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tJ&ıı lnlinderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

il l•veç • Almanya ara
aınJalıi münakalat 

StokhoJm 5 (Ö.R) - IıveçJe Almanya 
ara~ında buz maniaları yüzünden müna
kalat keailmiıtir. 

------....-_J 
Yeni ~ır MatbauıOO. buılmıttır. 

Hariciye Vekilimiz Sofyaya gitti 
B. Ş. Saraçoğlu 

Bulgar BaşVekilini Bel
grad müzakereleri hak
kında tenvir edecek 

1'iirk, Yugoslav hariciye n~zırları ile Yunan 
Başvekili Nişt~ bütün giiu gör.üştüler · 

~ad, 5 (Ö.R) _ l'ugosla\'ya başvekili B. S\'etkoviçin misafiri olarak Nitli fibniş olan Tiirki~·c hariciye vekili B. Şiikrii Srtra~oğlu ile. Yu~ı~n ~aş'.e
ltti il. M~taksas akşama kadar Nişte k~ılmışlardır. Yugoslav başvckılı mısafır

~refoıe Ni~ie bir öğle ziyafeti ,·ermiştir. 

"'---... B. Şükrii Saracoğlu akşa1!' :Nişten 

/( 

Sofyaya ve B. l\letaksas ta Selanık yolu 

Onsey Jen ile Atinaya gitmek iizcre ayrılmışlardır. a ~ Üç de' Jet diplomatının _Belgrad?an 1 
Nişe kadar olan scyahatlen ve Nışte 

A l birlikte geçirdikleri ısaatlcr konferans1a 
l"l l nan görüsülen mevzular üzerindeki samimi 

fikir 'mutabakatının bir temadisi şcklin-N de ola<ak boz• mühim görüşmelere •= 

eticeler te:~::·:·;~.R) - Röytecin Belgrad 
-·-- muhabiri bilıliriyur : 

ŞEVKt."'T B" "iN Nişten Sofyaya hareket eden B. Şük-
1""-- 1 ü Saracoğlu Bulgar payitahtında bir 

gün kalacak ve B. Köse İvanofla müla
katında &l,g.ı:ad müzakereleri hakkında 
kendisine uzun boylu malumat verccek-

~ cö~leri, tahmin edilen 
._. 9etic:eJenmiş, sürpriz uyandıra
..... ~tte sansasyonel hiç bir karar 
--~r. Romanya hariciye nazm-
-~etle s4;yledCi ıibi, :konferansı 
~ e mahkum farzedenlerin çıkar-

' '!"Yialar. delegelerin tam bir sü
llıı~ ahenk havllSI .içinde ~hştıklan 
~ nüfuz edememiştir. Bununla be
tiı 1.__'._•llgÜnkü tabii neticeden bir sürp
,._t(.....:Yeeaıtını duyan bir memleket mev
~ Ve hunu sakl:ımağa hiç lüzum 
9'a h ·. Bugiine kadar Balkan antantı
ı._ Yri. mevcut sayarak hodgam mu
~ Yl'eles!ndc beslediği emelleri bir rea
İttır!:kline sokmağa <:alışan Almanya 
tild· d g(irüşmclerinden memnun dc-

ır. 

1ir. 
B. Saracoğlu temin edecektir ki, Bul-

garistanın muslihane hattı hareketi Bel
gradda fevkalade takdir edilmiştir ve 
Bulgar"5tanm 1emayülatı çok dostane 
bir surette görüşülmüştür. Maamafih 
Bulgaristanın top~k mildd~:,atını .. şi~: 
dilik tehir etmesi hız.un geldıgı bugunku 
,·aziyetin rjn planında bulunmaktadır. 

Ankara 5 (Hususi) - Yanlışlıkla 
Bul .. ar to~ı·a~'1na giren iki askerimiz 
Bul:ar makamntı tar:ıfmdan siliıhlariylc 
~ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bütün 

Hariciye Vekilimi.: Yugoslavya Hariciye Nazırı ile beraber 

Bir şaviaya 
anlaşma 

muvakkat bir 
zemini bu\unmuş 

.. 
gore 

Roma, 5 (ö.R) - Belgradda devran eden bazı fayialara göre
.Romanya ve Bulgaristan arasında muvakkat bir anlaıma zemini bu~ 
:lunmuslur. Macaristana gelince siyasi Macar mehaliUeri BeloraJ: • , ' o • 
:konleransına nihayet veren resmi tebliğin bilhassa 3 cü lılıraaına: 
:ehemmiyet at/ediyorlar. Bu paragraf Balkan devletlerinin bilhancJ . ' . 
: milli arazilerinin bütünlüğiinü muhafaza meselesinde biribirle-: 
:rine yardım •uretiyle, mütekabil halılarını mahaltna ar~ Ara~ 
:Jetmekı.Jir. S • • : ilk görünÜfle bu hakkın revizyonid aley/rJarı bir mahiyeti• ıe-S 
Elôkki edilebilir. F akal bunun muhtelil ıekilde tel•iri mümkün oldu-: 
:ğunu derhal ilave etmek icap eder. Umumi olarak fU nokta mÜfalıe-E 
:ae ediliyor ki maksad Anti revizyonist bir vaziyet almak olsaydı.: 
:Milli arazinin değil, mevcut hudutların tamamiyetinden bahsedi-: 
':lecekti. Binaenaleyh bir çok imkanların hala mevcut olduğu ka-: 
:naati mevcuttur. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cephe üzerinde •l~~n Antantı , kf'ndi mevcudiyeti 
'tttn •nde yapılan sin:;icc tahriklere rağ
~Y hayatiyetini nmhafn7.a etmekle kal
~rak Ralkanlann emniyeti halısında 
de ~ terettüp eden ınesnliyetleri 
~· . anıen miidrik olduğunu gös
~ l§tir. Antantın muhariplerle mii
lttle ~tlerine gelint'c, vakıa nalkan dev
~r.ı:-nden biri taarruza uğradığı tak'-'» • Antantı teşkil eden de\ Jetlerin 
"''"-~rlikte taarruz kurlıanının yardı
~ ~~aklan şeklinde hir karar itti
,:-ılmış değildir. Bii'yle' bir dekli
~ nun 'yapılmamış olması ne ontantın 
~~~ne de Balkanlnnn taarruz tehlii
' n hlasun olduklarını ifade ede
y~lkan antantı bir sulh organizas
~ · Başlıca endişesi Balkanlarda 
flltla ..... telıJükeye düşmemesidir. Bu 111-
~ meydan okuma şeklinde telakki 
'-tla nauhfanel olan sansasyonel ka
~ ~ ~kııtnwt olması anlaşılmaz bir 
~.:tldır. ~ikardır ki, Antant Bal
~'-lt. ve cenubu şarki Avrupada 
~ ... \'e ~maiyetin nimkir bekçisi !,!l
f1!~Yestnclc asL; tereddüde dıişmiyc-

28 Sovyet fırkası Top, Tank ve tayya
relerile hücuma geçnıis bulunuyorlar 
,..,- r-..- -""' --~-

.. -- 1 ~ı~ıeı· 

tıil\ '-1kan Antantı, Balkan milletleri
)11~•Yatında hakiki bir inkılap 
1Qy

11 
il .suretiyle karsılıklı muhabbet ve 

··~ dayanan bir sulh ananesi ya
~ ·{ Hariciye vekilimizin söyle
,, ı antant, diinyaya basiret, mü-
flltlietri ~.esaniid, teyakkuz ,.e birliğin 
~ .. ~~iini ,·ermiştir. Böylf'ce kar
~~ -.uara hürmet çerçevesi içinde S llliy~k ihtilaflar menut nl
"ilakınisbat edilmilitir. Fakat dünya bu 

· ~::--ın Yapıldığı giinlere nisbetJe çok 
~~~~·Şimdi Avrupaaın en biiyük 
lı)~ lerı hangi hudutlara kadar geniş
~ . . belli olmıyan korkunç bir müca· 
~~dedir. l~ter bitaraf. ister harp 
it.;~ .:!ıı"?- milletler, bupnkü mücade
l',~ .. ndı vicdanlarında muhakemesini 

Tütün işleri 
Jngilizler piyasamızdan 14 milyon 

kilo Tütün alacaklar 
~ill\~ı:~ .mecburdurlar. Hislerini, d~i- .. .. . "es.., rını açık4;a me~·dana koymaga 939 • 940 mahsul yılı tutun rekoltesı-
~tı tal~~den nıilletler pek 87.dır. Taarru- nin tamamının .satıldığı. dün ticaret mın
"-lı ı,· ıh etmek hususunda pek tanta· taka müdürlüğünden aldığımız malumat
~~li)(e:ı~ s1ırette hirl<"~en milletler bile tan anlaşılmı~tır. Müstah,il elincle ~~vcut 
ı. "d._8 ı Yangını miimkiin olduğu kadar bir kaç bin kilo tiitün de. satıhp~k uzerf· 
~. lltıl~rından uzak tutmak hayali!•)e dir. 'Kalan kısı.m ise ihrakiyf'llik o1arayc. 
...:.""l''lJc• Be.tabı. yasıvQrl.ar. _Fe\•kal.a~e ayrılacaktır. . . · • _ . 
tiftitr~ •rlıldarıyle harp felakctlcrının Buna muk_abil tiıccar elın<k. .muhıırt 
~ daha_sı~ hir.~rette kendilerini mikyasda tütün mevcuttur. T~ccar: eli?.-
~~ınanı olabihyorlar mı'! • de ve muhtelif teşekküllerde m~ve~: t~-

""llftle • iddia ed~ Asken tün stoklarının miktarı on~f mıly,9n -ın-
telaclitler •e tazyildtll'Ü!' aar- lodan biraz fatladır. · -... ' • 

almağı teahhüd etmiş ve bir heyet tiitiin 
işlerini tetkik etmek iizere memleketimi
~e gelmiştir. lngiliz heyetine. lngi liz ti· 
caret" nezareti har:ici İşleri reisi Mr. Koln 
1'iyaset etmektedir.~ Heyet" Ankaredan 
ı;onra 17,rnire de uğııyacaktır.: · &ı 
. lngiliz "15iyasahirtna sevk1ıdilecek . tii
tünler: dt>i'r.udan ddğruya tüccarlar ta
tafındırn'.'l!aattlacak ve · .JRİ .ı· tiiemklct:tfn 
"göstereceği vaparhlrla""' se"Vkedikcektir. 
lneilizler Türk tütürtlerini Virjinya tii
tünlerile paçal yaparak .ijara imal etle
cekleri .._ ~ halde .i.Ji ci8a ...-.... 

Bir adun bile gerileme
den ınulla•emette 
inatla ve kahramanca 
.devam ediyorlar~ 
' Helsinki, 5 (0.R) - 18 iliı 60 

YOfındaki bütün erkeklerin iatia
nası.z 12 Şubata lıadar kayıtlarını 
yaptırmaları ilan eJilmiftir. 
R~ma, 5 (Ö.R) - Finlandiyada Man

ııerllaym hattına karşı yapılan Sovyet. 
ta_arruzu Kızılordu kumandanlığının 
ümit ettiği neticeleri vermemiştir.. Bu 
taarruz.lar mühim to~u kitlelerinin ve 
külliyetli mekanik v~ıtaların yardımiy
le yapılmış olmakla beraber Kızıllar Fin 
müdafaa hattını geçememişler ve bazı 
noktalarda çok vahim zayiata uğrıyarak 
ı,.~kilınt:k mecburjyetinde kalmışlardır. 

Kareli berzahındaki taarruz hareketi 
bir aydan beri hazırlanmakta idi.. Bu 
geniş mikyast;ıki taarruza büyük rnilc
darda kuvvet istirak edecek ve büyük 

- SONU 6 INCl SAllİJi'EDE -......... AdiiY·~ ........ . 
Vekili a )' sonunda 
lzmir~ gel~cek 

,--~-

~dliye veJcili B,.Fethi Okyann bu 
ayın son 'haftasıılda ~ehrimize gele
cekleri habeı: a~: · . 
Adliye ve)Eil'iıı1µ Aydını" ,quyıe ge-

lecek, fzınis· ·adliyesinde tetkikler. 
• yaptık.tan ~a Man~a gidecek,: 

~~R• ~tir'. : . .. . 

B. Gafenko· 
-Bükreşte gazetecilere 

beyanatta bulundu 
uAntantınuz, memleketlerbnizin emniyeti Ye Bal 
kanlar sulhunun mahalazası için mütemadiyen 

kuvvetlenen bir alet halini alınıştır .. n. 
Bükrcş, 5 (Ö.R) - B. Gafcnko, Bük

ı·eşe muvasalat eder etmez matbuat mü
messillerini, kabul ederek müzakereler
den memnun ve miisterih dönmekte ol
duğunu söylemiş ve şunları ilave et
miştir : 

•Konferansımız hakkmda işaa edil
miş olan bütün heyecanlı haberleri 
memnuniyetle tekzip edebilirim. Bd
gradda müttefik devletlerin mümessille
ri ile geçirdigim günler benim için siya
si hayatının en zevkli ve kıymetli günle
ridir. Gerek miişterek haklarımızı ve 
menfaatlerimi1.i korumak \'e gerek sul
ha tam bir hulusu niyetle hizmet etmek 
azminde oldui:'Umuzu müşahede ettik .. 
Antanbmız, memleketlerimizin emniyeti 
ve Balkanlar sulhunun muhafazası için 
mütemadiyen kuvvetlenen bir alet hali
ni almıştır. Antantımıı, kendisine bü
yük sadakatle bağlı olduf,'Umuz Avrupa
lılık fikrine en büyük hizmeti yapmak
tadır .. 
Bükreş, 5 (Ö.R) - Balkan antantı 

- SONU 3 CNCO SAHİFEDE - B. Gajenko 

Şehir Meclisi 
Belediye reisi Behçet Uz otobüs· işleri 

hakkında n1eclise izahat verdi 

Şehir meclisi dün öğleden 1<>nra reis 
Dr. Behçet Uz'un ba~anlığında toplan
mış, geçen celse zaptı okunarak kabul 
edildikten ıııonra meclise gelen muhtdif 
işleri tetkik ve kararlar almııtır. 

lzmirde isimlendirilmesi icap eden beş 
sokağa konulacak adların tehir mecliai 
azasından BB. Suad, Ihsan ve Sacliden 
müte1ekltil bir 1ı.orMıyon tarafından tet
kik edilmesine karar verilmiştir. 

{ 

Asanitilca müzesi ittihkzı isin evveİ~. 
ayrılan 42 nuroaralı adanın, aearıatilta 
müzesinin Kültürparktalti müzcleı aile
sinde kurulmasından dolayı satılmasına 
karar verilmi§tir. 

Karşıyaka belediye muhasebecisi B. 
Nuri Aydıngözün 9 38 yılı zaman idare 
hesabı esami tayini suretile 32 reyle tas
dik edilmiştir. 

- SONU 2 İNCi SAHiFEDE -

Hindistan Dominyon 
rejimine kavuşacak -·--Bu hususita lngilte-

renin yardım ede
ceği Gandiy_. res

men bildirildi 
--*--

Lohdra, 5 (Ö.R) - Delhiden bildiri
liyor : Hint kral vekili ile B. Gandi ara-
sırıda vukubulan bir mülfıktıtı mi.iteakip 
reşredilcn bır tebliğde İngilterenin Hin
distaua, .süı:atle dominyon rejimine ka
\'U~bilmesi için yardım etmek arz.usu 
texıt cdilmişlir. 
· Uzun muJwvere e.snasmda mesele baş

tan başa totli.ik edilmiş ve kral vekili İn
giliz hükilınetinltı• noktai nazarını tafsi
]atiy le izah etmiş ve Hindistanın domin
yon statüsünü istihsal etmesini İngiliz 
bilkümetinin arzu ve buna her suretle 



• ,,Peygamberler Tarihinden-. . EHiA -·HAEfEAl.ERI Konseyde. 
Alınan 
Neticeler 

iSA'NIN HAYA Ti 
-33- Kızılay Şehir Meclisi 

Bembeyaz cildinin altından lıdrpe kanının 
yan.,nlar tatuftııran aleui I ıılıırıyorau 

Menfaatine 
~1a11:..ç.ıe1t1 .. Belediye reisi Behçet Uz otobüs işleri 
arka~··~ komer1 hakkında n1eclise izahat verdi 

' Jt .. -
o 

- MŞTAMFI l tNct SABtf'BDIS .__ 

flllMk Wtaraftann ........ ne _.., 
.... ......... • d+hn .,..,., 
41am. IWa.llır yt Mttla ceJi' 
.. rM Attullla .,_i teblitblne._,:ı 
ru.d. . ..,.... l&ilpnel..We 

- Anne. dedi. Kralı ist4ııdp pbl elin
de tutuyorsun. Ve &lll ela mağlep ede
medim diyoraua. Onıılaa ne istiyorsun ki 
alamıyorsıua? 

- Kızım. Benim alameclıtmu sen 
lrMpe ricwlünle alacak, benim muvaf
fak olamadıiun yerde 91!1\ muvaffak ola
caksın, ben .. Aatipa.sdm Yahyanuı ha
fını istiyorum. Kale a.laınııla mevkuf 
Yahyanın başnu. Ve 1-unu aacak aen 
kopara bileceksin .. 

Salome anlamıştı .. 
Yahyanın ne aıretle annesinin Antl

pasJa olm hııitncuaa :ınlai oWupnu bil
diriy«du. 

Herodyanm istediği şey çok mühim 
bir şeydi. Eler bu derece mühim olmasa 
idi. Antipu bu dilelf ÇDltbn yerlae ge
tirirdi. 

• •• 
Siıral'IA Wiy\lk saloau çt1cua bİc Deşe 

içinde inliyordu .. 
ICral Aatipum bat mevkide yr:r aldığı 

büyük ziyafet ın•manm üstil içkiler, ye
mekler, etrafı davetlilerle dolmuştu. 
K.ıfalarm kmftıiı. içldn.irı bütün ya

ba telirl ctam.rlan bir yalan llbi dolaş
bla bir sırada ort.lıla bir alkıf tufanı ....... 
~ s.lome th'mlftl. 
Salome Çlplaldı.. 
Bem&e,-u cildinfa .ıtmclan kiirpe b-

IUIUD dunar1ard9 ylftCUllar tutU§turan 
alevi fatlwvordu. 

O.u bayle çıpWr: halile bu ziyafette 
lluJımınlar çok defa a&müfler ve çok 
clefa bıplarmda ~ 

f'abt 9alome bu pee hiç Wr zaman 
o,....ttla bir he,... ft .pla oynu
porclu. Öyle 1d bal Antipu Wwnmiil 
eclemedi. 

yerinden fırladı. 
Ayakta fazla duramayacak kadar sar

bot olmuma nlmen Salomenin kırbaç 
libi lelir eden ipe ve koku.su ODU tenÇ
lik qm aerketmlf gl1ri dlpdlri kılmıştı. 
llerodpıun kwıu kucatına aldala gi

bi koca dayı bir bqtan bir bap katetti. 
Ve bu .sofaya açılan kendi husus! odastn
dan içeri atıldı. 

Odaya gelinceye ~ kralın kolları 
arasında kurdun pençesine düşmüş bir 
kuzu teslimiyeti gö.teren Salome, Antl
pasla yalnm w..._ arıtarak oman lııol
ları arasındlıtı 1teıdlftt lcmtanlt. 

- Hayır. Hayır. diye haykırdı. Bana 
dokunmayınız, bana el sürmeyiniz. 

