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-·--ŞEVKET BİLGİN 
ls~ 

111t Nr bıUlilıtatı etrafında akJa relen 
~eler~ııler yapılmış, bir çok fa
·" ~en sürülmüştür. Almanlar, 
~ ~ tta dünyanın yarmki çehre
~~le . dar eden bütün beynelmilel 
t~ tin Çelik ittifak kadrosu içinde 
~~eçirildiğini, iki diktatörün gö
~ ı.eu A.vnıpanın mukadderatı için 
.;_~. ~el~r doğuracağını iddia etmiş
t "-he rlinden Ünited Press'e veri
i~ •tfe rde ise, yine Alman kaynakla
'-i~ .. b:' ~u hafta içinde dünyanın 
ı.. ... ~· ~prizle daha karşılaşacağı 
ı;" h)Ql§tır. Bu ikinci sürpriz Balkan
~ ~!'hı~ Şarkı alakadar eden mesele
"''1.ın ~ bir İtalyan - Sovyet yakm-
)l ılk işareti olacakmış. 

'-)•~llQer ın::ı~kat ·· b t• 1 . -..,: lhJan ~ ı munase e ıy e or-
..;-..... ı._ Plinlardan mühim bir kıs
lı.. ~ l~l tnahsulü olduğu kabul edil
~~li 1 inan de\•let reisinin İtalyan 
.... ~el Y e. bu kadar sansasyonel şart
._~ ~d.bır ınülakata ihtiyaç duymuş 
~ ı.~k ete bir dostluk tezahüründe 
~~... ~rı~sundan ileri gelmediği .;..1'tt .,; akikaten Nazi rejimi için 
ı-.ı:. e.. ~leler nıevzuubahis olmuş
~da~Jtnıin kendi kudret ölçüsü 
t~eltG,. b.telakkilcri ne olursa olsun. 
~ıı !)le bir ır ~rp yaparak silah kuv•i' red n~tıce alm:uun ne kadar hu
~ 'P a~~lıklarıı ihtiyaç gösterd:ği
~ırı1 ıc:•tığı zaman cüretinin büyiik 
il) do}aYı~bettiği muhakkaktır. Bun
~i "şt~ kır ki diirıya umumi efkarını 
'~ipı0~ .arzusu ile ımllı tecavüziinü 
~, "lldırıa:tık . zafer ilahı gibi kuııan
ı;~11 batıı ~ ~.1~~ bu maksatla Alman
lııt il, ~U~iik ktı~uk bir Polonya» devle
di~ttbah· hır Çekyanın kurulması 
~ ıs olabileceğini bildirmekte-
~ .. le bir 
~~ bir sulhun, Almanya hesabına, 
~~t Zir~ere muadil olacağı şüphe
'tt ~lifı.ıu u takdirde Almanyanın si
~ .. : lle~d hudut tltnımı .. ·an bir kuv-
~ • a e " 
lh. biiı·· dC<:ektir Şimalden cenuba 
:~tıi ıırı A . · l,.tıl t?tıin Pe ':upa mılletlerı Pancer-
~ l\tın nresıne tcrkedilıniş olacak
lılh tınılar· anyanın hürriyet ve adalet 
li~~ lıtıu ?~e alay eden bir Cemıcn 
~le t far,1~ ~kkuk ettirmesine miitte
'llt:~ hu sııı~ al . olarak muvafakat et-

. tın ıi111rii kaç uy devam 

11 İtitle., . 
Ltı_ b• !ilrtıdi ·• • ~ ır ~öz··ı Unutlcrinin tahakkuku-
,._: lnarıe~j ~eden hckliyor. :Uiittefik. 
'1.; •tiını .l atını arsarak harpte de
IL:lltı • erıni 
~· ~ •çirı d gevşetmcğe çahşı:yor. 
il' "1ır. e l\Jussoliniden yardım is-
~ ~t biir 
'-, ~ftaı ": ~u mizansenler, bütün 

l•reı. ~ ~Şmeler müttefiklerin 
' 86~ l"J;ı ..,.~ide etmedikçe, yani 

anct SAbtn:DE _ 

Bulgar başvekili 
Bulgaristanın bitaraflı

ğını teyit etmiştir 
Sofya 19 (ö.R) - Bulgar başvekili 

Filof Brükse1de çıkan Le Soir gazete
sine beyanatında Bulgaristanın bitaraf
lık siyasetine devam edeceğini, bu si
yasetin sulh ve karşılıklı anlaşma siya
seti olduğunu, icap ederse Bulgar istik
lal ve hürriyetini her taarruza karşı mü
dafaa edeceğini söylemiştir. 

Bulgar başvekUi Bulgaristanın müd
deiyatını elde etmek için komşularının 
güçlüklerinden istüade niyetinde olma
dığını ilave etmiştir. 

B. Fi1of Bulgaristanın Yugoslavya ve 
Italya ile münasebetlerinden, Türkiye 
ile sıkı dostluk anla;;;malarından bahset
miş, Bulgaristan ve Yunanistan arasın-
da daha sıkı münasebetler tesisine çalı
şıldığını söylemiştir. 

zırının Mühim Nutku 

(J. H. Parti Grubunda 

Hariciye Vekilimiz Siyasi 
Vazi_yeti izah· Etti 

••••••••••••••••••••••••••••••••• . Bir Gazete Diyor Ki: • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

TURKiYE, Boğazların bekçWemt yapmakla kalmayıp Sovyetterle 
iyi komşuluk etmekte ve Balkan statükosunu himayesinde bulun-

.... durmakta mükemmel surette muvalla~ olmaktadır_ 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. • Aiılcara, 19 (Hususi) - C. H. Par- heyetince ittifakla tasvip edilrnİf ve top-
w.ı meclis grubu bugün saat on beşte lanhya nihayet verilmiftir. 
reıs vekili Hasan Sakanm riyasetinde Londra, 19 (ö.R) - Taymis :rı-_ze-
toplandı. teainin Istanbul muhabiri, nazilerin 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğl..ı, Türkiye harici siyasetinde bir değifiklik 
Meclisin kış tatili esnasında cereywı yaratmak bulyasiy)e yaptığı entirikalann 
<:den siyasi ahval ve vckayii ve muhtelif Türkiye balkı üzerinde umumi bir nef
mem1eketlerle olan münuebetleri izah retle kar)danmakta olduiunu bildiri
etti. 

Bu İzahat dWendikten ve muhtelif 
suaHere verilen cevaplar öğrenildikten 
sonra hariciye vekilinin beyanatı gnıp 

yor. 
TORKIYENIN V AZIYETI 

lngiliz başvekilinin ifşaat sayılan 
dür.kü çok mühim nutku 

Milino - Koryera Della Sera gaz~
tesinin Ankara muhabiri, gazetesine şu 
şayanı dikkat mektubu göndermiıtir: 

« Türkiyeden Süven kanalına kadar 
uzanan havalinin son zamanlarda bita
raf bir müşahit için fevkalade dikkate 
şayan bir vaziyet arzettiğine şüphe yok
tur. Fakat şu dakikada insanın bdki de 
daha fazla dikkatine çarpan ıey, bizzat 
Türkiyenin süklınetidir, o Türkiye ki, 
muhariplerin ~ları üzerine dikilmİf 
bulunmaktadır. Ve o ise, bu sükiıneti 
içinde yalnız Boğazlann bekçiliğini yap· 
llla!ını bilmekle kalmayıp aynı zamanda 
Sovyet ile komtuluk etmeğe, ve Balkım 
statiikoıunu himayesinde bulundurma
ğa da mükemmel surette muvaffak ol
maktadır. 

-*-Mart iptidasında ıoo bin kiŞilik bir müttefik ordusu Finlandiyaya ha· 
rekete hazırdL Bu ordunun geçmesi için isveçle Norveçin muvalakatle· 
ri lazımdı. Hatta bu memleketlerin müdafaası için de kendilerine birer 

ordu verecektik .• Finliler bunu istemediler ••. 

Sovyetlere ıerkedilcıı Viborgtaı~ giizcl bir görü1.üş 
Paris, Hl (Ö.R) - B. Çemberlayn ta- Jebildlği kanaatini takviye etmic;tir .. Bu Fakat Finlerin fedakürlıkları boş ol-

rafmdan b\ıgün Avam Kamarasında şartların Finlandiyarıın istiklal ve tamn- mnmış, şereflerini vikayeye ve dünya
vapılan beyanatın başlıca noktaları ~n- rnivetini vahim şekilde ihlal etmedi<Yini nın hürmetini muhafaza etmelerine hiz
lardır : iddia etmek beyhudedir. Bütün hü~ri- met etmiştir. Hüküınctlcıi daima ikti-

Finlandiya hakkında, büyük bir fa- yeti sevenler için, Finlandiyanın devamlı dar mevkiindedir_ Orduları sapa .sağ
cianın vukubulduğu hakkındaki intiba- ve kahramanca müdafaasının, düşmanın laf!1dır. Milletin ruhu kırılmamıştır. 
ıınw değiştirecek hiç bir şe~' olmamış- c.damca ve malzeınece tefevvuku karşı- Ingiltcre, Finlandiyayı kurtarmak 
b.r. Sulh şartlannın tetkiki bunlann an- sında neticesiz kaldığını görmek acı bir için bütün yaptıklarına rağmen bu 

Bizzat Türk gazeteleri, hükümetleri· 
- SONU 3 ÜNCÜ SAIIİFF.DE -

Fon R .lbentropun 
----~--~~-----x*x--~~~~---~-

Papaya tevdi ettiği on bir 
n .. addelik sulh projesi 

--- --- x*x-~~~~-
Ne\'York, 19 (A.A) - Romadau Nev- da silaha da mürac-.ıut cdcn•k bir Anti 

york Times gazetesine bildirildiğine gö- Bolşevik siyaset takibine başlanması. 
re Vatikan mahnfili Von Ribbentrop 3 - İngıltcrcdcki Alman yahudileri
tarafından Papaya tevdi edilen Hitlerin win Filistinc, İtalyadakilerin Habeşista
sulh teklifleri aşağıdaki 11 noktayı ilı- na ve Fransadakilerin Madagaskara 
tiva ettiği znnnındadırlar. gönderilmesi ve ondan .sonra mutlak bir 

1 - Karada, denizde ve havada der- din serbestiyeti .. 
hal v~ ayni zamanda umumi silahsızlan- 4 - Mutlak bir ticaret serbestiyeti 
ma... iptidai maddc1crden mahrum memle-

2 - Dört biiyük devlet arasında ya- ketler bu maddeleri serbestçe 1edarik 
pılacak bir paktla Avrupa nüfuz mm- roebileceklerdir. Birleşik Amerika ile 
tt.kalarının taksimi ve Sovyet Rusyayı Avrupa kıtası arasında sıkı bir iktısadi .. 



SARll'E 2 

Tefrika· 21 YAZAN: Şahin Akduman 
••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A;·~·~ .. Yarabbi ... in miydj, Cin miy· 
di ? .. Ne biçim mahliiktu bu? .. 

~~--------x*x·~--------------
Sultan Aziz işgüzar Sadrazamı miydi) .. Ne biçim mahluktu bu L 

görür görmez ağzı kulaklarına ka- Hünkarın oturduğu kanepenin 
dar uzayıp derhal amtmıfb: albndan, İfle kediden. biraz .~ha iri-

- Gel bakalım ... Sadık, gayretli ce, fakat ona benzemıyen <lort ayak
vezirimiz .• Terlemiş ve hayli yurul- b, meçhul bir mahluk çıkmıı ve he
muı görünürsün ... Şöyle otur, de- men Sadrıazamın üstüne atılmıştı .. 
ıek yine naz edüp oturmıyacaksın.. Sadrıazam pşırmasından kendisi-

Paditah irade ettikten sonra hiç ni ayakta tutamayıp o anda yere yu-
ona karşı durulur mu).. var landı .. ve dü§erken de: 

işte ruhsat veriyoruz .. Huzuru - Aman şevketlim .. kanepenin 
şahanemizde ayak üzeri dikilüp altına canavar sılklanmtş ... i~te beni 
durma, öyle... bitirdi, diyerek avazı çıktığı kadar 

Mahmut Nedim her zaman yap- haykırmışb ... 
tığı gibi bu sefer de oturmayıp: Artık kimde can kalır... Gerek 

- Olmaz.. Kat'iyen olamaz, , hünkar, grekse validesi kahkahadan 
şveketlim, dedi .. Adet değildir .. Kul i te katılmakta idiler ... 
efendisinin karşısında oturmaz.. - 17.'MEDl-

Padişahımın karşısında oturmak Düzt!lfme 
benim ne haddim) .. 

Ben kuluna azametlu, kudretli 
Hünkarımın karşasında el pençe di
van durmaktan büyük şeref olur 
mu~ ... 

Müsaade buyurda hu halde kala-
yun ... 

Bugün zatişahaneleriyle devleti 
aliyclerine büyük bir menfaat temi
nine kabiliyetli mühim bir meselenin 
arzı için efendimizi tasdi ettim .. 

iti açmaklığıma ferman buyur
manlZI niyaz ederim Hünkarım .. 

Tuhaf eyL. Sözün içinde men
faat kelimesi bulunmasına rağmen, 
işte Sultan Aziz hareketsiz bir vazi
yette durmakta idi.. 

Halbuki Mahmut Nedim, evvel
ce bu kelimeyi ağzından çıkarır çı
karmaz hünkar elektrik cereyanına 
tutulmuş gibi derhal yerinden fır
larda. .. Bu sihirli kelimenin onu ilgi
lendirmemesi imkan haricinde idi .. 

Şimdi ise hiç istifini bozmıyor, 
tuhaf bir tavırla derin derin sadna
zan11 süzmekte devam ediyordu .. 

işin içinde mutlaka bir kurt yeni
ği olacaktı) .. 

O dakikada Mahmut Nedimin 
zihninde korkulu bir takım düşün
celer peyda olmağa başlamıştı ... 

işte dahili vaziyet hiç te iyi değil
di.. Rumeli ateşler içinde.. Bosna
Hersekte kan gövdeyi götürüyordu. 
Sırbistanda kıyamet kopuyordu .. 

Bulgaristanda da, büyük bir va
hamet peydasına müstenit ufak te
fek bazı karışıklıklar helirmeğe baş
lamıştı ... Bunlardan bahsederek düş
manları onu Sultan Azize mutlaka 
fitlemiş olacaklardı ... 

Buna ihtimal veren Mahmut Ne
dim, o dakikada odanın tavanı üstü
ne çökmüş gibi, büyük bir ağırlığın 
altında kaldığını sezdi ... 

Derin bir korku içinde şöyle yan 
gözle bir hünkara, bir de validesine 
baktı... işte bu tuhaf... O dakikada 
gerek hünkar, gerekse validesi kıs 
kıs gülmekte idiler ... 

Hayır ... Korkuya mahal yok .. On
lann bu gülüşleri anlatıyordu ki 
Mahmut Nedim, işte tasavvur etti
ği gibi padişahın gözünden asla düş
JllCmİşti ... 

Sadnazamın 'korkuları biraz ya
tıştı... Pek iyi amma, hünkarla ana
sı neden böyle kıs kıs gülmekte idi
Jer L. Mahmut Nedim bunun sebe
bini anlamağa vakıt bulmadan, Sul
tl'ln Aziz hafifçe öksürdü ... 

Aman yarabbi.. . ın miydi, cin 

İki niishndan beri tertip hatası olarak 
cıKonso1it• kelimesi ve elçi •İ"gnadiyc
fin• adı yanlış t'ıkmakCadır. Bunları dli
zcltir ve okurlarda özür dileriz. ---·--BELEN KOYtJ' 

Menemen kazasına bağlı Belenköyil 
ötedenberi müstakilen idare edilirken 
son senelerde yeniden kurulan Haykı
ran köyüne bağlanmı tı. Uç yUz nüfus
tan ibaret olan bu köy halkının müra
caatleri üzerine meclis Belen köyUnUn 
tekrar müstakilen idaresine karar ver
miştir. -·-KIZ KACIRMA 
ödemişin Akıncılar" mahallesinde Sa

fa soka~ında 5 sayıh evde Şaban, aynı 
mahallede oturan on beş yaşında Lema
nı kaçırmış ve tutulmuştur. 

