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BC!Fnuharrir ve umumi ne~riynt müdürü: 

HAKKI OCAKOCLU 
------~- -~~~-· 

ABONE ŞERAi Ti 
DEVAM MüDDETt Türkiye için Hnriç için 

Senelik •.....• 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 ,_c:unu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

ı_ T E L E F O N : 2697 

Ko. 10376 Kırk Beşinci Yd 

• Fransanın Moıkova sefiri 

Paris, 3 (ö.R) - Fransnnın Moskovn büyük el
çisi uzun bir müddet için bugün Moskovadnn ay
rılıyor .• 

·-------' l!in ınünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuri11etin 1'e Cümhuriyet uermin bekçisi, ıabtıhları ç-ı1car ıi11asi gauteclir Yeni Asır Matbaasında buılmıJtır. 

Konseyde tam bir görüş birliği var 
Balkanlarda sulh icabında 
sil&hla da müdafaa edilecek 

~-----------------"',.,.,., *~'------~-----------

Dün gece Yugoslav hariciye nazırını n verdiği ziyafette 
B. Marinkoviç ve B. Gafenko · birer nu"tuk söylediler 

.......,,,!,.....,.. __ --'-__...~~""---=-~--*-- .......... --..__~--....,..,.----... .... -

. Balkanlılar tam-~n:ı~ll :"~ijttehittirler 
DÖRT HARiCiYE NAZIRININ -BEYANATI 

~· Saraçoğlu: Dört Balkan Memleketi 
birbirlerine yardıma azmetmiş bulunuyorlar· 

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

Italya 
B. G a f C n k O : Dört Antant Devleti ara
aında her hususta tam bir anlaşma mevcuttur. 

--.--

-·--Bir propaganda 

lngiliz tay:y arecileri 
tarafından alındı -·--Alınan 

istihkamlarının, 
kışlalarının, cephane 
depolarının rotoğrar
larını İngiliz 
gazeteleri neşrettiler 
Londra, 3 (Ö.R) - Bugünkü İngiliz 

gazeteleri, İngiliz tayyarecileri tarafın
dan Almanya arazisinde ve Sigfrid hattı 
üzerinde çekilen fotoğrafları neşredi
yorlar. Bu fotoğraflar Sigfridin bütün 
harp tuzaklarmı, istihkfünların inşa usul
lerini, ileri üırassut mevkileri. mühim
mat depolarının yerlerini, fabrikaları, 
kışlaları ve Sigfrid hnitına giden hütü:ı 
münnkale yollnı:inı göstennektcdirler. 

Londra, 3 (Ö.R) - Bu sabah Alman
ların iki Hcnkel tayyaresi diişüriilmüş
tür. Bir \içüncü tayyare de üssiine dö
ııemiyecek kadar hasara uğratılmıştır. 

Londra, 3 (Ö.R) - Dcyli Telgraf ga
zetesi İngiliz ticarc>t gemilerine yapılan 
hava tantru7Jarı münasebetiyle şu ma
lumatı veriyor : 

•Taymis nehri mansabında bir Al
man tayyaresi denize düşürülmüştür. 
.Bir diğer Alman tayyaresi İnv,iliz top
rakları üzerine düşerek parçalanmıştır .. 

\ Harbin başlangıcından beri İ?giliz top-
- .. :..J ıw-_ağına düşerek parçalanan ılk Alınan 

- I' yaresi budur. 
lııyiliz ordulan ba§kıı111a11dm ::ı iiılllıııfndra, 3 (Ö.R) - Hava nezareti 

ı Garı lıM- 3 t)N(;() SAJdnD& -

-

Belgratta toplanan <lört devlet hariciye nazırlan bir arada 

Kareli t&arruzu nasıl oldu? 
Sovyetlerin çok müthiş hücumlarını 

Finler kahramanca kırdılar 

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

~M.11" Ş f~ Londrn, 3 (Ö.R) - Sir Hor Belişa ye
rine harbiye mızın olan :.ir Olivcr Stan
lt:y bu Sl l tln ilk umumi nutkunu söyle
miştir. Naz.ır Almanların Lehistan, Bo-
1.eınya ve Morovyadaki miithiş zulümJc
rindcn bahsettikten -;onra deıniştir ki : 

~ ı ı e ~ 

Sir Oliv<?T Sumley 

Hitler, nesillerden beri biı.iın hedef 
olarak kabul ettiğimiz bütün kıyınetkri 
istihfaf etmektedir. Bizim fazilet bildi-
ğimiz ş ylcr onun nazarında birer ku
surdur. Onun kusur telakki ettiği şey
leri ise biz fazilet liıliyoruz. Bizce terak
ki olan, onun nazarında inhitattır. Ha
yırhahuk, tolerans, hakikat, bütün bu 
zorluklar elde ettiğimiı. meziyetler onun 
istihkarlnrına mevzu teşkil eder. Onun 
ideali bızimkisinin tamamiylc zıddıdır .. 
Bu iki idealden birinin muzaffer olmn
sı lftzımdır. Dünya yarısı esir ve yansı 
hür olarak ynşıyaınaz. Biz dünyanın 

- SONU 6 i NCi SAHİFEDE -

in önü 
---.,.---

Küçük bir arnc-
liy at yaptırdılar 

Deniz programı 

Ankara, 3 (Ö.R) - Anadolu ajansı 
bildiriyor : Reisicümhur İsmet İnö
nü saat 12.45 tc Ankara Nümune 
hastanesini teşrifle ufak bir yağ ke
sesinin çıkanlması ar.wsunu iı.har 
buyurmuşlardır. Ameliyat, operatör 
Nurettin Ard tarafından yapılmış ve 
sekiz dakika liÜrmÜştür. Reisicüm
hur kısa bir istirahatten sonra saat 
13.30 da hastaneden ayrılarak köşk
lerine avdet buvurmuşlardır. 

··················'······················· 

lnghtcrt', Kanada, Avusturalya ter
sane~eri hiç durmadan ticaret ve 

harp gemileri yapmaktadırlar 
Lonura 3 (ÖR) - Deyli Telgraf, har

buı başlnngıcındanbcri Almanların ba
tırdıkları Inglliz tical"et gemileri 480 
bin ton o1duguna yazarak diy6r ki: 

«Bu miktlır, Jngilız tıcarct fi1oc;um'll 
harbın ba1Jan.,ıcındnki mevcudunun 
yüzde iki buçuğudur. Fukdt In,,iliz tı.>r
san"leri batırılan gt'milcrin tonajından 
fazla gemi inşa etmişlerdir . 
L<ındra 3 (Ö.R) - Kanada hiikiimt'ti 

yeni bahri inşaat programına denizaltı 
gemileri inşaatı için ilti milyon sterlin 
tahsisat koymuştur. 

Avustura1ya tezgahlarında dört harp 
~ İn§& edilmektedir. 

Londra 3 (ö.R) - Ingıliz nmirallığı 
tarafından nt'şrolunan bir kararname 
mucibince anıirallıktan ruhsatiycsi alın
madan hiç bir ticaret vapuru yapılrnı
yacaktır. Kt>za ruhsatiye nlınmadan hiç 
bir gemide d"ğişiklik yapılamıyacak ve
ya kızağa çckilemiyct'cktir. 

Londra 3 (Ö.R) - Kanada hükümeti 
deniz silahlanma programını tatbik ede
rek denizaltı g<'milcrini takibe memur 
45 ~emi inşasını emretmiştir. Bunlar 
toplar, torpil ve bomba endaht makine- ,. 
leriylc mücl'hheı. olacak ve in.cmatı l941-
te bitecektir. 

j 
t 

lııgılterenin V aqıt zırhlısı 
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Hükümdar Herat çıldırasıya sev
diği kardeşile evlenmek istiyordu 

hracatımız -·-Türk - Alman · 
Muvakkat emtea 
mukavelesi .. 

- Peki .. 
Dedi ve hahamı takiben evine doğru 

yürüdü. 
Yolda başka hır kadına rastgeldi. 
Bu kadın, tam on ıki seneden beri 

kan zayi ettiğinden şikayetçi idi. 
- Ne olur, diyordu, müsaade et, eli

mi eteğine dokundurayım.. Eminim ki 
o zaman bütün hastalığım geçecek .. 

mıs fnknt nUf uzları ellerindcm giden yo
bazları dn endişeye dUşürmiıştü. (Feri
si) lcr ve hattll Saduktler !sayı sustur
mak, ortadan kaldırmak için ayrt ayrı 
pliinlar kurmağa başlamışlardı. 

Isanın gerek Galilede iken ilk on iki 
aylık ikbal ve gerek onu takip eden altı 
aylık idbar devresinde geçen hadiseleri 
bu suretle zikrettikten sonra biraz ge
rilere dönmek ve Isa ile beraber Filis
tin ve Beniisrail üzerinde peygamberlık 
vazifesini ortaklaşa yapan Yahyaya av
det etmek lüzumu artık hasıl olmuştur. 
Biliyoruz ki Yahya, çöllerde çocukluğu
nu geçirmiş, Hirodesin Isa aleyhindeki 
ilk hücumu arasında ölümden ancak 
kaçırılmak suretiyle kurtulmuş olan Ze· 
keriya peygamberin oğlu idi. 

Ankarada imza edilen muvakkat 
Türk - Alman emtea mukavelesi hak
kında sehrimlzdeki alfikndarlara yeni 
malum~t gelmiştir. Bu nnln!lma yedi bu
çuk milyon Türk' lirası kıymetindeki 
mübadelelere münhasırdır. Anlaşmanın 
hUkUmleri, bu rnUbadelenln yekOnunun 
yapılabildiği müddet kadar devam ede
cektir. 

Isa durdu .• Eteğini bu kadına verdi 
ve: 

- Merak etme .. Dedi, sen de bu iti
kad varken muhakkak şifa bulacaksın ... 

Sonra Sinagog hahamını takib etti. 
Isa hahamın evine girdiği zaman. ölü 

kızın odasında ve o zaman lidet olduğu 
üzere ölülere mahsus havalar çalan fi
lütcüleri ve bir sürü kalabalığı gördü. 
Onlara hitaben: 

- Siz, dedi, burada ne arıyorsunuz. 
Bu kız. ölmüş değildir. Haydi.. Hepiniz 
çekilin .. 

Isanın bu sözlerini arada bulunanlar 
şüphe ve emniyetsizlik ve hatta alayla 
karşıladılar. Fakat Isa onları zorla dı
şarı çıkardı. ölü zannedilen genç kızla 
yalnız. kaldı. Elini eli içine aldı ve son· 
ra ona: 

- Kalk ayağa ... 
Dedi .. Genç kız. babasının öldü diye 

fcryad ettiği, başucunda ölülere mah
sus tören yapılan genç kız .sıhhatli bir 
halde yatağında doğruldu 

Bu mucizenin akisleri büyük bir sü
ratle her tarafa yayıldı. Artık onun yal
nız. hastalara şifa değil, öHilere hayat 
verdiğine dair olan kanaat umumileşti. 
Bir gün yolda giderken iki ama eteğin
den yapıştı: 

- Ey Davudun oğlu ... Dediler, (Çün
kü Isa Davudun o~lu - Ibni Davud - ola
rak tanınmış. daha doğrusu, tanıtılmış
tı) bize merhamet et ve şifa ver ... 

Isa onlara yaklaştı. 
- Benim size vereceğim şifaya ina-

•1 ıyor musunuz.? .. 
Dedi. 
Amfllar: 
- Evet, inanıyoruz ... 
Cevabını verdiler. Bunun üzerine Isa 

onların kapalı gözlerine ellerini sürdü 
ve: 

- ~nahı Hak itikadınıza göre sizi 
mükufatlandırsın .. 

Dedi. 
Bunun üzerine iki amfuıın gözleri de: 

derhal açıldı. 
Isa onlara: 
- Sakın bunu kimseye söylemeyin ... 
Diye sıkı sıkıya tenbih etti. Fakat 

gözlerine kavusan amnlar bu mucizeyi 
de her tarafa yaydılar ... 

Yine bir mUddet sonra Isaya bir dil
sizi getirdiler. 

- Bunu şeytan tutmuştur. Hiç söy
fomcı olmuştur. Artık senin himmetine 
kalmıştır. 

Dediler. Isa, dilsizi de söyletti. 
ölüyil dirilten, körleri, dilsizleri, kö

türUmleri iyi eden, denizlere ve rü~:lr
larn hükmeden (bu adam) artık halk 
arasında mühim bir yer tutmağa başla-

Peygamberliğini tek bacsına çöllerde 
rastgeldiklerine yapardı. Günahkarları 
vaftiz ederken şöhreti artmıs ve Beni 
Israil onu peygamber olarak knbul et
mişti. 

Yahynnın lsayı vaftiz etmesi ve onun 
peygamberlik vazifesini takdis ve tas
dik eylemPsi ortada aynı din vazifesini 
ifa eden iki milrc;idin vücut bulmasına 
sebep oldu. Bu itıbarladır ki Yahya ve 
Isa ayrı ayrı istikametlerden irşat vazi
felerini görmeğe koyuldular. 

Isa Galileye giderken Yahya da Ku
düs topraklarında ve Hirodesin ahfa
dından hükümdar Herod Antipasın hil
küm sürdü~ü topraklarda dini vazifesi
ni görüyordu. 

Herod Antipas bu yahudi halkını Ro
ma kanunlarına isyan etmiyecek şekil
de idare ediyor ve aynı zamanda halkın 
Yahyayn karşı itimat ve bağlılığını gör
düğU için sfıreta ona tabi gibi kendini 
gö!;tcriyordu. 

Hattrı ufak tefek işlerinde Beni Israil 
dini ve Sl'nagogların ahkftmı dairesin
de hareket etmeği de bir kurnazlık te
lakki ediyordu. 

Yahya, Musanın kanunlarını şaşmaz 
bir kanaatle telkinden başka bir şey 
yapmıyordu. Halbuki Isa bu kanunları 
kendisinin peygamberlik sallihiyeti ile 
değiştirme1tte, sadeleşlirmekte ve daha 
kolay tatbik edilebilecek bir şekilde 
halka telkin c-ylemekte idi. 

HUkUmdar Herod Antipa!ın 'kız. kar
deşinin (Herodias) isminde bir kızı var
dı. Bu kadının b1r rivayete göre Anti
pnsın üvey kızı, bir rivayete göre kar
deşinin dul karısı olduğu söylendiği gi
bi başka bir rivayete göre de kendi öz 
kardeşi olduğu da mervidir. 

Her ne şekilde olursa olsun. muhak
kak olan şu ki. Herod, bu kadınla ev
lenmek istedi. Herodins ta bir hüküm
dar zevcesi olmak için can atıyordu. 

Fakat Yahya, hır heykel gibi karşıla
rına dikildi: 

- Olmaz.. dedi. Nikah düşmez .. Bu 
kadınla senin evll'nmekliğin caiz değil
dir. 

•• BİTMEDİ·· 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Çoktan beri hasretini çcktiğimİ7.. en şen, en sevimli Fransız Sanatkan 

MAURICE CHEVALIER 
tarafmdan harikalı bir giizclliklc ibda edilen 

{TUZAK/ 
NEFİS ŞARKILJ FRANSIZCA SÖZLÜ 

Diğer mühim rollerde : 

ERİCH VON STROHFJl\1 - l\IARİA DEA - PİERRE RENOİR 
AYRICA: IETRO J URNAL' da, en son HAUP haberleri.. 

SEANSLAR : Her glin : 2.45 - 5 - 7.15 - 9.30 DA BAŞLAR 
Cumartesi \'C Pa7.ar : 10.30 da ucuz HALK seansları 

........................................ llİll. 

Arkadaşımın -:- -
-_ Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
37 -

Az uımanda Fahri beyin takdirlerini 
kazandım. Kadınların erkekler gibi iş 
hayatına atılmaları o zaman daha yeni 
baslamıştı. Hele bizim kasabada benden 
baskn çalışan kız yoktu. Bu sebeple 
ismim kasabada katip hanım, çıkmıstı. 
Güzel olduğum için her kesin gözü ben
de idı. Fakat benim gözüm kimsl'de de
ğildi. Bir kerre kasabamız küçük oldu
ğu için Istanbul gibi serbest hareket 
edemezdim. En ufak bir hareket insanı 
burada tl'fe koymn~a kfıfıydi. Daha son-

pesimc takılan değil ama.. Uzaktan 
;;z o~ n t n nc-1 in colhı u t 

yordum. Onlarla mahallede, sokak ara
larında ne kadar oynamıştım. Şimdi ba
na göz ve kaş oynatmalarına fıdeta si
nirleniyordum. Kendı kendime: 

- Ne çabuk ta büyüdüler, kur yapa
cak adam oldular .. diyordum. 
Düşünmiyordum ki ben de çocuk

tum ve ne çabuk büyüdüler dediklerim 
hiç değilse benden üç dört yaş büyük
tüler. 
E\'lenmeği düşünmiyor dl'ğildim. He

le annem müt<-'ınadiycn beni bu yola 
e\ kedi~ or ve: 

Anlaşma tatbikatında en mühim nok
ta nakliyat meselesidir ve bu mesele Al
manların mesuliyeti altındadır. Türk 
ve Alman emtenları karşılıklı olarak 
Istanbulda tesellUm edilecektir. Alınan
lar nakliyatlnrını Tuna yoliyle yapacak
lar, ancak Tunada buzların çözülmesine 
intizarcn Karadeniz.de bazı transit mer
kezlerinden \'e limanlarından istifade 
edeceklerdir. 

iki ınemll'ketin mübadele edeceği em
tl'anın listelerı anlaşmaya bağlanmıştır. 
Bu muvakkat anlaşma nl'ticelerine gö
re devamlı bir anlaşma yapılması im
künları ileride ara tırılacaktır. 

TüRKtYE - AMERlKA TtCARET 
ANLAŞMASI 

Karşılıklı olarak gösterilen hüsnü ni
yete ve sarfedilcn bütün gayretlere rağ
men Türkiye - Amerika ticaret nnlaş
mnsı bir türlü yürUyemiyordu. Son gün
lerde Amerikaya her türlü maddelerin 
ihracında esaslı bir artma müşahede 
edilmiştir. Bilhassa tütün. halı, tuzlu 
balık, Sıgala yağı ve iç fındık ihracatı 
nrtmaktadır. Bunun mukabili olarak 
Amerikadan ithalat yapılacaktır. 

