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Baımubamr ve umumt n~riyat mUdtl.ril: 

HAKKI OCAICOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M:ODDETt Türkiye için Hariç ıçm 
s.,..mc ....... 1400 2900 
Altı a11lık -···· 750 1650 

~Unu geçmiş nilshalar ( 25 ) kuruştur. 

t._ T E L E F O N : 2697 

tl&n münderecatındıın gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
5i;; 

Murad 
ve Annesi ••• 

YAZAN: Şahin Akduman 
Saltanat tarilıinia en heyecuah Mhileleri. .• 

Çarfamba nüshamızda 
baflıyor. 

·-------' YeJl.i Asır Matbauında buılmıftır. 

Viborg henüz sukut etm • 
1 

>·-
Fin tebligine göre 

Korkunç zayiata uğrıyan Kızıllar 
Viborga yaptıkları 

a ansız taarr zu geri bırakmışlardır 
Kaytada Sovyet 
kalesi, kC:thraman 

hücumu durdurulmuşsa da Koivosto 
müdafileri tarafından terkedilmiştir 

--------~~------------*~ 
Hebinki, 26 (A.A) - Müşahitler Viborgun gene tahliye bulundu~n~ beyan etmektedirler. 

edildiğini söylemekte, fakat Viborgun şimali garbisinden HELSINKI, 26 (A.A) - Fin umumi karargfilıı Pajala ıs. 
geçen yeni şimendifer hattının bu şehrin sevkülceyş ehem- mindeki İsveç kasabasının Sovyet tayyareleri tarafından 
miyetini w.alttıf,rını ilave eylmktedirler. bombardımanı hakkında aşağıdaki malumatı vermektedir : 

Sovyetler bu kadar u&rr~i.ıktan sonra bu şehri zaptetme- 23 şubat ak§amı Finler, tayyareleriyle Sodankyla civarın-

Fin rııiidafiler bir onnan lrı. diişrııam bekliyorlar 

Alman 
~ ıborgu gösteren bil" harita 

l'akın 
$arkta -·--l'ür Jılye dün olduğu 
9ibı bugün de sulhun en 
frııvvetli IJelıçlsidir 

* 

Propa&-andası · 
Türk-Sovyethududunda 

müsademeler olduğu 
Lord Halifaksa bir !llesaj göndererek haberleri tekzip edildi 

Norveç'in · hatasını itiraf etti 

ğe muvaffak olsalar bile bundan kendiJerine büyük bir şe- I da karaya inmeğe mecbur olan iki Sovyet millhimini esir 
ref ayıramı)mcaklardır. 1 etmişlerdir İsticvapları esnasında bu iki tayyare zabiti 21 

Ayni müşahitler Voivistodaki sahil bataryalarının buzla- şubat saat 11.30 da 30 Sovyet tayyaresinin Murmanskdan 
rın vaziyeti dolayısjy}e mevzilerinden kaldırılması ihtimali - SONU 6 iNCi SAHİFEDE --

Profesör Kot 
ŞEVKET BiLGİN 

llttııadi bünyemizin salabetini muhte
~ laramtdara Jtartı korumak makaa
;'1~ hiikümete fevkalade sali.hiyetler -::il Milli Kotunma kanununun tatbik 
'tt 1'iine konması üzerine, Alman ga
lıa tler;ııde aslı ve esası olnuyan bazı 
til~~ler neşredilmiştir. Yakın Şarkta 
ltt ll&ı havayı bulandırmak maksadiyle 
~ttulan bu haberlerin •M:ıde İn Ger
lıi . Y• ınarkasım taşımaJ:ın hakiki ma· 
ti hUerini meydanu koymağa kafi ise 
~~ Yapılmakta olan sistematik neşriyat 
iti ~n tahrikiıhnın asıl hedefini göster-
~1 bakımından şayanı dikkattir. 

L11d klı selim sahipleri, Türk - Sovyct 
l'<ıhs 11tlarında uydurma hadiselerden 
illa "'edecek kııdnr puslasını şaşıran Al
)'11~ Propagandncılanmn neden Türki
d;ı 1fl diirü t ve açık poJitikası etrafın
tııı efkfın zehirlcmeğc bu kndar inatla 
ltr~ hklnrını anlamakta güçlük çekmez-
~ . 

llr-a ak atlan, şayet harp yakın Şarka 
lrıti/ct edecek olursa buna takip ettiği
\'4 Politikanın sebebiyet verdiği zeha
te\'i ll~nndırarak kalplerini Ankaraya 
11!'. l'ttıış olnnlan bi7.den uzaklaştırmak-

lııyiliz başvekili B. Çenıberlayn 

lngiltere, muhasım harp gemile
rinin bitaraf limanlara girme

lerine razı olmustur , 
Londra, 26 (Ö.R) - Altmark hadisesi hakkında Londra

da resmi beyanat neşredilmiştir. Buna nazaran Norveç ha
ı·iciye nazırı profesör Kot geçen salı günü Norveç parlamen
tosuna izahat verirken muhasım harp gemilerinin bitaraf 
kara sularır.dan geçmesi meselesinde İngilterenin hattı ha
reketin; hakikate uygun olmıyan bir şekilde göstermiljtir •. 
Esasen pro!esör Kot biı.zat Lord Halifalcsa bir mesaj gön
derer .... k hatasını itiraf etmiştir. 
Nazır nuüamda demişti ki : 1939 yazında, Norveçin bita

~aflığına ait ııizamların, kara sularından geçit meselesinde 
lngiliz. hükfönetince nasıl tefsir edildiği hakkındaki bir is
timzaca cevaben Jngiliz hükumeti harp gemilerinin kara su
Jarınd:., 24 ~aatlik müddetle mukayyet olmadan, i-;tedikleri 
müddetçe ::,eyrisefer edebileceklt!rini bildirmişti. 

Bu beyanat esassızdır. 2 3 mayıs tebliğinde lngiliz hükume
tinin geçit h<lkkma dair biricik mülahazası şudur : Majeste 
hüküıııeti, hususi bazı şartlar dahilinde, bitarailarm ınuha

- SONU :l ÜNCÜ SAHİFEDE -

x*x 
İngiliz generali Deecls müttefiklerin Türki· 
yeden daha emin ve sadık bir dost bulamı

yacaklarını beyanatında söyledi 
Londra 26 (CİR) - Royterlıi dipl(l,c 

m:ıtik mnlıfmerden aldığı ma1Cımnta gö
re Londrada Türkiyenin siyasi vaziye
tinde har hangi bir gayrı tabiilik mt>v
cut olduğunu teyid edecek hiç bir ma
ICımat yoktur. 

Resmi Ingiliz raporlannda Sovyel -
Türk hududunda müsadeıneler olduğu 
hakkındaki Belgrad haberleri de teyicl 
edilmemiştir. Londranın salahiyettar 
mahfilleri bu haberlerin sansasyon ya
ratmak için Alman propagandası tara
fından uydurulduğuna kanidir. 

Müttefiklerin Tür.kiye ile ittifakından, 
Yunanistanla Romanynya garanti1erin
<len nC>fret eden Almnn1ar küçük devlet
lerin harbe maruz kaldıkları korkusu
nu yaymak için ellerinden geleni yapı
yorlar. 

Alman propagandacıları, bu memle
ketler harbe siirüklenirlerse nasıl bir 
vaziyete düşeceklerini korku ve telaşla 
anlatıyorlar. Alman propagandası Yakın 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - daşuekil Dr. Refik Sa!Jcı 

~fa)b~ki hadiseler emniyetle yakm
ltıJt lllfıkadar olduğumuz mıııtakalard:ı, 
c.ı/11n ıtıubafaznsı fohinde sarfettiğimiz 
~~.~etlerin daima her türlü şüphelerin 
~n~e olduğunu ispat etmiştir. 

"ıtj rJtiye Avrupa lıarbı karşısında 
lthr.ıcın, ıuütereddid bir politikanın 
tltJıa~kclerini hissederek vaziyetini sa
tiiıt c tayin etmek cesaretini ilk önce 
~cr~n nıemlekettir. Takip ettiğimiz 
'1;~r politika ınütcarrizin <'esaretini 
llıcv,/ harbın mümkün olduğu kadar 
rı~I> ıI ınesine yardım etmi tir. Alman 
lhr~gandacıhmm a<ı;ıl çileden çıkaran 

Bir Alman Generali 
Alman ordusunun taarruza geç -

mesini tavsiye ediyor 

Kanada pilotları geldi 

~----~-----x*x:-----------
Paris, 26 (Ö.R) -- Alman generalle- fiklerin kuvvetlerini açmalarına mani 

rindcn Von Mey bir Alman askeri risa- olmak için Almanyanın hücuma geçme-
iesinde neşrettiği bir makalede mütte- sini lüzumlu telakki ediyor ve şunları 

J 
1Yct •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: lııiittl' . tc budur. Onlar Tiirkiyenin 

ıı.ı~ilk fıkierle bir yardımlaşma ııakh ya- K k 1 k: 
\ojYııt Yakın Şark milletlerinin mauc- ıs an ç 1 E: 
lf llt' 1111 kuvvetlendirmiş olm:ısını arre-
fııalj·~·orlar. Bugünkii hareketlerinde ,.c -.- : 
htıd Yl'tlcriııdeki derin telaşın sebebi de : 
~Urı~r. Bundan dolayıdır ki her gün • y Ü Z Ü 0 de 0 1Sfa0.: 
°l"ı11la aya Yaydıkları uydurma haberlerle • 
~ . ha\'zasmdn. Balkanlarda, Şarki : b J d b • • 
~tp C~z sahillerinde, Orta nrktn bir : U a } r C} na • 
lor, S 0 rkusu hn,·ası ynrabnağn çalı ı- : 
~itil " O\'yet Ru yayı uriımat'ı roliinde yet o 1 d u 

l-'jı!~Yo.rl:ır .. 
.\lttıaıı'lnızce hu gayretler beyhudedir. lstanbul 26 ( Telgraf ) 
tıqk . l'nnın hnynt sahasına zorla sok-
~t~ tcdiği milletler hakiki tehlükenin Göz.tepe asfalt yolu üzerinde 
~i ler~·toplnndıf.rım -:oktan heri öğren· feci bir cinayet işlenmiştir. 
~~ Sa ;r. Ne Romanya - Ynnanistnn, Araçlı Y akup adında b:r rahıs 
~lıtiv nt rıbad paktına dahil de' Jetler. ne on beri gün evvel ayrıld.ığı 
~'-'ıı;l c, l~i!isti n. l\1ısır, ne de diğer arap . .. • F b 
-...... ckcu" .. · b .... 1 t hl"J k d metresı atmayı, gece ara a-•<ııtttcr· ~ ı uyu ı: e u te ·ar~;ısın a .. .. l L h 
~l, 1klerlc ınukaddcrntını birleştir- da gormuş ve at ıyarar.: mu -
~l'a01a11 rl'ürkiyenin ku\'vetli ordusuna telif yerlerinden bıçaklamıf
~~ ~~nk kendilerine h:ıh<ı;ettiği huzur tır. Kadının feryadına yeti~en-

11ta .. ı"1Yeti bir fın bile gözden uzak tu- ler derhal yaralıyı hastaneye l 'ill' • . . • 
)it 

1
tt Şa.iıar ... h b 8 lk 1 : nakletmiflcrdir. Kaçmak üze-: 

\,,.~eya orta 
0 

sr:gkmen. ar tın hna . an a- S re bulunan lıatil poliıler tara-.: 
"Q -. ... r a Mrnye t> e~ı mu- • • 
tılt:r lllidir? : lından . yakalanm~tır. Kadın: f 

lı~ Şt tı kestirıneğc imkan yoktur. Yal- S ha.ıtaneye nakli stra~ında ha-: 
-...... ~~biliyoruz ki Türkiye sulhun : yata gözlerini ·yummuftur.• Gi:. i 

' NU 2 lNct SAHİFEDE - : nayetin ıebebi kııkanÇliltiır. : 
SEVKE!' B!LGJN : i 

yazıyor : 
Almanya yalnız Frnnsa ve İngiltere

ıı in ana valanlariylc dc.>ğil, ayni zaman
da müstemleke imparatorluklariyle har
htmektedir ve bu iki imparatorluğun 
hcndisine karşı ayaklanmasını hesaba 
katmalıdır. Filhakika bunlar seferber 
J.alindedir. Eğer bu müstemleke kuv
vetlerinin yayılmasına ve müttefik kuv
vetlerini hücum için elzem dereceye çı
karmalarına müsaade edilir \'e Alınan
ya bu teşebbüsleri bozmazsa garp hu
ôutlarmdo hnrbin ilk devresini mütte
fikler kazanmış telakki edilebilir)er. 

Muharrir, Alınanları dnima ismi taf · 
dille hüküm vl'.!ren fazla nikbinliklerden 

--*--
Londra, 26 (AA.) - Kanada Kra· 

liyet hava kuvvetlerine ait ilk hava filo· 
su ln~ilterenin şimali garbisinde bir Ji. 
mana gelmiş ve derhal lngilterenin ce· 
nubunda bulunan üssüne hareket etmiş
tir. 

Bu filo mevcudunun knç kişiden iba
ret olduğu gizli tutulmaktadır. 

<snkınmoğa davet ediyor ve Sovyct Rus- Londra, 26 (ö. R) -- lngiltereyc 
ya ile Almanya arasındaki iktısadi an- gelen Kanada tayyare bölüğü pilot ve 
kısmanın az çok uzak bir istikbalde an- tayyare hangarlarında çalışacaklarla be
cak netice vereceğini kabul ederek Al- :raber yüzlercf" kişidir. Kanada tayyare
manlorın şimdilik, pek le kolay olmıya- cilcri müttefikler donanmasının himaye
cak muan:aın bir gayret sarfetmek mec- si altında gelmi!ilerdir. Halen lngiltere-
buriyelinde kalacnk]aı,nı hatırlatıyor. de bulunan Kanada piyade fırkasına 

-" - • bağlı olarak hizmet edeceklerdir. · Kanadalı göniillü askerler 

Tayyare sat.ışında . 'Bunlar.im~a~aiorluğun muhtelibf _li'Blva ~enubi lngilterenin büyük bir kısmında Ve hastahıınf" treni· harekete geçirilmiş-
- kuvvetlerıne ıltıhak edecek olan ın er-. b"t" - 1 k 1 k ·• tı'r. Talı'mler memnuniyete ' •avan netı0ce· . . . l · ·1 u un gun ayyare a ın arına arşı mu· Y ., 

~r-ekor.·. ce tayyarecmın pışdar arıaır. . d f ı-1' 1 . 1 t D" S ler verm·ı.,fır. . • a aa wım erı yapı mı~ ır. uşman • o- .,, 

Vaşington 26 (ö.R) - ı}merika ii:i 
caret nezareti tayyare ve tayyare· mal
zemesi ihracatının 1939 senesinde 119 
Jl'ıilyon dolara baJiğ olduğunu, bu raka
nnn Amerikanın tayyare ihracatında 
\ur rekor te kil ettiğini bildirmiştir. 

· Londra, 26 '(ö. R) - Kıbtısta bü
yük Britanya ordusuna gönüllü yazil
mak için 6000 kişi· . müracaat etmiştir. 
Yeni Kıbrıs alayinın ·teşkili için kayıd 
muamelesi ilerlemektedir. 

Londra. 26 (AA.) - 25. Şubatta 

uthamptona, Portsmoutha ve Cosporta Londra civarından ve daha uzaklar: 
faarruz ettiği farzedilmiıitir. Talimler ev· dan ·gelen" 400 hasta arabası ıüratle 
velce tıab~ · verilmeden yapılmıştır. Southampton ve Portsmoutha sevkedil-
Doğrudıın doğruya veya dolayı!!ile bu miştir. Bir buçuk ııaatten dah~ ~z -bir 
talimlere 30.000 kişi iştirak etmiş ve Lzaman içinde tam. teşkilatlı bir hastaha• 
6QO hasta arabaııı, 6 seyyar haslahanc rne tr~ıti ayni mıntaknya giımi~tir. 
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lstam tarihleri lsanın k1rbaçlandığ1-
n1, çarmıha g~rHdiğini bildirm;yor 

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

Işte bu &ırada Romalı valinin mabkü- mıh1ama\tan alınmışt.ır. Uk çakılan çi
mu istediği haberi geldi. Muhafızlar vllerle insanın ölebileceği farwlunsa bi-
1:.ayı bu kıyafetle J>aray avlusundan le yine bu müthiş bir ölüm olurdu. 
kudurmuş halkın karşısına çıkardılar. Halbuki zavallı kurbanlar çok kerre-

Pilat, hayı bu ıv.ahşi sürüye teslim et- ler iki üç gü.o sağ .kalıyorlar. Ellerine, 
mea.in bütün ağırlığını hissetmiş gibiy- :aya'.klarma ça1al;ın çivilerin acısı, kan 
dL !sayı çannıha Romalı aSkerler gere- toplıyarak ~ damatlann .sızısı. da
cekti. Fakat P.ilat bu cinay.etten kendi- y~ bir .susıttluk .at.eşi için~ 'kav-
ni mesu1 tuimll istemiyordu. nı1uyorlardı. Acı ıve QZ.ldan anki kur-

- Su ~- dedi ıtulmak iein er dakika kmuldanaeağına 
Su ge'tlrdiler. Vali elini bu .:suda yı- daha öldürücü !!rılarla karşılaş:ırlardı. 

kadıktan sonra: l§te !sayı da oyle çarmıha gerdiler. 
- Bu salih adamın kanından~ be- O sanki ellerin~ ayaklarıma çakıtan çi-

riyim.. ırileri duynuyordu. O haliy'le Cenabı-
Ki.hinler ve halk. Pil.atın bu korkak- lbakka y.aivarr}~r; 

lığı ile alay ettiltt. - Yuabbi .. lburilar ne yaptiliannı 
-Onun kanı bWm ve ~wn bilmiyorlar .. Onları a!iet.. 

