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HAKKI OCAKOOLU 
-------~----~~~~~~~~~~~~~ 
--- ABONE ŞERAiTi 
Di!.'t1 MüDDETt Türkiye için Hariç için 

A.l ık ..... _ 1400 2900 
c'' aylık ....... 150 1650 

,__;_Unu geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

-- T E L E F O N : 2697 
han rnUn 
...., de.recatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

il 
• 

Ciimhuriı.ıetin vıı Ciimhuriyet e!erinin bekçift, 1abahlcrı çıkar riı,ııuf gazat~dir 

Arjantin Bor•aıında 

Buenoa Aires, 15 (A.A) -Arjantin bor
sasında İngiliz l:iruı düımağe devam et
mektedir. 

-------' YENİ ASm matbaasında basılmıştır 

Fin heyeti Moskovadan avdet etti 
Sovyetlere terkedilen top-

. . 

rakların tahliyesi" başladı 
~elsinki, sükiineİ.buldu. Halk vakar 
tçinde bu· büyük felikete katlanıyor 

x•x--~--~-----
Paris, 15 ( ö.R) - Finlandiyanın kümeti Kimijerviden Botni körfezine 

Sovyetlere terkettiği arazinin tahliyesi kadar uzanacak olan ve inşnsına Sov-
2 3 /2 6 Mart arasında neticelenmiş ola- yetlerinde i;ıtirıı.k edeceği demiryolu hak-· 
caktır. Bu suretle ev barklarından olan kında Stokholm hükümetinc izahat veı
Finlerin mikdan 560 hin kadardır. Bun- miştir. 
lan memleketin diğer vilayetlerinde Helsinki, 15 (ö.R)-- Fin murahhası 
yerleştirmek icap ediyor. Moskovadan buraya dönmü~tür. Harici-

Sovyet Rusyaya terkedilen arazide ye nazırı Taner sulh muahedosinin tas
Finlandiya büyük iktısadi servetleri kay- dikini isteyı=n kanun layihasını derhal ha
betmektedir. zırlıyarak Parlamentoya verecektir. 

Paris, 15 ( ö.R) - Finlandiyada Hel- Yüksek Sovyct Şura!ı da 19 Martta top
sinki ahalisi camları knplıyan siyah ka- Iantıya çağrılmıştır. 
ğıtları ve mağaznların vitrinlerini Örten Hanko yarım adasının tahliyesi dün 
tahtaları bu sabah, şevk ve sevinı; gösteı- başlamıştır. Tnhliye 23 Marttan evvel 

- SONU 6 JNCI SAHİFEDE - ~ehiT!.§ah Rıza Han Pehlevi 

Majeste Riza Şah. Pehle
vinin. doğum .yıldönün~Ü 

----~----~-----~x.x . 
Dün şehrimiz Iran konsoloshanesin-

de bir kabul resmi yapıldı 

Diinkü resnıi kabulden bir intiba tıe Iran konsoloshanesi 
meden, kaldırmağa başlamıştır. Halk 
sulh esaslarını acılık ve ümit kırıklığiyle 
karşılamı~tır. Bu his gazetelerde makes 
bulmaktadır. 

~--~~~----~--~~~~~~--~--------~~---~----~----~--------~~~~--~------~- Majeste İran Şchinşahı Rıza Şah Peh
levj'nin doğum yıl dönümüne tesadüf 
eden dünkü gün lranda büyük şenlikler 
yapıldığı gibi şehrimiz İran konsolosha
nesinde de bir knbul resmi tertip edil. 

~lsinkiden bir göriiniiş 

l\remlin 

Stokholm, 15 ( ö.R) - Hariciye ne
zaretinde söz ıöylemeğe salahiyettar bir 
zat Finlandiya ile askeri mahiyette te
dafüi bir yardımlaşma paktının akdi ls
veçi asırdide kat'i bitaraflık siyasetini 
terke mecbur edeceğini, bu sebeple me
selenin çok "Ciddi tetkiklere tabi tutuldu
ğunu ıöylcmiştir. 

Stokholm, 15 (ö.R) -- Sovyet hü-

Vatanlarından olan Finler 
~~~~-------------*--·-----~----~~~~ 

Hazin bir göç kafilesi halinde çeki-
miştir. 

Dün sabah saat on birde Iran kolo· 
nisi konsoloshaneye giderek Iran kon
solosunu ıiyaretle beyanı tc>brikntta ve 
müsafehada bulunmuşlardır. 

$imdi ne Ribbentrop 
t'a kt -·-

len orduyu takip ediyorlar 
Londra 15 (Ö.R) - Sovyet Rusya 

ile sulh muahedesi mucibince Fin ordu
.ru bu sabtlh Finlandiyanın cenubu şar
kisinde, iki yüz millik bir hudut boyun
dan çekilmeğe başlamıştır. Bu arazide 
yaşıyan Fjnler çekilen ordunun arka
sından muazzam kafiJeler halinde hic
ret yoluna dii~müşlerdir. Karlı yollar
da insanı fevkalade müteessir eden ha
zin bir manzara vardır. Normal bütün 
tren seferleri durmuştur. Finlandiya hii
kümeti hicret eden ahcıli için bütün na
kil vnsıtalnrına vaı.iyed etmiştir. 

Öğleden sonra saat l 7 de yapılan res
mi kabul resmine Vali, Belediye . reisi, 
Hükumet ve Parti erkanı, şehrimizdeki 
ecnebi devletler mtimessilleri iştirak et
mişlerdir. 

Kabul resmini ibir çay takib etmi~ür 

paca ır Şinıdi de Mosko-
-----·~---

Romanya 
§ 

-*~KET BİLGiN vaya mı gidiyor? ----0 

Sovyetler arasındaki 
pakt haberi gtılt11t~ son günlerinde, ekseriya mev

t~. rler vermekle maruf bir İsveç 
kt ı>h...1;"de sansasyonel bir haber inti-

.-"IJJı~· 
·~""1• Gazete şunları yazıyordu: 

lıtti"de ın on ~ine doğru Sovyetler ci
~İt 'tıad~ diinyayı hayrette bırakacak 

lltı b~ olacaktır?" 
~o~r falcılık mıydı? 

.. t~ Finlandiya davasına karşı ha
lt~lıttj . :ntiidhiş suikasdın iş~eti mi? 
~~itti ~~.~en gazete ynnılmadıgma göre 
;""illa §ı"UO tercih etmek lazımdır. Fil
~~ Sovyetler cihetinden dünyayı 
:, Jıadina düşüren, hayrette bırakan fe-
111lıuıdise \'Uku bulmuştur. Kahraman 

"'-.~ tn Ya mağlup olmadan teslim ol
:ttı\ ~huriyetinde kalmıştır. Bugün 
ıı.'~ :'~?evi kıymetlerin çıplak kuv-
~Ya stunlüğiinü ilan eden bir Fin

:.•ly0na cephesi yoktur. Sovyctler bir 
~lllıuıdi Yaklaşan muazzam bir kuvveti 

1. t'ttıh.ı Ya cephesinde harcamaktan 
·~~] ~lardır. Eğer bu netice mütte
~~~i:d SovyeUer birliği arasında, Buz 
t~ en Karadeniz \'e Ortn AsyaYa 
~ i?.~~'I~a.k istidadını lıaiz olan ,~ir 
ı...."cliy IJttalını ortadan kaldırmışsa F ın· 
"'~ili a~ın feci fıkıhetine rağmen yine 

Ulıtıak kabildir. 
~ 
~ \)"etler b" r·· A . 1· ı 'btıı· . ır ıgı, \Ttıpanın şuna ın· 
~tıtıı/~et sahası olnrak telitkki ettiği 

i bir r~ elde etmiştir. Finlandiya kör
ıtı·'<te.rnı· ovyet körfezi olmu:ıhır. 

1ılit"> •n bu kadarla iktifa edecek ...... 
lb .. _ llılatıd . 
• -..ııtıı tı 'Ya kabu~undan kurtulmuş ol-
'-hip 0~§csi içinde zir.de bir dü~ünccyc 
~ !'o1tsa ~ak. mıdır? 
~lillreı ı~tırasları kamçılayan marazi 
.~""di . erın \•ah i bir zc\'kle mü
'-llda ~en Yarattığı ~ergüzcştler arka
... \r,.L_ 1 koşacaktır? 
•ı··~ Ort d tı ~tııl a a Fjnlandiya harbmın ver· 
~vy e.r Vardır. 

'lıt.. etler b" )""'· b" :ı . • • d ,., ltend· •1r ıgı ır ~aynaşma ı<"ın e 
d ~ 1 nı1.amını sarsıntılara uğrat
'i'ttta, a~~un bir harbe muktedir olına
\~ıle11 ın·~rnıştır. Vaziyeti şuur zaviye
)1 So"Ye~tnlea ettiğimiz zaman akıl der 
ı.~t111tı8r er .~eni bir maceraya atılmı
~l y .. p··· Dunyayı Alman müstemlc
~ ' .. lttak · 't etrııi ı~in kendi \'arlıklannı fe-
~ "tele :ecekler. So\'yct ihtilalinin 20 
~"- a;:.rdığı eserlerin birdcn inhi

t\·J "'~a r,. ıd olmak istemiyecek •. 
ili ~l OŞkte oturanlar başkalannm 

lt .\itıı htlllna!..lar elbette ... 
~~U'" llltı böyle emreder. Fakat şu
ta..~ ı,fru~ ş~urla miicadP-le halinde ol
~hı. evırde yaşadığimızı da unu
~ t:ı ölçüleri coktan beri kıy· 

111ı.. Ybetnıislerdir 
:.."VM\J Z INct SAİdn:oE -

Londra 15 (Ö.R) - Deyli Telgrafın 
Kopenhag muhabiri bildiriyor: Alman 
lıariciye nazın Ribbentrop yakında 
Mosko,·ayn gidecektir. Ribbentrop, Al
manya ile Sovyctler birliği arasında Or
ta Avrupa ile doğu Avrupada iki mem
leketin hakimiyetini temin edecek bir 
barışa ka\'U ·abilmek için yeni bir Sov
~;ct - Cermen muahedesi akdine ~alışa
caktır. 

Noye Rotcrdamişc Kurantın verdiği 
habere göre Alnınnyanm l\tosko\'a sefi
ri Şulcııburg, So\'yetler birliğinin müs

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Fin parlamentosu 

Stokholm 15 (A.A) - Tidningen ga
zetesinin Hehdnki muhabiri yazıyor: 

Bazı mühim nrnzi p::rçnlarmın Sov
yetlerin eline geçmesi, Finlandiyalıları 
m~kül bir vaziyete düşürmüştür. Ka
reli mıntaknsı sakinlerinden 45.000 ki
:-inin başka bir nuntakaya nakli lUı.ım
gelmektedir. Çiftçilerle onnan amelesi 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

teeyyüd etmedi 
Brüksel 15 (Ö.R) - Havas ajansıno 

göre, Sovyct Rusy<ı ve Romanya ara
~•nda yeni bir ademi taarruz paktı akd
edildiğine dair olan hnbcrler Londrnda 
teyid edilmemiştir . .... ---
İsveç Fin andiya 
vapur seferleri 
Brüksel 15 (Ö.R) - İs\'eÇ ve Finlan· 

diya araSlnda muntnıaın vapur )ntlnn· 
kal5tı bu~ün tekrar başlamıştır. 

Garp Cephesinde sükônet 
Fakat Hitlerin büyük taarruza baş
lıyacağı hakkında haberler. geliyor 
#~Mıaı7...;a:;V..Z7.Z/.7J'J.D!J~ 

Sumner ~ 
~ 

·Vel~ ~1 

~ 

General Veygand ve General Wevel Ka1ıirede 

İTALYANLARA GÖRE: 

General Veygand 

Komada telırat' ~ 
Mussolini ve P·ape& ile ', 
bugün görüşecelı 

Roma, 15 (Ö. R) - Sumner Vels 
akşam Romaya varmış \'e Ciano ile 
görüşmüştür. Yarın Mussolini ile 
görüşmesi, paznr günü Papa tara
fından kabul edilmesi muhtemel
dir. Vels Pazartesi akşanu Italya
dan ayrılacaktır. 

Londra, 15 (Ö. R) - Roytcrin 
siyasi muharririne. giirc Suınncr 
Vels'in rok mufassal olacnk rapo-y k Ş k d •• k •• ) d runda 1 mühim nokta Mlittefika ın ar or usunu mum un o u- lerin \C Almanyamn hangi şartlar 

... k d k . 1 k • altında sulhu akdedebilcccklcridir. 

gU '3 ar ta V .. yeye aCe C CtffiC tedJr 1 Bu rapor, harpten :sonraki ltal-
yan müddeiyatını da lhtiva edecek-

-------x~x tir. Londra mntbuatının kanaatine 
HStampan gazetesine göre Yalwı Şark ordu· 1 gö:e Vels'~n ~cmasları B.· Ruzvelt'i 
suna üç askere bir tank isabet etınekte imi$.. ~.uzakerclı hır s;ılh lehınde teşeb-

p . 15 ö R) Le Bl p A hl k ah kk k . k . . bu:-e scvkedecektir. arıs, ( . - on um a- vrupa o unu t a u ettir.me ıçın Paris 15 (AA ) _ DUn Sumner 
o;ılerde neşrettiği makalede diyor Balkanl~ra bütün ağırlıktan ile yüklene- Vels t~rafınd~n · Daladiyeye tevdi 
kı: . . cek.le.rdır. Al!11~nya: Romanyadan ~a- • edilen Ruzvelt'in h"i mesajının 

Almanlaı Franaa ve lngiltereyı Orta ha ıyı tartlar ıatıhsalınc çalıpcaktır. Fın- _ SONU 3 UNC1lşaSAllİFEDE _ 

HincU.i askerleT 
Londra, 15 (Ö. R) - Royterin A~- Paris, 15 (Ö. R) - Garp cephesindt 

terdam muhabiri bildiriyor: Burada hiç bir hareket olmamıştır. Bu hare
zannedildiğine göre Finlandiya harbi ketsizliğin sebebi 1sviçrede mühim ha· 
nihayet bulduğundan Bitler Garp .cep- sarat yapan ve Fransada da şiddetle de
hesinde büyük askeri harekatta bulu- vam eden tipidir. 
nacaktır. Büti.\n kış hazırlıklarla geç- Vojların garbında iki Alman devri· 
miştir. Son iki ayda demiryolları karni- yesi geri püskürtülmüştür. 
)en harp endüstrisinin ve ordunun ha- Paris. 15 (Ö. R) - Garp cephesinde 
zır k1ar . ür. - SONU 3 UNCO SABin:DB -



. . ----• -r 

SABfR2 :I' MABT CUNARTESI 
= = 

SEHIR :HASERlERı 
4 ti el 

Kremlin 
Şimdi ne 

Vil3.yet F ransadan sonra Italya Y apacaktıt 
Tefrika: 18 YAZAN: Şahin Akduman 
.................. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gezerken horoz gibi kabara kabara 
öyle bir yürümesı vardı ki .•. 

Bu muvaffakıyetlerden sonra ban- Sultan Azizin neydi bu adamlar· 

ka çeklerini takdim için Mahmut dan çektiği?· .. 
Nedim huzura kabul edildiği sırada, Bunlann içinde en azılısı, aun-
Sultan Aziz.in sevinci nelen pppadak turlu bela Hüseyin Avni idi ... 

d ... ı · · Gezerken kılıcını şakırdabp ho-onu alnın an öpecegı ge mı~tı. .. 
Şaka değili... Az muvaffakıyet ros gibi kabara kabara öyle bir yü

rümesi vardı ki hünkar onu görün-
miydi bu L. ce üzerine atılmak için, o dakikada Ali paşa zamanında, doğru dürüs, 
mükellef olduğu vergiyi bile vermi· kendisini güçlükle tutardı ... 
yen Mısu valiıini, iıte Mahmut Ne- Aman, ne baş bclaaı idi bu 
diın, birbiri arkasına, tam iki defa adam?.. Hünkarın karşısında kim-

i k ·b· bü ük bir kiyaset gÖS· se gık diyemezken, Hüseyin Avni-
yo ma.. gı ı, f fy k olmuşt•. nin ona kafa tuttuğu bile oluyor-
termege muva a ....... d 

Sultan Aziz. o dakikada duyduğu u.S .. l Az' b" ka bu 
. • .. ,_ L'- utan ız, ır ç sene 

memnunıyettcn genı~ agzını ıır.u&a&.- da ,__ ..__ .L •• be]• tah 
w b" . a mıarın 1UU1rına guç a am-

Ianna degecek ır vazıyette açıp, .. 1 d b"ld' V ·· ·· b" · d · d S d mu e e ı ı... e gunun ırm e 
karşısında elpençe dıvan uran a - w k d d ld la b. k" · 

le h
. . agzına a ar o uru n ır up gı-

razamına şu suret ıtap ettı: b' b' d b. t t 
ı ır en ıre aş ı ... 

- D~ğrusu bu m~haretine.' bu Mitat paşayı Adliye nazırlı~hn· 
kumazlıgına pes ... Alıye metelak sız- dan azletti... Esat paşayı PaTİs elçi
dırbnıyan hasis l~aili tek bir ham- liğine attı ... Ve Hüseyin Avniyi de 
lede haklayıverdın... Hüdavendigar valisi yapıp Bursaya 

Berhürdar oL. işte Sadrazam de· aflrdı ... 
diğin böyle olmalı L iş başına ikinci defa olarak göz 

A.li, şüphesiz kıskandığı için, ol- bebeği mesabesinde olan sadık ada-
malı, Mısır valisine Hidiv unvanının mını, sevgili Mahmud Nedimini 
verilmdine bir türlü razı olmıyor· getirdi ... 
du... Oh hele sükür, bir kaç sene üzül-

Ona böyle kupkuru bir nam ve- mesini müt~kib yeni bir_ saadet ve 
rilmekten ne çıkar~.. huzur devresi tekrar başlamıı:tı ... 

lsmaile kuru bir nam verip bu su- Mahmud Nedim paşa bu ikinci 
retle onunla mabeynimizdeki bağlı- sedaretinde de, birincisinde olduğu 
lığı bir kat daha kuvvetlendirmiş gibi paçalarını sıvayıp derhal faali-
olduk.... yete koyuldu ... 

Ayak ü:zerinde ne dikilip durur
sun öyle? .. işte huzuru şahanemiz 
de oturmaklığına ruhsat verıyo
ruz ... 
Şu koltuğa ilişip otur... Hazine

mize akçe celbine yarar başka işler 
varsa, seninle haşhaşa verip, şimdi 
onları da hemen halledelim ... 

Fakat ne terbiyeli, ne saygılı .sad
razamdı bu?... 

Hünkar o kadar ısrar ettiği halde 
Mahmud Nedim: 

- Kulun velinimeti karşısında 
oturmasından büyük saygısızlık ol
maz, diyerek ayak diremiş, sultan 
Azizin verdiği bu müsaadeden isti
fadeye asla yanaşmamıştı ... 