Antipas hayretle Salomeye baktı. 

bana. Buraya.. Şimdi ıetirin. Bayan Mihter Çelebı ve arkaclaflan. 
Antipasua verdiii bu emir salonda, zi- önUmilldelrl perşembe gecesi saat 20.31 

yafet masast etrafında toplanmış olan da FJhamra aineması salonunda KmlQ - BAŞTARAFI l lNCI SAfftııEDlt - lecliyesine hediye ettill otobia ha hatta 
sarhoşları ayıltacak kadar müthiş bir menfaatine bir konser vereeeklerdir. Bu tal\aia edilmittit, 
şeydi. sanat ve yardım gecesinin büyük alaka Karııyalı:a belediye tramvaylannın Biz halen muhtelif hatlarda otobüs 

Fakat emir bt'i idi. uyandıracağı ıüphesizdir. 936 mali yılına ait hesabı kat'isi de tas- servislerini aakıntı ile idame ediyoruz .. 
Kralın hayvani hıra ile yanar gözle- -..•.._ dik edilmiftir. ihtiyaç büyüktür. Kordon hattının sıkın-

rinde bu emrin mutlüa infazı lazım gel- lkı·ncı· Ka"" nun Bütçe encümeninden selen 9J9 yılı tısı, günün mula~lif saatlerinde taaav-
dili anlqdıyordu. Aksi takdirde Yahya- muraf bütçainin muhtelif f...Uanadan vurua pelc fe-.ltiadeclil'. Billla .. eabah, 
nm 5lüm iradesi arkuuadan kendilerinin münakale yapılmaaana dair biT mut.ta öğleyin ve aktun ...ıtitlerinde bir çok 
de idam fermanı pekala çıkabilirdi. d okunmQftUr. kimseler mütk\illt çekiyorfar. 

Satome. Annesinin arzusunu nihayet 8JID 8 Bu mazbata ile riyaset makamı. 940 Halen lzmirde bulunan bu tren otobüs 
yerine getirmekten memnun Antipasa fw 'pdn Ali! ._...._ aeneeinde yapılacak nüfus •Yllll• için bir kaç gün içinde Almanyaya iade edi-
.okuldu. -- • ......_ 7:. ~.,._ 2000 lira tahsisat, tamiratı mütemadiye lecelttir. Büseing müme99ilini daYet ede· 

- Yahyanın bqı gelinceye kadar bu- ......... lb~ için ISOO lira, bahçeler n tehir yolları rek kendi.ile görüştük. Bu tren otGbüı 
raya şarap getirsinler. İkinci kiııun Mt ayı içinde lzmir be- İçin 8000, yardım itleri için 1000, me- için 20,000 liralık bir anlaımaya vardık. 

Dedi. Halvet odasında husu.si bir masa Iediye evlenme dairesinde 87 çiftin. Kar- arlddann bahçeye lı:albi için 3SOO, lira Her biri 6666 liralık müsavi üç taksitte 
kunı1du. 811 masanın filleri prap ve me- şıyab evlenme dairesinde de sek.iz çil- ki ceman 17SOO liralık bir münakale ya- bedelini ödeyeceğiz: ve aon taksiti 941 
zelerle dolduruldu. tin niklhlan layı)nuştır, palmUM'lt tdtlif ediyordu. Bu mazbata de vet'eCejia. 

Salome. Antipas verdiği emri belki ge- İkinci klnun ayı evlenmeler bUımın- mevcut azanın ittifaltile kabul edilmittir. Bu tren otohüıü satın almaltla epice 
ri alır korkusu ile bu sefih Romalı kralı dan duqun ~. OTOBOS iŞLERi: ferahlam11 olacağız. Seferler intizamını 
tahrikte denm ediyor ve ona: Bundan sonra ,ehrin otobiia eerviale- kaybetmeden denm edecetttir. Bu iti· 

- Sabret. Sabret_ Hele o Yahyanın -..•-.. rini alakadar eden l>uı müzakereler ce- barla teneip edeneaiz bu tren otobüs& 
kesik başı gelsin, o zaman tamamen se- T..... ........ rtıyan etmiıtir. Riya.et maunundan dev." satın alalım.• 
nin olaca!ım. -~ alblla ren ırelen ve bütçe enc&meainde tetltik Azadan Dr. Mithat Orelin bir sualine 

Vadini mütemadiyen tekrarlıyordu. .._.... edilen bir mazbatacla, Almaayaya llİpa- reis fU cenbı Yetmittil': 
• -.,.- ~- . rit edilen 27 otobn.den on altıemın iz- -c Almanya ile Ankarada altd ve 
•• 

Anilpasın adamlan Makeron kalesi-
nin bodrum zındanmda Yahya Peygam
beri, kendisine müsucie edilen şakirdleri 
arasında buldular. 

Yahya. içeri girenlerin ne maksatla 
girmiş olduklarım derhal anladı. 

Mırıldandı: 
- Vedi zamanı geldi. Dedi. Size gös

terdiğim yeldm ayrılmayın. Nekadar 
tazyik te · görseniz:, nihayet gideceğiniz 
yer aynı. A)·nı benim gittijim yerdir .. 
Saadette de yaşas.anız, felaket içinde de 
olsanız hep orllıda oulupcaksuuz. 

Yahya Peypmber müridleri üe ku
caklaştı ve vedalaştı. Antipasın cellad
ları emri tebliğe mecbur kaldılar. Çünkü 
Yahya.. Onları görünce mubbelesiı 
ölüme hazır olduğunu göstemıişti. 

!icarette talşqin meni ve ıhracatm mire pldiği, kalan on birinin harp bali imu edilen ticari anlaprıaclan iltifade 
mürab~ ~ k~trolU hakkındaki ~ dolayaeile Alman makamlarınca te91imi- ile, otobüslerimizin yedek aksamını cel
nunlar hükilmlenne tevfikan yapalı ih- ne imlt&n ıörülemediii, bundan eonra be çalışacağız. Biz Fransa ve lngiltere
raea~ ~Urakabe al~ alınmasa ~- da teelim edilemiyeceii bidirilııniftir.. den 4e otobüe celbine tefebbi.ia ettik .• 
kındaki nızamnarne Vekiller Heyetinin Rİyuet makamı bunu nazan itibara ala· Biz otobüalerin i.umi bir senede teali
tasdikinden geçmiştir. Nizamname 1 nf. rak, Bü.inı miiueeaeainin dokunncu mini iatiyoruz. Onlar buna yanafllllyor• 
san ~940 tarihinde .!"eriyete girecektir. lzmir f..anna tethir için ıönderdiii tren- lar. Eier anlatırsak, meclisinizi bittabi 

Nmamnamls eye göre, yapajı ~ca~ otobü.ün satan alırunuw teklif ediyor- haberdar edecek. salahiyet iati,yecejiz.• 
Samsun, tanbul, İzmir ve Mersın la- du. Reiün izahatı üzerine meclis mesaisine 
rnanlarında kontrol e-c!U~ktir. Ticaret REiSiN iZAHA Ti: on dakika ara Termiı ve bütçe encümeni 
\.ekileti lüzum göreceği yerlerde mu- Bu mevzu üzerinde izahat ftf'eft reı. hemen toplanarak mazbatayı tetkik et• 
vakkat kontrol merkezleri ihdas edebi- Dr. Behçet Uz demiftir ki 1 mit. getirilemİyen on blr otobüs tahai· 
lecektir. Nizamnamede yapalıların tas- c Bu hafta yeni bir otobüs hattı teala •bndan kalan 4 7790 liradan 20000 li· 
nifi, tulerans, ambalAj, kontrol şekilleri ettik. Soğukkuyu tramvay eeferlerl kal- ranın tren otobüsün m6bayaat1na tahsi
ve nizamnameye muğayir harekette bu- dırılarak Soğukkuyuya otobfls seferleri .UU mUTafsk cirnıüı, mecti. de bunu tu· 
lunanlar hakkında hükümler mevcuttur. açJm11 ve Marepl Voroıilofun lzmir be- Yİp etrnİftİT. -·-DlldUde zelzele olda ithalat Sahte bilet 

-

milel TUiyet telim edilirken elbette .. 
ttta ththnalter trirer Mn:r gözden -t 
rilm •• Balkan Anlantı, kuNIL!\J; 
lııivi,ılliai d~ ..... ..,.._..,. ~ 
.._ clevletiM yapılacak ~ 
dlierlettni talliaMft barebbh, ~· 
barakacatuu zannetmek için BalkaD ,,Jlı 
letlerinin uyanık şuorlatandan fiir)I 
etmek liaMdır. 

................ ,... .... 1ı _. 
ler. Siyui ve ild-di İllİltlilleriaclal -
~ bir fedaürhia mı olama...,• 

Rs'-'• .. Wr ............. 1# 
eak .... ..taada Mr ta.,tkin ~. '! 
palnuyac:aima blıiltd... Twe&JL 
Wirte INr lhtimMia Wç t.ir a.mn ~ 
lmk .an.nesidir. 

.SSYKft' aıu;aı -·-Tütün işleri 
- BAŞTAMn ı tNcl sAldFEDt:""" 
talip olacaldah anlatalmaktMlır. • ... .ı. 

Diier taraftan Fnneqa ihra9 ~ 
celt tütiinler içMa de telariaYsd• ........ ar 
mulara bqlanm11tar. Fr.Mdlar da 41oi' 
rudan doğruya tüccar ve komisyoncd" 
larla temasa ııec;mişlerdir. Bu sene rrıet
cut tütiln stoklannın tamamınnı ...... 
edilnuıeifte intizar edilnat*teclir. 

Halen Anbrada t.uhanan fncld he' 
yeti memleketimizde itini bitirince Ad
naya gidecek, Yunaniatandan satuı al~ 
cak tütünler için tematlarda bulu..-:
tar. Haber veri1diiine göre Yunan~ 
bankası emrinde mevcut 11,250.~ 
okka tütün lnglizler tarafaadan bir el~ 
satın alınacaktır. -·-Ellerini bağladılar .. 

Sesini çıkarmadı. 
Gözlerini bağlamak istediler. 
- Hayır. 

Evvelki gece saat 23.10 da Dikili ka
zasında beş saniye devam eden orta şid
dette bir zelzele kaydedilmiştir.. Hasar 
yoktur. 

-,.·-
Birlikleri peyderpey 
karulayor-

-·.~-
sauan Ud ldfl ya1uaıanc1ı KEMALPAŞA 

G6ya Enincan ve havalisl zelzele le- Avalarımn sttrelderl 
llketzedeleri menfaatine C. H. P. Sü- Kemalpaşa kulübü avcıları, taraf~ 
leymaniye ocağı tarafından (Bir Adarn 4 şubat tarihinde Sungur me~~,1' 
yaratmak) piyesinin temsil edileceği ba- pılan ıriirek avında d6rt domuz vui'dJ' 
hanesiyle dolandırıcılık yapan iki kişi muş, her hafta munta7.am sUrekler ~ 

-BiTMEDi--•-
IU.SAC:A: 
•••••••• 
Ablmlal'lft mnlpllii 

-~-

-·-GelenYealdea 
ınela•slar 

Dün sabah kahve ve çay ithalat tilc
carları, öğleden sonra da manifaturao
lar iki toplantı yaparak kendi iş z:ümre
lerine ait ithalAt birliklerini tejkile ka
rar vermişlerdir. Birliklerin esas nizam
nameleri hazırlanmıştır. Statüleri Tica
ret Vekaietince hemen tasdik edilecek
tir. 

yakalanm~ır.. pılması kararlaştırılmıştır. 
Bu şahıslar, bir matbaada tabettirdik- -..•-

leri biletleri yanmşar ve bl.r@r liraya TABANCA D.E 
satarak sahteklrlık ve dotandıncıtık et- Bir' varaı .. --• ...... ,~ 

- Neden?. Neden? .. diye 30}udu. Sen ,, 
herkesin malı olmuş bir kız değil misin? Fransızca ögrenmeğe başlıyan her ya-

YAZAN: Eczacı K. Kctmil Aktq 

U.iaa mebusu B. Radvan Nafiz ve 
Aydan mebusıı B. $akir Şener fefırimi
ze gelmişleı:dir. Erzurum mebusu bay 
Münir Göle \•e Samsun mebusu B. Meh
met Ali Yürüker Ankaraya, Denizli me
busu B. Yusuf Başkaya Denizliye git
mişlerdir. Diğer ithalat birliklerinin de teşkill 

için büyük bir faaliyet sarf edilmektedir. 

mişler ~ epeyce para toplamışlafdır. ., --- ma 11P 
Suçlular Eşrefpaşada oturan Mehmet F.vvelki ıece HUseyln oğlu Ali, hl!~ 

Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun. OOıca ve aceminin karşısına ilk çıkan 
Salome. işaret iki bacaklı aksan sirkonftekstir ... -·-Makbule Kadri 
- Evet .. dedi, ben herkesin malı bir Bu bizim Türkçede •A• harfinin üze

kwm. Herkes bana el uzatabllir. Fakat rine konduiu vakit •A• yı Jrulağından DUdş Ye iş eYI açddı 
sen ey Antlpu. bana et sllrenaeain. yakalıyarak yukarı çektikçe A ... diye Bir müddetten beri İstanbulda bulu- Geçecek Belediye 

Devlet dairelerine 

Ali Özdemlrle İbrahim Vahit Doğrular- verme meselesinden Ahmet otlu JUl1." 
dır. tabanca kurşunlyle a~r surette ya~ 

Ayni şahıslar geçen ay ayni şekilde mıştır. Yaralı hastanede tedavi al...,. 
başka bir bilet satışı da yapmışlar ve alınmıştır. Vazi~ti tehlikeli ~ 
17.50 lira dolandırmışlarda. tür. Suçlu tutulm~ur. 

- Neden. neden. baiırtmakta ve kelimeyi Adeta Ermeni rum tecrübeli sanatkar bayan Makbule 1 1 eti 
- Çllnkü ben annemin kızıyım. An- aksanlarından kurtarmaktadır .. Meseli lftetnUr 81'111111 V8Z Y ff-Uadan a.-fta~ .• Kadri Kutluk tekrar şehrimize gelerek -ı • nu ,,_ 

nemin 1ı:w•am annemi ....... haram eden F-.. ··nm me_.__, n.a...ı ... _Lı A nın ku· ç b Belediye bu'" tçelerın· den maaş ·· 
" -- ·-- nı.~ c---uM:-.ı ivici hamamı civarında ir dı1rı- ve •• veye uc- • • • • • • • • • • • • • • • • 

vaftizi Yahya da henilz sa~dır. O ... :r._ ıa.ıı.. .. ..1-- ---·- ıırii .. AJim na..ı- Ka- ~ -v ret alan memurlar da devlet mem··-'--
L- H-~-.:11- -& SU-• ı-.-r•- a- ~--U, C:vi aÇOUf ve talebe kaydına batlaınıştır. u.nau 
Aaı ~ korkanm. öldihiln onu. rabetin alzmda1d yam yassı kısa bir gibi yeni barem kanunu hUkilmlerine Müfsitler - Münafıklar 
Kestirin bfumı. Ve kean başını bir Faris olacak; amma siz diyeceksiniz ki ıww•..w tabi tutulmuştu. Ayni kanun ile elyevm 
tepsi ilstilnde göreyim o zaman ben de Paristelrl ilk hecenin uzun oluşu bizinı 32 ı• N C İ Ucretle çalışan memurların ücret del'e-
annem de.. ikimiz de Rnin oluruz. 'Iilrk şivesinden ileri geliyor, flil. zA- celerinin tesbiti hususunda yeni hüküm- A. MURAT CiHAR 

q., __ ve kadm sa-L-1ulru ı·..ı-.ı. az- ı:- -il-- oribi L•- n.....:-1 de D.A..:- ~apı- 1 d im ~ .,......, ·""9"- ~ Ull't •l&LIC - 111& Cıu-&:M c-11eQ s y d L• f • er vaze i iş ve ücretten maaşa geçme ~) 

dUfünmeden kararanı verdi: olsun bizce Plris Plristir .. Çok dikkat Belediyelerde maaş veya ücretle müs- •• feeMla tuiıaloı., 11Wteti ........ •iye._ ........ ft mtra _.,.,, r ,r 
guı bir çaJıına dönen hal Antipu hiç )'Ol'UZ, bu belki doiru, fakat ne olursa • r 1 m IS esı esasa da kabul edilmişti.. 8aa b·al. ftl'd .. ; -yaJuı llifllkl ....... _ ("9' 1 f' • Siz •UL .. 

- Peki Salome. Senin hatırın için ediyoruz, eberi yazılarımızda bu aksan Dr. Tevfik Raşidin Piriştineden tahdem bulunanların devlet dairelerin- Sanki tabiat onları balkeclerken ya eli Ml'sd• tok • ıl ri,nııif ırlai ,..., 
Yahyayı öldOrteceiim. Annen Herodya- sirkonfleksi ihmal ediyoruz.. Bence se- ianesi 25 U)'lllll "Fa dalımlalma ıelnait de ba. lal.. ~ teelrlr W.. d~_!! 
nm 0 kadar mvı karşısında yapmadağım bep onun A ya musalllt olup onun ku- Musa Antabi 31 dl en bir!'1e edayilini maaş veya ücretle nak- tün feea4 tobumlanna onlann ......._. llir •• Un oN.i v n ,_.... ,,........-
bu ı.ı -ı- ı .. · f,,.,.k Antab'ı 20 en tayın · "p edilemiyeceklerl baza br tn _ L-...1• .__ ..u_1-.... 

"P ~ ...,m yapaeatım. laiından çekmesidir. Kulak çekmek her .... 1 d dd ar11=;:=. ft -· IUCD ı t..lııi 
Ve Antipu oclaclan d1f8rı fırladı. halde okşamak ve sevmekten uzak ka- Azim Demir şirketi 100 yer er e tere üdü mucip olmuştur.. Durmadan, dinlenmeden muhitlerin- - Ne iyi laılpH .tw. Arb:l "._::; 
Kapmm önünde emre intizar eden lan bir şeydir. Öpmeden ziyade ısırma- Avram Barsimontof 10 Maliye vek&leti bu husustaki miltalla de cledikod• ,......_..,...adat ...... ne bdrır lıdılllyor. Der ft hlalir ...-

maiyetlerine din tarihinin en büyu"k fi- ... benziven bir -y .. Aksan sirkonflek- Demir tüccarı Hü.teyin ve İbra- ve kararını bealAkal Wara teblil etmiştir .. açmlllda, ,_ ...... lraYP ettiımelde .W.. .~ 
. k 1 d J- " Y" hun" no..+.....:- 350 Buna göre ediyede ücretle ralışan ___. -L.....L..-. U-IL....1_! ·Mn·Ll.ı -· . ... =v"JllT cıasını leş i e en korkunç cinayet em- se pertevsiz ile bakın tıpkı bir ........... gı-· r, ""'"~"" 'T • ....,._ .__ ..._. ___ ._ ~ ~__..Is 

rini verdi. bidir, elbet ona öpmek değil, -~k Dr. Hanri Şaso 30 memurun yeni bareme intibakı bulun- lç&.incle 0 bdar meLH.i nnlr ki aW Wr (..........,) ile~ 
- Yahyayı zındandan çıkarın. Kafa- yaraşır, ne yapalım onu da öyle muzip İngilterede H. Kayın 3.3.0. İngiliz duğu belediyece icra edilmiş obnak ŞAi'- f....t n aif.k tl"'7uma Milin imanla· Mr ...._. Wr .tııaclap alyli,scri tJ1 

sını keain ve kesik bqını bir tepsi içinde kabul etmek gerek... lirası mukabili ianesi olup il. J. tiyle devlet dairelerinden birine muş- ......... ~ ıitM......,. ~ emin ...... iPa tı:tinle -valf-" 
----------.:..........:.._____ Taranto ve kumpanyasandan 16 50 la geçmesi veya maaşla çalqan bir be- ile her ba mlf.W n ..._,. olur. baJllUfl*. r 

4 : .................................................................................... : Gümrük muhafaza alayı subay lediye memurunun gene ayni belediye Bunlar ld ldPnia keatli ,w.inden a. aar.le lrılti .,.. , ........... """.: ... 

