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DSEV AM MUDDE'11 Türk.iye için Hariç ıçın 
, t:Mlik ....... 1400 2900 
Altı cıylık ··-··· 750 1650 t GUnli geçmiş nü•halar ( 25) lruruıtur. 
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il ' lngiliz aaNilintle inf ilalıler 
Londra, 8 (A.A) 4- ln&ilteıaHn prk •

hilinddô tehirler bu ıece denizde vukubulan 
bir çok infilaldardan aaraılinıfbJ'. Tahlisiye 
vapurlan her ihtimale karJı harekete hazırlan
rnı,lana da henüz hiç bir talep vaki olmamıı-
br. • 

··------,-' • nan il a _ m n ereeatından gazetemiz me suliyet kabul e'tmez. Yeni Asır Matbauuıda b .. ılm~tı . Ciimhuri31etin ve Cümhuri11d e•erinin btkçiri, •abahları Çlkar afı,ıan gautedir .. 
·Müttefik ordular hazırlanıyor1-~~!iye _*_ Vekıh haftaya 

· Mısır ordusu GI. Veygandın v!::'.:,:;::0r •• •• d • t • t münasebetiyle hazır· 
onun e .geçı . resmı yap ı t:;.!~~t~:~~~~" . J:~ 

B. }'ethi Okyar refikalan ve keri
meJeriyJe birlikte ayın on altısına 
rastlıyan cuma günü şehrimize ge
lecektir. Adliye wki1ine tapu ve 
kadastro miidürii umumisi n. Halit 
Ziya ile :Adliye "nkD1cti tef tip he
yeti Yeisi B. Sezai Bilge refakat et
mektedir. 

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

Bu hazırlık, Iran veya Irak üzerin-
den imparatorluk yollarına karşı 

yapılacak · taarruza · karşıdır 
x * x 

Niçin harp 
Ediyorlar? 

Roma, 8 (ö.R) - Times ve Daily tekzip edilmektedir. 
Eipress &.azetelerine. röre lngiltere Ken- MODAF AA TEDBiRLERi · ... 
yada, Mısırda, Filistinde muazzam kuv
vetler tahtid etmektedir. Suriye<le Fran
sanın da tahJidatı devam etmektedir. 
ltalyan gazeteleri bu hazırlık yapılması 
muhtfttlel hareketlere kar§ı olduğuna 
kanidirler. 

Lonclra, 8 (ö.R) -'faY.rnİ"İn Kahire 
muhabiri büyük 13ritanyanın orta şarka 
karşı y)lpılması melhuz olan t~hdit ve 
taarru7 hareketlerini önlemek maksadile 
biiyiik tedbirler almış olduğunu bildiri
yorlar. 

General Veygand A1ıkarnyı ziyaretinde Fransız sefirile bir arada 
tarafından hararetle karşılanmaktadır. İstikbal edilmiılerdir. 
Mısırdaki f n~iliz .askeri makam lan Su- General §erefine lngiliz ve Mmr as
riyedeki Fransız ordusu makmatiyle dai· kerleri tarafından büyük bir resmi geçid 
mi.\·c sıkı bir temas halindedirler. Orta yapı1m.,tır. General Veygand Kral fa. 
şarka tehlikenin nereden g!!leceği biline- ruk tarafından kabul edilecektir. · 
mez. Büyük Britanya ve Fransa bügiin Mısır gazeteleri bu ziyareti hararetli 
tehlikelere knrşı hazırlıklı bulunmağa bir lisanla teC.ir etmektedir; Mısınn Ak
çalışmaktadırlar Mısırın yüksek bir şah• deniz havzasında sulhun muhafazasına 
siyeti de her ihtimali gözönünde tutarak atfettiği büyük ve hayati ehemmiyeti 
büyük hazırlık]~ yapıldığını beyan et· kaydederek Mısırla müttefikler arasında 
miştir. gaye bir.liği mevcut olduğunu yazmakta-

Memleket içinde bir &eftiş seyahati
ne Çlbn Atlliye vekilimiz. 16 şuMt 
cuma günii saat JG.35 te trenle ve 
Aydın yoliyle Alsancnk i tas)·onuna 
gelecektir. Vekilin t~riflcri müna
sebetiyle Adliye dairesinde hazırhk
lar ya)>ılmakt:ıdır. 
Adliye vekilinin İzmir sevahati es
nnsındn ceza evi ve adliye sarayı 1 
ınc efelerinin tetkiki lnın•t;lte muh
tcıncldir. '.Adliye \'ckiilcti, lnnir he
ledive:;inin davet eUiği Fransız mi
man Korbüziyenin şclıir planında 
ceza C\'İ hakkında \'crec:t!ği kararı 
miiteakip yeni ceza e' i ,.e adliye .,a
rayı i~ini intaç edecektir. İzmir be-
1«.'diyesi şimdiki c\'lcnmc daire i ri
varında adliye ~ar.wı ve re-La evi 
için geniş bi; yer a;·ırmıştır. Şimdi-

~ 

ŞEVIO.~ BiLGİN 

Alınanlara sorunuz: itadd Niçin baibediyorlar? Hangi mu
't ea dava uğrunda kan döküyorlar? 
~ uğrayan Alman topraklannın 

::ı~~ası için mi? Yoksa tehlükeye dü
lltiklillerini korumu için mi? 

, Bu suallere vicdan huzuru ile 
~•'Vap verecek kaç Alman mcvcud-
"'" N ' •. ' • il 1 lf' · ·· azı reJımının e e tutu an, 
~le ~örülen hakikatleri bile ters
~ etmekte usta geçinen propaganda-
'-' Alman milletini taal'1'Uz.a uiramıt 

IDihet rı'bi s'öltenneje çallfbklan za-

Tahran, 8 (ö.R) - Iran gazeteleri 
nim resmi mahiyette bir tebliğ ne§ret
rnMcrdir.Btmda Sovyctleri lloya w Irak 
hududu üzerinde kain Dilmana yani Mu
sulun petrol mıntakasına doğru bağlıya
cak ol:ııı bir demiryolu in~ası için Sov
,·ctlerin irandan miisaadc istihsal ctme
~c uğra.;mnkta olduğuna dair bir ecneb'i 
Ajansı tarafından verilen haber açıkça 

Mı~ır hükiimetinin tasvibiyle Mısırda 
ve Filistinde miihim kuvvetler tahşid 
edilmiştir. Mısır ordusu 19 36 sene«İnden 
beri büyük gayretle yiiksek bir tekamül 
derec;esine getirilmiştir. Mısıra en büyük 
kuvvetler Hindistnndnn gelmektedir ve 
hunların çoğu miisliimnndır. 

I lindi.,tan kuvvetleri Mısırlı lc:arde,:Jeri 

Ankara G'arında 
-~---------x*x·--------....... --..,....--~clar _ıülilnç ol~ukl~n~ _far-

~ • ~yamn~g'!den :o~e H v k•ı• • d•• b h 
~~eet; =~o~~;:ı~~ a. e 1 ımız un sa a 
~ar ki maskelenna yiizlennden ata- .. 

~iinya h&lrimiyetini timdi bir bak h 1 k 1 d 
.. "1..an~:~-;~habru cihana tarutmak ara ret e . arşı an 1 
il )~i, kıtalar fethetmek hülyasmdadır. 
ı_aı-bı bu maksadla ya_]>ıyor. Nazi-

Jeryüz.ünde Alman milletinin aza-
~.aldcından baıka bir hak tanum-

lı~~nıan~ anın harp gayesi, zorbalığı 
S Ulnran kdmak istiyen bir gayedir. 
~ gayesi ise, insanlığa korkunç bir 
•-~-hazırlamaktan baıka bir ıey dü
· -.:-•uyor. 

Bir de müttefiklere sorunuz: 
.. - Niçin harp ediyorlar? Hangi da-·• ~ Uırunda sili.ha sanl~lardır? 

Al11cağmız cevap şudur: 
tiy lliirriyelleri gasbedilen milletlere hür
t,. et v~ istiklallerini iade ettinnek iç.in ... 

azız tanıdığımız mefkurelerin düş-
~kıu ~lan taarruz nıhunu mahkum ede
r' 

1 
ınsanlığı ık sık harp faciala

t~Y e karşılnşrnak bedbahtlığından kur· 
~k. için... Diinyaya ins<ınlık \ 'C 

h' ~ıyet dii§üncesine dayanan yeni 
~ naurn, yeni bir nıh kazandırmak .,. ...... 
1-rı Miittefildttin salahiyetli devlet adam

nıuhtelif :zamanlarda harp ve sulh 
.hycle.rin" :ı..." 1 · h t · 1 d" G" · filde . 1 11tıy c ızn . e mış er ır. .ınş-
İf l'.I miicnddcdcn lngiltcrc \'e Fran<;a 
~tı hususi :hiç bir menfaat, hiç bir b
)f~ ~lemedilderini ilan etmişlt"rdir .. 
p ll tetıklcr gnlip gelirlerse Almanya 
y~~~.l~~mıyacaktır. Alman milleti bii
betn?ündcn, i tiklnlinden bir şey kay
kak ıye~ekfir. Fakat ~rası da muhak
\: br' lu J.'ransa \ 'C lngiltere hürriyet 

11 
e adalet da\'a ına karşı isyan bayrağı 
~:.•ş olan hir rejimle temasa ginni~·e-
1' ~r, onunla sulh yapmıyacaklarchr. 
aıu nı'" tt f"kl • · ~ ·ı . ll e ı crın harp gayesınde dola-

'l.~'iıylc Alman milletinin hiirrh·etini kn
ın:arak mukadderatına bizzat sahip ol-

sı sartı da mc\'c11ttur. 

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

B. Şaraçoğlunun vaki beyanatı . 
Londrada tamamen tasvip ·olundu 

Hcıriciyc t•ckilimi.: Ankara ga rnıtJa başvekiUe görü§'iiyor 
Ankara, 8 (Hususi). - Balkan Aıitan- .klli Milli Şef tarafından kabul edilmiş 

u daimi .koı\scyinde mcınlcketimizi 1em- ve Başvekil Dr. Refik Saydamla görüş
sil eden Hariciye vekilimiz B. Şükı-i.i müştür. 
Saracoğlu bu sahalı 9.40 ta İstanbul<l~~ Roma, 8 (Ö .R) - Bclgrad ve Sofya
gelmiştır. Ankara garında B. M. Meclısı dan dönen Türkiye hariciye vekili bay 
ı cisi R. Abdiilhalik Rcnda ile Reisicüm- Şi.ikrii Saracoğlu Balkan sulhunun bo
hur namına baş yaverleri Celal, ba.'?ve- nılmıyacağını vt> şimdiki zorlukların 
hl, Miistakil Parti grubu reisi, mebus- hnllcdilC'ct'ğini söyleıniş1ir. 
)ar, hariciye ve Milli Müdafaa vekalet- Londra. 8 (Ö.H) - İngiliz matbuatı, 
lcri crkfını, Fr~ınsı:t, İngiliz 'büyük elçi- Türkiye hariciye vekili B. Saraooğlu
lcriy lc Balkan Antantı ve Saadabat mm Türk matbuatına vukubulan bcya
paktı devletlerinin sefirleri tarafından ııutını ne~rcdcrck Balkan konferansı <'S

karşılanmıştır. Anknra garını dolduran nasında Tiirkiyenin hattı hareketi ve 
büyük bir halk kitlesi hariciye vckilımi- halıhnzır Balkan vaziyeti hakkındaki 
zi hararE:tlc karşılamı~br. mütalaalarla Londranın t:ımamen hem 

Ankara, 8 (Hususi) - Hariciye ''e- f)kir bulunduğunu yaz.ıyorlar. 

lngiliz Haftalık B yan atı 
--------~---x*x-~~_.;.---ı"---~ T · 

lngiltere, konsey netice
. lerini ly.i .k3rşıladl 

GGENERAL VEYGAND MISIRDA dırlar. 

Kahi~, 8 (ö.R) - Şarki Akdeni.z 
harekatı ba,kumandam Keneral Vey
gand ve erlc:anı harbiyesi tayyare ile 
dün buraya gelmi§ler, parlak merasimle 

Metresini 
Yeni aşıkiyle yatakta 

yakalıyan suçl1:1 

Ferihayi 
Öldürdü. Aşıkını ya
raladı, kendisi de 

yaralandı 
lstanbul, 8 (Hususi) - Sabaha doğru 

aaat ıiçte Bayzidde korkunç bir cinayet 
oldu. Kahvecilikle iştigal eden Hızır 
adında bir adam, eski metresi Çengel
köylü Bn. Ferihayı, gizlice evine girmek 
ıurctıle yatağında olduğu sırada doku'z 
yerinden yaralamış "\'e öldürmüştür. 
Suçlu kadını delik deıik etmiştir. 

Katil, aynı yatakta yatmakta olan Fe-

- SONU 3 ÜNCO SAHİFEDE -

INGILIZ - MISIR MONASEBETLER1 

Kahire, 8 (A.A) - Irat ettiği bir nu
tukta; lngiliz ·Mısır münasebetlerine te-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
] 

ki hapishane binası ise yıktırılarak 
gtmi., hir park haline inkilan ede- ı 
rektir. 
-~ --

·················:·~~~~-~····~~~~~~···················ı 

----..,....-----~x*x-.._~..,......,....~-~-

Sovyetlerle askeri bir mukavele 
imzası içi~ Fransız ask~ri 

hcyt:tine salahiyet verilmışti 
~----~-x*x---..,...._..,.... __ 

Roma 8 (iJ.R) - Entrmuijan» gaz.ete•İ geçen •enelıi /ngiliz _ 
:Fran•ız - Sovyet müz.akereleri hakkında fU ilıaatta bulunuyor: E 
: 21 Ağu.tosta Moskovadaki Fransız. culıeri heyeti reisine Sov-= 
:yellerle bir askeri mukavele imzası için salahiyet verilmiati. Bu mu_: 
:1ıavele mucibince, Lehiıtanın da rizaıı alınmak şartiyl~. Franıa~ 
ESovyet kıtalarının Alman hududuna kadar Vilno ve Galiçya ara-: 
:z.isinden geçerek ilerlemesini kabul edecekti. : 
E Halbuki Fon Ribbentrop daha çabuk davranarak 23-'24 Ağus-~ 
:tos tarihlerinde Sovyet Rusya ile ile malum olan ademi taarruz.: 
:paktını imza etmiş bulunuyordu. 24 Aiustoata Fransız hühümeti: 
ESovyet Ruıyanın Fransa ile de Almanya ile yaptığı mukaveleye~ 
Ebenzer bir mukavele imza etmesini teklif etmiı iıe de B. Molotof: 
=bu teklifin kabulüne muhale/et etmiıtir. : : ....•••••......•....•••.•••.....•••••...••...•.....•.....•••••....•••.•.•••••.•...•.... : 

Sovyet • Fin harbı 
-*-

Bir Kirgız ~ölüğ~nün isyan 
ettiği "bildiriliyor 

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

Bu ·bölük ·Ordu. komiserini öldürmüş 

1Ua1lnsr1iayın hattımUı 1i1'i yqii<f(i/aa ~ 
... ~- . -""'~.. . 

'- ... .. ,,. "' .., 
Roma, i8 (0.R) - Piıılandi)·ada"bg- ~~t kuv\·e&leri So~y<'tlerin en iyi "ativ- tan·ari!lerden .ttı{n bütün par~ütçüle.. 

hınan ita7-n ha~ mufi~hirl~d biliJlri- vcUeri arıawndan seçilmiş, ep iyi talim l"İn ya imhası >Vf!fa •esir edilmeferile ue. 
yo.r : Ya~ ..Uşahit~ "·erdikleri , • ._ feçhiz,t=kuvvetlerdi. Bu n~i: ,ffoelenmiştir. 8µıllar \çinde bu '°" .Jta. 
l~aberlcrc pji ievy.ef onlUsaöı~·~ ~~vye{ ~ manclanbiının ask~ri ~~."~'." ':ardı. t:.~~ .eclilen albnı!!. ~f· 
ıu:rhaym haitm~ '.lqltsa son taarhıilaJm- rfttWarsUlııını i'ilejdana ICO~uşfur. c.:u u1.ermae muhım ıpik~arda. Fin para
da uiradıit ~~ff,~yetsizlik bundan l\lannerhavm hattı gerileriae par;.şi\t- ~· bulunmuştur. Buh&r lluslısf tebll 
~etki nan~~lilderinden dahlı )erle asker indirmek teşebbüslt.ri ile şi-' ın.akineleriyle' lllfÜC~ 'hulunll)'ctr 1" ( 

· · Sev· mal · :!.~ ... teqiibcler P,i - SONU ır \:ı 1'lAIJlFtDE -
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Atınları 
diye 

işte bak ... 
gidiyo"' ar, 

Fakat bu cahil millet Yahudi dinini 
ellerinde istedikleri şekle sokan vazi-

kanlı Ferisi
bağırddar 

SON KUDOS SET AHATI 

, 

ŞEHiR HABERLERi.~ 
Viliyet Meclisi toplandı 

Otuz liradall fazla ücretli kadınlar
dan yol vergisi alınmast isteniyor 

CUMA ı 

Zeytin ya 
lhraç fiatleri 

-·-
f'etlerine göre din kaideleri koyan So- lsa. kendisini ata eden td:dikeleri 
filerde ... Krisilcrde telkinlerine ve hat- sezdiği için çocu\.1anberi Kudüse gitme· -----------*-----------
ta tehdidlerine kapılma 1• Yıllann ana- mişti. Hatta kamı;J bayramında bile git- Vilayet umumi meclisi dün öğleden ahhit bedeli mukabilinde 8 silindir te- 4 - MüSkirat hisselerinin heT vilayet Tevziatı listesi g 

Pamuk 
oe ve korku z.enciri ile kötü zihniyetle- mcktcn içtinap etmişti. sonra sa.at on dörtte yıllık toplantılanna min edecek ve :iiin hitamında vilayete sarfiyatına göre inhisarlarca bllhesap Romanyaya ihraç edilecek 14 .wa 
re başladığı bu büyük sürüye karşı Isa .Jl ci 9Cnenin bmıt bayramı idi. başlamışbr. Bütün :izalar bu tnPlantıda teslim edecekti. Son siyasi ahval dola- ~ğrudan dctğnıya idarei hususiyelere ya pamuğun ihracatçılar arasınııla 
tek başına ne yapabilirdi • Ona ve Peygambediğine bir tüdü hazır bulunmakta idi. Vali B. Aykut )'1Siyle Avrupadan silindir mübıayaasa ıtası. . ıme eil liste TıCM'd ft'kiJetinıl• 

