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eneliJc ....... 1400 2900 

Altı aylık ....... 150 1650 t Günü geçmiş nUshalar ( 25 ) kuruştur. 
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T E L E F O N : 2697 : 

İlln mUnderecatından gazetemiz mesuiiyet kabul etmez. 

• Oamanlı Tarihinde bir 
Keıik baş meselesi 

,şahin Akdumann m nelis ve 
tarihi bir yazısı 

DÖRDÜNCÜ SAHİFEMİZDE OKUYUNUZ 
. ______ _J 

Yeni Asır Matbaasında ba.ılmıttır. 

Mannerhaym attıni Yaramadılar 
Sovyet kital~rı vakıa bir 
m1111._._._-. ... me ...... ._._._.mc-~•~----.-1emı .............. ._aS1_.• 

an ilk hatlara girdiler 
Fakat burada ancak bir kaç dakika 

kalabildikten sonra 
~yük zayiat vererek püskürtüldüler 
AA h il Londra 9 (lJ.R) - Sovyet k~::ıarının Mannerhaym müdalaa 
lYl Q a f hattında bir gedik açarak ileri mevzileri zaptettiklerine dair ha

berlerin asıl•ızlığı anlaşılmıştır. Salahiyetli Finlandiya mahfilleri 

I dar el eri ıi 6~,::!:~~~ii:nb:.:.i :. :::~: ::::~:ı:.':;:::,~~:~··Ucr, ..... mbe 
::aıi vazı,.!tleri halli qun gelen bir 

taarruzları kanlı zayiatlannı korkunç günü de buna yakın zayiata uğramışlar
rakkamfora ibliiğ etmekten başka netice dır .. Mancrhaymın kahraman miiclafileri ilk Jıat~mla 

va halindedir ... 
-*--

HAKKI OCAKO~LU 

ili ~~i Vitayet Meclisi 1940 bütçesi
L~ •ın eylemek üzere toplantılarına 

l> ış ~~lunuyor .. 
~ bı~ınci içtimada vilayetin 1938 
-ıt ~ aıt izahnarnesi ve 1939 yılına 
LGt;:1cUınen mütalfıanamesi, ve yeni 
!i)- ~a~~da verilen malt'.lmat göste
~tçe t .. h~~~açlara cevap verecek bir 
~ koi;~ umumi vilayet meclisi 
~~ bir iş olaınıyncaktır. 1\lahalli 
~~ mali vaziyetleri üzerinde 
div, l.~r,etıc dunıJması lazım gelen bir 
a ~dedir. 

~tıniı biliyoruz ki Türkiyedc hayat 
e~ekte tekamül yolunda hızla inkişaf 
ilıuy, la ''e bu inkişaf bir çok yeni yeni 
()~r tevlit eylemektedir. 

\'e iktı a • aşkı mektep ihtiyacını, zirai 
bi ha sndı faaliyet yol ihtiyacını, mede
tı~ bir çok sosyal ihtiyaçlan arl-

lltuı ve iddetlendinnektedir. 
ICti Y a . hlukabil mahalli idareler gelir
ieııa~tinde saymakta ve bazı ahvalde 
~Ylemektedir. 

llİşlenı n rnUtennsip olan ihtiyaç ge
~Uv~1 ':e .gelir daralması ortaya bir 
laYet ncs.ızlik çıknnnnkta, tunumi vi
tİırtj lllcc~ıslcıini de açık bütçeler tan
ılıtJar Sllretiylc yanlış bir yola sapmakta· 

bi~kt bütçe b~ı derdin deva ı değildir. 
be cdclinı .. 

"' vletin hl ı· . . 1 Ak. 1 "~llsi a ı !!ıyasetınc m ım o an 
~ §l.ı.dur: 
Çok . butçe, düzgün ödeme .. 

~I> sa L.~betli ve yerinde olan bu pren
\'e cbşYesındedir ki Türkiye devleti içe 
l~t ~rşı yüksek mali bir itibar ve 
·~l" .~a muvaffak olmuştur. 
~1Ye iıır 1 ıdareJer ise açık bütçeler, te
k,~beyı •ıaıpsıdığı yüzünden itibarlarını 
.:_"C\tşa e?11 ler, beş kuruşluk bir işi on 
ttıtş~nptınnak mecburiyetinde kal-

lltt haı . 
' bi esasen bozuk olan mali durum
tl'len..:-J kat daha tazyike \'esile te~kil Celi: r: 
larara blcrı çok dar olan vilayetleri bir 

L... ırakalım 
~ır · " 

l'et~ind nıhar~t Türkiyenin sayılı villı· 
~!~h Sev~~ h.ırıdir. Türkiyede umumi 
hli~ i~l esınc nazaran İzmirin üstün-
lllınded' r kabul etıniyen bir hakikat 'l' ır. 

il· 0 Prakla 
ıt.~it, l>ek ~ ~~rimlidir. İş hayatı ge-
~-qı bUt • abu olarak ta umumi ve hu
)' eltfıııu ~~~ e te~!n eylediği vergilerin 
etal1r ıger \•ılayetlerin "Ok fevkinde il . '\ 

~ ~a;ahnen izmir vilayeti ilk mek· 
1caL_lsQJ1ğı: ay~~ maaş alamamak 
(~lar b gogus vemıcğe mecbur 
t:dlllcititıkıa ·~~il~~·et bu devirde binbir 
~~tep} . <>ylunün inşa ettirdiği ha· 

n,ıağa n:ı:~b kapntrnak ıztırabına kat
Li lr Çok va ur kalmıştır. 
""htıelc ı'ç• tandaslar nlacnklaruu ala· 
:"illı-'- ın h "1_, •- -.ı:-..şl llMlmet merdivenlerini 
"l!lıd' --•u ar h-•-
tq· •leriııe ' ..... 1ı taleplerine karşı 
r~/e niha ~nhkeıne kapıları göstcril-
n 1 ~rurciie: .Yapılmı mukavelelerin 
ı. Unun s b ı.asıt olmuştur. 
qtot e ebı ncd' ? 

dul •ın Sebeb' . ~r ... 
y .. }1• lan n 1 ıhtıyncı karşılamakta 
b~• ı .. b' l'Z ve a-· .. t k . . d Ut ""'1 ır Yol ..... ı or mc ıçın c 

ı,Çeleı- ta . a sapılarak yani hayali 
ı.._ ll.lltiyacn nzınıidir. ' 
~t bıl cevap . 
~ 1,~ acılığa b' \ercrncmek acıdır. Fa-
'-ll -"ve ey] ır de tediye intWınısızlı-

{eşJtiı emek hatalan b" ....... eder n en uyugu-
- SoN . 

U 2 1Nci SAHiFEDE -

\:ermemiştir. Merkez ceph~inde Kuma kasabasına 
Bitaraf muhabirlerin gönderdikleri yakın bir mc\'kide bir So,·yet fırkası 

haberlere göre Finlandiyalıların muka- çok müşkül bir vaziyete diişmüştür. Bu 
\·emeti hiç bir suretle kınlnıamıştır. Sa- Cırkanın imdadına koşan Sovyet kıtala
h ve çarşrunba günkü hücumlarda, yal- rının şimdiye kadar yapt.ıklan bütün te-
mz bir taarruz mıntakasında en az dört - SONU 6 iNCi SAHİFl!."DE -

8. T. R. Aras 
~~~~~~~~-x*x~~~~~~~~ 

Londrada bir merasimde Türk- lngi
liz - Fransız dostluğundan bahsetti 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'Teygand şerefine 

ziyafet verildi 
--..... --

Kahire, 9 (Ö.R) - Fransanın şark 
orduları başkumandanı general Vey
gant şerefine eski muharipler evin
de bir kabul resmi yapılmış ve bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette İngiliz orduları şark baş
kumandaru general V evel, Mısır or
dusu erkanı, Mısır 'başvekili, mebu
san ve ayan reisleri Türkiye, İngil
tere, Fransa elçileri, bir çok büyük 

.rütbeli subaylar hazır bulunmuşlar
: dır .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ŞEHiR l\1 E C L 1 S 1 N D E 
x*x~~~~~~~-

Beş yeni Bulvarımıza 
yeni isimler verildi 

B. T.R. A1'as 
Londra, 9 (Ö.R) - Burada harp cep

helerinde ölen İngiJiz askerlerinin hatı
ralannı tllziz için yapılan bir mer~iın
de hazır bulunan Türkiye büyük elçisi 
B. T. R. Aras bu münasebE;tle şunları 
söylemiştir : - SONU SAlllf<'E 3 TE -

Şehir Meclisi dün öğleden sonra saat 
16/30 da reis vekili Dr. Mithat Örelin 
baııkanlığında toplarunış, geçen celse 
zaptı okunduktan sonra encümenlerden 
~elen işlerin tetkikine başlanmıştır. 

Izmirde yeni açılan beş Bulvara ve
rilen isimler hakkında kurulan komisyo
nun mazbatası okunmuştur. 

Komisyon, Basmahanede Kapılar 
caddesinden Kültürparka giden caddeye 
(Bozkurt) Bulvarı · adını muvafık gör
müş, meclis bu adı ekseriyetle kabul et
miştir. 

Kültürparkın Cümhuriyet meydanı ka
pısından başlıyarak Kahramanlar ma
hallesine müntehi olan caddeye komis
yon (Mehmetçik) adını muvafık gör
müştü. Bu ad bir çok itirazlarla kar~ılaş
tı. 

Azadan B. Faik Ener, Mehmetçik 
adının çok engin bir mana taşıması ve 

milli varlığımızın büyük sembolünü ifa
de etmesi itibarile (Mehmetçik) adı \'e
rilecek Bulvann, şehrin en mükemmel 
bir Bulvarı olması icap ettiğini 8Öylemiş
tir. Avukat B. Cemil bu yolun Kahra
manlar mahallesine müntehi olması iti
barile Mehmetçiğin de kahramanlığa 
sembol olmasından dolayı bu adın müna
sip görüldüğünü, ancnk işaret edilen nok
tanın ehemmiyeti itibarile bu Bulvara 
(Akıncılar) adı verilmesinin münasip 
olacağını bildirmiştir. 

Bir çok azalar da aynı mevzu Üzerin
de söz almış, netice de bu yolun (Akın
cılar) olarak adlandırılmasına karar ve
rilmiştir. 
~Atatürk caddesinden başlayup Saraç

oglu Şükrü Bulvarına giden caddeye 
(Akdeniz) adı verilmesi teklifi de mü

nakaşa mevzuu olmuş, bu yolun Kordo-
- SONU 2 i.. 'Cİ SAHİFEDE -

Büyük taarrlız nasıl olacak 
~~~~~~~~~~~.llllMolll~~~~~~~~~~ 

Piyade, topçu, Tank, tayyare hücum
ları müşterek -ve birden yapılacak 

Londra 9 (Ö.R) - Kanada kıtaatına 
mensup ikinci sefer kuvvetleri de sevk
edilmeğe hazır bulunuyorlar. Ingiliz 
kumandanlığının münasip göreceği gün
de garp cephesine sevkedilcceklerdir 

Paris !) (Ö.R) - Askeri muharrirl~
rin büyük bir kısmı beş aylık harpten 
sonraki vnziyet ve bilhassa Fransız or
dusunun vaziyeti hakkında mühim ma
kaleler nesrediyorlar. 

General Debcni, Pöti Pariziyen gaze
tesinde şunları yazıyor: 
. ~Hitler, müttefiklerin harp malzemc

sı ınşaatını hızlandırdıkları bir zı:ıman
da Almanyanın da vakıt kaybetmediği
ni ve müthiş tcchizata malik oldukları
nı söylemi§tir. Dtişmanı asağı görmek 
hatasına d~meyiz. ~mllJlyanın imalat 
gayreti yalnız miktarı değil, kaliteyi de 
istihdaf ediyor. Ispanya haı::bı,nda görü
lenlerden daha iyi tanklar yaptıklarını 
sanıyoruz. Müstahkem mevkileri yar
mak için çok kuvvetli tipte yeni tank-

- SONIJ 3 1iNCÜ SAllİfEDE -

Türk ·- Matbuat Heyeti 
Paris 

• 
rcsmı 

Belediye dairesinde bir kabul 
yapıldı ve bir ziyafet verildi 

Ppıis, 9 (Ö.R) - Majino hattını gez
mek üzere Fransa hükümeti tarafından 
davet edilmiş olan Türk gazetecileri he
} eti dün belediye dairesinde yaptlan ka
bul resminde hazır bulumnu.şlardır Şe
hir meclisi reisi heyete hoş geldiniz 
demiş ve iradettiği bir nutukta Fransa, 
Türkiye arasındaki kuvvetli dostluk 
bağlarından, Anadoludaki yer sarsıntısı
mn Fransada uyandırdığı umumi tees
sürden bahsetmiştir. Hatip, asrımızın 
rn büyük dahisi Atatilrkün azametli 
eserlerini takdirle karşılamak, Türk 
milletini en yüksek bir refah ve mede
niyet seviyesine yükselbnek için büyük 
bir muvaffakıyetle tatbik edilen prog
ramlı gayretlerden bahsetmiştir. 

Matbuat heyeti arasında bulunan Ak
şam başmuJıarriri Necmettin Sadak bu 
nutka cevap vermiş, Fransayı hürmetle 
selamlamış ve sözlerini şu suretle bitir
miştir : 

aBuradn gördüğiimüz itimatlı hava 
Fransız milletinin müdafaa ettiği biiyük 
davaya itimadının delilidir. Mukaddera-

- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE - Paristc11 bir mmız:.ara 

Fin Askeri 
.. 1111 ............................ .. 

Mağlllp edilemez 
-~----.............. Bm ...... ... 

Finlandiyadan avdet eden lngıliz 
Amele heyeti reisinin beyanatı 

Londra, 9 (Ö.R) - Finlandiyayı zi
yaretten dönen İngiliz amele heyeti re
isi Noel Bake.r, Finlandiyalıların fev. 
kalbeşer ırka mensup bir millet oldu
ğunu söyliycrek şunları anlatmıştır : 

aFinlandiyada yapılan harplere biz
uıt şahit oldum. Hakikaten akıllara hay
ret verecek sahnelerle karşılaştık. Top
l'ağına bağlı, hakiki, kahraman bir miJ
ietın bütün büyük mcziyetkri müdafaa 
eserlerinde ccnlmıınıştır. 

.Kanaatimiz şudur : Finlandiya ı:ıskeri 
~nğlfıp edilemez. Düşmanının adetçe ve 
nısbet kabul etıniyen faikiyeti hasebiy
le Finlnndiyanın büyük yardunlnra 
muhtaç olduğu muhnkkaktır. Kendile
rine bilhas.c,a hm·a hücumlarına karşı 
koyacak siluhlnr ve dü..-manlarının gay
ri insnni "'e barbarca }ınvn hücumlarını 
önlemelerine iınkfın \'erecek tayyareler 
gönderilmeJidir. Ve bu yardım mümkün 
olduğu kndar çabuk ynpılmalıdır. 

1 Bununln beraber, İngiliz hükümeti 
Finlandiyaya suya sabuna dokunmadan 
yardım siyasetini de~ istirmemiş ve Sov
yt?t Rusyayı dilgir edecek hic bir hare
kete girişn.1emek niyetinden şaşmamış
tır .. •Deyh Telgraf. gazetesi diyor ki : 

Sovyet başkumand3nlığı Mannerhaym 
hattının mukavemeti:ıi kıımak azminde 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -



f:.-~Peygamberl~=~-1!. .. ~J-
iSA'NlN HAYA Ti 

-37-

1
" :Ey Pcyg~mberlerin türbclc.. ı 

rini yapan ve tezyin edenler 
incir ağacı ince dallar ve yumuşak devam . edin. Ze~~riya ve Yahya" ~~y

yapraklarla örtülü olduğu vakit bilirsiniz garnberın kanı gıbı daha sonra dokule
k.i bahar yaklqmaktadır. Etrafınıza ba- celc Peygamber ve ilimlerin kanlan da 
kınız. Gözlerinizi kaldırarak i.leme bir ellerinizi bualştıracak ve bütün bü cina
nazar abnız. Görmüyor musunuz ki ha- yetlerin mesuliyeti sizlerin üzerinize ola-
aad zamanı gelmiftir. cak .. > 

cMuaanın küraüsünü ıimdi F erisilerle lıte hem o devrin ruhi hi.letin\. hem 
hahamlar ifgal ettiler. Size söy]edilderi lsanın düşmanlık ve hücumlara karşı 
ile amel ediniz. Fakat yürüdükleri yol- çekinmeden vaki mukabelesinin, hem de 
dan gitmeyiniz. (Yani hocanın dediğini onun aleyhinde Ferisüeri büsbütün hid
tut. gittiği yoldan gitme). Çünkü onlar det ve asabiyete getiren tahrik edici ve 
söylerler, fakat söyledilderini tutmazlar pervasız sözlerin hülisası .. 
insanların üzerlerine ağır vazifeler yijk- Bu sözlerin pek tabii olarak Fcrisi 
lerler, kendileri bu vazifelere parmaklan saflarında fırtınalar uyandırması mu· 
ile bile dokunmazlar. Onların bütün ha· hakkaktı. Nitekim de öyle oldu. Fakat 
rckctleri sözde dindarlıklarının insanlar Filistin geniı ölçüde bir din imtiz.açınzlı
tarafından görülmesidir. Uzun cüppcler ğı içinde idi. Evvelce de izah ettiğimiz 
giyerler. Elbiseleri kenarlarından saçak- gibi Ferisiler, Saduldler, sinağoğ büyük
lar sarkıbrlar. Ziyafetlerde bq sedire ler, din mültezimleri bir türlü kendi ara
ceçmeyi, sinağoklarda birinci sırayı i1'" lanndıı ittınad edemiyorlar ve biribirle
gali, sokakta herkesin kendilerini aclam· rinden çekiniyorlardı. 
lamasını ve kendilerine cüstad> tesmi- Onlann bu ittihadsızlığıdır ki lsa Pey
ye edilmesini severler ve isterler. Biliniz gamberin feci iikibetini bir müddet ge
ki onlan felaket çarpacaktır.> ciktirmiştir. lsa bu riyakar insanların, 

cEy Ferisilerl. Ey riyakar hahamlar. içinde bin bir fırıdak çevirdikleri mabed 
Felaket h&.Jınızda patlaması zamanı ya- hakkında: 
lı:ındır. Mütemadiyen uzun dualar ediyor - Ben eğer istese idim insan eli ile 
gibi görünerek dul kadınların mallarını yapılmış bu mabedi imha eder ve yerine 
kapışan sizler felakete düçar olacaksınız.. insan eli ile in~ edilmemiş olan yeni bir 
Efalinize göre hükmolunacaksınız. Bir miibad kurardım. 
mühtedi kazanmak için karalan ve de- Demişti. Bu söz onun aleyhinde ilk 
nizleri dolaşan, bulduğunu da cehennem- ve kuvvetli delil ol rak kullanıldı. 
lik etmekten baıka bir ıey bilmiycn aiz. * 
ler düçar'ı felaket olacaksınız. Sizler bil- O sene .ı;nabedin baş rahibi. tamıımen 
nıekaizin üzerlcrlnde gczı1en v~ göze Romalılara sadık ve Valeriyus ~ratus 
gözükmeyen mezarlar gibisiniz. ( 4 ) tarafından tayin edilmiş olan, jozef Kai-

cBir az nane, bir az tere, bir az kim- yaka adında biri idi. Evvelce Kudüsün 
yon için öşür veren fakat adaleti, merha- büyük ruhani reisi kabili az.il değildi. 
meti. insafı ihmal eden körler. Beyinsiz- Fakat Romalılar, kendi İstedikleri adamı 
ler. Bir böcek yutmamak için şarabınızı baş rahip tayin etmeğe başlamışlardı. 
eüzüyorsunuz. halbuki deveyi yutuyor- Bu aziller hemen her sene biribirini mü
sunuz •• > teakip vukua gelirdi. Maamafih lsanın 