: Tı·caret Matbaasından·. ..= ve memurlanndan, ikinci defa 93 50 dairelerinden birine ücretle geçmesi DYplml seyreclerbn ....... -"" da- ............................... , ~ 
Mersinli fidanlığı memur ve mümkün olabilecektir. Yalnız, nakil ha- prlar. Bant olacak ~ öclleri lroptuiu ,..._ ..... .,. ,- ,...ı. Wf .- r 

20 -•dır •L. a.a- 88--..,_98 ......_ __ .. Sl•ın l•H•en.·.: müstahdemini 6 linde nakledileceji dairenin teşkillt ka- için brttdu lrmftwmaia .._. etmez. .._ U.tWlii kwf ,_ ., r "'1fl"" 
.,_ ·~.,.... .. -.~.,. -.-------- .... .,. Değirmendere merkez nahiyesi nunlanncla mevcut hUkUmler göz önü- ı... nık fitne n f-.1 teq0 "-'-°• 

•• sa7111 ................ teYecciUI Ye ltbnatla·E halkı, üçüncll defa 49 66 ne alınacaktır. Gene hususi kanunlann- HUM'• ....... Melunet'in .ae,lıia- Bir m8hWin lü mim d ~ 
rma mazhar olan H2'1CARE1' MA2'BAA.llH aa.: 9 EylQI okulundan 16 66 dakl hükümler mahfuz tutulmak 1'52 ...... tutt.ı- ~. Melunet'i iu bir haberle,..:.,;;;=:~ 
111 Y .. aazm Yela.._le • ..._ ••- tatile -.ııır-.--•.:.· Yün mensucat fabrikası memur sayılı teadill kanunu daireslnd~ terfi sönl .. eri ...... tla Huan'ı çcldftirir- doldunnıyu hiclİle basen ne~~ 

-J ·~ •U" ...-~-..- ve ustaları 58 50 ec:lllmlf bulunmak .-rtiYle maaşlı bir a. .. , . . bnh fellketler clol•lllUfhw· mm Çllb ............... etmekte ........ Dini Bugünkü yek<ın 805 82 belediye memurunun bulunduiu maaş Ali... ...... • lllNti Wdaa Bir münafdun el çalddail,le, .,, ,, 
OIMur.. : Dünkü yeldin 138467 19 dereceslyle diler clalrelere nakilleri de ~- ... ~:!.~-~~ ~ .. ka· pada ortaya altlfa Lir yaWı cem1Jet .,_-

..................................................................................... : Umum1 yekun 139273 01 eala olac.ktır. ...._.. • 01•-.- - ._.., ~ •- de döne dolafa bir t.o.nlaa 
91

111 ~ 
••••••• .. •••-••-•••••••••••••••••••••••••n•••H•••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ramna.n ta.-,. ....... Veli ile de rü ne ınesud ,....ıan d~ 

Muhitimin bu yabaniliii kar1111nda ğü yoktu. Buna rağmen duyduium ain ~an zaman Ali' .. nin arkaclaa mif, ne temi. juaol.n .-ef ft ..., 

A k d ben de e•lenmeie razı olmuttwn ama.. sanki ağzımdaki dişlerin hepsi de çü- wunmık mıere pmu lrmd•ıunu fteııldar· nalc:adeleeine IOlanuttar. 1t91phılllıı! ~ r Q aşımın =-- Dediiim ııibi kendimi bile lıile de •tefe rükmüş gibi bir ağrı idi. lar. Md "dillerlnl ,.laala teelais ....... ~ 
ata?1_azdım. 1Burad~, ~.:k~=~ .. m.~tte Sıkılmağı fal&n bıraktım ve aifamaia cS::V:...'71') ~~==:.::;:- lerinde hlr •WC bra cam' ~ 
~V•P .. ~ ev en~enın }. . 1&11111 1Çtnde başladım. • • . •--.. ~ • • dolatan; h• hat •• ipW emen, ..... r.-_ V' d • haç degilse sevebıleceııım _b~r adamla yu· Yazıhanenın Liaaneddin bey adında A..ı ftaıife 99 ~eaWd~en • ZIY~~ eHmW akan, (H•W.) ppbh, ~ --= ~ OC a Sın ı Sev ı m ~~ kurmak koca ıerlennın en ehveni bir muhasibi vardı. Beni evladı ııibi se· bununla ~su!diirl4;'. N!f~ til'yaldei, Waırpinll, kM ........ -.W 99 ~ 
ıdı.. verdi ve arasıra pkalatır ve: fesaclm mapteliea, fitnenin atlkı ohnut- naHdarı d...... dal._.-. r 

Yazan: Üç Yıldız 
38-

Dertlerimi dök~e~ için o sene 10nun- - Bir oğlum olsaydı muhakkak seni lardD'. • lre.en poturlu ft ~ ..,.,. lıll" 
da Sunanın ııelmeaına çok bekledim. Fa- ona alırdım. Aclamrn ~ telini W~ çleclen çı- Jant claM n aruh ara, -.... 
kat annesinin ainirl~ri hoz~mUf .. Dok· Derdi. Evli idi amma çocuğu yoktu. ~ta; hiçA renle ve!1111>:enk yal~ v-:'1cun .. öaiine .....! ,ut.:;~ 
torlar Bunayı taVSl)'e etmııler. Oraya Elli yaşını çoktan aımıı namuslu, temiz rö1lemelrte, IUJa teeellı ecliy~~Uf ıiLi • ~ 
gideceklermit. Suna bana yazdığı mek- kalpli, baba gibi bir adamdı. icara halter 'VWnMlcte katerlenDllf kod•· yan .... ~Nll&lt ... ) ~ • .
tupda, eğer babuını kandırabilirse hiç Benim diı ağrısından ağladığımı ve manian v~. • aÇlldan açısa; fii:&7UM IO~" diye soiumuılardı. Halbu ki ne burnu

m1111 biiyüdüiü vardı ne Irak.. Yal
nız mahalleden ayaiımı le._.. ft ma
halle çocukları ile oynamaz ,..ttum. 
Bu halim dalua o zamandan t..irıı aley
himde aoiuk bir ceryan ya~. ls
ta~bulda leyli mektebe sitm411111 ele bu 
aoguk cereyanı ltuvvetlendifll'it: 

- O artılı: lstanbul luza olo hoppa
lqtL. 

Cibi .özle·~• ... kadar •elmeie 
ba ........... 

le lln• 

Kimbilir yarın bir gün namusuma da 
leke sürerlerdi .. 

Annemin anlattıklarına göre benim 
•öyle aleyhimde bulunanların konu kom
IU arasında ört bast edilmiı ne ahlak le
keleri, ne kötü maceraları varmış. Fakat 
onların bu halleri hep kafes arkasında 
olduğu için kimsenin gözüne batmaz ve
ya hot görülüyor, benim temiz hayatıma 
ise çamur sıvamağa kalkarlar.. Zavallı 
aımem kaç defa: 

değil:te bir haftalak geleceğini söyliyordu kıvrandığımı görünce: Yalan v.•. rya k~~ıldarı .~lana adamdar. Soydaiıı adamı ae • ,, 
ama gelmedi gelemedi Kııım dedi b.. 1 le .. • le en kuvvetlısadır. Samimıyet rolunu o ka- runutbr. Ne de ona dodlak peni ... 

Benim gibi, ben yaşt~ derdini döke- tir:- dişi d~ kur;ul.oy Ô~ ~j~;ev:: • dar muvaffaluyetle ifa ederler ki süniln kumda hinbir katkariko o~",t 
cek, samimi konuşacak candan bir ar- Çok ıükür ben daha hiç muhtaç olmadı; ~d~. bu samimi(!) inwıı k!"' k~~ Giinlük euetelerin ~~ ·--:
kadaş ve aırdat olmıyan muhitlerde ya- amma terbiyeli ve eli çabuk bir gene;... bD' münafık • o~ . ele l~~eceiinm ~~· dold..-an ~~ • Jll 
şıyan kimseler üzüntüyü herkesten iyi an- Jki senedir burada.. Her kee methedi- akıl ve .haral~.e ıet~ezaıma. bir~ı;nnd~ korkunç baduelenn if 'r"~ 
lar ve kavrarlar, yor. Ona ıit, ya çıkart veya ilaç falan Derdımıze .~~eeuD', ac~a ortak lennı tetkik ~ecek olunak bmJ,arlll 

Kasabama döndüğümün ve babamın koydur. Diı airllı kabir azabından beter olduldanna bazı anan~ mce tanadak- iunda )'a br m6nahlun bnlı ____ ... ;;:>JO 

ölü~ünün ikinci yalında idi. . derler. Vakıa aizunda •ilam tek dit lannm vardır ld raad~ duyduklan lanna ~~ ~ müfaidin milenee 
Bır sabah yazıhanede vazıfemin ba- yok ve •in nedir bilmem amma.. Bizim zaman matem etmiflerdD'. • larmı ,Ol'Ul'8L 

flDa giderken yolda mütl\İf bir d~ ağrm hatunun bir kene eliti tuttu mu onunla uı~urma .,. ft dilme kurar tethir fa mt==lt'Pt ~ ani 1 ..... 
8eDİ töyle bqlaclı. Amma nwl ajn. .. Nwl ajn.. beraber ben de haatalaıunm. D--~Let ft - fitne" ferad ......... • tiH riai .,.. '9a • 1i . . . --- ...,,.. 

- Ah.. ölmezden eVYel 

ir.liiiiiiıiıiiiii 
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~B-...::..a:_:.... .. l_~k~8~ri---A-n--ta~-n.___ .,~.u~a=mx~riTALYA ... 1 
~~~ON HABE· 

~.~~- . . 

Ekonomik JiÖmitesinin ·de 
yakında içtimaı muhte ... el 
Paria S (ö •ınd11 d" .H) - Bclg-ı:ad konfer;ı.n-

dcvlctl o~t Balkan hariciye vek.ı1i. &1kao 
lttiltıa~' arasında ekonomik bağlan ve 
rctini ka~ vasıtalarını sıklaştırmak zaru
bı(~ kul ~tmişlerdir. Bu mabadla. 
d~ı ~ cnch aralarındaki ticari rnüba.-

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

Balkan memleketlerini ecnebi ~ 

BalHılıtlrr diyt! Ru- E 
• 

men petrollerini al .. ~ 
.maktan vazgeç mi yo~ 
: Rouıa. a (Ö.R)ı - •C..-uale Ditaıl- : 
: ya• ~a7.ete~inin S of ya ınuhahiri bil- i 
: d iriy•r : lıir B ulgar gnzetesi, Bel- ! 
:'. grad nml!a1tirinden aldığı hi~ lıalt• E 
: re atfon. ltal) anın Almaıwa \'e ntüt-: 
: tetikler arasındaki reka~t ı.ebebh·le : 
: Rnltlf'n petrollerinin füıtlerindcki ·te- : 
: rdCüii naz.an ıılikkate nbrak, b u. pet- ! 
: rollerden va7. geçtiğini yazmıs1ır. : 
: Cttmal~ Ditat~ a ilave ediy~ : Bu : 
: habct' doğru değildir. İtalya Kumen : 
: ı>ctrolle_rindcn '"ı ge<:mi QJma:np E 
: biLiı.kis ı:omıwya. Ci~ tere{füii ~be- : 
: hi) le,. pclrolluiuin ltal~·a tara:Cıı.wlaa : 
: miibay~uı gÜ\~~ir. : 
: llıııncn lıiikiinıetinin. milli ~raı.ı- : 
: ııuı anj kı ) metwi yiizcle a.> ıM..ı.M ·: 
: tinde arttmnak kararı, mmaai Q\a- : 
: rak nH' \'t•ut olan fiut h:reffüü ae. in- : 

Alman Sovyet 
Anlaşmasının yeni cep
hesi askeri mi olacak? 

-

. 

h crı takv· d •- . a~ h b ıyc e ece.ıderd.ir. Bu sebeple 
Btlk a erlerle de teyid edildig .. i gıibi 

nn A · ' 
l>c\ )'ak dntantı ekonomik komitesirun 
dir. ın a toplanması çolc muhtemel-

Harptc 
Catının n sonra gıdet maddeleri ihra-

nüfuzundan kurtarmağa hizmet ~ . 
için müşterek bir (Ba kanların l . 
endüstrileşmesi) planı mı düşü- ~ 
nülüyor? ; .......•....•............................•......•.•••.•......•...•..•.••.•••....••.•. : lcrind 'b·tm~sı bütiin Balkan mcnıleket

ttır. ı\iıaı·r .r.a~ ıercffliüne sebep oıınuş
r•cat Yı hımayc maksadile bazı ih
"İ>·el tı\addclcri Üzerinde azami fial se-

lar arasmda mübadeleleri arttırmak mc
sdesi, iktı.sadi bünyelerinin ayni olm~sı 
ekbile, bazı m~üli.t arıedeccktir. Bo 

sebeple Atina paktı balkan antantı mem· 
lekctlerinin itha\:,t esyasında Balk.an an
tantı azalanna hususi menfaatler temin 
ebnesi bydını kabul etmemişti. 

ınecburiyctmdedirler. 
Hatta bazı Yugoırlav gazetelrTine gö

re. Balkanların endü trile me-si için, miis
t~rek bir program bile duşünülmekı .. ve 
bu sahada rekabetlerin izalesin~ llr.eum 
hrssedilmektcdir Bu plan, Barkan mem
leketlerini ecnebi nüfuzundan kurtarma
ğa hizmet edecektir. Bıılkan antanl1 eko
nomik tteyerinin gayretlerini bn istika
mete tevcih edeceği 2annedilmektedır. 

E 2uıuuu ediMc. Uonumyadaa ıııetrol : 
: miibayuntua ç~ ltallalıya mal et- : 
E mcktcdir. Fakat !')Oll kelime lıenii:r; : 
: siiylcınn('JHişlir. Dostu~ 1tir anlaır : 
! n~ il:~~~ reler t'en:;aR e\Mek-! 
: tcdir~ Memotmiyct \'erici bir hal ~(·k- : 
: line ~anuak iimidi Qaima ıaae\·cutlYr. : 

crı te b· llıuşıuı .• ıt etmek zarureti hasıl ol-
?1crnteh ~ıg_er taraftan Balkan antantı 
ll4\esı t erı arasında bazı rekabetlerin 
ketleri ne gal ret edıleccktir. Bu mcmle· 
~b ~tc~ebi memleketlerle ticari mü
bidir. eB erı ekserıya ayni menfaatlere tfı
C\iç ol u sc-beple bu meselelerin halli 
~ac kur Buna mukabil, Balkan-

Bugün, harhm tebdil ettiği vaziyetle ·~·· · ·········· ························ ... 
itlıalat tahdit edildi ··inden balkanlılar 
kendi aralarındaki bağları sıklaştırm.:ık Bu zelzele 

Acaba nerede 
oldu? 

B. Şükrü Saracoğlu 
Bulgar başvekili;i,_ Belgrad müzake

releri hakkında tenvir edecek 

İstanlıul 5 (A.A) - Kandilli .ra,,.ad
}0.aucsiı.ıdc bu ;: ;e . ..::ıat .20 yi 17 dakik... 
ge<:e merkez üstü Ist.nnbuldan 400 küo
ınetı"e nıc.-sı:tfodc tab.mlıı edilen kuvvclli 
Lir zelzele kaydedilmiştir. lZ dakika ~n
ra da ayni merkezden birinciye yakın 
ıkinci hlr -arsınlt daha gclmisllr. 

~~~~~~~~~~_,..--*---~~~~~~~~~ 
- n~ ~AkJU.'1 1 İ~Cİ S.\HWEDE - alevhine mültveccih olmıyan antanta aamindt- o\du 0 umuzu mu~hede e-tmek 
biı-liJue • birlcsmi.c; kalmak ve aralarında ht-.ı· biri- imkanını vennistir. 
1'ıen,u __ ~e eoılilmi!!ti r. Bu ı.ııretle iki nin hak~ istiklfıl ve milli topı-a'ltlrınm Şuna kaniiz ki antantımız memleketle-
~:-ew a ra llUlaki dostlu~un bir w- lwrunm;asına müsterck bir surctt ni- riınizin cmnİ) et ve sulhu için mütemacli-

8 
1 ıiaha ı:-östttihnistir gchban olmak husuı;;undaki a1iıulc.-ri. ~;en kuvvetlenen bir alc-t halini alınak-

elgrad resm.i tebliği 4 - Komşu devlrtlerle uysal kar'illıklı tadır. ntantımız keza komsulannm:la 
( anlavıs ve sulhçu is hirliği :nıhu dahilin- v.e son zaıı_uınlarda hü:riik feHiket1er gc-

Ql ~Ü •ayımızda telefonla de <lostluk ınüna"ebetleri idame \•c in- çıren ve bınrıenaleyh kcndi:-ine daha zi
v~".~. °.#turlarımıza hüliiıaten ki~f ettirmek hususundaki ı-:nnird ar- ~ ade sadakatli" ba~lı kaldı~ımt7. Avnıpa-
il .. • ~~mız ltonıey resm i tebliği :zulan lılık fikrin" de hiirmct eylemektedir. 

