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1 
GUnU geçmı, nüshalar ( 25 ) kuruştur_. 

., T E L E F O N : 2697 

=z:ı:_:m:_ 

• Franıada döviz ka~akçılığı 

Paris , 9 ( ö.R) - Döviz kaçaksıhğı yapan 
dokuz ki§i tevkif edilmiJtir. 

--------' llan 
ınünderecatmdan gaz·etemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçili, sabahlan çıkar ıiyaıf gautedifo Yeni Asır Matbaasında ba.sılml§tır. 

Finler, Sovyet tekliflerini 
kabul etmediler 

·r••••PWW~- 211 s U 
Misafir 

--.--

Fin kumandanları zeliline 
bir sulha asla razı değ.iller 

~~~~~~~~~-oww•~~~~~~~~~~-

IS TJ K LAL iÇiN SONA KADAR MUKAVEMET 
~~~~~~~~~-"""""""'·~·~~~~~~~~~-

Mü tt efi k le r, .kendi davaları saydıkları Fin davası 
acele yardımda bulunacaklar 

• • • 
ıçın en genış ve 

to~elainki 9 (ö.R) - Dün yeni xs*:vyet müddeiyatı öğrenilince 
~daaklarda derin bir teessür ve infial manzarası vardı. Sokak 
"1,. ~ından yük.ek fikir adamına kadar herl:es Finlandiyanın ta
tir, lllıyet ve iatildalini tanımıyan bir ıulhu r~ddetmekte müttehit-

:air Vibo 
tine rglu miralay Fin gazetecile-

t\" §Unları söylemiftir: 
D~vıun. ve saadetim Viborgtadır. 
diy11 k1 §ımdi orasmı yakı?'o~. F~an
"ınitı Urtuluşundm ve ıstikffilınden 
l ~ ve olun~ya bdar şerefle~ döğüFe
Lır sul~u ugurda can vermegi zelılane 

Lond a tercih ederin demiştir. 
kforısı ~n 9. (Ö.R) - •Ekçenc Telegrab 

tslt} cl~~kiden istihbar ediyor: 
il.(! Ve :e'Reıs~cUınhunın Ber1in ziyareti
.lb~e · .. H.ı.tler tarafından kabul edil
~<ır, ~ bu~k blr ehemmiyet verilmi
~r Soktumailcyh '18 yaşındadır. ihtiyar 
Ur anberi siy~ hayattan çekilmiş-

~Nu 6 iNCi SABİFEDE -

/:' inlandi ya 
Davası 
' -·-1t!:".~•memıeketleri 
Cll Çli)( kOlllfU)arının 
ecı •asına ihanet 

ebilirl• mi?-
• 
ŞEVKET BİLGİN 

şinıaı 
lı<: ... l'as hıemlekederinde Alınan ma-
İsve 1 

§u şckilcle teressüm ediyor: 
So"' ç, ne yapıp )'&pmalı Finlandiyayı 
ı ,Jetler} ' . 
~ıı>lifler· e tızla§tumalı n Sovyctlcrın 
IJ~~rı.1 kabul edilmezse mutlak bir 
11tı1Juı k ıııuhat._ ederek yabancı t;ö· 
g' eri k h1tıe ltı" n endi topraklarından geçme-
. :ıtn ~ısaade etmJ,yeceğini, bn yoldan 
1'lıkfirı .~~zeıncsi aevkiyatının devamına 
dir. ~lınıyantlmı açıkça söylemeli-

\> 
h• ~l'et · ıı~ lafh şınıal memleketleri için en 

IJcı ih ~Ya ginniş demektir. 
l'a F!•tnnlden bhi : 

l~. ~nlnnd!ya feda ~dilecek .. Yahut 
l!o~ al nya ıle bir mücadele ihtimali 

i~\·e ınacnktır. 

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

Milli Şef 
--.--

Cenup vilayetlerini 
ve Hatayı 
şerellendirecekler -*-

l.tanbııl 9 (Hu•uri) - Milli 
Şel, Cümhurreiıi lnönünün 
cenup vilayetlerine yapacak
ları •eyahat tarihinin yaklaş
makta olduğu haber alınmıf
tu. Milli Şel'in cenup vilayet
lerini ve bu arada Hatayı zi
yaretten •onra lıtanbula gel
meleri ve Trakyayı şerellen
Jirmeleri muhtemeldir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ribbentrop ve Cia.n-0 

B. Sumner ·Vels 
-~~~~~~--x*x · 

Polonya Başvekili ve Hariciye nazırı 
ile görüştü. Bugün Londraya gidiyor 

~~--~-x*x-----
Lond ra, 9 (ö.R} - B. Sumner, Vels etmişlerdir. 

bugün Pariste Leh hüküme erkaniyle B. Sumner Vels daha evvel f ransız 
görüşmüştür. öğleden sonra Paristeki maliye nazın B. Reyno j}e birlikte öğ
Polonya adarethanesine giderek ba,ve• le yemeğini yemişti. Yann tayyare ile 
kil general Sigboriski ve Hariciye nazırı Londraya gidecek ve Perşembe gününe 
B. Zaleski ile görüıımüştür. Her ikisi de kadar orada kalacaktır. Salı günü kral 
Avrupanın şimdiki yaziyeti hakkında altıncı Corç tarafından kabul edilecek 
Polonya hükümetinin görüşlerini izah - SONU 4 VNCÜ SAHİFEDE -

GENERALLER 

Ankara da 
Mareşal Çakmak 
şereflerine 'bir 
ziyalet verdi 

Zelilane bir sulh istemiyen Fin genemllerinden şimal orduları 
VaUenius cenup ordtıları kumandanı Harald Ohokit 

kumandam 

Ankara, 9 (Hmaai) - lnciltere
nin Orta ·prk bava kunetleri "-f· 
kumandanı Orgeneral Sir Vilyam 
U'ıdtel Franaız Şarki Akdeniz İaava 
kuvvetim lnunandaıu ıefteral Jau
meaud bugiin T oros ekapreaile bu
raya celdiler. Anka can mi.firl• 
rimisiistikbal için Tiftil, lngı1is, Fnm
ao: bayraldan ile •üalenmi,ti. Mütte
fik aeoenaller ıranla Ukeri merasim
le istikbal olundular ve Ankara Pa
lasta misafa edildiler. Gene) Kur
may BaJ1omımız Mare+aI F eni Çak
mak tarafından tereflerine bir öile 
- SONU 3 · '()Ncfı SAHİFEDE -

................. r.;,.. ... d 

Ribbentrop Romaya 
- L 

Niçin gidiyor? 
........................................... 

