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lıntiyaz sahibi: ŞEVKET Bll.GIN 

8-tnıuharrır ve umum! neşriyat müdi.lrU: 

----- HAKKI OCAKOOLU 

~ABONE ŞERAiTi 
[)~ M'ODDET1 Türkiye için Hariç içln 
41tı Zile "..... 1400 2900 

•11lık ....... 150 1650 
.__ Günu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 
.....__ T E L E f O N : 2697 

• ngilterenin Moakoua ıel iri 
Roma, 31 ( Ö. R) - lngiherenin Moakova 

b~k ~içi.İnin gelecek ay içinde nzifui baıına 
deceği Londradan öirenilmiftir. 

gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciim1uıri11etin ve Cümhuri~t eserinin ~kçiıi, eabcıhlan çıkar ftılan fltl.Zefedir ·-------1 Yeni Asır Matbaa.sında buılmıftır. 

Vekilimiz • 
arıcıye 

• Belgrada Gitti 
8. Şükrü Sar;Çoğlu dedi ki: ,, ~~~~~~~~~~...-.*...-. 

Belgraddaki toplantının Balkan 
J ... ntantı azası arasında en mükem· 
mel fikir birliğinin mevcudiyetini bir 
defa daha ispat edeceğine kaniim ,, 

>'ağma 
Politikası 
~~Oerin~utku 
: ...... nyanın harp 
!-Yesı dünya hikimi· 
h..~ elde etmekten 
~t olduğunu açıkça 
~Ydana koymuştur 

* ŞEVKET BİLGtN 
tl:ı_~ IOn b " • • d .. l ~ .• • on q gun ıçın e soy enen 
llııl.__~lln nutuk, aban efkan umu
..-~e çoli: kuvvet1i akisler yapmak-

---~ ~· loCiliz Bahriye na
'-~'in bütün bitaraTiara hitap eden 
~ ~ maruz buhınchlklan teblüke
'\ , ~etini ıösteren sözlerinden son
~ ~evzua bir bqka cepheden ve 
~ etle Umaa etmİf olan Framn 

İstanbul, 31 (Hususi) - Hariciye vekili ~· Şiikrii Saraco~lu ve re.fikaları 
bugün Ankara ekspresi ile şehriııiize geldi .. lsfas)·onda vali, Parti rniifettişi \'e 
kalabalık dostlan tarafından istikbal edildi .. 

B. Şiikrii Saracoğlu, Balkan antantının i~ !illhat~ Bclgradda toıı~anac~k olan 
daimi konsey ktinıaında hazır bulunmak uzerc refıkası ve refakatındcki zevat 
ile birlikte bu ak<iam Belgrada hareket etti. 

Hariciye ,.ekili hareketinden e-n·cl gnzetedlere olan beyanatında : 
•Belgradda yapılacak toplantının Balkan antantı azası arasında en miikem

ınel fikir l>irliğinin mevcudiyetini bir defa daha ispat edeceğine kaniim. Bal
kanlar sulhu bu tesaniittcn fevkalade müstefit olacaktır .... dedi .• 

İstanbul, :n (Telefonla) - Hariciye vekili Bay Şükrii Saracoğlu Belgrada 
hareket ecl'!rken i. tasyonda vali, Yuna:ı. Yugoslavya ve Rumen başkonsolosta
n tarafından uğurlaıumşlar ,.e tren hareket ederken \'ekilinıiz hararetle alkış

lanmı<jhr .. - SONU 6 iNCi SA llİFEOF. -

B. Çcnıbcrlayn bir içtimada nııt1ık söylerken 

---
""Rö~·;~·y~· .. 

Petrol davası 
: Alman es~amı Bükreş! 
: borsasında 
~ yükseliyor-. 
E Bükreş, 31 (A.A) - Romanyanın 
• petrol meselesinde dığer devletlere 
~arşı bütün taahhütlel'ini ifaya az
metmiş olduğunu ·beyan eden Ru
men iktısat nazırının nutku dolayı
siyle Alman sermayeli Rum<'n şir
ketlerinin eshamı dün borsada bii-

• yük bir tereffü kaydetmiştir. Halbu
: ki Fransı7., İngiliz sermayeli şirketle
: rin eshası pek az mikdarda tesei1 

G t ı B lı ta t k · · f halinde : edilmis vevahut hic edilmem istir cçcn sene op anan a :aıı an n ı ·onseyı ıç una _________ •_•_••_•_••-·-•.•_•_••_•_••_•••••••••••••••• .. "'iı ••••••• 

Yeni bir Fin zaferi daha 
Tek bir fırka 

büyük bir 
- *-

ltalyan harp 
muhabirleri 
--*-

f.1inlerin kazandıklar:. 
bu son zalerl harika 
olarak tavsil -ediyorlar 
Ro.na, 3 1 ( ö. R) - 1 tal yan gc.ze

telerinin harp muhabiri Helafokiden bil· 
düjyor: 

<Ladoga gülünün pmalindek.i muha· 
rebeler büyük ve yeni bir Fin zaferi ile 
neticelenmiştir. 

Mul'::,:'b1ıler · .; 'er harikalı telakki 
- SON~ 1 "*XJ' \llİFEDE -

otuz Sovyettaburunu 
hezimete uğrattı 

lt~Daladiyenin nutkunu dinledik. 
~-:l'İyeti takdis eden serbest 
~ lnaanlann gözleri onune yalanla, 
"it .örtülemiyecek hakikatleri sere
,_ ~İn korkunç mahiyetini orta
~ an bu nutuklar Almanyada bir 
' ltitı havaaı yarabmfbr. O kadar ki 
"-L:-er, naayonal Sosyalizmin iktidar 
~~ Relİfİnin yedinci yıldönümü 
tı_ -~tile söylediği nutukta tamamen 
'~li havanm tesiri altmda kal-

B. Çemberlayn'ın ·nutku Bitlerin nutku 
'fttifl~ de lnciJiz batvekili Çemberlayn, 
--... ~afaa komitesinin ziyafetinde 
~erin büyük harp ıayretlerinden 
~ 1>· ve Japonya da dahil olduğu St ltarallann vaziyetlerinden tayanı 
~. bir vüzub ve sarahatle bahset-

- *-
"JngiJiz gemileri bütün dünya deniz- Alman devlet reisi: "Alman milleti 

lerinde ve bütün sularda hakimdir,, asla teslim olmıyacaktır,, diyor 
~ bu nutWdar niçin söylenmittir? 
\t -uz bir propaganda gayretile mi 7 ~~~~~~~~~----.--- Berlin, 31 (A.A) - B. Bitler dün ak

şam spor sarayında 20 bin kişi müvace
hesinde bir nutuk söylemiştir. 

rine şiddetle hücum etmiş ve bu iki dev
letin menfur ve gayri insani V ersay mu. 
ahcdenamesini cebren kabul ettirmek 
suretiyle Almary,va aleyhine tarihin en 

~~vazife ve mesuliyetleri paylat- Paris 31 (Ö.R) - İngiliz başvekili B. 
L -uyacile mi? Nevi} Ceınberlayn bugün bir nutuk söy-

'ıl-.~ daima ıöyledik, yine tekrar iiyerek İııgiltcrede şimdi bir m}lyon 250 
~ lhlanhk müttfftk bir tehlüke bin askerin sil~h al!.ında oldugunu ve 
~dD'. Bu teblülıe insanlık tari- Fransaya gönderilen ilk sefer ?rdusuy!.e 
~ d., etini daha kaydetmediği facia- beraber binlerce motörlü vesaıt ve mu
~"":. Cl~adur. Bütün milletler müthi; 'ıim mikdarda milhinımat ve erzak ta 
~ SÖrrnefe mecburdarlar. Bu teh- ~evkcdildiğini hatırlatmış ve İngiliz do
t-._ ~~tan 'Ye onu bir ıstırap kasar- nanmasının gayreti hakkında şunları 
'dtı.. ıınde İnsanlığın batma musallat söylemiştir : .. 

\fi AlınanyadU'. ·İngiliz donanmasının h~ sahnesının 
~ Çörçil bitaraflann kendi em· tarifi istenirse şöyle diyecegım : 
lııı:...~ nanuna deruhte etmekten sa- İngiliz gemilerinin denizleri yarıp 
~~aldan muazzam mesuliyetler geÇtikleri her yerde, yani dünyanın bü
t....._~da olduklannı izah ederken göı- tün açık sularındadır .. • 
... ""Mir lü, müttefikler farznnuhal ola- Başvekil diin harp gemilerinin h:,im~
~ "'6cadeleden vazgeçseler de Alman- yesi altında bulunan bir vapur kafilesı
~ lorbaldda ihdas ettiği emrivalcileri rıe karşı ilk defa olarak yapıl~n. taa~
~ ~~ecelr olsıJar dünya yll§anılmaz zun taarruzu yapan talıtclbahınn tahrı
lr~-nnem olur. Bitaraflar dünyası biyle neticelendiğini bil~iş.~e Alman 
~ ..... e istiklalden mahrum memle- gemicilerinden ekserisinın İngılız va~ur-

duny•11 haline inkılap eder. !arı tarafından toplanıp kurtnrıldıgını 
L .-....._ bildinni~lir.. . 
"" Cİh •ız h.tvekili bu mevzuu bir bas- •Kudretli İngiliz filosu vapur ~file-
ıt'• ~en. mütalaa ederek nazizmin !erini 0 kadar muvaffakıyetle hıma~e 
~d .._nnde hildij-jmiz, tanıdıimuz c:tmcktedir ki bitaı·af vapurları ~a gıt
~et erı harnbaıka kahredici bir hiki- tikçe daha fazla ınikdarda, bu kafilelere 
el~ ~ia çallftığını, Nazilerin he- ıltihak etmektedirler.• . 
~ d~yada mncut olan kuvvetler Hava kuvveti hakkında başvekil 935 
~ l'lesıni temelinden değiştirerek '>enesine nisbetlc üç misli arttığını, m~
.. ~ .... ~~rıın tefevvuk ve hakiAm~y«:lini kinelcrin kalitesi v~ m~rettebatın kabı
~ )-J iJ:aret olduiunu, bu hikımıye- liyeti bakımından hıc hır noksanı olmat ""'eıtıği her yerde engizisyon devri- clbının tecri,ibe ile sabit olduğunu bil-

• ~et. okutan fecayi v.e mezalimle clirmiş:tir. . . 
~. 11Y•seti takip ettiğini göster- KEnadada imparatorluk tayyarecil~r~-

"5t·· . t'şti' "lmesi 'Planı tatbik mevknne ~ lltı hu .. 1 d 1 . nm ye ı n lt lt· •iiptı ıoz er c yaıatı an hakıkat- konulmuş' ,.e şimdiye ~dar en az ~ : 
ıtl_.İrı e edenler varsa onları da B. n~ trılim mektebi nçılmıştır. Her hırı
~. nutku uyandınnağa kafi gele- nin 40 tan fazla mi.itahassıs personeli 
ili~ .... liitı . vardır. Te5İS edilen talim .?ava ~a~ar
~ 'l\latırk er Al~ny!'-"11' harp ~ayesı- ahlarının sayısı sekc;cni mutecavız~ı:· 
~e k;_ Nazız~;? . ho:!-rıı\lıg~n~'.!n B. ÇembcrJnyn İngiliz kuvvetl?rının 

.\)..__ Ybetmedigmı 17.osternııstır. • t " 1 .. l ,.hizat ve levazımının hır kaç 
"'4ll'I de 1 • . .. Al l l r ur u e... k 1 

~ ~q v et reıaıne ~ore, manya nisli artarak yetiştirildiğini rak ·nm ar-
L. . .._. lir. Almanya aulhçudur. Ve ta- 1 g" t . .,..ir Harbin iptidasından pe-

U.ıı•- b. !ek . a os ermıv• . ki ·sı · 
9'ı hü'i .. _.,,, •r. m~m ~tı.r. 1 i her çapta topların imali i · mı ,ıne, '1..... · un bunlara manabılmek ıçın b 1 i . k' mı'sline çıkmıştır. fo}> 
~ a • • d 1c· h~d· 1 • h" .. az.ı arı çın sc ız . ,,_ Y IÇtn e ı • ıae erı ıç gor- .1 . . . tihsali bütün fahnkalat-
~a bilmemİf olması lüım,Jır. md ermiki.

1 erı.nlı~ bazıs Iarında 1914 harbinin 
~ ...a:.. 1c· B H'tl • clinli" a nus ı, ı 

.__,or 1 • 
1 en • - ilk beş ayına nisbetle on misli.: ~~ 

zeme siparişi 200 milyon liradır. 
Başvekil sUzüne şöylece devam etmiş

tir : 
•Bizim bu suretle kudret yığmamız-

dan kendini tehdide maruz hisseden bir 
tek bitaraf millet yoktur. Biz bitarafla
rm bitaraf kalmak veya bitaraflıkların-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
Bitler, daima adalet ve haktan bahse

den İngiltere ile Fransanın mürailikle- - SONU 3 UNCÜ SAHi•'"EDE -

Fin.lere aske·ri yardım 
200· bin kişilik Leh ordusu tecbizatı 

ile Finlandiyaya mı gönde_riliyor? 
Roma, 3 t ( ö . R) - Guetelerin Paris ve Londradan 

aldıktan haberlere göre fnsiliz ve Franaa biilciametleri, 
F ransada hazırlanmakta ol... Leh ordaaunun Finlandiyaya 
gönderilmesini diifünmekteclirler. 

150 ili 200 bin kifİye balii olacağı tahmin edilen bu 
kuvvetin Finlandiya cepbeainde harp etmesine esaa itiba. 
rile _ Polonya biilcimetinin 'Ye erkim harbiyesinin muvafakat 
ettiği tahmin edilmektedir. 

Leh lejyonları, gönüllü kuvvetler cı"bi ıevkedileceklerdir • 
Odo, 31 (ö. R) - Amerikad!ln Finlandiyaya gönderi

len bombardıman ve ava tayyarelerini havi iki yüz biyük 
sandık bir Norveç limanına çıkanlllllftır. Bunlar derhal F..irı
Jandiyaya sevkedibniıtir. 

Londra, 31 ( Ö. R) - Kopenbagdan bildiriliyor: Bağt 
istihkiimlan Danimarka arazisi üzerinde uçan bir Alman 
tayyaresine ateş açmıştır. Tayyare derhal Danimarka ara· 
zisinı terketmi'ltir. 

Salahiyetli hir Danimarka hükumet adamının ifadesine 
nazaran bitaraflığın .ihlali dolayıaile Berlinde protestoda 
bulunacaktır. 

Fakat geçen hııfta mümaııil hadiseler sebebile Felemenk 
• hükümetinin Berlinde iki defa yaptığt teşebbüslere henüz 

hic bir cevap verilmediği hatırlatılmaktadır. 
Londra, 2 1 ( Ö. R) - F.in bava müdafaası kumandanı 

ri\dyoda Sovyet hava taarruzlarının kurbanları yekununu 
bildırmiştir: 373 ölü, 323 ağır yaralı \'c 590 hafif yaralı. 
General şu izahatı vermiştir: 

il~ hav~ taa~ru~a_nnda ahalinin açık sahalara dağdmaaa 
usulu tatbık edilmıştı. Fakat Sovyetler sivil ahaliye mitral
) iiz at.e taarruz ettiklerinden tu renaib ~bul elit 
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Isaaiyor ki:"Kadın boşamak, onları" 
en büyük fenalığa sürüklemektir,, 

* Isa .di~ or ki: 
cO> nun insanlar arasında birbirle- - Sadaka '\erirken bunu, sinağo~larv 

rine cyardım> ve ciyilik> fikrini böyle daki hahamların Ti.yakürlıkla yaphldarı 
bil& istisna herltese camii kılması aşağı gibi herkese ilan etmeyin. Sağ -elintıin 
tabakadan 'halkı, fakirleri 'Ve Feririlerle verdiğini sol eliniz duymasın.. Ancak 
s dukilerin aüşmüş oldu\:ları Sameri- böyle ibareket -edecek olursanız babanız 
yelileri memnun odiyordu. Etrafındaki olan ATiah sizi mükMat1andırır. 
halka her gün biraz daha :genŞliyor.du. - Tanrıya dua -ederken mürai 'nsan-

Museviler Musa dininin asıl ahkamını larm Sinagoğbrda, :kak köselerinde 
çoktan terketmiŞler, softaların zekayı heI"ke; beni dua eder görsün diye yap
çcmber içine alan tallSllup ve teluıyyüt- tılcları gıbi hareket etmeyiniz. Dun et
leri ile onlann cHerindc adeta birer mele istiyorsanız odanıza giriniz. Kapıyı 
oyuncak olmupardı. lsa qte bu çemberi kapatmız , e Tunnya giz1i olarak müna
teş'kil eden batıl zinciri 'bir cesaretle par- catta bulununuz. 
çalıyordu. - Dualnrmız putperestlerin dualan 

O, büyük Alla eveudiyet ve ıkud- gıru uzun d~il. klsa olsun.. Onlar ihti-
retine ibütiin kalbi ile inanm tı. Şimdi va ettilcleri llmlaba1ık k~limelerle değil, 
de herkese bunu inandırmalı: istiyordu. özlen ·ıe lla,!-"Dletli oforlar_ Cünkü Al

cFilcren fakir olanlar üzülmesinler.. Iah sizin ne istivec ifuıizi daha islen'..e
Oniar ıues-utturlar .. Çünkü gök yüzün- nizden evvel bilir. T.aocya şoyle dua 
deki m nevi alem -onlanı aittir .. , ediniz: «Gölderde o'l.an ibabamu.! uzu 

cAdalcte susam~ -0lanlar mesuttur- ve iraden o1dlerd .de }"..eıilerde de h3-
lar .. Çünkü adalete doyacakludır. <Af- kimdir. Bize bugün mnhtnç oldugumuz 
feden1er m~tturlar. Çünkü :aff ediJe- ru1omw ver. Günah v,e kusurhınmm 
ocldcrdir.• affet. net.elcim !biz de hemcinsleriıniri 

cKafbleri ıaaf .olanlar J11CSırtturlar ••. 
Çünkü Celli&Lı Haklcı ıgöı-Ueldcrdrr..> afü:diyoıur.. Bizi fena'! ea ugu:mız 

.SuUıJ>erver o1an1nT mesıı't'tut31aT. 'Vün- zaman ter.ketmc. Bizi :kötü )'oldan ~e 
kü Allahın evlitlan addedileceklerdir.> irotii +ıareketterden ı."Oru ve kurtar'.~ 

c:Adalet yo\unda zu'lme düçar olanlar - Oruç tuttuğunuz zaman riy-akftrlar 
mesuttwbr •• Çıliı:ı ü filemi ilahi 'lkaıdile- gibi sw:at.ırua buruşt.urac. k v.c oruç 
rinindir.ı. tutt.uğı.muzu iıleme göstermek ister gi-

Isa, söylediğimiz gibi bütün insanlar bi mahzun dormaylnır.. Bunu an~ak ri
arasında kardeşliği telkin etmif.tic- Hris- yakarlar yaparlar. Tanrı, ancak kcndi
tiynnlar ona cAllahın oğlu-. diyorlar.. mizi tamamen kendısine verdiğiniz za
Halbuki l.sa Allah .benim IÇ',c kendisini mandır ki sizi mükiıfaUandırır. 

