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Liseli Kızın 
Hitıra Defteri 
Yakında ..• t :Unü g.çm~ nüshala' ( 25 ) kuruştur. 
"YENİ ASIR., da .•• -' 

YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 
Jıaıı n .. d 1.. 
ı.;;, ıun erecat.ındcın gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cüm1mriı1etm ,,, Cümn1&~t tteriMft l>dıcuı, •bollan ~" nı,..c ,...._... 
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Mussolininin Esrarengiz seyahatı 
Şııyialara Bakılırsa ... 

Düçe Brenn~; Hlldudunda 
llitlerle Görüşmeğe Gitmiş 

- *-Surnner Velsin son ziyaretinde Mussolini ile Roma 
BerHnde görüşmtsinden sonra 

Hit1er I\1ussoHni il e yarırn 

bir telaş uyandı ve 
saat telefonla konuştu 

Roma, 17 (Ö. R) - Mussolini bugün 
öğleden .sonra !'<!at bir buçukta hususi 
trenle Milano istikametine hareket ~t
miştir. Bu ani hareket büyük alaka ve 
merak uyandırmış ve bir çok tefsirlere 
sebebiyet vermiştir. 

Henüz teyid edilmiycn şayialara gö
re Mussolini Brennerde Hitlcre müla
ki olmağa gitmiştir. 
Diğer bir rivayete göre Sümncr Yel

.sin dünkü mülakatından sonra Berlin 
büyiik bir merakla Romayı aramış ve 
Hitler Mus.solini ile yanın saat süren 
bir telefon görüşmesi yapmıştır. 

Bu göriişmenin mevzuu ne olmuştur 
kat'iyetle bilinmiyor. Her halde Alman~ 
yanın büyük sulh taarruzu meselesin
de k~t'i bir netice almak istediği ve bu
na imkan olınnzsa büyük askeri taarru
zun sulh taarruzunu istih!Af edeceği 
söyleniyor. 

Roma, 17 (Ö. R) - Mussolininin Mi
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

·········· · · · · ~ · ~- · · · ········ ····· · ···· · · ······ ····················· · · · . . 
: Almanların l ngiltereyc yaptıklan bu haı:a taamızu. ken-! 
:dilcrine çok baluılıya mal olmt'§tur. Yukanki resiınler bir: 
E l ngiliz tayyaresiııin Alman tahtelbahirine hücumunu ııe tah-E 
E tclbahiri batırdığını göstermektedir. E . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiltereye hava hücumu 
14 Alnlan bombardıman tayyaresi 

S k a p a F l o v' a 
taarruz ederek bomba atmışlardır 

Hitler ı·e 1.hıs ofüıi bir arada 

--------~~~--~~------~--------~------~~~~-----
Londra, 17 (ÖB) -

Neşredilen resmi bir tebli
ğe göre Heinkel tipinde 14 
Alman bombardıman ta)
yaresi dün akşam saat 
19.50 de İngiltercnin şimali 
şarki sahilleri ve •Skapa 
Flov• üzerinde dolaşarak 
bir çok bombalar atmış
lardır. 

TÜRK 
Şarkın ~celik ruhudur 

TÜRKiYE: 
Atılan bombalardan bir 

tanesi burada demirli bulu
nan bir hnrp gemisine isa
bet elmiş ise de yaptığı ha
sar pek ehemmiyetsizdir. a:..-7~-· 

Şarki A vrvpada Liber.:'iizmin ve De
bıokras1ni rı en kuvvetli nı üdafiidir 

"''•• 
Amerika •. ongre:.indcn bir intiba 

Hıızvelt'ın yenı 
su l h mesa,j ı 

Düşman tayyareleri ka
raya da bir çok bombalar 
savurmuşlardır. Askeri he
deflere hiç bir isabet vaki 
olmamıştır. 
Yalnız •Eritiş Vordı kö

yünde düşen bombalardım 
bir kaç bina hasara uğra
mıştır. Sivil halktan iki.si 
kadın olmak i.izere (1) ölü 
ve (7) yaralı vardır. Bah
ı·iyenin insanca zayiatı ye
di kişidir .. 

: ····················································· ············•········· 
:.. B. HERYONUH SON K OHFERAHSI::: : 
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~~--~~~~~-x*x~~~~-------

Sahil bataryalan, harp 
gemilerinin dnfi topları \ "C 

İngiliz nvc1ları düşmana Alman tayyarelerinin balıkçı gemilerine hiictmııı 

şiddetli bir mukabelede bulunmuşlar-ı~arelerin büyük bir kısmı büyük hasa· 
dır. Bir Alman bombardıman tayyaresi ra uğnyarak uzaklaşmışlardır. Hasara 
alevler içinde diişiirülmüştür. Diğer tay- - SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

400 bin kişi hicret ·ediyor 

--·--Harp hakkında 
fikrini söyledi 

Finler Viborg, Hango ve Sotavala 
isminde yeni üç şehir yapacaklar 

Brüksel, 17 (Ö. R) - Fin hUkfune
tinin talebile Isveçte otomobillerin gö
n UllU olarak Finlandiyada hizmeti is
tenmiştir. Bugün lsveçin her köşesin
den binlerce otomobil ve kamyon Fin
landiyaya geçmiştir. Bunlar Sovyetlere 
terkedilen araziden 400 bin kişllik aha
linin tahliye.sine iştira ·ı . edeceklerdir. 

Fin hükumeti kaybettiği şehirlerin 
yerine kaim olmak Uzere üç yeni ;şehir 
i~asına karar vermiştir. Bu şehirler, 
Viborg, Hango ve Sovto\·ola isimlerini 
taşıyacaklardır. 

Helsinki 17 (A.A) - Pasikivi, bir he---*- yetin başında 18 nıartta Moskovaya gi-
LONDRA, 17 (Ö.R) - Leon Troçkl,. decektir. 

Niyuz Kronik! gazetesinde neşrettiği! Heyet Moskova hükumeti ile mual
bir makalesinde .şunları söyliyor : : lakta kalan meseleleri ve billıassa Sov-

•Sovyetler birliği Fransa ve İngilte-: yet Fin hududunun sarih bir şekilde 
re aleyhinde bir harbe girerse muhak-: tahdidi meselesini görüşecektir. Sulh 
kak surette çökecektir. Sovyetlerin ne! muahedesinde derpiş edilen iktısadi me
iktısadi, ne mali, ne siyasi, ne de askeri: selelere ve diplomatik münasebetlerin 
sahadn kendilerinden kııt kat faile kuv-: yeniden tesisi için görüşmelere de baş
vele malik olan Fransa ve İngiltere ile! ]anacaktır. Pasikivi Sovyet hilkftmetine 
boy ölçüşmesine imkan yoktur.• : Fin parlAmentosunca tasdik edilen mua-

Troçki, Nazi rejiminin isükranna ~ hedeyi tevdi edecektir. . . 



