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-- ABONE ŞERAiTi o:v AM MüDDETt Türk.iye için Hariç ıçın 

~lik ....... 1400 2900 
J\ltı aylık ....... 150 1650 
Günu geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

il lngiliz • Norvec ticaret 
' 

anlaşmaıı 

Oslo, 12 ( ö.R) - Büyük Britanya- Nor
veç ticaret anlqmuı dün imza edilnıİftir. 

-------' ııan tn" 
ile. Ullrierecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cümhuri11etin ve Cümhuriyet eserinin. bekçiai, sabahlan çıkar si114Sl gcıutedir YENİ Asın matbaasmda basılmıştır 

Sovyetlerin şartları tetkik r 
Fin parlaoientosu . daimi 

bir içtima halindedir 
Sulh ihtimali yü;J~ altmış ve harbe 
devam ihtimali yüzde kırk mıdır? 

ftıüttcfiklcr, Finler isters:derhal 
'---.... Londra, 12 (Ö.R) - Finlandiya. ı~uralı.hasları bu ~~bah hen~z Mo!ikovarta 

asker gönderecekler 

/( 
idiler. l\1üzakerclerdc varılan hakıki vaııyet mec;huldur. l\Jaamafıh B. Çem-

orkak berlayn tarafından verilen teminatın }'inlandiya murahhaslarına büyük bir 
kuvvet verdiği anlaşı~maktadır. · Staliıı yüksek Soııyet §ÜTastııda 11utuk saylerkcıı 

Poıı·ı,·ka da~:~~~r~:~:!li·b~~r:~:~~kli:~ ~~:~tzf;:r:ı~t~:ü~~~~l:~~:p~:~ -H-'---a-r-p--ş-ı·_d __ d_e_t_I_e_devam" edı· yor' 
Helsinkiyc yapılmış olf.}uğu~dan avam münasebeti hakkında Papaya vermeğe 
kamarasını haberdar etıniştır. Sovyet lüzum gördüğü teminat Kremlinde en-,1-._ - * Rusyanın Finlandiyanın şe:eiine h~el dişeler uyandırmıştır. 

-.:_-qJ memJek;tJerini vermiyece1c teklifler yapacagı zannedil- Paris 12 (ö.R) - Emin kaynaklar
"'Qfktukları harbin mcktedir. Finlerin vaziyeti, Fransız ve dan alınan haberlere gore dün akşam 

lngiliz başvekilinin beyanatı ile kuvvet- Sovyet şartları etrafında izhar edilen 
ima atmaktadır lendiği halde Sovyet Rusyada dahili - SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Kızıllar Viipuriyi muhasara ve iki 

mahalleyi işgal ettik, diyorlar 
-·--ŞEVKET BİLGİN 

~Yor ki Finlandiya mt.-sclesinde üç Sumııer -W els 
l rnevzuubahstır: LONDRA, 12 (Ö.R) Helsinkiden lihıt- la Sovyet Rusya mütearriz mev

~~tçlnekle irtikap ettiği hatayı an'iy bu küçük memleketin istiklilini 
~ t altında bulunduran insani bir 

biJdiriliyor : Harp bütün şiddetile de-

Lo nd r ada dün lngiliz nazırları VC Yam ediyor. Kwllar Viborg körfezinde 
buzlar üzerinde bir kaç noktada terak-

~ _ VU~asını çok gönniyttektir. 
~ l'a ınüddeiyatının mübalagah bir 
~ kabulünde ısrar ederek Fi.nlan'lli ". ~uhakbk surette boyun --eğ-

m u ha J efe t partisi liderleri ile görüştü :!ti~~~!~~,~~~~~~i~C::~rgu muha~a 
Londra 12 (Ö.R) _ Suıruıcr Vels öğ- Moskova, 12 (Ö.R) - Sovyet tebliği: 

1' ıstıyeccktir. 
ll)~ahut ta kahraman t'inlandiya, 
~ dö\ij beri dökülen kanlımn boş ye
~ lnıediğini ifade eden bir azmü 
~ it\ hürriyetini ve iıdiklalini pazar
lıııı~:\>ıuu yapamıyacağım bildirecek 
llll tie~ttc devam edecektir. 

lllittı ~ ~htinıalden her birinin beynel
~let ;~ıyette birbirinden farkh neti-
~eıı.0~uracağı şüphesizdir. 

~liııı.ı li temenni kabilinden, birinci 
"'ttlet· tehakkuk ederse, Şimal memle
t\j~eni~ soluk aJacakJar, harbe sü-
• lo'ıdı.a ekten kurtulacaklardı. 

lı btt ~ bu o kadar zaif bir ihtimaldir 
~ Ususta fazla ümide kapılme.r.tak 
~isi ~oğrudur. Biliıkis Finlandiya 
~lhıtj~e düştüğünü gösteren bir 
"'Cltttı/et iesU yaparsa, Şimal mem
~ltr ti, Pinlandiyayı feda etmekle 
~Y kaybettiklerini anlamakta ge
. llılan:~eklerdir. Zira müttefikler 
ty~ t;ayı teslimiyete kadar sürük
~Ytt \'eçin bu hadisedeki mesu
'~:8Yını unutanuyacak1arı gibi Al
)ıı ~ "e Sovyet Rusya da Skandinav
'-di ıı~leketlerini kendi siyasi ve iktı
tt~tlt f Uzları altına almak için elforine 
~~ts~ttan azami ölçüde istifade 
~l ~dır. Müttefikler Moskova gö
hrb b·erı~den Finlandiya hesabına ha· 
'ıı \'e ~ ~ır netice beklemiyorlar. Fran· 
ht lttas giltere şuna kanidirler ki, Sov
~~la küçük Fin ordusu il~ llliica· 
~~"ırı e ~aybettiği prestiji yenider. 
lt kıs ak ıçin ağır şartlarının mühim 
~itte l'lıını Finlruıdiyaya kabul ettir-

ısrar edecektir. 

~~~·a l\loskova müzakerelerinin 
..(i -ını d'~ B. Sumrıer Vels 
1. l'iik h ıger ınem1eket1erden daha 

·?ot J.'• eyecan ve sabırsızlıkla bek- ,11ı•ı•ı•-•••ıc11ıl!ı•ı•~E ••111••1!11•~-~ 
~~t ·de ınlandiya davasının tasfiyesinde Başvekalete bağlı 
~ll trıiift~yi bulan bu alaka ne Finlan-

insa:.hnc bir muhabbet eseridir. Ne olmak Üzere 
~Ya s.o' duygularla alakadardır. Al- ...,. 

~t~~~~~e~!~~;~: ~~~::~~~:;r~~~ Pr o~a ~an~a ı/' ~l ısüyor. Eğer bir Sovyet· 
, 1~id~!'Jası hasıl ofursa gec;en Teşri
\ı~ll. 1 \'a:ıiyete :l\·det etmek kabil 

ltt{tfikİ Sovyet Rusyarun menabiini 
~h iah ~ nblokasının te.c;irlerini azalt-
• 

1 Yiitı· ıs edeceğini. Finlandiya har
~İıai la •nden İtalyada galeyan dere-
~ctn "~ ~ovyet aleyhtarı hissiyatın 
\ "'llltı bij ~unet bulacağını, hu anlaş-
ttlj h· Ytık bir sulh taarruzuna kuv

td;Yor.1r rnesned teşkil edeceğini ümid 

t' ~iittefk . 
~de Ilı 1. leruı en salahiyetli mahfille· 

11 "Yet ~'i~ud .kanaata gfüe, Finlandiya 
t lfıı ilk d.deıyatına boyun eğerse bu
ı.,ttj hu ~eticesi Skandin:wvadaki \'azi· 
...., g'•nk" d · ~ haıe un en çok dahn telılükeli 
~t\>eçin ~knı~k olacaktır. Kızıl Ordu 

rll'sat ~rvık limanına sarkmak icin 
~~ 1 kliyeccktir. ~ 
l~Y~ .80vyet Rus~ aıun şimalinden 
L~ se ~k' Yapılan scvkiyatla lsveçin 

'tt ~0~1Yatı hep bu liman vasıtnsiy
eç kara ımlannı takiben ya-

d SAHİFEDE -

-.--
Unlum müdürlü
ğü l<urulu)or -.-

Matbuat, radyo, 
turizm idarele!"i bu 
müdüriyete 
bağlanacak ... 
ANKARA 12 (Hususi) - Evvelce 

de bildirıldiği üı•ere Başvekalete 
bağlı bir propaganda umum müdUr
lüğü ihdası hnkkındakl tasavvur fiil 
sahasına çıkmak üzeredir. 
Buna dair kanun Hiyiha.Sı yakında 

Meclise verilecektir. Matbuat, rad
yo, turizm idareleri propaganda 

leden sonra amiralhk Lordu Vinc;ton Sovyct ordusu Viıpurinin muhasara~mı 
Çörçll ve Maliye nazırı Con Saymeil i1e bitirmiş. şehrin şark ve şimal 'kısımla-
görüşmUştür. Vels, saban Amerikan el~ nnı işgal etmiştir. Viipuri sahilinin garp 
çillğindc muhalefet partisi reisJerinden sahilinde ilerlemekte~z- Sovyet tayya-
binbaşı Atlee, Greenvood ve Sinclair releri a.skerj hedefleri bombardnnan et-
l·ıe de göı-iismii"tür. ögyle yemeg~ini ha- mişlerdir, Be.ş. düşman tnyyare:li diişil-

---. -s' ] ülmüştür. 
riciye nezaretinde yemiştir. Faris, 12( Ö.R) _: :Finlandiynda Sov· 

-Faris 12 {Ö.R) - cEnternasijan> ga- yetler tazyiklerini aı1tınnağa te~ebbüs 
zetesi yazıyor: B. Sumner Vels Paris- ettiklerinden muharebe şiddetlenmiştir .. 
ten ayrılırken Fransız hükümetine iktı- Viborg koyunun ~imal ı;ahilindeki tl'-

sadi sulhun şartlarını tesbit eden bir ~ebbüslerine rağmen Sovyetler burada 
muhtıra bırakmı;;tır. Iktısadi sulh, evet. j ilerleıneğe muvaffak olamamı<:lardır. Bi-
Fakat ancak medeni insanlığın büyük }akis buz tutmuş deniz üzerindeki kıta-
haklarına riayet esasına müstenid siyasi larının vaziyeti oldukça naziktir.. Zira 
bir sulhun neticesi olarak tasavvur edi- buzlar. CQk sağlam cleğUdir ve bu kıta-
lebilir -SOSU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE- Finlandiyada muhaceret - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lsveç, Finlandiyayı taz- · 
yik etmedim, diyor 

Paris, 12 (A~A) - Paristeki lsveç 
sefareti, Isveç hükümetinin Fin - Sovyet 
müzakerelerindeki rolü hakkında Paris 
gazetelerinde bazı malumat neşretmek· 
tedir. 

Sefaret, lsveçin hiç bir tavassut teşeb
büsünde bulunmadığını yalnız bir mu-

Muhtekirler 
Sürülüyor .. -Milli korunma kanunu wucıbincc 

Şeker sakbyan üç bakkal beşer yüz lira para 
c~zası ve ikişer sene s~üne mahkum edildi 

tavassıt rolü oynadığını tasrih etmekte- Milli Korunma kanununun ilk tatbikatı, Urla kazasında cereyan eden bir mu-
dir. hakeme ile kuvveden fiile çıkmıştır. Urkda bakkallık eden Sakir oğlu B. Ragıp 

Jsveç. ne Almanyanın ne de başka •Demirkoçun dilkkanında şeker bulundCırduğu halde ıiıüraca~t eden müşterile-
bir devletin tazyikine maruz kalmıştır. 1rine satmadığı şikayet edilmiş, zabıtaca yapılan araştırmada aoo kilo şeker bu-
Kendisi, Finlandiya üzerinde hiç bir taz- ~!unmuş, ihtikar maksadiyle satışa çıkarmadığı anlaşılmıştır. . 
yik icra etmemiştir. lsveç, Finlandiyaya B. Ragıp Demirkoç 3780 sayılı Milli k<l.runma kan\lnu mµcjbjnce_ derhal ınab-
yaptığı yardımın a~kasını hiç bir vakit !kemeye verilmiş, suç~ ~bi~ ol~~ş ~e k!l?unu? 32 inci .~ad~esine uyula.rak iki 
kesmemiştir. (Yıl müddetle Aydın vılayetine surgun edılmcsıne, 500 lira agır para cezasına 

Stokholm, 12 (A.A) _ Iıveç hari• ımahkt1miyetine ve dükkanındaki şekerlerin müsaderesine kar:ır verilmiştir. · 
ciye nazırı Gunther, Havas Ajanıı mu• bianbul, 12 .(Hususi) - Şeker saklıyan, beyanname vcrmiycn çikulata -ima-
habirine aşağıdaki beyanatta bulunmuş• ııathanesi sahibi ile yedi kişi bugün adliçeye verilerek ilk Mlrguları yapılmıştır. 
tur: f Kırşehir, 12 (Hususi) - Şeker saklıyan \'e pahalı satan iki bakkal, beşer yüz 

Müzakereye girişmek teşebbüsünde ra para cezası ile ikişer sene Çorum ve Amasyaya nefyedılm~ğe mahkum edil-
bulunanlar, Sovyetlerdir. Sovyet teklif- işlerdir. • 
leri lsveç hükümetine gö)llderilmiş, hü· Bergamada bakkal Adil Öz.sezer, yağ ve şeker tiiccarı Şekip Sabuncu ve es-
kümet de bu teklifleri Finlandiyaya bil- naflıkla alAkası bulunmıyan Kamyoncu Tevfik Artaç adındaki şahısların evle-
dirmiştir. Finlandiyanın dostu olan Is~ rinde ve dükkanlarının bodrumlarında şeker sakladıkları haber alınarak tutul-

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE - Isveç veliahdi us ye rnahalü~müddeiumU!_Ilili!_e _te~Jim edilmiŞ.tir. 
.................................................................................................................................................................................. 

Güzel Hava 
~-~~~~~~x~~.~~~~~~~~~ 

logiliz havacılarını Alman)'a Üzerinde gü
zel fotoğraf çekınek imkanını verdi 

x.x.~~~~~~-

Paris, 12 (Ö.H) - Dün hava faaliyeti tayyarelerini himaye l'tmekle iktifa 
ıcin ideal bir haveı vardı.. İngiliz hava ederdi.. Dün bilakis bu tayyareler vasat 
kuvvetleri Almanyanın şimnli garbisin- yükseklikte uçtular .. Hattfı bir avcı tay
deki hava ve deniz üsleri üzerinde mu- yaresi çok alçaktan uçmuştur. Vaki mü
tat uçuşlarında Qulunmuşlnrdır. Fransız sndeınc iki tarafça da netice vermemiş
tayyareleri de Alman ho.tları gerilerin- tir. 
de fotoğraf çekm~k vazifelerini muvaf- Paris~ 12 {Ö.R) - Dün alcşamki res
fakıyetle başarmışlar ve pazı keşif uçuş- mi tebliğ : Blijın cenubu şarkisinde 
ları y.aprnışlardı:r. Alman tayyareleri ise oldukça siddetli \'e mevzii müsademeler_ 
Fransanın şimal ve şarkında, Alsasta ve olmuştur. Vojlarda topçu atışları kay
İngilterenin şark sahillerinde uçuşlar dcdilıniştiı:. İki tarafın tayynre foaliye-
yapmışlardır. ti hararetli olmuştur. 
Şimdiye kadar Alman avcı tayyarel~ Bu sabahki tebliğ : Gece ce:Qhede 

lngiliz ta1111areleri 



. - - -
,. . ~ ---

SAHiPSi 1~ MART ~ŞAMBA rENI ASIR 
E 

a:z= 

ŞEHiA~HABERl:ERr 

Tefrika: 15 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sultan Aziz 
sıvadı. Bir 
b·ağlamış 

entarisinin kollarını 
taraftan 
siidünü 

kaymak 
• • 
ıçıyor ... 

x•x~~~~~~~ 

Bu aon günlerin kanıık hadisele
ri onu pek fazla üzmüıtü .• 

Adeta haata gibi bir halde idi ... 
Vücudu pelte gibi, kafası ise hiç iş
lemiyordu .•. 

Dün akpm başına keskin bir ağ
n musallat olmuş, bu yüzden uyu
yamayıp yatağının içinde o tarafa, 
bu tarafa, mütemadiyen dönmüş 
durmuıtu ... 

Sabaha karşı güç bela uyuyabildi. 
Şimdi yataktan kalkarken, başında 
kurşun gibi bir ağırlık duymakta idi. 

Büyük bir isteksizlikle, nazlana 
nazlana yataktan indi ... 

Çıplak ayaklarına, üstü sırma iş
lemeli mercan terliklerini geçirdi .. 

Fırtınaya tutulmuş bir gemi gi
bi iki tarafa yalpa vura vura ilerli
yerek yatak odasının bitişiğindeki is
tirahat odasına geçti .. Yine tehlike
den kurtulan bir geminin limana de
mirlemesi kabilinden bir çabuklukla, 
oradaki geniş koltuklardan birine 
çöktü, oturdu •. 

Koltuk gayet sağlam bir ağaçtan 
yapılmasına ve çok dayanıklı olma
sına rağmen, o dakikada üzerine çö
ken bu müthiş sıkletten müteestıir 
olarak birdenbire esnedi ... Tıpkı sız
lanır gibi, gıcırtılar çıkarmağa başla
dı. .. 

Şaka değil, Sultan Aziz yüz yir
mi okka sıkletinde, çok iri bir adam
dı ... 

Yüzünün etrafını bir çenber gibi 
saran kısa sakaliyle, büyük başı, 

ağır, hantal gövdesiyle masallarda 
anlatılan devleri andırmakta idi.. 

Saçı, s~alı yer, yer ağarmağa 
yüz tutmuştu .. 

Son günlerin üzüntüleri bir ka
bus gibi üstüne çökmüş, yüzünün 
o korkunç manasını bir kat daha art
tırmış, derinleştirmişti. .. 

Oturduğu koltuğun tam karşısı
na rasthyan pençereden serin bir de
niz rüzgarı girmekte, odanın hava
sına temiz nefeslerini yaymakta idi. 

Odanın içine dolan bu temiz rüz
gar hünkarın yüzüne, saçlarına de
ğerek onun kafasında biriken endi
şe bulutlannı oradan kovmağa baş-
lamıştı .. . 

işte bir düzüne pişmiş yumurta .. 
Büyük bir fagfur kasenin içinde sız
dırılmış bal... 

Yaldızlı bir tabakta, tıpkı küçük 
bir tepe gibi yığılı duran, en temiz 
cinsten tere yağı ... 

Siyah havyar .. Balık yumurtası .. 
Nefis zeytinler.. Balkan kaşar pey
niri ... Beş on türlü reçel.. Daha ne
ler de neler!.. 

Sultan Aziz entarisinin kollarını 
sıvadı. Bir taraftan üstü iki parmak 
kaymak bağlamış südünü içerken, 
öte taraftan da önünde yığılı duran 
mekulata, büyük bir el çabukluğu 
ile saldırmağa koyuldu ... 

- Akşam keyfin yerinde değil
di.. Meraktan bütün gece gözüme 
uyku girmedi .. Şimdi nicesin baka
lım, arslanım? .. 

Hünkara bu suretle hitap eden, 
anası Pertevniyal valide Sultandı .. 

ihtiyar kadın hiç sezdirmeden 
odaya girmİf ve tıpkı bir hayal gibi 
sessiz -sadasız oğlunun kahvaltı et
tiği masanın yanına kadar ilerlemiş-
ti ... 

Sultan Aziz, sanki kimseye çak
tırmamak İstediği gizli bir iş yapı
yormuş ta o aralık ansızın suç üstü 
yakalanmış gibi, birdenbire irkilmiş
ti .. . 

Muttasıl kahvaltısını atıştırmakla 
meşgul olduğu için, böyle mühim 
bir iş sırasında validesinin odasına 
girdiğini ve masanın yanına kadar 
yaklaştığını hiç sezememişti ... 

Çiğnemeğe çabaladığı iri lokma
sını yutmağa muvaffak olamıyarak 
boğuk bir sesle: 

KISACA: 
•••••••• 
YiNE BALIK iLE SüT 

--tr-
y AZAN: J:czcıcı K. K4mil Aktcı 

Geçenlerde bu sütunlarda balık ile 
sütü beraber yemenin etrafında söyle
nen sözlerden bahsetmiştim, bu süjeden 
bahis pek çok okuyucu mektubu aldım, 
bizim doktor Hatipoğlu Esat diyor ki: 

Süt fermantasyonu balık ile karşıla
şınca midenin ekşiliğini çoğaltmakda ve 
bazı bünyelerde hazım etrafındaki if. 
razatı tabiilik dışına çıkarmaktadır. 

Havagazı --·--
Fabrikası bugün 
işletmeye açılıyor 
Havagazı fabrikasında meydana geti

rilen modern tesisat bugün saat 17 de 
merasimle açılacaktır. Fabrika yeni te
sisleri ve otomatik ocaklariyle çok mü
kemmel bir hale gelmiştir. Bundan son
ra daha fazla havagazı istihsal edebile
cek, abone sayısı iki, üç misline çıkarı
lacaktır. Abone sayısının artması için 
havagazı ücretlerinde mühim nisbette 
tenzilat yapılacağı tahmin edilmektedir. 

Törende belediye reisi kısa bir nutuk 
söyliyecektir. -x-

B. FRANZ ŞMİD 
Selçuk harabelerini tetkik eden Al

man büyük elçiliği matbuat ataşesi B. 
Franz Şmid dün Bergamaya giderek 
Akrapolu gezmiştir. -·-

ihracat 
Birliklerinin dün 
akşamki toplantısı 
Muhtelif ihracat birliklerine mensup 

tüccarlar dün akşam saat 17.30 da Ti
caret Odası salonunda bir umumi he
yet toplantısı yapmışlardır. Bu toplan
tıya ihracat birlikleri umumi katibi B. 
Atıf İnan riyaset etmiştir. 
Toplantıda ihracat birliklerinin çalı.ş

maları ve ihtiyaçları gözden geçirilmiş, 
bazı mukarrerat ittihaz olunmuştur. 

Haber aldığmu.za göre piyasada üzüm 
ve incir üzerine bazı muamelelere baş
knmıştır. Alman ithalat birliklerinin si
parişleri üzerine başlıyan muameleler 
piyasada gayet iyi tesir yapmıştır. İn
giltere ve Fransaya da muhtelif madde
ıerin ihracına devam olunmaktadır. -*-Alman asirıatika 
mütahassısının 
dünkü tetkikleri 
Şehrimizde bulunan istanbuldaki asa

ı ıatika enstitüsü müdürü Dr. Bitte) 
dün Kadifekalesinde tetkikat yapmış 
ve öğleden sonra beraberinde müze mü
dürü B. Salfıhettin Kantar bulunduğu 
halde valiyi ziyarette bulunmuştur. 

B. Bittel nisan ayında tekrar İzmire 
gelecek, Efes ve Prijen harabelerinde 
meydana getirilecek bazı tesisata ne7.a
rct edecektir . 

-*-El ve ev sanatlarının 
inkişalı için 
İktısat vekaleti el ve ev sanatlarının 

inkişafı için yeni tedbirler almıştır. Sa
yısı milyonları aşan köylü vatandaşla
un çalışma kabiliyetlerini bir istihsal 
unsuru olarak kıymetlendirmek için ilk 
tedbirler alınmıştır. İktısat vekaleti ba
zı vilayetlerimize, inşa ettirdiği 50 adet 
el tezgahını göndem1iştir. Yakında da
ha elli tezgah gönderilecektir. 

Vilayet umumi meclisinde 
~~~---~-~·x*x·~~~-~~---

