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• lsviçrede Almanya aley
hine nümayif 

Paria 28 (ö.R) - Cenevreden bildirili
yor: Kollej talebeleri Almanya aleyhinde 
nümayiflerde bulummqlarn da zabıta ta
rafından dağıtılmqlardır. 

·-------' Yeai Alır Jı4atbauında buı1m.ı,tır. 

Sovyetler tekrar taarruza geçtiler 
Kızılların bütün gayretleri 
Viborg'u e e ·ge irmektir 

-·-• • siperlerin e düşmana ın er ye ı 

m··h·m • ·riyorlar zayıa ver 
Fin tay ya releri 17 Kızıl tayyaresini düşürdüler Fin Cfüııhurrcisi Kalyo cephede askerler arasmda . 

'•• Başvekil Dr. Refık Saydam l .. Baş~~l~il ..... 
• • 
~Bu akşam radyoda 
~ dahili ve harici 
~ siyasetten balıse-
i dec~k 
• 
: Ankara, 28 (Hususi) - Baf-

asılsızdır. Koivhtonun kaybedilmesi 
Viborg müdafaasına pek a:L tesir yap
mıştır. Şimdi Finler Viborgun garbında 
donmuş deniz üzerinden gelecek bir 
Sovyet taarruzuna ha7ırlanmaktndırlar. 
Petsamonun 50 nül cenubunda Hovcn
yadi civarındaki muharebe gece şiddetle 
devam etmiştir. 

- SONU 6 iNCi Sı\HİFEOE -t~ekil Dr. Relik Saydam yarınki: 
: erıembe günü al..ıamı «bu ak.! 

~f<rm» •aat yirmide Ankara rad~ T hl ek k 
:f0sıında dahili ve harici meae.: e 1 eye arşı. 
: eler hakkında mühim bir ko-E 
·~ . ~ uşma yapacaktır. : 
: Milli politikamızın her veçhe_: --------x~x----''-------
:•irıi bir dela daha aydınlatacak': H k 
:ııan bu beyanatın bütün mem.: ava u ı va 
: ekette büyük alôka ile dinleni.5 -
~!?ceği ıüphe•izdir. E • f b d A d • 
~ ............ : ....... : ............. : zı e aşına avet e ıyor 

y enı bır A 1- ı,.ru,deki bütün Puıi Ocak R.;.ı:.tmahalle müm ... i;lcrilc muhıa,Ja.dan 
mürekkep Üç yüz ki~ilik güzide bir heyet dün ııabah Türk hava Kurumu lzınir 

J'Mıa n pla~ n ı şub~i~in da~etile Tayyare sinemasınd.a h~~usi bir sea.mıta. ?ir filim seyrettiler. 
fi 1 1 Bu filım lngılterede havaya kar ı Pasıf mudafaa tedbırlerını gayet canlı bir ~e· 

kilde göstermiştir. ) 
~t f d l Başından sonuna kadar büyük bir alaka ve heyecanla seyredilen bu filim, ya· c, 1 ra l n a ın karşıla~ılması muhtemel bir harpte milletlerin havalardan maruz bulunduğu 

•• • tehlikeyi göstermesi bakımından cidden şayanı dikkattir. 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

, .. 8ütün küçük devletlerin aylardanbe-.-, .. 
r ıçuıde bulundukları korkunç vaziye-
t gömıemek imkansızdır. Bu devletler
~ Jıer biri sırf harbe süri.iklenmemek 
/'.(tıı.-uyla Almanynıun kullandığı cebrii 
~ddet metodlnnna di~lerini sıkarak kat· 

1. llnıaktadırlar.Yalnız deniz Iınrbının bi· 
~·~?Oara yaptığı muazuım :ı:ararlan göz 
l..~llııe getirmek, Almnnyanın bu mem
~tleri kendi arzusuna ram etmek 
b·evzuubahs olduğu 7aman, nasıl hiç 
t il' kanunla mukayyet olmadığını gös
~tı_n~ğe yeter. Bitarnflann haklarına 
11.dırılen darbeler hundan ibaret değil
\ 

11
• Alınanlar karasular mefhumunu 

~ktanberi çjğnemişler, harbın dışında 
r 1ınnk maksadile 2nten takatlannın 
.:;kinde ağır yiikler altında ezilen hi· 
lla llf nıemleketleri Almanyanın nüfuı:u· 
ıı hlukaYemet edemiyet'ek bir hale sok
ıl~k i~iıı ellerinden geleni yapmışlar-

• I<'akat Norveç sahillerinde ba~göste:1 hadiseden sonra, müttefikler Al· 
\o arıyaya miisamaharun daha fazla de
\ anı edemiyeceğini kiifi derecede kuv
t~tlc hissettinnişlerdir. Öniimü:ı:del<l 
t'ıt~erde bu \'aziyetin bir kat daha sa
lıtı ~ peyda etmesi muhtemeldir. Bu
~lt il ıçindir ki bahar gelince harbın hu
lıı llarını genişleterek şimdiye kadar bi· 
~ıkJarını muhafazaya muvaffak olan 
' leketlerden bir çoğunun ister iste
~ harbe sürüklenc<'eklerini zanne· 

l\ler vardır. 
~lfa~~ın daha bir nıüddet Avrupada 
'-\.'Ziı ka~acağını ve asıl büyük çapta 
'tıtıı:ketlenn Kaf'kasyada veya Orta As· 
t

11 
ha, gö tcreceğini zannedenler de 

.._it değildir. Bu tahminlerden hangi~i 
Ilı~ doğrudur? Bunu katiyetle kestir
~l:e imkan yoktur. Zira hadiseler ek
'4 Ya tahminleri altüs1 eden bir şekilde 
~l'a!Ie inkişaf ederek harbın cereyanı 
~tıne tesirden hali knlmıyacak olan 
~'1;1ttıc1 neticcler doğurmaktadırlar. Şu
~'= 1 ınu~akkaktır ki garp cephesinde en 
t1~hetlı orduların çelikten i~tihkirnla-
1~ Yerleştikleri günlerdenberi büyük 
it; ekctli bir Iınrbın imkansızlıt'l. sene· 
~i c~ sliret'ek bir yıprnnma harbını şim
..._ tıddiyeUe göz önünde tutmak ihtiya. 

•111 d ... 
ogurmuştur. 

- SONU 2 1Nct SAHiFEDE -

- SONU 2 İNCİ SAHİ1''EDE -
F 

Amerika Hariciye nazırı B. Kordel Hol, Sumner Vels ve B. Taylar 

Vels'in seyahati 
-------...----x~x:~-----------

A. nı C ?"İkalı diplomat Zürihc gcld.i. 
Bugiin Berlinc gidiyor 

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

Zürih 28 (Ö.R) - Birleşik Amerika 
Reiskümhurunun hususi murahhası 
Sumncr Vels buraya gelıni~tir. Bu ak
şam burada kalacak yarın Bcrlinde ola
caktır. 

· Cuma . günü Bitler ve Ribbentro~I~ 
mülakat edecektir. Velsin _Feld Mareşal 
Göringle de mülakatla bulunacağı tah
min ediliyor. Pazartesi günü Velo;le bir 
!.Bat görüşe!l B. Mussolini Almoınya, 
Fransa ve Ingiltere devlet adamlannı 

te davet etmiş olması Jtalyanın bu ziya
ı~lerden muhakkak bir netice çıkar
mak arzusuna bir delil telakki ediliyor. 

Rorrya 28 (Ö.R) - B .. Sunıner Veb 
dün gece yarısından bir çeyrek saat son
ra Ronıadan ayrJhırak Zürjhe gitmiş ve 
e:radil İsviçre hariciye naz.ıriyle ~örUş
müı;;tür. Oradan Berline doğru seyaha
tine devam eden B. Sumncr Vels Cuma 
günü bu şehre vasıl olacaktır. 
Vaşington ga~eh'lt;rirıin bildirdiğine 

lngiliz havacııar·ı 
Gezmeğe çıkmış gibi boyna 
Almanya üzerinde uçuyor 

Jngilterede hava taarnızmıa karşı miidafaa tertibatı l'C dafi toplar 
Londra, 28 {Ö.R) - Bugün öğleden 

sonra Büyük Britanya hava ne'l.aretinin 
neşredilen bir tebliğinde İngiliz. hava 
kuvvetlerinin dün gece ~imali Almanya 
üzerinde yeniden vasi keşif uçuşları yaµ
tıkları bildirilmiştir. 

Berlin, Hanovr şehirleri ve Almanya
ıiın müstahkem deniz. üslerinden Kicl ve 
Kuks:hafen üzerinde uçan lngillz tayya
releri faaliyet sahalarını şaşırtıcı bir su
rette gC'l'lişletm~lerdir. 

ALMANLARIN FAALİYETİ 
Paris. 28 (Ö.R) - Alman hava kuv

- SONU 6 INCI SAHİFEDE -

:~·s;r;rr;z;R;f;ri 

Dr. B. z ~ 
---..,... 

Ankarada mü-
him temaslar 

yaptı 
Ankarada bulunan belediye~ 

rei•imiz Dr. Behçet Uz dün de 
vekaletlerle laar işleri hakkın
da temaslarına devam etmiftir.:S 
Belediye reiıi Cuma günü l~tan
bula hareket edecektir 

Belediye rei.imiz ticmet ve
kaletile temasında ltalyadan 
celbedilecek yeni otobüslerle 
otobüs yedek parçaları ifini gö
rüşmü1tür. A)'Tıca ticaret veka
leti, 940 fuarına ıanayi müeaıe
•elerinin istirakleri hakkında 

' bir umumi emir hazırlıyarak ya-
kında bütün ticaret odalarına ve 
sanayi müesseselerine göndere
cektir. 

940 laarına i~tirak edecek ec-

LOYD CORC 
----~---------x*x---------

Fena bir sulhtan uzun bir 
harp daha iyidir, diyor 
Londra 28 (ö.R) - Bugün Londra

da söylediği bir nııt•Jkta e ki bnşvekil 
Loyd Corc müttefik davasının adaletine 
imanını bildirmiş ve NazilcTle topal bir 
ı<ulh akdetmenin ne kadar tehlikeli ola
cağını göstermiştir. Hatip demi tir ki: 

lngilterenin. beynelmilel hak için dö
vüştüğünü bütün millet biliyor. Hepimiz 
biliri:ı ki şerefli.adil ve devamlı bir sulh 
elde edinceye luıdar harba devama mec· 
buruz. Yapılacak olan sulh, ilk sağnağa 
mukavemet edemiyecek topal bir ııulh 
olmamalıdır. Prensiplerimizden, yüksek ı 
vaadlerimizden ve mesuliyctlerimizdcn 
ferağat mahiyetini iktisap etmemelidir. 
Fena bir sulhtan ise uzun bir harp rnil
reccahtır ... 

Eski başvekil lngilterenin iaşe bakı
mından şimdiki vaziyetini 1914 deki va· 
ziyetilc mukayese ederek demiştir ki: 

lngiltere 1914 den daha ziyade şim
di hariçten gelen ia§e maddelerine muh
taçtır. lngiltercnin kendi istih!!ali arttı-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - B. Loyd Corç 

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

Ttlrk a-emilerl 
----------x•x-~~~~~~-

M ü sa ad C SİZ yabancı sularda 
scyahctt crlemiycc~klcrdir 

nebi' müesseselerinin döviz İf- xo\'x------
lerile çıkarılacak diğer kararr.a· İ~1anbul 28 (Hususi) - Ankaradan gelen bir habere göre Türk gemileri-
meler işleri de yoluna girmiştir. nin ecnebi sulara gitmelerinin ancak im usi miisaad.e ile olabileceği, se-
Bunlar en· kısa bir zaman için- ferde bulunan gemilerin de muayyen zamanda geri~·e dönmüş bulunmaları 
de halledilecektir. Hükümetin i~in alakadarlara cmir verildiği bildirilmektedir. Şehrimizdeki alakadarlar 

bundan kendilerinin haberdar ohnadıklarım söylemişlerdir. 
her •ene ·vermekte ölduğu fuar Liman rei~ine de hcnüz h<iyle bir ~mir gelmemiştir. Maamafih müttefik-
tahıisatının bu •ene arttırılması ferin kaı;,lı teklifleri kar-.ısında annaförlerin vapurlarını kiralamak suretiy· 
ve Ni•anda verilmesi için icap le sularıhıızda nnkliyatm t-ickteye uL'l'anmması ga~·e~i~·le böyle bir kararın 
eden teıebbüsler yapılmıftır. · \'erilmiş olması tabii görülmektedir. 

······=············································································· .... ..-~~~~~~~----~~~~-



1elrika: 2 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Murad Efendi annesine soku · arak 
söylüyordu: Korkuyorum validcu. 

------------------:x*x--------------~ 
- i te bunca zamandan beri bek- üzme de söyle. . Paşalardan nahoş 

lediğimiz o saadet günleri yaklaştı . . . bir haber mi aldın? .. 
Bir kaç gün sonra, ecdadı izza- Murad efendi (Hayır) makamm-
mm tahtına culus etmi buluna- da başını sallamakla iktifa etti ... 
cakam Arslanım ... Bu koca Osmanlı Şevkefzakadın devamla: 
ülkesinde keyfinin istediği vcçhile - Şu halde niçin bu kadar vesve-
84ltanat süreceksin... seye düşüyorsun?.. Zaten, şurada 

Sevinç günlerinin bu kadar yak- kaç günümüz kaldı? .. Şu dakikada 
laşmuı, bir insanı üzüntüye değil, tahta geçeceğin günün saatlerini de
sevinmeğe aevkcder... ğil, hatta saniyelerini bile saymak 

Halbuki görüyorum, sen endişe mümkündür ... 
ve iztırap içindesin... Gönlünü hoş Saadetin kendimize bu dereceler
tut ... Seni asabiyet içinde bırakmağa de yaklaştığını hissettiğimiz böyle 
ortada hiç bir sebep göremiyorum... bir zamanda esassız bir takım ku-

Kendini bu kadar niçin üzer du- runtulara düşmek sana hiç yakışmı
rursun? .. Yoksa yeni bir haber mi yor ... 

ld " Seni görenler, zihninde gezen ka-a ın,. ... 
Ne varL Bu hayırlı işi tehir ede- ra düşünceleri hemen sezecekler .. 

cek bir aksilik mi ba gösterdi?... Sarayda sıkılıyorsan dışarıya çık .. 
Sultan Mecidin ikinci hareminin Biraz gez .. Açılır. ferahlarsın ... 

bu sözleri. oğluna karşı duyduğu de- -BITMEDl-
rin bir sevgi manası taşımakta idi ... 

Şevkefza kadın çok düzgün ve 
çolc fasih söyliyordu ... Sesinde, ku
laklara hoş gelen bir tatılık sezil
mekte idi ... 

işte, siması, hali, tavn çok yüksele 
terbiye görmüş, yüuelt bir muhitte 
senelerce yaşayarak onun bütün 
icaplarını kavramış zeki, anlayışlı bir 
kadın olduğunu anlabyordu ... 

Şevkefza kadını o dakikada ve o 
vaziyette görenlerin eski Kösem ve 
Turhan valideleri hatırlamaması im
kansızdı ... 

Kadın efendinin etvan, eski valide 
sultanları hnhrlatacak kadar ağır ve 
temkinli idi ... 

Söz söylerken hiç acele etmiyor
du. .. Kelimeler ağzından tane tane, 
kuvvetli bir karakter sahibi olduğu
nu anlatan bir tabiilikte ve kolaylık
la çıkıyordu ... 
Oğlunun vaziyetindeki asabiyet, 

heyecan onda asla görülmiyordu. 
Başında, yaşlı kibar kadınlarının 

giydiği, kıymetli bir hotoz vardı ... 
Ağır kumaşdan, sade, süssiiz bir 

entari üzerine yazlık, ince bir hırka
sını giymişti ... 

Gözleri, Murad efendinin gözleri 
gibi, derin bakışlı ve siyahtı ... 

Murad efendinin yüzü buğday 
renginde olduğu halde validesinin 
cildi bembeyazdı ... 

Şevkefza kadının yaşı, o tarihte 
ferah ferah, kırk beşini geçmiş bu
lunuyordu ... 

Fakat yüzünde, yirmi yaşındaki 
genç kızlara mahsus bir tazelik se
çilmekte idi ... 

- Büyük bir üzüntü içindeyim, 
valide .. Vaziyet beni fena halde kor
kutuyor .. 

Murad efendi bu sözleri, ruhunu 
saran üzüntülerin büyüklüğünü an
latan heyecanlı, seri bir ifade ile söy
lemişti. 

Şevkefza kadın hiç istifini bozma
dı. Büyük bir soğulckanlılıkla oğlun
dan tekrar sordu: 

- Vaziyette seni bu kadar telaşa 
dü ürecek bir sebep göremiyorum ... 
Ne varL Ne olmuş~ .. Se.zindiklerini 
bana da bildir .. Eğer bilmediğim ye
ni, fena bir şey varsa, haşhaşa vere
lim. Bu fenalığı gidermeğe bir çare 
dü ünelim. Hadi Arslanım... Beni 

ICISACA: 
•••••••• 

otJDUK 
-,!J.-

YAZAN: Eczacı K. K4mil Akta§ 

Müzik fileUerl içinde düdüğe hiç dik
kat ettiniz mi> Soytarı, haşan bir çocu-
ğa ne kadnr benzer. İnce sesiyle bir o 
kadar da şeytandır. Zuma, düdüğün 
ağabeysi hüviyetiyle biraz yaşını başını 
clmış gibidir. •Zurnada peşrev olmaz 
ne çıkarsa bahtına• demenin sebebi 
zurnanın n mal olduğunu göstermeğe 
kafidir. 

Gırnata öyle değildir, o ne düdük gi
bi çocuk, ne de zum:ı gibi lnübali değil
dir. Haşebi sesinde bir kasvet, nağme
lerinde ütüsüz bir pantalon, ahenginde 
bir babayanilik vardır. Gırnata son za-
manlarda ince saz kadrosuna girmiş ol
makla kıyafetini düzmüş, fötr şapkası 
başında fidctn düzgün bir salon adamı 
olmuştur. 