Hasılı Mahmud Nedimin Sadra
zamlığı devam ettiği müddetçe, sul
tan Aziz o kadar rahat etmişti ki 
şimdi bu günleri, uzak ve latif bir 
rüyayı hatırlar gibi hasretle, işti
yakla anıyordu ... 

Fakat onun bu muvaffakıyetini, 
hünkardan bu kadar teveccühe nail 
olmasını çekemiyenler türemişti ... 

Bunların en başında Hüseyin 
/ Avni geliyordu.. Sonradan Mitat 
paşa da, Mahmud Nedimin diiş
manları arasına katışmıştı ... 

Bunlar hünkara büyü mü, sihir 
mi yaptılar?. Yoksa üfürükçülere 
keskin bir nefes mi ettirdiler? ... 

Hünkarın basiretini bağlayıp 
Mahmud Nedimi sedaretten nzlet
tirmeğe muvaffak oldular ... 

Bunu müteakib de ilkin Şirvani 
zade Rüşdü paşa, onun ardından 
da Hüseyin Avni, Mitat ve Esat 
paşalar, birbiri arkasına sedaret 
makamını işgal edip kısa bir za· 
man için atıp tutmak fırsatını ele 

geçirdiler ... 

-BiTMEDi-

KlS'ACA: 
•••••••• 
GENCLİK HASRETİ 

. ---&-

YAZAN: Eczacı K. Ktmil Aktaf 

Hasretini çekmediğim bir şey varsa 
o da çocukluğum ve gençliğimdir. Hal
buki çocukluk ve gençliğimi güzel ge
çirmiş bir iru.-anım, bu demlerimde be
ni hüzne sevkcdccek hiç bir şeyim de 
olmamıştır. Bu böyle olmakla beraber 
gençliğinıin heyecan ve sürurlarını her 
genç gibi ben de daima tahsil takayyüt
leri, hayat icaplarına intibakda acemi
liklerle karışık geçirdim, gençlik!teki 
sevinç ve heyecanları bugün aynen 
duymamak için bir sebcb de yoktur. 

Bugünkü heyecan gençlikdekinden 
daha şumüllü, daha cazip mantıka ve 
akıbete daha bağlı oluşuyla elbet daha 
zevkli oluyor. Yaş ilerledikçe, içden ru
han sönmemek gerektir, bundan otuz 
ene evvel kırkına gelmiş olanların sa

kal salıvermesi, kendisine ihtiyar süsü 
vermemiş olması bir nevi haşarılık bir 
nevi muaşeretsizlik idi, elli yaşını geç
mi;iler de mutlaka dünyadan ziyade 
ahirete teveccüh etmiş bir kılık vardı, 
bu yaştakilerin tiyatroya sinemaya git
mesi ayıp telakki edilirdi, bugünün te
lakki ve hayatı çocukluk ve gençlik 
haddini genişletmiş. otuz yaşındaki gen
cin eline raketi uzatmış, önüne fudbol 
topunu yuvarlamıştır. Kırk, kırkbeş 
hattfı elli yaşındakilere tekamül devri
ni yaşatan bugünün hayat, atmışa gir
mişleri nncak yorgun buluyor. Akıllı 
yaşta değil başda arıyan felsefe, ihtiy~r
lığı da ayni şeylerde aramaktadır, ben 
şahsen gençlik ve çocukluk hasretini 
çekenlere 'melankolik diyorum, gün bu
gün, saat bu saat, dem bu dem diyen
lere iltihak ediyor gençlik heyecanla
rını mutedil bir mantık ile iyi akıbetle
re bağlamak yolunun genç bir yolcusu 
olmak istiyorum. Allah hepimizin yolu
nu açık etsin amin .... 

DEMIRMASKE 
ve Büyük tarih 

(ıKINCJ 

macera romanı ı 
KISIM) 

- 152 - -

--*--
Umuİni rrıcclisi 

toplandı 
Vilayet Umwru Meclisi dün saat 14 

de B. Nuri Esen'in riyasetinde toplan-

da Fuara iştirak ediyor 
~~-------X4X'.~~----~~-

Başve kalet makamı vilayetin de fuar hazır
lıklarile alakadar olmasını bildirmiftir 

mış, Meclise gelen evrak ve encümen x•x·-------
mazbataları üzerinde müzakerat cere- Fransadan sonra İtalya hükO.metl de Fuar zamanında İzmir ~ İstanbul ara-
yan etmiştir. Masraf hüdçesi, meclisin onuncu İz.mir fuarına resmen iştirak sında haftada iki dept ekspres postası 
pazartesi günkü celsesinde müzakere edecektir. Geçen sene inşa edilen !tal- seyrisefer edecek, Bandırma vapur se
edilecek ve meclise Vali riyaset edecek- ya paviyonunda bazı tadilat yapılacak- ferleri dörde çıkarılacak ve İzmirle 
tir. tır. Bandırma arasında her gün karşılıklı 
. Meclise gelen e~~ m~yanın~a Par-, Fuar çalışmaları hakkında Dahiliye tren seferleri temin edilecektir. 

tı Genel sekreterlıgını~. hır e:nrı okun- Vekaletinden vilayete gelen bir emirde, Devlet Demir yolları idaresi, Devlet 
muş~~r. Bu ynıda C.:~~~~e~. Ha~~ Başvekaletin, İz.mir fuarının istenilen Deniz yolları umum mildürlüğü ve ya
Parüs~ esaslı ve müh~. kult;ır mu- tekamüle ulaştırılma.o;ı ve maksada uy- taklı vagonlar şirketi Fuar milnasebe
essesclen olan Halkevlennın bına ba- gun neticelerin elde edilme.!! için gere- tile geçen sene yapılan tenzil.Ata bu se
kınıından dah~ iyi bir v~.rete ko!1ul- ken tedbirlerin alınmasını istediği, bu ne de aynen yapacaklardır. 
ması ve kısa hır zamanda güzel, asrı ve itibarla Fuar hazırlıklarına vilayetin de Bu sene ecnebi ~tiraklerin artması 
medeni binalara sahip olmak ü~ere 940 ehemmiyetle alakadar olması bildiril- için Hariciye Vekileti yoliyle te.şebbüs-
büdçesjnde tahsisat isteniyordu. rniştir !ere gir~ilecektir. 

Menemen Birinci mektep muallimi ___ · ----------------------------
İnkılap şehidi Kubilayın subaylıkla si-
lah altında bulunduğu milddet için ida
rei hususiyeden aldığı fazla maaş olan 
182 lira ve 62 kuruşun terkini hakkın
daki tezkere büdçe encümenine havale 
edilmiştir. 

Çeltik kanununun tatbiki için yeni 
sene büdçesine konulacak tahsisat hak
kında Ziraat Vekaleti emri de büdçe 
encümenine havale edilmiştir. 

Bundan sonra encümenlerden gelen 
mazbatalar okundu. Keınalpaşanın Ya
ka köyünün Kemalpaşa ka7.asından ay
rılarak Bornova nahiyesine bağlanma· 
sının muvafık olacağına dair idare en
cümeni mazbatası okunmuştur. Fakat 
meclis işin tekrar tedkikini muvafık 
bulmuştur. -*-MUHACİR VE 
MtJLTECİLERİN 
YURTTASLIK 
MUAMELELERİ 
Muhacir ve mülteci sıfalile yurda ge. 

len kimselerden muntazam pasaportla 
gelmiş ve yurddaşlığımıza alınmaları 
için müracaatte bulunmuş olan ırkdaş
larımızın tescil muamelelerinin bazı vi
layetlerde uzatılmakta olduğu Dahiliye 
Vekltletinin nazarı dikkatini celbetmiş
tir. Muhacirlikleri trınınmı~ olanların 
tabiiyet ,mu;ımclcleri bir haftada, diğer
lerinin de tescil kağıdları azami bir ay
da tekemmül ettirilerek Dahiliye Veka
letine bildiri1ecek, hunların muamele
leri hemen yapılacaktır. 

~*-
Maari~ cemiyeti 
ilini arı 
Bazı vilayet ve kaza belediyeleri ta

raf mdan neşredilmek üzere Türk Maa
rif cemiyeti vasıtasile gönderilen ilan
ların blll istenilen gazete ve tarihlerde 
neşredilmediği ve bunların bedellerinin 
ödenmediği anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaletinden gelen bir ta
mimde, ilan ücretlerine aid faturalann 
vurudunda derhal tediyesi lüzumu bil
dirilmiştir. 

" 

Pasif korunma 
tecrübesi 

Bu ay içinde şehrimizde yapılacağı 
ilan edilen hava taarruzlarına karşı pa
sif korunma tecrübesinin gün ve saati 
halka ilan edilmiyecektir. Ancak alaka
dar teşkilat bu ay içinde daima faaliyet 
halinde bulunacaktır. 

Dün sabah şehirdeki bazı faaliyet
ten tecrübenin öğleden evvel yapılaca
ğı zannedilmiş, fakat tecrUbe yapılma
tnl§tır. Tecrübenin yakın blr zamanda 
yapılması pek muhtemeldir. 

- *-Kahve fiatleri 
Kahve ve mensucat fiatlerinin mlira

kabesi ve ihtikara meydan verilmeme
si, fiatlerin sıkı ve ciddi surette kontrol 
edilmesi Dahiliye Vekaletlnden vilaye
te bildirilmiştir. Görülecek en ufak ih
tikar sebcblerl hakkında ciddi kararlar 
alınacaktır. -x-
Belediye bütçesi 
Belediye Daimi encümeni dün de 

940 yılı İz.mir Belediyesi büdçesi üze
rinde müzakerelerine devam etmiştir. 
Belediye büdçesi son safhadadır, Bazı 
azalmalar nazaı·ı dikkati co1bctmekte
dir. 

-+
Polis imtihanı 
Dün Milli .Kütüphaile salonunda Po

lis stajyerliği çin açılan imtinana 29 
ruımzed iştirak etmiştir. İmtihanda Em
niyet müdürli B. Salahiddin Aslan Kor
kud hazır bulunmuş ve Emniyet umum 
müdürlüğünden kapalı zarfla gelen im
tihan sualleri açılmış, namzedlere tevzi 
edilmiştir. 

-*-Kız kaçırma 
Bayındırın Turan köyünden 15 ya

şında Bn. Temen İçeni 17 yaşında Tahir 
Çelikel kaçınnış ve her ikisi de tutul
muştur. 

Maaş 
• 

Tediyatında müsavi 
maamele yapdacak 
Dahiliye Veklletinden maaşlar hak-

kında aşa~ıdakl tamim gelmiştir: 
Maaş tediyatının vUAyetlerde her dai

re memurlarına muayyen blr günde se
yanen icrası, şu veya bu daire memur
larının şu veya bu sebeble maaşlarının 
tediyesi hususunda takdim ve tehirle 
yapılması, ötedenberl takib edilen bir 
esas olduğu halde bazı vilftyetlerde bir 
kısım dairelerin maaşlarının diğer baı.ı 
daire maaşlanna takaddümen ve terci
han tediye olunduğu haber alınmakta
dır. 

Bir vil§.yette Hususi muhasebe vez
nesinden maaş tediyesi ma mülhakat 
blr aylık maaşın tesviye.sine nakdi im
kln husulünde vilayetçe tayin oluna
cak ve telgrafla kazalara bildirilecek 
muayyen bir günde yapılmalıdır. Umu-
mi maaşatı tediye edecek miktarda veı.
nelerde para toplanmadıkça hiç bir dai
re veya memura hiç bir sebeble hakkı 
rüchan tanınmamalı ve mnaş tediyesin
de müsavats11lıklar hududuna meydan 
verilmemelidi~. 

-*-Yeni bir üzüm 
anlaıması 
Ankarada bulunan 1ngili1. mümessil

lerile lzmirdekl alakadarlar arasında 
üzüm satışı için yeni bir anlaşma yapıl
dığı haber alınmıştır. 1ngiltereye sev
kedilecek yeni üzüm partilerinin mik
tarı hakkında henüz resmi maknmlardn 
malUmat yoktur. Fakat anlaşmanın ya. 
pıldığı anlaşılmıştır. -x-
Bornova belediye 
tababeti 
Bornova Belediye tababeUne Tire hü

kumet tabibi Dr. Nuri Elan tayin edil
miştir. 

DiKKAT 
Sesli Sinemanın icadından bugüne kadar yapılnu~ en muazzam ve mubte..,<;em MÜZiK - AŞK 

Aş sk~imiizaLIKsSe s i 
ŞAHESERLERİN ŞAHESERİNDE 

DÜNYA SİNEMACILIÔININ EN TATLI SESLi BÜLBÜLÜ 

JEANETTE MAC DONALD 
Ve Amerika sanat aleminin en büyük ve kudretli )ıldı21 

LE VV AY RE S 
B il G V H 

EL HAMRA Sinemasında 
Bugüne kadar göriilmemiş bir İHTİŞAM harikulideliiiyle İmıirimizin bütün müzik - Gençlik ve Güzellik aşık

larını sonsuz hayranlıklar içinde bırakacaklardu ... 
SEANSLAR Her gün: 2 - 4.30 - 7. - 9.30 .. Cumartesi, pazar 11.30 da ve halta arası saat Z de ucuz halk seansı 

lunmalıyım .. 
- Nasıl isterseniz, yalnız mühim bir 

noktaya nazarı dikkatinizi çekmek iste
rim .. 

- Hangi noktaya? 
- Veliahd belki eldiven taknuştır. 

Bu takdirde onun eldivenli elini sıkar
ken yüzüğün taşını biraz kuvvetle has
lıımanız icap edecektir. Yok eğer eldi
venli değilse hafif bir temas kifayet 
eder. 

- ü ... tad .. ü.stad ... Tşte atlarına bindi-
ler.. Hayvanlar bu tnrafa geliyorlar .. 

Ekzili bahçenin i~ine haktı. 
- Evet .. dedi .. onlıtr .. Veliahd büyük 

biricik oğlu veliahd hazretleri sahte di· 
lencilerin önünden, onlara dikkat bile 
etmeden geçti. 

Maiyetini teşkil eden iki süvari de 
arke>;mdan gittiler. 

Kapıcı, kapının kanatlarını kapadık
tan sonra odnsına çekildi. 

Ekzili, ôma dilenci rolünde bir kaç da
kika dimdik ve hareketsiz bir halde bek
ledikten sonra hafif !esle İvona mırıl
dandı: 

- Ben size söylemedim mi.. 
İvon da tıpkı Ekzili gibi hafif sesle 

sordu: 

İki.si de ayağa kalktılar ve kapının 
yanında yanyana beklemeğe başladılar. 

Kulübedeki saat dördü çaldı. 
Monsenyör hala avdet etmiyordu. Ha

va güzeldi. Belki bu yüzden bugün ge
zintisini biraz uzatmıştı. 

On dakika daha geçti. 
Süratlc gelen bir atın nal sesleri du

yuldu. 
Veliahdin maiyetindeki iki süvariden 

biri kapıcıya haber venneğe geliyordu. 
Biraz arkadan da monsenyör ve diğer 

maiyet adamı tnkip etmekte idi. 

İvon birden titredi. ba yerine atla gezintiye çıkacaklar. bir sıhhat ve neşe içinde ... 
- Vcliahdin gündfu. gezintileri ne ka

dar siirer? 
- İki .saat kadar .. Binaenaleyh saat 

üç buçuktan evvel onun döneceğini tah
min etmem .. 

Kapının kanatları yine açıldı. 
Veliahd kapıya bir knç metre kadar 

yaklaşmıştı. İvon iki elini de tazarrukar 
bir şekilde uzatarak on dördüncü Lui
ve doğru ilerledi. 

Demir parmaklı kapının bahçenin ni- - Bu suretle ona daha kolayca yak· - Uzaktalar .. Pek farkedemiyoruın .. 
hayetinde, köşkün mermer peronu üze- laşabileceğim. Ha .. bakın .. işte, atların biri hızlandı .. 
rinde bir takım insanlar görmüştü. Veliahdin elini köşkten çıkarken değil.. l\lonsenyör Lüinin karısının hızlandı-

Ekz.ili, genç kadının yüzilndeki tehav· - Evet Madam .. Fakat dikkat ediniz.. ğını gördüğü süvari, veliahdin maiyet 
vülil görünce sordu: avclette, köşküne girerken tutacaksınız. adamlarından biri idi. Hayvanını önden 

Veliahd haı.retleri teşrif mi ediyor- - Evet amma ... Y& köşkten çıkarken si.irmüş ve kapıl'tya knpıyı nçmasını ha-
lar? yanımda sadaka vermek için durursa .. her vermeğe gelmişti .. 

- Galiba.. Seyiı::ler peronun önüne - Zannetmem.. Çünkü kralın oğlu Kapıcı, yardımcısı ile beraber demir 
ile at getirdiler. Atlardan birini de bi- hiç te meI'.hametli değildir. Çıkarken parmaklıklı kapıya koştular. Knpının 
nek taşına yaklnştırdılar. bizim farkımızda bile olmıyacaktır. Gö- kanatları gıcırtı ile arkalarına kadar 

- Anlaşılan monsenyör cenapları bu- receksiniz. --~ ... "6"'01 .,..C'ft;.----rl~U"JY 

İvon ve Ekzili bahçe kapısının yanın
da duvarın dibine çöktüler ve bekleme
ge koyuldular. 
Şatonun kulcsind~ki sant iiç buçuğu 

vurdu. 
Ekzili: 
- Vakıt yaklaşıyor .. 
~ af'nk-aa~1'1ıb -c.su•mu ' 

· Ama rolünü yapan F..kzili i.sc yalva
ran sesini yUkseltti: 

- Beni unutmayınız monsenyör .. Za
vallı bir amaya karşı sefkat elinizi uzat
maktan çekinmeyiniz. 

Veliahd atını durdurdu. Cebinden bir 
altın alarak İvona u7.atb. 

Veliahdin eli.. eldive . 