"' 
0 

l u ___ 5 - Rılh.a sa ant;ınt dahilinde fr·arcl Yunnn Bıı vekili Metnksas. kon e'' 
A Y enen n u luR.UU tn buıriin , k · -' n . ı J "'rtQQol - ıniibadı>lclcrini arttırımı suretiy·ıe oa - m izukc ı·clcrinin en samimi bir hava kin-
le u Ajansı tarafından veri- kan dc.,,·letleri arasındaki t"kon<ımik ve de cereyan cttigini ve Balkan ant~ntı 
~ 11\etnini aynen derced iyoruz.) münakrıle b.ığlarmı ~ıklaştırmak ~ mü- m.illctJcrmin tam tı-snnüd ve .sıkı b bir

ti~ !rad, 5 {.A.A) - I>ün akşam Hari- kemmel bir hale getinlmcsi lüzumu. liği zihniyeti sm·esinde sulhun Av~upa
..,;;. nezaretinde Yunan, Türk. Rumen G - 9 Şubat 1941 tarihinckn iübarcn nm bu köş~nde taımıınih• muhafau 
huı ug~v~·a Hariciye nazırları hazır 7 senelik yeni bir devre icin uzatılım\:>I . edilcccAini söylemi.tir. 
n~ugu halele a.sa~ıdaki resmi tebliğ 7 - Dört Hariciye nauruun daimi Türkive Hariciye Vekili Saraçoğlu ~u 

B..ık ilınişlir : konseyin Şubat 194 l de Alinada yapıla- beyanatta bulunmu~tur: 
1fe 

4 
an A.nlıınh d inıi konseyi 2 • 3 ca'k olan. elecek ııleladf" içtimama kadar Balkan anbnlı tarihinin yeni bir sahi-

(Q~uh.ıı 1940 tarilılcriıul~ BeJgradda aralarında sıkı temasın ınuhafaza"t ka- f~ini ynzmıs bulunuyor. 
lfar· . ıu.şt.ır. Yunanistanı Başvekil \o'C raı-ı. Birliğimiıın iki büyük banbi kral 
ha/t;1Ye nazırı M"'aksa:.. Romanyayı Alı•ksanclr- v~ tntürki.in hatıralannı 
tic·ıcıye- nazırı GtJ~o. Türkiyeyi Ha- B ]ı:,'J"ad. 5 ( .A) - &.ılkan antantı tebcil etmemezlik edemem; Balkm1lar 
l'ı '~ ~<:kili Sar.ıçol!lu v~ Yu®slavya- konse\'inin , imcliki reisi ve Romanya harbin elcınlcrilc kıvr. nan dünyaya ki
~ iU'ıcıye nazırı Marinkoviç tem$il lfarıc-ivc nar.ın Gafenko, resmi tcblif-ı y~c;C'l, itidal. tesanüd. hırli.k ve tevakkm 

.Yordu: okuch;ktan sonra g~11.c·tedlcre demi-.tir faziletleı·inin biı· örneğini venn~ktc>dir. 
rn~iıni. konsey azasınm • nmiıni ve iti- ki: Bu fa?..ileUer milletlcriıuizi simdi ki ihti-
1\ok~ hır hava içind tevessül ettikleri Konferansımız hakkında L<;ae edildii';i lafm c-etiıı imtıh, nlnrı hnrici~clc- tutacak-
llllttt .n zar te. tilcıi a öıdaki h~usatı anlaı: lWl hütün l1eyccanh haberleri mes- tır 
"e--~li~n ınüsahcd etmek imkanını leı;irn ;eahı olardk ve memnuniyetle tek- ~ihayct Yu~oslavya Hariciye nazın i"' hr: ı.ip ederim. Marinkovıç ~bu toplantınm Balkanlar-
ru - Dort d •\'lelin cenubu sarki Av- Gnfc.-nko Balkan antantının dört hari- da ve Tuna havzasında htıdisclerin müs-
tıar ıoda b rı • nizam ve cmitiyct mu- ciye nazırının kııt"i bir .siikunet v<> tam takbel ink~afları üzerinde hayırlı neti-

.2 a~sın.~uki müstcrek menfaatl~ri. bir anlayı~a çahsmış oldu'kbnıu ehem- C("ler yapacagı kanaatini izhar eylemL~. 
'llın Dort devletin Avrupnnm bu kıs- ıniyctle kaydederek siızlerinc "öyle de- konsey mesai ine haklın olan tam ve 
ltlafı harpten korumak için bu~iinkü ih- vam etmir.,tir: fıh nkli q birliği ziluıivctini ehemmivet-
llluha ~ı ındaki vaz.iyetlerini katiyen Beraber geçirdiğimiz. bu bir kaç gün le kaydrtnıiş ve de ··tir kı : · • 
Dlan ~aza suretile tamamen ınüslihane birleşik kalına'k. gerek tem:.il etmekte 1\llıntakamızda. sulhun muhafazası ve 
kara 8

1
1.Ya. tlerine devam hususunda krıt"i olduğumuz mfüderek hakları v menfaat- bütiin Balkan devletleri arasında teşriki 

3 
~rı. . . leıi gerek koınşu mcınlckellerle dostluk mesai hususunda anlanlımız mesaisinin 

Y~l.e .. D rt dcvlctın ancak kendi ga- mlinasebetlerimizi inltiSGf cttinnck ve ne kadar ehemmiyetli olduğunu herkes 
~ıın giiden ve lıiç bir kimse-ııin sulha t.run bir hulılsla hiz.mct eylemek mii .. ahede edebilir. 

Alman Garp in giliz -
cephesinde . . · 

doI_...nd.,., ~ (O.R - fransa hallanna Tayyareleri arasında y orkşayr sahılı 
rn- ru Bliziu Şürkında ilerlivcn bir Al- • d • b• h h b ld la~ kesifkoludün FranstZ il~ri karakol- CJVaJITI 3 yeni JT ava ar ) 0 U 
taly(idt~~a sinni.stir. Bomba ve mit- · 
tice . crın kull:mıldığı bu muharebe n~ 1 
ve ~~?de. Almanlar sUratle çekilmişler Horna S ( ö.R) - lngilterenicı '!İma 

ll1 ~ır bırakmısbrdır. ahili civanncb daha iki Vl\pur torpil-

urı ad
.a SP Or ~enıni!!tir. Bun Tar himaye altında. seyah~t 

ed en .bir k"Hleye men~uptu. Rır RcJçı-
l:.a vapuru da hatırılmı~tır. lnı:iliı: kayna-

h a re keti eri ğından alman hahnlere göre son 24 .sa
at 

7
arfmda batırılan vapurların yc-kunn 

ı.r()?rla, S Ulusu i) - Halkevimizin spor 
t•t~~\"C.ı~nn bugün bır siirek a\"ı tertip 
ı unda ~ır. Çok. neşeli geçen bu .ıv spo
tur-. ıki domuz. \"e l'ıc cakal ,·urulmuş-

ı- ~~b.tmum hm-a kurumu şubesi gü
tıU Ü Oınitesi ta.rafından aa bu pazar gu
gu ~ değirmenler mevkünde bir d~ve 
~ı tertip olunmuştur. 

2 3 1 4 f ton hacminde 9 vapurdur. 

Diğer taraftan alınwı h.alx:r!e~e naza
ran (ngiltereııin Yorkşayr sahılı cıv~rında 
Kilvey lngiliz vapurunu batırınaga tc· 
şcbbiis eden Alınan tıı~yarelerile fngiliz 
tayyareleri arasında 'hır muharcLC'" ol: 
muttur. Bu sabah lngilız avcı tayyuelen 

Rolter lngiliz vapurunun yardımına koş
muşlardır. Bu yapur iLi .iman t-..yyaıe-

ıoinin ta.aıruzuna u~ramı-tı. 

Alman gazetelerine göre lngilizler bu 
giine kadar 4tW bin tonluk vapur by-
betmi~lerdir. 21 - 31 son kamın arasın· 
da fngiltere ve biraraflar tıuafmdan kay
Loedilen tonaj yeHınu f 4 5 603 tondu;. 

Londra S (ö.R) - J\lıuan radyola.n 
21-31 lkinci ldimm arasında müttefik
lerin Iman hitva hücumları uetice,ünde 
:!00 hin tonluk vapur ka) bettikkıini id
dia. ctııliftir. Alman rady~ımnın JQğru
lıığun& bundan gl'ud misal olmaz. Zira 
bu müddet zadında iman hava hücum
farile ya:lnız 2 vapur kaybed~tiı. Al
manlar bu miktarı on dörde çık.annakla 
t-adecc 2 adedini 7 ile dıubelmiJerdir. 

hıı;u~ r.,-ok h yccanh geçmiştir ve ınu
tJ Y'Ük aüika uymıdırımstır. 
rıa Halkevincle 

Ze..,..;--·llk k u 
1
., ...... u;ı ursu 

lınc~i~ 5 (H usw:i) -- Hcı lkcvinde 7.ey
lıı..ı ! kUJ'Su açılmışlır. Urla b.alkınm 
h~dalı fır~ıu ~çmnıyacak.lar:ı. ınu
B }.ı Lır. Kursu J.e}1in baklın nıcnı.uı·u 

ltalyanın bir kararı 

Vzcıt Yılmaz idare cdccc.ktir. 
1 • c·ı· . .ra ... 111st1n 

. ... ,,•'\,;,.,"\ 

Ecnebi memleketlere giden bütün ltalyan
ların pasaportlarını geri alacak 

~~are! nıunasebetleril 
· ... Jun;::'' 5 w (O.R) - Bir Filistin heyeti 

l:I . Ba~dad:-ı gid~ccktir. 

J .oodra 5 (ö.R) - Röyterin Roma muhabiri bildiriyor: 
Italva ecnebi memleketlere giden bütün ltalyanların pa~aportlan~ı 

eHerir~:n almağa karar vermiştir. Pasaport hamilleri hiç bir seht-p 
gösterilmeksizin pasaportlannr alakadar makamtlta iadeye davet ~il-

cagı c~,c~ lrakın Hayfa liınanıudan ycıpa- ı 
i ti 1 11,:ıcat ve Irak - Filistin arasında

~,, münaschctl1.·rc· dair yeni bir 
dtni müzakere cdcceküı. mişlerdir. 

Veygand 
Kahirecle istihkamları 
telti$ ecliyor-
Kahrrc, 5 (Ö.R) - Elmubltem ~a:ıe

te;i gem~r•l Veygandm Kahin.'<le üç giin 
devanı (.-dcl-:ck il..--ameli esnas&nda Mısınn 
istihkarnlanıu. miidafaa terii~twı ve 
İngili7. - Mısır kuvvetleı-ini ieJliş etmek
te olduğunu yazıyor. 

Londra, 5 (Ö.R) - Suriye Fransız. 
kuvvctlcrı haşkum,.danı gcncı·al Vey
gand çarşamba günü Kahireye- varaeak 
\ e İngiliz - M ı.r kuvvetlerinin şefleri
le gör~rek müdafaa haı.ırlıkJamu tef
ti'! ~ılece'kliı'. General. Ankarada. Türk 
erkfınılıarbiyesiylc mühim ınüz.akereler
de bulunduktan sonra, Suriveve <fön-
ıniistü.. · · 

-J;/>.--

lngilterede 
Harp sonuna 

kadar 
Siyasi partiler araSdlda 

miitareke var 
I...ondra, 5 (Ö.R) - Gal memleketinin 

Svnn i intihap dairesinde bir amele 
namzedi nıebuı intihap cdilnı~tir- Bu 
iı.tilıap. bu dalı-e amele mebu.suoun is
tifası üzerine. yapılmı,.t.ır .. İngiliz siyasi 
parlilerl harbin devamı müddetince mü
lnrc..-ke iliw. ct.mişlCL·dir ve birbirine ait 
ohm ınebuslukbrı kendi eHe.ı·ine geçir
nıe~c t.c...o;cbbü..<ı ctmiyece.klerdir. -·-Çin de 

Yunnan demiryolunun 
boml»ardımamnı 
Fransa .e Amerika 
protesto edecekler 
LQJıdı·a, 5 (Ö.R) - Çinde. Fransız 

kontrnttl ~hındaki Yunnan dcmiryolu
hun Japon wyyareleri tarafındoın hom
Larduııaııında beşi Fı·ansız olmak \izcre 
101 kişinin telef olduğu Paı-islen bildi
riiınE-klcdir. Fransız hüktiıncri h~disevi 
'fukvoda protf"Sto etıııeğe karar v~rmi°Ş
ltr. Aınt"rika da prolestoda bulunacaktır. 

- +-
Macaristan 

Müslüman cemaati 
reisi vefat etti 
Bmlnpeş-te, 5 ( A.A) - l\facan anda

ki Mü~füman cemaati "i~r Ri.i~·in Hil
rni !12 vaşıııcfa olduzo hal& dün P~
de f;lmii~tiır. 

Avusturya - M<ı.caristan imparatonu
ğu zrunanında Müsli\man cemaati rcis:i 
h:ulunan Hü~~in Hilmi Gü&tba ~ 
inin de bekçi · idi. --~ 

B. Gafenko 
Bükrc~te ga:.ıetecilere 
beyan&ıtta bulundu 

- JfASTA R.\:fll isci S AHit't l.>E -
konseyine riyaset eden B. Gafenko Bcl
graddan diiııınü~tütı Kral tarafu1dan ka
bul edilc-rek miiz<~rclerden kendisini 
ıoa!~m.aUar ctmişt:r. 

Ruıııeıı "gazetf lcd a~nan ne!it"Cnin bü
) iik hir ınu\•affakıyct ~duğunu tebarüz 
Lt ti rcu hararetli fü•sı if-f'Uarına .dc\·aın 
l diyorlilr. 

Londra S (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin diplomasi mu} · • 
Al h··k- . . h r~l... d s ıarnn. m~n u uınetının__ a uıazır a avyet Rusya ile yeni bir itilaf akdini 
derpış etmekte oldugunu ve yakm bir wmanda imza edilecek l b 
··ı·f L_ı. __ t..._...ıf·. So , oan u ıt• a ın OöŞHU\ m:ae mı~ vyetıerin Almanyaya yapmakta oldukran 
yardımı arttırmak olacagmı haber vermektedir. 

Muharrir ilave ediyaL: 
Tam manasile askeri bir ittifak olmamakla beraber L _ ,__ ... 

t... • oıu: ..t~ı mua ... 
nedcnın Sov:yet Rusyayı Almanyanm f\arp sahasındaki m · · · ındi ı~- ..ı _ _ ı_ esaısıne 
şı ye ~ar yapbğı.naan daha fazla yardımda buiuıunak teahh '"d .. -
ne sokacağı tahmin cdilmelc.tediT. Bu yardım Sovyet Rusyanı tu L~• 

ah 
.. ·Al n. aou 

ınen ıım manyanın menfaatine olarak i)etmek şeklinde olacaktac 

Dün sabah Istanbulu . 
yine kalın sis kapladı 
lstanbul S (Hususi) - Bir kaç gün evvel olduğu gihi bu sabah t 

lstanbulda çolc kesif b~r sis olmuştur. Şehir başdan ba;?a gözgözü gör~ 
mez denecek şekilde sısle kaplanmıştır. Saat ona kadar Boğazici, Ka
dıköy, Adalara işliyen vapurlar harele.et edememi.,lerdir. Bu ~üzden 
deni?a~ı oturanlar öğleye 1'.adar vazifeleri başlarına gelememişlerdir. 
Sis yüzünden sah puan açıklarında odun yükli.i bir motöre hüviyeti 
henüz anlaşılamıyan bir motör çarpmı ve odun yüklü motörün -be, 
tarafı par<:ala.ruuı-'? tır _ 

lngiltere ve ltalya 
iki Memleket arasındaki siyasi mü
nasebetler gittikçe iyileşmektedir 

Londra S (A.A) - Nevs Chronidc gazetesinin diplom.."\Si :rouhaı
riri, Londradalc1 halyan sefareti nezdinde husus'i bir ateşe tayin "'il
miş olduğunu haber vermektod.ir. 

Bu nteşeuin vazifesi; harp e11ıa;nnda iki memleket arasındaki tica
rete ınüteallik olan bütün mf'..tekler hakkında ikll adi harp nezareti 
ile temasta bulunmaktır. 

Muharrir bu tayini ltalyan ve lngiliz: hükümetleri arasında hüsnü 
niyetin artpıakta olduğunun hir uİMnesİ addetm~ktedir. 

Belçika Başkumandanı gibi 

Hollanda ordusu başku
nıandanı da istifa etti 
Londra 5 (Ö.R) - Felemenlc ordusu başkuınandam genel'al Ren

dt>rs istifa etmiştir. lahiden bildirildiğine göre yerme ge~rat Vinkel~ 
man geçecektir. General Rendersin istifası hükümetle askeri mesele
ler hakkında Eik.ir ihtilafından ileri ~mi~tir. Bu istifa ne harici me
selelerle, ne de Belçtka ordusu ba~ lırumandanının geçen günk.ü istifa
sik alakadar değildir. 

Alman taarruzuna uğ
rıyan bitaraf gemiler 
Londm S (A.A) - Bir kaç giin evvel Y orbhire sahili açıklarında 

bombardıman ediJmi~ olan 4531 ton hacmind ki l veç bayrağını ha-• 
mil Mertninen vapuru 4 şubat akı;;amı bir 1ngiliz limanına vasıl olmus-ı: 

tur. 36 ki.si.den ibaret olan mürettebatı Alman mitralyözlerinin atesin
den kurtulmuşlardır. Gemiye bir bomba isa~t etmiş olmakla beraber 
yaralanan yoktur. 

Diğer taraftan ii:i bitaraf gemi 4 şubat tarihinde lskoçyanm şark 
salıili açıklarında 01 üşlc.ül bir vuiyette 'kalmışlardır. Bunlardan birisi 
300 ton hacmindeki 1-lolb.ud.a bayrağını hamil Bclıul vapuru olup 
sahile atıhnu~ iae de devrilmemi. tir. Mürettebattın te Jtil t'Ck.n 7 kişi 
vapurun ~· Kar~ adındaki O.nimarka vapuru kendisini .-a
lara lcaphrmı~ ve İ9timdat i,.,reti vcrmi~tir. Bir balıkçı gemisi miD'et
td>atı almqtrr. 

Polonyada tazyik 
Almanlar rahiplere ve haharrılara en 
kaba ışleri gördürüyorlar ve sonra
dan Hitlcrin afiyetine dua ettiriyorlar 

P.iılrİS, 5 (ö .R) - Vatikan radyosu, Po
lrın.r:tda kalolik kilisesinın u~ığı taz
yik ve nı~:ıalimi aksettinnck.tedir. Le
ı<:ardinattar:ından biri vazh-cti ~>vl an-
lat ıy(lr: · · 

c:Diinyanın hakikati bilme-. i lazımdır. 
Bin seneden b ri katolik kili esi hiç bir 
7.aman bu kndar ınüthili tm:yıka uğra!11a
mı~tır. Bir cok rahip kursuna dizilmis, 
bir çokları d<! tecrid kamplarına sevkc
dilıniştir. Sotz da 5 bin ki i tevkif cdıl
ıni.ş bulamıyor. Katolik rahiplerle yahu
di hahamlar 7.0rla kanalizn yonlan 1c
ınızfcmektc· istihdnın edılınislerdir. Ra
hipler ve hah>unlar si tcmatik bir isken-

ceye tabi tutuluyorlar. Ponıanda Lr , __ 
pa7.larının :ı;tizde 70 i ınevkuftur. Pı

nan, Kated~h ve m~hur Mari Magdı.,-
'1cn kapalıdır. Almanlar açık bıraktıll:ll9ft 
pek az kilisede her ayini ınü.teakip ra
hipleri 1 litkrin afiyeti ic;in duaya naeo-
bur ct.ı.ııektcclirler. Katolik mektepler 
mana tırlar. yetimhaneler, haslaReW..-: 
hilt\i.n hayır mi.i ~leri ka t_ıl r 
felce ugratılmı~tır. 1• 

Valıkan radvo u. Polonvanın kuru.haf 
\'e ih~·asının a~ nı zamanda katolilc lal&. 
sc min <ll' hır- z.:ıf 'ri ola<' ı 0m1 bildir ~ 
tedır. 
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Macar Hz. Mubammed'in Bir gazetesine •• 

Ankara ıvı-Radyosu [ B O R SA] gore 

Konferansın seyrini 
Miislüman 
mukavele 

olmıyanlarla yaptığı ilk 
ve Şiiliğin doğuş sebebi 

P.rolesör Louis Massignonun mühim konferansı 
Kollej Dokrans profesörlerinden ve me1hur mÜ•lefrik Louis 

lloHİgnon'un AnkaTaya geldiğini telgraf haberi olarak ya:zmıftık. 
Profe•Ör Ankara Halkevinde Hazreti Muhammedin müılümanlarla 
yaptığı ilk mukavele ve fİİliğin doğuf sebebi hakkında bir kanlerans 
uermiıtir. Prole•Örün verdiği konferansın türlıfe•i fUdar: 

Bugün Peygamber Muhammedin Nec-ı ı:;östermek mecburiyetindedir; ve h.ıdis
ı~nlı .~al~aritlh'ler~~ akdettiği muahede- lerin külliye_ti, burada. Muhammedin 
yı mutalaa edecegı:ı.: mensup oldugu klana aıt şahısların ya-

J ~ hut zevcelerinin mevzuubahi olmayıp 
En aon z.a?1anlarda ustatlar h.akk!nd~ sadece iki torunu Ha<ran ve Hüseyinin 

yapılan tenlutler ve az çolı: sahıh sıyası kızı Fatmanın ve damadı A1inin mevzu-
~alann .üıılubu ~z:.~rinde y~p~la~ te_t- ubahis olduğunu ikrar eder; bu beş şa

Uler sa>:r~ınde, tanhı metod asl~mıyetın hıs, •Ehlül - Kisa• yı, teşkil ederler. 
.mentelennın araıtınlmas~n~ tal~ık .olun- Peygamberin dostu müsJim şahitlere na
.;ınuttW:: Hay~arabat unıversıtesınden ,;aran, Peygamberin 0 gün yanma almak 
P.ıofeaor Hamıdullah tarafın?an kollek- üzere seçtiği dört arkadaşı, 0 andan iti
•yonu ~~k~rıl~ış ~lan hu vesikal~nn ha- baren maddi akrabası ve yakınlan ol
*'~" muhımdır; :ııra bunlar kabılrJer ve makla kalmayıp hukuki bir ikame fiili 
llinlar arasında yapılan uzlaşmalan kay- nt;ticesinde şahı lann da Peygamberin 
detmekle kalmayıp islamd~ devletler, uyandırdığı bütün zühdü, bütün adalet 
~~)uıkunun ba lanttteını tesbıt t:tmekte- ümidini tecessüm ettiriyorlar. Bunun 
Cler. • • • _ • ~k ine olarak, Peygamberin Bedir gaz.a
''-·~ızıl allOakh~d'!r ede~ 2n~u~lah~:ele •• a(gleh~ ~:oda döktüğü müşrik kanı dolayısiylc, 
JSKNna ıcrı sc.n~ı. ,. zı ıccesı yanı Muhammedin düsmanı Emevilerin bü-
22 mart 632) tarıhını ta ır; bunun veda t"' · tikam arzula b be .• "ı.. •· 
haccından sonra Cebeli Ahmer civarında ~ndınt l lı rı u ş ~.sın uzc-
n 1..•w ) - d ,_ 1 1 d v • nn e op anmış r . 
ca .. ıg mezar ıgın a .-.Jl t:me il ın ıgı rıva- \' h k'k t d b""t"" w· . r. t .h. 