ü%eriııe olsun.. Diyordu. Çamuha geriliı> te havaya 
Diye bağırdılar. Pila1. artık hiddetlen- dikildiği zamau insan1ııra kaş büyük 

m.iştl. bir ımtt.hametle baktı. 
- Çaımıhlansuı!.. Romalılar ve yabudiler onunla hila 
Emrini 1.'el"di. alay ediyorlardı. * - Peygamber isen lkendin.i kurtar .. 
!s1iın tarihleri lsanm ik~dığını Aflahın elsin de seni kurtarsın .. ciiyor

ve çarmıha gerildiğini !kabul etmiyorlar. lardı. 
Is:lim dini Musa gibi !sayı da hak pey- Hıristiyan taıih1er ve lnciller işte 
gamber. olarak b.bul ettiği için bir pey- ls:.ıyı lburad.a., çannlhta uzun müddet ıs
gamberln alelade bir insan gibi hakattt f.Jrap ~ lmrrandmyorlar ve niha
görmesine ve hı.sanlar elin~ Tanrının yet ona son söz olarak: 
müdahalesi olmadan öldürülmüş ~a- - Allahım. Allahım .. beni ni.ç.in terk-
sına razı olmamaktadır.Isayı idama götü ettin .. 
renler !sayı değil, o anda Tanrının kud- Dedirttikten sonra canhıraş bir f~r-
reti ile Isa şekline sokulmuş olan Yu- yadla haya'l.a :veda etüı:iy.orbr 
dayı .. lsaya ihanet edeni götürmüşler, !sanın terlci hayat ~ .inda da Ku
onu Isa diye çarmlha germişlerdir ve düsün büyük mabcclinin büyük perde
Tanrı !sayı tıpkı idris peygamber gibi sinin boydan boy yırtı\dığm1 söytiyor-
göğe çekmiştir. Bu göğe çekme bftd.i.SI!-- lar. • 
sini hıristiyan din tarihleri de kabul edi- Diğer taraftan )'ala udiler Pila1a mü-
yorlar. Fakat bunlar !sanın dirisinin racant eifiyorlar. 
değil, ölüsUnün --e çıktığını ~- - Bayram :saati y.a)daşıyor. Çarmıh-
lar. takilerin bayram başlarken sağ ıkahna-
Hıristiyan tarihlerinin 'kayıtlarına gö- ları <lc.ğru değil Onların kemiklerini 

re lsanın nasıl idam edildiğini yazalım. çarmıhta kırma'k ve bir ii.n eYVCl öldür
Sonra da Jslam tarihlerinin bu pey gam- mek liızım ... 
her hakkında yazdıklarını kaydedece- Diyorlar ve bu müsaadeyi alıyorlar. 
ğiz. Belki de hıristiyanlar lsanın o1üm Romah askeder bu ~-a.hşi emri tatbik 
şeklindeki fecaati tasvir suretiyle onun için gcldik1eri -zaman Isayı oımü' bulu
ismi ve cismi etrafında ~önmiyecek bir yorJar ve bu son işkence onun üzerin
kin ve düşmanlık yaratmak istemişler- de böylece y~ılmıyor ~ 
dir. 

Isayı teslim alan muhafızlar, onun 
sırtmın üzerine çivitcnecek haçı verj
yorlar. Haç çok ağırrlır. Kunımamıs 
tahtadan yapılmqbr. lsa.. bu ağır yük 
altında iki büklüm ve düşe kalka yü
rüyor .. Haç Erz nğacmdan. Yol uzun .. 
Hava sıcak... Sürü haylurarak. uluya
rak arkadan geliyor. Isa nihayet ağır 
haçın altında yürümeğe tahammül ede
miyor ve düşüyor. Bu sırada halk ara
sından bir fedai çıkıyor. Bu fedai. il.sa
nın genç şakfodlerinden biridir. Belki 
Jak.. Belki de Mart'tır. 

Isa şimdi muhafızların arasında }·ürü
yor .. Nihayet idam cezasının tatbik edi
leceği tepeye ya1daşıyorlar .. 

Tepenin üstünde ise başka bir :zümre 
<laha şimdiden bir çukur kazıyordu. 
Haç çıkıyor. Zira orada başka iki yahu
di daha vardı. Biri cani, hırsız iki ya
hudi iki cüriimlerinin cezasını bugün 
carmıha gerilmek suretiyle görece~ler. 
bazı askerler toprağa kaı.ılını delikleri 
geniŞletiyorlar, ötekiler de yere yatırıl
mış çarmıhlara bu iki yahudiyi çakıyor
l~rdı. Çivilenenler can acısiyle debele
nıyorlar. Fakat tepelerine in<>n sağlam 
yumnrld.ar onlan hareketsizlestiriyor. 
Ayaklarından ve ellerinden çivilenen 
bu bedbahtların feryatlarını civüeri ça
kanlar duymıyorlar bile... " Çarmıha 
germe ameliyesinden sonra askerler bir
birlerine yardım ederek bunları topra
ğa kazılmlf çukurlara dikiyoriar, top
ı·ağı örtüyorlar .. Direkleri çivili ve ge
rili bu insanlar feryatlarını gittikçe ar
tırıyor. 

Haçlanma, çarmıha gcrilm~ sözle ta
rif olunamıyacak kadar ıkorkunç bir 
ölümdü. Ciceron bu ceza tarzı için cbu, 
çok gaddarane ve iğrenç bir hareket> 
diyor ıve ilave ediyor: 

- Bu <ıeZa hiç bir uman Romalı bir 
vatandaşın vücuduna yaklaşma ın .. evet 
hatüi ne dUşüncelerinin, ne gözlerinin 
ne de kuWdarmın yanına yaldaşmasm.. 
Sağ bir adamı bu varlyette asmak ka

dar gayri tabü isyan ettirici hiç bir şey 
yoktur. Bu fikir galiba lhınç çık.armll: 
için açık bir yere muzır bir hayvanı 

Nazillide 
Halk, hükümetimizia 
yaptır..chğı yollardan 
memnun, kö yolların· 
dan da müştekidir 
Nazilli 23 (Hususi) - GeçcnJerde 

tuğyandan yüz yirmi metre uzunluğun
daki Menderes köprüsünün büyük l\ir 
kısmını su götürmiiş ve bu suretle Ye
nipazar nahiyesini Nazı11iye bağlJyan 
yol istifade edilemez bir hale gelmişti. 

Hükümetimiz, halkımızın iktısadi va
ziyet.ini felce uf,rratmamak için Yenipa
zarla A'kçay köprüsü arasında dört yüz 
metre 1.ulündeki Naldöken noktasında 
kaldırım yaptırmağa başlamıştır. 

Nazilli - Bozdoğan yolunda yani bas
ma fabrikası ile 1köprii arasındaki yol da 
tamir ettirilecektir. Aym zamanda şeh
rimizin acılan bulvarında da 'kaidırım 
yaınlacaktır. 

Nazilli - ödemiş yolunun Kmldere
ôen sonra'lti kısmı. mükcllcf amele ile, 
miimkün olduğu takdirde, ihaleten de 
bir kısmı açılacaktır. 

Halkımız. hiikiimetimizin yaptırdığı, 
yaptıracağı yoHardan memnundur. Fa
kat köy yollan maalesef çok mühmel
dir. Elimizde bir köy kanunu vardır. 
Dahiliye 1:ek.a..leü, köylerimiz.in kalkın
ması .için de hin bir fed::ıkarlık göster
mektedir. Fakat ıne kadar yaz.ık ki köy
ler yolsuzluktan muztariptir. 

lki gün evvel bir memur, hayvan 
hastalığı olan bir köye gidecek idi: Baş
ka bir köy muhtarına bu köyün yolunu 
$0ruyor.du. Muhtar, o köye bugünlerde 
gitmek imkanı olmadığını söylediğini 
duydum. Artrk bu gidilecek köy halkı
nın vaziyetini takdir eımek lazımgeUr. 

Filha'kika bu sene •yağmurlar, sular 
fevkalade bir hal göstermiştir. Fakat 
köy yo11anna da balcalmadlğı muhak
kaktır. 
Kaymakamımwn harekete geçmesini 

ve muhtettm valimizin ~ bu hususla 
al1bdar olmasını dileriz. 

Arkadaşımın =
/(ocasını sevdim 

Ya.zan: Üc Yıldız • 
54-· 

Nejad araııra \"C alaylı tarafından: 
- Zehra, derdi, sen beni adam et

meğe, medeni bir insan yapmağa çatı
ı;ııyorsun amma .• Nafile .. Kırk yıllık Ya
ni olmaz Kini.. Biz köyde )'.llpmağa 
al m ız. Kaba İruanlarn:... 

Vakıa lstnnbulda bir iki ~e şöyle 
böyle bir yarım talıııilimiz var amma .. 
Kaç para eder •. insanın cevherinde ol
malı .•. 
Nejadın bu ağır eözleri açıktan açığa 

heni tahkirdi. Çünkü köyde büyüyen ve 
lstanbulda pek az kalan bendim. O i.e 

ulda 

orlil, lise ve yüksClc tahsilini orada yap
mış bir adamdı. Kızım sana söylüyorum 
gelinim acıı anla kabilinden tıöylediği bu 
acı sözlere karşı verilecek cevap bula
mıyor ve bundan da aynca sinirleniyor
dum. 

** Aradan yine bir z.aman geçti. 
Bu geçen uunan kocamla aramdaki 

anlaşmaz.lı,ğı artırdığı kadar içimde Su
naya karşı kıskançlığı da tezyid edi
yordu. Nejada tahanunül edemez ol
muttum. Yuzünü gönnemek için yatak-

$EHIR -HABERLERi Yakın 
Şarkta 

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

Uzüm· Kızılay 
F 

, Kongresinin tazima- • 
iat·erine yenid n tma ceıea karplıklar: 

ld 
Kızılay kongresi münasebetile : 

Z a ffi Y 3 Pi 1 Milli Şefe ve Biiyülclerimize çdr:i- : 
!en tanmat tcl,graHarına gelen ce-: 

---*-- vaplar ~nlardrr: 
Oz.üm :ııatıJfarı gitti~e hararet but~ • Etem Aykut.. V:ali 

makta, fiatler yiikselmektedir. Ozüm IZMIR 
ihracatçılar birliği umumi he:r.eti düa Kongrenin temiz duygularına te-
ihracat birlikleri umumi kitibj B. Atıf ~ekkür eder baııarılar dilerim. 
inanın iştirakile Ticaret odası salonunda tsMET lNöNO 
bir toplantı akdetmişlerdir. Bay Etem A>'Scut, V a.li 

Üzüm stokunun ııuntakamızda azal- tZMfR • 
mış bulunması ve fiatlerin de yük&elme- İzmir Kızılay merkezi umumi iç-
si dolayısile üzüm birliği dış memleket- timaı dolayısile izhar buyurulan 
lere ihraç olu.nacak kuru üzüm fiatleri- hissiyata te ekkür eder, konııreye 
ne yeni fiatlt".r tcsbit etmipir. Sauşlar ba~arılar dileyerek saygılarımı su-
kub .olarak 7 numara 1 7 kurus 6 nu- narım. 
mara 17,50 kuruş, 9 numara İS,5 ku- Büyük Millet Meclisi Reisi 
ruş, 1 O numara 2 1, 5 kuruş ve 1 1 numa- A. RENDA 
ra 25 kuruştur. Sayın Etem Aykut, Vaü ve 
. Son zamanlarda F ransadaa üı:üm ta- ıKaılay kongresi reisi 
lepleri artmıştır. IZMIR 

Henüz teyid olunmıyan bir ltabere Kongrenin sıcak duygularına te-
gÖJ"e lngiliz iaııe ncz.areti piyasamıı:dan §Ckikür eder, muvaffakıyetler dile-
daha on bin ton \nüm almak fiknnde· rim. 
dir. Bu suretle lngiltereye ihracat 40 C. H. P. Genel Sekreteri 
bin tona baliğ olacaktır. En:unım meb

0

u!!u 
incir piyasaaı hl!!ftüz beklene.ıı harare- Dr. F. TUZER 

ti Wamamıştrr. Say.m Bay E.tem Aylkut. lzmir -*-
Türk malları 

Güçlük çekilmeden 
Fransa ya 
ithal edilecek 
B.au .kuru meyyelerin Fıransa)'a it

halleri sırasında ban güçlükierie kar
şılaşılması ür.erine Fra.ımz hükümeti 
oezdinde ıicap eden tqebbüsler yapıl
m ışt.ır. Dün ticaret V.ekiletinden mıo
takıı 'ticaret müdürlüğüne ge1en bir ya
zıda Vekaletin yaptığı teşebbüsler ne
ticesinde Türk mallarının hiç bir güç
lük gösterilmeden Fransaya ithaline 
müsaade edildiği ve Tüt.kiye için her 
türlü ithal müsaadelerinin derhal veril
diği istenmiştir. Ancak tüccarlarımızın 
mal sevketmeden evvel alak.dar ma
kamlara miiracaatle ithal müsaadesi al
malJ.arı ~arttır. -b-

Enternasvonal 
I 

Fuarlardan bazdarına 
iştirak ediyoruz 
Hükümetimiz onümüzdeki ilk bahar 

ve yaz mevsimlerinde açılacak beynel
milel mahi)•ettelci sergi ve panayırlar
dan bazılarına iştirak edecektir. Bu 
meyanda Selanik ve beynelmilel Bel
grad sergilerine iştirak edilecektir. Yu
nanlılar ıve Yugoslavlar da bilmuk.abele 
Izınir fuarına. istirak ~ceklerdir. 

10-17 Mart arasında faaliyet göstere
c& olan beynelmilel ilk bahar Viyana 
sergisine iştirak edemiyeceğimiz anla
ş~_ıştır. Lllypzig panayırına da i§tira
kimız pek müşkül görülmektedir. Aıı
cak Almanyııdaki Türk ticaret odası bu 
panayırda iemsil edilecektir. -*-Nurla Nurcan 
Şehir içinde bir 
seyahate çıkmışlar 
Karataşta oturan Nurcan ve Nurdan 

adlarında iki ve üç yailarında iki kı~ 
çocuğu dün sabah evl&inin önünde bu
luşmuşlar ve ~mneleriwien habersiz şe
hirde bir seyahate çıkmağa karar ver
mIPerdir. 

Iki }'avı·u Karataştaki Aras yokuşun
dan inerek Salhaneyi ve Göztepeyi ta
kiben yollarda oynıya oynıya GUzelya
lıya kadar gelmişlerdir. öğle vakti ço
cukların kannLm acıkıı:ıca '\'aveyliyı bu 
mış1ardır. Zabıtaya yapılan müracaat 
üzeı:foe iki çocuk öğle vakti Güzelyalı
da yakalanmış ve ailelerine teslim edil
miştir. -*-Bekçiyi yaraladılar .. 

Bergaınanın Alaca~r köyü kır bek
çisi Mestan oğlu Hüseyin Ceylanı Salih 
çavuş ile oğlu Mehmet, taşla muhtelif 
yerlerinden yaralamışlardır. Yaralı has-
tancıde teda\'İ altını.ı !'ılmmışUr. 

böyle ~·aptıkça kocam bana kızacak, su
ratuna laır.şı bağırıp çağll"acak yerde 
büsbütün Ea'kinleşiyor, eskisindffl daha 
fada merhametli, cfkatli görünüyordu. 

** Bir gün, bir akşam iizeri Nejad işle-
rini bitirmiş, hava almak için şöyle bir 
dışarı çıknu tı . Den de küçük is odam
da iki ay evvel başladığım bir d~ntelayı 
söz.de öı:ıınekle hakikatte ise kendimi so
nu gelmez hülyalara kaptınnakla meş
guldum. 

Yarım saat g çmedi kocam geldi. 
- Zehra, dedi, haydi çabuk hazır

lan .. 
Oturduğum yerden kalkm:adan sor

dum. 
- Ne var .. Misafir mi <iavet ettin 

eve ... 
- Hayır, oedi Senin aziz dostun Su

na ile kocası bugün gelmişler.. Şimdi 
dışan çıktığım zaman Fahri beyi gör
düm. O da bize haber gönderecekmiş. 
Suna babasına bile gele<X!ğinl haber 
vermemiş .. Bir sürpriz yapmış. Bu gece 
ikimizi de muhakkak akşam ~·emeğine 
gekliyoımıış. 

Valisi ve Kızılay kongreai reisi 
1ZMIR 

Kızılay hakkında lütfen vaki • 
mesainizi takdirle yJlı.k ko11gre ve· 
allesile İzhar buyurulan tC"Yeccühe 
tqe~ür eder, hürmetlerimizi l!IU-

narıı:. 

Kızılay reisi 
Dr.XunJ 

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

BİR ESRAR SATIŞL 
x.Tepeci~te Foçalı Hamit oğlu Yaşar 
uzer \"e Izmirli Tahir oğlu Refet Gün
gör, Asım \"e Boşnak Alinin ilci kilo es
rarını satmak için müşteri aradıklan 
haber alınmış, suçlular müşteri olan bir 
§<!hsa nümune olarak getirdikleri esrarı 
~atacakları :Sırada polis memurlarını 
görerek kaçmışlardır. Suçlulardan bir 
kısmı yakalanmıştır. Kaçan iki suçl\\ 
ehemmiyetle aranmaktadır. -*-YENİ BAVA MEYD&NI 

Bornovanın Hacılar kırında yeniden 
nt4!ydana getirilecek sivil hava istasyo
T\U için hazırlık1ara başlanmıştır. Bir 
fen memuru Ankaradan gelerek dün 
yeni meydan yerinde tetkikler yapmış
hr. Bu meydan en kısa bir Qmand,a 
kullanışlı bir hale getirilecektir. -x-
Kaçak cakmak 
tap satanlar 
Menemenin K11sımpaşa mahalleslııde 

bakkal Ibrabim oğlu Hasan Güvercinle 
Baki oğlu Hüsnü Güçlünün bçak çak
mak tap sattıkları tesbit edilerek 189 
adet çakmak taşiyle birlikte suç üstü 
yakalanmışlardır. Suçlular .adliyeye ve
rilmi§tir. 

-:ıı:-
BİR tiFURUKCO 

Asansörde oturan Yusuf adında bir 
şılısın üfürükçülilk ve muskacılık yap-
t•ğı tesbit edileı-ek suç üstü tutulmuş
tur. -x-
DİKİLİDE ZELZELE •• 
Evvelki akiam saat 9,05 le Dikili ka

zasında üç saniye devam eden bir zel
zele kaydedilmiştir. Hasar yoktur. -x-
PİY ASANIN CUV AL 
iHTİYACI 

!ic.aret \'ekaleti piyasalarımızın çu
val ihtıyacını temin etmek üzere icap 
eden tedbirleri almıştır. Çuval limited 
şirketi kanaliyle Hindistandan ve kıs
men Ingiltere<len ihraç mahsullerimiz 
için ÇU\•al tedarik edilecektir. Hindista
na ilk parU çuval sipariş edilmiştir. 

-*--
KABE$ VAPURU 

Fazla yük aldığı jçin Çanak.kalede ge
ciken Kadeş vapuru beş saat teehhürle 
dün saat 17 de liınanımı7.a gelmiştir. ..,.. 

MANGALA DÖf TO 
Azizler sokağında oturan lsak oğlu 2 

,Yaşında Aron, mangala düşerek yara
lanmı.i ,.e hastaneye kaldırıİmıştır. 

dantelayı, tığı, kuk:ı)·ı bir tarafa fırlat
tını. Sıçrıyarak yerimden kalktım ve 
haykırdım: 

- Hayır_ gitmi>·eceğim .• Ben Suna
nın emir kulu muyum_ Ne o hanımef~· 
di kiiçülı:: pannağın ı kaldırdı ve emir 
verdi diye hemen ayağına mı koşacağı
mı 7.annediyor. Ben Sunanın maksadını 
bilmiyor muyum sanki .. Koca olarak ele 
geçirdiği bulunmaz Hind kumaşını, 
Züınrüdanka kuşunu bana göstererek 
böbürlenecek ve kendi kocasivle ... 

