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Son dakikaya kadar 
Paria 14 ( ö.R ) - Fmlandiyada dün 

mütareke aaatine kadar muharebe devam 
etmittir. Sovyetler son dakikaya kadar bey
hude taarruzlarda bulunmutlar ve bazı ka
W,.Jan bombardıman ederek üç kitinin 
ölümüne sebep oLnutlardır. 
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B u tedafüi ittifak 
lsv_eçe karşi 

Finlandiyanın 
duyduğu 

infiali kısmen unutturabilir 

lsveç şimdi dÖ-;.t elle Finlan
·diyanın . ibyasıiıa çalışacak 

~e~ hariciye nazın Koht 

lliiyük bir 
l'ıldönümü 
:,:..e~ i..:mn sevinci 

lın de sevlncimlzdiP 
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ŞEVKET BİLGİN 

ı._auru . 
.. ~ ""l~·~ran Şehinşahı Pehle\'inin do-
~ Q(.münıiidür. 

·~ ~ ~ iranı esaretten kurtararak 
"'Uıı.ın llıiıe~in en şamil manasile hür '\'e 
~ ed l hır nıilletin şeı:efli hayatım te
~· lllt :an büyük adamın yıldönümü ... 
~h esud hadise müna. ebetiyle Şe-

1~ 0ıa;.n Parlak muvaffakıyetlerle do
~cğ haınlelerini burada tebarüz et
lftt~ fırsat bulduğumuzdan zevk 

bu tayız. 
~i ~~iıl İranla bugiinki.i İran arasın
ltlltl lltl!ıayetsiz farklara bir göz atmak 
1~tf~.1•llet ''c devletinin yükselişi için 
lıı llt\~n wınucizeli gayretlerin azameti-
~. . aga kifavet eder. ... ~.llŞal • 
~ td lln ınc:rnt saltanatına tckad-
~ ~~ günlerde mütereddi bir ha
~ ~de ınukadderatına hakim ol
lıaıet mı ka .. •bcden İran milleti ce-

.. \•e ta " ' t~~eni assubun kurbanı olarak her 
..,;~ felaketler, yeni iztiraplarla 
"~ ~Yi akta idi. Memlekette emniyet 
~11di. V ş naınına hi~ bir şey me\ cut de
du • .\hatan toprakları istfüıya maruz
ttlilt!er~ndlarla mütegallibenin teşkil 
hıtiliğ· 1 fcsad ve tahakküm ocakları 
ktttar 

1~ t~r~kkinin düşmanı idiler. Bu 
~rıiy ahı~~nde, binlerce senelik bir 
'1~11et ~üyor, lıüyük bir millet 

~l!-nat d CŞı~ınde bulunuyordu. Tıpkı 
'ti ltıa evrındc sevgili Türkiyemizin 
l liiiyu~tar~ını andıran bir vaziyet .. 

l!ııiJ ... ı· hlilletler, yarınlarından ümid ,,. ·••Ye 
•rıiJı d {' ntilletlcrse Şehinşah Pchle-
11~nd: dtığu günü İranın mukadderat 
~ll telakt~rlak bir yıldızın doğduğu 
t(hı retın· 1

• etmek yanlış olmaz.. Bir 
'-'tın it l.Şür ki o yıldız lranı uçuru
~)(ı, ~nda yakalamış, onu kurtar
~· i iı&iııd 

1
!Yarak medeni milletler ai-

lt de ~kayık .~lduğu en şerefli mev
}( ~hinş. h seltnuştir 
•~es a . Pt'blevinin saltanat devri 
~~ak :n.•lle~e neler kazandırdığını 
t'ı~ lıııg(jÇın cıldler doldurmak lazmıdır. 
111derı h~ :<ıadec·c onun en bi.iyük ese

td;Yot'tt ır sahifl'yi göstermekle iktifa 
Şe z. 

•ıtırt.~İr'l ah İran k ... ı· 1 bel" '- '4ıtı k ı apıtu asyon ar a-
liı llıUcadll~lannıştır. Gerilikle, taassup
{)! e bak k e ederek hürriyete ve istik
d d1tğu0 ~~.anmanın yolu inkılap yolu 
~rı~ ~ g~~_terıniştir. Bugün İrarun ka-

t_: btııı esir· urk hemşir le.ri kadar taas-
11~lı( ıne~ ~lınaktan kurtulmuşlardır. 
eıı111e de en_ı hakları gibi medeni kis

sabıp olınuştbr. Adliye cihazı 

Stokholm 14 (A.A) - Tidningen 
gazetesinin Helsinki muhabiri, Finlandi
yalılann bugün kendilerini, etraf ile ala
kaları kesilmiş ve metriik hissetmekte 

0

olduklanm yazmakta ve Finlandiyalıla
rın ls~eçe kılrJı <luymakta bulunduldan 
derin meraretten bahseylemektedir. Mu
habir diyor ki: 

-« Fin niilleti nuannda ib"bar ve 
haysiyetimizi kurtarmak için yegane çare 
Fin hariciye nazın B. Tannerin matbuat 
nıümessillerine vaki beyanatında teklif 
ettiği veçhile, Finlandiya - lsveç ve Nor
veç arasında aktedilecek tedafüi ittifak 
projesine derhal cevap vermektir. Bir 
kaç 1rün içinde bu vadide müzakerelere 
bqlanılacaktar. Finlandiyadaki lsveçliler 
Skandinavya hükümetlerinin kendilerin
d~ istenen müeuir yardımı Finlandi
yaya yapmamlf olduklarından dolayı 
lücap hmetmektedirler. 

Diğer taraftan ayni muhabir, Finlan
diyadaki son muluuemat hareketlerinden 
babsederelı:, F"m • So-vyet cephesinde 

Moskova seviniyor, Helsin
ki matemine ağlıyor 

•!et ~esildikten bir k~ saat sonra büyük l$veç hartciue 114%ın Gutner 
ba" tiddetJe ıürlemeee baılanut olan üll' ül' • b • ..::-..ı al __ ....::.~• • 

vatanperverleri derin acılarına 
tehammül edemiyerek 

hayatlarına nihayet veriyorlar 
Sovyet bataryalannın bu hareketlerini n . en · u ,...-.en .h 1D1URU1 venm,-
takbib etmektedir. la-dil'. .• . 

F'm '" ineç siperlerinde hir aaLlr .e Hava bombardinanlan Kemİ,J&ervı 
~~~-~~---------.... ,...,.--~-----------

0 L~--· _:_:ıı V b h" -L~• L- • iDerincle fullaaaz df!'YUll etmİflir, ScJy. 
Londra; 14 (Ö.R) - Helsiakiden Yan&m \ombaWı ~ywk .. 

Deyli Eksprese biJdiriliyor : Bugün Helsinkide sillen tek insana 
kiyi şöyle anlatıyor : 

ac:ız DJUI vmruı. e u • taoııı uu 11Per- 1 • l 1 • b" .___ d-1....!L.-
lerdeki insanları harekete geçmeie teı- yet tayyare ~ ... t • 1 ır ~ -.-
vik edecek mahiyette deiiJdi. seçe bu tehrin üzeriıide u~dll' •. 

Mütarelıteden 11 dakika sonra Sovyet STOKHOLM 14 (Ö.R) - Finlandıya 
betaryalan hali gürleyorlarclL lsveç gö- - SONU 3 'ONCÜ SAHİFEDE -

•Helsinkinin sulh içinde geçirdiği şu rastlamadım .. Bir çok zararlarına rağ
yirmi dört saat iç.inde hiç kimse başını men harp neşesi tamamen zail olmuş 
kaldırıp havalara bakmadı. Çünkü düş- gibidir. Hiç kimse bir tanıdığına selfuıi 
man tayyaresi tehlikesi yok, tahrip ve bile vermek hevesinde değildir.. Kolu 

- •Sulh var, fakat Helsinkinin çan
ları inadına susuyor. 

Sulh var, fakat hiç bir bayrak ~kil
meôi. Bilakis bayraklar yavaş yavaş ini· 
yor ... 

-------------------:----·------------------------------- altına yiyeceğini alan aile sahipleri ev-

A J m an la rı n istediği şey .... :~~=~~~~=~!~!~~de bile iki kişi bir 

24 saatten beri bir çok intihar vak'a
ları olmuştur. Ordularının kahramanca 
mukavemetinden sonra bu feci akibete 
tahammül edemiyen bir çok vatanper
verler hayatlarına nihayet vermişlerdir. 

İnsan bu matemi şehirde ne.şeli bir 
cümlenin, bir neşeli sesin hazineler de
ğerinde oldu~unu düşünüyor .. • 

Faris, 14 (0.R) - Faris - Soirın Hel
sinki muhabiri sulhtan sonraki Helsin-

Finlan<liyanın en büyi.ik gazetesinin 
başmuharriri intihar edenler arasında
dır. - SONU 3 0NC0 SAHİF~"'DE -

Türkiye ile 
Sovyetler birliği G 
Arasında bir aulh paktı imza arp Cephesinde 

edilerek Türkiyeyi 
müttefiklerden ayırmaktır Jngiliz ordusunun günlük masrafı 

sterlindir 

Hariciye vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 

PARİS, 14 (Ö.R) - Danimarkada çıkan ıPolitiken• ga
zetesinin Berlin muhabirine göre, Sovyet - Fin sulhunun 
akdini müte.-ıkip Almanların şimdi bekledikleri şunlardır : 

1 - İtalya ile Sovyet Rusya arasında, kendi ittifakları 
modelinde, 'Jır ticaret muahedesinin akdi .. 

2 - Sovyctlerle - Romanya arasında bir sulh paktı .• 
3- Türkiyr. ve Sovyet Rusya arasında bir sulh paktı .. 
Almanlarııı ve Soyy~tlerin zihnini 1amamiyle işgal eden 

mesele : Türkiyeyi lngiliz ve Fransız ittünkından ayırmak
tır. Finlandiyc:, sulhun im1.asından sonra, Almanlar ve Sov

. - SONU 6 iNCi SAHİFED.E -

altı buçuk milyon 
~~~~~~-x*x•~~~~--

Berlin 14 (Ö.R) - Alman başkuman- sinde yegane faaliyet Ren . kıyılarında 
danlığının tebliği: Garp cephesinde kay- teati edilen nıitralyöz ateşidir. Havanın 
de değer hiç bir hadise yoktur. muhalcleti dolayı.<dyle harekat durmu~

Strazburg üzerinde bir Fransız tay- tur. 
yare.si Alman tayyare dafi toplarının lngiliz. tayyareleri Heligoland üzerin-
ateşiyle düşürülmüştür. ele istikşaf uçuşlarına clevam etmişler-

dir. Britanyanın §ark sahillerinde bir 
Paris 14 (Ö.R) - Bugün garp ce~he- Alman tayyaresi görülm~ür . 

Amerika Londra iktısat · mahafili 
~~--------~~~~.__. . .__.,~~~-----~~-

S o vy etler bi;·liğine ilini- imzalanan A~.~.an - lta}ya? k~mür an
ha ye nıinevi ambargo laşmasını gulunç telakkı edıyorlar 

k 
ROMA 14 (A.A) - Ita)yan - Alman 

tatbl. ,·ne karar vermı·ştı·r kömür itilafı bugün imza edilmiştir. 
ltalya bu itilaf mucibince senede takri· 
ben altı milyon ton kömür tem.in et
mektedir. Bu kömürler Italyamn dahili Londra, 14 (Ö.R) - ASsociation Pres

se göre Birleşik Amerika, Sovyetler 
birliğine manevi ambargonun ila niha-
ye ilanına karar vermiştir. . 

Vaşington zimamdarları, Sovyetlerin 
Finlandiyaya yeni bir taarruz yapma
larından veya diğer Skandinav memle
ketlerine taarruz etmelerinden veyahut 
ta ·Sovyetlcre verilen malzemenin Al
mnnyaya gönderilmesinden endişe ettik
leri için· bu tc.dbiri almışlardır. · 
V~ington, 14 (Ö.m - Fin harbinin 

durmı,ış olınaSlna rağmen Sovyetlerin 
· bu kUçük millete karşı -reva gördükleri 

muamelelerin ağırlığı unutulmamıştır ... 
Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki 
her türlü münasebetlerin ilA nihaye ke-. .. . 

istihsalatı ile birlikte istihlak ihtivacını 
temin edecektir. Italya bu suretle Jn
giliz ve Amerikan kömiiründ.en müstağ
ni kalacaktır. 
Alınan kömürü Italyaya şimcndüfer

le ve ayda bir milyon ton miktannda 
~evkedilecektir. Sevkiyatın bu suretle 
tezayüdü ltalya ile Almanya arasındaki 
demiryolu münakaH'Uını dört mis1ine çı
karmaktadır. 

