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GAZI BUL VARI IZM1R 44 
lıntiyaz aahibi: ŞEVKET Bll.GIN 

B.tınuharrtr ve umumi neşriyat müdütU: il 
I 

M'iJ.tteliltlerin •atın aldık
ları vapurlar 

HAKKIOCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

I>:v AM MUDD:E:rl Türkiye için Hariç için 

Roma, 7 (ö.R) - lnıikere ve Frana 
IAl!oerıl. lmdlm., harbin iptidumdan beri, 1 131 
tonluk vapur sabn ahmtlarchr. 

A. ~lik ....... 1400 2900 
ltı a11hk ....... 750 1650 

GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

TELEFON: 2697 ·-----..-...---' 
llln .. 

ınunderecatından gazetemiz mesuiiyet kabul etmez. 
Ciimhuriyetin ve Cümhuri31d eseri_nin bekçisi, •abahlan çıkar .iyan gazetedir Yeni Asır Matbauında buılml.Jlır. 

ariciye Vekilimiz Ankaray·a g·itti 
8. Saraçoğl;;~un .Jstanbul
da gazetecilere beyanatı 
lürkiyenin Belgr-;-d içtimaındaki ha
reket tarzı bütün dünya efkarı umu

·miyesince takdir ~dilmiştir 

.....___ B. Saraçoğlu ve refikası 

Balkan 
Milletleri 

--·~~ 
41-asındakitesanüt 
~81kanlarda sulhun en 
.,.Yük teminatıdır-

--*-
HAKKIOCAKOOLU 

~~lc~adda toplanan Balkan Antantı 
<iy Yınde Türkiyeyi temsil eden hari
llu~ 'Vekilimiz Şükrii Sarat"oğlu avdctte 
lu Car ril'aliyle tekrar temaslarda bu-
1ı:~k dün memleketimize dönmüştür. 
'l'ii tıy~ vekilimizin bu :ı;on seyahati s": dıplomasisinin yeni bir za(eridir .. 
~ un nıuhafazası, A vrupada zuhur 
Yo~~teşln Balkanlara sira3etinin men'i 
ttİi~ki ıtayretlerimiz yeni ve seme-

fte lleti~ler vemıiştir. 
"tia lcradda alman kararlarla Avrupa 
ı~ 11•u şarkisine yaklaşır gibi görünen 
r • ..,_!~likeler biraz daha uzaklaşmış 

:..-----.ebllir. 
~S... •Jlar içinde Balkan Antantının 
dt hııaSında menfaatleri bulunan bazı 
t.o~~~r, Balkanlılar arasına kundak 
lıe~' bu birliği zaa(a uiratmak i~in 
td~ t~rlü tehrikitta hulunmaığı vazife 
~tr';:ışlerdi. Tahriklerin para etmediii 
ltul]a de zaman zaman tehdit silahı da 

llllıyordu. 
ı, ~karılan bin bir şayia arasında ide
,_,. ~n Antantına itimat edilmez bir 
t~ ~~nzaras1 verilmeğe azami de-

)( e ıtı•a ıösteriliyordu. 
Ciin~Dsey toplantılarına takaddiim eden 
'e de biitün dünya diplomatlannın 
~e~Ü~tecilerinin dikkatleri BcJgrada 
raııı. dı. ~u toplantıdan mutlaka heye-

lf b~fı«'eler bcldiyeııler pek çoktu. 
~., 11 ~tta bu içümaın Balkan Antantının 
\:ardı~Plantıc:-ı olacağını söyliyenler bile. 

.,:~\at Balkan hariciye nazırlan, çok 
~ olan diinya vaziyetini ' 'e bunun 
aıi 'i~lllda kendi mevki ve mcn{aatleri
Ve g~· ~amimi hir ha\'a, tanı bir tesaniit 
lırsn~ıriiş birliği içinde miitnlaa eylemek 
h;ıhs n~ bıılmu~lar \'e çok memnuniyet 
ltnıı' ~ır neticeye vararak hunu cihan 

a ·~ı efkarına hildirnıişle.rdir. 
~r:rrnd giirii~melcri he~·ecanlı bir 

}' ~ sona ermembtir. 
~an~d .. t ~alkanhlar ~rasında me\'cut te
~lllk 0

1 
hır kl'rre clnha tebariiz ettirmiş, 

iittıi,an ~lar arasına nifak soktuklannı 
'-'lltu-e enleri hayal sukutunn nğrat-

11 • 
• 0r:!!:khlar müşterek menfaatlerini 
' yolunda tam bir birlik man

.... htt~n~ mu,·affak olmuşlardır. 
lıiin Balkan1arda sulh ve •sti-

tNc1,8QdnlM 

.~~~~~~~~~~--'x*x·~~~~~~~~~~~~ 

l•tanbul 1 (H-usuıi) - Belgrad ve Solyadan dönen hariciye ve
kilimizle refikası ve maiyeti huduttan itibaren istasyonlarda top
lanan halk tarafından tezahüratla karşılanmıştır. 

Vekil; bütün seyahat esnasında çok bepiftÜ. 
Saat 9,.10 da Sirkeci garına muvasalat eden tren halkın (yaşa .. 

var ol) alkışları ile karşılanmıştır. 

Hariciyç vekilimiz istasyonda vali mu- reze polis tarafından sdfun rasimesi ifa 
avini, Parti viliiyi!t idare heyeti rei.si edilmiştir. Garp cephesinde harp faaliyeti 

Üniversite rektörü Cemil Bi1se1, İstan- Jırken garı dolduran kalabalık bir halk 1 A 
Fikret Sılay, Tümgeneral Osmnn Tufan, Hariciye vekilimiz istasyondan ayrı- A 1 

1 
h 

bul müdd~iumumişi, emniyet direktörü, :kaır"t.l:esi tarafından hararetle alkışlanmış- m a n su p a n 1 
Vilayet erkanı, konsoloslar, yabancı ve 
yerli gazete muhabirleri ve kalabalık B. Saracoğlu g::ırda gazetccil<'rc kısa.-
bir halk kitl<'si tarafından kar.şılanmış-
tır. - Seyahatimden <:ok memnun dônü- -*-----------

ol•~~~·~~:9~::i,~:ıw:~t:k;~·;~;.~;,·~ Bitler bu yeni sulh taarru-
--------.-·~·. . · zunu Göringe havale etmiş 

yunan mılletıne hıtaben ; ......... ..&&-........................ , • x*x--, • : Londra, 7 (A.A) - Deyli Meyi ıau- 5 - Al'Usturya, Almanya. Fransa ve 

b
• k •• ı d• M ı L L ı : fesinin diplomasi muharririne göre, ha- lngiltr.renin kontrolü altında A\'\lstur· 

ır nutu Soy e ı 
: ıici!.~ ~r~ti yeni. A~ sulh pli!1ı- )ada bir.plebisit yapalacakt.ir .. 
• nı ogrenmiştır. Nazı aıanlan bu planı 6 - Dır Alman - Fransız • Jngiliz ko-

p l y AN Go bitaraf memleketler payitahtlarında ilo- misyonu, Çekoıı)(wakya ve Polonya ara-
a:ı-- Sd5nik, 7 (A.A) - lliikiiıııct ma· ~ş!ınnak.tadırlar. Bu plan altı noktayı :t..isin.in mukadderatını tayin ve bu bap-

kamları ,.c halk, Belgrad kon(cransııı· ihtıva edıyor : ta hır karar veret"cktir. 
dan diincn l\1ctaksası hararetle kar~ıla· 80 b ı • 1 - Hi<: bir mcmlt'kct tazminat talep Bu ~·eni sulh taarnızunun kraı-ına 

,..., mıştır. ı• n ıra etmiyet"ektir. Göring memur edilmi tir. A l\lctaksas halka hitaben bir nutuk ira· 2 - İktısadi meselelerle miistemleke Fakat ıılfın miittefiklerin yapmakta 
ı dcder<:k : Bu co~kunlıığun şiipht'siz meseleleri bir konferansta müzakere \"C olduktan harbin gayelerini hesaba knt-

/; Belgradda başarılan i~lt•rin Yıınım mil- 41141 numaraya Çıfıtı halledilecektir. mamakta olması dolııyısiyle planın cid· 
t !etinde hıraktığı fotibadaıı ileri geldiği- ,. Ankara 7 (Hususi) - Milli piyan- 3 - Siidetlcrin sakin oldukları mınta- di surette nazarı itibara alınması inıkn-

B. Metak.3u 

ni \'C elde edilen neticenin biitiin Hal· gonun ilk kcşidcsi bugün A~karada kalar Almanlann olaC'8ktır. nını ortadan kaldırmaktadır. 
kan nwmlPketlcri ve Yunanistan İl\in Halkevinde çekilmiştir.Kazanan nu- 4 - Polonya. Versay muahedesinden Muharrir ilave ediyor : 
hayırlı o1dutrıınu si) ·lemi tir. marnlar şunlardır: e\'\'cl Almanyanın işgali altında 1'ulun- Böyle bir plıin1n mevcudiyeti Nazi 

Mctaksas ~u stizlcri ilfı\'e etmiştir : 80 BİN LİRA mu olan biitiin araziyi Almanyaya ter- Almanyanın halihazınlaki \'azİyetinia 
- Ualk:m paktiylc bağlı bulunan Bal- isabet etmiştir. Bu biletin onda bir kcdct'cktir. zaafını Ki~1cnnektcdir. 

kan milletlerinin sulh için. fakat milli parçası Keskinde, bir parçası Ela
nıe\'cudiyetlcrini ,.c istiklallerini temin zığda, bir parçası Zilede, bir parçası 
eden şerefli bir sulh için çalıştıklarım Mer.<lfonıfa, diğer parçalan Istan-
hiJiyorsunuz. bulda satılmıştır. 

Metaksas yarın ak~am Atinaya hare- 6'0~ lfumarG"G 
ket edecektir. ~ °' 

Atina, 7 (Ö.R) - Yunan gazeteleri 20 Bin lira çılımqtır 
Balkan antantının aldığı neticeler ınii- Bu biletin onda bir parçası Kon-
naşebctiyle hararetli neşriyatta · dt'vam yada, bir parçası Samsunda, bir par
ediyorlar. çası Bafrada, bir parçası Bursada, 

Proiya bugünkü basınakalcsinde, harp miitebaki parçaları I!tanbulda satı1-
SONU 4 U .. NC ·· · >nL' :•nıstır. -SONU 3 1JNC0 SAHİFEDl: 

- L • u SAHlft'F..:ıı.ı:. - ......................................... . 

2"Ör:Üşmeler 
~--~~~~~~~~-~x*x-~~~~~~~~-~~ 

Saraçoğlu - Köse lvanof mülakatına 
büyük bir ehemnıiyet verilmektedir 

Sovyet takviye kuvvetleri 
Roma, 7 (Ö.R) - Balkan mahfil1eri, 

T\irkiye hariclye ve'kili B. Şükrü Sar.ı
coğlunun Belgrad konferansından sonra 
Sofyadaki göriişmelerine hususi ehem
miyet veriyorlar. Z'lJlnedildiğine göre, 
Türkiye haridye vekili Bulgar baŞ\ ekili 
B. Köse İvanofla ayni zamanda diğer yç 
~ntant devletinin hariciye :nazırları na
mına da görü miiştür. Bu da, bütün -:ıı-v e ağır tanklarla yapılan hücumları -Balkan memleketleri arasında iş birliii 
yoluna girilmiş olduğunu gijsteren ~ir 

iı:arcttir. 

da Finler kahramanca püskürttüler 
Amsterdam, 7 (A.A) - Stokholm Tid

ningenin Kareli cephesindeki muhabiri 
bildiriyor : 

so,·ye11er hatta harbe yeni bir fırka 
daha scvkctmişlerdir. Bu fırka Hatjala
hadenja ile Sunna arasında 20 kilomet
relik bir mintaka işgal etmiştir. 

Bazdan 35 fon olan 150 tank ile 300 
top Kareli berzahında yapılan muazzam 
l'Cni taarruza iştirak etnıi tir. Muhare
be biitiin giin dc\'am etmiştir. Sovyct
ler beş defa hiinım etmişlerse de b~in
de de tnrdcdilmişlerdir. .Muharebe an· 
l"Ü gere yansı sona ermiştir. 

B. Kase luam .. J 

B. Şükrü Saracoğlu, Belgrad konfe
ransının içtiınaından evvel Sofyada dur
muştu. Bu yeni ziyaret, muahedelerin 
yeniden tetkikini istiyen Macaristan ve 
Bulgadsian gibi memleketlerle Balkan 
Antantı hükümetleri arasında gerginli
ğin zail olduğuna delildir. Bu salah, 
BuJgaristanla olan münasebetlerde ken
<'ini göstl'rmcğe başlam~1ır. 