~Alllft2 fBNI A"S'IR 

~EHiR HABERLERi. 
Fuara Çay kanunu layihası 

~~~~~~~~~x•x~~~~~~~~-
x*x 

Rize havalisinde büyük - *--
Ço k heyecanlı bir hava içinde cere-

yan eden maç Üçokun lehine bitti 
Romanya, Yunanistan 
ve kardeş iran iŞtlrak 
kararı vercliler-

--~~~~~-x*x·~~~~~-
Romanya, Yunanistan ve kardeş İran 

hükUmetlerinin de İzmir fuarına iştirak 
içi.n karar a1dıklan öğrenilmiştir. 

çay bahçeleri kurulacak 
tl' çok sporun daveti üzerine şehrimi- nu 3 - 5 olarak kendi lehlerine netice-

EE! eir maç yapmak için gelen Aydın- lendirmişlerdir. . • . --~~~~~~~~~•x.~--~~~~~~-

sl)9r Ue "Oçok takımlan dün Alsancak Baştan sona kadar çok samımı hır ha-
stadyomunda karşılaştılar. va içinde cereyan etmiş olan maç cid-

Konsolos ve mUmessiller fuar komi
tesi reisiyle temaslara başlamışlardır_, 
Bu seneki fuar, memlekette geçen yıl
lardan daha üstün bir turizm hareketi 
temin edecektir. 

Bu bahçelerin mahsulü Türkiyenin 
Hava spora mUsaid olduğundan saha den seyircilere iyi saatler yaşatmıştır. 

çay ihtiyacını karşılıyacaktır oldukça spor meraklıları il.e dolu idi. Geçen hafta Aydına giderek ayni ta-
Saat tam 3,20 geçe her iki takım da kımla oynıyan Üçok 1 - 1 berabere kal

seyircllerin alkışları arasında sahaya mıştı. - *- ~~~~~~-x*x·~~~~~-

geldiler. Hakem Vahabın idaresinde Şimdiye kadar beş maç yapan Aydın 
başlıynn oyun ilk devrede pek öyle he- spor bu maçl:ırın Uçünil kazanmış ve 
yecan verici mahiyette değildi. Takım- ikisini kaybetmiştir. 
lar kuvvetli idiler. Her iki \akım da za- Vasfi Çatalın başkanlığındaki misa
man zaman şiddetli akınlar yapıyor fa- fir takım oyuncumrı dUn saat 18 de Ay-

HUSUSİ idareler Büyük Millet Meclisinin bugün yapa· maktadır. Bundan baıka halkı bahçe te· 
• timlAk k cağı toplantının ruznamesinde çay ka- ıisine te~vik için muhtaç olduklan to• 
ıs anunu nunu layihası da vardır.Bu layiha, Meclis hum, ilaç Ve kimyevt gübreyi de para· 
tetkikleri kış tatili kararını vermeden evvel umumt sız vermek icap etmektedir. Ziraat Ve· 
1295 tarihli menafiiumumiye için olan heyete sevk olunmuıt, fakat görüıüJmeai k&leti bu icabı da takdir etmiı ve bu 

kat bir ti.irili gol yapmağa muvaffak . 
lam 1 d BütUn didinme ve çır- dana hareket etmişler ve sporcularımız 

istimlak knrarnamesi hem devlet, hem mümkün olamamııtı. Mem1eketin, çay madd elerin halka üç sene müddetle pa· 
de hususi idareler istimlakleri için tat- ihtiyacını kendi topraklanmızdan temin rasız dağıtılmasını kabul etmiştir. Bu su
bik edilmekte idi. Belediyeler gibi hu- etmek gibi ehemmiyetli bir meselesine retle hem bahçelerin kolaylılda kurul
susi idarelerin ayrıca bir istimlitk kanu- taaJIUk eden bu kanun layi.hasuun, ilk ma.ı temin edilebilecek, hem de halk 
nu yoktu. Dahiliye vekaleti, görülen celselerde görüşüldükten sonra kanuni· kimyevi gübreye alı,tınlmıı olacaktır. 

o ıyor ar ı. f d - l 1 d 
pınmalara rağmen her iki taraf da ilk tara ın an ugur anmış ar ır. 

devreyi O _ O berabere bitirdiler. ANKARADA: 
ikinci devrede her iki taraf da birer 

oyuncu değiştirerek oyuna devam etti
ler. Bu devre hirinci devreye nazaran 
çok daha zevkli, ve heyecanlı idi. Üçok
tan Said misafir kaleye ilk golil yaptı. 

Bunu misafir takımdan lbrahim Barba
ros'un gUzel bir vu~u takib etti. Ar
tık oyun bütiln mftnasile ve dakikalar 
ilerledikçe heyecanı arttırıyordu. 

Misafir takım, üçoltluların vakit va
kit yaptıklan tehlikeli akınlan defedi
yor, topu kaleden uzaklaştırıyordu. 

Izmirln tanınmış oyuncularından 
madud olan Uçok tak.ımma Jyi bir oyun 
çıkaraıı Aydın.spor oyunculan cidden 
MVilecek bir maharetle oynıyorlardı. 

Bu flddetll çarplfma esnasında Uçok
tan Said kıvrak ve mahirane blr bare
btle takımına ikinci golU kazandırmış 
oldu. 

Fakat kısa bir zaman sonra misafir 
takımdan Zihni Demir penaltıdan gU
:lel bir vuruşla beraberliği ve yine ay-
ni takımdan Ali bir sayı daha ilave ede
rek oyunu 3 - 2 Aydmlı1ann galibiyeti 
sevlyufne getirmişti. 

Çok heyecanlı dakikalar yaşıyan maç, 
Uçok oyuncularını bUyUk bir gayret 
sadına mecbur etmiş ve bUyük bir 
enerji sarfeden Üçok oyuncuları çok 
geçmeden UçllncU ve bir düdük yanlış
lığı eseri olarak 'dördüncü ve bunu mil
teeklb de ~inci gollerini yaparak oyu-

lnegölde · --... -
rUTON SATltLt\IU 
ÇOKttL. 
İnegöl, (Husus!) - Bir kaç günden

beri devam eden tütUn aatışları müs
tahsilin lehine olarak pek hararetli bir 
şekil alınış bulunmaktadır. Fiatler ge
çen seneye nisbetle yüksektir. Bu va
ziyetin hazırlanmasında tnhisarlar ida
resinin faaliyetinden çiftçiler pek mem
nundur. Fiatlerin her sene biraz daha 
iyi olması, çiftçiye tiltünclililği.i daha 
ziyade sevdirmekte, tUtUnil yetiştirmek
te ve işletmekteki ihtimamına arttır
maktadır. 
Şunu da i!Ave etmek lll.zamdır ki İne

göl tiltUnleri gittikçe nefaset peyda et
mektedir. Bu itibarla her nevi harman
ların kalitesini yUkseltecek evsaf ve 
kıymeti haizdir. Bu bakımdan buranın 
tUtUnlerl müşteri bulmakta güçlük çek
memektedir. İnegölde tiltün alan tilc
carlar arasında, başta inhisar idaresi ol. 
mak üzere cFelemenk•, cOstro> kum
panyaları da vardır. 

HALKEVlNDEKt FOTOCRAF 
SERGtSt 

Halkevi, Inegöllü amatör fotoğraCçı
lann eserlerile bir fotoğraf sergi<;i aç
mıştır. Sergide teşhir edilen fotoğraflar 
kısa bir zamanda hazırlanmış olmakla 
beraber içinde enteressan olaiıları da 
yok değildir. Bu sergi lçin teşkil edilen 
jilri eserleri tetkik ederek fotoğraflara 
derece vermiştir 

KÖYLÜLERE VERiLEN TEMSlL 
Halkevinin temsil ıubesi amatörleri 

cKanun adamı• adlı piyesi muvaffakı
yetle temsil etmiştir. Temsil Uç defa tek
rarlanmış ve bir gecesi de köylitlere 
tahsis edilmiştir. 

Ankara, 17 (Hususi) - Bugün hava
nın güzelliğinden istifade eden Ankara
lılar güzel maçlar seyretmişlerdir. 

19 Mayıs stadında saat 1 de Mektep
liler arasında yapılan koşularda: Jsma
il birinci, Cevad ikinci, Ahmed üçüncü, 
Mesud dördüncü gelmişlerdir. Yine 19 
MayJS stadında yapılan Muhafızgilcü 
Güneş maçı, Muhwzgücünün galibiye
tilc ncticelenmlştlr. 

ikinci maç Gençler birliği - Birlikspor 
arasında yapılmıştır. Birliksporun An· 
kara birincisine karşı oynadığı oyun 
cidden takdir edilecek vaziyetle idi. 

Neticede oyun 4 - 1 Gençler birliği
nin plibiyetile neticelenmiştir. 

Bugün yapılacağı malum olan 75 ki
lometrelik basiklet müsabakasında An
karagUcünden Orhan birinci, yine An
karagilcUnden Nuri Kuş ikinci, yine 
AnkaragUcUnclcn Mehmed üçüncU, ve 
Güneşten Mehmed dördüncü gelmişler
dir. 

ISTANBULDA : 

Bugün Taksim stadında yapılan Tak
sim - Beykoz maÇJnda Taksim Beykoza 
galip gelmiştir. 

Antakya, 17 (Hususi) - Bugün ya
pılması mukarrer olan (5000) metrelik 
koşuyu Mehmed En.er kazanmıştır. 

IUSACA: 
•••••••• 

YUROMENİN ŞEKLİ 
--tr-

ihtiyaç üzerine ya belediye istimlak ka- yeti iktisap edeceği ve derhal tatbikatı· ikraz suretiyle para yardımına gelin-
nununun hu5Usi idarelere de te§mill, na geçileceği anlaşılmaktadır. ce, kanun layihasının bu hususa taallUk 
veya aynca hususi idareler için müsta- 30 BiN DEKAR ÇA y BAHÇESi eden maddesi,. bütçe encümeninden de 
kil bir istimlak kanunu hazırlanması et- y APILACAK geçtikten sonra şu şekli almı~tır : 
rafında tetkikler yapmaktadır. cZiraat V ckaleti, çay bahçesinin be--*- Çay kanunu gayesi, memleketimizin her dekarı İçin birer sene ara ile üç de· 

N1J'FUS SA YJMI Rize havalisi mıntakasında çay bahçeleri fada kırk liraya kadar faizsiz para ikraz. 
vücude getirmek ve buradan elde edile- ettirir. Bu paranın ikraz şekil, şartlan. 

Teşrinde yapdacak cek mahsül ile Türkiyenin ihtiyacı olan zaman ve mikdarı vekaletçe tesbit olu· 
I·s•-tistik' umum ınu""dur'" ıu··g~ü umumi nur.> wı çayı temin etmektir. 

nüfus sayımı etrafındaki hazırlıklarına Malum olduğu üzere çay, daha çok Bu ikrazat ziraat banka.sı tarafından 
