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D ABONE ŞERAiTi 
::,..~ MttDDETI Türkiye için Hariç için 
.tı ık '"'"' 1400 2900 

0t.ı ~.11lık ....... 750 1650 
Unu geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
lltn ??\" 
lııııi,, under~catından gazetemiz me suliyet kab ul etmez. CümhuriıJetin ve Cümhuri11et e.scrinin be~, 3abcıhl4rı çıkar n11ari pazetcdir 

müdafaa 
Kızılların. Mannerhaym hattını 

:········· 
ihata. teşebbüsleri akim kaldı : 1( .................................................................................................................................................................... . 

! anlı muharebeler devam ediyor. Karaya 
! ..... çıkarılan üç Sovyet taburu muhasara edildi 

Jı ··~···························································································································~ · ···································· ·· · ·· 
~~, 1 (lJ.R) - Fran•ız gazetelerinin Finlandiyadaki vaziyet 

So ırıda vadikleri haberler fUnlardır: 
dqho ra ~~rk.se~iz saat zarfında Finlandiya orduaunun vaziyetinde 
~ıaıt hır salah mevcut~ur. 

~;k 
~ÜdafH~ 

Mi lif Şef in 
Reisliği altın da 

• • 
lçtıma etti 

Viipuri hala müdafaa · ediyor. 
Sovyetlerin cenupdan Manner
haym hattını ihata teşebbüsleri 
akim kalmıflır. Violnide Kolako
la da en kanlı muharebeler olmuş, 
bütün Sovyet taarruzları tardedil
miştir. Bu muharebeler heyeti 
umumiyesilc Finlandiya ordusu
nun büyük muvallakıyeti suretin
de telakki olunabilir. Kızıllar, 
Viipuri kiirlezi adalarına birleş
tirdikleri uzun menzilli topların 
atefi altında körfezin f!.İmalinde 
küçük Dianemi limanına bir kaç 
tabur çıkartmış/arsa da Finlandi-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - !...Aıclogcı eivarıııda kı !L/\.lı 1tald ye kolu 

Petsamodan duyulan 
top seıleri 

Oslo 7 (Ö.R) - Dün öğle üzeri Petsa
monun 100 kilometre açıklarında harp ge
mileri görülmüş ve müteakıhen de şiddetli 
top sesleri işitilmiştir. 

, ______ ...J 
Yeni Asır Matbaaaında baaılmıttır. 

etmekte 
------

Şehir otelinin maketi 

B. Behçet Uz'un Yeni Asıra beyanatı 

Fuarımızın 1 O uncu yılı 
çok parlak olacak 

Demir malzemesi tedarik edilir edil
mez Şehir oteli de inşa olune:acaktır 

Ankara ve lstaııbulda Fuar isleri 
hakkında temaslar yapan belediye r~j!li• 
miz Dr. Behcet Uz diin bir muharriri
mizi kabul ederek aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

-c lzmir Enternasyonal .Fuarının bii
tün Türkiyemiz halkını yakından alaka-

dar ettiğini görmekle seviniyoruz Fua
rın her sene olduğu gibi hu senede 20 
Ağustos tarihinde açılması keyfiyeti 
gerek ekspoznnlnr ve gerek ziyaretçileri 
pek çok memnun etmiştir. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

•et"kcıra, 7 (Hususi) - Yük-
faQt &lüdalaa Mecliıi bugü~ 
rtı~ ,1~(30 ela Reisicümfiur l•
!tfiicl tıo11iinün reiıliğinde Milli 
rtı'f 01cıa Vekaletinde toplan
İfler~e .?'%namede yazılı olan 

lsveç'in sulh ııiı~ı~t 
PıY A 'NGO tavassutu • 

"1ı ~oriişmüıtür. 
lelt ~~~ olcluğu veçhile: «Yük
kq,. ııdalaa Mecli•i, Genel 
le '>lcıy Ba,kanının da iştiraki-~ 
"::: !cra Vekilleri Heyetinin':\ 

ltıiicl rıle toplanır ve memleketin~ 
Qrı cılcıa İflerini görüşür. Ve , 
cq,:1/>uyurduğu takdirde Reisi-~ 
ecJ ur da Meclise baskanlık'
f~'·» Bugünkü Yüksek' Müda-, 

l
cqlJ'ıt'ecli•i toplantısına Reisi-~ 
İle urumuz yük•ek huzurları~ 
fe ı::;eı vermi1 ve Meclis 20-45-s 
itti •• • dcır mesaisine devam et-~ 
~· ~ 
'.:.:'~f77'7..:Gt.ZZ7.7.7..77/./.ZV///.: 

/)iinya 
$artİarı 
ti - · -te~"!"i ef lıôrın sılı sılı 
~ "il' ve irıadını 

"ııreı ıııımalıtadır 
-*--

HAKKI OCAKOCLU 
.\vru 

İlldf sata harbının sıklet merkezi iktı-
~d.iYad alara inhisar etmektedir. Fin-
1~.illa ed~· cereyan eden kanlı facia is
~Uklıtıer 1 _ır~, muharipler cephelerde 
·~'titıap 1 ıhtaı edici hareketlerden adeta 

1 llıdilik h~Ylernektedirler. Miittefik1er 
lıı itnıa ır taraftan askeri hazırlıklan-
"'~·.ın~ Çalışırlarken, diğer taraftan 
«'alsiı ha~ 1 ablokn yoliyle iktisadcn me
~a İ<ın d~~akınağa uğrnsıyorlar. Alman-
tıt ..., ıırt ~ 
, 1§ htıiu senedenbcri harbe hazırlan-
'1t'ıırı 1 nıtıasına rağmen tasarladığı yıl
~dığ1~~tbını Ynıımab mm·affak ola-
}ariyie aıı .. tnh~elbahir ve mal·n \:ası
~ra llı. tnuttefıklcrin iaşe kudretlerini 
t>irı· l:-tatrnn ı; • 'k. d. h lı 1 sars v -a yanı l hsa 1 cep ele-
~kiknt ~nga çalı~maktadır. Görülen 

thı11 :. ~l uknrıda ka, ·detti" imiz tribi 
I!( -•ll il .k . .. .. 

lltekt~ h l'1. 1 hsadi sahalarda cere~"Dn 
~. lliı r· ·ı ıılunnuısıdır. 
tıı · ı ı en A >it 1~1 l<'ak t . vrupa harbının içinde dç-
i ıJ tı~adj h ~ıç b ir kimse tarafmdan bıı 
ltı dıa t'dil ~r >ın dışında lnılunduğunıuz 
~ rarJıı . 1 cnıez. İktısaıli harn bu rriin hi-
.ıı r ~ arın J"• -~ 

1.~ IQ,., C'.\•l 1 nuıhafazn eden, hatta mu -
~n diin~· enıc~e azimkar hPlm•an bü
l c~ıcdir. ~~ nıılletlcri:ıi miitccssir e~·le
erı iktıs d.u deınektir ki diinya millct
~llıılcyh b"·· 1 

.. hnrhın içind~d irler. Bina-
Ctirı · ııtun ın'ıll ti ·k d" ı ·· t ı sıır e er ı ·tı"a ı mm)(..'-
eddl:ıirJe .. sı~tıJn .. dnıı l<orumak iein ciddi 
1 • nun:ı" 
1'I! e. 2'.aınanı ga ınechurdurlnr. Fc, ·kal-

tı kılın~-arın, fe, kaliit e tedhir lcri za
J.'erdı -~ı da ı::a•'et •-1 •• d. cr'in bO ,, "" ıı ır. 
- SONtJ 

2
1 e

1 
husuşl hayatlarında 

Net ~AHİFEDE -

Sovyetlerin çok ağır olein sulh şart
larıııı Fiı1ler kabul edecekler mi? 

Dün cekildi 
• 

--*--
Ankara 7 (Hususi) - Milli piyango

nun birinci tertip ikinci ke idesi bugün 
Halkevinde yaoıldı. K::ızanan numara
lar Şunlardır: 

100.000 ._..._*~-------~~-

M a resa l Mannerhaym ağır hasta 
•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P aris 7 (O.R) - "Par is - Suvarn gaz::tcsinin Stokholm muhabiri B . J orj 

Lira 6486 numaraya 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEUE -

--'---------------- ----fı m ııaric:ıyc 1ı.a.::ırt '1'aner 

·······································~· 

Bir Bulgar 
Kessel gönderdiği hir haberde ls\.·cç hü kümcti vasıt:ısiylc Sovyet RtL,.ya tara
rından F inlandiyaya gönder ilen ve Almanyannı müzaherctine dayanan bir 

tayyaresi 
--.--

ToprakiS!~!'mız 
üzerinde u~arken 

· batasryalarimız 
tara~nndan yere 
in~neğe me~bur cdil~i: 
Aııkara 7 (Hususi) - Neşredilen : 

resıni tebliğde, 6 Mart 1!'140 günü : 
saat 16 da meçhul bir tayyarenin : 
topraklarımız üzerinde ve memnu : 
mıntakada uçtuğu görüler ek ateş : 
edilmek suretiyle yere inmeğe mec
b ur edildiği, bunun bi.r Bulgar tay
yaresi olduğu ve içinde iki subay 
bulund uğu bildirilın~lir. 
Aynı tebliğde, Bulgaris tnnla dos

tane ınünaı:ebet lcrimiz hasebiyle 
tayyarenin ve ;;ubayların Bulgar 
makaııılarına d<'rhal iadesi için icap 
eden emirlerin verildiği ilave edil
mektedir. 

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

ültimatomu ifşa etmek tedir: 

Bundan sekiz gün evvel Finlandiya
nın hnriciye nazırı B. Taner Isvc<; hü
kümeti tarafından davet edilmiş olduğu 
Stokholmdan Helsiııkiye döndü. Fakat 
yalnız dönmedı. Yanında kral bcsınci 
Güstavın fevkalade bir mümessili ~·ar
dı. 

Bunların mu\·asalatiylc bcrnber Rei
sicüniliur B. Bitinin evinde fcvknla<lc 
bir. kons~y toplandı. B. Taner söz ala
rak şöyle dedi: 

•Baylar, size şunu haber vereyim ki, 
Sovyct Rusyanın talebi üzerine, İsveç 
hükiimeti Sovyetlcr l>irliğiyle memleke
timiz ar:ısında Uı\·assut rolünü kabul et
miştir. Isveç mümessilleri bu Sovyet 
tekliflerini şimdi bize bildireceklerdir.• 
Öğrenildiği ne göre, Moskovanın sulh 

akdi için iler i süı·düğü şartlar şunlar
dır: 

~ - Fjnlandiya, Viborg şehri dahil ol
dugu halde, b ü tün Kareli berzahını 
Sovyel Rusyaya terkcdecektir. 

2 - Finlandiya, Ladoga gölünün şi
ı~al~ şarkisindcki bütün araziyi, Kuhno 
dahıl , te rkedecektir . 

3 - Finlandiya, P etsamo dahil oldu
gu halde, bütün şiınal'.i Laponyayı Sov-

Dünkü kasırga 
-~--~~--~~~x*x~~~~~-~~~~~ 

Duvarları yıktı, ağaçları 
Söktü, kiremitleri uçurdu 
linıan cla bir :notör battı. Dıvar ve cotılar 

altınr'a ka;arak y aralananlar ~ar 
Evn 'kı gece yarı J tnhirde. lim:mda 

vo kazalarda bnc;JıyDn ~id•1f'tli fırtın3 bi-
1.;hare şiddC'l.i.ni ar'hr~rnk qlin sa.at on 
dörde kadar aynı şiddetle devam etmi"
tir. Bir aralık korkunc bir.se'Kil alan Jır:. 
tınanın yl:ptığı tahribat lanoiin edildi
Pinden dalın çokt ur. Bu isten nnlıyan-

bir fırtına olmadıfını söylcm:!ktcdirler. 
Ge::c yansından b"r $lat sonra --idd?t

lenen fıttına bir nralık 5nğnak halinde 
~·ağmura Çl'.Virmi.ş, b"r "<·ok evlerin kirc
•nitlcrini uçurmus, rnd)'o antenlerini 
oaralamış ve bir çok ;ağaçları ·dcvirmjş
Hr: Sabaha katşı fırtıhı bir az süklınet 

İFID -

yetJcre bırakacaktır. 
4 - Finlnndiya Hangö limanını ve 

aynı ndı taşıyan lıüti.in yarımadayı Sov
}Ct Rusynya terkcdecektir. 

Muhabir, bu şartları öğrenince, Fh1 
ı.azırlarmm ne kadar kara bir ümitsiz
lığe diiştiiklcrini tarif ediyor. Sekiz gün 
(;\'velinc kndar na:ı:ırlar sonuna kadar 
mücndclc azminde jdiler. Generaller 
davet NH!di. Sonu gelmez göri.işıneler 
yapıldı. Bunlar <la, nazırlardan daha <ız 
l'ndiseli göriinmcdiler. Cünkü Sovvel 
Ruc:ya en küçi.tk bir tavizi k3bul et~i
yor. 

- SONU 6 JNCI SAHİFEDE -
Sıımııc. Velse ziyafet verilen Hariciye nezareti sal01ılan1ıdan 

Sumner Vels P8tiste 
_________ _,_ ıı: __ 

biri 

C ü m hu r reisi tarafından kabul edildi. Başvekil Daladiye 
ile görüştü. Akşam şerefine bir ziyafet verildi 

Faris, 7 (ö.R) - Amerika hariciye 
müsteşarı Suınner Vels bu sabah saat 
onda Parise vasıl olmuştur. öğleden 
sonra cümhurreisi B. L ehr ün , Fran.c:1z 
•başvekili B. Daladye ve har iciye müste
şarı ile har iciye nezaretinde görüşıniis-
tü~ • 

Akşam ba~vekil tarafından Fransız 
hariciye nezareti bina~ında bir ziyafet 
V<>rilmişti r. 

B. S umncr Velı;, hafta sonuna k adar 
Pariste kalacak Fransız mebusan ve avan 
reisleri ve ınaliyo nazırı Rcyno ile,)o
lonya başvekili ~encral Mlgorski ve Po
lonya harici~·e nazırı Znleski ile göı ü~ 
şccektir. 

Dir,er bazı ııahsiyctll'rl<' cfo gôrüsmcsi 
muhtemcldil", Siya i mahfill<>rde VcI.,;n 
reneral Migonki v Znleskiyi ziyareti 
Amerikanın P.olonyanın isHkluline hı ğ
lılığını göstermec:i itib,.,rile çok manidar 
tel:ıkki C'dil!T'ektcdir. Va<:ingtondaki Po
lonya ve Çeko b""kya se'aretlC'rinin h&. 
ıa mPhah:-a ecl"ldiği mnlfırrdur. 

Vel.-in P a1..ar ııünü Londrııva harek<>t 
cdecc~i ve 1ngiliz cfovlct aJ.amlnrı ile 
temaslarını ikmnldcn sonra Çckoslo\•ak
~·anın sabık cümhurrcisi BPnes ile husu-

- SONU 4 Ü CÜ SAHİl'EDE -

ltalyan notasına 
lngiliz cevabı 

Lond ra 7 (ö.R) - Röyter ajansının 
bildirdiğine göre lngilterenin ltalyan no
tasına cevabı bir kaç güne kadar R oma· 
daki . lngiliz seftri vasıt:ısile ltalyan h~-· 
kümetine tevdi edılecektir. 

