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ABONE ŞERAiTi 

S ~ MüDDET1 Türkiye için Hariç ıçın 
A?elık ....... 1400 ' 2900 
cJ' aylıAı ....... 750 1650 

Unu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
nan rn" d un erecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhurivetin Vt Cümhuri31tt eıerinin b~kçm, ıabahlan çıkar nytui gazd«dir 

Davia kupası macları 
• 

Mclbourne 2 (A.A) - Müsabaka yokluğu 
aebebjyle tenis davis kupası maçları bu sene 
yapılmıyacaktır. Kupayı yeni bir müsabaka ya
pılması jmkanları bulununcaya kadar Avustu
ralya muhafaza edecektir. 

·------' Yem Asır Matbaasında huılmııtır. 

Balkan antantı konseyi dün toplandı 
····K·onsey·~···a·ü:n···i>gıe·a·e·ıl'··evveı···v·e····i>g·:···· 

leden sonra iki içtima akdetti 
•••• 

nö;t"·B~i'i~~~···d~~i~ti··-h~;ı·~i·;·~···~~~~;~· .. üği~···;~~·~ğ'i~i· .. ·p;~~; .... P~ti·i~"bi;iikt~ 
yediler. Akşam R.omanya sefaretınde resmi bir ziyafet verildi 

8. Ş. Saraçoğlu ve B. Köse lvanof Türk - Bul~ar 
ınilletlerinin. basiretli sulh bekçiliğinden bahsetti 
...___ - . ""'-*---------------

-So-vyet harbı 

8 lk 
Belgrad 2 (A.A) - .. ııavasıı İyi haber nlan mahfillerde söylendiği. hklnrı zirai ihrarat için müştereken ha-

Q an la r Balkan antantı kons<'yinin hu sabahki ne giirc. konfcrnııs:ııı iktisadi meseleler rckete geçmek suretiyle daha müsait 
toplantısından c;onrn dört hariciye ı~uzırı hakkında iki yol tnkip etmesi muhtemel- ~crnit elde edebileceklerdir. 
l'rcns Pol ile birlikte yemek ycnıı~ler- dir: · YugosJa,•yaya ltızım olan Rumen pet-

H * dir. 1 - Halkını antantı memleketlerinin rolıı meselesi de şiiphesiz kQnf eransta 
iç b • b ı · .l\liizakcrclC're öğleden sonra de\'am ınuhariıı de\•lctlcrle iktisadi miinascbct- me,~.mubahs olacaktır. 

ır ya ancı po l· edilecektir. !eri. Siya i sahada iyi haber alan mahlil-
fikanın ku yruğuna Bundan sonra Romanya sefaretinde 2 - Bu memleketlerin kendi araların- ferde söylendiğine göre, Balkan antantı 
.,. resmi bir ak<:am yemeği verilecektir. <!aki ticari miinascbetleri. devletlerinin komşuları ve muharip 
I ahılmıyacahfardır Bircok ecnehi gawtecilcrinin Belgrad- Bunları ecnebi memleketlerden yapı- - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE - Hariciye Vekilimiz Belgrada giderken uğurlanıyor 

tla buiunmn!ıl dünya efkan umumiyesi- !an ithalattan miimkiin olduğu kadar -----------------------------------------------------
--·--- nin hu konfernnsa verdiği ehemmiyeti kurtaracak ekildc inki~ar ettirmeleri F 

1
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ŞEVKt."'T BlLGİN göstermeldctlir. diğer cihetten Balkan ım•mlcketleri yap~ 
p . 

ı.,.. ~te ~akan Temps pzetesi, Balkan
de ıı:~ hır yazısında, birçok mahfiller
b111ırı Jc 1 ":..eya haksız olarak Avrupa bar
.ı_ •t ı safhası Tunsda ve Balkanlar
"~•e>:an edeceği hakkında çok kuv
..___ b1r kanaatin mevcud olduğunu 

------------------ıwıw* llllM,,,,_ ___________ _ 

-~•7or, 

.. :-Yayı aralarında payiatan Berlinle 
"-it ~anın ~emonya)annı t~tbik et
hy taledikJeri saha Tunadan orta As
~ar llzaıtdığına EÖre bu tahminin 
"-bııı bir hayal mahsulü olmadıiım 

Kareli cephesinde süklliıe~. var. La4o· 
gada ise yine Sovyetler mağliip 

Bun etmek mümkündür. 
d._ lln İçindir ki cenubuprki Avru1'a
~Yan milletler gözlerini tabii bir 
ı-,.8 d~e t~lükenin toplandığı ufuk-

8-J •ılerdır. 
&İ) ~?'~r'. Almanların «Şarka doğru» 
f~~?ı ıstihlaf eden (Hayat sahası) 
tad rl iiluııden derin rahatsızlık duymak
L• ~ ~· Italya, Sovyet nüfuzunun cenu
fed~~ genİflemesi ihtimalinden endi
da .,.;; Bu endiıe Jtalyan politikasın
bep ohn tezahürata ve değifikliklere se-

l" Uftur. 
~~ hadiselerin tazyiki ılltmda bu 
~ Qratın daha kat'i değiıiklikler an: 

llalJı de imkansız olmıyacaktır. 
F' • anlara gelince : 

lıla.-ın~etli bir çok emrivakiler Balkan-

' " 
~ 

Çin ordıılan Başkumandanı Mare§al Çan - Kay - ŞC?k 

Japon Diyet Meclisi 
BaşvekiJ, hariciye ve harbiye nazır

ları beyanatta bulundular 
Tokyo 2 (ö.R) - Japonya mebusan 

meclisinin açılış celsesinde hariciye nazın 
Horita, harbiye nazırı general Hotta ve 
başvekil amiral Y ohanay beyanatta bu· 
lunmuşlardır. 

Horita, japonyanın şarki Asyada is
tikrar teminine çalıştığını, Sovyctlerle 
münase.betlerini düzeltmeği arzu ettiğini, 

bu miinasehetlerde bir az salah asan 
mevcut olduğunu, şimdi muallaktaki me
selelere kat'i hal çaresi arandığını, ja
ponyanın Anti komintern siyaseti değiş· 
mediğini söylemiş ve Çin meseleııinde 
gösterdikleri sempatiden dolayı Alman 
ve ltalyan milletine teşekkür etmiştir. 

- SONU 3 0NC0 SAHiFEDE -

--·--Helsinki, 2 ((). R) - Kaı:eJi cephesin
de yeni bir hadise olmamıştir. Ladoga 
gölilniln şimali şarkisinde düşman hü
cumforı mühim zaylııtla püskürtülmüş
tiir. 

Lagonyada, Salla mıtakasında ve Pet
S ... ""loda düşman taarruzlannı püskürt
tük. 

SovyPt tayyareleri RQvanyCJl)i şehri
ni bombaladılar. Sivil ahaliden bir kaç 
kisi öldü ve bir knç kisi yaralandı. Ikl 
Sovyet tayyaresi dUşi.irüldü. 

Roma, 2 (Ö. R) - Bütün Fin cephe
findc harp hareketlerinin yeniden can
land ıf:ı kaydedilmektedir. Kareli berza
hında siddetli bir topçu hımrlığını mü
wakib Sovyct kuvvetleri Lovnaya karşı 
şiddetli bir hücumda bulunmuşlardır. 
Burası Mannerhnym hattının merke

zini teşkil etmektedir. Hiicuma geçen 
kuvvetlere 130 bombardıman tayyare~i 
yardıın etmekte idi. Finler bu taarruza 
son derece azimle mukavemet etmişler 
ve Sovyctlerin hiç şüphesiz büyük ümit 
hağlarnıs. oldukları bu teşebbüsleri kır
mışlardır. 

Bu taarruzda Sovyct erkanı harbiyesi 
külliyetli piyade kuvvetlerinden başka 
müteaddid tank kullanmış ve Manner
haym hattının mukavemetini kırmağa 

di_irıy gözünü açmııtır. Balkan antantı, 
~anın geçirmekte olduğu buhran 
~ e luy?1etind~ hiç birfey kaybet
~ en hır emnıyet unsuru olduğunu 
dect? ıneydana koymak mecburiyetin
t~WclValni henüz Bulgaristan bu 
"' , e yer almam1flır. Fakat in
~ 1::trnez ki Moskovanın ve Berli
~ lerine rağmen bu komşu mem
~ biuiyatında BaJhn Antantma 
Lı.._ 8eneden seneye artan itimadlı bir 
~ ınncuttur. Bulgaristan, bUJiin Bal
~ ~lantıaa airmeaine mini olan ibti
~ ı..uetmek yolu, fiipbeli kombine-

~;;~ lngiliz ihracatı artıyor 
-,...i oz en geçirmekle k.tmıyacaklar, - · -,----------
~inanda aulbu en müessir tekilde 

1 
b • h 

liiç .~ İmkinlarun U&fhracaldardır. B ç b enı· ır . t 
~-:r~:.::e;:'~:!L b:r::::~::: • em er ayn, y ı raca 
~t:~:::d::.·~: !:1:!! komisyonu kurulacagw ını söyledi 
.. :pqdetle alü d d lar c·· .. b" . ~ "' a ar D' • unun ırm-
1'İ)eti "ey8,, bu Balkan memleketinin em- -*--
'- 1 .. lelalukeye düterse cNe halin var- Londra, 2 (Ö. R) - lngiliz Başvekili 
L~dc ıninasmı latıyacak mutlak bir Çemberlayn, Almanyay ka1:§ı iktısadi 
~ kal takip edemezler. Harbm dı· harbi daha müesser kılmak ıçln pek ya
~ lehi~ a~lan an~k . Balkan- kında yeni bir ihracat komisyonunun 
~edd' ilkeye duı~emesı ~~yle mu- te kil edileceğini söylemiştir. 
~i ır. Beynelmılel vazıyetm neza- '3u komlc;yon, Jngillz ticaret ~eminin 
l~i -tt~ arzusiyle bu hakikati mütemayiz simaları ile Jngillz ~çi blr
ı..Iİttd re~ırıı ve rnü1terek bir teabhüd likleri mümessillerinden ve hukftmet 
ta .,.._ e ifa .. de etmeseler bile, yapılmak- rckk ] ktır 
t :-'4lll • azasından mil ep o aca · 
~iid·~?ni_fmelerin böyle mnni bir Başvekil, Ingilterenln, açılan f~rs:':t-
~ 8~eırı~~tıva edeceğinden kimse ıüp· lardan istifade ederek ~r~catına bilyuk 

laJcip k~ılar, birbirinden ayn iki yol hız vereceğini ilave etmıştır. 
li~ .ernezler. Londra, 2 (Ö. R) - No~~zorunmer 

~e" IÖ ciye. v_ekilimizin Sofyadan geçer- Caytung, Alman, ihracat muesseseleri
~Y ediğı sözler Balkan tesanüdü ~in vaziyeti hakkında malumat vermek
qİltGdü.. en kuvvetli ve en yeni teza- tedir. Hnmburgtaki Alman ihracatcıla-

8 · rı abloka yiizilnd<:'n Almanyanı~ ldha-
~~ ~BÇoglu, çal!§kan ve fedakar lat ve ihracatı harpten <'vvelk! mık~arm 
'ıı-etli Le uı. rar. milletlerinin sulhun ba- düştüğünü itiraf ctmektedırler . ..,.._ 111elı: 1 yarısına . . { ek 
~,." l:tu .~ er:ı olduklannı söylediği za- Ablokanın e:n mühim tcsırı Y y~c. 
~· ıozlerJe siyasi bir cemile yapllllf madde ve ham maddeler üzerinde görül-
~~· Sadece hakikati ifade etmiftir. mektedir. .. hı-

- ar, Yabancı nüfwılara lrapabdu- Londra. 2 (Ö. R) - DUn. dört.mü rn• 

SoNlJ Z İNCİ SAHiFEDE - yeni tedbir kararnamesi nesredilmiftir. 

Finlandiya onnanlannda Fiyı askerleri 
çalışmıştır. Taarruzu hazırlıyıtn to~u 
ateşi 6 saat devam etti. 
Ladoganın şimalinde de Sovyetler ta

arruzda bulunmuşlar ve bütün nokta
larda püak.ürtülıııüflerdir. Salla mmtaka
sındaki hücumları ayni Akıbete uğraml§
tır. 

Nihayet şimalde, Petsamo civannda 
büyük Sovyct kıtaları Fin kuvvetlerine 
taarruz etmişlerdir. Bu taarruz Oyzer
jerli civannda yapılmıştır. Ilk sıralarda 
Finler önceden hazırlanmış mevkileri ' . 

üzerine çekilmiflenıe de IK>llra bütün cep
he hattında mukabil taarruza g~erek 
Sovyet kuvvetlcdni hareket ettikleıt 
mevkileri terke mecbur kılmışlardır. 

Roma, 2 (Ô. R) - Sovyel Rusyadan 
alınan haberler göre Finlandiva hare
katı hakkında Sovyet erkanı harbivesi 
tarafından hazırlanarak Staline gö~de
rilen Taporlarm tammaile yan~ olduğu 
ve hakikate tevafık etmediği sabit ol
muştl;!r. Bu yanlış .raporlar scbebile ge-

- SONU & iNCi SAHlFEDE -

Alman -Sovyet 
iktisadi görüşmeleri 

·nihayet bulmus .. 
--*-Moskova 2 (ö.R) - Sovyct dı,cı t!ca· 

ret komiseri Nikoyan, Alman iktı ad he
yeti şerefine bir ziyafet vermiştir. Bu zj. 

yafettl' Alman 'büyük elçisi Şolenburg 
hazır bulunmustur. 

Alman - Sovyet iktısadi görüşmeleri 
bilkuvve nihayete t'rmiştir. 

Berlin 2 (ö.R) - Sovyet Ru.,ya -
Almanya iktısadi görüıımelerİ neticelen· 
mek üzeredir. Sovyctler Königsberg pn
nayırınn iŞtiTake karar vermişlerd "r. 

--*--
Sovyet • Japon 
gö1•üsmeleri kesildi 
l\foskova 2 (Ö.R) - Tas ajansı, Man

çuri - Mongol hudutlarının tahdidi için 
Sovyetlerle Japonlar arasındaki milza
kereniıı .\Pkitaa -qi:radı~ bildirivor. 

.t\Lnanyanm Moskoua sefir 
Fon Şuleniveg 
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O: yalnız 
ölülere 

hastalara şifa değil, 
can da veriyordu 

Benim telkikim bana Tevratın da 
tahrif edilmiş. lncilin ve hatta Isanın 
mevizelerinin de insanlığı manevi bir 
zencirle maddi atalete mahkUın bırak-

etti. 
Evinde misafir olduğu Ferisi böyle 

kötü ahlaklı bir kadının temasına mü
saade etliği için !sayı tenkit etti. Isa şu 
cevabı verdi: 

c.Bir ada.mm iki kişiden alacağı vardı. 
Birinden ~ yüz ve birinden de elli 
denier talep ediyordu. Tediyei deyin za
manı gelince bu iki kişi borçlarını öde
mekten aciz olduklarını söylediler. Ala
caklı olan onlardan olan alacaklarını af
fetti. Şimdi sorarım size bu iki borçlu
dan hangisi onu daha çok sevecektir? 

Ferisi cevap verdi: 
- En çok borçlu olan adam
Isa: 
- Doğru düşündünüz.. Dedi. Ben si

zin evinize geldim ve siz ayaklarımı yı
kamak için bana su bile vermediniz. 
Halbuki o ayaklarunı göz yasları ile yı
kadı ve saçlan ile kuruttu. Siz, saçları
ma sürmek için zeytinyağı bile vermedi
niz. O en güzel kokuları sürdQ. Bunun 
için size diyorum ki onun pek çok gü
nahları affedilecektir. Çünkü cSevme
sini bilmi.ştir.> 

Bir zaman sonra Isa, cŞakird> leri ile 
bir sandala binerek göle açıldı. Büyük 
bir fırtına çıktı. Isa sandalda uyuyordu. 
Şakirdleri onu uyandırdı: 

Vilayet 
---*•-

Meclisi toplanı yor 
Vilayet umu~i meclisi Şubat devresi 

toplantılarına iinümüzdeki Perşembe 
günü başlıyacaktır. Mülhakattaki mec
lis iizalarına davetiyeler gönderilmiştir. 

Ruz.nameye göre ilk gün meclis vali
nin kısa bil' hitabesiyle faaliyete geçe
cek. riyaset divanı ve encümenler seçi
lecektir. Bunu müteakip 938 yılı hesabı 
katisi hakkında. vilayetin izahnamesi 
okunacak, içtima günleri tesbit edilecek 
ve 940 yılı bütçesi halara tevzi edile
cektir. 

Yeni bütçe, geçen seneki bütçeden 
mühim mikyasta noksandır. - *-Ticaret odası 

Yeni idare heyeti 
seçimi yapddı 
Ticaret odnsı meclisi 940 yılının ilk 

toplantısını akdederek riyaset divanı 
ve idare heyeti secimini akdetmiştir. 
Hakkı Balcıoğlu tekrar birinci reisliğe, 
Şerif Remzi ikinci r<'isliğe, Mazhar Iz
mirlioğlu ve Nuri Çakaloğlu reis vekil
liklerine, Ziraat bankası müdürü Aşki 
Eren muamelat müfettişliğine, Şükrü 
Cevahirci ht'sap müfettişliğine, Fuat 
Ujmen ve Borovalı Ahmed de kongre 
fızalıklanna seçilmişlerdir. 