Alman Hariciye nazırının ansızın 
yaptığı bu seyahatin hedefi nedir? 

~~~~~~~--oww*oww~~~~~~-~-

Londra 9 (ö.R) - Alman hariciye ltalyayı Almanyanın yanında harbe sokmak mı, 
nazırı Fon Ribbcntrop Hitler tarafın- · 1 bulm k S 
dan Mussolini nezdinde müstacclliir va- Sovyetlerle ita yanın arasını a mı, OV• 
z.ife ile tavzif eililere'k bu sabah saat yet • Fili liartimde tavassut mu, yoksa yeni bir 
9,30 da Ronıaya hareket etmiştir. sulh taarruzu mu~ 

Roytcrin istihbarına göre Alman ha- • .... 
~~---~x•*x-----

riciye nazırının .seyahati ile vaz.iyetin zakerclere başlıyacaktır. ri.işeccktir. Italyanm bu harpte Alman-
kat'i bir .safhaya girmesi nıilmkUndlir.. Eski Fin Cümhurreisinin de aynı yanın yanında yer nlnrak harbe i'.::liraki 
Ribbentropa Alınan hariciye nezaretinin trenle Romaya gidip gitmediği malum için Mussolini üzerinde bir tazyik yapı
eksperleri refakat ediyor. Nazır yarın değildir. Eski Fin Cümhurreisine Taner lacağı ve Ribbentropun kömür hadise
akşam Romaya varacak ve derhal mü- refakat ettiğine göre umumi kanaat• Fin- sinden istifade edeceği zannediliyor. 

B. ·Sumner VC!s, Miron Taylor ile 

·············~············~··············· 

--.--

landiya barış müzakerelerinin Stok- Bir rivayete göre Ribbentrop. Amelya 
lıolından Romaya intikal ettiği merke- vapurunun bir Alman tayyaresi tarafın
zindedir. dan batırılması münasebetiyle Alman-

Yine Royterin verdiği habere göre, y:ının ltalyaya özürlerini bildirecektir. 
Alman hariciye nazırı Mussolini ile Av- Diğer bir rivayete göre Ribbı>ntrop 
rupanın şimali şarkisindeki vaziyeti gö- - SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

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

lngiliz Havacıları 
Alman tayyaresi 

~, 

dün de uç 
düşürd11 \er 

haı-tı1ııç dher ne pahasına olursa olsun 
n.ir ha ışında kalmak arzusundadır. 
tı~rı g(i~, ~o.rkusu bu memleket ricali
\ıcdarıı eruu o derece bürümii~ti.ir ki 
'-ırtı,l'oralıının sesini duymnğa imkan bu-

~· ar 
~lıtıd· . 
lllı hı nıerak edilen nokta şudur : 

. Fiatlerlnin yüksele· 
c:eii hakkındaki 
haberler doiru değil •• 

I 

:;-ı Slırih1,. kor kusa Finlandiya davaM· 
1t? ır ihanet eklini alarak mı-
).'· 

l; !nlnnıti . . 
,edılir 1· ln kendi mukadderatına ter-
"a ' S\•c h l l>~nır~ b ç udutları Finlandiyaya 
~lınıiYet l1 küçük memleketin ergeç 
it ~nıan ei tnc~bur olacağı aşikfırdır. 
~lesi k S\ eçın kilidi sayılan Boden 

tı " nrsısınd tr---1 d .. f "erı~ · a ~ Or u mufrezcle-

Fln Kızılhaçı cephede 

---..... ---
1stanbul, 9 ( Hueusi} - Kibrit fi

atlcrinin yükseleceği hakkındaki şa
yialar doğru değildir. Kibrit şirketi 

• müdürlüğünde fiatlerde değişiklik 
-: olmasına ihtimal verilmemektedir. 
: Memleketimizde yedi ayl k ihtiyaca 
: kafi kibrit stoku vardır ve kibrit fab
: rikası da muntn:ııaman faaliyette bu
: lunmaktadır. • • ............................... , .•.•.•.... ll~tıdekie~e.k,. I{~ filo Finlıındiya kör-

1 .. 0lrıj kiir( ın~ınııyetile iktifa etmiyerek 
~1111 ~inıaı ezıne de hfıkiın olncaktır. Bü
ııi1. tıiifıız ıncrnJeJEetıerini Alman - Sov-
il~. geı<'c \ ~ltuıa almak için bu netice 
11ır 1 c tır. 

~}\ llgiliz • . .. •v. • • 
n·tktıdan d gazetesiıun soyledıgı gıbı: 

Sovyetlerin yeni hü.cumlar 
lt ır ıtıenıl nha köti.i nnsih olamaz.,. -----------ıı=-----------

rır~~~ı ;~~~~~~~=.et!~i ~~~i~~~:::.~ Cephe · bu·· tu·· n noktaları ıda hez1· -cliı ... ctin hu 1!1den emin olııbiJir. n 
ıı· ~llslnn iı;kı}d hissiyatı Finlandiya 

h~et .. tesisi ~~~~~k pahasına bir em- t zayı·.at a pu·· ~ku·· rtu·· ıdu·· . fia' dı.ı iinc UUJIUQ ne kadar filCVhUm me ve 
il' 1~ değild~ oldufunu nnlamanınğa mü-
lı. l'ındcn b!r: İ Veçin en mühim gazete- • • 
tıı\~ç efkn~1 

olan Sosyal Dcnıokraten Londra 9 (ö.R) - Finlandi~-·a_d_a_n_b_il---rın-..,,-da_So_v_y_e_€1_cr2ô'o~'d:-f-azla-ö1-ü-v-e .... r-~tündcn yapılan hücumlar akim kalmıs-
tZah eden '~lllua:ıiyes:inin tcnınyültıtı- diriliyor: mişlerdir. Viipurinin şimali şarkisinde tır. Sovyctlerden 1000 asker telef ol-
S\'~ bir ~=da. diyor ki: .. Dün Sov~ctlcr bütün gün hücum et- demiı-yoluna hücumlarında da 400 ki- muş, Finler 10 tank ve diğer malzeme 

yapmak mevkimde m' )erdir. Kareli berzahında vaziyet es- şilik telefat vermişlerdir. zaptctmişlerdir. . -
"ltcre •hillcrindP düsiiriiliirkcn resmi alınan bir Alman ıayyar~si 



•AlllPB2 - ı!I, 
e 

........ $.:..-E_H_i_R __ · H ...... A __ · · ___ B_E_RL __ E ____ Ri~ı :~:4'' 
Alman ar aya~ sp rlaı için . lfmaJ111eıtntwiwı 

_ x'*x . ' &iiP.mtb 1 h" .. 
Jefrika:J2 YAZAN:ŞahinAkduman .. -• B dawd f tk•k l } t c14.~as111ET ıet ' ........ _..._. .. .. - ... -..................................... u :ulmlexi.ıniz.e oüısait. \ oz g a e ı a yapı :- : ecldilll'ltllf al?;.... 

Hünkar,Saraytıiteolanmünasebetinr IHı111nMeıliltt- d fı J ·.ıa:--
m:':J::ı:ı::ı~ı~= ı, raporu azır anıyor -™MP*'.-ı:~..:SA~~ 

her halde;. duymuş o .a ca tı. •. i.qinJ ~~ Anltara \la ~ gelen rJtx- lbılhmDallr ; ........ Blkat bir ~~ 
------,x*x .!iman Jiuyldil ~ tiztim ve im· B cJ d IJ_ • '"-* matdıl saaıM ~ ~...;.. 

k cir müöayaatt iı:in yapttği ttmıasiartfa; &Z ag· an rznıi Ve i\DISCI Sr:tnF- cllıür.uım~n· ~e d~ Hal, hatır sornaak" ıre:zaketini g<if.. herifi bir erre muayene etsin.. 1 .ı... r ._ 
• • ·- •• A ~ ESkidan· offluğm ı;tfr• A'tinan kontro u-..ı- lııimi tercih etlilceğiı&. tiiliyoruz.• fr 

tıaınqe Lilel'llZlm»gômıeden, teker: SahtekarlıgJ meydana çıksın da,. he- inesiiıinımifsaada etilğjı fiatlerden bah- cuları ~;fade edcceLJcrdı•r ~ Bu neıjrİyat -ır .... Finlandif_._IM 
meler merdiYenden yuvarlanmak mi Erii8J)ö,ifı;n Yent' -.uıWırm.. ~ CIU. 111 liı1ietihii ~ ._.t rı.l!te-
labilinden bir rnbtıklld:la Hünkann Ter,. "meli lDat lielöini Ef~ .ll:IhıawJContıııilldRWnsinirumü.Saade etı- ~ <1r. u.r m..Miı ... :mdallclk j;e9' 

ıs- -.:.w-. _r.___ -nı--- . 1i~1 füfdiiıilen: iiatfeır; &mm üzilln fitı1!- Bedimı ttu:üiyesi: umum. -~1-.ııı;..tııı:u: ~~;., sö~~-;o.H;..., ...,~_... aU wli' 1 öıWai Jl}tlt" iradesini Hüseyint Anı:iye: tebliğ et;- ._.. ~- .fUlolD)'.UU 61'- ~~ I~ ,,.~-- ........,,... 
Bw iiıade .. ~ -ı--::..: U.--~ Tu:ı:tiıim ancak y,ü.il.deı y,ettni~ne mwıdiJ::. B'urs:rdlu of dlığu: glliil tR;mfrde ~ kay,ai- Blımliu:r lbqli:ıa ıl"allHl!m~ de BO ... liiiC@ u & • lr, . !J-

li... Dftr1lll! ~.Yu.u ,_., düt Slı:ı itiliarüı anllçuıı iinW1m ol&nuı .. spoıımıuır. ttzmnmüin~ edebilmesini· temi- d:Bn iı.'CifWe ed&Dilinesl' için ilç lillomet"- · ŞU liafdlf SlalEHbllll l\illi~~ 
Bu iradenin ieadi.i: için bir idam tmuD1lıl ~ ,.,m.d4r. Eiısta.-,ı ~- nen.esaslı surette fetltiliat' yaptırmaRtiı- rell.K: Dfr. y:oliım ibşasınr. lUtuıır. göi'til \b.r ta)'iiiiw .... eeeıel:: ~ 

lükmündm cfalıa. ağll'. biz maliiYet-~ mn&P. bdBr.:. gjiimll:e muı- thc.i.iıll!ır ~del vaıdyet ay,niair .. Al- dir: Kay.alC. sporu· içiiıı ~ elv~rişll g&.· nıilŞtili:; ;yap öliüıılb·csal'JIMlll birini~~.,, •• 
re bulunmamıa raj!nen H:iiaeyiiı: ayu.e ettii. manibı; :nıutiitllımı liilBfina en iy,i cids ,J.'IUlm BOzcllığdiırogarek:Thmir; gerek Ma;. li8Y.diığ• liiJyü.1 liallılı. ~ kü.lld&ıtamlıl:ıı-·..._lratiil.i~ 

A . .. k 1:..._ı..,c_l'i dd Oıraft:. & bdlt.r. i.ium:itm iııctqe: ~- inciHer<f! ttıliD ofinıışjliUJS81 diı &:t bati- nim SP.orcularmın iktt&diJ edebilinelerif ~~~:n:~ttı ~ DMdltrMım M C.Jlııamadl ~ 
vnı sogu ~·~ enı ~ • ~ liiıı adhm bile ilm glcfumemi.şler- lbmür ol\ınacalctir. Bölge liaşltanlığtı kundU;u.r. 1!'&ıseıı? ~ 1'uy&Rt;l · &Willr. ~ ettnmt~ ve .--

..aaş; IH.; ~cfifiiri: ~ ~ ~ ~&ıç: ~ ~. f!U- dfu: &zrlrığdz. tetkikat. için gönderdiği spor için 'bir sığuurkla. Boz.dağ kö~ünde b~ di şerefmi ayskfar ıtltına almadan ~ 
Yatağm fçfnd'e o metin, ~ se- aeytn ~~ını ~ liaata. o~p J?iyasadro ~~ olluu liin ~aliem gO~, ~tnreni B , Hilm~ _Mq>eçe ~katı~ de ate~ :arevcu~. Bu·~l iı:ab.ında .. ka- ~l'Jll'l Jlarşı· bö,le ~ir ~-~ 

aİJfe: ıuı; vazı.yeti, o&mmı~pfalUtgJ.JilC an- Aliıuınlanfiu ammızdiı ~den on Dır: jlömU ed~lC:Bozdiığdan av.dtrt!:ettııiştır. ~ ~yı~~ellmli9ıınausa- ~mMllanli•a..llıir liımı*...,. 
tl:ad'eJ • başüstün cfe.m.iŞ.tll fatmalda ülli._ ~ onun uzunca m.ifyom filalil(;: bir anlaşma zemini iç:j.n B. Bllini'B'ouliığmıJ<ayal(;:.sparu.na son ittth: • ~Jllkllfn• 2 :O lecfil:. Vfıs .. 

- .~~1 ~ • {'_~ &ü: -ll~ (:) ıı._ıcJ taliam ·· l müzakerelim cereyan ettiği ve mils&t derecctlC· ehterlŞ'fl olffiığtınu, arrcak .spot- Halier" aldiğ'unll'.a: göre' ya:Kıncf.ıı öde- şjüıcedl!; ttun· Bir .... vardlr: _.w 
fakat: gpı::u~nuz ıu ~ ~ ~csu -· uı ~.,,.e: _mu 5iit neti~e v.arıldiğı bildirilinektedir .. levazimatuıın gnyrl kafi. bulunduğµnu mi§te Deden tcr.biy011i. kauı merkezi te- .i'.inlandiya IDÜQdeJıade de,,·aın e-

ta.ynn .•. Bu vazıyefte memleketim edl:m'L~ dhür rapor: veı:diı.. llfu aallişnınnın ırudii~ haJHhndaı res- mevcut on kayağa bu· sene 1Zmfr Bölge- ş~Rül edeceRtir: F'ömndltt!ll!ril Hut 'mi~haleJg,eldiğiap İi!~ VC:~ 
olan. Kmanyaya nasıl gfdebilirim ~.. Suıtm. .ki2: &~ rapor.una mr maıtamUı.ınfu hiç liir lia&n y,oKtUr.;. since :venidhn 40 li:ayal( illlvesı icralf' et. Ummeıttadir:. r.-eoiı iliııMklalllD:ü 1i !!llll'ılWI . ~ 
Ş'evk.etmeip efendimiz; merak &u- zer.re bdiw eli~muu~ v:erm:edii. • • • ~~~"~ .e. ~ şimııl ~· 
ycınasııdart .. lyi olw: ollnaz. ilk OCfasn~m cam&rım ~n: o kar- Dış T Icta re lşlcrı ,Jran Şall1nşahnım :.':::!1:.:.~c:.e~şidde'· 
i · hemenı lstanbulıı Bırakmak ofa- kunç sesı~ &a..,Itı.mpt t&dı lfu x*x ' -'H ttit tUraı: e~-...ıa ~ 
cdtır ... Lütfen, Şevket1ü efendimi- - $im!i ~ f!Jkaof&ın •• iflasta 1 , Yddö Ü ·· ·•· be Şimd.iyeı kadar tatlfflindcn idinaP iıd 
ze höyfe anıatllSllUZ... ise daha i.y;i y.a}. Yolda ölür .. Hem y . ·ııı 1 A .&;. b. ı·kı . . n mu munase • lemlS~gılEbüyıUllr..,jeliıa-. liitct b 

r.:_l'.._. _ _ı:.__r __ .._ı; ta !lir o kurtulur, henı de ilen... enı ı a al ır 1 erının ayıe ltalial resmi satine}'&. Ç!lillEaldift, iiıŞut·~ 
ıril&A yaver: owwan: ~;)lu.u~ ~. • • Martın on beşµıci.&\inü ~.İmn ,daki beş: fili~ fi ın iıış?atını tJV 

l:aç cbıJtika yalnız k:alC:hğı valcit, lrfuı. Ona an1a~n. Bu ayak diremesm... • • L 
1 

d kı:ınsoli:nıtianesinda: d~ vre.komşµ. tm, ,... afnwnwr, .iii..ırW>~~ 

~.:kt:':ı'.ı.ğ7:.:zb::::!.~=t!'..:.v=~:.;;· Y,oJisa hakkmda nızanmamesı nazır aıı 1 -~~~.!:.::~ ~:.....-=~;":,;:'~ 
çırmışh... Sultam hiZru bu; en: son iradesit- :d p11hcalt:v.e Dü::-Ralhıl' resmtı tt?rtip' edilir- 'mi;,etiiıe! ~ lliir 66ı m.ırrmel'· 

Gözlerinden nohut danesi kadar. ıni de Hüseyin Avniye tebliğ ettiler. Duı. ticaı:etiınlıin. devletin. kontrol v~ v.erdi~• sa1Iilicy,e19.! iirtinadem ~Ul ceitir.: ~akat!l Uifitb··~.J~ bir,. 
b ~ _rı 'Z.a; Ut _..ı .... _ . h:aetah~ lid'. ~ ır -*- F t ütun b"1dıa ""v:=;,,.o-iri yaşlar oşanıyor. yanagınaan, . _. ~ ~ gının t:e\t mü~.aliesi wtinda iiıkiŞafı ve .. ~ap~n ~ ihram b~e dhtiil olinıl?an H A z t lf z· fıiidil.a:. t.wıç;""' 111a liia :... 

sakalındluı aşağıya yuvarilınarak tıp ettıgı ateş~r ıçınd~ cay1.r ca::y.ır yan- yen~ ~ı~areı· anla~alarının !~ye.bil- ~~ DU Dır~ meYZUuruı ~ G r _.._..ı.....A.A. korkulan yüziin119a ...... ıw+ftdllS.'l. 
tip yorganının üstüne damlıyordu masına ragmen~ hiç suıni çıltarma- mesı ıçın kurulan ihcacat bLrlıklcrıyle.: liil liufunan madaelerii ihraç-; efuıeleı:ım ayr me~uaaça-uun . NDmdlnift naifti' =rr.k ....... ~ 

K l d ... 1 & ,. d h d dı yol hazırIİğınll yaptırdi kurulmakta olan ithamı birlikleri pek yasak: eüni.IDfr. Buı yasa1C. gji.inııiiğC:ı de vergi ~rf... ~~ r; • Wamm ~ 
• 0 ay egı ' em yaT an, em e.. • • •· . yakında tam randmaniyle çalışmağn bil~ Bu üimliı ihracat mua-. Hazüıcy,e aitt gawil :menkullitmı ven- !f'A6BUIM: afur .. JlU! MQmu milde~ 

dıyardan ayrılıyordu... O tC:rı~t~ Anadoluda demıryolu başlıyacaklardır. Milli korunma kanu- mefesi timınm.eru llirllğe.: dhlill: tüccarlar ~ilerinin tedly.esi için vaki taleplerin dbıdlnnımı ttıljli$ U dlj ·--~ 
Ta çocukluğunda lspartadan Is- o~madıgı ıçın •. l~parta yolcula~ı _de- n~un .Ti.cm-et ve~~e ver~iği sala- tiu-afındiın ~<IJ?lliı~. . . ~kseriya, hazine uliu~den çı.kmıJ: iımp• cıdlDa taıltıiiıDıllll aı1tn:.11. ~ 

tanbula gelmiş, 91ıışmış, bir çpk di- nu_y:olundan ıstıfade etmcK.te ıdiler. !llye:C ~~ad~ ıthaliitın. münhası~an fiiracat biıılilfümnın .~ ~ış- ~ayri mankull~de: vergilınıitıil ili'fi\Ca g&.termipmokllmrBiır. Wmii dJJ!llalPIP~ 
dinmişti... tlk tahsilini bitirdikten Hüse.y,iu A'Vni'.yi biristimbota koyup lıth~ffit dbahır~lkl?,·ı ellly.le! Vt' ı~l~t' birlı~- ~~n ... ~~~~ıilırm.emn~yö?t,,~r vnzııİeı~ ttiği görUlmüştür. H.er. :!lıL memw:lkr .liıav DlmmJ allı w •n• ·~-k fll 

k 
A ek b" . . . B "kt ki d d b. . erme ı tuccar ar vasıta.siy e yapı • ır. .cıu~ aca\J,U mı ~ y,o Y e tarafından tctJ...ikat rapıUıralc· Hu gUJi m~m Ua1'itıt tııllWeırt .....-....,.,. 

sonra as en m te ıne gırmı tı.. eşı . aş. a~ı arın .~ .. uran 1~ gemı- mnsı için Ankarnda ~lışılmaktadır. İt- dalıa Glıenkfur. bir surette yapılabilmesi mlak.fu cetvcller. Hıdlndm Hııı:mlimard l~ır; ~c.tt ·• "'i•• 
1 

i;tjır:' ....-.: 
Onu dahi ikmalle zabit olmuŞ, ve tır- ye bındır.clıfeı: .. l::iu.~~~~e aıt olan halO.tin .birlikler tarafından org~~ için ban fudofr.len aiınncaktır.. ~aliyeye verillnesiilW!ıllye vekfiletinden m- lituqyııı J&u g# wauıc~ ğ~ 
tilin bir kelebek olması kabilinden l)u vap~~ ~vallı ~uşur.u Antalyay:a cdi~n~ini tem~ edecek ithalfit bırlik- dJ: ~~lfuruıU:aı~rn~~ttedir ~: 'bildir.ilmiştir. bür,gtiel!i+sıJ'l'ı1ı~ ~C)~ 
bir çok istihaleler geçirerek ve bin- kadar goturecektı... lerTı. nızamn~~"esıl t"ruwr3018lanmıılıştırk. un tlk u,~K!.~:.. • . ım~.J ım-':.... .... !~ tı • l 1;771: sayılı kanun• muciliihcc: Tüi?ll Uni Jlıonmnyan 1P" '

0 ~~~ 
fere hataraJ f I"kl ·· ıcaret VCA.<& e 1 say anun ıu.ı.·.wuur..w.ı wwı.auım e ~'Q.U"". ;nübadlllerin istililfaltlbruını lfat'ŞliilC: üu \Jlmt.em9töP. dhYJDE llmln ~ ~ 
w - e mu ek ara, çe ınkı .ıeikre go· Kl$A'eA : · ltiılim:. mübadil IDımlhrdim meıttıtllt: aav~ ve Non·eç hudi.U!ia:ınL FiniandiY"'."i-. 
~ ger.er en sonra, as erJ te en ....... - - f ·ı A» t 1 !·~· rl menlnıller. iahı: de•bweıasmgöremu• k~. Lqtıamjc. rx ıfia.· olaaJ!-'P', 
yuksek mertebeye ulaşmış bulunu- -ir- - . ırfınanın vı aue fe·KI mnela wı~tın. .~ Ziindnt• Ddtrtfl!IT ~)1-
yordu... ANTAR 1 -.J·· Ancak bunların vergjleni miloadlller Sovyet telalkümüiıün llıinaile~ i;P",;ı-

Şimdi bütün bu çalışmalarının, YAZAN: Eczacı K. Kdmil Aktq h •b k b •• .. k .. hesafü carisindcn öaeneaeKı&. nım: iüm llWlmiil ._.. .rriiid 
çektiği bin türlü zorlul<lann k.endii- ta rı a'"ı pe UVU "'ur -x-- Imo:. J -
sine temin ettiği mevkiini, rütbesini, Eczaeı olduğıım. gündCn bugüne ka- t J/ .t KARŞIYA~ _____ ŞEVKEr B ~ _ _.,,, 

hsi olanca şeref ve kazancım, bir diır tam otuz üç sene gcçıniş, ben man- R'OKOMET T Alr411Dit V 
1
. L .& ~--,.. 

d · d · b' t.: • - •• d tarın bir. giln dahi yalan manasına gel- y kas x*x;l Karşıyaka hükümct tabaüetine 40 fil A a - a a amın ıra esı, ır mç yurun en meşine. tahammül edemedim. Mantar Fırt~, şl.ddetli ya:grnur, . ırg~ ve anmıştır. Ö'ey ...,:ı... İ 
elinden alıp götürüyordu.. alib ·· · .. . 1 _r!ı: ol su afetınin tzmfrde olduğu gibı mulha- Kemalpaşa Razasında şHldetli fırtına rn aslt maaşla B. !{dil emiş ttıy,tıı MASl\A.S --..a..ÇES ... "" 

g a cusscsme gore: vcznı ıw..ı.ı. uşu k d k bü ilk" ı·· E lki t l f h tl k 6 -'l tahri tmı., edlliniştir. v.:ııı... --L-1'.if • • , __ ı.a ye:VIY. 
Acaba işlediği kusur veya cinay,e- p.c, içi boş imiş/ gjbi göriinilşli şnkacılıı- atta a ~arı pc Y ur. vve e e on a arını aıw. en p e ~' -*- . ":""!et.ı.:n~~ uı:ıu..-,.~ 

· "d' dilliı d.. · be lın gece. Mani6a ve Menemen ov.alarma şjd- dfrekler paOEllarunıştır. Kemal~ zım J.9ll'v.iffiYeeımmllkii!b:allırı: 
ti ne 1 ı? rın . e . u.şınesı?e se P 0 uştur .... aCtlLy,ağmudar. y.ağmış, gece ~nımıdan Ansızca köyü oımiunun camlan kınl- 12 YAGOll: yapmulHt;ııiHrıllın ·. ~J 

Keskin zekasiyle dana o dakika• Ne vakit ~ ilacı. ~:rc koyup 0 yumu· soııra da kar etrafi be .. •az. bir ört.il ile CEKER GELDİ Bütün finıdhmffan -~ ~e~:.~ 
d b b ı:. • k §ak. v.e hafil. tiliacı. elime. alırsam bu ya- ı.:..., .. ,..,..+h·· J mış, zeytin ağaçları hasara uğramıştır. ~ . . h J!_,. ı:.-~ 1 ___ V.<tJ ıoJa 

a ~nu;ı se eoını • avramışt~:· kşksız tclı.rdhc pek üzülüyorum. Bu- u.._...-ı,........ Tirede fırtınadan bazı telefon hatları Dünden beri İzmirde şeker bollan>- ı~ın. mu asewıı... ~ şµuv:: ·.~ ,P.' 
Hunkar, saraylı ıle olan munase- gün mantarı yalancı diye tüh _ kaka e~ Bergama . ov.asındald sular.ın artinn- bozulmuş, direkler devrilmişı zeytin mıştır. Şekerlen: Y,eni füıtle satilmaiCfu;. l,ezınde.ki: me!JJIUr." JJmlnlhnı ~ rod'o 

L-L~'..-· b c_J'J d t '.- __ ı'. ı: d:..-ı:ı.·--~ ı.:·• •• :Mı . . . sındlın SimıtÇJ çJflllğl civ.armdaKi şose- agv8,.1,:,.., yUzde ıo nıst..-tind linsara gv dır E .n .. .: _,;..._ ...,._ . ~ all.iı mektedir. Bfr· Raw ıımmurun kad -aır 
oeunı e: ııau:'e ~y.muş OıncaK.fi.. ~K- te ac.u.=ı>: uut~ ş~e:ınıızm :ğ- 'nin 1iiri K:ımnını sniitr lbnliımış, IZmirle ~· uc e. u - . vvw.ıu. ~ .. ızmıro:ı vagon ı,..lbmilrutmıaıili:tiinal verilmektedir· v,ı.. 

Bu felaketlı vazıyete düşmesinin zı açık mephut ve mutchayyır kalacagı.:. R~-rrmmn d ,..., '"--1:-~ '--'I- ramıştır. Karaburun mıntakasında ha- kesme şeker, dun de altı vagon toz §..IS- :'un1 '"-b t! u... ta h uz vcrı> 
.. h . kt d w•ıı "? B" ·ın ~--- ar:ı:sın QK;.L Muuott1.a1e 11.C:U sar: yoktu.r.. k ...:ı-;~;~ l1 n ue.ıu B" ulll ırusıı.s CD 

bundan başka hiç bir sebeöi olamaz- mı ft1Pd en~. YP ın:.d egı mil ı. . ır ıdwç miş1ir. en: g .. ~"'44 • pniş &iıı l:ıman ıne.aQl dbtili& .. 
d ne a ar ıyı ne crece m essır ve c.;. ~ kazasuıdlı ~ ağaçJ.an ,ı:zs..rns,;ı;ı NA 'bWS p;y ;ı;a w • · 

1 
• 

1 

ı .. H. .. . A . h t l k .. .. ,ğerli olursa olsun ağzı açık oldukça uçr "retraeş~~.amış:; ~ telefunı sebelrosi ~= E L H A M R , . a.&!.W ... A•' use.yın vnı asa 1 ve uzun- mak, ll:uv.vetini lctybetinek gibi fena r- DilHll kazasında fintinııcliın A s· -1: 1191• .., ~ 
tü buhranlariyle. yatağında, mutta- tesirler göstermcğc başlar, mnntar diye i=· <;imdiır.ll ile muhaliercy,i lfle.tn aısm uıa iZ.m:i.i:' m~~ tbilviliırJC ~ .;, 
sıl didişmekte idi... istilif.ıfa lcdktiğumz: ~? ltfiqü.Jc şeı'~mn ttmıin ~~env.a U!leiön direlHCri ycrfure sc- ~~~~.~~ 

Sultan Aziz ise sarayında, iyi bir ~~ugu y:.a~; ~eg~ 1~~ :adc ,Umiştir.. Insanaa ve liu~ zayilıt BUGVN HAl'JNE.LE.RDEJI ft'fBArREX ım. TıMlltf ~ ıım:-maH ınü~ 