KISACA: 
•••••••• 

DilOVMLIJ rERKİPLER 
-~-

YAZAN: 'Eczacı K. K4mil Akta§ 

Geçenlerd elime bir kitap geçti, 
meşhur muhan'irlerden birisinin eseri 
idi, gençliğimde seve seve de okumuş
tum, bugün bu kitap bana o eski Os
manlıca edebiyatı ile o :k:adar ağır, o 
kadar hğd la nasıl tarif edeyim öyle ya
pışkan geldi ki okudukça dilim dama
ğım kuruyor zannettim: Nısfilleylde zul
metin sinei sükOtuna gömülmüş ..... de
dikçe içim gıcıklanıyor, ne olurdu, ge. 
ce yarısı her yer sessiz.. Her şey sus· 
mtJ§ ..• Dese idi, dedim, Evet bunu bu
gün böyle düşünüyor ve böyle söylü
yoruz, o devri de yaşadık o zaman - mü
nnscbatı doslnne - terkibi gUzel bağlan
mış bir boyun bağı gibi adeta bir fiyan· 
go, bir rozet güzelliği taşımaz mı idi, 
münasebatı dostane, yerine dostca mü
nasebet demek, o güzelim rozeti çöz
mek. o zarif fiyangoyu boz.mak, çözük 
ve botuk, ütüsüz laf elmek veya yaz
mak telakki edilmez mi idi, kaşanei saa
det terkibinde o güzel fiyangoyu o gii
zel ve mevzun düğümü görüp durur
ken, çözerek saadet kAşanesi veya saa
det yuvası demekte ne mana vardı. Tah
riki carhı azimet, ne garip bir terkip!. 
Bugüne göre birbirine bağlı yapışık iki 
düğüm değil mi? .. Dikkat ediyorum o 
giinün edebiyatı zarif olsun diye rozet
v5ri bağlamalarla, fiyangolu, dnntelli 
kelime dekorlariyle maksadı, manayı 
kör düğüm ile boğmuş, mefhumu ade
ta ncfe almıyacak hale koymuş değil 
midir? Yeni neslin yeni çocukları bu 
eski ağdalı ve düğümlü terkiplerimizi 
tesadüfen bir yerde görüp işittikleri za
man ne tesir altında kalıyorlar diye me
rak ettim, büyük oğlum Semih Aktaşa 
sordum; baba dedi, bize edebiyat ders
lerinde bunlan söylüyorlar, bana bu 
terkipler dediğiniz gibi düğüm düğüm 
iistüne, parmaklıkları adak bezleriyle 
sarılmış evliya tiirbelerine benziyor gi
bi geliyor dedi, teşbihi hoşuma. gitti, 
beni bir hayli de güldürdü. 

Arkadaşımın -
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız 
' 68-

Peki ama ... Y" Selami bu işi açmadan 
buradan kaçmağı teklif ederse.. Öyle 
)"•··· Eyli kadınların evli erkeklerle 
kaçmaları adeta moda ... Bu modaya biz 
de belki tiıbi oluruz.. O zaman Nejada 
bir mektupla meseleyi yazar, beni affet
me-sini yalvarırım .. 

Affetmek ... 
Bu kelimeyi düşünürken yaptığımın 

bir suç olduğunu tekrar hatırladım .. 
Hatırladım amma .. therinde fazla dur
mak istemedim .. Çünkü duracak olur-

Ya Suna .. Bana bu kadar iyiliği doku
nan Suna .. Ona da bir mektup yazacak, 
ondan da af talep edecektim ve hatta ... 
hattii ... kocama Sunayı, Sunaya da ko
camı medhcdcrek onların beraber bir 
yuva kurınnları temennisinde bile bu
lunacaktım. 

I te bu düşünce ve tasavvurlar içinde 
epiy vakıt geçmiş.. Karyolanın baş 
ucundaki saate baktım. Gece yarısı ol
muş.. Nejadın muayene odası ve atel
yesi tam bizim yatnk odamızın hına 

'FENI ASIR 

EHiR 
Toprak --·--

Bayramı kutlama 
programı 

Yarın saat 15 te BQmova Ziraat mek
tebinde toprak bayramı kutlulanacak
tır. Bayrama bir çok köyler halkiyle 
ziraatçiler ve güzid bir davetli grubu 
iştirak edecektir. Evvela Ziraat mekt; 
binin çiftliği gezilecek, ondan sonra hır 
çay ziyafeti verilecektir. 

Bilahara Ziraat mektebi talebeleri
nin verecekleri müsamereye Istiklfil 
marşiyle başlanacak. bunu bayram hak
kında söylenilecek bir kaç söz takip 
edecektir. 
Canlı tablodan sonra sinema ile ziral 

filinllcr gösterilecek, milli oyunlar oy
nanacak ve milli sarkılar söylenecek
tir. 

En son olarak cKanun adamı• adın
daki piyes temsil edilecek ve Ziraat mar
şiyle merasime nihayet verilecektir. -x-

Türk - Yunan 
Ticaret anlaşması 

buKibt meriyete giriyor 
Akdolunan Türk - Yunan ticaret an

laşması bugün meriyete girmiş olacak
tır. Bu anlaşmanın tatbikiyle iki mem
foket ticaretinde bundan sonra daha ge
niş bir inkişaf olacağı tahmin edilmek
tedir. 

IAmerikaya -·Köpek balığı derisi 
ihracı imkinı 
araşbrılıyor-
Nevyorkta bir firma şehrimiz ticaret 

ve sanayi odasına mektupla tnüracaatte 
bulunarak köpek balığı derisi almak is
tediğini bildirmi§, senede kaç kilo deri 
temin edileceğini ve ne fiatle verilece
ğini sormuştur. 

Izmir limanının ağzında pek mebz<ll 
bulunan köpek balıkları hilen, küçük 
balık neslini imha eden bir bela olarak 
mütalh edilmekte ve bunların !inhası 
için her türlü teşebbüsler yapılmakta
dır. 

Hatta iz.mir balıkçılar cemiyeti de Ti
caret vekaleti nezdinde teşebbüste bu
lunarak köpek balıklarmın imhası için 
lzmir balıkçılarına ic~p eden aletlerin 
teminini temenni etmisti. 
Şimdi ticaret odası, klrlı görünen bu 

mevzua avdet etmiştir. Bir taraftan kö
pek balıklarının imhasiyle kücük ba
lıklardan istifade temin etmek, diğer ta
raftan köpek balıklarının derisini sat
mak suretiyle yeni bir varidat menbaı 
ele geçirmek cidden ehemmiyetli bir 
iştir. Oda bu hususta tetkikler yapmak
tadır. Keyfiyet bir raporla Vekalete de 
arzedilece ktir. 

ihracat Birlikleri 
toplantıları 

Her sahada memleketimizle dostane 
ve sıkı münasebetler tesis eden Yuna- Kuru meyve ihracatçılar birliği idare 
nistana bundan sonra daha fazla ihracat heyeti bir toplantı yaparak yedi nwna
yapmamız pek mümkündür. Yenl an- radan aşağı Uzllm tiplerınınd· · ihrh acı im-
la ·1 ··tek bil ıl cak tlcar"'- kanlarını araştırmıştır. 1 are eyetl bu şma ı e mu a en yap a .. - h tkik k bunl 1h 
tin yüzde yinni beşi serbest dövizle öde- uslusta t.~ kı ilat ytaparal dığ arınt tkik
necek mUtebakisl klerlng oliyle tes- raç an mum n o up o ma mı e 

· '1 ktır Y edecek. vereceği karan umuml heye-
vıye o unaca . · lbi d ktlr 

Y . nl clb" bir Türk 1. ün tasv ne arze ece . eru n aşma mu mce ı- z tin ~ ihra t 1 bl l"ğl 85 Y drahmisi hesaplanacak- ey ya5ı ca çı ar r .1 mnu-
rası unan m1 heyeU de dUn akşam Atattir1c cadde-
tır. sindeki birlik binasında bir toplantı -·-rarlh Karamıınan 
Jzmir hafriyatına 
yardımı ••• 
lzmir hafriy!lhnın ehemmiyetine meb

ni lzmir müzesi müdürünün refakatinde 
çalışmak Ü7ere arkeoloğ ve mimarlar 
gönderilmesine Türk tarih kurumunca 
karar verildiğini yazmıgtık. 

Haber aldığımıza göre Türk tarih ku
rumunun son bir içtimaında lzmir müze 
müdürlüğüne Müşavir olarak profesör 
Arif Müfidin Ye yardımcı olarak. mimar 
Süleyman Örnek'in gönderilmesine ka
rar verilmiş ve keyfiyet lzmir müze mü
dürlüğüne bildirilmiştir. -*-KIZILCA 
Köylerindeki darlık 
Kemalpaşanın Yukarı ve aşağı Kızıl

ca halkı ciddi surette müzayakalı bir 
vaziyettedirler. Bu köylere ait bağlar, 
yaz mevsimindeki dolu esnasında mahv
olduğundan köylUnUn kışlık ihtiyaçları 
temin edilememişU. 

Kızılay cemiyeti tarafından mahalli
ne gönderilen buğdaylar, beher nilfusa 
200 kilo hesabiyle taksim edilmiş ve bu 
suretle köylü minnettar kalrnıstır. Vak
tinde yapılan hu yardımdan dolayı köy
lüler hükümetimize ve Kızılay cemiye
tine minnetlerinin bildirilmesine bizi 
tavsit eylemişlerdir. 

-ıı:-
BİRESRARCI 

Keçeciler mevkiinde oturan Ali Apa
ğın esrar sattığı ihbar edilmiş ve suçlu 
alınan tertibat neticesinde esrar sattığı 
sırada tutulmuştur~ 

..... ---
Kontrol vesikaları 
münasebetile bir izah 
Dünkü sayımızda rtalyaya sevkcdil

mek üzere bulunan zahireler için dn
giliz konsoloslultu kontrol vesikası ver
medi> başlığı altında neşredilen fıkrada 
lngiliz konsolosluıtundaki kontrol eks
perinin bu mahsuller icin v~ika vere
ceğini beyan elliği yazılmıştır. 

Ingiliz konsolosluğundan bize verilen 
malCtmata göre konsoloshanenin isteni
len kontrol vesikalarını vermeğe salahi
yeti yoktur. Esasen konsoloshanede bir 
kontrol eksoeri mevcut olmadığı gibi 
kontrol vesikasının verileceği de kim
seye söylenmemiştir. 

bahçeye vurmuştu. Dernek kocam hali 
çalışıyordu. 
Nejadın bu saaUerc kadar çalışması 

dikkatimi çekti. Böyle geç vakıt uyku
sunu terkedişi sıhhati için zararlı idi. 
Gidip ona artık yatmasını söylemeği 
düşündüm. 

Bu düşüncem tuhafınıza gidecek, ko
casının saadetini, şerefini. namusunu, 
hay!:iyctini düşünmiyen bir kadının 
onun sıhhati ile alakadaı- gözükmesini 
belki bir rivakarlık telakki edenler bu
lunacaktır. · 

Fakat hayır, l>en riyakar hareket et
mivordum. 
Eğer riyakar hareket etse idim, ko· 

camla açık konuşmak istemezdim. Bu 
gec!' onu fazla düşünmeme .sebep yarın 
artık cınunla belki son ı?Örüşıneyi yaoa
cajtım içindi. Iki senelik kocamdı .. Ba
na karşı büyük bir sevgi ve şefkati ol
d u~unu biliyordum. !ki sene, tabiri ma
rufu ilt' bir yacıtığn bas koymuştuk. Ba
ri son gt"ce olo;un onunla eski 7.amanlar
da. ilk 7.;ımanlarda oldugu gibi alakadar 
olmalı idım. 

yapmıştır. -·-PALAMUT 
Ağaçlarının bakımı 
Şimdiye kadar Zfraat memurları ta

rafından palamut ağaçlarının muhafa
zası ve bakımı bir vazife olarak kabul 
edilmişti. Ziraat vekaletinden gelen bir 
yazıda, yeni orman kanunu mucibince 
palamut ağaçlarının bakımının orman 
memurlarına ait olduğu bildirilmiştir. -*-SADETTİN KAYNAK 
Gecesi tekrar ediliyor 
Evvelki Pazar günü akşamı kıymet

li bcstekAr Sadettin Kaynak namına 
Karşıyaka halkevinde, evimiz müzik 
kolunun tertip ettiği konser çok büyük 
bir rağbet görmüş ve gelenlerin yü7.de 
kırkı geri dönecek derecede kalabalık 
husule gelerek halkımızın bir kısmı 
konserden mahnun kalmış olduğundan 
müzik kolu bu mahrumiyeti telafi et
mek ilzere aynı konserin önümUzdeki 
Pazar günU tekrarına, arzuyu umumi 
üzerine, karar verilmiş olduğu haber 
alınmıştır. -·-AKHiSAR 
TVTVNC'ULER 
Bankası toplantısı 
Akhisar tütüncüler bankasının umu

mi heyet toplantısı Akhisarda Halkevin
de yapılmış ve toplantıda Manisa valisi 
B. Faik Türel hazır bulunmuştur. Vali 
toplantıyı bir hitabe ile açmıştır. 

Planço tasdik edilmiş ve yeni meclis 
idare seçimi yapılmıştır. Tabii azalığı 
bankanın umum müdürü B. Halil Er
man, azalıklara Necati, Börekçioğlu, Is
mail Hnkkı Çallı, Kadri Ekin, Adil Ak
kum, Mehmet Hilmi Bilgin, Nuri Seyit 
Karagözoğlu, Haydar Kaytaz, Murat 
Ulalı ve et'zacı Esat Arel seçilmişlerdir. --·---PmTJNA TAHRİBATI 

Devam eden fırtına yüzünden şehri
mizde bazı evlerin kiremitleri uçmuş 
ve ha7.ı saçaklar harap olmuştur. Tu
randa polis noktasının bulunduğu ba
rakanın üzerir.e bir ağaç devrilerek ııa
çağı harap etm~tir. Iki yerde telefon di
rekleri devrilmiş ve muhaberat inkitaa 
uğramıştır. Mülhakatta da bir çok ağaç
ların devrildiği bildirilmiştir. 

venden indim .. Kocamın muayenehane
si merdivenin indiği aşağı kat salondan 
camekinla ayrılmıştı. Bu sebeple odada 
yanan lambanın %iyası salona aksedi
yordu. Lamba dedirnsc garip gürmeyin. 
ÇUnkü anlattığım bu devirde bu güzel 
ve şirin kasabada henüz elektrik yok
tu. Muayenehanenin camekinlı duvarı-
nın camlarının alt kısmı insan boyu be
yaz boya ile boyanmıştı. Dışarıdan içe
risi görünmesin diye .. Fakat bu camlar
dan bir tanesinin boyası bir köşede sıy
rılmıştı. Bunu bildiğim için kocam içe-
ride ne yapıyor, anlamak için o camın 
yanına gittim ve baktım .. bir de ne gö
reyim .. Nejad çalışacak yerde müşteri 
koltuğuna oturmu . ağlıyor ... 

Onu ilk defa olarak ağlaı· vaziyette 
görüyordum.. Bir erke.~in ağlaması ne 
kadar tuhaf oluyor. Hele kadın gözün-
de .. Neden ağlırordu? Yoksa o da be
nim gibi bir başkasını seviyordu da ba
na anlatmaktan mı çekmiyordu.. Ah 
kA ki böyle olsa idi.. Bunu yarın onun
la konu.cıurkc-n anlardım. Fakat !'Iİtnrli 

Çarık dere 
--·-

Brennerdl 
--k-

Dünyanın ıtürri1etut' 
lıal'şı il P JullıdSd . 
planı görüşuıntUştüı' 

-·-- fLGL' ŞEVKET~ 

Mcvkiinde büyiik -a~TARA.n ı ınri sAYFA~; 
katti iatcri kataiınıadıkça si.IAhi ll~ 

be h 1 A dett btrtkmıniak UtmJAftlll , J,ttiıf 
1 r c y c an anlamamış olmanın güliiııç bır 

Yamanlar SU)'U tesisatı si~ammiıı:ce Br nn rde bir ,ulb ~ 
Ve bir ttinel harap Oldu değil, dUnyaıım hüniyetlııe katf 
Yamanlar dalında Çarıkdere mevki- &ui d plim öriişülmlişttır. ~ 

inde Yamanlar suyu tesisatına ait bazı 1'!ussolini~i ~u suikas~a. iş~a~ ;~ 
borularla beton bir tünel, büyük bir he- davet etmıştır. Bunun ıçmdir ki~ 
yelan neticesinde harap olmuştur. Son lar Brenner mülikatının A t9# 
yağan yağmurların teslrile vukua gelen mukadderatında kat'i rol oyntY' 
bu heyelAnın maddi zararı gayet bUyUk- söylüy_Ol'lar. . ela !!ı 
tür. Bu kısımda mesken bulunmadığı Yedı. ay~an ~n har~ın _dışııtt f;J 
için her hangi bir tehlike yoktur. An- makta ınk8~ ~·~ez. hır kiyastn' ı; 
cak Yamanlar suyu tesisatı tehlikede- ren Mussolını llitlerın oyunu 
dir. olacak mıdır? 

Belediye derhal faaliyete geçerek he- Biı: buna ihtiınal vemılyorUJ. ıi,ı 
velAn yerine 100 amele ile su mühendis- İtalyanın haklkt hissiyatı ~ ~l 
leri göndermiştir. Harap olan tünel ve de ve Cermanizmin genişleınesı 

0 
diğer tesisat. 18000 lizıa sarfile tekrar hinde olduğu içi~~ ~e~L. Realiıll\~ 
meydana getirilecektir. dar laymet verdıgı <>oylenen 1'~, ·ed 

--+-- nin siyasi realizme intibak kabı~~~ 
dia edildii:ri kadar kuvvetli ise 111~1, 

Bergamada :=.::rnoı:::~·~.=.ı:p,, 
ği için... ı ~ 

G U •• ze 1 bir Ol o z a - Müttefikler b.ir ölüm \'eya ha>:iı 
cadeleıdnde tbızatta bulunacak • k b J d de deiildirlcr. 

