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Bll§muharrır ve umumi neşriyat müdilrU: 

- HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi o,rr ~ MUDDET1 Türkiye için Hariç için 
Ar'tlık .... _ 1400 2900 
Gtı aylık •...•.• 150 1650 t Unu geçmiş nilshalar ( 25 ) kuruştur. 

~ T E L E F O N : 2697 

No. 10386 Kırk Beşinci Yıl 

1ltn rnu d 
n erecatından gazetemiz mesuiiyct kabul etmez. 
~ 

• Norveç • lngiliz ticareti 
Londra 13 (A.A) - iktisadi harp nezareti 

Skanclina"'Ya daireti tefi Cbartes Hambro hafta 
sonu tatili emaımda tayyare ile Norveçe ıit· 
miftir. Bu seyahatin lngiltere ile Norveç araam
da cereyan eden ticari müzakerelerle alikadar 
olduğu söylenmektedir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında buılm14tır. 

landiya harbının en kanlı · gün •• u 
Ladoga gö ii~ün şa n 

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

(liavas) Kızılordunun Fin müstah 
hıevkr ne ayak basarak bir kaç no 

ya n ·· f uz etti" ini bil • 
rıyor 

a 
em 
ta-

Finlil r. çok 
Kızılları 

şiddetli 
bir çok 

mukabil taarruzlar yaparak 
atmışlardır mevkilerden ...;_ __________ * 

Bugünlerde Finlandiyaya 400 Ü lngiltereden ve yüzü 
]talyadao olmak üzere 700 tayyare gönderiliyor 

Ilelsinkide parlamento binası öniindcn geçen askerler cepheye gidiyor 

.., 

Hazin bir 
Netice ·-·--'te\'c:ud 

ltlektepJerimizi, 
l'ollarımızı 
ltastaneıerhnizi 
ltl~haraza için devlet 
~üdahalesine 
... tiYaç vardır 

• 
DAKKIOCAKOÔLU 

~~Utni illiyet meclisi 'dür. çok dik
•aııı ~n bir celse nkdeylcnıiştir. Ma
' 

1 
• cleriıı mali vrıziyetlerinin hnlli 

~~ır dfı\'a halinde bulunduğu yo
tde.n b rnusırrane iddialanmızı teyid 
lin ~ lllÜ7.akcrelcr mıuılescf çok ha-
~d 1 safhalar da arıeylemektedir. 

llEi :)'oı:" Murad Çınar ihale edilmiş 
lııSJru a~ yüz yetmiş sekiz bin liralık 
lıalde tun 1.nŞnatı ve istihzaratı yapıldığı 
~in t g~rıye kalan yirmi beş bin lira 
'eıtn.i edıye mu\'azcneı:ıizliğinden muka
~daı-n feslıini tenkid eylemiş ve bu 
taıqhtıa Ilı Parn için yollruın natamam bı
' ~nı hntta ist.ihzaratın heder ol-
ll~ •srar şeklinde ifode eylemiştir. 

lttış oJan cevap veren \•ali yollann yapıl
lttılllll lusıntlannın da büyük bir kıs
~ilq Paralarının ödenemediğini söy-

...._ ~~ .. sonrn unu iln,·e eylemiştir : 
l>aras u~eahhid benim yanıma geldi. 
~e 1111 ıstedi. Pnranuz yoktu. Kcndi
ldi~' bs;,n tealıhüdümi yapmamış olsa 
~ü~ .. nc. Yapacak idiysek şimdi biz 
'tn d Utniızü yapamadığımıza göre 
L llu:u:nu Yap! cevabım verdim, dedi. 
"'"elc,·i tnfuınsı "mahkemeye git, mu
"tıneki_· feshet. Tn.ııninat talep eyle• 

