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44 - GAZI BULVARI IZMIR • 44 
Lntiyaz aahibi: ŞEVKET Bll..GIN 

ıı..nuharrir ve umumt neşriyat müdüril: 

--1. HAKKI OCAKOöLU 
ABONE ŞERAiTi 

t>~ AM MODDETt Türkiye için Hariç için 
s~lik .41 ....... 1400 2900 
Gh •11l11c - -··· 750 1650 

ilnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

• 
Roma, 6 ( ö.R) - HoDanda hükümeti 

280 mili metrelik yeni toplarla müaellih üç 
zarhlı inıa ettirmeğe karar vemıiıtir . 

--------' me suliyet kabul etmez. Cümhuriyetin vt: Cümhtıriyt't tıtriııi" btkçiıi, ıabahları çıkar ~i11aıi gazdtdir Yeni Asır Matbaa.9ında basılmıftır. 

B . ükrü Saraçoğlu 
.. sor y·acıa .. ··s-.ııga·r·· .. ·kraıl'···MaJesıe· .. so:··· 
ris ve Bulgar Beşvekili ile görüştü 

fi~;·i~iY~ .. V~"i~i'ü~.i~ ... k~·;ş·~ .. ;~·~;t~k~i·p·~~Yit~·hı~·~~i'; 
bir gün kaldı ve akşam== Istan~ula ~areket etti B. Saracoğlu t.•c B. Köse foanof bir arada 

• x~x 

"-Soı~a 6 (Hususi) - Türkiye hariciye vekili ve Telikası, · r.~f'!_· 
1er111deki zevat Dragoman hudud istasyonunda Bulgar hakü-

4'eti namına aelamlanmıslardır. B. Saraçoğlu ve refikası burada 
e,.clileri için hazırlanan · husuıi trene geçmişler ve sabah kahvalt,.,,. 

Bir günde yedi taarruz 
ı trende yapmışlardır. 

't~ . 
kİl l(•~ın oofyaya D\11\'llSalatında başve-
f;ıt oSe 1\'anof \ 'C refikası, saray tcşri
\,\11 nazın, T ürkiye sefiri ve sefaret er
kat;ı, F?1nsa, İngiltere, Belçika ve Bal
dan t!çıleri, Bulgar hiikiimct erkanın
~ hır çok zevat istikbal merasiminde 

ll~ bulunmuşlardır. 
lıtış ır~kcri müfreze selam resmini yap
~~ \ 'e Bulgar milli marşlan ça-

Ti.irkiye hariciye vekili saray defteri
ni imzalamış, sant 11.:JO da da kral Bo
ris tarafından kabul edilmiştir. 

B. Saracoğlu resmi ziyaretleri ile 
meşgul bulunurken S"yahatte kendisine 
refakat eden zevat Sofyanın şayanı te
maşa yerlerini gezmişlerdir. 

Saat 12.45 te hariciye vekilimiz Bul
gar başvekilini ziyaret ederel_c görüş
müştür. -- SO"SU 3 iincii SAHIHmE --

Bul~ar Dostlarımız 
lürk 
artık 

~~~~~~~~~x~x:~~~~~~~~~ 

politikasının 
• • 
ıman etmış 

dürüstlüğüne 
bulunuyorlar 

Mareşal Manncrhaym 

Iran 

~~~~~~~~~~""""""*~ 

Finler Sovyetlerin 18 inci fırkasını 
·da tamamen bozup imha ettiler 

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

. Roma 6 (ö .R) - Stefani njansının cenubunda 18 ınci Sovyet fırkasının ta
Hdsinki muhabiri bildiriyor : Manner- mamen muhasara edildiği hakkındaki 
hayın hattına karşı Sovyct taarruzunun şayiaları Fin başkumandanlığı henüz 
şiddeti artmaktadır. Son yirmi" dört saat ne tek7Jp ne de teyid etmiştir. Stokholm 
içinde Kızıllar yedi defa taarruz etmiş- Tidende gazetesine göre Mannerhaym 
lerdir ve hiç bir muvaffakıyat elde ede- hattının sevku1cey~ anahtarı o1arak tc
memişlerdir. Son taarruzda Kızıllar 25 lfıkki edilen ve Finler tarafından Lndo
tank kaybetmişlerdir. Manncrhaym hat- ga göliipde fahkim edilen adnrıklara 
tının gerisine indirilen 200 Sovyet pa- karşı Sovyet taarruzları püskürtülmi.iş-
raşiitçiisii esir cdilınişlerdir. t ü r . . 

Stokholm 6 (Ö.R) - Ladoga göliinün - SONU 4 ÜNCİJ SAHb'EDE -

-ve Afganistan 

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

Otobüs 
•• 
Ucrctlcrinc 

---.---

Zam 
Yapılacak mı'? 

~~-;..._.:,~-~~~~"""""""*~~~~~~--~-~ 

Belediye şcllrin otobüs servisler ini 
tanzim ederken h er türlü frdalcar
lılctan .çekinmeıoekte, muhtelif hat
ları yeni \'C kon.fınlu makinelerle 
tak\'i~·e etırıcktcdir. Bu meyanda sa
tın alınmasına karar verilen tren 
trambüs kordon hattında i$1iyecek 
\'e bu makineye mah us olmak ü ze
re <l urak yerleri te.sbit edilecek tir •. 
Günün kalabalık snatlcrinde tren 
trnmbiisün 140 yolcuyu birden 1niJ-
Y<ıcağı anlaşılmaktadır. , 
Yapılan tetkiklere nm.nran harp 

hali clolayı.siylc belediyenin mazot 
lemini huşusunda müşküllerle kar
şılaştığı ve fint tereffülcrini kapat
mak için feduktırlık yaptığı anlaşıl
mıştır. Otobi.islerin yedek aksanu 

• azalmıştır. Bunlarm Atmnnyadan 
: celbine de şimdilik maddi imkfın gö
: rülememektcdir. 
: Bütün bunları nazarı itihnra alan 
: belediye riyaseti, otobiı - iirretlermc • 
: yirmi para ilavesiyle beş buçuk ku-
: ruş olan otobüs bilet ücretlerini allı 
: kuruşa çıkarmak tasavvurundndır .. 
: Bu hususu riyaset makamı şehir 
: meclisine bir tı•klif ynpncak ve be-

lediye reisi mecliste iwlınt verecek
tir .• 
Şehir Meclisi azalarından bir Jos
mı otobü!'l iicretlcriııe zam yapmanın 
zamansız olduğuna kanidirler. Bu
nunla beraber riyasetin scrdcdee<>ği 

• csb.ıbı mucibeye uy ularak böyle bir 
: karar alınması muhtemel görulmek
! wdir . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Celladın 
kalkıyor, 

satırı istemiye istcmiyel 
yine istemiyerek iniyor .. 

Dedi ve k~di arzusu ile cellatlarının 
önüne düştü. 

Arkadan takip eden müridlerinin göz 
ya§larile Makeron kalesinin siyaset mey
danına boylandı. 

Cellidlar .. Yahyanın kafasını bir an 
evvel kesip sabırsızlanan Antipasa gö
türmek utiyorlardı, 

Siya'.l~t meyJanı. 
Antipasın günde yüzlerce mazlı1mu 

kılıçtan geçiren cellltları bile bu gece 
işliyeceltleri tarihin büyük fAciasını an
lamış gibi bqlarını önlerine eğmişler .. 
Yahyanın mUridleri .. son ayrılık de

minin ebedi sürecek hasretini cpeygam
berin> vücuduna ellerini sürmek sure
tiyle vicdanlarına, kalplerine kuvvet 
vermek istediler. 

Yahya .. Her vakitkinden daha metin .. 
Beni Israilin günahını nasıl çıkarmışsa 
Romalı cellatlara da aynı metin din ah
lakı ile hitap ediyor: 

- Tanrı sizi de sizlere emir vereni 
de affetsin ... 

Diz çöküyor .. . 
Boynunu büküyor ... 
Celladın satırı istemiye istemiye kal

kıyor .. 
Ve istemiye istemiye iniyor ... 
Yahyanm kesik başı bedeninden ay

rılmış ve yere yuvarlanm~tır .. 
Celladın yanında bulunan Antipasın 

kendi gibi soysuz maiyetinden biri der
hal kesik başı saçlarından yakalıyor. 
Elinde tuttuğu gilmilş tepsinin üzerine 
koyarak cümbüş salonuna doğru seğirti
yor .. 

. Mükafat alacaktır.. Çünkü iki devir 
ve iki din arası bütün temizliği Ue yll§a
mış bir peygamberin başını bir kahbe 
yoluna kurban eden kahbe Romanın 
kahbe kralına takdime gitmektedir. 

Elinde kanları tepsiden sızan kesik 
baş ile cümbüş salonundan mağrurane 
geçen bu adam doğruca Antipasın Sa
lome ile halvet olduğu odaya giriyor: 

- Işte infaz edilen emriniz.. işte ye-
1·inc getirilen iradeniz ... 

Diyor .. 
Salome... Çılgın bir sevinçle kolları 

arasında bulunduğu Antipasın yanın
dan fırladı ve çıplak vücudu, çıplak kol
ları ile uşağın elindeki tepsiyi alarak 
üzerindeki kesik ba§a baktı. 

Bu baş değil mi idi annesinin Anti
pas1a izdivacına mimi olan .. 

Bu baş değil mi idi çöllerde etrafına 
Roma şevket ve saltanatından d:ıha 
fazla taraftar peyda eden ... 

Işte o tek bir arzusu ile, anasından 
baskın çıkan bir arzusu ile işte böyle ve 
tepsi içinde kendisine ramctmişti .. Kim
senin önünde eğilıniyen ve yalnız Tan
rıya secde eden o baş şimdi Filistinin 
bu meşhur aşiftesinin çıplak kolları ile 
tuttuğu tepside ve onun ardan ... haya
dan uzak çıplak ve şehvetli vücudu kar
şısında idi. .. 

Çılgın bir kahkaha fırlattı .. 
Antipasa hitaben: 
- Gel.. gel.. artık seninim ... ben de .. 

Annem de hep seniniz . .. 
Diye haykırdı 
Içki ve kadın hırsı ile iki ba§lı sarhoş 

olan Antipas, işlediği ve {eci neticeler 
verecek bu insanlık ve din cinayetinin 
önünde tüyleri bile ürpermeden sende
liyerek ayağa kalktı. 
Köşede yatak vardı .. 
Karşısında ise güzel Salome .. 
Artık hiç.. hiç bir şey düşünmiyor

du .. 
Hayvancasına bir ihtirasla ve kudur

muş gibi çıplak Salomenin üzerine atıl
dı .. 

Salome .. elindeki Yahyanın kesik ba
şını taşıyan gümüş tepsiyi cümbüş ma
sasının üzerine koymuş, büyük zaferini 
Romalı kralın erkek kolları arasında 
tes'ide hazırlanmıştı. 

Tam bu sırada halvet odasının kesik 
ihtiras nefeslerinden ba§ka bir şey du
yulmıyan sessizliğini bir ses.. korkunç 
bir ses yırttı. 

- Antipas! ... Antipas .. Bu kıza yak
laşma ... çünkü o, sana namahremdir. 

Bu ses .. Ciimbüş masasının iistündc .. 
gümüş tepsiden, gümiiş tepsideki Yah
yanın kesik başından geliyordu .. 

Antipas, Yahyanın kesik başından ge-

len bu sesi, bu ihtarı duyunca birden 
kendini kaybetti ve sırt üstü, boylu bo
yunca halvet odası zeminine yuvarlan
dı. 

Salome ise korkusundan doğruca ana
sının yanına kaçtı .. 

Bu vaka hakkında tefsir, hadis ve fı
kıh ilimlerinde yedi tula sahibi imamı 
Ebu Cafer Muhammed bin Cerir mu
fassal eserinde şöyle diyor: 

cAntipas mesUik ile kızın eline yapış
tı. içeri, halvet odasına iletip diledi kim 
kıza el uzata ... Kız itti, Yahyanın başını 
kesip önüme getirmeyince ben sana bo
yun vermezem. Antipas çok sarhoş ol
muştu. Söyledi, derhal Yahya peygam
beri şehit ettiler. BS§ını bir tepsi içine 
koyup Antipasın önüne getirdiler. Tep
si içinde ol baş söyledi: Ya Antipas .. bu 
kıza yaklaşma kim sana haramdır .. de
di. Ol mübarek baştan bu şekilde haber 
gelince Antipas korktu .. cTarihülümcm 
velmüluk - Cild 1 - Sahife 1 104» 

YAHYANIN İNTiKAMI 
Islam tarihleri Yahya peygamberin 

bu suretle şehid edilmesinden sonra olan 
bir intikam vakasını şöyle hikaye eder
ler: 

cAntipas sabaha kadar bayıldığı yer
de kaldı. Sabah olunca gelip haber ver
diler: 

- Yahyanın başını vurduğumuz yer 
kan içinde kaldı. Başsız gövdesini göm
dük .. Fakat gömdüğümüz yerden ise 
mütemadiyen kan sızmakta ve toprak
tan dışarı fırlıyan kan durmadan ak
makta ... 

Antipas büsbütün korktu. &asen o 
sarayında bile daima Yahyanın kanının 
kendisini boğduğunu görüyordu. 

- Ne yapıp yapın, bu kanı durdurun. 
Emrini verdi. Ne yapıp yaptılarsa fay

da vermedi. Yalıyanın başsız gövdesi
nin gömüldüğü yerden oluk gibi akan 
kan kesilmedi. O devirde Fars hiiküm
darı olan kimse Beni Israilin üç pey
gamberi öldürdüklerini haber aldı. Bu 
üç peygamberden biri içine gizlendiği 
ağaçla beraber kesilen Zekeriya pey
gamberdi.. lkincisi söylediğimiz gibi şe
hit edilen Yahya peygamberdi. 'Üçün
cüsü sırnc; ı geldiği zaman anlatacağımız 
şekilde öldürülen Isa idi. Iştc bu Fars 
hükümdarı Beytülmukaddestc üç pey
gamberin şehit edildiklerini haber alın
ca Beni Israil üzerine çok kuvvetli bir 
ordu sevketti. Kendi de beraber olarak 
geldi. Beytülmukaddes önünde çadır 
kurdu. Askerin başında bulunan 'ku
mandanı çağırdı· 

-BiTMEDi-

-*-Nazillide 
Çocuk Esirgeme 
kurumu menfaatine 
iki deve güreşi yapıldı 
Nazilli 5 (Husu i) - Atça ve Kuyu

cak nahiyeleri halkevlerimizin teşebbü
siyle çocuk esirgeme kurumu menfaa
tine birer deve güreşi tertip kılınmıştır. 
Atçada geçen hafta ve Kuyucakta da 
Şubatın dördüncü Pazar günü güreşler 
yapılmıştır. 

Bugün için bu yerlere hususi trenler 
ile kesif bir halk kütlesi gitmiştir. 
Kaymakamımız bay Celal Özgüvenç 

ve m<'mleketin büyükleri bu güreşte 
hazır bulunmuslnr ve kaymakamımız 
halkın gösterdiği büyük alakaya teşek
kürler etmi,,,ırtir. 

Her iki yerin nahiye müdürleri, halk
evi ve belediye reisleri, halkın istira
hatlerini temin için mümkün olan fe
dakarlığı yapmışlardır. 
Yalnız Kuyucak istasyonunda Nazil

liye avdet için tren bekliyen yüzlerce 
halk bol bir ışık göremediklerinden ıs
tırap içinde bulunduklarını saklıyamı
yorlardı. --·--KIZ KAÇIRMA 

Menemenin Sasallı köytinden 14 yaş
larında Bn. Nazireyi, Salahettin adında 
bir delikanlı kaçırmış ve zabıtaca tutul
muştur. 

.... ı ................ ••=~sm•~~ ... ,,. ................ rıl91 .. .. 
Arkadaşımın - -

Kocasını sevdim 
--------l' azan: Üc Yıldız 

' 
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Bu tavsiye üzerine ben: 
- Peki Lisaneddin amca.. Dedim, 

gideyim bari ona.. Muayenehanesi ne
rede} 

- Odun pazarı meydanına giden so
kağın nihayetinde sol kolda merdivenli 
ve mavi boyalı evde. Üzerinde tabelası 
da var .. 

Yazıhaneden çıktım. Mendilimi. dişi
min ağrıdığı tarafa yani sol yanağıma 
bastırarak diıçi Nejadın muayenehane
sinin yolunu tuttum. 

Beni çileden çıkaran bu ilk diı ainsı 
mejer hll)'atnnda ea büyük ~ 

yapacak olan bir hadisenin habercisi 
imiı ... 

Dişçi Nejadın muayenehanesini ko
hıylıkla ve kimseye sormadan buldum .. 
Bir kasaba diçşisi olmakla beraber hani 
İstanbulda bile eşine az rastlanan bir in
ti7.am ve temizlıkte olan bu muaycnelıJ_ 
ne benim üzerimde ve ilk anda çok iyi 
tesir yaptı .. 

Muayenchnne iki katlı idi. Dişçi yu
karı katta oturuyormuş ve alt katı da 
muayenehane yapmış .. 

İhtiyar, .fakat~ bir kadıocağız ~ 

Hafriyatta --·--1 ki ilah heykeli 
bulundu 

Eski Izmir hafriyatında yeniden bazı 
eserler bulunmuştur. Agoranın cenup 
ve şimal taraflarına doğru tahtelarz 
uzanan tonozlardaki topraklar çıkarıl
mış, miladdan sonra ikinci asıra ait Iyon 
medeniyet eserlerinden Pozeidon ve 
Demeterin heykelleri bulwun~tur. 

Bu heykellerin parçaları restüre edil
miştir. Agoranın şimalinde de mütead
dit eserler arasında, zamanında ün alan 
meşhur bir atletin heyekli ele geçmiş
tir. 

Mevsimin müsaadesi nisbetinde Ber
gamada F..skülap sağlık yurdunun res
türe işlerine devam edilmektedir. B. 
Salahiddin Kantar Bergamaya giderek 
yapılan işleri tetkik edecek ve orada 
bir müddet kalacaktır. 

Yine 17.mirde Yıkıkminare mevkiin
de vakıflar idaresine ait bir arsada bazı 
e.serlere tesadüf edildiğinden sondaj ya
pılmış ve baz.ı mimad parçalar bulun
muştur. 

-ı(:-

33ÜNCÜ 
Yardım List~si 

Rahmi Filibel.i ve kardeşleri 
un fabrikası memur ve 
müstahdimini 
Ali Tabak 

LIRA K. 