Vergi tahsilit işinde 
dün münakaşalar oldu 

--~~-~--x*x----~~-
Viliyet umumi meclisi dün öğleden ve Torbalı Ziraat memurlarının birer 

sonra saat 14 te B. Nuri Esenin başkan- derece terfi ettirilmeleri isteniyordu. 
lığında toplanarak gelen evrak okuna- Ayrıca azadan B. Murat Çınar bu iki 
rak ait olduk.ları encümenlere havale memura ilAveten Seferihisar ziraat me-
edilmiştir. murunun da ithalini istiyen bir takrir 

Gelen evrak arasında: vermiştir. Evrak alt olduğu encümene 
1 - Pasif korunma nizamnamesinin havale edildi. 

175 inci maddesine göre can kurtarma Bundan sonra Kemalpaşa tiyesi B. 
ve enkaz kaldırma işleri için bütçeye Sail Pınar tarafından meclise verilen 
tahsisat konulması. bir takrir fırtınalar kopardı münak<l§a-

2 - Memleket hastanesinde bir pav- lara sebep oldu. 
yon inşası için 940 bütçesine tahsisat Takrir sahibi vergi tahsilatında ka
konulmasına ve hastane memurin maa- nunun tayin ettiği müeyyidelerin, yani 
şatının teadül kanununa göre hesapla- haciz ve diğer tazyik usullerinin tatbi
narak tahsisat kabulü.. kiyle iktifa edilmiyerek halk arasında 

3 - Memleket hastanesi baş tababet mUsbet propagandalar yapılmasını ve 
maaşının bütçede 70 liradan hesaplan- bunun için masraf bütçesinde neşriyat 
ması. (aslına ufak bir tahsisat konulmasını 

4 - Teadül kanununun tatbiki dola- teklif ediyordu. B. Ahmet Şükrü Sa
yısiylc 939 mali yılı içinde muallim ve yar, takririn lehinde mütaleada bulun
memur maaş ve ücretlerine ilavesi la- du. 
zımgelen 74288 lira tahsisatın sureti te- Takrir sahibi bilahara şifahi izahatta 
minL bulunurken kullandığı bir, iki kelime 

5 - Telefonların ıslah ve ikmali hak- yüzünden BB.Murat Çınar, Ekrem Oran 
kında jandarma komutanlığının tahsisat ve B. Sait Pınar arasında münakaşalara 
dileği. vesile oldu. Neticede reis Nuri Esen de 

6 - Teadül kanunu mucibince kaza- izahatta bulundu. 
!arda bilumum zirai işleri idare eden Mec1isin gelecek celseslnde masraf 
ziraat memurları unvanının •Ziraat bütçesinin müzakeresine başlanılacağı 
muallimi> unvanına tahviliyle Kuşadası tahmin ediliyor. 

BULGARtSTANDAN 
Yurdumuza gelmek 
istiyenler 
Dahiliye vekaietinden vilayete gelen 

bir emirde, Bulgaristandaki Türklerden 
hükümetten iskftn istememek şartiyle 
Izmirdekl akrabası nezdine gelmek is
tiyenlere müsaade edileceği bildirilmiş
tir. 

Bu suretle yurdumuza gelmek isti
.renler çoktur. Bunlar memleketimizde
ki akrabaları nezdine geleceklerdir. An
cak bunların beraberlerinde getirecek
leri servetler için heniiz bir tedbir alın
mamıştır. -*-Tapuda iş takibi 

Vilayetten tapu sicil grup müdürlü
ğüne verilen bir emirde vaziyetleri uy
gun görülmiyen bazı kimselerin tapu 
dairesinde iş takip ettikleri, bundan son
ra her kesin kendisL-:,ıe \"e ailesi efradı
na ait işlerin ihzari kısmını takip edebi
ieccği bildirilmiş, tapu memurlarının bu 
gibi hallerde iş sahiplerine azami kolay
lık göstermeleri istenmiştir. 

Kendi işlerini takip edemiyenler için 
de bir formül bulunmuştur. ,, -x-

KIZKACmMA 
Ikiçcşmelik caddesinde yorgancı Mus

tafa Demirkanın 14 yaşında Melek adın
da bir kızı kaçırdığı ve iğfal ettiği za
bıtaya şikayet edilmiştir. Tahkikat ya
pılmaktadır. 

MEKTEPLERİN 
Yangına karp 
korunma tertibatı 
Maarif veklleti devlete ait okul ve 

maarif müesseselerinin yangına karşı 
korunması hakkında bir talimatname 
hazırlamıştır. 

Okullardaki elektrik tesisatı altı ay
da bir defa umumi olarak kontrol edi
lecek, bozuk aksamı derhal tamir edile
cektir. Bundan başka okul binalarında 
kolaylıkla yanacak eşya açık olarak bu
lundurulmıyacak ve bir sandık içinde 
muhafaza edilecektir. 

Talimatnamede yangın çıktığı anda 
okul müstahdemlerinin vaziyeti izah 
edilmektedir. -*-ÇORUM 
iskan ınüclürlülö 
İzmir iskin memuru B. Zühtü Çelenk 

terfian Çorum vilayeti iskan müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. -*-Paslı Korunma kursu 

Ankarada Ziraat vekaletinde açılan 
pasif korunma kursuna iştirak edecek 
olan veteriner müdürü NRzım bu hafta 
Ankaraya hareket edecektir. 

EVE TAARRUZ 
Karantinada Inönü caddesinde Seyfi 

oğlu Abdullah Atatek, Himmet oğlu 
Kazımın evine taarruz ettiğinden tutul
muştur. 

Oh .... Hele dünya varmış. Gün-
lerden beri devam eden üzüntüleri, 
o dakikada biraz hafifler gibi ol
muştu. . Zekası, tamir gören bir 
saat gibi yavaş yavaş yeniden işle

Karaciğerden, safradan bahsetti. Ba
zı ahvalde karaciğer vazifevi tagayyüra
tının malihu1ya dediğimiz melankoliler 
yaptığını söyledi. hatta cMela - holi> 
kara safra manasına geldiğini, melankoli 
kelimesinin buradan çıktığını ilave etti. 
Hatiboğlu ile baş basa verdik mademki 
dedik süt ile balığın hazmı bozması dü
şünül e-biliyor bunu yapmamak gerek, 
doktor ile bir eczacının baş başa verdik
leri bu kararı ben de ilan ediyorum. Vü
cudumuzun içindeki azamızdan en çok 
söylediğimiz ve bildiğimiz: Mide, bağır
sak sıtmalılarda dalak hatta apandis ol
duğu halde pankreası bilmiyenimiz çok, 
karaciğerden bahsedenimiz de pek az• 
dır. Karaciğere dikkat edin, mide bir 
uzvumuz olmaktan ziyade kasap dük
kanı muhteviyatından gibi bir tesir 
bırakmaktadır, laf aramızda mubareğin 
tavasına bayılırım, hele eski mektepler
de -bilmem §İmdi hala varmı- arnavut 
bakalın yaptığı iistü maydanozlu tavası 
yok mu, ~u satırlara yazarken bile ağzımı 
sulandırmakdadır. Ciğer ve karaciğer 
sıhhatın merkezini üzerinde taşımakta 
dır, senin ciğerin kaç para eder diyen 
bir darbi meselimiz bile vardır. Hazmı 
hozan her şeyden kaçınırken balık ile 
sütü unutmamak gerek ... 

H A Z l R· L A N I N l Z ! .. 
Sesli Sinemanın icadından bugüne kadar yapılıuq en muazzam. ve muhteşem MÜZİK • AŞK 

SES - GENÇLİK ve GÜZELLİK HARIKASI 

meğe koyuldu .. . 

Ve ilk evvel aklına gelen şey, 
müthiş bir surette acıktığını birden
bire sezmek oldu ... 

Ve odanın camlarını sarsan gü
rültülü, gür sesiyle o anda haykır

Aşkın· Sesi 
dı : 

ŞAlll<.:SERLERİN $AHESERİ1"1>E 
DÜNYA SİNEMACILIÔININ EN TATLI SESLİ BÜLBÜLÜ 

- Bana bak... Kim var orada? . . JEANETTE MAC DONALD 
Tez elden bizim kahvaltıyı hemen Ve Amerika sanat aleminin en büyük ve kudretli :;ıldm 
getirsinler .. . LEVV A YRES Bu emir, dakikasında infaz edil
mişti ... Kocaman bir gümüş tepsinin 
içinde, hünkann kahvaltısını getir

Önümüzdeki 15 MART 1 9 4 O CUMA GÜNÜNDEN İTiBAREN 

diler ... 
Tepsinin içinde dört beş kişiyi do

yurmağa yetecek derecede çeşit çe
şit mekiilat ve en nefis çerezler mev

ELHA~MRA Sinemasında 
Bugüne kadar ıörülmemiş bir İHTİŞAM harikuladeliğiyle İzmirinıizin bütiin müzik - Gençlik ve Güzellik aşık

lanm sonsuz hayranlıklar kinde bırakacaklardıı ... 
cut bulunmakta idi ... 

Arkadaşımın 
- - Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız •·----.., • 
64-

Biz, yalnız kaldığımız zaman hep 
senli benli konuşurduk. Fakat bu sefer 
benim (Siz) diye başlıyan hitabıma Se
liimi de aynı şekilde mukabele etmiş ve 
konu~mamı, bu vadide adeta resmi bir 
ifade tarzı almıştı. 

Bu da beni büsbiitün boğar gibi ol
du. 

Balkonun açık kapısından Nejat ile 
Sunanın arkaları bize dönük olmakla 
beraber sözlerimi duyacaklarını düşün
ıııeden coştum. 

- Selami .. Selami.. Artık tahammül 
edemiyeceğim .. 

Hattiı yalnız tabiatc karşı değil, bana - Hayır.. Benim bu heyecanlı coşmam. karşı-
karşı bile lakayd gözüküyor .. Eğer ister- - Peki öyle ise ne diye balkona ba- sında .Seliimi birden bire şaşaladı. Sağ 
seniz beraber balkona çıkalım. ve bu gü- kıp da içinizi çektiniz? ~tinin şehadet parmağını dudakları üze-
zcl mehtabı seyredelim.. . ... Mehtab karşısında hisleri kabar anla- rinf" götürdü. 

Kocamla Sunanın balkona çıkmalan ra baktım. Biri karınız Suna.. Ötekisi Kaşı ile, gözii ile. başı ile bana yavaş 
üzerine salonda Selami ile yalnız kal- kocam .. Fakat onlar bu müşterek hisleri konuşmamı anlatmak istiyordu. 
mışlık.. ile biribirlerine ne kadar uygun karıko- Ben sesimin heyecanını değiştirmeden 

Bir müddet aramızda derin bir sü- ca olabilirler değil mi? fakat tonunu bir az keserek devam et-
ktinet hasıl oldu. Selami ne söylemek istediğimi bu tim: 

Ben, içimi çekerek balkona baktım.. açık söz.lt"rimden anlamıştı. - Evet, artık tahammül edcmiyecC'
Selami: - Hakkınız var .. Dedi. Fakat tabiat ğim. Artık bittim, harap oldum .. Bu ~in 
- Eğer, dedi mehtabı seyretmek is- insanlara her istediğini vermediği gibi sonu ne olacak diye gece giindüz düşü-

terseniz biz de balkona çıkalım.. uygun ahlakda insanlan da biri "rm k- ne düşüne ıldıraca~ım .. Kocamın ü-
__ ....;.~ ...... -....--..................... ilılilllflillll ....... .. 

l 

bakamıyorum. Seninle istediğim zaman 
konuşamıyorum. Bir teselli edecek kim
sem olmadığı gibi ümit verecek birisi 
de yok 

Vaziyeti tahlil ediyorum. Kendimi 
hem haklı heın de suçlu görüyorum. Sen 
de benim vaziyetimdesin. Sen de Suna
ya karşı büyük bir vicdan azabı hissedi
yorsun. Bu işe bir nihayet vermek la
zım. Benim kocam iyi adamdır. Beni o 
kadar çok sever ki eğer ona ayrılmağı 
teklif etsem beni derhal boşar, serbest 
bırakır. Vfıkıa böyle bir hareket onu 
harap eder, bunu bilirim fakat buna rağ
men o bu fedakarlığı yapar. (O devirde 
kanunu medeni henüz yoktu. Erkekle 
karılarından hoş ol demekle ayrılabili
yorlardı.) Sana gelince, sen de pekala 
Suna ile anlnşabilirsin. Ona yava~ yavaş 
vaziyeti anlatırsın. Okumuş, tahsil gör
miiş adamın, söz söylemesini çok iyi bi
lirsin \'C eminim ki eğer Sunaya beraber 
yaşamakta azap çekeceğini söyleyecek 
olursan ayrılmaya istemiye İstemiye razı
olur. Düşün, aranızda çocuk falan yok. 
Benim de çocuğum olmadı. Böyle gider-

Beniın bu açık :;özlerim karşısında iç 
çekmenin sırası Selamiye gelmidi. 

Kalbime öyle doğdu ki Seli.mi. İçinde 
bulunduğu bu çıkmazda kendisine diz
gin vazifesi görecek bir çocuğu, Sunanın 
gebe kalmasını çok arzu ediyordu. Evet. 
Eğer Suna gebe olsaydı. Eğer Selami 
baha olacağını hissetS('ydi hislerinin ih
zarında ve sonra da devamında bu ka
dar ileri gitmezdi .. Nejad da bir kaç de
fa bana analık teklifinde bulunmuştu .. 

- Bir yavrumuz olsa.. demişti, kay
bettiğimiz neşe ve saadeti tekrar bulu
ruz. Hem doğuracak olursan bi.iti.in si
nirlerin geçer .. 

Ben ise böyle teklife: 
- Allah saklasın .. Çocuk mu .. Daha 

dur bakalım ayol, ben kendim çocuk
luktan çıkmadım ... 

Cevabını vcrm~tim. Selami, Nejad 
gibi nasıl çocuk istemiş ise Suna da be
nim gibi bundan kendini uzak tutmuş
tu. 

Halbuki tabiatten bu zoraki kaçınma
nın ceza ve a<'ısını ikimiz de çektik .. 
Sunanın çocuğu olsa idi elbette ki Se-

Korkak 
Politika 
Şimal ıne..!ıeked ..... 
korktukları harbbl 
kaeaıına atınaktacld 

-*-; 
ŞEVKET ___.,,,,,. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ sAJrtYIP:; 
pılmaktadır. Büyük Britan~ tJI'. 
miizcleki giinlerde NOl"YeÇ Kara~ 
nndan yapılan sevkiyatı da ,,J ; 
altına almak isteıneai müsteb' ~ 
ğildir. Bir hayat ve memat rnil~ 
sinde müttefiklerin Almanlar ~ 
dan bimehaba çiğnenen bitaraflık ~ 
kilerine daha uzun müddet balla ~ .... 
caklan zannedilemez. Şurası_~ 
kaktır ki böyle bir hareket ~ ... 
bir şekilde Skandinavyayı harP ~ 
yapacakhr. İsveç \'e Norveçin b" ~f' 
rüşlü politikacılan FinlandiyaY• tıi' 
vet vermemenin kendilerine n~ 
emniyet ne de hatta sulhu kaıan 
dığını göreceklerdir. 