LONDRA 14 (Ö.R) - lyi malumat 
alan Ingiliz iktısad mahfilleri, ltalya -
Almanya arasındaki kömür anlaşmasını 
gülünç telakki ediyorlar. Alman demir 
yollarının yüklü vaz.iyeti ve anlaşmada 
mutasavver ihracatın küçük bir kısmı
nı bile taşunaja imkan vermediği ka-
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Herif f~rıset kumkuması ..• Lep de
meden leblebiyi anlayıveriyordu ••. 

~~~~~~~~-x.x~~~~~~~~· 

Hem Allahtan kork!.. Bana if- Ali paşa öldükten ve Süleymani-
tira edip durma öyle... yedeki mezarına gömüldükten son-

y obazlarla uyu~ diye, sana ben ra ise, işte anasının tavsiyesile bah
mi söyledim. Ben heriflerin tepelen- riye nazm Mahmut Nedimi Sadaret 
mesine taraftardım. makamına getirdi ... 

Sen iae, elde mevcut kuvvet yok· Allah için, Mahmut Nedim, ba§-
tur, dedin .. Bunu gözüne kestire- tan ayağa kadar bu makamın ehli 
medin... idi ... 

Ben bunun üzerine, softaları te- Aman efendim... Mahmut Nedi-
pelemeğe vaziyet müsait olmadığını min kafasının içinde ne müthi§, ne 
gördüğüm için, onlarla uzlaşılmasını parlak, ne ince bir zeka gizli bulu-
ileriye sürdüm... nuyordu .. 

Böyle yapmak ta sanki bir hata Herif feraset kumkuması... L~p 
mı).. demeden leblebiyi hemen anlayıveri-

Baban Sultan Mahmut ta, işte yordu ... 
tıpkı bizim gibi yapmıştı. Y eniçerile- Sadarete gelir gelmez becerdiği 
rin atıp tutmalarından yılmış gibi gö- ilk marifet Mısır valisini haklamak 
rünüp onları avuttu.. oldu ... 

Ocak zorbalarının bütün dilekle- A.li'nin verilmesine bir türlü razı 
rini yerine getirmeğe razı olmuş gi· olmadığı, ecnebilerden istikraz yap
bi yaptı .. Hiç belli etmedi.. mak müsaadesini lsmail paşaya 

Yeniçeri asileri rahmetlinin bu yu- hemen bahşedip ondan bir kaç mil
muşaklığını görüp azgınlıklarını büs. yon lira sızdırmıştı ... 
bütün arttırdılar .. Cennetmekanda- Bu kadar el çabukluğuna en ma
ki tehammül, yürek genişliğinin de- hir hokkabazlarda bile öyle kolay 
recesine hala şaşarım... kolay rastlanamazdı ... 

Onların bütün teraliklerini sineye Sadareti devam ettiği müddetçe, 
çekti ... Ve günün birinde kurduğu Mahmut Nedim her gün yeni bir 
ağın ortasında bekliyen bir örümcek marifet gösterip gerek keqdisinin 
gibi, yaramaz sineklerin tuzağa düı1- kesesini, gerekse Hünkarın hazine
tüklerini görüp bir hamlede üzerle- sini ağzına kadar doldurmaktan bir 
rine atıldı... an bile bo§ kalmamıştı ... 

Kaşla göz arasında hepsinin işini lsmaile bu İstikraz yapmak izni 
bitirdi... Muvaffakıyetin biricik verilmesini müteakıp, Mahmut Ne
anahtarı sabırdır, Arslanım... dim arasını soğutmadan, onu tekrar 

Sabret... Beyhude yere kendini yere vurmuştu ... 
neye üzer durursun).. Bu sefer de Hidiv unvanı verilip, 

Şimdi biz, el altından bu isyanın b.u suretle lsmail paşadan tekrar bir 
ele başılarını birbir avlamağa baka- çok altın çekmek caresini bulmuştu. 
lım ... Yobazları fışkırtan herifler, -BiTMEDl-
bir kerre akılJandı mı?.. Bu karga 
derneği artık diki§ tutturamaz.. KISACA : 

• • • • •••• 
O anda kendi kendine dağılır .. 
Kan dökülmeden işin bu suretle 

hal edilmesi menfaatimize daha 
uygun değil mi? ... 

Eğer senin aklına daha güzel, baş· 
ka bir tedbir geliyorsa anlat da, bari 
biz de meraktan kurtulalım ... 

istersen, bir defa da Mehmut Ne
dim paşaya danışalım ... 

Anasının Mahmut Nedimden bah
setmesi, o dakikada Hünkarda derin 
bir alaka uyandırmıştı ... 
Gümüş tepsi üzerinde, muttasıl 

gezdirdiği eli birdenbire hareketsiz 
kaldı ... 

Ah .. Nerede idi o günler? ... 
Böyle canile başile çalışan, sara

yın her dileğini yerine getiren bir 
devlet adamına Sultan Aziz, bir da
ha nerede rastlıyacaktı L 

Ali paşadan, sıska dediği o adam
dan neler çekmiş, ne ters muamele 
!ere uğramıştı? ... 

Ali paşa, sık sık ona kafa tutar 
dururdu ... 

Bir defa, Mısır valisi lsmail paşa 
ile uzlaşmışlardı .. Sultan Aziz Mısır 
valisinin ecnebi devletlerden borç 
para almasına izin verecekti ... Buna 
mukabil ıse. lsmail paşadan bir kaç 
milyon sarı altın sızdırılacaktı ... 

t~ beyinlerinde pişirilip tam kor
tarılacak bir raddeye getirilmişken, 
sıska herif müdahale edip o canım 
aşa birdenbire soğuk su katmıştı. 
Sıskalığına bakmayıp kendisine sık 
sık kafa tutan bu inadcı herifi bir 
:türlü yola yatıramamıştı, vesselam. 

HAVA GAZI AHMET 
-fr-

YAZAN: Zcmcı K. Klmil Aktaı 

Bir kaç gün evvel kıymetli Belediye 
reisimiz yeni ve modem hava gazı fab
rikasını da İzmirlilere takdim etti, kü
ş:ıt resmini değerli valimiz yaptı, fabri
kayı hep gezdik. Türkiyede hava gazı 
ilk defa 81 sene evvel İzmirde yapıl
mış, İstanbul sonraya kalmış, şimdi Tiir
kiyede Ankara, İzmir ve İstanbul ol
mak üzere üç yerde fabrikamız vardır. 
İzmirin bu modern teşkilatı İstanbul
dan 400 Ankarndan da 200 kalori daha 
yüksek imiş, hava gazı medeni ihtiyaç
ların başında gelir, bu münasebet dola
yısiyle eski bir hatıramı ihya ettim, si
ze anlatayım : Biz henÜ7: çocuktuk, biz
lerden çok büyük sınıflarda Ahmet is
minde bir arkadaş varmış .. Evlerine o 
zaınan hava gaLı almışlar, bu fevkala
de bir şey evde lfunba, petrol gibi şey
ler kalkmış, her odada bir demir kol 
var, kibriti çakınca paf! bir alev ortalı
ğı aydınlatıyor, bizim Ahmet bunu 
mektepte bütün arkadaşlarına söylemiş, 
bu söy leyi~ mükerrer ve defalarca ol
muş, artık bütün sınıf bu hava gazı hi
kayesinden bıkmış Ahmedin adına ha
va gazını da ekliyerek Hava gazı Ahmet 
haline sokmuşlar, gel zaman git zaman 
Ahmet hekim oluyor, hem de şöhretli 
bir hekim, fakat Hava gazı lakabını da 
muhafaza ediyor, bilmem şimdi nerde
dir, yakın zamana kadar Hava gazı Ah
ınedi işitiyordum, ben B. Ahmcdin ye
ı inde olaydım, hava gazını soyadı alır
dım .. İzmir modern bir fabrikaya sahip 
oldu, ben de bizim üstad doktoru hatır
lndım .. Mektep alemi deyip geçmiyelim 
sıralar arasında ne güzel lakaplar, ne 
yerinde soyadları takılırdı hey gidi 
günler hey ... 

Arkadaşımın =-
-Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
66 -

aarif --·--Fasıllarından hiç bir 
tasarruf yapılmıyacak 

3656 sayılı kanunun hususi idare büt
çeleri üzerindeki tesirlerini izale ve 
bütçe tevazününü temin maksadiyle ba
zı vilayetlerin 940 yılı bütçelerinde ma
arif faaliyetlerini aksatacak tedbirler al
dıkları görülmüştür. 

Bu kanunun yanlı~ anlaşılması neti
cesi olarak baş öğretmenlere munzam 
idare ücreti verilmemesi yolundaki te
mayülü mevzuubahs eden Maarif veka
leti muallimlerin maaş ve tahsisatları
nın kanun mucibince tanzim edilen kad
roya göre eksiksiz olarak kabul edilme
sini vilayete bildirmiştir. 

-ııı-
CUVALLARJN 
ihraç müddetleri 
Yerli mahsul ve mamullerimizin ihra

cında kullanılmak üzere muvakkat mu
aflık yoliyle ithal olunan boş çuvallar 
için tesbit edilen iki senelik ihraç müd
deti, siyasi vaziyetin geçirmekte olduğu 
buhran dolayısiyle üç seneye çıkanlmış 
ve keyfiyet gümrüğe bildirilmiştir. - *-F0 2' 0GRA.F 
MAKİNELERİ 

· oprak --·--8 ay ram ı Pazar 
günüdiir 

Köy kanununun kabuli.l tarihi olan 
18 Martta her sene yapılması mutad 
olan toprak bayramının Pazara rastla
ması için bu sene 17 Mart tarihinde vi
layetin her yerinde kutlanacaktır. 

Vilayetten yapılan tamimde toprak 
bayramında geniş toplantıları temin 
maksadiyle civar lcöylerden Izmire köy
lülerin gelerek yapılacak bayrama işti
rak etmeleri bildirilmiştir. - *-KOORDİNASYON 
Bürosunun kadrosu 
3780 sayılı kanunun tatbikine müte

Pllik işleri görmek üzere teşkil edilen 
Koordinasyon bürosunun memur kad
rosu tcsbit edilmiştir. Kadroda 500 lira 
ücretli bir umumi katip, 300 lira ücretli 
altı büro şefi, 170 lira ücretli altı kMip, 
120 lira ücretli altı katip ve 210 lira üc
retli bir evrak şefi mevcuttur.. Büro 
faaliyete geçmi<jtir. 

- x-

incir 
Zat ve ev eşyasının mahiyetleri ve l'UCCARLA.RI A.RASIH• 

muaflıktan istifade şartları hakkındaki A. Bİ 
lıstede fotoğraf makineleriyle ait bü- D R A.HKE'J' 
yUltme cihazının zat eşyası olarak kabul İncir ihracat tüccarları dün öğleden 
edildiğinden buna göre listeye işaret sonra mıntaka ticaret müdürlüğünde 
edilmesi gümrüğe bildirilmiştir. bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantı--x- da, ihraç edilecek incirler için yalnız 
İ N G İ L İ z Standard tiplerin muvafık olup olmadı-

. ğı hakkında bir anket yapılmış ve tüc-
M EN ŞELJ MALLAR carların mutaıtaları tesbit edilmiştir. 
30 teşrinisani 939 akşamına kadar Tüccarların serdettikleri mUtalAalar 

gümrüklere gelen İngiliz menşeli mal- Ticaret vekA.letine bir rapor halinde bil
ların, tarife numaralarına bakılmaksızın dirilecek ve esaslı bir karara bağlana
temmuz ve teşrinievvel 939 ayları için caktır. 
verilen kontenjanların sarfedilmemiş 
kısımlarından mahsup edilmesi muva-
fık görülmüştür. Bundan sonra muame-
leler yalnız takas yoliyledir. - *-ÇANAKKALE 
Hava y a sak bölgesi 

Çanakkale hava yasak bölgesinin 
~nrk sınırında Genel Kurmay başkanlı
ğının teklifi üzerine bazı değişiklik ya
pılmış ve bu husustaki kararname Res
mi gazetede intişar etmiştir. --*-CEKİRG E 
MÜCADELESİ 
Geçen sene Ege bölgesinde zuhur 

eden çekirge ile yapılan mücadeleden 
müsbet netice alınmış, ancak mücadele
den kaçak ve uçkun hale gelen çekirge
ler dağınık bir çok yerlere yumurta bı
rc;kmışlardı .. 
Yumurtalı sahalardan sUrülilp kazıla

bilen yerler bu kış temizlenmiştir. Taş
lık ve fundalık yerlerde kalan çekirge
ler nisan iptidalarında uyanmağa başla
yacağından Ziraat müdürlüğü bunlara 
karşı lazım gelen tedbirleri almıştır. 

""""""'*-
inşa edilen 

Çeşmenin açılma 
töreni dün yapddı 
İsınetpaşa bulvarı ağzında B. Hasanın 

inşa ettirdiği umumi çeşmenin açılına 
merasimi dün saat 14 te yapılmıştır. 
Açılma merasiminde vali, Belediye rei
si, İzmir müftUsU, bazı daire müdürleri 
hazır bulını.mt1ı.~ur. 
İzmir müftüsü bir nutuk söylemiş ve 

vali .B. Ethem Aykut eserin ehemmiye
tini takdir eden sözforle açılına törenini 
yapmıştır. 

--11----
A Y D 1 H 
MUH2'ELİ'J'İ GELİYOR 
İzmir şampiyonu Üçok (Altınordu) 

takımının daveti üzerine Aydın muhte
litinin pazar günü şehrimize gelri\esıne 
intizar edilmektedir. 

İz.mirde yaptığı maçlarda öteden he
ri iyi neticeler alan Aydın muhtelilinin 
bu defa da spor sevenlere iyi bir mnç 
seyrettireceğini ümit etmekteyiz.. 

~ t . .. . • ' . 1 1 

Pasif --·Müdafaa tecrübesine 
son hazırlıklar 

Şehrimizde yapılacak olan havaya 
karşı pasif mUdafaa tecrübesi hazırlık
ları artık son safhadadır. O gUn faaliyet 
gösterecek olan gaz onarma postdları 
hazırlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. 

Dün, mefruz sığınak ittihaz olunan 
muhtelif mahallere cburası sığınaktır• 
ibaresini havi kırmızı renkte levhalar 
asılmıştır. Bu tecrübenin yapılması gün 
ve hatta saat meselesidir. -·-B. SA.LAHE'J'2'İN 

KAN2'AR 
Müze müdürü bay Salihettin Kantar 

dün Selçuğa gitmiştir. Efez harabelerin
de bazı tetkiklerde bulwıacaktır. ,,,,._.-
Milli Küme 
Deplasman maçlarına 
başlanıyor.-
Beden Terbiyesi umum müdürlüğün

ce hazırlanan Milll Kiline deplasman 
maçtan talimatnamesi bölgeye tebliğ 
edilmiştir. Milli küme maçları bu ayın 
sonuncu pazar günü başlıyacaktır •. Bu 
maçlara Istanbuldan dört, Ankara ve 
İzmirden ikişer kulüp iştirak etmekte
dir. 

İzmirin milll kümeye dahil Altay ve 
Altınordu takımları 31 ağusto:; pazar 
günü milli kümenin ilk karşılaşmasını 
yapacaklardır. -x-

Tarih kurumu 
İZMİR HAFR1Y Al'IHI 
HİMAYESİNE A.LDI 
Agora ·Eski İzmir• hafriyatının bü

yük kıymet ve ehemmiyetini takdir 
eden Türk Tarih Kurumu bu hafriyatı 
himayesine almıştır. Kurum hafriyatın 
genişletilmesi için icap eden tahsisatı 
'erecektir. 

Dün gelen bir yazıda, Türk Tarih ku
rumunun Ankarada yaptığı son içtima
da İ7.ınir müzesi müdürü B. Salahettin 
Kantarın idare ettiği eski İzmir hafri
yatında vazife görmek üzere bir Arke
oloğ ve bir mimarın pek yakında İzmi
re gönderilmesine karar verildiği bil
dirilmiştir. -·-DR. LEBir YURDOGLU 
Arkadaşımız Dr. Lebit Fehmi Yur

doğlunun Ege lisesi biyoloji öğretmenli
ğine tayin emri dün Yilfıycte gelmiştir .. --·--MEK'J'EPLİLER LİKİ 

Cumartesi günU mektepliler likine 
devam edilecektir .. Saat 14 te ikinci li
se - Ziraat takımları, saat 16 da Sanat
lar - Kültür lisesi takımları karşılaşa
caktır. Birinci maçın hakemi B. Ferit, 
ikinci maçın hakemi B. Hasan Yanıktır. 

H A ZIRLANINJZ ' • • • 
Sesli Sinemanın icadından bugüne kadar ~·apılnıış en muazzam ve muhteşem MÜZİK - AŞK 

SES - GENÇLİK \'e GÜZELLİK HARİKASI 

Aşkın Sesi 
ŞAHESERLERİN ŞAHESERİNDE 

DÜNYA SiNEMACILICININ EN TATLI SESLi BÜLBÜLÜ 

J E ANETTE MAC DONALD 
Ve Amerika sanat aleminin en büyük \"e kudretli ~ ıldm 

LEVV A YRES 
8 u· G ti N M A r i H E L E R D E N i r j 8 A R E H 

EL HA M R A Siııemasında 
Bugüne kadar (Öriilnıemis bir İHTİŞAM harikuladeliğiyle İznıirimizin bütün müzik - Gençlik \ "C Güzellik aşık

Iannı sonsuz hayranhklar içinde bırakacaklard ıı ... 
SEANSLAR Heı· gün : 2 - 4.30 - 7. - 9.30 .. Cumartesi, pazar 11.30 da ve hafta arası saat 2 de ucuz halk seansı 

nizler tutar. Istanhulda Kadıköyünde 
oturduğum için Kurbağalıderede çok 
kürek çektim. Yarın akpmki tenezzü· 
hünüze iştirak etmekten korlcmıyacağı
ma emin olabilirsiniz. Çünkü bu kasaba-
nın koyu Kalamı, koyundan farksız •. 

Nejada vakit bırakmadan Suna ko
casına şu cevabı verdi: 

- Ben seni bilirim Selimi.. Nejad 
beyin sözleri izzeti nefsine dokunur gibi 
oldu. Bunda üzülecek bir şey yok. De
niz bazı İnsanlara dokunur bazıl arına do
kunmaz. Yaradılış, tabiat ve bilhassa mi-

dayadığı küçük bir dağd ı . Akar ıuları, 
çağlayanları, yeşillikleri ile meşhurdu ... 
Selami oraya çıkacağını söyledikten ıon
ra hana döndü ... 

- Zehra hanım, dedi, eğer yol yürü
meğe tehammül ederseniı: bu yorucu ge
zintiye ıi:zi de beraber alırım. 

Benim yola hiç yüzüm yoktu. Selami 
acaba bu sözlerle bana (Yarın evde de
ğil... Dağda konuşalım) mı demek isti
yordu. 

Cevap verdim: 

temin etmiı. 
- Yarın onlara bulu~ma fırsatını ve· 

relim ve biz de aramızda buluşarak iki
mizi de kalbimizden vuran bu felaket 
karşısında tedbir düşünelim. 

Demiş ... 

Nejat, daha tatlı bir tebessümle : hissederek mi söylemişti yoksa .•• 
- Canım, dedi, hemen itirazı bastır- Ben kendi hesabıma o sırada bunu 

ın~ .• Biz diyorsam bu işte sen dahil de- tahlil edecek vaziyette değildim. ilk dü
ğilsin .. Senin denizden korktuğunu bil- şündüğüm yarın akşam ü tü kocamın 
diğim için onu evvelfı Suna hanıma ben Suna ile deniz gezintisine çıkacağı ve be
~öyledim.. Sonra Sellimi bey de denizi nim Selami ile serb~t konuşmağa imkan 
scvmezlermiş .. Hatta istanbuldan bura- ve fırsat bulacağım oldu. 

de meselesi ... 1 lem pekala biliyorsun ki 
bizim büyük sandal kızakta .. Küçük san
dal ise biri kiirekte biri dümende iki kişi 
alır ... 

- Hayır. siz kendiniz ister dağa çı· 
kınıı:, ister bağa gidiniz. Ben evden dı· 
şan çıkacak değilim. Hiç halim yok. Ev
den buraya kadar da Sunanın hatırı için 
geliyorum ... 

Aşık olanlar dört tarafını dıvar ve her 
kesi &ersem sanır, derler .. Biz de konu
şurken dört tarafımızı dıvar zannederek 
konuşmuş ve kocamla Sellminin karısı
nın takındıkları zoraki tavn da anlamı· 
yacalc kadar kör olmuştuk. Hatta b u gibi 
işlerde oldukça tecrübe sahibi bulundu
ğu belliSelami bile ilk önce ihtiyatkar 
davranmış fakat sonra o da karısının 
oyununa kapılmıştı. 

O gec orada fazla kalmadık. 
Suna: 

ya gclırken kendilerini vapur tutmuş... Evet .. Bu i e bir nihayet vermek için 
Binaenaleyh bu şfıirane akşam sezintısi- ııçık konuşmak. karar vermk lazımdı. 
ni biz sizsiz. Yani Suna hanımla bcra- Selami ise kocamın bu sözlerine karşı 
her yapacağız .. Ve yarın akşamki ge- daha tedbirli ve ihtiyatlı hareket etmek 

Selami. karısının bu sözlerine: Sunanın acı acı giilüşünün farkında ol
madım. Yalnız: 

- Bilirim beni c;ok severııin Zehra ... 
T e ekkür ederim, dediğini işittim. 

- Aman, dedi, temiz hava aldığım-

dan mıdır nedir, birdenbire o kadar tatlı 
uyku bastırdı ki ... Bana müsaade ediniz 
de gidip yatayım, isterseniz siz oturun. 

Nejad: 
- Biz de artık gidelim.. dedi, Kay

makamın kayın validesinin takma dişle
rinden ikisi kırılmış. Yenisini yapıp tak-

Büyük bir 
YıldönümO --·Kardeş iranın se11i~f 
fJlz lm de seulnclrrdZ .. 

-·~s~. 
- eAşTARAFI 1 inci SAYF..u>-" ~ 
' ~:•.•~ı· . k tır K"'Itür bJı>"' ısuıua mı azanmıs • u ~ 

yükselmiştir. Asırlarca ihmale ~ 
~ebirlerde dev admılariyleu mraJl bı? 
teri yüksclmeğe başlauuştır. \'e j.11' 
lann hepsinin fevkinde olarak a!'jtr 
dan beri kan rabıtası ve sıhriyet ~ tır 
riyle kaynaşmış olan milletleriın~ J 
ricin tesvilitına kapılmaktan ıaırttı ı ~ 
Siadabacl paktı etrafında çclllrleJI 
kale teşkil etmişlerdir. 

_, ;ııı• 

Ebedi Şef Atatürkün •Aziz katd~6' 
diye hitap ettikleri İranın büyW. iıi' 
kilmdan aynı zamanda Milli Şefİı:tl st'" 
kardeşi ve Türk milletinin cand~ oııl 
diii ve saydığı yüce bir şahsiyettir#• 
muhabbetimiz inkılipç:ı mef~ ,? 
tehlükeleri yenmek hususundaki .. :iiif' 
cesaretine güvenimiz kadar biiytl ~ 
Dünyanın bu en nazik ve en kıl V 
devresinde, İran milleti Şehin~1ı14r 
şında ıömıekle bahtiyardır. MulcJ t~ 
rat birlifi içinde yıışıyan Türk ,·e ~ 
milletleri hadiselere ve istikbale rl 
gözle, ayni imanla bakıyorlar. oünS"~ 
kadar karı~rsa karl§Slll iki milletiD 1 
fün ihf\'Ul11er karşısında dalına ~ 
daiına müttehit bulunacağından, 111- ,ltl 
!erimizin parlak ve mesut istikb~ 
doğru elele yürüyeceklerinden ~ 
Şehİn}ah Pehleviyi Türk • tı:a'::rr ı 

ğinin en muhteşem bir siması oıar-

limlanz. ŞEYD2' BJLGJfi 
--*--

Nafıa 
Vekilinin 

• 
lzrnıt 

seyahati 
Yurd içinde bir tetkik seyahatitı6ıı~ 

kan Nafıa vekilimiz Fuat CcbeSO>' ıtıl 
müzdeki hafta ortalarında Aydın~ 
ile şehrimize gelecektir. Nafıa V 9' 
vekalet Su işleri umum müdürÜ ll· • 
Iahettin Büke refakat etmektedir· ~ fi 

Vekil Manisa, Izmir ve Bergaıua. -cıl
işlerini tetkik edecek, sulama ~aslı~. 
nin aldığı son şekli gözden geçırcCC~ 
Vekil İzmirde iki gün kaldıktan af'>" 
Manisaya gidecek, oradan · An1' 
hareket edecektir. -·-Fra nsa 
İzmir ruarına re~ıtte" 
iştirak kararını 
bildirdi- ··MC' 
Fransız general konsolosu diiJl ;er 

den sonra Belediye rebi Dr. ~fllıı-d 
Uzu makamında ziyar~t ederek 5).q' 

hükümetinin onuncu hmir en tem' bıJ' 
~al fuanna resmen iştirak kararı~ 
dirmiş ve Belediye reisinden fuar 
lıkları hakkında malCunat ~d~ 

Fransa pavyonu geçen sen ut· 
daha zengin ve mükemmel ol~caı:-,~, 
Şimdiden hazırlıklara b~eıJe' 

Macaristan da İzmir fuanna iştıra 
cektir. 

BİR COCUK 
YARA L A.NDI ıc~·· 
Alsancak Hayat sokağında Bil· >":e' 

ye Dirik sokakta oynamakta olan >',,ti' 
yaşında Faik Üçoka nalın atnr~ Jtı1ıf 
lanuş ve hakkında muamele yaP 
tır. ---·--
:A~:i:.: ÜCRETLS~-
Muradiye i:stasyonundan 1ıırıi~şııı' 

kedilecek kuru üzümlerden ton jıtl!ı~ 
155 ve Horo7. köy ist:ısyonundan ııııd~ 
getirilecek kuru üzümlerin toll ocf 
Devlet demiryollarınca 175 ku:°Jr. 
C"lınması nlakadarlara bildirilrn1~ 

KUŞAD:sıND,4 
BİR HIRSIZLIK ~~ 
Evvelki gece Kuşadası le ~l-e 

Türkmen mahallesinde Bn. ~ıı ıeııe~<I' 
ev kapısı kırılmak suretiyle fiÇ ıı' 
zeytinyağım ve bazı eşyaları ç8 
tlr .. Hırsız yakalaıun~r. 

CIPLAK ~öYilll,,~ıı!ıı' 
Bay;ndırın Çıplak köY!!nt:ıd ~ıJ~ 

Kuyumcunun çayır mevkun 
1 

>r(.l ., 
Afnde, hizmetkarı Mehmet J(a ~ılre~., 
rafından sandık kilidi kır~trnak ·tcd~;,ı: 
le 50 lira parasiyle mühıın ı:J11~ 
eşyaları çalınmıştır. Suçlu ya 
<ıdliyeye verilmi~iir. ~ 

Vefat . c1e· 
·ıa~·ctıll l' Uzun seneler Jzınir \ ' 1 • \jllv 

. t s~·oll ı~ 
Torbalı hayvan ıslah ı::. n • ıJ\!11 ' 
miidiirlük eden Izmirin t~jo~W' 
baytarlarından B. Ekrem 'l'~ıcritldC 
mm Naz.illide bir hayvan ı~115uıl'1' 
yaptığı ameliynt esnasında d ~ıJ tL"" 
narak hayata göı.lerini yun1 ıJ ç 
essürle ögrenilmiştir. ek gc1l 

B. Ekrem Tcrzioğlunun P dört ft' 
yasında vefatı ve bilhassa \ afltiıt.! 
ti~ bırakması kendisini tanı zinti bu geceki bnlkon safoc;ının trunam- ıstedi. 

layıcısı olacak.. 1 - Hakkınız 

- Anladım, dedi, siz ikiniz deniz 
gezmesine çıkmağa karar verdiniz. San· 
dal da iki kişi alıyor. Bunu bize nezake
ten anlatmak için kabahati Zehra hanım
la bana yüklemek istediniz .. Zarar yok.. 
istediğiniz gibi gurubu seyredebilirsiniz. 
Ben de esasen kaç gündür hurma dağına 
çıkmak istiyordum. Bu fırsattan istifnde 

var, Nejad bey, dl'di. ederim. 

Halbuki kocam da Suna da Selami ile 
benim salondaki konuşmalarımızın bir 
kısmını işitmi~ler. l lnttiı Nı-jad ertesi gü
nü cvdf' ve ne şekilde yalnız olduğumu 
Selamiye haber vereceğimi dt" duymuş. 
~m IUDl\!\n$'m'h'.ıü.~uunu'tr-:-----

m.ı:ak .:,..: l:.J-..:. _1.ı. "" .. , • ı .._ L 
~ tcncıl re 1 knıs enlere ve ı 

1\1. • .. ,:ı ı... ;: ı ~~m nayınr 



CUMA 

Fransa &yanında geçen 
hararetli konuşmalar 

Daladiye ve Çe~b~rlaynın beyanat
ları F;n meselesinde mes}ulü gösterdi 
~ -·-~be.r~4 (Ö~) - BB. Daladiye ve hakkında teminat vcnnck imkônını ve-

~ll fnesYl~ beyanatları Fin mesele-· recektir. Şimdiden şurası ınUhakknktır 
~(l 

11 
~ıyetle.rl belli etmiştir... Bu- ki maddi bnkımdan ınüttefıklerin vazi

liı edilın·e~ce, ~vvelden tahmin ve tah- yeti, Moskova sulhu dolnyısiyle, esaslı 
l'tn1an ~r. h~diHita u~a~ış değildir. Zira, Finl~-
~ ~ diyanın Paris sefiri Fin cephe- dıyaya müttefik sefer ordusu geçlrıle
>~ı diselerin vchamctinden ancak hilmi~ bile olsaydı, Fin cephesinde cere
~~ti~2hatta B. Daladiycyi haberdar ynn edecek hildL<>elerin ancak 11\li bir 
tılec k kıG §Ubatta Finlandiyaya gönde- mahiyeti olacaktı. Mfütcfiklcrin deniz-0, ~.aatın hazırlıklarının yapılmış lere hlikimiyeti, Finlandiyanın parçn
~ğ·g<>:ı~riyor ki müttefikleri, zan- hınınasından hflsıl olan maddi neticeleri 
~. Sit-1 ~; ı, vnkit kaybetmiş değiller- kısmı nzami itibariyle ~csirsi7. bırakmak 
t<t_ıd., Ji' ta zarfında her şc~r tedarik imk!inını Fransa ve )ngilt('rcye verc
t~rııt tal <ı.kat Fin hükUmcti beklenen cekiir. 

So\•. <ıpte bulunmadı.. İngiliz \ 'C J.<~ransız umumi efkarının 
~1~b~re~ ~~~}'anın Füılandiyayı kabul heyecanı parlwnculolarmdaki ınüzak;
ır l-..ı ~- ttıgı sullı ~tları o kadar ağır- relerde iladesini bulmuştur ''e bulmuga 
~atı ranı;u, umuml efkarı buna hata devam edecektir. Fak.at bu heyecanm 

ıt•annıııaınnktadır. Bu sartlar .·iyast manası yanlı~ tefsir edilemez. Haftalnr
~clis ~rd: heyecan yaratmıştır... Ve dan beri dikkati üzerine celbetmİıi olan 
t lof orıdorlarında muhtelif tenkitle- Fin faciasının son safhaları gittik<,-c ar-
~~Y~ını~tır. Böylece parçalanan Fin- tan bir alfıkn ile takip edilmişti. Bu fa
~ 'cliın nklbeti tarihin en acıklı bir cianın son perdesi atiliği ve haşinliği Üe 
"tıı ~ r. Fakat Fransa kUçUk millet- baı:.ı muıahazalan tahrik etmiştir. Harp 

r ·1 Yapılan haksızlığın ancak ve \"e bazı bitaı·aflann zlafından dolayı 
ıt c lll~ttefilderin zaferiyl.! tnmlr edi· mümkün olan şu sulh milnasebetile bu 

etine dalmn kani bulunmaktadır. nıülahnzalıırdan alın cak dersler \"ardır. 
11.ı Jl-,.ls 

1 
.. Bazı ahvalde, Almnnyanın tazyiki Ue 

~ltlhe 4 (0.R) - Mebu~n meclisi- bitanıfüklar bozulmuş ve Almanya bun
bu ~k am ayan meclisinde dan istifade etmişti. Fakııt mUtte6kler 

~eh ll'l?ıakereler başvekil B. Dıı4 bu suretle mfü:azcnenin kırılmas10n tn
llıaz.i hakkında izahat, istikbal hanunill etmemek azmini göstermiŞlcr-

dr .• 
Fin harbinın nihayet bulması henüZ 

miizakerP safhasında iken· Almanya bu 
i.-ıie hiç iştiraki olmadığım ili'ın etmiş
tir .. Halbuki Şimdi Hitlerin gazeteleri 
bu sulhun akdini Almanya için bir dip
lomatik zafer gibi gösteriyorlar. 

Sovyet Rusyayı şarki Baltıktn yerleş
tiren ve bu memlekete yeni nskert ve 
bahri üsler temin eden bir sulh munhe
desl Almanya için bir 7.afer olnbilir mi? 
Almanyanın Battık denizi nüfuz snha
smdan bertaraf edilmesi. kendi umumi 
efkfı.n i<',.in bile, bir prestij ınuvaffakı. 
l'eti olarak pek güç kabul edilebilir. 

Gerçi Bcrlin Fin harbinin znruretlc
rindcn kurtulan Sovy<'t Rusynnın Al
man - Sovyet ticaret nnlnşmnsını tam 
rnndmanlu tatbik edcbi1ece&'Üıi limit 
ediyor, Diğer taraftan Berliııdeki bitaraf 
bazı muhabirlerin fikrince Alınan mah
filleri arasında Sovyet - Fin uzlaşması 
diğer muhtemel uzlaşmalar için bir ör. 
nek kıymetini haiz olarak teJAkki edili
yor .. Yani Almanya bu uzlaşnıadan sulh 
taarruzu lehine istifade cmelindedk:. 
Fnkat İnglliz dominyonlar nazırı B. An
toni Eden tarafından dün ecnebi mat
bu t ziyafetinde ihtar edildiği gibi, har
bin geçici akibetleri ne olursa ohun, ne 
tereddüt, ne de idarei ınaslfthatçı bir 
uz.tasma asla hatıra gelemez. 

Harp nihayet bulunca 
~onıa ve Moskov~·;adyoları birbirle
rine karşı ateş püskürmeye başladı 
lıo ~~~~~~~~~--..ww*~ 

~~ lı,.~ 14 (Ö.R) - Fin - So\'YCt sul- cağını funit edeı·kcn Italyn a leyhine atıp 
-ı-~~ Roma rndyosu şu mütale- tutan bir Sovyet ıradyo istasyonu mey· 

Un ~tUyor: daruı çlk.tı . Bu rndyo, ltalyayı Avrupa-
~et b~tileyin So\·yet - Fin hnrbı ni- nın en knnlı ve hnrp milleti olarn'k gö -
ıorıa " ,ınuştur. lki tnrnf kıtaları da teriyor. Bunu hnydi knbul edelim. Fa
~~~ ısteıniyerck harp sahnesinden kat masuın Fin kanlarınn bulaşan elle
:ereıel'i. ıslardır. Moskov sulh miluı- rinin elln kurumadığuın ne y~palım?> 
e, tUv Yapllırken Sov)·etlerin en ziya- Bu radyo ne~riyatııuı ibnkılırsa. Itn1-