- BAŞTABA.11 l inci SAYFAD-' ; 

Moskova muahedesini sc\·inçle ~ 
şılayan biricik memleket Alın_,.. 
Naziler bundan soora Sovyetlerbı od' 
tün menabüni istedikleri şekilde . wı 
ııize ederek sömürmek kabil ola~"" 
ümid ediyorlar. . ~~ 

Alınanyawn sevincini tahrik )il' 
sebepler bu kadarla kalmaz. Bu tıf!I:. 
hl bitinnck lizunchr. AhnanyanJll ~ 
ruza ıeçmeden senelerce siirecek f 
barbm ağır şartlarına intibak ctınei' ~· 
bştığını, Sovyet menabiinin AJınall .,..
nisyenler elinde teşkilitlanmaSt,~, 
hizmet edeeefini iddia etlealer_ ·~ 
Sumner Velles"m npenlllu ~~ 
Cümhur reisine takdim edece~i .' ..... '°' 
kadar Almanyanın bekliyeceğını. ,..M 
eğer Ruzvelt tarafından sulh 1~ 
ciddi bir teşebbüs yapılmazsa G . ~~ 
Abnanlann cup ceplıesinclc Dl~ 
surette büyük taarruza geçecekle 
tahmin edenler de vardır. -' 
Bımunla beraber Almanya ptJJ_IM 

he.<11inde bt'i bir netice almanm ~ 
sızlığına inanmışsa. İsviçre - Jlo~ 
veya Belçika üzerinden bir ...,........~ 
~uiyetini aiırlaştırmaktaıı batP ., 
netice vermiyeceiini düşünüyo:.., -=I ı;:w~a~haya~ ~ 
talara teşmil eclerek orada bi~ 
çalı'P"as:ı muhtemeldir. Bunun 191', 
müracaat edecefi kuvvet şüphe~ 
mez ki Kml ordu olauktır. işte ~ 
lcr uyandıran ihtimaL Sovy~ _

1 
~ 

Abnan tahrikitma bpalarak Y~ _H 
harp veya bir çok harpler ~ 
atılmakta fayda cötttek midir! ~ 
Şimdi çözülmesi beklenen .. ..,, 

budur. ISYU2' aaı;IJI 
---~·---

Avd1nspor 
Yarın Oçokla bir 
maç yapacak #! 
Aydın bölgesi şampiyonu AydıP. ~ 

takımı martın on altıncı Cumartcf,~ 
nü tzmire gelecektir. Bu takıın Mil'. 
günü saat on beşte Alsancak stB 1'~ 
munda hınir şampiyonu Üçok tıı 
ile bir mnç yapacaktır. J>lt' 

Bu iki takım son dört sene içindet 
birlerile dört defa karşı1aşm1$)ardı · 

-~*""'-
Vali ve kaymakaııt 
evleri . e~" 
Dahiliye Vekaletinden gelen bır ·dl~ 

de Vali ve Kaymalcam evlerinde ~ıert~ 
hususiyeler tarafından tedarik ed~cilld' 
demirbaş kaydedilen eşyanın hiıJ'I oJ! 
talimat hilafına mübayaatta bul~di~ 
ve hususi eşyalar satın alındığı b.,ıır 
miş. talimat hilafına mübayaatta 
nulmaması istenmiştir. -x-
Karşı yakada 
belediye laallyed c0ıtc
Karşıyakada turistik yol iıışa. ~ 

cek yol üzerinde Yamanlar sU)'11r 13" 
Cerşiyatına bu hafta başlanacalc~~;e~ 
lediye Güzel tepenin teşcir faa ~ :" 
girişmiştir. Güzel tepe gazinosıı {itceı' 
ne sıkı surette kontrol edilerek Jll 
mel bir hale ifrağ edilecektir. 

Karşıyaka ~alke9ııtcl' 
konser o.30 ~ 
Yarınki pazar akşamı saat 2

9
r 51' 

Karşıyaka Halkevinde san'~tkvcrilr" 
dettin Kaynak gecesi konserı 
ği haber alınmıştır. 

Bayınd.;d';bir ~~~ 
Bayındırın Sarı yurd köyU~b" 

hadise olmuştur. Hakkında 1'.'1 btılıl~ 
hususiye tevkif müwkkere•a df 
Hasan oğlu Hiiseyin Çal janda~11ıtJY 
riycsi tarafından yakalanmak 1

15113ı;ı ~ 
ğinde kaçmak ve iizerinde bu ~ \'e 1 1 
bancayı çekmeğe teşebbils etrnış ool:V 
tulmuştur. Suçlu bu suçundan 
da Adliyeye verilmiştir. 

- *-Tavla yüzünden 
bir yaralanma ır ıJd~ 
Kazımpaşa okulu önünde b ri~' 

olmuştur. Meyan kökü f~b ,,ır l~ 
amelelik eden Bursalı Hüseyııı. ret11 tıl" 
la oyunu meselesinden Muhat ğilt 
lu tbrahim Kalenderi jilet bıça ve ~ 
ğazından ağır surette yaraları1:8~t11ıı; 
mıştır. Zabıta, suçlunun )_'8 

için derhal faaliyete gcçmiştır. --·---
B~ ülürükçültill ıır 
hadisesi desit1~·11;D 
1kiçe·melikte Hat'ı Ali ~ad Çiç'?~~,ı· 

rahim öz. Uyanık Hüseyın . :81'- .,ı· 
ötedenbcri hasta bulunan e~919r ~1~ 
ınayı okuvarak bir takım tll dotand1 ll&ı' 
ınış ve 40 lira paralarını de cıolJ ,ı1' 
için hem lifürükçülük, hcJllli ·e'/c .;e 
rıcılık maddesinden Ad ) 
miştir. 

- *-Yakayı ele vereıt tıe' 
casuslar i işıer .. 4' 
Lfihey 15 (Ö.R) - İçtiıtl3 ,t.l~'-· 

zarcti yUksek memurlarında.n ~ 
va haber veren Fon J{a)den 
Whıneti ile mahkemeve ve. ..-



Mısırda 
- *--

Demir madeni 
bulundu 

/\ l<ahire 15 (A.A) - Yukarı Mısırda 
1 SSuan nuntakasında yeraltı araştır
~ı Yapılarak demir madeni bulun
~ haber verilmelrtedir. Assuan su 
ın elerinden istifade edilerek yapıl
l'e: tasavvur edilen elektrik tesbalı sa
~\'h d: ~lSır senede 30.000 ton maden 

erı ıhraç edebilecektir. 

Adliye \İckilimize 
!'!ansız Cümhar reisi 
...:Jyon dönör 
....anı verdi 

huAn.~~ra 15 {Hususi) - Fransız Cüm
l.e :reısı Adliye vekili B. '.Fethi Okyara 
~u~~ ~önör nişanının Gran Kruva 

mı vermi,.cdir. 
ve ~liye vekili, Fransanın bu itimad 
~le: e?aketine derin teşekkürlerini sun
tt11-. suretiyle mukabelede bulunmuş-

~dında p~sil 
A01'Unma kursları 

d J'dın, 15 (Hususi) - Vilayetimiz· 
l~ al C\'am etmelcte olan pasif korunma 
tirır. •rı neticelenmiş ve kursu bitirenle- ' 

ırntihanlan yapılmışhr. -·--~ fındıklara 
lcrı ;.~n, 15 ( Husuai) - Fmdık fiat• 
tır. un 35 kuru~an yukarı çıkmamış· 

iç ~Ün ln&Utcıcye '49 k.uruııtan 30 ton 
~UJt.eıdak aatılm11tır. Fiatlerin Kittikçe 

eceii tahmin edilmektedir. 

llülcreŞ*-
borsasında 
ll\iı~kreş 15 (A.A) - Ecnebi dödzleri 
-t.95

1 ofi i Fransı7. frangının kıymetini 
"~ ~eyden 4.90 leye indirmcğe karar 

irın.tşfü. ngT Ilı" 1 ız lirasının kıvmeti 8 puan dü~-
llŞtür. . 

"-'ansız ay .. n ve 
llle1»asanıma gizli 
~ ... 
~~io 15 (Ö.R) .- F:ı;anSJz ıucbusanı. 
flihı andiya sulhwıu görüşmek için bu
~ han celse halinde toplanmıstır. Baş-
1-ıt· :0.:ladiycnin ıncbusarun bu husus
bit- ı hassasiyetini nıwm dikkate alarak 
~k suallere cevap verdiği anlaşıl-

ı> .dır. .. 
~lt ~s ~5 (O.R) - Fransız ayanı, :Fran
lini ü~.Umetiniıı Fin harbındaki siyase
ı.~'i rrıu~e için bugün de hafi cel-

ne devam etm~lir. 
• 

Bu lgarista nın 
bitaraflığı 

Sofy 15 Ö ... tıaz a ( .Rl - Sobranyada eski 
tıof;uolardan Rusef, eski başvekil Muşa
kof' ~~nkof, yine eski nazırlardan Sta
~ti \c Saınarof hilkümetin harici slya
r.uu hakkında beyanatta bulunınuslar, 
,.u~ Ve bitaraClık :siyasetine devamı lü-

unu tebarüz ettirıniı-ılerdır. 

lo~et • .ı:p~ 
~taları arasında 

rıt~ okyo, 1 S (AA) - japon hariciye 
N0~retinin saliıhiı,-ettar hir miimessili, 
~ıtlll ongnn yakınında Sovyet ve jnpon 
clı.ığuarh anısında muharebeler vuku bul
tır. b akkındaki haberleri yalanlamış
clc d lı__~~ı. iki memleket münuebetlerİn· 
'tin ·tgışıklik olmadığını ve müzak.etde-

ı.f crlcdiğini bildirmiştir. 
dtn ong • Kong 15 (AA) - Harbin
h.be tclen ve henüz teeyyüt etmiyen bir 
~:e gore So\'yet ve japon kıtaları ara 
~ıta•t rnüaadcme başlamıstır. So'")"Ct 
~rlcd?ın ~1anç.uko harici~de . beş mil 
lırıe d klcrı \'e hnl<"n orada ılerı hareke-

l'Vanı t•ttiklcri söylenmektedir. 

... ~-*-
Rö .. diya • Almanya 
ne ~u,meıeri 

i111~;tuı _ ıs (A.A) - iktısadi bir itilfıf 
1111\d ı ıçın :Finlandiya ile Almanya ara
llintı' Yapılan müzakereler klering usu
~itn ~ekı-ar tesis ve mübadeleleri tan
lır. l' en bir anla ma ile neticelenmiş-

Bulgar kralı Boris 
Mcbusan meclisinin 

lcrini tasvip 

•• •• 
goruşmc-

cttti 
--~~~-x~x-------------

Sofya, 15 (A.A.) - Meb'usan mecli-ı Müfrit muhaliflerden Domecief. Ha
si rndza~erele.ri.ndc Kral nutkuna ceva- riciye encümeni reisinden sonra söz ala
b_c~ <.'Skı ~arıcı?·e ~azırı \'e meclis ha- rak büyiik devletlerin harbe müncer 
rıcıye <.'ncumenı reısj Ralofof. ~on se- olan emperyalist siyasetini takbih ctmis 
nelor :zarfındaki hndiselen gözden ge- ve sozlermin Sünunda Bulgar ·u . 
çirdikten sonra. Bulgar milletini harp h ti:" r· t k k mı etıne. 
fccayiinden masun kılrın Bulgaristanın .. er ı_ıt·t~h daatrru~ arş~ . oyabılmek 

k w •• • • • "b uzcre ı ı rı avsıye etmıştır ya ın ve uzagı goren sı:rasetını to•wı . · 
etmiştir. E.c;kı nazırlardan. Om~rccvski, hi.ikCı-

Ralofof, nutkunu bitirirken, millete met tarafındıın takıb cdılen sulh ve bi
kralın yüksek sevk ve idaresi cıltında it- tiırnflık siyasetini tnsvib etınış ve Dul
tihat etmesi ve hükfımelt' teyakkuz tav- garistanın komsu devletlere yakla.,ma-
sıyesinde bulunmuştur. sı zarurt>tıne işaret Pylenıiştir. · 

Eğer Naziler 
harbi kazanırlarsa •• 
---------------x~x-~------~~ 

Avrupan1n mukadderatının ne ola-
bileceği şimdiden anl c. şılır 

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

Londra, 15 (Ö.R) - Deyi) Telgraf gazetesi, Fin - Sovyet sulhu 
hakkında ~unları yazıyor : 

Her medeni insanın kalbinde teessür uyandıran zalim muahede 
yalnız nazile ri sevindirmişclir . Fölkişe Beobahter bu muahede hüküm
ler ine m utedil.. diyor. Eğer bu hükümler mu tedil ise Çekoslovakya 
ve Polonyanın akibetleri gözününde tutulmak şar t ile. naziler harbi ka
zanırlarsa Avrupa mukadderatının ne olabileceği şimdiden anlacıılabi
lir .. Fin s ulhu Almanların sabırsızlıkla bekledikleri petrolii kendisine 
celbctmiştir. Şimdiye kadar Sovyct Rusyadan Almanyaya hiç bir ~ey 
gitmiyordu. Bundan sonra bazı malzemenin ihracı imkan dahilinde
dir. ille bakışta bu bir kazançtır. Fakat dikkatle düşünülürse Alman
lar da anlıyacaklardır ki bu kAzRnç kendilerine pek pahalıya ınal ol
muştur. 

Göringin gazetesi NasyonalÇaytung, şimdi Rusyanır) Avrupada 
layik okluğu yeri elde ettiğini yazıyor. 

Rusya, Almanyanın ~nrka uzanan yolunu kapatnıı~, ~imalde Al
manyayı mü~ssir olamıyacak bir vaziyete sokmu:;:, Baltık denizinde 
hakimiyeti tesis etmiştir. Bunlar Hitlerin k ı sa görüşlü, fırsatçı politi
kasının neticesidir. Rusya ile ortaklık siyaseti hitama ermeden Hitle
rin bundan acı surette pişman olacağı günler de gelecektir ve o zaman 
A lman milleti Hitlerin adını dikkatle yad edecektir. 

Sumner 

Vels 
• 

Romada telırar 
Mussolini ve Pap a ile 
bugün göPüşeeeJı 

- BAŞTAltAl•'I l inci SAYFADA -
mahreın bir vesika olduğu ve nesre
dilmiyec<.'ği resmen bildirilmektedir: 
Diğer cihctl<.',n saliihiyettnr mahfiller

de öğrenildiğine göt-c, Aynn meclisinin 
gizli komitesi dün Laval'in istiznh tak
ıirini dinlemiştir. Komite yarın Bonkur 
•ve Daladiyeyi de dinledikten sonra alc
~ü celsede kararını bildirecektir. 

Bcrlin, 15 (A.A) - Marcşnl Göring, 
Almnn milletini, harpte .ış~ yarıyacak 
bütiin madenleri toplamağa <.la\·et et
mt~tir. 

Briikscl, 15 (Ö. nı - Parislcn hnrı'
kel eden B. Suınncr Vcls Torinodan 
geçmiş ve Roma üzerine seyahatine de
vam elmi..lir. Bclga ajansının istihbara
tına göre. salfüliyetli ınnhfillcrin fikrin
ce Amerikan Hariciye müsteşarının va
zifesi tamamilc menfi netice verınemic;
lir. B. Ruzveltin Müttefiklerin hangi 
şartlarhı sulh müzakerec;ini kabul eclc
bileceklerini (iğrcnince yeni bir gayret
te bulunacaldır. 

Paris ve Londrada tahmin edildiğine 
göre. B. Hitlcr Amerikan Hariciye 
müstc.şanna gerek Almanyanın, gerek
se Müttefiklerin muazzam foclakc'i.rlık
ları kabul etmeksizin bir netice almak 
iınknnsııJığını giistcı,lleğe t'ahsınış ve 
zaf Pr hangi tarafta t<X:elli ede~se et~in, 
onun temin edcıniycceği fay<lalnnn an
laşma ile istihsal e<lilcbilcccği tezini 
müdafaa elınl tir. Faka't .\ôalnhiyetli In
giliz ınahfıllNi bir uzlasma \'e idarci 
maslnhat sulhUndl•n bahscdilemiyece
!ti knnnntindedir. B. Sumner Vels de 
her holde vakitsiz bir sulh teklifinin B. 
Ruzvclti muvaffakıyetsizliğe u~rataca
ıımı onlamış olacaktır. 

·Ribbentrop 
--*--

Şi nıd i de Mosko-
m ı g idiyor? 

--------
- llAŞTAUı\FI ı İNCİ SAHinmE -
takbcl siya.si fuuliycti lıakkmda bir ra
ııor vemıck iı;in ~akında Berlinc gidc
<-ektir. Uilhass:ı doğu ct•uup A'\-ruııa· 
!'> llıd:ı So'\ yel terin mak-.aUarı nıenuu
bahs olacaktı r. Alımın noktai ııau.rı b u 
lıfHtt~~ So' ·' ctll•r birliğinin a~·nı olma
mak tehlikesini arzcdi~ or. Alımın~ aya 
göre SO\ yetlcr her ı.<.~ydcn en ·el bir 
ham madde :.ııtıc ı ı.ı olorak kıılmalıdırlar. 

Criikscl 15 (Ü.R) - Sal:'.ihiyetli Al
man ma1ıfillc.riıul<'n alınan malumat., 
göre f'on ltihhentroırnn n. Mussolini 
ile nıiilflkntı tntımin ('(fildiğind<'n daha 
ıniilıinı olınııs , e v:ıkıııda kendini giis
tercn•k ha1.1 'ıwl it·;·ler de \"ermi'?tir . 
A lnıarınt siın:ıl dt·vlt•tlcri ar:ı ... mda ft.>

dafiii ittir:ık' ııkflini k.thııl ctmektetlir. 
Cıı mcmlekt>tlerlt'. bilha srı !Finlandiyn 
ile ikıı.,ad i miiıuısehcllcrine yeni hir 
dii1t•n \'ercrcklir. 

--*---
Alman yanın Moskova 
büyük elcisi 
Aınsterdaın, (5 (A.J.\) - Nieve 

Rotterdamsche Çournal gaı:ctesinin Rer
lin muhabiri ya:Lıyor: 
Almanyanın Moskoı:a büyüle. elçisi 

Fon Der Schulenburg. Sovyetler Rirli
ğinin müstakbı-1 siyasi faaliyeti hakkın
da hir rapor \'l'!rnıek üzere yakında Ber
line gidecektir. Herlinde yaptlacak olan 

görüşnıelerd,. Lilhııssa Sovvetlerin rlo
ğu Cl"nup AVTupasın'a mnk.satlaTı mev
zuu bnhsolncaktır. Almnn noktni nazarı. 
Bu bölgedr- Sovyctler birliğinin aynı ol
mamnk tchlikec:i göslerm~ktE.'dir. Alınan 
yaya mıuıran Sovyctler birliği her şey
den evvel bir hnm madde satıcısı olnrak 
kalmalıdır. 

K1JIUL 

BUGÜN TAYYARE SINEMASINDA 
Sincmneıhğm .i "' i' '"'i on 

OYSI\° ANl.AK = 
FRANCOİSE R O S A Y • PİERRE R E N O İ R 

. l•'RANSIZCA SÖZLÜ 
Rir haftadan beri gösterilen , e hu ene ha.;ılat rekorunu kıran Dilber w silıirkitr Yıldız 

lMPERİO 

AYŞE 
ARGENTİNA 'nın en aon . 

~serı 

TÜRKCE SÜZLÜ • TÜHKÇE Ye İSPA~YOLCı\ ŞARKil.l .. 

'rnlcp \'e umumi M 01:11 iiwrine progr:ın•n ilfın-ten r:österilecektir. 
.A VRICA : EKl ,J.:R JURNAi, en son dün~ a ve harp halıerll•ri ... 

Oyun Saatleri : AXA KAT .. Ri : 2 - 5.!HJ ' ' <' 9.flO da .. AYSE : 3.30 , ·c i HE .. 

Macar 
---*---

istiklal bc;yramı 
Paris, 15 (Ö. R} - Macaristanın 

A v..usluryaya ..karsı istiklal harbinin ta
dhi olan 15 ınnrt 1848 tarihinin yıl dö
nüıııii rnünasebctile bütiin :\iaearistan
da vatanperveran~ nümayişler yapıl
mıştır. Umumi rlaireleı; mektepler ta
til yapmışlar, şehir ve kasabalar donan
nı ışlnrdtr. 