Bir Macar yarı resmi notası Macaris-

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

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

So\':\ etlerin Sun na~ mm takasında yer-
miş olduktan telefat mikdnn 4500 kişi D • • • • • ı 
tahmin edilmektedir. Buna mukabil Fin- omınyon r e11n\ı verı • 
landiyalılann zayiatı az ise de kınrvct- A 
lcr arasında nishel heo;ab~ ... k•tıla:C:ak 

~~~:bu u.yiahn da mühbn o~dı~ğn,an- 'mesi için m üzake . . reler 
Sovyetlerio 22 ~ı biUWsa tan1'. da- • 

fi toplan ~~·e~de tah~ .. ~ilmi§tir. . . x*x---..-.....,.-~-
Sunna 'P1'1tabsındaki . ~.ik~....çok Lbndra. 7 (Q.~ . - Hindistan kralı Müzakereleri kesilmiş telakki · ·etm'-

şiddetlidir we FinlandiyalılanJI mwkave- vekiliyle ~üştilkten sonra yeni Delhi- yorum . . ü01lt ederim ki sad~ce talik 
meti b.ıty.J'.8PWa ffyandır. Fakat Finlan- den Vardaya dönen B. Gandi bu muha- edilmiştir. Dünlçü beyanatımda, kr91 
myablarm Sov,ıetlerin ezici adet faiki- vereler hakkında yeni beyanatta bu1u- vekiliyle müzakerelerin nihai m\lvaffa. 

- SONlT'C-Dla SABIFEDE - narak ~tir .ki: . · • - 'SONU 4 ONcO SAIÔFBDE - " 



:.'JI Peygamf,eTler Tarihinden-· 
....... iııli ............ ~~~J'"~/)!.i 

ISA 'NIN HAYA Ti 

----
- - . --:-:~-----:-.= -:-----'~· 

ŞEHİR .HABERlERi Balkan 
Milletleri 

Pamuk Umumi Vilayet Meclisi 
- 35 - "*" Aıeasınclaki teudt ,, 

rY ahyamn ;d~mından sonra lsanın ihıacatc;ıl:;;bir top- Büdçe için bugün lop. ~::;r~ 
mueiı.eler yaptığı duyulmuştu Jantı yaptılar ) J . •'4 ~~ 

- Şehre gir .• de.tL Ora.ta ne kadar aleyhme bqWmı bir Yahudi ple...., P-uk ve ;;;;:y~ğ• lhra~ diin anlı arına başlıyor k~~AŞTAltlafAFI t tNetl ~Ailtb!?:'; 
Beni larail hallu varsa kılmçtan geçir. vardı. Müridierini, şakirdleriıü ıoplaia akpm tlc:are:t oduuıda bir toplantı yap- ~un 191~ azası yo unua ~ ~· 
Zira hen Tamuna öyle aezrettim ki, v~ ... ~Jerdm . .. Tehlikecleıı firar et- ımlflardJr. P.ari.i reisi B . Atıf ban IMı Vü t __ ...1· • L .. _ _ 

1 
;,j~x t nllt ~ ~inde şii,., · 

peygamberlerini şehit edea bu halkın ti. toplantıy.ı wacat birlikleri umum1 U- Ylll umuıa Sna;JISI -gua 01 eU§:!IS Vıiliyet meclisi, 100 iktisür Ma lira ~i- lll', .. 

.kanları önümden ırmak gibl akmayınca Antipas ... Yahyanın .idamım mütea- tibi sıfat ve salahiyetiyle iştirak ederek "IK'a saat oa diltte '940 -yılı ıılevre ıis:ti· hi Liıiyük ve lcarıı~ lair b,.J:.GU k~ •lkwılara _.,..~ ıtıı.raıaiı ~ 
'buradan gitnüyecetlm. {cip dsa~ Uminde birinin 'ZUftut' ~;ği- ilir.ac.at tüccarlarını tenvir etmiştir. B. malarına baılıyacaktır. Meclis vali B. mak karıısındadır. Son Ü_ç seıae içinde ari:derinin •uııt... ,-~k _. JI' 

L!!~ı-..:1----- L • a&l._ 1 Atıf inan bilhassa Romanuaya yapı1- Ethem Aykut tarafından kü~ _.J,L __ ._ .t~bit edilen büt--1erio bina varidat ra· Lesliyenler emellerinin tahakkuk ......lı• Faa ~ ....... MM! re-- .ol. ım 1ıciıe er gi.W.er~ auy.m~ ve .1 ıa- r-• eeme.-aı; ,..... • ~· --
re Ciz'ii. Y.abya peyp-1.eri paıt ıeUik- OllU görmek~ ak pamUk ihracatı bk'kma tüccarlara azalar selaml•acak ve meclAa faaliyete kamlanndaki kaban1t bu 700 ltüsür ""'~egmi anlaınakt:I geç kalınıY 
leri J'er"e ıee1cfi. Baktı lı:i IDu yeıdr WJe- la, m~ lb.atkı pey~ ıunm ıuza~.a UHaıt ııv;ermift.ir~ ges;cnif -'acab.r. Bu .,_. .,_çe.in laa- bin liralık açığa sebebiyet v~iJtıir. Vila- lardır. -· -"" 
rine dal lihl toprak ,.P11br •. ~ p.e ia.anCbmı.a'k w TanrJ y.aluaa ~ . ~ ~ ~ ti~n arJa'-wlM!la c:iUi miina'ka,.lar we .c>· Yet •akama, l;Vtçe ~ntle bta Nifak ve .korku saı..k B~ 
.&aulu Wde t.opniua :altmclan dunu- etme1ı: için lkull.ı1''0l'iu. Ha1bulr4 ---ı. ~·. Y.&rqao. ~. iCfm!ll ih- rüıme1er yapı1aca:ğı anla,ılmııktadır. n~a ıel.e...V,.etle İpttt etmdtte we il_.... ın... ,.. ailih 0~ 

., ~ca 1 idi}d ...:Uik .:-"-'-~ -"~k geçen seneler bütçelerinde o'kuatilao ba:r.ı ........ _ ~ .a.n kan akar_ A:rıt.ipasm ve ~ mut.ekil elmıpaı ~ ~J ,... çe =.u.,-~ - Aza arasında bütçenin makaslanması .r· kü ~ _ a. b.ra 1ldıJüıı kam ıve iM! kanılır'! U2kJe 11.u ll!Uciuleıi al.ay di:re .aeyı& ıtir. için ~di bir cereyan mevcuttur. noktalan hatırlatmaktadır. .,..tin · Balkanlılar mevcucliye ...,.. 
ıuna tilderiıU -•- Bu seneki bütçe, F9Ml seneler b~e- \'e müşterek menfaatlerini ko~ ~ 

DiFe .ordu. Ben1 bnıi1 : • . • _ · ~ ~iliyordu.. ha. keıdi- • 9 .. MeıclİIİİD ıaçl.mUlDl raiit~ ri- lerinka mWııim. "1lt.daıd. •wrıı!lır. ku~i - "-tıüt g~ ~ 
- Yay.um bulu'!.. am hö:rle lbiir ~ye ilet ~ u Y~ &rw •s;ıilni f'apıltıeak. 9.J8 ,,.. Baıt. ~fıa o'lmalt •~Cl'ı! r.ub.tet;f fMtl· t.o&f b_. <tca-. karşı ...._~ 
Demeie korktular- icia Anüpa1U1 danıt 11eldif.iai reıl&etti. zum hesap kat"i raporu okunacak daimi en· !arda tasarruf yapılmııtır. Daimi encü- tiMamu 'lm'11-k lüzuMmtU 
- ŞeWr ~ -~.8\llUU = O, diıuU 'INr d•..,.. ~ ciri.P ~ cümen iurhnamesi okunduktan .....-a meAiA .tuv.ip ~ b~ .mediJle hakik1 hulunmaktadu ... ·. 

foplm1p ~·· Bu ıkeaılia.i ~ kGrktu. O, halkı, -·- ihtisas enciimeııderi ı11eı;ilecelttir. 940 rakamları bulacak ve tatbilt edilecektir. Mütecavizler, 'her h .... ...ı bir ~ 
• bltwl.1ana ........ Ukiılıeri Wçuderi ~ Utiy«- .rna1h '-ü ..... ~ Dıliliıer. Fakat ~an b••••ı ~--- ... u_ ıu.;_,_,_~. r~ı:..ı-~ .___..,.,_.._,,, _ _. ihraç fiatter•I 11 ··tçmıi Ge tetkik iç.in felUr taıteU.i V1iy~t mcdisine muvafflfk:ıyet te- devletiai ~ok üstün ıkavntleıi ... ._.. 

-- 111 ~ ~ı. JIUI .. ,.,~ v.J•-u teni .eıı8ile.cıda.ir. en · ... __ . ,_ ......... ._ L.......e. -.&.M:...a..._ ,._._,~ maılJ: vıe zrn,ciıdeıj ..ıl..:O:I #\ .. ellll!l:ınz. ..._.r .,. _ .. ~-~ .. ..-_;_.ı. 
ftJ-....... -.A-. ~ tüa ....... ..aus.n.. ......... it ... 

Diy ~~-,.çya_ llucizdel"_ Baıit ıiasM>lan ~ Oz.üm ihraea1çılan bidCi jjar.e beye- E • • •hsaı • • de karşılannda bulacağından ewia:;, 
K~u:'°dyette b1aa IWk clGinı.P ;:. ha IMıalan ya1aız -ı.o sakiıyoc- ti, i.i%üm ~ ara!mMt Ole lbaıriç- geOIQ IStJ 

1 

VaZl)'CtJ lars• böyle bir teca•.e k•Y 

:73:!;=1:"".! yal.~~-~~~·= ~~_a-;i); Bu··tu··n mahsux•xl rekol .. ele- ~:-:.:=m~~::.:~ ... ~ 
4ar zmsaa ceçtiti halel~ bıu iWı' ıtüriii y.a _ _,, •& , r.u 9"1".Yor. 1 .ıa:ı.umaı:a l.8.51k:un.tf, ı D" ra 11 ku- 1,.1 ,.,...,.. ~· fMlıMıtılan bu iki ·~ 
.___.,___ ... ,_ - Yahı.ız o.ı.r. __ ıma .... _ • .... 23 .,. cilJıfl ~raelıı'lerilai pek canlı 
~~ - :nlf, '" ıaumara 218 lkuni§, U ı1tumara 

!Decliler. Knmeıedan aorr:fu: Keneli•.~ ~e hatti_ Annesi ku U 2G a..,,_,_. • d b.. ••k şekilde vermiftir. 
- Bu kanın balmesi ~aııe liımı! Kert:,em biletMDa ·~·~dmuft11:.J1a- ~·uU:.7~ ;~ Wdi- nn e uyu artma var ........... 1 !'jlr ....... ~ 
Cevap ıvenliler: amafih Meryem. (Ne12rli) olan. ~ kine ıi.ktiram emelini m::.ı--<L,,:... ıınute'ber T r ....... , 1 1 F J - ~ ~ 
- Y.altyayı ö\cliÜ'ell ahınm bnı bu 8Glıa ietarma kadar :aaa'lık et.rniJtir. ..taca:ktır . .Stl#'k'lar • .bv,.~ iW • •• ı d .._.. • .... ~ 

•ez.ar ıü7.eirıe akmaymca ~q.a ,.._, . ha- . Binlesı lken4i&lııe ,...a'k'fapn fakat -.....-. *« ..... ., ..,.. Me ... lıfır ,_,,. 
hlB ldpnhl bm bu kan !lir.erine .S."k.ü.1-~ ~~-ıı~aP?' halk. ,driieiitıün Ticaret odası taraf.m&m ı1aar:ıdana11 .U.ektedir. Zeytla,yııjt htf.ihiallılı ge- lrd ... . 
~ bsil.ms 'bu iki yüilu "auyetiaClen çe1' mil\ee&- A ~lr lbültcae 112i-.9l9 yillamıda ınuhte- &en ~ 20 bin ~ olaa a3J :r~oltesi- ••ı 1

1• i,.. #11 • ı • 1 ,,,. 
Bir riYqete ~ Antipas kaçıwap. llirtli. ilk. ıÖllc.e .aaa eüme1 \V.t! plldak IW ZııYlft lif m~ullerln istihsalAtı hakkında şa- .ni 15 bln ton fadası ne ~ak 35'bin to- --·, .............. ~· 

Bir kadın onun giz1enaiği yeri lfıa'ber ~ ~ (Kafar:t.anom} .a lkaı:p e • yanı dikkat maltlmat vardır. Umumt na yükselm1ştir. Bir evve1ki sene re- .... 11• ) C irel.. ';, ":.i:!-
verdi. Bulup getirdiler ve Yahyanın ka- 0 hıddetle haykırıyordu : ~ --·-- ~ waı:iy.eti rçwd,a töYle halt. edi- ık~lte&iw a.i™t h~rleneıı .n:ıaluıyllerden. m ... rdn •, ' 
nı kesildi. - Ey Ka!artanom ... 'Eger cSun ve s• d liyor: h1ıi u palanwttur.Jlk tahmLıilerl 78 bin ._....... ' ' tik~ 

Fabt ıbu rivayet tarih ıhaJtikatlerine cSay.aa> şehirleri senin şahidi olduğun ) r m 3 ft 3 .. e.~ .~cat .maddelerlmWen olan ton. ~ iken Juav.alar mliJalt ~e- dınlia iJ fi · f .. _... .... ~ 
uygua clfiiWir. Diğer bir rivayete göre !1N1ci&eleri girse idi ~beri çillenm ıtiitün, ıiiE'iim. ıiııcır~ ıpamuk. palamut, d.!iindeıı 60 ıbin ıtooda kalmıştır. Tiitün 116 ._ sfr r ., p .. • ~ 
he F.ars hımandanı ye~ bin Beni ıs- dol~~~ ~ba &İyo.rehr~m k1.ıh .yann .,_,._l .. U, M.• .. .u.-.&.1.11---a. ~akas :atıal. arpa.

939 
<ve

1 
ba~~~1·~ Edıe mın- Jstilıaalltııun ıecçea seııekJ yadyeti nor-~ • ' d IPıll •• z C 1 ..... ._..... 

raili Dracia boğadadı Ye o.o1ann kanı ile uıa-.eme.a -~.alMI u §c ın ta ı ı Jile.O- l&W- -• u ~ ına t yı ı iSı.ul.!>Cl atın a daha .maldir. Aıya ve balda da .bir y.ı1 .e\'\leli-3 1' E • ....._ ......... lıllr ....-
Yahyanın mezarından akan bn dindi. den daha m-tun olacaktır ve sen, sema- ele ge\tl .ewelki .senelere :ı:ıaıaran ~madde de sine aauran hir eksilme ka_yde.dilml.şse Mi&_._,.. ..... • .. cm .W f/111"'_ 

Yine başka bir rivayette şehirde yet- lara kadar yükseldi~ini zanned~~ ~a- Kudurduğu zannedilen bir manda ç~ğalma görülmil~. ve diğerlerinde ıbarlz de daha eVYelld. ~:ıllar ıi.s.t.ihsa1itından -* ıiıçia - f • '"' M C ,.. 
miş bin kişi yoktu ve kumandan mevcut fartanom, cehennemın esfclc safılınıne Osmanzade mevkii halkını korkuya dii- ~ fark ikaydeclilmemiftir. Be!coltesl bUyUk bir noksanlık göstermemiş, halta .. ~ ;• '5 

~= ~:~:ıeı;~i&~ . .akJ!:; ::d;~:k~\~~ z:~~~/~~o!n~~- şü~~~·ı lköyiindt>.n .Afyonlu [brabi- ~:~a&deleı- ~ir, pamuk ~e zey- :t:Uann lstihsalatından Jlstiio o1- ·=.;._•...::fa 1 ; ) :i, 
kim -çadınnın önünden o1uk gibi Beni bGotnru-ada j'lapıllsadili bu ~ehlrler !bugün me ait ı0lduğu .anlasJlan bir .ırnanda ita- .. 'Meahvcui kayıtlara gore 926 danbttt bu "'Ctzüm rekolte.eri '926 "Senesinde 39 <bin liq H , l ti ,_.. 
Israil kanı akmayınca bu savaştan fariğ atmamı~ 0 ~r ar ı.. 1şte b~nu~ için çarak büyük bir hı~la Osmanzade mev- uç m sOl geçen seneki miktarı bulma- ton 'iken '939 yılında 81 bin tona çıkmış- s<P"*'.... +•t .. M rr..,.. 
olmıy.acak. Bunu.n üzerine kumandan sana derım ki ynrın mahkemeı kUbr~da kilne k~ar gelmiş, denize dalml§ bu mıştı. Um~ haıpten -evv.el 1910 - 191il ır, lnclr ırekoltesl 926 da :22 bin tondan dia "•-. ........ """'~ 
şehirde ne kadar at.tan, <'Şe~ dav.ar- d~dom> to:ap~.~~_;.n daha az ışıd- sırada r:abrt.a memur.ları tarafından gö- ;ı~af;~a ~~ ra'kam'ğia; da geçen sene1d 989 da t0,000 tona, paınUk rekoltesl 926 :": ~· ilaık M ~, .. il *""' 
.Can lhayv.an :var ise hepsini bQğulattı e .muam e goı=..~~ır. J-.iilerek lbüy;ük nı.tiŞkülitla sahile ~a- e 0 e erınaen aşa ıulf". da 4500 'tondan her sene .artarak bu s&- • .. 1 B ....... ...... 
ve kanlarım o1u1c misali sehir lhtıricine 1sanuı bu &<izleri, !insanlardan we ışe- ırdmıştır. .Belediyıe emudarma teJlllm Havalar müsait gitmiş olsaydı, UzUm ne 16000 balyaya palamut rekoltesi • ~ ... , ' 8 • ~ 
a"kıttı.. . hirlerden .gördüğü ... ?aılkörliiğe ka.~ı edilen bu manda birdenbire belediye ~ahsulünil.n de geçen seneki Tekoltesl- 9~ yılında 35000' tondan 939 yılında ri ..... ll!tW t' 'M eıllm ~ 

HükUmdar bunu görünce -savaştım ia- duyduğu ~syanı bu tun kuvvetiyle gos- memuıilanl\!n elinden kurtularak hızla nın cvvelkı senelere nauıran üst~ bir 60))80 tona, zeytinyağı rekoltesi 926 '11- nuaran 'kenöılerini "biraz Cla1ıa enuı1,... 
riğ oldu. termckte.dir. . . _ ~ • lkoşmağa ba~mış, lküdurmuş gilil etra- :-~111 :~~l ~ınldin .Ol~. lnelr bada il6i0i ~onclan ıQ39 .Yılında 135000 :e ,ıörürlen~e hiç te ~ ol~' 

Beni Israil~ aman verdl. Beytülmu- Vakıll ?nun } anınela !kendine ta\)ı bır la saldırmış e clvaıida'kl ıha11tı korkuya mihsalat.ındaki çogalına tabııdir. Ağaç tona, ar,pa !rekoltesi :290 bin tQ:DdaD Zira Balkan1tlar 1e~nümi 'Zalk~ 
kaddesi ~ mescidi }'aktılar. şehri ~y\e avuç sakırdi vardı: Fakat '!rtı'k şe~i;- .düşürmüştür. ve bakım vazl.Y?ti re.~oltenln yüksek bir 35000 tona, tUtUn rekoltesi 21000 tondan sulhun en büyük teminabdır. 
ıbar• .e~·lediler ki .taş ıüstünde ias kal- 'terde barınacak >-eri: .. Hatta annesının Uzun ça.lı§malarla sağ olarak elde eaı- rakam ~ereceğınl gösterme1de idi. Pa- 35009 tona çıkmış, 937 yıhnda ise 40 bin ff AKSJ OC•S°"'4fl 
madı. Ve Y.ahya peygamberin intikamı yarundakj c-Baba evı:. bile 1ka1mamış.. 3emiyen bu azgın mandanın öldürülme- ~uk istıhsalliım~m aa arbşı pe1t tabü- 'ton Olara'k_ıteS'blt e4ilmiştir. -~ 
da bu suretle aluımı§ o'ldu. Her 1a~af. o~ 1cap:ıımıştı.. - .sine lüwm ,g&rü1n1il§, evvela tabanca is- dır. Ekl.m v~ ~'ha -her yıl binız daha ar- ~rUlilyor ki Egenin ıistih.o;al rakam- MIJCLA vil.4nrı 

Bazı tarihler ibu kanlı iJ.i yapan hii· - Tilkilenn rnagara1an. gokte 'UÇan ıtimal edilmiş sonra c!a dom~ kursun.. bp genişled\ğınden pamuk rekoltesinde larında lkl mtsttne yakın bir artma var- .. a·mı.9A1W t 
ıkümdarın Buhtwı.asır .olduğunu myler- kuşlarıo _dn YU\'aları var .. Fa~ lbenlm .. fariyle öldü!'iilmüştür. ~ he.r y.ıl muntazam lbir ~·ükse1me kayde- dır. ....._ __ .. _ ı . ...ti 
]er. Doğru değildir. BuhtuDaijlf daha Adem ogJunun, (fbni Beşenn) ~aşını - • - Ankara, 7 (Hus~) - 'Muğla vl!iY".-
ıevveldir. o .da cGk r.alimdi. Oadan 'S<>n- solrncak bir .Yeri yok.. ş h • • d 1 y 1 d madenlerinden 231:9G lira kıymetifldl 
r.a geleıı zalim hükümdarlarla .onun z.ul- :Biyordu. Genç yaşında v~ üzerinde IJSULSUZ il e r1m1 z ta agm<V ur ar: an zımpar.a .madeni ile 5:i bin kilo ~ 
'fniinden kinaye olar.ak .Bl.lhtu.nas.ır gibi.. peygambeTlik vuife ve yükiinü taşı- Anafartalar caddesinde belediye emir- (t madem mUkftbiti olanık w a)UI Jİ" 
derılerdi. Tarihin bu son ırlv.ayeti bu ıtPc:. yan Isa~. Kendisine yine lk~ndisinden ieırine ayları harıdketindeo ~ayı 9ir ç defa zelzele oldu . A6al..--f..e.n ,..,_J ğ aya t<.alıu ..tiWiı~. ~.,... 
bih ilzerine oha aerektir. -s '.başka yardımcı göremiyecek 'kadar yal- müddet.~ ~iildtiw a;n~.~leııen Veli ... Evvelkı gece sabaha :kar§J Jebriınlz8e ın.ı 11.a a a_.,. aal 1 cı yükaelmekıt.edir. 

nız kalmıştı. ıqğlu Ali. ~ükawıun .mUhur.unU çıkardı- uç defa .zelzele aydedilmiştir. nk sar- 6üwü' zarar Anlıarada Çoadı 
ıtSANIN ÇöLDEKl HAY.ATI Ortada y:alnız ve tek ohn blr 'hakikat ğı 6ilrada ıei.irüler:ek ibakkmda zalıtt va- 5.Hltı ,e.ayet lıal.if olarak saat ikiyi çey- . .,,, . •.I 

vardı . rakası tutulmuş \'e adliyeye sevlcedil- rek geçe olmu~, 3,45 teki sarsıntı 'bir.az 1kincl kanun ayı 1Çia&e lzınir waye- -~,,,,,..,, .ııyor 
Yahyanın bu !tt:.i ,sur.et.tc iclanıı habe

rini onun müridleri gelerek lsaya haber 
verdiler. lsa. aynı akıbetiu kendi hac:ına 
da gelmesi ihtimalini dli§iindü. Zira 
Yahyaınn .şclıid ıedildiği muhitte kendi 

Bu hakikate ca\ın o'1an bütün millet, :miştlr. daha .§iddeOi olarak bunu takip etmtş- t1nio her ytt.bıe dil§en .tir.e1dl w .fkldet- ~ 1 tllusıw) - Alınan ha~ 
fakir millet pcki'ıla ve seve seve koşa- -•- tir. Saat tam beşte .de bir sarsınh ol- 11 yağmurlanlan mUh\e!if ibularda lene eo~~ oıÇgcuk .Esh-aeme ~'!!1~--tt 
caktı. Buca Belediye lllec:l.lsi muştur. llamdo1sun ki hasar yoktur. mezruat bil~ ~da~" ay .çocuk tiy~u 8'ac~khr. ~. 

Buca Belediye meclisi .diliı .toplantıla- Dün DiltiUde ôe bir yer .sarsıntısı ruz.aman~ köylunun arme ;ve gihre- .r.et.r.attao m~~. ~:hey.et P~ 
-llll"JIEDI- rına başlamıetn·. kaydedilmiştir leme eı,öi i§leıi 4e leı"i :blauftır. }'a ha§la00ı§ ve onumüzdeiki .ay ~-

~- · ~ dünlerde BercaınHa SIG hek- i.aaliy.ete .geçmek ~re ,ply~er ~ 

• 

L.011:'!'1S'.~J#I'"''' ... '!IW?~m•••z111121111p•""' ~P.a .. .-;::ızs:~m•!m!:>D••••••-•ı.-••••••a. Buca belediyesi mezbaha için bir oto· - *- tar~ Foçada 380 hektar, lıleaeınende ~ ~aoıış:tır. Rcye.t ~ôz, ~ f' 