rııa~1 ih ~ndikleti ulhun etlerinden 'kaç- ya - Sovyet Rusyn arruıında tahakkuku 
So~ tintalinden korkmuslnrdır. bazılnrınca ümit edilen nnl~cnnnnın pek 

11lara.1t etler, kUlliyctli uıyiatEı duçar tc yakın olnmdırtına hükmetmek icap 
~~k nete h apsız mühimmat feda ede- ediyor. 
ıı,. lly ICede hu fedakiirlıkların bahası- SOVY~"TLY.;RE GÖRE 
~h ~rın olınıyan ancnk bir knc; nok- Moskova 14 (Ö.R) - Sovyet radyo-
~ lts.va.: geçlrebilmi lcrdi. Koca Sovyet brı Finlnndiya ve Sovyct Rusya nra
ıı'!i,y~1~ k~ ük Finlandiyndan ~aman sında akdedilen Ulhun r .. inlandiyanın 
'lıs,}·aıt 1 hıç hahra gelmezdi. Sovyet istiklnlini 'koruduğunu. bu itibarla böy

l!~~irer ın artık harbın )'Orgunluk.larmı le bir sulh nkdinden, Fin - Sovyet ihU. 
ek dnh!li var.iyetiyle meşgul ola- lHf1 t'mperyalist emelleri için bir vasıt 

liindistanın ~skı u111umi v:lisinin 
katli nefretle karşılandı 

l x*x 
diat ondra 14 ( ö.R) - Geçen harp esnasında ve harp len sonra Hin
~ ~nın eski Pencap umumi valisi olan Sir Misel Edvann Hindistan 

l l't'ııl·et· · b <>td Z ının ir toplantısında öldürülmesi ve Hindistan işleri nazın 
)'..,.. elandın varalanması hadisesi bütün Hindistanda büvük bir he-

'°'"<in • • s· uyandırmıştır. 
&İyf'ır Mişel Edvard hayatını Hindistanın hizmetine hasretmiş bir şah
ltı.{j t olarak tanınmıstı. Kongre, sabık reis, Pondin Nehro bu cinayet 
trı~~sebetile Hindistan umumi vali liğine derin teessürlerini bildir-

ır. 

tc 1-ti~t reislerinden Fasıl hi.iti.in Hindistnnm bu iğreııç faciayı takbih
l'~ ~lıştert>k olduğunu bildirdikten sonra Hindistan na7.m Zelandın 
trı~ q ~rındnn kurtularak Hindistana hizmetinde devam etmesini h:-

l'lnı et . . a mı tır. 

l!l(ıl~n-ıb.'\y .Kronikl ~e diğer Hint gazeteleri hadiseyi §iddetle takbih 
f'dil t.e, Hıodistanın büyük B r itanya dava ına bağlılığından şüph~ 
..,, rtııyeceğini yazmaktadırlar. 

n .............. ~ 
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olarak istismar etmek istiyen ı:den baş. 
ka kimsenin müteessir olmıyncağııu, 
Lehistanın yıkılmasını müteakip garp 
devletlerinin Sovyet Rusya ile Fin dev
leü ara.<Jında bir anlaşınnya mani olmnk 
için ıuwnkün olan h~r gayreti sarfı id
dia ediyorlar. 

ALMANLARA GöRE 
B.IIBLIN 14 (Ö.R) - Alman gazete

leri Sovyet - Fin sulhunu tefsire başla
mışlardır. Bu tefsirler tabii çok mem
nuniyeti ihfü·a etmektedir. Alınan ga
zetelerinin mütale~ınn göı·e So\•yet 
Ru_yanın itidali ve Fiıılıı.ndiyanın ı·ea
li7.mi sayesinde sulhun iadesi ınümkün 
olmuştur. Böylece, Skandina\·ya devlet
leri de feci bir vnıi~·cttcn kurtulınu§lnr
dır. 

Bir Şimal askeri 
ittifakına doğru 

-:c:~--

- UAŞ'l'AltAFI l inc-i SAYF.ADA -

ile I veç \'C Norveç arasında tedafüi bir 
askeri. ittifak akdi meselesi güniin en 
hararetli bir ın<"vz.uu haline gelmişfü. 

Finlandiya hariciye nazırı Tanncrln 
beyanatında böyle tedafüi bir ittifak 
müzakerelerine başlanmasını yakın gtis-
tcrmcsine mukabil Isvcç J1ariciye nazın 
bundan bahsetmemiştir. Ya1nır. ı:iınııl 
memleketleri al'11sında clbirliğinin tak
wiye,.i li.lzumuna işarel l'de.n sözlerden 
böyle bir mana çıkanlmışlır. 

ls\•eç hariciye nazırının ihtiyatla ha
reket kararında olduXu anla ılınaktadır. "' . __ , 
Zira Fınlandiya müstesna, diğer şınaw 
m~ınleketlcri böyle biç; anlaşmaya dai
ma ınuhalif olmuşlardır. 

Bu anlaşmanın yapılabilmesi için ls
veç ve Norveçin politikasının esaslarını 
tadil etmek laz.undır. Bu da siyasi ve 
askeri zorluklarla karşılaşacaktır. 
Noı·veç hal'iciye nazırı Kohl Norve

ç.in bir tedafüi ittifakı müzakere ve tet
kike amade olup olmadığı hakkındaki 
suale ınüsbct cevap vermiştir. 

Stokholm 14 (ÖJR) - G zcteler Fin
landiya hariciye nazırının nutkunda en 
mühim te lakki ettikleri ~ğıdaki ciim
lelcri uzun boylu tefsir edi)-orlar: 

cl sveç ~imdi F'iıılandiyanın ihynsına 
b iillin ktıvvetiyle çalışmalıdır. Simal 
nıcnılckctlcri arasındakı clbirliğine da
ha ziyade kuvvet verm~lidir. Finl:ındi
ya bu harpten bütün şerefini v~ i<rtikla
lini muhafaza ederek. çıkını§tır. Yapılan 
s ulh, karanlık bir ufukta ziyadar b ir 
noktanın parladığı hissini veriyor.> 

a.u:etclcr bu sözlerin simal memle
ketlerinde askeri vt> tedafüi: Lir vardım
laşma paktının akdi için hüküı~ süren 
kuvvetli arzulurdan mülhem olduğunu 
yazmaktadırlar. 

B. Butlerin 
BİR İSTİZAHA CEVABI 

LONDRA, 14 (A.A) - B . Butler bir 
istizaha ccYap vererek, Polonyanın Sov
yetler tarafından işgal edilmiş olan kıs
mında hayat şartlarının Sovyet Rusya
daki gibi normalleşnıege doğru yol al
makta olduğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh bundan başka SO\·ye! tay
~·arcleri tarafından aÇJk şehirlere karşı 
yapılmış olan boınbardunanları tesbit 
etmek üzere Milletler Cemiyeti tarafın
dan Finlandiyaya hiç bir komisyon göır 
derilmiyeceğlııi söylemi~ir. 

Londra, 14 (A.A) - Mt>bus)ardan B. 
Mander bir istizah takriri vererek istik
ba ldc bitaraf gemiledn batınlmalarınuı 
c.müııe geçmek üzere İngiltere hüküme
tinin icap eden tedbirleri almasının tam 
zamanı olduğunu beyan cbniştir. 

B. Butlcr, hüküınetiıı bu meseleyi 
tetkik etmek üzere oldugu, suretinde 
cevap verm~tir. 
İngiliz maliye nazırı 

tahsisat istedi 
Londrn 14 (Ö.R) - Ingiliz maliye na

zırı Sir Con Saymen, 1940-1941 harp 
masraflarını ~arşılamak için daha 700 
bin lir.ılık yeni tahsisat istemiştir. 
Nazır, büyük Britanyn ordusunun 

gündelik masrafı alh buçuk milyon ster
lin olduğunu ve art:ın 700 bin sterlinin 
öncak dört aylık ihtiyaca kifayet 
edeceğini ve her dört ayda bir defa yenl 
tahsisat .isteneceğini söylemiştir. 

Merkezi Çin hükümeti 
Tokyo 14 (A.A) - Bütün gazeteler 

yeni bir merkez.i Çin hükümeli ihdası
na müteallik olan Hangchugvci ve Yo
nay beyannameslıti pek gen.iş mikyasta 
tebarüz ettirmektedirler. Bu hiikümct 
pek yakında Tokyo tarafından tanına
caktır. 

--*--
İlk tedrisat umum 
müdürü Antalyada 
Antalya, 14 (A.A) - İlk tedrbat ge-

nel mUdürü İsmail Hakkı Tonguç şeh
rlınize gelerek vilAyet maarif erkAm 
ile birlikte Aksu .nahlyesinde yapılacak 
Eğitmen kursu ilk köy öğretmen okulu 
binalarının yerlerini tesbit etmiştir. Av
t1etlerinde Halkevinde öğretmenler 'ta
rafından verilen çaydn vali vekili, be
lediye ve Parti reisi bulunmuş \'e bu 
toplanlıda köylerde açılım ve açılacak 
olan F..ğitmen veıköy cnstitiilcri hakkın
da hnsbihnl ynpınışlardır. 

--:t:--
A.KTAKYADA 
Eiitmen kursları 
Antakya U. (A.A) - Antakyada açı

lacil 150 kişilik eğitmen kursunun ha
zırlı kları sUratle ilel'.leme'.ktedir. Kurs 
15 Nisanda tedri!ata ~ıyacaktır. --·---rıBBİYENİN 

Yll.DOHC/Mt.I 
İstanbul, U (Telgraf) - Tıbbiyenin 

ll.3 ün.cU )'ıldünUmil bugiln Üniversite
de kutlandı .. Rektör, Dekan Neşet Ömer 
ve talebeler tarafından n utuklar söy 
lendi .. Merasim saat 16 da nihayet bul
du .. 

BİR TEBERRU 
Ant.akya, 14 (HusU:Si) - Bn. McvlU· 

de Şerbetçi namında ha~·ı.rsevcr bir ka~ 
dm on bin lira değerindeki emlakini 
J<ıı:ılaya tebe..rrü etmiştir. --·-Londra lktısad 

Mehafili 
- BA~'TARAFI 1 iNCi SAHiFEDE -
naau vardır. Roterdamda ve Anverste 
kömür yUldeıniı olan bq ltalyan v .. 
puru aldıktan emir Uurine kömUrleri
ni tek.rar boşaltmakta olup ltalyaya ha
mulcsiz döneceklerdir. 

ROMA 14 (Ö.R) - Italya - Romanya 
arasında ticaret müznkereleri Bükreş
te de\•am ediyor. Italyan heyeti, Roınan
)'anın mukabil tekliflerini tetkik etınek
tcdir. Petrol ve Liret piyasası hakkında 
yakında hir anla maya varılacağı umu
luyor. 

--·--
Moskova sevini-
yor, Helsinki ma
temine ağlıyor 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Feryat etmiyen, ağlruoıyan başlar öy

Je hnrln ~ğilmiştir ki bu manzara kar§l
sında dcl'in bir tee.ssUr ve derin btr 
hürmet duym..·nnak iınkilnswiır. 