) U U n U Mussolini bunlan elbette bilitfi~ 
Bergama müzesi müdürü B. Osman Ve yine bilir kl yalnız .. rtı bııf 

Bayatlı tarafından Bazilikada yapılan ~[ :~ğ:~ı~~lltfnik d~:~": ~~ 
arattırma neticeıindo meydana pek eü- mek hususundakl samimi ·~ 
zol bir mozaik çıkarılm1ıur. Ayna za- t '" 
manda Osman Bayatla tarahndan Aılci- rağmen yer yUıünde hürriye b~ 

Jet mefhumlaruun çiğnenmesi . 
lepiyonda devarn edilen Reıtoraayon bir sulha taraftarlık etmesine '.'ıtf 
işlerinin bitmek üzere olduğu haber a1ın- JıPP'J 
mııtır. Her iki iti de birlikte inceleme yoktur. Ruzvelt mesajında bu~ 
ve planlarını yapmalc üzere lzmir mü- apaçık söylemiştir. Adil ve de~tcrl 
zeler müdürü Salahaddin Kantar buglin sulha varmak için Ruzveltin İiı$.ı 
Bergamaya hareket etmiştir. Arlcadaf• düğü fikirler Nazilerin sullı P ...... Şll ~ 
lara muvaffakıyet dileriz. ban tab:ına zıd olan fikirlerdir~~ 

~*- de Brenner miilıikatı sulh ba ~ 

B. Salaheddin kat'i hiç bisi:~R:ü8tloıi 
Bugün istanbula 

gidiyor 
Uç seneyi mütecaviz bir zamandan

berl Izmir emniyet müdürlüğünü dira
yetle idare eden B. Salahiddin Arslan
korkud, yeni vazifesi olan Istanbul em
niyet müdür muavinliği başına geçmek 
için bugün şehrimizden ayrılacaktır. 

B. Saluhiddin, Izmirde bulunduğu 
müddetçe dürüst mesaL<;iyle Izmir pÖli
sinin vaı.ifesinde geniş mikyasta muvaf
fakıyetine 5.mil olmuştur. Bu genç ar
kadaşın Istanbulda yeni vazifesinde 
memlc"ket için çok nafi hizmetler göre
ceğine emin olarak muvaffakıyetler te
menni ederiz. 

-·NıNlıl Ayar memurlarının 
maaşları 
ölçüler teşkilAt listesine göre muhte

lif belediyelerden mürekkep olmak üze
re tcsbit edilen grup ayar merkezlerin
de vazife gören belediye ayar memur.ta
rı maaş ve ücreti hissei iştiraki bazı be
lediyelerce ödenmediğinden sıkıntıya 
düştükleri Ticaret vekaletinden bildiril
miştir. VilAyete gelen bir tamimde grup 
ayar memurlarının ~1irak hissesinin 
muntazaman verilmesi bildirilmiştir. --·-Yangın 

Dün gece saat 23,25 de Balcılar cad
desinde Filibcli Bay Nazmiye ait 256 
numaralı üç katlı ahşap fırından ateş 
çıkmışsa da yetişen itfaiye tarafından 
büyümesine meydan verilmeden söndü-
rillmüştUr. . 
Ateşin sebebi zuhuru fırının bacasın

da biriken kurumlardır. Zarar cüzidir. --·--BUYUK BİR YANGIN 
Urlanın Ovacık köyü civarında Ka

ragöz boğazı ve Peynir dağı mevkiinde
ki sahipli arazide ve devlete ait orman
lıkta büyük bir yangın çıkmış ve yüz
lerce ağaç yanmıştır. Yangın iki buçuk 
saat devam ettikten sonra $Öndüril1 
müştür. 

--*--
İSPANYA· İKGİLTERE 
TİCARETİ. .. 

Madrid, 19 (Ö.R) - İspanya ile İn
giltere arasında ticaret anlaşması dün 
gece imzn edilmiştir. 

dağını sormam icap edecekti ve o zaman 
belki aramızda son konuşma bu gece 
vukubulacaktı. Halbuki ben SelAmi ile 
konuşup anlaşmadan kocamla görüş
mek istemiyordum. En iyisi onu böyle 
ağlar halde gördüğümü hissettirmemck
ti.. Yani odaya girmemek, tekrar yuka
rı çıkıp yatağıma yatmaktı ... 
v~ öyle yaptım .. geldiğim gibi yine 

ayaklarımın ucuna basa basa merdiven
leri çıktım, yatağıma yattım .. 
Artık uyumu~um.. Nejad ne zaman 

geldi? ne ;ıaman yattı, ne zaman kalktı, 
bunun farkında bile olınadJ111. Hatta 
doğrusunu söylemek lazımsa o gece ya
nımda yatıp yatmadığına da katiyen 
emin değilim. Sabahleyin gözüınii açtı
ğım zaman kocamı ayağında paııtalon 
ve arkasında gömlek pençere önünde1ti 
sc_>dirde oturmuş, bahçeyi seyreder bul
dum. 

Sesime mümkün olduğu kadar tatlılık 
\•ererek sordum: 

- Ayol Nejad .. ne zaman kalktın ... 
hiç duymadım ... 

Köşk naİıiyesiııd' 
Bütün köylerde, 1';1 
bayramı coşkun 
tezahüratla kutla~ 
Köşk 19 (Hususi) - Köy 1 ./), 

varlık ve benlik veren, inkişaf.~ ı 
nı açan köy kanununun tatbı 
.olan 18 Mart 940 günü bay~atJ\ 
maması ve her sene bunun aynl 

11 lukla kutllllanması vila etimizde 
buyurulmuştdr. .,. 

Binaenaleyh bütün köyler~~ı~ 
gin bir progrıtm içinde bugünu t 1,. mişlerdir. Bütün evler bayraklııf d 
ne dallariyle gece de fenerleri~ .Jc 
rnış büyük ateş yığıruariyle koY 
nur ziyaııı altında kalmışlardı~: ter' 

Beyköy, Çiftlik, Daülye ko>' 
köy odaları önlerinde kesif bir ef, 
kUtlesi ile merasim yapmışlardı!"·_, 
köy odası önünde bir zafer takr > 
tır. ( 

Beyköy muhtarı Mehmet, ~ 
muhtarı Osman, DaUlye muhtll;~ 
bugünün büyüklüğü hakkındıı. 
tabe irat etrni§lcrdir. ~ 

Halkımız, davullarla, milli ofo>" 
sabaha kadar eğlenmişlerdir. O 

Halkımızın kalkınmasına 1\~' 
bir günün yine kendilerine ba~ 
tihazındaki isabeti halkımız rn ~ 
şükranlarla karşılamış ve c~ lı~ 
idaremize, Milli Şefimize bagl~ 
bir defo daha tekrar etmişlcrcfı!· 

Bir motosi~let ka~ 
Peştamalcılar başında on ~ 

Saydaın adında bir çocuk, .J11°~ 
tamircisi Hasanın motosiklet.ınC ol 
sırada ayağı pedaldan çıkara1' '\ 
ve ağır surette yaralanmıştır· ~ 
hadiseden sonra 1~1emfoket ha.S ?ıJ 
kaldırılarak tedavı altına alınrn1 

Balıkesırde fasıl' 
sız y::ığmurlı: 

Balıkesir, 19 (Hususi) - ~ 
fasıla.sız yağmurlar yüzünden )' f 
Burhaniye yolu sulM arasın~~ıcı;.11 
tır. Vilayetçe icap eden tedW:~ 
mış, otomobil seferleri menedı 

1
,p 

Bu yağmurlar yüzünden ıı:.,. 
diğer mahsuller zarar gönnUştu 

--*-
Muğlada tartııt' I 

Muğla, 19 (A.A) - Dün geet~ 
başlıyan fırtına sabahleyin lc8~1ııt 
sı halini almış ve iki Uç saat tr 
miştir. Her taraf kar altında ~:>< 

Çiçek açan bademler mnhV~eı«lf 
yılabilir. Fırtına devam etıne1' --·-İNGILiZ 
Müstemleki~ n~~~ 
Paris, 19 (A.A) - Ingilız tfo'{ıf".ı 

kat nazırı Mac Donald Frans1\ıcı1 
lekat nazırı l\Iandel ile görüştlı 
ra Londraya hareket etmişti~· te~ 

Diln akşam neşredilen b;J, ~:· 
iki müstemleke idaresi aras!0 _,ı;;; 
lı bir iş birli •i temini için ~;tP 
Pariste teşkilat vücı.ıda geür• 
dedilmektedir. _ d 

111 --~v. 
Kont Teleki ROP';'"\" 
Budapeşte, 19 (A A) - 1'ot' gi 

tcs 'fcleki bu sabah ItalyBY' 



U. H. rartı Grubunda 
Hariciye Vekilimiz Siyasi 

Vazıyeti izah Etti 
~~~~~~~-· ---$--

~ ~AllAl<'l 1 iNCİ S.Allll'lillE - yetinde de değildir. iyice bilindiği veç-
1"1.ı 1Ult\tnetinc yabancı propapnda· hile Türkiye - lngiltere ve Fransa .ile 
ı.ltdir b~t&ya attıkları haberleri pyanı yalnız bir yardım paktı imzalamı; bu· 
~ ır cesaretle n~ctmck suretiyle lunmaktadır ve vakıa Türk matbuatı bir 
diri te layık bir miaal teşkil etmekte- çok kerrelcr, burada dan dost deı.ilen 
ela :ı· Bununla beraber, son zamanlar• Sovyetleri, l'ürkiyenin aleyhine yapıla-
1'..._ 'han.?~ mevsuk haberlere ve bil- cok her hangi bir eıpansion hareketi 
"lliy .enuz tebdlür etmemi~ bulunan haklunda ihtorlarda bulunmuş olmakla 
ttJı: Ctin hakiki mahiyetine istinad ede· },craber ııynı matbuat alakadarlara, 
~\'~~tkiltatta bulunulacak olursa bu Fransa ve lngilterenin mutlik surette 
fikir ıde.~ vaz.iyctin csn.sı hakkında bir yardım vaadinde bulunduklıı.nnı ve 

"f~ ed.ınılmcai lolaylaşmış olacaktır. Türkiyenin de bu devletlerle imzaladığı 
,~ urkıyeoin diplomatik vaziyeti esa- ' muahedede, Sovyetlcre karşı vakt ola
t~al(hn bulunmaktadır; fakat bunu cak bir lngiliz • Fransız taarruzunda tam 
filı; • gözden geçirmek iyi olacaktır hareket hürriyetine sahip kalmasına dair 
ıcııt'ıbdcyim. Sovyctlerin ı1imnlde m~ bir hüküm ilave ettirmi olduğunu haur
o~ uı.~rnadığı bir sırada bu devletle latına~tan da geri kalmaını..'_?tır. 
i~ lllür.akcreleri neticesiz kalınca. Bo- f ngılte.rc ve F ransanın muhakkak 
bıd lr&n bekçisi olan ve lstanbula sahip olan hazırlıkların& ehemmiyet atfetmek 
lcv 11~? Türkiye şarki Akdenize doğru hususunda şimdilik efkfırı umumiydcr 
\'\ı Ccc~h etti ve kendisini, Romanya ve hcmfikiı bulunmamaktndır. Maamnfih 
ita rıanıstana verilen lngiliz • Fransız şarki Akdeniz sahillerindeki vaziyetin 
ı,,rllrıtj &istemine :ithal eden malüm an· en müsbet amili bilindi~i veçhile Vey· 
~~~Yı( ve bu sırf kendi bileceği bir gandın ordusu, Avusturalyalılar ve Ye
terek~ i~ladı. Şunu da hatırlamak ne Zelindalılarm kıt~atı ve ~ngilt~reniıı, 
:ı;-1, lir iti, o zamanlarda (ngiliz ve Sandabat paktın? m~s?et bı~ ~e~ı! ver· 
lly llıtıların Sovyetleri Almanyadan mek hususundakı polıtık faalı}•etıdır. Bu 
~rın,k husuaundııki ümitleri henüz Saadabat paktı Türkiyenin, yeni reji
~ "cut olduğundan Türkiye ile akdedi· min müslümanlıktan ayrılması üzerine 
d, ~~latrna, bilhassa Almanya aleyh· kaybettiği vaziyeti tekrar elde etmek 
ı-: kını Ve binaenaleyh Romanyayı hi· :için talcip ettiği Balkan ve Yakın şark 
rıo?• ettnelc için dzem olan Karadeniz politikalarına münkesim ve gayet dik· 
idi •~ını temin etmeği istihdaf etmekte L:rıte pyan olan harici siyasetini tntbi~ 

Q eahıuıına koyduğu zamanlnrda Türk.iye. 

Sovyet ~uıyanııı ideolojiL: tehdidini 
hak.ika.ten hissettikleri de f arzodilse, va
ziyet yine meşkuk ve gayri muayyen ol
makta devam etmektedir. 
Bunun beraber şüphesiz ki bu vaziyet 

ciddidir. Bununla en çok nlakadaı· olnn 
Türkiye, gerek bunu ve gerek propagnn
d& taarruzlarını, yukarıda söylediğiıni..ı: 
ıükunetle kargılamakla ve silahlanarak 
her türlü ihtimale karşı hazırlanmakta, 
yjnc :rukarıda bahsettiğimiz ve yalnız 
yabancı gazeteler için ileri sürülmeyen 
prensibine bağlı olarak kalmaktadır. 

Acaba Türkiye kendisine çizdiği hattı 
hareketi muhafaza edebilmeğe muvaf
fak olacak mı'? Bunu lngilizler dahi kafi 
olarnk bilmemektedirler. Sovyct aley
hinde şarkta vukua gelecek harekat son 
hedef olarok, Boğazların o ebedi kont· 
rolu meselesini istihdaf edebileceği gibi 
Sovyet - Alman dostluğuna karşı yapı: 
lncak bir t~ebbiis de Boğazların kapan
ması ve müttefiklel'in donanmasının 
Karadenize geçmesi demek olacaktır. 

Türkiyenin ve Orta şarkın vaziyetin
de göze çarpan ihtimaller bunlardır. Bü
tün bu ihtimallerin herbiri bir gün haki
kat haline girebileceği gibi şimdilik bun• 
lar hakkında kimse kat'i bir 'ey de söy
liycrnl!7.. Müphem fakat bir gün tahal
kuk edebilecek bir "·aziyct. Bütün bun· 
ların içind:: müsbet amili. Türkiyenin 
ıulh arzusu ve akdettiği paktlara bağlı 
olmakla beraber tel~a düşmek isteği 
te~kil etmektedir. Bizim Türkiye ile mü· 
naıebetlerimiz iyi ve samimidir ve 1934 
<lo!ltluk paktına istinad etmelttedirdir. 
Ve bu münaacbctler, miliımir işbirliği 
temin etmesi dolayu:iyle ehemmiyeti 
bumda kaydedilmekte olan yeni bir ti· 
caret anla~maaının akdiyle kuvvetlenmit 

c~. nolctadr.. Türkiyenin, harp muva· Jralc, lran ve Efganistan arasında imza• 
ıt-cı.;"de harici aiyasetindcki. ~imdiye lanmı§tı. Sovyct aleyhine bir harekette 
ltıfi hadiaatın da teyid ettiği prensip· bulunmak ve yine Sovyetlerin Irak pet• 
dfii l\e tanıaınile itimat eunek lhım gel· rollerine doğru vaki olacak biı taamı· 
teca ~Ydedilmelidir. Türlciyenin hiç bir 2una mani te,kil edecek olan hu şark 
ti\t~~zi makıadı yoktur: ve kendi is- devletlerinin hazırlıkları ise henüz mn· 
1-, 1 tehlilceye girmediği veya hudut• )um değildir. Maamafih, general Vey• 
r 1 rı

1 tehdit edilmediği takdirde başkala• gandın ordusu müsbet bir varlık olarak 
~esabına ıergüzeştlerc atılmak ni- kabul edilıe, ve şnr_k_n_1e_m_ıe_k_e_tı_e_ri_d_e __________ E_nr_i_co_Rizz_' .,.....İn_i_ 

bulunm!lkıtadır. 