Ferisilerin (saya ltızd&iarı onun gittik- .;,.Hmamlf olan AkraL..• kendi.ini Ku- toplantıyı şu hitabe ile açmıştır: mümkün olmıyacak derecede güçleşti. 5 - Yol •c:rıislnin Jt liraclan !arla pmnuk ihracatçıları l:ıidijıi ~ 
çc kendi ıdandan, yani yabud.iliktea diiac gdmeie tepiJı: ettilcr. cUmuml meclisin saygı değer üyeleri, Bunun üzerine vilayet Nafıasıruıı boş m~~ş veya ücreti olan kadınlara ifa leş- !tinde görüşüldükten sonra ali'k81a 
uzalı:fapn.a• ve hafh da kendiaine tAbi - Madcm\i Peypmherim diyorsun, Vi.liyet umumi meclisinin bu toplantı- silindirlerinden istifade olunmakla be· mılı; carlara tebliğ edilmiftir. ~ 
lu1ması idi. Fcrm1cr hal&.ında e\'"'Veke bu iti böile lıallı:tan uz.akta değil. Ku- smda ilk olarak si7Jerle karşılaşıyor ve raber firket Romanyadaki şantiyelerin- 6 .- Yol vergisinin mü.tı:rakki .ver~i- Roıll81l)".aya ihraç edilecek 
izahat vermi~. Bwdann mcdteilcri dü.te ve mabette yapmalısın.. beraberce çalışmak üz.ere müşerref olu- den llll'!llllekete muvakkat b.ydiyle 1 ltt idadına konulması; gtlai ıedbirlerın nn fiatleri ve bu aıaDann lie9'i°dılıl' 
Kudüs olmakla beraber ber .,.erde n Dediler. lu o z.amllD gii)i olarak Ca- yorum. lçt.imalann devam ettiği müd- silindir idhal müsaadesini istihal eyle- i~ e~miyetle faaliyete ge~nin ıeti tediyıc1eri <ele ihraca~lar .....,1 
Gatilede adamları. taraftarfan Yardı Jilede bulunuyordu. Kudüse gitmek hu- detçe yapacağımız müzakerelerin yeı·in- ıniştir. Halen jkisi gclınp ve şantiyeler· zarun oldugundan bu hususlarda :mec- nel katipliği tarafından alakadarlld 
Bunlar ö·.le koyu 'Ve Eabt fUUBUZ bir MUUndaki uradara kal'fl Lu aeyalıı&ti ita- de ve meclis kararbruıın memleket ih· de çalışmağa başlamıştır. Diğer be~ ade- lisçe oir karar it.tih&u füzwnu.ııu (ai- d' n n"şt'r 

T• -ld . . lrt ı 1 ı . 
sofutılk ıgösteriıierdi ki ıtuaftananmn bi- bul etti Ye Caliledea a71u ı. tiyaçlanııa uygun olmasını ve bilhassa dinin getirilmeııine çalışılmaktadır. de1i gcirmekteyız. ---.,.. 
le ala7fanna hedef oluılardL Ayn ayn Bu ayr1lq son aynllfb. bu gayeyi temin edebilmek üttre tan- Bun~ SQlU'a ihtisas encüınenleri se- H 
vazifeler ~ören muatd.if bıralaTil ayrd- Bu _,-.hat ölüm fCY;&hati idi. ı:im edeceğimi% bütçenin sağlam temel- ENCOMEN MüTALEANAMESI çimine ceçilmiş ve aıaiıb.k.i. zevat se- avagazı 
m-.fardı ve cahil balk c:d.alet içiade büe Kudü.e cddiii zaman via.tlanna telt- lue dayanarak hrnir fe}ırinin ihtiyaçla· Daimi encümenin 13 sahife tutan mü- çilrniştir: 
oolara bnhtörim.i libp(ar blarulfar- rar bqladı. Ancak bu viızlar yamup'lı: ruu cevap vtteeek mahiyette olmasını taleanamesinde 939 yılı bütçesinde he- BOTÇE ENCOMENI: 
ıdL .-c tadı wi.ı.dar dciillerdi O da miitema- diler ve Milli ~f Inönünün buru.darın. yeti Vekilece yapılan tadilat, hü.t.çerun Ekrem Oran, Hasaa Çele~. Nuri 

Mesela (Nikfi) ler vardı. Bw\lata diyen Ferisilcfin. sahte dindarlara hnat da saygı ile eğilerek hepiniz.i :selamlar tasdik şekli, şimdiye kadar başarllan ~ .Esen. Ahmet Enver, Mehmet Orlu.m, 
crift bacaktan derlerdi. Soltaklarda ba- buldukça ıvc çel.inmeden bücum ediyor- \'e meclisi açannu ler, mali durumun müsaadesizliği yü- Muharrem Baran, Sami Gülcü. 
caklan ıriirükleyip ayaklarını tatfara çar· du. Bunu müteakip divanı riyaset intiha- zünden iktiham olunan müşkülat ayıl- iDARE VE ZiRAAT: 
pa çarpa yüriiderdi. Ti1mizleri onun en sadık dostlan "e bı yapılmış, ikinci reisliğe avukat Nurl mış ve tanı:im olunan 94tt bütçesi hak- Ayıe Etn1>o~ ~ıp Tarancı, Refik 

- ltte bak. alıolan lcanlı Ferisiler ci- ona yqine inananlardı. ~ onlara: Esen seçilmiş, B. Nuri F...1eı aıbdasla- kında uzun iuhat verilmiştir. !Mt yılı Sa:ndıkoglu, Hüseyin A'mi, Azmi Gü-
diyor. cSDı.lcrimi dinleyiniz ve bana inanı- rwa teşekkür etmiştir. Meclis katiplik- bütçesi münasebetiyle daimi encümen venç. Osman Sabancı, Hasip Kabadayı. 

Diye gösterdikleri (ku.ai) lcc sofu- nu. diyordu. Ağıla kapısından girmiyen terine B. Ali Halim Bayerle B. Solmi meclise bilhassa şu noktalan bildirm~ ' Eaik iOstün. lsmail Tufan.. 
luklarından, lı:adın rönnemdt için yolda hıl'Sız.dJf. Hakiki çoban l:apıdan g;~ndir. Gülcü :seçitınişlerdir. tir: NAFIA ENCttMENI: pıJacaktır. 
gözlerini bpıyarak yürürler ve bu .aretle Koyun1ar çobanın sesini anlarlar. Çoban Burulan sonra rumameıün üçüncü 1 - Kanunu mahsuslariyle bütçem~- Sa'bire Salt. Ahmet Şükrü Sayar. Id- ------------:-....,~ 
kafalarım mütemadirea dııYarlara çarpa on1an isiınh:ri ile çağırrr ve meraya seY- maddesine geçi1erek vilayet izahnamesi,, den tefrik ve muhtasunlchlerine ödenen ris Tınar.. Necati EcgUzı. Emin ~koğ- iiziim, 3,939,4T4 tıra\~ 1aclt', 13,-
çarpa unab.rlardL Halk bunlara alay ol- keder. Çoi>an süıiisünün önünde yürür ondan sonra da ~ilayet eııciimeni mli- ve ibütçenin hemen hemen maliyeye ve- lu. Vllfi ld.il. Süleyman Baran. Sırrı t-alık hurda, 8,992 liralık incir :fa 
ıun diye calnı bnWan <1cmiıti. Bııo- ve koyunlar onu .takip ededer. Çünkü iale.anamesi okunmlljtur. lzahname ve rilen hissesile birlikte dörtte birine te- Şen.er. iKemal Oıarat . 2,304.48.5 tir.alJk pa.muk,, 169.02' 
lardan b.aık.a bir baYan eti .. pı ~ibi keo- sesini tanıdar. Hınnz ancak ç&lmak. öl- mütaleanamenin münakaşası meclisin kabül den. Nafı.a, merkez bankası. mliş- SIHHAT ENCO'MENI: pıanwk küspesi, J8'60. lil'2blc ~ 
dilcrini iki büküm ederek yürüyen ( laa- dürmek. mahvetmek için gelir. Mal sa- müteakip celsesinde yapılacaklır. terek te'kailt sandığı h~erinin. terri- Dr. Suad Kağıtçı, Kamür.u. ör.s, Os- kırıntısı, . 1,190,866 !lıra!.ı~ ~ d 
van di k.ıhk1ı Fcrisileı). dindarlıiı riya· fı!hi olmıyan çoban kur~un geldiğini gö- Vali bütçe izalmAmesiııde 939 senesi- kinden vazgeçilmesi; man Ytwıa,, Ferlcıl Ecz:acıbap. AU Halim 902.016 liralık pa1amut 'hulasası, ıt9' 
kirlık dcreuaine çıkararak (boya1ı Fe- runce ~~yun,an ted:edıp kaçar. Fakat ne yedi }·ÜZ küsur bin liralık karşılıklı 2 _ ldıre.i husus.iyeden lllUJ alan Bayer • .Mehmet Seyrek. fuah'k ilğütü\miiş palamut,. 24915'~ 
risilcr} de vardı. ben ha!ıs çobanım. Koyunla~• tanı· : bir borç devretmek suretiyle girildiğini. muallim ve memur maaşlar.ından .tev- MAA.RIF ENCOKENl: 1ılc meyan kökü, '229,471 hralıle fi 

Jşıc ba bunlarla mücade1e ediyordu: nm benı tamtiar ve ben onlar IÇU\ baya- geçmiş üç senelik bütçeler muhamm~ ki.f o1unan muvazene lre buhran verıi- F.atma Belli, Zi.T.t Güa.diiL, ?ılur~ .çı- balı ve hül&sa.sı, J.~,TlS ~ 
Daha cJoğrusu l>unlar lsayı yok ctmeğe tınlı veririm.• varidatının tayininde biraz ileri gidil- leıinin ihususi idarelere terid; .nar. Sa1d PıruLr. Se1lın Unel. Orhan y,atı. '35.337 lira!Tk 'Zeytin tırne-. ~ 
ça)tf1yor1ıırdı. Vakıa Feri.siler Yahya -BiTMEDi- miş olduğunu, hesabı kat'i açığında mü- 3 - Bina ve arazi vergi1erlnln devrl Rahmi, Hasan Serter, Kemal Onarın, liralık plrina. '1!4,,$14 liTalı'k ı>iı!::~ 
Peygamberin de aleyhinde bulunmuılar- essir diğer amilleri saymıştır. 938 senesl dolay.ısiyle her sc.ne Maliye vekaleiine Ziver öz.kan. 55S65. liralık ~~ -y:ıği. l~l.~ 
dır. Fakat Yahya yahudiliği lsa kadar 35 

1
• N c 

1
• bütçesiyle verilen tahsisatın istimal .şe. verilmekte '°lan Jıisscnin ldarel husu- Meclis Salı glinU .saat 14 te toplan. 1ık .susaın, ~ liralık :sasam 

baltalamamıştı. Yahya lsa kadar Femi- killerini ve bütçe tatbikatının neticeleri siyeye terki: mak üı.ere dağtlınışlır. 4724 lira1tk sumak hülls:ası, ~. 
ICTe hücum etmemişti. Cumartesi günü- y d L ni sırasiylc anlatmıştır. Başarılan işler lık anason, 161 tiralılc: 'gÜT\lük 
nün lı:utsiyetine Yahya riayet ederken ar tm istcsi arasında yol faaliyeti nazarı dikkati cel- 939 Yılında Neler Sattık? 3951 lirah!t bardı•, •ıGn !inlık 
lsa böyle bir şey tanımıyordu. betmektedir. "Y.e. ~,19S lira1ı1c -çöven, 1'6,531 

Cumartesi çalıtmıyacakıın. Hüseyin Kızılağaç 25 Vilayetin turistik yollar faaliyetin- balmumu, ~ Ura\ık r.ast1k la§!;_. 
Diye Musa kanununa karfl Isa: Hurdavatçı Sait Ertuğ 50 den b."thsedilirken elli kilometrelik as- ---------x*x--------- !ira!ıll: defne yaprağı, 44,'397 füa1JW1 
- Jyilik yapma'k için her gün müsa· Tuhafiyeci İlyazer f..evi 9 falt yolun 1,194,095 lira ve 56 kurı.şa ı • ı • d • h t zı. 27443 Hra1ık haşhaş, !'.!,\'14 

vidir ve her gün, hatta Cumartesileri hile T.uha!i;•eci Alberto Eskinazi 9 bir şirkete ihal<' e<likliği bildirilmiş ve zmır ımanın an 1 raca kendir tohumu, 13,195 liralık 
iyilik yapacaksın. Tahir Fırıncı 3 bu hususta aşağıdaki izahat verilmiş- - küspesi, 18! füahk h~c;Mş bb~ 

Diyordu. Ferisiler onu balk araStnda Avukat İbrahim Halit 4 tir: 548062 ı d 1ir.ı1ık gülyağı. ~1.363 füal1k :-.;;.1 
mnhçup etmek, aynı zamanda onu Mu- Mülkiye müfettişi Nazım Çünesen 8 23 inşaat mukavele muetôince 941 sene- 42 mı• iyon ı• ra ır ceviz, 34,135 tir.ıMc 'iç eeviz. 1~ 
sanın dinin1 kabul etmiyor diye itho.m et- Avukat tı,hrnc~ R~~"i nuyar 5 . . Ay \..~~ da b '-:~ rn,ık kab·-'-1u h"'dem, ro '"48 

lt l d Ç k- T ~ sının. ~ustos ~·ı ..-,ılD it.iri~ ola- ıı ,u; .. ua '* 
mek için her fusatı ku anır ar ı. ün u C. H. P. İk.içeşmelik nahiyesi caktır. Tanzim olunan f~ programı mucl- badem. 11. 768 lira!ik atı badem ~~ 
ls:ı: Hacı Mahmut ocağı tarafından 239 35 bincC' inşaata başlnnmış bu programa gö- -------x*x------ liralık kabuklu fındık, 72 lir.alık tı; 

- Ben Musanın dinini tebdil değil, Bugünkü 1ekO.n 352 58 re lzmir _ Inclraltı kısmı 940 senesi ya- Tıcaret ve sanayi odası tarafından Iz.- mevsiminin en hararetli r.amanlarında dık, 655 liralık şam fıstı.._!,, ~3.9!1 ' 
ikmo.1 ediyorum. Dünkü uektın 140228 75 d asf 1 1 k b 1 ınir limanının 939 yılı ihracat Takamla- limanın faaliveti gayet <.lurgun geçmiş- çam .1ı'"'·'" L-buLllu, !J...ı4 1;--.lılt i; 

F t 1 f h. " zın a a t o ara itiri miş olacaktır. .1 ı "'"6' l\oCt 11.1 ..,= •n• 
Diyordu. Bir gün erisi er saya a ı- llmumi yckiın 140581 33 K 1._ asf 1 kıs ,__ 940 rı hakkında bir istatistik hazırlanmıştır. tir. Ihracattaki azlık işte bu sebepten usıı-gı, l~.473 1irah'k yer {ıs'h~ı, -~ 

- bı'r .Lndm getı'rdaer. arşıyaıuının a t mı ıusmen lif ı 1 ]'tn9 1 ·-ı.L L • ~ 
r- ~.. ı. 9"1 , · d B 939 yılında Izmir limanından muhte · ileri gelmektedir. 1 k ·~sti JV ır.ıu~ ~uru eıın2 - ~1usanın el.ini bu kadınm reaneda- ..... • ........... ........ .... ,........... ve 'Kısmen 't sene enn e, omova yo- .. ı r-- • ;_ • K .. • k h b l • }unun inşaatı da 941 senesinde ikmal yabancı mcııilekcilere yapılan ihracat Ancak 939 yılı mahsulünden hcntl7. liralık .armut kurusu. 263 tirab~ 
mesİnİ funirdi. Sen buna ne ceza verirsin : U ÇU Q er er : J 270,649,552 kilo ''C 42,548,002 lira tuta- ihraç edilmemiş mahsulJere ait rakam- cık kurusu, 9329 liralık erik 
d" dul p k·ı· b"l" ] dı 1ı:· Jsa ••••·••••••••••••••••••••••••11•••••••••• edi miş olacaktır. Selçuk yolunun irışa-
bıye •k~trd ar. le alcab" 

1 ıyol~ ar Al 
1
t 1 Ticaret odası idare heyeti dün ög-le- atı 940 senesinin nihayetinde bitirilmiş rındadır. lz.mir limanının 938 yılı ibra- lar 940 yılı ihracatına ilfıve edileceğin- 1944 liralık vişne kurusu, 231' 

u şe ı e yapı o.en ır zu ume a e oı· olacaktır. catı olan 57,217,208 lira ile 939 yılı ih- den, no~mal şartlar altında geçecek yılm peynir, ı~ Urııh'lc kc..cııane. ftl 
d d n sonra top'lanmış, baz.ı kararlar al· ..-

maz 1
' nl d icra edilen tetkikatta Karşıyaka yo- racatının mukayesesinde son yıl içinde bu senelerde mukayese cdilemiyecek, leblebi, 182 liralık ayva, 192,u"" 

lea Fcrisilerin kurnmdığını a a '· mıştır. 14,669,146 lira tutarında noksan ihracat l?ir ihracat kabanklığı göstermesine in- bu<•dnv. '91181 füniılc '-~la, .279 _ içinizde günah · lerrüş kim varsa ~ Bek.>diye meclisi cncümerlleıi dün lunun başlangıç ve nihayet rnıntakala- " ....., u'\Sa 1.-

.ilk ta 0 atmak şartile bu kadını recme· toplanımş!Jr. Bugün içtima edecek ınec- rmdaki ~eminin mukavemeti asfalt kap- yapıldığı anlaşılır. tiz.ar edilebilir. c;a1kantı, 150,528 liralık 'kepe~ 
1,·se bazı .ı'şler ha"'ırı-m,.,, _ _;Jır. lama inşaatma müsait olmadığı görül- Izmlr limanı ihracatının aullması ga- 939 yılı ihracatının bülisası şöyledir: liralık arpa, 2,899 lir.alık kus Y ..,,...~ 

diniz. "" w.~llilU l ıe.ı.... l 1 k • aı:ı c;::::ı l lır' alık -'L!l--ı. 220.623 lirahlc k~ Dedi. f erisiler birer birer uzaklaştılar. § Belediye reisi dün Kültürparka gi- düğünden kaplamanın bu kısımlarda yet tabii olarak Avrupa harbiye &ülACl- 2t930,047 ira ı tütün, ,..,.. .- i- CIAwır 
Kadın rccmedilmekten kurtuldu. Fakat derek insası ilerliyen atlıspor kulübünü betona tahvili hususu gözden geçiril- dardır. ilhracatımız aşalı yukarı iki ay- ralık üzüm. 51.!90 liralık razakı, 16,497 12,4~ Jiralık mısırdan. ~ r 
J•a Fe..:.:Jerı'n '-'n·ınd-~ ı ___ tulmadı. ·· d · =-=- mektedir. Kesifname mucibince mOte- hk bir tevakkuf geçlrm~ ve istihsal liralık siyah Ü%Üm, 6296 liralık taze laf, 4510 liralik çavdar. 438.~· 

·
0

~~·~-- .;....~,u~~~~· -twr~.....o--. ...... _,.:.;~c-oz.-.~n;;;;;g~çırm..;..;~~~· ..... ~· --.--. • ..-.-----;;;;;;;;;-;;;;-~...-.;;;;;;----.......,-...-..... ;;;;;;;;;-.-.-..~..-----.. ...... ...-;;;;;;;;;;;iiiiiiiii0...-... .._.._ .... ;;;;;;;;;;;;;;;.....,_,._,.-.--.-;;;;;;;;;;;.m;,..;;;;--....-.-.....-...... ..-...-....;;.;..-...~...,;,. 1 baka, 153,595 Ur~ık fasulye, 9' 
;; ralik n.ohut, 5291 liralık börülce. ,, m 1 

Arkadaşımın 
Kocasını sevdim 

Ya.zan: Üc Yıldız • 
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Herkes Nejad beyi kendine mal et
mek istiyor .. istiyor ama .. Bc.n iyi bili
yorum ki Nejad bey onların içinden en 
fazla beni beğeniyor_ 

- Bunu nereden anladın? 
- Bana karşı daima aldığı kibar ta-

vırdan .. konuşurken hep (küçült hanım) 
diye hitap ediyor. Başkalarına <hem ·re 
lwınn> diyormuş.. Eğer bende göw ol
mnsa bana da hemşire hanım diye hitap 
etmez miydi? 

Niha1in bu sif kuruntusuna içimden 
güleceğim geldi. 

Maamafih fena kız değildi. Güzelce 

idi. Nejad bey de bekar neden sevme
sin ... 

Biz bö):1e konuşurken muayenehane
deki m~t.cri çıktı ve arkasından da 
dişçi göründü. 