Kooperatif 
--*--

0 r taklarının borçları 
Tarım kredi kooperatifleri ortakları

nın mahsulat, hayvanat ve zirai istih
salatı üzerinde teşekkUJler lehine mut
lak rehin hakkı bulunup bunla
rın üçüncil şahıslar tarafından hacze> 
lurunasına kanuni mesağ olmadığı Da
hiliye vekaletinden bildirilmiştir. Bina
enaleyh devlet, hususi idare, belediye 
ve 'köy alacakları bu eşyanın aynından 
tevellüt etmedikçe bunların haczi caiz 
değildir. Tannı iatış kooperatifleri or
taklarının mallarının haczedileceği hak
kında kanuni bir müeyyide mevcut de
ğildir. -·-30 UNCU 
Yardım Listesi 

LİRA K. 
Mıntaka liman reislifü 
memurları "" 34 7S 
Nestle şirketi İzmir sntış deposu 100 
Avukat İbrahim Etem ikinci defa 50 
Kız enstitüsü öğretmenlerinden 
Bayan Fernand 12 45 
Şerif Remzi Reynet 500 
Bornova Tarım kredi kooperatifi 2 75 
B. Tarikanın Paristen gönderdiği 80 
Tuhafiyeci Nesim İzrael 2 
Kesre köyil halkından 70 
Anriko Aliberti ikinci defa 250 

Adliyede -·--

Balkanlar 
-*--

Hiç bir yabancı poli· 
tikanın kuyruguna 
Takılmıyacaklardıt ... --·--Bir cinayet davaşı ŞEVKET slLGIN 

hakkında karar verildi - BAŞTARAFI ı tNct sAntFEDf! -

Bundan ~r buçuk sene evvel Cuma
ovasında bir tütün tarlasında cereyan 
eden bir cinayetin ağırceı.ada devam 
eden muhakemesi neticelenmi§ ve ka
ran verilmiştir. Hadisenin kısaca ifade
si şöyledir: 

ve kapalı kıılmakta devam ed11 • .... '" 
Y al.ncı Ye baria hiç hir klftTel 1111;. 
Unl..-ı kendi politikaemm kuyı uj.-• 
bınq.cakbl'. 

Eier T empe l'ftetesinin yazdlfr ~ 
Avrupa harbmm neticesi hakikaten 'f .. 
nada veya Balkanlarda belli ola~ 
Balkanlar nereden celine selllİn ~ 
islili bYvetleri öaiiucle tek ,,. topl• bir 
larvvet Winde lı:e.Clileriai p.twec-1eı
clir. 

Yamandı Hüseyin adında bir genç, 
Cumaovasında tütün tarlasında çalışan 
evlenmek üzere bulunduğu Ayşe ismin
de bir kızı kaçırmak için .iz.mirden bir 
otomobil kiralamış, bir sabah erkenden 
tütün tarlasına gitmiştir. Ayşeyi zorla ŞEVKET BfLGnt 
kaçırmağa çalışan Yamandı Hüseyin --· --
kendisini sürüklemiş ve yaralamıştı. Manisa .. 7eaı1 
Yamandı Hüsı?ylnln arkadaşlarından 

Abidin oğlu Ibrahim de he111§iresi Ay- elektrik Santralı 
şeyi kurtarmağa gelen Mustafayı öldür- Manisa 2 (Husns!) - Şehrim.izin yeıd 
müıtü. elektrik tesisatı Nafıa vekaleti müheP· 

Mahkeme suçlulardan Yamandı Hil- disleri tarafındlırı ~aite muvafık ılrll: 
seyini 10 ay ve 12 gün hapse, lbrahimr düğünden şehre elektrik cereyanı yeol 
idama bedel on sene hapse mahkum et- santraldan verilınqtir. 
miş, şoför Halil beraet etmiştir. --~-

Bursa da - *-ZeytincDik kursları 
Atatiirkmtlnü 
lleyecanla kutlandı 

. tığını gösterdi. Halbuki Kur'an hem 
Tevratı. hem incili fakat §Uurlu, mantı
kl ahklmı ile ihtiva ediyor ve o da ma
nevt gayeye sevkederken insanlara mad
dt zencirler vurmuyor. (Yann ölecek
miş gibi çalış) derken lsanm (Aç kala
calcnışsm.. Çıplak kalacakmışsuı.. Gam 
yeme .. "Oı.Ulme •.• Seni Allah doyurur 
ve giydirir) demesi arasındaki faaliyet 
ve medeniyet farkını siz düşünün. Beni 
asıl dilşUndüttn başka bir nokta daha 
oldu. Musanın kitabını Museviler de 
ondan sonra gelen lseviler de tenkit ve 
tefsir ettiler. Isaıım kitabını da yine 
böyle ve mukayeseli bir tenkit kapın 
açtı. Fakat kimse Kur'anı tenkide ya
napadı. Neden?_ Ve kimse çıkıp ta 
demedi ki Isadan sonra gelen Muham
med de bir din. bir kitap bıraktı ve bu 
din, bu kitap, kendinden evvel gelen 
din ve kitaplann en mütekimilidir. Fa
kat Museviliğe düşman olan hıristiyan
lık. kendi aralarında katoliklik ve p~ 
testanlık gibi yine düşman fırkalar ya
ratırken tıpkı lsanm huzurundaki Feri
silerle Saduldlere benzerler. Isa, dinden 
uzaklaşan Mu.sevilerin bu iki ve qlrbi
rine zıd softa taassubu üzerine nasıl 
peygamber olmuşsa aynı suretle dinden 
uzaklaşan hıristiyanların yine onlar gi
bi iki taauup zümresi üzerine de Mu
hammed peygamber gelmiştir. Onun ki
tabını ben maddi ve manevt bir hayat 
kitabı olarak kabul ettim ve işte bunun 
için Müslüman oldum.• 

- Kalk .. Dediler .. Felaket var .. Fır
tına çıktı.. Batıyoruz... Fakat Isa onlara 
büyük bir sükrınetle: 

Oda idare heyetine ŞükrU Cevahircl
oğlu, Serif Remzi Reynet, Kazım Tane!", 
Salfilıiddin Sanver ve Şerefeddin Ser-
best seçildiler. Bugünkü yek\in 
Odanın 940 yılı bütçesi geçen seneden Dünkü yekun 

dört biıı lira noksaniyle 50820 lira olarak 

1101 98 
138177 48 

Seferihisar - Beyler köyünde ziraat 
Vekaleti zeytin bakım :fen memuru B. 
Nevzat Yılmaz tarafından 1-1-940 tari
hinden 15-1-940 tarihine kadar bir zey
tincilik kursu açılarak köy halkına naza
ri ve amelt dersler verilmek suretiyle 
köyUn .işlek yolları üzerindeki 175 zey
lin ağacı üzerinde fenni budama ve her 
sene mahsUl verme çareleri yapılmıştır. 

Bursa 2 (Hususi) - AtatürkiiJI 
Bursayı ziyaretleri yıldönüınü.ne • ~ 
düf eden dünkü gün burada muııw
toplantılar yapılmıştır. Saat on altıdl 
Halkevinin tertip ettiği toplantıda vali. 
parti erkiinı ve belediye erkanı hazır bu· 
lunmuşlardır. Toplantıda fen meını,ırıı. 
Ata türkün Bursaya şeref verdikleri gü· 
nün hatıralarını anlattı ve derin bir h~ 
şO içinde istiklal marşı dinlendi. 

- Ey Cenabı hakka karşı mütevekkil 
olmıyan insanlar, dedi. Neden korkuyor
sunuz ..• 

tcsbit ve tasdik edilmiştir. , Umumi Ye_k_iın__ 138177 48 
il 

Kursa i~irak eden köy halkı yapılan 
işleri alaka ile takip ederek yapılan de
nemede 27 zeytinci mezkur kursta mu
vaffak olduklanndan kendilerine ehliyet 
cüzdanları verilerek zeytincilik iŞ.lerini 
tedvir eyliyeceklerdir. 

Sözlerini burada. ve aynen nakletti
ğim bir yabancı ve alim mühtedinin fi
kirlerine kendiliğmden bir şey ilave 
edecek değilim. 
Musayı yazdıktan, Isayı yazarken ve 

Muhammedi yazmak üzere iken bu üç 
kitap ehlinin hayatları arasında bırak
tıkları eserleri de tetkik elbette ki bir 
zarurettir. ' 

Ve !sanın vazettiği esaslar onun mcv
izelerinden, Incillerdeki tezatlar na;o.aı:ı 
itibara alınarak kaydedilmi !erdir ve her 
üç dini de tetkik edersek bitaraf bir 
tasnif olunmuşlardır. Ve yazılarımızın 
tC'meli ne koyu bir taassup ve tarafgir
lik ve ne de mantıktan uuık1aşan milf
rit bir cRed> dir. 

!sanın fakirlere, düşkünlere, mazlum
lara vaki ctebşir> ]eri, o nna kadar her
kesin hakir gördüğü kimselere karşı el 
uzatması etrafında zavallılar, zayıflar
dan müteşekkil kuvvetli bir grup topla
masına vesile olurken din softalarını da 
kızdırmaktan hali kalmıyordu. Bir Fe
ıisi bir gün Isayı evine davet etmişti. 
Isa bu davete icabet etti. Onun Ferisi
nin evinde bulunduğunu haber alan bir 
fahl.<ıe kadın, günahlannın affı için ko
şarak geldi. Elinde, güzel koku bulunan 
bir tas vardı. !sanın çıplak ayaklarını 
göz yaşlarile ağlatarak yıkadı. Saçları 
ile kuruttu ve vücudunu, saçlarını bera
berinde getirdiği güzel koku ile tatir 

Ve sonra gölün dalgalarına ve rüz
garlara!... Emretti. Dalgalar ve rüzgar
lar sakinleşti.. Bundan sonra cSakird> 
ler onu dalgalarn ve rüzgarlara, fırtına
lara bile hükmeden adam .... Telakki et
tiler. 

Bu fırtınalı gün vt' gecenin saba-
hL .• 

Isayı hamil olan sandal sahile gelmiş
ti. Onları karııılayanlar arasında Kafar
nahuın Sinagoğunun hamamı da vardı. 

Hamam !sanın cmev'izalarına> muha
lif olmnkla beraber bunu aleni olarak 
izhardan çekiniyordu. Bununla beraber 
bir kızı vardı ki, hayatı demekti. Kızı
nı o kadar seviyordu ki, nazarında din 
imnn, hiç bir şeydi. Ve o gün bu her şe
yi olan knı gözlerini hayata yummuştu. 

Bu acı, bUtun ümidini, blitün sevgisi
ni verdiği biricik kızının ölümünün acı
sı hahamın bclini ezmiştL Karaya ayak 
basan !sanın ayaklarına kapandL 

- Aman ... Dedi, · ne olursa SPnden 
olur. Benim kızımı kurtar. 

Isa sordu: 
- Kı.zın hasta mı? 
Haham cevap verdi: 
- Hayır .. 
- E ... Neden kurtarayım? 
- öldü ... Onu ancak sen diriltebilir, 

sen hayata iade edebilirsin! ... O henüz 
ölmüştür.. ölüsünün üzerine eliııi7J sü
rerseniz muhakkak tekrar dirilecektir. 

Isa, bu ı:uca ve talep karşısında: 

-BiTMEDi-
::a -- • 

-·-
Arpa ihracatı 

iz.mirde de menedildi 
lımir zahire ihracatçıları birliği, hil

kümetin gösterdiği lüzum üzerine lstan
bulda olduğu gibi lzmir-de de arpa ihra
catını meneden bir karar ittihaz etmlş
ür. Bu karar bütün alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. 

Bu karar tarihine tekaddüm eden ta
rihlerde sat~ı katiyet kesbeden mua
meleler yürütülerek teahhüt edilen ar
palar ihraç edilecektir. -·-Kazaen yaralanmış 
Bcrgamanın Kadriye köyUnden 15 ya

şında Bilfil Kaya koyunlarını otlattığı 
sırada bir ağacın kenanna bıraktığı öol
ma çiffe'sini alırken ateş alarak -sağ elin
den ağır surette yaralanm~tır. Yaralı 
hastaneye kaldırılmıştır. 

-ıı:-
Kireç ocağında 

Pınarbaşı köyünde oturan B. Raşlt 
ŞentUrk kendisine ait k1reç oca~ında 
çal~tığı sırada o~ak duvarı üzerine yı
kılarak altında kalmıştır. Ameleler B. 
Raşidi kurt.arm~lardır. Yaraları a~ır 
değildir. -·-Tapuda tayinler 

EL HAMRA Sinemasında 
Dikili tapu sicil memuru Niyazi Öz

kan Eskişehir kadastro fen memurluğu
na, Soma tapu sicil memuru Ahmet 
Tevfik Dikili tapu sicil memurluğuna 
tayin edilmişlerdir. - *-

BllG01f MAri1fBLERDE1f irillARE1f 
Bn. Hikmet Türel 
Ticaret mahkemesi azasından Bn. 

Çoktan beri hasretini ~tktiğimiz en ~en, en se\'İm1i Fransız Sanatkin 
Hikmet Türel"in adliye encümenince 
tercihan terfi edecek adliyeciler listesi
ne ayrıldığı haber alınmıştır. MAURICE CHEVALIER -~
Kahve ve çay birllll 

tarafından harikalı bir güzellikte ibda edilen Kahve ve çay ticaretiyle iştigal eden 
tüccarlardan bazıları dün ticaret mü
dürlüğünde B. Baha Erkerin nezdinde 
toplanarak kurulacak kahve ve çay it
haliitçıları birliği mevzuu etrafında gö
rüşmüşlerdir. Yakında umumi bir top-

/TUZAK} 
NEFiS ŞARKW FRANSIZCA SOZLU 

Diier müJU .. reüerde : la.ntı yapılacaktır. 

ERiCH VON ~'TftOHEiM - MARIA DEA • PİEKRF. KENoia --· -
AYRICA : METRO JURNAL' da, en son HARP haberleri.. 1 Zorla güzellik olar Mil? 

I
~ Kemalpaşa kazasının yukarı Kızılca 

SEANSLAR : Her gün : Z.45 - 5 - 7.15 - 9.30 DA BAŞLAR köyünde Mehmet kw Bn. Es~ı aynı 
Cu- rtesi ve Pmr : 10.31 ela ucu z HALK . _,._, köyden Bayram oğlu Hüseyin zorla gi>-

l•••••••••••••••••••••••a••••••• türmeğe teşebbüs ettiğinden tutulmuştur. 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

de bulundu ve sonra Fahri beyle uzun 
müddet hususi surette görüşJ.ü. 

Dok1orun verdiği iliıÇ1ar bizim kasaba 
eczahanesinde yoktu. Avrupa iliçlan 
imiş. Hattl viliyet merkezinde.ki ecza.. 
hanelerde bile tize halinde bulunması 
şüpheli imiş. Fahri bey lstanbula telgraf 
çekti ve iliçlan tstanbula sipariş etti 

Fakat bu i1'çlan. babamın kullanması 

Ycuan: Üc Yıldız • 

nas!p~ ... 

36 -
Zavallı babam kıvnm kıvnm kıvra

narak gözlerini hayata yumdu . 
Annemin saçını başını yolarak: 

Demiş.. Babam üç gün ayakta dört 
m yatakta çok ıstıraplı bir hayat geçi

nyordu. 
Doktorlar şeker hastalığı var demiş

ler.. Annem de bir sene içinde geçen 
senekinden daha fazla ihtiyarlamıştı. 

Bana: 
- Zehra.. Galiba babanı kaybedece

ğiz.. 
Dediği uman gözleri dolmuştu .. 
Babam da galiba günlerinin sayılı ol

duğunu hissetmiş olacak ki anneme kar
şı es\j aksiliiini bırakmış, melek gibi 

bir a~lıııl-~ 

- Ben şimdi ne yapacağım.. Ne ola-
0 sene Sunalar da tstanbula gitme- cağım ... 

dikleri için hep kasabada idik. Feryadı karşısında Fahri bey, bizim 
Tatilin yarısı geçmişti.. elemimizle çok yakından alikadar olan 
Babam birden yatağa düştü . Dediğim bu temiz kalpli zengin adam, göz yaşla

gibi o sık sık yatak hastası olur fakat rını zaptedemiyerek teselliye çalışıyor 
dört beş gün sonra yine kalkardı. Fakat ve: 
bu sefer kalkmadı. - Ne yapalım. diyordu ... ölüm Aila-

Kasabada bir iki doktor vardı. Esa- hın emri .. Hepimiz aynı yoldan gicJece.. 
sen babama onlar bakmışlar, bu sefer, ğiz. Allaha şükret ki yetişmiş bir hzm 
Allah razı olc;un, Fahri bey vilayet mer- var. Hem ben sizi hiç terkeder miyim? 
kez.ine telgraf çekti ve oradan otomobil Eskiden ne ise yine öyle olacak.. tl'zül-
ile bir dahiliye mütehassısı getirtti. meyin .. 
Mütehassıs dok\or babamı adamakıllı Size burada babamın ölüm &ünü evi-
~• ~ d TaJıiı~Lwllill ft.~•ptem b nı a 

Palamut fabrikasında 
bir yaralanma 
Naldö"ken mevk.ilnd~ki palamut fabri

kasında çuvalcı Latif ve Liya lskinazl, 
her vakıt olduğu gibi dün de fabrikanın 
ikinci katından aşağıya boş çuval bal
yalarını attıkları sırada oradan geçmek
te olan amele Mustafa Günay, bir bal
yanın düşmesiyle başından ağır suret
te yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kal
dırılmıştır. 

:········································ 
~ Gelenler, Gidenler ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şehrimiz Iran ceneral konsolosu Bay 

Hüseyin Chod.s An.karaya gitmiştir. iş 
bankası Izmir şubesi ikinci müdüril B. 
Sait Istanbula gitmiştir. 

--*--
Nikihbsanı kaÇll'an 
adam 
Menemenin Emirfılem nahiyesinde 

oturan Hasan Aydoğan, kendisinden 
ayrı yaşıyan nikahlısı Bn. Nazikeyi Me
nemen mahkemesinden çıktığı sırada 
tehdid suretiyle kaçırmağa teşebbüs et
tiğinden tutulmuştur. 

--~-
Bir hırsızlık 
Birinci kordonda 322 sayılt evde bir 

hırsızlık vakası olmuş ve bazı eşyalar 
çalının~tır. Hırsız aranmaktadır. 