ÇEKOSLOVAKY A 1LE 
TfCARET1MfZ 

Çekoslovakyada bir firma mem1l'keti
mizden mühim miktarda ham ipek al
mağa talip olmuştur. Ham ipeklerin pa
ra.şilt inuılinde kullanılacağı anlaşılmak. 
tadır. Istanbuldan Çekoslovakyaya bir 
miktar ham ipek ihraç edilmiştir. 

- *-Kız enstitül~rinin 
Öğretmen ihtiyacı 

Maarif vekaleti her sene açılmakta 
olan kız enstitUlcriyle akşam okulları
nın öğretmen ihtiyacım karşılamak üze
re, bu müesseselerde çalışan stajyerle
rin bir in evvel tecrUbelerini ilerlete
rek mualllm olarak istihdamlarını der
pi~ eden bir karar vermiştir. 
Kız meslek öğretmen okulu mezun

larından kız enstitülerinde ve akşam 
kız okullarında meslek ve atclye öğret
meni olarak ders alan sitajyerlerden 
haftalık ders saatleri 28 den aşağı olan 
sitajyerler, 28 saat mektepte buluna
rak diğer tecrübeli öğretmenlerle ders
lere girecekler, tecrübelerini ilerlete
cek'lerdir. Bu suretle sanat öğretmen ih
tiyacı kısmen karşılanmış olacaktır. 

- *-İzmir Pamuk 
ihracatçılar birliği 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin
den gümrüğe aşağıdaki cınlr gelmiştir: 

3018 sayılı kanunun yedinci maddesi 
mucibince, pamuk ihracatiyle meşgul 
ruhsatnameli tacirlerden müteşekkil, 
merkezi Izmirde ve faaliyet saha~ı Ege 
ve Istanbul mıntakalariyle Sakarya ve 
Antalya havzasına şamil olmak üzere 
cizrnir pamuk ihracatçıları birliği> adi
le bir birlik kurulmuş ve 11 Kanunu
sanide faaliyete geçmiştir. Yukarıda 
bahsedilen mıntakalar dahilinde pamuk 
ihracatı, ancak birliğe dahil ihracatçı
lar tarafından yapılabilir.> 
Gümrüğe gelen ikinci bir tamimde 

pamuk ihracati~'lc meşgul olmak üzere 
merkeu Adanada ve faaliyl't sahası 
Içel, Seyhan ve Hatay viUiyetlerine şa
mil olmak üzere cÇukurova pamuk ih
racatçıları birliği> nin de teşkil edildi
ği bildirilmiştir. - *-MEBUSLARIN 
Köy tetkikleri-
Şehrill)izdeki mebuslar yarın öğleden 

sonra KızıJçullu köy öğretml'n okulu
nu ziyaretle köylil çocuklarının çalış
malarını tetkik erlecek1erdlr. 

güzellik sende varken eğer çabuk evlen
mezsen sonra insanı lekclcrler ... 

Bir kaç defo aleyhimde yapılan dedi
kodular da kulağıma kadar geldiği için 
annemin bu sözlerine hak vermiyor de
ğildim. Fakat evlenmek için mutlaka 
benim sevebilecl'ğim bir kimseye rast
gelmekli!,rim Hizımdı. Meseln Istanbul
daki şu esrarengiz ispinoz gibi.. Neden
se onu bir türlü unutamıyordum. iri 
kestane gözleri, toparlak siması, durgun 
ve mahzun hali bir türlü gözümün öni.in
den gitmiyôrdu. 

* .. 
Bir sene böylece ve çnhuk geçti. 
Babamın ölümüniin acısını unutmamış

tık ama .. Onun ebefli yokluğu ilt: içimiz
de açılan yara benim çalı~mamın anne
me ve evimize verdiği maddi huzur ile 
bir az şifa bulmuştu. 

Bizim gibi fakir insanların aylarca has
ta yatıp kazancını ilaca vermesi kolay 
değil.. Ama diyeceksiniz ki babam hasta 
olduğu zamanlar ona Fahri bey bakmıstı. 
Doğru fakat ne de olsa hasta bir adamın 
derdi V!." masrafı ilaçla biter miL 

B!."n hem çalışıyor, hem kazanıyor h~m 

ithalat birlikleri 
Yarın 
narak 

muhtelif 
birlikler 

ithalatçılar topla
tesis edeceklerdir 

lıhal"t birliklerinin tesisi hakkında teş• 
kilatlandırmn baş kontröllüğü ile yapılan 
hazırlıklar bir hayli ilerlemiştir. Bu me· 
yanda Pazartesi günü saat on birde çay 
kahve ve baharat ithalatçıları toplanarak 
hazırlanmış olan birlik nizamnamesini 
imza ve birliği tesis edeceklerdir. Bundan 

Okullarda yangın 
teşkilatı --·--Kolaylılda tutaşacafı 

eıyalar açılıta bulun· 
durulını31acaıı_. 
Maarif Vekilliği devlete ait binalarla 

Vekillik tarafından kira ile tutulan bina
ların yangına karşı korunmak üzere ya
pılacak teşkilat hakkında okullara bir 
tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre okullardaki clelctrik 
tesisatı altı ayda bir kerre umumi olarak 
kontrol ve bozuk aksamı tarnir edilecek
tir. 

Bundan başka bina içerisinde kağıt 

mada yine Pazartesi günü saat dörtte 
manifatura ithalatçıları ticaret odasında 
umumi heyet halinde toplanıp birliği te
sis edeceklerdir. 

Demir, çelik malzemesi için de ayrıca 
bir birlik kurulması için icap eden mua
mele ikmal edilmek üzeredir. 

Kumbara 
ikramiyesinde 

--Jl.--
izmirden lıazananlar 
Türkiye İş bankası kumbaralı Ve kum

bnrasız kiiçük cari hesapları arasında-ter
tip eylediği 1940 ikramiye planının Şu
bat keşidesi banka umumi merkezinde 
ve Noter huzurunda yapılmıştır. Bu ke
şidede ikramiye kazananlardan lzmirde 
bulunanların isimlerini ve hesap numara
larını yaZı)·oruz: 

Fuat 23400 beş yüz lira, Tahir 22951 
ve Belkıs 17068 yüz lira, Osman 4993. 
Yaşar 23693, Mediha Osman 6650 el
lişer lir , Enver 18776, Habip 20068, 
Ersin 20244, K&mıran 21707, Hendrik 
11785, Esin Erol 17150 yirmi beşer li-ve buna benzer yakacak, kolaylıkla tu

tuşacak eşya açık olarak Lulundurulmı· 
yacnk, bir sandık içerisinde muhafaza ra. 
edilecektir. Okul müstahdemininin yan- - *-gın vukuunda ne ıekilde hareket edeceği 
de tecrüb elerle gösterilecek tir. Talimat
name hükümlerine göre her olrnlda be
hemehal yangın söndürme tertibatı ya
pılacaktır. - *-Hollanda ile 
Aramızda mevcut 
ticaret anla5ması 
reshedildi..-
Hoııanda ile aramızda mevcud ticaret 

ve tediye anlaşmaları feshedilmiştir. 
Ancak bu anlaşmalar Şubat 940 sonuna 
kadar meriyettc kalacak ve bu ıni.iddet 
içinde yeni bir iş'ar vaki olmazsa an
laşma kendiliğinden 940 yılı sonuna ka
dar temdid edilmiş sayılacaktır. 

Keyfiyet giimrüğe bildirilmiştir. -*-ZELZELE 
Felaketzedelerine 
yardımlar ... 
Ingilteredeki kuru meyve ihracatçı

lar birliği, kendi Azası arasında 500 
sterlin toplıyarak şarki Anadolu zelzele 
felaketzedelerine göndermek i.izere ol
duğunu bildirmiştir. Ayrıca Jiro mUes
scsesinin Londra merkezi de miişterile
rinden 500 sterlin iane toplamış ve key
fiyet vilfıyete bildirilmiştir. Bu iane ra
kamları Inglliz umumt listesine ithal 
l'dilerek doğrudan doğruya Hord Loy
dun riyasetindeki komiteco Kızılay 
umumi merkezine gönderilecektir. - *-

Karşı yakada 
Kız öğretmen okulu 
talebelerinin tetkikleri 
Karşıyaka kız. öğretmen okulu son 

sınıf talebeleı1 muaJlimleriyle birlik
te Karşıyakadaki devlet orman fidan-
1 ığını gezmişler, tetkiklerde bulunmuş
lardır. Fidanlık mlidUrü talebelere 
muhtelif ağaçların tohumdan fidan ha
line gelinceye kndar geçirdiği safhaları 
izah etmiştir. - *-BELÇİKA İLE 
TİCARETİMİZ 
Belçikada blr firma memleketimize 

madeni malzeme satmak istediğini, Lon
drada bir firma bilumum nakil vasıta
ları için zencir imal eylediğini ve Tür
kiyede bir mümessil aradığını, Finlan
diyada bir finna memleketimizden pa
lamut satın almak istediğini, Kıbrısta 
bir firma 50 ton Susam satın almak is
tediğini, Telavivde bir firma pamuk sa
tın almak istediğini ticaret makamla
rımıza bildirmişlerdir . 

dum.. Bayağı bir ev kadını olınu~tum .. 
O kadar ki çok kerre annemin yaptığı 
iş l eri bile beğenmiyecek derecede titiz
lenmeğe başlamıştım, 

Annem: 
- Kız, diyordu, Boynuz büyür kula

ğı geçer sen de çıktığın kabuğu beğen
miyorsun . Daha dünkü pasaklılığını ne 
çabuk unuttun. lnııan hakikaten büyü· 
dükçe akıllanıyor. Ama bu akıllanma 
meselesi on iki ile on ahı on yedi yaş ara
sında kendini gösteriyor. O ndan sonra 
İnsana gelen akıl hep sokma akıl olu
yor. Vakıa sokma ak ıl a l tı adım gider 
derler ama.. Bazı sokma akıll ar oluyor 
ki altı ad ım değil .. Altı yıl ve hatta insa· 
nın bütün ömrünce gidiyor .. 

* icra memuru bir, babamın tahsildar· 
lık arkadaşlarından Süleyman efendinin 
oğlu Necati iki, benim ilk okuduğum 
mektebe uııtıı yeni muallim gelen HUsa• 
metdin bey üç, iki değirmen, üç bin da· 
var, on bin zeylin ve yedi bahçe sahibi 
elli iki yaşında Hafız Şerafetdin efendi 
dört .. işte bir sene içinde benim ile evlen
mek isteyenlerin snvı ı .. 

Bir hırsız 
yakalandı 

Birinci Kordonda Felemenk fahri 
konsolosu B. Duthilin evinden bir palto 
ile bazı eşyalar çalındığını yazmıştık. 
Zabıta bu eşyaları bulmuş ve sahibine 
teslim etmiştir. Zftbıtanın ~ekiz .saat 
içinde hırsızları yakalaması bir muvaf
fakıyettir. 

-ııı-
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Yardım Listesi 

Memleket hastanesi gassali Bn. 
Saniye 
Dr. Sadık Ahmet 
Mustafa Akbelen 
İbrahim Hilmi ve Hüseyin Avni 
ikinci defa 
Kesre köyü okulu üğrencilerl 
Nüfus kfitibi Alunet Demirbaş 
İsmctpaşa okulu öğretmen ve 
öğrencileri 

Fethi Kut 

1 
50 
25 

75 
5 25 
2 

53 87 
5 

Yerli ve yabancı İzmir askerlik 
şubesi subay ve memurlarmdan 
İkinci Noter dairesi 

60 85 
ll 'i4 

289 71 
138177 48 
138467 19 

Bugünkü yekun 
Dünkü vekt\n 
Umumt"yekun 

l'---~·~--8? Raşit Yılmaz 
öldü 

İzmirde matbaacılığı en mütekamil 
bir şekle sokan, bütün hayatını ti
caret matbaasının inkişaf ve terak
kisine hasreden Raşit Halil Yılmaz, 
yirmi dört saatlik kısa, fakat aman 
vennez bir hastalıktan sonra evvelki 
gece saat altıda ölmüş ve cenazesi 
bugün Asri kabristandaki ailesine 
mahsus kısma defnedilmiştir. 
Çok çalışkan, dürüst ve sağlam ira

deli bir zat olan Raşit Yılmazın ölü
mtinden dolayı hissettiğimiz keder 
ve elem büyüktür. Refikası bayan ve 
çocuklarına, ailesinin diğer efradına 
taziyelerimi1J sunarız .. 

'l'EŞEKKİİR 
Ticaret matbaası sahibi ve zevcim, 
babamız Raşlt Yılmazın feci ve ani 
ölümilnden dolayı tAziye beyan eden 
ve cenaze merasimine iştirak b uyu· 
ran zevata teşekkUrümilzU sunarız. 

Pakize Yılmaz, Samiha Yılına7"1 
Mehmet Yılmaz, Müfit Yılmaz 

ilk mektebi bile bitirmeden memur ol· 
muıtu. Karı koca arasında bir tarafın 
tahsil derecesi mutlaka yüksek olmak la
zımsa büyüklük her halde kadın tara
fında değil, erkek tarafında olmalıdır. 
Kadın evlenirken kocasında hem el ele 
yürüyebileceği bir hayat arkadaşı hem 
de hayatta dayanabil eceği, güvenebile
ceği bir yardımcı bulmak İster. Aynı dü
ıünce ile tahsildar Süleyman efendinin 
oğlu Necatiyi kabul ettim. Muallim 1 tü
sametd in bey fena değild i ama .. G el ge
lelim tipi hoşuma gitmemişti. Hafız Şe
rafetdin efendiyi neden reddettiğimi ise 
söylemeğe zannedersem lüzum yok. 
Ayağıma kadar gelen kısmetl eri böy

le reddetmeme bnşlıca seb ep ise ömriiınü 
iliı nihaye bağlıyabileceğim, ölünceye 
kııdar sevebileceğim bir erkeğe içlerin
de rast gelmcyişimdi. Ama .. Bu durumu 
bu küçük kasabada kime anlatı rsın .. Ko· 
nu acak tek bir arkadaşım yoktu. Daha 
ilk / mektepte iken arkadaıım olanların 
çoJu ben Suna ile ahbap olduktan ve 
Sunaların yanına taşındıktnn sonra ben· 
deıı )Üz çevirmişler, (Burnu büyiidü) 

iflas eden 
-~-

Bir propaganda 
---'-l~ 

··Ş~VKET BİLGİN 

- BAS'rAltAl"I 1 iNCİ SAHİFEDE ;: 
Batltal\t nn t nUd cephesini ,Jtmar 
çalıımıtl rdır. 
B~nkü neticeden en fazla haya\_~· 

kuilina ulfıyacak yine l<~nt!ileni:llr . .ı.ııra 
Balkan de' letlerini birbirinden öyırnıa· 
ğo matuf olan Lütiiıı gayretleri ve bii· 
tün propngandalatı te.<ıtrsiz knlinışlır.d 

Balkan Ant nlı devletlerl dünden a· 
ha kuvv Ui, dünden dahi ı\kı bir birlik 
içinde olduklarını göstermişlerdir. 

Balkan tesanüdünün yalnız bu tezıt• 
hürü bile Balkan Antantı fikrinin diif• 
mantarı hesabına bir siyasi hezimet sa· 
yılabilir. • . 

Billkis sulh ve adal t davası bıijlin· 
kü neticeden büyük b ir zafer sevinci 
duymakta haklıdır. ~ 
Dünyanın geçirm kte oldugu a~ 

tecrübeler kartısında Balkanlılar, 1'eh_~ 
ufuklannda dol ıan blitlUt tehlUkelerw 
tam vaktinde müşahede etmekle kal~~ 
yarak maddi ve manevi kuvvetlel'll" 
birleştirmenin ibir zaruret olduğunu d• 
tamıunen takdir etmiılerdir. 

ŞEVKE!' BILGJN - ·----Amerikan · Tobakonuıt 
ikinci yardımı 
İstanbul, 3 (Ö.R) - Blr ay ewel Er

zincan hareketlarz feHlket2edelerl ıne~· 
faaline 500 İngiliz lirası teberril etıniJ 
olan Amerikan Tobako kumpanyası btı 
defa daha iki yüz clll İngiliz lirası te
bcrrü etıniştir. --·--Zarada 

Mektep barakaları 
bitmek üzere 

Zara, 3 (A.A) - Mektep binaları)~· 
kıldığından tedrisata devam için beledi
ye tarafından inşasına başlanan baraka· 
1ar bitmek ilzcrcdir. Kwlııyın feWcetze" 
delerin iskanı için yaptırmakta olduğlı 
elli barakanın inşaatı da bir kaç güne 
kadar tamamlanacaktır. 

-~ 
İngiliz hariciye 
nazırının re2ikası 
Romaya gitti ... 
Ankara, 3 (Husus'i) - İngiliz harici• 

ye na7.ll'ının refikası çocuklnriyle bera· 
ber Romaya gelmiştir. 

~.q..-

Anadolu 
Coğrafya lfığatı 

- 1-
ANKARA 

)'ürkün toponimlk Lc;imlerde kendisi· 
ni ne bUyük bir ıkudretle yaşattığın• 
ve coğrafi adların Türkçedeki büyil1' 
tarihi, sosyolojik beH\gatini göstere.~ ~ıJ 
eser, Türk tarihi itibariyle çok buyu1' 
bir değer ve ehemmiyet tnşımnktadıt'· 
Kitabın sonundaki 1:400,000 mikyasın• 
daki haritasında mevcut adlardaki hct 
türlti mana ayrı ayrı gösterilmek sure
tiyle vücuda getirilen bu eser Tilrk ~ 
rih tetkiki itibariyle büyük bir chenunı• 
yet taşımaktadır, 

Kitabı okurken Iunir vllliyeti çenbcrl 
içinde de rastladığımız bir çok adları~ 
acııllarını bu küçlik, fakat ilmt kıyınc 
blivük eserde bulmaktayız. 

Çok kıymetli bir örnek ve etUd ol:ı• 
rak neşredilmiş olan bu kllabı okurla• 
rıınıza tavsiyeyi bilyUk bir milliyet bol'" 
cu telAkkt edlyoruı. 