Benden evvel gelmiş bekHyen üç kişi 
olduğu için sırama intiuıren ben yerim
den kallmıadım. Çocuklu kadın Nihale: 

- Benim e~rde çoi: işim ,.ar kızım, 
dedi. Vakıa sen bcndC'n evvel geldin 
b_ Şimdi ben girsem olmaz mı? 

Nihil sanki elinden av bptınnaktan 
korbr gibi bir tehalükle: 

- A teyuciğim, dedi. Benim de işim 

var .• Annem hasta .. Akşamki bulaşıklar 
daha yUz üstü duruyor. Rem hen çok 
kalacak değilim, çabuk çıkarım. 

Ve öyle söyliyerek muayene odasına 
girmeğe hazırlanıyordu ki Nejad hey 
beni görmüş ve hiç kimse}'e bakmadan. 
bana hitap ederek: 

- Buyurun hanımefendi, demişti. Siz 
\•.azife sahibisiniz. işinizin başına erken 
gitmeniz Hazım olduğu için ilk önce slıl 
alacağun ... 

Ben şaşırdım ve tereddildle: 
- Zarar yok efendim, dedim. Bekle

rim.. Benden evvel gelenler sıralarını 
savsutlar. 

Fakat Nejad bey ısrar etti: 
- Hayır, dedi. Siz geliniz. Esasen dün 

dişinize ko;·duğuın ilacın mliddeti bit
ti. Sonra daha çok sıkıntı çekeriz. 

Ualbukt dün bana ilacın tesirinin kırk 
sekiz saat süreceğini söylem~tl Bu em
ri vAlci karşısında mecburen yerimden 
kalktım ve muayene odasına girdim. 

Nihalin arkamdan kıpkırmızı kesilmiş 
hasetle bana baktığını göz ucuyla gör
düm. 

Asıl hayretimi mucip olan nokta diş
çinin benim çalıştığımı ~ öğren-

miş olmasıydı. Çünkü bir gün evvel ara
mızda buna. dair htç bir söz geçmemiş
ti ve benim çalıştığım Fahri beyin ya
zıhanesi oturduğumuz eve ne kadar ya
kın ise çarşıya o kadar tu.akb. 

içimde bu merak olduğu halde 'kol
tuğa oturdum. 

Nejad bey: 
- Nasıl hanımefendi, dedi. Geceyi 

rahat geçirdiniz ya .. 
- Evel .. 
Ben, Lisaneddin beyin sözlerini hatır

lıyarak lşl gevezeliğe dökmemek ve dı
şarıda bekliyenleri kendi aleyhime büs
bütün sevketmemek için kısa cevaplar 
veriyordum. 

- Eğer dün bana gelm~ idiniz ~ 
dişiniY.e o ilacı koymasa idim bUtün ge
ce avaz avaz haykırırdınız. Size bir An 
için ıstırap veren bu melunun hakkından 
ben temelli geleyim de görsün o halini.. 

Bu şaka sözlerinden sonra yanıbaşı
ma uzun ve direk gibi bir alet getirdi. 
Bu Aleti ayağı il~ işleterek bir ucunda
ki boru gibi şeyi ağzıma soktu ve gır ... 
gır ... bir şeyler yapmağa başladı. 

Bir taraftan da mütemadiyen çenest 
işliyor, dişlerin hayatından, balcımın-

dan. ehemmlyetindeo bahsediyord~. ı·alık balık. 110,031 lir.alık~ ıl 
Kadınların meralt ve kıskançlık ıllct. lık tabın 1650 Jiralık kavun 451 .!iif 

leri kadar ~lilma~unışlu~ ~ileri de sakız, 1ıİ2 liralık 1carpuz ' ~g 
vardır. Neıad be~ın bu ~n ~rşı- 23.420 liralık 'bağırsak_ 4330 lir.atıklı 
sında ben de cahıl olmadıgınu goster- lep. lli.'096 1iralı'k sünger, 200.57.f 
mek sevdasına. düştüm. Lisede haf''3· halı, 318 lira1ık kök boya, 19.sıl 
nat dersinde öfttndiğimiz ~ hakkın- çiçek soğanı. 68;322 liralılc yüa. ~ 
daki :malumatı sanki imtiharub ve mü- ralık yün kırıntı!:iı, ~4072 lira1~k ~ 
meyyiz huzurunda imişim gibi söyleme- '39 ılir.:Uık y.apaiı -döldintüsü. ~ 
ğe başladım. hk sicim, 1952 llr.alılc sicim ~~ 

Ben konuşurken N~jad bey de elini 8:_008 1~.ralık ip lı!-11"cblan, ~ot ijtt 
~ımdan çekm'lş, işlemesini durdur- ~aç 'kure~ 400 lir:ılık ~~ alaf~ 
muş, kollarını beyaz gömleğinin yarwı gu, 1972 lı~ahk cevu ltülugu. ~ 
kapadığı göğsü üzerine k.av~rmuş afyon ka~uğu, 463 liralık bo 
bUyük bir dikkatle dinliyordu. nalc, '750 li.rauk 1cnc'.lce kırmbsl. il 

M kte t L. d lirallk derner, !235 liralılc deri 
- e p e.. ıse e... 26 ,.,.., ,. l·,· ,_ . , __ 1 .. ,. ~ti 
- Hangi Lisede okudunuz? .sı. • ,vuo ııra. LA 6~ı 'JU ~ ~ 
_ Istanbulda falan Llseslnde... me~n ve sa~liyan, 2267 lira1ık4 .... 

şık, 10.226 lır.alı)c paçavnı, }~~ 
Konuşmamu:.ı bu .suretle ilerlettikter. lik tuz, 19;665 liralık cıva, 152!'_.~ 

ve aramu:da ilk sıkılg.anlılc ylne oı:ıun zımpara ına<leni. n liralık .ov--:;; 
şakacı sözleri ile blktıktan sonra aklı- cle.n1, 15'70 liralık yumurta. 6" :fi 
.,. onun benôm çahşl«•m• .....Gen ha- muhtelô! eşya, ar,~33 IWlik ~ 
ber aldığı meselesi ee1dt kua:u, lHU 7$ liaıalık öhli& ye 

- Nejad bey, dedim. Benim vul.feye 27.(>82 Hralık :mande ve malak. 
gittiğimi size kim söyledi! ralık at. 258 liralık merkep, 58 fi il 

domuz, 105 liralık değirment~ _"aJ/f 
-BiTMEDi- liralık nargile takımı ihraç ~,::, 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
BUGON MATillELERDEN hiBAllEN 

•BÜYÜK CAZ· Şaheserinin unutulmaz yaratıcıları VE 

TYRONE POVVER ALiCE FAY AL JOLSON 
Tarafmdan eşi ve enı.sali göriilmcmi~ bir güzellikte yaratılan senenin en biiyiik ve giizd Aşk - Şarkı - Müı.ik Filmi 

•• •• 
BRODVAY GULU 

Yinniden fazla nefis şarkıb F R A N S 1 Z C A S Ö Z L '(} lf AR1KALAR ŞA il ESERİNDE 

Al'RICA : .JETRO GOl..DVYN JCR 'ALDA dünyruun en son ve en 
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Avam kamarasına 
----tr,---

Finlere büyük yardım 
Arnerikadan gönÜfıü k1t' aları geliyor 
lngiltere de fazlaca tayyare veriyor 

B. Çörçilin cevapları 
Lizbon, S (A...A) .-- \:'ı-aııs:ız dc:.ınanma

sı kontrol he) eti, Lizbond '.Madereye 
gi<lcn Carwıllo Araujcı adındaki bir Por
tekiz gcınU..inde silah taşıyacak yaşta 
bulunan iki Almanı te\•kiI ctıni~tir. 

Ingiltereye karşı 

I~·~o .. --*--d ~ .. • (O R) k " (O- n1 Aıncrilnnın par1funcnlD ma,1filleriııde ele makcs bul-
• "Uıb. . · - Av.anı Kanıara!'Jll- N e\•yor · , •"' · ' -- ~ · . • lııt-l•re _ırüı·~~a üfi mikdarda ho.lrp urnhtdif mıntrık.ılarınd:n l• ı?t:n~ıyacla mağa basfanustır, R.ıdikal Sasya1is1, sol 
~tk ~~ Oirükt.e mürettebat ta gi.i.n- harbetme\• için g •1en 2.'iOO gorıulh1 bu- ~alı ·rummm~tci\eri ve- 'Tn\\sta'kil ra-
'4 rnco 'o ~UJ> olruaclığı Jıakkııı- ;rada ttdıİ7. cdilme~-tedir. &k,ai :paıti..<;İ btıSlan bir takrir ~.'Cl'L'-
~~edilı:sn ~ .. • rafından ıbir -sual .· . . _ :rc'k E'.in1:ınd'raya her \":lS.t.a ile :yarom1 

B:.ıt ~ltr. Hükurı'ld nauuı~ ınüs1e- .Ne' york, g ( A.A) - Anıt'ı.ıl,a donan cdılmc .ini talep .ctıni:Jc.r. 1:e bu ~ahr.a-
- .. 

1 
~.. cc\'am \Tmıiştir : ması w\ıitforinclt•n nohcı-t .Vııı ston, bu- man milletin adet .faz1nlığı karsısında 

(i

L• lüku.- F ı. 'L ı d ' ım-~- ( ... •ı"' '·apı.ıra ezilme · ne ınüsn.ade côilnır- inin "lL •d11-
"4Uiu """"" in~ndiy:aı-:a muhtaÇ giin .L·'in an ıyaya gı CA .... ... .. ı• t.ı...._ · ta ll"a""ı_, b · · 111e7. bir hata olucnğını bildirmis,IPrdir. 
~ l..:! • . : • '""11:n göndennek için icq) iıllnı:-:tır . .. . . bat ü'""'"'. tcdhirieri alınışbr- Mürctie- Mumaik•) h Finl;ındiya ordu,,una ~o:ı- 1: .• und~·~aa da Eınlaud~·~va lk:ıı·şı müt-

• ııı ftdl'rılıncsinc gelince, Finla.ııd.i~-a- cforilıni olan ;hnerikan ~~y~a~l rın.m t~~ıldenn hattı hare\;; tu:'d<". b;: teb~}..! 
~ fı derce de mürettdr.ı.lı var&r. • ıtecrübclcrini idare <'clt>c~mı soylemış- ~iiJ \'Ukuu bcklc:ınıckteW:,- Ingıltereniıı 

eı..:.._/ 8 (A.A \ _ ... . ,.! __ ,,_ ,.,._ ..__,. n· Moskin-a sefarct.ı sabık mı.ısi~rını H el-
.--1.1{: ıı:ı -•· ' .nu=ıu.;e n.cpuı'"t- r. ~ ., , . . k " " ' ~ k .. d . " 

111

_ f'fıtrucn1o grubu, F Iandiva Norveç bayragım hamı o an aynı va- '-tn ıye Sf:'Jır oı ~ıra · gon C't·ınesı mani-
(! • lidıiıaie lehinde bir takrir kabul .pura Fm\andiya s\lmek fü:a-c em .dıudtr. Bu zat Jııgt ereclc, Ortn A\-nı
d~ ~· ~ takrirde; iikümett~n din- .Amerikalı \'e Kanadalı gôuüUü bınmiş- ~ '\'"C Baltık . ~ek'l·U:ıiıı en İ}-i müt.a
~ tun 'Ve Fiin1.andi n -mu- tir.. • .. ~ .ıs~ar!~ı hıı:ı o~rak tanınıuıştır ... 

:tnUcadcle iııe ıde\':atn tmesine Roına, s (O.R) - Faıılnndiyaya n~u- Ta.ru.~ı, .!1Jgı~ere?"1 E~ı me.sc!~e da-
&ita.tep 

0
lac.ak sekilde 

0 
~·ardını ne- e:;sir bir ~ ardınl yapılma ~ h,ık1and~ ln- ha bu~·uk bır ~laka gostcrece~ıne delil 

Lon~ra, S (A.A) - Al.·am kaıuara.sın
clıı B .. Cört:il sorulan bir takını 5uallcre 
ce\'«P veren•k aınirııllik daire::.inin kont
roli.i altında ticaret filo u icin in:;a edi
lffi gl'ınilerin inş<13a\J biter lfıtınP~ bıiı1ii'1 
ticaret ııc7.<tretiııe :tedim "l.<e 'bu ıneza""'· 
li•ı bu gc•ınil0r mürettebatını tedarik cl
ı.--ıekle istignl ech•ccğini söylemislir. 

Bahri ticare't nPı:arcti l14!lilı.:z.ırda hu
ı.si mi.it-Sse cll'r hesnbın::ı 'insa eclilmek
~ olan gcın~i mü~dere ~·<? kontrnl et
D'P.k h:.ı.l-'.:mı muhafv...a etmektedir. 

B. Çorçit hükümetiu .dcuir. h~at.çl
ı..~ımın kendi mcnfa;ıtieri nannrı.a çalır 
malaruıa .ınfwi olın:;ık ıl.i}·ctmde .olmadı
gıuı \'e :amil~llık ilairesiııin hususi mü
c.<:scsclcı-e kap cd n ruhsatiyel~ri s,•ere
rel1ini ilih•.ı.- c.Lıui.ştir. _..:j!,,,,_. 

BİR MECMUA 

~.~~_,..~~~-.---...~~---

A, man la r 640 k1lomctre sür'atin
dc tayyareler kull , nacak 

x~x,~--------

Paris, 8 ( ö.R) - A\manyanın İngiltereyc karşı 660 kilometre sür
atinde tayyarelerle taarruza geçeceği hakkındaki ha~rlere ehemmi
yet verilmiyoc. Bu 1an•arel.er, Domi~.e Alın.an tan·ar~lcci cinsinden ol
malda bcrnber bunların f ransu. "·c llngiliz: ava tay:r.arderi için kola 
avlanan bir şikar olduğunu gös\ermiştir. Almanya, bu k1lbı1 hare'ke~ 
lerk menfaatlerin teyak'kuzunu unutacağını zannediyorsa .a1danı r 
Bilakis Aimanların ke.ncli aralaı-mda anlaşamamazhklar çoktur. d~ 
v.e RiLbenuop-taraftadan .uasında münakaşalar devam ediyor. Birin· 
ciler 'ımİ btrikkme siyase'tine tarattan:lırlar. tkincil~ ise he!' ne ba'h.asma 
olursa olsun Alman - Rus dostluğu ieyhindedirler. 

Misafir ln2iliz generalı 
ErbaadanSamsunagitti 

x~x·~------

~tl ektedir. galiz '\'C Fran:sız g<ızctcleı·ının ncşrıyat1 addcdılmektcd\r. 

Aınerikada, Sovyetlerle diplomasi mü 
tlasebetlerin kat'ına doğru temayüller. ~:·:~'.J~ı~ktl:: . .:~ktw• cc.-aın-

BİB ARAP ŞEFİ 
Paris, 8 .(ö.R) - Yuksf'k harp l:omi

tt"si a!Al»I ve şekret.ezi Fuad Sab1'.h <.Hin 
Benıtdan Filistine hlU'.eke.t ctmi,tir. Mu
maile .. rh 19 37 dt': Se~e3 adasın. mt':nli 
edilmi~. 1'938 de lüğw~diler.ck 1-iibnanda 
yıerlefmİ"ti. Ha1si Aja.nsına b~·anııtında 
Fransa ba'l.:'kınıtaki ıninnf'ltarlıl:ını hil· 

An'kara, 8 (Hu usi) - felaket mıntakal.arında tetkiklerde buluu
makta olan İngiliz Generali yanında T aymis -gazetes.i muhabiri olduğu 
halele dün Tokatdan Erbaya -ge.lmiş v-e mer imle kar: lanmt laniır. 
General "-'C maiyeti öğ1e yemeğini Partide yemişier v.e :ulzde rnaha11i-

ni gczmiş\Cf'dtr. 
Genera\ dün ak~"lm 5am5-tına gelerek sabahteyiu ~·a1i. belediye rei•'-

Parti ve Kızılay merkezini ziyaret ~tmiştir. Vilayet dahilinde zelzele 
ve f dik~der nakktoda samimi a\aka göstttr.n ~erAt haküınetia 
~ k.1?3~ym faaHye\İnİ ıtakdir ettiğini bildirdi. 
Bu~in posta trcnint-: bağlı hususi vngorila Ama$y.aya haraet etrni~ 

Finlandiyaya_v_c_Ç-in_e_ i;ikr.az ~eri ccek. Japooyaya 
.., . kat'iyen rnüsamaba göstcrilmiyecek 
•sıngt 0 ltt ck<;i on, o (A.A) - Mümessiller 

1\ınl."rılı;o. detnokr.at i&zadan Maccur~n 
h;u.İci~~ ~1!!' IJo kcwa J>efinnin nıa.ıı;ılııın 
~<!,en l· k .utuesinden çikoırılmasmı talep 
t"dil a I'l•·iui 105 rey<': kan:ı 10~ l'l''''e 

etnusti ~ s· r . 
} I~ a<;j ,an" . tr~ U!ôahii.l.er L"Ok oetın müzak.c.rc-
Se\ ~·~Sonra \:c.ı·.ılmjs oian bu k.aronn 
lın kat. ltusya ılc dmlonınsi ım.in.asoeb~
<.I ına ~r:iltar ulaııların ar~n.oıkta 
<I IArı ~a hır c1clil :tcı;kii etmekte hı.ıhm-
a u Oe!;an <>tmektcd.U·ler . 

~an ev..-el mü ~ i.lltt mcclısi B. 
{c lıtclun :Mo~o\'2dalri Ameı·ilta 

1 ıetı. ... ~-, ...... , ıd • muktezi tahsisatın 
lta 

1 
~5~lep ~ tıkririnı 'l8 reı;e 

rt-yle redde ~ idı. 

\ras 
trı tı tgtoıı, 8 (A.A) - Amerika hükü-
b ~ ıık llP<>nya~ ~ern~ <>1duğu eevaptn 
ıı n n okyanusun 9 devleti muahedesi· 
lı· • nc;;ık l h d d . 1 1.1.t\in d nı n1ua c e c ımz.ası o an 

11'.ıı eril«ı C.ı.ımlıun!JSi o. il,esi eJ radi1ı11e lıir "1Tttaa 

dirmiştir. 

YIJGOSLAVYANIN 
iC İSLERİ .•• 
p;rı:c\.~6 (ö.H) - Yugo9lavya Ba~-

\·ckili B. Zvctkoviç cVrc-ım» ga1.ctcsinc 
beyıın.ılt.11 hulun.anık. Yııı;osiıtvya radi
kal bir1iği~ partisi içind~ bir buhran baş
göstcrdiği hakkındaki şayiaları tebip 
etmiştir· +c bineyc dnhn buhnı1'n nriis· 
liimaıı partisi rt'İın de bir muhtariyet par
tisi te"'kil etmek myetindc oldu~una dııir 
qıkanlnn haberlerin yalan oldu j unu söy-

lemiştir. - *-RON&NYAMIN 
Bulgaristanla ticareti 
Biikrcş, 8 i_.Ö.R) Bulgaristan JWktl-

,nctiy)c ticari lbir au'ta~ ::;;wma~ me
l Romanya milli banka umum ınüdü
ri.i 'VC iktı.<rnl • n'°r.~mintlen mi.itese~ en 
bir he)~ lnıgfın Ru'k .. cŞten Sofynya ha-
ı-c'ket ~1miştir. 

- lj: -

Belçika ordusunun 
selerJterliği.-

tir. General tezıMıüratfa uğur.l.anıw.şlJT .. 