Ey Ferisiler. Kör rehberler. Riyakar faaliyet zamanına rastlayan ha;, rahip ve 
hahamlar. Düçarı felaket olacaksınız... ruhani reisi Kaiyakn Romalılara o kadar 
Zira içtiğiniz su kupasının dışını, üzerin- nüfuz etmiş olan ve onlann itimatlannı 
d~ yemek yediğiniz tepsiyi din namına o derece kazanmıştı ki yedi seneden beri 
temizliyosunuz, fakat hırs. tama, yağma- azledilmeden mevkiini muhnfazıı etınek
gerlik ile do~muş olan içerinizi asla na- te idi. O yirm' b.esinci miladi senesinde 
zarı itibara almıyorsunuz. Ey basiretten tayin edilmişti ve bu mevkii ancak otuz 
mahrum Ferisiler. Evvela kendi içinizi altıncı senede kaybetti. Vakıa cKaiya
temiz.leyiniz ve sonra harici temizleıneğe ku ruhani reisti. Fakat asıl nüfuz ondan 
kalkınuı. Sizler, içerleri ölü kemikleTi ve ziyade onun kaıvın~dcri obn sabık baş 
her türlil tefessühat ile dolu fakat dışar- .rahip Hannanda idi. H;ınnan rniladın 
farı beY,az boyanmış makberlere benzi- yedinci senesiqd~ ruhani re!si. olmuş ve 
yors4nuz. (••) 7..nhiren iidil flörünüyor· on dördüncü yıld Tiberin tahta çıkma
sunuz. fakat hakikatte nyakfı.r ve günah~ Si ife mevkÜnİ kaybetmf; fakat yal'ı\ıdiler 
kariarsmız.> üzerindeki nüfuzunu kaybetmemişti., 

c - Ey Peygamberlerin türbelerini Esasen Kudüste baş ra.WPl;k hemen he: 
inşa eden, adillerin abidelerini tezyin men bu aileye münha!!ır bir şey gibi idi. 
eden sizler, diyorsunuz ki: Damadı olan cKniyaka• dan başka beş 

c - Biz eğer ecdadımızın devrinde oğlu dıı sun ile ba rahip olmuşlardL 
yaşamış olsa idik Peygamberlerin kat· Bu tafsilatı da vermekten maksadımız, 
!inde onlara teşriki mesai etmez idi.lı:. !sanın en büyük düşmanı bu 1 lannan ol

Demek Peygamberleri öldüren kim- duğunu söylemek içindir. 
selerin evlatları olduğunuzu teslim edi- -BiTMEDi-

( "') O devirde mezarlara temas İn
sanı nipak etmiı addedilirdi. 

( "'"') Makberi er nipik addedildiğin
den yanlarına y&n&fılmaması için kireçle 
beyaza boyanması adet olmuıtu. 
yonunuz. O halde babalarınızın i inde 

--~-

TAYİN 
Naz.illi Hukuk mahkemesi zabıt kfi

liplerinden bay Emin Gürel İzmir sulh 
hukuk mahkemesi zabıt katipliğine nak
len tayin kılınmışt.ır 

Arkadaşımın__:::

-=Kocasını sevdiin 1 
Yazan: Üc Yıldız ,ımmtrilr11mnm•••~ 

• 
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- Zehra hanım, dedi. Bana bunu şim
di sormayın. Zamanı ve sırası geldiği za
man söylerim. 

- A.. dedim, siz benim adımı da öğ
renmişsiniz.. Polis misiniz yoksa dişçi 
mi ... 

Tatlı bir gülüşle güldü. Bu mesele 
üzerine başka bir şey konuşmadık. Yal
nız bir aralık: 

- Annemin de dedim, dişleri pek ber
bad.. Eğer ucuzca yapılmanın imkanı 
olursa, yaptırmak istiyorum. 

- Ne zaman isterseniz vaJide hanımı 
da beraber getirebilirsini1., dedi. 

Bir çaresini buluruz~ 

"Oç gün sonra tekrar gelmemi sıkı sı
kıya tenbih ettikten ve benden sağlam 
vaad aldıktan sonra muayenehaneden 
çıktım .. 

Dışarıda b kliycnler çoğalmıştı. He
men hepsi de genç kızlardı. Ve ben on
ların arasından beni sokak kapısına ka
dar hürmetle teşyi eden Nejad bey ar
kamda olarak geçtim. 

Yolda kendi kendime düşünüyor-
dum, kasabanın bütün k11larmı kendi
sine bağlıyan bu Nejad hey hakikaten 
baş döndürecek kadar güzel miydi? 
Hayır .• Yahut ben onu tipi itibariyle 

fevkalade güzel bulmıyordum. Çirkin 

Bornova ŞEHiR MECLiSiNDE 

--·--BE LE DİYE REİSİ 
ANKARA YA GiDiYR 
Bornova belediye reisi B. Ethem Pe

kin Pazartesi- günü Ankaraya gidecek 
ve Bornovaya biale edilecek suyun ka
bulü muvakkat muamelesi için Vekfıle
tin kararını istihsal edecektir. Bornova 
imar planı htızırlanan programla Borno
vanın hali hazır haritası da tamamlan
mıştır. Bornova belediye reisi bunu Na
fıa vekaletine takdim edecek ve tasdik 
muamelesini tamamlıyacaktır. 

Beş yeni Bulvarımıza 
yeni isimler verildi 

-·-ÇOCUK ESİRGEME 
Kurumu yıllık 
toplantısL .. 
Çocuk Esirgeme kurumu umumi yıl· 

lık kongresinin şubatın yirmi sekizinci 
çarşamba günü saat 17 de Beyler soka
ğında Verem Mücadele cemiyeti salo
nunda toplanacağı haber alınmıştır. -*-ithalat birliklerinin 
teşkiline doğru 
İthalat birlikleri nizamnamesi henüz 

gelmemiştir. Nizamname gelince faali
:;ete geçecek ithaltıt hirlikleri için her 
lürlü hazırlıklar teskilatlandınna baş 
kontrolörlüğü taraf~dan ikmal edil
mektedir. Birliğe girecek olanlardan 
daha şimdiden taııhhütnameler almakta
dır. Birlikler nizamnnmesinin bugün
lerde heyeti vekileden çıkmasına inti
zar olunmaktadır. -*-. 

Bir kamyon kazası 
Menemenden taş yüklü olarak gel

mekte olan 6 numaralı şoför Hamdiye 
ait kamyon Ömek köyden geçerken bir 
amelenin atlrunasiyle altına almış ve 
ayaklarından yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Kaza hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. -*-ESRAR SATIYORDU 

Salepçi oğlu camü yanında sabıkalı 
Mehmet oğlu Rifat esrar satarken suç 
i.istü yakalanmış ve üzeri aranarak şap
kası siperlerinden dokuz ' parça esrar 
bulunarak nlınmıştır. -*-36 iNCi 
.. Yardım.Listesi 
Mı,mit Eror 
Şefik 'Kıl\acı 

. • ' 

Must~fiı Çaşm 
Milllnodn İzmirli Leon Simsolo 
Sırrı Yayger ikinci defa 
Marko Noka 

2 50 
2 50 
5 

40 
20 
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na müntehi olmadığı bildirilmiştir. Ne
tice de plnnda yapılan bir yanlışlıktan 
dolayı bu yolun Kordona müntehi ol
duğu halde gösterildiği anlaşılmış ve 
(Akdeniz.) adı kabul edilmiştir. 
Aydın tren hattından başlayarak Kül

türpark kapısına giden ve Muatafa B. 
caddesile birl~en Bulvara {Mimar Si
nan} adı verilmiştir. 

Belediye Sarayı kapısından çocuk has
tanesini katederek 9 EylUI meydanına 
kadar uzayan Bulvara komilyon azs!ll, 
şehre yptığı sayısız hizmetlerinden dola· 
yı (Dr. Behçet Uz Bulvarı adının VCTİl• 

Adlıye dairesinin 
Bir yıllılı faaliyeti 
ve mahlıemelerin 
verdiği lıararlar 
Mahkemelerde ve adliye dairesinde 

939 yılı faaliyeti hakkın.da bir istatistik 
hazırlanmıştır. Bir sene içinde ağırccza 
mahkemesinden 335, asliye cezadan 
2005, sulh cezadan 5538, asliye hukuk
tan 2954, asliye ticaret ve sulh ticaret
ten 262, sulh hukuktan 4151, sorgu ha
kimliklerinden 572, Müddeiumumilik
ten 8275, ilamlı icrıdan 1292, ilamsız ic
.radan 6662, iflastan 54 karar çıkmı.ştır. -*-SIHHAT Mt>DURtt 

DER GAMADA 
Sıhhat müdürü Dr. Cevdet Saracoğ

lu Bergamaya gitmiştir. Sağlık dunnnu
nu tetkik edecektir. -·-Adliye vekili 

Niğdede 
Niğde 9 (Hususi) - Adliye vekili B. 

Fethi Okyar bugün maiyetindeki zevat
la ' birlikte Kayseri den btirayh geleli. Is
t.asyonda vali, tüm komutanı, adliye er
kanı tarafından karşılanmıştır. B. Fethi 
Okyar viliiyet makamında valiyi ziya
retten sonra adliye dairelerini ve mü
esseselerini teftişe başlamıştır. 

Nazilli 8 (Hususi) - Ayın on dör
düncU gilnil ndliye vekilimiz B. Fethi 
Okyarın A.nkara&ul Afyon •tar.ikiyle ~ 
maiyetindeki zevatla Izmlre geçeceği ve 
Ege mıntalm.sında yapacağı tetkikler es
nasında Nazilliye de uğrıyacağt haber 
.alınmıştır. -*-Osman Omay 

Mühendis Nuri 
Hususi Muhasebe memur ve 
n.üstahdemini 

Aydın Cüınhuriyet 
Halk Partisi müfettişi 

115 98 Nazilliye geldi ... 

2 50 
5 
5 

Zahireci Mehmet Akif Karpat 
Kız öğretmen okulu öğl'encileri 

250 Nazilli, ~ (Hususi) -- Aydın mıntaka-
195 sı Cümhuriyet Halk Partisi müfettişi 

Bugünkü yekun 
Dünkü yekun 
Umumi yeki'ın 

643 48 Mardin mebusu bay Ali Riza Levent bu-
140581 33 gün şehrimize gelmiş ve istasyonda Par-
141224 81 ı ti erkfuu tnrafından karşılanmıştır. 

değildi. Boyu bosu hiç tc fena değildi. 
Tatlı konuşuyordu. Kibar bir tavrı ve .. 
güzel bir mesleği vardı. Bununla bera
ber içimde ona karşı öyle bilyük bir 
meyil hissetmemiştim. 

Kasaba kızlarının Nejad beye karşı 
olan bu iptilaları her halde onların da-
ha henüz çok kapalı olan bu muhitte 
dişlerine baktırmak bahanesiyle ve bir 
erkekle beraber bulunmak zevklerin
den ileri geliyordu .... 

O gün, bütiln gün yazıhanede d~imi 
değil fakat dişçiyi dilşündüm. Benim 
adımı ve çalıştığımı nereden öğrenmiş
ti acaba? 

Bunu Lisancddin amcaya sorayım 
dedim, fak at utandım .. 

üç gün sonra ..• 
Tekrar dişçiye gittiğim zaman orası 

yine kalabalıktı. 
Nejad beyin annesi de aşağıda idi. Be· 

ni görünce hemen ve saklanamıyacak 
bir telaşa düştü. 

- A ... hanım eviadım, dedi, dur Ne
jada haber vereyim. 

Elindeki ıniiştcrislnl bırakır seni alır. 
Hatta bu sabah bile söyliyordu .• Acaba 
Zehra hanım erken gelecek mi diye ba
na bile sordu. Sonra da yukarıda bula-

şıklarım olduğu halde bana: . 
- Aman anne, kuzum biraz aşağıda 

bekle .. Geldiği zaman bana haber ver ... 
Dedi. .. Dur, şimdi söylerim .• 
Ve kadıncağız bu söz.lerln benim Uze

rlmde bıraktığı hayret tesirinin f~rkın
da bile olmadan doğruca oğlunun mua
yene odasına girdi. 

Ik! dakika sonra Nejad bey, elinde 
bir dişçi fıleti ile dışarı çıktı. 

Çok heyecanlı idi: 
- Buyurun :hanımefendi, dedi. Işlm 

beş dakika sonra biter.. Buraya buyu
run .. 

Ben, dışarıda benden evvel gelmiş ve 
bekliyen milşterilerl göstermek ister gi
bi bir harekette bulunmak üzere iken 
o &.dcta canımı sıkan bir laübalilikle ~et 
tutan eli ile omuzumdan iterek beni 
muayene odasına soktu. 

Burada, kendi yazı masasının başın
daki koltuğa beni oturttu. 

- Sizi bekliyordum, dedi. 
Bir taraftan da milşterislnin dişleri 

ile meşgul olmakta devam etti. Milşte
risl genç bir kızdı. Bir kaç defa: 

- Aman Nejad bey canımı acıtıyor
sunuz .. 

Dedi ise de o: 

mcsını münasip gönnüıtü. 
Bütün azaların ittifakla tasvip ettik

leri bu adın uzun olduğu bildirilerek ih
tisar edilmesi istenmiıtir. Bu addan hasfı 
istenilen kısım (Doktordu) yalnız (Beh
çet Uz Bulvarı) denilmesi ileri sürülü
yordu. Neticede bu Bulvara da (Dr. 
Behçet Uz) Bulvarı adı verilnıi,ıir. 

Bundan sonra meclise verilen bir tak
ririn bir çok Karşıyakalıların evlerine su 
almak üzere yaptıkları müracaata aiya· 
nen muamele edilerek au verilmesini is
temişlerdir. Bu takrir ruznameye alin
mıştır. Meclisin gelecek içtimaında riya
set izahat verecektir. 

Refah vapuru 
Romanya için 
pamulı yülıliyor ... 
Limanımızda bulunan Refah vapuru 

Romanya için 8500 balya pamuk yükle
mektedir. 14000 balyalık ihracat raka
mına dahil bulunan 8500 balya pamuk 
iki güne kadar Romanyaya gönderil~ 
cektir. 

-*-Tırhan Vapuru 
Saç buhranı yüzünden 
tamiri 'güçıe,ecek mi? .. 
Istanbul 9 (Hususi) - Kazaya uğ-

ramış olan Tırhan vapuru bugün Ka
sımpaşada bir numaralı havuza alındı. 
Gemi ıbugün fen heyetleri tarafından 
muayene edilmi..<rttr. Saç buhranı yUzUn
den Tırhanın tamirinin güçleşeceği an
laşılıyor. -·-AYDIN ZİRAAT 
MttDVRtt NAZİLLIDE 
Nazilli, 8 (Hususi) - Vilayetimiz zi

raat müdurii bay Halil Önsal ziraat iş
lerini tetkik etmek 07ere şehrimize gel
miştir. Mumaileyh bu hususta alakadar 
memw· ve halkla temasta bulunmakta 
ve 7Jrat kalkınma hakkında halla tenvir 
ve irşat etmektedir. Buradan Kara_çasu 
ve Bozdoğan knzalarına gidecektir . 

--*-
Fiiı askeri mağlup 

edilemez 
- BAŞTARAFI l iNCt SAHİFEDE -

olduğunu gösteriyor. Fakat buna mu
vaffak olduğu farzedilse bile, Finlandl
yarun mukavemeti yine kırılmış olmıya
caktır. Bununla beraber, hürriyeti mu
knddes bir şey gibi telakki eden bütün 
milletler, Finlandiyaya silah ve mühim
mat vermek suretiyle yardım etmek va
zifesiyle milkclleitir.• 

- E.. zarar yok .. Tabii biraz canınız 
yanacak... Fakat sonra rahat edecek
siniz .• 

Cevabını veriyordu. Fakat ben onun 
işi ile meşgul olurken kafasının benim
le uğraştığını çok iyi farkediyordum. 

Seven bir erkek, ne kadar kurnaz 
olursa olsun, hislerini muhakkak mey
dana vurur, ve bir genç kız, ne kadar 
aptal olursa olsun kendisi ile meşgul 
olan bir erkeği muhakkak fark ve his
seder .. Nejad bey hana karşı yalnız 
mesleği icabı nazik Wı.vranmıyordu. Ve 
muhakkak ki bana kur yapmak io;tiyor
du. 

Fakat ben Nihalden ona karşı bütün 
kasaba kızlarının gösterdikleri meyli 
öğrendikten sonra kendimi ne kadar ka
bilse o kadar geri çekmeğe karar ver
ml§tim. !çimden; 

- Bu adam her halde daldan dala ko
nan bir hcrcat.. diyordum. Bana yapbk
larını bUWn kızlara da yapıyor ve beni 
hiltiln kızlar gibi zannediyor .. 

Halbuki mesele hiç te benim düşüo
dilğilm gibi değilm~. Nejad bey cidden 
bana abayı yak.mı'I ve .. benimle evlen
meğt kafasına koymuş.. Bunu daha o 
gün bana açıkça söyledi. 

EL HAMRA SiNEMASINDA 
BUGUN 

•BÜYÜK CAZ· Şaheserinin unutulmaz yaratıcılan VE Dünyanın en ~tll prkıcw 

TYRONE POVVER ALiCE FAY AL JOLSON 
TaraCından eşi ve emsali görülmemiş bir güzellikte yaratılan senenin en büyük ve ~üzel Aşk - Şarla - Müzik Filmi 

•• •• 
BRODVAY GULU 
Yirmiden fıızla nefis şari..ılı F R A N S 1 Z C A S Ö Z L 0 HARİKALAR ŞAHESERİNDE 

AYRICA : l\11'.'TRO GOLDVYN JURNALDA ı r Sfo~NSLAR : Her gün : ! - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA .. 

diinyanın en son \'C en miihim harp haberleri. v.s. BUGON VE YARIN 11.30 DA ucuz RAI~K seans1an ... 