Eserin muharriri, tanınmış Arkeolog 
ve tarihçilerimizden Avni Candnrdır. 

--· • 
Bir Çocuk 

Boğazında tıkanan bit 
lokmadan boğuldu 
Karşıyaknda belediye sokağında ~ 

sayılı evde oturan kavaf Salih Deın~ 
gülleoğlunun iki yaşındaki oğlu Çetıı:ı. 
yemek yediği sırada boğazına tıkana~ 
hir ekmek parçası yüzünden boğula~a 
ölmüştür. Hadise tahkik ednmektedır· 

KISACA: 
•••••••• 

HAYIRLI İŞLER 
-ı;..-

Y AZAN: Ecza.cı K. K4mil Akttıl 

Dikkat edin ki esnaf iki tüccar selif11' 
laşıp birbirinden ayrıl ı rlarken hayırlı i~lef 
derler. Biribirinin işine gücüne hayır yot· 
mak ne güzel b ir temennidir. Memurlııt 
subaylar, alış veriş işinde bulunmıyıııı· 
!ar da bu hayırlı i3ler temennisi olmuyof• 
onlar işl erinin her giinkü tecell isinde es'' 
ııen bir hayır buluyorlar olmalı kı, bu h11' 

yırlı ioler temennisine lüzum görmü)"O~ 
!ar. Esnaf ve tüccarın işi bir şekil ve totl, 
da giclemeı;, kesatlık , , u veya bu sebeP

1 
)erden durgunluk her zaman mümkio~ 
içindedir. Hayırlı İş ile hnyırsız iş ticar pf 
illeminde da~ma bi~ib.irini kovalnr,. k Jı 
zararın ortogıdır sözü maruftur. ıı ıt11 
ben de adnmıno göre veda ediyoruı11 
karoımdaki ahzüita baıında bir adam i# 
hayırlı i ler diyorum, al ış veri tezg&hıfll •• e 
da ~lışmıyan dostlarıma da güle sıu .1 
diyorum, acaba beni şimdi okuyan ntte 
okuyucuma demeliyim, her ihtirn~ 



ı z ıxo 

Balkan gazeteciler· 
Balkan tesanüdü fikrinin inkişafında1 

mühim vazifeler görmüşlerdir 
bu~~l"r:ıd 3 (A.A) _ Dün Cokey kulü- Atina Ajansı ıııi.ıdürü VakiarC'lli \'er- Avrupmuıı bu kı ınında barışııı muhafa- !arsa bunu, Balkan de1,•Jetlt>rınin mazi
J.tuı e, ınerlcezi ınatbuat büro u şefi B. <ligi cC'vapla: Bütün A\•rupa hnr:p fcl:ı- 7.asına \C tcr.lkkiye doğru te\•cih edilen deki tecrübelerine ve aralarındaki mü-
1 °Yt'vti t f E lk l b. 1 . b" l" . . . d B 11 ·11 1 · 1 eri . ç ara ınd:tn Balkan ı,:azeteei- kt•ti i~iııde bulunurken a ·an arın ır fü '" ır ıgı ıçın n ;:an mı et erıni tekabil an aı:ma zıhnıyetinin ku,·vetli ve 
tıç ~Jcfı~ . verilen 7.ıyafcttc Milloyev- barış sahası olarak g;>ri.indüğiıııiı kay- yfkdigcrme ~~glıy~n f.e\'~alfıdc kuvvetli ıneo;udane yardımına borçludurlar. 
hti.r ı:d ettıgı nutukta.: Balkanlarda teza- <letmilitir. . bagl.?rı tcb.ıru~. ctt.ın ustır. .. Dün ogleden sonra Yunan, Rumen ve 
cttird'k n ulhper:\·er i birliğini tebarüz Runwn gazelccılcrı nanıma :.oz alan Turk gaz~tc7ılcı-ı .namına soz ~lan Ak- Türk matbuat mümessilleri şerefine 
g"rekı len .. onra, Balkan mathuntının Roın. nya hari<'l\'C nezareti duıre . .şcfı B. :;anı gazc~c ı rlı_rektoru Nt•cmcttın Sadak A\·ala Ajan;,; ve Politika gazetesi idare
\·e ~ b1;1_ L'?. hırliginı ve geı·ek emniyet Jonesco; Ddrt Balkan hüki.iınetı ara- sunları soyh:n~ıştıı· : . hanesinde hir cay ziyafeti verilmış. bu
tolu • nut f~krınin inkiş: fında oynadığı sındaki sıkı man<:'vİ tr·sanüdiin parlak te- - Balkan ınıllt'tlerı bu ktıı·ı~ı~t ~ün! •r- mı saınımi hır kabul resmi takip etmiş-
'•••••l!•~;?1ınıyctle kaydetınislır. :n:ıhliralıııı bilhru.!>a knydf'ttık len sonra; d .. sulhu ıııuhıfazavn muvaff. cıı, us- tir .. ... Hii1i ..................... 1ta·ıya:n ..... : .. ··T·ü·rk ............... r.~hüğt~~·· .. . 

Zelzele oiuyor •• b 1 • FRANsız;EBLit;i: 
;~:~ (~!.;;.~~~ı":;~~=kb~i;~;'. mu nas e et er t :;;~· ~.~~:1~ege•~~' ~~~. regn; 
llııd~:~ 7ızl'le ık., dıgcr ıkiı,i de dün SOVYET TEBLiCi: 

tı:ıllstll fi ıf ol.ırak geçen İ.IÇ-7-elzcle ol- Moskova. 3 (A.A) - Ta bıldıriyor · 
Şer ~ il.sar ~oktur. T k • B ı ı - • • d Leningrod askeri :mntakası erkanı 

~l!tıeıycd~ndonen~arbayopcıatörB. ltalya, iir iyeOIO 3 KaO JÇtlffiaJO a •·nrbiyesinin tebligi: 
ha ıs~ ~o.c~ı ~avuı· ve dahihyc ınüta- 2 suh.ıtta kaydedil cck ınühıın bir ha-
d.ı"' ı"cı" n~ıt u_ rck, felaketzedelere \.•nı·- •• h. ı . . ...., d . ... en nıu ım ro u oynıyacaa ..... tn an emın di<•e olınaınıstır. • l!a.~ f şchrımızde açılnıı hm;tancdc ~ Sovyet hava kUV\'etlcri diısınanın as-
Sıv1a arına baslamışlardır. ı·eri ıııcvkılcrinı ıııu\•affakıyetle boınbar-

35 le as, 3 (A.A) - Dün Si\·asta saat 13. J •· -ı· · 1 )' d t f · d" d clını,·lıı ctnıı'stir. lln\'n ıııtılıarcb~lüı·ı·ııd" orta "dd Ynrı re nıi frnnsıı:ca . ı: .an. ~ıweıesı- ın e e. sır e ıyor u. . ~ .. " -.. 
>-!<l1.e] .Şı ette \'e 15 saniye siircn bir niıı Roma hususi ınuhabırı hıldırwor: I Hatta . nkara paktı lıalyıınlara bir 11 düsınan t.ayyaı·csi chişürülmüştür. 

Ş. Ka:a~.dcdilıniştir. Hasar yoktur. ltaly.ınııl Balkan clevletleril~ olan ınii- ı t~l~like gi~ı görlinclü .. Fakat Tü~~ -. ln- Eir So"·yet tnyyııresi i.issiine d<.iıuııl'-
nq aa.ı a ı. ar, 3 (A.A) - Cuma aksa- naııebaıı son a) lar :ıarfında Lır çok ker- gılı.1 - I· rarısı.- anll\ maııının bırırıcı ga- miştir. 
14ç d f t l 7.20 ve dün G.15 te v-e 7. 15 te reler \.:iinim mevzuu olnıuııtur. yesi. diinyaııın hu kısmına Alınımların 
~ıeha ~r llılı olmu tur. Zelzelenin Zaman zaman ltalyan - Yngoııla\-, sırmnk ihtimallerini önlemekti. 
ı bu~.l~{if olarak de\•&m etmekle olma- lıalyan _ Bulgar. Jtalpn - )~ıınan \'e ltalya .bu on ı;!in~errle Rükıe-<te cere-

llal;ır 1 
Zel7.eleden müteess.ir olan bi- lıalyırn _Rumen münasebetlen hRkkın- yan ctmı~ olan hndıııeler ve Alman i\'i· 

'fade ın v-.:r.iyl'tleri gi.in geçtikçe claha zi- da aydınlatıcı malumat verildı. Fııkat kcrlerınin Caliçyada yani Rumen huclu-
Vehaınet keshctmcktcdir. k b 1 t ı ı··· '- d d b 1 1 •· b · 1 ° 1 

1 bütün bunlara mu a i ta ynn - tırıt un a u unmn arı ınunasc etıy e ua -
ngiltcrenin münnııebetleıi hakkında hiç bir şey söy- kan antantı mümessillerınin. muhtemel 

1\ lenmedi. bir tehlike kar ısında Balkıın me!!elesi 
lt:ı Odntanyaya ihracatı Yeni harbin ba~laııgıcına kııdaT lt.ıl- ve Balkan devletlerinin vaziyeti ile ala-

llıa .. ~ ra, 3 (Ö.R) _ fngilterenin Ro- yan matbuatı bir çok keneler Türki;. eye kRdaı olacaklarını kabul etmektedir. 

1 ··~aya h lıi.icunı etli. 1C)3!'1 ~ lnzimnında bilha;sa .\ynı zaınanda 1 ınlyan. Türkiyenin 
ı~·or 'D ı racatınm az.aldığı tekzip edi- . 1 b ı ı k k 
curj ·.""?lllanyanın petrol ihracatı ve ti- Tde{!rnffo guetcsi demokr1ısi eıe ağ- mert i{d ve ı;o7.Ünc e ·i sud.ı ·atı. münaka-

b 
\Q?.ıu t• d lbndıkları için Tiirk milletine siddetli Lir ~a götiim1eyen a~keri ku\'\ eti dolıl\·ısiy

İr h · Je ıne air ist~arelerin samimi n 

bıeı_tcıdvu içinde devam ettiği hildiril- lisan kullandı. 1 lııtta Ger.ır,.iya isimli Lir le Halkl'ln anı.ıntı ruhunda çok hii.\ ük 'V>! 

" <! ır . mecmua Türkleri lstnnLuldnıı çıkartmak t•hemıniyetli bir rol oyı\l\makta olduğunu 
A.ı · lazım ~eldiğini sil) li) ı•r;ek kadar ilcrıye ela bilmektedir. Bu ıoernite gört•, Balkcın 
ı"'\ rn an - So v y c t gıtti. . . . . konferansının Bclgr. cld.ı toplanacağı hu

Buna ra~ml" ıl nihııvct geçen 1 ı:-srını· günlercle Türkiyenin va<".iyetinin ltal-
j şb • } • OJ • e\·veJ il) ında Anknrada lngili.r - Fran- yadn biiyuk Lir dikkat ve cılfıka ile takip 

İ . 1 r Jgl sız_ Tiirk nnln ınnsı .>apıldığı sıralıırda edildiğini anlamak md,.kiil değildir. 
.. ~itik. balde nasıl bir .Sigi :;arayııım resmi or~anı olan Cıorna- ltalyaya Ilel~rad ve 1 tanbuldan ~e

le D'Jtalia cıızrtesi. ltulyanların bıı yeni lı·n haberl.:r, Tiirkiyenin. Balkan <lev-
:r 1 gösterecek? merhalt-.ri bii.> iik bir al:ıka ve cijkkatle Jetlerinden herhangi birine yapılacak ta-

h r~nSlU:a Le Tcmps gazetesi, Al?ıan- kabul etmekte olduklarım bildirdi. Fa- arrUlUll buıün Balkan devll"rİne ~·npılınıs 
t~re So\'yetler birligı GraSlnda Ingil- kat hakikatte Homa hükümeti bu s•} ll- olarak kabul cdilecc<~i> tezini müda(n 
hırLğ:e F~ansaya kar ı mevcut olan iş setinin ycnı l.ir hareketi ve bu sistem ile yolundadır. Bu sebeple lıııl.> a Balkan 
k~rı~ın ıstıkbalde •östercbıleceği in- Türkiyenin yakın şarkta birinci planda imtnntının hu ic;tinıaın\ aumi bir dikknt-
ttıeu ~rı dnha ziyade Ortn Asya istıka- bir rol oynamağı kabul ct.-.ıiş olduğu sek- le takip etmektedir. 
hli~e aramak Ulum gelcce~indcn 
itndili en basınakaleı;inde So,·yctlerin 

hah· 
1
. k bu istikamette hareketlere :pek 

d ~" 1 olnıadıgı yolunda bir mülalfoı 
Ca)j ~e.van ettikten sonra J\lmanyaıun 
f'.l'ç~~ a Ve Roınanya pelrolledni eline 
lı\en jek ınukabilindc Sovyctlt•ri lrıma
~ hı-an, Irak, Hint iı.1ik.ımetinde ser
<k~· ıraka(' gl suphe: iz oldugunu kay-

l:>or ve bu nıünascbetlc dıvor ki : 
- Bu· k • 

Garp cephesinde • 
sıs 

Karada ve havada bütün faaliyet
lere manı olacak kadar kalındır 

Reıti h" 1 ta amelle haz.ırlnnncak olan 
den t:'\ ı~· Alınan - So .. yct planı her şey- h . d k 1 b" kA 1 
l'ılkt 'l>el Saadabat paktı ile kar.-.ılasa- Londra 3 (ö.R) - Garp cep esın c ·n ın ır \'e görüs iın an arının 
.-\f tr. Vakıa Tiirkh·e ıle İran Irak ve ncfkudu~u karada V(' hnvada bütün hareketler mani oldugundan piyade, 