Pnris 7 (ö.R) - Popolo Di Roma 
&nzetesi kısa bir fıkrasında Alma.-ı kö
miirleri mecelesinde ln'):ilterenin 1talya 
üzerin<le siyııri bir tazyik~yapmnk isle- · 
di[{inin gittikçe belli olduğunu ya..,ıyor. 

Maamııfih ltalyan vazcteleri mutedil 
davranmaktadırl 'r, Siya!Iİ mahfilleı'n 
fikrince lngiltcre Alman kömürleri üz,.. 
xine nmbargonun tatbikinde en büviik 
bir azimkfırlık göstermekle beraber, ltal
.> aya knrşı iı:ık • r edilemi~ccek bir hüsnü 
niyet ve sempnti göstermekte ve iki tarn
fı ela memnun edecek bir uzlaşmaya Yıır
mak hususund muhakkak bir arzu ile 
harek<"t eylemektedir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

haz1rlan1vo~ 



,. 
un ya 

,.ı:art arı .,, 
--

u. .. .,.DollD~-... e-,; .. -ın- ~ sılı Fuar af~ş ve B. Behçet Uz'un Yeni Asıra beyanatı 
te ve ir. adım b ·· 1 • 
zaruri lıılmafıtadır roşur .erı 

--*-- --.\(.--
HAKKI OCAKOOLU 194 İzmir entem.asyonal iuarmm 

afişler• istanbulda tabedilmekted.iı-. 

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

F uarımızın 1 O uncu yılı lelrika: 10 YAZAN: -Şahın Akduman 
................................................... 

Ya geçen haftak• o d•lher saravt! bu 
.................. 

- BASTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE_ Afişler iki hafta sonra ikmal edilerek 

gc' ffi''°' kendilerillİ Avru,pa ın ~rataa- derhal tevzi edilecektir. 
~ ZSC • • • iFuar ~üdeım&n ilki İzmirde UU... çok parlak olacak sefer Cuma selamlığına 

·~----------------:K'1f K-----------------
Bereket versin, dilber saraylının ğında gördüğü dilber sarayh mesa-

dan kora_yt98 -ı uJıakkak bWandu- edil~tir. ~ynca muhtelif ~larda.m ,xt-x r 
ğuna ~ ~ ba aoktça izaml .broşur de Istanbı.zıda tabettırilecektir. - BAŞTABAFI l iNCİ SAHİFEDE - muhtellf müeucse ve esnaftaa -1sd~j 
derecl'de dikkat ve itina göstermesi ih· -*- lzmir fuannm ~rçevelediği menfsat tir belli belirsiz bir hareketi, onun çar- fenin uzaklığını gözüne kestiremiye

çabuk aklını ba~ına getirmişti.. rek ya bu sefer Sultan Ahmede gel-
.r<ı.:n:uuı yarabbi... Hüseyin A..-ni. mez9CL 

mal kabul etmez bir vazife halini alır. tJ'çok • Altay macı lzmir Fuarının faydası elle tutulur bir gası pek çok geniştir. Ondan ırıe~JI' 
~un.~ .. için.dir ki Tür.ki~e Ciinıb~i- Pazar günü Alsancak stadında Üçok ikı-t "A~itt"H&i v• .memleket~ ve dı- nen binlerce .yurddaı Fuar~ ~abı ~ lf. 

yctı hukumetı mcmleketın iktısadl ibun- ve Altay takımları arasında hususi ma- şında tunzm ıbarcketı yaratan hır varlık beklemckteclırler, Bunun biıtuı:ı Tu~J;ı1 
ycsini Alnıpa hailmım tevtid eylediği niyette ıbir maç yap&oaktır. Bu surede olarak yühelmelcte bulunduğu nokta· nin her yerinde ayni alaka ale l>ekleıı 
zaruri 9Ctayiçtm iBıkin cı:ımm.de ma: takı.ı:nlanmızın mmı kiime maQlarına mnda ~ kee ~~efik~~· °':1 kaa~, ae muhak~r. ( 

aarib bir eurette 9CZ'Dilfi .. lııcc. ya,- işte bu~ Hüaeriıı AnıiniJl 
rMiııı tında. aaı\ki bir ıhayal gibi zifinini bptıyara onu- fena lıalde 
bWLütW:ı müphem ıbic ~ttc gö- üzmeb.e. ruhunu adeta ıtınıa1da
riinen o lhmun dud.Jdarm ü.tündc makta idi. .. 

sun bulundurmak veya tcsıratını asgarı hazırlık vaziyetleri anl~ılacaktır. ~ ~ t~ ve cumhml)'et ~- De-.let denur ve deniE ,-o!larııtııı et 
hadde indirmek nuksadiyle milli ko· kumetımızın muzaharet ve muayenetıne çen seneki tenzilatını aynen tatbİi riı" 
runma kanuaww tatbik mevkiine koy- Hava sei;°;J~e mazhar. aziz Milli Şefimizin bu güzel melde güzel bir fırıat ot .. bu iç tu 

hafif ' - tebcsaüm bclirmiJti.. Bin helecan ve kodcu iç.inde Sul-
Gcnç sara:r'lmın da kendisinden tan funcde gclmifti. 

muş, Celbmde tedbir~r almak lüzu. eeed~ ommcu yıl dö..ü~ü ea ~- hareketini yme tqvik edecektir. ıJd 
munu hi. ten.iştir lktısw larp daha Nisanda başlanacak lak 1:ıU teki~e ~·~r~am11k llÇ&ll .• b~tua Fuu zamam.nda au 'ft beyne ıJıl~ 

ho§landığını anlatan bu iltifat Hü.9e- Meydanı çe,pçevrc Uker luptmış
yiıı .Av:ninin önlünde derin bir se- h. Her waft.a bmlenıe :aey.irci vardı. 

cyandınm.Jb. O, bunlarm hiç !bir.ine dikb..t etmi-
Etr im gözüne çarpmak tclılik.csi yerck y rabalanmn durduğuna 

-..u.a;ıuna rağmen o gün u.ray ara- tahmin ettiği yere doğn.ı ilerlemişti. 
basının yanından hiç ayrılmamıştı.. Aman yarabbi!.. Sevinçten, az: 

Bu duruştan hoşlanmayan atını ka1sın teker meker yere yuvarlana
ıavutmak için oradan bir parça uzak- caka ... 

laşıyor gibi oluyor, fakat biraz iler- Bir çok uğraştıktan sonra kısra
ledikten sonra tekrar ayni noktaya ğmın üııtünde kendisini zapta güç-
gelip hayvanını durduruyordu. Iükle muktedir olabilmişti .. 

O gün selamlık rcani bitip araba işte geçen hafta gördüğü o şık sa-
oradan ayrılıncaya kadar her iki ta- ray arabası yine orada idi .. 
raf ta, birbirine mütekabilen gülüm- O ince yaşmak ..• O muhteşem fe
aiyerek, hc'lli ~lirsiz harcketlerilc is- race... O süzgün bakı larile yaşma
marlar yağdırdılar. ~ ğın arasından parıltılar saçan o iri 

Dilber saraylı~ merasimin bitmesi- siyah gözler... Arabanın içinde ve 
1 " • 

• .~ı mütee.kıp, .süalü arabasmni iç.i:cCle onu tanıdığını ima eden bir gülüm-
uzaklaşmıştı. Fakat Hüseyin Avni seme vaziyetinde bulunuyordu. 
pqa da artık bütün duygusunun, Güzel kadının gözleTi genç mü-
bütün akıl ve iradesinin o arabanın şürün gözlerile karşılaşmıştı ... 
,peşinden sürüklenip götürüldüğünü Vaz:iyet, hep böyle kar§tlıklı gü-

• •'ez.ez gibi olmuştu. 1ümsemelerden, i§mar.lardan ibaret 
Meydanın tenhala Uğmı ve orta- ıca1mak üzere, bir kaç hafta ayni 

da büyük rütbeli adamlardan hiç tarzda devam etmişti .•. 
kimse kalmadığını gören Serasker Fa.kat 11araylıya refakat eden bazı 
kaymakamı nihayet biraz mahzun açık göz harem ağaları, hammlarile 
oradan ayrılmağa mecbur olmuştu. Serasker arasında başiıyan müna-

Alaminüt resim çıkaran bir fotoğ- sebetin farkına varmışlardı. 
raf makinesi gibi, kafası, o gün gör- İşi çarçabuk Sultan Azizin annesi, 
düğü bu genç kızın hayalini ıçıne Pertev Niyal Sultanın kulağına ge-
tamamile aindirmİftİ. tirmekte gecikmemişlerdi. 

Hüseyin Avni bu hayali bir tür- Pertev Niyal Sultan, tepesinden' 
lü oradan söküp çıkarmağa muvaf- tırnağına kaöar, telaş, öfke ve ates 
fak olamıyordu... .kesilmi~i. ~ 

Nereye gitse, ne tarafa baksa hep O vaziyette oğlunun yanına gi-
onu gör:mekte idi. dip: 

Hükümet işlerinde faaliyetile te- - O Serasker olacak herifin ye-
mayüz eden Serasker kaymakamı, diği herzelerden haberin va.r mi? 
şimdi resmi vazifesini ifada bile es- Arslanım? .. 
ki atılganlığını, e8ki hamaratlığını Diye bir başlangıç yaptıktan son-
göstercmiyordu. Bu hayal kafasının ra söze gir.i§mişti... 
içine derin bir surette sinmiş, benli- ---BiTMEDi...._ 
ığini sıkı bir surette sarmıştı. J.J...-----

Bauın üzüntüler, bazan da neşe Gruto vapuru 
ve ümit verici kuruntular içinde tam batırıldı mı? 
bİr hafta vakit geçirdi. Amsterdam 7 (A.A~ - İçinde 18 kişi 

Hele çok şükür, yedi gün bdde- olduj;'tl halde Londraya gelmesi bekle-

d nilen 920 ton hacmindeki \•e Grutto 
ikten sonra, i~te ertesi haftaki Cu- adındaki Hollanda bayrağını ham.il va-

ma günü de. nihayet hulul etmisti. puron taarruza uğramış olmasından 
Serasker kaymakamı o gece .pek korkulmaktadır. Gnıtto. Londraya Salı 

az uyuyabilmiıti. Şafakla birlikte ya- günü gelmesi beklenilmekte ıidi. Bu va
taktan fırlamı , bir kaç saatini, ayna- puron tahlisiye sanda.Hanndan boş bir 
da kendisine çeki düzen vermekle sandal şimal d==:ulunm~iur. 
geçir:mi ti. 

En süslü, en yeni ve şık elbisesi
ni giymiş bulunuyordu. 

Roınaya kar yaec1ı 
Roma 7 (A.A) - Bu ikış esnasında 

dördüncü defa olarak dün akşam Ro
rnada kar yağmıştır. 

ilk hamlede biit~emizde kırk milyon li- Nisanın ilk gününden itibaren devlet gay~et ve fa~~yetımın bu nokta uzeT"ınde ıpor temınilln İtt bawL tK~ına el-

a.alık bir açık doğormu~'tur. 'Eğer gere- hava yo\tan tayyare\"ri büyük şehirie- tekınf ~deeeııız. . ·- ve varlık_ ifade eyliyecektir. p 
"en tedbirlere baş vurulmamış olsa bu rimiz arasında tekrar seferlerine başlı- Bu ıti?arla bu sen~ Fuar, dıger .. se- Fuar zıyaret~i1erinin ve b,ın d~ J,ı' 
~çık ~·ar.il\ )'ÜZ ımil)·ona baliğ olabilir. )acllardır. fzmir _ İstanbul yolctiluğu ~e~e nıabet~ Ler ~ıbetıen daha ~utc-- yan~n. e.? zengın Lir seyyah tchr1

• et 
Elbet te böyle bir nziyet Tü_rkiyeyi i'1e İst:mbul _ Ankara yolculuğu Nisa- k~ ve claha ncıe1ı ve daha bel eclen- lı:m~d.~n .. m~aua bln:.a'l~1ııı f 
mecnlsia bir hale düşürebilir. Iktısadi nın ilk günü b<l,?lıyacaktır. İzmir _ An- celı olacaktır.. mın ıçın buyuk bır eksı"k saydı~ 
lıa)siıli!i •oiurac.-~ feci .nctayfoi bu- kara }'(>lculuğl.l.Wl A~w;tosun ilk günü Fuarlann hılhaua harp zamanında iç hir oteli işini, demirinin tedarik• ~ 
rnda leltariiz ıettinnej,re lüzwn girmi)• başlanması mukarrerdir. "v~ dışta _ kıymedeı:~a bir çok mi.U ut- rinde . det'~-! ~ etmeie b~~'11 ~; 
ruz. Böyle bir akıbet koskoca bir mille- -*- t&Ct. rnııJ~d.ur: Barır~ Fwmaııza bu ısc-- ~eledzyemu:ın baılanın• olan Cfige~er.' 
tin lınyıd ve istiklaline mal olabilir. Bi- 1· • aiti t • tik olu ~~~ ecnebı ~;llıraklerı'!. &"eçen senelerden rı de eerek Kültürpark ıahasıllda \, 
oaemılcifı 1.'r almacak olan iktı- . acır urJS y ustun olacagını yapbgnn temaslardan rek tehir ~inde müm1cÜR olan i1l 
:waaı teabirleırinin ibir balam- fociraltı ve Balço,ıtıya yapılacak tu- anlıyorum. Sanayicilerimizin en çok top- ikmal cd.ı1eccktir. 
dan ha) t , "ilildıll -·cadele- ristik: y.olun üzerine tesadüf eden on bir landığı Istanbulumuzun kıymetli T&lisi b:mİT Tramvay _ El~tnlt ve :ta .;,,,J 
Sidir. lbyat ,-e :t~ ii~ lw,sa. ~ı;:ıda 8?33. ~etre murabbaı arazi is-

1

' ·~~n Dr. '.~~tfü Kır~~nl\4 y~Tdım~rile ~~tler~n bd~ lab.A ~ 
• et" 1 ~ lan illetimizin ib • timlak edilmiştır. Bwılann metre mu- Turk aanayıının çok mutekamıl ve guzel 1JI Nafia vdtnletinde QWukça IJCl'';.dı' 

SIT~ 1 ~ ~ ;ı 0 
el 1_.:a_.__,__ ue mevf .: rc..bbaına onar lkuruş :kıymet lonulmus- tqbiclerini bu ecnc daha ge•it .bir §ekil- bir vuiyettedit'. Bu müweaelet ~ 

._ ua azamı uerett e ~ v en ır_ __ h hklan . ' d lzmirE t 1 f d .. k• • - o1· • ~ 
ptlir Olac~ şlq)be JO'ktur. Yahuz tur. ıı..nli'-t a.nr ilerlemiştir. le l..-'-~ n e

1
mu!oaa uarın a gor~ , !~f--1 n .. ~ .~ __ bacd~~l do J! 