Alt tarafını söylememek için" sustum. 
Fakat Nejad fikrimi anlamış haliyle sö-
1.ümü ş(iyle iamamladı: 

- Evet k<'ndi Ziimrüdanka kocasiy~ 
le senin Kaz kocanı mukayese edec~k 
öyle değil .ıni? 

Omuz silkerek cevap verdim: 
- Bunu sen söyli~·orsun.. Demek 

Kazlığını itiraf ediyorsun ... 
Hiddct~ıı. asabi~tten kıpkırmm ke

silmiştim_ 

Nejad bir kaç dakika cevap vermeden 
ayakta durdu. Yutlqrndu. Gözlerini 
merhametle fu.erimt> dikti. 
Yanıma yaklaştı. 

Kızıl çullu --·--Köy enstitüsüne 
yeni talebe 
ah nacak 

Nisanda açılacak köy eğitmenleri 
kursu için şimdiden hazırlıklara başlan
mıştır. Bu sene bana 1 00 eğitmen ka· 
bul edilecektir. 

Halen Kızdçulludaki köy enstitüsü
nün 400 talebesi mevcuddur. Nisanda 
daha 250 talebe kabul olunarak talebe 
kadr09U 65 Oye baliğ olacaktır. 

Bu 250 talebe Manisa, Izmir, Aydın, 
Denizli, Muğla ve Balık.esir vilayetleri 
köylerinden aecilecelttir. MalWıı oldaKu 
üzere köy enstitüsüne 3 sınıflık ilk mek
tebi bitir~ler için tahsil be~ tıene, bitir
meyenler için yedi senedir. Köy ensti
tüsü ilk mezunları 942 yılında verecek
tir. Bunlar köy muallimi olacaktır. -*-Son fırtınanın tabribab 

Son fırtınadan Foca hükümet bina
sının \"e bir çok evlerin saçak kiremit
lteri ,.e camları kırılmış, bazı zeytin 
ağaçlan devrilmiş, telgraf ve telefon te
~isatı harap olmuştur. 
Çeşmede de bir çok telefon direkleri 

devrilmi.ş, Urla ve köylerle telefon mu
haver~t.ı ınkıtaa uğramıştır. 

.AJaçatı ruihiyesindi? de bazı .ağaçiaı 
devrilmi~ir. Fırtına durmuştur. -·-Bir telefon hadisesi •• 

Birinci kordonda 314 sayılı evde otu
nın bir kadına günün muayyen saatle
rinde bir şahsın telefon ederek ölümle 
tehdit ettiği zabıtaca haber alınmış, alı
nan tertıôattan sonra 1.e\efon e!en ktın
se yakalanmıştır. Telefon edenin mü
nevver blr kimse olması hayret uyan
ôırmqt.ır. Ebemıniyetle tahkikata devam 
edilmektedir. -*-Zeytinyağı istiyorlar 

İsviçrcden bir firma Ticaret odasına 
müracaatle İzmirdeu elli ton zeytinyağı 
satın almak istediğini bildirmiş, fiat is
~emi~tir. 

--*--
BİR YARALANMA 

Tepecikte Muhsin oğlu Hüseyin, Bn. 
l!'atına ile kardeşi Mustafayı bıçakla el
lerinden hafif surettl" yaraladığından 
yakalandı.. I --·--Edirnede 
HayYan ve ziraat ifleri 
çok verimlidir 
Edirne, (Hususi) - Edirne viliyeti 

z.irıuıt bahçeai Ziraat Vekilliğine dev
rolundu ve ta1crir muamelesi yapnarak 
beddi olan 15.000 lira d.a "iliyet em
rine verildi. 

Bir l:aç güne kadar idaresi Vekalet 
namına başlıyacak olan bu büyük fidan
lıkta bu sene içinde yapdacak yeni işle
ri ve geni§ ölçüde sarfedilccck paraların 
yerini ve sarf tarzını gösteren bir hazır
lık planı yapılacaktır. 

Haber aldığıma göre fidanlık bun
dan böyle sab§ yapmıyac:ak ve verimini 
çoğaltara1c Trakya vilayetlerinin ihtiyaç
lanna göre parasız fidan dağıtacAktır. 

Edirne, {l lususi) - 4800 ağıla ma
lik olan Trakya bütiin sürülerini soğu
ğun tesirinden korumu~ ve hayvanları 
hiç bir sıkıntıya uğramadan doğurmuş
tur. Hele Ziraat Vekaletinin 300.000 
liralık bir kredi ile koyun sahiplerine 
yardım etmesi kışlık gıdalarında vaktin
de hazırlama işini kolaylaştırmış oldu
ğundan köylü ve çiftçilerimiz bu bakım
dan dahi memnun olmıqlardır. 

Geçen sene baıı gösteren ve dört beş 
aylalı: sıkı bir savarı müteakib ortadan 
kaldırılan şap hastalığından bu sene 
~r dahi yoktur. 

Bu sene de Devleıin be:ı yıllık mfu:a
delc programı ile her çejİt lıay\•ao has
taIJdarından tek tül göriinenlerle savaş 
yapılmaktadır. 

Trakyanın hayvancılığı her halde bü
yük bir gelişim yolunu tutmuştur. Son 
üç sene içinde hayvanlarm doiuş artımı 
yüzde 14 di~er hayvanların da yüzde 
ondur. 

--·l'lirlıJye dün old~ 
gibi llııgün de sulhun •" 
lıuvvetll IJelıçlslcllr 

--*--
ŞEVKET BtLGt!4 

- BAŞTARAFI 1 fNCİ SAJIİF'Ef)J -
tehlükeye düşmemesi ;pıı elindeo ~ 
ni yapmaktadır. Güniin birinde ~. 
bu ga)Tctleft rağmeno bir h.-p oJadl'· 
sa muı.akkakhr ki sımı'tt takSirilni& .,ı.. 
raadan olacaktır. 1Umaao2 hak:::: 
harhın !'Ôln Şarka sinry-et ~. 
istiyorsa bu:ün yapıııakı31lllduCu ullt" 
kita nihar.et ,·er.ıadiıiir. AıtJk fili!' 
iaanmalıdır ki b11ıeüne kadar ~ 
ğı metodlwla bundn smra • 
korkutaınıyacaktır. 

Türkiye Yakın Şarkta .sulh1111 ~ 
sidir. Bu rolümiiz ıne - oe de~ 
değişmemiştir. Fama ''e ~ ~ 
iltifakmm :btt vesiJe iJe &elınr ~ 
gibi tamamen t~. Btl ~ 
Anbra anlapnasmı snDıtm nı 
garantisi aymak kat.!Wir. 

Hnkutd olarak han:i ~ ~ 
göstttdiii r:aınan harekete~ 
aTaştnmağa lüıum ,.oktur. Mtlabe4e 111111 
husmt.a ışüpheye ı·er hı:akB1ıyacak ~ 
dar sarihtir. Bayati mr:nfaafleriınd U: 
~vüze uğrarsa "llir:kiJ'e trn:.WiibiiS ~ 
ıaha :sanJacaktu . .F.abt lıiizim ~ 
naahiyeUe bit bV Jıarpte ~- alluı~ 
ğımn: bti~tie bilinmeli&. 

A!tnaa ~azelelcrindıe mjötefik\eı:Ua bl' 
7.aD Bakiiya. iutzan nam.a ~ ~ 
lçrteler hazuladıklarıua ı"e ıi1ya ~ 
yenin de bu harekt11ere iştirak ~ 
uıe dair bir takım haberlere kSP"'": 
edilmektedir. Kölni-;e Volkszeitunı'"' 
aşağıdaki haberi 4.e ltu ~t haberıer· 
den 'biridir. Bu gazete diyor ki : 

Jtu . petrollerinin adeta mansalaı ~ 
Batumu tahrip etm$ iWre ~n. ." 
Fransız Akdeniz f1!o1anmn Karad~ 
gireceği hakkındaki rivayetlere JUP
nazariyle bakılabilir. Börle bir ~ 
7Un Irakta buluaa11, 1ı:ci1iz ~
ile tak,·iye. ~Iu.nması da~ muhtenıe~ 
Fakat her ıkı füMtua &gu:dan geÇ:; 
de :ı-·ine Tiirkfyenin muvafakatine 
lıdır. A.nc:.k Türkiye böyle tıir şeye:: 
~1'.4•&-u ta~ •.e. ~ ~et t. ..,. 
ıtıraz edecektir. RiriDri.sı ~ fıtl 
giliz hakimiyetine (?) girmesine ve ıı' 
~uretle Nisan milaşmasııun bozulnıaS1 el' 
ra1.1 o1mıyac:.alc o1an İtalya, diğeri _.a,. 
Fransı7. Ye 1ııJ:"ilİ7 ~emilerlııin Kal'l!"' t' 
nizde bulunmasına tahammül dleıni>' 
tclc olan Sovyct Ra.sya .. u cf,t 

Bizce bu idt1iaıun ilzerinde dlırt~:.111· 
tarafı ,Yoldur. Türlüye Ankara yaru_:·-
la~a ıın'ktma vazettiği kuyud.u i~ 
i'jye ile Sovyet Rusya .aleyhinde b!Ç ~ 
luırbe siirfikll'nmcmek azmini kati!. ~ 
ifade cimi tir. Sovyct Rusya. Tü"'!>İf 
ııin kendi .aleyhinde bir harekete gır 
ıncsini :bcldiyemez. d 
Türkiye ıeca\'Üze uğramadıkça, ba>1'cr 

menfaatleri ve istiklali lehtlit editldii· 
dikt;e büyük komşusu ile dosta~ ;tl' 
ııasebctl<'rinin arsıtmamasını şıd d.' 
an:u eder. Fakat 1lir faarruz 'karŞIS:S. 
kalırsa, bu taarruzu yapan kim 01 aııı. 
(l}swı Tii&iyenin , ·atan topra~. 
ı:erefini ve isbıdi'ıtini kükremiş . ~ 
lar gibi müdafaa cdt"c.eğinden bit t 
şiipheye i:Jüo;mek onn hiç tanııoJlfll' 
otur. 

$E'VKE'J' BJLGI' --•--
BİR KUYUDA usil' 
BİR BAŞ BULUKD~ ,, ... 
Aydın, (1 lut1usi) - Germene•" J,ef 

hiyesine bağlı Baltacı.le lcöyüod~ ele~ 
kilometre uzakta, Örtiilü mevkiıJl ı,ir 
kuyudan kesik bir ba~. bir pantalo~r11if 
~izme teki, bazı yerleri bıçakla keb" e1· 
ceket ve yelek çıknnlmıştır. Başı~ 10-1• 

biselere ııarılarak kuyuya atıldıil rılıı.' 
CJenin meçhul bir yere gömüldüğü ,. 01· 
şılıyor. 3 - 4 ay evvel kuyuya au1~ ~o 
duğu da tahmin edilmektedir. ~ç Sif~· 
yüz derileri kısmen dökiı1müştur~ bİ1 
1arı kesiktir ve 30 - 35 yaş1arı (fit· 
insana ait olduğu hissini vermekle l',li 

Evveli başın kime ait o1du~ a~"~ 
edilemerni~ nihayet. Ortaklar cı~r 
yanapnahk yaparak geçinen ~ Y 1'J ~· 
rin Hayran köyünden 3Z5 doguııı vtı•· 
mana aidiyeti tesbit olunmuftur. bıı'""' 
yet haltkmda kuvvetti İp uçları cf f· 
muştur. Katil yakalanmak üzere 

1 -·-R A T .A. Y D A 
- Zehra, dP.di. Senek :SC)n 7 .• am.anlar- K 1 _. -~ 

da bir değişiklik hali hasıl oldu. inkar ıp ay ... '~il).-.~ 
etm~ .. Ben .eni senden iyi anladım ar- Ant&Jtya, 2S (A.A. - ~ t1tf ,... 

k S S 
nelik kcmsresi dün Puti mufet JJ 

b .. en unayı kısKanıyordun .. O se- R......::.J •r _._ • - , . .._,_.ıe~o,...-ı. · ı · · l ~ d ~ ••o ~ ıa~ut un TetSUS--
nın, ;11.11~.b~ ~amı?ı:c~gı;ız d e;ce. mtf ve Ebedi Şefin muıcvi h ~ 
scd_rvbe sa hı ı A ır aı nın ~ı ır .. enıın üç dakika ihtiram sükôt~.ı' .- f,t" 
~ azan atta Jstanbuldakı kendı me.s- .. ._ . _; ;cı.·~ ~· 

cuznam~ye geçere~ yeaı ye...- ~ ,,J 
lektaşlarımı, müşterileri çok ve muvaf- yetini .eçmİftir. Kongre, albfl•~l • f'~ 
fak olmuş arkadaşlarınıı kıskandığım da Büyük Mifli Şel"c ,re &r-riki~e.~ t' 
olurdu. Fakat, sana açıkça söı·liyeyim, genel sdtreterliğioe tıanıılmaı: b~~ ~ 
Sunayı kıskanırken bir gün onun ko- tazimlerioin arzına kongre reııo~ 
casını ela kıskanacağım hatırıma getir- mur ederd. meaai&inc o.ihaY.el 
memiştiın ... Zehra.. Bu kadarına ta- tir. 
hammüliiın yok. Hududun 'burasına ge- ___ * __ _ 
lince ~ana bütün mevcudiyetimle dur!.. M A N İ S A D A 
diyorum. Vakı.-1 lıaşkalarının servetini RESiM. SERGİSİ · Je• 
kıskanmakla belki lıakkın olabilir fa- h"til111

t ~ 
kat başkalıınrun koc:ılarından kendimi Manisa. 25 (A.A.) - ~1~ 

1 

1,.il' ~· 
hi 

~ .. . . . ki müsteid resim amatörlerını ıe 1 ~ , ç te aşagı gonnıyorum ve ~unu bil kı · 1 k. . . k" f 11 hizfile ıe' 
sana hiç te Jai•ık olmıyacak bir koca de- sa~·~ı z;~ ;kıın. ·~ :r ın ,no resi111~.ıı~ 
ğilim .. Vnkıtı bir kasaba dişçisivim bu- s~ •1

.> ~ t" ak eedvımı1z ~ aç~-rJeri 11r~·jıt 
. • ' . gısıne ış ıra en erın e.- .... sa·~~, 

nun1a beraber gururum, haysıyetim, seçme yapıldı Juri hirincı1ıgı ~· (1""1" 
~ilim, içtimai ~evkiim '\~ kendime ( Koınpozisy~nuna ·) ikwt;il~!jj 1' 
gore ahlAk telakk~.m en zengin, en gü- cen"in (keç.ecilexinc) üçünculül 
zel erkekten, en goze batan kocadan hiç durrahman'ın (okuyan 
te aşağı değildir. di. 



Müttefiklerin vaziyeti nedir 
__________ ,,,,.,,.,. :t:--

Finlandiya ihtilafı kötüleşirse 
Almanya ve Fransa bu harbe 
müdahale. etmek niyetindedirler 

l..o ________ ::: ______ _ 
fille~dra 2G (A.A) - Diplomatik ınah- dun kıtalnrının heı· gün daha ziyade mahfillerin kanaatine göre Finlandij. a
lc . '""e beyan olunduğuna göre Sovyet- fazlal~c;ması sebebiyle muvaffakıyet lılar karların ve buzların erhne~ine ka
ı...tJJıh 'l'Ul'kiyed müdahaleleri hakkında- şanslan sıfmı dUşcn bir hareket için dar her hnlde tutunabileı..-eklerclir. Bu 
lıır a

1
berler Almnn propaganclıısının tanı ilk teşebbüse kendileri g~i!,·ycccktir. devrede Sovyctler kendi1eri için fayo~1ı 

d c~ı olarak kendisini göstermekte- Diğer taraftan salahwcttar ınahfille1· surette Hcrliyerniyeceklerdir. 
tr, A.hn müttefiklerin asağıdnki iki vruiyet müs- Müttefikler ise 0 zaınnn gôniillü ve 

tolo··k an prop:ıgandası bunu, metco- harp mnlzeıııcsi gcçlı·ıncği tcıııin edecek 
lu1tı". Şeraitten doğnn muhabere ı;üç- tes~a, taar~z suretiyle. mildah~lc. e.t~~e- vaziyette bulunacaklardır. Yine aynı 
a~'t\ erının ebep olduğu habeı'Siz.liğe ve lermı tckzıp etınckte<lıı. Bu ıkı 'azıl et mehnfildeıı Skaııdinnvya meıııteketleri
da 1 2.atnandn Türkiyenin son zamanlar- şudur: . . .. 1 nin gönüllü geçirmek içııı kontenjan 
1,ı;\·vcldc.-n ihbar etmeden bütün mcm- 1 - So\•yC't - Ainıan ıttifakmın mut- miktarını fazlalnştırucaklarmı ümit ct
~ılıı tte tehlike vaz.il eti ilanını mümkün tefiklerin 111enfnalıni ciddi mahiyette mektcdir. Diğer tarnft.nn i)·i ınenbalar
d.ay 1\ ahkam kabul etmiş bulunmasına haleldar edecek surette işlemesi. ' dan gelen biitün rnporlar Isveçin bila
llleı.~:U-nk yapınl§hr. Aynı diplomatik 2 - Finlandiya ihtilafının betere raflık siyasetini ilan etmesine rağmen 
~llı_n kann."ltinc güre, böyle bir mü- doğru inkişaf etnwsi. insan ve malzeme yardımlarını oçk faz
i'el( enın mC§kuk neticesini bilen Sov- Bu ikinci faı-azivcnin 1ahakkuk etme- ln artırmak niyetinde bulundugunu dn 
~üttefiklerin bu mıntakaya .>ar- si icap edecek gibi göriiliiyorsa da aynı teyid etmektedir. 