ŞEHiR H BERLERi 
• vazt eli do ayısile Heyelan y rinde arp 

-* 
Dün beş ev ve bir 
k v tablqe 
edileli... 

inşaat teah ütleri hak-
Sineklidl' heyeliın mınta1rnsmdaki va

ziyet dün büsbütün tehlikeli bir şekll 
almıstı.r. He~ elan yerindeki arazi dilıı 
yeniden üç santim yürümüş VC' aşağıya 
meyletmiştir. Aynca zeminde bir yank 
hasıl olduğu için heyelan mıntnkasında 
bu işten anlıyan mütehassıo::ların tetki
kat ıicrası a <!bemmiyetl lüzum görül
tnustür. Bu i ·n ml1*"ehassısları oe1bo1u
narak bir tedbir ittihazına çalışılacak
tır. 

kında verileıı ararlar 

Heyelana sebep 6lan faz] sular, be
lediye mühC'ndisliffince su boruları va
srtasiyle melez çayına .nkıtılma..,!:\'a bas
lanmı....Ur. Bu suretle heyelan sebepleri
nin ortadan kalkacağı ve bu arazinin 
daha fıız1a lriiriimiyeoeği ümit olunmak
tndır. Bunun,a beraber. istikba'l için 
tehlikeli bir vaziyet aneden heyelanın 
önüne 'kat'ıi st!l1e'1.te geçilmesi lüzumu 
ileri sürül:nü!rtür. 

Dün bu mı:ıtahd.n bes hane ile bir 
kah"·e!ınne ibelediJ-ece tahliye ettirilmiş
tir: Zeminde mevcut ça.Uaklar .artmış
tır. 

A'\-rupada ihaıp hali dolayısile ihale 
işlerinde knr~ılaşılan vaziyetin, tedkiki 
için Ankarnda muhtelif Vekaletler mü
messillerinden bir komisyonun teş'kil 
edildiği yazılmaşb. Komisyonun hazırla
dığı rapor su"?"eti dün N fia Vekaletin
den vilayete gelmiştir. Raporun istih
claf eylediği esaslar şunlardır: 

1 - ihale edilen işlerde bazı nevi 
imnlatın yapılması, Avrupadan celbedi
lecek ma\zerneye ihtiyaç gösterirse ve 
bunun vaziyeti hazıra dolayısne tedari
kinden imkansızh'kla \:arşılaşı1ıyorsa (Mü 
teahhid bu ciheti vesaika müsteniden 
tevsik e4ecektir) herşcyden evvel ayni 
ku1lanış malc:sadını temin etmek ve ara
nılan evsaf ve mukavemeti kaybetme
mek rtiJ:, mukavelesine bağlı bina i§· 
leri gend besinin 7 inci maddesine 
mü teniden :bu nev0

ıi ünali.t yerine mem
leketimizin mamul malzemeden yapıla
cak imaliıtı ikame etmeğe. projesinde 
buna ~Te tadlli.t 'crn na ıtevessiil o1u
nacaktır. 

fl!llJ!tE~blde Mesela fayans duvar kaplamaları ye-
resim sergisi rinc icabına göce muzayik .sıva, moza-
Karşıya1m 'ha1kevinde !lS Şubat tari- yilc., karo veya karasimon 'lsveç par\esi 

binden itibaren amatör ressamhra mah- yerine zingaıin gÜTgen veya meşe ;par
sus ıbir resim sergisi açıtaca"ldır. Bu ser- kesi kaba kısılolit ve Linolyum dö~emc 
gide tnblolaıırnı t shır etmek isliyen yerine cı1alı veya lboya1ı ahşap döşeme, 
amatör ve protesyonel rcssamiarın eser- 'eras ~inde "\.•e i:ı:Olasy.on1u dü:ı: çatı 

yerine kiremit ve çııtı mümasili) 
2 - Böyle bir tadile imkan olmadığı, 

yani ayni İş yerli imalatla temin edile
mediği ve hnri<ten tedariki de, iüzumu 
:zamanında hiç bir veçhile kabil olmııch
ğı ıtakdirde hu ınev'i kısmı imalat inpa
tın sair safhalarının .devamına mani te,· 
kil etmiyorsa - ibu gibi işler yine tnahhüd 
da'hilinde kalmak şnrtile - şimdilik tehir 
edilecektir. 

3 - Bu teehhürün uzayacağı ı; e mal
zemenin teahbüdün sonuna kadar temi
nine im'kin <>lmıyacağı taba~ulc et
mekle beraber bu nev'i imalat esas te· 
ahhüdün devamına ve inııaatın bünye-
"ne tesir etmiyorsa bu işi ha~ a lbb' 

zamanda veya baş1ca bir ihale mevzuu 
olarak yapmak ve yerini boş bmıkrnak 
suret.ile teahhüdü ikmal ettirmek la
.EUndu. 

Mesela kalorifer, sıhhi tesis'lcı. elekt
rik tesisatı işleri gibi ... 

4 - T e.m.amcn temr meobur~ti 
l:wıa1 ~an imalitU\ llünyesi <Ve ımalıiydli 
işin esasına taalluk ederek teahhüdün 
devamına mani olacak bir dereceye va· 
nyorsa 'bu takc1irdt: iki 'tanıtin Tnasile 
iEin fe~mc Ve ya:pltan 'lc:tmnn ıtıı.d'Tyesi
ne tevessül cdilccelctiT. Bunan -çin icap 
ettlği takilrrde ~Yl devletten karar is
tihsa1 olunaeJ&tu. 

lcrini sergiye getirmelerini tavsiye ede- -----·-----------·----------------

28 inci yardım listesi 
riz. 

-ıı:-
İNHİSARl.A.R 

Yağma 
Politikası 

--#r
a HiOerin nutlaı 
Alman79mn harp 

ayesi dunya Jtikiııtl' 
yetini elde etmekteıt 
ib ol iınu çıııÇS 
meyde?na koymuştur 

·~~~*---- . 
Şh°'VKET etı..Gl~ 

-------~ 
- BASTARAFI 1 tNCI SAHİFEDg"' 
yen Almanlar bile: 

- Bu kadarı da fazla demekten ktıl' 
dilerini alamannflardır. • 
Çdcoslov~DID, Polonyanın ::;ı 

• betleri rneyd da durdukça, ..ı 
§Cfierin v a ısakı:z ettlderi .
«hay at sahası» tehdidi devam ettik~ 
söylenenlere artık kim İnanır? 

Zaten B. Hitler'in nutlaı da: 
-~,G,or. ~ 
Aımanyamn r9 ycsİ bir Y~ 

politikasıdır. Zayiflerin, mukav ,t 
muktedir olrnıyanlarm topraklannı 1 
ma politik ı-. dı' 

Ve 'Hitler .;,te \Ja pCJ4;tlumm ıflU" 
faasını yapıyor. . 

44 milyon giliz 40 mibron kil~ 
re murabb araZO,e, 40 m1'7an F~ 
9 milyon kilometre murabbaı ~.;ı. 
sahip bulunurken 80 milyon ~1111~ 
günkü dar topnllclarla ~ ~·· :ı. 

Aııl ı1aD A1-tya .ldik~ d' 
hoşnud değildir. ı,ıl' 

Onun İstecliği lngiltere Üe aynı ~J<ilır 
muhafaza etmek yani 80 mir~ _ı,td 
metre murabb wa:zire a1ıi> ~

l~te Alnmnyarun "aqa ~i ..•... !1 
Bu gaye ne ekıik, ne fazla bir diil1 

hakimifetidir... ed~ 

seven, ıy.an,, tamy:ao bütün ka,.-iJn,eri- - i'opm'k altlannda ıçürliYerek, p:ıs
nin 'babasıdır ve 'ben saöece bırakan oğ- lıınaca"-:, htıyvanla-r tarafından 1kemirile
luyum .. Demiııtir. cek veya hırsızlar tarafından aşırılacak 

Isa, Musanm dimgekn daha 19 f ve sen•et yapın~ heves etmeyiniz. Pas
sadece vicdanlara ~ d!en ibir din ge- hınmnk, çürümek. b!mir.ilmek veya ~ı
tirmişti. O, ne dünyaya, ne servete, ne nlmak teblikesi olmıyan yerde .. Gökte 

Tütün fabrikası 
i$Çlleriniıı ledakirlığı Osman ~alit Akseı 2S 

ıo 
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:ı•enli.ği konser hasılaU ..safiyesl 
Olurca köyü halkı taratınaan 
Karşıyaka bUyük Çiğli köyU 
lnı1k1 taı·atmdan 

Bir l§U• •eu:y11u ~e ıifat1ır •Jd 
len 'bu sôz1erin başka sure\'1e tefşlT". 
imkan yoktur. ~ 

Şimdi bu Alman iddialan ~ 
bitaraflar "Chdıa kohı,ıhka fllıil';".::tt' 

-6B 50 g?zden ~~~-.; Ve ~p' 
1150Jl1D ag ~•.e 

aıadc:U ,ku•metk..e .asla ;ltüatla balı.:maclı. servet teminine çal~ınız. 

Inhisarfar tütün fabrikası işçileri bi- ~~/''antz . •. 
rinci defa olarak ye'°'miyelerinden fela. M ~ ı'Tyccl Zura 02.M~aKktar 1 _ 

ket gören kardeşleri .için terkettikleri orıs ar?1?to ve arKO araKo 7 '50 
ııo 

landiğmcla fÜphe -edemezler... ,.,1 
:ıs oo SEVDT Bfl;GJr 

Haricl Ilı.iç 1bir ih'tir b.pıhnadı. Bunun- - Gıdamı ıoereden 1\"C nastl lbulaca- (165) liraya ihivetcn ikinci defa da fab- ZYafko Akrdlıti .. v .
1 

. 
Necatibey okulu öğretmenleri. l9 50 * 

la hera'ber o: ğım, üstüme lbasımn ne ~yroeğim diye 
- Ben, c3iy~rdu, Musanın kurduğu endişeye k.aplhnayıruz. KuŞlara. ba'k:ınız. 

din :ahkümını d~rmeğe değil, tCkcm- Onlar ne ekerler, ıne ibiçecler, ne har-
mül ettirmcğe memurum.. man ederler .. Böjle o1du,ğu hzılde lbaba-

Tcv.rat diyor 'iki: mız onları yine aç bır.akmnz. Ha'!buki 
- Adam öldünniyeoc'ksin.. sitler "fann nazarında ku hu-dan daha 
f sa diyOT k_j: kıymeili değil mislııiz:' 

- Va!nız adam ölaünnek dc:ğil. - IBizi l-im ~·<li.recek,._ -diye düşi.in-
hemcinsine kar11 en ufak. lbir kötiiliı"l: i- meyin.. T.arlnlarda bit.en (k ten) lcre 

'k ıi..,.·1 • n ··nk·· kizer saat a er o u u ogrencı erı 
rı a ...,..~ı ~n .<ı.-~azar gu u .sc ..... : Hasan Hiçyılmaz 
lık mesaılerını başta fnbrıka muduru Zar kul 4 A ..• cil · 
Bay Ekrem Baltaç ve idari işler amiri y·· er .. 0 u · • 0~ en 
Ibrahim Köstem olduğu hı:ılde hUtün B~!\_.~~~~eb' • --'·-Aft,, · ı· " · la ·· 1.'k t n. ıı.v.urı...,r y= ı '\IC tiCIUl....Ş-
ıma nt :ımır Ye memur rı gun u u- larmın ıırn~ ra.k-n Halkevinde 

2 
20 
ı 95 
2 

tarlan olan 36174 kuruşu :felô.ketzede- ın.c.•;?·~ 
------~-------~ lere bir ~·ardım olmak üzere Kızılay 

emrine teııketınişlcrdir. Tehlikeli bir 

Di Amerikan Tahako Kom. Of 
Orlycnt i 'i ve müsta'bdemininden 
yevmzye farkı 1 25 
Bugünkü yekfuı 23 70 
Dünkü y,e'knn 136550 5S 
IUmıımi :yc'kıln 11 6830 25 

-·-le apıgıyacaksın. Mn'bcttc koyun kur- !bakınız.. Onlar Allalıttı izni ile nasıl bi- M ları bakkında 
ban ederken eğer lkardqin ile dargın uyarlar. Onfar ıne çaiı ıyorlar, ne cğiri- Fransız ataşesi ya ngtD em~ 
old~ lıatmna ge'lirse kurb nmı !bırak yarlar .. Süleymı:ın peygam1*T bile bü- Bir kaç gündenberi şehrimizde bulun- karar VerildL.. 
,.e kardqinin yanmıı git, onunla !barış .. tün .debdebe :ve lhaşmeti icinde en fakir makta olan Fransanın Ankara sefareti iUaiy.emizin gayreti · Giimriik smüdürilüğü şoflerhıden 
Daha fazla sevap kazanır n.. halk tabakasından dahıı :fa1cir giyinirdi. deniz ataşesi dün Ankareya dönmli§tür. IB. BaJuı Erdinç ile mani!esto mC!:OUra 

if.evrat diyor iki: Tanrı. taıı'lada'ki nebatı düşünürken aca- - *- Ue stindiiriildö Nail öztüm, Kemal Siımcn, lrlan,'Jfu. 
Kanrun üzerine ihanet etm.iycoeh'in .• mı sizi dü,."1inmez mi?.. Ziraat işleri Dün gece sant 18.'30 da, Pazar yeHn- Hm Ulusoy, mıihase'beden Riza ve Rem-

lsa diyor ki: - Yann iç.İn f!'ll~ de o~•mız... Bu- Zuaat umum müdürüniln .refakatin- de Perl çıkmazı sokağıİıda B. iEdıôin sa- zi ve ikomlsyoncu Cemal Ber'k !haltların-
- Ya1nu: fı1i 'Olam'k ;hanet değil, gününüzü temin eden 1"anrı yarınınızı de Manisl\Ya giden vilayet ziraat müdü- hibi bulunduğu üç katlı ahşap evden çı- da sahte'kfı.rlık suçundan ağırcezada oe

başkasının kadınına fena ~özle ve fena da düsü~~r. Çünkü yarın yalnız rü B. Refet Diker Izınire dönmü~, B. kan ateş bir anda ve afet halinde büyii- ı-eyan eden dava neticelenmiştir. Bm1-
niyctle bakan dahi :nyni mıçu b1h1n<k Allaha aittir. Abidin Ege A.khisara gitmiştir. ıne'k istidadını göstererek etrafa alevler lardan B. Ocmal ile Halim '\'e Rizanm 
işlemiş olur. Sağ göz.ünüz suç işlerse onu _ Kendi kard~şinizin g'ö7.ündeki sa- - *- SllÇmış '\·e Pazar~eri mahallesini hakiki suçları tahaklrnk ıetm~se de suç, af ka-
hemen ıçıkanruz. Ti ki sol gözünüze .de m.an eöpünü ne 'lfiye göriiy<ırsunuz. Hal- İhtikar komisyonu bir tehlike tehdidi altında bu civar hal- :nunu şürnulüne ~irdiğinden cezai taki-
sirayet etmesin. B~tün viicudünüz ma- buki endi ,., zünür.de eıtek var .. Mu- kını ciddi endişe ve tclflşı:ı düşürınüştilr. batın refine ve davanın kaldırılmasına 
) ·1 ı kt ıı_, ı h ,.., Vilayet ihtikllrla mücadele komis•·o- k u o ma uma =r uzvunuzaan ma mm kaddcs nesne1er"ı köpcldere ve incileri- J Bere et versin derhal ve büyük bir sü- karar verilınl<'+ir. Şef B. Baha Erdinç 
k 1 d h · 'd' nu dün öğleden sonra viliıyet makamın- ~· ·a manız n n ıyı ır.. nizi domuz vmrrularına vcrmepinir... rı.tle yetişen fedakar itfaiyemizin yerin- ile memurlardan Nail, Kemal, Irfan, 

T t d . ~-· ,, ' da toplanmış ve tahkikat evrakı üzer.in- d ld evra ıyor Ki: e a ığı isabetli kararlar sayesinde ateş Remzinin suçları sabit olmad.ırtından 
K b L k' Bİ,..MEDJ de ...:lriic:rr>Plerde bulunm·...ıur. ,__ ..-- arısını oş~an ve .-ovan ·ımse •• .A •• .,~. -y···- ~' mevzii OJ.&&rik bastırılmıştır. Yangının ber.aetleı·ine karar vcrilıniştir. 

onun eline niçin boşadığını gösteren bir - *- - -../:?-- alev1lerinin etrafa savurduğu kıvılcımla- - • -
vesika verecektir. GÖRÜNMEZ KAZA rm tehdidinden bir cok evler tahliye Devlet Orınan 

- Namussuzluk hariç, l\ıa.:;k:a sebep- Bir şikayet İkiçeşınelikte Gedikli .so~ında otu- edilmiş ve bütün mahalle halkı heye-
lerle karısını boşıyan, kovan adam o Jrn- Karşıyakadan Saadet Soy irnz.asiyle nın on yedi yaşlarında Bn. Muzaffer, ıcanla yangın :sönünceye kadar sokaklar- ridanhğnıda teyziat 
clını namussuzluğa sevketmis demektir. ~ldığmuz bic mektupta deniliyor ki: ıkazacn elini pençere camına vurarak da kalmışlardır. Ateşin soba borusundan Son znmanlarda hmir muhitine ya-
Binacna!eyh günahkar S3)' .. hr.. c:Kar.şı)•.aka orta okulunun son sını- yaralanmış, tedavisi yapılm1ştır. çıktığı tahmin <>lunmaktadır. Bina ~ ~an bol yağmurlardan topraklar çamur 

TeV12t diyor ki: fuıda 522 numarada ~·Jtlı oğlwn Scla- --*- eşynlaı· sigortalıdır. Yangın hakkında haline geldiği için, dcv:lct <Ol"man fidan-
- Yemin ettiğiniz zaman ycmininir:e mi Soy ciddi hiç bir sebep östcri~'k:- TRENDE y ARALANMA zabıta \'e adliyece icap eden tahkikat lığında mevcut fidanların .kopar.ilıp tev-

hilnis oimauınn. siz.i.n mektepten atılmak istenmektedir. l kt d ·· b ·· le d 1 1 ktı A,"k 
J- • Hilalde tren amelesinden İbrahim <ığ- yapı ına a ır. ı zune ugun r e >a~ anaca r. .w a-

lsa diyor ki: lcktş idru;csi çocuğun sene ortasında !u Mu.c;tafuya tren çarparak ha'fifçe ya- Muhiti ~Y tcliış :ve heyecana düşü-
1 

darlarrn ona göre fidanlık müaüriyetine 
- Asfa yemin etmiyeceksin~ .• değil fonirin di • ibir orta okuluna kaydı 1 d 1 ren ve hakikaten n~;,..ıeme •~.J-.Jıı:u ınüracaat.lcri icap etmektedir. 

k 1 k ra anmış, te avisi yapı mış'tır. ""'"'~ ~ 
Tanı·ının adına, kendi başınıza bile and için na i ağıdı veı:miştir. Bu vesikanın __ "·-- gösteren \m yangında da, diğer yangm- - *-
ic"""-ksiniz. Çünkü ınızdaki tek verilmesi mekt.-.P tahsilde deva•nında lard ld ,. · P.' A ._•'fV'rrlL an-.u ··-J- -.rr- MACAR. YUNAN o ugu gibi !lzmir itfaiyesinin gös- ~v .. y-~ 
bir kılı siyah veya beyaz yapmak eli- bir mahzur görülmediğini göstermel..-te- ıte.rd~~ ca~ane. gayret '\•e vadfcper- TOPLANTISI 
nizde değildir. <lir. hmir Kültür direktörlüğü. 26 ikin- NtJ'NASEBATJ , erliği takdir ederız .. 

lngiilz - Japon 
münasebatı ·J 

Tokyo, .i 1 (ö. R• - Je,pon ~ 
y.e nazın l ·ıa ıscfuin; bbal dJllW,,,. 

