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~uharrlr ve umum! neşriyat müdürU: 

ho. 10415 Kırk Beşinci Td FIAl'I (S) KURUŞTUR 14 MART PERŞEMBE 

-----:--HA_ K_Kl_OC_AK_OO_LU _ _ 
ı-- A B O N E Ş E R A 1 T 1 D:v AM MtlDDETt Türkiye için Hariç Jçin 

~•li1c ....... 1400 2900 
A.ltı tı11lık •••·••• 150 1650 

t CUnu geçmiş nilshalar ( 25 ) kuruştur. 
.. ~ T E L E F O N : 2697 

haıı ınu d 
.,. ~atından gazetemiz roesuliyet kabul etmez 

Fransız re•mi tebliti 
Parla, 13 ( ö.R) - 12 Mart alqam tebli

ği: Mevzii topçu faaliyeti kaydedilmiftir. 
13 Mart sabah tebliği: lt'ara değer bir 

feY olmamıttır. 

·-------' YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Fin faciasının son perdesi indi 
Sovyetlerle Finler arasında eskisiiıden 

sulh imzalandı şartlarla --agır ----Finlandiyanın bu ağır şartları kabul etmesine lsveç 
ve Norveç'in menfi vaziyeti sebep olmuştur 

liükümetin sulh kararına iti.raz eden Harbiye ve Maarif nazırları istifalarını verdiler 
B. Stalin ve Sovyet nkdnıharbiye reisi 

\'l llUI O 
ltı•U s -. 

~ verilen Karelinin haritası 

kahraman 
F'· i ın er •• 
tom;ul~rının 

. kurbanı oldular -·--ŞEVKET BİLGİN 
felt "::: 8?,'1 içinde A1manlanıı muazzam "-iti •vuıe seçecekleri iddia edilmişti. 
._,~~er Vel1es'in lk-rlini ziyareti 
lıt?hc uetile kollanın sıvayan Alman 
slllıdaclları eğer müttefikler bir 'y sulbuna ikna edilmezlerse Al
~ llıın ~allk bulunduğu en müdhiş 
~e~ la dunyanın bnşma bir çok fe
t~İ§lett1· daha yağdıracaklarını ih.~ 
llıt baı 1• Berlinden uçurulan teh
~ ~ 0nlarının müttefikler üzerin
"-h ~n tesirsiz kaldığını, burada 
>tttt ecek değiliz. Bugünkü vazi
~ hPaç~ müşahede edilen şey, sinir
.~~ •rb111 Uk günlerile mukayese edi
~ttek surette çeliklcştiğidir. Teh"" lrtık kadar çok suiistimal edilmiştir 

.\hb hunlara kıymet \'eren yoktur. 
tt'-~ tcca\'üzüne gelince, Bitler bu 
~diit1 l~nıe.klc geçmemek arasında 
o'iitıu et-anden hitli lruriulmanuştır. 
ts~ bakılarsa şimdilik Almanya sttk i tecaviiz:dc devamı tercih et
,... ~ • l_k hamle Finlandiya harbı
e~le !~•nde yapıJoııştır. Almanya 
1t~rını gizlemiyen bir telaşla müt-
~~"e 11 

Finlandiyada au.metli bir 
~ ~ ltlet ceph~i kurmak hususunda
~ ist eri.nin gerçekleşmesine mani ol
~tiı/nıış, bir gün Skandina\'ya dev-
li ~Ph d~ kendi içine alabilecek olan 

ttldiğ• eyı ortadan kaldırmağa elinden 
~1e:ı;adar çalışmıştır. Almanyayı en· 
~tıltleri •ren §ey, şüphe edilemez ki müt
t~ aıı: hatta SovyetlerJe bir harbı 
~Yaya h.•k Pahasına bile olsa Finlan
·~1' oldır kunei seferiye göndenneğe 
l ~inanı Uklarını bildirmiş olmalarıdır. 
t(ıilJe:rin ar 1914 - 1918 harbmda müt
~rını hıakedonyada bir cephe kur-

11tıı.ı unn kendilerine neye mal oldn
Ubnanu lardır. 

t .nuYuk 
lltılerd So''l et taarruzu mm başladığı 

tltııiş be 
1 
bütün kafalarda şu sual yer 

'<ii .. ··~ llnuyordu· 
"'lıü ~ı.ı~ ır 1 . ltt· altj h 10 andiya ordusunun safla-
tı tltler nOŞluklan doldurmak için. miit-
~t'ttı~l'i ;~c.~ bir kuvvei scCcriyc gön

~,.~ederı usunmiyorlar? 
'tı]llrıd' Çeko lovak:ra \'e Polonya gibi 

~.... ıyanıı d 
j fecaat 1 a sukutuna şahid olma-
~ tıgiliı hnı takdir ctıniyorlar? 
'1~~ \•e Pr :ı Vckiliııiıı avam knmarasın
ı~tnda an ~ basvekilinin Fransız meb
h· hatınd çu acık \ ' C çok samimi olan 
~l'İtıin an sonra bu tenkitlerden hiç 
b 'ııtır. :~hk \arid olamayacağı anla al-
"lf1 .-.ıra m .. tt · ._.. 'lıl olarak -~ efıklcr umunı1 7.an hi-
'lttatda esl' F ınlandi~·ava yalnız büyük 
)U itle ikti( ıha \e harp .malzemesi ver
....._ ~k ha a et~emişlerdir. Müttefikler 
L~ )' ~ şurasının 5 Şubat toplan

ana :atannerhaym hattının sar-

~~~~~x4x-~~~~-

Brüksel, 13 (Ö.R) - Cuma ıünündeu beri Moskovacla cereyan etmekte 
olan mü7.akereler neticelenmiştir. Muahede mucibince Sovyet R.ısya ve Finlan. 
diya birbirine taarruz etmemeği ve birbiri aleyhine mütev~ccih ittüaklara gir
memeği taahhüt ediyorlar. SoV)'et hükümeti Petsamodan askeri kuvvetlerini 
geri alacaktır. Fakat Finlandiya buzlu denizde 100 tondan fazla harp gemileri 
bulundurımyac:ak ve bunların mikclan 15 şi, tonajı da 400 zü geçmiyecektir ... 
Keza bu şimal sahillerinde Finlandiyanın ne tahtelbahir, ne ordu, ne hava 
kuneti bulundurmak salihiyeti olmıyacaldır. Bu sahillerde Finlandiya istih
kam ve deniz iissü inşa edemiyecektir .. 

Helsinki Matem içinde 

Sovyet Rusya hükümeti, vatandaşları 
bu mıntakadan Norveçe ve Norveçten 
Sovyet Rusyaya serbestçe transit hak
kından istifade edecektir. Sovyet tayya
releri de bu mıntaka üzerinden geçerek 
Norveçle münakalat temin edecekler
dir. 

Finlandiya arazisinden Sovyet Rus
ya ile İsveç arasında emtea transiti ser
best olacaktır. Sulh muahedesinin tat
bik mevkiine girmesiyle beraber bir 
ticaret muahedesi akdi için de müzake
reler açılacaktır. 

Moskova, 13 (A.A) - Sovyetler bir
liği ile Finlandiya arasında akdedilen 
ı:.ulh muahedesinin metni şudur : 

Bir taraftan Sovyetler birliği yüksek 
Sovyet divana ve diğer taraftan Finlan
diya cüınhurreisi, iki memleket arasın
daki askert harekata nihayet vermek 
ve karşılıklı muslihane münasebetler 
tesis etmek arzusiy le ve Lcningrad ve 
Murmansk şehirleri de dahil olmak üze
re mütekabil emniyetin muhafazası için 
sarih şartların tayini iki Akit tarafın da 

Fin hariciye nazırı Fin milletine düş
man ile neden sulh yapmağa mec

bur olduğunu izah etti 

...:... SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Yeni havaga.zı fabrikası 
işletmeye açılma merasimi dün akşam 
bir davetli grubu huzurunda yapıldı 

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

B e / edi ye reısı bir nutuk söyl~di ve veni te
•isler hakkında geniş ölçüde izahat verdi 

Brüksel 13 (ö.R) - Finlandiya ha
riciye nazırı B. Taner bu sabah söyle
diği nutkunda Finlandiya ve Sovyet 
Rusya arasında Salı - Çarşamba gecesJ 
sulhun akdedildiğini ve Fin kuvvetleri
nin, evvelceden hazırlanan hududun ar
kasında yer a1acaklarmı teyid etmiştir. 

B. Taner diğer taraftan şu ifşaatta bu
lunmuştur: 

Harbm lptidasında mütcredd.it bulu
nan garp devletleri .nihayet, Finlandiya 
talep ettiği ıta.kdirde bir sefer ordusu 
göndenneğe hazır olduklarını bildirrli
ler. Bu vaad şu son günlerde bir kaç 
defa teyid edildi. Teklif Fin b~kuman-
danlığı tarafından itina ile tetkik edildi. 
Yapılan müzakereler gönderilecek kuv
vetin mües.sir olabilt?Ceği neticesini gös
terdi. Fakat zaif bir nokta vardı: Mütte
fik kuvvetleri Finlandiyaya nasıl gele
<'ekti? Mümkün olan biricik yol İsveç ve 
Norveçti Finlandiya mükerreren bu 
memleketlere müracaat ederek mütte
fik kıtalarının geçmesine müsaadelerini 
istedi. Müttefikler aynı şekilde te.şeb
büste bulundular. Fakat, bu memleket
ler sımsıkı bitaraflık vaziyetleri sebe-

1 biyle, geçid vermeği kat'i olarak red
dettiler. 

Yeni hava gazı fabrikası ve Belediye reisi nutuk söylerken 
Belediyenin büyük fedakArlıklarla törenini yapmak için toplanmış bulunu

meydana getirdiği yeni havagazı tesis- yoruz. 
lcrinin açılma merasimi dün saat 17 de Biraz sonra gezip tetkik buyuracağı-
yapılmıştır. nız bu müessesenin; sıhhi ve iktısadi, 

Merasimde vali, parti başkanı, kon- daha kısa fakat daha şamil bir ifadesüe 
soloslar, Imıirdeki mebuslar, şehir mec- medeni rolünü s1z muhterem ve münev
lisi azaları ve gazeteciler hazır bulun- ver hemşehrilerime uzun uzadıya izaha 
muşlardır. lüzum görmem. 

Saat tam 17 de merasime belediye re- Havagazı, bi:r.de ilk defa 1859 da, bun· 
isinin ~ağıdaki nutkivle başlanm1ştır: dan 81 sene evvel bir Ingiliz şirketi ta-

REISIN NUTKU mfından burada kurulmuştur. 1907 ve 
cMuhterem davetlilerimiz, 1913 senelerinde bazı yenilikler yapıl-
Izmir şehrine kazandırılan bir buçuk ~ış, senelerce on bin a~e ve 250 mo

milyon değerinde havagazı müessesesi- tor ve 3500 yol feneri gibi verimli bir 
nin yeniden yapılan tesisatının açılış - SONU 4 ÜNCO SAHİFEDE -

Sulhun akdi sebeplerine gelince: Ha
rici yardımın kifayclc;izliği ve imkansız
lığı karşısında mesul hükümet bütün 
memleketin Sovyetler tarafından işgal 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Italya 
~*--

Sovyetlerle ticaret 
anlaşması mı 
imzalayacak? --·--Roma, 13 (Ö.R) - Yakında İtalya ve 

Sovyetler birliği arasında bir ticaret 
muahedesi imzalanacaktır. Bu muahede 
Ribbentropun Romayı ziyaretinde ka
rarlaştırılmıştır. İtalya Moskovaya ye
ni bir elçi gönderecektir. 

Sumner Vels 
Dün · B. Eden ve L·oyd· 
Corc'~a konuştu. Bugün 
Londrad~n ·ayrılıyor 

Londra, 13 (Ö.R) - Sunmcr Vel'i bugün Dominyonlar 
nazın B. Edm ve Liberal partisi scflennden Loid Corçla 
görUşmüştUr. Vels akşam ba~vekil Çeınberluynın ziyafetin
de bulunmuştur. Yarın sabah P aris ve Homa -s o1iylc Aırie
rikaya döncccktia. 

Londra, ,13 (Ö.R) - Pari - Soir Suınner Velsin Londra 
temasları hakkında şunlurı ya7.ıyor : 

Sumn.er Vds, P ariste "ve Lôndrada temas ettiği bütün şah
siyetlerden Fransa ve İngiltercnin kat'i zaferi kazanınca~·a 
kadar harpte devam edeceklerini öğrenmiştir. Müttefikler 
günden güne daha kuvvetlenmektedirler. Fon Ribbentro

Fin j<ıclcısından sorı. iki iptiba 

····················································································: • 

Dost lngiltere · 
~~~-----x.x~~~~-~~--