bUs ve ~kakları sulamak üzere .bir ara- .ZET~iJILiK•!.-R 1258 hektar. Timde :55 lıeldar. Seydi- Liy.a1ıı:o .temsilleri Juwrlamak üzere -1ıf' 

EL HAMRA Sinemasında 
YARDI MArllfELERDEN İTİBAREN 

Büüia sM.ema sc\•erlerin sabırsWıkla ~ __..;. m 11iJi1k •· 
aik - AP . GeAÇlik filmioi iltih.r IMe §lfftfle iaıile6i• elırıl-

BRODVA Y GULU 

1\IETRO JUKNAT..'cla en HD \'e en --. ... ' • Edai.. V. S. 

YAICOl SEANSLA& : % - 2.3t - Ut -1.JI - 9.:JI DA SAŞI A• 

Arkadaşımın =---
- _ Kocasını sevdim 

Yazan: Üc YılJız • 
40-

• 

-zöz satın a1acaktır. ...,_ ' ~ 
Ayın on ikisinde Buca !belediye mec- l'ESBİT EDİLİYOR köfknde 180 hektar, Todıalıô.a !50 hek- .ıualarına dc\•ruıı t~tmekterur. 

lis1 bu ıhusustarı kar.uilaştıracaktır. • tar ı mahsOl tamamen ınahvolmuş- -*- ~ -*- ıızmir '\'e Manisa vilayetlerinde zeytin- tur. . . lıtUll.AJl OTU_.Nlfl &.-

34 U
•• N c o ~iklerin ıteııbitine !başlanmıştır. Buıün- .. ız~:ıır cı:varmdaki 9eW.e !bahçeleri de Evvelki gün, K~ bunean P" 

den itibaren Manisa vilayetindeki uy- buyuk. zararla ~ftır. maha'lleSioııle «-ran öitiiocli Ze}ıieÔ.'/~ 
tlıılikler bir heyet .ınarHetiyle ıtesbit edl- Marusa o.v~sıııda JJU1ar al~ında kalan lllD evinde kumar Ci>~m ~ 
~cck ve ıtesbit ameliyesi bir ay sürecek- mezru arazının '2JU"arı da alakdar ma- edileıo BchQet Alık, .Ali Siıiriıidi MI!--· 

Yardım Listesi 
.iubisarlar tilti.io (abr.ikası amele 
11."e müsta1ıdeminindeo 3G2 82 

'9 
7 15 

50 95 

Çamaltı tuzla okulu öğrencilerl 
Ziraat okulu öğrencileri 
Ticaret odası memurları 
Mıntaka iktısat müdürlüğü 
memur lan 6t 

489 •2 
139738 83 
140228 75 

Buglinkü ye'lrun 
Dünkü yekiın 
Umumi y.ekluı 

tir. kam~ar t:ırafmdan tesbit edilmektedir. met Can cürmü meşhut ıha1iDde yJI' 
iBu z:ytinlikler bilahare köylüye ve- Kat'ı netıce yakında bildirilccekür. ~ •Şiardır. Suçlular mahkrırae,.e "' 

ırilecektır. - • - ri1 ..... . m._.. 
Blll ll&ZA eLDU 

:· .... - ...... ·--·-:·----: Evvetkl gün saat 16 tfa T1ttnin fşrk- Kl•ACA : 
: Gelenin' Gıdenler: hır köyünde Hüseyin oğlu 18 yasların- ·-. - • - --
........................................ : da Han Ek· · 1. d ·rt · b ı ~ d w 

ız · i ı ıcı, c m c çı esı u un ugu 
mır ran konsolosu B. Hüseyin halde su Jcıneğe giderken ayağı ka.J"a-

C~4s An~adan ~elmiı,tir .. P.artl mil- r~ diişaıüŞ, çlft.ewn ateş al~iyle sağ 
<feffişt B. Galip Bahtıyar Maınsaya, Bur- elmin parınaldan pıw.çaianmışttr. Yaralı 
sa. sayla\•ı B. Fazlı Gi.ileç İstanbula git- derhal hastaneye ka1w.:1.arak tedavi al-
mışlerdir. Urıa almnu.ıır. 

'1'8'ktl!R MiJI• 
-~-

]"AZAN.: Eczıı~ Jt. K4m.il ~ktlf 

_ _ _ __ _ _ Ter veren iJçlan M,ıt biliriz, ~ 

- lliç bir şey .söyle.uıedi L~~me.ddin bahalı .falan dejilse bana bir iki diş yap- cıktan di~im ~rıyor -Ol;'e buraya geli-=~~ 16~ ~~ .anıca .. 'F....asen çok 1ca'lınadım ki.. lllll.. Aabnm lliili~ t.aamea eli- ...... oı,ıı 
- Besbeni onun içindir. Esasen her- a'!Yk .. Vabi .. falaa duy~.ım J ~ •. _ b • ~~ ~bdaJIM)ızDz.amıan ~ 0 

.herler hlr, dişç.llcr iki .. Buu'ların ikisi- aıwı.-~ ~ .sıbat.ı ~ _ A ~ ~ . w ....Aııtipir.11t.ıı .d?'1 ha~•f .•Sal~". , 
111n de ,geve~e o1ma1arJ mes1elderi icabı- .A rw fil' ,...,, LaJctaraaO•ı nal __.. luı1ie .:.:._ ~ lwılirr;i~ agr- z;,~ohır yeıu .orJa,:a ~ •.Ar::;. 
drr. Ha berber ko1tuğuna .olurmuşsun ıeııı;... ·• .-pi,_. ıye ~e ır ~ .dtır~ ~aha ~r.. . 
'ha dişçi ko1tuğuna.. Elleri :işlerken çe- Eri.elli .wı yn+a= ~ ~ mı~ . • . . lllUf ıııFenaaet.i • J ~ş. .dah.a sle~ 
.gele.ri ~eti :kalmat. Maam.afih 1bu hare- 4ojmca 4ifciye PDm.. e:t'P IUpm ~ ma' ~~ t.e.iuı d tna ıl!in.Yl.P ağrı- ar~ad.aş adet~ s~kil~aya başlamış. .V 
ketleri hiç te mliştenlerinin ail!yhine ~ ~ iki lam peu1du IW C ~ •-r •k. ,.,.. Oraşı )'DJewıP' ~ WJ.i.han Jııe~ m.ı- ~ 
değildir. öyle 'YB. TJraş oforken de di~ kadın fo':8l1llı .Mua;~ oaa.ınaa t4a Wr .,,._.~ bunırıı ajnyoc 4iye ~ ~ilse ıııa ıujJ. ArkMai işi .ıhıanwr.a ~ 
çe~rke? veya do1durtu&en de u7.1.1~ -~ ~ ..,. ~~~'iri~.. d~mi~ıt.. hı.wlarla ~. ~~ ~ 
.mü!Met hır lkoltu'kta oturmağa mecbur Bil' lkeur.a iliştim. Hapımm ~JUi illd:tı. ~ e:Uoi ~11~ ~W"llp ıterı.nı ~ _..w 
'kalma1t can <&ı'kar. Berberin de dişçinin Kulanlan lbiri · . - Yoba ~ .... .,. ~ de- hötV sı.b lW .ıwtihana ~ial ~ i 

ilk defa olarak .dikkatle yüzüne .bak-
de ~m~zı 'işte 1>u cihetten iyidir. Fakat mahalle kGıncnm ~~ atkaaapn ft dim.: • .. ııim ~· .~oca}'.I .da lw.tilıan »eylli" 

~ hiç ~ık .sw:at ~·.akışmıyor. Dişsi hanı dılbazdan da dilbaza fark var .. Ba- Beni ·· .-;-:;-"---- · . . ~ ~ .dıı! ,giild.iirtnüs-
NeJad, dediğim gibi usta değil nü? z.ıları huC!udu aşıyor1ar ve işi eeve~1ik- !kaç si~ ıuaut:n Y~ ıgeWi. Bir - O.ııu, dedi,, !ben .,U. lbii Uıı kasa- Ter.l.eırle..k '\'.ilauttaki .t.obicleı-j ~ tım. 

Çok ıtatlı ve ince bir gülüşü var-dı. 
- Teş.ekkü.r ederim. 
Dedim ve ayrıldım. Arkamdan seslen

di: 
- Y.arın nıut1a'ka ge!iniz ama .. 
- Pe'ki... 

* Her !it>yden ev\'el dişimin ağr.ısının 
dindiğine seviniyo.rdum. YaZJhanede Li
oaneddin amca beni görünce: 

- Bak. dedi, disinin .ağrısı geçtiği yü
diaWı ~iıaQea belli.. .Bam kıZJDl 

- Evet Lisaneddin amca .. Bilmem ne ten daha ileriye, dedikoduya kadar da :k"barl fiOL~~J~~~· !baaıa lkulal'J eııiy«~ Giiı.el .adam.. Ta't- .rnak ilihar.iyle i>•j hi.r tef.dir, dv.ed~, .. r 
yaptı . ~i~ ilıiç koydu, .dişimiıı ağrısın1 götürüyorlar.. .aim~ ıaı;as_ına '6"'"'"""' .....,., !1 &OZ Ilı ııRii1i.i .adam.. llei4ek JllBhibi .a«am .. . tabii hir terleme ..olsw.ı. 'bazı vjicLl~ 
b!.ça~ gıhı kesti . Fakat dişim içinden çü- Lisaneddin efendinin çenesi açılnuş- -Sen .:0~-de.di N'"'-.:ıı ı&.-.. ~ Böyle ~ !kim lka~ ııi.s:ter kar, {;Ok terlerler,, .bu o l':Ücl.ıdwı bir iı~~ 
rumuJ·. Doldurma1.sam o dişi kaybede- tı. le gelain? ım.ı ~_,_.."""la ır-me- <Öfti~ Hem~ Jı!ıi diPeri ~nınadığJ b:etiıcilr. Hekim~e.r .te.r~yi ta~ w-, 
cekmıŞJm. Disçi ve b crbcr1erin geveze1ik1enn- Ben tılihalln bu (Sel de mL ~ ~ 1ıaıae .. ';ar"~ lirayı.~ ~'~ ~raya .de ~ ~~le hiihr~.-ı ~ 

- l)Y!e ise doldurt kızım.. .den b.ahsederken bunların aı:asınaa 'ken- deki mluyJ ~ :bw.ı ' 4an! .,.ın»e, •. lhilnlld~~ !küpelermı bov ~ n.aınıoa .ıy.ı ve .faycialı hır şef • 
- Doldurtacağım. disioi hiç 'hesaba 'ka1mıyordu. ~Evet. dedim.,~~ & d~ ~ .Mı.at ~ ge;irlmek lurlar.. . ·'/JI 
- Yalnız . .duyduğuma ,göre bu dişçi Maamafih iyj adam, temiz adamdı. iQ&Diefl ~;;~ D.ün ~ ..... Bir içJıa ~ ibı!ye ~ .. w:arilar pe1' ~ok-: . l'.er~, idr.ar.ı .~zal.t.ır •. ~Jit" 

çok geveze bir şeymis diyorlar. Bütün O akşam anneme dişçiye ,gitti"imi iiJae k.y.du; ~ ~ ~ lelim Siz ~ 1Nualua ~ evu ~ar ~e.çl QJ.aıı böbr.eklcrı ~. 
kadın müşterileri ile ç~ne yarıştırıyor- söyledim. :. ata"cak '&e:nhı & 4ıifiıı _ iilımı1 Wwalv • ~ dlullar 1bile var. m~ c;ılur • .terleıaeıkte .eu çok .dikkat /Y_: 

muş .. Hoş görıh·e .. . Kim bilir sana ne - Ah evladım. dNli uc olur.. 0 yeni _ ~ D.ifWriaı .:; ~:. ~ k#hi• Wr da pfıyQr~ lecek fleY ü.pUuaeD>ıtkôr, iıtir.im · 
diller dökmüştür. 1 &elen ~ ~ medbedgı:Ql'J'1", 11jer kuron :va: .. )"OnQD. ~-. sıkı"ww:la urliJU •r.kadıaf jlbl 



-! SUBAT PER$EMBE - • r islim 
Sovyet tehlikesi karşısında sarsıl

maz bir b~ok teşkil ediyorlar 
si~:<>ndra, 7 (Ö.R) - .Taymis• gazete- mıyorlar. vizmin bir tek do lu yoktur. Eğer orlR sır ordusu lıilha sa muazzam bir kuv· 
li~~- ~ahıre muhabiri bildiriyor: Haı·p Naziler alcyhindck~ an~~pati ~a~lere <;arkta Almanya veya Sovyet Rusyadan vcl olmuştur. Bu kuvvetli v~ müva7.ı>· 
h\akJ:ı ha.1de orta şarl:? .Y~yılmı'i ol_ma- !.endi yobu1.luklarınaan m~l~\·~Hıt ıken her hangi hirisine ve hatta iki.,inc kar- ııeli or<lu ~er gü_n artan ~skeri tayyare· 
'le Ara beraber ~11"11:, ~·lı~~m, !rak, Iran de kfifi derı.?c(:rf_c. ktwvcth 2dı. Fakat sı harp olursa biitün Müslümanlar, ha- lı.:ı:le t~vıvc , cdılmektedır. . . 
'&n"' bı~an mıltctlcrı muttcfıklcrle te- yağma siyasetı ıçın S<ıvyetler de onlarla ··atlarıııı feda t-dcrek hizmette hulun- lngılız \'C .Mısır ordula;ı Mısırdakı bı-

ut halınd d ' l ·· k.. • · "k k tl d • · ın· ı ı · olan her (' ır ve on aı·a mum ·un Mrle~i.ncc, orta ş.ıı·k ınillctleı-inin ndrc- ııı ağa hazırdırlar. twı ·uvyc er egı . ır. ınparator ugun 
ı.. h ,Yardımda bulunmaktadır. lı" "rtınıstır So\'\'et tnnrruzu tehdidi 1- · ıt . ·r . b ~ I lıer semtinden gelmış kuv\•etler vardır. '"ll as . "d d 1' " •• • • • • ııgı erc-nın \ ' fü'.J e"ı u een rraveı· a- ,.. 1 11 K . . . k amalın lplı aslll a ı•Tı.::ı ır ve .. 

1 
. l k 1 . . . ' " . . . nfa ta ı ar. ıbrıslılar. Filıstınlilcr ve 

Oınşuları h b " k ı· h l . karşısında Mus uman mcm t! ·et er ::.ar- kat talımsrl kıtlclcr ara~ında dı., ıphn l "lh H " a· •n '"k ı k .. l" ar ın ene ı sa a arına !iıra-
1 

b" k l I k k"l 1 . 13 1 1 •ı assa ın ı ı; 1.ortnın ınu ·emme as er 
"e ıııden eı d" d ·a·ı z· 

1 
b sılımı7. ~ag anı 11· tc. >o te:; ·ı cc er- tcsıs etmek olınustur u yo c a muaz- b tl . b 1 d d · lu t ıı;e e J ı er. ıra ıazır u- . . . . , . . . . ve za ı crı un arın arasın a ır.. Orta 

l\ınıyorlardı Şimdi karada harbin cık- leı·. Hıtlenznıd..,ıı ııefrcl cdılıyordu . ho- :ı:aın tcrakkilı.• r knydPdılııııstır. ;\Iıs ır, Fi- ~nı·kııı karsı}nc:aMöı \'" ı. · • t 1 . nıa?.d · . .. . . 
1
· 

1
• · t • <l ' 1. . , d 1 d k . • " .....,.. ...... "" .ı ı.}e ne o ursa 

nı"' · a olması sayesiııile hu memleke tler muıuzın ıse · s aııııyt! 111 aınansı'7. uş- ıstııı ve Sudan hu ut arın a ·uvvetlı olsun kabı haı.ırlanınıstır. Yüksek bir 
ı 11 Udafaalarını t:ıkviye iınkfuunı bulmuş- manı te lakki edilıııckt t.'<lır. Knhir~dt.•ıı g::ımizoıılar yerle~ıııiştir. Nlı,.ır devlet adnmıııın ~kdiği gibi : Mı-
.. :~.1:, ' e her ihtimale karşı hazır bdu- l<:ıhile kadar Hitleriı.min veya Eolsc- İngiliz - Mısır JŞ hirli f~i sayesiııdc Mı- ~ır he r ihtiın.tlc karsı hazırdır .. 

B
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••cıııııııııııııı t ııı~ııııaıııııııııı •••• •• ••••• • ••• • • • •••• •• • •• ••••••• • •••••••••••••••••••••• • ••ıııaııııııı ıııa ı ı ııııııı 

• Saraçoğlu'nun lstanbul- Zelz~leler 
·da gazetecilere beyanatı 

Anknra,.7 (Hususi) - Dün Gürnüs
hanc ve Sh·n..,ta yeniden orta ~iddettc 
bir yer snrsıntısı olmuştur. lfosarat yok
tur. 

-----------... - ::: ___________ _ 
-ı:MjTARAFl l İNCİ SAHİFEDE -
kT anbul, 7 (Hususi) - Hariciye ve
~ 1 B. Şükı:U Saraeoğlu bugün saat <ın 
~ ş otuzda Istnnbul matbuat erkanını 
h:~ul l'derck Belgrad ve Sofya ziyareti 

heH•timizi Nisl' kad:ır g-füiirerek kt•ıuli .,j turrıfıııılıuı takdirle kar~ılanmıstır. 

Ankara, 7 (Hususi) - Dün sabah Or
duda çok şiddetli hir zelzele olmuştur. 
Jfo.;::ır yoktur. 

l'\'lııdc ıni .. :ıfir ehnistir. C - Ballcanlarda .. ıılhu korum~k i('İn 
Belgrad <WniisiiıH~l' Sof,\ ada ikiıu.· i de- ittifaka dalı il olan \'C,\ a olnıı;ran Batk~n 

fa olar ak r.. Ki)-.c kanofla .~örü~Uim.. ıi '\'ll•tll'rinnı bir birine tamaınl'n miiva
CnUmn polit ika<imtla ' 'e 'l'ürki.n~ İ'?lerin- ı.i hir ımlitika takiı> ettikleri k anaati her 
de bii,\·ük 'uku f ... alıi hi ulan Dulgar kl'a- tarafla km·, ·dlidir. 

G iı·e-;un, 7 (A.A) - D i.in :-abah saat 
dörtte ~iddctli hir Vl'r sar:--ıntı~ı olıııu. -
hır. Hasar yoktur. - · 

kınd;ı a ağıdnki bcranatta bulun
l'nttştur : 

Trabzon, 7 l,A .A) - Bu :-><tlıah ~a<ıt 
4 5ıJ de hafif biı· 7.(•l:rı•le olnrn"tur. 

Ha ar yuklıır. . 

'- - - Bel:rada tideckcn do .. tum B ul
İı•~ başvekili Küse İvanor. heyetimizi 
r.u ud~ kadar te~yi etti. Bclgradh m~n
\'«ll!~r-ııuiz.le hepimizi alakadar eden her 

11 
.. ~t tetkikler tan1:unen do~Uuk n te.s:ı

'11~ h~\'ası içinde yapıldı. Yu~oı.lu·ya
r· 1\ •nümtıız krnl naib i pren .. Potun dc-
11" Vukuf ve müfalaalaı·ıoı iki defa d in· 
seıuek fı rsatını buldum. Re!>llli «clsedcu 
~ Y ugo lavya ba~\·ckili Snlko,·i~ 

lı tarnfındırn kabul edilerek tcnen·ür et- O - Ualkanlıtnr ara.,ındaki ih t ilafla
t im. Ralkaıı nnhınh kon-.cyin in mesah.i- rın lnınd~ın :.oma bi r aile nin ihtilafları 
ııc kadar ı dıl ii ,·c h' ',\ :ıı1at kafi derl'f'e- gihi h:ıllellilcct•i':i kanaati ' 'ardn-. 
de va:r.ih ulduğuııdan asağıdaki nollım ı: - Balkan h."•tıniidiiniin harp alc\ i
kı-.aı·ıt hi ldirme~i fa,\ d:ıh bulınakta)·ım : ıni 1111 mıntaka~ u ,.,okmıyar:ık kadar ku\'-

A - 1'lirkiyenin d ifr ii,.,t, vaıih \ e sa- \'et li oldui!ıı lıer tauHa miişahede edil
rih politika .. ı. m iillcfik 'cya miiltdik ol- ml'ktl•dir. 
mı)all hü liin Halkan de\ lt• tleri tarnfm· İ~t:ınbul . 7 ( llu:.usi) - Harkiye H ' -

dan takdir cdilıni~tir. kili bıtgiin ;ıko;aııı trcııi ih• Ank;ıra.'' :.t ha-
B - Udgrad içtiııı:ıımlııki hareket l ı·ckl'l ı·!ıııi~ 'c llaydnrı>a~a garınd:ı bi r 

lat"'Llll\17. hiitiiıı dün.' a e[kürı ıımımlİ) l ' - nık 'll'\nt taraimdrın tc"' i olunmu~tur. 

Finlere yapılacak yardım 
- *-

Eğer zarıanında yetişirse Finler 
durduracaklardır müstevlileri 

------------- * - -----------
lle] inki, 7 (Ö.R) - Fin ic iınai işler ll."ri muvaff akıyet1e durduracakları 

ka~ırı . Fa ver Vul İskandi.narya memle-1 naatini iz.har etmiştir. 
ka-ı I'mlaııclı~ a elçiligi taı·afıııdan, Finlandi

~ ada çaı·pısınak isti ven İngilizler nra
smc1an qüni.illUll·ı: kaydedildiğini , faknt 
lııç bir Ingilizin lngili:t. ordu:..;tınu terke 
kS\"ik edi!dif~in<k•n haberi olnı;:ıdığıııı 
siiyl0mistir. 

v eUerıne seyahatinin çok iyi neticeler 1 
g~rdiğini .söylemiştir. İskandinavyadan AVAM KAMARASINU. 
(>~dcı-ilecek işçiler cepheye giden Fin- Londra, 7 (Ö.R) - Dl.in 1\\·aı~1 Ka-
erm Yerlerini tutacaklardır. ınarmanda Fiıılnncliya ordu~una lııgıliz 

l..ondra, 7 (Ö.R) - Finlandivadaki göniilHilcri yazılması mesclc'ii gcirüşül- Bir ıııuhafazakfır mebus şu siizlerlc 
komünist ııwbusıı mukal>elcdc bulun
ıııuc; t ur : 

letk' t ı - · ·· t·· ı 1 t crmdcn avdet eden amele parti~i mus ur. 
l'.;1·eti Pinlerin kahramanlı~ından sita- Koıniinist mebus htiküınete bir .!>Ual 
taıs.le bahsetmisler, s~\·il ahaliye Sovyct tcvcıh ederek .şunları söylcmi..;~ir : - Acnh.'l nıühnrek hatip Mo!-ko\·a or

dusıınn ya:r.ılmak için 11<' zaın.ın buradan 
gidecek'! .. 

ı; h•arelcrinin inanılınıyacak derecede - Askerlik cağında olan Ingilizler, 
tia~ri insani mctodlarla hiicum ettikle- İngıliz ordusunu 1crke<lcrck Baron 'ü Öylemişlerdir. Maıınerhaymın ordusuna y:ızıtmaga kim Bu yerinde sual umumi ~ülü~ıılclerle 

karsılanınıs ve bu ıne. ele böyle kap;:ın-d eyct, Finlandiyaya vadedilen yar- tcs,·ik ediyor? .. 
~r teksif edilirse .Finlerin müstevli- I forhi~·e miistcsarı kürs iiye gelmiş ve ııuslır. 

Tebliğler 
---·--

~~4HSJZ TEBLİGİ : 
§a arıs, 7 (A.A) - 6 şubat tarıhli ak

ın tebligi : 
Sar · r· r('ın garp mıntaka. ında cle\Tiyclc· 

tı~ıi!' ıne\''Zİİ faaliyetleri göriilmUşti.ir. 
tcbtr~, 7 (Ö.R) - Bu sabahki Fransı7. 

ıgı : Kavde de···er birse\' vok .. 

-'OVYET TEBLİÔf : 
telh)i~r,kovn, 7 (A.A) - 6 şubat tarihli 

} ig : 

ıu 'l'~Pçu. faaliyeti olmuştur. Ladoga gö
t ru~ sımalinde küçük piyade müfre
ııe ~' ar nda ateş teatisi dc\•aın ct-
1~1tledır 

l'ı Sovyl·t· hava kuvvetleri keşif uç~la
Ya Pnuşlard ıı·. --·--

Belçika 
Başvekilinin 
beyanatı 
lıy'Pari • 7 (Ö.R) - Brilkse!dcn bildiri
luro~ : Basvckil su beyanatta hulunmuş-

gı;İcçcn ay bazı efradın silAh allına ça· 
kı~d•nnsı münasebetiyle, &.:.çıkaı.la ya
C"(,'"' cı umumi scfcrbc;·lik tr.tbik edile
d · ınc dniı· l'i\•ayeller de,·eran etmc••e 
C\·aın dl b 1>ız 

1 
ı• yor. Hiikümct, taınu:uen e.~as-

<ıha~· an hu gibi hubcrll'ı·e inanm.ımasmı 
1Yc ta\•siyc c<leı-. --·--Sofyadaki 
Görüşmeler 

~nAŞTAnAn 1 İ ~Cİ SAHİFEDE -
tni ın re\ izyonist müddciyatmı teyit et
ad olmakla beraber Macar devlet 

aınl, rının k . . • d" l . ııın M . zc ·u 'YC' sıya ı ırayet erı-
hır 1 rarı l.unn ·• azi; etini zai!letecc.•k 

l<ı ınu a dl ,.tnıı) ece «ı tahmin 