Rindistancİaki 
İngiliz heyeti 
Londra 15 (Ö~) - Hind milli komi· 

tcsinin eski reisi btıgiin, Hindislanda 
loplan~ıış olan kongreye göndC'rdiği ınc
c:ajda Ingiliz heyetinin Hindlilerin da
\ eti ,ii:r.erirıe geldigini ve Hind milleti
nin Ingilizlcre azami müzaherclte bu
lunduğunu oylcmi~tir. 

Rt'is; Hindistan Tnf:!ilteredcm <tyrıldığı 
takdi.rdl• bundan iki t~trafın da zarar gö
ı·ecc·~i \'C fakat cıı zıyadc IIindist~ının 
zarar görccı..•ğini ı;iiyleıııistir . 

--tr-

Avam 
Kamarasında 
B. Atli Salı günü 
söz alacak 
Londra 15 (Ö.R) - Önümüzdeki Sa

lı günü avam kı:ırnarasında umumi \ 'azi
~ et miizakercsi için yapılacak celsede 
başvekil B. Çcmbcrlaynın beyanatını 
müteakip muhalefol partisi reisi B. Atli 
rlerhal söz ıılac-nkıır. 

. SOVYET • İRAN 
Ticaret muahedesi 
T:ıh ı·an la (A.A) - Sovyct - İran ti

< arct muahedesi, siyasi mahfillerde mü
Hıİt hir şekilde kaı·şılnnmıştır. Çünkü 
bu muahede geni bir ticaret hareketi
r-in temellerini ntmı \'e son zamanlarda 
dolasan heyecan uyandırıcı .şayiaları 
tekzip etmisth-. 

--*--
İran • Irak hududu 
tahdit edildi 
Bağdad 15 (A.A) - Parlamentonun 

bütçe encümeninde sorulan bir suale 
~cvahcn milli müdafaa ııazm Taha paşa 
Iran - Irak hududunun Şattiilarap mııı
t<ık<1sında tnhdiclinl' dC'\':1111 edildiğini 
~öylcmiştir. - ·-Romanyanın Çek 
fabrikalarına borcu 
Biikrc.ş 15 (A.A) - Romanya. Skoda 

fnbrikahırı tarafından satılan askl•ı·i mal
zemenin bedelini ödl'mck üzere petrol 
,.e hububat rnüstesna olmak iizere heş 
milyon Çek kuronu miktarında her tüı·
lü mah~ulittm ihr.lctrm müsnndc ctmiş
lır. 

Vatandaslarından .. 
olan Finler 

- RAS'fARAl11 l İNCİ SAIIİI•'EDE -
köyler~ yerleştirilecek ise de bü,·ük bir 
kısmı amC'le, ki.içlik ı;anat erbabı. ve me
mur olnn Soratala, Viborg \'e Keks· 
holm'de oturan 85,000 kişinin nereye 
ycrleşliı-ileccği düşünülmektedir. Şim
diye kadar tahliye cdil<'n halk 500,000 
kisiyi bulınaklndır. 
. Sulh mmılu.>dcsi mucibince 600,0fıO 

l;işiııin tahliyesi icap etmektedir. Sovyet 
h:ıkinıivctini istemiven kövlülcr viiz 
lnnlerc~ hayvanı önlerinde ~ürt>..rck Şim
<li<lcn yoJa çıkmışlnrdır. Bunlar elli ki
lometre uzunluğuııd.ı hazin bir alay teş
J, il etmektedirler. 

Tnhliye edilen halka yordıın için ıqjm
diyP knclar günde takriben dörl milvon 
mark .sarfc•dilııwklt•clir. -

Sov-.•ct ekallivctleriııin ve bilhassa 
Finla~diyuduki -manustırlarda asırlarca 
ya:,ıyan ortorloks papaslarmm da tahli
yesi icap etmektedir. 

Firılnndiyanııı merkeı.inc gitmek üze
re Hango ynrıtnacla ında iki bin kişi 
yola çıkacnktır. 

--tr-

Garp Cephesinde 
- RA~TAltAFJ 1 int:i SAYJ;ADA -
llcri unc;urları nıutacl keşif faaliyetinde 
bulunmuşlnrdır. 

Veıjların garbinde kaydedilen dc,·ri
ye fanliycti cephemin diğer kısımlnrın
dnki faaliyetten d:ılıa ıııühim olmu~tur. 
Ren nehri i.izcı;incle bazı mitrnlyöz sağ
nnkJnrı ela k.\yclP şayandır. 

U4 • =-

SON ·ttABER 

Pasif Korunma Müte
hassısı Amiral Mouren 

----------------~·~•x---~------~-~. 

lst~nbula geldi ve An karaya g itti 
İstanbul, 1 .S (Telgraf) - F ransanın pasif korunma mütehassısı 

Amiral Mouren ekspresle ~ehrimize gelmiş "-'C doğruca f ransız sefaret
hanesi ne gitmiştir. 

ı\.1ütchassıs beyanatında: Türkiyeye ikinci gelişimdir. ilk seyvaha
ti~de izmiri ziya~et etmiştim. Şi~di Ankaraya gidiyorum. Bi~ kaç 
gun sonra tekrar fstanbu1a gelecegım. Çok sevdiğim Türkiyeyi ziya
ret fırsatını bulduğum için son derec~ memnuu um. Bu ziyaretten is
tifade ederek tayyare hücumlarına karşı burada alınan pasif korunma 
tertibatını görmek arzusundayım dedi. 

Amiral, akşam Ankarnya hareket etmiştir. Fransız sefirinin mısa
firidir. Ankarada hiikiimel erkanımı7ı ziyaret edecektir. 

Polon yadan avdet eden 
Türklerin anlattıkları 

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

İstanbul, 1 S (Te]graf) - Polonyadaki türklerden yirmi kisililc bir 
kafile bu sabah şehrimize gelmiştir. Aralarında Türk halcanl~rından 
(Giray) ailesine mensup Celal Giray da vardır. 

Gelenlerin söylediklerine göre: Polonyada açlık hüküm sürmek
tedir. Adam başına ~ünde ( ı SO) gram ekmek, ayda yarım kilo seker 
veriimektedir. Şekerin kilosu iki buçuk liradır. Petrol. et bulun~ma
maktadır. Yahudiler sokaklarda kan temizlemeğe, ağır işleri ~örmeğe 
mecbur edi liyorlar. 

.Denız·ıerde 

Dün de yine iki Alman 
denizaltısı batırıldı 

Londra, 15 (Ö.R) - ispanyanın Finster burnu açıklarmda bir va
pur kafilesine refakat eden üç muhrip bir Alman tahtclbahirini bahr· 
mıştır. 

Londra, 15 (Ö.R ) - Geçen hafta hint garp sularında mürettebatı 
tarafından ate~le~e.rek batırılmağa te!!ebbüs edilen beş bin tonluk Ha
nover vapuru lngılız tayfalarının gayreti ile kurtarılmış ,.e jamaykanm 
Linsdor limanına getirilmiştir. 

Riyodojane BrQdan hareket eden 7 400 tonluk bir Alman ticaret 
gemisi de bir İngiliz muhribi tarafından yakalanmak tehlikesi kar~ısın
da intihar etmiştir. 

Londra, 15 (Ö.R) - Müsellah bir İngiliz şilebi bir Alman tahtelba
hiri ile mücadele ederelc tahtelbahiri batırmağa muvaffalt olmustur. 

Bir lsveç gazetesi: lsveç 
hükümetine çatıyor 

. Stokholm, 1 S ( ö.R) -- Gönüllü asker gazetesi, siyah çerçeve içinde 
Jsveç hi.ikümetinin siyasetini şiddetle tenkid eden neşriyatta bulun
muştur. İsveç gönüllüleri, Sovyetlere teslim edilecek olan Sallo mmta
ka!ında bulunuyorlardı. Bu gazete Sovyetlerin burada terneaya inme
lerini temin edecek ııoktaları aldıklarını yazıyor ve şunları ilave edi
yor. 

« 1 - İsveç kardeş millete karşı sözünü tutmamıştır. isveçin, mana
sız bitaraflık ciimleleri unutarak 13 Mart hecaletini sileceği ve isveçin 
hakikaten l>üyiik bir vatan olacağı büyük günler elbette gelecektir. 

Moskova - Tokyo 
--~~--~~---~*x-------~---

Ar asında oldukça va-
him bir buhran mevcut 

Paris, 15 ( ö.R) - Rus - japon münasebatı iyi halde değildir. Mos
kova radyosu japonyamn vahim bir iktısadi buhran geçirdiğinden. 
Karede askeri depoların ateşlendiğinden. japon askerlerinin Şimali 
Çinde, Çin milliyetperverlerinin gerillası yüzünden büyük müşkülata 
uğradığından bah!ediyor. Bu neşriyata Sovyet kıtaları ile japon :kıta· 
}arı arasında Mongol · Mançuko hudutlarındaki müsademeler ilave 
edilmelidir. Sovyet aıskerlerinin Mançuko topraklarında bir çok kilo
metreler ilerledikleri iddia ediliyor. Tokyo Sovyet kaynağının japon
yayı mi.i~külat içinde gösteren haberleri asabiyetle tekzip etmektedir. 
Yine mevsuk haberlere göre japon hükümeti Alman tahtelbahirlerinin 
Viladivostoğu bir hareket üssü halinde kullanmalarına. lakayd kala
mıyacağmı bildirmiştir. japonya. Harbin Uzak şarka bula~mamasını 
istemektedir. 

Londrac!an bilclirildi~ine göre İngiliz 
tan areleri 'limcliyc kadar Almanya 
üzerinde bindl'n fazla kesü UÇU)ları 
)•apmışlardır. Dünkü hava gayri mi.isaıd 
olduğundan hava faaliyeti sıfır mesabe
sinde kalmış. bununla beraber İngıliz 
tayyareleri Hcligoland adası üzerinde 
mutad kC' ... ;( tıçusl:ırını ihmal etmemis
lcrclir. 

. ... mK.t ...................... -. . ............ ~. 

lngiltereuin snrk snhillerinde bir tek 
Alınan tayyaresi görülmüştür. Deniz 
harbi süklınet huluyoı- gibidir. Son 24 
sna1, ilk rlefa olarak, hudbesiz gecıniş 
bulunuyor, 

····~···· · ············· · ········ · ········ 
(23 NİSAN 

ÇOCUK BAYRAM!) 
YURI> YAVRULARINA: 
Ba;n-:ınıınmn lıt'r vıldan dnha iis· 

tiin olması için Çuc'uk Esirgeme ku
rumları lıaıırlıklara ba ·Iamışlardır .. 
Siz de· iiğrctıııcn f, .. rinize Bavraınını· 
zın dulııı iiıwınli olmasına lı'1zırlan
ın:ıları j~jn ricnda hulununıı • .. 

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

B il G CI H 

Kültürpark . Sinemasında 
iKi FİLİM niıu>t:N 

Hiitiin diiny•nııı takdirini kazanan Sehhar \'e Dilber vıldı• 

FREDERİC MARS • JOAH BEHE'l'TE 
Tıtrnnnnndan sureti f~vkaladede temsil <'dilen 

BAHAR Y AGMURU 
Neşeli \'C cilt•nl'Cli :u;k \'C gençlik filmi il~ gene , .c dilber artist 

SJLVİA SIDNEY 
Tararından tcın<•ll edilen n.;k ,.e ihtira filmi 

YAŞAMAK HAKKIMDJR 
AYRICA : PARAMC1''T JC'RNALDA en son lkrJ> \e si~·asi Haberler 

·············································· ·············:························ 
SEANSI.At: : fiAHAR YAGMURU: 2.:uı - :;.40 - 9.~ DA .. 
Yı\ŞAl\IAK llAKKIMOIK : 4.20 - i.40 TA ... 

• 
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16 MART CUMARTESi . 

::llllllllllllllJ Cihan Hatun - ~···········••a::: - Hitlerin metodu .•. Profesör Şevket Azizin 
dün verdiği konferans 

--------------
------------

Türklerin nüfuz 
büyük 

Abbasiler Devrinde 
ve lludretlerini göateren --

Galibiyet kazanmak 

ve Tarihi Afk romanı s ----- memleketlerin 
isterse başka 

yardımını arar 
Paris, 1 S ( Ö. R) - «j urnab yazıyor: Hitlcr metodlarım değiştirme

diğini tekrar mü~hade ediyoruz. Hitler bir galibiyet kazanmak istediği 
zaman, ba§ka memleketlerin yardımını a rar. Avuıturya için bu metodu 
lrnllandı. Çekoslovakyayı ezmek için Polonyanın, Polonyayı ezmek 
için Sovyet Rusyanın yardımını kazandı. Şimdi de İsvcçin yardımı 
ile Finlandiyayı ezdirmiştir. Bismark, Almanya aleyhinde yapılması 
mümkün ittifakların korkusile geceleri uyuyamazdı. Hitler ise önüne 
bakarak ilerliyor ve bununla iktifa ediyor. 

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

~ün saat ~7 ~~ HaJkevinde kalabalık: nu vesikalarla ispat etmeğe çalıştl. 
munevver hır kutle huzurunda Ankara •Arı. tarihinin çok uzak mazisinde ya
tarih, coi,'l'afya ve dil IakWtesi antropo- şamış olan iptidat insanların Anadoluda 
loji profesörü doktor Bay Şevket A:ziz da yaşadıklarını biz şu gördüğünüz 
Kansu tarafından (Anadolunun ilk ipti- (Çakmak taşları aletleri) misillt1 kültUr 
dai beşeriyetinc ait olan vesikalara müs- vesikaları ile tesbit l'diyoruz.. Bu vesi· 
tenid neticeler) mevzuu üzerinde kıy- kalara jstinad ederek Anadolumuzda 
metli bir konferans verilmiştir. takribi bir hesapla İsadan evvel yarım 

- -iiıııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111:111111111111111111111111ii 

1'elrika: 11 YAZAN: Curci Zeydan - -
Cihan ise kendisini selfımlıyanları nrı-

2.ikfıne basını e'imeklc sclftmlıyordu. 
Jo'akat her zaman gibi tebessüm etmiyor
du. Cihanın çehresi daima mahviyet, 
rikkat ve nezaket saçtığı için halk bu 
defo onun yiizünün giilmedi'iinl farket
n1iş1erdi. Hayızran arabadan daha evvel 
inmiş idi. Hanımının yanında yürümc
ğe başladı. Cihan ilerledikçe halk ona 
yol vermek için iki tanıla cekiliyorlar. 
Rl5ma duruyorlardı. Cihan bahce kapı-
11mdan girdi. Vekarlı ve mutedil adım
lar ile bahçe~ i geçti. Konağın sofasına 
giden bir kaç basamaklı merdivene çık
:tı. Buralardan geçerken bu halkın icin
tW Avdoğduya rastgelirim iimidiyle ~iz
Jice her tarafa dikkatle bakıyor. fakat 
ona bedel orada Afsini ::ıörmckten de 
lı:orkuyordu. Ne ona, ne de buna rast
~lmedi. Kon.,k halkı biiyiik bir mt>rnk 
içi11de kendi.sinin muvasalatını bekli
yorlardı, Derhal istikbale koc:tular. Ci
han birad<'ri Samanı dahi bunlnrın için
de görmedi. Onu odada pederinin yanın
da z.annelti. KonaJ!ın miidire"ini eöriir 
görmt'7. ned"rinin ahvalini «-ordu: Müdi
re: 

- Hiida Hürmü~ hamdoLcı.ın! sıhha
ti ividir. clN.li. 

Cihan b'raz mutmain oldu. Fakat '(·i
ne Trl""<"ktan kurtulrmyordu. Kcndic;ini 
h.tikb;ıl irin iki tarafta a\•A'•ta durmuc; 
olan cnrive ve hadımların. arasında S<'C

cack?ler ile mefruş bir ar:ılıktat) acele 
:ıct!lc ı?ceerek bahasının bulunduihı oda
ya gitti.' Brıbasını J!Örnıek jcin büvük 
bir sevk ve incizap duyuyor. kalbi o~un 
~n korkudan <'arpıyordu. Odanın krın•
sında hl'ldım bir köle duruyordu. Bu 
hadım ~,ı MPrzb:u"ıı kapı"ını bek
lerdi. Cilınnı görüncl' he'Ylen efenclic;:ne 
koş1u. Cihanın Reldi"ini ihb.,r l'tti. Son
ra kapım gelel'('k hanımının girnı~si 
iı:in pcrdt'vi kaldırdı. Cihan ava gider
ken r.iymic: oldıı~u esvapla babasının 
yanına f'irdi. H:ila sargı basınd<ı duru
yordu. Yalnız yiizünü ve bo;;a:zmı ac
mış, ~ü:zelli[ıi daha ziyade inki•mf ~tmis 
idi. Istırap, vorgunluk heybet ve veka
Tını. hi.i.,nii fınını bir knt el-ıha :ırtf•rm1"
t.ı. Cihanın çehrC'si revna'k ve 1 ' 4"?'nt 
Eactığı, ı::öz.Jeri zeka ve seflratten • nrla
dığı halde babnsının yatarr1mı yak':ıc;tı. 

Mcrzban nltmıs yaşını tecavfü: etme
miş bir adam idi. Fakat hastalık onu 
~k ihtiyar yapmış idi. Büsbüttin bf'\'<>Z 
Qlan sakalı göğsünü dolduruyordu. Bü
yülı: gözleri waftan çukurlnnmı idi. 
Yüzünde waf asarı pek ziyade bclinnic; 
ise de gözleri ham parlak kalmış. zaif
lik onun heybet ve vekarını eksiltmP-

•n s. idi. Bahusus kızının kendisine şid
detle ihtiyaç hasıl olduğu bir :zamanda 
gelmesi ı:özlcrinin parlaklığını alevlcn
dirmic idi, üzerinde yatmış olduğu kar
yola fil dişi ile müzeyyen dört ayak üze
rinde abanoz ağacından mamul idi. 
Menban ıırka üstü uzanım , başına tak
ye gibi küçük bir .sarık sarmış idi. Vü
cudunun üz.erine sırma ile işlenmiş at
Jastan bir örtü konulmuş idi. Örtünün 
göğsüne müsadif olan tarafına gayet 
kıymett.ır (Samur) kürkünden murab
ba bir atkı atılmış idi. Merzban iki elini 
bu atkı Uz.erine atmış idi. Gömleğinin 
kolları yukarıya çekilmiş idi. Hastanın 
zaafı ellerden de biisbiitün belli oluyor
du. 

Cihan odaya girer ginnez doğruca ba
basının yatağı yakınında duvardan dı
sarı çıkmış bir mihrap üzerinde rekze
diJmiş bir puta yaklaştı. Putun önünde 
bilhn.,sa put için yakılmış bir mum var
dı. Bıı. odanın tenviri için tavanm orta
sına asılmış olan büyiik kandilden ba~
ka idi. Cihan Mecusilerin ibadetle adet
leri veçhile Sanemin önünde b~ı eğik 
durmak suretiyle Saneme eseri hürmet 
\"e taz.im gösterdi. Sonra pederini.n ya
nına koştu. Karyolanın yanında diz çö
kerek babasının ellerini öpmde ha la- , 
dı. Peclerinin son derece zaifliği kendi
sine pek fena tesir etmişti. 