Ney, büsbütün bqkadır, çapras üfle-
n.qle } aradana yan bakan l>.iF tevaziıe 
sahip gibi görünürse de sesinin kesik 
kesik g }işinde yine bir nıhaniyet, ma
nevi bir teslimiyet vardır. 

Boruya gelince, onun tek başına ta 
uzaklara seslenişinde bir disiplin ve bir 
emir vardır. 

Saksifon dilimizi anlamıyan. piposu 
oğzında bir ecnebi sporcu gibidir. 
Ağız foslındnıı ele intikal eden müzik 

iletleri içinde keman kadar nazlı, onun 
!radar kadına benziyen bir Ulet yoktur. 
Santur kanunun sinirlisidir. Kanun tır
naklariyle dökük saçık nağmeler top· 
lnrken, santur aynı işi asabi ve hırçın 
değneğiyle yapar. Ut, tansiyonu yüksek 
sisman bir hasta gibi ifadelerinde titrek 
\'e sarsaktır. Akordiyona bakın kendi 
kendine söylenen köriıklcriyle zor nefes 
ı:ıla ala mana ı derin bir kaside okuyor 
gibidir. 

Org, semalardnn, bulutlar arasından 
beşeriyet fıleıninc inmiş gibi uzun telle
rınin seslerinde s.ınki bir ebediyet ve 
bir lahutilik terennüm ediyor sanılır .. 

Piyano büsbütün başkadır, onun tok 
ve şakrak sinde bir vaknr gizlidir. Pi
yano daima oturduğu yeri doldurmuş, 
bulunduğu yeri kendine mekfın etmiş, 
ihtişam içinde çalar. 

Davul zili m şa, c;ifte nara ile dar-
buka , .e tef .sanki uzaktan bize bir şey 
yok mu, derler gibi gözÜmün önüne ge
liyorlar. Davul, tarihimizde tok sesi, 
dolgun vücudu ile, sürura, cenge, düğü
ne, cidale. habere, her şeye tempo tut
mu~tur. Zili maşa çığırtgandır. çifte 
nara çömeldiği yerde sağa sola gümbür
derken darbuka koltuktadır. tefe ne di
yeyim, gammazdır. fassaldır. Bütün ar
kadaşlarını tefe tutup çafar, iş ylne dü
düğe geliyor, düdük deyip geçmiyellm. 
Onu yine parayı veren çalıyor. 

!iii••----·----illtfK"1l7./7.Y7..7f.7J..7Y.:1!7..7Mtfllll• •l'JRSOZJHI -~ 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(ıKJNCi 

macera romanı ı 
KJSJM) 

-140-
Genç protestan: 
- Baş üstüne Madam, dedi. Ne uı.

man yola çıkmamı emrediyorsunuz? 
Monsenyör Luinin karısı cevap ver

di: 
- Yarın sabah ... Gidip gelmekliğin 

için lazım olan parayı şimdiden sana 
\•eresim .. 

Ve sonra Faribol ile Mistufleye dö
nerek sordu: 

- Aziz dostlarım .. Bizim kaç para
mız var? 

Farihol ~vap verdi. 

mızı yapmıştık . 
Mistuflenin üç yüz kırk, benim de 

altı yüz liram var. 
Mistuflc atıldı: 
- Ynhu .. Elli bin altınımız olduğunu 

unutuyor musunuz? 
lvon nefretle haykırdı: 
- Düşmanlanmın parası mı.. Ona 

asla elimi sürmem .. 
Mistufle yavaş sesle cevap verdi: 
- Ynşamaklığımız için bizim kendi 

paramız krndimize kii.fi. Fakat monscm
)'or Luiyi zındandan kurtarmağa çalı-
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ŞEHiR H BERLERi 
Ticaret 
-*--

Vekaleti bir Fuar 
broşürü hazırlı yor 

Tıcaret vekfıleti dış ticaret işleri umum 
müdürlüğü tarafından cl940 lzmir en
ternasyonal fuarı> hakkında güzel bir 
broşür hazırlanarak tabedilecektir. Bu 
broşür için icap eden mntC'fYel ve fotoğ
raflar fuar komitesi tarafındnn vekalete 
gönderilmiştir. Bu broşür fuarın umumi 
bir prospektösü şeklinde olacak ve bir 
çok malumatı haVı bulunacaktır. -x-
Verem mücadele 

cemivcti 
Yeni idare heyeti 
Senelik kongrede intihap edilmiş olan 

Verem Mücadele Cemiyeti idare heyeti 
evvelki gün toplanarak vazife taksimi 
yapmışlar ve birinci reisliğe doktor Su
nd Soyeri, ikinci reisliğe tüccarlarımız
dan Cevdet Alanyalıyı ve umumi katip
liğe doktor Sami Kulakcıyı, veznedarlı
ğada doktor Şükrü Nuriyi seçmişlerdir. 
Yeni idare heyetine muvaffakıyetler te
menni ederiz. -x-
Almanlar incir 
istiyorlar 
Almanlat· piyasalarımızdan bazı mad

deler satın almak üzere müracaatte bu
lunmuşlardır. Bu hususta konuşmalar 
yapılmaktadır. Almanyaya mühim mik
darda incir sevki muhtemeldir. -*-Belediye encümeni 
toplandı 
Belediye encümeni dün öğleden son

ra toplanarak bazı işlE'r haklonda karar
lar ittihaz eylemiştir. 

-*-İhtikAr komisyonu 
toplandı 
İhtikürla mücadele komisyonu dün 

öğleden sonra saat on beşte vali mua
vini B. Emin Kırışın riyasetinde toplan
mış, dört ticarethane sahibini dinlemiş· 
tir. -*-Esnal bankası 
toplantısı 
Izmir Esnaf ve Ahali bankasının umu

mt hissedarlar heyeti toplantısı 26 Mart 
tarihinde bankanın merkez binasında 
yapılacaktır. -x-
Talebelerin ders 
tatbikatı 
Topallı okulu beşüıci sınıf talebeleri 

dün öğleden sonra hUkümet konağına 
gelerek devairde ders tatbikatı yapmış
lardır. -*-lzmire 3000 ton 
kahve geldi 
Ziraat bankası eliyle Brcı.ilyadan cel

bcdilen kahvelerden 3000 tonu İzmire 
getirilerek piyasaya çıkarılmıştır. Bu 
lmhveler tüccarlara normal rakamlar 
üzerinden verilecek, ancak tüccarların 
piyasayı sıkıştıracak lüzumsuz stoklar 
yapmalarına meydan verilmiyeceklir. 
Kahve alacak tüccarlann, •kahve ve 
çay• ithalat birliğine girm~k taahhü
dünde bulunmuş olmaları şarttır. -*-Kuru meyveciler 
birliii 
17.mir kuru mcy\·e ihracatçılar birliği 

idare heyeti dün öğleden sonra bir top
l;ıntı yapmış ve birliğe ait bazı işleri 
gözden geçirmiştir. 
Fabrikada yaralanmış 
Şark sanayi iplik fabrikasında Bn. 

Feride parmağını makineye kaptırarak 
hafif surette yaralamnış ve tcdnvisl ya
pılmıştır. -*-Bergamada bir hadise 
Bergamanın Tuı-Jnlı nahiyesinin Bü

ı ülce köyünden Hasan oğlu Abdullah 
aynı köyden Mustnfa Karayı tabanca 
kurşuniyle yaralamıstır. Yaralı Berga
ma h::ıstımesinde tedavi nltma alınmL'i ve 
huçlu tutularak adliyeye verilmiştir. 

para icap edecek. O 1.aman ne yapılmak 
lazım olacağını size söylerim. 

h •on Fnribol: 
- Siz dedi, Uorfôye yinni bc.'i lira 

veriniz. Avdette hesabını size teslim 
eder. 

Dorföye dönerek: 
- Eğer her han i bir sebepten Kle

mnnsı bulamn1.san veya gelmek istemer.
se onun yerine <lindaşlann arasından 
münasip göreceğin kimseyl getirebilir
sin. Bu hu u la Rahip Reymond da 
sana yardım eder. 

- Emir ve arzularınız veçhile hare
ket edeceğime emin olabilirsiniz Ma
dam .. 

Faribol, Mistuflc ve Dorföy g_enç ka
dını rahat etmek için yalnız bıraktılar. 

Ivon yalnız kalınca doğru masasının 
bnşına geçti ve Ekz..iliye otuz satır ka
dar tutan bir mektup yazdı. Bu mek
tuptu ihtiyar :ilime Pari e gelerek ken
disine yardım etmesini ve hayatının ga
yesinin artık intikam almaktan ibaret 
olduğunu bildiriyordu. 

Mektubu iım..'"llayıp zarfladıktan son
ra öyle mırıldandı: 

- Evet Evet . intikam ve ... adalet.. 

T e tikeye karşı! 
--------------~x~x------------------

H ava kurunıu halkı va-
zife başına davet ediyor 

- HAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Türk hava kurumu genel merkezi, bu 
vesile ile, 936 yılında Milli Şefin cHava 
Tehlikesi> işaretlerini tekrarlıyarak 
yurdumuzun havaya karıı korunması 
için bütün vatandaşları vazife baıına da· 
vet etmektedir. 

Kurum heyeti umumi merkezinin göı· 
lerdiği lüzum üzerine bütün yurddaşlann 
Türk hava kurumuna cHava tehlikesini 
bilen aı.a> olarak kaydedileccklerdir. 

Dün tayyare sinemasında cPasif Mü
dafaa. filmi gösterildikten sonra Vali B. 
Ethem Aykut mahalle mümessillerine ve 
muhtarlara bir hitabede bulunmuştur. 
Vali bu hitabesinde gösterilen filmin ma
hiyetini izah ederek halen bu hayatı ha
kikaten yaşıyan milletler bulunduğunu, 
İzbrap çeken ve yurdlarını müdafaa zo· 

runda bulunan bu insanlann vaziyetlerin· 
den ibret alarak her ferdin cHava tehli· 
kesini bilen üye> kaydedilmesini, hatta 
ayda beş veya on kuruş veren bir yurd· 
daoın bile hava kurumuna üye kayıt cdi· 
lebileceğini söylemiş, mahalle mümessil
lerini, parti ocak teşkilatını vazife bap• 
na çağırmıştır. 

Türk hava kurumu lzmir şubesi der
hal faaliyete giriıcrek kaydedilecek yeni 
azalar için bir talimatname hazırlıyacak 
ve bu mahalle mümeasillerine, parti 
ocaklarına tevzi edilecektir. 

Toplanacak beşer onar kuru~ların 
Türk havalarına yeni bir kanad, yeni bir 
pervane ilave edeceğini düşünmek, bu 
ulvi gayenin tehakkuku yolunda hepi
mizi heyecanla çalıştırrnağa aevkedecek
tir. Bu suretle havalan için yeni uçucular 
yetişmesi mümkün olacaltır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
yıllık kongresi 

~--~-----x.x--~~-------
Çocuk &irgeme Kurumunun yıllık faaliyeti hakkında bazı dilekler ihtar 

kongresi dün akşam saat 17 de Verem olwunuştur. 
Mücadele binasında toplanmıştır. Kong- ~üteakiben yeni idare heyetinin ~1-

. . . mı yapılmış ve muvaffakıyet temenni.si 
r~ye valı B. Ethem Aykut rıyasct etmış.- ile kongreye nihayet verilmiştir. tzmir-
tir. ldare heye~ rnpo~ okunmuş ve ku- de cidden mil.hiin bir varlık ve faaliyfft 
rumun geçen hır ytl ıçındekl çalışmalan sahasını gittikçe genişleten çocuk Esir
takdirlc karşılanm~ ve kongrece idare geme kurumunun yeni çalışma yılının 
heyetine teşekkür edilmiştir. Yeni sene da faydalı ve verimli olmasını dileriz. 

Gaziler ocağı 
çalışıyor 

Gaziler mahallesinde oturan karilerl
mizden müteaddit imzalarla aldığımız 
mektupta bu mahallenin cumhuriyet 
Halk Partisi ocağının faaliyet ve meı.kUr 
hizmetlerinden şitayişle bahsetmekte ve 
bilhassa şöyle denilmektedir: 

cParti ocağımız mahallemizin her sa
hada en ııfak bUe ölrun 1fütüh 1.htlyaçlnrı 
ile derhal alakadar olmaktadır. Ocağın 
çal~kan l>aşkanı Ali reis ve idare heyeti 
'azaları içtimaı, kUltürel, sthhi bütün sa
halarda partimizin biltün ilmdelerine 
sadakatla çalışmakta ve mahallemiz hal
kının menfaati için örnek olacak bir faa
liyet göstermektedir. Ocak binasında 
birde okuma odası yeri tefrik edilmiş, 
bütün hazırlıklar yapılarak muamelesi
nin ikmali için alakadarlara yazılmıştır.> 

Gaziler ocağının gösterdiği bu canlılık 
cidden takdire lüyiktir. 

Ticaret odaları 

kongresi 
Geçenlerde tehir edilen Tüı·kiye tica

ret odaları kongresinin ilk baharda An
kn.rada toplanacağı haber alınmıştır. Di
ğer taraftan alınan bir habere göre sa
nayi odaları, ticaret odaları kongresinin 
toplanmasından sonra teşkil edilerek faa
liyete geçecektir. -*-BiR KAZA 

Atatürk caddesinde Osman :0glu Ra
sim, idaresindeki otomobili Ahmet km 
'l yaşında Fatınaya çarptırarak hafif su
ı·ette yaralanmasına sebebiyet vermiştir. -*-BİR HIRSIZLIK 

Karantinada Erik sokağında oturan 
Ali oğlu Muzaffer, kömlircü B. Alinin 
dükkanından 16 lira çalmış ve tutul
muştur. 

lngiliz kontrolü 
Almanyaya mal kaçırt
mıyacak kadar kuvvetli 

Londra 28 (ö.R) - lktısadi harp nazırı Krost Almanyaya sevki 
muhtemel ecnebi malları üzerinde lngiliz kontrolünün hiç bir malı 
kaçmlnuyacak kadar sıkı olduğunu, l_spanyadan Atmanyaya hiç bir 
maden götürülmediğini, lngilterenin bir çok ecnebi memleketlerle 
müzakerelere gil".işerek iptidai maddelerini Almanyaya satmıyacakla
rı hakkında teminat aldığını, Vliadivostok sularında kontrolün tesisi 
derpiş edildiğini söylemiştir. 

Bern 28 (Ö.R) - lsviçre hükümeti önümüzdeki cumadan itibaren 
ekonomi nezaretinin müsaadesi olmaksızın yiyecek ve giyecek ihtiva 
eden paketlerin ecnebi memleketlere gönderilmesini yasak etmiştir. 
Hollanda hükümeti de bu yolda bir karar almıştı. Her iki memleketin 
de Almanyaya paketle eşya ihracatının tahdidini arzu etmektedirler. 
Alman akalliyetleri o kadar çok yiyecek ve vesikaya tabi eşya gön
dermektedirler ki lsviçrede nakliyatın fazlalığından dolayı posta üc
retlerini arttırmak icap etmiştir. 

mm mfınası bu iki kelimedir. 
Yerinden kalktı. Faribola yaklaştı. · 
Orada mışıl mışıl uyuyan yavrusuna 

baktı. Gözleri sulandı. 
- Evlfıdım, dedi, pırlanta kalpli iki 

kahraman sana babanı iade için çalışı
yorlar. Ben de, sevgili ya\TUm, babanın 
intikamını almaga çalışıyorum. Bu in
tikamım çok müthiş olacaktır. Melun 
ve alç.ak bir adam . .. Babanın hakkını 
gasbeden bir adam bütün bu felaket ve 
faciaların müsebbibidir. Işte ben onu ta 
kalpglıhından vuracağım. Intikamımın 
hedefi çocukları ve torunları olacak 
Onun çekeceği ıslırap benim lnlikamı
ını kolaylaştıracak .. . 

xxv 
BARBEZYO lLE FARtBOLUN SON 

KARŞILAŞMASI 

lkincikünunun ikisi... 
Monsenvör Luinin kahbecesine tuza

ğa düşürUlüp B stil zındanına götürUl
düi!ü günden yirmi dokuz gün geçmişti. 

O sabah Paris halkı uyandıkları za
man her tarafı bembeyaz kar ile kaplı 
görmüşlerdi. 
Sabahın saat dokuzu ... 
Te 

van sokağından çıkmış ve Bastil meyda
nına doğru yürümeğe başlamıştı. 

Burada tek kallı ve harap vaı.iyetli 
bir evin basık kapısından içeri girdi.. 

Girdiği yer tek odalı ve korkunç man
zaralı bir yerdi. 

Adam eğildi.. Zeminden gizli bir ka
pak çekti. Burada açılan delikte bir 
merdiven meydana çıktı. 

Adam merdivenden kırk basamak ka
dar indi. Kalın bir duvarın önünde dur
du. 

Elini duvarda bir noktnya temas et
tirince duvardan esrarengiz bir kapı ses 
çıkarmadan hafifçe açıldı. Adam hafif
çe aydınlatılmış bir antreye girdi. 

Bu sırada bir köpek havlıyarak geldi. 
Adam genç Dorföyün sadık köpeğinin 
başını okşıyarak söylendi: 

- Yavaş bağır a7.İz dostum .. Korkma .. 
yabancı değil. . . 