-~n_,J:_,__ __..:a_ --..J.. ._, .. ~* e IMl.ll-Jar o ac~ız. ıatı MAC81 ıçın ıcap egen t l.Jll er 
U1MR:..- Dunu v~ 'il .......... y-u cos- ............. - B"lha -"-ıLemıtik için milli pl'Opapııcla)'a hami Merkez postahane 1 ssa . JııtlhUJUlda temaı ettiğim nacaktır ... ~ __./ 

derc<:edr clıcnnriycl ıvennek lüzumu binası D k k 
,~= iuir~~·:- '"'~-:ı:.""."'1000':':.~~ üD ü · asırga 

enmliJ'et aldadır s· . .::. ıfiyle yapılmakta o1an tevSiatm ij ibakı-
.--.:1 - 4--'L iJdısa. ın: ....:'-- mındım kolaylık vereceği muhakkak gö-
5 ....... U::U yar.ll.IWI& an:nsa w -.wa- rlUmektedir 

------------------~·x*x~--------------~----il:ıra tevcib. eclileo mücadele ile muvazi · 
yüriitülmek1edir. ilimimı clıpnda bl- -x- D l kt " 1 -ktU.,. mış milletlere a~ nzüe siDirlere ilıi- inhisarm deposu : u var arı y 1 ! , a g aç ar 1 so 
kim Olmak, .sofukkanWığı mUh:.ı[ua et. tevsi ediliyor 1 

- BAŞTARAFI 1 iN~l ŞABfFEDE ......,ga:,aJda otomobil bekleyen bir köyl~~ 
ıınek ve iiktısadi hünyeyi kuvvetti bu. Borno\"anııi Altındağ köyü civarında ' 'bul~ralt iha~a ~ara çevırmı~ de saba~- vucuduna 1sabet -ederek ağır s~~i 
lundurnıağa çubşmaldır. Bu üç nokta- inhisarlar idaresinin mevcut mevaddıı l'ıleym çılgın bir fırtına halinde :şehrm ralanmasına :sebebiyet nrmtştır. tf 
da da en chewnmiyetli rol, propaganda- infilakiye depolarının tevsi.ine karar vc- ı umurrit hayatını sarsmağa haşlamıştır. hemen hastaneye kaldırılmış, ~iade 
la, tenvir ve ir ad vasıtalarına dayan- ritmi ir . .(ş l}lünakasaya konulmuştur. Bu ~rada jclıdn muhtelif yerlerinde remiyecek vaziyettedir. 

1 
f 

maktadır. Bunun en :üzel misalini aı -*- evlerin ve müesseselerin camları kırıl- 3 - Basmane camiinin kur~unlııl' ,;/ 
yakın hadiselerden abnak mümkündür. Kız kacırma ıruş, ldremit~eri_ uçmuş, bir ~o~ asırl~ üzerine dü_şe:ek iki ki§i yaratann1~ 
Geç~ hartaya gelinceye kadar memle- DikTd B-lg . .. 

1 
. d ~açlar devrılm~. fırtına denızın su su- 4 - Keçecilerde Ali elendi çı~ 

ketin içinde ve dışında ~ok garip ve uy- .. 1
• 

1 ey u aristan g~en erın en tunlannı yükselt.e11ek seyrüseferi inki- da 17 numarala Madam Ligonun ~·» 
durma haberler 'clo sıyerdo. Türkiye- ~use~ı? o~u Bayram Ali. Altmo':'a n~- taa uğratmıiUI". bacas.ı :aynı caddede 20 numaralı B"~ 
ııin haroe sürükienınCk üzere bulundu- hıyesının Nalpara mahallesind~ lsmail • Çeşme, Menemen ve Manisa ovaların- Kohertln evinin üstüne ylkılrnış ~ ~ 
iu, sefcıbcrlik il&ıu.ouı bir'1:\in me5eksi Kızı 14 yaşında Ayşe Yelkencıyı kaçır- da ve 'Tor.balı lstikame1inde fır.tına 1:nr suretle bir odanın tavanı ~_A-

füıe cldiği, u \•eyn bu cl'i\lhclerde mış ve tutulmuştur. koç meyveli .:ağa~an devirmiştir. Yine aynı sokn'kta kabile Bn. Milb"'~ 
,. .. h~idat )'apıldılrı Jıcpimiıin hemen ina Şel.irde miltemadiycı:a devrilmis. aıt~- nın C)n ı-.,ııum·-lı evı· t,.,_.,""eli3'. lf 
wu":i? b • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·~ """ ~ _ ve~ ..,.~ ~lllll" 
nacafl haberler haline gelmişti. : : ilann illÇtm !kiremitlerln '\'e tahta lav- ziyet aldığından tahliye ediJnıjŞti!~ 

Fakat ~~~ve~~l.imiz Refik Saydamın ~ lzm i r Ask erli K E balamı bz:ldar.ı,ııieydan -.·ermemesi için 5 - tkiçeştMükte ikJ mez.ar11fS5 f. 
r yoda soylcd'igı Son nutuk bu asılsız : . : b;clediye ve polis mcmur1an derhal va- ki se'tvl ağaçlan <levri.lın.iş, or:a~_;/, 
haberlerin mahiyetini derhal ortaya - ş b • d : r.ıfe ba§ına geçmlşUr. Karşıyaka vapur- ınekte · olnn otoblisler zarara• u~tJ 
koydu. Bütlin vatandaşlar geniş bir 1te· U es 10 C 0 : lan, iKarşıyakada rlhtıma yanaşamamış- t.ır. Belediye garaj santralında 6 5""" 

fes aldılar. Hiç olmazsa yakın bir tehli· . . . . . : tır. Bu itibarla sefer bir müddet için ta- kalınlığında 18 C'am kırılrnı,ştır. p 
kenin ınevcud bulunmadığına katiyetle Terhıslerınden ıki scn~e geçm~ ~u-: til edi~tlr. 6 - Eşrefpaşada birinci Sultani~ V' 
inanarak iş 'Ve güçlerine dört elle sarıl- haber~ v.~ topçu as~egıne~~rı ~k: K<ırdonu ve Karşıyaka sahilini deniz hal~ 568 ci sokağında ·19 $'!)~ ~ 
nıak lüzumunu hisseylediler. Bu nut- beş g~nluk kıta staJına .~o~derile-: sular:ı kaplaml§4r. Şehirde yüı;den fazla rahda oturan Rooep kansı Bn. f' ,~ 
kun mü ·bet tC!>irJerinin ne kadar devam ceklerınden 9 ~art 940 gunu~e ka- S ev iıasara uğramış ve ba7.1 duvarln yı- baı-alaı üzerine yıkılan bir duva.rıtl f 
edecetini kcstircmeyiL ~ar şubeye muracaatları luz:umu: kılmı.ştır. altında kalmış, barakanın çatısı ~ fi 

Çünkü ,..su uyur dü nıan uyunınz• ılAn olun~. : ŞEH1RDE TAHRlBAT ŞUZ...~ARDIR künce odadaki mangaldan yanrtlı: 
derler. Elbette ecnebi propaganda kay- Şubemızde ~ayı~ ~~ subay: 1 - Dün sabah saat on birde Fevzipa- hastaneye kaldınlmıştır. S: 
nakları bo'.j duracak değillerdir. Sinir ve e;atla şehıt yetimlerının mutat: , şa bulvarından geçmekte olan ağırceza 1 - Dün fırtına esnasında Euatıtlf 
bozukluğu yaratabilecek, çalışma lrud- : senelik_ Y?.klama~ma 12-3 Mart 940: ~ahkcmesi zabıt Jrntiplerinden B. İsma- koni fabrikasına hemin ve peıroJ.t t 
retin.i zaafa uğmtacak, yeni yeni haber- : Salı gununden ıhbaren başlanacak: ıl Ötkanter, sulh ceza ma'hkemesirtln ~c giden 1br~im kaptana al~ 
ter u,yduracaklıır en küçük hadiseleri : ve Mar:t sonunda bitecektir. Alaka-: üst katından düşen camlardan yaralan- tonluk Cümhuriyet motörü fıtf.J~ 
bile istismar e)"ı.'ırnek fırsatını kaybet- : da.~ların clleri~~eki ve:5'1ikle şubeye: mı~ ve hastaneye kaldırılmı,Şhr. kurtardamıyarak ha~tır. rı1~..tf' 
mi .. ·ec"klerdir ı· -'-~r ed"ılem- ki her : rru. racaatları !uzumu ılAn olunur. : 2 - Belediye santral garajı civarında bulunan ür t.;~ı .zabıtanın büvük t?'-

J "'- • .llAil "".. .......................................... • ~.llrrı.otıT' J . ..JJ 
gün harp Jıaherlcriyle dolu gazeteleri mımar ~· Ne~etti~in ıinşaatınd~. b~- tile kurtarılmıştır. . lt~r 
okuyan insanlar üzerinde bu •ibi pro- IRLANDALI lunan hır kulubcnın tavanını ruzgar İzmir kazalaruıda tahribat hB . 
pagaııdalarm tesir ika eyleme:ı.esi İm· Tedhi~ . .. ilerin weni alarak 15 metre U7.ağa savurmuş ve mütemmim malumat alınaaıaır~ 
kıinsızdır. Bununla .beraber daha ileri ~:T " -
giderek hükünıetin yurd müdafaası için bir mariieti ~Gördülıle..:ı-._ '7//.T//TL"/f/.L"'/..7.7/v/.X:r/7..zrr,a 
alacağı bazı ihtiyati ve askeri tedbirler Londra 7 (A.A) - Hüvi,yetled meç- r..n Sezdilılerim .... 
de bulunabilir. Bu gibi vakayide propa- hul iki lrlaııdalı tedhişçi bir garaja te
gandanın müsbet ve menfi tesirleri ~ok lefon ederek ismini verdikleri bir cad
lıüyüktiir. Mü bet tesirlerinden istifa- dede bir gözcünün nezareti altında ol
deyi ihmal eylememek ve menfi tesir- maksızın hırakmı~ oldukları bir otomo-Esasen elamlıkta büyük ünifor

ma giyilmesi mecburi idi 
Bunun için, Hüseyin Avni, sır- !'-_f~~.C.'! : 

lcre karşı korunma tedbirleri almak en bilin tamiri için bir makinist gönderil
lıa.~ta gelen vazifemiz ı.ayılnıalıdır. mesini istemişler ve bu bapta icap eden 

Bunun için de vasıtalara malik bwu- bazı malıimatı da vennişlerdir. Makinist 
curorm. Matbuat \'e radyo vasıtaların· tam otomobili hareket ettireceıti sırada 
dan sala.b.i,.etli devlet adanılan, izami karbüratör ile temas haline getirilmiş 
derecede istifadeyi ihmal eylememeli- olan bir bomba patlamıştır. Mucize ka-

Fırtına · 
ŞAh~ 

malı kordonunu, apoletlerini, göğse 
hamailvari asılan nişan kordelasını 
gerek kendi devletinden ve gerekse 
ecnebi hükümetlerinden aldığı bü
tün nisan ve madalyalarını takın
mıftt .. 

Bütün bunları müteakıp, tekrar 
aynanın önüne geçmif ikinci defa 
olacak vaziyetini, yüzünü iyice göz
den geçirmişti. 

Elbisesinde gördüğü bazı ufak te
fek hatalan islah suretile de epice 
vakit kendisini oyaladıktan sonra, 
nihayet öğle vaktinin yaklaştığını 
dütüııcrek konaktan §rıkmııtı. 

O haftaki selam]~ Sultan Ahmet 
aamiaindc yapı1aca1ttı. 

OSküdardan deniz yolile Sirkeci
ye geçti .. 

Paganın bineceği arap kısrağını 
yedekte tutan emir çavu larile ya
verler, sirkeci iskelesinde kendisini 
beklemekte idiler. 

Paşa kısrağına atladı .. Arkasında 
emir çavuşlarile yaverler, dört nala 
okaklardan geçerken, Hüseyin Av

ni ~uhunun mechul bir üzüntii ile 
didiklendiğini seziyordu ... 

Geçen haftaki lfunWc, ~işanta-
ndaki T eşvikiye camisinde yapıl

mı ı .. Bu hafta ise Sultan Ahmette 
yapılıyordu. 

Geçen haftaki Tecıvikiw~ 

SÜT iLE BALIK 
dirler. Başvekilimizin n VekilleriıııWn bilinden olarak otomobilin uğramış ol

?' AZAN: Zczacı K. K4mil Aktq m sık vukua gelen hadiselerin tefsi.de- duğu hasardan başka bir guna ha~ 
ı:i..ni ve neüceJerini bizzat umuııll efkara vukua gelmemiştir. 

--<tr-

Halk arasında süt ile ba1ığın birlikte bildinneleri bu ,vida atilacak ilk mils· 
yenmemesi hakkında bir kanaat vardır. bet adıaı. saytlabilir. İngiltere, Fransa yapılan zıım, biç te taablz bir hareket 
Ekseri zan ve kanaatler biıi.s.iniu ı;öyle- ve Almanya nd)'elarmda sık sık nazır. değildir. Biitün toprak mahsullerimizin 
ce söyleyiverdiği bir hükmü karakUşi- farın seslerini işitiyoruz. Bunlar siyasi, kıymetleri artarken pancar fiatlcrine 
den olur. Fakat süt ile balığı1.. beraber askeri, ikt~adi bütün hadiselerin tahlil- bir zaat ppılması gwıyet tabii idi. Bu 
yeme-le mideyi ve sıhhatı bozar kanaatin- lcrini yapcyorbr ve her yeni hadisenin r:am yapılmasa)·4k, müstabsiller fiiplae . 
de acletA ilmi ~ tecri.ibevt bir mahiyet İ7ahını umumi efl<Anı bizzat yapmağı va- yoktur ki pancar Leriyatına ehe~t 
varmış gibi görünüyor. Süt denilince zifc biliyorlar. Salahiyetli de,·let adam- ,·erm~ceklea-di. lfesailftini daha ika
~ gelen tereyağı, Jtayvani albümin, lannın yaptıktan 'konuşmaların amumi ~anÇlı :maht.ullere intibl ettirtteklerdi. 
bılhassa kazeindir. Fermantasyonunu efkar üzerindeki müSbet tesirlerini B. Bu vaziyd memleketi ilet-icle ilaha bü
d~nc~~ ~luı"Sak yoğurtu ve peyniri. Relik Saydamın son nutkunda çok canlı ~ iik hlr şekeT buhranına maruz bıraka
asıtlaktıgı lilan dil§ü.ıımek gerektir bir şelU1de denemi~ olduğumuzdan ya· l>ilirdi. F .. -.asen harp sart1an, bütün dün· 
Yoğurt yapan 1akt0basilin .dediğimiz hancı devlet adamlarının sık .~k radyo· ya piya-ıasında bir cok maddelerde ol