Finlandiya meselesinde sonunc~ 
mal mukavemetin devamıdır. ~ 
bir sulhun esaslarını görüşnıd t..wl' 
l\loskovaya giden Finlandiya ın~ 
lnn henüz Helsinkiye avdet e(DlellP[~ 
dir. Maarnafih bunlann ıe~ 
teklifler Finlandiyarun milli ~ ~ 
kabili telif görülmezse reddedilec-' 
mukavemet devam edecektir. ~· 

Bu takdirde Finlandiyanm ın ~ 
lerden tam bir yardım talebin.d~ ",JJ: 
nacağı tabiidir. lngiliz başvekila ~ 
lefiklerin yedi iktidarlarında olaJI p
liin mcnbalardan istifade edere~~ 
landiyaya en geni~ bir yardnnd•. ~;-oaı' 
rnağa amade olduklarını söylenU~ 
de Fransız başvekili, Finlandiya ~ 
dan istenilmek şartiyle, elli biJI ~ 
bir km'\"eİ seferiyenin bu ıneın~ 
ı:önderilrnek üzere ha:ıır olduğunu t!_ 
~ız mebusamna bildimıiştir. Bil~ 
yardım teminatının Moskova ınu::,,; 
relerinde Finlandiya murabh9P", 
kuvvet ,·erdiği tahmin edilebilb'· ~ 
tefiklerin tam bir yardımları ~ 
de ırınJandiyanm aynı zamanda it; .... ~ 
~a ile harp haline gireceği e~ 
~elince şurası bilinmelidir ki ~ 
Italyaııın Finlandiya divasındall ~ 
kasını kesmedik~e hu memlekete 
harp açamaz. ., 

Ribhentropun Roma ziyaretinde f) 
mevzua ehemmiyetle temas ed~,6 ~ 
man noktai nazarına uygun bir~ 
alınağa çalışmış olması muht~~J' 
Diier "'raftan İtal)-a An~ 
lem politikasında sarih bir d ~ 
yapmadıkça, yani Roma \'e 1'1~ 
arasındaki buzlar tamamen çöSU~·:.~ 
c:e biz Finlandiyanın ezilmesine ı:... • 
ninin kolay kolay muvafakat 
unnetmiyoruz. 

Mesele hangi zaviyeden ele ~ 
alınsm Şimal memleketlerinin el' ti. 
siyasetleri yiiziinden tahaddüs ~ 
giinkli ,·nziyetin kendilerini k?r~~ 
harp mahrekine tnsanur et~ 
daha · fnzlıt :rnklaştırınış olduiU 

dır. SEVKEr BJLIİd 
--*--

Resmi dairelerin 
ilanları hakkında 
bir tamim.- J~ 
Başvekil yerine müsteşarın i~O' 

başvekfuet neşriyat ve müdevved~i tf 
ciürlüğÜnden vilayetlere aşağı a 
ıniı~ı gt;ndcrllmiştir : . ~ 

slzınir gazctclednin, şimdiye 1 l~ 
satır üzerinden almakta oldukltwı 
tiatlerini bu defa Ankara ve b~ 
gazeteleri gibi santim üzerin~~ il( ~ 
}anacağı ve bundan dolayı i]ışılc tıf 
muneden de anlaşılaC'ağı gibi, ~ ~ 
:rnntim arasındaki bcdellerd«: birbi~ 
yüt mevzuubahis olmıyacagtı ~ {11' 
devairin lehine kaydedilecek uf~f ~ 
lar dahi bulunacağı Türk ınaarl 1ı1ı4i' 
:}eti idare heyeti başkanlığındat' 
rilmiştir. Tamimcn tebliğ olunu!· -x-
İSMETPA$A c.r/!) 
BULVARINDA ÇStt" J$1''.~ 
Çeşmeli B . Hasan tarafınd~Jı~ 

paşa bulvarında bir çeşme .r~P <J,ttıf1 
tır. Bu çeşmenin açuı.~ resfT\l ta~....{ 
µcr.şeınbc günü saat 14 te yapı ceı'..A• 
Tuınımıen hayıra ınatuf olan btl teİı" 
yi inşasından dolayı B. Hasan• 
ederiz .. 

BİR YA°~ee': 
Karşıyaka iskelesinde boY8c1ıcı.ı~; 

tatlıcı Süleyrnanın dük.kanına 
3

1111"' 
iskele ü:r.erinden d~müş ve y3! 
tır. -·-KİTAP MUzs•~,if~ 

Maarif Vekaleti, terbiye ,,e \,el' ( 
rihimize esas olmak üzere .A!'lt119ı1 f fi 
müze açmağa karar vermıştır· e~~ / 
zua dair harf inkılabımııdarı eJı: il~t" 
sonra çıkan eserleri tesbit etrt'r tft ııJ' 
bir heyet çalışmalara başlaını~tı i,ıı1 11 l 
hususi ve resmi kütüphaneler. e bi16ıı'ı! 
pedagöji ve usulü tedrise aı~ıJ ef'

1 

eserleri tetkik etmekte ve 
toplamaktadır. •': .. , - ..... ,. (: ............................ _;, fi e ı 
~ Gelenler, Gio~ .... ~ 
••••••••••••••••••••••••••••''uıfs 
Kütahya saylavı B. :Mus ı.a.9 

Izmir mebusu Bn. Şehime YlJll 
radarı geldiler. 



Heyelan --·-
Kıraz köyünü 
tehd t ediyor Moskova müzakeresi 

kat'i safhada mı? 
Mürefte 12 (Hususi) - Müreftenin 

Kirazlı köyündeki heyelan mıntakası 
gittikçe genişliyor. Köylüler arazileri
nin tanınmaz. halde olduğunu soyliyor· 
lar. Heyellnın köye yaklaşmasından 
korkuluyor. 

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

I<ızıllar müzakere esnasında müta- lktısat Vekili 
lstanbulda 

. - .... ___...,.__ 

reke kabul etmediler. lhtilif Finlan- 'B·~·~::!t2ç~~~!":t..:;~; 
diyan. ın askeri ve siyasi reı·imi işinde Hğlcden son~~:~lerine başlam•ş"r. 

Elazigt; şiddetli 
~~~~~~~~~~.....-..----

$ 8rükseı 12 (Ö.R) - Mosko\·adaki şimdi Finlandiyadan başka ~kan~inav-
0"Yet - Fin ulh müzakereleri kafi ya memleketlerinin ve mutte!ıklerle 

d~fhadadır. Kat'i karar alınmak üzere- Almanyanın da vnziyctinc bağlı oldu-
1~· Fin delegasyonu saat 14 te B. Molo- ğundan alelade Fın - Sovyct sulh mil
i~. ~ından tekrar kabul edilmistir. zakercleri kadrosunu bir hayü teca
h~ ln Ytlnktan alınını haberlere göre, vüz etmcl..-tedir. Bu sebeple Fin dclc
Yok a kadar knrarlaştınlmı~ bir şey gasyonunun hükümctindcn yeni tali
h~ur. Terazi, ne sulh tarafına, ne de mat almak üzere müzakereleri muvak
le d ~ra.fına daha fazla el:,rilmiş \'nziyet- katcn kesmesi ihtimali mevcuttur. 

Havas ajansının iyi kaynaktan aldı
ğı, fakat kontrol edemediği haberlere 
göre Sovyet sulh şartlnrı hakkında izhar 
edilmiş olan nikbinlik mübalagalıdır. 
Finlerin karar \•ermelerinin çok güç ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Bclga ajansı Paristcn istihbaı· ccUyor: 

eğildır F I Ut · ~ı·· B Çcmberlaynın, ransa ng crenın 

B. Çemberlayc .. , bcyanntı Pariste hay
ret uyandırmamıştır. Sovyetlcr şimdı ya 
müfrit hattı hareketini tcrkctmcğe ve
ya müttclikl,.rle harbı göze aldırmarıa 
mecburdur. Eğer mutedil hareket cd~
sc Skandinav memleketlerini tatmin 
edecek ve müttefiklerin ileride müda
haleleri iınkünını selbedecektir. 

~sa.s UZakcrclerin iptidasında bir prensip Finİandiyaya yard.una hazır oldukları 
lcün 1 bulwımuş gibi idi. Hükümct, par- hakkında dün akşamki beyanatı, Hel
'l'l ento erkanı arasında bir güçlük çık- . ki . , ahfillerinde hararetle tef
d·arnıltı. Israr ile söylendiğine göre şim- 1 s:n JJas~tdir Bu beyanatın ınü:ıa-
ı~:~e~~~f me~~k~i~r~~ıne~düfeı-i ~;re~cr 

11

~er~nd~ ne derece tesiri ola-
ııi~·ası. Vı" ıaske .m.!15 .. : 

1 
a~d. yanın crıg"'ı mcÇhuldur. Teyid edildiğine göre, 

"' erı reJımı ıne::.e esı ır. . b. d f l\"--ıı "ğ ·td'ğ' F' d muhtemel bır ccne ı yar ımuun te er-

Fransız mahfillerinin fikrince, Fin
landiyanın resmen yardım isl~mesi ha
linde müttefikler çok münakasa mevzuu 
olan geçid hattı talebini Isveç ve Norveç 
hükümetleri nezdinde tekid edecekler
dir. 

le ~ ı o rcnı ı •ıne nazaran m c- . . . . 
gasYonu henilz Moskovadan ayrılma- rüatını tetkik cttıkten sonra, Fmlandi-

rtt~tr. Sovyetler müzakereler csnasıncLı ya garp devletlerine hiç bir müı.aheret 
lnutareke kabul ctıneınişlerdir. Mesele müracaatinde bulunmamıştır. 

Harp 
--tr-

Şiddetle d~vam 
ediyor 

- ÜAŞ1'AKAl<'J l. ind SAYFADA 

laruı ı· • · Uk .. çl ektediı P aşcsı gıt çe gu eşm ·• 
d a:is. 12 (Ö.R) - Fin tebliği : Kara
l\\'.i!UŞnıanın tazyiki Viborg koyunun şi
t garbt sahilinde devam etmiştir. Ba
~ noktalarda Kwllar biraz ilerlemeğe 
lt. Uvaffıık olmuşlar, fakat Viborgun şar-
ltıda püskürtülınüşlerdir. 

İl \'~ız Tali mıntakası ınUstesnadır .. 
llt Urada harp devam etmektedir. Takoln 
ıntakasında topçu ateşi olmuştur. 

~oksı gölUnün butları arasında düş-
1.: taarruzu durdurulmuştur. Taypale 
iı~t §ı Yilrilyen dUşrnan mlifrezeleri da-

ılıniştır. 
k ?-ıuo Salmi ile Ladoga gölü arasında 
~şif kolları faaliyeti ve topçunun yıp
lt· lına ateşi.. Ladoga gölünUn şimali şar
j 

1slrıde Piknranta ve Kolojerbi ınıntaka· 
dar':1dcı hücunllar devam etıni,,o.;se de tar
laediltni.ştir. Diğer noktalarda keşif kol-

rı faaliyeti.. 

la 11 mart.at Fin t.ı.ıyyarelcri keşif uçuş
t ll Ya~r •;e dQ.qnan kıtaları ile 
d~~'U kollannı bombardıman etınişlcr-

tr. 

!) lS Sovyel tayy-cııresi düşürülruüştür .. 
u.{!er altı tayyarenin de d~iirü!müş 

llSı muhtemeldir. 
% :S~ı, 12 (Ö.R) - Sov)·et tebliği
'll Kore Sovyet kıtaları Viborg ~hrinin 
ıı1 ~ını tamamlıyarak. şark ve şi-

al kısımlarına gtrınişlcrdir. Diğer ta-r:r:;n koyun ga.-p sahilinde ilerleıniş
h~ ır. Sovyet tayyareleri Fin askeri 
?tı' efle.M.ni faaliyetle bombardıman ct
lü~tir. ~ Fin tayyaresi düşürülmüş-

--*--
lngilterede harp 

istikrazı __ .. ,_ 
~t~ndr~ 12 (Ö.R) ... - 'Oç yüz mUl'OD 
J)a rlııı lıralık dahili i!;;tikraz bugün ka

nınıştır t\i . 
~·a clburn 12 (ö.R) - Avı.ıstw·alyada 
ra~ılan 18 milyon sterlinlik dahilt istlk

. ilıınamcn kapanmıştır. -·-SON HAFTADA 
llatırııan gemiler 

ıçi~~NDRA, 12 (ÖR) Geçen hafta 
au l c ı~.500 tonluk gemi batırılmıştır. 
l·okı onaJda bitaraf ve FTansız gemisi 

ur. 

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

lsveç, Finlandiyayı taz
yik etmedim, diyor 

~~~~----~~-x.x·~~~--~~~~~ 

- BAŞTARAl<'I l İNCi SAHİFIDE - reket ettik. Biz Sovyet tekliflerinin bil
veçin bu tekilde hareket etme5İ gayet dirilmeşine tavassut ettik. Fakat bun• 
tabiidir. lsveçin Sovyet şartlarını sakla· lnrın kabul edilmesini hiç bir zaınnn tnv-
ması için hiç bir sebep mevcut değildi. siye etmedik. .. . 
Bilakis Finlandiyalılardan dü~manları· Brilkscl, 12 (0.R) - Is,·er.; hariciye 
nın ne düşündüğünü saklamakla lsveç nazırı dün akşnm şu beyanatta bulun
hükümeti müttefik bir millete karsı gay- muştur · Gerek İsveçin, gerekse Finlan
ri dostane bir harekette bulunmuş olur- diyanın meııfontlcrine en uygun sckil
du. de hm-ekete çnlıştık. Fin1andiyaya · ynr-

Havas Ajansının muhabiri şu suali dım için en iyi çarenin bitaraf knlmak 
sormUJtur : suretiyle kendisine malzeme ve gönül-

Oçüncü bir devlet lsveçin tavassutta lü temin etmek oldu~t\1 kanaatfudeyiz ... 
bulunması le)•hinde hiç bir tC!lebbüste Bu itibarla çok yardımda bulunduk ve 
bulunmamış mıdu? dcvnm cdcccğiz .. 

Gunther cevaben demiştir ki: Moskovadaki Sovyet - Fin mUzakerc-
Bu mesele hakltında Almanya ile hiç lcrine gelince, bu işin iptidasından beri 

bir temasta bulunmadık. Almanya ile Almanyn ile hiç bir temasta bulunma
lıveç arasında bu hususta hiç bir keli- dık \'e ke:r.a kendi hesabımıza da Hel
me teati edilmediğini size temin ederim. sinki hüküınetini bir veya diğer yolu 

Biz Finlcre yatdım etmek ümidile ha· ihtiyaı·a teşvik etmedik. 

~nm.ner "re ~s 
~~-~~--x*x-~~~--

L on d r ada dün lngiliz nazırları ve 
muhalefet partisi liderleri ile görüştü 

>=•X 
- UA~TARAFI 1 inci SAYFADA - bir şayiaya göre, eski Hollanda başve. 

Ne zaman ki barbarları yere serecek, kili Colijn Vels ilo gcirüşınel( üzere Lon
ahlak kni.delcrine uymağa ve çapulcu- <lraya gcleccktlı·. 
lukla ele geçirdiklerini iadeye mecbur Londra, 12 (ö.R) - Bu sabah Arne
edcceğiz, nihayet ne vakıt ki bcyncl- rikll sefarethnnesinde B. Sumner Vclı 
milel nizamı hnkiki ve devamlı garnn- ile yarım saat kadar görüşen muhtelif 
tiler üzerinde kurmuş olacağız, ııncak Liberal partisi lideri Sir Arşibalcl Sinlc
o vnkıt iktısacli sulhu düsUnmek nıUın- ler sefaret konağından çıkarken bcya
kün olacaktır. O zamana kadar münha- nattrı bulunınağı reddetmiştir. Az sonra 
sıran siyasi sulhun peşinde koşmuş ola- B. Suınner Vels de çıkarak lngiliz ma
cağiz. Esasen bu sulhtur ki iktısadi sul- Jiye nazın Sir Con Sayunl.a görüşmeğe 
hu dP mümkün kılabilir. geçmiş ve beraber yemek yemislerdir. 

B. Sumncr Vols tarafından vazolumın öğleden sonrn Amerikan hariciye ınüs
prcnsipler milkemmeldir. Fakat daha teşnrı. lngiliz hariciye müste.ıarı Sir 
sonrnsı için. Bunlar, sulh muahcdcnn- Alcksnnder Kaclogan ile bir saat görü~
mesindc, ancak ikinci fasıl olarak yer müş ve müteakiben amirallik binasına 
bulabilir. Birinci faslı ise ba~kuınnndan giderelt bahriye nazırı B. Viston Çörçil 
ynzacaktır. Hiç bir iktısnd nıütchas ısı ile mülakat etmiştir. Ynnn öğleden son
bu hususta onun yerine geçemez. r& dominyonlıır nazırı B. Edenle ve B. 

Londra 12 (A./\ l - Burada dolasan Loyd Corçla da görüşecektir. 

ALMANLA.BiN 
Norveçe cevabı 
O·lo, 12 (A.A) - Alman bükuıneti, 

Norveçe tebligatta bulunarak, Almnn 
harp gemileriyle tayyarelerinin; 

1 - Himaye altında knfile ile cya
hat eden, 

2 - Vapurun milliyetini gösteren 
renklerı cnvir için mutat ziya tertiba
tından mahrum bulunan, 

Bir Hollanda sarnıç 
vapuru daha battı 
Amııterclaın, 12 (A.A} - 9,000 ton 

hncmındnki ve ı.::;Jfota adındaki Hollan
da bayrağını hamil sarnıç vapurn henüz 
malum olmıyan bir sebepten dolayı şi
mal denizinde vukua gelen bir inHlak 
neticeııinde batmıştır. 42 k~den ibaret 
olıın mürettebatı bir lngiliz harp gemisi 
tnraFındnn nlınnnştır. 

r,j~~NDRA, 12 (A.A) - Aınirallık de
lllet}e ~ları hariç olmak üzere harp hiz.. 
tir. 'P.ruıf!e ölenlerin listesini neşretmiş-

3 - Askeri malumat Yermek için 
telsiz makinesi isleten, 

4 - Verilecek (Dul') emrine itaat et
mekte istinkaf eden, 

Euloıa Rotterdamdnn Curncaoya git
mekte idi. 

-*MAYNE CARPAN 
YUMAN VAPURU 

zelzele 
Ankara 12 (Hususi) - Dün saat 23.40 

ta Elaziğda oldukça şiddetli bir 7.elzcle 
kaydedilmiştir. -·Borsada 
İfd lıcıdın donda 
Bursa, 12 (A.A) - Pazar ak_c;aı.nı Or

hangaziye gitmekte olan iki Bursalı ka
dın Cihan köyü yakınlarında müthiş bir 
kar fırtınasına tutularak bir köprü al
tına sığınmışlarsa da soğuğun ~ddetin
clen donnrnk ölmüşlerdir. 