devam etmektedir. Umumi nüfus sayı- sıcak ildim memleketlerinin yetiotirdiği yapılacak ve yekunu bir milyon lirayı 
mı önümüzdeki birinci teşrin ayında ve hususi bir toprak isteyen mahsuller• tecavüz etmiyecektir. Her mali sene için· 
yapılacaktır. Sayını ınasraflan için ge, ,Jendir. Rize haY.Jiai bu hususiyeti haiz· de ikraz edilen para ziraat vekaletinin 
nel müdiltlüğün 1940 bütçesine 226 bin dir. Nitekim, daha 1921 yılında Batum- müteakip ıene bütçesine konulacak olan 
lira tahsis.at konulmuştur. dan ıretirilip Rize bölgetıinde tecrübe tahaiutla ziraat banlcasına faiziyle bir· -x- mahiyetinde ziraatı yaptmlan çay ve na• Jilete ödenecektir. 
Köy enstitüleri rinciye fidan ve tolıumlanndan iyi neti- ç.,. bahçeleri üraat memurlannın çay 

celer aluunlfbr. Burün Rize hava1iainde :&iraatine elveritli görecekleri yerlerde 
etralıadakl hazırlıklar mebzıll mikdarda bulunan ve hiç bir yapılacak ve çay bahçeai kurac:alt olan-
Maarif vcklleti şimdiye kadar köy faydau olmıyan luzılaiac; ve çalılar aö- lar ruhaatname alacaklardır. Bu gı'bi 

muallim mektepleri namiyle açılan mek- külerek yerlerine çay, na~iye ve fın· yerlerdeki ağaç ve aiaçlıldar, orman 
teplerin köy enstitillerine kalbi ve ye- dık fidanları di.IUJeeelı: oluna çok verim· kanunundaki hükümlere konulan bir i.· 
niden enstitüler açılması etrafındaki ha- il bir ziraata batlanmıt olacağt düşünül- tiena ile köklenebilecektir. 
zırhklanna devam etmektedir. müı ve 1924 yılanda bir kanun çıkarıl· Çay bahçelerinde yetiftirilen Y&f çay 

Bu ensUtülerdeki talebe sayısı köy mıııtı. Bu kanunun bahıettiği müsaade yaprağını nbn almak, çay kurutma fab· 
muallim mekteplerinde okuyan 1000 ta- ve salahiyet üzerine portakal ve manda· rikaları teşİş etmek, çay yaprağını itle· 
lehe ile b irlikte 6000 i bulacaktır .. Ve- lin ziraatı çok ilerlemiş, fakat bu bölge· mek ve harman yapıp belcletmek, •l· 
kilel, enstitüler masrafı karşılığı ola- de çay lı:urutma fabrilcalan kurulamama· malt ve satbrmak itleri dev1et ziraat 
rak l.2·10.000 lira tahsisat koymuştur.. sı ve elle çay terbiyesinin çolc mütkUI işletmeleri kurumuna veramiıtir. Bu 
Ayrıca enstitülerin bilhassa ziraat saha- olması, halkça da bilinmemesi yüzünden ıuretle çayın iııtihaali gibi, satışı da bir 
smdnki fnnliyetleri için bütçesine müte- çay ziraatı bugüne kadar inkioar ettiri· elde toplanm11 olacaktır. 
davil sermaye olarak ta 24 bin lira koy- lememifti. Devlet ziraat itletmeleri kurumunca 

halktan satın alınacak yaı yaprağın fi. 
muştur. Jslab.tilder göıteriyor ki memleketi- atleri her yıl •ec;ilecek beş kqilik bir - *- mize ber sene vasati olarak dıŞ pazarlar· heyet marifetiyle tesbit edilecektir. 
Eiitmea sa~ dan 870.656 lira kıymetinde 973 bin Bu heyet mahalli ziraat odaaının seçe· 
alta blBI balayor 95o kilo çay sinnektediT. Ziraat Veka· ceği çay müatahsillerinden iki, ziraat 
Maarif vekileUndtın alınan malOmata leli. geçen Mne Rizedelr.i çay yaprakla- odasından bir, ziraat vekaleti ve dev· 

rından en yeni usullerle çay kurutulması let ziraat i•letmeleri kurumu mümCNiÜ göre 1940 yılında, Eğitmen kadrosuna ·~..::b-1 · k L•- t hl" Y 
.......... a.en ve uru çayın ~yev ta 1• olan birer zattan terekküp edecektir. daha 200-0 eğitmen katılarak ~tmen ı· · b b t- '- d b. b. 

q;• ını yap rm11 ve u mın aıı;a a ye O - Heyetin teşekkül tarihi ve çalııma tarzı 
y AZAN: Eczacı K. K•mil Aktq adedi GOOO i bulacaktır. rilebileeek olan mah.auliin Hindistan ve ziraat vekaletince tesbit olunacaktır. 

- • - Çin çayları kadar nefis kalitede olduğu- Kanun, hariçten getirilecek çay to· 
Gümrük m üdürleri nu görmiiıtür. Bu cihetin kat'i olarak humunu gümrük resminden, çay bah-

d d teabitinden sonra, memleketimizin ihti· lnsanlann yürüyüşlerine dikkat elti- arasın a y ap an çelerini kuruluşları tarihinden ib'baren 
nlz mi, her birisinin bir başka tilrlU gi. d ~a~ı .. IHr l yacı olan çay mikdaranı yeti§tirebilmek sekiz sene müddetle arazi vergisinden, 
d d Vı11. ld ' · h A e..-~er... için ne kadar arazi lazım olduğu hesap bahçelerinin temlik muamelelen'ni ve işi var ır. HAta g ış ın ayata muna GUmrük ve inhisarlar vekileti, güm- edilmittir. Bu tetkiklerden alınan netice· 

riş]e mu n bet. çokttır amma bazı tesrii iA1erini her türlü harç ve resim-
ve n se ı rük mlidilrlerl arasında bazı değişiklik- lere göre. bura halkına 30 bin dekar lerk d:mga resminden muaf tutmakta
öyle yol alışlar vardır ki nereye vara- ler yapmıştır. Vekillet zat ve sicil işleri çay bahçeıi yaptırıldığı takdirde ihtiya-
cağı gidişten derhal belli olur. UdUr ini BB N ttin TUzUn camız · l k 1 b"l '- · dır. m muav . ure tamamıy e arıı ana ı ece..tır. Bu kanuna go""rc yardım vapıJarak 

lnsanlar simaları, mizacları kadar yü- Haydarpaşa gümrilk müdürlüğüne, İs- 1 

rüyü )erinde de çok tenevvü go .. sterir- bul .. ""k tış "dilril C Pu HALKA YARDIM kurulmuf olan bahçeler, ziraat vek&-
tan gumru sa mu evat • letj memurlanndan raporla mü• .. ade lcr. Ş~manlar munzzam yürürler, kil- sat istanbul başmüdürlüttıı muavinliM- .... 

l 6 '" 5~ Fakat bu mıntaka halla çok fakirdir. alınmadıkça hiç bir kimse sökemiyc· 
çük yapılı zayıflar cılız gider er, uzun rıe, İstanbul başmüdürlüğU müdür mu- Masrafı icap ettiren bu iti kendi başla- ccktir. Bu hülcme muhalif surette ha-
boylulara bakın onlar yürürken hava- avini Salih Özer İstanbul başmüdürlilğU nna yapamıyacaklannı gözönüne getiren reket edenler 100 liradan 160 liraya 
leli bir yüksekliği iıdeta snklı~·or gibi- şube müdürlüğUne, Antalya mildürü B. Ziraat Vekaleti halka para ikraz suretiy· kadar ağır para cezaııına çarpılacaklar· 
dirler. Yürümek bünye ve iskelet işi- Ahmet Refi.k Durudoğan Ankara mü4 le yardım yapmayı kabul etmiı bulun• dır. 
dir, belinde arızası olanlarla romatiz:- clürlüğüne, lskenderun ithalat gümrüğü 
malılar dimdik gidemezler, külhanbeyi nıildür muavini Faik Uçak Samsun mil-
gidişi yengeç yUrUyüşil gibidir, omuz- dilrlii@ine, Ankar.ı gümrük müdürü B. AZMİ ve B. ŞERİF 
larm birile adımları kalkık olur. Düz- Halil lbrahim Buharalı Mersin müdür
tabanlarla, şişmanlıklarını en çok kar- lüğüne, Trabzon müdür muavini İbra
nında toplıyanlar yürürken yalpa ya- him Etem Antalya müdürlüğüne, Sam
parlar, bazı kadınların yürüyüşlerinde sun müdürü Fehmi Tibet terfian İstan
yapmacıklar bellidir, a filileri roplarmı bul ~aşm~d.~l~ğ.ü mU~ür mu~v.inliğine: 
bellerinden kavnyan kollarına bir çan- tetk.'k .mudurluğ~ t~~ ~~~1 ;~e.?mı 
ta sıkıştırmış hem atik ve kıvrak yap- İznur ihracat .. g~.m~~-u ~-u~.urlu~une, 
ma bir ihmalin içinde gibi gderler. İstanbul ba_şmudurluou mudurlerınden 

JİLETLE YARALAMIŞ 

Son zamanların maruf dnnsı fokstrot Fevzi Türkay Zonguldak müdürlüğüne, 

hl t·1k· "d" 'd ' ··tcl• k Mersin gümrUk müdür muavini Raik tam r ı ı gı ışı ır, mu ası ve Etk . . 1 . 1 · üdil · ı·,;.ı • ı b' 'd ' ut zat sıcı ış era m r muavın ı6.-tev em, mevzun ve seyya ır gı ış, ta • d"l · terdi 
dansın tangosunda bir hovardanın zev- ne yın e ı mış *r. --ki sallanırken, valsd: süzgün canlı bir Yüz yacmd aki kadın 
neş'e kıvranır, mazurka kalabalık ve ~ , 
aşına bir halkayı dönerken, ca7.bandın kuyuy a dü, erek 
zırzop sesi neden tilki gidişi fokstrota botuJdu-
tempolu %.ilini açar acaba?.. Hayatın Tire kazasının Sarılar köyünde Ah-
muvaffakıyete, kedere nC§'eye ve ele- met kızı 100 yaşında Fatma, gece evinin 
me giden her yoluna ayak uydurmak bahçesinde dolaşırken su kuyusuna dU-
gerek..... şerek boğµlm~ur. 

Gümrük başmüdür muavini B. Azml 
ile ihracat gümrüğü müdürü B. Şerifin 
oluz senelik kanuni hizmet müddetleri
ni doldurduklanndan tekaüde sevkedil
diklerini yazmıştık. 

B. Azmi 35, B. Şerif te Devlet hizme
tinde 43 seneyi lekesiz dolduran bahti
yarlardandır. Gümrük muayene mc
murlanndan BB. İbrahim, Ali :Bevzi ve 
Ahmet te ayni müddeti ikmal etmiş ol