Milli Şef Ticaret Vekileti 
~~~~------~~•x.~~~------~---~-

F' rana ı; prof "esôrÜnÜ Bir &ene zarfında intaç edilmiyen taka• mu· 
lfabul buyurdular amelesini tasviyeye tabi tuttu 
~ is. Ankara, .19 (A.A) - Ticaret vekile- Bu -ıas.fiye müddeU zarlı.uda taku 
~ ~' 19 (A.A) - ReisicUmhur tinden tebliğ edilmiştir: muameleleri intaç ettirilemediği takdir-
~Uade U bugün SMat 16.30 da Çankaya 2/8099 sayılı takns knramaıneslnln de bankada bulunan ithalAt bedeli ec-
it tt.b Fnumı: profuörU A. Siegfle· tatbikine mUtedair talimatname bilkUm- nebt müteneft.ün muvafakatı alınmak 

FiKiR 
KIRIHTJLARI 
····-······· 

Hekim ve 
Apartman 

• Dr. Lebid Fehmi Yıırdoğlu 

Kullarula kullanıla kokmuş bir espri 
,.nr ; Apartmanlı bekim. ~ .• Birine 
doktorwn desen apartmanuı var mı! •. 
Diye soruyor •• llanıi mWJı mecmuas&
ıu açsan, hatta gilnlük gazetelerin köşe
lerine baksan bu me\'%U etrahnda ka
rikatürler, yazılar görüyorsun.. Buna 
o kndar kmyorum ki... 

Hemen ya aparbnanın var, yahut ta 
upartman yapmağa çalışıyorsun diye
t eksiniz .. 

- Hayır ne var, ne de olacak. Umu
mi kültüriimüıı, me!leki bilgimin ka
rnnıda bir apartman gibi ;\'iikselmcsi 
belli ha 1ı idealimdir, ıunına Dr. Musta
tn bey bulvnrwda altı daireli bina kur
mak dimaf,'lmtn kıyısında lıile yer bula
mıyncnk gayclcrdendir.. Hiç bir gün 
npartmanun olswı diye diişünmediın, 
tlüşüncmiyeccğim de.. Buıuı rağmen şu 
kald.mm esprisine kwyorum .. 

Gümrükler kahveyi bıraknuyacak 
--lur, bir kuç günde kahve lttnlları mey
·'una gelir, kimse ses çıkarmaz; şu bil
iiğimiz makaralardım ilç ayda on apart· 
ınan kurulur, her kes h<>!1 görür, taah· 
'ıiit işlerinden kısa .-.amanda yüz binler 
1 nzaıuınlnr \'nrdır, bu gayet tabüdir, he
kimin biri 30 - 4 O senelik gere gündüz 
rnlışmarun sonunda üç katlı ev kuracak 
oldu mu bütün gö7Jer oraya diklir : 

Doktor apartman yapbnyor •.. 
Tıp en yorucu ve en uzun tahsildir, 

fakültede verem olup ülenlerin sa-
•ısı pek yliksektir; ni.hayet mektep bi· 

ter fakat siz baslangıçta sayıhrsum.. 
Ui:.un asistaulık, hiitün hayat milddetin-
t'8 okuma, gece giindüz, kırk sene ge
"er; artık hemen apartman mı diynrsu· 
nuz? Asla- O arnnminn Allahın ~ok ta
lili bir iki kuluna nasip olur. TUrldyecle 
tlört ~ bln hekim varsa kaç tanesi re
f nh içindedir hiç arastırdmız mı? .. Bil· 
•.ilk şehirlerd~ki üç beş sivrilmiş ~ 
tne bakıp dört bucalt bavat esprlYlerle 
ltokutmakta mlna var mı? 

Gözlerhnm havadan kazanılan ser
vetlere c;evirelim, iki doktorun apart
man yapmac:ı memleket için şeref tir hi· 
te .. Demek fikir ve bilfi adamlarma re
fah verebiliyoruz.. Cocuklarmuzı o hi.
nnların ka~ısına riitürüp : İşte SCll de 
çalışırsan böyle aparlmanlann olur di· 
yebilim.. Fakat makara palasların kar
şısında dilimiz tutulur .. 

Ah keşke hamalba.<ıılann kırk dlikki
na. beş hanı olacağına, bütiln hekimJe.. 
rin, bütiin muharrirlerin, bütün mual· 
1imlcrin, avukatların haşlannı sokacak 
birer evleri, hatta kocaman apartman· 
lan ola)'dt.. 

----tr·---

ul huyurmu..,cdardır. leri dairesinde bir sene -ı:arfında tekem· şartile klering hesabına nakledilir. 

P f
*-- mül ve intaç etlirilmiyen takas muame- J - Evvell ihra~t yapıtnu., olup ta 

ro eso .. r . leleri aşağıdaki esaslar dairesinde tasfi- mukabilinde bir sene zarfında ithalatta 
ye edilecektir. bulunulmadığından dolayı tekemmül ve 

h Ô 1 - Evvela ithalüt yapmış olupta ınu- intaç ettirilmemiş bulunan takas mua· 

Macar 
Başvekili ltalya 

yolunda 
uoktor 8•3im mer kabilinde bir sene zarfında ihracatta bu- b ~ • lunulmadığmdan dolayt tekemmül ve me1c1erine de 20/3/940 tarihinden aş· 
· Vefat effl intaç ettirilmemiş takas muamelelerine lamak şartiyle Uç aylık bir tasfiye mUd· 
ı .... _ deti verilir. Bu mUddet zarfında milcbir 

1;_;-'ı.atıbul 19 (T lgraf) _ Millet Mec- 20/3/940 tarihinden başlamak suretiyle 
~in en' Y"", ~ bulunan maruf üç oylık bir tasfiye müddeti verilir. Bu sebep olmadığı haldt :tnkas munmelele-
"V~r prof~~ Besiı~ Ömer vefat et· müdde.~ zarfınd~ evvelce ithalatı ~apmtş ri intaç ettirilemediği :takdirde alAka
~. Profesö .. vcf tı Ankar ve İs- olan tuccar dogrudan ooğruya ihracat darlıır ithal hakkını kaybederler... Ve 
~bulcfa de . ~~l ~ yapabileceği gibi gerek ithalatçı ve ge- ithal hakkı Takas Ltd şirketine devro-
tt. Cenr. ... -~ +_taneb la __ Lledil rekse e<:nebi mÜtcncffi tarafından c.:\rİ lunur, 
~ .._,.,ı yann "' u .DdA.l e- · · t d' dilm k t"l dah· ·hr h - 1 " 1- darlar T. ki c·· Ve :merasim! d fncdile kti pırıın e ıye e e sut-c ı e ı ı aç Bu ususta ~a i1r ye um-
~ENle ·zDE ce r. hakkın takas Limited cıirketine devre- huriyct Merkez Bankasına ve Takas 
8t~~ dilebilir. tetkik heyetine müracaatleri J.aı.ımdır. 
~v&u&.FIRTINA ~------------------------------~-----

~ki tan.bul, .19 (Telgraf) - Karadeniz- A l k p ı ı 
~l~t1:f!~::i~~;~;~iar~üçilk ç ve çıp a o ony a ı-
f&<is~Upt_c de yağmurlbrdan heyelun baş 
~nu !'tniş, mcznrlığın duvarlarının bir ı d d. ı. r t~t loprnk kayması yüzünden yıkıl- ara yar ım e 1 ıyo 
<lır. lt. Bu hususta tetldkat yapılmah."ta-

Pcvnir ihracatı 
J\n -1;laıı !tara, 19 (Ö.R) - İhracı memnu 

ft-.ıta l>eYnlı'in mem1ekctin ihtiyacından 
de.l(!r kısınının ihracı lisansa tfıbi mad
~r nrasuıa alırunası knrarlaşmıştır .. 
• 01:: Peynir müstahsillerinin yiizi.inU 

\Lrecel..-Ur. 

Garp ccİ>hcsindc 
llt~~· 19 (Ö.R) -- Düıı akşamki tcb
trılŞtu. ephede işare de~er bir şey olma· 

n . 

Va~ington, 19 (ö.R) - Eski cümhurreisi Mr. Hoover, Polonyada 
muhtaçlara yardım icin tesis eylediği cemiyetle müttefiklere ve Alman
ya arasındaki müzakerelerin iyi bir surette devam ettiğini bildirmiştir. 

Aç ve çıplak Pôlonyahlara yiyecek ve giyecek getirecek olan gemi~ 
ler yakında Amerikadan hareket edeceklerdir. Müttefikler bunların 
abloka hattından geçmesine müsaade edecekleri gibi Almanlar da tev
ziatın Amerikan kontrol heyetleri taraftndan yapılmasına muvafakat 

etm i~lerdir: 
Mr. Hoover Polonya halkının ihtiyacını Lemin için 50 milyon Dolara 

ihtiyaç bulunduğunu söylemiştir. 
Paris, 19 ( ö.R) - Polonya içtimai yardım nazırı A.J.ı!1anların Pozen 

ve havalisinden dört milyon Polonyalıyı tecride tabi tuttuklarını , 
Loşta halkın yarısı işsizlikten ve açlıktan kırılmakta olduğunu söyle

Budapeşte, 19 (A.A) - Gazeteler 
başvekil Kont Telek.inin İtalya seyahati 
hakkındaki haberlere sütunlarında ge
niş bir yer ayırmaktadırlar. 

Gazeteler Macar hükilmet reislnin 
yakında Romada yapacağı görüşmelerin 
İtalya ile Macaristan arasında mevcut 
dostane mUnasebetl.nin tabii bir netice
si olduğunu yawıaktadırlar. ' 

--<:r
A L M AN 
Tayyarelerinin 
taarruzları 
Kopenhag, 19 (A.A) - Dün gece Es

hjergc gelen üç Danimarka balıkçı ge
misi Doggcrbank ch·arında Uç Alınan 
tayyaresinin taarru-ıuna uğrad.ıldannı 
bildirmişlerdir. 

Tayyarelerden mitralyöı.le ateş edil· 
miş ve bombalar atılarak mühim maddJ 
hasara sebebiyet verilmiş ise de tayfa· 
lnrdan hiç biri yaralanmamıştır. _JJI, __ _ 

Skapa Flov baskını 
Londra, 19 (A.A) - Skapa Flov üze. 

rine yapılan Alınan hava akını hakkın· 
da salAhiyettar mahfillerde hiç bir saf
f ı harp gemisine bomba isabet etmedi
ği hatırlatılniakta ve Alman tayyarele
rinin lngill-ı: harp gemilerini hasara u~
rattıklarına dair Alınan propaganda 
teşkilatı tarafından ileri sUrUlen hayal 
mahsulU iddialar bir kerre daha tekzip 
edilmektedir. 

--*
Gazeteci Rerbert öldü 

SON HABER . ... . . ... . 

Romanya Başvekili 
-~~~~---~~~~•x--~~~-~~--

0 r d Un U D kudretinden bahsetti 
Paris, 19 ( ö.R) - Rumen başvekili B. T atareako geçen akp.ıa 

beyanatta bulunarak demiftir ki; 
Vaziyet hakkında timdi daha az endi,ede olabileceğimizi zannedi

yorum. Bunu büyük kısmı itibariyle, ordumuzun ku"-vetine medyu
nuz. 

B. Tatare.sko vatandaşları zirai, madeni istihsalatı ve petrol istih
salini arttırmağa davet etmiştir. Demir muhafızlann mutavaatları da 
hükümetin dahilde takip ettiği yatışbrma ve uzaklaşma siyasetinin bir 
neticesidir. 

Brüksel, 19 (ö.R) - .Belga Ajansının Berlinden istihbarma göre 
Romanyada Demir muhafızların Kral Karolla barıştıklarını kaydeden 
Alman gazetderi şimdilik tefsirde bulunmaktan sakınıyorlar. Bunlar, 
kabineye Demir muhafızlardan bir azanın girip girmiyeceğini bilmi-
yorlar. , 

lstan bul balıkçılarından bir hevet 
Ankarada temaslarda bulunda 

x•x--~~----~~~ 

Ankara, 19 (Hususi) - Su mahsulleri kanunu balıkçılığı inkişaf 
ettirecek surette hazırlandığından istanbul balıkçılar cemiyeti azasın
dan bir heyet şehrimize gelmiş ve münakalat Vekili B. Çetinkaya ta
rafından kabul edilmiştir. 

Heyet, balıkçıların yeni kanun münasebetiyle memnuniyetlerini ve 
hükümete şükranlarını bildirmiştir. 

Deniz yolları · bilet sa taşında bir 
suiistimal meydana çıktı 

x•x-------~-
iatanbul, 19 (Telgraf) - Devlet denizyolları idaresinin bilet eervi

sinde yolcu ve yük biletleri aatışmda bir suiistimal meydana çıkarıldı. 
Tahkikat devam etmektedir. Memura muvakkaten İ§ten el çektirildi. 
Binleri bulduğu söylenen auiiatimalin '.akiki mesulleri henüz teı· 
bit edilememİ§tir. 

Yahudılerio Filistinc muhacereti 
sıkı .surette murakabe ediliyor 

--~~-------~---x•x 
Kudüs, 19 ( ö.R) - Kanuna mugayir olarak, yahudilerin Filiıtioe 

muhaceretini teıvik eden faaliyetlerini akim btrakmak için yeni le.arar, 
lar alınmıştır. Bundan sonra duhuliye vesikası bulunmıyan yahudi 
muhacirlerini ta§ıyacak vapurların kaptan ve mürettebatı Filistin su· 
lanna arzuları hilafına girseler dahi ağır cezalara çarpbrılacaklardır. 

Denizlerde bir haftalık 
harbın hlinçosu 

~~~~--~x4X"-~-~~--. 

Londra, 19 ( ö.R) - Martın on betinde hitam bulan hafta içinde 
üçü lngiliz, ikisi Fransız olmak üzere 8600 tonluk bet müttefik vapuru 
ve 1 S500 tonluk dört bitaraf gemisi batınlmııtır. 

Aynı hafta içinde Almanların iki büyük vapuru müsadere edilmit 
ve diğer iki vapur intihara mecbur olmuılardır. 

Geçenlerde cenubi Atlantikde tevkif edilen 7600 tonluk büyük bir 
Alman yük gemisi Cebelüttarika getirilmiştir. Vapurda 200,000 Ster
lin kıymetinde Afyon vardır. 

Daladiyenin Mussolini ile yapacağı 
mülakat teyid edilmiş değildir 

x,,.x 

Londra, 19 (ö.R) -- Royterin Roma muhabirine göre Fransız ba,_ 
vek.ili Daladye bugün veya yarın Cenevrede Mussolini ile görütccek· 
tir. 

Paris mahfilleri Romada dolaşan bu şayiayı tekzip etmişlerdir. Ayni 
mahfillere göre Fransız başvekili Paristedir. Bugün hakiki celse halin
de toplanan mebusan meclisinde söz alacaktır. 

Japonların kuracakları Kukla hü-
kumet hakkında yeni malumat 

~-~~-~------x*x-~~-------
T okyo, 19 ( ö.R) - Çin merkezi hükümetinin başına geçecek olan 

Van.g - Sin - Vey tayyare ile Nankine gelmiştir. Merkezi hükümetin 
teşekkül arafesinde japon ordusu başkumandanlığı, işgal altındaki 
yerlerin ve fabrikaların yeni Çin hükümetine devredileceğini söylemit

tir. 
Pek.inin 40 mil garbinde Çaypang maden mıntakası japon askerleri 

tarafından iıgal edilmiştir. 
Cunking, 19 (Ö.R) - Çin milli hükümetinin vaziyeti şu suretle 

izah ediliyor: 

hinı \~bahki tebliğ : Kayde değer mü
I>aı-!-1° Şey ol~amıştır. 

k.~· ıs, 19 (Ö.R) - Havas Ajansı as
D~aziyeti şöyle hül8..sa ediyor : 

if ~'UMozeUn şarkında devrite ve ke
l"! ın ~etleri olmuştur. Almanlar ile· 
'lrniş~VZilerimizc yaklaşmağa teşebbüs 
~kt erse de muvaffak olamamışlardır. 
oıonu. n Çok şiddetli bir mukabeleyi ve 
t•ıurnu tik siltıhların ınUdahalesini icap 

miJ?tir. ,._ ............................................. , 
Tayyare Sinen.asında 

Londra, 19 (A.A) - Sunday Timcs 
~:ızetesine Scrutntör müstear ada ile 
makaleler yazan tanıruıu~ ga-ıeteciler
cen Herbert Sidebothamın öldüğü ha-

Çin milleti, japonlann aleti olarak kullanılacak olan bir hükümet 
kurmak vaAdlerine aldanmıyacakhr. japon hükümetile askeri makam
ları arasında, Çinde teşkil edilecek yeni idare hakkında fikir mutaba
kati yoktur. japon tekliflerinin mahiyetine gelince: 

Çinin hem tamamiyeti mülkiyesini kabul etmek, hem de japon gar
nizonlarını muhafaza etmek yeni Çin hükümetinin bir japon mahmi
sinden başka bir şeyi olmıyacağmı göstermeğe kafidir. 

Burada hakiki otorite yine japon askeri makamlan elinde olacaktır. 

13 
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u taq .... 
t'l!ı_llna ••uz.un ynkın l.ıır Alınml taar-
trıUh.ın.;'ukaddcme vlduğunu söylerr.ek 
hen(iz k ndır. Almanlar sulh ümidini 
l'tıauk 8Y.betınemişlcrdir. Son diplo
ı.ı.,.~ faalıyetleri de yakın bir sulh t.-l· 

·v d Unğ.uln isnreti nlmnktan b:ı~ka b.r 
~ıdir. 

ir_~!~ VLA& .. 
'M~IAYA 
~~&-UJI SATIYOR 

""-ıı ~ad, 19 (Ö.R) - Yugoslav ve Al
ticareı heyetleri Almanyaya bir 

istihdaf eden 

3646 TELEFON 
Iluglin son olarak iki mUstcsnıı Cilim birden ... 

PRANÇOİSE ROSAY ve 

Ana kalbi PİERRE RENOİR 
Tnmfından Ciltai ORAM 

TÜRKÇE 
söZL'O 

İspan~·olca 
şarlah filmi 

Bugün halk günüdür her yer 20 Kr. 
YARIN MATİNELERDEN irJBAREN 

YENİ PROGRAM 
DEAHNE DURBIN tarahndnn Uç KIZLAR BiJYCIDil 

VE 
cul llOl'anm&. 

ber verilmektedir. 

-*ALMANLAR 
Kiliselerdeki çanları 
kaldırıyorlar-
Be,.rlin, 19 (Ö.R) - Alınan hliküme

tinin bir emirnamesi bütün Almanya, 
Polonya ve Çekoslovakyadaki kiliseleri 
çanlarını hükümcte te~lim ctmcğe mec
bur etmektedir. 

Bu çanlar harp le\•azmu imalind kul· 
lamlacaktır. 