--6-
B URSA 
Hallıevl ıaaliyetlel'J 
Bursa, 12 (A.A) - Halkcvinin güzel 

sanatlar koluna bağlı amatör ressamlar 
sergisine iştirak etmiş olan gençlere 
mükafat verilmesi ve bir çok münevver 
gençlerin Halkcvine iltihakları münase
betiyle dün akşam Halkevinde bir çay 
ziyafeti vcrilm~r. 

Bu ziyafette vali ilo Parti başkanı ve 
daha bir cok :zevat hazır bulunmakta 
idi.. 

Halkevlnin muva!fokıyetli çalışmaları 
karşısında takdirlerini bildiren validen 
sonra Halkevi başkanı, Bursa halkc\i
nin bilhassa kültür sahasındaki muvaf
fakıyetli başarılarını anlatıw;ı; ve bunu 
gençlerin hitabclel'i tukip etmiştir. 

--*--
Ankara 

Halkevinin spor 
laaliyetL •• 
Ankara, 12 (A.A) - Ankara halk

evi 11por lcomitesi önümüzdeki Pazar gÜ
nli jçin E.lmadağında bir kRyak müsaba
kası hazırlamıştır. Miisabakaya her Türk 
girebilecektir. Yalnız iştirak edenlerin 
Cumarteşİ günü akıamına kadar Ha\kevi 
spor komitesi ba~knnlığma adlarını yaz
dırmaları icap elmektedir. 

--*--
Parti bölge mü2ettişi 
felaket mıntakasını 
gezdi-
Cümü hane. 12 (A.A) - Parti böl

ge müfett~ Balıkesir mebusu Muzaffer 
Akpınar Erzincan ''e Siranın :zelzeleden 
tahribata uğrayan bütün, şehir Ve kasaba 
ve köylerini gezerek felaketzedelerle 
temasta bulunmuş ve ı.·ariyeti !hazırala· 
rını tetkik ve dileklerini tesbit ettikten 
sonra şehrimize ııelmiıtir. Muzaffer Ak
pınar buradan da Torula giderek tetki
katına devnm edecektir. 

--*--
Samsun vilayet meclisi 
mesaisini bitirdi ... 

Samsun, 12 (A.A) - Umumi Meclis 
mesaisini ikmal ederek dün dağılmıstır. 
833.000 lira olarak kabul edilen vilayet 
bütçesinde Maarife 276,000. imara 
133.000, sağlık işlerine 94,000. ziraat 
ve veteriner işlerine 34,000. muhtelif 
müşterek i~lere de 1,000 lira ayrılmıştır. 

Bütçedeki mikdann müte'bakisi de 
masraflara karşılık olarak gösıerilrni!!
tir. 

-*--
Hint prenslerbıin 
yardım kararları 
LONDRA, li? (Ö.R) - Hint pren le-

riııin imparatorluğun Almanyaya kar
şı mücadelesinde yardım kararları Hin
distan prensk•l' meclisi 1.arafmdım kabul 
edilmiştir. 

-*--
Müttefikler 

Yeniden Amerikadan 
sekiz bin tayyare 
satın ahyorlar 

~ ~ llStcye nazaran ; 
\<u:~hıtlerden 15 k~i lilmüş. üç kişi 
l:f.şi ~nll§. Efrııttnn 63 Hşi ölmü~ yedi 
tır. vbolınu . \'C J4 ki i yora lanmış-

Sovyet-:iran tica
r~t anlaşması 

Bitarnf vapurlara taarruz edcbilece<•i
ni beyan etmiştir. 

Almanya, birlikle fakat himaye altın
da olınıyarnk wyahnt eden bitaraf \'8· 

purlara. bilhassa mlitteiik harp gemile
rinin bulunduğu sularda sıkı bir muro
ka.bede bıılunmnbrını tavsive etmekte-
~~ -

Londra, 12 (A.A) - Dün Dogu c~·
nup sahilleri nçıklarınrln bir mayne çar
pan ve bidayette batmış zannedilen Yu
nan bandıralı 3854 tonluk Niritos vapu
ru Ü(.: roınorkör inrafından sevkedilmek
tı!di ı·. 

Londra 12 (ô.Rl - Amcrikaya giden 
lngiliz - f.'ransız heyeti 250 milyon ster
linlik tnyyarc siparişinin mukavclena
melerini peyderpey hazırlamaktadır. 

Satın almucak 8 bin tayyarenin beş 
bini bombardıman tayyaresidir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(2JNİSAN 

ÇOCUK BAYRAMI) 

}ft -·-~et ~ ıt;vu 12 (Ö.R) - 9 Martta Sov-
~tt er ..r n ınuraHuu ları arasında Sov

- · ı·an 1icı l"C't. ve scvrilsefain mua-

Bu tebliğ, Norveç gemiciler birliğinin 
Alman hUkütnetine yaptığı müracaatc 
cevnb«'n yazı ile bildil'ilmistir. 

- *--

Hollandnıun Kerkplein vapuru da yar
dıına gitmiştir. 

-ıır:--

Yeni İtalyan elçisi 
Belgrada geldi 

YUIU> YAVRULABINA: 
lin)Tanuıuz.m her \'ıldao daha iis

tün olma...;ı ic.;in Çoc~ E.. .. irıeıne ku
rumları lıazırlıklant ha~lam lardır .. 
Si:ı: de iiğr-clmcnlcrini1.t• Bnyr-anunı
zın daha önemli olmaı.ma hazırlan
maları friıı ricadı. btthınumıı .. 

il Wi!SWWJ WSE 

Ş 9 ~.· ·2tt·~~J:3\E;~ 
.. ..ı!... .. . ~ - . . . . --- . . . "" .. -~ ~ . - . .. : . 