~~~~~...;._-~-~-~-~-~~~~~-

3,597 ,209 lira 
----~--~~-x*x--~~~~~--

Şimdiye kadar yapılan 
dahili yardım yekiinu 

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

Ank ra i (Husu i) - 'F'clakctzede
lt-r icin diine kadar yurddan yapılan 
yarclını yekunu (3,597,709) lira ( 11) kı.ı
ru~tur. Viltıycllerın yardım yeklınları
nı hurufu heca sıra iylc veriyoruz: 

• fvon20314 lira. Ai:rı 4821 lira. Amas
y;:ı n:::.m.4(i lira. Ankara ~40,75:L7:1 lira, 
Antalya l8·122,i8 lira, Aydın ::::::s21,na 
lirn. Balıkc.:-ir G8,84S,50 !ıra. Bilecik 
I0,!182 !ıra, Bitlis 30l>4 lira, Bolu 14,!'ifil 
hra 36 kuruş. Burdur 4.!>12.7.t lıra. Bur
sa 52 .~2!'i .!10 lira. Ca nakkall' 2:3 .20:~ 25 
lira. Çankırı 10.287,48 lira, Çoruh 
5,430.39 lira, Çorum Hl,6Hi,91 !ıra, De
ni1.li 17,879,7 lira, Diyarbakır 14!'113.39 
lira, Edirne 27,767.70 lira. Elazığ 8 122.33 
}ıra. Erzurum 10.000 lira. Eskisehır 
J!l.:!lG lır.ı, Gaziantep 32.811,70 lira. 
Giresun 1J.i6i,83 lıra Gümii hane 

l .79r. 40 lira, Hakkarı 2218.62 lıra. Ha
t .. y 25306,8 lira. Jçcl <>17Si.2S lira, ls
part,1 11842,80 lira. Istanbul 9G2,G75,4i 
lira. iz.mir 157,411,86 lira. Kars 20267,3 
lira Kastamonu 33240, 16 lira. Kırklareli 
1 n36,!12 lira, K 1 rsehir 57G .. <t.90 lira, Ko
ca<'li ::ri71ı:;,ı:ı lıra~ Konya 464:J9,:lS lira, 
Kiilahya 16177,i5 lira, Malatya 17819,14 
lira, :;\fani.sa 34.in!l,:JO lira, Mara,. 
77J.l ,31i lıra , l\Inrdın ı 1180,ili lira, l\Iuğ
la ınsrn,:;8 lirn, ~luş :-ısoo lira. Niğd.· 
13G82,34 lira, S.ıınsun 6!l2;;,!19 lira, Sey
han 28:>55 .tı.t lira, Siird 11!'12:l,55 lirn, 
Sinop 11551,:10 lira. Sivas 13131 lira, 
Tekirdağ 2542G.34 lira. Tokat 4f>Oi .W 
lıra, Trabron 28152 ~12 lira. Tunçeli 
3180,48 lirn, Urfa 115i7,80 lira. Van 
10300 lira, Yozgat i32U,8 lira. Zongul
dak 568~~2.68 lira. 

r 
AUACİSTA:\'lN Ct;:\NE1'İ YEŞİL Lf'R~A~ll.\ (,'E\' r. İLE:\' 

TÜRK FİLMi 

TÜRKÇE SÖZLÜ $ARKll..l 

(CEMiLE) 
HURMALAR ALTIHDA 

Filmi hinl~rce ld!?in in ı., ran i.!~erine dıtha hir hafta giiste rill·cektir _ 

lldnci filim lzmirde illı defa 

Maskeli vatan hainleri 
HEY:EC'Aı •. DEHSET K O lrn.t.: KAYSA(;t 

3 •• 4 ··RENKLİ MİKI YENİ HARP JURNALi 

LALE T A N sinem~ t arında 

--*--
Felaket mahalline 
giden mühendisler 
Ankara, i (Husu~) - Miihendis ve 

fon meınurlarmd;:ın müteııekkil bir he
~ et fclfıket mahallinden tetkikler yap· 
mak iizcıe Circsuııa gitmiştir. Heyet 
dönüşte şarki Karııhisarda da tetkikat 
yapacaktır. 

- *
Yıırd dı~ından 
yardımlar 
An k<ırn. i (B ususi l ~ Reı:;ici.imh ur 

İ!!ınrl İni.i11iiy1.· gele n bir t.elgrafta Hint 
i\.lüslümanl.ıı·ının zelzele felaketzedeleri
n e tftziycleri hildirilınckte ve 50() İngili7 
Jirma 1cberri.i eriildiği bildirilmektedir ... 
Hnber alındığına göre sabık Arnavutluk 
kralı Ahmet Zogo feluketzcclelel'e beş 
bin İngiliz lirası teherrü etmb:lir. 

-~*--
İnhisarlar idaresi 
tütün mübayaasına 
devam ediyor ... 
Ankara, 7 (1 [u usn - HahPr alındı

g,ııa giit·e itıhi.sarlnr idru·esi liitiin müba
) aasma hararetle devam l'tnu~ktedır. --·--Operatör Hamdi 
Erzincana gidiyor 
Ankara. 7 (Hususi) - Opf•ratfü· Ilay 

Hamdi mai} e lindeki doktorlarla şarki 
Kar.ıhisarcla açmıs oldugu hastaneyi 
hastaların aıalına ı yüzünden i~i yanm
d. ki doktorlara bırakarak I·~rz.incana 
hareket edecektir. 

--~--
• 

MiLLi 
PiYANGO 

BA~TARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE 

ıs bin lira 3l6SO Ho.ya 
12 Biıı lira 12908 No.ya 

1905 NUMARAYA 
ıo b i n lira dü~müştür 

Du biletin bir parçası Orduda, bir 
parçnsı Diyarbakırda. bir parcası 
Bigada. Qir parça ı Ankarada, bir 
parçası Izmirde, diğer parçal,1 rı da 
Istanbulda s:ıtı mıı;.tır. 

5 BJ:-; LiRA KAZANANLAR 
:H790 4Cıi04 

3 BiN LIRA KAZANANLAR 
283. rnrk~9. 28932. 3o~::ı7, :~:l2t 5 

2000 LIRA KAZANANLAR 
125:~. 4U:lfi, 329::0, ;}%~:>. 10801, .,U;)45 

48fi5l , .J!J227 
111011 LIRA KAZANANLAR 

:>77' 1590, ~718, 4:~20, 43:~1 . 4:l9" 
1~2li), 12282, l:l53:l, 151fi6, ]50:~5. Hi2.o'ı2 
Hl27G, 20390, 24159, 2740fi 2i15i, 30142 
3135::l, 3Gil 1, :\i:i06, ::l759ıl'. ~98, 3~619 
42G19. 458i3, 47553, 476.%, 48158, 49617 

Sonları 41, o:> ve 50 rakamları ile ni
hayetlenen biletler iki:.er lira ka1.andı
lar. 

7 

b l li:W~----.,,R:l~-ıa 

K AltSIYAK A 

~1clek Sincınasında 
Hugün :'\''İll e iki hüyiik rilim birden-..; 

Dört Namus Belıçisi ' 
(LOJtETTA YUNG ) \ (' (RiŞAIU) !'..; 
(CREE~ ) in ~·arattığı fe\'kuhide lıe
.' t'<'aıı lı \ l' ııwraklı hir tUC\"Lua ma

lik hii~ iik hir facia fil mi ilt• 

üç Ahbap Çav~ıar 
H aydutlar arasında ~ 
Türk\C sözlii \ ' C takli tli k ahkaha ~ 

tufanı :-..: 
'EJ\1"Sl ... \ H : Jlcr gün t.30 - 6 • 9 ~ 
Cııınartcsi. ıırı:rnr : 12 - 3 - G - 9 da :\ 

~A'Z.V.i67'.A"jtJ'W .... ED<I' ftCscmrıJ"~ 

Almanya 
lngiltereyc hem karadan hem de

nizden hücum etmek planını 
tatbik edecekmiş 

x•x:--~---~ 

Paris, 7 ( ö .R} - Almanların askeri plan ve tasavvurları ecnebi ga· 
zetelcrinde yeniden münakaşa mevzuu olmaktadır. 

Bern ~ehrin<k çıkan «Bunch gazetesinin Berlin muhabiri bild iri· 
yor : 

Ra7.ı habere göre, B. Hitlerin 30 ikincikanunda Spor sarayında söy
lediği nutkunda bildirdiği ikinci harp devre i kesif hava hücumlariyle 
kendini gösterecektir. Bu taarruzlar bilhassa lngiltereye kar§ı yapıla
caktır. Alman donanmasının iştirakivle İngiltereye kar§ı kesif havc 
hi.icumları çok muhtemel addedilmektedir. Ba7.ı Bcrlin mehafilleri ~ll 
kanaattedirler ki İngilterenin ba~lıca limanları ve bir kısım filosu imha 
dildiL:ten sonra diğer devletler hareket edecek vaziyete düşeceklerdir . 

Bununla beraber, mütehassıs mahfiller İngiltereye kar~ı doğrudan 
doğruya yapılacak bir taarruzun güçlükleri hakkında hayale 'kapılma
maktadırlar. cEndebandas Belj» gazetesinin Berlin muhabiri, Berlinde 
son c lınan habere nazaran, Alman hükiimetinin bu sene harbi netic~ 
lendirmck azminde olduğunu bildiriyor. 

Çin kuvvetleri bir zafer 
daha kazandılar 
--------~x~x-~--~ 

Londrn , 7 (Ö.R) - Çin Ajansı, Milli Çin kuvvetlerinin büyük mu
vaffakıyetler kazandıklarını, 20 bin japon askerinin ihata edilerek 13 
bin ölü verdiklerini, Hunnan vilayetinin Kaoçı-ug .ehrinin istirdat edil
diğin i. Buradak i muharebe de japonların dört bin ölü 7 bin yaralı ver
dikleriıı! v~ karma karısık riic'at ettiklerini bildiriyor. 

Alman ·propagandacısı 
yeni bir nutuk söyledi 
------------x~x----

Rorna, 7 (Ö.R) - Berlinde Alman propaganda nazırı doktor Gö
bel:> propaganda sen·islcrinin !5efleri huzurunda hir nutuk ~öylcyerek 

dem istir ki: 
c:Almanyada lıer ~ey, Alman kuvvetlerinin zaferini garanti altma 

alacak şekilde tertip edilmiştir. Son aylar zarfında, Almanyanm garp 
devletlerine karşı nüfuzunu en mutlak şekildı- temin edecek hiitün ~art
lar tahakkuk ettirilmiştir. 

Roma, 7 (Ö.R) - 4300 tonluk r-.lusnter Ve puru bir infilak netice-

sinde batmıştır. Yolcular ve mürettebatı kurtarılmıştır. 

Harp zararları 
~~------~~--'X~x·-~----~~~~--

h ü kum cti lngiliz lngiltcre 
odalarının 

Ticaret 
reddetti teklifini 

l .ondra, 7 (A.A) - Avam Kamarasında beyanatta bulunan Çem
berlayn; diişmana rnal\ımat vermek ·suçlarının en vahimi için idam ce· 
zasını derpiş eden bir kanunun parlamentonun tasdikine a rzedilmesi 
düşünüldüğünü söylemiştir. 

Maliye nazın da Avam Kamarasında beya natta bulunmuş ve lngil
tere hiikiimetinin harp zararlarının lıükümctçe ödenmesi hakkında 
lngiliz ticaret odaları tarafından yapılan teklifi kabul edemiycceğini 
bildirmi~tir. 

Nazır: şimdiki ahkamın meriyette kalacağını yani zararların harp ten 
sonra memleketin mali kudreti ni betinde tanzim edileceö-ini ilave et-

"' 

mlşgalden sonra 
---~-------~x~x:---~ 

Polonyada üç milyon 
kişi ölmüş, öldürülmüş 

Londra, 7 (A.A) -Yorkshire Evening Nev gazetesinin dip lomatik. 
m uhnbirinin öğrendiğine göre, Pazartr-!Iİ giinü Pariste akdedilen mütte
fik ler y\iksek meclisinin toplantısı esnasında Polonyanın vaziyeti hak
kında ın ii~.akereler cereyan ederken; harp sari hastalık lar ve idam ce
zaları neticesinde Polonyada üç m ilyon kişinin öldiiğü söylenmiştir. 

M uharrir, diğer cihetten Polonyadaki A lman mezalimi hakkında 
Vatikandan yapılan radyo ne"riyatının Vatikan nezdindeki Alman el
çisinin tava. sulu üzerine durduru lmuş olmasını teessürlt" kaydeyle

mekteclir. 
Elçi, Berlinden aldığı talimat üzerine hu neşriyata nihayet verilıne

di~ i takdirde Almanyadaki katolilderin tehdide maruz kalacaklarını 
açıkça beyan eylemiştir . 

. .... ..-J ........................ ._ ........ .. 

UCUZ SİNEMA GÜNÜ 
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BUGÜN 
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Sanayi 
Mamulatının 

işaretlenmesine dair 
çıkan nizamname 

icra vekilleri heyeti, Jktısat Vckfılcti 
tarafından hazırlanan ve Devlet Şurası 
tuafından görülen yerli sınai mamula
sın işaretlenmesi hakkındaki nizamname
yi kabul etmiştir. 

Bilhassa ihracat tacirlerimizi alakadar 
etmesi bakımından nizamnameyi aynen 
eütunlnrımızıt almayı faydalı görüyoruz: 

clcıa vekilini heyetince tayin ve ilan 
edilecek yerli mamul ve yarı mamul sı
nai mevaddın, yerine göre, üzerine, zarf 
"Ye ambalijlarınn veya etiketlerinf", ko
l"\y)ıkla görülebilr.cek ve ııilinmiyecek 
§ekilde ve kararnamesinde ~österilecek 
prllar altında, (Türk malı) jbaresini ve 
tatbik bakımından bunun mümkün ol
madığı hallerde, Türk malı ibaıeıinin kı
sa şekli olan ('f. M.) remzini ve lüzum 
görüldiiğü takdirde bunlara ilaveten ay
nca bir milli al:lmeti koymak mecburi
dir. 

Yukarıdaki hi_jkiimler dairesinde alı
nacak icra vekilleri heyeti tarafları ile 
karar mcvzuuna giren maddelerin r.tok 
milcdarının alakalılar tarafından bir be
yanname ile mahallin en büyük idare 
m emuruna bildirilme-: i mecburiyeti de 
'Vazolunabilir. 

Üzerinde birinci maddeye göre ibare 
Yeya ıemiz VC milli alamet bulunmıyan 
yerli sınai mevaddın melekette satışı ve 
barice gönderilmesi memnudur. 

Yabancı memleketlere gönderilecek 
mevaddın. yerine göre, Üzerine, zarf ,.e 
ambalajlarına ve etikl"tlerine, birinci 
madde mucibince konulacak ibare veya 
:remiz ve milli alamete ilaveten ayrıca 
yabancı bir dilde Türki)•ede imal edil
d iklerini gösterir bir ibare de yazılabilir. 

işbu nizamname hükümleri dairesinde 
alınacak lcrn vekilleri heyeti kararlarının 
yerine getirilip getirilmediği lktısat ve
lı.alctinin salahiyetli memurları tarafından 
birinci madde mucibince tesbit ve ilan 
edilen maddelerin imnl edildikleri, sa· 
tıldıklan ve depo edildikleri yerlerde 
iş saatleri içinde normal mesaiyi ihlal et
miyecek şekilde mnhallen tetkik ve mli
r.ıltabe edilir. 

T cf tiş ve mürakabe neticesinde nizam
J\ame hlikümlerine muhalif bir vaziyet 
görüldüğü takdirde snlahiyetli memur 
tarnfınclan bir zabıt varnka"ı tanzim edi
lerek 1705 l!ayılı kanun mucibince taki
bat ynpılmak Üzere mahalli Cümhuriyet 
müddeiumumiliğine tevdi kılnır. Me:z
kur zabıt varnka mın bir sureti 48 saat 
zarfında müesacse sahip veya mümessili
ne tebliğ edilir ve bir sureti iktisat ve
lı:Dletine gönderilir. 

işbu nizamname hükümleri dairesin
de alınacak icra vekilleri heyeti kararla
Jına muhalif harekette bulunanlar l 70S 
.ayılı kanun hükümleri dairesinde ce7.a
Lmdırılırlar. 

Tacarette tağşişin meni \•e ihracatın 
mürakabesi ve korunması hald.,:ındaki 
1705 sayılı kanuna dayanılarak tanzim 
Ye Devlet Şurasınca tetkik edilmiş olan 
bu nizamnnme hükümleri neşri tarihin
d en itibaren on beş gün sonra yürümeğe 
başlar. 

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

Satılık 
Y az.ıhane tesisatı 

Saman i k lesind~ Buldanlı oğlu 
h:mında eski ikinri noter dairesine 
ni t yau makineleri \•ezne \'e mua
mele gişeleri ile camekan IJölmcJcri 
ııcuz rintlc satılncnkhr. Görmek , .e 
... enıitini ;;~<rcnmck i tiyenlnin ikin
ci noter likte Ahmet Eravdma miira-
caatJeri.. ~ 

1 - 2 (223) S.4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asabiye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 tc>n onTa Şamlı 

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

TELEFON: 3559 

.................... 191111! .. ,. 