r gtUlist· b" ı · b ' ed 1'opçtı \'C t ... y~·nre foali.,•etll'ri ı:ınıdilik bütiin mıntakal.ırda kfııııilcn inkıtaa lli anı ır e tiren u pakt ne t a- .. ., 

~~~t~wu~~itt~kınu~~~ _u:b:·ı~~=m=ı~~tı:r~·---------------------------
htr 

1
Yetinde degildir. Ancak karşılıklı 

t~tttdl'n_ıi tecctVÜ7. mukavelesinden iha
tı ıı;i Sır de harici bir tecavüz tclılikt.'
ıı"d ınde hu dôrt devlet kemlı arala-., a rn·· 

rıct tıo;;terf'k emniyet icabatı nokta-
aı·t-an nlınac. k tedbirler üzerinde ısli-

clevı ~·.deccklerdir. Bllndan h,ıska · d<M 
kıır ~ 111 Avı·upay:ı nıt ihtilaflı meseleler 
~tız sında \'az.il etleri de birbirlerine 
l'ra enı~7.. Zwa Tiırkiyc, ingiltere ve 
tuk.;:sa ıle Balk.ııılaruı ,.e Akdeniz.in sta
lngılt~ eseı ı İ.ı?.eıinde müttefiktir. Irak 
l°U~·a ~f n~n mii~lefik!_dir; clogru~an doğ-
li ti rn.uıya ılc munasebctlcrını kes-

1-ıı<' {· Afg ni ~an muharip tnraflardan 
ne! i/rıne ıııcn up olm:ımakfo bcrabM·, 
hır l a.nuı, n • de Iı-akın maruz kalncağı 

aarru k · lla &elı 7.a ·nı sı kayıt ı:r. olamaz. Ira-
'•l d net', hu So,·yct Huı.:ra tnrnfından 
tir ıt beri en ziyade tazyike uğrıyan 
1 ıııha~:·l~t~ır Deyli Tt.'le~raph gazetc ... i 
t...e .. • ırıııın Vt•rdir.i malUınata göre as-

<1 ın" l• 

~ ... Yct~lnhnssıslnrın knnıırıti . sudur ki, 
l'u l";:ı ~r bıdı •i tnrafınd,m Irana cloğ
ler ı'l Pı acak hır taarruz h. reketi Türk-

l' ın · V(!tle Uttdikleriıı bu cephe~ e kuv-
d l\<!rııru lop] mak ıcin olacaktır, fakat 
ı.:11\ v ~ra_fLm müsterek Alınan - SO\'yet 
llac;:ıı t ~rı B !kanlar i.izerıne taz~ ik :ra
•CQp e~' · Bu lnkdıt e göre miittdikler 
Vaq~'et en tedafüi tedbirleri alabilecek 

ltalyada 
Tütün ziraati 

1, ., (Ö R) - Stcfani ajan ına \Oll1a, ·' · . 
, . !tal~ u biitun ti.itün ıhtıyacım dn~ 
ı.oı c, • ., 1 . . T"' -
lıilclcn tı:darik~' muvaffa~ o ın~st~ı. u 
tün zeriyatınn tahsıs edıl~n 38. h~ı he,k-
1nrlık arnziclcn senC'lık tutun ısiıhsalatı 
40 hin tunu l>ulınu tur· 

Milli Şefin 
Erbaalı/ara taziyeti 
E ·b 3 (A.A) _ Buraya gelen jan-
~ı aa. d f J"ket snha-

darııı:ı umuın kuınan anı, c a . . 
farını dolas,ırak Erh•ı.,lılaı"< Mıllı S<:fı~ 
miziıı tfıziv~t!Priııi Vt! ınuhahbetleı~nı 
tı•hliğ ctıniş ve: nk~aımı duğnı refakatınl 
de Tcıknt v.ılisi ilı· Tııkat ınchllsu .. Ceına 
Kovalı oldugu halde Niksarn ınutevec-
cihen Erhandan :ıyrı1mıstır. .. 
Konya vilayeti umumı 
meclisi acıldı ... 
K 

., (A A.) _ Vilfıvet umumi on\a, .• . • .
1 meclisi vali Niuunettinin nutku ı e açı-

larak calısınalarınu b .,1,unıştır. 

lsveç 
Amerikaya 144 
tayyare ısmarladı 
St9kholnı. 3 (Ö.R) - İsveç hiıküme-

tiniıı Aınerıkndaıı 144 ıw<·ı tayym-e,,i sa
tın almak için ynptı•;ı müzakereler an
in ınn ile neticelendi. T.ıyy.ırelC'rin b(•
C:clı on mılyoıı dolardır. 

Siğfrid'in planı 
- llASTAltAn 1 inci SA YFAI>A -

l<:'hlı~ edıyor · Bu snbah bir cok dü -
man 1rıyyareleri İngilterenin <>imalı şar
ki sahili açıklarmda ticaret vapurlarına 
tnarruz <'tmi lerdır. İngilız tayyareleri 
hıınlnrın Ö!ıİ.İm• çıkarak yullarmı kes
ıııi~krdır. Iııgiliz <ıv•·ı tayy~ırelı·ri iki. 
l-fayııkcl tnyyart•sinc hkuın ctıni~lerdir. 
Bunların hiri"ı Yorkşayı· sahili açıgın<la 
<iPnizc cltisınii~tür. Bir di;-•l•ri ciddi ha· 
s~ra uğrnı..ılını~tır. DiC:er ~ihclten baska 
bir Haynkcl alevler içinde di.işmi.ıştür .. 
içindeki ıni.irl.'ltcbatt.ı'l dört kişi ölıniı~, 
1.irisi cığır yaralanmıştır. 

Üçiincü bir .\iman t.wyare. inin Ta
nuz nuntaka ıııda tahribi haber wril
ınektedir. 

--· 
Filda vapurtı 

Gayri kanuni olarak 
Filistine tekrar 
muhacir götürmüş 
Londı·a, :1 (Ö.R) - Gayri k.ınuni ola

ı· .. k Filistıne ınulwcir taşıyan Filda va
ı:,uru,nun stirnri.si ,~e \'apurdaki 700 ya
l•udl l<'\·kif edilerek Huyfo civarında bir 
tf'<·rit kampımı goııdt.!rilmistir 

Fıld,1 <'V\·f"lce bc1ska i-,iınlc Filistine 
lrncnk rnuhnrır gl'lirmi!jLİ .. 
Fransız radyosunun 
Türkçe haber neşriyatı 
Paris, 3 (A.A) - Fransız radyo ıda-

l'l''iİ her gün yaımıukt.ı olduğu 'I'iiı-kçc 
neşriyatını bugünden itibareıı Türkıye 
saat iv le 20.30 dn Türkiyedeıı ıyi i 'iclil
mekt.e olan Nıcc P. T. T. istasyonu ile 
"eım<:'gi k,ırarlaştırmı-:tır. 

- *--

Italya 
---~---

Bal-Sov yellerin 
kanları istila poli
tikasına muarızdır 
RASTAUAFI l İNCi SAHİFl·:m; 

kanlıı'r ıneselcsı meçzuubahıs olmus
tur. Bu zıyarct, İtalyanın Balkan an
taıı lı kon ~·ine gösterdiği alakaya 
dclıl • ayılıyor. 
Sovycl Rusya istilfısına nıiıni ol

mak arz11:-.unda müttefiklerle İtalya 
arasında lam hir mi.ıtrıbakat mevcut
tur. Balkaııliıra taallfık eden Alman 
siyasetı ınescleı.inrle ise İt.cılyan :;iya
~et i karanlık oldu::ıu gibi İtalyanın 
ılü"üncel~riııi kavramak ta müşkül
dür. Miittefik hükümelleriıı Roma 
~le teınashırı vaziyeti ayı'lınlataına
mıstır. 

KAHSIYAKA 

l\1elek int·ınasında 
BUG'(\~DEN İTİBAl:E. ~ 

ŞEYHİN AŞKI 
1'iirk<:c sözHi sarkılı ve ::.ark ınii:rikli 
hiiyiik :ı~k. h~yc<":m \'e 

0

mi:izik filmi 
( RA!\10~ XOYAJW ) (MİHSA 

LOY) un !.aheseri 
ı:il~mde : l\l~lıur oku~ ucu l\Juı.t..Ca 
C:ıtgların ga:ıellcri, .} iiksek ..,az lıeydi 
rdakatinde Safiyl' n• :ırk:ıda~larının 

ııefis şıırkıl:m 

BEN BİR CAHİYİM 
(LO\'O NOJ..Al'ı") ,.r (MARİ KAlt

LİSLI~) niıı l :ırat tığı hiitük 
ganskr filmi 

SEA~SLAR : Her giin •t, G.30. 9 da 
C'ııııı:ırtcsi. ııa1ıtr 12 \'e l.~0 da 

ilÜ\'C ı;NmSI 

lll le-dır• 
~ .. . 
:--------·------------~----------1··-------maııı-----------------------~ Şarı~nı ~ •. .. . . ''ki . ·ı 1 . ll'l:'rnıl.'ll'riYlc ha:rat, B uı G Ü N ., aı;.an ı;uıu.·l?ııu•, ına\ ı ~o t•rınc. ) c~ı o\'lı arın.ı ·"' · , 

sarkılarhlc <'nn \'l'rTUR~E·n hiiyiik U"k romanı Kültürpark Sinemasında 

HURMALAR AL T J N I! A l\1EV~İMİN l~N <lÜZEL 2 FiLMİNİ TAKDİM EDiYOR 

( C E M İ L E ) 1 
- Ka~~~~~u':1FR~~.r~;s~:n 

ls~nhulun l k. I 1 ·11A t • · I~ sfü,lcncn en bü)·iik LllC'iE~ nAIWUX - .MAÜGUERİ1'1'E l'\IOltENO tarafındııut ltlu iki .. en anıııııııs snnat nr annın ıı ur ... c:. crı~ ( . . . . F"I . 
sı ustndlarının kııdr<-tlt'riylc ~iiıelll'sl'n diinyanın hıncık ~ark 1 nıı... mi~ e~ll"nrt"1i hii) iik \' ockil 

temsil edil-

Bugün LALE ve TAN' d::. 2 - Aşkın zaferi 
METRO GOLD\'İN :.irJ.::ctinin Hl biiviik nrti ... ti ve güzel nrtist Pıat Paten.on 

İKİNCİ FİLİM 

CiFTE KATİL 
' 

HARP JURNALl-----~wma-.-:ı 

hmıfuıdan lt"nısil edilen he.vecnnh ve· miic.,sir nşk ve ihtira filmi .. 
A YP.ICA : l'Alt \l\HJN1' JllltNAL vı; m :N1<1j l\1İl\:İ 
SEA~SLJ\lt : KAYNA:\"AM : 2.~o - :>.rn - !l.00 DA. 
\Sl\IN Z.'\I'I:Itİ . t.20 - i.40 'l'.\ .. 

.. 1111İıİİ3ıİıİSıİiıİiDiıiiııiıllll ... iim1 .. ml .......... lllilila:3lllllillll5. .... ~sr.?:~ZEllll*llll .. llmmııilllli~Whf; 

Resmi tebliğ 
Bugün neşredilecek 

Istıınbul, 3 (Huı.usi) - (Belgraddan bildirilı}or) Balkan antantı ko · 
bugün öğleden evvel saat 11.30 da üçüncü ıçtimamı yapmı tJr. IçUm"' nseytL 

·· kd d ıı ·· ı· da ıı .... saa on u~e a .. ar. evam e_ nı tır. ç~ın-ıa . n sonra <lort Balkan hariciye naz.ırı 
şerefıne Türkıye elçılıgınde hır ogle zıyaCeti verilmi tir. Zt} afette Yugosl , 
ba§vekili de hazır bulunmuştur ve çok samimi bir hava. içinde geçmi ::. 
Konsey ögleden oııra dordüncü içtımamı yapmı!illr. 

Belgrad, 3 (A.A) - Avala a1ansının bildir<liğıne göre. Balkan antantı da
imi konseyinin son toplantı ı hakkındaki re mi tcbli" bi.ıti.ın müzakereler 
bittikten sonra, ancak pazar akşamı ne ı·edilcccktir. Maaınafih efkan umu
miye, konferans hakkın<la ilk nıalıiııuıtı, Yugoslav lıaricıye nazırı B. Marko
viçin b~ a~aın misafirlerine vereceği u~·,~fette tigren<:'cektir. Filhakik, bay 
Markovıç ve halen Balkan antantının reısı bulunan Romanya hariciye nazın 
B. Gafonko bu z.iyarl'L sonunda, Bclgrad toplantısı hakkmd,ı nutuklar teati 
edccekll'rdir. Dün, biri öğleden evvel ve biri ogl<:'den . onra olmak üzere 
yapılan toplantılar hakkında iyi haber al.ın mahfillerden öı:;rcnilcliğine g()re 
hu esnada umumi enternasyonal vaziyet ve bazı Balkan rııl'selclerı mevzu~ 
bahis edilmıştır. lyi haber alan mahfiller şura.ı:,ını lebariiz ettirmektedir ki· 
daha şimdiden konferansın bidayetinde Balkan ant..rnlı daarni konseyinin bu: 
tün .iz.aları ara ınd;ı tam fikir birligi mü~ahede cdılmiştir Şimdiye kadar 
Balkan de\•lctlerı tarafından teshil olunan ~ol. bu devletlere sulhu temin et
miş oldugundan bu yola devam. elzem telakki edilmcktedır. 

Muhafız gücü Galatasa 
rayı 4-1 mağltip etti 

Ankara. 3 (Hu usi> - Bugün Muhafı:t gi.ıciı spor ahasında Galatasaray 
Muhafız gücü arasında beklenmekte olan maç yapılnıı .. tır. 

Havanııı müsait olmasından saha binlerce .seyirci ile dolmuştu. Hususi ma
hiyctte olan bu mac;lP. iki takım da süralli ve ehemmiyetli <ıymyorlardı. Ga
latasaray ilk dakikalnrda bir ırol yptı .. lkind <le\'r~dc Muhafız. gücü kadro
sunu yeni oyuncularla takviye ederek S< haya çıkın~lı. Netice olarak oyun 
l - 4 Muhafız gt~lİnlİn lehine olarak netıcelcnınislir. 

lstanbulda kesif sis 
Vapur scfcrlt!rİ durdu. Tren ve 

tramvaylar güçlükle işlcycbildilcr 
Istanbul, 3 (Husu i) - Bu sabah kesif ~is } uzünden sevnhili mütecavir-e 

vapurları .saatlerce işliycmeıniş, lıir ı,xık kimseler i"?lerinc ge1cml'ınislcrdir .• 
Si~. tren seferlerine de le:.ir yaµmış, hanliyo trenleri rotarla hru·c'ket ctıni~ 
lctdir. Şehir dahilinde sabah sekize kadar tramvaylarda miiskülatla isliyebil
mislcrdır. Hava ısımrıştır. Harar~t derccesı on dôrdı• çıkmıshr.. • 1 

Türkiye - lngiltere 
Ticari meseleler ve tediye tarzları 
hakkındaki anlaşma dün imzalandı 

Londra, 3 (ÖR) - Ticari mc.selt•lı:-r ve tcdıyc taı-darı hakkında bir lngi
liz - Türk anla ınası bu sabah Londrada imza edilın~tir. 

Mevcut ~.nıa.sınayı .h.afifçc tadil eden bu yeni anlaşma IngiltNc hariciye 
nazırıyle Turkıye sef•rı ve l...oni!raya bu anlasınayı muzakl'rc içın gitınis olan 
Türk ticari heyC'ti reisı tarafından iın:r.a <'dilmiştir. ~ 

Romanya hava kuvvet-
lerini tezyid ediyor 

Roma. 3 (Ö.R) - Roınanyamn bahriye \'e hava nazırı şu beyanatta bo-
1unınu.şlur : 

Beynelmilel vazivet . ebebiylc Roınan1·a ecucbi memlckl'tlere tayyare j. 

parışlerinin ıuikdarını çogaltmak mecburiyetindedir. Tayyare mürettebatının 
antrenmanı en genL<; mikyasta devam ediyor. Her kes anlamalıdır ki &
manya her ihtimale ~hazırdır. Fakat bu askeri hazırlık ve milli müdafaa tcr
tıbatı fasılasız devam etmektedir .. 

Pravda gazetesi Fransa 
ve lngiltereye çatıyor 

Moskova. 3 (A.A) - cHavas• bildiriyor : 
Pravda gazetesi basma kalesinde Fransa ve lngiltere~ c şıddetle hucum ede· 

rl'k cok cıddi olarak unu yazıyor : 
Jnğılız - Fransız Pmpt'ryalistleri tarafından tutuşturulan ikınci cmpe.ryalü t 

hnrp yangıııı \"alanımızın şımal hududunda bütün siddetiyle devam ediyor, 
Harp kundakçıları, beya:r. Finlandiya çetelerini i.izerimize saldırdılar, fakat 
nıazluml.mn yegane hamisı olan ıncmleketimız tehditlerden korkmaz. 

Eski Cünıhurreisi 
Hoover Finlandiya ve Polonyaya 30 mil
yon dolarlık yiyecek gönderilme$ini istiyor 
Vcışıngton. 3 (A-A) - Hoover, bir nutuk ıradederek Fınl.ındıya ve Po'lou

yaya 30 milyon dolarlık yıyccek gonderilml'Sıni h.temiştir. Mumaileyh. z.iraat 
mah. uHitı fazlasının hali hazırda en çok mu tarıp olan hu iki memlek,..le 
ôndc.>rilıne ıni tek1ıf etmiştır. Hoovcr, hoı·bın uıun sureceğini ve Amerik~ 

nın Avrupada açlık ve ~l·faletten do •aca'k bir takım meselelerle karsılaşmak 
mecburiyetinde kalac.ıgını ilave etm~tir. Netıcc olarak Hoover, Amcrikanuı 
açlık \'C tahribat.ı karsı açılacak ıniıcaodede Avrupaya yardıma hazır oldn
ğunu ve bu suretle sulh sahasında selamet ve unnrın sesıni yükseltcbileceguv 
kaydeyleınıştir. 

Alman Henkel tayyare-
nasıl düşürüldü? • 

Si 
Londra, 3 (ö.R) - Ingiliz. araz.isi üzerıne gelen bir Alman Hcink<:'l ~ .... 

resinin diisürulınesi hakkında u ız::ıhat v~rilivor : 
Alınan tan·are i alcaklan uçuyordu. üç l~giliz t.ıyyarc i onu takibe b1t.1-

ladılar. Ateş etmek icın birisi Alman trıyyareıo;ının altına. dı ",eri ü tune ~
ti.. OciıncUsü ise <:'!rafında daireler çiz.iyordu.. Gittıkç<' alçalmağa m~bur 
kalan Alman tayyaresi nıhayel topraga carparak parçalandı. Icindekilerdcu 
birisi dl'rh. 1 ~lınuş, ~ d_iı;er.i hao;~nl'ye nakledılerek <>ı ada vefat ~tmkjtir .. Çift 
yarnJı olan dıgrr ikısı C<;ır edrlm •zJcn C'VVt'l layytırı•yı y.tk:ı, , n•I\, ff ık 
olnıu,,lardır 



Harbın Şahsiyetleri 
B. Çemberlayn, B. Daladiye ve Lord 

Gort'un siyasi veçheleri ... 
Eğer bu emniyetsiz diınyada kat'i bir 

ey varsa da Mr. Ncvıl Çemberlaynın 
bütün temiz yetmiş bir yıllık hayatı 
iı,--indc bir an için bile, Büyük Britnnya
nın başvekili sıfatiyle her hnngi bir 
memlekete karşı harp iltın t'tmek mcc
lıuriyetinde kalncağını t:ıhnyyiil elmiş 
tıulunmamnsıdır. 
Eğer o daima bir siya et adamı ck

fiildi ise daima bir sulh adamı idi Dahn 
,gençken o bir defa dcmi~ti ki: cSirtıdi 
veya her hangi bir zamanda parlamen
toya girmek gibi bir niyt>lim katiycn 
yoktur.> 

JI kikatte ha~ atının ilk 1.amanları 
müddC>tince bir is n'1amı olmakla bu 
mesleğe d, ima .sadık olarak ) asnmıo;
lır. 

22 )':l!'anda iken büyük bir libı rnl dev
let ndamı olan babası Jost>ph Chamher
lain satın almış oldu<1u araziyi idare et
mek i'zere Bahama'a eönclcr11ınic;ti. Ora
da yedi S<'ne kaldı. Bu mühim bir m<'n
foat temin d'llcmi.,ti. Fakut kC'nd'c;i orn
dan cok kıymetli tecrüb('l<'rl(' dolu o1a
rak döndü Bu ilk yılJar kC'ndisinin nz 
4.'lnınmıs ve kabin<' az.,ları ara.,ında pek 
<'Jlder bulunan bir hiincrini izaha ya
r:ır. Zen,.i Hflhi!cri SÖ) lem"!.. 

1916 yılınd<ı kC'ndisın" hir fırsL>t <lii-ı-

1ii. O zamana kadar içinde doğduğu se