Milli Şef lnöüü 
Misafir generalleri dün 

kabul buyurdular 
~~~~~~--x*x.~---------

Ankara, 12 (Hususi) - Rcisicümhur İsmet lnönü bugün saat 16 
da İngiliz Şark hava orduları Başkumandanı Sir Vilyam Mitchelli ve 
saat 17 de Fransız Şarki Akdeniz hava kuvvetleri Kumandanı General 
Gauneaud kabul buyurmuşlardır. 

Kabul esnasında İngiliz ve Fransız Büyük Elçileri ile Hariciye Ve
kili Şükrü Saraçoğlu hazır bulunmuşlardır. 

Orgeneral Asım Gündüzün ziyafeti 
Ankara, 12 (Hususi) - Genel Kurmay ikinci Başkanı Orgeneral 

Asım Gündüz tarafından bugün Anadolu kulübünde ingiliz ve Fran
sız hava kumandanları şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette General Fahrettin Altay, Kazım Orbay, Milli Müdafaa 
ve General Kurmay Erkana İngiliz, Fransız Büyük Elçileri ve yüksek 
rütbeli ordu mensuplara hazır bulunmuşlardır. 

Milli küme maçlarına 
girecek olan kulüpler 

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

Ankara, 12 (Hususi) - Beden terbiyesi Genel Direktörlüğünün 
bu yıl tertip ettiği yeni milli küme maçlarına iştirak edecek kulüpler 
şu şekilde tcsbit edilmiştir. 

Ankara: Gençlerbirliği - Muhafızgüc:ü ... İzmirdc: Üçok - Altay •• 
İstanbulda : Beşiktaf - F enerbahçc. Galatasaray - Vefa kulüp-
leri araaında yapılacak ve maçlara 31 Mart Pazar günü başlanacaktır. 

Yine Direktörlük, üç kümeye ayrılan bu müsabakaların idaresi için 
bir komite ve ayrıca da her küme için mahallerinde birer komite teşkil 
edccelctir. 

B. Çemberlayn'ın 
Sözleri ltalyanları memnun etti 
Paris. 12 (Ö.R) - B. Çemberlaynın Alman kömürü ve İngiliz 

İtalyan münasebetleri hakkındaki beyanata İtalyan gazetelerince 
memnuniyetle kaydedilmi.Ş ve kömür meselesinin bir ihtilaf olmaktan 
ziyade bir sui"tefehhüm olduğu hakkındaki sözleri tebarüz ettirilmiş
tir. Bu senetlerin Parlamento umumi efkarı tarafından tasvip edilmesi 
de iyi tesir yapmıstır. Umumi intibaı telhis eden. Telgrafa, gazetesi 
diyor ki: 

İtalyan vapurlarm.ı serbest bırakmak hususunda İngiliz bükümetinin 
karart memnuniyet uyandırmıştır, zira biç olmazsa bir hüsnüniyet de
lilidir. 

lngiliz harp bütçesi 
~--~~~~-x*x~---------

Miktarı gizli tutulan bütçe etrafında 
harbiye nazırının verdiği izahat 
Londra, 12 (Ö.R) - Harbiye naz.m B. Oliver Stan1ey harbiye büt

çesini Avam Kamarasının -tasdikine arzetmiştir. Bu bütçede bahriye, 
hava bütçeleri gibi, timsali olarak 100 lira tahsisatı ihtiva etmekte ve 
bütçenin hakiki yekunu gizli tutulmaktadır bu münasebetle beyanat
ta bulunan harbiye nazm demiştir ki: 

- Büyiik bir sefer ordusu hazırlıyoruz. Burada harbin ilk günün
den beri en ağır yükü üzerine almış olan müttefiklerimizin yükünü ha
fifletecektir. Fransadaki kuvvetlerin bugün, geçen ilkteşrin aymdalc:i 
mikdarm, takriben ik.i mislidir ve her gün daha ziyade artmaktadır. 

Harbiye mızm şiddetli alkışlar arasında ilave etmiııtir: 
cF'ransa ile geçen harpde müttefiktik. Bu lıarpde i;e dostuz!» 

Avu .. Juryadaki Alman tahşida-
tının hedefi nedir? 
~----~----x*x----------

Paris, 12 ( ö.R) - Alman tahşidatı hakkındaki haberler simdi 
Avusturynda yapılan askeri hareketlerden bahsetmektedir. 1i;uzk
ronikl ga7..ctesinin bildirdiğine göre, Bu harekat dolayısiyle muhtelif 
Balkan memleketlerinde büyük endişe hüküm sürmektedir. Muhnkka.lc 
olan şey, Almanyanm bu mıntakada olan hazırlıklarının süratle inki
şaf ettiğidir. Yugoslavya ve Macaristanın Almanya ıile müşterek hu
dutlarındA hissedilen endi~ler de bundan ileri gelcıe gerektir. 

F clakctzedelere çift hayvan tev-
zii devam ediyor 
~~-~~~-:x*x--~~~-

A nkara, 12 (Husual) Cümhuriyet hükümetinin fdaket gören \a
tandaşlara yardımları meyanında, çift hayvanlarını kaybedenlere ha:r
vanları tevzi işi devam etmektedir. Ziraat Vekaletinin yardımı ile ( 10) 
hin öküz mü bayan edilmiş ve Amasya ve T okad köylerine tevzi ba -
lanmıştır. Hayvan mübayaatına devam edilmektedir. 

il ............. . 
VCUZ SiNEMA GÜNÜ 

Kültürpark s,nemasında 
SAAT ! .30 OAN ca:cE YAIUSINA KADAR 

BÜYÜK KÜÇÜK hususi : 15. Birinci :!t KURUŞTUR. 

Bl' FİATL1~ : KADRİL \t' GÖRÜN!UİYES CASPS filimleri ıooerile
ct>.ktir •. AYRICA Paramut Jurnııldn en son hal']> lıa\°adİ leri 

s•:AN LAK : KADRİL: ~.30 - 5.40 - !l .. Giiriinmi~cn Ca!;ıi.,: 4.:ıo.:..7.SI 
CUMA GÜNÜ : Dün)·anın en ltii~·iik iki Fİl.!\1İ iBİltDE '·~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BAHAR y l\G:HURU - Y/,.Şı\l\IAK HAl{Kll\lnm 

:FRF.OERtK lARS 
1 P•ra!e edilmiştir. Muahede 

18 milyonluk istikraz 
Mefhum. 12 (A.A) - Milli miidd •. ;J 

için çıkarılan 18 milyon terlinlik istik· 
raz trıhvilll'rin"n ka~·dı tPmamen k. oan-

Bel~rad, 12 (A.A) - Yeni ltnlya 
elçisi Francesco Piorgio Mamelli bu sa· 
bah Belgracln gelmi ve hRridyt.• mü te· 

tarafından kartılanmı~ır. 
• •••••• 11 ••••••••• 1. 1 ••••••••• 1. 111 .......... ____________________ • .&.1-------· 



41."••··-- -~Afflfl'E il 

n ::ıııııııııııııı; Cihan Hatun ııııııııııııııı:: ----
• ne ~ Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz 

-----:: 
nı 

e ve kudretlerinı gösteren büyük § -! ve Tarihi Ask romanı § 
i = . ~ 

1111 
jiı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:111ııııııııııııııııııııııı 

Tefrika: 8 YAZAN: Curci Zeydan - -
_ Firuzu çağır;tl .11. Yanında yüri.i- ı ettirirler ve bunu g~lcn n1isafi ı-Jere tak

~nn. Diğerin" ._ehrin kap?~ ı~a it111r~i~ i d~n: <'y1 erler NetC\kim nra,f.! cö~ ~c:lc,.·i
ve !"air U!-'akJ::tr J}e orada bızl }jC <'mesı- Jerı deve ayran ı .. vle nl,fsaıır}erlfl! ı~rar 
ni emredersin. l f'clcrler. Şimdiki halde nıed('ni rcrlcrde 

Orü 

ekı 

at l 
onı 

Cjhan nıiirC'bbi,·ec;üıin fikrini muv~fık ~ . -:onata \'ı.:'ya çay bunun yerin ... l:c:ıinı 
J!( irdii. IJ.rırızran ·iki uc;arın bulundl'~tı olmu.~ f.ur. Jhtjyar Cihana bak:'!ra.k: .. 
~ere- do;;ru vUrüdü. Flru?.a f"Pl <liy~ ic:;a- - Hanımefendi! 1-\:ıınızı icı-nf"k ıçın 
1ct otti. Fir~z ko u. ııe!di R~fiki hak- acıkmış olmak l azımgc!mez . Su Ri';i id
)..ında CL,anın ('mrini tcblji ve atl;;,rı lir. ,ayn ı zaınnnda yorgunluğu .-ılı', dı:'>cli. 
getirmesini C'm!c\ Jrrli. FiT"1 ;·.ı; emri irra Cihan ihtiyarın bu ikram ı !lı rcrlde ba} 

ığın ptti. Atl3"!"1 e!_ctirdL n1uktcdir ol:unatl ı . K ımızı aldı. içti l l a-
Cihan ilP. ıniirebbiye~i atlar;ı bindi- yı zrnn bu f ı rsa ttan bil isti fad~ ihfiy;ı r He 

kr- Firuz Jı ruu:-o lar1nln nert·ye ~dt"ce:!<- konusmağa b:ıc; l ad ı: acl 
bel• i'erini ~nl::ı.T!"n ksızJn ma!.r<:tler:nc:lc yürü- - Babac ığ ım! b ugün bizden b9ka 

m ei?E' bac:;lad· bu~·nd~:n gcı:c>n yolcu oldu mu? 
C ih::n ;: \'.l""İli"iin r ~t cl.-vıl·k ün'd.d.1y·- - lf;~yı-:-, kızın)! onun için ~izin burn-

1e gözle:-ini uf~a tevc:h cıt•niş rıLlPi•n va r-elmen'.1clE-n çok memnun old um. Ci
h;,lde ntlnı n hre do~""!. ı c:;üriiyor<l,ı. G:i- ·~ n h .. nımcfendinin buray.:ı te rifleri_,._ 
ne~ '"<'rrıErr ... '" idi. c:lıan o c'lin yr· ... r:-k !:? ~er<':yao oluyorun1. Bac:ka mi~a{ir 
yc·m ... mi~ ,.1· ui'!unu untIT't'"" iVi. O !·al~ "er'mr"'e d~ cheınmiyeti ~·oktur. Çünk1i 
n ız '\v'1 .ı:tc1· ·vn nıü)!"kj olm~yı c.1·i ·ônü- han· ·nefenrli b in mi~a fire bPdf'ldir. 
yordt• O:- ,..; n .. 1nr1-ı·1:q onr1f\n ],a-\cı B:ıraJardan da i!Tla yolcu g· .... ;iyor 

gü~ 

r g< 
k , . 

h C'rr,.E"V p·(" hii'.ı;rniindr. id A,._ bazan r: ı- ;nu? 

a 
. Y 

edi 
.. H 

k 
Ya 
Jl llH 

cek 
na• 

l .i l- ini'l ~lc.:l ~ fkri ~ o k d .... · ı:• 1
J 

('al.ar k. o...,., k n.-l'' ,. rl · "n 1 } iTc unut-
1urur 

6 

iki ..... Jı K, ~en ne ar:ız' hrır -
·vnr:l~r · c- iriip gıdcrktn ,.r1-la riftı;"
]~rC' ,. l · .... rastg 1·\.o• ~ r 1 BunJ"'
rın cG 1.-..:: Cih~nın \'li..,:r,.,., ~· .. M*''!' r~

zunı ,. '"'"f1 r>rı atında~ v \ı~~·'ınrt·· n •··. 
n ıma'r '\ i~külü+ C"'k"'"C'.,' uİ t"'t 1 ~r 
ona y 11 l raı.;.t,....eldik<'P iJıti?";m v:- ... , ·• -
tind~ ei"ler ,~ "zle ~e.lt.n1a c1 nırla-·1 · O 
f! Ün Ciha., · kr:ndisini ~c\·e:-ı bu ,,:ıik~ 
adC'tl v~hilr büyiik bir n.f'1:-ı etle ,., llıı~ 
·v<'r irkC'n fkrP n me~a- ! oldtj;lJ ·._·in h !' 

i ol 
ul 

• d u. Cih. 'l hö.vlf' ct ;'. 1t<"rn 't•t tkl!n biri'.cn 
u . bire ll~J • i n.rıcii. l\tü c ~ n :-ıt -ı•n 

Ki"'f'f'_Tic de onu tak:p P • Ci'~'lD ı :·
dul k udan u,y.-ınır Mibi linı..n b kt P k ya

kında rKi~ ~a laUı r iç.ındc TUrkmen e ·-
in leri pjLi \'Uv~rl~ı~ r~t'1t hi•· "!l(' 0t..;ı ,_. ·-

ize rün::yord:.ı. 
Arada bir kaç k ı.').J<)L \ı";.JJı, 1Cısr~k

hak larm ortasında iki adam diz sökth he;·
vanlar1 ~ğıyor1ardı. Arap bed~· ... 11.,,,.; 
naı;;ı] deve süd U ile geç-inirle r 1 ı:l' Tür
kü~lan c;ölüniin ha l kı N rı l·•c.: rı.'k ... nr1n ;ı .. 

ec< 
ek 
r~k 

""5lenirler. 
adı Cihan bu çiftçileri ~i.iruıı .... ~ " " )" 

hetmemek için onlardan uzak gef·nıe~·ı h y. . 
ılııha muvafık buluyordu . Hayızran isP 

111. 
ınd; bunun aksini Htiuını ediyordu , atını o'l-

lara doğru sürdü. Hanımına arknt:ın<lan 
· Çi gelmesini işaret etti: 
unı 

- Hanımcığım' bir kerre bunlara uğ-
4 ~ d nyalım. Kendilerinden Aydoğduya a-
Bur ir maJ()mat soralım. Ihtimal ki buradan 

"' aıeçtiğini görmü~lerdir. Bunlardnn <u 
üs ' ınıretle malfunat alabilir isek belki neh
ğe tt lcadar gitmek zahmPtine liizu'TI kal
gil maz, dedi. 

Eze Cihan dadısının bu fikrin! muvafık 
'der bularak o da atıDJ çiftçilere doğru <Ür
ir : meğe başladı. Çiftçilere yaklaşınca süt 
a ..,jianlardan biri gelen misafirlerin hal 
vaI ve kıyafetlerinden büyük bir aileye 
aph mensup olduklarını anlıyarak obalar-
alı dan birinde bulunan baba.,na mah'\mat 
K vermek için gitti. 

~ız Değneğine dayanmış bir ihtiyar çift
, b ci çıktı . Thtiyar oraya gelen o iki süvari
ar ... yi görür görmez Cihanı tanıdı. Mi~afir-

lerin attan inmelerine yardım et mek 
(H için oğullarına i<>a ret ett i. Cihan ev\?el

le=lI •mirde inmek jst{'medi. 

B,~- Teşekkür ett i. ~.rıra mürebbi~~!i~~ 
b . \aktı. Ondan fi"!t.rını <;orııyor nıbı ıdı . 

1 
.. c !Iayızran : na1 - Hanıınc ığım! biraz isti rah at için 

... buraya inelim . Sonra ~.- ine b;n f'r. qideriz 
E~t;: dedi. 
ı s c Cihan ihtiya rın gösterdiği nezake tten 

O rneınnun oluyord u. Sonra izaz ve ik-
HJe~ ram r seri ola rak bir poı;; te ki getirip ser 
ün diler C ihan ile m ürebbiyesi onun üze
nn rine oturdular. llnyızran sual sormağa 

·al henüz vakıt bulmadan evvel ağactan 
aldmamOI bir ça mçak kendisine takdim 
bır•Nlilrli. Knbın i~inde biraz evvel sağd ık
ereları kısrak südü vard ı . Hayızran kabın 
:n'evvelfi hanımına takdim olunmasını 
.. 
1
:r ~öy1edi. Cihan karn ı acıkmadığını ileri 

ad~ r;·~rPtek itizar e tti . almadı . 
e ı~ ihtiya r oğl u na hitaben ; 

- Oğlum! Kın1ız ve r, dedi. 
// Kımız kısrak sütünden tahammiir et-

Evr.t, hanımefc:ı.di 1 A rı!lcnnd~•n, 

BWıc:-:ıdan sarka doğru gitınek i !iyen 
hnr ht:>nr;i bir yolcu n ehr i gc-~ero;e mut-
1.-.lca buraya uğraması l fiz1m_".'clir. c:ın-
1'Ü Fergt'neye ve sair taı·afla ra bur~ an 
.... An:r. Ru•n nıerin" git..~ek ÜZt're IT:,,_ 
rl' •11-n Tihet vey~ Çindcn harcı~,. .. C"rl"'n 
v •·a R.um Hlerin -icn c1e2!,f:r mer.ı'~ :<~ ·
·~ı"..e Jjt~ek l·~ t ıyen ti.iccar krıfi!cleri ::lcl-
k r buradan ge:;crler. 

1'" rh:ı\'crc Çağalayca vuku bPlııyor-
11 • CUnkü oranın ciflçiler~ o J:snnla te-
1·11'!\:im t'ricrlc-rdi. Hay ızra:'l hanımına 

dC·n"rrlc F arisi il" : 
- Hanımcığım ! Aydoğdu mutI'-'ka 

burn:Jan gtçeC'ek i'ie on un g"'_ç~nes~ni 
hura·~a J-eJıp bckliy clim. B ur:ıd.ı:ı n ayı· ı
J:r:."k h~lki biz bir yold&n gidoriz. o €1.a 
ba..,ka bir yoldan gel ir. B irbirimizi ı:J;r
illf'yiz. Df'ditim gibi yaom?k ınuv<!fık 
değil id:r ? 

c·~ :l n cevap vernıedı. Fak::ıt h~ l ve 
tavriyle bu fikri muvafık bııldu~ınu 
•: ;teri1·0::-d:1, Hayızran : 

- Hanım~· ıf! ım ! O hal c mü..ıı;aade edi
~h:.. hıt arlam b ize y emek hazırlas ı n! 

- Fakat yemeğin i reddetmi• iken bu 
•rl~......, hl~ deha n-1 yemPk i•t iye
Hn 

_j<'n 1n u münasip bir yolda !'Öyle
.,.. S t>n kar ı ~ma , hanımcığ1m! 
Hay ızran ihtiyar köylüye dönerek 

Catlat .avca ile : 
· - Babacığım' kesmek için hayvan 

satmaz mısınız? 
- Hayır, kızım! Biz kısrakları ancak 

! ütleri icin besleriz. 1htiyar1,.madan. !'ti
dü azalmadan kesmeyiz. 

- Peki, fakat kesmek için bir taya 
1nuhtac oldui!unuz 7.aman ne yaparsı
nıı? 

- Buradan sürü ile satılık atlar, kıs
raklar geçer, beğendiğimi:r:i !:atın a11rız. 
Fa kat epeyce bir zaman lc'e~ti. Bu tarafı 
~özden ayırmıyordum. (Bir el işareti 
ile sa rk> gösterdi. Havızran o tarafa bak
tı . Uzak bir mesafede "1kı bir toz du
man göğe doğru yilkseliyordu.) Köylü 
ihtiy~r sözline devam elti: 

- Evet, bu toz cihetine bakıyor, yak
lasmasını bekliyorum. Çünkü bu taraf
la ra ge1mckte olan bir at sürüsü zanne
diyorum. Ondan kesmek için bir, iki at 
miibnyaa. edeceğim. Hanımefendi bura
da biraz kalmayı arzu eder ve takdim 
edecejirim yemejH knbul eyler ise ken
d iler i için scın iz bir kısrak kes.erim. 

Cihan ihti yar köylünün gösterdiği 
rrı rrtlik ve nühmannüvaz]ıktan memnun 
oldu. Muvafakat isareti olmak üzere 
hafif b ir tebessüm- ile mukabele etti. 
K öylü ihtiyar oğ1una hemen o sürüye 
doğru ııitmesini ve bir an evvel gelmesi
n~ dellilet etmesini emretti. Oğlu baba
sının emrini icra için seğirtti . ihtiyar 
yemek tedarikatında bulunmak için ku
lübeye girdi. Sonra elinde büyük bir 
karpuz olduğu halde Cihanın yanına 
geJerek karpuzu onun önüne koydu: --·--KÖYLERİMİZDE 
Selektör hangarları 
yapılacak ... 
Ziraat Vckileti. köylerimizde yapı

lacak selektör hangarlaıı İç.İn tetkikler 
yapmaktadır. Köy gelirleri ile yaQılacak 
olan bu hangarlar için her köye 200,250 
liıa kadar yardım yapılması imlc.Bnı 
mezkür Veki\letçe araşhrılmaktadıı. i 

rilmiş bir nPvi ayrandan ibaret idi. 
'l'.ırJtmen !"'r l< ıc;rak !Ütünü tahamm ür 

r/~;,!///.////////../../'Al!!'A:l!'Zıollll~'.A2:zl15Eiii7/'~Jal'.W .. llıı .... 11111!!111111111"' 
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ıcı Mistufk ı - Evet, dedi, sizden bana bir oda 

r. · - Bana kahraa. dedi. buıada rahat vermenizi rica edeceğim .. 
gör..Jersiniz. Çünkil otelci hiç de fena bir Otelci, se,'inçten ağz.ı kulaklarına ka-

8,dam değildir. . . , dar acılarak cevap verdi : .. 
- O halde karar verıldı demek .. Ala.. - Odanız hazır monsenyor .. Zalı asi-

~en de otelci Matyö ustanın mü~teris i 13nelerinin bu gece otelime şeref vere-
bJma.ğı ka~ul eUim gitti.. . . ceklerini_ peşi~_en .. dü~_ünmüş. ve mösyö 

Boyle <oyledıkten ROnra otelcıye ses- Farıbol ıle mosyo Mistuflerun odaları-
. rRd.i.. nın yanında güzel bir oda hazırlatmış-
"''" U•ta Matvo. takke'i elinde koşarak tım .. 
t Yeldi .- . - Pek ala ... Görüyorum ki sizinle an-

- Monsenyörün bir emirleri mi v~r? };.;~ac:ı:ğız .• Yalnız size iki mühim tav-
un M.ülilı.im ~dofö : ~•yede hulunacaiım .• 
nıa 
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Vakıa ve rakamlar 
Britanyanın • 

sanayı gayretleri 

Muharipl(' rin askeri kuvve tlerine da
ir haberler pek naOirr~n alını )~Or. San
sürün demir e li df'ğİ'ıen a-skeı·i k uvvet
ler hakkındaki b ütün LnlJ~r1C'ri yok et
n1i"tir. E ... as vak ıa Vf' rakarr.13r t:ım bi r 
m~hremiyeUe gizli t:J~al:11ak~udır ve 
muharip bir nı~rnl.tkr.t:n r~rdi iç'n ista
tic-tj).;J .... r i c·Ie j!ecirnıck "Üçtür. 

Bril.2.nya hükü:11cti, umumiyet it iba
rlyle, sil5.h1anr.ı~nın ilerleyişi hakkında 
muharipler lr;i~de ('n iyi mal lımat ve
r (\n b ir hükümctti'.:. Süra tle büyüyen 
ordunun techL~atınclan mesul olan In~i
Jiz Levazım Nazır ı . Brit.anyada yapıl
makta bulunı;.n iı::lcrc <1LUr son günlC'rde 
matbu<'tta t::ım ve ~arjh mal\ıın;:.t yr·r

nU~t ir. 

In~iliz sanayii ic~n, harp zamanı va2i
Yt"'tİae i.st:hal~ i~i }·olay değildir. l nP'iliz 
s:lnnyi sis~!'ırinin kuvveti ve adapte ka
b iliyeti bliti.in d:inyaı:-a !I'~li'·mdur . F a
kat bu snna\ i J..- •.·vf>tini harp icin c;efer
b•r Ptm~k kob;• hl" mesel<' değil dir. 

Alt ı f:<::ıe-G.ir Nazil\'"-r f•tb-ii<al~r!n ı d~ 
vaml l b>· .su~!tP ~:Tfah fabrihalar·-ı.a 
U'Jlv:ı ct.•nc' f"ri'.ıJ .... r. bi.~Lü•1 ~anayı ma· 
k;'1i '"'- t~rl·1L""'!l t '.i\·il c:dil'l'list:r. 

Tot1.li!rr devletin b·;ti:n f'SCl~ı harp 
h-?.zıı la'Tl ~-l: ve a."f3rj i;ii scned: n 
b"'·i ;\I· , r'ıo.. ,:ıo"""::;, w::t~;ıı.n-ı sanki 
hi1fiJ harn oluyorm~! ... ~ibi ç&h5mı·1 tır. 
lt"~T:2~ Brite:T'tv bu ;. Eycye C.3ha r,cç 
ln~c.:'a:·1ıstır. l!sm b:ı.c;l ..,,~dln evvel bir 
çol:. ~cylf'.,. y~:ııhn15 i!'c de h::ırp ~kor.o
rr.isin"' t hvil <lr.ha tamam o1mamı :;iır. 

l ngil!.z I..t·va:!n1 N" ... 1ırı ~1r. L<>~Tic 

Burgin \-,ir t~k 1 rn r~karr.l.1r v!'rtli ki 
b1~nlı-r bu sc!crbe U!- l·<nin D"' k~r'·,:r 
süı-rt.!c Ucıl -..-;:;;;n; srö •crın:kt".'C ; r. 

Hrilanya hu p:i-:.'.r h~rp ay}rırın<lan 
p!?"'- faz. la itlünde C'•n1"' tecl~r. /\.tkerl : 
ve ta~·y:ırcı:-!lcr y.:f<:--f ril,..,1cl:tcdi:r YC bu 
mlihimdir. Fa1·rıt da.ha rni~'1im o1an c.ey 
lf'vaz ım mr ~Irlcrjnc1c kPyrl.--.d;lrn rrıu

a7.7::'.M terakkidir. 
Bıınun büyiiklii{~Üne da ir bir fikir 

•unaan r>nla.'ı ! abilir ki harhı'l ilk on b ~ 
h aftasından ber i, Levazım J'lezarcti ya l
nız orrlu i<;in techizat ve malzeme ola
ı·ak 234.000.000 sterlin "1rfetmi~tir. Bu 
meb13ğ geçen senr In .gilterenin orduya 
!'arlettii'i paranın h emf:"n iki mislid ir . 
Bazı ferdi istihsal sahalarında terakki 

daha büyük olmu,lur. M.esel§, bu sene 
top imaliltı 1914 - 18 harbının en yük
~ek ima13t rnk amlar•ndan dı:ı:ha yükSC'k
lir. 

llnrbın bidayetinden beri mermj is
tihsalfıtı iki m isline çıkmıştır ve terakki 
süratle ilerlemektedir. Yine, harbın ilk 
senesinde, bütün geçen harp esnasında 
imal edilen ordu nakil vasıtalarından 
faı.la nakil vasıtası imal edilecektir. Iş
tP Ingiltere sanayii bu süratle harp iına
H'ıtına tahvil edilmektedir. Şimdiden 
iınalal geçen harbın en yük•ek imalat 
haddine yetismiştir. 

Yeni fabrikalar inşa edilmekle bera
ber eski fabrikalarda harp malt.emesi 
imal için tadil cdilınektedir. Harbın 
bac·Jangıcından beri Levazımat Nezareti 
45,000.000 sterlin sarfiyle yirmi yeni 
mühimmat fabrikası kurmuştur. 10 
milyon sterlin sarfiyle 300 hususi firma
nın tesisatı genişletilmiştir. Levazımat 

Nezaretinin müteahhit listesinde 15,000 
firma vardır ki bunun 2190 adedi harp 
haşladıktan sonra il8ve edilmiştir. Bun
dan anla~ılır ki Jngilteredeki her be5 
fabrikanın b iri ordu için çalı~maktad ı r. 

Bugün istihsalatın büyük olınasına 
rağmen hir kaç ay sonra yapılacak is
tihsallit ile mukayese kabul edemez. 
Britanyada her gün süratle artan istih
sallitlan baska, Vanada ve Avuslural
ya dahi mühimmat fabrikaları in.~a et
mektedir ve bunların istihsalatı 1940 la 
Ingiliz fabrikalarının imalatını tamamlı
yacaktır. 

Ordunun techizi için sarfedilen bu 
gayrete ilfıveten, lngiliz hava sanayii 
tayyare imalatını süratle tevsi etmekte
dir. Tabii burada hiç bir rakam verile
mez, fakat harp evvelisi iınalahnı iki 
misline çıkarmak üzere planlar yapıl
mışbr ve bu plinlr.r siiratle ilerlemek
tedir. 
Aynı zamanda gemi in~sında nluaz

zam terakki kaydedilmistir. Her gemi 
bittikçe yeni bir tanesi k-ızağa konmak
la ve biltün milletin gemi inşa kabiliyet 

- Emredersiniz monsenyör .. 
- Ben odamın kapısı önünde dolaşıl-

masını ve hele uşakların kapıdan din
lemelerini hiç sevmem .. Şayet böyle bir 
vaziyette onları yakalarsam derhal ku
laklarını keserim .. 

- Uşaklaruna llizım gelen tenbihatı 
vereeeğiın monsenyör .. 

- İkinci tavsiyeın de a!una iyi bak
manızdır. Hatta ona karşı bana göstere
ceğiniz ihtimamdan fazla ihtimam iste
rim .. 

- Monsenyör bu hususta da milste
rih olabilirler. 

Faribol kendini tutamadı : 
- Kuyruğun kopsun dostum, dedi .... 

Ahırda gördüğüm o enfes hayvan de
mek sizin ... 

- Evet.. Mareşal Mont Revelin bana 
hediyesi.. İsııtl de •Kasırga• dır... Her 
hangi biriniz her hangi bir zaman ihti
yacınız olursa onu kendi malınız gibi 
kullanabileceğinizi söylemeği zait gö
rürüm .. 

Faribol ve Mistufle teşekkür ettiler 
ve onu odasına kadar götürerek haY'J'lı 
~e<!eler temenni ettikten sonra ayrıldı-

R. W. B. Clarke 

Ingiliz top fab rikalarından biri 
ve kudret i gerek harp gere k ticaret ge- yaya nazaran bir az fena vaı.iyette iai. 
m ileri imalinde a7.ami haddine kadar Çünkü N azi ekonomisi tanıamiyle harp 
istimal edilmektedir. için hazırlarunışh , halbuki lngilterc bu 

Hepsi nazarı itibara alınırsa Ingilte- hususta geri idi. 
renin muhtelif nevi harp malt.em~si Fakat son dört ay zarfında Ingiltere 
imalatı müthiş bir yekuna baliğ olmak- büyük terakkiler yapmıştır. Ve her ge
tadır. çen ay müttefiklerin kuvvetini mühinı 
Harbın bidayetinde Ingiltere Alman- miktarda arttırmakladır. 

Kanada 
--*--

Hava kuvvetleri 
Kanada hava kuvvetlerine mensup 

ilk kafilenin İngilkreye muvasalatını 
memnuniyetle kar~ılıyan Daily Teleg
raph gazetesi diyor ki : 

•İngiliz imparatorluğu , nıüessir ve 
l\mansız bir şekilde, okyanusların dört 
bucağından kuvvetlerini toplamaktadır .. 
Halen İngiltereye gelmiş bulunan Ka
nada ordusuna mensup üç kafileyi şim
di Kanada hava kuvvetlerinden bir ka
file lakip etmiştir v" gelmeğe hazırla
n•n diğer kafileler de vardır. Yüzde 20 
si ~..,ransızca konu~ Kanada tayyare
cileri Kanadanın her vilayetinden cel
bedilmiştir ve bw1ların bir çoğu Hitler 
ile dövÜ1?JllCk üzere emin ve kazançlı 
vazifelerini terketmi~lerdir. Kanada ha
va kuvvetlerinin geçen harpteki parlak 
muvaffakıyeti bu tayyarecilikte güzel 
r.eticeler elde edeceğinin delilidir. • 

--*--
Lİ!AN DERSLERİNE 
Ehemmiyet verilecek 
Orta tedrisat müesseselerinde talebe· 

lcrin bir yabancı dili, mümkün olduğu 
kadar iyi bir şekilde öğrenebilmeleri için 
mektepler arasında yeknesak bir tedri
sat metodu tatbik edilecektir. Kitap ih
tiyacını kar~ılamak ü-ı.ere, Vekil et hazır
latacağı lngilizce. Fransızca, Almanca 
ders lcitaplatını Maarif Matban~ında bas .. 

SOVYETLERİN 
İSTEDİKLERİ 

--*---
Paris, 12 (AA) - Havas 

yor: 
bildiri-

itimada Jayik bir menbadan öğreni1· 
diğine göre, Sovyetler ilk baıı~ şartlarını 
ehemmiyetli bir surette tadil etmişlerdir. 
Bu kaynağa göre, Moskova hükümcti 
Viipuri ile Pettıamonun kendisine terkini 
istemekte ve Mannerhaym hattının bazı 
kısımlarının Finlandiyaya bırakılmasına 
muvafakat etmektedirler. 

--*---
ALMAN TEBLiti : 
Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Ordu kumandanlığı tebliği: 
Şark cephesinde iı)ara değer ehemmi

yetli bir hadiee yoktur. 
Alman tayyaıeleri Franae.nın ,arkında 

istikşaf uçuşları yapmıolardıı. Potez -63 
tipi bir Fransız tayyaresi Alman hava 
dafi bataryası tarafJndan dütürü1miiştür. 

--*--
s. Vels Londrada 

Londra, 12 (A.A) - B. Yeis dün 
akıtam lngiliz kralının nezdinde bir hu· 
çuk saat kalmış ve bunu müteakip B. 
Çemberlayn ve Lord Halifaks ile bas
vekalet dairesinde yeniden bir buçuk 
saat daha görüşmü,tür. 

Bütün bu görüşmeler esnasında Ame
rika büyük elçioi B. Kennedy de hazır 
bulunmuı,tur. 

--*--
KAVGA ETMİŞLER •• 

tıracalctır. J .isan muallimleri için de ba-ı Gaziler caddesinde Hasan oğlu Ali, 
zı kayıtlar konmaktadır. Bundan sonıa Ha.c:.an karısı Atiye Keskin ve Mustafa 
h~rkes lisan muallimliği yapamıyacak- Çerçi kavga ederek birbirlerini tahkir 
tır. etmişler ve tutulmuşlardır. 

** Ertes i sabah, Bastilin çanı saat onu 
çalarken müllizim Şadofö hızlı hızlı bu 
korkunç zındanın önünden geçiyordu. 

Karşısında birden bire iki kişi gördü. 
Şadofö bunları görünce hafif bir hay

ret nidası yükseltti .. 
Karşılaştığı kimselerden biri kadındı, 

ötekisi erkek .. 
Kadın, kurşuni bir manto geymişti 

ve başını bir eşarple sım sılu örtmüştü .. 
Bu, İvondu .. 

F..rkek, tepeden tırnağa kadar siyah 
bir pelerine bürünmüştü . . O da metr 
Ekzili idi .. 

Mülazim şapkasını çıkararak her iki
sini de hürmetle selfımladı .. 

Genç kadının dudaklarında hafif bir 
t"bessüm yer buldu ve sordu : 

- Böyle sağınıza solunuza bakmadan 
teliş icinde nereye koşuyorsunuz aziz 
dostum? .. 

- Bugün pazar d4'ğil mi? .. Bir aralık 
gidip sevgi]; Janımı görmek istemiştim 
de ... 

- Hakkınız var.. Sevdiğinizi ve 
seveni görmeğe gidiniz.. Ve sonra 

til zındanının yüksek duvarlarma çevir
di ... 

- Fakat ben, diye mırıldandı, ben 
>evdiğimi artık bir daha göre,pıiyece
ğim. O .. En adi caniler gibi işte bu du
var1arın arkasında .. 

Genç ınülhim hemen heınen İvon 
kadar müteessirdi .. 

- Ümidinizi kesmeyiniz madam İvon 
dedi .. Bir gün gelecek zevcinize kavu
şacaksınız . Biz onu kurtarmağa ant et
tik .. 

İvon birden değişti. . 
- Ben de, dedi, ben de onun intika

mını almağa ant ettim .. 
Sonra sesini hafifleterek : 
- Azizim mösyö Şadofö, dedi , sizi 

yolunuzdan (azla alakoyınıyayım. Hay
di, sevgilinize gidiniz.. Ona benden se
lam söyleyiniz v~ deyiniz ki ben bil
hassa bugün onun duasına daha fazla 
muhtacım .. 

Genç zabit hürmetle selfımladıktan 
sonra uzaklaştı .. 
İvon arkadaşına döndil : 

P. ~!~~~!1,~ .. ~-; 
Kabakların 

fasilesi 
- .. -

YAZAN: Dr. G. A. 

Acayip tibir1erle zihninizi yormamak. 
için onun fencesini yazmıyorum o tibir· 
lerc merakınız varsa ne olduğunu elbet• 
te benden iyi bilirsiniz. 

Bu nebatat faallesi insanlar için pek• 
kıymetlidir. Bu mevsimin §erefli yemek
lerinden balkabağı, helvacıkabağı o fa· 
sileden oldukları gibi yaz mevsimine ke
yif veren hıyar. sakızkabağı, kavun, kar
puz da o fasileden sayılırlar, kavunun d a 
bu faıileye girmesinden dolayı onun 
hakkında şark ile garp arasında büyük 
bir ihtilif vardır: Kavuna şarkta yemiş, 
garpda sebze derler. Bereket versin ki 
bu ihtil3.f kavunun yalnız sıfatı üzerine• 
dir, lezzeti ve güzel kokusu hakkında 
bütün dünya müttefiktir. 
Kabak fasilesinin huausiyetlerinden biri 

de insanlardan bazılarının o fasileden 
sebzelere benzetilmeleridir. T\1eseli ka· 
bak gibi adam.. Fakat Keresteciyaıt 
efendinin türk dili etimoloji lügatına ba . 
kıhrsa in sanın kabağa değil. kabağın in
sana benzetildiğini kabul etmek 18.zım 
gelir. Onun kavlince kabak koca kafa 
demektir. Koca kafa ile kabak arasında 
benzerliğin i sbatına lüzum bile yoktur. 
Gene onun dediğine göre Azarbeycan 
lehcesinde kabak alın m8nasına gelir, 
nitekim kaba kla .,.m ak kendini göstermek 
kabağında d~~ild iği v akitte de karşısı· 
na çıkm 3k demektir. Şu halde birine 
balkabaih yahut kabak gibi adam deni
lirse o k imsenin bundan dolayı canı sı .. 
kılmasına mahal yoktur. Aksine. h alka .. 
bağına şeref verd iğinden dolayı koltuk
lannın kabarması lazım gelir. 

?aten öyle olmasa da, kabaklar ne
bata t arasında pek şerefli bir fasiledir. 
Yeni Amerikalıl :\r bu fas'ılenin sebzele· 
rine, hele balkabağının çorbası ile sakız· 
kabağının sal8.tasına pek dü~kün olduk .. 
larlnda n o kadar sevdikleri yemekleri• 
n in Avrupadan ve A syad an gel ebilece~ 
ğine iht im al vermiyerek bütün kabakla · 
rın ilk vatanı Amf' rika olduğunu idd ia 
derler. Halbuki yeni Amerikahların ad
ları daha oralara gitmezd en pek ç.ok ön
ce kabakların hepsi A syada ve Avru
pada bilindiğinden bu iddianın p ek ço
cukça olduğu meydandadır. 

Amerikalıların kabaklara bu kada r 
düşkün olmaları, hele sakızkabağını çiy 
olarak sal&ta halinde yemeğe rağbet et .. 
meleri vitaminlerin keşfedilmesinden 
sonradır. Cünkü kabakların her biri 
- o fasiled

0

en olan hıyarla kavun dahil 
olduğu halde - birer vitamin hazinesi
dir. 

Bu bak.unda en başta, zaten kabakla
nn en hürmetlisi olan, balkabağı geHr. 
A vitamininden yüz gramda 2800 ölçü 
verdiğinden kıvırcık lihana yaprak1a11-
na pek yakın demektir. Bundan başka 
yüz gram balkabağında B 1 vitaminin· 
den 20, B 2 den 40, C vitamininden 5 
ölçü bulunur. Helvacıkabağı balkabağı 
gibi lezzetli olmamakla beraber aynı öl
çülerde vitanlİn Vel'İr. 

Sakızkabağı ile hıyar ve kavun da in
sana haylice vitamin getirirlerec de ,im
di onların mcva.imi olmadığından vita
minlerinin nisbetini faydasız tekıar et
meğe. Iüzum görmedim. 

Madenleri bakımından da balkabağı 
değerli bir yemektir. En lüzumlu on iki 
midenden kükürtle iyottan başkası ta
mamdır. Yalnız çeliği pek az, yüzde an· 
cak. yarım miligram ise de yanında bir 
az manganez mideni bulunduğundan, bi· 
zim meohur filozofumuzun yaptığı gibi, 
bir oturuşta bir tepsi halka.bağı yiyince. 
inaanın haylice kuvvet bulacağı §Üphe .. 
sizdir. Potasyom mideninden pek hatın 
sayılacak kadar bulunması da balkaha· 
ğının pehlivanlığa da yarayacağına de· 
Jilet eder. 

Kabak fasllenin pek eski zamanlardan 
kalmış bir şöhreti vardır: Balkabağı ile 
helvacıkabağının, bir de, hıyarla kavu
nun çekirdekleri bir arada yenilirse aşk. 
duygusunun taşkınlığını giderir, derler. 
Bu tesirin kabak fasllcsinde hangi mi.· 
denlerden ileri geldiği henüz anlaşıla
madığı gibi, Amerikalıların lcabak ye· 
meğc dü~kün olmalarından aonra oıada 
nüfusun azaldığını gösteren istati11tikler 
tutulmamaştır. G. A. __ .._ __ 

KÖY MEKTEPLERİ 
Sıkı telti~e tabi 
tutulacak ••. 
Maarif Veki.leti, ilk tedri11at müfet

tişlerinin, köy mekteplerini sıkı bir tef .. 
tişe tibi tutulmalarını, yeni k.öy Tejimi
nin tatbikatında karşılaoılan müşltülitı 
ve elde edilen randımanı tcsbit etmele· 
rını istemi~tir. Önümüzdeki EylGlda 
mekteplerin beoinci sın1flar1 da açılacak .. 
tır. Yapılan iatatistiklere göre jki aene 
sonra köylerde 2r'l bin çoculc ilk mek
tep mezunu olmağa hak kazanmış ola
caktır. Maarif Vekileti, üç ıınıflı mek· 
teplerden mezun olup tah11illerine de
vam edemiyen çocuklardan yaşı müsait 
bulunanların da dördüncü sınıflara alın
malarını münasip görmüştür. Köy tedri
satı programına göre ayrıca ziraat ve iş 

dersleri de ilftve edilmiştir. 

·········································~ 
FEN VE TEKNİK 
MECMUA Si 

Memleketimizin !en sahasında bii· 
yük bir boşluğu dolduran Fen ve 
Teknik mecmuasının ikinci sayısı 

zengin bir münderecatla çıkmıştır. 
İstanbul Üniven;itesi Fen fakiiltesi 

profesör ve dii<;cntlerinin kıymetli 
etiidlerini ihtiva eden bu mecmuayı 
fenrilere, teknis cnlere ve 



1 

Veya Çocuklarınızda GördüğünZ: 
Halsizlik, 

' 
Kansızlık, Hazımsızlık, Karın ağrıları, Karın şişmeleri, Burun 

makad kaşınması, Uburluk, Baş dönmesi, Salya .akması, Sar' aya benzer sinir 
- ~-

ha 1 le r i, Gece ~orkuları, Görmede, işitmede bozu~luk gibi. gayri tabii haller; 
~~~~~~~~-.:.~~~~~~~~~-=--~~-!:=:.__~-.=:!......--=.~~~~~~~~~__::_ 