--tr-
M ü tt elik postaları 

Londra, 19 (Ö;R) - Fransa P. T. T. 
nazırı JUlien Fransa \•e İngil~re ara
sında postalar birliklerini \'Ucu.da ge
tirmek için mU.zakt'.r'ede bulunmak üze
re buraya gelmiştir. İki imparatorluğun 
ittihadına bir sembol olarak muhtelit 

... _.. ............. -------------------mı 
UCUZ SİNEMA GttM'O 

Kültürpark Sinemasında 
SAAT 2 .. 10 DAN GECE YARISINA KADAR 

Büyük ve Kfü~ük Hususi J5 .. Birinci 10 KURU~TUR .. 
BU FiATJ.,E : BAHAR YAt.MURU ve YAŞAMAK HAKKIMDIR ..• 

Filin\leri görülecektir ... 
AYIUCA PARAMUNT JURNALDA HARP HAVADİSLERİ .•• 

SEANSLAR : BAHAR l" A~MURU 2.30 - 5,40 - 9.00 DA-
1' AŞAMAK HAKKIMDIR : 4.20 - 1.40 TA ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CUMA G0N0NDEN iTtBAREN: 

- KARAR GECESİ -
PAULA NEGRİ 'e GÖRÜ .. 'l\IİYEN HAYDUTIAR ................... 
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nuınınnn Cihan Hatun ~11111111111111:: ----- ----,._ 
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Türklerin nüfuz : --Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerini gösteren büyük ~ -
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~elriha: 13 YAZAN: Curci Zevdan ----- -
.- Burndan git. .. Fakat onu arama .. ! hfilfı Aydoğdu görünmedi. Galiba yarın 

Sr i ben bira7. rahata muhtacım... gelecek.. 
cfocl Cihan Aydoğdunun o gece artık gel-

S:ı n.,.,., babasının ellerine kapanarak 1 miycceğine kanant etmiş idi. Elbisesini 
opm?;',.. 'ı:-ş1adı. FP.kat .babası ona l'hem
mivct vcı mcdi. Saman oradan çekilip 
ıiÜi. Cihan bu manzaranın karşısındn 

.. l·al•nıc; idi. Nazarlarını babasına 
11 cih cd<-rek cözlerinin içine dikkatli 
, lll"tli bakıyordu. Hastanın gözlcrin
t rn .hemen diişmek üzere bulunan ik-i 

fa yaş vardı. Gözlerini Sanemin 
. ·· ilil<' konulmuş olnn mumun ziyasına 
, "kmiş idi. Cihan babasının iki duda-
ğmın uçlarında onun gayet mi.ihim bir 

·.&ır tıı11ıdt:"iın1 ve onu ifc;a etmek istedi-
1 i( i okur gibi oluyordu. Kızcağız tPk
mır h::ıhnc;ının yatağına olurdu. Elini 
avurJa .. •nın içine aldı. Babasının o 1.aif 
·clleriııdc soğuk bir ter. hafif bir rase 
hi«col"o11yordu. Cihan: 

- Bııbacığım! benden bir şey istiyor 
musun'> Yanında knlayım mı, gideyim 
mi" Nnsıl emredersin? ... 

.l\~n.bnn yastığını di.izelt"'leye çalışn
.rak: 

- ~r\•r.(ili ynvruml Git, r: batına bak .. 
Yolt. r-;ıme ... Yok yok .. Git. rahatına 

. b.ık c- .., r::ıhat edersen ben <le r:ıhat 
~dc>rh•· 

- Jhbacıiım! Gnliba Sanınnın bece
rik iır-,: sizi gücendirdi. Gücenmevi
niz h~b:ıcığım 1 O makcadınızı bil~i
yorclu .. 

.Merziban bn ını salladı: 
- O benim maksadımı anlıyamndı, 

fal:nt ben onun. maksadını anladım .. . 
Şimdi hesap soracak 7.aman yakla5tı .. . 

M n.iban bu sözleri söyledikten son
r:ı uyumak için yatağa } atarak örtiiyii 
ommdPrına doğru çekmcğc basladı. Ci
han babasının bu mesele hakkında daha 
fa7Ja bir şey söylemek istemediğini an
fadı, örtii ile örtünmesine yardım etti. 
Sonra odadan çıktı, kardeşi haklunda 
yeni bir endişe ile meşgul olduğu hal
de kendi odasuuı giti. Hızran orndn 
beklemekte idi. Hanımını görünce ba
b.ısının halini sordu. Cihan babasının 
sıhhati iyi olduğunu söyledi. 
Hızran: 
- Hanımcığım! Bugün çok yorul

dun. Artık elbiseni değiştir. Yntağınn 
gir, dedi. 

Cihan hareketsiz olurdu. Cevap ver
iyordu. Mürebbiye hanımının hala Ay 

•duyu dilşünmf'kte olduğunu nnlı
yarak dedi ki: 

- Hanımcığım! Herkes dağılmış, bah
çede blitün fener1er söndürülmüş iken 

deği~tirmcğe başladı. Mürebbiyesi so
yunımıkta ona yardım ediyordu. Cihan 
elbise d ğiştirmcyi ikmal edince Hız
ran veda edip çıktı. Artık Cihan yavaş 
ynvas yatnğına gidip yatmak is.tiyordu. 
Fakat yatnğn varmadan evvel bir cari
ye içeri girerek biraderi Samanın ken
disini görınek için geldiğini söyledi. 

Cihnn kardeşinin o saatte kendi.c;inin 
yanına gelmesinden memnun oldu. Çiin
kii pederinin huzurunda onun o suret
te ayrılması kendisini büyük bir mera
ka dü~ürmliştli. Onu düşünüyordu. Sa
manın simasında mahzuniyet ve inki
sar iisarı olduğu halde odayn girdi. Ci
han onu o halde görünce şefkate geldi. 
Onu hüsnü knbul etti. Güler çehre ile 
karşılndı. 

- Knrde§im! Babamızın sana söyle
diği :ı;özlere gücenme. Her ne söyledisc 
ona ürız olan zaaf ve Jztıraotan cnnı sı-
kılarak söyledi. · 
S:ıman teessüf ve inkism· fıSArı gö~ 

tC'rdivi halde yer" serilmic ohm bir min
der iiıerinc oturdu. Sükut ile yere ba
k.ırak crvno vermedi. Cihan onun ya
nında oturdu. Yiizline baktı. GriıJcrin
d.nn nğlnmnksıı.ın yaşlar dökülmekt~ idi. 
Cihan kardeşinin bu hnlindcn fevkal1ı
dc mlitt'Cssir oldu. Scfkaü. saffet ve fn-
7Jleti akıl ve ferasetine galip geliyordu. 
Büyiik bir hissi merhnm~tle Eordu: 

- Kardeşim! Nicin nğhyor.sun? 
Saman gözlerini Cihana doğru kaldı

rarak kısık hir sesle cevop verdi: 
- Hı>msirccij!im! Biraz evvel ıri)zle

riule gördün, kulaklarınla i~ittin. DC'ba 
n!çin sorarsın? 

- Sıma söv1t'dim, knrdc<>im! Babn
mız her ne .söylediys" hnst..,Iık ı1.h:-a
bındnn söyledi. Ba-;;kn bir scbcb!e s&..·
~edi. İyi bilirim ki o seni scvi~·or. 

&?ndcn bn ka oğlu yoktur. Sen onun 
ismine varis olacnksın. Sen ... 

(Samnn) hemşiresinin sözlinü kP"ti: 
- Belki beni seviyor. fakat ben btd

bnht bir insanım. Cünkü onu memnun 
etmek için blitün kuvvetimi s:ırfcdiyo
hann rum. Fakat memnun <'demiyorum. 
O bana Kfihini çağır diye emretmc-di. 
Kfihini davet için adam nradıl'rını ıfir
düm. Ben gider, <"nğırırım dedim ... H"r 
7.amnn babamın benden çekindifıini his
sediyorum. Halbuki onun daima b n
den hoşnud olmac:rnı istiyorum. 

- ME 1-

Tuna yo oyla petrol 
nakliyatının kontrolü 

-------------------x*x------------------
Londra, 19 (Ö.R) - Avam Kamarasında mebuslardan Mendel 

AJmnnyaya Karndenizden Tuna yo)iyle petrol geçmesini men için ln
giliz hükümetince alınmış tedbirler olup olmadığını sonnuştur. 

Harp ticaret nazın Krost Karadenizde harp kaçnğım kontrol için bir 
kontrol limanı mevcut olmadığını, Montro muahedesi mucibince mu
harip memleketlerin gemilerini Boğazlardan geçiremiyeceklerini söy
lemiştir. 

Mebus, bu nakliyata mani olmak lüzumundan bahsetmiş ve abloka-
yı sıklaştırmak için hükümet teşebbüste bulunacak mıdır, demiştir. 

Nazır Krostun cevabı şu olmuştur: • - «Acaba Mendel bu hususta ne dü.§ünüyor:ı> ? 
Londra, 19 (Ö.R) -Avam Kamarasında abloh. ve bitaraflar hak-

kında çok enteresan müzakereler olmuştur. Jngiliz harp ticaret nazırı 
Krost Hollanda ve Belçika ile müttefikler arasında muhteviyatı gizli 
tutulan anlasmalar yapıldığı, müttefiklerin bu memleketlere deniz 
tarikiyle vuku bulan ithalatın Almanyaya gitmiyeccği hakkında temi
nat olduğunu söylemiştir. 

inland;va şimdi yeni bir m ·· cade1e 
havat•rnn başlangıcında bulunuyor 

--------------x*x-----------
Paris, 19 ( ö.R)-Finlandiyada sulhdan sonra memnuniyet hiç tees-
iir etmemiştir. Siyasi mahfillerde bazı temayüller günden güne kuv

vetlenmektedir. Finlandiya siyasi hayatın yeni bir safhasına girmiştir. 
Ve biitün Avrupa için feci olan bir saatte daha büyük bir mücadele 
karşısındadır. Finlandiya her şeyden evvel bir müdafaa iyaseti taki
bine ve gazetelerde tesadüf edilen bir hnmleye göre cOrclu ve hükümet 
arnsındrı tam anlaşma tesisine> mecburdur. Şimdiye kadar bu noktaya 
kafi derecede ehemmiyet verilmemişti. 

tarih ve 
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<;0:1. ...... ranmısı c,ok sürmedi .. Kral 

nhnn binmek için bir hareket yapb. Fa
kat bncnklorıııı kuldıramadı, diz kapak
farı titriyordu .. Nerdc Le yere düşecek
ti.. Uşnklnrdan birinin omuzuna daya-
9:ırRk ~ürüdii ve .-ıdasına çıktı .. Yata
f.,'190 yntırdılar .. 

V,.Jiahd bütün ~ct>e nt şler içinde 
• eh. l.rt · zi •a-

gon) un çağırılmnsına lüzum görüldü. 
On DördiincU Lui ne kadnr mağrur 

ise oğluna ve torunlarına o kadar düş
kün bir krnldı .. Veliahdın hastalığını ha
ber alınca Mndön .şatosuna, oğlunun ba
~ ucuna koşıruık istedi.. Fakat madam 
Dö Mentenon onu bu fikirden vaz 
gL'çirdi .. 

- Sır dcdı .. Lüzumsuz vere 

rENIASm 
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20 MART CARSAMBA 

Ankara ı;l-Radyosu Askeri ceza kanununda Foil Ribentropun 
-----·----

DALGA UZUNLUCU 1 d•l"" 
1639 B~G~3HKa./120 Ww yapı an ta 1 at 

T. A. Q. 19.74 oı.15195 Kes./ 20 w ... 
T. A. P. 31.70 m. 9165 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program ve memleket sant aya
rı, 12.35 ajans ve mcleoro]oji hnberleri, 
12.50 müzik: muhtelif şarkılar (Pl.) 1 

13.30-14.00 Müzik: Küçük orkestra: 
(Şef: Necip Aş1nn), 1 - Jac Grit: Çi
çeklerin güzelliği (vals), 2 - Mendcls
sohn: Söz.süz Romans (No. 20}, 3 -
Leopold: Hungarya (Macar fantazisi), 
18.00 Program ve memleket saat nyarı, 
18.05 Müzik: 

ÇALANLAR: Vecihe, Refik Fersan, 
Fnhirc Fers<ln, Cevdet Ça~la. 

l - OKUYAN: Rndifo Erten. 
l - ishak V::ıran - Suz.inak şarkı: 

(Bir gün gcleceksi~ diye). 2 - Refik 
Fersnn - Su2.inak şarkı: (Canın kimi is
terse), 3 - Rakım - Uşşak şarkı: (Si
lemem bir gün), 4 - Arif bey - Uşşak 
§arkı: (Saki yetişir). 

2 - OKUYAN: Mahmut Karındaş. 
1 - Türkü: (Sarardım ben sarar

dım), 2 - Türkü: (Akşam olur kervan 
iner), 3 - Tiirkü: (Dağlar dağımdır 
benim). 

3 - OKUYAN: Semahat Öı.dcnses. 
1 - Sel. Pınar - Hicaz .şarkı: (Anla

dım scvmiyeceksin), 2 - Refik Fersan
Hicnz şnrk1: (Geçti rUya gibi), 3 - Re
fik Fersnn - Hica7. tUrkü: (Sarı gUJiim 
var benim). 

18.55 serbest s<ıat, 19.10 memleket sa
at nynrı, njans ve meteoroloji haberleri, 
l!l.30 ko•ıucımn (dıs politika hadiseleri), 
1!).45 MtiıJk: Fııııııl heyeti. 20.30 t~msil: 
Muhtımn kız.ı. Ya7.an: Orhan BiircC', 
21.JO •crbect ::aat, 21.10 konusma: (H~f
talık posta kultı<ıu). 21.30 Müzik: Riyn
scticiimhur bandosu. (S<>f: Ihsan Kilnç
er). l - Rcıoul Laparra: Pasco (lspan
yol dansı), 2 - J. Maynn: Serennde 
Romantik, 3 - Massenet: Birinci or
kestra Suit'i. l - Pastoralc f't Fugue. 
2. Varintions. 3. Nocturne. 4. Marchc et 
Strette. 22.15 Memleket sant ayarı, 
ı:jııns haberleri, zirruıt. esham-tahvilat. 
kambiyo-nukut borsası (fiat), 22.35 
Müzik: Cazbnnd (Pi.), 23.25-23.30 ya
rınki program, ve kapanL~. 

--------------~---~*x----------------~ 
Selerberllkte umumi mahkemeler balunmıyan 
mıntakalarda işlenen her türlü suclarm failleri 

askeri mahkemelere verilecek 

Meclise, askeri ceza ve askeri muha- Aynı kanunun 148 inci maddesine de 
keme usulii kanunlarının bazı maddele- şu şekil verilmektedir: 
rinin değişmesini istihdaf eden iki 15- A - Siyasi mnksatla toplananlnr, si-
yiha verilmiştir. yasi fırkalara girenler, siyasi nümay~ 

Yeni layika, 1632 numaralı askeri cc- ve içtimalara ve intihabata iştirak eden
zn kanununun 43 üncü ınadde.ı;ini .c:u Jer \'eya her ne suretle olursa olsun bu 
şekilde tadil etmektedir: • mnksatla şifahi telkinatta bulunnnlar 

cTiirk cczo kanununun birinci kitabı- ve siyasi makale yazanlar \'C bu yolda 
nın müstakil faslında yazılı olup cezala- nutuk söyliycnler beş seneye kadar 
rın tecili hakkındaki kararlar, aşağıda- hapsolunur. 
ki hükümler ruıznrı itibara alınmak eıar-
tJyle askeri sahıslnr hakkında da tat- B - Türk ceza kanununun 141, 142-
bik olunur: inci maddelerinde yazılı olan cürümleri 

orclu içinde veya ordu mensupları ve 
A - Askeri mahkemelerden askeri nskeri fabrika ve müesseselerdeki müs

ccza kanununun 3 iincü babının 3 ve · tahdcmler veya işçiler arasında işliyen-
4 üncü !asıllarivlı- 84 üncü maddesi ha- lerin Ce7.aları yarıdan aşağı olmamak 
riç olmak üzc~e beşinci ve 130 uncu 
maddesi hariç olmak üzere sekizinci üzere arttırılır. Bu suçlar seferberlik 
fasıllarında ya7.ılı suclardan dolayı ve- zamanında işlenirse ceza iki misli ola
rilen cezalar tecil edilmez. Ancak fiil rak hükmolunur. Eğer bu cürümlerin 
islendiği zaman 18 yaşını doldurmamış işlenmesi neticesi olarak askeri kuvvet
olan çocuklara hilküm z.amanında 70 . lere znrar gelmi~ olursa ceza on beş sc
yaşına girmiş olanların mahkum ol- neden aşağı olmamak üzere ağır hapis
dukları bir 8 ,,neden az hapis C('zaları tir. Bu zarar ehemmiyetli olursa fiil, 
kcil olunnbiJir. daha ağır bir cürüm teşkil etmediği tak

B - Türk ceza kanunu mucibince dirdc müebbet ağır hapis ceı:ası hükmo
bir kabahat fiilinden dolayı mahkfım lunur. 
olan \'e ce:1.nsı tecil edilen. bir sene için- Diğer layiha 1631 sayılı askeıi mu
de ve gene mc1.kur kanuna tevfikan hakeme usulü kanununun 3720 "ayılı 
hapis cezasiyle mahkum olan ve cezası kanunln deği§tirilen üçüncü maddesini 
tecil edilen bir kimse, beş sene içinde tadil etmektedir. Buna göre a~keri ceza 
askeri bir suçtan dolayı hapis ve daha kanununun 63, 64, 81, 93, 95, 10, 101, 
n['ır bir cezaya mahkum olur ve bu as- 102, 124, 125, 127 inci maddeleriyle 1,18-
ı~eı·i cürüm Türk ceza kanunu muC'ibin- inci maddesinin B fıkrasında yazılı suç
cc cezayı mucip fiillerd<'n bulunmazsa ları, 159, 160 ve 161 inci maddelerinde 
ikinci mahkCımiyet ev\•clki cezanın te- yazılı .ı;uçl:ırı, askeri ecza kanununa tii
ciline mani olmaz. bi olılukları müddetçe seferberlikte, as

C - Evvelki mahkômiyet askeri bir keri ceza kanununun 75, 78 ve 80 inci 
suç için verilmiş ceza olur ve bu askeri maddelerinde yazılı suçları, umumi 
suç Türk ceza kanunu mucibince ecza- mahkemeler bulunmıyan harp mınta
yı mucip bir fiil olmazsa ikinci fiilden kalarında işlenen bütün suçları, işliycn
do1ayı Tiirk ceza kanunu mucibince ve- ler nskeri şılııslar olmasa biJe askeri 
rilccck cezanın teciHne birinci fiil mani mnhkemcJere verileceği kaydcdilmektc-
olmaz. dir. 