mikroplarl akla getirmek gerektir. Ba- lnrda irad ettikleri nutuk.tamı manasını dt~ ci~l şeker fiaUerini de yükselt- i 
lı'k dedıniıniz vakiUe iyot ve azotlu et daha iyi kanamış bulumıyoru7.. AlTU· JnJ~tı. Mf'1nleketİn:Lİ7.İ bu yükselisin ha· 
terkipleri nük1einatlar ile lesitin gibi pa güriiltülü ve kanlı hidi!'leler içinde ricinde tııtmağa iınkaıı yoktu. Eğer İk
mevat ve hayvani albümin ve saircyi dü- ~lkanırken Türkiye umumi efkannı de- tışad vekilimiz bu kararı aldığı ıün va
şüneceğiz, bunlar yani süt terkibi ile rin bir sükimete terkeyleoıek çok mah- ziycti biitiin ~ıplaldıiiyle umwni efkara1 

ba1ık formulil yanyana geldiği vakit bi- zurla olur. Siyasi sahada olduğu :ibi izah eylemiş ve muayyen merkezlerde' 
ribirini bo7.acak, bozduğu vakit de vücu- iktısadi kararlarda, alınacak biitün ied· her ihtimale kar.<ıı seker stoklarını bol 
da fena tesir edecek bir şey görünmüyor l1irlerde umumi clkann etraflıca tenviri bulundurmuş ols~ydı karar en ldiçük 
olsa olsa her iki :maddede cabuk bozul- bugünün artları içinde en kafi bir za· bir sarsmtı:ra meydan \:ermeden tatbik 
mıya müsait şeyler olduğundan karşılık- ruret halindedir. mevkiine konulmus olurdu. , 
lı bozukluk iena bir tesir yapabilir. Ev- Ki.idik hir nıisal daha: Gecenlerde hü- lladistlerin kiiçiiğil Ye biiyiiğü naza-
ler.de, pastnnc ve otellerde komple cay "kümct şeker fiatlerine on kuruş zam n dikkate alınmadan her kararın behe
dediğimiz kahvealtılarda pekala te"re- etmeie karar \ 'erdi.Bu zammın yapılaca- ınclıal etraflıca izahına lüzum vardır. 
}'ağı ile ha\•yar kaı-şı karşıyadır. her ikisi fına dair t·n·elden hım haberler tereş- Dünya :şnrtJnrı ,·ntandaşlara \"alışma is
de buz dolabından çıkmış hic bir fer- ~iih c~·lemişti. Hntta bazı gazeteler bu tikametleri hakkında hile tcı:n-ir ve ir
mantasyon dü iinülmiyecC'k k~dar taze lıa'herleri fekYihe uğrasıyorlardı. Fakat ~adı z.ırur7 kılmaktadır. Bu 1noldalar 
olduklarından fena bir tesir .asla akla 11nsmn kararname <:ıktı. Şekere yapılan ürerindc ~Jıcmmiyctle dnnuağa mecba
gelınez, dün ben şahsen balığı süt ile nımmın d~er bir çok maddelere de teş· H17. Aksi tnkdirdf' snha~, menfi propa
birlikte yedim, bir şey olmadım bu men- ınil olunacağı şnyialan nlcvlendi. Adeta ~nndn1ara te:ı'keylemi <ıhınız ki bura· 
fi 7.an her iki maddenin bir az !bayat olu- _Pİ'.\ asada 'birö~bire bir fed,< aladclik,_ .dııki. tehlike cok bih üktür. 
çıınrl~ ... A",.,..,._.. J - .. - ı ... _ 

Bilmem lzmirliler farkında mıdırlar?... ~11 
Dün a-ecedenberi başlıyan fırtına, bu şabah, bu satırları yazJ1188 

koyulduğum dakikada hala devam ediyor... el' 
Kadife kalesinde ve yüksekliğinden ötürü fırtınanın eerdiği11e 

ziyade göğüs geren bir yerde otoruyorum... b'' 
Dağlardan kopan şuursuz bir rüzgar korkunç çığlıklarla içinde 

nndığım odanın pençerelerine, pancar1anoa çarpıyor... ~ 
ikide birde damdan düşen kiremitler riizgir taQ.fmd.an kurıl bift 

yaprak gibi boşlukta savrulduktan sonra yerdeki taşlara çarptP 
parça oluyorlar. .. 1Ji1 

Bir aralık pençereden bahçeye baktım ... Zavallı bahçem, npkı 
savaı meydanı vaziyetinde. .. r 

Bunca emCklerlc yctiftirilen o koca zeytin ağaçları, san.şta altı' 
dan kurşunla vurulmuş erler gibi, i~e topraklara sen1miı yatıyor~~ 

Bu manz:ara 'f:Önlümde çok acı bir hüzün yarattı .. O clakı'"kadaı ı 
bir şairimizin şu mısralarını hemen hatırladım : 

Çarpın ey badi hazan cam1ara f.119J1 lnrçuı 
Bir hakaretli ıükiit itte hep ıslıklarına 
Kudm ey lüccei zulmet, mütehevvir, çı1ıuı 
Gülerim kahkahai ye'sile ıslıklarına ... 

Filaet böyle düşünmekte haklı değil mi L. .. tJİ' 
Bugün fırtına, yarın yer sarsıntısı, daha ertes.i giin başka tütlll 

üzüntü. .. tJı' 
Tabiat d~nilen bu kör kuvvet, bütün azgınlıklarile üstümü~ s8 

rıp bize hiç soluk aldırmıyor... öt 
( Hayat ölümle biten bir üzüntüdür ) diyen filezof ne doğl'll 5 t~' 

lemi~? ... işte doğduğumuz saatten itibaren bize 11alcLran tabiat.le J' 
çeleşmeğe ha§lıyorm: . .. Ve Ömrümüz hep üzüntü içinde geç.İ)'.Of··· 

Ne sonsuz bir mücadele. .. Ve ne beyhude bir üzüntü! ... 
Kadife Kalesi 7 Mart t 940 
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.!.il• .... CUllA IMO 
.FIKRA: 
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Cennetin yolu 
-~--

NURİ KUTLUAY 

Yıldırım harbı 
llitlerin vereCeği bir tele
fon emri ile ·başlıyacakmış 

Hayalın bin l>ir 1 tıraplan, bin bir 
elemleri içinde Ömür çürüten insanlar, 
sonsuz bir saadeti cennette aradılar .. 
Cennette buldular .. 

Y ~ni ve silahlar meydana çık&cak, biitün taktik 
altüst olacakmış •. 

müthis ,. 

p 1 ~ 
ve sevkulceyş planları 

~ n 
11 

.. 
1

1 (ÖR) - Alınan ~ansöly\!Si-
ıırı ~«ıl~ l'.111.ıdiycn ortaya saçtığı yıldı
'ia11, bı ll•hditlcri hakkında cEntran-
' l>f· 'tel<.' ind Gallüs unları yazı-

liı•!nr k 
a ·ı icin · {'~dı yıldırı un parladığı Mart 
caı;ın~ .de bır yıldınm harbine bailıya
tıi silah'ı°andırmak istiyor. ~föthl? ve ye
"e &c>tk~[ ortaya çıkacak. bütün taktik 
tır. :Süt .. ct.-yş telakkileri alt üst olacak
lfttıeri un. bu islerin ~'npılmaması için 
4ttorla n hır t .. ıarruzu kRfi ~decf'ktir! 
~aka~· h "'-rll nrp hazırlı~ının inhi<:arı AT-
~nın <'linde midir! Almanlar te
'a he edebilirler. Fakat Framnz ordu
~k tl\arru7.:ı muvaffnkıyPt1e karşt 

' t~. ~ ald~Çre gazetesi, Berlin muhabirin-
~ "'' v" Alm:m sansörlinUn memnu
~ e Reçirdiği bir tcJgrar ncyediyor. 
~~ Almanlar girisccckleri büyUk 
4- Jltna· hazırdırlar. Bu taarruz, dünya
~~Üt-ri !Ye kadar görülen taarru~ hare· 
CİJ( hut\ın en muazzamı olacnlctır. Biri
~tl"\a !IUsiycti kafi olmasındaclır. Yani, 
\~llln-ı·~~başhıdıktan s-onra, kal'i netice 
1ır lt!l ~ clurmıyncaktır. Bülün oyun 

n h 'rl Üzcrind<" oynanacaktır. At
· l:ı ~ il~ı•mnntlanh[;ı icap eltiği k~ılar 
• \ <· 11 • ı r · k • •• u 1ıı 7.0tt•c eda edl•cektır. Fa ·nt 

lial., h-1 ·vnm edecektir. 
~ Fakat bu gibi ~\.'~·leri va:'kl 

elmek tahakkuk ell.irmektcn daha ko
lnydır. Biz ha11r değil miyiz? Geçen 
harı>9e daha az hıızıdıklt iken ve dayan
ın.ak için Ma]1no hatlı gibi muazzam bir 
müstahkem hattımız vok iken Alınan 
taarruzunu durdurmadık mı? Biz Al
man ordusunun kuvvetini n:.la az sar
ınıyoruz. Harbin müşkül ve çelin olaca
ğını daima aklımız.da tutduk. Fakat Je...cn
di ku .. ·vctimizi de az snyınıyoruı.. Azim
kar ve iyice müscllahız. Almanlar taar
ruz ~nu edecekler? Varsın etsinler. Biz 
de mukabeleye ha7.trı7.!-. 

Pcu·is, 7 (Ö.R~ - Dün ak~amki tebliğ: 
tşnra değer mühiın bir şey olmamıştır. 

Bu sabah: C~l.-yin Mfü.elin ~rkında 
düşmanın bir bnskını tardcclilmi'5tir. 

Paris. 7 (Ö.R) - Cephelerde vaziyet: 
Garp ccphe.ııindc gündüz sükun<-tle ~eç
rni~tir. Müzelin hemen ~arkm<la bir cli.i~
ıman baskını kolaylıkla t"rdcdilmL~lir. 
ln~ill% hava kuvvetleri .Almanyanın ~i
ınnli gar.bisinde, H:unbur~. Bt-emf'n, Silt 
ve :Borkum üzerinde müteaddit keşif 
uçu.,.cıları yapmıŞlardtr. 1'ki .a..!man tayya
re.si Fransanın şarkında keşif faaliyetin
de bulunmuştur. 

Alman D.N.B. Ajansı T.oren cephe-
sinde bir tngiüz. Heri mevkii ile bir Al
man dc\•riycsl ar:ısında vuku bulnn mü
sademeyi ~i5irc şi~ire bitiremiyor ve tn-

~iü1.lcrd<"n 21 kişi telci olduğunu haber 
veriyorsa <la İngiliz :Layiatı bir olüucn 
ibarettir. 

Alınan ordusunun umumi vmJyelinde 
dcği~iklik yoktur geçen gün kaydedilen 
t.ahşidat ve muhtemel hareket şayialıın 
clola,.mukta devam ediyor. 

Brüksel, 7 ((\ R) - D.N.B. bildiriyor: 
Fransızlann hoparlörlerle Alman ileri 
meV7Jlerindeki kıtaları itaatsitliğe da
vet rden bir propagandaları Almanlar 
tara(ından ncı1an ate~lc pi.iskiirtülmü.s
tür. 

Alınan tayyareleri lngilterenin Garp 
sahilinde hnva k~üleri yapmı~lar ve 
l!i:tklurı sünük olara'k seyahat eden va
purları boınhardıman eltnislerdir. 

lngiliz tcbligine göre bu Alman tayya
n~lerinden biri tskoçya açıklarında bir 
1r.~iliı. harp tnyyaresi tarafından dü~il
rülınüştür. Harbin iptidasından beri io.
giH7. sıthillerinde dilştirülen « düncü 
A!man tayynresidir. 

lngili't. htwa nezaretinin bildit-diğine 
güre geçen .gec" ve evvelki gece ln~liz 
tnnr:u-elcri Alınanyanın imatt garbm
da keşif uçuşl:ırı yaparak Vllhf:"lmmo
fon deniz iissü fü:erincle uçmuqlardır. 
Bu dclı:ılo:i uuşfor en mühim olmu~ ve 
lG bin kilometre ara7.i kntedildi Brem 
Hamburg, Hnnuver, VilheJm!'hafen: 
Ktik~hafon gibi en mii.him Alm:rn ~ehiı
\'C iisleri ü-r.erinde uçulmu!!tur. 

Yakın Şarkta ,, .. t .. 
1 u un 

\te1..~- - ... -
) -..u temaşa 
"~en alınan 

ere de 

Zanı yapılacak 
1 ta b 1 Siad k~ u 7 (Hususi) - Avru· 

tid a 1 harp dola}·ıııile gümrük va-

lngiJiz ala vlart ilk emirde 
harekete hazırdırlar 

ltının n k 1 - .. .. d b"" '>ed il o san ıgı yuzun en ut-
r c i..ı olan açığı kapatmak üze· 
ı:.;cltlletler bütçelerinden yapılan 
lira 'kflarla on milyon üç yüz bin 
bitd· ~'Odar bir para t~min edildiği 

ırı · E or. 
trıa,;"el~ l>ildirdiğim vergilerden 
rjllcl • tutilnle bazı tema~!\ yC1'1e
r>ıa_ ~alınan rüsuma da z.amlar ya· 
~ kgı .~öyleniyor. Maamafih hc
deiil/t 1 bir ey söylemek kabil 

ır . 

I.ondra, 7 (Ö.R} - Sovyetlerin Yakın 
şarkta Mısır, Amman ve Filistinde dola-
şan muhabiri bildiriyor: cYakm şarktak i 
tnglfü; r1layları ilk emirde harekele ama
dcdirler. Ammantluki kuvvetler harp ha
linde pişclar ol::ırak ön safta yer alacak
lnrdır. Bu kuvvetleri, İngiliz zabitlerinin 
kumandnst altında ekscrbi -~raplar. Çcr
ediyor.> 

L<>ndra, 7 (Ö.R) - Anısturabta Ba:.
vckiti l\'Icneis, ikinci A'l.·usturalya

0 

kcıfil~i 
nitı bir 'kolot·du 1C,?kil edeceğini söyle
miştir. 7 ci bir fıı·knnın daha askere alın
mn~ı surctilc 940 Haı.iranına kadar ye
kunu !JO bin kisiye bati& olacak yeni kuv-
\•etler teşkil edilecektir. · 

Bu ku\•vetlerin de cv\•e1kiler gibi iın
paraturluk Yakın .şark ordusuna iltihak 
edecekleri tahmin edilmektedir. 