Italya ve Balkanlar 
~-------~~--*-----~---------

Bir Yugoslav gazetesi ltalya için 
"Sulh siperi,, tabirini kullanıyor 

b • ___________ :!: __________ _ 

ll ''0nla, 26 (ö. R) _ Belgradda çı- ha geniş bir ia birliğini hazırlamak müm· tüo gdiş geçışı kcsehilmek iktidarına 
~~1Vrenıe gazetesi yaiıyor: Cenubu kün olur. dayanmalıctndır. 
llıl 1Avrupımın bir nevi sulh ~İperi o\- ltalya 8ad<."Cc Avnıpadaki ihtilafı mü· 

ı'5t' t•lyanın arzusudur. sahcde etmekle iktifa etmiyor. Takip et· Homa, 26 ( ö. R) - lsviçredt- cıkan 
a(yll M 'f B n · ~ cKoryertt del Teçine> gazetesi Avrupa-

tcr I n 111uı nazırı . nola\ ın nya- Li~i siyaset memleketi her ihtimale karşı 
1 tal y l d ·· D da ideolojik sahada baıılıyan harbin tam 

"- l,, ya ve ugoıı avya at'astn a mu- koyacak ekilde kuvvetini arttırmai(a l'rı'~ etlerin gittikçe daha ziyade sami- h k" . bir karmakımıııklık içinde devam ettiği-
' old ğ matuftur. Roma Ü umetı uynı zaman· ni müşahede ediyor. Bu karmakarışık 

~~ u unu iabat eder. Keza Rumen da Balkan ve Tuna devletleri arasında ~~ ırı "" gençlik sefi B. Siderovi<;.inin vaziyete karısı Romanın takındığı tavrı 
"illa · adilane bir miivazenc tesisini ar7\ı el· h•reket v 11)n1·1 diyasi ve ik•ısadi st-beb-

ıtı~ zıyıucti de, Bolşevizıne kar ı Ro- '" " .. .. ' 
"nya mektedir. !erle izah edilemez. 

ile it _}nın sarfettiği fHliyete ltalyanm Bu d~vletlcr lthlvanın ve kudretli l l 'h 'l"f h .. d 1' l Z Şt'l'ıd~aar alakadar olduğunun delilidir. ~ .. " b 1 1 ta ya ı tı a arıcın e a ıyor. _ira 
her ı Romanya ve Macaristan nrasında bahriyesinin hima)•esine güvene i ir er. '\ aziyeti sarih olarak görmek istiyor. 

•nl 1 , f k 1 Bu kudret hem ftalyanın donanmasına, ftalyan matbuattna tam bir hareket $er· 
dir A 11tmaz. ığı oertara etme c zem· d~ ""'•dalı:i maHlm meselelerin halle· hem de on iki • dalarda malik olduğu bestisi bırııkılmıştır. Keza bütün t'Cnebt 
l\ill\: e i gecikmemelidir. ~u takdirde üslerle Sicilya ''e Bantelcryn adalarında- radyo neşriyatmı ltalyada talı:ib imkanı 
~ "e Tuna dc,i4"tleri arasında da· :ki tahkimat snyesind_e_A_k_·d_e_n_iL_d_e_n_b_ü_·_m_ev_c_u_d_d_u_r_. -----------

Profesör Kot 
lord Halifaksa b~·~esaj göndererek 

Norveç'in hatasını itiraf etti 
ıııın - UAŞTAUAn l İNCİ SAUİF:EDE - ı Londra, 2G (Ö.R) - Non·cçlıı cevabi notasında Altınark 
lı .. ı haı-p g\!ınilerine iltica hakkım reddedebilecckleıfoi ka- lıadiscsiniıı tahkik? hususunda Norveç hükünıellııce alınan 

""' etn ki 1 T. kn tedbirleri izah eden kısım bilhassa şayanı dikknttir. 
ttllded· le e beraber bunun anenk biı· istisna o acabı nna- Nota, ikinci defa olarak bir NorVC" karakol gemisinin Alt· 
lıaltıu 11 • Muhasım harp gemilerinin bitaraf sUlarma girmek ... . ~t tıı hftiz ldukhırını İngili7. hüküıneti daima müdafaa markı durdurduğunu, Norveç kaptanının aGenünizde esir 

l\ııRt' 0 d' · rd ""'· Al k t H ce,·abı-lı , ır ve müdtıfa(I etmek mecburiyetindedir. F..sasen mu- var ını •. . ı~e ~o . u;;unu, . ınan a~ anının • nyır." . . 
~~~1ınlara. bu hakkın reddedildiğini gösteren bil' emsal nı vordığmı bıldırmekte ve maamafıh harp _gemlermın. N~ı -

"'tur. vcç kara sulnrındAn gec;meğe hakları oldugunda ısı·flı el· 

hi~l~ın~rk hadi csiııd('n evvel bu mcselC' hakkıııdu yapılmış 1 rııektedir. 
<l1.>kr!k lngıliz be~·anatı hudur. Esasen B. Kot bu İngiliz Nota, ilii} Uk llritan~·a .h~kümeti ııokiai naı.~ru~da ısı:a~ 
l.be ur.ısyonunu teyit l'tmiş vc> geçeıı salı günkü beyrıııalını l ettiği takdirde Norvcçın ıhtilafın hakem usulu ıle hallını 
"~ptıgmı ve yanıldığını Lilclirmişliı'. ı teklif cdeceğiııi bildirmektedir. 

Alınan 
Propagandası 
'h" ---*-

qŞTAltAFJ 1 İNCİ 'AHİl'EOE -
~'1tktak· 
~il it; ı rnlittcfil ordularlru Kızıl or-
if l:'t'f§ısındu kuklalar> tabiriyle 1nv

l lllekteclir 
ı Vi ın ı· rıarb a umnt alan mahfiller bu sinir 

ın1n t• • k 1 1 ttıt- ne ıceı:ız a mı<: o ınıı ına 

Maarif Vekaleti 
~--------:x•x----------

L ise, öğretmen ve orta okullarda 
talebe dosyası yaptırmıştır 

X.'K 
An1'arı1, 26 (A.A.) - Haber aldığt- ve yüksek okullara başka okullardan 

ımza ~öre, Maarif Vekilliği orta okul 1ıelen talebe hakkında allkadarların 
ve liselerle öğretmen okullarında oku- derhal \'e esaslı malumat edinmeleri 

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

Yugoslavyada 
Alman casusları 

• • • . . 
• • . . 
• .. • .. 

Belgrad, 26 (Ö.R) - Yugoslavya: 
polisi Slovanyada bir Alınan Ges-: 
taptı teşkilAlı meydana çıkarmıştu-. : 

E Yugoslavya tabiiyetinde on Alman: 
: tevkif edilıni;itir. Hepsinin üzerle- : 
: rinde sahte dolarla.r bulunmuc:tur .... i 
... 1 - • : isticvap annda Alman vatandaşlan-: 

tevkil edildi 

: nın vaziyetlerini kontrol etmek, ~1-: 
: yasi ve askeri mal<lınat toplamak: 
: vazifesiyle tavzif edildiklerini itiraf: 
: . 1---'l- • • ebnıs ıı:ruu·. : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fırtına ve kar 
lstanbul, 26 (Telefon) - Karade

nizde fırtına tekrar baıladığından vapur 
seferleri intizamını kaybetti. Balkanlar
daki şiddetli kardan Avrupa 1renleri üç 
.!'aıtt rötar]e gelmiştir. -·İ~tanbula muhacir geldi 

I:->tanbul, 2G (Telgraf) - Bugün kon
' arı..:.iyoncl treniyle Bulgaristan ve Yu
goslavyadan fiO kHdar muhacir liehriıni
ze gc1miştir. _,,,__ 
Hallıeuıerının 8 inei 
yıldönümü.-
Ankara 26 (Hususi) - Yurdwı muh

telif yerlerinden gelen haberlere göre 
Halkevlerinin ekitlncı \•ıldönümü her 
tarafta içten teuıhüratla· kutlanmıştır. 
Bütün Hnlkevleri mensuı>ları bu top
lantıdan istifade ederek büyük Milli 
Scfc sonsuz bağlılıklarını bildirmisler
dlr. 

Allkara, 26 (A.A) - Yurdw1 muhtelif 
yerlerinden aldığunıı. haberler, Halkev
lcrinin kurul~unun 8 inci yıldönümü 
her tarafla içten 'lezahUrat ile kutlan
mıştır. 

Bu münasebetle Halkcvlerinde yapı
lan toplantılarda başveltll Dr. Refik 
Saydamın Ankara Halkevinde söyledik
leri nutuk ı·adyo ile takip edildikten 
sonra muhtelif temsil ve konserler vt.~ 
ıilml§ ve milU oyunlar tertip olunarak 
bu güzel yıldönilmü bilyük bir nese 
içinde g~lrilıniştir. • 

Yine bu milnasebctle muhtelif Hal
kevlerindo büyük bir alaka ile t~ldp 
olunan fotoğraf ve resim sergileri tertip 
cdilmij bulunuyordu. 

Bu toplantılardan bil~tifade bütün 
Halkevleri mensupları, haşla Milli Şef 
lnönü olduğu halde bUyükleriınize kar
şı duydukları sarsılmaz sevgi ve ba1ilı
lığı bir kerre daha teyit etınislerdir.

0 _ ___;,,. __ . 

İNCİRLİ OVA.Si 
HALK.EVİNDE 
Tezahürat yapıldı 
İncirli ovası, 25 (Hususi) - Halkev

lerimizin kuruluşunun sekizinci yıldö
nümü nahiyemizde parlak tezahliratla 
kutlandı .. 

Hava, bir bahar kadar latif ve güzel 
olduğundan binlerce kadm, erkek civar 
köyler bugünU tesit etmek için gelmiş
lerdir. Saat on beşte başvekiliınizin 
r.utkunu müteakip merasim yapılnuştu'. 
Hatipler, bugünün kudsiyetini heyecan
lı scizlel'lc anlatm~lardır. İlk okul tnle
besindcn Nihat bir şiir okwnu~ ve bin
lerce halkuı takdirini toplam~tır. Gece 
Halke'wimiz gençleri tarafın.dan (Gö~ 
düğüm o cihan) piyesi temsil edilmiş 
ve nahiyemiz halkı iyi bir ı(CCC yaşam~
tır. 

-ıı--.--

Siyasal bilgiler okulu 
talebesi A ntalyada 

Antalya, 26 (A.A) - Burada bulun-
01akta olan Siyasal Bilgiler okulu tale
beleri ile genç sporcular arasında ya
pılan futbol maçını, Siyasal Bilgiler oku
lu sporcuları 6 - O kazanmışlardır. 

-:;:---
Japon gazetecileri 
konleransı-
Tokyo, 26 (Ö.R) - Domeyi ajansının 

bildirdiğine göre bu sabahki gazeteciler 
konferansında japonyanın, A1.TUpa har
binin başlangıcından bugüne kadar ta
~ımnkta olduğu ademi müdahale kara
rının muhaf~c;ı görüşülmiiştür. -·-Polonya tayyarecileri 
müttefikler saflarında 
Lvndra, 26 (Ö.R) - Polonya ha,·a 01·-

~nllndurlar. 
k l\ırk .11 . . • 
aın\ k nıı etı, in Uız do tlugunn sadık 

ı: l.lti :ı. .~a olup hiç bir cnd~e ,.e telUş 
.., gostermcnıiş bulunmaktadır. 
<.••lı.e] 

t .;( l) e sahn ından avdet eden gene-
li\Utt c~d.-; bcyanutında Türklerin harbin 
( ı-ı~ efıkll'ı· tarafından kez.anılacaQın-
-ı C'm" o 
<ının ~~ olduklarını, lngiltere "'-' Frnn-

rlo 1 h urklerden daha emin ve sadık 
ulaınıynl'aklarını söylemic;tir. 

yan tnlebe için bir tıılebe dosyası yap· mümkün olabilecektir. . 
tırmıstır. Orta tahsil hayatına giren her Bu dosya ile aynı zamanda yeııı tale
talebe için tutulacak olan bu dosyalu be kaydeden her okulun, talebenin ııel
okul idarelerince muntazaman tutulacak diği okula malumat vnmesi esa .. ı kabul 
ve talebe bir okuldan ötekine naklettiği ~~il?'İf olduğundan şu ve bu tckild.e 
takdirde gittiği okula aynen gönderile• ızı.nı kaybederek eskiden okuduğu bır 
cck ve yijksek tnhsil sınıfına giren tnle· ?ku~dan ist::rülen ~kilde kayıt çıkarmak 
belerin dosyaları da girdiklerı yüksek rmknnı da onlenmıı olacaktır. 
tahsil müesseselerine aynen dcvroluna· --ll--

<lusu kumandanı general Jozef Sayols 
Yilzlcrce Polonyalı tayyarecinin İngiliz 
ve Fransız tayyarelerinin mürettebatı 
olarak müttefik hava oniulannn iltihak 
ettiğini söylemiştir. General İngiltl'rcde 
bulunan Leh tayyarecilerini teftiş et
miştir, Bunlar, Polonyalı zabitlerin ku· 
mandası altında, İngiliz hava ku\•vetle· 
t'iniu bir cüz'ü olacaklardır. Alınanyaya 
karşı harbettiktcn sonra İngiliz veya 
Fransız ordusuna dahil olmak onlara 
milsa\•i gelmektedir. 

lond 
htıdud ra 2G (Ö.R) - Türk - So\•yet 
ltıi '>u unda hfıdiı:;el<'r çıktığma dair ı·es
n, l•h rl'.tte tekzip celi len rh ayetler mü
'l1<ı l'lıyl cTayıııi gazetesinin diplo
h·nı 'nuhurriri sunlnrı yazwor Ti.irki
hıev '1 vnı.ivctj hi(' bir suretle encli>;e 

"l•U J ~ 
ıl'lrı 0 aıııoz. Mevzuu brılıs mınhıl:a-
1 lldu~~~ı·u. hnber nlınaktaki {,ti.iç1iiklc•r 

ttın .bıdıc;l'Jerindeıı bahscdilmi~ olıııa-
"ttc..ık ı.t• ebiclir. Hrıkikat1C', hududda 
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caktır. Fransız kıtaatı 
Dosyada, bir talebenin bütün tahsil kumandanı 

hayatı imtidadınca hakkında cereyan • 
edecek bütün idari muamelatı, dersleri. Şanghay.a geldi 
a~mf geçme kal;ıiliycti -ve derecesi: clisi~· Şanghuy, 26 (A.A) _ Çiudeki Fraıı-
lın ve sıhhat durumlarını. okul ıdaresı· u: kltaatı kumandanı Albay Casseville 
ııin talebe hakkındaki dikkate şayan ınÜ· $anghaya gelmiştir. 
şahede ve hükümlerini kayda mahsus Frtmsız kumanda heyetinin Tieıı~in-
kısımlar vardır. den Şaııglmya yapılan teddc1 suı·ette 

Bu suretle bilhıtssa ilerlemis sınıflara rıakli hu suretle taınaınlamı~ oluyor. 

SAB AHS IZ 

BiR ASK G[C[Si 
CHARLES BOYER - IRENE DUNNE 
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ALMANLAR 
Bir İspanyol vapurunu 
batırdılar •. 
Londru, 21i (Ö.R) - 2000 tonluk Ban

c1era İspanyol vapurunun bir .A iman 
tahtelbahiri tarafından batırıldığı bu
gün teeyyüt etmiştir. Mürettebattan 22 
ki i kaybolmuştur. Vnpur şiınaB Afri· 
kadan San Sebastiyanoya gidiyordu ... 
Ayni ch·arc:la bil' müddet evvel bir Yu
nan \•apuru d'1 toı·pillenmişti. 

~-
Polonya başvekili-

Londra. 26 (Ö.R) - Polonya başve
kili Sigorskı dün ilk df'fo olarak Leh or
dusunu tdtls etnı1stiı Bu ordunun 
mevcudu 2ünden eline artmaktadır. 

Yurdun nıuhtelif yerle
rinde zelzeleler oldu 
~--~-~~-~-~~x· •x~~~~~-~~~~~~ 

Ankara, 26 ( Huauai) 
mustur. Hasar yoktur. 

- Müreftcclc gürültülü bir yer sarsınhs• ol-

Kayseride 23.45 de şiddetli, bu sabah 4.35 de hafif :iki zelzele ol
muştur. Develi kaza merkezi ve köylerinde sarsıntı fasılalı olarak de
vam ediyor. 

Kayseri valiBi Şefik Soyer, Parti müfettişi Hilmi Çoruhla felaket 
mmtakasma giderek köyleri gezmişler, felaketzedelerin iskan ve iaşe 
iilleriyle meşgul olmuşlardır. Her aileye bir çadır verilmiştir. Şimdiye 
kadar 475 çadır dağıtllmıştır. Bugün daha 250 çadır bekleniyor. 

Develi ka7.ası köylerinde 417 ev yıkılmış, 100 ev kısmen hasara 
uğramlştır. 

Felakete uğnyaıı köylerden ikisi sazlık yakınmda, sıtmalı oldu

~undan köy yerleri tebdil edilecektir. 
Develi merkezinde evleri yıkılanlar da yerleştirilmişlerdir. 

Velsin Ciano ile mülakatı 
bir buçuk saat devam etmiştir 

~-~~~----~x•x~--~-~--~ 
Paris, 26 (Ö. R) - B. Sumner Velsin Roma.da Kont Ciano ile 

mülakatı saat 1 O dan 11.30 a kadar sürmüştür. Hariciye nezaretinden 
çıkarken. Amerika Hariciye nazır muavini gazetecilere İtalyan Hari
ciye nazırile görüşmelerinden pek memnun olduğunu ve bunlann 
çok samimi bir hava içinde cereyan ettiğini söylemiştir . 

Paris, 26 ( Ö. R) - Vatikanda günün hadisesi Reisicumhur Ruz
veltin mümessili B. Mayrın Taylor tarafından Papalık hariciye nazırı 
Kardinal Maglioneyc yapılan ilk ziyarettir. Bu hadise, Beyaz sarayla 
Vatikan arasında normal diplomatik münasebetlerin başlangıcı de
ğilse de. doğrudan doğruya devamlı temrunn iadesi şeklinde telakki 
edilmektedir. B. Ruzve1tin mümessilinin gelişi göze çarpan bir mem
nuniyetle selamlanmı~ ve Kardinal Maglione ile muhavereai canlı bit 
samimiyet havası içinde cereyan etmiştir. Bu görü~me Amerikan dip
lomatının yarın Papa tarafından kabulünün programına aid ol
muştur. 

Papanın B. Taylorü kabul etmekte isticali Amerika Reisicum
hurunun tc§Cbbüsüne Papanın ne derece diri bir alaka gösterdiğinin 
ve bu jestin neticelerine ne kadar ümid bağladlğmın delili olarak gö
rülmektedir. 

Hitler, B. Ruzvelte ver
diği sözü tutmamıştır 

~~------~-x*x~~~--~~~-
Londra, 26 (Ö. R) - Harple hiç bir alakaın olmıyan balıkçı geıni

lerine taarruz etmekle tayyarelerinin sivilleri bombardıman etmiyo
ceği hakkında Reisicumhur Ruzvelte verdiği sözü B. Hitlerin boz
muş telakki edilmesi icap edip etmiyeceği hakkında Avam kamara
sında sorulan bir suale cevaben B. Botler hadiselerin çok malum ol
duğunu ve buna bir fCY ilaveaine lüzum kalmadığını söylemiştir. 

Hariciye müsteşarı fngiliz balıkçı gemilerinin hava taarruzlarına 
kar§t kendilerini miidafaa için teslihten başka bir çare görülmediğini 
hatırlatmıştır. 

Presten İngiliz balıkçı gemisi de Alman tayyarelerinin 3 taarru· 
zuna hedef olmakla beraber limanına salimen dönebilmi~tir. Üçüncü 
taarruz esnasında İn~lliz avcı tayyareleri görüldüğünden Alman tay

yaresi kaçmıştır. 

lngiltcre - Norveç arasında ticari 
bir anlaşnıa elde edildi 

~-~~----'x*x.~-----
Londra, 26 (A.A.) - Müzakere edilmekte olan İngiliz - Norveç 

ticaret itilafı henüz imza edilmemiş ise de, iyi haber alan İngiliz mah
fillerinde zannedildiğine göre, iki taraf arasında bir anlaşmaya varıl
mı~ olduğu için yakında bu itilafnamc imzaya hazır bir hale gelmiıı 
olacaktır. 

Norveç vesikalarını hamil olan bazı Norveç vapurlarının kontrol 
muamelelerinin de sadeleştirileceği ayni mahfillerde söylenmektedir. 
Bu vapurlar için İngiliz kaçakçılık kontrol üslerine uğramak mecbu
riyeti kaldırılacaktır. 

Bitaraf memleketlerin meşru ticari menfaatlerinin müdafaası icin 
yaptıkları teşebbüslerin lngiltere tarafından daima büyük bir dikkat 
ve sempati ile karşllandığı ilave edilmektedir. 

Garp cephesinde faaliyet artmıstır 
Bir cok mıntakalarda hava kesifleri oldu • • 

-------x*x:~~~~~~ 
Roma, 26 ( Ö. R) - Alman tebliği: Mozel ile Palatina ormaıu 

arasında mevzii topçu faaliyeti ve keşif hareketleri. Havada zayıf· 
faaliyet. Fransız - Alman hududunda ve Alman sahillerinde keşif ve 
tarasıud uçutlara. Bir Fransız ve bir İngiliz tayyaresi diişüriilmüştür. 
Alman tayyareleri hasara uğramamıştır. 

Harbin ilk alh ayı zarfında 181.3 f 5 ton hacminde 487 vapur ba
tınlmışttr. Bu gemiler kısmen muhasımlara ve kısmen de bitaraflara 
aiddir. 

Paris, 26 ( Ö. R) - Garp cephesinde mühim hava faaliyeti olmu!
tur. İngiliz tayyareleri Heliskoland, Borkum, Silt, Bremen ve Ham
burg üzerinde tekrar uçmuşlardır. Fransız tayyareleri de Alman hat
lara üzerinde dola~ışlardır. Bir Fransız tayyaresinin düşürüldüğü id-
diası tekzib edilmiştir. . 

Paris, 26 (Ö. R) - Garp cephesinde faaliyet artmıştır. Almanlar 
Mozel ve Sar arasında bir çok noktalarda faaliyette bulunmuşlardır. 
Renle Voj arasında bir Fransız karakoluna yapılan Alman bas1mu 
tardedilm İştir. 

/ngiltere Balkanların bütün yumurta 
istihsalô.tın ı almak üzere faaliyete geçti 

~-~----x*x~----~ 
Londra, 26 (A.A.) - Daily Sketon gazetesi, lngiltere hükumeti-

nin; Romanya, Yugoslavya, Macaristan ve Rulgaristandan yumurta 
almak üzere bir şirket vücuda getirildiğini 'yazmaktadır. Şirket bv 
memleketlerin ihraç edebileceği bütiin yumurtalan satın alarak Al
manyaya SC'\•kediJmeJerine mani olaca\ctır. 

Bu tedbir aynı :r.amanda eskiden Polonyadan yapılan yumurta it• 
halatının yerine kaim olacak ve İngiliz piya asında yumurta fiatleri
nin düşmesine yardım edecektir. 
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Sovyet zayiatı büyüktür Bağcılık ve meyvacılık 
~~~~~~~~~~x•x~~~~~~~~~ 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Halimağa çarşısı yeni yol 863 ncü so