.Ze l z c J e mıntakasındaki harap ha-
• • • • • • • • • • 

valide bir kaç köy yaptıracak 
~~~~-x~x·~~~~~-

iMajeste Karol da kendi namını tafıvacak 
bir köy yaptıracağını hükümete bildirdi 

Murahhasın iştirakile top300,000 
lanacak olPn büyük kongr~ 

Hind milliyeıpn 't, ıeri reisi Gandi 

un NazizDWı mukadderatııu kurtarmak için Papanın hu-

.............. IİİIİlllllll .. İllllİl~lllllliiı----. ...... ~~~ 

Londra, 13 (Ö.R) - Hindistanın kon- zır bulunacaktır. Bu toplanu için Gan• 
gre partisi yakında Kalkutada toplamr dinin yarın sabah Kalkutaya stelmesl 



Tefrika: 16 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ben, ayranları kabaran softaların kı
yamını silahla bastırmak fikrinde idim 

- Aman anne, dedi ... Hiç haber 
vermeden böyle sessiz, sadasız oda
ya giruler mi L işte görüyorsun bu 
dakilcada meşgulüz. ... 

Pertevniyal kadın - Anan değil 
miyim> •. istediğim zaman oğlumun 
yanına girmelcten lxni kim mene
debilir).. Yok.a, senin yanma gir
mek için. anan da yabancılar gıoi ~ 
timna mı tabi tutulacak? .. 

- Hele söylediğin lafa bak .. 
Şimdiye kadar hiç. ben sana yabancı 
muamelesi ettim mi? .. 

Odaya girerken yahızlı bas.. ya
h t ta kapıya bir kaç fiske vur .• Her 
zaman bir olmaz.. Sazan insan boş 
bulunur ... 

Böyle hiç sezdirmeden yavaş ya
v ş gelmekte ne mana var? Birden
bire sesini duyunca, işte yüreğim 
hopladı ... 

Hafif perdeden validesine çıkışan 
Sultan Aziz o meşgul vaziyette, bir
birinin ardı sıra. lokmalarını yut-
makta hiç ihmal göstermiyordu .. 
Pertevniyal valide oğlunun karşısı
na geçti .. oturdu. 

ihtiyarlığın tesiriyle çatlak. bir 
zurnanın çıkardığı yaygarayı andı
ran bozuk, kısık sesiyle, hünkara ce
vap vermekte hiç gecikmemişti .. 

- ilahi oğul.. Tıpkı cennetme
kan babana çekmişsin.. Rahmetli 
Sultan Mahmut ta, işte tamamiyle 
sen kibalde idi ... 

Hani. söz temsili .. Bir pire ıçın 
koskocaman bir yorgam yakmakta 
merhum asla tereddüt etmezdi .. 

Senin gibi celallı, karşısında kim
seye söz söyletmez bir padişahtı .. 

Bu kadar celadetine, azametine 
rağmen onun anası ve benim kayın
validem olan Nakşidil kadım görün
ce hemen yerinden fırlar, annesini 
istikbal etmeğe kosardı.. Nakşidil 
valide yerin oturmadıkça, merhum 
ayak üzerinde dururdu ... 

Ah şimdi nerede o günler?.. Bu 
zamanda ahlak ne kaclar değişti .• 

Şimdiki gençler analarını babala
rını görünce onları kar~ılamak de
ğil, oturdukları yerden şöyle biraz 
kımıldanmağa bile lüzum gönniyor
lar ... 

Sultan Aziz validesinin bu sözle
rinden derhal alındı.. Lokmasını 
acele acele, iyice çiğnemeden he
men yuttu.. Bunun akabinde dedi 
ki: 

- Biz esasen sıkıntı içindeyiz ... 
Bu halimizde İşte sabah karanhğı 
geldin, bize bir takım münasebetsiz 
sözler söyler durursun .. 

Öyle yalancılık iste me m ... Elini 
vicdanına bastır da söyle .. Biz şim
diye kadar sana hürmette, riayette 
hiç kusur ettik mi? .. Hangi sözün, 
hangi emrin yerine getirilmedi? .. 

Hüseyin Avniyi nafyet dedin ... 
ettik.. Mısır valisine Hidiv unvanı 
verilsin dedin.. verdik.. Ali paşa, o 
sıska herif öldükten sonra. Mahmut 
Nedimi sadrazam yap dedin .. Yap
tık. . Bir ayağım çukurda, bana bir 
cami yaptır, dedin .. işte hazineler 
dollau para harcayıp, Aksarayda 
adınla anılan koca bir cami meyda
na getirdik .. Hangi birini sayalım .. 

Ben Rus elçisi lğnadiyefin bana 
tavaiy~ ettiği veçhilc ayranları kaba.-

ran bu softaların kıyamını silah kuv
vetile bastırmak fikrinde idim. 

Sen hemen araya girdin .. Yok ol-
maz, kan dökmiyelim, yobazların 
dileklerini yerine getirelim dedin .• 

Biz de anamdır, sözünü kırmıya
l1m dedik~. işte böyle yaptık .. 

Böyle yapbğımızın cezasını da 
§imdi çekmekteyiz ... 

Sultan Aziz validesinin her yap 
dediği işi o anda yerine getirdiğini 
İspat etmek için ortaya daha bir çok 
delı1Ier dökecekti •. 

Fakat gümü tepsinin cazip vazi
yeti onu daha fazla söylemekten 
menetmişti ... Sıvalı kolları ile önün
deki yiyeceğe tekrar hücum etmeğe 
koyuldu .. 

Hünkar susar susmaz sanki sıra 
ona ~elmiş gibi, Pertevniyal kadın 
yeniden söylemeğe başlamıştı: 

- Bunları sana tavsiye etmekle 
fena mı yapbk? Haremi hümayu
nunda hizm in için yetiştirdiğimiz 
o körpe kıza göz koyan Hi.iaeyin 
Avni bu hareketiyle sürgün cezasını 
hak etmiş olmadı mı? 

Mısır valisine Hidiv unvanını ver
dinse mukabilinde lsmeil paşadan 
torbalar dolusu altın çektin .. 

Benim tavsiyemle Mahmut Nediıo
mi sadrazam yaptınsa bu adamdan 
şimdiye kadar ne fenalık gördün? 
Herifin sadakatten, kulluk vazife~i
ni yapmaktan bir an bile geri kaldı
ğı oldu mu? Onun sadareti zama
nında gerek sen, gerekse ben, hiç 
harçlıksız kalır mıydık? .. 

Benim için Aksarayda bir cami 
yaptırdın · bunun evabı sana da 
şamil değil midir? .. 

-BiTMEDi-

KISACA: 
•••••••• 

TABZAND( SESİ 
--tr-

YAZAN: Ec:::acı K. K4ınil Akta§ 

Dağ başlarının, korkunç ormanlann 
İnsanı, Taran erkeği ve dişisiyle ortaya 
atiklik ve çeviklik semholü olarak çı
kalı pek çok olmamıştır. 

Sinema alemlerinin bu kahraman in
sanı hayvan ile insan sesi arasında üç he
c.eli bir sada c;ıkarmakda ormanları bu 
garip sesiyle ötıürmektedir. Çocuk mu
kallit olur derler, biz küçükken lstan
bulda bütün çocuklar Şirhti Hayriye 
vapttTlnrının di.idüklerini taklid ederek 
45 numaralı vapurun çatlak ve kalın dö
diiğiinü 38 numara1ı vapurun sesinden 
ayırd edecek kadar seş taklitleri yapar
dıkr gel zaman gü :raman 'Ortaya otomo
bil çıktı, boğuk korna sesleri çocuklar 
arasında moda oldu, mahalle ar.,.larında 
{ f. - O - f.) diye Lağıran bağırana .. Dik
kat ediyorum, son ı:amanlarda çocukla
rın ağzında Tarzanın sesi dolaşıyor, he
le öğle \•akitleri bizim eczanenin önün
den sevimli bir çocuk geçiyor o kadar 
güz.el bir Tarzan sesiyle ötüyor ki pej
müırde kıyafetiyle Tarzanın bir daldan 
diğerine sıçradığını görür gibi oluyorum. 
Taklit kdimesinin yersiz yerlerde kufu
nıldığma çok ra ıladım. her hangi bir 
şeyin evvel davranılarak yapılmasına 
orijinal demek hatadır. bazı öyk ilrka
dan gelen şeyter vardır ki boynuz gibi 
somadan çıktığı halde kulağı geçtiği 
çok olur. 

Tekamül kanununu elinde tutan bu 
iddia bazan taklidin mefhumunu önden 
gidenin ensesine vurmaktadır, el elden 
iistündür derin ldfdır. 

Arkad~,;;;;~~~, 
- - Kocasını sevdim 

N 

Yazan: Üc Yıldız -----İ • 
65 -

14 MART PERŞEMBE 

ŞEHiR H BERLERi 
Kemal paşada Pa3if Halkevinde 

Başları dara döşen altı Korunma tecrübesi Mühim bir konferans 
köy halkma Kızılay hazırhkları ... 
b ğd Tarih, Dil, Coğrafya fakültesi antro-

U ay dağıtıyor Yakın. günlerde şehrim.i.zde .yapıla- poloji enstitüsü profesörü B. Şevket 
Yaz mevsiminde Kemalpaşa kazasın- cak Pasıf Korunma tecru~elerı ha~- Aziz Kansu tarafından 15 mart 940 cu-

da vukua ........ ı~~ cl01u afeti esnasında lıklarına devam edilmektedır... O gün .... t . H lk . al d (An 8~ f }' ·· k 1 1 k ma gunu zmır a evı s onun a a-
ınerkez kazası ile altı köye ait bağlar aa ıyet gosterece o an Hava gazı, e e - dolunun ilk iptidat beşeriyetine ait ola-
genis ölçüde hasara uğramış mühim bir trik ve su onarma postalariyle yangın rak: meydana çıkardığım vesikalar ve 
kı~ da yeric yeksan olm~. Mahsul s~ndürme heyetleri faaliyete geçirilmiş- neticeleri) mevzulu ı:e projeksiyonlu 
alamıyan Kemalpaşa köylüleri bu kış tır. bir konferans verecektir. Bu kıymetli 
mevsiminde maalesef darlığa düçar ol- - x - konferan:q bütün yurddaşlara bilhassa 
muşlardır. . Hususi tip üzümlerin tavsiye ederiz. 

Köylünün bilhassa kaza merkezinde, ihracı meselesi 
yukarı ve aşağı Kızıfra ICöyTerinde. An
sızca ve Ekmeksizde dara düşmesi üze
rine hültümetimi:z derhal bunların im
dadına koşmu~. Kemalpaşa kayma
kamının riyasetinde teşC'kkül eden bir 
komisyon, dara düşen vatandaşları tes
bit etmi."?, Kızılay cemiyetinin İzmir pi
~·asasındmı s:itm .. Jdığı 54 ton buğday 
~e gönderilmiştir. 

Komisyon dünden itibaren yemeklik 
buğdaylarJ tevzie haslam1ştır. 

-*-TüRK-YUMAM 
ANLAŞMA Si 
İmza edilen yeni Türk - Yunan tica

ı·t!t anlaşmasının metru henüz şehrimiz
deki alakadar daire! re tebliğ edilme
miştir. &ki anlaşma bu ayın yirmisine 
kadar muteberdiı-. Ymnisinden sonra 
yeni anla~ma hükümteri daire.sinde mu
;:.meie yapılacaktır. -*-İhtikar komisyonu . 

Vilayet ihtikfu. komisyonu di.ih öğle
den sonra saat 15 te toplaııarak bazı şe
ker tüccarlarının malumatına müracaat 
etmiştir. -*-İLKBAHAR 
AT YABIŞLABI 
İlkbahar at yanşlanna 31 mart pazar 

günü Kızılçullu koşu sahasında başla
nacaktır. 

Bu sene yar~ ve ıslUh encümeninin 
dört hafta koşulariyle Muhasebei husu
siyenin beşinci hafta koşulan yapılacak
tır. Progrnmı hazırlanmaktadır. -*-HARCİRAH 

BEYA NAMELERİ 
Harcirah beyannamelerinde meıuur

ların tahsil çağındaki çocuklarına mah
sus hususi bir sütun ayrılarak i.slınleri
ttln bu süluna ya7J.l~ı ve harcirahla
~ınıı:ı hesabında Devlet. nakil vasıtala
rında yapılan t.cnzil.Atın dnima nazarı 
dikkate a1ınmaı;ı bildirilmiştir. 

--*-
TIRTIL MÜCADELESİ 
İzmirdeki çam ağaçlariyle muhtelü 

ormanlardaki çamlarda tırtıl mücade
lesine orman baŞ mühendisliğince baş
lanmıştır. 

* ULAMI$ 
Köyünde bir yangın 
Seferrihisarın Ulamış köyünde Hasan 

Tunusluya ait iki o<lalı bir ev tamamen 
yanmıştır. Yangının lamba paı:lamasın
cian çıktığı anlaşılmıştır. Maddi zarar 
400 liradır. 

Kuru meyve ihracatçılar birliği he
yeti umumiycsi muvakkat bir zaman 
için standard tiplerden maada üzüm ih
racını durdunnuştur. Husust tipler ih
racı hakkında yakında ikinci bir karar 
alınması muhtemeldir. -*--ZELZELE 
Felaketzedeleri için 
Zelzele mıntakasındaki halka tevzi 

edilmek üzer Menemen ve diğer ka
zalardan yirmi adet çift öküzü satın 
alınmıştır. Mübayaata devam edilecek
tir. 

-*-ÖDEMİŞ 
Ehli hayvan sergisi 
Önümüzdeki pazar günü Ödemişte 

bir ehli hayvan sergisi açılacaktır .. Bu 
sergiye iştirak edecek ehli hayvanlann 
puantajına yarın başlanacak, kazanan 
lıayvanların sahiplerine pazar günü 400 
lira tutan ikramiyeleri tevzi olunacak
tır. -x-Ödemişte bir hadise 
Ödemişte istasyon civarında rençber 

l'smail oğlu Ahmet zabıtaya müracaatle 
tütün parası meselesinden kain pederi 
Ramiz tarafından bıçakla yaralandığını 
ıddia etmiştir. Yapılan tahkikatta sar
hrişluk yüzi.iooen yaralandığı ve kain 
pederine suç isnat ettiği anlaşıhnıştır. 

--...,~--

Koyunlar kurtarıldı 
Bergama kazası dahilinde Bakır ça

yın ta;.ması yüzünd.!n Simitçi çütliği 
snhibi Salih Kahyaya ait 90 koyun su
lar ortasında bir ada üzerinde kalmışt•. 
Bu koyunlar çobanla birlikte kurtarıl
mıştır. Sular çekildiği için evvelce yol
ları kapanan yedi köye gidip gelmek 
miimküıı olmaktadır. 

---·---
Bir otomobil kazası 

Bergamada şoför Nazmi Baysal ida
resindeki 20 sayılı otomobili kwıdura
cı Hayn:ıddin Ynkuba ~arparak yaralan
masına ~cbcbiyet vcr.Q'li§ti.r. 

Şoför tutulmuştur. 
o 

BİR HIRSIZLIK ii>DIASI 
Karşıyakada Reşadiye sokağında otu

ran elli yaşlarında Bn. Şahsine zabıta
ya ınüracaatle annesi Saniyenin 45 gün 
evvel vefatından sonra annesinden ka
lan sekiz adet Mahmudiye, 80 adet yir
milik ;-Jnet altını, bir yüzük ve bir kü
peyi evinin tahtaları arasına sakladığı
nı, evde temizlik yapıldıktan sonra kay
bolduğunu söyleınistir. Tahkikata baş.
lanmıştır. 

f ' "' I ' ' • •ı 

- *-VBREJf 
Mücadele cemiyeti 

Cemiyetin Bozyakada kayalık mevki
inde kain geniş arazisinin bir kat daha 
imarına çalışılmaktadır. Şimdiden üç 
yüz kavak fidanı dikilmiştir. 

Cemiyetin Bcyleıı c;okağında kfiln dis
panserinde dahi hararetli faaliyet var
dır. Her gün öğleden evvel gelen hasta
lar meccanen muayene ve tedavi edil
mektedir. Muhtaç vatandaşlarımızın bu 
fırsatmn istifade edeceklerini iimit eder 
cemiyeti de takdir ederiz. -x-

VEREN PAVYONU 
İKMAL EDİLİYOR 
Emrazi sariye hastanesinde inşa edi

len V ereın pavyonundaki noksanların 
ikmali için Sıhhat veka!ctinden 17200 
liralık tahı::isat emri vilayete gelmiştir .. 
Bu para ile pavyonun fenni tesisatı ka
lorifer \"e sıvaları ik:mal edilecek, ondan 
sonra pavyon açılacaktır. 

SO. yataklı olan bu pavyon büyük bir 
ihtiyaca cevap verecektir. 

-*-BtROLttM 
Belediyenin merkez garajı civarından 

ge~n Rnşit oğlu 70 yaşuıda Üsküplil 
Murat yere düşerek bayılmış ve bir 
muddCt sonra ölmü'ştür. Muayenesinde 
kalp sektesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

--*--
ZORLA GttzELLiK 

Mcııemenin Boz köyünde Hüseyin oğ
lu Mustafa Çetiner, üyni köyde Ethem 
İnalın üvey kızı 18 yaşında Ayşeyi zor
fa kaçırmış ve tuiulmuşiur. --·-Nafıa vekilinin 
seyahati-. 
Adana, 13 (A.A) - Naha vekilimiz 

Ali J..'uat Ccbcsoy bugün Adanadan 
Tarsusa gitmiştir. Kendisine Ad.anadan 
kalabalık bir heyet te refakat etmiştir .. 

Vekilimiz Tarsusta inşaatı tamamla
nan Tarsus Berdan r egillatörüni.i saat 
11 de törenle açmışlardır. 

--*--
Kastamonu lisesi 

Kastamonu, 13 (A.A) - Lise binası
nın son noksanları olan yatakhane pav
yonlarının 940 malt yılına ait olmak 
üz~re münakasaya konulmasına Maarif 
vekaletince muvafakat edilmiştir... Bu 
suretle ikmal edilecek bin!llar şimali 
Anadolu bölgesinin ihtiyaçlarına cevap 
verecek güzel ve modern bir lise ola
caktır. 

HAZJRLANINJZ ' • • • 
Sesli Sinemanın icadından bmrune kadar yapılnu en muazzam ve muhte,,<;em l\IÜZİK - AŞK 

SES - GENÇLİK n GÜZELLİK HARİKASI 

Aşkın Sesi 
ŞAJIF...~EKLERİN ŞAHESERl"\ı'DE 

DÜNYA SİNE:\IACILI<'ilNIN EN TATLI SESLİ BÜLBÜLÜ 

JEANETTE MAC DONALD 
Ve Amerika sanat fılcıniııin en biiyük ve kudretli :ı ıldızı 

LEVV A YRES 
Yarın Matinelerden İtibaren 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugiine kadnr görüln1en1i~ bir İHTİŞA!tl harikuladcliğiylo İmıirimizin bütün miizik - Gençlik \'e GüzeUik aşık

larmt somıuz ha ranhklar içinde bırakacaklardıı ... 
~ 

Kahraman 
Finler .. 

--*
Komşularının 
Kurbanı oldular 

--*ŞEVKET Bfl.Gll'f 

----------
- BAŞTARAFI l İNCİ SABİFEl>g " 

b" ot' sılmasından evvel Finbmcliyaya ır JJl'I 
du g~ndersıek: için icap e.ten karar ı' 
\'ermı.şlcr, hazırlıklara başlamışlardı-tı...t 
Şubattan beri ise l'tıanş denizile P. 5' 
ekyftft091tftun iki büyük limanında_.
bin kişilik ilk sefer ordusunu taŞ ~ 
ÜJUe bi~ ~k vapmlu bKekd.e. • ,ı. 
heyya hir vaziyette lial~ e_.., .... 
rmır bahınuyorl!ırdı. Müttefitlmrin r· 
dahalcsi talep edilmek şartiyle sef~r ~o· 
dusunun *ekete hazır olduğu Fın 
diyaya bildirihnipi. 

Vaziyet sarihtir: 
11 Mukadderatının biricik hakiıni ol~ 

Finlandi,)•a tarafından bir müdaha~~ 
lehi yapılmadıkça müttefikler Fin~ 
yaya asnr gönderemezlerdi. !le t' 

nİu Sovyetler birliğile suDıa lı:arat '~ı· 
diği güne kadar böyle bir talep ~~ 
ınamışt&r. FUılandiya. 104 gün .~tcfO 
kahramanca mücadelesine dün og t# 
rıilıayet \'cm1işür. Sovyetlcrin g~ 
teşrini cvveldcki şartlarından daha ecıtsi 
~artlar dahilinde bir sulh mu&;h r' 
imza edilmiştir. Yani Finlandt1!_.. 
müşkül clakikafarlla kendisini ~~JS' 
yan komşularım bir harp felake~iııiO __.. 
tıraplariyte brşılaşlırmamQ İS1ll ~ 
dini ree etmiş, SOvyet müd.tei1~ 
boywa eğmiştir. Fallandiya çok ~ 
bir mikacleleye yine çok: şerefli hit ~ 
\ermeli idi" Bu omm balda idi. f ~ 
buna· im.kin bulanıa~ Bu ,_-__ 
yet kendisbıi.n değil. ellerilıi, ~ 
Dl bağhyan komşularımNlar. 

Moskova lllllahedesi Fm•an4iP ~ 
raklanııuı kilidi elan lllmp ~ ,,. 
SIDJ '\'e hiifün Mannerlaaym ~ 
rıw ihth-a eden Kareli lııen:aluPI :tr" 

yd)er birliğine ter~. ..-' 
ıaukabil Sovyetler hidiii de ita ~ 
de ile pyri kalNli iakiro &laA hir · 
hezimet kaydetmi lir. 

Bu tabire hayret etmeyiniz. ııt' 
Sovyet Rusya mücadelenin de~dıı 

dan derin endişe duynum~ o~ ..,.. 
c~r hu harp kendi kavvet ölçüt* tS' 
kmdaki tcliıkkileri temelinden ;id 
masaydı, eğer Sol'ycl Kusyaıuıı (l"ı-" 
vaziyetinde biı: kııynnşma flis&C-1,..JI 
sevdi kendi -eseri olan ınahud ı<ıJSl;',.. 
hilkümctini unutmayacağı şüphe~~dp, 

Hatırlardadır ki SovyeHer birlığt .,., 
lıındiya üe arp lı:aliıa olınadiğı•:ı. ttll' 
lrındiya halk hükiimcti namına bır -~· 
kil vazü · deruhte ettiğiıai KWia eh.,.. 
te iru. sıı1" 
Şimdi bu iddialar hep birden İ)<t' 

d.. "ir. ~-etler birliği 01e~rU51JJı 
tini inkf.-r etti~ IMr hiikümetl~ tıd 
)'apmağa mecbur ~m~ur. Filha ~ 
!'.Ulb Finlandiya itin aalarla ~~ 
Fakat yine inkar edilemez. ki Fı. y 
yanın o kahramanca nwlaveme~ 1'1'_.. 

ydr, müttefikler Finlnndiyaya bir~ 
\ei seferiye ı;jndennck anüni_ .7.,1 
ilin etmesclerdit Mosk•va ~~ 
111 Yınlan ·yanın siyasi rejimine.~~ 
teşmil etmekte tereddiit göster~" 
ti. f'..uçi hugfüı ltu 111e\~. dJ" 
ta nikbin obnabı yer yoktur-~, 
hatbn elinden alınan bir mıe . (' 
istiklİlli kaç ay devam ed~nı f~ 
bslovnkya tecrübesi - tcrmi!iütj.,ri' 
landiyanın da llY"J feci a~k 
bşmama ru teınami ~a . ._ ~jJI 

•EVKET Bı..,_ ... 
Bursa 

K0za, yaş meyve .e ~ 
sebzecileri kooper• >"' 

Bursa, 13 (A.A) - Bursa J(ot;lııU fit' 
meyve ve sebze kooperatifi uıllıı ıJil111$ 
yeti toplanmış ve bu toplantıda ~e~ 
kooperatifin ortaklarına temin latltıtl' 
faydaları izah et~ ve bu top ~er 
ticaret V€?kalcti tc§kilatlandırın<1 tt6fı.°~ı 

t .,.•c ,,. 
hassL.c;ı Dr. Vılbrandf, Ucare~ •. ~ı·, 
raportörü Sabri, ziraat müdU:~:ı;il tıla 
odası reisi ve böcekcilik cnstıtLı-
dürü de hazır bulannmşlar~~r-.. 

1 11 tt16' 
Koza satışı üzerinde Heri suru e~i ... ~ 

talaalar dinlenmiş, tohum satışı te ~er .. 
fiatlcri tetkik edılm~ ve kararlıtr 

yalnu.ım ve sen bu yalnu.lığıını bildi- şartla .. 
ğiıı halde benden kaçıyorsun.. - Şartın ne? 

- Kaçmıyorum Zehra .. Senden kaç- - Vaı.iyetimize bir çare bulmağı an-

miştir. f111'1<" 
Luklarımuı duymaları ihtimalinden mi Toplantıda kooperatifin estıS Ao 
geliyordu diyecek.siniz.. Hayır. F.ğer velesi de imzalanmıştır. 111W;,. 
öyle olsa idi suntlı olurlardı. Bilakis Kooperatif ortaklarının ehent dıı > 

mıyorum. Bir rezalet ihtimalinden ka- yacağız ve yarm muhakkak bu işi k<>o 
çıyorum . Sunanın haberi olacak ve za- nu acağız. Nejad öğleden sonraları ev
vallının yüreğine inecek diye korkuyor, de durmıyor. Kaynanam da ekseriya 
bir faciaya sebep olmaktan kaç.ryonım. komşuya gidiyor. Esasen sen evin ya-

ilcisi de daha fazla neşeli idiler. üzerine düştükleri bir mevzll .10r. ~ 
Kocam yanıma ;)-aklaştı. meyve ve sebze meselesi oırnu~ fili~~ 

..,._L- Bundan sonra idare, kon~l ~;:_Jdll 
- ~a, dedi, biliyor musun biz Su- heyetlerini seçen art.aklar ıtti~~ 

na hanımla balkonda şimdi ne karar- · l "e"· 
1 dık heyetlere geniş salahiyet er ~. 
aştır . . . d" ·~ ı• 
Nejadın bana karşı bu derece tatlı ve ır. f1ltiı• 

muhabbetli hitabını eplydir görmemi"- Diinden itibaren Koza koo~tııtfr'f. 
tim. -s len faaliyete geçmiş bulunrrta 

- Evet.. Sunayı düşünüyorsun.. hancısı da değilsin .. Ben akşam kocam 
Onun kalbi kırılmasın, o üzülmesin gittikten sonra eğer kaynanam da git