Bugün öğle vakti lokantada idim. Bir 
lin zabiti ytlzünıc dikkatle baktı. Fran
t>ıı:ca kon~<ııJUtftldan ıtlilkalanmı tı. Ya
nıma geldi : 

- Fransa" mısınız, dedi.. 
- Evet, dedim .. 
Bir tereddilt fını C"C\İrdi. Sonra ı:özle· 

rinde ııimşckler çaknu bir hıırarett,,. : 
- .. l\lösyö, si7.e bunu söylerim ki 

tlünyada memleketimden sonra en çnk 
sevdiğim m~mleket l~rnnsadır .. • 

losko\'a. J4 (Ö.R ) - Ta:.!> Ajansı 
Finlandb a sulhıınun hlitiin So\·yet R us
~ımın Sc\·indi tl"'lahürata vesile oldu
ğımıı. nıitin~lcr yapıldıiını bildiriyor. 

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
(23HİSAN 

ÇOCUK BA.YRAMI) 
YURH YAVRUl..ARINA: 
8ayrnınınt7.lll hl"r \'ıldan daha üs

tün olma ı icin Ço~1k Esirgeme lm
runılan Jıaz.ırlıldanı ha lamış1ardır
Si7 dt• C:iğn·tmenlt•riniıe Bııvnunmı
z.ın dnba c)ncmli olmasına hanrlan
mnhıra için ricada bulununuz .. 

······························••&•••·· ···· 
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Dahiliye ve Iktısat 
-----~~~x·.x~~----~--

V eki llcrİD İ D lstanbulda tetkikleri 
x•x·------

lıtanbul 14 (Telgraf) - Dahiliye vekili bugün vilayette meşgul 
olmu§tur. Vali ve Emniyet müdürünün de iştirakile yapılan toplantı
da şehir işleri pasif korunma faaliyeti de görüşülmüştür. 

Vekil beyanatında burada bulunmaktan istifade ederek lstanbulun 
güzelleştirme işlerile me§gul olacağını söylemiştir. 

lktısat vekili de Süme:bank lstanbul şubesinde meşgul olmuştur. 

Afyon ve Eskişehirde 
~~-----__,~.4x~--------

D ün havaya karşı Pasif korunnıa 
tecrübeleri çok güzel geçti 

Afyon 14 (Hususi) - Bugün şehrimizde pasif korunma tecrübo
leri yapılmı§tır. 

Eskişehir 14 (Ö.R ) - On gündenberi devam eden pasif korunma 
ltur&larımn son günü münasebetile bugün saat 9.30 da burada bir ha
va taarruzlarına kar ı pasif korunma tecrübesi yapıldı. Altı bombardı
man tayyaresi müteaddit hedeflere yangın, tahrip ve zehirli gaz bo'm· 
balan attılar. Dafi bataryalar ve ağır makineli tüfenkler tayyarelere 
ateş açtılar. Halk icap eden tedbirleri almış, bilumum müesseselerde 
ve fabrikalarda yardımcı ekipler, bomba düştüğü bildirilen yerlere 
koşmak suretile va:dfelerini yapmışlardır. Deneme saat On birde ne
ticelenmiştir. 

Bu gece yine Eskişehirde ı§ık söndürme ve karartma denemeleri de 
muvaffakıyetle yapılmıştır. 

Ticaret vekil etinin 
tebliği bir 
x•ıc------

Ankara 14 (A.A) - Ticaret vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
1 - Lisan• tabi mallann ihracına müsaade edilmeai hallmda 

vukubulacak Lisans talepnamelerinde maim fob kıymeti ile fiyabnm 
gösterilmesi, 

2 - Sığtr bağırşağından metre ve koyun, keçi Ye kuzunun adedi 
omak ve fiyatlarının ayn ayn bildirilmesi lazım gelmektedir. 

Yabancı dil imtihanlarına girecek 
olanlar için lazım olan vesaik 

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

Ankara 14 (A.A) - Maarif vekaletinden bildiriliyor: 
3,6S6 ve 3,6S9 numaralı kanunlarda bahsedilen yabancı dil imtihan
lannın her sene Mayıs ve ikinci teırin aylarında yapılacağını tesbit 
eden talimatnameye göre alınan kararların nC§rinden sonra imtihan 
açılmadan geçmif bulunan 1939 ikinci teşrin ayı imtihanı yerine mart 
f 940 ayı içinde bir imtihan açılmuı İcrn vekilleri heyetince kararla~
tmlmışbr. llin edilmek üzere bulunan imtihan günlerine yetişebilmek 
üzere 1 O Mart 1940 tarihine kadar imtihan müracaatında bulunmuf 
olanların vesikalarını tamamlamaları lazımdır. T mamlayamı}•anlar 
Mayıs imtihanına ltalacaklardır. Bu veaikalar §Unlardır : 

A- Hüviyeti, hangi maa ve ücret derecesine namzet bulunduğu
nu gösteren resmi vesika, 

B - 4. 5. X. 6 boyunda dört fotoğraf, 
C - Esasen devlet memuru olanlar için 1 .452 numaralı kanun da

iresinde yabancı dil imtihanına girilmiş bulunup bulunulmadığını gc;... 
terir sicil veaikaaı. 

Yetim maaşlarına göz kovan dört 
memura işten el çektirildi 

~-------x··x·~-~~-----

lıtanbul 14 (Telgraf) - Üsküdar malmüdürlüğündc eşine az te

Mdüf edilen bir suiistimal meydana çıkarıldı. 
. ölen, dul ve yetimlerin maa~1arını almakta devam eden dört mo-

mura işden el çektirildi. Bunlardan Refik iımindeki memur tevkif 
edildi. Bu dört memur senelerdenberi 20,000 liradan fazla parayı cep
lerine indirdikleri anlaşılmaktadır. tnhlcikata devam ediliyor. 

lsveç bir tedafüı ittifak imkanını 
tetkike amade olduğunu bildirdi 

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

Paris 14 (Ö.R) - lsveç hariciye nezareti şu noktayı ne retmİ§tİr: 
Fin hükümeti tarafından eorulan bir suale cevaben lsveç ihükümeti 
tedafüi bir ittifak akdi imkanını tetkike amade olduğunu bildirmiştir. 
Norveç hariciye nazm da ili gün evvel Finlandiya, lsveç ve Norveç 
arasında askeri tedafüi bir ittifak akdi imkanını tetkik için NOt'Veçin 
m üzakereye hazır olup olmadığı hak.kında Finlandiyndan bir ual (.. 
dığuu ve buna müsbet olarak cevap verdiğini bildirmi .tir. 

Sumner Vels 
~----~x4x--~---

Da la d İye y c Amerika reisinin 
şahsi bir mesajını getirdi 

Pariı; 14 (ö.R) - B. Sunmer Yel bu abah bir lngiliz askeri tay· 
yaresile Buye hava limanımı gelmiştir. Bu akşam ltalyaya hareket 
edecektir. 

Bu sabah B. Dal diyt; ile görüşen B. Sumncr Vels Fransız: bat~ 
line Amerika Rcisicümhuru B. F ranklen Ruzveltin şahsi bir mesajua 
vermiştir. 

Almanya ve Sovyet Rusyanın pet-
rol bahsında hayal programları 

----~-x~x-----~ 
Londra 14 ( ö.R) - Almanya, Sovyet Rusya ve Roman yadan 

petrol nakli için fevkalade hayali bir proje peşindedir. Romanyadaa 
Çekoslovakyaya uzatılacak Piplinlcrden bahsediliyor. 

Uzun senelere muhtaç olan bu projenin tehakkukuna intİzareA 

bir milyondan fazla otomobi] garajlarda esan ızhktan hareket izdiP
lıec. SCntetik esans imalatım arttırmak iç.in gayretler artmı tır. 
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_: Amca! bize gösterdiğin ikram ve 
lz:u.a · tc~ekkür ederim. Bir iş için alela
ccl(. <tvdetim icap ediyor. Allaha ısmar
ladı k. In"aallah diğer bir gün yine ge
lirim. se~i ziyaret ederim, dedi. 

IhtiYM kövlü Cihan hatunun bu te-
ı.::e~ü;. \"e t~ltifine karşı minnettarlıih
~ı trnsıl izhar edeceğini şaşırmış idi. Ci
'tıaliın elini tutup öpmek istedi. Cihan 
e!mi çekti. bırakmadı. Sinra Hayızrana 
ba'lltı. Mürebbiye cebinden bir kaç al
\:Hr çıkararak köylüye verdi. 
s - Amca! bu p;ıralan al. Oğluna ver. 
ok. yay alsın, eğlensin, dedi. 
' ·Sonra atlara binip oradan uıakla1?tı
Jar.' Cihan türlü türlü düş~n:elere düş
blus. can sıkıntısı artmıs ıdı. 
'··ıiayızran ile haşhaşa tenha bir yere 
varın":! mürebbjyesine bakarak teleh
hüI i1P dedi ki: 

J _ Simdi ne fikir vereceksin baka
yım? Jste .~in Ferganeye gelmis. Şüp
heıfrı. bize misafir olacak. Yahut bizi zi
~'an•fo .!Jelecek. 
· - Hanımcığım! onun ziyaretinden çı
kar? . . Ne ehemmiyeti var? 
• Ciha'l ınürcbbiye;;;inin sfü ;ınü kesti: 
-.fı·n tealluk eden hiç biı· şeyin ben

ce t'h~·.,,rniyeli yoktur. Sahsına d<thi 
t>hl'mrııh·et vermem. Onun cıskerinden 
tle lcork~ıam. Bana hiç bir !Şey yapamaz. 
Fakat onunla bir arada bulunmaktan 
tıefret <>diyorum ... 
· Havızra~ hanımının bu adamdan sa
kınm;sı esbabını arilar gibi olmus idi. 
Fakat bilmemezlikten gelerek dedi ki: 
· ·- Hanımcığım! sizin gibi akıllı ve 
dirayetli bir hanım için hiç bir kimse
den korku olamaz. Hala nehre do~ru 
gitmf'k fikrinde misiniz? 

Cihan son suali tuhaf görüyor ~ibi 
yüzü tPbessüm ettiği lıalde mürebhiy<>
~ine ılikkatli dikkat1i baktı. Lisanı hali 
chn..,ka n<' yapalım?> demek istiyordu. 
" Cihan ile mürebbiyesi ara sıra at si.i
rüsiine bakarak yola revan iJduJar. Bir 
müddet sonra sürü gözden nihan olmuc:: 
idi. Cünkü başka bir yol takip e<livor
du. Güneş akşama doğru gjdiyordu. Ha
yızrnn epiyce acıkmı!'. idi. Cihan ise sev
tilisinP mülaki olmak arzusu kmdisine> 
her sevi unutturmus idi. Kalbi. hi!1siva
tı hal~can içinde olduğu halde yolun 
lısm1 azamını sükiit ile kntetti. 

_;_ 8 -
AltJarındaki atlar nehire ~ötüren yo

la rehberlik ediyorlardı. Nihayet. nehir 
uzaktan görüruneğe başladı . Bir kac da-
1cika sonra nehrin bütün sahili boydan 
boyn görünüy<>rdu. Cihan ile mürehbi
yl!si nehrin her tarafına öaktılar. 

Hiç bir yerde asker çadırJarından, pi
yade ve süvari askerden eser yoktu. Ci
han ;ıtım durdurarak mürebbiyesinden 
Wt"dtı: 

_:._ O taraflarda bir kimse görüyor 
musun? 

- Hayır, hanımcığım! Fakat sahile 
pek yaklaşmış bulunuyoruz. Haydi ora
ya kadar varahm. belki faydalı bir ize 
rast'!eliriz. 

ahan ile mürebbiyesi tekrar yol1arı
na devam C'ttiler. Nehrin kenarında bir 
ağacın cıltmda insa edilmiş bir kulübeye 
va~ıl oldular. Kulübenin etrafındaki iz
forden bir az zaman evvel bir takım 
adamların oraya geldikleri ve bir ıniid
det kaldıktan sonra gittikleri an1aşı1ı
yirılu. Ci.lnkü orada yakılmış bir atesin 
kiilii. vemek dökUntüsü. meyve kabu
ğu, oıtılmıs kemikler duruyordu. Cihan 
ile miirebbiyesi oraya varınca kulübe
nin sahibi derhal kulübesinden cıktı. 
Kı>ndisin" misafir olacaklarını zan~ede
:rek istikballerine koştu. Hay1zran daha 
evvel Firuzu yanma cağırmış, oraya 
inf'n misnfirlerin kim olduklarım kulü
b" !:nhiplerinden sormasını emretmiş 
idi. Firuz kulübe sahibine yanaşarak 
or~chın j!ecC'nlerin kim olduklarını sor
du . Kulübe sahibi: 

- Bir takım müslüman askeri idiler. 
'?'·ın '"ktinde nehri geçtiler. Burada nğ
~ye k:::lnr kaldılar, yemek yedikten 
P:Onı'a kalkıp gittiler. 

- Hangi tarafa J?ittiklerini biliyor 
musun? 

- Fcrganeye gittiler zannederim. Ga
liba Nevruzu orada geçirmek istiyorlar. 

Cihan bu muhavereyi işitince oraya 
gelen kimselerin Aydoğdu ile maiyeti 
adamlarından baska olamıyacaklarını 
kestll-crek kcmdis-inin evde otunnayıp 
oraya kadar j!eJmesine pişman oldu. 
Çünkü Aydoğdu Ferganeye gelince hiç 
bjr yere ui{r:-ımayıp babasının evine gi
aecekti. Kendisi derhal avd<'t etse mut
laka onu orada bulur. 

Cihan karanlık cökmeden hemen av
tlet f' 1nrini verdi. Sehirden iki mil uzak
ta bulunuyorlardı. Hemen geriye dön
dilln. Sehrin l:apısına rlof1n1 atlarını 
11iirm•'"" haı;fadılar. 

Selırin kapısına varınca gerdılne hal
l:ını cnk ~~ kaldıklarından dolavı bü
yük bir merar' · "ördüler. Haf ta bıızı
Jarı Cihanın av takip ettiği yPr]Prde ne 
olduğun 11 anl?""'l"''' f!İtmislerdi. Usak
l.ardan r.;ri "'"virri kı>sölmis bir halde ge
tirmemi<; ol-:a ;.:ı; rlaha 7İyade merakı 
düsecf'ld 0 rdi. Cihanı ~elir iken g(ir
<liikJeri z,aman onu ta uzaktan kıvafo
tiıulen ve atının donundan tanımıslardı. 
H .. p birden ;._tikbaline kostular, yeme
ğin hazır olduftunu söylediler. Hayız
ran biraz vemek yemesini hanımından 
rilm etti. Cihan 50fraya oturdu. Alel5-
et>11' hiraz et, mevve yt>di, kımız içti. 
J1il<rt>n oek meşgul idi. Yemek yerken 
uş'alclardan birinin mürebbiyesinin kn
~ırıa f'ğilerek giz1ice bir şey söyledi
;tiDi-. miireb~in renginde uçukluk 

hasıl olduğunu görmüş, uşağın müreb
biyeye gayet mühim bir şeyden bahset~ 
tiğini anlamış idi. Cihan mürebbiyesini 
çağırdı. İstifham manasiyl~ . gözlerine 
dikkatli baktı. Hayızran: 

Müttefikler, Danimarka, lsveç ve Norveç'in Almanya 
ile ticaretini tehdide muktedirdirler 

> Rifat Nazmi ve Ş. ~ 

163 ~ Bugünkü yekun w 
Eski yekun ~ 

43 71 
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- Uşak bana Samandan bahsetti. de- (Ingilterede çıkan · The Banker mec- fiatlerini yükseltmek önümüzdeki mev- ce Fransadan idhal etmekte olduğu de-
di. muasırun Kanunusani 1940 tarihli nüs- simler için istihsalin arttırılmasını mu- miri aşağı kalitedeki yerli isHhsal ile 

Umumi yekun H41 -·MAKİNE KOLA~ tr - Saman buraya geldi mi? Şimdi ne- hasından:) . cip olacaktır ki bu da Almanyanın ha- karşılıyabileceğini ümit ediyor. Bu-
rede? . Almanyaya giderken yolda yaklanan kiki ihtiyaçları baş gösterdiği zaman bu nunla beraber demir idhalatına çok kat'i Kauçuktan sonsuz makine Jcolatı ~(e' 

nm mamulattan addiyle gümrük ~J 
sinin 449 uncu numarasına verv: .. 
lazım geleceği gümrüğe bildirilrnWil'· 

- Buraya geldiğini, seni sorduğunu, mallara dair Ingiltere harp iktisadiyatı gibi maddeJerjn Alman eline geçmeme- ve çok şiddetli ihtiyaç vardır. Eğer Is-
sonra avdet ettiğini söyJiyorlar. nezareti tarafından neşredilen rakam- si için girişilecek teşebbüsleri ve sarle;. veç, Norveç ve Lüksenburgdan yapılan 

- Onun çabucak avdet etmesine mut- }ar Jngiliz ablokasının bugüne kadar dilecek gayretleri daha ziyade arttırmış idhalat kesilecek olursa Almanyanın 
laka bir sebep ''ar. Hiç bir .şey söyleme- Naziler için bir hayli müşkülat tevlit olacaktır. ham demir istihsali de yüzde elli nisbe- .. BOS'l' ANLI PLAJI et· 
miş mi? ettiğinde şüphe bırakmamaktadır. Fa- Şimdiki !halde asıl ehemmiyet verile- tinde düşecektir ki bu da, hiç şüphesiz, 

- Bir şey söy Jememiş.. kat sadece abloka - hatta Almanyanm cek nok ta Almanyanın yağ ve yağlı harbe devam imkanı bırakmıyacaktır. 
Belediye Bostanlıda bir plaj iJ'l_şa ~ 

tirmeğc karar vermistir. Plaj ıt pıl' 
edilen yerin istimlak: "muamelesi )·~-el 
ımştır. Plaj yeri, mevsiminden . e e~· 
kullanılabilecek bir haJe ifrağ edıl~ 

Hayızran bu sözleri söylerken ağzın- deniz aşırı ihracatına dahi teşmil ediJe- maddeler ihtiyacını kesme işidir ki Botni körfezinde Lulea adındaki lsveç 
da kalıp çiğnediği bir lokmayı yutmak- cek bir abloka - kafi değildir. Harp ik- harp iktısadiyatı neı.aretinin bu işle ya- limanı bütün kış donar; ve ~imali At1an
hı meşgul gibi görünüyordu. · tisadiyatı işleri Almanyanın komşuları kından alakadar olduğu muhakkaktır. tikteki Narvilı: limanı da ablolca yüzün

Cihan Hayızran ile konuşan u~ağın bitaraf memleketlC"rle olan ticaretine de Cenubu şarki Avrupası, Baltık ve Skan- den kolayca kullanılamaz. Yunanistan 
yüzüne "dikkatli dikkatli bakarak dedi azami nisbette müdahale imkanlarını ih- dinavya memleketleri, Hollanda, Belçi- müstesna olmak üzere, cenubi şarki Av-
ki: tiva etmelidir, yani mali sahada hakimi- ka, Isviçre, Jtalya ve So"'ıet Rusya gi- rupasındak.i memleketlerinin demir ih-

ti!. 'l' APUDA · TAYiH.LSJl ~ 
Vilayet tapu sicil muhafızı B; -~~ tıl• 

Ataş Aydın tapu sicil muhaw-o1gı ı 
Bursa birinci mıntaka sicil muhafııl 
Rüstü İzmire tayin edilmişlerdir. 