YENi AS'Jft 

lzmir 
nun 

- Karşıyaka yolu
bugünkü vaziyeti 

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

Bayralılı haJlıından bi r lıariim~z~. ricası.-
Aşağıdaki dileğimin muhterem gaz.e- kadar yapıldıgı gıbı, Nafıanın da_imi 

tenizdc neşrini rica ederim: amele kadrosundan a~rılan ~mırat 
- Jzmir _ Karşıyaka yolunun Halka- amele::.ı de çalıştırılmadıgından, hır kaç 

pınardan sonraki kısmı artık geçilmez hafta sonra tamamen çukurlardan ihn
bir hal almıştır. Yolun üzerinde hemen ret ve üstünden geçilmez bir hal a1n
her adımda bir husule gelen hendekler caktır. Bu vaziyete fıcil bir Ç<,rc bulun
nakil vcsaitinin tekerleklerini, dingille- ması, hic değilse, asfalt işi ;.•apılıncayı:ı 
rini sustalarını şurasını burasını kırıp kadar eskisi gibi yolun tami:- edihnesi 
geçirmektedir. Bu yol Izmirin en işlek lazımdır. Yine bu yol üzerinde. ve ~a~~ 
bir yoludur. Günün 24 saatinde yüder- raklıya yakm olnn kı ımda hır kopru 
ce nakil vesaili buradan geçer. \'ardır ki, tehlikeli olduğu için yan la-

Izmir _ Karşıyaka yolunun, bu is için rafına daracık, mu~okkat ve ahşap bir 
yapılan hususi kanun ile \'C halktan köprü yopıJarak mururu ubura kapan
toplanan paralarla turis1ik - asfalt ola- mıştı. Aradan a}:lar geçliği halde bu 
rak yapılacağını biliyoruz. Netekim yo- köprünü~ de ~mır edildiği yoktur. 
)un yapı]m~ına aşağı yukarı bir sene- Her gun bmlerce yurddaşı rahat.c;ız 
denberi hnşfonmışt.ır. Fakat iş o };adar eden ve ay~ı zaman~a da boz~lan ~ 
yavaş gidiyor ki, şu bir sene içinde an- kırılan vesnıt dolayısıyle maddı zarar
cak Karşıy:ıkada pek cüzi bir kıc;ım ları muc.ip ol:ın bu" halin bir an evve.l 
blokajı ynpılabilmiştir. Bu gidişi~ Kar- ı.ı;lah e<lilmc.,ini vilayettı>n rica e<leriz. 
şıyaka - lzmir yolunun tamnmfanması 
seneler sürebilir. Yol a!lfalt olacak diye, 
bundan bir kaç ay evveline gelinceyt> 

Hindistana 

Bayraklıdan 
Ali Naci Alnıak 

B. Mctaksas 

Hollanda 
P arlamcntosu nda 

Paris, 7 (Ö.R) - Felemenk kar~ ve 
deniz orduları baskumandanı general 
Rendersin istif:ıs1, Felemenk rncbusanın
<la tahriri bir isti:aıh mevzuu olmuştur .. 
Bir mebus hükümetin bu istifa sebep
lerini teııvir edip cdemiyeceğini sor-
1ı1uş, milJi müdafaa n&ıZm buna menfi 
cevap vererek demiştir ki : 

•Ru ~f!bep!er mntbuntın hildirdiği he
beplerd~n ibarettir. Fakat hi.ikümetle 
bn:şkumandan ara~mdn ~ıkan ihtilaflar 
bitaraflığın tatbikine ait olmayıp tama
miyle n:.:k~ıi mahi) ette meselelere ~a
mildir. Bu >neheleler ili.erinde, devletin 
nıPnfaatlcrini ihlal etmeksizin, münaka
şa a~ılm..,.., ve haber verilme!>i imk5nı 
yoktur. 

Mançuri 
hududlarında 

Sovyet tahşidatı 
Roma, 7 (Ô.R) - KızıJordunun ga-

7.etesi ofon •l<ızı1 Yıldız•, dış Mogolis
t<ın ile M;ınçuri arasında hududun tah
didi mnksadiyle yapılan müzakerelerin 
cık:ımctini müteakip Mançuri hududu 
boyunca tnhkim işlerinin tekrar başla-

• . . . .1 y .,, . }ı . dığını bildiriyor. 
Domı.Yon reıımı verı - unan mı etıne ıta- . Vladivo~1ok limnnı bir deniz ü~ü ha-

mesi icin müzakereler ben bir nutuk söyledi upne kalbcddilcce~ıir. 
- BAŞTA~AFI 1 İNCİ SAHİFEDE - - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ra v a n 1 n 
kıy~te. hizmet edCC:~ği kan.aatini fahar neticesinde en1ernasyonal vaziyetteki t k t f • 
etnııstım. Kral vekılı arzu ızhar eder::c, değişiklik münasebetiyle Balkan An- C 0 1 l C rJ 
müzakeı·clere devam için tekrar yeni tantı arasındaki b.,öfarın gev<:ediğini 
Delhiye gilml'ğe hazırım. 1.annederJer veya za.7nclınek istiyenler 

Hind prenslerinden biri de şu tefsirde hakikatten ne kadar uzak olduklarını 
bulunmustur: ~nlaınışlardır. B. Mctaksas, Havas ajan-

Hindi!'itana dominyon rejimi veı·ilmc- sına beyanatında Balkan devletleri ara
si meselesinin halli, müdafaa mesele~i sındaki kuvvetli tesanUde işaret ederek 
halledilmedikçe. mümkün olmadı~ı gi- antanta dahil bulunmıyan Bulgaristanı 
bi.. Her ne şekilde olursa olsun bir do- da sulh blokuna dahil farzedebileceği
minyon rejimini, şu takdirde muhafaza ınizi söylemiştir. Balkanlarda su1h yal
<:tmek iınk!in~ da olamaz. IstikJale ge- mz Balkan antantı için değil, her kesin 

Roma, 7 (Ö.R) - Moskovada çıkan 
•Pravda• gazcte'-'i Sovyet sanayilnde ve 
bilhassa harp endüstri-;inde teşkilfttın 
tamamen fıkdanmı tenkit etmeğe devmn 
t:.diyor. 

Ordu vila yet meclisi 
Ordu, .7 (A.A) - Vilayet umumi mec

lisi dün toplanarak <:alışmasına başla
mıştır. 

lınce, bu pratık bakımdan o kadar u1.ak ı:ıefinc temin edilmiştir. 
bir siyasettir ki, bilhassa Avrupa ve Katimcrini divor ki . r ~ 
Asyanın ~imdi~i \'aziyetı dahilinde mü- •BaJkrınlarda -sulh tehlikeye düqniyc- B O R S A ı 
rl2k3{a bıle edıleınez. k · B lk J •• ·k 

H . d .. 1·· 1 n . d cc tır. a an ar tesanut ve topra sta-
ın mus uman arının "e enn en ··k · ı · ı 1 ı 

C'- "d y f Al" d Lo d d H" d .. tu osu prensıp erme en ayrı mamış ar- .. . 
~yı usu ı e . n _ra a ın mus- dır.ıı UZÜ.M 
lumd~~~arbı. ve ytn.rkı1nkı1J~ıyd•asct .. h1~kkın1da Elcfteron Virna diyor ki : 684 ~]bayrak tica. 
ver ıgı . ır mı u ~ ıın mus ~mana- ·Balkan Antantına dahil dört devlet 239 Uzüm t.,rım 
rınm, bılhas"a halı hnrpte Jngiltereyc k•~ k t'" el k k 1 1 d A 199 M Arditı" .. 1 ı· · b. J'kl · d b hs t pa \d a ıyen sa ı a mış ar ır. v- • muz."? ıcre ı ıcın, ır ı erın en a c - } b" k d k el"! • . h 280 S Erkin • d · r k" rupa mr ı nrşısın a ·en ı crını arp · 
mıc; v~J ~mış ır ı: , . h"" . . harici tut:m siyasetlerinde dc\'ama ka- 185 Abeki Ban. 

Na;ı:ı erın son hareKetlı'ı-ıyle urrıyeti . 1 d" Ek "k d 161 P Khll'k ·- ı · · H" r ta h t f rar vcrmış er ır. • onomı - masa a · 
rdı«neme edrındı': ın!c ıs nın .. t~rh aedra .ın- Balkan devletleri istihsallerini araların- 131 A. R Ü;tümcü 

a uynn ır ıgı ne rettı'n şup e ıle- • . t ~ "'b d 1 1 . tt 85 ı· Koh"n oa tanzım e mE'gc. mu a e e erı ar ır- · '" 
mcz. mağa karar vermişlerdir. Böylece Bul- 59 M. Be ·ıkçi -*--- ı::aristruı, Balkan antantı ekonomik kon- 15 Naci Elbirlik 

Roman ya elan ~eyinin müzakürclcrine iştirake dnvet 15 P. Mik:ıld 
t:dilecektir. 12 D. Arditi 

15 P. Paci 
2080 Yek"fın Almanyaya ihracat 

neden yapılamıyormuş 
Budapcşte, 7 (A.A) - Pest gazetesi, 

So~·etlerin Lvova giden şimendifer hat
tı raylarını Sovyet hatları kadar geniş
letmekte olduklarını ve bu suretle Ro
manya ile Almanya arasında iltisak te
min ctmeğe çalıştıklarını yazmaktadır. 

Bu gazete aındiyatn b.-ışlamış olduğu
mı ve bu yüzden Romanyadan Alman
y<lya mtihim ınikdarcfa jhracat yapıla~ 
madığını ilave eylemektedir. 

---·--L 0 D Z D A 
idama mahkUın edilen 

dört kişi 
Berlin, 7 (A.A) - Lodzdan bildirildi

ğine göre, bu şehirdeki husllsi mahkeme 
iki eyl(ı] 1939 ela Voda Zaradzynska ka
sabaSJnda b.,zı Alman ailelerinin evleri
ni !Üstematik bir şekilde tahrip eden ve 
b ir köylüye fena muamele eden dört 
kişiyi idama mahkum etmiştir. 

Bölge Lik maçları Puantaj ccdveli 
6/2/9~0 tnrihinde toplanan lik heyeti birinci ve ill inci devre Jik maçlarının 

hakem raporlarını tetkik etmek :;ureıiyle puantajı tasnif etmi tir. 

Kulubün ndı Attıcı gol Yediği gol Aldığı puan 

Oçokeopr 32 10 27 
Doğanspor 22 16 22 
Altay 1. Yurdu 22 23 22 
Demirspor 20 24 19 

477243 ~ Dünkii yekı'.'ın 
479323 i Umumi yekun 

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

İNCİR 
71 M. il. Nazlı 

191797 Dünkü yekün 
l918G8 Umumi yekun 

ZAHİRE 
50 ton 

950 çuval Bu ~day 
50 cuval Bakla 
15 ton Arpa 

115 çuval Susam 
18380 kilo 'f. B. içi 
2130 kilo Acı B. içi 

22600 kilo K. Badem 
5397 kilo Yapak 
334 balya Pamuk 
10 ton P. Çekirdeği 

10 50 13 50 
11 50 13 

!) 13 
10 50 14 75 
10 625 13 
10 12 75 
11 13 25 

8 50 8 75 
13 14 
)] 50 11 50 
13 50 15 
11 12 50 
13 13 

10 
10 50 
11 50 
13 75 
16 

7 625 7 875 

6 6 375 
4 50 
4 875 

15 375 15 50 
fj!) 85 
46 fi O 

16 75 
51 25 54 
61 G3 

3 75 

Ateşspor 19 
Yamanlar (K.S.K.) 13 

MEKTEPLILER 

27 
26 

UKJ 

16 
14 OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
10/2/ 1940 Cumartw günü yapılacak olan me"tepliler lilc maçları 8 aat 14 

de ikinci Lise - Sanatlar hakem Mustafa Bnlöz, ımat 1 S de Ege - Ziraat hakem 

J mail H kkı Cür. 
Ş i LT F i NALi 

1 l /2/ 1940 Poz.ar giinü ilt finali yapılacaktır. 
Saat 1 S de Ateşspor - Doğanspor hakem Mustofo Balöz yan hakemler Mus

tafa Hayra - Şenkaldır . 

Oral 
Fransız hastanesi 

Operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransıı hasta
nesinde, öğleden sonra Birind Bey
ler sokağında .... No. 42 ... 

i!llll!lll_ıml __ TELllll _EFON : ~~~m 

~~.f..L/J.:L7J-7Y'ZZZZZ..7JJ..7J.z:7./JL7/.ZXC/.z.77J..7.L.:7..;~L:r..tBEI tubu yerin~ ~ötürccek olan eınin ada-· ııan mülazim Şacloföyü hususi bir iş için 
nıın gelınesını bckJemel:tcn başka yapa- bir kaç günlük bana göndermesini rica 

DEMiR MASKE cak işiıni1. kalmadı. ettim. 
Ekzili derin bir dii~ünceye d'11mış gi- - Çok muvafık .. Bu işi ondan daha 

biydi.. iyi görecek kinıse yoktur. Hemen Ce-

• o • 

~ Biivük tarih ve 
·~ "' 

' (iKJNCJ 

** 
macera romanı 
K J SJM) 

Monsenyör Lui: nabıhak hepimi1Jn yardımcısı ol<JUn .. 
- Usttıd, dedi. Böyle ne düşünüyor- xxIII 

sunuz yine? MAREŞAL MONTREVELlN YA VE-
Jhtiyar alim şu cevabı verdi: RtNlN MONSENYÖR LU1YE 
- Monsenyör, bu mektubun altına YAPTICI POSTACILIK 

not olarnk ancak madam dö MentenO-' Nim katedralinin saati öğleden sonra 

- 127 -
~ı~n anlıyabileccği bir telı~id c.~~l~~i üçü çalıyordu ki mülaı.im Şadofö cins 
ıluve etsek fona mı olur <lıye duşunu- bir atın üz.erinde dört nala şehirden çık
yonım. mış ve monsenyör J..uinin yanına gel-

-O~tııd .. Eğer Fransa, bugün hü
lıiım ran olan on dördüncü Luinin yerin· 
.ar. bu çatı al unda ıstırap çene Monsen
,..Or Luinin idaresi altında bulunsaydı 
bcı kadar kardeş lumı dökülmez ve Lu 
~ce yıpranmazdı .. 

ıt 

ıt * 

- Merak etme Ekzili.. Ben e1imde bu- mişti. 
- Fakat monsenyör o kadın sizin ~tınan ".e~knlnrı ancak çocuğum ~~na Ivonun kocası onu kendi odasına gö-

mevkiini;ı:i gasbctmiş olan düşmanınızın ı:ı?c ed ıld_ı~ten sonra teslim cdccegım. türdü: 
hayat arkadaşıdır d:ı. · · Eger te~lıfımi ve sarfları mı reddeder- _ Az.iz dostum, dedi. Sizi mühlın btr 

- Varsın olsun .. Mektubun sonuna !erse, kı redrledcceklerini hiç zannetmi- vazife ile Parise göndereceğim. Vercce
şunları yaunız.: «Sonsuz saygılarımın yor~m, ~ zaman •.~~~a.~ mücadeleye atıl- ğiın bir mektubu kendi elinizle madam 
kabulünü ve minnet hıs" ]erime itimdını- ma ımkanlarını gon.ırur ve ne vapacn<iı d"" M t t d" _.ı k · · n _ •• J • ..., - o en enona ev ı t:'Uece sınız.. .oen 
zı ricn ederim Markiz hazretleri..> mızı kararlaştırırız. b m"'kt t d d'" M t . u " up oe'l ma am o en enona ç~ 

B ir saat sonra. aynı odada, ü;ı:eri kü- Thtiyar kimyager bu cümleyi aynen Rahıp Reypıond sordu: ctı"'..rumun iaôl'si şnrtivle üç mUhim ve-
~~ bir halı kaplı masanın başında mon- yazdı. - Mektubu Parlse götUrmek Uzere sikayı .vermeğc hazır. olduğumu bildiri-
11e:Dyör Lui, rahip Reymond ve Ekz.ili - Şimdi kalemi veriniz de imznlıya- intihap ettiğiniz. ve ~ğırdığınız emin yorum. Vakıa mektubu doğrudan doğ-
tehar toplanmışlardı. yım.. adam kimdir monsen:yör? nıya krala vazabilirdim fakat bu ... a.da-

Monsenyör J..ui hazırladığı mektup Monsenyör Lui, modam dij Menteno- - Azi1jm Reyınond, pek alfı biliyor- ma hitap ~tmekıcn nefret edlyonım. 
JDll!8lini okuyor ve Ekz.ili de yazıyordu. na hitaben yazdığı mektubun altına im- sunuz ki ben, madam <lö Mentenon ta- E.'>aSen mevzuubah~ w..sil>'..alann ele geç

- MoME"nyör, şimdi bu mektubun ni- zasını at1ı. Sonra kfığıdı dörde katlıya- rafından azlettirilmic; olan mareşal dö mesinde kral kadar madam dö Mente-
lıııayetini ruısıl bir ciimle ile bağlıyalım.. rnk iki knth bir zarfa koydu. Zarfın Montrevel ile mülaz.im Şadofö vasıt:ı- non da alakadardır. 

- Mr.tr Ehili .. Mektubun muhııtabı dört köşesini kendi eliyle ve kırmızı siyle bir dostluk tesis c•ttim. Işte bu MiiJ!'ızim Şadofö hayretle nıon.'le'nYÖr 

ıs: 
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Sultanhisarda --·--/ki köprü ve bir çeş .. 
menin resmi küşadı 

y apıldı 
Nazilli (Hususi) - Kaznmıza bağlı 

Sultanhisar nahiyesinde imar faaliyeti 
büyük bir hızla devam etmektedir. Af
yondan lzmire seyahat edenler Sultan
hisar hududuna gelince altın gibi porta
kal bahçeleri ve feyizli toprakları ile her
kesi meftun ve meclup eden bu şirin na
hiyenin büyük bir tekamüle kavuştuğu
nu görmekte ve takdir etmektedirler. 

Suhanhisarın Rckmez mahaJlesi ile 
bu mahalleye giden yol üstünde bu defa 
yeni köprü ile nahiyeyi köylere bağlıyan 
yolun başında muhteşem bir çeşme ya
pılmak ı;uretiyle biiyük bir ihtiyaç berta
raf kılınmış ve halkımız da bundan niha
yetsiz bir sevinç duymuştur. Köprülerin 
ve çeşmenin planları bu hususta büyük 
bir ihti,.nsı olan nahiyenın genç ve çalış
.kan muhtarı B. Fuat tarafından yapılmış 
mumaileyh inşaata da dinlenmeksizin 
nezaret ederek vücude getirmiştir. 

Mera"'1mde kuamız kaymakamı B. 
Cela l Özgüvenç, Mal müdiirü B. Emin 
Seyhan, tc~ekkül ba~kanları, mektepler, 
civar köy halkı hazır bulunmuş ve kaza
mız kurdeldları kesmiş nnhiye halkı da 
misafiri ere zengin bir büfede hazırladık
ları mecrubat ve mekülatla iğzaz ·ve ik
ramda bulunmuşlardır. --·--lngilterede 
Vesika usulü ve Irland a 

LONDRA - ingilil.: hüküınelinin \'e
sika usuliinii kat'i hir adalet dairesinde 
tatbik etmek hw;usundaki 1srar1, son 
ıamanlardn lrlandadıın kanuni mikda
rından fazJa yağ satın alanlara gösteri
len muamele ile güzel bir !'ıırette tasvir 
edilmiş olur. Daily Tclegraphın verdiği 
malumata ~öre Gida nezareti memurla
rmdan biri şunlan .söylemiştir : •Bizim 
-;iya<;etimiz sudur : Zengin bir adamın 
1rlandadan istediği kadar yağ alacak va
;.iyette bulunup ta fakir bir adamın yal
ııız kendi vesika!>1nın mü~aaclesi nisbc
tinde elde edebilmesi doğru bir hal teş
'; i) etmez •. • --·--AMERİKADA 

Casuslarla m ücadele 
Nevyork, 7 (Ö.R) - Amerikada ca

susları tnkibc \'e meydana çıkarmağa 
memur hususi ajanlann sayısını 350 den 
-100 e çık:ırınak için tahsisat istiyen bir 
kanun layihası kongreye verilmiştir. -·-Finler Amerikad a 

y eni bir istikraz 
akded ecekler-. 
Roma, 7 (Ö.R) - Vaşingtondan istih

bar edildiğine g()re Fin hükümeti Ame
rikan piyasasında yeni bir istikraz ak
dcdebilecektir. 