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

z başvekilinin ifşaat sayılan 
dünkü çok mühim nutku 

- BAŞTARAl-'J J inci SAYFADA -
memleketin mukaddcrntını değiştirme
{ c muvaffnk olamama.sına da Finlnndi
ynyn yardım iınkflnlnrı henüz tükenmiş 
değildir. Eğer, muhnkknk görüldUği.i gi
bi, yeni bir ynrdıuı elzemse, İngiltere 
FinJandiyamn ihynsına hizmet için di
ğer milletlerle birlikte bu yardımı yap
mnklıı bahtiyar olncaktır. 
Başvekil hundan sonra Fin faciasın-

da Almanyrunn hiiyük ınesuliyctini 
knydetmişfü : 

cAlmnnyn Fin meselesinde mesuJiyel-
len kurtulamaz. Eğer Almanya ve Sov
yel Rusya araım1da imza edilen pakt 
mevcut olmasaydı, Finlnndi~·a asla isti
la eclilemiyccekti. Ancak Alman tchdi
clir ki Sknnclinavya memleketlerini, Fin
landiyayı kurtarabilecek olan müttefik 
ynrdımını gcçirmcnı<!ğe sevkedecck ka
dar tedhiş etmiştir. 

cBunn ınuknbil, müttefiklerin tonh-
hütlcrini tutmadıklarını iddia edenlerin 
sözleri bfr i'ın bile k.tbul edilemez. Müt
tefiklerin Finlnndiyaya yaptıklnn yar
dıın tefcrrüntiylc malfımdur. Fnknt Fin
Jandiy~nın, İngiltcrcyc karşı, coğrafi 
vaziyeti sebebiyle biitün malzeme SC\'

kiyatıııın m: vcHi şimal denizinin tehlike 
uunUı.kalnnndnn geçmesi, sonrn İsveç 
ve Norveçin esasen haddinden fazla 
meşgul olan denıiryoUarı vasıtasiyle ki
fayetsiz. yollardan Finlandiyaya geçiril
lllC'Si );lZlmdı. 

Karşıln~tığıınız müski.iliıt muazzamdı. 
Faknt Finlerin lıiç bir müracaati tarafı
mız.dan cevapsız bm.ıkılmadı. Mart ipti
dasında 100 bin kişilik bir İngiliz..,Frnn
sız sefer ordusu Finlnndiynya hareket" 
hazırdı. Y rıni mare 1 Mannerhaymin 
tcsbit ettiği tarihten tam iki ay evvel .. 
I<rınunusani ortalarında mareşal Man

nerhaym askere ihtiyacı olmadığını, 
mevcut kuvvetleriyle mayısa kndar da
J. ana bileceğini, yalnı:.r. malzeme istediği
ni bildirmişti. Bizim hazırladıtrımız se
fer ordusu ise nisan ayına kadar ihraç 
ve sevkedHmiş olacnkll. Ancak, her 
hangi bir sefer ordusunun, tesirli bir 
şekilde Finlnndiyaya varabilme:3i için, 
Norveç ve İsveçtcn geçmesi elzemdi. 
Bu sebcpfo sevkinden c\'\'el bu iki hU
kiimetin rizası lfızımdı. 
Almanynnın hu meselede oynadığı rol 

tadı Metr Fagon yulnız gitsin .. 
Zavallı krııl bütün dizginlerini bu 

lrndmın eline verdiği için onun söilcriııi 
içini çekerek knbul .:tti. 

Ve Madön şntosunn gitmedi .. Biitiin 
gün düşünceli ve ınüt~ssir kaldı .. Ak
şam Fagondan şu kısa haberi aldı : 

(Sir, 
Monsenyörün vaziyeti çok ağırdır ... 

Oğleden beri de ~klını oynatmıştır. Çok 
garip ve şimdiye k<Hlnr görmediğim bir 
hastnlık .. ) 

Kral mektubu olctıyunca alnında be
:iiren soğuk terleri silnek şu kı.,a enıri 
\'erdi : 

- Arabam hazırlansın .. 

-:1ı-·-----------------

ma1Umdur. İsveç ve Norveç müttefik 
kuvvetlerine geçit verdikleri takdirde 
kendisinin de müdahale edeceğini bil
dimtlştir. İngiltere, isveçc karşı bu se
beple bir Alman taarruzu halinde tsve-
çin müdafoasımı tahsis edilecek bir 
kuvvet tahsisine de hazırdı. Bu planı 
Finlerc bildirdik ve beş martn kadar 
aleni bir istiındntUı bulunmalarını teklif 
t•ttik. Bu11u mUteakip biz de İsveç ve 
Norvcçc rnsmen müracaat edecektik. 

Bir müddet sonra Finlandivnnın Pa
ris ve Londra elçileri bir ayda elJişer 
bin kişi gönderip göndcrerniyeceklerini 
sormuşlardır. Cevaben, yapmış oldul;'U
ınuz teklifleri nakliyat imkanlarına ve 
demiı·yoJlarından 37.ami ic;tifade kabili
yetine göre en geniş bir mikyasta oldu
ğunu ve askeri vaziyetin inkişafına gö
re yeni kuvvetler tahsisine de hazır bu
lunduğumuzu bildirdik. 

Nihnyct Finlerin karar vermesi için 
tayin edilen tarih hiç bir karar ittihaz 
edilmeksizin geçti. Ertesi gün sulh şart
larının kabul edilmiş olduğunu öğren
dik •. 

Her ne kadar Finlnncliyanın müraca
atiy le knrşılaşınamış ve İsveçle Norveç
teıı red cevabı almış isek tc hazırlıkla-
1·1mıw dev:ım ettik. Son dakikada bile, 
Finlandiya istemiş olsaydı, bir Fransız 
İngiliz sefer ordusunu - İsveç ve Norveç 

müsaade etseleı·di - gönderebilirdik. 
•Finleri tenkit etmek bize düşmez ... 

Onlnr gibi mücadele etmiş olan insan
ların her tenkitten azade tutulması liı
z.ımdır. Bu noktayı açıkça bildirmek is
terim. Vaziyete vakıf olarak, her kara
n ittihaz etmek hakkını Finler tama
men haizdiler. Vaziyete vakıf olmıynn 
bizlerin bu kararı kabul etmemiz la
zımdır. Başkn türlü olmasını temenni 
bile etmiş olsak .. • 

B. Çeınberlayn Mussolini - Hitler 
müJakatı hakkında kısaca şunları söy
ledi : 

•İki diklutör sulh teklifleri mi, veya 
başka bir şeyi haZJrlamak için mi bu
luştuklarını bilmiyorum .. Bu mülakatın 
hedefi ne olursa olsun, biz harbe girdi
ğimiz gayeJcrden a.<ila vaz geçmiyece
ğiz.• 

Londra, 19 (Ö.R) - Avam Kamara
sının bu akşamki ı.:elsesi pek mühim 
olacaktır. B. Çemberlayn mutat hnftn
Jık nutkunda .sevkülceyşi, siyasi, iktı:sa
di vaı.iyeti gözden geçirecek, Alman 
tnyyareJcrinin Skapa Flova taarruzun
dan, Hitlcr - Mussolini mülakatından, 
B. Sumner Velsin Avrupa seyahatinden 
bahsedecektir. Sovyet - Fin sulhuna 
müncer olan htıdiselerdcn de uzun boy
lu bahsetmesi mümkündür. 

Finlandiya 450,000 kişiyi memle
ketin neresine yerleştirecek 

-------------x*x------------
Helsinki, 19 (A.A) - Finlandiya, Sovyetlere terkedilen arazinin 

sekencsini teşkil eden 450000 kişisi memleketin muhtelif yerlerinr: 
yerl~tirilmek gibi güç bir mesele karşısında bulunmaktadır. 

Bundan başka yeni hudut civarında oturanlar muvakkaten mem
leket dahilinde ycrleşmiye mecburdurlar. Bunlar evlerine dönmek 
için askeri makamlardan emir bekliycccklerdir. 

Tahliye edilen halk Vasa Ulaborg Kuopis ve Nikelli mıntakalarına 
yerleştirileceklerdir. 

Berzahın eski sakinleri Finlandiyanın cenubi garbi kısmına yerle~ti
rilmiştir. Hangeo halkı ise Helsinki mmtakasına nakledilecektir. 
Memleketin süratle yeni şekli alması için elden gelen bütün gayretler 
sarf edilmektedir. 

Doktor Fagon kralı karşıladı. 
On dördüncii Lui td5ş ve heyecanla 

sordu : 
- Nasıldır? 
- Biraz iyice sir. Ateş epey di.işük .. 
Yalnız b ni endişeye di.işün•n bir me

sele var .. 
- Nedir? .. 
- Monsenyörün bir kolu ile yüzil 

mütemadiyen şişiyor .. Ne yaptım ise 
bu şişe ınfıni olmnadun .. 

Kral, sap sarı bir halde oğlunun oda
sına girdi .. Yntnğa yaklaştı ve dehşet
ten fırlıyacak gibi açılmış nazarlarını 

suratı şişmektcn tanınmaz bir hale gel
miş olan veliahdc dikti. Boğazı kuru
muş bir halde ve boğulacak gibi olıırnk 
hudutsuz elemi içinde sordu : 

bitkinlik var .. 
Sonra göz kapaklan indi .. 
O gece hastalık büsbiitün veh::ımct 

peyda etti.. 
Majesteyi müteessir etmemek için bu

nu sakladılar .. 
Ertesi günü ögle vakti .. 
Krnl mnsacla yemek yiyordu. Birden 

kapı açıldı \'e içeriye tclnş içinde Fagon 
girdi .. 

Kral, onun bu girişinden felaketin ni
hayet vukubulduğuııu anlamıştı.. Yc
ı·ind~n kalkarak sordu : 

- Ne haber? .. 
- Heyhat sir .. Artık kurtarmak için 

en ufr.9 ümit bile kalmadı .. 
On dördüncü Lui ölü gibi sarardı .. 

Sendeledi.. Kanapcden kalkmak istedi .. 
Kalkanındı kendinden geçti .. Hemen ko
şuştular .. 

Papaya tevdi. ettilİ 
on bir maddelik 

sulh projesi 
- BAŞTARAFI J İNCİ SAiıiFEl>E .,,,.. 
el birliği yapıh.ıcaktır. ·ne 

Alman ,.e Italyan muhaceretJerı 
ko'ı ylık gösterilecektir. 1d 

5 - Almanya 20 sene zarfında eı> i 
ınüstemlckelcrini geri alacaktır. Y~e 
kendisine buna muk;.;bil müstcınl j\l· 
verilecektir. Veyahut ta hiç olma:ısa 
ınanlar Afrikanın muayyen mıntak_ala· 
ı ma serbestçe hicret P.debilecek1eııC1d 

6 - Polonyaya aşağıdaki şartlar a-
hiliııdc istiklali inde edilecektir. ı.a 

a) Polonyadıı m~rke.zi bir ınınta 
ihdas edilecek ve bur;ıda on milyon po
Jonyalı nüfus toplanacaktır. 1)1 

b) Gidinia serbeı.1 bir Polonya liınB 
olacaktır. 

c) PoJonyn ticaretine Danzigden traJI" 
sit serbcslisi verilecektir. ·r 

d) Polonya hududu beynelmilel bıl< 
heyetin mürakabesi altında yapıla~a 
bir plf'bisil esası i.izerine tayin cdılC" 
cektir. 

e). Polonyada \'e bütün Tuna ha~ıı· 
sında ekalliyetler mc.selesi geniş Jfl!t 
) asta bir ahali mübadelesi ile hallcdı e
rektir. r 

7 - Çekler, Slovaklar ve MacarJJı. 
25 sene müddetle Alınanyaya bağloll8 
cak olan üç taraflı bir devlet teşkil ede
ceklerdir. Bu üç taraflı devlet sanayi ve 
ınünakalüt bakımından Almanyaya btııl 
imtiyazlar verecektir. }: 

8 - Avusturya Almanyaya mülh8 

kalacaktır. \1 

9 - Bir nevi gümrükler federnsYo~,. 
• 'JI\ 

teşkil edilecek ve bu federasyon biJYL 
vı! kiiçiik devletlerin menafii arasırıdıı 
bir ahenk tesis edecektir. Bu federas· 

• }to-
yona Almmıyn, 1ta1ya, Yugoslavya, ·s-
maııya, Bohemya, Slovakya ve Macnrı 
tan dahil olncaklardır l 

10 - Balkanlar stı?tükosu tekeffil 
edilecektir. 

11 - İtalvan malları Cibutide gUn1
• 

rük resminden muaf ,.e ticaret ser~· 
tisine mazhar olacak, Süveyş kn11~s 
mukavelesinin inkizası tarihi olan 19 
senesine kadar knmıldnn <:erbest gı.-.ÇC
cektir. 

Tunus İtnlynnlanna bir statü verile-
cektir. 

----~----

,. r un ada 
Sular yedi buçuk 
metre yükseldi 
Budapeşte, 19 (A.A) - Don~tırı~ 

e:rimesi dolayısiylt! 'funanııı scvıycdi 
yükselmese devam etmiştir. Sular Y.c • 
buçuk metre kadar yükselmiştir. Şı~i 
diye kadar suların bu kadar yüksclddıg. 
görülmemişti. Tunanın sahilleri ve a 11 

l::ın heınen kumilen su altında kniınıştıf· 
Hasarat pek büyüktiir. 15000 domuz bO" 
ğulmuştur. 

Mısır • .J~ on dostıuğıı 
Knhire, 19 (Ö.R) - Mısır - Jnı}011 

dostluk muahedesi tru:dik edilmiştir. 

Fi MÜLTECİLERİ 
Stokholın, 19 (Ö.R) - E.'>ki Fin bnŞ~ 

vekili B. Ka7ander }'inlandiyada o~;. 
bin harp nıa1ü1ünc v yüz binlerce nn~Jc 
teciye içtinuıi yardım meselesini tetkJ 
için huraya gelmiştir. 
Sovyetlerin bir izahı . 
Stokholm, 19 (Ö.R) - Sovyetle~. bır:; 

liği hükümeti Gandnlaska ve Keını1al"'i 
:ırasında inşa edilecek olan yeni şiıne; 
difcrlcrin Baltık denizi kapanırs:ı ~ _ 
dünyasiyle Sovyctlcr birliğinin teın°j. 
nı temin etmeği istihdaf ettiğinden s 
vcç hiikümetini haberdar etmiştir. 

isvec noktai nazarı .1• 
Stokholm 19 (A.A) - Ecnebi .ve ~ıı

hassa Fransız ınntbuntındn lsvcçı~ fılc
landiya meselesinde tnrzı harcketı ha 
kında çıkan tenkitler üzerine Jsvcç }lll~ 
riciyc neznretinin yüksek bir mcııttı~! 
dün nkşam Stokholrndc bulunan ccnc 1' 
matbuat mümessillerini kabul edere c 
bu tenkitlerin hakikate uymadığı_n~.~
Isveçin harbin başl::ıngıcından bcrı ~ ı 
landiyayn yardım ettiğini söylemi<ctı_r. 

FRANSIZ KABiNESI b-
Paris 19 (A.A) - Rcisicümhur :X:C.rı 

run diin <lkşam sağ cenah partilcrın;c 
!:efi Luiz Marini kabul etmiş, bu sıı~c!si 
knbinedc yapılacttk todilat için sıY l:.ı· 
grupkırın şefleri ile istişardere bnŞ 
ınıştır. .. ··rı-

Paris 19 (A.A) - Çarşamba- gunu 
1
• 

den evvel kabinede bir değişiklik ol~:ı
yacağı tahmin edilmektedir. Faknt clıı 
dilat o kadar büyük ve geniş ınikY9~ 11 
yapılacaktır ki şimdiki kabine taınıurıe 
d<'ğişıni§ bir hale gelecektir. 