l{ it. 
ı· er §cl·d 1tlnek • <:tt evvel şurasını tebarüz et-
t~c.rf ısterız ki devlet adına vazife gö-
~rı ha~ birinci Yazifeleri ntandaş· 
~~~ rnu temin etmektir. Haklı 
~ılaruı rn.~vzularda onlara mahkeme 
.~lihk 1 gostennck değildir. 

l'ilıı ctrnıl!< ınazbntalan ile haklan tcay
tıa ltıaJıkış nlncnkhlara hükiimet namı
\·c adaı ~e kapılannı gö:.iennek hak 
tarekct e nıefhumlnruu rencide eden 
IQ-şı 0lınakla kalmaz hükümete 

~a sar::~~daşlarm hudu~uz itimadını 
cı"naıı h' ı ır. Bunu kra mevkiinde bu-
,ll)'duğ~r ıatın ağzından işitmekle elem 

r.z. '\'iı llluzu burada kaydetmek iste
'•r kıs 1 nyı:ıı celsede ille mekteplerin 
~ ltadhlına lkincikanunun on dokuzu
tııelı.tcpıar kiirnür verilemediğine ve 
"lduJı: ere "ıra yaphnlarnadıli-ına s3mi n . ~ 

ltı" uııun cb b' . 
a ltdür \'ek· . e ını izah eden Maarif 
ttı ve ılı bütiin samimiyetle kalbini 
- R~u ccvnbı verdi : 

11~k ls~!ct~a~cscf doğrudur. Kömür 
~Rı otd -; ~~ız müessese eskiden ala
ll~Çc k~g~ u;nı bize parası ödenme
't ıı l>arn:'ur vcremiyecetrini söyledi. l:'\ ~llıırı~~ıkha~~lnmağa uğrn~tık. Pa
~ dı, nıuıu: konıür knlmndı. Kömiir 
$ ildı. llUyl J' bei hususiycde ı>ara kal
~~rıtlar1 Ol'~ ılde nıühnyannuz gecikti. 

en ol unnkasayn <'tkardık. istirnk t'a llıadı. . . 
So ıarlık U: . 
l nra da an cttık. Yine ,.elen olmadı. r.u <!n .. .. h. ~«lısisatın cunıen biitçe darlığından 
d tltir lllckt ta. arrufuna karar verdi. 
"~· diirt cplcrınde iki kisilik sıraJar-
"<ll"· 1 Çocuk t " 
Ilı "" atı111 k ~ urınaktn bazıları !tan-
cl~tepte:rind endıleri getirmekte ve köy 

~rtr. c de yerlerde oturmakta-
u knd ..... soN\ı acı ı'·c hnzin bir itiraf kar-

2 NCl SAHİFEDE -

Paris 13 (ö.R) - Havas ajansmm 
Fin cephesindeki muhabirinden: 

1 t Şubat günü, Finlandiyada yapılan 
harplerin en kanlı günü olmUffur. Yeni
den be~ fırka ile takviye edilen Sovyet 
ordusu Summa Üe V oski arasında Man
nerhay~ hattını yarmağa çalıJmqlır. 

zü lngiltere ve yüzü ltalya tara
fından gönderilmektedir. 

Helsinki 13 ( A.A) - 12 Şubat tari
hinde Kareli cephesinde cereyan eden 
muharebeler, evvelki ~kü mücadele
lerden çok daha fİddetli olmuıtur. Sov
yet1er hattı barba mühim miktarda tank 
sevketmişlerdir. Bunlardan bazılannm 
hacmi 70 tona baliğ ohnakta idi. 

Jng.lllz Domin:ro Nazırı 
Eden Tilrkiyeye gellyoı· 

Ladoga gölündeki müdafaayı ıarfctan 
geçmeğe çall§ftn Sovyet kuvvetleri, ak
tam Fin mü!lahkem mevkiine ayak bas
mJflar ve bir kaç noktaya nüfuz etmi,. 
lerdir. Gece, müthiş aoğukta Finler mü
tekabil taarruza geçmişler, fakat Sov
yetleri işgal ettikleri bütün mevkilerden 
çıkaramam~ lardır. 

Avusturalyalı kuvvetler Filistinde ..• 
Viborg tehrini ele geçinnek İçin Man- f atanbul J 3 (Hususi) - Kahi-

nerhaym hattını yannak maksadile nev- b b d k 
midane gayretler sarfetmekterlirler. Sov- reden gelen ir ha er e, mez c!r 
yellerin eJlerinde bulunan biitün tayyare. şehirde bulunmakta olan /ngiliz 
ler halihazırda l<Meli cephesinde tebaı- dominyonlar nazırı 8. Antoni 
ıüt etmiştir. Sovyetlerin tazyiki bilhassa Edenin Londraya dönüşünde Tür· 
Sununa mmtakllSUlda !!iddetli olmUflur. kiyeye ağrıyacağı ve Türk devlet 

Muharebe devam ediyor. V a:ıİyet he
nüz belli değildir • 

Kopcnhag 13 (iJ.R) - En 
mevauk haberlere göre Fin hava 
kuvvetleri önümüzdeki günlerde 
yedi yüz tayyare ile takviye edi
lecektir. Bu tayyarelerin dört yü-

Finlandiya mahafiJinde, halihazırda 
Mannerhaym hattına karıı yapılan hare- adamlariyle görüşeceği bildirili-
kitm bü:zat Marqal Vor<>Jilof tarafın- yor. Ankarada bu ziyaret hakkın
dan idare edilmekte olduğu 1'.anaati kuv- da renni makamlardan henüz 
vet bulmaktadır. Şimdiki harekatın eski hiç bir malumat tereşşüh etme~ 

- SONU 4 ONcO SAHiFEDE - mi;se de bu :ziyaretin vukuu muh

........ Miithiş····ı:Ji;····ci'~;y·~t········ 
--~~~~---x~~.~~~-~~-~-

K a p ı da ensesinden kesilmiş bir 

adam, çamaşırlıkta ise başı 

kesilmiş bir kadın bulundu 
lstnnbul, 13 (Telgrnf) - Öğleye doğru şc~i~~zde korkunç bir cinayet ol-: 

muştur. Ucyoğlunda Metro hanı karşısındaki Lutfullah apartmanının kapıs_ın·: 
Edan saat on bir buçukta ensesinden kesilmiş kanlnr .. i~inde bir adam sen~el~~·e: 
: ·endeliyc çıkarak bir kaç adını attıktan sonra oldugu yere yıkılarak ölmuştur.: 
E~ Hadise derhal zabıtaya ak.c;cttirilmiştir .. Vak'a mahalline (elen zabıta me-: 
:murları kan izlerini takip ederek apartmanın bodrum katına inmişler ve bur~-: 
Eda c;amaşırhğı andıran bir yerde, bir ~aryoJa içerisinde bası kesilmiş .öm. hır~ 
Ekadın cesedi bnlmu")1ardır. Odada aynı zamanda altı tane hoş rakı şışesı de: 
• t • •bulunmuş nr. . . . . . . . : 
: Derhal tahkikata girışen adlıye, apartman kapıcısı Osınanı ıstıcvap etınıştır .. : 
:Kapıcı Osman iradesinde başı kesik erkeği tanıdığını, bunun 25 l·aşfarında: 
:, ·~ehrisi Sivaslı Halil olduğunu, fakat kadım tanımadığını söylemiştir. .. E 
~ ıeTahkikat devam etmektedir. Cinayeti örten esrar perdesini Osmanın a~acat,<ıE 
•, h · l'lmektedir • 
•ı.a rnın ef ı •••••;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

temel görülmektedir. 
Londra, 13 (Ö.R) - Avusturalya kuv

vetlerinden bir kafile bugün Fillstine 
gelmiş.tir. Mısıra dominyon kuvvetleri
ni getiren vapurlardan birinin Polonya
lı denizciler tarafından sevkedilen bir 
Polonya vapum olduğu öğrenilmiştir. 

Londra 13 (ö.R) - Yeni Zeland ve 
Avusturalya kuvvetlerinin Süvey.şe 
muvasalutından bir knç saat sonra, Ye
ni Zdand müdafaa nazırı ikinci bir ka
filenin daha hazırlanmakta olduğunu, 
kadrolnr gönüllUlerle tamamlanınca 
scvkiyııtın yapılacağını, imparatorluğun 
istiyeceği bütün yardımların bir kaç ny 
evvelinden haz.ırlarunakta olduğunu bil
dirmiştir. 

GAZETELERE GÖRE 
Nevyork 13 (Ö.R) - Birleşik Ame. 

rika gazeteleri Avustura]ya ve Yeni 
Zeland kuvvetlerinin Süveyşe muvasa
latlarmdan dolayı memnuniyetlerini iz
har ediyorlar. 

cNcvyork Tayınis> büyük askeri kuv
vetleri htınıil bulunan bir çok vapurla
rın, binlerce millik mesafeler aşarak 
mürettep mahallerine muvasalatleriyle 
Büyük Britan~•anın iftihara hakkı var-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

yeni bir tehdide karşı 
~*-

Letonya ve Estonya erkanı harbiye 
reisleri Talinde bir mülakat yaptılar 

Hollanda 
Roma 13 (Ö.R) - Stokholmdan alı

nan haberlere göre, diğer iki küçük de~
lct Letonya ve Estonya da Sovyetlerın 
ye:U bir tehdidine maruz bulunmakta
dır. Bu hükümetlcrin Moskovadan, Fin
landiya mücadelesinde Sovyctlcr tara
fını iltiuım etmeleri için birer nota al
dıkları söyleniyor. Sdvyetlerin Tallin 
ve Rign elçileri Stalinle görüşmek üze
re Moskovaya çağıt-ılmı§lardır. 

Lctonya ve F.stonya erkanı harbiye 
reisleri <le Tallinde bh-leşerek Sovyet 
tazyikine mukavemet lmkf\nlarını tet
kik etmekte imişler. 

ve 

Letonya başvekili bir nutuk söyliy_;- · 
rek Letonya millS'.!tini hazır bulunmaga 
davet etmiş ve şunları söylemiştir: 

dstik)>alin bize neler hazırladığını . 
henüz bilmiyoruz. Her şeyin yoll)nda. 
gideceği hayaliyle kendimizi avufmaga 
hakkımız yoktur. Milli müdafaa ihtiyaç 
ve zaruretleri artmaktndır. 'Vahlm bir 

-*-Belçik.a da hazırlanmıştır 

Şnrka mürettep Hindli askCTlcr 

Mısırın yeni Ankara elçi
beyanatta bulundu • 

Si 
-~--~~-~-,x*x~-'-~~-~~~ 

milleti, Türkiyenin şimdi Şarkta 
kurtarmak ıçın sarfettiği 

faaliyetin havranıdır,, 

"Mısır 
sulhu 

canlı 
Paris 13 (Ö.R) - Kahireden bildiri

liyor: Mısırıµ Türkiye ve Bulgaristan 
elçiliğine tayin edilen Abdülcman Haki 
bey 19 Şubatta Ankarayn hareket ede
cektir. 

B. Abdüleman Haki Havas ajansına 
beyanatında Türkiyede ilk bulundllğu 
nıüddetlcr zarfında Atatürkün idaresi 
altında memleketin terakkilerini hay
ranlıkla müşahede ettiğini, Türk devlet 
adanılarının basiretini takdir ettiğini, 

bu sebeple kendisine verilen resmi va- . 
zifeyi büyük bir şeref telakki ettiğini 
ve iki kardeş miJlet arasında kardeşlik 
ve dosthık bağlarının takviyesine çalı
şacağını söylemiştir. Şunları da.ilave et
miştir: 

cTürkiyenin uyanışını hayranlık ve 
sempati ile takip etmiş olan Mısır mil
leti ,şimdi Türkiyenin Yakın Şarkta sul
hu korumak için sarfcttiği canlı faali· 
yetin de hayranıdır. Biz bütün kalb~
mizle bu gayretlere .i§tirak ediyoruz. Zı
ra bizim menfaatlerimiz Türk dostları
mızın menfaatlerinin aynıdır.> Mısır kralı Majeste Faruk 

Avrupa seyahatı hak- · 
kında verilen izahat 

Londra 13 (ö.R) - Avam kamarasmda B. Grinvod tarafından . 
.sorulan bir suale cevaben, ~vekil Amerika hariciye nazır muavini: 
:s. Sumerve1sin Avrupa seyahati hakkında şu beyanatta bulunmus-: 
:tur: - SONU DöRDONCO SAHiFEDE - - : ...................................................................................... 
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tok tla lsayı, sille ve 
atıp muhafızlara 

odadan 

Uşaklardan biri !saya yaklaştL Elinj. 
kaldırdı. Ve yüzUne şiddetli bir tokat 
indirdi: 

- Büyük kAhine böyle mi cevap ve-
rirsin, diye haykırdı. 

Isa, tokatın tesiri altında sarsılmadı. 
Sük:Wıetle §U cevabı verdi: 

- Eter söylediğim fena ise fenalığı
na şehadet et. Eğer iyi ise bana neden 
vuruyorsun? 

Isaya karşı gösterilen bu kaba sertlik 
kahinlerin hoşuna gitmedi. Onlar şekle 
bağlı kimselerdi. Onlar, Isa'nm mutlaka 
bir suç itiraf etmesini istiyorlardL 
Baş illin şahitlerin çağrılmasını em

retti. 
Şahitler geldiler. Hepsi de Isa aley

hinde şehadet ettiler. Bunların söyle
diklerinin arasında en mühlmmi şuydu: 

- Isa dedi ki: cBen istemiş olsay
dım bu sizin insan eliyle yapılmış ma
bedinizi üç günde yıkar ve yerine insan 
eliyle yapılmamış bir yenisini yapar
dım.> 

Şahitlerin bu ifadeleri karşısında, Isa 
yine sustu ve hiç bir cevap vermedi. 

Başrahip kudurmUi gıôi haykırdı: 
- Neden susuyorsun? Niçin cevap 

vennlyorsun? 
Isa, sakin ve merhametli nazarlarla 

BaşkMıine ve odada bulunan ldhinle
re bakıyordu. 
Başklhin 50ll kozunu en .sona sakla-

mış idi. Sert bir sesle bir daha sordu: 
- Söyle! Sen Mesih misin? 
Isa bu suale şu cevabı verdi: 
- Eğer size söylesem bana inanmaz

sınız. Niçin söyliyeyim? 
BaşkAhln soluyarak bir daha tekrar· 

ladı: 
- Tanrı hakkı için sana yemin veri

lim. Sen Mesih misin? Sen Allahın of:· 
lu musun? Söyle! 

Isa, Başkah.inin bu sözleriyle kendi
sine iman edeceğini zannetti. Ümide ka
pıldı. Yavaş bir sesle: 

- Söylediğin gibidir! dedi. 
Ve sonra tıpkı Galilede ve Kafama

homda halkı irşat ettiği o tatlı, nüfuz 
edici, fakat heybetli sesiyle şunları ilA
ve etti: 

H. idarelerde 
Tekaüt eclllecek hususi 
idare tahsildarları 

Bina ve arazi vergilerinin hususi ida
relere devrinden sonra maaşları ücrete 
cevrilmiş olan hususi idareler tahsildar
larmdan hizmetlerinden istifade edile
ıniyenle.rin tekailde sevkedilmeleri ka
rarlaştırılmıştır. Bu maksatla hususi 
idarelerden maaş alan memur ve mual
lımlerin noksan maaşları hakkındaki 
kanuna muvakkat bir madde eklenme
w için bir kanun projesi hazırlanmış
tır. Bu yeni proje ile, adı geçen kanuna 
ilfıve edilen maddenin metni şudur : 

aMnaşları ücrete çevrilmiş olan husu
s1 idareler tahsildarlarından maaşları
nın ücrete tahvil tarihine kadar filen 25 
sene veya daha ziyade rnaa,otlı hizmeti 
olanlar tekaüde sevkolunur. Bunlardan 
maaşlı hizmetleri 20 sene ve daha zi
yade olanlann, bu kanunun neşrinden 
itibaren ücretleri son aldıkları maaş 
mikdnrına göre maaşa tahvil edilerek 
tekaüt müddetlerini doldurdukları za
man bu maaş üzerinden tekaüt olunw·
lar. 25 seneyi doldurmadan hangi se
beple olursa olsun vcu.ifeden ayrılanlar 
hizmet mi.iddetlerine göre tekaüde sev
kolunurlar. Vaz.ifeden istifa suretiyle 
nynlanlarla her hangi bir suretle vazi
felerine nihayet verilenler istedikleri 
takdirde 1683 sayılı kanunun 26 incı 
maddesi mucibince maaşlı hizmet müd
detlerine göre istihknklan verilerek te· 
kaütlüklc alakalan kesilir. 1G83 numa
ralı tekaüt kanununun muaddel 53 ün
cü maddesi hükümleri mahfuzdur .. • ... 
KEMALPA$ADA 
Hırsızlık vak'aları 
Kemalpaşarun Parsa köyünde muhacir 

Nuri Onbaşının bahçcvan Alinin, Zai
min ve bakkal Hafızın evleri soyul
muştur. Zabıta hırsızlığı yapanları 
ehemmiyetle aramaktadır. 

teslim ettiler 
- Fakat, size derim ki şimdiden son

ra, Adem oğlunu kudretin sağında otur
makta ve gökteki bulutların üzerinde 
gelmekte göreceksiniz. 

Jsanm bu sözü odanın içinde yıldırım 
gibi tesir yaptı. Bir itiraf beklemekten 
gerilmiş sinirler birden koptu ve bir 
saattir hırs ile bekledikleri şeye niha
yet nail olmaktan mütevellit bir sevinç 
ile hepsi de birden ayağa kalktılar. 
Başkahin lc;ayı kadit olmuş eliyle 

göstererek bağırdı: 
- Bu adam Allaha küfretti. Artık 

bize şahit ne lazım? işte şimdi küfrünü 
işittiniz. Hükmünüzü veriniz.! 

Salonun içini yirmi kişinin ağzından 
çıkan yirmi sesin birleşik karan sarstı: 

- ölüme müstahaktır. 
Bu karardan sonra bu yirmi kişi Isa

ya hücum ettiler. 
Yahudi dini kanunu mucibince bir 

kimseyi idama mahkUm etmek için ha
kimlerin 24 saat onu; tutmaları ve kara
rı verirken de, verdikten sonra da bir 
hüzün içinde bulunmaları şarttı. Fakat, 
!sanın ölümüne daha evvel karar ver
~ olan bu haris yobazlar dinin hu 
kanununu da unuttular. Isanın etrafına 
toplandılar. Evvelfı onunla alay ettiler. 
Sonra arkasındaki libası çekerek yırt
tılar. Bu kafi gelmiyormuş gibi ve san
ki onun kuvvetini, ne yapabileceğini 
denemek, aczini anlamak ister gibi, yü
züne, gözüne, kafasına yumruklar in
dirmek suretiyle en ağır hakareti yaptı
lar. 

Isa bütün hu tahkirlere ve dayakla
ra, sadece mazlumane değil, sakin bir 
vakarla mukabele ediyor ve sesini çı
karmıyordu. 

Nihayet lsayı böylece, sille, tokat, 
tekme odadan dışarı attılar ve asıl bü
yük mabed mecfüine, Kaiyaka'nın bu
lunduğu mecli.c;e göndermek iizere, mu
hafızlara teslim ettiler. 

Başkithin 20 kahine hitaben: 
- Haydi, dedi, biz de oraya ve duy-

duklarınızı orada söyleyin! Isa artık 
ölümden kurtulamıyacaktır. 

-BiTMEDi-

Kahve ithalatçıları 
Dün Ticaret odasında 
bir toplantı yaptılar 
Ticaret vek~letin(ien almaıi emir üze

rine kahve ithaHitçıl:ın dün Tiçaret ve 
Sanayi odasında bir toplantı 

1
yaparak 

Ziraat bankası tarafından getirilen üç 
bin cuva! kahvenin aralarında tevzii 
için ·beş kişiden mürekkep bir komite 
seçmişlerdir. 

Bu komite son üç ~ne zarfında Brc>
zilya kahve şirketinden alınan kahveler 
nisbctinde mezkur üç bin çuvalı ilha
iatçılar arasında tevzi etmiştir. 

Bundan maada vekalet ayrıca kah
ven in toptan fiatlerini teshil etmiş ve 
perakendecilerin de bu fiatlere inzimam 
eden nakliye vesair masraflara göre 
satış yapmalan için vilayet ve beledi
yelere de Ticaret vekaleti icap eden 
tebligatta bulunmuştur. -*-ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM 
TAHKİKAT! 
Fevzipaşa bulvarında 25 numarada 

oturan Bn. Safiyenin üç hafta evvel do
ğan çocuğu ölmü~ ve belediye doktor· 
luğu bu ölümü şüpheli bulduğu için 
işe adliye el koymuştur. 

Hükümetin doktoru tarafından has
tanede yapılan muayenesinde ölümün 
hayatiyet kabiliyetinin azlığından ve 
zafiyetten vaki olduğu anlaşılmıştır. 
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YENİ ON 
PARALIKLARIMIZ 
Darphane yeni basılacak olan on pa

ralıkların kalıplarını hazırlamLŞ ve dört 
tane nümuneyi Maliye vekaletine gön
dermiştir. Vekalet bu nüınunclerden bi
rini beğenecek, ondan sonra yeni on 
paralıklann basılmasına başlanacaktır .. 
Yeni un paralıklarımıı:. dantela.sız kırk 
paralıklanrnıza yakın bir büyükli.ikte, 
ortası delik ve bakırdandır. 

Arkadaşımın -
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız -m:aı'311-1 • 
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itimaden bir teklifte bulunacağım .. Sciz
leriııizi dinledim. Bu konuşmamız tabii 
aramızda kalacak. Düşüneceğim, size 
cevabımı ondan sonra vereceğim. 

- Ne zaman? 
- Ne zaman olduğunu söyliyemem 

fakat her halde cevapsız bırakmıyaca
ğım. Eğer hu cevabım hoşunuza gitmi
yccck ve menfili bir cevap olursa be
nimle hiç meşgul olmamağı vadedecek
siniz. Sizin gibi benim de kchdime göre 
.., e bu mühim mevzuda dli§iincelerim 
var .. 

Boynunu bi.ıktu 

- Sizden gelecek sevinç haberini na
sıl minnetle karşılıyacaksaın beni ıztı. 
rap içine atacak menfi cevabınıza da o 
derece metanetle katlanmağa çalışaca
ğım. Bfüün tesellimi o zaman bu ıztıra
bın sizin tarafınızdan verilmesi teskil 
edecek... ~ 

Konuşmamu yanın saati geçmişti. 
Ne o hangi gün geleceğimi söyledi ve 

ne de ben dişlerim için ne gün geleceği-
mi sordum. 

Muayenehaneden çıktığım zaman dı
şarıda bckliycnlcrin surQtları yine bir 
karış a ıktı. 

ER ERi 
ili ye __..eclisinde 

Hususi uhasebeniıi melli durumu bir 
çok izalarca şiddetle tenkit edildi 

izamı ile 
edildi 

Ankaraya dört kişilik bir heyetin 
vaziyetin hükümete arzı mevzuubahs 

Vilayet umumi meclisi dün saat l -4 de 
Valinin riya.etinde toplanmış, meclisin 
açılışı münasebetile çekilen tazimat td· 
graflannıı başda Milli Şef lnönü olmak 
üzere bütün vekillerimizden gelen cevap
lar okunmuştur. 

Meclise gelerek encümenlere havale 
edilen evrak meyanında veremle mü
cadele ve sağır • dilsizler cemiyetinin 
yardım dilekleri vardı. Dahiliye vekale
tinden gelen bir tezkerede, meclisin ge· 
çen seneki temcnniyetı meyanındaki 
nakdi yol parasından alınan Nafia his· 
sesinin şimdilik lerltine imkan olmadığı 
bildirilmiş ve bu cevap mcdi.sde okun· 
muştur. 

Bundan sonra vilayet izahnamesi ve 
encümen mütalaanamesinin mü7'.akercsi· 
ne geçilmiştir. 

·MECLISDE MONAKAŞALAR: 
Valinin i~areti üzerine söz alan B. Mu· 

rad Çınar vilayet bütçesinin bilhassa Ma
arif faslına temas ederek, mali vaziyetin 
müsaadesizliğinden maarif itlerinin en 
son mütecasir olması icap ederken ma
alesef en önde ve en çok maarifin müte· 
essir olduğuna işaret etmi,, maarif büt
çesinden uzun uzadıya bahsetmiş, kapa
tılan lı:öy mektepleri mevcut olduğunu 
söyliyerek bunların açılmaması sebepleri 
üzerinde tevakkuf etmiştir. 

B. Murad Çınar sözüne devam ede· 
rek muallrm mesken bedellerinin kanu
nu evvel ayına kadar verildiği halde on
dan sonra verilmediğini, halbuki bütçe 
nizamname9inin 19 uncu maddesi muci
bince meclisin mesken bedellerinin ve· 
rilmesine karar verdiğini hatırlatmıştır. 
Kı~ mevsiminde mekteplerin kömürsüz 
kaldığından şikayet eden B. Murad Çınar 
mesela Gazi mektebinin ilk ltömürÜ 18 
kanunu sanide temin ettiğini, kömür me• 
sdesinde encümenin işi uzattığını söyle
miş, levazım tedrisiye tahsisatından 2000 
liranın tehiri caiz kaydile tasarruf edil
diğınden -şikayet etmiŞtir. 

'Söz alan maarif müdür muavini i~ap 
eden noktaları tavzih edere\ birçok ~olc
talarda B. Murad Çınara hak verdiğini 
ifade etmiş, Vali B. Ethem Aykut da 
mektep kapatmak hadi~esi mevcut ol· 
madığını, ancak muallim bulunamadığın
dan yeni mektep açılamadığını söylemiş
tir. 

Muhasebei huı;usiye müdürü, mesken 
bedellerinin tahsisat nisbetinde verildi
ğini, eğer verilemiyenler mevcutsa bun
ların tahsisatsızlıktan dolayı verilmedi
ğini beyan etmiştir. 

B. Murad Çınar bundan sonra bina 
vergileri ve (bakaya) bortlara temas 
ederek scnelerdenberi bakayadan göste· 
rilen borçlann uzayıp gittiğini. hila ba
kaya vergi milr.tarının doğru dürüst teı
bit edilmemiş olduğunu, bir vatanda~ 
iki ay içinde muhtelif miktarda borç he· 
sahı çıkarılmakta olduğunu, 9 38 sene
sinde. 9 32 senesine kadar olan vergi 
borçlarını müruru z~andan kurtarmak 
için haciz vaz0 ına t~ebbüı eden muha
sebei husuaiyenin her miikellefin hesa
bını ayrı ayrı çıkaramadığı için bütün gay 
rimenkullcre toptan haciz va.zettiğini ve 
bu arada borçsuz vatandaşların tetkiksiz· 
lik yüzünden malları haciz edilmiş oldu
ğunu, bu ıekildeki haciz muamelesi fiili 
bir haciz olmadığına göre bir kıymet ifa· 
de etmediği halde tapu idarelerince alım 
satım muamelelerinde nazara alındığı 
için iş'ar ve istiş0

arla bir çok muamelatın 
sürüncemede kaldığını söylemiştir. 

Maarif işlerinden sonra Nafia işlerine 
geçen Murad Çınar: 

Karaburun ve ödemi;ı yollarına ait 
ihalelerin feshile vilayetin çok zarar gör
müş olduğunu, müteahhidlerden ibra 
name alınmakla işin bitmiş olmıyacağı
nı, mukavelenin feshi tarihine kadar mÜ· 
teahhidlerin tahakkuk eden haklarının 
ödenmesi idarece kabul edildiğine göre 
bu paranın ihale bedelinin hemen hemen 

Aldırış etmeden cinlerinden geçtim .. 
Sokakta üç dört adım yürüdükten 

sonra başımı arkaya çevirdim. 
Nejad bey, beyaz gömleği ile evinin 

kapısı önünde ve mahzun nazarlarla 
beni takib ediyordu. 

Başımla ve gülümseyerek selamladık
tan sonra köşeyi döndüm .. 

Yazıhaneye geldiğim zaman Llııaned
din efendi yüzümden sanki içimdeki hiş.. 
!eri okumuş gibi: 

- Ne o hanım kızım. dedi, gözlerinin 
bebeğine kadar gülüyorsun. Yoksa bi
zim Suna hanımdan yine iyi bir haber 
mi aldın ... 

LiSllneddin efendinin böyle tahmin et
mesinde hakla vardır. Çünkü ne zaman 
Sunadan mektup alırsam çok sevinirdim. 
Bugünkü sevincimi de o böyle bir mektu
ba atfetmişti. Halbuki benim sevincim 
büsbütün ba~a idi. DiKi Nejad bey ba· 
na ii ık olmuştu. Bu az bir muvaffakıyet 
miydi? Bütün kasaba kızlarının başım 
döndüren bu delikanlıyı ben kolayca av
lamı oluyordum. 

O beni sevdiği gibi ben de onu sev
mİ!J miydim. 

Ha 

_* __ .,.,.. __________________ ___ 
onda dokuzu miktarında olduğunu, her liyerek her sene artan ihtiyaçlara işaret 