kakta Belediyeye aid 22 numarataill 
dükkanın bir sene müddetle kiraya v~ 
rilmesi Yazı işleri müdürlüğündeki~ 
namesi veçhile açık arttırmaya konuJ. 
muştur, Muhammen bedeli 32 lira oluP 
ihalesi 8.3.940 Cuma gilnil sut 16 dr 
dır. Jştira-k edecekler 2 lira 40 kunJ§luk 
teminatı iş Bankasına yatırarak msk• 
buzile encümene gelirler. •' 

Fin1er Viborg yakınında yeni bir 
müdafaa hattı tesis ediyorlar 

Uşakta büyük bir önem ve ihtimamla 
inkişaf etmektedir 
~-~-~~~x•x.~~~~~~ 

U~ak, 26 (A.A) - Ka:ıamızda bağ- men bir Ç'>k caddeleri ile bir kısım ~ 
cılık ve mcyvacılık son yıllar içinde bil- ~balar tamamen ağalaçndm1mıştır. 
yük bir inkişaf göstenniştir. Uşakta Halkta görülen ağaç sevgisini arttır
nı~vcut bağ mikdarı halen üç bin dönü- mak, bağcılığa ve meyvacıJığa halkı da
mu aşmış bulunuyor. Bunun 2700 dönü- ha ziyade a1Akalandırmak ınaksadiy]e 
mü Amerikan ~ubujund.an yeti~tiri1m.iı? kaymakam ve belediye reisinin iştira
ve geçen mevsim sakatsız üzüm ahn- kiyle bağları ve meyva fidanlarını ko
mıştı:. ruma cemiyeti yapmış olduğu son bir 