duklanndan tekaüde sevkedilmişlerdir .. 

- +
KABIN YOZONDEN-

Keçecilerde Külhan sokağında Sala
mon kavga yüzUnden Muizi jilet bıça
ğiyle başından yaralamıştır. 

-*--FIRINDA YANGDI 
Dün Balcılarda Filibeli B. Nazml.ıiln 

fırınından bacadaki kurumlann ateş 
alması yüzünden :,. angın çıkmış, derhal 
söndürülmüştür. 

- *-İngiliz kooperatörler 
Kongresi... 

Kuru çay mahallesinde bir vak'a ol· Londra, 17 (Ö.R) - Biltün İngiliz si-
muş, kadın yüzünden Abdullah ve Ah· yasl fırkalannın iştirakiyle Kooperatör
met adlarında iki kişi kama ile Ömer ler kongresi cuma günU toplanacak ve 
adında birini ağır ~mrette yaralamışlar- altı milyon Azanın mümessilleri bu kon
dır. Suçlular tutulmuştur.. Hadise tah- feransta hazır bulunacaktır .. 
kikatına mUddeiumumilikçe el konmu~- Kongre, Hitlerizme karşı lngiliz mil· 
tur.. letinin sarsılmaz ittihadını gösterecektir. 

DEMiR MASKE 
Veliahdın köşküne son bir nazar fır· 

mttıktnn sonra : 
- Haydi dostum, dedi, şimdi bura

dan çabuk uzaklaşalun .. 
On dakika sonra dar bir yoldan Sen 

Araba on arı Beyaz Tavşan oteline 
yakın bir yerde bıraktı .. 

Buradan yal'an olarak giz.li ınelccleri
ne gittiler 

götüreceksin .. Dönüşte de (Nuaren) e 
haber \'ereceksin... Bugün ava çıkaca
ğım .. 

- Saat kaçta monsenyör? .. 
- Öğleyin .• Bire doğru .. 

macera romanı Büyük tarih ve 
(ıKJNCi KJSJM) 
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nehri istikametini tutmuşlardı .. 
(Sevr) e geldikleri zaman saat beş ol· 

muştu .. 
Kasabanın eski kilises inin arkasında 

bir aşağı bir yukarı dolaşarak kendile
rini bekliyen Faribol ile genç Dorföyü 
gördüler. 

** 
Ertesi günü sabahleyin veliahd yala

ğından müthiş bir baş ağn.sı ile uyandı. 
dı .. Ellerini alna W:erinde dolaştırdı. 

- Neyim var, cUye söylendi.. Sanki 
kafam alevler içind~ yanıyor .. 

Veliahd, davetine derhal icabet eden 
dört asilzade ile birlikte saat on birde 
öğle yemeğine oturdu .. 

Saat yanmda uşak gelerek av hay
vanlarının ve köpeklerin hazır olduğu
nu haber verdi .. 

Veliahd sofradan .kalkarak : 
- Haydi mösyöler, dedi, yola çıkıyo· 

ruz .. 
Hava daha adamakıllı kararmamıştı .. 
İvon ve Ek7Jli onların yanlarından 

geçerken sözde sadaka ister gibi yak-
İİvon. sanki bu i.licenap şef.kat hare- lJşaklar kapıyı ka~dılar.. laşlılar. Genç kadm Faribola : 

ketinin şUkranı olarak veliahdın iten- Ama dilenci k.ız.ınm kolunda oradan - A rabaya burada binmek olmaJ:. .. 

Belki biraz hareket yaparsam geçer .. 
Yatağının yanı başındaki masanın 

üzerinde duran güıniis çana gümüş tok
mağı ile iki kerre vurdu .. 

Ve davetlileri tarafından takip edile
rek yemek odasını terketti, aşağıya indi. 

dine uzanan elini ild eli ile tutarak öp- uzaklaştı, biraz sonra Ekzili sordu : Biz Sen - Kluya doğru gideceğiz. . Siz 
tü ve bu sırada yUzUğiln avucu içine :- Ne ol<Ju?.. biraz sonra arkamızdan geliniz.. Hava 
~vrilmiş tap On dördUncll Luinin bi- Ivon boğuk sesle cevap verdi : tamamen karardığı zaman arabnya bi-
ricik oilunun serçe parmağına hafifçe - Olacak oldu .. Düşmanunızın oğlu ncriz .. Dedi.. 
temas etti. kendisini öldürecek olan meçhul illetin Faribol kuyruğun kopsunlu bir baş 

Vellahd hayvanını mahmuzladı \'C mikrobu ile köşküne girdi.. üs lilnc sanırdu .. İvoıı ve Ekzıli yollnrı-
köşkünUn bahçesine girdi. Genç kadın böyle söyledikten sonra na devam ettiler. Bir ı;aat StJnra gece 
Arkasından sahte Amanın titrek sesi parmağındaki yüzüğü büyük bir ihti- tırtık etrafı snrınıs bulunuyordu . Dor-

~ Ukseliyordu : marnla çıkardı. Taşını dikkatle sildi. Bir fov nı ay~bı \ olcl ı F.lmli ıle ivon ın \ nn-
T~kkilt ederim nıoosemı~. C'R- k ~ilr lmhw.a ~J-ı .ı • .. ıu a .a .a ~ -' 

~m~ı"--"--.a~r~ .......... ,u-~-=cn rız::-y alnız sızc iki milhiın tav- geceler temenn i ettikten sonra aynldı- ııeveni ö 

Derhal oda hizmetci.si içeri girdi. 
Vcliahd sordu : 
- Bugün hava nasıldır? 
- Bu sabahleyin hava biraz serin 

monsenyör .. Faknt ümit ederim gündi.iz 
dünkü kndnr latif olncak ... 

- Pek aıa ... 
- Mon envör hemen kalkmak arzu-

<;uııda mıdıı·l;r? Saut yediyi çaldı .. 
F.\'C•t . Kalkacağım ve giyineceğim. . . . 

Binek taşında ve ayağını tam özengi
ye basacağı sırada birden bire gözü ka
rardı, başı döndü .. Eğer uşağın koluna 
yapışmamış olsaydı yere yuvarlana
caktı. 
Uşak V eliahdm yüzüne bakınca hay

ı-et ve dehşete düştü .. 
- Aman yarabbi monsenyör. ne ol

dunuz.. YüzUnüz bembeyaz kesildi .. 
Filhakika daima pancar gibi kırmw 

• •eHcucıe, 

Mussolininin 
ra~engiz seya8' 

- BASTARAFI 1 inci SAYFJJP'J, 
lfuıoya ·hareketi hakkında :resrul 11t..; 
liğ neşredilmemiştir. Kigi saralf _~ 
fillerinde bu seyahaün sebebi -~ 
da sıkı bir gizlilik muhafaza o......,... 
tadır. -' 

Roma, 17 (Ö. R) - Roma ~...» 
hafilin1n kanaatine göre ilç ~ ;t 
ri enternasyonal vaziyet çok ._...., 
miş olup şimdi kat'I bir dönf.bD 
sındadır. '-"" 
Amerikanın fevkalade mut'l""""ı 

Sumner Vels'in Paris ve ~' 
yareti ile §imdi Romaya ddlWP'...Mt 
sında geçen zaman zarfında ~ 
tel sahada büyük bir değişiklik W 
termiştir. ~JI'.. 

İtalyan gazeteleri Sumner •• .. 
Duçe ile görüşmeleri çok ~ 1' 
plan üzerinde cereyan ettiği h1$11P" 
meğe çnlışmaktadırlar. gJll! 

Berlin, 17 (AA.) - Berlin ~ 
Tokyo mecmuası Alman ricaundt: 'I 
nin ismini .saklıyan Uç yıldız ~ ~ 
makale ne§retmektedir. Mak~J 
Rlbcntrobun Roma seyahati ~ 
Fransız İngiliz matbuatında Ç~...wl' 
sirlerden bahsetmektedir. ~ 
muharriri Alman İtalyan i~ 
da bahsetmekte ve bu fttüataa P;t 
kuvvete değil akıl ve basirete li 
nnt ettiğini yazmaktadır. 

----.tr·---
1 n g i ite reye haf' 

hücumu 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAeıt-~ 
uğnyan tayyarelerin üslerine ~ 
muvaffak olamayacakları za~, 
tedir. A vcılarıınız tarafından şıoJlll"' ..JI 
kip edilen dil.şman tayyareleri 1ılJll""' 
arasında kaybolmuştur. .~I 

BUyUk Britanyada ilk defa ........ ., 
vil halle bir tayyare ~ 
ban vemıfıtir. ,,, 

Londn.. 1 7 (A.A) - Baıd' 
reti resmen bildiriyor : Jtİft! 

Alman tayyarelerinin ı-~ J 
Flow Ü•Une taarruzlan ~ ~ 
lnıiliz harp gemisi, isabet ~ ~ 
bomba ile halif surette ya~~ 
Karaya düten diğer bir bomllJ'~ 
ıivilin ölümUne ve UçU ka. 
üzere 7 kişinin yaralarun:;-;-...- 1. 
yet vermiıtir. Bir Alman ~ 
ıürülmü11 ve bazalan da huaıa~ 
JTllft&r. Bu taarruza 1 4 düttna., 

Para, 1 7 ( ö.R) - Frantd J#r..J 
si i11tirak etmiftir. .,P.. 
leri 16 Mart günü Alman,..• .. "._.. il 
ve 16'1'9lart gecesi Sigfrld m~.ıf. 
ta üzerinde muvaffakıyetli u'iflllll' :JI 
mıılardır. Alman tayyareleri ~ 
oimalinde ve şarkında göriil~ 

Londra, 1 7 ( ö.R) - Bit ~ 
tayyaresinin kafile halindeki ~ 
taarruziyle bir çolt gemileri ba 
beri Londrada tehip olunuyo!• ~ 

Kopenhag, 17 (A.A) - Bit (lf. 
askeri tayyaresi bugün saat ()Of~ 
bir Hollanda adası üzerinde ~~ 
iki kişilik mürettebatının parllW"'· 
narak kurtuldukları 'Zannolundf" 

iTALYAN ~JAp01/I 
Ticaret anla$mal81' il 
Roma, 17 (Ö.R) - E.iki J.pıOll'. , 

ciye nazın Matonun riyaseti;: ~ 
pon heyeti ticari müzakerel .ı .. JI"" 
mak üzere önUmUzdeki nısan-
ya gelecektir. 

Ankara '°'Radfcıl 
DALGA V~UNL

BVGUN -·- --1639 DL 183 l{~ , 
r. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ - ; 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kd-1 I_ 

12.30 Program, ve M~ 
ayarı, 12.35 Ajans ve Me uf rrl., 
berleri, 12.50 Müzik: Mubte~j.fl 
(Pi.), 13.30/ 14.00 Müzik: I{ ~ I 
zile (Pi.), 18.00 Program, ve (?,;. 
saat ayarı, 18.05 Müzik: Rad~ :J 
kestrası, 18.40 Konuşma (t1 51 ,P"uJ 
biye ve Beden terbiyesi). ıs._. ~ 
saat, 19.10 Memleket saat aY :ıt ~ 
ve Met<joroloji haberleri, 19,,~ 
Geçit konseri, 5 kadın ve 5 ~ ~ 
rucu sıra ile. Çalanlar: Vcc:rı.. ir'!""~ 
Kam, Cevdet Çağla. Kemal ~5 ~ 
Fahri Kopuz, İzzettin ökte.

1
_,, 'l",J 

nuşma (Fen ve tabiat bilgi~ ~ 