Z-elzcle felaketzedelerine 

Londradaki komite 25 
bin sterlin topladı 

~ . .::·----------
] oudıa, 8 (Ö.R~ -LortLoy~fou bai1'.au1ığında buluuan Türk- ln ... 

giliz yardım komitesi zelzele felaketr:tddcrme yardımda bulurumlan 
matbuat vasıtasi~e neşretmİ;ılİr. Hususi mahiyette olarak yapılan nak
di yarcltm1ar 2)00() instiliz lira::;ını aşmıştır. Hediye e<Lien e..'i·y.a -ve bat
taniyeler elli bin felaketzedenin ihtiyacına ~:etece'k ıllikda.r<tladu-. 

Altt ton eczayı tibbiye ile birlik""tıe to,pltman q~·a T.W-k>it-eye ıeıev• 
.d' mi ir. 

- ilkbahar hu ut etmeden 
x~x~~--------~ 

Kanada parlamento se-
yenileyecek • • • 

çımını 
------~~-------

ı·r Jlt· 1:!\"l~crin a~dcdecddl'ri mr iti
JİIJ>wı tadn veya f<.><;hcdilcbi1coci;i ve 
Jarıon de~·letine verilmiş o1an ve sad~ce 
lıedeıı~anın ızbar ca .. ccği arzunun mua
(ı'cın t"~_. fr.ıohiııc kafi gclece,ğ.ine .dair 
Lir 1 e~1fi ~ he.sıma katnn~-aea~ını 
~~'1~ · ,.. bim1el~ Amerıl«l ilk 
f.lt'l'ın"i ~-: nihayetillM T<tlcyoya ~A
ltt.ıltt·ıd u~u no't. ah'küm1na ~ı'k lka•-

tf.vellit bUti.in hukukunu istiınale salfı- d<tj!ruyn hiiki.iııwt 1.ıı-.afmdan otuz mil
hiyctini muhaf?.za etmektedir: )on c'\o1arhk ltrcdi Yerilmesi teklifi iiç 

ı...ondra. 8 (0.R) - Amerı1rn ı>L'nalo re~~ karl:!ı 1!> re) 1c r~ddcdilıni::;tir. 
kQmisvonu 'F.inl.and.iı·a)'ıı \'4:! Çue }·iruıi- Pltm.an hükümctin ÇUle ~!ay.la öde
N?r milyon dt'lfaıiık kredi ttçıhnası 'h*- !'leeek yeni bir- "1mn.cra bulunmıı.ğ\ at·zu 
kındaki kanunu altı rc:re l..c.ırşı 12 reyle c.tti~ini sciylenıiştir. Çinliler 75 ınil.ron 
kabul ~tir. linlaııdiraya d -!n!d&ll .&br istemekte<ılıler .. 

&uksıel, 1 '(Ö.R) - .Bdh,ıika bükıti
ınc>ti ordunun uınumi sclerbcriik ~ -
ca~ ·k i hab=deri iekV::P ~-

Lındra, ı8 (b.R) - Kanadacla i11tmzd:mt miıicadclesinin ~ 
m\mase'bet1y1e Ba~k;t 'Ma\e'l7:e1'ing ıradyoda bir nu'tu'k ~misfu. 
Raşveidl bütün 'Kaııada1.ıları mütte'hit.olmağa davet cdezck bazı teıı'kid
lere .ccır.a,p v.crm4. hük.ümetil:ı ~rp siyaseıt.iui ve parlaaıeu.t.otum fesbiıai 
müdafaa dmitttir. 

d • ır B 14'uı_ _._' u nota mucı'llince Ame~ 
~\·Jr.ı uabc4enamesllldcıı mü-

Belçikada 
Bir madt!n lcicio.sı oldu l\1 ısır ordusu G. Veygan

dın önünde geçit yaptı 
Erilksd. 3 .(A..A~ - CharlerDi l~'kı

oınC:ıt bir maden kuyusunda bil· eleku·ik 
Jıwtürünün faıJa .ıı ıru:nası ncticcsiuoe bir 

-. l'A X.:f.X • , )an:m çıkm1~1r. 25 kişi boğularak ol-

trı:ı • ~'I'AltA1"l 1 İNCİ SAHİFEDE_ we Lu Ju:yl~di ge.çid re~m Mı~.uı ~ür .• Bu ycn1 felaket Belçıka ba1kı 
"ti t den Em· O ,. I müttefikler yanında yer alclıgının mup- <ır<ısıııd.a derit bir he)'CC3n terlit. clnllş-
" ~ı ın :sınan p&lŞll 'lS!U1I\ n- w • • l · · trı il <.'.re taru t.İro d ld w ik' hem bir tİm9ali oldugl.1I1u soy cmı~ır. tir-
.... ' " arası dı iL· ıı_. ı ~ .. uı:;un~ __ veı L·t• Mıınr Başve\dli hnrare't1i sözlerie mu- 5 t ta el • b• ... f n a11.1 aosııov,un 1',Af!ntll<. 1 . evye yyar erı ır 
tir ~tt temin .e\·fed"; . . hJi~ kabeJeJe buiunnıUflUt". ısveç V31 ft111'UftU batırdı 

· • ır,tm Kahire, 8 ( ö . .R) - Mısır .maliye na- _ '.it' 
h ..... tü . :ı__ I .,._ 11..ı zırı ...,, h-. .. nl!llta bulu,,.ınuşru.-: . Roma, U (Ö.R~ - İs\''eC hükümelfoin 

'-<.I u~ JUl7.lr, ngiıİL • ı nlSIJ" mll3• T" .. _, heıd Bot • 1 •• { • d S . 1 • • ıı nuı UdaL _ cBritanya .ile yalnız ınua e un- nı cor ezın e ~ oıtyct tay.;•are eruıın 
1 d.. 

1 
~ ~a t".dilcıcciini zir• Mı- d ·.ır e· dilet boı11bardımanı netic~nde tıir İS\<eç va-

t>rensı11 ~ ~ita~ "bi adalet ve :htlrrh·d znlıy.ırıA n1üttcfiL: cgl ıkz. b" ır .~ B. ımruııun batınnsı ha"dı~"·s"ı111' 11.fosko\'ada 
l'n<-kt,. > e1 rııı~ rniid, faa iç.in müc.aı:ldc et- mefhumu ile beraber o arıı uyu · rı· """ l• ~ o d • ·· ı . tanranın yanında yer nimıı1 inı'\unuyoruz. prnlestö el.ti •i söy'lennıyoı·. 