İNGİLİZ KRALI 
Maliye nazırını 
kabul etti.. 5,, 
Londrn 19 (A.A) - Maliye nazırı d;ıfi 

Johll Simon dün akşam kral tarafın 
kabul edilmiştir. 

-------------------~--~ 
HUKUK M.41-1"~-JZMIR SULH 

MESINDEN: 
SATIŞ ILANI el it· 

Kralın hu seferki yolculuk kararına 
madam Dö Mentenon itiraz edemedi ve 
beş dakika .sonra yanında karısı Men
tenon olduğu halde saraydan oğlunun 
şıtosu istikametine uzaklaşmıştı. 

- Çok ıstırap çekiyor musun oğlum? 
Veliahd gözlerini babasına çevirdi ... 

Kafasında bir şule çakar gibi oldu. Kra
lı t nıdı . H fif, çok k.fif bir sesle : 

Veliahdın ölüm ihtiı.::ırı bir saat ka-

1-~ter ile haLİncnin mutnsarnf ol k u it" 
ları eski hit pnznnnda 1322 nolu sl .8 u· 
ta 25 nolu dükkan mahkemece iz:(t'\11 
yu lmrarınn istinaden l!J/ 4 /940 u\. 
günü ıınat 15 de ILmir ı1ulh hukuk 11k~ıf· 
kemesi salonunda sntışı yapılcıct 1 7S 
Bu arttırmada tnhmin olunan be~~. 1'• 
liranın yüzde yctmiı beşi vcrildıgı. tıı 1'• 
dirdc talibine ihalesi yapılacak aks1

1 
tıııık 

dirdc satış on beş gün daha uuıtı .a~ii· 
ikinci arttırması 6/5 940 Pazarteııı ııı
nü sa t 15 de yine dairemizde Y11'?\t" 
caktır. Daha fazla malumat nlrnak "' 

Snat yediyi biraz geçe kralın nr::ıbasl 
u .. ;ı 'diniz.. V 



.. 
Kendinizde Veya Çocuklannızda Gördüğünz: 

Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, Karın afrıları, Karın şişmeleri} Burun 

makad kaf ınması; Uburiulı, Baı ~önme~i, Salya akması, . Sar' aya 6en.zer sinir 

htıllı!rı, Gece korluıiarı, Görmede, ifitmeck bozulılulı gibi 60.YTi tab.ii holl~; 

:····•--. .................................................................................. ... • • 

i_ Devlet Demir Y otlarından i 
......... ....., ......................... .......,...., • r __ ·o t ·-

.HaJJCJ1DnD Dazan dikkatiae 
1'MIPOfıl QtElöll ~·· «HAU ooaa&dl~ AUllAô\tc: ' > I>. D. YOLAARI 8 CI IŞUErME IDJ&i ..... !IW.tl: t • , 

_.......,"" bedeli (i'3~~ ~ clae ~P.1> ıaiet mı.irtelif ıellatta ta..
~r ııanüt4rii 814 ~ -40 'P,anrtesi süaü !8Mıt ı ıfı t& ~p&lı ..zarf uaıılile lııminle 
~cıniz l;,inuıada satın alınaç8kw. 
~ ıWe ıinnek iane~in .( 400.S 0) &nlik ımmtlikkat llelninat ımuln&&ile ı\fe 

&irıneğe mani bir halleri olım.dığma i:lıliir ~ e ~if .mabt.i\lı.mu ~
nı iiin 11awı •15 -e lcaaa,.1tomisyon reiııljiin.e~i faz11oilır. ~~ 
.rll&z o1ar4.işl~tD'le kaleminae~ aluıaİ:illir. Ji, li, 1.1, i 911 (~.00) 

Çamaltı tuzlası müdü~ üğiinden: 
~ - İf tıll!lınrm ıiçin .S.a<> gne~ reikfıp rma hı miİbayaa ıdlunaaik-

'br. . 

ı:_? - ~er metre m1kabuıın beıBe'li ti '6';Q§ ıi1k teminatı ll9 
~ .8.6 .laruftur. 
1- Ş..mame her citn ımüdürliWiinüi.dle !löriilelülir. 
4 - lateklilerin münakasa ;gia.ii :dlan lB Mart t9«> mna aunu 
~ 181 at müdüriyetimizae müte,aJdk.il ihale ik.oıniay.cmımda ibazır lJnı... 
llnına1arı. 16, 20 *.84) 

fzmir Turistik otlan mınt•ka 
tniduTJÜğtin<fen: 
1"'tltan& 'Ctiki tersane ve ·barlk~~a'le,Y,e ;ait bina Qre ı8l'Sll dıı

\>ailannın yikılması ve mü_şteri tauılinu1an ıP'lina pe o/.eniaen Öuvm 

~ı~ daw .evwelc~ yapı~~n ilana~ ~uhamnıen ijzeyeile ~eli 
~6V iıra j,() dc.;ır.u!l swetınde g'ôstcmJmif ~ bu !beadlaen 432 lira .20 
~f liedinı e • nşa ınaet&b 'ÇikarlRUktan sonra '711Üzaye(lenm pyııe 
~ "I m lira 50 kuru.§ ..üzeri od en \YAA!lacağı ıtaarilian ·ıan olunur. 

12, ıo 843 (446) 
"'-----~--~~--~----~~--~~~~~~---:-~~~~~ 

km·ir Veterirıer müdürJüğiind.en! 
d~ir lltba'haraıt:ıketularmm .birinci hafta koşuau -Bucal:o!lu al<>nın

'da '3 lf-Mart~iffi'.Pazar günü saat 2 He icra kilınac:ajmdan icoşu .atları
~ın kayıa muamelesinin 14/ Mart/ 940 gününden itibaren 30/ Mart/ 

ıto günu saat,, çe 'kaaar veteriner müaürlügü aairesinae bu müaaet 
);atfında saat 14 den 17 ye kadar yapılacağı ilan olunur. 

18. ?l 811 (491) 
......___~----~~~~~~~~-~~~~~--~~~~~-

lzmir Turistik yoHarı mantaka 
lllOOi.Wlüğütlden: 

, 1 - Ka~y.aka Mithat p.a§i1 Qlldde.sirule 1 26 ..aayılı .Recep Uncu oğ
~ ait t!W.İn :hechrii me rlBfmdan mada .ıaut!Eemeai mıiiş.teriy;e ı.ait tıknak 
~re 190 lira 25 kuru_ş mt.ihammen bedel mukabilinde arttırmaya çı· 
!QlrUınıştır. 

2 - Müzey;ede 28/ J / 940 Perşembe günü saat 11 ·de vilayet daimi 
~llıfiiıntıninde ~lacalı:tır. 

. j - 4etekliler müzayede bdleliudcn başka :ihale ıbcdelinin % 15 
tıısbetinde bir teminat vermeğe mecbur<lurlar. 
~rtnameyi _görmek.isteyenler 'lzmir turistik yolları mıntaka müdür-
~ nıiiı:acaat e81ihiliiler. 20, 26 6!2 ( 4%) 

Hiç korkmayı.nızt 

Gönül · Kolonyası . .. 

~ . ...., ....... 
rrı•••l'••fllsı~_..ç lcoku .. 
~ .... ,.fB 
DepB: Hilal Eczanesi 

nhisarJar ıımum miidür:1üğün
den: 
1 -~r.tnameai mtı<:ibill1'e 7 adet eigara makincai ka~h zarf usuli

ı&e .eksiltmeye ikanü~tur. 
l. - Mu'hammen bedeli sırf 70,000 lira muvakkat teminatı 52)9 

liraClır. 

.3 - llsiltme 21 / .3/:940 Per,Şembe ~ünü saat 1 S de Kabatatda l&o 
wazım ıve mübayaat ll§Ubeaindeki ~m Jc.omieyonunôa yapı1acaktır. 
~ - Şartname her gün :Sözü geçen §U'beden :ve lzmir 1-.nkara ba.§mÜ· 

iJürlüklerinClen 350:kuruı m~ahiliı>de Mmalıilir. 
.:i - Mün~y,a.pb~'dR&kine'ler 'Molena, Stımaart, Müller, 

Skoda fabrikaları makineleridir. • 
6 - Münakasaya girccek1er mühürlü t~klif mektuplarını 1canuni vc

aaikle :ve yüzdel,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mclc
tubunu ·ihtiva edecek ~ı r.arflarını ihale günü eksiltroe şaahndan 
bir saat evvel mezkur komisyon ·başkanlığına makbuz mukabilinlJ.e 
vermdleı-i lazımdır. • 4, 20, S. 20 34 7 ('195) 

T. I~ Bankası 
Küc&6ıeari lıesaplar 1 S40 ilırami ye planı 
KEŞİDELER : l Şubat, 1 Mayıs, l Aiustos, 
ı Udnd tı'WltA~?••lacaktar 

,.-1940 İkramiyeleri:M!u•• ••• , 
ı ~det 

J ııfdd 
6 Adet 

12 1ılef -.. ,,, 
15 , .... ..... 

2000 f.lraldı 2000 l.iıea 
ıooe l.iralllı JOOO ,f,ira 
500 Liraıııı JOOO Lira 
~ ................ 
.011Nddı#8f UM "° !UP.Cllilı 7/JO UM 
~.....,,, ıslJIU. 

•••• •• 

1-.EWltmc;.veı~PAu1ıan..\.f: .Jzroir P.o.tÜl.bi~ile rKa~ıy--a posta
nesi trotuvarlarının k.Mıe,plikatelölftmoJti. 

2--:Ketif•hedelii62e.lira 26 kuruttur. 
.. ~ - . Uslltrnesi 14/3r~Ojaı:ihiP6en itibaren..on!beş ~n Jllüdel~lc

ôir. ihalesi '2813/9.._0 tarihini:le.Per.şembegüni.i SMt . l '1/ 30 da P. T. T. 
Müdüı~.et binMında e .kQftlisyon huzurunda açık eksiltme ile y~J.t,
caktır. 

4 - Eksiltme şarktameei ·ve buna müteferrik evrak müdüriyet •le
vazım kalemİQtte bedelsiz sı.ıretl~ri ahnabilir. 

5 - Ekailtmeye.girehilmdc için ·.61 Jir.a ı67 .kııru.şluk ,muxakkat te
minat ~rmeleri Ne nafıtt,daireainô~n bu işe girehilccekl~rioe dair ,qlm
mış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 14, 17, 20, 23 872 ("*67) 

Çomtil.tı T rlG/ası aüdül'tliiğiuıaen~ 
1 - T.uzlamız için 312 metre mik;p Jtınn.a t(\Ş satın ...elmawtır. 

. 2 - .Beher metre ınikahımn muhammen hepdi 615 kuruş mu'.-ıa~tJemi· 
nah 143,lira ,91 ur49t.ur. 

i3 ~ Şartname her gün ın.üdürlüğümüzde görükhilir. 

4 - ls~klilC1'in münakasa günü olan '23/ 3/.940 Cum.art~si güqü stat 10 d..a 
müdüriyet.imizde mütcteklöl jhaJe komisyonunda hazJr P.uluAIJ:Warı 

ıPEBCO rl~IJ& 
'1CEtfl'Aa 

AP~ SQŞYJ.7~ AN.9~ 
Al ·~J:9~ 

cu.Jcu .v~pw;u ~0/3/.~0 ıınr~e 
ı&.'tl~ d~ CAAQvay.a ~wt .._e
cektir. • 

:ZARA v.apunu ~3.A949 ~ ge
lerek ertesi (IÜQ,U $Wlt ~ te dctiıv ~. 
ıBı;in4lizi, Zaı., jf'J)ı_unıe, Jl'tıtiyeşW e Ve-
nedik dimaıı:ların~ .lhaı:eket .pd~k.Qr. 

FEDERicO -vapuru '25/ 31940 tarihin
de Cenova ve -Ri°vier.~ Jimanlaıııına ;.bue. 
ket edecektil'. 
Cİ'ITA DİJ3ARİ VJi,tpu11126/ 3/ 940 ta· 

rll\i~t\e ~lcrek :t~\>ul, ,Pire, .NaP,9li 
ve Cenov.f\.. 1Mfırsllya 'li{llan1arına ~ 
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Brenner Müllkatının Tahminleri 
Siyasi mahfillerin kanaatine göre Alman ve ltalyan şefleri arasında 

cereyan eden görüşmelerde Balkan işleri görüşüldü 
Brüksel, 19 (Ö.R) - B. Mus.wlini, 

refakatinde Kont Ciano ve diğer mai
yeti erkanı olduğu halde Romaya dön
müş ve hü.kümet eıkanı tarafından kar
f1lanınıştır. Hitler de saat 12.30 Berline 
vasıl olmuş ve istasyonda mareşal Gö
ring ve nazır He:. wafından karşılan
mıştır. 

NEŞREDİLEN NOTA 
Brüksel, 19 (Ö.R) - Belga Ajansı 

Berlinden istihbar ediyor : 
Brenner mülakatı hak.kında neşredi

len uzun bir notada BB. H.itler ve Mus
solininin bütün meseleleri iki hüküme
tin ve şeflerinin münasebetlerine esas 
olan samimiyet dairesinde müzakere et
tiklerini kaydediyor ve şunları ilave 
ediyor: 

6 ilk teşrinde Rayiştag meclisindeki 
:r.utkunda Führer garp devletleriyle ih
tilaf hakkında Almanyanın hattı hare
ketini izah etti. Garp devletlerinin mü
messilleri bu beyanatı reddederek ken
di harp gayelerini ifşa ettiler. Artık sulh 
eklifi mevzuubahis değildir. 

Brüksel, 19 (Ö.R) - Belga Ajansının 
Paris muhabiri bildiriyor : 

Fransız siyasi mahfilleri sulh taarru
zu hakkında mütalaa yüriltmezden ev
vel iki diktatörün mülakatı hakkında 
daha vasi malfunat bekliyorlar. Vakit
siz her sulh fikrine muhalefet edilmek
tedir. 

Brüksel, 19 (Ö.R) - Belga ajansının 
Bcrlin muhabiri bildiriyor : Salfihlyetli 
Alman kaynaklarına göre Brenner mü
lakatında üç gaye takip edilmiştir : 

1 - Siyasi vaz.iyt!ti gözden geçirmek.. 
2 - İhtilafı garbi A vrupada mevzii 

tutmak, 
3 - Muhasamat başlamadan evvel 

ınüttefikler Jzerindc bir tazyik yap
mak .. 

Almanya, Brenneı mülakatının Lon
dra ve Paris' e uyandırdığı hayretin se
bebini anlıyor. İki mL'wer devletinin si
yaseti müşterek bir ideolojiye müstenit
tir ve hükümet reisleri arasında sarsıl
maz bir emniyet vı? itimat me\'cuttur .. 
J<'akat bu isti.şareleriıı bir sulh taarruzu 
mahiyeti kat'iyen yoktur. 

İTALYANIN GAYRİ MUllARİPIJ(ii 
PAIUS, 19 (Ö.R) - Alman sulh ta

arruzu münasebetiyle, sab,:ıh gazeteleri 
:U. Mussolinin~n şimdiye kaçlar takip et
tiği gayri muhariplik vuiyetini terket
mesinin güç olduğunu kaydediyorlar. 

•Nevyork Taymis• gazetesine göre B. 
Bitler Brennerde sulh tekliflerinden 
\:aşka, harbin devamı halinde Almanya
nın son derece muhtaç olacağı İtalyan 
mali yardımının teminine de çalışmış
tır. 

Müttefiklerin Balkanlarda yapacakları askeri 
harekatı önliyecek tedbirler tetkik edilmiş 

............................................................ ························································~·······=····················································· 

Paris'in ve Londra'nın buna mukabelesi 

Fransa ve lngiltere harp 
/anan surpriz ne 

gayelerinin tamamiyetini muhafaza azmindedir. 
olurıa olsa~, silahlar elden bırakılmıyacaktır.,, 

Haz.ır-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HİTLER IUEl\fNUN 

Münib 19 (A.A) - Brennerden avde-
tinde Hitler MUnihte bir müddet dur
muş, sonra Berline doğru !'ieyahatine 
devam etmiştir. Hitlt:rin maiyetinde bu
lunan zevat Hitlerin pek memnun knl
dığı bu mülakatın Alman - İtalyan mü
nasebetlerinin cerç.ivesi içine girdiğini, 
fakat bazı ecnebi mahfillerinin bundan 
sansasyonel neticeler beklemesi için hiç 
bir sebep mevcut olmadığını beyan et
mektedirler. 

RÖYTI.'RE GÖRE 
Londra, 19 (Ö.R) - Romadan Röy

ter Ajansına şu haber veriliyor : 
Brenner mülakatı hakkında mü.şahit

lerin büyük ekseriyeti bu görüşme He 
Velsin Amerikaya avdetini tehir etmesi 
arasında sıkı münasebet görmekte9ir
ler. Mussolini Amerika cümhurreisinin 
sulh lehinde hir teşebbüste bulunması 
ihtimalini göz önünde tutarak mihver 
arkadaşiyle görüşmı?k istemiştir. 

Mussolininin bugün Velsle yaptığı gö
rüşme Ruzveltin Velsc V"rdiği vazife
nin muvnffakıyeti bakımından kat'i bir 
ehemmiyeti hi\izdir, deniliyor. 
Diğer müşahitlere göre Mussolini ve 

Hitler Balkanları alakadar eden bir Sov
yet - Alman - İtalyan bloku için görüş
müşlerdir. 

