirmi kilo, 
bir diğerinden 25 kilo dana sucu~ mü
sadere edilmiştir. Bu sucukJann yapılan 
tah1i11eri neticesinde çok yağlı ve tali
mata uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

Kest~lli caddesinde bir seyyar s:ıtıcı
nın saf diye sattığı zeytinyağlar da tah
li) ettirilmiş f'fiket hilafına olarak bu 
yağların pıımuk yağiyle mah1Ut oladuğu 
anfoşılarak 16 buçuk kilo yağ mü<wıd<'
re edilmiştir. 
Halkın yiyip içeceği gıda maddeleriy

le giyinip kuşanacağı maddeler, oteller, 
lokantalar sıkı bir kontrola t!lbi tutul
maktadır. ___ , --
ERZİ N C A N 
Seierberlik memuru 
Mezunen sehrimizde bulunan Erzin

can seferberlik memuru B. Na7.if Gebe
me maaş ve kadrosu ile münhal bulu
nan Niğde seferberlik memurluğuna 
mıklen tnyin edilmiştir. - -111,- --
KIZ KACmMA 
VAK'ALARI-

Antakya, 29 (A.A.) - lngilizlerin zelzele felaketzedeleri için ye
niden lskenderuna göndermekte oldukları eşyayı tesellüm etmek üze· 
re yüksek yardım komitesi tarafından Kızılay umumi merkezi idare 
heyeti azasından Ordu mebusu Dr. Vehbi Demir İskenderunda bulu
nan vali Sökmensüer ile görüşerek gelecek eşyaların felaket mıntaka
larına sevki için birlikte icap eden tedbirleri almışlardır. 

Yugoslavya Başvekili 
bir tren kazası geçirdi 
Belgrad, 29 (Ö. R) - Yugoslavya Başvekili B. Zvetkoviç ile 

diğer nazırları hamil olan tren Zagreb §enliklerinden Belgrada döner
ken Ruma sehri civarında bir kaza geçirmiştir. Vagonun kırılan cam
lanndan sı;rıyan parçalarla Başvekil alnından hafifçe yaralanmıştır. 
Maliye nazırının yarası da hafiftir. 

Roma, 29 (Ö. R) - İtalyan siyasi mahfilleıi, Yugoslav Başvekili 
B. Zvetkoviçin diğer hükumet erkanile birlikte rakib bulunduğu 

trenin maruz kaldığı kazayı teessürle kaydederek kazadan yaralanan 
şahsiyetleri'n sür'atle afiyetlerinin iadesi temennilerini ~erdediyorlar. 

Bulgaristanda 
Hükiiımet partisi 
s eçimd e büyük 
e kseriyet kazandı 
Sofya 29 (Ö.R) - Bulgari.standa se

çim sona ermiştir. Sobranyayı te!Şkil 
eden 160 mebustan 140 ı hükümetçidir. 
Bu netice Köse Ivanof hükümeti tara
fından takip edilen ~yasctin milletçe 
tasvibi mahiyetinde telakki ediliyor.. 

Sofya 29 (ö.R) - Hükürnet gazete
leri, intihabatın neticesini büyük se
vinçle kaydetmektedirler. 

l 938 Martında yapılan te~rii yoklama, 
hlikümetçilere 104 mevki temin etmiş 
ve muhalif partiler 56 mebus çıkar
mışlardı. Bu defa muhalifler daha 36 
mevki kaybetmişlerdir. 
Sobranyanın önümüzdeki taplantısın

da Köse Ivanof kabinesinin daha kuv
vetli bnzı elemanlarla kendini göstere
ceği tııhınin edilmektedir. _ ..,._ 
Sovyct Rusyada 
Hava tehlikesine karşı 
m üdalaa talimleri 
Roma, 29 (Ö.R) - Pravda gazetesi, 

Sovyetlerdeki sivil ahali arasında .şubat 
ayında hava tehlikesine karl?ı müdafaa 
talimlerinin ba~lıyacağını bildiriyor. 

lngHt~rede 
Şiddetli soğuk var 
Taymis nehri dond u 
Londra, 29 (Ö.R) - 1894 ten beri İn· 

gilteredc en "ddetli soğuklar kaydedil
miştir. 

Taymis nehri o tarihten beri ilk defa 
olarak donmustur. :Fena havalar yüzün
den İngiliz demiryollarmda münakalat 
inkıtaa uğramıştır. Yine bu yüzden 
Fransadaki İngili:1. nskerlerlnin mezuni
yetleri muvakkaten kaldırılmıştır. 

~
Meşhur bir Fin 
muharririnin 
konferansları. .. 

Stokholm 29 (Ö.R) - IskandinaV" 
ya tarihine ait bir çok eserler neşret
miş olan meşhur Fin muharriri F..rik ı.
vcçte •bir turne yaparak konferanslar 
vermektedir. 

-+
Filistine g önderilecek 
20 bin Polonyalı 
Riga, 29 (A.A) - Kaunastan bildiril

diğine göre, hiikümet, Litvanyaya ilti
ca etmi.ş <ılan 20 bin Polonyalı mültecj.. 
nin Filistine muhaceretine mezuniyet 
verildiğine dair Kudiis makamlarından 
bir haber beklemektedir. 

-·~-

Hitlerizmin 7 inci 
Ayni gazete endüstri teşkilfitında ve 

fabrikalardaki faila memur ve işçiler
den şikayet ederek bu lüzumsuz unsur
ların teşkilfüın fena işlemesine sebep 
olduğunu kaydediyor. 

Menemenin Musabcy köyünden Os- --~---
man Tosun km Haticeyi ayni köyden İngiliz IJah,.İ"e yıl dönümü 
Mehmet oğlu Veli kaçırmış ve tutulmuş- -' 
tur. nezaret inin projesi 

Yine Menemenin Koyundere köyün- Londra, 29 (A.A) - Bahriye nazın 
uen Hasan Aksoyun beslemesi olan on çarşamba günü A\'am kamarasına bir 
l'edi y~'lndaki Nuriycyi ayni köyden 1 proje tevdi edecektir. Bu proje mucibin
Hasan Yaman kaçırmış ve tutularak ad-f cc ticaret gemıleri amiral1ık dairesinin 
]iyeye verilmiştir. kontrolü altına girecektir. 

nuniyet, dudakl:ınnda alayJı bir istihza 
kıvrımı olduğu halde bir müddet ana
sını süzdii. Sonra a[.rır ağır şöyle mırıl
dandı: 

- Anneciğim .. Jster A11ah deyiniz, is
ter şcytıın.. hangL'>ini icrterseniz ona te
§<'.kkür ediniz ki s ize benim gibi bir 
oğul vermiştir. 

- Ne demek istiyorsun Gniafon? 
- Şunu demek istiyorum: I~iltere 

kralı ancak benim sayemde sizin haş
metlu kocanızı tahtından mahrum ede
miyece'ktir. Ve yine ancak benim sa
yemdedir ki siz hugiin ve yine benim 
yiizUmden yilkseldiitlrıiz bu biiyiik mev
kiden mnhnım kalmıyııcakrunız .. 

- Bu n:ı.c;1l kabil olur. Kral veı;ikala
rı nl:nadı mı? 