22 27 2 7 (317) 

~~~~~~~~~~----·---~~~~~~~~......;..~ 
Rumtı 26 (Ö.R) - l<'inlandiyada dün berlcrine gifre Kareli berz.ahında 24 ğer taraftan şehre yakın mesn!ecle Fin-

llütün giin Sovyctler neticesiz kalan hli- gündenberi dl'\'anı eden taarruzlar es- ler Sovyet ilNi hareketi durdurmağa 
r umlJrrda bulunmuslardır. Kareli cep- nasında Sovyetler 80 ve belki 86 bin ölii matuf yeni bir miidalaa hattı tesis et-
~sinde Sovyct hatlarının gerilerinde \"e yaralı vel'm~lerdir. mektedir. 

Bir adet otobüs şaı;ısı satın ahrunal' 
ya:zı işleri müdürlüğündeki fenni ve ma
li şartnamesi mucibince açık eksiltıoe
ye konulmuştur. 

• üyül: bir faaliyet kaydediliyor. Bu da Londra 21j (ö.R) - Kareli berz.a1u- Finler Sovyetlerin ağır zayiata duçar 
acızılların Viborga karşı geniş mikyao;ta nın garp kısmında Sovyetlerin taarruz- olmadan bu şehri zapfodemiyeceklerin: 
lil"i1narruz hazırladıklarını ihsas etmek- !arı devam etmekte ise de hl'r tarafta ve haWi buna muvaffak olsalar bile da· 
'ı1e<1ır. tardedilmiştir. Finler, son zamana kadar ha uzaga gitmek için bir kat daha ağn 

Fin topçuları, cephe gensincleki nak- kıtadaki Sovyet kuvvetlerini bombardı- zayiata katlanmaları Hiı.ımgeleceğini 
~ıv.1ı !?~iclestirmek için bütün gün Sov- man etmekte olan Kooristo adalarından beyan ediyor]ar. 
~· h1tlvr.nı şiddetli bir top atesi altın- garnizonlal'ını geri çektiklerini kabul Londra 26 (ö.R) - lngilterenin yeni 
d.A tıı• mı •ur. ])j:'•t r rmntaknlarda, Sov- ediyorlar. Vib<>rg şehri şiddetli bom- Helsinki .sefiri, diğer bir çok elçiler gi. 
)-v>f r~: 'i' <'tinin arttı ·,ı müsahede celili- bardımanlarla tam:ımen hnrap olmuş gi- bi Helsinki haricinde de-ğil, bu şehirde 
)'ur, bidir. Şehir tamamen tahliye edilmistir. yerleşeceğini bildirmi§tir. Zevceı,i de 

Bag ve bahçe-ciliğe karşı gö.sterilen bu toplantıda 10 mart gününü ağaç bay
alaka karşısında kayma'.kamımız ziraat ramı günü olarak tesbit eylemiş ve o 
vek!Ueti ~ez?inde teşebbüslerde buluna- gün kaza, nahiye ve Jtöylerde her va
rak ve~aletın, Bursa, Tarsus ve Kü- tandaşın en az bir ağaç dikerek yetiş
talıya fıdanhklarmdan muhtelif cins tirinceye kadar muhafa:za~ına dikkat 
meyva fidanı temin eylemek suretiyle eylemesine karar vermiştir. 
h~lkm _bu husıısta.'ki ~ahşmalarma bü- Belediye ile bağcılar cemiyeti elbir· 
yuk mıkyasta yardtınlarda bulunmu.~- !iği yaparak ağaç bayramı günü dikile
tur. · ~ cek fidanların teminine ça1~aktadır ... 

Muhammen bedeli 2500 lira olup iha
le-si 28-2-940 Çarşamba günü saat 16-
dadır. iştirak edecekler 187 lira 50 ku· 
ruşluk ~ıninatı i~ bankasına yatırarak 
makbuı.u ile encümene gelirler. 

14-18-23·27 481 (256) 

1 - itfaiye otomobillerine. Mayıs 94ft 
c:ayesine kadar dört aylık 1120 teneke 
benzin satın alınması, yazı ~)eri mü
dürlüğündeki şartnamesi mucibince 4-
3~940 pazartesi günü saat 16 ya uzatıl .. 
rnıştır. Muhammen bedeli 3444 lira<lır. 
iştirak edecekler 258 lira 30 kuruşhı1c 
teminatı ~~ bankasına yatırarak malt· 
buzile encümene gelirler. 

Fin • "k ri mahfillerinin kontrollii ha- Ynlnıı.. bazı ordu kıtaları kalmıştır. Di- Fin Kızılhaçında hizmet edecektir. Dıger taraftan belediyemiz de kasa- Bu maksatla Izmir Bornova ve Ziraat 
bamızı teşcir için büyük bir faaliyet me-ktebi fidanlıklarından binlerce fidan 
göstermektedir. Bugün kasabamızın he- <:ipariş edilmi§tir. 

I'iitler ve Çemberlaynın 
nutukları arasında fark 

-----------x*x•~~~~~~~~-

Nc\ york, 26 (Ö. R) - Nevyork Herald Tribün Çemberlaynin 
m •' 1:u münasebetile şunları yazıyor: 

- eCemberlaynin nutku bir ~ulh planı değil, belki· dünyanın bu 
yo' 'a yürümesine esas olacak ve Avrupa ihtilafı.nı rasyonel tarzda 
hal•0d~aP-k bir tekliftir. Hitlerin nutkunda ise müsbet hiç bir esas 
yoktur. iki nutkun mukayesesi aralarındaki büyük farkları görmeğe 
kafidir.». 

Nevyork Taymis diyor ki: 
c:Hitlerin Çemberlaynin her sozune Alman milleti üzerindeki te

sirinden korkarak cevap vermeııi bugünkü harbin en şayanı dikkat 
terakkilerinden biridir. Hitler, miHetinin maneviyatım takviye ıçm 
~mutad harpçı kuvvetini göstermek niyetindedin. 

Roma, 26 ( Ö. R) - Stampa gazete~ine göre, Çemberlaynin nut
kundaki sözler <Dişlerini avına geçirerek onu bir daha bırakmıyacak 
olan bir bulduk» tesirini yapıyor. Elindeki semsiye ile dolaşen Çem
herlayni hatırJıyanlar şimdi sopasını kaldırmış bir Çemberlayn kar
~aındadırlar. 

Roma, 26 (Ö. R) - B. Çemberlaynin geçen cumartesi günü söy
lediği nutku tefsir eden İngiliz gazeteleri, Başvekilin müttefik harp 
g_ayelerini ~arih olarak tarif ettiğini yazıyorlar. B. Çemberlayn ayni 
2nmanda sulh akdinin yalnız muhasım devletlere: terkedilecek bir iş 
olmadığını ve bitarafların iş birliğini istemek icap edeceğini de tas
dik etmiştir. 

Roma, 26 (Ö. R) - Führer Şansölye tarafından cumartesi günü 
söylenen nutku tefsir eden Alman gazeteleri bunu, nihai zafer hak
kında Alman millet ve hükumetinin sarsılmaz imanının yeni bir te
zahürü telakki ediyor ve zayıf tevellüdlii 85 milyon Fransız ve lngi
lizlerin, ayni miktarda, fakat kuvvetli tevellüdlü Almana l.akim ol
masının imkfını olmadığını vazıyorlar. 

Rom'4 n~a ile Italya arasında tic&rİ 
müzakerelere başlanmak üzeredir 

Roma, 26 ( Ö. R) - Romanya ile iktısadi müzakerelere giriteeek 
olan İtalyan delegasyonu Bükreşe vasıl olmuıtur. istatistik rnal\ima
tına göre Almanya ve ltalya Romanyanm ihracat ve idhal&t t icare
tinde birinci mevkii işgal ediyorlardı. 

t 939 senesi zarfında Alman yanın Romanyaya ihracatı 9 milyar 
ley, Romanyadan iclhalatı 8 milyar 600 milyon ley Kli. Ayni müddet 
zarfında ltalya Romanyaya 2 milyar leylik ihracatta bulunmuş ve hu 
memleketten 3 milyar leyi mütecaviz idhalat yapmıttır. 

Alman - ltal yan ticareti 
h·akkında yeni rakamlar 

Roma, 26 ( Ö . R) - Geçen cumart66i giinü Alman ve İtalyan mü
m~silleri arasında imza edilen ticari anlaşmaların ehemmiyeti iki 
Jllemleketin gazetelerince kaydedilmektedir. Almanyanın 938 sene
sinde İtnlyaya ihracatı 2 milyar 99 l milyon leydi. İtalyanın Alman
ynya ihracatı da, ayni sene zarfında, 1 milyar 983 milyon ley yeku
nunu tutmuştu. Bu rakamlara nazaran ltalyan - Alman ticari müba
deleleri 19!>3 senesine nisbetle üç misli artmıştır. 

Beynelmilel vaziyetin güçlüklerine rağmen mübadelelerin sabit 
kalacağı tahmin edilmektedir. 

«F rankforter Zaytung» bu münasebetle şunları yazıyor: 
İtalyada tatbik edilen otarşi siyaseti saye!'inde İtalyan askeri kud

reti gibi iktısadi kudreti de mütemadiyen artmaktadır. Yeterlik saha
amda halya mühim neticeler elde etmiş ve birkaç senedenberi hariç
ten idhnlatmı mühim mikyasta azalbnı§tır. Buna mukabil kendi is
tihsal hacmi artmıştır. Bu artış mesela çelik için yüzde 50, ham ma
denler için yüzde 100, hububat için yüzde 25 derecesindedir. Kömür 
istihsali ise üç misli olmu~tur. ltalyanlar otarşinin ehemmiyetini bi
liyorlar. 

Mussolininin kudreti gittikçe artmaktadır ve mumaileyh şimdiki 
zamanın ehemmiyetini hakkile takdir ediyor. 

Hollanda Üzerinde iki 
Atman tayyaresi uçtu 
Lahey, 26 ( Ö. R) - Ütreşt eyaletinin Golden Burme civarında 

iki Alman tayyaresi uçmustur. Hava dafi bataryaları ateş açmışlardır. 
Alman tavyareleri takiplerine çıkan bir HoJlanda avcı tayyaresine 

taarruz etm; lerdir. Tayyarelerden biri Belçika hududundan kaçarak 
hu mf'mleke tin de bitaraflığını ihltıl etmiştir. 

Hollanda hüki'ımeti hadiseyi Berlin ne7.clindc protf'..sto etmistir. 
Londra, 26 ( Ö. R) - İngiliz 1 iariciye müsteşarı Avam k.amara

smdaki beyanatında Alman tayyarelerinin ~İmal denizinde 128 de
fa, müdafaasız ve silahsız balıkçı gemilerine bomba attıklarını ve mit
ralyöz ateşi açtıklarını beyan etmiŞtir. 

Alman tayyareleri Olimpiya adlı bir Danimarka gemisini de mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır . Cemi bir Hollanda limnnına iltica etmis
tir. Olimpiyanın kaptanı, tayyare tarafından atılan mermilerin gÜ
vcrteye isabet ettiğini, fakat gemiciler arasında ölü ve yaralı bulun
madıi?ım 8övlemistir. 

KAN ADALI 
TAYYARECiLER 
LONDRA, 26 (Ö.R) - Kanada hava 

kuvvetlerinden birinci grup ilk defa ola
r:ık Avrupaya gelmiş ve İngiltercnin 
şimali garbi limnnlarından birine çıka
rılmıştır. 3000 mil mesafeden gelen bu 
genç tayyareciler müttefik harp gemi
ll'ri sayesinde, hiç bir tehlikeye maruz 
kalmamışlar ve hala İngilteredc talim 
gören Kanada sefer ordusu gibi salimen 
gelmislerdir. 

Ha\•a müsteşarı yüzbaşı Balfur hava 
ı•a7Jrı Sir Kingslcy Vud demiştir ki : 

Bu harbin, geçen harpte olduğu gibi 
bize mutlak hava hakimiyetini verece
ğine kat'i kanaotimiz vardır. Kanada bu 
l~e çok büyi.ik bir yardımda bulunmuş 
olacaktır. 

Yine sulh tavassutu! 
Belgrad, 26 (Ö.R) - Politikanın Bcr

)in muhabiri bil<lil'iyor : 
•Resmi tekz.iplel'e rağmen Alman 

matbuatının tavrı Fin ihtilafında bir 
tavassut. ha2.1rlandığını gösteriyor. Sov
yctler Birliği bu harbin tasfiyesinde esas 
itibariyle mutabıktır. Müzakereler baş· 
!arsa harpten evvel ileri sürdi.iğü istek· 
lcri idame edeceği söyleniyor. 

[BORSA] 
ÜZOM 

3569 jiro Ve! şii. 

524 P. Mihalef 
259 P. Paci 
206 M. ~<dkçi 
143 S. Paterson 
137 S. Erkin 
132 Y. 1. TalAt 

82 Öztürk §irketi 
71 P. Klark 
.(5 • Elbir)ik 
41 H. Afberti 
27 K. Taner 
31 j. Kohen 
17 A. Papağno 

5284 Yek<in 
503165 Dünkü yek\ın 
508449 Umum1 yelı:Wı 

No. 'l 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNCİR 
324 M. H. Nazlı 

198595 Dünkü yeldin 
198919 Umumi ,yek\ın 

9 14 
8 50 15 
9 50 12 

10 50 13 25 
10 ]2 
10 17 
l1 12 25 
10 50 12 25 
11 125 11 75 
9 25 9 25 

15 50 15 50 
12 '15 12 75 
14 50 H 50 
11 11 

3 25 

9 25 
10 50 
12 
H 
17 

3 25 

Para Borsası 
CÖMHUltİYET MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURJ...ARJ 
Sterliaıten rayriai bir T ürk linnam 

mak:tbilidir •• 
Satı~ Alış 

Sterlin 
Dolar 
Bclga 

524 521 
'16.81 77.26 
4.558 4.586 

lsveç Başvekilinin 
dikkati celbeden 

nutkunda 
parçalar 

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

Stokholm, 26 (A.A.) - İsveç siyasi mahafili, lsveç Başvekilinin 
nutkundaki şu parçalar üzerine nazarı dikkati celbctmektedirler: 

«Evvela laveçin bitaraf vaziyeti hür ve müstakil bir milletin ya
şama azmini göstermekte ve memleketin icabında silaha sarılarak 
kendini müdafaaya karar vermi~ olduğunu göstermektedir. Saniyen 
bu vaziyetin me§ruİyeti memleket dahilinde asla sual mevzuu olma
mıştır. Ve yabancı matbuatta görülen bunun zıddı mütaleaların bi
zim Üzerimizde hiç bir tesiri yoktur. Üçüncüsü Finlandiya bahsinde 
memleketin kahir ekseriyeti hükumetin siyasetine istirak etmek-
tedir.> . 

Turgutlu Belediyesinden: 
Otomobil garajındaki kulübe inşaası 19/2/940 tarihinden 4/ 3/ 

940 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 4/ 3/ 940 tarihine müsadif Pazartesi günü ıınat ikicledir. Ta

liplerin yevmi mezkurcla belediye binasında mÜlt".§ekkil belediye en
cümenine müracaatları. 2S 27 29 2 637 (344) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Dadı aranıyor ~ 
Sıhhati yerinde bir dadı aranı- : 

yor .. Talipler (Veni Asır) a nıÜ· : 
rac:aat etmelidwler. : 

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

AKH1SAR SULH HUKUK MAHKE
MESiNDEN: 

Akhisar sulh hukulk :mahkemesinden 
verilen 10-11-939 tarih ve 355 eSOLS 225 
karar ayılı Ham'Ja bilmii7.ayede satıL-ı
r.ık şuyuun izalesine karar verilen Ak
hisann şeh isa mahallesinde yazıcı ah
met evJatlan. 

DOKTOR f 
Süle)' man Çoruh 
· Çocıılı hastaıııııarı 

mütahassısı 
Londra \:C Vjyana hastanelerinde 

etiidiinü ilonal etmiştir. 
Hastalarını her giin kabul eder. 
lluayene adresi : Birinti Beyler 

sokak No. 42 .. 
:Ev adresi : Gfi:depc karakolu kar· 
şısmda 83-1/1 •• 

TEJ .. EFON : %310 
(2241) l - 13 

•?CmlaJ•&Bli4!El1Mllııi!! ................. .. 

IZMiR AS. 2 nci HUKUK MAHKE
MESiNDEN: 

lzmirde ikinci sakarya çıkmazında 
No. 19 evde oturan ölü Yusuf Kenan 
karısı Makbule tarafından açılan vera
set. davasının mahkemesinde, mahke· 
mecc ölii Yusuf Kenanın getirtiJen nü. 
fus kaydında ismi yazılı Fatma Bcdri
··enin de dahili muhakeme edilmesine 
karar verilmi5 ancak ikametgahı biline
mediğinden i15nen tebligat icrasına ka
~ar verilmiş olduğundan Konyanın Bul
~r Imarn mahallesi hane 35. Kütük. 28 
<;ayfa 82 de kayıtlı ölü Arif kızı Refika
-1an doğma 312 D.Ju YusuC Kenan karısı 
Fatma Bedriyenin muhakeme giinü ola
rak tayin edilen ll-:l-940 Pazartesi gii
nii mahkeme<lc .saat 1 O sıral:ırında asa
leten veya vekaleten hazır bulunması 
aksi takdirde aleyhinde gıyap karan it
tihaz ediJece(,ri hususu tebli~ makamına 
kalın olmak üzere H.U.M.K. nun teb
ligat lnslına tevfikan keyfiyet ilan olu-
nur. 656 (351) 

2 - Damlacık 426 sayılı sokakta 150 
metre boyda kanalizasyon yaptırılması, 
fen işleri müdürlüğündeki ~artnamcsl 
mucibince 4-3-940 pazartesi günii saat 
16 ya uzatılmıştır. Keşif bedeli 870 li· 
radır. I~tirak edecekler 65 lira 25 kU
ruşhık teminatı iş banka.sına yatırara'lt 
.nakbuzile encümenP gelirler. 

659 (350) 

SATI$ tLANI 
1ZMIR SULH HUKUK MAHKEME

SiNDEN: 
D. No. 39-824 
Müstekiın Akb;ıy, Lütfi, Sal3hittin 

'Bürhanettin ve Ferihamn şayian muta· 
•mrrıf oldukları Jzmirde lkicemıelik Na· 
tınade rnah:ıJJesinin miiftü ' So. da kairı 
'>2 No. tajlı ve sekiz odalı ve mutfak ,.e 
' araçayı havi mliftU So. da 54 ve lkiçcŞ· 
melik caddesinde 256. 258, 260, 262 sa· 
vılı beş bap dükkanı müştemil 5500 )i.ra 
kıymeti muhammineli ve mahkemece 
verilen i1.a1ei şuyu kararı~-ı istinadcıı 
28-3-940 tarihine tnüsadü PPrşembe gU· 
nü saat .15 de hmir sulh hukuk mahk~ 
ınesi .salonunda .satışı yanılacaktır. BLI 
,rtırmada tahmin olunan bedelin yüzde 
75 .si ni~hetinde bed••l verildiği surette 
alibine ihalesi yapılal"ak ve aksi takdir· 

·!e saJış on he· gün daha uznh]arak ikin· 
"İ artırması IS.4-940 tarihine miisadil 
?nz.artesi glinii sant 15 de ~ıine <laireıni.Z• 
fo yapılac3ktır. 

Gayri menkul üzerimle hak talebinde 
':lulunanlnr ellerindeki resmi vesikalar· 
' a birlikti'! yirmi giin içinde da iremiz& 
nüracaat etmeleri l5zımdır. Aksi t.al<· 
iirde haklarında tapu sicilli ınalunı ol· 
n achkca paylaşmadan haric kalacaklar· 
iır. Müzayedeye işfüak e~ek istiycn· 
ler kıymeti muhamıuinenin yüz<le 7 ,5 
'lisbetinde pey akçesi veya milİi bir ban· 
'<a teminatı irae etmeleri H'izımdır. 
Şartname 30-2-940 tarihinden it.ibarc11 

"ter kesin görebilmesi iç.in açıktır ,,.e 
0 ayri menkulün evsafı da ~artnanıedt' 
yazılıdır. 

Gayri m('nkuliin ver~i ve sair kanuni 
müke11efiyctleri "atıcılara, yüzde :2.5 
rle115Jiye ve ferağ harcı alıcıya ait oJup 
bedeli defaten ve peşinen Ö<lenecektir. 

!haleyi müte:ıkip müşteri ihale bede· 
lini vermediği veya veremediği surette 
ruıyri menkul tekrar on beş gun miid· 
detle artınnaya konulup bu artırnıada 
nn çok bedel verenin li:ı:.erine ihalesi ya· 
oılaca.'k arada tahakkuk edecek ihale 
farkı hiç bir hükme hacet kalmaksızın 
vecibesini ifa etmiyen müşteriden tahsil 
">hınacaktır. Daha fazla malfımat aJma1' 
"stiyenlt•r dairemiz.in 939-824 sayılı doS· 
ya.sına müracııatlorı lüzumu ilan olunur· 

648 (355) 
~fll!JT~L~:JIJ7;ıt'J!JeXI~~ ............... . 

Doıcroa 

Fransız frangı 
Pezctn · 
Florin 
~sviçrc Frangı 
Jsveç kronu 
Noneç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Oinar 

33.64 33.84 
7.442 7.486 
l.4440 l.4526 
3.4244 3.4445 

Mustnla, enver ve i1.zet veresesi ka· 
nsı nuıi ve evlatları faika, gülruh \'e 
ahmet kızı alime V(' ibrahim evlatları 
Ömer, hatice, emine, ayşe ile aym m:ı
halk·den yam~ı ahınet kızı fatma bilgin 
ve ibrahim ikm rabianın müstereken 
mutasarrıf oldukları akhisarı~ kara
yünt dağı ınev'kiinde kain doğusu izzet, 
batısı !atma, kuzeyi aı.mak, cenubu yol 
ile çevrili 19599 metre murabbaı 400 li
ra değerli tarla ile ayvalı göl mevkiinde 
oor.~ısu iz.zet, batısı yol, kuzeyi hacı ab
durrahman kerimesi, cenubu yol ile çev
rili 3066 mt!'tre murabbaı icinOe bir ba
dem bir armut üç ayva bir zeytin bir 
nar ve incir ağaçları ınevcut 300 lira 
değerli bağ açık artırıma ile 25-3-940 
Pazartesi günü saat onda mahkeme sa
lonunda satılacaktır. Yüzde yetmiş be«i 
bulursa ihalesi yapılacak bulmazsa ;n 
beş giin u1.atılarak kat'i ihale.c;i 10-4-940 
çarşamba günü saat onda yapılacağın. 
dan bu gayri menkuJler üzerinde bir 
hak iddiasında bulunanlar var ise vesa
ikile birlikte yirmi glin zarfında mah
kemeye müracaatları aksi takdirde ta
pu sici11igincc sabit olmadıkca iddiaları 
dinlenmiyecektir. Yüzde iki buçuk del
laliye vt• damga pulları miİ:,<rteriye ait
tir !-i:'lfl§ peşin para iledir mi.izayedeye 
iştirak etnwk isteymler yüzde yedi bu
çuk pey ·akçası vermeleri Uizımdır faz
la malfımat almak istiyenlcrin an:ı göre 
müral."aaUarı liizumu illin olunur. 

~q 
·DOKTOR OPERATOR ~ 

Sami Kulakçı ~ 

fua~ Naim 
Bayraktar 

3.2217 3.2407 
3.3760 3.397 

23.09 23.20 
35.22 35.40 

Leva 64.44 64.83 
Ley 9% 9% 
Rayşınark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pengü 3.6807 3.6984 
FF. SERBEST 34.46 

MUllTEI.iF KURLAR 
Registcrmak 5.80 

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

Kiralık Ev 

650 (353) 

Makbule Kadri 
Kutluk 

Dikiş ve iş evi 
Yeni açtığım atclye Çivici hamamı 

civarında Sakarya ilk okulu arka
sında Hannım yokuşu birinci çıkma
zında '14 numarada ... 
DiKİŞ : Gelinlik, tuvalet, manto 

ve çocuk ropları .. 

Kulak, burun, Boğaz hastalıklan 
Mütt"?baSSJsı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztt'pe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

ZAYİ 
1927 senesi Salihli Altmordu ilk mek

tebinden aldığUT1 şahadetnanıem zayi 
ulmu~tur. Yenisini ~ıknrtacağımdan es
kisinin hükmü olmadığım itan ederim .. 