<th.ue,. I; I Ö 1 M>) CJ1ll llf. ---------------

tef~..! \ .R) -General Vey.gand d l l 1 d'4ı..IC ~ l~liz ord.1ı1lan baskunıan- Kastamonu a zcıze c o do, 
~~~l.: C'l\cr41j iarid ~Mısır otdıılanuın 
hı~ı «lsk ~c..r.uled lrnlw1dufu ha1de mü· b• kt k t ld h'ıit14. en ııu::\'kilCl'i :.r.iyarclle dev.aın et- ır mc ep apa l 1 

Ankara, 8 (l lususi) - Bu sabalt 8 130 da Mujiada hafii hir z:dzcle 
D·· .. GEÇIO RESMlNDE 

'! ı.ıngu . tı ı Ve l ~e5ın. geçi~ .. e :Ki!llr Elaşve-
'1t ,~11t'~ıcıye nazırı ite ln.ı,:wz. ve f ran
:· ~~d c-rı \-nıro- bu1unmıubn4ır. ccç;d 
llıt-._ nında _.. - "'k •. F -_.,nı- uırC',ge l • once r.u1sız. 
''<ılın.-... ~ek~mi<s ve Fr.ın~ı,. mTIH :rn1ıı•ş1 

C ···ı~tır. bir.:::. ral V~·pnd biı: baçul: millik 

ka}dedllnıi~jr. rHa.ac )-oktur. .. .. , . . 
Ankara, 8 {f lususi} - 4 Şubat guuu Kastamo.nde or.ta ~t.ıe 

iki zelzele kaydedilmiştir. Sanııntı neticesi ban evicn:ic ~\:A.ıkbr 
husule ge1mt ;tir.Vebu ~-i17.den mdtt~in muvakkateu ~tı)muma 1;e 

ta1ebenin 1isenin biT ~ısmına yer,e}:ırıkt-e\ yannt tednsata cie~:am .et-

mesine karnr verilm~tfr. 

tir .. - *-ALMAK OBDUSUNDA 
'Londra, :S (Ö.R) - A1man Qı·du:ı.un

cl~ mezuniyetlerin ilga c.d.ı1d.igi hak
kındaki 'h:ıbcr1er Pariste teeyyüt eclıl
:n.emi.c;tir. Eger mezuniyetler ka'ldırı1-
mı.'.jsa, olsa olsa nakliyat güçli.iklcrinin 
hiı· neticesi olalıiliı. - *-FİNLEBE lL\llŞI 
M•vaffak olaalar-
1.ıosı-<>vn, 8 (A.AJ - 'fas Ajansı bil-

diriyor : 
Baluk filosunun fiinlere .ka{'Şı kahra

manca ve örnek o0laca'k kilde mücade
lcl"riııden dolayı '.Ba1tık filosunun ı:.ekız 
l·umnndnnı ile '!27 bahnye~i ni~nlarla 
taltif edi'lınişlir. 

---*•-
Metresini 

Yeni aşık•vte yatakta 
" _, 

yakahyau suçlu 
- BASTAKAFI 1 l ci. Sr\HİFo~ -
rİ4\a.nın ~ni -e~i lf)~ 4e a~r ya-ra· 
lam1c;, 'bin~ticc lk.endtsi de ~ara\anmıs
tır. 

(~yelin ltskeaoı;;lik !oiitlio4en · lcn
diği ve suçlunun F erihavı delict': bir --
la uvdiii lqılmı~:rr. • . 

Hatıi? ijz.\inc devam -edere'k ~mian ö~4omi9tir: 
- «Şimdi~ ettiğim no'kta·i nazara muha,if bir no1k'ta

4

i nazadc.a-
bul e<lilseydi, Kanada nasıl bir vazi~·ette buluna.caktL 

1
arj pr~

dasuun .bundan ıne kadar kötü bir tıeki5de istiiade .edoceği k-ola)·hkla .an
la~hr. m, int:aıııbatı ~·apma.k za.runidir. Kanada llT.\111 sü1100e"k bir harl>e 
han~anma1ıdır. ~ 

Avam Kamarası Türk - lngi)iz 1icari 
anlaşmasını tasvip etli 

x~x~----...---

Londra, 8 (Ö.R) - Avam Kamarası 1'939 Allkara karşı1ı.'k1ı yar· 

dım\aema ,paktumı hükiimled dairesinde Türk - lngiliz klarin~ muka
vok:sinin ta!ıfiyıesine ve iki hiikümd: .ar.a ınd i lZa edilen ticaret u1aı
masına dair bit' <ta'\.....,.U.,i mfu:a\~i~ 'ta ip etm'. rr. 

Deniz aşın ticaret na.r:ın Harbsun bu münasehe'tle anla manıu ma
hiyeti b~lunda me~ise i~ahat ;cr~!ti~. ıazır şun1ar1 sövİemiştir : 

- -«) il.llardan 00rı 4 g&ercmn 1f urkı~'C}'e i!a.aoatl Türk.iyen in i np· 
teırr.yıe_ v.ak.~ iwaca:tmıı:ıla.n Em» cidi. :Bt1 iki m~ıonfu'k ~inin büyih. 
kmn1 l7'~itız ihTacatÇ1~rm tcyihinde k1aring bakiyesinin tasfiye~ine tah-
sia edilecektir. · 

Müttefikier Yugoslavyanın odun
ettiler larına yül<sek fiat teklif 

-----~----~---...-x...,x . 

1 Va ,_ _< .. 
~rdal.i , .:-an ..-u.anl.I t~tıst~n $Dltta 

:::--__:: mıiu:m ıtakd i .. lc l:a~anılf 
Ankara. 8 {Hususi) - Dün .Aınasyada altıyı üç geçe çDk ~iddetli 

~b~i~r~z~e~lz~e~le~o~lı·n~t~ış~t·u·r.mHİIİİİai8inmra•t•)s·omkmtmıırlıım. ............................. :!iiiiiii9iiiiiiii;ii~Cii~Giiiir.!f.:;(Z:;(.i~~;;~t - ~ '! Z' 
~a uuci'k~ T a \' \raı'e Sincnıası 

Be,gyad, ~ '(Ö.R' - Alman - Yugoslav odun miita'ha sısları konfe
ransını bu hafta Bled şehrinde toplanaa.Jctır. }'~oslavyanm Almanya
ya odun vermek için mevcut anla ınayı uzatmtyacağı zannediliyor. 
Yugosla~·yay.a Fransa. İngilt~ "'e İtalyadc n &aha yüksek fiatler tek
lif edilmiştir. Bir Yugoslav heyeti Londraya giderek ilkkanunda baş.
lamı~ ol.\11 ticari müı:akıerdenn &linci k.ı rurna devam edecektir. Heyet 
Yı.ı~o lavyanın muhtaç olduğu eşya liste ini de hamil bulunacakhr. Kiıltiırpork Sinemasında · · 

İKİ tıitiM uiIW.E~ 

, E'f.Ell'O!\' : ~ 

Oü.arlea iıih.an~ ,cii..lt~.ilmc,ğ~ bapı
!)ı·.a.11 MCJıur nmuau.i.r Rc,.Qt Kur.i 

1 
_ 1iln iMiJ"İik 12Sw.bik cbııTaW.: Y l' en hissi 'l' miil• .,jr ask romanı ... 

()p<'T~ dh~·· ~~" hıı m~t.7U dalıifoıdt• ~tarak 
"\'f.:tL~ KOl"J- ·ı-; O..E JEA~ GALLA~"ll 

'faralunhtıı <:n rilt'Jl 

DANSöZ Ki ZiL 
nm/CK AŞK Vl~ CASUSLUK ti'İt.1\n 

l~CM<'A 5<;z1,ü - ŞMtK11.1 

ZORAKi NiŞAN 
1'\liiükli, arkılı l.ii~·ıik konH.·tlisi giirulcce\dir .• 

YR1CA : PARA ll'I\T JURN.Al .. 
: ~ DANSÜZ: 2.2't - :;:~ ·'· ZOftKi~AS: 4.tr>-7.45-t~ 

<:ii.ok•kiain öl.ıat.il t'~ri 

TAŞ PARÇA.Si 
Bü)iik ıraı1het ·u· takdir ~
tudır .. Eski hın at ııııı.a "c e'be4i lmy.t 
aalanmn gifiirrnı ._ ii11ınee. bit
haı.sa e:lci di~ n .ıcnipeı- u: 

• 'Yiiz1erce ~,._ ıı;ak ~~
~ OYNIYASLAll : SUA\'İ - .E\ 7

-

ZAT-~EBAllA'l'-l\IEllMET-SITKl 
İlfneten : İst:ıııb4.d nuın7.aralnn \ e 

Ekler jurnal l'll son diin~ a ha\'adislcri 

Jngilterenin Helsinki elçiliğine 
Moskovadaki müsteşar tayin cditdi 

--------~-----------~~.--~~------~-~ 
1-onclra, ~ {A,A) - ingilter.enin IV1oskov.a sefareti .sabık müsteşan 

Jl Ver$cr, Finlandiy.aya orta.dç.İ tay.ineclilmi tu. 
Ha~ır ki, Vcrda:r gt!IÇC& i'Jkkinun ayında Saitık dcniz.inddıK 

b;mraf -gemi içinde -i\c.en A.\mwhlT tara!ından esir edllCTclc brr müt1ldct 
A1ımu1yada mevkuf tuıulmuştu. 

Londrn, 8 (A.A) - İngütcceııuı Mosk()Y..a,,daki eski mÜ":>te an ll 
Vcreker, Fmla.ndjy.a elçiliğine tayin edilmiştir. Vereke.r, ıLort Cortu11 
kuzenidir. Hdsinkidc Thomaı Snovnu · ibdaf ed.eıcelttir. 
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ngiliz devriyeleri arasında 
Meşhur bir lngiliz deniz muharriri

nin geçirdiği günün notları 
YAZAN: T allrail 

Şam:mdır:ımızı sessiz ~ terkederck oraları bır az sıcaktı. Güvertede sofluk 
•uk boz bir kıs günU ögleden onra iliklerimize kadar işlemi~ti. AyakLırım 

~ee devri~ " vazifemiı.i ) apnıak üzere buz tutmu lu. 
yol.ı çıktık. & .. kn muhripler de bizim- Bütün o gece tam mahallini üşa cde
le ber~bcrdi. Gözetliyeceğimiz sahr.ya m.iycceğim sahndn devriyemizi yaptık, 
y«.'ti meden evvel gidecek havli uzun ıımirallık birinci Lordunun mükemmel 
yolumuz vardı. • neiiceler verdiftjni söylediği yeni icat 

Ri.iı:grır şi.nmli arkidt'n ke kin bir su- edilen hnrıkulfide ft1et1e düşman deniz
rej1c e iyor ve lim:ın meclh:ılinin dıo;ın- altıl:mnı dinliyorduk. 
p., birbirini kovalıyan munz.zaın dalga- Muayyen zamanlarda mooyyen yer
lar Y• rahyordu. Gemimiz bunlard:m il· lerdC' olacıığımızı dü ünerek muhaltka'k 
kinr. t'arpınca bir tekme ) emi gibi ir- bir denizaltı bulnc11ğımızı umuyorduk. 
~ildi. Bundnn sonraki on kiz snat zar- Hu takdirde ht>pimiz bi .. den deniz bom
lmda. hrnann döniinceye kadar hemen ]arı ile tnıırruz edecektik. 
hic rnhat durmadı. Fakat bu for t.-ıliimiz yoktu. Biitün 

Yinnı mil üraUe ilcrlıyorduk. Yoldn '"ıkl:ırını gösteren bir bitaraf vapuru 
karanlık basmadan demirleme mahalle- ile bi .. ram.·mdıradan başka bir şey J!Ö
rinc kafile halinde yahnt cd n yük- rem<>dik. Snbnhın erken saatlerinde ha
şek pruvah ticaret gemil('rini geçtik. ritn daire indC' buğular açan ka'Jcaosu
s.,ncak tarafındakı sığfardan biri üze~ nu ir;erkC'n biu.nt kaptanın söylediği gi
rlndr. dalr.alnrla dövülen denizaltı veva bi, bu t::ımnmiyle bir t.-ıH ;meselesi idi. 
torpıl kurbanı iki gemi enkazı görün.ii- Buna r::!;rınP.n her hiir.um MilP.n VC'yn 
yordu Yıınıba ında birkaç ticaret gemisi b:ıtınlnn deninlltı için bir çok ıtemill'r 
'1l'mirli dura •ordu. Bunların ötesinde , binlerce mil m llfe kntctmck mccburi
luırnrmnkt.n olan Jngiltcrt> oluk, boz bir \•eUnd<' knlıyorl:ır. Kep1ruı bir giin daha 
~kc gıhi "fü:üküyordu. Rüyet çok fenn iyi bir t:ıli ile karı;ı)a<;acnP,ını iimit rdi-
irli. •ordu. 

Denize knrşı ufnk bir is perdesi il S:ıbnhın saat yedisine ilikforime ka-
k:ıoonmıstı. dar donmuş bir halde nşağıya r.cmlnin 

Bir iki şamandırayı; bnğlamnlarındn en "ı<.'ak yeri olan bas kasara albndnki 
ç:ılknnan bir Ccncr gemisini neçtik. D~ •- onutfal';a indim. A~ı orada idi. Knkao 
riye hattımıza doğru döndil~ümiiz zr.- knvn.ıtı or ve kahval1ı hazırhvordu. 
man gece olmuştu. 4-5 metrC' l'badınd ki bu kUçük 

0

kom-
Yinni yaşlannda kndar bulumın hiı p:ırtimanın yarısını bir kömür oc:ıi!ı i<;

yüzh3.$ı köprü üstünC' tınrnnnrak gC'?di t!nl etmişti . VP n~ı bir tek ynma'iı iJ<' 
ve gemide ısıkl:ırın sbndürüldi.iğünü bn- liO J?C'miciye •ündr. ür dört öyün sıcak 
ber V<'rdi. Deniz bombr.lnrımız b. zırdı . y mek hnzırhyordu. Bu J'.Mnicilcr ye-
Toplarımız dt'rhal har kete mühevva m"k hususunda p<>k titiz olm:ımakln be
bir h:>ldt> idilt>r. Yüzba~ ı binba.,ıvn ;~r- r:ıbcr istcclıkleri gelmC'diği takdird" dni-
du: mn homurdnnırlarmı~. 

Tprpilleri imdi hedefe t evcih edelim Benim ualim(' kor<;ı: •E\'et, dedi. bu 
mi? biraz zor i », ic;e nbahleyin ennt dörtte 

cEvet, bir numarayı> kürklü bir cc- baslıyor, gece ~nt onda. bitirivormuc:. 
llct ve deniz çizmC'leri giymiş. boynun- Burayn gdmed<.'n evvel biivük bir pe
dn dnima bir dürbün tnc:::ıynn uzun bovlu minin pelro11<' lc;lC'y<m mutlnfttna V(' bir 

yığın yamnklnra alışmış. Bu mutlakta 
ise fena havalarda deniz bauın kapı ara
lığından gelir, tava tenceresini ve ken
dini oraya buraya !ırlatırmış. Bu muh
ripler fırtınalarda yana çarpan dalga
lar içinde bir top gibi yuvarlanırlarmış. 

Maamııfih o işiyle Ht.ihar ediyordu. 
Gemi tayfasının hazan homurdanmasına 
rağmen filo içinde rn iyi besl~nler 
onl:ırmıs. 

S.,nt 7.20 de köprü üstüne '1öndüm, 
ortalık ağarmıştı. Gözükmek fona idi. 
Şimali şarkiden ısırır gibi bir riizgı\r 
esiyordu. Gt:?mi mütemadiyen calkanlı
lar içinde ilerliyordu. Hava dafi topları
mız her tÜrlü hücuma ka~ı hazırdı. Fa
kat hiç bir tavyare gelmedi. lhtimal ha
va çok fırtınalı, bulutlar çok aşagı idi. 
Ortalık tanıamiyll'.' aydmlanmcaya ka
dar bir saat, gizlenm~i muhtemel bir 
denizaltı nrndık. fakat taliimiz )ıoktu. 
Geldiğimiz yoldan döndük. Tiikenen 

mahntkatımızı ynnı ba ımıuı gelen bir 
nctrol gemisinden telfıfi ettikten sonrn 
limana girdik. Ben o ~ün gemiyi terk
cdecektim. Fakat ertesi gece ve daha 
iki gece muhrip 1ek.rar denize cık:ıca'k
tı. 

Hnrp ba lndığındnn beri bu küçük 
gemi 7.amnnının yüzde 70 ve 75 ini açık 
denizde gN•irmis ve l27 günün 1no gü
nünde vazife gôrmüştii. 

B"nim ba.,Jıca hatırladıklarım köprü 
iistünde zifiri k:ıranlıf'a b:ıkan, ntk1lara 
sannmış şc-killl'.'r; yüz.Ü puslanın donuk 
ısığı ile aydınlanan s: hırlı bn dümenci: 
toplnrın etrafına topl:ınmıs gemiciler. 
torpil borulnrı. dt'rhnl harekete p,e<'.mei!t' 
amade clcniz bombaları ve makine oda-
mda ve ocaktaki kinısderdir. 
Knznndı;,ıım intiba ise vuku bulacak 

her han"i bir <'ye knrşı ta!l1 bir hazır
lıktır. Harp zamanında donanmanın ilk 
vnzif-i olan uvnnık •e ihtivntlı bir h:ı-
7Jrlık. . 

binl>ao;ı bövle s<iylooi v,. il~·,. ,.,., .. ; } iit
fen>. 

Karadan il ıce uzakla ınca ruzg: r dcı
ha kuvvetlendi. cfoniz daha <.'rt ve 'karı
şık bir hal a1dı. Çünl..-ü med ve riize5r 
l>irbirine aksl istikam('tlerd(' hareket 
ediyorlnrdı. Bnş tarafı d,.niz crpintilC'
:ri ~·ıkıvordu. 'Köpril Usti.i sonuktu. kap
tnn, nöb"tçi subayı, özcil ve ben ht-pi
miz ol'niz çizm<'leri giymis1ik Vl' hl'Jnen 
gö2lerimize kadar sarınmı!>tık. 

·ngiliz Hafta lı k Beyanatı 

lngiltere, konsey netice
Jske]e tarafında t1ı uzaklarda b ir 

mandırnnın ısığı karanlık içinclen göz 
3urpıyordu. Kaptnn pu lnya bakmak 
üzere "Cildi ve cihetini tayin ettikten 
ııonrn hf'men harita mastısının kanavicc 
örtU.>ü altına sindi. Bir dakikı:ı fac:ıladnn 
ııonr:ı biraz boğuk sesi duyuldu: 

lerini iyi karşıladı 

<Simdi tam v:ıziyetteyiz. Sir, yeni ro
ta ıfır - kiz - dörb Binbaşı «Orrayb 
d di . conu sıfır-s('kiz-dördC' retiriniz, 
Mi ter l<:ırver.> 

Subay ağzını n a •ıda düm n dairesile 
mün:ı hı-ti olan S('S borucrun:ı y.ıklaş
tırdı. 

•S.'lncak tarafına. on be§> kumanda
sını verdi. Düınr.nde bu unan <;erdii
mrnci c.S:ıncnk tarafına on hl' . Tamam. 
Sir> cevabını verdi. Bir fn<;ıl:ıd:ın sonra: 

«Gemi ortası I kel" on -viya. sıfır
ıst•ki7,.. dı)rb <liimencinin Sf" i vine du
:) uldu. cViya! sıfır sekiz - dört>. 

Knranlık iyice nrtmıstı. Geride i7.İ
mi7.i 1akip edf'n iki muhribin siv:ıh sc-
kill"rini nncak S<'zebiliyordum. · 

O gece bir çok d falar karanlık yu
k.'lrı güvcrt" boyunca tutuna tutuna bn~ 
~ ~ı~ tarafa gittim. Beni baş m;.,ğı d~ 
nız ıçıne fırlatacak gibi duran yiiıler('e 
makin'-' içinden aynk n, ak ileniyebili
) OJ'Clum. 

Yemekhaneleri dolastım. Orada ta
mamiylc giyinmi , vazifeye h:nır, masa
lar, çekm<.'C('ler üzennde uyuyan birkaç 
ki i gördüm. Dışarıda oğuk. rüzgfırlı 
giiverte üzerinde topl. r, torpil boruları 
ve deniz bombaları ha ındaki efrad 
munt:ı:rnm fa"ılalnrln nöbet değistiriyor
lar<lı . 

Ac:a«ıda makine odasında ve ocaklar-
d. kilf'r daha talili idiler. Hiç olmazsa 

- BA~"TARAt'I 1 iNCi SAHİFEDE -
B. Çcmberlayn Finlnndiynya mütem

mim bir ynrclıın yapılmak üzere o]duf,ru
nu bildirmiş ve B'-'Jgrad konferansı hak
kında, neticelerinin çok iyi karşılandı
ğını beyan etmiştir. Finlandiya hakkın
daki beyanatı iddetli alkış]arla karşıla
r.an ba vekil bunu müteakip askeri ha
diselere teçerek Garp cephesinde vaz.i
yette hiç bir degi iklık olmndığım mü
şahede ctmistir. 

Havrı hnrbinc gelince : Tnyynrelerden 
istenilen ciddi gayret. hiç bir zaaf eseri 
gösterilmeksizin tahakkuk etmiştir. 

Bir İngiliz fon<.'r vnpurunn ynpılan 
tnarruzu hatırlatarah bay Çemberl:ıyn 
demiştir ki : 

Böyle gangsterlik hareketlerinin har
bin netice i iizerindc en küçük bir tesi
ri bil<' olamaz. N:ımuslu insanların kal
binde bu gibi hareketlerin uyrındırdı[,'l 
rıelret ve i tikrah mUcadeleye devam 
kararımı7.l ancnk takviye eder. 'rfı ki, 
medeni dünya bu gibi fona1ıklardan te
mizlenmiş olsun .. 

B. Çcmberlayn nutkunu şu suretle 
bitirmiştir : 

·Harbin ilk d vrclcrindcn memnun 
olmamak için hiç bir ebep yoktur. İs
tikbali sük\ınet ve a7jmlc ve sarsılmaz 
nıniyetle kar'lılıyoruz .. • 
Londra, 8 (Ö.R) - B. Çemberlnynın 

Avam kamarasındaki izahatından mü
tcmim bazı kısımlar sunlardır : 

lngiltcrenin Finlnndiyaya yaptığı yar
dımın kıymetli olduğunu gönneklc pek 
memnunu2.. Finlandiyaya yeni imdat
larda bulunmağa çalış:ıyoruz. 

Almanlann İngiliz ticaret gem.ilerine 

DEMiR MASKE 
Biıy uk tarih ve 

f J KJNCJ 

macera romanı 
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M ·ı:ızım Ş .. d fo dl'lışct içinde knldı. 
- Aman yarabbi .. dedi. N<> söyliyor

ıııunur.? 

- H:ıkikatı öyliyorum.. Eminim ki 
mnılaın Mentcnon size (monsenyör Lui)
yı tanıyıp tanımndığınızı hem de ısrarla 
gornc:ıktır. Ona şöyle cevap vercceksi
nız : «Namusum ve şerefim üzerine ye
min ederim ki, yüzbaşı Luiyi yalnız 
11.ııreşal Montrevl'.'lin m<'rd dü manı ola
nk tanıyorum .. > 

onsenyor Lui bunları ıııöyledikten 
a · lilerek üflve etti: 

1"c:fum .. B ilAbara, bu esrarı 

öğrenmekle, oğrcnenler hes:ıbına artık 
hiç bir tehlike kalmadığı zaman size her 
şeyi anlatacağımı vaadediyorum ve o 
7.nman daha büyük bir tavsiyede daha 
bulunayım. Parisc gittiğiniz zaman her 
nerede ve her ne suretle olursa olsun 
benden daima yüzbaşı Lui diye bahse
diniz. Ağzınızd:ın zinhar monsenyör Lui 
sözü çıkmasın.. Bu söz, sizi de benim 
dostlnnmın arasında göstenneğe ve ba
şınıza en büyük fol5k<>ti getirmeğc kafi 
gelebilir. 

Zabit, titriyen sesi ile sordu: 
- Siı.in dostunuz olmak o kadar bü-

karşı yaptıkları tmırru:zlarda muzafferi
yetler kazandıkları hakkındaki iddiaları 
hakikate hiç uyı,run değildir. Mesela üç 
şubat taarruzu esn~mda İngiltere s.-ilii1-
lerindc dokuz İngiliz vapurunu ve diğer 
gemileri batırdıklnnnı .söylemişlerdir .. 
Hakikaltc batmlan bir tek Norveç va
purudur. Hiç bir 1n iliz vapuru knybc-
dilıncmiştir. • 

Almanların bu iddiaları sadece funan
sız vah etlerini gizliyccck bir duman 
perdesinden ibnrettir. İngiliz fener va
puruna karşı yaptıkJan taarruz affedi
lemez. Fener vnpurlnn daima her türlü 
harp hareketinin hnricindc telakki edil
mişlerdir. B. lıkçı ve ticaret vnpurlariy
lc fener gemilerinin miirettebatını ölü
me mahkum etmek harp değil, hakiki 
bir cinayettir. 

Amele parti i ınebuSlarından ve ~ki 
bahriye nn1.ırı B. Aleksandr yüksek 
müttefik harp uraınnda mevcut olan 
birlik ruhu ve tam iş birliği hakkında 
başvekilin beyanatından son derece 
m('mnun olduğunu söylemiştir. 

---c-1:;r·---
GARP CEPHESİMDE 

Londra, 8 (Ö.R) - Garp cephesinde 
keşif kollan faaliyeti son 24 saatte art
mıştır. Üç }'ransız keşif kolu No Mans 
Land içinde ilerlemiş ve Alman kıtala
rından hiç bir mukavemet görmediği 
gibi burada kesilmemiştir. Bu kıtalar 
dikkate şaynn haberler toplıyarak dön
mü lerdir. Ren nehri üzerinde, Alsasın 
şimal kısmında ve Strazburg civnrında 
nehir aşın iki taraf müı.1ahkem hatlan 
arasında top ateşi teati edilmiştir. 

~·ük bir cinayet midir? 
- Evet.. ve bu yalnız üç kişi için 

böyle telakki edilir. Bu üç kişiılen bi
rincisi kr.ll, ikincisi kralın karısı, üçün
clli.ii ele Luvuvnrun oğlu nazır Barbez
yodur. 

- Azizim yü~ım. Bana bunları pe
şinen habe.r verdiğinizden dolayı size 
tesekkür ederim, d rhal yola çıkaca
ğım. 

- 'Omid ederim ve hntUi eminim ki 
Madam dö Montenon teklifimi kabul 
edecektir. Çocuğumu bana getirip mu
kabilinde vesikaları nlmnğa belki de si
zi memur edeceklerdir. Böyle olursa çok 
ihtiyatkar hnreket ~liniz ve herkesten 
şüphe ediniz. 

Monsenyör Lui bfiyle söyledikten 
sonra ayağa kalktı . 

Müluzinı Sadof ô de ona imt.istıl elti. 
Ve her ikisi de odndan çıktılar. 
Mülazim dcrh.'ll otına atladı ve Paris 

yolunu tuttu. 

* 
Bir kaç gün sonra ... 
Bir sabah Marki Barbezyö sabahm 

s •=sacc 
9 Ş UBAT CUMA 

Belçika kura sınıfını 
sili~ altına çağırıyor 

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

Ha J en silah altında 600 bin 
asker mevcut bulunuyor 
--~--------------x*x-------------------

Roma, 8 (ö.R) - Belçika mebusanında mmi Müdafaa bütçesinin 
münakaşası münasebetiyle harbiye nazın General Döni yakında l 940 
~ınıfın silah altına çağrılacağını ve hunun daha ya~lı eınıflann terhİ•İ 
ım'kanını vereceğini söylemiştir. 

Hariciye nazın B. Spaok Bclçikanm bitarafhk arzusu üzerinde ısrar 
etmiş ve şu izahatı vermiştir: 

Memleketin, acferbcrlik için günde 20 milyon frank aarfedilmekte
dir. tcsJihat ve milli müdafaa ihtiyaçları için elzem olan senede 7 milyar 
frank bundan başkadır. Belçilcada halen silah altında 600 bin asker ve 
İşsiz 270 bin amele vardır. 

Şarktaki Fransız ordusunun kuvve-
ti hakkında çıkarılan yalan haberler 

~------------~x*x~-------------
Paris, 8 (A.A) - General Vcygandın dün resmen Kahireyc muva

aalatı münasebetiyle iyi malumat almakta olan mahafil aadecc Vey
gand ile lngiJiz Generali anwnda bir temas temininin mevzuu bahis 
olduğunu tasr ih e tmektedirler. Bu mahafil, prktaki F raneız ordusunun 
Sovyet propagandasının tasvir ettiği gibi muazzam bir kuvvet olmadı
ğını ilave e tmektedirler. 

Salahiyettar askeri muhafil Almanların veya Sovyetlerin Balkanlar
da veya Kafk.aıyada yapmaları muhtemel taarruza karşı koymak için 
toplanmış olan kuvvetlerden baska bu ordunun, Mrkta Fransa mandaaı 
altında bulunan mutad isgal ku~·ctlcri mikdarı~a tekabül etmekte ol
duğunu beyan etmektedirler. Gene bu mehafil, şarktaki Fransız ordusu 
mevcudunun 400,000 ve Almanların 100,000 olarak yapmı~ oldulcları 
tahminin ortasında olduğunu ilave dmektedirlcr. 

--------------x*x---------

P a ris Sovyet konsolos-
luğunda araştırmalar 
Üç Ticaret mümessilinin tevkifini 

sefir protesto etti 
-:"-------x*x:--------

Moskova, 8 (Ö.R) -Tas Ajansının bildirdiğine göre Fransız zabı
tası Paris Sovyet konsoloshanesinde, Sovyetler mektebi binasında ve 
Jncurist merkezinde araştırmalar yaparak bir çok vesaik elde etmiştir. 
Paristeki Sovyet sefiri S~riç hadiseyi Fransa hükümeti nc7.din<k pro
testo etmiştir. 

Londra, 8 (Ö.R) Fransız zabıtası S Şubatta Sovyct tiarct mümes
silliği binasında taharriyat yapılmıştır. Bazı ehemmiyetli vesikaların 
elegeçirildiği tahmin edi1iyor. Sovyet sefiri B. Soriç bu hareketi hük.ü
met nezdinde protesto etmiş ve tevkif edilen üç ticaret mümessilinin 
serbest barakılmasını ve tutulan vesikalann iadesini istemi~tir. 

Salahiyetli F ranaız mahfilleri Sovyct protestosunun muteber olma
dığı kanaatindedir. Sovyet ticaret mümessilleri diplomasi masuniyctin
den istifade edemiyeceği gibi bunların binalarına da bu masuniyet teş
mil cdileme7- Nitekim Almanlar da mazide Sovyet ticAret miimessiilik
lerindc müteaddit tahribat yapmışlardır. 

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

f r an SJ Z komünist mebusları hak-
kında komisyonun verdiği karar 

~--------x*x:----------
Paris, 8 (A.A) - Komünist mcbuslann mcbusluklarından ıskatına 

karar venneğe memur komisyon, rncbusan meclisinden beş mebusun 
te rii vekaletten iskat edilmiş olduğunu kaydetmesini istemiştir. 

Buna mukabil komisyon diğer altı mebu sun teırii vekaletlerinin is
katı aleyhinde karar vermiştir. Zira bu mebuslar alenen samimi beya
natta bulunarak 20 IJkkanun l 939 kanunu ile teabit edilmiş olan 26 
llkkanun 1939 tarihinden evvel komünist fırkası ile tesanütlerini kes
miş okluklannı ilan etmişlerdir. 

Komisyon ittiham edildikleri halde ademi meauliyct kararı almış 
olan diğer üç mebusu n vaziyeti hakkında fazla malumat tophyacaktır. 

Fransız demiryolu bombardın1anı 
kurbanları için tahkikat yapılıyor 

---~--------x*x----------------
Roma, (Ö.R) ---- japon harbiyesinin ealahiyetli erlcinmdan biri Yun-

nan Frnnsız demiryo1u n u n bombardıman edilmcai münaaebctiy1e, bir 
tahkikat yapıJmakta olduğunu ve bunun neticesinde japonyanın bom-

bardıman kurbanlarının ailelerine tazminat verilmeği kabul edeceğini, 
Diğer taraftan A samo M a ru vapuru hadisesinin lngiltere ile hcnüı: ta
mamen halledilmiş bulunmadığını söylemİft:İr. 

dokuz buçuğunda madam dö Monteno
nun hususi odasına dahil oluyordu. 

On dördüncü Luinin karısı: 
- Ne var .. dedi. Sizi böyle sabah sa

bah buraya sevkcden ne gibi mühim 
bir sc}>ep var? 

- Mareşal Montrevelın yanından ge
len ve sizi görmek Jstiyen bir zabitin 
vürudunu an.etmek için si.2.i rahatsız et
tim madam .. 

Madam dö Montenon hayretini gizle
medi: 

- Bu saatte bunun için gelinmez. 
Marki .. 

Marki Barbezy(j, madam <lö Monteno
nun bu sözleri altında giz.li ince manayı 
derhal sezdi. 

- Madam, dedi, bu gelen zabit intizar 
odanıuL'ldır ve size bir yüzbaşı tarafın
d:ın yaz..ılmış bir mektup tcvdiine me
murdur. 

- Nasıl yüzbaşı Marki .. 
- Affedersiniz madam, yanıldım .. 

Monsenyör J .. ui diyecektim .• 
Madam dö Mentenon hafif bir hayret 

nidası yükael . 

- Monsenyör Lui bana :husust bir 
mektup mu göndenniş? 

- Evet madam .. Bu maksaıla gelmiş 
olan zabiti kabul etmek an.u eder mi-
.. ' sınız. 

Madam dö Mentenon, cevap yerine 
yanıba ında duran gUmUş ~ıngırağı çal
dı. 

içeri giren oda hi:unetçisi Jermene: 
- Infü.ar odasında bulunan zabiti 

derhal buraya getiriniz.. emrini verdi. 
iki dakika sonra mülhim Şadofö içeri 

girmiş bulunuyordu. 
Genç 1.abit, on dördüncü Luinin ha

yat arkadaşını biiyük bir saygı ile se
IAmladıktan sonra Uzeri kırmızı mumla 
mühürlü 2arfı u7.atlı. 

- Madam, dedi, Mareşal Montcreve
lin emri ile yüzbaşı Lui tarafından ya
zılmış olan ·bu mektubu size takdim(' 
meNurum. 

Madam dö Mentenon titriyen bir ~1 
ile mektubu aldı. Mühürlerini kopardı, 
zarfı açtı. lçinclen çıkan kağıdı okudu. 

Mektupta ~nlar yazılı idi: 

Ankara Radyosll 
-----~.----

DALGA UZl111LVOll 
BUGfJlf - ,---

ım m. 183 Kc:a./1%1 .. 
T. A. P. 31.10 m. 1415 Ka.,/ zt ... 
r. A. Q. 11.14 m.15115 Ka./ ZI .,_. 
12.30 Program ve Memleket saat .ylflJ 
12.35 Ajans ve meteoroloji haber~ 
12.50 Türk müziği (pl.) 13.30 - ıı 
Müzik : Karışık müzik (pl.) 18.00 ~ 
ram ve memleket aat ayarı .. 18.05 Tuılı 
müziği .• 
ÇALANLAR : KemaJ Niyazi SeyiPJ't 
Refik Fersan, Fahri Kopuz.. 
OKUYAN : Mustafa Çağlar ~.-
1 - Şehnaz peşrevi 2 - Nhım - .,_._ 
naz ağır semai (Didem yüzüne nası'··) 
3 - Dellil zade - Şehnaz şarkı ~ 
din bir lahza ihya) 4 - Şemsettin 'D1' 
Şehnaz şarkı (Denizin dalgasını bekıt
yorum) .. 5 - Fahri Kopuz : Ut ........ 
mi .. 6 - 3 Uncü SeJim - Şehnaz fl"O 
(Bir nevcivana dil milpte]idır) 7~ 
tıettin Ziya - Şehnaz şarkı (Hem .W-0-
<hm, hem aldattım) .. 8 - Şehnas -' 
semaisi .. 
OKUYAN : .Azize Tözem 
1 - Muhlis Sebahattin - Nihavent ~ 
kı (Pek &ledün sesini) •. 2 -Aril lııe1 
Rast şarkı (Vuslatından gayri el ~
tim) .• 3 - Refika Hanım - Karclğar pt'° 
Ju (Hep neşeli sevda dolu) .. 4 - Tabit 
ağa - Hicazldir şarkı (Gönlümü bir tıfb 
dilbaz) .. 19.00 Serbest saat 19.10 Jledt" 
leket saat ayarı, ajans ve me~! 
haberleri.. 19.25 Türk müziği : ıs-
türküleri.. Adanalı Azi:t., Sari Ya,,.r 
Ataman •. 19.40 Türk müziii 
CALANLAR : Vecihe. Fahire FeJ119fl. 
Refik Fersnn .. 
OKUYAN: MÜZEYYEN SUNAR 
1 - Tatyos - Karciğar şarkı (HatıraJll 
rahatsız etmezse seni).. 2 - Taty08 
Karciğar şarkı (Ne yapsam ne et8eJO) 
3 - Neşet Hayri - Karciğar prkı (Ar 
kınla yandım) .. 4 - Şükrü Tunar-JCat
ciğar şarkı (Hasta bir ümidle hep bek: 
)erim) .. 5 - Karciğar türkü (Benfü·• 
aldım kaçaktan) .. 20 00 Konuşma (1dillt 
kahramanlık menkibelcri) .. 20.15 Tetn· 
s:il : La Tosca .. 
YAZAN : Victoricn S.-ırdou.. Tercerne 
eden : Ekrem Reşit.. Puccininin TQScil• 
dan parçalan piyanoda.. Cemal Reşil 
tarafından çaJınacaktır .. 21 .15 KonuşJJ18 
(Sıhhat snati) .. 21.25 Müıik : Radyo or
kestrası (Şef : Dr. E. Prnetorius) 
l - Francesco Geminiani : Concerto 
Grosso, No. 12 (La Folia) .. 2 - Mozart 
Sarnydan kı1. kaçırma uvertürü 3 - F. 
Schubcrt : Beşinci senfoni, Si bernol 
Majör .. 22.15 Memlekt:?t aat ayarı, ajanJ 
haberleri, ziraat, esham, tahvilat, karn· 
biyo, nukut borsası (Fiat) .. 22.35 Müzik 
Operetlerden seçme prçalnr (PJ.) 23.00 
Mlitlk : Cazbant (pl) 23.25 - 23.30 Ya
nnki program ve kapanı -·--Alaşehirde -·-Alaşehir, 8 (Hususi) - Çocuk esir• 
geme lrnrunıu merkez okulundaki 56 
fakir ve kimsesiz çocuğu ~iydirmck su· 
retiyle miihim<"c yardımda bulunmuş· 
tur. 

Adliyede teltişler 
Adliye müfettişleri şehrimizdeki hu

kuk mahkemelerinin yıllık teftişini ik· 
mal etmiştir. Ceza mahkemelerinin tel· 
tişine başlanmıştır. 

SARUHANLI KôYOllDB 
Bir ev tamamen yandı 
Tirenin Gökçen nahiyesine bağlı Sa

ruhanlı köyünde rençber Mustafa Ali 
Koyuncunun iki katlı evi, ikinci kattaki 
~manların ateş nlma iyle eşyasıyle bir
Jilcte tamamen yanmıştır. Yangın kazaen 
sıçrıyan bir kıvılcımın samanları tutuş
tunnasiy lc çıkmış ve s(jndürülmesine 
imkan görülmemistir. Ev ve eşyası si· 
gortasızdı .. 
MORDOGANDA 
Bir yaralanma vak'ası 
Karaburunun Morclogan nahiyesinin 

incecik köyünden Halil Fırıncı, bir kav
ga sonunda ayni köyden Halil Zeytini 
tabanca ile ateş ederek ayağından ajır 
surette yaralamıştır. Suçlu tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

PRANSADA 
Roma, 8 (Ö.R) - Fransa başvekili 

B. Daladiye parlamento ordu komisyo
ı.una 14 şubat tarihinde müstacel bazı 
tebligatta bulunmak arzusunu izhar et
miştir. Ertesi gün de, başvekil hariciye 
komisyonunda diplomatik vaziyeti izah 
t:decektir. 

SOPYADA 
Roma, 8 (Ö.R) - Bulgar başvekili B. 

Kö~ İvanof ltalya maslahatgüzarını 
kabul etmiş ve onunla uzun ve samimi 
bir muhaverede bulunmuştur. 

ESTONYA 
Roma, 8 (Ö.R) - TaJlinden alman 

haberlere göre Estonyada milli müda
faaya sarfcdilmek iizere pek yakında 
hir mecburi istikraz yapılacaktır. 
iTALYAN 
Müdalaa komisyonu 
Rom,_, 8 (Ö.R) - Öğleden sonra yük-

sek mf\dafaa komisyonu Venedik sara
yında bay Mussolininin riyaseti altında 
ıçtiına etmiştir. Bu komisyon Roma Uze
ıine yürüyüsü müteakip 11 ikinci ki
nun 1923 tarihinde tesis edilmiştir. Bu
gün 17 inci senelik içtimaını yapmıştır· 

Bursada ipek 
böcekçllerl blrUll 
Bursa, 8 (Hususi) - Dün Ticaret 

odasında ipek böcekçileri bir toplantı 
akdetmişlerdir. Toplantının gayesi bir 
böcekçilik birliği tesis etmektir. Bu bir
lik Ticaret vekBletinin direktifleri .... 



Hitler Ne Yapacak? 
En Muhtemei Olan Faraziye 