- Aldı .. 
- O hnlde derhal h::ırekete ge('ecck-

tir. 
--- Hayır .. geçmiyf'Cektir. 
Ve meJun kanbur esrarengiz bir ta

vırla anasına yaklaşarak ilave etti: 
- Ciinkii ancak y::ışıyanlar Plarekcte 

gercbiJirlcr .. 
Madam dö MonieROn yeJ"ffidıo._n sıçn

yarnk haykırdı: 
- N<' diyorsun .. Ne ~öyliyorsıın Gni

afon? 
- Hakikati söyliyonım benim 

anneclinm. hakikati... Jngiltere 
üçü.neli ~omdan 

t 

Çünkü o... ölmüştür. 
Madrun dö Montenon, bütün vücudu 

heyecandan zangır zangır titrerken 
ıi)zlcrini oğluna dikti. 

Onun göilerinde zafer şulesini sezdi. 
Sefilin doğru söylediğini anladı. 
Fakat aynı ıaınanda kafa.o;ında şim-

ıek gibi bir fikir geçti .. 
Bir kralı öldüren oğluna şimdi kor

ku ve deh.şet ile bak1yordu. 
Onun bir gün kendi annesini de öl-

dürebileceğini dii ündii. Gniafonoan 
Jtorkmağa başladı. 

Tekrar koltuğuna düştü. 
EJini ter içinde kalmış alnına götür

dü. 
Kanbur, müstehzi hakışları ile anne

sini !riiz.melde devam ediyordu. 
- Allah AJlah ... dedi. Getirdi~ın ha

berden sizin daha ziyade memnun ol;ı
c:ıqınızı :ıannetmistim .. 

Madam dö Mo~tenon kendini toplA
mağa çalıştı. ffA15 titriyen ~esi ile tek
rnr !Ordu: 

- Demek iiçüncii Kiyomu öldiirdün? 
- Evet.. Daha doğru.."ıı Jngiltereye 

kralı bir kaza neticesi bu cilz.el diinya
xa veda etti. 

- Fakat bu kazavı sen ... 
- Evet.. ben haz;rladım. Hem o ka-

dar meharf'tlc hazırladım ki... Size an
latayım dn orlunn2"la iftihar eder misi-

Londra, 29 (Ö.R) - Yarın, Hit]criı
min yedinci yıldönümüdür. İlk defa ola
rak Almanya bu yıldönümünü şenlik~ 
ge~irect.>ktir. Donanma yapılnuyacak ,,e 
mektepler tatil edilmiyecektir. Rayşta~ 
1oplnnmıyacaktır. 

.y.-

Markoviç - Ciano 
Mülakatı şimdilik 
mevzuubahis değil_ 
Belgı·ad 29 (ö.R) - Yugoslavya ha-

riciye nazırı Markoviçin Italya hariciye 
naı.ırı Kont Ciano ile bir görüşme ...
pacağı hakkındaki haberler doğru dlt
ğildir. Şimdilik böyle bir görüşme JJ'"'°' 
ı.uubahis bulunmıyor. __ .,,. __ 
Budape~ıede bir 
ıatoda çıJıan yangın 
Budapeşle, 29 (A.A) - Babada Ers-

terlıazyi prensleri satosunda şiddetli bir 
yangın çıkmış ve binanın yUksek katla
unı tahrip etmiştir. Yangın askeri bir 
müfreze tarafından söndürülmü~tür. 

Sanayii nefiseye ait hnzineler kw·ta
rı1mıştır .. 

---.ı:;.---

K ı r koşuları 
Önümü.ıdeki pa:tar ıünü, bq kilo~ 

relik bir kır koıusu yapılacaktır. K Ofl'
ya 18 yaşını bitirmi~ olan her Türk geJt
ci iştirak edebilecektir. Koşu talimatna
mesi, Beden terbiyesi genel direkt3'W
ğii tarafından gönderilmiştİT. 

Ko0uya saat 1 O da Cumhuri 



.,2 SON KANUN SALI l~t"' 

Ankara 'Y'Radyosu [ B O R S A j 
DAı.QA llZUNl.UCU CZOM 

862 Üzüm tarım 10 16 
BUGUH 395 P . Klark 8 50 10 25 
-........... 283 M. Beşikçi 6 50 13 25 

Hıt m. 183 Kca./UO Ww 160 F. Solari 11 15 25 
'1 A. 73 j . Tnranto Ma. 10 "15 10 75 

· P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 44 Halim Alanyalı ıı 11 75 

T. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 14 M. H. Nazlı 14 50 14 50 

12,30 program ve memleket saat aya
rt, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
l2.50 türk müziği. 

ÇALANLAR: Vecihe, Fahire Fersan, 
Refik Fersan. 

0KuYAN: Muzaffer llkar. 
. ı - Arif bey - Nihavent şarlh: (Be
nım gönlUnı kaldı senae), 2 ~ Faruk 
.l\rift - Nihavent şarkı: (Ey şiiri illhi 
dn~ıtan ktı). 3 - Osman Nihat - fficaz
k~r şarkı: (Şu zayıf göğs'Um içinde), 
4. - Rakım • Hicazkar şarkı: (Bekle
dun fecre kadar). 5 - Rakım - Hicaz
klr farkı: (lzmlri.n içinde vurdular b"" 
nl), 6 - Vecihe: Kanun taksimi, 7 -
Sadettin Kaynak • Neveser şarkı: (Hic
ranla hara.p oldu da), 8 - Osman N'ıhal
~ihavent şarkı: (Yine aşkı bana dud.a
gınla sun), 9 - Osman Nihat - Nihavent 
iarkı: (Kız sen geldin Çcrk~en), 10-
S&z aernaisi. 13.30-14.00 Müzik: Karışık 
~ mUr.ilc (Pi.}. 

l&.OO program ve memleket saat aya
tı, l&OS mUzlk: Cuband (Pi.}. 18.CO 
ltonUpna: (Cütçinln saati). 18.55 ser
best saat, 19.10 memWtet saat ayan. 
•iıns \re meteoroloji haberleri, J9.3C 
1'.ir1t mUzlli: Kllsik program: Han 
Arif beyin hatırasını thi~ iÇin merhu
mun eserlerinden mürekkep pro,ttam. 
Ankara ndyosu lttime ses -ve saz heye
ti. idare ıeclen: Mesut Cemil. 20.15 ko
:n~ (ikltsat saati). 20.30 Türk mü
'.ili: Fasıl heyeti, 21.15 XOD.9er takdimi: 

10 A. Mayda 6 50 6 50 
ıv K. Taner 12 '50 12 50 

1858 Yckön 
442776 i Dünkü yekun 
444634 i Umumi yekün 

No. "1 
No. 8 
No. 9 
No. !10 
N~ 11 

iNClR 
200 M. H. Nazlı 

J 90244 Dünkü yekun 
190444 Umumi yekiın 

ZAHiRE 
~05 çuval Buğday 
25 çuval Fasulya 

100 t.on Bakk 

9 
9 50 

10 50 
12 50 
15 

3 625 3 625 

6 50 
17 

4 5~ 
51 ;JOl kilo acı B. içi 

225 balya Pamuk 57 50 58 

ödemit Öjıetmeftleri yardım aan
chiı Bafhınbimdan: 

1 1 /21940 Pazar günü senelik he
yeti umumiye toplanbsı olduğun
dan azanm o gün saat 10 da sandık 
binasına teşrifferi rica olunur. 