iş yaptığını sezmekten doğan bir: ne- ~ en ı ır se~ 0 ~gun1tır: enıil c ern- ~oktur. Tamfr: amelly;esine hemen baş- 3e.ııenih en bü....::ı. mcmkı:ve lieuacan filimil 1-~ edtillriSlbrdlir 

.IJer O Ut. musunuz .... ~nanÜU' E!- eczacı- - - - - - - - - - - - - - - ~~TTl'T'"Cf so•• ,,. ... +.r.f' '•"".)'.;"'.. • 
e ve sevinç:. içinde. iradesini teBiiğ ~~ kadar alakalı kiinse: :y:oKfur~ onlar B.. ~ UB•AJDL\ ..ı.·u~ LJ.;.cı 1 • • - • 

için gönderdiği yaverin dönmesini Emıtarın erkeğini, dişjSini ramy;arak'~~~ ~~ ŞERLQK HOi Mt:"S ..,.Aızılm'cih 
beltliyordiı... cinsiyetllirine göre: haroRct etmesini bi- ,.;~arabu~~--~~i muntl f'r~t_ ,~ak~ldı- AC ı TillE u:,ıc: tR•TL . .J4' 

y: .. .. .. . .lltler- l\lfnnUm R:elim.esi eczacıyı.. BOüıniz ~e muvnıu=t:: sa · ~ a ızmır mu - - -- --- İ S(lllllij ~-:. 
~v:r saraya dondu.. Huse~ın :•mitt.{e de a:ınJGıiandımn•"*ır. Şw-ada deiumuın1 muavinlerin. d_en B. Kemal zmir· ınıuılliıtd.Mrpdiım ....ı 1>I' 

A r. t.:aı:.ı:.._ [' ı·'JL. - ıU .P ~· ed ı Vı m. fından ni.ıran ay.ınılla ttmıJk. 'l'iiı'~ı· :vııının .rcna n ac nasta o cıugµ~ :liurada y.etişen 7Rliicll: v.e whirslz man· ;Berlrnrda tayin i mi.ştir: Ba ~~· 
nu ve yatağında yattığını Sultan :t:n:1iu; sade y,er:dlın: bitine. mnntar gibi O R M AK w sker 1\enn• ~ r:=m~:rf!~_,.f;:~ı 
Azize tebliğ ettiler.. özünü ihya ebnelCle U:alinmnış yagrak- ..,_ .... __ .d 1: O'I ""*•• 

Hün.k&: ~ \!~ Kfurofilatını malirum Rar.bondan Yanp.nlan ........... a 6- ' 11 liiLE.•IY• 
_Ne ~::abuk ta hastala-·L _L..J! ~ azotfu; madde.: ofuşµyfe ele et ma- Ziraat mücadeJesine ait silahların gn· ~~lie:ı·~~.!~~.~BA;.ın·;!Jf'v~~~filt Uf.'"'-'7"'"u D>"'""'I • ~-:-.il• •!<cc!I~ .... 

. ,.. r.-. ru;u·· w:wı 'ıiiyeiliıd'a tellilHCiBinw seliep olmuşjur.. irek kaza ve gı?rek kasden kırılması ve ..... ,,.,..'-' ""' u ~ r:vın.u.:ıw. .l&nA'.:~_.!!!!. .wıuı ~ v, ...... u..ı.-. 11.ı:u.11UQ.I. li1ir ~ ~........-: - - _............. ,,.· 

~ l:lenf 0.u sahte vazı.Jetlerle; ~anfıırı. yaliın nnunısuıa kaliul ettniycn ~atliun.ası ve y.angrn rıcticesind~ ağaç fiml.ly,etta 1 TAlbdl~ aıi.StiI»r.DWi~ ~·dUP ~ 
lôiZi çocuk yer1ne koyup afdatmak )'Jne illi; eczacıfıw oluy.oııuzı: Ticliuşonun f.!ksanunın yanması lialliıoo müselibilii 1W!tJ!ltO) Jm!N~ TürKi: ınattiuatt lte.~t P.imfill.dit: va: diF mültiin bii iiıua:• smt.ısımlla lilılediy,cnııı- ı..-;ı. 
üiaidiiıde bulunuyor... çelmği huı rnüte.vaıd tiKaç DaY.an pat pnlöanda derhal kanuni takiöatta bullı- RAml lialiıar.Iloi W.Sl. ÇaRfu oiülığu ıtnılktliJff i~ t~ 

GöZüm gjirmesim. ltfem.en lstan ... diye içi OOŞJ gjllli liir. sadH ile 6u yanlış ;nulması Ziraaı Vektleiliıden . vilayete ~: 1230 - 3l:ID - $30J- 7:30 vm 9i3Q div ~. ıni.ş~iıt • • 
F.a.lCfim -n..t" "tsiru ~y.e cewIIJ. vermeıtted~ onun dl- bildiriliniştir. K.asden ll<a edllen~yangın- Clıııuu::tuil W!l!~n: ımtmdh:ıve.:li.are.D aımandk.ı lir. gtilı ll:JOl clie. mı:ıı:z • ~~ 

1 
Af7t 

li.L_Y.1~? gJ •• • • • lihdlm y,ine. biz.len Si~ ~cılar anhyo- ~arda yangµı çıltarandbn maddl z.a.r:ır JIWD.JE~ vaıdW: llG'l''.Dw •:~ 
~·~ Di2iin Baş helöm de gidipı :ı:u.r:;. tahsil olunaca1Ct1r. Z'ÜfA4'r a&BTLJ:i~ ~· 

Arkadaşımın=
-=Kocasını sevdim 

94.0~ l19lindar Qjfttdl eıliiıde: 111~ 
!llOn" il"' ben de Dirliicimi&i ~ ll!lflillin• Dlnu nemdlo olb> U..dlm., milfr ~ ,...ılıdlinı _,,,, IZd!Wlııı Ha . j°!!' aliııt: ""' mMliı R" ~ ;ıiiliJııoı!'. 

Bu tuhaf ç.ıktnar.dan nasıl kur.tulacav ~ima.mı Sıilniiı mlia1t ediıliiliKıejtirı !. fflminH ~ı. 1Bımıı fUr. llWH.WlllSÜiB~m~-·"~~-
ığız?'. liilt-y,eırliuIWlını. llk~ımnıı.~.mm liill tJiu:d.lm:ınainhmttiM itfih ~ . bi,... 
L Alkliına ilk ~len lfo işi acplttan a~ıjı· 1!lm liw stidimtin limıil ~ u.r..aMı;.. ~ wc.. <il~ liatHm- ~ v~ne? lti8-.-uım- }bılınıbt 

l
ikocama açmak oldu.r ıqµn stij9lmdi1Uıil ~ •. pıecmitiir. . _-d 

Nejada liitk:ikati; old.Uğu gibi söyli~e- ~oı;:amın:. öu te.ıtllftıa.~ ~ sim.Hl HalL , $Jıır.v iÇiirl.1 çe~ ilr~ etttl I __ , -=-~= 
'Yim, o da Sunm il~konuşsun .. Giizel gU- de şu mukabelede· bulunyordunn ' - Sinrı de' aynı karakterde olduğunu ı :.Ol lı ~~ 
7:~!, tatlı tatlı ayrılalım, di;:e dÜJj.in- _ Evvelce ben.buradan gidelim.dedi- söylaıni.gin .. v~ör~yorum ki zaman lrm 1 : _ __!!?.=-- .. ...-..-•-" ... 
aum. Fakat burıdall' vazgeçtım. Evvela ji.m zaman benim sıhhatimi, ha3'atımı tnsa.nlbrıı değiştlr.ıy;or... f Gazmıt:F.d • ID ... 

(j NCWdh suçumw itirafa aesarettedimıiy(9- d.bğil ~ız lC·eınil i§jiıl . dilfPirl.lyordlın. i Kaa:aımliwsmı oiliıılltfj ~ı; ~ . - . .., 
c Yılttt% cekttmı o o kadar. 4~i :ıca1pu im.. Ri, o~ Şimdi blıradiuı giuneıt ıstty.o13Uru ~ P.Eeı. deitJrnedlğimij . beııiln. c&ı ruıınmııvl! , ototiü's crwa&. .. ~. 
• vereceğim teessürü düşündükçe ondan hakkak bir dalgan, öin- dalaveren var. kadar bir kişi ile ~mak azmimde ı Gmiar:ımdialD :! '-oth.d81"~ ~)J· 

- 63 - fazl.a ilzünt~iy.e düşüyordum. .Kôca.ını .Kim bilir tanımadığım bilmediğim yn- vaıı:- ettiğimi tekrarlamamı duymak lS'- .ınizdUmaliil(Amuz~ptır ~;; 
. .. . . scvayormu ıdım, yoksa ona acıyor muy:. hancı yerlere beni götürüp orada ne temi.şti. 1 ırKw.~ore B:6bıa-r. [lmın~'~P .... 

S~ karş;t, ona olan bbtüru mınnet:: lsL onun olinmdu; Ia1Catt Sclilhıiı onun ol- dum2 BunlarJn ikisi de var •. Böxle ol. '.haltlar. edecek beni büsbütiln garip bı.. Fakat ben sesiıniı ÇJkamıadun.. ıRiwüı <IBafinını ~ attdril5 ~ 
ve: muJialihetl. füSleriine.! rağınım. ü;SmdeJ lmasındi .. Hem esasen değiliil dh:. SclA- duğn hald Selami benim başımı d!ın. lrakacaksın. B:m dbğduğum, oüy,üi:lü O da omuı:Uırı didimçPl(UlC, Mollanı da· mahalli" ,~. ~ WffiaUbl· ::...il 11' 
v diılia:: Küçük~. iken yer bulh:n hn- mi Suna~ı degıl, beni sev.iyonlu Ve. ben düren, aklımı alan bir sevgiyi kalbime ğüm ve alıştığım bu yerden bir yere git- ha düşük bir halde odadJın çıktı. ~lırtimmrufioımüaDib;ftııuPi~~ 
sed W: KıskançJl.k: şımdi .. hu . vazıyetta de ar.tı~ o.ndmı vazgeçememiın. Bunu aşıla~ıştı. Onun s~si ile kocamın mem.. ** ~wni~,?Anr.,_ eıH•ıe:~5eı'....ı 
iendinı daha kuvvetle go_sterıyordu 'Denden ıstemek haRsızlılC olumu. sevgısini mukayesu etmelfüın !idettı Jfor- Bu ınukabeleıni liiç te l@rlQ gtirmcyi- Bir. ~m.,. ~ndaldt crto.liilaf dbaik ~JJiı1l ı# "r 

SUna zengindi, Babasının sayesinde. Görliyor.runuz yaı, · Baş dönmesi in- kuyordum. nfr. Benim yerimde· ktin ollır$8 olsun Siınaliırın evhure, dmize nazır olan piesi.inle IlillÇ;sı•1tı•ı"IWii ıh ,uJI 
iç.Uınıü mııv.ki hibi idi. Çok şık giyini- .sanı ne kadnr saç;na dilşühcelero sevlt- Hem kocamın benim Selamiye karşı böyle öir tek2if karşısında ve SelAmi- yukarıki salonda toplanmıştık. lıiilit~.. i,-~ 
~rdiı Çesit ç~t elbiseleri, iskarpinleri ediyor.. Ve ben bu saçma dU~nımleri olan hislerimi sezdiği muhakkal..~ı. Ar- pin. .fuılundlığ'tı; ~en uzalCiaşpıa.maK ' Blr mUddet. havadaıu sudam konuı. 1 Glld.iıliq;l JkdQlhlOiık \liı:. ~~"16' ~ 
v.ardıı Eiı pahalı kokulan sürünü~rdu. mnntlğın tu kendisi diye o zamım lhıbul '.tııt sık sık kendiniıgöstcren ve.daima da içSn öunclim daha Ruvvetll mukaöefode tlıK.tan sonra Suna llocamaıdönemR:. ~iğiıvrebilhmssııı<P=artlrr.~IJ"'" 
Blınlar.ın hepsinden fazla cfu Seltlmi gl- ediyordum. bl'nim sebep olduğum :KavgnHuıcfa o JCıs- '.öulunronırLcU. Rem dEı:liiçpre vo ma~ıırr 

1 
- Nejaı:h~,,dedl,,bu geceına Jmdar ~k yagttğııttıpHmtttptiabiır~ 

6.i bir kocaya sahipti. Güzellikten bas- Gtinler geçtikçe bu sakat düşilncele- 'kançbğını izhar ediyor ve Bir tarafüm 'kocama kendi iefediğ\m suçıı imad.' et· · ' bfr melitaı2 va:n. Sfdlm1ı n • lült ~· G •h 1Brtti ~ 
ka onda her şey mevcuttu. Bu haksızlık rim ve tehlikeli hislerin1 de aclıyorduı da bana nasihat venyordlı: ek. swıeti le .. • ' · 
deji! mi' Hayır 5enreti.. · 



••••••• 
Tesadüf. 
--~ ... -

Uzak Şarkta da sulh mu? ~z~;;~~ 
Japon Başvekili Milli Çin bükümeti ~~~ · ı d Saadet te, ful.Aket te tesadUften do-

l e nasıl anlaşacağını izah e ecek ::~ı~ ~ ~~ ·=:r:; .... ~ 
p~ 9 • ..,.., __ . ______ _ 

~ ~R) _._ Havaa Ajansı Tok• 2 - Konisterıo knnp mü~erelt müda· Çinin iaşe ~ mühim mikyasta ve-
ııit lht.L.._.. ediyor: Mebuaan MecliA- faa. hrunel kesbetmiştir. Gıda talep eden 
~~f P&ıtileri ~n japon hü· 3 - Çin ve japonya ııras.ında iktısadi halk yı~lnn tarafuıdmı n~ 
~ kada Çind airiıtiii harekette rıiha- i birliği. ynpılmışbr. Gıda maddelerinin fiati iki 
rıı~elt r.dcvaın etmesini talep eden Poris, 9( Ö.R) - Havas Ajansı ÇUll-Jmisline çıktıktan ~ m~teldrlerin 
llıitlerdir bır takrir venneie karar ver- kinden istilıbnr ediyol' : İngiliz sefiri ve oyunlııriyle daha eyade yUkselmektc-

Dorne' . milli Çin hükümeti hariciye nnurı, Çin dir. . 
vek.i{ ~Jaruıının bildirdiğine göre hükümeU hesabına Tiyençin imtiyazlı Paris, 9 (Ö.R) - Doıneı ajansı bildi" 

~ktakı ~ral Yovay japonyanın Uzak mıntnkasındnki İngiliz bankalarına t.ev- riyor : Japonlar Kuantung vil.Ayctinde 
t.sdettı~ğıpnez siy~ti tabirind~ ne di edilmiş olan mcbaliğin istimali husu- Çan~ - Şan ~i ~ ~ga~ .ettni§
td~ktir açık bır şekilde izah sunda bir anlaşma yııptık.lannı tekzip terdir. Burası, Çın cilmhunyeüni ku
ile,h U~ la.nneda1diğinc göre muma· etmişlerdir. MalQm olduğu üzere Japon- ran Sun - Yat - Senin do~dutu şehir
~lı:kınd .~ta kurulacak yeni nizam lar bu mebalitln kendi kontrolleri altm- dir. Beş ay ovvel Japonlar kendi ıın:u: 
~orı.ı e. ~orüılerini anlatacak ve Pren• da olan şlınnll Çin hUkUmetine tevdilni lnriyle hu şehri tahliye etm\şlerdt 
~ h n 2 birincilcanun 1938 tarihin• tnlep ediyorlar. Hong Kongdan bildirildiğine göre Ja-
~ Çiııtllll&tı eaam dahilinde japonya• pon kıtnlan Kanton ciwınnda Şekl mev. 
hd ~ ~A§mnğa hazır olduğunu tc- Parls, 9 (Ö.R) - ıTaynıis• gazetesi· kiini işgal etmişlerdir. 

t e~m. Bu lu tunlarclu: nin Pekin muhabiri bildiriyor : Ş1mall Bu kasnbnda bir milyon çuval pirin. 
ta~ Ç1n iapon münucbetleriııhı iyi Çindc ıtrtısadt vw.yet Na:nldnde cere- cin depo edildiği ve diğer bir Çin lima-
~ ı.ılı: • dılh inde aağllml!lftı• yan etmek tttcre olan styast hldisedcn n.ıruı gönderilmek ilzere olduıru öğren!}. 
~ ziyade dildaıU celbetmektedir .. Şinuıll mişti .. 

~ibbentrop Romaya - Niçiıi gidiyor? 

te ... 
Daınla damla nknn zehirlere göz 7a

şı. kıvrım kıvnm açan çiçeklere tcbes
sfun diyoruz. 
Hayır! .. Bunlar tesadüfün doğurduf u 

ikiz bebeklerdir. 
Mesud ve bnhtiyar mısın~.. Iyi bil 

ki, mnbudunun adı t düffür, ona diz 
çök! .. Ona tap! 

Bedbaht mısın?.. Sakın, )•urnruklıı.rı
nı boşluklara snllanınl .. Hemen tes:ıdU
fün beynine indir! 

K5.inat; .. işte bir tesadüf eseri! 
Bu haşmetli. bu harikal:ır harikası 

tablo hangi sanat üstadının fırçasmdan 
çıkmışhr7 .. 

insan muhayyelesinin nihayetsiz 
ufuklarını yırtan \'e hiivsalalanmmn 
ölçüstine sığmıynn bu muazr.ım eseri 
tcsadüE yarnttı. 

$u vahşt dağlar, su engin dcniz.ler, şu 
korkunç ormanlar, §U ıssız çöller hen, 
hep tcsadi\f nı .. ,r,ôrının kopar~ığı yap
r11klnrdır .. 

Tesadüf; .. Kelebeğin kanadında ıren.lt
leşcn hu sır. papatyanın göğslinde bir 
ıcıık gibi yanar. 

$ah.cılyetlmlzi besliyen de odur, gu
nırlarunıu yclpa~cliyen de... Benliği

, mizi s5ndUren, hiçe indiren: hırslarımı
ZI atcŞltyen: he,p .. hep .. odur: Tesadllfl 

Her ytmle bu;" İyi, g(ttel, mesud te
sadnl. 

Her şeyde o; .. vahşi, haln, alçak te-
"il sadül. 
~4-Aft ı tNct SA.tlb'M>B - seyahat, Polonya st'.ferini rnUtealdp Itat- büynlc devlctın haris vasfı iki taraf zl- GUDeş; içinde tesadüfi.in yağı tüke-
~bil' Sovy - Italyan anlaşma~ ya hariciye nnın Kont Cianonun. Bet'- mamdarlannm Almanya ve Italyayı ninceye kadar duygusuz bir kandil gibi; 
btr anı .. _vaııtacakhr. Rlbbentrop böyle llne yaptığı seyahate ben"tetiliyot'. ltal- allkadar eden meseleleri ~ ve kör, sersem, aptal bir kandil gibi y~ 
~ ~ içlA batbnlan Italyan nU- yan gueteleri nihayete l:a&.r Polonya- ~bst temnsllırh müz:ıkcre ve mUştere- calı:: .. 1anacak.. Yanacaktır. 
~~ olarak Sovyetlere kabul lılann mU~delesini mUdafııa etmi~ti. ken hal ve tesviye etıueleridir. Almaıı Dllnya; .. ı,tc bağrından alev fışkıran 
' kabil olacağını bildirecek ve Fakat bu memleketin hezimetini. mU.te- ve lt.alyan rejimlerinin btikran iki .mil- b~ canavar! Onu, ezcldenberi tesadü
._ s..,.~U ltalyanm da Finlandiya akip, mutad :realftml ile, Italya Alman lelin ~ bfrtiğine sarsıhnu bir itimat ve filn azgın dişleri ısırıyor, bu kudurmuş 
ı.:_..--~vyayı Sovyet nU.fux nunta- telckkisine iltihak etti. Fin - Sovyet ih- tam bir haberleşme mahiyetini vemıek. mahltıku, insan oğlu tA ezelden.beri 

ni.rolara:k kabul etme.sini istiyccektir. til/ıfında da İtalya Fınlerc milzaheretinl tedil'. Alman - Jbl!yan mi.lna.sebetlerinl:n lrurtarma!a çalışıyor; .. ne beyhude r.ah
)'~ h~er rivayet te Rlbbentı·opun açıkça ifade c\mişUr. Fakat Almanya- e.snslan mUstckanh.r. Binnenaleyh d- met. 
~ 8Ulh taarruzu için zemin haztl'· daki kanaate göre, Roma hUklimetinin mamdarlar arasındaki konuşmanın mev- Beşerin aczi, tesadüfün .kudretini yeS\ Çalı~acn~ıdır. Alm n hariciye bu yolda ısrar etmemesi Anı gelmiştir. zuunu müteaddit vesilelerle mUessir ol- re ~ejte asla.. asla muvaffak olamı-
d(ı~u~.ner Velsin Patis ve Londra duğu sabit olan q birliği bakımından yacaktır. Ne bugün, ne yann ... 
~de ed. de Ronuıya uğrıyacağınd3n ia- Berlin 9 (A.A) - Alman hariciye ~Unlük meselelerin gösterdi~l tehavvQl. NURİ KUTLUAY 
"'l.e b;;ye~ Itruyan.ın Amerika ile bil'- nnzın Fon Rihb ntropun Roma seyaha- le:r t~kil edecektir. Bu rıe\.·ldcn. ~ ko- --------------
111lt ,....._.le bir tcşebhUse önayak olma- ti. matbuatın bilhaı;.,a dikkatini celbet- DU!;Mll Polonya harbının intacı i.bııeriııe Mı.safı··. generaller 

... ,,.YecclrtJr. mektecllr. Gazeteler bu mllnasebetle Italya lınriclye nn%ln Kont Ciano tara-
lllrfi yudıkları nu\kıılelerde Bcrlin - Roma fmdan Berline yapılan ziyaret mUnase-
~ bn!ıJ~·~) - Alman kaynakların- mihverinin sağtamlıgında harp dolnyı- betiyle vukubul.ımqtur. Şimdi de Voıı Anka r 4 da 
ll~ ıı~uaisine göre hııtlciye na.un siyle hiç bir de~ik olmadığını ehem- Rlbhcntrop Ronıaya giderek. Mussolinl 
~~-~trop Alman noktal naurıru miyetle kaydediyorlar. ve Ciano ile lk.l memleketi alAkadar BASTA&An ı fNct SAllİFEDE 
'~ktal :nazariyle birleştirmek Völk~cr Beobnhter diyor ki: eden meseleleri her zam.an olduğu gibi d;pfeti 'ftrildi. M.isa.f°D'lerimis Aalıııa.-
~nya gitmektedir. Berlinde bu Mihver ile birbirine bağlı bulunan iki karşılıklı itimat içinde görUşecektir. rada bet c6n kalacaklard1r. 

- Geaenl1er garda bnclileriN İdil .. 

lngiliz havacıları 
~-~-~-~~x*x·~-~-~~--

ln gj ljz sahillerinde 
Alman tayyaresi 

dün de Üç 
dijşürdüler 

.,._lot ndr• 9 (ö R) So • • d'" x*~ı · Al 1 · fı d İl'O. le in '. . . - n yımu ort mı erıne man tn)')'are en tara n an 
Otkllrn ~ilı~ tayyareleri Afmanların yapılan taarruzda oR bir ticnrot ~emisinin 

l't temi • ~n11; •• •• yakınında üç devri· l>ahnld~ veya hasara uğratıldığı hak• 
{C~n ~ bomba.lam~lar, bir harp kında Alm!lll rady05'.IJlun vcrdiii haber 

111 
Cle ~ ısahctl~ bom~alar at~ı§lardır. r~~~ tek~p edllm~tl't. Gem_!lerden 

llıı.ıvo.ff çUk bır devnye enusı de ay· hiç hın ne batmı ne de hasara ~amış-
'i Dun 1 ~ıyctlc boınbalıunışlanhT. tır. 
t ~el\~ jCılterenin Şark sahillerinde iki- Londra, 9 (ö.R) - lngitiz tnyyare-
tıildiiD~rW~~~k .üzere üç Alman t11yya• leıi Ruhr havzasııun uçuşlarında 12 Al-

t' (\nd <mU§tilr. man ~ehri üzerinde dolatmı tardır. 
~~ Cdre., 9 (ö.R) -Son uçuşlara i11· -•-
~ ~n lnııi!iz tayynrecilerinden ye· Yüksel< müda~aa 
~fltcn ~eıdalö kahmınnnlıklarına mü· 
~ ttt ~ lli§anlar vcrilmi!tir. Vilhclms· me ·si genel Mi~liği 

Ilı laab fl'lQunda bir Alman zırhlısına Ankara, 9 (Telofon) - Yüksek mU-
'İ ~~ncç:a\ı:t olduğu teyid ediliyor. dafoa meclisi wnuml l:Uüpliğinc KOlor-

~fiJ~ h ~~mba ve Perşembe geec- du koınubınlarındnn TUmgenernl Galip 
~ınac sefer eden lngiliz gc· tayin edilmiştir. 

~----~~----~~----~ 

lngiliz - Fransız • sa nayı 

komisyonu kuruldu 
t londrA 9 (Ö. R) B"' "'k xB*~ F .. . .. ~ .... . - uyu rıtanya ve ·tansa sanaynnın mut-
f:' rana menfaatlerini gözetmek ve inkişafını temin etmek için bir lngiliz 
unda~ sanayi komisyonu teşekkül etmiştir. Bu suretle ticaret husu.

Bu işb~e.~n~ madde tedarikinde zararlı TCkabet ortadan kalkacakm. 
"'c teahhl~gı ıki memlekete münhasır olmayup litzım gelen şerait 
lcrinj udah kabule amade olan başka memleketlerin de buna iştirak-

.... n teminine çalı~ılacaktır. 

' LALE -:e TAN c ~~nemalarında 
'İLK DEFA TÜRKÇE SÖZLÜ VE $ARKII.I 

HACI 
l LALEDE = 

••• IJA.cı RESUL S 
ı.,.... l'URKÇE = 

., avay haydutları E 
• y -

El\'1 HARP· JURNAI..I : 

RESUL 
TANDA 

ŞİRLEYİN EN GÜZEL FİLMİ 

1 •• $EN YUMURCAK 
2-TÜRKÇE 

2 - RACi RESUL 
3 - YENİ HARP JURNALi 

Tt'!\TT<T t 

1 

Başvekil 
zelzele ınıntakasını 
dolapnaRa 
yarın çıkıyor ... 

Anlcara, ·9 (Telefon) Ba~velr.il Dr. 
Refik Saydam zelzele mıntakuına seya
hatini Paurte.,j gününe tehir etmiştir . 
Kendisine Ziraat Vekili Muhlis fükmen 
ile sıhhat Vekaleti müst~n doktor 
Asım refakat edecektir. 

Şeker 
~Jikirı yapanlar 
haltkdtıla tahkikat 
latanbul, 9 (Hasusi) - Ucuz fiatJe 

aldaklan tekerleri lll( (~an ve beyanna
me verm~enler hakkındft!Q tahkikata 
devam edilmektedir. Hatta evlerinde 
mutaddan çok fazla ve ticari mahiyette 
sayılııhilecek mikdarda- ıcJc:er bulundu
rıınlann da beyanname verrn.:O:.:ri zaruri 
olduğu irkette beyan edilmektedir. 

9 aylık 
tahsilit 
193 milyon '728 
bin liradır.-
Anltara, 9 (T elefon)I' - 19 .39 Mali 

yılının Şubat sonu itibarile 9 aylık tahsi
Jilt mllcdan 193 milyon 728 bin 786 li· 
raya bfıliğ olmu~tıu. Bazı yeni ticaret an· 
l alan iılenıeğe başladığından Mart, 
Nisan ve Mayi!! aylannda giimrük va
ridatının son aylarda arzcttiği tenczzül
den kurtularak bir miltdar lcabanklık 
göıtereceii tahmin edilmektedir. 

bal eden iht.inun kıt'uuu teftif eder
ken Türkçe olarak ( M81haba mer) 
demişler •e bilmukabe!a lat'amızm 
(Sağ ot) cevabı ile kartdanm11lar
dır. 

Gar Ue tehir anamdaki caddeyi 
~olduran halk mahten:m generalleri 
ıçten celen tezahüratla selamlMJMt
lardar. 

Misaf'U' ıenerallct" Hariciye Veki
limiz $ükrii Sııraçoilu ile Milli Ma.. 
dafaa Vekili Genen! Naci Tmu ve 
bunlnn takiben de Genel Kurma:r
dıı BıışkAn Mareşal Fevzi Çakmak 
ve Orgeneral Asım Gündüzü ziyaret 
etmişlerdir. 

M.iaafirler ,ereFme Orsener-1 Aum 