Mahalli 
idarelerin --·-Mali vaziyetleri hadi 
lazım gelen bir 
diva halindedir ... 

--*--
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFBDI -

İtiraf eylemeğe mecbuna ki lla _. 
ticclerden münhasıran umumi ~ 
mcclis]eri mesul snyılaınazlar. uaıu.a 
maruyette ahnan hım kararlar da "" 
vaziyet üzerinde çOk müessirdir. 

Meseli her hanfi bir viliyet kendi ır 
lırine göre bazı müesseseler kurlll .. 
bunlan yaşatmağa çalışıyor. İhtiyaç ıl'" 
tınra bu müesseselerin masraftan da .r 
tıyor. Bu ıırtışlan karşılamak ~ 
araşbrılll'ken alınan bil' kararla hUS
idareler btitçelerinill ymde 1>il.meaı W 
l\lerkc7. Bankası hissesine, spor ~ 
tına, yüzde şu kadarı Nafıa ve~ 
\e yüzde ~u kadarı l\laliye veliledlll 
tefrik ettiriliyor. 

Bu tefrikJerin israf olduğun!". ~ 
edecek değiliz. Belki de umwni ııisı-:
lcr bakımından çok faydalıdır. IP 
mahalli idareler kendilerine mevdu d' 
ıifcleri görmekte acz izhar eder ..... 
gelirlerinin dörtte birlerine yakın~ 
kmrunı şuraya veya buraya 
mecbur edilirlerse şüphe yoktur ki a:; 
\-elce kurulmuş müesseseleri yaşa 
imkfuıma sahip olamazlar. L-.. 

Bundan başka zaman zaman ınan-
idarc]ere bir takım yeni işler ve v~ 
ler tahmil ediliyor. Her iş ve her ~ 
vazife mutlaka bir masrafı icap ..,.-• 
Lakin bu maS!'afın kal'Ş11ığı asli ,-. 
rilmemektedir. Bu şartlar altında _. 
halli idareler her gün biraz daha ..f,JJ 
uğramağa, mevcudiyetlerini m~ 
imkanlarından mahrumiyete ~-
bulunmaktadırlar. Rıtlbııki biz h~r · .~ 
mandan daha fazla mahalli i~ 
takviye etmek, onları halk ihtiyaç-_... 
yakından gören \.'e karşılıyan birer .,.. 
esc;ese haline getirmek mecburiyetiod" 
yiı:. 

Lakin gid. bunan tam.aıea ._.,,,. 
dir. 

Memlekette mahalli idaftlerin mal :; 
ziyetl behemehal haDi lizurı pı. 
d:iva haline gelmiştir. Bu davayı ~ 
şümul ve clıemmiyetle ortaya ko, .~ 
umumi vilıiyct meclislerinin vazife..,a• 
nin başında gelir. _:lrlo 

Valilerimiz idari bir zihniyetle .~ 
.)elçi olmaktan uzak kalmamah91&"-;.: 
Kapattıkları mekteplerin adedini, uı:,. 
ınağa mecbur olacakları müesses" 
ortaya atmalı, yollannıızı · bekliyeıı :;._ 
rişanlık tehlikesini cesaretle ifade e -
mcfadirler. Umumi \ilayet meclisleri 
bu hnkikatleri tel1arüz cttirmcğc yal, 
eylemeli \'C ancak sahip oldukları _ 
imkfınlar dalııiinıle bir bütçe tanmaıi -
retiyle devletin ana pre.Wbine ~ 
udcnk hütı;e, düzgün ödeme• e•~ 
asli inhİı'af eylcmcmclidirler" ~ 
hükümet şerefi biltiin düşüncel&a bfUC! 
tünde gelir. Bir işi müvnzenesi% t.lf 
lcrle perişanlığa sürüklemekten ise 
yapmamak miireccahtır. l\le ele 1d 

na r:<frcifAKKı~AıcoaıJI --·--Nişan 
Anadolu refikimizin çinkoğrafı ~ 

Gümüşayak ile Miralay zade ~~wt 
Kazım kızı bayan Berianın ~ 
dün yapılmıştır. Nişanda iki ~ 
dostlan hazır bulunmuşlardır.. _-ı 

Gençlere mesut bir yuva teıııe
cderiz. 

111 

Türk matbuat 
h~yeti 

- BAŞTAltAFI'. 1 İNCİ SAHi..-' 
b sizin mukadderatmıza bajk ~ 
memleketimiz.. yapmakta olduğuııdl ,ı
cadeleyi derin bir itimat ve her,-
tan heyecanla takip ediyor .. • __.,.,,. 

Ki.SACA: 
• ••••••• 

KtiçtiK ABLAYA 
-~-

y AZAN: Eczac& K. K4m~ 
Sıhhatine inandığım bir küçük'$

mektubu aldım, yaz.mm tarz.ındaD C14-
nin şeklinden bu kilçilk ablarJUJJ Ji' 
cien duygulu bir kız olarak ka._ail',; 
yorum. Kendisini, ailesi bir genÇ_ı. ~ 
şanlamak üzer~ imiş, bu delika-; 
cihetten bu içli kızı tatntln edi.YO;_, ., 
sil, tip, istikbal hepsi hepsi iyi -:,,ı:_ 
çocukta daimi bir laübalilik ~ ~ 
mış .. Bizim hisli ablamızı işin ~ ~ 
rahatsız ediyormuş. onun kendi tlJY 
ne göre erkek dediğin bir kana~__.., 
rup ta sigarası elinde bir 'fi/CY ~ 
bir 1-,~et ve vakar timsali oın-la ~ 
Zavallı kızcağız bu genç ile ~ 
kaldığı vakitler, iltizamen hüzün.-~~ 
mevzulan ve hadiseleri döküp ~ 
müstakbel ni,şanlısıru hafiflik s~ 
bu şekilde kurtarabiliyonn~. ,,,
karşı benden bazı nasihatler isti:~ 
nim aşk, muaşeret ve his ftle ~ 
bakim bir benliğim olduğunu .SÖY' J,ıJ 
bir nebzecik iltüatı da unutınaıoıfo ~ 
küçük ablaya sarahatle bir ıne}dlJP ;J.1!. 
dım, şimdiye kadar bu mektub~, ~ 
muştur bile .• Fakat bizim ak . ~ 
kendisinden kısaca bahse~~,. . ~ 
mcmiş olaydı, mektubumla iıtı.u- )11111":. 
cektim.. Delikanlıyı yav~ ya~~ 
Ukten itidale ve vakara çekınek 
kUndür, şu kadar var ki çocuğ\dt 
cını biraz daha tecrübe ister. 
(X) e hayırlı ve mesut .. · ::ı:ı·, ......... 
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Kareli Cephesinde . . 

SON HABE·R 
' . 

B• F ı· . .d . d k• Amerika Hariciye nazı-
ır ransız genera ının 1 aresın e 1 rı vekilinin seyahatı 
gönüllüler ateş hattına girdiler 

Roru.a 9 (Ö.R) - Fransı'l: generalı 
Grauurun kumandasında bir ecnebt 
l~jyonu Kareli ceph~ind~ a~ hattına 
ı:trtnlştir. Mannerhayın hattının ir-,.<ıası
na hiunet etmiş olan Belçika g~merah 
Padu tekrar Finlandiyaya gitmek fü.cre 
Briikı:elden hareket etmiştir. 

yet ba~kumruıdaıılığınuı Kızıl ordunun f iddia edilmektedir . talan Ladoga gölü muıtak,.... ...._ 
şere!ini kurtarmak için Fint"ndiyada Aynı haberlere göre, lngiltcre ve klmı toptariyle birli\t.te el.e geç~ 
çok büytik bir gayret .ı.arfetmck azmin- il Fmnsadım maddi bir imdad buJa.mıyan dil". 
de olduğu nnlnsılmaktadır. ve Isveçin hattı hareketinden de km·- Fakat Helsinki Sovyetlerin Maımer-

SaU\hivetli kayıuıklaı·dıın alman ha-j \'el alamıyan Fın bükümeti ilk baharda h aym hattında bir g dik açma/:!a muvaf
berlere g(irc Stalin, Finlandiyada mü- v.ızi) ctın daha r.üç olacağını nazan dik- fak ol<luklnn haberini. resmt!n tekzip 
himce bir n.ı;keri muvaffakıyet kazana- kıle alınaktaclır. Bu sebeple, Sovyet- etmiştir. Asıl Mannerhaym hattına gir
rak Sovyel ordusunun şöhretini takviye lcrl vycni bir .mi.i~ke~cye muhalif ol- melerl için Kl'r..ıll.arın şimdiki mem1e-

&ma 9 (Ö.R) - c.Popolo Ditalya> ettikten sonra müznkcrc açm::ığa mütc- madı·~ı zı:ınnedılmc;ctedır. rinden daha 25 kilometre jlerlemeleri 
gaz.ete.sine Stokholmdan bildiriliyor: mnyil bulunacaktır. Hatta bu müzakere icap eder. Sovyet kumandanlığı Man-
MuhLellf kaynaklardan gelen haberler Rom<ı. 9 (ö.H) - Srıvyet tebliği Ka- ncrhaym hattıoın sadece ba7.ı ileri mf'Y-
Sovycll · h l'f takııla da d e;;aslarmın bazı bUyilk devletler tarafın- ı·..:li cenhcsinde Sovyct kuvveHerinin zilerine sokuhnak için muau.am mtk-
L_ crın mu le 1 nıın - r a- dan Moı;kova ve Hd:.inkiye bildirildlg"i "' 
"" fazla şiddetle hücum etmekte olcluk- - Hokinaru mıntaknsında mi.istahlrnın Fin tarda malzeme ve mlihinvnat {eda et-
l~rını teyid etmektedir. Bu hi.icurnlar söylenmektedir. Sovyet hükü•nctinin haltını :r.aptettiklerini ve içindeki toplar- mistir. Buna rağmen bu mevzileri de 
~undi~·e kadar al,:ın kalmış L'>e de devam meseleyi bu .:ckilde halle mütemayil ol- la birlikte bazı istihkAmları ele geçir- Sovyetler an<:ak bir giln ellerinde tuta
etm~ktedir. Sovyetlere çok kan dökül- duğu. fakat ordusunun ş-Ohretini kurt..1- diklerini. Summa mıntakasında da sc- bilmişlerdir. Zira ~ dahA gurup 
nıe me mal olan bu taarrı.ı7.lar Finleri de racak bir muvaffakıyet k:ı1.anmadan ki.7. istihkl.\rnı zapt~ttiklerini hUdirınc-k- etmeden, hareket ettikleri batta ptis-
aynı seklide zayiata ui'!Tatmaktadır. Sov- müzakereye gir~miyece 1ini bildirdiai tcdir. Aynı tebliğe nazaran Sovyet kı- kl\rtUlmüş bulunuyorlardı. 

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

Maarif Vekilinin 
--* 

lstanbul gaz~tecile-
rine beyanatı 

•staııbul, 9 (Telefon) - 12 gündenhe
-i lstanbulda tetkikler yı:ıp;ın Maarif 
Y'ekUı bay Hsan Ali Yiiccl bu~ün gaze
~lere mühim bir beyanatta lmlundu. 

\'ekil üniversitenın arzu cdilı·n mü
~etnrneUik dcrecestm~ varmas1 için sar-
ettlli g&Jretlere işaret ettikten sonra 
buriinku ihtiyaçların bir kaç noktada 
~andığını söyliyerek hunlardan birin
~ hp faldiltesindt- tnbsilin neticesine 
doiru yapılan stılj miicldt'tmin nzlı~ıdır 
~iş ve profe~frrJerin hu pratik görme 
'fe alışına devresinin U7.atılmasına karar 
"'.erdiklerini bil<lirm~tir •. Kitap mesele-
8!ne gecen vcldl kitabı olmıyan dersle
rrn .eledi 36 olclur.unu, bunların haı.ır-
1.anıp ba.ı;tırılmalnrı vakın bir zaman 
ifi bulunduğunu söyİcmiştir. 

Lise.lcr ve ilk okullar kilaplı:ıruıa te
n\as ederek bu kitaplar etr"'..ıfmrb yapı
lan tetkiklerden bah~ •den vekil : «Co
huk:artm ıun emrine bugünkünden rl;ı-

a ı~·i kitap vermeğe çalışınak1nyız• cl~
~lşttr. Vekil bundnn sonra tcrimlerdPn, 
~Slanbulun okul ihtiy11cmclan ve kütüp
lnel~rin vaziy<'tindcn bahsetınistir. 

--:t:--

Garp 
cephesinde 

--*----
nouıa , !t (Ö.R) - Gaı·p ccphe..indc, 

~~OS!t tebliğine nazaren kayde değer 
•qç bir şey yoktur. Alınan tebliği ise 
~orl>ah mıntakasmdcl bir Alman kC!?if 
olunun daha kuvvetli bir Fransı1. ke

şif ko1u ile müsademesi netice:.-inde ba-
2:.ı esirler a1dıklnrını bildirmektedir. 

8ahrcy;:<;yhinin 
nutku 

Londra, 29 (Ö.R) - Balwe;·n .-;:eyhi 
tahta cültisunun .,•edinci yıldönüınü mü
~a~hetiylc rapıl;n mera§imde cleınistir 

- }{arp n mcsul fJ!an bir tek adam 
v~rdır. Bu adam Adolf HH1erdir. Hitle
t~n ve Nazi. hüküınctiniıı ihtirasları har
•ın sebebidir. Biti r Lchistanı istila 
~tnc.-e İngiltere \ 'C Fransa Alnıanymun 
aı·sr.sına dikilmi !erdir. Zira Lehistana 

:~uahed ile b r.}ı idiler. Araplar gerek 
tn. gerek tabiat itibarile demokrat bir 

•nill<'ltir. B ı bcple Hitll'rc karşı dc
ino~~cc ilerin yanında yeralmı.şlardır. 
ııgıhzler bil:'tkis Basra körfezine sulh 
~e .c nni; et \"er.misler. Arapları istiklal-
eı~ndc.n m::ıhı·um etmemişlerdir. . 

1 
u ·bcı1te harp bı;ı !.ar ba lnmaz In

ı~~et'e \'e 1'~rru~<>aya sempatimizi bildir
ı:,. · Burrün .her vnsıta ile yardıma da ha
h·~'. Zira lngiltcr nin harbi. bizim de 
·'"tuındwir. -x-

B. T. R. Aras 
londrada bir mera
•imde Türk -lngiliz -
Fransız dostluğun-

Amerikada Komünizm 
Aleyhindeki cereyan 2ittikçe artan 

bir kuvvet halini almaktadır 
-----------------------~---------------------~ 

Va,::in!!ton 9 (A.A) - Ditllo:muıı mah- si münasebetlerin kesilme ini istemek· 
filleri B . Fiull'ün So\"ycılerle olan diplo- le e'.!:diınlı- B. Ruzvelti. Sovyct Rusya 
masi münasebetleri hakkındaki mekt.u- He Birlc..5ilc. Amerika arasındaki ~ergin
hun e.sb:lbı mucihe.ı inin aşağıdaki ınüli- liktc-n makable şamil olacak ~ilde m~ 
ha7.alar olchıi:'Unu beyan chn<'ktcc1irlcr. :mi ktinıak sureUle rıı~arüniJeylıi fena 

1 - ı\merikada komünizm aleyhin-ı hir mevkie sokması ismıdaf et.nıek~ir. 
deki hissiyatın mükm:ıdiycn arl.m lıir • ·ııerika hükünıeti So\•yetlerin lnnın-
Jcuvvet halini alım~ ı, mcı. ı <iııın<la B . Litvinvf larafmdan ya· 

2 - Idarcni.n eiimhud:retçı muhal('· pılını. olan vaitlerın tutulmamış olclu
fot f ırkao;ımn dnhil1 i~·a.~f"t.c mi.ill'aliik L:•.ınu kub\11 ve teslim etmekle beraber 
~:we!ere varmak için bu hissiyatı isli-o- ınüıı-ı eh<1tırı k1't1ı keyfiyetinin haliha
ınar etme im· mi.isnad • l'lıııC'•nek arzu- urcl,l fardasmdan 7İ)'ade mahzuru ola
su. cal:ı 1,.'lfüııleasmdndır. Moskovada .\me-

:~ - Amerika hükLitııchııin bu bap'a- rikcı .!.cfir"nin bulunma. ı hariciye neza
ki ha~tı harchclini hir k<'ı·ı·t.' daha tadf rcliniıı elinde emin bir istihbar ınenbaı 
.::lınck ,ırzusu. hulunnıa.-.ın ... icabında bir nebze ,nüfu

B. Vandcnberg, : H',fctl<·rlc diploma- 1 zunu istimal etme.sine medar olmakta-

Y onan Başvekilinin yeni 
ve mühim beyanatı 

--------------~-x.x:-----------------• 
1\tina 9 (A.A) - B. Metaksa. diin dahi her halde işin içinden her keitcn 

öi:<ledcn sonra Sc13nikten hmaya ~elmiş lüirmet vc riayet hekliyehil cek İn!!an
ve bütün Pire ve Atina halkı tarafından lar g1bi çıkncağı1. 
alkıslnrunıştır. E lgraddaki mesaimiz ımıvcıff uk\yel-

B. Metaksns. Sdfüıikten hıreketindcn h• ncttcdcnmi.sti r. Du muvaffa'kıycl ora- . 
cvvd bir nutuk iraci ederek stiylc de- ela tııplnımn._ olan bütün balkan devi t. 
miştir: l teri mümessillerine aitti r. Hiç bir ciev-

Ç<~k mii l~ül 7.aınanlar ,ec;ırıyor~~· lctle mücadele etmek istenıiyorll7:. Hiç 
Hatta bazı tınlard~ harp f ırlınn~ına su- 'dın ,.,.e fonahk etmek arzusunda clc.ği
ri.iklcnnıemir. tehlıkcsi hile başgösterdi. rz Bilakis kapımı7.ı Antanta dahil ol
Biz.i kurtaran ve bizim h::ırbc süri.iklcn-

1 
•• d ~ t

!!1Pınize mani olan amil hasımızı .r.crek mıyım de\•lctlerle Tuna havuısı e'f. : 
\•aşaınaktan."a basımız vukarıda cHlınek terine açık bulundun.ıyor.ız. Sıkı bır 
icin vermiş olduf:umm: k:mmhr. surette mi.ittehit oldu&<tımuz halde harp 

Sonuna kadar harbe mani olaen~ımızı f trtıruı ı ihtimalini göz önünde bulun
söylemiyorum. Harb" maııi olmn~7 arzu ciurmaı;a ve sulha tnüzaheret etm"{:e 
~diyorum. Ve bunun için ol~mca g<lyrc- aı.mcttik. .Aynı 7.amanda her :r.aıııan 
timi sarfcdcccğim. mevcudiyctinıi7.e ve millt i.stik'tatim.iı:" 

BC'nim söylıyebilcceı,:i.ıı .udur: ı·ia}'et Nlilınesin.i istemeğe de karar ver-
Harbc siirüklenmenin iinirne geçsek dik. 