Milz.ik: Saz Eserleri, Çalafik; 1'41 
Erer, Fahire Fer.san, Re

1 
Jl1. • ı 

Fahri Kop, 20.45 Müzik: ça ~o-!'~ 
clhe, Ruşen Kam, Cevdet 

1 
.. V""P." 

Okuyan: Müzeyyen Senar. }ti)i~ i 
Hüseyni şarkı: (Zaman olur . ~~ 
de • Uşşak şarkı: (Bi vefa b~ı: ~' 
dat) , 3 - Dede - Uşşak şa, ~ 
nazlı sekip gider) , 4 - Mu cı- "1t 
Hilseynl türkU: (Aşlô~.,.. I 
var), 2. Okuyan: Sadi il~,. 
sari Asım - Hüzzam §Jlrlo: tı.t•)t,,I' ~ 
ni sevmekle nihayet bulaca~1.~j ki Arif - Hilzzam şarkı: (J\p;~-F.'.1 
!erim.), 3. Halk tUrkilsU:. (~~ 
lıyan hillbül), 4 _ Halk tilrd~~~ Al, 
gülüm var benim). 21.15 .

1 
~ 

~er takdimi • Halil Bedı 
Radyo orkestrası ($ef: li. ~-~ 
1 - Gretry - Mottl: Balet ,, ~j 
Cherubini : Les Deuks i_oıg:~ ~ 
sından Uvertür, 3 • Ulvı }te~ 
Konçertino (Pinno ve or i;.Jj 
Solist: Bec;tekar. 4 - 1. Stf ~etJ: 
ci küçük Suit. 22.15 Mcın ef, 
n. Ajnns haberleri: Ziraat. rsa 
vilat. Kambiyo - Nukut Bo 
22.30 Müzik· Bir Konçeı10 



~DllA•ıa 

Sumner Yeisin seyahati 
Amerika hariciye müsteşarı bugün 

Türk Şarkın 
incelik ruhudur 

--*-
- BAŞTARAFl 1 İNCi SAHİFEDE -

Eski Türk evlerinin Pitoresk maru:a· 
rasını si%c anlatmak isterim .. Ben onla· 
rın içlerine kabul edilmek saadetine 
nail oldum. Yolları stridye kabuklan 
dolu, içinde kırmızı balıklar yüzen ha
vuzlarla süslU bahÇelerden, kameriye
ler ve limonluldardan geçtim, eski ha
rem dairelerini dolaştım, gezdim.. 

Sizi temin ederim ki bunlar bo~tular. 
Biz.im 17 inci Lui devrindeki solmUf 

eşyayı sempati ile hatırlatan bir man-Papa ile tekrar görüşecek 
S Plris, 17 (Ô.R) - Lö Tan gazetesi B. Ribbentropun son Roma ziyaretinde büyük bir alfika göst.e~lmek~cdir. Hal- zara ... • .. · . . 

Utnner Ve1sin seyahati münasebetile Velsin tekrar Roınaya geleceğini nazarı buki Yeisin Romayı ılk zıyareti bu t Konl~ısç~ ı~ınc~ d ~ahmut d;vrğıne 
'unları Yazıyor : dikkate alarak Amerika mümessilini mahfillerde büyük bir ihtiyatla karşı- emas e ış, u evır e ı~parator u un 
.IA~1-tister Vels çarşamba giini.i Cenova- Avrupa ihtilafının Alman görüşüne uy- lanmıştı. Romanın diploma~_ik mahfille- r:ıçal:.:t~~ anla~, t~re~. ~~:
-0 Aınerikaya hareket edecektir. Dün gun bir şekilde halline sevke çalışması- rinde hasıI olan kanaate gore Avrupa- ye gın ~ ep u . göst~ .. ~· 
't\13aolini ve Ciano ile görllşmeleri uzun nı Mussoliniden rica etmiş olmesı muh- nın vaziyeti üç haftadan beri çok inkl- ~1"'; ı;uharebe~~· ~bdUlhk dami~ sal-
~n ... u . t ld' şaf ~tm~tir Ve şimdi kati bir dönUm ana ın an meşru ıye e a ar evam Ela ~~ r. Bazı yalancı mahfıllerde bu eme ır. · kt d eden yıllara temas ettikten sonra Mus-
darı rna ziyaretine Sumner Vels tarafın- Roma, 17 (A.A) - Vels dün beynel- noktasında bulunma a ır. . tafa Kemalin çocukluk ve gençlik ha-
~pılan anketin kat'! bir neticesi milel Roma sergisinin inşaatını gezmiş- Sumner Velsi~ Romayı ilk ziyareti yatım anlatmıştır. 
lit nde bir mana verilmek istenmiş- tir. . ile Parise a:vdet~ ar~~d? beynelmilel Heryo burada şun1arı söylemiştir : 

1
.: liattA Sumner Velsin kont Ciano ile Roma, 17 (Ö.R) -:-- Vels ~ünkü te: sa!1a~a mUhım hır degışıkllk husule gel- cAskeri cesareti ile, parlak deh.Usiyle 
~ sırada Alman sefirinin Kigi maslan hakkında diğer payıtalıtlardaki mıştır. . . uzaklan gören Tiirkiyenin biinyeslni 
~ gitmiş bulunması bu görlltme ketumiyetini muhafaza etmiştir. .~oma, 17 (Ö.R) - Amerika h~iciye değiştirerek bU:çok inkılApçıların muvaf-
. alikadar gösterilıniştir. Bu tahminle- musteşarı bay Sumner Vels Am~rikaya fak olamadıktan yel'de muvaffak olan 

'in hakikatle hiç alAkası yoktur. Roma, 17 (A.A) - Swnner Velsin gitmeden evvel tekrar Romaya ugrarn_ıt- tarihin en bUyUk siması Gazi Mustafa 

Lö Tan soruyor : 
Papa ile görüşme tarihi pazartesi gtinU tır Bay Suınner Vels kral ve Mussolini K mali ilk .. rd .. w.. ha 
saat 10.!0 olarak tesbit edilmiştir. ta;~ından kabul edilmiş ve kont Ciano 

1 
e .. 

1 
miştigo ugum zaman na ~-

k. \relsin Ronıa seyahati hangi manada be!'! olabilir. B. Ruzveltin mflmessili 
bı hangi §Bhs! bir karar almağa salA-

an soy e : 
Roma, 17 (A.A) - Sumner Velsin ile konuşmuştur. •Size evvela şunu haber vereyim ki 

Kont Ciano ve M~lini ile yaptıb'l Sumner Velsin Avrupa ziyaretinin ben Uyikim .. • 

~ettar değildir. Karan alacak olan B. 
~lttlr. O da bunu bUtUn raporları 
..___ettikten sonra alacaktır. 

mUlikatlar hakkında pek ketum davra- Romada başlayıp Romada bitmesi kim- TUrkiyenin son vaziyeti hakkında B. 
nılmaktadır. İtalyan diplomatik ve si- senin gözünden kaçmamıştır, Bu da, Heryo şu suretle sözlerine devam etmiş
yas! mahfillerinde Amerikan hariciye İtalyanın Avrupa siyasetindeki büyük tir : 
müsteşarının bu görüşmelerine kar.şı 1 

rolünü ispat etmeğe kafi gelmektedir. •Tiirkiyenin Yunanistanla dostluğu 

Türk - Sovyet 
ınünasebetleri --·--!'::a.ndy-

haber

Alman gizli silihı 
x4ıı:: 

Londrada ve Pariste istihza mevzuu 
olmakta veı kimse inanmamaktadır ~ .17 (Ö.R) - Bul müttefik ga

~ yauhklarma ıtite Türk 11-

~. m.Uttefik !illhlan yağmakta- Londra, 17 (Ö.R) - Pariste ve bura- ~=ı:ıest llzundır .. 
Bu va&iyet bir Türk - Sovye' harbi da Almanların gizli bir .siWıa malik ol- Böyle bir teşebbüsün Almanlar~ ne. 
~ı Uade etmez. Hatıl bazı gaze- dukları hakkındaki öğürunelerinden is- ye mal olacağını burada kaydetmek faz., 
._..ı~ Yeııl bir Türk - Sovyet anlaşma- tihza ile bahsedilmektedir. Almanlar tadır. Şişman Bertaya gelince, Valşey:-
-...._ bile bahsetmektedirler. menzili iki yüz elli kilometre mesafeye ren adasının Almanların eline düştüğU 

-"'--- kadar ol~. bir büyü~ Be.rta daha yap- ve bu koskoca heyul3run oraya yerleş-
il' .. ._._ ~ tıklannı 5oylemcktedır. tirdiği {arzedilse dahi bu topun umumt 
-anıreae örfi idare- 1918 senesinde Laondan Paric;e ateş İngiliz bombardıman tayyarelerinin ya
~ ı7 (A.A) _Örfi idarenin ili- eden Ko~ Bertanın ı;ıenztU 125 kiler pacaklan ziyareıe bağlı ve pek kwa 
~ Qillteakip alınan tedbirler ve Al- metre ldı.. Bu defa göndeı:tlecek ob~ olacaktır. 
trıan,_ ile .. beti . k--"- si :ı-- ler Stratosferden geçecekmış.. Teknis- · .1. 1 di 1 ki 
tolh_ .. _ muna.se erın e:wıue u.c.c- n1 a· lar ki b". 1 250 kil t . Ingı lZ er yor ar : .,.... -ısı hük.U · Al .. H•tı ye er ıyor , oy e om.ere . 
~ r metı ~ m~uıa nı menzilli bir topla Londraya ateş etmek cAlmanlann gW.i aiWu hakkında bir 
h~ ~ann ve afiflerm kaldı- lçin, ki Almanların en büyük haY.Bll bu- bilk.llin vermek llzım geldJii zaman bu 

etm.lftlr. dur, Almanyanın her şeyden evvel Hol- gizli silahın mucidinin Di. Gbôels oldu-
--*--· landayı i.still ve Valşeyren adamnı ı.ap- ğunu düşünmek k.Midir .. • 

~ Samoeltn natlla •• 
~ • lT (Ö.R) - Kont Samoel 

~nı:ı~inb!lahu:W~~ 
~ edilmediğini hilkUmetin ~ et
~laznn olduğun~ söylemiştir. Hatip 
tJı._ lllve etmiştir : 

'!tıı --rp ne kadar uzun sürerse sürsün 
~ edilen hedefler elde edilinceye ka

llllicadele devam edecektir.• -·-~ere cak öktizler 
tf~ 17 (Hususi) - Reşadiye, 
' • Erbaa fellkctzedelerine dağıb
..._ı...:_ tiltuuer Erbaaya gelmiş ve kay-
~ riyasetinde tevzüne başlan-

. l:>un yüz b1dlz da!ıtılın~r. 

it 11 D U S T E 
:--~ ve ingiliz 
~ltipterinin futbol maçı 

Sllti lldra, 17 (Ö.R) - Dün Kudüstc, 
~t"h!ıe ~ orduswıa "mensup bir 
S\ıp eki ekibi ile İngiliz ordusuna men
~ P nrasmda yapılan maç O - 1 

~ların galebesiyle neticelenmiştir. -·-
n·· Bir tekzıp 
~ 17 (Ö.R) - Sovyetler birliği. 
~bıı ler heyeti reisi Molotof ile Dr. 
~ ı:_e_~ralwıda Bükreşi ziyaret ede
bi; 9QL ~da yabancı kaynaklardan 
l'et~~ haberler neşredilmiştir. Salihl
tun1.1 ternahafilde bu haberlerin döğrulu
t\qo \re ~edecek hiç bir mal&nat yok
~<hr lara asıhız nm;arfyle balol-

~ •e•eun seyahatL. 
liı lt~dra. 17 (Ö.R) - Orta şark İngi
\ı e'>'el '-'\>etleri başkumandanı general 
~1- ın.ii11ubt Afrikadaki askerl makam-