Arkada sevinçli bir ses yükseldi: 
- Kuyruğu kopsun .. Ustad Ek.zili 

gelmiş te haberimiz yok. 
Fnribol çok mlikcmmel st.D"ette tef· 

ri.ş cdılmiş bir odadan cıkmıştı. Dl'rhal 
Ekziliye yaklaşarak sordu: 

ı 

Yeni bir Al 
man planı 
Etrafında ••• 

--*ŞEVKET atLGIJI 
~~~~----.....,,,,,,,.,,-

- BAŞTARAI?J 1 İNCİ SAıı1nJJll.-
Bu vaziyette Nazi şeflerini i$al Jll' 

en mühim mesele müttefiklerin a~ 
sını bükümsüz bırakmak olduğu ..._..... 
İngiltere ''e Fransanın b hen ~~ 
ri, şüphe edilemez ki abloka ~ 
mümkün olduğu kadar sıkmaktır· .... 

Almanya harp kudretini azami ,,. 
de çıkarabilmek için her şeyde• llllıl: 
, ·el bol petrolla demire muhtaçtır· :;;:..a 
Luki So\-yet R~anm bu h~ 
yardmılan henlix kiat üxerinde ~ 
tan kurtulamamıştu. Bundan dollll"""':: 
ki Alman plinı So\'Yet ka~ 
nrı:anize edilmesi :ıamana muhtaç~ 
ğunu düşünerek Romanyadan ~ 
edilmekte olan petrol ~~ 
badele çıkarmayı istihdaf e~ 

Bir habere göre, Almanya Re :: 
nın petrol ist.ihsalitını tamamell _, 
disine tahsis etmesini istiy~ ~ 
bana mukabil Bomanya.am h~ ..... 
uzun müddet teminat aıtma 
Yani Berlin Bükrqe diyecek lci: ~ 

- Petrollannw yalnn bize ~. 
Şayed hu yüzden miit~TÜI ~ 
tisini bybedeceiinmlen k~ 
hudutlarının biz garanti etmeie fll' 
deyix. 

Böyle bir teklifi Bükreşte ~ 
kal'Şllayacak bir devlet adamı ~ 
masını :ıannetmiyona. Alman t1' 
lerİnİD kıymeti \'C manası çoktanbdf w 
laşılmıştır. Eğer Almanyaııın be~ 
lcl hukuka riayetkar olacağına, Wf/!. 
teahhüdlerine sadık kalacağına ... 
mak kabil obaydı hakikaten biitaıl ~ 
garantiler lüzumsuz olurdu. Hattl .. :al 
gün vuku bulmakta olan harb~ 
kalmazdı. lüttcfiklerin gar ~ 
!ıUlhun \'e emniyetin temel taşı ~~ 
koyan Almanyanm zorbabptır. ~ 
milletler Almanya nazarında ku~ 
lıaşka hiç bir şeyin kıymeti o~ 
inanını lardır. 

Alınan planının daha şayanı ::;::. 
olan bir kısmı da Rumen ord t1' 
terhisini istemcsidiT. Romanya f~rtıl..., 
hal olarak böyle bir plana kendiııl fi 
lı.racak olsn ilk fırsatta Cekoıslov~._..., 
Polonyanın akıbetine dü ıuiyeccP"""'" 
ııasıl emin olabilir? 'tl1ll!!':_ 
Polonynnın Alnumynya bütün '-:i:8' 

le inandıt'l, Leh-Alman dostluk ,2 
nı ebedi bir .sulhun en kuvvetli &'":""~ 
si olarak tebcil tttiği günkr UD~ 
mıştır. Fakat ne bu pakt, ne de ~ 
Rayştag huzurunda söylediği IJll, .,, 
sözler Polonyanın medıametsbd 
Denmesine mani olmanuştu. . .• ~ 
Şu h:ılde kiiçiik milletler, fıı~ 

lerlc Almanyada bükiim siirc? ~1.1 il"' 
zihniyetinin ebediyen tcrkedildı.r -
nnatini hasıl ctmedikce Alman)'--~ 
ı.özüne, ne de teminatına ina~ 
)'erden göğe kadar haklıdırlaı;;_ llJ,,, 

ŞEVKEr Bl.,v --·-Finlandiyaya 
giden lngiliz 
göniillüler~. ~ 

Londra, 28 (ö.R) - Bir kaç guıı Jıi! 
Finlandiyaya hareket eden biı:L~ f' 
lngiliz gönüllüsünün takip ettııuP" 
gizli tutulmaktadır. ~ 

Roma, 28 (Ö.R) - Bir çokrıoıf,, 
gönüllülerinin Finlandiyaya \'8 ~ 
duklan hakkında ecnebt kaynak ~ 
çıkan haber Finlcrce san1ı olara -~ 
edilmiştir. . ~: .. 

Londra, 28 (Ö.R) - Dcylı ~ 
Finlandiya için şimdiye ~d1ri ~ 
Londrn bürosuna üç bin gönUJI lcd ,.. 
dildiğini \'e bunların ale15.de yo 
linde yola çıktıklarını yazıyor. _.._ 
Almanların attdd_. .. 
Fransızca 
beyannameler ~ 
Paris, 28 (Ö.R) _ Brükscl~en .;it~ 

liyor: Kurtre ve bu şehre nıuc:ı ~ 
larda Fransızca olarak kalcrn~ 
Alman beyannameleri bul tııP""~ 
Bunlar da Polonyalıların /\ ~ 
yaptıkları zulmiln Alınanları ~ 
sevkettiği yazılıyor. Bu beyanJl3 ~ 
Alınan tayyareleri tarafında~ ~ 
arazisine atıldııtı, fakat gccckı ç~ 
rüzgarın bunları Belçikaya u 

za~~;i~=e~t::litı' 
propagandası . ~ 
Roma 28 (Ö.R) - Londra~aıı~ _.., 

sulh birliği 9 Martta harbe nih3~ 
mek ınaksadiyle propaganda. r1l ..,...-, 

sine ba \ıyacağını bildirmişt1~~ ~ 
Kuoks avam kamarasında da ~ 
zırından gerek muharipler~ S 
müttefiklere karşı sadnkn_t: e~ 
eden bu faaliyetin mencdılıP 
ceğini soracaktır. ,111' 
Fransadan ingilte 
yapılan ithalat oa- ıt. 
Londra 28 (Ö.R) - ~1·an::t ~ 

yiik Briumyaya yapılan ıtha ;' 
deki tahdidat gelecek ayda~. 
mühim miktarda azaltılac~..:sıli 
Macaristanda ~-
müdafaa hazıra-·k·· 
Budapcşte, 28 (A.A) - ı~rgil 

ğauılarında ve evlerinde tel ıoıJ 
bulunan kimseleri, mevcut 5 



~ !Ultat PBR!BMBE 1940 

Ruzveltin Papaya mesajı -:s:-
A.nıerika Cümhurreisi sulh için Alla-
hın inayetine, himayesine iltica ediyor 

R 
•i rrı~nı• 28 ( ö.R) - B. Ruz;ı;dtin ,,ah-
Pıtııa ~~ili .B. Mayron Taylor vaıııfasile 
llıeaa. ıncı Piye el yazı~ile gönderdiği 

J udur · 
. t E:sıti "\,' " . d 1 '-d . Ilı~,. • c ıyı ostum o an zatı a..: csı-

B. ~1&anuıni selamlarımı iblac ~tmcsini 
terek ';.10n Taylörden rica ettim. Müş
'-hın ,_.ın ve insanlılc ideallerimizin Al
~ltıa .•rnıtyc9i altında bütiin millt"tlf"rin 
~~rı~:lyeti 9asında tezahür f!dect"ğİne 

-*-ne~rctm.iştir. Amerika Reisicümhuru 
Birle ik de\•lctlerle Vntikan arasında 
~ulh lehindeki muvuzi gayretlt'.ri birle;:
tinnek maksadiyle D Teyloru Romaya 
gönderdiğini knydettıkten sonra un
ları ilave ediyor: 

• fı'lcscle, ınillctlerln nasıl rne:.ud ola
bi le<·ekleri ıı i bilıneklır. B. Taylorun 
Rutsal şahsını:da teali clmek istediğim 
noktai na7.ar1ar arusuıcla bir irtibat hal
kası olaLilcceğini ümid t.•diyoruın. Din 

lıılın,oıtıa 28 
(O.R) \ e insanlık müşterek idealinin milletler 

0 
- Papımm gazeLesi crasında ll'sanüd yolunda birle::;tiği ka-

!et için hayat emniyeti ve hün·iyet ol
malıdır.• 

Paris 28 (Ö.R) - Pöti Pnri1Jyeu 
• 1 

Huzveltin Pup:ıya ınt!•:ıjı münasebetiy-
le .şunları yazıyor: 

ıRuz'\•eltin son cümleleri Papa 12 in
e:i Pı ile birlikle mnnalı bir surette iş-
1 irak ettiği mesaiyi nasıl telakki ettiği
ni göstermı·ktedir. RU7.vcltin Çember-
1:...yrı ve Daladiycdcn başka ti.ir\ü dü
~ünmediğini görmek l"sclli veren bir 
şeydir. Bunda şaşılacak bir ~ey yoktur. 
Almanya ve Sovyetler müstesna, kuv
vet prensibi bir barbarlık gibi dünya
nın her tarafından koğulmuştur. 

l ıı p~ SCrvato~ Romaoo• B. Ruzvel- Jlaailiıdeyim. Sulhun inde.si için esas: 
~a gönderdil!i mesajın metnini Cenabıhakkın hinmyeFi altında her mil-

in gil tere ni~ d-e-n-iz_k_u_v_v_e_t_i 
,, -...*-

A iman filosunu Fon Spee'nin ikibe-
tine uğratacak kuvvet ve kudrettedir,, 
ll ~ı"il, 28 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
._ı.i ~ ton Çörçilin Parlamentodaki dlin-
"lla~anatının şayanı dikknt kıo:ınilarını 

tliar e~iriyol'lar: 
".ı~ l> filomuz, Alman filosu bize taar
~te~e~ke onu muhakkak surette tahrip 
~~r· udrettedir ve Alınan harp ge
~lin~ taınamen Graf Fon Speenin aki
lli~ k' uğra~·acaklardır. Şwıu dn bill
~-~t 1 ~rp gemileriıni7. e:>kidiı·. Bü~ ük 

e t hl'\rp geınilcrintlzi 'kullanıyonız. 

Balkan 
~Iİreı müsabakaları 

tttn~-~~~.l 28 (Hususi) - Cwnartesi 
'• gQ;'uyacak olan Balkan şaınpiyo
~ d .. L "! mUsabakalanna :iştirak ede
tı ile ""'.u1. Y UIOSlav gi1reşçisi iki idare~ 
~ 1\ birlikte bu sabah geldiler. Yarın 
t~~~~d· en ve Yunan gürescileri gelc-

ıı·. -·-}'. 1940 Bütçesi 
Qrın Mecliste mü

<'\ ~ohere edilecektir 
'' lı~ra 2~ <.T~lef~nla) - 1940 scııe
I ı.nııaÇ(: ProJesı Uzerınde hazırlıklar ta
lltt;e .~ıntştu-. HUkümet l arm akşam ler:\r M<:clise takdim c.'Cfccektir. 

~ \eı ekıllcri heyeti bugün öğleden 
I' tııfl! akdel·lediği toplantıda proje üze
~~ltlle~n tetkiklerini yapmıştır . .Maliye 
~. •d 1 Yeni projenin ana çizgileri hak-

ı Q :\'<ı' b A 'iı-. · ıın mat uııta mnlumat vere-

1940 b• "'-r l' ltft utçc projl!!iiııdc val'.iclat '\ e mas-
tııirı .. e nları arasında mu\·azeneyi tc

~ltcıl . <\lır eı·ı aranmıs ve bulunmuştur. 
~/ll<:nk tedbirler arasında bazı '\·er

~d~ı~knla~·tnda tadilfıt yapılnıı.ısı teklif 
llt 1 lcdır. Ve bu suretle ' ·eni vaı-i-

C:111· ..1 

1 l•tı al 111 edilecektir. Ticarelhaıwler-
lirıinırınıakta olan lmzaı ıç \'ergisi nis

~"lı" tezyidi ile yolcu \'e er.,·ua nakli-
"ct ll1"d :.J 

ıı'"lul ll afaa vergisinin te.<;mili <lii-
• 1llekt d' · l4l h c ır Yalnız eşya nukliyatm-
11 v •r .ubub;.t \'i.? pancar gibi maddelc
ıt. ~t\ '-' tfıbi tutuhı:ıma ı mukarrer-

• >.tı:ıı1ur 
~ tı' he l s~ıııhndan .ılınınakt.ı olan \'er-

\\ t t!tmdc ise bir te7.yid icr, sı mu
t deMdir. 

-:;:~ 

Ve bu vaziyet büyük harptcıı sonra ya
pılan deniz teslihatının tahdidi.oclen ile
ri gelın~tir P.ek yakında be., yeni 7.ırhlı 
Ingiliz filosuııa iltihak edecektir. Bu ye
ni 1.ırhlılar ha\•a ve deniz taarruzlarına 
karşı .muknveınetleri fevkalade al'thrıla
rak inşa cdilmi.ı lerdir.> 
Bcynnatın nynı derecede mUhi.m olan 

kısmı bitaı·aftara taalluk eden kısmıdır. 
«Şiındiye kadar tesadüf ettiğim şeyle

.l'İn en tuhafı, Almanyamn yaptıi;ı me:ım
liın ve gayri kanuni hareketlerin bita-

raflar t.arafından luu·bin gündelik ve ale
llde hadiseleri sayılmasıdır. Bu vuiyet 
karşısında Büyük Britanyanın taham
mlilü ıükerunektedir. Bitarafiara tesir 
eden ahkfünın tefsirinde başlıca ~hberi.. 
miz boş müruıkaş:ılardan ziyade beşeri
yetin selameti için nl•oın:ısı icap edc-n 
tedbirleri almak '\'C çalışmak olmalıdır. 
Hepimizi SC\•indircn altmark hadisesi 
bu fikiderin bütUn medeni dünyanın 
hislerine terdhan oldu~unu ~österiyor.-. 

B. Edvar Heryo 
Türk tarihi hakkında 

bir konferans verdi 
~~~-~---x*x•~~------

Purb 28 (Ö.R) - Mebu.san reisi B. ı·inde Osmanlı kudretinin en yüksek 
Edvarcl Hcryo Sorboncln hugün TUrki- dereceye \•asıl olduğunu, istanbulun en 
ve hakkında tarihi konferanslar,ının bi- yüksek medeniyet ve lüks devrini an
~ ;ııcisini yapmıştır. B. Heryo ilk sul-
taıılat• 7.amanını, iınpaı·atol'luğun tesisi !attıktan sonra kuş bnk~ı iuıhatla din-
mücadelcsini, Fatih tarafından rstanbu- leyicilerini muasır Y.aınana kadar nakl
lun zaptını, Bizansın sukutunun muaz- etmiştir. Çarşamba günü B. Heryo mo
znm a1dslerini, Kanuni Si.ileyman de\'- dcrn Tilrkiyeden hnh~edeceklir. 

Filistinde arazi satımı 
kontrol altına alındı 

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

Londra 28 { ö.R) - Büyük Britanyanın Filistin yüksek komiseri 
tarnfından Filistinde arazi satımının kontrolü için yeni kanunlar neş· 
redilmiştir. Bu kauunlara göre Filistin iki mmtakaya aynlınışhr. Bi
rinci mıntakada Filistinli araplarm Filistinli olmıyan araplara arazi 
devri katiy~tlc ıneııedilmİ§tİr. ikinci nuntakada araplorın arap olmı
yanlara arazi devri komİ:<:erliğin müsaadesine tabidir. Bu müsaade 
fevkRlade all\'alde verilecektir. 

Bu kanunlar geçeıı senenin mayısında Büyük Britanyanın Filis
tinde takibini ilaıı ettiği siyasete tevfikan vazedilmiştir. 

lngiltere Çin 
-ıs.--

-:ı:--

Başv•kı·ıı·n Finlandiyaya nasıl 
" yardım edebilir? 

-:t:--

Kuvvetleri yeni bir 
zafer kazandılar t k k •• •• Londnı, 28 (AA) - English Speaking .\ eşe UfU Vorld g:ızetl'sincl~ bir makale neşreden 

( ~ ~~~&, 28 (A.A) _ Başvekil Dr. Re- Jnglliz generali Gough. Şimal buz deni
~ ile an1, ~alkevlerinin 8 ci s ılclönü- 7lnde Sovyetlerin mm•asalasını kesmek 

1~lt()(laı{'enıden açılan Halkevlcri ve suretile Ingiltcrcnin Finlandiyaya y~r
ıt,3.&iUrı dolayısiyle bu tc~ekktUler dıın cdebilecı>gini ya~maktadır. 
,~lc.ıtUıi e.ı:inden ald1kları telgraflara Generale gore, Ingiliz donnruı a:.mdan 

il !\'\~ l!tinın ibl!lğına Anadolu Aj. n- küçük bir kuvvetin bu hıi tahakkuk et-9'- nur etmişlerdir tirıncğe kUfi gelecektir. 

1 LAL
--E1_v_e ____________ _.. 

BUGÜN 

Yeni ·r ANDA 
YİNE ÜÇ BÜYÜK FILM BİRDEN 

1,lirk • •••••••••••• ••• ••••• ••••••••• •••••••• •••••••••• • • ••• •••• ••• 
huyrağını göklere yiik ellen Ti.irk yiğitlerini Diinya~ a tanıtan 

HAKİKi FİLM 

l ··· Türkçe Berlin olimpiyatları 
~ İKİNCİ SON DEVRESİ 

- JAN GABİN VE SiMONB StMONUN Y ARA'ITJ(;J 

Paris, 28 (Ö.R) - Çin kuvvetleri Na
ning şehrine kar§ı mukabil taan-ur. yap
mışlardır. Bir japon generali ölmi.i.} bir 
diğeri yaralanmıştır. japonlaıı.n ölU ve 
~·aralı zayiatı sayısızdır. Çin mütekabil 
taarruzunu Çin g(!neralh.• inden Be)'İ 
I..ongsi idare ediyor. -·--Ve ki 11 er Heyeti 

toplantısı 
Ankara, 28 (A . .AJ - icra vekılleri. 

he~ eti bugün saat il de h%vekalet dai
resinde toplanım<ılarclır. 