·Hiç · korkmayınız! 
BunlaP yeyip f~len feylerfn temiz ve saf olmamasından dolayı IJarsalılarda yeti.şip üreyen ue JıanJarımızı emen solucanların test· 

rldir.. Bunlardan lıurtulmalı için Eczaneden 8 bir lıutu alınız ... Ve içlndelıi t•lle nuıci-
IJlnce lıaDanuaz. a• ,, Derhal lılll'talursunaz .. 

Her eczanede kutusu 20 kuruştur n [ <Z, SAN TA ısmıne dikkat 

Radyosu 
---~.---

12 BUGVN 
•Y•n' :o Program ve memleket saat 
ltri 

12 
2,35 Ajanı ve meteoroloji haber· 

IJ 30 l50 müzilıc muhtelif şarkılar (Pi.) 
N~· • 4.00 müzik küçük orlıccstra (Şef 
~Ph' Atkın) 1 - Raffaele valcntc 
Coı ır rnemlcketten serenad 2 - Billy 
1-f.11.\'yn cambarzlar (fokstrot) 3 -
4 - ~ Löhr tempo - tempo (Calop) 
Je.00ıoh. Strausa prk hikayeleri (vals) 
16,os Pr?.g~am ve memleket saat ayarı 
~tın rnuzık fasıl heyeti 18,40 müzik 
r.,.~DÇecj ordulu Yunw Sakarya tara• 
\'\J• rı Karadeniz türküleri ve oyun ha
l~c~ 16.55 serbest eaat 19.1 O mem· 
hllherl ~t ayan, Ajanı ve meteoroloji 
Fe"'-.rıerı 19,30 müzik çalanlar Refik 
<;.il ·

1 
Fahire Fersan. Fahri, Cevdet 

1 -a :- OlcuyanJar Mefharet Sainak 
tını1 h Araf B. segah prkı ( Bulbül bağ
~&h Urı etti figan 2 - Dellalzade ae
~f 'arkı (Şemai maksudu yok) 3 -
'ldp · segi.h prkı (Olmaz ilaç sinci 
AJııakterne) 2 - Okuyan Necmi Riza 
çirı arı 1 - Şevki B. hicaz şarkı (Ni
~1•eptıısehe.r ben zarüzanm) 2 -
k,lb·erl>eyi Hakkı hicaz ,arkı (Ahvali 
bi~ zare nigah eyler) 3 - Şevki B. 
lUrrq farkı (Bir taraftan üzüyor gön
dı hu 4 - Rifat R. hicaz şarkı (Sislen
~ t:~ 3 :- O:kuy~n Semahat özden
"• Arıf B. suzınak şarkı ( Papusu· 
~i:ı::l'?nek Üzere ey yar) 2 - Neyzen 
3 - suzinak şarkı (Çaldırıp çalgıyı) 
ba.ı Mustafa Nafiz suzinak tarkı (Son-

nar g 
ı>olitiJca 0ncasımı) 20, 15 konu ma ( dıı 
bil\) hadiseleri) 20, 30 temsil ıstıra
ı ı .Ôo alkıalryorlar yazan. Kemal Tözem 
l11lık serbest saat 21. ro konuşma (haf
•etic"Poata kutusu) 21.30 müzik Riya· 
~) U(hur bandosu (Şef: Ihsan Kün
ı - . - E. Urbach Rejina (marş) 
hum J, Fucik Vals - Entermezzo 3 --Sc
S.rıi:nrı Messinalı nişanlı (uvertür) 4-
fotı.i.lc • Saens Le rouet d'omphale C~en
ıı.15 Parça) 5 -.-- C. Pares çigan balesi 
bcrıe . memleket saat ayan, Ajanı ha
l-o rı: ziraat, esham - tahvilat. kambi
c~ nukut borsası (fiat} 22,35 müzik 
rırog &.nt (Pi.) 23.25,23,30 yarınki 
~Ve kapanış. 

IZMIR BiRiNCi 1CRA 
LUCUNDAN: 

Emlilıc ve eytam banka11 ipotekli olup 
arttırmasına karar verilen Izmirde Akde
niz mahallesi Büyük tuhafiyeciler mev
kiinde 17 numaralı 983 ada 3 parselde 
kayıtlı vesair lüzumlu izahatı doııyasın· 
daki tapu kaydı ve vaziyet raporunda 
yazılı 1800 lira kıymeti muhammeneli 
mağazanın mülkiyeti açık arttırma sure
tile ve 844 nolu emlak ve eytam ban
kası knnunu mucibince bir defaya mah-
sua olmak üzere arttırması 17/4/940 
Çarşamba günü saat 1 l de icra daire
miz içinde yapılmak üzere bir ay müd
detle ~atılığa konuldu. Bu arttırma ne· 
ticesinde satış ~deli her ne olursa olsun 
en çok arttıranın üzerine ihalesi yapıla· 
caktır. 

Satıi peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüı:de yedi buçuk dellaliye mas· 
rafı alınır. ipotek sahibi alacaklılarla 
di~er alacaklıJarın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin garri menkul üzerindeki hak
larını iııbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Akııi halde hftkları tapu sicilince malum 
olmadıkça payln§madan hariç kalırlar. 

1/4/940 tarihinden itibaren §&rtname 
herkeLe açıktır talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 939/8579 
do!!ya numarasile lzmir birinci icra me
murluğuna miiracaatları ilan olunur. 

854 ( 456) 

IZMJR BiRiNCi iCRA MEMUR
LUCUNDAN: 

Emlak ve eytam bankasına ipote,kli 
olup arttırmasına karar verilen lzmirde 
!!cinci Knratıış mahnlleııinin Şehit Nü!t
ret sokağında S.:ain 7 taj numaralı ;ve ta
punun kaydına göre ada 630 parsel 7 
numarasındll yakıtlı vesair Jüzumlu iza
hatı dosyasındaki tapu kaydı ve vazi-
yet raporunda yazılı { 15 00) lira kıy
meti muhammeneli e.vin mülkiyeti açık 
arttırma svretile ve 844 nolu eml~k ve 
eytam bankası kanunu mucibince bir 
defaya mnh!luB olmak üzere şartnamesi 
1814/940 Perşembe günü ııaat 11 de ic
ra dairemiz içinde yapılmak üzere bir 
ay müddetle satılığa konuldu. Bu arttır-

- o 

Gönül Kolonyası 
Eczacı Kemal K. Akta$ın şaheseri 

Ga$yecllci, aşk, ltisan ve 

neşe saçan tılsımlı genç koka.. 

DORT BOY ŞİŞE 

Depo: Hilal Eczanesi 

...................................................................................... . . 
• • 
a Devlet Demir Y ollarindan a . . 
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Benzin ahnacak 
D. O.Yolları 8 ci işletme komisyonundan: 

idaremiz ihtiyacı için 10,000 kğ benzin .şartnamesi veçhile satın 
alınacaktır. Açık eksiltmesi 2.S/ 3/940 Pazartesi günü saat 15 de Al
sancakta işletmemiz binasında yapıla~ktır. isteklilerin ( 164) lira 2 
kuruş M. teminat makbuzile muayyen vakitte komisyonumuza gel
meleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. MuhaJ\)-
men bedel 2187 liradır. 10, 13, 16, 19 81 J (443) • 

Sıh)!at müdürlüoü artırma · 

ihale komis- · ve eksiltme 
yon undan: 

ve 

K~if bedeli 
Lira K. 

.. ... . . 
1 • • 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

ADRIATIKA SOSYETA A.NONİMA 
Dl NA. VİGAZYONE 

Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 13/3/940 ta· 
rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi
re, Napoli ve Cenovaya hareket ede-
cektir. · 

LANGANO vapuru 13-3-40 tarihinde 
Ayvalıktan beklenmekte olup Cenova 
Rivicra limanları için yük alarak ha
reket edet'ek. 
QUİRİNALE vapuru 15/ 16 mart ta

rihinde beklenmekte olup Triyeste Ve
nedik limanlarına hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 16/ 3/ 940 tarihinde 

lımanımıza gelerek Pfre, Brindisi, Zara 
Fiuıne, Triyeste ve Ven ediğe hareket 
edecektir. 