Mükaleme iik1 baçuk saat siin11İİİ) 
Gii~rc ~de dC" ~ 
tir. ılnciliE cıe-rahl ınotuım ~ ,P 
:rcdilrncsi -anıt! mın1 

Haritjye n:Z--;; 11.11'1 
dün İngiliz naurı 
ile koft•şttJ... J11 
Vn~gton, :U v~.A} - Harici~ 

zm Bu11 dün 1nı;:ı1iz 'Sel'iri üe J :J.t~ 
bir mfrlüknt csnnsında posta SCT'Vt'( 
nin kontrolü rnese'lesi aohyıstyle ~ 
tere ile Amerika nrnsını!a çJknn ~ 
fın ya'kında -zaü 'Olur.ısı Wrıidin'i 
e'tmiŞtlr. 

--*--
Kı\nu\SYADAKİ 
İLDi HEYETİ JJ 
Moskova, 'Sl {A.A) - ~f 

iıen'üz kcşf edi1ıncmlş <>1inn An~ ti 
takasında ifolaşmakta ohm ilmi bit ı'I 
yet, ınıntaka nha,isi nrasmda 130 1'5 
yaşında 35 kişi bulmuştur. 

--fr--
MAC1UÜSTAXDA 
SOCUKLAB t1-
Budapeşte. Si (A.A) - ~ll t.~ 

soğuk <dalEası •· -:-- ......d rJ,.İ 
küm sümıc.-kıedir. liarnre't ~ ;:,,,./ 
yarowrda sı'fmn "funda '!J e·, ~ 
1 1 "C 'Cliişmfı __./ 

Tevrat diyor ki: ci Kinun tarihli ir teıker · ile Selami Budapeşte, 31 (A.A) _'Resmen isUh- -*- İr.ınir pamu"k ihraootçılnn !birliği ida-
- Göze göz, dişe <Ji~ .. yani birisi gö- Soy'un yine Karşıyaka orta okuluna bar edildiğine göre Macarlar ile Yunan- T İ C A R E T l'C heyeti dün öğleden sC111ra lhİt' i<fima • • • • .. •"" • 

zUnüzü çıkarırsa siz d onun göıtinü çı- alınmasını mektep idaresine bildirmis iılar .arasında ilci memleketi birbirine ?.kdc:!'tmi~, ihraç edne~lc pamu'k1ar hak- iti" 
karınız.. ise <le Karşıyua orl4ı okul müdüriyeti bağlıyacak hava ırnlinakaıatı tesis'i için Odası bütçesi kında bnzı kararlnr n'lnnş1tT. 'İyot gibi aedrta b .{il 

lsa diyor ·i: -ıuınu meldel>e 1mnmalda ısrar ~ yapılan müzakereler bir itilafa müncer Ticaret odası meclisi bugün ~at 16.30 - *- . İ -~- !lnn1 1'~ 
- Eğer birisi sWn. sağ ~·~ruza bir ktedir. Sene ortasmda son sınıf tnle- ohmıştur. da oda sa'lonunda bir içtima :akdederek MiLANO SERGIS YAZAN: Eczacı K. K~~I 

tokat vuracak olursa siz ona sol yanağı- besi olan oğlumu irfan nurundan rnıth- Sofya ile de bu kuhil ıniizakercler ya- 939 yılı blançosu ile 940 senesi bütçesi- italyaıı cc.ncral .konsolosluğu .odaya B • d- __. ~~ti 
nızı uuıtınız. Birisi .sizde.n ksız olarak rwn bırakan bu insafsızca inndın önüne pılacaktır. ııi müzakere ve tasdik edecektir. .gönderdiği bir ıucktupt.a 12 nisan 1940 unaan otu7. ort s-ene ~· 111>~ r 
elb. 'zi dava ederse üstelik ona iç ça- geçilmesini alakadarlardan rica ede- Macaristan ile Yunanistan arasında Uır.ihindc açılacak Milano bcyııelmilcl melct~~indc. ta1e!bc 1!.l'a~ıı btr ~l 
maşırlarınm verin~. rim.• Macaristan ile Yunanistan nra5-uıda BİR ESRAR- cı ser~ İr.ffiir .tüccarlaı:zyle sanayi ı:nii- ~~ş- g~:1'l.:m11'· dyot ~ 'D~~t."'~" 

Tevtat diyor ki: YENi ASIR - Bir annenin bu "ku- İmDl edilmiş olan itiJiıU ahkinuna csseselecinin iştirak etmeler.ini temenni soz.u ~utun lstanb1'la tlagtlm'lşll ıı:"f{, 
- Dostlarınızı seviniz. Düşmanlarını- yetini aynen 'kaydedil ruz. lzmir Mna- mızaren her iki memleket tayyarelere İkiçe.şmelik caddesinde sabıkalılardan ctnüitiı". Haber ıalc:hğuuıza .göre bazı lir- ~~~y;dl,.Jy~t c;o\ ~e Ç1!~ c:e~') 

zı seviniz .. Size fenalık edene siz iyi- rif idaresinin icap eden tedbiri alacağına kendi topraklarında uçmak müsı:ıadcsini hmail oğlu Çakır Ömer, esrar satarken Ulalar M.ilAno ..sergisine .iştir.alı: arzusun- .1> ~ 0 aızyen yo da dıf• "~ 
Hk yapımz. eminiz. v.crme.k.tedirler. 19 ~ esrarla tutulm~- dadırlar rı kımya o'kumatnışlına yal>ancı d i• ~ 
_,.;;;o;;;;;;;;;.;;;;~-...--.-_--.;....;;.;;;;.....;..;;.._;.:;,.;;,;,....;.--. ____ _,;;.;.---..-.;-.;---...=~;;;;;:,;iiiiiiii~:;.:;;~;;.;.._,;..;;;;;;..;;._öiOiii-.,.-.-.~;.;:;:;;,;;;::;;;~~-=-~~ii;ii;~::.;i....,..-.. ... ~~~;;;,;;;~:"-.._;;;..._...;;;;;.....-.-......-.--iiiiiıôii-... tam bir maden şahsiyeti ta~ı~3 ~11J ~ 

•••aWWWP.%1'11'lWllllZl5ilm9i'QO'Y'.L'ZJ'7f..L'T.L/L7J!ZJ',JX/../Q.TJlrrLT..mmııv.; Ben: tık, biraz sonra lir diye oralın·da ya- hoşuma gitti. Natta ne yalan söyUyeyim ona madencik ismi venlmişllt• 1et'J 

N 
Arkadaşımın --

1 -Kocasını sevdim 
ır~~ ~.n;J Yazan: Üc Yıldız aan ır;a;;z 
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Sabahatın bu söıleıint- gülerek 'l olu
muu devam ettik ve Mahmutpaşay.a in
'TIE.'k için kapalı çarşıya girdik .. 

Bir arahk nasıl oldu bilmem arkama 
1·ttm .. Ne göreyim .. O bizim arknınır.ı 
ip <'tmiyor mu? 

rıtız göze ~t"!dik. Gülümsl·di. O 1rn
dar ... 

O gün Mahmutpa~dan ufak t.efok 
öteberi alacaktık. Biz, yani Suna ile ben 
dükkfınlarn girip çıktikçn o htop sokak-.. 

- Ne kibar çocuk değil mi Zl>hra_ 
demişti. Ötekiler gibi hiç te sırnaşık de
ğil.. 

Alacaklarımızı aldıktan sonra tekrar 
çarşı yolu ile B~·ez.ide çıktık ve oradan 
Fatihte oturan Nazire teyzenin evine 
geldik. 

O çocuk bir.i Ui Fatihe kadar takip 
etti Işte o zamanclanbcri her hafta onu 
Bayeziddc aynı yerde bizi bekler bu
lurduk 

- Git, sor dedim... nm saat !kadar do~tık" Yak.. Yok ..• geceleri bile rüyama giriyor cik k~l.imesini IMctalloille• dı:1c~ ~ 
Gül~ük •. Bu hal üç dört ~· sürdü_ V:oktu. Hisieı-inıizin ve intihaplnr.ımızın aynı me ea.iyorum, madenctkte\i .' eti ı 
Artık biz. her hatuı onu aynı yerde Be! · hastalanmıstır. Bit' daha lınfta- olması o zaman hiç te garibime _glt.medi. ra~a hq; bir vakit küçülc,ük lşl'~jt ~ 

elimizle lkoymu~ ibj bulma.ğa ~c:;mış- 3a !ir, dedik.. Suna .ile beraber büyüın~tiı1c .. :Zevk- ğildir. Her ne ise iyodun ren;11 fl''cl 
tık. Bir dı:ıha ihaita da V{)'ktu. ler.imiz.. c,ğlenc:deriıniz aynı idi. ~en oluşu formülleri arasın_ lliişiİ ıı 

Biz g rkcn kestane rengi iri öz.te- Onu .ru'Uk ıbir daha göremedik. Jlatt.i ~1Cıneklerde bile böyle idi. P.a- nalioe ircaında rengile görun 
rinin tatlı ba'k: nna öy!le d rin \"C ma- Bu esrarengi:ilik benim üttrimde da- tatcs yemeğini hcni.aı gibi Suna da Be\.._ çıktığını meydana l:urma'kuı!tT~ •41 

Ec.ı:acı tate'besi, iyot açı'kta t1J
11

., ~ 
nntı bir hüzün dolardı ki, içimden ona ha bü}'Ük bir tesir ~- Adını sa- mc.zdi. v~ kuru t'.asuJ.y.alı pilfıva benim 11 •· 
ço'-· cırdım. nını bile bJl-...1:::::.im ibu ..-ncuk benim gibi Suna da bavılırdı. lkinıizin de ağı:r .2Üne <Öledenbcr.i alııııktır. 1ha>~111•• I 

..... ~ r- " hangi Lir sa'fha.sında açıkla k ~,,ıı 
Bir hafta Sabahate mektt'pte ondan üze~ ilk tesir yapandı. tatlılarla ba.,'>IUl.lE hoş dcğjJdi ve :ikimiz. J!l• ı 

bahset':- ütemin dışııııı 'bırakı1ıverıne iiS' "J ı 
ıı.uu. Işte Sunanın ~ de turşu için can verlrdik... Midemizi v,eldiği için fıraklı bir şeydir .• O ıı<~'I 

- Sen, dedim, bir yolunu bul da - Kocanın ihangi tipte -01masını ister- aüıkadar edan .z.evklNdeki bu iştira1'in larımdan birisi ec:z.anedc bır ibİ p1~ onunla konUŞ- Bakalım kimi bekliyor sin.. kalpierimw ~l&ıkoılotntlır.an .zevkle de için açıkta hlc1ı, tıpk.ı iyot g 1;ıef' I 
ve ikimi seviyor... Diye somuğu suale cevap vermek kendini göstennesi her ikimizi de ınem- -k k 1 ,_ •- b ~ < nu leye u Dh xn arttım. 1~tc.ı ; 

Sabahat yüzüme manalı manalı balm- için kafamın içinde tanıd.ığım ve gördü- nun etmişti. Halbuki mide He kalbin bizim nükte. arkadaşım .ue ~ ,eııı~ 
rak: ğüm gençlere resmi geçid yıınhrırken çok başka şeyler olduğunu ~:e kuru fo- ae eczııcı değilcli. Bu nükte>"' .ırl,ı-

- Anlaşıldı, dedi. Oğlan galiba l-al- bu esrarengiz cnç birinci ~ıia J.:.-e.r sulya peylaşır gibi sevgilinin ve sevgi- h-' · b' · ırıutı· t 
b 

__ .:ı D l mu iUa2a ~tmesı ızım gt • ~ 
1ne :.u.uı.. oğrusu J?Üze çocuk. Ama aldı. nin pa.y~ 11.amıy ca.ğını bana zaman çok olwşundan ileri eliyordu. Hıı> ..,·t ti 

pek te zayif kard s .. Veremli midir ne- - KOC41m olacak adamın her şeyden acı ~ilde gösterdi. imaiyat zamana göre te1(1)11t 
dir_ ferak etme, ben bu hafta <>nunla evvel beni vmesini ve ahlükının güttl " y.aratu-·or. ... 11\iıı ~ 
konu~ırum. olmasını, temi% bir ;aile çocuğu olma- • '* iyot gibi açılCta kalma sö~~-~·"~ 

O Persembe yanımıza Sabahati de smı isterim.. dedim. Tıipiru.- gelince. 8}- O sene tatilde kasabamıza döndüğüm ıulması ac;.İlcta 'kaJaııların "zaı O.il tP;t,; 
.alarak çıkmıştık. Onu yin her vakıtki zim ~ırlara ika~~ ispinozun tipi çok unum b lbamı daha bittin ve dnhıı rçok delikiir diye dü§Ündüm. b~ -rl; .. -e 
yerinde bulacağı::-uz.dan emin mt>l:tfana bosuma gitti. u~-iflenüş bir halde buldum. Fahrl bey hiı<liaat bM.oan açıklama ,..z•Y ,,. 

•. . t • Bu cıevabm1 Suna ·ı memnun etti. on : mesi mümkün aciildir. y• tıt 



SON HABER. • • . .ı 

zedeler 
Jstanbul 31 (Hususi) - Şimdiye ka· 

dar Istanbulda yerleştirilen folaketzede. 
terin sayısı 1189 kişiyi buldu. ,, -*- --·-Belgraddaki toplantının Balkan lngiltcrcden gelen 

B. Şükrü Saraçoğlu dedi ki: Yol Programı 
Nafıa vekaleti, on yıllık bir şose 
ve köprüler programı hazırladı 

. 

A d 
eşya ve ilaçlar 

ntantı a"'zası arasın a en mükem• lstanbul 31 (Hususi) - Ingiltereden gönderilen on tonluk sıhhi malzeme ve 
diğer eşya ekspresle bugün geldi. Bun-

rn el fikir birliğinin mevcudiyetini bir far Anknroya gönı~lenfü. 

Ankara, JI (Hususi) - Nafia Vekaleti on yılda tahakk k tt' ·1-
mek üzere bir §Öle ve köprüler İn§aat programı hazırlamı .. t u e ırı 

P ıek . .k _ _ı. • l:' ır. 

Balkanlarda soğuklar 

defa daha ispat edeceğine kaniim ,, .. ~;~~!~~~:~~1!~~;: 

rogram mem et.m ı tısncıı, ıdari ve askeri ihtiyaçları gözönünde 
bulundurulmak suretile vücuda getirilmiş ve umumi esaslar dahilin
de tanzim olunmuııtur. 

Memleketin birind derecede ehemmiyeti haiz olan yollan yapıla
cakbr. 

----------- • - eaat rotarJa gelmiştir. 
-.:aAŞTA&A.n ı İNCİ SAHll'EDE _ hadise olarak telakki olunmalıdır. Siy~i nınhfillerde söylendiginc göre, --!<-
Ş\ık. Unbul, 31 (A.A) - Hariciye vekili Birlikleri cBalkan. Balkanlılarındır.> Nlacarıstan het 7.nmaıı ileri sürdilğü la- lsta 0bu1d3 
tt:~ Saracoğlu bugün Park otelde ga- vecizesinden ınülhem bulunan ve bu J~p~erden '·az geçınemi~tir. Yalnız şim-
1"14tlta berull kabul ederek aşağıdaki beya- veci-ıeyi bir realite haline getiren dört dıkı ahval dolayısiyle hu meseleleri kur-

- Bal UtunU§lttr : Balkan devletinin kendi hayati menfa- l·alaınnm.akta ve bu suretle sulhu kur-
tiına . kan antantının mutat yıllık iç· ntleri tehdid edilmedikçe harbe karış- tannak hustısundaki :ırzusunu göster
tnü~:~ln Belgrada gidiyorum. Dost ve mak için biç bir niyetleri ve hiç Lir hu- mektedir. 
laıi 

1 
ık memleketlerin hariciye naur• susi menfeatleri ) oktur. Ro~.uı, :n (Ö.R) - Bclgradda toplan

hu{ıı~ konU§mak ve mensup olduğumuz Katiıneri gazetesi, bundan sonra Bul- ınak uzere olan Balkan antantı konseyi 
Scle} .... ne~ ve milleti alakadar eden me- caristanın siynsctini de mevzuu bahset- münasebetiyle Rumen gazeteleri bu 
elnı ~ U:Sllinde fikir ve mütal!a teati mekte ve şöyle demektedir: konfcrnnsta bütün gayretlerin Balkan 
Sulhe daıma hayırlı neticeler \•ermiştir. Bulgaristan da Balkan antanu gibi \C Tuna mıntalmlnnnda sulhun muha
harb· zamanında olduğu kadar civarda bu sulh idealine bağlıdır. Ve Rulgar faznsını temine matuf olncağı ıniitalô.a
sUnl ın veya harp tehlikesinin dolaştı~ı Ba vekili. Bulguistanın sulhperver ide· "mı beyan cdiyorlnr. 
!iğ· erle de o1çUsi.iz faydalar temin et- oloji ini ilan için hiç bir iımıtı knçırma- • Uni~c.r.!>ulw gazetcslniı.1 diplomatik 
i"t: a d şılan Balknnlar tesanüdüni.in bu mıştır. ıuuharrm Arnavutluğun Itnlyaya ilha-
k~cın:_ an biraz daha kuvvet alarak cı· Katimcrini. nm\c.alcsinı ı;öyle bitir- kının ehemmiyetini ve bu suretle İtal-

a~ına inanıyo nıeictedir: yanı.n bir Balkan devleti oldug-'unu kaı.•. 
Bili rum. Belarad toplantuıı en miisaid şerait d tt kt " cut Y0 rsunuz ki, Memleketimiz mev- • d l e ı en sonra, Balkan devletlerince 

"U llluharebeler ka,...ısında bitaraf de· içinde ba~lıyor. Balkan antantı . e.v et- beslenilen sulh aı~ustmun ve bitaruflık-
"' snd ·:ır !eri anlnsmınlıktan uzak kalmak uıtıyor- 1 sun' ece harp haricidir. Gene biliyor- 1 l arını ıuulıafoza hu,;u:;undaki deği~mez 

uz iti b' f '--'-- h l lar. BunlMın bütün muhıırip er e müna· knrarlarmın konferansta müzak· .... re cdı' 
ric·ı b. ' ıtara OllWla. veya arp ıa· b k ld. ·e bu d 1 ti ~ ı._, .. ulunmalı: mUtevekkllAne akıbet ııe ah ço norma ır " ev e er lecck en mühim meseleleri te~kil cde-
"t!&leıneJc d ek değildir B f 

1 
k dl.inyayı al'nınakta olan harbe layik kal· ceğini lemin ediyor. 