1 •- d T "h •1 h"d" . e a ı a en e u un am an ı yet o unmoıı;ta ır. an çı er a ıseyı g ı..- • b h k k "k · · ı· . pey am~nn u u u u ı amesının s-
mubahale ve musalaha adıyle anarlar. l" t" d Al' l 1 
M .. b h 1 d Ali h h""'- .. h 1 :ım cemaa ın e ıye mensup o an ara 

u a a e en. a ın UKmune ava e, ' "ki d" •· t ' ik k dd t b .. h · o d ı· ı 1 ,_ B - 2 ,, yu e ıgı r::ıJ mu ı:ı era ın ur anı-
yan.ı r a ıe nn aşı madadır. ugun "' · D h' ~ "0 · d ( · M' 
·ıh· ld w b '-d" 1 oır : una ıcrı -ı senesın e yanı ırn 

21 ıcce o uguna nazaran, u aıı; ın yı - . d l ) li · ·· ·· ·· •_ı.. .. - • l k ti . d b •. )c ~enesın e) kat o unan A nın olumun-
uonumu ıa meme e enn e ugun ut- • h' i 60 · d d l t · · 
lanmış oluyor. oen ve ı~.r sencsrn e a. a e .~çın 

savaşmak uzere Kerbclaya gıden Huse
yinin ()iümünden itibaren şahidiz. Ka-JI 

naatimizce ilk şiiliğin hakiki menşeleri 
bunlardır. ilk şiilik islamiyetin içine 
mü.şrikane fikirlerin mzması değildir ve 
Medincde \•uku:ı gelen bu ordaliedcn 
ll'Ü taktır. 

l\' 
Biliyoruz ki hıristiyan ballıaritsler 

korktular, Allalun hükmüne müracaati 
reddettiler ve kendiJerini visayet altına 
koyan ve her sene, dokuma, kumaş, iyi 
dövülmüş sil!ıh, cins at ve deve cinsin
den kabili tediye bir cizye vermeyj ta
zammun eden muahedeyi jmzn ebnek is
tediler. İşte o gün ilk defa olarak, bir 
l.ıristiyan ceınnnti İslam devleti ile de
vamlı bir mukavele akdetmiş oluyor. 

İlk dört halife tarafından tasdik edil
ı.ıiş olan bu muknvefonin asıl metni mü
' errih İbni Sad ve Beladhori ile Iakih 
F.bu Yusufta görWebilir. 

Baştan 
dikte 

·nihayete kadar Saraçoğlu 
~tmiştir ve Türkiye, Şimalden 

gelen her türlü tehdide karşı bir 
m~yn scddine maliktir 

Budapt.'c:le, 5 (A.A) - Havas Ajansı 
bildiriyor : 

lyi malumat alan mahfiller Balkan iç
timal:ırı neticeleri hakkında cemilP.kfıra
nc bir ihtiyattan aynlmamaktadırlar. 
Sağ cenah partisinin haftalık gazete!'d 
olan Nemzeter Agore, Belgrad toplantı
sında en mühim rolü Türkiye oynamıştır. 

Gazete diyor ki : 
Türkiyenin hattı hareketi c;imalden 

gelen her türlü tehdide karşı bir mayn 
seddine muadildir. 
Konferansın seyrini baştan nihayete 

kadar S.ıracoğlu dikte etmiştir. 

Budape§te, 5 (A.A) - Balkan antan-

tı konseyinin tcblici : Macar siyasi mah
filinde nazikane bir ihtirazla karşılan
mıştır. Salahiyettar rnahafilin mütalaası
na gört?, konsey toplantısı Macaristanın 
alakadar bulunduğu cenubu şarki Av
rup~sı meselelerinde hiç bir terakki kay
dcdılmemiştir. Dört devletin tuanüdü 
ve istiklallerini ve milli tamamlıklarınm 
temini hususundaki azimlerinin teyidi 
(tadlici) Macar mahalilinin nazarı dik
katini celbetmiştir. Maamafih met.kör 
mahalil Macar - Yugoslav dostluk mü
n~~betlerinin renubu ~arki Avrupa 
1?unasebetlerinde bir iyilik husule ge
tirmek yolunda korucu bir unsur teşkil 
ettiğini ilave etmektedir. 

lngiliz Dostlarımız için 
Ankara radyosu bu pcrscmbc akşamı 

güzel bir program hazırladı 
Thc Bntısh Broadcastıng Corporatıon 

Londra Radyo idaresinin talebi üzerine 
Ankara raclf OSu tarafından 25/ 10/1939 
tarihinde lngiltere için tertip ve ne§re
dilmiş olan hususi Türk müziği progra
mının pek çok beğcnilmi~ olduğunu ken
disine göndernen binlerce dinleyici 
mektubundan öğrenen B. B. C. Idaresi, 
bu defn ikinci bir Türk müziği programı 
daha rica etmiştir. 

Ankara radyosunun 1&48 metre /182 
K c. Uzun - da1ga ve 31,7 metre/ 9465 
K <:. Kısa - dalga postalariylc 8 Şubat 
1940 tarihli Perş .... mbc günii saat 17,30 
18,00 nrasında ncsredilecek olup müfre
datı aşağıda gösterilen hu hususi Türk 
müziği programı, «eski bcstekfırlar> 
«halk tiirkülcri~ ve «modern bestckiir
lan ın eserlerinden mürekk~p olmak 
ÜZPre iiç kısımdan ibarettir. 

semai: (Bir dilbere dil düştü ki). 
iKtNCt KISIM: Halk türküleri. 

1 - En.incan Türklisü: (Erzincan
da bir kuş var). 

2 - Adana Türkiisü: (Çıkar, yÜ('C
Jerde yumak yuvarlar). 

Okuyan: MUzcyycn Senar. 
3 - 17 c:i ASlr Tuna Türküsü: (Yi

ne sahlanıyor kolbaşının kır atı). 
ÜÇ'ONCO KISIM: Modem be teJırarlar 
Piyanoda: Cf'mal Reşid. 

l - Ulvi C. Erkin: Beş damla isimli 
eserden bir parça. 

2 - Necil K. Akscs: Minyatürler 
isimli c• erden bir parça. 

3 - Cf'.m.'ll Resid: 12 Anadolu şarkı
sı isimli eserden iki parça. 
a) Koz.anoğlu (Solo: Bayan Vah
det Nuri, mez.zo soprano). 
b) Köroğlu 

4 - H. Ferit Alnar: Sekiz piyano 
parçası isimli eserden: (Şu ya
maçta). 

DALGA UZUNLUCU 
BUGUll 

- 17-..--

12.30 Program ve Memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ''e meteoroloji haberleri •. 
12.50 Türk müz.iği.. 
ÇALANLAR : Vecihe, Re~at Erer, Ru
şen Kam, Cevdet Kozan .. 
OKUYAN : MUZAFFER İLK.AR 
1 - Hüseyni Peşrevi .. 2 - Suphi Ziya 
Hiiscyni ~rkı CF~ryat ediyor) 3 - Bi
men Şen - Hüseyni şarkı (Bahçemde la
le de \'ar) .. 4 - Husuf - Hüseyni şarkı 
(Saçın bükümleri).. 5 - Refik Fersan 
Hüseyni türkii (Bir kaçı birleşerek kö
yün yiğitlerinden) .• 6 - Reşat Erer-l{e. 
man taksimi.. 7 - Dört köy türküsü 
13.30 - 14.00 Mlizik : Karışık hafif mü
zik (pl.) 18.00 Program ve memleket sa
at ayarı .. 18.05 Müzik : Bir konserto pi. 
18AO Konuşma (Çiftçinin saati) .. 18.55 
Serbest saat.. 19.10 Memleket saat aya
rı, Ajans \'e metroroloji haberleri.. 19.30 
Türk ınüı.iği : Ankara radyosu kadın 
küme heyeti .. İdare eden : Mesut Cemil 
20.15 Konuşma (İktısat ve hukuk saati) 
20.30 Türk müziği : Fasıl heyeti.. 21.15 
Konser takdimi : Halil Bedii Yönetken 
Müzik : Radyo orkestram (Sel : Hasan 
Ferit Alnar) .. 
1 - Veber : Freischütz pvertürii 
2 - Saint - Saens : Danse Macabre 
3 - MicJıel Glincka : jota Arragonesa 
4 - Zoltan Kodaly : Maroşek dansları 
5 - Franz I..ehar : Altın ve gümüş, vals 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, ziraat, esham, tahvilat, kambiyo, 
nukut borsası (Fiat) .. 22.35 Müz.ik:Ope
ra aryaları (pl.) 23.00 Müzik : Cazbant 
(pi.) 23.25 - 23.30 Yarınki program ve 
Kapanı .• 

............................ ,. 
Makbule Kadri 

Kutluk 
Dikiş 're iş evi 

Yeni açtığım atelye Çivici hamamı 
civannda Sakarya ilk okulu arka
sında Hamam yokuşu birinci çıkı'na-
7..ında 74 numarada ... 
DİKiŞ : Gelinlik, tuvalet, manto 

ve çocuk roplan .. 
çiÇEK : Merasim çelenkleri, ni

.şan, gelin bi.ikPtJeri ve muhtelif ('i
çekler .. 
MUllTELil<' BOYALAR : Tablolar 

yatak takımları .. 
HER ÇEŞiT tşum : Çay takınıla

n. fantazi yaknlar ve.c;aire .. 
Her tiirlii ince ve zarif işler yapılır. 

~Ve siparişler kabul olunur. 
cmr,....,.,,..ıusMV. ı ı w• 

So!lyolojide ordalie, iptidailerde çok 
göıülen bir ayine deıler. Birbiriyle uyuş
maktan ümidini kesen iki muanz, arala
nndaki ihtilafı halletmesi için Allaha 
müracaat ederlerse, buna ordalie dı-.nir: 
bu iki muarız kar ılıklı olarak mesela şu 
tarzda bir telin formülü ııöyl~rlcr lri
mizde valan söyliyeni ölüm çarpsın: ya
hut yalan yere yemin ~denin Ü7.erine yıl
dırım düşsün ve onu telef etsin, gibi .... 
Bu mutantan hedduııya ayini bir mimik 
ıefakııt edt'r. Bizi şimdi mesgul eden 
hadisede hangi mimiğin tatbik edildiği 
hadiselerde rnünnk:uıa olunmakta ,.e en 
2.iyade pannakları açıp el ayalarını göğe 
tevcih edcrt>k dlt:rİ ıılınlarının üzerinde 
açtıkları yahut ta ayağa kalkmnk istiyor
muş gibi dlerini kalçaları üzerinde tuta
ralı: diz çökmüş vnziyette ,ııırduklnn ri
vayet olunmaktadır. Iran şiilerindt>. Me
dinede yapılan bu ordalic, müminlere 
lı:etmandan, yani sır tutma vecibesinden 
kurtulmayı mümkün kılan ve çok aık tat
bik olunan ~eri bir meıaaimin tt>eııaüsü
ne sebebiyet vermiştir. Bu merasimde iki 
muhasım dua ettilı:ten sonra bir mezarlı· 
ia gider ve beddua formülünü aöyleme
clen önce parmaklarını birbirine geçirir
kr. Bundan sonra, hakikati söylemekle 
1niikdleftirlcr. Sünnilerde, mübahale her 
ne kadar ara .ıra taklit edilmişse de, 
tari bir meruimin teeuü üne saik olma
roıtştır. 

Fakat hicri üçüncü asrın ikinci sülii
'-Ünde, Bağdatta, ana tarafından bu bal
ı arthlerin !hafitlerindcn olan Abl5ast ha
lifelerin zamanında, bu mukavelcname
nin çok daha uzun ve çok daha mufns
sal bir metni, g ne baltharithlerden ge
len bir ve7jr ailesi - Beneau Mehlad-lnr 
tarafından tasarlaJU1Wltır. Maksat, Nes
turi hıristiynn kilisesinin menfoatine uy
gun olarak bu kilise He İsl:im devlet i 
arasındaki münasebetlere bir formül 
''ermek idi. İste bu vesika, hıristiyan ki
liı:elerinin Osmanlı padişahları ile yap
Lkları bütün muahh.ır mil7.akcrelcre 

Ankara radyosunun uzun ve kıc:-a- dal
ga postalan mezkur 8/ 2/1940 Perşembe 
güniine mahsus olmak üzere neşriy:ıtına 
saat 17/30 da ba.c:lıyncak; ve neşredercği 
hususi program, Londra B. B. C . Radyo 
idare i tarafından alın.ırak rö - trans
misyon suretile lngilter<'tl.İn her köşesi
ne yrıyılacaktır. 

5 - Adnan &ygın: Çocukl:ır için 
ıki r,.1 rça. •=•s•••tiıls1111atııll!s•s•••••••••--

ili 
Medincde vukubulmuş olan ordalic 

&ıhnesine gelince, bunun tasvirini bize 
mr çok hadis ve bir kaç minyatür ver
ıınektcdir. Sahne şu şekilde tasavvur olu
nuyor : Bir tarafta, yani solda Yemen
de Necranın hiristiyan kabilelerinden 
biri olan Balharithlerin üç reisinden 
müteşekkil mürahhas heyeti, diploma
tik müzakerelere girişmek için isbab 
vücut ediyor, öte taraftan Peygamber 
Muhammet al1esi arknsmda olarak sah
neye giriyor. Peygamber biraz evvel 
balharithlere, Medine caınünde hırlsti
yanca ibadet etmelerine müsaade etmiş 
bulunuyordu; fakat onlara nübüvvetini 
kabul ttirmek istiyor ve tereddüt ve ta
allüllerine bir nihayet vermek ic;in, -Ku
ranın üçüncü söresinin 54 üncü ayetin
de sarahaten hatırlatıldığı veçhile - A1-
lahtan ~clccek bir hükmü dinlemiye da
vet edıyor. Bazı minyatürler Peygam
beri, siyah bir libas giymiş ve iki ağaç 
ara~na ge~~iş bir nevi çadırdan çıkar 
~azıyette gostcrmektedir. Burada çok 
dikkntc değer olan nokta, ona refakat 
eden ailesi efradının şahsiyetleridir. Fil
hakikc, mc:zhebc naz.aran, Muhammet 
ailesini yani en ziyade bağlı olduğu in
-11tn do!,rruluğunun bir rehinesi olarak 

r 

esas olmuştur. 

PROGRAM 

BtRINCI KJSIM: Eski bestekarlar. 
Anktıra radyosu küme ses ve saz heye

ti. 
:tdare eden: Mesut Cemil. 

l - Itri Mustafa efı•ndi - segah yü
TUk semai: (Tutii muciz~guyem). 

2 - Şakir Ağa _ Ferahnak yürük 

v aşarak ki.illi ( liniverscl) o]mağa cehdet-
Bu diplomatık nhdin mizanseninin son tiğinc işaret eden bir vesikadar. 

hir neticesi de, birbirini takip eden İs- Çok dikkate değer hir nokta da şudur 
iam miiminleri ncsillmnin koJlektif dü- ki, ta eski devirlerden beri İslam bcl
sünüşü saye inde yavaş yavas tebellür delerinin esnaf muhitlerinde, Selman 
etmiştir; o dn, tabii karabet karşısında müessis ve pir telAkki olunagelm.iştir. 
,·Ifitlığa kabulün tekaddüm etmesidir .. Bu meşhur şahsiyetin Peygamberin bu 

1'1lhakika. mübahnlc sahnesinde, Pey- mükemmel dostu ve sırd.ışının Muham
gamber yalnız iki torunu Hasan ve Hü- metle Tevrat ve İncil üzerine uzun uzun 
seyini ve onlann ebeveynini evlatlığa göriişcn ve hatta bazı şii tarikler tara
nlenen kabul etmekle iktifa etmiyor, ay- fından Cebrailin kendisi addolunan Sel
ni zamanda bunların mcvalilerini, yani manın tarihi olduğundan - bence haksız 
Irakta bazı İranlıların yaptıkları gibi, olarak - şüphe edilmiştir. Kabilelerden 
Peygamberin ailesine girmeyi istiycn, ve bilhassa Abdelkayslar klanından gcl
Arap olmıyan ve Hasan, HUseyinc men- me muayyen isnat gruplarının tarihi in
sup yabancı milhtcdileri de evlat edi- tikadına burada teşebbüs etmeksizin, şu 
niyor. Bunlar arasında ve ön safta, pey- kadarına işaret ile iktifa edeceğim ki, 
gamberin sahabelerinden meşhur Sel- bunlann işhadları ile Keysaniye ve 
manı Fari j bulunuyor. Selman Arap \Küttııbiye gibi en eski şü gizli cemiyet
olmıyan ilk mühtedidir ve irandan gel- !erin giriş formülleri arasındaki tehalüf, 
mi.şiir. Onun hakkında Peygamberin su Selmanın şahsiyetinin tarihi şeniyetini 
sözü : ·Selman minna ehlel - beyh •Sel- iddiaya kifayet eder : O Selman ki bü
ınan bizdendir• diye terceme edilebilir. tün Tiirk edebiyatı - ister dini tarikat
Demek oluyor ki mübahale yalnız dev- le.re ciriş, isterse Evliya Çelebinin, se
Jetler hukukuna ait bir mukavele değil, yahatnamesinde çok güze] tasvir ttiği 
ayni zamanda İslamiyetin, peygamberin çırağ kabulü mevzuubahsolsun - ken
mensup olduğu Arap Jrkının sınırlarını disine dainıa mutena bir yer ayırmıştır. 

DEMiR MASKE 
dütük, derin bir yeis ve fütur iç.inde ka1-
mıttı. 