Bunu müteakip parti reisi çok beliJ 
bir nutuk söyledi. Gece partide bir toP" 
Jantı yapılarak Atatürkün hatıralarl '°' 
buna ait yazılan eserler okunarak Ebedi 
Şefe ait hatıralar nakledildi. 

* Yunanistanda 
Felüetzedeler için 
teberrü üç ınilyoau 
baldu 
Atina 2 (A.A) - Gazeteler Anadol11 

felaketzedeleri için açılmış olan milH i,. 
nenin dördüncü listesini neşretmektedit 
Umumi yekün 3 milyon drahmiye var 
mıştır. 

Teberrünt devam etmektedir. 

Balkan antantı konseyi 
dün toplandı 

--·*....__..__ 

lsveç 
Kızıl haçı 

Konaey, dün öt/eden evvel ve öğleden --·-Beynelmilel Kızd 
haçtan l'inlaadiyaya 
murahhas aonra iki ictima akdetti • 

- BASTARAFI 1 iNCt SAHİFEDE -
memleketlerle münasebctJeTi ve antant 
devletlerinin Sİ)"tiİ vaziyette vukubulan 
değişiklikler milza.kerelerc menu teşkil 
edecektir. 
Aynı malıfillerde ilave edildiğine göre, 

konforansın kat'i kararlar ittihaz etmesi 
ihtimali azdır. Daha ziyade müzakereler 
~·apılacnk \'e bazı meseleler ortaya atıla· 
caktır. Bu uıesele-ler hilabara ihtisas ko
misyonlanna te\'di \'e bu komisyonlal' 
ecnebi devletlere karşı bitaraflık ve iş
birliiinin idanıesi esasına oıüsieııiclen 
m~IDlluniyete şayan bir ~ bu mıe· 
~elıeleri uUedecelderdir. 

Sofya 2 (Ö.R) - Tiirkiye harici1e ve
kili B. Şükrü Saraçoğlu, B. Köse Ivanof 
ile yaptığı görilşmeler hakkında matbuat 
erkanına şu beyanatta bulunmuştur: 

.Zekasını ve talakatini takdir cttiğbn 
B. Köse İvanofla her fırsatta görüşmek 
benim için çok zevkli ve faydalıdır. Bu
günkü mülakaUın da faydalı olmuştur. 
çalışkan ve fedakAr Türk - Bulgar mil
ldlerinln, sulhun basiretli bekçileri ol
duğuna kanaatim kuvvetli olarak Bul
garistandan aynlıyonım. Bulgarlar da 
bizim gibi kanidirler ki Balkan milletle
ri ile garp ınilwtleri arasındaki terakki 
vt refah farkları ancak sulh senela-i ile 
iı.ale edilebilir. Gayretlerimizi bu yolda 
teksife mecburuz.• 

cak değilim. Cenaze çıkmış bir evde 
ana ku ibl.ı ikimU. o gece ve ertesl gece 
sabaha kadar uyumadan göz yaşı dök
tük .. 

Suna ve annesi bizim etrafımw daha 
büyük bir şefkat İle samıışlardL 
Hattı babamın öldüğü günün ertesi 

günü, daha evvelden verilmiş bir ka
rarla Fahri beyin evinde çalgılı, içkili 
bir eğlence toplantısı vardı. Bu toplantı 
için bir haftadanberi hazırlanmışlardı. 
Bizim matemim.ize hürmeten Fahri bey 
hu eilcnceye bir hafta M>nraya talik etti. 

Şimdi ben ne yapacaktım? Annem 
tek başına kalmıştı. Bu vaziyet karşı
sında Istanbula gidip mektepte tahsili
me de\-am biraz şüpheli idi. Fahri bey 
de bu fikirde olduğunu hafta bir gün 
hususi olarak söyledi. 

- Ku.ım, dedi. aklına bir şey gelm<'
sin. Seni Suna ile beraber son sınıfa 
kadar mektepte okutmaktan çekinmi
yeceğimi bilirsin.. Fakat annen burada 
yalnız kalacak. f&lsen mektepten çıkın
ca hayatını kazanmak için çalışmağa 
mecbur olaeak değil misin.. Ben sana 
burada babanın yaptığı kAtiplik vazife-. . 

B. Köse İvanof ta, hariciye vekili B. 
Şükrü Saraçoğlunu hudutta teşyiden 
sonra Sofyaya avdetinde şwıları söyle
miştir: 

gönderilmesini istiyOI' 
Stokholm 2 (Ö.R) - lsveç kızılha~ 

bava muharebelerinde Sovyet ~ 
dıman tayyarelerinin Finlandiya ~ 
halkı üzerinde yaptığı tesirleri talı~~ 
ıçin enternasyonal kızılhaç komitesi'!~ 
Finlandiyaya murahhaslar göndermesi" 
talebe karar vennlştir. 

•Dostum Saraçoğlu ile göriişmek fır
satını elde ettiğimden memnunum. İki 
Balkanlı sıfatiyle görüştük. Balkan an
tantı konseyinin toplantısı münasebe
tiyle .şunu söyliyebilirim: Bulgaristan, 
hedefi sulhun tarsini olan bütün teşeb-
büsleri memnuniyetle karşılar.~ KISACA : 

Paris 2 (Ö.R) - Belgrad Balkan an- • • • • • • • • 

Roman ok•11a ze;ld 
-ı:;...-

YAZAN: Eczacı K. Kıhtil Ak~ 

tantı konferansı bugün başla~. Tür· 
kiye, Romanya ve Ywıani.stan hariciye 
nazırları saray defi.erine kaydedildikten 
sonra hariciye nezareti.ne gitmişlerdir. 
Burada Yugoslavya hariciye nazırı B. 
Markoviçin dairesinde ilk içtima olmuş Size tuhaf gelecek, ben roman okurrıB" 
ve yarını saat devam et.nüştir. Buou mü~ ğa on bir ~aşımda basladım. Bir ~ 
teakip nazırlar sarayına gitmişler ve ay- zan gecesi lstanbulda komik Hasanın u· 
n ayrı olarak Prens Pol tarafından ka- yat \ısuna gitmiş, ~raba ile devri ile~ 
bul cdil~lerdir. Prens ve prenses Olga piye,c;ini görmüştüm. Ertesi günü Babı 
delegeler şerefine öğle ziyafeti venniş- yokuşunda bir kitapçıda •Araba ile deV'' 
!erdir. Başvekil B. Zvetkoviç hariciye d iilem• romanı gözüme ilişti. Parası~ 
nazırı B. Markoviç ile Türkiye ve Ro-- verdim aklım. Okumağa başladıkça ti' 
manya büyük ~çilıeri ve Yunanistan el- yatroda gördükle~im gözümün öni1~ 
çisi de hazır bulunmuşlardır. Balkan geldi. İkinci elime geçen roman •MüneV'. 
devletleri hariciye nazırları konferansı. ver• dir. Bunu okudukça ağlad:un. ~t;. 
öğleden .soora ve bu akşaııa devam et- dıkça okudwn. Bundan sonra Halit 
mişllr. Aqam &manya haciciye nazırı ya. Hüseyin Ra~mi. HUscyin Ca;h~t tJf 
tarafından delegasyonlar şerefine bir z:i- ınuasırlarını ncsı varsa oku~um. I~ı ~ 
yafet verilmi,,c.ir. dam Okamelyaya. Ekınckçı kad~ !.a 

Varlcy gibi yabancı romanlara db~tuıt" 
Roman okumak bir devir işi, hayata ıııl" 

Böylece hem annenin yanında bulunur, ııa vermek işidir. On beş. yaşımda ~ıı· 
ona yardım edersin hem de bir iş .sahibi duğum La.dam Ok.amelyayı 00 ilci seP' 
olw-sun... sonra umwnt harpte sekizinci .kolo~jıı 

Mekteblmi yarun bıra~ Sunadan sereczacısı idlm, bir daha okudum. Sii d 

ayrılım, Istanbula gitme~k ve bura- bende aynı tesiri yapamadı. Hayal ~ 
da, lstanbula ıo.Ubetle çak iiÖniik ıör- hadisat insana okwıacak hikaye ve r<" 
meğe ha~ını bu küçük kasabada manı yadırgatıyor. Çocukça şeyler •.. ~ 
ömrümü geçirmek.. kiki hayatta tesadüf edilemiyeo süslU _"a: 

Bunlar ilk ünce bana çok acı değildi. melenkolik mevzular bundan s()l111l J.llP 

Fakat aruıeınin yalnul.ığı ve benim ona ı.asız. tuzsuz ve tatsız geliyoc. Son ı'i~ 
karşı olan vazifelerim pek .kısa süren !erde Yeni. Asırın üç yııo..ı!ı nv.ıJıatı:lt' 
üzüntülerimi unutturdu. bende roman okwnak zevkini ıekrar ~~ 

Önümde açılan yeni yola tahammül ya etti. İlk okuduğum (Arınemin sevd•I"· 
ve cesaretle ahim.ağa. karar verdim. l<;- adam) dır. Bunu merakla seve ~ve ~ 
tesem de istemcs~ de bu yoldan yürü- kip ettim. Şimdi de .ıArkadaşınun J>o<",:; 
yecektim. lyisi mi :ıorla değil, seve se- ~11 se\'d.im.• i takip cdiyo.ruı:a. l~ 
ve bu yeni hayat şartlarına kendimi gün Yeni Asınn ilk defa ~ sütu.ola'ı:. 
alıştırmam lhımdı. c,kuyoruın. Suna ile Zehra beni ne l<1~ O sene tatil sonu Suna ile ayrılırken dar alakalandırdılar. Mevzu talıii. yaf.1 

., 

babamın öliisil arkasından döktüğüm tarzı tatlı, haclliat yakın· bir tarihe ';ı 
yaş kadar yaş döktüm. Fahri bey, söy- olllr$a elbet alika büyük oluyOI". "fe 
lediği gibi yazıhanesinde bana babamın Asırın hemen on beş 3eoelik 1'ir ~1~! 
yaptığı vazifenin bir kısmını vermişti. ririyim, bu üç yıldw bilmiyorwn ~=-il-

Her gOn sabahleyin yazıhaneye gidi- alda gel.eıı Kemalettiu Şükrüdür. ~dl 
yor, camellila bölUrun~ kutu gibi bir mem isabet ettirebiliyoc muymn. ]Jeı> 
oda içinde önümdeki kocaman defterle- roman okuma avkioi tekrar ihya 
rin sahifeleri arasında çalışıyordum. Ya- .- · benden U 
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Balkan aktı otomatik olarak 194 7 Balkan An~antı konseyi P Konferan•ın a.refesınde devam eden ~ayia-

Konse in ilk kararı 
• 

senesıne kadar devam edecek '7::~~:::::.~~:.~~:~~~:::~:~:':;ç0:~~: 
ıantı konseyi bui.'Ün öğleden sonra saat bu kadar lruvvelli ve mUttehit olmadıp 
18 e kadar devam eden mühim mUzake- nı tebarüz; etti~mi tir. 

1.ondra 2 (Ö.U) _ Bıılkan konferan- Bulg:ıri tıuun \'n~iycti Ralkunlı\rda -.arih c~klcri~ı bildirmişlerdir: Rıılkan de\ lctlerinin hu ulhçu si1a• 
~llllı bu sabah ilk harekeli Balkan an- bir vaziyet tc- i~i için mlihim olacaktır. n~ ta~V_')'I! ederek ~t."1nu!? oldu~mu bil- ı.eti, Almanynmn hattı hareketi ile bir 

11ttı Paktuun de,·ambtığnu tcyid C'tntc'k llııl .. aristan R:ıtlmnl:ırcfa sulhun muha- dınnışhr. tczad teşkil etmektedir. Almanlar kon· 
~~nıu~tur \'C pakt otomatik ol:ırak 1947 fa7a:ı icin <'il clc.-riıı ,·e smniıni hir arw .. . (crans etrafında hir tchdid ha\·ası yarat-

nc ınn ı. d d . .. · Lcndra 2 (O.it) - Atınad:ı nkan K:ı- k · t' 1 ı; At t ı .!t'tl · b
0

l 

rele rde bulundu. Buglinlrli müzakerele- Diğer 1Ul7.ırlar da Belgrndda toplnnu 
r.in mewuu Avrupa vaziyeti karşıiltlda konseyde Balkan de\•letlcri arnsınclald 
Balkan devletlerin.in Balkanlarda sulhun birliğın bugünkü mfö~akerelf'rde bir ke-
idamesi etrafındaki kararlarını bir kere :re dnha teyid edildiğini konferansın aro

fcsinde devam eden şayialara rağıneıK 
dahn te)'·id etıni§tir. Müzakereler ara- fam bir birlik mevcut olduğunu söyl 
sında tam bir görüş birliği ınfi..'1!hede rnişlcrdir. 

lıııJık· ."' .l\D nr e\•am cdecektır. Bu sa- iılıar c!ıncktc<lir. nu da konkr:ın::-ın nııı- . . t • ı~ s··ı .. S . ~ • nıa ı ıyor ar. u man e ıu ı en, ı • 
()

• 1 ıdıınum en miihim Larıın budur . · · . ıncrını t:'U7.e c 1 '· u tru ara~oglunun ha a l<,rnn a \0e İngiltere ile akdettiği 
ıtl' .. . .. (f•kl\cti İl'ın en t-e<;arct \Crtl'ı unsur st .Tk t d' . ... . • . . r lllU7.akerel<"r sekle :ait cılmustur. ',\ . a •• . · . • 1 mu n a mı ne!?re ı~or. tcdııfm ıttıfak Almnnlnrm hosuna gıtmı-
, nelegelcr gc<'cn i ·tiıruıdnnbcri ~c ·en le! kkı cılılıııc~t~dır. . . . • . . "P.ulgari:..tnn ht"r ne kadar Balkan an- l Cll Tiirkiyl'ye knrsıdır. edilmiştir. Koofcrans netayicini yarın akşam biı-

Yunan Başvckilı ve Hariciye Vekili tırecck ağlcbi ihtimal pazar günü bir 
Bay Metaksas beyanatında Balkan an-' tebliğ neşercdccektir. bir senelik h • d: l ç.. . d 

1 
--k~ ç t Tiirkiyt• lıarırı~·c ~·ek ılı 'c .. \ ~na!us- tan tına tlailıl c!cf:ilsc ele Balkanlarda :ml-

leriııin noktai ıse er 1uzerınb~ld~u '!11

1
1e - tan baŞ'·ckili Bulgarıslanın husnu nıye- hun ımılıafozası icin bi7.im ,·ohııınu:ı ınu- Ankara 2 (Hususi) - Belgradda kon-

dir C naznr nnnı ı ırmı~ er- • • d. D" S fvada R • 1 • l k. . • L- • l O ba • elsc~e r . • . · . . r B tini te~·id rtııu!jıer ır. tın - 0 .: • • · vu:rı ur yo ta 'IJl ('(1ct·ektir.• scy ıniınaseuctiy c (2 O) ya ncı gazete-
f:af k " •UIOCJI ııarlCI\ c nazı 1 • • f! .. .. H Siikrıı S•trıl(' n "'i·ı .. "" ~1 k • B lk har .. en o ri .. ·as"' t • t• • t'iic;t• lnmo a goru~~n · ·, · • .- . ·7 ı trıı .,;,ra('(ıg u Yunan hawekili ci hulunma tanır. a an 1cıyc nazır-

n t " "' e ını!> ır. B \ . t ·1 .. .. 1 . d ·· . 1 b l d l '-' cgclcr umul· 'eil kun.clirlcr ki 1 0:-,ıu hu ıııııh:ı,·cr<'dcn u ~arıs anın ı ~ gorusıne crm t' Turkiye ,.c Yunani.s· lan gazete ere eynııat arm a ınem e-
:~~Ydana ftkard~ı~: bee•an ct~ıh.1ir. ,;.llıılcn er ı;i~·:ı-;eti hakkındaki kanaati· lan anı,.,ında giiriiı:: \l' ma'ksad ayniy<•tini. ketlerinin barış siynseline devam edc-

F eliketzedelere y urd 
içinde yardımlar ıwa·n~e·rıı-a·y·m····11at" ··'lna ........... a .... ·şi'" ......... rif ü·~ı~ ........ . 

---- *- mücadele 
Sovyetlerin yaptıkları son taar- --·Istanbulda devam 

Ankara 2 (Hususi) - Felaketzede"ıere bir yardam olmak üzere 
Amasyadan 260 parça yatak eşyası 21 O kiloda yiyecek e ya gönderil
mi~tir. 

ruz da yine püskürtüldü 
__________ ..,._ ıı: _ __________ _ 

d Londra 2 (ö.H) _ Buıün gece id- bomba vağmuru açnıışlıudır. Buna rğ- man <-dilıni~tir. Şimdiye kadar alınan 
F~tlc devam eden muharebeden sonra rııen hü~um ııimdiyc lcadar tardedilmiıı malumatıı ~öre İnsan nyiatı yoktur. Ha
lt •nler Sovyetlerin Mannerhaym hattına ve Sovycıler terakki kaydedeıncmişter- snr da ccak a:rdır. 

8a.r~ Yeni hiicumlaranı püskürtmüşlerdir. dir. Buna ınukabil Finler, merkezi cep· 

1
u hücum Manncrhaym hattının merkezi hede Sııosalmi cenubunda tekrar ilerle

; ·~ Luma nuntalı:as;nda yapılmıştır. Bu mi ler ve şimdi Sovyct arazisine girmiş
enı tıı.ıı.rruz haftalıı.rdnn beri yapilan te· !erdir. Daha §İmalde son iki giin 7:arfında 

~llv\iz.lerin t-n büyüğü idi. Hücuma tt'· havadan şidedcıle bombardınıan edilen 
fdddüm eden tupçu hazırlığı harbın İp· Somanyer şehri hi;.la yanmaktadır. 