58 50 
300 

8 55 

11 17 

Cumaovası okulu öğrencileri 
Ravzai Irlan özel ana okulu 
öğretmen ve öğrencileri 
Nafıa müdüriyeti memur ve 
müstahdimleri ikinci defa 27 60 
Tuhafiyeci Nihat Elmas 5 
Tuhafiyeci Ali Atalay 5 
Hurdavatçı Mahmut Ayaz 10 
Rasim Alkan 15 
Demir tüccarı Hasan Kocademir 25 

Bugünkü yckOn 
Dünkü yekun 

Umumi yekun 

-*-
465 82 

139273 Ol 

139738 83 

Çam altı 
Yolunda bir facia 

--11---
A r.allas ı altında fıalan 
bir genç öldü.-
Büyük Çiğli ile Çamaltı arasında 

müthiş bir nraba kazası olmuş ve bir 
kişi ölmüştür. Hadise etrafında alınan 
malumat şudur: 

Menemenin Kaklıç köyünden 18 ya
şCnda Ismail oğlu Recep, yolun solun
dan ve çay köprüsünden geçtiği sırada 
sular içinde arabası devrilmiştir. Ara
bayı idare eden Recep arabasının al
tında kalmak suretiyle hem yaralana
rak hem de boğulmak suretiyle ölmüş
tür. 

Menemenin Cümhuriyet mUddeiumu
milıği tahkikata el koymuştur. 

- *-Mahkeme salonunda 
bir kişi öldü... 
Sulh ceza mahkemesi salonunda bir 

hadise olmuş, hamal Ethem ani ola
rak yere düşüp bayılmıştır. 

Ethem, derhal hastaneye kaldırılmış
sa da hayata gözlerini yummuştur. Ethe
min heyecandan mütevellit kalp sekte
siyle öldüğü anlaşılmış ve defnine ruh
sat verilmiştir. - *-İzmir Halkevinde 
amatör ressamlar için 
İzmir Halkevi Ar komitesi resim şu

besinin resim dersleri önümüzdeki 13/2 
940 salı gününden itibaren başlıyacaktır. 
Resim amatörleri için yağlı boya, sulu 
boya, pastel, kara kalem, Fuaj gibi re
sim dersleri verilecektir. Bayanlar için 
ayrıca Fosfor elişleri gösterilecektir. 

Kaydolunmak arzusunda bulunanla
rın Halke\•ine mtiracaatlcri tavsiye olu
nur. 

- Buyur hanım kızım, dedi, şimdi 
t\ejat beğc söylerim gelir .. 

Bu kadıncağız dişçinin annesi imiş .. 
Sonra da benim kaynanam oldu .. Bunu 
peşin olarak söylediğimin sebebi diş 
ağrımın benim hayalımda oynadığı rolü 
daha başlangıçta anlatmak içindir. 

Bir kaç dakika sonra Nejat bey geldi. 
Ben, dişimin ağrısından onun yüzüne 

fahm bakacak halde değildim ve ayni 
zamanda onun beni ne kadar alıcı göz
le siizdüğünün de farkında olmadım. 

- Aman, <ledim, <lışime bir çare bu
lun .. 

Beni bUyük bir nezaketle karşıladı .. 
Koltuğa otuı1tu.. Dişlerimi muayene 
etti : 

- Maşaallah.. Dedi, dişlerinize çok 
iyi bakınış.çınız .. Burada olan müşterile
rimin içinde sizin kadar dişlerine itina 
ecleni görmedim .. 

- Fakat Nejat bey öyle olduğu halde 
bugün sanki bütün dışlerim birden ağ
rıyor .. 

- Merak etmeyin .. Ben şimdi çaresi
ni bulurum .. 
Kısa .u.ıen bir mw.yened~ sonra sol 

Tepecikte bir cinayet 

Altı kişi arasındaki ar
bedede bir kişi yaralandı 
Suçlunun Bn. Naniye yaptığı teklif 

sebebiyet verdi bu hadiseye 
Evvelki gece Tepeciğin Teneke ma

hallesi yeni bir hadiseye sahne oldu .. 
Kadınlı ve erkekli altı kişi birbirine gir
di. iki kişi yaralandı. 

Mahmudun yarası gayet ağır olsuğun
dan ve hastanede aksülamel tevlid et
tiğinden dün adliye hadise ile ehemmi
yetle alakadar olmuş ve hadise şahitle
rinin ifadelerini geç vakte kadar dinle
miştir. Şimdi hadiseyi anlatalım: 

- Nani adiyle tanınan genç bir ka
dın halen Mahmudun refikasıdır. Bu 
kadın evvelce suçlu Acem Alinin refi
kası imiş. Acem Alinin şimdiki refikası 
ise bir suçundan dolayı mahkum oldu
ğundan Acem Ali yalnız kalın~. Bn. 
Naniyi sokakta görünce: 

- Ben yalnızım, demiş. Ne olur, be
nim evime gel, evlenelim. 

Nanı hemen bunu kocasına anlatın~. 
iş teneke mahallesinde dal budak sal
mış. Dedikodu mevzuu olmuş. Mahalle 
delikanlıları Acem Alinin bu cüretine 
fena halde hiddetlenmişler: 

- Vay mahallemizin kadınına, hem 
de evli bir kadına söz söyliyor, diye ge
ce vakti sokakta Uzerine çökmüşlerdir. 

Mahmut, Satılmış, Nanl, Yaşar, ve 
Gökçe Ali nam!arındaki şahıslar Acem 
Alinin başına demirle vurmak suretiyle 
yaralamışlardır. Acem Ali de iddiasına 
nazaran canını kurtarmak için tabanca
sına srılmış, Mahmudu üç yerinden ya
ralamıştır. 

Yaralı memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmıştır. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Lin1anın ihracat rakamları 

Son on beş gün içinde 
neler ihraç ettik? 

Belli başlı mahsullerlmlzin son on 
beş gUnlilk iç piyasa ve ihraç vaziyeti 
hakkında Ticaret odasınca bir bülten 
hazırlanmıştır. 

lkincikanun ayının ikinci bölümünde 
Izmir borsasında kalitesine göre 7-12 nu
maralı üzüm tipleri üzerinden 6,5-17 
kuruş arasında 25601 çuval ve 84 torba 
üzüm satılmıştır. BUtün mevsim satışla
rı 446445 çuval ve 706 torbaya baliğ ol
ın~tur. 

Bu mevsim mahsulünden şimdiye ka
dar yapılan üzüm ihracatı 37,339 tona 
baliğ olmuştur. Bu yekiinun 23522 to
nu Ingiltereye, 2455 tonu Fransaya, 
4210 tonu Italyaya, kalan kısmı da muh
telif memleketlercdir. Almanyaya üzüm 
ihraç edilmemiştir. 

Ikincikanunun son on beş gününde 
Izmir borsasında nevine göre 4,5-11 ku
ruştan 3481 çuval incir ve 818 çuval 
hurda satılmıştır. Mevsim satışları 
180334 çuval incir ve 10509 çuval hur
daya baliğ olmuştur. Mevsim ihracatı 
ise 25717,5 ton incir ve 1071 ton hur-

izmirin yeni çehresi 
takdir ediliyor 
Londrnda Rob. İnghan Clark kum

panyası yakın şark müdürü mister R. 
Stakvel geçenlerde 1zmiri ziyaretinde 
bazı tetkikler yapmıştı. 

Dün bu müessese müdürlüğünden be
lediyeye gelen bir mektupta, kumpanya 
yakın Şark müdürünün Izınirden gayet 
müsait intibalarla a)'Tıldığı bildirilmiş, 
yangından sonra kurulan yeni İzmir şeh
rinin ıniikemmel bir eser olduğu ilave 
edilmiştir. -*-Talebe tetkikleri 

Diin öğleden ev\'el Misakı Mill1 ilk 
okulu liçi.incü sınıf talebeleri başlarında 
öğretmenleri bayan Hatice olduğu hal
de ünitelerinde yazılı taşuna vasıtaları 
hakkında Devlet Demiryolları idaresin
de tetkikler yapmışlar ve alakadar me
murların verdikleri izahatı dinlemişler
dir. 

Talebeler diğer nakil vasıtaları üze
rinde de müşahedede bulunduktan son
ra mekteplerine dönmüşlerdir. -·-Vilayet Meclisi 

Vilayet umumi meclisi yarın öğleden 
sonra senelik mutat toplantı devresine 
başlıyac-.ak ve yeni sene bütçesi tesbit 
edilecektir. 

taraf azı dişlerimden birinin iğne ucu 
kadar bir çürüğii olduğunu keşfetti ve: 

- Geldiğinize çok iyi ettiniz hanım 
efendi, dedi.. Eğer hemen geLneseydiniz 
bu dişinizi kaybedecek ve ağz.ınızın o 
güzel letafetini bozacaktınız .. 
Canımın acısından hoşa kitmesi pek 

tabii olan bu sözlere aldırış etmedim, 
- Aman dişçi bey, dedim, kuzum bir 

an evvel bu ağrıyı dindiriniz de ne ya
parsanız yapınız .. 

Benim bunları anlattığım devirde diş
çilere bugün olduğu gibi diş doktoru de
nilmiyordu .. 

Nejat bey, benim ıstırabım karşısında 
bilmem ne ilaç koydu, diş etlerim buz 
gibi bir mayiin teması ile uyuştu ve ağ
rıdan eser kalmadı .. 

Gözlerim sanki dünyayı yeni göril
yormuş gibi açıldı .. 

- Hay Allah sizden razi olsun ve ne 
muradınız varsa versin .. 

Dedim .. Nejat bey güldü : 
- Benim en büyük muradım, dedi, 

müşterilerimin memnuniyetini mucip 
<ıJınak ve onların ıstıraptan kurtulduğu
ı u görmekten. hele bu müşterilerin için-

dadır. 
incirlerin on bir hin tonu Ingiltereye, 

3 bin tonu Fransaya, 2 bin tonu Italya
ya, kalan kısmı diğer memleketleredir. 
Son 15 gün içinde Borsada 51-62,5 
kuruştan 1882 balya akala ve 43-45 ku
ruştan da 118 balya yerli pamuk satıl
mıştır. Bunlardan 807 balyası ha1.ır, 
1075 balyası vadeli ve 25 balyası da es
ki satış akala ve 223 balya da hazır yer
li pamuktan ibaretlir. Kanunusani ayın
da yalnız Italyaya 60 ton pamuk ihraç 
edilmiştir. 
Aynı müddet içinde limanımızdan 

muhtelif memleketlere 1388 ton zeytin
yağı, 797 ton aapa, 445 fon bakla, 500 
ton nohut, 355 ton kendir tohumu, 62 
ton susam, 65 ton anason, 1'408 ton ki.is
pc, 878 ton kumdarn, 155 ton darı, 17 
ton hardal tohumu, 2298 ton meyan kö
kü, 595 ton tütün, 32 ton deri, 57 ton 
pirinayağı, 10 ton buhur yağı, 8 ton bal
mnmu, 442 ton palamut hülasası, 2120 
ton zımpara madeni ve cüz'i sünger ih
raç olunmuştur. 

Karşıyakanm imar 
ve in$8 işleri-
Bclediye reisi dün Karşıyakaya gide

rek belediyenin muhtelif inşa işlerini 
gözden geçirmiştir. Soğukkuyu caddesi 
inşaatı yakında ikmal edilecektir.. Yol 
tamamlanınca vapur iskelesi - Soğukku
yu arasında otobüs servisleri başlıya
cak tır. 
Karşıyakadaki kabristanın etrafına 

duvar inşa edilmektedir. Soi:<tıkkuyuda 
Donanmacı mahallesinde 1735 sayılı so
kakta umuml bir Yamanlar suyu çeş
mesi yaptınlacaktır. 

- *-BİR EV ÇOKTU 
Evvelki gece Altındağ köyüne yağan 

yağmur esnasında Hasan Geyiğin kerpiç 
evi çökmek suretiyle yıkılmıştır. Bu ev 
esasen son yağmurlardan hasara uğra
mıştı .. Evde bulunanlar hayatlannı kur
tarmışlardır. -·-UZUM FtATLERi 
İzmir kuru meyva ihracatçılar birliği 

umumi heyeti dün akşam ticaret oda
sında bir toplantı yapmıştır. Toplantıda 
üzüm Iiatleri gözden geçirilmiş ve cüz'i 
bir zam yapılmıştır. Tesbit edilen fiatler 
Ticaret vekaletinin tasdikine arzedile
cektir. 

de sizin gibi güzel.. 
Birden durakladı .. Utandığı belli idi.. 

Fakat kısa bir tereddütten sonra sözü
nü şöyle tamamladı : 

- Sizin gibi güzel dişleri olursa... O 
dişleri harap olmaktan kurtarmak bir 
dişçinin vazifesidir. 
Teşekkür ettim .. Gidiyordum... Para 

vermek için elimi çantama götürdüm .. 
- Şimdi zahmet etmeyin, dedi, toptan 

hesap görürüz .. 
Şaşırdım .. 
- Nasıl toptan hesap, dedim .. 
- Öyleya .. Tekrar gelecek değil misi-. ., 

nız. 

- Niçin geleceğim? 
- Ha bakınız, dedi, dalgınlıkla unut-

tum.. Sizin dişinize koyduğum ilaç bu 
ağrıyı muvakkaten ve ancak kırk sekiz 
saat için dindirir. Yarın yine bu saatte 
gelirsiniz .. İçeride çürük olan dişinizin 
sinirlerini çıkartırım ve bir kaç gün 
sonra da doldururum. Bu suretle hem 
cı tek dşinizi kurtarmış hem de çürüğün 
diğer dişlerinize sirayetine mani olmuş 
olursunuz .. 

-BiTMEDi-

Bulgar 
Dostlarımıı 

--11---
T ürk politikasının 
Dürüstlüğüne artık 
iman etmiş bulunuyot 

* ŞEVKET stLGl!f 
----------~------

- BAŞTARAFI l İNCİ sAHiFEDE .,,.. 
muşlardı. 

Bir aralık BuJıaristanuı B~ 
için bir sulh unsuru olmaktan ~ 
en samimi ve menfaatsiz dostu ~ 
Türkiyeye karşı bile anlaşılması ınüt-" 
huı vaziyetler aldJiı cöriilmüş_!ü- ·-~ 

Fakat Türk diplomasisi, BalJWlllP"'r: 
emniyet ve istikrarı temin vazif~ 
asli yeise düşmemiştir. 

Diplomatlanmı7., kendile~~ d~ 
şereOi vazifeyi büyük bir solu~ 
la bihakkın yapmışlardır. 

Balkanlara nüfuz etmek istiyen ?:: 
hancı propagandası ile mücadele _... · 
miştir. 

Nihayet Bulgar dostlanmız da .,,. 
lim etmişlerdir ki en dolnı ve eli ~ 
lıc:a siyaset, sergüzeştlere )'Üz vernıitd' 
•iyasettir. 

Hariciye vekaleti umumi katibi 1111 
Numan Menemencioğlunun Sofya .ıtfi' 
reli sll'alannda Bulgar siyasetinde .,ell
ren bu şuurlu anlayış, hariciye ~ 
mizin 8. Köse i vanofta görüşme 
bir kat daha kuvvet buhnuştur. 
Bulıar k~ Türk polidJ! 

sının dürüstlü(üne, samimiyetine ar-
bütün kalpleri ile iman etmişlerdir· .......ı 

Türkiye, Balkanlarda, yalnız SUIJl\
bir politika takip etmekle bl~
Ayni zamanda ihtilaflann udaştınCJlll ft 
nazımı olmuştur. 

Bizim bu gayretlerimiz şimdi dl ~ 
zel semerelerini vennek üzeredir. ~ 
ya mülakabnın konseyde varılan DP'" 
ceyi kuV\'etlendirec:eği ve la~ 
receği şüphesiziir. 

Siyasetimizin l'Calist oluşudur ki ,,; 
kan milletlerini biiyük bir emnlJ .. 
Türkiye etrafında toplamış bulunUJ°' .. 