Kral Karol 
Romaya gitmiyor 

Pal'İS 28 (Ö.R) - Bükreştcu gelen Hayvanıaşdn insan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 ••• HAYDUTLAR ADASI 

t .... YENi Pl~Nlf~~şfil~;A_itaNALI 1 
ı csmi haberlerde kral Kaf'9lun ~·akında 
hariciye nazın B . Gafenko ile birlikte 
Romayı ziyaret edcN'ği haberi tekzip 
edilmekte ve böy'k bir St"yahat ihtima-
lınin ş.hndiye kadar derpiş edilmediği 
bildirılmektedir. 

Zelzele 
Kayserinin San 
Mehmet köyünde 
16 ev yıkıldı 
Kayseri 28 (A.A) - Kayseriye bağh 

lJenli kazasmda dün ge~ 23,30 da ıid
detli bir sarsıntı olmuş, Sarı Mehmet 
köyünde 16 ev yıkılmıştır. Nüfusça 7,&. 

yiat yoktur. Punarhisarmın Viran na
hiyesinde de 22,25 te ve sab.b 2,35 te 
iki zelzele olmuştur. Hasar yok.tul'. 
Gümüşhane 28 (AA) - Bu sa'bıalı 

~aat 8,30 da iki saniye de•lAlll eden fid
<letli bir zelzele olmııştur. Bunu saat 
5.20 de vukubulan ikinci hafif bir zel
zele takip eylemiştir. 

Bu sarsıntılar KelkitLc daha siddeüi 
\'e gürültülii olarak duyulmuştur. Ha
<;ar yoktur. 

--*--

Irak 
Memleketin müda
faası icin tedbir 

' 
alıyor 

Kahire, 28 (A.A) - Bağdalda.n bil
dirildiğine göre, Halihazırda k.tk hükü
ıneti ıuemlckclin müdafaası için tedbir
ler almaktadır. Askeri programın tatbi
ki için lazım gelen tahsisatın ayrılabil
mcsinı temineıı muhtelif nez.aretforin 
bütçelerinden pek lüzumlu· olmıyan 
mnsrnflar ~ıkarılmaktadır. 

--:ı:--

Gircsunda 
heyelan 
Gire.sun, :!8 (A.A) - Alucranm Ozan 

ve Mumuk köylerinde vukubulan heye
lln. neticesinde Ozan köyUnün arkasın
daki ) üı: metre yüksekliğindeki iki ka
yadan :bir tanesi ikiye ayrılmış olduğun
dan köy tahliye edilerek GiresWldan 
derhal gönderilen çadırlara yerle~iril
miştir . .Mumuk !köyünün yaslandığı dag 
da heyelln yapRUf ve halle tehlikede ol
duğundan valinin verdiği direktifler da
hilinde ve nahiye müdürlilğlinün neza
reti altında 1cöy haıkı çadtrlara yerle.5ti
l'ilmi{jtir. -·--I tal ya 
icap ettiği zaman &İ

ldha aardmafa daima 
hazır bulunuyormuf 
Roma, 28 (ö.R) - cjumal dö Yö.oev• 

Italyarun İf ba§ında olduğunu ve bütün 
faaliyetin. bilhusa a.skeri haztrlağa mü
teallik kısımlarm bizzat DUçe 1arafından 
idare edildiiini ve harici ticaretin devam
lı terakki halinde olduğunu miiuhedf. 
etlikten sonra diyor ki: 

c Fa.kat bu, Italyanın kal'l olarak ih
till! haricinde kalacağı demek değildir. 
Bilakis Italya, evvelce olduğu gibi !!im
di de silaha sarılmağa hazırdır.> -·--' Yuıoslavyada tevkil 

edilen Almanlar 
.Belgrad 28 (Ö.R) - Slovenyarun 

merkezi olan Lubliana şehrinde Alman 
teşkilat reisi Yugoslav polisi tarafın
dan tevkif edilmiştir. Bu 11daın Abnan 
t.kalliyetinin gayri kanuni hareketlerin~ 
karşı alınan tedbirler neticesinde tev
kif <~ilenlPrin on he.şlnclsidir. -·--Vels'in seyahati 
- DA~TARAFI l İNCt SAHİFEDE -
göre ınesul mahfiller ve bilhassa hari
cİj•e nezaretinde hariciye milsteşarının 
Avrupa seyahati hakkında büyük ihti
yatkarlık muhafaza edilmekte ve hu ~
.> ahnlin ınuhleliC A '-'l'Upa hüküınet ıner
kezlerlnde beynelmilel vaziyet hakkında 
malumat ve intibalar toplaınağa matuf 
oldu':u ihsas cdilmc.\1.cdir. 

--*--
L oy d Corc 

Fena bir &ulhdan 
uzun bir harp daha 

iyidir, diyor 
BA.STARAn 1 iNCi SAHİFEDE 

rılmalıdrr. Kendi topralclanmızda i.tib· 
sali iki rn.isil yapabi.liriı:. Hiç bir tahtel
bahir, hiç bir milmatıslı mayin, hiç bir 
tayyare bu milli istihsale dokunamar:. 

• ss ctmt 

·soN tt ·AaER. 
. -. . 

lsveç Norveç 
Çok vahim vaziyetteler 

Stokholm 28 (A.A) - Haber alındığına göre, Parlamento reisi ile 
Norveç ricalinden bazı kim3eler halkın umumi hissiyatma tercüman 
olarak, memleketin laveçin harici siyasetini yakından takip ettiğini. 
çünkü iki memleketin de ayni vahim vaziyet içinde bulunduğunu be
yan etmişlerdir. 

Berlin 28 (Ö.R) - Alman efkarı umumiyesi Kopenhag konferan
sının tebliğini mü~ait kar§ılamı§tır. Yalnız Oslo hükümetinin lngiliz 
notasına cevabını halen tehir etmesi şayanı tecviz olmıyan bir vaziyet 
yarattığı kanaati vardır. Alman makamları ilk notasında Altmark va
purundan alınan esirlerin iadesini istiyen Norveçin ittihaz ettiği şid
detli vaziyetile bu sükutu gayri kabili telif telakki etmektedirler. Al
man gazeteleri Norveç aleyhinde ağır ne riyata haşlamı§lardır. 

Japonlar da Almanların 
zaferinden ümitsiz 

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

Paris 28 (Ö.R) - Londradan: Japon matbuatı Alman galibiyetin
den gittikçe şüphe etmektedir. Geçenlerde Berlin ve Londrayı ziyaret 
eden bir japon muhabiri Tokyoda Münteşir cRevü Diplomatik> de: 

cAlmanyanın kazanç şartlarını kaybettiği bir oyun oynadığını mü
şahede etmemek mümkün değildir» diyerek Münih suikasd teşebbü
sünü de Naıyonal Sosyalist partisi saflarında bas gösteren memnuni
yetıizliğc atfediyor. 

Bu japon profesörü lngiliz ve Alman iktısadi kuvvetlerinin bir mu
kayesesini yaparak diyor ki: Almanyanın uzun müddet İafcsini temin 
ctmeai ve uzun bir harba dayanması ,şüphelidir. Almanyada ve işgali 
~ltında bulunan memleketlerde hofllutıuzluk artmak.tadar. Almanya 
elinde bir ftçt barut tqıyan bir adam gibi harp ediyor ki bu vaziyet 
kendisi i~in çok tehlikelidir. 

8. Ruzvelt, Panama 
müdafaa tertibatını 

kana11n1n 
teftiş etti 

----~~--x*x;~--~--
Baldoa 26 (A.A) - Reisicümhur Ruz\•elt Panama kanalının mü

dafaa tertibatmı hattan başa teftiı ettikten sonra, Atlantik ile Paıifiği• 
birbirinin müdafaaaım temin için halen me\·cut tayyare ve top adedi
ni bir misline çıkarmak zaruri olduğunu, matbul'lt mümessillerine 
verdiği beyanatta söylemittir. 

Reisicümhur Ruzvelt Panama kanalını geçtiği sırada kanal civarın· 
da vazifcdar olan kara, deniz ve hava yüksele rütbeli subayları ile mü
teaddit istişarelerde bulurunu~lardır. 

B. Ruzvdt, Panama cümhur reisi Augustaboydu da kabul etmi~tir. 
Kanal geçildikten sonra T uscal.ua kruvazörü, Amerika limanlarındaıı 
birine doğru yola devam emri almışhr. 

Sovyet zayiab 
~~~~------~---x*x~-~~~~~~~~~-

M oskOVa şimdiye kadar 150 bin ki-
şinin öldüğünü itiraf ediyor 

Roma 28 (Ö.R) - Sovyetlerin Finlandiyada'ki hareketleri on de
rece zayiatlı olmujtur. Sovyet makamları Fin harbmm şimdiye kadar 
Sovyct ordusuna 150 bin telefata mal olduğunu tasdik ediyorlar. 
Tayyare mcaelesi de Sovyet kumandanilğl için bir endişe mevzuudur. 
Fin haıbana tahıia edilen tayyarelerin miktan 2000 tahmin ediliyor. 
Bunlardan her birinin DlQtÖrÜ ancak. 50 saat uçuş için teminatlıdır. 
13undan sonra yeniden inceden inceye muayenesi iktiza eder. Fakat 
e&aslı tamiratı yapabilecek üsler harekat sahasının yakmlarmda mev
cut olmadığmclan tayyareler muayene için ya So\·yet Ruıyanın dahi
line dönmeğe veya teminat haddinden fazla uçuşlar yapmağa mecbur 
kalıyorlar ki bir çok kazaların sebebi de budur. 

Lord Halifaks lngiliz 
gençliğine hitap etti 

Londra 28 {A.A) - Oksfort üniversite i fahri rektörü olan Lord 
Halifaks dün talebeye irat ettiği bir nutukta demiştir \ci: 

Hakikatte bugünkü harpte Ça.rpt§anlar gençlerdir. Müstakbel me
sdelerimizin ruhu buradadır. Salim bir muhak.en°le edinmek imkanla
nndan kasden mahrum bırakılan Alman gençliği Naı:i hareketini 
ayak:landırmı!!tır. Ve bu hareketi idame etmektedir. Alman gençliği
nin bizim fena ve yani&~ telakki ettiğimiz kendi ideali vardır. f.'.akat bu 
ideal uğrunda yüz binlerce Alman genc·i tereddütsÜ7. hayatlarını fe
daya ha7.ırdırlar. Onların muhakeme i yanlıştır. Sizinki doğrudur. Si
zi onlardan ayıran budur. Anlaşılmaz gibi görünen hu mhninin her ne 
ıeJcilde olursa o1sun yıkt1maın l!zımdır. 

Lord Halifaks, talebeyi mensup oldukları ırk ile iftihar etmeğc ve 
bu ırkm aclamdini ve şerefini kıskanç bir itina ile korumağa davet 
etmiııtir. 

Büti1n siı:ıenuı dünyasmda eşşiz. l.>ir şohret) aratan dılber. ~ihirka.r \'e güzel sesli 

IRENE DUNNE ile CRARLES BOYER'ln 
CEVIRD I KLERI 

SABAHSIZ 

Bil A ~ K G E C [Si 
FİLMiNi 

Tayyare Sineması 
K ıyınetli ınüdadınlc1 uw takdım eder 

Progı-ama ili,•eten: KOMEDİ ve I-:K.LER JUR.TAL 
Oyun saatlrri: 2-4-6,30 \'E." 9 da 

_·...... : ' • • > :: c - • 1 • .. ~ • -



~~~~Jallllmmm:Jlllllm ........ BIDllım:ill:ıalllD. 

Tarihinden .... ~mı: Peygamberler 
~~if'l.2llİl!~~~J!iii~Zl!l~CZJl--111Ziil!.'mamıllacrJ11 .... 

ISA'NIN HAYATI 
51-

lsa sağhğında, öldükten üç gün 
sonra diri leceğini söylemişti 

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

lsanın şakirdlcrinden biri, Jozef dılar. Isanm mUridlerin.den M.at~öye na
tmun cesedini almnk icin Pilattan müs:ı- zaran da ondan sonra artık hep yahu
aile istihsoıl ediyor. Ce~ çarmıhtan in- diler bu kanaat Uzcrine yaşadılar. 
Wciliyor. Çivileri sökülüyor, cesedi bir işte hıristiyan tarihleri ve İncilleri 

ne sarıyorlar. ı.~anm ölümünü böyle zikrediyorlardı. 
Golyota tepesinin. yani ölümün vaki Yine hıristiyan tarihleri Isruıın göğe 
a. ~u tepenin civarında ve bir bahçe çıktıktan sonra tekrar yer yüzüne indi

. 'nfü~ mevcud bir mağaraya götürüyor- ğini, baz.ıları gök yüz.üne çıkmadan, he
. Oraya bırakıyorlar, mağaranın ağ- nüz yer yüzünde iken şakirdleri ile gö
n da büyük bir taş koyuyorlar. rilşüp sonra göğe çıktığını yazarlar. Is-

K'ihinler bunu haber alınca Pilata lam tarihleri ise, dediğimiz gibi l~yı 
,;Hiyorlar. ciaha çarmılıa gerilmeden göğe çıkmış 

- Isa sağlığında, öldükten üç gün gösteriyorlar. Ve bunlar da bi1filı:mı 
~m:a dirifoeeğini söyledi. Şimdi onun gökten yere İn\liğinl, ~,kirdlcrine ~i.i
adnmları ölüsiinü çalacaklar ve sonra ründUğünü, onların her birini ne ri elin 
A-ı etrafa Isa dirildi.. diye yayacaklar. vaı.i!esi ile dünyanın ayrı ayrı tarafları
Bize muhafızlnr ver. lsanın cesedinin na gönderdiğini yaz:ırlnr. Bunlar, yani 
:bulunduğu yeri kordon altına alalım ..• şakirdler, Isadan duyduklarını akılla-

Di) orfar. Pilat ise: nnda kaldığına göre anlatmağa ve Isa-
- Sizin kendi muhafızlarınız var. nın hayatını nakle bac;ladılar. 

Bu i.~i onlara gördüriin, cevabını veri- Her biri ayrı :ıyrı zamanlarda Js.-"lyı> 
yor. tabi obmşlardı. Her biri avrı elcillnde 

Kfıhinler nuıQaranın ağz.mdaki taşı Isanın hu usiyetinC' vakıftılar. Ve nihı:ı
miHı"?,.!iiyorJ::ır. Etrnfın.'l nöbeiçiler di- yet ls.'lyı ht>r b iri kendi bakımına ,göre 
i~or? ·r. Ertesi günü üç Meryem Isa- tanıyordu. Bu itibarla anl:ıttıkJarı da 

.,ın crc~inin konduğu mnğaranın ağzı- sırl şalı!':i k:ınnall C'rind"n . ibııretti. 
"1a "'Pli,•orlar. Burada dua edecekler.. Jşte şakirdlerin hu r ivayetlt>rini yazılı 
l!uh ... fı7.hı r onl:ırJa alay ediyorlar. Fa- olarak bir 1ere toplıyan kitnnlarn dncib 

ıka1 bu ~ır:ıdn :mağaranın ağzını kapıyan adı verildi. Yok~n La tarafınr1an ken
.miihiirHi taşın ~·anında bir hayal ~.vda dilerinc tevdi edil mis b ir InciJ mevcul 
.olu.yor. Bu tabii Cebraildir. Nöbetçiler (foğildir. Şakirdlcrjn nwydamı gelirdik
k.orkıılarınd:ın yere kapanırken Cebrail leri İncillerin hiç bir inin dii~nin<' b t'n
ikadınlnra hitnp ediyor. Merak etmeyin .. zememe i 7.aman l'cctikce büyiik ihti
fsayı Al!:ıh diriltti ve kendi yanına çı- laflara yol :ı tı. Maamafih yahudilere 
brdı.. karşı putperest dünyn.cnnda uyuyan ve 

Cebrail kaybolduktan sonra nöbetçi- gittikçe artan düşm:ınlık h isleri bu in
ler i i knhinlerc haber vermeğe koşu- sanlan pek kolnyca Jsn dinine sevkı>t
yorlnr .. Klilıinler geliyorlar. Kendi mü- tiğinden bunlr.r bu ce~itli incilleri t:ıv
hürlf'cl ikleri taşın üz.erinden mühürle- siye eyleyip orf:ıya ~dam:tkı1l ı ve do~ru 
rini hndileri söküp mağaraya giriyor- tek bir Incil cıknrmn<1a tPscbbii " ctt i
l'lr. Icayı koydukları tabutu boş bulu- ler. 
~orJar. Yalnız tabutun lcindf' kefen Mevcut ıncillcıi topl:ıyıp ta karsı1a~-
.var .. O kadar... • tırdıldarı uım:ın bir dn gördülC'r k i bun-