RUZNAME 

1 - idare heyetinin raporu 
2 - Mürak.iplerin raporu 
3 - idare heyetinin tebriyesi 
-'-TddiOer. 

294 (147) Halil Bedii Yönetken. Mün"k: Radyo 
orkestrası (Şef: Dr. E. Praetorius), 
1 - J. Brahms: Akademik tome üver
l\lril, 2 _ A.Dvorak: ikinci senfoni, ft lZMlR stClLt TiCARET MEMUR-

1-"-' LUCUNDAN: h\ınor, 22JS menlleket saat ayan, ajans uk . lim.ted hm" ıh "} 
haberleri, r.ir.at. esham - tahvillL bm- (Paın 1~ •

1 
!_.rd ';_~'-! Hanel~ı. 

hlyo _ nukut borsası (fiyaU. 2!.35 mü- ticaret unv~nı e LUDı e uua.wr u usı 
lik: Oda mil.dji (Pl.l. 23.00 müzik: bey caddesın.ae 90:Sl numarada ~u~
c.m.nd (Pi.) 23.25-23.30 yarınki prog- mele yapan ışbu ~~et y~esının 

Beyoğlanda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 seneiik otelcilik müt~hauısı bay Ömer 

Lütfü Berıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar •ulan, banyoları 

e kaloriferi vanlU'. Dahili ve harici müteaddit te1efonlan olduğu gibi 
asansörü ve huawi lokantuı nrcbr. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilivelen fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteha111ıı 
bay ömer Lütfü Benaiinün idaresindedir. Bir defa ziyaret lwkibti 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb iaticannda 
bulunan otellerde buhıfurlar. 

SPERCO VAPUR 
ACElf'l'ASJ 

W. F. Reary Van der zee 
-. veı~ekisa -- -

ADRlATIKA SOSYETA ANONİMA AMERICAN EXPORT L~ INC. 
Dl NA VİGAZ'YONE N E V Y O R K 

' 

ADRIATICA NEVYORK İÇİN 
ISEO vapuru 27-1-40 tarihinde bek- EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 

lenınekte olup Cenovaya hareket ede- doğru bekleniyor. 
c.-ektir. EXAMELİA vapuru ? şubatta bek-

BRINDISI motörü 31-1-40 tarihinde lcniyor .. 
limanımıza gelerek ertesi günü saat 17- SERVİCE MARİTİI\IE ROUMAİN 
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve B U C A R E S T 
Venediğe hareket edecektir. KÖSTENCE İÇİN : 

CITTA Dl BARI motörii 1-2-940 tari- ALBA JULİA \'apuru 10 şubatta bck
hinde limanımıza ge1~rek Pire Napoli ve !eniyor .. 
Cenovaya hareket edecektir. Vapurlann hbn \'e tarihleri baklmtda 

ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li- hi~ bir taahhüt alınmaz. 
manımıza gelerek ertesi ~ün saat 17 de Vapurlann hareket tarihleriyle n..,.. 
Pire, Brindirl, Zara, Fiume, Trlyeste ve lunlardakl değt,ilclilclerden acenta m• 
Venediğe hareket edecektlr. • suliyet kabul etma.. 

CITI'A Dl BARI motörii 13-2-4t tarı-
lıinde limanımıza gelerek Istanbul Pire Dah• faı.Ja tafsiltt tçin ATA'l'tm.K 
Napoli ve Cenovaya hareket edecektir caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste Zee •• Şst. Vapur acentalıtına mllraea
vcya Ccnovada Şimali ve cenubi Ame- at edilmesi rlm olunur. 
n1ca lllmanlarına hareket edeo !talla ft:l.U'ON : ZMT/!111 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTlNO anonim seyrlsefain şir
keti vapınlanna teaadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

UMDAL 
- -~-

UMUMİ DENİZ ACENTALICI L'ID. 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR 

k de- ACffilLES vapuru 3 - 2 - 40 tari- LOVCEN vapuru 3 ~batta K<i6tence 
1- Dursunbey devlet orman işletmesi revıir amirliği mer ez hinde beklenmekte olup Burgas, Varna ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 

Satılık Palamut 
Dur~un bey devlet orman iş
letme~i revir amir,iğinden: 

posunda mevcut 170,000 kilo yalak palamut açık artırma ile satılığa Köstence limnnlanna hareket edecek- \e yük kabW edecektir. 
çıkarılmıştır. tir.. LOVCEN vapuru 10 Şubatta Kös-

2 - Palamutlara ait satı§ ·şartnamesi lzmir Orman çevirge müdür- FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- tenceden gelip 11 Şubatta saat 12 ~Pire 
D be l lemnekte olup Anvers Amsterdam li- Hayfa, Beyrut, Duraızo ve Triyeste için 

lüğündep ve ursun y revir amirliğinden i.stencbi ir. arek ed k y 1 Uk •-bul rnanlarına hareket ede-cekür. . h et ece tir. oıcu ve y ILll 

3 - Palamutların beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruı SVENSKA ORIENT lJN1EN ed~. 
yirmi beş !4antimdir. Muhammen bedel üzerinden yüzde 7,5 muvalt- BffiKALAND motörü 3-2-40 tarihin- ~ npurlaruı mu•ual&t tarlh1eri, 
kat teminatı 159 lira 38 kuruştur. de beklenmekte olup Gotenborg ve Ko- gerek vapur isimleri ve ı:ıavlun1an bak· 

4-· isteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen S. 2. 940 pazartesi ~ague limanlarına hareket edecektir. landa acenta bir teahhUt altına ctremeı:. 
SERViCE MARtrlME ROUMAIN 

günü saat l 5 de DuTsunhey revir amirliğint" müracaatları ilin olunur. ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarihin- Daha fada ta.fsH&t almak lçlD Bhinc:I 
28, 30, 1, 3 274 ( f 42) de gelerek Malta ve Ma.rsilya limanları- Kordonda 152 numarada •UlıılDAL• 

• --------------------------,.. na hareket edecektir. umumi deniz Ace-ntalıtı Ud. mOraeut 

k 
N O T : edilmesi rlcı ohmur. 

Doyçe Oryent 
OERSONER BANK 

t Z M t R 

b 3 0 Ahvali hazıra dolayı.Siyle navlun ve Telefon : 4072 Mildilrlyet 
hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve Telefon : sı 71 A.oenta 

Ş U BE S 1 bun1ann hiç bir ihbara limun olmaksı- _ 
na Cletilebilir olduğunu ve bu husustan :• • ...... • ................................ •: 

Merkezi : BERUN 

Ahnanyada 17S ıubed mevcatte .. 

dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp : OLİVIER VE : 
etmlyecelini muhterem yUkleyicllerin : 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. ŞUREKASI l.TD. 

ram le ' ticaret unvanı ve Hiisamottin Mançoya 
ve apanış. verilen vekaletname ticaret kauunu Sermaye \"e ihtiyat akçe1I 

--~-- hükümlerine göre ~icilin 26-10 numara- 171 Ra f1srn lr 

Daha fada tafsil8t için Cu.mhurlyet 
caddesinde FRA TELU SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi.. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Ree$ binası 

TELEFON: 2443 H1t1erİn gözdesi sına kayt .v.e. te~cil C'dildiği ilan .?lunur. ,S00,000 y fll' 
lunir sıcıtlı tıcaret ~murlugu res- 'l'ürkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMJll 

mi mührü ve F. Te-nik imr.a!';t. 1 

Hastaneye naklolanclu 
Bitlerin göz.deferinden olan Mis Unity 

Mitfordun tabanca kur.şuniyle yaralan
dıktan sonra Almanyadan lngiltereye 
nakledilmiştir. 