~ D~~OR OPERA;~;'~ 
Sami Kulakçı 

Kulak, burun, Boğa;t hastalıklan 
Müt~hassısı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No . .t2. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

iwmıs=-:~~~EN 
J DiPLOMALI 

DİŞ 2' ABİPLEJU 

ı Muzaffer Eroğul 
VE 

l Kemal Çetindağ 

~ 
Ha!italannı her gün .sabah saat 9 
dan başlıyarak Bey)cr ~kak Numan 

'ı uıde caddesi 21 numaralı muayene-ı 
hanelerinde kabul ederler. 

-:3ll:l~rmTS..ıEL~EFON : 3921 
.. .:ı im 

la bu isimle.> tanıyordu. Size bir sual 
sonnama müsaadenizi rica edeceğim ve 
bu suali sormak suretiyle vaki küstahlı
ğımı da size karşı duyduğum büyük sev
giye bağl§laımınızJ yalvanrım. 

Monsenyör Luin1n solgun du.dekları 
üzerinde hüzünlü bir tebesııüm dolaştı. 

- Sorunuz dostum ve eğer cevap ver
mek imkan dahilinde ise 1:izi memnun 
elıneğe çalışacağım ... 

- Azizim yüzbaşım. Size soracağım 
bu sual şimdiye kadar belki yüz defa 
kafamda yer buldu. Kendi kendime so
ruyorum: Jan Kavalyenin, rahip Rey
moı\dun daima hürmetle yad ettikleri 
yüzbaşı Luinin, bu çok ~]icenap, iyi 
kalpli asil zatın haki'kt hüviyeti nedir~ 

Nazır Luvuvanın ytızla-ce i:nı!lanın. 
askerin ölilmil bahasma ele geçirmek 
ve... hapsettirmek ~tediği bu asilzade 
kimdir? 

An d'Otrişin oğlu ı::öz}erlni mUJhimin 
füerine dikli. Bir miiddet onu mahzttn 
mab:ııun rozdükten sonra: 

- Müliizim efendi, dedi. Eğer sordu
i,'llmız auale oevap verecek \'e slM ha
kiki Mi'Yiyet.hni, doğuşumdnki esrarı an
latacalı olursam siz bu mektubu wnne
re gittiğiniz madam Menıtenonun yanın
dan w Luvr .aaraymda.n ancak Bastil 
zındanını boylam."l'k için çıkabtirsiniz. 

IZMtR BELEDtYEStNDEN: 
1 - 87 ci adanin 200 metre murab• 

baındaki 29 sayılı arsasının satışı. ya:ı.ı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi muci
bince açık arttırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 400 Jira olup ihale5İ 
14/ 1 /940 Çarşamba günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 30 liralık teminall 
İş bankasına yatırarak makbuzile encü
mene gelirler. 

2 - Mezbaha idaresine üç adet elek· 
trik dinamosu satın alınması yazı işleri 
müdürlüğündeki fenni ve mali şartna· 
mesi mucibince açık eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedeli 800 lira olup 
ihalesi 14/ l /940 Çarşamba günü l!laat 
16 dadır. iştirak edecekler 60 liralık te· 
minatı iş bankaııına yatırarak makbu;ıile 
encümene geJirler. 

31. 4, 8, 13 ( 1 SO) 

1 - Atatürk cnddcsi üzerinde Güm
rük kar~ısında otobiis durak yeri arka
sına yapılmak ve masrafı askari 250 li
ra olmak şartile bir benzin satış mahal
linin inşa ve tesi!'İ müstecirine ait ol
ma küezerc üç ~ne müddetle kiraya 
verilmesi, Fen işleri ınüdürlüğiinde.ki 
fenni ve mali şartnameleri mucibince 
açık artırma;ya konulmuştur. Muham· 
men bedeli azami beş metre murabbaı 
'Jlmak üzere işgal edilecek yerin behet 
metre murabbaının seneliği 20 lira olup 
ihalesi 19/2/940 pazartesi günü saat 16 
dadır. iştirak edecekler 7,5 liralık temi
natı lş Bankasına yatırarak makbuı.ile 
Encümene gelirler. 

2 - Karşıyoka Asri mezarlığının mu
hit duvarlarının inşası, Ym:.ı işleri mü
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
bile açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2176 lira olup ihalesi 
19/ 2/940 pnzartesi günü saat 16 dadır. 
iştirak ecfocekJer 136 lira 20 kuruşluk 
teminatı iş Banka~ına yatırarak mak
buzilc Encümene gelirler. 

3 8 13 18 349 (187) 

1 - Eşrefpaşada 617 sayılı sokakta 
lağım yaptırılması fen ~leri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile 
nçık eksiltmeye konulmu.,.c:tur. Keşif be
deli 3403 lira olup iholesi 9-2-940 Cuma 
günü saat 16 dadır. lştirak edecekler 
~55 lira 25 kuruşluk teminatı i~ banka
<"tna yatırarak makbuZJlc encümene ge
lirler. 

2 - Fen ve temizlik Merinde kulla
nılmak üzere iki adet kamyon satın 
alınması yazı işleri müdiirlüğündeki 
'jartnamesi veçhile kapalı zarflı eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
5!100 lira olup ihalesi 9-2-940 Cuma gü
nü saat 17 düdir. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dohilinde hazırlanmış teklif 
mektuplnrı ihale giinü azami saat 16 ya 
ka<lar enciimcnde riyasete verilir. Mu
vakkat teminatı 442 lira 50 kuru~tur. 

3 - Karantfoada 199 s~ılı sokakta 
mevcut kanalizasyonun 40 metre boyda 
ıı:u,tılması fen işleri müdürliiğündeki 
keşif ve şartnamesi vt'Çhile açık eksilt
meye konulmuştur~ Muhammen bcdeJi 
1640 lira olup ihalesi 9-2-940 Cuma gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 123 
liralık teminatı iş bnnk:ısına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

4 - Mezarlıkb:ışında 515 numaralı 
harakanın 24-2-!140 tarihinden itibaren 
bir sene müddetle kiraya verilmesi yazı 
i~leri müdürliiğündeki şartnamesi veç
hile acık artırmava konulınustur. Mu
hamm;n bedeli 125 lira olup 'ihalesi 9-
2-940 Cuma günü saat 16 dadır. Işfüak 
edecekler 9 lira 40 kuruşluk teminatı 
iş bankasına yatırarak makbuzile encii
mene gelirler. 

25-30-4-8 (118) 

Otobiis işletmP idaresi şoför, brıetçJ 
ve kontrollerine 130 t:ıkım ceket, pan
talon ve kasket yaptırılması yazı işle
ri müdiirlüğündeki şartnnmes.i veçhile 
açık eksiltmeye konulmu tur. Muham
men bedeli 2860 lira olup ihalesi 9-2-940 
Cuma giinü sant 16 dadır. iştirak edr.
cekler 214 Jira 50 kuruşluk teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuztı He encü 
mE'ne gelirler. 

25-30-4-8 231 (123) 

Belediyemiz varidat servisinde mün
hal bulun,,n mPmuriyet için 12-2-940 
tarihine müsadif Pazartesi günü müsa
baka imtihanı yapılacaktır. Orta mektep 
mezunu ve askerlik fiili hidematını bi
tirmiş olup 35 yn~ını geçmemiş olanlar
dan isteklilerin müracaatları ilan olu-
nur. (222) 
- mil& 

Makbule Kadri 
Kutluk 

Dikiş ve iş evi 
Yeni açtığım atelye Çivici hamamı 

civarında Sakarya ilk okulu arka
mnda Hamam yokuşu birinci çıkma
zında 74 numarada ... 
DiKİŞ : Gelinlik, tuvalet, manto 

ve çocuk ropları .. 
ÇiÇf.."K : Merasim ~elenkleri, ni

şan, gelin büketleri ve m\ıhtelif çi
çekler .. 
MUHTELİF BOYALAR : Tablolar 

yatak takımları .. 
HER ÇEŞİT İŞLER : Çay takımla

n, fantatl yakalar vesaire .. 
Her türlü ince ve zarif işler yapılır . 

Ve si ari 1er kabul olunur. 

Zayi 
Ziraat bankası ÖTe'l 7Jrai kredi koo-

1*"3tif ortaklığmıdan dolayı mezk.01\ 
kooperatif muamelatında ~u.ıllanmaktaı 
olduğum milhrilmü 932 senesinde h~ 
nastl.c;a r.ayi ettim. Bu kerre yenlatni ta....., 
d!k ettin:n~ bom de işbu yen! mUhrli ... ~ 
nıft dahi zayi ettim. Zayi olan ijb1l ~ 
ili mührümUn hilKmtı bhnadıtJm ··~ı 
ederim. 

Kemalpe§a kazası örnek kftytmde 111 
mımaralı evde Hacı Ktunile k " WT larundır Bıı ilib:nl:ı na11k bir ihti- muml:ı mlihürledi. do~tlukhın ist.ifadr zamanı geldiğini :ın- Luinin yüziine bnktıktan sonra: 

1mn dlmle.'iıy le hi un eli... _· _ :__ __ _:I:.:::s:le::_:b:u~i!:ı_:te:_:o:'.:ld::::u:..· dedi:::'::· _:Arlı~:'.k:...:::me=k:-:.:.:ladım=:.:...:v:c~ma::,:~re~~~ld~an~~ş~imd~ı~· !,.Y,:av~e~n~·...!b~l~ılu~-.:_-=:.2Y~i.ız~' ~baı~sı~L~~~· '!...dedi~~·~· .kl!!!!ll..11111.•..:.---ııııil• 
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\ZMlR sıcıu TlCARET MEMUR
LlJCU?QAN: 
lwıirde emlak hanında S.S numa

rada her türlü emtia ithalatı komisyon 
~e ticaretle iştigal eden I. Hakkı Vera· 
~.Namık Güral ve Jak Ninyoya ver
dıgı temsil vekaletnamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 2653 numa
rasına kayt ve tescil edildiği il.in olu· 
nur. 

h.mir sicili ticaret memurluğu resmi 
lnUhür ve F . Tenik imzası. 

l : Ve kaletname 
BugUn 30-1-940 bin dokuz yüz kırk 

Yalı. k~unu sani ayının otuzuncu salı 
dnü saat on r.addelerinde lzmirde dok· 
tor Rulast bey caddesinde kardıçalı ha· 
nıncıa 15 numaralı busust dairede Tür
kiy~ cUmhuriyeti kanununlarının bah· 
Şe~.tıği. salahiyetle yaz.ife gören aşağıda 
rnühnr ve imzası bulunan Izmir üçün
CU. noteri Süreyya Olcay, yanına gelen 
ltanunt ehUyet ve vasıfları haiz ve şa· 
~dete ehil bulundukları görülen, Iz. 
1{1.zırde l<artıyakada Tahir bey sokağında 

numaralı evde oturan Bürhan Nafi 
Cegaloğlu ve Izmirde Namazgahta Taslı 
Çeşıne soka~ında 62 numaralı evde otu
ran. Emin oğlu Süleyman Çerçioğlu nam 
rı~lerin tarifleriyle taayylin eden, eh
SYeli kanuniyeyi haiz bulunan lzmirde 

aman Iskelesinde Emlak hanında tile· 
~dan Ismail Hakkı Veraldan sebebi 
tnliracaatmı sorduğumda anlatacağı gi
bi \arafımaan resen bir veklletnamenin 
:Y~ı'lnıasını istedi. Yukarıda isim ve ad· 
re.t
1 

eri yazılı şahitlerin yanlannda söz 
a arak dedi ki: 

(h.mir Tic.ret sicilinde mukayyet ve 
llıiiseccel ticarethanemin mevzuuna da
hil her türlü umuru ve muamelatı ifaya, 
narnıma her türlU emteai ticariye alım 
ve sııtımına ve bu hususlarda muvafık 
fÖteee1derj şartlar dairesinde mukave
e aktine ve taahhüaatta bulunmağa, bu 
::ın satım muameleleri için indelicap 

!'Sada kayt ve sair muameleleri yap. 
tırına~a. namıma alınan ve satılan emti
ayı teslim ve tesellilme gerek eşhas ve 
~k müessesattaki her türlü matluha
~~ı ahz.u tahsile, namıma memleket da-
ılfnden başka bir yere sev:k veya ec

~el,t rnentleketlere ihraç olunacak her 
türlU emteanın ve ~yanın tahmil ve 
~k ve gümrük muamelelerini yapma
ga, ve ithal olunacak emtea ve eşyayı 
teteııum ve gümrilklerden çıkannağa , 
ve bu hususlar için muktezi her türlü 
evrak ve vesalka imza vaz'ına ve bil
cUınıe muamelatı takip ve ifaya, ithal 
veya ihraç olunacak emlea ve eşya İçin 
Vapur kumpanyaları ve kaptanları ve 
~enteleri nezdinde yapılması mukte7.i 

r türlü muameleleri yapmağa, konşi
lllentoların ı almağa, ve ordinolarını te. 
&ellUme. navlonlannı tcsbit ve tediyeye 
~erek Türkiye dahilinde gerek haricin-