1 kasından beri görülen en iddetli ha

Ankara 2 (Hususi) - Stokholmden 
bildirildiğine göre diin Sovyetler tarafın· 
dan Kareliyo yeni bir taarruz yapılmı tır. 
Bu yeni lcıarruz şimdİ)'e kadar görülme· 
miş kudrettedir. Hücum yapılan · muka· 
bele knrşuıında akim kalmı ve hücum 
ıuabaları tarafından takviye olunmuştur. 
Bitaraf müı;mhidler şimc-liye L:adM böyle 
bir taarruz olmadığını bildiriyolar. So\'• 
yellerin '7ayiıtıı henüz mahim değildir. 

r\etti. Hücum Sovyel tankları ve mit· Helsinki 2 (A.A) - Sovyet hava 
~·ıı Yöz.lerlc mücehhez mii.scllah kı~ldar kuvvetlerinin faaliyeti, dün cv\·ellci glin
har1~fından yapılmı tır. 130 tnyyare yıi(ın den daha iddetli olmuştur. Kovaniemi 

11 ınde uçarak Fin hatlan üzerine bir Angor ve Koıka mınt<1kaları bombardı-
----:__~~~~~~~~~~·~~ 

Türkiy.ede Zelzele 
-ıı:-

Artık her gun 
olmağa başladı 

.................... ımı ...... 

Yiyecek madde boldur 
Ankara 2 (Husu i) - Zarada dün sa- T •• h 

~h iki iddetli yer sarsınttst olmuştur. ur k ava 
aplan kö) ünde 20 ev vıkılmışt.ır. Su 

•~hrinde yardım isini biti~rek avdet et-

kuvvetleri n1ütemadi 
inkişafa mazhar olmaktadır-

bir 
i' • . 

f 1~ olan Amerikalı doktor Spata Zara 
e~fiketzede1t>rine hcş yü7. lira tcbcrrü ct

ıtııstır. 

Şarkikarahisar 2 (Hususi) - Saat 
17,:to ela znral°$ıZ bir ver sarsınhsı ol-
~U~u~ • 

Ankara 2 (Hususi) - F.vclki giin :Nik
sarda hiri şiddetli v~ diğeri orta şiddetli 
~lllnk üzere iki zelzele kaydedilmiştir. 
Ynı gün Çorumda da orta ı:jiddetH bir 

r.elz.cle olmu sa da hasar yoktur. 
--r.--

lskoçyada 
Soğuktan mahsur 

kalanlara tayyare ile 
erzak gönderildi 
Londra 2 (A.A) -- ı. koçyada bir ka

~abada havalnrm fenalığı yüzünden mü
k a~alfıtın durması üzerınc etrafla irtibatı 
.e<;ılcn bir J.niifre7.eyC' tayyareler \'a,.ıtn

sı~:.ı<' erzak gi)ndcrilırıL'jtir. Tayyareler 
ınufreı.t'nin bulundur•u yere paraşütler 
Vasıt.ısiyle cı7.ak çuvnlları atmışlardır. 

---*-

Beyli Telgral gazetesi nde çıkan bir makale 
Loııdra 2 (Ö.H) - Deyli Telgraf ga- tayyare meydanları jnşa cdilmektcdır.• 

zctı t inlıı YHkın şark muhabiri bugiin Muharrir, hariçten yapılun ho~Talça 
nwzkur g<ızctcdc Tüı·kiye hrıkkında mi.i- prop.ıgandalnr ve neşredilen asli.sız ha
him bir makale neşretıni!:ilir. bcdcr karşısında Ti.irk hüküınetinin gös-

Muharrir, yeni milli koruıımn kanunu t~rdiği soğukkanlıtıgı <ıitayi~le kaydettik-
hakkında şunlart yaıtyor: ten sonra·Tiirk orduı:;unun cok mükcm-

•BU knmın, Turkiycnin emniyetini mel tE.'chiz edilmiş, :iyi giycİirilmı:!, iyi 
korumak için hükümete memleket iktı-sadivntında ve ınUdofaasında mühim sa- beslenen biiyük bir kuvvet olduğunu 
ifıbiyt>ller vermistir. Bu kanunun derhal yazmaktadır. 
tatbika konması, Türk milletinin hayati Ve sözüne Cümhurrci j İnönü hakkın-
nıenfaatlcrini sıyanet azmini göstermek- d:ı .şu cümle ile nihayet vermckledir: 
tcdir. ıİnönünün, her gittiği yerde candan 

Türkiyedc yiycl·ck maddeler boldur. bir sevgi tezahürü ile km~ılanması Türk 
Hava kuv\·etlcri mütemadiyen biiyük milletinin kalbinde ne bü;•i.ik yer tuttu
lıir inkişafa mazhar olmaktadır. Yeni ı,:una harir. bir misaldir.• 

Garp Cephesinde 
~--~----------------~~ 

etmektedir 
İstanbul 2 (Hususi) - $ehriınizde ti

tüs hastalığı ile mücadele devam etmek
tedir. Dlğcı· nakil vasıtaları gibi otomo· 
biller de tcbhirhanelcrc scvkedilerek 
lcbhir edilmektedirler. 

Berlinden duyulan 
inlilik sesleri 
Ankara 2 (Hwmsi) - Berlinden bil

dirildiğine ~öre dün gece bir infilak sesi 
ve bunu müteakip bir yangm görülm~
tilr. Bunun Alınan topraklarmda bir de
ponun infilakından ınütevetlid olduğu 
ımlnıalmıştır. o 

Çocuk esirgeme 
kurumunun 
yardımları 
Ankara 2 (Hususi) - Çocuk e~irge

ıne kurwnu çocuklara yardım hususun
daki Iaaliyeliel'ine devam ediyor. Bugü: 
ne kadıır (5G8) çocuk muayene ve te
davi cdilıni~, (474) c;ocuğun dn dişlerı 
muayene \'e tedavi edilmiştir. (1136) ki
lo çocuk südü sarfedilıniş ve çok çocuk
lıı iki aileye nakdi yardunda bulunul
rııuştur. Muhtaç olan çocuklara elbise 
\'e aynkkabı verilmiş 3000 kadar çocu
ğa da sıcak yeınek verilmektedir. 

Samsan vilAyet meclisi 
Auknra 2 (Hususi) - Sam.sun vilftyet 

umumi meclisi diln 24 azanın islirakiyle 
açıldı. Milli Şefe heyetin tüzimntı bildi
rilcli. Mecliste encümen scc;iınleri ynpıl
mışlır. 

Yozgad şehir meclisi 
Yoı.gad 2 (Hususi) - Şehir meclisi 

diin toplandı. Meı.:Hste biı· ~cnelik faali
yet raporları okundu. Fel.Aket gören 
)0urcldnşfarın hatırnsıııa hürmeten iki 
dakika sessiz duruldu. Meclis Milli Şefe 
tazimlerini bildinn~tir. - · ----Yeni Zelanddan gelen 

üçüncü asker kalilesi 
Londra 2 (Ö.R) - Yeni Zclandın 

üçüncü defo olarak gönderdiği askerler 
bugün lılgihercye vasıl olmuşlar ve ka
rcıya çıkmışlarclır. 

-*-
Japon Diyet 

meclisi 
- HAŞTARAt'l 1 iNCİ SAHİJ<'EDE -

Mısır elçi sı 
İtalya kralına 
itimatnamesini verdi 
noına 2 (Ö.R) - Kral Mısır elçisi 

turnt Ahmet puşayı kabul etmiş "e iti
nıatııamcl r.iııi almıstır. Murat Ahmet 
IJ<ısa Mısırda Ma. rif nazırı idi. Daha 
'ionra Briik~cl, Rom<"ı \ c Sertinde Mısır 

Şimdiye kadar sakin geçen Ren bölge
sinde de mitralyöz yayhmları başladı 

Horitl\, lngilıere ile ınÜ7akerelerin ce
reyan ettiğini, şayanı memnuniyet bir ne· 
ticeye varmak için gavret serfedildiğini. 
japonyanan Avrupa harbinde sılu bir 
gayri muhıuiplik siyaseti takip etmek az
minde olduğunu söylemiştir. 

Harbiye nazırı general Hotta, japon 
ordusunun Çinde japonyanın iki misli 
arar.i zaptettiğini ı;Öylemi~. Çin orduııu· 
nun mur.afferiyeti hakkında Çin tebliğ· 
leri ile verilen lıaberleri tekzip etmi,,, fa
kat mareşal Çankayşek ordusunun bü
yük bir mukaven~t gayreti gösterdiğini 
teyid ebnİ tir. 

~ r I i olarak hulunıınıştur. İkinci defa 
~;rak Roımıyu gelı.:n elçi, Mı:.ır \'C hal-
. arasında c~ascn ınc\•cut olan drıslluk 
1Y1Uietiııc devam eln,ck fikrindedir. 

- -:ı:-

lngiliz ihracatı 

Paris 2 ( ö.R) - Ren mıntakasında larda Fran11z müfrezeleri bir çok noltta
mitralyci.t ve topçu at~şi. t~ati .c~it~iştir. !arda dfoım1tn hatlarma girerek kıymetli 
Siikunetin lıirdenbıre Ahlalı calıbı dıld.:at· malumatla ~eri dörunü~lerdir. 
tir. Cephenin diğer kisımları~~a ınutad . Paris 2 ( ö.H) - Ba-vekil B. Daladi
devriye faaliyetinden bahsed ılıyor. ye müttefik ord ular bat kumandanı :;-e-

Londra 2 (ö.R) - Son yirmi dört neral Camlenle uzun bir cörü~mede bu
tıaat 7.ıufındıı garp c~phesinde. >ıİmdiye lunmu~Lur. - *-Ambargo kararı 

Cencral, Yeni bir Asya vücuda gct\r
md t için ailahlann ve millet maneviyatı
nın lrnvvetlenclirllmesi lüzumunda israr 
etmi tir. 

Afyondn düne kadar: 9107 lira para ile beş bin parça eşya ve kül
liyetli miktarda gıda maddesi teberrü edilmiştir. 

Çorumda düne kadar 211 21 lira tebcrrü toplanmaştır. 
Konyada tebcrrü yekunu 4 741 4 lira para ile 3245 parça eşya ve 

73344 kilo yiyecek maddesi o larak tesbit edilmi~tir. 

Cümhuriyet matbaa-
sında bir cinayet oldu 
lstanbul 2 (Huausi) - Bugün öğleden evvel aat on bire doğru 

Cümhuriyet matbaasında bir cinayet işlenmiştir. Matbaanın makine 
kısmında çalaşan ·Vanlı Mehmet, kendisini sebepsiz olarak i~inden çı
karmak istiyen makine şefi Alman Dilimen"i biçakla ve muhtelif yer
lerinden ölüm derecesinde yaralamışhr. Cinayet bir çok kimselerin 
gözü önünde iıılenmiştir. Yaralı hastaneye kaldınlmıştır. Yaka haltkm
da tahkikat devam etmektedir. 

Selinikte zelzele Oldu 
Halk korkudan şehirden harice 
kaçtı 25 ev yıkıldı ölen yoktur 

Sclanik 2 (Hususi) - Dün hissedilen şiddetli zelze\e ha\lıt iizerindc 
büyük bir tesir bırakmıf, bir çok aileler ev ve barklarını terkle dağlara, 
Üzerlerinde çatı bulunmıyan açık )'erlere gitmişlerdir. Geceyi bir çok 
aileler, şiddetli soğuğa rağmen açıkta gcçirmi lerdir. 

Dünkü zelzelen in biraz daha ha fi fi bugün fası la ile devam ctmi~tir. 
Atina ajansı bu hususda aşağıdaki tafsilatı veriyor: 

« Sclanik halkı zelzelenin devamından büyük korku içindedir. So
lanik :zelzelesi, tıpkı şarki Anadoluda olduğu gibi aşağadan yukanya
dır . Haındolsun k.i ancak üç saniye devam etmiştir. Bir ço~ evler in dı
varlarında çat laklık vardır. Yirmi l>cş ev kısmen yıkılmış, bir kaç kip 
hafif yaralanmıştır. 

Zelzelenin gece olmaması bir nimettir.> 

Deniz şekavetine karşı 
Skandinavyada Almanyaya hiddet 

ve infial gittikçe artıyor 
Londra 2 (ö.R) - Hitlerin bütün vapurları, ilk görüşte batırmak 

siyasetine karşı Skandinavyada hiddet gittikçe artmaktadır. Gazeteler 
bu hareketi şekavet diye tavsif ediyorlar. Muhnfazakar Aften Post 
ga7.etesi diyor ki: 

4: 1aziler hizi harba sürüklemekte hiç menfaatleri olmadığmı söy-

liyorlar. Fakat ayni zamanda bu harptan en çok biz.im muz.tarip olma
mız için ne lazımsa yapıyorlar.> 

Norges Tidende şunları yazıyor: Bu şekavet, buna tevessül eden 
memleketin adı iil:erinde ebedi bir lekedir. Tahtelbahirlerin batındık
ları vapurlar mürettebatını nçık Okyanosda küçücük kayıklar içinde 
yardım ız bir vaziyette bırakmaları affedilmez bir cinaydtir. Bu ha
reket, kadın ve ç.ocukların bombardımanına muadil bir barbarlıktır.• 

lngilterenin hitaraflar-
la ticaret anlaşması 

artıyor 
BAŞ1'AltAFI l iİNC.i SAHİl"EOl~ 

!unl~r~an birisi deniz saııayiinin kont
k, ıkım~· ·i amirullik tarafından ticaret 

1 
~ıı.ılcı-inin in.sasına. üçüncüsü hava 

1~ lıkc i i arcti verildiği zamanlardn 
<.ııııohıllerin ) irmi kiloınelreclen fazla 

yı.ıratlc- gıtmcınc1crinc, sonuncusu dn 
t' l.'raltı trenlerinde birinci sınıf vagonla· 

1~ kaldırılma ına dairdır. 

kadar en si.iklınct\i kısım olan Ren böl
E:esinde faaliyet bıı;ı\amı~tır. iki. t~raf 
blokhavzları arasından. Rt"n nehrı uı.e· 
rindcn acı.ırmaca mitralyöz yaylıml arı 
teati edi\~mistir. Ren nehrinin suları L:ar
lnrın erimesi sebebile son derece L:abar
mıı olmakla beraber en ziyade mitralyöı:. 
ate i hüküm sürmektedir. Diğer mıntaka-

harp mı demektir? 
Vaşington 2 (Ö.R> - Ayandan Val-

denhcrc. Pitnumın tektifioe karşı Japon- !'••••••••••••••••• 
) aya mal . evkiyatına ambargo vaz'ı har
be girmeğe muadil olacağını söylemi~tir. 

Londra 2 ( ö.R) - Bitaraflarla ticaret anla~maları müzakereleri 
samimi bir hava içinde ve hüsnü niyetle devam ediyor. Hollanda ve 
Danimarka ticaret heyeti Londrada bulunmaktadır. 

..ondra. 2 (Ö. R) - Dc~·li Telgraf ga-
Zt•tc • • • 
~ ~1ııın ı>yıisefain mulııırriri pazartı--
1 • \ c s.ılı ni.inU simal <lenizinde taarrunı 
•~rıvıııı dtirt Tngiliz gemisinin batırıldı
d1~Ya7..ıyor. Bunlardan biri demirli ol
r:: ııdan Alınan 1uyyarclcrinin tanr
tı l~n&ı kola~ hedef tecşkil ctm4tir. Ba
._rı •111 f'l'll'ilt•rin umum hncmi on bin 
tutıdur. 

\vn· hiu 1 ~aı.ctc iman tayyarelerinin 50 
v d1.-0n h.ıC'mindc on dört :ticaret gemisi 
kı doı ı. dı-vriye ~cmic;ı batırdıkları hak

n ı Alnınn idd'abrının asılsız oldu-

........ --------------------------m BUGÜN 

Kiiltürpark Sinemasında 
.ımWSİMİN EN GÜZEi. 2 FiLMİNİ l'Al{l)İ!\I ımiYOK 

1 • Kaynanam duymasın 
İh..; MEŞKUK J..'R ANSIZ ARTİS1; 

J.U(' İCN HAltOUX • MARGUERİTI'E 1\IOKE~O tarahndan tt-ou.il edil
ıni~ eğtcnl'eli biiyiik \'od\'il 

2 - Aşkın zaferi 
l\füT RO GOl.DVİN şirketinin 10 • büyiik arfoti ve :\itti artist. Pat Patef'SOn 

tarafmdan temsil edilen heyecanlı ve mUt-~r ai~ ve ihtirM fılınL 
.AYRICA : Pı\RAl\IUNT J URNAL V•: RENKU MiKi 
SEANSLAR : KAYNASA!'t1 : %.30 - :".40 - 9.00 DA .. 
AŞK IN ZAFl:ltİ : 4.20 - 7.4.0 TA •. 

K ARSI\'AK A 

Melek Si~emasında 
B UGÜNDEN İTİBAREN 

ŞEYHİN AŞKI 
Tiirk<:t: siiı.l ii ı.aTkılı \'~ !'.ark :müzikli 
hii)·ük a~k. hl:ycca n \·e ,miizik filLni 
( RAMO~ .NOVARO ) (MİRNA 

1.0 \:") un ııhe:.eri 
Filimde : l\le~hur okuyuru M usta(a 
Çağfarm ga'l.elleri, ~ itksek !-:lZ heyeti 
refakatinde Safiy~ ' 'e arkada~lannın 

nefi şarkıları 

BEN BİR CANİYİM 
( l.OVD N Ol..AN) Vt" (MARİ KAlt

Lİ8l..E) ni n yarattığı b iiyük 
g:m~te-r fihni 

SEANSLAR : Her gün 4, G.39, t da 
Cumartesi, pazar l :? ve 1.30 dıı 

il8 \ 'e M'lll l51 

lnglliz - Yunan ticaret anlaşmnsı, lngiliz ve Yunan matbuatında 
hararetle karşılanmı tır. 

lngiliz - lsveç anlaşması da ayni suretle hararetli neşriyata sebep 

olmw:tur. 