ama . Ben harap olayım .. Neden. neden me1.se onu bir bahane ile savar ve so
ka rşıma çıktın? Neden benim başmu kak üstündeki odanın, hani ilk buluş
döndürdün . .. Sunaya yazık ta bana ya- tuğumuz odanın pençeresine sözde ku
zık değil mi? Ama 0 zengin kızı. .. Onun rumak için penbe havluyu ıslatarak 
parası var .. Ah para .. Para ... Her şeyi asarım. Bu evde yalnız olduğtıma işa-

Benim bir çocuğum olsa idi elbette ki iki adım ötede söz.lerimizi duymaların- yapan para.. . rettir. Görür görmez gelirsin .. 
kendimi ve vicdanımı ağır bir ahlak yü- dan korktuğumuz kimseler var. - Zehra .. Yavrum .. Dikkat et .. . Ko- - Tabii kapının ipi de üzerinde bu-

- Ne konuştunuz, ne karar verdiniz. --+- d l2 
Dedim ve !çimden de (Allah vere söz- Varşova p 

lerimizi duymuş olsalar ve madem ki 
bizden ikiniz de ayrılmak istiyorsunuz. 
gilzel güzel ayrılalım deseler ... diye dil- 500 bı·n aç var 

kü altında kıvrandıracak bir maceranın Ben: can galiba sözlerini du~·uyor .. Bir taraf- lunacak dE'ğil mi? 
kahramanı olmak arzusunu duymıya- - Varsın olsun, dedim. Hem duyar- tan Sunanın okuduğu gece ve deniz - Evet .. . ve yann muhakkak bir ka-
caktım.. larsa duysunlar, ne olacaksa bir an ev- manzumesini dinler gibi yaparken di~er rar vermeliyiz. Suna hanını sana olan 

Benim bu uzun sözlerim Selamiyi ,·el olsun.. taraftan d a kulağını bize veriyor. Bu- sevgisinden verem olmasın, yok bizim 
coşturacak, onu daha faz.la heyecana Selami baktı ki ben çok ileri gidiyi- rada ha7.ırlıksız bir re7.alet çıkarsa k en- zevci muhterem bana karşı aşkından 
sevkedecek ve b nim gibi o da bu gayri rum, beni teskin için: dimizi iyi müdafaa edemeyiz.. Pek ala eriyip solmasın cliye kendimi diri diri 
tabiiliğe isyan edecek sanıyordum. Hal- - Hakkın var. dedi. Bu işe arlık bir bilirsin ki insan daima ve hele suçlu ol- mezara sokmağa hiç niyetim yok doğ
buki Selami, yüzüme mahzun fakat nihayet vermek H'ızım .. Ne yapacağımı- duğu zamanlarda mutlaka zevahiri kur- rusu ... 
hayran bir nazarla baktıktan sonra: zı bugünlerde ve yalnız kaldığımız bir tarmağa çalışmalıdır. GörUşm mizin bu noktasında Suna 

- Zehra. dedi, Zehracığım, bunlar gün kararlaştırınz. Ben, Sclaminin bu endi e ve telaşın- ilf' Nejad balkondan geld"ler. 
"mdi._bu~~-9.JbK"iMİ~;eli~rfüW\h Wfile~- ve'onu"~gın~:Mıcf~rgotürerertiliy.i-ıt - flakkin~ Var .. :sevd.ıgınızı-·ve · s~ • .lYOrt nrtrnamşına ounuu : 

;,.1"',.; ...,...; 'IJ:tr? l ı.,.,,,,,:ıi'ı:r VAlnı7. ~İ7P i • ilhiın....i.ı:lu-.l..wOC'11.er._temE~L 

şündüm.) _d 
Nejad, aynı tatlılıkla sözUne şöyle de- d..rO:r' 

vam etti: Bunu Alman ra ,,, 
- Verdiğimiz karar şu .. Yarın alqam • itira2 ediYOr .. "' J)' 

Ustil bir sandala bineceğiz ve denize Londra, 13 (Ö.R) - Dün g~ 
açılarak gurubun kasaba üzerindeki man radyosu açlık yüzil_n~11 e~. 
manzarasını seyredeceğiz.. lan Afetlerle Varşovanın !JlU'i'~ j}6 ~ 

Ben derhal cevap verdim.. l.200.000 kişi olan nüfusur11f;11~ - Aman Nejat .. Bilirsin ki benlm Wç yon kişiye çıktığını, ~. 
denizle başım hoş deği1.. s bu ae ~dıaiımu bil~ 

: (encilere, · 
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ngiliz Başvekili 
Dün de Fin : ·sovyet sul·hu 
etrafında yeni izahat verdi 

P•ria 13 (ö -.----------- ::: - -----------
tıın ö•ı' .R) - Avam Kamarası- Iarı va7jyet dolay ısiyle Aüyük Britanya 1 Daladiye tarafından hakiki bir sefer or
B. Ç.'i eten. sonraki içtimaında başvekil halkı gösterdikleri kahramanlığa karııı dusunun hazırlandığı haldund" diin ak
~firi eb crlayn, lngihcrenin Helsinki derin alaka ve takdir hisleri ile meşbu- şanı Fransız mcbusan meclisinde verilen 
tır1 tne u aabah Finlandiya hariciye na· dur. Bu <leslan Finlerin unutulm~ bir haberi başvelc:illik teyid edip etrniyec:e
diin •kaiından Sovyet sulh tekliflerinin zafeıi olarak tarihe geçecek ve beşeri- ğini sormuş., başvekil şu cevabı vermis
bildir~·~".1 Moakovada imza edildiğini yetio ebedi minnettadığına hak kazan- tir: 
de ilt· 'Rını Ve bugün Fin eaıttile saat 11 dıracaklır. Fransız başvekilinin beyanatının tam 
•ec~ ~rdu arasında mütareke imza edi- ı· \.. h 1 11\etnini istedim. Dunu elde etmedikçe 

"Klnı h b ~ıd ar ,İye nn~ırı B. Horbelişanın 
Ç,_b I a er verdiğini bildirmiştir. B. d-·Lal hiç bir tefsir de bulunmamağı tercih ··• er ayn I .

1
• . • bir mii "'° esi üze.rjne B. Çemherlayn d 

liü1t·· .şun arı J u·e etmıştır: Fin hükiimeti tarafından lngiltf'renin c erim .. 
\l\hra urnet Finlandiyaya taarruza karşı Muhafa7..akar mebuslardan Harold 
Qlıuı hrnanca mücadelesinde mümkün müdahalesi içjn bir talep vuku bulduğu Makmilan son aylar zarfında harbin 
el er y d d b 1 L 1 haberinin doğru olmaclıvını söylemi,tir. ,, le ·· ui11n ar un a u unmağa m•zrr o - "' idaresini münaa'.aşa etme uzere Avam 
\.ı'lf\IJ\ u b~a~rih etmiı ve lngiliz kaynak- Fin hükümcti mi.ikcrrcr rnalzemı' ta- Kamarasının gizli bir celse akdetmcsini 
tn~lrıd utün ağulığı, Finlandiya hültü- leplcrinde bulunmuştur. Bu tnleplerin teklif etmiş, fakat başvekil •Aklen bu 
f,,~. en resmen talep \•ukuu halinde. her birine mi.isait ce\•ap \'erilmi!;itir. Hü- meseleyi münakasa edelim!P demi:;;tir •. 
hörıt;:. atmağa hazırlanmıştı. Falat ki.imet 25 şubatla Finlandiynya imdat ta- Liberal muhalefet partisi reisi B. Ar
lerine ır talepdc bulunmanın m~faat~ lebinde bulunduğu takdirde malzeme gi- <;ilxıld Sinkler Finlandiyaya. İngiltere ve 
'ncak Urun olup olmadığını tayin etmelc bi asker de göndererek kendisine ) ar- Fransa tarnfmdlln gönderilecek )'ardı
'rıurı 

1
1b. ~üküınetine aitti. Fin milleti dıma hazır olduğunu biJdirmiştir. Fakat mın lsvcç ve Norveçin geçid ' 'ermektelt 

ht i ~ a ılıt lıc.i §İmdi bulunduğu vaı.i- Fin hükümeıi ~bulunduğu vaLİyet içinde. imtinaı sebebiyle n:!ümkün oLnadığının 
tend?~de lngiliz millet ve hükümeti böyle bir va:.Uyette bulunmaınağı muva- doğru olup olmadıgını sormuıtur. Baş· 

Fi.:i"~ bütün aempati&ini vermektedir. Iık bulmuştur. vekil Finlandiyanın böyle bir yardım ta-
~emin ederiz ki maru:ı ka1dik- B. t lorbe\işa, Fransız başvekili A. lebinde bulunmadığını tekrar etmi~tir. 

4rslan gibi millet 
kahramanca döğüştü 

Ye nihayet komŞ~arının 
hiyanetlerine kurban 

ihanet 
gitti 

ve 

-~~~~~~~~~ıwıw~:""""""~-~~-~-----

lşte Fransız siyasi 
ll"'li ht a • l2 (Ö.R) -Finlandiya ve Sov-
~ lll~a_ arasında Moskovada akdedi
~liha hakkında resmi Fransız 
~u· . in kanaati şu suretle hülasa 

~· Ü' • 

d~a ınurahhaslm-ı Mosko\·ada 
.\hıJ ~ kabul etmişlerdir. 
iaıı rn &aa~ B . Daladiye Fransız mebu-

·~ eelı.,tndeki nutkunu söyliyerek : 
l et~ .11~~ndiya biu çağınrsa imdadına 
\ ~rrı ctgız! • diyordu. Arslan gibi dö
rı)-~~ Ct•ini bütün dUnyanın hayran 
tııllllrı Seyremıı bu kahraman millet. 
ltı!ştır l> 0.~madan, bu teklifleri kabul ct
tıq11.} • Çun\:u, kom~lannın, Skandi
l<ıilL nrıto hiyanetlP'ine sözlerini tubna-l 'lttın k o • 
<tndil· a urhan olmuştur. Bunlar Fin-

le11 b~Vı lteııdi menfaatleri zannettik
~di,y gaye uğruna feda ettiler. Fin
ltı l'\iı ltl·a hct· yardımda bulunacaklan
lı.ıtırıad k

1 
erre söylediler. Sonra sözlerini 

~!ar. 
<ı itle .1!.0 

• dası Finlandiyada kalıyor de
i~~ b~ ıa~~? Sov.} et Rusyanın 30 sene 
k~utl.l 111Uhım noktayı kiraladığını gö
~ 'Uıy0rf .. · Finler filhakika P et&unoda 
1.11\ttöı ~;. Fakat Sov~·etler bu araıiden 

~l~lUıı ~ ge<:ehileccklerdir. Nihayet 
Jtrli.q rı:ıliyi, bnş şehri Viborg ile 
~~i hı al~y~rlar. Finler Moskova ile 

1r. nu ~ ıttifnk akdmi kabul ctmişler
tııı llıı:ı n, _hiç süphcs~ hep Sovyetle
I 'iotltı l\faal1!1e tatbik edilecektir. 

ti sı nda. lsvcı; \ 'C Norveç hükümet-
1lıitı tıdO\ nk~·n gibi Naı.iz.ın ve Bolşcviz-
1<tkd1r a~1lnrı olmanın kaç paro ettiğini 

lltı c '"°<:<'\derdir. 
hir k ~~j \•az.i~· tc kar"' müttefiklerin 
ı cı.4u1 1 ... 
~ tıhilir :Sat en \•ar mı? .. Hayır, yok de-
t-ti t~· . · I>aladiye nutkunda bu fela

tııUttefi~~ıf. için ne yapmak mümkünse 
C'l t•tıc\·r dcrın yaptıklarını söylemiştir .. 
c•l't! 'ee}'e verdikleri sözü tutan İngil-

1Jldtılc.J rıınsa her yardımı ifaya hazır 
dtr .. İi':kını ilk !lodan beri bildirmişler
~lc 1- •t bu vardımı icra ve tatbik et-
tı , "'\I • 

mahfellerindek1 ·kanaat budur 
le göğüs geren Fin kohrnınanlan tam 
düş:manut yorulmağa ba~ndığı .zaman
da silfıhı omuzdan indinnek i~ kimbi· 
lir ne sebepler karşısında bulunuyorlar. 
SkandinavyaWann hıırp korkusundan 
Almanya istifade ederek onları kendi 
menfaatlerine ve Almanya menfaatiM 
bu kahraman milleli feda etmeğe sev
ketti. Fakat ne vakite kadar böyle bir 
neticeden istifadp edebllt"Ceklerini ile
ride görürii7: •. .. 

Paris, 13 (Ö.R) - S<wyet - Fin ko
nu malarının ııetkeJenmcsi diplomasi 
\'C askeri hadiselerin başında gelmekte
dir. Moskovada imza edilen anlaşmaya 
göre bugün öğleyin Finlandiyanm bü
tün cephelerinde askeri hnrekatın dur
m~ olması llzımdır. Kareli ve diğer 
cephelerde dünkü askeri ,-aziyetten 
bahsetmek bu şerait dahilinde faydasız
dır .. 

Bununla beraber, son askeri vaziyeti 
sulh muahedesiyle hUsıl olan netice ile 
karşılaştırmak muvafık olur : Moskova-

da imza edilen muahede ahkamına göre, 
Sovyet Rusya Ladoga gölüniln bütün 
sahillerine mnlik olmaktadır.. İsveçin 
siyasi yardunından mahrum kalan Fin
landiya B. Daladiyenln bahsettiği mü
him ınab.eıne ve asker yardımından da 
ınahrunı kaldığından bu muahedeyi mil
let meclisine takdim mecbw·iyetinde 
kıılmışlır. Bu sulhun, Finlandiyayı ta
ınamiyle parçalamak mahiyetinde oldu
ğu inkar edilemez. Petsamo ınıntakasın
da So,•yet Rusya ve Norveç m·asında 
tesis edilen koridor Sovyet Rusya için 
)'Cni bit· menfaat sahnsmdan b;ıska bir 
şey değildir. 

Skandinavya dc,·letleri, Fin milletini 
kendi mukadderatına bU'akmakla Al
manya Vl' Sovyet Rusyanm müstakbel 
teşebbüslerine karşı ihtiyatsızc& hare
ket etmiş oluyorlar. 104 gün devam 
eden harbe rağmen, Kızılorduya karşı 
kahraman Fin mukavemeti aSkert tari
hin en parlak sahift?lerini t~kil ede
cektir. Kwlordu ise, her halde harpten 
l'Vvclki kıymetini knyhctmiş bulunuyor. 

Alman tayyareleri 
-~~~~~x.~-~~--~~ 

Tekrar Belçika üzerinde uçtular 
Londra. 13 (Ö.R) - Diin öğleden sonra iki Alman tayyaresi Li

yej üzerinde uçmuşlar ve dafi toplarının ateşine maruz kalmışlardır. 
lki saat sonra bir kaç Alman tayyaresi daha Liyejdcn geçmişlerdir. 

Almanyanın son teminatına rağmen Alman tayyarelerinin müstah
kem Belçika mevkileri üzerinde dolaşmış efkarı umumiyede heyecan 
uyandırmıstır. • 

. Hariciy~ nazırı Spaak hadisenin Alman hükiimeti nezdindt'. siddetle 
protesto edilmesi için Berlincleki Belçika sefirine talimat vermittir. 

Brüksel, t 3 (A.A) - Bir Belçilut tayyıue filosu Lüksemburg eya
letinde bir ecnebi tayyaresine taarrtı7. etmiştir. Tayyare uzaklaşmağa 
muvaffak olmuştur. 

1 
ltı ~lindvveden fille çıkarmak Fransa-

l~ \>~ye. değildi. Buı bitaraflarm aca- Gtı1 rp 
.,ır. 'f'ııt~ Finlandiya kurban gitmiş-
1 <lt-4ırın hl l" bilmelidirler ki ooyle ka
, l)~l\'le>t r. sonu olacaktır. IJeri göl" 
<ı:I' l~ netıcesı olarak bu gibi bitaraf
~ltlartı ndn llt'ı v:ızivetlerle karşıla ·n-

cephesinde 
Yahucli ve Arap 
gtintllltilerl 

lngiliz /kralı 
Çemberlaynle görüştü 

~11 it it. • 
Kahire, 13 (A.A) - Filistindc Arap 

ve Yahudilerden teşkil edilen ilk gönül
lii fırkası Garp cephesine gitmiştir. ".,, ll""-"Clli tnnı-ruzlara muvaffakıyet-

' ~~ALE ·:·e-T•A•s•N•G•S•. ;·:n·e·m--a-la·r-ın·d·a~•• 
111 rısk ihtirns ''<' iiliim deh~t kaynağı iki hıırika filim birden .... 

.. --------------------------------

TANDA 
1 - SİMONE Sİl\ION JAl\IES 
STEV ARTIN yarattığı ŞAHESER 

BEYAZ MEi.EK 
l}HEURE SUPREMI-: 

:? - I.IDA RAROV A en giizel filmi 

AŞKTAND~ 
KUVVETLi 
EST - C:E ESPJON 

3 - 4 - Rcu.kli Miki-Harp juraah 

Londra, l~ (A.A) - Kral dün gece 
Bukingham sarayında başvekil B . Çem
berlaynı kabul ederek kendisiyle gö
rü müştür. 

Horvefln Alman 
notasına ltll'azı 
Oslo, 13 (Ö.R) - Norve<:. bitaraf ge

nüleriıı ne gibi şerait tahbnda ihtarsıı. 
batırılacakları hakkında Alınan notası• 
na şiddetle iıir;u ebnişlir. 

-+-

lsveç 
Fransayı protesto 

ediyor 
Pnris, 13 (A.A) - Frnnsadaki İsv.eç 

sefiri Fransız matbuatı tarafından ls
''eç hükün~ti aleyhinde yapılan neşri
yatı hariciye müsteşarı ne-Edinde pro-

F11UR 
KJRffll'IURI 
•••••••••••• 

Radyo de~işti 
---*-

Ik Lcbıd Fehmi Ytırdoğlu 

Bir zamanlar ne (iueldi. On dört sa· 
atlik c;nlışnı:ının ıı;onnnda, dert clinliyf' 
dinli~·c .c:ikuyetle dolmus kulaklarımı, 
başkalarının ağn ,.c swbruu yilldenmiş 
ruhumu radyoınıın bapnda !H'rinletir
dim .. 

Hekimliğin en güt: lnrafı mütemadi
yen uılan dinleJneie mabkiıın olmak
tıı-. Hiç kimse size iyiliiini anlatmak 
i~in ~c1mcz. Ht'r karsınıza çıkanın yü
zü iiziiııtiiden buruşuktur. Zaten önü
niize dikilenlere ilk sualiniz şudur : 

- Zm·t:n nedir'! 
Bir l:'iin her ıın~rlsu ıu.·~cJisiniz de-iil 

mi"! 
O sırndn nlclnl"elt· hasta~·a çağınrlar. 

Gördüğiiniiz rok fef'i manzaralar karsı
sında neŞ(!nİ:t.~ cJn•da deyip C\'İnİ7.<' d1>
nersinİ7... V npurda. tramvayda, hatta 
r.ğlen<'e y<"rlcrindt•, sinemada ~·anım:r.a 
sokul:mlar si7.c hn~ırsaklarmdaki tcn
bc1likkn. halgnmlarımn manzarasından 
\ e J>İsliklcr.inin re.n~inden bahsederler. 

Bir zamanlar ne güzeldi.. i~te böyle 
mütemadi dert dinlemek ve aC'ı ıaabne
lcr giirme.'klc ge~n on (\ört saatlik ~-.a
lı!imanun sonunda radyomun ha~ına ge
ı. erdim. Ruhumu serinletirdim .. 

Arh'k bundan mahrumum .. Hemen : 
- Radyo \'ergisini vermedin, diye

ceksiniz .. 
Hayır \ 't>..rdim.. Onun lambaları da 

l anmıs delildir .. Hatta t•vimin elektriği
ni de k~ınedilf'r. V,\lnt'7. radyom dcği~
tı .. Zedder c~şitli olur. Ben düny:mm 
dört buca~ııdan ihfüaz , ·eren sihirli 
kutunun başma geçtim mi miit<•madiyen 
diiğıuesini <;evirmek isterim : Ankara. 
Paris, Berlin. Roma .• 

Böylelikle sesler mütemadiyen ba!!
kalaşu.. Bir ianda senfonik orkestranın 
Ü•tün meJodilerini aenei hançerlerin
den ~knuı hayalmşlar hoi•r~ Çican lte
rnannMllın yiikaelen lirik ~ ld
taralann inntileri bnşar. Bu ses kavsi
kuakiyle Pıılük ~·orıunluklardan 
uzaklaşıp haşka dün3·alara ulaşarun ... 
Şimdi bundan nıah.rumwn. Üç bq a;v
dır radyom kötüleşti.. Epey oluyor ga
liba ağustos sonuydu onun uzua. kı~ 
iter tiirlii mc,•t'inden sabahtan ak.<jama 
kadar tekrar <.•dilen ·Almanca bir nu
tuk \ 'e hu ınitkun etrafında tezahürat 
olduğu anlaı;ılan giirültüler duymuş
tum.... O günden sonr:ı radyom değişti. 
Şimdi nereyi llçsaru ordularan mahvol
duğunu, vapurlann battığını, tan·arel~
rill par~alandığuıı öğreniyorum .. 

Radyom artık her g~c mcşum haber
ler uluyan bir baykuştur .. 

Orkestralariyle ruhu yüksek ilemle
re ul~tıran, kitaralariylc aşkı inliyen, 
t:azlarl:\•le kahkahalar atan ~ski radyom 
f;e1l nerelerdesin? .. 

lngiliz 
Ordusu 

Gittikçe kuvvetleniyor 
Londra, 13 (A.A) - Harbiye nazırı 

l!t41 senesinin ordu blançosunu rakam 
giislernwden Avam kamarasına bildir
nıiştir. 

İngiltcrenin emniyeti Fraru;aı.uu em
niyetine bağlı bulunduğundan na:z.ır, 
:--;imdiye kadar taınnıniyle Fransaya tah
mil edilmiş olan yükleri hafiflebnek 
U:ıerc memleketin bütün zenginlikled
ııin seforber edilmesi lfızun geldiğini 
söylemiştir. 

Harbiıı başlangıl'ından beri İngili~ or
dusuna 200 bin göni.illü kaydedilm~tir .. 
Fransız l'ephesindeki İngiliz askerleri
nin ınilc:darı geçen ilktesrine nazaran iki 
mislim' çıkarılmıştır. 

. --·--
Batırılan Aln1an 

tahtelba birleri 
Londra, 13 (A.A) - Harbin başın

dan beri bahrılan Alman denizaltıları
nın adedi elliden fazla tahmin ediliyor .. 
Diğer bir çok denizaltılar da ağır suret
te hasara uğratılnustır . 

Bahriye na:r.ın Cörçilin hesabına gö
re. harpten beri her hafta vasati olaı·ak 
iki ila dört Alman denizaltısı batırıl
mışlı r. 

---*---
Dahiliye vekili 

Jstanbulda 
İsıanbul, 13 (Husust) - Dahllire ve

kili B. Faik Özb:ak bu sabah şehrimize 
geldi. MünakallU \·~kili B . Ali Çetinka
yanın da bugünlerde lstanbula gelml'si 
heklC'.Iliyor. 

. ' 

SC>N HAB:·ER 
. . . :· 

Ko~rdinaSyon 
Heyetinin üç kararı 

100 kuruştan fazla mal alanlara, 
kesecekler satıcılar Fatura 

Ankara, J3 (Telefonla) - Koordi
nasyon heyetinin iiç yeni kararnamesi 
Heyeti Vekilece tasdik edilmiştir. 

Birinci kararname : Devlet demiryol
ları ve limanları idaresindeki ~ yerle
rinde Milli korunma kanununun 19 un
cu maddesi hükilmleri dahilinde fazla 
mesai yapılmasına müsaade ''erilmiştir. 

İkioci kararnanıe : İthalat tacirleriyle 
toptancı ve yan toptancı tacirler ve sa
nayi erbabı arasında ticarette :tağşişin 
nez'i ve ihracatın mUrakabesi ve ko
runması hakkındaki kaııwıa ek knnu
nun yedinci maddesi hükmünce hirlik
lcr teşkili için ticaret ve iktısat vekille
rine salfthiyct verilmiştir. 

ücüncii kararname: Fatura tanzjınine 
dairdir. 

Fatura tanı.imi m~buri tutulınakta
ciır. Bu karamaınenin (C) fıkrasıncla 
c;öyle denilmektedir.. (100) kuruştan 
fazla yapılan alış verişlerde müşterinin 
talebi üzerine satıcı fatura vermeğc 
nfccburdur. 

TİCAJU.'T VEKİLİ B. N. TOPClJ 
otLUNUN BEYANATI . 
Ankar.ı, 13 (Husu.si) - T icaret veki-

li B. Nazmi Topçu ,oğlu beyanatında fi
at kontrolü meselesi üzerinde durarak 
loptan \'C ran toptan ticarette fatura 
\•ennek hakkında bir karam.ame hazır
iandığiıu ve bu kararnamenin kötü ni
yeti olan tacirlere doğru yolu göstere
c.eğini set•liyerek (.Muhik ticari sebep-

icre istinat etmiyen fiat yükselmeleri 
kanun nazarında ihtikar sayılır) dedi_ 

Ankara, 13 {A.A) - Ticaret vekilli
ğinin gösterdiği lüzum ve Koordinasyoa 
heyetinin teklifi üzerine Milli Korunma 
kanununun :u inci madde.sine müsteni
den fatura vermek mecburiyetinin me
riyete vazma ait kararname bugünkü 
ı·csmi gazetede intişar etmiştir. 
Neşri tarihinden itibaren meriyete 

giren bu kararnaıneyc göre, komisyon
cu, ithalalçı, ihracatcı, fabrikatör, ima
liitçı, toptancı. yarı tQptancı ve pera
kendeci gibi tacir sıfatını haiz bilumum 
hakiki ve hükmi şahıslar arasında yapı
!Lan toptan ve yarı toptan her nevi tica
ri emtea üzerine alım ve satım muame
lelerinde malın kemmiyel ve keyfiyeti
ni, satış fiatiııi ve tarihini, kinle satJ.. 
dıgım, bedelinden ne nıikdarıwn tahsil 
ı.>dildiğini ve ticari teamüllere tevfikan 
lüzwnhı sair malumatı mübeyyin ol
mak üzcı'C usulü veçhi! tanzim ve tica
ı et hane namıua fatura verip irn2.a etme
gc mezun şaWSlarca imza edihnUi biır 
faturanın satıcı tarafından derhal alıa
ya verilmesi, bu suretle verilen fa~ 
nın bir kopyasının sabcı tarafn>daıı ~ 
fatura aslııuu alıcı tarafından llilli ko
runma kanununun tatbik edi1diii milf. 
detçe muhafaza edilmesi mecburiyetıe,i 
vazed.ilmi,.tir. 

Yfu. kuruştan fazla yapılan abf verif
lcrde müşterinin ttiebi Uz.erine sata 
fatura \'ermeğe mecburdur. 
~~~------~-~----