Oik-diiile lniİ}İz ve Fransa Biiyük 
Elçileri tataftndan da ziyafetler ve
rilecek ve lngi)iz Büyük Elçiliiinde 
Mr resmi kabul Yflpılacaktır. 

Ankara. 9 (Husm) - Şehrimiz
de bulunmakta olan Jngiliz ve Praı1'
nz Şark orduları kuma.adaıılan ıere
f'ıne bugO.n Cenel Kurmay 'Batkanı 
Mnrepl Fevzi Çalonağm verdiği öğ
le ziyafetinde lngiliz ve Franau Bü
yük Elçileri elç.ililder erkim ve ata
tQ!eri, Milli Müdafaa Vekili ve Milli 
Mlidqaa erkinı ile Genel Kurma
ya mensup aeri ge1enter hazır bU1an-
11\QflanLr • ---....---

Tüm general 
Sedat 

Milli müdafaa baş 
müsteşarı oldu 
Ankara, 9 (Telefon) - .Milll mUdafaa 

baş mUsteşarlığınn, vekaletinde buhuıan 
harita umum müdürü Tümgcne.ral &. 
dnt asaleten tayin edilmiştir. 

Harita umum mUdUrlilğllne de tUm· 
general Hakkı .Mur.:ıdm :tayini brarlaş
rnı.ştır. , ....................................... n, 

Tayyare Sinemasında 
TELEFON BUGÜN 

Kulaklara, _güdere, knlplere inşirah saçacak, seyredenleri 
olan ENDULÜS GECELERİ filiminin unutulmaz yıldw 

3646 
teshir edecek 

lmperio Argentina'n1n 

AYŞE 
Türkçe Sözlü 

Türkçe ve 
lapan.yolca 
Şarkılı 

Ayrıca: EKLER JURNAL son dünya bAdlsatı 
OYUN SAATLERi: 11 - 1 - 3 - 5 - 1 VE 9.00 DA. 

rw:wı 
•A.Jlfpg i 

Kömür ihtilifı 
lngiltere ile ltalyanın 
arasını açacak mı? 

------:x•x ... 
Londra. 9 ( ö.R} - lngiliz gazeteleri kömür hadise.inin J~ 

ltalya aı:asmcla oldukça genit bir gerginlik yarattığını müphadc edi
yorlar. 

Deyil Meyle göre İngiltC!'e ve halya arasındaki gerginliğin ltalyanıa 
tarzı hareketine göre artması imkanı var veya yoktur. İngiltere, son 
üç ayda tamamen ticari mütahazalarla ihtilafın önüne geçmeie çalıt
mı~r. 

Taymis, ltalyarun Ahnan propagandasının tesiri alhnda kaldıfı bazi 
emarelerden anlaşılıyor, demektedir. 

Taymis gazetesi Dr. Göbelsc 1918 
yılının acı hatıralarını hatırlatıyor 

~--~---~---*x•~~-------~ 
Londrn. 9 ( ö.R)- ltalyan acfiri Bastiyani Romaclan avdetinden 

beri birinci dehı olarak Lord Hali faksı ziyaret etn'Ü!tir. Dostane oLu:ı 
bu konu~manın başlıca mevzuu Alman kömürü meselesi teşkil ediyo!'
du. İngiliz hükümetinin ltalyan protestosuna bir kaç gün sonra cevap 
vereceği öğrenilmiştir. 

Londra, İngiliz - ltalyan ticaret münasebetlerini iyilC§tirmek isfedi::
ğini, fakat eski bir dosta ait olsa bile Alman kömürünün tngiliz kont
rolünden geçmesine müsaade edemiyeceğini bildirecektir. 

Londra, 9 ( ö.R) - T ayıniı, Alman ordusunun na mailup okluğu 
hakkındaki Alman propagandasına cevap oJarak şunlan yazıyOi': 

cOr.Göbe lı unutuyor ki 1916 de müttefikler Alman orduıundaa 
400 bin eair almı§lar ve 6 hin top it.inam etmi§lerdir. Alman ordusunun 
rüc'ati bir bozguna inkilab etmişti. Dünya Ukcrlik tarihi böylo bir he
zimetin rniaalini kaydetmemiftiı. Alman propagımdasa istediği k.adw 
çabalaan, bu tariht ha\:ikatt inklr etmesine imkln yoktur. 

Harp masrafları için 
~-----~--~~x*x:~~-~--~--~ 

Avam Kamarasına hükümet 700 
milyonluk bir kredi layihası verdi 

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

Londra, 9 (ö.R) -- Dü.n gece neşredilen resmi bir tebliğde büyük 
Britanyanın müsellah kuvvetleri ve levazım nezaretinin önümiizdek.i 
12 aylık masrafları için 700 milyon Sterlinlik bir kredi layihası daha 
Avam Kamarasma verilecektir. 

500 milyonluk kredi geçen Eyl61cle kabul edilmiıti. lngiltere do h.aJI 
hazırda bilfiil hizmette veya talim gören efradın adedi üç buç.Uk mı'J.. 
yorulan fazladır. Bu yekuna Dominyonlar dahil değildir. 

Moskovada göze çar-
pan siyasi bir faaliyet 

-~~---~x*x•~----~~ 

Moskova, 9 ( ö.R) - Amerikanın Moskova efiri Kremline giderek 
Molotofla gÖrÜ§mü,tür. 

Pariı, 9 (Ö.R) - Moskovada Amerika Büyük Elçiliği ile lffcç 
EJçitiğinde büyük bir faaliyet göze çarpıyor. Ecnebi memleketleri bu 
ilci elçiliğe gidip gelmekte ve telefonla görüşmektedir. 

Vqington, 9 (A.A) - Bugün Mo kovada Amerika sefiri ile MoJo.. 
tof arasında yapılan göriifmenin Amerika bükümctinin Finlandiya ild 
SoyYetler arasında ~refli bir ıulh akdedilmesine karşı gösterdiği ala
kayı tebarüz ettirdiği aiyasi mahafilde söylenmiştir. 

Bunun'8 beraber B. Ruzvelt ve Hull Moekova ile Helsinki arasında 
Amerikanın tavassutta bulunması için Beyaz saraya müracaat edilme.
mit olduğunu gazetecilere söylemişlerdir. 

Fransa ve tal ya ara-
sında ticaret itilafı 

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

Milano, 9 (A.A) - Corriera Della Sera gaU!tesi 6 Martta Pariade 
imza edilen Fransız - İtalyan itilAflan haklculda u malumatı vermekte
dir: 

Bu itilaflar tcferrüata ait bazı meseleler müstesna olmak üzere bun-
dan evvelki itilaflann aynadır. Tadilit, harp dolayısiyle İtalyan ticareti
nin içinde bulunduğu iatisnai ahval dolayısiyle yapılmıştar. Bu itilaflar 
iki memleket anısında.iti ticaretin nonnal bir ekilde işlemesini istihdaf 
eylemektedir. Derpi~ edilen mübadele milcdarı enecle takriben 3SO 
milyon Lirettir. Bu rabm bundan evvelki itilaflarda derpiş edilen ra
kamların aynı ise de geçen 9eneki mübadele hiç bir zaman bu rakamı 
bulmamıştır. Tediy t bundan evvelki ;tı1SfJarda olduğu gibi serbest 
dövizle yapılacaktır. 
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Kültürpark Sinemasında 
BUGÜN Z FlL'fM BİRDEN 

Temsil ettiği fillmler kendisfnt sevdiren genç ve güz.el artist 

GABY MORLEY 
Takdirkiirlarına en kıymetli eseri 

KADBil-' . 
Fillıniyle, F:rausız sincmacılığınin incelikler.ini. .... Hassas bir musikinin ilAh1 
na~ lerini.... Servet ve samana rağmen tatmin edilmiyen bir ajan hik,&.. 
yeslni tasvir ve terennüm ~tmcktedir. 

Ayrıca : GÖR'UNMİYEN CASUSLAR 
Heyecanlı ve 'Z.eVltli bilytilt crunısluk filimi 

İLAVE: Paramut Jurnaldn en son fu:rp vadislcrl ... 
SEANSLAR: Kadril 2,30 - 5,40 - 9 GQrlinoıiycn lar 4.30 - 7.SO 
Cumartesi , Pa7.ar: 1,15 te Görünmiyen QS'Usla ~lar. 



SAJllPE4 7DI.-.. 

'"'"'""'"~·· [ B O R SA 1 Almanv hücumuna 
Türklerin nüfuz § -Oz ()M ugr!yan 

Cihan Hatun 
:: 

gösteren büyük § 
Abbaailer Devrinde 

ve kudretlerini 12 50 ttaıyan Retnlslnln 644 Alyoti Bira. 10 
277 Esnaf Bankası 13 

S ve Tarihi Ask romanı E 
~1z&ıııııııı ııı ııı ı ı ı ı ıı ıı ııırııııııııııııııı~ııııı ı111111:111111111111111111111111~ 

231 Ş. Riz.a Ha. 11 50 
ll2 Hıfzı Menemenli 12 75 
t 06 Akseki T. Bankası 13 

~! : taylalan ne diyorlar! 
15 '15 _.__._ 

15 Londra, 9 (Ö.R) - Alman tayYarele-

1 elrika: 6 YAZAN: Curci Ze:ydan -.--------- ______________ '!"'-__________________ _ 
61 Nihat Oıtümcü 10 75 
55 Hi1mi Servili 11 75 
51 A, Papagno 9 50 

13 75 rinin bombaları alb.nda yanan ltalyan 
13 75 gemisinin mürettebatı, gemilerinin İngi-
10 25 liz kafilelerine dahil obnadığuıı, bütUn 
16 l§lkları yaodılı halde 1efer ederken Al-
11 50 man tayyarelerinin hücumuna uğradık-
16 25 lnrını, alçaktan uçan tayyarelerin gemi-

Çfüıkü baban ona bir kaç ay evvel bir 
~.tup yazmış. Nevruz bayramında 
Antlc:mn gelecek olursa Fcrgnnede kcn
tlirinin ziyaretine gelm~Sıni bildirmiş. 

Ciiıl'n büti.in bu muhaverelere karşı 
Jfıkay<l gibi dur\lyor.du. Fakat Al.şinin 
jsmini isitincc birden bire Urktü. YUzü
~ in rengi uçtu. Kalben sıkıntı, duydu. 
&nlı:i cbu ismi zikretme diyormuş gibi 

ile Hizr:mı söz söylemekten men et-
~k istedi. 

]izr:m halii söz söylemek istiyordu. 
(Cihan bırakmadı: 

- Bu ismi bir daha söyleme. Onu isit
anek istemem. Sebebini anlndığı ?.annct-
1iğin bugünkü can sıkıntıma, mahzuni
yetimc asıl sebep budur. Çiinkü bu ada
mım yakında Fe.rganeye gcleCf'ğini ve 

e,\•ruz bayramının bazı günlerini bizde 
erir<>cPj?ini işitir i~itme7. fena halde ca-

ısum o:ıkılmağa haşladı. Bu bayramı ev
den uzak bir yerde geçirmeğe imkan 

&\Jlsam uzaklasmakfa bir 15hzc tereddiit 
etmem. 
Hayızran hanımın Afşin Mkkınd:ıki 

mdrc1ini garip gördü: 
- Brnımcığım; AJ~nin .~ . • rn bir hu

..sıııı1;ı r "na lığını mı gördiin? 
- Hayır, şahsıma ait bir fenalığını 

lfÜT.ı,."V'Cİ·m. Bana bir -:öz de söylemedi. 
~.kiden pederimi ziyaret için evimize 
ıf;Pldikc" ona karşı tiı o zamandan bir 
ndrc>t duyuyordum. Hala ondan nefret 
ederim Onu görmek i."tcmem. Bu hic;si-
31otım boş değildir. Alem hakkındaki 

,hiikmümün, hissiyatımın hiç bir zaman 
\ı(ni aldattığını görmedim. 

- Hanımcığım! Tuhaf söyliyorsun. 
Bilmez mi.<ıin ki Afşin Aydoğdunun 
Amiridir. Aydoğdunun islAm ordusunda 
ihr;ız edebileceği en yüksek rütbe Af
şinin maiyetinde onun sanc::ığt altındn 
bir kllmandan1ıktan :dyadc ,l,ir şey oln
m:ı2. 

Cihan biraz gurur ve .sükfın ile cevap 
,,~roi : 
-Hayır, anneciğjm, öyle değildi ... Ay

~du onun maiyetinde ve sancn~ı al
.tmda bulunmıyor. O bizzat halifenin 
zııulmfa7.a askerinin kumandanıdır. 

Hrıyı:ı:rnn inanmıyor ~ibi görüniiyor
~u: 

- Hanımcığım! Sen buna emin mi
lin? 

- Buna kat'i bir surette eminim. 

le jakir ve yetim mevkfüıdc bulunan 
Aydoğdu payansız bir :ıervcte, hesap~z 
kölelere maliTc olan M erzbanan kızı Ci
hana mektup yazmaya na.nl cesaret "de
bilirdi? Seııden ayrıldığım giitı yiikaek 
ma1ccmlar ihrazı için bütiin kucvet ve 
gayreıle çalışacağımı sona ooad Ptm.i{' 
idim. Her miiş1dilii ikıiham f'dt!'rek ça
lı$tlcaktmı. Senin 1ıal ve 11levkiine 11ok
laı:ır bir ma1:.am sahibi olursam ~c.>ni oe
ı;,, flnyacnk, desti izdiı'acuıı talep ede
cektim. Ynkça ~enden ":ak, tneyus ve 
·ma1ıZt•n olmmıı tercih evliuecekthn. 
Aslcrrlik Eilkine girelim. Bir çok muha
rebrler geeirdim. Biitihı bu mtıharehe
lerıU> sPnin ismfrı. §a1ısrn hf'r ııerde 
ii1ıiinulc tf'celli ediyordu. Kalbim !enin 
1ımıaliııi tasıyordu. Oklar yalidikra o 
isim lıeni ~!Ja'let ediıım·du. Biitün o 
t•~hWcrlet"i gccirdim. Belki eenabıhak 

18 K. Taner l~ 
l 5 S. Erkin ll 50 
6 j. Kolıen 15 25 

1576 Yekun 
518488 i Dünkü yellUıı 
520064 ! Umumi yekUn 

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

İNCİK 

100 Nihat Üzümcü 
200646 Dünkü yek\ın 
200746 Umurnt yeklın 

Zt.~NYAÔI 
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beni Ciha~a kavu.şturtn<ık icin Mğ 1ıt- 22800 kilo 43 
rnktı., Askeri mertebeleri katede ed" 
1ıi1uıyet Halifenin aarayuıda mtıhn/aın PALAMUT 
rukcri ktımaııdanltğma tayin olundum. 900 kentaJ 

ZAHDlE 

50 ton Buğday 
14 ~uval 
79 ton Fasulya 

l 85 çuval Susam 
254 balya P~.muk 

240 

45 

9 
10 50 
12 25 
14 50 
17 50 

43 

300 

6 

18 50 
16 
56 

Btı ta1tinimi sıma sevinç ile bildiriyo
non. Bana iJyle nc>li11or ki bu seviflei
min ~elıebini Mrnttık ist(>rsin. Sr:1'rıilitn' 
ihraz cttiı'iim ln1 mev1d ile semin riea. t•e 
memnmti~ıetini 1:nzonma~sırnı bcflim için 
onun lüZ1ımTt voletur. Çiin1di seninle ''" 
senin icfaı olma.,.,~n hayatı kıymet!i bir 
$1'1/ adrletnırm. Pir tarr:ftıın t:dinimetim 
l'vfor.zban 1•azret1Prinin d1t>rini i'it>mı>.k. 
clil1c>r taraftan marıtlrni knlbim Ciltnm 
görmek irfo Fergane11e orlmek etbabı Para Borsası 
na tevessiil t'ttim. O taraftı gelml'k ici11 CÜMHUJUVET Ml:.!RKEZ BANKASI 
bir yo1 bttlrl1ım. ~ij1ıle ki: Hnli/e Baijdn- KLEARiNG KURLAIU 
da yn1mı lıir ?/M°de (Samiim) :;:ehrini 
1:iic,•rla pctirdi. Bnrada kerıc1isi maiye- Stc-rlingten ıayriıi bjr Türk lirasının 
tfodP tovlrrdıiiı Tiirlc askeri ile lu,ral>er mukabilidir_ 
ikamet rdeePk. Ben dP. o Tiirk nskerin- Satış Alı~ 
r1Pnim. Ha!ife-rıin mcbadı memleketi i.-:- Sterlin 524 521 
Uimi1ıedr tiiremis olan mtıhtclif mu1ın- Dolar 76.81 77.26 
lif fır1mların alPııhine bu rrenç 1·e r.enk- BcJga 4.544 4.572 
avrr f1Bk<'1"i i~tilıdam etmektir. Fn1·rıt 1111 Fransız frangı 33.64 33.84 
cıs1aırin a1ıalii mcmlekt>t ilr ihtiJ/it ve Pezeta 7.490 7.334 
m1ısa1ıerrtlcri netic<'ritıcfo <ricl<l"t 1•e $nv- Florin 1.4459 J.4545 
k"tl!'Tinin zail olmasından 1:or1:hti'nm- İsviçre Frangı 3.4244 3.4445 
<lan b-una mcydatı 1·o1mam11k kin Mt•ve- İsveç kronu 3.2217 3.2407 
ra11i tıe1ıirdf!'lı celbcdilecak T1'irk cariye- Norveç kronu 3.379 3.400 
l11r ile lıımları rvlendirnw{ii miitıa.çfo Çekoslovak kronu 2.1.09 23.20 
<ıör,fü. Fe'Ypanenin ötesinde rari11c mii- Dinar 35.22 35.40 

ye dört bomba att1klannı söylemişler
dir. 

IZMJR BELEDIYF.slNDEN: 
1 - Bir adet motosiklet satın alınma

sı, makina mühendisliğindeki fenni ve 
mali .şartnamw;i veçhlle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 500 li
ra olup ihalesi 11-3-940 Pazartesi gt\nü 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 37 lira
lık teminatı iş banka.'!ına yatırarak 
makbuzjle encümene ge1irler. 

2 - Fevzipnşa bulvarı ile Mimar Ke
malettin cadde$] arasındaki 1315 sayılı 
c;okağın belediyece verilecek kesme taş
lnrla döşettirilmesi, fen işleri müdürlü
ğündeki keşif ve şartname:::i veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
m.-n bede1i !i30 lira olup ihalesi 11-3-
!140 Pazarfosi gilnü saat 16 dadır. işti
rak <'decekler 39 lira 75 kurusluk temi
n:ıtı iş banka~ma yatırarak ~akbuzile 
enciimene gelirler. 

3 - Kok1ucadaki asri mezarlıkta ya
pılacak kemik muhafaza deposu ile me-
zarlığın bir kısım muhit duvarları in
şa~ı, len işlcrj müdürliiğiindcki keşif ve 
cıartnamcsi v+'çhile :ıçık f'k~iltmeyc ko-
nulmuştur. Muhammen bedeli 2576 Jirn 
81 kuruş olup ihalesi 11-3-940 Pazartesi 
günii saat 16 dadır. Jştirak edecekler 
193 lira 26 lrnnı.şluk teminatı iş banka
sına yatırarak mnkbuziyle encümene 
gelirler. 

25-1-5-10 60 (346) 

Karşıyaka t 869 sayılı sokakta adj dii
şemc yaptınlma~ı yaı.ı i ]eri miidiirJii
i'.,ründeki keti! ve artname.si vechilc açık 
t>ksiltmevf' konulmustur. Muhamme.'l 
bedeli 4~5 lira 75 kuruş olup ihal~si 
20-3-940 Çarşamba r,Unü saat 16 dadır. 
Istirnk cd~k]er 33 Jir:ılık teminatı i~ 
bnnlıasma yatır:ırak makbuzu ne encü
mene J?elirler. 

6-10-15-19 771 (426) 
bayaa ve celbi için bir takım mr.mtırfon Le\"n 64.44 64 83 
M tayin etti. Ben de hu tıeııiledrn bilis- l~y S2 92 Halimağa ~arşısı yeni yol 863 sayılı 
tifade 1latamma olan 1~tiııa1~ımı t:P ora- Ray!imark 1.97 l.9P. sokak1a belediyeye ait 22 sayı]ı dükkA-

10 MART PAZAR 

Molotof 
50 yaşına bastı 

lıloskova, t (A.A) - Sovyetler bir
liii icra komiserleri heyeti reisi ve ha
dciye komiseri Molotof bugün dojumu
nun 50 inci ylıdönümünü kutlamakta
dır. Bu münasebetle komünist partisi 
merkez heyeti kendisine çok hararetli 
bir tebrik telgrafı göndererek memleke
te ve Bolşevikliğe yaptığı büyük hiz
metleri tebarüz ettirmiştir. 

111 

Voroşilof 
Şimal Sovyet Rasyada 
asker tophyor 
Stokhohn, 9 (Ö.R) - Mareşal Voro

l5ilof Şimal Sovyet Rusyada 35 yaşına 
Jr.adar bütün vatandaşlan silih aJtına 
çağırmış ve bu davet ferdi olarak ya
pılmıştır. - *-B. Sumner Vcls 
- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -
Londrada kaldığı müddet zarfında B. 
Çemberlayn, Lort Halifaks ve lngiliz mu· 
halefet Jiderlerile görU.ecektir. Bunu mü. 
teakip Paiıe dönecek ve oradan da R o
maya giderek Amerikaya dönmek üzere 
vapura binmezden evvel B. Muuolini 
ile son defa konuşacaktır. 

Lonclra. 9 (ö.R) - Sumner Vela 
yann tayyare ile buraya gelecek ve kral 
Jorj tarahndan kabul edilecektir. 

Miknatisli Mayo
lara karşı --·-iapllzler kat'i 

care buldular- ~· 
1.ondra, 9 (ö.R ) - Büyük Bt dt 

makn.tıalı maynlere kartı kat'i ~,er 
bulm U§tur. Gemiye ilave edilen b~ 
haz çelik tentelerin mılcnatıaiyetinİ • .,. 
men izale etmektedir. Yüzlerce ıe~ 
tertib.tla teçhiz edilmiıtir. Küinc 
bet de bu iletle teçhiz edilerek ~ 
hat etrniıtir. 

Garp Cephsinde 
.. _, ___ _..iri .,ır 

Paris, 9 (0.R) - Dün ~ a(" 
Jiğ : Vojların garbine düşen bir ~a:,.. 
ta Fransı7. ve Alman milfrezelerı bi
sında bir mUsademe kaydedilıniŞ ve 
2.im lehimize neticelenmiştir. )IİI 

9 mart sabah tebliği : İşara dejel' 
şey olmanuştır. .....ııı1111 

DOK!'OR 

fua~ Naim 
Bayraktar 

~=,;rE;=-:c~-
MV2' AHASSJSI 

Şamlı Sokak (3 üncU Beyler) ;rıı .. • 
. KARŞIYAKA ~ 1 Her ıiin 15 ten sonra.. .........ı 

Melek Sinen1as1nda.~ !!mı-------~ DOKTOR 
Bugün herke.sin aylardanberi sabır-

sWBü 1;:Ük büv~ı;m ~ Yef ,·~ Ag"'ar 
(Fernand Graves), (Luiz Rayner) ~ 1\ 
Dilnya ses kraliçesi (Miliza Für-~ 
zos) un harikulade sesi: Muazzam ~ A k ... H 
orkestra: Şahane vals1ar: Muhteşem~ S Cfl asta ne 
salonlar: Mükemmel mev:.1.u, büyük DO,,,.U ... VE .,.ADJlf 
artistler .. Zevk, neşe, aşk ve güzellik ıu ,... .a. 
saçan bu şaheser filim bUtün seyir- ~ RAS T ALJKLAJd 
~ileri mcstedecektir N .. VrAHA••ı•ı 
JJaveten Metro Jwnalin. eıı yeni ~ .,. •• • 

1 dünya hfidisatı ve MİKI ~ Her gün İkind Beyler sokak_~ 
Seanslar: Her gün 4 - 6,30 - 9. ~ 9 da " b f k' ı ~---
Cumartesi, Paz.ar: 1.30 ilave seansı. ~ 7 .. 'arşam 8 3 ır ere ~ 

11 ı w ııı ı w ••a •m= 
,,_ ________________ ~------~------------~~------~-

He nzin a lınacak 

D. O. Yolları 8 ci işletme koınisyonundıın= 
Bem de ~enin. hükümdarların benim 
~ can verecekleri hakkındaki kana:ıt 
-.e emniyet.inden ziyade eminim. 

da lıtı 1nemtırini nıcıhswıtıyn hr:rhn1& l>ir Liret 15.20 15.29 nın bir SP.ne mii<ld~tlP. kiraya verilmesi 
fnidcm oUıcağım ileri ~rP.Tcl.: hnlifa<1r11 Drahmi 105.97 104,50 işi yazı iŞlcri mildürliii;,tiinrleki ~artna- İdaremiz ihtiyacı için 10,000 kğ benzin şartnamesi veçhile !l;ıtı;~ 
mezuniyet istedi•n. Mü:>attde ,.czeceğfrıi 7.loti 4.2159 4.2373 mesi veçhilc lS-3-940 Pazartesi günü alınacaktır. Açık eksiltmesi 25/3/940 Pazartesi günü saat 15 de A

2 Sonra t>lini cebine sok1u: ''illin f!tti. Vmit ederim ki r>ck yakmdc Pengü 3 6807 3.fl984 E.aat 16 .va uzatılmıştır. Muhammen be- cakt · J t · b' da 1 k 1 t ki'] · ( 164) rra F l' . B k b san a ış e memız ınasın yapı aca tır. s e ı erın ı 
1 eraaneµe ge ınm. ıt me ·tu unıu ma- FF. SERBEST 34.96 deli 32 liradır. İştirak edecekler 2 lira kuruQ M. teminat makbuzile muayyen vakitte komisyonumuza ge, 

iyP.tİt>' ..-ic"1frıil"" r,:rinc tr.vdi et im. Sn- Ml.ı'IITEIJ1'' KURLAR 40 kuruşluk teminatı is bankasına yatı- ~ 
na i .. ,.ı crl .. ,. .. ;;,,., · ·· ... ;t rdr.rim. Z-0t•al!ı Registermak. 5.90 rar.ık t-ncilmene gelirler. me1eri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. MuhaJll' 

- Bir kaç ay evvel ondan bir .mektup 
a)9ım. Halifenin asakiri hassası ku
mandanlığına tayin olundu~ıınu, yakın
Cla Ferganeye geleceğini haber vcrivor
au. Fakat bugUne kadar gelmedi. .. 

.Mektubu çlkararak okumak için Ha
~n.rana verdi. Pehlevi 1isanı j]ı- vazıl
lnl.J olan mektup şu mealde idi: · 

.• Samii'rada Aydoğdu teraf.mdan Fe'Y
~df' kalbittin sevgili!i CiJıafUJ.. 

1.•aliclem l'a,ıa rte-rıını ihd11 eder.'> Nevyork 3.50375 505 816 (441) men bedel 2187 liradır. 10, 13, 16, 19 811 (443) 