------------------------
ltalyada yüksek müda

faa şiir ası toplandı 
----------------x4 x------------------

Roma, 9 (Ö.RI Yüksek müdafaa tihclaf etmektedir. 

clır. Ha.rlciye ne&M'eti 111~ 
Mos'ltova ile olan mGnw~ haltk.-.. 
kl efkirı unıunli)'fllerindeld. t~lle
r:i dikkatle takip etmektedir. Zha iera
~t uıda m ti ttefllderin icraata bir N"1 mfL.. 
vauat ~etmek anıusuncladır. 
Siy~ mahafd SovyetlerM ola dip

Jmn.asi münaaebetleıin kesllnutcmfıı 
Sovyetlerin Finlandiyaya kartı harp 
iH\nına sevkedebileceğine isaret etznek. 
tedirler. Böyle bir .ihtim~l~ tahakkulu 
takdirinde B. Rm:velt muharipl•tt kar
ıo; t bitaraflık kanununu tttbik etmek 
;necburiyetinıde ~al:ıcak. ve bi.nııedce 
Amedu hük<imetinin Fintmdlraya 
yardımı ~ için snrfetmekte oldutu 
.mesais!M nihayet verilm~ olacaktır. 

Kudüste 
Hariçle yapılacak 
telelOll mahayereleft 
Kudü.t, 9 (A.A) - Fevkal&de komi-

serliğin bir cıurlyle bundan bU7t. ha
riçle yapılacak telefon muhabereleri an
ı:ak1 f ngll17.ce, Fransı,.ca, Ara~ ~a 
Iranca olacakltr, --·--D. ıc. B. ink4r ediyor 

Bertin, 9 (Ö.R) - Nanslde idam edi
len AL'lash Alman ca.cıuslarının Alman 
~janlan olduğunu D. N. B. inkl\r etmek
tedir. 

-ıc-

Büyük taarruz 
nasıl olacak? 

c:urası dün saat 16 da Veneclik .saraym
da toplanma tır. Miiz.1kereler aat Hl.15 o 
kadar devam etmiştir. Bıı~iin ~ant on 
altıda sura ikinci toplantısını yapmış-

- BASTAJ&An 1 ıiaei SAYFADA -
lar da yapml§A bcftziyorfar. Havacılık
ta aynı suretle hareket etm~lerdir. Ye· 
ni tertibatlı tayyareleri ispanya harbm
da oldui(u glbi Alman tayyarelerinin 
kara kuvvetleri ite milştereken harekete 
"eçmek. niyetinde olduğunu göstermek
tedir. Hava ordusunun kara harekltma 
iştiraki modern tabiyenin yeniliklerin
den biridir. MüstAkbel bilyü.k taarruz
lnnn ne olahilece~i tahmin edilebilir. 
Piyade, topçu, tank ve tayyare hücum
ları hep birlikte yapılacaktır. Bu taar
rU7lar müthiş olacaktır. Böyle taarruz
lar, kıymeti gilnOOn güne art.an techi
Ulla malik cesur bir ordu, "ıükemmel 
bir lcwnanda heyeti ile k~ı1a.,c::acaktır. 

:r~nıa, 9 (Ö.R) - oPari - Midi• gaze- llitler }i'nmsız.lan harp meydanlarmda 
tesi Italyan milli mtidafaa yilksck şOra- göırnıi1ştür. Beyanatı iJe bizi ttrkllı.o&
sının içtiınaını tefsir eder~k Düçenin ~ini. 7.a!llled.eeeğine ihtimal vermiyoraz. 

İtalyan müsellAh kuvvetleri füerinde ~İİİİİİNiiİİİİİİİİİİaiİİHMİİİıiİİİİİmaİİİİİİiiİi tır. 

İTAl.YADA HA\'ACJl.fü kontrol ve idareyi muhafaza etmek. ka- ! 
t·aı:uıda olduğunu ıntişahede ediyor ve 
şu rnnlömatı iU\ve ediyor : 

İtalyan hava müsteş.'lrı ~e11eral Fran
ce.sko Prikkolo İtaly~ıda, yahnncı mem
leketlerde yapılan en mUkemmcl tayya
relerle boy ölçü,.~bilecek makinelt'r in
ş:.ısı tetkik edilmekte olduğunu söyle
ıni;ıtır. Yeni inşaat programı bir ~'Ok 
gizli bava istasyonlarının yeniden fensi
kini, mevcut materyclin yenilenmesini 
tayyatt insaalının çoğaltılmnsını ve İtal
yan havacılıf,tınm tayyare adedi ve pilot 

dan bahsetti itibariyle iki misline cıkarılmasmı is-

- İtalt;ıın ordusunun. motôrle.şüril
mcsi ileri. bir safhadadır ve tayyarecilik 
~nelerden heri hususi bir itinaY• maz
har olmaktadır. İtalya bütün hudutla
rında kU\"VCtli tahkimat vileuda getir
miştir. Asker! hazırlığa hasredilen gay
retlere rağmen 7.İraatin Iazım gelen işçi
lerden mahrum kalmaması için icap 
eden tedbirler alınmıştır. 

Tayyare 
Sineması 
Bugün büyük 
Türk filimi 

- ftA. TARAfi'l l İNCİ SAHİFEDE - ~ 
tı\ı~~~hramanlar ycti.~tirmiş olan Türk 
lakd~tı., lcahraın:mlığı nerede görürse 
ltıer ır. C'dcr Bugün burada yaptığmız 
~r a ı"ne b •n de kendi milll bayrağımı 
F',.." c tın ve onu buradaki ingili7. ve 
l~rilQj'z bayrakları ur:ısına kattım. Türk-
ka; nk~ıhzler ve Fransızlar birbirlerini 

sı ·ar 1 
h'l('\ l ı; a ve yanynna mu ıarebe 
tıı be 1;1• rıııda takdir etmek imkanlan
da u llı!llarcJıı·. Gelibolu varımadasıl)
l~rı~dl.m . kahramnnlar cb~di habegfıh
ckı ,tt ~,mılletlcriınizin bir daha aynlmaz 
'lıvu u .arınd n min olarak müsterih 
l'ra:ahılirler. YnsaTtn Ti.irk - İngiliz 

l\ıı ız d tlugu . 
\ :;~~ ıın e nasınd .Fı·an:sız - İngiliz 
tıış -~~-ıne Çannkkalede kuınatada 

.....,. general Hamilton da hau.r 
u~ 

-----fi RUGÜN 

Kültürpark Sinemasında 
İKİ FİLİM HİltOEN 

l - En büyük ca~usluk dava'lı .. Ve en hissi v~ müesııir a.'!k """8nı ... 
Open.dan divanıharbe .. İste hu m~nu dfthillnde olarak 

vv.R ı\ KORENE iİ.E Jt~AN GAl,LA.ND 
Tıu•tıf1ndan <"cnlfon 

KIZIL fJA NSöZ 
nt;YO'lt AŞK VK c&..ı;USbUK Fiı..Mt 

JtUMCA sözı .. o - ŞA&K.11..I 

ZORAKi NiŞAN 
l\liizildi. sarluh Wi~k Jrnnıediai göriilecektir

A l "Rl('A : PARAMUNT JUKNAJ, 
SEANSLAR: KIZD .. DANSÖZ: %.!4t - i .::o - 9 • .ZOKKt NiŞAN: 4.15-T.'5 te 

llefat Nuri Giintekinin ilmeıı: eteri 

Taşparçası 
O ynıyanlar: Suavi
Mehmet - Nebahat 

Nejat - Sıtkı 
i.ııtaüul ve Ankarada bü7iik iak

clirler bunaa bu filmi :.iz de p 
rüaiil: ve .ııis de alkqlayına... 

MA'l1NEU~& : U-13-15-17-19-:?l 
- AYRICA -

/sfanbu( manzara-
ları ve eki er Jurnal 

X;ı,X 

Parie, 9 (Ö.R) -Amerika reisicümhuru B. Ruzve!t hariciye m&t
tqan B. Somervclae verilen huauai memuriyeti, gazeteciler konfera• 
anada okuduğu bir tebliğle resmen bildinni'6f. Tebliğin metni ıudur: 

Reisicümhurun talebiyle hariciye nazar vekili 8. Somervel. ,..kanda 
Avrupaya 5riderelc. İtalya, Fran»a, lngilterc ve Almanyayı ziyaret ed&
ccktir. Bu ziyaretin gayesi münhasıran Avrupanın vaziyeti hazırui 
hakkında rcisicümhura v~ hariciye nazanna malamat temin etmektir. 
Hariciye nazır muavini bu ziyaret csnumda hiç bir teklilte bulunma
ğa veya Amerikan bükümeti na.mana hiç bir tcahhüde gİTİfmeğe sala
hiyettar değildir. Ecnebi hülcümet erkana tarafından B. Somervelee 
yapılacak beyanat çok Stkı olarak mahrem tutulacak reiaicümhurla ha
riciye nazınndan batlca kimseye tebliğ edilmiyecektir. 

Balkan antantı kon-
seyinde Türkiyenin rolü 

Roma, 9 (ö.R) - Avruparun cenubu şarki kıammda gerginliğia 
azalmasından memnuniyetle bahsediliyor. Türk gazetecileri, BulgarU.. 
tanın Balkan antantına yabancı kalmakla beraber bu tctekkülü kendi 
menfantlerine muhasım gibi telakki etmekten vazgeçtiğini kaydediyOl'
lar. 

Bulgari.tanda çıkan «Mir> ve cDinevnik• gazeteleri Türic.iyenia 
Belgra<I Balkan konferansındaki faaliyetini takdirle yadediyorlar cl>t
vink• gazetesi şunu ilave ediyor: Belgradda Balkan sulh unu ternİll 
edecek meaelcfcrin -münakaşasından sonra, Türkiye hariciye Vekilini• 
Sofya ziyareti Ankara ve Sofyada sulh leyhindc sarfedilen asili.ne 
faaliyetinin mü~het bir delilidir. Bu temas, ancak hayulı neticeler v• 
rebilir. 

Macar gez.eteleri Bulgariatanuı Balkan antantına ilhakı ihtimalindcıa 
baheeden bazı rivayetleri kaydediyor ve yakında Bulgaristan ve RO:. 
manya aruında doğrudan doiıuya miizalcere ihtimallet-inden de bahM
diyorlar. 

Lokomotiften düşen 
Ekspres makinisti 

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

letanbuJ, 9 -- (Huıuıi) - Bu sabah Semplon ekspresinde bir kaa 
oldu. Tren Filorya irCÇİdlerinden geçerken makinist Mehmet lokC>l'09 
tift.en yere yuvarlandığından katar bir müddet makiniatıiz olarak,. 
lu.na devam ctmiı ve nihayet atefÇİ treni c:lurdurabill1'iştir. H&diee hala 
kanda atetÇİ Oeman ifade.inde: 

Makiniet, lokomotifin yan tarafmdaki bir pompayı basmamı ş()yle
miıti . Vazifemi yçtıktan sonra makinietin yerinde olmadığını hayttJt.. 
le gördüm. Hk i§im treni durdurmak oldu. Ara.§tarmalar yaptık. ~ 
a.İlıtİ Filorya gcçid yerinde ağır yarala ye baygın bir halde bulduk. 

-- Dedi hiıdiaenin kaza veya .uilcut eteri mi olduğu tahkik edilm~ 
tedir. Ebpree bu yüzden bir çeyrek aaat geci1ı:mittir. 

Bitaraf mıntakaya 
X.'I: 

Muharip dc11izaltıları 4 sebep 
haricinde sokulamıyacaklar 

Rio De ja.neco, 9 (A.A) -- Amerikalılar bitaraflık komisyonu, mu
harip devlet denizaltalaranm ietienai ahval müstesna olmak üz.ere. Ame
rika emniyet mmtak.uma girmesini yuak etmiıtir. Bu iatiınai ahnıl 
~unlardır : 

1 - Med>uri 9CUepler. 
2 -- Fırtınalar. 
3-Tamirat. 
4 - insani 1ebepler. 
Bu surede bitarafltk mıntak.uma ginneğe mezun olan denizaJtılu 

buı farllara riayet odeceklerdir. Ahi takdirde gemilerin müsadere ve 
mürcttcbatımn tevkif edilmeaine kadar varan cezalara çarpılacaldar
dn. 

Sovyetler Almanlara 
mal vermiyecekler 

-----------------x4x------------------
Pari., 9 (ö.R) - Almanya - Sovyet Rusya iktıaadi münasebetleri 

hakkında Finlandiyaya dik.kate ,ayan haberler gclmİftİr. Gazeteleria 
t.aftnMnine eöro iki memleket araamda mali mücadcleai eauına müa~ 
nid oWı ticaret anlaşmaauun tatbiki güçtür. Çünkü Sovyetkrle baılı
ca ham maddelcci Ural ve Kafka.aya gibi uzak. nuntakalardadır. Nakil 
vasıtalarının hkdanı dolayıaiyie bunların Almanyaya nakli son derece 
güçlepniıtir. Memleketin içinde Ye bilhassa Garp istikametinde bütün 
naldiyat Fin harbi dolayıeiylc bir kat daha buhranlı bir şekil almıştır. 

«Koryero Del T essİno• gazeteei muhabiri de bu haberi teyid ediyor 
ve So"\·yet Rusyada münakale vasıtalanrun felaketli vaziyeti sebebiyle 
Soryetlerin Almanlara mal vennek imlc.ansızlığiyk karşılaştıklanm ~ 
zıyor. Bu imkansızlık Romaya ve Yugoslavya için de mevcuttur. Çün
lcii Almanlar bu memlelcetlerden mal almak için kafi derecede vagon 
ayıramıyorlar. 1 

Batan gemiler 
-----------x4x-------------

A l m anların iddia ettikleri gibi 
909 değil 274 tanedir 

Berün, 9 (Ö.R) - D. N. B. Ajansa bahriye nezareti, harbin baflangınnh 
ık.inci klouuda müttefik ve bitaraf 371 beri 900 vapurun hatınldığı h.:ıkkm•tt 
bin ton gemi batırıldığını, harbin başın- Alman haberini tchJp etmiştir .. ~ 
da• bt-.ri İngıli7., Fransı~ ve biU.raf ola- ne kadar batırıtan ,.npurların mikcLııil 
rak 1,493.000 ton haenunde 909 vapurl 143 ü jng·ı· 14 .. F . 117 .ı ._. 
b •· Jdı7• 'dd' t kted' A · · ı ız, u r<ıınsız ve a ._. awrı Kıru ı ı.a e me ır. ynı aıan!!i .. . . 
Almanyamn zayiatını 236.957 ton hac- taraf olmak ~zere 274 gemıdır. Al~ 
nıinde 42 vapur ,ılarak gii8tem1ektedir. lann hiç bir Ingiliz. ve Fransız gMniSiıiııf 

Londra, 9 (Ö .R) - Büvük Britanya esir edemedıkle-ri muhakkaktır. 

• 
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Osmanlı T8rihinde 
Bir kesik Baş masalı 

• " i Bugünkü Fen ve ilim telakkilerinin 
i kabul edemiyeceği garip bir hadise 
.. .. .. 
"'' ., . 
• • . .. . .. ., 

Kafası kesildikten sonra yattığı yerden kalkıp kesik batını 
saklı yan adam ..• yakalıyan ve onu kolunun altında 

.. .. ., . Yazan: ŞAHİN AKDUMAN 
LcyJfı ile mecnun, yahut Kerem ile 

As'ıı masa11arı kabiJindt?n lı::ıyal mahsu
]il, uydurmasyon bir mevzun temas et
Jnt ){ istediğimiz uıanedilmesin.. 

13ilfıkiı>. anlatacağımız bu hadise, ba -
tDn sonua kadar tamamiyle gerçek ve 
oJmı, bir şeydir ... 

Bu tuhaf, tuhaflığı nisbetinde de hc
yc-eonlı vakayı tarihinde kaydeden sözii
nürl ve yazdıklarının doğruluğuyla ma
ruf e ki tarihçilerimizden Pcçvili Ibra
him f'(Pndidir ... (1) 

Vnkm ı bizzat görüp hının dair mes
n.-vi (2) tarzında bir manzume yazmış 
olan :1.at ta Gürzigal pal:ınga ının (3) k:ı
clıtıdır .. (4) 

Bugünkü ispat edici ilimlerin mnntı
l.ı. maddi idr:ıkimizc tamamiylc uygun 
1<'lkin1Pri_rlc kafolannı doldurmuş olan
L'll". as.-,ğıda yazılı satırları okııdukları 
vnldt, ımlatlığımız .şeyfor~ belki de inan

mak Jfizımgeleceb'1 şüphesizdir. 
Varsınlnr, inanmıyonlar innnmasın

L"lr ... Biz ise beşeri bi1ginin bir çok ha
t5iseleri tamamiyle izah edecek derece
ye henüz cr~ediğini ileri sürüp: 

•Muhtemeldir ey efendim belki der
ya tutuşu deriı.. .. 

Nasıl, ne için vukua geldiğini ve ma
hiyeti ne olduğunu insan ~ekfısımn he
nli:z. lrnvnyamadığı bir çok hfıdicelerle 
her gün knr~ılaşmaktayız.. Bunun için 
bu kesik baş h ikayesini anlatanları ne 
tasdik, ne de tc'b..ip alahiyetini kendi
mizde göremi)•onı:z. .• Mev:z.uumuzun ma
hiyetini işte okuyuculara biraz anlat
tık. .. 

Şimdi miba:ıdcnizlc asıl esrısa geçe
C(?ğiz. 