Vey ha em • itara 0 ma mamalda beraber şimd iye L:ıı.dar çok se· Cenevrenin Tribun gazetesi de İtal· 
han~ b tp harici kalmak demek her mere vernıiı olan fakat milletlerin madına&a .• lr harp alevin.in saça~ sarına· di kallunmaıanı temin için daha çok } anm şimdi siyasi salında büyük bir ha-
lna.lı: ~çın icap eden bUtüıı tedbirleri al- uzun v~ çetin gayretlere ihtiyaç göste· ı·cket serbestisine malik olduğunu, cko
hirl l emektir. Ve sulh ancak bu ted- ren sulh içindeki çalışmalarına devam ı·omik ve sosyal b.lkımdan da yanmada 

8~r. e kurtulur. hakkına malik bulundukları kanaatin- dahilindeki vaziyetin memnuniyeti mu· 
~ihtiıum politib.nuz aayet açık ve .va- cip <Jldui;unu kaydediyor. İtalyan liman-
~. lô'ır. ~ - dedirler. l ak r. ~~ bir taarrtaa maruz kalmaz- Londra, 31 (Ö.R) _ Derli Telgrd(ın ~rmda ve btiyük sehiı :~rinde en geniş 
bu ve. ~ızi taahhUUeriınizi ifaya mC'o- bır faaliyel ıncvcut•uı- Italyad:ı hayat 
i.stt edıcı bir hldise tekcvvUn etmezse ) szdı{:,<tna göre Balkan nntantı konseyi lıahalılı[,'lnın artmnsı ise diğer memle
ha ~~rek tuttuğumuz sulh . .-olunda ni- münascbcli\·lc Berlinde toplanlan Ahnl an hctlcl'lc kıyas edilecek dcrcco<lc değü
'tn~:te kadar yUrilmek kal'arınday1z... <'lcilcri ,·a1.ifc.leri llaslarınıı c ''11ınü.1 er- clir. Diice füıllcrin tcreffüiinü ınucip 

-url17.a maru kal ak ta hh .. tl clir. . olabilecek her tedbire ımıhalcfot t>tmck-
ı·irnı · ·r z ınam: ve 3 u e- Belo,racl, :H (Ö.lt) Vı·cmc ~azetesi, l .. <li•·. 
t~k :Gı ı ayn mecbur edici hir hadisenin t.' ~ • 
d cvvünUnc mani olmak için uyan•k iki şubatta Dnlknn antantı konseyinin Londrn ~H (Ö.R) - Balkan delegeleri 
lı~rn~ağa ve icap eden siyasi fanliyı•t ve ~;apacağı içtimada, ııc mahiyeti ve ne Bt.!lgrad yolundadır. B. Saraço~lu $i.lk
eı\{ea;ctlcrinde kusur etmemek için de de neticesi itibariyle sansasyonel bir rü ve Türk delegasyonu bu aksam :ts-

Bir itfaiye nelerinin 
vazife uğrunda ölümü 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Bayramın 

ılk güni.l Bostancı yangınından dönerken 
otomobilin devrilmesi üzerine yaralanan 
iki itfaiye neferinden birisi olan Sa\Ahet
tin bu ~ın öldU. Cenazesi yarın ıne• 
rasimlc kaldırılacaktır. 

- *-lngilteredc 
Fena havalar 
devam ediyor ... 
Londra, 31 (A.A) - In~iltcredc hü· 

küın süren fena havalar bütün mem
lekette münakalatı sekteye uğratmakta
dır. Şimalden hareket eden trenler Lon
clraya bir kaç saat teehhi.irle gelıneğe 
devam etmektedir. lskoçya Ue münaka
lat taınamiyle inkıtaa uğra~tır. Lan· 
kashirede kain Cravfordda etrafla mu
\.·asalisı keBilen 400 kişi yiyece'kslz ik:ıl
ınıştır. 

- +-
Bir Fransız nrolesörü 
A.nkaraya gittL-
Beruı. 31 (A.A.) - Collego De 

Franco profesörlerinden B. Louis Meı
signon Anknraya gitmek üzere buradan 
ayrılmıştır. Profesör Messignon 2 ve 3 
~ubaı tarihlerinde Ankara Halkevindc 
iki konferans verecektir. 

--*--
Alm an yadaki in~llz 
Fransız kiliseleri ısworuz. karaı· beklenmediğini, Balkan antantı tanbuldan hareket ediyorlar. B. Mctak-

k Atina, 31 (A.A.) _ Arina Ajansı dedellerlnin haı-p dışında bulunmak ka- sas Atinadan hareketinden evvel krnl ıld8iriyor: rarlarmı teyil edccd<leı·ini yazmakta- larafuıdan kabul edilmiştir. Berlin, 
3

1 (A.A) - Salalıiyetlar biı· 
el"'r dd-L· BalL 1 clır. Yunan Nazctelerı· :konf"ransın .. n1eml?a, Alman memurlarının Alm.an)•a-

81 d • a. u.ı ~•n antantı top antı• ,. "' en mu- ...ırua 1 gü' F kil. 1 .. 
)' n ~~ hal\leden Katimerini gazetesi di- Ayni gazeteye gVı·e kon::.ey İtalyanın sait i~ctler altmdn toplandığını yaz- w. •• n .. ız ve •rans~ Lc:ıe arının c~ 

0 ' 11;.a: cenubu ~arki Avrupada takip ettiği po- ınakla beı·aber vaziyette bil· tebcddUl vn~ ın~sadere c~.ımş oldukta:1 şekhn-
c1J.allr.an antantı konseyinin içtimaı l:tikayı bÜ}'Ük anlayışla gözden geçire- neticesini -.·ermesini tahmin etmiyorlar. deki şa}'ıalıu:'.~D ~~tedır. 
h 1 aulh zamanında bağla dört devletin cektir. «~'lefteron Vima• diyot• ki: Salkım ; t::: .zamanında bugünltü badireye mü· Budapcştc, :n (A.A) - Kont Csaky devletleriııin bitaraflığı her iki muha- ç -b ·-1 :tnli nu .. bir surette kartı koymalartnı tarafından yapılacak beyanat hakkında sım farnfça tasvip ve hatta teşvik edil- em er ayn 1 n 
dii~~~n kılacak fikir be.raberliii göster· ayan meclisinde büyük bir ketumiyet nwkted.ir. Bu en hayırlı bir işal'ettir. 
hiç ını ıabat etmektedir. Bu badirenin gösterilmektedir. B~lknn konferansı top- d(atiıncrini:t B. Metaksasm Beforacldan N U t k U 
tclıd~lınaun oimdilik Balkan hududlarını i~ntısının buna amil olduğu zanncdil- biı: sulh mesnjiyle döneceği üı,ıidini iz-

ıd etmemesi keyfiyeti mesut bir mektedir. h!lr cdivor. - *-
----- Bütün guzolcler, sulhun ve Batk..ıılar- _ BAŞTARAFl t iNCİ SAUİFEOI:: -

Hl
.t)erı· D nutku da mevcut vaziyetin muhafazasının hu- dan istedikleri şekilde istifade etınek ra hıırici siyasetinin mihveri oldur:unu h 

Al nı an 
asla 

devlet 
teslim 

• • ''Alman milleti reısı: 

olmıyacaktır,, divor 

- RAS'l'AltAl<'I ı İNCİ SAHİFF..Dfo~ - olmalarına müsamaha edemez. Bu ıne· 
h . 1 sele şu veya bu şekilde halledilmek icap 

dU~'ilk ndnletsizligini irtik!ip etmiş ol· l'dcı-. . 
d~~lı:trını .biitün dUnyanın bilmekle ol- Na7J:..t Alnıımya harbi is~c~ıu:di··'·e ~n-

.,unu söylemiş ve bu muahedename~ giltcrc ıle Fran ·a anlaşma ıçm mumkiln 
~~n yalnız Almanyayı imhaya matuf hir cılan her türlii __lPŞChbüsler~~ ~ulundu, 
d~bhUs olmakla kalmayıp ayni v.aman- (uknt bu te~hbw:ı1e.r suy.~ duşlu. . 

Avrupnva karşı bir ihanet teşkil et- Almanya, llnl~n ile mustercken takıp 
~fl!kte hul~ııduğunu , çiinkU bu ınuahe- ptmekte olduğu siyac;etiıı, iki de\'letin 
\' enaıncnin Avrupa kıtasını ruttist etmiş <lostluğu \'C yekdiğcıine ıni.ıma,..il men
of 

1 
hakiki bir sulhun teessüsüne mfini foatlcri sayesinde şimdiye kadar hiç bir 

~~ihınu ili\vc eyleınistir. \ echile de •işmem~tir. 
versa" 1 d · · Al H. 1·ıter, Alınanya ile Sövvet Rusymun 

111 
b ., mua ıe cnaıncsının, nmuya- ,, J\l Un~·esinc ncmıs olduğu yaralardan ıırasını açmak için yıtpılını.ş olan teşeb

N~~nnynyı kurtarıp onu ayağa kaldıran hl.islerin akamete ugraınış olduğunu 
1'il ~17.m olmuştur. Bu suretle kalkınma- söylediktc.n sonra, Almanyayı yere ser
ıl 0 <1. ınUs:ıarlt> ctrnrk istemiyen Fransa ınck için lngiliıJer tarafından yapıfocak 
ye Jngilterc uzun müddetten beri harp bütün tcşebbiislerin suya düşeceğini, 
1:Pınağa fuııade bulunuyorlardı. İngil- cünkii Alınanynnın nihai zaferi elde ct-
1 ~e Lilc Fransa Alman satvetinin resa- ınck hususundn kafi konanle sahip ola· 

aklarını inkar etmiyoruz. Gerçi 'bit.a-
knydedi~·orlar. raflan rahatsız edecek, hatta zru"arları-

---..f:r nı mucip olacı\k tedbirler almağa mec-

z 1 ı 
bur kalabiliriz. Faknt biz hi~ bir znman e ze e ne bir tek bitarnf \ 0

ClpUrWlll batırdık. 
ne de bltaraflardan bir tek hayatı feda 

H l d 
ettik. Halbuki dilşmanlarımız. sakin a a kes1 me i koı~ulnrının me\•cudiyetini tehdit et-
tikten başka gerek menfaatlerine, gerek· 

Ordu, 31 (A.A) - 29 ikincikanun sa- se alelade insanlık kaidelerine .en bil· 
at 22.30 da hnfif dUn de 1.55 te şidclct- yük hir ıılftkasızlık ~österiyorlar. Bizim, 
lice iki zel1.ele olmuslur. bi18.kis, hitarafların dii~ar olabileceklc

Amasya, 31 (A.A) - Son 24 saat :ri zayinta !Akayt kaldığunızı kimse in
zarfı~1dn ş~r~nıizde saat :.~O ~a ?1duk- klir cdeme7.. Niyeliıniz daima şudur ki, 
~:ı ~ıdclctlı bır sarsıntı hıssedilınış ve harp bitince, bir sene evvel Amerika ile 
27 - 12 - 939 tarihinde vtılı:ubulaıı ze.l1:e:. anl~manuuı ilhaın kaynağı olan pren
leden hasara uğrıyan binalardan bırısı siplcre dönelim. Ciinkü tcıtaliter clevlet-
l .. ınamcıı yıkılmışlır. terin kötü ekono~i .siyasetlerine nihn-

Nü!usça uıyiat yoktur. yet vermek arzusundayız. Esasen &eçen 
Giiınü.~hane, 31 (A.A) - 29 ik.incikn- harbin sonunda aluınn tertibatı hozan 

nun cı'k.~mı hafif zelzele olm~tur. Diin ela bunlardır. Bizim başlıca ga~•emiz 
9, hah tn saat 6 da dört saniye. 13. IO ve beynelmilel ticareti iade ve ihya etmek· 
ı:> tc iki§er saniye d.i.rcn şiddetli ve imi tir. Bunu öyle bir planda yapmak isti
w17,e1eler t.Lnuştur. Hasar ~·c:ctur. yoruz ki bütiin milletlerin hayat sc\'İ

Şarkikarahisar, 31 (A.l'.'ı - 29 ikinci ) esi ve saluı alına kabiliyetini yükselt· 
kanun günü saat 2tl de, dün saat altıyı mek için en iyi imkanlar versin .. • 
~ geçe Şarkikarahisardn zararsız iki Başvekil Japonya ile İngiltcrenin mü-
sarsıntı olmuştur. nascbetleri hakkında sunlan si.iylentiş· 

tir : Hayasız bir dü~1uuım mane\·ralan
nı tesirsiz bırakmak üzere uznk Şark
ta da her tedbiri alınağa mecburuz. Fa· 
kal ·bundan nolayı, kt'ndb;iyle sulh ha· 
lindc yaşamak istediğimiz do::ıt milleti 
gücendirmeği kat'iyen arzu etmeyiz. 

Istanbulda bir yangın 
Ortaköyde 25 odalı , üç kat bir 

köşk tamamen yandı 
Jstanbul, 31 (Telefonla) -Bu gece Ortaköyde Muallim Naci cadde

si~de ihracat tacirlcri.nde.n Eminin yirmi. beş odalı üç katlı ahşap kö~~ 
ku .~kan ):angın ~etıcesınde tamamen yarunı§tır. Bina 13 bin liraya 
ve ıçmdc kıracı olarak oturan Alman Doyç Bank direktörü Kort Hav.
manın eşyası da 1 S bin liraya sigortalı idi. Ateşin kalorifer dairesinden 
çıktığı tesbit edilmiştir. 
Yangının alevleri civarda heyecan uyandırdı. Yangın mahalline 

·•1ali ve polis müdürü gelerek itfaiyenin çalışmalarına nezaret ettiler. 

Almanların bitaraflara 
taarruz politikası 

Stolcholm, 3 l ( Ö. R) - Almanyamn bitaraflara taarruz: politika• 
İsveç matbuatında şiddetli akisler uyandırmaktadır. 

Bocnos . Ayreatcn ~u~day yüklü olarak Stokholma hareket etmit 
olan altı hın tonluk bir laveç vapurunun bir Alman tahtclbahiri tara
fından batınlması gerginliğe sebebiyet verecek bir hadise sayılıyor. 

Belçika maliye nazırı 
radyoda nutuk söyledi 

Brüksel, 31 (A.A.) - Maliye nazm Belçika halkına hitaben rad ... 
yoda bir nutuk söyliyerck şimdiki hükumetin harp faciasına mani 
olmağa çalışmaktan ibaret olan siyasetinin zaruri olduğu noktasında 
israr etmi~tir. Nazır, !derberliğin ve istikbalin kalkanı olan ordunun 
takviyesi i~inin günde 17 milyona mal olmakta olduğunu ve böyle 
bir gayretin muvaffakıyetle tctevvüç edebilmesi icin dahili bir istik-
raz akdi l&.zım olduğunu söylemiıtir. -

F eliketzedelere hariç
ten ve yurddan yardımlar 

Kahire, 3t (Ö.R) - Mısır ana krali
çesi Naz.lı sultnn Türkiy~ zelzele fela
lcclezedclerine y\iz Ingillz lirası 1eberrU 
etmiştir. Kralın hemşireleri de elli~r 
Ingilir. lirası tebcrril etm~lerdir. 

Konya, 31 (A.A) - Konyaya gelıni 
olan {ellik.etz.ede ailelere yardım komi
tesi laraf mdan yeniden yatak takımları, 
elbise ve camaşır ile cı?:ak dağılılmu tır. 

Yayla 26.93 lira, Kuılt.epe 200 lira, A-. 
Payam 97 lira, Ayvacık 171 lira, Uram 
köy 19 lira. Karacasu 165 lira, Torblıli. 
999.50 lira, Anamur 327 lira, Ye il"9 
624 lira, Anamur 132 füa, Many~ .. 
l!ra, ~kçadaŞ 700. lira, Darende 900 U.., 
Erganı 120 lıra, 1 ire .2005.95 lira, Akta' 
dağ 136 lira, Sarı Kamış 400 lira Ar• 
kir 1400 lira, Sarı Kamıs 500 lir;, M-., 
ka GOl lira, Mnlatya 400 lira. Araplılt 
290 lira. Tekirdağ 63i lira Adapa19 
850 lmı, Malatya 500 lira. Hakkari m 
lirn, Fatih 2290 lira, Beykoz 446 lira • 
Ankara k17.1ltly cemiyeti 27::8 lira ,,._ 
herrüde bulunınu, lnrdır. 

---•---F e laket mıntakasıncla 
kapanan yollar açdclı 
Sivas, 31 (A.A) - Siv.ı.s • Suşclld 

KöylUhisar üzerinden Re~diye - Tobıl 
l olu ile Turhal i tasyonunda deıniryo
lunn mülaki olnn. bir çok kısımlarında 
Kclkite gid n nna ~senin Siv.aıı; vitrty .. 
t i dnhilindcki kısmında heyt>lfmdnn 0-
p:man yerler temizlenip çatlak ve -... 
yıntı vaziyetleri i Iah edilerek her ııevl 
tekerlekli motörlli vesaitin i lemesia. 
nçılnnştır. 

. 11;eııbetmesine her ne pahasma olur· ı·ak her haııgi blı· l<•hdide kar.~ı koyabil
ı\l olsun ınfıni olmak istiyorlardı. Fakat ınesine medar olacak silfthlara snhip bu
lelt~nya, Plotokratik olan bu iki mcm- hmduğunu beyan etmiştir. 
!>U etin. h~gemonyasını kabule t"ütema· Avusturyanın istikbali meselesini ye· 
"et deAıldi : Alman~·a 80 milyondan iba· ni başlan müzakere ınasasl üzerine koy· 
tr,ij 0blan nUfusunw1 600 bin kilometre mus olan B. Daladiyc~ e gellnce, bizzat 
in l"a İl<.ıı gibi ufak bir saha i~gal etme- A'> ~stuı·yalılnrdan layık olduğu cevabı 

l•l.Q ~. buna mukabil nilfusları daha az ı,lacaktır. 
c 

11 
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1 
ransızlarla İngilizlerin milyonlar· Bugün Alınan milleti tek bir bloktur. 
oınetre murabbaı araziye hakim Bu millet asla teslim olmıyacaktır. 