L~plata deniz harbi kahramanı 
Ajaks kruvazörünün şeref levhası 

Londra 2 ( ö.R) - Mon tevideo açıklarında Alman Craf S peo 
zırhlısını mağll'ıp eden k üçük lngiliz kruvazörlerinden Ajaks Port..
m ut tak i üs e dönmü~tür. Bu kruvazör, 1 780 senesindenberi ayni ismi 
ta yan bütün kruvazörlerin deniz zafer ve muvaffakıyetlerini gö to-
ren· bir şeref tablosunu ihtiva etmektedir. Bu defa da bu şeref tablosu
na sadece şu kelimeler ilave edilmiştir: 

« 1939 Laplata> bu kelimeler Lplata nehri mansabında Graf Speo
ye karşı kaz.anılan zaferi hatırlatmaktadar, 



3 Şubat CUMARTESi 

··=·c:~h·················ca·rp···ce"(J"lie·sınae···, Fransızlar - Tebliğler 
-*--

Mektup arı Yeni bir çok şeyler var 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngiliz ve Fransız subayları harbı nasıl karşılıyorlar. Cephede 

Hürriyeti öldürtmiyecek 
SOVYET TEBLiCi: 
Moskova 2 (A.A) - Leningr~d a ke

rl mıntakası genel kurmayının tebliği: 
1 Şubatta karada hiç bir mühim hi

di~ olmamıştır. 

hayat na&ıl gt!Çİ yor. Majino ya yaklaştığı sırada esir 
düşen Alman subayının sözleri ve &aire ..• 

ıo Li.ne,de lngiliz kara ordusu 
ıe: !erinden William Monison' dan 
1 14 3 snyılı istihkam bölütiü komutanı 
Frnnsız teğmeni Şuvarts Oöhüye mek
tuptur: 

Dostum Döhü, 
Noel gecesinden heri haberini alam<>

maklığım beni ciddi endişelere sevk et
ti. Acaba bizim ecki dost Döbü beni 
unuttu mu, yahut bir şeye canı mı &1kıl
dı, diye hatırıma bir sürü ihtimaller ge
lip duruyor. Eğer bu da değ;Ise, mutlaka 
Süzan Fugetle mektup münakaşası ya
parak kendisiyle kavga ettiğine zahip 
olarağım. 

Senin istihl.iim bö!üğunün e,peycc işler 
becerdiğini bir arkadaştan öcr«-ndim. Bi
zim frapan düşmanımız için iktihamına 
mecbur kaldığımız zahmetler her halde 
yerine masruf işler olduğund;n bunların 
mükafatını hep birden görecek. yuvnları
mı1.a dönünce rnhntça nef Ps almak hı
kanını bulacağız. 

Beni sorarsan rahatım pek iyidir. Bu 
çelik şato, fare kapanı gibi bir yer ol
makla beraber hiç te sıkıcı değil... Her 
~ün saat on altıda nldığım nöbeti 2 t. 1 5 
de terk ederek hususi höcreme çekiliyor, 
snnt 2 2 de salona bir bahar havasını an
dıran rahrıt bir muhitte, arkndaşlar ara-
mda yemeğimi yiyor, radyo başında Al

m:?n F'ührerlnc ait uvkli haberler dinlıo· 
yorum. 

Evvelce müzikten pek hoşlanırken 1 ali tevcih etti: 
Majinoya geleli beri, pek sevdiğim kla- - Siz Alman !Zabitleri neden haı·p edi-
aikleri dinlemiyc tehammülüm kalmadı. yorsunuz? 
Anlarsın ya kln~ik müzik sinirime doku- - Bilmiyorum. 
nuyor. Dans havalan ise bana, Noel ge- - Garp cephesinde bir muvaffakıyet 
cesi vasıtanla tanı tığım güzel Alsaslı kazanacnğını7.a veya Majinoyu aşacağı-
matmazel Laliyöyü hatırlatıyor. nıza znhip misiniz? 

Lnliyö, ne yaramaz kızmış teğmenim. - Bilmiyorum. 
&ni o gece o kadar kendisiyle me gul - Şu halde hildiciniz şeylai söyleyİ· 
etti ki, otele dönünce rahatça uyku bile niz? 
uyuyamadım. Bu kız da daima neşe ve- - Benim bildiğim ey, şu dakikada 
ren bir ruh zindeliği, dnimn yakınlaşan es.ir olduğumdur. 
bir gençlik zevki hakimdir. Kendisinden - Siz. daha bazı şeyler bilecebini7_ 
ayrılırken mektuplaşmak arzusunu izhar Mesela bu harbın ne kadar devam ede
edince. bunun mümkün olamıyacağını. ceğini söyliJ «-bilir misiniz? 
ancak Parise dönüşümüzde tekrar ken· - Bunu Führl"r de kestiıemez. 
disini aıayıp bulacağımı vaad etmiştim. - Fiihrer kimin İçin harp ediyor, Al-

Dönüş ne 7.aman olacak, buna ~imdi- man milleti için mi'? 
lilt hiç kimse cevap veremiyor. Ren, ne· - Böyledir. Führer garp cephesinden 
'dense on be s:ünlük izinlerden de i~ti- bir şey bckliyemez. Fakat siz de hekle
fodeyi hatırımdan geçirmiyorum. yemf".zsiniL. Bunu siz de, bi;o de biliriz. 

Bıından 25 sene evvel benim gibi garp Fakat hen şimdi e!'lirim. 
cephesinde. ve pek muhtemel olnmk ayni - Tali 11iz.i esir edebilir. Biz Alman 
mevzilerde lngiliz - Fransız birliği için milletini esir l"tmevi hatırımızdan geçi
eilah kullanan merhum hnlfam da izin remeyiz. 
almayı hatınndan geçirmezm' . Bunu - Bunu Alman milleti de biliyor. 
hana annem anlattığı zaman: cZinhat Do tum Döbü, bu Alman zabiti neti· 
izin isteme oğlum> diye. tl"krar tekrer ce olarak şunları anlattı: 
tenbih etti. -c Biz neden harp ediyoruz. Daha 

Buraya fasılasız düşen karları gorup doğrusu garp cephesinde ne isteriz. Bu
~yretmekten hile mahrumuz. Eğer şim- nu bildiğimiz yoktur. Radyo haberinden 
di KUvland'da olsaydım, muti len .ofO ve- mahrumuz, domuz sucuğunu epeyce za
ya 50 parti kayak eğlence~i yapardım. mancfon beri görmedik. Bize tereyağı da 
Bu sene tali bu zevkten bizi mahrum et- vermiyorlar. Zigfried' deki arkadaşların 
ti. Allah, buna sebep olanları sabahlan canları sıkılmıya başladı. 
birer "ıcak çay içmekten mahrum etı1in. Bize harbiyede iken harp tarihi mual
Sann hoşa gidecek bir haberim daha var. limimiz r,"eneral Molıekenin macerape
Ben yakında Majinodan çıkara&.:, baııka rest bir adam olduğunu söylemi.,ti. Bun
hir vazife ile tavzif edileceğim. Bu iş bir dan da anla~ılır ld Alman milleti ve Al
az muhataralı ammn ne çıkar. Madem ki mn.n ordusu macera istemiyor. Bu itihar
yazife bunu emrediyor. mutlaka yapıl- la her halde yakında banşn<'ağız.> 
nıalıdır. Döbü, bu zabit arkadaşın sabah lc.ah-

Bizim tayyareler dün tekrar Alman vnltısındn tereyağına, üzümlü keyiklere, 
hatlarını geçerek epeyce çetrefilli işler domuz sucuğuna nasıl "'nnldığını görmüş 
görmüşler, beyannameler savurmuşlar, olsaydın, harhın neticesi hakkında he
Alman deniz üsleri üzerinden filo uçuşu m,.n hükmünü verirdin. Yakında görii
ile geçmişler. Eski dost milletin liyakatli !ilirüz ümidiyle, güzel gözlerinden hara
cJafi bataryaları, ateş açmıya bile lüzum retle Öperim, nrkndnq 
görmemişler. Ben de olsam böv)e hare
ket ederdim. Herifler, işi gara~tiledikle
rini ve lngili:.ı: - Fransız vicdanından kö
tü bir hnrekt-t beklen,.miyeceğini takdir 
edivorlar. 

Sana daha mühim bir nokt.ı: 
Diin bir Alman eubayı, civarda haber 

avlanırken bir Fransız i tihbarat çavuşu· 
nun tuzağına düşiivcrdi. Zavallı delikanlı 
hı-men tabancasını beynine tevcih etmiş
se de, acul çavu buna m'ani oldu. Ken
disini izaz ve ikramla karargaha ge
tirdi. 

Mülazim Suvartz Döbüdan 
teğmen William Morrisona 

Sana hu mektubu Parisdeki 3 numa
ralı askeri hastaneden gönderirken pek 
üzüleceğini tahmin ederim. Endışe et
mene lüzum yoktur. Hafif bir yara al
dım. Hamdolsun ki viicudumda bir nok
sanlık yoktur. Bugün, yaralandığımın on 
dördüncü günü.. Bizim istihkam bölüğü 
erlerinden birinin yaptığı hnta az daha 
havatıma mal olacaktı. 

yeli andırıyor. Nazi silindiri mütemadi 
~kilde küçük milletleri n'iyor. Bugün 
sıra onların amma, yarından hiç tf' emin 
olmıy<ı gelmez. Belki de yakın senelerde 
Paristeki ince dostum Süzan Fügetin de 
rahatı kaçacak. Belki dl' sf'nin Alsa:-lı 
kı7~ canını kurtarmak için bir Amerika 
yolculuğuna mecbur olacak. 

Biz ayni emellerle birleşmiş milletlerin 
cenk çocukları değilmiyiz. Aramızda ay
rı gayri yok. fikir ayrılığı, gayıo ihtilafı 
yok. Yani yaşnmnk istiyoruL, •cvmek ve 
severken ölmek i tiyonız. 

Ben pek siya .. etıen anlamam amma, 
bazı noktalara şöylece akılcrdiriyoruın. 
halynn komşumuzun nasıl oldu da Al
manlarla komşuluğu kabul ettiklerine 
hi!la caşıyorum. Snnki bi7. hu tehlikeleri 
dolu komşudan memnun mu idik. lnqan 
komşusuna gelen çapkın hir kirncıdan 
hiç memnun olur mu, acaba? 

Soma, iden) peşindA k0şhıklarını id
dia eden Sovyetlerin Almanlarla bu sıkı 
fıkı konu malarınn ne dersin? Ateşle ba
rutu ayni kaba koyunca acaba nf': hiisıl 
olur} Acabn ne zannediyorlar. Hiç bun
lar hakiki doet olt rlnr mı? 

Ne diyordum. Şimdi ıhhatiın gayet 
iyi. Sana Paristen, bir günlük sevgilinden 
bol hol öpücükler ... Sipariş ettiğin canlı 
bebekle Coty esansını gönderiyorum ... 
Bebeğine ben güzel bir isim buldum. E
ğer beyenirsen ona Polişinel adını verir
sin. Olmazsn Jumping-Jack der~İn. Ha
kikaten bir Poli~inelc bt-nzemiyor mu} 
Bu haliyle her halde doktor Cörinıı:in 
marifetli elemanlarından daha ~evimli bir 
yüzü yok mu} 

Sana daha bir haberim var: Ben has
taneden bir türlü çıkmak istemiyorum. 
Ke~ke yaram bir a;ı: dahn derin olsaydı, 
burada bir iki ay kalsaydım diye kendi 
kendimi yeyip duruyorum. Sebebine ge
lince gayet basit... 1 fostanede, Pru•ya 
geceleri kndnr tatlı bakışlı bir ha~ta ba
kıcı ile yakın do tluk tesis ettik. Pek saf 
bir şey. . . Bana ana muamelesi ediyor .. 
Her sabah yanının ui;rnyınca: - Gece
yi nasıl geçirdin, yavrum, diyor. Allah, 
senin yavrum diyen diline inşallah bir 
!llevgili ;.rcvki aşılasın ... 

Şimdilik Coo-Bye arkadaş. Muvaffa
kıyetli hnbr.rler. iyi neticeler ümidiyle. 

W . G. Kirivilc;y'den 
Nakleden 

Adnan BtLGET 

l LAN 
Vilfıyet umum mec]is i 8 Şubat 1940 

Perş<'mbc günii saat 14 te yıllık toplan
tısını ynpacaktır. 

Meşhur bir Ingiliz siyasi muhar
makalesi kuvvetli • • • 

rırının 
Londra 2 (ö.R) - «Fransızlar hür

;ıiyeti öldürtrniyeceklerdir> başlığı altın
da meşhur lngıliz diplomatik muharriri 
Vernol Spartlet, Liberal Niyuz Kronik! 
gazetesinde lngiltere ve Fransanın müş
terek İman, ümid ve endişelerini tahlil 
etmekte ve Franınz mebuslarının lngil
kreyc son yaptıklan muvaHakıyetlerle 
dolu ziyaretinden bahsederek şunları 
yazmnktadır: 

Fransa ile lngiltere arasında .iktı~adi 
ve nııkeri 8iyasctlerin müşterek bir hale 
konulmasından sonra, zaruri olarak iki 
me?'11eke~ parlamentOEunun hiı teşekkül 
halvıdc bırle~mc:ııi netiCt'.!İne varılmalıdır. 
Böyle muhtelit parlamentonun muhafa
:ı:.n~ı, harpten yorgun olan insanlığa ih
tılafları münakaşn yolile halletmek ım-

kanını verecek olan bir federaııyon par
lamentosu için geniş bir temel olacaktır. 

Muharrir Fransada Komünist partisi
nin ilgası, gazetelere sansör vaz'ını ve 
F ransı.ı parlamento erkanının nisbeten 
fa:ıliyd11i.ı)iğini tenkid etmekle beraber 
harbı ka.ıanmak ister ek zaruri olan bü
yük sosyal tebeddüllere Fransanın Ingil
tereden daha ziyade hazırlanmış oldu
ğunu kayd ve şu mütalaaları ilave edi
yor: 

« lnEilizler dnhn ziyade demokrasiye, 
Fransızlar ise miisavnta inanırlar. F ranııa 
harbı kazanmak, lngiltere ise harhı kaza
nılmağn değer bir hnle sokmak ar2usun
d?.dır. Fakat ht'r ikisinde de devlet fer
din iyiliği için mevcuttur ve hu, Alman 
!İstemi ile en bariz bir farktır.> 

Amerika ın Paris sefiri 
'aşingtona gidiyor 

Paris, 2 (Ö. R) - Birleşik Amerika' rın Parisien Nevvorka hareket cdecek
Bü):ük elçisi Mister Bulitt, Avrupacl:ıki tir. Mi-ter Bulitt beyaz saray tarafın
vazıyeti B. Ruzveltc iznh etmek için ya.: dan davet edilmişti. 

Bir hür adanı bir .düzine 
köle adamdan iyidir 

Amerika harbiye nazırının bu sözü üz~rine 
Sovyet sel iri Amerikayı protesto etti 

Vaşington 2 (Ö.R) - Sovyetler büyük elçisi hariciye nazırı Kordel 
Hulu ziyaret ederek otuz beş dakika görüşmüştür. Sovyet elçisi Fin
Jandiyaya yapılan yardımları prote~to edip etmediğini soran Amerika 
gazeteleri muhabirlerine cevap vermemiştir. 

Ncvyork 2 (ö.R) - Sovyet Büyük Elçisi hariciye nazırı Kordel 
Hulu ziyaretinde Amerika harbiye naz;rı Consonun beyanatını pro
testo etmiştir. Conson, bir hür adam bir düzine köleden iyidir. demiş
tir. Sefir, Amerika manevi ambargosundan da şikayet etmiştir. 

Roma 2 (Ö.R) - Vaşingtondan istihbar ediliyor: Maliye nazırı, 
Amerikan hükümetinin Sovyet Ruı:ıyada İ!'ltİh!'lal edilen altınları satın 
almak surctile Soveyt hükümetinin Finlandiyaya karşı hareketini ko
laylaştırdığı hakkındaki ithamları reddetmiştir. Bilakis aylardanberi 
Amerikan hiikümeti tarafından satın alınan altınlar arasında Sovyet 
altınının kntiyen mevcut olmadığı bildirilmektedir. 

Sovyet Rusyanın Vaşington sefiri hariciye nazırı 13. Kordel Hulu 
ziyaret ederek .Finlandiyaya y~pılan yardımlar doJayısile Sovyet hiikü
metinin hoşnutımzluğunu beyan etmiştir. Diğer taraftan Sovyet Rus
yaya tayyare motörleri, harp malzemesi ve tayyare satışının men'i ih
timalini sefirin protesto etti~i de zannedilmektr.dir. 

lngiliz ticaret filosu 
eksilmiyor, artıyor 

Londra 2 (Ö.R) - lngiliz tersanelerinde harbın başlangıcmdanberi 
in~ası ikmal edilmiş ticaret gemilerinin hacmi, tahtelbahir ve mayn 
harplerinde kaybedilen gemilerin h~cmine muadildir. Bunlardan baş
ka diğer memleketlerden gemi satın alınmnk suretile lngiliz ticaret 
fi1osu mütemadiyen büyümektedir. 

Amerikaldarın tesis 
ettikleri seyyar 
hastaneler_. 

Paris, 2 (A.A.) - Pariste ikamet eden 
bir kısım Amerikalılar tmnarrıen mi.i-

Japonyada tevkil 
edilen bir Amerikan 
gazetecisi ... 

Tokyo, 2 (A.A.) -Amerikalı bir ga
zeteci japonyada tevkif edilmiştir. 

Hariciye nt'zarctinin bir mümessili 
enternasyonal Ncw ı-:ervisin Amerikalı 
muhabiri James Russel Youngin Çinin 
muhtelif noktalarından Ajansına ve 
muhtelif gazetelere jnpon kuvvetl<'ri 
hakkında jnponyaya zarar \'erecek ta
mamen ynlnn haber ve Htiraları muhte-

Sovyet hava kuvvetleri kesif uçuşları 
yapmış ve askeri hedefleri ·bombardı
man etmiştir. Üç düşman tayyaresi dii
;;ürülınüştGr. 