ŞEVKET BiLGi# - ·--
lzmir 
Fuarı için 

Samsun iktısat 
bölgesinde iştirak 
hazırlıklarına başıaoclt 

Samsun, 6 (Hususi) - Samsun 'fi~ 
ıet ve ikttsat birlikleri, Samsun iktJ.Sll 
mıntakasına dahil yfüıyellerin bu ~ 
fzmir fuarına geniş mikyasta iştirak r 
rini temin için çalışmalarına başlarnıf 
!ardır. --·--General Deeds'irı 

ihtisasları 
. Zelzele felaketzedelerine yardını ~ 
Ingilterede teşekkül eden Türk - ~ 
liz yardım heyetinin mümessili eıne. 
gneral Deeds Erzincandan ayrılırken iJI' 
tibalannı soranlara : Hükiimet taraftır 
dan alınan tedbirler çok isabetli ve ~ 
rindedir, demiş ve bunlardan hayratı 
la bahsetmiştir. -·-Istanbolun 

yardımı 
Bir milyon lirayı ı~ 
İstanbul, 6 (Hususi) - Felake~ 

lere yaı·dım için şehrimizde toplanan ~ 
raların yekunu bir ınilyon lirayı g 
miştir. 
~~~~~~~~~~~-___....,, 

IUSAC'A: 
•••••••• 

KIRMIZI MI KIZIL Jdf" 
-~-

y AZAN: Eczııcı K. K4mil ~ 
Kırmızıya hiç dikkat ettiniz mi, r:: 

gindeki ateşiyle ne kadar sıcak ve ~
kadar göz alıcıdır. Insanlar hiç bir .re09" 
ten kırmızı kadar mana ve telrnıh J1I" 
karamamışlardır. Kızarmak insall ede!" 
hunda bir tehevvür ve hicabı ifade ,J,t 
ken, meyvelerde olgunluğu, tavukl•~at' 
pişkinliği söyler. Pek çok milletler kit 
ınızıyı bayraklarına alm!§lardır, fa tıt• 
Türk ikadnr ona kimse sarılma"'~ 
Kan kırmızı sözii küçük fakat ya ~I" 
bir mana taşır. Kızıl ile kızıllık Jcı tıe' 
1.ıdnn ilham alan iki renktir, kızıl j/t
hangi bir fikirde koyuluk ve son h~ 
ni bulma manasını alırken kızıllık. reli 
dut bir sahaya dağılan bir ate~ ışa ad" 
verir, kırmızıya dikkat edin ne 1< 0ı,ıı 
mağrurdur, hayatın kendisi olan le• ııt· 
rengini hangi sahaya dökse orada ~)'e& 
laka bir hareket, bir his. bir ehem~ rı' 
belirir. Harp cephelerindeki yaralı.:,.ı
kırmızı yaraları onların en şanlı 11ıl tfl 
larıdır. Hn hangi bir yerde eheınfll 1ıt' 
mühimmi kırmızı isnret eder, k1~1r, 
nın tuhaf bir hususiyeti daha "\1et 
adeta lezzeti vardır, tatlıdır. R.enrtB"l 
ile lezzetler elele yürürken yeşıl !fi 
ekşi, mor buruk, eflatun mayh~ ~ 
kırmızı da şurup gibi tatlıdır. ~~ 
ııerede hafifleşse orada bir nık 
belirir, ufuklar, 'limitler penı 
şirühayll titreşir ... tatlı, neşeli 
ya du gu llemlerinıde 



Almanya 
Rarbı durdurmak için Finlerle Sov
Yetler arasında tavassut mu edecek? 
Aiman hükümeti, Fin hükümetinin Berline gönderdi ği konsolosu kabul 
ederek Sovyctlerin kurduğu kukla hükümeti tanımadığın ı gösterd i 

K tic· 0 Penh g, 6 (ö.R) _Almanya ha- Paris. 6 ( ö.H) - Almanyanın Hd- maktadır. Fin mukavemeti hakkınd Al-
Alıyc n.:ızırı Fon Ribbentrop bu hafta sinki ve f\loskova sefirlerinin aynı za- man gazetelerinde taktirk:u mütnlilalara 
}'"'kanyı:ının Mo kova ve Helsinki bü- manda Berlinde bulunınn~ı sivasi mah- tesadüf -etmek mumkün oluyor. Hatti'ı 
ıı: elçileri ile görü'}ecektir. iki sefir fillNde Fin mesele i hakkındaki alakayı c:Volkişe heobahter> gazetesi diyor ki: 

0akııadla Brrline çağnlmıstır. canlandırmı tır. l\:nt:i gazete ve otorite- Sovy<>t erk;ını harbiye:ıı Finlandi.> ayı 

takip etmektedirler. 
Alman - Sovyet ekonomik müzakere

leri hakkında alınan haberlerde m
0

üphem 
ve hau;, tezatdır. Bal şehrinde cıkan 
«Nasyoııal Zeytung• cery.111 etmekte 

""u'la· akges Nihtrrin Beri in muhabiri bu !erinin bu meseledeki hnttı hareketi ol- Suv_?·~t hudu.di.> le Boı_ni. korfc:zi arasın. -
'" att S Al h' k · t' F' d k ,. d k J k k l olan miizakerelcrin Şubnt ayı içinde ne-
1 k

. n ovvctlerle Finlandiya arasın- dukc:a tez.ıdlıdır. ı-' nıan u ·unıe 1• ın a 1 t.n nı ısının a ı ıye ayırmu p a-
c a ıh b' d d•V• k c.I ff k 1 L ticeleneceğini ve Moskovadaki Almun h ar ın Almanyanın te' assutu ile ni- hü',ümctinin Berline p.ön er ır,ı on~o- nın a. muva n o sn, u vaziyet Fin . . .. 
byeı Vermı.-k imkiınlan göriişülı.-ceğini losu kabul ederek daim,ı 1 lel~inki hükii- mukavenıetı iızerindt' ciddi bir tesir ya- ekonomık delegasyon reısının gelecek 
tı~~ırınektt"dir. Almanya şimdilik bu ih- metini tanıdığını H So_v~etlercevkurul.~n pam.n:ı:. . hafta Rerlinde beklendiC.ini habN veri-
k 1~ dışında knlmaktadır. Almanya komunist Fin hiikümetını tanıdıgını gos- Fın Sovyet harbıne k.ırAı bu bıtaraflık yor . 
. en.dı topraklarından Fınlandiyayn tran- termistir. Dığer tar.ıftan Alman gazete- tezahürleri Alm ny..ıda bolsevik <lleyh- c:B, slN Nahrihten> gazetesi ise bila-
~ olarak harp malzemesi geçmesini ·ve !eri. ) iiksektl"n aldıkları emirle. fiİmdi t~.rlığı~ın yeniden kuı.vetlendiğini mi kis Sovyct hükümctinin bütün meseleleri 

8 
ınan .. ı.a nda !arın Finlandiya ordu- Kareli berznhındn Sovyet __ taarruzlarının f'osterıyor} Her halde muhakkaktır ki nokt nokta münakaşa ettiğini ve müzaik:7 gonülhi yazılmalannı men etmekle akametini belirtmekte ve hn m~vaffakı- Almıınl~r, So, yellere v kursı bir~birlerini kerelerin ne zaman biteceğini tahmin im-

••• •.: . etmektedir. yctlerini ka)d tınekten dr perı kalma- muteakıp sıcak '\e soguk duş sıyasetini kanı olmadığını bildiriyor. 

"§·~;·~~~··· · · · ····· ................. ;:·~·ü···· .................. i~ly~·d~ .................. B~lk·~·~··· ..... . 
Tütün İ>iyasası 

dün açıldı 
sı Samsun G (Husu~i) - Tütün piyasa
sat ~Çılnııs, 800 bin kilo tütün iyi fiatle 
satı ınL<;tu-. TUtün rekoltesinin taınamcn 
lııh~ası pek ~akında ikmal edılcccktir. 
ı· ~sarların bu sc:-ne piya ada nazım ro
v~~ hakkı;le yapma ı ekicileri cok se-

ırrni<; ve faydalandırmı:tır 

- *-
Zelzele 

kesilmedi 
3 5~nkara G (Hususi) - Bu sabah saat 
Zelz.e:C ve 7 de Bayburdda iki .şiddetli 
'tiz.e e olmu ,tur. 2,50 de ve 3.55 te de 
nı. boluda iki sıddctli yer sarsıntısı ol-
~ur. linsar yoktur. 

- *---

Tirhan 
Vapuru tahkikatı 
hakkında bir tekzip 

'l' i1nkara 6 (Hu usi) - t:lus gazc>tcsi, 

1 ırhan vapurunun tahkikatı "Olarak Is
h~uldan telefon h.ıbcri olara kyazdığı 
.., ~dhabcrdl' deniz volları eskı işletme .. ,u .. . .J 

tıı uru Burhancddinin tahkikata mc-
N U: cdıldi~ini ) almıştı. Bu me elenin 
e ~ ~ vekfıleti ile alfıkası olmadı , gibi 
;r aneddin namında bir kim .c de bu 
'tahkcnıur l'dilmPmi tir. Kaza hakkında 
d ıkat mütehassıs bir heyet tarafın
.._•n Yapılmaktadır. Hakikate uv"un ol-
···~ b -in ahn. u havadısin bu suretle tekzip ve 

111 ~7.J.t· ıne Anadolu ajansı mezun cdil-
..ş ıı·. 

-*--
Fransada 

İdama mahkum 
~d~Ien casus ar 

tıır trıs, 6 (A.A) - ~ansi muhakemesi 
ınahk~d n ca usluk töhm tile . idama 
rıı· urn edılm•"' olan yukarı Rhın umu
:ve\ı ın.e~li inin l"<ıki rci'i Als:ı.s muhtari
Eğ t"rının nffedılmelerini istemi !erdir. 
t'~kr {eisidımhur kcndılerini nffetmiyc
('dıl 0 Ursa her ikisi dı ynrın sab:lh idam 

eceklerdir. 

ll--. 

Hatırla ını soranlara 
tesekkür ediyor ... 
Rh·;seticümhur unı umi kfüipliğind<'n: 
R~isicümhur, geı.;irdiği ki.içlik ameli

yat münasebetiyle arkad~ ve vutandaş
h:rından aldıkları ımıhahbet telgraf ve 
mektuplarından pek mütcc;ekkiı·dirler. 

Bu tebliğin minnet hi<:siyatının ifade
~i olarak kabullinü. büti.in telgraf ve 
mektup ~hiplerind"n rica <'diyorlar. 

-*--

UJudağda 
Heyelan oldu 

Ba.ırsaımuı biır .. ıısmı 
susuz ı,a!m ... 
İ5tanbul, G (llu ... u-;İ) - eludagın si

ma} yamaçlarında hiı· hyelan olmustur .. 
Heyclfın yıizündcn \0aktıyle hir Fransız 
sirketi tarafından ~ .1pılan su tcsısatı ) ı
kıldığı için Bursanm ha:ı:ı mahalldcrı 
c-u uz kaldı. Aı·ızu tamir edili~ or. 

)/..--

Isparta 
Vilaye t umumi meclnsi 
d .. n açıldı ••• 
İ ':ipnrtn, G (Hu usi) - İsparta vilfı

yct umumi meclisi bu~ün saat 15 te top-
1,ınını~tır. Umumi ınl'clis vali n. Tevfik 
Hndi Bay:.alın nutkuru miıtc.ıkıp ebedi 
Ş"'f At.ıı.ürkiin nzh hatırasıı" beş daki
ka .i.iklıtla tazız clrı c;lir. Enciıınenkr 
scl·i1ıni" Milli ŞE.'fo H' hiıyüklcrc:- tfızım 
l islerinin bildıı ilıııc5ı ka ·ar altına alın-
rnıstır. 

--*--
YENİZELANDADA 
Bayı•am senlikleri 
Londra, 6 (Ö.R) Bugi.in Yeni Zc-

hınddn Büyük Britnnya otoritesinin ku
ı ulusunun yüzuncü vıldönümiidür. Bu 
ıniinaselıetlc biiti.in Yeni Zelandda scn
liklc:-r ynpılmı~tır. 

*un~an d miryoluna 
taarrnız tahkikatı 
Tobo 6 (Ö.R) Fr.ın ıL ı;;::fıri, ha-

ı cı)'c ~na7.ırı ile Yunnnıı demiryolunun 
bo nbnrdımanı h:ıdıses.ni görfü~müe;ti.ır ... 
Japon hükumeti tahkıkatı ) aptırmagı 
\ adt>tıni tir. 

idama ahkiim edilen 
lrlandalı tedhişçiler 

--------~·x~x -
Dublin, 6 (A.A) - Başvekil B. De Valera, idamn mahkrım edilmiş 
~~an iki l rlandalının istinaf muhakemesine vaki müracaatlarının redde
b~lerek haklarmdaki idam hükmiinün infizı tarihinin yarın olmak tes
kıt ~ilmis olduğunu istihbar eder etmez derhal Londradaki lrl.mda a1i 

1 °~ıseri ile telefonla göriişmüş ve miiteakiben kabineyi bu sabah açı-
an ıçtı' d" . . it ma) a avet etmıştır. mmam--•

GÜNÜ UCUZ SİNEMA 
Kültürpark . Sinemasında 

BUG Ü:\' VE YAIUN 
SAAT 2.:rn DAX GECE y A m SINA l\:ADAJ~ 

r 

:Jii:.iik \ e kiiçlik husu i : 15 .. Ta1ehc: 10 KURW$1'UIL 
hı rianl' l{AYNANAi\I DUY~IASI~ ,.c AŞKJN ZAFEHİ filimleri giidi

lccektir ... A \'RiCA : J URNAL . 

~EŞ'f\, 'SLAl~ : KAYNANAM DUYMA!-'1~·: :?.:W - :;,40 - 9.00 DA .. 
••,••.KIN Z AFl:lti : 4.20 \'C i .40 TA 

••••••••••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GC'lCcC'k hnfta diin) :ının eı1 giizPI iki filmi 

Kızı l Dansöz ve Zoraki Nişan 
--CAsusı.t 1( V E AŞK Fll.l\li JU'!\ICA SÖZL Ü s \IU\: ILI KOl\fU>İ 

§§ ... 

--~--

Nüfus artıyormus 
> 

Roma, G (Ö.H) - İtalyanın rıiifusu 1 

~e>ncden seneye artınaktndır. 31 ilk ka
l'un 19~9 da hu ııüfus 44 buçuk milyon
du ve Italyan kr.ıllıi'~ınııı teşekkülünden 
•oııra 1871 de yapılan ilk nüfus sayımı 
ı c:-tıcesind<' 1ahakkuk eden nüfusa na
zaran l 8 milvon mikdormda aı tmıştır. 
E•er nı.ifus teza) Udı.i ayni nisbette de
\"aın ederse' ge>IC'cc:-k ne ,ildc:- İtalyan nü
fusu GG milyon olacaktır. A\•rupanın Ye 
dünyanın yeni \0azivetfoı·i ısebebiyle bu 
d1.. mo :ı·c1fik ıne"'"le oıttikN.' güde mek
t diı-. Cünkli hl.illin ın<'mlt>k<>tler muha
cr-re>tc lt ıpıl.l!'lnı kapnmıc;lardır. Bu sc
bc:-ple İtalvoıı • nzetelcri İtalyanın yayıl
ma hakin ·ın<l m tekrer h::ıhsedıvorlar. 

--*---
Sovvet Rusya 

Beynelmilel mesai 
~ıEr-O$Undian cnkarıldı 
Roma. 6 (Ö.R) - Cc.ncvre bc}·nelıni-

H meımi biiroc;u. idaı c heyetinin gizli 
hir ictimaını ıntitcakıp. So\•yet Rusya
yı bu tec;ekkiılden tarda l·arar vermiş-
tır. 

---*---
Sov ve t Rus yada 
üç sıruft daha 
s·ıah a!t na çağırıl ı 
Riga, G (A.A) - ~ovyetlcr birliginin 

1920 - 22 sıı,ı fl,ırını ::.ilah .ıltıı'a <·agırdı
ğı ti ~renilmı tir. 

EYNEL~ LEL 
TU K i\ İS ~oNU 
Bükre'?. li (A.A) Beynelmilel Tu-

nr komis~·onu 20 .şubatta Kala !a fov
kalfıde im· ictıma akdcdcccktir. lçtıma
ın h.u,lıca .. ;ve i Sinaiada tanzim cdil
mic; olan ~ ni ~tatı.iniin tatbıkidir. __ * __ _ 
Londrada kasap arın 

rote~tosuı .• 
Londr.ı, G (A.A) - Bazı Londra ına-

1,:ıllelc>ı ind lrn!>apl ır kcndıh·rine }ı;ç bir 
kar lemin c. tınivt>n veni ~ıaıhı prote'>tr) 
c tın •k iiw u ı;ıa •a;ala•·ıı ı kap. mı--:lar
dır _* __ _ 

f\1Jıs1r Başv kir 
arta m a ff iyor 

Knhiı·c, 6 (Ö.R) - M sır bas\ekili 18 
~ubaı ta tay_!. arc ile H -ırt uma gidecektir. 
f,lfrılıvf• nazırı rla kendı:sinc:- refakat cdc
C'cktir. İw•iliz Sudanına vukubulacak bu 
zi~ arE.'t hu. u~i bir eh •ınmiyd tasıınak
t •• dır. _* __ _ 
m. Ga i enko İtalya 
se~iri ile görüştü 
Pat is, 6 (Ö.R) Roıııaııy.ının Roma 

.;,efiri Bi.ikrcşe varın~ \'c Belgrad kon
fl'nınsınd.ın uvdet edem harici) c nazırı 
B. Gafcnko hrnfıııdan k' bul cclilıni~tir. __ .4 __ _ ... 
İTAL "ANI BÜYÜK 
SULA A PROGRAMI 
Roma, G (O.R) - l\lussolıninin İtal

~ ada hüyiik sulama programı istihsali 
biiyiik mikdarda arttırmagı istihdaf edi
~ or. Po vad i-;inde acılan knnallarla 200 
bin hektarlık nrazi ınılnnacaktır. 

Harp okullarına 
girecek Lise 
mezunlarına 

IZMIR ASKERLiK ŞUBESiNDEN : 

1 iseleri ikmal etmiş olup harp okulu
nn girmrğe istekli tn lcbelcrin kaydı ka
bulüne bir Şuba t 940 gününden itibaren 
baslaııucaktır. lsteklılcrin şartları öğren
mek \ e evraklarını ikmrıl et tirmek iizere 
şubeye münıcantl arı lüzumu ıla.n olunur. 

---:ı:-

Ekonomik 
Konferansına 
Bulgaristan da mı 
iştirak edecek? 
Londra, 6' (Ö.R) - Atinadan alınan 

lınbcrlerc nazaran bir kac haftaya ka
dar Bükrc:-.ste Balkan antantı d"vletleri 
arasında bir ••konomik konferans akde
dilecektir. Bu konferansa Bulgaristanın 
da istirak edeccJi i.imit ediliyor. 

--*---

Fin ere 
Yard ım için 

Kopenhag amele 
kongres"nde yapılan 
müzakereler ••. 
Roına. 6 (Ö.U) - Kopcnhagda topla

nan Danimarka, Norvcc. Finlandiya ve 
İngiltere amele birliklerinin delegeleri 
Fmlandiyaya imdut gönderilmesi hak
kında bir projeyi tetkik etıni~lerdir. 
. Kopenhagda, Fin c.:ephesinin arkasın

d 1 P,<'ri hizmctlcrınd ~ <;D lışacak gönüllü
ll'ri kaydetmek iizeı·e bir gönüllü topla
ma biıro. u nçılmı~tır 

Amerilrnda da, Finlnndiynya gönderi
lccE.>k yardımlar için, Fin giinll'ri tesis 
cdilınistir. 

--*--

aponlar 
·r za~er kazandıkla· 

ruu haber veriyorlar 
Roma, G (Ö.R) - Japonlar Çinin ~

ıı.al ve cenubunda yeni zaferler kazan
c.'ıklaruıı hildiriyorlar. Öglcden sonra, 
Diyet meclısının gizlı ictiınmııda Çindc 
• eni teşE.>kkül cdC'cC'k merkezi hüküınet 
i ·in Tokyo il Vnn Şing Vey arasında 
.nüz kercl r cereynn etmekte o1dugu 
'>ilclirilıni• tır. 

--*--
TAN 
NY RDIMLAR 

A.'lkara, () (Hu u~i) - Kıbrısta zel
il~ folfık tz deleı i icin 600 İngiliz lira