B. Çembeı·lnyn, milletten istenilen fo. 
daknrlıt'1n azamc1i hakkında ka\'l'ayıcı 
Lir kaç cümleden sonra nihat zaf erc 
olan itimadını ill\n etmiş \'e müttefik· 
lerin bugünkü düşmanlariyle ayni mn· 
snda toplanabilecekleri bir günlin gele-

Ankara. :n (Hususi) - Zelzele fe1n
ketzedelerine vardım listesi : Kırklareli 
di.irdünci.ı piy;cıe alayı subayları 99 li
ra, Konya kız öğretmen okulu on lira . 
elli altı kuruş. Mudurnu kızıla>· cemi) eti 
400 lira, Sapanca kmlay merkezi 22.40 
lira. Hereke fabrikası lO lira. Günnıı ilk 
okul öğrencilert üç. lira, Meriç kızıla!-· 
cmeiveti 260 lira, Alaı:ehir 240 lira, Cu
bıılt "2;7 lira, Pala 77.82 lira, Uluk;şhı 
450 lira Geyve 4 l 7 Lr. Hayhana 3 76LT 
Yalovaç ilk okulu 20 lira, Yalovaç k11J
lay cemiyeti 200 lira, Doğanbey ilk oku
lu 14.40 lira, Akçadağ 655 lira. Çiçek 
dağ 154 lirR. Alaşehir 200 hra. Yeşilova 
40 lira, l parta orta okulu 89 lirn, Mazı 
.dağ 9 lira, Siverek 490 lira, Jsltihiyc 5 
lira, ı-:rgani Mnden 75 lira, Malatya Ga
zi ilk okulu 101 lira, Ergani Maden 100 
lira, Sıı urluk 100 lira, Pendik 218 lira, 
ln<)nü 450 lil'a, Hadımköy 294 lira, Av· 
vacık 250 lira. Bola 90.5Q Hra. Antel~a 
Dumlupınar okulu 43 lira. Ye.,ilov kı
ulay ceıui~·eti 21 lmı, 17.ıniL 200 lira, 

Rc.c:adin~ ve Niksar taraflal"ınıcı da 
a~ılm

0

ası • icin 'l'okat vilfiyetincıo çal.,_ 
maktadır Bir haftaya karlar Turiıalıbın 
Susehrine kamyonla sevkiyat ve naldi
~atın b:ı 1ıyacağı uıuulm.ktaJır. 

lf IL4 a.w a aae::amzwww• • 

MAURICE CHEVAL IER 
E. VON ST RO HE IM ceğln i sö,rleınlştir. ' 

Şarlan yakan giineşine, mavi göklerine, yeşil (l\°nlıırına nağmeleriyle M A R J E D E A 
nrkılarh·le {'an veren senenin en hiiyiik nıı;k romanı 
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Pasif korunma 
Mecburiyetine ~öre bina

lar nasıl yapılacak? 
Bu hususta etraflı bir nizamname hazırlandı 

Pasif korunmn mecburiyetine tabi tu
tulan şeh ir ve kasabalarda, bu bakım
dan riayet olunacak yapı şartları ile ha
va tmırruzlarına karşı vücuda getirile
cek sığınakların planlarını, şekilJerini 
ve insa tadarım gösteren bir nİ7.amna
me vücuda getirilmiştir. 
Nizamn~meye göre çatılar şu tarzda 

inc:a edilect'ktir: 
Çatı zC'minleri, 300 kilogram çimento 

dö7.:1jı ve en az 10 santim kalınh~ında 
betonarmeden olacaktır. Çah kısımları, 
tutusmaz veya tutuşmaz hale getirilmiş 
malzemeden inşa olunacaktır. Eğer ki
rişler ve direkler ahşap ise. kolayca ttı
tuşmalnrına maf\İ olmak için hiç olmaz
sa 2 santim kalınlığında alcı veya bu
nun yerini tutacak kireç, çimento gibi 
malzeme ile sıvanacak veya Üzerlerine 
kam\ evi maddeler sürUlecektir. 

Birbirine bitişik binaların ara duvar
ları çatının her yerinde kiremitten iti
baren en az 50 .<1antiJn yuknrıya kadar 
çıkarılacaktır. Binalarda, bütün cephe
leri kapalı avlu yaphrılmıyacnktır Bun
lar ancak mahalli pasif konınma ko-
misyonl~rınca kabul ve tasdik rdilecek 
L'lrurct halinde ve avlu içindeki havn 
cerf"yanı temin edilmek sartiyle yapılr-
biJir. 

Merdivenler, betonarme döşeme üzc
rinr kfırgir olarak inşa edilece1.'1ir. 
Yukarıda yazdı~ımız yapı artları. 

pasif korunma mecburiyetine tabi şehir 
ve kasabalardaki resmi ve hususi bütün 
daire ve müesseselerle halkın toplu bir 
.surette bulunabileceği sinema, tlyatro, 
kulüp. otel, gazino, lokanta ve benzer
leri gibi yerlerde aynen tatbik oluna
caktır. Bu gibi §ehir ve kasabalarda hu
su~i şahıslar tarafından yaptırılac:ık bi
nalarda ise bu maddelerin tatbiki keyfi
yeti mahalli pasif korunma komisyonun
ca kanuni hükümler ve nıahalii ihtiyaç 
ve icaplar nazara alınarak umumi suret
te tnyin olunacaktır. Hımıs, kfr<>ç ve 
ahşno insaata müsaade olunan yerlerde 
bu kabil inşaatta. bu hükümler tathik 
edilmiyeccktir. 

Nizamname bu umumi yapı şartlnrin
d:ın sonra sığmnkların da ne :r;urette ya
pılacağı , umumi ve huı:ıu!'i şığınaklar 
vücuda getirilirken hangi e aslara ria
yet olunnc:ı~ını tayin ve teshit efm<'k
tcdir. 

Sığınaklar bakkındnki hükümler, hn
z.ırlanan pasif korunma kararnamesinin 
'1 inci maddesinden itibaren u suretle 
ı((>shit edilmiştir: 
Mtıdde 7 - Pasif korunma mecburi

yetine tabi ~ir ve kasabalarda, imar 
pl5nlarına göre, civarında derhal dnğıl
mağa müsaid saha olmıyan kalabalık 
mıntnkalarda, hükümet ve belediyeler 
tarafından umumi ve halk tarafından 
:hususi sığınaklar yaptırılır. 

Civnrında, derhal dağılmağn müsaid 
saha olan yerlerde, halk için umumi sı
ğma klnr yaptırılmayıp, bur.ılardaki halk 
dn~ılmağn tabi tutulur. Ve bu yerlerde, 
mahalli idnreler ve belediyeler tarafın
dan siper tarzında sığınaklar yaptırılır. 

Madde 8 - Hangi mıntakalarda ve 
hangi evlerde sığınak yapılabileceğini 
tayin eden hava korunma plfuıları hazar 
zamanında, mahalli pasif korunma ko
misyonlarınca ih7.:ır ve tesbit ve viicuda 
getirilecek sığınaklar tescil olunur. 

Ynptırılacnk hu sığınaklar, aşa~ıdaki 
maddelerin hükümlerine tilbi tutulur: 

Madde 9 - Hususi sığınaklar: 
Ailelerin tek veya bir kaç ailenin bir

likte olarak, kendi aileleri efradını ko
rumak maksadiyle yapacaldarı sığınak
mrla resmi ve hususi daire ve müesse
selerin kendi memur ve müs1ahdcm1eri
Di korumak üzere, ynptıracnkları sığı
naklara (hususi SJğınak) denir. 

Madde 10 ....:... Hususf sınınaklar iki 
kısma ayrılır: 

] ) Mevcud ve sığmak yapmağa elve
ri~li olnn re mi ve hususi binalarda bod
rum veya zemin katlarının bir veya bir 
kaç odası, yangına, gaza, bomba ve en
.kaz parçalarına karşı koyabilecek şe
kilde, takviye ve tertip edilmek sure
t iyle vücuda getirilen sığınaklardır. 

2) Yeniden yapılacak resmi daire ve 
müesscsl"lerlc mnhalli hava korunma 
p)fınfonnda Si v•ınak tesisi me<'buriyetine 

tfıbi tutulan hususi binalnrın bodrum 
\'eya zemin katında yapılacak sığınak
lardır. Bunlar yangın ve gaz bombalari
le Genelkurmay Başkanlığınca tesbit 
edilecek ağırlıktaki tahrip bombalarının 
tam isabetlerine karşı korumak üzere. 
ihtiyaç nisbetinde yaptırılır. Arzu eden
ler, Genelkurmay Başkanlığının tesbit 
edeceği ağırlıktan daha büyük ağırhl...-ta
ki tahrip bombalarının tam isabetlerine 
karl}ı koyabilecek sığınak yaptırnbilir
ler. 

Madde 11 - Umumi sığınaklar: 
Umumi veya mülhak ve hususi büt

çeler ile idare olunan daireler ve mahal
li belediyeler tarafından, ihtiyaç r,örü
len yerlerde, halk için ynptırılacnk sı
ğınaklara <umumi sığınak) denir. 

Madde 12 - Gerek hususi ve gerek 
umumi sığınaklnr, mukavemet derece
lerine gör<', bnsit ve tam sığınaklar ol
mak iizel'C' ikiye ayrılır. 

Madde 13 - Ba~it sığınaklar: 
Bunlar meveud binaların takviyesi 

surP.tiyle vücudo getiriJen sığınnklarla 
acıktn vazife görmeğe mecbur olan nö
betci. bekçi ve emnivet memurları icin 
yapıl:ın bir veya iki kişilik beton ve ce
Jik sığınaklar, korunma siperleri ve sı
ğınaklarda bulunması lazımgelen vac:ıf 
ve ~artları tamamiv!C' haiz olmıyan sı

ğınaklardır. 
Madde 14 - Korunma siperleri. Ge

nelkurmay Başkanlığınca lüzum göme
rilecek znmnn ve yerlerde, hnzerden iti
baren kazdırılır. 

Korunma sinerlerinin yapılış tarzları
na aid esac:Jar, Hava Taarruzlarına karşı 
pasü korunma talimntnamcsinde göste
rilmiştir. 

Madde 15 - Taın sığınaklıır : 
Gaz ve yangın bombalarile ehemmi

yetleri derecesine göre GcneJkurmny 
Ba kanlığının tcsbit edeceği ağırlıktaki 
tahrip bombalarının tam isabetlerine 
karşı korumak ve sığınaklarda bulun
ması 1fız.ımge1en bütün tertibat ve şart
lan haiz olmak üzere yaptırılacak s1ğı
n..,klnra (tam sığınak} denir. 

Madde 16 - Sığınaklar yapılırken, 
mümkün olduğu kadar arazinin tabii 
manilerinden jstifode edilmelidir. 

II - Sığınak planforında göz önünde 
tutulacak esaslar: 

A - Mevkileri 
M:ıdde 17 - Yeni yapılacak binala .. 

rın, projelerinde bodrumu olan yerler
de, bunlardan istifade ederek, sığınaklar 
vUcuda getirilir. 

Bodrum katı bulunmıyıın veyahut 
bulunup ta sığınak haline getirilmesi 
mümkün olmıyan yerlerde, zemin katın
da da sığınak yapılır. Bu takdirde, ha
riclc irtibatı az olan oda ve holler (so
falar) tercih edilmelidir. 
Ahşap evlerde sığınak yapılmaz. 
B - Giriş ve çıkış yerleri 
Madde 18 - Sığınnkların giriş yer

leri, kolaylıkla bulunabi1ecek surette 
intihap edilecek ve binalar içindeki bü
tün katlardan inen merdi\'enlerin, giriş 
yeri ile yakın bir irtibatı olacaktır. Sı
ğınak giriş ve çılaş yerleri a}Tı ayrı 
tertip ve tanzim ediJecektir. 

Madde 19 - Giriş yerine gelen mer
divenlerin, ~ığınakta bulunacak kimse
lerin kolayca inip çıkabilecekleri tarz 
ve gcnislikte olınası 1!izımılır. 

C - Bir tam sığınağın taksimatı 
Madde 20 - Bir tam sı ~•ınakta aşağı-

da gi)steri1en taksimat bulunacaktır: 
J) Sığınak antresi. 
II) Gaz temizleme odası veya odaları, 
IJI) Esas sı~ınak y<'ri, 
iV) Sıhhi yardım odası, 
V) Helalar. 
VI) İcabında muhtelif şekillerde kul

lanılmak üzere mi.istakil odalar. 
D - Sığınaklar t'b'adı 
Madde 21 - Antrecle ve gaz temi7Je

me odasında ebat 2,5X3 m. den aşağı 
olmamalıdır. 
Havalandırma tertibatı olan sığınak

larda. temiz hava bacaları esas sJğınak 
yerinde ve pis hııva bacaları ve otoma
tik klapeler gaz temizleme odasındn bu-
1 unacak ve bu tertibat sığınakların jn
şası esnasında yapılacaktır. 

Madde 22 - Esas sığınak yerine veri
lecek ebat, havalandırma tertibatı olup 

DEMiR MASKE 
Büy uk tarih ve macera romanı 

(iKiNCi KJSJM) 

- 120 --
Mı·lıın kanbur cinayetinin hikfıyesini 

anlntmağa baslamak üzere idi ki kapı
ya hafifçe \'Uruldu. 

Oda hizmetçisi, Marki dö Barbezyo
nun geldigini ve çok mühim bir haber 
eetirdiğini söyledi. 

Diraz sonra içeri genç nazır girdi. 
Halinde 'f>iiyük bir sevinç tela, ve he

yecsmı vardı. 
Odadaki Gniafonun mevt:ıudiyetini 

farkPf•f'Nlen haykırdı: 

- Mad:ım .. Madam.. Kralımız kur
tuldu. l nı:riltPrr lmılı öldü .... 

- Biliyorum Marki .. 
- Biliyor musunuz? Fakat nasıl, ne 

zaman öğrenirsiniz? Biraz evvel yanı
nızdan çıktığım zaman bundan benim 
gibi sizin de haberiniz yoktu. 

Gninfon, bulunduğu köşeden ilerledi 
ve vahşi vahşi sıntarak: 

- Monsenyör, dedi. Bu güze] müj
decinin hah<'rcisi ben tıcizleridir. 

Genç nazır kanburu göriincc hayreti
ni gizlemedi. 

- O .. mnşaallah mösyö Gniafon .. de
di. Ortadan kaybolmanızın sebebi şimdi 

Bitlerin nutkuna 
Çemberlaynın cevabı 

lngili z Başvekili: "Yüz sene evvelki düşmanlarıınız bugün 
bizim en samimi do.:.tu nıuz ve müttefikimiz oldular,, dedi 
Loııdra, 31 (Ö.R) - İngiliz başvekili

nin Londrada söylediği nutuk emniyet 
dolu ve her türlü tehditten iıri Jisaniy
lc, Hitlcrin dün ak cımki nutkuyla tam 
bir tezat teşkil etmektedir. 

Hitlerin nutkuna biricik cevabı, İngi
liz başvekili sıfotiyle millt-ttcn neyi olul'
sa olsun gizliyecck adam olmadığını 
söylemiş olmasıdır. B. Çemberlayn İn
gilterenin gittikçe artan kudreti ve tes
lihatı hakkında mü..:?ssir bir hülfü;a ile 
söze başlamıştır : 

Bir buçuk milyondan fazla asker siliıh 
altındadır. Bunlar vnzifelerlni ifaya ve 
hiç bir inkıta korkusu olmaksızın aske
ri kuvvetlerin teçhizatının arttırılmasını 
temine hazırdırlar. 

lngiliz donanm~smm gördüğü vazife
nin çetinliğinden bnhsederken başvekil 
~u misalleri zikretmiştir : 

Harbin iptidasından beri bir t.ek zırhlı 
:W. bin milden fazla mesafe katetmistir .. 
Bir kruvazör harbin devam ettiği '120 
güniin 102 !"İni denizde hareketsiz ge
cirmiştir. Bir destroyer de 103 gün sırtı 
~ıraya seyrisefcr halinde bulunmuştur. 

İngiliz filosunun hareketlerinin misal-

Fin lere askeri 
yardım 

- BAŞTARAFI l İ~Cİ SAHİf<'EDE -
Herkes sığınakfar.ı! Yalm1. vazife halin
de olanlar d~arıda kcılabilir . 

En çok zayiat harbin ilk günlerinde 
ve ilk ayında olmuştur. Son bombardı
manlarda atılan bombnların çokluğu n:ı
zarı itibara alınırc:a, mühim hasarat vu
ku bulmadığı söylen"bilir. 

---*---
Çembfl' rla vn 

Fransız parlamento 
hey etini kabul etti 
Londra, 31 (A.A) - Çemh~ · ~,·n, 

başvekalet dairesinde Delbosun rı)'asc
tind~ki Fransız parliımento heyetini ka
bul etmiştir. Bu ziyafeti Avam knmaro
sında Fronsız mebusları şerefine verilen 
bir ziyafet takip etmiştir. 

Fransız mebusları yarın Parise döne
ceklerdir. 

olmadığına göre değişir. 
Havalandımm tertibatı olmndığına 

göre, çalışmıynn bir insan için 3 metre 
mikfıbı ve çalışan bir insan için 5 metre 
mikabı, havalandırma tertibatı olduğu
na göre, çalışmıyan bir insan için 2 met
re rnik.~bı ve çalışım bir insan için 3 
metre mikabı hacim hesap etmek la
zımdır. Bu miktarlar, sığınakta en çok 
bir saat knlınacağına göredir. 

Madde 23 - Bir sığınak, en fnz.ln 50 
kişilik olacaktır. Daha büyük bir sığı
nak yapılması zarureti h alinde, bu sı
ğınak 50 şer kişilik bölmelere ayrılır. 

Bu gibi sığınaklar, bölmelere ayl'll
mış olduğu halde dahi 300 kişilikten la7.
la yapılma1 .. (Ti.ineller miistesna) 

Sığınaklarda insan basına 0,80 metre 
murabbaı saha hesap edilmelidir. (G"
çit yerleri, sıra ve masa aralarındaki 
mesafeler ~bi 1.arurl boşluklar, bu mik
tarn dahildir.) 

Madde 24 - Beliı adedi 50 kişiye ka
dar olan sığınaklarda 20 ve küsuratı 
için bir helfı ve daha kalabalık sığın.ak
lardn 25 kişi için bir hela yapılması Ja-
7.ımd ır. Helalar, gaz temiileme odaların
daki tuvalet kısmında yapılır. 

Madde 25 - Icahında ynpıl:ıcnk müs
takil odalara, 'kullanış maksadına göre, 
ebat verilmesi lfzımdır. Bu odaların bi
risi, sığınak amiri locası olarak kullanı
lır. Diğer bir odada, revir tesis olunur. 
Revirlerin yatak adedi, sığınak mevcu
dunun yüzde 2 si nisbetinde olacaktır. 
Çok yer işgal etmemesi için, yataklar 
ran:~.a haline konulur. 