Mis Mitford babası Lord Ridestalin 
evinden ayrılarak bir hasta~y~ yatnu.~ 
tır. Burada Ingiliı: kızının Münihte iken 
VUcuduna girmiş o1an kut§UD çık.&rıla
~ ktır. 

Malum olduğu Uzere Mis Mitfot'd ge
. ~n Eylül ayında yaralanmış ve ne se

'beple yaralanmış olduğu bir 5tr halin
d" hlmıştı .. 

Mis Unitv Mitfordun sıhhati düzel
mektedir. r 

Hastaneye naklolunur iken boğaz.ın
da bir eşarp sarılı olduğu halde otomo
blle kadar yürümeğe muvaffak olmu.~
tur. 

Londra 29 (A.A) - Geçen haftanın 
baş1angıcında OxFora'cla bir kliniğe gir
tnek üzere babasının evinden ayrılan 
Unity Mitford en parlak beyin hasUı.
lıkları mütehassısları tarafından teclavi 
edilmektedir. 

Mitford'un racliografisi alındığı fakat 
sıhhi vaziyeti umumisetle iyileşmedik
çe kendisine ameliyat yapılamıyacağı 
2'.annedilmektedir. 

Mitfordun sıhhi vaziyeti Yahim ol
makla beraber klinikte her şeyin yo
lunda gllti,ği beyan edilmektedir. -·-ESRAR İÇMİ$LER 

ı~ Vekfüetname ı\lasll'da subcleri : KAHiRE VE ISKF.NDERIYE 
Izınirdc 07.türk Ltd. ~irke'ti nczdin- ·---•B•e•r•t•ü•rl•ü•banka mwunelabru ifa ve kabul eder. 

de memurlanmu:dan Hüsaınettin Mım-
çonun, şirketimizin ticaret oda~, borsll. ·-------
pamuk ihracatçılar bir1iği ve gümrükte 
zuhur edecek işlerini takip ve intaç ve 
her türHi içtimalarda şirketlmiz namı
na bulunmak ve müttehiz kara1·ları şir
ketimiz namına kabul ve ~rkctimizin 
Izmirdeki yazıhnnesini idare hususla
rında mahdut temsil salUhİ)"'CÜ bulu~ 
duğuna dair işbu vekftletnamc ven1miş
tir. 

10 K. Sani l!\40 
Pamuk iş Limited 

Tmralıır okunamadı 
194-0 senesi K . Sani ayınm 10 nuncu 

günü tarihle yazılı bu ve'kllet altında
ki imza şahıs ve hüviyeti dairece ma
ruf adresleri yazılı Salaınon Gilodo Ue 
Hulnsi Ulkanın iınzalan olup münde
recatmı tamamen kabu1 ve ikrar eyle
dikten sonm önümde irnzalamalurile 
noter kanununun 49 uncu maddesine 
tevfikan tasdik <!ttim. 

Noter mührü ve im7.ası okunamamış
tır. 

Bozkurt 

ilan 
inhisarlar tütün fal-rikasın
dan: 
Fabrikamızda halen mevcut ve bir sene zarfında çıkacak tahminen 

10,000 kilo irili ufaklı kağıt kırpmtılatiyle 250 adet le.ola çuvalı ve bir 
miktar çimento ve çivi torbası açık arttırma ile satılacaktır. 

Jhale ) 5/ 2/ 940 per~mbe günü saat 1 O da komisyon huzurunda 

yapılacaktır. 
lsteklilerin teminat akçesi olarak kağıt kırıntıları için 35, kola çn

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

$artnamelerini görmek ıistiyen taliplerin tatil günlerinden başka 
her gün fabrikamız levazım ~ubesine müracaatları ilan olunur. 

25 / 30 / 4 229 ( 122) ,. 
İZ MİR ' PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirk~ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundım At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalannı havi her nevi Kabot Bezi ima1 eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatma faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 

TELEFON : 2004 - 2005 

Birin • S ıf Mfttabasm ı Londra ve Liverpol hallan için 

Ur. 
CJOmem:r Alı· ~ -~-z :e~er~~=kı~ vapurla-; . . ....................•....••.•..•.•.••.••.. 

KAMÇIOCLV 
Cilt ,.e Tenasül hastalıkları 

VE 
Elektrik te41avileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

[' • Elhamra Sôneması arkasında 
bahtan a~c;arna kadar hastalarını 

ul eder.. TELEFON : 3479 
~~~ 

Asabiye Mittaluusısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün .saat. 3 ten sonra Şanılı 

sokak (OçüncU Beyler) No. 19 ~ 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- , 
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

.,4mm ............................. I_._. ... .. 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurıdaq tarihi : 1888 

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

Zirıri ,·e ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BtlltKTtRENLERE 28.800 LlRA 
İKRAMİYE VERECEK 

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

f Adet 
4 • 
( . 

1.000 Liralık 4.000 Ure 
soo • 2.000 • 
250 • 1.000 • 

40 100 • 4.000 • 

Selçuk otelinde toplu bir halde cırr:u
içtikleri görülen İbrahim, Ali ve Ahmet 
adlarındaki şahıslar tutulmuş, 36 santi
gram esrarla birlikte adliyeye verilmiş
lerdir. 

GAİP ARANIYOR 
JZMİR MEMLEKET 1., J f d . 8 k I . HASrANESi , ~ra a resı : ayra , zmır 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 

Balıkesirde piynde nlayı tabur 3 hö-
10uk 11 den emirber efradı Beyşehirin 

skerles k6yünden m doğumlu Osman 
Çetine\ terhisinden sonra memlelCetine 

Asalıfye müıahassısı ....._ 

~~~~:a~~as~.}!:;:.ih~r~~ı Devlet Demiryolla ·ı 8 ci İş et-
~bnemişt.ir. 

Nerede bwunduğu meçhul olduğun-
kabul eder. me P'Üdürloğünden: 

dan validesi tnrafınd:ın aranılmaktadır.. DOKTOR 
Bilenlerin İzmirde Yorgancılar çarş.ı-

Stı1da Mehmet Egeli ticarethanesinde B. 