Her vakıt yaptığı veçhHe ona kuvvet 
ve cesaret vermek için tecssürüni,i gös
termedi. Yüzü tebessüm ediyordu. Fa
kat gözleri beşuş değildi. O gözler, yal
nız onun kendi ~erine karşı büyük 
bir hi i ihtiram be"Jecliğini, pederini 
t>ek çok sevdiğini gösteriyordu. Pederi 
ise kı7.mı göri.ir görmez gözleri yas ile 
dolduğu halde kendini şen ve şabr gös
termeğe çalışarak kollarını kaldırdı. 

Cihan bu kol ka1dırılm:ısından pede
rinin kendisini kucaklamak, öpmek is
tediğini nnladı. Göğsiine doğru eğildi. 
Pederi onu kucakladı, öptü, kokladı, el
leriyle saçlarını, yüzünü okşadı. 

Cihan babasının öpüp koklamasınclan 
.-oluğunun sıcaklığını ve _c;nçlnrmın scrt
liilini duyarak sıhnti hakkında diişmü" 
olduf:u endiscyi, mer;ıkı todil ve tahfif 
cyle<li. 

Kızcağız, o kadar korkmuş iclı ki ba
basını sağ görcmiyeccÇini zannediyordu. 

Merz.ban yatakta oturmak istedi. 
Yardım ettiler. Biraz doğruldu, kolu

ı·u yastığa dnyıyarak oturdu. I<1:z.ına ya
lak ilzcrinde yanında oturm:ısını söyle
di. Cihan oturdu: 

- Babacıi,'lm; kendini naSJl buluyor
~un? diye sordu. 

lngiltere - Italya tica-
ret görüşmeleri 

-~~---x4x·~~~~~--

Londr~, 15 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesi yazıyor: 
Bir İngiliz - ltalyan ticaret muahedesi akdi için iki taraf arasında 

ba§hyan müzakerelere yakında devam edileceği alakadar mahfillerde 
söylenmektedir. 

Senede 38 milyon Sterling mikdarında mübadele yapılmasını derpiş 
eden bu muahede 1928 deki vaziyeti ihya edecektir. 

Söylendiğine göre, İtalya vereceği ağır sanayi malzemesi m ukabilin
de iptidai maddeler istemektedir. Bu marldeler evvela müttefiklerin 
kontroliinden geçecektir. 

Kömür meselesine gelince; İngiltere, ltalyanın kendisine ihtiyacı 
olan 12 milyon ton kömürü şimendüferle Almanyadan temin edemi
yeceğini bilmektedir. ltalya, lngiltereden takriben S milyon 500,000 
ton kömiir istemiştir. İngiltere bu siparişin iki misline çıkarılabileceği
ne kanidir. 

iyi haber alan mahfillerde hasıl ·olan kanaate göre, lngiltre, İtalyan 
cndiistrisinin Almanyanm harp kudretini arttırmndığına kani bulundu
ğu miiddetçe halyaya ihtiyacı olan kömürü vermekte bir mahzur gör
miyecektir. 

Amerika ile J apon murahhaslar1 
yakında Vaşi ngtonda bir 

konferans yapacak 
-~~~~-x~x~~~~~--

T okyo, 15 (A.A) - Miyako gazetesinin bildirdiğine göre, Ameri
kanın jnponyaya karşı iktısadi sahada İttihaz ettiği hasmane tarzı ha
rekete nihayet vermek üzere yakında iki taraf diplomatları arasında 
bir konferans akdedilecektir. 

Çan Kay Şeke ikrawtta bulunan Amerikanın japon aleyhtarı tarzı 
hareketini tetkik eden Nişinişi gazetesi, Vaşingtonu Tokyo ile müna
sebetlerine daha sarih bir şekil vermeğe davet etmekte, çünkü japon
ynnın do tluğu ha7.ır bulunmakla beraber her ihtimali karşılamağa ka-

Profcsiir konferansa •bugün size Ana- milyon sene ile elli bin sene evveline ait 
dolumu1.da Uk defa olarak meydana çı- bir insan tarihi maz.i~inin mevcudiyeti
kardığım vesikalar üzerinde bir konfe- ni görliyoruz. 
rans vereceğim. Evvelfı memleketin bir Bugiine kadar Anadoluda ilk insan
çok münevver köşelerinde Halkevlerin- lara ait iskeletler gibi kültür bakiyeleri
oe konferanslar vermek ve aynı zaman- ne ait materyel hultımP.dık. Bunu tees
<la memleketi tanıtmak fırsatını bizlere sürle 2.ikrederken bu hususta çalışacak 
bahşeden Cümhuriyet Halk partisine; oJan genç Türk Aliıruerinin yapacakları 
ve İzmirli vatandaşlanma ve genç mes- araştırmalarda bunun da temin edilece
Jek arkadaşlanma ~itap edebilmem fır- ğine eminim. Orta Anaclolunun bu bu
.satını bana veren Izmir Halkevine de luntulara istinat ederek son glasye)er 
ayn ayrı teşekkürlerimi bildirmek vazi- arası devrini yani riss-wurın (buzül ara
!emdir• sözleriyle başlamış ve mevzu- sı) devrini tayin etmek imkan dahilinde
unu pek enteresan ve cazip bir tarzda dir• dedi. Nihayet kor.feransını mevzua 
teşrih etmiştir. ait materyel bulamadık. Bunu teessürle 

Hatip sözüne devam ederek: · Bu kon- a~t olan orijinal piyesler ve bazı projek
!eransım ile Aııadolumuzun tarihten ev- sıyonlarla tamamladı. 
velki ve çok uzak tarih çağlarına yani Konferanstan sonra dinleyiciler pro
Pi'ehistoryasına ve hattA jeolojik tarihi- fesörün ortaya koyduğu vesaik ile çok 
ne temas edeceğim, Bu mevzu ile Türk ilgilenmiş ve onları zevkle tetkik ~· 
topraklarında insanlığın en uzak ve ip- tir. Bu meyanda da kendilerine tevcih 
tidai atalanna dair meydana çıkardığım edilen bir çok sua11ere cevap vermiş ve 
maddi vesikaları size göstereceğim. Bu bu suretle konferansı tam bir alMca i]e 
vesikalar size üzerinde yaşadığınız şu tamamlamıştır. 
güzel mem1eketin hikayesini anlatsın- Profesör Kansu dünyaca tanınmış bir 
Jar .•. İptidai insanların çakmak taşların- tabiiyecidir. Kendileri zamanımızın en 
c?an yaptıkları ŞU aletlere bakınız .. Bu meshur pro!csörleri ile daimt bir su
\'esikalar Anadolumuzun dünya insan rette temastadır. Dünya ilim adamla
tarihi bakımından kazandığı ehemmiye- rmın asarı hakkında izahat veren An
ti tebarüz ettirir. Bunlar Anadolunun sikJöpedya Pretanikada murnaileyhin 
jeolojya 4 üncü zamanına ait pek eski etüdlerini diğer prof~örlerin yazıları 
5vanı, yani arı; tarihinin çok karanlıkta ve etüd1eri meyanında iftiharla görüyo
kalmış devirlerini aydınlatır. ruz. Bu akşamki konferansında bize öğ-

Ondan sonra müellif arz tarihinin 4 rettiği en yeni etüdlerden birisi de eski 
büyük zamanın ayr1ldığınİ ve insanın 3- Palelostik devirlerine göre dünyanın 
üncü 7.amanın sonu ile 4 üncü zamanın Uzak Şark, Afrika ve Anadolu olmak 
ha.şl:ıııgıcında zuhur ettiğini hatırlattık- iizere yegane (3) mıntakanın naı.an dik
tan ~onra, insanın mensup olduğu Pri- kate alınabilecek bir insan beşiği olma
mat, memeli ve omurgalı hayvanlar gru- sıdır. Bu cihet kendileri tarafından 
bunun tekômül ve istihale yolu ile yan memleketin muhtelif yerlerinde yapbğı 
maymun ve yarı insan olarak nasıl mey- tetkikat neticesi ile elde ettiği ve bize 
dana cıktığını söyledi ve kendisine hac; gösterdiği vesikalarla tebarliz. ettirildi. 
bir şevkle ve tatminkfır bir tarzda izah Sevgili profosöriiınii7. bugün Ankarrı· 
etti. 4 üncü zamanın alt, orta ve üst ol- ya doğru hareket etmiştir. Kendilerini. 
mnk iiı.cre 3 fabakaya ayrıldığını ve bu dinlPınek bizim için ne kadar istifadeli 
tabakaların te~ekkül ettiği devirlere olmus ise memleketin en büyük bir iJiıı1 
prehistorik nnlropolojide Poleslotik ya- müessesesinden gelen saHihiyet sahibi 
ni (Yontma taş devresi) isminin ·\'eril- bir 7.atla tanışmak ciheti de o derecede 
diğini ve bu arazinin yurdumuzun ınuh- faydalı olmu tur. 
telif yl'rlerinde bol bol mevcut olduğu- NEVZAT DAliEMRE 

rar vermÔf olduğunu yazmaktador. Ankara Radyosu [ B O R SA J 
lngiliz h ava kuvve tle rinin F-ransadaki DALGA v~VNLVGU ... _) · ı • k • · • 0 UZÜM orn u 1 e teşrı 1 mesa1s1 BUG 1ıf 505 Alyoıi bi. 
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General Veygand 
Londra (Mart) - Londra 

mi.r.den: 
muhabiri- ler alınını tır. Bu resimler stereoskop 

İngiliz Hava kuvvetlerinin ilk vaLİ
fesi İngiliz seferi kuvvetlerini, bu kuv
vetlere ait nakliyatı, erzak ile malze
meyi korumaktı. Onlara tahmil edilen 
yeni bir vazife de Ordu komutanlığını 
diişman hıırekfitından haberdar etmek
tir. 

ile tedkik edildiği vakit, batarya mev
zileri, makinalı tüCek yuvaları, tank 
maniaları gibi çıplak gözle görülemi
yen sırları ifşa etmektedir. 

1139 m. 183 Ko./lZO Ww 210 Avni Meserretçi 
167 Uzüm tnrım 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 133 Ş. Riıa Ha. 
T. A. P. 31.70 m . !Mfi!l KeıJ.I ~n Ww. 87 P. Klark 

13,30 program ve memleket .saat ayarı 
13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
13,50 müzik Çatanlar: Kemal N. Seyhun, 
Hakkı Derman, Şerif Içli, lı.zettin ökte. 
1 - Okuyan: Azize Tôzem 1 - kürdili 
hicaz.kAr şarkı (Hançeri ebrusu saplandı 
dile) 2- kürdili hicukAr şarkı (Gülsen 
açılsan) 3 - muhayyer şarkı (Cana sana 
Aşık) 2 - okuyan: Mahmut Karındaş 
1 - hicaz türkü (Yürü dilber yürü 58-

çın sürünsiln) 2 - Arif B. hicaz türkü 
(Aman dağlar canım dağlar) 3 - Arif 
B. hüseyni türkü (Anlıma yazılın~ kara 

69 Vitel 
59 Nihat Üzümcii 
38 K. Taner 

12.50 
15.50 
13.25 
13. 
10.50 

8.75 
11. 
14.50 
lt. 
11. 
11. 

ıs.50 
ıs.50 
14.~ 
ıs. 
ıı.25 
10. 
13.50 
16. 
15.25 
16. 
12.5' 

~~~---~~-x~x~-~~~~~~~- Bu keşif tayyareleri sayesinde, ordu 
komuta heyeti cepheye en yakın dü -
man ıni.i .. Lahkem mevkilerini, bir Al
man hücumunun beklenilebileceği hat 
ve istikametleri öğrenmiş bulunuyor. 

y akın Şark ordusunu mümkün oldu
ğu kadar takviyeye acele etmektedir İngiliz seferi kuvvetlerinin Fransayıı 

ihracı ve müteakiben hududa sevkedil
mesi esnasında, İngiliz harp tayyarele
ri, Fran ız limnnlnrını Alman keşif ve 
bomkırdıman tayyarelerine karşı ko
rumak mnksadile, hazır bulunmuşlar 
veya devriye gezmişlerdir. 

Sigfrid hattının gerisindeki düşman 
arazisi de havadan tetkik edilmiştir. 
Gerek giindüzün ve gerekse geceleyin, 
Almanyanın içine kadar uzun mesafeli 
keşif uçuşlan yapılmıştır. 

34 D. Arditi 
12 ÖZtürlı: şir. 

1604 
528274! 
~29278! 

--~~~~-x*x·~~--~- No. 
No. 

7 
8 
9 

9.50 
11. 
12.50 
l5. 
17.50 

- BAŞTARAPI l inci SAY l<'ADA 
lancliyadan kurtulan naz.iler Balkanlara 
dönüyorlar. 

eden cihet ynkın şark meselesidir. Bu
gün için sadece diplomatik mahiyette 
olan, yarın bir harp şeldinc girmesi de 

Budap le - 1agyar Ncmzet yazı· çok mümkün görülen yakın ıarktaki 
Harp tayyareleri o kadar uyanık 

davranmı ·lnrdır ki ordunun harekatı 
esnasında lek bir diişman tayyaresi da
hi Jngiliz ııwvkilerini ve ınuvasa15 yol
larını ge:ınwğe muvaffak olamamıştır. 
Takviye kuvvctlı•rinin Pransaya ihracı 
devam ettiği müddetçe bu tnracısud da 
inkıtasız olarcık devam edecektir. 

Ehemmiyeti haiz bütün demiryolu il
tisak noktaları, başlıca hntlar, ana yol
lar ile kanallar düşmnn kuvvetleri ve 
harp mnlzemesinin miktar ve ehemmi
yetini takdir etmek emeliyle sıksık ta
rassut altına alınmaktadır. 

No. 
No. 
No. 

10 
11 

yor: 
Harici politika hnkkındn dün gelen 

haberlerin en enteresanı hiç şüplıeııil.dir
ki, Exchnngc Tdegroph'ın lstnnbuldan 
"·eıdiği şu malumattır: iyi haber alan 
Türk mehafilinde s<;ylendiğine göre ,An
kara ile Mo kova arasında, hudut hüdi
•elerinin önüne geçmek için her iki tara
fın da Kafkaııya hududundaki askerlerini 
muayyen bir noktaya kndar geri çekme
kıi hakkında bir anlnşma yapılmıştır, 
Son günlerde Türk - Sovyet hududunda 
hadiseler cereyan ettiğine dair \'erilen 
haberlerde hakikate uygun değildir. 

Exchangi Telegraph'ın verdi~i bu 
dilı:kate şayan m liimata rağmen dünya 
mntbuatının kanaati hüla, yakın şarkın 
bü,·ük bir buhran J'l"rİrmckte olduğu 
mcl'kc:t.indcdir 

ITALYA NLARA GöRE 
H AZIRLIKLAR 

Stampa, gazetesi M. T. 1. Ajansının 
vewdiği bir habere atfen neşrettiği bir 
makalede, yakın ı,arkta, bugün Alman
larla Sovyetlerin aynı tarzda mütalaa 
olunmağa başladıklarını ve umumi ka
naatin er ve ceç Derlinin, Mosko\'anın 
nüluL.u altına cireceğini veyahut bunun 
a~~ ola~n~ını gösterdi~ini yazmaktadır. 
Oıger hır ltnlyan gaz.cteıi de, müttefik
lerin Türkiyeyi, harpten sonra Baku 
petrollerini kendilerine vereceklerini 
vfidetmek suretile kazanmış olduklarını 
tebarüz ettirmektedir. Yine Italyan mat
buatma nazaran müttefikler Mısırdaki 
ordularını fevknlfıde bir surette motori
ze etmi,..fcrdir. Gazeteye göre, burada 
\iç askere bir motör dü mektcdir. lngil
k:re, yakın şarkın insandan ziyade mo
törün kıymeti olduğu kanaatindedir. 
Veygand, yakın ınrk ordusunun daha 
mükemmel bir şekilde takviyesi irin nce
h: etmektedir 

YAKIN ŞARK HAKKINDAKI 
ENDiŞELER 

faaliyet ltalyan matbuatı tarafından bü· 
yük bir dikkatle takip olunmaktadır. Ye
ni Zelandn askerlerinin Mısıra muvaaa· 
!atları, lngiltere dominyonlar nazırı 
Edenin bu nsk,.rleri knrşılamak üzere Mı
sıra gitmesi, Yeni Zelanda kıtnlarının 
Filistindeki kıtalara iltihak etmeleri, ltal
yada pek yakında yakın şarkta harp pat
lıyacağı kanaatini uyandırdı. Gazeteler 
cünlerce yalnız bu mesele jlc meşgul ol
dular. Genemi Veyganddan bnhsedilir
ken, Filistinde oturan ve Jngiliz yakın 
şark kıınlarının bnşkumandanLğını ifa 
eden General VaveJlin de ismine gazete 
sütunlanndll a.ık 111k tesadüf olundu. ltal
yan salahiyettar mahfillerinde yapılan 
en ııon tahminlere nazaran Orta şarktaki 
lngiliz ve Fransız lrn\•vetleri 450,000 
kişiden mürekkeptir. Mevcudu yarım 
milyona yaklaşan bu ordu, teknik bakı
mından fcvkalfıde teçhiz edilmiştir. He
men tamamile motorize edilmiotir. Çok 
kuvvetli ve keza motorize edilmiş topçu 
kuvveti ve gayet mühim mikdnrda hava 
kuv'\'eli iJ,. de takviye olunmuştur. 

yazı) 3 - Okuyan: Melek Tokgöz 1 - ••••••••••••••-• 
Osman Nihat kürdili H. şarkı (Kaç yıl 

Hnrp tayyarelerinin lngiliz askeri 
mıntakası üzerinde keşü uçuşlan yap
mağa teşebbüs edecek düşman tnyyare
lerini g<izetfomekfodir. 1ngiliz devriye 
tayyareleri Heinkels ve Dorniers tayya
relerine muvaffakıyetle taarnız etmiş
tir. 

Bu tnrassut va?.ifcsini denıhde eden 
lngiliz tayyareleri her tiirlii havada, 
hatta şidd!'tli soğuklarda dahi 25.000 
:kadl•mlik bir irtifadan uçarak, hazan 
da rüyete mfıni olan yağmur fırtınala
rında fıdeta yere kadar alçalarak iş gö
rürler. Almnn tayyarelerjnin hticumu
na uğramak tehlikesinin her an rnev
cud olmasına rağmen, Alman ordusu
nun föruiycti "e askeri tahşidat yapı
lan mıntaknlar hakkında geriye doğru 
m::llımnt 1-!etirirler. 

yüreğim sızladı) 2 - Sel pınar kürdili 
H. Şarkı (Kalbimi ayağına atsam) 3 -
Osman Nihat kiirdili H. şarkı (Gözüm
den gitmiyor bir dem hayali 14,30 müzik 
Riyaseticüınh\lr bandosu (Şef: lhsan 
Künçer) 1 - Bouchel mnrş 2 - Str::ıuss 
balo fısıltıları (vals) 3 - Saint - Saens 
1 nci "enfoniden Adagio ve Alebro 4 -
C. Zeller Der Oberstelger operetinden 
potpuri 5 - G. Bi:zet melodi 15,15,15,30 
müzik karışık mÜ7.ik (Pi.) 18,00 program 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
B UGON iKİ FİLİM BİRDEN 

BALALAYKA 
Dilber yıldız (Anna Sten ) ile eaıı· 
ri Vilfok.'iun büyük muvaffakıyetle 
çevirdikleri Çarlık Rusya devrio'; 
ait heyecanla acıklı , .e nefis müzikl• 

fevkalade filim ile 

ZORAKİ NİIAN 
Rumca ~özlü ve sarkıh konıedi 

Ayrıca Metro Juma'J en son clüOY'I 
hidisab 

SF:ANSl~AR : lll'r ıtün 4.30 - .._.I 
Cumartesi, pazar l .30 - 3 - 6 - t 

Keşif tayyareleri 1ngiliz ve Fran!ilz 
orduları öniin<le bulunan düşman arnzi
sirun l'csimlerini müteaddid kereler ve 
her tiirlü hııvad.ı ~ekmişlerdir. Bu isin 
e~emmiyetiııi takdir etmek için, Sigf
rıd haltının hastnııbnşa toplarla miiceh
hez bir ikinci Hadrian seddi olmayıp 
mükemmel bir ııurette tahkim ve ka
muflaj edilmiş, hatta bazı kısımların 
Müttefikler cihetinden görünıniyen ge
niş bir arazi şeridi olduğunu hatırla
mak k5fidir. 

Bir ba kın hareketi harp kaideleri
nin birincisini ve harp fımillerinin en 
müessir ve l'n kudretlisini te§kil eder. 
lngiliz ordu.ıııı gafil avlnnm ıyacaktır. 
Tayyare kuvvl'llerinin t~şriki mesaisi 
sayesinde her hangi bir ihtimale karşı 
hazır bulunacaktır. lngiliz ordusu bir 
gün boğaz.boğaza gcleceği düşman or
dusunun hakiki ikuvvetile temerküz ve 
tahşid:ıt mahallerini bilecek kadar şa