Ynhudi knhinleri Isanın hakikaten gö- lar !sanın sakirdler i, o !;akirdJer in el(' 
i;e cıktı"iına kani oluyorlnr. Fakat bu- cömezleri 1~rnf ınc1a•ı cec;itli ilnvele-rle 
nun halk arasında şüyuu kendi aleyhJc- bir kaç y üz Ç<'şidi aşmakta. Hepsinden 
rhıc olı:ıcaktır. Nöbetçileri para ile kan- tek bir Incil mc.:ydann getirmenin imkun
dırıyorlnr. Buruar, lsnnın §akirdleri ve Slzlığı hası l oldu. Gi.iç hal ile dört Inr.il 
taraftarları kalabal ık bir kafile halinde yaptılar. Hıris1iyan {ılf>ınindc mevcut 
gcJdflcr. Bize hücum ettiler. Mukabele dört JncH işte bu suretJe meydana geldi 

remedik .. Mağaraya girdiler.lsanın ve bunlar da bir çok noxtnlardn birbiri
iilüsiinü çaJdılnr. Onu dirildi diye halkı . ni tu1mn7.l:ır. 
bıandıracaklnrını söyliyorlardı. 
~diler. Bu s&zlere yahudiler inan- -

rbı 
~~~~~~~~~~~x*x~~~~~~~~~~~~ 

Finler kış mevsiminde en iyi cenkeden 
asker olduklarını ispat etmişlerdir 

·~~~~~~~~~~x*x.~~~~~~~~~ 

f'.inlandiya askerleri harbin ilk hafta-! Jerin ~li Finlandiyaya ooğru ilerJe-
1;md.-ın lx-ri cesurane hnrckctleri ile t:ı- ! melerini beklediler, düşman t::ı:ırruz.a ge
rihlcrinin en meşhur sahifesini yazdılar.! çince Finlf.'rin skili müf rczeleri Ruslann 
~er Sovyctlerin hücwnlarınn bir kaç ny geri ile irtibatı kcsmeğe çalıştı. Sovyet 
d:ıh m ukav('lDct edecek olurl:ırsa Fin- kıtalarırun en mUhim nokt:ıforına tnnr
landiy:ınm ismi daima anılacaktır. ruz etmekle kuvvetlerini ikiye bölerek 
Havanın fona lığı ve fasılasız yağan kar bir hayli grumim ele geçirdiler ve düş

altında daimi bir rurette faik bir kuvve- rnnnl:ırına mühim mikdarda zııyi:ıt vcr-
11' karı.ı harp etmenin ne kadar zor ve dirdiler. 
yıpratıcı olduğunu herkes tahmin eder. Sovyetlerin hnrpdc kaybettikler i insan 
Bu '!?ıntnkadn soğuğun şjddeti pek fazla adedini nazarı itib:ırn n1mndan her :ın çe
oldu~lınd::ın aske,.ler topları kalın eldi- tin rnilc:ıdelclerine devam etmektedirler. 
vcn lC'ri ile idare etmekte ve azami dere- Buna mukabil Finler de bu hnrp<le c1-
ccdl' ihtiyatlı harı•ket etmeğc mf'!cbur kal !erinden geldiği kadar fedakarl ık ve gay
mııl- t:ı dırlar. Fnkat bnzruı sıfırın altında retten çekinmcmek!cdirlcr, zcn~in olsun 
40 dt-rcC'eyi bulan soğuk askerlerin yüz- fakir olsun herkes vatanının müddarısı
krini kamçılamakta ve parmaklarını na seve seve koşmaktadır. 
condurm:ıkt:ıdır. Bu hale düçar olanlar ı ı ı 
:vakit buldukça çndırlar altında kurulan A am2 Marudaki 
kji,.ük.::.ob.'lların k<'narına giderek veya- Alman gemicileri 
hı,,ı! kı:rk Vl' b tt:miyelere bürfüw.rek Roma 28 (Ö.H) _ Japonya hnriciyl! 
ısmn :l ··ı <'alıc;ıyc.rlar · 

F " 1 r "h· b' . 
1 

k nazırı ·Asama Martı• vapurundan In-
rı ~m ' n " ı r mcm e ette kışta iliz}" • ld ki Al · ·1 · h rt n"k k mli lı: '" ldU f-t. g crm a ı arı man gemıc1 erın-

_arrı 00 u r, üJl.nt Sovyet den 9unun yarın Yokohamn açıklarında 
ZPnnnrlarlaı ının L,ı husustal:i kat'i emri J 1 · d cd"l V • • b'ld' · · 
biı lcr"" :n ... "'!111 l limilnc M!bep olmuş- apon ar:ı ıa e ı eeegını ı ırmıştir. 

tur 
0us•ıh ' ·ull· mnsını harita okuma- ----------------

.,ını ' '".kik. \'m: sını bilen Finliler. ken- [ B o R s A ı· 
rlilrı in° ··er len vaz.ifeyi hakkiyle ifa 
ed,,r'c ~ c ''T('l]"re nnuır.m keşif yaP-
m. ~ · d h::ı n hir olan Finliler, ekseriya 
Sov~ "ı J.- ,.cif kollarını kendilerini düş
man:ı hi ettirmı>dcn. bulup imha eder
)l'r D••nlrırın ff"\ k inde Finler kutup ,<ı,o
f•u "ıınıı.n c-idd,-,•iue röre giyinmec:ini hi
~f'J1 h i,. n ·ı ){ tti r 

H ı l ın ilk ii r haltnsında Finler Sovyet 

s a. & hcdd i n 

{'ı t • !. : 'a• .ılıkları Milfahassı:,ı 
m. •'' \e KÖLN ÜNİVER
ç;ı ··-::i <':tHUJ( ASiSTANI 

1 

:··· ······· ······························= . . . . 
E ad ı a·ranıyor ~ 
,: Sıhbnti yerinde b ir dadı aram- : 

ÜZÜM 
Vitel Vt• şü. 
613 Üzüm tarım 
206 Akseki ban. 
195 S. Patcroon 
354 Öztilrk L. şil. 
125 j . Kohen 

90 M. Arditi 
50 A. R. Üzilmcü 
41 Alyoti bi. 
33 A. Papagno 
25 dari Ahiyiğit 

2372 
509981 
512353 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9. 

10 
11. 

İNCİR 
462 Çu. B. Miz.rahi 

24 • B. S. Alazraki 
486 yekun 

199381 eski yekfın 
199867 U. yekun 

Z. YAGI 
677250 kilo 

10.25 
10.'75 
10.25 
10.50 
9.50 

11.50 
13. 

9. 
14.25 
10. 
9. 

• 

15. 
14.50 
12.50 
11.875 
14.25 
13.50 
13.50 

9. 
14.25 
13.25 

9. 

9.25 
10.50 
12. 
14. 
17. 

t>. 
8.25 

8.50 
8.25 

34. 42.50 

lZMIR CISILt TlCARET MEMUR- !fim~•-•t ---------•ıs:ı 
LUCUNDAN: Sayı 2668 ~ KARSIYAKA 

lzmirde Gaz.i bulvarında Küçük Kar- ~ • 

dıçaıı hanında 35/ 36 numarada muame- ~MelekBugtınS· ihoareı·kamıarafislmıind.a le yapan (Güven Türk Anonim sigorta ~ . 
sosyetesi) tarafından İzmir müme~illi- ~ 
ğine tayin kılınan Talat Muşkaraya ait "' KEŞİF ALA TI 
temsil veknlctnamesi ticaret kanunu 1~ Türkçe sözlü muazzam filin 
hükümlerine göre sicilin 2668 numara- ~ Erol Flni ve Olivia de Havllaııd'ın 
sına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. .., yarattığı b" şahe~erde: A.jkın kah-

1zmir sicili ÜMret memurluğu ve ramanlığın ve fedakarlığın en yük-
ınUhür F . Tenik imzası ~ sek nümunesi .si:.derde unutulmaz v ekalctname ~bir hatıra ~~~~tır. 1: 

2: B Görünmlyen casus 
e Y 8 n D 8 ID C Filmi programımızı bir kat daha 

kuvvetlendirmiştir. 
Güven T. A. Sigorta sosyetesi yangın s Senslar: Her gUn 4-6-'9 

ve nakliyat kısımları. ~ Cumartesi. Pazar: 12-3-6-9 
fstanbulda Gal:ıtada Voyvoda cadde Cl""W!llllmw•--=-~,~~~-jia•IZ:Jml•liıııilıi••••I 

sinde Si.imer bank binasında. .. 

Vekalet name Odemiş Kızılay 
mi yetinden: 

ce-
lstanbulda Galata Sümer bank bina

sında GUvcn Türk Anonim sigorta sos- Şubemiz.in ı-enelik kongresi 3 Mart 
yetesinin dairei mahsusasında biz, zirde Pazar günü saat 14 de halkevinde yapı
imza :o:ahipleri bu kerre, tzmirde yeru lacağından sayın üyelerimizin :kongre
manifaturacıl:ır güçlü sokak 21 numara ınizi şereflendirmelerini rica ederim. 
da B. Talat l\fuşknrayı cGüven Sigorta ROZNAME: 
sosyetesi b.mir Mümesı;illiği> ünvanilc l - Bül.çe t:ını.iıni. 
İzmir ve hava1isi uıııum acenteJiğinE' 2 - Idare heyetine yeni azn seçilmesi. 
nasp ve tayin ve sosyetenin nizanm3'1llei 3 - Tekliflerin müzakeresi. 
esasisine ve kendisine itn olunan veya 4 - Mürahhas intihabı. 
bilahare ita olunncak olan talimata tev- 697 (376) 
fikan \ 'C dnirei vckilJeti dahilinde ınün· 9-~ll!lml!~•lll!l•~l!lll••••ıD 
hasır olmak üıne hususatı atiye için Makbule Kadri 
müessesenin fon dedöpuvvarının dahi 
'lliimı> c:il namına sir:ortn poliçelerine vn- ; Kutluk 
zı imzaya salahiyettar olabilmesi şartiy- .~ 
... rosvı>f•'"niz nam \'C hesabına ve1dilet :~ Dikiş ve iş evi 
"fa <'vleriı:. 
Söyl~ ki: ' Yeni açtığım atelye Çivici hamamı . 
Van~m kısım için: 

1 'i civarında Sakarya ilk okulu arka- ~ 
TPklif P<liJec,.k ~ :ıngın si~ortalarını 1 ! j sında Hamam yokuşu birinci çıkma- ~ 

\'erilen vevn verilecek olan taJimat me ~ zın?a ,74 numarada... ~ 
vanınoa ta.yin olunan sigorta hadleri clai 

1 

~ DiKiŞ : Gelinlik, tuvalet, manto ~ 
rco;:indc ,.e mcri tarifede muayyen /iat ; ve çocuk ropları. ~ 
terle kabu l ve bu baota muvakkat ~i · ~ ÇiÇEK : Merasim çelenkleri, ni
" Orta SC'nedi imza ve itn~ına ve tekarriir ; şan, gelin bükctll•ri ve muhtelif çi
eden sij!ortn iicretlt•rini ahzu kabza ve ı Çl'kler .. 
tq]po vukuunda si•ıortal.-ırın kısmen \'e ~ MUHTELİF BOYALAR : Tablolar 
vı> tamamen feshin; r~en işara ,.e harik ~ Yatak takımları .. 
zuhurunda sosvcte hukukunun muhafnzn !"- HF..R ÇF .. ŞiT İŞLER : Çay takımla~ 
ve ~ikaycc:i z~mnınıfr memurinin mül- n, fantazj yakalar vesaire .. 
l{ iye ve adliye \ ' C znh• tnyn ve sair maka- Her türlü ince ve zarif işler yapılır. 
'll:ıta mür:ıraata ve sigorta esbabının be ~ Ve sioarişler kabul olunur. 
vanatmı alızu istima:ı v" sosyeteden ta- 27'~~~2:Zzz~Z.Z!EJlfl!ll•f~ 
limatı mahc;uc:a \•t•ruduna dej!in :zarar DAHiLi VE ZÖBREVI BASTA-
Tiikdannın t.ezaytidüne mani ohıcak ve LIKLAR DOKTORU 

J,ıJaki fl'nakusunu temin edecek teda- 1 • ı H tt ·,; -i f nhnffv<-iyeyı> lt>Vı>c:~üle. · 

Nnklivat kısmı ir'n : smaı f 1 Teklif rd:Jecek mıklivnt sigortalarını 
yalnız e:n •aln ai' ohıak üzere tnr ifcdf' 

Akarçay 
munyyım frıtlerl,. l nbulc ve bu bapta 
muknvclcn:ımc İ l''ZO vı• itasına ve tckar
r iir eden Finorta ii!•rcı forini ahzii kabza 
V P talep vukuun.Ja s· gortalann kısmen 
,·eyn tarnn111f'n (eo;:hinc ve kaza zuhurun- Her gün saat 13 ten itibaren •• 
da c:osyetc vukuunll'ı muhafaza vikn- ikinci Kordon (Almnn konsoloslıa-
ve!;i zımnınd::ı memurini mülkiye ve ad- nesi karşısında) 2(M; numarada ha.<;tala
liye \'e 7nbıtnyn 'l.'C o;:nir makamata mii- nm kabul eder. 
r~:ı:ıta ve İJ!Orla f'qh:ıbının bcynruı1ını (Çivici hamamındaki muayeneha-
alızü istimaa ve sosy«>teilen talimatı malı- nesini terketmiştir) .. 
susa vürudun." derin zarar mikdarmın TELEFON : 3458 
teuıyüdüne mtıni olmnk ve bilakis tena-
kusunu temin edecek iedabiri tehaffu- DOKrOR 
ziyeye teve.ssük 

tndellıace balada muharrer hususattan
1 

~~ Behçet Uz 
dolay1 TUrkiyc Cümhuriyeti makam 
kaffesindc müddei, müddeialeyh şahsi- Çoculı ltastaJdıları 
salis ve itirazül gayr sıfat ve salahiyet- M~'ı-L--s••ı 
teriyle hazır bulunmak muhakeme ve N ~ -
muhasamnya, tebH~ v<? tebelluğa, her ne- Hastalannı her ıün saat 1L30 dan 
vi haciz vaz ve fekkini talep ve ilfunatı · 1 e kadar Beyler sokalmda Ahenk 
müstahsileyi mevkii icraya vaz ile tenfi-' ~ matbaası yanındaki hususi Jıı:ıliniiin
zi ahkfımını talep ve ifaya mezun olmak ~ de kabul eder. 
üzere vekil tayin eyleriz. UllZ%'2.~~Ci2'J&i'2Zl2ilBimllllDM88 

Ancak B. Tı:ılfit Afuşlt:ıra ve Fon do 
puvvar gı-rek namımıza ve gerek sosye
tf" nam ve hesabına bono, poliçe veya 
havalennmcye veynhut her hangi bir 
teahhüdii mutauımı•ıın c:encclat:ı vaı.ı 
imu>ya s.,lfıhiycttar dt~ • ıldir. 

Parİ• l ahiilte•inden diplomalı 
Diı tabibi 

Klis e \ 'C im? .. "ll arı. 
M::hal'indc b inniy:-b daire başkfıtihi 

Ekrem A n:.cv<'r tarafından alınan işbu 
umumi \•ekfıletnnmc :'!tındaki imz.ıl:ırın 
şahıs ve hUviyctleri dairemizce maruf 
ve İm:"nla'"ı mazbut (Giivt'n Türk Ano
nim Sil!orta SoS)'etc i) n :rnuna ıniiçtc
mi:ın in·za eden mi.icliır Hıılit Ya1çmdağ 
i!e N"il ?,foralının olduğun u tasdik ede
rim. On bPş Kanunus ni bin dokuz yiiz 
kırk 15 K!'ınunusani/940 

Resmi rnUhür ve imza 
T. C. lstnnbul h C' inci Noteri Hüse

yin Avni Uln~ 
İşbu örneğin dairede dosyasında ~aklı 

15 Kanunusani 940 tarihli ve 664,19 Nolu 
aslına mutabık olmnkla alfıkadara veril
di. On beş Kanunusani bin dokuz yüz 
kırk l5 Knnunusani 940 

T. C. lstruıbul beşinci noteri Hüseyin 
Avni Ulaş re<ııni mührii ve imzası. 

Umm11) No 11611 Hususi No. 4/56 
lşbu vekAJetname sur'!tinin görülen 

Nesip Dolunay 
İkinti ~ylcr Nwnan zade sokak 

No. 3ü Saat dokuzdan itibaren haı
l:ırmı knbul eder . 

1- 13 (310) 

~DOKTOR OPERATÖR 

~ Sami Kulakçı 
ti Kulnk, burun, Boğaz Jınstalıkları 
~ Müt<!luı$ısı 
~ Muayenehanesi: B irinci Beyler 
~ No. 42. Telefon : 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad . No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1- 13 

= 
29 $ ubat PERŞEMBE •?«. _o--' 

Bayındırlılar okusun 
Bayındırda hacı timannda Marti oğlu kulesi civarında «Haa BelÖt 

oğlu> tarlalan denmekle maruf araziden yirmi atik dönüm tarla sab· 
hktu. Taliplerin ya Tırede urgan ve yular komisyoncusu Fahri Bilgine 
veyahut lzmirde telgraf kİfe memuru HaJim Bilgine müracaatlan· 

1- 3 ~4 (~t ) 

lzmir Mektepler muhasebeci· 
liğinden: 
Jzmir mektepler muhasebeciliğinde rnünllnl 1 O lira maa§la katipli

ğe 4. 3. 940 tarihinde saat 1 5 de Defterdarlıkta Lise mezunları arasın
da yapılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak ve diğer evtaf 
ve şeraiti kanuniyeyi haiz bulunmak şartile namzet olarak bir meınUI' 
alınacağından taliplerin, 

f Mektep §ahadetnamcsi 
2 Hüsnühal mazbatası 
3 Sıhhat kağıdı 
4 Hüviyet varakası 
5 Ecnebi kız ve kadın1arla evli olmadığına dair vesikayı haa>i-

len bir iatida ile vilayet makamı vasıtaaile müracaatları ilin olunur. 
28, 29, ı. 671 (367) 

Turgutlu Belediyesinden: 
Otomobil garajındaki kulübe inşaa.sı 19/2/940 tarihinden 4/ 3/. 

940 tarihine kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihale 4/ 3/ 940 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ikide<lir. Ta

liplerin yevmi mezkurda belediye bina~ında m ütc§ekkil belediye en· 
cümeninc müracaatları. 25 27 29 2 637 (3-4-4) 

Akseki Ticaret Bankasından: 
Bankamızın 939 sayılı hissedarlar umumi heyeti 29 Mart 940 tari· 

hine rastlıyan cuma günü saat 1 O da fzmirde Mimar Kemalettin cacl· 
desindeki banka binasında aşağıdaki hususatın müzakeresi için alela· 
de toplanacağından içtimada hazır bulunacak hissedarın 25 Mart 940 
akşamına :kadar hisse senetlerini banka merkezine göstererek duhuliye 
almaları ve vekil sıfatile iştirak f"decek zevatın da hissedarlardan ol" 
ması ilan olunur. 

Akseki Ticaret banka~ı idare mecliıi 
namına reis Hasan Serter 

RUZNAME! MOZAKERA T 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdikilc idare meclisinin ibrası 
3 - T emettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeniden aıa 

intihabı 
.S - Müddet1«"..rİ biten mürakiplerin yerine yeniden mürakip intiha" 

bile ücretlerinin tayini. 
29, 2, 4 

lzmir Defterd 

(380) 

r ığındau: 
1 - lzmir hükümet konağı avlusunda yapılacak bina 2490 numa· 