- *-
Altın 

Fiati yükseldi 

Macar Ha. nazırının 
çok garip beyanatı 

ı:ıi;;t•nbul 7 (Hususi) - Serbest 
<lar aa .. d~ altın fiatlcri şimdiye ka
ll\İ4ftorulmemİ!I seviyey~ yültsel-
9Js •rl Merkez bank.asının alı, fiati 
&crb "ftıt olmasına rağmen altın 

----~~-x*x-~~~~-
Budap~le, 7 (ö.R) - Macar hariciye Macaristan. kendi mcnfautlcri mevzuu 

nazırı Kont Çaki, mcbusan meclisindeki bahis olmadığı müdetce ınesclc;•i kat'i-
beyanatında diyor ki: yen lüzumsuz addedc~. 

cÇek <Jevl<"tinin bir daha yeniden tc- Londr:\, 7 (Ö.R) - Taynıis gazclesi-
sis etmemesi Avrupanm menfaatidir. • in Peşle muhabiri be\•nclmild va1iyc
Gaı-p devletlerinin bu hususta yapacak- tin bu nazik nnında K~nt Çaki tarafın-
1arı mevsimsiz \•tıadler çok tehlikeli ola- dan mebusanda yapılan beyanatın Bu
bilir. Çünkii bu vfıadlcr yok yere bir clapcslede büylik hm·ret uyandırdığım 
harp çıkaracak vaziyet ihdas edebilir. bildiriyor. 

eat · &ııtıt Pıyasada IQ25 kuruc;tan 
il\ ıştır. 

lJ - *-b Ydurma 
ilberlcr lstanbu lda · 

Sis ve sağnak 
halinde yağmur 

dıı~~dr_a_ 7 (Ö.R) - Türlcireclen hu
ı.:tıı~ fi.et edilen üç Kıbrıslının garp 
~lltı~ ~de h~rbe glnnelden imtina el~ 
ld~Q çln bır Fratl!!J7. divanıharbınca İstanbul 7 (Hu.<ıus1) - Bu sabah çok 
'tattı ı/llahkum edildikleı-ini dün ak- kesif sisten sevahil vapurları bir kaç 
S-1~" Alınan radyosu bildirmiştir. sı.nt sderlcl'ini yapamadılar. Sabahtan 
f1i~ ba;~lar İngiliz mahfilleri bu habe- beri şiddetli sağnak halinde yağmur de-

R ~tını~bnsu uydurma olduğunu teb- \aındadır. Bazı çukur yerleri su bas-
·~:; mıştır. 

'ELHAMRA. 
.. 

Sinemasında 
--

B UGÜN MAriNELERDEN iriBAREH 

$ERL"dit;JH0LMEs 
Baskervili~rin köpeği 
~ 10llel'de: RICHARD GREEN - BASİL RATHBON 

rıca· T ut t • 3 1J1 re.nkH POMPE HARABELERİ ve VEZUV YANAR DACI 
~lf!.l'no faaliycue . 

JURNAT..da: Ti.irk matbuat heyeti , PARIS'de ve diğer mühim 
St;.\Ns HARP habeıleri V.S. 
Cuına11 ~R: 1.30 - ~.30 - 5.30 - 7.30 ,e 9.~0 da başlar. 

t$ı ve Pmr.!\r .J0.15 de ve hafta ara mda h"r giin 1.30 da UCUZ 
HALK SEANSLARI vardır. 

Romanya 
Japonyaya petrol 

~atıyor 
Tokyo 7 (Ö.R) - h-panyol ilcare' he

yeti bir Japon vapuru ile hareket etmiş
tir. Hazirana kadnr Tokyoda kalacak
tır. 

Doınei ajansına göre Romanya ~ Ja
ponya ticaret muahedesi 6 Martta BUk
: e'ite imza <'dilmi.<;tir. 

Japon 1>a111ukJularına mukabil Japon
y:ıya Romnnymun \"<'receği iptidai mad
denin petrol olduğu anlaşılmaktadır. 

- *--
Zelzele 

Ankara 7 (Hususl) - Amasya, To
kal, Knyscri ve Sivasta orta ~iddette 
yer svı·sıntılnrı ulmu~lur. 

-*--
Cermen - Yugoslav 
t icaret anıa,ması 
Bcrlin 7 (A.A) - Yugoslav ticaret 

aazırı B. Andres, Alman iktisad ınüste
şan tıwafından kabul edilmiştir. 
Yapılan anlasma, Cermen - Yugos

lav iktisadi meselelerinin takdirinde 
tam bir noktai naz.ar birliği bulundu~u
r.un teyidine ııwclar olın\l!ltur. 

Bcrlın 7 (A.Pr) - B. Görin~ Yugos
lav\ a ticar ·t nazın B Andres'yi kabul 

Cennet; ılık, şirin, gönül c;ekid bir 
huzur ve istirahat kösesi.. Güzeller ve 
gü:r:ellikler diyan,. 

Ona kavuşmak; şu aç dünyada bir 
türlü doymak bilmiyen ihtiras ve heves
lerimiı.i orada .. aşkın ve şarabın derin
liklerinde susturmak.. İşte Adem oğlu
nun altı bin yıllık rüyası ! 

l<~iıni!.. ruhun gecenin karanlıklarına 
nu gömiilü? .. Vicdanın azap icinde mi 
kıvranıyor? .. Ümit, neşe, teselli mi arı
yorsun?.. Bu ışıklı rüyanın bir hakikat 
cüneşi gibi doğmasını mı bekliyorsun? .. 

Durma! .. Şu Türk anas'irıın açtığı. ~·ol
da ::üril: 

O, bize cennete gid~n yolların en kı
sıısım gösteriyor, bize yeni bir imanın 
<loğuşunu müjdellyoı· .. 

Nazife Vi<linli. .. Bu ihtiyar, bu nurlu 
ııine; yarın Allahına kavuştuğu gUn; 
kıldan ince .. kılmçtan keskin sırat köp
ı üsünün bir koyun aırtında geçilemiye
c.ef!ini ne güzel idrak ediyor? .. 

İyi kalpli kadın, hava kurumuna cvl
ııi hediye ctınelde .. Ccımcte tayyare ile 
selftmetlcncce~ini ne güzel biliyor? .. 

Ulu Tanrı! .. Sen; senin varlığına ina
nan, senin af ve mağfiretine sığınan bu 
Türk anasını;.. Sırat köpriistiniln yet
m~ bin kat :temasında bir Türk kuşu
nun kanatları üstünde uçur;.. Cenneti
ne 'kavuştur; .. Yalvarırım sana: .. 

NURİ KUTLUAY 

e A 

nıı~-ı~ı 
PtY ANGO 

Dan cekitdi • 
--*--

-Ut\ 'TARAFI r tNci SAllİl"D>!: -

25.000 
f,ira 23054 numaraya 

ıs.ooo 
Lira 9475 numnrıwa 

12.000 
Lira 3!l533 numaraya 

10.000 Lira 
453 nuınarn)'a 

İsubct e~tir. 

SOOO Ura kazananlar 
5424, 16200 numaralardır. 

3000 lira kazananlar 
12639, 35152, 4217, 12931, 46132 

2000 lira kazananlar 
15274, 22781, 41784, 45172, l!H68 3741G 
429'">6, 48582 I 

1000 lira kazananlar 
3592, 5920, 8676, 115!>0, 14359, 16428 

17145, 21760, 28127, 28892, 32220, 34398 
357!):3, :J8805, 47777, 4102, 8474, 8739 
13988, 14480, 16867, 21535, 255861 2B:l5S 
~1157, :12449, :15411, :ı<>202, 47648, 484)26 

Son rnkamları (54), (75). (86) ile ni
hayet bulan Lilctloı· onda bir hesabiyl.
ikişcr lira amorti kazanınıı;lardır. 

B üy.ük ikramiye dafen 
biletlerin satıldığı 
yerler 
100 bin lirayı ka1.anaıı biletin p+rc,a

ları Aydın, ~ivas, Manisa AkhLc;arı, 
Kuyscri ve [stanbulda satılmıştır. 

25 bin lirayı ka:ıo.ruıan biletin parçala
rı l\tanisa, Merzifon, Gebze, Adana, İs
tanbu1da satılmıstır . 
• 15 bin lirayı ka1.ıcnan biletin parçaları 

Kay.seri, Baylan, Balık~ir, Ankara 
A<lana \'e İs t.nnbulcla satıhruşlır. ' 

12 bin limyı ka7.nnan biletin paı·çala
ı1ı Konya, Samsun, Orhaniyc, Adana ve 
stanbulcla satılmıstır. 
.~o bin Hra km·anan bilet.in parçalnrı 

Guınüsru.ıcıküy, Çanakkalcnin Yenice, 
Bılecik, Izmir ve İsüınbulda satılmı tır. -·ltalyan notasına 

lngiliz cevabı 
hazırlanıyor 

BA~TARAFI 1 iıwi SAYFADA 

. Londı·a, 7 (A.A) - 1'imes gazete::.inin 
dıplomasi muharriri nı:t:ıvor: 
~ün İngiltere kabi~c.si • İtalyaya gön

derılen Alınan kömüri.i üzerine vrox>lu
nan ambargo yüziinden hadis olan vazi
Y?li müzakere ctmi_t.ir. Ancak lngillere
nın ittihaz etmi.,. olduğu hattı harekette 
bir gCına tebeddül yapılmamasına karar 
verilmiştir. Zira hangi memleketlere ya
pılmakta olursa olsun her tiirlü Alınan 
ihracatına nihayet verilmesi matluptur. 
1talyanın protestosuna lngilterenin ver
mis olduğu cevap bu noktada gayet açık 
olaeaktır. Anrak Londra hi.iki.imctinin 
ltalyan sanayii ile clF"cr memleketler ve 
•• .. • b 

uçuncil devletlerin maruz kalmaları 
muhtenwl ınii;-;küHitııı \"C karsılasabile
<.·ekleri mahzurların izale vr t;hfffi iein 
imki\n daire<.inde mesai .sarfedil<.'Ceğini 
beyan edı•ccktir. -·--FRA.NSADA 

K omünist t asfiyesi 
P~ris 7 (A.A) - Grnt Herault Piere

neler departmanlarında eski koınüniı;l 
fırka'>ına lllC'nsup 444 meclisi umumi 
fıza~ının Yf'kalctleri ic.kat edilmiştir. 

Pnriı:: 7 (AA) A!>kcri 1emviz mah-
l:c•mcsi 1wıniinist fırka ını ~ enidcn tesi: 
etı•1ic; olciuklu..-ınduıı dolayı ınahkiıın 
dılıni~ oları ~ltı koıni.inistin İ<.tinnf mii

i hr 

SON HA:BER 
-· . . . 

Fransız bahriye nazırı 

Altı aylık deniz harbı hakkında 
matbuata izahat verdi 

--~~---x*~~~~~~-
Paris 7 (A.A) - B. Campinchi matbuat mümessillerine beyanath.. 

bulunarak son altı ay zarfında cereyan etmif olan deniz muharebele
rinin neticeleri haldc.mda izahat vermistir. 

Müttefiklerin kuvveti, Baltık denizi müstesna olmak üzere bütün 
denizleri kontrol etmektedirler. Alman filosu üssütharekelerindcn 
ayrılmak cesaretini göstermemektedirler. Düşman sadece tahtelbahir 
leri, tayyareleri ve mayinleri ile ticaret gemilerine taarruz etmektedir
ler. fransız deniz kuvvetleri 300 kafile tc§kil oden 2000 den fazla va· 
pura refakat etmiş ve bu vapurlardan ancak dördü botmıştır. Kanada 
ordusu, Fransız müstemlekeleri kıtaatı, Hindistan, Avusturalya 'Ve 
Y enizclanda kıtalarının bir adam bile kaybetmclc.aizin Okyanoalan 
a~tığmı söyliycn Campinchi sözlerine şu suretle de\-·ıım ctmiftir: 

imparatorluğumun muhtelif aksamı arasındaki münakalatımız 
mbyinlcre, tahtelbahirlere ve tayyarelere rağmen serbesttir. Dü~a
nın hücumu neticesinde batmış tek bir harp gemisi yoktur. Yalnız 15 
Fransız ticaret gemisi batmı~tır. Halbuki biz düşmanın sekiz bin ton 
hacmine varan gemilerini zaptettik. Fransızlar ne kadar ticaret gemisi 
zaptetmişler ise o miktarda düşman tahte1bahiri batırmışlardır. 12 Al· 
man tahtelbahirinin deniz kuvvetlerimiz tarafından batırılmı§ olduk
ları muhaklc.akur. Almanlar, tahtelbahirlerce uğramış oldukları zayi
attan dolayı şimdi gemileri hiç bir ihtarda bulunmaksızın batırmakta, 
bir guna izahat vermeksixin mitraly6z ateşine tutmakta ve bitaraf 
gemilere taarruzu tercih etmektedirler. Bitarafların zayiatı ağırdır. 

Alman propagandası 
ltalyayı kışkırtıyor 

~~~~~-~~~.r*~.~~~~~--~~-

Puia 7 ( ö.R) - Alman propagandası ve Alman diplomasisi §Un
di yeni bir faaliyet peıindedir. Bu manevra ltalyayı Alman kömürii 
meaelcıinde lngiltercye mukavemete tetYik etmekte, diğer taraftan 
ltalya ile Sovyet R usya münuebetlerinde bir yakınlık teminine ça
lıımaktadır. 

Romada vaziyeti yakından tak.ip eden bitaraf mü,.hidlerin kanaa
tine göre Finlandiya taarruzundan sonra ltalyada Sovyet Rusyaya 
karşı hissiyat o derece infial ile doludur ki Faşist hükümetin böyle bir 
yakmltk meyli göstermesi beklenemez. 

Merkezi Çin hükümeti 
Japonya ile 8 maddelik bir muka

vele yaparak Çini satmak istiyor 
~~-----x•x·~-~-~-

Londra 7 ( ö.R) - Tokyodan alınan haberlere göre Nankinde 
Mart sonuna kadar Vang Sing Veyin riyasetinde teessüsü beklenen 
merkezi Çin hükümeti ile japonya arasında afağıdaki esaıları ihtiva 
eden bir muahede imzalanacalc.tır: 

1 - Çin, Mançukonun müstakil bir devlet olduğunu tanıyacaktır. 
2- Şimali Çimle yarım müstakil bir mantıka tefrik olunacaktır. 
3 - I~ Mongolistauda japouyanın muhtelif mıntakalarda on tene 

miiddetk yüz bin kişilik daimi bir kuvvet bulundurmak hale.le.mı 
bu hükümct tanıyacaktır. 

4 - Japonya, Şnnghay ve Hankeuda daimi garnizonlar bulundu
racaktır. 

5 - Çindcki beynelmilel imtiyazlı muıtakalar kaldmlacaktır. 
6- Yeni merkezi hükümet ne7dine japon t~knisyenlcri gönderikı

cektir. 
7 - Yeni bir çin parası basılacaktır. 
8 - Çin - Japon ticaret ve sanayi konsorsiyomu teşkil edilecektir. 

Yugoslavyada Hırvatları tahrik 
eden yabancı ajanların faaliyeti 

~~---~--~·x*x~-~~-~~~-

Paris 7 ( Ö. R) - Belgraddan bildiriliyor: Hükümet koalisyonunu 
teşkil eden parti şefleri arasında dün yapılan konferansı bugün mü
him bir nazırlar meclisi takip etmiştir. iyi haber alan mahfillerde sa
nıldığına göre dahili meseleler ve bilhassa Hırvat meselesi gÖrÜfltl& 
lerin başlıca mevzuu olmuştur. Hın•at ayrılma taraftarı grupların ted
lıiş hareketlerini tenkil meselesi mevcuttur. Hırvat köylü partisi tefi 
ve başvekil muavini B. Maçek bir manifesto ne§rederek Hırvatları 
1 ükiimctle ifhirliğine ve tedhi§Çilerin arkasında gizlenen ecnebi ajan
kınııı aciz buakmağa davet etmil?tir. Bu beyanat Be1grad ve Zagrep 
siyasi mahfillerince tasvip edilmi~tir. 

Ablokayı yarmak isti yen 
• r iki Alman gem ı sı 

-~~-~~-·x*x~~~~~-

Londra 7 ( ö.R) - Sieto ve Mimihorn adlı Alman ticaret gemisi 
Hollanda Hindistanmm garbm<1a Kuraçen limanından hareket. edeTdc 
İngiliz abloka hattını yarmnğa teşebbüs etmi ]erdir. Sieto bir lngitiz 
harp gemisi tarafından yolunun çevrildiğini telsizle bildirmiştir. , .............. , 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON BUGÜN 
Kulaklara, gözlere, kalpleı·e in~ah saçae.ıtk, seyı·edenlcri 
olan ENDÜLÜS GECELERİ filiminin unutulmaz yıldızı 

36'6 
teshir edecek 

lmpcrio Argentina'nın Türkce Sesli 
' En 80ft yarattıit 

AYŞE 
Türlıce ve • 

lspan yolca 
Şarkılı 

Ayrıca: EKLER JURNAL son dünya hadisatı 
OYUN SAATLERİ: Her gün :) - 5 - 7 VC' 9 dn _, ____ _ 
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Sumner Yeisin tetkikleri Almanların taarruz vesilesi 
~~~~~~~~~~-IW--*M!Mıo'-~~~~~~~~~-,..--:.~ ·- .... ~... """'"' 