Romanya- Yugoslavya 
ticaret görüşmeleri 

--------------x4x----------------
Bclgrad, 17 ( ö.R) - Roman yanın ticaret nazm gelecek hafta Belg

radı ziyaretinin hedef Balkanların ham madde ahm ve satımında müş
tereken hareketleri hususunda hazırlanmıf planlarla alakadardır. Na
zır, Rumen - Yugoslav ticaret odasının küşad reamini yapacaktır. 

Londra, 17 (ö.R)-Sundey Taymisin Belgrad muhabiri bildiriyor: 
Rumen ticaret nazırının Belgradda müzakere edeceği plan, Alman 

iktuadi tazyikine mukabele maksadiyle hazırlanmııtır. Rumen nazırı 
Yugoslavya hükümeti ile Yugoslav - Bulgaristan anlaımasma mü· 
şabih anlaşmalar da yapacakbr. 

Müstemlekit nazırları
nın müzakereleri 

---------x.x·~----------

Paris, 17 (Ö.R) - Büyük Britanya müstemlekat nazırı Malkolm 
Makdonald, Fransız müstemlckit nazırı Jorj Mandel arasında iki im
paratorluğun iktısadi iı birliği müzakerelerine devam edilmektedir. 

· Siyasi, Ekonomik, mali ve ticari birleşmelerden sonra şimdi müs· 
temlekelerin geniş kaynaklan üzerinde de müşterek faaliyet projesi 
hazırlanmaktadır. istihsal, mübadele, nakliyat ve yerlilerin sıhhat it
leri bu teşriki mesaiae başta yer aldığı gibi düşman propagandasını ön
lemek için müşterek tedbirler de görüşülmektedir. 

Frınsada kabine nıeselesi ve 
Fransız gazetelerinin neşriyatı 

x..,x 
Pariı, 17 (ö.R) - Fransız gazeteleri bugün kahine mescleti ile 

meşgul olmuşlardır. 
Maten gazetesi: Ayan meclisinin B. Daladyeye verdiği itimadın son 

günlerde baz1 tefıirlcre meydan verdiği ve efkan umumiycnin arzuıu 
ve 90n siyasi vaziyetin nezaketi dolayısiyle Daladyenin mevkide kal
masının lüzumlu olmasını rannaktadır. 

Jür, Eköclopari, Pöti jurnal gazetesi de: Harbin esaa §ftrtlarmdan 
birisi ccaaret ve göze almaktır. Kabine mescleei chemmiyetsizdir. Fa
kat bugünkü vaziyetin harbin sonuna kadar devam etme.i lazımdır. -*- F ranaa harbi yapacak, harbi kazanacak bir harp hükümeti iftiyor de-

%\'n ıakerede bulunmak için bugiln 
~a: ~- General seyahati 
t1 ~'-'\> t !tenya ve Rodesyadald ask.e
l'?\~ e ler kumandanlan ile görliş-r. 

-.... Lonclra mektedir. 

"' lıakkmdakl ------------------
L~~~!·~ yöalanclır . HOR BELİ.ANIN AIUANTDI • JAPOM 
~- senı:· ( .R) - Amerikanın BİR MAKALESİ TİCARETİ 
~~sı 1 'Kenedinin ~a İngiliz -
\t~ • hakkında ve aleyhte raporlar Londra, 17 (Ö.R) - Eski Harbiye Bueno.s Ayres, 17 (A.A) - Arjantin 
~de ıçln İogjUı hükilmcti ile ihtilAf nazın sir Hor Beli~a. Finlandiya ve ile Japonya ara~ında bir ticaret ltilMı 
1~ tam olduğuna dair çıkarılan haber- Sovyet Rusya sulhu milnasebetiyle neş- lmza edilmiştir. 
, &. l(:~e~ asılsızdır. rettiği bir makalede (Şimdi Alman ve Stokholmda soluklar 
lll"d~. di Alman kaynaklarının ileri Sovyet ortaklığının Batum ve Odesa· Stokholm, 17 (A.A) - Bir kaç giln-
~\~:,ben nefretle .reddettiği dan Tunaya kadar uz.ıyan sahada kendi- den beri termometre sıfırın altında on 

-uiclye iıazın KordeI Bul nl göstereceğini ve biltü.u. tazyikin cıe- iki derece~e düşınilştür. Bazı mahaller-

dikkate değer bir zekA eseridir. Türki
yenin istikbali ve mukadderab kendi 
elindedir. Ona bu yolda nasihatte bu
lunmak yersizdir. Yalruz benim gibi 
Tilrkjyenin sadık doitlanndan bazı nok
talara nazan dikkati çekmesi mazur glS
rillebiiir .. 

Btz Tlirkiyeye dalma yardım etmeli 
ve ona inaiımahyız .. Franmlar bilmeli
dirler ki A.nkarada bülrllmeti idare 
eden asken bir diktatörlük değildir. Bl
z.imkilerin ayni, blziinktlerin kardeşi, 
büyük Fran.m: inkılAp ~nsiplerinden 
doğm~ bir cilmhuriyettir. 

'l'ilrki;e, Şadd A\.TU)Nlcla liberalizmin, 
tlemoknısiıtin en kuvvetli mOclafiidir. 
Fransızlar bunu böyle bilmeli ve 

unutmamalıdırlar .. 
----&·---

Troçki harp hakkında 
fikrini söyledi 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE -

inanmıyor .. Nazileı'in Alman milletini 
cebir ve tazyik ile :ıiUsturduklarmı, fa
kat bu t~ tazyiki altında bir çok 
olfak ve şikak tohwnlanrun kaynaş
makta olduğunu, harbin devamı bir gün 
bunlan galeyan haline getireceğiol, Hit
lerin harbi zafere isal etmek hususun
da selefi ikinci Glyomdan daha talili ol-
mıyacağını yazmaktadır. 

----tr·---
Bir vapur 
kayboldu 

Lizbon, 1 7 (A.A) - Bahriye neza
reti bildiriyor: 

14 Martda Portekiz Afrikasından 
gelen Caııaepuel ismindeki Portekiz va
puru Lizhon limanına girmek üzere 
iken bir Fransız harp gemiai tarafından 
durdurulmU§tur. iki gemi ıiste gözden 
kaybolmuıtur. Cuma günü öğleden 
aonra Cuablankadaki Portekiz konao
loıu Caesepuel vapurundan aqam li
mana gideceğine dair bir haber almıı
hı'. 

O zamandan beri vapurdan bir ha· 
bu alınamamııtır. Portekiz hük.ümeti 
vapurun ıüvarisinden bu mesele hakkın
da malUınat beklemektedir. Bir kaç 
gün evvel Llzbondan Afriltaya hareket 
"den ve Dakar limanına girme1c mcc• 
buriyetinde kalan Colonial ismindeki 
Portekiz vapurunun akibetindcn de bir 
haber alınmamııtır. 

Hltlerle bir asker 
arasında konuşma 
Polittken gazetesinin Berlin muhabi-

ri Hitlerle temas eden askerlerin aiml· 
dan şu muhavereyi duymuştur. 

Hitler askerlere . 
- Nasılsınız? •. 
Diye sorunca onlar ı 
- Çok iyiyiz, fakat canımız sıkiliyor. 
Cevabını vermiştir. Hltler şu sw-etle 

ınukabele etmiştir : 
- Endişe etmeyiniz .. Harp başlayınca 

lki aydan fazla s~yecek .. __ ..., --
ÜNİVERSİTEDE 
BtR HADtSE-
tsTANBUL - Üniversitede evvelki 

gün §öyle bir hAdise olmuştur ı 
Kimya enstitilsU talebeleri enstitüde 

ve Profesör Arnıt ile birlikte çalışırken 
enstitU fuıtünden o esnada bir tayyare 
filosu geçmiştir. 

Profesör talebeye dönerek : 
c - Buradan Sovyet ve Alınan tay

yareleri de geçtiği vakit biz yine bura· 
da derse devam edeceği% .. • 
Demiştir .. Profesörün bu sözleri tale

be arasında milli heyecanlara sebebi
yet vermiş ve •Sus! Kapa ağzını! w diye 
söz.lerla gürültüler olmuştur. Ders kı
sa bir müddet için sekteye uğramıF. 

Hadiseden haberdar olan UniV\?rsite 
rektörltiğU vıu.iyetin aydınlanması için 
derhal tahkikata başlam11 ve profesö
rün sözlerinin ve maksadının yanl~ an
laşıldığı ve profesürUn : •Dlişman tay
~;arelcrl buradan uçsa bile yine talebe
nin hiç korkusuz olarak işlerine devam . . 

:mas :as: r sses: ıx:s 
•ARIPE J 
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SON HABE 
•, ' 

Siyasi Partiler 
Fransanın Sovyct ile siyasi müna· 

scbctlerini kesmesini istiyorlar ~ 
x.,x 

Brüksel, 1 7 ( ö,R) - Belga Ajansının Par is muhabiri bildiriyor: 
Ayan meclisinde reye İ§tirak eden 230 ayanın ittifakUe hükümete iti· 
mad bildirilmiş ise de 67 ayan reye i~tirakdan istinkaf etmiştir. Gaze
teler bir noktada müttefiktir: Miizakerelerin neticesi olarak B. Dalad
ye kabinede derhal değişildikler yapmağa karar vermiştir. Hatta bazı
ları bu tebeddüllerin mebusan mecliıindeki mii%akerelerdcn evvel 
tahakkuk edebileceği fikrindedir. Yeni harp kabinesinde mesul nazır· 
ların mikdarı azaltılacak, buna mukabil icra unsuru vazifesini gören 
müsteşarların adedi artbrılacaktır. Bazılarının fikrince tebeddül bir 
hariciye ve bir de istihbarat nazırının tayininden ibaret kalacakhr. Hü
kümetin siyaseti üzerinde bu tebeddülün tesirleri henüz malum değil
dir. Maamafih hariciye nezaretine tayin edilecek zat bu hususta bir 
İpret olacaktır . 

Belga Ajansının kaydettiğine göre Finlandiya hadiseleri çok tenkid· 
leri mucip olmu§tur ve bir çok Parlamento azalan Polonyanın istilası 
ıebcbile harbe girmiı olan müttefiklerin aynı suçu işlemiş olan Sov
yet Rusya ile münasebetlerini kesmİ§ olmalarına hayret etmektedir
ler. 

Fin hududunda 
Sovyetler istihkimlar 
yapmağa b~şladılar 

Helainki, 17 ( ö.R) - Uzia adh Fin gazete1i Moakovadan aldıiı bit 
habere atfen Sovyet Ruıyanın Finlandiya hudutlan boyunca bazı i.
tihk&m inıasma karar verdiğini yazıyor. Bu iıtihkluıa Kareli berzahın