l toplanmVi \ para konsolosumuza tes
inı clilmi >tir. 

_,,/'. __ 
Hariciye vekilimiz 

o 

Komşu memleket payi-
tahtında bir gün kaldı 

ve akşam lstanbula 
hareket etti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Snat 13.:m ela Türkiye elçiliğinde bir 
öğle yemeği vcrilmistir ~ Ö~le<.lcn sonra 
hariciye vekihmizin Köse Ivanofla gö
rüşınelC"ri çok samimi ve dostane bir 
hava içinde dc\·am ctmistir. 

Saat 16. 12 de Sofyadan müfarekat 
cdilmislir. 

B. Saracoglu Sofyrı garında ayni me
rasimle teşyi edılmil:?iir. 

I..ondrn, fi (Ö.R) - B. Siikrii Saracoğ
hı ile U. Kiise irnnof ar~smriu Sofyad2 
ynpılaıı miil iık:ı tın chcıni:rctini sinısi 
mahl'illc r nıı:r:ırında arttı~n bir nok ta, 
Br lgraddn ha kim olan bir kanaattir. Bu 
lrnııa:ıl<' giire Bulkanlnrın yakın b ir ati
de emniyet \"c sclfıınct i~inde kalına ı. 
bilhassa Bıı lgaristnnın lıa'ttı harl'kctinc 
h:ığlıdı r. 

U. S:ıracoğlu krol Horjs tarafından 
kahuJ edildikten sonra, Bulgar ba H ki
lıni Tilrkl~ e cl<;i liğinde ka bul cderr k 
?:ğle Y r.wğinc nlıko~'llıııştıır. Rulgnr gn• 
zctclcri ~imdi 'l'iir:kiye 'H' Ilıılgnristnn 
ara ında tne\'cut olıın d ostluk miina<;e
IH't lrrindcn m:uıı m:adıyıı lınlı scd iyor-
1.ır. 

Is tan bul da 
maddeleri 

ithalat 
ucuzhyor 

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

İstanbul, 6 (TeJefonla) - Son gün lerde hariçten ithal maddeleri 
gelmesi Üzerine muhtelif normal fiatlere düŞrnektedir. Çay fiatleri 1'.i
loda bir ila iki l ira kadar noksan satılmıştır. 800 çuval kara biber gel
mesi de bir aralık yüz elli kuruşa yükselen biberin d oksan sekiz kurusa 
mÜ<ıteri bulamaması gibi bir netice tevlit etmiştir. ~ 

Bugün limanımıza gelen üç ecnebi vapurla yeniden mühim mikdar
da ithal;ıt eşyası gelmistir. Amerika bandıralı bir vapurla gliserin, de
mir esya. radyatör aksamı. kalay, kimyevi ecza. alminyum gelmiştir .. 
Bulgar bandıralı bir vapurla da pamuk ipliği, çuval, kinin, çay, Roman
ya bandıralı bir vapurla da kimyevi ecza demir, kalay, toz mel'T!'!er: ve 
saire gelmi~tir. ithalat fiatleri düşmekte devam etmektedir. 

merika filosu 
--~--~~~---~·x~x---~~--~~~~-

N i san ayında ve Büyük Okyanosta 
Bir ay sürecek manevra yapacak 
Homa, 6 (Ö.R) - Nisan ayında Amerikan filosu tarafından büyük 

Okyanusta bir ay sürecek manevralar yapılacaktır. Ne atasenevallerin, 
ne de gazetecilerin takip cclemiyecekleri bu manevralarda muhasım 
harp gemilerinin tecrübe ettikleri yeni tanklar karşısında Amerikan 
müdafaasının ne derece müessir olduğu tecrübe edilecektir. Manevra
lara 130 harp gemisi ve 350 tayyare iştirak edecektir. Alaska. Havai 
adaları ve Panama kanalındaki Amerikan tahkimatının tesir derecesi 
böylece kontröl edilecektir. 

Almanlar Daııimarka-
ya da hücuma başladı 

Berlin, 6 (A.A) - Hamborger Frendemblatt gazetesi bir makale
sinde, Danimarka matbuatının hat tı hareketini oldukça şiddetle tenk it 
ve bu mntbuatı F ran ızlarla lngilizlere faydası dokunacak her şeyi 
sayfalarında göze çarpacak şekilde neşretmekte olduğundan dolayı 
muaheze etmektedir. 

Bu gazete, Danimarka Führer tarafından teklif edilen ademi tecavÜl 
misakını kabul etmiş yeg<lne Iskandinav devleti olduğu hesaba kattta
cak olursa bu hnreketin daha ziyade garip görüleceğini yazmaktadır. 

h,sama Maru hadisesi 
nihayet kapandı mı? 
-~----~--~--x*x~-----------

l.ondra, 6 (Ö.R) - Asamo Maru vapuru hadisesi japonya ile ln-
giltere arasında dostane bir şekilde halledilmi~tir. 

Büyük Britanya. kanuni haklarını muhafaza etmektedir. Buna mu
kabil lngiliz harp gemisinin esir ettiği 21 Almandan dokuzunun iade
sine lngi1tere razı olmuştur. 

Japon bahriye nazırı, askerlik çağındaki Almanları nakletmemelerini 
japon vapurlarına emretmiştir. Teati edilen notalar yakında nesred ile-
cektir. · 

Roma, {Ö,H) - Tokyodan bildiriliyor: lngiliz hiikümeti «Asamo 
Maru» japon vapurunda tevkif e8.ilen Alman gemicilerinden 9 nu ser
best bırakmağı kabul etmiştir. 

japon hariciye nazırı B. Harita bu hadise hakkında yeni beyanatta 
bulunmuş ve yüksek kamarada demiştir ki: Her ne kadar ihtilaf halle
dilmis değilse de simdiye kadar elde edilen neticeler kat'i hal yolunda 
mnhsüs bir terekkiye d<'liılet etmektedir. 

B. Harita japonynnın vapur kumpanyalarına askeri yaşta olan mu
hasım milletler tebcalarını nakletmemeleri hu usunda emir verdiğini 
ilave etmiştir. 

ollanua başkumanda-
nının istif asının sebebi 

Paris, 6 ( ö.R) - Hollanda ordu lan ve donnnması baskumandanı 
General Rindesin ıstifası ne hükümetin harici siyaseti ve ne de geçen
lerde Belçika orduları başkumandanı General Bergenin \•ukubulan is
tifası ile münasebettar değildir. Maamafih istifanın Hollandada tam 
bir sürpriz teşkil ettiği muhakkak sayılmaktadır. Bu hususta bir çok 
tefsirler yapılmaktadır. Askeri muhafile göre ba~kumandanın sefer
berlikten mütevellit vazifelerinin ağırlanması bu istifa üzerinde amil 
olmuştur. General Rindes orduya siyasetin sokulmasına şiddetle nıu
hdlifti. Yeni başkuınandun Vinkelmov orduyu siya etten uzak tut
makta aynı derece de itina gösterecek bir . ah ivcttir. 

lngiltere esrarengiz şe-
kilde haber alıyor 
---------~--x*x--------~---

Londra, 6 ( ö.R) - Amerikan <Layf> ri alesi şunu naklediyor: 
Bitaraf vapurlar Cebelüttarika ynkldsırken telsizle soruyor. Hiç bir 

kaçak eşya taşımıyorum. Yoluma devam edebilir miyim! 
- Hayır cevabı veriliyor, sizi araştıracağız~ 
- Fakat Almanyaya ait hiç bir malım yoktur. 
-Affedersiniz ama. umaralı nmbarmızda Münihe girecek 80 kasa 

kimvevi madde vardır. 
Buna benzer sahneler. lngiliz kontroli.inde her istasyonda her gün 

tekrar ediyor. Bitarafları kaçak eşya hamuleleri hakkında lngilizlerin 
esrarengiz bir şekilde. fakat tamamen haber almakta olduklarını hay
ret le göriiyorlar bazıları 1 ngilizlere falcılık nt fe:diyorlar fakat bu işto 

....falcılık yoktur. Sadece lngiliz ikinci brosunun miikemmel te.kilatı 
bu istihbaratı dünyanın her kösesinde mümkün kılmaktadır. 

lnr;iliz iktısadi harp nezareti en d..ıkik _bir ~ekilde calııımaktadı:. 
Almanya normal ithalfüının yüzde <'llisinika)'k.tmis ve deniz a ın 

ihracnt ticaretinin müttefikler tarı:ıfından yutulma m~ mani olamam!.~ 
tır. Bunrı mukabil, Alman tahtelbahir ve mavnlE>rİnE' rağmen, lncriliz 
limanlarına S?İren ve bunlardan çıkan mal mikdnrı asla azalmamıştır. 



-- ---~-- -

Fransız profesörü Louisj 
Massignon'la mülakat 

Ankaraya geldiğini evvelce ha
ber verdiğimiz ve dünkü sayımız
da konferansını neşrettiğimiz Ko
lej dö Frans profesörlerinden ve 
meşhur müsteşriklerden profesör 
Louis Massignon'un bir mülaka
tını neşrediyoruz. 

Profesör demi,tir ki: 
- Ankaraya &on gelişim on uç sene 

evveldi. O gün Gazi ışıklı harflerle alfabe 
dersi veriyordu. Bunları gördükten son
l'a bir gazeteye verdiğim mülakatta: 

- Yeni alfabe ya~ıyacaktır "e mu
vaflak olacaktır, demiştim, çünkü türk 
fonetiğine uygundur, 

Profesör Louis Massignon, lstanbul 
kütüphanelerinin 1909 dan beri dostu
dur. Yazma kitapları birer birer elden 
geçirmiş, bunlardan ilmi eserler vücude 
getirmiştir. 

- Acaba profesörü islam tarihine ve 
prk ki.itüphanclerine çeken hadiseyi öğ
ıenebilir miyim, diye sordum. 

Bir hayli uzak maziyi, hafızasının ön 
planına getirivermekte güçlük çekmedi: 

- Bu merak, dedi, bana on on iki 
> aşlarında iken gelmiştir. Babamın çok 
jyi bir arkadaşı vardı: Kolonel de Via
lar. Bu zat lstanbulda uzun müddet ata
te olarak bulunmuştu. Bize çok sık gelir
di ve her gelişinde saatlerce l:.tanbuldan 
bahseder, bu şduin güzellıklerini anlatır, 
güzellik ve sanat beldesinde de bizi, 
böylece uzaktan saatlerce dolaştırırdı. 
Bende şark zevki, şark kültürüne teces
ııüs bıı ya,.ımda ve bu hadise ile başlar, 
diyebilirim. 

Sonra, yirmi yaşımda iken Fasa git
tim. Oradn bir kervan tertip ettim. T~k 
başıma. Yapayalnızdım ve bu kervanım
la çölun içindeki sava!;ı tertip ettim. Çöl 
insanlarının karakterleri beni pek alakn
dnr ediyordu. Fnsta sanayi erbabı hak
kında ynzdığım bir kitap, 2 3 yaşımda 
Kahire Arkeoloji Enstitüsiine aza seçil
meme vesile oldu. 

lstanbula, lstanbulun mahalleleriyle 
yakından uğra mnğn baslamam bu ta
rihlere rastlar. Bu me\·zu üzerinde çok 
çalıştım. Fakat maalesef henüz bir eser 
yapamadım. Maksadım, bu güzel şehri, 
Kahire, lsfohan, Belgrad gibi mf.'shur 
merkezlerle mukavese etmekti. 

Size enteresan bir şey söyleyeyim: 
Benim bir dostum, Kanuni zamanın

da yapılmış bir lstanbul haritası ke -
febnişti. Bu hnrita lstanbulun o tarihte 
harikulade v,Üzl'I bir planıdır. Gabriyel 
tarafından Syria mecmuasında neşredil
mi tir. 

l imler, tarihler ve vakalar değerli 
profC!!ÖrÜn kafasında mükemmel bir sı
raya konmuş, tasnif edilmiştir. Hangisi 
)aZJm olsa, bir kütüphane rafından kitap 
alır gibi, derhal çıkanp önünüze ser
mektedir. 

Jslam ve türk tarihleri üstünde seke 
seke dolaşıyoruz. Benim aklıma dağınık 
sualler grliyor. Bir tanesini soruyorum: 

- Üzerinde çalıstığınız türkçe eser
lerden konu alım mı? 

<-- Size Niyazi Mısri' den bahsedeyim. 
Bu anlatacağım hatıra umumi harp sene
lerine rastlar. Seddülbnhirden dönüyor-

duk. Mondros'a uğradık. Oradan Limni 
Kaleye gittik. O zamanlar ben geceli 
gündüzlü Niyazi Mısri ile meşguldüm, 
onun divanını "erh ediyordum. Koca di
van adeta ezberimde idi. 

Limni Kalede öyle !!ayanı dikkat bir 
sürprizle karşıliı!ltım ki bir türlü hatırım· 
dan çıkmaz. Limni Kalede gezerken di
limde bu büyük mutasavvufun ve türk 
şfıirinin bir muırnı dolnsıp duruyordu: 

cKabrime dostlar girip fikredele:
ahvalimi ... » 

Kendi kendime bu mısraı okurken biri 
elimi tuttu. Baktım bir hoca.. Beni bir 
tarafa doğru çekiyor. Peşinden gittim 
ve bir mezar önünde durduk. 

- Kimin mezarı bu, diye sordum. 
Hoca: 
- Niyazi Mısri'nin, demez mi;l 
Mezara yaklaşınca, taşın üstünde sa-

bahtan beri dilime pelesenk ett:ğim. 

«Kabrime dostlar girip fikredeler 
ahvalimi...» 

mısrağını görmiyeyim mi? 
Ne hoş bir sürpriz.. Öt,.ki mezarların 

hepsi harap bir haldeydi. Yalnız bu 
ayakta duruyordu. 

- Askerliğinizi de bizim memlekette 
yaptığınız anla!!ılıyor profesör, dedim. 
En nazik tarafına dokunmuşum: 

- Çanakkalede, dedi. Çanakkalede 
yaptım. Tayyare z.abitiydim. Ve size bir 
§ey söyleyeyim mi, Çannkklcde harp 
ederken eşyamın arasında türkçe bir ki
tap vardı, ne idi bilir misiniz) 

Süküt ettim. Bir divan olmalıydı. 
Profesör dedi ki: 

- Namık Kemalin Vatanı .. Onu harp 
hovunca çantamda t.1şıdım ve okudum. 

Ben, yeni sualler nraştırmnkla meş
gulken. gene o konuştu: 

- Benim zahitlik hayatım o kadar kı
sa değildir. Knrşınızdn fransız ordusunun 
bir binbaşısı var ve seferberlikten beri 
Fran'ladan ilk defo ayrılıyorum, çabuk 
dönüsümün sebebi de, ordudaki vazife
me bir an evvel kavuşmaktır. 

Prf. Louis Massİ<>non künü divanlara 
göz nuru dn(-ıtmnkta ne kadar cömertse, 
anla<>ılıyor ki silah kullanmnkta da o kn
dar mahirdir. 

- Yunus Emre .. 
Sualimi tnmamlıyamadım bile .. 
- Baştan başa okudum, dedi, yalnız 

Yunus Emre hnkkındn konuşursam bil
mem ki dostum Burhan Toprak darıl
maz mı? 

Sonrn, Yunus hakkında su temennide 
bulundu: 

- Yunus F..mrenin bazı iirlerini güf
l<" o!arak kullanıp teganni edilen parça
ları toplnm. k pek yerinde olur. Bolu ci
vanndn bunlar çoktur. 

Hallacı Mansura dair en büyük eseri 
yazanla karsı karşıya olduğumu hatırlı
yorum, hatırlatıyorum: 

Hnllacı Man ura ait türkçe bazı ~<>er
lerle nıe gul oldum. Faknt bilhassa Mü
ridi üzerinde dostum Bursalı Mehmet 
Tahirle birlikte çalıştım. Müridinin diva
nını birlikt şerh eder ve çalısırken çok 
defa dostum Fuat KöprüHiniin zengin 
kütüphanesinden ve fikirlerinden istif adc 
ettik. 

Sürat şampıyonu çavuş olara k 
orduya i tihak e tti 

x~x~~~~~~--

Sabık dünya sürat şampiyonu Jül şarkı söylemesini teklif etmiş, fokat La
Ladumck spor hayatından ayrıldıktan oumck bu teklifi C'VVeHİ reddetmi!jti. 
ı::onr::ı P::ırisin bir çok sahnelerinde şar- Sonr:ı da fazla ısrara mukavemet ede
kıcı ve dı:msöz olarak şöhret bulmus, bu mediğinden radyoda bir sporcu şarkısı 
• uhrcli 193!) harbi hac;laymc:ıya kadar söylemişti. 
devam etınişti. Ertesi gün neşriyat direktörüne ge-

Harp başladıktan sonra yeniden ordu- len bir çok V•lefon, mcktuplnrı ile din
ya intisap <'den eski sürat şampiyonu l~yiciler . ~n~ume~in her zama~ ~?rkı 
çavuc; olarak cepheye yo11anınıştı. soylemcsını ıstemışler .• lşte esk1 dunyn 

Ladumek geçenlerde izinli olarak ye- sürat şampiyonu böylece şarkıcı olmuş-
niden Parise dönmUstür. tur. 

Evli ve bir çocuk sahibi olan Ladu- Bundan sonra Ladumek ayrıca plak-
mek bir tesadüf olar.ık sarkıcılığa bac;- lara da sesini vermiştir. 
l-ımış ve bu salında da ntletliği kadar Bu defa izin1i bulunduğu günler müd-
şöhret bulmuştur. detince yeniden radyoda şarkılar söyle-

Ladumckin şarkıcı olması bir tesadüf mis, bilhac:sa Finlandiyadn arkadaşı ve 
eseridir. Eski atlet bir gün :tıldızlar ku- rakibi Murmi'ye selamlarını bildirmiş
lübiinde yapılan bir radyo nec;riyatın- tir. 
da hazır bulunmus, bu $trada Rene Le- Malı'.im olduğu \ızl're dünya sii.rat 
fevn kendisinin de mikrofon öniinde bir şampiyonlanndan bulunan Finlnndiyalı 

DEMiR MASKE 
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Felaket bazen 
saadet getirir 

Simon Bolivar iac:ia· 
sından kurtulan 
bir çii:t evlendL. 