~~~~~~~-~-~~~--::::;::..."'.: 

ve memleket s:ıat ayan 18,05 müzik rad
yo caz orkestrası 18,40 konu ma (yurt 
bilgisi ve sevgisi) J 8,55 serbest saat 
19,10 memleket saat ayarı, Ajans veme
teoroloji haberleri 19,30 müzik Çalanlar 
Cev<lct Koznn, Vecihe, Reşat Erer, Ru
sen Knm Okuyanlar: Mu7.affer Ilkar, 
Necmi Ri:ta Ahıskan, Sadi Iloşses 1 -
nihavent peşrevi 2 - Ali Rifat nihavent •) 
beste (Zi.iJfü görenler) 3 - Saadettin 
Kaynak nihavent şarkı (Hicranla harab 
oldu) 4 - M. Nurettin nihavent :ı;arkı 
(Sensiz ey şuh) 5 - Ali Efendi niha
vent yürük scmni (Bilmezdim ö1.üm) 
6- Ali Efendi nihavent ı:;az semaisi 19,55 

. ~·---
l talyan - JaPon 
münasebetleri mail resim- yanı gıpta bir vaziyettedir. Bu mınt.ıkada şakuli ve 

Roma 15 (A.A) - .Japon elçisi Amau, miizik Okuyan: Müzeyyen Senar 1 -
Japon hükümetinin Jtalyaya eski hari- 1 A vasturya ve lrak ta yabancı Arif B. karcığar şarkı (Gönül bezmi ha-
ciye nazırı Nactako riyasetinde bir he- Almanyanın prJunda propap d rab) 2 - Ali Efendi karcığar şark1 
~et göndereceğini Kont Cianoya bildir- eni h .d t ft ası (Bir taraftan aşıkı derdi gam) 3 - Sük-
miş1ir. Y ta $1 a Bağdat, 15 (AA) - lralı:.da baş~ rü T1ınar karcığar şarkı (Hasta bir ümit 

Kont Cinno, Japonyanın bu teşebbü- Londra, 15 (A.A.) - Royter Ajansı- gösteren şiddetli yabancı propagandası ile) 4 - ŞUkrli Tunar türkü (Kesik sa-
süııü memnuniyetle kaydebniştir. nın Alman - lsvcç hududundaki muha- şiddetli bir aksülamel hasıl etmiştir~ çın kumraldır) 20,10 konuşma (Giinün 

_ ..,._ biri yazıyor: Fransızca inlitar eden lstiklfJ gazeteııi, meseleleri) 20,25 miiz.ik coban lwıvaları 
İtalya milli müdafaa Avustury:ıda ve Alınanyanın şarkın- Almımyanın Nuri paşa Saide tecavüz (kaval ve bağlama ile) sddi Yaver Ata-

da yeni kıtaat tnh§id edilmiştir. Mezkur etmekle v~ batvekilin ııiyaseti hakkında man ve Bnsri üfler 20,40 ınü-Lik fasıl he
bütçesi mıntakalarda talim merke1Jeri ve kış- bir hiiküın vrr~bilmek için yegane ıala- yeti 21,15 müzik Ertuj!rul Soycıal tara
Roına, 15 (A. A) - Duçe, Harbiye lalar yapılmaktadır. Bu tedbir batı Al- hiyeti hniz olan Irak milletini tahkir et- fından Akordeon soloları 21.30 ıni.izik 

nazırı sıCalile Milli müdafaa için yeni- manyasından tahliye edilenlerin bu mm- melı:te oldu8unu yazıyor. küçiik orkt'Stra (şef Necip A§kın) 1 -
den 8 milyar liret tahsisatı derpiş eden fakalara yerleştirilmesi için alınmakta- Bir Alman casusu Gounod AvP mnria 2 - Mo7.art Sihirli 
bir layiha vermiştir. Bu para 30 hazira- dır. Tyro1dan gelen Almanların ekse- fJüt (uvertiir) 3 - Pepi Mililer kücük 
na kndar sarfcdifocektir. risi pek yakında Costancc gölü üzerin- idama mahkam edildi 4 - Beethovcn meşhur bagatel 5 - Rio 

---•- de Bregenzde yerleşeceklerdir. Pariıı, l5 (AA) - A lman casusu Gebhardt Nokturno (Ninni) 6 - Hans 
AMERİKA Romanya c .. elik krab Steinberg, Pariıı askeri mahkemesi tara- Zander Polka 22,15 memleket saat ayarı 
Memleketleri bankası fından idama mahkum edilmİ§tİr. Ajans haberleri; ziraat, esham tahvilat, 

PARtS FAK 0LTF..SlNDE!'l 
DİPWMAU 

DİŞ 'J' ABIPLERİ 

~ Muzaffer EroğtJI 
VE .,, 

~ Kemal Çetinda~ 
" llastalannı her cün sabah -:::... 
~ dan başlıy~k Beyler sokak J'J ~ 
~ z.ade addesı 21 numaralı rnu•Y 
t hanelerinde kabul ederler. 
~ TEI .• Ef<'ON : 3921 ~ 

4 ::::::;:. 

B no=:;~i·~;ERA,.Öıc 
Sami Kulakçı 

ıaJıldaı1 
Kulak, burun, Boğaz baS 

Müt<!hassısı . seylef 
Muayenehanesi: Birincı231o 

Magiar Nemzl'cl'in 
• arr:rivor: 

it 

BUkreş 15 (A.A) - Romanya Çelik Norv...- donanması kambiyo nukut borsası (fiat) 22,30 ko-
Rorna muhabiri Vaşington 15 (A.A) - Amerika hU- kralı Mak Arsint, ka~akçılıktan ve para a..a- -Y nuşma (ecnebi dillerde - yalnız kısa dal-

hk~mActinin1klOO milyon dolar sermaye ile kanununa muhalif hareketten dolayı al- ~· kredi ga postasile) 22,30 müzik cazbant (Pl.) 

No. 42. Telefon: ?Jo· gfJ 
Evi: Göztepe tramvay cad· 

ır mer a memleketleri bankası ku tı sene kürek dört .sene .n-..ıı- l O B-''L--) 15 (Ö.R) N la- Sa 23 00 'L d 1 1 ., umumi ~flcannı cereyan eden ul " ın.. fakat t•:&: bi'.:ı!-''--k- b' 1 • ..... & ..... ve ~ - orveç par ( at , e .... a ar yanız uzun da ga 
r aıaauıd.a en , • • .. muva e ..._. IUIFUllle - ~ ey para 4'ft.MID.8 :mahkibn olmut- ~tmu ........,. için tWaa lt ~ .postMile) 23,35,23.38 )'annkl 

·~· ... ,.., • u.. • .. ZJI.~e~~ıtfitftfı uıv- l(Heıer W\nennı tıttılcten aonra aynlii; aıeveıu ö · v - - - ........ -....; ....... 
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Devlet Demir Yollarından i 
.............................. : •............................................•...... 

, ............. __ ............ __ ..... ______ .... ________ l ______ ı~ 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

SAHiP• 

SPERCO VAPUR 
ACEHl'ASI 
-'}o-

:ADalATIKA YETA ANONİMA 

Bİ~GENİNEL cn_birinci kan, !<uvvet, lştiha yarata~ ve tesirini derJıal gösteren bulunmaz bir devadır.. Df NAVfGAZYON1.: 
. Grıp. nezle, eiı.Ooenza, sıtma gıbt ha talıklara tutulmamak için sağhğıwzı BlOGENİNE kan ,.e derman haplariyle . ~İTTA Dİ BARİ motörü 13/ 3/ 940 ta· 

Benzin alınacak 
O.o.\' olları S·ci ·işletme-komlsyo~undan: sıgortalayınız.. • . . rıhınde limanımıza gelerek İstanbul, Pi-

.. BİOGEN~~ .dai~a ~ tazeJ«:~~ kUTI"etlendirir, halsizliği giderir, hariç.ten gc cek her türlü mikroplan öldü- l"t\ Napoli ve Ceoovaya hareket ed -
a) ldar~iz ihtiyacı için 10,000 kğ benzin şartnamesi v.eçhile satın 

•na.cakhr. Açı~ eksilt~~si 25/3/940 Pazartesi gün~ saat 15 de Al
~tlCakta itletmemiz binasında yapılacaktır. isteklilerin ( 164) lira 2 

rur. Tat~ ~r. iştıha t.emm ~er. Sınır ,.e a•a~leri sağlamlaştırır, zekiyı ynk.,eltir .. Bel cevşeklili ,.e ademi iktida· cektir. · 
rın en Jnnncı .devasıdır.. , · LANGANO vru>uru 13~3-40 tarihinde 

ruı M. teminat m.akbuzilc muayyen vak.itte komisyonumuza gel
llleleri laurndır. Şartnamesi işletme kaleminde gÔrülebilir. Muham-

-~'~-G~iNE; la!l~I~ kat'iyyen. kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişme.sinden müteessir olmazlar. • • A~;alık~n beki nrn~kte olup Cenova 
Ç~u vlic~u .her uman renç ve dinç bulundunır ,.e bu saye4e müthiş ikibetlerle neticelenen GllİP, nezle, eflo. R.ivıera limanlan için ~ alarak ha-
mza, ~ ~ihı hastalıklanlaıl "korur. Bu hastabklai-~an korunmak için büyükler sabah, iğle, 'llkşmn, ltirer, :sekb reket c celc. 

lllcn bedel 2187 liradır. 1 O, .l J, 16. 19 81 1 ( 44) ). ~ 
y~şından usttin çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu bir QUİRİNALE vapuru 15J JG m-~ ta-
mtkdar aıtbıdmahdıt. HER ECZANEDE BULUNUR ' tın 

''•••••••••••••• .. rihinde beklenmekte olup Triycste Ve-

Ala cins karton bitüme alınacak 
D. D. YOLLARI 8 Cl iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

!ll•.•••aaır:aa~z:;ana::~---•••••llİl•••ıııilııı•••••--••••••-1 nedik limanlarına hareket edecektir. 

Birinci sımı Mnta&assas Bornova~ Be'lediyesinden: h!a=s~:rüP~::;~rih~:· 
bi ~~aremiz ihtiyacı için aşağıda mikdar v~ evsafı. y~ ala c!ns karton 
lüıne açık ebiltme suretile .atın alınacaktır. ihales1 4/ 4/940 Per

Kiinü .aat 1 5 de Alsanc:llta i§letme binasında komisyonumuzca 
YapıJaeak tır. . . Ur. Deml

Jr Alı' eF~~~~t-ıTr.ri.reste ve Venediğe hareke't ' 120 lira aylıklı Belediye tebebeti açtk.tw. f&teklilcıin Bornova bele- · ~ · 
diyesine müracaatları, ADIGE vapuru 20-3-40 tarihinde bek-

) 5, 16, 17 886 ( 479) e~ Olup Cenova ve Riviera li-
manlarına hareket edecektir. 

Mecrnuu İçin muhammen bedel 3360 lira olup isteklilerin tayin olü
~itte 252 liralık M. Teminat makbuzlarile komisyona gelmeleri 

I · Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. , 
00 - Rulo Ala cins Karton Bitüme 26. Kğ.lık 
ıoo - .,. > ,. > > Jo > 
10() - > ~ > » > 40 > 

---- ı 6, 19, 22. 26, 899 ( 48 ı) 

iz.mir. Delterdarlığından: · · 
~ F.ıııuı oğJu Mdirne(Hn Basmahane şube.ine olan e~lik satış bccleli 
...ı:ıcundan. dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan hacız 
~ lametpap mahallesinin birinci Yüksek sokağında 45 sayılı ve 

~00 ~kıymetindeki arsanın kat 'i ~inin icrası için l O ~n .?1ü.<i?et
~ll7.ayedeye çıkanlmı§tır. Taliplerın 26 Mart 940 Salı gunu vıliıyet 
~heyetine müracaatlan ilan ol~ur. 831 (483) 

Çamaltı Tuzlası müdürıüğünden: 
tır.' - Tu.zLunız için 90 metre mikap kırma taş ~übayaa olunacak-

~. -- Beher ~etre mikabınm muhammen bedeli 615 kuruş ve ilk 

3
1natı 239 lira 85 kuru§tur. . : 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıktan 

VE . 
Elektrik tedavileri 

.Birinci Beyler.Sokııiı No. 55... 
lrmi.r - Elbamra Sineuuw arkasında 
Sab~tan aqam• ~ ıı.staıan_. 
bba1 eder- TEJ.Dl'ON : 3479 

. Diş T abib{ 

Hatice· .Azra · 
· DcinircHi 

İkinci xorc1on (Cümlinriyet Mer-
kez bankası arkasında) 88 nuınara-

4 
- Şartname her gün müdürlüğümüzde görülebilir. _ .. 

ı 4 - lateklilerin müna.lc.ua günü olan 23 Mart 940 Cuma gunu saat 
rrı 

1
de rnüdüriyetimizcle müte§Ckkil ihale komisyonunda hazır bulun-

1 
da hususi muayen~hanesinde hasta
lannı (talil günleri hariç) her gün 
saat ondan U ye, üçten altıya kadar 
kabul eder .. 

· TELEFON : 3281 

~ (464) . 

~R. SiCiLi TICARET MEMUR- DOKTOR rr !>AN: 
f>ı11>;:1z i! Nesim Benbasat ve Necmi y t 
tlı~I n tıcaret ünvanile lzmil'de Ku· c I " 1 
t0rrıı:ıc Ça~!8ında '47 numaralı mağazada e a ar ın 
~c ti Pııama, kravat ve buna benzer 

~~:b: ~!~~~ ~~::~t :~~=n:e:ek:~ 
~llllc . avelenamcsi ticaret kanunu hü· 
'lln llne göre aicilin 2676 mımaruına 

ı .... ".c •~·ı d"td·~· "" 1 ~ ~ e ı ı.gı 1141.n o unur. 

IZMİR MEMLEKET 
HASTANESİ DAlffLttE 

-
Tek'and 

Çocuk H~talıklan Mü~hassısı 
BERLL'i ve KÖLN üN~R

siTESi SABIK ASlsTANI 
Hastalannı İkinci Beyler Numan 

:zade 'sokak 5 flio. da her ıün saat r ~icili ticare( ml!.murhım,ı ve reıı· 
J mi nıübür ve F. Tenik imzası 

eıı .-:- Mukavelename 
~ı Mirun 14/3/940 bin ·doklJZ 'yiii lmk 

MOTAHASSISI 
Muayenehane: tkinei Beyler 

No. !5 'l'EUD'ON: ~56 

vıkak birdeo sonra kabul e'aer. 
TEL'EFON: -

.... •rt ~Ylnın on dötdüncü Perşembe Hem~ire aran~yor 
t~o:"H' ı°n bir raddelerinde. limirde idaremizin Eski~ehir hastane-
")' ~d U Usİ B. caddesinde Kardiçalı T 

lirkiy a t~ numaralı hususi · dairede sinde istihdam edilmek üzere kı-
ltttiğ· c cumhuriyeti kanunlannın :hah· ~ılay hastabakıcı mektebinden 
tı\i:ı ::1 

•ali\hiyctle vazife gören a · gv ıda b h · "h • "ll,., mezun ir em,ıreye ı tıyaç var-
~~ri ~"..c 

0

11\Zaaını koyan 12111ir üçüncü d t'!tı ~r Ol ır. . · • · . · 
t ~ dıt· eyya cay, yamnia gelen ka· l hı1 b 

1
'Yct ve vasıfları haiz-ve eh:ıdete · Taliplerin devlet demir yo ları 

~~oiıtı" undukları görü.len . . {11:mirdc Ku· zat isleri müdürlüğüne müracaat
tı~ 1( Çarşısında mendilci Haydar Gür la"rı Üan olunur. ·· 
tll lla ~oğlu çarşıs1nda Mustafa :Akbe- .12-16 823 (S54) 

tcftıı, 1 rn . bitlerin tarifleriyle te'ilyyün ··---m•••••·mıı---~--! 
t~kaRın~l'tlırde Kültürpark mevkiinde Gül OPERATÖR DOKTOR 

~trı Nea·a 2 3 numaralı apartmanda mu· 

~~ ca~ B~nbasat ile lzmirde Namaz- Ahmet Cerr.aı·ı 
lı.kİtrı A. esı~de 12 1 numaralı hanede u, 

'M.l ;· 
1
• kaeluli Necmittin Dilbercandan 

•,~ rn·· Ü ~ lacajt) Ur caatlarını sorduğwnda an• r a 
~~lltkti;rı. Vcçhile tarafımdan resen bir • 

MEVİ: 

DAHİLİ VE ztiımEVI HASTA· 

: ~ıs·mali.HBf tı 
.'. ·Aka~ça.y 

·ne, ..ç!İn saat l~ ten itlba~n.: 
İkinci Kordon. (Alman-konc;olosha

u~i kar~ısında) 206 ~umarada .:hastala· 
rını kabul eder. 