dan uzayarak Udoga gölünün etrahnı çevirecektir. Sovyetlerin buna 
karar vermesi timal devletlerini de içine alacak umumi bir Avrupa har
binin patlamaımdan kot1ctuğuna a.IAmcttir. Tuhafı ,uduTki hu yenl 
müdafaa sistemine Voro~ilof hattı ismi verilecektir. 

Isveç hariciye nazırı 
x.x 

Şimal devletleri hakkında gazc-
cilere beyanatta bulundu 

Stokhobn, 17 (ö.R) - ineç hariciye nazın dün ak~ gazetccil& 
re Fin - Sovyet anlapnalan hakbnda ıu izahatı vermİftİr: 

Finlandiya hükümeti harpten evvel olduğu gibi Sovyetlerle müze. 
kerelerin devamını istemi§ ve bu İf için Fin heyeti Moskovaya gitmit
tir. Bundan sonraki hadiselerle lsveçin hiç bir alakası yoktur. Y alnaz 
lsveç hükümeti: Bir Fin - Sovyet anlaşması olmazsa harbe iftirak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Şimal devletleri anlaşmalarına gelince bu mesele çolc muğlaktır. 
Şimdilik bir şey söylenemez. demiştir. 

Japonyada harp aley-
hinde cereyan artıyor 

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

Roma, 17 (ö.R) - Moskova radyosu bugün de japon umumt ef. 
kannda 1937 de çıkan küçük bir hadise yüzünden devam eden yıpra· 
tıcı harbin derin hoşnutsuzluklar tevlit ettiğini anti militaliıt hareketin 
cepheye bile sırayet ettiğini bildirmektedir. 

Tokyo, 17 (ö.R) - japon hariciye nezareti 16 Martta Sakalin ada
sının, japon • Sovyet hududunda vuku bulan hadiseyi Tokyodaki Sov
yet sefareti nezdinde protesto etmiştir. 

lngiltere -ltalya arasın-
da ticaret müzakeresi 

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

Londra, 17 (A.A) -- Sunday Times gazetesinin diploma.i mu
habiri lngiltere ile ltalya arasında ticari müzakerelere girifilmesine ma
ni olmuı olan başlıca amilin kömür hamulesi meselesinin halli saye
sinde bertaraf edilmiı olduğunu yazmaktadır. İngiliz ve ltalyan mü
rahhaaları arasında yeniden temas temin cdilmiJtir. 

Müzakerelerin yeniden faal bir safhaya gireceği tahmin olunmak
tadır. 

Roma, 17 (ö.R) - Bir çok kayıtlara rağmen Alman kömürleri 
kara yolları ile ve çok farketmeyen bir masrafla ltalyaya gelmektedir. 
Gelen kömürler Margera limanı vaaıtasiyle bütün Adriyatik limanlan
na gönderilmektedir. 

iki Alman denizaltısı 
daha batırıldı 

-~--~~x.x·~~-------

Londra, 1 7 ( ö .R) - Pariıin salahiyettar deniz mahfilleri iki Alman 
tahtelbahirinin daha batırıldığını bildirmektedir. Ayna mahfillerde SÖY· 
lendiğine göre Almanyadaki üslerine dönen tahtelbahirlerin yerlerini 
doldurmak üzere diğer Alman tahtelbahirleri üstlerinden çıkmışlardır. 

Paris, 17 (ö.R) - Fransanın Şimali garbi limanlanndan birinde 
yeni muhrip denize indirilmiştir. Gemiye Fiyer ismi verilmi§tir. 

Londra. 17 (Ö.R) - 4540 tonluk Yugoslavya bandıralı Slavo va· 
puru bir Alman tahtelbahiri tarafından batırılmıştır. 

Vaıington, 17 (Ö.R) - 12 Şubatta Brezilya sularında babnlan 
Vakumo vapuru münasebetiyle 21 Amerikan hükümeti İngiltere hU
kümeti nezdinde protestoda bulunmuşlardır. 

Londra. 17 (A.A) - Peıiodot isminaeki mayn tarama gemisi bir 
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Türk-ltalyan münasebatı samimidir 
''H er iki devlet de Balkanlarda ve 

nüfuzunun yayılmas~na 
A e 

Akdeniz havzasında Bolşevik 
olmağa çalışmaktadırlar,, manı 

Balkanlarda sulh havası Baltık devletleri paktı 
-----------·--~-----~.~ -.-*ıwo.-.-~----~--------

A lm an yanın da hem siyasi ve hem Finlandiya buna taarruzdan evvel 
iktısadi bakımından işine gelmektedir teşebbüs etmiş, muvaffak olamamıŞ·• 

Romanya Sovyet Rusya hududundan iki manzara 
Faris, 17 (Ö.R) - •Koryera del Tes- Lau.sanne gazetesi iktısadi imtiyaz.lnr 

sinoı gazetesinin Bedin muhabiri tara- muknbilinde hudutlannı garanti etmek 
fmdan bildirildiğine göre İtalyan resmi için Almanya tarafından Romanyaya 
mahfilleri Fon Ribbentropun Romayı tekliflerde bulunumuş olduğunu Etay 
ziyaretinden sonra İtalyanın Sovyetlere Atan gazetesinin P1Jpolo D'İtalya adın
karşı vaziyetinde her hangi bir değişik- daki İtalyan gazetesi olduğunu yaz.mak
lik olduğunu kabul etmiyorlar. Muhte- tadır. La Tribune de Lausanne diyor 
lif menfaat mıntnknlannda İtalya ve ki : 
Sovyet Rusynnın menfaatleri asla telif - Faşist rejiminin büyük bir yarı 
edilmemiştir. İtalya ve Sovyet Rusya resmi gazetesinin bu kombinezonu ne
arasında mukarenet rivayetleri esassız- şir ve ilim etmesine hayret edili~. Çün
dır. kü böyle gizli kapaklı işler ancak gizli 

Esasen İtalvanın Türkiye ile münase· t.ızyikler sayesinde muvaffakıyete ikti
betleri samimidir ve her iki memleketin ran edebilir. 
de Balkanlardn \'e Akdeniz havzasında La Tribune de Lausanne netice ola
Bol.şevik nüfuzunun yayılmasına mani tak bu planın Romanın en mühim ve 
olmak istedikleri kaydedilmektedir. nim resmi gazetelerinden biri tarafm-

Tiirkiyc \'c Sovyet Rusya arasında dan neşredilmesinden İtalyan hüküme
yeniden miizakere açılması da muhte- tinin, İtalyanın Balkanlardaki hege
mel telakki edilmiyor.. monya teşebbiisatlanmı kayıt ve .şartsız 

Cenevre, 17 (A.A) - La Tribune de iştirak etmemekte ve bu teşebbüslere 
--~~~~--,.;._ ______________ ~~~~--------~-

Almanya har a • 
1 

resmen muhalefet etmemekle beraber 
darbelerinden kendisini korumağa ça
lışmakta olduğu neticesini istihraç et
mek icap ettiğini yazmaktadır. 

'Roma, 17 (Ö.R) - Bir İsviçre gaze
tesi : Sovyetlere kar~ müphem bazı ta
vırlar takınan miittefiklerin Sovyetlere 
karşı harbetmeğe niyetleri olmadığı hal
de, Stokholm ve Oslo son anlaşma hare
ketleri ile Sovyetleri kendi aleyhlerine 
cekmcktedirler. 
. İtalyonın Bolşevikliğin Balkanlara si
rayeti hususuna daima muhalefet ettiği 
malı'.'ıındur ve bu, böyle devam edecek
tir. 
Diğer taraftan Almonya, Balkanlarda 

sulhun temadisini gözetecektir.. Çünkü 
Almanya bir tarafton müttefiki olan 
İtalyayı kırmak diğer taraftan da Bal
kan devletleri arasındaki iktısadi vazi· 
yetini bozmak istcmiyecektir. 

b cek 
''Müttefiklerin askeri üstü 

•• • • Nazi re ınıını ezecektir,, 
Paris, 17 (Ö.R) - Amerikanın en 

maruf bir mecmuasında Berlin Üniver
sitesi fahri profesörlerinden Karl Bran
de üçüncü Rayh için en mühim mesele 
olan petrol rne.3elesirıi tetkik ediyor. 
Muharirr diyor ki, cAlmanyanın harp

ten evvelki petrol ihtiyacı sekiz mil-
yon tondu .. Bugünkü harbin 1917 - 18 
senesindeki şiddetle devanı edeceği dü
şünülürse Almanya 20 milyon ton pct
ıolc muhtaç olacaktır. Bu fazlayı Sov
yet Rusyndan tedarik etmesi imkansız 
değilse de çok güçtür. Zira hem Sovyet 
Rusyanın, hem Almanynnın demiryollar 
şebekesi bu işe kafi değildir. 

Garp cephesinde taarruza gelince, 
uzun topçu hazırlıklarına ihtiyaç gös-
teren bu iş Almnnynnın çelik endüstri
rlni karşılnmıya muktedir olamıyacağı 
bir vaziyette bırakacaktır. 

Profcsôr, Alman.Yanın harbi kaybede
ceğine ve Fransa, Ingilterenin askeri üs
tünlükleri ile Nnzi rejimini ezeceklerine 
kanidir. 

~ 

Garp cephesinde Hindli askerler 

400 bin kişi hicret ediyor 
Finler Viborg, Hango ve Sotavala 
isminde yeni Üç şehir yapacaklar 

- BA~TARAFI 1 inci SAYFADA - da ittifak projesi tahnkkuk ederse bu yetler birliğine karşı tar.uhnreketlerini 
ittüaktan FinJandiyadan fazla kimse izah etmektedir. Londra piyasasının 

Londra, 17 (Ö. R) - 400 bin Finlan- memnun olamaz. Böylece Isveç ve Nor- Petsamo madenlerine karşı gösterdiği 
diynlının tahliyesi hararetle devam edi- veç de milli miidafaaları bakımından alaka nnzarı itibara alınacak olursa 
: or. Viipuri, Hango ve Sovtovaladan hakiki bir hazırlık devresine girebile-- Londranın siyaseti hakkındaki Fransız 
hareket eden trenler ve yollarJ doldu- ceklerdir. mülahaznlarının yanlış olmadığı mey-
rnn nakliye vnsıtaları memleketlerini , dana çıkar. 

terk eden muhacirlerle doludur. Ht•l- Roma, 17 (A.A) - Setefani Ajan- FiNLANDiYA SULHUNUN 
si-nkidr simdi bütün dikkat imar ve is- sının diplomntik muhabiri Fin Sovyet NETiCELERi 