----~---

Ve y g an d 
Kahireye giderek 

üç gün kalacak 
Londra 2 (Ö.R) - Yakın şarkta nıüt· 

tefik orduları başkumandanı olan gene
ral Veygandın yakında Kahireyc gelerek 
üç gün kalacağı öğrenilmiştir. Fransı:ı 
ordusunun sabık umumi ıniifettişi 8 gün 
evvel de Anknrada idi. 

lngiltcrede 
Kasaplık etler de 
vesikaya tabi 
tutulacak 
Londra 2 (A.A) - Kasaplık etleı·in 

yakında vesikaya t!lbi tutulacağı haberi 
verilmektedir. Münakalatı ~ekteye uğ
r:ıfan havaların fenalığı, Londranın ia
~esini gi.içlcştirdiği için bu usule müra
c<.at etmek mt'cbul'iyeti haSJJ olmuştur· 

Almanyada 
Kömürsüzlük 
yüzünden mektepler 
kapatılıyor 
Faris 2 (Ö.R) - Bazler Nahrihtcn ga 

zetesine giirc Almanyada kömür fıkdanı 
~iddetlidir. Göring, mahrukattan tasar
ruf için köy mekteplerinin kapılarını ka
ı;atma müsaadesini vermiştir. 

Harp siyaseti 
Cenubi Afrika ayanı da 
tasvip etti 
Londra 2 (Ö.R) - Cenubi Afrika it· 

tihadı 5yan meclisi hüküınctin harp si· 
yasetini 13 r<'yc karşı 27 reyle tasvip et
ınistir. 

Londra 2 (Ö.R) - Gazeteler, cenubi 
Afrika ittihadı ayanında eski ba~vekil 
Herzok taraftnrlarınınAlmanya ile ınün
fcrid sulh akdi iı.;in yapt.ığ; tekliflerin 
reddedilmiş olma~ını mebusanda Herzok 
taraftarlarının uğradıkları knt'i hezime
tin bir tcyiclı eklinde memnuniyetle 
kaydediyorlar. 

lngHterenin 
Denizaşırı hizmetlere 
ayırdığı gönüllü 
kıtal arı 
Londra 2 (Ö.R) - lngiltc.re harbiye 

naı.ırı denizaı;ırı hi1.metlere tahsis edilen 
<t(inüllü kıtalarm }akında lngiltereden 
ayrılacağını söyltmıiştir. Bu kıtaların gi
decekleri yerleı- gi:t.li tutuluyor. 

Giresundaihracat 
tüccarlarının toplantısı 

Giresun, 2 (A.A.) - Dl.in vali Muhtar 
Akmanın başkanlığında Giresun ticaret 
odası snlonunda ihracat tacirleri bir 
toplantı yapmışlar, bu toplantıda tica
ret ve iktısadi islcrimiı.in bugünkü icab
ları hakkında müzakerelerd<' bulunarak 
kararlar almı-ılardır. 

AMASYA 
Belediye Reisliği 

Aınnsyn, 2 (A.A.) - Açık bulunan 
Amasya belediye reisliğine a1.adan Hur
rem Beşak sccilmiştir. 

AMERİKA 
Yardım grubu 
Reisiııin teberrüü 

Zara 2 (AA) - Suşehrindeki yar
dım işini bitirerek avdet eden Amerikan 
yardım grubu reisi Dr. Separt, şt'hrimiz 
kızılay şubesine 500 lira teberrü etmiş
tir. Dr. St-part'a kasaba namına teşek
kür olur.ur. Bu namuslu delikanlı ile bendeniz de 

müşerref olmnk zevkini kaçırmadım. 
Epeyce akıJlı uslu bir şeymi . Ne ise ... 
Kendisini isticvap eden yüzbaşım şu su-

-Ah u Hitler.. lngiliz İstihbarat neza
retinin bir biilteninde içinde yaşadığımız 
harp hali için ( Hitler cinayeti) tabirini 
kullanmı lar. Bu iş hakikaten bir cina-

Üyelerin mezkur gün ve saatte Vila
yet s:ılonunn t~rifleri rica olunur. 

17.mir Valisi 
ETEM AYKUT 

cehhez ve Amerikalı gönüJlüler tarafın
dan idnre edilecek seyyar hastahaneler 
tesisine karar vermişl"rdir. Bu hastaha
neler yakında fransız kıtaatının emrine 
verilecektir. Amerika biiyiik elcisi Wil
liam Bulitt bu teşekküllerin fahri riya
setini kabul etnıişt.ir. Fili reis James 
Sparks'dir. eliğini bildirmiştir. B O R S A vi 38 mnknle gönderdi 'ii icin tevkif edil-r ·----------------, 

DEMiR MASKE 
"•mrm·-· 

Büyuk tarih ve 
1 (JKJNCJ 

-
macera romanı 
KISIM) 

-122-

Luiyi nereJc bulacai,'Imızı bize hüber Her ihtimale karşı tabancalarını dol-
veı·irler. ciurdular. Mantolarını omuzlarmdan ar-

- Eğer gelen grup bilakis Mareşal kaya attılar. Kılınçlarını kınında oynat
Mcntrevelin askerleri i<>c ve bize hiç bil' tılar. Gruba on beş adım yaklaşmışlardı 
şey sorma:tl.ı.ır ·a biz de yolumuza devam ki Mistufle gayet yav:ış sesle: 
ederiz. - Mösyö Faribol, dedi, siz yolun sağ 

- Evet ama .. Hani kafalarından bize kenarını takip ediniz. BPn de sol kenar
çatmak sevdası geçerse ve canımızı sık- dan gideceğim. 
ınağa teşebbüs ederlerse o zaman en ya- Yarım dakika sonra gelen grupla tam 
kınımızda bulunan iki veya üçünün ka- karşı karşıya bulunuyorlardı ve seri bir 
fo tasını yarar ve hayvanlarımız.ı mah- göz atması ile hem askerlerin hem de 
ınuzlıynrak geçer gideriz. esirlerin miktarını anladılar. 

Yayan gelen grup j]e bizim iki kahra- Askeri müfreze bir <;avuşun idaresin-
ınanm arasındaki m~afo gittikçe azalı- de on piyade neferinden mürekkepti .. 
~ordu. Aynı iple ve ikişer ikic:er birbirine bağ-

lw -ine en sadık ve en yakın olan dimim.. Faribol: lanmış esirler ise altı kişi idiler. 
do.st:.ırının sadakatinden başka hiç bir Mistufie tasdik etti: - Artık belli oldular, dedi. Gelenler Bunların arkasında da siyah ve kısa 
şeye malik değil. . - Evet .. Fakat o zaman onu diri diri kralın askerleri... flÖınlekler vardı. 

- KuyrnP ıı n kopsun Mistuflc ... Yine mezara sokmak arı.usiyle hareket etm~'? - Evet patron .. Ben de şimdi farket- Faribol, hayvanını yol kenarında dur-
lıaklı•m ve bu ":'dnkat, bi:t.im sadakati- "e melun kolay bir ölümü mükafat te- tim. Hatta galiba bir kafile esir götürü- durarak neşe1i bir ,o.;esle sordu: 
miz dan'arımızcla tek damla kan kalın- 15kk1 etmişti. K5ski öyle yapa idil<.. yorlar... _ Hey .. Cavuş dendi, yakaladığınız 
cnya kadar devam edecektir. Bunu sa- Bu sırada uuıktnn bir karartı gördü- - Hakkın var .. Burada duralım da ne bu avları böyle nereye götürüyorsunuz.? 
na yemin ile temin ederim. lcr. Faribol: yapacağmm.ı kararlaştıralım. Çavuş, gece vakti yol iizerinde ve ta-

- Bl'n de mösyö Faribol, !sanın, - Bak Mistufle efendi, dedi, ta orada - Evet .. Duralım ve karar verelim.. oımadığı kuncıelerlt! çene çalmak isteme-
Merycmin ve bütün az.izlerin üzerine ~üpheli bir insan grubu görüyorum .. Bi- Eğer esirler dostumu1.. ve müttefikimiz diğini belli eden hiddetli bir sesle ho-
yemin ile bu sözlerinize iştirak ederim. ze doğru geliyor. Jan Kavalyenin adamları ise vazifemiz murdandı: 

iki arkadaş tekrar sustular ve bir - Evet patron .. Ben de görüyorum.. onları kurtarmaktır. - Aleye götürüyoruz .. 
müddet daha gittiler. On iki kadar süngü parlıyor.. - Kuyruğun kopsun .. Çok doğru söy- F.sirler arasından bir ses yükseldi: 

Bir knc <lakika sonra Faribol homur- - Eğer gömleklilerden bir grup ise ledin Mistufle.. Haydi hayvanlarımızı - Evet .. Aleye götürüyorlar ve eğer 
dandı : kendimizi tanıhnz ve bize zararları do- sürelim ve y::ıkl::ışalım. Böylece kralın Mösyö Faribol ile Mösyö Mistufle bizi 

- Ah .. Şu ınclun knnburu Fonteneb- kunın:ız... askerlerinin götürdükleri esirlerin göm- kurtarmazlarsa oraya götürür götürmez 
lo ormanında elimize geçirdiğimiz z.a- - Sade zararları dokunmaz değil, ay- JckJiler olup olmadığını daha cabıık an- hemen asacaklar ... 

sının muhafaza ettiği esirlere yakh:ışınış 
\'C hu sc.izleri söyliyenin genç Dorföy ol
duğunu tanımı~tı. 
Hayvanını mahmuzlamak, esirleri sa

ran askerlerin üzerine atılmak, belinden 
bıçağını çekerek Dorföyün kolJarını bağ
iıyan ipi bir vuruşla kesmek Mistufle 
için otuz saniye sürmüştü. 

Sonra bıçağı Dorföye verdi. Tabanca
smı <;ekerek bağırdı: 

- Dorföy .. Dostum, sen arkadaşlarını 
kurtar .. 

Bu esnada Faribola tüfengi ile nişan 
alan çavuş askerlerine .şu emri \•erdi: 

- Esirler üz~rine ateş! .. 
Fakat çavuş bu verdiği emrin infa1.1nı 

göremediği gibi nişan aldığı tüfenğin te
tiğini çekmeğe de imkan bulamadı. 

Faribol, tabancasını ateşlemi!-5 ve herif 
ıPk bile demeden ölii olarak yere yuvar
kınmıştı. Mistufle de süngü ile kendisini 
tehdit eden bir askerin beynini patlat
mıştı. Sonra da kılıncını çekerek bir ba!j
ka askerin göğsiinU delmişti. 

Dorföy, fırsattan i~tifade iki gömlekli
ııin iplerini kesmişti Ve kurtardığı iki 
adamla beraber üçü, yere düşen ve ölen 
askerlerin tUf enklerini kapmışlardı. 

Faribol, top gibi gtirliyen !;ec;i iJe hay
kırdı: 