~~~;t~~gE:t~::~:ı~~!'::~ T--iı-. r_k_i_y_e_C __ iı ___ m_h_u_r_i_y_e_t_M __ e_r_k_e_z_B_a_n_k_a_s_ı_n_ı_n_3_1_._1_2_.-9-39 
Vftl' olsun. Hakikaten birbirinize 1avık-

•Yn S~idetU Sa.na Ml.6 '14 .Seyideti 
~m. CiinJdi •- ScyuletiiI«lemin
.n.. Aynı zamanda sen ben"'1 secgilim
m. Cihıkü k4lbimi, bütiin 1ıissiyatmu 
Rnl,zPi teallirine aldın. Fer.gımeden bir 
~ .•ı>.ne tıvvf'l müfaTaktıt ettiğim- 1ıalde 
fimdiye kadar ~4'14 mektup -ya:trıadım. 
Çü7'kü &afla mrktup ya~nk ehliyet "e 
liypkatte değildim. Her türW mana&iy-

~~~{;;~:::!;k~:;~:ı~~~;:t~~~:?;~ T 3:rihinde biten sekizinci hesap yılı bilançosu . 
dar a7. bir zaman zarfında asaldri has.":ı P ... c:Jı-

AKTİF rt>' 
kumandanlığına kadar yilk~Jdi ise h515 _____..:' 
muhrcbe1e.r ile ve mUcadelatı d:ıhillye KASA : SERMA.YE: 1s.ooo.OO'·,.... 
ile uğraşmakUın hali kalmıyan devleti 
is1amiycde Aydoğdu gibi cengaver bir 
~enç bir k aç seneye kadar kim bilir da
ha ne yük.sek mevkjJere geçer. 

lzmir tütsü ite temizlenmiş 
"F.. . . e T .. k • 

uniı~e,, ınc ı r ıır . anonım 

sirk~tinden: 
lzmir tütsü ile temizlenmiş •Fümige» incir Türk Anonim şirketi 

·hi~"edarları senelik adi heyeti umumiye toplantısı 25 Mart 1940 Pa
zartesi günü saat on beıte lzmirde Atatfük caddesi 2 numarada kain 
ı-irlcet yazıhanesinde akdedilecek ve zirdeki ruznamede yazılı mevad 
müzaker~ edilecektir. T oplanhya iştirak ile reylerini istimal etmek 
ietr.yen hisseda.-lar malik oldukları hisse senetlerini toplantıdan yedi 
RÜn evveline kadar f irkete tevdi ederek duhuliye kartı almaları la-: 
zımdır. 

Ruznam e 
1 - idare hey«tti ve murakıp raporlarının oltunmaeı ·ve taavibi. 
2 - 3 t .birincikanım 939 da kapadılan bilA~o Te kar zarar heeabi

Jc. mevcudat cetyelin.in tetkik ve taediki ve idare heyetinin ibraeı . 
3 - T evzi ec;lik«k .te~eUÜ mikdanrun tayini. 
4 - l~re ~ey~~~ ~.mdan müddeti hitam bulanlar için yeniden 

intihap vapalması. · · 
· 5 - M~ı~ i~~ ve tayini. 

6 - . f<Iar!:. h~yeti . aza\81ının hakkı huzurlarile murakıp ücretinil) 
tav in i. · 
" 7 - l<!a re heyeti ~~n her hangi birinin tirketle baz.at veya 
bilvasıta muamelede bu~~malanna ve tirketin iftigalı mevzuu olan 
;•Urle m~'}.g~I o~abilmelerine izin verilmeai ( 439) 

lzmir 
deu:· 

v~.kıflar müdü.-lüğün -

~ .... Mc_vl&ii - . Mahammen 8. 
l.in 

No. 

& laban yolc"ŞU Aliap cen)iİ 100 n 376/ 1 
> > 600 n 379/3 
> , 700 .,, . 383/5 
> , 600 ey 380/7 

r~~a{~ m'1r~~ryamlı ev~in hizalannd.ı yaZJh~kı~tleri açık 
t'~rtt11~a ~anhmttu. 1twJeleri 1 / -4/9-40 Pazarteai arünü ... t ônCla 
~·•kıllar .idareei~="'•~i olanlarm yüzde y~i !>uçuk pey üçe.ile 
,lftİİracaatlan .- JO~ r i 1, 23, 29 819 ( .ftl) ' · 

Altın safi Kg. 

Banknot 
Ufaklık 

15.500.040 
--------

DAHİLDEKİ MUHABİRLER 

Altın safi K g. 678.111 
--------Türk lir~ 

A1tma tahvili kabil oJmıyan d<ivi71er 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Altın safi K g. 10.012.340 
--------

Altına tahvm kabil ~erbcst dövU.ler 

Diğer dövizler ve borçlu Kl. Bakiye]er i 

HAZİNE TA.HVİU..ERİ : 

SENEDAT C0ZDANI : 

Tiçaıi eenetler 
ESHAK VE TAHViLA.T CÜZDANI: ~ 

Deruhte edilen muı nakdiye kuşıhiı 

Banka malı 
• 

AVANSLAR: 

GAYRİ MENXULLJ:R : (X) 

DDÔRBAŞ : (XX) 

utssm.ARLAR : 

llUH'l'El..İJ' : 

21.802.046.69 

16.301.150.-
1 .114.287.11 

953.811.81 

198.30715 
28.192.68 

14.083.156.94> 

21.92839 

38.817.483.86 

1.180.316.64 

11.420.543 60 25.525.628-.81) 

.• 140.761.385.-

50.574.8'15.43 

8.81Ul.1.31 

21'.'160.260.&8 

' . 
~.393.t38.'7-i 

, ,123.5".58 

l .40L22L• 

98.3'3.M 
. 

4.500.to0.-

2.'lt6.'50.43 

YEKUN •••••• • ••• • •••• 
-~--------

. ,. . . 
... 

hıTlYAT AKÇESİ: 

Adi 
F evkalAde 

H\İSUSi 

TEDA \TÜLDEKİ BANKNOTLAR : 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

Reeskont mulmbili 

TORk LİRASI MEVDUATI : · 

DÖVİZ T A.AH H ÜDATI: 

Altına kabili tahvil dövizler 

Diğer dövizler, alacaklı Kl Bakiyt>leri 

MUHI'ELiF : 

Muvakkat illacakhlar, depo.:ıitoJar, 
HavaJeJE.r vesaire 
Diğer alacalda hesaplar 

KAR : 

.~ 

3.617.679.68 
599.454.57 

6.000.000.-

140. 761.385.-
17 .000.000.-

139.000.000 -

2.847 49 

47.214.'121.70 

36.&74.517 .40 

60.905.02$.60 . 

296.761.385· ..... 

30,369.2'4·~ 

ı 
•• 

j 

""~ YSXU:N •••••• :.... . .. -·~ 
= ::::::=---



Fos F.A ·R. s o L1

'. 

• l 

FOSl'.ABSOL, Kimıll qn tı.r'ati butı olan ~ ~1(ıt1Jla~ .ta2eliyerek ~ ~ ·~ t• eder. \J(kuda 
_.,.. pnçlil, dib~ vak. Smweri canlııWa• wbi b~lan, uykusjW~_ P*w• -..id in~1arda, 
barsak tembcmğiDde, Tlf«>, Grip, Ziltürricye, Sıtma nckahatlcrinde, Bel gevşeJtliti ve ademi iktidardlıt ve kilo almakta 
şa!Bnı hayret faldeler temin eder. 

FOSFARSOL'ü~: Diğer bütün kuvvet şuruplarından Üstünlüğü DEV A.MLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, tşTbıA 
4!'.IMİN; ETMESi ve illi: ~anlarda bile tesirini derhal göstermesidir. . , 
I i sjfiıat VWcife~ lteSmİ pıijqd~ hfizh Jlfll '~ bulun1'(. 

KUVVET iŞT·iHA 

8eyoğiu 
"' .. 
Runden: · .. 
Mub..ıı:ııaeıt bymeti 

Una Ir. 
Muvakkat temiııat Salih Ölçüsü 

Lira Kr. Metre ınurabhaı 

müdürlü- :· 
, ... ... 

ı . . . j ı • . .. 

3160() 00 2362 50 798 30 
~'--:- &,roğlunda ka.iı>, M~stafa Çelebi mahallesi Stiaselviler," ~d
~ Ale.man hae~i karşıSlllcl. 1 19, 1 t9 / I. 1 f 9/Z ve Hocqede 
~811 aayık bahçe ~sinde Oll bet odalı aıutbak. çenaaıırllk. kö
"'iirlülı.: ve banyo müştemilatı saireyi havi.kargir hane ile bahçe. ~ı
~-n sağ ve aol cihetlerinde dörder odalı ilci ev ile yan sokaktaki garaj ""la• aa.t4ra.tc tızenıı 9/3/<MO taıibhlden itl>aMı 20 viha sıücldAtle 
"e lcapafı zarf usulne müzayedeye Tconulmuştut. 

2 - Bina sağlam olup gayet itinalı ve temiz malzeme ve işçilikle 
-,*""~esi tat Nesme sivah unnınai merdivıeni bwi11ci kata kadar 
~~er olup cepheden mermer kolonl&r üzerine mermer korkulukl~ 
~l\u 'Veıdır. Lnindıen itiba:rerı hetiı'ri kata kadar serYİı merdi· 
~eni mermer olup katların koridor oda ve salonlarının zemini parke 
~idir. Çatı katına kadar salon ve odalann tavan ve duvarları yağlı 

Yalı ve karton piyer tezyinatlıdu. . · · 
L..! - lhaJei katiyesi 2~/3/940 Cama günii saat 1 ~ da .Beyoilu 7a
"Ular trılidürl'ğü ihale kı>mi.syonunda -yapılacaktır. 

4 - lstek-lil~.in muhammen ktyr1'eti Üz•rinden % .1 ,5 te!-inat ak
~- veya barıka meknıplarıaı 24'JO sayılı kanttnun taTifa'tı daire- . 
"-de hazu.Jıyawde.n teklif inektupl&rile beırab<:r .ihale aaatinden bir 
"8ıt- •Yv~ine kadar ihale lr.:omİısyon•na ver.meleri ta..z.ndır. 
Ye 

5 
- Bin,aY'l görm~k her zaman kd>il olduğu 11e ~~a ~e 1Bfsi1lt 

lllalOrnat almak isteyenlerin Beyoi-lu vakıflar m.Ddurl~ alcaıtlt W! 

Qa~lüfat mümeyyizliğine mfue~adarL · 10, 16, 22 798 {4~) 
......____ -~~----~----~----~--
Oev ı et Demir Yollarindan: 

I - Mcrk~z ve itletmeletde isbôdaın edilmek üzero dört resca.rıı 
'1.._~tar. · · 

2 - lıtenilc.n ev-safı haiz ı:a1ijllerin resim iJI«indelr:i billfİleri dem~
~ Üzere adrealerine tebliğat yaP.ılarak imtihan güıiü ve yari aynca . 
~ırilecektir. 
ı...; - lmt!ıanda muvaffak olanlar.dan Orta m~ktaıp ~ezw~acıRa 60, 

Ye muadili mektep mezunlarına 7 4 lira i.icıret verılecekmr. 
4 - lateklilerin tayin edllen günd& imtihana gİrellibnele1'i için: 
~ - İdare tabipleri taf'afmdan yapılacak muayenelerinde sıhhi a1'

~~ha her yerde vazife g6rmeie müsait olduğu anlaşılm1§ ve ask.er
ili Japmır olrnak, 

. b - Talfpletin tahsil, askerBk.' nüfus cüz.danı. en-elki vaz.ifclıerint! 
it'! ~serviale:rile Ankarada $t itleri müdiirlüğüne miracaMları 
~olunur. 

.........___ _______ .....__s_.~10~,-'2 __ ~~~---7-9-s~(4_3_t_}-:...;.~-

Gayrİ menkul Satış .·ilini .... 
Türki1Te Cümhiıriveti Ziraat 
banka°u ödemiş :.. ~besinden: 

ı.~ıda isimleri yuılı borçluların isimleri hİEaeında göaterilmı ve 
~ ipotekli bulunan gayri menkırlleri borçlarını ödemedikle
~e11 dolayı 3202 numarah kanunun 40 cı madde.ine göre bir . bu
l'" a:y müddetle açık arttırmaya konmuştur. satış tapu sicil kaydına 
~~te Y~pılmaktadır. Arttırmaya iştirak edeceklerin verecekleri depo
-.:_Lın!k&lan da ayrıca tasrih edilmiştir. Satılığa çıkarılan b~ . ~~i . 
'9--.qıe ait vana biıi~ hilfımlll1l vergiler ve resimler .ve dellaliye 
J> ltırnu gayri menkulü alana aittir. Arttırma şartnameaı : 11/3/ 940. 
rü:'t~i gününd~n itibaren tetk~k ~.tmek is~eyenlere bankada .. ~öste
~ clctır. Tapu s·ıtii " kaydı ve saır luzumlu ızahat şartnamede ve ta-

~Yuında mC:V~utiur. .. ı 
le. ~noeya vittoif. ol~r be.oları ut.kik ettikten sonra satıhta çı
Q· t~fan &ayri menkul hakk.ınd-. her şeyi öğrenmiş ad ve itibar ol.unu~. 
o~b::<:i •rtbrıaa 25/ 4/940 Peqerııbe giinü 'Zii'aat haôkası öd~if 
ai .. •i1kfe Mtat. pn beşte yapdacaktır. Muvakkat ihalepi_n yapıfabilrne
~~. g~rülec~k peyin' tercihan alınması icap eder. Gayri menkulün 
J\~Ydİne hank:anm alacağım tamamet'l geçmiş olma~ı ~~· 
l&ı takdirde ·en Çök pey sürenin teahhüdü baki kalmale şartilei 
.... · S/940 tari1ıine müsadif Cuma oıiini a'lfT\ı. rrıahakle ve aynı . saatız, 
-~ . e- J"" • • 

~ ilrt~rıı.a yaprlacaktır. Daia fazla maluıriat almak isteyenlerin 
~~~ ödemit tllhe3inden atebilecelderi ilan ölonm. 