Jıir olan Birminsthamın bdediy<' rci<:liği 
rnertC'bcc;ine yüksclmisti. Filhakika bu 
mevki evvelce kendi ailesinin yedi fı>r
di babası, bC's amcac::ı ve bir nmca o<1lu 
t.-ırafından ic::gal edilmişti. Loyd Corç 
başvekil iken onu daima göz önünde 
tutmuş ve .-Milli Hizıncb in ~·<mi bir 
~ubcsi açıldığı wımm NC'vil Çember
layn rivasC't ctnıeğc davet olunmuştu. 

Kendisinin bugi.inkü yükc;ek mevkii
ne çıkısı kftfi miktarda malumdur. Bii
tiin m<'slek hayatı esnasında bir sivaset 
;ulamı olmaktan z.iyadc, çetin ve karı
şık iş fıleıninde pişmis ol. n istidatlarını, 
rlaha mudil ve ince olan siyac;ct hny. tı
nın icaplarınna muvaffnkıyetle uyduran 
b1r adam intibamı verir. 
E~er Çemberlnyn bir siy:ıset adamı ol

mnk niyetinde değil idiyse, harp knbi
nesmın en göze çarpar c::ahsiyefi olan 
Vinston Cörçil evveldenberi bu niyet•P 
iiJi Yirmi yasında iken, kendi ı>mc;ali 
ol:ın bazı zevnta bir zi\'afct vNmis ve 
dnvetli1t>rini t.hut<Ün 21 ynsından ac;a 'iı 
illan vt> fakat 20 yıl icinde Jnailiz imn:!
ratorluğunun mukaddC'ratını kontrol 
~erek bulunan zevab oiye tasvir <·t
misti. Bunlar arnsındn vnlnız kendic;j hu 
işi yapmnğa muvaffak· olnbiJmLc;ti ... 

Onun parlak mt>slek havntı tezarllar
ltı doludur Bir clefa kencli~i cok i"abetJi 
blr görüc; tec;kil C'd<'n su sözleri sövle
mİ$ti: 4'Bt>nde. daima önüne i!ecn;em 
Jazımı:elt'n bir temavül vardır: 'cereva-
nın nksi istikametinde yiizmek-> · 

KC'ndisi muht-1efot fırkn-;ınd::ı muv:ıf
fokıyet kazanını~ o1ıtıakln beraber ikti
dar mevkiinde bulunduğu znm:ın ve bil
hassn umumi hnrbin b:ıc;Jangıcında bu
gün olduıYu gibi bahriye> nazırı iken cok 
biiyiik bir tesir icra ey}P.miştir. Bunclnn 
baskn. Maliye nezareti , Koloniler nazır
lwı, Ticaret enciimen reisliği hava ve 
h.-ırp nazırlıklarındn bulunmu' tur.U,;nı
mi harpten .c:onraki siyasi hayatı Sovyet 
Rusynya karşı duyduğu derin itimatsız
lığın ve Almnnyanın makc;:ıtları ii:zerin
dt• beslediği ve hemen pevgambC'Tane 
pir duyguya benziyen korkunun haki
miyeti altında kalmıc;tır. Kendisi fı5 va
fmcladır. 
Manş'ın ötesinde Daladie siyaset sa

h:ısına hakimdir. Fransız parlamento 
sisteminin d<ığurduğu bir cok hüki.imet 
değişmeleri arasında, müteaddit sahsi
yetlerin izini takibe muvaffak olmak 
yabnncı müsahitler için çok zordur. Fa
kat geçen yıl içinde Daladiyc sarih bir 
surette kendi vaziyetini kuvvetli ve 
şışmaz bir adam olarak tesis etmi!rtir. 
Kendisi (Boğa) diye tanınmıştır. 1933 
:yılındanberi gittikçe daha hakim bir 
edam olmakta devam C'tmiş ve mezkur 
yılda harbiye nazırlığı mcvkiine gdeli
'denberi nskPri ıne elel(•r üzerinde gö _ 

B. Dalcıdiyc mcşhıır tahtelbahir aucısı Siı-oko torı>itosmıda 
terdiği kavrayış harbin idaresinde Fran
sız b::ışkumandanı general Gamlen ile 
birlikte çalışmasını kolayfoşhrmıştır. 

Daladiyc siyaset sahasını elinde tu
tuyor, G7 yaşında olan Gamlen harbin 
askeri cephesine htiJdm bulunuyor. 
Kendisinin kabiliyeti yaln1:1. ~imdi bii
tlin manasiyle bir den<'meye maruz bu
lunmaktadır. 

Maaınafih 1914 te Joffre Almanların 
Parise yüriiytişünü Marn' da durduğu 
zaman onun yaptığı planı takip etmiş
tir. Fakat şurası mıılıakknktır ki başka 
hiç bir askeri önder daha sağlam bir 
şöhretle harbe girmiş değildir. 

KC'ndisinin Ingiltercdeki mukabili 
John Stendish Surtees Predergast Verc
ker. altıncı Viscount Gort. V.C.,D.S.O., 
M.C. dir. Gort şimdiye kadar harp!e 
k::ızan.mış olduğu şöhret şahsi cc~rct, 
önderlik zeka, yeni seraite uyma ve rcz
rilik kabiliyetlerini tebarüz ettirmekten 
başkn bir .sey yapmamıştır. Büyük bir 
generalde bulunması lfızım olan \'asıf
lar da bunlardır. Ve l\endi i böyle bir 
adam olduğunu bi.itün :ılfımetlcriyle 
gôstenncktcdir. Ona H\kah olarak ve
rilmiş olan cKaplan> kelimesini kendisi 
kabul etmiyor a da çok uygun olduj;u 
muhakkaktır. Filhnkika tevaw de onun 
diğer vasıflarından bir tane idir. 1937-
de imparatorluk erkanı harbiye kumnn
danlığına t.ıyin ediJerı.?k diğ<'r 7.evatın 
amirliğin(' ı:etirildiği 2.nman, bu mevkii 
şimdiye 'kadar işgal edenlerin rn genci 
idi. 

Askeri kuvvetlerin tek kumandac::ı 

Fransada General Gamlenin elindedir .. 
Fakat müttefikleri hava kuvvetleri, in
giliz hava mareşali sakin, kım1ı2.1 yüzlü 
ve ak saçlı Sir Chnrl..-s Nevallin kuman-

<lası altındadır. Uçma ve hava harbine 
dair bilinecek ne varsn o hepsini bilir. 
Harpten çok evvel ve bi.itün harbin de
vamınca o tayyareci idi.. Pilotluk vesi
kasının numarası 144 ti.ir .. Onun harp
teki icraatı cok yükSt-ktir. Diğer nıuvaf
fokı:vetleri arasında, bir cephane depo
sunda çıkmış olan ateşi tek başına sön
(H.irdüğündcn dolayı şahsi cesaret mü
kfıfot ı olarak \·erilen Albert ınad.-ılyası
nı kazanmıştır. Fakat bilhassa harpten 
sonra hm·a meselelerini derin bir suret
lı> tetkik etmiş olduğundan dol::ıyı, mes
lei:inin en yiiksck ml vkiine kadar ilcr
lcıniş ve rnüttefjklerin hava kuvvetleri 
ae onun kumnndasına verilmiştir. 

İngiltere, vcıtan müdafaa kuvvetleri
nin kumandası halk &ırasında .Ağır kan
lı• diye tanınan hav;:ı baş mareşalı Sir 
Hugh Dovdingin elindedir. Bu hava hü
cumu işareti verildiği zaman başkaları 
telaş etse de, o hiç endişe gfü;termez .. 
Bombardıman tayyaresinin daima içeri 
sokulabileceği fikrine o iştirak etme:t. ve 
c-ğer tayyüre için ~okulmağa mm·affok 
olursa o pek iyi bilir ki, g ri dönebil
mek için bir hayli Lahmete katlanmak 
mecburiyetinde ltalac.:ktır. 

İ. te bunlar İngiltere ve Fransa tara
fından Nazi istibdadının yayılmasına 
mfıni olmak için çarpışan adamlarıdır ... 
Bunlara benzer başkaları da vardır. Al
manyanın önderleri bu tipte adamlar de
ğildirler. Onlar clemagog, sergü~ tçi ve 
iktidar mevkii için calışan siyaset adam
Jarıdırlar. Onlar mütteJiklerin önderleri 
gibi ~ahsiyetJerin tecrübesi, iktidarı ve 
"zmiyle boy ölçüşmek mecburiyetinde 
kalacaklardır. Bu nevi muhalefet .cıim.
c1iyc kadar alı.~ıış o1duk1arından çok 
b.ı~kadır. •DONALD HODSON • 

inhisarlar 
den·: 

umum müdürlüğün-

1 - Şartnamesi mucibince 7 adet sigara makinesi kapalı zarf u.suli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli ~ırf 70,000 lira muvakkat teminatı 5250 
liradır. 

3 - Eksiltme 2 f /3/940 Perşembe günü saat 15 de Kabataşda le
vazım ve mübayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün sözü geçen ~ubeclen ve lzmir Ankara başmü
dürlüklerinden 350 kuruş mukabilinde a1ınabi1ir. 

5 - Münakasaya girebilecek makineler Molemı, Standart, MüJJer, 
Skoda fabrikaları makineleridir. 

6 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle ve yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatından 
bir saat evvel mezkfır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 4, 20, S, 20 347 ( 195) 

Ankara Radyosu 
---ııı---

DALGA UZUNLUCU 
BVGVN 

1639 m. 183 Kcs./12tt Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve Mnmlcket saat ayan 
12.35 Ajans ve rne1coro1oji haberleri... 
J2.50 - 13.30 Ti.irk miiziği : Fasıl heyeti 
Karışık program .. 14.30 Müzik : Küçük 
orke~-ıra (Şef Necip A~kın) .. 
1 - Robcrt Stolz : Prntcrdc :-ı:'.:açlnr tek
rar c;ıcek acıyor .• 2 - Leopold : İspanya 
ınelodikri (Poıpuri) .. 3 - M::ırtin Uhl 
Gdm:ingc hır d::ıha ~ibniyelim (Vals) .. 
4 - Fr. nz Lt>har : Tarla ku~\ınun iittü
i;ü yer opt>ı·l'tind~n notpuri.. 5 - Joh. 
t'trnusı:.: Polk;ı .. 6 - A. Rubinstein: K<
ınamn :lŞk )';arkl"I .. rn.oo Progrnm ·c 
rrıemlcl,ct mat ayarı .. 18.05 1\füzik: rad
yo cnz orkc:•b·ası .. 18.30 Çocuk ı;aati ... 
l8 55 Sc>rbcst saat.. 19.10 Memleket sn~t 
n:r<ırı. ajans \ 'C me!Pcıroloji habeı lc>ri... 
l!'.30 TUrk ınüzFi: 
C' ALANLAR : Ruşen Kam, Re!'.Clt Erer, 
Vecih••. Cevdet J{ouın, izzettin Öktc. 
OKUYAN: MUZAFJ''Jill İLKAR 
1 - Hisarpusc>lik JX'~Tevi.. 2 - Zckfıi 
droe - Hkır pmelik -;arkı (Vuslata nail 
de etse gp) felek) .. 3 - l'.fostnfo Çavuş 
Hi•·ar pu<:elik ~:ulu ( Dü <;:e<;.nıinch n git
mez <ı'<kın hny:ıli) .. 4 - Scr\'ct bcy-Hi
«:ır pu!elik s: rkı (Bir hadise var) .. 5 -
R •. hmi bey - Hi: :ır puselik sarkı (Bir 
ucvcivan"'ın) ... 6 - Musfafa Çavu.ş-Hı
~ar puscıhk s:ırkı (İn1 i.ı!an m:>J,dC'minlı>) 
OKUYAN : MELEK TOKGÖZ 
l - Arif lxy - Hic::z ~arkı (Kurdu mec
lis fışikan me,yhanede) .. 2 - Şevki b4: y 
Hi:.-nz :-:ırb (Sen hu yerden gideli) 3 -
Biraz sarkı (Şu köylünün yosmada kızı) 
4 - E\'iç türkü (Atladım bahçene gir-
dim) ... 20.15 Konu~ma (Tarihten sahife-
lu) ... 20.30 Türk mil7Jği : Fasıl heyeti 
Karışık program 21.00 Türk müziği : 
Halk tı.irküleri .. 
İnebolulu Sarı Recep .. 
21.15 Müzik : Schub.-r t - Genç kız ve 
<iliim kuarteti .. 
CALANLAR: Licco Amar, Enver Ka
p<.>lrnan. İzzet Albayrak, MPsut Cemil. 
:!1.50 Miizik : Senfonik müzik (Pi.) 22. 
15 Memleket saat ayarı, Ajans haberleri 
Ziraat, esham, tah\'ilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) .. 22.30 Ajans spor servisi 
22.40 Müzik (Cazband (pl.) 23.30 Yarın
ki progrnm ve knpanış .. 

Kadınların idare ettiği 
bir ada.-
Amerikalı profesör Conston ccnu bi 

Amerikada Tefe nehri civarında yeni 
bir ada keşfetmiştir. Adayı iskan eden
ler 700 ailedir. Bunlar Hintyan kabilesi 
ve Uruku~i meı.hchinclcndir. Urukusile
ri kadınları idare ctmektcclir. Erkekle
rin göreceği bütün isler kadınlar tara
fından gi>rülüyor. Ail(•yi gc~indirmek işi 
kadına dfü~cr. Erkek evi süpiiı iir. Ye
mPği yapnr, cocukJarı büyütlir. Erkek
ler ava gidemez, balık tutamaz. yüze
mez, bıı h:tkkr yalnız kadınlarındır. Ka
dınlar istedikleri gibi gezer, erkek jz.in
ı-iz evden çıkamaz. K;;dınlar çıplak. er
kekler giyimlidir. Dini günlerde erkek
lt'r güreştfrilir, kadınlar seyircidir. Er
kekleri kadınlar intihap eder. 

Bu arada l.aynananın va1Jyeti çok tu
haftır. Erkek anneı-i ic;terı:;e t:ocuğunu 
evlendirir, bir kadın rrkcği bcyenirse 
anne-.inden ister. Bir erkeği bir kaç ka
dın beğenir~ mücadele başlar, bu mü
cr.dele kadınlar arasında d()ğüc::e kadar 
\'arır Ye hangisi kazanırsa erkeğe o sa
hip olur. Bir kadını beyenip almak Mi
yen bir erkeğin büyiik kahramanlık 
göstermc.c::i Hlı.ımdır. Bu kahramanlık, 
örümcekle doJu bir çu\•aJ i~indc üç saat 
Jı:alabilmektir. 

PAZAR 

lngiliz IZMtR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Eşrdpaşada 617 sayılı s.okalttl 
lağım yaptırılması fon işleri müdUr~~ 

_A.miraJbğuun kararı ğündeki keşif ve şartnamesi ~·eÇhl 
Londra, 3 (A.A) - Dün Aınirallık açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ııe; 

makamı tarafından neşredilen bir karar- deli 3403 lira olup ihalesi 9-2-940 c:et 
name mucibince, Amirallığın ruhsatiye- günü saat 16 dadır. iştirak edece 1t 
si alınmadan hiç bir ticaret vapuru inşa 255 lira 25 kuruşluk teminatı iş ball r 
cdiimiyecektir. sına yatırarak makbuzile encümene gt' 

Ayni kararnameye göre, ruhsatiye lirler. U 
rlınmadan hiç bir gemide değişiklik ya- 2 - Fen ve temizlik islerinde kU ~ 
pılmıyacak ve hiç bir gemi kızağa çekil- nılmak üzere iki adet kamyon satld 
ıniyu~cktir. alınması yazı iııleri müdürlüği.ind~Jt· 

---!·-- şartnamt>si veçhile kapalı zarflı ckS1 
11 

F 
meye konulınustur. Muhammen bed~ 

'....; Y3 0 Sa 0) Il 5900 lira olup ihalesi 9-2-~140 Cuma gu; 
nii saat 17 dedir. 2490 sayılı kanun~ 

Ameri?taya yeni tarifotı dahilinde ha?.ırlanmış tek 8 

ta'-~yare sı·pa·ı-$lerı..· • mektupları ihale günü azami saat ı~.~-
., .. - _ kaclar encümende riyasete verilir. ı .. 

Ankar::ı, 3 (Hususi) _:_ Ne,•yorkta bu- vakkat teminatı 442 Jira 50 kuruştur~ıa 
Junnrnkfa olnn Fran~ız ht'ycti yeni tay- 3 - Karantinada 199 sayılı .c:oka <1• 
ynrclcr almak tc~ehbüsiindedir. Bu tay- mevcut kanalizasyonun 40 metre b<>Y jİ 
l are)er küçük top ve makineli tüfenk- uzatılması fen işleri müdürlüğünd?11• 
k•rle mücehhezdir. Amerika gazeteleri kesH ve şartnamesi veçhile açık ek~ li 
Fransız heyetinin bu tayyarelerden mü- meye konulmuştur. Muhammen be ~. 
bı:ıaa t•dcceklerini yazıyor1ar. l 640 lira olup ihalesi 9-2-940 Cuma ~3 
---· nü saat 16 eladır. iştirak edecekler )l 

ı liralık teminatı iş bankasına yatırara 

[ lB- Q R S A J makbuzilc encümene gelirler. lı 
4 - Mezarlıkbaşında 515 nunıafll 11 

ÜZÜM 
1594 K. T:.ıwr 
1504 Ş. Hiza fü• 

bar. kanın 24-2-940 tal'ihinden iti~:eı.ı 
bir ~ene müddetle kiraya \•erilmesı y:t 

10 50 l4 25 işleri müdürlüğündeki sarf.namesi "~ı 
10 ]4 hile açık artırmaya konulmuştur. ~ 9-

hammen bedeli 125 lira olup ihnk~ı. le 
2-940 Cuma ~ünü snat JG eladır. ış:ıı:tı 
edecekler 9 lira 40 kuru'?luk temiJl \i· 
iş bankasımı yatırarak makbuzile ene 

1252 F~ ı,af B:m 
1002 j . I<ohen 
927 Üzüm T:ırım 
641 H. Alsnnctık 
496 A. R. Üzümcü 
:rn7 M. H. Nazlı 
:{44 P. Klaı k 
483 F. Solari 
28G Sami Arım 
247 Cevdet Alanyalı 
166 Ş. Remzi 
l 6G ~1. Beşikçi 
124 Akseki bankası 
102 D. Arditi 
99 S. Pate~on 
96 P. Mihalef 
23 Öı.ti.irk Şirketi 
18 j. Taranto Ma. 

10289 Yekun 
449993 i Dünkü yekun 
460282 ~ Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCiR 
196 M. H. Nazlı 
119 A. Papai,rno 

75 F. Solari 
:-mo Yekfın 

]!)1112 Dünkü yekftn 
191502 Umumi yekun 

1) 

•) 

10 
10 25 
9 50 

ıo 25 
9 
!) 25 

10 
!) 50 

lO 
10 25 
12 
8 75 

10 
!) 

12 
12 

7 75 
7 50 
9 50 

)5 

12 50 
14 50 
11 75 
]2 i5 
13 25 
13 50 
15 50 
15 
12 25 
13 
11 
12 75 
9 75 

10 50 
11 25 
]3 50 
12 75 

7 25 
10 
11 
13 25 
]6 

!) 

8 75 
9 50 

lZMtR TICARET 
DEN: 

MAHKEMESiN-

Kableliflfı konkordato hükiimlerin
den istifade talebinin icra tetkik mer
ciinı:e kabulüne karar verilmiş olan Iı.
mird0 Peştamalcılarda -46-1 ~ayılı ma
ğaı.adn kazmir ticnretiyle müşteğil alfı
iyeli hacı Ali zade Abdu11ahın alacak
lılarile aktey1cdiği konkordatoya müte