Paris ve Londra Anierikalı dipl~~-
mattan hiç bir şey saklamıyorlar 

' \. Bitaraf gemileri batırmak için hiç 
bir fırsatı kaçırmıyorlar 

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

Paris 7 (Ö.R) - Fransız gazeteleri, ier tarafından gelsin!.. yat sahası fütuhat ve tehakküm aiyase-
klgün Parise vasıl olan Swnner Vel- Paris 7 (Ö.R) - Lö Tan gazetesi, tinin bir ifadesidir. Buna mukabil müt
ID selamlamak için uzun makaleler ncş- Sumner V elsin ziyareti hakkında şun- tefikler bütün milletlerin i~tiklAl ve 
relrniş]erdir. Fransız gazetelerinde ön ları yazıyor: hürriyetleri için mücadele ediyorlar. 
safı işgal eden diğer bir mevzu da İn- Beynelmilel vaziyetin bugünkü görü- Lö Tan, Alman devlet adamlarının 
gilterenin İtalyaya ithal edilen Alman r.Uşü hakkında Rm.velt tarafından bir Alman hayat s:ıha-nnı Monrve dokterine 
INJmürlerine vazettiği amba.-go mesele- ankete memur edilen Sumner Velsin benzetmekteki gayretlerini şiddetle ten
Ddir. Gazeteler umumiyetle uzlaşma Farisi ziyareti şimdiye kadar yaptığı zi- kit ettikten sonra ,•bu dokterinle Al
sihniyetine istinad ederek bir anlaşma- yaretlerin üçüncü merhalesidir. Vels man dü~üncesi ara:-nndaki fark, hiirri
mn hasıl olamıyacağını iar.:eltirccck Buradan Londraya giderek istismar ve yetle esaretin farkıdır• diyor. 
1ıi.r sebep mevcut olmadığını tebarüz et- dökümruıt.asyon işini ikmal edecektir. 

Pariı 7 (ö.R) - B. Sumner Velıin 
Paril!e muvasalitı münascbetile Jül So· 
ervayn cParia Soin ııazetesinde şunları 
yazıyor: 

tiriyorlar. Amerika hariciye müsteşarının Paris-
• · Pöti Pariziyeo diyor ki: te olduf.'U gibi Londrada da en samimi 
~ •Fransa ve onun bükümet reisı Dala- bir istikbal göreceği ~üphe.sizdir. İngil
~yc Amerika miişahidini layık olduğu tere ve Fransa, Amerikanın kendileri 
itimatla karşılıyacak, Amerika Cümhur hakkındaki dostluk ve samimiyetinden 
:reisi RuzvelUn astı duygularına bu su- emindirler. Üç büyük demokrasi millet
retle mukabele edeceklerdir. Fransa, lcrin istiklal ve hürriyetleri bahsinde 
'Vaziyet hakkında hiç bir endişe duynu- bir görüş birliğine sahiptirler. Bugün 
yor. Saklamıcak hiç bir şey yoktur. dünyanın geçirmekte olduğu bu en 

Gizlenecek ne bin senelik tarihi hak- buhranlı ve vahim devrede Velsin hü
br istiyor ne de Avrupada bir tahak- kümet erkanı i1e temasları çok sıkı bir 
kiim davası güdüyor. Onun vicdanı tn- mahremiyet içinde cereyan edecektir. 
~men açık ve temiıd!.r. Orada en ufak Bugün, büttin bitaraflar Alınan - Sov
mr tahakküm emeli görülemez. Fransa yet birliğinden endişededirler. Büyük 
w İngiltere, Avusturya, Çek o. lovakya demokrasilerin ise hareketinden endişe 
ve Polonyanm akıbt!tine uğramak iste- (oen yoktur. Zira Almanya, Avustur-
1niyorlar. Müttefiklerin istedikleri şey ya, Çekoslovakya w Polonyayı istila et
in nlığın miitemadiyen yenilenen taar- tiği gibi Şovyetler de Polonyayı arka
n12.ları karşılamak için mütemadiyen dan vurmuşlar ve Po1onyaya taarruz et-

Amerikan hariciye müste§arınm Berlin 
ziyaretinin en mühim noktası tudur ki 
B. Hitler B. Sumner Yelsi doktor Şahtla 
görÜştürmü~tür. Bunun mamuı şudur: 
Amerikayı ekonomik ve mali nizaın hu· 
tıusunda tatmin etmek için. Bu itibarla 
Almanyada en az şüphe edilebilecek 
adam ileri aürülmü~tür. 

ilyonlar sarfebnek mcclnıriyetinden ı mişlerdir. Müttefikler hiç bir ~ abancı 
lıurtıılmnc::ıdır. Bu ta:ırruzl:> .. ister Bis- toprağı istila etmediler. Hiç bir bitaraf 
mark, ister Vilhelm ve isterse bir Hit- (;emiyi batırmadılar. Almanyanın ha-

B. Sumner Vela şimdi Pariıe gelmiş
tir. Berlinde tek bir partinin ııeflerini, 
Hitler, Cöring, Ribbentrop ve Heı'i s:ö· 
rebildi. Berlin halkının bu ziyaretten ha
beri bile olmadı. Parisde ise bütün milJet 
Amerikan nuırının istikbaline i~tirak et· 
mektedir. Amerikan demokrasisinin de· 
leğeııi Fransız demokrasisi tarafından 
kabul edilmektedir. Orada: bir partinin 
istibdadı 1 Burada: Müstakil bir millet 1 

S umner Vets 
Parıstt 
--:Jc--

Cümhurreisi tarafın-

dan kabul edildi. Ba~- ı 
;JC?kil Daladı ye ile 

görüştü 
HAŞTAltAFI 1 inci SAY1'~AUA 

m bir gijrü<:mede bulunac:l"iı öğrenilmiş
tir. 

Paris, 7 ( O.rl J - r ransız sıya i nıc
hafili, Vclsin bugün başlıyan tcmasla
J'Jnın büyük ehemmiyetini kaydetmek
tedirler. Umumi kanaat şudur ki, Vels 

, Fnn.cıada kiminle göri.işürsc görüssiln 
~JU lisanı dinleyecek muhatapl:ın ona 
~ü Fransız birliğini gösterecek
leııdir. Bu görüşmelerde müttefikler da
vasının dosyasını müdafaa etmek mev
suu bahis değildir. 

Ancak Vdsin istiyeccği bütün malu
mat kendisine en büyUk bir açıklıkla ve
rilecektir. TAltt memleketimizin hakiki 
(ehresi görülebilsin.. Lisanlardaki bir
lik Velsin diğer memleketlerde gördüğü 
'birliğe benzemiyecektir. Fnnsız milleti 
~tan müdafaası mevzuu bahis olduğu 
.uman müttehittir, fakat herkes kendi 
&yasi düşüncesini tam bir serbe~ti için
de muhafaza etmektedir. 

Paris, 7 (ö.A) - Sumner Vels, Cuma 
veya Cumartesi günleri B. Kamil Şotan, 
B. Bonne ve diğer Fransız dev]r.t ndnm
)nrı ile görii~ecektir. 

Pnris, 7 (ö.R) - Sumnt•r Vels öğleyin 
Amerika sefarethanesinde Fransız ve ln
gi1iz - Am!'rikan mntbunt mümessi11erini 
Jcabul etmiş ve bPyamıtında, -ıadece reisi
ciimhur Ruzvelti Avrupadnki hal ve va
ziyetten habC'rdar etıneğc matuf olan 
memuriyetinin hedef ve mahiyetini hatır. 
l:lttıktan sonra Roma, Berlin. Paris ve 
Londra ziyaretlerinin A vrupanın ~imdi
ki vaziyeti hakkında rcisicümhur Ruz
Vf'lte izahat itasından başka maksadı ol
madıi!ını sörlemi!>tir. B. Sumncr Vcls 
toplııdığı m~lümatın tamamile mahrem 
kalaca~ını ve yalnız B. Ruzvelte teblii! 
ecli!Pc('ğini teyid etmiştir . 

Sorulan bazı suallere nezaketle cevap 
veren nazır gelecek haft:ı Londradan 
döniişte Paristı• tf'krar bir kaç saat ka
lacağını ve Amcrikaya gitmPk üzere va
pura binmedı>n önce Romada daha iki 
~ün ikamet edec,,_ğini söylemiş, Paristc
ki proj?r:ımı yüklü olduğu cihetle Frnn
s:mın diğer ~ehirJcrini :rJyarct edemiye
ceyini bildirmic-tir. B. Sumner Vels şim
diye kadar gi)rilc;Uiğü şahsiyetlt'r hak
:kında hic haber vermemiştir. Öğleden 
sonra Llize sarayında reisicümhur Leb
TÜn tarafından kabul edilerek uzun müd
det göriismüşlür. Akşam 18 de ba<jvekil 
Daladye tartıfından kabul edilmistir. 
Akşam yeınci:inde de misafiri olmustur. 

Briiksel, 7 (Ö.R) - Romadan Londra
ya dönen Amerikanın Londra sefiri de 
B. Sumner V<'lsl" avnı trenli' P:ırise ~el
miştir. 

l
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KARŞIYAKA · 

Melek Si n~ma~ı nda 
Bugün herkesin aylardanbcri sabır

sızlıkla beklediği büyük filim 

Rüvük Vals 
(Ferııand Graves), (Luiz Rayner) 
Dünya ses kraliçesi (Miliza Für
zos) un harikulade sesi: Muazzam 
orkestra: Şahane valslar: Muhteşem 
salonlar: Mükt:!mmel mevzu büvük 

• ] ' o? 
nrtıst er .. Zevk, ne.şe, aşk ve güzellik 
saçan bu şahe:;er filim biitün seyir
cileri mestcdeccktir 
ilaveten Metro Jurnalin f'n yeni 

dünya hadi.satı ve MİKİ 
Seanslar: Her giin 4 - 6,30 - 9. 
Cumartesi. Pazar: 1,30 ilave seansı. 
.....,~~• rn r rnemn 

Filistinde arazi satış 
ve devri meselesi 
~~~~~~~~~~x*x.~--~~~~~~~ 

Londra 7 ( ö.R) - Filistinde arazi devri meselesi hakkındaki ka
nun kabul edilmiştir. Bu kanunun tnthika konduğu günlerde hükü
metin icraatina itiraz eden hazi hatipler Filistinli arapların arazi sat
ması menedilmekle yahudilerin çok müşkül vaziyette kalacakları ve 
Büyük Britanyanın deruhte ettiği manda hükümlerine aykırı bir yol 
tutmuş olacağını söylemişlerdir. 

Müstemlekat nazırı Malkolm Makdonald bugün avam kamarasın
da hu tenkidlere cevap vermiş ve Büyük Britanyanm milletler cemi
yetinden alClığı vekaleti muvaffakıyetle başarması için böyle bir talı· 
didatın zaruri olduğunu söylemiştir. 

Nazır demiştir ki: 
< Bu arazi politikası Filistinde tahkikat yapan bitaraf heyetlerin 

tavsiyesine istinad ediyor. Hükümetçc alınan tedbirlerin tatb ikin den 
beri Filistin arapları ile yahudi)er arasında anlaşamamazlık azalmış ve 
her iki miUetin Almanyaya karşı besledikleri husumet hasebile de ba
rışa doğru kuvvetli adımlar atılmışhr. 

1939 Mayısında Filistinde arazi tahdidatı için verilen kararı tatbik 
mcvkiine koymasaydık bu anda Filistinde hüküm süren sulh havası 
ih!al edilmiş olacaktı.» 

lngiliz gazeteleri, Ma1kolm Makdona1dm hu nutkunu bu günlerde 
söylrnen nutukların en kuvvetlisi olarak allcışlayorlar. 

.fanonva Jngiltere ve Fransa jJ~ 
münasebetleri ıslaha çalışıyor 

Londra 7 (ö.R) - Niyoz Kronik1in Tokyo muhabirine göre ja
ponya, Büyük Britanya ve Fransa ile münasebetlerini islaha çalış
maktadır. 

Muhabir diyor ki: 
« Japonya ile siyasi münasebetlerin salahı umumiyetle arau edil

mektedir. Ancak Büyük Britanya uzak şarkta Çin milletinin hakiki 
menfaatine zarar verecek veya Londranın Çunking hükümetine kar§ı 
bugüne kadar takip ettiği hattı hareketi değiştirmesini icap ettirecek 
hiç bir şey yapmıyacaktır. Yani japon dostluğunu kazanmak için ln
giltere uzak şarkta ikinci bir Münih tecrübesi yapmak niyetinde de
ğildir. 

lzmir Turistik yolları mınlı
k;:1l rr üdürlü~iinden: ·-
1 - Arttırmaya çıkarılan iş Turanda eski tersane ve banka komer

çiyaleye ait bina ve arsa duvarlarının yıkılması ve müşteri tarafından 
plana göre yeni ihata duvarı inşası ve taştan başka diğer enkazının 
müşteriye ait bulunmasından ibarettir. 

2 - Muhammen müzayede bedeli 1707 lira 50 kuruştur. 
3 - Müzayede 14 Mart 940 Perşcm.be günü saat 11 de vilayet dai

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Tal ipler müzayede bedelinden başka ihale bedelinin yüzde on 

beşi nisbetinde bir teminat vermeğe mecburdurlar. 
Şartname v e keşifnameyi görmek isteyen ler İzmir turistik yollan 

mıntaka müdürlüğüne müracaat edebilirler. 2, 8 687 (393) 

Sıh1'at müdürlü~ü artırma 
eksiltine ve ihale komis-ve 

yon undan: 
Atelye binası in~sı 

Keşif bedeli 
Lira K. 

3139 28 

Muvakk at temin at 
Lira K. 

235 45 
Alaancakta sağır dilsiz ve körler müessesesine ait bina bahçesinde 

yapılacak atelye binasının inşası on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
çıkarılmış ve keşif bed eli, muvakkat teminah yukarıda göstcrilmi§tir. 

Kanuni ehliyeti haiz taliplerin keşif varakası, eksiltme ve fenni 
şartnameleri ve projeyi görmek üzere her gün sıhhat müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon riyasetine müracaat edebilecekleri ve ihalenin 
15. 3. 940 cuma günü saat 14 de sıhhat müdüriyeti binasındaki ko
misyonda yapılacağı ilan olunur. 

28, 4 ,8, 13 

•C'\ .. .. 

-.··~ı, ~--;-