Revirler, giriş ve çıkış yerlerinin tu
valet yeri olan tarafına ynkın olmalı
dır. Sıhhi malzeme rcvirlt>rde bulundu
rulur. 

anlaşılıyor. Demek Jngiltcreye kadar 
gittiniz. 

Evet mon.c;enyör ve.. Jngiltrede de 
vaktimi hiç bos geçirmediğime itjmnt 
buy ura bilirsiniz. 

- Kral Uçiincü Kiyoınun ölümünii 
bize haber veren mektun bir at kaza
!ından bahse<liyor. Bu doğru mudur? 

- Zatıfiliniz buraya teşrif etmezden 
evvel muhterem Madam cenaplarına bu 
kaı.anın nasıl vukubuldu~unu. daha 
doğru u nasıl hazıılandığını anlatmak 
iizcre idim. 

Marki dö Barbezyo Gniafonun son 
sö1forini işitince gayri ihtiyrui titredi. 

Melun kanbur, sözlerinin hayret ve 
dehşet uyandıran fC'siri altında küstah 
bir gururla başını kaldırdı : 

- Yok.om monsenyör, dedi, vt'sikaln
rın tam eline teslim edildi~i bir c;ı rada 
Tngiltl're kralının ölümünii ve bu su
retle hepimİ7.in kurtulmasını bir i!ıli ve 
Allah eseri mi 7.anne<liyorsunu1? 

Cinayet kokusu tnsıyan bu kelim!'ler 
M:ırki dii Barbezyo iizerinde bir nefret 
tesiri bırnktı. Genç nazır içinden: 

- lğrE'nc mahluk, diye dü~ünclii. Sen 
hayatta oldukça benim için rahat im-

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

lui cenubi Atlas okvanusundaki deniz 
hnrbi, sinml dcni,..imle Suvo İngiliz tah
tclb2hiri tnrafından bir Alman kruvazö
•' Üniin torpillenmesi, harp gemilerinin 
Ranadadan Avrupnya asker nnkliyatma 
refakat etmesi, diğcrleriııin Akdeni~ 
yoliyle Hint kıtalarının naklini himaye 
eylemesidir. 

Hava ordu5una gelince. tayyare fabri
lmlannııı imaltıtı, geçen harbin tam 
ımıdmmılı devresini bile geçmiştir .. Bu 
imalat senede 22 bin tayyare yekununa 
b.-.liğ olmaktadır. İmparatorluk hava 
antrenman planı İngiltcreyc tükenmez 
hava ıhtiyatları temin etmekt.-adir. 

Endüstri ve ekonomi hayatı inkılaba 
uğramıstır. Silah ve mühimmat istihsali 
harbin iptidasından beri ik i misli, bazı 
ballerde sekiz misli olmuştur. 

İngilteranin ihracatı muntaıam bir 
--ekilde ıırtmaktadır. Hatta geçen iki ay 
ihracat hacmi, harpten evvelki üç ayın 
' 'nsnli kıymetini geçmi:ı1ir. 

Bu muazzam kuvvet istifine rağmen, 
hundan dolay ı kendini tehdid altında 
RÖren gayri muharip bir tek millet yok-

Bir bono 
Sahtekarlığı mı? 
Zabıta, mübadil bonolan Üzeıinde 

yapılan bir sahtekarlık hadiseııini tesbit 
ederek altı kişi yakalanu,, b unlard an 
ikisi tevkif olunmuştur. Tevkif ed ilen
ler Bucada Sami or:Iu T evfik Kalıpııızla 
Kızılçulluda oturan Oamnn Nuri namın
da bir şahıstır. Haklarında tahkikat ya
pılanlar ise Bucada Mustafa Sıdkı ehin, 
Seydikövünde Cemı:I Sayın ve Bucarln 
bakkal Etem Kalerd, Değirmendağında 
oturan Hüsnü Avni Pin al' dır. 

Tahbkata göre: Bundan dört ııene ev
vel vefat eden Girid ınübndillcrinden B. 
Himmetin ikinci ve üçüncü tertip müba
dıl bonolrırındnn 3 328 lira 20 kuruşluk
tnn cem'an 6658 lira 40 kuruşluk mü
badil bonosu veresesine kalmı<:tır. T ev
lik ölen B. 1 limmetin karrleş çocu;;u ol
dul:u için, veresedcn Arifin lzmire sat
mrık iizere getirdi~i honolnrı birine gös
termek için almıştı. Tevfik, bonoların 
fotoğraflarını çektirmiş, kopyelerini el
de edince Bucada mukim bakkal B. 
Eteme ıehin bırakmış ve muknbiJinde 
500 lira almıştır. 

Daha sonra bu bonolaı üçüncü no
terlikte şahid huzurunda 2600 lira mu
kabilinde bakkal Etı-me sntılmı~tır. 

Vefat t>den B. f·Ummetin yerine B. 
Mehmet notere gitmiş, bonoların !'ahibi 
B. Himet olduğu beyanatile cıatış mua
melesini imza etmiı. suçlulardan Tevfik 
ve O sman da bu ~tıştn şahitlik ctmi~
tir. Tahl:ikata devam olunmak tad ır. 

- - - '"---
Finlandivada 

Pasif müdafaa 
$elinin beyanatı 
H elsinki, 3 1 (A.A.) - Pasif müda

faa :ıJefi general Aarne Sihvo dün ak
ıFtrn ga7etelere beyanatta hulunuak de
mişt ir ki: 

Fin milleti hiç bir zaman son ild ay
daki mücadelesi kndar ağır ve mühim 
bir mücadele yapmış değildir. Bu mü
cadele, istikluli ve hürriyeti mevzuu ba
his olduğu 7.nman Finlandiyanın te,kil 
ettiği birliği Fin milletinin derhal takın
dığı cesaret ve fedakarl ığı cıarih surette 
isbat etmiştir. Bu mücadele ayni zamrın
da medeni bir milletin harp \1!1111leri ile 
düşrnanlarımıun kulland ığı harp usul
leri arasındaki farkı meydana çıkarmış
tır. Düşınanlnrımız cephe gerisindeki 
afikeri hedefleri. cndü!ltri merkezlerini 
ve münakale vnsıtalarını bombardıman 
etmekle kalmamış fakat ayni zamanda 
bütün insani kanunlar hilSfına olarak 
müdafaasız ihtiyarları, kadınları ve ço
cukları da mahvehnek yolla rını aramış
tır. 

General Aarno Shivo b undan et>nra 
30 teşrini !'aniden itibaren yapılmış 
olan bütün hücumlann bir listesini ga-
2etecilere verıni,tir. 

kanı yoktur ve ilk fırsatta c:enin kafanı 
e7.mek ıazımdır. 

Madam dök Montenon oğluna hitaben 
ve 7,oraki bir tebessi.imle: 

- Mösyö Gniafon, dedi. Lütfen otu
runuz da bu işj lıize anlatınız. 

Gniafon bir iskemlenin kenarına iliş
ti ve :mlatmağa ba~ladı: 

- Ben, Faribol ile Mistufleyi Lond
ra t•ivarındaki ormandan ve av köskün
dc lngiltere kralının yanına girer gö
rünce derhal her şeyin mahvolduğuna 
hükmettim. lşte bu sırada j:!Özüme bir 
knc adım ötede bir ağaca bağhınmış iki 
at ili~ti. Ciiretkar bir fikir kafamda yer 
buldu . Hemen arkac:ına saklandığım ca
lılıktan çıktım ve p.erenin karanlığın
dan istif:-de ederek eski bir meşe ağacı 
aramağn koyuldum. 

- F..ski mcsc ağa<'ı mı? neden? 
- Çiinl{ü ihtiyar meşelerin üzerine 

yapışmış halde kav bulunur. Siiph<'siz 
monsrnyör hunu bilmiyorlardı, 

- Doğnıru bu husustcki c"hlimi iti
raf ederim. 

- Aradığımı çabuk buldum ve tek
rar av köşküne cloynı geldim. Krnlın 
atı, söylediğim gibi U§ağı Andrevsin alı 

t 

tur. Hiç birinin bir tek karış arazisinde 
gözümiiz yoktur. Bir şey gittikçe beda
het kctıbediyor: Biz kendimiz için oldu
ğu kadar, Çekoslovakya, Lehistan ve 
şimdi de Finlandiyanın düştüğü vnziye· 
le bir giin kendilerinin de düşmesi kor
ku11una mübtela olan bütün memleket
ler için harp ediyoruz. 

Eminim 1'.i bitnraflar hissen olduğu 
kadar menfeat saikasile de nihayet ferd
lerin ve milletlerin haklarını vikaye 
İçin, taarm7 ve tazyike hed ef olmadan 
yaşıyabilmelerini mümkün kılmak ic;in 
miicadele edenlerin tarafında buluna
caklardır. 

B. Çembeılayn yüz !'ene evvel lngi
)iz donanmasının Fran,ayı vr Franeız 
ticaret vapurlarını nasıl abloka altına 
aldıklumı hatırlatmış ve d emittir ki : 

cYü:ı. sene evvelki dü,manlarımız bu
gün bizim en ,..amimi dost vr müttefik i
miz olınu~laıdır. D ünyad a ticaret ve 
~yrisefer !'!erbestisini iade içjn yanyana 
miicadeleye devam edeceğiz. Ta ki. 
daha ziyade saadet ve emniyeti ih tiva 
edebilecek bir diinyanın kurulmaın işi
ne başlıyabilelim.> 

Ajaks kruvazörü 
döndü •• ussu ne •• 

Londra, 31 (ö. R ) - R iyo Dolaplat 
muharebesinde kendisine kat icat faik 
olan A lman zırhJı9ın1 mağlup eden ü~ 
lngiliz kruvazöründ en A jaks kruvazö
rü b ah ri üssüne avd etinde büyük tezahü
ra tla kar,ılanmı~tır. 

--*--
Hollanda üzerinde 
Alman tayyareleri 
tekrar uçtular ••• 
Aınsterdam, 31 (Ö.R) - Alınan tay-

yareleri, diin de orta Hollanda üzerinde 
uçuşlar yamış]ardır. Dafi toplar ve ha
va devriyeleri tarafından tardedilmişler
dir. 

(BORSA) 
ÜZtJ:M 

596 Ü1üın lnrım 
62 Nihat Üzümcü 
27 j. Kohen 

685 Yekun 
445759 i Dünkü yek(ın 
446444 ~ Umuıni yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
N'o. 10 
No. 11 

200 ton Bakla 
90 balya 

ZAHiRE 

27 K. Pamuk 
98 kilo Acı Badem içi 

3973 kilo Yerli Fıstık 
5275 T. B. içi 

9 50 13 
6 50 6 50 

10 25 10 25 

9 
9 50 

JO 25 
12 50 
15 

.. 6~5 

-13 60 50 
49 
17 50 
85 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

ŞEYHİN AŞKI 
Tiirkı;e sözlü şarkıh '\'e şark müzikli 
büyiik a~k, heyecan ve miizik filmi 
( RAMOS NOV ARO ) (MİRNA 

LOY) un c:ah cseri 
Filimde : Meşhur oku y ucu l\Justafa 
Çağların gazelleri, yiikc;ek saz heyeti 
refakatinde Safiye ve arkada~lannın 

nefis ~arkllan 

BEN BİR CANİYİM 
(LOYD NOIA~) ,.e ( !\IARİ KAR

LİSI~E) nin yarattığı büyük 
gan~tcr filmi 

SEANSLAR : ller gün 4, 6.30, 9 da 
Cumartesi, pazıır 12 '\"e 1.30 da 

ila\·e c:eansı -
ile beraber köşke yakın bir ağaca bağ
lanmıştı. Hayvanların sayiqi bu ağacın 
bulunduğu yerden on on beş adım uzak
t:ı ve arkası bana dönüktü. Şeytan ba
na yardım ediyordu. 

Genç naıır mırıldandı: 
- Şimdi işi anlamağa ba.5ladım, 
- Evet.. ve bu vaziyet ucunu at~le-

diğim knvı kralın beyaz atının burun 
deliklerinden birine .!'Okmama çok mü
sait geldi. 

- Ve hayvnn derhal şahlandı değil 
mi? 

- Acele etmeyiniz monsenyör .. B en 
bir işj yaparsam diişüniip taşınarak ya
panm ve iyi yaoarını ... Hiç bir ~eyi ih
mal etmem \'e fos:ıdüfe bırakmam .. Ka
vın bir ucunu atededikten ~nra ;ıt,.sin 
<>trafınn yine kavdıın bir halka yaptım. 
Oylc ki ateşlediğim kavın yanan ucu an
cak beş ve nihayet on dakika sonra hay
\'anın etini yakabilsin ... Yalnız bu pla
nın muvaffak olması için bir yol vardı. 
O da krnlın hemen av köşkünden çıkıp 
iş meydana çıkmadan evvel atına bin
mesi meselesiydi.. 

- Ve tfıli yn1·dım etti, üçiincü Ki -

mDe 19 o 

En ucuz vitamin 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Türlü türlü vitaminlerden bir kaçını 
bir arada bulabilmek için mevsiminde 
bol bol taze kayJsı yemek elbette daha 
keyüli olur. Fakat onun bu mevsimde 
bulabildiğimiz kurusu bile her kescve 
elvermez. Onun için kış mevsiminde 
vitaminlerin hemen her çeşidinden bul
mak isterseniz, en çoğunu, hem de en 
ucuz. olarak, c:algam yapraklarında bu
lursumız. 
Vakıfı şalgamın yapraklarından ye

mek yapmak biı.de adet değildir. Onun 
kökiinden yapılan yemeklere bile rağ
bet gösteren azdır. Fakat vitaminl<>rin 
hayata lüzumlu olduklarına kanaat ge
tirince şalgamın yapraklarını da, kökü
nü de sevmek lfızımdır. Yapraklarını 
zeytinyağl ı ve sirkeli salata halinde ye
mek hoşunuza gitmezse, onları - Jngiliı: 
dostlarımızın yaptıkları gibi - ıspanak 
misaJi pişirterek yemek te mümkUn
di.ir. Yalnız pişirirken tenceren in su ile 
iyice dolu olmasına ve havasız kalmaqı
na dikkat e<lilirse vitaminleri daha iyi 
muhafa7.a edilmis olur. 
Şalgam yaprağının alhümini ve şekeri 

ı.cıpannktakinin aynı olduğundan - 1s
pnnak taki yüzde yarımdnn daha a7. ya
~ı dü~ünülmez_cıe - salgam yaprağı inoıa
nı ıspanak kadar doyurur demektir. 

Vitaminlerden A C('sidi yüz ~ramda 
on bin ölc;ii (ıc:panaktakindt•n hira7. ek
sik) ise de salgam yaprakları B2 vita
mininden 300 öleli verdipinden sonradan 
h<ıl bol şeker yenwğe faydalı olur. C. 
vHamininden de JOO ölçü verdiğinden 
humınla dn kemiklerin ve <lic;lerin kuv
veliM hizmet eder. Bl vitamini 30 ölcü 
olduğu için sinirlerin muvazenesine hiz
meti ıspanaktan daha azdır. 

Salgam yapraklarının hazım cihetin
den kolaylı <ını onu yeınic: olanlarm heo
si iyi bilirler. Müzmin oekliiie deva ol
ma~ı meshurdur. Barsaklarında hasta
lık bulunanlardan ha ka hiç kimseye 
dokunduğu bilinmeı. 

Madenlerinden her birinin ıspancıkta
kilerle mukayesesi sizi sıkacak kadar 
uzun olur. Yalm1. şunu haber vereyim 
ki en lüzumlu on iki madenden, iyottan 
bac:k:ısı şalgam yapraklarındn tamam
dır. Şalgamın yapraklarından sonra kö
kündrn de yerc:iniz - h •ot mndenini de
hem de taze fasulyeden haska hiç bir 
~ebzede buJamıyocağınız dC'recede - ta
mamlamış olursunuz. Dı>ınek ki şnlgo'll 
kökii t:ıze faı;ulyenin bulunmadığı mt>\"-
imde 1iroit guddesi vasıtasiyle zckô.v;ı 

V<' güzcll iğe Pn zivadC' hiz~1et edcr~·k 
q ,b,..edir. ~al~am yaor<>klarındnki yii:z
dc 3 4S miligram ÇC']ii!in )•anındn 1,4 mi
li~aın manganez madeni bilhassa hatır
da tutulınağa değn. Bunların ikisi de 
birlikte knn yapmat!n ve vürudumuz
daki hiir.relrrin tendflis el!nt>lerine lii-
7umh11lur. GC'ne hücrelerin gene kal
malarımı yarıyan manyezyom madeni de 
eh,.ınmiyetli .!'ayılar.ak kadardır. 

Yalnız. madenlerinden hepsinin bir
d<'n netice"'i olarnk alka1en derecesi an
cak 2.82 oldui!undan şalgam y;ıprnkJa
riyle pek az ekmek yemc{!e dikkat et
me?iclir. ~algamın kökii olursa onunla 
birnz claha z.iyadı> ekmek yenil<'bilir. 

Şnlpa!11 ynprakhırını - Ineilizlerin ye
ılikleri p.ibi - ~ade uda hacılıynrak üze
rine çiğ terryağı koyarak yemektı;>..n 
ho~lanmı~1anlar. onlnrı hac:favır biraz 
kunıttuktan sonra üzerine tcrbb:c dö
küp yiyebilirler. Dnhn sonra üzerine 
rendelenmis kasar peyniri ekerek fı
rında kı7.arttırıp yemek 1c ınümkünclür. 
O vakit c:alj!am yllpraklarından nefis 
bir yemek olur. 