kfın işlerine ve Isveç, Norveçle yapıla- sulhunun Fransa da hala bir çok müna· Stokholm, 17 ( ö.R) - Helsinkiden 
cnk tt>dafi.ii ittifak projesine çevrilmiş- kaşalara sebep olduğunu müşahede ey· bilcliriliyor. Moskovada cereyan eden 
r !emektedir. 
ır. sulh müzakerelerini Sovyetler, şimali 

Norveç mcb'usan reisi Hambro bu Fransada söylendiğine göre Sovyet· Finlandiyadan Norveçle demiryolu 
maksadla StokholmCbı bulunmaktadır. ler Aland adaları ile Petsamodalı:i ni· münakalatını temin etmek i~temeleri· 
Hofmoz Bladet gazetesi diyor ki: Bir kel madenlerini ele geçirememişlerdir. nin, bir Alman taarruzu halinde Lapon· 
işin. hiç yapılmamaktan isç geç yapıl- Bu madenler merkezi Londrada bulu- ya demir madenlerinden istifade et
ması faydalıdır.. Eğer şimdi kuvvetli nan beynelmilel truston kontrolü altın- mek için olduğunu söylemi~tir. Keza 
tedb.rlpr alımımk bugüne kadar yapı- dadır. HaugÖyf': yerleşmeleri de Finlandiya ve 
lan ihmal Vt> h:ıtnlnr t m'r edlJi .. ı;;r ve Bu iddi rio olmakla brr hrr lın7ı ~Rnt ; l<nrf,.~J~Alm.tı....W•· .,_..ı ... , 

ı----.i-\-.a-r?] hışaca :;ız.. Yalnız size iki mühim tav- ~ celer temenni ettikten sonra nyrıldı- seveni görmcğe gidiniz .. Ve 80IU.'9 
' • ' -.J:...-

Paris, 17 (Ö. R) - Finlandiya - Isveç· 
Norveç arasında tedafüi ittifak akdi 
meselesi Fransız gazetelerince şöyle 
tefsir ediliyor: 

Finlandiya bu işe Sovyet taarruzun
dan evvel de teşebbüs etmişti. O zaman 
muvaffak olamadı. Son haftalarda Isveç 
ve Norveç hiikumetlerinin memleket
lerinden. Finlandiyaya yardıma gidecek 
Müttefik kıtalarını gcçirmeğe nasıl ma
ni oldukları malumdur. Harpten evvel
ki devrede lsveç askeri tedbirler alma
ğa karar vermişti. Hntttı 1938 de. Sov
yet ve Almanya nrasında bir harp ihti
malini gözönünde tutarnk Aland adaln
rına asker göndermcği de kabul etmiş
ti. 

Sovyet • Fin muhasamatının devamı 
müddetince tedafüi ittifak akdinden im
tina eden Isveç ve Norveç şimdi sulh Kopeııhagdan bir maıızara d'ğt 
imzalandığı cihetle, bu fikri daha mü- ler harpten kat'i olarak korkan 1sveç pılan konferans ilk önce zannedil ~ 
layim bir şekilde karşılıyorlar. ve Norveçe Finlandiyayı bağlamakla gibi yalnız iktısadi meselelere Jl1 ., 

Sovyet Ru~ya da bu diplomatik mil- bu memleketin hareket serbestisini tah- hasır olmıyacaktır. cFrankforter ~ 
zakereleri Moskova anlaşmasına mu- did etmek emelindedir. tung> un istihbarına göre siyasi ~e ilP 
gayir telakki etmediğini bildirmiştir. , leler ve bilhassa Fin - Sovyet suJbı.ı~!) 
Bu teminat Fin umumi efkarını düşün- Berlin, 7 (Ö. R) - Baltık devletleri imzasından doğan meseleler de ted 
dürmiyor değil. Çünkil, belki de Sovyet- Hariciye nazırları arasında Rigada ya- edilecektir. 

~~------------------------~---------~------~------~~~-----------------------__./ 

G. Cephesinde topçu ateşi 
~*~,------~~~---~--

Bataryalar faali yete geçti Alman devı1 
riyeleri de bir kaç hücum yaptılar 

Pnris, 17 (A.A) - 17 Mart tarhili 
ııabah tebliği: 

I~ara değer bir oey yoktur. Alman 
kıtalannın taarruzları mütemadiyen art
mış olduğundan dünkü gün ve gece mu· 
tadın hilafına bir hareket ve faaliyet gÖ· 
rülmüştür. 

Bir çok defalar Almanların keşif 
müfrezeleri Fransız ileri hattına yaklaıı· 
mı~lardır. Bataryalar faaliyete geçmiş
tir. E.n ziyade faaliyet gösteren mınta
kalı:ır Sarre mıntakası ile garpda nehir 
sahilindeki rmntaka ve Nosgesle
rin garp mıntakası olmuştur. Bütün bu 
ınıntnlı:alarda topc;u faaliyeti görülmüıı· 
tür. Nosgeslerin garbında Alman dev· 
riye kolları Fransız mevzileri yakınla
rına kadar ilerlemi§lerse de püskürtül
ınüııtür. 

Almanların bu ileri hareketleri üze
rine Fransız bntaryaları direkt endaht 
yapmışlnrdır. F ransı7. tayyarderi Al
man arazisi üzerinde ke§if uçu§lan yap
mışlardır. 

Alman cephesi, 1 7 (A.A) -- 1 7 ta· 
rihli resmi tebliğ: 

Düııman öncüleri tarafından cenubi 
garbide iki mıntakada yapılmış olan 

Garı> cephe~ındc ltıgılizler .. 
eh ıt•~ 

taarruzlar püskürtülmüştür. Alman tay· Alman avcı tayyareleri Brl! .,dil' 
yareleri şimal denizi ile §arki Fransa ı garbında sabit bir Fransız balonunu 
üzerinde keşif uçuşl0arı yapmışlardır. ~Ürmiişlcrdir. ../ 

Bnzvelt' n yenı 
sulh mesajı 

ltalyada 
--*-- ı 

iki tayyare kazas, 
Roma, 17 (A.A) -- Bir ~o~;~ı 

dımon tayyaresi düşmüş ve ıv111 

tayyarecilerden ikisi ölmüştür. TriP"p Bu mesaja göre bir Nazi sullıı imkansızdır 
- BAŞTARAFı 1 inci SAYFADA -

dünyada büyük akisler uyandıran bu 
mesajını kaydederken şu neticeyi çıka
rıyorlar. 

(Bir Nazi sulhu imkansızdır) 
tkinci bir mil§ahede de son zaman

larda Sumner Vels'in ziyareti etrafın
da Alman propagandasının ulu orta id
dialarına nihayet vermiş olmasıdır. 

Almanlar Vels'in Hitler tarafından 
izah edilen sulhu büyük iştiyakla kar
şıladığını iddia edecek kadar ileri git
mişlerdir. En büyük Amerikan gazet~ 
teri diyorlar ki: 

cBu iddia bir hakaret teşkil eder. 
Ruzveltin mesajı ve Sumner Velsin Pa
ric; ve Londradan ayrlldıktan sonra ln
giliz Fransız devlet adamları arasında 
teati ettiği hnrarctli telgraflar artık bu
na şüphe. bırakmamaktadır. 

En biiyiik Amerika gazetelerinin hu
susi surette Avrupaya gönderdiği mu
habiri olan meşhur Amerika muharrir
lerinden Mister Brnvn şunları bildiri
yor: 

«Velsin Avrupayı ziyareti, Avrupa 
vaziyeti hakkında malumat toplamak 
maksadına matuftu. Bu iş tam bir mu
vaffakıyetle yapılmıştır. B. Ruzvelt, 
Velsin anketinde eşsjz bir dükümantas
yon bulacaktır. 

Muharrir, Roma ziyaretinde Velsin 
Mussoliniyi sulh teşebbüslerine iştira-

'-· 1 ·-.ı...ıı....- I ~ .... +~ 1 

tahrik etmek istemediği, ltalyadan iki 
tiç sene evvelki mağrur ve harpçı his
lerin görülmediğini, 1t.alyan halkının 
umumi hayatının harp ve cermanizm 
aleyhinde olduğunu bildiriyor. Yine 
muharrire göre Italya muhakkak su
rette harbin dışında kalmak arzusunda
dır. 

Bravn, tahliline şu suretle devam edi
yor: 

Vels, Alman hududuna ayak atarken 
Almanlar «Sumner Vels bize sulh mu 
getiriyor> diye düşünmüş olacaklardır. 
Fakat muhakkaktır ki görüsmelerde 
Vels sulh hakkında hiç bir fikir ileri 
sürmemiştir. Paris ve I..ondrada görüş
tüğü zatlar, ister iktidar mevkiinde ol
sunlar ister muhalefet mevkiinde, ken
disine snrnhatJe şunu bildirmişlerdir: 
Hürriyetin ışığı ile esaretin karanlığı 
arasında hiç bir uzlaşma olamaz .. Ml.it
tdikler hakiki bir sulh istiyorlar. Haki
ki sulhden mak:;adları istilacı zihniyet
lerin zorbalıklnrına nihayet verc>cek 
olan bir sulhdür. 

Paris, 17 (Ö.R) - Entransijan gaze
tesi Almanyanın bir sulh planına yeni
den el koyduğunu iddia ederek diyor ki: 

•Almanya, İtalyayı tazyik ederek bu 
sulh planının dünyaya bildirilmesini i,s
tiyor. Eğer bu plan reddedilirse göriil
rnemiş derecede tahripkar bir harbe 
başlıyacakmış .. 

• ı:eucucıe, 

Homa, 17 (AA) -- Milano si 51' 
seferini yapnn bir ltalyan tayya~~ O: 
ranboht adası üzerine düşınüştu';1 6' 
yolcu ve dört kişilik ınüreıtebıt 
mü~lerdir. -·-PORTORiKONUN 
istiklali meselesı... ı.ııı 11 
Havana, 17 (A.A) - Portor~011 el~ 

tiklruine dair tevdi edilen ta~r1re ~-"' 
ben ayan meclisi reisi Mart.iJlZ ~ 
~üessisler meclisine şu telgrafı çe AıJ 
tır : riJ'Y) 
Adanın yegane gayesi J\nıe 

8
j)t) 

49 uncu devleti olmaktır. ~~ ~ 
son rcyiama müracaat neticestdiıJ~ 
torikoluların istiklfıl isteme ·r 
meydana çıktığını il!ive eyleıniŞtı · ---·-RUMEN-YUNAN 
Ticaret .. anlaşmas~ ıtı•ıı1ej 
Atina, 17 (O.R) - Yunan 

ticaret anlnşması ..ıkdedilmi~ 
1111ı ~ 

tine ehemiyet verrtıiyelim ve ~ğıı ~ 
diselere bakalım .. Ruzvcl.~ ~.or rtıiııetl~ 
ye veren bir sulhun küçuk ı.sıı ... ıV 
kuvvetlerin tehdidi altında btr9 19c~" 
sulhun gayri ahlaki bir sulh 0 #' 
sarahatle söylemiştir. . de 

Çembcrlayn ve Daladiycn~Jl 
)edikleri başka bir .şey deği~dı~~ 
DünyruıJn en yüksek otorıte 