(Çivici .harnammdaki ~uayeneha-
nesini terketmiştir) .. , 

TELEFON: 3458 

):-"llİt\i • şırket mukavelenamesinin tan- F hastanesi 
.ttltrj tıtedilcr. Yukarda isim ve hü•İ· ransız DOKroa 

'<l~c l>;jz11ı tahitlcr yanında müttefikan Operatörü su·· ıcy man Çoruh 
~ .. ' 1Yarak Her gün öğleye kadar Fransız basta· 

l'•tltr~~da maddeler halinde . or~altlık nesinde, öi}eden sonra Birinci Bey- · C ... ocuJı hastaJıLJarl 
~~an cı'ti.J. aralarında karariaııtırdıklarını ler sokağında.... No. il- H 

lg l\t t er. TELEFON : 2310 nriitahGSSISI 
, 40 hl işbu mukavelename 14/ Mart ill••••••• Londra v~ Viyan!\ hastanelerinde 
tıı~ll 

0 
1\ dokuz yüz lmk senesi Mart IZMIR BiRiNCi iCRA MEMURW- cfüdünü ikmal etriıi~tir. 

11tir n dördüncii günü tanzim edil- CUNDAN: Hastalarını her gün kabul eder. 
"" ~ .. 2 Bir borçtan dolayı satılığa konulan Muayene adresi : Bırın' . ci Beyler 
;:c"lti·ınd-e Ş.u.·reki, lzmiıde Kültürpark bir adet 1000 lira kıymeti muhammeneli ::'\' c ı sokak No. 42 .. 
ı;_il.!trrı,nd u sokağında 23 numaralı 937 modeli 8 silindirli f ord kamyon~ Ev adr~i : Göztepe bırakolu kar· 
~de Na rnulc.im Nesim Benhasat ile 25/3/940 tarihine müıadif Pazarteıı şısmda 834/1.. · 
t' aralı h ı:ı.rnazgah caddesinde 12 1 nu· günü saat 1 1/12 ye kadar yeni Müza- TELEFON : ıaio 
'il t>nı, ancdc mukim Aksekili Necmet." yede bedestanı önünde açık arttırma su- i••••(iıı21i2ııll41) 1 _ 13 
1tı·~· 3 crcandan ibarettir. retile satılacaktır. Taliplerin yevmi mez• 
ıı:dc tç - Şirketin merkez ticareti: iz- kurda ve gösterilen saatte hazır bulun· ~------·---
. ~.aQd uzuoğlu çarşısında '47 numaralı malan. satııı pe in para iledir. Arttırma· 
•ia •vı. • ıı. ya iştirak etmek isteyenler muhammen DOKTOR .· 

l\Cclil~ ~ıbu firket kolldc:ti( olarak te· kıymetin )ı.1 7, 5 nisbetinde pey akçası 
~ 1. 5 ı~tır, · · · · veya milli bir bankanın mektubunu ge-.( ~ Bcb Şirketin ünvanı: (T enıiz iş tirmeleri daha fazla mal\ımat almak iı- Vefit lğar lr \'e ~tı . t ve Necmi DiWercan)· teycnlerin 939/11599 numara ile me-
~ f\1. 6 _ ""-~zı lz:rnir ehrKlir. muriyetimize müracaatları ilan olunur. 
hj ~lldat Şuketi ilzam edecek her tür
~t·:. Iİtkct ;e teahhüdatta şürekadan her 
~ 1 tcrns"l ırınası altında münferiden ir· 
~, 1 e ve · k · · f\1 trıc:ı:u d cıır et namına vaz ı ım· 

il" . 'J n urlar. 
L1J"rrıa k- Şirketin mevzuu: Gömlek 
~tıd ' ıravat · ' 
~tl'fl c 11lırn ve aaıre toptan ve pera· 
~ ktir. Ve satımı ticaretiyle iştigal 

(257 ~ - Senn . 'tlt· 56,34) . a.yc: Şirketin sermayesi 
11tı1 ı:ı: lira Yırını beş bin yedi yüz elli 
(j0 : lıunu"c otuz dört kuruştan ibaret 
~ ~ 'fih_ n (21932,65) yirmi bir bin 
tç t~ NcaiQtuz iki lira ve seksen beş 
dolt 1tı &ekiz.rn .~en~as~t ve ( 3825 ... 9) 
t~ft~ '.kuru Yü:r. YU"Jnt beş lira vt kırk 
~11ldan ~: da. N:cıncttin Dilbercan 

d • 9 _ H z edılmıştir. 
~ t;,l\zjrtı t senenin ~bat nihayetin· 
~~~~uk ~ unaca~ büanço mucibince 
~it d 1 ı Neai eçek kar ve zararın yüzde 
~ N....-. nı ~enbasata ve yüzde otu· 

-~ .. ıettın D"lb . M 1 ere.< na aıt olacak· 
ıo_ . k 

ır etin b 

itiharen iki ııenedir. 
Askeri Hastane 
DOGUM VE KABIN 

RASr ALIKLARI 
MU'J' AHASSISI 

Her gün İkinci Beyler sokak No. 
79 da .. Çarşamba fakirlere meccanen 

Taraflar başka bir diyecekleri olma• 
dığını beyan etmeleri üzerine yazılan bu 
takriri ben yeminli noter bir nusha ola· 
rak tanzim ettim ve muhteviyatını kendi
leine açıkça ve yüksek sesle okudum ve 
miı.nasını anlattım. Tamamen diledikleri 
gibi yazıldığını benim ve şahitlerin ya· 
nında tasdik etmeleri üzerine bu kollek· 
tif şirket mukavelenamesi altını hepimiz 
irn7a ettik ve mühürledik. Bin dokuz yüz Uc:ı:z:zzıı:ı.:mil7Jm~EZJ~mmHO 
kırk yılı Mart ayının on dördüncü Per· ıım••••••• + ~ 
şembe günü 14/ 3/ 940 Paris fakültesinden diplomalı 

z. s. n· b b 
Taraflar: Imzaları. Şahitler: imzaları ış ta i İ 
T. C. Izrnir üçüncu noteri Süreyya Ol· N 1 o 1 

cay resmi mührü ve S. Olcay imzası 

Genel sayı 12416 özel sayı 9/ 239 esı~ o una~ l~bu mukavelename suretinin clairede . . 
saklı 14 / 3 940 tarih ve 12 406 Genel 
sayılı asim uygun olduğu tasdik-kılındı. 
Bin dokuz viiz kırlı:: yılı Mart ayının on 
dördüncü Perşembe günü 14 3 940 

3() kuru luk damgll pulu ve lzmir 

İkinci Beyler Numan zade sokak 
No. 36 Saat t1oku1dnn itibaren hnS· 

Beyoğlu 
iünden: 

vakıflar müdürlü-
. . .. .. . 

Muhammen. kıymeti . . Muvakkat teminat Satıh ölçüsü 
Lira Kr .. Lira Kr. · Metre murabbaı 

31500 00 2362 50 798 30 
1 - &yoğlunda katip Mustafa Çelebi mahallesi Sıraselviler cad

desinde Alaman hastanesi karşısuüla 1 19, 1 1 9 ! 1 , 1 19 / 2 ve Hocazede 
sokak 8/ 1 sayılı bahçe içerisinde on ~ Odalı mut~k. ~ arlık, k~· . 
mürlük ve banyo müştemilatı ıaireyi havi kargir hane ile bahçe kapı
suım sağ ve sol cihetlerinCle dörder odalı iki ev ile yan sokaktaki garaj 
.binası satılmak üzere 9/3/940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf .usulile müzayedeye konulmuıtur. 

2 - Bina sağlam olup gayet itinalı ve temiz malzeme ve i~ililde 
yapılmı§ cephesi ta~ kesme sivalı umumi merdiveni birinci kata kadar 
mermer olup cepheden mermer 1tolonlar üzerine mermer korkuluklu 

. balkonu vardır. Zeminden itibaren beşinci kata kadar servis merdi
veni mermer olup katların koridor oda ve salonlarının zemini parke 
dö~lidir. Çatı katına kadar salon ve odaların tavan ve duvarları yağlı 
bOyalı ve karton piyer tezyinatlıdır. 

3 - lhalei katiycsi 29/3/940 Cuma günü saat 16 da Beyoğlu va· 
kıflar müdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin muhammen kıymeti üzerinden % 7, 5 teminat ak
çalarını veya banka mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı daire
sinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarile beraber ihale saatinden bir 
saat evveline kadar ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. 

5 - Binayı görmek her zaman kabil olduğu ve daha ziyade tafsilat 
ve malumat almak isteyenlerin Beyoğlu vakıflar müdürlüğü akarat ve 
mahlülat mümeyyizliğine müracaatları. t O, 16, 22 798 ( 440) 

1114 .... ~ ...................................... . 

T. C. Ziraat Bankası 
Kul'uJll.$ tarihi: 1888 . 

Şe~ayesi: ıpo.ooo.000.Türk lirası.. · · 
Şube ve ajan adedi..~ .262.. . .. 

Ziraf H ticar! heı- nevi Bankil muameleleri . 

P~RA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasın~a kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~plannda eo az (50) 
lirası lulunanlara senede 4 defa çekilecek ur'a ile aşajıdaki plana göre ik-
raır.iye tlağıtılacaktır : · 

4 Aaet 
4 
4 

• 
il 

... 1.000 Liralık 
500 1 

250 • 

4.000 Ura 
2.000 • 
1.000 • 

40 
100 

• 100 • 4.000 • 
• 50 • 5.000 • 

120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paraJar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşml· 
yenlere ikramiye "çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E1161, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tamı. 

terinde çekilecektir. 

........................... !lm .................. a.... ~ 

lzmir inhisarlar Baş müdürlü
ğünden: 
Ödemiş Müdürlüğümüz satış anbarında yaptırılacak inşaat ilavesi 

açık eksiltmeye konulmu§tur. Ke§if bedeli 3510.03 muvakkat temi· 
nat 263.25 liradır. 
. Keşif kroki ve şartnameleri baş müdürlüğümüz levazım şubesile 
ödemiş inhisarlar müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin diplomalı yüksek mühendis veya yüksek mimar olma· 
lan olmadıkları takdirde ehliyeti idarece kabul edilecek bir fen adamı
nın inşaatın sonuna kadar iş başında bulunduracaklarını noterlikten 
müsaddak bir taahhüd kağıdile temin etmeleri, bundan başka 2000 li
rahk bu gibi inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesika ib-

ı raz etmeleri lazımdır.· 
Eksiltmeye iştirak için ehliyet vc~ikası almak üzere isteklilerin yu

karıda yazılı vesaik asılları ve birer suretlerile ihale gününden 5 gün 
evvel bizzat veya bilvasıta ve eksiltme için 26/ 3/ 940 günü saat 1 S te 
Ba~ tnüdürlüğümüzdeki komisyona müracaatları ilan olunur. 

ı 2 16.. 81 3 ( 445) 

H raw 
. Beyoğlanda 

B~iSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 

~ütfü Beııgü'dir. 
N Bristol oteli elli odalı lıer odada ıoğuk ve ııcak akar sulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
.asansörü ve hususi lokantaıı vardır. 

Büt,ün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti f e:vkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni· 
yecek derecede'. ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütehaaam 
bay Ömer .Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyesı. 
veya Cenovada Şimal! ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden !talla 
Anonim seyrisefain şirketinin Ye Afrika 
ve Hiridistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonJm teyrisefaliı tir· 
keti vapurl:arma ~ edeıier. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPA.NY ASI 

MARS vapuru 23/3/940 tarihinde bek." 
fE>nmekte olup An~rs, ROterdam, · 
A mstcrdam limanlanna hareket ede. 
cektir. 

SERvlCE MARİTİME ROUMAtN 
SUCEA VA vapuru 30-3-40 tarihinde . 

gelerek Mnltah Mnrsilya ve Cenova li
ınanlanna hareket edecektir. 

NOT ı 

Ahvali hazıra dolayısiyle uavlun .,.. 
hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunlarm hiç bir ihbara littum olmaksı- · 
nn değişebilir olduğunu ve bu husu.sıan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp 
etmiyeceğ.ini muhterem yilkleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Deha fazla tafsilAt için CUmhurlyet 
caddesinde FRA TEu..t SPERCO vapur 
acentesine mtiracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

:··········································· . . 
: 01.IVIER VE : . 
• . . . ŞUKEKASI L2'D. ~ 

• . 
~ VAPUB ACENTASI : . . 
: ATATORK CADDESİ Rees binası : . . 
: TELEFON: 2443 : . . 
: Londra ve Liverpol hatlan için ~ 
E piyasarun ihti~'acına göre vapurla- : 
: nmız sefer yapacaklardır. : . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
w. F. Henry Van der Zee 

Ve şürekası 
~-. 

Al\IERİCAN EXPORT ljtr--."ES tNC: 
NEVYORK İÇİN 

EXMOOR vapuru 23 martta bckleni· 
yor .. 

EXPLORER vapuru 22 martta bekle
niyor .. 

EXCHANGE vapuru mart sonlaruıda 
bekleniyor. 

D. T. R. T. - BUDAPEŞT 
BUDAPF.ŞTE İf;İN 

KASSA moförii 23 m.artta bekleniyor. 
ATİD NA VİGATİON COMPANY 
SEYRUT •. HAYFA, TEL AVİV 
PORT SAID VE İSh.."'ENDERiYE 

içfN 
ATID Vap. 25 Marta doğru beklen!· 

yor. 
Vapurlann jsiın e tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alınmu. 
Vapurlann hareket tarihleriyle na-.• 

lunlardaki de~ikliklerden acenta m.
ıuliyel kabul etmu. 

Daha fazla tafsillt için ATArtmlt 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şst. Vepur acentalıtına mflraca· 
at edJlmes\ rica olunur. 

RLEFON: ZOOT/ZtOI 

UMDAL 

UMUMİ DE~tz ACE1''TALllil LTJ> 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTOit 
LOVCEN vapuru 12 Martta Kösten ~ 

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

LOVCEN vapuru 19 Martın Kösten· 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul edecek
tir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
LTD. (HELLAS) 

PİRE 
aNEA HELLASı 

I..üks transatlantik vapuru Pire • 
Nevyork hattı: Pire.den hareket tarihi: 
J4-3-40. Yolcu ve yük kabul etmekte
dir. 

Gerek \'lpurlann muvasal!t tarihleri, 
gerek vapur iııimlerl ve navlunlan hak· 
kında acenta bil' t~hhUt allı.na giremez. 
Daha faz.la lafsllAt almak için Blrlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umumi ueniz Acentalığı Ltd. milracut 
edilmesi r,ica olunur. 

Telefon : 4072 MildUriy•t 
Telefon : 3171 AC'enta 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Belediyemiz zabıta kadrosunda miln· 

hal bulunan zabıta memurluğuna yeni
den memur alınacaktır. Askerliğini bi
tirmiş olmak ve Orta derecede tahsil 
görmüş bulunmak şarttır. Taliplerin 
lS-3-940 Cuma güo.ü yapılacak müsaba· 
ka imtihanına girmek üzere müracaat~ 



TrRr ASlıt 

Kızıllar Finleri silahla yenmediler 
Papanın gazetesi böyle diyor: ''A ncak bolşevizme karşı dayanmaları icap 
eden Şimal menlleketlerinin aczidir ki Finleri teslime mecbur etmiştir,, 

·~~~~~~~~~~-~. 

Avrupa vazifesini yapmadı 
~~~~~~~~~~--.* 