~~~~~~~~~~-IWww*--~~~~~~~~~-
Paria 7 ( ö.R) - D. N. B. Ajansı ti· müttefikler kafilesine dahil olmadıkları metlerini koruyan tedbir olduğunu c°' 

mal denizinde Almanyanın deniz harbı halde müttefiklere mensup bir harp ge- termeğe kafidir. ıet 
taktiği münasebetile bitaraf matbuatın misinin veya bir ticaret ge;.rusinin yanın· Paris 7 ( ö.R) - Volkitc Beobe~ İli 
heyecanlı neşriyatına bir cevap olarak dan geçen bitaraf gemisini de kafileye Alman gazetesi Hollanda ermatör~e~ıe 
guya Alman tayyarelerine tek başına ha· dahil gemilerden addetmektedirler. para kazanmak için her tehlükeyı '~·" 
reltet eden ve müttefik cwemi kafilelerine ]d d-'-1 b b l rtarı ..... 
1 

eo Nazi rejiminin siyaai kanaatlerini bil- a ır "' arını ve u u ep e vapu JJıY 
i tihalc etmiyen bitaraf gemilere taarruz d" G d" I B . . d h batırılması me•ru oldu<;unu yazrnıtll·. 1_ ıren azet o a ur. un nefrıyatı a a Y • O" 
etmemek emri verildiğini. bildirmekte- pyanı dikkattir. na cevap veren Bund llViçre gazet~tl ,., 
dir. nizlerde dola~manm bit11raflar jçın ,,, 

D. N. B. Ajansının bu haberi bitaraf- Bu gazete diyor ki, Bitarallar lngiltere dece para lı.azanmak meselesi cleği1~ • 1
" 

lan aldatamaz. Zira bizzat bitaraf mü- ile ticMetlerine devam ederlerae Alman- ni zamanda hayati bir ıaruret oldu«":,.. 
tahidlerin ve taarruLa uğrıyan bitaraf ya onları lngilterenin auç ortağı aaymak- hatırlatıyor. Ve bütün beynelmilel;, 
gemiler mürettebatının şehadetleri o ka- tan fariğ olmıyacak ve kendilerine dÜ§· ideleri çiğneyen Almanları bitaraf ~biıı' 
dar açıktır ki Alman tayyarelerinin bita- man muamde!'li yapacaktır. leketleri çok 11kı bir bitaraflık takı ,;. 
raf gemilere taarruzda hiç bir fırsatı kay• Yalnız bu yazı, müttefiklerce alınan davet etmekte haklı olmadığını göıte 
betmediği anla,ılmaktadır. Almanlar tedbirlerin, bitarafların emniyet ve aela- yor. 
·~~~~~-~-~~~~--~~~~~-·~--~--~~------~-----__.,,. 

Dünyanın en büyük gemisi 
85 bin 
A 'ma n 

tonluk Jngiliz Küin 
tahtelbahirlerine 

Elizabet transatlantiği, 
meydan okuyarak lngil

A merikaya gitti tt rcden kalktı ve 
~~~~~~~~~~-~·~,~~~~~--~~~~- ' 

Londra 7 (ö.R) - 65 bin tonluk meydan okumadır) diyor. Nevyork 7 (A.A) - Dünyanın c,, 
Küin Elizabet transatlantiği Aıla!! okya· Küin Elizabetin denize açılmuının 11e• büyük gemisi olan Küin Elizabet tr•,,..,.. 
noaunu geçerek bugün Nevyorka va,,ıl bebi işgal ettiği yerde ayni cesamette )antiği gizli tutulmuı olan bir ııeyab~~ 
olmuştur. Küin Elizabet, Küin Mariden başka bir geminin in~ıına lüzum hasıl sonra 7 Mart ııaat 9,30 da Nevyork .,...- . 
biraz daha büyük olup dünyanın en bü- olma!!ıdır. nına vasıl olacaktır. Küin Elizabet h•": 
yük gemisidir. Jan Bravn kumpanyası ta- ba§langıcındanberi ııünde biner dol•' ,,.. 
rafından yapılmı~ ve 6 milyon lngiliz li- Paris 7 (ö.R) - 35 bin tonluk Jan diye ederek nhtımda bulunmakta-~ 
rasına mal olmuştur. TechiLatı geçen ay Dark Fransız zırhlısı denize indirilmi~tir. Küin Mary ve Normandiyanın ka,,....
tamamlanmıştı. On beş pusluk toplarla tcchiz edilen ve da yer alacaktır. ti' 

Amerikan gazeteleri Küin Elizabetin 6 tayyareyi ihtiva edecek olan bu gemi Küin Elizabet tranııatlantiii 26 ıuP. 
Nevyorka muvasalatını, Alman denizaltı dünya harp gemilerinin en muvaffakla- lskoçyada ldlin Clydelcmik tez.gi~l.ı; 
harbinin iflasını ilan eden en büyük ha- rından biridir. <lan ayrılmıştır. 50 polis memuru ıle rıP' 
diae olarak ilan ediyorlar. Nevyork Tay- Bu tipdeki 7ırhlılardan Riıliyö hala vari polisler vapurun yanaıacaiı rıhal.,_ 
mis (bu cidden en büyük "l;e en muvaf- denizdedir. Ayni tipde olan Klemanao civarında devriye gezmektedir. H .

1 
.... ;.. 

Iakıyetli bir deniz seferidir , .e Alman ve Ca,,gony zıhlılarının da inşaatı ilerle- buralara yaklaıımasına müsaade edı,,.. 
tahtelbahirlerine ve mayinlerine karşı bir mektedir. yecektir. 
~~~~--~-~~--~~~~~--~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~---_,.-/ 

Mısırdan 
Finlandiyaya yapılan 
yardım 
Kahire 7 (Ö.R) - Mısırda l!"'inlandi

yaya yardım için te~ekkül eden komite 
şimdiye kadar 5 bin Mısır Jirası gönder
miştir. 

-:ı.:-
Amerika ya 
gönd erilen 7744 
kilo altın 
Bern 7 (Ö.R) - İsviçre, Hollanda ve 

Belçik::mın Amerikadan aldıkları harp 
levazımının bedeli olarak şimdiye ka
dar Aınerikaya 7744 kilo alım gönderil
miştir. 

B. Ruzveltin 
sözlerinin tefsiri 
Vaşington 7 (A.A) - B. Ruzveltin 

ı;azetecilere, Amerikanın yeni araziye 
ihtiyaCJ yoktur, suretinde söylemiş ol
tiuğu sözler siyasi ınc>hafildc iyandan 
Reynaulds'un merkeLİ Amerikadaki İn
giliz ve Fransız müstemlekelerinin sa
tın alınması suretindeki teklifine muha
lif telakki olunmakta ve bu yolda tefsir 
c ~üınektedir. 

Bomba fabrikasında 
inlilak 
Brescia 7 (A.A) - Brescia yakınında 

kfıin bir el bombası fabrikasında esbabı 
henüz tayin edilememiş olan bir infilak 
\•ukua gelmiştir. F .ıbrika kısmen harnp 
olmuştur. G kişi ölmüş, 9 kişi yaralan
mıştır. 

.Amerikanın Cin 
selir~ beyanatı 
Paris 7 (0.R) - Amerikanın Çindeki 

sefiri Dr. Ruşe beyanatında Çinin ve 
muharip demokrasilerin harp ve sulh 
gayeleri aynı olduğunu söylemiştir. 

Dr. Ruşcye göre Çin de taarruzu im
kansız kılacak yeni bir dünya nizamı 
için harp etmektedir. 

DOKTOR 

Celal Yartm 
IZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J'AHESi DAHiLiYE 
M'Ur AHASSISI 

Muayenehane: ikinci Beyler lf..ıbk 
No. 25 TELEFON: 3956 

--WÖKro"'a 1 
fua~ Naim 

Bayraktar 
Esrelpaşa hastanesi 
CiLDiYE EFRENCIYE 

M'UrAHASSISI 
Şamh Sokak (3 tindl Beyler) No.8 
Hu 15 ten sonra .. 

lzmir 
idare 

n~aııifaturacılar birliği 
heyetinden: 

A~ağıdaki ruznamede yazılı maddeler üzerinde görüşülmek üzere 
birliğimize dahil azalarımızın 1 1. 3. 940 tarjhine tesadüf eden Pazar
tesi günü saat 17 de Yeni Manifaturacılar çar§ısı 1332 sokak 29 nu
maradaki birliğimiz binasında hazır bulunmalan rica olunur. 

· Ruzname: 
1 - idare heyeti ve mürakip intihabı 
2 - Birliğe verilecek aidatın tesbiti 
3 - 940 bütçesinin tanzimi. 801 ( -426) 

HAUCILARJN NAZARI DIKKA TINE 

Tampon Gresör Garnitürü 
dokuması) alınacak 

(Halı 

D. D. Y. 8 CI iŞLETME KOMiSYONUNDAN 

Muhammen bedeli (5340) lira olan 10650 adet muhtelif ebeta
T ampon gresör garnitürü 1 ; .3. 940 Cuma gün ü saat 16 da kapa1ı 2atf 

uauliy]e fzmirde İ§letme binasında satın a1ınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin ( 400.SO) Jiralık muvakkat teminat j)e 

ite girmeğe mani bir hali olmadığına dair beyanname ve teklif 111ek .. 
tubunu ayni gün saat 1 5 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 1'
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak lzmirde işletme kaleminden İstanbuldB 
Haydarpa~ 1. ci işletme komisyonundan alınır. 

25 29 3 8 639 (347) 

1 - Merkez ve işletmelerde istihdam edilmek üzere dört ressaıı> 
alınacakhr. 

2 - istenilen evsafı haiz taliplerin resim işlerindeki bilgileri dene~ 
mek üzere adreslerine teb1iğat yapılarak imtihan günü ve yeri ayrıcB 
bildirjlecektir. 

3 - imtihanda muvaffak olanlardan Orta mektep mezunlarına 60, 
lise ve muadili mektep mezunlanna 74 lira ücret "Verilecektir. 

4 - isteklilerin tayin edilen günde imtihana girebilmeleri için: 
a - idare tabipleri tarafından yapılacak m uayenelerinde sıhhi ah· 

valinin her yerde vazife görmeğe m üsait olduğu anlaşılmış ve asker- • 
)iğini yapmış olmak, 

b - Taliplerin tahsil, askerlik, nüfus cüzdanı, evvelki vazifelerine 
ait bonservisle r ile A nkarada zat işleri müdürlüğüne müracaatlat' 
ilan olunur. 

8, 10, 12 795 (431) 
l .... u. .......................... .. 

Kültürpark Sinemasında 
BUGÜN 2 FİLİM BİRDEN 

Temsil ettiği filimler kendisini sevdiren genç ve güzel artist 

GABY MORLEY 
Takdirkarlarına en kıymetli eseri 

Kıl DBiL 
Filimiyle, Fransız sinemacılığının inceliklerini ..... Hassas bir musikiJlill:;:, 
nağmelerini ... Servet ve samana rağmen tabnin edilmiyen bir aşkJJl 
yesini tasvir ve terennüm etmektedir. 
Ayrıca : GORONMltEN CASUSLAR 

Heyecanlı ve zevkli büyük casusluk filimi 
:tı..A VE: Paramut Jumalda en son Mrp havadisleri... 
SEANSLAR: Kadril 2,30 - 5,40 - 9 Görünmiyen casuslar 4.30 - '1.50 
Cumartesi, Pazar: 1,15 te Görünmiyen casusla başlar. 
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F O·SF AR SOL 
KAN, KUVVET i Ş Ti-HA ŞURUBU 

artırma i'inı Açık 
Bankası ·1'• C. Ziraat 

No' Bc>ıçıu 
. Adı -

1 Ayte 

5 Vahide 

13 Baı\ri~ 

.. 

~ Atiye pideci 

so ı_ı • T 
~atıce ezmen 

Ss Sabriye Tilev 

t4 LI 
l"lUınU Öialp 

lf> Ali ©san Bakir 
1 

)C) Aı• Q 
. ruı ekay 

91 1-taıaı Beyaz 

Gayrimenkulün 
Köy veya 
Mahall~i Mevkii 

Gelenbe Kula 

Hıdırağa Kocaçeıme 

Hıdırağa 3. Alhatlar 

Bakır iğdeli 

Bodur oğ. Çat.aldöıeme 

Beylerbaği 

Küççük M. Karal yeri 

Gelenbe Kocaova 

Gelenbe Söğükçük 

. l 

Cami vakfı 

C4ı Osman Boz toprak 

T evfikiye Haci Emin 

Gelenhô Sarılık 

Gelenbe Orta 

Gelent;e Ait tapa 

H. Himmet Kabak 
harmanı 

H. Himmet Kara Ali 

Küççük M. Kabak 
harmani 

Cin Osman Ocek 

Kır~ağaç Ajansından: 

Cinai 

Zeytinlik 

Tarla 

< 

< 

< 

< 

« 

c 

« 

« 

Bağ ve 37 
sak reytin 

Tarla 

< 

« 

« 

c: 

« 

< 

Miktarı 
M.M. Hissesi 

Tapu Senedi 
Tarih No. Hududu 

4825 Tamamı 2: T. evvel 928. -3- Şark 
Hacı bey oğlu Hakkı ve Mustafa 

. . zeytinliği Şimal : Haca Mehmet el
yevm sahibi senet Ahmet Garp: H. 

2757 

4596 

5055 

3677 

5515 

· Hahz Mustafa müfrez ridvan efendi 
tarlaları . 

Tamamı 13/ 3/ 935. -33- Şark: Ah
met Poyrazı: Yol Gün batısı: Par
maksızm oğlu Mustafa Kıblesi: Ah
met. 

Tamamı 13/ 3/ 935. -32- Gündoğu : 
Mehmet Poyrazı : Halim çavuş Gün 
batısı emvali metruke Kıblesi: Ara
bacı Kasım. 

Tamamı 22 : T . sani 1340. -40- $ark 
Kubak oğlu fsmail Şimal Bayramın 
Mehmet Garben: T arilc. Cenup: 
Yağlı O. H . Mehmet tarlaları . 