allik 'konkordato komiserliğince ianzim 
kılınan ve hı!:dika mütedair bulun:ın 
rapor \'e telerrüatı icra tetkik mercii 
tarafından mahkemf'mize havalt> ve 
tevdi kılınmış ve bu hususta karar itti
hazı için mahkemece 21-2-940 çarşamba 
saat 11 ,30 olarak gün tayin edilmiş ol
duğundan bu husu.c;ta itirazı olanların 
haklarını müdafaa için gösierilen gün 
ve saatte aktedilecek celsede hazır bu
lunabilecekleri icra ve i.fltı.1; kanununun 
296 ncı madde~i hükmüne tevfikan il5n 
olunur. 364 (191) 

mene gelirler. 
25-30-4-8 (118) 

Otobiis işletme idaresi ~oför, biletçi 
ve kontrollerine 130 takım ceket, paJl" 

·.,]!."" talon ,.e kasket yaptırılmnsı yazı l .. 
1 ri m\idürlüğiindeki şartnam~~; veçhı e~ 

açık eksilt.meye konulmustur. Muh3~0 
men bedeli 2860 lira olup ihalesi 9-2~ • 
Cuma günü saat 16 dadır. iştirak ~ 
cekler 214 lira 50 kuru~luk teminatı 1J 
bankasına yatırarak makbuzu ile ene 
mene gelirler. 

25-30-4-8 231 (123) 

Belediyemiz 7.abıtası kadrosuııd: 
münhal bulunan znbıta memurlukları~. 
yeniden memur alınacaktır. Orta rrıe 
tep derecesinde tahsil görmüş "'~ a; 
kerliğini bitirmiş bulunan taliplerın 
2-940 günü, zabıta müdür!Uğünde y:ıpı· 
lacak müc::abaka imtihanına girmek iizC
re müracaatları. 

2-3·4 336 (181) 

1 - 87 ci adanin 200 metre murab· 
haındaki 29 sayılı ar!la~ının satışı, Y8~1 

işleri müdürlüğündeki ııartname"i ınucı• 
bince açık arttırmaya lconulmuştur. Mı.sj 
hammen bedeli 400 lira olup jhalt5 

14/ l / 940 Çarşamba ıı;ünü !laat 16 Jıı; 
dır. l«tirak edecekler 30 liralık temio~! . ~ 

iş banka!lınn yatJrnrnk makbuzile ene 
men~ gelirler. 

2 - Mezbaha idart"ııine üç adet eJelc: 
trik dinamosu ,.atın alınması yazı ;şlerı 
müdiirlüğündeki fenni ı:e mali !Ulrtor 
mcsi mucibince açık ehiltmcye ko1111 

• 

mu,.tur. Muhommen ht"deli 800 lirıt oJu~ 
ihalt"!'Iİ 14 / l / 940 Çar!'lamba günü •88 . ,. 
16 dadır. f,.tirak edecekler 60 liralık !

1
e 

minatı iş bankasına yatırarak makbu:ı.ı 
encümene gelirler. 

3 '· 4, 6. 13 ( ı 50) 

18 inci adanın 1499 metre murabb:ı" 
ındaki 1 sayılı arsasının satı.şı yazı l!" 
Jeri müdürlüğündeki şartnamesi veÇ"ı
le kapalı zarflı arttırmaya konutı11u~· 
tur. 

Muhammen bedeJi 17988 Hra olup i~~ 
lesi 21-2-940 Ç<ırşamba günü .ı:aat 17 
dir. 

Maliye Vekaletinden: 
2490 sayılı kanunun tarifatı da~ili~; 

de hazırlanmış teklif mektupları ıh8 

günti azami saat 16 ya kadar encl.iı~e~ 
de riyasete verilir. Muvakkat tcmırı~ Türk vatandaşı müsliman mübadiller tarafından Yunanistanda ter

ltedilip Yunan milli bankası tarafından idare edilmekte olan emvali 
gayri menkule ahiren müşarünileyh hükumetçe neşrolunan bir ka
nun ile devlet tarafından geri <;'lınmıştır. Bu emval üzerinde üçüncü 
şahıslar ile banka arasında mevcud ihtilafatın hal tarzı ve tehaddüs 

eden davaların ne suretle görüleceği de bir iradei kırali ile tesbit ve 
tayin edilmiştir. 

1350 liradır. 
4-9-15-20 368 (l!l4) 

Türk mübadil ve gayri mübadil müslümanlardan aslen veya dola
yisile bu malların ayni menafi, ayni hak nokta~ından banka ile ihti
lafı veya davası olanların zikrolunan kanun ve kararname hükümle
rinden malumat almak Ü7.ere Ankara, lstanbul, tzmir defterdarlıkla
rına müracaa!ları lüzumu ilan olunur. 26 3 J 4 225 ( f 30) _____________________________ ....._ _________ lliiiiiiliil-.;~;;....;..--..;;~~~----------------------;;;;;:;...---=---~-..;.;;;;----.----..-----------~~--.;;;-;;-=-.;-
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Havagazı iifaresine 1350 ton Zon~.u~; 
<lak zerodiz 0,10 lave maden könıill'1 

satın alınmaı:ı, yaı.ı işleri müdürlüğl:;;; 
deki şartname.si veçhile kapalı uı rı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhamn1e 
bedeli on sekiz bin dokuz yüz lira 01•1

; 

ihalesi 21-2-940 çarşambn günü ;;8~ı 
l 7 dedir. 2490 sayılı kanunun tari.fa ·ı 
dahilimle hazırlanmış lt•klif mcktupJaı 
ihale günü azami _!o:aat 16 ya kadar ell~ 
cümende riyasett• verilir, muvakkat t~ 
minah 1417 lira 50 kunı~tur. 

DEMiR MASKE ,__.._ 
Büyuk tarih ve 

(lKJNCJ 
macera romanı 
KJSJM) 

123 
Bu yıldırım sürnti ile olan ve bir an
~ arkadaşlarının ikisi He çavuslarını 
yere seren vaziyet karşısında a.f;llıyan 
;ıskerJer siJahJanm eılerinden attılar 
kaçmağı bile düsünmeden teslim oldU.: 
J::ır. 

Dorföy diğer üç esirin de koJiarıncla
ki bağı kesti. ölüleri yol füerindt> bı
raktılar. 

Şimdi roJler tersine olmus. esirJer, 
11an kalan sekiz askeri hağJa~ıc;lardı. 

Böylece yola düzüldüler. 
Faribol ve Mis1ufle atları üwrinde 

kafilenin nrkasından gı•liyorlardı. llo:isi
nin ortasında da Dorföy yiirüml'ktc> frli. 

Fa.r:ibol, delikanlıya hitnben: 
- K ıwnıt-un kop"l.m. clPCJi. nrı~ruc;u 

ucuz kurtuldunuz.. Şimdi anlat baka
lım. Biz.im Özetten ayrıldığımıı.dan beri 
neler oldu, neler bitti? 

Mistufle de ilave etti: 
- Hiktiyeye ba lamadan 4ince bi7.i 

nereye götiirüyorsun onu ~iyle .. 
Dorföy: 

- Le1.andan bir frrsah ötede Madö 
Montkaraya.. cevabını verdi. 

- Demek mon~enyör Luivi orada bu-
lacağız? • 

- Evet mösyö Mistufle .. F. kat eğer 
tfıli yardım e1memiş olı:a idi siz mon
<'t>nyörü hic göremiyecektiniz .. 

- Aman yarabbi.. Ne ~öyliyorsun .• 
Yokc;;ı m()menyi)I' Lui varalı mı? 

Bu suali büyük bir e~e ve heyc
cnn içinde iki arkadaş aynı zamanda 
sormuşlardı 

Dorföy, başını eğerek cevap verdi: 
- Evet .. yaralı.dır. Göğsünde müthiş 

bir .süngü yarası var .. 
- Allah kahretsin o süngüyü .. F.ğer 

biz burada· olsa idik bu iş olmaı.dı .. Pe
ki.. ya ~imdi yarası nasıl? 

- Tehlike g~ti. Şimdi iyicedir, Cer
rah dün muayeneden sonra beş altı gün 
içindi' ayağa kalkabileceğini söyledi. 

KaliJe, Afo caddesincJen Lezan isti
kametine ayrılan yola sapmışlardı. 

Faribol sordu: 
- Gideceğimiz yere daha çok var 

mı? 
Dorföy: 
- Bu yiiriiyü Je, dedi, iki ı:aat sonra 

oradavız.. 

Delikanlı, (bu yürüyüşle) dPrken 
kendisinin yayan gittiğini ve öndeki ka
Wenin d~ aynı ı;uretle hareket cltii:ini 
anlatmnk istemişti. 

Faribol: 
- Kuynığun kopsun, dedi. Kralın 

bu cesur a'<kerlerini gömleklt>rinin ne
z.ıreti altında ve Le7.anda bırakalım. 
Sen benim atımın arkasına atla .. Böyle
ce iki saatlık yolu yirmi dakikada lutte
oeriz .. 

Biiylt> yaptılar. 

Dorföy, Faribolun arkasında. ona ~a
rılarak anlatmasına devam etti: 

- Bu sabah ben ve arkadac;larını 
;::ömlekliler· kıyafetine girmi.c; olan ns
kcrlerin pususuna düştirüldiik. 

Mist ufle: 
- Anlaşılan, dedi, Maresaı" Montre

vel de dostumuz Jan Kavalvenin Ser
va.c:; şatosunu e1c geçirmek icln baş vur
duğu hile usuliine müracaat etmis .. 

Lezandan hareketerinden yirmi beş 
dakika sonra. gece y:ırısınn ynrım saat 
kala Madö Montekaranın bulunduğu 
nmhalle gelmMerdi. Burası etrafı hen
dekle çevrili kücük bir ormancıktı ve 
bu ormancığm ortasında da monsenvör 
Luinin istirahat etti'i ufak ev \'a;dı .. 
Jan Kavalye ac:il mütt,..fikinin her hnn
gi bir taarruz tehlikesinden himavesi 
için ormancıpın etrafına w~ oraya gi'<l<'n 
yo11ara silahlı muhafızlar ikame ettir
mi"ti. 

Dorföy, kendisine ma]fım olan paro
hwı verdi.ili kin nöbetcilerin ve muh:ı
f 17Jarın yanlarından kolaycn srcctiler ve 
:ıraclar arasında bulunan. f Pk katlı <ıvin 
k:ıpalı nPncerelerinin ve :kapı ınm önii
ne ~rJdiln. 

Dorföy. kapıy11 ,yakın küt'ük bir pen
cerenin kapa:lı tahta kanadına hafif<·~ 
vurdu. 

Blraz M>nra kanat ~ıldı ve elinde l.li-

ciik bir idare 15mbası tutan bir kadının 
b:ı~ı göründü. 
Doıföy kadına yaralının günlerdenbe

~ri gelmesini sabırsızlıkla beklediği 
adamları getirdiğini anlattı. 
Kadın: 
- Ytizbaşı Lui uyuyor, dedi. Onu 

uyandırayım mı? 

Dorföy FariboJ::ı ~rdu. Faribol: 
- Sakın, dedi. Rahatsız olmasını a"

la istemeyiz .. Biz burada o uyanıncay:ı 
kadar, sabaha kadar bekleriz .. 

Bu sırada bina içinden :sevinçli bir 
kiir>ek havlaması ahctti. 

Mistufle bu se:ıi tanıdı: 

- J ştf' Mediiz d<:'di. Bi:ıim l!rldii!imiz; 
anladı. kendi dili iJe hos gddin diyor 

FariboJ: 
- Evet, dedi, o •.. Fnkat kuyruğu ko"

sun .. Böyle havlamakta devam eder~r 
monscnviir Luiyi uvrınnıracnk.. 

Filh:>kika böyl<' ffe olclu. 
R~hip Reymondun. mon~enyör Luinh 

hizmetine tah~is Pttivi kadın ""~rıldığ -
nı duyarak yaralının odasınn kostu. 

Monsl'1'lyÖr Lui !.Ordu: 
- Gecenin bu geç ~~atin<le ı:clen ki'J'

dir? 

- ·Bi'l'HEDI •• 

-4-9-15-20 367 (t 93) 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

IZMİR MEMLEKE'J' 
HASrANESİ 

1 
Asabiye miitalıassd• 
MUAYENEHANE : İkinci Beylet 

Sokak No. 79 da hastalarını her giiJJ 
kabul eder. 

. -
Kiralık yazıhaneler 

. d• 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanııı 

1
, 

18 numaralı hanın üst katı resmi ve )lı., 
:.usi daire ve ya?.ıhane ve tütün de~JS 
olarak istimale elverişlidir. dl 

Taliplerin 2 inci Koıdon 88 nurnar~ ., 
Jiş doktoru Hatice Azra Demirell;> 
ır.ıiiracnatleri. 1-26 (190 



Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye ko ulan iş 

1 - Manisada Kum çayının bir tahliye yatağı ile Marmara gölüne 
akıtılması ameliyatının keşif bedeli 191.114 lira 5 7 kuruştur. 

2 - Eksiltme 19 2/940 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Nafia Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
. 3 - İstekliler, eksiltme sartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
l§leri genel şartnamesi, fen~i şartname ve projeleri 9 lira 56 kuruş 
mukabilinde su işleri reisliğinden alabilirler. • . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10.80' lıra 73 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
~ lekİz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir di!.ekçe 
ıle Nafia Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak uzere 
Vesika almaları ve bu vesikayı ·ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de Vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

S - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde ver

meleri lazımdır. Postada olan geçikmeler kabul edilmez. 
26 31 5 10 224 (129) 

SIHHAT VEKALETiNtN RF..SMI RUHSA TINJ HAt7 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DlŞ atrı· 
tarını, ROMATİZMAsan• 
cdarııu SİNİR, rahatsız· 
hklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve soc;;UK 
algınlıpna karşı ~ües
.sir ilaçtır. 

icabında gÜnde l - 3 kaıe 
~lmır. Her Eczanede bulunur. · 

Teşkilatlandırma 
lüğünden: 

Başkontrolör-

Demir, çelik malzemesi birlik limited şirketi tesis edilmekte oldu
iundan bu maddeler ithalatile uğraşanların 6 / 2/ 940 tarihine kadar dai-
remize müracaat etmeleri rica olunur. 369 ( 192) 

ı, 

lzrr. ir Defterdarlığınd~-ı: 
:~ No.5u Muhammen B. Lira Kr. 
il ildnci Tepecik M. 1164 No. lu Ze)"tinlik 4 ünı;ii sokak 1%6 metre 

ınurabbaı, 6 taj No: lu Arsa .. 15 15 
tıs KaqJyaka. Bostanlı 1794 Mektep sokak 125,7~ M. M. 129/? No.lu 
~ . nM 

tıe Birinci T~pecik M. 1210 No. Kerem sokak 16~.13 1\1.M. 8 No.lu usa 1Z9 70 42
1 ikinci Tepecik 1\1. 1140 Ze~·tinlik t inci sokak 33.12 M~frc l\lurab-
. ba.ı l6/l No. lu ~ 8 29 
~ 1 inci Tepecik J 2!6 Çeşme sokak 92.61 M. M. 18 tajlı arsa 46 30 

4~.. 1 inci Tepecik 1228 l\lektep sokak 91.05 M. M. :~ tajlı Arsa .M 90 
.,.. 1 inti Tepecik Develi sokak 172 M. l\I, 13 Tajb Arsa • 86 00 
~ti· 1 ~ne~ T~pccik 1209 Nevküşat sokak 79.56 l\f. l\'I. 5/J 'foailı Arsa 31 82 

4 
6 1 ıncı Tepecik 1210 Kerem sokak 68.25 .M. l\f. 15 Ta1lı Arsa 47 77 
~ 2 inci Tepecik 1144 Beşaret sokak 133.59 M. l\f. 37/ 2 Tajlı Arsa 80 15 

429 l inci Tepecik 1230· Çoban sokak 6?.40 M. l\l. 19 Tajlı ATsa 31 20 
2 inci Tepecik 1176 Zeytin sokak 4'i',52 M. M. 62 Tajlı Arsa 4 75 

:• 2 inci Tepecik 1176 Zeytin sokak 96.80 M. l\I. 50 Tajb Arsa U 52 

~ 

Teninizin Sıhhati 
Cildinizin Güzelliği 

• • 
ıçı n ••• 

[ S. Ferit Ec;;] 
TUV·ALET PUDRALARI 
Beyaz. - Ten Rengi • Raıel - Olır Roıe 

DEPO: Şifa Eczanesi 

Mahsulat satışı 
D. D. Y otları 8 nci işıetme 
komisy nundan: 
idaremizin Alsancak ve Basmahane ambarlarında mevcud miktar

larile muhammeı\ bedelleri müfredatile şartnamesinde yazılı toplantı
dan biriktirilmiş hurda· incir: .Kumdarı, Buğday, Arpa, Darı Bakla, 

Kuru fasulye, Nohut, Burçak, Yulaf. Palamut ve Pamuk çekirdeği 
ayrı ayrı açık artırma usulile 16/2/940 günü saat l 4 de A.laancakta 
işletme binasında komisyonumuzca satılacaktır. Mecmuunun bedeli 
571,60 lira oh,ıp isteklil~rjn 42,87 liralık muvakkat teminat makbuz
larile muayyen :vakitte komisyona gdmclcri lazımdır. Şartnameler 
i~letme kaleminde görülebilir. 30 1 4 7 29> ( 4 46) 

ilan 
lnbisarlar tütün fa~ rikasın..:. 

4 
1 Sü,·ari M. Kiremithane sokak 45 1\1. l\J. 8/10 Tajlı !\,rsa. . • 16 75 

32 İsınetıın .... .1\1. Birinci .. ·üksek sokak d24 alla, 3 parsel sayılı 1'1.2a r b 'k d ha.I b" 
r-r- o1 225 00 ra rı amız a en. mevcut ve ır sene zarfında çıkacak tahminen t ınetre murabbaı S3 tajlı arsa . 

dan: 
l3 Birinci Tepecik 1213 Meydan sokak 78.'24 l\f. 1\1. 64 A. Taj\ı Ars;ı 117 36 10,000 kilo irili ufaklı kağıt kırpmtılariyle 250 adet kola çuvalı ve bir 

'34 Birinci Tepecik 1221 Çınarlı sokak 99.16 M. 1\1. S Tajlı Arsa 49 58 miktar çimento ve çivi torbası açık arttırma ile satılacaktır. 
:: Birinci Tepecik 1209 Ncvküşat sokuk 82.80 l\1. 1\1. 8 Tajlı Arsa 4

54
9 48

9
,, ihale 15/2/ 940 perşembe günü saat l O da komisyon huzurunda 

Birinci Tepecik 1210 Kerem sokak 109.Si 1\1. l\I. 12 Tajlı Arsa ,. k 437 
Kuruçay l\f. Kağıthane <"ad. Çatal~e ıne üstünde yeni mahalle yapılaca tır. 
190.01 M. 1\1. 14 Tajlt Arsa 23 75 isteklilerin teminat akçesi olarak kağıt kırıntıları için 35, kola çu-