Sayın yolcularınuzın icabında hırakacaklan eşyayı muhafaza et
mek üzere Alsancak garında bir emanet odası teşkil edilmiştir. Bu 
oda 1. Şubat. 940 tarihinden itibaren muameleye batlıyacak ve bı
rakılacak eşya için muayyen tarifesi mucibince ücret alınacakttr. Faz-
la tafsilat için gara müracaat edilmesi. 292 ( 144) ~:~~=:.~t namına ha'CT~;,erme- CelaA 1 Yar'Lın 

A.CV,E SATD.IK A 
NOTOStlU.BT IZMIR BEl.EDIYESINDEN: 1640 lira olup ihalesi 9-2-940 Cuma gü-
Son model Sayit Karlı az kUllanllmaş ' tzMfR MEM'LED2' nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 123 

20 I>. S. bir motos~t ~cele satılıktır. . _. -•• ~E 1 - ~refp~ada iil7 sayı1ı sokakta liralık teminatı iş banlaısma yatırarak 
Motosikleti ~ek ve ~rlik etmek HA&I' AllESI O~ .a 1fığıın yaptırılması fun ~leri müdürlü- ma.'kbuzile encümene- gelirler. 
~ MUrabtt çarşısında hurufat <lö- lfC/I' 11.Jf AS•l•I ğündeki keşif ve ~art.namesi veçhile 4 - Mer.ar:hkbaşında 515 numaralı 
~Ün\hanesi :sahibi Abdüllzlze müracaat- MuaJenelaatıe'! tkmd BeJ1er sr.ı\ak açık -eksiltmeye 1konu1mtqtur. Keşif he- b:iırakanın :!4-2-940 tarihinden itibaren 
ttt.. ı _ ~ (U') Ne. !S TELEFON: 9'956 deli 3403 lira olup ihalesi 9-2-940 Cuma bir 5leDe müddetle ~ya verilmesi ya1.ı 

günü saat 16 dadır. iştirak ~decekler işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç

Mahsulat satışı 
D. D. Yolları 8 ınci işletme 
komisy nundan: 
İdaremizin Alsancak ve Basmahane ambarlarında mevcud miktar

larile muhammen beadleri ınüfredaUle ~aı-tnameşinde yazıh toplantı
dan birilc:t.irilıait burda İncir, K:umdan, Buğday. Arpa, Oan Bak~ 
Kuru fasulye, Nohut, Burçak, Yu!af, Palamut '\'e Pamuk çekirdı::ği 
ayrı ayrı ftÇlk artırma usulile Hd2 94{) günü saat 14 de Aisancakla 
işletme binasında komisyonumuzca .atılacaktır. Mocmuunwı heacli 
S11.60 1İnl olup iatelWJerin 42,87 lüuc muv•kbt teminat makhu.z-

Z55 Hra 25 kuruşluk. teminatı iş banka- hi~ açık artırmaya konulmuştur. Mu
sına yatırarak makbtttile encümene ge- lıammcn bedeli 125 lira olup !.halesi 9-
lirler. 2..$4-0 Cuma günii saat 16 dadır. iştirak 

2 - Fen ve temizlik ~lerinde kulla- edf!CX>k~er 9 lira 40 kuruşluk t.embıatı 
nılma'k Uzere ikl adet kamyon salın iŞ baıiknsuıa yllhrarak makbuzile encü
alınınası yazı işleri müdilrlüğündeki mene gelirler. 
şartnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt- 25-30-4-3 
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
5900 füa o,up ih;llesi 9-2-940 Cuma ,gii
nü saat il 7 oedir. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dnhilinde hazırl~mış tC'ldif 
mektupları ibate günü azami saat 16 ~'a 
kadar encümende riyasete verı1ir. Mu
'\"tlKl.."trt teminatı 442 lira 50 kuruştur. 

3 - Karantinada 199 savılı ~o'ka'kta 
mevcut kmıa1i:taı;yonun 4<t ~etre boyda 
\Jzatılması mı işlm müdürliiğündeki 

(118) 

Otobiis ~letme idaresi şoför. biletçi 
ve kontrollcıine 130 takım ceket, pan
talon ve lcasltet yaptırılması yazı isle
ri mildürlü~ündeki şar1namesi vechile 
açık eks.iltmeve konulmu tur. Muham
men bedeli ?860 lira olup 1hale~i 9-2-94-0 
Cuma J!iinÜ saat 16 dadır. iştirak cde
cck1er :!14 lira ~ kunıslllk teminatı ls 
bankasınıt yatırara\: makbuzu ile enıcU 

160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilJmJ· 
yeolere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve l Haziran tarih· 
leriade çekilecektir. ., ______________________ , __ .._. ___ -. 

/zmir gümrük Başmüdürlüğünden: 
Kapların 

T.No. A.S.No. Adet Nev'i 

•B 

147 

150 
152 

152 

146 

---- - -
5 Sandık 

19 Demet 

1 Çuval 
17 Adet 

2 Kutu 

33 Parça 

K.Jymeti 
Mar'ka No. Lira K. 

Sıkleti 
Kilo G. qyawn cinsi 

A.M.G.B 
A.1.N.O 
B.4174 

1285 00 1038 000 ipekli P. 
mensucat 

6/10 
A.Y.M.M 

Bir aka 
E.L.l.N 

&6YJ 

64/~00 

ŞB.M. 
J 2: 17 

150 00 

30 00 

ıs oo 

20 00 

99 00 

940 000 Ka.lvanizli 
demir l1U11a· 
rina 

59 050 Çy kai.vf 

-415 000 Çoko kal
venezli saç 
levha 

5 4 000 T uvalct U· 
ğJdı 

2 l 160 .Sun'i ipek 
mensucat 

149 Mersin 3l c 75 00 65 000 Valeta .deri 
Yukarıda müfredatı yazılı eıyalar 31. 1. 940 Ç&Tpmba .eünü saat 1 O da açık 

artırma ııuretile (dahile satılacaktır.) Bu rulizayedcye i}tirak edecekler 939 ıı:aall 
yılına ait unvan tezkeresini hamil olmak ve yüz.de 1 ,5 he.sabile pey a1çesi vcrıaek 
lizınıdır. Müzayede idıalat ,Kiimrüğü yanındaki levazım aabf acrviıi binM1ada 
yap.ilaeaktır. Alıcıların muayyen .eün ve 9Aatte komiııyona müracaatları ilin olu-



B. Daladiyenin· dün rady akinutku 
"Hitler galip mevkiine geçiiıce hükmü altına aldığı milletlerle müzakereye 
girişmiyor, onları tarih ve kültürlerinden mahrum bırakarak mahvediyor,, 
Bu milletleri teşkil eden jo:;anlar onun nazarında birer sürüdür o, bu sürülerin imhasını düşünmeden en1rediyor 