ÇİÇEK : MeJ"asim ~elenkleri, Jıi-
Bayraklı istasyon karşısı deniz şan, gelin bükctlcri ve muhtelif çi-

kenarında büyük bahçe içerisinde k1 

Salihlide Mitat paşa nıahallcsindc 
Mühendis caddesinde 12 numa
b luıncde Rilat oğlu 

ABDÜLBAKİ KÜÇÜMEN her konförü haiz bir ev kiralıktır. çe er.. · 
MUllTEUF BOYALAR : Tablolar 66.f (349) 

Alfıkadarlarm ŞiFA Eczanesine yatak takımları .. 
mürncantları. ( 35 7) j i 

•• •••••••••••••••••il••••••••••• il• ••••••• ~ llF.R ÇEŞ T ŞLE1' : Çay takıinla- iZMtR SULH HUKUK MAHKE.VfE. 
,JNDEN: Ot)ZEL TME . ~ rı, fontazi yakalar vesaire .. 

Guzctcmi1.in J8 subat tarihli 10390 sa- N Her tUrlii ince ve zarif işler yapılır. D. No. 940·239 
~Ve .siparişler kabul olunur. 

~ılı nüshasının di.irdiintii sahifesinde ~a~~Jr~MMiiMl.a 
nesl'('dilen Ödcmis Maarife Yardım ce
mi)·cti niuımnam.:Si ilanında id:ırc hc
.u·ti fıuıJarının es:ımisi dereedilmediğin
llen nşağıyft kayıt ile ilan olunur. 

Hüseyin oğlu cel51 ili' i z.mirli hiisevin 
.,ğlu celfılettin arasında mahkemede ·<·e
·eyan etmekte olan ik.inc·i rnemduhiyc 
nahallesinin muhtar hasan a~a soka -

Reis : Orta okul direktörii Recep Başsoy 
Muhasip ,.~ \•eznedar : inhisarlar mü
dürii Ce\•at Hanyaloilu 
Aza : Esnaf ve Ahali bankası müdürü 
Na~nıi Giiven 
•'\ zn : Riiştii Sarncof lu 
Aza : Mehmet 'Oamn 

ZAYİ 
llalkapmar ısJahı tamirhanesinden <!ında 30 sayılı evin i7.alci şuyuu hak-

aldığım A~keri terhis te2keremi kazaen 1 .ında cereyan t..'<len muhakemede mez
~.ayi eyledim. Yenisini alncainndan es· ~ur evin .satılmasına karar verildiğin
kisinin hükmü kalmadtğını ilinen bildi· den tarihi ilandan itibaren .!"ekiz giin 
ririm.. nu{ında ikametgahı meçhul olan cela-

İ:anir Fatih m.-\hallesiden İsmail ' nttinin mahkemeye muracaatle temyiz 
oğlu 1319 doğumlu •tmediği tnkdir<le işbu hiikmün katile-

SAKİR ÖZEŞKAP eceği tebliğ makamına kaim olmak 
CıU '311) · Ur.ere ilAıı olıııau.r. fi65 

~ Esrefp ap hasta nesi 
CİLDiYE EFRE NCIYS 

MUr AHASSISI 
Şamb Sokak (3 üncü BcyleJ') No.8 

~ Her iin 15 ten sonra .. 

' OPERATÖR DOKTOll 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hastr 
nesinde, öğleden 'onra Birinci Bef• 
ler sokağmda.... No. 4% .•. 

TELEFON : Z310 ._ 
1 --

OPERATÖR 

Dr. A sil Mukbil 
A takael 

MEMLEKEr HAS'J'A
NESI OPERArORU 

HastaJarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında kr 
bul eder. 



Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Keşif hecleli 4190 lira beş kuruştan ibaret yedi eylül yolunun 

1 050 metre murabbaı sahasında yeni kaldırım inşası. 
2 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret Dumlupınar sokağın-

da 1050 metre murabbaı sahasında ifeni lcaldırım inşaası. • 
3 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret Akgün sokağının 

1050 metre murabbaı sahasındaki yeni k.aldırım inşaası. 
4 - Keşif bedeli 160 lira 20 kuruştan ibaret ve 360 metre murab

baı sahasında Güneş sokağının. yeni ltaldmm ifl§<ıası. 
Yedi Eylül, Dumlupmar ve Akgün ve Güneş sokaklarının · yeni 

kaldırım inşaları hizalarında yazılı keşif bedelleriyle l 9/ 2/940 tari
hinden 4/ 3/ 940 tarihine kadar on beş gün müddetle açık eksiltme-
ye konulmuştur. · 

Taliplerin 4/ 3/ 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat ikide 
Turgutlu bel~diye binasında müteşekkil ' encümeni dtiimiye müra-
caatları. · 25 27 29 2 638 (343) · ' 

•• 
Odemiş Park kulüp Nizamnamesi 
Madde 

1 - Kazanç ve kazanç payla~m~k gayesi bulunmam~k v.e mer
kezi ödemişte olmal üz~re (ÖDEMiŞ PARK KULOB) na
mile bir cemiyet teşkil edilmiştir. 

2 - Cemiyetin mevzu ve gayesi: 
ödemişte halkın temiz ve sağlık şartlarını cami bir mahal te
min ederek güzelliğe ve temizliğe karşı sevgi ve görgüsünü 
artırmak ve nezih şekilde de eğlenmesini ve oturup görü~e
sini .ve medeni terbiye ve bilgisini artırmak maksad ve gaye
sinden ibarettir. 

3 - Cemiyetin müessisleri: 
ödemişin Akıncılar mahallesinde mukim Belediye reisi Mitat 
Bay~al, Yeni gün mahallesinde mukim Esnaf ve Ahali Ban
kası müdürü Nazmi Güven, Devrim mahallesinde mukim 
Avukat Faik Gürsu, olup her üçü de Türkiye Cumhuriyeti 

· tabiiyetini haizdir. · 
4 - Kulübe girme §artları: 

A - Medeni haklara sahip olmak ve on sekiz yaşını dolclur
muı bulunmak. 
B - Kulüb azasından iki zatın yazı ile tavsiyesini haiz olmak 
ve -duhuliye ile aylık aidatı ödemeği kabul ve teahhüd ey
lemek. 
C - Her aza istediği zamanda kulübden çekilmekte serbest 
olup yazı ile bildirmesi p.rttır. Bu takdirde kulühden bir guna 
hak talebinde bulunamaz. . 

S - Kulübün ödemif merkezinden maada şubeleri yoktur. 
6 - Umumi heyet kulübe dahil buluna~ bütün azadan teşekkül 

eder. 
7 -Umumi heyetin vazifeleri: 

A - Duhuliyeyi aylık aidatın miktarını tezyit veya tenkis 
etmek. 
B - Kulübün mevzu ve gayeleri dahilinde umumi direktif
leri vermek. 
C - Senelik mürak.ahc raporunu ve plançoyu gelecek sene 
büdçcaini tasvip ve tasdik. etmek. 
D - ldare heyetini ibra ve yenisini intihap etmek ve müra· 
kibi st;Çmek. 
E - Umumt heyet idare heyeti tarafından senede bir defa adi
yen ve azanın en az beşte biri veya idare heyetinin talebi ile 
fevkalade olarak toplantıya çağrılır. 
F - Umumi heyet kararları mevcud azanın ekseriyeti ile ve
rilir. Karanar azaya klilüb dahilinde talik suretile bildirilir. 

8 - idare heyeti umumi heyet tarafından gizli rey ile seçilir. Ve 
beş ki~iden teşekkül eder. Bundan maada bir de mürakib se
çilir, Bunlar fahri olarak vazife ifa ederler. 
ldare heyetinin salahiyetleri : 
A - Kulüb varidatını toplamak ve masarifatmı icra etmek. 
s·- Mü.tahdimini tayin ve azletmek. . 
C - Mefruşat ve demirbaş eşyasını korumak. 
D - Aza arasında çıkacak ihtilaflarda ha.kemlik etmek. 
E • Kulüba aza olacaklann taleblerini tetkik ile kabul ve ade
mi kf.hullerine karar vermek. 

9 - Kulübe girecek her aza bir defaya mahsus olmak üzere beş 
lira duhuliye ve her ay birer lira şehri aidat verecektir. Maa~la 
müstahdem bulunanlar duhuliyeden müstesnadır. 

.1 Q - Hesaplar umumi heyet tarafından seçilen mü rakip tarafın
dan her 7.aman tefti~ ve mürakabe edilebilir. 

1 1 - Ana nizamnamede değişikliğin idare heyetinin veya azadan 
en az beşte birinin teklifi üzerineumumi heyetçe yapılır. Bu 
tadilat en büyük mülkiye amirine bildirilir. 

12 - Kulübün tasfiyesine umumi heyet tarafı~dan karar verilir. 
Ve !seçilecek tasfiye heyeti menkul ve gayri menkul emvali 
nakde tahvili ile borçları ödedikten sonra bakiye nakdi bir 
hayır cemiyetine veya ödemiş Belediyesine terk ve teberrü 

il eder. Tasfiye karan mevcud azanın üçte ikisinin reyile yapılır. 
- Umumi heyet ve cemiyet, Cemiyetler kanununun umumi hü-

I J...ümlerine göre toplanır ve karar ittihaz eder. 
4 - Müzakerat rüznameşi idare heyeti tarafından tanzim ve içti

madan en az ÜÇ gün evvel kulübde talik süretile azaya bildiri
lir. Mevcud az~nın en az yirmide biri tarafından müzakeresi 
istenilen maddelerin de rüznameye alınmMı ve müzakeresi 

1 
mecburidir. 

5 - Kulübün varidat ve mast"afları: 
Varidat: 

A- Duhuliye 
B - Şehri aidat 
C - Hakiki ve hükmi §8.hıslann teberrüatı 
D - Kulüb tarafından yapılacak müsamereler hasılatı 
Masraflar : 
A-lcm 
B - Müstahdimin ücretleri 
D • Mahrukat. tenvirat, muhabere 

ı 6 C - Müteferrik masraflar 
- Umumi hükümler: 

A - Kulübde ispirtolu meşrubat satıfamıyacağı gibi istimal de 
edilemez. -
B - Kulübde kumar mahiyetinde olmiyan bütün oyunlar oy
nanabilir. 
idare heyeti a:r.aları : 

Devrim mahalle~inde mukim Avukat Faik Günu. Ayni ma
hallede mukim eczacı Osman lncekarasa. lnönü mahalle!inde 
mukim tüccanlan Süleyman Sivri Devrim mahallesinden Tica
ret Sanayi odası reisi tüccardan Mustafa Cön~n. Akıncılar 
mahallesinden Belediye muhasibi Fehmi Benler. · 
Mürakih: Esnaf ve Ahali bankası müdiirü Na:ımi Güven. 

DAI11Lt VE ZOHREVI HASTA
't.IKLAR DOKTORU 

SPERCO VAPUR 
AC.EN2'ASJ 

CİITA Dİ BARİ motörü 2i/ 2/ 940 ta· 
Büyüklerin ve küçükle;in bar~ldannda kan emerek~Yafl'f&n lrur,tlarm rihinde Ihnanımıza gelerek İstanbul, Pi-

Ak en birinci devasıdır. Her 'eczanede l>uhmm. Kutusa 20 kunqtur. re, Napoli ve Ceno,·a~·a hareket ede-

• a rça Y - ce~~iJ...TOiSt motörü 28/2/ 940 tarihinde 
Her g~n saat 13 ten itibaren.. Bevoğlunda limanımıza gelerek ertesı günü saat 17-
İküıci Kordon (Alman kqnsolosha- 'J de Pire Brincilii Zara Fiume Trieste ve 

nesi' knrşısında) .2~ nuıılnl'a~ ha~la- B 1•sTQL QTELı• Vencdiğe hareket ede<"ektlr. 
rını kabul eder. . ı . ' E. MORANDİ motörü 28/ 2/ 940 tari-

(Çlvici hapı~m.~daJ? muayeneiıa.:.' Sirkecide. hinde beklenmekte olup Cenova, Riv.ie-
nesini t'frkeb,ni§tır} ::. ~· . ra limanlanna hareket edecektir. .. 

" ~ON: MŞB, · ·•· OSMANiYE OTELi l.ANGANO vapuru 2/3/ 940 tarihinde 
____ _.HiıtftTKl~a:-.:w. ••. ı . beklenmekte olup Ccnova, Riviera li-

Dı D k Bu he.r' İki otelin müsteciri 45 ae~ otelcilik miitehauııı bay ömer manlarına hareket edecektir. -: • 
' Ş , . ~' , İO'rll; ütfü Beugil'dir. ZARA motörü 613 /940 tarihinde li-

B l manımıza gelerek er.esi günü saat 11 

Hatl
'ce Azra riıto oteli elli odalı ber odada soğuk ve ııcak akar ,ulan, banyolan de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes-

've kaloriferi vardır. Dahili ve baİ'İci müteaddit telefonlan olduğu gibi te ve Venediğe hareket edecektir. 
uaNÖrÜ ve busuai lokantası vardır. NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
·, Bütün Üri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine veya Cenovada Şi.mall ve cenub! Ame-

ve btanbul cihetine ele nezareti fevkaladeye maliktir. rlka limanlanna hareket eden İtalia 1 

Demrielli 
İkinci kordon (Cümhuriyet M~r

kez Bankası arka~ında) 88 numara
da hususi muayenehanesinde hasta
lannı (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON: 3287 

KAMÇIOCLU 
. Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 
FJektrik tedavileri 

Birinci Beyler Soka~ No. 55 ... 
lmıir - EDıamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşaına kadar hastalarım 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

DOKTOR 
Salahcddin 

Tekand 
Çocuk ~lddan Mütahasmı 
BERLİN n KÖLN ÖNİVER
SİTF.Si SABIK ASİSTANI 

Hastalarını İkinci Beyler Numaa 
~ zade sokak 5 No. da her gün saat 
1 birden sonra kabul eder. 

1 TF+~ON : 3t~ . 
EVi • 3459 

·· DOKTOR 

Celal Yar~m 

1 

Bütün bu mükemmeliyetlere ili.~eten fiw.tlar rekabet kabul etmi- Anonim ıııeyrisefain şirketinin ve Afrlka 
~- ve Hindistana hareket eden LLOYD 

ecek de.recede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehulsıı TRİYESI'İNO anonim seyrlsefain fir .. 
'1 ömer lütfü Bengiinün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati keti vapurlanna tesadüf ederler. 

meydana koyar. Bmıun için bOtün Egeliler, kendinin tahtı,imcarmda NEERLANDAİSE ROl'ALE 
ulunan otellerde buJUfUl'lar. KUMPANYASI 

UEit R H E A vapuru 4/ 3/ 940 tari-
.. • •• hinde beklenmekte olup Anvers, Rot-

j terdam, Amste.rdam limanlarına hareket 

T. c. zı·raa t Bankası ~=CE MARhiME ROUMAİN 
ARDEAL motörü 26/2/1940 tarihin-

KUl'Ulıq tarihi: 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

$abe ve ajan adedi ~ 262 
Zint ve ticari her nevi &nka muameleleri 

PARA BDUKTblENLERE 28.800 URA 
tKRAMltE VERECEK 

Ziraat bankasında kwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en aı (50) 
lirası bulunanlara senede • de.fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna g<Sre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Ural.ık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO ı 

4G • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • ~.000 • 

120 • '° . 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 liradan a~ğı dilşm}· 

yenlere ikramiye çıktıiı takdirde yilzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, ı EJICU. ı Birinci Unan, 1 Mart ve l Buiran tarih

lerinde çekilecektir. 

·~-----------------------------· Vilayet daimi encümeninden. 
Nafta dairesine rnuktazi olup satın alınacak olan aşağıda cins ve 

miktar ve muhammen bcdelatı yazılı yol alet ve edevata ayrı. ayrı ola
rak '5 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin na
fıadaki şartnameaini tetkik ederek 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazırlayacakları teminatlarile birlikte 4 Mart 940 Pazartesi saat 11 de 
daimi encümene ba_şvurmaları. 

Nev"i Adedi Muhammen Nev·ı Adedi 
bedeli 

Kuma 500 750 Kazma ve 
Kürek 800 
Keser 50 
Kova 100 

560 çapa sapı 800 
32 50 Kürek, yaba 

70 tırmık sapı 1000 

Muhammen 
bedeli 

120 

150 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları
na hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayıstyle navlun n 

hareket tarihlerinin kat'! olmadıluu ve 
bunlann hJç bir ihbara Jüzum olmaksı
zın değişebilir oldutunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etm.iyeceğinl muhterem yük]eyicUerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsiUt için CUmhuriye& 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mt1racaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

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

OLIVİER YE 
Şt/RBKA.al L'f'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

1UEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL 
--Jl.--

mımıt DENİZ ACE...llllTAUCl LTO. 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta K0stence 

ve Varna için hareket edecektir_ Yolcu 
\ 'e yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 2() Martta saat 12 de Pire 
Ha}•fa, Beyrut ve Triycstc için hattket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek
tir. 

Çapa 100 
İZMIR MEMLEKE'J' Batta 50 

90 
75 

Varyoz sapı 1 5 O 
Çelciç sapı 500 

22,50 
75 

GOUT \hTORİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
HASTANESJ İJARILiYE Tahra 100 

MV'J' ABASSISI g:~;:r~eneri lso 
70 
40 

Keser sapı 50 7,50 
---

Muayenehane: İlinci Beyler sr.Jr:ak Kilo 
20 37.5 

El arabasl 50 350 
No. 2$ TELEFON: 395e ip ' 1 O 35 

Paris lakülteıinden diplomalı 
Dif tabibi 

Nesip ·Dolunay 
İkiD<"i Beyler Numan zade sokak 

No. 36 Saat dokuzdan itibaren has
larım kabul eder. 

l -13 (311) 

DOKTOR 

Vefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOGllJI VE KABIN 

HAS'l' ALIKLAIU 
MU2'AJIASSISI 

Hu gün İkinci Reyler 5okak No. 
79 da .. Çar'8Jllba fakirlere meccanen 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi bolvan Ziraat bankası yanmda 

18 numarah hanm rıst' kalı resmf ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 

ra.aatıcrı. DOK;: g90> 

1 Behçet Uz 
ÇocuJı hastablıları 

Mlitalttusısı 
Hastalanm her gün saat 11 .. 10 dan 

1 e bdar Beyler ııobfmcla Ahenk 
matl>aMı yanındaki hususi kdiniğin

~ de kaimi eder. 
1 1 1 

1742 50 17, 27 532 (277) 

·----------------·-------·-----~· Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

t Z MİR 
l\lerkezi : BEKLiN 

bank 
ŞUBESi 

Alinanyacla 1'15 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akresi 

ı7ı,soo,ooo Ra~hsmarla 
Tflrklyede pbeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mmrda şubeleri : RAHiBE VE ISKENDERIYE 
Her ttirHl banka muawelitnu ifa ve kabul eder. 

l 

lzmir incir ve 0.züm tarım satış 
kooperatilleri birliği genel direk
törlüğünden: 

Birliğin Mani.adak:i praphane kavlan ile iılctme hanı üzerinde 
inp ettirilecek müdüriyet bürosunun avan projeleri, nezaret ve mü
l'abbe ifleri kapalı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

T aliplcrin Nafia iılerinde en az üç yüz bin liralık proje veya inpat 
iıi yaptıklanna dair vesika ibrazı prttır. • 

Şartnameler en geç 1.9 Şubat Per,embe gününe kadar lzmirde Bi
rinci kordonda iş Hanındaki Bir)i'k merkezinden alınabilir. 

Taliplerin 4 Mart 940 tan1ıinc müsadif Pazartesi iÜnÜ saat l S de 
Birlik merkezindeki in§&at komiayonuna teklif mektuplarını tevdi et-
mc1eri ilin olunur. 24 27 (331) 

IZMIR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 

' 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Deiirmen, Geyik 

ve lAylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avnıpanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

l'elefon · No. 2211 ve 3079 
l'elın-af adresi : Ba rak lzmir 

."NEA HELLAS• 
Lüks transaUant.ik vapuru Pire • 

Nevyork hattı: Pireden hareket tarihls 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekt~ 
dir. 

Gerek vapurların muvuallt tarlhJerf, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak ... 
kında acenta bir teahhUt altına ilı'emu. 
Daha fazla lafsi!it alın.alt için Birlnd 
Kordonda 152 numarada ı UMDALı 

umum! deniz A<:f'ntalığt Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MOdilrfJet 
Telefon : 3171 Ac:-ent.a 

W. F. Renry Van der Zee 
Ve $ürekası 

- ·JJ.-
Al\IERiCAN EXPORT LiNES f.NC. 

NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXCHESTER vapuru 27 şubatta be' . 
!eniyor. 

EXFORD vapuru 29 şubatta bekleni
yor. 

EXERMOl\"T vnpuru Mart iptidasın
da bekleniyor. 

EXMOOR vapuru Mart ortalarında 
bekleniyor. ı 

E.'CPLORER vapuru 20 martn doğru 
bekleniyor. 

STE KOY ALE HONGROlSE DE 
NAVİGATiON A VAPEUlt 

BUOAPEŞT 
EZEGED motörü mart iptidasında 

bekleniyor. Budaµcşle için yük alacak· 
tır .. 

BUDAPEST motliıii mart ortaların
da bekleniyor. Budapcşte için yük ala• 
caktır. 

SERViCE l\tARfmm ROU.l\IAİN 
BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
PELEŞ vapuru 6 martta bekleniyor
Vapurlann isim n tarihleri hakkındı 

hiç bil' taahhüt alınmaz. 
ATID :SAVİGATİON CO - HAIFA 
Beynıt ,Telavh-, Haifa. Jafa, Portsait 
ve İ~kenderiye i<İn ... 
ATİD motiirü 4 martta bekleniyol'. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nay .. 