Bazı f elfıl.ctlcr pek ender olarak sa

adet r.etirirler. Simon Bolivar gemisinin 
torpilJcnme"i üç kiciyi mec.;ut vaziyete 
sokmuştur. 

Feci bir vapur k. znsı, bir nsk mal'e
rasının do~m~ınn ı:ebebi~ct veriyor: 
üç yaşındaki bir kız çocuğu suların ice
risinden yeni bir annenin ç•ktığını gö
rüyor. 

Simon Bolivar i~imli Hollanda e-rnici 
battığı zaman birbirini tnnımıyan iki 
~ olcu yanynna yüzC'rC'k imdnt bek1c
mekte idiler Bunlardan biri Lora Mnr
ten isminde 2!J ~·aşlarında bir gf'n<' kız 
idi. Barb'ld'a nişanlısının yanma gidi
yordu. Diğeri ise Sidney Pris ic:minde 
?engin bir Londralı idi. Karısını iki se
ne f'vvel kayb<'t.miş olan bu Ingiliz j~le
ri icin seyahat ctmC'ktC>ydi. 

KURTULUŞ SEVtNCt 
lki genç birlikte öliimle mücadele E>t

tikh•n sonrn nihayet kurtulu5 sevincini 
tatnrn:lardır. 

Bö:ı·le mütl.iş ~erait icinde ynşanan 
santlcr sen!'lerl'c siiren dostluklar bu
lur. 

Facia '"ırasında Mis Lora bütün varlı
ğını kaybetmisti. Mister Sidney Pris 
gene kızı yanımı afara'k Londraya gitti. 
Artık Barbad'd:ıki n~nnlıyı unutmuş
tu bile ... Yeni bir yuva kurmağı düşiin
mivordu. vuvac;ını bulmu~tu .. 

Mister Sidnc>y öl:nüş karıc;ından yndi
ııar kalmış bir de iiç ynsınd:ı kız çocu
ğu vardı. Bu z:ıva1lı henüz annesini ta
nımıyordu bili' .. Lora küçiik yetime için 
büyük bir c:evgi heslemeC"e başlamış idi. 
Küçiiğün babası d:ı sanki hoşuna gibni
yor muyudu? Mister Sidn<>ye gelince 
bu kadar m·ikemm!'l bir kızcla lıöylC' 
müşfik bir <ınne tabiati bulunmnsından 
hayrete diismüs bulunuyordu. 

Bir mucize olarak bu Pkilde birl<'"
mi~ olan bu üç kişi kendilerini o kadm
yakm his~<'diyorl:ırdı ki ayrılmak ha
tırlarından bile reçmf''llektedydi. 

B'-'kfır ka.lm•c; oliUJ Mister Sidney y~n·
rusuna mücfik bir anne, kendisine de 
cmc-alsiz bir hayat arkadaşı bulmuş ol
makla mc ut idi... Kücü[ e ge1inee o da 
ikinci bir anneyC' sahip olmuştu. Mis 
Lora dn hazır yetişmis sevimli bir yav
ru ve belki °L'lnıdı y ı erkeklerin en gii
?<'lini de c-Jde tmi ti .. üstelik bu adam 
onıın hayatını da kurtarmıştı. 

Bu münascbC>tler altında buluşan 
gC'nclC>r geçen Cumartesi ~ünü biı JeşH
J ... r. Mis Lora, Mis Pris oldu .. 

Barbnd'da unutulmuş olan nişanlıya 
gelince artık o dn bu kauıdan dolayı 
Alman bahrivc n<'znrctini mesöl tutsun. 

Düny?..ta ne ~adar 
radyum var?-
ınmlterede tıpta kullan lm:ık üzere 

80 gram radyum vardır. .Mütchass1sJar 
emrindeki radyum miktarı da SO gram 
kadardır. Bütün bu radyumlara bir mil-
1·on lngiliz lirası ktymet hicilmcktcdir. 
Birkaç yıl evveline kadar radyum istih
<'al edilen yeg!ine memleket Afrikada 
Belçika Kongosu idi. O zaman bir gram 
r~lyum 15 bin lngiliz Jirası idi. Bu kıy
met son zamanda beş bin liraya kadar 
dii.ştü. Çiinkü, Kanaclada da bir rodyum 
madeni işlcmeğe başladı. Bütün diinyn
da bir senede istihsal edilen radyum 70 
gramdır. ---...,.- --
Iran ve Afganistan 
- BASTARAF1 1 İNCi SAHİFEDE -
de tutuyorlar. 

s·rgünde yedi taarruz 
Finler ~ovyetlerin 18 inci fırkasını 

da bozup imha ettiler 
--~-~~---x*x~~--~~ 

- BAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -ı bcrlcrine göre Lndoga gölünün şimali 
~arkisindc 18 inci Sovyct fırkası imha 

Mannerlıaym hnttma atılan yüz bin el cd1lml<;tiı·. 20 bin Sovyet askeri saffı 
bombası \.e binlerce tayyaıc bombası lınrp haricındc kalmı~ ve mühim gani
Finlcrin muzafferane mukavemetini kı- metler Finlerin eJinc düşmüştür. 
ramamt<:tır. Sovyetler, siperler knzar- Geçen gün Sovyet ordusu tarafından 
!arken mukabil taarruza ge:;en Fin b- ynpılan Ye ağır wyiatlc püskürtülf'n ta
talnrı dümınnlarnıı gcıiletmişlcrdir. nrruzu miitcakip Mannerhaym hattına 

Sunnadaki Sovyct 1aarruzlarının de- l:arşı I<ızıllann hücumu bir inkıta dcv
vaın edeceği tahmin ediliyor. Kız'llordu n.•sine girmiştir. 
baskumandanlıb'l p<>yderpey ateş hattı
na kuvvet "evkctmektcdir. Finler par
lak mukabil 1ı>arruzlarla Sovyetlerin 
f'lindek:i bir çok istinnd noktalannı el
de etmişlerdir. 

Londr::ı 6 (ö.R) - Son dakikadn alı
nan bir Helsinki haberi Fin1andivalı1n
mı yeni ve büyük bir z:ıfcrini hildir
mektcdir. Ladoga gölii üzerinde giinler
dl'nbcri muhn.~ırada bulunnn 18 im·i 
Sovyct fırknsının hı•mcn hemen imha 
edildiğini teyit etmiştiT. 

Sovyet1er ölü vcyn c.dr olarak 15 ilfı 
20 bin kişi ı.ayint vermi§lerdir. Fırkanın 
bütiin topları, motörizc kıtaları Finlerin 
C>Jlerine düşmüş! ür. Finlandiya ajansı
nın teyid ettiği bu haber, talhir ameli
yC'si ikmal edilinceye kadar resmt teb
liğle bi1dirilmiycccktir. Finlandiya baş
kumandanlığı Souıno Salmi zaferinde 
de bu suretle hareket etınisti. Finlandi
yalılar Sovyetlerin e1inde bulunan bir 
müstahkem mevkii daha zaptetmişler
dir. 

Bu istinat noktasının müdafii olan bir 
Sovyct taburu son neferine kadar mah
volmuştur. 

Mannerhayının mcrke1ine karşı Sov
yct taarruzu hafiflemiştir. 

Helsinki 6 (Ö.R) - Pasif müdafaa 
kumandanlığının haftalık raporuna gö
re son haftaki bombardımanda civfl 
halktan ölc>nlPrin sayısı 75 kişidir. Ya
ralı1ar bir kaç yüz kişiyi bulmakt:ıdır. 

Helsinki, 6 (AA) - Sovyctlerin 
Mnnnerhaym hattına kar.ıı yapmakta ol
dukları taarruzun iddeti mütemadiyen 
artmaktadır. Son 24 snnt içinde Sovyet 
kıtaatı yedi defa hücum etmişler ise de 
hiç hir muvaffakıyet elde ed~memişler
dir. Rilakis bir çok insan ve 25 tank kay
betmişlerdir. 

Mannerhnym hattının gt!rİsine inmiş 
ol~ı1. 100 Sovyet par:ışiitçüsü esir edil
mıştır. 

Moskova, 6 (A.A) - Leninrrad as
keri mıntn'kası ck~nıhnrbiyesinin tebli
ği: 

5 Şubat tnrihinde keşif kollarının faa
liyeti görülmii ve bazı yerlerde seyrek 
topcu endahtı yapılmıştır. Ladoganın şi
ınnl mıntakasında piyadeler arasındn mü
sademeler devam etmektedir. 

Sovyet tayyareleri kesif uçuşları yap
mışlardır. 

Roma, 6 (Ö.R) - Dngens Nyter ga
zetesi muhabirinin teeyyüt etmiyen ha-

Roma, 6 (Ö.R) Hclsinki askeri 
ıl":ıhfıllerinde temin edildiğine göre Fin
lerin Mnnnerhaym müdafmı hattına knr
l'ı Sovyct taarruzunu mareşal Voroşılof 
hiv.nt idare etmektedir. Zira, bu hare
l:fıt bütün Fin seferinitı neticesini tayin 
c:dccektir. Sovyctlerin külliyetli mik
darcfa telefat vermelerine rnğmen hii
cuınlarıııa siddet1e devam etmelerinin 
wbebi budur. Si.alin, mareşalin yanına, 
kendisini nezaret altında tutmak üzere, 
onlu siyasi komiserleri reisi Mentisi 
vermiştir. 

100 Sovyct paraşütcüsü tayyarelerden 
rıtlıyarnk Mannerhaym hattının arkası
na inmişlcrse de esir edilmişlerdir. 

Sovyet tnyyarcleri gayri a'>keri he
deflere karşı .şiddet ibr.ızına devam edi
yor .. Bir İsveç S<'yyar hastanesine isa
betler vaki olmuştur. 

Paris, 6 (Ö.R) - Fin tebliği : 
Karada, Knrcli berzahında düşman 

sabah, şiddetli topçu 11azırlığını mütea
kip, Raceln jerbi ve Suınn arasında bir 
ı·ok noktalarda tanr,.uzlarda bulumnuş
tur. Bu hücumlar 30 tank himayesinde 
yapılmıştır. Harp bütiin gün devam et
miştir. Kızıllar bcs tnnrruz yapmışlar
dır. Öğleyin Sovyet tnarruzu bütün 
noktalarda tamamiylc püskürtülmüş bu
lunuyordu. Düşman valıim zayiata dii
çar olmuştur. Bugiin 7.arfında Fin kuv
\'etleri 29 düşman tankını tahrip etmi~
ierdir. 

Lndor,a gölüniin şimali şarkisinde 
Finl"r Karoda takım :ıdalarına ve göl 
sahili civarma knrsı düşman taarruzln
nnı piisktirtıniişlcrclir. Düşman bu defa 
aa yüzlerce asker kaybetmiştir. Ye<loga 
:stikamcünde nisbcten 1..aif düşman 
nıiifreze)erinin hücumları pi.iskürtill
miiştlir. 

DENİZDi~ : Miihim bir şey olmamış
tır .. 

HAV ADA : 4 - 5 ~bat gecesi, Fin 
hava kuvvetleri gece Sovyet karargah
hırını bombnrclıınıın etmişler ve bugün 
~.eşif uçuş]an yap:U"ak düşman tahşida
tını ve depolnnnı bombalamışlardır. 

Harp &'lhalannda Sovyet tayyareleri 
ehemmiyetsiz faaliyet göstermişlerdir .. 
Cephenin bir kısmında yalnız avcı tay
yareleri fiJotillaları göri.ilmüşti.ir. Buna 
mukabil memleketin iç kısımlarında, 
Ka7..ani ve Botni körfezi üzerinde Kar
ko bombardıman edilmiştir. İki sivil öl
müş ve hnzılnrı yaralanmıştır. 

Nişte yapılan görüşmeler 
Belgriidda verilen 
çok kuvvetli bir 

güzel neticenin 
teyidi olmuştur 

lrnn ve Efgan hükiimctleri Sovyet ve 
Alman kuvvetlerinin Basra körfezine ve x:;,x 
Umman deniz.ine doi:rru müşterek bir ha- - BA.~TARAPI 1 iNCİ SAHİFEDE - kanaatı ile tcrkediyorum. Nişde yapılan 
r('kctleri ihtimalinden endişede imişler. . istikbal beni pek mütehassis etti. Ni 
Tahran hükümeti müdafaa tertibatını kanaatle aynlıy~rum .. Esasen bu kanaatı ahalisinin ınemnun ve bahtiyar oldukları
tnkviye etmiş ve bir çok tayyareler sipa- s~nelcrden ben ~eslıyordum. .~u defo nı miişahede ettim. Simalarında ruhları
riş etmeğe knrar vermiştir. F.fganistanda ı ı.ıyade kuvve~l~npı. Zamanla ~lıger Bal- nın ifadesini okudum. Yugoslav milleti 
kısın" eeferberl"k tatbik edilmekte ve kan devlctlen Jle Tuna havznsı devlet- tamamilc emin olsun. Bu dostluk, Knlp
aske;e alınan ~elikanlılar da otomatik !erinin bizim grubumuza iltihak f'decek- ]erdeki tesanüdün hu nişaneleri karşılık-
silahlann istimaline alıştırılmaktadır. !erini ümit ederim. Yugoslav milletinin lıdır. 1 lepimizin istinat etmekte olduğu• 

l Ş 1 h ·· k'. kk. muz kuvvet; memlekette birlik, Balkan Rununln beraber, Iran gazete eri i- gıptnya şayan o an er gun ·u tera ıya-
mal huclutlnrında Iran tahşidahna dair tını büyi.ik bir sevinç ile görüyorum. Yu- devletleri arasında birliktir. 
çıkarılmış olnn haberleri tekzip ettnİ~· ' goslav milleti, Naibi saltanat Prens Po- Uzun seneler maliye vekaletinde bu
lerdir. lun ııkılane jdaresi altında sulhun ve saa- lundum ve bu sayede tütün ve sigara sa-

dctin bütün nimetlerinden miistefit ol- nayiini etrofile öğrendim. Fakat bir çok 
atlet Murmi 
rakibidirfor. 

ile L."ldumek birbirlerinin maktadır. fabrika cörmüş olmama rağmen Niş 
Snrııçoğlu şu beyanatta bulunmuştur: fabrikası hnYJ'anlığımı celbetti. Doğduğu 
Bclgrndı, Balkan milletlerinin her gün şehir olnn Niş tnrafından Yugoslav ba"

dııha ziyade miitesanit ve milli menfaat- vekiline karşı gösterilen sevgi beni çok 
!erile daha ziyade hemahenk olacakları mütehassis etti. 

Bugün cephede dörrii<;en Murmi spor 
sahasındnki rnkibinin bu hitabesinden 
frvknlade mütehassis ohmstur. 

Monsenyör Lui mütC<'ssir biT sesle memiştir. Ve eğer Alla bize yeni bir za-
söze ba~ladı.. fer daha nasip ederse din ve vicdan hi.ir-

- Frer Reymont, dedi.. Mii~deleyi ı iyetimizi muhafaza şartiyle elimizden 
k&ıybcttik .. Müttefikimiz olan Uçünci.i silahı bırı:ıkınnğa hazırız. 
Giyom öldü .. Diişmmılarunız onu katlet- - Ya Fransa kralı bu teklif ve şartı-
ti1er .. Bu suretle son ümidimiz de mah- nı7.ı reddederse? .. 
\•olmuş oldu.. Ben şimdi size vermi~ - O zaman son lcuvvetimiz ve son 
olduğum kat'i kararı bildireceğim.. Fa- fordimiz kalıncaya kadar mi.icadeleyc 
kat daha evvel iki sual sormama müsa- devrun ederiz Biitün kardeşlerimiz bu 
adc ediniz .. Elinizi vicdanınıza koyarak uğurda hayatlarını fedaya çok evvelden 
cevap vcı·iniz,. hnriçtcn bir dev Jetin as- nnd içıniıılerdir. 
keri kuvvet ve. yardımı olmadan ben - Frcr Reyınond! Belki bu !edakar
gasbcdilıniş olan saltanat hakkımı ele lıga lüzum kalmıyacaktır .. Beni dinleyi
gcçirebilir miyim? niz .. Elimde benim On üçiincü Luinin 

Rahip İvonun kocasının ellerinden 
tuttu .. 

- Monsenyör Lui, dedi, ben ve din 
kardeşlerim, hepimizin mukadderatım 
idare eden Cenabı Hakka dua edeceğiz. 
Size bugüne kadar !,'.ektiğiniz ıstırap ve 
fc15ketli günlerin acısını unutturacak 
rnadetli giinler nasip etsin .. 

- Teşekkür ederim dostum.. Beniın 
bundan sonra bütün arzum, bütün eme
lim yavrum ile karımın arasında sakin 

Protestan rahibi, başını önüne eğerek meşru varic:i olduğuma dair üç mühim 
- Uyondınız mı mösyöler, dedi. Ba- Jan Kavalycdcn bir mektp aldı. Göm- bir müddet dalgın V.:? düşünceli kaldı .. vesika \'ar. Fransa kralı bu vesikaları 

ri rnhnt uyuyabildiniz mi} leklilerin rcisı bu mektubundn, mareşal Sonra başını ynvnş yavaş kaldırdı. elde etmek için hazinesinin bütiin ınev-

bir hayat yaşamaktır. Şimdiye kadar bir 
çok insanlar talilerini taliimle birleştıı
mck suretiyle hayatlarından oldular. Bu 
yüzden pek çok kan döküldü .. Bund.ın 
sonra benim pek nz olım çok sadık ar
kadaşlanmın hayat ve hiirriyctlerinden 
mahrum kalınalannı arzu etmiyorum .. 
Diişmanlarımın dnayE>tlerinin cezaları
m vermesini adaleti iliıhiyeye bırakaca
ğım. Şimdi kararlarımı bildirmek ıçın 
yazacağım mektuba dnir kendi kendime 
cliişilnmeğc muhtacım .. Beni yalnız bı
rı-.kmanm ri<'a edl'cerim .. 

Faribol: Mont Revelin yerine gelen mareşal, Vil- - Monsenyör, dedi.. Elimi vicdanıma cud ı >ıu vermeğe hnzırdır. B<'n bu vesi-
- Ben öküz gibi uyudum, dedi. ların beş taburluk bir kuvvetle Mozycre koyarak size cevap veriyorum : Hayır ... kaları onn vert•ccğiın .. Fakat bu \iç ve-
Mistufle: C!oğru geldiğini ve kendisinin bu kuv- lvonun kocası ayni teessür ve ciddi- !>ikaya mukabil ondan üç şey istiyece-
- Ben de domuz gibi ekndimden vetc karşı cıkmnğn hazırlandığını bildi- yet içinde devam etti : ğim .. Kral bann oğlumu iade edece, pro-

geçnıiııim, dedi. riyordu. - Frer Reymont! . İngiltere kralının testanlaTa dini fıyin \'e mezheplerinde 
Kalktılar. ilk is olarak hayvanlannın Monsenyör, bu mektubu okuduktan ölümii, Fransa tahtında l>enim hakkım tam serbesti verecek ve bana sevgili 