~~~~~~-x*X:~~~~~-

Almanyanın Hollandaya, Belçikava 
lükıemburga ve Fransada da Ren .. Mozel 
arasında büyük bir taarruz yapacağıdır 

ıe:: Temps gazetesi, nAskeri hareket- dat yapmış~ır. I~i ciddi sebe~ bu fa:.~-
başlığı altında, Garp cephe:;indc hu- ziyenin Iehındedır. Evvel enurde mut

rün i~in hiiküm sürmekte olan sükii- tefiklerin ablokası tesirintlen sıyrılmak 
h~n ~Urn~zdeld haftalar: içinde bize ne maksadiyle Almanyanm kısa bir ha~ f. bi SUrprızler sakladığı hususunu tah· yapmakta istifadesi vardır. Geçen bu
:ı etnıektcdir. Bu mühim makalenin yük harp sene1erinin ezici tesirleri al-
erceınesini aşağıda okuyurulanmıza tında kalmış olnn biitün Alman askeri 
atınuyoruz : ' muharrirleri bu hususu yirmi scneden-

Bu ikinci kL d F -Al- beti ifade edeı;elmiş1etdir. Sonra düs-
n..~ w:ıun _sonun a ransız . .. d u· d'-· 
..... n cephesinde 'dd tı · b" kı rtli- manın iki aydanbcrı vucu a ge r ıgı 
>'.! ik• şı e ı ır şın se A hş"d l b.. 1 b' 
f>I ı taraf muhari 1 · • ha ad ·. ld _ tertibat, teşkil.at v~ ta ı a oy e ır 
'~U "b p erını v a O U _.J - · • t .1 t 
g gı i karada da harekete geçemiye- harekete teşebbüs t."t.ıecegını evı e -
cek bir hale km R 1 t bliğ" rnektedir. Stratejik sürpri:r. hakikatte 
(k d so uşıur. esm e ın 1 k T kt"'- .. ay e şayan hi b " kt ) tar- l'!ayri mümkün o acıı fır. a J..; surp-
~. d ç ır şey yo ur t d h' l. d a· M .. n a tekrarlnm kt ld - f ··1.. ·- riz pek az ihtiına R ı ın e ır. aama-Pe 1 a a o ugu ormu u sı 12 Ik" 't . d h 
if r er şebekesinde mevcut olan sıkıntıyı fih düsmanlarımız ın~ı e<;rın P.n e-

ade etmekted· k" b 1 d d k ri atıl kalmaınıslardır. Onlar hazırlıkla-"" ır, ı ura ar a a ar, . .. .. il 1 .ı· k" 
ır•.ınur, sis hakim olu •or .-ını o kadar ilerıve J!nlunn ş e.-nır ı, 

Maa f'h ) · k d'I · • t sadüf edPcı-kleri ilk TT1a-l ma ı fena me\1sim sonuna yak- en 1 erını, ,. .. 
clŞrnaktadı.r· dah :ı .. -·t ha ı ı niaları hic olnııı .. sa suratle varacakla-. , a muScaı va arın ge - . · 
rt;esı evvclemirde rüzgarların değişme- .. ını 7.annedebiJirler. . • 
&ine tabid"ır c·· l d ·· Fakat bu hı>l surctı. Almanyar•n ka-h" • un er, evam uzere ve • .,_ ak" (k. b 
ıssolunur de'"" d ktad y _ fi derecede silah ve '"r ıye ar u-k d u :ce e uzama ır.. a 1 . ._ 1 · 
ın a hava _ ll h f; 1. t" • ran) iHi ... atlarınıt ma 1)(: omasını ıcao 
~L- _ ~r an arp aa ıye ının "' . k 
'l"llrlanmnsına müsait olacaktır. Ge- Pttirir ki anc:>lc hu savede hır ÇO <ıv-

~n büyük h t kdi- · ı.."~-~d lar sıkı ve zorlu bir su?"f'tte devam f'de-b l arp e ye gen A4l ~._.. a l . . _. ,:ı bll . 
U unan ord ku danla d'" la rE>k olan muhe-rebe erı '"P.-P " " sın. ,..... u man rı, uşman • ı·ır .ı -·ı · 

·uun harekette l kadd"" tm el .. EiY"r bıı ihtiyatwa ma ı oettt ıse ev-
•- e um e em ennı 1 ı·- · f th t · -.,u eltil:le • d bat h rek t vel<:mirrle -nPtro ıı ve r(' ıvı e e rn°sı 
1 _ __, nn en şu ayını a e - .k. . f • b ' 
-nrıe ba .. ıan"' ı ak · tiha t ·şı lazımgelir. Bu ı ıncı ıı.razıye va ır-.a. ~ ."6.ç o ar ın p e mı er- . . . rd b" 
\&I, 1915 te Hind h A gust den vP yahut bırbırı a ınca ır ta-
frlUUl[ferı·yet• 1 et~ el~ lanu Mavo raftan Romanvaya di~Pr taraftan I~·"-. ıy e ne ıC' enıruş o • · . · · · B 
~ hareketi 7 şubatta başlanuşb .. Bu ce hareketler ıCTas•nı ı~ao .ett~rır. 1

'.-

hatekete m··L:.bel larak d"rd"' .. "'Ün iki sPbep, bu forazıyı>nın ıcra edı-
~ UAil e o o uncu . 1 a· · B 1 d b " ral\sı% ord f d ılan Ieceüine ihtima ver ınr. un ar an ı-
n...- usu tara ın an yap şam· . f "d .. · · ı 
..... •Ya -eyd ha be · · 16 ri Almıınlann Sıg n mevz.ıını şımtı 
ı; :.. an mu re sı aynı ayın . • . _ __ı ~ 
llıda şıddeU · ti 1915 t bi · . V denızındPn Isvı<'reve kil<lar uzatmıo; o • 

d enmış . e rıncı er- d f d'J · un •~-- h - d ·zı·-· rnasıdır Bu saye e tasarru e ı mış "-- -rruzu avanın musaa esı ıgın- · . 
-..:ıı dolayı b" k ünl' u·kte lruvvetlerle Fransız - Brıtanya taarnız-

ır ço g er geç n k a· . h f Sonra 21 bati ba 1 ,.,. B ta ih" larına karşı garpte en mı mu a aza \' k' ŞU a S am~.t. U r ı . · · t' n·- · a alar b" Al · ilkba edecek bir vazıyete ~ırmış ır. ıgerı, 
L , ır ınan t~=ırruzunun - l d "k' ·· .. h t h" d 11ardan c l 1 . .. son zaman ar a ı ı oncu ya u ıc e-
k - vve yapı mnsının gayn mum- . . • .. .. ·1 · -·· ·· 1 ... un bir c.. lm d ğ .. . ~ise ıki oncu ucunu ı erı ~urmuş o ma-

h "<'-Y o a ı mı gosterir. 1 d b" · · R le qer k . .., sıdır. Bı.ın ar an ırısı omanyaya ar-
a}i l k es, (Hıtler ne yapacaktır . ) su- 1 k •. Galicya diğeri lc::vecin 

n endi kendine sormaktadır.. Her şı 0 ma uzere •. · 
§eyden e l b 1 k 1 b"l' cenuo ucuna karşı olmak uzere Balhk 
~il k" vve u sua cevapsız a a ı ır. h"Jl . 

n u hiç b' ki Al r· · sa ı erme .. 
jele · . ır . ms«: man şe ının pro· HiUer ihtimal tasavvur ediyor ki 
h. l'lni bılemedığl gıbi kat'! surette tes- · ·· · d s h'" ıt cdi\rni • . Dinyester nehrı uzerın "n ovyet u-
'k.-..... . ş proıelen olup olmadığı da k"' t' Be arabya~·ı ve Bukovinva ve 
-•ırılemez ume ı s ,, ,, 
O . · . . . . · Moldvyadan ilerliyecek olan Almanlar 

ke .Proıel~r nasıl bılıneccklır? Bır çok da Romanyayı ve petrol mmtakasını is
nasjYetlen meçhul 013:11 ~u muadele tila edecek 91urlarsa bu hareket diğer 
du 

1 hallolunacaktır? Sımdı Alman or- Balkan memleketlerinin müdahalec::ine 
;nun vaziyeti nedir? · sebebiyN vermeksizin icra edaeb ilir. 

sın fluvazzar hizmetini yapmamış ihtiyat Diğer taraftan l sveçin cenubund'.l 
1.~1?ın talim ve terbiyesi hangi de- Scanieye bir .ihracın ~ijc olmasına rağ
trıl'k dır? Alrnanyada her ay askeri men 1sveçin bu sahilinde müdafaanın 
hay te~lerden ve kurslardan çıkan su- ?.aif olmasından dolayı Almanlara, böy
td tnikdarı yoni teşclckUlleri temin le blr hareK-et icrası mümltün göriilebi-
1\~~k kadar mıdır, yoksa değil midir? lir. 
tc .e olarnk ne kadar büyük birlikler Bunlardan goyr:i olan faraziyeler, as
dir~ edilerek ordulara gönderilmişler- keri ve siyasi sebeplerle .Alman ml'.nfa-

i1 • · atleri · bakımından Maiino hattına bir 
Muhalzçme imali ne raddeye gelmiştir? yarma ha~ekcti, Mac~ristana hücu~1, 
ŞeO a.r<'hcler başlamazdan önce Nazist devamlı bır surette haiı hazır -strateıık 
da l'l'i bombardıman tayyarelerinin mik- vaziyetinde harekt"tsiz kalmak bu daki
!iar;nı ne kadar çoğaltmak istiyorlar?.. kada, <lııha az hatıra gelen Earaziyeler
hett ap olmuş hava malzemesini ne nis- elendir. 
t>u~:~?ileriyle doldurmak istiyorlar? .. 
rn·---"::UUarımız yeniden makineleştiril
-a~ ~urnenler teşkil edebilmişler midir? 
ro.Juk çaptaki toplann adedini çoğalt
ı:nu at;( mıdır? Müstahkem mevzilere 
to va akıyeUe taarruz edebilmek için 
hlinPçu ~nıfında arzu edilen terakki te-

l\ edilmiş midir? 
neı:an generalleri, Fransa, Britanya, 
tıe d .. a ordulannm kıymetleri hakkında 
Jand uşünUyorlar? .. Bu generaller, Hol
~e.rekn~- s~ altına alınmış arazisini ge
~ .. uelçıkanın Albe.r kanalını alıp 
li, Jn: hattımwn içlerine kadar ginne
ihta ;::nyayı istila etmcği, İsveçe bir 
bir { reketi yapmayı kolay yahut güç 
}i·~f bb~s olarak mı düşünüyorlar? 