ralı kanun hükümleri dairesinde açık ek iltrneye konulmuştur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 1995 lira S kuruştur. 
3 -Teminat akçesi 149 lira 63 kuruştur. .. 
4 - ihalesi 11. 3. 940 pazartesi günü saat 1.5 de Milli Emlak mu· 

dürlüğünde icra edilecektir. 
.S - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin lirah1' 

inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettikleri~.e 
ve bu işi vaktinde dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafia nıU' 
dürlüğünden alacakları ''esaiki komisyona ibraz etmeğe mecbur
durlar. • 

29, 9 628 (374) 

Tic?ret 
omunı 

Vekaleti iç ticaret 
. üdürlüğünden: 

Türkiyecle yangın, hayat, nakliyat ve kaza sigorta işlerile meşgul 
olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliy~t 
halinde bulunan Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi bu kerre m \J" 

racaatla Jzmir ve havalisi acenteliğine yangın ve nakliyat sigorta işle
rile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda, bütün mahkeJll~ 
lerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü ~hıs ~ıfatlarile hazır bulun:ıtl8 

üzere Talat Muşkarayı tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sis0 .'tr 
şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 haziran f 927 tarıh 1 

kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

tzMIR BELEDiYESiNDEN: 
Yoksul hastalara verilecek reçeteler 

uz.erine ilaç satın alınması, yazı işleri 
müdürlüğündeki §nı1namesi veçhile 
açık eksiltmeye :konulmuştur. Muham
men bedeli iki bin lira olup ihalesi 1-3-
940 Cuma gfü1ü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 150 liralık teminatı iş banka· 
sına yaıtıraralc makbuzile encümene ge-
lirler. 15-20-25-29 (272) 

703 (375) 

aqlına ve dosyamızda alıkonulan ve miib- lı:m••••••••••••••IİI rizi tarafından imzalı bulunan suretine 1 - Belediye otobüs garajı için bir 
lerek bugün faaliyet halinde bulunan adet silindir dahilini torna etmeye mah-

Bayraktar 
Eşrelpaşa hastall~S 
CiLDiYE EFRENC• ~ 

mutabakatını ta!>dik ederim, Bin dokuz G'" IT'!:-k "' - · · • k b uven .a uı n.uonım sıgort.a şır eti u sus torna makinası , bir adet silindir da-
yUz kırk senesi Şuoot ayının yirmi ye- ı ıkerre müracaatla İzmir ve h avalisi hili ta lama makinruı.ı, bir adet ~Hindir 
dinci Salı günU S.B. 27/ 2/ 940 teliv• '-1• acen gıne yangın ve naJLllyat sigorta dahili k.utrunu ölçmek irin rnotren ci-

30 Kuruşluk damga pulu ve 27 Şubat • ı ·1 l 1 --ak b · ı d d ~ ı.ş en e m~gu O»TI ve u ış er en o- hau s.:ıtın alınınac;ı. yaz.ı ic:leri miidür-
940 tnrih lzmir ikinci noteri remi k dı1 aJ da b · ~ ğaca uv ar , ütUn mahkemelerde ltiğündeki ~rtnarnesi veçhile açık ek-

mühilr ve im7.a~ı Süreyya Olcay imzası dd · Udd ) h '.i-mü eı, m eaa ey ve üçüncü şahıs siltmeye konulmuştur. Muhammen be-H Ü 1 ii s a sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Talat deli 2180 lira o]up ihalesi 1-3-940 cuma 

1 - Şerikler: Hissedar:ın. 
2 - Şirketin Unvanı: (Güven T ürk 

Anonim Sigorta Sosyetesi) 
3 - Şirketin imzası: Mukavelcname

nin 2.1 cü maddesi mucibince meclisi ida
rece vazı imzaya mezun kılınan zevat 
t:ırafından şirketin isminin ilavesi sure
tile imza e<lilmiş olması şarttır. Yani 
.k]i~c ile ber:ıber. 

işbu örnek noter kanununun 41 ei 
maddesi mucibince raptedilmiştir. 

TlCARET VEKALETi l Ç T1CARET 
UMUM MODORI;OCO: 

Beyanname 

M~karayı tayin eylediğini bildirmiştir. günü Mat 16 dadır. Iştirak edecekler 
Keyfiyet sigorta şirketinin teftiş ve 163 lira 50 kuruşluk teminatı j~ banka
mürakabcsi hakkındaki 25/Haziran/ 927 sına yatırarak makbuzile encümene ge
tıırihli kanunun hükümlerine muvafık lirler. 
göriihnii~ o1m:ık1a bu beyanname verildi. 2 - 913 ncü sokakta belediyemize ait 

Ticaret vekili N. S. Çuhruk 8 f!~ki 36 yeni numaratajlı dükkanın 2 
iın7..ası sene müddctlt> kiraya verilmesi, yazı iş-

Pul üzel'indc 7/ 2/ 940 tarih ve ticaret leri müdürlüğündeki sartname~i vı>çhi-
vekiileti iç ticaret umum le açık artırmaya konulmuştur. Muhaın-
müdürlü!ii resmi mührü. men broeli 700 lira olup ihalesi 1-3-940 

Umumi No. 11597 Hususi No. 4/ 54 cuma güntl !inat 16 dadır. Iştirak ede
~bu beyanname suretinin görülen as- cekler 52 lira 50 kur~luk teminatı İ§ 

lına ve dosyamızda enklı bulunan ve bankaıııına yatınırak makbuztle encüme
mübrezi tarafından imzalı bulunan Slll'e- ne gelirler. 

) MV!'AHASSJSI O·· Şamlı Sokak (l üncü Beylt'1') 1'l 
Her iin 15 ten sonrıı.. :::::::::::;;( 

. ·······= 
············•··················•·• -

ECZACI CJRAGI i 
ARANİYOR bit : 

Eczacıl ı ktan anlar. iyi ahl~~ıı- : 
eczacı çırağı aranıyor. Talip 0 hıttle-~ 
rın 'l'Jlkiliktc (Yeni Izmir Ecza : 
. ) .. ti •'' sınc ınuracna arı. ••••' , 

•••••••••• •• 1 •••••••••••••••••• ••• 10 ıırıı 
saat 16 dadır. iştirak edecekler .2 tır111'91< 
1ık teıniırnt ı iş bankasına ) a 
makbuzile encümene gelirleı-(ı?5) ~ 

16-21-25-29 cii ~ 11 
- Kadastro 1042 belediye 34

75 $Il'11 

'E ~ r .. Talipler (Yeni Asır) n mü- : 
: rnCP.rıt etmelidirler. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZAHİRE 
300 Ç. Buğdny 

50 t on Bnkla 

Türkjyede yangın, hayat, nakliyat ve 
6. kaz::ı sigorta işlerile meşgul olmnk üzere 
-t.'15 kanunt h ük ümler dairesinde 1escH edi-

tine mutabakatını tasdik kılarım. Bin 3 - 1381 sayılı 50kakta 57 nci adanın 
dokuz yüz kırk senesi Şubat ayının yirmi 892 metre murabbnındaki 11 ve 12 sa
ycdinci Salı günü 27/2/ 940 yılı arsaların !nhşı, yazı işleri mUdürlü-

30 Kuru,,.cıJuk damga pulu 27 ŞU'bat 940 ğiindeki şnrtnnmesi veçhilc açık artır
tarih İzmir iiçiincü noteri resmi mühtir m aya konulmuştur. Muhı:ımmen bedeli 
ve S üreyya Olcay imzası- 3568 lira olup ihale i 1-3-940 cuma ünü 

nın 69 metre murabbaında~durli;ğ\~ 
arsasının satl§ı yazı işleri mu rıurııt'iY 
deki ~nrtnmnesi veçhile açık :eli szS t 
konulm11:ı.c;tur. Muhammen be iiJlV ~ 
ra olup ihalesi 15/ 31940 Cuma1~ JO ~ 
16 dadır. Jştirnk edecekler 62 1yatıt11 
ruş1uk teminatı is banknsına 
makbuzu il~ encümene gelirler · 



FOSFARSOL FOSFARSOL! Kn?ın .en ha~·ati ~:mı ?lan kırmızı yuvarla~aklan tazeliyerek çoğalhr, Tath iştah ~emin eder. Vücuda 
devamlı gcnçlı~:.dınçlık. ''erır .. Smırl~ ~anlandırnrak asabı buhranları, uykusınluğu rtderir. l\Juannid inkıbazlarda, 
barsak tembcllıg~ndc, Tifo, .Grıp, Zatürrıcye, Sıtnıa ncknhatlerinde, Bel gevşekliği Ye ademi iktidarda , idi almakt 
şayanı hayret faıdeler temın eder. \e o a 

ŞURUBU 
FOSf:"'ARSOlliin: Diğer biitün kuvnt şuruplarından ü tiinlüJ:rü DEVAMLI BİR SURETLE KAN KUVVET İŞTİHA 
'fEMIN ETMESİ ,.e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. " ' ' 

Sıhhat Vek:iletinin resmi miisaadcsini haizdir. Her eczanede bulunur. . KUVVET iŞTiHA KAN, .. 
&demiş otqırıobilci er cemiyeti 
· Aııa' · nizamnamesi 
1 - 3512 sayılı cemiyetler kanununun verdiği haklar dahilinde şah: 

ıi hiç .bir kazanç maksadt gütmemek üzere aşağıdaki .şekilde bir c~ 
tniyet kurulmuştur. ı, . • • 

2 .- fıbu .cemiyeCin . .adı .otomobilciler esnafı cemiyetidir. Merkezi 
Ödemişte Cümhuriyet mahallesinde Ragip bey caddesinde (78) nu
maralı yazıhanedir. Şubesi yoktur. T c-plantı mahalli Halkevidir. 

Cemi\ etin mevzu11 ve gayeş1 
3 - Umu~ otomobilciler esnafının sanatlarını umumun menfaati 

namına hali hazır terakkiyatı ve tam bir intizam dairesinde emniyet 
Ve selametle icra etmelerine ehliyet ve liyakate mazhar olmalarına 
aralarında kardeşlik .bağları ve tesanüt hususuna maddi ve manevi 
Yardımlanna haklarını müdafaa ve temine sarf ve mesai etmekten 
ibarettir. 

4 - Müessis azalar Türkiye cümhuriyeti tebaasından Akıncılar 
rnahallesinin hastahane caddesinde mukim şoför Mustafa oğlu Sü
leYtnan Güder., Akıncılar mahallesinin hastahane caddesinde mukim 
toför Mustafa oğlu lbrahim Fırat, Devrim mahallesinin mektep so
lcağında mukim tamirci Süleyman oğlu Hasan Örs, Devrim mahalle
sinin eski karakol sokağında mukim .şoför Ali oğlu Numan Küçüker
tan, T elcke mahallesinin İçelli sokağında mukim toför Mustafa oğlu 
Mehmet Kaptan'dır. . 

5 - Cemiyetin maksad ve gayelerini kabul eden medeni haklara 
sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan her vatandaş aza olabilir. 

Aidatını ifa etmeyenler cemiyetin maksad ve gayeleri hilafına ha; 
rek.et edenler idare heyeti kararile çıkarılır. · Bir hak talep etmemek 
tartı ile istiyen aza cemiyetten çakabilir. · 

6 - Umumi heyet idare heyetinin daveti üzerine her yıl ikinci 
kanun ayının iptidasında mutat İçtimaını yapar. ldare heyeti lüzum 
RÖrdüğü takdirde umumi heyeti fevkalade içtimaa davet edebilir. Ce
llliyet azasının en az beşte birinin talebile idare heyeti umum heyeti 
İçtimaa davet eder. 

Umumi heyetin veıif esi· 
j - idare ve mürakabe heyetlerinin raporlarını ve tekliflerini tet

kik ve intaç eder. Cemiyetin bütçesini tetkik ve kabul eder. t:abında 
cemiyetin feshine karar verir. idare heyetlerini seçer. Umumı heye
tin en az üç gün önce iki gazete ile toplantıya davet edildiği ruzname
•ile birlikte ilan edilir. Bu suretle yapılan toplantıda mukayyed azamn 
nısfın~an bir fazJasile ekseriyet hasıl olmazsa topla~h bir ha~t~ vey.a 
~nbeş gün sonraya talik olunur. Ve bu toplantı ayna ~uretle ılan ~~ı
lır. İkinci toplantıda ekseriyet aranmaz. Mevcut a7.a _ıle karar verılır. 
llrnumi heyetçe alınan kararlar cemiyette ve Halkevınde asılmak su· 
rctile azalara duyurulur. ~. . . 

8 - idare heyeti umum heyetin aralarından seçecegı beş kışıden 
ibarettir. Bu sur~tle sççile~ idare heyeti kendi aralarında bir reis, bir 
ikinç,~ r.eis. bir ınuhasiİ>. •e hir katip seçer. ı • 

idare heyeti cemiyetin varidatını tanzim ve idare edu. Maksad ve 
gayesi dahilinde her türlü faaliyetlerde bulunur. Cemiyetin sarfiyatını 
karar altına alır. Umum heyetçe verilen kararları takip ve intaç eder. · 

9 - Tayin olunacak katip ve muhasibin maaşı idare heyetince ka
rariaştmlır. Ve kaymakamlığın tasdikine arzolunur. 

1 O - Muhasip mükeffel olacaktır. Kefalet miktarı heyeti idarece 
takdir olunµr. Muhasip nezdinde ancak on lira tutabilir. Mütebaki pa-" 

t~yı kaymakamın göstereceği bir bankaya yatırır. Bank~d~n para is
tırdat edileceği zaman reisin imzası ve kaymakamın tasdıkı bulunma· 
81 Şarttır. 

11 - Cemiyet idare heyetini reis temsil eder. 
1 2 - Cemiyet azalarından otomobilci ve şoför işçileri otomobil 

sahipleri duhuliye ücreti namile iki lira soförler bir lira verirler. Ce
~iYete kayıtlı azalardan mal sahipleri ayda (70) şoförler (50) mua-

• " 1nler (25) kuruş aidat verirler. 
. . 13 - Cemiyetin verdiği hesapları umumi heyetçe seçilecek iki ki

ıılık bir heyet tarafından teftiş ve mürakabe edilir. Mürakabe heyeti 
en az yılda bir defa mürakabesini yapar. Her yılın hesaplarını ayrı ay· 
rı mutad içtimalarda umumi heyete arzeder. 

t 4 - Cemiyetin ana nizamnamesi idare heyetinin teklifi ve umu
:trıi heyetin kararı ile değiştirilebilir. 

1 5 - Cemiyetin feshi halinde varidatı fesih tarihine kadar bir mak
aada veya bir yere sarft karar altına alınmamış ise umumi heyetin .ka-
tarı ile b' h ·· · d · · d' ır ayır muessesesıne evrı caız ır. 

l 6 - Cemiyetin varidatı aza aidatı, müsamere, her türlü güreş ve 
~enfaate terkedilen hası !atla hariçten yapılacak olan teberrüattan 
ıuarett' ır. 
l l 7 - Cemiyetin varidatı idare heyetince zaruri görülecek masraf
atdan başka yine mevzuu ve gayelerinin tehakkuku için .sarfedilir. 
h l 8 - Cemiyet azasından muhtaç olanlara vaziyetlerine göre idare 
eyetince kararlaştırılacak nisbet derecede yardımda bulunur. 

1? - Cemiyete mensup esnaf beyninde doğacak ihtilaf1ar esnaflar 
~tnıyeti talimatnamesinin 20 21 22 23 24 25 ci maddeleri daire-
sınd ' • ' , • 

c hal olunur. 
:trı 20 - lıbu talimatname hükümlerine menafi belediye nizamlarına 
() uh~lif ve şoförlüğe yakışmıyacak harekette bulunanlar yolsuz edilir. 
:rn~:u!1den fazla yolsuz edilmek için kaymakamlığın muvafakati alın-

21 ~rndır. . . . . 
0~ - Cemiyetin kefaleti tahtında esnafa tedarık ve temın edılmış 
il\' n malzeme ve saire bedel.atının tahtı temine alınması zımnında ce-

IYctin .. 1· 1 le b'll . d . f v b led· muta aası a ınma 81Zm otomo ı erın evır ve eragının e-
l~e tarafından icra edilmesini temin etmek. 

>'e - Tahsildarın üçüncü müracaatında işbu nizamname ile muay
tıa~ teahhüdatmı ifa etmiyen cemiyette mukayyet her hangi bir es

ın heyeti idare karan ile kaydı terkin olunur. 

&nafa ait husu3at 
de 

23 k Şoförlük sanatına süluk eden muavinler bidayeti duhullerin
"rn;j!c tepte nazari veya bir ustanm yanında çıraklık ederek sanatı 
:trıiy ı olarak tahsile mecbur bulunduklarından hini duhullerinde ce· 
t~~t tfrafından ellerine acemilere mahsus hüviyet varakası verilerek 

24 ° una~aktır. Sinleri ( l 8) yaşını bitirmiş olması şarttır. 
l'rıeslekJ .E~ındc cemiyete kayıtlı olduğuna dair hüviyet varakası ve 
toför crını nüfus dairesine tescil ettirmiş olmıyan hiç bir muavin 

25 Ve garajdaki işçiler ödemiş mülhakatında icrayı sanat edemez. 
Yi •an; Ace~ilik \ e çıraklık devresini ikmal edip müstakbelen icra
\tc acy .. cdebılme.k liyakatini iktisap edenler belediye heyeti fenniyesi 

· ~fer ~erkez memurluğu ve esnafın ileri gelenlerinden he
layın olunacak bir heyeti mümeyyize tarafından taadiki 

• a•• ,:, '· • -

SIHHAT VEKALETtNtN RESMi RUHSATINI HAtZ 

KAŞE 

Şiddetli. B~Ş, DİŞ ağrı· 
larını, ROMATiZMAsan· 

· calarını SİHİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlıpna kar'1 mtieS• 
sir ilAçtır. 

lcahmda ıünde 1 - 3 kate 