:::::ıı:ıı:ıı:::ıııı:ıı:ııııı:ırıııııı1111ır - -- -~ Mevliit § - -- -: lzmirin birinci mevliidcülerinden 5 
: gayet muhrik sedalılar Bayraklı ca- S 
5 mii ~crifinde nıcvludu nebevi kıraat : 
: edilr.ceğinden umum felaketıedelcr : 
E ve biltün ih\'anı din gelmiş geçmiş- S 
: lerin ruhları jçin ve ~ubatın d ördün- : 
: cü pazar S?Ünii saat 12 buçukta se- : 
: vahına nail olmak şr.rl"file bütiin : 
: ihvanı din kardeslel'imizin teşrif 5 
5 buyurmaları ilan olunur. 5 
: Bayraklı camii şerif imnmı EmruJlai15 
: ve köy halkından Iları Rifat : 

ii::ıı::ııırııııı:ııııırırııııııııııııııııi: 

••ı 1 ~------.. 
Hesap ve tersimat 
işlerinde çalqtırda
calı ilıi ge~ aranıyor 

Hesap ve tersimat İ§lerinde ku1-
lımılacak ve apilkasyon işlerinde 
yetiştiri l ecek li9e sanayi mektebi ve-
ya orta mektep mezunu iki gence 
ihtiyaç vardır. Talip olanlar bir haf
ta zarfında Menemen ovası su it~ 
]eri mütenhhidli{;ine müracaat et
l!İnler. 1 - 3 ( 1 72) 