tımarını yaptılar. Sonra ellerini yii7Jeri- sonra genç Dörföyü çağırdı. olan yeri i~gal c<len adama büyük bir İ\'onumla birlikte istediğim memlekete 
ili yıkayarak Monst-nyör Luinin yanına - Dostum, dedi, yann sabah doğru- fırsat v~rcccktir ve o bu fırsattan istifa- çekilip gitmeme müc;aade edecek.. 
gittiler. ca Özete gideceksin ve orada rahip Rey- de ederek İngiltereye karşı şimal tarnf- Rnhip Reymont, müteessir ve mütc-

Jvon ile Ekzili de orndn idi. mondu bulacaksın .. Ona kendisini çok larında hazır bulundurduğu kuvvetleri hcyyiç bir sesle sordu : 
G enç kadının ve ihtiyar alimin ne ka- ncclc görmek istediğimi ve maalesef fc- şimdi scrbest~c protestanlar üzerine - Mon"enyör, böyle mühinı ve vahim 

cfnr memnun olduklarını ve bizim iki na bir haber \•eı-eceğimi söyliyeceksin. sevkedecektir. Böyle bir vaziyette Jan tir karar verınez<len evvel uzun uzadı-
lı:ııhramanın bilhnssa Jvonu tekrar gör- Ertesi günü akş..'lmı rahip Reymont Kavalyenin muzaffer çıkacağına emin ~ a diişündiinüz mü? 
mekle ne dnece !levindiklerini söylemek eldi.. misiniz? - Evet frer R eymond, uzun uzadıy:ı 
:r.aitti... Mon enydr Lui, R<>ymont ve Ekzili - Kardeşlerimizin cesaret ve imanl?- diişündiim ve bu sebepledir ki aldığım 

Rahip Reymont. Monsenyör Luinin 
elini b ir daha sıktıktan sonra Ekz.ili ile 
hrraber odad an çıktı .. 

P rotestan rahibi kapıdan çıkınca Ek
ziliye şu ııözleri söyledi : 

-BITKEDI-

lQ ~!~!!-~~~, 
Kokulu sinema 
-~-

YAZAN : Or. G. A. 

Sin manın terakkisini elbette dur 
mussunuzdur. Dilsiz sinema dillenclik• 
ten 'sonra şimdi de koku çıkarmıya ba'9 
lamış: Meseltı perdede bir gül demeti 
göründüğü vakit salonda gül kokusu 
yayılıyormus. Bu yeniliği icat edenin 
rivayetine göre i~nın burnu ancak 
yüz elli çeşit koku ayırt edebildiği hal
de sinemanın koku makinesi tam dört 
bin çeşit koku çıkarabilecekmiş... . 

Kokulu sinema makinecilikte ivi bır 
icat olmakla beraber mucidinin burnu 
pek n<.'z1eli olduğu nnlnşılıyor. Öyle oJ. 
masaydı in_c;~n burnunun duyduğu ko
kuların sayısını yüz elliye indirmezd!
Insan burnunun pek iyi ayırt ettiği çı• 
rek ve ot kokuları bile yiiz elliyi geçer. 
Ya, hayvnn kokuları? Diri hayvan ko
kularından başka insan pismi~ hayvan 
etinin kokusunu da avırt ı>der. Mutfak• 
ta balık kızarırken o~un kokusundan 
tıskumru yahut liifor olduğunu ayırt 
eden burunlar pek çok olmasa da ıska
ra köftesinin "ığır etinden mi, yoksa 
koyun etinden mi yapılmış olduğunu 
kokusundan anlamakta kimse yanılmaz. 
Pişmiş bir knhvenin yalnız kokusundan 
şekerli yahut sade olduğunu ayırt ede
miyenler ancak kahve içmesini biJmi
ycnlerdir. Onun gibi, Sipahiocağı sig~ 
rasının kokusunu Samsun sigarasının 
kokusund:m forkctnıenıek ıçın insan 
ömründ" tütün içmC>miş olmalıdır. 

Sonra, insan kokuları. Bir kerre, her 
milletin bir kokusu vardır: IsraiJ oğul· 
ları birbirlerini kokularından ancak 
kendileri tanrlıklarını iddia ederlerse de 
onlarınki ~ibi olmıyan burunlar da o 
milletin kokusunu derhal tefrik ederler. 
Her ailede bir soy kokusu vardır: Vale• 
tiyle - k:ın grupları hiç bilinmezken - bi
zinı köyün mahalle imamı, köyde do
ğan bir çocuğun babasından süphe f'di
lince, çocu<ıu yalnız koklamakla aile ih· 
ti1afını faslederdi. Kudın ko'msu, erkek 
kokll"m ayn ayrı oldu~u gibi herke<>'n 
kendin<' mahsus bir kokusu olur. Bir 
de meslek koku'"u: Erlrek isciler knhve-
inin kokusiyle hamallar kahvesinin ko

kusu birbirine hiç benzeır ez. Bu ayrı
lık knhvedc kokunun birikırn.>c:ine ham
ledilse bile, bir daktilo havanın - lavan· 
tasız - kolundan çıkan kokuyu c nasır
cı kadının - sabunsuz - kolundan çıkan 
kokudan herkes nvırt eder .. Insa:ı bur
nunun avırt C>ttiği kokuların sa:·ısınn 
sınır kesilemez. 

Bu yeni icadı meydana cıkaran zatın 
burnu neıJeli olduğu icin kokuların sa
vısını tahdit etmesinin kendi icadına zrı
rarı o1acaktır: Kokulu sinemadan acıl 
maksat ttül koku u, 'tazı.' kayısı koku'-'U 
cıkarmak olmasa gC>rcktir. Onları her
kes çiçekçi veya mannv diikkanlarında 
hissedebilir. Bu icadın ~ayesi, sinema• 
nın kadın ve erkek yıldız.ları dudakla• 
rını birlestirip burunlarını yaklac;tırdık
ları vakit onların hi~ttikleri kokulnrı 
c:inema meraklısı st>yirriklere de hisset
tinn<'k olmalıydı .. Koku makinesi bu 
~aycye hic; bir vakit· varmnıyacak de
ğildir. 

Zaten doğrusunu isterseniz. sinema o 
kadar incC' terakkiye layık ta değildir. 
Hareketi kaydeden sinema başlangıçta 
pek büyük bir icat oldu~ru halde sonra 
volunu sapıtarak 7.amnn mefhumunu s;J. 
diği icin ciddiliiri kaybetmiştir. Mesela 
bir kadın yeni bir cc:vap giyerken saa+
ler geçirdicini ht:'rkcs bildiw halde si
nemada bir yıldızın birkaç dakika için
de yirmi kat esvap d<'ğiştinııesi, anrak 
basit !ikirll•ri hoşnut edecek. gülünç bir 
c;ahncdir. Sinema yeni icat edildiği va
'dt bir eclcbiynt tarihi hocası: 

- Bu, znyıf !ıkirlerin tiyatrosu ola
caktır .... 

Diye yazmıştı. O vakittenberi sinema 
hocanın fikrini r,it1ikç<' daha ziyade te
kit etmistir. Hele cocuk1arı eğlendirmek 
için kurulduğu iddia edilen o acayip 
hayvanların oyunları hem zaman mef
humunu silen, hem cocu[l\ı gerçek ha
yattan uzakhı .... c:tmın ve :fikıin muvazenc
c;ini bozan seylcrdir. 

Sinemaya gidenlerin hepsine zayıf 
{;kiı'li dcnil"mt'ZSO de, zayıf fikirli olan
ların sinemaya daha ziyade merak ve 
i.nhimP k gfü;trrdiklcri hekimlikte sabit 
olmustur. Muvnzen<'si yerinde olan, dü-
ünmcsini bilen biri henl<'n rinemanın, 
~erçek hayattan dnima biraz dnha uzak
laşan sahnelerini görmiye tahmmül 
edemez. 
EğlPnce yer1erinde gösterilen, dilsiz 

ve dilli sinemalar lıiç bir vakit terbiye 
.. e talim vasıtası olaınadıklar1 gibi ko
kulu sinenuıdan da bu kudret bekleni
lcıniyeceği anlaşılıyor. 

~ KARŞIYAKA 

~elek Sineınasında 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

ŞEYHİN AŞKI 
1 Tiirk~e s<izlü şarkılı "·c §ark müzikli 
1 hliyiik aşk, hcyeean ve müzik filmi 

( RAMON NOVARO ) (MİRNA 
LOY) un şalıe~eri 

Filimde : l\teshur okuyucu Mustafa 
Çağların gazeller i, yiiksek saz heyeti 
refakatinde Safiye "\'e arkadnşlaruun 

nclis şarkıları 

ı BEN BİR CANİYİM 
(LOYD NOI..AN) ve (MAKİ KMt

L1SLE) nin yarattığı b iiyük 
ranster filmi 

SEANSLAR : Uer gün 4, 6.31, 1 da 
Cumartesi, pazar 12 ve 1.30 .. 

ilave seansı 
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SPERCO VAPUR 
ACElf'J' ASI -' 

W. F. Henry Van der Zee 
Veıta.eıcası Türkiyenin Ankara ,,_Radyosu ·ı B o R S•A•I 

DALGA llZllHl.llCll ÜZÜM ADıllATfKA SOSYETA ANONlllA AMERICAN EXPORT ı.tNEs iNc. 
_____ .. _ .... .__1_________ BUGUN 1918 Üzüm Tnrun 10 13 75 Dl NAv1GAZYONE NE V YOR K 

IktısadAI anlaşın al arı 1639 m. 183 Kcs./1%0 Ww 14
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EsnM"'zahfabar İ~:nsıı·r 9 14 50 ADRIATJCA l\1EVYORK İÇİN 
,.. A. o 3170 9"'"5 K ,... u ..... 11 13 50 ZARA motöril 7-2-940 tarihinde li- EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 
.... A. • m. ._ es./ "'v Ww. cfoT..... bekl 

Q 1914 1 19 671 Ş. Riza ha. 10 50 13 50 manımıza gelerek ertesi ıii.n aaat 17 de b• u eniyor. 
---------'x*x 1'. A. ' • m. 5 5 Kes./ 28 Ww. 506 M. j. Taranto 9 10 50 Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve EXAMELİA vapuru ? tubatta bek-

B •• d • • b •• •• k f 2,30 Program, ve memleket saat 483 Albayrak 10 50 14 75 Venediğe hnreket edecektir. )eniyor .. ut ün Balkan yarım a ası ıçın uyu ayarı, 12,35 Ajans ve meteoroloji 340 A. R. Üzümcil 8 50 13 50 CI'ITA Dl BARI motörü 13·2-40 tari- SERVİCE MARITtME ROUMAİN 

b 
haberleri, 12,50 Türk müziği (Pl.), 133 s. Paterson 15 15 25 J,inde limanımıza gelerek Istanbul Pire B U C A R E S T 

ir *hemmı·yett• ha"'ı·z bulunmaktadır 13,30/ 14,00 Müzik: Küçük orkest- 89 j. Taranto mah. 10 5Q 13 25 Napoli ve Cenovaya hareket edecektir. KÖSTENCE İÇİN: 
'" ra( Şef: Necip Aşkın) 1 - Breht 78 P. Paci 11 25 13 BRİNDİSİ motörü 14-2-940 tarihinde ALBA JULIA vapuru 10 şubatta bek· 

bir hikaye, 2 - Becce: Amalfı· se- 70 1•• Kohen 9 25 13 50 lenı·yor · * 3 limanımıza gelerek ertesi gu""nü saat 17- ·· ------::x x renadı, - Kochmann: Ebed~ı ar- 48 M B k V 1--- • • 

B l ·· b t"l srı"yatı eşi çi 11 50 11 5Q de Pı're Bn"ndı·sı· Zara Fı·umc Tn"este \'e apur&ar111 ısım ve tarihlen· L-'·'---.ı-İr Bulgar gautesinin bu an afma munaıe e .. 1 e. ".e. . No 1-2, 5 - Cesar Cui: Kantabı"le 27 11.ır.· H . Nazlı ........... 
Sofy h T L:... p st m 11 12 Vcnediğc hareket edecektir. biç bir taahhüt ---

h· • 2 Şubat - cMir gazetesinde Halbu ki ariçte ur.u,,enın an e kadaşlar, 4 - Brahms: Macar Dansı 6353 Yek· ... rı y 8 - • .oıı- L--L ....... ...__.L, 
RUha.il M L d d · 1 d w muahedeler (Sol · ) l ) u E. MORANDİ vapuru 20/ 2/ 940 tari- .,....-nn ..,.....,. 1&nWeriyle na•-( ·· . acarof cGarp devletleri ve ve on ra a ımza a ıgı . .. o vıyo onse için , 18,00 prog- 470890 1 Dünkü yekun lunlardald d illik 
1 u~1cıye başlığı altında şu mühim mek.a- hasebiyle ve devletler arasında.~ı ?'ufl;a· ram, ve memleket saat ayarı, 18 05 477243 i Umumi yekCm hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie- e lilderden acenta me-
eyı neşretmiştir: sebeıler ne kadar sıkı olurs~ Turkıye ı~e Türk müziği: Fasıl heyeti, 18:55 N 

10 
ra limanlarına hareket edecektir. mliyet kabul etmez. 

. B. Menemencioğlu"nun Londra ve Pa- Sovyet Rusya arasındaki munasebetlerın serbest saat, 19, I O memleket saat N o. 1 
10 50 

ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li- Daha fada tafsillt lçl.n ATATtnut 
rıate iınz:aladığı muahede. ticari olma- 0 niııbetde zayıfladığı işaa olunmaktadır. ayarı, Ajans ve meteoroloji haberle- N o. 

8 
11 50 manımıza gelerek ertesi günü saat 11 caddesi H8 No.da W. F. Hemy Van Der B:i 'aiınen, ya1mz Türkiye için değil. Bu kabil haberlerin muhtelif ve müte· ri, 19,30 Türk müziği, Çalanlar: Fa- N~: ]~ de Pjre, ~rindisi, Zara, Fiume, Triyeste z.. ft Şif. Vapur acmtalılm• •llnm-

•n Yarım adası için de büyük bir addit defalar tekerrür ettiğine şahit ol- hirc Fersan, Cevdet Çağla, Refik No. 11 ~~ 75 ve 'i enedığe hareket edecektir. ıt edllme.t rtea hm 
~i haizdir. Bu ticaret muahedeleri duğumuz halde ortada bunları teyid Fersaı:ı, F.ahri Kopuz, 1 - Okuyan: jNCiR 0 ur. :hediyoruz ki kofllfllmuz Türkiyeoin eden misaller görülmüı değildir. Bila- Necmı Rıza Ahıskan, 1 _ Hüzam 1,56 Alyoti biraderler 3 50 3 7

S NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste TELEFON ı ZHT/1111 
L· • •r:iL ve daha lat'i bir politika ta- ki• bizim, velev iti bilvasıta olsun, elde peşrevi 2 - Mahmut Celaletdin P"· 59 B . F k 7 50 7 50 

veya Ceoovada Şiınalt ve cenubt Ame- --------------
.:ıp ed ... h b '- d h k h"" k (D .. ld bö " · ' J. ran ° k lim k ed 1 1i ~•• ecegıni a er vermede ir. etti~imiz haberlere göre Ankara ü ü- uzam şar ı: egi i ··yle) 3 _ 215 Yekun ri a · anbnn:ı hare et en ta • .,,....,,.._. 
da,Burünlcü karışık zamanlar da bu ka- mrti garp devletleriyle imzaladığı. ~tti- Süreyya bey - hüzam şfilkı: (Sen 191582 Dünkü yekCtn Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika - -~-

. hluazzam hir kredinin böyle ehem- faknameye Sovyetler hakkında llave sanlt baharın gülüsün.), 4 - Ye- 191797 Umumi yeku.n \•e Hindistana hareket eden LLOYD UMUMi DENİZ ACENTALlt.a Lm. 
~e~ "e cüz"i bir faiile hilhaua bü- ettiji maddei mahsusaya istinaden iki san Asım - hüzam şarkı (Yine kal- ZAHiRE TRİYESTİNO anonim seyrisefain şlı'- ZEISKA PLOVİDBA A. D. KOTOK 
~ tabiat darbelerine ve feli.ketlerine memleltet arasındaki dostane münase- bim taşar ağlar), 5 - Rakım - hü- 45 çuval Fasulya 17 25 keti vapurJanna tesadüf ederler. LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstence 
"'-ruz kaldığı bir anda verilmesi kom- betler balen bakidir. Ve Türk - Fransız zam şarkı: (Aşkın bana bir gizli 2431 kil B · . ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
"-"· • • '- l"-L • 11-L So T- '- elem oldu), 6 - y ....... rAı Asım - hu··- 0 acı · ıçı 48 NEERLANDAlS'&' ROY&• e 1- k bul ed ktir L· - ıçan çoır; büyük bir nimet te iu.- lngiliz ittifakı yimu yı ~ vyet. - ~~" ..-. 4127 kil y k ıc. n.-...:. \e yü-. a ece · . 111 edil-La· 1 F ._ · h leld d - 1 zam ..,.rkı .· (Ömru··m scnı· sevmekle 

0 
apa SO 54 KUMP'• .rvASı LO CEN .1:... co ır. ngiltere ve raONnın tim- dostluğunu ır;at iyen a ar etmış egı - 't"" 60 to p r~k·rd ği ' nı" A V vapuru 10 Şubatta Kös-

...Ye bela Al - deril Tü"'_..ı_ nihayet bulacaktır), 2 - 0'-uyan ·. n · ye 
1 

e 3 75 ACHİLLES "apunı 7 - .. - 940 tari"- ced l 11 ş L-~ r manyaya gon en """ dir. M fh Sa &. 268 balya Pamuk 49 63 50 • ' ten en ge ip U1>11tta saat 12 de Pire 
dali tına pazar temin etmdr. hususun- Binaenaleyh Kafkasya hududuna Türk c aret ğnak., 1 - Cevdet Çail;- hinde beklenmekte vlup Anvers limaru Hayfa, Beyrut. Durazzo ve Triyeste için 
lbetti Ranetleri de aynca büyük bir ni- ve Sovyet ukerlerinin tahşidi etrafında- la: Keman Taksimi, 2 - Artaki para Bor i~Jn hareket edecektir. hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 

1 
r. HalbUki yalan zamanlara kadar iti haberler tamamen uydurmadır. Bu Eviç !"lrkı: (Aşkınla harap oldu~- SaSI VULCANUS vapuru 21/2/ 940 tari- edecektir. 

etek lngi)tere ve gerek Fransa Balkan keyfiyet ise Balkanlar barışı için de mü- m~ soyleyebılsem), 3 - Raif bey cfilUIURIYET MERKEZ BANKASI hinde beklenmekte o!up Anvers, Rot- Gerek vapurlann muvuallt tarfhJert, 