alma'. Her Eczanede holunur. 

Tur~utlu Belediyesin.den: 
l - Keşif bedeli '490 lira beş kuruştan ibaret yedi eylül yolu~un 

1 OSO metre murabbaı sahasında yeni kaldmm inşası. 
2 -" Keşif bc:deli_ 490 ,lira beş kuruştan ibaret Dumlupınar sokağın

da l 050 metre murabbaı sahasında yeni kaldırım in_şaası. 
, 3 - Keşif bedeli 490 lira beş kuruştan ibaret Akgün sokağının 
1 OSO metre murabbaı sahasındaki yeni kaldırım inşaası. 

4 - Keşif bedeli 1 ~O lira 20 kuruştan ibaret ve 360 metre murab
baı sanasında Güneş sokağının yeni kaldırım inşaası. 

Yedi Eylül, Dumlupınar ve Akgün ve Güneş sokaklarının yeni 
kaldırım inşaları hizalarında yazılı keşif bedelleriyle 19/ 2/ 940 tari
hiııden 4/ 3/ 940 tarihine kadar on bes gün müddetle açık eksiltme-
ye konulmuştur. · 

Taliplerin 4/3/ 940 tarihine müsadif 
Turgutlu belediye binasında müteşekkil 
caatları. 25 27 29 2 

pazartesi günü saat ikide 
encümeni daimiye müra-

638 (343) 

(Halıcıların nazarı dikkatine) 
TAMPON GRE.SöR GARNiTORO (Halı dokuması) ALINACAK 

Devlet Demiryolla~ı 8 ei iş?et
me komis.,'onundan: 

• 
Muhammen bedeli (S340) lira olan 10650 adet muhtelif ebatta 

. Tampon gresör garnitürü l 5.3. 940 Cuma günü saat 16 da kapalı zarf 
usuliyle lzmirde lşlebne binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenl~rin ( 400.50) liralık muvakkat teminat ile 
İşe girmeğe mani pir hali olmadığına dair beyanname ve teklif mek
tubunu ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri la- . 
zımdır. 

$artna~eler par~sız olarak lzmirde işletme kaleminden fstanbulda 
Haydarpaşa l . ci işletme komisyonundan almır. 

25 29 3 8 639- (347) 

acemilik hüviyet varakasını cemiyet idare merkezine iade ve esnafa 
mahsus bir hüviyet varakası ahzedeceklerdir. 

26 - Çıraklarm müstakilen otomobil idare etmeleri memnudur. 
Esnaf tan hiç biri kendi otomobillerini acemilere tevdi ve teslim ede
miyeceklerdir. Aykırı hareket edenler hakkında bcrayı tecziye deva· 
iri hükümet nezdinde tesebbüsatta bulunulacaktır 

27 - Çıraklık devresi~i ikmal edenler isbatı ehliyet eyledikleri tak-
dirde esnaflığa kabul edilebilmek için atideki şeraiti haiz olacaklardır. 

A - 18 yaşını bitirmiş olmak 
B - Şoförlüğe mani emrazdan salim olmak 
C - Ağır ceza hapsile mahkum olmamak 
D - Sarhoşluğu itiyat edinmemiş bulunmak 
E - Esnaf beyninde hüsnü halile şöhret bulmuş olmak lazımdır. 
28 - Şoförlerin mahalle muhtar ve heyeti ihtiyariyesinden daha 

ziyade ahvali ruhiye ve derecei ahlakiyelerine vakif her hangi bir de
vairi resmiyede sepkedecek işar Üzerine muhtaç tahkik olanları daha 
sarih ve daha esaslı bir surette tetkike vukufu olan cemiyetin hüsnü
hal mazbatası olmaksızın imtihana tabi tutulmamalarının usul 
ittihazı. 

Mütf'f Prrik mavad 
~9 - Bir kaza neticesinde muhtacı muavenet olan otomobil sahip~ 

lerıle şoförlere ve ailelerine imkan nisbetinde yardım edilecektir. 
30 - işbu nizamname otuz maddeden ibaret olup tebdil veya ta

dili heyeti umumiyenin ekseriyeti arası ile mümkiindür. 12/ 1 / 940 
ödemiş Akıncılar mah~llesinin Ödemiş Akıncılar mahallesinin 

Hastahane caddesinde mukim şoför Hastahane caddesinde mukim şoför 
Mustafa oğlu Süleyman Güder. Mustafa oğlu lbrahim Fırat. 

ödemiş Devrim mahallesinin 
Mektep sokağında mukim tamirci 
Süleyman oğlu Hasan Örs. 

ödemi~ Tekke mahallesinin lçelli 
sokağında mukim şoför Mustafa oğ
lu Mehmet Kaptan. 

Adı Merkezi 

Otomobilciler ödemiş 
cemiyeti 

İbrahim Fırat < 
Süleyman Güder < 
Hasan Örs < 

Refik Kükrer < 
Süleyman Sanlı < 
Şükrü Sakrak « 
Salih Küçüker < 

Hayri Hasırcı H 

Ödemiş Devrim mahallesinin 
eski karakol sokağında mukim şoför 
Ali oğlu Numan Küçükertan. 

ikametgahı Mesleği Sanatı 

Cümhuriyet mahal- 00 00 
lesi Rağip bey 
c.adde.~i No. 7 8 

Reis Şoför 

Veznedar « 
Aza Tamirci 

ve şoför 
Aza Şoför 

Aza < 
Katip 00 
Mürakabe 
heyeti Şoför 
Mürakabe 
heyeti 

w. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 
Ve şürekası ACENrASJ 

- -.!J-- -·--Al\IERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADRİATlKA SOSYETA A..'IJONİMA 
NE V YOR K Dt NAVİGAZYONE 

. NEVYORK İÇİN CİTTA Dİ BARİ motörü 27/ 2/ 940 ta· 
EXCHESTER vapuru 27 şubatta bek- rihinde limanımıza gelerek İstanbul Pi-

lenivor. re, Napoli ve Cenovaya hareket ~e-
EX.FORD vapur u 29 şubatta bekleni- cektir. 

yor. BRİNDİSİ ınotörü 2812/940 tarihinde 
EXERMONT vapuru Mart iptidasın- limanımıza gelerek ertesi günü saat 17. 

da bekleniyor. de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 
EXMOOR vapuru Mart ortalarında Venediğc hat"eket edecektir. 

bekleniyor. E. MORANDİ motörü 28/ 2/ 940 tari-
EXPLORER vapuru 20 marta doğru hin~e beklenmekte olup Cenova, Rivie· 

bekleniyor. ' ra lımanlarma hareket edecektir. 
STE ROYALE HONGROİSE DE I..ANGANO vapuru 2/ 3/ 940 tarihinde 

NAVİCATİON A V APEUR beklenmekte olup Ccnova, Rh·iera li-
8 U D A p E ş T manlanna hareket edecektir. 

EZEGED motörü mart iptidasında ZARA motörü 6/3 /940 tarihinde li-
beklcniyor. Budapcşte için yük alacak- marumıza gelerek er.esi günü saat 17 
tır.. de Pire, Brindisi, 7.ara, Fiume, Triyes· 

BUDAPEST motörü mart ortaların· te ve Venediğe hareket edecektir. 
da bekleniyor. Buda~te için yük ala- NOT - Bütiln bu vapurlar Triyeste 
caktır. veya Cenovada Şimall ve cenubt Ame-

SERVİCE MARimlE ROUMAİN rika limanlanna hareket eden ltalia 
B U C A R E S T Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 

KÖSTENCE İÇİN : ve Hindistana hareket eden LLOYD 
PELEŞ vapuru 6 martta bekleniyor ... TRİYE.5TINO anonim seyrlsefain flr
Vapurlarm isim ve tarihJeri hakkinda keti vapurlanna tesadüf t>derler. 

hiç bir taahhüt aLnmu. NEERLANDAfSE ROY ALE 
ATİD NAVİGATİON CO • HAİFA KUMPANYASI 
Beyrut ,Teliviv, Raifa, Jafa. Portsait R H E A vapuru 4/ 3/ 940 tarı. 
ve İskenderiye için ... hinde beklenmekte olup Anvers, Rot-
ATİD motörü 4 l1l1lrlta bekleniyor. terdam, Amc;terdam limanlanna hareket 
Vapurlann hareket tarlhleriyle nn· edecektir. . . 

lunlard-Lı d . 'kl!L1 d SERVİCE MARITIME ROUMAİN 
• &AJ eti1ı uuer en ac:entı m• ARDEAL motörü 2612/ 1940 tarihlıi-

tuliyet kabul etmn.. de gelerek Malta ve Marsilya Umanları-
Daha faz.la tafsilat için ATATiJRK na hareket edecektir. 

caddesi 148 No.da W. F. Benry Van Der N O T ı 

Zee ve Şn. Vapur acentalıtuı• mftraca- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 
et edJlm..t rica olunur. hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 

ftLUON : HtT;ıtll bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı-

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öf leden SODl1l Birinci Bey· 
ler sokağında .... No. 42 .•. 

TEu:FON : uıo 
e-ZU'"}tıs 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMIR MEMLEKE'J' 

lfAS'J'ANESi DAHJLIYE 

zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUkleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cilmhuriyet 
caddesinde FRATELLf SPERCO vapur 
acentesine mUracant edilmesi .. 

TELEFON : 2004 • 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLiVIER VE 

ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDF.St Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

-·········································· 

UMDAL --·--UMUMİ DENİZ ACENTAIJCI Lm. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta K östence MUrAHASSJSI 

Muayenehane: İkinci Beyler 
No. 25 TELEI-'ON: 3956 

kak ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
Y.i 'e yük kabul edecektir. 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demrielli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arkasında) 88 numara
da husust muayenehanesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üı;ten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON : 3287 _____ ., 
DOKTOR 

Yefit A~ar 
Askeri Hastane 
DOOUH VE KABIN 

JIASr ALIKLARI 
MV!' AHASSISI 

Her ıün ikinci Beyler sokak No. 
79 da .. Çarşamba fakirlere mec:canen 

, ........ ~~~'"'11 ............. .. 

DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
Çocufı llastaldıları 

ınütahassuı 
Londra \ ' t: Viyana hastanelerinde 

etiidünü ikmal etmiştir. 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Gi.iztepe karakolu kar

şısrda s:ıvı.. 
TELEFON: 2310 

1- 13 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten
c eden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfo, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek
tir . 

GOULANDRlS BROTHERS 
LTD. (HELl.AS) 

PİRE 
ıNEA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 
~rek vapurlann muvasallt tarihleri, 

gerek vapur 1.simleri ve navlunlan hak
kında •centa bir teahhilt altına gi.remeL 
Daha fazla laf.sllit almak lçin Blrinct 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumt deni% A~ntalıtı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 A~nta 

Birinci Sınıf Miltahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıktan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokaiı No. 55_ 
lmıir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3471 

OPERAT R 

Dr. Asil Mukbil 
Ata kam 

MEMLEKE'J' RASTA· 
NESİOPERA'J'ÖRtl 

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



::sa s :::::sz:::z 
abat PERŞEMBE 

Mü-ttefiklerin sulh şartları sarihtir 
"Nazilerin teklif' edecekleri sulh kabul edilemez. Çünkü Nazi şef /erinin 
sözlerine itimad edilemez. Hitler'le muavinleri arasında fark yoktur,, 

Sumner Vels'in seyahati 
Son dakikaya kadar Alman mille

tinden neden saklanmış? 
Londra 28 (Ö.R) - B. Sumncr Vels ~ 

Berlin yolundadır. Londrnda sanıldığı
na göre Amerika naz.ınnın bu seyaha-
1•nden Nnzilcr kendi emellerine uygun 
bir sulh lehinde istifade etmek istiye
t:eklcrdir. ·Deyli Telgraf• Naz.ilerin hn
zırladıklan bir sulh projesinden bile 
bWısebniştir. Bu program Leh ve Çek
lere ınahdud bir muhtnriyet vaadına 
mukabil müstemleke sahasında tavizler 
istiyecektir. Bilfilıara bu sözde sulh pro
jesi Berlinde tekzip edilmiştir. Londra 
ve Paris bu faaliyete hiç ehemmiyet 
vermemiştir. İki devletin hatlı hareketi 
c'!eğişmemiştir. Nazizmin tam &ilişine 
kadar harbe devam azimleri aynı dere
u .-de kuvvetlidir. Bilha a şu noktalar 
lıiç tebcddüle uğramamıştır: 

Naz.ilerin teklif ettikleri sulh şartları 
kabul edilecek mahiyette olmasa bile 
Naz.i hükümeti şeflerinin sözüne hiç em
niyet edilemez.. Hitler ile muavinleri 
orasında hiç fark yoktur. Harp ancak 
Avrupa hürriyetlerinin tehditten kur
tulacnğı ve Almnnlann yaptıkları fena
lıkların tamiri hnlindc nihayet bulncak

B. Ruzveltin iki pozu 

tır. 

Roma 28 (Ö.R) - Tokyodan: •A.za
hi• gazetesi B. Sumner Velsin seyaha
tiyle aliı.kadnr ederek Avrupa vaziyeti
ne Uıhsis ettiği bir makalede Birleşik 
Amerika devletlerinin, Avrupnda sul
hun iadesini arzu ettikleri "takdirde, 
mütl<'fiklcrcc ilfın edilmiş olan harp ga
yeleri kadar Alman noktai nazarını da 
rıazarı itibara almaları icap ettiğini ya
zıyor ve diyor ki: 

Duçe sulhun hakiki ve devamlı olmak 
için adalete dayanması lanmgeleccğini 
temin etmiştir. Halbuki B. Nevil Çem
berlnynın son nutku Alman hegemon
yasının tahribi el7.em olduğunu iddia et
mekle İngilterenin Avrupa kıtnsına nit 
naznriyesini yeni bir ~ekil altında yine 
ortaya abnıştır. Bu nazariye ise, sulhun 
<lnyanması icap eden adalet prensibin
den tamamiyle uzak bir ideolojiye te
kabül etmektedir. 

Roma 28 (Ö.R) - B. Sumner Velsin 
bir takım teklifler yaptıf,rı ve yapacağı 
hakkındaki haberler diplomatik mahfil
Jerde tcyid edilmemiştir. Bunların fik
rince B. Sumner Vels Vaşinglona avde
tinde intibalarını ve Avrupa hükümet 

merkez.lerinclen getirdiği malumatı B. 
Ruzveltc bildirecek ve böylece Reisi
cUmhur, beynelmilel münasebetlerin 
tesvjyesi ınaksadiylc muhasım devletle
re sulh lehinde bir müracaatte bulun
manın muvafık olup olmadığına karar 
verebilecektir. 

B. Ruzveltin hariciye müsteşarı vası
lasiylc B. Mussoliniye gönderdiği mesa
ja gelince Reisicümhur deniz seyaha
tınde kendisini "takip eden gazetecilere 
muhtelü Avrupa hükümet reislerine 1a
ınnmcn şahsi mahiyette mesajlar gön
<lcrdiğini bizzat bildirmiştir. 

Alnmn gazeteleri Alman hükümetinin 
E . Sumner Velse bir sulh projesi arze
deceği hakkındaki rivayetleri 'tekzip el· 
miştir. 

İngiliz gazeteleri B . Sunıner Velsin 
Duçe ve Kont Ciano ile olnn mUlflkatla
rının samimiyetini kaydetmekle beraber 
bu görüşmelerde hiç bir sulh plfmının 
müzakere edilmediğini yazıyorlar. Frnn
sız gazeteleri de buna benzer haberler 
veriyorlar. 

·Pöti Pariziyen• gazetesi, İtalyanın 
vaziyeti hakkında şu mütalaaları serd
ediyor: 

İt.nlyan hükümet şefinin fikrince Av
rupa ihtilafının saiki Versay muahedesi 
ve gnliolerle mağlôplar arasında tesi.cı 
ettiği farklardır. Çünkü bu muahede 
bazıları için imtiyazlı bir mevki hazır
lamış, diğerlerinin vaziyetini ise siyasi 

ve iktısndi bakımdan tahdid etmiştir. 
Duçe devamlı bir sulhun ancnk tam bir 
adalet esası üzerinde, dünya servetleri
nin yeniden ve adilaııe bir şekilde tev
ziiylc mümkün olacağı kanaatindroir. 

Paris 28 (Ö.R) - •Nevyork Taymis• 
gazetesi B. Sumner Velsin Berlin ziya
retini tefsir eden bir makalesinde di
yor ki: 

•B. Ruzvelt için Naz.i şeflerinin fikir
leri kadar Alman halkının haleti ruhi
yesini de bilmek mühimdir. Harbın ne 
kadnr devam edeceği keyfiyeti Alman 
ve müttefik ordularının karşılıklı kuv
\ eti kadar Alman halkının tahammül ve 
5adakntine bağlıdır. Reisicümhur Ruz