iki yol için 25 bin lira verilememesi yü- etmiş ve kısaca: 
zünden iki mühim yolun natamam yü- -c Vilayet maarifinin ihtiyaçlarına 
züstü kaldığını ve hu yollar bu şek.ilde karşı hükümetimizin müzaharet edece· 
kalmakla büsbütün bozulup gideceği ve ğinden eminiz. Muallimlerin teadül ka
binnetice müteahhidlere verilmesi kabul nunu mucibince artan tah~satlarını ve 
edilen l 80000 liranın karşılığı ödenmiı maaşatını ileride karıJayamıyacak vazi
bir para olacağını anlatm1Jhr. yete geleceğiz. Meclia bir karar sureti 

kabul etsin ve maarif vekaletinin maarif Vilayetin borçlarına temas eden Mu-
rad Çınar bankalar için konulan 7000 bütçemize yardımı temenni edilsin> de· 
liranın ödenecek borç taksitlerinin çok miştir. 
dununda olduğunu yalnız Emlak banka- Bu takrir üzerine söz alan B. Ferid 

Eczacıbaşı idarei hususiyeyi mevcut ted· 
sına bilmukavele 1 7000 lira gönderece- birlerle yürütmeğe imkan olmadığını, 
ğini teahhüd eden hususi muhasebenin maaşat çıktıktan eonra dinde yüz bin 
her §eyden evvel bunun için bütçeye tah· lira kalan bir müessesenin yapılacak la· 
sisat koymasını istemiştir. yuad işlerinden ve hizmetlerinden maada 

Seferihisar azası B. Mehmet Seferihi- yedi, sek.iz yüz bin liralık bir borcu na· 
sar mektebinin yapılması için bütçeye sıl karoılayacaiına altı! erdirilmesine İm· 
tahsisat konulduğu halde daimi encüme• kan olmadığını söylemiştir. 
nin bu tahsisab verem paviyonuna haı• V •li hu takrire karJı iulıat vererek 
rederek verem paviyanunu yaptırdığını hemen her vüiyetin ayni vaziyette oldu
söylemif ve bir usuüüzlüğe '4aret et· ~nu söylemİf, tahsilatın ancak elde edi
miştir. len nisbeti a~mıyacağı hakkındaki ka· 

Encümen namına buna tatminkar ce- naatini izhar etmiş, 730 bin liralık borç· 
Hp verilmiftir. tan 8 ayda anealı: 130 bin lira ödendiği-

Azadan B. Ahmet Şükrü S~ar yeni ni tebarüz ettirmit veı 
yıl bütçe9İnin tevziru1çin alınacak tedbir- -c Belki de sene sonuna kadar da· 
ler hakkında meclise bir tabir vermiı· ha 30, .fO bin lira öderiz.:t 

tir. Demiotir. Vali de, meclis azalan gibi 
On dakikalık bir istirahattan sonra vaziyetin ciddi müşkülatına itaret ederelc 

jkinci defa toplanan meclisde bir takrir vilayetin münakasalanna talip çılcmadı
okunmu~tur. Takrir sahibi villyet muha- ~ını beyan etmİ.f ve meclis azasından üç, 
sebei huıusiyesinin her kesce mal\lm olan dört ki,ilik bir heyetin Ankaraya izam 
sıkıntılı vaziyetine i~ret ederek işin edilmesine taraftar olduğunu beyan et
ehemmiyetle tetkikden geçirilerek bir mittir. Bu husua, meclisin gelecek cdse· 
karara bağlanmasını teklif etmiştir. sinde kuvveden fiile çıkacaktır. 

Takrir sahibi, maarif işlerinin ve hiz- Valinin verdiği izahat kafi g8rülerek 
metlerinin bir milyon liraya yakınlattı· vilayet izahnameıi ittifalda tasvip olun· 
ğını, maarif bütçesinin vilayet varidatı· muştur. Meclis cuma günü saat on dörtte 
nın hemen yansına tekabül ettiğini aöy- toplanacaktır. 

Menemen • 
ıçme suyu 

Yapılan açılma töreni 
çok parlak olmuştur 

Menemene getirilen iyi içme suyu
nun açılma töreni bir çok dave11ilerin 
ve Menemen halkının huzurunda yapıl
mı.ştır. Törende bir nutuk söyliyen be
lediye reisi B. Idris Tınaz bunun blr 
sağlık bayramı olduğunu, bUyUk feda
karlıklar iktihamlyle Menemene getiril
diğini, bu suyun Karagöl mıntakasında
ki 12 ve Yamanlardaki 25 menbadan 
getirildiğini, Menemen halkından beher 
nüfusa yevmiye 60 litre su isabet etti
ğini, 24 saatte su deposuna 1400 ton su 
akacağını, tesisatın 98000 liraya mal ol
duğunu söylemiştir. 

Menemen ~lediye rebıl bilhassa de
miştir ki: 

Palamut ihracatçdar 
birliği kurulacak 
Ticaret vekaletinden alakadar ına

kamlara gelen bir emirde palamut ve 
palamul hi.iltısası ihracatçılarının, kuru 
ıneyva, pamuk ve zeytinyağında oldu
ğu gibi bir birlik vücuda getirmeleri 
bildirilmiştir. 
Teşkilatlandmlma baş kontrolörhigil 

bu maddeler ihracatiyle uğraşanları 
bugün saat 4 te Ticaret odasında bir 
umumi toplantıya davet etmiştir. -*-İkiçeşmelik yolu 
İkiçeşmelik caddesinde, yağhane knr

~ısındaki dört evin yıktırılarak yolun 
genişletilmesine karar verilmiştir .. Bu 
evlerin sahiplerine tebligat yapılmıştır .• 

limde yer verdiğim ideal koca tipine çok 
uzak bir tipti. Hele geceleri daima rüya
ma giren .u me hur ispinoz a,ıka benzer 
tarafı yoktu bile... . 

Bununla beraber çok tatlı konuşuyor
du. Sözleri çok ciddiydi. Dinlerken insan 
gayri ihtiyari ona inanırdı. Gözleri Su
nanın temiz, saf bakışlanna benziyordu. 

Benim sevincim, genç kızlık grurun
dan ileri gelmekte idi. Fakat onunla ev
lenmeği hiç aklıma getirmiyordum. 

Kafamda tasarlamıştım. Nejad bey 
benimle nasıl açık ve samimi konuşmuş 
ise ben de onunla öylece konuşacak, ha
yatımızı birleştirmek huswundaki tekli
fini red ederken bunun 11ebeplerini de 
ona anlatacaktım. 

- Nejad bey, diyecektim, sizin gibi 
benim de kafamda ve kalbimde ideal bir 
sevgili tipi var. Bu tipi bulmaz \'e öyle
sile evlenmezsem bedbaht olacağımı sa· 
nıyonım. 

Bu &özlerim belki Nejad beyi Üzecekti. 
Fakat onun ciddiyeti. tahsili ve nezaketi 
benim ne demek istediğimi pelc. iyi kav· 
nyacaktı. 

Ccv bımı ona hemen oracıkta, bana 

- «Menemenin bahtiyarlığı, yalnız 
bu içme su tesisatından ileri gelmemek
tedir. Onun bahtiyarlığını, refah ve sa
adetini tamamlıyacak olan ikinci bir su
lama tesisatı vardır ki o da, şu önümüz
de uzayıp giden ovanın Gediz suyu ile 
irva ve ıskası ameliyesidir. Bu ameliye 
bittikten sonra Menemen ovası sade 
Menemen için bir refah kaynağı olmak
la kalmıyacak, devlet sanayiinin muh
taç olduğu pamuk gibi bam maddeyi bol 
hacimde temin elmek suretiyle Türki
ye iktısadiyatında faideli bir rol oyna
yacaktır.> 

Bundan sonra tesigat gezilmi~ ve be
lediye gazinosunda bir çay verilmişlir. 

Hakimlere verilen 
ücretlerin vergileri 
Maliye vekaleti, vermiş olduğu yeni 

bir karar ile hlkim ve memurlara, şa
hit ve vukuf ehline mahkemelerce ve
rilen paralardan kazanç, buhran, mü· 
vazene ve hava kuvvetlerine yardım 
vergilerinin kesilmemesini alakalılara 
bildirmiştir. 

Adliye vekili geliyor •• 
Adliye vekilimiz B. Fethi Okyarın cu

ma günü şehrimize gelmesine intizar 
olunmaktadır. Halen Afyonda bulunan 
adliye vekilimiz Denizli ve Aydın ad
liye dairelerini de teftiıj edecek, cuma 
akşamı İzınire gelecektir. 

Adliye vekill şerefine şehrimizde bir 
ziyafet verileceği haber alınmıştır. 

Fakat bir müddet düşünmek miisaa• 
desini isterken iki maksad takip ettim. 
Evvela hakikaten düşünmek ve cevabı· 
mın hoppaca verilmi' bir cevap olduğu 
4üphe9ini uyandırmamak.. Saniyen de 
bir kaç gün Nejad beyi ümid içinde ya
ıatmak, ona vereceğim üzüntüyü ne ka· 
dar kabil~ o kadar geçiktjrmek ... 

O ak,am eve anneme hiç bu ~yden 
bahsetmedim. Fakat ertesi gece bek layı 
ağzımdan çıkardun ve anneme anlattım. 

Annemin sevincini bir göreydiniz.: 
- Aman sahi mi söylüyorsun, Zehrn, 

dedi .. A .. Vallahi inanamıyacaiım bu 
i,e .. Bütün kasAbanın kızları o di~i için 
can atıyorlar .. St-n bir kerre gittin, ada· 
mın fikrini çeldin.. Bari ııç gözünü de 
elini çabuk tut.. lloğlu bu.. fikrinden 
vaz geçmeden nikahını kıydır .. 

Annemin, kelepir kaçırmamak sevda· 
sile söyledi~i bu .. sözlere kahkaha ile şu 
cevabı verdim. 

- ilahi anne.. Benim Nejad beyle 
evlenece~imi mi zannedi)•onun .. Allah 
göstermesin .•. 

- Kız çıldırdın mı .• Deltkanlının nesi 
var~ 

Hazin bir 
Netice --·Mevcud 

mekteplerimlzi, 
yollarımızı, 

hastanelerimizi 
muhafaza için devlet 
müdahalesine 
ihtiyaç vardır 

--*--
BAKKI OCAKoGLV 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDt _.. 

~asında hmir gibi zengin bir bölgeli~ 
idarei hususiyesinin diiştüiii feci .-atı· 
yeti görmemek imkim var mıdır? 

İş yalnız bu kadarla da kalınJY0' 
l\fuallimlerin Bareme göre maaşları ve
rilemiyor. Mesken bedelleri öden::;. 
yor. Mukavelelerle teahhüd ed _, 
borç taluitleri nuua almmı1·or. Bu 
rağmen yeni bütçede muvazene i~ 
görülotiyor. . 

ltiraf eylıemeie mecburuz ki idare' 
hususiye bir plonudadır. Ciddi ve 4: 
ri kararlar almadıkça vaziyet düzeleırt 
yecektir. Hastanelerimiz, yollanmıı ve 
mekteplıerimiı: bfiyiik tehlikere maruı· 
eforlar. . ı 

Yeni bütçe hakkında verilen ~b•~ 
maalese[ bu tahmini ku-.vetlmdiretf 
mahiyettedir. Yedi yüz bin liralık bO~ 
nazara alınınamak, yeni yol yap~!eı 
yeni mektep ~mamak, ymi bir hllfP" ' 
yapmamak kayıt ve şartiyle mevcıt 
kadrolan ve mevcud müesseseleri i~•· 
re eneli esiyle tanzim edilen büt~eniıl 
ı-çığı üç yüz kırk iki bin liradır. 

Bunu kapatmak için ya devlet büiÇ~ 
sinden bu paranm verilmesine ve !!. 
but mektep kap1ablmıwna, yollann..,.. 
temadi tamiratından vazgeçilmesioe; 
zı devair kadrolarının bütçeden. Ç rı' 
rılmasına veya hastane bpatıın;ua51.o1 
ihtiyaç vardır. Ba~ka ü~üncü hır > 
tasavvur edilemez. 

Vaziyet bu hale gelince viliyet oı•· 
kamına düşen bir vnzife kahyor. per: 
hal Başvekalete bir telgraf çekerek '~ 
ziyeti bütün açıklığı ile izah etmek >d 
devlet yardımını temin etmek, yalsll it 
kapatılması zaruri mektep veya def' 
ile hastanenin müsaadesini atmaktır· işi 

Bu yolladır ki mesele bir devlet . 
haline konulabilir. Yoksa hayali raPl1' 
lar bn d~nlin deva.c;ı olamu. •.• 

Bu kadar acı \'C hazin bir itiraf ı.-r· -*-PASİF KORUNMA 
TEDBİRLERİ t· 
Pasif korunma bsknnından ev, apar 

man vo diğer bu gibi yerlerde yapı~ıı· 
~ı icap eden hazırlıklar teshir edilıtı~; 
tir.. Buna göre, binalar dahilinde G~ 
pasif korunma amiri s~ilece!ttir. '11· 
ne ev ve apartmanlarda çıkacak yıt 
gınları söndürmeğe çalışacak birer ıtfıt' 
iye müfrezesi teşkil edilecektir. • 81' 

Bu işler için ayrılacak kimselerın t:· 
kerliklc alakalan olmıyacak erkek rn1 d3 
dan kAfi gelme-Lsc bn işlere kadınlar 
seçilebilecektir. rftı 

46 - 50 yaşlan arac;ındaki erkekle ı.lt
karakollara mürncaat1eri lüzumu Jll\ 
telif mıntakalaıda evlere bildirilıni.,ı• .. -*-İthalat birlikleri 
te$kil ediliyor . 
İthaHH birliklerinin teşkili için, C 

rimizdeki teşkilatlandırma baş ko~~ 
lörlüğü, çalışmalarına devam etın _.ı·r, 
dir. Birlikler teşkil edilmek üzert.-""1 

Kahve, çay ve baharat birliği içi.il :;; 
kadar tüccarların iştirakiyle yaP 
bir toplantıda, birliğin statüsünün ~ 
lan hazırlanmıştır. Bu birlik, en ya ıJ' 
günlerde faaliyete geçmek il.zere ~ 
tn1 heyet toplantısını yapacaktır •. ~I 

Ondan sonra demirciler ve ~ 11" 
malzemesi birliğinin kumlması içıı~ _t:lr· 
zırlıklara haşlanacaklır.. İthalat biJV"" 
lt!rinin bu ay sonuna kadar kunılınV" 
na çalışılacaktır. _______________ _____....,,,. 

KISACA: 
•••••••• 

LİMON İLE TUZ 
-ı;...-

,4.ld' YAZAN: 1czacı K. Kdmil ~ 
Limon ile tuz yemek soCralarınıJl # 

başını tutmuş birer ~eşnidirler, .3 sıı· 
ıına sirkeyi, hardal ve zeytinyağı ıle Jl~ 
y~ da a~d~lar.ı vakit zengin ve !i~lı'· 
hır çeşru filemı yaratırlar. Tuz ba .. ıııt• 
şma bir lezzettir. Eksikliği tatsızh!' 0):tır 
mide ~uyunun terkibindeki cAsıt lJİl 
ridriği• ihya ed~iyle başlıba~a ~Lİ' 
Miı.ıın unsurudur. Limona ge]ınt:eı tlt' 
zel esansı ,.e ekşiHğiyle yemek Jezıt' el' 
ı·inde ku\'\'etli bir müessirdir. İtal~:iıı' 
dan gelen limon kelimesi, şeker.le ı1111t• 
aldığl ilaçlarla eczacılıkta .UıJl0 ıı;
diye bir ilaç, bir ilaç sınıfı adı 0~ 
tur. Limonat kelimesi, Rumların 1.9 01· 
tdatı olarak taktığı uA• ile Jiınontlk 1'1'' 
muş, Türkçeye de limonata ola1:3 i)'ıı' 
bul edilmiştir. Tuz. ile limon içtı~ıı ttl' 
aleminden eczacılığa girmiş, }ıatt a:ıt 
7un son zamanlarda serumlara ,·e t'll1iıl 
gc.ralara kanşınası en tabii birer tor~ol# 
~ayılmıştır. Limon ile tuz elele ~ ol· 
kocakarı ilaçlarına karıştıkları ço sılel' 
muştur. İnce tuzun üzerine liın°~110rılıl 
larak lapa kıvamında yapılan ld 1'11· 
tuzu kocakarılar bel gevşekliğin ~cıı!c' 
hassa geceleri yataklarını ıslatan ç Jı>lY 
lara iluç diye tatbik ettiklerini }ıatJ~tı~ 
rum. Tuzun eksikliği daiına ıa 15j1.Ii~ 
ifade etmiş, limonsuzlu ta Ieıı.ddc tt' 
olmuştur. Tuz mukaddes bir n1B ıc. I'" 
H'tkki edilmiş, ekmek ile tuz Y~~~· 
naatin ifadesi olmuştur. Allah kt 



vrupa müthiş soğuk 
AlmanyaCfa patatesler buz tuttu, top
rak işlenemiyecek kadar sertleşti 

Isveçe ait iki ada buzlarla mahsurdur 
Paris 13 (Ö.R) - Amsterdamdan Almanyadaki vaziyet hakkında 

l!U haberler veriliyor: 
tur. Gestapo kuvvetleri arttırılmı:.tır. 

Gizli propaganda inkişaf etmeitedir. Ahalinin nazarında Hitlerin 
prestiji az çok baki ise de rejime karşı muhabbetsizlik ba~1amıştır. Ek
ser Na7.i lieflerinden, bilhassa Göbels. Himler ve iş cephesi reisi dok
tor Leyden nefret edilmektedir. 

Ahali devamlı so~uktan çok mu~tariptir. Alman §imendi.iferlerinin 
g~yretine rağmen kömür ve gıda maddeleri nakliyatı islalı edileme
ını.ştir. Patates muhafazasında kullanılan bir çok kuyular dinamitle 
açılmıştır. Soğult o kadar ıriddetli olmuştur ki, patatt-~lerin buz tutma
sının Önüne geçilemediği müşahede edilmİ::jtİr. Soğuğun tesiri altıııdR 
~~Prak kazma iı?lemiyecek kadar sertleşmiştir. Bu se~ple ha:cı yerde 
0~ülcr defnedilemiyerek hastane salonlarındn muhafaza edilmekte
dır. Onnanlarda hir çok hayvanlar ~oğuktan ölınii~lerdir. Cenup \'e 
cenuliu şarkide, bilha--sa Rizengebige ormanlarında yü7lercc ölü hay-

Londra 13 (Ö.R) - Avrupanın büyük bir kısmında siddetli so· 
ğuklar hükiim sürüyor. Bir çok memleketlerin kar yi.izür:den demir 
yollar münakalatı durmuştur. Mahrukat sıkıntısı baş göstermiştir. 

Danimarkada mahrukat sarfiyatının tahdidi için zecri tedbirler alın
mıştır. Buz kıranlar Kopenhaga yiyecek taşıyan gemilerin girmesini 
temin etmişlerdir. Macaristanda soğuktan beş kişi donmu~tur. Roma 
eksperı;i dün Budapeşteye on bir saat teehhürle gelmil?lİr. Kar fırtı
naları Macaristanın ;:.imal kısmında münakaJatı inkıtaa uğratmı~tır. 

vanlar bulunmııştlİr. Vilayet şehirlerinde mahrumiyet Berlinden daha 
f~zladır. Garbı Almanyada, mesela Do ·ldorfda gıda maddeleri Ye 

gıyecek eşyası satan mağaz~lar boı:tur. Vesika mukabilinde dahi er
kek Ve kadın çorapları mübayaa etmek imkanı kalmanuııtır. Ekmek 
gittikçe daha bozuk bir hal alıyor. Ahalinin, bilha:;sa garbı Alman yada 
terrıayülatı çok köti.idür. itimad siddetle sarsılmıştır. 1915 c;enesinin 
hatıra ve endiseleri canlanmaktadır. Tevkifat gittikçe çoğalmaktadır. 
~a7.1 silah ve ı~ühim~at fabrikalarmda kundakrılık hareketleri olnnı!'!- • 

Isveçte Gotland \'~ Oslond adaları buz kütlelerile mahsur bir halde
dir. Anavatanla münakalat kesildiğinden yiyecek fıkdanı baş göster· 
miı;tir. Berlin. Hamburg ve Laypzig gibi büyük şehirlerin kömür sı
kıntısı Vi\tdır. Bir çok umumi yerler, kiitüpaneler kapatılmıştır. Mü
te1'ddit volcu trenleri lai!~ı:_dilmistlr. Re~ nehri kıs~en donmuştur. 

B~~~tteki 
· Harp limanında 

-f;--
Gazeteci arkadaşlar 
~ererıne bir 
~i~alet .. verildi ••• 
:S ar~, 13 (O.R) - Unlıriyc nazır:ı 

· Kaırıpe.nkiııin dm·ctiylc Türk ga
~k-ciler heyeti Br( st harp Uınaıum 
d Y~ret etmiştir. Guzclccilcr ,garp 
e~ız ku\'vetleri brı~kuımtııdanı 

<llllıral Dmalıorg tarafından kabul 
edılınislerdir. Aıııiı'al AtaH.irkiin 
<!enaı.e ınerasimindc Fransız hahl'İ
j'esini temsile memur olduğu zauı<ı
llll ait hevecanlı hP.tıralarını ııaklct-
tlliştir. • 

Jlr t bahriye kuınandaıunı z.iya
~t ettikten sonra Tiirk gazetecileri 
. ~ri;•e mektebini ve harp r;enıile
lnı gezmi~erdir. Fransız Atlas fi
~ u. başkumandanı amiral Jorkol 
. ntral gemi inde Türk gazetecile

rınj kabul c-derek sereflerinc bir zi
Yafet \•eım'stir. Ak am Bre tlen ay
~ılttn gazeteciler ziyaretten ne kn· 
.~r alakadar oldukl rım ve gö_ te-

~: en kabulden memnunluklarını 
1 ade ctmh;lerdir. - *-h.t\YBURDDA 
Zt:LZELE OLDU 

huA.nkara, 13 (Husu il - Bugiin Bay
te{d ve Zill'dc orta .şiddette hiı·<'r zel

$. 0lırıu tur. Hasaı· yoktur. 
t~ .~\'a , 13 (A.A) - Si\•ac;ta diın 18.55 
,.{•l ~ç saı1iye dıwam eden hafif bir zel

knydedilmi.ştir. J !nsnr yoktur. 

~llLADA s*üREK AVI 
ru ~L~, 13 (Hususi) - Ziraat mcmu
ta11 1 :dıı:ı_ Metl'nin idaresi altında ):a~ı
tıı .. lır surck avında 11 domuz oldiırul-

lt~lüı-.. 

Alman -Sovyet Ticareti 
Yapılan iktısadi anlaşma uzun müd
det kabili tatbik olrrıadığı söyleniyor 

Lonclr.t. 13 (Ü.R) - Y cııi Sovyet-Al-, :-ir ctmektcdırler. Fakat İsviçrede çıkan 1 ilk sene içinde büyUk harpten sonı a 
nrnrı iktısadi ~nla!jınası münasebetiyle •Koryera del Tcçino• gazetesinin mu- mübadele e<lilen ı.nalll\rın se\·h·esini te
ncşrı•dilcıı ı\lman tcbliğindt> c!cniliyoq habil'iııc gi.iı·c endiblri \·e ticaret mah· cıwür. edecektir. İki taraf ileride müba
ki : r:ııcri (1 kadıır memnun \'e nikbiı) değil- deleleri cfaha 7.h·ad~ arttırmak tas:ıvvu-

- •Svvycl Rusya. tükenmez ham 
1 
i<•rdir. Buıılat', Sovyct Rusyada müna4 ı undadı r.. · 

ıııacldc stoklarına mı.tik olduğu gibi Al- kalfü güqHiklcri sebebiyle, Almauyaya Anlnşrıı;:ı .Mikayon \'l" Sovye~ler Bir-li
man snnayii ele kendi harp ihtiyacını 1e- hububat \°C ham madde sevkiyatının ğinin Bedin ticaret mümessili Barbarin 
minclcn bmıka Sovyct Rusyanm talep daha U7.Uıı müdd t c•mtcllcrle karsılaşa- ile Ritteı- 8chnurrı- tarafından iın1.a 
edct~gi her nC\'İ csyayı temin edecek l'ağını biliyorlur. cdilıni.şlit'. 

mcvkiindcdir.• SOVYET RUSYANL~ DIŞ 
Alınan tebliğinde kullıınılmı lisaıım Londra. 13 (Ö.Rl - 'l'aynıis •azelesi POT.İTİK.ASI l!.'TRM'INDA 

cok mühim olduğu ''e yapılan anla~ma S<J\'yet - AlmRn anlaşmasını tetkik ede~ Kremlinde So\•yet Rusyaıun beyne14 
i~zeı-indc hic bir tafsıliıtı ihth·a etmedi- makalesinde.: So\·yetteı· birliği, Finlan- ınilel siyaset programını tanz.im ve tes
ği Aörülınfüitür. diya hıwbin<- sömülmüş bulundukça bit etmeğc memur edilen komisyonun 

Alınan gaz.ctclcı·i bu anlaşma sa~·efiln. dcrı.ıiş l.>dilen bir milyıu· marklık müba- B. Stalinden a,,ağıdaki dlrcktifteıi aldı
c1e İngiliz ablokasmın tesirsiz kalacağı- delenin tahakkuk erıcıniycceğini :rn:r.ı- ğı seiylenmektedir : 
mı dünyayı irıandu·rnağa l;alısıyodar.. •·or l - Şimdilik yakın Şarkla ve A.syll
Londra malıafili en müsait sartlar altın· • l\Tosko,·a. 13 (A.A) - l l şubatta bir da her nevi nskerl hareketlerden fora
da hile aııl<ışmanın netice v~rmc:..i için Al111mı - Scwyet ticaret ve iktısat anla~- gal.. 
bir kaç sem' geçmesi icap edeceğine kn· ı\ıası iıııw edilmiştir. 2 - ~lmanya ile n::;kcri ittifak fik-
niclir. Sovycl ttusya harptl• bulunduk- Bu husu ·tn rll'sredilcn 1ebliğdl' kay- rinden feragat ... 
ca Almaııyaya yaı·dıııı etmesi iırıkuru;ı'l.- dcdildiğinc göre; bu nnlasnıa 28. fl/939 :1 - Alrnnnya ilt: ekonomik i."? birliği-
dır. DiğN tarnftan Almanya hu~ünkü da Molotof ill' Fon Ribbentrop arasınd~ ni tevsi.. 
!,C'J·ait <ıltmda So\'yet Rusyanın nakliye teati edilc'I mektııplnrcla izhar edilen iki Fakat Scwyel Rusyaya kabul edile
vc sanarı sistemini takviye ic:in, kendi hiikümctin eşya ıniibndelcsi için blr cck olan Alman eksperlerinin ve tcknl.s
hnrp sana.riinin muhtaç olduğu mühcn- iktısmli program tanzimi hususundaki yenlerinin adedi asgari hadde indiril-
disleri, mütaha&-iıs ve teknisyenleri Sov- c.rzularınn tevafuk etmektedir. nıelidir. 
;.. et Rus~·ayn \•ercıniyecektiı-. Anlnşmnya nauırun: Sovyellcr birli- 4 - So\•yct Rusyanın üçüncü Rayşın 

.. ğindcn Almnnyayn iptidai maddeler ve kuyruğuna takılmak: niyetinde olmadı-
Paris, 13 (0.R) - Alman gazeteleri Ahnmıyadan So\·yetlcr birliğine ~ınat ğı kanaatini vermek için yabancı mat-

SO\•yel - Alınan iktısadi anlaşın~ınm I mahsulfıt ihraç edilecektiı·. . . buatta gcnis ölçiidc bir propaganda yap-
iınznsını, aldığı emre göre, sc\•inçle tef- Mübadele edilecek mnllnrııı sevıyesı nınk. .. 

1talyada Alman 
--11:--

Sanayi $eli 
vatandaşlıktan 
çıkarıldı.-
Paris, l~ (Ö.R) - Hl33 senesinde Na

?.i rejuninin başlıca ınUzahirlerinden bi
ri olrın meşhur Alman sanayi şefi l'iscn 
dahili;'<~ na11rı Frik tarafından neşredi
len bir emirname ile 13 şubattan itiba
l'Cn Alman tabiiyetinden isknt cdilmi~ 
\'e 200 milyon lnarklık serveti müsade
re olunmuştur. Tiscn rejimi arlık Uls
\'İp etmediği için İsvjçreye kaçmıştı. 

Tayyare 
Sineması 

'll~LEFOX : 3646 
REŞAT NUl~i GÜN1:EKİNİN 

OL!\IEZ nrn ı:SERI OLAN 

Taş parçası 
· RUGÜN 
lıısnııı ha;\ n•ttcn hcyccnna.. Zc\•kl l'ıt nc!!:c~ l' dfö~iiren iiç harika filim ... 

111;Psi DE İZ:l'IİRUE İLK nJWA - x- Pek ;riyade takdir \ ' C alkış kaz:nnan 
bu hiiyiik '.l'iirk filmini her hald~ 

~füii ııiİ7 
1-T ÜRK C E 

8 EN BiR PRANGA KAÇAGIYIM .. (POL MVHİ) z OAR~OA REiŞ AR ET 1 
3 ... SOH SEYAHAT.. . (KONRAD VAYT) 

ti ... EH SON DÜNYA HABERLERİ 

..,, LALE 
11

:: "Tn~,l~t
1

:~:emalarında 1 

Belcikada bir ihanet 
Bı·üks~I , ı:ı (A.AI - Vt•rviersde bir 

ordunun zararına lwm.in ç;ılma hadise
si çıkmıslır. Üç asker tevkif cciilmi'ştir. 

"""""""' * ,.,,.,.,,. 
FRANSADA 

Paris, 13 (A.A) -- Hariciye müsteşa· 
rı Champeticr Oc Ribcs. Yugoslavya
ııın Paris elçisini kahul etmiştir. --·-Airlkadaki Almanlar 

Bcrlin, 13 (A.A) - C<ınubt A.frika4 

ela bulunan ve bir knç gün C\'vel Tri
;\'C tede karaya çıkan 500 Alman Berş• 
tesıtadenc t!clmi lcrdır. 

Oynıyanlar: Suavi-
Mehmet - Nebahat 

Nejat - Sıtki 

Bugün halk 
günüdür 

Riitün . cıu~ hırda duhuliy<' : 15 ... 
Diğer mevkiler 20 KURUŞ ... 
~l:ANSl.Aft : :: - 5 - 7 \'~ 9 da .. 

E·ğer Romanya 
~~~~~~~~~x*x--~~~~~~~-