.. .. .. 
mıyacak ardır .. K.nfalarının içinde innn- Bu vaka, hicri 962 (MiHi<Ji 1556) se
mamazlık ve .şüphe duygulnrının gez.in- n .. inde, yukarıda ismi geçen. Siketva
clıl"in; :<;e"Zeeeklerdir. . . ra yarım mil mcs~fedeki (*) Giirz.iga1 

Oku~•ucuforımız yazdıklarımıza inan- pnlnnı:nsında cereyan etmiştir. 
m:ımaktn tamamiyle mazunlurlar... Kanuni Sultan Siileymnnın ölümiine 

Siz. <-imdi bu satırları okurken §ÜP" iki :vıl kadaı: tekaddüın t'den bu zamıın
hcye <lüsınekten kendlıılı.i nasıl kurla- Jarda Osm.-ınlı imparatorhı"..<unun Avru
r:ımıyacak iseniz. vakti) Je ben ele 1ıpkı padaki hududu d::ıimi knrı. ıkhklarn ma
siıin gibi bu vnkanın doğru olduğunu ruz bir halde idi. 
bir tiirJli kabul etmek istememiştim.. Mn<'nr ve Nemse toprrıklarındn bir 

}{afası kesildikten ronra yattı"..'J yer- çok yerler isgal ederek huduttaki nıü
den kalkıp b~mı yakalıyan ve onu ko- him bazı hisnrl::ırı da ele gccirmis idik 
lunun nltımı alıp sakhyan ke!'ik kaf:ılı Bu suretle Budapeşte ve hawılisint> ta
bir adam.·· mamilc yerJeqmic; ve Viyanamn bir k:ıc 

l{tc bugünkli fon ve ılim telakkileri- mil yakınlarına kadar sokulmuş bulu
nin vukuuna asla ihtimal vercmiyeccği nuyorduk .. 
tuh:u, adet ve t."lbiat haricinde bir hfı. Orta Avrupanın kilidi mes:ıbec;inde 
dlı;e. ·· Bunun gcrc;ekten olduğuna mı- olan bu .şehre bu kadar yaklnsmıs olma-

• ınl ihtimal verilebilir? .. mız. siyasett>n bize rakip bir vaziyette 
TUrklerjn esld bir nfa sözüdiir: olan bUtün devletler için daimi bir teh-
(YaJancının evi yanmıs kimse in:ın- Jike t<>Şkil M.mcktc idi. .. 

m:'lmış) derler ... 
Türk akıncı1'ırı hududa yalun yerler-

Vakayı nakleden kimce yalan söyle- de tozu dumana katıyor, komsu mem
mt'kle şöhret aln biri olsa, vaziyet bu leketleri daimi bir korku ve cndisc iç.in
km'lar mı•ğlak ve çetrefil b ir h.'11 almaz- de bırakıyorlardı ... 
dı . . 

Fakat, biraz yukarıda da işaret etti- O günlerde Avusturya devletiyle, g\ı-
ğirniz vcchile bunu yazan en doğru söz- yn barmklık vaziyi'tinde bıılunm:ıkta 
tü. "n bitaraf bir tarihçimi:u]ir.. Hnttfı idik. ·· 
Avusturyalı Baron dö Hammer (•) biJe Bir kaç ay evvel, Avusturya ile ara
.p~yj)j Ibrahim efendi Osman1ılardn mızda bir miitarekc kararnamesi imza 
en dikkatli, en doğru özJü müverrih- lanmıştı .•• 
lcr<k·n biridin c1Pmek suretivle bu :zatı Fakat bazı isteklerimize Avusturya 
t-k· t · t" • devleti muvafakat ebnediğinClen arada ",,. ıye c mış ır •.. 
Vakayı bizzat görüp n:>z.men tesbit, kat'i bir barış husulü mümkün o1nmı

etmiş olan Gürzigal kadıc;ı i~c manzume-' yordu... Resmen nıiitnreke hnlinde ol-
:ıind" aynf'n şöyle demek1edir: mnklığımız:ı rağmen, hudut boyunda 
DP/'iilenı 1ıak 1ıiliir bu sözdP kezzap knvga hiç eksik clcğildl.. Hudut beyleri-
Bi1ıc1•kı Mustafa ve cilii cshap miz akmJ:ır tertip etmekte, Nemse lOJ>-

Jbr:ıhim efondinin eiddiveti umumcn rağına girip buradaki ba~ı hi~arları sı· 
lrnbul c>dilmiş oldufuı, k:ıdı ise ortnya kıştırmakta idiler ... 
biıyiik bir yemin fırlattığı için. kafalar- Fakat hudut beylerimiz mnwr idiler. 
da gezinen şiiphc>yi orndnn tutup koğ- Onların böyle yapma ırıa, yine Nemsc-

(1) OntınMı ostr ricc:lindendir. Aslen 
Pl'<'ctıili olup baş dejtcrcUırlık mco1dine 
kacltır 1riikselmi~tir. Yazdığı tanlı , Pe
,.,,..,i tari1ıi adi111e ııe iki cild iizerinc> mat
btu1tır. (2) Mesrıct'İ, her iki mısraı nym 
J.uıfi11c ile ya=ılcın tiirlere d(!flir. (3) 
A1'mıtu711alı Hammer, tarihinde bu va· 
lmıonnın ismini btı suretli' ka11dC'tmfrtir. 
Hnlb1•ki btı i.çim PeNmidv G;,.jikal s11-
rNindC' 11azılıdır. Pl!1atu:a rla kiiriik hi
mTlara denir. (4) Gerek Hammer, gt!
F<'k"<' Jlamml'f"in meha~i oUın Pe<'C1'i hı
rlı ın nclını bilclirmiyorlar. 

ı•) BaTon dn Hamnıer mcfhur Avu.<ı
hı MIU tlırihri~dir .. )' a::<lıii ı on SPkiz ci1d-
1ik Osmrmlı tarilıiııin cm. biT cildi T iirk
f"1f" f('T<'l'.'me t•e tabcdileb "lmiştir .. 

WT!CI-
Büyuk tarih ve 

(JKINCJ 

liler, l\r.ndilı>ri sebep oluyorlardı. KL:? 
mevsimi yaklaşıp ta Tiirk ordusu kışla
mak için ya Belgr:ıda, yahut ta Edime 
ve lstnnbula çekildiği vakit, Avusturya
lılar derhal faaliyc;tc geçiyorlnrdı ... 

Miifrezelcr tertip ederek elimizde olan 
kaleleri, palangalnrı ku«:atıyorlar. onlon 
tekrar ele geçiıınek için mü1em:ıdiyen 
üstümiize saldırıyorlardı ... 
Aynı uımanrln, (ynvuz hırsız ev s.-ı

hibini bastınr) tarzındaki ata sözüne 
uygun bir sekilde, hudut beylerimizden 

(*) Gfö·zigal kadısı manzıınrnsitıdı~: 

Yllkındır arasın sorsan cğCf' bil 
Sikctvara var olıı hir yarım mil 
~ DiyNck pcılcı~ıgamıı Si1:ctuaYn olan 
ynkrnlığını bil<lirmektcdiT. 

macera romanı 
KJSJM) 

129-
MARK1Z Dö MEI\TIJ'ENON 

,...BNAPLARJNA 
•M.J . 
~Hnynttn C'n az.iz sevgi ve hi!"lcim<len 

vonıldur.ı. Vf' bugiin artık mukaddera
tının knr'"ı bovun cğmeğc rncrbur ol
<lPi:'llmu rli.ieunerı'k sizce de malfım olan 
biiylik haklarımdan vazgeçme karrırını 
wrrdim. BinaenalC'yh, bende mevcud 
oln ve sizin dv bildiğiniz mühim Vf'Sİ
lnları emin olarak göndereceğiniz ada
ma teslime ve Fransayı teme1li olarak 
terketmeğe razı oluyorum. Ve artık bir 

n Cla buraya dönmiyeceğim. 
~unun için şartlarım şunlardır: 

- Vesikalan 1eslim edeceğim linda 
o"1um bana iade e<li1ccekür. 

1'ı - Az.ımi iir :ıv jçinde protestanla-

ra vicdan hürriyetini b~dcr bir ka
nun neşredilecek ve böylece devam 
eden k:ın1ı din kavgasına nihayet veri
lecektir. 

3 - Oğlum ve sevgi1i karım Ivon1n 
beraber lu'lldi intihap edeceğim bir ma
halle çekilmeme itiraz olunmıyacnktır. 

Bu ~art ve teklıflerimin kabul eclil
mec:ine favasmıt edeceğinize ve muvaf
lnk ofacağınızn emin bulunarak !onsu:.ı. 
saygılarımın knbulünü rica ec.lerim > 

•LUb 
Bir kaç adım ötede ve ayakta duran 

mülfı:ıim Şadofö, bu mektubu okudukça 
madam dö Mentenonun yüzünde hasıl 
olan teessür ve heyec:ın çi1.gilerini 
adamııkılh göriiyordu. 

Genç :ıabit kendi kendine: 

Divanıhümayuna (*) şikayetler yağdır
makta idiler .•. 

HaJbuki hudutta kavganın bir türHi 
djnip nihayet bulmamasının hakiki se
bebini, Nemseli1erin hic;arlarınuza, pa
Jnnga1arımı7.a böyle mütemndiyen sal
<lırmnlan teşkil elliyordu ... 

Bu hale rağmen, yaygarayı yine on
lar bastırmakta kliler ... 
Sorsalar 1'ln!idunımı !](ıddar kefldi11 

yöneriT 

** 962 senesi kışı hu1fıJ etnıiı-t.i . .. Uf ak 
Giirzigal palang:ıs1ncla Ahmet bPy adın
da bir 7.at muhafız. bulunuyordu .. Gütti
ııal. hudud üı.erincle olması, ve Siket
var.ı çok yakın bir mevkidP bulunma ı 
dolayısiyle. Nemselilcrin dnim:ı t<>hdidi
ne maruz bir vaz.iyettc itli. Vnkıfı palnn
mıdnki muhafızların mik-tnrı pek azflı .. 

Fakat Gün.ig~lin hususiy~ti ve düs
man toprağının yanıha ınc:L., olması göı. 
iinündc tutularak onu muhafaza hizme
tine hududun e.n sccme, en giizide V<' 

gözü pek erlerini seçmi~1erdi. Bu eı·
lcrin kum:ındnnı Ahmet beyin, ismindc-n 
ba,.ka, e~ki tarihler<le hüviyetine dair 
hic bir m lfımat yoktur. 

J<"akat Gi.irzigali daima teh{lit ed .. n 
tC'hlikeli vaziveti hesaba katılırs."l, bu 
Ah•n"t b<'vin ·her haldf' <lt>ğerli, idareli, 
giicliiklerdt'n ve düsmnnla boğusnı:ık
t:m ;.tözü yılmaz hir kumandan olıluğu
nn hük"'1.ctmc-k Jazımgeliyor.. Palan!'a
da ayrıca imamlık ve din islerine bak
mak vazifc<dni gürem bir hoca <L"lhi bu
l mmnkta idi... 

Jşte kesik bl1c: masalının Pecevi tarihi 
yaprnklarıPtı intikal etmesi. tıpkı kale 
muhafızı Ahmf't bey r,ibi, hüviyeti ıa.. 
vıldyle nnlaşılaınıyan bu hoca snyesin
dndir ... Percvili Jbrııhim efendi, bu ho
ca irin pnlanGD<ln imamlık hizmeti gö
ren kadı diyor. Ve başkaca hiç bir ına
Jı'.'ımat vc>rcmiyor ... Frıkat kadının 1 esik 
baı:Iı adama dair yazdığı uzun mnnzu
mcı. Pc-~vi farihindr nynl:'n zaptroilmiş
tir ... 
Bu manzumenin de1fı1ctile kadının na
zım snnatine o1dukçn vakıf bir 2.at oldu
ğu anlaşılmaktadır. Manzumede cidden 
çok düzgün mLc:ralara ve çok kuvvetli 
t."lSVİtlere ra llanma.ktadır.. Bu nazım 
parçasının diğer bir meziyeti de, buradn 
bildirilen şeylerin tnmamiyle doğru ol
duğunu gösteren biiyük bir snmimiyet 
mannsını tnşunasıdır ... 

Esasen yukarıda da bildirdik. Kadı 
andicerek sözlerinin doğru olduğuna 
bizi temin e<liyor .•. 

ı~te kadının nazmen hize :ın1attıklnrı: 
Gürı.igal muhafızı Ahmet bf'V. o kı«: 

vaz.iycti münasip görerek yanın~ palnn
padaki erlerden seçti:fi bir kuvveti alı
yor . .. Ve civor<la henüz elde edilemi
yen Kopuşvar kalesinin fpthlne gidiyor. 
Kopu~v;on alıyor]ar ... Ve sonra ornsmı 
dahi zaptetmek niyetiyle Siketvar üze
r inf' yürüyorlar .•. 

Siketwır önüne vm'<lıklnrında, Ab
met beye yardım için etra.Ctan bazı Bey
lerbeyleri dahi askerleriyle birJi.kte ge
liy'>rlar.... (*) 

Orada Ahmet bey Beylerle va
ziy c>t hakkında istişnrecle bulunuyor ... 

Vaktin dar ve karn kışın dn gelip yt>
tişmek i.izerc olduğu göz önilnc .rtetiri
lerek Siketvarın muhasara e<lılmcc:i 
ısini gelecek seneye bırakmnğa k:ırar 
vL"Tiyorlar ... 

Ahmet bey BeylcrbPyileri teşyi için 
5.iketuvaroan knlkıp Budapcşt,.,.ye git-

- Madam Mentenon memnun oldu. 
işler yolunda gidiyor .. diye diişündü. 

On dördtincü Luinin :karısı, dindeki 
k,;ğıdı mızır Barbezyoyn uzattı: 

- Alınız, :;iz de okuyunuz .. 
Decli. Marki Barbezyo, mon ... enyör 

Luinin mektubunu okurken Madam 
Mentenon ela mül!izim Şadoföyii istic
vap ediyordu: 

- Jan Kavalye ftSilerin başına geçti
ği zaman si~ Sevcn'de mi idiniz? 

- Evet. Madam .. 
- Okuduğum raporlarda asilerin bas-

laruıda hnkiki şef olarak Jan Kavalye-
den ziyade yfü:başı Luinin bulunduğun
dan bahsediliyordu. Bu adam hakkında 
ne bilivorsunuz? 

- Benim biitün bildiğim, Mareşal 
Montreve]in yüzbaşı Luiyi namuslu, 
merd ve mahir bir düşman 1<>1;,kki etti
ğinden ibarettir. 

- Jdditı Nlildiğine göre bu yü1.başı
nın csrnrcngiz bir mazisi varm~. Onun 
hükümet 7.tndnnTarından birinde bir 
müddet mevkuf bulunduğuna dair hiç 
bir şey duymadmız mı? 

- Askerlik ve asib.adelik !?erefimin 
üzeıine yemin ederjm ki böyle bir şa
yiad:ın haberim }'ok. Ne duydum ve ne 
d" kulağıma buna benzer bir dedikodu 
geleli. 