~ta~ _er bırbirini müteakip İngiltereyi, 
Qit e~~ı ~·e bitaraflarm bir çoğunu teh
k<'Ue ~lŞlı. Hitlcr, bugün, bu memle
~k r en hangisini evvela bertaraf et
tir? arzUsiyle onu hedef ittihaz edeoek-

ta~n~·anın petrol ikmali meselesi ne 
tı.e kad edır? Halihazırda ihtiyat stokları 
salatı ar tonaja çıkmıştır? Dahili istih
~ırhıı ~f ~?e kaç tonajdır? Motörlü ve 
§al"tiyl 1 curnle vasıtaların: kullanmak 
~nevcu~ Uzun sürecek olan bir sefer için 
gU Inid' )letrol stokları kfıfi midir? De-
' ır? Ih k" 1 ~ b'l·k· ,,•a Çok · ra ıye az ıgı, ı a Le;, az ve-
ltoYtrıa ~ P:lrol menbalarına yakında el 
l'ecek gı. ıcap ettirecek midir, ettirmi-

.\.l rnıdir? 
otan 4'.lrnan . Yaya karşı yapılan ablokanın 

lerj lledı~ısadı üzerindeki hakiki tesir-
,. ı ır? He · t "l"''-- · ı· iht· "ac arı.nı · . r c_ıns e sı wı ıma ı ı-
halihaz d tenıın edecek kadar Almanya 
nnıtlc.is ır a demir getirtebiliyor mu? 
le k"'nd:lnc-"lden noksanı acele bir suret-.. ın · h' l"ıtıı ~ 1 ıssetth"{'rek maden havzala-
tecl'k e .g~irmek fikrini tahakkuk etti

\' tnıdir? 
Ulcarıd k' tlıanıiyt a ı sua1teı·in cevaplarını ta .. · 

ne Yap=b~ere~~lmiş olsak bile Hitlerin 
"~zivctte bccegınj kestiremiyecck bir 
b1de alac ~ uiunacağız. Çiinkii onun ile-
eıııcrc_. :~• kararın iamamiyle şahsi se

Yahut n-ı SC'ref yahut intikam hislerine 
klarak id:!f1?.~anyasına ve daha bac;it 

ak d('ğild " 0J ısıne tabi kalacağı muhak-
'Su h ır. 

l l aldc · 
ı> l't Iıst· . ıcrası ın\imkiin olan farazi-

c 1·1 l'SJ • 

l 
1 'nelid nı ortaya koymakla iktifa 

t'tj ır D· h ., ~ 
trı sı~la k • a uogrusu bu faraziye-

t'Vdana k e.n eheınmiyetleri sırasiyle 
( nugün °-Yınak daha münasip olur. 
c;~t'a'l'ye, ~~ çok ihtimal dahilinde olan 
>: 

1 
a~a Ltik ITlanyanın Hollandaya. BC'l
lle llen eın?ur~n ve Fransanın 1\fo. 
ı ı a J"hırleri arasına biiyiik tn

~klerj merkezindedir. Bu 

-*-
CEBELöTTARIKTA 
ALARM İŞARETİ 
Londra, 8 (A.A) - Cebelüttankta 

dördüncü defa olarak alarm işareti ve
rilmiştir. Sabahleyin mahiy~tiv anlaşıla
mıyan üç tayyare Rocherc dogru uçar
ken görülmüştür. Ahali b,ğınaklara gir
miştir. Alarm 15 dakika sUrmüştür. 

SOVYET RUSYAYA 
Nakledilen altınlar 
Vaşington, 8 (A.A) - Kin adındaki 

Sovyet gemisi 5.600.000 altın dolar kıy
metinde hamule ile San Fransiscoya gel
miştir. Bu hamule Nevyork bankaların
öan birine gönderilmektedir. Nevyorkun 
ınahafili bu altının harp malzemesi yü
zünden ciddi surette haleldar olmuş 
olan Sovyet hükümetinin kredisini yük
seltmeğ~ tahsis edileceği mütalaa.gnda 
bulunmaktadır. 

SOVYET·JAPON 
Münasebederi iyi delil 
Helsiııki, 8 (A.A) - Usisuoıni gazete· 

si, general Stcrnin pzak şarka gitmiş 
olduğunu yaunakta ve bu seyahatin 
Sovyet Rusya ile Japonya arasındaki 
münascb.atın pek o kodar iyi olmadığJ
rıa delalt-t etmekte olduğu suretinde tef
sir edilll'ekte bulunduğunu ilave eyle
mektedir. 

DOKTOR 

Yefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOGUM VE KABIN 

HAS'J' ALIKLARI 
MÜ'J' AHASSISI 

~ )for giin İkinci Ucy]cr ~okak No. 
' 79 da .. Çar.şnmba fakirlere meccanen 

caeıae~;aıw.:aıaııow B!?1'A 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi buhrarı Zıra~t bankası yanında 

18 numaralı hanın üst .katı.resmi ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istiınule c: vcrislidir. 

Taliplerin 2 inci Ko.-don 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Pemirelliye 

1739 Üzüm Tarım 
306 Akseki BankaSt 
288 P . Klark 
144 P . Mihalef 
179 Albayrak 
141 M. Beşikçi 
97 j. Koheıı 
57 S. Paterson 
44 A. R. ÜzUmcil 
41 D. Arditi 
35 P . Paci 
18 S . Riza ha. 

3089 Yekun 
479323 i DünRü yekftn 
1J82312 i Umumi }'eklin 

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

9.75 14.50 
16 625 13 25 

8 875 9 75 
10 25 12 50 
10 50 13 25 
12 14 

9 25 9 25 
10 25 10 75 
11 25 12 25 
12.25 12 50 
11 13 
12 75 12 75 

10 
10 50 
11 50 
13 75 
16 

Bozkurt 
JZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'l'ANESİ 
Asabiye ,,_ütahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

DOKTOR 

Celal Yartm 

SPERCO VAPUR 
ACEN2'ASI 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekisı •• ------

ADRIATfKA SOSl'ETA ANONİllA AMERICAN F..XPORT Lİ1''"ES iNC. 
Dl NA VİGAZYONE N E V Y O R K - "':.(j 

ADRIA TICA NEVYORK İÇİN 
ZARA motörü 7-2-940 tarihinde li- EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 

marumıza gelerek ertesi gUn saat 17 de doğru bekleniyor. 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve EXAMELfA vapuru ? şubatta bek· 
Venediğe hareket edcrektir. leniyor .. 

CITTA DI"BARI motôrü 13-2-40 tari- SERViCE MARITlME ROUMAİN 
lıinde limanımıuı gelerek Istanbul Pire Ö B U C A R E S T 
Napoli ve Ceııovaya hareket edecektir. K STENCE içtN : 

BRfNDfSf •notörü 14-2-940 tarihinde ALBA JULİA vapuru 10 şubatta bek· 
limanımıza gelerek ertesi günü saat 17- leniyor .. 
de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve Vapurlann islm ve tarihleri hakkında 
V d "ğ ha k t d kt' hi( bir taahhüt almmu. ene ı c re e e ece ır. 

E. MORANDİ vapuru 20/ 2 9~0 tari-
1 

Vapurlann ~reket tarlhleriyle DH• 

hiiıde beklenmekte olup Cenova, Rhie- un_lardakl .deliftkllklerden acenta m• 
ra limanlanna hareket edecektir. suliyet bbul etmn. 

ZARA motörü 21-2-940 tarihinde li- Daha ful• taf.alllt l~ ATATtJRlt 
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
de 'Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste Zee ve Ş.ı. Vıpur aoentalıtıııa mU.ra 
ve Venediğe hareket edecektir. ıt edJlmetıi ...ı- 1 ca-

nııc. o un ur. 
RLD'ON r ltt'1/1NI NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

tZMİR MEMLEKEr veya Cenovada ŞiınaU ve cenubt Ame-

3 875 3 875 HAS'l' ANESİ DAHiLiYE rika ~imanfaı~n~ . ~reke_t . eden t~tia UMDAL 

iNCIR 

100 Akseki Bankası 
191868 llUnkü yekün 
191968 Umumi yekun 

Anonım sıeynseıaın şırketmm ve Afrıka - · -ı:ı---
MCJ'l' AHASSISI ve Hindi.stana hareket eden LLOYD UMUMt DENtz ACENTAU~I LTD. 

Muayenehane: ikinci Beyler ıvıbk TitİYESTİNO anonim se~faln fir· ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOa 
ZAHİRE No. 25 TELEFON: 3956 ke~ vapurlannn tesadüf ederler. LOVCEN vapuru 3 şubatta Köstence 

. o· . . S f M'"tahasm NEERLANDAISI<: KOYAiı ,.e yük kabul edecektir. 
45 ton A-r;pa 4 50· 1 \'t Vama için hareket edecektir .. Yolcu 

2I.f ! !_~s:~~~sı or:mnoBmir Ali i~~!u~~~A::~:::: ~~?.E&~~~t~l1::~ 
KLEARlNG KUBIABI binde beklenmekte o!up Anvers, Rot- Gerek vapurlann muvuallt tarihleri, 

Sterliaıtea ıayriai IHr Türk liraauua KAlıfÇIOOl.U terdam, Amsterdam limanlarına hareket gerek vapur faimleri ve navlun.lan bak· 
•akallili4ir_ .Cilt ve Tems61 hasta1lklan edecektir. m. • +...~~ kında aoenta btr teahhUt aıtma strem-. 