Alman yaya 
garanti 

petrol kaçırırsa 
alınacaktır 

• 
gerı 

Roma 13 ( Ö.R) - lngiHz gazeteleri Romanyanın petrol ihracat. 
meselesini tefsir ederken Romanyaya karşı yeni tazyiklerde bulunu
yorlar. Romanyanın Almanyaya külliyetli miktarda petrol ihraç etmo
einden korkulmaktadır. Böyle bir hareket lngiltere tarafından müsait 
bir §ekilde kar§ılanmıyacakt&r. 

Bazı lngiliz gazetelerine göre, Romanya Almanyaya petrol tesli
matının .kontrol komisyonunca asgari ha~de indirileceğini vaad etmez
se lngiltere ve Fransa geçen Nisanda Roman yaya verdikleri garantiyi 
ilga edeceklermiş. 

Adliye Vekili 
miiesseselcri 

Afyonda adli 
tetkik etti 

~~--~~~-x*x•~~--~---

Ankara 13 (Hususi) - Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar dün Af
yonda adli tetkiklerde bulunJuktan sonra ceza evini ve kaplıçaları gez
miş, akşam şerefine Yerilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

Vekil, bu sabah yanında C. Müddeiumumisi olduğu halde Sandık
lıya gitmi,Ş ve şereflerine verilen çay ziyafetinde bulunduktan sonra 
adliye dairesini ve ceza evini teftiş etmiştir. 

Maraşın kurtuluşu dün 
heyecanla tes'it edildi 

·~~~~~~~-x*x~~~~~--~~-

Mara · 13 (Husuai) - Dün Maraş kurtuluşunun 20 inci yıl dönü
mü fevkalade merasimle kutlanmıştır. 

Mera:oimde vali, vilayet ve parti erkanı hazır bulunmuşlardır. Halk, 
ilk. ve orta okul talebeleri merasime iştirak etmiş ve istiklal marşı söy
lenerek merasime başlanmıştır .. Maraş Mebusu Bay Hasan Reşit 
Tankut kürsüye çık.arak memleketin kurtuluşunu pek cani. 
bir lisanla anlatmış, bundan sonra daha bazı hatipler kurtuluş hak
kında !'ÖZ söylemişlerdir. Nutuklardan ~onra abideye çelen1cler kona
rak mer;.qime son verillY'İ!). ~ece fener alayları 'tertip edilmiştir. 

Zelzele felaketzedeleri için 

Atina ve Pirede iki mil-: 
yon Drahmi toplandı 

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

Atina l 3 ( Ö.R) -- Anadolu felaketzedeleri için pazar günü Atin~ 
ve Pirede açılan ianeye iştirak edenlerin sayısı 700,000 kişidir. T op1a
nan paranın yekunu 2 milyon drahmi tutacağı tahmin ediliyor. Ha
kiki rakamlar Per~bc günü belli olacaktır. iane verenlerin ima:r.a· 
larıru havi kağıtlar 23000 dir. B. Metaksas ve refikalarmm da imzalar:c 
vardır. Bunlar Atina Türk elçiliğine tevdi olunacaktır. 

Yugoslavya kral naibi 
~--~~-----x*x·~~~~---

Bulgar ticaret nazırına 
taç nişanı verdi 

Belgrad 13 (A.A) - Bulgar ticaret ve sanayi nazırı Zogorfun Naip 
prens Pol tarafından kabulü münasebetile kendisine Yugoslavya tacı 
ni~nının birinci rütbesi verilmiştir. 

Ticaret ve sanayi odaları ile kooperatif federa yonu ve Belgradda
ki Yugoslav - Bulgar birliği dün saat 13 de Bulgar iktısadi heyeti ilo

rcfine bir öğle yemeği vermişlerdir. 
Rulgaristanm Bclgrad orta elçisi Popof saat 1 7 de sefaret salonların· 

da Bulgar - Yugoslav ikt.ısad odasının ihdası münasebeti1e bir kabul 
resmi tertip etmiştir. 

Merasimd~ başta Zogorf olmak i.izere Bulgar heyeti azasından ma
ada hariciye nazırı Marinkoviç, ticaret nazırı Andres, hariciye nazır 
muavini Smiljaniç, yüksek memurlar, Yugoslav birliğinin azası, Siya
set ve edebiyat mahfillerine men~up daha bir çok kimseler hazır bu
lunmuslardır. 

Galiçyaya hareket eden Alman 
kuvvetleri arasında isyan haberi var 

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

1..ondra 13 (Ö.R) - Röyter ajansının Amsterdam muhabiri bildi
riyor: 

Ren nehri sahillerinde general Braskoviçin umumi karargahında 
mühim bir sabotaj hareketi olmuştur. Buradaki kuvvetlerden bir kut
mının Alman i gali altında bulunan Caliçyayn hareketleri emredilmiş
ti. ilk kafile hareket ettikten sonra bunu takip edec k olan diğer ka
fileler arasında hoşnutsuzluk baş göstermiş, bazı tezahürat yapılmı~
tır. Orada bekliyen zırhlı bir askeri trende yangın çıkmış olması sa
botaj şüphesini uyandırdığından derin tahkikata vesile olmuştur. 

--~--M •• • • Ucuz 
.. 
sıncma gunu 

BUGÜN VE YARIN 

Kültürpark Sinemasında 
SA.Al' ?.15 TE~ GECl·: YARISINA KADAR 

BUYUK, KÜÇÜK Hu.ı.u:.i : 15 ..••• Birinci JO KUltl1~1'Ult .. 
BU FİA'fl.f; KIZIL DANSÜZ VI-~ ZORAKİ NiKAll l~İl.İMl..l:RİYI 

• IETRO JUR~AI. G(}RÜJ.ECl:KTİR .. 

SEANSI.Alt : KIZIL DANSÖZ : 2.15·5.30-9 .. ZOUAKİ ı ·tKt\.ll: 4.15-7.45 
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- CUMA CÜNÜ -
4 

YAŞAMAK ZEVKriR VE MEŞUM KABIN 
................................................... ~~ 



-r Nl ASJ.R 

. kta müttefik hazırlıg-ı lngiliz gazetelerine göre 
ıkyaanlı Harbın sürat'le uzaf-J-larb1n1n en . -* 

• la 1 

gu_nü _ .Gaze elere göre Türkiyeni~ dostu ol- fer bi ne · c~si m ·· mkün 
~ŞT~!!~n1 ı:ıc~!~"!~~bu b h ı "'-' b b• ı b•ı• Roma 13 {ö.R) - Londra gazete1erinin bazıJan harbın süratle •uretı:t~h edi1me~~dir:. !}. ma U azır ıgın se e } sayı a ) }f ~uzaffer bir neticeye isalin~ ~ümk~n görüyorlar. Buna m~kab~l di-

Hnlihazırda askerı müşahitler maba- ' ger gazeteler, Almanyadakı ıktısadı zorluklar pek ehemmıyetlı ol-
filinde mevzuu bahis olan mesele Fin- -*- makla beraber bunun hiç bir zaman bir isyana sebep oJmıyacağı ka-
lüidiyalılann mukavemete devam ede- Lonclra 13 (Ö.R) _ Yeni Zeland ve Ingiliz gazeteleri bu hususta bazı tah- takım icımıller ve ba§ mnkaleler neşret- f ded. I ' 
bilip edemiyeceklerinden ziyade Sov- Avusturalya sefer ordularının Süveyşe nıinlerde bulunuyorlnr: mektedirler. Bu gazeteler gönderilmiş naa ın ır er... • . . . . . 

etlerin uğradıklan ağır zayiata rağmen muvasalfıtından daha 24 saat geçmeden Süveyş kanalı daima imparatorluğun olnn bu kuvvetlerin müttefiklerin her ih- Roma 13 ( O.R) - Tabbet ısımlı lngılız katolık mecmuası Avrupa 
. mütemadiyen cepheye yeni fırkalar sevk Yeni 7.eland milli müdafaa nazm ikin- başlıca damarıdır. Buna müttefiklerin timale karşı korumak üzere şarkta elle- ihti1afı ve umumiyetle Almanyayn karşı münasebetler hakkında şun-

edebilip edemiyecelderi meselesidir.. ci sefer ordusunun tamam olması için küçük ballaın devletlerine garanti ver- rinde bulunduklnrı kıtaatı takviye ede- Jarı yazıyor: 
Summa mıntak gından sonra en zıya- de ancak 755 askerin noksan olduğunu miş olmaları ve Türkiyenin aostu ol- ceğine işaret etmektedirler. Fransa ve lngilterenin Almanyaya karşı kapalı gözle hareket ettik-

de tiddetli hücumlara maruz kaim'! olan ve bir kııç haftaya kadar 3 üncü bir sc- dukları ilave edilmelidir. cTaymiS> ga- Times gazetesinin başmakalesinde bu l . V f d beli' .d. L d d J ba k. l 
mantaka Muslıı.jaervi ile Vouksin arasın- fer ordusu içinde kafi derecede kuvvet zetcsine göre Yakın Şark Ingiltere ve kıtnatın, dünyanın hangi kısmında olur- erı ersay kon eransın a ı ı ı. on ra a, ya nız zı ımse er 
di kain olan mıntakadır. Sovyetler bu toplanacağını söylemiştir. Fransa için tedafüi ve taarruzi büyük sa olsun ve hnngi 'İhtimale karşı olursa Almanyanın tekrar kuvvetli bir millet ve hasım olabileceğine ihtimal 
tbmtakada harp hattına 150 tank ıe~ket- Iki sefer ordusunun Yakın Şarka mu- bir hareket sahasıdır. Romanya ve Ti.ir- olsun yakın ve orta şarkta harbin baş- veriyor, müthiş bir düşman olabileceğini tahmin ediyorlardı. 1919 
mitler '!e Mannerh~ym hnt~nı çe.vırme- vasaJ!iti müttefikler gibi bitaraf mcm- kiye ancak iki hUyük devletin taarru- lngıcmdan beri müttefiklerin asude bir muahedeJerinin yeniden tetkik edilmemesi esasına müstenid siyasetin 
ğe yemden teıebbus eylemqlerdır. a- leketlerde de en derin bir tesir yapmış- zuna hede! teşkil e<lebilirler. Fakat bu halde vü~uda getirmekte oldukları kı- hl"k 1 . . 1 B M r . k d . A b. 1 ·1 
L>..ı Finlandiyalılann Kolevits ve Vjo- k b 1 k .... k .11 tl . tehdit .,. .. n·h bı·r şekı·ı alırsa vaz·ıfemiz tant için kuvvetli bir miizahir olacagvı te ı e erını yanız . usso ını ay etmış ve umumı ır an aşma ı e 
&11 tır. Çün ü un ar, uçu mı e erın .... h~_ı 1 ·d k'k· 1 d · ']A • • ş 
nke' ye yerl-tinni.. olduktan kuvvetli çok açıktır. beyan edilmektedir. Bu gazetE?, harbin mua cxıe erin yenı en tet ı ı üzumunu ~uma ı an etmıştır. unu ,. ,. hiirriyet ve istiklal hakkını müdafaaya 
bataryalar Sovyetlerin bütün teıebbüs- gelen .gönCıllülerdir ve bu tehalük im- cNevyork Taymis> te bu tah.~idatı, başlnngıcındnn beri orta ve yakın şar- anlamak lazımdır ki adilane bir tadi] istikametinde hareket ederek Al
lerini r~c~ uğratmııtır. . . para'torluğun dnğılmaz birliğine en par- Alınanların hnrp sahasını genişletmek kın menilerini teshiri· gayri kabil bir manya ile müsavat esası dahilinde müzakerata girişmi~ olsaydık Av-