Misafir generaller 
~~~~---~~x.x·~----~-~--

Es k İşe h i r de ziyaretten sonra Toros 
ekspresi . ile Bcyruta gjttiler 

x,.x 
Ankara 13 (AA) - lngilterenin Orb şark hava orduları baş kuıuandana 

Orgeneral Sir Villfam G. S. Mitchel ile Fransanın şarki Akdeniz. hava kuv
vetleri 'kumandanı general Jauncaud refakatlerinde mihman.darları ve ma
jyetlcri erk&ıı olduf!u halde Esk~ehire gitmek üı.ere bu sabah §ehdmiJ:den 
ayrılmı~lardır. 

Generaller istasyonda hava müdafaa genel kumandanı Korgeneral Hüsnü 
Kılklf, Gaa genel .kumandanı Tilm8t?neral HUsnil Riza ttasel, Hava nailp9iri 
Tuğbay Celal Yakal, Hav:ı miisteşarı Tuğbay Yahya Razi Biltan, Ingı1tere 
büyük elçisi Knatchbu\l Hugessen, Fransız büy:ük elçisi Rene Ma91igli. 
Albay Hılıni Oray, Mcrke7, Kumandanı Ali Somdemir, Fransı%, Ingillz. blyilk 
ek-ilikleri erk!\nı ve atasemiliterleri tarafından uğurlanml§tır. 

"ıhliramı üa clınek \i~rt' garda mevki alınış olan kıtaya rcfaknt eden as
keri bando lngiliz. Fron.!!Z, ve Türk milli :marşlnrını çalmış ve Generaller 
askeri teftiş eylemişleı·clir. 

Tren gurdan aynlırken kalabalık bir halk kütlesi muhterem misafirleri 
sürekli alkışlarb tcşvi eyknıi~lm-dir. 

Yılduım e.lu.pruine bağlanmış olan bususi vagorllarla f.sltitchire KİtmİI 
olau Ingiliz ve Fransız ha,·a ku\•vctlcri kuınandanları Eskişehirde bir müddet 
kaldıktan sonra Bey!'Ula gitmek üzere Tllro.s ekspresile bu ak.'}aın şehrimiz.den 
geçmişlerdir. 

Ticaret gemilerimizi. 
kendimiz yapacağız 
~~~--~~~-~--x~x-~------~-~-

Ankara, 13 (Hususi) - i\Hinakalat Vekili B. Ali Çetinlcaya beya• 
natında biiyük bir tersane inşası için icap eden teşebbüslere geçildiğini. 
gemilerimizin bu suretle dahildr: yapılabileceğini söyledi. 

Vekil. İstanbul radyosu hakkında yapılan tetkikler iyi netice Yerdi
ği takdirde faaliyete getirileceğini de ilave etti. ............................................ 

UCUZ SiNEMA. GiiNO 

Kültürpark Sinemasında 
SA.\T 2.30 DAN GEC'E YAIUSINA KADAR 

BÜYÜK KÜÇÜK hususi : 15, Birinl'i 2U KURU~TUK. 

BU JoiATLfa: : KADRİL ve GÜ&Ü Mİl.EN CASUS fiu..leri 1ist.ı1e
rektir .. AYRICA Pa11PM1t Jurnalda en son harp havadhıleri 

SEANSl..AR : KAD&ilJ : 2.31 - 5.40 - H .. f;i;,tinMiyen Cıml5 : 4.30-7.11 

CUl\1A GÜNÜ : Diin~·aam en büyiik iki FİLMİ BİltDl·:N ... 
.................................................................................... 

BAHAR Yı\Gl\1URU - YAŞAl\IAI\ HAKKUIDIR 
FREDERtK 1ARı, 

A~.A KALBi 
OYNl\'ANLAR : 
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1 efrika: 9 YAZAN: Curci Zeydan ---- -
- Bu Buharanın t;ıtlılığiyle meşhur 

lrarpuzundnndır. Hanımefendinin $Cre
fint' bunu da keseceğiz. 

Cihan Buhara karpuzunun pek nefis 
bir "CY olduğunu, bu k:ırpu?.ların ora
lard~ nncak ekübirin eline geçebilecP
wni biliyordu. Bir köylünün yanındn 
ayı~ bir karpuzun bulunmasını garip 
gördü. Ihtiyar köylü cihanın ne düşün-

i iinii hissederek dedi ki: 
- Hanımefendi! bu karpuzu bana !-;ir 
]iknnlı getirdi. Bu genç kızlarımdan 

l3ır1yl" nişanlanmak için bana müracaat 
~t i. Getirdiği hediyelerin içinde bu kar-
11 \:ı: d.a vardı. 

Cihan nisanlanmnk bahsini işitince 
~~neli nefsi~i düşiinerek gizlice içini 
(ekti. 

- Allah mübarek etsin, ikramına te
ekkiir ederim. Fakat bu karpuz kime 

gcUrilmis ise onun olmalıdır. Kızına ia
de etmeli in, dedi. 

-7-
lhtıyar köylü Cihan hatuna cevap 

~ermek üzere iken kendisini çağıran bir 
s<.'S i itti. O tarafn doğru ha.~ nı çevirdi. 
Oğlu ko,.nrak geliyor, yorguı luktan so
lu ~,u knc:iliyordu: 

- Babacığım! sürü sahipleri süri.ilc
rinden hir; bir hayvan satmıyorlar, dedi. 

eihan ses cihetine bakmağa ba~ladı. 
Sema~·rı doğru yükselmiş olan toz du
man, bir s-ürUnün gelmekte olduğunu 
gösteriyordu. Sürünün önünde eğerli 
bir ata binmiş bir adanı ytirüyordu. 
Onun arkasında eğersiz bir çik atlar, 
k5h aralan sıkışarak, kfilı oynayıp ko
şar.ı'k geliyorlardı. Bunların bazılarının 
üzerine hali bedavette bulunan gürcü
lcrclen ~oban1ar binmiş idi. Bu gürcü
ler Türküstan çöllerinde at ve sair me
v~i çobanlığiyle geçinirlerdi. llk süva
ri, asker elbisesini 15.bis ve elinde kargı 
üzerinde bir sancağı hamil idi. Cihan 
sancağın üzerinde işleme ile yazılmış 
olan isme dikkat etmemişti. Ona dikkat 
etmiş olsa idi ürkmekten kendini ala
mıyacaktı .. 

Sürü yaklaşınca ihtiyar köylü ayağa 
kalkarak önde yürüyen süvariye yak. 
la~tı. Selam verdikten sonra: 

....._ Bu kısraklardan bize bir kısrak 
satar mısınız? diye sordu. 