- Babam için gelmi"' zannederim. · l · 3 kt S t R · t"h IA 
Acaba babam ne halde?~ yetimizi gösterebilmek üzere mai taz- bi Almanya ile münakalatı devam eden racatı yo ur. ovye usyanın ısı sa a-

yik, himayeli ihracat ve mübayaatta re- memleketlerin Almanyanın domuz yağı b da Almanyanın lsveç ve Norveçlen 
Hayızran hanımının sürati intikalini kabet gibi her türlü vasıtaya müracaat ihtiyacının tamamını, tereyağı ihtiyacı- yaptığı muazzam idhal~tı karşılayacak 

ıı;arip görmedi. Çünkü Cihanın zeka ve etmemiz la7.ımdır. Maamafih bu faali- nın yüzde doksan beşini, et ihtiyacının nisbette değildir. 
ferasetini, muhatabının gö:Llerine dik- · o·~ t ft A la ya manganez 

yete atılırken, bazı müşahitlerin tavsı- yiizde kırkını, ve canlı domuz ve s1ğır ıger ara an m n 
katle bakınca amakı ruhunda sakladığı ycsine uyarak Alınanyanın Balkanlarla ihtiyacının hemen hemen tamamını te- cevheri ithalatı (ki Çekoslovakya yüz bin 
şeyleri keşif ve i"tihraç ettiğini bittec- · · mı'n etmekte ı'seler de Almanya ı"çı·n ha- ton istihsal ile Almanyanın ihtiyacının 

KIZILÇULLU 
İS'J'ASYOHU-

1 
~ 

olan ticaretinin beyetl uınumiyesıru 
rübe bilivordu. Itiraftan başka çare bu- kesmek payretile rastgele israfattn bu- yati sayılan bu gibi maddelerin idhala- beşte birini temin etmektedir.) üç milyon 
lamadı. Fakat ehemmiyet vermez gibi lunmak cleföl, Almanyanm en ziyade tını kesmek imkanl mevcuttur. Şurası ton istihsal yapan Sovyet Rusya tarafın-
göründi.i: muhtaç oldu~ maddPler Ü7.erindeki ti- var ki, bu memleketlerin yagv istihsali- dan kolayc.ıı temin edilebilir. 

Kızık;• llu istasyonu, posta ve 'fe gr!Jl' 
umum müdürlüğünün tensibi Ü~~~111• 
hususi telgraf ve posta mürase 
ı:ıçılmıştır. 

- Hanımcıgvım! Mabudumuz Hür- De · de maad met.aryellerde deınir t . k k t' 1 l" k "t ve ne musa·· ı't tohumlar u"zerı·nde Almr-n- mır n a müze emanet! (Hürmüz Mecusilerin r.arc 1 esme sure ıy e ma ı uvv~ll " kadar ehemmiyetlidir. Bunların içinden 
hayrullahı idi) babanız için hi" bir kor- kudretimizi en müe<;sir şekilde ku an- yaya yaptıkları ihracat Almanyanm bu etil k p 1 

" · d V 'k Al anm maddeler u"zerı·ndekı' ı"dha"'tının ancak çinko istisna e ı irse; - çün ü o onya-ku yoktur. Fakat Saman, babanız sizi mamız ıcap e er. a ıa many k" w nm istilasından sonra Almanya çinko ih-
MUALLİMLERİN 
DERS SAATLERİ J8 k<>mşulaı·iyle :vantı~ı ticareti topye ıın yüzde dördünü teşkil ediyordu. Halbu

görmek istediği için ı-izi sordu~unu söy- kesmek te~ehhiiı;ü de muvafık olabiflr. k h nl d tiyacını tamamen tmin etmiş bulunuyor -
ledi. Bahusus geç kaldınız. Bu:.?Ün de i yağ istihsaline müsait to uı ar i - bütün diğerleri ithalat yolile temin edil-
bayı·amdır, Nevruz günüdür. Elbette fakat yapılan istatistiklere bakılacak halatı Almanyanın yağ ve yağlı madde- eliği için her şey Almanların bu günkü 

Muallimlerin ders saatleri hak~~jf. 
Maarü vekaletinden şu tamim gelm13 

111• 
•Bazı öğretmenlerimizin sıhhi dıı~ıı rl~ 

larını ileri sürerek aldıkları raPor ~ Jfl 
haftalık ders ve müzakere saatler1

'
11
f• 

azaltılmasını ve nöbet vazifelerindetldit• 
Ie~~lmelerini istedikleri görühn.ekte }>ıl. 

sizi arıyacaktı. olursa bu hususun temini için pek müt- ler idhalat yekununun yüzde elli seki- stok vaziyetine bağlıdır. Vakıa Kanada 
Cihan derhal ayağa kalktı. Gerclune- hi<> bir ~ayret sarfının lazım geldii!i gö- zini teşkil eder. Mançukodan idhal edi- nikel iııtihsalatında fiili bir inhisara sahip 

r ülu"r. Almanvava mu··cavir olan bi1araf len s f ul s il bu iasulyadan ı·s nin çabuk hazırhmmasını uşaklara em- · · d oya as ya ı e · - ise de şurası göz önünde utulmalıdır ki 
retti: •nem1eketler 1938 senesinde Alman i - tihsa1 edilen yağlar Almanyanın umunlt 1936 de Noıver Alman ithalatının yüz-

halatınm hemen yarısını temin etmi"ler yngv "dh l"'t nın y"-..Je on u""çünü teşkil ..,, - Babamın hastalığı mutlaka femı- ..,, ' ı a .. 1 U.:t.U. de 2 7 sini temin etmiştir. 
laşmıştır. Böyle olmasa idi buraya ka- ve buna mukabil Alman ihracatının üç- eder. Bu mahsulden Sovyet Rusya ta- Almanya yerli cevherinden istihsal 

Oğ.retmenler vazife ve mesuJıyet d:ııı 
lamından diğer Devlet memurlar11:ıe~I 
farklı olmadıklarına göre mektepler tıl• 
mesaileri, ders saatlerine münha,:;ır. W 
lıer türlü idari, terbiyevi ve inzib~ltı ·t'J: 
mayıp mektepte kendilerine verı e~~
leı·c şamildiT. Öğretmenlerin ok~t~ılte.S· 
la mükellef oldukları ders saatlc~ıııı iJliıl 
bit eden kanuni hükümler, kend.ıJer hdit 
mekteplerdeki mesai müddetinı tttdece 
edici bir mahiyeti haiz değildir. Sn ıtlii• 
girmeğe mecbur oldukları ders v.e J3i· 
zakere saatlerini tayin etmektedir'. se· 
naenaleyh öğretmenlerimizin sıhh1 .e
bep1er ileri sürerek ders saatleri111 \\t· 
ya mektepteki diğer ' 'azife1erini azı;ir' 
ına yolundaki isteklerini yerine g~ pif 
meğe imkan görülmediğinin ve sıhhi ııır 
durumları çalışmağa müsait oJmıYf )1İ' 
hakkında ancak umumi hükümler j~ıı· 
lmde muamele yapılacağının icap e ciİ' 
lere tebliğini, vekalet müdürler e!l 

meni kararı olarak rjca ederim.• 

dar karclC'<Ümi göndermezdi. Haydi eve tP ;kisini çekmişlerdiı·, rikiyle isteniJen miktarda gönderilmesi edilen haku harpten evvelki aenenin ih-

' 
1 d-.l Bu ticareti fomaınivle kesmek ıçın ·· k" ld v · · b ·· ·· ·· k ;csa ım, C'Ui. • 1 mum un o ugu ıçın unun onunu es- tiyacatının yüzde yirmi üçünii temin ede-

0 zamana kadar gerdfıne hazırlanmıs ncılacak ıni.icadel'! <'ok nahalıya ma mek için yegane çare müttefiklerin doğ- biliyorlardı. 
.1 l H l " • olacaktır. Bi7. o gihi maddeleri arayıo d d v "b t · · ı · I ini. Ci ıan ayızran i e gertlune:ve hin- ru an ogruya mu ayaa a gırışme erı- Diğer taraftan Almanya a üminyoma 

di. Müvekkip hiç nu~·mıyarak konağa bulmalıyız ki onlardan ınahrumivet Al- dir. Balina yağı idhalatı Almanyanın bir Alman metali nazarile bakmak isti-
man"anm hiltün harn teseboüs ~·e ~av.·- ] ı dh ı k~· doğru revan oldu. Cihan orada sevgilisi " · yağ ve yağ ı madde er i a at ye unu- yorsa da Alman kilinden boksit iatihsal 

(Aydoğdu) yıı bulacağını ilınit ediyor- ?"*'tl"'"ini sıfıra indirsin. nun yüzde on dördünü teşkil eder ve etmenin gaynkabil olduğu görülmüştür. 
Almanvanın "cni5 .sevkulcevsini ve b "dh }At .. d k · N t d du · · · u ı a a ın yuz e se senı orveç en Itha1 edilen bokait yekununun örtte üçü 

. iktısat nnlilikalarını ".Özden !!ecirecek 1 l h ih 1 - 9 - ,,~ ,. - yapı ır. Binaena ey yağ ist' sa ine mü- Almanyanın bitaraf komşularından gel-
olursak açtığımJ? ateşin han~i zayıf nok- sait tohumlar ve Balina yağı, müttefik- mektedir. Küçük bir menba olmakla be-Cihan konağa ancak yatsı zamanında 

muvasafat etmis idi. Konağın bah~"si 
her tarafta yakılan fenerler ile bir lüc
cei · nur kesilmiş idi. Her sene bu bay
ram gününde olduğu gibi bu sene de 
Mcırzbanın dostları, çiftcileri ve ı-air ta
nıdıkları adetleri veçhile hedayay1 ha
milen oraya gelerek bahçede toplanmı~
Jardı. Bunlar oraya her sene bu bayram 
gününde ı?e1dik1erinde şen ve şatır du
rurlar, gi.üüo o~·narlar, davul, tanbur 
~alarlardı. Fakat' bu sene neşesiz duru
yorlardı. Musiki aletlerini berabt>r ge
tirmişlerdi. L.ücin çalmıyorlardı. Hiç bir 
eseri ·'ladimani göstermiyorlardı. Çünkü 
Me17banın ağır hasta olduğunu anlaya
rak mahzun oJmuslar, sükUtu ihtiyar 
"tmislerdi. Bunlar bahçenin yollarında. 
konağın merdiveni üzerinde müteferrik 
veya müçtemi bir halde ahzı mevki ~Y
lemişlerdi. Hep :veni :veni, bayram .elbi
<;csini giymişlerdi. Hepsinin yiizüncle 
hüzün eseri müşahede olunuyordu. Biri 
diğeriyle konuşmak istese yavaş sesle 
konucsuyordn. Birbirlerine baktıkları 
7.aman mahzun mahzun bakıyorlardı. 
Bahc:enjn kanısında kafobalık 7Jyade 
idi. Çünkii elbise. ıtriyat ve mcyv~ler
den ıniiteşekkil olan hediyeler hayvan
far ile getirilmiş kapıda duruyordu. Ko
nağın hademesi viikl"'ri indirip icerive 
tasımakla meşgul idiler. · · 

Cihan hatunun peı·dlınesi kon.ağın ka
pısına ''arınca halk yolun iki tarafına 
çekildiler. Herkes kendi halini, hediye
sini unutarak Merzb:mın kızını temasa
ya koyuldu. Biitün bu halk Cihanı cid
den seviyorlardı. Onu ~örmekten bü
yük bir haz ve bahtiy~rlık duyuyorl<rr. 
kf'ndisini mübarek ve ali bir hanımefen
di addediyorlardı. Cföan arabadan inin
ce her taraftan selamladılar. Yüzünü 
gördükleri zaman se\'indiler. Bir Jahza 
için mahzuniyetlerini unutur gibi olrlu
lar. Çünkü onlara öyle geliyordu ki Ci
han babasının yanına girer ise ıstnap 
yatağında yatan " hastanın ıstırabı xail 
olacak, kamilen iadei afivet edm-ektir. 

-BIT~nı---·-RUMEN - ALMAN 
POSTA iTiLAFNAMESi 
Bükre:ş, 14 (A.A) - Rumen ve Al

man posta idareleri bir itilafnamc ak
detmişlerdir. Bu itilafname ahkamına 
nazaran; Almanya Romanyaya hemen 
hemen 400 bin maı·klık P<>sta, telgraf ve 
telefon malzemesi verecektir. 
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}Melek Si nPmasında~ 
~ BUGÜN İKİ FİLİM BİRDEN ~ 
R BALA.LA YKA ~ 

Dilber yıldız (Anoa Sten ) ile Dan-~ 
. ri ~ilf~ksu.n höyük nnn•aHakıy~tlc ~ 
1 çcvırdıklerı Çarlık Rusya devrıne ~ 
~ ait heyecanlı acıklı \'C nefis müzikli ~ 
~ {evka15de filim ile ~ 

ZORAKİ NİŞAN 
Rumca sözlü ve şarkıh komedi 

Aynen Metro Jurnal en son dünya 
hadisatı 

SEANSLAR : Her gün 4.30 - 6-9 
Cumartesi. pazar 1.30 - 3 - ' - 9 

ialar iizerine tek .. if edilmesi lfızım gel- 1 
lerin bütün faaliyetlerini üzerinde tek- raber bizim için çok enteresan sayı an 

clif!ini gösteren bazı i~areiler görmek sif etmeleri karlı olacak maddelerdir. bir diğer mad de vardır ki o da sadece 
kabildir. Almanfarın harp sev'k ve idn- Yağ istihsaline müsait maddelerden şimal buz denizindeki Danimarkaya ait 
re<;i, karada en küçük asker harelcltı mahrum olacak AJmanyanın, hayvan Groenland adasında istihsal edilen ve 
Alman toT)raklarındaki. h;tiJfı altında besleme işinde en kıymet1i madde olan elektroliz ameliyesinde kulJanılan kiyolit 
bulunan Polonya arazisindeki ve ce- d B d · k1 w ı·· · tohum posalarından bir milyon ton mik- madeni ir. u ma enın yo ugu a umın-nubu sark} Avrunasmın bazı memleket- ~ 

· farında :zararı olacaktır. Yag- istihsali- yom jstihsalini çok güçleştirir ve eger !erindeki iktısadi menbalarla tevhit k 
ne müsait tohumlarla Balina yağı Al- Almanya bu madenden vasi mi tarcla 

cclen sevktılceyşe i'otina ettirilmiştir. ınanyanm yağ ve yağlı maddeler idha- stok yapmadı ise bunu lngilterenin satın 
Sovyet Rusva ile tesis edilen ticari !at yekununun yüzde sehen beşini te~- alarak ithal etmesi cidden her türlü zah

miinasebetlerdc Sovyet Rusyanın ik.tı- kil 'ettiklerine göre ne Sovyet Rusya ve mete değer. 
sacl\ inkişafına, Almanvanın harp iktı- ne de Cenubu şarki Avrupası Almanya- Ham madde sahasında taarruz hatla-
sadiyatına hadim olacak ı:Pkilde yardım ,.,, d b ı•-· d .. · · t .-!t 

nın bu idhawt a('.ığını senelerce doldu- nn an e .... e en muessırı mensuca Bir Hırsızlık vak'a ... ,_~1 etmek prensiplerine tevfikan hazırlan- ramıyacaklardır. - maddeleridir. Almanyamn petrol vazi- z ,.., 
mıstır. Aynı zamanda viyecek ve sınai yeti gazetelerde etraflı bir surette mü- Karsıyakada Zühr~ sokağında e ıJe 

dd 1 · · · ·1 h lk __ ı_ d S.imdi sanayi sahasında ham madde- k B N c· b .. acııa ma e erının sıvı a tanu.ın an is- Jıaka... ve izah cdilmistir. «Buna> adı arısı n. a ıze ı.a ıtaya mur Je' 
hı~k k •· · d ] ler meselesindeki vaziyeti ele alalım. .,.... • l d b' hal ccca0 

ti a i at 1 surette aseariye ın iri mis- verilen suni lastik mevcudu Almanyayı on gün evve evin en ır ı s '·ıtB 
. Al h b 1 d Almanyanın kuvvetli noktalarından bi- . 1 dı" kA . za1.1 fır. manvanın arp aş an~ır.ın a yi- 19 40-41 senesi içinde tabii lastik mah- nın ça ın gını şi ayet etmi:ştır. '-' 

vc>cek maddeler ihtiyacının takriben rinin kömür olduğu aşikardır. 1938 se- sulü ithalatından müstağni kılabil ir. Sıkı tahkikata başlamıı?tıı-. 
b d d " ·· dah'Jd · k nesinde büyük Alınanya, Linyit'in kö- ... t>şte ör unu ı e temın etme ım- b ir vesika usulünün tatbiki ile A lmanya ---:..---
retiyfo kendi kendini korur vaziyete mür mukabili de hesaplanmak şartiyle, kösele ve d eri ihtiyacını Sovyet Rusya- R U Z V E L T 

. . 1.l v b al k 252 milyon tonu bulan istihsalftt yapmış- e ;ıırmış o ougu nazarı iti ara maca d an ve cenubu şarki Avrupasmdaki mem E .. -ebi memleketıer 
olursa sivil halkın ihti~1acatı üzerine ko- tır. Polonyanın istilasını miiteakip bu leketlerclen temin edebilir. Fakat ihracat -• , 
nan bu takayyüd;:ıt daha enteresnn bir miktara 45 milyon tonluk istihsal de ~anayii de harp için bizzat silah fabrika- Satış komitesini 

b ilave olunmalıd ır. Sar havalisinde 14 
se ep arzetmektedir. Diğer taraftan sı- lan kadar lazımdır. Almanyanm cenubu topladL.. el' • .:ıd ı d h ı k 111i1yon tonluk istihsal zararı hesap edi- ., naı mau e erin e i tiyacın meme e1 k 1 Al h 1 ... arki Avrupasından ve daha başka mer- Va,<>ın' gton, 14 (A.A) _ B. Ruı.v''}"' 
d hiı. d 1 · · l~ce o ursa manyanın a en senevı • d ·• .. 

a ın r temin o ıınması ıçın tertio 3 .1 t nl k k ihsal kezlerden yaptığı ithalatın ö enmesi maliye nazırı B. Morgen Thau'un r:.et" 
edilmiş olan progı·am hal"T'\ baslana1cın-- 2S: mı yon ° u ömür ist' i ya- d '" L ' b" k' t t _1c.-

. ,, - " b'l v. .. . l B 1 Alm işin e mensucatın murum ır mev ı u - seti altında bulunau ecnebi meıw 'f'l"' da k k b 1 d S .... pa ı <'cegı gorti ür. u suret e an-
1 

" 
ro no <;an u unuyor u. un ı net- . ,.., dd 1 d 1 tuğu görülmüştür. A manyanın mensucat lere sa(ış komitesini, Yeni model ta .,ı.. 

rol, lastik ve mensucat ve bazı maden- ya yenı sun 1 ma e er en üstri erinin ı d k Jl d ~ • dd · 19 38 k J'l""' 
ihtiyaclarını ve bu sun'i maddeler imali ima in e u an ıgı sunı ma enın relerin satılması meselesini tetki • 1 

lerin yerini tutacak mahalli sun'i istib- 1 deki istihsali 227 bin ton icli. Yapılan ~adiyle toplamıştır. d & 
sa11er gibi yeni endüstrilerin mi.ihim bir idn lazımge en fazla elektrik istihsali- smal programlar bu miktarın 400 bin · · · Z ARK HA.,,,, p 
kısmı ancak 1940-41 senelerinde tam ni. bilhassa cBun::ı> dedikleri sun'i His- tona çıkarılacağını v~clediyordu. 1938 INGILI $ 
olarak işleyt>bilecek şekild<? tanzim edil- tik. lüminyom ve sun'i mensucat fahri- de Almanya pamuk, yÜn, kenevir ve jut Orduları .. kumand. atU ,,,., 

· · katarının ihtiyacını temin edebilecektir. cld ı · b ı d rı " mıstır. gibi mensucat ham ma e erinın aş ıca Londra, 14 (O.R) - Türkıye e )c:ıl'°' 
Yiyecek maddeler içinde hayati Nazi devlet adamları Almanyanın 1938- beş unsurundan dörtte üç ihtiyacını it- det eden Orta Şark Ingiliz hava f n_•ı' 

h h 1 la h ·1 d deki 27 milyon tonluk kömür ihracatı- Al d a.-e emmiyeti aiz o an r angı eri ir? halat suretile temin etmiştir. manyaya vetleri başkumandanı, hava mü ? Jef\ 
AI · • h d k' h k'k• k nı 40 milyon tona çıkarabileceklerinden 1 ı k ı b · h ı·t !{ 1 recı m::ınyanm zıraı sa a a ı a ı ı no - mücavir o an mem e et er u ıt a a na ait işleri görüşmek üzere a ıı 