Helsınkı 13 (A.A) - Fmlandıya ku- lak delı.1dı·r. hıısusunda her tn~ebhu··sıerı·ne karşı hale koymak kin Mısır tarafından AAr- ed · . b .. k · .. · hl.k · k •· d 1 d k 
d 1 • b" t bı·~· d bildiriJ. di "~ · rupa m enıyetı ugun omunıst te ı esme arşı muca e e e te aınn an ıgınan ır e ıgm e • cl'\cvyor.k Herald 'J'ribı,ın> gazetesi hu kuvvetli bir. ihtar olarak tefsir ediyor. fodilmi,ş olnn ~esaiyi tebcil etmektedir. . . . 

iine göre, Summa mıntakasında Sovyet hadiseyi, Kanada sefer ordusunun Av- Bir tek silah bile cekmeden, bu orduların Ayni gazete, Araplarla meskun olan ve hır blok olabılecektı. 
taarruzu son günlerde artrn11br. Bütün rupaya muvasalfiti kadar mühim ve toplanması Alm~nya ve Sovyetlerin, olmıyan bu miihim sevkülceyş mıntaka
tepheleı-de dünkü Sovyet zayiatı 4000 propaganda lmkımın<lan daha göz alıcı Yakın Şarkta bir darbeye te~ebbüs et- ~;ının milletlerinin · ınüttefiklere müza
ölü olarnk tahmin edilmektedir. Bundan buluyor. tikleri takdirde, nasıl karşılanacakları- heret etmekte olduğunu yazmakta, an
maada 73 tank tahrip edilmqtir. Ispanyol gazeteleri, Anznk.Jarın Yakın nı gösteren muazzam bir ihtardır. cnk orta şarkın müdafoasının bünyesini, 
' Moskova 13 ( A .A ) - Sovyet resmi Şarkta karaya çıkmalarını büyük man- cNevyork 11erald Tribnn> gazetesi Suriye<lcki Fransız ordusu ile Mısırda-
tebliği, Kareli benahmda içlerinde b e- şetlerle haber vermişlerdir. nazarında da bu tahşidat ih7.r.ri ve ihti- ki, Mısır ve Ingiliz ordulannın teşkil 
tonarme 12 topçu kıta.sı dahil olmak üze- Avusturalya ve Yeni Zeland kıtala- yati bir tedbirdir. etmekte olduğunu ilave eylemektedir. 
re 32 müdafaa istihkammın 2Aptediliniş ! k d 1 Nevs Chronicle gazetesi, müttefikle-rının mülle i or u arı için muazzam 
olduğunu bildirmektedir. bir t..'lkviye kuvveti olmasından başka Londra l '3 (AA) - Sabah gaLeteleri rin. harbin her hangi bir şekilde teves-

---JI.--- bir nokta merak uyandırıyor: Yakın Anznkların ve Yeni Zelandalıların orta siiüne nı5ni olmak için icap eden ted-y e n I• bı· r fehdı.dc Şarkta bu tahşidatı yapmağa sebep ne- ~arktaki müttefik ordularını takviye et- birle.ri alınış ve bu tedbirlerin ilerlemiş 

Dünyanın en-iyi üzümleri 
Almanyada Düseldorfta çıkan ıDer 

Früchte Handeh adlı mühim meyva 
me('muası 34, 40 ve 52 1939 No. Jı nüs
lıalarında Pf. Ncdeltcheff tarafından 
•Dünyanın en iyi üzümleri• unvaru al
tında ynzılınış üç makaleyi muhtevi bu
lunmaktadır. Makaleleri hülasatan aşa-dı'r?. mek irin gelmiş olmaları hakkında bir olduğunu yazınnkt.adır. 

" ğıya yazıyoruz : 
TÜRKfYEDE: karşı 

lardan· ba,ka Datier de Beyrouth, Coar• 
na Neagra, Coarna Alba, Aleppof, As• 
ma ve yerli fidan olarak Baltchic ve 
Crampochia - indigenes nevileri yetişti· 
rilmektedir. Taze üziim istihsal edilen 
~ha 50,000 hektar kadardır. En mühim 
i~tihsal mıntakaları ise Bes,arabya ve 
Dobrucadır. 

FJLISTJNDE: Filistinde istih~al sahası 
12,000 hektar, yıllık istihsalat da 50,000 
ton tahmin edilmektedir. Bu miktarın 
30, 000 ton kadarı şarap istihsaline talı· 
sis edimekte, üsttarafı ise tıı.ze olarak 
jstihlak olunmaktadır. Filistinden taze• 
ÜLÜm hemen hiç ihraç olunmamaktadır. 
En ziyade istihsal edilen üzümler Dabu
ki, Sahi - Kadri, Zeyni Sahi. Şohani, Ha· 
li, Asvad, Holili, %eytani. Baladı ve Ha· 
lnvani nevilcridir. 

- BAS1'AltA1"1 1 lNCİ SAHİFEDE -
zamandayız. Eğer kat'i karar saati ı;a
Lıcak olursa hor tarafta köylülerin as
Jlı.Pr'i üniforma altına girmeleri icnp ede
tektir. Hazır olmalıyız. Eğer va7jyet en 
vahim bir şekiJde· olmasa bu şekilde be
yanatta bulunmazdım.> 

Londrn 13 (Ö.R) - I...etonya hükü
nıetinin ynkında lngiltereye bir ticaret 
h \eti ı?öndcrf'~,.;;; haberi lngiliz m:ık:ı
ma•ı t~r:ıfmdan rok iyi karşılanmıştır. 
Letonyn, Almanya ve Sovyt't1erin tesir 
ve ni.iCu7.U nltında teH'ıkki edildiğinden 
hu hareketi cesurane oJ:ırak mütalea 
edilmiştir. 

Paris 13 (Ö.R) - Felemenk hariciye 
nazırı B. Van Klepens mebusan mecli
sinde orufon bir suale cevaben, geçen 
lkincikrınun ayı zarfında alınan askeri 
tedbirlerin manasını bir dnha tasrih et
miş ve bu tedbirlerin Fransız ve Ingiliz 
'bynağınd:ın çıkarılan haberlerde iddia 
edilen mahiyeti haiz olmadıJ:ruıı söyle
miştir. Hariciy«> nazırı şu sözleri de ila
ve etmistir: 

•Felemenk ve Belçika arasında işbir
liği sıkıdır. Fakat gizli hiç bir mahiyeti 
yoktur.> 

Roma 13 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
Sknndinavya memleketlerinde Alman 
:ı1eyhtarı propagandanın kuvvet buldu
ğunu, bir çok Ingiliz ajnnlarının bu pro
J>agruıdayı idare etmekte olduklarını id
dia etmekte ve Sknndiruıvya "memleket
lerini Almanya aleyhinde hareketler
den sakınmağa davet etmektedirler. 

Bir tehdit kokusunu ihtiva eden bu 
neşriyat Isveç ve Norveç gazetelerinde 
en şiddetli bir mukabele görmüştür. --·--Menemende Belediye 

ec isinin kararı 
Menemen, 13 (Hususi) - Menemen

de, vilayetin tensibi üzerine Bergama 
lwymalmmmın huzuriyle toplanan Me
nemen belediye meclisi, yapılan müza
kere sonunda belediye reisi hakkında 
ıtdemi kifayc karnn vermiştir. Keyfiyet 
vil<lyet makamına bildirilmiştir. 

Menemen belediye reisinin ş:ıhsen vi
layet makamına izahat vereceği haber 
nlınınışbr. -·-38 iNCi 
Yardım Listesi 

Kız İtalyan okulu öğrencileri 
Gümrük muhafa1.a alayı subay 
ve memurları 

35 

368 24 
10 Osman Ünuz. 

Davit ve Salnmon Gcıbay 
ikinci defa 
Bugünkü yekun 
Dünkü yekun 
Umumi yekun 

10 
423 24 

141714 92 
142138 16 

l _nglliz Domin)'"O 
Eden Tftrklyeye 

-----~-------~*-
- RAŞTARAFJ 1 ind SAYFADA -
dır> diyor. Vt• şunları ilave ediyor: 

- cBu iş cesurane haz.ırlanmış, mu
vaffakıyetle bitirilmiştir. Fakat elde edi
len muvaffakıyetin en mühim olan nok
tası, şarka nnkledilen kuvvetlerin har
bın cereyanı iizcrinde yapacağı büyük 
tesirlerdir~ Bilytik Britanya, deniz a~ırı 
evladları ile ne kadar iftihar etse yeri 
vardır.> 

EN SARiH CEVAP 
cNevyork 'l'nymis>, '1ısırda ve Filis

tinde dominyonlar kuvvetlerinin tahşi
di, SovycUer ve Almanyanın Orta şar
ka focaviiz emt'llerİn" karşı bir kurşun 
atmadan en kati ve sarih bir cevap teş
kil ettiğini yazıyor. 

Kahire 13 (Ö.R) - Elbelfığ gazetesi, 

Suriyedeki Fransız kuvvetleri başku-
mandanı genemi Veygandın bir kaç gün 
evvel Mısıra vuku bulan ziyareti müna
sebetiyle şu müt.-ılaayı serdediyor: 

- cFranSJz kumandanının 7jyareti. 
Mısınn askni va1.iyctteki ehemmiyetini 
ve Yakın Şarktn dost memleketlerle 
müttefikler nrasın<laki el birliğinin sağ
lamlığını göstcrmekledir. General Vey
gand Mısır ordusunun maddi ve mane
vi kuvvetlerincll•n takdirle bahsetmi~ir. 
Bu sözler bizi çok mütehassis etmiştir. 
Ordumuzun asrilcştirilınesine yardım 
eden Büyük Britanyaya bugünkü ne
ticeyi medyunuz.» 

ŞARK ORDUSU 
Londra 13 (ö.R) - Royterin askeri 

muhabiri dün Süveyşc muvasalat ede-

Avrupa seyahatı hak
· kında verilen izahat 

- BAŞT ARAF! BIRtNCt SAHiFEDE -
B. Sumervels ·yakında, reisicümhurun talebi üzerine lta]ya, Fransa, 

lngiltere ve Almanyayı ziyaret edecektir. Vaşingtonda bu hususta 
neşredilen beyannamede bunun tamamile bir istihbar seyahati olduğu 
ve Avrupanın şimdiki vaziyeti hakkında reisicümhur ve hariciye na
zırına malumat teminine matuf bulunduğu, hariciye mızır muavininin 
Amerikan hükümeti namına teklifte bu1unmağa veya teahhüde gi
rişmeğe mezun bulunmadığı kaydedilmiştir. Muhtelif hükümetler ta
rafından kendisine yapılacak beyanat tamamile mahrem tutulacak ve 
reisicümhurla hariciye nazırından başka kim~eye tebliğ edilmiye
cektir. l ngi1tercnin, kendi hesabına, bu ziyareti en iyi şekilde karşıla
yacağını ve rcisicümhurun Avrupadaki vaziyeti hazırayı takdir ede
bilmesine yardım maksadile elinde bulunan malumatı en tam bir şe
kilde vereceğini beyan etmeğe adeta Jüzum bile yoktur. 

Japonl arın on alt! fırkasının hezi
mete uğradığı haber veriliyor 

----~----x~x 

Londra 13 (ö.R) - Çin milli orduları Kuansinin cenubunda on 
altı fırkadan ibaret bir japon ordusunu hezimete uğratmı~lar, bir çok 
şehirleri istirdat etmişlerdir. Pinyang - Şantung arasındaki irtibat ke
si1miştir. Çin kuvvetleri Pinyangı sıkı bir muhasara altına almışlardır. 

Nazır• 
geliyor 

rek mürettep kamplarına sevkeclilmiş 
olan AvusturaJya ve Yeni ZeJand kı
taatı hakkında aşağıdaki tafsilfıtı ver
mektedir. 

c-Bu kuvvetler Ingiliz ordıısunda kul
lamlıın aynı tüfcnk. aynı top ve aynı 
tank karabinyeleriyle mücehhezdirler. 
Diplomalı erkfını harpler :tarafından ta
lim ve tensik edilmisJerdir. 

lngiliz ordusu ile Dominyonlar ordu
ları arasında 1914 teki farklar knlkınış
tır. Yakın Şnrl<ta Fransız müstemle.kc 
ordusu kumandanlariyle Büyük Bri
tnnya imparatorluk kuvvetleri kuman
danları :u-a<.:ıntla sıkı irLibat vardır. Ge
neral Veygandın Mısıra vuku bulan son 
seyahati mUtte!ik ordulaı,n thenkleş
tirilmesin<' çok yardım etmiştir. 

J'a on im aratorl ğu· 
nunk ş yıldönümü 

Tokyo, 13 (A.A) - Mançuko impa
ratorunun, Jnpon imparatorluğunun ku
ruluşunun 2600 iincii yıldöniimU mii
nasebetiyle Japon imparatorunu tebrik 
etmek üzere 8 martta Tokyoya gidece
ği ö!;trenilıncktedir. Mançuki iınparato
··u, imparator ailesinin misafiri olarak 
bir haf ta Tokyoda kalacak ve 13 mart
tn garbi Japoııyaya hareket ederek im
raratorluk b.-ınlsinin türbesinde eğil
mek iizere Byotada bir müddet kala
caktır. İmparrıtoriçenin refakatinde se
yahat edecek olan Mnnçuko imparato-
1·u 20 martta memleketine dönecektir. 

Tuna üzerindeki inlila k 
Bükreş, 13 (A.A) - ·Rador Ajan.s1• 

bildirivor • 
Daily Ekspres gazetesi Biikrcş muha

birine atfen Orsovada Tuna üzerinde 
kain demir krıpı mevkiinde bir infilak 
olduğunu haber venncktedir. Bu ha
ber tamamiylc uydurma olup en kal'i 
bir sakilde tekz.ip edilir .. 

İitdır pamukları 
hakkında alman karar 
Iğdır pamuk tarım satış kooperatifin

den ticaret odasına ~elen bir mektupta, 
kooperatifin pamUk ihzarı, tipizasyon 
ve ambalfıj işine büyük bir ehemmiyet 
vererek bazı kararlar ittihaz edildiği 
bildirfüniştir. 

Sovyet paınuklanndan elde edilen 
pamuklara l ve 2 Iğdır adı, bölgede es
kiden beri yeti~irilen AmeriL:an ,cinsi 
pamuklara (Yerli 1, 2 ve 3 numarala
rının verildiği anlnşılmıştır. Bu ·pamuk
lara ait nümuneler de şehrimiz ticaret 
oda~ına gelmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'ZZ/J.77..ZZ..7.TJ:Z~..L:TJZ7:%ZYZ7"LZZ7%Zr2r./. - Dosturiı, dedi. Teşekkür ederim. Ivonu bir an evvel evladına kavuşması 

Esasen sizin ne kadar merd ve asil bir için Mistufle ile beraber Liyona gönde
insan olduğunuzu çıok evvelden tahmin re('eğim. Bilahara ben dl'\ gidip orada 
etmi,,<;tim. Fakat bu alicenap teklifinizi onlar;ı mülaki olacağını. DEMRMASKE reddetmeğe mecburum. Aziz mülazim.. xxIV 

Büy u k tarih ve 
f ıKINCJ 

macera romanı 
KIS IM ) 

Benim bu uğurda şimdiye kadar çektik- BEDBAHT 1VON 1NTIKAM 
lcrimi ve mücadelelerimi size anlata- ALMAôA YEM1N EDtYOR 
yım da ne kadar ıstırap çektiğimi tasav- Bir kaç giin sonra monsenyör Lui ve 
vur ediniz. En büyük ve en milthiş azap- Livonda Ivon ile Mistu!leye mülaki ola
larn tahammül ettim. Yıllar ve yıllarca caklar ve sonra hep beraber Fransadan 
Scnmargrit adasında, kafam bir demir uzaklaşacaklardı. 
nınskc içinde mi kalmadım. Daha evvel monsenyör Lui Faribolu 

- 131 -- Mül!lzim Şadofö gayri ihtiyari hay- Jan Kavalyenin karargfıhına göndf'rmiş 
kırdı: ve protestanlarm genç şefi ile Rahip 

Monsenyör Luinin söylc<liği sözleri 
iş.ıden mülfızim Şadofö gayri ihtiyari 
bir hııyret nidası yükseltti. 

Gô:idni, evinden Iırlıyacakmış gibi 
açıldı. Karsısınrlaki asilzadeye dikkatle 
baktı ve anca..: simdi onunla kral on 
döı'ifüncü Lui ar~sında mevcud şayanı 
hnyrct benzerliği farkediyordu. 

.Mülfwm Şadofö çok heyecanda idi. 
K~ik kesik Vt' mınldanarak sordu: 
- O halde ... öteki... Şimdi saltanat 

süren adam kim?. 
._ Öteki mi? •. Benim kardeşim ... Piç 

brdeş.im.. Maza;.nin kanından gelen 
luu:d~~--im 

1ki asilzade arnsı,nda bir an derin ve 
mfiruıJı bir sükUl hfikim oldu. 

Ru sükutu ilk önce mülfı:ôm Şadofö 
jhlal etti. An d'Otrişin oğlu önünde hür
metle eğildi: 

- Monsenyör, dedi, içimden gelen 
çok samimi bir his ile size yalvarıyo
rum. Fransayı terketmeyiniz. Hakları
nız.ı terketmcyiniz. Bugünden itibaren 
siz benim hak.iki knılımsınız. Bütün 
hayatım, basit servetim ve her şeyim 
bu fuıdan itibaren ~izin emrinizdedir. 

- Nasıl? .. Demek o esrarengiz mah- Reymondu son defa görüşmek üzere 
kum mnsah, halk nrnsında dolaşan bu davet ctm~ti. Faribol aynı zamanda 
rivayet bir hakikat.. Özet'in tahtezzenıin bodrumlarında 

- Evet dostum... Senmargrit adası kalp para yapınakJa meşgul üstad Ek
zındanının demir maskesi bir yalan ve ziliyi de veda için ziyaret etmişti. 
masal olmamıştır. Fakat onlar artık ma- Farihol, Ekziliye şunları söylE'mişti; 
ziye karıştı. Her ne olursa olsun, hun- - Ben evvela monsenyör Luiye ve 
dan sonra artık sizi de keneli öz dost- Ivona Isviçreye, Cenevreye kadar re!a
lnrımız meyanında telakki edeceğiz. Be- kat edeceğim. Sonra onları orada brra
nim şimdi ynpncağım. Rahip Reymond kıp t«>..krar Parise döneceğim. Çünkü 
ve Jan Kavalye ile son hesaplarımızı Paristf\ halledilecek bazı hususi işlerim 
görmektir. Madam ki kral oğlumu Li- var. Paris seyahatimde belki de Mis.. 
yonda b:ına teslime razı olınuştur, evla- tufleyi yanıma alacağım .. 