Süvari tekebbür ve azamet ile: 
«Hayır> cevabını verdi. 
- Kurbanlık yapmak için bir hayva

n:ı ihtiyacımız var. istediğiniz kadar pa
ra veririz. 

Süvari başı arkayı göstermekle iktifa 
etti. Cevap vermedi. ihtiyar: 

- Efendim, niçin satmıyorsunuz? 
- Çünkü bu sürü, hayvan satmaz 

kimselere ait olduğu için satmıyoruz. 
- Onlar kimdir? Tüccar değil midir-

ler? 
- Hayır. 
Süvari sancağı gösterdi: 
- ihtiyar! galiba sen okumak bilmi

yorsun. Okumak bilse idin bu sual ve 
cevaplara lüzum göstermezdin. 

Cihan si.ivarinin son sözlerini isitince 
sancağa baktı. Üzerinde arabi hu;uf ile: 

<Afşin Haydar bin Kavs> yazılı idi. 
Cihan bu ismi okur okumaz rengi 

uçtu. Hayızrana dönüP. baktı. O da aynı 
hale uğramış idi. lhtiyar tekrar süvari 
ile konuşmağa başladı. 

- Dediğin diğrudur. Okumak, yaz
mak bilmiyorum. Bu sancak kimindir? 

- Bu sancak halife Mutasamın ordu 
serdarı Andcan memleketi Emiri Afşin 
Haydar bin Kfıvsindir. 

Türküstanda bu ismi bilıniyen yoktu. 
Çiinkü Afşin H:ıydar, halife Mutta

samın hizmetine girmeden evvE>l And
can hükümdarı idi. Köylü ihtiyar bu 
ismi birdenbire i~itince ürktü: 

- Afşin haz.retleri elyevm Bağdadd::ı 
bulunuyorlar, değil mi? diye sordu. 

- Evet Bağdadda idi. Fakat bir kaç 
gUn evvel Andcana geldi. Maiyeti rica
line hayvan mübayaa etmek için bizi 
gönderdi. 

- O halde şimdi siz bu sürü ile And
cann mı gidiyorsunuz? 

- Hayır .. Afşin hazretleri Andranda 
idi. Simdi Nevruz bayramını geçirmek 
için Ferganeye ~eliyor. Onun askeri 
şehrin haricinde Ceyhun nehrinin ktyı
sında ordugah kurmuştur. Bu atlar on
lar içindir. Daha fazla izahat mı isti
yorsun? .. 

Slivari bu sözleri söyledikten sonra 
atını sürüp gitti. Slirü dahi çobanlariy
le beraber onu takip etti. 

ihtiyar köyliiniin daha ziyade sorma
ğa cesareti kalmamış idi. (Cihan) a kar
şı clah~ mahcup olmuş idi. Çünkü ona 
vaadettiği yemeği hazırlıyamıyacaktı. 
Nasıl özür diliyeceğini düşünüp duru
yordu. Fakat Cihan birdenbire ayağa 
kalktı. Uşağa atları getirmesini emret
ti. Ihtiynr köylünün uğrndığı ademi mu
vnff:ıkıyeti bilmemezlikten gelerek: 

-BiTMEDi-

Fin Cümhurreisi Kalyo 
Mareşal Mannerhaym 

Bugün Fin ordusuna ve Fin milleti
ne hitap ederek vaziyeti anlatacak 

Paria, 13 ( Ö.R) - Fin radyosu tarafından bildirildiğine göre Fin 
Cümhurreisi B. Kalyo yarın saat 1 1 de radyoda bir nutuk söyleyecek
tir. Mare§al Mannerhaymin Fin ordusuna emir yevmisi ise bugün neş
rolum:ıcaktır. 

Pa;İs, 13 ( Ö.R)- Sovyet hükümeti bugün öğleyinden itibaren 
Finlandiya ile sulhün tatbik mevkiine girdiğini bildiriyor. Fin mahfil
leri ise Moskovada kararlaştırılan esaslarm tasdikinin Fin millet mec
lisine ait olduğunti kaydediyorlar. 

Bir lngiliz tayyar esi 
bir denizaltı batırdı 

Londrc:ı, 13 ( Ö.R) - Bir İngiliz tayyaresi Hcligoland üzerinde uça
rak deniz üzerinde bulunan bir A lman tahtelbahirini bombalamış
tır. Attığı dört bombadan birisi tahtelbahire isabet etmiş ve merkezi 
kısmı suyn battığı halde ön ve arka taraflarının su yüzüne çıktığı sarih 
olarak görülmüştür. 

B. Çörçi) Avam Krunarasında müttefiklerin her hnfta vasnti olarak 
2 - 4 tahtelbahir batırdıklarını ve şimdiye kadar batırılan Alman tahtel
b~hirlt>rinin en az 50 tane olduğunu söylemiştir. 

DEMiR MASKE 
tarih 

(ıKJNCi 

Büy iık ~e macera romanı 
KJSJM) 
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Arkeolog Dr. Bittel 
x*x 

Egedeki tarih siteleri 
· hakkında neler söylüyor 

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

uEgedeki tarihi eserlerin yalnız bir kaçı bile 
Romadaki harabelerden daha kıymetlidir •••• 
Anadoludaki bütün eserlerin meydana çıkması 

milyonlar sarlına mütevakkıltır-» 
Dünyaca tanınmış bir Arkeolog ve 

değerli bir tarihçi olan Alman asarıati-. 
kıı enstitüsü direktörü Dr. Bittel'in Iz
mirc gelişi cYeni Asır> için kaçırılmaz 
bir fırsattı. Bu kıymetli Arkeologla Sel
çuk dönüşünde famir müzesi müdürü 
B. Salfıhiddin Kantarın kıymetli dela
letiyle tanışmak ve görüşmek mümkiln 
oldu. 

Efez'in ve lt.mirin sinesinde yatan ölü 
medeniyetler sitelerinin a.şıkı olduğunu 
hemen her vesile ile açığa vuran Dr. 
Bitte] bana evvelfi Selçuk harabelerinin 
kısa bir tarihçesini yaptı. Aldığım iza
hattan anladım ki Efez'in halen elimiz
de bulunan vesikaları ve kıymettar 
5sarıatikası 1898 yılından itibaren tet
kike başlanmıştır. Filhakika 1898 dan 
evvel bcynelnülel arkeologlardan Bcn
ndry ve 1880 de Hogarth Izmire ~ele
rek •müsaadei mahsusa> ile Efez'de haf
riyat yapmışlrır. BiHihrıra Vivana en.c::
titüsü müdürii profesör Keil Izmire ~e
lerek Efoz'in şimdiki çehresini meyda
na çıkarmıştır. 

llıılen Arkayik Efez'den elimizde yal
nız Artemis mabedi mevcuttur. Tarihi 
\'esiknlar Efoz'in merkez limanın Arte
misyona 'kadar uı.adı_ğını bize anlatlyor
lar. Deniz bu kısımda kuruduğu ıçm 
A vliyonyalıların inşa ettikleri büyük 
Efcz'i burada ı:törcmiyoruz. Efez'jn di
t'.cr kısımları denizin sularının altında 
nlimizden knybolmuştur. 

Profesöre sordum: 
- Deniz rnları altında yatan eserleri 

tekrar elde etmeğe imkfın görülemez 
mi? 

Profesör dü linclü \:e cevap verdi: 
- cB ... lki f'Vet... Fnkat bu iş milyon

lara baliı1 olur. Milet te avnı şekilde 
batmıstır. Milet ııwrlı>niyeti Rumen dev
rine kadar <lPniz kt•narında idi, Simdi 
sahilin bec; kilometre iç,,risindedir.» 

Profesörün yaptığı hesaba j!Öre Söke 
civarındaki Samsun dağları il" Sic;arn 
adası arasındaki deniz mesafesi. Med ve 
Cezir'in tabii seyrine göre çok yakın 
asırlarda ve belki de beş, altı ~·i.iz sene 
sonrn kaybolncak ve Samsun dağlnrın
dan Sisam adasına dört. bc.ş kilometre
lik bir kara yoliylc 11idilecektir. Bu 
coğrafi değişikliğin büyük tesirleri ola
caktır. 

Profesör tekrnr Egenin tarihi zengin
likleri bahsine avddi faydalı bulmuş
tu: 

- •Evet, oiyordu. lzınir ve hinter
landı bütün bir tarihin şan ve şerefle 
yaşandığı mıntnkaları ihtiva ediyor. 
Bu, Tiirkiyenin iç turizmi için rle dış 
turizm hareketleri bakımından da hii-

i •fltere • Danimarka 
t icaret anlaşması 
Londra, 13 (A.A) - İngiltere ile Da· 

nimarka arasındn bütün harp miidde
tince meriyette knlmak üzere bir tica
ret anlac;ımıc:ı parafe edilmistir. 

~~ 

KARŞfl'AKA ~ 

yük bir ehemmiyet taşır. Roma harabe
leri, bu eserlerin yanında sönük bir nü
mune bile olamazlar. 

lzmirin Agora~ı. Efeı.'i, Bergama, Mi
lel, Sart, Priyen, Afrodit, Be1evi ve Pa
mu kkalc bir turisti aylarca meşgul ede
cek muazzam c>serlerdir. Bunların ba
hasını ilim ölçüsüyle ölçmek mümkün 
değildir. 

Dr. Bittel'c bir sualim: 
- Bütün bu tarih şehirlerinin bütün 

hüviyetleriyle meydana çıkması için ne 
gibi tedbirlere ihtiyaç vardır? 

- «Bu iş milyonlarca liraya müte
vakkıftır. Bunu parca parça yapmak, 
ceste, ceste ·tahakkuk ettirmek müın
kündür. Devlet yardım edebilir. Mesela 
Izmir, Manisa, Aydın. Muğla ve Deniıli 
dHiyetleri her sene bütçelerinden tah
sisat ayırarak birle. tirirlerse bu iş daha 
kollly yapılır. Tarih kurumu da, devlet 
te yardım eder. O zaman büyük istifade 
~.rukarıda sayoığım şehirlerin hep.sine
dir. 

Biz, Alınan enstitiisü namına Nisan 
ayında bira1. hafriyat yapmak isteriz. 
iyi neticeler alacağımızdan eminiz. Ha
zırlık yapıyoruz. ileride profesör Keil 
de Jz.mire gelerek hafriyat yapacak. 

Biıce, Priyende de hnMyat yapmak 
lazımdır. Priyen Eletistik şehirlerin en 
güzeJidir. Privenli mimarlar giderek bi1-
5hara eski Piveyi de yaptılar. Mfletin 
''e Priyenin ıneshur mimarı Ilirotamos 
bu eserleriyle ::ılem ilmuştur. 

Egenin tarihi şehirlerinden bahset
mek, bu mevzuu bir dinliyeni bulmak 
benim için kaçırılıiıaz bir fırsat, bir 
zevktir. 

Diinvanın en eski fel<ıefe mektebi Mi
let't" kurulınustur. Bunu Türk filozof
larının istifadelerine bırakmak isterim. 
Ilalikarnas bodruınludur. Meshur Per
talyasın mfışuka~ı Aspasya d~ Miletli
dir. 

Dr. Bittele son su<ılim şu oldu: 
- Cesaretimi mazur gönnenizi rica 

ederim, dedim. Bu benim şahsi fikrim
dir. Siz Almnn asarıatika enstitüsünü 
İc:tanbuldnn İz.mire nakledemez misinİ7-
Öy]c taJım.in ~dilirki, bu nakil keyfiye
tinden hem si:.ı:, hem de biz daha çok is
tifade edeceğiz? 

Ve bıı tarih ~ehirleri içinde <;alışmağa 
daha çok istifade Sl'bcbi olahilir. Bu gü
zel bir ~eydir. Ancak Avrupadaki harp 
hali devam ederken buna imkan yok
tur. Belki til' sonra düşünülecektir. 

l-;tanbuldn <;alışmak şimdilik daha uy
gun geliyor. Bütiin kütüphanelerinden, 
argeoloji ve 1arihi eserlerinden istifade 
ediyoruz. Bu, 1zınirde yoktur. Bize bu 
husustu hak verirsiniz, tabiidir.> 

ZAYİ 
267 numaralı cü1.danla T.C. Ziraat 

bankası I:t.mir şubesine tevdi eylediğim 
mrbaliğ jçin istimal iizere bankanın ev
rakına tnhkiın ctmi§ olduğum tatbik 
mührümü kazaen zayi ettim. Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hükmü kal
madığını ilfın ederim. 

Afife Kemikli. Daınlncık Ni. 28 
867 (463) ~Me lek Sinenıası nda~ 
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Manisa Mektupları: 
.--- ............................................... . 

Hususi Muhasebe ve Be-
lediye memurları kursu 

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

Manisa (Hususi muhabirimizden) ğunu söylemiştir. 
Mahalli idare memurlarının bilgilerini Bundan sonra B. Faik Türe], kurS~fl 
arttırmak üzere valimiz. Faik Türelin açılmasından istihdaf edilen gayeyi bıl
tensiplerile bugün kitapsaray binasında gili memurun halka ve bizzat kendisine 
bir kurs açılmıştır. Kurs saatleri sabah çok faydalı olacağını, izah etmiş memur 
sekizden dokuza akşamları on yediden arkadaşlardan muvaffakıyet dilemiştir. 
on sekize kadardır. MANJSADA BOYOK BIR BARAJ 

Bugün ilk dersi bizzat valimiz ver
mişler ve mahalli idarelerin tarih ve 
bizde .o;ureti teşekkülü ve bu idarelerde 
yapılmak istenen ıslahatı takrir eyle
mişlerdir. 

Böyle bir kursun açılacağını haber 
alır almaz gazetemiz adına orada bulun
mağı !a~·dalı gördiim. B. Faik Türelin 
takrirlerini derin bir wvkle dinledik. 
Valinin cidden vakıfane beyanatı, selis 
ifadeleri bütün dinleyiciler üzerinde de
rin bir haz uyandmnakta idi. Bizler ora
da anladık ki vilayet hususi idareleri 
bizde 329 yılında merhum dahiliye na
zırı Hacı Adil beyin zamanında teessüs 
etmiştir. 329 dan 929 tarihine kadar ge
çen 7.amanlar bu idarelerin inkişaf ve 
kemal devresini teşkil etmi!Ş ve fakat 
929 da b:ı§lıyan ve bütün cihanı sar~an 
iktısadi buhran mahalli idareler üzerin
de de bittabi tesirini göstermiştir. 929 
dan 933 - 934 yılına kadar ki zamanlar 
hususi idareler için bir tevakkuf ve in
hitat devre.si olmuştur. 934 yılından son
ra bu idarelerde nisbi bir ink.işaf RÖrül
mektcdir. 

B. Faik Türel takrirlerinde. mah::ılli 
idarelerin inkişafı için C. H. Parti gru
bunun komisyonu tarafından ittiı;az edi
len kararları ve bu kararların neler ol
du~unu izah eylemişlerdir. 

Manisa vilayet hususi idaresi, Mani
s::ıya beş kilometre mesafede Akpuna; 
mevkiinde hususi idareye akar olrn~ 
üzere bir baraj vücılda getirrnektedıri 
Bu baraj 250 metre tulündc ve vasat 
30 metre genişliğinde 7500 metre sahayı 
ihtiva etmekte bulunuyor. Baraja su ,.~. 
ren su ~özleri en kurak mevsimde san -
yede ( 120) ve lcuralc olmıyan mevsi~· 
!erde de 180 a 200 litre su vermekted~
ler. Barajın etrafı 10 metre genişliğin e 
güzelce te~viye edilmiş ve ağaçlandırl~
mıştır. Manisa Turgutlu yolunun geÇh
ği kısımda bulvarımsı bir şekilde ta~
zim edilerek ornt~ı ağaçlarla süsJenTflı~ 
tir. 
Barajın pek yüksek bir devri'a~i~ll 

ait olan ( Mabutlar validesi) heylcel~~ı~ 
yakınındn bulunması ayrı bir husus•)\ 
nrzetmektedir. Daima hey~eli ziyar~ 
eden turistlerin hl"ykel civarında tes~s 
edilen bu eseri de imar yolundaki faal!
yetimizin bnriz bir tim~li olarak takdır 
edecekJerine şüphe yoktur. 

Baraj o kadar lfıtif ve manzarasına d°j 
yulmaz bir yerde vücude getiriliyor le 
daha şimdiden kamp kunnağa hazırla
nanlar vardır. 

TURGUTLU YOLU 
Manisa - Turgutlu yolu yaz, kış g~k 

c>ilir bir hale konulmuştur. Valimiz Faı 
Tiirclin mütcvaziane, planlı çal~mala.rı 
~a:vesinde sessiz sa.dasıi bir yola sahıP 
olduk. Bir çok vilayetlerin hususi idare· 
]erinin sıkıntı çektikleri bir zamanda }ıe
saplı ve planlı çalışmanın bu çok kı~:: 
metli neticesini iftiharla suracığa ka> 
detmekten kendimi alamadım. 

F. A. 

Mahalli idnrclerin Avrupadn tarihi te
şekkiil ve inki~f tarzlarını izah edn il· 
bay, bunlardan birinin cerınen. diğeri
nin Fransa ihtilalikebirinin dayandığı 
pren.c;iplerden doğduğunu bizim mahalli 
idareler sisteminin Fransız. mahalli ida
reler sistemine uyduğunu, İngiliz sis
teminin cerınen ve Fransız sisteminden 
ayrı bir hurusiyet ar1.etmekte bulundu----------------------------
Yeni ha va gazı fabrikası 

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

- BASTARAFI l İNCİ SAHİFEDE - llavagazı gibi medeni bir ninıette~ 
• konfora düşkün zenginlerden ziyade ~r 

iEtihiak menbaı bulmuş ve şirket para ( d raır· ta halliler ve fakirler isti a e etme 1 

kazanmıştır. Jzmirin gecirdiği buhranlı 
tarihi devirden sonra 570 aboneye dü- ler. b ]ine. 