velt B. Sumner Velsten bu iki suale de 
cevap beklemelidir. Bu cevabı olama
dığı takdirde, sulh saati çnlınca, B. Ruz
velt vaziyet hakkında snrih bir hüküm 
veremiyecektir. 

Pnris 28 (Ö.R) - Şimdiye kadar Al
mnn matbuatı ve radyoları tesadüfi ola
rak bile Sumner Velsin Avrupa SC'ya
hatinden hiç bahsetrnemişle.r ve hat13 
müttefikleri olan İtalya hükümetini zi
yaretini bile bildirmemişlerdir. Berlin
deki ecnebi mü.şahitlerin kanaatince 
Nazi propagandası Berlin ziyaretinden 
bir sürpriz halinde bahsederek bir Ame
rikan delegesinin birden bire Berline 
geldiğini haber vermek ve böylece Al
man umumi efkarı üzerinde tesir ya~ 
mak hevesindedir. 

Kızılların bütün gayretleri 
Viborg'u ele geçirmektir 

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

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHif'EDE - Hava muharebcleri esnasında 6 düş-
Helsinlti 28 (A.A) - Sovyctlcr, Vii- man tayyaresi düşürülmüşlür. 

J.ıuri'yi tazyıka de\•am etmektedirler. Paris 2R (Ö.R) - Fin tebliği: arada, 
1''in mul avemetinin en zayıf noktasını Kareli berzahında Fin kıtaları düşma
keşfetmck mak~diyle hücumlar müm- nın mütemadi taarruzlarının karşılıya-

ün olduğu kadar geniş bir cephede ya- rak ağır z.ayiat verdirmişlerdir .. Bir çok 
pılmaktadır. Hücumlar bilhassn Viipu- tanklar tahrip edilm~tir. iki taraf ln top
ri ködezindekı müsu.hkem ad.ıl<ırn ve çu faaliyeti şiddetlidir. 
Vuokscm civarında Salmenkait'ya ka- Lodogn gölünün şimnli şark.isinde 
dar uzannn hı.iti.in cephe hattında yapıl- SoVlietlerin ilerleme teşebbüsleri püs
makUıdır. Viipuri'nin ukıbcti bu muha- kiirtülmüştür. Finler bir çok Sovyet 
rebeye bağlıdır. Finler mukavemet et- miıfrczclcrini dağıtmışlardır. 
mekte \ C Sovyetler mühim miktarda in- Kuhmo'da Finler muhasara altında 
san ve malzeme kaybetmektedirler. bulunan Sovyet inşaat kıtalanna karşı 

26 Şubat günü 18 Sovyet tankı talı- fanli3 etlerine devam ctınişler ve bu 
rip edilmiştir. mevkilerden bazılarını ele gcçiı mişler-
Mübalagalı bir nikbinhge kapılmadan dir. Diger ınıntakalardn devriye faali

lutli hazırda Finler tarafından işgal edil- yeti ve pu u hareketleri. 
mckte olan mevzilerin bundan evvelki Huvada, 27 Şubat gecesi Fin tayyare
mevz.ilerdcn daha iyi tahkim edilmiş ol- leri keşif uçu ları yapmışlar ve düşman 
duJhı ve araz.inin vaziyeti ilk Manner- lrollnriyle malzeme depolarını, kez.a 
haym hattına nazaran müdafiler için Finlandiya körfez.inde ve körfez sahilin
daha istifadeli olduğu iddia edilebilir. de muhtelif hedefleri bombardıman ct
Finlandiyalılar yalnız işgal ettikleri is- mişlerdir. 
tihknmlardan dolayı değil son zamanlar- Düşman tayayrclerinin harekat saha
da aldıklan toplar dolayısiyle de Sovyet- ~ıında faaliyeti Kareli hen.ahına münha
lerin topçu ateşine karşı da iyi korun- sır kalmıştır. Şimalde Petsamo cephe
muş bir vaziyettedirler. Finlandiyalılar ~inde düşman bazı bombardımanlar 
ı;;mdi nrbk yalnız. şahsi mC?.iyetlerine !fUpmışsa da mtlhim basan mucip olma
güvenmekten kurtulmuşlardır. Ellerin- mıştır. Memleketin içindP- tayyare faa
<ie bulunan malzeme kendilerine eski- liyeti hafif olmuş, bir sivil ölmüş ve 
rinden daha iyi bir şekiJde mukavemet bazı binalar zedelenmiş veya tahrip 
ctmrk imkanını vermektedir. c.dilmşitir. 

Ilk İ veç gönüllü kıtnlnrı şimal cep- Tahakkuk eden ma1Umata göre iki 
hesine sevk edilmiştir. Kiiçük bir Nor- düsman tayy::ıresi düc:ürülmüştiir. 
\•eç müfrezesi İ ;vec kıtalannn iltihak Pnris 28 (Ö.R) - Finlnndiyanın şi-
etmiştlr. mal cephesindeki harekatı takip eden 

Moskova 28 (A.A) - Leningrad er- f sviçre muhabirleri bıı cephede Fin ri
kanıharbiy inin 27 Şubat tarihli teb- cabnın tam nizam dalıilinde cereyan et
liği: tiğini ve sevkulceyşi bir ehemmiyeti ha-

Kareli berzahında Sovyct kıtalan iz oldu~unu. Sovyetlerin işgal ettikleri 
flü!'mlanın miist.ahkem mıntakasını yarn- veni mevkilcrın voziyc•tlerini pek o ka
rak 9 zu betonlu toJ.JÇu istihkiimı olmak ciar ıc:lfıh etmiş telfıkki cdilemiyeceğini 
lizPrl' 13 istihkam işgal ebni ler<lir. l-avdediym·la ... 

Cephen:n rliğer mıntakalarında mü- Ro>na 28 (Ö.R) - :Finlandiyada Ra-
him bir hfıdıse cereyan etmemistir. reli ben:.ıhınrla Sovyet kıtnlarının taar-

Sovyet ha\•a kuvvetleri muhtelif mm- ruzu şiddetle devam etmektedir. Asıl 
taknlarda düşman kıtalariyle askeri he- mUdafaa hattını terketmiş olan Finler 
defleri muvaffakıyetle bombardıman et- şimdi 2 inci müdafaa hattı üzerinde yer-

Ş<.hrin 40 kilometre garbına kadar bü
tün sahil mıntakasınm ahalisi tahliye 
edilmiştir. Mücadelı.: Lacloga gölünün 
şimali ~arkisindc dn müthiş ş~kilde de
vam ediyor. Keza Petsamo mıntakasın
cia muhasamat yeniden canlanmıştır. 

Londra 28(Ö.R) - Mnnnerhaym hat
tında Finlerin müd.ıfoası daima daya
nıyor. Vipuriye karşı devamlı hü.:um 
!ara rağmen mukavemet kırılmamıştır. 

$imaldı! Petsnmonun 90 kilometre ce
nubundnki muharebeler devam etmiş
tir. Finler büyük şimal yolu boyunca 
15 kilometre cenubu gnrbiyc c:ckilmiş
l~rdir. Fin cephesinin bu kısmında ara
zi çok ormanlıktır \'e Sovyetlcrin iler
le.dikleri yol üzerinde dar köpnilU bir 
çok uçurumlaı:. vardır. . . 

Londra 28 (O.R) - Koıvısto ada-;ı is
tihkfi.ınından Finlerin çekilmesi geçen 
Cumartesi-Pazar gecesi tam niı.am için
de olmuştur. Çekilmezden evvel Finler 
uzun menzilli topları \'e beton kazmat
ları tahrip etmişlerdir. Finler beraber 
götürebilecekleri bütün silfıhlnrı almış
lardır. 

Londrn 28 (Ö.R) - Sovyet tebliği: 
Fin tahkimat lıattındn yeni bir gedik 
açıldığını ve altı Fin tayyaresinin dü-' 
~ürüldilğiinü iddia etmektedir. ·-Hortinin oğlu 
nişanlandı 
Buda~te, 28 (A.A) - Naip Horti

nin oğlu, Kontes Helene Cedelsheim 
Gyulai ile nişanlanmıştır. Evlenıne me
rasimi yakında yapılacaktır. 

Hollanda ü%erinde 
uçan yabancı 
tayyareler 

Paris, 28 (ö.R)-Lfıhiden resmen bildi
rildiğine göre Hollandanın şimali üzerin
de uçan ecnebi tayyareleri görülmüşse 
de milliyetlerini tayine imkfin olamamış
tır. Hollanda hava dafi bataryaları ateş 
acmışlardır. Bunun üzerine tayyareler 
Hollanda arazisi üzerinden uzaklaşml§-

Garp Cephesinde faaliyet 
Almanlar muhtelif noktalarda 

taarruz teşebbüsleri yaptılar 
Parls, 28 (Ö.R) - Cephelerde vaziyet 

garp cephesinde Almanlar muhtelif mm- • ~ 1 
takalarda, Mozelin ve Snr nehrinin şar-
kında orduya hücumlar ynpmışlarsa da 
hepsi !kolaylıkla tard edilmiştir. Batar
yaları Ren nehri üzerinde bazı topçu 
otışlnrı yaptılnr. 

Büyiik bir ha\•a faaliyeti olmU§tur. 
Fransız myyareleri müteakip devriye 
fanl_iyetlerinde bulundular ve düşman 
mevzilerinin fotoğrafhırını nlmağa mu
vaffak oldular. Almanlnr ise 26 Şubat ak
samı ve gecesi Franc:anın şimal ve şar
.kında uçarak Paris rnıntakasına kadar 
g<>lmişlerdir. Uçuşlarında Alman "tayya
releri mutadları üzere Belçikadan geç
mişlerdir. 

Pari9, 28 (Ö.R) - Garp cephesinde 
müteaddit .devriye ve topçu faaliyeti ol
muş, hava faaliyeti artmıştır. 

Pnris, 28 (Ö.R) - Garp cephesinde 
Alman dcvl".iyeleri evvelkinden daha faz
la taarruz meyli gösterrneğc başlamışlar
dır. Muhtelif mıntakalarda, bilhassa Mo
zelin şarkında ve Sar nehrinin tam şark 
snhilinde müttefik mewJlcrine kadar 
sokulan Alman devriyeleri kolaylıkla 
püskürtülmüş olmakla beraber ekseriya 
topçu müdafaası lüzumlu kılncak kadar 
sebat ve ısrar göstermişlerdir. 

Roma, 28 (ö,R) - Alınan tebliği: Mü
zelin tanı yakınında Pem mıntakasında 
kalabalık "topçu muharebe.sinde bir Fran
sız rnilfrezcsinin hücumunu püskürttük. 

26/ 27 Şubat gece.si hava kuvvetleri 
Fransız arczisinde bir çok uçuşlnr yapa-
rak bir çok defalar Paris Uzerinde uç- Cepheye giden bir Fransız askerini kansı ve kız kardeşi teşyi ediyor 
muş~r 27 Şubatta şimnl denizlerinde ı Alman "tayyareleri bir çok mıntakalarda ı lcrdir. Iki tayyare dönmemiştir. Bir J,ıı• 
ve lngiliz ndalan Uzerindeki uçuşlarında enerjik bir mukav:mete tesadüf etmiş- giliz tayyaresi düşürülmüştür. ____.. 

Bir Fransız destroyeri 
__________ ..,y,_ ıj:-

Bir Alman 
muzlamak 

tahtelbahirini mah
suretiyle batırdı 

batırdı Bir Norveç de dcnizaltısınt bir Alman • • gem ısı 
--------------------·'WW*~ 

Faris, 28 (Ö.R) - Fransız Simun tor- ğından tamir için limana ginniştir. Si-
pitosu bir Alman denizallısını batırmış- mun tahtelbahire o kadar şiddetle çarp
tır. Torplto tahtelbahire şiddetle çarp- mıştır ki teknesi ve pervanesi zedclen
Jnış ve dip bombaları savurmuştur. Bir miştir. Torpilonun tnhtclbahiri ikiye 
az sonrn deniz üzerine geniş yağ taba- böldüğü tahmin edillyor. Böylece son 3 
kaları çıkmıştır. Bu sademclerde torpito gün wrfında Alınanların kaybettikleri 
hafifçe hasara .~ğrnmışbr. t<.htelbahirlerin sayısı 5 olmuştur. Bun-

Lon<lra 28 (0.H) - ·Simuıı• Fransız lardan birisi bir Norveç vapuru tarafın
ciestı·oyeri İspanya sahili açıklarında bir dan mahmuzlanmış, birisi bir İngiliz 
Alman tahtelbahirini mahmuzlıyarak harp gemisi tarafından muhakkak su
batırmış ve kendisi de hasara uğradı- rette denizin dibine gönderilmiştir. Di-

b· 
ger ikisinin batmış olması da çok Jllll 

temeldir. .. . döt* 
Londra 28 (O.R) - Son yirın~ . ııı 

saat içinde üç Alman tahtelbahifil'l ts• 
batırıldığı öğrenilmiştir. Denizaltı 05" 
kip gemileri fevkaltıde bir fo::ıJiyet g 
teriyorlar. ge-

Londra, 28 (Ö.R) - Bir NorveÇ fJ 
misi, kendisini batınnak için tıı~~llil• 
hazırlanan bir Alman tahteJbahır 
müsademe eder<'k onu batırm~ 

lngiliz havacıları 
~---------------~-----.....-*-.---------------·~---- A ,ı:ıJ:w 

- BASTARAFI 1 ind SAYFADA -
vetlcri Majino hattının gerisinde Fran
sanın şark vilayetleri üzerinde bir çok 
gece keşif UÇU§ları yapmışlardır. Dafi 
bataryalar iki Alman tayyaresi düşür
m üşlcrdir. 

StGFR1D üZERINDE 
Fransız hava kuvvetleri ınüteaddit de

falar Sigf rid hatlan i.izerinde uçarak is
tihkam ların top mevzilerinin müteaddit 
fotoğrnflannı almışlar. Fransızların seri 
avcı tayyareleri de Almnnya üzerinde 
keşif uçuşları yapmışlardır. 

HARBiN BAŞINDAN BERi EN 
MüHtM UÇUŞ 

Londra, 28 (Ö.R) - Royterin Fransa
daki İngiliz hava kuvvetleri nczdindeki 
muhabiri bildiriyor: 

c-Almanya içerlerinde geniş sahada ke. 
şif uçuşu yapan İngiliz tayyareleri diln 
sabah Frnnsadaki üslerine salimen dön
müşlerdir. Harbin başlangıcından beri 
İngiliz t vvarecilerinin yapt ıkları en mü
him uçuşu hudur. Inniliz bombardıman 
tayyareleri Almanların bütün müdafaa 
hatları üzerinde uçtukları halde Alman 
tayyareleri bunlara taarruz edememiş
lerdir. 

KOLONYA VE DöSELDORF 
üZERINDE 

Ingiliz tayyareleri Rende, Kolonya ve 
Döseldorf üzerinde Alman dafi batarya
larının çok şiddetli ateşi ile karşılaşmış
lar ve hiç zayiata uğramamışlardır. 

UYUMIY AN $EHffi, BERLIN 
'OZERINDE 

hafta üçüncü defa olarak uçmuşlar ve törler yanmış ve hava dafi batan ıJllr 
uywnıyan şehir üzerine beyannameler ateş etmişlerse de zayiat verdiJ"ClXlc 
atmışlardır. Unter der Sinden caddesi lcrdir. _ 'ldifiİ• 
üzerinde lngiliz tayyareleri bir kaç yüz Paris, 28 (ö.R) - Londradnn bı iJ1 ot' 
metre alçaktan uçtukları halde Berlinde diğine göre 3 bin Ingiliz ~iındide~ f l3ı>Jl' 
Alman projektörleri hiç yanmamıştır. dusuna gönüllü kaydedilmişlerdır.}c iiı:e' 

Nihayet Ingiliz tayyareleri Kolonya, lar ilk fırsatla Finlandiyaya gcÇıne 
Emden, Dortsnut şehirleri iiz<'rinde de re yola çıkacaklardır. 
dolaşarak beyannameler atmışlardır. eıerl· 

Paris, 28 (Ö.R) - İngiliz tayyareleri 
bugün de Berlin üzerinde uçmuşlar ve 
beyannameJer atmışlardır. İngiliz tayya
releri Berline kolaylıkla varmışlardır. 

Hava son derece güzel ve berraktı Al
manyanın hükümet merkezi zlfiıi karan
lık içinde olmasına raf,<men İngiliz tayya
recileri Berlinin büyük bulvarlarını seç
mekte güçlük çekmemişlerdir. 

Hiç bir düşman tayyaresi İngiliz fay
ynrecllerinin karşısına çıkmamış, hiç bir 
projektör yanmamış ve hiç bir hava dafi 
topu faaliyete geçmemiştir. İngiliz tay
yareclleri keyiflerine bakarak rüzgarı 
kollamışlar ve milyonlarca beyanname
leri, ipi kopm~ bir de.met çiçek gibi, 
bıraknıışlardır. 

Tayyareler Berlinin garbında ışıkları 
yanmış bir tayvare ile karşıla<ımış i~eler 
de bu Alman tayyaresi muharebeyi gö
ze alamamıştır. Daha sonra d<>rt Meser
~imt tayyaresi de İngilizlere taarruz ce
saretini gösterememişlerdir. İngiliz havn 
filosu Berlin Uzerinde uçtuktan sinra bir 
çOk gruplara ayrılmıştır. Bunların bir 
kısmı Ren di" r kısmı da llur üzeri de 

Paric:, 28 (ö.R) - Jngiliz taYY9rıı dt' 
nin içerilerindeki uçuşlarından :'afilleı' 
rece memnun olan lngiliz m~ iıı ı;tl'' 
lngiliz bombardıman tayynrclertll taJ1 ı.ıÇ" 
line kadar giderek oldukçn alçak 111rıııı.ıt 
tukları halde tayyare dafi batan':d~il' 
müdahale etmedikleri ve bu ~Idirifof" 
çok dikkate şayan olduğunu bı. . t,B)" 

lar. Çünkil normal olarak, ıngı~eÇp~' 
yareleri daha Fxansa hududu~~.. JJiıl~ 
leri ı.aman keşfedilmiş sayılabU1 

.. ;ıı ile~ 
enaleyh memleketin içerisine d~fıirıcr<İİ' 
lerken taarruza maı·uz kain rıı~ 
Halbuki Ingiliz tayyarecilerinin gorı1'"' 
ları en hafif bir mukavemet hile j\lıtl'ıt 
diklerini teyid etmektedir. ~u d:i 13ctl~ 
ların methede ede bitiremedık~c 1' bir~-
hava müdafaası için hiç de par 9 rlcri f' 
tice değildir. Alman hava e~spefı b'~e
Jon barajları, zikzaklı havn ~11 yul<sc ti 
yaları, mitralyözleri ve derhn hUI<il~ef 
bilecek Uıyyareleri sayesinde bit JlC ,t 
merkezinin yanaşılamıyacak J3urı8 t uı 
oldu~unu iddia ediyorlard\ e 0 ~ 
men, lngiliz tayyareleri Ber ın ~~1111 
ya~n:ıışlardır ki uç~ları 