Monsenyör Luinin gözleri sulnndı. dı için göz yaşı döken bir :ınneyi bu sa- Faribol böyle söylerken hususi iş di
lki elini de birden genç zabite U7.at- ad«>tt«>n uzun müddet mahrwn bırak- ye Gninfon ve Rozarjdan :ılncnih inti-

tı: mak benim hakkım de~iJ. Bu sebeple kamı knsdc<livordu. 

•Anadolu, haklı olarak diinyanın en 
iyi üı.ifınlcrinin vatanı sayılmaktadır .. 
Tiirkiyede üzüm bağlarının kapladığı 
.rnha 345.982 ht~ktar tutmaktadır. Türk
ler taraf mdan • Razakil adı verilen ıne~
hur ıDattier de Beynıu1h• nevinin men
~ei küçük Asyadır. Tiirkiyenin muhte
lif mıntakalarında dahn bir çok nefis 
iızüm ne\•ilerinin mevcut olduğu ve fa
kat bunların beynelmilel ticaretçe he
nliz malfım bulunmadığı z.annedilebilir. 
Halkalı Ziraat mektebinin tetkikleri 
böyle bir fflhmini her halde haklı gös
tc.rmc.kte<lır. Türkivenin en mi.ihim 
i.izüın istihsal nııntak~1arı İz.mir ve Ma
nisa ile Mannara snhi11erinde bulun
maktadır. Çekirdcksizler miistesna ol
mak \izere diğer sofralık üzümlerin bu
ralarda kapladığı yer 7.000 hc>ktar ka
dardır. 
Diğer meşhur •Çavu~· nevi pek çok 

yerlerde yetişip Türkler tarafından ga
l'et beğr>nilmcktedir. Başkaca me~hur 
üzüm nevileri • Amasya • ile Bulgarla
rın •Damyat• ını andıran •Dertonya• 
dır. Ayni veçhile •Kırmızı Razaki11, 
•Keçi Memesin, ·Misket. ve ıAl pehli
\an • nevileri Türltiycnin en iyi üzürn
Jcrindendir .. • 
YUNANİSTANDA : 
Yunanistanın iklimi üzüm istihsaline 

pek miisaittir. Burada dahi bir çok 
üzüm nevileri vardır. Çekirdeksiz nevi
ler pek tutulmakta ic:e de taze .. olarak 
yenmeyip kurutulmaktadır. Uzümle
rin en iyisi Yunanistanda dahi şüphesiz 
•Razaki• nevidir. Bundan başka ıTach
t.:ıs., (Siderites), (Tdıaouch) (Çavuş) 
\"C (Frauln) nevileri meşhur olup iyra
cata elverişli sayılmaktadır. Yunanis
tanda dahi henüz; ]ayıkiyle umınınıyan 
bir cok üziim nevileri olmalıdır. 

!\fACARiSTANDA : 
Mncar·ı !anın taze iizüm istih..;a)atı ~e

nede 30 bin ton kndar tutmakta ve bu
nun takrih<.'n on bin tonu ilu-aç edil
mektedir. Macar üzi.iınleri umumiyetle 
küçük clanelidir. Bilhassa erkt'n veya 
geç yetişen nevilerin istihsaline ehem
miyet vcı ilmektedir. Erken yetişen tur
fanda iizümler arasında (Saba incisi) 
ve (Rltinc des Vignes) nevileri meşhur
dur. Birnz daha sonra yetist'nler ara
~ıncln ise Kaselas, beyaz ve kırmızı, 
P assatulli (Galiba Türkçeden alınma 
o1up pasa tuttu yahut paşa tuttu demek 
olmalı) ve M:ıthiaı, Janos nevileri zikre 
değer. En geç yetişenler de Dattier de 
Beyrouth, yani razaki ve Haınburger 
Muscat nevileridir. Halen Macaristan 
taze üzüm ihraç eden mühim memle
ketlerden biridir. 

İtalyada taze il:z.üm istihsalatı bir ta
rnftan dahili ihtiyacatı kapatmak. diğer 
taraftan da ihracat yapmak maksadını 
takip <.'der. 'Taze üzümlerin mühim bir 
kısını da ~arap istihwine tahsis edilir. 
İtalya diğer memlekt'llcrle rekabet ede
bilmek için istihsa15tına son yıllarda 
yeni bir cereyan vermiştir. 

İtalyada gerek taze olarak ic;tihlake, 
gerekse ~arap istihsaline elverişli bir 
cok üzüm nevileri mevcuttur., Fakat 
İtalyan Ziraat Biı'liği taze üzüm nevile
rini evvela sekize irca ve sonra 10 ola
rak tesbit etmiştir. (Yani en iyi neviler 
alınarak dahn az elverişli olanların is
tihsalinden sarfmaı.ar edilmiştir .. ) 

Şimali İtalyada istihsal edilen neviler 
bilhassa Besgano \'C Verdeadır. Ancak 
taze sofralık üzüm istihsalatının en mü
him mıntakaları Orta ve cenubi İtalya
dııdır .. Mesela Latiıırn mıntakası (Mus

IRANDA: lrnnda istihsal edilen 
üzümlerin en büyük kısmı kurutulmakta, 
taze üzümler ise dahili istihlake ve bir 
de şarap ve şira istihsaline tahsis olun• 
maktadır. lrnnda bir çok iizüm nevileri 
mevcut ise de l.iıyıkile tanınmamı~tır. En 
meşhur iizüm çekirdeksiz Asgari ne'\"İ• 
dir. 

YUCOSLA VY ADA: Yugoslavyanın 
taze iiziiın icıtihsal sahası 19 36 da 2 13 
bin hektaı olarak tesbit edilmiştir. Yu· 
goslavyo Ü:tiimlt:ri arasındn Hafız, Ça• 
vuş. Misket. Kasela, Razakı. Drenak, Sa· 
ha incisi ve daha bazıları en ziyade ta• 
nınmış nevileridir. 

RUSY ADA: Rusyadaki istihsal sa· 
hası 264,000 hektar .kadar tahmin edil· 
mektedir. Rusya üzüm nevilerini ve is· 
tihsalatını artırmnğa çalışmaktadır. Bu 
mal:.sad için hususi bir program ha7)rlan· 
mıştır. Memleket mulıtelif istihsal mın· 
tnkalarına ayrılmıştır. Her mıntakada en 
ziyade elveri li olan yalnız bir kaç nevi 
Ü>tihsal edilecek tir. 

Netice: (Burada ı..ikrcdilmeyen meın· 
leketler dt' clnhil olmak tizere) cihnndn 
pek çok ve bclki sayılanuyacak derece
de ü1.ürıı ncvileıi mevcuttur. Bu nevi
ln arasında ha7.ıları hemen her tarafta . 
yetişmekte ve ;yeti§tirilmekte olduğu 
halde bazı neviler yalnız mahdut mem· 
leketfore münhasır bulunmaktadır. Bi
naenaleyh · şu veya bu nevilerin istih· 
sali daha mUsnittir diye mütalea yürüt
mek pek kolay olmıyacaktır. 

Bununla beraber tfize üzümler uınu
miyetlf' iki sınıfa ayrıfobilirler: Dahilde 
is-tihHike yarıyan ne,·iler ve bir de ihrn
cah yarıyan neviler . 

Taze üzüm istihsal ve ihraç eden 
memleketler istihsalfıtı en ziyade müsa· 
·ı olan nevilere miinhasır kılarak kabil 
olduğu kadar iyi ve yek~esak, yani is· 
tımdarize edilnıis üzüm ihracına ehem
miyetle çalışmak.t.-ıdn·lar. Filhakika bey
nelmilel piyasalara ihraç edilecek olan 
üzüm bazı evsafı haiz bulunmalıdır. iş
te «Dattier de Beyrouth> yani Razakı 
ihracat için aranan bilumum evsafı la: 
vıkiyle haiz bulunmaktadır. Bu nevı 
beyaz renkte, bUyiik çekirdekli, gayı;t 
c:ağlam ve mukavim olup pek hoş bır 
!enete mnlik1ir. Bunun içindir ki, bir 
çok memleketler bilhassa bu nevin is
tihsaline fevkalade bir ehemmivet ver· 
mektedirler. Bö,y]e('e c:Dattier de Bey· 
routh> Tür:kiyede «Beyaz Razakı>, Yu
nanistanda cRosaki>, Bulgaristanda 
cAfus (Ha!ız.)>, Ronıanyada cAleqQO' 
ve ItııJyada cRegina> adiyle iştihar et· 
ıniştir. 

Bundan başka son bahar ve kış ha
valarıruı mukavim ve gece yetişen 
«Gros Verts> nevi ile bir de: cChaneS' 
nevileri ihracata elverişlidir. Son olarak 
«Çavu~> nevi dahi ihracata mfu:ait 
üziimlcr arasına alınmalıdır. 

Bu sayılan dört nevin haricinde ka· 
lan üzUınler istihsal memleketlerinin 
dahili istihl~kine veya şarap ve şıra is
tihsaline tahsis edilmelidir. 

ZAYİ 
cat de Terracine) adı verilen üzüm ne- Fransaya tahsile gönderilmek ü?.ere 
\•i ile ıne~huı·dur. En iyi üzümleri ye- oğlum Tuncer Gürdenli için İ7.mir Eın· 
tiştireıı mıntaka be Apulien olup en niyet miidürlüği.inden 2617/939 tarih "~ 
fazla ihracat ta burndan yapılmaktadır. ~261111669 numaralı pasaport istihsn 
Sicilyada ise Ciıninita denilen nevi pek ,·e döviz müsaadesiyle de Osmanlı ba?" 
tutulmaktadır. Turfıında i.i?:i.imler ara- !:asından 25 181939 tarihli biri beş bııl 
sında Saba incisi, Primus ve Pana~a ne- diğeri 441/15 Franklık iki kıta emrin~ 
vileri zikre değer.. çek alınmıştı. Harp dolayısiyle seyahat• 
~eç kemale gelen neviler ara<ıında da geri kalınca nezdindeki pasaportu?\J 
Con<ıeille la Regina, Datier de Beyrouth, içinde bulunan yukarıda yazılı çek1erıle 
ltayi.a, Hybride de Pirovıma, Ohanes vt: birlikte :uıyi etmiştir. 
Gro<ı verta nevileri tanınmıştır. Çeklerin ziyaından dolayı banka neı" 

RO MANY ADA: Romanyada en zi- dinde t e ebbilste bulunulmuştur. Paı=:8" 
vade yetiştirilen üzümler Saba incisi. Ma- portun yenisi alınacağından bunlarııt 
<kleine Angevine, Hamburger Muskat hükfünsilzliiğii ilan olunur. 
ve Alphonıı Lavalle ne'\'ilı-ri olup bunlıı- ı A laş~hirde .avu~~!,, t 
rın hepei de haricten 2etirilmi11tir. Bun- GüRD~~ 
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l939 harbi başlıyalıberi herkes garp şaşkınlık zail oluyor. Vaziyet anlaşıh
~ephesinde Majino ve Zigfrid hatların- yor. Karşımızda tel örgülü mıntakaları, 
an bahsetti. zırhlı tesisatı, tankları durdurmak için 

li Muharip olmıyan, fakat taarruz teh- temelleri betondan olan çelik maniler, 
.. ~esini gören bazı devletlerin göster- yüksek çelik ve beton kuleler göze çar
"lklerf faaliyetten kimse bahsetmedi. pıyor. Otomobilimiz bu kadar mani için
~al~uki küçUk. devletler de istedikleri de ve dar yolda bin bir ihtiyatla ilerli-

kdirde topraklarını her hangi bir ta- yor. 
:~za karşı muvaffakıyetle . müd.~aa Bu hattın en ,mühim kısmı toprak se
da rneie:tne yrdun edecek tesısat vucu- viyesiyle bir görünen hayır, görünmi
a getirebilirler. işte Romanya bu hu- yen setredilmiş kuleler, diğer tabirle 
Ust. bize güzel bir misal olmuştur. yuvalardır. Fakat tehlike işareti gelir 
Rurnenlerin dört senedenberi en kıy- gelmez müstahkem kulelerin bu mu

~eUi mühendislerinin idaresinde çalış- vakkat elbiseleri derhal atılıyor ve al
ır~ıldarı yUz binlerce kol ile vücuda tından mazgallar meydana çıkıyor. 

f:lırdiJderi clkinci Karob müstahkem Betonarmeden inşa edilmiş olan bu 
b· ttı Rumen hudutlarının emniyetini kulelerin her biri arazi şeraitine uy~un 
ır kat daha temin etm~ir. olarak bataklıklar içine inşa edilmi~ 
\'Asi ovalar mıntakasını hudutlayan olanları bile var. Fakat her biri en a.şa

Ve &aırlardanberi Rumen olan Transil- ğı on metre kadar toprağın içine gömü
vanya yaylaları eteğinde Romanyanın lüyor ve bütün kuleler yer altından bir
garp hududu boyunca inşa edilmiş olan birlerine irtibat temin ediyorlar. Bura!lı 
d ~ muazzam baraj son günlerde bütün adela bir yer altı sehri. 
~a matbuatını allkadar etmektedir. YOZDE 90 TESffi 

R'ONMtYEN tsnHKAMLAR Kuleler (yuvalar) on metre kalınlı-
r !Carot hattını blr kaç gün evvel ziya- ğuida ve asgari on metre derinlildP, 
s:!~trnlf olan bir Fransız gazeteci ihti- rehberimiz ne kadar kuvvetli olursa ol-

rını şu cümlelerle ifade ediyor: sun hiç bir bombanın bu kulelere tesir 
nı -1!-<>ınanyanın garp hudutlarında bu edemiyeceğini bildiriyor. Düşmanın her 
evsıınde mUth~ bir kış hüküm sür- hangi bir silahla bunlara taarruz etme

:ektedir. Huduttan geçerken insan, sine imkan yoktur. Buna mukabil ku
~linden hörgüçleri karla örtülmüş na- lelerden her kaibrede silahlarla ve en 

• nıutenaııı bir kervan geçtiğini zannedi- seri ve tesirli vasıtalarla düşmana mu
~?.r. Biraz çıkıntı teşkil eden toprak kabele edilmesi mümkündür. Kuleler 
ta'h1elerfnden maada hiç bir iz müs- yeraltından yekdiğerleriyle irtibat te
lll kem bir mevkide bulunduğumuzu min etmekte ve ~apraz atışlarla düşman 
1 ey<fana koymuyor. Yaklaşınca çukur- üzerinde yüzde doksan tesir temin olun
:da koyun derisinden kukulitalar giy- maktadır. Bu ateş yağmuru altında 

1§ nöbetçi askerleri görUyoruz. Ku- düşmanın kurtulmasına imkan yoktur. 
~ndanlannı görünce yol veriyorlar. Bundan maada bir telefon şebekesi ve 
h"nUrnUzde betondan kalın ve kuvvetli ses yükseltme tesisatı mevcuttur. Bu 
sıır tnania yükseliyor. Bunun bir köşe- şekilde emirlerin derhal yayılması 
b·nde ancak bir kamyon gececek kadar mümkün olmaktadır. 
hır açlık var. Buna bu mıntakada cmec- Bu yer altı istihkamlarında yer almış 
c ~1 Yol> diyorlar. Düşman kıtaları an- askerler hususi talim ve terbiye gör-
1~1 .. hk kapıdan geçebilir. Fakat mo- mü.ş efrattan seçilmektedir. 
y u ıtaat derhal çelik ve betondan Burada piyadeler, topçular, makinist
d apıhnış manilere çarpmağa mahkôm- ler, elektrikçiler bulunmaktadır. Karol 
r~r. Bu kapı tehlike karşısında otoma- hattı hudutlarının emniyetini temin et
t: b~larak .kapanmakta ve tehlike işare- mi§ bulunuyor. Hattın beton ve zırhlı 
~· l Utün müstahkem hudut boyunca ya- olan kısmından başka otuz metre de-

1 lllaktadır. rinliğinde muazzam bir çukur da hudu-
öRTULü KULELER dun diğer kısımlarını muhafaza altına 

Istihkamlara gelince. biraz evvelki almıştır. 