İki ınihvcr bu mıntakalarda ekono
mik avantajlar temin etmek fikrindedir
ler. 

YENi PLAN 
Londra 19 (Ö.R) - Brenner mülfıkatı 
hakkında Roma ve Berlinden gelen ha
berler birbirine uymıyor. Roma, mUlfı
kntın bir sulh teşcbbüsiyle altıkadar ol
duğunu açıkça beyan ettiği halde Ber
lin, görüşmelerin Mr. Velsin deruhte 
ettiği anketle hiç alakadar olmadığını 
bildirmekte ve Mussolininin Almanya
ya bütün kuvvetiyle yardım vaadında 
bulunduğunu ihsas etmektedir. 
Aynı haberlere göre Hitler Balkan

ları ve Tuna havzasını Almanya - Sov
yet Rusya ve Jtalya arasında nüfuz mın
takalarına taksim eden bir planı Mu!'i
so1iniye tevdi etm~ ve Sovyetlerle Ital
ya arasında bir yakınlaşma tesisine ça-

~ajino hattt içit\de ar,zm derhılikl(•rin<le bu hatlı mii.dafacı ııazifesiııi !JÖr('n Franatz askerleTi elektrikli sun'i 

lıŞJ11 ıştır. 
Londra 19 (Ö.R) - Almanların bazı 

Balkan memleketlerindeki propaganda
larına bakılırsa Hitlerin Brenner müla
katında cenubu şarki Avrupadaki emel-
lerinden baho;etmiş olması ihtimali kuv
vetlenmektedir. 

gii71e§tC1ı istifade ediyorlar 
lngiltercde efkAn umumiye Brenner Stokholm 19 (ö.R) - Hitlerin Mus-

mülakatına pek az eliemmiyet vermiş- soliniden askeri yardım istediği söyleni-
lir. · yor. 

Iki diktatör bir sulh planı için buluş- FRANSIZ GAZE:rELERINE GÖRE 
muş olsalar bile, ortaya atacakları fikir- Paris 19 (ö.R) - Gazeteler Brenner 
ler müttefikleri hiç alakadar etmiyecek- mülakatının akisleriyle meşguldurlar. 
tir. 1 Le Temps diyor ki: 

c:Fran.sa ve Ingiltere harp gay 
tamamiyetini muhafaza azmind 
Ve nihai zafer elde edilmeden s · 
ralanıyacakJardır. Beynelmilel 
lerde söz mevzuu olan Alınan 
cavüzünün büyük bir inkişaf göı"SS81w::J 
si düşü.nillemez. Brennerde alınaD 
rarların füliyata intikalini beklemel 
z.mıdır. 

Hitler ve Mussolininin bize 
dık:ları sürpriz ne olursa ohun, .,.,.__,_..., 
lngiliz birliği, vaziyetin emrettilf 
ve sebatı sonuna kadar muhafad 
ceklerdir. 

Londra 19 (Ö.R) - United 
Berlinden bildirdiğine göre, bu 
içinde Almanlar Moskova ve RoJn! _..., 
sında bir yakınlaşma olacağını .....
vermektedirler. Bu yakınlaşma ... _,_ .. , 
1arla yakın şarkta Roma - BerllD, 
ma - Moskova mihverlerinin mesai 
tirakini temin edecekmiş. 

MüTI'EFtKLERtN SARSILMAZ 
AZMI •.. 

Londra 19 (Ö.R) - Salahiyettar 
giliz mahfillerinin kanaatine göre 
ler - Mus!'iolini mülakatı, rnütte 
harbı sonuna kadar devam e 
a?lmleri üzerinde hiç bir tesir ya 
yacaktır. 

Hitlerin on bir maddelik sulh 
Almanyanın himayesi altında kukla 
kümetler tesisini istihdaf etmektedJt 
Fransa ve Ingilterenin böyle gülünÇ 
lifleri beklemeğe bile taham.ıD 
yoktur. 

Taymis gazetesi Hitlcrin sulh .,_ ....111 
zi.i ile müttefiklerin moral ceph~ 
bir gedik açmak istediğini, bu tep 'J, 
sün muhakkak bir akamete mahktbO 
duğunu yazıyor. »f 
Aynı gazete Hitlerin Vatikan~ .:.,ı. 

bir müzaheret bekliyemiyeceğini Jrlr 
ederek diyor ki: _ _..,., 

cPapa Nazilerin, hırlstiyan kil~ 
en büyük düşmanı olduğunu bilir:~ .. ., 

Roma 19 (Ö.R) - V'atikan ~~ 
rinde Bitlerin on bir maddelik 
hakkında ademi malumat beyan 
mekledir. d 

Faris 19 (Ö.R) - Entrasijan 
Balkanları tehdit veya garp ceph 
bir yıldırım harbı sözleriyle miJ:....-...:.;.;& 
lerin bir .ı-ulh konferansı masası ~ 
mecbur edileceğini düşünmek sa _ _.~,. 

diyor. ;.1.ııw 
Roma 19 (Ö.R) - Italyan m~ 

rin·lr- Hitler - Mussolini mülaka~ 
ilk neticesi Almanya ve Italya ~-~ 
müşterek bir plan dahilinde Ba~ 
da sulhun muhafazası olacağı ~· 
yor. . ~ 

Roma 19 (ö.R) - Bazeler N~ 
gazet~i Almanyanın Romanyad_a ~ 
muhafız teşkilatını hüklimetle ~ 
mak için sarfettiği gayretleri, A ~ Jl1' 
yanın Almanyaya ilhakından ev rl' 
zileri vatani cephe ile barıştırmak 
yapılan gayretlere benzetmek~ 

Paris, 19 (Ö.R) - Bazı İngiliz gaze
telerinin Papaya atfettikleri 11 madde
lik sulh programı hakkında resmi Lon
dra mahfillerinde hiç bir haber yoktur. 
Salahiyetli Vatikan kaynakları şimdiye 
kadar bu mahiyette bir planın ne hazır
landığını, ne de teklif edildiğini bildi
riyorlar. 

ALMAN GAZETELERİNE GÖRE 
Berlin, 19 (A.A) - Brennerde Mus

!.olini ile Hitler arac;mda yapılan müla
kat Alman matbuatının bütün dikkatini 
celbctmektedir. 

' Amerika hariciye müsteşarı bugün Almanyanın yen 
Avrupa sular~.~ terkedecektir sulh ültimatomu , 

Matbuat bundan evvel iki şef ara
~ıında yapılmış olan mUlakatların Av
rupamn siyaseti üzerinde kat'l akisler 
bırakmış olduğunu, bilhassa mühim bir 
fında yapılan bu mülakattan da böyle 
bir netice beklemek Hizım geldiğini kay- , 
detmektedirler. 

Sunıner Vels'in Romadc. sulh müzakerelerine iştirak 
ettiği hakkındaki haber tekzip ediliyor 

Angriff gazetesi mühim ha<lıselcrin 
€.rgeç dünkü görüşmenin ne kadar şü
mullü olduğunu göstereceğini yazmak
tndır. 

Daz gazetesı siındiki beynelmilel va
ziyetin muhtelif cereyanlannı bilhassa 
Avrupamn cenubu şarkisinde vaziyeti 1 

rnğlamlaştım1ak imkanlarını ve İtalyan 
Alman kömür ithalatını tebarüz ettir
mektedir. 

Paris, 19 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri
nin ecnebi memleketlerdeki muhabirle
ri Brenner mülakatının esrarıııı delme
ğe çalışıyorlar. Taymisin Roma muha
biri şunlnrı bildiriyor : 

Bir çok kimselerin fikrince mülaknt
t..ı Balkanların başlıca mevzuu teşkil 
ettiği kanaatindedir. Müttefiklerin bu
mda yapabilecekleri muhtemel hareka
tı önlemek maksadı takip edilmiştir .. 
Macar başvekili Kont TeJekinin Romn 
ı:eyahati de bu bakımdan manalıdır ... 

Ayni gazetenin Belgrad muhabiri de 
şunları bildiriyor : 
Almanların sulh manevraları haki

katte Romanyava karşı bir taarruz ha
z.ırlıklannı gizlemek içindir. 

Nihayet 'l'aymisin diplomatik muha
biri de şunları yazıyor : Alınanlar sa
nıyorlar ki sulh taarruzları akamete 
uğrarsa, durmaksıwı sulhtan bahsede 
roe müttefiklerin harbi zafere kadar 
götürmek nzmıni sarsı:ıbileceklerdir. Fa
kat lmanların topal sulh ümitleri çok 
bostur. 

J>EYLİ MEYLE GÖHE 
• T)pv}i MevJ. gnı.etesi de .şu lisanı 

kullanıyor .. Düçenin, Papanın ve Ruz
\'eltiıı müstereken tevdi edecekleri bir 
sulh teklifi dıkkatle tetkik edilecektir. 
Fakat müttefıklerin harp gayelerine ta
mamen uymıyan bir :,u]h plfı,nı reddedi
lt.'Cektir. Hitler için" topal bir sulh bir 
galibiyet rniittefikler için ise bir h~-

B.Sumner VeLs Pariste bir ktıbul resmi esııasmda 
Roma 19 (ö.R) - B. Sumner Vels yemiştir. Roma valisi Prons Kolona ve vermediği gibi bunun aksi bir intiba da 

öğleden sonra Venedik sarayında Mus- Amerika sefiri de hazır bulunmuşlar- uyandıramaz. 
solini ile görüştü. İtalyan başvekili Bren- dır. Yemekten sonra iki hariciye nazırı 3 - Bu sabaha kadar beyaz saraya 
ner mülfıkatından kendisini hal:>erdar Golf sahasında uzun müddet gez.inmiş- Vatikanın 11 maddelik bir sulh tekH
etti. Bu mülakatın mevzuu hakkında Jer ve görüşmüşlerdir. B. Sumner Vels findc bulunduğu hakkında hiç bir ra-
hiç bir şey bilinmiyor. bunu mUteakip Amerika sefaretine git- par gelmemiştir. 

Vaşington 19 (Ö.R) - Amerika bari- miştir. Brüksel 19 (ö.R) - Bclga ajansının 
ciye nazırı Kordcl Hul dün Amerikan Amerikan gazetecilerini kabul eden Londra muhabiri bildiriyor: 
gazetecilerine beyanatında şunları söy- B. Sumner Vels bugün Kont Ciano ile B. Sumner Velsin Amerikaya avdeti
lemiştir: birlikte yemek yediğini ve görüşlü~ünü ne tckaddüm eden Brenner mülakatı 

cSumncr Vels hadiseleri tesbit ve ve bu akşam saat 23 te Cenovaya hare- Londra umumi efkarına, Avrupanın 
Avrupadaki harp tablosunu aydınlat- ketten evvel tekrar B. Mussolini .ile gö- mukadderatını tayin etmesi miiınkün 
nıE\ğCJ yarıyacak habc:rlcri loplamağa rüşmek fırsatını hulamıyacağmı bildir- olan. hüviik bir oyunun oynanmak üze
memurdur. Hiç bir miizakere yapmağa miştir. re olduğu intibamı veriyor. Tahmin 
salahiyettar değildir.> Tahkikatın neticesi hakkında B. Sum- edildiğine göre B. Vels, B. Ruzveltin 

Paris 19 (Ö.R) - Birleşik Amerika ner Vels her tiirlü beyanattan h:tinkaf müt:ıbakatiyle, scvahatinin neticelerini 
devletleri reisicümhurunun hususi mli- etmiş ve Avrupa sevahatinin artık bit- B Mussoliniye bildirmiştir. 
mec;~i}j B. Su!llner Vels yarın Amerika- tij?ini kaydetrnPklr iktifa Ptmistir. Ducenin de, gecenlerde Fon Ribbent
vn dön"cektir. Hareketinden evvel B. Vaşington 19 (f'> R) - Rcic::icümhur roo ile yaptığı J!Örü~menin neticelerini 
l\foc;c:olinl ile fnkrar görüşmliş olacağı Rtı7.veltin° katibi B. Erli şu beyanatta müt<'kabiJen bildirmiş olınıısı muhte
muhakk2ktır. Ducenin B. Sumner Velsi bulunmuştur: meldir. Bunun üzerine muhnsımların 
B. Hitlerlc ynptığı mülakatın neticele- 1 - B Sumncr Velsin reisicümhura sulha yanaşabilecekleri asgaı1 şartları 
rirrlen luıbc> dıır etmesi muhtemeldir. gönderdiği raporda, bir çok kaynaklar- tayin ve. tesbit için en son bir gayret 

Paris 19 (Ö.R - Ronuıdan bildirili- dnn verilen hnberlor hilafmn olarak, or- sarfedilmiştir. 
yor: B,. Sum~er Vels Golf kulUbUndc foya atılmış hiç bir şulh esası ~·oktur. Miltteliklerln şurtlPrı B. Çemberlayn, 

~~~~~~~~~x*x -" 
- BA$TARAF1 1 inci SAYFADA yet paktının imzalanmasını teşvik 

müttefiklerle B. Sumner Velsin ve Pa
panın aynı fikirde olduklarını müşa
hede etmiş olacaklardır. 

Paris 19 (ö.R) - Berndcn bildirili
yor:Brener mülakatında Hitlcr ve Müs
.solininin bilhassa cenubu şarki Avru
paQın vaziyetini görüştükleri tahmin 
ediliyor. Berlinde, muhtelif bitaraf mu
hab1rlerin verdikleri haberlere göre, 
Almanların sulh .şartları şunlar olabilir: 

1 - lngilizlcrin deniz hakimiyetinin 
sorıa erdirilmesi, 

2 - Alınanyanın eski müstemlekele
rinin iadesi ve Italyanın müstemleke 
taleplerinin is'afı. 

3 - Çekoslovakyanın nisbi bir muh
tariyeti, 

4 - Orta Avrupa ve cenubu şarki 
Avrupada Fransız ve lngili1. nüfuwnun 
bertaraf edilmesi, 

5 - Siltıhların tahdidi, 
6 - Bu Alman teklifleri esası dahi

linde sulhun derhal imzası, aksi takdir
de topyekun harbe müracaat. 

Diğer bazı haberlere göre Almanya 
bir Türk - Sovyet, bir de Rumen - Sov-

miikerreren, sarih şekilde bildirilmiştir. 
Ingiltere bu son teşebbüsün neticesi 
hakkında hayale kapılmamaktadır. In
giliz salahiyetli mahfillerinin fikrince, 
şüphe ve tereddüde mahal hırakmıyncak 
bir sulh tesviyesi için. Almanların tn
hakküm siyasetine müttefiklerin nihr
yet vermeğe muvaffak oldukları hclli 
olmalıdır. Ancak bu şartla mi.ittefikler 
heynelmilcl bir garanti ile sulha yana
şabilirler. 

Rrük-;el 1!) (Ö.R) - B. Suı1ln"r Vels, 
B. Ruzvellin fikrince Avrupa ihtilf.fına 

nihayet vcrmeğe müsait bir müzakere 
esası aramı_ş olsa ge_rPktir. Cünkü Ame
rika endüstri ve ticari menfaatlerini çok 
sarsan bu harbe nihşyet verdirmek ar
zusundadır 

ce ktir. · _Ml6 
Paris 19 (Ö.R) - Journal d~ 

yazıyor: 

cAlnıan siyasi mehalilinin i 
göre, Bcrlinle Roma arasında B :;... 
hakkında sıkı bir noktai nazar 
yapılmaktadır. _J 

Almanyanın nazarı dikkati .A~ 
nın cenubu şarkisine ve yalull~ 
müteveccihtir. Berline göre bıı 
mühim hSdiseler olacaktır. uJ 

Alman hariciye nazırı Ribben:;-~ 
yakında Balkanları ziyaret etmesi 
malinden bahsedilmektedir. 

~ 
Ne\'york l9 (Ö.R) - Nevyork ~ 

mis gazetesi Alman sulh 1N',avUıiJ'I""'" 
bahsederken diyor ki: ~ 

<Hitler ve diğer Nazi şefleri d 
yaytıkları rivayetlerle bfr to .hl 

harbın tahribatından sakınmak ~tr. 
man sulhunu kabul etmekten b aı- tJI' 
re olmadığına herkesi inanclırn1 

lışıyorlar. . .~ 
Nasyonal sosyalizmin müddeJ!-"')llJ 

müttefiklerin harp gayeleri arası 
bir köprü kurulamaz.> 

~ 
Sumner Vels Amerikaya }ı~rek~ 
evvel Berlinin yeni niyetlen ha_~ 
bir işaret beklemektedir. Bıı :; ... 
Brenner müH1katının netices.i .n"r~ 
tilruı üzerinde müessir olabıbr. ~ 
gazeteleri Fransız mülakatını ı\ ~tiJ 
ve Italyanın Vatikan ve B. :Ruı f'JP'__;. 
teşrik etmek istedikleri sulh taıır~ 
münasebetli görüyorlar. Fakat ~ r 
fütuhatını Almanyaya bırnkacalcı. ~ 
laşma sulhu mevzuuhahs o1nJtl8 ~ 
le bir sulh Avrupaya emniyeti bit~ 
Ancak yeni bir taarruzdan cvve 
tareke olur. 

Faris 19 (ö.R) B. Suınnl 
Romada Brciily? sefirini Jca?u 
tir. Fakat bu mUiakat hUSU~1 

teclir. Sefir Amerikan harfcı e 