1 ,,_..J 80 "h · dah'ld e·nin görünüyorlar. Almanycı bitaraf d 1 · d ·· uk 'h d san arı yUL.Ue ı tıyacını ı en te- için en ya n12 yuz e uç pam ı raç e e- Kaplovna gidecektir. 
min ettiği şeklinMki ifadelerin kapaya- memleketlere yaptığı kömür ihracatını bilmişler ve yün ve jut elan hiç ihraç ede- İNGİL TERENİN 
mıyacağı kadar mühim ve ciddidir. Al- arttırmak için her türlü çareye baş vu- memişlerdir. Vakıa keten ve kenevir İ - • df 
manyanın 1938 senesi zarfında yapmış ruyor. Her yeni ticaret anlaşması Al- Sovyet Rusyadan, Polonyadan ve ce- Y YECEK STOK~ ret 
olduğu yiyecek maddeler jcJhalatı için- manyanın kömür ihracatının ::ırltırıldı- nubu şarki Avrupasından temin edilehi- Londfa, 14 (Ö.R} - İngiliz tı~~ıf\ 
de yüzde kırk beşi yağ ve yağlı madde- ğını gösteriyor. Bununla beraber Al- lirse de A1manyanın mensucat ham mad- nazırı lngiıterede yiyecek stok1a:ıJ11tı 
lrdeir. Yüzde yirmisi et. ylizde yirmi manyanın harp içinde kömür istihsala- delerindeki umumi vaziyeti, sıkı bir dar- harbin başından çok fazla oldtıg 
sekizi balık ve ancak yüzde on dördü tını aynı seviyede tutup tutamıyacağı be indirilmesine son derece müsaittir. söyleıni~tir. ~ 
hububat ve yüzde sekizi buğday ve em- süphelidir. Maamafih bitaraf meınle- Mensucat maddelerinde istihla ki, lngiliz - lıı' 
salidir. ketlerde Alman kömür satışı ile reka- matbuatında da mevzuu bahis edildiği gilterenin zirai ve madeni istih~a] 1J:,ııı 

Görülüyor ki Almanyanın harbe gi- bet için hiç bir fırsat ihmal edilmeme- gibi, giyecek e§yanın vesikaya bağlanma- larını almak şeklindeki aiyasetın ~ ıi'i.i' 
rerken külliyetli miktarda hububat sto- lidir. sı ile 1938 deki istihlakin dörtte birine muvaffakıyete uğrıyacağı yerde ç\·ıir· 
ku yapmış olduğuna · nazaran Ingiltere- Almanyarun demir ve çelik sanayii indirilmiş bulunuyor. essir ve çok şumullü neticeler vere l~tıce· 
nin bütün dünyada mevcut buğday büsbütün başka bir manzara arzeder. Almanyanın mensucat ham maddele- Danimarka, lsveç ve Norveçe ge 1 ıJef 
mahsulünü satın almağa kalkışması bo- 1938 de Almanya demir cevheri istihla- rinde ithalatını kesme işinde büsbütün müttefikler Almanyanın bu meı:n!eltd9hll 
suna sarfedilmiş bir emek olur. Belki kinin yüzde yetmişini hariçten idhal et- ayrı bir iş olarak lngi1terenin mamul ile yaptığı ticareti tehdit etmek ıç~n rlc'' 
ileride Almanyanın norma] ihtiyaçlaı·ı- miştir. Ve Polonyadaki mühim miktar- mensucat maddeleri ihracatı nı bilhassa kolay vasıtalara maliktir. DanıtX'ljJt' 
nı karşılayacak olan Macaristan, Ro- da demir ve çelik sanayiinin bugün Al- Almanyanın müşterileri olan memleket- eaaslı miktarda yaptığı yiyecek rıı1ıere' 
manya, Yugoslavya ve Bulgaristanın ih- manyanın eline geçmiş bulunması da lerde arttırması ziyadesile semereli bir ler ithalatının devamını ancak Jng• Jsveq 
raç edebilecekleri fazla istihsa11f":rini ne vaziyette bjr deği~iklik husule getirme- iş olur. Almanyanın cenubu şarki Av- nin müsaadekarlığına borçludur. pe&t 
suretle ele geçirmemiz lazım ıı.eldiğini. miştir. 1938 Almanyanın demir idhalat rupasındaki nüfuzunu kırmak işi, çok ve Norveç lngilterenin yüksek ka' etle 
düsünmcıniz icap cdabilir. Maaınafih yekununun yüzde yetmi~ini Isveç, Nor- güç olmakla beraber, belki de en mühim mensucat malları işinde muvaflak•~ı11ıı· 
Alınanyanın iyice stok yapmış olduğu vcç ve Li.iksenburg temin ctmi~tir. A1- !'ayılabilecek bir vazifedir. Cenubu şarki rekabete girişmesi basit bir iştir:~~ oıı' 
şu sıralaı-da vakıtsız ofarak mübayaat manya 1940 senesi sonuna kadar, evvel- Avrupasındaki memleketlerin, Almanya- da ile Belçika da gıda maddelerın 13ı.l 

nın yarı mamul men9ucat maddeleri ve nimarka gibi ithalata mtıhlaçlırlaı"·~ııırt 
bilhassa mahalli mensucat sanayii için memleketlerin Almanyaya yapac~ctifll' 
lazım olan ipliği gönderememsi yüzün- ihraca tı tehdit için bu vaziyetten ı- tııi• 
den mensucat mallarında istihlaki tahdit de edilebili.r. Almanya bugünkii a~ıı~)e.te 
mecburiyetinde kalmaları lngilLerenin hı.tını Avrupadaki bitaraf mem_l_;~ehıJl{ıl 
lehine olan çok büyük bir faktördür. .. uzun zamandanberi tatbik ettıg'I Jjtİ~ll 
Bir diğer nokta da Almanyanın hala oto- politikası ile temin etmiştir. Bu P~ ıtfeı 
mobil ve kanwon ihracatı için müşteri- ise bir taraftan mübadele tarı:ın.da.~:i ıİ' 
lerine vai.dde bulunabilecek vaziyette yapmak ve diğer taraftan da ıptı ]cifŞI' 
olmasıdır. Yalnız bu otomobillerin ve raat endüstrilerinden bir kısmmı te' 1;rıe 
kamyonların laııtiksiz olacağını bildiri- !andırmak ve sanayileşme hareketJfi et; 
yor ki bu da, hol lastiğe malik olan in- müzaharet göstermek şeklinde tect cJe1'' 
gilterenin her türlü noksanları tamam- miştir. Almanyamn bu memleket 1iu •' 
lanmış otomobil ve kamyonlar ihracatı- tesir ve nüfuzunu kırmak için şurn~. pil' 

Baltık devletlerinin 
konferansı 

•• •• •• uçunca 
Riga 14 (A.A) - Baltık devletlerinin üçüncü konferansı b ugün 

Rigada ve Letonya hariciye nazırı B. Muntersin riyasetinde toplana
cak ve bu konferansa; Litvanya ve Estonya hariciye nazırları iştirak 
edecektir. 

Bütün heyetlere hariciye, maliye ve iktısat nezaretleri erkanının 
refaka t etmeleri keyfiyeti üç memlektin iktısadi mesai birliğinde bu
lunmak arzusunda olduklarını göstermektedir. 

nı teşvik eder mah iyettedir. merkezden iclare edilen iktısadi ır • 
A lmanyanm eksikleri yüzünden doğan litikanın tatbiki kat'i bir ı~um 

hu aibi ihtiYr,.hwın~ncrt·ıetn:S-elilei'e~·~jva" uai.lliııii..····· 
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F·o S F·ARS OL FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmw yuvarlaclldnrı tazeliyer& oY.altır Tath · 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri <'anlandırarak asabi buluanlan uyınJuiıuıı..·. ,..d_....ı_ı ~ temnlind eder. Vü 
barsak t beırv• d Tif . ' lil& .ı ccar. munn lnkıbularda 

. h
em ıg~ e, o, Grıp, Zatürrieye, Sıtnın nekahatleriıide, Bel gevscklfği ,.; ad~ni "kt'd d . kfJ im · 

~ayanı ayret faıdeler temin eder. ~ • 1 1 ar a. l:e o a akta 

KAN, ·KU-VVET iŞTiHA ŞURUBU 
FOS~ ARSOL'ün: Diğer biitün kuvvet qınıplnnndan iistünliiğil DEVAMLI BİR SURE 
TE.1\llN ETMESİ -n ille kullananlarda biİe tesirini derhal g«>stcrmesidir. ITLE KAN, KUVVET, İŞTİHA 

Sı11İıat Vekaletinin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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Pr~gram ve memlelcet saat aya
l 2.SÔ M~J'!na ve Meteoroloji haberleri. 
13,30/ı iizik_: Muhtelif oarkılar (Pi.). 

16 p 4 Müzik: Karııık hafif. müzik. 
l &.o5 M~~rarn ve memlelc.et aaat ayarı. 
tca "e s:z~lı:: Halk türküleri. Aziz Şen
tit: ç I dı Yaver Ataman. 18,20 Mü
fik F a anlar: Vecihe RuQen Kam Re-er • Y ' 

llll I san. 1- Okuyan: Mefharet Sağ-
tııtı d • Ibrahim ağa - Hicaz şarkı {Mah
c,t uruıun) 2 - Tamburi Cemil - Hi-
3. ıa~:ı (Hep sayei vaslında gönül). 
ian rı~ıl bey • Kü;dili H. ~arkı {Baisi fi
li. 16 kernc) 4 - Musa Süreyye - Kürdili 
~'n: S 1 (Cün doğmıyacak). 2- Oku
kl,: crnahııt Özdcnses. 1 - Lcm·İ - Uş-
1' 1ın!6rkı ( Cunlcr geçiyor) 2. - Şükrü 
derrıi) j Unak farkı ( Ceçti muhabbet 
~ g~ • Bedriye - Uşşak şarkı ( Cel 
krftı (cenrnc). 4 - Refik Feraan - Uşşak 
'aat, I ~ıı. hürün de şalına). 19, Serbest 
\'e rn • 1 O Memleket saat ayarı, Ajans 
()>'llnc~coroloji haberleri. 19,25 Müzik: 
S,ntu . az~lan. Klarnet: 1 Iamdi Tokay, 
~İt: ~I ühtü Bardakoğlu. 19.40 Mü
Sltı~ 1( anlar: Cevdet Çağla, Fahri Ko
Okı.ıy ernal N. Seyhun, izzettin ökte, 
(Bir •ı: Mustafa Çağlar. 1 - Eviç §arkı -
kı: <S: eple giiccnmipin). 2 - Eviç tar· 
sı~: (E\'~ilim bu akpm) . 3 - Fahri Ko-
1. .. \'ıç ıarkı .(Oı~tan viran bağlıyım) 
•ekıe;')"'" Eviç şarkı (Koyun beni yük-
tıttı it~ ~ • ......... Eviç şarkı {Çıka-
rlntanl eyırn). 20 Konuşma (Milli kah-
21,15 Sk rncnkibeleri). 20, l 5 Temsil .• 
~o Ork erbest saat. 2 1,2 5 Müzik: Rad
A.. 1) Cilrası (Şef: Dr. E. Praetorius). 
('ı'ent'~=k: Be~inci senfoni, Mi minör 
l~arı .unya). 22, 15 Memleket saat 
t.ıı\'iİ· aJans haberleri, ziraat, esham -
22,35 a~ kambiyo - nukut borsası { Fiat). 
23,30 y Üı.ik: Cazband (Pi.). 23,25/ 
-......__ annki program ve kapanı~ ... 

GA YR1 MENKUL MALLARIN AÇIK 
ARTIRMA· !LANI: 

URLA 1CRA MEMURLUCUNDAN: 
D. No. 940-312 
Açık anır:ma jl~ paraya çevr-i}ecek 

gayri menkuİün ne olduğu: Bir bap 
müfrez kargir mağa?.a, 

Gayri menkulün bu1unduğu mevki, 
mahallE'si, sokağı numarası: Urlanın 
köprü ,başında. ~ , , 

Takdir olunan k~ymet: (700) yedi 
yüz 'lira. 
Artırmanın yapılacaf!ı yer, giln, saat: 

Urla icra dairesinde 15+4-940 pazartesi 
günü saat (14). , 

1 - işbu gayri menkulü~ ar~tırma 
§arlname~i .l!"i-3-940 tarihinden itibaren 
940-312 No. ile Urla icra dairesinin mu-. 
ayyen numarasınrla herkesin görebilme
si için a~ıklır . . nanda yazılı olanlardan 
fazla malı'lmnt almak ist_iyenler. işbu 
.şartnameye ve 940-312 dosya numara
silc memuriyetimize müracaat etmeli
dir. 

2 - Arttırmaya istirak icin yukarıda 
ya?.ılı kıvrnetin yü7de 7.5 nisbetinde ney 
veya milli bir hankaoın ff'minat mektu
bu tevdi edilecQktir. (124) 

3 - Iootek sahibi alacaklılarla diV.er 
alakadarların vP. irtifak hakkı sahinl~
rinin ga_\'ri menkul üzerindnki ha1dar•
m hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını işbu ilan tarihinden itibarPn 
yirmi gün içinde evrakı mü~biteJerilP 
birlikte memurivctimize bildirmeleri 
ican eder. Aksi halde hakları tanu si
cilile sabit olmadıkça .c::atı~ ~delinin 
pa_vlaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya isti
rak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malUmat almış ve bun
lıırı tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihnle edilir. Ancak arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulma7. veya satış istiyenin 
alaı-ağına ruchanı olan diğer alacaklılar 
bulunup ta bedel bunların o gayri men
kul ile teınin edilmis alacaklarının 
mccmuundan fazlaya cıkma7.sa en çok 
arttıranın taahhüdü ha ki kalmak Üz('re 
arttırma on· beş gün (Jaha temdit ve on 
beşinci gi.ini.i aynı saatta yapılacak art-
tırmada, bedc1i .'iah~ istiycnin alacağına 

~OR.S ] 

ruchanı olan diğer ala~aklılann o gayri 

A t menkul ile temin edilmiş ala.ciıldarı 
mecmuundtıfı fazlaya cıkmak şartile, en 
çok arttırarla Iha.le ~dilir. Böyle bir be
del elde edilmezse llia1e yapılam.az. Ve 335 .• ÜZÜl'tl 

313 ~atını ve Fadıl 
213 ~Yoti bira. 
11>4 %\im Tarım · 
157 ll: ve Mehmet 
cos Vıte.ı 
ıa9 '.M:. j. Taranto 
ıos ~kseki bankası 
73 ~af Ş,ankası 
3Q :N~hnt Uzümcil 
21 llilmi Servili 
10 ~· Mayda 
9 u. Arditi 

lB42 lYI. Arditi 
~f.İ43c YekUn 
S2~74 ii Dünkü yekun 

l-;0 Umumi yekun 
lio" 7 
1io' 8 
tfo' 9 
~o· 10 

• 11 

1o 2f 
l<J 75 
ır 
11 
10 75 
15 25 
13° . 

· 10 so 
16 
13 50 
11· 75 
17 
13 

10 50 
12 75 
16 
13 50 
14 
15 25 
15 
10 75 
16 50 
15 
11 75 
17 
13 

9 50 
11 
12 50 
15 
17 50 

S29 ZAHİRE 
~5 ~vaı Buğday 5 875 6 
75 Çu '-'al Fasulva 18 50 19 
8 vat Susa~ 15 15 

.. 2o ~'lal l<umdarı 6 6 
IJ,Söo va.l Arpa 4 875 4 875 

pıo Zeytinya:ı 4.3 43 

~ ara Borsası 
lf~E'r l~KKEZ BANKASI 

Stt.. .tt~G KUKLAJU 
, .. ~ PJri.ai "bir Türk linmI.111 

~İerlin Satı~ A.lq 
"'O~r 524 521 
~lga 76.81 77.26 
l> ranstı ( 4.520 4.545 
~tas rangı 33.64 33.84 
~il 7.442 7.486 
ıSViçre p. 1.4459 1.4545 
~S\ıcç kr ·rangı 3.42« 3.4445 
r-~"eç k;"u 3.2217· 3.2407 
~Os) 0 nu 3.379 3 400 
~~ 0 '-'alc kronu 23.09 23~20 
~Va 35.22 35.40 
tta;r 64.44 64.83 
~~tk 92 92 
b;el 1.97 1.98 
'» ilhnıi 15.20 15.29 
~~ti 105.97 104,50 
~ 4.2159 4.2373 

s:eaa~T :ı 6801 3~.:!St 
~e&iste l\tUlfn.."LtF KURLAR . 
ev~ork11ak 5 90 

3.845 498 
501 496 

tıa l\f!~~NI rEŞEKKÜR 
~ raı.; g.,Y~deki tren kazasında yarala
tı-ı Stane:f ~ eril~iğim Manisa memleket 
h·1}ur-ıar e ~·uksek bilgilerile hayatı
ı: 1 <>Pcra~ Bastanenin kıymetli ~erta
t-~ teren d' _r ay Hayri Saran ile alaka 
lı- '. herrı~i/ger doktorla'"ına, ba~ hemşi-

litııin lbfa ~astabakıcı arma teşekkür-
rlıJe · ı,ına gazetenizin 

~ rırn 
ın i . 1 • 

etme kotar seflcrinden Ali 

Sat?Ş talıThi au~r ..• •il·~· • . .. . . •. 
6 - Gayri menKu1 ke~sfoe ihale 

olunan kimse derhal veya veril~n miil}.
Iet icinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendiiinilen evvel en yiik
sek te1difte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razi olur~ ona. 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün mtiddetle arttırmaya cıkarılıp 
en çok. arttırana ihale edilir. Iki ihale 
ara.sındaki fark ve geçen günler icin 
yüzde 5 ten he • p olunnca]t faiz ve di~er 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimzce alıcıdan tahsil olu
nur. Madde (133) 

Müfrez mağaU\ yukarıda gösterilen 
15-4-940 tarihinde Urla icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen arttır
ma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 891 ( 478) 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Cilt ve Tenasill bastaWdan 
VE 

Elektrik tedavileri 
. Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON.: 3479 
.............. .,,. .. r:m ..... 
1ZM1R SULH HUKUK HAKtMLt-

CtNDEN: • 
Emlak ve eytam bankası tarafından 

diğer taraf çayırlı bahçede değirmen 
sokağında 12 No.lu hanede mukim lzzet 
karısı Gülüuır ve Tilkilik caddesinde 
183 Noda Bostancı Mustafa aleyhlerine 
ikame edilip 939-2456 sayıda kayıtlı bu
lunan ve 27-12-939 tnrihinde 52 lira 35 
kuruşun her iki mii.ddeialehten tahsili
ne karar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren sekiz gün zarfında mah
ken1eye müracaatla temyiz etmedikleri 
takdirde bu baptaki hükmlin katileşece
ği tebliğ makamına kaim olmak lizere 
ilan olunur. 897 ' (477) 

DOKTOR 

Sala~e~~in 
Tekand 

Çocuk Ha talıkları :\lütahassm 
BF.RLİX \'C KÖL~ ONİVER· 

~ SİTESİ ~ABm: ASİSTAl'ıl 
~ Jla:.talarııu İkinci Beyler Numan 
l": zade ı.okak 5 No. da her giin saat 

birden sonra kabul eder. 
3453 

tZMlR 2 inci 1CRA: MEMURLU-
CUNDAN:' D.No. 39-10898 

Ipotekli bir borcun temini istifası icin 
açık arttırma suretile paraya çevril~e
sine karar verilen Ahmet.ağa mahalle
sinde 3-5 kapı ve 231 ada, 8 parsel sayılı 
hududu

1 
Jliltinda yazlJı j7.emini ~~birli 

Mustafa vakfından -rl\ükiıtaalı 189 metre 
murabbaı terbiindc t~mamı 6000 lira 
kıymeti muharnmineli ·Sabunhanenin 
dörtte bir hissesi 25-,4-940 tarihine •ı-ast
layan Pe.rşeınbe giinl~ saat 14 ~ Izmir 
ikinci icra dairesinde a~a~ıda ya7.ıh c::art
larla pesin para ile satılacaktır. 