~ .. ~~ feayalıoğlt> H. H . Musta!,~ ... 

~ ICöJIG Me•kii MM:<hn Ha.cluıdu . , . • 
' -- ' .. . • __.!..· · _:·:.::....:...· ..;_' ~· ..::.·~------
~ civan 3906 M.M. Şark.an yol garb90 aahibieenet tA~~ı 

Tapu T atlh ve No 

~fetria ff }17 

... ~ -r-.._. n.r: .JJ' 

1 , ~ıbli-lı cin.rL Z.75'I M:IL 
': .... 

~eo valid•i Nııır.ife bağ •e baJ.Çeel ... a:ı:r l,, ~ac;ıMelıpıet. ~~ oi .. 
e t , , : 

·-' · Raha~ -ls_~arpilı Giymek . . 
1 • 

' için · ···H·ı·· ı· :a" ı · Eczaneıine uğramak ' ' . . ,.. ld 
i .ı . •· m. ~ .... w J'rl" ~ 

'\ , •• ' 1•• .. :ı:.... •• t'......u. . 

Ecza.cı Kema~ Aktaş'ın 

.. ( . ~aSırol :Keırial ) 
• "~ 1 1: 

Nôa~~ .. 'ilıfcı cidd~ "1heı~rclir 
A·L·TJN RÜYA : .. ·. ,,. . 

Kemal Alıtaş lıolaiiı•ının .- 'in.ana 
Stıf'lfın rii~ıa,. gösteren f eulıalade ,,.,. fftY 
IJJJınenı buJıoJiııyu hen peJı se11dlrn.. ' ! • 

'SlflHA 1 WEK.ALE.TINtl'f RESMi RUHSA TINJ.~IZ 
KAf E . 

tid•etti BAŞ, DIŞ a&n• 
lannı, JlOMATiZMAsan• 
aJaranı BİKİR, ~allatsm
lddarJnJ der1aal geçMlt 
ClliP, KEZLE •e SOCUK 
algınlılJDa kal'ŞI mOes· 
strUAçm .. 

&abmda ~ 1 - 3 k"fe 
alınır. Her Eczanede .,.....,. 

T. iş BankaSı 1 
. Küçük cari fles~pla~ 1940 ihrami ye planı 
KEŞ.b>Eı.ı:a : 1 $abat. ı Nay~S; 1 Aiaslo'9 
. ı ikinci teşrill tarihlerlncİe yapılauktar· ... 

11 ... 1940 'İkramiyeleri:~ 
J Adet 2000 l.Jlıttdılı 2IOl8 LiNı 
3 Adet 1000 Lil'Clhfı 3000 UN 
6 Adet >00 l.Jıtalılı 3080 Lira 

12 Adet JSo Lfraldı 3000 l.iM 
40 Adet JOD f.irallfı 4000 IJjta 
75 Adet So Llralılı 3158 Ura 

:~~~: · ··: · · JSL~~; =-Un . ı 

' 

'•«; pız Nf#kd WA , 
• 1 

fu."'Iüye·:4 Baulwina'Paıa yatııtna~la ~alnu para birikt.imaiş olniö.; 'ayni 
aaıania taliinb:I •e BePf oıursunuz.... . 

1 
• • 

nAHill vE muawı IJ4S'l'A
us:LAR DQJCTOBU 

lsmail Hat~ 

SPERCO VAPUR 
4\c:J:lfl'4SI 
-·J;).-

AD&İA.TİKA SOSYETA ANONllılA 
Dİ N• VİG.Aıjl(O~ 

.Qlfıl{ /\_ vaıwıru l ().Ş~ tarihindt 
~Weıwn~ t>lup Vt~ 'l)iyeste li
ıırıanlaana bereket e4~ir. 

MERANO vapuru 10-3-40 tarihinde 
beklenmekte olup Karadeniz Umanlan
na harek;st edecektir. 

Cİ'l'M. Dl llAaİ ın.tfl'(l 11/J/~ ta
r&inde limanımlza seJe11ek tsta.nbvl, li
e, Napoli ve Cenovaya hareket ede
~ktk. 

r.ANCi.MYO n~ru 13.-3-41 ta.ahinde 
Ayvalıktan beklenmekte olup Cenova . 
Riviera limanlan için yük alarak ha-
1,.et ~. 

BRINDISl motörU. 14:-3.-10 ~e 
llmanııruza ge1erelt el'tetıi dnU ııut U
d. 'P1M Brtncfisi, 741?a Fiunae 'l'IV8Se 
ve V.Cnedil' ~ınket cdecekör, 

CILICIA motörU 15-3940 tarihinde 
~klemnekte olup Cenova l(o\Antllll ha
reket ~ktlr. 

ADIGE vapuru 20-3-40 tarlh.irtde hıılılt· 
le:nm4cte olup C.-ıova v. Riviera Ü· 
nuınlnrma hareltet ~-

E. DORA'N'Dt va•unı 1fJft44» ..tari· 
lıtrıde beklenmekte olup Cenova, KMe
ra limanlarma he~kdt qpekti.r. 

ZARA motl;Sdi 613"40 tarihjnde li
manımIT:a gelerek ertem .sfinü saat 17 

Al_ ele Pue, 13ril\di!~ ZiJt"a, 'Ftume, "TrtYes-
K ar ç a Y te ve Venedi~e barcbt el~r . 

Her ü t :13 t.e itlbaNo NOT - ıBijtjJn bıı vapı.ırl;ır Trlyest• ...! : 5:; '{A:... tı: ~ _ veya Cenovada ~iınalt ve cenubt /une-
Ml'li ~:_)o;._ ;: ._ .. _ riMıa )jıxuıwarıoa h~eke:t eıien 1ta\ia 1 

bW .effr nUllUln .Aııwıi.ııı ~fain .firlteıınin ye Afrika 
mu · \'e Hindistana hareket edeıı LLOYD 

(Çivici hamamındald muayee.elı.a- TRİYESTİNO ~nim ~fa1n fir· 
nesini terketmiştir).. llet.i V.aJJW:laonıt t~dWI ea~Jer. 

'!MLEFON: 3458 MEERIANDAİSR ROYAU 
KVMPNfYA.SJ 

6 
· 

1 
l1 

3 1 MAES vapun.a !D..3-40 tadhiılde bek· DOKTOR .krnmekte ıtıup Anrct'S, ~ru.n, 

SalaA~B~~·Jft ~:~a..m lımanlamna her~ ~e-

Tekand 
~cuk Bastalıldan MlttahMalll 
BEKLİN ·ve iKÖLN İW~-

str.Est SABIK .ABİSTM"I 
·~talannı İWnd ıBe;let NıiDwı 
aade "'sob.k 6 No. da 'iter &iin ıııaat 
bitd.co Sfllll'.a bblll c4cr. 

3453 

lt H E A IV&p\,U"U 4/J/~0 wı
ıbiadc bek1erunCk1e ohıp Anw:erıs, Rot
te:r&m, Am6teriam tiıN~ ı.~et 
-Odecekür . 

SERVicE MARİT1NE BOUMADf 
SUCEAVA va:rnn:u ml-3-4() umlQde 

gelerek Malta, Marsilya ve ~ U
manlarurn hn!'Cket edı:e~ . 

ARDEAL ınotöril 6/ 3./19'0 tarihin· 
de ~hırek Malta :ve °Marsllya 1imaıııarı
.na 'hareket edecekUc. 

NOT: -2'.EU:FON: 
~ Evi: 
~ ....... ... ,)ig Ahvali tııwra .rurı.,,....yl. ııavlua " 

Di!iMI• hareket tarihlerinin kat'I Allınadığmı ve 
----~----..,;... ___ hoolarıo hi~ bir ihbara lüzum olıııaksı-

DOKTOR zm d~bilir olauğuny ve bv husustan 
' ,doleyı acenteye bir ımesuliyet terettüp 

etmiyecdini ınıWterem yükla,;1cilerin 

Cela
A 1 Yar~ın kaf}t ve .ipret ~~eleri rica ohuıur. Daha feı.la tafsiJit için CW.ınhmiyet 

cadde.inde FRATELLİ SPERCO. vçur 
aOll!Gtesiııe möaıcaat edilmesi.. · 

TELEFON : 2004 - 2005 

IDliR MEMl.EKEr. 
. .......................... -................. . . . 