Faribol ve Mistufle de susuyorlardı. 
Böylece bir kaç dakika ıeçti. 
Nihayet lvonun kocası yaYaş yavaı 

başını kaldırdı. 

ve Büyük tarih 
(JKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 

- 125 --
Fariyol, derin bir yei ıçinde başını 

ilü yanına salladı 
- Maa1esef Monsenyör, dedi, inlika

mmw almak için artık ve sade kendi 
kuvveüniz.e dayanmanız icap edecek .. 
Çünkü .. 

- Çünkü? 
- .... lngiltere kralı ölnıüştiir. 
Monsenyör Lul büyUk bir teessür ve 

aehşet içinde kaldı. Yerinden sıçrıyarak 
lıaykırdı: . 

- öldü mü? .. 'Oçüncü Oiyom öldü 
..U dediniz? 

E.et .. V~rdiiinıi:ı: haber sizi tecssiiı-~ 
8"kettiği kadar hnvrete düsürdii. Fa
bt he~i bu kadar dPğil .. Majeste i1ldü .. 
~t .• Ve bu nP kadnr doğnı i r "nun 
alç;\kça VC' n ni 7: anda bii~ ük bir kur-

nazlık1a öldürüldütt\i de o derece doğ
rudur. 

Andutrişin oğlu büsbütün sarardı. 
Fariyol devam etti: 
- Ve .. Bu mel'un suikasdin .. Mel'un 

cinayı•tin mel'un failini siz de pek iyi 
tıınırsımz Monsenyör .. 

Monsenyör Lui di.iıünmeğe lüzum 
görmedi. Bu mclun cinayeti iıliyecck tek 
bir k~i biliyordu. 

Sadık arlcadaşlarınm yüzlerine baka
rak: 

- Cniafon değil mi) dedi. 
- Evet, kuyruğu kopsun. işte o m~l-

un 'kanbur. Ah MoncC'nvör. Hani günah 
oldu ~unu bilmesem allııhın da canileri, 
alı; 1 lnrı himnye ~tti~ine hi.ikmedecei(im. 

Monsenyör l ut, batı gök.ti üz.erine 

Elini alnı iizerinde dolaştırdı. Ancak 
ititilebi]ecek bir .esle mınldandı: 

- Artık bundan sonra mücadele ne
ye yarar IU.. Cenabıhak kaderimizi da-
ha çok evvelden takdir etmiı. • 

Bu takdiri ne yaparsak değiştireme
yiz. Benim nasibim bütün hayatımda iz
hrap çekmek olacak.. Aziz do!ltlarım .. 
lngiltereye kadar olan eeyahatiniz ve 
orada gördükleriniz hakkın.la bana iza
hat veremiyecek kadar yorgunıunuz 

- Hayır Monaenyör .. Biz hiç te yor
gun değiliz. 

Ve Faribol arkadaoı~ döndü: 
- Kuyruğun kopsun, öyle deiil mi 

Mistufle elendi. 
Mistulle de tasdik etti. 
- Evet, evet .. Yorgun,ıdeğiliz .. Haı

ıi.. Hiç bile yorulmadı~ öyle değil mi 
patron ... 

- O halde do!ltlar~ oturunuz da an-
latınız. 1 

Monsenyör Lui, )'atağına uzandı ve 
dinlcmeğe hazırla~1• 

F BTİbol, Sen M\loya ve oradan Brig
tona kndar ola~ .,.._yahatini, bu aeyahat
te maruz kı>l-' AlıJi bütün tehlike Ye tu-

- -JI.- DOKTOR OPERATÖR 

Kanadada Sami Kulakçı 
Binlerce tayyareci 
yetiştirmek için 
hazırlıklar ilerliyor 
Londra, 5 (Ö.R) - Kannd~da binler-

ce tayyareci yctiştinnek için hazırlıklar 
de\'am ediyor. Hava meydanlnrmda, 
mekteplerinde 40 bin kişi çalışacaktır. 

Her r,ün yedi sekiz yüz Kanadalı gen~ 
tayyareci olmak için müracaat etmekte
dirler. -·--BİR YARALANMA 

Anafartalar caddesinde şoför Ali oğ
lu Hüseyiq, ıdaresindeki 81 ::ayılı taksi 
otomobilini Mehmet oğlu Na;ımiye çarp
tırmış, bacağından yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. 
Tahta parçasiyle 
yaralamı~-
Karşıyaka Osman ZAde sokağında Hü

seyin oğlu Hasan, çocuk meselesinden 
İsmail oğlu Aliyi tahta parçasiyle başın
dan yaralamıştır. 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi bulvarı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hruıın üst katı resmt ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
müracaatleri. l-26 (190) 

zaklarla beraber anlattı. lngiltere kralı 
ile naaıl konuıtulı:larını ve kralın ölümü 
hadisesini daha rıenio tafsilatile izah et
ti ve anlatmalarına da ıık sık meşhur 
küfürü (kuyruğun kopııun}u ilave etti. 

Bir çok yerlerinde Mistufle de Faıibo
lun sözlerini teyid ediyordu. 

Faribol: 
- Nihayet bizim genç dostumuz Dor

föye yaptığımız küçük bir iyililtten son
ra uzun zamandır hasretini çektiiimiz 
tize lr.avuıtulı:. Diye .özünü bitirdi. 

Miatufle: 
- Evet, eYet.. Dedi, size kavuttuk. 

Sizi ıördük ya.. Artık öladt bile gam 
yemeyiz. ... 

Monsenyör Lui bu sadakat tezahürü 
karı•ında gülümsedikten ıonra: 

- Cenç dostumuz Dorföye ne gibi 
küçük iyilikte bulundunuz. 

Diye sordu. 
- Anlatmaia değer bir "'y değil 

Monsenyör .. Fakat madam ki ar7.u edi
yorsunuz, onu da anlatayım.. Buraya 
gelirken yolınnuzun üzerjnde dostumuz 
Dorföyle heı gömlekliyi bir lı.aç ukerin 
esir ederek Aleye götürdüklerini gördük. 
Tabii küçük bir müdafaada bulunduk. 
Askerlerden ÜÇÜ sizlere ömür .. Diierll"ri 
tcalim oldular. Eairlerde kurtuldulu. 

Monsenyör Lui yatağının iizerindl" 
tckTar oturdu. 

- Sizin yeni bir ~nhk öıaeii 

Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 
Miih?hnsmı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her rün öğleye kadar Fransaz hlısta
nesiodc, öğleden ııonra Birin~i Bey
ler sokağında.... No. U ... 

TELEFON: 2311 

ZAYİ 
Eşme askerlik şuh<>sinden aldığım as

kerlik vesikamla Eşme niifus memurlu
ğundan aldığım nüfus cüzdanım çalın
mak suretiyle 7Jyaa uğramıştır. 

Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükümsüz. o1duğunu ilan ederim. 

Büyük Çiğli köyünde Eşmenin 
İney köyünden çoban oğulların
dan Osman oğlu MEHMET 

verdiğinizi zaten mutavazı sözlerinizden 
anlamıştım. dedi. Şimdi gect>yİ burada 
rahatça grçirebilmeniz için arzunuz gibi 
kendinize bir yer ha1.ırlayınız. Daha ev
vel de sizlere benim için yaptığınız feda
karlık ve ııadakatinizden dolayı tekrar ve 
yürekten tctekkür için ellrrinizi veriniz 
de sıkayım. 

Faribol ve Mistufle odadan çıktıktan 
sonra kapının önünde heltliyen Dorfö· 
yün yanına gittiler. 

Dorföy onları ufak bir aamarJıia gö-
türdü. 

Bu eamanlığı zemini ot ile dütc"liydi. 
Delilı:anlı: 
- Dostlanm, dedi. lıte ben günll"r

denberi burada yahp kalkıyorum. 
Faribol: 
- Aziz.im, dedi. Senin bu yattığın 

yer bizim geminin anbarındaki daracık 
ve tavana asılı yatağımızın yanında çok 
muhtetem bir yer . .. 

Oçü de otların ÜLerine uzandılar. 
iki kahraman gözlerini açtıkları za. 

man ıabah çoktan olmuı ve glineş Lir 
hayli yükselmiıti. 

Bir iki gerindikten sonra Faribol sa
manldtta yalnız olduklennı gördü. 

Ve: 
- A.. Dedi, kuyruğu kopsun .• Dor

f(jy llVl§mJ§ •• 

Bu sarada aamanltim kapısı açıldı ... 

Dqriöy kaı.- ua il' ••• 

ÜZÜM 
2581 Esnaf bankası 
1512 Üzüm Tarım 
941 jiro ve şü. 
921 M. j. Taranto 
843 A. R. Üzümcü 
717 Ş. Riza Ha. 
389 Y. i. TaHit 
382 K. Taner 
344 S. Remzi 
311 M . H. Nazlı 
244 M. Beşikçi 
220 Akseki Ban. 
209 F. Solari 
378 Albayrnk 
149 j. Taranto Mah. 
]36 HaJim Alanyalı 
134 j . Kohen 

83 Cevdet Alanyab 
54 P. Paci 
37 S. Pateı-son 
l5 P. Klark 

5 S. Erkin 
3 D. Arditi 

l060R Yekfın 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
a 
9 

10 
ll 

İNCİR 
80 M. H. Nailı 

191502 Dünkü yekun 
191582 Umumi yekt\n 

9 75 
9 25 

11 
10 
11 
10 50 
10 
]) 

10 
ıo 

9 25 
s '15 

12 75 
13 
11 25 
12 50 
s '15 

12 50 
12 25 
]] 
11 
H 50 
13 5e 

14 
)6 
13 51 
14 '5 
12 5' 
13 75 
12 5' 
14 5' 
16 
)5 5' 
13 5' 
12 75 
13 75 
l4 
11 25 
12 5' 
13 .,, 
13 25 
13 25 
11 2s 
11 50 
].f 5' 
)3 5' 

9 21 
10 
11 
13 25 
lG 

7 8'15 7 815 

Para Borsası 
CCMHUtlYET MERKEZ BANJtA91 

KLEA.RiNG KUSLAm 
Sterhctu ıayriai Wr ftrk li,......_ 

••bltifülir_ 
Satış Alış 

Sterlin 524 521 
Dolar 76.61 77.2fı 
Belga 4.534 4.561 
J•ran!'ıız frangı 33.64 33.84 
Pe~tas 7.442 7.486 
Florin 1.4-454 1.4539 
İsviçre Frangı 3.4244 3 . .uf5 
İsveç kronu 3.2217 3.2407 
Nonıeç Kronu 3.3718 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinnr 35.22 35.40 
Leva 63.97 64.35 
Ley 92 92 
Rayşmark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 -'.2373 
PengU 3 6807 3.69&4 
FF. SERBEST 34.06 34.27 

MUHTEL1F KURLAR 
Reıtistermak 

BERGAMA 
CUNDAN: 

JCRA 

5.20 

MEMURLU-

Bir borcun i.>denmesi ıçın mahcuz 
iken bu kerre paraya çevrilmesine ka
rar verilen Dikilinin Bademli köyU 
Şamlı göl mevkiinde kfün ve tapunun 
14/3/938 tarih ve 11 no: mukayyet bu
lunduğu görülen ve hududu haz\rası iti
barile doğusu Aydınlı - Hafız - Mehmet 
vereseleri zeytinliği \'e kesik tarlası ba
tısı evvelce Ismııil kızı Ummehan halen 
Molla Mehmet Ali Nuretdin zeytinlik ve 
tarlası poyrazı deniz kıblesi Mısırlı 
A1ide.n geçen Osman veresesi zeytin ve 
tarlası ile çevrili iki hektar 9480 metre 
murabbaı zemin içinde 400 ağaç zeytini 
muhtevi sekizde üç ayi hissenin açık 
arttırma ile mil:aıyedeye vazına miitedair 
olup 3 yeminli ehli vukufla hu şayi his
seye 1500 lira kıymet takdir edilen gay
ri menkul zeytin1iğin: 

Birinci arttırması 4/ 3 940 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü saat 14/ 16 ara
sında Bergama icra dairesinde yapıla
caktır. 

Talip çıkmaz \'eya muhammen kıy
metinin yüz.de 75 i elde edilemezse 15 
gün müddetle tC'mdit edilerek en çok 
pey sürenin tcahhüdii baki kalmak su
retile yukarıda evs:ıf ı her tafsil yazılı iş
bu gayri menkulün ikinci arttırması 
20/4 940 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü aynı saatte icra edilecektir. 

Yine talip cıkmau;a 2280 no: icra iflaa 
kanumın ahkamı tatbik olunacaktır. 

1 - Işbu gayri menkulün şartnmnt'si 
4/2 940 Pazartesinden itibaren 932/ 1323 
numara ile Bergama icra dairesinde her
kesin görebilmesi için açıktır. nanda ya
zılı olanlardan fazL-ı malumat rumak is
tiyenlcr yukanda yazılı dosya numara
silc memuriyctimi?.e müracaat etmeli
dir. 

2 - Arllırmaya i.,<;tirak için konul
muş kıymetin yüzde 7,5 nisbctinde pey 
akçesi \'eya milli bir banka mektubu 
tevdi edilecektir. 

3 - Ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itibaren 20 
giin içinde evrakı müspitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder 
aksi halde hakları lapu sicillile sabit o:ı... 
madıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç bırakılırlar. 

.C - Gösterilen günde arttırmaya işti
rak edenler şartnameyi okumuş ve Jü. 
·zumlu mallhnat almı~ şartları kabul e~ 
mi ad ve itibar olurlar. 

Tayin edilen saat.de gayri menkul üç 
defa bağrılclı'ktan .sonra en çolc arttırana 
ihale edilir. 

Gayri menkul kendb;ne ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühletde pa
rayı vermezse ihale karan fes olunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bu
hınan kimse arzu etmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, raı.ı olmaz Vf'ya 
bulunamazsa hemen on beş gün müd
detle nrlhrmaya çıkarılıp en çok artt~ 
rana ihale edilir. llk ihale nrasındaki fa~ 
ve geçen günler için yüzde 5 den hcc:a 
olurınrnk faiz ve diğer zararlar ayr1 
hiikme hacet kalmaksmn nıemuriye 
mizce ilk cayan al1eldan tahsil edilecelJ 



._1_! U BAT SALI 1940 

lZMIR SICILt TiCARET MEMUR- ıCll!alllS-t•r--ı•ı ----··Pllill~l'JifSWli!Mııii!Ji!JJ~ 8 SPERCO VAPUR w. F. Henry Van der zee 
LucuNoAN: s. 2sso Asalllye Müıalaassuı • ~ ACE1'2'ASI Ve ~kası 

(Refael Boruil ve kardeşleri) ticaret K TOR a-n l ~ . -· 
Unvanile Izmirde Odunpazarında 17 nu- DO ,____ ., ADRlATIKA SOSYETA ANONİMA AMEBICAN EXPOBT LİNES İNC. 
rnaralı mağazada dahili manifatura tica- c h• T 1 _ 1 Dl NAVİGAZYO~ N E V Y O R K ~tile iştig~l etmek üzere teşekkül eden a 1 t Un er $ ADRIATICA NEVYORK İÇİN 
ışbu şirketin ticaret Unvanı ve şirket .. t 3 ten C'onra Samlı EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 
rnu.kavelenamesi ticaret kanunu hüküm- Her gun .. saati Be lerw) No. 19 da Büyüklerin ve küçüklerin barıaklannda kan emerek y8.§ayan kurtların ZARA motorü 7-2-940 tarihinde li- doğru bekleniyor. 
lerıne göre sicilin 2650 numarasına ka- shokak k(Ubçun1 ce telavi eder. Elek- en birinci devaaıdır. Her eczanede bulunur. Kutuau 20 kuruıtur. ınanımıza gelerek ertesi giln saat 17 de EXAMELİA vapuru ? şubatta bek· 
Yıt ve. tescil edildiği ilan olunur. ~sta dn ~l ".tatbik eder. S ---·- Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve !eniyor .. 

lz~ı:.sicili ticaret memurluğu resmi trik te avı erı TELEFON: 3559 ~ WIMsın • a: ' ,_. Vencdiğe hareket edecektir. SERViCE :MARiTİME ROUMAİN 
h-fohur ve F. Tenik imzası Beyoğlunda CITTA Dl BARI motörü 13-2-40 tari- Bu c A RE s T 

1 ----------~ BR• STQL OTEL• lıinde limanımıza gelerek lstanbul Pire KÖSTENCE İÇİN : 
: Mukavele ı 1 N~YN~İ~c~~~~~ ~~~~;!o e:!ı~!~ ALBA JULİA vapuru 10 şubatta bek· 

Bugün bin dokuz yüz kırk senesi Şu
bat ayının birinci Perşembe günü saat 
on bir: 1 '2/1940 Izmirde birinci belediye 
caddesinde 72/1 numaralı hususi daire-
de vazüe gören Izmir ikinci noteri ben 
~ki Elılloğlu, bu dairede işimin başında 
ı~en hüviyet ve adreslerini tesbit etti-

DOK TOR Sirkecide limamm•za gelerek ertesi günü saat 17- le~!:~lann Wm •• taribleri holdoada 

Y t OSMANiYE OTELi de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve hiç bir taahhüt almmn. 

C 1 
A 1 Venediğe hareket edecektir. Vapurlann hareket tarthlerfyle DAY• 

e a ar 1 n Bu her iki otelin müsteciri 45 aeneiik otelcilik mütehua111 bey ömer hi~d?'~~~tı:a~~ J~~!~!~~~~: lunlardaki delifikllklerden ac:eııta a.-
ütfü Beugü'dir. ra limanlarına hareket edecektir. suliyet kabul etmez. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan ZARA motöril 21-2-940 tarihinde li- Daha fazla tafslllt için ATATtJRlt 

ğim iş sahipleri daireme gelerek anlata- İZMİR MEMLEKET 
rldarı gibi bir mukaveıenamenin tara- &A••Au.,•t DAffi• ttE 

ve kalorif~ri vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi manımıza g-:!lerek ertesi günü saat 17 caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Deı 
anaörü ve hususi lokantası vardır. de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste Z.." ş.ı. Vapur .centalılma mllraca 
Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine ve Venedığe hareket edecektir. at edflm• rica olunur. • 

~~ resen yazılmasını istediler. Ken- • .a . n D• &1 

dılerınin kanuni ehliyeti. haiz olduklarını MCJTAHASSJSJ 
gördüm. k k 
Ş Muayenehane: ikinci Beyler S'J a 

AHITLER: Izmirde Gündilz sokak No. 
25 

TELEFON: 3956 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. NOT _ Bütiln bu vapurlar Triyeste TELEFON ı !"1/2111 

Bütün bu mükemme)iyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmİ· veya Ccnovıtda Şimali ve cenubi Ame- --------------~53 numaralı evde oturan Be.nsiyon oğ- ~-------------= 
u ~ak Gagin ve lzmirde Eşrefpaşa cad-

11 
u:sı;ı;;;ı::KD':%71Y.J"B/!il';.i;allM~ 

des.tnde 62 numaralı evde oturan Nesim u· · · Smaf Mütahusls 

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye oteld!ik müteba;H,.~ rika limanlarına hareket eden ltalia UMDAL 
bay ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa zıyaret hakikati Anonim ıteyriseiain şirk~ ve Afrika - ·ı.:;..--

0
1lu Binyemin Eskinazl. mncı Alı 

. Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup o o • meydana koyar. Bunun irın' bu"lu"n Eneliler, kendinin tahtı iıticannda ''e Hindistana hareket eden LLOYD UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI Lm. 
~ ~ TRİYESTİNO anonim seyrisefain tir- ZETSKA PLOvtl>BA A. D. KOTOR 

ış sahiplerinin tanıdıklarını ve şehadete r em; r 1 bulunan otellerde bulu,urlar. • keti vapurlanna tesadüf ederler. LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstenc.1 
illi - ve Vama içln hareket edecektir .. Yolcü .mini halleri olmadığını söyleyen ve ka- l 

~Uni evsafı haiz oldukları görülen şahit-
1 

t 
b4:1'1n tarihlerile şahıs ve hüviyetini tes-
ıt ettiğim. 