3 
~~~~~-~~~~-~~~~--~ 

DOKTOR 

S. Te~an~ 
Çocuk Hastalıkları Mütaluwısı 

Berlin ve K öln ün iversitesi sabık asistanı 
Jlastalannı ikint~i Beyler Nunıanzade 

sokak 5 No. da he.r gün saat birden 
sonra kobul eder. 

TELEFON : 



BAYINDIR TAPU S1C1L MEMUR
LUöUNDAN: 

c __ 
~-SCL 

Baymdınn sarı au deresi mevkünde 
farkan nalbant Mehmet veresesinden 
İlüseyin zeytinliği şlmalen attar Osman 
zeytinliği garben dere cenuben yol ile 
Çevrili 100 adet zeytin eşcarını havi 
zeylinlığin maliki manav Mehmet oğlu 
Ahrnetten haricen satın alan Çıplaklı 
Mehmet oğlu Esat özdamar namına tes
ciline kaza tapu komisyonunca karar 
verildim kararı mezkur dairesinde ilan 
tarihinden itibaren bir ay sonra tescil 
edilecektir. 

Atlı Sporun Piyangosu 
SPERCO VAPUR 

ACENrASJ . 
ADRIATtKA SOSYETA ANONIMA 

Dt NA VİGAZYONE 
ADRIATICA 

GERUSALEME vnouru 4/2 940 ta 
Leklenmckte <>lup Triyestc limanı için 

W. F. Renry Yan d• Zee 
VelilNkAa . - · 

AMEIUCAN EXPOBT LİNE3 İNC. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 
doğnı bekleniyor. 

AhmC'din hnlcn nerede bulunduğu bi
linemediginden verilen kararın kendi
sine(' m:ıllım olmak üzere ilanf'n tebliği 
keyfiyet olunur. 325 (164) 

IZMtR SULH HUKUK MAHKEMF..
SINDEN: 

Devlet demir yolları ile bomovada 
Çay mahallesinde 33 numaralı evde otu
ran Mustafa dere arasında mütehaddis 
alacak davasından dolayı davalı Musta
fnın ikamet~ahının mechul kaldığından 
davetiyesi ilan<'n tebliğ. edilerek yevmi 
rnuayyende mahkemeye gelmediğinden 
gıyap kararının da ilnnen tebliğine ve 
dul"Uimanın 29-2-940 tarihine müsadif 
Petşembe gUnU saat ona bırakılmıştır. 
MezkQr gün ve saatte müddeialeyh 
rnahkemeye gelmediği veya bir vekil 
rondermediği takdirde muhakemenin 
gı~·aben yapılacağı tebliğ makamına ka
lrn olmak üzere ilnn olunur. 

324 (167) 

lZMtR SULH HUKUK MAHKEME

1 Mart Cuma Günü Cekilivor 
hareket edec<'ktir. 

ZARA ınotörü 7-2-940 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi gün saat l 7 de 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Vcncdiğc hareket edecektir. 

CIITA Dl i3ARI motörü 13-2-40 tari
lıinde limanımıza gelerek Istanbul Pire 
Naooli \ ' C Ceuovaya hareket edecektir. 
BRİNDİSf motöril 13-2-940 tarihinde 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
re Pire Briniisi Zara Fiume Trieste ve 
V encdiğe hareket edecektir. 

E . MORANDİ vapuru 20/ 2 940 tari
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra hmanlnnna harck~t edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Trlyeste 
veya Cenovada Şimalt ve cenubt Ame
rika limanlarına hare!:et eden 1talia 
Anonim seyr:iseiaırı ~irketinin \'e Afrika 
t·e Hindistana hnre>ket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir· 
keti vapurlarına tesadilf ederler. 

NEERLANDAtSE ROYALE 
Kl'MPANYASI 

FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek
lenmekte olup Anvers Amsterdam li
manlarına harekcıt edecektir. 

EXAMELiA vnpuru ? şubatta bek
leniyor .. 

SERViCE l\JARiTİl'ıtE ROUl\IAİN 
. BUCAREST 

KÖSTENq!: İÇİN : 
ALBA JULIA vnpuru 10 şubatta bek

leniyor .. 
Vnpurların isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt almmaz. 
Vapurlann hareket tarihleriyle n.av

lunlardakJ değ!Jikllklerden acenta rne
suliyet kabul etmn. 

Daha faila tafsillt \çln ATATtmK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentahtına mUreıca
•t edJlme.ı\ rl~ olunur. 

TELE.FON : Z007/?00S 

UMDAL 
-- -ı;;..-

mıUMt DENİZ ACENTAUÖI Lm. 
ZF.TSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstence 

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

ACHİLLF.S vapuru 6 - 2 - 940 tari
hinde beklenmekte olup Anvers limanı 
icin hareket edecektir. Hayfa, Beyrut, J?uraao ve Trlyeste için 

LOVCEN vapuru 10 Şubatta Kös
tenccden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pire 

SlNDEN: 
Devlet demir yolları vekili avukat 

Murat Çınar tarafından Bucada Izmir 
caddesinde 6 numaralı evde mukim Se
laını aleyhine açtığı alacak davasından 
dolayı müddeialeyhin ikamet~Ahı meç
hul kaldıiından davetiyesi illnen teb
lit edilerek yevmi muayyende mahke
hleye gelmedi~den gıyap karannm 
da ilanen tebliğine karar verilmiş ve 
duruşma 19-2-940 tarihine rnüsadif pa
zartesi günU saat ona bırakıhnışbr. 

uSll.dAHn lsndndeld halis han Arap atı hulübiin KVLTVRPARK'ialıl 
,,,,,,.ıarında iter gön teılılr edDmelıtedlr. stLETLF .• ıdN FiATI CH ı.JRADm .. 

• SVENSKA ORİENT LlNlEN hareket. cdeccktır. Yolcu ve yUk kabul 
BİRKALAND vapuru 6-2-40 tarihin- edecektır. 

Satış Yerleri: Şifa Eczanesi 
de beklenmekte olup Gotenborg ve Ko- Gerek npurlann muvasaJJt tarlhlerl, 
penhag limanlanna hareket edecektir. gerek vapur isimleri ve navlunlan baJı:. 
SERVİCE MARITtME ROUMAİN kuıda •centa bir teahhUt altına eiremeL 
ARDEAL motörü 20-2-1940 tarihin- Daha fazla tafsi.ltt almaJr için Birinci 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları- Kordonda 152 numarada •UMDAL. 

MezlcOr gün ve saatta mUddeialeyh .. ------------~ 
mahkemeye gelmediği takdirde müddei ooıcroa 
\'ekili tarafından ibraz olunan tahak
kuk varakasında yazılı 21 lira 20 kuruş 

hakeınenın gıyabında gorulecegı tebliğ 
makamına kaim olmak Uz.ere ilan olu-
nur. 32.1 (168) 

lZMtR sULH HUKUK MAHKEME- Bozkurt 
SiNDEN: 

Devlet demir yolları veki1i avukat ı·zHİR MEMLEKEr 
Murat Çınar tarafından 17.mird~ gözte-
Pede 8 inci sokakta mukim Ibrahim HASTANESİ ~ 
kcmgür aleyhine açılan alacak davasın- Asabiye mütahassısı 
dan dolayı miiddeinleyhin ikametgahı MUAYENEHANE : İkinci Beyler 1 
?neçhul kaldığından davetiyesi ilanen Sokak No. 79 da hastalarını her' gUn 
1.ebliğ edilerek yevmi muayyende ıuah- kabul eder. 
lcenıeye gelmediğinden gıyap kararın-
da ilanen tebliğine ve duruşmanın 16- ill•••••lll!l••••••-
2-940 tarihine müsadif cuma günü saat D Q KTÜ R 
on bire talikine karar verilmiştir. 

Mezkur gün ve saatte davalının mah- c 11 y ~ 
kemeye gelmediği veya bir vekil gön- e aA ar ın derınediği takdirde muhakemenin gıya-
bın<Ja bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilıin olunur. 322 (169) 

-----------·---------------
}{ 1ZMtR ASL!YE 2nci HUKUK MAH- iZMİR MEMLEKET 
~!!~~::e tarafından dava arzu- ffASr ANESJ DAHİLİYE 

lıaUnde 1zmirdc göztepede laz sokakta MtJr AHASSISJ 
~o. 20 evde oturan Fransız tabasından Muayenehane: ikinci Derler ıv.Auak 
•vıadam Antuvanet la duşes cAntoinet- No. 25 TELEFON: 3956 

tela Duchcse> ve oğulları Gabriel ve ---~~!";.!!!~~~~--· 
J~k 928 senesi bidayetinden beri tcgay- OPERA TÖR 
b:p edip hayat ve mematından şimdiye D r. A s"'ı I Mu k bil 
(1 dar hiç bir haber alınmamıs olduğun-
5 an mumaiJeyhtcr namına 926 tarih ve Ataka m 
78 zapt defterinin 394-16 numarasında 

~Yıtlı yukarıda sokak numarası yazılı 
d O numaralı ev namlarına mukayyet ol- MEMLEKEr BASr A· 
k~~undan hazine lehine muamelei inti- E~İ OPERAröR•t 
ctlıyesi icı·a edilebilmek için gaiplik ka- N .-. " 

tarı Verilmesi istenilmiş olmasına binaen Hastalarını her gün üçten sonra 
~edeni kanunun 32 inci maddesi muci- Alsancakta Birinci Kordon 312 nu-
d ınce adı geçen madam Antuvanet la maralı Jakinyon apartmanında ka-
k UŞ~s Ve oğulları Gabriel ve Jak hak- bul eder. TELEJt'ON : 

3537 1
1

~ a nıaltimatı olanların işbu ilan ta- ·-----~· .,,, _ :s~·ınden itibaren bir sene içinde Izmlr üzere gazete ile ilanen tebliği mahke-
sin;'e u~l1ahkemcsi ikinci hukuk daire- me kararı iktizasından olmakla keyfi-
) rn racaatla maltimatlarını bildirme- 21 (166) 
eri için davet makamına kaim olmak yet ilan olunur. 3 ---- ------------------------------------

Devlet limanları işletmesi 
lzmir· şubesinden: . 
Ter•• · · · ı 000 ta I açık eksiltme usulıle satın alı-.... nemız ıçın ne paraço h 

nacaktır. Bunların Alaybey T ersaneıine teslim prtile mu am~e~ 
bedeli 1800 bin sekiz yüz liradır. Eksiltme 16/ 2/940 Cuma ~nu 
saat 16 da Devlet limanları lzmir şubesi binasında toplanacak ıhale 
ko · rnıayonunda yapılacaktır. ·~. · · 

E:ksı"I._ · L - _ı 1 · ı k levazım şeflıgınden almahılır. ~uıe şartnamesı oeoe sız o ara 
Muvakkat teminatı 135 yüz otuz beş liradır. . 
isteklilerin muvakkat teminat akçası ve şartnamede yazılı ves~kAa

brla birlikte bildirilen saatte komisyonda hazır bulunmaları ılan 
olunur. 1 5 9 13 326 (163) 

T. C. Ziraat 
Ajansından: 

bankası •"eşme 

No. 
109 

ı 11 

Borçlunun ismi 
Rasim ve Veliye 
Ve Güzin 
Kabadayı oğlu 
M. Kemal 

Gayri menkulün 
Mevkii Mesahası Hududu 
Ovacık 6 670 Sark, Garp, Şimııl 

Kosti Cenup yol 

Kıymeti 
Lira Kr. 
85 00 

ovası 

Kabadayı 1 3 800 
Sokağı 

Garp yol Cenup Os- 328 06 
ınan ve Mustafa ve-
reseleri Şark: 7ühey-
de Şevket ve Raşit 
Şimal: Hasan veresesi 

bo I. C. Ziraat Bankası Çeşme ajansına borçlu yu~anda isimleri ~~ılı 
de rçluların hizalarında gösterilen gayri menku~le.:ı 24 1 940 tarıh~~

n haslamak ve ilk ihalesi J 312 940 Salı giınu saat 15 te on gun 
IOıa.._ da kat'i ihaleai yapılmak üzere satılığa çıka~ıldı~mdan isteklile-

Yerli Mallar Pazarı 
Elhamro Sinemaaı Giıeıi 

na hareket edecektir. umumi deniz Ace-ntalıtı Ltd. müracaat 
N O T : edilmesi rica olunur. 
Ahvali hazıra dolayıslyle navlun ve Telefon : 4072 MUdUriyet 

hareket tarihlerinin katı olmadığını ve Telefon : 3171 AC'enta 
buiııarm hiç bir ihbara ]Uzum olmaksı· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~&·~· nnde~ir~dbu~u ve1.buh~tt~U ~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dolayı acenteye ir mesu ıyet ~re . P : o•tvJER VE 

T. C. Ziraat ·Bankası 
ICııralıq tGPifal : J888 

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

Zira ve ücart ber nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
DmAM!YE VERECEK 

Ziraat bankasJnda kumbaralı ve ihbarsn tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede ( defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJ!na g8re ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
' • 50G • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • ~000 • 
100 • 50 • ~.000 • 
120 • 40 • 4.800 :ıt 
160 • 20 • 3200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde !)0 liradan aşağı dilşmf· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 faz.1asiy1e \•eritecektir. 
Kur'alar senede 4 de(a, 1 EyUiJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart \'e 1 Haziran tarih· 

etmiyecelinf muhterem yllkleyıclJenn : &1 

kayıt ve lpret etmeleri rica olunur. E ŞCIREKASJ LTD. 
Daha faz.la tafsiüt için CUmhuriyet : 

caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur E 
acentesine mUracaat edilmesi.. • 

VAPUR ACENTASI 
TELEFON : 2004 - 2005 ATATÜRK CADDESi Rees binuı 

TELEFON: 2443 

ur~ öeni; A j i 'I •.•..• ;i_r.:.~.~.·~ •. ~.~.:_.?.;~.~·.r.~a •. ~.~!~~.·:~.~~-~ •..• :~.: .. :. 
KAMÇIOOLU 

Cilt \ 'C TenasUl hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Bjrincl Beyler Sokaiı No. 55 .•. 

l lıamr- - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşaina 'kadar hastalanm 
kabul eder.. ~EFON: 3479 

ı ı ı c l!IJJfttia11caus z 

Asüiye Müıalaasnsı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Samlı 

sokak (Uçilncü Be)'ler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

Jerinde çekilecektir. ,..-. ....... ilııım._ ________ m!!I.................... ~~ 
Mahsulat satışı 

D. D. Yolları 8 nci iş,etme 
komisy nundan: 
idaremizin Alaancak ve Basmahane ambar1arında mevcud milttar

larile muhammen bedelleri müfredatile şartnamesinde yazılı toplanh
dan biriktirilmiş hurda incir, Kumdan, Buğday, Arpa, Darı Bakla, 
Kuru fasulye, Nohut, Burçak, Yulaf, Palamut ve Pamuk çekirdeği 
ayrı ayrı açık artırma usulile 16/ 2/940 günü saat 14 de Alsancakta 
işletme binasında komisyonumuzca satılacaktır. Mecmuunun bedeli 
571,60 1ira olup isteklilerin 42,87 liralık muvakkat teminat makbuz
larile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnameler 
işletme kaleminde görülebilir. 30 1 4 7 29S ( 146) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilri otelin müsteciri 45 aenelik otelcilik mütehusıaı bay ömer 

••tfi Ben,ü'dir. 
sn.tol oteli elli oclall her odada soğuk ve aıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları oldufu ıibi 
uanaörü ve huauai lokantuı vardır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e Ltanbul cihetine ele nezareti fevlralicleye ma&lrtir. 

Emlak Eytam Bankası 
M E R K E Z 1: A N K A R A 

ve 

ŞUBELERİ : İstanbul, tzndr_ 

Ajanları: Eursa, lzmit, Adana, 
Eskişheir, Zongoldak 

Yapılacak ve yapwna ltaşlanDUJ meskenler için vatandaşlara mümkün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 

Fais senede% 8 :j tur .. 

Aynca komisyon almaz .. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar .... 

istekler ifin 1, fazlası için 2 lira \'e •uamele İlltaç MWliii t.Winle bir 
liradan .ta olmamak üzere ayrıca lira b...- oa ~-· 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni karşıhimda Banka 
muameleleri yapar .. 

Vadeli ve ,·adesiz me,•daat ahr ... 

Bütün bu mükemmetiyetlere iliveten fiyatlar Nhbet bbul ebni
yecek derecede ucu7.dur. Çünkü bu otel Türkiye oteldlik mtlitelılAlllMl)ll ------------------------

1 ömer lütfü 8enıfinün idareaindedir. Bir defa ziyaret m SIHHAT VEKALETININ RESMi RUHSATINI HAtZ 
eydana koyu. Bunun için bütün E,eliler, kendinin tahtı isticanncla K At E 

ulunan oteDerde buluturlar. 

Satılık Palamut 
Dursun b~y devlet orman iş
letmesi revir amir iğinden: 
1- Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliği merkez de

posunda mevcut l 70,000 kilo yalak palamut açık artırma ile satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Palamutlara ait satış şartnamesi lzmir Orman çevirge müdür
lüğünden ve Dursunbey revir amirliğinden istenebilir. 

3 - Palamutların beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruş 
yirmi beş santimdir. Muhammen bedel Üzerinden yüzde 7,5 muvak
kat teminatı 159 lira 38 kuruştur. 

4 - isteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen .5. 2. 940 pazartesi 
,., .. .. 18 1 ) de Dununbe revir amirliiine müracutlan ilan olunur. 

'iddetli BAŞ, DlŞ ağrı. 
larmı, RO~TtzMAsan· 
cılarmı SİNİR, rahatsız· 
lıklarmı derhal geçiril' 
GRİP, NEZLE ve SoCUK 
algınhğına karşı ınöes· 
sir iliçtır. 



$UB.A T Pel'f!!!!De 

Hitlerin nutku etrafında tefsirler 
lngiliz gazeteleri diyorlar ki: "Hitler pekala 

cekinmez ki bütün dünyayı Nazi reiimine karşı 
ifşa 

ayaklandırmıştır,, 

bilir ve etmekten 

' ------------·- . 

Alman · tedhişi önünde 
V ersay muahedesi yaman bir adalet 

tesviyesi gibi gözükebilir 
Londra, 31 (Ö.R) - Dün akşam, 

Amerikan radyosunun bir tefsircisi Bit
lerin :nutkunun miittefik ve bitaraf 
umum1 ç,fkan üzerindeki tesirini şöyle
ce hülfısa etmiştır : 

Bu nutuk tanıamiyle tedafüi mahiyet
te kalmıştır. B. Hitler partisini çiçekler 
ile örtmek istiyordu. 

Bugün, İngıliz ve Amerikan gazeteci· 
leri şunu müşahede ediyorlar : Nutkun 
tonu, Nazilerin müttefikleri sürükledik
leri bu harpte çok fena bir davayı mü
dafaa ınevkiinde kaldıklarını anladıkla
rını göstermektedir. Versay muahedesi 
aleyhindeki mutat hücumlardan sonra, 
Hitler şimdiki ihtilMın hakiki sebeple
rini, yani Çekoslovakya ve Lehistana 
karşı yapılan taarruzları sükfıtla geç
miştir. Bazı karakteristik tefsirler şun
lardır : 

•Deyli Hcrald• : Hitler bilir ve ifş:\ 
etmekten de geri kalanıaz ki bütün dün
yayı Nazi rejimine karşı ayaklandırmış
tır .. Bir millet reisi icin bundan daha 
ezici bir hezimet olabilir mi? 

•Ta~mis• : Hitlcr Almanyayı mütte
fiklerin harbe mecbur ettiklerinden bah
setmiştir. Fakat bunu isata muvaffak 
olamamıştır. Çünkü bu iddia doğrpu ol
saydı, müttefikler Alman teslihatının 
bugünkü inkişaf derecesini bulmasından 
çok daha evvel Almanyaya hücum et
mezler miydi? 

•Nevyork Taymis• : Beş ay harpten 
sonra, Bitler hala 1914 - 18 harbine de
vam ediyor. Alman milletini mahkum 
ettiği muazzam ıstırapları yalnız ve yal
nız Versay muahedesi adiyle mazur gös
termeğe çalışıyor. 

•Herald Tribün• : Versay muahede
sinden şikayet eden ayni Naziler Lehis
tand:ı o şekilde hareket etmişlerdir ki 
bunun yanında Versay muahedesi adeta 
yaman bir adalet tesviyesi şeklinde gö-
2.ükebilir. Bu itham bertaraf edilemez.
Katolik kilisesinin reisi de bunu teyit 
etmiştir. Hayat sahası nazariyesinin tat
bik şekli bu mudur? 

Filen Amerikalılar, Führerin nutkun
dan ziyade, bir Nazi zaferinin Lehistan 
i<:in tazammun edeı.:eği mananın menfur 
şekilde tezahürüne alnka gösteriyorlar .. 
Amerikan vicdanının bu derece şiddet
le sarsıldığı nadiren vaki olmuştur. 

Vorld Telegram gazetesi diyor ki : Ne 
cinnet, ne cehennem, ne tarih Lehistan
da yapılan mezalimi affedemez. 

•Nevyork Posh : Nadiren emsali gö
rülmüş barbarca mezalim karşısındayız, 
diyor. 

Buenos Ayreste çıkan •Puenza• di
yor ki : İşte izahı imkanı olmıyan tenkil 
hareketleri bunlardır. Bu hareketler, 
medeniyete karşı lüzumsuz, taktir edil
miş mezalim nümunclerinden ibnrettir. 

Mundo gazetesi ~ mütalaayı yürü
tüyor : Bu duyulmamış mezalim Führc
rin namına işlenmiştir. O Führer ki ha
la dünyayn karşı sulh sözünii ağzına al
rnağa C:!saret ediyor. 

Londra 31 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
Hillerin nutkunun yeni hiç bir unsur 
ihtiva etmediğini kaydediyorlar. 

Hitler, B. Çörçilin nutkunda lngiltc-

Hitlcr bır 1ıttt111: söylıyor .... 
renin hedefi Alman milletini imha et- nokta yoktur. 
mek olduğunu söylediğini iddia etmiştir. Gazetelerin fikrince o vakıttanberi 
Hakikatte Çörçil böyle bir söz sarlct~ cereyan etmiş olan bir çok hadiseler do
memiş, sadece Almanyanın askeri kuv- layısiyle Şansölyenin nutku vaziyetin 
vetleri mağlup edilmedikçe sulh yapıia- tavzihi mahiyetinde olmuştur. Führer 
mıyaca~ını söylemiştir. bu mücadell'nin milletler arasında bir 

sınıf müc::ıdelcsi olduğunu, yani fakir 
Taymis diyor ki: milletlerle diğerlerinin hayati menfaat
«Hitlerin bize atfetmek istediği imha !erini kabul etmiyen 7.engin milletler 

siya5cti Avusturya, Bohemya ve Po- arasında mücadele olduğunu temin te
lonvada yapılan tedhisll'r göz önüne ge- miş ve Ingilterc ile Fransanın bu harbı 
tirilirc;c.' kendi emeli olduğu anlaşılır.> istediklerini, fakat Alman milletinin ga-

Londra 31 (Ö.R) - Royter ajansma lip ~elmek azminde olduğunu ve Alman 
göre Hitlerin nutku etrnfında Londrada- hakları kabul ~ilmedikçe hiç bir şey 
ki dü<:iincclcri şu suretle hülfısa etmek yapmak imkunı olamıyacağını temin et-
knbildir. mi tir. 

FührC'r, nutkunun en büyük kısmını Roınn 31 (Ö.R) - Führer tarafından 
mutad düşünreforini tekrara hasretmil?- dün akşam sövlenen nutkun tam metni 
tir. Bunlar da Almanyanın gôya sulh Alman ,(?azı-leleri 1arafından neşredil
içindc yaşamak arzusunda olduğu ve bu miş ve ahali tarafından şevkle karşılan
harbc mecbur edildiğidir. mıştır. Alman gazeteleri Führerin geçen 

Siyasi meselelerde Italyanın menfaat- ikinci Teşrinde Müni!ıte söylediği nu
leri Almanyanın menfaatlerinin aynı ol- tuktenberi umumi bir nutuk söylememiş 
duğunu sövlemişlir. Acaba Sovyet • oldu~unu hatırlatıyorlar. Münih nutku
Alman ittüakını bu sözleri söylerken nu Führerin sahsı aleyhinde bir suikas-
düc;iinmüs müdür? tın takip etmis olduğu da malumdur. 

Hitler, kendisinin Almanyaoa tatbik Faris 31 (Ö.Rl - Fransız gazeteleri-
etti;ıi büyük proiclerin müttefikler ta- nin fikrince B. Hitlerin nutku tamamiy
rafından da tatbik edildii?ini sövlcmiştir. le dahili istihlakc mahsustur. Harp!en 
Bu sözlcrlc vesika usulünii kasdettiği evvelki nutuklarının hilafına olarak B. 
anlaşılıyor. Hitler diln akşam Bolşevik tehlikesin-

Alman devlet reisi, mutadı veçhile den zerre kadar bahsetmemiş ve mazi
Jngiltercye şiddetle hücum etmiş, Fran- de fcsac.1 harckeilcrinde bulunabilmiş 
sayı da hücumlarından hariç bırakın::.- olan yahudi unsuruna ait imalardan 
mıştıt. Bu hiicuınlardnn çıkarılan ma- ı::onra Bolşevikler hakkında bir kelime 
na, Fransa ve lngiltercyi birbirinden bile ı::öylcmemiştir. Umumiyet. itibariy
ayırına gayretlerinin mfınasızlığınt ni- le nutuk Alman milletine Almanyanın 
hayet Hitlerin anlamış olmasıdır. askeri müdaf aesından emin olması için 

Nutukta baskaca hiç bir enteresan bir telkinden ibarettir. 

Garp Cephesinde Vaziyet 
------------ı1:------------

Alrıanların yaptıkları baskın hare
ketleri kolaylıkla tardedildi 
--*--

Londra, 13 (Ö.R) - Garp cephesin-
de Almanlar Sar nehrinin tam garbin
de, birbirinden üç kilometre mesafede 
iki noktada iki hücum yapmışlardır. Bi-
rincisine 50 • GO, ikincisine 25 - 35 as
ker iştirak etmiştir. Taarruzlar topçu 
atesiyle himaye edilmı tir. Alman top-
lurı hücum edilen karakol m('vzileri 
üzerine ateş açtıkları gibi müdaI..ıa atı
ş·nın r,c!C'bilecrr,i civar tepe ve orman
lar üıcrıne de bir baraj ntc~i açmıslar-
dır. Fransızlar bu baskınları derhal püs-
1.ürtmiıc.krdir Almanlar topçu ve mit-
alyoz ntC'"ı altınıfa nizamsız bir şc>kil

clc <: k.ilmic;1erdir. Fı'<ınsız tebliği bu ha
rekeli kı a bir etimle ile söylece hülfi

Eı uhyor : Alınan taarruzları kolayca 
ü kürti.ılın~tür. 

Pari . 31 (Ö.R) - Garp cephe<iinde 
Snrın batı~ında t ro~ müfr~zPlcrının ha
ra.retli fo:ılir ti olrnmtur.. 

Ingiltereye hava hücumları 
Almanların yaptıkları bütün taar

ruzlar tamamen püskürtüldü 
Londra, 31 (Ö.R) - Röyter, Alman 

havn kuvvetlerinin 1ngilterenin şark sa
hillerinde beş yüz millik bir hat üzerin
de balıkçı gemilerine taarruzlanna de
vam ettikleri bildiriliyor. Bu taarruzla
ıa 20 Alman ağır bombardıman tayyarc-
i iştirak etmiştir. Üç Alman tayyaresi 
Şetland adnsı civarıııda bir harp gemi-
ine 12 bomba atmış ise de bunların 

1-ıE:psi suya düc;müs, Alman tayyareleri 
1•'lradan ve denizden açılan baraj ateşi 
f;arşısında hücumlarına devam edeme
•ııhılerdir. Yorkşayr açıklarında Alman 
hava tayyarelerinin taarruzuna uğnyan 
küçük Sandov vapuru batmıştır. Yirmi 
iki kişilik mürettebatından ikisi kurta
rılmıştır. 

Üç ınotörlii bir Alman bombardıman 
tayyaresi bir sahil gemisine hücum et
miş ise de a~tığı bombalardan hiç biri 
ı.,abet etmemiştir. 

8501 tonluk 'l'royan ve 5300 fonluk 
Koridan vapurlarının da dahil bulun
duklan İngiliz vapurlar kafilesi Alman 
tayyarelerinin taarruzuna uğramıştır. 

!fiç birine isabet vaki olmamıştır. 
Ingiliz avcı tayyareleri burada bir Al

man bombardıman tayyaresi düşürmüş
ler, bir diğerini ağır hasarata uğratmış
lardır. Bulutlar arasında kaybolan bu 
tayyarenin üssüne dönemiyeceği zanne
diliyor. 

Denizlerde lngiliz kontrolü 

Hava bulutlu olduğundan takip güç- yaresi İngilterenin cenubu şarki sahllo 
leşmiştir. Nazi tayyareleri hep bulutlara !erinde kfiln bir şehrin yakınında ~ 
sığınarak kaı;mışlardır. muştur. Tayyare, sahildeki Semafo• 

üzerinde ccvelanlar yaptıktan .soıua 
Londra. 31 (A.A) - Bir Alman tay- uzaklaşmıştır. 

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

Yeni bir Fin zaferi daha 
----~~-~---~~.-~~---~----~ 

Tek bir fırka otuz Sovyet taburunu 
büyük bir hezimete uğrattı 

- BAŞTARAl<'l 1 inci SAYFADA -

edilebilir diyorlar. 
Finlandiya Başkumandanlığı henüz 

bütün tafsilatı vermemiştir. Daha zi
yade muhasarada bulunan Sovyet kuv· 
vetlerinin takip ve imhası işinin müte
madiyen ikmal edilmemiş olmasına at
fediliyor. 

Bir Finlandiya fırkası 30 Sovyet ta
burunun miitemadi taarruzlarına on gün 
mukavemet ettikten ıonra 50 bin kişi
ye yakın olan bu Sovyet kuvveti tahmi
nin fevkinde bir mağlubiyete uğramıı· 
lardır. 

Harp 130 kilometrelik bir cephe üze
rinde olmuştur. 

Ekitala ve Ekyojorvide Sovyet kıta
ları beş binden fazla ölü bırakmışlardır. 

Bu zaferin mühim tafsilatının onu· 
miiLdeki yinni dört saat içinde verilme
sı beklenmektedir. 

Londra, 3 1 ( Ö. R) - Helsinkiden 
bildiriliyor: Ladoganın şimalinde 5 gün· 
den beri devam eden muharebede Fin
landiyalılar mevkilerini tamamen muha-
faza etmişlerdir. Sovyet taarruzu şiddet 
ve kuvvetini lcaybetmiştir. Bir Sovyet 
harp limanının Fin tayyareleri tarafın
dan bombardımanında büyük tahribat 
yaptığı bildiriliyor. Sovyet tayyareleri 
pazartesi günü yaptıkları hava hücumla
rında 800 bomba atmışlardır. Sivil halk
tan 30 kişi ölmüştiir. Ayni güni:le 2 1 
Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. Salı 
günkü hava faaliyetinde de Sovyetlerin 
daha beş bombardıman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Londra, 31 (Ö. R) - Sovyetlerin 
Romanya hududundaki kuvvetlerinden 
mühim bir kısmını Finlandiya cephesine 
gönderdiklcıi teyid etmektedir. 

Stokholm, 30 (A. A.) - Snragoslu 
albay Beres, Finlandiyaya gönüllü ola
rak gitmek üzere Stokholmdan geçmiş
tir. 

Albay Beres, Madridin hava müda
faasını idare etmLq olan yüksek bir ls
panyol tayyarecisidir ve bir çok havn 
muhnrrbelt'rine j~tirak eylemiştir. lsp:ın-
yol Sosy.ılist partisine mensup olan al
bay Beres, Demokraten gazetesine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Sovyf'tler vaktile Almanları itham et· 
tikleri ayni fencı hareketleri yapmışlar· 
dır. 

Fir.landi~nnın üzcri11e sarkılmakla, 
Sovyetler vaktile ampiyonluğunu yap• 
tıklan bütün prensiplere ihanet etmiş

le,rdir. 

Helsinki, 

ların kurşunu ile ölmeği tercih etmekte 
bulundukları intibaı vardır. 

Finlanda askeri makamatı bu mınta
kada harp etmekte olan Sovyet kıtaatı
nın şimdiye kadar hattı harbe sevkedil
miş olan kıtaatın en mükemmelleri oldu
ğunu beyan etmektedirler. Bu kıtaat ce
•ur kahramanane çarpıştığı kabiliyetli 
iyi techiz ve teslih edilmiş efraddan mü
rekkeptir, fakat pek ziyade vahşiyane 
hareket etmektedirler. Bu cephedeki 
harekatta Finlandalılar büyük müşkila
ta uğramaktadırlar, çünkü geniş mikyas· 
ta hareket icrasını müstelzim muharebe
ler yapılması mevzuu bahistir, 

Helsinld, 3 1 (A. A) - Arin ve Kur
rikala gibi maruf şampiyonlar tarafın
dan ıevlc ve idare edilmekte olan kayak
çılardan mürekkep bir grup Kuolajerden 
hareket etmiş idi, bu grup şimal merke
zi sahilleıine vasıl olmuş, iaşe ve mühim
mat antrepolarını ateşe vermiş, orada 
bulunan küçük Sovyet garnizonu efradı
nı itlaf etmiş, harekesine dönmüştür. 

Roma 3t (Ö.R) - Fin tayyareleri 
Sovyetlerin Kronştad deniz Ussüne ta
arruz etmişlerdir. Fin tayyarelerinin 
mitralyöz a~i limanda demirli olan 
J1arp gemilerine isabet etmiş, keza deniz 
inşaat şanliyeleriyle hangarları da ha
sara uğratmıştır. Kronştadı bombardı
man ettikten sonra Fin tayyareleri şi
mal istikametinde uçarak Leningradla 
Karc.'li berzahı arasındaki demiryolunu 
şiddetle bombaruıınan etmişlerdir. Fin
landiyadakiSovyet ordusunun bütün ih
tiyaçları bu deınlryolu vasılasiyle sevk
edilmektedir. 

«Svenska Dagbladeb gazetesinin is-
1ihbaratınn nazaran Finlandiyada Lado-

ga gölü mıntakasında son derece şiddet. 
li bir harp devam etmektedir. 

Faris 31 (Ö.R) - 31 ikinci Kanun 
öğleyin neşredilen Fin tebliğine naza• 
ran Kareli cephesinde bir çok Sovyet 
taarruzları püskürtülmüştür. Sovyetle· 
rin 50 maktul miktarında zayiatı varw 
dır. 

Ladoga gölünün şimalinde Sovyet kı
taları yine bir çok noktalarda Fin mev· 
,kilerine hücum etmişlerse de her taraf
ta geri atılmışlnrdır. Dokuz Sovyet .hü
cum arabası tahrip edilmiştir. Diğer 
mıntakalarda mutad topçu ateşi ve dev· 
riye faaliyeti kaydedilmiştir. 

Denizde kayde değer bir şey olmam!f• 
tır. Havada, Sovyet tayyarelerinin faa
liyeti bilhassa harp sahasına inhisar et• 
miştir. Dahilde de baz.ı noktalar boın· 
bardıırıan edilmiştir. 29-30 ikinci Kanun 
gecesi Fin tayyareleri bir çok keşif ve 
bombardıman uçuşları yapmıştır. Kont
rollu haberlere göre dafi tayyar~ batar• 
yaları ve Fin avcı tayyareleri tarafl.l)lıo 
dan beş Sovyct tayyaresi düşürülmU~ 
tür. 

Londra, 31 ( Ö. R) - Finlandiyada 
merkez cephesinde yeni bir harp başla• 
mıştır. Sovyetler Finlandiyayı en dar 
kısmında ikiye bölmek için nevmidane 
gayretler aarfediyorlar. Fin umumi ka• 
rargahının bu sabahki tebliğinde fU ma• 
lumat vardır: 

Finler takriben 20 bin Sovyet askeri• 
nin karşısında bulurımaltta olup Komon" 
yevi şimalinde şiddetli bir harbe tutut" 
mU!ılardır. 

Bu harp bu mıntakada, Finlerin Suo 
Salmi zaferinden beri en mühim muha• 
rebe telakki edilmektedir. 

Son biı- hafta içinde 
batırılan vapurlar 

Londra, 31 ( Ö. R) - Geçen hafta zarfında Almanlar 1500 ton• 
Juk yalnız bir İngiliz ticaret gemisi batırabilmişlerdir. Ayni hafta için
de Fran::ıızlar 6600 tonluk iki gemi kaybetmişlerdir. Kafile halinde 
sefer etmiyen bitaraf gemilerden altısı Norveç olmak üzere on bitaraf 
vapur batırılmıştır. , 

İngiliz d~niz kafileleri, gemi seferlerinin emniyetle yapılmasını te
min etmektedir. ikinci kanunun yirmisine kaCtar İngiliz harp gemile
ri 7800 ticaret gemisine refakat etmişlerdir. 

Kafile lıalin~e sefer eden gemilerin batırılma nisbeti beşyüzde 
birdir. . 

Harbin bidayetinde bit:.>.raf limanda iltica eden 300 Alman ticaret 
vapurundan denize açılmağa cür'et eden yirmi biri esir edilmiı yirmi 
üçü kendi kendini batırmıştır. Diğerleri iltica ettikleri limanlarda de· 
mirlemektec1ir1cr. 

Brüksel, 3 J (AıA.) Parı 31 (Ö.R) - Sar nehrinin gar-
1.ıindl' ağır topçunan himaye'>i altında 
~apılan ıki Alman ba"ktnı pU kı.irtül
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