ADIGE 'rapuru 20-3-40 tarihinde bek
lenmekte olup Cenova ve Riviera li
manlarına hareket edecektir. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimall ve cenubi Ame
rika limanlaıına hareket eden İtalia 

••••••• .. lllll••••ll! Anonim seyri.sefain şirketinin ve Afrika 
DOKTOR 1 

ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain ıir-

s 1 
A ~ ~~I keti vapurlanna tesadUI ederler. 

a a e in NEERLANDAİSE ROYALE 

MARS vap~~~~s!:~1rihinde bek-
lenmekte olup Anvers, Roterdam, 
Amsterdam İimanlarma hareket ede

Tekand 
Çocuk Hastahklan Mütahassw 
BERLiN ve KÖLN ÜNİVER
SİTESİ SABIK ASİSTANI 

Ha.stalannı İkinci Beyler Nwnan 
zade sokak 5 No. da her ıün saat 
birden sonra kabul 'eder. 
TEl,EJc'OS : 
EVt: 

:U5l 
3.f 59 

. DOKl'OR 

Celal Yar~m 

cektir. 
SERVİCE l\tARİTİI\IE ROU.MAİN 
SUCEA VA va.Puro 30-3-40 tarihindo 

gelerek Malta, Marsilya ve CAmQva li
manlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazım do1nyıslyle navlun .,. 

hareket tttrihlCTinin kat'ı olmaaığını ve 
bunların hiç bir ihbara lUzum olmaksi
zın değişebilir olduğunu \'e bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilAt için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesL. 

TELEFON : 2004 • 2005 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

~ORSA 
ma neticesinde satı:t bedeli her ne olur

] oa ohun en çok uthmmn ümine iha-
t lesi yapılacnktır. .. 

Satış peşin para ile olup müşteriden 
yalnız yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. ipotek sahihi alacaklılarla diğer 
alacaklıların ve irtifak ha"kı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarım 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyeı.imize bildirmeleri icap eder. Ak
si halde hakları tapu sicilince malum 

Atelye binası inşası 
Muvakkat teminat 

Lira K. 

3139 28 235 45 
Alsancakta sağır dilsiz ve körler müessesesine ait bina bahçesinde 

yapılacak atelye binasının inşas• on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmış ve keşif bedeli, muvakkat teminatı yukarıda gösterilmiştir. 

iZMiR MEMLEKET 
HASrANESi DAHİLİYE 

MVr AHASSISI 
Muayenehane: İkinci Beyler sr.1bk 

No. 25 TELEFON: 3956 

OLiVJER VE 
ŞUREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

570 'ÜZÜM 
370 J\lyoti bira. 
ı21 ~f Bankası 
108 J. Taranto Ma 

76 
F. Solari 

63 M. B~ikçi 
Go ~eki ban. 

2 liılrni Servili 

1~ J\. llak~ı Saraç 

10 ~Ihat Üzümcü 
~ 1417 y' Taner 
"22747 eknn 
524164 i Dünkü yekitn 
~o i Umumi )'ekUn 
~o· 7 
~o· 8 
~o· 9 
l'-10. 10 

11 125 15 25 
11 25 15 75 
11 17 
11 75 l1 75 
7 25 14 125 
9 125 9 75 

12 50 14 
13 50 17 
13 25 13 25 
16 ;10 17 50 

9 50 
11 
12 50 
15 . 11 

lJOOoo ZEYTİNYA(H 
17 50 

43 
lOf> 1o ZAHİRE 

6Q t n Buğdav 6 125 
la on Arpa · 4 75 5 75 
lO ~uvaı Fasulya 18 

loo on ~ohui 10 50 
330 ~vaı Susam 16 75 
4G9 kil~a Pam.uk 45 60 50 

tj~;~·i Bor;as; 
U.tvrr MDKEZ BANKASI 

~ .kL&ulNG KUKLA.U 
-. .. L ~ can• IHr nm Ur.uua 
-·'-!i4ir_ 

Sterlin Sa tı.t Alıl 
~lar 524 521 
~lga 76.81 77.26 
,,,ransıı f 4.531 4.559 
l'~ rangı 33 ~~ 33 84 
~ eta ·'"' . 
f Otirı 7.490 7.334 
18\>i~ F' 1.4459 1.4545 
.. ~eç k rangı 3.4244 3.4445 
•
1orve l'Onu 3.2217 3.2407 
~et. ç kronu ., 3 3 0 ll· "'Oslovak ,__ .-, .. 79 .4 O 
l 11\ar ıu-onu 23.09 23.20 
~Va 35.22 35.40 
~ 64.44 64.83 
l-l'~rk 9? 92 
b'~t 1.97 1.98 

l"ahrni 15.20 15.29 
\05.97 104,50 

olmadıkça paylatmadan hariç kalırlar. 
l / 4/940 tarihinden itibaren şartname 

herkeze açıktır talip olanların yüzde ye
di buçuk teminat akçası veya milli bir 
banka itibar mektubu ve 939/3031 
dosya numarasile lzmir birinci icra me
murluğuna müracaatlan ilan olunur. 

653 (455) 

tZMtR BELED1YES1NDEN: 
- 2 7 Eyllıl 341 tarihli ticaret \'e 

sanayi odaları nizamnamesine bir mad
de eklenmesine dair 2/ 12838 kararna· 
me numaralı ve 22/2/940 nctir tarihli 
nizamname belediyenin cümle kapısın· 
daki ·ilan tahtasına aaılmıŞtır ilan olu-
nur. 658 (458) 

PARİS FAKÜLTESİNDEN 
DİPWMALl 

DİS rABİPLERİ 

Muz~ffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Ha .. talarını her gün sabah saat t 

dan başlıyarak Beyler sokak Numan 
a 7.nde cadıtcsi 21 numaralı muayene-

hanelerinde kabul ederler. ' 
~ Tli:LEFON : 3921 ... 

•• 
Oğretın~n aranıyor: 

Orta okul ve Lise sınıflarında li
san (ingilizce, Fransızca), Felsefe, 
Tarih, Coğrafya, Türkçe beden ter
biyesi öğretmenliklerile vazifelendi
rilmek üzere yüksek tahsil görmüş 
isteklilerin İzrıir Kültür Direktörlü-

Kanuni ehliyeti haiz taliplerin keşif varakası, eksiltme ve fennt 
şartnameleri ve projeyi görmek üzere her gün sıhhat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon riyasetine müracaat edebilecekleri ve ihalenin 
1 S. 3. 940 cuma günü saat 14 de sıhhat müdüriyeti binasındaki ko
misyonda yap•lacağı ilan olunur. 

28, 4,8, 13 649 (371) 

T. iş Bankası 
Küçült cari hesaplar 1940 ikramiye planı 
KEŞ:iDELER : ı Şubat, ı Mayıs, ı Aiustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

ı-1940 İkramiyeleri:u7~, 
J Adet 
3 Adet 
6 AdeC 

12 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

.zıo Adet ...... 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo Llraıııı JOOO Lira 

JOO Uralılı JOOO Lira 
250 Lf Palılı JOOO Lil'a 
ı 00 Liral ılı 4000 Lira · 
50 Liraıı1ı J7 50 Lira 
2$ Liralılı 5250 LiPa 

••••••• 
347 24000 Yelıtin , .................................. ,,,~, 

.; . ...... ~ .... ·. . ... ... . .. 

IZMIR SiCiLi TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Hatice Taç ticaret ünvanile lzmirde 
Kemeraltında Anafartalar caddesinde 
69 numaralı mağazada itriyat ticaretile 
iştigal eden Hatice Taçın işbu ticaret 
ünvanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 2 6 7 6 numarasına lıcayt ve tescil 
edüdiği ilan olunur. 852 ( 45 7) 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMDAL 

UMUMt DENİZ ACENTALICI LTD. 
Zf.'TSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstenco 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
W. F. Henry Van der Zee ' 'e yUk kabul edecektir. 

Ve $ürekisı LOVCEN vapuru 19 Martta Köste.,. 
_ ~-- c.eden gelip 20 Martta saat 12 de Pırc 

AMERİCAN EXPORT LfNF,S İNC. Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
~ E v y o R K edecektir. Yolcu ve yük kabul cdc:ccı 

NEVYORK İÇİN tir. 
EXCHESTER vapuru 2 martta bek- GOUL:ANDRİS BROTHERS 

!eniyor. Nevyork i1,;i11.. LTD. (HELLAS) 
EXERMONT , ·apuru 6 martta bek- PİRE 

leniyor. Nevyork için •NEA HELLAS• 
· EXMOOR vapuru 17 martta bek.leni- Lüks transatlantik vapuru Pire · 

yor .. Nevyork için Nevyork hattı: Pfreden hareket farihi: 
EXPLORER vapuru 20 martta bek- H-3-40. Yolcu ve yUk kabul etmekte-

leniyor .. Nevyork i1;in dir. 
S. A. ROYAl.E HONGROİSE DE Gerek vapurların muvaullt tarlhlert, 

NAVİGATİON DANUBE MARİTİME ierek vapur isimleri ve navlunlan }ıü .. 
B U D A P E Ş T . kınth acıe.nta bir teahbUt altına giremez. 

EZEGED nıotörü mart iptidasında Daha fazla lafsillt almak i\.in Birinci 
~kleniyor. Budapeşte için yük alacak- Kordonda 152 nıunarada • UMDALı 

ırBUDAPEST motörü mart ortaların- umumJ deni% Actntalığı Ltd. müracaat 
da bekleniyor. Budapcşte için yük ala- edilmesi rica olunur. 
caktır. Telefon : 4072 MUdüriyet 

SERVİCE ~IARİTİI\IE ROUMAİN Telefon : 3171 AC'enta 
• BUCAREST 

KÖSTENCE İÇİN : 
OİTUZ vapuru 18 martta bekleniyor. Birinci Sınıf 1\fütahas:sı.s 

Köstent'e icin .. 
IZMIR ASLiYE IKINCt HUKUK MOFUS FEVZi HAKi ŞJREKASI Vapur~ isim \'e tarihleri hakkında 

HAKIMLICINDEN: ŞiRKETi MASASI MEMURLUcUN- lıic bir taahhüt alınmaz. 

, HGS•» i SIRiV-ı 

Or. ·Demir Ali lzmirde Cümhuriyet bulvarında 25 7 DAN: ATlD NAViGATİON CO • HAİFA 
sayılı evde oturan Davut lızı Fatma ta- Müflis Fevzi 1 laki ve şürekası şirke- Beyrut ,TeUh·iv, Haifa, Jafa, Portsait 
rafından aynı yerde mukim Şevket aley- tinin kazanç vergisi ve ruhsatname ve \'e İskenderiye icin ... 
hine açılan boşanma davasının icra kılı- cezadan hazineye olnn bakiye 9 7 3 lira ATİD motörii 4 J;1arttn beklcııiyor. 
nan muhakemesi sonunda Fatma ile 31 kuruşun masaya kaydı talep edilmek- Vapurların hareket t.arlhleriyle na•-
Şevketin yekdiğerinden boşanmalarına le icra ve iflfuı kanununun 206 ncı rnad- tunlardaki detl4ildiklerden acenta m• 
ve kabahatli olan Şevketin hüküm tari- desi mucibince kaydının icra edildiği ıuliyet kabul etmez. 
hinden itibaren bir sene müddetle evle- ilan olunur. dosya No. 939/ 1 Daha faila tafsi]lt için ATATtm.K 
nememesine ve masrafı muhakeme olan -..,..,-------------
796 kunışvn dahi Şevkete yükletilme- barnamesinin müddeialeyhin ikametga- caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
sine temyizi kabil olmak hının meçhuliyetine mebni muhakeme Zee Ye Ş.,ı. VapUl' acentalılın.a mUnıca

at edJlmesi rica olunur. 

KAMÇIOOLU 
Cilt ,.e Tenasül hac;talıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokatı .So. 55". 
İzmir - Ellıamra SincmaSJ arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastala:nn.ı 

: 3471 
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Ribbentrop Berline eli boş döndü 
Alman hariciye nazırı Papa ile ne konuştu? Papa Ribbentropun sulh 

tavassutu teklifine karşı çok manidar fakat katJi bir cevap • 
vermış 

ita ya tekrar temin ediyor 
Şimdiye kadar takip ettiği gayri muha
riplik siyasetinde yine devam deecek 

LONDRA, 12 (ö.R) - Taymisin Ro
ma muhabiri, şayanı itimat bir memba
Öan aldığı haberlere atfen Alman hnri
ciye nazırının Papa He gôrüşmcsi hak
kında şu tafsilatı veriyor : 

Ribbcntrop, Alınan) anın harp istcme
dığini söy leıniş ve Almanya veya dığer 
bir dost devlet tarafından )'apılacak her 
hangi bir sulh planını Papalığın iltizama 
taraftar olup olmadığını sormuştur. 

Pap.'1 cevaben Almanyanın gerek ka
tolik ve gerek gayri katolik milletlere 
yaptığı hal'sız taarruzları tamir etmesi 
halinde böyle bir pHim iltiuun edeceği
ni söylemiştir. 

Ribbentrop, Papadan Polonyada Al
manlar tarafından mezalim irtikôp edil
diği hakkında Vatikan radyosunun neş
riyatının devam etmemesini rica etmiş
tir .. 

Papa, bu mezalimin irtikabına devam 
olundukça neşriyatın da devam edece
ğini söylemiştir. 

Ribbentrop, Almanyanın Sovyet Rus
ya ile sıkı münasebetlerini izah etmiş, 
Alınanyanın Katolik kilısesini Bolşevik
lerden kurtardığını, Alman - Sovyet 
dostluğuna İngilterenin sebebiyet verdi
ğini ve bugünkü buhrandan başlıca İn
gilterenin mcsul olduğunu söylemiştir. 

Taymis, bu muhaverenin dotTu ve 
şayanı itimat bir kaynaktan alındığını 
temin etmektedir. 

LONDRA, 12 (Ö.R) - Roma radyo
ru Ribbentropun Romadan ayrılışı mü
nasebetiyle İtalyan hükümetinin vazi
yetinde hiç bir değişikliğin hasıl olma
dığını bildirmiştir. 

Telegrafo, Ribbentropun İtalyayı ye
ni bir siyasete sevketmeğe çalıştığını 
tekrar tekzip eden yazısında diyor ki : 

Papa on ikinci Pi dünya sulhu için dua ediyor 

r.ün mühim bir kısmını bunlarla geçirl- Fakat B. Nevil Çemberlnyn tarafından 
yor.. dün akşam Avam Kamarasında çok dik

ROMA, 12 (Ö.R) - Mesajero Alman kat uyandıran beyanat yapılmıştır .. Bu 
hariciye nazırının z.iyareti etrafında beyanata nazaran, Finlandiya yeni ~ir 
şunları yazıyor : yardım talebinde bulunacak olursa, ln-

Ribbentropun ziyareti İtalyanın ge- giltere ve Fransa müştereken ve ikti
çen kanunuevveldeki hattı hareketini darları dahilinde olan bütün vasıtalarla 
değiştirmemiştir. İtalyanın vaziyeti ak- bu yardıma koşacaklardır. 
<'!edilmiş nnlaşınolarla Avrupa müvaze- Sovyet müddciyatının mahiyeti ne 
nesinin icapları Uzerine müessestir olursa olsun, muhakkaktır ki Fin mil-
PARİS, 12 (Ö.R) - •Tan• gazetesi- Jetinin vatanperverliği, şeref ve hürri

uin diplomatik muhaıTiri Fon Ribbent- yetini kurtarmak icin en ağır fedakar
ropun Romada Papa ile mülakatı hak- lıklara katlanmış olan bu memleketin 
kında •Taymis• in Roma muhabiri ta- istiklal ve tamamiyetini koruyabilecek
rafından verilen şu haberleri nakledi- tir .. 
yor : PARİS. 12 (Ö.R) - Alman siya<;t 

Papa Alman hariciye nnzınna bildir- mahfilleri B. Ribbentropun Roma seya
miştir ki her hangi bir sulh planına Va- hatinin neticeleri ve Fin - Sovyet sulh 
tikanın müzahereti Polonyada gerek ka- müzakereleri hakkında büyük bir gızli
toliklere. gerekse kdtolik olınıyanlara lik muhnfazn ederek yalnız resmi teb
karşı yapılan adaletsizlikler üzerinde ıs- liğleri, hiç tefsir. etmeksizin neşcctınek
rar etmiş ve Noel hitabesinde tasrih et- le ih.'iifo ediyorlar. 

Görüşmeler akim kalırsa 
Müttefiklerin 
Finlandiya.ya 

yardım 
nereden 

kuvvetleri 
gidecek? 

Brüksel 12 (Ö.R) - Fin - Sovyet sulh 
mi.izakerelerinin akameti halinde müt
tefik kıtalarına geçit hakkı verilmesi 
için Oslo ve Stokholm hükümctleri nez
dinde yeni teşebbüsler yapılmıştır. Fa
kat lsveç ve Norveç hükümetleri şimdi
lik bu teşebbüslere bir cevap vermiye
rek Finlandiyanın Sovyet tekliflerini 
kabul mu, yoksa red mi edeceğini bek-
1ıyoilar. 