3tl'ukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ııe.~in para ile \'e ıtçık arttmna usulü ile vallariyle çimento ve çivi torbaları için 8 lirayı komisyoni.ın iÇtimaın-
lh~l/ı~o tarihinden itibaren 16 ıün müddetle ıuüza~~e~·c ~onu~n~şt~::.. • . . dan evvel veznemize' yatırmış olmaları. 
ele lelcrı 15/2/9ıo tarihinde perşembe günii saat 14 tc Mılli Emlak nuıdurluKun-. Şartnamelerini görmek istiyen taliplerin tatil günlerinden başka 
•le Y•~ilacaktir. Taliplerin mdhaınmen bedelleri üzerinden . yiizde 7,5 depozit~ her gün fabrikamız levazım şubesine müracaatları ilan olunur. 
1 Çesı yatırarak yevmi mezkurda Milli Emlak miidiirlliğiinde toplanacak komı 

6,fltl• nıüracaatleri ilan olunur. ------3illii.l --·(1iİıİİ96m) -----•••lii2ıl5•/•' 113•0•/•4••••••••••2.i2ll9..lı( 1•2•2r1ı)._ 
OPERATÖR ' 

Dr. Asil Mukbil 
Atakan1 . 

lfEMLEKEr B.Ur A· 
NESi OPERAröRV 

If astalarını her gün üçten sonra 
S.ncakta Birinci Kordon 312 nu
~l lı Jakinyon apartmanında ka
vu eder. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BİOGENİNE; en birinci kan, ku\-vet, iştiha yaratan \'c tesirini derhal göstere.n bulunmaz bir de\'adır .. 
Grip. nezle,· enfloenza. sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı HIOGENINE kan \'e derman haplariyle 

sigortalayıruz.. . 
BİOGENiNE; daima kam tazeleyip ktl\'vetlendirir, hal'lizliği giderir, harıçten gele<"ck her tiirlü mikroplan öldü

riir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir \'C adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yiikseltir .. Bel ~C\'~ekliği \'e ademi iktida
rın en birinci devasıdır .. 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyycn kardan, kıştan, soğuktan ve havalann değişmesinden miiteessir olmazlar ... 

SPERCO VAPUR W.F.Beft1'7VanderZee 
ACENrASI Veı~·-

ADRtA'I1KA sosı'ETA ANONİMA AlUEBiCAN ExroRT ~ iNc. 
Dl NA\1GAZYONE NE V y O R K 

AJ>IUATICA NEVYORK İÇİN 
GERUSALEME vapuru 4%940 ta EXİLONA vapuru 31 ikınci kanuna 

beklenmekte olup Triycste limanı için doğru bekleniyor. 
ı1arckct edecektir. EXAMELiA vapuru ? şubatta bek-

ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li- !eniyor .. 
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de SERVİCE l\fARiTil\TE ROUMAİN 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve B U C A R E s T 
Venediğe hareket edecektir. KÖSTENCE İÇİN : 

CI'ITA Dl BARI motörü 13-2-40 tarf- ALBA JULİA vapuru lO şubatta bek
lıinde limanımıza gelerek Istaııbul Pire leniyor .. 
Napoli ve Ceııovaya hareket edecektir. Vapurlann isim n tarihleri hakkında 
BRİNDİSl motörü 13-2-940 tarihinde hiç bir taahhüt almınu. 

limanımıza gelerek ertesi glinil saat 17- Vapurlann hareket tarlhleriyle na•-. 
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve lunlardaJd delffiklf.klerden •centa me-
Vcnediğc lıal"C'ket ~~ccktir. ıuliyet kabul etme&. 

. E. MORANDİ vapuru 20 2 940 ta:i- Daha faı.Ja taf.silAt 1 in ATATtJ'RK 
hınde ~klC'nmC'kte olup Cenova, Rivıe- dd . 

4 
ç 

ra limanlarına hareket edecektir. ca esı l 8 No.da W. F. Henry Van Der 
NOT - Biltiln bu vapurlar Triyeste z.e. ve Şaı. V•pur •centalıtın. mD.race

veya Ccnovada ŞimaU ve cenubt Ame- •t edJlm..e rica olunur. 
rika limanlarına hareket eden İtalia ftLEFON : !ff1/ıtll 
Anonim seyri.sciain şirketinin \'e Afrika -------------
ve Hindistana hare.ket eden LLOYD UJIDA.1. 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir· _ -ı.:;..-
keti vapurlarına tesadUf ederler. UMUMi DENtz ACENTALIÖI LTU. 

NEERLANDAtSE ROY ALE ZETSKA PLOVİDBA A. o. KOTOR 
KUMPANYASI 

FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstence 
lcnmckte olup Am·ers Amsterdam li- ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 

'e ylik kabul edecektir. 
ı.ıanlarına haıcket edl'cektir. LOVCEN lO ş b 
ACHİLLES vapuru 6 ~ 2 - 940 tari- . vapuru u atta Kös-

hinde beklenmekte olup Anvers limanı !enccden gelıp 11 Şubatta saat 12 de Pire 
için hareket edecektir. Hayfa, Beyrut, Duraao ve Triyeste için 

SVENSKA ORİENT LiN1EN hareket. edecektir. Yolcu ve yük kabul 
BİRKALAND vapuru 6-2-40 tarihin- edecektır. 

de beklenmekle olup Gotenborg ve Ko- Gerek vapurların muvualit tarilıleri, 
penhag limanlarına hareket edecektir. gerek vapur bimlert ve navlunlan bak· 
SERVİCE M.-\RITtME ROUMAİN kında acenta bir teahhUt altına siremer.. 
ARDEAL motörU 20-2-1940 tarihin- Daha fazla l.afsJ.11t almu için Blrlnd 

de gelerek Malta v~ Marsilya limanları- Kordonda 152 nwnaract. , UMDAL. 
na hareket edecektır. umumi deniz Ac.ntalıtı Ltd. mllracaat 

N O T ı edilmesi riCll olunUJ'. 
Ahvali hazıra dolayıslyle navlun ve Telefon : 4072 MUdUrlyet 

hareket tarihlerinin kat't olmadıluu ve Telefon : 3171 Ac.wıta 
bunların hiç bir ihbara lUzum olmakll- -------------
zın deği§ebilir olduğunu ve bu husustan .......................................... . 
dolayı acenteye bir me.suliyet terettüp OIJVfER 
etmlyeceğini muhterem yUkleyicilerin Y YE 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. ŞVREKA.11 LrD 

Daha fazla tafsilAt için Cumhuriyet • 
caddesiı;ıde FRA TEU.İ SPERCO vapur VAPUR ACENT ASI 
acenteşine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 ATATtiRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Birinci Sınıf ~iltahusıs ı Londra ve Liverpol hatlan için 

rımız sefer yapacaklardır. 

O 1 
t A I ' piyasarun ihfil"acına göre vapurla-r. emır ı ·, i ..... :::::·: ........ : .. ~·::·:· .......... 

Asabiye Mütallassuı 
KAMÇIOCLU DOKTOR 

Cilt \'e Tena~ hastalıklın c ahit T u ne r 
Her gün saat 3 ten tonra Samlı 

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

TELEFON: 3559 

. 

KüÇük c!i•he~!pl~~9~~=~i ye planı 1 
KEŞİDELER: 1Şubat,1Mayıs,1 Atustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapdacaktır . 
1 -1940 lkramiyeleri:~..ı;o, 

J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

JJ Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO Adet ...... 
347 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo Liralıfı 3000 Lira 
500 ı.ıralılı JOOO Lira 
2So Liralıfı 3000 Lira 
100 Llralılı 4000 LIPcı 
50 Liralılı 3750 Lira 
2$ Lil'alılı 52JO Lira ....... 

24000 Yelıiin 
~ ............................ ~ 

Türkiye İ Banka~n• para yatırmakla yalnıı para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz ... 

lzmir Yün Mensucaı t ~"p~ .. .__;T,~ELmfm:F·O·N·:·3~53m7 ... 11 
~-..._ ______ ~..:.......;~~~~=-

OOKTOR 

Çünkü ,·ilcudu her zaman genç ve dinç bulundurur \'e bu sayede miithif ikibetlcrle netkelenl·n GRiP, nezle, erto
enza. sıtma gibi hastalıklardan korur. Ru hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, iiğle, aksam, birer, sekiz 
yaşındım iistün çocuklar yalnız sabah. ak~aın birer BİOGENiNE almalıdır. Hasta olanlann kurtulması için de bu bir 
mikdar arthrılmalıdu. IIER ECZANEDE BULUNUR.. 1 T A ~· /ı t• • U lL k L b •L '---------· .. ~----------~~~.-.------ı . . ~ır e ının na Rapınar umaı ~a rııcCllL 

Celaı· Y artm 
IZJtia MEMLEKEr 11411-ANE.ll DARtUYE 

" llCl'l' AH.t.ISl.11 
t';0 , ~:Yenehane: 'ikinci Beyler 
........___TELEFON: 3956 

Doktor muayeneha
nesine elveriıli 

Kiralık ev 
• llirinci B 1 Odalı ey er sokağında 28 numaralı 
~u ınhu~! bahçe, kuyu, Halkapınar 

•vı hır ev kiralıktır. · 
va · ek istiyenleria aYnı 

. . 
ıcın 

' 

Rahat iskarpin 

Hil·il Eczaneıine utramak 
lazım 

Eczacı _Kemal Aktaş'ın 

( Nasırol Kemal) 
Naaır ilacı cidden şaheaerdir 

ALTIN RÜYA 
Kemal Alıta.ş lıolıularının içinde buanCI 

sar1JırJ ~yalar gösteren f eulıfJlcid~ IJir şey . 
llUlnem llıı lıoJıııyıı ilen pelı seudb&. 

Tarafand'an mevıim dolayııiyle yena çıkardıiı kumqlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracaiınız elbiaeler için bu mamtılib terclll eclla 

.SAT·IŞ YERi. 

Ş . 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. 

lzmir Defterdarlığından: 
Süleyman oğlu Şerifin Karşıyaka şubcaine olan 211 lira 39 kunaı 

kazanç vergisinin temini tahsili için mutasarrıf olduğu Bayraklı Me. 
nemen caddeainde 25 aayılı kahvehanedeki 3 de bir hissesi tahsiU em
val kanunu mucibince haczedilerek 400 lira kıymet üzer~nden 21 cQ. 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 6/ 2/940 Sah gU
nü saat 1 5 de vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 

l 2~ 4 196 CHM) 



Belgrad içtimaı için ne yazıyorlar? 
"Eğer dört Balkan devleti Bulgarlar ve Macarlarla anlaşırlarsa hayati 
meni aatlerini Berlin ve Moskovaya tanıtacak bir kuvvet teşkil ederler,, 

Bulgar matbuatına göre de Balkanlarda sulh icabında 
Balkanlarda Itali~~ın iştiraki olma- silihlada müdafaa edilecek 

dan. mÜvazene temin edilemezmiş Dün gece Yu-go-s-la_v_h_a_r-ici°;;-;.azırımn verdiği ziyafette 
nutuk söylediler B. Marinkoviç ve B. Gafenko birer 

Budape§teden bir manzara 
Faris, 3 (Ö.R) - Sabahki gazetelerin tantına dahiJ olan dört devlet: Türkiye, 

b~akaleleri umumiyetle Balkan An- Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya 
tantı konferansına aittir. Konferansın 1 Balkan antantına dahil olmıyan Bulgar
sc.rih neticeleri henüz bilinmediğinden lar ve Macarlarla anlaşırlarsa, hüküm
gazeteler birbirinden farklı mütalaalar ranlık haklarını ve hayati menfaatlerini 
yürütmektedirler. •Jur• Balkan paktı- Berlin ve Moskovaya tanıtacak manevi 
nın yedi senelik yeni bir müddet için ve maddi bir kuvvet teşkil edeceklerdir. 
tecdit ve teyidini memnuniyetle karşılı- Roma, 3 (Ö.R) - Bulgar gazeteleri 
yor .. Bu netice pek tabiidir, diyor. Fakat makalelerinde Balkan antantı konferan
Balkan antantına dahil olan dört mem- sının i<-ıhminlere uygun bir .şekilde ce
Jeketten her birinin ayrı ayrı vaziyette reyan ettiğini müşahede ediyorlar .. Fa
olduğu göz önünde tutulursa bu anlaş- kat ntantı alakadar eden arru.J mescle
manın hususi manası tezahür eder: Tür- ı . i ~tkik edilmiyecektir Zira bu hu
kiye İngiltere ve Fransa ile mua~ede- s~sta önceden bir münak;şa zemini ha
ler .yapmıştır. Romanya v~ Yunanı~t:ın zırlamak mümkün olamamıştır. 
İngıltcre ve Fransanın kat l garantisın- . .. 
den müstefit bulunmaktadır. Yugoslav- . Bulgar gazc!elerı tekrar şu nokta uze-
ya ise Avrupa devletleriyle umumi ola- rınde ısrar edıyo~l~r : Tuna .havzasında 
rak dostane münasebetler tesisini araş- ve Bnlkanlarla b.ut~n ~kdenız mıntak~
tırmakla beraber diğer taraftan İtalya !'ında İtnly~nın ~ştırakı olmaksızın mu-
ile de bir anlaşma akdetmiştir. vazene temın edilemez. 

•Ekselsiyor• gazetesi diyor ki : Bel- •Zora• gazetesi Balkan ve Tuna mem-
grad konferansı Almanyanın muhtaç ol- leketlerinin mukadd.:?rat itibariyle İtal
duğu petrol ve diğer iptidai maddelerin yanın haı·ici siyasetine sım sıkı bağlı 
kokusunu taşıyor. Alman diplomasisi ve o1duklarını beyan ediyor. 
propagandası konferansın yanında , ik- Bu bağlılığı bütün beynelmilel gaze-· 
lısadi sahada, faaliyettedir. Almanlar, teler de tasdik etmektedirler .. ıHavas• 
cenubu şarkide, toprak ihtilaflarından ajansı İtalyadaki vaziyetiyle me.şgul 
ziyade iktısadi meselelere alakalarını olurken, hariçten gelen her yardımın 
beyan etmektedirler. Eğer Balkan an- Balkan memleketlerince iyi karşılana-

cağını, fakat bu memleketlerin menfaat
lerine uygun olmasının şart olduğunu 
kaydedj:, or. 

İngiliz • Niyuz Kronik in gazetesi Bal
kanlarda İtalyan menfaatlerinin ehem
miyetine işaretle İtalyanın bu yanın 
adanın istikbalini elinde tuttuğunu te
min ediyor .. 
Alınanyada •Doyc:e Algemayne• ga-

2etesi büyük bir Akdeniz ve Balkan 
devleti olan İtalyanın Belgrad konfe
ransında manen hazır olduğunu ve bil
hassa gayri muhariplik sıfatının buna 
amil olduğunu müşahede ediyor.. Zira 
bu vaziyet Avrupanın cenubu şarkisinde 
bitaraflığın muhafazasını temin etmek
tedir. İtalyan nüfuzu Avrupanm cenu
bu şarki hükümet merkezlerinde bir re
alite olarak kabul edilmektedir. Bu se
beple İtalya haricinde bir Bulgar kon
feransını tahayyül etmek imkansızdır. 

Roma, 3 (Ö.R) - Ekselsiyor gazetesi 
Bnlkan antantı devletleri arasında tcsa
nüdi.in tam olduğunu \'e zırhlarında ~·e
gane zaif naktanın Almanya ile arnla
rında mevcut ticaret anlaşmalarından 
ibaret olduğunu kaydediyor. Zira Al
manya bu memleketler ihracntının üçte 
iki<;ini V<'ya dörtte üçünü avucuna al
ınıştır. 

Kareli taarruzu nasıl oldu? 
---------..,..-*------------

Sovyetlerin çok müthiş hücumlarını 
Finler kahramanca kırdılar 

~~--~~~~-~~~*~.~~~~--------~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - edilmiştir. Lndoganın şarkında diişman, ketinin y,eniden şiddetli şcki1de ba~a
.kavemetle karşılaştılar. Finlandiyalılar Finlandiyalıların elinde bulunan adala- ması, Kızılların Suo Salmi, Sal1a ve 
sun'i sis hasebiyle taarruz dalgalarını ra hücum etmiştir. Diğer mıntnkalarda l'etsamoda duçar oldukları muvaffakı
durdurmakta miişkülata uğradılar. Sa- iş'ara değer bir şey yoktur. yetsizlikleri her ne suretle olursa olsun 

Balkanlılar 
- BAŞ'I'Al!AFJ 1 iNCİ SAHiFEDE -

Gece 8clgradda verilen resmi 
ziyafette nutuklar teati edilmiş
tir. 

Londra 3 (Ö.R) - Belgrad gurüşme
leri etrafında Bclgradclan gelen haber
ler Balkan devletleri nrasında birlik 
fikrinin çok kuvvetli olduğunu göster
m<'ktedir. 

Drırt müttefik devletin hariciye nazır
ları bugün konferans görüc:meleri etra
fında gazetecilere ayrı ayrı beyanatta 
bulunmuşlardır. 

Türkiye hariciye vekili B . Si.ikrii Sa
racoğlu, toplantının iyi neticeler vere
ceğini kuvvetle ümid ettiğini beyandan 
sonra s•ınları söylemiştir: 

- Balkan konleran11nda lem
•il edilen memleketlerin birbirle· 
rİne yardıma azmetmi~ oldukları