Çekoslovakyanın 
hem medeniyet hem Av-Finler ise 

rupaya karşı 
işgali yıldönümü 

~~~~~~~~~~--..~---~~~~~~~~~~ vazif el erini ifa ettiler Bu h~zin yıldönümü olan dün Lord Halifaks Çek mille: 
tine bir mesaj gönderdi. B. Heryoda bir nutuk söy)edt Paris, 15 (Ö. R) - Lö Tan gazetesi, 

emrivakiden sonra başlığı altında şun
ları yazıyor: 

Kahraman Finlandiyanın mecbur 
edildiği teslihntın bilvasıta veya bila
vasıta tesirlerini anlamak için biraz ge
riye bakmak lazımdır. 

1''inlandiya, ordusu mağll'ıp olduğu 
için tesJim olmamıştır. Finlandiya, Av
nıoaya ve medeniyete karşı bütün va
zifesini yapmıştır. 

Avrupa ise Finlnndiyaya karşı vazi
fesini yapmamıştır. 

Isveç Hariciye nazırından sonra Nor
veç Hnriciye nazırı da memleketin bi
taraflık siyasetini mazur göstermeğe 
çalışmıştır. Eğer hayati menfeatler kar
şısında bitaraflık politikası Norveç Ha
riciye nazırının telakkilerini mazur gös
teriyorsa bu siyasetin bir cibanet siya
seti olduğunu teslim etmek ]fızımdır. 

Roma. 15 (Ö. R) - Vatikanın naşiri 

efkarı olan Osservalore Romano şunları 
yazıvor: 

cFinlandiyaya zorbalıkla kabul etti
rilen sulh, eğer Avrupa bazı ideolojile
rin şikarı olursa, onun ne feci vaziyete 
diisecei!inin tipik bir teznhürüdür. Kı
zıllar Finleri silahla yenmediler. Ancak 
Bolşevizme karşı mukavemeti organize 
etmeleri l5zım gelen şimal memleketle
rinin inhilalidir ki bu teslihah icap et
tirmiştir. 

Sulhçu ve sosyalist fikirli görünen Is
ve Norveç Finlandiyaya yardım ede
mivecek hale konmuşlardır. 

Bitaraf kalmak istiyorlardı... Bu an
laşılıyor. Fakat onların bitaraf kalmak 
i<rtemeleri Finlandiyaya başkalarının 
yapacakları yardıma mani olmağa on
lara hak verir mi? 

Berlin, 15 (A.A.) - Fin - Sovyet sul
hunun akislerini tetkik eden Nachtaus
gade gnzctcsi, Skandinavyanın yeni vn-
2.İyetten ileride harici siyasetinin ilham 

~.------~~~~~~~~~~ 

alacağı neticeleri çıkarması lazım gel- ğillerdir. Almanya, bu vaziyet karşısın
diğini yazmaktadır, da, şimal devletlerinin ittüakı projesi-

Bu gazete Skandinav devletlerini har- ni ortaya çıkartmakta ve bu devletleri 
be sürüklemek için lngiltere ile Fran- kendi mihverine çekmek için onlara 
sanın yeniden teşebbüslerde bulunduk- dostla}( teminatında bulunmaktadır. 
lannı iddia etmekte ve Fin - Sovyet ih- Hakikatte, şimdiki vaziyet Almanya
tilruının tahmil ,(?ttiği ihtilafla artık mu- yı bazı endişelerden kurtarmış olc;a bi
kayyet bulunmıyan Alınanyanın şimdi le, muhakkaktır ki.Sovyetler şimal ı;ev
bütün l'.nerjisini kullanarak harekete külceyş mücadeJesinde ilk paı1ivi kı>
geçmeğe hazır bulunduğunu haber ver- zanmıs ve kapalı bir göl vaziyetinde 
mektedir. olan Baltık deni.,ini kendi nüfuz ınınta~ 

Paris, 15 (Ö. R) - Epok gazetesi, kası için!:' almıc:tır. 
Narvik limanı vasıtasi1e Almanların, Farls.15 (Ö. R) - cÖvr> gazetesinde 
Müttefiklerin gözleri önünde maden ih- AlhPr -Poyj şunhm yazıyor: 
tiyaçlnrını tedarik etmelerine müsama- Fin fariasındnn ~ldıl'ımız d"rS bu
ha edilemiyeceğini, Almanyanın bita- dur: Miittefikled11 taktikll' ini değiştir
raflıklara tecavüzü halinde Müttefikle- meleri luzımdır. Evet, harbi k:.ızaoaca
rin sonuna kadar beynelmilel kanunla- ğız • .Buna simdid 0 n eminiz. Fakat har
ra riayet etmeleri affedilmez bir hata Qin bl1Jrn kin zaferle neticelenmesi ka
olacağını yazıyor. fi değildir. Biz harbin kısa ve mümkün 

Faris, 15 (Ö. R) - lngiliz gazeteleri oldui1ıı kad~r az kanlı olmasını ~tiyo
Moskova mü.c:alehasının şimal devletle- ruz. Bize dost" olan milletlerin kurban 
ri için haiz olabileceği neticeleri tedkik olmasına ve bizimle beraber olınası lfı
ediyoriar. zım gelen ı:nillntlerin karı;ı tnraln geç-
«Yorkşayr Posb gazetesi şunları ya- mesine mani olmak H\zımdır. Bunıın 

zıyor: için de şuurlu ve hararetli bir teşebbüs 
cSkandinnvya memleketleri, şimdiye siyasetine dahil olmalıyız!.> 

kadar tccrid vaziyetinin kendilerine te- Brüksel, 1.5 (Ö. R) - Belga Ajan.c;ı 
min ettiği f'mniyetin artık mevcucl ol- Paristen istihbar ediyor: Fin - Sovyet 
madığını anlatacak ve Avrupa ihtilafın- ihtilafının neticesinden dol'tan heyecan 
da, haşknlarmın güçlüklerine karsı ta- sükunet bulmuş değildir. Gazeteler gi
sa!tıılık vaziyetini terke mecbur kala- bi siynsi mahflllerin de fikrince, bu gün 
caklardır. Almanya ve Sovyetlere yar- Ayan meclisinde yapılan J?i1.1i müzake
dıın eden ve Finlandiyayı mahkum ey- rat vazivetin nezaketini hükumetin tak
Iiyen bitaraflık siyasetile Jsveç ve Nor- dir ettiğini (Kabine) itimadını nadiren 
veç kendi mukadderatlarını değiştirmi reddeden Ayan meclio:inden önce de iti
ve ilk vasallık bağını kabul etmişler- mad reyi alarak B. Daladiyenin meb'u
dir. Çünkü. vaziyetleri zay ıflamız ve san meclisindeki mevkiini takviye ct
dostlarının sayısı azalmış olduğundan mek istediğini ıröstermektedr. 
Almanya ve Sovyet.:ıerin mütehakkim Brüksel. 1.5 (Ö. R) - Amerik:ı idha
siyasetlerine mukavemet edemiyecek- Iat ve ihracat bankac;ı Finlandiya Jchi
lerdir. Sovyetler, Skandinnvya milletle- ne açını.~ olduğu 20 milyon dolarlık 
rini ezmek yolunda ilk adımı atmışlar- kredinin kısmen memleketin imarına 
dır. Norveç hududuna vasıl olmuşlar- sarfedilmesine bir itirazı olmadığını biJ
dır ve Isveç hududundan da uzak de- dirmiştir. 

Londra 15 (Ö.R) - Bugün Prag'm 
istilasının birin<'i yıldönümüdür. Bo
hemyn ve Moravyadaki Alınan makam
ları memlekette bir bayram hissi ver
mek için her evin bayrak asmasını iste
miş w Çek milliyetperverlerinin Alman 
işgali aleyhinde mutasavver olan teza
rüratını men için de bütün büyük şe
hirlere mühim kuvvetler tahşid etmiş
l~rdir. 

İngiliz hariciye nnzırı Lord Halünk
sın Çek milletine mesajı di.in gece Lon
dra radyosunda neşredilmiştir. Mesaj 
şudur: 

•Hitler, Miinih anlaşmasında memle
l<etinizin istiklaline hürmet edeceği hak
kında en kat'i ve resmi teminatı verdi
ği halde bir sene evvel Alman askerleri 
hükümct merkezinizi işgal ettiler. Bu 
zalim ve hainnne hareketle Hitler bU
ı ün sözlerine karşı itimadı yıktı. Zulüm 
itibariyle istilayı takip eden idare bu ha
reketten aşağı kalmamıştır. Büyük Bri
tanya imparatorluğu ve Fransa hürriye
tinizi iade için silaha sarılmışlardır. 
Harp hedefimiz size hürriyetinizi ka
zandırmak, bu kabil zalimane hareket
lerin tekranna imkan bırakmıyan yeni 
bir Avrupa nizamı yaratmaktır. Taymis 
gazetesi, Çekoslovakyanın istilasının yıl 
dönümü münasebetiyle şunları yazıyor: 

Bir sene evvel dün akşam Haha Ber
line çağırılmış ve memleketinin istikla
lini terke davet edilmişti. Haha, yapılan 
tekliflere itiraz edince: 

- Sizi buraya görüşmek için değil, 
verilen teklifleri kabul etmek için ça
ğırdık. Eğer bunlara muhalefet ederse
niz şimdi hareket halinde bulunan Al
man ordusiyle birlikte Alman hava fi
loları taarruza geçeceklerdir. 

Bu müthiş tehdit karşısında Haha ba
yılmış ve Göringin bir iğne yapmasiy le 

Prağdtın l.ıir mantara 
War ve buna hiç biı· zaman muvaffak etntlş]erdir. .,.;ıı 
olamadılnr. Paris 15 (Ö.R) - 15 Mart ıariı~ 

Faris 15 (Ö.R) - Bugün, 15 Mart yıldönümü münasebetiyle Çekosl~#~ 
1940, Alınanyanın Münih anlaşmaların- yanın Paris sefiri B. Oziski Pal'l ı.r 
dan sonra Çekoslovakyayı işgal ettiği Çekoslovak milJi konseyi ve Çek }<O# 
tarihin senesidir. nisi erkanını kabul etmiştir. Parlal11 if 

1 N k 
kendine gelebilmiştir. Naziler, toprakla~ 

binden istiklal ateşini çıkarmağa çalış-Sveç Ve Orveç ne Yapaca nnı istila ettikleri Çek milletinin kal-

Bu münasebetle Çekoslovakya milli toda 200 den faz.la mebus ve §yanıtı t' 
komitesi 12 ayda, Avrupanın en mede- tirak ettiği Fransız - Çekoslovak ~ 
n1 ve zengin memleketlerinden birini mümessilleri de ziyarette bulu~ıl ~ 
Almanyanm nasıl harap ettiğini ve milli Çekoslovakyanın tekrar hürriyetin~;, 
her faaliyetini ezdiğini medeniyete ina- vu~acağı kanaatini izhar etmişlefjJ 
nan milletlere bildirmek arzusunu his- B. Heryo bu münasebetle bir rı~ 
setmiştir. Almanyanın hükmü altında söyliyerek hürriyet, fazilet ve .ş_:161J1 
kalacak her medeni memleket Çekoslo- adaletsizlik ve barbarlığa karşı !f]~ 
vakyanın ve Çekoslovakların çektiği tini temin edinceye kadar miltt~fıkildV 
azabı aynen çekecektir. Çekoslovakya- milcadelede devam edcceklerinı b 
nın Paris ve Londra elçiliklerinde top- miştir. ~ 
lanan Fransa ve İngilteredeki Çekoslo- B. Oziski teşekkür etmiş ve vatıı 1 
vakların ümitleri istikbal hakkında bes- tekrar istiklfıline kavuşacaf,tı h~ 
!edikleri ümitleri bu münasebetle tekid sarsılmaz ümidini beyan eylemişti!· - *-

Finlandiya ile karşılıklı yardım paktı 
müzakereleri netice vermiyecek mi? 

Paris, 15 (Ö. R) - Finlandiya, Isvcç 
ve Norveç arasındaıı bir karşılıklı yar
dım paktı için müzakereler normal dip
lomatik yolla devam etmektedir. 

Isveç ve Norveç hükumetleri bir an
Jaşmaya varmak arzusundadırlar. Mos
kova hükumeti böyle bir muahedeyi, 
Sovyet Rusya ve Finlandiya nrasında 
ademi taarruz maddesine 'lluhalif telak
ki etmrriiğini bildirdiğinden Hel~inki
:rıin de hiç bir itiraz denmyan etmiyece
ği tahmin ediliyor. 

Bununla beraber Helsinkide şu sual 
· sorulmakUıdır: Acaba Isveç ve Norve

cin bu karşılıklı yardım paktına muva
fakatleri, Moskova muahedesinin neti
cesi olarak ışıma] memleketlerinde yeni 
ihtiliitlnr çıktıfü takdirde, Finlandiya
nın hareket ıc:;erbestisini tahdicl maks.'l
dına dayanmıyor mu? Çünkü lsveç ve 
Norveçın her şeyden evvel sıkı bitaraf
lıklarını muhafaza ederek hnrbe c;ürük
lenmerncğe ehemmiyet verdikleri tak
dir edilmektedir. 

Faris, 15 (Ö. R) - Isv<>ç, Norveç ve 
Finlnndiya arasındaki ittifak prolesinin 
saiklerini tedkik eden cPopolo Di'Ro
ma> ~azetcsi böyle bir anlasmanın pra
tik bir netice vermesinden süph<' edi
yor. Çünkii, Moskova muahedesinin hü
kümleri Finlandiranın harici si' aset 
serbestisini tahdid ettiğinden, şimal 
devletleri arasında tedafüi ittifak da bu
na aykırı düseccktir. 

Paris 15 (Ö.R) - Simal devletleri
nin bolşeviklerin ve Hitlercilerin peşi 
Mra sürükleneceklerini tahmin eden 
miittefiklcrin tefsirleri İsveçte teessür 
uyandırmıştır. Norvec:in mukabelesi de 
.hariciye nazın B. Kohtun •Nasyonal Ti
dende• gazetesine verdiği mülakatta gö
rülmüştiir. 

Dt mir muhafız la . \ 
rın deklarasyonu 
Paris, 15 (Ö. R) - Bükresten bildiri

liyor: Ba~vekil B. Tataresko sabık DP-
mir muh:ıfo·Jar remivetinin mümessil-

l\\H 

Kopeııhagdan bir gürüııiiş 

Hariciye nazırının siyasetine muhnlif 
olan Norveçli profesörlerden Roberg bu 
nutku tefsir ederken hariciye nazınnın 
Alman tehdidinden hiç bahsetmemesini 
teessüfle karşılamıştır. Profesör diyor 
ki: 

B. Kohtun nutku bir tarafgirlik hissi 
vermektedir. Garp devletleri aleyhinde
ki tenkitleri muhakkak olabilir. Fakat 
Norveç hariciy nazırının Norveç vapur
larının torpillenmesi h§disesini hatırlat
mağı unutınac;ı anlaşılmaz bir şeydir. 

Brüksel JS (Ö.R) - Norveç hariciye 
ı!azırı Finlandiya - İsveç ve Norveç ara
sında tedafüi bir askeri ittifak akdi me
selesi hakkında demiştir ki: Şimal te-

dafüi ittifakı hakkında henüz çizilmiş 
hiç bir proje yoktur. Norveç sadece it
tifak imkanını tetkik etmcği kabul et
miştir. Bu meselenin tetkikini Finlan
diya 11 Martta bizden rica etmiştir. Me
sele, parlamento ile sıkı temas halinde 
tetkik edilecektir. Bu nazik bir iştir. 

Brüksel 15 (Ö.R) - Şimal devletle
rinin ittifak teşebbüsü İtalyan gazete· 
lcri tarafından alaka ile takip edilmekte 
\ e Moskova sulh anlaşmasına şayanı te
menni bit- mukabele telakki edilmekte
<lir. Moskova hükümeti böyle bir ittifak 
doğrudan doğruya Sovyctleri istihdaf 
etmediği takdirde, sun sulh anlaşmasına 
muhalefet etmediğini bildirmi§tir. 

Balkan Antantının 
ekonomik komitesi 

forinden hir hevcti kahul etnıistir. Bun- Biikn~ş. 15 (A.A) - Balkan antantı iktısadi komitesinin Mayısta 
Jar memlC'kPt dahilinde sulh ve sülri'ı- B .. J""ratdn taplanacağına dair verilen haberi tefsir eden Timpul gazete-
nun tesisi icin hükumet tarafınd"D ta-
kib edilen siyasete iştirakforini bildiren s i, b u ~opl~n t~nı.~ .hususi. bir e~emmiyeti old.uğunu: çü~kü dört anta~t 
'"'hriri bir deklarasyonu Başvekile tev- devletının ışbırlıgı sayesmde dıkkate şayan ıkt•Eı'ldı netıcelcr elde edıl-
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So vy etlere terkedilen top' 
rakların tahliyesi başladı 

~~~~~~~~~~-*-~~~~~~~~~~ 

Helsinki, sükiinet buldu. Halk vakat 
içinde bu büyük felakete katlanıyof 

~~~~~~~~~~--.*~~~~~~~~~~~ iıı! 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA - imkanını bulamıyan tahliye edilmiş olmuştur. Eski Fin Basvekili ?e. r·.~ 
ahali hi.ikumet tarafından kurulacak diyaya yardım İsveç komitesınıtl,,ıt:ıVi 

ikmal edilecektir. Petsamonun kızıl or- ,_. ıs· kararguhlarda yerleştirilecektir. Arazi heyetile görüşmeğe Stokho.uua 1ıtı! 
du tarafından tahliyesi 1 O Nisanda ik- terki sebebile yersiz yurdsuz kalan tir. Fin harp malullerinin ve yarıı tıı' 
mal edılecektir. Harbin tahribat yüzün- halk 500 bin tahmin ediliyor. Bunların İsveçe gönderilmesine devanı e 
den meskensiz kalan 400 bin kişinin is- 400 bini esasen Finlandiyaya nakledil- karar verilmiştir. 
kanları için Finlandiya hükümeti büyük t'l 

miştir. Sovyctlere terkedilen Fin arazi- d' ..• v 
gayretler sarf etmektedir. l ı)" J si 30 bin kilometre murabbaıdır. Bura- Brüksel, 15 (Ö. R) - Fin an dil 

Brüksel, l5 (Ö. R) - Moskova sul- ları bilhassa küçük zirai çiftlikleri ve yet meclisi B. Hakita beyanatırı f 
hu mucibince Sovyet Rusynya terkedi- iki endüstri havzasını ihtiva etmekte- giltere ve Fransanın Finlandiya)'~t 
len arazideki Fin ahali Finlandiyayn dir. Viborg Finlandiyanın ikinci ihra- dermek istedikleri ordunun geç .,1t bir kaç gün içinde nakJedilccektir. Çift- 1 k ,,.c•· 

cat imanıdır. İsveç ve Norvcçin siltıhla mu , 11 .radt 
çiler ve küçük mülk sahipleri menkul k il f b k ki ı.ı" Karelide. büyü bir se oz a ri ası ne hazır oldukları hakkında .• -t 
mallarını ve hayvanlarını beraber aln- Jll .. ;o· 
bileceklerdir. Sovyetlerin idaresi altına geçiyor. La- rini hatırlatmış ve şunları sor ~ 

Kareli berzahı ahalisi Finlandiyanın doga gölünün şimali şarkisi ise bilhassa Şu halde o kadar medhcdilcd,. ~l 
merkezine naklolunacaktır. orman servetlerini ihtiva etmektedir. memleketleri ittihad ve tesnnii i.l _:!') 

Havas Ajansı Helsinkiden istihbarı- Brüksel, 15 (Ö. R) - Finlandiya de kalmıştır. j~· 
na göre Viborg ahalisinden ilk bir ka- Reisicumhuru Finlandiyaya yardım Şimal memleketleri ittifak ~~ ,.ır, 
file, tahrip edilen şehirdeki mallarını Amerikan komitesi reisi B. Iloverin bir gelince, diyet reisi Sovyet Ru~Y 111'!1 
arayıp getirmek üzere Viborga hareket mümessilini kabul etmiştir. Mümessil, hine gibi görünecek her nn.~9~#. 
etmiştir. Diğer şehirlerde de buna ben- Finlandiyaya yardım hareketinin nasıl ahiren imza edilen sulh arıt ~ııtıı1 zer hareke1ler oluyor. Finlandiyada ak- devam etmesinin arzu edildiğini sor- gayri kabil telif olacağını :a ı / 
rabn ve dostları nezdinde yerleşmek muş ve bu hususta bir mutabakat hasıl tır. ~ 

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

Taahhütlerini ifa etmiyen Aln1anya 
Yugoslavyayı müşkül vazi

yetlere sokmaktadır 
~~~~~~~~-x~x:~~~~~~~~~ 

Belgrad, 15 ( A.A) - Almanyanın iktısadi sahada Yugoslavyaya 
karşı girişmiş olduğu ve yer ine getiremiyeceği taahhü tler , Yugoslav 

sanayiini çok müşkül bir vaziyete sokmaktadır. Almanyanın Yugos
lavyaya Teşrinievvel ayından it ibaren beş bin ton dem ir maden i ve 

binlerce to n yarı işlenmiş dem ir vermesi lazım geliyordu. Şimdiye ka
dar bu teslimatın h iç biri yapılmamıştır. 

Şimdi öğrenildiğine göre , Y u goslav t icaret nazırının Berlind eki ika
m eti esnasında yapmış olduğu müdah ale a ncak Alma nya tarafından 

yekdiğcrini takip edecek dört ü ç aylık müddet zarfı~a be; bin ton de-
.. '1"""'Mn= .,.... - .aw ~..,_ır----1 ___ --r--ı Uf" 
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Leh 
Beyaz kitabı 
n eşro 1 un d tJ aJ<IJJ",.. 

Faris 15 (A.A) - Polonya ~iifll ~ 
Alınanya-Leh ihtilafına tek~d })e)'~ 
siyasi hadiseler hakkında bır ıcitl' 
tap neşretmiştir. }>e)ııı l 

Londra 15 (Ö.R) - Leh 
8 

iJe tııf 
hı, 140 ı Polonyanın AlrnanYrle ~ tı"* 
nasebctleri ve 37 si Sovy~tlelat' il'/ 
sebetlerine ait miihiın ve~~~de e~~ 
etmektedir. Bu vesikalar ıŞ.!tl Jtlb 
himmi Mareşal Göring ve .J' ?ııde 
ropun Sovyet Rusya aleybifl 