- Teslim olun.. Hayalınıı.ı bağışla
rım_ 

rrtan ıwbertmediğime şimdi ne kadar na- nı 1.amanda fovdalı ela olur .. Monsenvör lamıs oluruz. l3u sırada Misıulle Lek bir a&ker sua-
~~~~----==~==~:.:.=...=:..::_ ____ ~~--_::..:::.::::.;;;;.;;.;.;;.iİİİııııİİİİİİİİIİİİİİİll.-... 

ÜZÜ.1\1 
1221 Ü:t.iiın tarım 

175 j. Kohen 
llfl M. H. Nazlı 
104 A. Papagno 
fı6 F . Solari 
49 Albayrak 
32 S. Paterson 
30 A. l\lnyda 
27 Hilmi Uyar 
21 J. taranto nıa. 
20 Ş. Rcm1..i 

7 P . Klark 
1868 

•J48125i 
44.9993! 

7 
8 
9 

9.25 
8.75 

10.75 
10.25 
15.25 
10.25 
9.75 
9.50 

11.50 
13.75 
12.50 
11.50 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

10 
11 

iNCİR 
175 Çu. B. S.Afaz.raki 

94 " M. Ataman 
269 Yekun 

190843 et>ki yekC'ın 
191112 U. Yekiln 

ZAHiRE 
30 ton Fasulye 
54 Ç. Susam 

718 B. Pamuk 
200 ton P. Çekirdeği 

7.50 
8. 

17. 

52. 

15. 
12.50 
11.'15 
10.25 
15.50 
10.25 
10.25 
9.50 

11.75 
13.75 
12.7!5 
11.50 

9. 
9.50 

10.25 
12.541 
15. 

5.541 
8. 



!Ubat CUMARTESi 

~ - . SPERCO VAPUR 
A.CEN'l' A S I 

W. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası . 

' -· --- 8an·l(t 
1. Bilyüklen,. ve kü:erln ~a ... aklannda ~ .,,. .. ek y.,.yan kurll:1 I 

en birinci devasıd ... Her eaanede bulunur. Kutusu 20 kunqtur. 
0 

T. C. Ziraat Bankası, 
Kul'alllf tal'ihl : 1888 

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

Zirai ,.e ticari her nevi Banka muameleleri 

ADRIATtKA SOSYETA ANONİMA Al\IERİCAN EXPOBT Lİ!\'ES İNC 
Dl NAVİGAZYONE NE V YOR K 

ADRIATICA l\"EVYORK İÇİN 
GERUSA~ vapuru 4/2/940 ta EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 

beklenmekte olup Triyeste limanı için do[,'l"U bekleniyor. 
hareket edecektir. EX.AMELİA vapuru ? şubatta bek---·-

IZMtR BELEDlYEStNDEN: 

Belediyemiz zabıtası kadrosunda 
Iniinhnl bulunan zabıta memurluklarına 
Yeniden memur alınacaktır. Orta mek
tep derecesinde tahsil görm\Lş ve as
kerliğin! bitirmiş bulunan taliplerin 5-
2-940 gUnU, ubıta müdürlüğünde yapı
lacak müsabaka imtihanına girmek üze
re mUracaatları. 

2-3-4 336 (181) 

1 - Atatürk caddesi üzerinde Güm
rük karşısında otobüs durnk yeri arka
ı:ına yapılmak ve masrafı nskari 250 li
r~ _olmak şartile bir benzin satış mahal
lının inşa ve tesisi müstccirine ait ol
nıa. kile.zere Uç sene müddetle kiraya 
venlmesi, Fen işleri müdürlüğündeki 
fennı ve mall şartnameleri mucibince 
açık ıırtırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli azamt beş metre mur:ıbbaı 
0lınak Uzere işgal edilecek yerin beher 
metre murabbaının seneliği 20 lira olup 
ihalesi 19/2/940 pazartesi günü saat 16 
dadır. iştirak edecekler 7 ,5 liralık temi
natı Iş Bankasına yatırarak makbuzile 
Encümene gelirler. 

2 - Karşıyaka Asti mezarlığının mu
h~~ duvarlarının inşası, Yazı işleri mü
durlUğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hanunen bedeli 2176 lira olup ihalesi 
19/2/940 pazartesi günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler 136 lira 20 kuruşluk 
teınınatı Iş Bankasına yatırarak mak
huzıle Encümene gelirler. 

3 8 13 18 349 (187) 

·•!191•·-----•• a ;a : sss cs 

Hesap ve tersimat 
illerinde çalı$tırıla
eaıı IJıl genç al'anıyol' ~ 

Hesap ve tenimat işlerinde kul- ~ 
lanılacak ve npilkasyon işlerinde ~ 
Yeti§tirilceek lise sanayi mektebi ve· ~ ra orta mektep mcz:unu iki gence ~ 
ıhtiyaç vardır. Talip olanlar bir haf· "ı 
ta zarfında Menemen ovası su iş- ~ 
lerl müteahhidliğine müracaat et
sinler. 1. 3 (172) 

' 

1ZM1R sıctLt T1CARET MEMUR
LUCUNDAN: 

{Ahmet Düzegiden ve Salih Koso.va] 
ticaret unvanile lzmirde Sulu han cıva
rında 22 numaralı mağazada hurdavat
çılık ticarctile iştigal etmek Uzere teşek
kül eden işbu şirketin ticaret unvanı ve 
sirket mukavelcnamesi Ticaret konunu 
hUkümlerine göre sicilin 2648 numara
sına kayıt ve tescil edildiği ilan ol~ur. 1 

İzmir Sicili ticaret memurlugu 
resmi mührü ve F. Tenik < 

imzası 

1: MUkavelename 
Bugün 30/ 1/940 Bin dokuz yUz kırk 

vılı Kanunu sani ayının otuzuncu Salı 
~ünü saat on altı raddelerinde lzmirde 
Do'lı:tor HuH'ısi bey caddesinde Kardiça
lı hanında 15 numaralı husus1 dairede 
Türkiye Cümhuriyeti ~anu~lannın ~ah

ttigW• salahiyeti cvaz.ıfe ı?oren aşa.gıda 
şe ı 1 1 . .. .. .. 
mühür ve imzası bu unan zmır uçuncu 
Noteri Süreyya Olcay, yanıma gelen 
kanuni ehliyet ve vasıflan halz ve şa· 
hadete ehil bulundukları görülen, Izmir
de Karantinada Duatepe soka~ında 6 
numaralı evde oturan Leon R. Arditi 
Izmirde Pazar yeri mahaHesinin Pazar 
yeri cıkma7.ında 105 numaralı evde otu
ran Ali örücü nam şahitlerin tariflerile 
tcayyün eden. lzmirde Namaz~ahta 
Uzun imam sokağında 24 numaralı ev
de oturan Mustafa oğlu Ahmet Düzegi
den ve Jzmirde Cedid mahallesinde bes 
yüz elli sokağında 27 ~umaralı e~de otu
ran Hüseyin oğlu Salıh Kosova dan se
bebi müracaatlerini sorduğumda anla
tacakları gibi tarafımdan resen bir şir
ket mukavelcnnmesinin yazılmasını is
tediler. Yukarıda isim ve adresleri ya
zılı sahitlerin yanlarında müttefikan söz 
alarak mevad ve şeraiti atiye dairesin
de bir mukav<'le aktettiklerini söyledi-
ler. şöyle ki: . ,. • . . 

M. 1. - Sirketin nev ı: Kollektiftir. 
M. 2. - Şirketin merkezi ticareti Iz

mir ve muamele merk"7İ Izmirdc sulu
han civnrında 22 v~ ~ •naralı ma-
~azadır: 

M. 3. _ Sirketin unvanı: (AHMET 
DUZEG!DEN ve SALiH KOSOVA) 
dır. 

M. 4. - Şirketin mevzuu: Hurd~ " t 

üzPrine ticaret etmektir. 
M. 5 - Şirketin sermayesi: 5000 Bes 

bin Türk lirasından ibaret o1up her iki 

=·~---·=--••••••••ı şerik tarafından yari yanya nakden ko-
OPEPAT ÖR nulmuştur. . . 

.M. 6. - Şirl<eti ilzam edecek ve teah-D r • Asil Mukbil hüt altına l!;oyacak her türlü muame-
- • lelerde ve nkitlerde her bir şerik unva

Ataka m 
AfEMLEKEr HASrA

NESJ OPERAröaü 
llastulannı her gün üçten sonra 

Alsancakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jaklnyon apartmanında ka
bul eder. 

----· TELf:FON : 3537 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMiR MEMLEKE2' 

11.tsrAHESİ DAHİLİYE 
MCl2'AHASSJSI 

1-., Muayenclıane: ikinci Beyler srıbk 
,, o, 25 TELEFON· 3956 - . 

Bozkurt 
İZMiR MEMLEKEr 

HASrAHESI 
4.sablye mütaluusı.sı 
MUA 'YENEHANE : İkinci Beyler 1 

~~bkak: No. 79 da hastalarmı her gün 
~ ul eder. -
Kiralık yazıhan~ler 

1 c . 1 

18 azı bulvarı Ziraat bankası yanında 
&us~~ınaralı hanın üst katı resmi ve hu
ola kal.re. ve yazıhane ve tütün deposu 

ra istımale elverişlidir. 
dı 'I'aliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
tn~ doktoru Hatice Azra Demirelliye 
· racaatleri. 1-26 (190) 

Doktor muayeneha
nesine elverisli 

~ 

Kiralık . ev 
Bir· · . 

6 od bcı Beyler sokağında 28 numaralı 
1>uy: mutfak, bahçe, kuyu, Halkapınar 

G .. nu hıu•i bir ev kiralıktır. 
0 rtnek ve görüşmek istiyenJerin aynı 

" ·• • ., .. 11on\ 

nı şirketle birll'lttc münferiden vaz'ı im
zava mezundurlar. 

M. 7. - Şirketin yapacağı ale'umum 
işlerden mütchassıl kflr veya 1..arnr iki 
ş~rik arasında müte.~<wiyen taksim olu
nacaktır. 

M. 8. - Her şerik yıl sonunda yapıla
cak bilanço mucibince tahakkuk edecek 
kfır hisselerine mahsuben masarifi 7..a
ruriyelerine medar olmak üzere mahi-. 
ye kırkar lira alacaklardır. Yıl sonunda
ki bilançoda bu mebaliğ mahsub edil
dikten sonra kalacak snfi hasılatın şüre
kaya takdir olunacak bir kısmı veya 
takdir olunacak bir kısmı veya tamamı 
şirket sermayesine ilave edilecektir. 

M. 9. - Bu mukavelenin müdcjeti 1 
subat 940 tarihinden itibaren üç sene
dir. Bu müddetin hitamında S?riklerden 
biri feshi şirketi ihbar etmedıkleri tak
dirde işbu mukavele müddeti kendili
ğinden daha üç sene müddetle temdid 
edilmiş nddolunacaktır. 

Taraflar ba$kn bir diyecekleri olma
dığını söylediler. ve sözlerin~ ~itirdiler. 
Verilen bu taknri ben yemınlı Notrr 
bir nüsha olarak tanzim ettim ve muh
teviyatını kendilerine yüksek sesle oku
dum ve mealini anlattım. Arzularının 
tamamen istedikleri l!ibi yaz.ıldığını tas
dik etmeleri üzerine bu şirket rnukave
lenamesi asağısını hepimiz imza ettik ve 
mühürledik. Bin dokuz yüz kırk Y~~ı ' 
Kanunu sani avının otuzuncu Salı gu-
nü. 30111940 
z. s. 

Şahitlerin: İmzaları 
Akitlerin: imzaları. 
T. C. Jzmlr üçüncü Noteri Süreyya 

Olcay resmi mtihrü ve imzası 
Umumi No. 10283 Hususi No. 
Jşbu mukavele .suretinin dairede sak

lı 30/ 1/940 tarih ve 10282 umumi numa
ralı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz kırk senesi kanunu sani 
ayının otuzuncu Sah günü. 30/1/940 

30 Kuruşluk Damga pulu 
346 (188) 

POKTOR 
Selaheddin Tekand 

Çocuk Hastalıkla~ Müta~ 
Berlin ,.e Köln tinivcl'Sıtesi sabık asıstanı 

Jlastalarmı fkind Beyler Numanzade 
sokak 5 No. da her giin saat birden 
sonra kabul eder. 

TELEFON: 
EVİ 

3453 
3459 

Te&ekkür 
~ 

Sevgili validemin vefalı dolayısile dost 
ve ahbabın gerek şifahi gerek mektup 
ve telgrafla ta~iyetlerine ayrı ayrı ce
vap vermeğe tecssürüm mani olduğun
dan aleni teşekkürlerimin iblflğına ga
zeteni1fo tavassutunu rica ederim. 

Manifaturacı 
(°(A 7.JM 1U'7.MF.N 

PARA BİRiKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankastnda kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u; (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna g8re ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 

' ' 40 
100 

• 
• 

• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 • 
100 

50 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
LOOO • 
f.000 • 
5.000 • 

120 • 40 • 4.800 • 

160 • 20 • S..200 • 
DlKKAT : Hesaplanndald Plltalar bir sene içinde 50 Uradan aşalı dilfml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede f defa, 1 Eylll.l, ı Birinci kanun, 1 Mart ve 1 lluirm tarih· 

lerinde çekilecektir. 

·---------------~------·-------· 
Bornova Ziraat Mücadele istas-

yonundan: 
Bornova Mücadele istasyonunda icabında gösterilecek diğer vazi

feleri de yapmak üzere 70 lira kadrolu orta mektep mezunu bir dak
tilo alınacaktır. 12/2/940 günü saat 1 S de müsabaka imtihanı yapı· 
1acağından taliplerin dilekçe sıhhat raporu hüsnühal varakası ve son 
memuriyetine ait vesika ve orta mektep şahadetname veya muadil 
mektep mezunu bulunduğuna 'dair vesikalannı I0/2/940 tarihine 
kadar müesseseye getirmeleri ilan olunur 3 t 3 7 302 ( 157) 

ZARA motörU 7-2-940 tarihinde li- Jeniyor .. 
manımıza gelerek ertesi gUn saat 17 de SERViCE l\IARİTİI\IE ROUl\lAİN 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve . B U C A R E S T 
Venediğe hareket edecektir. KÖSTENCE İÇİN : 

CI'ITA Dl BARI motörU 13-2-40 tari- ALBA JULİA vapuru 10 şubatta bek
hinde limanımıza gelerek Istanbul Pire lcniyor .. 
Napoli ve Cenovaya hareket edecektir. Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 
BRİNDİSİ motöril 13-2-940 tarihinde hiç bir taahhüt alınmaz. 

limanımıza gelerek ertesi günU saat 17- Vapurlann hareket tarihleriyle nn
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste v~ lunlardaJd dellJlkliklerden acente m• 
Venediğe hareket edecektir. auliyet bbul etmtt. 

E. MORANDİ vapuru 20/2/940 tari- Daha faz.la tafsil&t için ATATt1ıut 
hinde beklenmekte olup Ceno~a, Rivie- caddesi 148 N da W F H 
ra limanlanna hareket edecektir. 0 • • • enry Van Der 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste Zee ve Şsı. Vapur acentalıtıııa mOraca
veya Cenovada Şimal! ve cenub! Ame- •t edilmea rica olunur. 
rika limanlarına hareket eden İtalia ftl.UON ı Ht7/2HI 
Anonim seyrisef ain şirketinin ve Afrika 
ve Hindlstana hareket eden LLOYD UMDAL 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain ştr. - ·]).-
keti vapurlarına tesadUf ederler. U:Mmıt DENİZ ACENTALJ(.U ı;m. 

1''EERLANDAİSE KOY ALE ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
KUMPANYASI LOVCEN vapuru 3 §ubatta Köstencıe 

FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
Icnmekte olup Anvers A_msterdam li- ve yilk kabul edecektir. 
ınanlarına hareket edecektir. LOVCEN ·· 
ACHİLLES vapuru 6 - 2 - 940 tarl- . vapuru 10 Şubatta Kos-

hind beki kt 1 An liman tenceden gelıp 11 Şubatta saat 12 de Pire 
. . eh k etnmde ekti? up vers ı Hayfa, Beyrut. Durau.o ve Triyeste için 
ıçın are e e ece r. h k t d ktir Y 1 ük" k bul 

SVENSKA ORİENT LİNİEN nre e . e ece · o cu ve Y a 
BİRKALAND vapuru 6-2-40 tarihin- edecektır. 

de beklenmekte olup Go~nborg ve Ko- Gerek: vapur~ muvasallt tarihleri, 
penhag limanlanna hareket edecektir. gerek vapur bimlui ve navlunlan bak-
SERVİCE lUARITIME ROUl\fAİN landa aeıenta bir teahhUt altına ıf.remez.. 
ARDEAL molörU 20-2-1940 tarlhln- Daha fazla Wslllt alm&Jt lçln B1rtncl 

de gelerek Malta ve Marsilya limanlan- Kordonda 15:? numarada • UMDAL. 
na hareket edecektir. umum! deniz Acentabğı Ltd. mUracaat 

ı•••---------------•t-••••-••ı N O T ı edilmesi rica olunur. Beyoğ/unda Ahvali hazıra dolayısfyle navlun ve Telefon : 4072 MUdUrlyet 

BRI• STQL QTELı• hareket tarihle.rinin kat't olmadiğını ve Telefon : 31'11 Acenta 
bunlann hiç bır ihbara }Uzum olmaksı· --------------
'Dn değişebilir olduğunu ve bu husustan ......................................... ""' 

Sirkecide dolayı ac:nteye bir mesuJiyet ~rett{lp • OLtv•Ea VE : 

O ctmiyeceğini muhterem yUkleyıcilerln • SMANJYE OTELi · kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. ŞVREKASI l.2'D. 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~huıiR bay Ölner 

Lütfü Bengü'dir. 

, Daha fazla tafsilit için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

VAPUR ACENTASI 
Briıtol oteli .elli odaL her odada ıoğuk ve ııcak akar ıulan, banyoları " 

ve kalorif~ri vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi -------------

ATATÜRK CADDESİ Rees binaSI 
TELEFON: 2443 

asansörü ve huıuıi lokantası vardır. Birinci Sınıf Mütahac;sıs , __ ~ Londra ve Livcrpol hatları iç:ln 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine o o • AI ' · piyasanın ihtiyacına göre vapurla-
ı ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. ~ r em 1 r 1 ~ rımız sefer yapacaklardır. 
' Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-

1 

~ ··=· .. • • • • • • .. •' .. • • • • 11 
• • .. • • • • • •' 

11
•• • 

~,yecek derecede ucuzdU1'. Çünkü bu otd Türkiye otelcilik mütehassııtı.. , ' -

bay ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa :ziyaret hakikati~ · ~ ~ Asabiye Mütahassısı 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iıticarmda~ KAMÇIOCLU ~ D Q K T Q R 
bulunan otellerde ,bulu§urlar. . · ~ 1

' Cilt ve Tenasül hastalıkları ~ ~ c h.. T 
' 

Devlet ·limanları işletme U. 
M. lzmir şulJ esi ınüdiir~üğün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
mna gelecek kömür vapur ve motörlerinin boşalhlması ile vapurlara 
ihrakiye verilmesi veya ayni vapur ambar ve bonkerleriylo iki vapur 
arasında yapılacak kömür aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
( 1 5) on beş bin lira, muvakkat teminat ( 1125) bin yüz yirmi beş• 
liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme umum mlidürlüğü lzmir 
şubesinden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat ı 7 de Devlet limanları iş
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını hav1 zarflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiylo birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 16 
da gelmiş ve zarflarm kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etmez. 

25. 28, 31, 3 217 (llS) 

Satılık Palamut 
Dursun bey devlet orman iş
letmesi revir amirliğinden: 
1- Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliği merkez de

posunda mevcut 170,000 kilo yalak palamut açık artırma ile satıh~a 
çıkarılmıştır. 

2 - Palamutlara ait aatı~ şartnamesi lzmir Orman çevirge müdür
lüğünden ve D u rsunbey Tevir amirliğinden istenebilir. 

3 - Palamutların beher kilosunun muhammen bedeli bir kurut 
yirmi beı santimdir. Muhammen bedel üzerinden yüzde 7,5 m uvak
kat teminatı 159 lira 38 kuruştur. 

4- f!'lteklilerin mm·akkat teminatlarını hamilen 5. 2. 940 pa7.artesl 
günü saat 15 clP. Dursunbey revir amirliğine müracaatları ilan olunur. 

' 28. 30, 1, 3 274 (142) 

lzmir Muhasebei Hususiye 
dürlüğünden: 

•• mu-

1 - idaremize ait 61 kalem defatir ve evrakı matbua 15 gün müd-
detle açık eksiltmeye çıkarılmıştir. 

2 - Muhammen bedeli 4000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 300 liradır. 
4 - ihale tarihi 15. 2. 940 perşembe gÜnÜ saat r o dadır. 
5 - Taliplerin tarih ve saati mezklırda vilayet dalmt encümenine 

' ve nümune ve şartnameyi görmek istiyenlerin de lıer glin muhasel>el 

hususiye dairesine müracnatlaı1 
331 ( 184) 

. vE a ıt uner 
Flektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55... ~ 