Belediyemiz bu maksatla unu e d'ı 
şen miicssese sarsılmış. belediyenin k"b n k "c alınca metre mi a mı ;ı uruştan ~ 
yardımiyle 935 senesine kadar her sene buçuğa, Koku 31 liradan yirmi ~şdr;ı 
artan bir zararla mevcudiyetini idame- katranı altmış liradan otuz. beşe indı: ': 
ye çalışmıştır. Fakat fena işlemekte de- Fakat bütün çalışmaL-ıra rağmen tesısa_ 
vamı sebebiyle belediyenin yardımın- tın köhneliği yüzünden istenilen randU~ 
dan mahrumiyeti ve diğer taraftan his- man elde edilemiyordu. Artık bug 

1 sedarlarının yeniden yapılacak tesisat bu yeni tesisatla gaz ve kok yandırnıı.o 
için hiç bir para snr!elmemek kararı kalite ve kantite itibarile arttığı gibi 
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yüzünden miişkül vaziyete düşen mües· d f ld · bu ll• tihsalinde e tasarru e e etmış l 
sese uzun konuşmalardan sonra 50 bin nuyoru7~ Son zamanlarda kömür fjııt e· 
lira mukabilinde 15 Eyliil 1935 te satın 1 1 d h lk lııı" rine zam yapı mamış o say ı, a · ı n 
alınmıştır. Fabrikanın o vakitki halini i~ t ifadesi daha artmış olacaktı. 
bilenler onun umumi peri~anlığını ve · · 

h ı 1 I HAVA GAZI FIATI ,_ ..• 
bakıınsızlığını çok iyi atır ar ar. Be e- Bu ııebeple bu tesi"8t bugün _ic;in .. "do• 
diyemiz bunu famirc yakışır bir amme f 1 . 1 b tın mür ial erme yapı an zam nıs e b • 
müessesesi haline getirmek için çok ıığ- havagazı fiatlerin.İn ar ttırılması .rnecf ~-
r::.c:tı ve çalıştı. Bu köhne mi.iesse!'e ar- d k ld k t] ıı -:ı riyetini orta an a ırma .,ure ı e. ·· t 
tık yanın kabul etmez bir hale gelmi~- de temin etmiş oluyor. ileride körnfıu 
ti. Islah ve tekamülünü progrnmlıyarak. ı
'-'eniden tesis işinden başka çare bulu- fiatleri eski halini bıılunca, havagaı1 

.. 1" 1 
" atlerini indirmek imkanı bulunacag 
namadı. Avrupada muhtelif müessese- şimdiden söyleyebilirim. 
!erle temasa girişildi. En münasibi olan FABRiKANI~ ~~SUSIYE.:1 ldİ' 
Alrnanyada Didier müessesesi buluna- Sizlere esaslı hır fıkır verebılrne cJıa 
rak, makina aksamile montaj ihale edil· ğim için eski ve yeni tesisat hakkı~ : 
di. Bu gördüğünüz yerde, üstünden mukayeseli bir koç rRkam arzedeY'";, 
ziyade altında çnl!§ıldı. Yer çürük ol- Eski ocaklardan gündı- azami 6500 :rne 
duğundan çok derinliklere gitmek mcc- re mikabı ve 3MO kaloriyi zor . tul!~ 
buriycti ha.c;ıl oldu. On ikişer metre gayri sabit ve gayri muntazam hır f ıı 
uzunluğunda 99 beton kaz.ık üzerine. istihqnl ederken yeni ocaklarda yn50o 
beton tabakalar ve onların üstünde altı kamara çalıştırarak asgari 1 •t 
b 1 t . 5" t 1 k 1 ·1· . . bl un arın mon aJı ve ,, me re uzun u- metre ınikfıbı ve 4700 a orı ı ıyı b I• 
ğunda, kendi tuğla ve ustalarımızın r-az islihıml ediyoruz. Bu lcalori lstlln ıÖO 
yaptığı şu uzun baca kuruldu. Bu da dakinden 400, J\nkaradakinden " 
ayrı bir müteahhide, mimar Fuada ve- fazladır. Bu mazhariyet fabrikanın1 eıc 
rildi, Ve biiylelikle sağlam, modern bir son ve en yeni esaslara göre yapı Jll)c, 

tesisat meydana gelmiş oldu. Bu husus· olmasından ileri gelmektedir. J(~Jcİ 
ta vukuflu emekleri geçen fen heyetimi- katran, zift, kreozot istihsalatı da ı" 

h ık. b" t0 ze ve havaga1.ı idaremize, işin mütea - misline yakın artmaktadır. ı 1!' atı 
hit.leri Didier müessesesi ile mimar Fıı- kok yerine elde ed,.cd~imiz dört hın 1 hiJ 
da huzurunuzd<ı teşekkür etmekle cid- kok dnhn iyi, daha da_ anıklı ve dıı 
den büyiik bir haz duyuyorum. bnfif olncaktır. . . e'kİ 
HAV AGAZINI KiMLER Şimdi gezerken göreceğimiz gıbı l 
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KULLANACAK? ocnklarda çok fena şartlar içinde çıı ~ş)i• 
Aıiz arkadaşlar, cak ve senevi valnız amt'leden 650 

ra tasarruf edilmiş olacRktır. ),;. r• 

Şehrin hemen hududunda ve birbiri- kanın altından uz.un ve beyaz saçları İhtiyar alim cevap verdi 
ni kateden iki yol ort:ısında Dorföy ara- clöküliiyordu. - Monsenyör cenapları daha yeınek-

Bu işin mühim safhasını böylece ~.,. 
duktan sonra, sek!!en k ilometre u:ı~'\t" 
~undaki şebekemiz ıslahatı ve yenıheJI' 
sisatı gibi çalışmalarımıza devamla ··e'' 
halkımıza ve hem de onun kendi Jli°cı• 
!11'.Sesi olan belediyemize faydalı 0 ~)· 
ğız. Modern belediyeciliğin güzel rP ış
lerinden birini çok büyük h izmetlere ;ıll 
yik lzmir ~ehrine cümhuriyetin fe~i· 
devrinde hed iye edebilmek.teki •ev l•>'' 
mi:.r.i ifad e ederken teşrifinizden do ,-· 
hepinize ayrı ayrı teşekkürler eder. jcll 

yın valimizden lütfen açmaların• 1 

ı-derim.> 

bayı durdurmuştu. Sağ elinde uzun bir değnek vardı. Ya- ten kalkmamışlı.ırdır. Emin olwıuz ma
Metr Ekzili arabnmıı kapı~ını açarak: rıdan fazla kapnlı göz kapakJan ona bir dam, o her günkü gibi bugün de öğle-
- M<ıdam İvon, dedi, burada inmemiz ama hali vennişti.. den sonraki tenezzühünü yapacaktır. 

lazım.. Yolda giderken karsılarına çıkan köy- - O halde bckliyelim .. 
İvon, Ekzilinin arkasından indi .. İki- lüler onları görünce : - Evet, bekliye1im .. işte, siz şu kapı 

si de arkalarındaki ınnntoları çıkarıp - Zavallı kör dilenci ve biçare kızı.. taşının üzerine oturunuz .• Ben de öteki 
~rabanın içinde k::ılan Faribola attılar. Diye teessürlerini iı.har etmişlerdi. taşa otururum .. 

Faribol : İkisi de bu sfüJer i duydular. İvon : Genç kadın oturdu. Fakat on beş da-
- Kuyruğunuz kopsun, dedi, demek - Metr Ekzili, dedi, kıyafet değiştir- kika .sonra ayağa kalktı. 

siz.i Scvr kilisesinin arkasında bckliyc- cliğiınizi kimse farketmiyecek.. - Oturdukça heyecanlanıyorum, de-
ce~iz? .. Kimyager, köyJiiler geçtikten sonra di, yürürsem daha iyi olacak .. 

lvon : gözlerini aç;ırak gülümsedi : Ek7.ili de ayağa kalkmış ve nafiz na- V ALiNiN Sö ZLERI N" 

- Haydi nzızıın metr Ekzili, dedi, 
c-ğer Cenabı Hnk bi.dınle beraberse bu 
güzel Pa;..ı.r 1': "inü intikamımın başlan-

- Evet n:1Jz dostum, dedi, kilisenin - Dilenci kıy::ıfctine girmek o kadar 7arları ile j vonun sararmış simasını tet-
Faribol İvonun arabaya binmesine arkasında bekliyeceksiniz.. Biz or::ıya güç değil, dedi.. Esasen bu tebdili kıya- kike haşlamıştı .• 

lnrdım etti .. Ek1Jli ivonun yanınn otur- Pkşmn karanlığı b::ıstıktan sonra gelcce- fot hususunda gençlikten beri tecrübe _ Buraya kadar gelmekteki m:ık.sa
dukt.an sonra o da arabaya girdi ve ğiz. . sahibiyim.. Düşmanlarımın takiplerin- dımı1.ın icrasını başka bir güne tehir 

Bunu miiteakip Vali B. E them l Ji• 
kut kısa · hir hi tabe ira<I ederek be e 
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yenin ~ehri gii:ıelle~tirmek bahsinde ~ı~· 
f ettiği müsbet gayretleri takdirle 3~.)'ii1' 
havagaLı ıni.İf:S.'14'.St:Sinin de şehrin b: riİı 
bir ihtiyacına cevap verdiğini te ~<ie.t 
ettirmiş, bu vesile ile reis Dr. ~e ğııf 
Uzu tebrik etmiş vı- yeni tesisler• ıı 

gıc gümı olacnk .. 
On dakika sonra Monsenyör Luinin 

karısı ile ihtiyar 1':]{Lili Beyaz Tavşan 
otelinin arkn a\'lusuna giriyorlardı. 

.6urada onları kap.ılı bir araba bekle
mekte idi.. 
Arabanın kapı:sının önünde ise Dor

ioylc Farihol duruyordu .. 
Faribol. İvonla Ekz.ilinin gelmekte ol

cluklarını giiriince hemen Dorföye dir
-clC vurdu .. 

- Haydi bakalım çık yerine. dedi.. .. 
Babtı~'\l., ilil·kat <>t •• Yolda bizi de,•irmi-

karşılarına oturdu : Böyle si)ylcdikten sonra Ekzili ile den kurtulmak için bu usule yüzden edelim mi mndam? 
- Bir buçuk saat sonra Miidondayiz .. beraber Möclon şutosunun yolunu tuttu. fazla haş vurdum.. Diye .sordu .. Genç kadın hemen itiraz 

Dedi.. Eğer ıniWizim Şadofö, Bastil önünde Böyle konuşa konu.ş:ı yüriiyerek Mö- etti. 
Filhakika iki saat geçmemişti ki İvon ıastladığı şekilde burada da onların <ion şatosunun bnhçe kapısının önüne 

1 k 1 - Hayır .. Hayır .. Siz bana veliahdın 
i e E ·zi i, tıln:ıfı ağnçlıklı geniş bir yo- ka.-.:ısına çıknıış olsaydı ne İvomı ve ne geldiler. • ., geldiğini haber V(•rir vermez benim 
lun nihayetinde bulunan demir parmak- ôe Ekz.iliyi tanıyamazdı.. . Vakit, öğleyi bir ~mat kadar geçiyor- ôerhal sakinleştiğimi göreceksiniz. Me-
lıklı büyük bir bahce kapısına doğru Arkasındn rengi çoktan .solmuş, bir du.. ra'k etmeyiniz.. Elim titremiyecektir. 
yürüyorlardı. kaç yeri başka cins ve renk kurn~tan Güneş arasıra bulutlar arasından Böyle söyliyerek parmağında 0 gün 

Bu bahçe kapısı, kral On dördüncü yamalı basına bir entari vardı. kendini gösteriyordu. takmış olduğu t>ski moda iri taşlı bir 
Luinin yegane oğlu ve Frnnsa salt.ana- Kar gibi beyaz ve yumuşak olan el- İvon ve Ekzili demir parmaklıklı ka- yüzüğe mflnalı munaJı baktı.. Sonra 
tının veliahdının köşkünün k::ıpısı idi. lcri buruşmuş ve esmerleşmişti. pının öniinde durdular. kapının önünde bir aşağı bir yukarı do-

Pnristen çıktıktan sonra oldukça bo- Ekz.ili ise bir dilenci gibi berbat ve Monsenyör Luinin karısı bahçeye laşmağa başladı .. 
rnk yolJrırdan Dorföyün arab::ıcılık mn- perişan bir kıyafette idi.. dikkatli bnktıktan sonrn : Aradan yarun saat geçti •. 
hare: i ny<'"lndl• Cazla sarsıhnadan g<>Ç· Çenesi ve yanakları uzun :lli, ~p~,.\üm:ıw.\'kl~v.6 • fenc:ilere 

uJ "'--~~~~ u~-u•••-q~v:~:::•:~•:~:·~·~·~"":'~>~•:Ul...""1.1...U:ıL>~d~n~>U;l~IU.~~iiU~~JL~~~~~.l.~~~~~~--~~----ıııııııııllııim ......... ~· ............. .. 
~-~- ........-.--n.-• ..... :.ı.: 

dileyerek açmıştır. 'f 
TETKiKLER VE Z IY A FE ,,e· 

Hazırun bundan sonra fabrikan~n ,if\I 
ni bacasına kömür verme ameltedif· 
görmüşler ve tecrübeleri seyretrni~ er .,, 
Davetliler fabrikanın eski tesisatı~• ge' 
yeniden meydana getirilen t~~l~:a JJ. 
z~rek havagazı fabrikası mudu- ;_..,-. 
Mahmudun verdiği izahatı dinle..,......~ 



Jf ~T PERŞEMBE 

IJoKTftD.uN·-~ Ankara Radyosu 
...... ·-~ töı s; e .s: ı ~.---

ŞA k t B l DALGA VZVNl.UOU "' er e a ve BUGVH 

p C k m C Z 1639 --=· 183 Kca./120 Ww 

-+- T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 

YAZAN ı Or. G. A. 

kc ~angisi Üstün, diye dütünürııeniz !1e· 
~n hepsinden üstün olduğunda hiç 
l»t e etmemelisiniz. Bir kerre, bir §eker 
te~Çe~ )'Üz.de yüz §ekerdir. insan yediği 
d, etı tartarea terarinin gösterdiği ka
~ telt~r yediğini bilir. Halbuki balla 
Gııl 11\~1? terlciplerindeki teker niabeti 
kip~11• brze veren arılarla üzümün ter
ile rı~~ bağlıdır. Balla pekmez tartı 
d, Yenılıp içilse de insan onlarda ne ka· 
M~ kite~ bulunduğundan emin olamaL 
~·l er ltı Yemeden önce kimyaca tahlil 
lt~ e. l ahlil ile tatlı yemenin de tadı 

iT\~ 

I. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

1 Oi~lfeOilr Ali 
KAMÇIOCLU 

Cilt ve TenasUI hastah.klan 
VE 

Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55 ... 
lmıiı. EJhamra Sinem111 arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

DOKTOR 

Celal Yar~m 

:~--------~------.............. __ . 
T. C. Ziraat Bankası 

KUl'uJuş tarih i : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Ttlrk lirası.. 

Şube ve a jan adedi ~ 262 
Zirlli ve ticari her ael'f Baka muameleleri 

PARA BlRlKTIRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 100 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
180 • 20 • S.JOO • 
DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde ~O liradan atağı dilşm.J• 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle nrilecektit. 
JZHİR MEMl..EUT Kur'alar senede f defa, 1EylQJ,1 Birinci Unun, 1 Mart n ı Butraıı tarih· 

SPERCO YAPUR 
ACSNl'AS I - ,......__ . 

ADRİATtKA SOSYITA ANONlMA 
Dl NA VİGAZYONE 

CİTTA Dİ BARİ motörü 13/ 3/ 940 ta
rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi· 
re, Napoli ve Cenova~·a hareket ede
cektir. 

LANGANO vapuru 13-3-40 tarihinde 
Ay,·alıktan beklenmekte olup Cenova 
Riviera limanları için yük alarak ha
reket edecek. 
QUİRİNALE vapuru 15/ 16 mart ta

rihinde bcklenmekw olup Triyeste Ve
nedik limnnlanna hareket edecektir 
BRİNDiSf motörü 16/3/ 940 taruiliıde 

limanımıza gelerek Pire, Brlndisi, Zara 
Fiume, Tt'.iycste ve Venediğe hareket 
edecektir. 

ADIGE vapuru 20-3-40 tarihinde bek. · 
lenmekte olup Cenova \'e Rfvlera li
manlanna hareket edecektir. 

~nr~. şeker insan medeniyetinin 
ı-_ llıl(idür. Vakıa inHn oğlu bütün 
F',t:tıl\da, her ioinde tabiate bağlıdır. 
le t tabiatin esrarını öğrenip de tabiat
"'•:e,,r::~t olmıyan bir kuvvet yahut bir 
til. de ır::at edince insan oğlu onunla if
b~~r eder. Mesela buh.r makina91 ta
led~~ ~~vcut olmıyan bir kuvvetle iş
'"-'~ ı~ın iruanlann en ziyade iftihar 
~ eııne sebep' olan, medeniyetin ala
~,, aaYılan bir tcYdir. Şeker tabiatta 
b~ CUt olmıynn bir madde değilse de 
)ii.t ~ fabrikalanmızdan çıkan yüzde 
tııı crecesinde saf şeker tabiatta mev
~tc 0.lrnadığından • buhar maltinası de
koı~~dc olmamakla beraber gene -

12,30 Program ve memleket saat ayarı 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12.50 müzik yeni şarkılar ve türküler 
Okuyanlar: Safiye Tokay, Mahmut Ka
rındaş. Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri 
Kopuz, Hasan Gür, Hamdi Tok.ay 
13,30, l 4,00 müzik karıtık müzik {Pi.) 
18,00 progrQ.m ve memleket saat ayan 
18,05 müzik radyo caz orkestrası 18,40 
konuşma (bibliografya) 18,5 5 serbetıt 
saat 19, I O memleket saat ayarı. Ajans 
ve meteoroloji haberleri 19, 30 müzik 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif içli, Ha
san Gür, Hamdi Tokay 1 - Okuyan 
Radife Erten 1 - Osman Nihad niha
vent ı!arkı (Körfezdeki dalgın suya bak) 
2 - Nuri Halil Poyraz nihavent şarkı 
(Bir goncai terdir) 3 - Saadettin Kay
nak nihavent ~arkı {Gel göklere yube
lelim) 4 - Faize şetaraban (Badei vus-

HAS!' ANESİ DAHİLiYE lerinde çekilecektir. 