Satı· 2280 sayıh kanunla alakadar bu
lunduğundan icra kılınan arttırmada 
~ayri m<>nkul kıymeti muhamminec::in;tı 
yfüde yctmLc:: beşini bulmadıl!ı tııkdirtle 
arttırma on hf"cı ~iin m:atılarak 10-5-940 
tarihine rastlayan Cuma aiinü ıwnı sa
atta ve avnı. snrtlar dahilinde kıyme1i 
mt•haınmincsini yiizdn vetıni.,; besini 
\.ıµldurmak sartiy],. ihale. ~dileC'.cktir. 
qu krvmeti bnlmadıjh takdirde satış te
tıir edilnek bu sene mezkilr kanunla 
tcdle tabi tutı.ılacaktır. 

1 - Arttırmaya ~ıkarılan isbu ~ayri 
YT'0 nkul hissesini satıc::ma dair tanzim 
adilen sartname 10-4-940 tarihinden iti
b;ıren icra dairesind"'• hPr. kesin l!Öre.-
1 ilmesi ir;in açıktır. rlörıda vazıh olan
lardan faz.il' malumat nlm:-lt istt'w•nler 
ic::bu şartnaınevi görür: ve 9~9-10898 dos
va numarnsiyle menrn.riyetimize müra
--~.,t e.dehilir. 

2 - Arttırmaya i"'lirak irin yukarıda 
vazılı kıymetin yüzde vedi bucuğu nis
lJetindc pey veya milli hir bankanın te
minat mektubu verilecektir. 

::l - Iootek sahibi alacaklılarla direr 
... 1akadarların Vf' irtifak haklcı sahit>le
rinin gayri menkul üzcrindnki hakları
nı hususilP faiz ve masrafa dair iddiala
rını işbu ilan tarihindf'n itibaren yirmi 
~ün içinde evrakı mUsbiteleriyln birlik
tP. memurivetimi1.e bildirmeleri • icap 
0ıier. "ksi halde hakları tapu sicilivle 
sabit olm\'rlıkra satı.<: bPdelinin pay1aş-
masındarı haric kalırlar. · 
. 4 - Gösteri!Pn günde . arttırmaya iş

tirak ed<:'n l<:'r arttırma şartnaınesini r.ör
müs ve okumu~ ve lü1.umlu mali'ımat 
almış \'P bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibaı· olunurlar. 

5 - Ic.ra kılınan arttırmada satıs he
deü S"lış ~steyenin alacağına rüchanı 
nlan divl'r Pl~r:aklıların SiilıŞ Y<\Pılan 
"ayri mEJ?lk'lil ile lPmin edilml,ş alaC2.k
ları n;>ıecmuundftn fazlayş, çı\unak şarti
le en._ç<?f.. arttıraruı r,üzcl_e,.~e1miş h<?şi 
·;c~wu7. cİmfk şwt,ivle i~wle edil,i,r.Böy
Jc p,lr )~<;d~ e}dı:-ç.dil('ıpczse..ihale,,yapı-• 
lamaz vr sa~ış taJcb~ düşer. , , , 

6 - Gayri m._enkul hissc~i kendisiuc 
i~alc olunl\J"\ ,kimse dıtr~l ihale bedeli
rıi \'ermf'75(', ihale kar~rı Jesholunaı:ak 
tcrn vl' iflas kaımnu.nun 133 ncü madde~ 
ı;ine göre muam<'le, yapılacağı ve tayin 
olun~n ttiin ve ŞaaUa ıı1hşı .icJ·a Pdilece· 
~i )lan o.lunur. . şs..ı (476) 

fZMlR AST,f"{E 1 inci HUKUK HA
T{Jl\!LtôtNDEN: 
Davacı Mehmet bul~urlu kendi na

mına asaleten ve küçük çocukları Zeki 
ve Halim namların~ velayeten ve dava
cı Mehmed Bulıturlunun büyük evliıt
ları Faik Bulgurlu ve Sabri Bnl~urlu 
\•e Mii?.eyyen vekilleri müvekkillerin
den Mehmed Bulgurlunun kansı ve di
~er müvekkillerinin anası olan ötü Ha
ti~e Faikanın Anverste sosyek anonim 
dıstal şirketine borçlu bulunduğu me
baliğin bir kısım için teminat olarak 
müddeialeyh İstanbulda Galatada Tü
~e_i ~anında avukat Jorj Saber namına 
ıkın~ı derecede ipotek ettiği Izmirin Ak
denız mahallesinde Mimar Kemaleddin 
caddesinde kain 26.239 kütük ve 2 par
sel numaralı bir bap mağazasına ait ipo
tek kaydının kaldırılmasına muvafakat 
etmediğinden ve halbuki mukavelenin 
ahk~~~~a .~iayet edilmemesi dolayısiy
le hukumsuz kaldıjbndan dolavı bilmu
hakeme gayri menkulün müddeialeyh 
namına yapılmış olan ikinci derecE'deki 
~potek kaydının kaldırılması hakkında 
ıkame eyledikleri davanın badennakı7. 
icra kılınan mtihakemesindc rehinin is
tinat ettiği alacağın milnıru zamanla 
sa~t olmasına ve müddeialeyh Jorj Şa
berı_n. bu r.e~inle temin edilen alacağın 
hakıkı sahibı bulunmamasına binaen 
Şaber namına tapuda mevcut olan ipo
tek kaydının kaldırılmasına ve davacı 
vekili için takdir edilen -9irmi lira veka
let ücretiyle 15746 kur~ muhakeme 
masrafının müddeialeyhten alınmasına 
temyiz yolu açık olmak üzere 23-10-939 
tarihinde gıyaben verilen hükmü havi 
ihbarname müddeialeyhin ikametgAhı 
meçhul kalmasına mebni mahkeme di
vanhanesine talik edilerek bu bapta 
m~kt~zi bilcümle merasimi kanuniye ifa 
edılmış bulunduğundan hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun mevaddı 
m~hsusası mucibince tebliğ makamına 
kaım olın:ık üzere keyfiyet ,ilan olunur. 

893 {475) 

DOKTOR 

Celal Yar~m 

:' . (' . . ..... ~........ .:. . . . , .. ... . ... - ~ 

'ı?' •• ,. 
z:ıaw~ ' 

Beyoğlunda· 

BRiSTOL · OTELi 
Sirkecide , .. 

OSMANiYE OTELi . 
Bu her iki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik mütdıa11ııı bay Ömer 

ütfü Beıagii'dir. · 
Briıtol oteli elli odaL lıer odada soğuk ve ııcak akar ıulan banyo~ 

ve kalorif~ri vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan ~lduğu gibi 
uanaörü ve buıuıi lokantaaı vardır. 

Bütün •ıri. k~nforu haiz olan bu otelin Haliç Ye Marmara denizine 
ve lıtanbul cıhetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebnİ· 
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauı.ı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Eıeliler, kendinin tahta iaticannda 
~ ulunan otellerde buluturlar. · -Turgµtlu Belediyesinden: 

Keşif bedeli 608 lira 38 kuruştan ibaret yedi eylfıl sokağının tema
disi olan 1 1 1 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan yolun 
~oprak hafriy~tı ve dö~eme işçiliği 8. 3. 940 tarihinden itibaren on be~ 
gün müddetle açık eksiltmeye k.onulmuıtur. ihale 22. 3. 940 tarihine 
müsadif saat 2 de ~lediye encümeninde yapılacağından taliplerin 
Belediye riyasetine müracaatları. 

15, 17, 19, 21 . 885 (474) ---
Emlak Eytam 

MERKEZi: A 
ve Bankası 

KARA 
ŞUBELERi : tstanbal, tzmir-

A ja n) arı: Bursa, Jzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısına başlanmış mesken.ter için vafandacılara mümkün 
olan kolaylıkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

.. ikrazat yapar 

Faiz senede% 81 tut.. 

1 
·• '' ' AYı:Ica komisyon almaz.. •• ' • .. 

. · Ekspertiz Ü<'reti (1.000) liraya kadar."' 

İstekler için 1, (aılası içn; 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde bir 
liraaan a~ağı olmamak füere aynca lira başına on parada.. 

1 Gayri menkul ipoteii ·ve esham ,.e tahvilat rehni karşılığında Banka 
muameleleri yapar.. · 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

# 
Belediyesinden: 

120 lira aylıklı Belediye tebabeti açıktır. İsteklilerin Bornova bele
diyesine müraca~tları. 

15, 16, 17 886 (479) 

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

~ Devlet Demir Y ollarındon ~ 
..•.................•...•..•............•...•••..•..............•..................•. : 

Göz taşı a 1ı nacak 
D. O. YOLLARI 6 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN ı 

ldaremiz ihtiyacı için ~artnamcsi veçhile l S.000 Kğ. göz taıı açık eksiltme 

suretile satın alınacalCtır. 1halcsi 28.3.940 Per:embe günü saat 15 de Alsan

cakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 3300 ~ 3750 lira olup M. teminatı 281 lira 2S kuruştur. 
lıteklielrin tayin olunan vakitte M. teminat makbuzlariyle lcomisyona .gelme

leri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 
12 15 19 22 639 (6S6) 

Pistonlu tulumba (dizel) ve tahrik 
. motörü alınacak 

O. O. YOLLARI 6 Cl iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
idaremiz için 2 adet pistonlu tulumba tahrik motörüle beraber açık eksilt

me ıuretile satın alınacaktır. ihalesi 29.3.940 günü :.aat 15 de Alsancakta 
iıletmcmiz binaaında yapılacaktır. 

Beherinin muhammen bedeli 2 300 lira olup isteklilerin 345 liralık M. te· 

minat makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şart-

namesi iıletme kaleminde görülebilir. 1 2 1 S 19 2 2 840 ( 85 5) 

•• 
Oğretmen aranıyor: 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

Belediyemiz zabıta kadtô.sunda mün
hal bulunan zabıta memurluğuna yeni
den memur alınacaktır. Askerliğini bi
tirmili olmak ve Orta derecede tahsil 
görınüş bulunmak şarttır. Taliplerin 
16-3-940 Cuma gUnil yapılacak müsaba
ka imtihanına girmek üzere ;müracaat

, 
Orta okul ve Lise sınıflarında li

san (İngilizce, Fransızca), Felsefe, 
Tarih, Coğrafya, Türkçe beden ter
biyesi öğretmen likleri]e vazifelendi
rilmek üzere yüksek tahsil görmüş 
isteklilerin lzmir Kültür Direktörlü
ğüne müracaatları: 

13, 14. ıs 866 (461) 

ZAYİ 

ları ilan olunur. 
14-15-16 876 (468) 

lz .. ı·a .. E .. LEKE,.. ı:mır ~elediyes.indcn aldı~ım .812 No. 
&Ya &Ya • &Ya .& şofor ehlıyet vesıkamı zayı ettım. Ye-

Karşıyaka 18G9 sayılı sokakta adi dö
şeme yaptırılması yazı i§1erl miidürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. MuhaınmP.:ı 
bedeli 435 lira 75 kuruş olup ihalesi 
20-3-940 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler 33 liralik teminall lş 
bankasına yatırarak makbuzu ile eneti
m e elirler. 

ff AST ANESJ DAHİLİYE nisini alncağımdnn eskisinin kıymeti 

M tfi•AffAlltlltflltJ olmadığını ilftn ederlm. 
".&. •• • ~ Kemalpaşadan 1327 tevellütlii lsmail 

SPERCO VAPUR 
ACENrAsı 
-;.-

ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
Df NA VİGAZYONE 

Cİ1TA Dİ BARİ motörü 13/S/940 ı. .. 
rihinde limanunıza gelerek İstanbul J>i. 
re, Napoli ve Ccnovaya hareket ~e
cektir. 

LANGANO vapuru 13-3-40 tarihinde 
Ayvalıktan beklenmekte olup Cenova 
Rivicra limanları için yük alarak ha
ı-eket edecek. 

QufRİNALE vapuru 15/16 mart ta
rihinde beklenmekte olup Triyeste Ve
nedik limanlanna hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motöril 16/3/940 tarihinde 

lımanımıza gelerek Pire, Brindisi, Zara 
Fiume, Triyeste ve Venediğe hareket 
t'.decekilr. 

ADIGE vapuru 20-3-40 ta.rihinde bek
lenmekte olup Cenova ve Riviera U
ınanlannn hareket edecektir. 

NOT - BUtUn bu vapurlar Trlyeste 
veya Cenovada ŞimaU ve cenubt Am• 
rika limanlanna hareket t!den İtaU. 
Anonim aeyrbefain şirketlıiln ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYFSTINO anonim seyrisefain flr
keti vapurlarına tesadilf ederler. 

NEERLANDAİSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

MARS vapuru 23/3/940 tarihinde bek 
lenınekte olup Anvcrs, Roterdam, 
Amsterdam limanlarına hareket ede 
cektlr. 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 30-3-40 tarihinde 

gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li
manlanna hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun v• 

hareket tarihlerinin kat'f olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmak.sı
zın değişebilir olduğunu ve. bu husustan 
dolayı acenteye bir mesullyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yUkleyicilerin 
kayıt ve işaret ebneleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
cadde.sinde FRA TELLİ SPERCO vapw 
acentesine mfiracaat edilmesL 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLiVfER VE 

ŞUREKASJ L2'D. 
VAPUR ACENTASI 

ATATtlRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

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

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

W. F. Henry Van der Zee 
Ve $Ürekası 

- -~-
AMERICAN EXPORT Lİ1''ES L'IC. 

NEVYORK İÇİN 
EXI\IJOOR vnpuru 23 martta bekleni· 

yor .. 
EXPLORER vapuru 22 martta bekle

niyor .. 
EXCHANGE vapuru mart sonlarında 

bekleniyor. 
D. T. R. T. - BUDAPEŞT 
BUDAPEŞTE 1ÇlN 

KASSA motörü 23 martta bekleniyor. 
Vapurların isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhiit alm.ınaz.. 
Vapurlann banket t.arlhleriyle nn· 

lunlard~ d~tiJikl.ik.lerden acenta me
ıuliyet kabul etmn. 

Daha fazla taflillt lçfiı ATATORK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van De: 
Zee ve Şaı. Vapur aeentalıtına mu.raca. 
et edilmesi rlCll olunur. 

TELUON: Zet'l/Jtel 

UMDAL 

UMUMi DENİZ ACENTAI.J('.a LTO. 
ZETSKA PI.OVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstena 

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

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pini 
Hayfa, Beyrut ve Triycste için hareket 
edecek~ir. Yolcu ve \•Uk kabul edecek-
tir. • 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
ıl\"'EA HELLAS• 

Lüks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi! 
14-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurların muvasallt tarihleri, 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak

kında acenta bir teahhilt altına Kll'emeı:.. 
Daha faz.la tafsllAt almak için Birl.nd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umwnl deniz Acentalıtı Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildilriyet 



Fin· 
_ ""'"'"" ""™",Dl AlfflC =-= 15 MART CUMA ~ 

ovyet sulhunun derin akislerı 
............................ . . . . Fin Şefinin Milletine •••••••••••••••••••••••••••• • • 

1 • . 

"Viipuri, Kareli ve bunların halkı ana yurddan 
koparılmıştır. Bütün gayretimizi bu acıya taham
müle ve kardeşlerimize yardıma hasretmeliyiz,, 
Finlandiyanın mağlup olmadan bir teslimiyet muahedesi imza 
etmesinden lsvcç ve Norveç mes'uldürlcr. Milletler Cemiy~tinde 
çok hararetli konuşan bu milletler fiiliyat zamanı gelince kaçtılar 

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

Fin başkıımandanı l\1annerhaııı 
Helsinki, 14 (Ö.R) Finlandiya 

cümhurreisinin radyodaki mesajının 
mühim kısımları şunlardır : 

• Vüpuri, Kareli ve onun hürriyete 
bu kadar bağlı olan halkı ana yurddan 
koparılmıştır. Bütün gayretlerimizi bu 
büyük acıya tahammüle ve bu bölge
deki bedbaht vntandaslnra yardıma has
rctmeliyiz.. Siyasi hayatımızın, devleti
mizin şekli ve Finlandiya bakidir, yaşı-
yor ve yaşıyacaktır. . 

Müttefiklerin yardım tekliflerine ls
, .eç ve Norveçin hareketleri ôntinde ha
yal inkisanmız çok derin oldu. Bundan 
sonra olsun, biltUn şimal memleketleri 
arasında devamlı bir birlik wruretinin 
nşikfır olduğunu zannederiz. 

Finlandiya batı medeniyetinin ön ka
rakolu rolünü şerefle yapmıştır. Bun
dan gurur duyabilir .. • 

Oslo, 14 (Ö.R) - Norveç gazeteleri, 
Mannerhaymin beyannamesinde •Ordu, 
on altı haftalık eşsiz bir mücadeleye 
rağmen sen nt'ı mağl\lp kaldın• sözünü 
biiyük takdirle kaydederken cSkandi-

Fin askerleri ve bir Isvcç gönüUüsü vazife 
ınuahedesı ahkfunının icrası sırasında leyi söylemiştir : 
Kremlin ile teması muhafaza etmek için •Sovyctl"'r kasketleri ellerinde olarak 
Moskovada kalmıştır. Finlandiya hükümetini tanımağa gelmiş-

Bundnn böyle Sovyet üssülharekeleri !erdir. Teslim olan Finlandiyadır. Şe
ile İsveç arnzisi arasındaki mesafenin refini ve prestijini veren ise Sovyet 
kısalmış olması dolayısiyle Stokholmda Rusyadır .. • 
endişe hüküm sürmektedir. Filvaki İs- MANEVi ZAFER 
veç hududu jfo Sovyet ordusu arasında Nevyork, 14 (Ö.R) - Bütün Ameri-
nncak 200 kilometre mesafe vardır. ka gazeteleri Moskova sulh nıuahede-

Nevyork, 14 (A.A) - Fin - Sovyet f:inde manev1 zaferin Finlandiyaya ait 
sulhu münasebetiyle bütün Skandinav olduğunu, bu sergüzeşt vesilesiyle Kı
cshamında mühim tercffüler görülmek- zılordunun tecnvüzdeki knbiliyetsiiliği-
te berdevamdır. nin anlaşıldığını yazıyorlar. 

YID\1 MÜDAJ."AA llATI'l Nevyork Taymis diyor ki : 
Roma, 14 (Ö.R) - Gazeteler Kareli - •Finlandiya baslıca müdafaa hat-

berzahında başlıca müdafaa hattını ter- tarını kaybetmiştir. Fakat Finlandiya
l:eden Finlerin Viborgun gerisinde de- nın .şerefi ve Fin demokrasisi kurtarıl
rinliğe doğru üçUncü bir Mannerhaym nuştır. Bu taarruzu hazırlıyan Almanya, 
tesis edeceklerini yazıyorlar. Sovyet Rusya ile birliğinin kurbanı ola-

Roma radyosu şu şayanı dikkat cüm- caktır .. • 

başında 
Nevyork Herald, Ribbentropun Roma 

ziyareti tam bir muvaffakıyetsizlik ol
duğunu ve Telgrafo gibi F~ist bir ga
zetenin neşriyatiyle fıdeta Ribbentropu 
tahkir ettiğini yazıyor. 

Ncvyork Vorld şunları yazıyor : 
•Miittefiklcr Finlandiya meselesinde 

•Demiri sıcakken dövmediklerh gibi 
bir ithnm altında bırakılamazlar. 

Bu davada itibar ve şerefini kaybe
<len l"'inlandiya değil, Sovyet Rusyadır. 
Soyyctlerin manevi kabı küçük komşu
suna yaptığı fenalıktan kat kat büyük
tür .. 