tunlardaki det!Jtkliklerden actnta me-
ıuliyet kabul etrr.n. 

Daha faz.la tafsUlt l~in ATAT(JJUt 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Ş11. Vapur acenı.lıjına mllna
•t edilmesi rica olunur. 
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• • 
Amerika hariciye mümessili dün sabah Kont Ciano ile görüştü, öğle
den sonra da Venedik sarayında Mussolini tarafından kabul edildi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ wli:': . i.iis=.&:111!~-~~------------~----------~~----------~- • • • • 

B u zv el ti kararına V· tik.anın veltalyanın bftytlk 
ya . dımı olae gı kanaati hBklm bulunuyor 
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B. Summe-r Velles 
Roma 26 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

Kont Ciano bu sabah Kici sarayında 
Amerika hariciye müsteşarı B. Sumner 
Velsi kabul etmiştir. Birleşik devletle
rin Roma sefiri B. Filip en samimi bir 
şekilde cereyan eden bu muhaverede 
hazır bulunmuştur. 
öğleden sonra Amerikan mümessili 

Venedik saraymda Duçe tarafından ka
bul edilmiştir. B. Sumner Vels dün 
akşam saat 7 de Romaya gelir gelmez 
kralın sarayına giderek defteri mahsu
su imza etmişti. 
Diğer taraftan Reisicümhur Ruzvel

tin Vatikan nezdinde fevkalade murah
hası bay Teyler de, B. Sunrner V els 
ile birlikte Reks Italyan vapuriyle Nev
yorktan gelerek Napoliye çıkmış ve dün 
akşam Romayn vasıl olmuştur. 

Roma 26 (Ö.R) - Amerika hariciye 
müsteşarı B. Sumner Vels bugiin 
Kont Ciano ile iki saat süren ilk müll'ı
katını yapmıştır. Görüşme mevzuu if
şa edilmemekle beraber Velles. müla
'knttan memnun olduğunu gizlememiş
tir. 

Sumner Vels yarın 4:bugün, Ame
rika sefaretinde Ingiliz elçisi Sir Persi 
J:.Oren şerefine bir öğle yemeği verecek-

'tir. Ziyafete Ita1ya hariciye nazın, ne
zaret erkfını ve Fransız büyük el~isi 
davetlidir. 

Londra 26 (Ö.R) - Deyli Ekspresin 
Roma muhabirinden: 

Amerikan hariciye mü.c;teşarı Vels, 
raporunu iinUmüzdeki Nisanın ilk haf
tasındn Cümhurreisi Ruzvelte verebile
cek surette ietkikatını süratle ikmal 
edecektir. 

Sumner Vels Deyli Eksprese beya
natında, tetkikleri hakkında hiç bir söz 
söy'em<>cine imkfuı olmadığına, bütün 
söyliyecefü sozun A vrupada 7jy:>r<'t 
Pdecef.j ~chirlerc harekct saatini bil
dirmekten ibaret olacağını beyan etmiş
tir. 

Ro:'lltı 26 (ÖR) - .Amf'tik"'n h<> ... ~;
ye müsteşarı Sumner Vels beyanatta 
bulunmaktnn istinkaf rtmistir. Vl'llcs 
vaz.ifcsini süratle ve iyi göreceği ümi
dinde bulunduğunu söylemiştir. 

SUMNER VELS!N SEYAHAT! 
Bu mevzu hakkında cTribune des 

Nations> gazetec;inde bir makale neşre
den Pierre Dominique diyor ki: 

cMalfım olduğu üzere Ruzvelt, Avnı
paya bir misiyon göndermek teşebbü
sünde bulundu. Niçin? Sulh ihtimalleri 
hakkında k<>bineleri denemek ve tetkik 
etmek icin. Birleşik Amerika devletleri 
Avrupada sulhun yeniden teessüs et
'Tlesini istrmcktedirler. Bu, Birleşik 
Amerika devletlerinin olduihı gibi biz.im 
de menafiimiz ikti1.asıdır. Bunda şÜJ>
he yok. Böylı• olmakla beraber Birleşik 
Amerika devletleri bizim için tnyyare
ler ve harp malzemeo:i yapmakta ve ~t
Ukçe bizim için büyük bir fabrika halini 
almaktadır. 

VAT1KANIN ROLÜ 
Bu teşebbiisünde muvaffak olmak için 

Birleşik Amerika devletleri kime isti
nad etmektedirler? Her sevden evvel 
Vatikana. Unutmamalıyız ki. Ruzvelt 
Vatikana husu:;i bir mümes..;il gönder
miştir. Katolikliğin Almanya ve Avu!!
turyada maruz kaldıt!ı zulümlere ve ka
tolik Polonvanın ezilmesine acılarla şa
hid olan Vatiknmn, Amerika Cüoıhur
reisinin gayrctlc>rini bütün kuvvetiyle 
himave edecektir. Alman diliv1e konu
şan katolikler ve Polonyalı katolikler 
namına Papanın, Hitler rejiminin beka
sını trmenni elmiyeceCıi muhakkaktır. 
Daha do(irusu, Hitler Ahnımvasının mu
vaffak olmac;ını ve hatta Ç~koslovakya 
ve Polonva<la Alınanyaya tam manasiy
Ic harekat serb<'o;tiliği bah~edecek olan 
bir uzlaşma sulhunun im1.a edilmesini 
temenni edemez. 

JTALYANIN ROL'O 
Amerika CümhuJTeisi Italya ve Is-

. . 

Vatikan şehrüıckı~ bir gorunu§ . 
panyaya da dayanabilir. Italya ve Is- bir şekilde yıkılması demek değil mi
µanyayn Almanya.dakine benzer rejim- <lir? Hasıl olan netice şudur: Polonya
Jer içinde yaşamakta olmakla beraber nın ihyası Vaşington, Vatikan, Ispanya 
hıristiyanlık fa1Jletleri zevkini ıııuha- ve Italya için bir maneviyat meselesidir. 
Caza edcgclmektedirler. talya Almanya- Ve Papa bu busu..,ta gayet açık fikirler 
nın müttefikidir; milliyetçi Ispanva Al- beyan etmiştir. 
~anyadan yardım gö~müstür. Maaı:ıa- Halbuki, diğer taraftan Göbels, Avus
fıh. gerek ltalya ve gerek Ispanya hıtn- turya, Çekoslovakya ve Polonya bakı
raflıklarını ilanda iehaliik göstermişler- mından Almanyanın hiç bir tavizde bu
dir ve Fransa, Italya ve ispanya ile olan lunmıyacağı ve bu şartlar dairesinde fa
hudutlarında tamamen emniyet içinde- idcsiz ve Avrupada meselelerin devamı
dir. nı icap ettirecek utanç verici bir sulh 

A vruoadaki s~yahatine başlamadan kabul etmiyeceğini sarih bir surette be
evvel Sumner Vele; Italya. Ispanya ve yan etmiştir. 
Vatikan .~le anlaşır~a, evvela dö~. dev- Böyle olmakla. beraber, Birle~ik 
le~ten mure~~ep bır antant teş~ilı_ ta?- Amerika, İtalya, ispanya ve Vatikan 
mın olunabılır. Bundan, komunızmın tarafından teşkil edilecek diplomatik 
hıristiyan medeniyetine karsı teşkil et- blok, bilhas..;a Amerikanın ardında bü
tiği lt>hlike karşısında Vatikan, Italya tün Utin Amerika bulunduğu ve bita
ve l<:t>anyanın müşterek endişelerine r<:ıfların hahişle Roosevelte iltihak ede
işarel eden •Obscrver> gazetesi babı-et- ceği nazarı dikkate alınırsa, ağır çeker. 
mekte \'e cltalya ve Isoanya hükümet- MİLl,ETI~ER HARİTADAN 
leri arasındaki temas bilhassa bu nok- SİLiNEBiI.iJt. l\lİ? 
tad~ gavet sıkı ~ir halde tecelli etmek- Bundan başka bitaraflar Avusturya, 
tedın demcktedır. Çekoslovakya ve Polonya gibi üç müs-
POLONYANIN tHY ASI LAZIMDIR t<ıkil devletin dünya haritasından silin-

Ala, fakat bu sahada bazı mülahaza- diklerini, Estonya, I.etonya ve Lltvan
lar serdetmek kabildir. Bunların birin- ya gibi diğer iiç müstakil devletin filen 
cisi ekonomik ve sos:val sahalarda oldu- Sovyetlerin eline girdiklerini, Finlandi
ğu gibi. ideoloji ve kültür sahalarında ranın iki aydan beri vahşiyane bir su
dahi bolşevizmin Almanyada büyük te- rette tecavüze maruı. kaldığını ve Fin
rakkiler elde etmf'.kte olduğu mülaha- landiyanın ardında İsveçin tehdide ma
znsıdır. ikinci mülahaza: Bu büyük te- ruz bulunduğunu bilmez değildirler. 
rakkiln siiyle dursun. Alman - Bolşe- Bunun için bitaraflar S. Velsin mis
vik mülahazasıdır. Binaenaleyh, Alman yonunda bir uzlaşma taharrisinde baş
tchlikesinr karşı hazırlanmadıkça, bol- ka şeyler görmektedirler. Bitaraflar 
şevik tehlikesine karşı hazırlanmak na- lmnda bir bitaraOar lıği teşkil ve bu li
sıl kabil olabilir? Üçüncü mülahaza da ge ve binnetice dünya vicdanında me
şudur: Polonyanın yıkılması. netice iti- ı,plcnin şümulünü arzetmek gayesını 
bariyle, hıristiyan medeniyetinin mevzii göstermektedırler. Bu da Alınan - Sov-

~·············· .. ·········•··• .. ·····················•··•••··• ~ ........................................................... . 
yet ihtiras ve metodlarmın kat'f suret
te mahk<lm edilmesi neticesini verebilir. 

Zaten Almanya ve Sovyetler hükü
metleri bunu gayet iyi hissettiklerinden 
bu hususta hiç bir söz. söylememişler
dir. Bundan başka Nazi propagandası 
S. Vel1es'in misyonu aleyhinde bulun
muş ve Moskova propagandası da teca
hül göstermiştir. 

En nihayet son haberlere göre Mos
l:ova, Amerilcan misiyonunun muvasa
llltını sadece haber vermekte ve hiç ol
mazsa Almanya cfkfirı umumiycsini al
d<ı.tmış olmak gayı·etkeşliğini gösteren 
Alman propaganda<ıı ise bu misiyonun 
bir uzlaşma bulmak mak._o:adını takip et
tiğini iddia eylemektedir. Ancak Al
nıımlar bariz bir h<-ccriksizlik göstere
rek bu hususUıki şartlarını anlatmak 
cihetine gitmektedirler. 
Kulağımıza yarı resmi bir tarzda ge

len bu şartları öğrenmek fena olmaz. Al
ınanların sulh şartları şunlardır : 

ALMAN SULH ŞARTLARI 
1 - Eski Alman müstemlekelerinin 

kayıtsız ve şartsızca iadesi .. 
2 - İngilterenin Malta. Cebclüttarık 

Singapur Vf' Falkland adalarını eski sa
hiplerine iade etmesi, 

3 - Cenubi Afrika, Hindistan ve İz
landayı\ İngiliz imparatorluğundan ay
rılmak hakkının bah!jı, İngiltereye, di
ğer milletlere nazaran daha geniş bir 
hayat ı:ahası bırakmak için Kanada ve 
Avusturalya hakkında istisna yapıl
ınakta<lır. 

4 - Avusturya, Po>lonya ve Çekoslo
vakya vaziyetlerinde hiç bir değişiklik 
olmaması, 

5 - ' Alsa'> ve Loren°in Alınanyaya ia
de!>İ.. 

İnsan rüya gördü~ne zahip olacak. .. --------------' 
B. Ruzvelt Fakat Almanlar bu teklifleri gayet ta

bit bulmaktadırlar. Ar:cak, bilinmesi la
t.ıD" olan bir heyet varsa o da. bu tek
lifleri Amerikanın tabii bulup bulnıadı
ğıdır. Anlaşılması icap eden diğer bir 
nokta da Birleşik Amı>rika ve İtalyanın, 
Almanya ve Sovyetlerin Balkanlara ve 
Yakın şarka uzanmalarını tabii bulup 
hulmıyacaklandır. Zira, Romanya etra
fında büyük kıtaatı askeriye harekatı 
olduğu ve Karadeniz yolu ile petrol 
nakliyntını teşkilatlandıran Ahıanya
nın vaktiyle Polonyava tabi buh1'1muş 
oJan ve halihazırda Sovyetlerin işgali 

nltında bulunan Ukranyaya, Ka!lrn$ya
ya ve Bulgaristana, yalnız mütahassıs
lar değil, ayni zamanda, zabit ve asker
ler gönderdiği anlaşılmaktadır. 

Hasıl olan netice şudur : Eğer S. 
Velles'in misiyonu mahiyet itibarile de-

\'amlı bir sulhun şartlarının neden iba" 
ı et olduklarını anlamış ise, Almanya ve 
Sovyctlerin vaziyet ve tavırları bUsbiİ" 
tün hissedilecek derecede farklı bir rna
iıiyet aldırabilirler. Bir tarafta AlrnaJl" 
yanın, fimabat Sovyetlerden ayrılacağı: 
diğer taraftan da Amerikanın ve llattfl 
Amerikanın her şeyden evvel istinat 
edeceği üç devlet olan İtalya, İspanya ve 
Vatikanın Bolşevizme karşı vaziyet al· 
maktan başka bir şey yapamıyacaklatl 
vak'ahırı göz önünde bulundurmalıdır-· 
Bolşevizm, jermaniLme günden gil116 

daha ziyade bağl<ındığından, hepsi J3ol· 
şevi1.1n aleyhtarı olan bitaraflardan rnü· 
rekkep olmak üzere Birleşik Ameri~~ 
cümhurreisinin teşkil etmek isted1~1 

blok gittikçe miittefiklere meyledecelc" 
tir. 

Kopenhag konferansı Fin Tebliğine Göre 

. ,. . __ - ·- . . . .. Korkunç zayiata uğrıyan Kızıllar 
Bır resmı tebhg neşredıldı. ~ıtar~f!ıga Viborga yaptıkları 
devam ve sulh arzusu teyıt edılıyor amansız taarruzu geri bırakmışlardır 
ri~~::.~~~6 k~~!>m~ 1~:~i~:::t~t~ı:!~n~;r~es1:t - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - mahdut kalmıştır. Harekat sahasında bulunan Salmenkatja nehrine k3~9.: 
tbliğ neşredilmiştir. Üç İskandinavya memleketi, Finlandi- hareket ettiğini söylemişlerdir. Bu tay- d~ınan h_ava .faaliyeti bilhassa ~i?,l~~- ilerliyerek Muola. müstahkem ı;okt~f:c 
ya hariciye nazıriyle İzlanda başvekiline birer dostluk ve yarelerdcn altısı biraz sonra Murmans- dıyanın şımalınde ve Ladoga golumın le kasabasını, Vı_borgun 10 kı)olll. 06 
sempati mesajı göndermişlerdir. ka dönmüş diğerleri yollarına devam şimal mıntakasında cereyan etmiştir. cenubunda sahil demiryolu i.izerıdı .. 

Tcblıg İskandinavya memleketleri hariciye nazırlarının etmişl erdir. VBu tayyarelerden yedisinin Londra 26 (ö:.R) - Helsinkiden olı- k_u~ Somm~ istnsy?nunu, .~uh~rnes ~{liıl 
toplantısında, Finlandiya ihtilUfı hakkındaki müşterek hat- Pajalııya dogru uçtukları ve oraya bom- ııan lıaberlere gorc Kızıl ord.u Manner- rını ve sa_h~ demıryolu ~ennde i ]er• 
tı hareketleri görüşiildüğünü, Finlandiyanın istiklali esası ha attıkları kontrol neticesinde meyda- haym hattının cenubu garbı cenahına Maksalahh ıst:ısyonunu ışgal etrn ş 
dahilinde ihtilafın sulhan hallini arzu ettiklerini, bitaraflık na çıkmıştır. şiddetle taarruz ediyor. Ağır menzilli dir. . Jııll-politikasına devam edileceğini bıldirmektedir. Esir zabitler, mensup oldukları filo- topların devamlı ateşi Viborg şehrinde 17 ve 18 Şub~t tarihlerinde Fılladn-

nun uçuş ımatlcrini de l!arahatle bildir- büyük hasarata sebebiyet vermiştir. Şc- diya körfezinin garbında ve Bj~rk~. •cll 
miş oldukları için bu saatlerin Pajalayı hir tamamen tahliye edil mi=? olduğundan sının şimalinde ::ruıne kadar. ıl~\

1

~111 ı· 
bombardıman eden tayyarelerin geçtiği ınLi<lafilcr Kızıl orduya çok ağır rnyiat Sovyet kıtalan duşmanın 313 ı$tıh ncsl Londra, 26 (Ö.R) - Norveçte çıkan Tidcııske gazetesi İs

knndinavya konferansı münasebetiyle şöyle <liyor : 
- •Alrnanlann kanunsuz hareketleri İskandinav devlet• 

leri tarafından mü.ştcreken· protesto edilmiştir. Finlandiyayı 
kurtarmak ıçin bugüne kadar yapılmakta olan yardımlar 
miimkün ol<ın azami hadde cıkarılınalıdır. 

A::ırni gazctE: Nazilerin inkarlarına rağmen Norveç gemi
cilerinin yeminle yaptıkları beyanat Alman tayynrclerinin 
ve de:ıiuılulı:arının barbarca harckctlcriDi teyit tmekte ol
duğunu kaydedıyor.• 

Paı'.s, 26 (Ö.R) - Danimarka gazeteleri ~opcnhag kon
f~ran.c;•nın •ıctıcclerinı bol bol tefsir ediyor." Altmark hadi
sesi v' Paj a bombardımanı konferansa htıkim mevzular 
olmustur. eNasyonal Tidendeır sunları yazıyor : 

saate tevafuk ettiği tesbit edilmiştir. verdirıne~len şe?;·i tcrketıniycceklerdir. nı işgal et~işlerdir. Bunların 41 d~~. 
Son Fın teblıgi Kızılların Viborga toplarla ınucehhez beton kaleler J<ıtıı• 

karşı hareketlerinde her adımda tah- 11 den 18 Şubata kadar Sovyet }(altı 
minleri aşan korkunç zayiata uğradık- ları 92 si toplarla mücehhez beton trııW 
)arı cihetle taarruzlarını durdurdukla- olmak üzere 475 istihkam işgal e 

Paıis 26 (Ö.R) - Fin tebliği: Kara
da, Kareli berzahında Fin kıtaları Ko
vi.stoyu tahliye etmişlerdir. Berzahın 
garp kısmında 25 gündenberi devam 
eden hilcumlar Fin topçu ve piyadesi 
tarafından piliikürtülerek düşman ağır 
zayiata düçar edilmiştir. Kaytada bütün 
gün devam eden bir harbı müteakip 
Sovyet hücumları deCedilmiştir. Berza
hın şark kısmında sükOnet vardır. 

rını bildirmektedir. !erdir. . he11iıl 
Aynı tebliğ Finlandiya körfezinin har- Sovy~t hava kuvvetle:.1 ceP J<tl"" 

bın başındanbcri Kız.ıllara büyük zayiat muhtelıf mıntakalarmda duşınan l)sr" 
verdiren Koiovisto kalesinin müdafileri vetlerini ve askeri hedeflerini boııı 
tarafından terkedildiğinl bildiriyor. aıman et.tnijlcrdi>. 91 d~tr 
Ladognnın şimali şarkisinde Kızılla- Hava muharebeleri esnasında ~ 

rın muhtelif tanrruzları püskürtülnıfü; man tayyaresi düşürülmüşti.ir. d er-
~· n merkezde Sovmo Salmiden hududu !!CÇ- Mo.skova 26 (A.A) --~1..1inf!r t r~ıli 

meğe çalışan bir Sovyet alıtyı hududun kanıharbiye dairesinin 25 Şubtıt n 
diğer tarafına atılmıştır. Fin tayyareleri tebliği: tıılıır1 
d~manın geri hatlarını bombalamışlar Kareli bf'rzahında Sovyet ~ı )'ıır
ve yaptıkları hava muharebelerinde diişmanın tahkim ettiği ınıntakB) 1,ııırlıı 
bes Sovyet tayyaresi düşlirmüşlerair. · mağa muvaffak' olarak sl'!kizi .. to~e z8 

Kızıllar Hangoeyi bombalamışlardır. mücehhez beton kale olmak. uıedir. 
Isveç kralı Giistav AdolJ 

Ladoga gölünün şimalinde de canlı 
topçu faaliyeti istisna edilirse stikiınet 
hilkilm siirmUştür. Bir dü~an batarya
sı sustürulmuş ve bir çok miifrezeler 
dağıtılmıştır. Kümo mıntakasında Finler 
dUŞ!J!anın bir İsiina<l noktasını zaptet
mişler ve bir Sovyet böltiğilnil dağıtmış
lardır. Hasar pek cüz'ldir. mi.istnhkem mevkii işgal etıııışle.r ııııtt'' 

Konfo .. an" ~imal devletlerinin Finlerle Sovyct Rusya ara
sındakı ihtilnfta ve garp devletlnriyle Alımınya arasındaki 
muhas~matta bitarnflıklı>rını tPyit etmiştır. Konferansın dün 
akşam ne.şr:>dilcn tebliği, sulhu iadeye matuf her gayretin 
şevİnçle selamlanacağını tezahür ettirmekte ve felaket he· 
sapsız bir nisbct almadan sulhun avdeti için şimal devletle
rinin is birlıği azmini de teyit eylemektedir. 

Daniın rka hariciye naı.ırının organı sayılan Politiken ga
zı:•tC> İ c1l' f '\'PC haşvekiJinin TI\ltku hakkında ŞUnlan yazı
yor: 

Cephenin diğer mıntakalarında Finle
müsbet malumata sahip olnn üç hariciye nazın arasında da rin lehine olarak ke~if kollarının faali-
tetkik mevı.uu olmuştur. yeti olmuştur. 

SOVY:E..'T TEBLICI: 
Moskova 26 (A.A) - Leningrad as

keri mıntakasının 25 Şubat tarihli teh
llği: 

Düşman bir kaç kcrre ınt1knbıl \'İııtlıı 
ruza geçmek istemişse de ağır ıa. 
geri püskürtülmüştür. chet11" 

İsveç ha§\ <>k1linin, İsknndinavya hariciye naz.ırları Kopen
hagda içtima halinde iken, söylediği sözler çok vahim söz
lerdir. Mum:..ileyh İsveçin ve onunla birlikte şimal devlct
forinin maruz bulunduğu tehlikenin hayali değil, fakat pek 
hakfüi olduğunu söylemiştir. Hiç şüphe yoktur ki bu tehdit, 
' trhlike t>akkında 'mdilik if · i 

Bitaraf memleketlerin deniz münakalatı hakkında, muha- Havada: 25 Şubat günü zarfında Fin 
sım devletlerle cereyan eden görüşmelerin vaziyeti taUılaş- tayyareleri Sovyet hatları arkasıni:la 
tırmasını üınit etmek mQmkijndür. bombardıman ve .keşif ;uçuşları ,yapmış-

Pek tabii olarak ŞirnaI devletleri hariciye nazırları, un lardır. Bir çok muharebelerde F in tay. 
ve devamlı ~r sulh lçin muhllsımlan müzakereye sevk ede- yareler:t ddşmiuu mu· affak:ıyetle :püs

sel!Unlıyacaklnrını beyan etrtılı-.. kUrtmUşfoi"dh\ 

:{{areli berzahında 18 Şubattanberi 
devam ederi Sovyet taarruzu inkişaf et
melde ve düşman ricale devam eyle
ın~tedir. Sovyet kıtaları Moksi, J nup, 

Cephenin diğPr mıntakalarında 
mfyetli bir hfidise olmamıştır. t' taY)'ıı• 

Muhtelif mıntakPlaroa So'/Yff 1'ı~et1C 
releri düşman kıtalarını Jtllfva n . 
bombnrdıman etm~c;tir. c1 10 f il' 

Hnva muharebeleri esnasın a 