::ılelı:etlerinden kat"iyen m~J al~•: him bir ehemmiyeti haizdir,: Aksi halde evıç şarkı: (Sebep sevdayı aşkın terdam, Amsterdam limanlarına hareket aerek .. pur bimleri w navlunlan bak-
~ ta •e Balkan menlleketlen bu iki her iki tarafın teminatına ragmen Balkan ahuzare), 4 - Bimcn şen - Ferah- ltL.EAaİNG KURLAIU edecektir . 
.__~e PIWlT teminine muvaffak ola- banpnı kuvvetlendirmek imkanı hulu- nak sarlu: (Ruhumda bahar açtı) Ster6aıte• PJTİaİ ltir Ti.rlı: liruuwa SVENSKA ORİENT Ll:NtEN landa aıcenta iıir te.hbet albna alremeıt. 
~-~-~iler. ~~n İ9e ahval Ye oe- namazdL Halbuki Balkan banşı. bugiin 5 - Bimen şen eviç şarkı: (sahan~ mubltifülir.. BORELAND \•apunı 15/ 20 şubat ta- Daha fule cafsiJlt aJmak için Btrlnd 
" ~tün degıpnıt bulunuyor. ~- Avrupada cereyan etmekte olan harbin ~özler). 6 - eviç saz semaisi. 20, I 5 Satış Alı, rihinde beklenmekte olup Kopenhag, Kordonda 1~ numanıda •UMDALı 
L.ı:~uz ~rtada yapdmq t~bhü.l':' mahdut bir sahaya inhisar etmesini ve konuşma ~dış politika. hadiseleri), Sterlin 524 521 Goteborg limanlarına hareket edecektir. umum! Jenlz Aceatalıtı L&d. mUracaaı 
~dıiında!' bu h~a müsbet hır Balkanlara airayet eylememesini temin 20,30 temsıl: En haklı msan, 21,00 Dolar 76 61 T126 SERVİCE MARiTJME BOUMAİN eclilmeal rica olunur. 
~ylB:ı~ez ue de l~et~ ~~r: edecektir. Her fırsat diifdükçe Türkiye :eırst ~tk 2t I, I O) ko

2
n, u

3
s
0
ma .~ h~kf- Belga 4:539 4:567 ARDEAL motörü 20-2-UMO tarihin- Te1efan : 40'12 Mildllrlfwt 

~ n mem ~e enoın uy bükümetinin Balkan memleletlerinden a. ı P~ .~ u usu ' • muzı : Fransız frangı 33 M 33 84 de gelerek Malta ve Marsilya limanları- Telefoa : Sl'11 Aceata 
la ... ~ ile Fdransah ~ ~~cabt. yap~b~- her hanai birile olan münasebetlerini Rıyasehcumhur bandosu (Şef: lh- Pezetas 7 °442 7° ~86 na hareket edecektir. 
~ orta •_ er na~ ır !r~nsı ın bozmamaİc huausunda izhar eylemekte san Künçer), 1 -.Ch. AncJiffe: Florin · .~ 
~ nüi7!d~ olmadıgına hukum et• bulunduğu aulh perverane teminat da mars. 2 - Ch. Anc!ıff~:. Vals, 3 - İsviçre Frangı ~·~:: ~·= N OT: 

iL'" · u ur. . _ nuruzl Balkan memleketlerinin bugünkü müt- Paul Dulcaa: Acemı Sıhırbaz, 4 - İsveç kronu 32217 32467 Ahvali L-- dola·~·; } 1 
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ŞOREKASI LrD. ........_ me-· olan ve b1ZUD pa a b ba ı Car! Zeller.· Der V"°elhandler (pot- Nor"'- Kronu uaura :r--Y e DllY un w bir rni) ..... . • kül vaziyetden tam ir rlJ sever ilde ) 22 IS ~ ... , k ·-~ 3.37'8 l.397 hareket tarihlerinin kat1 obnachbm ve 
lir•}•- ron leva tutan 25 mılyon lngilız çıkmak arzusunda bulunmalarının mesut p~rı • • !11er:n e et saat ayarı, Çekoslovak kronu 23.09 23.20 L..--'ann hl,. bir ihbara ın-·m o'l--L-.. 
-L·ı.: uedi ise iki memleket arasıııda'ki b" d ITd" ~ı~ns habe!lerı, zıraat, Esham, tah- Dinar 522 uunı .. '"'u ~ VAPUR ACEJrr.t\SI 
-.:ı dostluk ve itimadın iade olundıımnuı ır e ı ı ır. vılat. kambıyo nukut bors''"'ı ( fı"at), Leva 3 35.40 zın detişebilir olduğunu ve bu husustan 
d 1·1 -e-·- Bar•"'-ın ve bitaraflıC.ın muhafazasını °"' 63 97 "~ 35 dola bir --'l ~ e a et eylemektedir Bu keyfıy" et Bal ~ .. 22.35 mu""zı"'- ·. Koro - ... rlerı· (Pi.) Ley · '"· yı acenteye m~ yet te~11 AT'&rnfft..K CADDESİ 0 - ... __ l._I · - bütün bir samimiyetle arzu eden biz K ~ 92 92 uh • .:ıı'-'1--ı-''--'- "'L u .n ~ u~ -.n arhanıırun takviyesine ve komşu- 22,SS Müzik: Cazbant (Pi.), ic etmiyeceğini m terem YUIUIC'J'•ci.:n.u TELEFON: 2«3 ~\tt Türkiyenin bu buhranlı zamanlarda Bulgarlar. Balkan memleketleri tarafın- 23,25/ 23,30 Yarınki program, ve UreRayşmat ı 1.97 1.98 knyıt ve~ etmeleri rica olınıur. • 
uetarafi w uhaf • d dan barış yolunda atılan her adımı d e- k 15.20 15.29 Daha fazla tafsilAt için Clbnhurtyet Londra ve Liverpol hatlan ı..a.. •• : 
d_ı. ıgı m az.a etmesne yar ım h h .. 1 . 1 k apanış. Drahmi 103 97 1 ....,._ .. + ....-

~ coilirae biz., Balkanlar barışının k.uv· rin ir te assus e ve memnunıyet e ar- . 04.50 caddesinde FRA.ıJ!.J...oU. SPERCO vapur piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
~etlendiğine tmamen kani olabiliriz.. Bu ııılamaktayız. DAHİLi VE ZOHREvl HASTA- Zloti.. 34.2680159 4.2313 acentesine milracaat edilmesi- nrruz sefer yapacaklardır. : 
~ "- 1nız Tu··.-L•ye ı·çı"n de<-il, onun en Tem•nni edelim ki kom .. ularunızın Pengu . 7 3.6984 TELEFON : 2004 - 2005 • ,,.~ı_..... ·~ .. ~ " IJKLAR DOKTORU FF SERBEST 34 •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••• 
L~~~~u~~0eb~m~~dem~~p~b~m~~viy~ahl~~~ · Mn ----------------------------
::bdır. Çün1'ü, Türkiye jle olan müna- rimiz, muharip devletlerce de - kendi 1 il H ~~ MUHTELİF KURLAR 

ı·..:ıetlerimiz, acnderdenberi sağlam po- kudret '\' C saliıhiyetlcri nisbetinde - na- smaı a 1 IRcı?Aistsermabakfye Mütalaassıs5210 •...: esaslara istinat etmek.tedir. zarı itibara alınsın 1. _ 

tcazuu emniyet 'I 
'rflerini teftiş ı 1 DOIKTOIR Ak DOKTOR 

nı·· ~zilli 5 (Hususi) - Aydın emniyet K arçay Cahı•t Tuner 
ı Udurü bay !!.'krem Sokullu emniyet iş- ema sm I n erini t ft' k - eh · · el Her gün saat 13 trn itibaren .• 
~ir. ~~~~. ;:c~au.r~~~uş ve":~doia; İkinci Kordon (Alman konsolosha- Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
llzalarına gıdecektır. nesi karşısında) 206 numarada mstala- sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
'------------- rıııı knhul eder. hasta kabul ve tedavi eder. Elek-

B Oz k U rt (Çivici hamamındaki ınuayeneha- trik tedavileri tatbik eder. 
nesini tcrketmiştir) .. TELEFON: 3559 

İZMİR MEMLEKET TELEFON : 3158 
DOKTOR 

Celal Yartm Mahsulat satışı 
kabul eder. 

RAST AllESİ 
Asabiye miitahassısı 

1 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 

İZlfiR MEMLEKEr 
11.UrAHESi DAHiLiYE ~-~~~11!111!!~--ı 

MtlrAHASSISI OPERATOR 

D. D. Y otları 8 ~ıci işletme 
komisyı nundan: 
1daremizin Alsancak ve Basmahane ambarlarında mevcud miktar

larile muhammen bede1leri müfredatile şartnamesinde yazılı toplantı
dan biriktirilmiş hurda incir, Kumdan, Bugv day Ama Darı Bakla 

~ ..... Yenehane: ikinci Beylu sr.ıbl Dr. As"ıl Mu kbı·ı 
o. 25 TfoJ...EFON: 39~ 

K 
• •y • , 

KAMCJOQLU 
Cill ve Te~I hastahklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sobiı Ne. 55._ 
hrnir - Elhamra Sineması arkasında 
s.w. .... ··- bar .......,_ ....... e4tt_ TEU'.FON : H1I 

Ata kam 
MEMLEKET HASrA

NESi OPERAröRU 
Hastalarını her gün üçten sonra 

Alsancaktn Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon npartmamnda ka
bul eder. 

TELEFON : 3537 

' 1ZM1R StC!Lt TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Salamon I Krudo unvanilc Izmirde 
kerestecilerde murabıt çarşısında 51-
53 numaralı mağazada çuvalcılıkla işti
gal eden SaJamon I Knıdonun işbu ti
caret unvanı ticaret kanunu hükümle-

uru fasulye, Nohut, Burçak, Yulaf, Palamut ve Pamuk çekirdeği 
ayrı ayn açık artırma usulile 16/ 2/ 940 günü saat 14 de Alsancakta 
işletme binasında komisyonumuzca satılacaktır. Mecmuunun bedeli 
571,60 lira olup isteklilerin 42,87 liralık muvakkat teminat makbuz
larile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Sartnameler 
işletme kaleminde görülebilir. 30 1 4 7 i95 ( 146) 

Bornova Ziraat Mücadele istas
yonundan: 

~------------ rine göre sicilin 2651 numarasına kayt 
k~ 3 üncü SULH HUKUK MAH- ve tescil edildiği ilan olunur. 

B~rnova Mücadele istasyonunda icabında gösterilecek diğer vazi
f:lerı de yapmak üzere 70 lira kadrolu orta mektep mezunu bir dak
tılo alınacaktır. f 2/2/940 günü saat 1 S de müsabaka imtihanı yapı
lacağından taliplerin dilekçe sıhhat raporu hüsnühal varakası ve aon 
memuriyetine ait vesika ve orta mektep phadetname veya muadil 
mektep mezunu bulunduğuna dair vesikalannı 10/ 2/ 940 tarihine 
kadar mÜCS9Cseye getirmeleri ilan olunur 31 3 7 302 (157) ~iNDEN: 396 

~acı hazinei maliye vekili avukat 
~ 'Yeğin tarafından lzmir Alsancak 
ltlu)(· Paşa sokağında 22 numaralı evde 
u~ ırn Zeliha aleyhine 940-777 numara 
de~çılan alacak davasından dolayı müd
~ eyh namına gönderilen davetiye 
tin ~b. nın ikametgahının meçhuliye
~ ına~n bita tebliğ iadesi üzerine ila
ltı teblıgat ifasına karar verilmiş ve 
dil Uhakerncsi de 13-2~ tarihine müsa
l:ı.ın~lı günü saat 14 de bırakılmış oldu
vu an tnüddeialeyhanın bizzat ispatı 
v~k~t ~tınesi ve yahut tarafından bir 
da gondermesi aksi 1akdirde hakkın
li~ gıykp kararı verileceği lüzumu teb
sı d~a nnuna kaim olmak ve bir nüsha
ilan ıvrnhaneye talik kılınmak suretiyle 

(211) 

..__:_unur. 394 (212) 

l\iralık yazıhaneler 
(;~ı b ı 

38 11 Urn u van Ziraat bankası yanında 
S\.ısi da.aralı hanın üst katı r esmi ve hu
Q]arak ~e. ve Yazıhane ve tütün deposu 

Tar ~t';tnale elverişlidir. 
d~e_nn 2 inci Kon:lon 88 numarada 
~MJ?'U Hatice Azra Demirelliye 

Gönül Kolonyası 

Ga,yeclld, aşk, lösan ve 

neşe saçan talslmlı genç kokudur .. 

DÖRT BOY Şİ$E 

Depo: Hilal Eczanesi 

T. iş Bankası 
Küçülı cari he•aplar 1940 ikramiye planı 
KEŞİDELER : l Şabat, l Mayıs, l Ağustos, 
ı ikinci tep-in tarllllerlnde yapılacaktır . 
#-1940 ikramiyeleri:----... , 

J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

2JO Adet 

·-
147 

'· 

2000 Lfıealdt 2000 LINr 
ıooo lbablı JOOO Lira 
500 UPalıJı )000 Lira 
250 Llraıılı JOOO Lira 
ıoo Llralılı 4000 Lira 
50 Uralılı 3150 Lira 
25 UraJdı 5250 Ura ---

Türkiye İş Bankasına para yabrmalrla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talünizi 4e deaenü~ olmsanu~. 

Aliotti 
mandit 

Biraderler Eshamlı Ko
Şirketinden: 

Şirketimizin senelik heyeti umumiyesi aşağıdaki yazılı hususlan 
müzakere ile karara bağlamak üzere 1940 senesi Martının 20 ci Çar
pmba günü saat on bette lzmirde KBzım pap caddesinde 23 Nolu 
ıirket merkezinde sureti idiyede içtima edeceğinden hisaedarlann 
gösterilen gün ve saatte toplantıda balunmalan ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - idare raporunun okunmasa. 
2 - Murakıp raporunun okunması. 
3 - 1939 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplannm okunması. 

tasdiki ve müdürlerin z.immet1erinin ibrası. 
4 - 1939 1eneai temcttüünün tevzii huSU8unda karar itaaı. 
) - 1940 1enesi için mürakıp intihabı ve ücretinin tayini. 

( 213) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ik\ otelin müateciri 45 senelik otelcilik llriitet....111 bay ömer 

ütfü BeJll'Ü'clir. 
Bristol oteli elli odah her odada sojuk ve ı.cak aku aulan, banyoları 

e kalorif tti vardır. Dabili ve harici müteadcfıt telefonlan olduğu gihi 
lalllÖrü ve hususi lokantua vuu. 

Bütiin uri konforu haiz ohn bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e btanbul cihetine ele nezareti fnkalideye m81iktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilinten fiyatlar rekabet kabul etrni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye oteldlı'lc mütehaamı 
y Ömer Lütfü Beneünün iclare&indedir. Bir defa ziyaret hakikati 

aDBYdana koyar. Bunun için bitün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
l:ballıman otellerde ......... 



...... _ .... 
-~---· 

Alman propagandası mağlQp oldu 
ve bilhassa 

• • 
Dört harici ye nazırının 

Saraçoğlunun mesaısı 

Türkiye Hariciye Vekili B. Şükrü 
tarihi neticeler ihdas edecektir 

-ııı-

Fransa ve lngiltere Deniz harbının blinçosu 
-*-·-~~~~~~~~~~ 

Belgraddaki birlikten ve alınan ne- Son on beş gün içinde batan gemiler 
mePınundurlar ve bitarafların zayiatı ne kadardır? ticelerden çok 

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

Londra 6 (Ö.R) - Taymis gaz<'tesi, 
Balkan Antantı konseyinin elde ettiği 
neticeleri bugi.inki.i makalesinde şu su
retle tahlil ediyor : 
Antantın görüşmeleri muvaffakıyetle 

neticelendiğine dair ilk intibaımızın 
doğruluğu hfıdiscl<'rle te<'yyüd etmiştir. 
Konseye riyaset eden Rumen hariciye 
nazırı, Balkan milletlerinin tarihi her 
ne kadar sık sık ihtilfıflar ve muhare
belerle dolu ise de aralarında bir çok 
hayati menfaat ve müşterek kültür bağ
ları mevcut olduğunu ve bugünkii bir
liğin bu bağlardan doğduğunu söylerni'i
tir. Eskiden garp devletleri Balkanların 
ezeli di.işmanlık içinde ynsamağa mah
kum olduğunu z.anncderler ve onlara 
birlcşemiy<'cek milletler nazarı ile ba
karlardı. Türk - Yunan dostluğu bu 
gnrp düşüncesinin cürüklüği.inü meyda
na koydu. Büyük Dahi Atatürk ve onun 
yolunda aynı muvnffak1yetle devnm 
edl'n Türk şl'fleri Turl· - Yunan dostlu
ğunu zamanımızın en kuvvetli realitesi 
yapmı<;lardır. 

Türk - Bulgar münasebetleri de kuv
vetle saltıh bulmuştur. Ball<an tesanü
dünü takviye için sabırlı Tiirk diplo
matlarının çok büyük gayretler sarf et
tikleri ve bu gayretlerin kıymetleri in
kar edilemez. Konferansın arifesine ka
daT Alman ve Sovyet matbuatının teh
ditler ve hücumlarla dolu olması kon
seyde alınan kararların ehemmiyetini 
bir kat daha artırmıştır. Almanyanın 
yeni aldığı dost görünme siyaseti An
tantın kuvvetine delik!ir. Alman propa
gandası mağlup olmuştur. Dört hariciye 
nazırının ve bilhas.53 Tiirkiye hariciye 
vekili Saraçoğlunun mesaisi tarihi neti
celer ihdas edecektir. 

Balkanlarda müselluh bir ihtilafa kar
şı Antantın liç azasına garanti veren 
Fransa ve Ingiltere, Bclgradda görülen 
birlik manzarasından ve alınan karar
lardan çok memnundurlr. 

Nevyork 6 (ö.R) - Nevyork Taymis 
gazetesi, Belgrad görüşmeleri münase
betiyle Amerika siyasi mehafilinin his