HAS'l'ANESi DAHiLiYE; 
HVl'ARABSISI : 

.Muayenehane: İ}cjnci Beylet" sr.-bk 
No. !5 TELEFON: 3951 

OLIVIEB VE 
fVREKAsl LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ 'Rees binası 

l'Ji:LEFON: ~03 

i< A~·Sirk~·tf nin Halkapınar ku~Clf fabrikası ı . 
T arafmdan meV1iaı dolayııiyle yeui çıkar.iıiı kwnatlar 

Londra ve Llveıpol hatlM"l i.çiD 
piyasanın ihtiyacına göre V11purla
runız sefer yapacaldardn-. -......................................... . 

w. F. RenryVan der Zee 
Vesürekası 

~-sA:(;.LAM ZAR·/F .. ·. 
.. .. V1:E ':.u c u~. z ı,D u R 
Yeni ı yaptıracaflnız etbi1el•r için bu nıaanİ.latı .•ten:ib edin 

.SATIŞ Y ERi·· 

KAHÇIOCUI 
cnt ve :Tenasül hastaWdan 

VE 
Elektrik feda-ileri 

Birind Beyler Sokağı Ne •• 55 ... 
fzmlr - Elhamra ,Sineftıası arkaSllld• 
Sabahtan akşaıwa kadar hasialannı 
bbul eder.. Tll.EF-ON: 34791 

AMn.dCAN &XPORT tlNt:S İNC. 
EVYORK 

• NEVXORK içtıı 
EXCHESTER VtU>µru 2 martta be' 

ltniyor. Ne'tyark i\in.. .. .. 
EXERMOMT '"UpU•u G martta bek· 

leniyor. ıKeyyork l~iıa 
EXMOOR \"apuru 17 mart1a beklepi· 

ı . • •t L' , Birinci Kordımda 186 numa.ada ,;. '''" .. ' 
İ'•r· .... ı ıv ~ . · ·· : 

ŞA~.\ .. ~ llAkJ ... : .~ . ; .. . ~ ... A~ .. ~:Ş~ .. 
... :· -.:....-----------yor .. Neyyodt ~" 

· · EXPLORSR 11.fllpuru ~O ma.tta bek. 
ı UMD.AL . .. ~iyoJ' .. .Nevyork i~m · · · · 

. .. 
-J:;.-- , S. A. &eY"1.E UONGBOİSE De 

urııu.ı.DOOZ ACENTAUGI LTD. NA~çATi&N DANUBll M1\Rh1ıni 
ZE'lSKA. PLOVİDBA A .. D. KOt'O& B U O A P .E .Ş 1 1' ,, . \ 

.. \ "•" ı1 •.!h , ~... : ; .. ;_.,, f!' t~ r: • t ' • •i• • 

. lzaıir lnhisal'lar Baş müdürlü-
··ğünden: 'ı 

' ~f'CEN vapuru 12 Martta Köstenee EZEGED m•!Ö!Ü ~a:t iıpttdumda 
ve Vem. itin huebt ed~ .. Yalf\l ~k~eniyor. Budapeşte iÇin yük alacak-

: ı... . : ı ı ·: :•. ·· ı , . ,.9 yUk 'kıııl>tiİ edeoeStir. . . '" ' ' tır .. 

. tovcl!N vapuru 19 Martta Kömtı-. Bı..~~_:ES,T !_~0}~rii ~~ ~~latiı11 '- · ·' W.0-izce bir aene 2arfı.-cla mıerkearJıen; ve ciwar kadlardaıi 'Mürt\' ceden. -~11p ao Milrua ı;ut•ııt ıe ~ -..-..ıyo ... ~Pi!~!.""'·~ r..,._ a a-
a~ tahminen .ı. ba~ mil,,an ~lı maDann üzüm, İıl~, ~· HV!a,. Beyrut ve "rri3'este:.Jgkı Wrebt Cl\k:UV.a MAat lME •·· ·AW 
l!Ori" -ii aitr iptida1 roaddder amharlamnızda yaprlacak hatiı'İriaJrye 114 ~· Yolcu w ıi'!-'k bbul edecek- · · · ·· · B tJ · c' ! R E ~O~M · 
ıı.i~ loaulmutt~. MuammeR hammal.iye i.icrcti tutaıı ıms. ~ GOULANOJtts ımöTHms KC>SftNCE ıcm : 
muvakbt teminatı 916.88 liraıtltt. l'atcklilcrin 2Sl3/940 günil aaat l' LTD. (lmLLAS}· • 0İTÜ2 .vıapuru li martta lıeklenijlor. 
de bqmüdiirlQii;rnıiııdeki komisyona aehnıeleri ilan ohı.noı. • ·PiRE K~teoce xin.. . 

6, 10 7~7 '+l.f) ıNEA. HBLLAS• Vapmfar• •im w tuiMeri ~ 
\ I.! 11.!... ~--LL~U 1 t~ 

I~uıiı- Deft~rdarlığindan: 
M. Sadık. v,e M. N-.ni Te Llya &ruhsn muaındc ve.ıgiti hor.çlnın

dffsır ~~~- ero:wd l:aaaau•• W:v~~ ~~121,ıol.ıııan Murabt çar· 
şı~nda 61 numaralı dii.k.kaoda lıir elekrrik mot'oru' ve bir adet rabrta 
11uuıiliaa. ~c y.cııi müalyede bedestıuıında ayakll sağlam gjtyet knlla

mqıii Jr-&faı xmprbll i.ltii ~f' ~ motoda r.akıda ~ur aJ'ln 
l J ci ~ pi:.11111t.1« a diliı aı· n·· ııiM .-·1 t·~ ~ . : 

Lttks transatlantil:: vapuru Pire - aı( - .... IDU• •· -• • 

Nevyork !attı: l&eiJe:n lıarekff .mt1 ATID !AT.IOATfON CO - HAIPA 
14~-40. Yolcu ve ytık kabul ctmeh- Be,-ruf ,Teliviv, &affa, Jafa, Port..ait 
cflf. •e tsk~ lçjn ... 
, Gerek vaplırlann mnvasallt tarlhltti, A'DD motörfi'4 mar1ta 6ekleoiyor. 
gerek vapnr lsim1eri ve navlunları ·~- Vapudın.nn h ... bt tarihleriyle nn• . . ~. . \ '\ 

ku:ı.da a~ bi.t t~Ut alıtma ~f:l. rw.IudU:i cletişikliklardrnn acenı. m .. 
o.ha ,fada WsiMll aloaa) Jçfll · Biribctl . tt. kabt.d •tnııes:. . , • 

• • ' ' • • f • ·: • • • •• .. ., • • ) 

~ .?:5~ .ı;ı~<!f . •yıtlDflıL• °*:b• fWJ ta~ ., lCilı ATATtJmc 
am~ deıdı 4~11 Ltd. pıtır:acmt cedd.fsi ı48....No.da w. !'~ Heary v. O. 
~rica '1~~-. · , ' 'ft. ~ VtmU ac.ataht,.. ~· 



SA•JFS& 
m • !!!f 

Hitler Fin 
__ , o 

10 MART PAZAR ıJI! 

istiyor? 
_ıza __ 

YEXI AS'lll 
ıeız 25 - 25 ::zı::e 4 - DL ::::S:Z22 ===z 

sulhunu niçin 
Sovyetleri A lmanyaya yardım edebilecek hale getirmek, lsveç ve Norveç

istilade etmek ve Sovyet eiderinin devrilmesine mô.ni olmak··· ten 
, 

azamı 
~~~~~~~~~~-.....,_* ..... --~~~~~~~~~~ 

Finlandiyanın hezimeti Fin umandanları zelil&ne 
Avrupada hürriyei-;.uhunun hezimeti bir s Iha asla razı değiller 

derecesinde ehemmiyeti haiz olur ISTIKL L iÇiN SONA-*i<ADAR MUKAVEME'f 
~~~~~~~~~~-oıww*~'~~~~ 

Paris, 9 (Ö.R) - Tan g<i7.etesi Sov- HakikattP. müzakereler açılalı ancak 48 
yet _ Fin sulh müzakerelerinden bah- saat vardır ve :Fin delegeleri B. Riki ve 
~ederken Helsinki hükümeti üzerinde bay Pa<tildvi dün tayyare ile Moskova
tazyikte bulunan Skr.ndinav memleket- ya hareket etmişlerdir. Görülüyor ki 
jerini tehdit ediyor ve diyor ki : her iş bitmiş kotarılmış intibamı µyan-

. Her kes mesuliyetini kabul etmeH oırmak üzere hesap edilmiştir. 
ve merdçe hareket ederek bilhassa şu- Mareşalın sözde hastalığı, müzakere
nu göz önünde tutmalıdır ki, Finlandi- !erin çok ilerlemiş olması gibi haberler
yanın teslimiyeti Avrupada hürriyet l<.• umumi efkar hayret içinde bırakıl
ıuhunun hezimeti <leıecc. ... inde şümullü mak istenmiş_tir. Bunun saiki de Skan
bir ehemmiyeti hlıiz olacaktır... dinav devletlerinin harp tehlikesini 

•Pari • Suvar• gazetesi de : • F°ın har- kendilerinden uzaklaştıracak her hangi 
bi arkasında ham maddeler harbio baş- bir sulhun tahakkuku hususundaki isti-
lıj:,'l altında şunları yazıyor : cali He izah edilebilir. 
UİTLERİ~ ARZUSU : Berlin ve Stokholıoda bu görüşmeler 
Hitler, üç sebeple, Finlandiyada ~ul- ctrafmda en sıkı bir sükfıt muhafaza 

hun teessüsünü arzu ediyor : edildi. Vilhelmştrase mutlak bir ihtiyat-
ı _ Sovyct askerlerinin memleketle- karhk takındı.. İsvec ile ecnebi memle

ıine dönmeleri ve Almanyanın işine ya- ketler arasında telefon muhavereleri bu 
rıyacak istihsal faaliyetiyle uğraşmala- sıralarda kesildi. BUtün bu hlldiseler 
rı için, Finlerin sulh ihtimallerini tclkik etme-

2 - Sovyet ejderinin zaif noktalarını ği kabul etmekle beraber henüz mukad
meydana vuran bir nıUcadclede devril· oerat yolunu intihap etmediklerini açık-
memesi için, ça .gösteriyor. 

3 - İsveç ve Norveçin, AJmarıya YAPILA~ TEKZİPLER 
harp sanayii için elzem olan, demir t~s- Umuml efkarın heyecanı karşısında 
lihatına devam edebilmeleri ve harı: bazı tekzipler yapılmış olmac;ı da tabü-
sahnesi haricinde kalabilmeleri için. dir. 

isveç, bugün Almanyanın 1azyikine Birinci tck7Jp, Stokholmdan : Resm1 
boyun eğmekle tehlikeyi uzaklaştırdığı- İsvec mahfilleri, İsveı;in Finleri Sovyet 
nı zannediyor. Hakikatte onu bilakis tekliflerini kabule scvketrnek i~in en 
yaklaştırmaktadır. Zira, bu tavır ve ha- kat'iyet, siyasi veya diplomatik bir taz
rcketiyle, taarruza cesaret vennt-ktedk. yikte bulunduğunu bile kat'i olarak 
Eğer kan içinde k.ılan zavallı Finlan- tekzip ediyorlar. Dil{er taraftan şurası 

diya !::iovyet taleplerini kabul etıneğe kaydediliyor ki İsveç asla tavassutta 
katlanırsa, yarın Finlandiyanrn tı:>rke<le- bulunan bir devlet rolü oynamamış, fa
ccği sevkülce ·ş merkezlerinde Alman- kat münhasıran •P.Jsln müveuii• hiz
ya yerleşecektir. Petsamoda, Viipuride, ıneti görerek Sovyct .şartlarını Finlere 
Hangöde.. te:.şımakla iktifa etmiştir ve bu huduttan 

Yani İsveç ve Norveç.in kapılarına di- aslil ileri geçmemiştir. 
kilccektir ve eli her zaman bu knpıla Fakat kelimeler üzerinde oynamak 
nn mandalında olacaktır! neye yarar? .. Evet, İsveçlilerin Finlere : 

Nihayet •Entran» ga4etesinde, Gal- •İşte Sovyet projesi budur ve bunu 
lüs •SÖZ artık Finlerdedir!» başlığı alem- mutlak kabul etmelisiniz!• demediğini 
da .şunları yazıyor : Y.abul edelim. Fakat şurası muhakkak-
Fİ~LA~ ıniY A 'EDEN İSTİl\tHAT br ki bu şnrtlan kabul edilebilecek şart-
ETl\IİYOR? .. lar diye nakletmiştir.. Bahusus kral 
•Neden Finlandiya istimdat etmiyor? Gtistavın ime<' dedikleri ve Kopenhag 

Zira dehşet i~inde kalan komşuları, konfcrnmanın tebliği göz önünde tutu
.kat'iyen müttefiklerden yardım isteı:"e IJrsa hunun ınanası budur. 
mesi için onu tazyik ediyorlar. A'man- Diğer taraftan Berlinin Fin işini bitir
ya Skandinav memleketlerine önceden mek istediği muhakkaktır.. Stokholma, 
haber vermiştir ki müttefiklerin F;.n. müttefik asker ve malzemesinin İsveç
lancliyada müdahalesi bizzat Almanya- len transiti halinde, Almanyanın da 
Dm da müdahalesini tahrik edecek ve n:iidahale edeceğini bildirm~tir. Stok
Skandinav memleketlerini harp .sahııc- holın hükümeti bu tehdidi Helsinkiye 
si haline ifrağ eyliyecektir. bildirmiştir ve şu lisanı kullanmıştır : 

•Bu suretle Finlandiyanın esaret al- Biz de harbe sürükl<!necek oluı-sak size 
tına alınmasının hazırlandığından şüp- hiç bir yardımımız olamaz!. 
he edilemez. Bu h1idise iki merhalede Hülasa, ne de olsa, Finlandiyanın taz. 
olacaktır. Finlandiya, memleketinin bir yik altına alındığı inkar edilemez. Çün
kısmını feda ederek, diğer kısmını kur- kü Finlandiyaya, mukavemette devamı 
tannak zaruretine ikruı edildiği takdir- lınlinde, her yardım imkanının itesilece
dc Sovyetleri sevkülceyş noktalarına ği gösterilmiştir. Bu şerait dahilinde 
yerleştirmiş olacak ve onlara ileride her Finlandiya sulh yupmnğı değil, fakat 
şeye teşebbüs iktidarını verecektir.• Sovyet şartlarına vukuf kcsbetmcği ka-

Ayni gazetede B. Hanri Bidu Finle- bul etmiştir. 
rin Sovyet taleplerini kabul etmelerinin Diğer tekzip •Belga• ajansı vasıtasiy-
nc demek olduğunu şöylece izah ediyor: le Berlinden gelmiştir : 

•Eğer Sovyct Rusya emellerine nail Fin ihti11ifını nihayete erdirmek husu-
olursa Finlandiya mevcudiyetini idame- wnda Almanyanın gayrette bulunduğu
dcn Cıciz kalacaktır. Finlandiya orman- na dair çıkarılan haberler çok münaka
]arı ve şclfileleriy]e y.ışıynn bir memle- ~a t.ı.clilmiştir. Alınan :resmi mahfillerin
kettir. Memleketin ~ üzde 74 ü orman- ce bu hususta yapılacak hiç bir tebliğ 
Jıktır. Bu ormanlarda bir milyar be~ yüz \"eya ittihaz edilec~k hiç bir tavrı hare
milyon ağaç vardır. Bunlar Fin sanayi- l.et yoktur. Almanyanın hattı hareketi 
ine ağaç hamuru, sellüloz, kağıt ·ver- ~dece bu ihtilafa iştirak etmemekten 
mektedir. Su kuvveti de üç milyon bey- ibarettir ve bir çok defalar izah edil
girlik elektrik kuvveti veriyor. Bu sa- mi.ştir. 
lede Finlandiya, bir kısım ilk m<yldcle- AI...l\tANY ANIN İDDİASI 
rini hariçten getirterek, demir, dokuma Halbuki Almaııyanın Fin - Sovyet 
\'e diğer sanayiini yaşatmaktadır. ihtilafındaki bitaraflık iddiası İsveçi, 

Fakat başlıca su şelaleleri Kareli her- Fiııl~ndiya tarnfından talep edilen, ac;
u hınd:ıdır. Berzahı kaybetmekle Fin- !,eri yardımda bulunmaktan menetme
kndiya elektrik enerjisi bakımından üyle tezahür etmektedir. İtalyan gaze
Sovyetlerın mürakabc ve hakimiyeti al- telerinin neşriyatı da dikkate şayandır : 
tında olur. Demir madenleri Ladoga gö- •Lavoro Faşista• gazetesinin Stok
lünün f'trafındadır. Bunlann başlıcalan holm muhabiri Alm~myanın tavassut 
<la Sovyetlerin eline geçecektir.• teklifinden bahsediyor ve diyor ki : Bir 

HAYIU::T UYANDIRl\IIYAN 
HABİSE ... 
Paric;, 9 (Ö.R) - Fınlandiyn ve Sov

yetler arasında muhtemel sulh müzake
releri ve bilhac;sa haftalardan heri Ber
linin tazyiki altında olan Stokholm hü
kümetinin Helsinkide bu sulh lehinde 
tesirini hissettirmesi hayret uyandırma
mıştır. Hadiseler gözden geçirilirken, 
bu sulh müzakereleri haberiyle birlik
k mareşal Manncrhaymin hastalığı ha
berinin i.şaa edilmiş olınası dikkate .şa
ya"ldır. Halbuki marcsa1ın tam sıhhatte 
olduğu bugün tohakkuk etmiştir. Diğer 
bir haber marcşnlın Stokholma gittiğini 
bildırdi. Bu da doğru değil.. Marcsal 
harp sahne indedır. Şahsı etrafında çı
karılnıı bu haberler, mareşalın vakın 
bir sulh ihtimalini son <lE"rece ihtiyat
knrlıkla kar ılıyan basıretli Finler ara
"ında olduğu11u göstı.>riyor. 
Diğer taraftan SovrE"t Ruc;ya ıle mü
< ~el~rin gtinlerden beri başladığı ve 

taraftan Almanya, diğer taraftan İngil
tere ve Fransa arasında bir diplomasi 
mücadelesi olmakUıdır. Almanya Sov
yet Rusyanın ve Skandinav memleket
lerinin harp yükünden veya kaygısın
dan kurtulmalnrını istiyor. Bu vaziyetin 
B. Sumncr Velsin Avrupa seyahatiyle 
ayni zamana tesadüf etmesi, Amerika
nın tavassutuna dair diğer haberlerin 
de çıkmasına sebep olmuştu. B. Ruzvel
tin ctraf ındakiler Amerikanın adilane 
bir sulh lehinde müdahaleye mütemayil 
olduğunu inkfır etmemekle beraber 
Amerikan umumi efkurının nefretini 
!<.hrik etmis olan bir taarruzu kanuni· 
ltştirecek bir sulh lehinde hareket için 
hiç bir sebep mevcut olmadığını kayde
diyorlar. 

Hülô.sa: Almanyantn Stokholmu • bel
ki de şantaj eklinde - tazyik ettiği ve 
İ"Veçin de bilmukabele ve bilvasıta Hel
'"inki üzerinde t&zyikte bulunduğu mu
hakkaktır. Bu ilibnrla bazı Skandinav 
ve So valist şahsiyetlerinin Fin mümes-

la bahsediliyor. Buı.lar, müttefiklerin 
Skandinavyaya askE".r çıkarmalarına ra
zi olmaktansa demiryollarınm raylarıru 
sökmeği tercih edeceklerini Helsinkiye 
-::?nlatmışlardır. 

Bu artık bitaraflık değil, panık halin
de korkudur. 

Bu panik havası içinde Finlerin ma
neviyatının daha ziyade sarsılmış olma
m:ısı dikkate Ş3yand.ır. Fin devlet adnm
ları vaziyeti tetkik ctmeği kabul etmek
le> beraber Sovyet taleplerini münaka.şa
nz kabule müteımıyil bulunmıyorlar. 

BASKA BiR TEHLİKE 
Finlerin maruz ·bulunduğu tehlike 

valnız müstahkem hatlarının terki ve 
;·ıkılması değildir.. Diğer bir tehlike 
vardır : Sovyetler, Finlandiyadan kopa
racakları arazide, bir Fin - Sovyet hü
kümeti tesisinden geri kalınıyacaklar
Jır. Bu hükümeti riyaseti Fin komünist
rerinin şefi Küzinene verilecektir.. Bu 
J,omünlı.1 Fin hükümeti, milli Finlandi
ya hududunda yerle.şince, tesirli bir 
propaganda yapacağı tahmin edilebilir. 