MülAz.im Sadofö bu sözleri şüphe edi
lemiyecelc bir samimiyet ifadesi ile ıöy-

Italyanın politikası ve 
Akdenizdeki menfaati 

~~~~~~~~~·x4x:-~~~~~~~~~ 

Roma 9 (ö.R) - •Mançcster Guar- ltalyanın ademi muharipliği sadece 
Clian> gazete!>i ilk defa olarak itiraflarda Ita1yan menfaatlerini korumak için it
bulunuyoı·: tihaz edilm~ bir tedbirdir. Gayesi Ak-

Versay konferansında malfım şekilde denizde lta}yanın vaziyetini lt>Hih et
muamele gören, Habe1 harbı esnasında mekten ibarettir. Bu gaye de Amavut
zecri tedbirlere ı:naruz tutulan Italyanın lu.6run Ualyaya ilhakiyle kolaylaşmıştır. 
Ingiltexeye minnettaflık beslemesine Roma 9 (ö.R) - Riyo dii Janebroda 
hiç bil" sebep yoktur. Buna rnğm1>n, Af- çıkan •Kovyeva> gazetesi Balkan kon
rika harbından sonra Duçe iki mernle- feransından, holyanın Balkan m('mle
ketin mütekabil münasebetlerini açma- ketlerine karşı siyasetinden bahsederek 
ğa çalLşmış, fakat muvaffak olamamış- faşist ltalyanın .Akdenizde takip ettiği 
br. Jngilizler, ekonomik tazyjki bir si- harici siyasetin realiteleri olduğu gibi 
lüh gibi kullanarak Italyayı kendi ira- görmeğe miistenid olduğunu yazıyor. 
delerine boyun eğmeğe mecbur etmek Italya ve imparatoı:Juk balkanlarcla ve 
istcmişltmHr. Bu sebeple, Italyanın ln- .Akdeniz.de bu siyasetin temellerini tcş· 
gi]iz muhibbi bir siyaset takip etm~iıU kil ediyor. Her iki mınta'kada da Italya 
beklemek abestir. kendi evindedir. 

Fransız parlamentosu 
gizli bir celse akdetti 
Paris, 9 ( ö.R) - Mehusan meclisi hafi komite halinde toplanmışhr. 

Hük~met umumi siyaseti ve harbin nasıl idare edildiğini izah etmiştir. 
Sabah başlıyan içtima saat 12,40 da tatil edilmi~ ve öğleden !lonra de
vam etmi~tir. 

Londra, 9 ( Ö.R) - Fransız mehusan meclisinin gizli olarak toplan
ması sebepleri Londrada hakkiyle takdir edilmektedir. Geçenlerde ln
giJiz parlamentosu da gizli olarak toplanmıştı. Sebebi §Udur: Hükü
met aleni beyanatta bulunarak düşmanın işine yanyacak izahat vermek 
istememiştir. Çünkü müzakere mevzuu askeri hazırlığın derecesi ve 
harbin ne şekilde idare edildiği idi. Bu sebeple, bu mahiyette mevzular 
üzerinde müzakere1crin gizli olaıak ceryanına lngi1iz umumi efkarı 
hafiyyen muhalif olmakla beraber bu suretle hareket etmek zarureti 
hasıl olmuştur. 

Yardım 
üç milyon 781 bin 
lirayı buldu 
Ankara, 9 (A.A) - 7/2/940 ak~ını

na kadar Kızılay umumi merkezine y.ı
tırıJan şark vilayetleri iı;in iane listesi 
3.781.362.9 liradır. 

lngiliz 
Maliye nazırı 

Avam Kamarasında 
izahat verCli 

Londra, 9 (Ö.R) - Büyük Britanya 
maliye nw.ın Sir Con Saymen İngiliz 
parlfımenlosunda, başlıca yiyecek mad
deleri fiatlerinin t."lbıi seviyede tutul
ması için hükümetin projesini izah et
miştir. Hükümet, müstahsile ve tücca
ı a yardım maksadiyle biiyiik tahsisat 
kabul etmiştir. Bu maksatla 50 milyon 
İngiliz Jirası ayrıldığı malumdur. 

meğe mecbur oluyor... Ve hu suretle 
Günigalden uzaklaşıyor .... 

Bunu ve Gürzigal hi.c;arında pek az 
bir kuvvet kaldığını haber alan Sikct
var beyi maiyetin,. büyiik bir kuvv t 
alıp hemen pa1ıınganm üstüne yiikleni
yor ... 
Kadının manzumesiooe dUşmanın Si

ketvardan kalkıp Gürz.igal fü.er.inc gel
diği şu suretle anlatılmnkta<lır: 

içinde lıaş olmı <lüşmrın l>eginc 
Kara cin derlM" ;di ol liıirıe (••) 
Çıkageldi hisrır ü .<ıtiine lıir yün 

Gürijgale ccliip kasdhı di!icr giin 
Yakrnrlır aralık sorsan eğer bil 
Siketvara var ola lıir yannı •mil 
Halıer toplarım attık firavn 

Belçika da 
Maden amelesinin 
grevi sona erdi-. 
Brüksel, 9 (A.A) - Charleroi maden 

havzasındaki grev, bozguncu Sovyet 
ro:ınevralarını suyn cliiı:ürmek üzere 
tekrnr işe ba~lanm:-ısı için merkezi :ma
denciler te~kilfıtı tarafından yapılan da
'·eti üzerine nihayet bulmuştur. ·--·--Hollandanın yeni 
milli istikrazı 
Aınsterdam, 9 (Ö.R) - Hollanda hii

kümetinin yeni milli istikrıızı tahmin 
edılen mu\•affakıyetli neticeyi verıne1.sc 
hükiiınet fcvkalfıde askeri masrafları 
karşılamtık maksadiylc bu i~tikraza mec
buri bir clahili istikraz şeklini vereC'ek
tir. 

KALİFORNİYADA 
Yeni zelzele oldu 
San :Fransisko, 9 ( A.A) - Kaliforni

ynda yeniden zelıele olımı tur. Zelzele 
bü} iik bir paııik t"'vlit etmiş ise de hiç 
bir ha~ara sebep olmam~1.ır. 

yor. . . Hisnr muhafızlarının bu ~ıırctlc 
kendilerinden çekindiğini gören Macar 
kumandnnı karn cin Türkleri korkut
tum, belki de teslim olurlar Umidiy1e 
kaJcye bir elçi yollıyor .. ve razı olduk
ları takdirde kıllarına bir hata getiril
miyeceği teminatiy1c kaledekilere vira 
( 4 ) ile hisarın te.<:lim edilmesini teklif 
edi}•or: 

-BiTMEDi-

(•) O devrin nazıYlnr , ıcdisi demek 
olup nıii1ıim rııeself'lcrri komı~mnk ;i.zc
re, mırnta:.amnn 1stanbtı1'ln, Topkupı 
Mraymda ktılıbenltı clr?flilcn yerr1P to1l
la1ıırdı ... 

Burdur 
Vilayeti umumi mec

li•i dün toplandı 
Burdur, 9 (A.A) - Vilayet umumi 

meclisi bugün saat 14 tc kazalardan ge
len delegelerin huzuriyle toplanmış ve 
vali Hamdi Akanın nutku ile mesaisine 
baslaınıştır. 

Büytik kurtarıcı Ebedi Şef Atatürkün 
ruhunu taziz için bes dakika ihtiram 
vak{esi yapıldıktan sonra birinci ret. 
vekilliği ile ikinci katip seçilmiş ve geç· 
miş yılın yapılan işlerine ait izahname 
okunarak alkışlarla tasvip edilmiştir. 

Ru:uııımedeki maddeler ait olduk1an 
encümenlere verildikten sonra bu ilk 
topl~tıya nihayet verilirken başta Mil1t 
Şef Inönü iJe büyükJerimize saygı duy
gularının ulaştırılması karar altına alıır 
mı tır . 

Amerikanın yeni 
silAh fabrikaları 
Nevyork, 9 (Ö.R) - Vasingtonda in

şası tekarrür eden yeni silfıh fabrikalan 
altı aya kadar faaliyete geçeceklerdir .• 
Bu fabrikalar kamilen müttefikler tıe~a
bma ~alı'3caklardır. 

lngiltcrede 
KAiıt satışı azaltıldı 
Londra, 9 (A.A) - 12 şubattan itiba

ı-en kağıt satışı beşte iki nisbetinde ten
Jıis edilecektir. 

--*--
Yugoslavya 

Milli müdafaası 
Belb'l·ad, 9 (A.A) - Gener 1 Bogol· 

jup İlic, Yugoı:;Jav ordusunun umumi 
müfettiş muavinJiğine tayin edilmiştir. 

Ordu umumi müfettişliğinin prens 
Polun uhdesinde bulunduğu mnl\ımdur • 

Şimdiki ahvul içinde yapıl;m bu mü
him tayin Yugoslav zimamdarlarının 
milli müdafaayı azami emniyet altına 
almak hususundaki arzularını göster
mektedir. 

Şilıayetler : 

--·------
Karşıyakalıların 
Devlet Demiryolu ida· 
resinden bir ricaları 

Karşı yakada, isWSJ' ()n ~em tinde <'lht· 
ran nkurlanınızd;uı :ıı:a~ıdaki mektubu 
nhhk: 

isittiğimize nazaran Devlet Demiryol-
1.:ın sekizinci işletme müdiirlüğü geçen
lerde Kar ıyaka is la<;yon memurluğuna 
gönderdiği bir emirdt• :istasyonda bulu
nan \'e bu t:ıraf halkının p~k şiddetle 
muhta1; bulundugu hiı·icik bahçeli kah
' eyi kapatarak depo haline getireceğini 
bildirmiştir. Bu haber biz mahalleliyi 
miitt'essir etmişlir. Zira bu taraflarda 
~ egfüıc soluk alacağımız \'ı' birbirimizi 
gl>rerek konu~cağıml7. bir yer buı.~ası 
idi.. Belediye reisimizin btasyon civarın
ı:!a \'e bu kahve etrafında bir park mey
dnna getireceğini ve mahalleler arasın
<fa bulunan bu yerin .şereflcndirileceği
ni fücclen beri öğrenmi~ \'e sevinmikte 
iclik. Şimdi aksine olarak burnnm bir 
depo halinde kullanılacağını öğrendiği
miz için müteessir olduk. 

Lütfen bunu gaze
0

lenizin halk si.itu
nunda ya7.arak Devlet deıniryo1ları mü
clüdiiğünün bu kararrtan vaz geçmesini 
\'e diğer mtinac;ip m:ıhalde bir depo vü
cuda getirerek bu güze] ve havador yer
den mahallf'mi:t.in ıııahnım edilmemesini 
tekrar rica eder ve bu vesile ile deıin 
:ıygıl::ırımızı sunarız. 

M<>halle halkından 
o.z. 

Ki vani idcvüz is1cima ilan 
Bu beyitlerden sonra iki tarafın kuv

vetleri arasnıdnk.i nisbeisJzlik t~ şu su
retle tesbit olunmaktadır: 

( 4 ) l'eçr.·,•i kn1ıdetmcu1< Jete i~e ıle, 
11ammr.rdc 1m Bc11ler1ıeyilerin ı·e kale • l U 11 ,__.Xı1!RM&tSS 1 
beylerinin adları mazbıttttır. Ve şunlar- KARŞfi' AKA 1 

Veli az idi gıwrcr begayct 
Ola derdik veli haktan inayet 
Y;iz on dört ıMem idik mıda Py C'Cln 
O <lemde 1ıcızır olan ehli iman 
Gelen diimıcn Veli binclım ziyade 
Kimisi atltı, kimi.si piyade 
Çıkıp tn§'"aya çii11 yor:. c~n!Je çıı,.e 

KaJHyt hnifl<ıdık yit'dik hi.~ara 

Evet... gelen d iL nımı :ıskerinin rnk
luğu Türkleri kapıyı sağlamca k:ı~yıp 
palııngruıın içine sı~ınnıağa ınechur edi-

lem işti.. 
Bu sırada mektubu okuyup Mrıdam 

<lö Mentenoruı iade eden Marki Barbez. 
yo sordu: 

- Şimdi ne yapmak tm;avvurundası· 
nız Madnm? 

- Evvela kral ile konuşup mutabık 
kalnıaklığun Hlzım .. 

Sonra genç mülazime hitaben: 
- Zabit efendi, dedi. Bir saate kadar 

Marki cenaplarının dairelerinde size 
majestenin emirleri bildirilecektir. 

- Baş üstüne Mndam ..• 
Miilaz.im Şadofö yine büyük bir hür

metle selamlıyarak odadan çıktı. Kapı 
henüz kapannuştı ki Madam Mentenon 
sevincinj fazla zaptctmeden nazıra şöy
le söyledi: 

- Aziı.im Marki, mon:;enyör J.uinin 
çocuğunu elde tutmak suretiyle ondan, 
casuslar ve a-;kerler Yasıtasiyle elde ede
ceğimizdcm fazfosını t~min edeceğimizi 
söyl~mekte haklı <leğil mi imişim? 

Barbe7.yö çapkın bir nC't.aketle ef,til
di: 

- Muva(fakıyetiniz cidden büyük 
Madam, dedi. Fakat monsenyör Luinin 
şartları ara.-;ında bir tanesi var ki onun 
kabulii imkanını bir.ı7. zor gönnektf'
yim. 

- Protestanlara bahşedilecek vicdan 
hiiniyeti konunu dcğtı mi? 

- Eveı Madam.. Böyle bi6 lr.aDUDu 

dır: Stolı·eyse11b11ra LC1/İ AT.~lan , Gran M ı k s· d 
lıeyi Aclem, 'Novigarcl bl!"yi Süleımum, e e f 11effi3Sl0 8 
Sek.sard bP1Ji Sinan, GfüT.gal beyi Alı- Bugün yine iki biiyiik filim bircll'n 
nıct. Hatı•an beyi Mehnu;t . Simmıtmitırı Dört Namus Befı~isi 
bc-yi .Masıım bey lerle Bııdin BcylPrlıeyi :r 
Duugıın pa~a (LORE'fTA VUNG) ,.e (RIŞARD 

("'*) Kadmm kara cin ~eklinde bildir- (GREE~~) in yaruth~ı fc,•kolf.dc lıc· 
di!ii Sikctvar beyinin ismi , Hammerde J et•nıılı n• meraklı bir rnenua ma-
Ma<"ar GP.rçeni olarnk 11ıazbuttur.. .. lik biiyiik bir ffıcia filmi ile 

(*) Vira bir kalcc1e 11 · aJı~ur olan cıs
hcri11 s' lfımclle oradan t,>tkıp gitmch'Ti
nc diişnıaıı tl'rnfındaıı m iisnnde fll tınmn
sı ıle.-ı ııektir 

iiç Ahbap Çavu,ıar 
Haydutlar arasında 

~ Tiirkt;c . iizlü \'e tnkJitli kahkaha 
turanı 

l 
SEANSLAR : llf'r giin 4.30 - 6 - t 

imzalaına~n majeste asla muvafakat et- il Cumartesi, pa7.ar : 12 - 3 - G - 9 da 
miyccektir. ~ 

- Azizim Barbezyo.. Siz cl:ıha çok az: PW~i FIWWW 
tecrübesi2siniıı:. Monsenyör Lui ne isti
yor? B()y]e bir kanunun üç ay içinde 
neşredileceğine dair bir vand değil mi? 
Bu vaadı ben verN'e "'.tim. Majesteye bu 
:ekilde bir kanun imzalatmağa «;alışa
cağıma dair hattA yazılı bir vaad '\'('Sİ
ka.sı vermekte bir mahzur görmiyorum. 
Kral hazretleri benim tavsiyeme kar~ı 
meseleyi tetkik buyuracaklarını bana 
vaaclede#'eklerdir. Fakat iic ay sonra ma. 
jeste teklifimi uzun u:aıdıyn tetkikten 
sonra reddetmiş olamaz mı? Işte mesele 
bıı ~uretlc ve 1emizce haJJedilmiş ohı
ca'ktır. Haydi, siz hemen majestenin 
yanına giclini:ı:. Biraz sonra da ben ıtelip 

..... A~~i~· .. s;t;iiik .... i 

size miil!iki olurum. 
Nazır çekildi. 
Madam Mentenon yalnız kalınca 

mektubu iPkrar okudu. Uzun u1.un dü
siindii ve .sonra ha~metlli kocac:mın ya
nına gitti. 

Kralın, karısının ve nazır Barbezyo
mı:ıı başbaşa mülakatları yarım s:ıat sür
dit. 

KraJ ve Barbe1.yo. Madam dö Mente
nonun biltün tekliflerini münaka~asn 
kabul ettiler. 

-BiTMEDi-

• 

Han ~ 
Hükümet konağı karşısında «Ucm-

luk sergi.sinim bulunduğu Molla.za
de hanının dörtte bir hissesi acele 
<ı::ıtılıktır. 
Görüşmek istiyenJerin h:ı.n dahilin

de Bayan Firdev~e miiracaatlan. 
1-6 

• 

......................................... 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıldan 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci BeyleS' 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztf>pe tramvay cad. No. 9112 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 
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? ı'• 0 - ... , DİNAVİGAZYONE NEVYORK a rp o a c a mı e Büyüklerin ve küçükleMn b"'•aklannda kon em<W< y.,.yan lwıtlann CITIA Dl BABI motö<ii 13-2-40 tarı- EXILoNA ~~Rt jieci kilnuna 
' en birinci devıuıdır. Her ec.zanede bulunur. Kutwu 20 kW'Qftar. hinde limanımıza gelerek lstanbul Pire doğru bekleniyor . .. --·--------•••rma•••••••lllİ•m•ıli Napoli ve Ccnovaya !ııireket edecektir. EXAMELİA vapuru ? şubatta bek .. 

( Luga ) d kx*x b. ltalyan ga . BRİNDİSİ motörü 14-2-940 tarihinde lent.;\rtcE lUARITİI\fE ROUMAİN ~ 
00 a ÇJ an lf • ,~ as tWUW a•••••CC:~%1!i:ıMm•aıım• .. +ı limnnlDllza gelerek ertesi günü saat 17- BUCA REST 

Z t d DOKTO~ . ,fi!, de Plre Brindisi Zara Fiume Trieste ve KÖSTENCE İ İN 
c esı· k .... k t A yau og"' ti DOKTOR Venediğehareketedtcektir. ç : 

h 
t UÇU VC Or a S J (1 ?• v f 1~ , .. ~ E. MORANDI motörU 20/ 2/ 940 tari- ı!t.1!~. JULİA vapuru 10 şubatta bek-

l'U • h . il . . 1 .. .. ' e 11\ R na . s a l a h e d d j n. hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie- Vapurlann ;ş . 

~.~ .... ::~n :ut~~: 11ci:~0?,d~uıgwkuuvha:ek~k.~nefdıea"'k·ı· ~rs •. ivn .. ~ynerthıe:r :dlane

0

tahm:ka·k •• ~ 9 r ~ T c k a n d ==~~~~jFi~:.!~ ~7 ~~=;:a~;~; .,..;ı;.nnu gazetenin 11 lkincikinun 940 - " ~ Çocuk Haslahklan Mütahassw de Pire, B>indisi, Zara, 'ume, Triyeste suliyet kabul e"" 
ol&A ki nuııhaııında cKarkasyada. harp kuk. edebilecek demektir. Bunun idıue- j.. Ask er"ı Hastane ~~ : BERLiN \'e KÖI .. N üNiVER- ve Ven ediğe hareket edecektir. o ,ez. -.a. rn " \_ ~1- l \ ' d k h .~ 1 ~ • t Cl.TTA Dt BARİ moto"'ru" 27/ 2/ 940 ta- daha_ fazla tafıillt 1"in ATA fT'#rrnr 
flllkaJ. ı ~ > oailiğıyle inti~ar eden bir sini Gene.ra eygan a verme ususu- ' " SITF..S . SABIK ASİSTANI "' .ı u J:\A. 
geJrni C. kupür halinde ve teehhürle na.yalnız mumaileyhin malik olduğu l'i DoGVH VE KADJN ~ ! .ffastalannı İkinci Beyler Numan rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi- ca desı 148 

No.da W. F. Henry Van Der 
Yeti' 1 olması üzerine yalnız ehemmi- prestij değil fakat yirmi küsür sene ev- 1 ~ ~ d kak 5 N da h ·· t re, Napoli ve Ccnovnya hareket ede- Zee ve Şn Vapur acentalıtma mUraca-
tiyl 1 nolc.talnrı tebarüz ettirilmek sure- vel kendisinin, Mareşal Pilsuds kynin ~ ff AVSr ALIKLARJ ~ ~r:e: sonra ka~ul edere: '°n saa cektir. at edllmes.t rfea olunur. 
tir e aşağıya kısmen tercüme edilmiş- müpviri sıfatiyle Sovyetlere karşı pa~-. M r AHASSISI ~ 1 TELEFON : 3453 TEIDON : Z80'7/200I 

I lak stratejik muvaffakıyetler elde etmış ~ EVİ 3459 NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste --------------
tvv~ını ~tmamq olan yazının salı:ibi. bulunması da amil ol?'1113tur. ,, Her gün İkinci Re~ler sokak No. ~ veya Cenovada Şimalt ve cenubt Am.e- UMDAL 
etnı •. ha~bın hangi cephelerde inkişaf Diğer ~araf.tan, lngıl~ere ve Fransa- ~ 79 da .• Çarşamba f:ıkırlerc mc~canen ~ · rika limanlarına hareket eden İtalia 
Cttilr.tcn ihtunallcrini gösterdiğini tetkik nın, Türkıyhenınb ya~~ımıleı ~o"!he! Rlt~s: ~4DiZ/.Y4f'arz.ııw.ıumrmu.~ DOKTOR Anonim seyrisefain ıirketinin ve Afrika ~=A 0:~VİDABCAENTA.ALID. ÔKIOTOLTDR. 
e•--ı aonra makalesine ~yle devam yaya karşı ar e gırışme en 1 tıma ını H' distan h k t ed LLOYD "11oe.ıı:t-..:ı· k ı d " d"" b' b d K f ı !l••-•ı:m•m • ve 

10 
a are c en LOVCEN vapuru 3 şu,__-tta Köste' n-·~;-<:Ud!r.T uvvet en ıren dıgke: ~:h~e ep e

1
. a - ı: +mm t4* p:wı c 

11 
y ~ TRİYESTİNO anonim seyrfsefain ~ir- -ve Varna ı·çın· hareket eduaecek:tir •. Yole'"u" 

._ ,';!d .... ı.. ürk Sovyet Rusya. hudut- kasya.nın civarın a ı mu ım petro men- e aA . ar 1 n . k ti 1 d"'f d l -.ı .. , a b d V k . {) O kt e vapur arına tesa u e er er. \•e yük kabul edecektir. 
IÖtte ır harbin zuhurunü mtıhtemel balarının mevcudiyeti ir. a ıa rıvayet iŞ (t OrU !-rd·~~ sebepleri tetkik cddim. Habr- edildiğine göre garp demokrasileri, boş- NEERLANDAl~E ROYALE LOV~ vapuru 10 Şubatta Kös-

ltand ~· Sa.raçoğlunun, Moakovada bu- ka petrol kuyularına ihtiyaç göstermiye- Hat'ı ce Azra KUMPANYASI tenceden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pi.re l..ı_;ııgu ı:aınan Sovyetlerin . Boğazlar cek kadar bu kıymetli mayie mebzul en Hayfa, Beyrut. Durau.o ve Triyeste için ~d~ taleplerini reddetmesi, SoY- malik bulunmaktadırlar. Fakat Kafkaıt- VULCANUS vapuru 
2
l/2/

94o tari- hareket edecektir. Yolcu \'e yUk. kabul 
ltal)l~ &ıyasi mdıafilinde Türlciyeye yadaki petrol menbalımnı bunlar ele ge- IZMİR MEMLEKEr binde beklenmekte olup Anvers, Rot- edecektir. 
bitıd ~rar uyandırmıştı. Anadolu har- çirecek olurlarsa bundan mutazarnr ola- HASTAN ESİ DAHİLİYE terdam, Amsterdam limanlarına hareket Gerek vapurların muva.sallt tarihleri, 
~ vyctlcrin, Türklerin tarafını ü- cak yalnız Şovye\ler değil Almanyadır. D MV7' AffASSJSJ edec~:NSKA ORİENT LİNİEN gerek vapur isimleri ve oavlunlan hak· 
lur1c etmesi üzerine bqlıyan Sovyet Şimdilik Polonyanın ve Romanyanın em j retli Muayenehane: İkinci Beyler '"'JL-L kında acenta bir teahhUt altına ıtremez. 
•tL- do tluğu, geçen ısonbahardan beri petrollerini Almanya kendisine temin et- ..,,,_.. BORELAND vapuru '20 Şubat ta• blf~et arzetmektedir. Bunun belli miş bulunmaktadır. Lakin Bakü ve ha- İkinci ko~don '

0

(Cümhuriyet Mer- No. 25 TELEFON: 3956 rihinde beklenmekte olup Kopenhag, Daha fatla tafsillt almak lçln Blrlnd 
f~ t~~ürlerinden biri de Anadolu valisindeki menbal nn elden gitmesi de- kez Bankası arkasında) 88 numara- Goteborg limanlarına hareket edecektir. Kordonda l52 numarada •UMDAL• 
h~" ctin?en sonra Sovyetlerin Ankara mek Sovyetlcrin Almanyaya yapacağı da hususi muayen!.'hanesinde hasta- 1 Birinci Sınıf Mütahassıs C1 SERVİCE MARİTİME ROUMAİN umum! denlı Acentalılt Ltc:l mUracut 
lİna Utııctine taziye de bulunmaktan im- petrol scvkiyatının durması demektir. larını (tatil günleri hariç) her gün edilmesi rica olunur 
li etınit olmasıdır. Vakıa Türkiyenin Motorlu kıtantın ve hava kuvvetlerinin saat ondan 12 ye, {içten altıya kadar o o ı Al 1 ARDEAL motöril 20-2-1940 tarihin- T 1 f 4072 M~dilrl 
~~ t;!:~ı=c =~c~::ac~h:; ' ~;;d~=~1;;~~L:!e afı~:~;,ıt~~lc ~~h:; •k•a•bu•l•e•d•e•r .•. ••TEiiiLiiEFON : 3287 r ı em 1 r 1 ~=N~:ol::kTe:t: ~:~~k~~r ~arsilya. limanlan- T:l:f:: : 3171 Acenta yet 

ku: bu harbe i~tirak mecburiyetinden esnasında mayi mahrukat nedretinin na-tır li 'tnalı:tadır. Fakat §U da muhakkak- sıl neticeler verebileceğini söylemek lü- :• .... •
0
••L••1••V•••J• .. ••••••••••••••••u••••••ı 

~oalt lllcd::U.r ittifa.k imzalandığından beri zumsuzdur. o t t Ahvali hazıra dolayısiyle navlun w : ER VE : ~va ve Ankara arasındaki anla~ şunu da kaydetmek lazımdır ki, müt- O" O r KAMÇIOGLU hareket tarihlerinin kat't olmadı!mı ve : ŞVREKASI LTD. ~ 
l'ii.ı.!_ a~ ve bu müddet zarfında tefilc devletler etnik meselelerden de is- Cilt ve Tenasül hastahklan ' bunlann hiç bir ihbara }Uzum olmaksı- : : 

Çc~~cyı Sovyet - Alman ittifakı çer- tifadc etmeii dü,,.~necddcrdir. Mesela Al' A A ~ o· 1 VE zın değişebilir olduğunu ve bu husustan : VAPUR ACENTASI : 
~c sürüklemek hususunda fon Pa- bilhassa bunların kuvvci sef eriyderini 1 ~ a 1 n e Elektrik tedavileri dolayı acenteye bir mesuliyet teret«lp : : ltuttır. Yaptığa teşebbüsler de akim kal- gösterceckleri havali Sovyet olmıynn etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin : ATATÜRK CADDF.Sİ Rees binası E 
~ anasırla meskundur. Bunlar, Türk, Kürcü Birinci Beyler Sokağı No. 55". koyıt ve işaret etmeleri rica olunur. : TELEFON: 2'"3 : 

f:'"~ di~i halde Fransa ve lngilterc.. ve Tatarlardan mürekkeptir ve bolşe- l.ımir - Elliamra Sineması arkasında • • ctr..:~diyaya yardım edeceklerini ilan vizrnin propagandasına Ve nüfuz edici Sabahtan akşama kadar hastalarmı Daha fazla tafsilat için cumhuriyet : Londra ve Liverpol hatlan için a 
diı,i' o~malanna rağmen Sovyetlerle siyasetine rağmen milliyet hislerini kay- ÇOCUK ffAST ALIKLARJ caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur : piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
;;ille~ınd.atık münasehetlerini katetmi. de- betmemi• insanlardır. Buna, Finlandiya- kabul eder.. TELEFON : 3479 acentesine mUracaat edi]mesi.. : rımız sefer yapacaklardır. ••• 
~ .. ·y " M•iTAHAS C'f C'J &'91!1 •a •aaLt aaıa TEL • ltluh ır. ~akat bunun vuku bulması da düçar olduğu hezimetler neticesinde V • aa Iİ EFON : 2004 - 2005 : ............ •••••••••••••••••••n••••••n•: 
lng·~eldır. Çünkü Hitler siyasetinin. bolşevik rejiminin yavaıı yavaş Sovyet Her gün hastalnnnı eskisi gibi İkinci DAi Ll VE ZÜHREVi HASTA· rr&W

4

<iiUMi 
t~ 1.?1P r torluğuna Asyadaki top- halkı nezdinde prestijini kaybetmesi de Beyler sokağında 84 numaralı muaye- LIKLAR DOKTORU Beyoğ[unJa 
So-.yan ~erinde darbe indirmek üzere ilave edilmelidir. nelıanesinde kabul eder. 1 •ı H ~~ BRı.STOL QTELı• 
fer etleri Türkiye, lrak ve Irana birse- Ve madamki Sovyct Rusya ile şima- Evi BİRİNCİ KORDON No. 272" smaı a hu/'aprnağa teşvik etmesi, Afganistan lin kahraman milleti olan Finlandiyalı- ' · 1 kıııdutlan~daki Sovyet tahşldatı .hak- lar arasında cereyan eden mücadeleden Sirkecide 
dir D Verilen haberler teeyyüt etm~kte- bahsetmiş olduk, öyleyse ounu da kay- OPERATÖR OSMANiYE OTELi 
ha. So ernek oluyor ki Asya bir kene da- dcdclim ki, Avrupanın bu uzak şimal D A ı : • 
,eti .V'ydetcmpcryatizmininlngilteredev- toprnklıınnda uzayup giden narp. yal- r. sil Mukbil Akarçay 
lca·nı arhelemck hususundaki mücade- ruz askeri bir ideale istinad etmekten 

Bu her iki otelin müsteciri 45 $eneük otelcilik mütehamsı bay Ömer 
Lütfü Bengü'dir. Be sahne teşkil edecektir. uzak olan bir gaye ve ehemmiyeti h5.iz- At k 

ncr l tahrnin ve ihtimal karşısında. Ce- dir ve Finlandiyalılara yapılacak her ne-' a 3 ffi 
Her gün saat 13 ten itibaren" 
İkinci Kordon (Alman konsolosha

nesi karşısında) 206 numarada hastala
rım kabul eder. 

Bristol oteli elli odalı ber odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantuı vardır. 

td~tı;Veygandın idaresinde teşekkül vi yardım ve takviye faaliyetinin daha 
lra1td Ve ilsleri Anadolu. Suriye ve vasi bir sahada ve seri bir şekilde yapıl-
~ bulunacak olan bir Fransız - in· ması l azım gelmektedir. 

MEMLEKET HASTA· 
NESİOPERA7'0RU (Çivici hamamındaki muayeneha

nesini terketmiştir) .. 
Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Belçika 
\' e nıüttelikler 
~asındaki ticaret 
Rorüşmeleri 

[BORSA] 
Hastalarını her gün üçten sonra 

Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka

TELEFON : 3458 Bütün bu mükemmeliyetlere ili.veten fiyatlar rekabet kabul etmi-

_111111111111111111111111111111111111111111._ yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik rnüteha11111 
TEi 'L'VON ·• 3537 ba öm l" f. B d d ~··i."E:~t:aa;ıtaı .....,... - - y er ut u engünün i aresin edir. Bir defa ziyaret hakikati 

-------------- § · DOKTOR E :meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda 

bul eder. 

sa ll.rukseı, 9 (Ö.R) - İngiltere - Fran
ıru.~~ Belçika ticnret müzakerelerini ta
tis......,uattıak için Belçikalı bir heyet Pa
~ün "~ ~?draya hareket etmiştir.. Bu-

lngtlızlerle görüşmeler başlamıştır. --·-~1REYE GİDEN 
lan Yun~n nazırı . 

tllin dra, 29 (Ö.R) - Yunan başveki
S. »-~<:8 muavinlerinden biri olan 
leleri ik~~ı<!:i5 Mısır nazın ile bazı roese
~ gorüşmek üzere tayyare ile Ka
~ hareket etmiştir. 

~R BELEDIYEStNDEN: 
hatnr1~. cl adanın 142,50 metre murab
lşı .. ...ı"AJQ 2 sayılı arsasının satışı yazı 
blı';1 tnüdürlüğündeki şartnamesi veç-

Aıl açık arttırmaya konulmuştur. 
ol'tp ~en bedeli 712 lira 50 kuruş 
'&at 

16 
21/2/940 Çarşamba günü 

~dadır. 
telrlina k edecekler 53 lira 45 kuruşlllk 
hllıu . tı iş bankasına yatırarak mak

ıle encümene gelirler. 
6, 10, 15, 20 365 (198) 

....ı "-:- Birinci kordon Atatürk caddesi 

._ır otel" h -. f . ı aa asında sondaj yapbnlma-
lart en itleri müdürlüğündeki kqif Tc 
rtıu~~arncsi veçhile açık eksiltmeye konul
i( Ur. 

2~~/g bedeli 400 lint. olup ihalesi 
lotirak 40 pazartesi günü eaat 16 dadır. 
banJt: edecekler 30 liralık teminatı ~ 
tıe ıı:~~'la Yatırarak makbuzite encüme
~r. 10, lS, 20, 25, 336 (235) 