siyatına şu fikirlerle tercüman olmakta
dır: 
cAlınanyanın Belgrad görüsmelcri ne

ticderinden memnun olmasına sebep 
yoktur. Balkanlardan hububat veya 
petrol elde etmek için Nazi siyaseti ya 

tehdit veya harp ile kargaşalıklar çıknr
mağı iltizam ediyordu. Almanyaya ve 
ya cenubu sarki Avrupada gözU olan 
her hangi kuvvetli bir müt<'cavize emd
l<'rinde muvaffak olabilmeleri için ı.aru
ri olan mnddelcn vermemekle Balkan 
devletleri p k fikilane ve hakimane ha
reket etmi'il<'rdir. 

Paris 6 (Ö.R) - Balkan Antantı kon
seyinin kararlarını mevzuu bahı:;eden 
Paric; g.ızeteleri AlırPnyanın tazyikleri
ni iktısadi sahada yaptığını mi.i~ahede 
etmektedirlC'r. Bu gibi tazyiklC'r tabii 
olarak haro hedefine dayanıyor. Fakat 
Almnnya Balknnlardan muhtaç olduğu 
ham maddelP'i tedarik edebilmesi icin 
Balkanlar sull•unun devamı lazımdır. 
Binaenaleyh Balkan Antantı konsPyinin 
kararları nisbi bir siikunetlc karc;ılan

m ı"tır. Bu fikirleri aksettiren B. Lcon 
Blum. ko'lsf'yin vard•ğı neticelf'ri bu 
bakımdan tetkik ederek diyor ki: 

Bu ni bi "Ükunetin en bariz sebebi 
Finlnndiyanın Sovyet hUcumlarına mu
zafferane multavf'metidir. Finlandiyada 
boğazımı kadar harbe giren Sovyetler 
birli'1i maddeten ve manen vurulmus
tur. Bunun icin bu SC'ne Besarabyadaki 
melhuz hareketini daha müsaid zamana 
bırakrn,ağa mecbur kalmıştır. Romanya 
sulhu Finlandiyaya borçludur. 

Alman niyetlerindeki değisiklik c;o
ğuklardan ve dahili miinakalilt güçlü
ğün.fen münheislir. Italyanın \'aziyeti 
malı'hn cleğilclir. 

Türkiyenin hayırlı hizmetleri 
iıe gün gibi iİfİkarclır. Bulgarista
nın rJercliği ve teyid ettiği kat'i bi
tGTallık teminatı Ankara ve Sol
ya hükümetleri araıında doğru
dan doğruya teessüs eden anlaı
manın neliceıidir. Bununla Türk 
hükümeti emniyet içinde mlh da
vasına çok büyük hizmette bu
lunmuftur. 

Londra 6 (ö.R) - cTaymis> gazetesi 
Balkan memleketleri arasındaki müte
kabil sempatiden bahsederek Avrupanın 
bu mıntaka hakkında eski kavgalara 
göre hüküm yürütmekle aldandığını ve 
Balkan devletleri arasındaki tesanüdü 
bozmak teşebbüslerinin akim kalacağını 

yazıyor. 

cNcvyork Taymis> gazetesi Balkan 
devletlerini müsterek bir cephe tesis et
tiklninckn dolayı tebrik ediyor ve di
yor ki: 

Suları bulandırmak Nazilerin avlan
Mr5ı için elzemdir. Almanya ya tehdid 
veya harp suretiyle Balkan buğday ve 
pet?"()llerini eline gccirmek ister. Balkan 
dcv1etlori Nnz"lt:>re, 

0

muvaffakıyetin ilk 
şaı •ı olan. har lı::C't mnzeretini vcrnH'
m01 ll' co!<: fıkilt nl' hare-ket ctmic;lerclir. 

Rnma 6 (ö.R) - B"Jlkan Antantı kon
fe··:-nc;ının neticeleri bütiin memleketle
rin P"Z"t lt:>rincl" gC'ni<; mikyast.ı tefsir 
ecliliyor. 1 nı>nyol ı<<>zetelcri bu konfc
r;ınc;ın Bıllrnn mıntak~5ında sulh siya
S<'Iİ"'i tC'yid ettil1ini kaydederek muhte
Jif dclc~clC'rin Ita1ya hakkındaki sena
kfi,. Eı ""zlc>rini belirtiyorlar. 

IsviçredC' cıknn ccNoye Zürher Zay
tu11r"~ divor ki: 

Bd!.'Tnd kararları A vruoanın cenubu 
c;arkisincle l)alcn mevcud olan siyasi va
ziyeti oer.istirmemektedir. Fnkat bazı 
noktaları tavzih etmiştir. Antant, Roma 
hükümetinin hattı hareketine d<' uygun 
olarak kendi siyasetine sadık kalmakta
dır. 

cRund> gnzetesine göre Bel~radda. 
Balkanların siya i vaziyetini değiştir
mek teşebbüslPri karsısında, Romanın 
nlifuzıı tefevvuk l'tnıiştir. Istikhalde 
Balkan memleketlerinin sivaseti Ttalyan 
siyasetiyle daha hiiyük blr mutabakat 
halinde inkişaf edecektir. Bunu tasvip 
etmel<len baska bir sev yapılamaz. 

Diğer taraftan. Balkan mahfillerinde 
büyük bir nikbinlik ~österiliyor. Konfo
ranc; Balkanlarda sulhun tahkimi ve ih
tilafın halli yolunda biiyük tt'rakkiler 
kaydetmiştir. Netekiın konferansın teb
liğ'i. komc;uJnrla muslihane ic:birliği. kar
şılıklı anlayış ve uzlaşma fikri husuSla
rında ısrar etmiştir. 

cVreme> gazetesi aynı fikirdedir: Bal
kan devletleri trsaniltlerini ispat et'lıek
le kalmıyarak Balkan sulhunu kom~u
larma, ve başta Mac<ıristan ve Bulga
ristamı ela tesmil etnıf'k arz.usunu izhar 
etmişlerdir. Her ne kadar bu anda An
tant ın genic;lemrsinden bnhsedileme1_._e 
de komşu memleketlerle nwnfaat tesa
nüdii ve mi.işterek işbirliği arzusu teyid 
edilebilir. 

.. Ingiliz anavatan filosu yük.<ıek kumanda heveti 
Londra, 6 (O.R) - 28 ikinci kanunla liz harp gemiJeri 31 ikinci kanun tarihi-ı darı zayiatı telafi etmiş ve ancak 20 bin 

4 şubat arasında mecmu hacmi 42600 ne kadar hu kafileler içinde 360 bitaraf ton mikdarında bir açık kalmıştır. 
ton olan 14 müttefik ,.e bitaraf vapuru vapuru himaye ctmislerdir ve bunların • Voleda• ve • Britiş Konsih petrol 
c!üşman hareketi neticesinde batırılmış- 359 u salim<;n limanlarına varmışlardır.. gemileri yukarıdn kaydedilen rakkaın· 
tır. Bu 14 vapurdan sekizi İngiliz olup Paris, 6 (Ö.R) - Fransız bahriye na- larda dahil değildir. Zira bunların kay· 
25 hin tçmdnn biraz fazladır. Geri kalan zırı Kampinçi harbin başından beri fa- bedildiği henüz teeyyüt etmemiştir. 
i!Jtısı 17746 ton hacminde bitaraf vapur- :.liyettc bulunan 55 Alman tahtelbahi- Roma, 6 (Ö.R) - Londradan bildiril· 
larıdır. Amirallık tarafından bugün rinden en aşağı 40 tanesinin batırıldığı- diğine göre 9G!l4 tonluk Videnberg fn· 
Londrada neşredilen bu rakkamlar Ka- nı, Fransız donanma::;ının bütün dünya- giliz vapuru İngiltercnin cenubu şarkf 
nadyan Pasifik kumpanyasının geçen da tayyare taşıyan tahtelbahirlere malik sahilleri açıklarında batırılmıştır.. lJıJ 
1'<1zartesi günii torpillenen bir petrol yegane devlet olduğunu söylemiştir. vapur İngiltere ile Kanada arasında eın· 
'"apurunu ve fırtına sebebiyle batan Londra, 6 (Ö.R) __, Dokuz bin tonluk tea nakliyatına tahsis edilmişti. 
Siks torpil tarama gemisini ihtiva etme- bir Kanada vapuru diln gece torpillen~ Londra, 6 (A.A) - Canadian Paci: 
mektcrlir. Zira hu zayiat tebliğin ihtiva mi~Ur. Büyük Britanyn harbiye nezare- iic kumpanyasının 9S74 ton hacmindeki 
ettiği haftalık devre haricinde olmuştur. ti son hafta için 25 bin tonluk 8 mütte- ve Beaverburn adındaki yolcu ve yülc 

Geçen haftaya ait olan bu ı:akkamla- fik 16.500 tonluk altı bitaraf gemi batı- vnpuru 5 şubat tarihinde lngilte~ıirı 
rın hususiyeti, ilk defa olarak bitaraf rıldığını, geçen hafta 8500 tonluk üç cenubu garbi sahilleri açığında batrııı~' 
vapurlardan ziyade müttefik vapurları müttefik, 21 bin tonluk 11 bitaraf gemi tır. Mürettebatının 80 kişi olduğu (ah· 
zayiatı ihtiva etmesidir. Fakat 15 günün batırıldığını bildirmektedir.. Müttefik min edilmektedir, İçinde yolcu bulunuP 
devre olar.ık hesap edilirse, bitaraf zn- ve bitarafların son on beş günlük zayia- bulunmadığı malum değildir. 
yiatı yine daha ağırdır. tı 72 bin tondur. Alınanlar hu müddet Diğer taraftan 330 ton hacmindelci 

21 ikinci kanundan 4 şubata kadar bi- 7.arfında 200 hin ton gemi batırdıklarını Danimarka l>nyrnğını h!imil Karen adın· 
tarafların zayiatı 38 hin ton olup ınüt- id<lia etmektedirlı:?r ki bu rakknmlar çok daki iki direkli gemi dün gece İskoçya· 
lt•fiklerin 33 hin tonluk zayiatından be.ş miibalfıgalıd!;· . nın şark .snhilleri açığında ateş almıştır· 
bin ton fnzlndır. Bi>ylece bu on beş gün Paris, G (O.R) - Londrndan resmen Makine dairesinde kapalı kalını.ş oları 
zarfında müttefik ve bitaraf zayiatı ye- hildirilcliğinc gön• paı.ar günii biten son iki tayfa kömiir haline gelerek telef ol' 
kunu 72 hin tondur. Almanlar son on hafla esnasında İngiliz ticaret filosu diiş- muşlardır. Karen gemisinin mürettebatı 
giin zarfında 200 bin ton vapur batırdık- man harnkfıtı neticesinde 25069 tonluk tarafından terkcdildikten sonra deınit 
Jnrını iddia etrıwkle sadece hakiki rak- sekiz vapur kaybetmiştir. Ayni müddet atmış olduğu ve makineleri işletilmcğe 
~ amı ilçle daı·betmişlerdir. zarfında 17586 tonluk bitaraf vnpur ba- başlanıldığı zaman bir infilak vukun ge-

Fransanın harp gayreti 
Alman radyosunun diğer bir yalanı tırılmı.ştır. lerck yangın çıktığı Uğrenilmiştir. 

ela hiç bir bitaraf vapurun Alman talı- Ayni mahfiller, bu rakkamlarm ne Londra. 6 (A.A) - Amirallık dairesi 
telbahirlerincc ihbarsız torpi1lenınediği hususi olar:ık memnuniyet ver,ici, ne de takribcn hın ton hacminde olan ve t:u· 
iddiasıdır. Her glin Alman tahtelbahir- hususi olarak enrlişebahş telakki <'dil- ınartesi günü Almanların yapmış olduk• 
l<.'rinin habersiz ve tahriksiz taarru1 .. a memC'si liizuınunu kaydediyorlar. Mu· ları bir hava tnarruzu esnasında hasara 
düçnr olan Yunan, isveç, Danimarkn, ha ·amatın iptidasından beri yeni yapı· uğramış olan Sphinks adındakl maYJl 
Norveç vapurlan bunun aksini pek iyi lan vapurlar, ecnebi memleketlerden vapuru dalgaların hücumu yüzündel1 
bilirler. ~itara~lar için ancak ınüt~efik "rtlııı alınanlar \'ü düşmandan zaptedi- devrilmiş ve bntm1ştır. Ölenlerin mikda· 
vapur kafılelerınrle selfımet vardır. Ingi- !enler snyt"sinclt• elde edilen tonaj mik- rının 56 olduğu söylenmektedir. Fransız milletinin soğuk kanlılığı In

gilterede büyük takdir uyandırıyor ·Yüksek harp şôrasında 
Londra 6 (Ö.R) - Ingiliz cSton ga

zetesinin diplomasi muhabiri Fransanın 
harp gayretini ve Fransız milletinin ne
fis sük\ıneti ile soğuk azim ve kararını 
takdir ettikten sonra şunları yazıyor: 

dngiliz mahfilleri de tasdik ediyorlar 
ki samimi dostumuz ve sadık müttefiki
mize knrşı bu takdir krıfi değildir. In
gilterenin harp nzminin de buna müma
sil olması lüzumu takdir ediliyor. Feda
kiırlık müsavatı bizim gıbi sizin için ele 
parola olmalıdır. Harp gibi sulhun nc
tlceleri de bu harC'ketin mükemmel ve 
müessir olmasına bağlıdır. 

Bll fikirlere bir çok Ingilizler açıkça 
temayül ve islirak ediyorlar. Ingiltere
nin b:ı.slıca haftalık mali gnzetelerinden 
cEkonomısh bu cıheti kaydettikten son
ra sunları ılilve ediyor: 

In iliz. millctinın ic;tirak ctti~i bu nok
tai nazarla en ficil mec;e1esi ücretler ve 
daha • z miky. c;ta ml'sai saatll'r lir. C:ün
kü Jnoiliz - Fl" ru ız i birli"'inı"l müec;.. 
sır o1 ınası buna bafılıdır. Bu "mesnl ... acc
lC' h-1!,,clilıneliiir Fednl :ırlıkta müsavat 
fikri \.P tale i duvulır."lı ve Inr,ilizll'r 
topy<'klın harp hakkındaki Fran5ız te
lfıkki.,ine vakla"malıdır. 

..,..r-n<;ada. ak1ı basında hiç bir adam, 
ı' ,.. rıl<'ket arasındaki hayat c;eviyec;i 
fn k•11ın. lnf'ilizlerin bir ferav•iyl" b"r
taraf .f'dilm o;;"ni bel\livem<'z. Fakıt i~
birli"'•nin inki.,afı ve z ftir ic;tilıc;· 1l kin 
en m ""lıiın no' 1'1 hu f rkın gPnic:leme
me<:idir 

Fransızlar h • fodakiHıkta nıUsavat 
ta leb;pi ilf'ri s'" er isen h rlJın. .,~dere 
zaCerl \~·v ,.ek kazanıln.ııvpçnğ,ını t,µ't
dir eg(yorlar. H"'r. iki m ·11,,t P"ÜnıHin 
o1nn ~~l\'b]i ıtayi •i '-ırr~•rnekf.e ~i:r Oü~
manı mıt-;h"'ıp f'ıifc't:l"klerine kat'i inanları 
mcvcud olmalıdlr ve zafer kazanıl nra
n ~ . ...,.., .. · .. ..,....,. 

Yalnız 
• 

sıyası 

askeri meseleler değil 
meseleler de görüşüldü 

Paris 6 (Ö.R) - Müttefikler harp şu
~·asının beşinci toplantısında Ingiliz ha
ı·iciye nazırı Lord Halifaksla Fransız 

hariciye nezareti umumi kt.tibinin de 
hazır bulunması askeri meseleler kadar 
mühim bir çok siyasi meselelerin de gö
rüsüldüğlini.i anl::ıtmnktaclır. 

Fransız başvekili Daladiye, Şura'da 
tam bir görüş bMiği h:ıkim olmuştur, 
demiştir. 

Roma 6 {Ö.R) - Ingiliz ve Fransız 
ı;azetclcri dün Pariste topli'nan mlitte
fik yüksek harp Şfırac;ının ehemmiyeti-

Garp cephesinde fogiliz ve Fransız k111nandanları 

ni kaydediyorlar. Bu içtimada beynel
milel vaziyet, bilhas :ı Balkan Antantı 
konferansı ve Fin - Sovyet ihtilafı va
ziyetleri tetkik <'dilmiştir. cTaymis> ga
zetesine göre müttefik harp Şurası Fin
landiynya yardım temini imkanlarını 
gciz önünde tutmuştur. 

melidir. 
Ya sulh hakkında ne düşiini.iliiyor? 

Fran ızlar in.,an hııyatı ve hazine ola
ı ak bunca fedakarlıklar bahasına elde 
etmiı.; olacakları neticeyi ancak kendile
rin<> io;tikb::ıl icjn tam. emniyf't b"ahsedl'
cek sekilde ta avvur edebilirler. Yani 
AJrn nyn ya tanıamivle ezillT'eli. yahut 
faik kuvvetler knrsıc:ınrla hareketten 
:ıdz mevkie dü JrülmE>lidir Fransızlar 
iıu ikinci şc~i • r;:-ih ediyorlar. 

• In~ltere j ti1·b::ıl kin kafi ve mutl~k 
1eınin:ıt vC'ı:dii!i takdircl.r lhirinm şekil
den vnzg<>Çırlrk miimkiindüP:' Franc;ızııır 
In~iltPrenin bciyle bir teahhiit altına gi-

yorlar. Aksi takdirde, mağ!Up Almanya
ya karşı külli mahiyl'ttc emniyet tcdbir
lf'ri alncaklnrdır. Faknt, Ingiltere ile 
Fransa arasında böyle bir anlaşma 
mümkün olursa, realitenin imkan bırak- Paris 6 (Ö.R) - Paristc toplanan 
tığı nisbette Almanynya karşı ftlicennp yiiksck müıtdik harp konseyi ~eçen iç
davranmak imkanı olacaktır. Hülasa, timalnrındaki sıkı i"birliğini teyıd ctıik
Fransanın sulh esası ve harp faaliyeti ten baska miihim kararlar ittihaz etmic:
hakkındaki fikirleri tamamen Ingiltere tir. Dünkil içtima Finlandiyaya. yardım 
ile isbirliğine istinat etmektedir. me.,elesinin tetkik edildiği zannediliyor. 

Jngiltere ve FransB 'Avrupanın yeni Fn ordusunun }tahramnnca mukaveme
nizamıru k""Urmak icin bütün mcsuliyçitl Unc '1evatrı elm'es1 <ve Sovye('Ordusunun 
1t>kabb'lil eclerek" sulhu, SdüanC.: ha~lı a(!ıi bTP netiee..Yf tarmak an~iy}e yeiff 
telakkJ l'1tik1eri şekil'® lJ?sis.ptAie.k a~ rrvılp ıfr~s bu1un~ .. qlt Yf"W
ve _kararında olduklarını bütün kuvvet. jtk.erelere )ıusWıl bir ehemniiyet ver-