IŞ SAHiPLERi: Izmirde Hurşidiye 
mahallesi SadUllah efendi sokağında lO 
~~l'.l\aralı evde oturan YakQ oğlu Refael 
uonfil ve iz.mirde lnönil caddesi Asan.sör 
~kağında 120 numaralı evde· oturan Ya
.. o oğlu Yosef Bonfil ve lzmirde Hur
fUdiye mahallesi Sadullah efendi sokaFda 18 numaralı evde oturan Yako oğ
~ Sabetay Bonfil şu suretle bana arzu-
rını takrir edere'lt mevad ve şeraiti 

•Uye dairesinde mutabık kaldıklarını be. 

J[AJIÇIOGLV 
Cilt ve Tenasµı hastalıktan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55-· 
lzmir • Elhamra Sineması arkasında ~ 
Sabahtan akşama kadar hastalannı · 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

Yan ve ikrar etmişlerdir. 
Madde ı - Akitler kollektif mahiyet· DOKTOR J 

'D-~~e~lı:: Şirk~tin .unvanı: (Refael I ma sman·· 
uonfil ve kardeşlerı) dır. 

Madde 3 - Şirketin merkezi lzmir · 

Vilaye Daiıni encümeninden: 
ödemiş - Adagidc yolunun 2+000 - 10+ 710 uncu kilometro

ları arasında 6141,30 metrekare kaldırım inpsiyle kuru kargir ve ah· 
şap iksa ve kasis ve toprak tesviyesi işi 7947 lira 74 kuruı kctif bedc
Jile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
Nafia müdürlüğündeki k~if evrakını tetkik ederek 2490 sayılı yasa 
hükümlerine göre hazırlıyacakları tcminatlarile birlikte 22 §Ubat 940 
pazartesi günü saat 11 de daimi encümene baıvurmalan. 

6. 15 376 (205) 

~--------------------------... Doyçe Oryent 
il ER S D N E R R A N K 

t Z M 1 R 

bank 
ŞUBESi 

Merltm : BEKUN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttu .. 
Ve tnerke7.l muamelatı Izmirde Odunpa-
Ultında 17 numaraıl mağazadır. B k t Sermaye ve ihtiyat ak~esi 

Madde 4 - Şeriklerden Refael Bonfil oz ur 171,500,000 Rayllsrnarlı :e .Yosef Bonfil firma ile birlikte mün- IZMİR MEMLEKEr IZMIR 
ıerıden imzaya salahiyettardırlar. Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve 

Madde 5 - Şirketin mevzuu: Dahili RAST AHESJ .ı\lısırda suheleri : K.AHIRE VE ISKENDERIYE 
lllanifntura ticaretinden ibarettir. As-•i"e rnütahaSSISl I Her türlü baııka muamelahnı ifa ve kabul eder. 

Madde 6 - Şirketin sermayesi ..., fi •------- !!:.':. (14370) on dört bin üc yüz yetm~ lira- MUAYENEHANE : İkinci Beyler • .,,, 
dan ibal"('ttir. Sokak No. 79 da hastalıtrını her gün ödemiş OCUk esJr~eme 
. Bunun (7320) yedi bin Uç yüz yirmi kabul eder. 

~sı ~riklerden Refael Bonfil, (5050) ------··----· t umundan•. 
ku· 

~bin elli lirası Yosef Bonfil ve (2000) 
~kı bin lirası da Sabetay Boniil tarafın-

an kıYmetleri aralarında taksim olun
muş mal olarak vaı.'edilrniştir. 

Madde 7 - Kar ve zarar, şerikler ara .. 
~~nda her birinin koyduğu sermaye mik
""'ı rına bakılmaksızın müsavatan taksim 
0 unacaktır. 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel • Madde 8 - Refael Bonfil ticarethane-
sıne ait bilcUmle alacak ve borçlarla 
lrıd.evcudat işbu kollektif şirkete devre. ÇOCUK RAST ALIKLARJ 
ılıniştır. MCITAHASSJSI 
Madde 9 - Bu mukavele 1/2/1940 ta· Her ıün hastalannı eskisi gibi İkin~i 

rihinden 31/12/1940 tarihine kadar mu- Beyler 50katmda 84 numaralı muaye
teberdir. Müddetin hitamından en az iki nehanesinde kabul eder. hf evvel şeriklerden biri diğerlerine fes- Evi stRtNCi KORDON No. Z7Z-
l !hbar etmedikçe işbu şirket mukave- liiCIJJ :;;>tJE a -
esi iki sene mUddetle kendiliğinden İ PARts FAKÖLTESİNDEN 

lerndit edilml§ ad edilecek ve müteakip ~ DlPLOMALI 
lki§er senelik devrelerde de aynı hUküm ~ Dİ . ., r ABIPLEIU 
cari olacaktır. • 

Yazılan bu mukavelenameyl şahitler 1 Mu z af fer Er o gv u 1 
ranında kendilerine okudum, ve anlat· " 
ıın. Münderecatının isteklerine ve be- 1 VE 
Yanlarına aynen uygun olduğunu ve ç d 
ht,1ca bir diyecekleri olmadığını bildir- ı Kemal etin ag"' 
lllelerı Uzerine resen tanzim ettiğim bu 
~~kayı tasdikan hepimiz imzaladık ve • Hastalannı her (Ün sabah saat 9 
ş~Urledik. Bin dokuz yilz kırk senesi f dan batlıyarak Beyler sokak Numan 

11 .. 2.,.1n.~0ayının hir:nl'i Perşembe günU ~zade caddesi Zl numaralı muayene-, 
, "" i hanelerinde kabul ederler. 

Akitler: imzalar- ' ' TELEFON : 39Zl 
Şah' ti .. .._ o w 1 er: imzaları. ~-

939 senesi idare heyeti raporu okunmak, 940 senesi bütçesi tetkik 
e<lilmek yeni idare heyeti ve vjlayet kongrasına gönderilecek mürah
has eeçilmek ve bazı hayır teklifleri yapılmak üzere 11 . 2. 940 paz~ 
günü saat 14 de Ödemiş halk evinde çocuk esirgeme kurumu senelılc 
umumi toplantısı yapılacağı ilan olunur. 

370 (200) 

lzmir Gümrük 
~ünden: 

Başmüdürlü.-

Tip 
Numaralan 

Muhammen kiymet 
Yekunu 

Adedi Lira K. Eşyanın Cinsi 

2. 5. 6. 7. 9 41 2259 00 Muhtelif ebadda mobilye 
Yukarıda tip numaralarile muhammen kıymeti yazılı muhtelif eb

adda 41 parça mobilye yeniden yaptırılacağmdan 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre açık eksiltmeye konmuştur. Münakasa 14. 2. 940 
çarşamba günü saat 15,5 ta lzmir ithalat gümrüğü yanındaki levazım 
ve satış servisi binasında yapılacaktır. Bu münakasaya iştirak edecek· 
ler 939 mali yılma ait unvan tezkeresini hamil olmak ve muhammen 
kıymet iizerinden yüzde 7,5 hcsabile pey akçesi vermek lazımdır. 

uınumi No. 6681 Hususi No. 4/66. 
do qbu mukavelename sureti dairemiz 

11 syasında saklı 1/2/1940 tarih ve 6680 
e~~lı aslına uygun olduğunu tasdik 
a erırn. Bin dokuz yilz kırk senesi Şubat 
Yının birinci Perşembe gilnü 1/211940 

lzınir ikinci noteri Zeki Ehil oğ]u 

Yaptırılacak mobilyelerin tip resimlerile ebad ve evsaftan ve husust 
şartnamesini görüp tetkik eylemek Üzere ilan tarihinden itibaren her 
gün saat 1 5 de münakasa yapılacak yerin servis şefliğine müracaatlo 

1 
görebileceklerdir. Alakadarların malumu olmak üzere muayyen gün 

DOKTOR ve saatlerde gelmeleri ilan olunur. 

Behçet Uz ~~~-6-·~n~~----~~-2_s9_<_2o_s_>~~ 

te mi mühür ve imzası: 
377 (207) 

...____~---------------~~-
DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
ÇoeuJı hastablıları 

ınüıahassısı 
Lonclra ve Viyana hastanelerinde 

ettidUnü ikmal etmiştir. 
llastaıannı her gün kabul eder. 
~•Yene adresi : Birinci Beyler 
t k No. 4% •• 

11 v adresi : Göztepe karakolu kar· 
sında 834/l .. 

TELEFON: !310 
(2241) 1 -13 

~···~--
&Di 

OPERATÖR 
Dr. Asil Mukbil 

Atakan1 
llEMLEKET HASTA· 
ıı!ESJ OPERATORCI 

.\Isa tal.arını her gün üçten sonra 
l'Qar:akta Birinci Kordon 312 nu
~ .-!~yon npartmanında ka-

cocu1ı 11asıaıı1ııarı Teşkilatlandırma Ba~kontro-.. Mtitaflassısı 'C' 
Hastalannı her giin saat 11.30 dan 10•• f ı u•• gw u•• 0 den: 

ı e ·kadar Beyler sokağu!da ~~~ 
matbaası yanındaki hususı kıhnıgm· Manifaturacılar ithalat birlik limited şirketi tesis edilmekte oldu-
de kabul eder. . ğundan manifatura ithalatile uğraşanlann üç gün zarfında dairemize 

f)ış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cürnhuriyet Mer· 
kez Bankası arkasında) 88 numara
da hususi muayenehanesinde hasta
larını (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, iiçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON: 3287 

Z AY i 
6336 nuınarnlı cüzdanla Ziraat banka

sma tevdi eylediğim mebaliğ için istimal 
etmekte olduğum mühürümü zayi et
tim. Y <misini tasdik ettirdiğimden eski
sinin hükmü olmadığını ilan ederim. 

Tepecik Lale sokak No. 8 

müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
381 (203) 

tZMlR BEi .EDIYESINDEN: 111111111111111111111111111111111111111111: 

- 55 el adamn 142.50 metre murab- : DOKTOR 
baındaki 2 sayılı arsasının satı~ı yazı : •• 

~;~~~7~:;;~~E~th~ı:~~~::; ~ Saı·ı~ S ı na~ ~ olup ihalesi 21/2/94J> Çarşamba günii : E 
saal 16 dadır. : •• 

Iştirak edecekler 53 Hra 45 kuruşluK: E :: 
teminatı iş bankasına yatırarak mak- : . . S: 
buzu He cİlcilmene gelirler. :: Askert hastanesı clld, saç ve zUh- :: 

6, 10, 15, 20 365 (198) :S rcvi. h~slnlıklar mütehassısı.. 5: 
- Sıhhat işlerinde kullanılmak üzere :: 2 ıncı Beyler: No. '19 :: 

- -bir etü ve makinesi satın alınması yazı 111111111111111111111111111111111111111111•• 
işleri müdürlüğündeki fenni ve mali 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 950 lira DOKTOR 
olup ihalesi 2112 940 Çarşamba günü d 
saat 16 dadır. Iştirak edecekler 71 lira Selô:heddin T ekan 
25 kuruşluk teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzu ile encümene gelirler. 

6. ] 1, 16, 20 378 (201) 
- 2 12537 kararname numaralı ve 

4 1/940 tarihli tütün ve tütün inhisan 
nizamnamesi herkesçe bilinmek üzere 

Çocuk llastalıklan l\Jiitahassısı 
Bcrlln \'e Köln üniversitesi sabık asbtanı 

Jlastalanıu ikinci Beyler Numanzade 
sokak 5 No. da her ıUn saat birden 
sonra kabul eder. 

NEERLANDAtSE ROY ALE ve yük kabul edecektir. 
KUMPANYASI LOVCEN vapuru 10 Şubatta Kös-

ACHİLLF.S vapuru 7 - 2 • 940 tari- teııceden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pire 
hinde beklenmekte olup Anvers limanı Hayfa, Bey:rut, Duraao ve Triyeste için 
için hareket edecektir. hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 

VULCANUS vapuru 21/2/940 tari- edecektir. 
hinde beklenmekte olup Anvers, Rot- Gerek vapurlann munsallt tarihleri, 
terdam, Amstcrdam limanlarına hareket &erek vapur isimleri ve navlunları hak-
edccektir. landa acenta bir teahhUt altına ıtremez. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN Daha fula tafsillt almak lçln Blrbıd 
BORELAND vapunı 15/ 20 şubat ta~ 

rihinde beklenmekte olup Kopenhag, Kordonda .152 numarada •tJMDAL, 
Goteborg limanlanna hareket edecektir. umum! dentt AcentalıtJ Ltd. müracaaı 
SERVİCE MARITtME ROUMAİN edilmesi rica olunur. • 
ARDEAL motörü 20-2-1940 tarihin- Telefon : 4072 MUdUrlytıt 

de gelerek Malta ve Marsllya limanlan- Telefon : sın Acente 
na hareket edecektir. -' --------------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
NOT: : 
Ahvali hazıra dolayı.siyle navlun ve : 

hareket tarihlerinin kat1 olmadılım ve • 
bunların hiç bir ihbara lilzwn olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

OLIVIER VE 
ŞCIREKASI L!'D. 

VAPUR ACBNTABI 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp ATATÜRK CADDESİ Rees binam 
ctmiycceğini muhterem yUkleyicilerin TELEFON: 24(3 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsllAt için Cilrrihuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mUrncaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

Londra ve Liverpol hatlan içtıı 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
nmız sefer yapacaklardır. 

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

~ . 
T. C. Ziraat Bankası 

JCmtıdllf tarllll : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şabe ve aJan adedi : 262 
Zir.n ve tkart ber Mvl Buka maameJeleri 

PARA BtlUKTtRENLERE 28.800 ı.ta.& 
bCRAMttE VERECEK 

Ziraat bankaSJnda kumbaralı ve ihhamz tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre lk· 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • t.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT : Hesaplanndald paralar bit sene içinde :SO liradan a,.c;ağı d~. 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde yilıde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 ErUU, 1 Birinci ldnun, 1 Mart \ •e 1 lluiran tarih

lerinde ~ekilecektir. 

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

Devlet limanları 
lzmir şubesinden: 

işletmesi 

Tersanemiz için 1000 tane paraçol açık eksiltme usulile satın alı
nacakbr. Bunların Alaybey Tersanesine teslim şartile muhammen 
bedeli 1800 bin sekiz yüz liradır. Eksiltme 16/2/940 Cuma günü 
saat 16 da Devlet limanları İzmir şubesi binasında toplanacak ihale 
komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi bedelsiz olarak levazım şefliğinden alınabilir . 
Muvakkat teminatı 135 yüz otuz beş liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat akçası ve şartnamed~ yazılı ve.ika

larla birlikte bildirilen saatte komisyonda hazır bu!unmaları ilan 
olunur. 1 5 9 13 326 (163) 

IZMIR ' PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirk~ti 

Şirk~tin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamujundan At, Tay7are1 Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

'felefon No. 2211 ve 3079 
1.,elgraf adresi : Bayrak lzınir 

.. ::- - ~ .. -~· 

Teşkilatlandırma Baş1 ontro
lörlil ğünden: 
Çuval ve kanaviçe ithalat birlik limited şirketi tesis edilmekte ol

duğundan bunların ithalitile uğrapnlann üç gün zarfında dairemize 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 
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Konsey kararından herkes· memnun 
si ya si mehafili, " konseyin kararı şimal memleketlerine 

olmalı ,, mütaleasında bulunmakta ve neticeyi gıpta ile karşılamaktadır 
ders Belcika 

' 

Dört nazırın beyanatı Finlandiyada mağlôbiyet 
-*-

Bütün siyasi merkezlerde sulh ve em- Sovyetleri Estonya üzerindeki emel-
niyetin kafi ifadesi olarak alkışlandı lerinden vaz mı geçirmiş? 

-----------*- -----·----- Roma, 5 (Ö.R) - Estonyadan alınan 

Roma matbuatı da bu sevinçten 
hisse çıkarmakia nı~şgul 

he Sa b l na b 1. r . haberlere göre Estonya siyasi mehafilleri 
Sovyet kuvvcUcrinin Finlandiyada uğ
radıkları hezimetlerin, Kremlin tara

ltalya 
bulunuvorlar fından Eslonyayı bir Sovyet vilayeti 

şekline sokmak için hazırlanmış olan 
projenin tatbikini tehir ettiği kanaatinlıtanbul, 5 (Hususi) - Balkan 

Antantı daimi konseyin Belgrad 
içtimaındaki kararları Paris ve 
Londrada büyük memnuniyetle 
karşılanmıştır. Brükselden bildi
rildiğine göre Belçika siyasi me
haf ili, konseyin kararı Şimal mem
leketlerine der• olmalıdır, müta
laasında bulunmakta ve elde edi
len neticeyi gıpte ile karfılamak
tadırlar. 

Paris, 5 (Ö.R) - Belgrad gazeteleri 
Bnlkntı antantı konseyinin mesaisine 
rıihayet veren tebliği göze çarpacak şe
kilde neşrederek bazı kıfümlarmı man
şet halinde haşlnnna geçirmişlerdir. 

·Dört Balkan harıcı~ E.' nazırı sulh, 
hr.k ve istikl<lllerınin müdafaası husu
sunda milletlerinin hirlcsık kalmak az
mini ıttifakla müşahede etlilen ve •Av
rupanın cenubu şarL:isincle sulh, nizam 
ve emniyeb mnnşctleri altında •Politi
ka• ve • Vreme• gazeteleri tebliği ve 
döı-t hariciye nn1.ırının beyanatını nak
letmişlerdir. 

Yugoslav gazeteleri Balkan konferan
sı neticelerinin yabancı memleketlerde 
miisait akisler uyandırdığını kaydede
rek İtalyan, Fransız ve Bulgar gazetele
rinin tefsirlerini knydedıyorlar. 
Avrupanın cenubu şarkisi ihtilaf ha-

ricinde kalacak başlığı nlbnda • Vreme • 
gazetc~i diyor ki : 

.Balkan dcvleUeri tes:ıniltlerlni ve 
:;ulhun muhafazasına matuf olan gay
retlerini diğer devletlerle, bilhassa son 
zamanlarda gayeleri Balknn devletleri
nin gayeleriyle ayni olan Bulgaristan ve 
Macaristanln birleştirmek karanm ispat 
etmişlerdir. Şımdilik Balkan Antantının 
genislemesinden bahsedilmcm<.'kle bera
ber muhakkaktır ki antant hükümctlc
riyle Bulgnristnn ve Macaristan nrasın
daki münnscbctl<'r müşterek mcnfnntlcr
den ve dah.ı sıkı iş birliğinden bahset
me kimkfınını verecek kndar sıklaşmış
tır. Harici sıs nsetinin temayülleri ma
lum olan ve Avrupanın bu kısmında su
itefchhümlcrın ızale-;i için konfcranstnn 
ev\ <'I olduğu gibi sonra da gayretlerine 
devan eden Yugoslavya, Balkan ve Tu
na devletleri arnsında münazilli olan 
bütün mcsl'lclerin bir hal çaresine bağ· 
1.ınm sı için miımkün oolan her şeyi 
) np,ıcakt..ır. 