_,_*""""'_,_~~~~~~~~~~ 

gün böyle bl.r mükellefiyet altında bu- rın sonradan tadil edilip edilmediği sıı· 
lunduklarını ya1.ıyor. aline dl! menfi cevap vermiştir. ··t· 

Jur diyor ki: Royter muhabiri iFnlandiyanın 1?..~e-
«Pakt bir küldür. Isveç ve Norveçe tefikler nezdinde tam bir yardun w~· 

topraklarından geçmek suretiyle Finlan- binde bulunup bulunmadığını sorrllıı; 
diyaya yardım emrini vermektedir. tur. ~ı~ 

Salfıhiyettar zat şu cevabı verıı..,' 
Londra 12 (Ö.R) - Sovyetlerin sulh tir: 

şartları hakkında Finlandiyanın verece- - Şimdilik Finlandiya ve So\'>'f, 
ği karar bir kaç saatte halledilecek •iş- Rusya bir barış inıkanı mevcut oluP_~d 
lerden değildir. madığmı anlamak maksadiyle teJill"" 

Paris 12 (Ö.R) - Pöti Pariziyen ga- 1 - Moskovadaki Finlandiya heyeti ginni§lerdir. ~' 
zetesinde Lusyen Burg şunları yazıyor: yapılan teklifler Finlandiya kabinesi Nevyork 12 {Ö.R) - Finlandiya bi' 

Fin meclisinin kararı hangi tarafa te- tarafından müzakereye şayan görürse Sovyet Rusya arasında yapılacak .&. 

mayül edeceği malum değildir. Skandi- bunlan Helsinkiye bildirecektir. sulhun müttl!fikler için büyük bir ı:. 
navya mahfilleri, milli şerefleri ihlal 2 - Finlandiya nazırlar meclisi tek- na taşıyacağı hakkında Alman PI"?!e 
edilmediği takdirde Sovyet şartlarının lifleri kabule şayan görürse Diyet mec- gandasının neşriyatı ınünasebetı1 
Finlandiyaca kabulünü muhtemel görü- lisini lçtimaa çağıracaktır. Nevyork Taymlc; şunları yazıyor: d~ 
yorlar. Finlandiya bunları kabule şayan 3 - Diyet meclisi bu teklifleri Fin- cMüttefikler Sovyet - Fin harbın Jeti 
görmez, müttefiklerden yardım görece- landiyanın şerefi ile mütenasip görerek evvel harbın zaferle neticeleneceğin° dl 
ği tabiidir. Resmen müracaatte bulun- tasvip ederse teklifler katiyet kesbede- ne derece emin iselr bundan sonra n· 
duğu takdirde Finlandiyaya en geniş cektir. aynı derece emin olacaklardır. Bu ~. 
yardımlar yapılacağını avam kamara- Londra 12 (Ö.R ) - Finlandiyanın sa- zakerelerle bedahet derecesine vaı"' 
sında bildiren B . Çemberlayn bu sözle- lahiyetli bir mümessili Royter ajansına bazı hakikatler vardır ki onlar da şı.ııt 
ri Daladiye ile mutabık kalmadan söy- aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: Sov- lardır: . ~ 
leıni~tir. yet ve Fin hükümetlerinin hangi tarih- Evvela, Sovyetlerin tom kudretı 

J ur gazetesi, paktın 16 ıncı maddesi te temasa girdiklerini söyliyecek vazi- ayda Finlnndiya ordusunun mukaverııt' 
mucibince milletler cemiyeti a1.ası olan yette değilim. Maiskinin Ingiliz tavassu- tini kıramamıştır. . .. 1. 
devletlerin taarruza uğrıyan memlekete tunu aradığı 22 $ ubatta bu temasın vu- Saniyen Moskova mevcudiyetini ö~ 
gönderilen yardımların kendi toprakla- kubulup bulmadığını bilmiyorum. F in- nerek inkar ettiği hükümetle ni}ıaY~. 
rından geçmesini kolaylaştırmakla mü- landiyanın müzakerelere kendi şartları- bir uzlaşm.a .sulhu yapmak mecburiY'e 
kellef olduğunu, Isveç ve Norveçin bu- nı esas tutarak mı girdiği yoksa bunla- ni hissetmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

Fransız M. Meclisinde B. Ds 
ladiyenin mühim sözleri •Ne İtalya ne de Düçe üzerinde tesir 

ynpılnmnz .. Vakit merhununda İtalya
nın ga)Ti muhariplik politikasında deği
~iklik yapıp yapmamak lazım geldiğine 
bizzat karar verecek olan Mussolinidir. 
Sayın misafirimiz, İtalyanın bu kararın
dan haberdar edilmiştir. 

miş olduğu beş noktaya u~·gun olmıyan 
hiç bir sulh teklifini müzaheretiyle tak
viye etmiyeceğini bildirmiştir. 

Bu haber, tnbil, mutat ihtiraz kaydi
le karşılanmak lfızımd1r. Fakat Fon Rib
bentrop ile Papa arasındaki muhavere
nin e::;ası gerçekten bu ise, Papanın No
el nutkunda tarif etmiş olduğu adilane 

ROMA. 12 (Ö.R) - Mu olini, Kont 
Ciano ve Ribbentrop konuşmaları mev-
zuu üzerinde İtalyan gazeteleri. bu ko- $' 
nuşmalann gayelerinden bahsederken : vasıta ile Finlandiyanın yat' 

bize müracaatini bekliyoruz.,, 
Elimizde mevcut her 
dırrı1na yetişmek için 

LONDRA, 12 (Ö.R) - Röyterin Ams- ve dev<ımlı sulh telakkisine yaklaşmak 
terdam muhabiri bildiriyor : icin Almanyanın daha ~ok uzun bir me-

Ribbentrop Romndan hareketinden safc katetmesi icap eder. 
evvel Hitlerle müteııddit telefon görüş- Romadaki sulh mane\Tasını bu suret
meleri yapmıştır. Görüşmelerin süratle le tahlil ettikten sonra muharrir diğer 
inkişafı sık sık talimat almasını kap bir sulh manevrasına, Almanyanın So\·
t>Uirmi.ştir. Bitler, Almanyanın Mosko- yet Rusya kadar geniş mikyasta iştirak 
\'a, Helsinki, Stokholm ve Roma elçi- ettiği Sovyet - Fin müzakerelerine ge
liklerinden gelen raporları dikkatle oku- çerek :şunları ilnve ediyor : 
muştur. Helsinki Sovyet tekliflerine vukuf 

Vilhelmştraseye yağmur gibi telgrafı peyda etmiştir. İtUhaz edilecek kararın 
geliyor, şifreler çözülüyor ve Hitler gil- ınesuliyeti 1''in parlfımentosuna aittir .. 

Italy::ının, Almanya niyet ve tasavvurla-
rından haber alması ve iki dost memle
ketin son Avrupa vaziyetleri hakkmda
ki noktai nazarlannın ne olduğu bakı
mından 1ü1umlu olduğunu söyliyorl<tr. 

Ga1eteler, son Avrupa siyasi hadise:
ieri ile Sumner Velsin ziyaretinin Av
rupadaki tesirleri, Balkanlar ve abhka 
meselelcı·i bu göriişmeyi zaruri kılclığı
nı tebarüz ettirerek, görüşmelerin Av
rupa sulhu iizerinde çok müessir olaca
ğını ve görüşmelerin tam bir dostluk 
havası içinde .cereyan ettiğini ve iki ta
raf düşiincelerin mutabakatinden bah
setmektedirler. 

parlamentosu daimi Fin 
bir içtima halindedir 

Sulh ihtimali yüzde altmış ve harbe 
devam ihtimali yüzde kırk mıdır? 

Müttefıkler, Finler isterse derhal asker gönderecekler 
- BAŞTAUAFI l inci SAYFADA - ne,rhaym Sovyet Rusyanın sulh şartla- yapılabileceği hildirilıniştir. 

rını öğrenmişlerdir. Çünkü Finlandiya Faris 12 (Ö.R) - Hava:; ajansının is-

Paris, 12 (Ö.R) - Fransız mebusan 
nıeclisi öğleden sonra B. Heryonun ri-
yaseti altında toplanmıştır. Meclis Fin 
meselesi hakkındak i istizah takrirleri
nin müzakere tarihini tesbit edecekti.. 
Meclis bu tarihi derhal tesbite karar 
\erdiğinden, başvekil B. Daladiye kür
süye çıkarak şu beyanatta bulunmuş
tur: 

Hükümet meclisin emrine amadedir ... 
Fakat Fin parliiınentosu Sovyet Rusya
nın sulh şartlarını müzakere için bu da
kikada içtima halinde olduğundan, 

Fransız parlamentosunun bu münaka
~&yı tehir etmesi müreccah olduğunu 
zı:annediyorum. 

Finlandiyaya karşı Sovyet taarruzu
r:un ilk gününden beri Fransa Fin or
chısuna imdattan geri kalmamıştır. 

}'ransa Finlandiyaya harp malzemesi 
\'eren milletlerin basında geliyor.. Bu 
maddi yardımın rakkamları neşredil
miştir. Ahiren, Fin hükümetinin talebi 
\;zerine, Fin ordusuna son derece mo
dern bombardıman tayyareleri verdik.. 
Fin hükümeti ve mareşal Mannerhaym 
Fransaya bu yardımdan dolayı hararet
li teşekkürde bulunmuşlardır. 

Fakat Finlandiyayı kurtarmak ıçın 
malzeme itibariyle yardımda bulunmak 
kafi değildir. Finlandiyaya asker gön
dermek mümkün olup olmadığı suali 
eırtaya atıldığı zam&n bu kürsüde cevap 
vermiştim : Asker de göndereceğiz .. 

Bu husus 3 şubatta müttefik yük
sek harp şurasında kararlaştırıldı.. 26 
şubattan heri, Finlandiyaya gönderile
rek sefer ordusuna a)rılan Fransız kı
taları tayin edildi ve Manş deniziyle 
Atlas okyanusunun iki mühim limanın
da, sefer ordusunu taşımak üzere, bir 
çok vapurlar harekete milheyya bir va
ziyette tutuldu .. 

Efrat ve gemilerin temini hu, usunda 
haşlıca hisseyi deruhte etmiş olan İn
gilizlerle müştereken Finlandiyaya im
cJat için gayretlerde bulunduk.. Fransa, 
Fin hilJdimeti tarafından resmen talep 
c:dildiği takdirde, bu kuvvetin Finlan
diyaya naklini mümkün kılmak üzere 
bitaraf ve dost hüküıııctler nezdinde ge
ce ve gündüz faaliyette bulundu. İsveç 
\'e Non·eç hükümetlerinin muhalefetini 
bertaraf etmek için icap eden müraca
<ıtler yapıldı. Takdir edersiniz ki 50 bin 
kişilik bir sefer ordusunun geçmesi, an
cak bu ordunun naklini temin edecek 

olanlorın yardımiyle mümkündür· sf1t1 
B. Daladiye bunu müteakip 7 rrı~ 

Finlandiyanın Paris se:firine gönd . 
ği atidC'ki mesajı meclise okwnuştor ~ı 

•Elimizde mevcut olan her vasıtB ~ 
Finlandiyanın imdadına yetişme~. i cf 
günlerden beri bu hükümetin :ınür' 
<\tini bekliyoruz .. • dı.Y 

Sefer ordusunun harekete hazır olbi" 
ğwıu il5ve ettin1 ve nihayet şunll il' 
dirdim ki; Finlandiya müttefiklerin _ı;1ı;1-
ciahalesini talep için bir şey yap~~ 
harbin sonunda müttefikler de ~iJlJ'ııif 
cllyanın arazi statüsü hakkında hiç 
mesuliyet kabul edemezler. eJ 

Finlandiya hariciye nazırı B. 1'9~ 
bugün Fin parlamentosunun içtima~ ,.,. 
ticesinde kat 'i bir cevap vereceği.Pi 
o edecektir. ~ 

B. Daladiye Finlandiya tarafıJl 0jt' 
ı·esmen müracaat vukubulduğu tB~eti 
de müttefiklerin bütün vadett JcO' 
kuvvetlerle Finlandiyanın imdadın8 

şacaklarını tekrar etmiştir. ceır 
Başvekilin talebi üzerine Fin ~e: Jl'il' 

si hakkındaki istizah takrirler~ #~ 
zakeresi gelecek salı gününe talık 
miştir. _.-/ 

Finlandiya.ya yardım içiıı 
nikbinlik mübalagalıdır. Finlandiyalıla- murahhasları, Voroşilof kendilerine bu tihbaratına göre bugünkü gün, ilan edil-

rın bir karar vermeleri güç olacaktır. şartların metnini tevdi eder etmez der- meksizin 104 gündenbcri devam eden Mu·· ttefı· klerı· n bekledı· klerı· ve 
1
·ste-

Finlandiya müttefiklere müracaat ede- hal Helsinkiye dönmüşlerdir. Sovyet - Fin harbının nihayet mi hula- -
cck olursa de,rhal yardım edilecektir. Yalnız Moskovada Fin murahhaslari- cağını, yoksa devam mi edeceğini kat'i 

Stokholm 12 (Ö.R) - Finlandiya mil- le görüşmek fırsatını bulan ecnebi dip- olarak gösterecektir.. ? 
li meclisi dün akşamdan beri içtima ha- lomatları, yani lsveç ve Amerika sefir- Fin mahfillerinde kaydedildiğine gö- dı• klerı• şeyler nelerdı• r e ~·~ 
]indedir içtima Helsinkide değil, gizli leri müzakerelerin neticesi hakkında re Fin delegasyonunun doğrudan doğ- " 
tutulan diğer bir yer<le yapılmaktadır. nikbinlik izhar etmektedirler. ruya sulh akdine salnhlyeti olmamakla 
Bugiin hükümet erkdnı, muhtelif par- Sovyet Rusyanın Hangoe'den vazgeç- beraber hiikümet müzakeratın cereya- Müttefiklerin Finlandiyaya geniş mahzur teşkil etmesi muhtemeldir. memleket bizden yard1m taleb"?~ı~ o; 
tllerin mUmessillcri ve büyük erkanı tiği ve Hangoe ile Aland adaları arasın- nmdan muntazaman haberdar edildiği mikyasta yardımda bulunabilmelerinin Ademi müdahale yolu ile yardım ~i- lunursa, meselenin yüzü tamarrıi~· ıf 
harbiye mümessilleri vaziyet hakkında daki küçük adalarla iktifa ettiği anla- cihetle delegasyonun Moskovaya avde- Norveç ile Isveç hükümetlerinin tavrı yaseti, şimdikinden daha ileri götürüle- ğişir. Hattı hareketimiz flşildi~ 0 bit' ır 
beyanatta bulunmuşlardır. Moskovada şılma'ktadır. Bu hal, miizakerelerin müs- tine lüzum görülmek.sizin kararları tas- hareketine tfıbi bulunduğu mülahazası bilirse de, kat':i bir netice elde etmeğe kin böyle bir tebeddülün bizınl ııı;" 
Sovyet hiikümetiylc mii7.akere halinde bet bir netice vereceğine delil addedil- dik edecek mevkidedir. Şimdiye kadar bugiinkü tarihli cEconomisb gazetesin- kendi b~ına asla kifayet etmez. Petsa- şebbüsüınüz neticesinde vuku b~ı~ 
bulunan Fin delegeleri, göri.lşmelerin mektedir. delegasyon azalariyle reis arasında, ne de çıkan mühim bir makalenin özünü nıo veya Baltık denizi tarikiyle yapıla- sına imkan yoktur. Stokholın ve şef', 
inkişafından meclisi devamlı surette Fakat sulh şartları kat'i mahiyette- de hükümetle ddt-gasyon arasında teşkil etmektedir. Bu makalenin bir hü- cak resmi yardımların tatbik kabiliye- dan bir davet vaki olmadıkça. ı~" 
haberdar etmektedirler. dir. Sovyet Rusya bu noktada münaka- hiç bir fikir ihtilafı çıkmamıştır. lasası aşağıya çıkarılmıştır: ti yoktur ve dolayısiyle bu gibi yardım- müttefiklerin harekatına müsai~ 0 ,~~ 

Paris 12 (Ö.R) - Moskova müzake- şn kobul etmemektedir. Fin hükiimet merkezinde beyan edildi- Finlandiyaya yardım etmek hususun- lar Norveç ve l:;veç hükümetlerinin Belki Isveç de kendine has bır·Jt~;,. 
relerinin neticesi henüz malüm olma- FinlPrin. bazı haberlere r,are, bu ~art- ğine göre sulh akdi ihtimali yiizdP 60, daki azmimiz asla şüphe götürmez, yal- muvafakatiyle yalmı. bu iki memleket nih> devri yaşamaktadır ve lı1gı·de Ô 
mıştır. Bu akşam Fin milli meclisi bu Inrı 3fi saat içinde kabul veya reddet- harbe devam ihtLtnali ise yüzde 40 te- nız bu yardım için bir şart vardır: ilk tarikiyle yapılabilir. Eğer biz bu mem- olduğu gibi, belki Isveçte de iJerı 9ıi: 
hu.susta kararını verecektir. Meclis, m<>leri ltizımdır. Jakkt edilmektedir. hedefimiz Almanyayı mağlup etmektir leketlerin muvafakntını istihsal etmek- ha iyi hazırlıklar yapılacak d~~ıı cc1' , 
Frnnsa ve Ingilterenin Finlandiya tara!' Ivi haber al;ın bir mrınbadnn ö~renil- Sovyetler, milddeiyot listesinin başın- \'e eğer Finlandiyaya yardım mülahaza- sizin onların bitaraflığına halel getir- kfır bir haleti ruhiye hüküm su~e 11ıl~~ 
fından resmi bir talep vukuu halinde di<1inP ~öre, hidayette Sovyet Ruwa ile da bulunan Petsamo hakkında tavizde siyle gayemizin tahakkukunu tehlikeye mek suretiyle takip ettiğimiz gayeyi Biz galibiyeti ne kadar biiyük bı~it' f.., 
11<r va<ııta ile Finlandivaya yardıma ha- nıUzak"''"""" hac:lımmasına muhaHf olan bulunma~a temayül göstermi<ılerdir. düşürecek olursak, bunun Finlandiyaya manen izrar ctmeğe kalkışırsak yegane le takip edersek, bitaraflar da J<Ot~ıı 
zır bulunduklarını. B. CembPrla\·nın f..,re<ıal Mrımv•rhaym nihavet Fin hü- Fin hiikümetini aynı zamanda ordunun hiç bir faydası olamaz. Lakin vaziyE>tin istiklAI iimitlC'rl bizim galip gelmemize man istilasının el ayak bağlaya~ 9ıl~ıı. 
b"ynnatı üzerine, öj!renmic: bulunuvor. kfünf'finin not-•,,i r:ı:rarını kabııle mec- hissine uy.ıruığa mecburdur. Çünkii or- bu merkezde olduğu kat'i değildir. Sov- bağlı bulunan Norveç ve Isvecin bize suna karsı o nisbette büyük bi\rı9tvr 
M"'selı> HE:'lsinkiye eönderilerı son Sov- h"" nl.,,ııcfn,. ,...,n'ltü rE>smi bir Fransız- du, Sovyetlerin 1.aptcttikleri havalinin yctlerin Finlandivada düşar oldu[,ru harp ilan etmesi gibi garip bir vaziyete kar ı koyacaklardır. Buna 

111 t e.~ 
l'et tekliflerinin mahiyetine haiilıdır. fopjli .. l"l""rıh.,•ncl.,n Helsinki hüki.ime- terkine şiddetle muarız hulunm;ıktadır. müşkiiUit Sovyet Rusyanın Almanyava düşeceğiz. Bundan maada. halen Fin- müttefiklerin harbı şimale siraYe ~-

Stokholm 12 (A.A) - s•pfani aian- tin°. b ı iki d<>vletin altı aydan evvel Helsinki 12 (Ö.R) - Bugün Sovyet- yapabileceği yardım nisbetini a1.altmak- landiyaya gönderebileceğimiz az da ol- mek istediğini ima eden do~to~ 
!':ının hususi muhabiri, Firl"Rus miiza- F'inl ndiyavn mÜf'<><;ir bir yardımda bu- Fin hükUmetleli murahhasları arasında tadır. Bupunla beraber, Finlandiyaya sa insan ve malwme mjktarının arkası- sin bu iddiasını tekzip ederız. 
kerel r i hakkında şu mallımatı vermek- lunamıyacaklan, P etsamo yoliyle aske- yeni bir toplantı yapılması muhtemel- yardım meselesi b akidir. Finlandiyanın nı kesmeğl' mecbur kalaca~ız. Binaen- kis IskandinaV)'ayı harbe So 
tedtr: .,-~ -- ~ rL}ir.. vı.l~u..Jmm .. b11J•1l,\WaNte tiiJi..). ·.,u .. ıı.ar.ıthM .. ,Jı~~ ~bıgn W--§u.l- L-:n ~rrurlua~L~ıud uvi.\.u !' ' • • • : lencılere; lemiia . • 

]er i mi var? [ l:ı:--a~: ı~::,_~~~_:izc iki müh im tav- g~eler temenni ettikten sonra aynldı- seveni görmeğe &idiniz.. V~ IODl'a bir-