en P<>stahanelere namıma vünıd ede. 
~~~ ~ıymetli ve kıymetsiz, rıdi veya ta
... aaütl U veya iadeU h er türlü mnhabt· 
tat ve müraselM ve telgraftan ve posta 
i>aketlerliıi ve havale "öedeller ini ahzu 
~~il ve tesellüme, bankalarla cereyan 
e~'lı: her türlü muamelMı ifaya, na
tnıına gerek rehinli gerek rehinsiz hesap 
~ırmağa, namıma açılmış olan hesap-
brdan çek keşidesi veya imza ve mak-
uı mukabilinde para çekmeğe, hakiki 

~eYa hükmi eşhas ve müessesal nezdin
t e .rn~rhun olarak bulunan eşya ve em-
~aı ticariyemi ahz ve tesellüm ve İs· 
~~dada veya bu kabil mücs..sesat ve eş· 
'"ISa rehin olarak emtea tevdiine, nam 
'Ve hesabıma hakiki veya hükmi üçüncü 
§ahıslara poliça ve çek keşidesine ve 
4!'!nre muharrer sençt ve sair her tiirlü 
J1'1khuz imza ve itasına, üzerime çeki· 
e~~~- poliçaları kabul ve tediyeye, tica

he"ICllleme ait her türlü evrak ve mu· 
aherat ve mektup ve faturaları namı· 

tna lınza vaz'ına, nam ve hesabıma borç 
17neUert tanzim ve imzaya ve gerek 

lznıir Çivi fabrikası Türk Ano
nim şirketinden: 

Şirketin hissedarlar umumi heyeti senelik adi toplantısının 21 Mart 
1940 Perşembe günü saat 1 O da şirketin lzmirde 1456 sokak 4 Noln 

binada kain merkezinde yapılacaktır. 
T lantıda hazır bulunm ak isteyen hissedarların malik oldukları 

h · 
0

~enetlerini toplantı gününden bir hafta evveline kadar şirket 
~::~ezinde idare meclisi reisliğine veya ~ahalli bir bankaya tevdi 
ed rek mukabilinde duhuliye !kartı almalara ıcap eder. 

Top:antıda konusulacak işler: 
1 - ldara meclisi raporunun okunması ve tasvibi. 
2 _ Bilanço, kar ve zarar hesabı ve mevcudat defterinin ve rnura· 

kıp raporunun okunması v~ taadiki ve.idare ~~~isi azaları~ı~ i~r~ı .. 
3 _ Yeniden seçilmesi ıcap eden bır meclısı ıdare azalıgı ıçın ıntı~ 

hap yapılması. 
4 - Murakıp intihabı. 
5 -idare meclisi azalarına verilecek hakkı huzur ile murakıbın ge-

lecek seneki ücretinin tayini. • 
6 _ idare meclisi azalarından her hangi birinin şirketle muamelei 

t"cariyede bulunması hususunda idare meclisine salahiyet verilmesi. 
1 

403 (219) 

lzmir Posta ve Telgraf ve Tele-
fon müdürlüğünden: 

1 _ f.kıiltmeye konulan iş: lzmir posta binalarının tamirata. 
2 - Ke~if bedelleri 4118 lira 62 kuruştur. 
3 _ Eksiltme 22/2/940 Perşembe günü saat 14 130 da P. T.T. 

Müdürivet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme ile yapıla-

caktır. 
4 _ Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrik. evrak müdüriyet le· 

vazım kaleminden bedelsiz surette alınabilir. 
5 _ Eksiltmeye girebilmek için 308 lira 90 kuruşluk muvakkat 

teminat vermeleri ve Nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmıs ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

~ 8. 12, 16, 20 417 (220) 

lzmir Defterdarlıiından: 
Aöbas oğlu Demir Alinin köyler servisine olan 1 50 lira 64 kuruş 

933 ili 936 yılları kaı:anç vergisinin temini tahsil için tahtı tasarru
funda bulunan Sucanın gül sok.ağında 18/ l sayılı ve 640 lira kıyme~ 
tindeki furunu tahsili emval kanunu hükümleri dairesinde hacız edi
lerek idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış-

tır. 
Talip olanların 26 12/ 940 Pazartesi günü saat t 5 de vilayet idare 

heyetine miiracaatlan ilan olunur. 8, 15, 22 383 (214) 

lzmir Avcılar ve atıcılar cemi
yetinden: 

Ekseriyet olamadığından talik olunan umumi heyet içt'imaınm 14 
Şubat 940 Çarşamba akşamı saat 8 de Tilkilikte kain cemiyet merke
zinde yapılması 1cararlaşhğmdan sayın üyelerimizin gelmeleri tekrar 

rica olunur. 
GöROŞOLECEK iŞLER: 

f - idare heyeti ve mürakip raporlarının okunması. 
2 _ Hesapların tetkik ve tasdiki ile idare heyetinin ibrası. 
3 - 940 senesi iş programı ile bütçenin okunmaın ve tasdiki. 
4 - idare heyeti azasile mürakiplerin seçilmasi 

412 (216) 

lzmir Vilayeti Muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 

Lira No: cınsı mevkii 

300 8 Ev Karşıyaka Alaybey 1695 ci Mehmetçik sokağında 
ldarei hususiyei vilayete ait olup mevki ve kapı nu.marası yazılı 

evin satış bedeli dört senede ve dört müsavi taksitte ödenmek şartile 
satılmak üzere 7 / 2/ 940 gününden itibaren on beş .gün müddetle ye
niden arttırmaya çıkanlmışbr. 

Satış şartlarım öğrenmek isteyenlerin her gün hususi muhasebe 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isteyenlerinde ihale günü 
olan 2212 1940 Perşembe günü saat 1 1 de yüzde yedi buçuk depozi· 
to makbuzları ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilan 

olunur. 413 (218) 

untarı gerekse namıma alınmış olan 
s~netleri ve konşimentoları Ye sair bill ınle evrnk ve vesaika üçüncü şahıs
t~ra ve bankalara gert'k irıkonto sure
~Yle gerek teminat olarak ciro etmeğe, 
k aın ve hesabıma her türlü sigorta mu· 
tna~ı"si aktine, ve poliçalannı imzaya 
llh~un ve salahiyettar olmak ve bu sa
tUı-~~ete müsteniden yapacakları her 

1. ll ınuamclAtı (I. Hakkı Veral) şek
~ndl' V<" numunesi bu vekaletname ziri· 
ve mevzu kaşe altına koymak ve bil
rn~ale imza <"ylemek suretiyle ifaya ~u 
ra atnelatı mezköreden yalnız muhabe-
g .. t Ve mübayaat Ve Satış islerini ve o 0 k t 0 r 
ı.~~rük. ve cmtea tahmil ~c sevk ve 

DOKTOR 
Salahcddin tahlıyesı ve teslim ve tesetlüme ve pos- ~ o· 1 

~ac~~e~~~~;i :~a~te7~:b~:r;r:~a~~~ Al,· Aga" ı ne l~Uümü hususlarını ve tahmil ve tah· 
vYe olunacak emteaya dair acenteler 
lae ~apur kumpanyaları nezdinde yapı-
"e~ muameleleri her biri münferiden ÇOCUK R .a sr ALIKLARI 
nıu unların haricindeki hususatı ancak • 
tica~erek imza1ariyle ifa edilmek üzere NOT AJIASSJSI 
Cu rethanem memurlarından Namık Her ,.,;in hastalarını eskisi ıibi İkinci 
~~al ~: Jak Ninyo umumi vekil ve ti. •- it 

Tekand 
Çocuk U..tahklan Mütah•PSI 

Beri.in ve Köla iiaiVttSitesi saı.k asistanı 
H.talanıu i kiaei Beyler Num• aade 

sOkak 5 Ne. lla he.r CÜ• ua& Wnlen 
MMtra ka•.ul etltt. 

TELEFON: :MS3 
EVi 3451 di rn.~~~il nasp \·e tayin ettim, de- Beyler sobimda 84 nUBUl111 muaye. 

~:e soz.unü bitirdi.} Verilen bu taluiri nehaaesio4e kaltul etltt. •••••••••••• .. 1111! 
~ Yernınlj noter bir nüsha olarak tan- 1'M BiRiNcl KORDON Ne. ?1!.. DOKroa 

Birinci Sauf MIU•hrHll 

Ur. Demir Ali 
ICAHÇIOQLU 

Cilt ve Te.Dtiiil hutabldan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55-

lzmir • Elhamra Si~eması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kalMıl eder- TELEFON : 3479 

DOKTOR 

Celal Yartm 

SPBRCO VAPUR 
Ac•nuı 

W.1'. Renry Y•ür zee 
Ve lll'ekam 

ADRlATtKA SOSft'TA MIONIM& AMERİCAN EXPO&T ı.tıe; İNC. 
Dİ NAvlGAZYONE NE V YOR K 

ADRIATICA NEVYORK İÇİN 
ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li- EXİLONA \•apuru 31 ikinci kanuna 

mamrnıza gelerek erteli gün •at 11 de doğru bekleniyor. 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, -Trlyeste ve EXA'MELİA vapuru ? i§Ubalta belt-
Venecliğe hareket edecektir. leniyor .. 

CITTA Dl BARI motörü 13-2-40 tari- SERViCE MARfTİl\IE ROUMAİN 
BUCAREST 

lıinde limanımıza gelerek Istanbul Pire KÖSTENCE İÇİN : 
Napoli ve Cenovaya hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 14·2-940 tarihinde ALBA JULIA vapuru 10 subatta bek-

. . .. .. !eniyor.. • 
lımanımıza geierek ertesı gunu saat 17- •. 
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve • Va!>urlann .wm ve tarihleri hakkında 
Venediğe hareket ~tir. hiç bır taahhüt •l.uunu. 

Vapurlann banbt tartble~l• -.. 
E. MORANDİ vapuru 2()/ 2/940 tari- hml daki dellflklild 

hinde beklenmekte olup Cenova, Ri\ie· . ar ~ ac.nta -. 
ra limanlarına hareket edecektir. sulıyet kabuJ etma. 

ZARA motörü 21·2-940 tarihinde ll- Daha fazla tafsillt için ATATt.TRlt 
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
de Pire, Brindisi, Zara, ~iume, Triyeste ZıN • • Ş... Vapur acentalıpıa 111tlıwa-
ve \'enediğe hareket edecektir. • t edJJ.me.t rica olunur. 

İZMiR MEKLBKEr NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

HA •r .a .uE•f D ..aan ıt..E veya Cenovacla Şiın111l ve ce.nub! Ame
• nn • n •&6• & . rika limanlarına hareket eden İtalia 

'l'ELD'ON ı !t'7 /ZtM 

HV2'AHASSISI Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrlka 
UMDAL 

- -~-
UMUMt DENİZ ACENTALl(U ~TD. 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOK 
LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstea.ce 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 

Muayenehane: İkinci Beyler r Aak ve Hindistana hareket eden LLOYD 
Ne. !5 TELEFON: 3956 ratYEsrlNO anonim seyri8efabı şir· 

keti vapurlanna tesadüf ederler. 

Bozkurt 
IZHIR MEllLEKE2' 

HASl'ANUf 
A.salllye miitaluusuı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak N o. 79 da bastalannı her gUıı 
kabul eder. 

DAHİU VE ZOHREVI HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren.. 
İkinci Kordon (Alman ~

nesi karpsmda) 20G numarada bastala
nn~ kabul eder. 

( Çi. vici hamamındaki muayeneha- · 
nesini tcrketmişt.ir) .. 

TELF..FON: 3458 

OPEBATOB • 

Dr. Asil Mukbil 
Atakan1 

MEMLEKEr HASrA
NESİ OPERArORU 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Alsancakta Birinci Kordon 312 nu· 
maralı J akinyon apartmanında ka
bul eder. 

TELEFON: m7 
msı.~~4Uil:lıMlmil .. W•lmlımım ........ ~ 

1'1111111111111111111111111111111111111111:: - -
§ DOKTOR ~ 
- d - -
1 Sali~ Sona~ 1 - -- d - -- -: Askeri hastanesi cild, saç ve züh. : 
: rcvi hastalıklar mütehassısı.. S 
E 2 inci Beyler: No. 79 : - -111111111111111111111111111111111111111111= 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer· 
kez Bankası arkasında) 88 numara
da hususi muayen"hanesinde hasta· 
larını (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

TELEFON : 3287 

NEEllLANDAiSE ltOLU.E \'e yük kabul edecektir. 
ltUMPANYASI LOVCEN vapuru 10 Şubatta Kös-

ACHİLLES \'apuru 1 - 2 - 9'0 tari- tenteden gelip 11 Şubatta saat 12 de Pire 
hinde beklenmekte ~lup Anvers limanı Hayfa, Beynıt, Durau.o ve Triyeste için 
için hareket edecektir. hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 

VU!UCANUS vapuru 21/ 2/9'0 tari· edecektir. 
hinde beklenmekte olup Am:ers, Rot- Gerek npurlan.n mu....ıa.t tarlhlert, 
terdam, Amsterdam limanlarına hareket ıerek vapur t.imlerl ve navlurilan hak· 
edecektir. kında aceota bir teahlınt aıtına lire ' 

SVENSKA ORIENT LINtEN mu 
BORELAND vapuru 15/ 20 şubat ta- Daha fazla ia&Jllt almaJc i'1n Birinci 

rihinde beklenmekte olup Kopenhag, Kordonda 152 •wnarada •UlılDALı 
Goteborg limanlarına hareket edecektir. umum! deniz. Aceıntalıiı Ltd. m üracaat 

SERvlCE M...o\RITIME ROUMAİN edilmesi rica olunur. 
ARDEAL motörü 20-2·1940 tarihin- Telefon : 4072 Mildürtr.t 

de gelerek Malta ve Marsilya limanları· Telefon : 31n Acenta 
na hareket edecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
N O T: OUYIEB YE 

ŞtlREKASJ Ll'D. Ahvali baz.ıra dolayısiyle navlun w 
hareket tarihlerinin kat'l olmadığını w 
bunların hiç bir ihbara lilzum olmaksa· 
mı değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yilkleyicilerin 
kayıt ve ~t etmeleri rica olunur. 

Daha faz.la tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

VAPUR ACBNTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binalı 

'In..EFON:2«S 

TELEFON : 2004 - 2005 

Londra ve Uverpol hat.lan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
nmız sefer yapacaklardır. 

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

n 
T. C. Ziraat Bankası 

Kunılllf tCll'ihJ: 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Törk lirası.. 

$•be ve ajan adedi : 262 
Zinf ve ticari ller •vi 8-ka muaMeleleri 

PARA BbdKTDlENLERB 28.800 URA 
mlLUdYE YERECEK 

Ziraat bankllSlnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağı.tilacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
~ • 500 • 2.0IO • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.tol • 
ıoo • so • s.- • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • zt • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene i~de M liradan ap!J dOJmt· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yilzde 20 fazlasiyle \•eritecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylU.l, l BiriDci kiaun. 1 Mart ve 1 Baziraa tarila

lerinde çekilecektir. . - --
SIHHAT VEK.ll.ETtNIN RF.SMI RUHSA TINI HAtZ 

KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DIŞ atrı· 
tarını, ROMATİZMA.san· 
cılaruu SİNiR, rahatsız· 
hklarmı derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınllilna kaqa •ües· 
sir HAçbr. 

lc:abmtla Pinde 1 - 3 kate 
.-.. H• Ecsmede bulUDUr. 

l'~~lim ve muhteviyatını kendisine-------------- Beh u 
tırn A sesle okudum ve mealini anlat- cay resmi mühür ve iınzasL çet z 
Yat'ı tGusunun tamamen istediği gibi Umumi No. 10552 Hususi No. 9-22 Kiralık yazıh1toeJer 
k&~ıgını t&5dik etmesi üzerine bu ve- lşbu vekaletname suretinin daire dos- c:'oc:afı ....,,,,,,,,,.,.. 

inhisarlar Çamaltı müdürlüğün
den: 

\'e ın·~":'.e aşağısına hepimiz im:r:a etlik. yasında saklı 30·1-940 tarih ve 10332 nu- JI""-•---· Gaz.i bulvarı Ziraat bankası yanında 
~si k~urledik. Bin dokuz yüz kırk se- maralı aslına uygun olduğunu tasdik ... ......_..... 18 numaralı hanın üst katı resmt ve hu-
günu anunu sani ayının otuzuncu salı ederim. Bin dokuz yüz. ikırk senesi ıu- Hastaıaruu laer liİll saat 11..31 m susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 

V · 3G-l-940 bat a\•ının beşinci pazartesi günü. 11 • kadar Be)'ler SDbim"'• Ahenk olarak istimale elveri .. lidir. 
~.ileti verenin imzası - S.2· 94-0 matbaası yıuuuald bwıusi lnliJliibı· Taliplerin 2 inci K;don 88 numarada 
1' ıtlerin inl7.aları. Iwıir üçüncü noteri Süreyya Olcay tle kakı *r. diş -doktoru Hatice Azra Demirelliye 

.C. hmir iiçü ncü noteri Süreyya 01- resmi mühür ve imzası. •••••••••••••ili müracaatleri. 1- 26 (190) 

Mevcut keşif ve proje üzeri~cn tuzlamız lokantaamda vücude 
getirilecek baca teşkilatı, pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. 

Keşif bedeli 245.77 liradır. Talip olanların yüzde 7.5 muvakkat 
teminatlariyle ihale günü olan 23 Şubat 1940 da saat 14 de tuzla mü
dürlük binasında bulunmaları lüzumu ilan olunt. 8, 14, 20 41 1 ( 21 7) 

' • . "" ~ • il. . ' . 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

1-'0Sl<'ARSOI ... , Kanın en hayati kısmı olaa lonmzı yu\·arlacıklan tazeliyerek çoialtır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
de\'amlı gençlik, dinçlik \"erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusmluğu giekrir. Muannid inkıbazlarde, 

barsak temhelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlcrinde, Bel gevşekliği n ademi iktidarda \"e kilo almakta 
şayanı hayret faideler temin eder. 
FOS~ARSOL'ün: Di~er bütün kuvvet şuruplarımlan_ ii~tü}.l}iiğii Df:Y AMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, iŞ'l'tHA 
'IT.MIN ETMESt \'e ilk kuJlananlarda bile t~rini derhal ıöste~idir. ~"'".:....:._..,:~,..,,....._ 

Sıhhat Vekiletinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczane•e bulunur. ~ 



Konsevin akisleri devam edivor 
Gazeteler, "Henüz halledilmemiş olan ye gine mesele bu vaziyet karşı· 
sında ltalf an1n nıütaleasının ne merkezde olduğu meselesidir,, diyorlar 

-*-
Popolo d'italya gazetesi de Alman tavassutu teklifini 

------------*, ___________ _ 

Bazı Fransız 
tına karşı 

gazetelerinin neşriya- Finler ne bugün 
kabul 

ne de yarın kör· 
etmiyeceklerdir cevap vermektedir körüne ____________ * _ __________ _ 

Faris 7 (Ö.R) - Bclgrad konferansı
nın ecnebi gazetelerdeki akisleri devam 
ediyor. cBcmer Ta_geblah gazetesi kon
f('ransın neticelerini tetkik ederek di
yor ki: 

Nihai tebliğin başlıca fıkrası tek bir 
şey iliın etmektedir: Antant devletlerin
den her hangi birine kar'5ı bir taarruz 
halindi.', diğer fızaların muavenet vaadı. 

Bu miitekabil yardımı tatbik için dört 
Antant devletinin elindeki vasıtalar ne
dir? Dört düvel, her şeyden evvel, or
dularma istinad ediyorlar. Bunların ara
sında Türk ve Yugoslav orduları azım
sanamıyacak bir kuvvettir. 

Romanya ve Yunanistan Jngilterc ve 
Fransanın, tahriksiz taarruzlara karşı. 
yardım vaadını haizdirler. Diğcr taraf
tan. hnfi garanti dencbilccck din('r bir 
teminat daha mevcuttur. Venedik kon
fc.ransında Macar hariciye nazırı Kont 
Ksaki ve Kont Ciano Romanyaya karşı 
Macar müddeiyatmın talıki ve her hal
dt>, Besarabya aleyhinde Sovyet taarru
zu halind"', Macaristanın Romanyaya ar
kndnn hücum etmemesi hususunda mu
ta bık kalmışlardır. Diğer taraftan. bil
has"a Tiirkiyenin müdahalesiyle, Bu1~a
ric;bın da Dobrice hakkındaki miiddei
yatını harpten sonraya taliki kabul et
mic;tir. 

Tı.irkiyenin koçıferansa cok snrih bir 
mana verdiği fi~ikardır. Mühim bir Ma
car gazc-tec;i Türkiyenin faaliyetini şu 
surc-tle hülasn etmic;tir: 

Bu hattı hareket. siMıı1den p'C'lebile
cek her yayılma teşebhüs'ine kn~ı bir 
rnayn barajına benzemektedir. 

H('niiz hnlledilmemiş olıın biricik me
sele: Bu vaziyet karşısında Italyanın 
mütaleasının ne merkezde olduğudur. 

Roma 7 (Ö.R) - Milfınoda çıkan 
cPopolo Ditalya> gazc-tesi «her ihtimale 
karşı hazıD başlığı altında şu makaleyi 

neşrediyor: 
Balkan Antantı meml~ketleri )3elgrad 

konferansı neticesinde A vrupanın cenu
bu şarkisini harbın dehşetlerinden vi
kaye hususundaki kat'i kararlarını tek
rar ifade etmişlerdir. Konferansa bağlı 
mahfillerde Italyanın hattı hareketi mii
zakNata hakim olan bir unsur olarak 
telakki edilmistir. Belgrad, Atina ve 
Bükreş gazeteleri bu noktada mutabık
tırlar. 

Halbuki, bazı Paris gazetl'lerine göre, 
konferansın muvaffnkıyeti Jtnlyadan zi
yade Finlandiya sayesinde elde edilmiş