Bcrlin, 14 (Ö.R) - Amerikan umu
mi efknrınıp kanaatince Sovyet Rusya 
ve Finlandiya arasında sulhun akdi Av
rupanın şimalinde gerginliği gevşetmiş 
ve harbin bu mıntakaya sirayeti tehli
kesini bertaraf etmiştir. 

Almanların istediği şey ... 

·Fin sulhu 
---------x.x·-------------

M üt tefi k le r yardım bah-
sında tenkit ediliyorlar 

--------------x4x:~--------------

B u hafta avam k~ marasında mebus-
lar tenkitlerde bulunacaklardır 

Paris 14 (ö.R) - Pöti Parizyen ga- dasında hemen Finlandiyanın yardfr: 
tesi, Finlandiyanın esaret altına gir.i§i na koşmamakla bir zaaf göste4cd 
karşısında her insanın kalbi burkuldu- dir. Daha süratle karar vermek 11-
ğunu yazarak diyor ki: eden teşebbüslerde geç k.alrnamalc 

cHer gUn Finlandiyanm, kendisine zınıdır.> 1F 
yapılan tecavüzUn hakkından geleceği Jan Fahri Maten gazetesinde, 130

1 
tıı 

zan ve ümit ediliyordu. Faknt hakikat, vizmin tekrnr hücumuna başlamak ;ti. 
hayalin intikamını alıyor.> Skanqinavyada iyi bir vaziyette bul 

Gazete müttefiklerin Finlandiyaya duf,unu yazarak diyor ki: sJ' 
yardım kararında vakıt knybcttiklerin- cMüttefikler meseleyi kapanmlŞ 
den acı acı bahsediyor ve yazısına şöyle ynrlarsa hata ederler.> 
devam ediyor: 

cBu doğru değildir. Zaman, ncil va- Londra 14 (ö.R) - Avam kamarr:; 
zifelcri yarına bırakanlar lehinde çalış- nın önümüzdeki Çnrşamba günü C: d• 
maz. Zaman -0nu kendi tarafına gelen- sinde Finlandiya meselesi • üzer~ııs· 
ler lehinde çalışır.> umumi müzakereler açılacaktır. ~~ cel· 

Jurnal diyor ki: lar tarafından ısrar edilse dahi, gızli 
cMüttefiklcr Cenevre toplantısı fer- se yapılacağı şüphelidir. _________ ...,_.._ ________ .:-.~-------------------___..,,. 
Mühirrı. ifşaat başladı 

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

F in l C r siyasetlerini Moskovaya uydur-
saydı daha mülayim sulha kavuşurdıt 

-------x*x tJ' 
Paris 14 (ö.R) - Avrupa gazete· alii.meti olnrak yarıya çekildiğini >"' 

leri Fin ıulhuna yol açan §Ilrtları, vesa· yorlar. ~I 
ikleri tefsire devam ediyor. B. Tannerin beyanatını ve :Ma eP 

Ingiliz Yorkşayr lvning Niyuz gaze- Mannerhaymın heyannam~ini h~ol"' 
tesi ounları yazıyor: hemen tam_ metniyle .ncşred )iıeıı 

« Finler Stalinin dikte ettiği ıulh oart· lar. Sovyetlerın Moskovada ımza c ti' 
larını kabul etmekle büyük bir kahra· sulh anlaşmaıile ne kadar istifadeler ıJ• 
manlık daha göstermişlerdir. Zira şimdi min ettiklerini kaydediyorlar. Bunu ıı•' 
if,a edildiğine göre kendilerine, Sovyet beraber bazı tefsirciler Moskova ~eri' 
Rusya ile bir siyasi ve iktısadi işbirliği hedcs!ni methetmekten ve niıne 
paktı akdetmeğe razı olmaları şartile, ni saymaktan geri kalmıyorlar. 
çok daha mülayim bir muahede eklif 
etmişlerdi. Eier Finler harici ıiyuetleri· 
ni Moı'kovanın visayeti altına koymağı 
kabul etselerdi kayhettilderi arazinin bü
yük bir lır.ısmını muhafaza edebilecekler· 
di. Mareşal Voroşilof ve diğer Sovyet 
askeri tefleri, Fin generali ile müza· 
kerelerinde, Fin ordusu hakkındaki hay· 
ranlıklarmı gizlememiş ve onu, lsveç • 
Norveç tarikilc Sovyet Rusyanın şimal 
merkezine doğru ileri hareketinin Öncü
sü vaziyetinde görmek istediklerini ih· 
sas etmitlerdir. 

Paris 14 (ö.R) -Sovyet Rusya ile 
ıulh muahedesinin imzası üzerine Hel
sinkide hüküm süren yeie, fatist gazete· 
lerinde bazı makesler bulmuştur. Bun· 

ti 
Paris 14 ( Ö. R) - lsveçte çık•"ı;ıe-

Llberal partisinin gaz.etesi olan ~· 
borg Handdsblat, Finlandiyanın 1 ttı" 
lu olan yardıma nail olamamasınırı ctl' 
sullyetini başta Isveçe yükliyor ve 
yor ki: ~o· 

lsveç hükümeti bir müdahale rı ·ti• 
sunu kabul etmek istememiştir. }.~· 
ve Fransız kıtalanna gec;id vermegı ör'' 
detmiştir. B. Daladiyenin dediğine "ı,r• 
Finlandiyaya gitmek üzere vapur b" 
bindirilen askerler, lıveçin reddi ,e 
bile hareket edememişlerdir. . . }•P' 

navya memleketleri ynrınki tehlikeler 
karşısında ayni mukavemeti gösterebi
lecekler mi din diye sormaktadırlar.! 

----------- *- lar Fin ahalisinin derin ümidsizlik ve 
- HAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA - Paris, 14 (Ö.R) - Sovyet - Fin har- mamen kapanacaktır. Hudutların ka- sukutu hayal hislerini, Sknndinavya 

Fransız ve lngiliz hükümetlerı ~1~it 
diya tarafından resmen yardım 19 'ef'' 
olsaydı hatta lsveçin red kararına r "ıı' 
etmemek azminde idiler. Muhak 'ıııııı 
ki lıveç hükümeti hem yaptıkl-;ııclr 
hem de - bilhassa • yapmaktan sa 1 il"' 
ğı şeylerin mcsuliyetini taşımaktndı~~ıtl' 
giliz hükümeti ilk defa kendi vıt91t.r"'' 
tebliğ edilmek istenen Sovyet şart lf' 
o kadar ağır bulmuştur ki bu~ls~~ııtı' 
veç tebliğine ddalet etmeği ı~ .. ~e~ 
telakki etmiştir. Halbuki lsveç ~u~UcriP' 
bu ayni şartları bildirmeği kendı uı 

Londra, 14 (Ö.R) - Finlandiya hari
ciye nazın Tanner garp devletleri Fin
landiya üzerinde tazyik yapmadıklarını, 
Finlandiyanın tam bir serbesti ile mü
tearriz Sovyet Rusyaya karşı harbe gir
diğini ve sulh kararını ayni serbesti ile 
vcrdiğıni söylemiştir. 

bi bitince şimdi Almnnyanın ne yapaca- panması bir hnyır alameti değildir. devletlerine, bilhassa Isveçe karşı iğbira-
yctlerle iyi yaşamak için ister istemez ğı suali salfıhiyettar mahfillerin fikirle- Ren nehrinin karşı kıyısında Alınan rını kayt etmektedirler. Bu sebeple, ltal
iktısadi anlaşmalar imzasına mecbur rini işgal etmektedir. Alman ajanlarının klUıatının gittikçe fazlalaştığı da görül- yan gazetelerinin Kremlen sulhu adını 
olacaktır. Bcrlindc dikkat edilen bir me. ortalığa yaydıkları büyük taarruz ger- mektedir. Alınan kumnndanlığının malt- verdikleri musaliha gayri müsait bir şe
sele daha vardır. Bu da Aland adalan çekten yakın mıdır? satlarfuı bilmiyoruz. Fakat müttefikler klide gösteriliyor, Gazeteler başlıkların· 
meselesinin ne vakit ve nasıl halledilc- Yarın Alınan - İsviçre, Alman - Bel- her tertibatı almışlardır. Gafil avlanma- da Helsinkinin dün facia saatleri yaşadı-
cektir. çika ve Alman - Hollanda hudutları ta- lhrlna ihtimal yoktur. ğını ve yollarda milli bayrağın matem 

NEDl~N TESl..İl\I OLDULAR ? 
Paris, 14 (ô.R) - Le Tcmps gazete-

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

si Finlandiya harıciye nazırının beya
natı münasebetiyle şöyle diyor : 

- ·Finlandiyayı mnğlOp olmadan 
Fin -Sovyet Ficiasının blinçosu 

bir teslimiyet muahed~si imzasına sev
kcden sebep, Tanerin beyanatında açık
ça ortaya konulmuştur. Mareşal Mım
n rlıayın beyannamesinde garp devle~ 
)erinin yardımlarımı teşekkür ederken 
tam bir yardımın tahakkuk etmemesine 
Finlandiyanın garp komşularının mfıni 
olduklannı tebarüz ettirmiştir. 

Bütün harpte 15000 Finlandiyalı öldü. Sovyetler 

Paris - Soirda Andre $ome diyor ki: 
- • lsveç ve Norveç bu teslimiyet ta

rihinde mua7..znm bir mesuliyet deruh
te etmişlerdir. Milletler CE>miyetinde 
kollektif emniyet bahsinde çok hararet
li olan bu memleketler fiiliyat zamanı 
~elince mesuliyetten kaçınmışlar<lır. Bu 
hadi~e bütün dünyada elim bir intiba 
uyandırmıştır.• 

Fin topraklarında 200,000 Kızıl gömdüler 

Entransijan, sulhtan sonra Fınhındi· 
yanın nasıl bir sevkülceyş vaziyetınde 
bulunduğunu iznh e<lcn yazısında diyor 

Parls, 14 (Ö.R) - 1'"inlandiyada im
zalanan sulhun artları dünyada en de
rin akisler yapmıştır. Dünya umumi cf
kürı belki ilk defa olarak bir sulh mua
lıedesinin şartları knn;ısında bu derece 
ı..mumi bir infınl, bu derece tn kın bir 
hararet duymuştur. 

Bu harbin lıitam bulduğunu bildiren 
f-nrtlar, mesuliyctler meselesini tahrik 
ctrnıştir. Şimdi hemen bütün memleket
lerdP cfkan umumiye, kahraman bir 
milletin geçirdigi dramı ve onun rnesuki: 

•rlnlandiyanın münakale )- olları liyetlcrini nraştırmnktııdır. 
kesilınis, müdafaa vasıtaları clinc'l'n $imnl memleketlerinin harp korkusi
ıılınmıstır. İ ter istemez Moskovanın le Almanyarun tazyik ve şantajlarına 
keyfine ram olacakbr. Salla kı mında boyun eğerek Fmlnndiyayı partiyi ter
bir SO\yet imendüeriyle memleket iki- ke mecbur ettikleri artık şüphe edilmi
l e aynlacaktır. Çarlar imparatorlugu )- en bir harekettir. Mare 1 Mannerhay
~arki Baltıkta ycnid~ kunılmuc:tur. Al- min, ordusuna çok heyecanlı olan be-

., b b k kı Helsinki alevlcT içinde manya, Sovyt'tler itillakının neticesini yannamesi bu har in .en üyü ymet 
ti . d rs]er ve en b' ccde zıyaı tcliıfi edecek tedbirle.re sev- söylediği gibi •Bu beyhude bir gayret-f~Örüyor.. tcısıyaıı ve en aznme ı e r ır 

Serefini. namw unu kaybettirdikten ifadesidir. kcdeccktir. Ur .. Müttefiklerin harp gayelcrinde ne 
sonra emniyetim de kaybettiren Hitle- Btitün harpte 15 bin Finlandiyalı öl- Bazı bitarnfların mutlak zaaflariylc tereddüt, ne zaaf göstermeleri ve ne de 
rin politikası na ıl bir netice verdiğini müstür .. Burıu mukabil Kızıllar Finlan- hitaraOıklarından fedakarlıklar yaptık- bir uzlaşma sulhuna yaklaşmaları mev-
onlıyor .. • dıyn topraklarında 20() bin kız.ıl göm- ları görUlınüştUr. zuuhahis olamaz .. • 

FINI..ANDIYANIN iMARl nıiislerclir. Müttefikll'r müvazenenin bozulması- BÜYÜK TEHLİKE 
Hclsinki. 14 (Ö.R) - Sovyet tecavü- Kücük bir ordu 1500 tank ve yedi na rnfisamaha etmiyeccklerdir. Zira Fin Londra, 14 (Ö.R) - Taymisin Roma 

f.Ünii takip eden yeni bir imar hareke- \Uz tnvyare tahrip etmistir. ve Sovyet- harbi tehlikenin iç yüz.ünü btiti.in deh- muhabirine göre İtalyan gazetelerinin 
L·ndc Finlandiya halkının el birliği)·lC> lcr zaferini ock pahalı ödemiştir. şetiyle göstcnirlştir. neşriyatında en culibi dikkat nokta, 
calısrnalan için Finlandiya cümhurreisi Ruzvelt Finlandiya sulhu mUnasebc- Hitler bugünkü neticeyi Alman dip- Finlandiya sulhundan sonra komünistli-
hu s.'1bah Hel inki radyosunda milleti· tiyle beyanatında Finlandiya milletinin, lomnsisinin bir zaferi olarak ilan ediyor. ğin Avrupanın diğer mıntakalarına ya
ne hıtabcn bir mesaj okumu tur. eşsiz kahram:mlığiylc ebedi sulhn ve Bu hakikaten bir zafer midir? Alman- yılına tehlikesinin a?Jığından bahset-

Helsinki, 14 (Ö.R) - Başvekıl Ritti- istiklfıle hak kazandığını söylemiştir. yanın, Avrupanın bu kısmından tecridi mektedir. 
ı in avdetinı müteakip kabinenin istifa- Şimdi sulhun neticelerine gelince : ikmal edilmiştir. Bir ikinci netice de BALTIK VE ALl\IANYA 
~ana ve kabinede değişiklikler yapılma· Mnddi pl&nda müttefiklerin vaziyetı Almanyanın Moskova muahedesini bü- Nevyork, 14 (Ö.R) - Nevyork Tay-
sına intizar edilmektedir. Moskova sulhundan esaslı hiç bir deği- yük bir sulh tecavüzünde istismar ede- mis, son anlaşmanın Alman hnysiyetine 

Stokholrn, 14 (A.A) - Ögrenildiğin~ şikliğe uğramı~!~ktır._~n~--hA~!~~- ~j!~.. ... .... u .. ~ ..... .. u•mugmw .)').l~l:H' char~n~hıor.-.f'-ı-, .. f., 
eri mi ~[h;:.;ı;;·;;:-1.Y-alnız.n si: iki 'mühim lav- g.;Ie; temenni ettikten sonra ayrıldı- aeveni görmeje · · v, 

·Almanya Sovyetlerle mücrimane bir 
muahede yapmamış olsaydı, ileride Al
man menfaatlerini baltalıyacak olan 
Sovyet tahakkümüni.in Baltık denizinde 
yerleşmesi kabil olmıyacaktı .. 

Almanya ne kadar çalışırsa çalışsın, 
Sovyet Rusya ile ittifakını idame ede
miyecı>ktir. So\'yet sergüzeştinin Fin
landiyada gösterdiği kudretsizlik Al
manya için bir ders olmı\İıdır. 

ALMANLARA GÖRE 
Londra, 14 (Ö.R) - Bi.itün dünya 

matbuc.>tl, Sovyet tecavüzlinUn muvaf
Iakıycti hasebiyle teessürlinü ve Fin
landiyaya sempatisini izhar ediyor. Bu
na yalnız sevinç içinde çalkalanan Al
manya bir istisna t~kil etmektedir. 

Göringin gazetesi olan Nnsyonal Zay
tung, Sovyet - Fin muahedesinin müt
tefikler için eşsiz bir siyasi mağlübiyet 
olduğunu iddia ediyor. Avni gazete 
Sovyct Rusya hakkmda sitayişkar, 
uzun boylu neşriyat yapmaktadır. 

Bir senedt•n az bir 7.amana kadar Sov
yetleri Almanyanın baş düşmanı adde
den Nazilerin bu sözleri söylemeleri 
pek tuhaftır .. İngiliz mahfillerinde bu 
neşriyattan çıkarılan netice şudur : 

•Almanya, müttefiklerin Finlandiya 
harbine müdahalesinden çok korkmuş
tu .. Müttefiklerin harbi Skandinavyaya 
bulaştırmak istedikleri iddiasına gelin
ce, eğer böyle bir arzu beslenseydi, kuv
ve! seferiyenin hazırlanınasiyle beraber 
İsveç ve Norveçin bitnraflığına tecavüz 
edilirdi. MUttefiklerin beynelmilel hu
ır..~.. -ı -:\'efrtıA!'R, 1 

almıştır. eÇ ,., 

Ayni gazete Finlandiya ile lsV i itİ' 
Norveç arasında tedafüi bir a~cf ııl•" 
tak akdi şayiaları münasebetile 1
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ilave ediyor: ~e~ 
Olan olduktan sonra siyasi ve •._,,jt" 

k 1 
• • ır 

sahalarda şimal memle et erınlll "ıııf• 
liğinden bahsetmekte fayda Ydi>'•i' 
Sovyet • Fin sulh oartları Fin!aiaic •"' 
lsveç ve Norveçle tedafüi bir ıttı 
di imkanlarını bırakmamıştır. ~·· 

Paris 14 (ö.R) -La Luis ls~içr~re" 
zetesi diyor ki: Finlandiya bu h~1eıç' parçalanmış, fakat şeref ve h~Y11fiJc)e1 
b.. .. ·• 1 k k Mutte el t'I' uyumuş o ara c;ı ıyor. • r ı 

Finlandiyaya mühim bir maddı r 0111•r 
da bulunmuşlardır. Esasen anca f-f•1' 

yardım edcbliecek vaziyette idi}er·lc j~P 
ta Finlandiya ordusunu dinlendırf1?clilef' 
bir ordu göndermeğe bile hazır }yliieP 
Fakat çok geç kaldılnr. Bunu 110 

yalnız biz değiliz. ..rı1• k crt,... • 
Finlandiya Moskovanın c;o 11• ·ırı sıl 

1 k 1 rırı '. !arını. Skandinavya mem e et ek t 50 
hunu vikaye için kabul etti. fa /rı•'"J'' 
yet Rusyanın hudutlarını Skarı S~•ııd;. 
ya yakla§tırmasına mani ~1d0:1 rıc " , 
navya hükümetleri Finlandıya ı e 11,,ııf'. 
dar talilerinin müşterek olduğunll ıcıı1J1\ı; 
caldardır. Fakat onlar da çok geÇ ~ 
olacaklardır. şıcıele, 

Paris 14 (ö.R) - Macar .f rirıe."ıı 
Finlandiya hakkındaki sempati ~I ecl~~r 
dık kalarak, bu memlekete tahl11ıişlcrcl~. 
dramatik sulhu ihtar ile kaydetıtl il t•~llİ 
Fak at Finlandiyanın kahra?18"ı~re ıııı p' 
bu agzetclere göre küçük ınıllet 1otıı 11 
şere f ve istiklallerinin müda_f İa~diY'ıı~, 
da bir örnek olmuştur. fın 8 olf11•'11, 
Sovyet sulhunu kabule mecbur 111te1'e 
dan mesut olan Skandinavya Jlle 
!eridir. --·-İNGİLİZ 
FİLOSU ZA YtA Ti i1oSııı1~ 
Berlin 14 (A.A) - Jngi~iz ~ otd 

3 Marttan 6 Marta kadar ugrıı~,r 
ğu zayiatın lngiliz resm! ha~~ 
bildirdiği gibi ,18,600 ton ~ ,_ ._. ....... 