Harbı mutlak kazanacağız Ingiliz - Fransız işbirliği 
~~~~~~~~~~~~*Mjll---~~~~~~~~~~ 

Berlindeki delilerin kurmak istedik- Londra ziyaretleri iki tarafın dostluk 
leri esirler dünyası karşısında hürri- ve harp gayretini genişletmiştir 
yeti ve insan vekarını kurtaracağız 
Paris, 29 ( Ö. R) - Başvekil B. Da

l adiye radyoda bu ak§Drn şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Bçş aydan beri devam eden harpten 
sonra <1u kanaat hasıl olmuştur: 

Almanya dünya üzerinde. tarihin ta
nıdığı şekillerden baıka şekilde bir ha-· 
kimiyet kurmağa çalışıyor. Nazilerin ha
kimiyeti kuvvet müvazenesini değiştir
mek ve bir milletin tefevvukunu tesis 
etmekle iktifa etmiştir. Ma~lup tarafın 
sistematik ve tam olarak imhası gayeS:
ni takib ediyor. 

Hitler galib mcvkiine geçince hükmü 
altına aldığı mill~tlerle müzakereşe gi
rişmiyor, onları imha ediyor. Onların 
her türlii siyasi ve ekonomik mevcudi
yetine nihayet veriyor. Hatta onları ta
rih ve kültürlerinden bile mahrum et
mek istiyor. Onları sadece bo bir sa
ha, üzerinde her hakka sahip olduğu sa
hipsiz bir toprak telakki ediyor. 

Bu milletleri teşkil eden insanlar onun 
nazarında birer sürüdür. Bu sürülerin 
imhasını veya başka yerlere naklini em
rediyor. Yerlerini muzaHerlere terket
meğe onları mecbur ediyor. Onlara harp 
cezjyesi tahmil etmek zahmetine kat
lanmıyor: Zira bütün servetlerini zapt 
ediyor ve baş kaldırmalarına mani ol
mak için onları fenni bir şekilde az.ah
mağa tereddiye mahkum ediyor. 

Bu hakimiyet altında yaşıyan binler
ce şehir ve köylerde milyonlarca insan 
bir kaç ay evvel tasavvur etmeğe bile 
cesaret edemiyecekleri bir :ııefalet için
dedir. 

Avusturya, Bohemyn, Slovakya ve 
Lehistan artık ümidsizlik t9prağmı al
mış\ardır. Bu milletler bütün maddi ve 
manevi varlıklarından mahrum olmuş
lardır. Kendilerine en sdilane bir mev
cudiyet bırakan celladları için çalışmak
tan ha ka hakları kalmamışttr. 

Böylece serbest kalmış küçük millet
lerin endişeleri üzerinde, Almanyanın 
kendi timsaline göre yapılmış bir ha
Jtimler ve esirler dünya!lı teşekkül edi
yor. Zira Almanya her ırka, her dile 
mensup milletleri kendi istibdadı altın
da ezilen, bizzat kendisi de kendi esa
reti ve kendi tahakküm deliliği altında 
ezilmektedir. 

Almanya işçileri ve köylüleri Nazi 
efendilerinin esiridirler. Fakat Bohemya 
ve Lehistanın İşçi ve köyliileri ise bu 
esirlerin esirleri olmuşlardır. Bereket 
versin ki F ransn, ordularının teşkil etti
ği sed arkasında, bazı milletlerin kaybet
tikleri ve diğer bazılarının kaybetmek 
korkusile titredikleri bütün nimetleri 
muhafaza etmiştir. 

Müttefiki Ingiltere gibi onun da is
tikbalden endişesi yoktur. Zaferden 
eminöir. Avrupanın geçirdiği büyük 
korku, Fransız muhariplerinin müte
yakkız durduğu demir tellerin ve 
ka:unatların önünde duruyor. Franı:;a
nın bu sükuneti milyonlarca insanın fo
dakfırlığına dayanıyor. Bunlar Fransa
nın seH'imeti namına her şeyi, ailelerini, 
mesleklerini, kendi şahsi menfaat ve re
fahlarını terketmişlerdir. Her yorgun
luğu kabul etmişler, her tehlikeye göğiis 
germişlerdir. Onlarm azim ve kararı sa
yesindedir ki Fransa daima Fransadır. 

cEğer başlan başa harp fırtınaları he
nüz kopmamışsa, sebebi .şudur ki bu 
fırtına karşısında onlar bizim kuvveti
maL.İn sakin duvarını yükseltmişlerdir. 

cBugün cephe gerisi Fransasına hitap 
ediyorum. Samimiyet ve hattii sertlik
, e 1-:nnıışacağıın. Muhariplerin düsünce
lerine tcrceman olacağım. Onların Fran
sızlardan istedikleri vaziyetin vahame
tini ve sertliğini anlamaları, harp eden
ler gibi aynı enerji ile ona göğüs ger
meleridir. Anlamalıdırlar ki too yekiın 
harp ht>nüz. başlamamış bile olsa cep
hı;.-dc olanlar şimdiden her ıstıraba kat
lanıyor ve hı:-ı- gün hayatlarını tchli
kevP ~hyorlar. Fran.c;anın istikbali dü-

Faris, 29 (Ö.R) - ıTami.s• gazetesi 
harbin iptidasından beri İngiltereye gi
den Fransız ~hsiyetlerinin ziyaretlerin
deki ehemmiyeti kaydederek iki mem
leket arasındaki bağları sıklaştırdıkları
m ve iki tarafın harp gayretini tevsi 
cckceklerini yazıyor ve diyor ki : 

B. Daladiye ve general Gamlen sev
külceyşi meseleleri görüştiiler. Daha 
sonra Fransız maliye nazırı B. Reno, İn-
3iliz nazırı sir Con Saymenin Faris zi
~ aretinde kararlaştırılmış olan ekono
mik ve mali anlaşmayı tahkime geldi. 
Bunu mi.iteakip, sırasiyle, Fran.sız do
nanma<>ı haskumandanı amiral Darlan 
2mirallıkla teknik meseleleri görüştü .. 
Levazım nazırı B. Dotri İngiliz levazım 
nazıı-ı ile harp nuılzeıncsinin ehc..'Tlmiye
l1 haklnnda müzaker lerde bulundu. 

Geçen hafta Frnnsı7. ticaret nazırı B. 
Jan Ten iki memleket arasında ticare
tin inkisafı hakkınd!:l müzakerelere gi
rişti. Nihayet İngiliz ordusu nezdindeki 
Fransız harp muhabirleri şimdi B. And
J c Morvmun riyasetinde olarak Londra
da bulunuyorlar. 

Bu ziyaretler iki memleket arasındaki Ingili:: ana kraliçe ve kral hanedanına m~rı.sup prensesleri a3keri kampları 
gayretlerin en zarif bir ahenk içinde na- ziyaret edıyorlar 
::.ıl birleştiğini gösterrn<'kteclir. İki meın-ı bir sırrı kalmamıştır. Dünyanın ik1 im- I derecede sıkı bir iş birliği tahakkuk et
ı~ketten hiç birinin diğerine karşı hiç paratorluk arasında mislini görmediği r miştir. 

B.Daladiye cephede Fransız ve Ingiliz generalleri ile görii.şiiyor Kont Csaki'nin beyanatı 
şünürken sakin olması iyidir. Mukadde
ratına tam itimat beslemesi doğrudur. 

Fakat bu sük<ınet kaygısızlık tevlit 
<'!memelidir ve bu emniyet vatanın se
itımeti için elzem olan muazzam gayreti 
gözden kaçırtmamalıdır .. Arka8a kalan
hır da, cephedekiler -gibi, mevcudiyetle
ı .ini değiştirmeği, şah'!i menfaatlerini fe
c!a ctmeği, bazı ukablıklardan vaz geç
meği kabul etmeli ve faaliyetlerini Fran
sız ailesinin hizmetine tahsis eylemeli
dir. 

Memleketimizde fedakarlık müsavatı 
lazımdır. Gerçi memleketin ekseriyeti 
bunu ister. Her kes, bu gayeye en iyi 
hizmet ettiği mevkide, harbin yükünü 
ıaşımalıdır. 

Bu harbin şimdiki şekli asker olabile
cek bir çok kimseleri memleketin için
de tutmağa bizi mecbur etmiştir. Çünkü 
nerede ise mutlak ba.şlıyacak olan top 
) ckun harp mi.ilhiş ınikdarda Eilfıh ve 
mühimmat ister. Bunları fasılasız imal 
etmek lfızımdır. Silah fabrikalarının fa
aliyeti znferimi7Jn başlıca hir unsuru
dur. Kez.a orduların ve milletin hayntı 
ic;in elzem olan her sc>yi Fransız toprak
lnrının yetiştirmesi dı> Hizımdır. Bunun
kı beraber, geride k.ılanlann t'cphe ge
risinde kalmak keyfiyt•ti tamamiyle hak
lı olmalıdır. Harp fabrikalarında çalış
ınağa hiç bir sıfatı olmıyanları cepheye 
gönderdik ve hu suiistimal me.suliyetle
rini divanı harbe verdik. Bu işe devam 
edeceğiz. 

Almanya cephe gerisinin zaifliğinc gü
\'t:nerek bizi devirmek istiyor. Düşman 
propagandasının zihinleri bulandırdığını 
7.<!nediyor değilim. Faknt düsınanın her 
darbesine açıkca mukabele etmek 15.
zımdır. 

Almanlar önce Fran.•mJarı ya Haçlı 
gama kızıl bayrağı veya çekicle orak 
hızı) bayrağı altında lıirhirinden ayır
mnğı ummuşlardı. Fakat eyllılde Alınan 
ordusu Lelıbtanı istiHiya başlayınca bu 
iki baynık bir tek bayrak oldu. Barbar
lık bayrağı .. Eski kombinezonlar hadise
ler karşısında sukut elli. Düşmanlar bi
zim reşit bir millet olduğumuzu unuttu
lar. Biz tarihin kerem ve scrdini, her 
foliiketi tanımış, fakat hiç bir zaman 
dağılmamış bir milleti7~ 

Hükümetim yabancı ajaııı olanlara 
darbe indirdi. Bu mücadeleden geri kal
mıyacaktır. Koıniinist şeflerini darbcle
mesinin sebebi şudur : Onlar l\Ioskova
nın emrine tfıbi kalmakla Berlinin em
ri altımı girmişlerdir. Fakat Fransız iş-

c.:ilerinin cümhuriyetperverlik ve vatan
perverlik ananesine riayet edenlere hiç 
bir s'iddet göstermiyeceğiz. 

Nazi propagandası daima insan kalbi
nin zaifliklerine hitap eder. Zenginlere 
der ki : Paranı ka~'bcdeceksin! 

İscile.re der ki : Bu harp, zenginlerin 
harbidir! 

Fikir adamlarına ve artistlere der ki: 
Bütün sevdiklerin mahvolmağa mah
kumdur! 

Dünya nimetlerini sevenlere der ki : 
Daha bir kaç ay gcccrfc en ağır mahru
miyetlere katlanmağa mecbur kalacak
sın! 

Dindıırlara der ki : Bu kan dökmeleri 
vicdan nasıl kabul edeı·? .. 

SergÜ7eştçiye der ki : Senin gibi bir 
adam vatanın felaketinden bile kendi
~ine bir favda cıkarabilir. 

Bu propagtında mantık ve hakikate 
aykırı gitmekten hic cekinmez .. Dünya
) a taha1'.küm fırsatı tahnkkuk etmiş ad
dettiği bir anda karFJsına dikilenlerin 
mukavemet kudretini her va.;ıta ile yık
nıağa çalışır. 

Fakat Nazilerin hemen hemen ka7.an
mış olduklarını sandıkları bu harpte uğ-
radıklan muvaffakıyetsizlikten sonra 
A lmanvanın maddi kudreti ortada du
ruyor. Bu, dünyanın tanıdığı kuvvetle
rin en mülhic;lerinden biridir. Bunu ken
dimizden gi~lemek boş v~ hatta caniya
ne olur. ,Alman milletinin senelerden 
heri tahammül ettiği her mahrumiyet 
onu tah·iye etmeğe hizmet etnfr;tir. 

Almanya Ç<>ktan beri tere yağından 
mahrumdur, fakat toplar ve tavyareler 
yapmıştır. Çok zamandan heri orada 
ferdi hürriyetler tahrip edilınUjtir. Fakat 
i~çiler fasıla.sız ve istirahatsız sil5h yap
nıağa çalısmışlardır. Cebir ve mahrumi
yet oracla her adamı eziyor. Amma bu 
c:ayede IIitlNin taarruz kuvveti bütün 
c'iiinyanın üze.rine saldırını tır. 

Onu kırmak için kuvvetli olmalıyız .. 
Askerlerimiz.in şimdiden ellerin arasın
da olan vasıta1an her gün daha ziyade 
arttırınalıvız. Askerlerimiz mevcudiyet
lerini harbe verdikleri ~ibi CC'nhc gerisi 
de mevcudiyetini fedakiirlık ruhuna ver
melidir. 

Harbi kazanacağız. Kaz.·macağımız za
fer alel5cle bir silfıh zaferini çok geı;me
blir. Berlindc hüküm süren delilerin 
kurmak istedikleri efendiler ve esirler 
dünyası karşısında biz Fransa, hürriyeti 
,.e insanlar vakarını kurtarınağa mec
buruz .. 

ıkQnseyi 

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

Macar hariciye nazırı bugün ilk defa 
V enedik mülikatından bahsedecek 

~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~ 

Budapeşte 29 (ö.R) - Hariciye na- sene 85 bin hayvan artırılacaktır. Bu görüşmeleriyle ve Rumen meselesiyle 
zırı Kont Çaki yarın umumi siyaset ve ihracat Yugoslavyanın Suseks limanın- al!kadar kısımlarına şamil olacaktır. 
Macaristanın dı~ politikası etrafında dan ve Yugoslav vapurları ile yapıla- «Nemsetur> gazetesi Italyanın birçok 
beklenen beyanatında· bilhassa Venedik r.aktır. defa hareketleriyle Tuna ve Balkan 
müzakerelerine temas edecek ve ük de- mıntakalarında menfaatlerini müdafaa 
fa olarak Kont Ciano ile yapılan göriiş- Roma 29 (ö.R) - Macar hükümet etmesini bildiğini göstermiş olduğunu 
meleri resmi bir ağızdan açığa vurula- gazetesi cEdsoy:t şunları yazıyor: kaydettikten sonra ilave ediyor: 
caktır. Macar umumi efkarı, hariciye nazırı Eğer bugünlerde toplanacak olan Bal-

Kont Çaki, Macaristanın Romanyaya Çaki tarafından önümüzdeki Salı günü kan antantı konferansının mesaisinden 
karşı vaziyetini mümkün olduğu kadar söylenecek nutukta verilecek izahatı en hakiki neticeler çıkması isteniyorsa, 
açık bir lisanla tebellür ettirecektir. büyilk bir alaka ile beklemektedir. Bu alakadar devletlerin Italya ile gittikçe 
Budapeşte 29 (ö.R) - Macaristanın izahat gerek beynelmilel vaziyete, ge- daha sıkı bir yakınlık tesisine karar ver-

Ingiltcreye ke~ilmiş hayvan ihracatı bu rekse Macar harici siyasetinin Venedik meleri iktiza edecektir. 

Fin Cephesinde 
~~~~~~~~~~~~*Mjll,,.;-~~~~~~~-:--:~~ 