tir. Bu gawteler, sanki böyle abes bir 
rekabet mcvzuubahs olabilirmis gibi, 
Balkan Antantı nazırlarının Bolc;eviz
me karşı karar vercbilmis olmalnrını 
Finlnndiva vaziyrtine atfl'diyorlar San
ki. tc>hlike fınında. Balkan devletleri 
Italyadan fazla Fransaya güvenebilir
mic; ve Franc;adan Finlandiyaya gönder
diği kadar. yani hiç derecesind(', yar
dım hl'kliy<'bilirmi<; gibi! Fakat ısrar et
mı;>k beyhudedir. Yalnız şunu müşahe
de etmek kafidir ki Anti-siklon, yani 
krcıır~a ile mücadele Nfon kuvvetler. 
hep ltalyan siyasetiyle m;it<'nazır olarak 
teznhür etmektedir. Akdenizd<' olsun. 
Avrunanın cc>nubu sarkisinde olsun Ita1-
yan hayırlı nüfuzu· yayılmağa devam 
ediyor. Nerc>den g<'1irsr gelsin. bayağı 
her tazyik teşebbüc:ü Jtalyayı her şeye 
hazır, -tekrar ediyoruz- her şeye hazır 
bulacaktır. 

Ron'ıa 7 (ö.R) - Italyamn cenubu· 
şarki Avrupadaki siyaseti ecnebi gaze
telerince mtic;aid tefsir edilmektedir. 

cVaterland» ve cRotcrdami-e Ku
ranb :Felemenk gazetel0ri, Antant tara
fından ihtiyar edilen !;İyasetin Italyan 
siynsl'tine uygun olcluğunu ve Balkan 
dl'vletlerinin ihtilaf haricinde kalabil
miş olup imtiyazını Italyaya medyun 

olduklarmı miişahcde ediyorlar. 
Ispanyada •<f.BG~ gazetesi, Bclgrad 

konferansı içtimalarında Balkan mem
leketleri tarafından ihtiyar edilen hattı 
hareketin. Roma siyasetinin gittikçe ar
tan nüfuz.unu beliğ bir şekilde ifşa etti
ğini ve Italyanın Balkanlardaki siyasi 
ve mfu:ıevi nüfuzunun Arnavutluğun il
hakından sonra arttığını kaydediyor. 

Romanyada, cKurentub ga1etesi mü
dürii kendi imzasiyle neşrettiği bir ma
kalede, ilk önce Balkan Antantının bi
taraflığı muhafaza hususundaki samimi
yeti arzusunu kaydederek konferans 
müzakeratınn ilhnm V<'ren ruhla Ital
yanın takip ettiği siyası;>t nrasındaki 
fihrnf!i tebarüz ettiriyor ve şunları iliıve 
edivor: 

ı!Bu fuwnk o kdar biiyüktü ki, konf('
ran n nihayet veren resmi tebliğ sanki 
Mu c;olini tarafından dikte edilmiş farz 
eclılebilir.> 

Romanya hariciye nazırının Italyn ta
rafından takip edilen ve Avrupanın ce
nubu şarkisindc sulhun korunması için 
kat.'i bir te>siri olan hattı hareketten do
l::ıyı minnettarlı'!ını bildirdiğini kaydet
tikten ı'Onra «Kurentub şunları da yazı
yor: 

c-Italyan hattı hnr<'ketinin siyasi ve 
mtınevi ehemmiyeti harbın onunda da
ha iyi kzahür edecektir. Biltün bakıs
lar simdi Avnıpaya müteveccihtir ve 
Romanynnın menfaatleri. harbın sonun
da, ltalyım menfontleri ile daha iyi uyu
şacaktır.> 

Belgradda çıkan cVrrme> gazetesi 
ncc;rettiği bir makalede Balkan memle
ketl<:>rinin, yabancı menfaatlere filet ola
cak yerde, müstakil bir siyaset takibin
de tamamiyll.' ınenfaattar olduklarını ar
tık anlamıo; bulunduklarını yazıyor .. 
Balkan Antantı hükiimetleri y:ılnı7. ken
di menfaatll'riyle meşgul olınağa kati
yC>n karar \'<'.'rmişlerdir. 

Berlin'in verdiği bir haber 
-:ı:- -

Bir Alman tahtelbahiri Liverpul ln-
giliz T ransa tlantiğini mi batırmış? 
Roma, 7 ( ö.R) - Berlin gazeteleri 

Alman deniz kuvvetlerinin ycnı hir mu
vaffakıyetini kaydediyorlar. Bir tahtel
bahir 9674 tonluk Lh•erpul İngiliz tran
satlantiğini, lngilterenin crnubi garbi 
sahili civarında torpillemi!ltir. Bu vapur, 
Kanndadan lngiltercye kareket etmiş 
olan bir vapur kafilesi içinde bulunuyor
du. 
• Diı'i,cr taraftan 549 tonluk cViruo> 
lsveç vapuru Aland adaları civarında 
Sovyet tayyareleri tarafından bombar
dıman edilerek batınlmıştır. 

Londra, 7 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre, 4 Şubatta nihayet bulan 

hafta içinde Alman taarruzları netice
sinde 25,069 tonluk sekiz lngiliz vapuru 
ve 17,5 46 tonluk bitaraflara ait 6 vapur 
ki cem'an 42,615 tonluk 14 vapur bat
mıştır. 

İngiliz tayyare fabriknlnnnın mahrem 
kısımlan 

lngiliz tayyare fabrikalarının mahrem 
kısımlarını ziyaret eden bitaraf müşahit
ler, lngili.r. bombardıman tayyarelerinin 
müthiş harp kabiliyetlerini, onların istih
sallcrindeki süratlen hile daha şayanı 
dıkkat bulmuşlandır. Tek bir kuvvetle 
pilot tarafından çalıştırılabilen top ku
leleri ve büyiik manevra lcabiliyetlt"ri ile 

hombardıınan tayyarelNimiz, diişmanın 
harp tayyareleriyle aynı muharebe kuv
vetine malik bulunmaktadırlar; çünkü 
yüksek sliratli bir cin~ bombardıman 
tayyarr.sinin kuyruk topları, nazi harp 
tayyarclcriyle ·aynı kuvvette atış kabi
liyetine maliktirler. Buna ilaveten filo 
halinde müc;ter('ken ucuş yaptıkları za
man kuyruğundan toplu bombardıman 
tayyareleri, kendilNine hücum edenlere 
karşı amansız bir çaprnzlRma ateşi gön
derebilir. Almanya üzerinde ke if uçuş
ları yapan lngiliz ha,•n kuvvetlerine men
sup tayyarelerin kazandıkları muvaffa
kıyetlerde bundan ileri geliyor. 

lrlandalı tethişçileri idam
• 

IÇID 
• dan kurtarmak 

---~-~~--~-~*~---~----~--

Devlet • • • 
reısının te-lrlandalıların 

şebbiisleri 
ve 
netice v erecek mi? 

Londra, 7 {ö.R) - P.1tes ve Riçel Manc-hesterin cenup mahallelerindeki bir 
namındaki avukatl.:ır, eski lrlıında cüm- çok lrlanda kulüplerıni basmışlardır, 
hurrt'İ'Iİ ")om Bariye mürncaat ederek Diğer taraftan po1is takviye kıtaatı 
ıdamı m.ıhkum ola11 ikı lrl.:ındalının ma- umumi bınaların, eleütrik fabrikalarının 
~uını} etlı-rini İ!!bat ı-dect"k delillt:"ri gös- etrafında • " şehrin köprül('ri bn ında lm
terebılmek iC"in idam ht.:Kmtİmin infazı- 1 rakol bekıemf'ktedirler. 
nın tehiri hakkında tl'Vus .. tunu rica ı-t- Jn..,.ılıere hükiimetinın pek az muhte-
mı ' rdir. md olan bir müclahall'sİ olmadığı takdir-

'f om Bari, lrlandn de\ ll"t reisi De, a- dı- iki lrlapdalı mahkupı bu sabah ası
l em} miiracaP.t cdnt"k bu tt>-ıcbhüs\i larnk idam cdi1mekten kurtulamıyacak
lngılıerc nezdinde yapmasını rıc:ı etmlştır !ardır. 
lrlamla mtimcs,.iJi Ba!iv kil ( embt>rLı} na 6 ~ul t uk,.amından itibaren Birming
n :iracant t:"tmi'? "e yarım "l'I· t !!Öru~mus- hamcl.ıki \' enson Gr,..en hapisane"İ mii
tür C r-mbı-rbyn kerdıqini son derce e hım mlkd ırda zahıta kuvvetleri ve polis 
dikk.ıtle dinlemiştir. M hkumlar. id"';n hafi) eleri ile ıhatcı edılınişıir. 

olmak üzere iki yeni bomba bulunmuş
tur. Bu bombalar patlamamıştır. Bu iki 
bombanın ikisi de infilak edici maddeleri 
ihtiva eden birer balondur. Ve infilak 
bu maddelerin bati surette ıhtirakı neti
cesindı- vukua gelmektedir. 

lrlandalı 
T cthişçiler 
asıldılar 

,.diJı•ceklı re m. h•us hu u i hiic-reve mık- B. Dul nt.> n. Çemberfoyn i!t" görüş- Londra, 7 (A.A) - Geçen Ağustos
ledilmislerdır. Hnpi~an(' ınuhnfızlarının tiikten sonrn R. De Val<'raya telefon et- tn Coventry de lrlanda cümhuriyetcileri 
o;ayııır iki miııline:. ı.ıknrılnwtır. mi!!ıir. tarafından yapılan ve bir çok kimsenin 

- •• °'" - A ."

4
• • _ • • , i;ilQmüne se~p plan aüikaıtte meth!lldar 

Ln11dra, 7 {~ A) - Poli3 müf..eı~~-f- #Londrn, 1 (~.A} - Biri Liverpoj .olan.Yr- idama ~akklim - ea:t:n Pet!r 
lcri Jıer türlü kar.&8tlllık çıkatma trşeb- tfo~t!ıne binaşın'da aiğen '-de LondraCfa Bame.s 've james•Richard :bu ,aöah ııaet 
bii8feiine ;mani olmak için dün aıece Victoria astuyonu civihıı~a bir otobüö 9 4*: ~lfierdai · 

~*~w----------~ 

Mamafih Berlirı tavassut haberini tekzib ediyor 
Paris, 7 (Ö.R) - Finlandiyaya karşı 

Sovyet taarruzunda Alman tavassutu 
meselesi :Fransız gazetelerinin nazarı 
dikkatini celbetmekteclir. Umumi kanaa
te göre tavassut kimo;;eyi gaflete düşü
rc-mcz. Fin1andiyaya yardım işi adalet 
ve hürriyete aşık demokrat hiikümetle-
1 in her şeye rağmen muvaffakıyetle yü
rütecekleri bir davadır. 
EKSEl~~İYOR, dört sütun üzerine 

yaptığı serlevha altında bu meseleye te
ıııas ederek diyor ki · 

c'fopraklarını karıs karış müdafaa 
eden Finlandiyaya, tccaviiz İngiliz \'e 
Fransız efkarı uınumiyesini fov kala de 
~inirlcııdirmiştir. Müttefiklerin yüksek 
harp şurası Finlandiya meselesini her 
c.epheden görüşmüştür. 

Alman ta\'assutuna gelince, sahte ha
berlere iııaıımıyan Finlandiya, ne bugün 
ne de yarın böyle bir tavassutu körü kö
ı üne knbul etıniyecektir. Zıra bu tavas
sutu kabul etmenin manası Alınan-Sov
yet esal'etini kabule muadildir. Finlan
diyanın istiklali için s2ğlam garantileri 
bugünkü Avrupa harbinin neticesi te: 
mın edecektir. 
PÖTİ PARİZİYEN, Sovyetlerin mağ

lübiyet acısı altında Finlandiya harbine 
bütün mevcudiyetleri ile atıldıklarını 

müşahede ederek diyor ki : 
Moskova, Kızılordurıun ve harici si

yasetinde şerefini kurtarmağa çalışıyor. 
Berlin İSi:' Sovyetlerden azami mikdarda 
hanı madcle kopnrm::ığa ve bu memleke
ti orta Asyaya karşı bazı scl'güze~tlerde 
hullanınağn çalışıyor. Fakat Sovyet or
duları Finlandiyanın karları altında gö
mülü kaldıkça Sovyetler Almanyadan 
hiç bir şey bckliyemez. Karlar eriyince 
Finlnndiya bataklık haline gelecek ve 
Sovyetleriıı vaziyetleri bir kat daha 
.:ğırlnşacaktır. 

POPUl.ER, bir A!man tavassutuna 
imkfm görmemektedir .. 

Bu gazete diyor ki : 
«Bugünkii vaziyeti istiyerek ihdas 

eden Stalin Bitlere dahn fazla iptidai 
madde vermek için Finlandiya işini tas
fiye mi edecektir? 

Amsterclam, 7 (Ö.R) - Berlin Alman 
mahfilleri, Moskova ve HeJsinki elçile
riııin ayni zamanda Berlini ziyaretleri 
münasebetiyle ortaya çıkan tavassut ~
yialannı kat'iyen tekzip etmektedirler .. 
Almanya, SovyetlerJe Finlnndiya1ılar 
arasındaki ihtilafın kendisini alakadar 
etmediğini ve buna miidahaledcn daima 
tevnkki etme.si icap ettiğini söylemekte 
berdevamdır. 

Paris, 7 (Ö.R) - Almanyanın So•· 
yet - Fin ihtilafının hnlli için tavassutta 
bulunacağına dair Bcriinden bazı şayi
<llar çıkmı1?tı. Moskova ve Helsinki ~ 
Iirlerinin Berlinde bulunması buna ~e· 
lıep olmuştu. Bu haberler şimdi scılahİ"' 
yetli Alman mahfilleri tarafındnn kat1 
olarak tekzip edilmistir. 

•YA" İspanyol gazetesinin Berlin mu
habiri Fin mukavemetinin BcrJinde 
memnuniyet uyandırdığını kaydederek 
~"Unları yazıyor : 

Berlin, Finlerin mukavemetini rneın· 
rıuır1yetle görmektedir. Zira Berlinin 
Mosko,·aya karşı vaziyeti şimdi daha 
ziyade kuvvetlenmiştir. Kremlin dikta
törlerinin isteklerine karşı Berlinin J1llt" 

knvemeli böylece snğlamlaşmıştır. 
Fin ordusunun kazandığı muvaffa)u

~etler Alınanların hattı hareketi il* 
rinde miihim tesirler yapmıştır. Alm~ 
!ar, Finlerin nefis mukavemeti sayesin• 
de Mosko,·anın Berlindcn taleplerde b\t" 
lunmak cesnretini kaybettiğini tak'°;' 
ediyorlar. Hitlerin Staline karşı me\'kli 
geçen eylı'.il veya birinci teşrin ayların· 
<lan şimdi çok farklıdır. Stalin artı1ıı 
Hitlerdl'n fımirane olarak hiç bir talep
le bulunamaz. Çünkii Sovyet Rusyanın 
ordusu olmadığı tezahür etmiştir. 

lsveç milleti hazırlanıyor 
--------~-~-*~~----------

8 ütü u halk kafileler halinde atış ce'"' 
miyetlerine kaydolmıya gidiyorlar 

t~i. Sovyet - Isveç, ve Sovyet Norveç ~·e bir muhasım tarafın bitaraf gemileri 
münasebetlerinden bahsederek diyor ki, tahrip etmeden yükünü muayene aure• 
~Sovyet Husyanın hem bir harp içinde tiyle kn.çakçılığa mani olması lehinde 
olduğundan bahsetmesi, hem de lsveç bulnnduktan sonra müstehzi bir şekilde 
ve Norveçin bitaraflıklarını muhafaza nazileri şu şekilde protesto etmektedir.) 
etmediğinden şikayette bulunması çok Gemicileri kurtarmak için tedbir al· 
garip bir hadise teşkil eder. Öyle görü- mndan yolcu ve yük gemileri batırıldığı 
nüyor ki Sovyetler aynı zamanda hem zaman protesto etmiyoruz. Yeni mede· 
muharip olmak hem de muharip görün- niyet Felemenk askerlerini Felcmcn1' 
memek istiyorlar, ve bu suretle işlerine toprağı fü:erinde öldürdüğü zaman b~ 
geldiği gibi her iki vaıı(ın verdiği hak ve ya pek az protesto ederiz veya hiç, Bet• 
serbestilerden istifade etmek niyetinde- linde resmen. bitaraflar kntiycn ehcmrrıi· 
<lirler. Bu vaziyet dahilinde 1cendileri yeti haiz olmıyan ve koyu harp devrind~ 
her hangi bir sebepten dolayı me~ul va- nazarı itibara almıyacak birer unsur gibi 
ziyetıe kalmamak arzusunu taşıyorlar tasvir olunduğu zaman biz yine dilirni%1 
demektir ki bu mutedil bir ifade ile te- tutarız. Ve yine de bu medeniyetin 
zatlı bir hareket teşkil eder. kurbanlarına dü,.en acı talih be• 

Stokholm, 7 (Ö.R) - İsveçte, bütün 
içtimai sınıflar arasında milli müdafaa
nın kuvvetlenmesine doğru bariz bir 
faaliyet vaıdır. Atış cemiyetlerine şid
detle aleyhtar olan isçıler şimdi büyük 
kafileler halinde bu cemiyetlere yazılı
yorlar. 

Veliahd prens Giyom radyoda Finlan
di) aya iktıs::ıdi ve mali yardımlar yapıl
ması lehinde harnretli bir hitabede bu
lunmuştur. 

> 
HOLLANDALILAR ALMAN lirttiği dersi hakiki kıymetiyle kavrıy•· 

T AZYIKI HAKKIND"A NE mamaktadırlar.> 

DOŞONOYORLAR? cBoşlukta ağlıyan bir ıeıı her gün daı: 

Paris, 7 (Ö.R) - Radikal Sosyalist 
partisi hir beyanname neşrt'derck Fin
landiynya biiyük mikyasta ,.c müstacel 
yardımlar :yapılması lüzumunu bildir
ı.ıektcdir .. Parti, Sovyetlerin Finlandi
yada maruz kaldık1arı muvaffnkıyetsiz
Jiğin bitaraflar üzerinde biiyük tesirler 
) aptığımı. bıtarafların hu sayede tazyik 
, c, teh<lide artık ehemmiyet vermedik
lerine kanidir. Nifvsuan ~ Dendagda çıkan bir baş- yulmaktadır; bugün ve yahud yarın ıen• 

gaze- makale mahalli nazilere hücum ettikten dinleriz biz.> Stockholmda çıkan Dagııyhct 

Sovyet takviye kuvvetleri 
- BASTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
yctlcri karşısında ilanihaye mukavemet 
cdebiliı> cdcıni)'·ecckleri suale şayan gö
riilıncktedir. 

Ayni gazetenin Ladoga gölü cephe
sindeki muhahiri bildiriyor : 

I..adoga ile Pctsamo arasında hududu 
gt>ı.:en Sovyet fırkalarının adl.'di 16 tah
min edilmektedir. Yalnız arazinin t~ek
kiil tarzı I•'inlandiyalıların Sovyet kıta
atına ka~ı cüz'i mikdarda kuvvet çı
karmalarına medar olmaktadır. Sovyet
ler hiiyiik bir mcharetle sipl'rlcr kaz
makta ,.e fevkalade miikemmcl müdafaa 
silahları teşkH etmekte olan mitralyöz
leri ycrle.ştirmeğe muvarrak olmaktadır
lar. 

1''inlandiyalıların yüksek kumanda 
heyeti So\'yct parnşiitçülerinin bütün 
tcşcbbfü;Jerinin akamete uğramış oldu
ğunu bildirmektedir. Fakat askeri Fin
bndiya malıafili Sov~·etlerin hu muvaf
fakıyetsizliklerden doJnvı cesaretlerini 
kayhetmi)•ecckJeri ve yc;.idcn bir c:ok 
paraşiitçüler giindercrcklcri mütalaa
~ında huhıııınnktndırlrır. 

Roma 7 (ö.R) - Fin hnrbı hakkın
da alınan haberler sun1ardır: 

Sovyet başkumandanlığı tarafından 
çok mühim olan kuvveUerle yapılan hü

, cumlara rağmen. :Mannerh(ıym hatıının 
mukavemeti kırılıriamışfir. Bu mıntaka
daki biitün taarruzlar püski.irtillmüştUr. 

Diinkii hücum yilz tank tarafından 
hazırlanmıştır. Bu harekete iştirak eden 
21 Sovyet fırkası~tinlerin mukavemeti 
scliebiyle ilerl-:rJt?ır;'imk.«n;nı• bıi'lama-
JJUftır. Sovyetl6 birbiri' arClın.ca b~Ş de
~)Micumlarmı ,,,.,.,..., Jlep. 

~*----~------~ 
Çil ateşi ise bir an bile kesilmemiştir. başlnclığı taarruza devam etmiştir. }.d-

Cephcnin bütiin genişliği üzerinde layoti gölii ve Sunna istikametinde yit' 
Fin orduları lstila kuvvetlerine göğüs pılan bu taarruzlar akim kalmıştır. 
germektedir. Piyade hücumlarının te- Sunna istikametinde düşman tankla· 
kerriirüne rağmen Kıı.ıllar Fin muka- rm himayesinde dört taarruz yapmıştır. 
vemclini kıramamışlardır. Bunların hepsi düşman için büyük za· 

Ladoga gülü mıntakasında, Finlerin yiatla püskürtülmüştür. Sovyetlerin, b\J 
mağlup ettikleri Sovyet kuvvetlerinin hücuınlnr için, piyadelerini tanklar ta· 
dö!d.intiileri, a:ı çok müessir bir şekilde rafından çekilen zırhlı kızaklarla naklet
müdnfaalarınn devam ederek bir ricat mck teşebbüsleri de aynı suretle al<:): 
manevrası tatbik ediyorlar. Finler cep- mete uğramıştır. Yirmi tank tahrip edı 
hede dii manın hiicuma geçmezden ev- miş veyn safıharp haricine çıkarılıll';f"' 
vel kşkil elmiş olduğu malzeme depola- tır. Komosyekiye karşı yapılan iki bU
rını tamamiyle ele geçirmişlerdir. Har- cuın defedilmiştir. 
hın iptidnsındanberi Finlerin ele geçir- Berzahın diğer noktalarında topçu fa• 
dikleri en ıncbzlıl harp ganimeti bu mal- aliyeti vardır. 
wmeden müteşekkildir. · Şark hududunda: Ladoga gifüinün ~ı .. 

Roma 7 (Ö.R) - cKoryera Ddlfıc:e- mali şarkisinde Finler dü<:ınanın bir k•• 
ra> gazetesinin Helsinki muhabiri bil- yakçı taburunu tamamiylc daihtınışlsf'i 
diriyor: dır. Bu labur 300 den fazla telefat ,•er 

Fin askeri ve siyasi makamları, Fin miştir. lki hücum arabası tahrip edl 
ordusunu namağlup gibi gösteren riva- mistir. Koma istikametinde harp devD111 
~etleri kaygı ile karşılıyorlar. Bu riva- ediyor. Bu muharebede Sovyetlerin za
yetler. harbın bu ilk 72 gi.inü zarfında, yiatı 1500 telefattan fazladır. 1 
Finlerin kazandıkları zaferler dolayı- Diğer noktalarda kaydedilecek yen 
siyle ecnebi memleketlerde çıkarılmış- bir şey yoktur. 
lır. Fakat, kı~ nihaye~ bulınaşJyle be- Denizde: ,Kayde değer bir şey oıınıı-
raber, Finlerin şimdi istifade etdkleri mıstır. 

·t(lıı.· ve bir çok muvaffakıyetler kazanmağa Fin hnva kuvvetleri 6 Şubatta nıı .... 
imkan buldukları imtiyazlı vaziyetin de fan ve kesif uçuşları yapmıslardır. v~ı 
nihayete ereceğini düşüru'nemek çnniya- manııı 6 tayyare ve bir tarassut balon 
ne bir hareket olur. O vakıt, Finlandi- kaybeltiği tesbit edilmiştir. fa• 
yayı imha için, bütiin imkan dahilinde Harekat sahasında düşmanın hava ı 
olan vasıt<ıları harokete geçirecek olan aliyetl ınahdud kalmıştır. Fin hntlstıı 
Sovyet Devine karşı Finlerin mukave- Uzerine ve memleketin içine doğru~~ 
me~ devam edebileceklerini Jarzetmek, ha\Fa taarruzları yapılmıştır. Fakat _,.,,... 
İm'k.fuısıtdır~ , ·· 1 Z ; matf tayy Clert pulutJarıq Ust tal"ll'İt-
ı Pl!fis 7 ( ~Ji) - Fin teb1iit" trada, di l:llm ır. Bombeı:dımanlar ıo 

. .IÜflllla~ 