[eoRSAj 
tİZÜM 

429 M. j. Tarımto 10 25 16 
246 P, Mihalef 10 15 50 
191 S. Erkin 11 14 
224 Akseki bankası 12 125 15 50 
161 Öztürk şirketi 10 50 16 
89 P. Paci 10 25 12 
89 P. Klark 8 15 50 
23 j. Taranlo 15 15 
39 Muammer Zincirci 11 50 12 75 
22 P. Paterson 10 50 10 50 
15 M. Beşikçi 12 25 12 25 
ıo j. Kohen 8 75 8 75 

lS4 5 Albayrak 15 50 15 50 

«9ııJ DYeUknkQ~ k·'\ 492 u ye un 
~05 Umumi yekö.n 

o. 7 «o. 8 
«o. 9 
«o. 10 
«o. 11 

2 
İNCiR 

lg
30 

07 M. j. Taranto 
ı932 45 Dünü yekOn 

52 Umumi yekiin 

9 50 
10 50 
11 50 
14 
16 

7 25 7 25 

lOon" ZEYTINY Alil 
uv kilo 40 40 

3 
ZAHİRE 

O ton Arpa 5 
ıs ton Bakla 4 50 

4
8 çuval Fasulya 17 50 
6 çuval M. Darı 5 125 

16 
5 ton Kendir T. 8 25 
7 Çuval Susam 16 

163~5 balya Pamuk 62 
~kilo Yapak 54 50 65 

'l' 1ZAitR TİCARET MAHKEMESi 
ılil<tKAT HAKtMLtCtNDEN: 
~-~vacı: iz.mir Ha:tlnei Maliyesi 
Vaı~deialeyh: Istanbulda Eminönünde 
t:'a~:l c hanında 20 numarada tüccardan 

l.1·· Samı. 
l~n:ıUddei Hazine tarafından aleyhinize 
~lt e edilen (8727) lira (25) kuruş ala
~b]·~\rasından dolayı tarafınıza berayi 
~tilg. davetiye vcyelileme istida~ı gön
tiğjtı~ış ise de ikametgahınızı terket
llıtıd tı~ ve ikametgahınızın meçhul bu
d~ e~?U _şerhile müba'İr tarafından ia
~ıı:ı ılllliş ve şu suretle ikametgahmı
lt1.ı1c ll'leçhul bulunmuş olduğundan hu
(}4l) lıs~]ü muhakemeleri kanununun 
liiat .eı maddesine tevfikan ilanen teb
~lltın ı~asına karar verilmiş ve tahki
lo tıa 6 Mart 940 Cumartesi günü saat 
d1.ığ1.ı bırakılmasına karar verilmiş ol
tl.i~ v ndan işbu gün ve saatta gelmedlği
'4~dı·:.Ya 1.araf ınızdan bir vekil gönder
.... &tn· ·•ıı.ı.aın ız takdirde hakkınızda gıyap 
~~3ıilesj yapılacağı ve bu davaya ait 
... tidas numaralı davetiye ile yenileme 

ı rnahkeme divanhanesine asıl
Ui14 teblij yerine kaim olmak 

AJ.'YON'KARAHİSAR ASLİYE HU
KUK HAKll\ILİÔİNDEN : 

Afyonun ihsaniye köyünden Kadir 
kızı ve Musa oğullarından Hüseyin oğ
lu Osman kansı Tenzile Özpınar tara
fından ayni köyden Musa oğullarından 
Hüseyin oğlu Osman Özpınar aleyhine 
ikame olunan ihtar davasının Afyon 
Asliye hukuk mahkemesinde bakılmak
ta olan !!1uhakemesinde : Müddeaaleyh 
Osman Ozpınarın ikametgiUu meçhul 
olup ilanen yapılan tebligat üzerine mu
hakeme günü olan 18/ 1/940 perşembe 
günü ispatı vücut etmediği gibi vekil de 
göndermediğinden hakkındaki muhake
menin gıyabında devamına ve muhake
menin de 11 mart 940 pazartesi günü 
saat dokuza talikine karar verildiğinden 
i.~bu ilanın neşrinden itibaren beş gün 
zarfında itiraz etmediğiniz ve muayyen 
günde mahkemeye gelmediğiniz suret
te mahkemeye kabul olunrruyacağınız 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (264) 

ooKroa 

fua~ Naim 
Bayraktar 

Esrelpaşa hastanesi 
CiLDIYE EFRENCIYE 

MfJrAHASSISJ 
Şamh Sokak {3 üncü Beyler) No.8 

_.::r gün 15 ten sonra.. 

1ZMtR SULH HUKUK HAKtMLt
CtNDEN: 

Davacı hazinei maliye vekili avukat 
Sadık Boratav tarafından Izmirin or
haniye mahallesinde Çe,şme dere soka
ğında 5 nolu evde oturan ölü Rahmi ve
resesinden karısı Ayşe ve Ankarada ve
ni şehirde Şurayi Devlet arkasında dik
men caddesinde 22 sayılı evde oturan 
akrabası Mehmet Nuri karısı şeh Meh
medin yanında ölü Rahmi oğlu Nejat ve 
aynı evde kızı Melek aleyhlerine 940-
333 numara ile açılan alacak davasın
dan dolayı müddeialeyhler namına gön
derilen davetiye varakalarının ikamet
gahlarının meçhul kalmasına mebni bi
la tebliğ iadesi üzerine ilanen tebligat 
Üasına karar verilmiş ve muhakeme de 
2-3-940 tarihine ınüsadif Cumartesi gü
nü saat 10 na bırakılmış olduğundan 
müddeialeyhlerin yevmi ve vakti mez
kurda bizzat isp.ıtı \•ücut etmeleri ve 
yahut taraflarından bir vekil gönderme
leri aksi takdirde haklarında gıyap ka
rarı verileceği lüzı.:.mu tebliğ makamı
na kaim olmak ve bir nüshası divanha
neye talik kılınımk .suretiyle ilin olu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
i TORK COCUKLARI • 
: NAMtt.JDE 

{ SAÖLAM ÇOCUK ) adındaki 
mecmuamız çıkıyor. 
Memlekette sizlere en güzel çocuk 
mecmuasını vermek için büyük fe
dakarlıklara katlandık. 17 Şubat 
1940 CUMARTESİ günü açılacak 
olan bu dergiyi sabırsızlıkla bekle
yiniz. 
İcinde her mecmuadan daha zengin 

resim ve yazıları bulacaksınız. Si7..i 
Serüvenden Serüvene koşturacak 
olan bu yazılar 'iunlardır: 
Bizans kapılarında küçük Tozun, 
Doktorumuzun öğütleri, Hikaye, 
Kelle avcıları (büyük macera roma-

• nı), Dünyadan gelen sesler. Masal, 
S Karikatür, Bilmece, Kel oğlan ve 
: Kel oğlan mektep kaçağı, ayrıca 
S gürhiiz Tiirk çocukları ve en güzel 
: hikaye yazan mektepli müsabaka
: ları. 

SAÔLAM ÇOCUK biricik dergi
dir, muhakkak onu okuyunuz. 
Sipari~lerini7.i Ankara caddesi 1-99 

Adalet Hım. Kat. 1 No. 3-4 
Umumi idare m<'rkeı.ine yapınız. 
Telf"fon: 20Ci07 

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

!ZMtR 1 inci !CRA MFJ\WRLU-
CUNDAN: Dosya: 939-5989 

Türkiye i~ bankası 17.mir şubesine 
ipotekli borçhı Hafız Ali ve Hacı Hü
seyin kardeşlerin mutasarrıf bulunduk
ları Izmirde birinci kordon ca<idesinde 
194 ve ikinci korclonBa 167 numara tajlı 
alan etrafı duvarla çevrili ve tapunun 
1201 ada 7 parselinde kayıtlı 480 .metre 
ve 52 desiml'lre murabbaı ve 7200 lira 
kıymeti muhammineli arsa ile yine 
borçlubra ait Akdeniz mahallesinin 
Gazi bulvarının Ismetpaşa bulvarını 
katettiği dirsekte ve Ba.c;mahane civa
rında 992 ada ve parsel 1 pafta 82 de 
kayıtlı 200 metre murabbaı eski 19 nu
maralı ve tamamı 2400 lira kıymeti 
muham~neli arsa ile bu adanın yanı 
başında 992 adanın 2 parselinde kayıtlı 
19-1 ve 19-2 numara tajlı 209-50 metre 
murabbaında ve 2508 lira muhammen 
kıymetli arsalar açık artırma suretile 
ve 2280 numaralı kanuna göre 14 Mart 
1940 tarihine mü~adif Perşembe günü 
saat 14 de satılacaktır. 

1 - Şartname 13-2-1940 tan itibaren 
herkesin görmesi için açıktır. 

2 - Birinci artırmada sürülen pey 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul
mazsa satış on beş gün daha tehir edi
lerek ikinci artırması 29 Mart 1940 ta
rihine müsaclif Cuma günil saat 14 de 
yapılacaktır. Artırmaya iştirak edecek 
olanların yukarıda yazılı muhammen 
kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu tevdi etmeleri 
lazundır. 

3 - Bu gayri menkullerde ipotekli 
alacaklılarla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin g~yri menkul 
üzerindeki haklarını ve faiz ve masra'fa 
mütedair iddialarını işbu ilandan itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbiteleri He 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilli 
le sabit olmadıkça satış bedelinin pay
la§nıasından hariç kalırlar. · 

4 - Gösterilen günde artırrnaya işti
rak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fcsh olunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzel
miş olduğu bedelle almağa razı olur.sa 
ona razı olmaz veya bulururuızsa hemen 
on be~ gün müddetle artırmaya çıkarı
lıp en çok artırana ihale edilir. Iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap edilecek faiz ve diğer 
zararlar hükme hacet kalmaksızın ıne
muriyetimizce alıcıdan tahsil edilir. 
Fazla malılmat almak istiyenlerin ve ta
liplerin 939-5989 dosya numarası ile 
memuriyetimize müracaatları ilfuı olu-
nur. 482 ( 461) 

~--~O~P~E~RA--T~O~R ..... I 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKEr HASrA
NESi OPERArORCI 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder. 

----·TELEFON : 3537 

·····A·~~]~ .. ·s;t~I~k····· 
Han 

Hükümet konağı karşısında cUcuz
luk sergisinin> bulunduğu. Mollaza
de hanının dörtte bir hissesi acele 
satılıktır. 
Görüşmek istiyenlerin han dahilin

de Bayan Firdevse müracaatları. 
1-6 
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DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHiLiYE 
MfJrARASSISI 

MuayeaehHe: tıdaci Bqler srAak 

T. iş Bankası 
Küçük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır . 
,rxJllZJ1940 lkramiyeleri:r.r.zrAQ .. • 

J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2000 Llralılı 2000 Lira 
1000 Liralılı 3000 Lira 
500 Liralılı 3lOO Lira 
2$0 Llralılı 3000 Lira 
ıoo Liralılı 4GOO Lira 

210 Adet 
So Llralılı 37 50 Lira 
25 LiraJdı 5250 Ura ...... . ...... 

Türkjye İş Bankasına para yabmıalıla yalnız para biriktirmiş ohnaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz ... -inhisarlar 

den: 
Çamaltı müdürlüğün-

Mevcut keşif ve proje üzerinden tuzlamız lokantasında vücude 
getirilecek baca teşkilab, pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. 

Keıif bcdeli_24S.77 liradır. Talip olanların yüzde 7,5 muvakkat 
teminatlariyle ihale günü olan 23 Şubat 1940 da saat 14 de tuzla mü
dürlük binasında bulunmaları lüzumu ilan olunt. 8, 14, 20 411 (217) 

Mürebbiye aranıyor 
Dokumacı aranıyor 

S. V. Iç. M. Vekaleti sağır 
dilsiz ve körler müessesesi 
müdürlüğünden: 
1 - 75 lira Ücretli bir ha~ mürebbiyelik açıktır. Şartların müesse

seden öğrenilmesi. 
2 - 40 lira ücretli bir dokumacılık ustası alınacaktır. isteklilerin 

müracaatları. · 
14, 16, 18 469 (259) 

Seydil,öy 
ninden: 

belediye •• encume-

Eksiltmeye konulan iş : Seydiköyde yapılan cami binası çatısı 
Keşif tutarı: 2229.21 Lira 
Bu işe ait evrak: 
A.- Eksiltme şartnamesi 
B.- Mukavele projesi 
C.- Belediye işleri genel şartnamesi. 
Bu şartname ve evraklar Seydiköy belediyesinde görülebilirler. 
Muvakkat teminat akçesi: 167. 19 Llra. 
On be~ gün müddetle eksiltmeye konulan işin 29. 2. 940 perşembe 

günü saat 14 de Seydiköy belediyesi encümeninde yapılacaktır. Ek
siltmeye iştirak edeceklerin bu müddetten önce teminat akçelerini 
yatırmayanlar eksiltmeye kabul edilmiyecekleri ilan olunur. 
a 14, 17, 20 468 (260) 

D. D. Y otları 9 cu işletme 
komisy i nundan: 
Sirkeci garı meydan ile planda gösteri.len yolların T opeka sistemi 

asfaltlanması işi 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. 

Bu işin muvakkat teminatı 2161.44 liradır. Münakasa 1. 3. 940 
cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. cu itletme binasında A. E. komis
yonu tarafından yapılacakhr. isteklilerin ayni gün saat 1 O a kadar 
kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan ka
pa]ı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 144 kuru§ 
mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmektedir. 

14, 16, 18, 20 461 ( 25 7) 

Asabiye Miitalaassuı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak ('OçiincU Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Seydiköy Treni 
DEVLET DEMtR YOLLARI 8 inci 

tŞL~'TME MüDüRLüôüNDEN: 

15-2-40 tarihinden itibaren 332 nu
maralı Seydiköy - Alsancak treninin 
aşağ.wla gösterildiği veçhile seyrüsefer 
edeceği muhterem halka ilan olunur. 
istasyon Varış Duruş Kalkış 

Seydiköy 6,40 
Gaziemir 6,45 1 6,46 
Kızılçullu 6,59 l 7,00 
Izmirkemerl 7, 9 1 7,10 
Alsancak 7,15 

470 (258) Bir adet otobüs şasısı .satın alınması 
yazı işleri müdürlüğündeki fenni ve ma-

li şartnamesi mucibince açık eksiltme- 9t••••••••lllll••••-ı 
ye konulmuştur. Birinci Smıf Mütahassıs 

Muhammen bedeli 2500 lira olup iha-

lesi 28-2-940 Çarşamba günü saat 16- o 1 1 AI' 
dadır. Işlirak edecekler 187 lira 50 ku- r em ır 1 
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak 

1 makbuzu ile encümene gelirler. 
14-18-23-27 481 (256) 

DÜZELTME 
Gazetemizin :n kanunusani 4, 8, 13 

~ubat 940 tarihli niishalariyle neşredi
len Belediyenin 87 inci adanın 200 met
re murabaaındnki 29 sayılı arsanın sa
tışı 14/2J 9:i0 tarihinde yapılacağı ilan 
edilmesi lazım gelirken sehven 14/ 1/ 940 
olarak tertip edildiği görülmüştür. 

KAMÇJOGLU 
Cilt \"e TenasiU bastalıldan 

VE 
Elektrik teda\'ileri 

ıfirinci Beyler Sokağı No. 55." 
İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akjADUl kadar hastalanm 
kabul eder- TELEFON : 3471 

SPERCO VAPUR 
ACENrASI . 

ADRIATIKA SOSYETA AN01'1MA 
Dl NAV1GAZYONE 

CITTA DI BARI molörü 13-2-40 tari· 
lıinde limanımıza gelerek Istnnbul Pire 
Napoli ve Cenovaya hareket edecektir. 
BRİ.NDfSt motörü 14-2-940 tarihinde 

limanımıza geleı-ek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 
Venediğe hareket edecektir. 

E. MORANDİ motörü 20/2/940 tari· 
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlarına hareket edecektir. 

ZARA ınotörü 21-2-940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
d~ Pire, Brindisi, Znra, Fiume, Triyestc 
\'e Venediğe hareket edecektir. 
CİTI'A Dİ BARİ ınotörii 27/2/940 ta· 

rihindc limanımıza gelerek İstanbul, Pi
re, Napoli ve Ceno\•aya hareket ede
cektir. 

NOT - Biltiln bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimall ve· cenub! Ame
rika limanlarına hareket eden İtalla 
Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain flr· 
keti vapurlanna tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

VULCANUS vapuru 21/2/940 tari
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot
terdam, Am.c;terdam limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT LlNtEN 
BORELAND vapuru 20 Şubat ta

rihinde beklenmekte olup Kopenhag, 
Gotehorg limanlarına hareket edecektir. 
SF.RVİCE MARİ'l1ME ROUMAİN 
ARDEAL motöril 20-2-1940 tarihin· 

de gelerek Malta ve Marsilya limanlan· 
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun n 

hareket tarihlerinin kat'!. olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lilzum olmaksı
z:ın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cilmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 • 2005 

W. i'. Henry Van der Zee 
Ve $ilrekAsı 

AMERİCAN EXPORT LİNES lNC. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXAMELİA vapuru yakında beklenl· 
yor. 

EXFORD vnpuru şubatın sonuna 
doğru bekleniyor. 
SERVİCE MARITIME ROUMAİN 

BUCA REST 
KÖSTENCE İÇİN: 
ALBA JULİA ''apuru 15 şubatta bek· 

]eniyor .. 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt aluunu. 
SOClli'TE COMMERCİALE BULGA
RE DE NAVİGATİON A VAPEU& 

VARNA 
TELAVİV, HAİFA. PORT SAİT 

İSKENDERİYE İÇİN 
BULGARİA vapuru 14 şubatta bek

leniyor. 
Vapurların hareket tarihleriyle ııu

lunlardakl detlşiklllderden acenta ıu
suliyet kabul etmez. 

Daha fula ta(sillt t~n ATATOlut 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Z.. ve ŞsL Vapur acentaJıtına mUraca
at edilmesi rica olunur. 

ftLP:P'ON : !tt7/'ZMI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OUVIER VE 
ŞCIREKASI r.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2«3 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
runız sefer yapacaklardır. 

~ .....................•.....••.............. 
UMDAL 

UMUMt DENİZ ACENTALl<'XI LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
' 'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN \'apuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triycste için hareket 
edecektir. Yolcu ,.e yiik kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLASa 

I..üks transatlantik vapuru Pire 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurl.ann muvasallt tarlhlerl, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında •ct"nta bir teahhUt altına giremn. 
Daha faı.Ja tabillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi deniz Act>ntJalığı Ltd. rrıilracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
TE"lefon : 3171 AC'enta 

Kiralık yazıhan~ler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hanın üst katı resmi \'e hu
susi daire Ye yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
thaıenin 14/2/940 tarihinde yapılaca- ilı••••••••••••ll diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 

1-21 (ut) 



Amansız Sovyet taarruzu devamda 
Mannerhaym taarruzunu Mşl. Voroşilof idare ediyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....,...~ 

Sov yetlerin tank ve tay yareler kullanarak yaptıkları büyük taarruz 
karşısında Fin ordusu mertçe mukabeleler yapıyor 

Summa hücumu tavsadı 
Bir düşman iaşe kolu, Finler tara
fından büyük kısmiyle imha edildi 
Tayyareler düşürüldü, bazı tanklar zaptcdilmiştir 

Londrn, 13 (Ö.R) - Mannerhaym 
müdafaa hattındd muharebe gittikçe 
şiddetleniyor. Bugün Fin müdafaa hat
larına Sovyet taarruzunun on ikınci gü-
11üdür .. Sovyetlerin bu taarruzda kul
landıkları kuvvetleri mütemadi}en yeni 
fırkalarla takviye ettikleri gorülmüştür. 

Finler taarruzların hepsıni püskürt-
1üklerini ve düşmanın hiç bir noktada, 
müstahkem müdafaa hatlarında tutuna
madığını bildiriyorlar. 

En kanlı muharebeler Mannerhaym 
hattının merkezinde Summada olmak
tadır. 

Mannerhaym hattına karşı yapılan 
tanrruzlan mareşal Voroşilofun idare 
ettiğine kuvvetle ihtimal veriliyor. 

Roma, 13 (Ö.R) - lVfonncrhaym hat
tına karşı Sovyet taarruzu amansız bir 
§iddetle devam ediyor. Sovyet kuman
danlığı Fin müstahkem mevkilerine 
knrsı fasılasız yeni hücumlar yaptır
makla ve külliyetli mikdarda tank kul
landığı gibi Fin hatlarını fasılasız bir 
topçu ateşi altında tutmaktadır.. Fin 
:kumandanlığı dünkü gün zarfında 73 
düşman tıınkının tahrip edildiğini bil
di~tir. 