Sovyet taarruzu durdu 
~~~~~~~--~-MMıO*~~~~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Roma, 29 (Ö.R) - Fin hükümeti 1898 
dek bir iltica memleketi telakki edilmek- tevellütlü ilk müstahfaz sınıfını silah al
Ledir. Binlerce çocuk Kopenhaga gele- tına çağırıruşlır. 
cektir. Şimdiden 5 bin Danimarka ailesi Fin harp cephesine yeni ecnebi gö
Fin çoculdarını kabul etmeği taahhüd r.üllü müfrezeleri gelmiştir. Bunların 
etmişlerdir. arasında 2000 F~tonyalı vardır. 

Paris, 29 ( Ö. R) - Hel5inki haber- Muhtelif milliyette 200 tayyarecinin 
!erine göre dün Sovyet tayyareleri bü- Helsinkiye muva.sal5tı bildirilmektedir .. 
tün Finlandiyada büyük faaliyet göster- Bunlar derhal harp sahnelerine gönde
mişlerdir. Bir çok kasabaların bombar- ıilmiştir. 
dıman edilmiş olmasına rağmen bir tek rin gazeteleri tarafından bildirildiğine 
kişi ölmüştür. göre miilteci Sovyet tayyarecilerinden 

Oç düşman tayyaresi düşürülmüştür. Serjinski Amerikadaki Sovyet mülteci
Helsinki, 29 ( ö . R) - Yeni silah leri arasında Finlandiyada çarpışacak 

altına çağnlanlarla birlikte Finlandiya bil' göni.iliü lejyonu tesis etmektedir .. 
yirmi bir sınıf seferber edilmiş bulun- Bunlar yakında Finlandiyaya sevkolu
maktadır. Yeni askerler kayak levazı- nacaktır. 
mı ile beraber ahzı asker şubelerine mü- Rom;:ı, 29 (Ö.R) - Fin Pasif hava 
racaate davet edilmişlerdir. müdafaası teşkilatı tarafından bildirildi-

Finlandiyadn bütün spor teşekküllerini f,İne göre geçen hafta zarfında Sovyet 
bir merkezi idareye bağlıyan beyanna- tayyareleri t:ırafmdaıı Finlandlyaya ya
me neşredilmiştir. pılan hava hUcumları esnac;ında 6677 

gar başvekili B. Köse Ivanofla Türkiye 
hariciye vekili B. Şiikrü Saraçoğlu ara
sında konferansın içtimaından evvel \'O-, 

ya sonra hir mülakat vukuu muhtemel 
addedilmektedir. 

devletleri mümessillerini birleştirecek 
olan Belgrad konft>rnnsı hakkında Ar
navutlukta çıkan .-Padni~ gazetesi şun
ları yazıyor: 

bomba atılmıştır. . 
Roma, 29 (Ö.R) - Finlandiyada Sov

Y~ kıtaları, muhtelif mıntakalarda, ba
zı muvaffakıyetler elde etmek ve böyle
ce şimdiye kadar muhtelif muharebeler
de düçar oldukları zayiatı kısmen olsun 
telafi etmek için ncvmidane gayretler 
sarfediyor!ar. Bilhassa, sekiz günde par
lak neticeler vereceği Sovyet mahfille
rince iddia edilmiş olan büyük taarru
zun gittikçe zaiflediği kaydedilmektedir. 
Alınan haberler, hücumların gittikçct 
şiddetini kaybettiğini göstermektedir .• 
Sovyetlerin zayiatı gerek insanca, gerek
se malzcmece çok mühimdir. 

Ladoga gölünün şimali garbisindekl 
muharebenin Finlandiyalılar hesabına 
muvaffakıyetle bitmi~ olduğunu iddia et
ınek yerinde olur. Keza, Sovyetlerln 
Mannerhaym müdafaa hattını arkadan 
çevirmek ümidiyle giriştikleri çevirme 
manewa<ıının da akim kaldığı temin edi
lebilir. 