nı tekrara lüzum görmiyorum. 

Romanya hariciye nazırı Gafenko, 
Antanta dahil dört devlet arasında ve 
her hususta tam bir anlaşma mevcut 
olduğunu, bu suretle bu memleketlerin 
hep beraber çalışmaları irnkfinı lemin 
edildiğini söylemiş, Balkan devletlerinin 
diğer memlckctl<'rlc işbirliğine gelince, 
ancak milli istiklal ve hususi menfaat
ler gözctilm<'k şartiyle bunun kabil ola
bileceğini iliivc etmiştir. 

Yugoslavya hariciye nazırı B. l\larin
koviç, konferansın sakin ve dostane bir 
hava içinde yapıldığına isaret edcrı:>k 
dört <levlet hariciye mızırları arasında 
çok saınJmi bir dostluk ve qörüş birli
ğinin müşatiede edildiğini ehemmtyetle 
bevan etmiştir. 

Yunan başvekil Vt' hariciye nazırı B. 
Metaksns, konferansm görfü::melerinde
ki neticelerd<'n çok me"nnun olduğunu 
söylemic; VP su sfüleri ilave etn'i 'tir: 

- Balkan Antantı fimdiye ka
dar müttehit durmak azminde bu 
derece kuvvetli bir teıanüd ruhu 
~öıtermemiştir. Dün ba~lıyan 
konleranırn ilk kararı Antant 
paktının devamını teyid etm;k 
olmuştur. 

Roma 3 (Ö.R) - Mesaisine devam 
etmekte olan Balkan antantı konferan
sı hakkında alınan haberlere göre ilk 
içtimalar siyasi ufkun ~özden geçirilme
sine tahsis edilmiştir. Balkan Anlantı 
devletlerinin istiklfıl ve bitaraflıkları
nın muhafazası hakkında en mükemmel 
bir görüş ayniyeti müşahede edi1miştir. 
Diğor taraft.an Balkan devlctlt>ri her 
tiirlii tf'hilid ve tahriklerden sakınmak 
için mümkün olan her gayreti !arfede
ceklerclir. 

Bu akşam, Yugoslavya hariciye nazı
rı B. Markoviç tarafından verilecek 7.i
yafot esnasında BB. Gafenko ve Marko
viç konferansın mesaisi hakkında beya
natta bulunacaklardır. 

tamamen müttehittirler 
Konferansın Pazar akşamı ynpılncak 

içtimaını müteakip bir resmi tebliğ neş
redilecektir. 

Londra 3 (ö.R) - Yarın Balkan kon
seyj müzakerelerinin hitamı bildirile
cektir. 

Müzakerelerde beynelmilel vaziyeti 
ihtiva eden bilumum meselelerin görü
şüldüğü zannediliyor. 
{ Dört müttefik devlet hariciye nazırla
rının sözleri görüşülen meselelerde an
la.,.<mlanın tam olduğunu ihsas etmekte
dir. Türkiye hariciye vekili B. Saraçoğ
lu. Antant azası olmıyan Bulgaristanın 
Balkan Antantı ile teşriki mesai arzu
sunda olduğunu arkadaşlarına beyan 
etmistir. 
B~ sabahki Ingiliz gazeteleri konsey 

toplantısının hitamından evvel kat'i bir 
mütalb dermeyanından içtinap etmiş
lerdir. Maaınafih gazeteler konsey gö
rüşmelerinin cenubu şarki A\•rupa ve 
hatta bütün Avrupa i.izerinde mtihim 
rol oynıy::ıcağına kanidirler. 

Londra siyasi mehafili, göriişmelerin 
neticesin! büyük alaka ile beklemekte
dir. 

BeJgrad 3 (A.A) - Markoviç ve Ga
fenko, bu akşam Markoviç tarafından 
verilecek olan ziyafotln sonunda birer 
nutuk söyliyeceklerdir. 

Iki hariciye nazırının bu nutuklariyle 
konferans mesaisi hakkında bazı izahat 
\'ermelerine intizar edilmektedir. 

iyi habı>r alan mahfillerdP. beyan edil
diğine göre, konferansın b::ıslangıcın
danberi tam bir görüş birliği kaydedil
miştir. 

Londra 3 (lJ.R) Royter 
ajansı tebliğ ediyor: Romanya
nın londra büyük elçiliği, Bel
graddan aldığı talimata iıtinaden 
Romanyanın Balkan Antantı 
konleranıında Balkan memle
ketlerinin ahengini bozacak tek
liflerde bulunduğuna dair, kon
leran•la hüküm aüren do.tluk 
zihniyetini bozmakta menlaattar 
mahfiller tarafından İfaa olunan 
haberleri kaı'i olarak tekzip et
mi,tir. 

Faris 3 (Ö.R) - Belgrad konferansı ne
ticesine yaklaşmaktadır. Bu neticeler bu 
akşam saat 21 de Yuı;:osJav hariciye na
zırı B. Markoviç tarafından hariciye ne
zaretinde verilecek ziyafette konsey rei
si B. Cafenkonun söyliyeceği nutukla te
yid edilecektir. 

Rumen hariciye nazın bilhassa Balkan 
antantıııın mevzii mahiyeti üzerinde 1s
rar edecektir. Antant Balkan hudutla
rının garantisi esası üzerinde kurulmuş• 
tur. Fakat tabii olarak ıiyasi vaziyetin 
inkipfını takip etmi~ ve mahalli bir an· 

tant şeklini almıştır. Konseyin takip ede· 
ceği neticelerin şunlar olı;ıcağı tahmİll 
ediliyor: 

1 - Balkan antantı devletlerinin bi• 
taraflığı muhafaza arzusu. 

2 - Mukabil iktısadi menfaatlerini• 
müdafaası. 

3 - Bütün Tuna ve Balkan memlt• 
ketlerile, yani ltalya, Bulgaristan ve Ma• 
cariatanla münasebetler.ini inkip( ettir· 
mek hususunda samimi arzu. 

Dört Balkan memleketinin arazi bü· 
tünlüğünü ve istiklalini müdafaa esa•• 
üzerinde kurulmuş olan Balkan antarı• 

tının umumi kararları buna inhisar ede
cektir. 

Dün ve bu sabah Balkan devletlerinin 
görüşmeleri devam etmiş \'e düşma• 
mahfillerin iddiaları hilafına olarak h•• 
riciye nazırları memleketlerini alakadar 
eden meseleleri ve hatta en nazik mese
leleri bile tetkikten geri ka]mamışlardır. 

Türkiyenin vaziyeti hariciye vekili S 
Şükrü Saraçoğlu tarafından ıarih bir ,e· 
kilde gösterilmiştir. Yugoslavya bu ,, ... 
ziyeti öğrcnmeğe en ziyade alaka göıter• 
miştir. Netice itibarile Türkiyenin Balkan 
siyasetinde bütün ıerbestisini muhafaı• 
ettiği ve Garp devletlerine karşı ka~~ 
ettiği taahhütlerin bu siyasete asla man• 
olmadığı müşahede edilmiştir .. B. ŞükrU 
Saraçoğlunun beyanatı diğer üç Balkall 
devleti hariciye nazırları tarafından en 
derin bir memnuniyetle kabul c-dilmiştir. 

Dört devlet adamı Belgrad konferan• 
sının tamamile Balkanlara münhasır ına· 
hiyette kalması hususunda mutabık bu• 
lunmuşlardır. Bununla beraber Balk•.11 

antantının ruhuna mutabık olmak şarll' 
le, hariçten gelebilecek her ıiyasi müıa· 
baret müsait şekilde karşılanacak ve bli• 
yük devletlerle iş birliw yapabilecektir· 
Hülasa konferans muhitindeki hava tat11 
bir nikbinlik havasıdır. Yarın neşredilj" 
cek tebliğ antantın azası olan dört Ba · 
kan devletinin istiklfıllerini ve Balkanl~; 
da ıulhu muhafaza etmek. için birleş• 
kalmak azmini teyid edecektir. 

Yugoslavya gazeteleri ilk ıahifelcrioİ 
konferansa tahsjs etmişler ve hariciye 
nazırlarının dün akşamki ziyafette ysp· 
tıklan beyanatı nakletmişlerdir. Yunall 
Başvekili General Metaksas demiştir k~ 

Balkan antantının bugünkü Bc)gra . 
içtimaından hiç bir zaman daha kuvıt'~t!• 
ve daha tıağlam olmadığını söy]iyebıl ... 
rim. 

Romanya hariciye nazırı B. Ca(enk0 

dört Balkan devletinin siyaseti arasın~.• 
en tam tesanüdün mevcut olduğunu :mu· 
şahede etmiştir. . 

B. Şükrü Saraçoğlu, bazı mahfillcrıll 
çıkardıkları ya]an tezlere rağmen, k_?11) 

feransın tam görüş birliğini ve aoıu 
kanlılığını tebarüz ettirmiıtir. 

B. Marinkoviç te ilk iki celseye hAki~ 
olan dostluk havasının dört hariciye n• 
zırı arasında tam bir fikir ittifakı göster· 
diğini beyan etmi§tİr. 

atlerce çok şiddetli ve aniı.dane muha- Düşman tayyareleri Finlandiyanın şi- tamir etmek mak~adına müstenittir. 
rebeler oldu. Finlandiya baskumandan- malinde Fredricksham ve J..ovasa şc- Bu mıntakada Sovyet kuvvetlerine 
lığı, gittikçe daha muntazam kuvvetle- hirlcrile Borgo mıntakasına taarruz et- kumanda eden general Stern Maner
re karşı koymak mecburiyeti ile knrşı- mişlerdir. haym hattının muka,•emetini her ne 
lastı. Harp, gece de devam etti. Finlandiyanın cenubu garbisinde düş- bahasına olursa olsun kırmak emrini al-

lngiliz Harbiye Nazırı 
-------------*-

Sovyctlerin bu yeni taktiğe rağmen man tayyareleri Hangoe, Kar ve Eke- mıştır. 
taarruz akim kaldı ve Finlandiya ku- ınaes şehirleri'le de taarruz etmişlerdir. Paris 3 (Ö.R) - 3 Şubat tarihli Fin 
mandanlığı yeni Sovyet taktiğine karşı Şimalde Rovanini şehri de Sovyet tebliği: 
<la galebeyi temin etti. Bir çok tank ve tayyarelerinin hiicumuna maruz tayya- Karada, Kareli ber.lahında. düşman 
zırhlı otomobil tahrip edildi. On beş releriyle topçusu tarafından 8 düşman bugün de Suvna is tikametinde hücum
Sovyct bataryasından mühim bir kısmı tayyaresi düşürülmüştür. larda bulunmuştur. Sabahl<'yin ba.şlıyan 
susturuldu. KuUanıJan taarruz usulü- Roma 3 (ö.R) - Fin. harbı hakkın- topçu hazırlığı öğleye kadar devam et
nün orijinal olmasına ra~ınen general da alınan haberlerin hülasası şudur: miş ve Sovyet kıtnları bunu müteakip 
Stern tarafından idare edilen taarruz Sovyct1erin Manerhaym hattının mcr- taarruza çeçmişlerdir. Şimdiye kadar 
hareketi de kanlı bir muvaffakıyetsiz- kezinde Sumaya karşı yaptıklan büyük bütün hücumlar püskürtülmüştür. Suv
likle neticelendi. taarruz muvaffakıyetc;i.zliklc neticelen- .na istikametinde muharebeler devam 

Bizjm faz ilet bildiğimiz bütün şeyler 
Hitlerin indinde kusurdur, dedi 

Helsinki 3 (Ö.R) - Sovyet tayyare- miştir. Bu hücum esnasında Kızıllar ye- ediyor. Düşman büyük zayiata uğramış
leri Finlnndiyanın cenubunda yirmiden ni bir tabiye kullanmı~lardır. Bu da hü- tır. Berzahın cliğ<'r noktalarında çok 
f::zlıı kasabayı bombardıman ettiler. cumu 2 metre genişliğinde ve 3 metre şiddetli topçu faaliyeti vardır. 
Asken bir hedef olmıyan köy ve kasa- uzunluğunda zırhlı kayaklar içinde yer- Ladoganın şimali şarkisinde Finler 
baları bombaladı1ar. Laponyanın mer- leşmiş askerler vasıtasiyle yapmaktır. bazı Sovyet kollarını tardetmişlerdir. 
kezi olan Rom<:>uyeminin bombardıma- Finler ilk fuılnrda bu hareketin karşı- Düşman 200 ölü ve 70 esir bırakmıstır. 
nında Sovyet tayyareleri sokaklarda sında gafil avlanmışlar ve bu ileri ha- Fin kuvvetleri 9 tank, 3 top ve bir Çok 
kacıc;:m ahal i üze rine mitralyöz ate!;i aç- reketini yalnız hafif silahlarının atesiy- mitralyözle muhtPlif harp malzPmesi 
mıc;lardır. Esir Sovyet zabitl<:>ri, Kızıl le durdurmak imkanını bulamıyarak Şa- ele gcçirmişl<'rdir. Finler burada :ı t 
'ayyarelerin F.stonya hava üssi.indrn şırmışlarsa da derhal bu yeni tehdidi tank ve 3 topla bir nnkliye kolunu tah-

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
serbest kalmasını temin aunindeyi:.ı. Ha
yata kıymet veren heı· şey; terakki ümi
di, konfur imkanı, fennin icatlarından 
istifade kabiliyeti, bUtün bu şeyler lrnr 
25 senede bir harp çıkacak olursa kıy
metsizdir. 

Biz Almanyadan bir şey istemiyoruz .. 
Alman milletinin harap olmasını isteme· 
yiz .. Onun refahımı göz dikmiş değiliz .. 
Alman arazisini, Nazilerce A vrupanın 
dörtte biri için yapıldığı gibi, çöl haline 
sokmnk niyetinde değiliz. Mesut ve sulh 

uçtuklarını tcyid <'tmislerdir. Tallinde bertaraf etmek çaresini de bulmuslar- rip etmişlerdir. Sovyet tayyaresi birden Finlandiya üze-
80 tayyarelik bir Sovyct hava üssü mev- dır. Bunun icin otokar ve seri ate!;li ha- Salla istikametinde düsman tardedil- rinde uçmuşlardır. 
cuttur. taryalarını hattı harbe sokmuşlardır. miştir. Sovvet kıta]nrı 200 öHi bırak- Hava muharebelerinde ve dafi tayya-

HC'lsinki 3 ( A.A) - Düsman dün Ka- Bataryalarının ateşi altına kolayca ah- mış1ardır. Cephenin di~er noktalarında re bataryalarının ateşiyle 1:l Sovyet 
r"li bPrzahında Sunna mıntakasındaki nan zırhlı Kızıllar dağıtılmıştır. keşif kolu faaliyeti vardır. Düsmanın tayyaresi dü~ürülmüş ve sukutu tesbit 
Finlandiya mevzi1C'rin., kn r<ıı büyiik Diğer noktalarda Sovyl't hava filoları bir çok kec;if kolları tahrip edilmiştir. edilmiştir. Diğer altı tayyarenin daha 
çapta tol'l]arl;ı pı:-k c;lddetli bir aks ac- Manerhaym hattına arkadan hücum Denizde: Mühim bir şey olmamıştır. diişürüldiiğü muhfo•nel olmamakla be
mıştır. Berzahın direr mıntakalarında için paraşütlı:- askerleri indirmişlers~ Havada: 1-2 Şubat gecesi dü sman tay- raber nereye düştükleri görülememiş-
da to~u faaJiv<'fi oJmuştur. de bunbrın hepsi Kanada gönilllil müf- yarelerl faaliyet göstermişlerdir. 2 Şu- tir. 

Sovyetler dün tayvareler vasıtasiyle rcz<'1eri tarafından öldürülmüş veya esir bat gilnU cenubu garbide üç hastane Londra 3 (ö.R) - Finlandiyanın ce-
memlPket dahilinde bir çok devriyeler edilmi~tir. bombardıman edilmiştir. Şimdiye kadar nubunda Kızılların yaptıkları hü-
jndirmif J!evriyf'leri teşkil Helsinkide tahmin. edildiiln• &Bre meınlebt · · ~ .habe söre c~ da 

sever bir A vrupada Alman yanın da me
sut ve sulh sever bir v.a olmasını istc
ri:.ı:. Fakat şimdiki rejim veya diğer bir 
rejim dünyaya, bizim kendi hayatımız
da iki defa mecbur edildiğimiz ıstırap
ları ebediyen tahmil edememelidir. Za
fer kazanacağımızdan eminiz.. Fakat bu 
zafer ancak tahanunül, fedakarlık ve ce
saretin neticesi olarak nasip olacaktır. 

İngiliz umumi içtimalarında mutat ol
duğu gibi, bazı kimseler nazırın sözle
rini .kesmişlerdir. Ya izahat istemişler, 

itilen veya çekilen kızaklar kullanm~
lardı. Şimdi Hk hareket ettikleri mev
kilere dönmek mecburiyetinde kalmış
lardır. Bu taarruzlar Kızıllara o kadar 
bahalıya m~l olmuştur ki Finler zırhlı 
kızaklara c.Sovyet tabutu> adını ver
mişlerdir. 

Ankara 3 (Hususi) - Hl'lsinkiden 
bildirildiğine göre Finler (Suomo) cep
hasinde baskm şeklinde olan Sovyet ta-

ya onunla ayni fikirde olmadık!ar~ 
söy]emi.şlerdir. Yalnız birisi hazı~jt 
fazla izaç ettiği için dışarı atılmıştır .. ...v 
Oliver Struıley bu münasebetle dem~ .... 
ki . 
~ Bu şahıs dışarı çıkınca ne ola~ 

nı hepiniz bilirsiniz. Derhal serbest bır: 
kılacaktır. Halbuki Alman yada her }la r 
gi bir kimse böy1e bir içtimada bir ıı r-
7.lnn fikrini reddetmek cesaretini göS!f if. 
se, derhal bir tecrit kampına göndetl al" 

Harbiye nazırının nutku hararetle 
kışlanın ıştır. ~ 

• tJllf ki kuvvetleri yarine mektepten yeüŞ .. 'it' 
iyi taliın ve terbiye görmüş cfrad go 
derdiler. . ~ 

Dcyli Telgraf gazetesi diyor kı: SO r 
yellerin bu yeni hazırlığı ve görülı1l re" 
elik yeni tabiye hareketleri netice ,,e 
cek mi? Bu belli değildir. 

ııa"' Londra 3 (ö.R) - Manerhayrrı ~ 
tına karşı Sovyet taarruzu aklın 
mıştır. Sovyet kıtaları dUnkü taa 