Sa~ Al SVENSKA ORı~NT ı..ırınr..l"" Dah . 
Sterlin 
Dolar 
Belga 

ı$ VE BORELAND vapuru 15/ 20 şubat ta- a fula tafsılAt almaJc: için Blrlnef 
~~~1 .. 5;7~26 Elektrik tedavileri rihinde beklenmekte olup Kopenhag, Kordonda 152 ntımarada •UMDALı 
4.553 4.580 Birinci Beyler Sobiı No. 55... Goteborg limanlanna hareket edecektir. umumt deniz ACf'ntalılı Ltd. mllncaat 
33.64 33.84 tm.ir - 'Elluıiıı... Sinem ... ubsında SERVİCE MARtrfME BOUMAfN edilmesi rica olunur. Fransız frangı 

Pezctas 
Florin 

'l.442 'l.486 Saı.ahtan akpma W... hutalanm ARDEAL motörü 20-2-1940 tarihin- Telefon : 40'12 Müdüriy.t 

f sviçre Frangı 
İsveç kronu 
Non·eç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 

1.4437 1.4523 bbul eder.. TELEFON : M7t de gelerek Malta ve Marsilya limanları- Telefon : 3111 Aoenta 
3.4244 3.4445 na hareket edecektir. 

3.2217 3.2407 ------------· l.3760 3.39'7 
23.09 2320 
35.22 35.40 

Leva 63.97 64.35 
l.ey 9ı 92 
Rayşmark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pen@ 3 6!\07 3.698-1 
FF. SERBEST 33.98 34.19 

l\IUHTELİF KURLAR 
Registermak . 5.70 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Satılık 
Yazıhane tesisatı 

Asabiye Nlllallaauı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (O'~üncil Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

tZMIR BELEDlYEStNDEN: 
18 inci adnnın 1499 metre murabba

ında"ki 1 sayılı arsasının satışı yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi-
Jc kapalı zarflı art1ırmaya konulmuş
tur. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayıs.tyle navlun ve 

hareket tarihlerinin katı olniadatını ve 
bunlann hiç bir ihbara lihwn olmaksı
zın deiişebilir oldutwıu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
etmiyecelini muhterem yUk1eyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için CUmhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 200-4 - 2005 ---·-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
01.fVIER VE 

$UREKASJ L!'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpo1 hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Böbreklerden idrar torbasına kadar yoll{lrdaki hasfalıklann mikroplannı kö
kiinden temizlemek için HELMOBl,Ö kuJlanınız 

. 
Saman iskelesinde Buldanlı Ofl,u 
hanında <'Ski ikİnri noter dairesıne 
ait y'azı mokinclt•ri vezne '\'e nıua
mele gi eteri ile camekan hölnıeli'ri 
m•uz fiatle satılacaktır. Gömıek \·e. 
~crnitini öt.,.cnnıck istiyenler.i~ ikin-: 
ci nolerlikte Ahmet l~ravdın, miira·: 

Muhammen bedeli 17988 lira olup iha
lesi 21-2-940 Çarşamba günü saat 17--de -
dir. 

raatleri.. · : 
1 - 2 (:?2l) S.4 : 

2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmı~ teklif mektuplan ihale 
J!ilni.İ "azami saat 1'6 va kadar encümen
de riyasete verilir. Muvakkat teminatı 
1350 liradır. 

4-9-15-20 368 (194) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H d 1 ••••-=••es., I avagazı i aresine 1350 ton Zongu -
OPERA TÖR dnk zcrodiz 0,10 la ve maden kömilrü 

Dr. Ası"'( Mukbı·ı salın alınması, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi vcçhile kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 

Ataka m bedeli on sekiz bin dokuz yüz lira olup 
ihalesi 21-2-940 çarşamba günü saat 
17 dedir. 2490 savılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlan~ış teklif mektupları 
ihale günü azami saat 16 ya kadar en
ciirnende riyasete verilir, muvakkat te
minatı 1417 lira 50 kuruştur. 

MEMLEKEr HAS'J'A· 
NESİOPERAröRV 

Hastalarını her gün Uçten sonra 
Alsnncakta Birinci Kordon 312 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder. 

...__.,. __ TELEFON : 353'7 
WWW! 

IZMIR SULH HUKUK HAKIMLl
clNDEN: 

Emlak ve Eytam bankası lzmir şubesi 
vekili avu,at Murat Çınar tarafından 
müddei aleyh b:mirde Namazgahta ikinci 
Dede sokağında 22 sayıla evde Bekir 
Mehmet aleyhine açılan a)acak davasın· 
dan dolayı müdde; aleyh namına tastir 
kılınan davetiye varakasının ikametga
hının mcçhuliyetine binaen gazete ile 
vaki ilana rağmen muayyen günde j!lbatı 
vücut etmediğinden haklunda gıyap ka
ran verilmiş ve muhakeme 26/ 2/940 
Pazartesi saat 1 O na talik kılınmıştır. 
yevmi mezkurda bizzat veya bilvekale 
hazır bulunmanız aksi takdirde vakıayı 
kabul dmİş ad olunarak gıyaben hüküm 
sadir olacağından bu baptaki gıyap ka
rarının mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş olduğu tebliğ makamına kaim 
olmak üz.ere ilan olunur. (228) 

4-9-15-20 367 (193) 

- Yumurta ihracatının mürakabesine 
dair nizamnamenin bazı maddelerini de· 
ğiıtiren nizamname. Kararname No. 
211261 O neıri tarihi 18/ 1 /940 

2 - Çekirdeksiz lturu üzüm ihracatı· 
nın rnürakabesine dair nizamnamenin 
bazı maddelerini değiıtiren nizamname 
kararname No. 2/ 12619 neşri tarihi 
18/1/940 

Yukanda yazılı nizamnameler herlces
'ÇC bilinmek üzere belediyenin cümle ita• 
pıaındaki ilan tahtasına ullmııtır. ilan 
olunur. (230) 

- itfaiye, if, hasta ve cenaze ve tan· 
zifat otomobillerinin ihtiyacı için 1120 
teneke benzin satın alınmuı, yazı itleri 
müdürlüğündeki prtnamesi veçhile açık 
ekailtmcye lı:onulmuıtur. Muhammen be· 
deli 34.f.f lira olup ihalesi 23/2/940 
Cuma günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 258 lira 30 kuruı teminatı it ban
lı:asına yatırarak m&ltbuzile encümene 
gelirler. 9, 13, 18, 22 (231) 

Iz~ir l)efterdarlığındaq: 
Emin oğlu Mehmedin Basmane şubesine olan emlak Balı! bedeli 

borcu"ndan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız 
edil~n ismet pa~a mah,allesinin birinci yüksek sokağında 45 sayılı ve 
300 lira kıymetindeki arsası idare heyeti kararile 2J gün müddetle mü~ 
zayedeye çıkarılmı~hr. 

. Talif?leri~ 26/ 21940 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ila,n olunur. 9, 16, 22 385 (227) 

Jzınir Defterdarlı~ından: 
Dava vekili Recep Sıtkının Karşıyaka şubesine olan emlak satış be

deli borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız 
edilen Karşıynkada Donanmacı mahallesinin Y emişçİ paşa sokağında 
2 ' 1 eski A yeni sayılı ve 1920 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti 
kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 26/2/940 Pazaı'tesi günü saat 1) de idare heyetine müra-

Uöhrcklerin çahşnuık kudretini artttnr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
\ 'e yeni helsoğukluğunu, nıcsanc iltihabını, bel ağrısını. sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak halJcrini giderir. Bol idrar temin eder •. 

idrarda kumların, mesanede taşl:mn teşekkiilüne mini olur •. 
DtKKAT : llELMOBLÖ idrarınızı tcmwiyerek mavi1eştirir. 

Sıhhat Vekitletinin ruhsatını haizdir.- HER ECZANEDE BULUNUR --- Beyoğlunda 
r ramrr 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilci. otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müteha11111 bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli oc:lab her odada soğuk ve ıacak akar ıulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uanaörü ve huıuıi lokantası vardır. 

Bütün aui konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetl«e iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütehuaa! 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikatiN 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tabh isticannda' 
tı. .. ı.._an otellerde bulufurlar. ' 

.................... ı .................... .....,~ 

Devl~t limanları 
lzmir şubesinden: 

işletmesi 

Tersanemiz için 1000 tane paraçol açık eksiltme usulile ıaabn alı
nacaktır. Bunların Alaybey T crsanesinc tcalim prtile muhammen 
bedeli 1800 bin sekiz yüz liradır. Eksiltme 16/2/940 Cuma günü 
saat 16 da Devlet limanları lzmir tubeai binuanc:la toplanacak ihale 
komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme sartnamesi bedelsiz olarak levazım tcfliğindcn alınabilir. 
Muvakkat teminatı 135 yüz otuz bet liradır. 

.. lstek1ilerin muvakkat teminat akçası ve şartnamede yazılı vesika
larla birlikte bildirilen saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan 

olunur. l 5 9 13 326 (163) 

IZMIR AHKAMI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

lzmirde- ~şrefpaşada Kavaklı Pınal 
caddesinde binbaşı Hüseyin Hüsnü ço
cukları Ömer Faruk ve Sabahattin kü
çük olmaları ve velisiz bulunmalan do
layısile amcaları Hasan Tekin oğlunun 
vasi tayinine karar verilmi!I olduğu ilan 
olunur. 420 (224) 

Zayi 
Milas orta okulundan aldığım tasdik· 

nameyi zayj ettim. Y cnisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Milis hükümet caddesi Kemal 
4'21 {225) 

IZMIR 2 CI SULH HUKUK MAH· 
KEMF..SINDEN: 

Emlak 'Ve Eytam bankası lzmir şubesi 
vekili avukat Murat Çınar tarafından iz
mirde Palancılnr çarşısında 6 numarada 
Yumurtacı lsmail hakkı aleyhine açılan 
alacak davaııında müddei aleyhin ika-
metgahının meçhul olduğu davetiyedeki 
mübaşir meşruhatından ve zabıta ile yap-
tırılan tahkikattan anlaşılmış olduğundan 
ilanen tr-bligat icrasına ·ve duru.,mamn 
26 12 / 940 Pazartesi günü saat 1 O na 
talikına karar vcrilmi tir. 

Yevmi mezkurda müddei aleyhin biz· 
zat vrya hilvekale mahkemeye gelmediği 
takdirde hakkında gıyap kararı verilece-
ğı ilanen tebliğ olunur. 229} 



---~-- -~-rENT ASlft •Allll"lı • L 
9ŞUBAT CUMA 

~:::::::::::::::::::::::: Nazi Re· i m i n i n K urba n 1 arı ::::::::::::::::::::::::r 
: ' • • : : . . 
: PARİS, 8 (Ö.R) •• Bohemya ve Moravyadaki vaziyet hakkında dün name neşretmiştir. Alman askerlerine karşı her taarruz derhal ldamlai 
~uOservatore Romanan gazetesi taralmdan ne$redilen haberler, her cezalandırılmaktadır. : 
~gün en iyi kaynaklardan Paris, Londra ve hatta Romaya gelen haberle· : 
:re tevafuk etmemektedir .. Bitaral şahsiyetler ve müşahitler Bohemya uMancester Guardiann gazetesinin ne$riyatına göre Lehistandaki Al•; 
Eve Moravyada tedhişin hüküm sürdüğ~nü teyit ediyorlar. 28 · 30 ilkteş· man tedhişi de daha az korkunç değildir. Şimdiye kadar yapılan idam·~ : 
:rindeki kanlı hadiseleri diğerleri takip etıni$tir .. Kurbanların mikdarı lar, ıo binden az değildir ve belki 20 bine yakındır .. Alman askerlerine:~ 
E20 ölü ve ıso yaralı olarak tahmin edilmektedir. kar$ı her taarruz müthiş mukabele bilmisille karşılanmaktadır. Alman·E : 
: Temerküz kamplarına gönderilmiş olan sürgünle i~ mikdarı 4S bin· lar ayni zamanda Lehlerin mallarına karşı yağmakirlikte devam edi·: ~ 
~dir .. Prag hapishanelerinde sooo Çek mahpus vardır .. Unive site ve y~· yorlar. Bu tedhişin sona yaklaştığmı gösteren hiç bir şey yoktur ... Her~ : 
:Sek mektepler üç sene müddetle kapatılmıştır. Doktor Frank, y eni bır şey gösteriyor ki Almanlar Lehlerin medeni kültürel ve dini hayatını: i 
:nümayiş halinde, üniversite talebelerini kıtalle tehdit eden bir beyan· boğmak azmindedirler. : : 
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Almanların sulh tavassutu lrlanda matem. yapıyor 
- *-

Berlin Moskovaya ''işinizi çabuk biti- idam edilen iki lrlandalı milli kab-
rin,, Helsinkiye" beraberiz ,, diyor raman olarak tebCil ediliyor 

Hclsinki, 8 (ö.R) - Fin resmi mah
fellerine gelen haberlere göre Sovyet 
Rusya Almanyadan Finlandiya nleyhin
de olarak bazı yardımlnrda bulunmasını 
istemiştir. 

Beri in. 6 ( ö.R) - D. N. B. Ajansı 
Almnnyanın Finlandiyaya knrşı olmak 
üzere Sovyet ordusuna yardımlarda bu· 
lunduğu hak.lundaki haberleri tekzip et• 
miştir. 

Roma, 8 (ö.R) - Almanyanın Sovyet 
Fin ihtiltıfına tavassut niyetinde oldu~u 
hakkındaki haberler Berlinde tekzip edil
miştir. Almanyanın dostu olan Sovyet 
Rusyayıı karşı hattı hareketinin değiş
mediği, fakat bu ihtilaf harkinde kalmak 
istediği iHive edilmektedir. 

Paris, 8 (ö.R) - So"yet - Finlandiya 
harbi Fransız gazetelerinin başlıca mev
zuudur. Ekselsyorda Manıcl Peyyi Al· 
manynnın bu meselede oynadığı gayri 
insani ve zalimane rolü anlatarak şun· 
lan yazıyor: 

- <Almanya bir Sovyet • Fin uzlaş· 
ması hazırlamak için teklinerde bulundu
ğunu tekzip etmiştir. Ribh entrobun 
adamları Moskovnya yal nız Sovyetleri 
alakadar eden bir harpde biz bitarafız 
nasıl isterseniz öyle hareket t"din, faka t 
çabuk olun, Almanynnın daha enlere· 
un harp sahalarında size ihtiyacı ola
caktır.-. d iyorlar. 

Göbelsin adamlan ise Helsinkil'e. 
..._ ~Sempatimiz sizinle beraberd ir. 

Kusinin hükümetini tanıdık. Amerika 

Alman şefi tayyare ile cepheye geliyor 
gibi sizi bu harbe te,vik ettikleri halde mesine müsaade ederseniz, bunu bitaraf
silii.h ve kredi vermiyenle,rden ziyade bi- lığının ihlal ~eklinde telakki edeceğiz.> 
ze güveneb ilirsiniz.> d iyorlar. d t"mektedirler. 

lskand inavya devletlerine de: Cöringin adamları h alya ile ba,ka 
, -.Tavass\ltumuza güvenmcyjniz zira türlü konuşuyorlar. FinlandiyayJ batı 
$0\:yet Rusyaya bağlıyız Finlandiyaya devlct~rinc Met olmağa teşvik etJ11emc
yadımmız.a müsaade ed iyoruz. akat Y4l· sini r'~-ındiyaya silfıh ve çönüllU g9n
bancq~önüUülcrin tom.nldıırım <!an geç· derm~klcn istinkfıf etmesini 1Stiyorlar. 

Lo.rıdra, 8 (A.A) - Com~ ahalisinden 
hinl<'rcc kişi idam edilen iki Irlandalı 
lc·dhişçinin istirahati ruhları için dun 
etmek üzere geceleyin toplanmışlardır ... 
Şehrin ana caddesinde irfanda vatan
p rverlerinin hatırasını tebcil için dikil
miş olan fıbidcnın onündc bir miting 
akdedilmiştir. Bu mitingde söylenilen 
hitabelerden birinde C'Zcümle .:jÖyle dc
njJmektedir : 

- •Petcr Barnes ile Jnmes Maccor
ınie'nin Irlanda için can vermiş olan her 
nesle mensup bütün Irlanda askerlcri
ııin saflarına girmi vatanperverlerin 
bimleri gibi tebcil olunacaktır. 11 

Nevyork, 8 (A.A) - lrlaııda teclhişçi
krinin idamlarını protesto etmek üzere 
Irlanda cümhuriyetci teşekkül azası 
Nevyork Sl'rgisindeki Irlanda p<wyonu
nun bayrağını matem alföneli · olmak 
üzere yarıya çekınişll'rdir. 

Tedhişçiler teşkilatına mensup bir ha
tip sergiye girmiş olan yüzlerce kişi 
muvacehesinde iki mahkumun idam 
edilmeleri aleyhinde bulunmuş ve cüm
huriyetçi lrlandanın bundan böyle ya
pacağı harekatın yeni bir safhaya gire
ceğini ıo;öylemiştir. 

Londra, 8 (Ö.R) - İki lrlandalı ted
hişçinin idamları üzerine Dublinde bi.i-

lrlanda cümhurreisi ve başvekili 

yük niimayişler yapılmıştır. 
Londra, 8 (A.A) - Gece, Irlanda 

cümhuriyetçilerinin her türlü taşkm
lıklarına mani olunmak için polis dc\•ri
; esi ve detektivler takviye edilmiştir. 

Londra, 8 (A.A) - Barnes \'e Richar
dın dün sabah Birminghamda idam ed il
meleri fü.erine, 5erbest Irlanda dün ma
frm tulımıştur. Maçbr t l'hir celil~ si
nema ve tiyatrolar kapalı kalmıştır. 
Cork liman dairesini n bayragı yarıya 

ındirilmiştir. İdam haberi D ublinde bfY 
yük bir yeis ile karşılanmıştır.. BUtüıl 
şehirde hava çok gergindir . 

Londra, 8 (A .A) - İçinde yangın ~ır 
lıur etmiş olan öir tezgahta son derece"' 
de şiddetli bir infilfık vukua gelmiştif .. 
Iki Japonyalı yaralanmıştır. 

P olis hafiyeleri diin Londrada bir ~ 
landalıyı tevkif etıni,şler<lir. Tahkik~ 
İcrasına mem~r polisler bu t evkife btı• 
~ ük bir ehemmryet atfe tmektedirler. 

Sovyet • 
Paristeki gazetecilerimiz 

Fin harbi Dün-parla:mento;~-geZdiler, şeı-efle .. 
rine verilen ziyafette bulundular - *-

Bir Kırgız .bölüğünün isyan Paris 8 (A.A) - Ttirk malbuai heye
ti erkfını ffil'busan meclisi binasında reis 
B. Heryo il<' rjyaset divanı a~ası tnra
f ından kabul eclilmi lerdir. 

ettiği bi.ldirit·yo Heyet erkanı kl'ndilerine şarap ik
ram edilmek suretiyle jzaz tdilmisler
dir. 

Türk matbuat heyeti t'rktını müteaki
bc-n Lük"'t'mburg sarayına gitmişler 'lll' 

orada uyan reisi B. Jeanneny tarafın
dan kabul edilınişlerdır. Bu bölük ordu om.serini ··ıd·· •• m ş 

- UAŞTARAFI 1 İ JCİ SAllİFEOE -
inecekleri yerlerde askeri depolan. de
ıniryollanm uçurmak için infilak mad
delerini hamil bulunuyorlardı. 

Paris, 8 (Ö.R ) - Le Temps gazete
sinin n~keri muharriri l''inlandiya harbi
nin son safhası Sovyetler ordu ·unun ka
hili} et izliğinc ııarlak bir örnek teşkil 
ettiği kanaatindedir. hıhnrrir K.ızılor
dunun artık kimseyi korkutamıyncağı 
miitnlfinsmı erdediyor. 

ltforc\ 1 Manlıprhaym 'lstilıkamiarda11 
E .binni ıef li§ ediyor 

Helsinki 8 (ö.R) - Usu Soumi ga
zetPsinin Mo kpvadan aldığı pnbere. gö
re l<ızıl ordu başkumandanlığı harpt~n 
aldığı dC'rslerden istifadeye başlnmıstır. 
Seyyar'~cüzütamlara~ kayakçı kdllara 
biiyiik ehemmiyet veriyor. fakat Sov
Y<'t ordusunda tC'knisvrn fıkclanı vardır. 
Şoförler ihtiyaca kafi değildir. Harp 
hattına scvkt'di1en tanklardaki mi.irette_· 
battan yalnız bir kisi makirtel·i sevket ... 
mPğe muktedirdir. O surette ·ki şoför. 
nğır surette yaralandı mı ma\tinc h a re.: 
~ t iz kaJqıakladır. 

hakkında alınan hab<'rll'rc nazaran, 
Sovyetlerin muazzam tnkviye kuvvetl<'
ri almıo; olmalarına rağmen, Finler Sov
yet taarruzlarını püskürtme,ğe devam 
ediyorlar. Sovyet başkumandanlığı ordu 
teıo;kilatındaki bozuklukları ıslaha mu
vaffak olamamıştır. Sov~ct tab.v.aı;ı as
kt'ri biiyük yığınlar hahnde kullanmak 
tcreddi.idsiiz feda etmekten ibarettir. 
Bu sebeple ;ıs~eri isynnl~r sık s1k çık
maktadır. Bir Kırgız bölü&ü .isyan ede
rek siyasi Sovyet ordtı komiserlerinden 
birini iildiirmüstiir. Bu biricik· hfıdi.sc 
değildir. Asker. arasu;ıçla itrıatsız.lık ve 
isyan hareketleri sık sık vuku bulmak
tadır. 

Faris 8 (Ö.R) - Bugün hariciye ne
znreilnin ac;ma sant salonunda harici~ e 
müstc~arı B. Şampetye clö Rib tarafın
dnn Türk gazeteci! r <l<'lcgac;ywıu şere
fine bir ziyafet verilmiştir. Dahiliyl' nn
zırı B . .,Alber Saro, Ahloka nazırı B. 
Perno, Tilrkiye büyil k C'lçilik müsteşar • 
ve erkfuıı, bir çok Fransız~ diplomatforı 
ve gazetecileri ziyafette hazır bulun
muşlardır. 

Paris 8 (Ö.R) - Türk mebus ve gıı
zetecilerinden mürekkep sekiz kişilik 
heyet dün Parise varrnı.ştır. Heyet aza
ları Fransız parlamentosunu ziyaret 

Gaz'etcciLerin ziya ret ede<'ekleri Ma,nıo hattı 
ederek bnıı encümenlerin :fanliyetini ya• c ktir. Fransız basın birliği tnrafınd;~ 
kından tetkik etmişlerdir. da aynen ziyafetler verilec<!k ve tll 

Heyet Mnjino hattiyle bir Fransız (Jc. memleket matbuatı arasında k'\ı~·c e-
niz üssünü ziyaret edecektir. bir temas ve ynkınlıgın t esisi ınt)n11~. 

Fr nsız hariciye nezareti tarafınd:.m betiyle bu ziyarete büyük bir al:'.i'Rn_,g 
heyet şerefine bir ö~lc 7,İ.yafcli verlle;- tcr ilt'ct-ktir. 

{;_-.-' 
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lngi i~ Amele partisi 
- *-

Londra 8 (ö.R) - H<'lsinkiden :ılınan 
son habl'rlere gör<'! Manncrhaym istih
kamlarına karşı Sovyetler tarafından 
yapılan çok kuvvetli ~yika rağmen 
şimdiye kadar taarruzlar hiç bir muvaf
fnkıyet kaznnmamıştır. Kızıllar taarnız-

1arını hnt1ın merkezine tevcih etmiş- E k · h b h d f ı 
lerd:r. Tahmin eı.lildiğine giire hedefleri n ya ın gayemı•z, ar ın e e ı• o aJ1 
bu kış mevsimi içinde Finlandiya mu-
kavemetini kırmai?a muvaffak olmasalar 
bile önümüzdeki ilk baharda buzlar eri- f • l d · k • d • 
dikten sonra yapacakları tecavüze mü- za erı e e etme t1r ıyor 
sait istinat noktalarını ele geçirmektir. ~ ' 

I..ondrn 8 {Ö.R) - Royterin Hclsin· --- -------- •-ki muhabiri bildiriyor: 
Sovyct krtaları ~ ınnıı mıntakasın4a Londra 8 (Ö.R) - Amele partisinin isteyip i"tcmcdiğini beyan edebilmesi. 

M{lnnC'rhaym hattnn yararak hir geçic1 milli icra komitesi c:iş, hnr.p ve sulh> Fran~ızların emniyet taleplerini Al-
:?Çmak için son dcrecedC' büyUJC gayrM.- adiyle siyasi bir beyanname ne 1retmis- m:.-ııyanın müsavat talebi üe telif etmc-J< 
le harp c<lry rlar. Azim. miktn .. da harp tir. Bu beyannamede parti.un Nazi ta- mümkündür. Bunun it;in Fransız mill~-
levazimi ku]lanmaktndırlar. Tnarruz 24 • arruzuna karşı müttefik müd ... aa har- ti artık taarruzdan masun olduğuna em-
kilometrdik bir cephe i.izerinde yapıl- bınıı tahdilc;iz müzah<'rette bulunduğu- niyet hac;ıl edebihı<'li ve Alınan mi1leti 
maktadır. nu kaydet1ikten sonra şunları ilave edi- de enerji ve emelleri için elzem ol:ın 
· On gUndanberi devam eden fevkaHlde yor: muslih;ıne mahre_çlcr bulnıclı.dır. Fran-
c;iddı:-tli rnuparcbclerdc Kızılların 5000 En yakın gayemi:t. harbin hedefi olan sız milletinin haklı talebine şu cevabı 
kisilik tc1l'fJı( .. vermek su~ctiylc \Tiborg- Bir Sovyeı tıskl!Ti uıCeri elde etmektir. Galip gelmeliyiz veririz: · · 
ta ancak küçük bir geçit açmnğa muvaf- liadoga göl\i.nün şimali şarkisinde ve Nazi taarruzunun sebep olduğu fe- cVakıt vak~t yenfden canlanan ve her 
fak olmuslardiıı. Bur.ada F.in zayiatı SovyetJcrin bir ka{'\\Xl• 'taburu tenkil laketler tamir edilmelidir. Taarruzun defasmda milletinizin seferberliğini in
Sovyet 7;ıviatının onda biridir. edilmiş, Sovyetler harp sahasında 300 muvaffak olm<!ıtına .. müsaade edilemez. taç eden Alman tnhdidinin gelecek ne-

SOVYET VE FiN TEBLICL'ERI ölü bırakmışlardır: Kuu1mndaki muha- Müttefiklerin Alman~·a ile müzakereye s.illerimiz J-:in de bir belu kesilmemesi 
Hc>lc:in'H g· (Ö.R) - Fin tcblnne l!ii- rebe19:.de dqşmnn 1500 ten fnila telefat girişmeleri fÇin Alman nükümetinin ya- liususundaki kat'i kararınıza iştir~k 

r<'. Krırcli b"rwhında Sovyetll'rin şid- V(![Jlıiştir. Hava taarruzlarında bulunan pılan kötülükleri 1amir etmeği vaadet- ederlı. J3ııl'}1J1l içlt:l _ş,i:r.d~ ş~kırnaat hıı 
dı;-!Ji ,1aarruzl~rı bi.iyük. zayiatlariY,1 di~m~ııın . 01ltı t<Jyyaı:esi .düş.iirü lmil;1tür. mesi kMi değil dir. Aynı 1.amanda bu sıl olmalıdır ki Ingiliz ve Frans'tz mil
QÜı~kürt.iU~ü, Sunnnva ~arsı,..b}rblV qr~ 'Leoingro8 ~ {ö.RJ .1 &!'}'y~t. ep;!ği! yoföa ta tbikata-başlatiı)\sı kap ede:. But l~tlrrl h <:_r. parruza karşı sa.nece ? lr an
fiın'"q z,rhlı kmıl<larla ~a,prlan dört tş ... C~h ~ .münı~ w:r-. şfıly-ynktur'"S~et nu9tşartları ~ııiılar~1t: : ~ . hk roilttefik d~l, ain1!z.·uppnda ct1!mi 
arruz nynı s

1
uretle bUyök z~iynta uğ:M· t~)'ynrelerl istikşaflardn"bulufim~şföı:; Vf! ;Çek ve Leh !Jtlllt!!ierinin hUrriyq,_ti v~ . • 

h-1nrak reddedildi Burada 2ö S ovyet tı eri: hedefleri bombatdıman etmı er- Avustu ·anın v Pt korkusu 1 

So"· 
anlaşmağa muvaffak olamnmns1, J<I 
yctlerin Na7J Almanynsı ile bir • pıı "'' • • 111" 
yapmalarını ve hele Nnzi usulll'rın1• (ı1' 
lid ederek Finlandiyaya tahriksiz bır 
arruzda bulunmalrmı mazur kıJnıaı. 

11
• 

Beyann~menin so~ kı:mı harp.ten. s;'c.:
rasıntı aittır. Y.eni hır mıllctler aıl_esı ıw 
kil <'t111clidir. Bu milletler nilesinın ;1111 
de, .l1~r milletin muslihane ya_ş~rı eıııl' 
'\/e J fı tılrıfla rııı uzlaşma ile ha llrıll ~ blı' 
rle kafi gelecek askc>"'i -.;e C'konorn r-5' 
kuvvet olmalıdır. ln~ilterenin. rrd tı 
ve diğC'r milttefikleri ile şimdi başa et): 

~tirak bütUn milletlere teşmil cd~~ııO" 
l5ir mukaddeme- olnıhdır. Düo!·a e Jl'1111ı 
ınik bakımdan yeni teşkilutn bağlatı;rre« 
ve istihsal kuvvetleri muslihane gs 
lere tevcih edilebilmelidir. • ·n 11' 
· J ngiliz ve müttefik kuvvetlcrın~rbı' 
~ kazanmaları lazımdır. Bu 