MV'l'AHASSISI · --------------------•• 

NOT - Bütün bu vapurlar Trlyest• 
veya Cenovada Şimall ve cenubt Ame-
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seYHselain şirketinin ve Afrika 
ve Hindi.Stana hareket eden LLOYD 
TRİYFSTİNO anonim ıeyı'isefaiıi fir
keti "apurlanna tesadUf ederler. 

lat içilsin) 5 - Sadullah f.f. şevkefsa 
şarkı (Açıldı nevbahar bir goncai gül) 
2 - Okuyan Sadi 1 fopeş 1 - Şevki B. 
uşak şarkı (Canım gibi ııevdikçe seni) 
2 - Şe\•ki B. uşak şarkı (Bu dehrin 
germü serdinden 3 - Ziya B. kiirdili H. 
şarkı (Niy.e küstün böyle bana) 4 - Zi
ya B. kürdili H. şarkı (Bağa girdim ka
mı:sa} 5 - saz semaisi 20, l 5 konuşma 
(~ıhhat saati) 20.30 müzik ha!lıl heyeti 
2 1. 15 müzik Necdet Atak tarııfıpdan ke" 
man soloları 21, 35 müzik küçük orkest
ra· (Şef Necip Aşkın) 1 - Rimsky kor
sakov Sadko operasından düğün şarkısı 
2 - Solazzi Aşk serenadı 3 - Schu
bert Bitmemiş senfoni 4 - Drigo Arle
kenin milyonlıın (No. 4) 22, 15 mem
leket saat ııyarı. Ajans haberleri; ziraat 
esham - tahvilat, kambiyo • nukut bor
sası (fiat) 22,30 müzik solistler (Pi.) 
22,55 müzik cazbant (Pi.) 23,25,23,30 
yıınnki program ve kapanış. 

Muayenehane: İkinci Beyler sr.1kak 
No. !5 TELEFON: 3956 SIHHAT VEKALETtNtN RESMi RUHSATINI HAiZ 

KAŞE 

1-i& !arımızı kabartır ... 
~ f•t, bir :bakımdan da teraziye ben
~ ~ Craı.inin bir tarafı yükselince öte
tti.k.:ı~fı indiği gibi, ıek.er fiati bir az 
lrı. ıncc rağbet. zaruri olarak. bir az 
ıı~!Uttu. Bundan dolayı tekerle bal ve 
~p ~ araunda küçük bir mulı:ayese 
'~le. mevsimsiz. olmaz zannediyo-

~· her şeyden önce lezzet bakı
~ . teker ;rüzde yüz teker olduğu 
llır IOaan ondan daha riyade hoıla
biıir"~~telcilcre niabetle daha çok. yiye
'°c ~ ıde ve bütün hazım cihazı da bal 
kit ckıncze niabetle daha çok mikdarda 
de ~ tahıunmül eder. Bal da pebnez 
'et ~ fazla yenilip içilince imana li
E,r/'jtirler. Bu haaeııları yerine göre 
"t• a.h ?lıa da insanın her vakit o has
~ 1 tıyacı olmaz. Koku cihetine ge
tııı~ halın ve pekmezin kokusu bazıla
knl: 1ho§una gider. Fakat onlar bile bu 
~c.r·u ardan çabuk bıkarlar. Halbuki şe
hiaa1~ kendine mahsuı hafif kokusunu 
~d enler az. olduğu gibi, o kokuyu 
b~ enler de ne kadar ~eker yesder 

)\·azlar. 

lZMtR BFJ...EDtYESlNDEN: 

- KadasLro 1042 belediye 34 cü ada
nın 6H metre murabbaındaki 75 sayılı 
arsasının sal~1 yazı işle.ri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 828 li
ra olup ihalesi 15/3/940 Cuma günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 62 lira 10 ku
ruşluk teminatı ~ bankasına yalırarak 
makbuzu ile encümene gelirler. 

29, ·3, 8, l4 705 (377) 

Demire li 
İkinci kordon (Cümhuriyet l\ler-

kez bankası arkasında) 88 numara-

' 

da hususi muny~nehanesinde hasta
larını (tatil günleri hari~) her gün 
saat ondan 12 ye, ü~ten altıya kadar 
kabul eder .. 

· TEliEFON : :1:?87 

---- = 

Tekand 
Çocuk llastalıklan Mtitahassısı 
BEKLiN ve KÖLN ÜNİVER

SiTEsi SABIK ASiSTANI 
Jlastalannı İkin~i Beyler Numan 

zade sokak 5 No. da her giin saat 
Izmir belediyesinden aldığım 489 si- birden sonra kabul eder. 

cil numaralı şoförlük ehliyetna~emi za- \ TELEFON : 3453 
yi eyledim. :Yenisini çıkart.acağımdan ::\ EVİ : 3459 

eskisinin hükmü kabnadığ1 ilan olunur. l:C•"S•••••••••••r11t•m•n••Eı•lılt&•M~Nllll· 
Hamid Giraud 

~ IQıya bakımından şekerle bal ve pek.
t)ıİ)ıl •~aaında pek Jnce fakat pek elıem
C\tdtlı bİJ' r,rk vardır. Fahrikada pan
fc.kc. an Veya .§eker kamışından çıkarılan 
~.~Yalnız sakkaroz cinsinden sulu PARİS FAK'OLTESlNDEN 
~ dur. Balın ter'k.ibinde de bundan RPledivemiz 7abıtn lrnd~ıında mün- l>lPLO!\IALf 

870 (464) 

~a•dı "~~sa da ondaki sulu karbon en 'ıal bulunan :r::ıbıta mnmı1 .. ı•1Ö1ın:\ veni- DJŞ r •ar·P LERI. 
b~ab•; .~lukoz cinsindendir. Pekmezdeki ı1en memur :ılına~"ktır Ac:l(p .. liiiini bj- n 
bir a~bın hu cinstendir. Zaten glükozun tirmis olm;ık ve Orta dereceo" f'>hsil Muzaffer Erog" u ı 

lk· 
1 

.da üzüm ~ekeridir. o()rmüs hıılıınmalc sarttır. Talin]Prin 
karb 1 cına t~tlı maddenin i~iıi de sulu 16-3-940 Cııma eünii vanılacak mü-;aba- VE 
d~Otı olmakla bt:raber üzüm ~ekerin- ka imt ihanına girmek üzere miiracaat- Kemal Çetı.ndag"' 
~ IUJrun - atom hesabiyle - nisheti 1arı ilan olunur. 
~f&tc:den yarım zerre fazladır. Bu ka- 14-15-16 876 (468) Hastalarını her J:'tİn sabah saat 9 ~; 
~ ,'ark. ikisine ayn ayrı lezzet verir. dan başhyarak Beyler sokak Numan 

~et) ~ltın fizikçe ve kimyac:a dıem- 1ZMtR SULH HUKUK HAKtMLt- 7.ade cadde i 21 numarah ruoayene-
)i(t, ~ındcn ba ka, bizim için en bü- GİNDF.N: hanelerinde kabal e4erler. 
S. çıb ınıniyeti hazım cihazında mey- Davaf"1 hazinei maliye vekili ;l\'Ukat • TELEFON : 3921 
~ r. Üzüm şekeri yenilince yahut Sadık Boratnv tarnfından Izrniıin Orha- ••••ca•• •••••• ~ ~ını cihaZJnda hiç bir türlü niye mahallesinde Ccşme dere soka- __ ;...... __________ _ 
~i · c görmeden bağırsaklardan ğında 5 numaralı cvd(' oturan ölü Rah
~r~Rırcr. Halbuki bağırsaklanrnız ııak- ıru ,·eresesinden kansı Ayşe ve Anka
t~İi u olduğu gibi kabul etmezleı. Bu rada Ycnisehirde Şurayi devlet arka
llr'<l.r.1'er baiırsaklara kadar &elince sında Di~en caddesinde 22 sayılı evde 
lc.viij ' tnayalann tesiriyle glükoz ve oturan akrabası Mehmet Nuri karısı 
til'c ;.~ hallerine gelir, ondan sonra içe- sıh Mehmedin yanında ölü Rahmi oğ-

tı. ıtchilir. · 
Qtt lu Nejat ve a:",>nı evde km Melek alcyh-

t•rııı ..zte hayret edilecek şey bağırsak- lerine 940-333 nwnara ile açılan alacak 
ı.-tq~k ırtaddede yanın zerre suyu far- davasından dolayı müddei aleyhler na
~' !tadar ince kimyager olmasadır. mına gönderilen davcliye varakalarının 
ı.~ c:' • n tcı-Dhinde bulunan teker s\ü- ikametgahlarının meçhu1 kalmasına 
~ i"'llnden olduğu için başka cins şe- mebni hita tebliğ iad~ edildiğinden ga
~ 8~ bırakmaz. zete ile i1Ilncn vaki davet üzerlne de mu
~ •d &akları normal halde bulanan ayyen günde gelmediklerinden hakla
~:llli .. •rnın Yediği gkkaroz şekerinin rmcla gıyabi karar verilmiş ve muha._,et ~~rn tdtCTi haline gelerelı: içeriye keme de 21-3-940 perşembe günü saat 
~~ •lı:.•t bu norm11) adamı bulmak 10 na bırakıl~ olduğundan yevm ve 
~a •llkk 8-ğıraldar normal olmayınca vakti mez.kurda müddei aleyhlerin biz
t~ lti~oz şekerinin ne kadarı içeri- zat ispatı vücut etmeleri veyahut taraf
._ ~ onceclen bı1inemez. Az çolı: larından bir vekil göndermeleri aksi 01ı.ı.t. Qıı '1e yaramadan israf edilmiş takdirde gıyaben mahkemeye devamla 

'
Ştı ı. karar verileceği lüzumu tebliğ makamı-adar J_• • f .. ı_, • • nh : ~le aı ıaıra ın ıyı Dlr neheesı var- na kaim olmak ve bir nüshası diva a-

tı ~~ hastalaiuıa tutulanlar yah.n- neye talik kılınmak suretile ilan olu-
~i he~_. ~ça mikdara tahamrnil nur. 874 (470) 
~a a1Ge. balla pek~in daha az ___ _ 

~ra da dokunur. G. A 
"• 

()~etrnen aranıyor: 
otta k 
~ (l 0 ul ve Lise sınıflarında li-
~ ~, ngi~ F ramızca), Felsefe, 
~ ~afya, Türkçe be<len ter
tı.'L 1_ 

0Rret~nlildcrile vazifdendi• '<llıc~ •• 

PBRATOll DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

DAHfLI VE züımE\1 HASTA
LIKLAR OOKTORU 

lsmail Ha~~ı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten m"'baree .. 
ikinci Kordon (Alman Jtonsolosba

ne!İ karşısında) 206 numarada hastala
rını kabul eder. 

(Çh·ici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir) •. 

TELEFON : 3458 

DOKTOR 

Yefit ~~r 
Askeri Hastane 
8001111 YB KADm 

llA.H'AUD.A8' 
11vr ABU•ın 

Her r6n liin~i Reyler Mak No. 
19 tla.. ~ fakirlere mettanen 

Şiddetli BAŞ, DIŞ aift• 
larmı, ROMATtZMAsan• 
cılarmı SİNİR, rahatsız· 
lıklarını der hal geçlfti' 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlıpna karşı mtles· 
sir Uiçtır. 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müsteciri 45 ıeneiik otelcilik mütehu1111 bay Ömer 
'Lütfü Beugü'dir. 

Briıtol oteli ehi odalı her odada soğuk •e ııcak akar suları, banyoları 
e kaloriferi vardır. Dahili •e harici müteaddit te)efonlan Olduğu gibi 

aıanıörü ve huıuıi lokantası vardır. 
Bütün aıri konforu haiz olan hu otelin Haliç •e Marmara denizine 

•e lıtanhul cihetine de nezareti fn blideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyat lar rekabet kabul etmi-

yecek derecede UC'.ızdur. Çünkü bu otd Tür"kiye oteldlik mütehasam 
'bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
~eydana koyar. Bunun için büiün EgeliJer, kendinin tahtı iıticannda 
~bulunan otellerde bulufurlar. ' 
.. il 1 1 •• im& il r.7VT'Un 

lzmir 
le f o n 

Posta, Telgraf ve 
müdürlüğünden: 

Te-

l- Eksiltmeye konulan iş: lzmİr Posta binalarile Kart'ıyaka posta
nesi trotuvarlannın kare plaka döşemesi. 

2 - Keşif bedeli 822 lira 28 kuruştur. 
3 - Ek$iltmesi 14/ 3/ 940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle

dir. ihalesi 28/3/ 940 tarihinde Perşembe günü saat 14/ 30 da P. T. T. 
Müdüriyet binasında ve komisyon huzurunda açık eksiltme i1e yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferrik evrak miidüriyet le
vazım kaleminde bedelsiz suretleri alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 61 lira 67 kuruşluk muvakkat te• 
minat vermeleri ve nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine dair alın· 
maş ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. t 4, 1 7, 20, 23 8 7 2 ( 46 7) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünden: 

Ke~fi 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Atölye bina•ının Ü9t katı 3961 7 4 298 00 
Çamaşırlık ve hamam tadilatı 2057 S3 l 55 00 

Alsancaktakl Sağır Dı1siz ve Körler müessesesi binasının altölye üst 
katı inşası ile hamam ve çamaşırlık tadili için yukarıda yazıtı bedeli 
keşiflere göre açık ebtltmeye çkanlmışbr. 

Kanuni şeraiti haiz taliplerin şartname ve projelerini görmek üzere 
her gön sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyon reisliğine müracaat· 
lan ve ihalesinin 29/ Mart/940 Cuma günü saat t 5 de sıhhat müdürlü
ğündeki müteşeltltil 1'omisyonda yapılacağı ilan olunur. 

14, 19,23,28 875 (469) 

fZMtR SULfI HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

SATIŞ !LANI 

tZMtR SULH HUKUK HAKlMLt
CtNDEN: 

Davacı: Hazinei maliye veki1i avukat 
Sadık Boratav tarafından Izmir ~ehit

NEERLANDA1SE ROYALE 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 2U3/ 940 tarihinde bek· 
lenmekte olup Anvcrs, Roterdam. 
Aınsterdam limanlarına hareket ede
cektir. 

SERViCE MAltlTİl\IE ROUl\i.AtN 
SUCEA VA vapuru 30-3-40 tarihindt 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li· 
manlanna hareket edecektir. 

NOT: 

Ahvali batıra dolayı.siyle navlun n 
hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
bunlatın hiç bir ihbara HU.um olınaksı· 
zın değişebilir olduğunu ve bu h~ 
dolayı acenteye liıt mesuliyet terettüp 
etrniyeceğini muhterem yu1deyiCilerin 
kayıt ve işatet etmeleri r'ica olunur. 

Daha fatla tafSilit için CO.mhuriyei 
Caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesL 

TELEFON : 2004 - 2005 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLJVJER VE 

Şt/REICASI L'l'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacttıa göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır 

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

W. F. Henry Van der zee 
Ve $ürekası 

ı.;..-

.AMERICAN f.::XPORT LİNES İNC. 
NEVYORK İÇİN 

EXMOOR vapuru 23 martta bekleni
yor .. 

EXPLORER vapnru 22 martta bekle· 
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlarında 
bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAP~T 
BUDAPF,ŞTJ<; İÇİN 

KASSA 1&törii 2l marlla beltlcniyor. 
Vapurlann isim ve tuihleri hakkıllcil 

hiç bir taahhtit alnunaz. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nay .. 

lunlardnkJ defiJiklilclerden acenta m .. 
ıuliyeı kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat tçln ATA TÜRK 
caddesi J.48 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vıpur acentlllJfına mnnica. 
at ec:Ulmesl rica oluntu. 

nLUON : Z00'1/2MI 

UMDAL 
UMUMt DlNİZ ACl-.."NTAU~J Lro. 
Zl-.."'TSKA PLOVİDBA A. O. KOTOB 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstcnce 

ve Vama için hareket edecektir .. Yolcu 
\'C yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru 19 Martta K6stcn
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pir 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için harek 

. edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTIIERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
•NEA HELLAS • 

Lüks transatlantik ,·apuru Pire • 
Nevyork hntb: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu \'C yiık kabul etmekte. 
dir. 

Gerek vapurların muvualit tarihleri, 
ıerelıı vapur l.aimleri ve navlualan hak
k..m aıcenU bir ıeahhUt altıAlı ,ı.r.meL 
Daha fu.la lafsilAt almak ~ Birine& 
Kordonda l!>Z numarada •UMOAL• 
umumf clenfz ACf>ntalığı Ltd. mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : ~'12 MUdilriy.t 
Telefon : 3171 Ac:-ent9 

~liıe ~re yüksek tahsil görmüş 
~U.... rın fzmir Kültür Direktörlü-·•-. lll .. 

uracaatları: 

Hi.isC)•in oğ,Ju Celal He Hüseyin oğlu 
Celaleddin.in şayian muta.sarrıf olduk- ler caddesinde nuınııra-;ız evde oturan l•••••••••••••mıt. 

"---.. 13, 14, t5 866 (461) 

lınıir Manifaturacılar birli-
" . 
gıo en: 

~:~:3 940 tar.ihine tesa~üf eden Pazartesi ~ünü .. aaat 17 .d.e umu~i 
l~ed·~~plantısı ruzriamesıncle yazılı meselenın rnuzakeresı ıntaç edi
~ 1~ınden 18 '3/940 Pazartesi günü saat 17 de tekrar toplanılması 

tınıı ~cyetçc karar altına alınmıştır. Birliğimize dahil azalann tesbit 
ı 1 3 29 umaralı eobk 

•
ım•••••••ı•••••• ları lzmirde ikinci Mahmudiye Muhtar 

Hasnn sokağında 30 nolu hane ınahke-
Pari• lalriilte.inJen diplomalı 

Diı tabibi 

esip Doluna~ 
ikina &-ylcr N~ Dille sebk 

Ne. 31 Sut 411okmdn itıllarm bas
larntı bhl Mir. 

1-13 

ıneco verilen i7.alel şuyu kararına i9ti· 
naden 15-4-940 Pazartesi giinU .saat 15-
te Izınir sulh hukuk mahkemesinde sa
tışı yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin 
edilen 130 lira bedelin yüzde yetmiş 
beşi ve.rildıgi takdirde talibine ihaJcsi 
yapı}\ıcak aksi takdirde satış on beş gün 
daha uzatılarak ikinci arttınnnsı 30-4-
940 Salı günü saat 15 te yine dairemiz
de yapılacaktır. 