Büs ük devletlerle Balkan antantı dcv
lctlerı anısındaki mün.ısebetlC>re gelin
e" ~u iki k<'liıne ile hüFca edilebilir : 
Bıtarnflık ve dürüstlük. 

Garp dcv1etlcrıyle Anknrn paktını im
:ra etm'<ı olan Türkiyemn hususi vaziye
ti, Balkan • ntnntınd.ıki mevkiini asla 
cleğiştirmcrni ;tir. Bilakis, diğer antant 
ortaklarının hitnraflık vazi) etleri dere
<."Csindc o da, Balkanları ihti1Uf haricin
de tutmak için, mi.irnkün olan her şeyi 
~ rıpmaTra devam eOL'Cf'ktir. 

Pnris, 5 (Ö.R) - Gı:ızcteler, Balkan 
kuM"Yİne harar<'lli makaleler tahsis et
nı :1lr·:ciir. 

'."iktuar, Almany:ının konsey müzakc
r<'lcrıni akamete uğratmak için yaptığı 
tahriklerden balw; yazı~nda diyor ki : 

Almanya. Balkanları Sovyetlcre karşı 
gfıyn müdafaa için bir nizam unsuru 
olarak r,örünmeğc çalıştı. Lafontenin hii
tün hikfıyclt'rini çok iyi bilen Fransızlar 
cyının çobanlığı mnsalını elbette hatır
larlar. Sovyct Rusya, Finlandiyaya ta
an-uz için nasıl Almanyanın muvafaka
tini alınış ise Almanlar da Balkan]an 
tehdit için Sovyetlerın tasvibini elde 
e:tmişlerdır.• 

Entransijan diyor ki : 
Balkan konS<>yinin muvaffak olamıya

r.agından korkuluyordu .• Fakat 'Belgrad· 
da toplamın difrt devlet adamı '.\'alnız 
memleketlerinin hususi vaziyetleri iti
lıariylc drl!il, Avrupanın \aziyetini çok 
i~ i nnhulıklarmı ,&;trren bir kudretle 
ı:öriiştii lcr \'C nnlnştılnr. 

Antant devletleri biliyorlar ki İtalya, 
k omiinizmin Avrupavn yayılmnsına as
lA müc: ade etıniyecektir. Fak ıt Alman
ya vardır. Yapılnn anlasma muhakkak 
J:i cok sulhpc-rver bir ruhtan ilham al
maktndır. Hitler bu anlaşma~a mani ol
J"N k içın Belr.rada propa~andacılnrını 
ı;tindermi.şti. Bu prop<t~andacılar kntE.'r
J:ındlanna (Vatanlarına) clönüslerinde 
1-er halde Hitler tarafından tebrik edile
cek değillerdir. 

Londrcl", '5 (ÖR) - T11ynıisin Belgr:i.d 
,m~~biri hildi,riyor: Yugoslavya ve Ro
Jflanya haricı3e nazırlarının nutukları 
Maearistan ve Bulgar1stana Balkanla~}~ 
birl11tte çalısmak için yapalmış samimi 

l dedir. Eston\'anın Moskova sefiri Tal-
1.n de bir E tonya zırhlı otomobilinin 
Sovyet kuvvetlr·rltıin top ateşi altına 
alınmasını prot<'sto için emir i!Imı.ştır. 

Hariciye V cldlimizm gittıği Sojyada.n bir manzara 
Ayni gazetenin Roma muhabiri, İtal- tazyik yapmış olmamakla beraber İtal

yanın Bclgrad konferansında alımın ne- yan nüfuzunun tasdik edildiği şüphesiz
ticclcrden memnun olduğunu, bir kaç dir. 
hafta pvvcl Almanya ve Sovyet Rusya- Tuna h:ıvza~ı ve B:ılknnl:ıra ait siya
nın Balkanlarda müdahalesi yüzünden .set üzerinde Italyanın nüfuzu bütün 
doğan nsabiyctin azaldığını bildiriyor. memlcketlerce kabul edilmektedir. Bel-

. grndda çıkan • Vreme • gazetesi şunları 
Sofya, 5 (Ö.R) - Mir gazetesi, Bal

kan antantı konseyinin hitamı münase
betiyle. dört mUttefik hariciye nazırı ta
rafından vukubulan beyanatı ayrı ayrı 

tctkık mcvwu yapan bir yazısında bay 
Şükrii Saracoğlunun (Görüşmelerimi
z.in neticesi, milletlcrimizi şimdiki ihti
lrıf ın çetin imtihanları haricinde tuta
caktır) sözlerini büyiik bir ehemmiyetle 
tebarüz ettım1ektedir. 

Londro, 5 (Ö.R) - Siyasi mahfiller, 
Balkan antantı konseyinin neşrettiği 
t<:bli•i büyük bir memnuniyetle karşıla
mıslardır. 

Konfernncı, btitün menfi Alman pro-
pagandalarından mi.~t:essir ol~ı.y~a~ 
"Ok müsait bir hava ıçınde mesaısmı bı-
tirmiştir. 

Roma, 5 (Ö.R) - •Curnale Ditalya• 
~azetesi BE.'lgr~d konferansında elde edi
. n ilk neticderi tefsir ederek şunlan 
yazıyor: 

Balkan antantı kon eyinin müzakere
' Ni sulh unc;urlarından mürekkC'p bir 
'}iitünlük hnlindC' tezahür etmE.'klc bcra
'JCr hk bir yc-ni istikamet ihdas etmc
nektE.'dır. Bazı Paris ve Londra gazete
lc.ırinin, hakikat halde Fa,.ist rejimi ta-
afınclan hic: bir zaman aranılmamış olım 

'>ir hfJ.kimiy<'tc ait imalarla ileri sürül
'TlÜS olan Balkan bloku projesinden ar
ık bahsedilmiyor. Kcı.a Balkan nntan
mın şu veyn bu muhnsım tarafa daha 

'nüsait bir va7J~·ct almoc;ı da mcvzuuba-
'1is değildir. Balkan ant.nntı devletleri 
bcr ti.irlü ihtiJaflann haricinde kalmak 
istiyorlar. Mevcut ihtilafa iştirakte hiç 
bir menfaatleri yoktur. Bilakis böyle bir 
hal onların menfaatlerini bozabilir. 

Balkan devletleri bu sulh hattı hare
ketini muhafauıda İtalyanın takip etliği 
siyasetten cesaret almışlardır. Zira İtal
va. bitaraf olmamakla beraber, hfila 
harbe girmekten istinkaf ediyor ve geç
miş harplerden şimdiye kadar pek ağır 
ısbrnplnra uf.'l"amış olan Avnıpanın hu 
kısmına ihtiltıfın yayılmasına mani ol
mak azmindedir. 

Arada hakiki bir antant mevcut olma
makla beraber, Balkaıı antantının siya
seti bazı safhaları itibariyle İtalyan siya
setinin takip ettiği istikametlerle birle
şir. İtalya, Balkan antantı üzerinde doğ
rudan doğruya veya bilvasıta hic; bir 

yazıyor: 

•İtalyanın Avnıpa ihtilafına karşı ta
kındığı tavrı hareket ve Balkanlarla Tu
na havzasında müvazcnenin muhafaza ı 
icin imkan nisbetinde teşriki ınesni ar
zusu sulh tesis eden bir emniyet unsu
rudur.. V c bunun ehemmiyeti husus! 
olarak kaydedilmcğc değer. İtalya Tuna 
havzası ve Balkan devletleri arasında 
gerginliğin azalması ıcin her gavrcti sar
fatmistir. Bunun delili de 'Balkan siya
sctinin şefleri tarafından söylenen nu· 
t uklarda bulunabilir. 

Yugoslavya hariciye nazırı B. Marin
kovic ezcümle şunu temin etmi~tir : 

İtalya minııettarlıb'lnuza tamamen hak 
kauınmı!\tır. Muhas:ımatın iptidasından 
beri takip t'ttii:i gayri muhariplik vazi
:reti dolayı. iyle cenubu arkide sulhun 
n uhafazasına matuf gnyretlcre müessir 
bir yardımdn bulunmu~ur. 

Romanya hariciye nazırı B Gafenko 
oa cenubu ~ırki A\'TUpad:ı sulh, nizam 
w emniyC't temayüllerini tcsvik eden 
İtalyanın takındığı tavrı hnrel etin siya
.-j ı.c manevi chonıniyctini l,,nydetmiş
tir. 

Bı,ıdapcstcdc çıkarı •Mngya Uşartn ga
ıı:etc9nin Bclgrad muhabiri olan mebus 
Gibsky şu mütalaaları yürütüyor : 

Balk::ın antnntı konferansı esnasında 
şöylencn ilk nutuklar İtalyanın her kes 
t:ırnfmdan ilk s.ıfta tutulduğunu göster
mektedir. Antant, ınUzakereleri esnasın
da, siya~i, manevi ve fili bakımdan Bel
gradda hazır bulunan biricik büyük 
devletin, İtalyanın tekliflerini nazmı iti
bara almıştır. Macar mahfillerı bundan 
bilhassa memnundurlar. 

Binaenaleyh, Balkan antantı konfe
ransına hakim olan Ruh Venedikte Cia
no - Csaki mülakatında tezahür eden ru
hun aynidir. Tuna nehriyle Karadeniz 
ve Akdenizin suladığı memleketler ara
sında anlaşmaya vasıl olmak için İtalyan 
~iyaı;etine ilham veren ruhtur. Bu mem
leketlerle İtalya arnsında müşterek men
faatler ve miihim münasebetler mevcut
tur .. 

Venediktc Tuna ve Balkan memleket
lerinin sulhu hakiki bir zaruret olarak 
kabul edilmişti. Maamafih bu zaruret, 
muallak bulunan bazı meselelerin halli
ni de amir bulunmaktadır. 

Sırp Hırvat 
Anlaşması hakkında 
Yugos!av Başvekilinin beyanatı 

Pa,.is 5 (Ö.R) - Belgraddan bildiriliyor: Başvekil B. Zvctkoviç 
şu beyanatta bulunmuştur: 

« Sırp - Hırvat anlaşması hakkında bazı tenkidler y<tpılmıştır. Bu 
anlasmanın belki de kusurları vardır. Fakat Sırp - Hırvat - Sloven iş 
birliği tesis edilmeseydi, bu buhranlı dakikalarda devletin müdafaası 
kqfi derecede temin edilmiş olamazdı. . ... 

Hırvat Voyvodinast için çizilen hudutlar bazılarınca Sırplara karşı 
bir adaJet!izlik gibi· telakki edil~ifbr. B. Maçelt bu meaclede yapılan 
fiedalc.irlıği daima kama, . etmiftir... Fakat b9' ıç Ftudııtlar ~için- ,. 
de Y op yanın üsterek ud 

Moskovn. 5 (A.A) -Tas Ajansı, Mos
'.ovadaki Fstonya sdirinin B. Potemkine 
Sovyct harp gemilerinin 2-2-940 tarihin
d,. TalHn (;zerinde uçmakta olan bir Es
tonya t. rm tayynresinc ntc>ş t-tmelerini 
prote to eden bir nota tevdi ctmi~ o]du
runu bildirmektrdir. 

$ovyet ht"kti:n<'ti, Estonya tayyarelr
rinin limanın ve limanda bulunan Sovvet 
harp t::"mi!E.'rinin il?:crindc uçmamnl~rı
rı.ın Ta ilin hükümcti ile karar altına alın
tnı olduğunu hatırlatmıştır. 

E ~onyn tayyaresi Sovyet harp gemi
leri üzerinde müteaddit defalar uçmuş
tur. Gemiler Lu kyynreyi bir düşman 
tayyaresi zannC'tmişlerdir. Binnetice or- Estonyanın merkezi 1'allindcn bir manzara 
t~da bir suitcfohhiim mevcut olmasına ı siyle teessürlerini beyan etmiştir. ı zırı, hükümetinin Milano sergisine iş~ 
hınacn Sovyct hükümeti hadise dolayı- Tallin, 5 (ö.R) - Estonya lktısat na- rak edeceğini bildirmiştir. 

Ne bahasına olursa olsun 
~~~--~~~--~.~~~.....------~-

Kızıl tayyareler Vihorg şehrini tama-
men imha için kat'i emir almışlar 

Helsinlı:i 5 (ö.R) - 47 Sovyet tay
yaresi Viburg'u bombardıman etmişler
dir. 150 ev harap olmuştur. 17 büyük 
binn alevler içindedir. 1 O kişi telef ol• 
muştur. 20 yaralı ''ardır. 1500 den fazla 
homha atılmıştır. Sovyetler bu taarruz· 
larmı dört defo tekrnr etmişlerdir. 
Sovyet yi.ikı:.t>k kum1ndası, her ne ha
hnsına olur a olsun, Viborg şehrini tah
ribe karar vermi~tir. Bu hava taarruzları 
Sunna~a karşı yapılan taarruzla alaka
dar add'llunmnktndır Vihorgun büyük 
kilisa5ı ) ıkılmı tır. Binlerce halk nçıkta 
knlmışl..ırdır. Sovyet tayyareleri Finleri 
teslim olmnğ davet eden beyannameler 
ııtmışlnrdır. 

Helsinki 5 ( ö.R) - Dün de çok şid
detli olarak devnm eden hava taarruz· 
larınd:ı, Finlandiynda vazife gören lsveç 
sıhhiye otomohillt'ri bombnlanmııtır. 

Londra S (ö.R) - l lelsinkiden alı
nan haberlere göre Sovyetler ağır zayiata 
ucramalannn rnl;men Mannerhaym hat
larına taarruzda devam ediyorlar. 

Bir kaç bin Sovyet askeri telef olmuş· 
:ur. Cenubi Sovyct Rusyadaıı ve Mos
kovadan yeni kuvvetler gönderilmekte 
olup Sovyet baş kurnnndnnlığının taar
ruzda devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Stokholm 5 (ö.R) - lsveç gazetele
rinin verdikleri haberlere göre harbın 
haşlangıcındanberi Sovyet hava kuvvet
leri Finlandiya cephC!inde bin tayyareci 

Fin aııkcrleri cephede :zaferlerini te.5'id f!diyorlar 

kaybetmişlerdir. 
Londra ~ (ö.R) - Sovyetlerin Fin

landiya üzerinde geniş aahalara yaptık· 
lan hava hiicumları devam etmektedir. 
Bu eahah mühim bir demir yolu İııtasyo-

nu olan Kagayani bombardıman edilrnİf' 
tir. Bir lsveç kı:zılhaç düıpanııcrine bosıa' 
balar düşmii~tür. Vipuri ve Turko .., 
hirlerinde bombaların ve yangınl•,
yaptığı tahribat çok mühimdir. 

Bütün Cephe üzerinde 28 Sovyet fırkası Top, Tank 
ve tayyarelcrile hücuma geçmiş bulunuyorlar 

- BAŞTARAl<'J 1 İNCi SAHİFEDE - )asız hücum etmektedirler. Kızılların Karelide Kızaklı Sovyet kuvvetler~ 

çapta toplar da kullnııılacaktı. Bununla 
bcrabt•r Sovyct - Fin hududunun boylu 
boyunca Fin kıt.nlarının Sovyet ileri ha
reketini durdurınağa muvaffak oldukla
rını beyan etmek mi.imkündiir .. Sovyet 
ordusu bütün cephelerde birden hücu
ma geçmiştir. Halen bir çok tanklara, 
(opçu ve tayyarelere m:ilik olan 28 Sov
yet fırkası bütün Fin cephesi üzerinde 
hareket halindedir. Bunlardan 12 fırka 
Kareli berzahında, yedi fırka Lacloga gö
lü civarında, iki fırka Niyeoka mıntaka
sında, iki fırka Kominjc.rbide, iki fırka 
da Suorno Salmi mıntaknsında, üç fırka 
da Petsamoya kadar Laponyadadır. 

Bu yeni taarruzun son derece şidde
tine rağmen askeri va:rJyet Sovyetlerin 
lehine olarak değişmemiştir. Buna mu
kabil Sovyet tayyareleri sivil Fin halkı 
üzerine bombalar yağdırm.nğa devam 
ediyorlar. Fin nvcı tayyareleri ve dafi 
batnryalan tarafından 25 Sovyet tayya
resinin düşUrüldüğü bildirilmektedir. 

gayreti şimdiye kadar Mannerhaym nin taarruz tabiyelerine karşı Finlaııdi" 
hattının gnrp kısmına, yani Kovisto ile ya kıtalan müdafaaya alışmışlardır. 9" 
Finlandiya körfezi arasındaki parçasına Ayın dördündeki taarruzda dolı 
müteveccih idi. Bu müdafaa hattı Mola Sovyet tankı ve bunlara bağlı olan ~ 
Jerbi gölüne kadar uzanır. Dünkü mu- zaklar tahrip edilmiştir. 
harebeler ise Suomo mıntakasının şar- Sunnaya kar~-ı taarru1Jarda Sovy~tıe' 
kındaki }t"in müdafaa mevzilerine kadar rin telefatı üç bin kişidir. Son hii~ 
yayılmıştır. Bu kısım, Mannerhaym hat- esnasında harekata iştirak eden 150 S0 
tının hemen hemen tam merkezini te.ş- }el tayyaresi mahvolmuştur. . 
kil eder. Finlandiyalılar şimalden cenu- Sovyet tankları ve Jozaklar, piy~ 
ha doğru küçük göllf'r arasında daracık taarruz dalgalarını himaye ediyor~ ~ 
berzahlar üzerindeki müdafaa mevkile- Finlandiyalılar tanklara karşı yenı b' 
rinde bulunuyorlar. Bu müdafaa siste- müdafaa hatb kurmuşlardır .. Muh~.,,. 
minin en mühim kısmı Mola ;ferbi gölü gün batıncaya kadar devam ctmıŞ ,/,' 
etrafındadır. Çok bataklık olan bu göl Sovyetler Fin mukavemetini kıJ'll'I 
mıntakası mildafna .şebekesinin merkezi- muvaffak olamamı.şlaı·dır. . _A1r 
ni teşkil eder. Şarka doğru ikinci bir On iki hin nüfuslu Abo limanı b~ 
müdafaa hattı da Saman Kayfa nehri- Sovyet tayyarelerinin hiicumuna ti~ 
nin mecrasını takip eder. Bütün hu göl, mışbr. Tayyareler ytmgm bombaları"'' 
bataklık ve bcrzahlardan mürekkep mışlardır. Bombardımanın şehri ha~ 
mevkiler tamamiyle geçilmez. bir sed etmesine imkan vermek için kat~ 
halindedir. Fakat Finler için kötülük, i<;indc bulunan şehirde hcdefl('ri ı,J
roğuklnr sebebiyle göllerin donması ve lyi tayin için ışık verici fişenkler 8 

Lataklıklann kalın buz'tabakalariyle ör- mı.ştır. fi 
!i,ilmcsidir. Tankların geçmesine müsait Şehrin dörtte üçü harap olmuştıır-p 

Paris, 5 (Ö.R) - Bu ~abahki Fin teh- olan bu göl ve bataklıklar, kızıl kuvvet- kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmı~~.. 11" 
liği : Kayde değer bir şey yok_.. Jerin geçebilecekleri dehlizler halinde- tayyareleri Sovyet hava üslerı~ı ..,. 

Paris, ~ (Ö.ll) - Fin cephe~nde va- <Jir'. Firuer urtidafaa hat.Ianitm bu suret- inlarını bombardımarl etmişlerdır. 
ziyet hakkında Uelsinldden şu l'aberler y~ması i biltün ku•v~tleriy• Ilô.ndfa, 5 (Ö.R) - ManDeda 
Nlhmı.ut ; mü . 