Finlandiya körfezi ve Ladoga gölü 
sahillerinde kanlı bir harp devam et
mektedir. Bu mıntakanın bütün nokta
larında Finler Sovyct taarruilarını kır
ınışlardır. 

KlZILORDUNUN KAYBI 
Stokholm, 13 (Ö.R} - Kızılordu Ka

reli berzahındaki muharebelerde yev
miye üç bin ölü, yaralı ve esir vermiş
tir. Taarruzun başından beri zayiat 
mikdannın 33 bin kişi olduğu tahmin 
c.-diliyor. 

Bu muharebeye giren Sovyet ordusu 
300 bin kişi tahmin edilmektedir... Bu 
kadar muaZ7.am bir ordunun nisbeten 
mahdut bir cephede kullanılabilmesi 

me kuk görülüyor. 

Finler :Mannerhaym ·mevzilerinde 
tir •. 

Koynjerosta garbc doğru ilcrlemeğe 
teşebbüs eden bir Sovyet müfrezesi 
hududun diğer tarafına atılmıştır. 

Diğer noktalaıda mutat kc~if müfre
zeleri faaliyeti ... 

Havada : Fin tayyareleri harp ve ke
şif uçuşları yapmışlardır.. Düşmanın 
kollannı ve üslerini bombardıman et
mişlerdir. 

Sovyet tayyareleri faaliyetlerini 
rekiit sahasına teksif etmişlerdir. 

Daily Ekspres.~in Stokholm mUhabiri
ne göre Mannerhaym hattına karşı Sov
yet tecavüziinün devamı Stokholmda 
büyük endişeler uyandırmaktadır. 

Finlandiya otoritelel'i de Sovyetlerin 
yeni harp metodları ile Sovyet atı.şla
rındaki isabetten endişededirler... Bu 
heyecan ve telfışa sebebiyet veren şey 
SovyetJerin Viborg şehrinin 28 kilo
metre cenubu şarkisinde Summaya 

• 

Haftanın deniz blinçosu 
~*"""w-~-~~~~~~~~ 

Bir Alman vapuru intihar etti. Uç In-
giliz, üç te bitaraf vapur batırıldı 

Londra 13 (ö.R) - lngiliz bahriye 
nezaretinin verdiği malumnta göre ge· 
çen haftn içinde 19000 tonluk Üç lngiliz 
ve 1 0000 tonluk üç bitaraf gemi batırıl
mıştır. 

Londra 1 3 ( ö.R) - Geçen cuma 
günü batırılan 7000 tonluk Burgeç adlı 
bir vapurun batırılmasını Hollanda hü
kümeti Bcrlin nezdinde protesto etmiş
tir. 

Oslo 13 (AA) - Amerikadan Li
verpola gitmekte olan 5200 ton hacmin
deki ve Nidarholm adındaki Norveç 
bayrağını hamil vapurun mücehhizlerine 
vapurun batmış olduğunu bildiren bir 
telgraf gelmiştir. Mürettebatın kaffesi 
OSlo limanına mensup başka bir gemi 
tarafından kurtarılmı:tır. 

Nidarholmun mayne çarptığı veyahut 
torpillendiği malum değildir. 

Brüksel 13 (AA) - lngiltcrcnin ce
nubu ıarki sahilleri açığında batan Flan· 
dres ismindeki Belçika vapurunun baş· 
ka bir vapurla çarpışarak bu ukıbete uğ
radığı tasrih edilmektedir. 

Roma 13 (ö.R) - Rio dö Janeyro
dnn gelen haberlere göre 3 7 7 1 tonluk 
Vak.ama Alman vapuru, dü~manın eline 
dü,memesi için, kendi müretıebah tara· 

Bir lngiliz tayyare gamisi 
fın<lan batırılmıştır. ticaret filosunun, son zamanlarda Aınerlo 

Brezilya mü~hhezleri bazı lngiliz va- kadan satın alınan 14 vapurla birlik~~ 
pur kumpanyalarının bir teklifini red Jngilizler tarafından mübayaası te 
etmişlerdir. Bu· teklifte bütün Brezilya ediliyordu. 

Vakit kaybetmeden Mütte
fikler yardıma koşmalıdır 
Finlandiya lngiJtereden de gönüllü gi
decek. Geç kalınması ihtimali var mı? 

Şimal cephesinde Sovyetler No mans
landa paraşütlerle mühimmat atmakta
dırlar. Finler Sovyetlerden daha atik 
davranarak hazan atılan mühimmatı cl
forine geçiriyorlar. 

ha- karşı yaptığı ta:ırruzlardır. Sovyetlerin 
Viborg yolu boyunca iki kilometre iler
ledikleri söyleniyor •. Sovyetler Summa 
ile Galadenjarvi arasında bu son gün
lerdeki tecavüzlerinde 300 batarya top, 
100 tank ve 300 bombardıman tayyare
si kullanmışlardır. 

Fin avcı tayyareleri ve dnfi tayyare 
bataryaları dört di.i.;man tayyaresini 
düşürmüşlerdir. Beşinci bir tayyare de 
diişürülmüş ise de hunun sukutu kat'i 
o1nrak tcsbit edilememiştir. 

Stokholm 13 (ö.R) - Isvcç kadın ce- r-~:--:-:'.'.V~Y.-;--F-;;p~iiJ1na 
miyetleri, deniz harbmda tatbik edilen 
gayri ins.1ni usulleri takbih için muaz
zam bir miting yapmışlardır. Bu miting
te süz alan Isvcç hariciye nazın ezcüm

dahalcde bulunmaları ve bu hareke~ 
Sovyet Rusya ile mlinasebetleri Uze~ 
deki muhtemel neticeleriyle meşgulafol
mamaları lüzumunu açıkça müd ~ 
ediyor. 

TECA \'ÜZ DEVA!\IDADIR 
FİNLERİN DE ZAYİATI A(ilRDIR 
İsveç gazeteleri Finlandiyalıların za

Roma, J3 (Ö.R) - Gazetelerin 
ı~iN TEBLİGİ : sinki muhabirleri bildiriyor : 
Paris, 13 (Ö.R) - Bu akşamki Fin Kızılordunun tecaviizii biitiin cephc-

llcl- yiatı ağır olduğunu kabul ediyorlar. Fil
hakika Sovyetlerin ne zayiatı ağırdır ... 
Fakat Kızı]ordu kumandanlığı harp 
meydanınrt durmadan yeni kuvvetler 
sokmaktadır. İsveç gazetelerine Finlan
diya askeri otoriteleri hatta yavaş, fakat 
metodik bir Sovyet ileri hareketinin 
büyük tehlikelerini hesap etmektedir
ler. Sovyet kumandanlığı kuvvetlerinin 
azlığı hasebiyle harbe giren kıtaları sık 
sık değişti.remiyen Finlandiyalıların mu
kavemetini yıpratmnoa çalışmaktadır. 

tebliği : Karada, Kareli beı-znhında düş- de devam ediyor. Kareli bcr7.nlıında bir 
man hücumlarına e\'velki gibi şiddetle <·ok fırkalarla yapılan tanrnazlar Finlan
devam etmiştir. Summa mıntakasında Jiya topçusunun c;ok isabetli nte.şi al
ve Taypak nehri üzerinde yapılan tanr- tmtln kırılmı!o.tır. Harp sahası Kızılor
ruz.lar püskürtülmüştür. Fin kuvvetleri dunun bıraktığı binlerce ölü \'e yaralı 
muvaffakıyetle mukabil taarruzlarda ile doludur .. Finlandiya kıtalan el bom
hulunnıuşlardır. En az 25 düşman tan- balnriylc yaı>hkları mukabil taarruzda 
kı tahrip edilmiştir. Harp devam edi- Sov~·l·tlcri · nmannidanc mukavemet 
yor.. ederek muhnfa1a~:a çalı tıklan blitün is-

Ltıdoga golünün şimalinde düşmanın tinat noktRlnrından ko\'Jlluşlardır. Kızıl 
bir çok hücumları püskürtülmüştür. İki ordu kendi~inc c;ok at'lr :r.ayiata mal 
Sovyet tankı tahrip edilmiştir. olan hu teca\ iizde arı:ızi kazanacağı yer

Piktaronda adalarında, düşmanın ia- de kayhctnıi tir. 
~(: kolu Finler tarafından büyük kısmı llcl~inki. 13 (Ö.R) - Harekatı ta. 
itibariyle imha edilmiştir. kip eden hitnraf miisahitler Kızıfordu-

Taytojoki mıntakasındn Fin müfreze- ııun :.ıircbi\di~i bir kaç me,·kiden hiç 
]erinin keşif faaliyeti iyi neticeler ver- lıirindc hıhınaın•}'arak ağır zayiatle ri
miştir. cnte mecbur olduğunu teyit ctnıektedir-

Kumo istikametinde bir Sovyet taar- Jer. J\lannerhaym hattını yarmak maksa
ruzu püskürtülmü , küçük bir düşman c!i~ le yapılan tera,·ii1ün Kızılorduya en 
müfrcwsi dağıtılmıştır. Bir çok düşman 1 az kırk hin kisilik zayiata mal olduğu 
mevzileri Finler tarafından zaptedilmiş- muhakkak sayılnıaktndır. 

SOVYET FIRKALARI İSJo; 
Sovyet hücum fırkaları gece yarısı 

taze kuvvetlerle dcği.ştirilmekted!....·lcr .. 
Ayni muhabire göre hariçten bir çok 
tayyare yardımları almış olan Finlandi
yalıların kafi derecede pilotları yoktur. 
Ve bir suitali olarak en iyi pilotların
dan üı.;ünii knybetnıişlerclir.. Meşhur 
Danimarka tayyarecilcrlnden Ransums
scn bir ha\'a harbinde tayyaresiyle dü
~crek ölmüş, yine Danimarkalı pilotlar
dan Fries yaralanmış ve Finlerin hava 
aslarından biri de maktul düşmüştür. 

le şunları söylemiştir: 
cBütün Avrupayı parçalıyaoak olan 

hfıcHseler karşısında kadınlığın bu feci 
akıbetten sakınmağı istemesi kadar ta
bii bir şey olamaz.• 
Nazır Finlandiyayı ima ederek mU

salrmetper\'er küçük devletlere karşı 
doğrudan doğruya taarruza sebebiyet 
veren barbar zihniyetin Avrupada yer 
almış bulunma~ına teessüf etmi§ ve 
Finlandiyadaki faciaları Isveçin bilyük 
bir dikkat ve heyecanla takip etmekte 
olduğunu söylemiştir. 

SERt YARDIM 
Paris 13 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız 

gnzeteleri baş yazılarında en mühim 
mevkii, Finlandiyaya yardım meselesi
nt' tahsis etmişlerdir. 

Finlandiya hariciye nazırının dediği 
gibi yardımlar semeresini göstermeğe 
başlnmıştır. Fakat bu yardımları sürat
le artırmak lazımdır. 
Ordre gazetesi, cyardımı artırmak za

ruretindcyiu başlığı altında yazdığı ya
zıda Finlandiyalılar daha yedi sekiz haf-

Reisicümhur intihabında 
-:ıc-

• ta dayanırlarsa buzlann erimesi mevsi
mi gelecek ve arazi Sovyet ordusunun 
harekfitına imkan bırakmıyacak şekil
de muazzam bataklıklara inkılap ede
cektir. Bu suretle Fin ordusu Hazirana 
kadar dinlenmeğc ve daha kuvvetli bir 
mukavemete hazırlanmağa imkan bu-

B. Fa yley, B. Ruzvelte üçüncü defa ::E,~~~,!~·:~;.b~;.~~,ek•• •dil-
cFransız efkarı umuıniyesi Finlandi-

n a n1 z et lig~ iııi koymamasını so··ylemis ~:y~:t~;e:a~=~ı;~)l~~:ı~n~~~u~; 
~ oahasına olursa olsun kurtarılmalıdır. 

------------*------------ E-~er Finlandiya da ihmal yüziinden bu-
Ncvyork 13 (A.A) - Fayley nam- Dublin l '3 (A.A) - Amerika hari· iki memlekete gönderilecek hütiin mal- ~üne kadar gösterdiği mucize nihayet 

zctliğini, Ruzveltden 3 cü defo olarak ri- ciye nazırı B. Hullun geçenlerde bitaraf larn te~mil edilmesi yolunda dün bir tek- bulursa bütün Fransayı bir gazep dal-
yaseticümhura namzetliğini koymıyacağı devletlerle yapmış olduğu görüşmelere lifde bulunmuştur. qnsı saracaktır.> 
hakkında teminat aldıktan sonra vazet· zeyl olarak Amerika hükümet.inin dört . Morri5 böyle bir siyasetin hiç bir Matem diyor: 
rnİ'ltir. bitaraf devi tc :yapmıs olduğu ıebliğat veçhilc hükümetin dostluğa münafi bir - cSovyet ınuvaffokıyetsizliğini da-

B. Fayleyirı Ruzvelti zıyaret ederek lrlnnda hiikiimctine de yapılmıstır. hareket nddedilemiyeceğini söylemiştir. ha fiili kılacak olan Finlandiya muka-
üçi:ncü defa reıııicümhur olma,.ına mu- Meselenin lrlanda hiiki.imeti tarafın- Eğer efrat ile kumpanyalar kendi mal- vemctine yardım, esasen müttefiklerln 
arız olduğunu söylemi . mü.,ari.inil~vh dt" el ıı tt"tkik edılme~e ba lanılmıı olduğu larına böyle bir ambargo konulma ına clı- menfa:ıtidir. Soyyet muvaffokıyetsiz
nanızetliğini koj. mıyacağı hakkında tc- ve lrlnnda hiıkümctinin B. Ruzvelıin muvafakat edecek olurlar ve bu hususta Ü~inin neticeleri şimdiden kestirilemez. 
minat V<'rmiştir. st•lh tecıebbü iine tam mile miızahaıet mutabık kalırlarsa ayrıca bir kanun neş· Cembcrlaynın vaadettiği muazzam yar-

Vaşington 13 ( A.A) - B. Velles edece-;· z ınnolunmaktndır. • rirıe liizum yoktur. dım seri ve esaslı olmalıdır.> 
lınriciye nezaretinde I3clçiko biiyük ('!çisi n. Pittm:ın da ayrıi şekilde bir teklif- tNGtLtZ GÖNÜLLÜLER! 
B. Poııthoz, Macar orta elçi i B Pt>lenyi Vaşington 13 (A.A} - Mebraskanın it! bulunmuş, yalnız japonya ve Sovyet Londrn 13 (Ö.R) - Finlandiya elçisi 
ve ispanya elçisi B. Cardenası kabul ede- müııtakil ayandan Norris, Amerika ida- Rusyaya gönderilecek mallara hükümet Royter ajansına beyanatında Finlandi
ıck beynelmilel iktısadi si teme ve tes· resi tarafından japonya ve Sovyet Rus· tarafından kanuni ambargo vazinın bu yaya llk gönüllü \:af ilesinin ilk f ırs~tta 
lihatm tahdidine müteallik meseleler yaya yapalan harp tayyaresi aahflanna işin ihracat tacirlerine bqakdmaaıpdıuı hareket 

B. Leon Blum, Stalinin garp deıno1' .. 
rasileri lehinde dostane bir jestin~-~ 
ihtimal vermemekte ve şu kanaati ~ 
etmektedir: Ingiltere ve Fransa şiınoı-
vazife ve menfaatlerini meşk~k h!1':;. 
timalc feda ederlerse çok vahim bir 
ta işlemiş olurlar. 
Diğer gazeteler, ezcUmlc cMateO'• 

cFigaro>, «Jur.> gazeteleri de So\tfel 
Rusyayı yeni hezimetlere uğratmak i~ 
Finlandiyaya müessir bir şekilde Y 
dun lüzumunu müdafaa ediyorlarİııfaO" 

Londra gazeteleri 12 gündenberi .. 
nerhaym hattına karşı Sovyet ku\'\':O, 
]erinin yaptıJdan hücumlara uzun 
tunlar tahsis ederek Finlandiyaya : 
dım zarureti üzerinde ısrar ediyor;dJf 

Bir çok lngiliz gazetelerinin ve 'fiil 
malumata göre, Finlandiya yakında ssa 
tayyare almış bulunacaktır. Bu~r 
400 zil Ingiltere tarafından göndeT~Hi 

Manneryahm istihkamları cektir. Ispanya da yarım milyon I~ 
sup olduğunu, asılları Finlandiyalı olan lirası kıymetinde harp malzemesi '1' 
yüzlerce Kanadalı ve Amerikalının Fin- derecektir. dl" 
landiyaya gelmiş olduklarını söylemiş- cDeyli Meyb Ingilterenin Finlall lr 

LEON BLUMUN MüTALEASI yaya gönderdiği tayyarelerin son_.~ 
Roma 13 (Ö.R) - Fransız Sosyalist tem avcı ve hafif bombardıman tlll~ıf

partisi reisi B. Leon Blum cPopuler> releri olduğunu ve bütµn bu tayyatf ,dl' 
gazetesinde lngiltere ve Fransanın Fin- rin 400 Leh pilotu tarafından idare 
landiya lehinde doğrudan doğruya mü- leceğini bildirmektedir. 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~---------

Adet üstünlüğüne rağn1en 
-~~~~~~~~~x*x:~~~~~-~~~ 

Finler, müdafaa hattında 
mukavemet gösteriyor 

Londra 13 (Ö.R) - Sovyet - Fin har- Diğer taraftan Finler, SoV)'~;; 
hının iptidasındanberi Kareli cephesin- mütezayit tazyikine rağmen: biıdl" 
de dünkil kadar şiddetli ve kesif hü- mevkilerini muhafaza ettiklcrınl 
cumlar hiç görülmemişti. Bugün bu tn- riyorlar. .~ 
arruzların şiddeti bir kat daha artmış- Kopcnhagda çıkan Berlinsk 'fı ıco~ 
tır. Sovyctler miitemadiyen takviye yalnız Kı?reli cephesindeki So~.y~t ,,., 
kuvvetleri alıyorlar. vetlerlni 300,000 kişi, yani b.ut ~· 

Sovyet başkuman~~nlığı ~anner- ordusuna faik miktarda. tnhmın efcıı 111-
haym hattının ele gcçınlmesi !çın yapı- Fakat Summa ccphesınden ~. e " 
lan muharebede parlak muvaffakıyet- taraf ziyaretçilerin intibaına ~0~. 
ler kazanıldığını iddia etmekte ve 32 relt berzahı 15 kilometre derın ~ 
istihkamla top yerleştirmeğe mahsus 12 kapanmakta olan Manner1ıaynt 
betonlu mevziin ele ~çirildiğlni, Ş2 ~ Finler Sovyet hücum dalga . . 