Bu ihtimaller karşısında, Finlandiya
mn siyasi ve askeri mukadderatı ne 
chırsa olsun, ani bir harp tehlikesinden 
kurtulmak maksadiylc Finlandiyayı şi
mal milletleri ailesinin bütünlüğü için 
kendini feda etrncğe davet etmekten 
çekinmiyen Skandiııav devletlerinin 
mesuliyeti ağırdır. 

Buna rağmen Finlandiya evvelki gibi 
mücadelede devam volunu tercih eder
~( müttefiklere mür~caati neticesiz kal
mıyacaktır. 

Paris, 9 (Ö.R) - •Üscrvatore Romano• 
gazetesi, Finlandiyanın müttcfikl~rin 
elinde alet olduğumı <lair Alman ve Ital
yan ithamlarına cevnben şunları yazı
yor: 

PROPAGANDALAR K.ARŞJSINDA 
Finleri kim bilir ne gibi harp tahrik

<;ilerinin aleti gibi göstenneğe çalışan 
propagandalar karşısınd:l bir ikrah duy
mamak kabil değildir. O Finler ki, harp
ten içtin::ıp için her şc>yi yapmışlar ,.c 
ancak sebepsiz ve tahriksiz olarak taar
ruza uğ1·adıklan cihetle silfıha sarılma
ğa mecbur olmuşlardır. Finler hiç bir 
nüfuzun kurbanı değHlerdir. Ancak, en 
cs.1slı haklarını, istiklal haklarını çiğne
meğe teşebbüs eden bir taarruzun kur
banı olmuşlardır. Bu taarruza mukave
!Ilet yalnız hakları değil, ayni zamanda 
vazifeleri iJL. Taarruz, medeniyetin 
düşmanları ve barbarlığın filcmdarları 
tarafından yapıldığı zaman bu muka
bele mukadde,s bir m;.hiyet alır. Şimdi 
0

Jazı devletler Finlandiyaya yardım gön
dererek mücadeleyi uzatmakla itham 
ı:?dilirkcn hu yardımların Finlandiya ta
rafından istendiği unutuluyor. Taarruza 
1!urban olan bir memleketin ise kendi
o;;inc yardım gönderilmesini istemek 
•,akkı kimse tara!ıncfon inkar edilemez. 
Papanın gazetesi tarafından kullanı

lan bu lis."ln, Alman gnzetelerine uyan 
ve Finlandiyayı Sovyetlere boyun eğ
meğe teşvik eden İtalyan gazetelerinin 
48 saatten beri yapt.ıklan neşriyat1a bir 
tezat teşkil etmektedir. 

Vaşington, 9 (A.A) - Amerikan ef
karı umumiyesi So\·yetler birliği ile 
Finlandiya arasında bir muvakkat sulh 
akdini istihdaf eden hadiseleri büyük 
bir alii.ka \'e endişe ile taldp eylemekte
dir. 

Siyasi mahfillerde söylendiğine göre, 
Amerika hüktimeti şimdiki müzakere
lerden uzak Lulunmak istemekte çün
kü tavassutun nihai neticesinin Alman
ya ve Sovyeller birliği tarafından takip 
cxlilcn kuvvet ve taarruz ~iyaselinin 
muvaffakıyetini bir kerrc daha· tevsik 
etmesinden korkmaktadır. 

Hariciye nezaretiyle sıkı temasta bu
lunan bir zat nazi m~todlarının değişti
rilınediğini söylemiş ve eski Fin cümhur 
reisi Svinhufvundun Berlinde Von Rib
bentrop ile yaptığı mülakatı Suşnig ve 
Haşanın Berlini z.iyarctlerine benzet
miştir. 

Siyasi mahfillerde, Hitle,rin himaye
cinde yapılacak hir Sovyf' - Fin sul
hunun diğer bitaraf memleketler üze
rinde bırakncnğı nkislere işaret edil
mektedir. Bu memleketler müttefik
lere karşı duyduklnrı sempatiye rağmen 
Berlin ve M'lskovanın tehditlerine bo
run eğmek tehlikesine manız buluıı
makta(Jırlar. 

Avni mahfil1erde Wve edildiğine gö
re, Von Ribbentropun Roma seyahati 
Alman diplomasisinin İngilterenin Al
man kömürlerini müsaderesi neticesin
de İtalya hüki.imetinin girdiği nazik va
ziyetten istifade ederek İtalyayı mihve· 
re daha uy~un bir siyaset takibine icbar 
i in 

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

Müttefi ·ler, kendi davaları saydıkları Fin davası 
acele yardımda bulunacaklar • .. 

ıçı n c genış ve 
~~~~--~--~~~-~*~~--~~~~~~--~-

- BAŞTARAFI 1 b cl SAYFADA - B. Riki ve B. Pa-:ikerinin tayyare ile den h:ledikle.rini almalulırlau 
Sovyetlerin sulh §arllarını Finlandi- Helsinkiden Moskovaya hareketi 7 Deyli Telgraf: ~· 

yada kabule mütemayil olanlar azdır. Martta vuku bulmuştur. Bu seyahat cFinlandiyanın sukutu halinde ~ 
Hatt.'\ bir tek taraft<ll' bulması bile şiip- Fin hiikümetinin hüsnü nivetini göstc- şevik ordularının Norveç hudu~~· 
helidir. Hürriyet v istiklal için miica- rir. Bu "hükümet her hangi -sekil de sulh ycrlP.şeceklerini, ı~veçin Sovytt ıııtı'· 
dele azmi -her uımau'· i kadar kuvvetli- tekliflerini tetkike her vakıt gibi ha7.ır klimüne maruz kalarağmı ya:ı.ın•;1'1,t 
dir. Isveçc karşı acıl..Jt hissi artmakta- olduğunu ispat "diyor ve bu husustnki Stokholm, 9 ( ö.R) - fin ~ 
dır. Maamafih, Isvcç hükümetinin Fin- hattı hareketi değişmemiştir. 29 ikinci müzakerelerinin s~n safhaya v-s. ,dl 
lnndiyoya yardımı :reddettikten başka Teşrinde de B. Ruzveltin tavassut tek· bekleniyor. lsveç matbuah Finlandi1 IJlli· 
~cnebi kıtaların Finlandiyaya gitmek lifini Finlandiya kabul ettiği halde Sov- kat'i sulhun iadesi ihlimalini mefll~~-
;izere kendi topraklaı·ınclan geçmelerine yet Rusya redd('tmişti. yetle · karşılamakta iseler de bu ~ ıiıı' 
müsaade ctmiyeceğini blldirdiği henüz Londra 9 (Ö.R) - Lonclra ve:_ Paris Finlandiyamn İstilcl~l ve ta.ınaııııY' .~· 
Fin halkı tarafından tğrenilmemiştir. mahfilleri müttefiklerin Skanclinavya dokunmaması lazım geldiğini yaıll' 

Londra 9 (Ö.R) - Fransız gazeteleri üzerinde bir Alman tahakkiimüne mani tadarlar. di"' . 
Isveç hakkında çok se.rt bir lisan kul- olabileceklerine emindirler. Isveçin ken- Paris, 9 ( ö.R) - Finl ilndiy• .,.ıd' 
lanıyorlar. Finlandlya müttefiklerden di topraklarmclan müttefik askerlerin sının ilk zamanlar taraftilr oldu~ ea'" 
yardım istediği takdirde bu islimdada t?eçmesine müsaade etmemesine rağmen bugün lsveçin tava~~utunu tasvıP ıı-b'' 
mukabele edileceği ve Skandinavya Ingiltere ve Fransa Finlandiyaya yar- ltalyadan sulh şartları hakkında fjıılıf 
devletlerinin Alman •e Sovyet kontrolü dımlarını artırmağa hazırdırlar. alınıyor. Bu haberlere nazaran ıı-ıı1" 
altına girmesini mültaiklerin menet- Londra 9 (Ö.R) - Ingilterede siynsi Hangöyii Sovyetlere hırak:map ·ııd' 

k · ted'kl · k .ı-.:ı·1· dırlar. Yeter ki Viborg kendi ellet• me ıs • en ayueuı ıyor. parti1cr a1.aları, Ingiltere ve Fransanın 
ParLc; 9 (Ö.R) - Fransız kabinesi iki yalnız Finlandiyaya değil. Finlandiyanın ka~~~ls mahfilleri bu ha\>erleri lbfü'' 

buçuk saat süren bk lçtimaında vaziye- komşularına da icap eden bütün mi.iza- k 1 k d r.ı 
t' ·· k t · t• heretleri bah<:edecek kafi bir •·ol takip kaydile arşı ama ta ır. bıı•' ı muuı ere e mi§ ır. " _, Paris, 9 { ö.R) - Stokholm ll'lb'.ı.d' 

Sosyalist cPopulcu gazetesinin bil- etmeleri lüzumuna kanidirler. leri lsveçin Helsinkide hiç bir tal il'"'' 
dirdiğine göre Finlandiya tarafından Niyıız Kronikl bu müna.~ebet1e diyor bulunmayup sadc~e me.ktup Jtutu•u d• 
resmen istendiği t.11ulirde Ingiltere ve ki: zifesi gördüğünü. Keza Almanyarı'" d~' 
Fransa Finlandiyaya bir sefer ordusu cGarp devletlNi bütün kuvvetleri ile lsveç üzerinde tazyik yaptığı beyaıı e: .. i~ 
ı;öndermeğe hazırdır ve Isveç ile Nor- sahneye girmişlerdir. Isveç için kafi k d 1 N t 1er"· 

h me te ir. !lveç ve orveç gaze ef. tıP 
ve~in razı olup olm;-d1,'.:'ll1ı sormıyacak- bir lnti ap yapmak meselesi basitleşmiş- tefsirlerinde, Sovyet Ru!!ya ve ııı ),'' 
!ardır. tir. Bize gelince Finlandiyanın muka- diya arasında muhasemahn devaııı.ı d' 

Londra 9 (Ö.R) cNiyuz Kronikb vemetini temin etmek kendi davamızı linde bu iki Iskandinav memleketiııııı eP' 
~azetesi Isveçin hatt.1 hareketi hakkında kurtarmak olacaktır. 1 ~e11 umumi bir ihtilafa sürüklenmes no 
unları yazıyor: Kox-ku en fena bir na- Taymis, bütün partiler azasının az çok dişe göstermektedir. ~ 

<:ihtir. Finler mağlup edilmemiştir. On- Finlan<liyadıın gelen haberleri münaka- Berlinde, Almanyanın ne Mosko\:S' ti" 
ların teslim olınası beklenemez. Ingiliz şa etmekte olduklarını ve mevcud ka- S kh ) d H ı · itici h" bıt 
halkı hiikümetin en büyüle azim ve ka- to 0 m, ne e e sın e ıç rti1'' 

naate göre istikbalin Skandinavya mcm- şeb büste bulunmadığı beyan e01 ~· 
rarla Finlandiyaya yadımını istemekte- leketlerinin elinde olmayıp ~arp devlet- Bununla beraber Fin Sovyd muh•' 1'1e)' 
dir. !erinin elinde olduğunu yazdıktan sonra tının durmasını ,arih olarak arzu ~t ııP' 

Londra 9 (Ö.R) - Jngilterenin Stok- diyor ki: tedir. Fakat bu neticenin manevi .. '.,e•" 
holm S<.'firi, Finlanıliymıın aynı ~ehir- Finlandiyaya her vasıta ile ve en bü- cını ltalyaya terkedecek surette 111• if' 
•leki sefirini kabul t:derek görüşmiiş- yük ölcüde yardımlar yapmak lazım- rasını idare ediyor. Hakiki kaz•:!#.' 

1 

tür. dır ve bu yardımlar yapılacaktır. Fin- Almanyanın olacaktır. Çünkü. 7Jıı~~ 
Helsinki 9 (ö.R) - Helsinkideki te- landiya kendisine tahmil edilmek iste- menfaatlerini hareketsiz kılan hır uıı•' 

lakkiyc #!"Öre Sovyt.t talepleri kabul ecli- nen barış, şerefli ve hakkaniyetli bir ba- tasfiye edilecektir. Almanya bu ''\
11
d• 

lecek mahiyette değildi ve Fin mukave- rış olmadığı takdirde hiç şüphe:-;iz müt- sebetle Sovyet Rusya Ye Jtalyıı •'_. ~ıı' 
met kuvvetleri bitip tükenmekten bir lefiklerden ve dı"Ö'er memleketlerden k ı·· ·· d ·· · etrı'e ,., mu arenet u~u unu e umıt · 
hayli uzak bulunnınkt.adır. yardım istiyecektir. Finler, mlittefikler- dir. ...--/ 

Sov etlerin yeni hücumlar• 
-------------- - *------- -----

Cep henin bütün noktalarında heıi" 
m ve zayiatla püskürtüldü 

------------*------------ 1 r•' d' 
- BAŞTARAFJ 1 iNCi SAHİFEDE - gibi patlamıştır. Umumi kanaate göre, karşı otuz kadar taarruz yapını~ 11 - . 

metre kalınlığındaki buzu bir çok nok- Sovyet Rusya büyük bir muzafferiyet pü!!kürtülmÜ§tÜr. ~~ 
talarcla kırmaktadır. Top menzili hari- kazanmış gibi sulh şartlarını bildinnek Sırf askeri bakımdan, görülih'~11Jııı' 
cindeki nokt..,lardn bu vazifeyi tayya- istemektedir. Halbuki Finlandiyalılar vaziyet son 48 saatten beri i~tikr•t ll~' 
reler görüyor. Kırı}al1 buz kütleleri mukavemet edebilecek vaziyettedirler. dedir. Sovyet hnreketi Finle~in JıJrd~ 
üzerinde kalan Sovyet mUfrezeleri top- J~tiklal ve hürriyetlerinin ihlaline mü- vemet ve mulrabil taanuzlarıle Jh ıJ 
!anmaktadır. Finler, Sovyetlerin Lado- saade etmiyeceklerdir. rulmuştur. Fin umumi efkarının fU 

11 
ileti 

ga gölünde bir çok küçük adaları aldık- Paris, 9 ( ö.R) - Fin ordusunun mu· liflerine taraftar olmaması bunar r.411"' 
lannı kabul ediyorlar. kavemet idaresi asla hafiflemiş değildir. geliyor. Orduya gelince, M reŞ" edil'~ 

Bu sabah erkenden Helsinkide hava Dün Viborg etrafında, Kareli berzahın· nerhaym tarafından açıkça ifade t f· 
1 alarmı verilmiştir. da ve Ladoga gölünün buzları üzerinde mukavemet idaresi yıpranmaın1{~erl' 

Paris 9 (Ö.R) - l' in tebliği: Dünkü Sovyetler Fin mukavemetinin ne de- Maneviyatı ımpasağlamdır. / ~11 ıı 
gün Finlandiya körfez.inde ve Virlati mek olduğunu bir daha anlamışlardır. ve ıeflcr sonuna kadar dayan~1fiııl'fl' 
takı~ ad~ları açıklarında oldukça ~id- Viborg koyunda son günlerde ele geçir- raftardırlnr. Sonuna kadar, yanıd·si it11 
detlı devrıye faaliydı olmuştur. Viipuri dikleri istinad noktalarını genişleteme- diyaya 'apılacak yardımın ver 1 a 
koyunda düşmanın Fin mevkilerine mi,lerdir. Koyun ağzındaki yarım ada- kanlar hududuna kadar. . ,ard

1 karşı taarruzu devanı etmiştir. Viipuri da yapılan muharebelerde Sovyct kıt'a· Yani, Isveçin tava~ııutu ile j]erıf11,1'J ~ 
i:iniinde diişman ~;pE>rlere yerleşmekle lan yerlerinde sayıyorlar. Yoksi körfezi- ğii teklifleri Sovyet Rusya ad~. ,,,~1' 
iktifa etmiştir. ni buzlar üzerinde geçmek teşebbüsünde kestiremezse vaziyeti başka tüılu 
Berzahın merke1.ınde ve şark kısmın- de muvaffak olamamışlardır. Taypalo laaya imkan yoktur. ___/ 

deki Fin mevzileri önünde Sovyet taar
ruzları yine ağır zayiatla tardedilmiştir. 
15 Sovyet tankı ve bir çok toplar tah
rip edilmiştir. Ladu a gb1ünün şimali 
carkisinde gün sükUnctle geçm~tir. 
Lamajervi -buzları tızcrinde bir dü.:illlan 
müfrezesi tamamiyl dr.ğıtılıpıştır. Ko
milajervide bütün gi.tn. dUşman şiddetli 
hücumlnrcla bulur.tnuştur .• Bütün bu 
taarruzlnr plikürtiilmü<ıtUr. 

Liyojervinin garb ve ;;;imalinde Fin 
müfrezeleri muvaffakıyetli pusu harbı
na devam etmişlerdi.t· Bir Sovyet isti
nat mevkii 1.aptcd!lnıt , mUhim ganaim 
ve 115 esir nlınmıştır Diğer nokta1arda 
şidd,,tli devriye f .. rl"veti ve pusular ol
muştur. 

Stokholm 9 (A.A ) 'l'idningen gaze-
tesinin Finlandiya ıı u1ı biri şöyle yazı
yor: 

Dün Finlandiyru ı l bombardıman ed!1-
memesi Fin hava kuvvetlerinin So\')'et 
tayyarelcrini ağır ,, fa uğratması ve 
müzakerelerin ba 1 ile izah edile-

,. 
Sovyetlerin temenni 
ettikleri an gelmiştir,, 

(Mareşal italo Balbonun ga zetesi böyle ~i!fı ,;J 
Paris 9 {Ö.R) - Mareşal Italo Bal- kimse onu tevkife muktcdır . ,., 

bonun gazetesi olan Koryera Badoma dir? b'1İrd1 iıı' 
şunları yazıyor: Faknt ihti16.f başında kırıln tl~rı iÇ ııı' 

Fin - Sovyet harbında tavassuttan Sovyct Rusyanın kendi hııdu 111el1'f\e~ bahsediliyor. Ve Viborgun fethini nlii· de tutulması Almanyayı da dev-le~ re' 
teakıp Stalinln sulh akdine mütemayil ederdi. Ancak, Skandlnavya . gı;stettl' 
olduğu beyan ediliyor. Fakat bu hususta o zaman lazım gelen c~nretı ıı1tı cf 
hayale kapılmamalıdır. Büyük d<'vlet- mcdiler. Iki ihtilafı blrbirındcrı bt1ı1" 
ler arasında mücadl'le devam ettikce tamadılar. Nasıl ki bugiln de ıı' 
ve Skandinav devletleri de hitaraf kal- saret edemiyorlar. dırı1 ıet' 
dıkça. Sovyet Rusya için Finlandiya Finlandiya, Isveçten ya~\ttefi1' blf 
da kor'h.-ulacak bir şey yoktur. Sovyetle- lehinin redclJnden sonra ın eÇtıı ıt_ 
rin temenni ettikleri an gelmiştir. Stalin müracaat etmedi. Sadece. Is~a.S~ 
Isveç üzerinde bombalar patlatıyor, gün yaptırma pişman olma b\J 
Norveçle Komüni t harl'kctleri tahrik menni etmekle iktifa etti ve 