Daha faz.la malumat almak istiycnler 
dairenüıin 940-239 say.Iı dosyasındaki 
arttırma .şartnamesini tetkik etmeleri 

A:ı.iz kızı F..sma aleyhine 940-979 numa
ra ile açılan ecri misil davasından dola
yı mliddeialeyha namına gönderilen da
\.'etiye varakasının ikametgahının meç
hul kalmasına mebni hila tebliğ iadesi 
üzerine ilanen tebligat ifasına karar 
verilmiş ve muhakeme de 23-3-940 tari
hine müsadif Cumartesi günü saat ona 
bırakılmış olduğundan mliddcialeyha
nın bizzat ispatı vücut etmesi ve yahut 
tarafından bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakkında gıyap kararı verile
cegi lüzumu tebliğ makamına kalın ol
mak ve bir nüshası divanhaneye talik 
kılınmak sureli~ le ilan olunur. 

DOICTOB 

Süleyman Çoruh 
Çocıılı luıstalılılOPı 

ıniltahıusuı 
l..onira ~c Viy.a hastanelerinde 

efüdiinö ilonal etm" tir. 
Hastalarını her gtin kabul eder. 
1\oluayene ndrest : BiriMi Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Gözteı>e kurakohı kM

şısında s:ı4/J~ 
TELEFON : 2.ll O 

mı ı-u 



- --- -11111111- - TE'lfl ASIR 14 MART PERŞEMBE ~ 

Fin sulhu ·önünde dünya matbuatı 
lsveçte şaşkınlık, Norveçte korku var. Danimarka haberi iztırapla karşıladı 
ltaly anlar Sov yetlerin ellerine geçen· arazinin ehemmiyetini kaydediyor 

IMZANIN ISVEÇTEKt AK.1SLER1 

Stokholm 13 (Ö.R) - Moskova mü
~kerelerinin nihayete ererek bir sulh 
muahedesinin imzasi}·lc neticelenmesi 
ve harbın bitmesi Isveç efkfirı umumi-

.......... lngiliz ve Fransız gazeteleri de ........ . 
yeslnde büyük şaşkınlıkla karşılanmış- 1 k d d 1 ı • • 1 • 1 • • h ki 
~~i=:~:;:ur~~;::: s an inav ev et erının mesu ıyet erını a ı 
:~{:~~=~::.::;~~~:·:::: olarak tebarüz ettiren şiddetli neşriyat yapı-
faa hatlarında alelade bir delik açnuş- 1 F 1 b • • d h 
:~~:~~~:~ii~~b~::~\;?m:;:;~~i~~: yor ar ve in erin utün Ünyayı ayrette 
deB~hgr~~~~e~=P~:~ın~::ç~ıyo~ünyanın r:~··;~~-:ı:;·:·;~~~~;···;~;:;;;~: .. ;~~~··· bırakan kahra ma nlı1 :._ •••:::;;~:·t;::~;~·::ı::~·::~~:::~;;ı::i:u 

yorlar K de tehdit eylemektedir. 
umumi takbihi karşısında siyasetini de- . d .:ı 1 l 1· tl Faris 13 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
ğiştirmeğe mecburdur. Isveç, bugünkü Skan inav uev et erinin mesu ıye e-
vakıayı tekeffül için Finlandiya ile bir rini haklı olarak tebarüz ettiren şiddetli l d d • ı Moskova sulhunun siyasi ciheti üzerin-
nskeri yardım muahedesi imzalamalı- neşriyat yapıyorlar. ve Finlerin bütün arı ) ya e ıyor ar de bilhıIB.Sa israr ederken hariciye na-
dır.> dünyayı hayrette bırakan kahraman- zı.rının gazetesi olan (Telegrafo) Sovyet 

Isvı:.r·ın maruf şahsı"yctlerı"nden biri lıklarını tekrar yad ediyorlar. ı·ejiminin uzun bir harbe tahammül im--.. l k d •••llllll•lll ll l l l l lll l lll a lll l lll ll lllW lll llll lla l lellllllll l alt•llllllll l l l ll•llll• kA ızl ""' •• • d" ki 
radyodaki beyanatında. Isveç tarafından Norveçte sulh anlaşması He sin i en ans ıgını gostenyor ve ıyor : 

h ,__ l · d l "le pek az tel kik ... t budur Zır' ., Fın' lan..ı'-.·anın bütün hu hakkında. ilk •A1sin· yapan Tayını"s s R dahili k 1 ğı Finlandiynya gönderilen gönüllülerinin aucr ge memesı o ayısı - "" · • u w,, KJ.:' ovyet usyanın · argaşa ı 
sayısı pek ehemmiyetsiz olmasına tees- şir edilmiştir. Haberler bütün mahfil- tabii müdafaa hatları Cermen - Sovyet diyor ki: hakkındaki bütün haberleri kabul et-
~üf etmiştir. lerde derin cesaret kırıklığını mucip suikasdile yıkılmıştır.> Sovyetlerin sulh şartlarını öğrendik. memekle beraber, bu memlekette son 

lsvec hariciye nazırı Gunter radyoda olmuştur. En•eransijan diyor ki: Korkarız ki çok haşin siyaseti olan zamanlarda 1914 - 1917 seneleri ara-
Finlandiya sulhu münasebetiyle Isveçin Italyan gazeteleri Finlandiyanın terk c Moskovada bir muahede im1,a ediJ- Kremlin, elde ettiği avantajlardan isti- sındaki dalgalanmayı hatırlatan bazı 
hattı hareketini müdafaa eden beyanat- ettiği aratlnin ehemmiyetini tebarüz mi~tir. Finlandiya Diyet meclisi bu mua- fade ederek bir kac:; ay veya bir kaç se- vaziyetler çıktığını kabul edebiliriz. 
ta bulunmuştur. ettiriyor ve Rusyanın bu sayede askeri hedcyi tasdik için toplanmıştır. Mua- nede bütün Finlandiyayı istilA etmesin. 1914 _ 1917 arasında meçhul bir gaye 

DANtMARKADAK1 AKtSLER ve bilhassa bahri kudretini müşahede hedenin imzası haberi gelir gelmez iki ALMANYADAKİ AKİSLER uğrunda yapılan mücadele Çarlık 
Kopenhak 13 (ö.R) - Sulh haberle- ediyorlıtJ;. v • Fin nazırı istifasını vermiştir. Bcrlin 13 (ö.R) - Bütün matbuat ve rejimini inhilale sürüklemi~ti. .. Bu 

ri henüz tefsir edilmemiştir. Yalnız Ber- Macarıstanda sag cenah ~aze!ele~ı sul- Lcningrad saati ile dün öğle vakti as- biitün radyo istasyonları Sovyet sulhu- defa vaziyet ayni olabilirdi.. Fakat 
Jitinse Tidende şunları yazmıştır: 

1 

hu, Almany~nın bir zaferı telakkı ede- keri harek!it dunnuştur.> nu hararetli bir sevinçle karşılamışlar- Stalin ikinci Nikola değildir. Dahili kay-
cSkandinavyada bir tek erkek ve ka- rek memnunı~~tle k.a~ı!ayo_rlar. ~1 ce- Faris Soir şunları yazıyor: dır. naşmayı genişlemeden bastırmak lüzıı ... 

dın yoktur ki Fin _ Sovyet sulhumın nah g~zete]erı ıse bıl~ıs ~ı~l~dıyanı~ c Fransa, Finlandiyaya yardımrla <la- Londra 13 (Ö.R) - Almanların Fin munu hissetmiş ve birdenbire sulh ara-
imznsı haberini bir ıstırap ve hicapla Cıkıbetı hakkında tecssur)ennı ıfade edı- ha çabuk hareket edernı!misse bunun sulhu münasebetile gösterdikleTi mem- mıştır. Bu sulh Sovyet Rusya için pek 
karşılamasın. Finlandiyanın felaketi bü- yorlar. mesulü Isveç ve Norveçtir. Zira onlar nuniyet gösteriyor ki harhın genişleme- parlak değn.dir. Ne ehenuniyeti var! 
tün Skandinnvyaya tesir yapacağı an- Paris 13 (Ö.R) - Bütün gazeteler, müttefik askerlerin kendi toprakların· sinden korkuyorlardı. Müttefikler ise Muazzam Sovyet Rusyanın küçük bir 
laşılmıştır. Dün gece yarısından itiba- Finlandiya fnciasının kapanış perdesi dan geçmesine siddetle muhalefet et. Finlandiyaya mühim bir sefer ordusu devletten sulh araması prestiji için bir 
ren Skandinavyn daha fakir, daha bed- ile meşguldürler. mişlerdir. Bugünkü neticeden kendi he- göndererek yardımı hazır olmakla be- ziya olabilirmiş. Bunun da ne ehemmi
baht düsmüstür. Bu kelimelere sadece Lötan, cŞcytanın saııayına inamla- sabımıza teessüf edecek bir şeyimiz raber şimali Avrupayı yeni bir harp yeti var! Stalin Brest Litovska dönmüş 
arazi bakımından maruı verilmemE>lidir. ma1..> scrlfivhac.-ı altında yazdığı bir ma- yoktur. Biz vazifemizi yaotık. Fakat bu, sahnesi olarak seve seve intihap etmiş olan bir rejimin üç aydan fazla sürecek 

NORVEÇTEKt AKİSLER kalede şöyle diyor: kollarımızı bağlıyarak bekliyeceğimiz olmıyacaklardı. Bu sebeple sulh mua- bir harbe tahammülü olmadığını pekala 
Oslo 13 (Ö.R) - Norveç gazeteleri, c Moskovada imzalanan sulh muahe- manasına gelemez. Deruhte edecek me- hedesi müttefik1Pr üze-rinde bir tek te- anlanuştır. 

Jsveç ve Norveçin istiklfilinin tehdid al- desi bir teslimiyet muahedesidir, bunu sulivetleritniz ve alınarak kararlarımız ı:ir bırakmıştır: Bir küçük milletin tes- Roma, 13 (A.A) - •Havas• Roma 
tında kaldığını yazıyorlar. cesaretle ~öylemek lazımdır. Finlandi- vardır. limı> mecbur olması. mahfillerinde Fin - Sovyet itilafı mem-
B~ gazetelerde şimal memleketleri vanın siyasi ve iktısadi istiklalini muha- Karnr saatleri yaklnşmışhr. Finlan- Yoksa Avrupa icin bir tehdit olan nuniyetle karşılamıştır... Çünkü bu 

arasında derhal bir askeri muahede ak- faza gayretleri beyhude olacaktır. Eşsiz diya harbı neticelendi. y,.ni tehlikeler Sovyet ilerlem~si Almanya için de teh- itilaf harbın Skandinavyaya sirayet im-
dini istemektedirler. bir kahramnnlıktan sonra acı bir öliimü bas ~österiyor. elittir. V.c onu Baltık merkezinde her kanlarını kat'i surette uzaklaştırmıştır .. 

1NG1LTEREDEK1 AKiSLER ifade eden bu muahedenin taşıdığı ha- Nevvork 13 (Ö.R) - Finlandiya su1- niifll7dan mahrum ettiği gibi Skandinav Müttefiklerin Finlandiyaya yardımları-
Londra 13 (Ö.R) - Niyoz Kronik], -- -- --

nın sarahat kesbettiğini gören ital~ 
harbin Skandinavyay~ sirayet etın~ 
den korkmakta idi. Ilalyanın, ]lal' atnıı 
başlangıcından beri Finlandiyaya Y ~ 
manen değil, tayyare göndermek rııi 
tiyle maddeten de yardım ettiği B) 

mahfillerde hatırlatılmaktadır. . ~· 
Ayni mahfillere göre, Faşist dipl~tıt· 

sisi muhasamatın tatili için çalışınlŞ. 
İtalyada hakinı olan kanaate ~ 

Finler kahramanlıklarına rağmen ~ 
di vasıtalariyle uzun müddet mulc{j 
met edemiyecekler ve o zaman ya ııi 
kuvvetler karşısında ezilecekler, Y;f cr 
müttefiklerin tavassutunu istiyece J) 
eli .. Fakat o zaman da bu müracaat .u, 
manyanın müdahalesini intaç edece~ 

İtalya her ne bahasına olursa o t' 
Avrupa ihtilafının etrafa sirayet etıtl 
mesine uğraşmaktadır. ır 

Ayni mahfillerde ilave edildiğine ~t· 
re, harbin doğurduğu fecaat ve fel~. 
lere maruz kalmaktansa henüz ~ıııır 
ması mümkün olanı kurtarmak .l:'lJU'" 
diya için daha hayırlı ohnuştur. 

Faris, 13 (Ö.R) - Noye Zürher .ı:;: 
tung İsviçre gazetesi Moskova sulh 
]aşması hakkında .şunları yazıyor :~. 

•Böyle bir sulh, Fin milletinin c' 
l~Jini müdafaa için giriştiği kahrarnatl 
mücadele için acı bir neticedir. Fi~ 
diya Kareli berzahındaki müsait sev et' 
ceyş mevkilerini kaybetmekte ve~ 
r-.up hududunda Sovyet Rusyaya ,_1~ 
daha zail vaziyette kaldığı gibi :Fıı~ 
diya körfezinin methaline haklın 9 
Hangöyü de kaybetm~ktedir. Bu se~ 
le artık Finlandiya da Sovyet JctJ il' 
mıntakası içine girmekte ve garı> ~ 
münasebeti şimdiye kadar o1duğtı11 

ziyade kesilmektedir.• . ıır 
Diğer taraftan Almanyanın gizli ~· 

reketi de na1.arı dikkati celbetmeld~. 
Matbuatın, Fin harbinin neticesi. ııJf 
kındaki sukutu hayali daha realıs~. 
görüşe de mani değildir. Resmi Jil dl' 
lP.rde şu cihet kaydediliyor ki Finl~ır 
ya meselesi nihayet tfüi bir mahiyet ı~ 
hafaza etmektedir. Moskovadan ge ol' 
haberler ne kadar can sıkıcı olu~ rJ' 
sun hak davasının A vrupada nih Ş 
feri hakkındaki imanı sarsacak ııı 
yette değildir. 

Finlandiya st1Th11 mnnasebetivle şunları 
yazıyor: 

Finlandiyalılar Sovyetlere taarruzln
rını pahalı oturttuklarından derin mem
nuniyet duymağa hak kazanmışlardır. 
Sulh muahedesi muhasamatın devamı 
takdirinde bunun neticesinden korkan 
mütecavizin teşebbüsi.i ile yapılmıştır. 

Fin ficiası ın on erdesi Helsinki matem içinde 

Mançester Guardiyan diyor ki: 
Finlandiyanın uğradığı felaket, hür

riyeti seven milletlerin. ona karşı şük
r<mını silemez. 

Londra 13 (Ö.R) - Sovyet Rusya ile 
akdettiği sulh Finlandiyayı vasi arazi
den ve ikinci baş şehrinden mahrum 
etmektedir. Fakat müttefikler vazifele
rini yapmıslnrdır. B. Daladiye Skandi
navva hükümetlerinin mesuliyetlerini 
haklı olarak tebarüz. ettirmiştir. Isveç 
Vl' Norveç hükümctleri Finlandiyııya 
gidecek kuvvetleri geçirmeği kat'i ola
rak reddl'tmi5lerdir. B . Daladiyenin söy
Jedil!i Jlİbİ, hattti bu kuvvetl,.rin nakli 
için kullanılabi1ece1' biricik demiryolu
nu sökmek tehdidinde bilP bulunı;nuc;
lardır. Bu muı,alefeti br>rtaraf ı>tmP.k 
için lsvec ve Norveç mill"•lerinin mii
zahereti lnzımclı . Bu da. Almı>n h'hdidi 
k:ırs1sında. kendini .[.'i.istermic;tir. 

VRt\NSADAKI AKISI.ER 
P:ı ,.;c; J" ( Ö P' 'Pöti PaT; .. ;vf'n ya-

zıyor: 

tHelsinı1"~e bu son J.?iht çok sıkıntılı 
"eçmistir. Fin1andiya hükümeti ve par
lamentosu sulh c;nrtlarmı saatl .. rce tet
kik etmisler<lir. Bu elim tetkiltler i?ece 
~eç vakıta kadar devam etti. MPmlı>ke
tin diiier kısımlıırını tahribattan konı
mak için Finlandiyanın f'n zenain vila
yetlninden birini ve hiiki.imranlık hak
Jarından bir kısmı feda mı edil .. cektir. 
Yoksa Finlandiya btittin cesaretini too
lıyarak ve müttefiklerin vardımına gii
venerek ~erefini ve istiklalini konımak 
i('in mukavemette devam mı edecektı? 
Biitün Avrupa bunu soruyordu. GPce 
yarısını on beş dakika Peçe sulh muahe
desinin imzası öğrenildi. Finlandiya. 
nefret ettiği muarızı ile bir muahede 
akdetmeğe kendisinden boyun eğmesini 
rica eden komşuları icin razı olmuştur. 
Bu felaket bu milletin sere!ini eksilt
mez, artırır.> 

Brüksel 13 (Ö.R) - Fin hükümetinin 
..-•1hu kabule mecbur olması haberi 
li'ransız mızet<'lerincc ıstırapla karc;ılan
.. ,llstır. Bunlar Fin ordusunun biitUn 
rHinvayı havran ed"n bir kahramınlık
la harp ettiaini hatırlatıyorlar. Fransa 
~·e Jnailtere Finlnndiyanın yardımına 
~idecck bir !':.cfer orduc;unu 26 $ubattı:ın 
beri hazırlamı~lardı. Fakat göntlı:'"lllek 
için Finbndiynnın istiındadını bPkliyor
lardı. 

Belga ajansının ist•'ıbaratına göre 
Felemenkte Finlandiva ihtilafının ne
ticesi cok fena tesir yapmıstı~. Finlerin 
istikHillerini muhafazn huc;uc;unda gös
tcrdıkleri ce-;arete layık olmıvan sart
ları kabul mecburi~etinde k-:ılnıalar~ 
teessiir uyandırmıştır. Hüküwet mah
fi11erinde mutlak bir ihtiraz muhafaza 
ediliyor. 
Isveçte sabah gazeteler: sulh muahede

sinin sert hükUmlerini tccc;süfle karşıla
makla beraber Finlnnd "vnnın hUkümra-