~~~~~---.~~~~--...-*......_...~~~~~~~~~~~ 

Bulgaristanın noktııi nazarı şu su
retle h ii !asa edilmektedir: 

Faşist imparatorluk ailesine kendi ar
zusiyle dahil olap. Arnavutluk, vaktiy
le her ke.c:in hırsını lahrik eden bir !':\
kar olduğundan dolayı hisseHiğl endis'"e
lere kapılmadan vaziyetin lnklc;afını ta
kip etmektc<lir. O zamanlar Arnavut
luğun hudutları bUtt\n ş-ekıı.vet hafüsc
lerine açıktı. Ru vaziyet artık bitmic;!ir. 
Zira, k:ır~da, havada ve denizde !a!5i•;t 
kudreti Arnavutluk üzerinde ne1.arettc 
-bulunuyor v~ Bıılkan mmn1eJ<etleri, 

Paris, 29 (Ö.R) - Finlandiyada dün 
oldukça mühim Sovyet hava filotillaları 
memleketin cenup kı:-ım üzerinde uç
muşlar ve sahilin iki köyü iizerinc bom
balar attıkları gibi 40 kilometre içeride 
Arjarbi ın~vklini qc bombaı:<lıman et
mişlerdir. Hasara~ miihim değildir. Baıı 
yangınlar çıkarılmışlır. Dün atı1an bom
balarla bir sivil ölmüştür. 

BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE le me!;gul olmak ve Avrupanın cenubu Italyanın başta Mactıristan ve Roman
şnrki!iinde sulhun muhafazasını t~min ya, bunu miiteakip tc Romanya ve Bul-

Roma· 29 (ÖR) - BeJgradda, yakm- cdl.'·cek imkanları te<;bit etmek. mak$a- gafisJan arsısındakj ihtil{lflam. Qerlaraf 
da toplanacak Balkan Antantı kon!e- diyle toplanmaktadır. ederek cenubu şarki Avrupada tam bir 
ransı hakkında ncc:redilen bir notada şu Jtalvanın vnz;yc-tin" gelince: En esas- anlaşmayı mi.imkün kılmak hususuncla-
noktalar kaydediliyor: lı sulh mes"lesi hakkında tesis edilmiş ki gayretlerini anlayışla tak,jp etmek-

Ko~terans, hariçten . ~ell'Jl heı:. hanzj :oııın tçsaoüdün kuw.etli olması hakkın- tedirler. 
bir t<>hdid altında toplanmıyor. Ru se;. da. bu memleketçe beslenen arr.u Bal- . Bulgaristanın siyasetı .lıa~k.ında nota
b<>o)e Balkan Antantı memleketl<'rinin kan Antantına n;ıensup devl_ptkrin a~u- da şu .malumat ill}'c fciil~0r: JJer· ıııe; 
bilhassa tedafüi bir aziyetini hazırlı 'a- ~una intioak etmektedir !fondan ıkan kad 

1 - Balkanlarda sulhun muhafazası , 
2 - Bulgarislanm bitaraflığı, 
· 3 -:- Cenubu şarki Avrupa vaziyetini 
ı>lfıh"adar edip muallnk bı~lunan mc~Tc
lcrc · bir tesviye şekli verilinceye kadar 
Bu~istnnın Balkan Mtanh?a iştirak 
etmemesi. __ 

Her halde, Bulgaristan Sovy~t Ru!lya 
ile miİnasebe.t1erinl kesmerAek. arzusıln: rbr~\ ~le 'hirleş)tı'm ve yarım ada-

' Sani! l{öylerindffiı birinde Sovyet ıay
yarccıferi s1villcre mllralyöz afcşi aç
mışlardır. On kadar yangın bombası ah
§ap ba7.ı evleri yakmıştır. Bir köy üze
ri~e Şovy,~ Uışyar.ecileri Fince beyan
nameler atın rsii 