fznıir - Elluı'mrn Sineması arkasında 
Sabahtan ııkşnma kadar hastalarını ' 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavilt-ri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 
........................ 

limanları işletme U. 
lzmir şul esi müdürlüği;n

den: 

Devle t 
M. 

1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 
son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek Devlet deniz yolları işletmesine ait vapurlardaki hamu
lenin şartnamedeki esaslar dahilinde yükleme, boşaltma, aktarma iş-
leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - lş şekiJleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
(20,000) yirmi bin lira, muvakkat teminat ( 1500) bin beş yüz lira
dır. 

3 - Şartnameler Devlet limnnları işletme U. M. lzmir Şubesi Mü
dürlüğünden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 15 de devlet limanları iş
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif ınektuplamu havi zarflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 14 de verilmiş bulunacaktır. 

5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ,ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 
de gelmiş ve zarflarm kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etmez. 

25, 28, 31, 3 215 (116) 

Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi müdürlüğün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar ~artnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek mazot veya kömürle işleyen vapurların yükleme, bo
ıaltma ve aktarma işleri .kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
yüz kırk bin lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme U. M. İzmir Şubesi Mü
dürlüğünden üç yüz elli kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 11 de Devlet limanlan lş4 
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplannı havi zarflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 1 O da verilmiş bulunacaktır. · 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 1 O 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etme~. 
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Konsey içtimaı hakkında tefsirler 
Bütün Balkan gazeteleri Belgrad içtimaından Balkan antantının kuo· 

muhal aza ederek çıkacağından • • 
vetını 

• olduklarını yazıyorlar emın 

Romanın gözü Belgrad a 
ltaly anın Tuna siyaseti lngiliz ve 

Fransızların hoşuna gidiyor 
------------ *- -----------

Fakat Al .nlar e şe e 
Pnris, 2 (Ö. R) - Hollandada çıkan 

cTelgrab gazetesinin Berlin muhabiri 
tarafından bildirildiğine göre Balltan 
meselelerinde Italyanın hattı hareketı 
Berlinde oldukça endişeler uyandırmak
ta, Italyanın bu mıntakada gerginlirti 
izale etmek için tesebbüs],..ri. ezcümle 
Mac'lristanın revizy~nist taleblerini dz.
ha uysallıkla kabul etmesi kin Roman
ya üzerindeki tazyiki hoşnudc;uzluk 
uyandırmaktadır. 

Sovyet Rusyanın vaziyetine gelince 
Berlin mahfilfori ne diyeceklerini bile
miyorlar. Sadece Sovyct Rusyanın Bal
kanlarda muhakkak ekonomik h-ıklıı_rı 
olmakla beraber Balkanlarda Sovy<'t 
nrazısı miiddeiyatından bahsetmenin 
gülünç olduğunu knydndiyorlar. 

Italyaya gelince, Atina paktının im-
1..asındanbcri Balkan rın•anh konsey iç
timalanndan hiç biric;inin Romada sim
diki kadar alfıka uyandırmadı~ı muhak
kaktır. Roma diplomatik ve sivasi mah
fillerinin dikkati tamamen Belımıd mü
zakereleri üzerine çevrilmistir. Zira 
konforanstan hf'vecan verici bir netice 
bcklnnmcmeklc beraber Avntbanın cenu 
bu sarkisinde vazivetin ileride in1<i,.afı 
kin birinci derecedP ehemmiyeti olaca
i!ı kanaati mevcuddur. Avrupanın bu 
kısmınrla sulhun talıkim celilin edilnıive
<'C'~i çok mühim mikyasta bu konfı>r~n
sın }·arnrlarına ti'ıbi olaC'aktır. Yani. ya
kın bir vade içindP, bütün Tuna ve Bal
kan devletlı>ri nrasında umumi bir an
laşma husu1ii dört Balkan antantı Ha
riciyC' nazırının göstert>cei!i hac;irt't ve 
diravete tabidir. Bu umumi anla,.ma 
Itah:a tar.ıfından hararetle temenni edil
mekte ve Avrupanın cenubu şarkisinin 
cmniveti. avni zamanda Avrupanın or
tasındaki ltalvan mevkilerinin ernnivE'tİ 
için bir garanti tC'lrıkki erlilmC'ktecfü. Ru 
hC'defe var.ıl ohmık için. Itıı lyanların fik
rince. bütün alf>kadar devletlerin siva<ı 
ve ekonomik c::ahad-ı mfü;tc'""k c!"rc>ktif
lcr t2kib etmeleri lfizımdır. Bu da, Jtal
yan sivasetince savanı temC'nni görül
miyPn bir blok sc>klini almaksızın. miic:-
1erek hrırp tehlık<.'c;ine karsı, müst"r"k 
menf P'ltl<'rin müdafaası mahivetinde 
olaraktır. • 

MMele. kafi mahivc>tte bir ittifak ak
ili dcf;ildir. Fuk:ıt Bo1,.evik tehlikcu:foc 
kar.::ı bir sC'd çe~mektir. Bu gaye karrı
sında hal5 bazı &-ılkan miJletlerini bir
birinı:!en ayı•·;:m ihtilafları tc>sviy<' etmek 
güç bir şey olmaz. 

ltalya. bilhassa Romanya ile Macaris
tan V<' Homanyn ile Bulgaristan arasın
daki ihtilaflar dolayısile. bu pHi.nın ta
hakkukundaki giiç1iikleri gözden uzıık 
tutuyor def!ildir. Fakat Romanyanın Ma
car vc Bulgar müddeiyatına ekalliyet
ler hnkkmda miitelrnbil tavizlerde! bu
lunması şimdiki halde hallinin anlaşıl
maz müşkilfıta tesadüf ederek Balkan 
sulhunu tehdid ed~eği bazı meselelerin 
harpten sonraya talikini mümkün kıla
caktır. 

lngiltere de Balkan konferansını dik
katle takib etmektedir. Gazeteler Bal
kan vaziyetini uzun-uzadıya tıodkik et
mekte ve harbin ortaya çıkardığı mese
lelere karşı Balkan antantı devletleri
nin miitehammil hattı hareketleri tah
lil Pdilmektedir. 
~Taymis> gazetesinin Belgrad muha

biri tarafından bildirildiğine göre, eko
nomik müzakereler sayesinde, Balkan 
devletleri siyasetinin menfeat iştirakini 
daha sıkı şekilde takdir eden istikamet 
alması imkansız değildir. Bununla bera
ber konferanstan götleri kamaştıracak 
bir netice beklenemez. Yalnız Almanya 

-Pin • 

Bclgraddan 
konferansı karşılamış ve Balkan mil
letleri arasında bir karşılıklı yardım 
makanizmasının teessüsüne mani olmak 
için tahvif teşebbüslerine girişmiştir. 

Roma, 2 {Ö. R) - cPolitika> gazetesi 
Balkan antantı konseyi münasebetilc 
şunlan yazıyor: 

Balkanlar ailesi komşularile ve bü
yük devletlerle Balkan menfeatleri çer
çivesi dahilinde iş birliği yapmak ve 
Balkan milletlerinin refahını temine ma
tuf yaratıC'ı bir faaliyet sarfettnek az
mindedir. Balkan antantı devletleri, Av
rupanın bu kıs'Tlında komsularının ta
bii menfcatlerini tasdik ederlC'r. B:ılkan
lılar pek iyi bilirler ki şimdiki bitaraf
lık vaziyetleri harpten sakınmak için 
kıymetli bir unsurdur. Bu faaliyetleri 
dost büyük devlet ltalyanın samimi mü
:ıaheretine nafl olmaktadır, ki bu da bil
hassa m<'mnuniyeti mucib neticelC'r ve
rc·bilir. Balkan antantı devletleri bu si
Y" 'f'ff' devam edeceklerdir. 

Balkan gazeteleri dün akşam, Semplon 
ek.::presinin Sofyada tevakkufu <'<;nasın
da Bulgar Ba-;vckili B. Köse Ivanofla 
Tiirkiye Haril'iye Vekili B. Şükrü Sa
rncoğlu arasındaki miiJakatı bilhassa 
ehemmiyetle kaydediyorlar. 

ZannC'dildiğine göre B. Köse lvanof, 
lıu miilakat csnasında, Balkan yarım 
ada~ını altı.kadar cd,..n mcsclder hakkın
da Bulgar hükumPtinin noktai nazarını 
i7.ah etmi5 ve şimdiki beynelmilel vazi
yetin unsurlarını, Sofya hiikCııneti zavi
yccinrlrn, ıtö07dc>n geçirmiştir. 

B. Sükrii Sarncoğlu da, söylendiğine 
göre, Bulgaristana ahiren bir kat daha 
slklastırılan dostluk bağlarile merbut 
bir devletin, · Tiirkiycnin mümessili sı
fatile Balkan antantı konseyinin ·miiza
kci-eleri esnasında, Sofya hükumclinin 
Balkanlarda sulh V<' bitaraflığı'ıi muhn
fazası için elzem telakki ettiği . artlara 
mii7.aheret edeceğini vadeylcmiştir. 
Budapeşte resrnt mahfilleri Balkan 

antantı konferansı hakkında en büyük 
bir ihtiraz muhafaza ediyorlar. 

Londra gazeteleri de Balkan mesele
leri ve konferansı ile sıkı şekilde meş
gul oluvorlar. Bazı gazetelerin fikrince 
bu konferansın ekonomik neticc-lerl, !iİ
yas<'ti neticelerinden daha mühim ola
caktır. 

cTaymis> gazetesinin Belımıd muha
biri, konferans nf'!ticesinde Balkanlarda 
bitaraflık vaziyetinin kuvvetleneceğini 
tahmin ediyor ve Italyanın, Arnavudlu
ğun ilhakile bir büyük Balkan devleti 
olduğunu ve bir tarihi hadisenin Balkan 

Sovyet 

bır manzara 
antantına mensup devletlerin hiikumet
lerince nazarı itibara alındığını yazıyor. 
Diğer taraftan «Tayrnis> gazetesinin 

Roma muhabiri de, Italyada Balkan kon
feransının mühim neticeler vereceğinin 
tahmin edilmekte olduğunu bildiriyor. 

Paris, 2 (Ö. R) - Bütün Fransız ga
zeteleri baş yazılarını bugün Bal
kan antantı konseyine tahsis etmişlerdir. 

Ekselsyor gawtcsinde Masel Peyi. 
Fransız matbuatının görüşlerine şu su
retle tercüman olmaktadır. 

«Bugün tarihi bir gündür. Fakat ta
rihi bir gündiir diye teatrak tezahürler, 
parlak nutuklar ve bunların arkasından 
sansyont>l müzakereler beklemek doğ
ru değildir. 

TUrkiye, Romanya, Yunanistan ve 
Yugosla\•ya, bu mü1.akereler etrafında 
mümkiin olduğu kadar az giirültü yapıl
ması hususunda daha evvcld<'n mutabık 
kalnm:lardır. Bu konfc:.rans. bir cok mü
şahidi Bnlt<rnda toplrımıs ise kabahat 
or.hrın dei'fildir. 

Italya, Tuna ve Balkanlar meselesi 
miinasebetile uzhı~ma ve uyuşma i.izc
rindcdir. 

Bt'Ş scnedenberi ilk d<'fn olnrak ltal
yanın bu suretle üıkib etlif,i siyac;E't, In
gi1t0rc vt> Fransanın se,..,p::ıtilt'rini temin 
etmistir. Balkan devletleri arasında tız
ln-;ma ve uvu,.ma, ic; birliği nl'tİCC'Sini ve
recektir. Hadiselerin ilcaıo:ile bitaraf ve
ya harp .hnri<'i dC'v]f'tlerin yalnız na1.ari 
ve hukuki dolıil. ayni zatnrında müt's
sir bir tesanüd manznrası vermC'kt,..ki 
mu\•affakJyeti vanılınakta olan bu tec
riibe gösterecektir. 

Filhakika böyle bir tesanUd, hir" ha
yat Ye memat mesele.si halini a1m}.Ştır. 
Hazırlanan sulh vı- emrıiyct esf'rinde 
Belgnıd vcRoma, hazırlanan sulh ve 
emniyet ı-serinde iki emniyetin bi:- em
niyetten daha iyi olduğunu unutamıya
caklardır. 

Tuna ve Balkanlarda is birli~i, Ro
manya ve Yunanistana mütt,..fikler ta
rafından verilen garantilerle bunu teyid 
edf'n Türk tıaranfüini unutamaz. 

Şarki Akdenizd,.. Nazi Pan Ccrmaniz
mini ve Sovvet Pan Slaviwıini gönnck 
Ingiltere ve Fransa kP•hr Italyanın da 
menfaatine uy<?Un değildir. 

Roma ve Ankara arasında temas nolr
taları bulunmaz gözükmüyor. BPlkan
ları tazviklen kurtarmak istiyen ltalya 
ve Tiirkiye arasında faydalı temaslar 
için Belgradda iktiham edilmez engel
ler bulunmıyacaktır. 

D rbı 

Norveç Hariciye nazırı 
Norveç'in 

diyaya 
bitaraf lığını 
sempatisini 

ve Finlan
izah etti 

Roma 2 (ö.R) - Norveç hariciye 
nazırı Koryera Dellıısera gazetesine ver-
diği bir mülakatta Norveçin daima en 
güç devirlerde bile lııılya ile samimiyet 
ve dostluk münasebetleri muhafaza et
tiğini hatırlatmış, sonra beynelmilel va-
ziyetten bahsederek demiştir ki: 

« Norveç Avrupada şimdiki ihtilafa 

lsveç Askerleri 
karşı kuvvetli bir bitaraflık muhafaza et- edebilecek bir mevkie geçerse, NorveçiS. 
mektedir. Bitaraflığın tahmil ettiği bütün vaziyeti ne olacaktır) 
teaahhüdlerine sadık olduğu cihetle, Nazır şu cevabı vermiştir: 
milletimi:.cin Fin milletine karşı hissettiği - Bunu bilmiyorum. Ve Finlandiya· 

. . . . . . nın he:r.imeti halinde bunun ne gibi neti-
sempatıyı ı:.char ctmesı caızdır.> 1 b') ~· · t h · d B_. ce er vere ı ecegını a nun e en1em. 

Muhabir şu suali sormuştur: 1 bizi teellüme sevkedecek bir fara:ı.iyedit· 
- Eğer Sovyet ordusu Fin mukave- Zira müstakil ve hür bir Finlandiyanın 

metini kırar ve böylece Norveçi de istilii mevcudiyetini arzu ederiz. 

Fin cümhurreisi diyor ki: 
~~----~-~~~~ ........... *--~~---~-~--

Şerefli bir sulh müzakeresine hazırız, 
• v 

Fakat esır yaşamıyacagız 
Hc~lsinki, 2 (A.A.) - Parlamentonun 

açılışı esnasında Reisicumhur Kallio bil
hassa şöyle demiştir : 

Sovyellerin vahşi,yane taarruzunu de
lice bir hareket addediyoruz. Şerefli bir 
sulh için müzakereye girmeğe hazırız. 
Fakat Sovyet zimamdarları Fin milleti
ni boyundurukları altımı alacaklarını 
zannediyorsa aldanıyorlar. Fin milleti 
haklarını müdafaa ederken ve bolşeviz
min garbe doğru yayılmasına mani olur
ken göst<'rdiği manevi kuvvet ve feda
karlık zihniyeti ile dünyaya büyilklliğü
nü ishat etmiştir. 

Ecnebi memleketler ve bilhassa 1.sveç 
tarafından yapılnn ynrdım dolayıslle 
minnettarlığını i.7lıar eden hatip; şunları 
söylemisti: 

F..cnebilerin yardımına · şiddetli ihtlya
cıml7. vardır. Diğer cihetten Jnıilletlmize 
yapılan insani yardımın düşmanın gayri 
insani bir şekilde kullandığı hava kuv
vetlerine karşı sivil ahalinin kendisini 
müdafaa etmesi imkanını vermesini de 
~iddetle arzu ediyoruz. 

Kallio, SovyetlC'r birliği ile FinJanda 
arac:ında hiç bir ihtilaf mevcud olmama
sına rağmen, Finlanda hükUmeti tarafın
dan kabul edilmiş olan Sovyet - Fin mü
zakerelerinin ne gibi ahval ve şerait dai
resinde cereyan ettiğini hatırlatmış ve 
demiştir ki: 

Finlanda, sulh idamesi için pek ağır 
şartlan kabule hazırdı. 

Kallio, bundan sonra Sovyetlerin mi.i
za kereleri keserek bir kaç sene evvel 
Finlandayı terketmiş olan Fin komünist 
elemanlarile nasıl bir pakt imzalandığı-

Hollanda 

Sovyetlerin te§kil ettikleri kukla Kmıcine.! hiikumeti ile Moskovada 

nı hatırlatmışiır. 
cuılaşma imzalamTken 

Kallio, şunları ilave etmiştir: 
Sovyet zimamdaı·ları meşru Fin hüku

metilc müzakere elmeği reddetmekle 
memleketimizi bolşevikleştirmek iste
diklerini isbat etmişlerdir. 

Hatip; Finlanda<la vukubulan feci ha
dic;e1eri müteakib teşekki.il eden hüku-
mete bütün memleketin müzaheret et
tiğini kaydeyleıniş ve adetçe pek faik 
olan bir kaç Sovyet fırkasını imha ct
meğe muvaffak olan Fin ordusundan si-

tayi§le bahsetmiştir. 

Paris, 2 (A.A.) - Fin generali Oster
mann, bir Fransız gazetecisine beyanat
ta bulunarak; Fin kıtalarının gösterdil' 
muvaffakıyetin kısmen Fin askerlerinj11 
daima neşeli bulunmalanndan ileri gel' 
diğini göstermiştir. 

General bununla beraber Finlandiya
nın Sovyetlerin adetçe ezici faikiyetin• 
mukavemet edcbi1mf'k için tayyare.Ye• 
modern silahlara ve insana şiddetle ih
tiyacı olduğunu ilave etmiştir, 

-Belçika hududu 
-*-------------* . 

K.areli cephesinde sükiinet var.Lado- Alman tahşidatı _ * ___________ _ devam etmektedir 
• • gada se yıne Sovyetler mağlUp 

- BAŞTARAFI 1 ind SAYFADA -
neral Budyenski Moc;kovaya catirılmış 
ve erkim harbiye reisi divanı harbe ve
rilmistir. 10 zabit kur un:ı. dizilmic;tir. 

Bu vuziyvt karsısında Sovy<'t Ruo;ya
nın Stokho1m s füindE'n hrıft.,rln iki de
fa askeri variyet hnkkın-Ja l\foskovnya 
.ranorlar gönd"'rl'T'<'Sİ trılPp eaillT'istir. 

Paris, 2 (Ö. R) - R<'cımi Fin tE>'>lii1i· 
Karada, Kareli berzahında 1 şubat 

o "iledt>n sonra, topçu hazırlı"ını nıi.itC'a
kib diişman Suına mC'vkiine hücumlar;. 

da bulunmuştur. Muharebeler akşam 
geç vakit bitmiş dür.man tardedilmiştir. 
Berzahın clif,cr noktalarında bilhassa 

toncu ateşi. 
Bugiin zarfında düşman, bir çok tay

yarPlerJ,, cephe arkasına bazı parac;utçu 
müft('zC'ler indirmisse de bunlar esir 
coilmistir. 
Lado~a ~ölünün şimali .sarldsindl'. dii-;

man J?ÖldC' Finlerin işgali altında bulu
nan adalara taarruz C'tmi'i ve pii<;kiirtiil
müetiir. Cephenin diğer noktalarında 

koyda değer yeni hiç bir şey yoktur. 
Denizde de mühim hiç bir şey kayde

dilmemiştir. 
Havada, gündilzün bir çok hava mu

harebeleri olmuştur. Fin avcı tayyare
lt>ri ve dafi tayyare toplan beş Sovyet 
tayyaresini düşürmüşlerdir. Kontrol 
edilmiş haberlere göre diğer iiç Savyet 
tn~·yaresinin daha dü~ürülmüş olması 
muhtemeldir. 

Bugiin Helsinkidt> üç defa hava tehli
kesi ieareti verilmiotir. 

Alman propaganda 
Alman zaferi ile 

harbin bu yaz 
söylemiş ... 

nazırı Göbe!s 
neticeleneceğini 

Paris 2 (ö.R) - Almanyanın bita
raflara karşı maksad ve niyetleri daima 
münaknş:ı mevzuu olmağa devam edi
yor. Belçika, ve Hollanda hudutlarında 
Alman tnhşidatının hiç bir suretle azal
madığı müşahede edilmektedir. 

Hollandadıı çıkan Otreht Niyuzbladet 
gazetesi Lehistandaki yıldırım aüratli ta

::.w~s.•.tıa..•öhr~l 

-·-henav ve general Braskoviçiıı umumi ko· 
rargahlonnı l lollanda hududuna yakın 
mevkilerde tesis ettiklerini kaydediyor 
ve şunları ilave ediyor: 

Almanlar şarki Cnliçyaya girdiklerini 
inadla inkar etmekte iseler de Alman kı
~alarının orada mevcudiyeti kat'i olarak 
tesbit edilmiştir. 

kında bir şey söylememiştir. Fakat ~ 
Cöbcls ahiren askerlere hitaben söyledt' 
ği bir nutukta dikkate şayan beyanat_. 

• eti bulunmuştur. Gazetelerde neşredilrn1Y tlİ 
bu nutukta propaganda nazırı bu ~~ 
harbın son kışı olduğunu zannettiğin•_.,. 
harbın Aiuatos ayında - tabii Alnı-, 
yanan zaf erile biteceiini • zan ne 