~~~IR IK1NCI HUKUK MAHKE-
h: . DEN: 

kir Aırdc oturan lsmail oğlu Emin Be
llıahau:ı. tarafından Denizlide istiklal 
Ahrtıet ktnde No. 1 8 de otınan Çolak 
~ü.tınıa ıa:ı F~riştah aleyhine açılan ho
tı\etgith davası hakkındaki tebligat ikıı.
aile tcbU"'~eçbul bulunduğundan bah
tı\ec:e b gııız geri çevrildiğinden mahke
•ırıa .,, u baptaki tebligatın ilanen icra
llıa ıı:üe .. ınuhakemenin 23/ 2/ / 940 Cu
ihJrıda tıun:_ talikine karar verilmiş oldu
l'crı rn rı hnıuddeiaJeyha Feriştahm muay
"ckaletu alı:eme gününde aııaleten veya 

L en hk · · llqj taltd· rnıı emcde fıazır bulunması 
"erilce ... '~e aleyhinde gıyap karan 
t\a tev1~k .U.M.K. nun tebligat faslı
tnllc G 1 nn tebliğ makamına 'kaim ol-

:tere keyfiyet ilan olunur. 
434 (236) 

ÜZÜM 
1101 Üzüm Tarım 

353 A. R. Üzümcü 
336 Ş. Riza ha. 

10 25 
11 25 
12 

16 
13 50 
13 75 
12 75 
13 

c.--m!'-'l!!!ıtmiilllitl~IEID'JP.9•111111•9 = : ibulunan otellerde l:;uluıurlar. 

A~I~l~~~:::s• ij 1 Sali~ Sona~ 1 ~·~ T-.-c-:--z-u-ir--a-a ... t----B-a~im!l:-k~a~s-ı 197 Akseki Bankası 
97 Ş. Remzi 

11 75 
11 

94 P . Klark 7 75 
9 50 

13 25 
10 75 
12 25 
11 

9 ~ 

13 25 " 91 P . Mihalcf - -- -: Askeri hnstnnesi cild, saç ve zilh- : 
: revi hastalıklar mütehassısı.. : 

14 Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
~; 

25 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 

87 K. Taner 
77 M. Arditi 
79 F. Solari 
42 P . Paci 
26 D. Arditi 12 50 

11 50 

5 2 inci Beyler: No. 79 :! 
iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:E 

hasta kabul ve tedavi eder. Elek-
12 75 trik tedavileri tatbik eder. 
13 TELEFON: 3559 

7 M. j. Taranto 
2587 YekUn 1150~-•-•-1 ..................... ~11 .............. 1 ...... mrıww~ 

OPERATÖR DOKTOR 482412 i Dünkü yekun 
484999 i Umuml yekUn 

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

İNCİB 
64 j. Taranto mah. 
33 B. S. Alazraki 
26 M. Ataman 

8 Hayim İ. Levi 
131 Yek\m 

191968 DünkU yekiın 
192099 Umumi yekOn 

\ 

PAI--.MUT 

7 
7 50 
8 
7 

10 
10 50 
11 50 
14 
14 

8 
7 50 
8 
7 

250 kental 390 400 

Para Borsası 
c0HHUltİYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG IUJ&LAIU 
Sterlinctem ıa1rwi iMr Ti.rk linlanııa 

MHbJtilf4ir .• 
Satış Alış 

Sterlin 524 521 
Dolar 76.81 Tl.26 
Bclga 4.563 4.591 
Fı·ansız frangı 33.6! 33.84 
Pezeta<ı ' 7.442 7.486 
Florin 1.4421 1.4507 
fsvlçre Frnngı 3.4244 3.4445 
İsveç kronu :l.2217 3.2407 
Norveç Kronu 3.31i0 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 63.97 64.35 
1..cy 9! ~ 
Rayşmnık 1.97 1.98 
Liret 1520 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pengü 3.6807 3.6981 
FF. SERBEST 34.04 3424 

MUHTELİF KURLAR 
Rt>gistermak 5.70 

tmlW!llİllr!t:ı::BllC"l~ılHll~-~iilil' \ 
PARİS FAKoLTESlNDE:S 

DİPLOMALI . 
DİŞ rABİPLERl • 

ı Muzaffer Eroğul 
,; VE 

ı~.~'!! ~~~~~d!~, 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hcutanesi 
Operatöl'Ü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde, öğleden soMa Birinci Bey
ler sokağında ...• No. 4% .•• 

TELEFON: 2310 \!dan başhyarak Beyler sokak Numan 
i sade caddesi :!l numaralı muayene- , 
l hanelerinde kabul ederler. !1•~1!111••••-•••••• 
e ... -xww..Z:LEFON: 3921' Makbule Kadri 

DOKTOR 

· Behçet Uz 1 
C:oeulı hastalıJıları i 

Mütahusısı ~ 
Hastalanıu her gün saat 11.30 dan~ 11 

l e kadar Beyler sokağında Ahenk! , l 
matbaası yanındaki hm;usi lnliniğin- : ı ı 
de kabul eder. ı ~ 

~~ 

Kutluk 
Dikiş ve iş evi 

Yeni nçbğıın atelye Çivici hamamı 
civarında Sakarya ilk okulu arka
sında Hamam yokuşu birinci çıkma
zınaa 74 numarada 
DİKiŞ : Gelinlik:·· tuvalet, manto 

\•e .~u~ roplnn .. 
ÇiÇEK : Merasim çelenkleri, ni

şan, gelin büketleri ve muhtelif çi
çekler .. 
l\IUHTELİI~ BOYALAR : Tablolar 

ynlak takımları .. 
Z A Y İ JIER ÇEŞİT İŞLER : Çay takımla-

HiSSE SENEDİ NUMARALARI rı, fantnzi yakalar vesaire" 
6 71 1 - 6 712 Beheri 5 O liralık 2kıt' a Her türlii ince ve zarif işler yapılır. 

hisse senedi, 6827 - 6829 beheri 1 O li- (~~e sioarisler kabul olunur. 
1 k 3 L • h' d" J 918 1924 ~,iL7JCY"J.z7.7.XXI,ZZZ;,:z2iil!JEH-ra ı Kil a ısse sene ı, -

beheri ! liralık 7 kıt·a hisse s~nedi: . Kiralık vazıhaneler 
Türkıye palamutçuları anonım şırke- .J 

tinin yukarıda numaraları yazılı sahibi 
bulunduğum hisselerimi kaybettim. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin hükmü 

Gnzi bulvarı Ziraat bankası yanında 
18 numaralı hanın üst katı resmi ve hu
susi daire ve ynzlhane ve tütün dcP,OSU 
olarnk istimale elvl!rişlidir. olmadığını Üun eylerim. 

A.li Vafi km Fatma F.emir 
namına Hg. Serbetci 

10. ı ı. 13 435 (234) 

Taliplerin 2 inci' Kôl-<fon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
müracaatlcri. 1-26 (190) 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari bet nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli.na göre ilc
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 
4 • 
4 • 

40 
100 

• 
• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 
100 
50 

• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
LOOO • 
4.000 • 
5.000 • 

~120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde !SO liradan a~ğı düşmi· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fulasiyle verilecekür. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(l], 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Bazirao tarih

lerinde çekilecl'ktir, 

......................................... _. 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye ko.tulan iş 
l - Manisada Kum çayının bir tahliye yatağı ile Marmara gölüne 

alc.ıblması ameliyatının keşif bedeli 191.114 lira 57 kuruştur. 
2 - Eksiltme 19/ 2/940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 

de Nafia Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 9 lira 56 kurut 
mukabilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10.805 lira 73 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafia Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - lstekJilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evve1ine kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde ver• 
meleri lazımdır. Postada olan geçikmeler kabul edilmez. 

26 31 5 10 224 (129) 

-------------------------------------



• 

- .......... ~ 

ısveç Hariciye nazırının nutku 
Ne yapılan vaitler ne 
bitaraf lığı muhaf iıza 

de edilen tehditler lsveç' i içinde biılunduğu 
hususundaki azminden aşla geri döndüremez 

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

Norveç Hariciye n~zırı da Finlandiyaya yardım işi 
~~~~~~~~~~--~.~w-~~~~~~~~~~-

Norveç mebusan meclisinde bita .. 
raflık hakkında beyanatta bulundu 

H oca la rı cepheye giden Fin mektep]~ 
rine Isveç Norveçten muallim istendı 

Stokholm 9 (A.A) - Isvcç hariciye 
nazın Günther, söylediği bir nutukta, 
bitaraflığı, Ingiltere, Fransa ve Alman
yanın ayrı suretlerle tefsir ettiklerinden 
bahseyliyerek demiştir ki: 

Ne vaitler ne de tehrlitler Isveçi bita
raflığını muhafaza hususundaki azmin
den döndüremez. Her şeyden evvel bi
taraflı~mızı her türlü askeri vasıtalarla 
müdafaaya kadir ve hazır bulunmamız 
Jfizımdır. 

lsııeç askerleri kayak talimlerinde 
mecburiyetindeyiz. 

Roma 9 (Ö.R) - Isveçte Finlandiya 
lehinde toplanan iane yekunu 15 mil
yon kurona baliğ olmuştur. 

Paris 9 (Ö.R) - Norveç mebusan 
mcdisi hariciye nazırının bitaraflık hak
kındaki beyanatı üzerinde münakaşa
larda bulunmuştur. B. Hambor diğer ar-

lnndiyaya mümkün olan geniş yardımın 
yapılmas.ına taraftardır. Fakat Sosya
list partisine dayanan hiikümqt, Norve
cin askeri kuvvetlerinin zaifliği ve tes
lihatın kifayetsizliği sebebiyle ihtiyatlı 
h, reket etmek lüzumuna kanidir. 

Helsinki, 9 (A.A) - Muallimlerin si-
15h a1tına alınmaları cfolayısiyle, Finlan
diya, İsveç ve Norv<"çten 100 bin tale
beyi okutabilecek mikdarda muallim 
göndermesini istemiştir. 
Budapeşte - Avrupada hüküm sü

ren soğuk dalgası yüzünden Budapeşte
ye mehıul kar dü~ınüştür. Tramvay 
:nünakalabnı durduracak kadar fazla 
olan kan temizlemek için Budapeşte li
"lileri Finlandiya kızılhaçı menfaatine 

r l"rak calışmışlardır. Gençler aldıkları 
ündeliklcri Finlandiya kızılhnçına gön

d0 .. ınişlerdi r. 
Stokholm, 9 (A.A) - Son sistem mal-

7c-me ile mücehhez bir İsveç itfaiye 
rnüfrezeci Sovyet boınbardunnnları do
layısiyle çıkan yangınları söndürme iş
;erinde kuUanılmak \izere Finlandiyaya 
gitmiştir. 

Pek yakında başka müfrezeler de 
~evkcdilecC'ktir. 

Brüksel, 9 (A.A) - Manncrhaym hat
tının vücuda getirilmesi işinde mesai 
sarfetmiş olan müteknit general Badoux 
pek yakında Finlandiyaya gidecektir. 

Isveçin işgal ettiği nazik coğrafi va
ziyet dolayısiyle kendimizi yüksek bir 
müdafaa halinde bulundurmak ve ha
zırlıklarımıza süratle devam etmek 

knckşlariyle hemfikir olarak Iskandi
navya devletlerinin bitaraflık lehindeki 
tesanüdünün yalnız pasif değil, aynı za
manda faal bir sekil alması lüzumunu 
kaydetmiştir. Muhafazakar partisine 
mensup olan eski hariciye nazırı aynı 
tezi müdafaa etmiştir. Mumaileyh Fin-

Is\•eçte de hariciye nazırı Isveçin bi
taraflık vaziyeti hakkında bir nutuk 
söylemiştir. Mumnileyhin müdafaa et
ti~i tez, Ingiliz tezin!.' benzemektedir. 
Ynni, her millet kendi kara sularında 
polis vazifesini bizı.at görmeli ve bu su
ların muhasım 1araf1ardan hiç birisine 
sığınak veya korsan hareketlerine üs 
vazifesini görmesine mani olmalıdır. 

Londra, 9 (Ö.R) - Muazzam zayiata 
rağmen Kareli berzahmda sekiz günden 
beri devam eden taarruz neticesinde 
Mannerhaym hattı sapa sağlam mukave
met etmektedir. Sovyetlerin bu hattı 
bir noktada yardıkları haberi Helsinki
den resmen tekzip edilmiştir. Bir aralık 
Sovyetler Fin müdafaa mevkilerine gir-
miş iseler de göğüs göğüse bir harp ne- Helsinkide stğınaklara iltica eden Fin halkı . 
ticesinde tardedilmişlerclir. Bu noktada tebliği şudur : tir. Düşman her tarafta piiskürtUlrniit 

S k 1 k b 
Fin müdafaası takviye edilmiştir. Karada, Kareli berzahında sekiz şu- tür. Düşman bir çok telefat venniştff; 

t t • $imalde, müşkül mevkideki bir Sov- batta hücumlarına devam etmiştir. Fin Sovyet kıtaları 19 tank kaybetmişler ' Ovye' 1 a arı va ıa ır vet fırkasının imdadına koşmak maksa- kıtaları düşman hücumlarını defetmiş· Muharebeler devam etmektedir. J{oıtıO" 
~~~: !~;;:b:ı::~as~~ddü~~~d~u~~= ~~~~üşman büyük zayiata düçar ol- ~i~::~lerimizi ısl~h etmeğe dcv8111 

1:911 .. •••••••••m•••:s•••••..-•• w::a " ·» 4 ti tardedilıniştir. Poliçevki civarında, düşman topçu Diğer noktalarda keşif kolları fa~ • ık h ti • d · ı Sovyet tayyarelerinin Finlandiya içe- ateşi ve tayyarelerin himayesinde ola- yettedir. 

1 a ara gır 1 er rilerinde taarruzlarının nisbeten azal- rak hücumlar ynpmıştır. Bütün bu hü- HAVADA: Dün tayyarelerimiz dut, 
ması, Fiıılandiyaya bir çok ecnebi tay- cumlar defcdilmiştir. Düşman 700 silah manın otomobil kafilelerini ınuvaff~ 
yaresinin gelmiş olmasının bir neticesi- ve 12 tank kaybetmiştir. yetle bombardıman etmiş ve askeri~· 

m 
1 

w Qi dir. Sovyet tayyarecileri bunlardan sa- Penara nehri boyunca düşman şid· ni dağıtmışlardır. Harekat sahasında. 
an 
••••••••M•••N••m••~--~!·~~~~n••m9mmm••n•~ kınma~&haakil~ebirharekcl~M~ dctlibirt.a~mhareketineba~am~lı~ dü~anav~t.ayyar~eriy~~b~ro-

F k t b d k b • k d k • k ki ediyorlar. Muharebeler hfllfı devam ediyor. yormak için teşebbüslerde bulunmuştııt'~ a a ura a anca ır aç a 1 a Paris, 9 (Ö.R) - Finlandiyada harp .,ı·dLdaedtlo1.ga111uhagörli.ıe·benü1ner dşiun·~naldie"şaarmkeistimndış· e_ Memleketin içinde hiç bir taarruz ka1 
şiddetle devam ediyor. Bugiinkü Fin ., • dedilmem~ir. __..,. 

kalabildikten sonra Japon Diyet meclisinde 
büyük zayiat vererek püskürtüldüler -·----
-BAŞTARAFIJİNCİSAHİFEDE- !\isinde \'C Ku;;::*::;;t.akasında vnzi- tiilmüşlerdir. Japon mebuslarının tehditleri Ame-
~ebbiisler akim kalmıştır. yetin nıcınnuniycte sayan olduğunu kay- Stokholm, 9 (A.A) - Ecnebi ve bil-

Sovyet tnyyarelerinin son iki giinde detmcktedirler. hassa lngiliz tayyarelerinin Finlandiyaya • k • t • • d '°' • • t • k 
büyük mili)asta hava taarruzları yap· Sovvet kıtaatı tedrici surette erimek- gelmiş olması tesirini götermişe benzi- } "') aya sıy ase ını egıştır mıyece 
madıkları kayde şayandır. Buna sebep, tedir. lyi malfımnt alnuıkta olnn mahafil yor, filkakika Sovyet hava kuvvetleri 
İngiltereden \"e diğer nıalıallcrdcn mii- cepheden pek uzak olan Sortn Valin bu son gü~lerde ?arek~tleri?~ mühim su- Vaşington, 9 (A.A) _ Japon diyet 
him mikdarda a\'cı tny~ arelcrinin Fin- UleahorJ? deıniryolu üzerinde kain Ka- rette tah~ıt etm~şlerdır. Dıgcr 1?ra~tan Meclisinin müzakereleri ile 9 devlet mua- l 
landilayu gelmeleri oldıı~u tahmin edi- jannide Sovyet kıtaatının mc\'Cnt oldu- Sovyetlerın ~arbın başınd~n berı .ugra· hedesinin japonya tarafından tek taraflı 
liyor. ~'11 haberini tekzip etmektedirler.. Bu dıkları ağır ınsan ve techızat zayıatına olrırak feshi ihtimalleri hakkında Arita· 

Sto1'holm, 9 (Ö.R) - Tidıngcn gaze- haberin bu noktanın So\'ye~ tayyareleri b.~kılırsa ~~.et .. mevcudu ve levazımı nın beyanatı, siyasi mahfillerde büyük 
lesinin Stokholm muhabiri bildiriyor : tarofmdnn hombardınınn edılmcsi üzeri- tukenmez gozukuyor. . . . bir !lükiinctle karşılanmıştır. 
Kuma mıntakasında Fin mevzilerine ya- ne orhna çıkmış olduğu tahmin edil- Sovyetler harbın l;ııdayetınden ben A hf'll d hak' 1 k 

111ckt .. d.ı'r 308 tayyare, 600 tank, 3 küçük harp .. ynbı ma. ı er e b ıml o an ·anakate pıl~n bir kaç büyük taarruz muvaf.fakı- " 
yetle ncticclenrnemiştir. Sovyetler Mnn- Diğer ~ihc1ten l\tannerhayın hattına gemisi bir denizaltı, 203 ağır top, 1294 g.?rj, .1 a;ı h';·~ı°n· ;e ~ arh?.~. ay. ı.rı 

h h k bb ı d .. ·apılan 4nz,•ı"kin de"'am ettı'g~ı· anlasıl mitraly-Oz, 552 kamyon, 1560 beygir ve sozkerı eke ı elrı •. mke a u uhmetiknın ner aym attını tazyi teşe üs erin e ,, • . • " - 'k' b . b 1 k b . 1 d" uza "ar mese esme arşı tarzı are e-
devam ediyorlar. Sovyet tnnrruz kolla- maktadır So\ "·et kıtaları tak\'i"'C edil 1 1 araJ a onu ay ctmı~ er ır. · d b. d ~ · "kl'k h ı · · k · " • ,, - tın e ır egı:tı ı usu e getırmıyece ·-
rı yeni gelen hüyük kuvvetlerle tak\·iye mi~tir .. Yakında dört fırkanın birden Lahaye, 9 (A.A) _ Leningrad as- tir. Bu mesele hakkındaki Amerikan 
edilmiştir. lnıırruı,a geçeceği zannedilmektedir. keri mıntakası genel kurmayının 8 Şu- noktai nazarı japon hükümetine tevdi 
Yakında dört fırkanııı birden taarru- 8 şubatta l{nreli berzahında yapılan bat tarihli tebliği: edilmiş olan 31/12/ 19 38 tarihli notada 

E<'l geçeceği tahmin ediliyor. Ayın -seki- hınrruz bundnn ev\'elki taarnızlar ka· Cephenin muhtelif bölgelerinde ke§İf izah edilmiştir. 
zinde Kareli herzahındaki taarruz, top- dar şiddetli olmamıştır. Bu taarruzda faaliyeti olmu:.;tur. Notada, 9 devlet muahedesile Çinde 
ç.unun şiddetli ateşi ve tankların hima- So\'~et kıtaJarı topçunun, hava ku\'\.·et· Son günlerde Kareli bcrznhındn de- Amerikaya verilen hakların muhafaza 
ycsi altında yapılmıştır. Kızıllar bir an !erinin ve hiicum arabalarının yardımi- vam eden piyade ileri kıtaatı çarpışma- edildiği, Vaşington hükümetinin bu hak
Finlandiyalıların ilk hattına kadar iler- le harekete gcı:miş oldukları için ancak lan neticesinde, Sovyet kıtaları Summa )arın japonyanın tek taraflı bir hareketi
iemeğe ve hatta bu hatta girmeğe mu- hir ka<: ~nat de\'am eden muharebeler- bölgesinde Hotinen müstahkem mınta- le ihlaline karııı müsamaha göstermiye
\'affak olmu !ardır. Fakat Mannerhaym den sonra geri piiskiirtiilmüc•lerdir. Ha- kasını işgal etmi tir. !;mal edilen mmtaka ceği kaydedilmekte idi. 
hattı o suretle yapılmıştır ki düşman rekfıt esnasında S:>Vyet kıtuları ilk Fin topçu teçhizatını havi ııekiz beton istıh- Amerikanın vaziyetinde bir değişiklik 
buraya girince daha müşkiil bir vaziye- hattma ltadar ilerlemeğc, hatta kanlı kanıdır. husule gelmediği bütün mahfillerde söy· 
le düşmüştür. Sovyetler, elde ettikleri ~mhorebelerden sonra bu hatta girme- Sovyet kıtaları Ladoga gölü ile Suvan- lenmektedir. Japonya ile aktedilen 191 1 
noktalarda ancak bir kaç dakika kal- gede mm·affak olmu lnrdır. Fakat Man- tojarvi arasındaki bölgede de topçu teç- tarihli tiçaret muahedesinin feshi netice· Çinde Japon topçu, piyade ve tayyareleri d'' 
dıktnn sonra kanlı zayiatla geri püs- "?.rJıa),n lı?t.tını.n . el~mn~ları o suretle hiza tını havi beş beton istihkam işgal sinde Amerika hükümetinin temin ettiği dir. 

1 

bu işin her şeyden evvel japonyanın ol• 
1-:ürtülmüşlcrdir vuc~da gctırıl~ışt~~ kı: duşn_ıan bu hat· eylemiştir. Düşman her iki yerde de bü- menfaatler bu hükümete vaziyeti emni-ı Resmi mahfillerde diyet meclisinin hili siyaseti ile alakadar bir mesele 

llclsinki, 9 ( A.A) - Resmi tebliğ : ta gırmeklc muskul hır vazıyette kal- yük zayiata uğratılmıştır. yetle derpiş etmek imkanını vermekte• müzakereleri pek az tefsir edilmekte ve duğu söylenmektedir. _____,,,. 
Kareli berzahında Sununa nuntaka- mış oaır .. Ru itibarla Sovyet kıtalım el- Sovyet hava kuvvetleri askeri hedef- -

&mdaki tazyik iddetini ka~ lıetmi.ştir. İki de ettikleri noktalarda ancak bir kaç leri muvaffakıyetle bombardıman et
hiicmn tardedilmi ve dört SO\')"et tan- dakika lmlabildiktcn sonra geri püskür- miı;tir. 
kı tahrip olunnm tur. G ve 7 şubat tari-
hindeki taarruza. topçu kunctleri, 
tanklar \C tayynrelcrle bir çok So\')~t 
fırknlPrı i tirak ctmi~tir. Sovyetlcrin zn
~ intı hin kisi kadıtr tnl min edilmekte
dir. 

I..:ıdogn glıluniin siinnli şarkisin:le Fin
landiya kıtnatı biitiin tanrruzlnrı tardct
mi tir. Hu kıtwıt Kulımo istikamdinde 
me\7İ!erini ı ı;h ctnıi<>lcr \'e Sucnm 
S::ılmide hir miifrP.Zrvi pii kiiı tere mii· 
ı·i"ı mllr'd:ır.ı:lıl mnl7ı>ITIC' Pide ctmi"'l"r
dir. 

7 su hat hırihinrle Finlımdi ·:ı f· '' arr · ı 
Jcri hirrok So\' ·et kolların• ·e "t n-ıbi1 
dcoolannı hımıbordımnn etmi !erdir. 

So\'yetlerin nvcı tnn·arcicri Fiı,f ndi
:. ı:ı kıtanhna knrsı mitr;lyiiz ateşi acmq
lar \·c memleket dahilinde bir cok ka
s11bnları homhardıman ctmi lerdir. 

Eksperler IAtdoga göliinün ~imali şar-

iman propagandasına 
_ 1eni bjr sermaye çıktı 

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

Paris, 9 (ö.R) -Alman propagandası Fransada komünist ve muh
t:lriyctçi Alsas mebuslarının muhakemesini siyasi bir hiiküm şeklinde 
pöctPrmeğe cnlısmıştır. Hakikatte hunlar siyasi faaliyetleri dolayısiyle 
deO.il, c:lüsm;ın leyhinde casusluk ~ebebiyle muhakeme edilmişlerdir. 
Hııtti Alsas muhtariyetçilerinden Roos harbin iptidasından bir kaç ay 
.evvel tevk'f edilmişti. Sivas! faaliyeti mahkiımiyetine sebep olmuştur. 
~ünkü buna ait ithamlardan beraet etmiştir. Fakat düşmana askeri ma
hiyette haber verdiğinden dolayı 26 Birinci teşrinde 21 ci mıntaka daimi 
askeri mehkemesi tarafından mahkum edilmistir. 

lskoçya sahillerinde 
tayyareleri yine ticaret 

balıkçı gemilerine hücum ettiler 
Paris 9 (ö.R) - Alman tııyyarcleri- fından Iskoçya sahili açıklarında bom- ~tır. Yorkşayr sahilinde b~r balı~~ 

nin Iskoçya ve Ingiltcrenin şark sahili bardıman edilmiştir. Sahilde toplanmış gemisi bombardıman edilmiş Jse d~dlcıı 
açıklarında bu sabah ticaret vapurlarına olan kalabalık bir halk hfıdiseyl tnkip sara uğramamış ve limanına ~1bı~· 
hiicwn ettikleri teeyyüd etmiştir. Şim- etmiştir Tayyareler bir çok bombalar dönebilrnl§tir. Alman tayyarelen ıı.ı• 
diye kadar hasarat kaydedilmemiştir. · . llz avcı tayyareleri tarnfındnn knÇll?ril• 
Ingiliz avcı tayyareleri havalanmış ve atmışlardır. Fakat Ingıllz avcı .tayyare- mecbur edilmişlerdir. ·Resmen b!ldı 1'• 

Alman 

düşmanı takip etmişlerdir. lorinin geldiğini görür görmez kn~mış- dfğlne göre, Iskoçyada Fort körf;~ 8~tı-
Iskoçya limnnlarındnn birinden Ingil- lardır. larındn Inglliz harp tayynrelcrinlle~ 

terenin cenup sahilindeki bir 1imana gi- Küçfik balıkçı kayıkları da sabah mit- uğrıyan dü~man tayyare 
ren bir vapur iki Alman tayyaresi tara· ralyöz ateilııe tutulm 