Tamamı Şubat 326 -80- Şark Ali 
bey Şimal: Somalı oğ. Süleyman 
Garp: H. İbrahim Cenup: H. Meh
met tarlaları. 

Tamamı Şubat 340 -54- Şark Mu
kaddem Somalı oğ. H. Mehmet ha
fidesi Hatice Şimal : Mukaddem fb
rahi~ elyevm Ka'ra Mehmet verese
si Garp: Ahmet müfrez T. Cenup: 
Mukaddem Somalı oğ. Ahmet el
yevm O. Süleyman Z . Hatice tar
laları . 

6435 Tamami 20 Nisan 341 · -64-
T arik Şimal: vekilharç oğ. 

·· Garp: Hamide Cenup: H . 
' '' tarlaları. 

$ark : 
Emin 

lsmail 

3215 Tamamı Mayıs 326 -40- Şark Ha
fız Hüsnü şimal: Çakır oğla İbra
him Garp: H. Ahmet Cenup: 
Hark. 

3677 Tamamı' Mayıs 326 -41 - Şark Yol 
Şimal: Demirci Hasan Garp: Ha
bib Cenup: Keza Habib tarlaları. 

1838 Tamamı lŞ/5/935 -19- Şark: Ali 
kz. Fatmil Poyraz: Çerkez İshak ka

. rısı Fatma ve Sofu kızı Rakibe Gün 
batısı Koca kuşun Ismail ve K. ağaç
lı Muhacir Koca Hüseyin ve Talat. 

7677 Tam~mı Ağustos 3ZI -14-Şark Ra-
• şİt çavu~ Garhen : Ahmet çavuş Şi
mal : Sıdıka Cenup: Mustafa tar
laları. 

4596 Tamamı K. sani 933 -69- Şark Ta
rik Şimal : Behiye Garp: Hasan bey 

. Cenup: yol ile mahdut. 

1838 Tamamı 1/ 4/ 937 -22- Şark Kılan
yos bağı Şimal: Kınıklı H. Süley
man ef. Garp: Malta oğ. M. Ali 
Cenup: Kahya O. Molla Mustafa 
tarlaları. 

2067 Tamamı 25 K. sani 341 -58- Şark 
çay Şimal Mülterrem müfrez t.arla 
Garp: Tarik Cenup: H. Mehmet 
tarlaları. 

8273 l'arnarnı 28/ 6/1931 -4-Şark: Emva 
li metruke Garp: Dana oğ. tbrabim 
veresesi Şima1: (:Oban Ramazan 
Cenup~ Kınaca oğlu Mehmet tar
laları. 

1833 

7354 

2757 

5974 

Tamamı Mart 930 -60- Şark: Ka
tırcı oğ . Mustafa Garp: Köle Ahmet 
Sima! : Kom~u oğ. Mustafa Cenup : 
Yol ile mahdut. 

Tamama K. evvel 339 -42- Şark: 
Danacı oğ. Emin ef. Şimal: Kalemin 
Mehmet Garp: Sarı Hüseyin Ce
nup: Berber Mehmet tarlaları. 

Tamamı K. evvel 1339 -41- Şark: 
Mehmet Şimal : Fatma müfrez tar
lası Garp : Hasan efendi Cenup: Ra
şit tarları ile mahdut. 

19 1121933 -51- Şark : 
Garp; 

FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan Jarmm yuvnrlac.ı~lan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
devamh gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi bubriu:lları, uykusuzluğu riA&ir. l\luannid inkıbularda, 
barsak tembelliğinde, Tüo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel ıeVfUliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret faidelCI' temin eder. 
FOSFARSOL'iin: Diğer bütün kuvvet şunıplanndan üstünlüğü DfvAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, İŞTİRA 
TEMİN ETMF..Sf ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

- Kadastro 1042 belediye 34 cU ada
nın 69 metre murabbaındaki 75 sayılı 
arsasının satışı yazı işleri müdürlüğün

deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
'konulmuştur. Muhammen bedeli 828 li
ra olup ilıale:Si 15/ 3/ 940 Cuma günü saat 
18 dadır. iştirak edecekler 62 lira 10 ku
ruşluk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzu ile encUmene gelirler. 

29, 3, 8, 14 705 (377) 
Alireis mahallesinde 951, 953, 971 ve 

1032 sayılı sokaklarda kanalizasyon 
yaptınlması fen işleri müdürlüğünde 
ke§if ve prtnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur, Muhammen bedeli 
1200 lira olup ihalesi 18-3-940 pazarte
si günü saat 16 dadır. 

Iştirak edecekler 90 liral1k teminatı 
iş bankasına yabrarak makbuzu ile en
cümene gelirler. 

3-8-12-17 743 

KAMÇJOCLU 

(403) 

Cilt ve Tenastll butabldarı 
VE 

Elektrik tecbıvileri 
Birinci .Derler Sobfı No. 55-

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

cadde.'!i 148 NC>.da W. F . Henry Van J)er ............. 1 ,, .. ,,.11111,, ............... . 

Zee ve Şsı. Vapur acentalıluıa milraca- OLfVIER VE . E 
at edilmesi rica olunur. C'fJftEK .a ~ı LTD E 

TELEFON : 2MT/2MI ., _,.. • : . 
VAPUR ACENTASI • 

S I
DOKTO~R~ı 1 ATATÜRK CADDESİ Rees binam 

a aA "e ın ~ wndra \'e ::~::a:: i~ 11 : piyasarun ihtiyacına göre vapurla-
E rımız sefer yapacaklardır. 

Tckand 
Çocuk llastalıklan l\fütahasası 
BEKLİN , .c KÖLN 'ÜNİVER-

• 
~ ........................•................. 

Kiralık yazıhaneler 
Sin:si SABIK ASİSTANI Gazi bulva n Ziraat bankası yanında 

Hastalarını İkinci Beyler Numan l8 numaralı hanın fu.1 katı resmi ve hu-
zadc sokak 5 No. da her gün saat susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
birden sonra kabul eder. olarak istimale elverişlidir. 
TELEFON : 3453 Taliplerin 2 inci Kordon 88 numara<l~ 
vt 3459 <liş doktoru Hatice Azra Demiretliyf 

llmEiıiııitl:•r•••••••• •ı •ı •ı•ıılııi müracaatleri. 1-26 (190) 

le İpotekli bulunan yukanda evsafı yazılı gayri menkuller 3202 numaralı kanunun hükümlerine göre açık 
arttırma suretile satılığa çıkarılmı~tır. 

1 - Arttırma 7. 3. 1940 tarihinde başlamak ve 22. 4. 1940 tarihinde bitmek üzere bir buçuk ay devam 
edecektir. 

2 - Muvakkat ihale 22. 4. 1940 tarihine müsadif Pazartesi günü .saat on beşte Kırkağaç Ziraat ban
kası binasında yapılacak ve 3202 numaralı kanunun 40 mcı maddesinde yazılı olduğu üzere mal sahihi
ne keyfiyet bildirilecdctir. (Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapamadığı veya kafi gö
rü]medi.ği takdirde açık arttırma müddeti daha on ~ gün uzatılabilir. ~ 

3 - Borçlu mal aahibine yapılan bu tebliğatın tarihi tebliğinden on beş gün sonra borç ödenmemiş bu
lunursa ihalenin tasdiki yapılmak üzere dosya alelusul icra dairesine tevdi olunacaktır. (İcranın tasdikini 
müteakıp ihale lc.atiyet keshedecektir.) 

4 - Bu açı'k arttırmaya iştirak edeceklerin. Gayri men1rnlün muhammen kıyme.tin bankaca mukadde
ma takdir edilmi., olan kıymetinin yüzde yedi buçuğu ınisbette depozito vermi~ olmaları veya buna mu
kabil kıymette Milli bir bankanın teminat mektubunu veya muteber teminat göstermiş olmaları ,şarttır. 

5 - Gavri menkul üzerindeki irtifak haktan vesair mükellefiyetleri ile bir]ikte satılacaktır. Ve borç
lunun bu ğayri menk~J ile temin edilmiş şahsi borçları dahi varsa alıcıya intikal edecektir. 

6 - Gayri menkulün ihalesi uhdesinde takarrür eden müşteri, açık arttırma kağıdında yazılı kanuni ika 
metgahına bankaca mektupla yapılacak tebliğ üzerine (şahsen tebelluğ etsin, bulunmadığı için mektup 
bu adreııe bırakılmış bulunsun) ihale bedelini derhal ve peşinen ve herhalde yedi günü geçmemek şu
til~ ödemeye mecburdur. 

7 - tşbu ihaleye, satışa müteallik gayri menkulün bilcümle harç ve masrafını ve deli.aliye resmi, gayri 
menlrnlün teslim ve tesellümiine ve ferağına ve saireye müteferri bilumum ve diğer harç, resim, vergi, 
ve masrnHar müsterive ait olacakhr. 

8 - Acık arttırm~ya i~tirak edip uhdesine gayri menkulün muvakkat ihalesi icra edilen talip teahhüdiin
den nükul eder, ihalenin kativet kesbetmesini müteakıp bankanın tahriri talebi üzerine ihale bedelini he· 
şinci maddede yazılı olduuu sekild~ tesviye etmezse pey akçetıi irat kaydedilmekle beraber 2004 numarab 
icra ve ifl3s kanununun 1 f 8 ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbik olunacaktır. , 

9 - Yukarıdaki şartlar dairesinde- aÇtk arttırmaya iştir.ak edenlerin açık arttırma kağıdının mahalli ma'll· 
s•, ııvrı:ı ,.. .. ,.l ..... i.,; , • ..., ...... ,.,.,1. i ..... '7~ .. ~mf'lc üze-re ziraat bankasına müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 



~Elfl &SIK IMARTCVMA 

Kömür davasından çıkan ihtillf 
:. . 

·• 
Alman propağandasının tesiri altında kalan ltalyan matbuatı lngilte,, 

bulunuyorlar reye karşı SOv yellerle birleşmek tehdidinde 

Kömür :YU:klü 14 gemiden lngiliz hava nazırı dedi ki_: 
~~~~~~~~~~__. ....... ~*~~~~~~~~~~~-

yalnız bir tanesi karardan evvel yola lngiliz tayyar~leri Almanya üzerinde 1000 den fazla uçu.~ 

kt v • • • b t 1) k ld yaptılar lngiliz sahillerinde 40 Alman tayyaresi düşürüldU 
çı ıgı ıçın ser es ıra ı ı 

1 Roterdam 7 (Ö.R) - Alman kömürü 
yüklü on dört İtalyan gemisi Manş de- ;:!l ~itt~?<'f.--J~~;: 
nizinde İngiliz kontrol limanına getiril
mi lerdir. Bi.iyük Britanya iktısad ne
:r.arctinin emri ile sekizinin yükü müsa
dere edilmiştir. Vapurlardan bir tanesi 
1ngilterenin kararından evvel yola çık
tığından hamulcsıyle yoluna devamına 
müsaade edilmiştir. Mütebaki beş ta' 
:J muayene edilmektedıt. _ ' -

Bu ambargo tedbiri münao;ebetiyle 
İtahan n. tbuatmda tehdidamiz yazıla
rn tesadüf olunmaktadır. Ya7.ılan şid
detli makaleler, gaze:telerin Berlin mu
h<ıbirleri tarafından gönderilen yazılar
<lır. Bu da Alman propagandasuun müt
tcfıklcrlc İtr.lyanın münasebetlerini 
bozrnnğa çalıştığını giistcrıyor. 

İtalyada yapıldığı bildirilen protesto 
mitinglerine gelince, haber.in mübalaga
lı olduğu şüphesizdir. Zira ambargo ted
biri münasebetiyle yegnne protesto 
mitingi Floransada, İngiliz konsolosha
nesi önünde bazı talebenin yaptığı teza-
1.ürattan ibarettir. 

Bcrlin 7 (Ö.R) - Alman maden kö
mürü taşıyan vapurların ambargosu 
nıümısebetiyle İngiliz - İtalyan ihtilaf1-
1ıın inkişafı Berlinde bi.iyük alaka ile 
takip ediliyor. 

Salahiyettar Berlin mahfillerine göre 
itnlyanın Almanyadan almakta olduğu 
Y.ömUrlerin sevkine devam edebilmek 
!çin her on dakikada bir trenin kaldırıl
ması lazımdır. Bugünkü şartlar dahilin
de böyle bir şeyin imkansız olduğu bil
dirilmektedir. 

Roma (Ö.R) - İtalyan lıükümctinin 
fogiliz kontrolii hakkındaki prote tosu· 
na rağmen kömiir yiiklii İtalyan vapur
Jnnnın kontrolii neticesinde hasıl olan 
''nzi:yet 1tnlynn diploma i mehafilinde 
sükCınet \'e itidal ile mütalea tidlmekte
dir. Roma, \'nl.İyetin diizelcrcğini umu· 
yor. 

ita!) anın bilhassa İtalyan toprak 
mahsulleri mukabilinde Almanyndan 
kiimiir almakta olduğu düşüniilerek İn· 
giltercnin de aym şartlnr dahilinde hu 
kiimiirii vereceği umulmaktadır. Bir 
nnlnşmn ~ aııılamazsa İtalyanın tcdiyat 
mii~kiitatına ra~'lllen kfüniirü Aıneri
kadnn tedarik etmesi muhtemeldir. 

İkinci bir ~ey Almanyanın SovyetJer
lc talya arasında bir yakınlaşma tesi
sine çalışmakta olmasıdır. Roma mcha
tili böyle bir mukarenetin az çok ya
km bir fıtid lnısi'ıl bulmasını imkan ha· 
ridnde görmemektedir. 

Paris 7 (Ö.R) - Alman kömürünü 
hamil olarak Roterdamdan hareket eden 
J6 İtalyan gemisi kacakçılığa karşı İn-

•• • p r 

lngıli: Ba ııınirali ve deniz erkim harbıyc reisi tef ti§ esna.mı.da 

giliz kontrol teşkilatı tarafınd::ın tevkif 
ve hamulesi müsadere edilmiştir. Bu 
kömürlerin satışından elde edilecek pa
ra harbın sonuna kadar muhafaza edi
lecektir. Geçen hafta olduğu gibi, o za
man İtalya böyle bir şekli kabul etmişti. 

Alman kömürü meselesinden dolayı 
Jngiltere ve İtalya arasında çıkan ihti
laf Alman gazetelerinin iddia ettikleri 
gibi asla gayri kabili hal değildir. İngil
tere muhariplik hakkını istimal ediyor. 
Gayesi ablokanın 1atbikidir. İngiltere 
lam hüsnii niyetle harekt't etmiştir. İn
giliz makamları 1 Mart gece yarısı bi
t en bir mi.ihlet vennicılerdi Bu mühlet
l!!n evvel Roterdamdan kalkan bir İtal
yan gemisine hiç dokunulınamıstır. Ro
ımı siyasi mahf:illcrinde de sükfınet hü
küm sürmektedir. 

İngiltere ile anlaşma ihtimaJi mev
cuthır. Bir lfollanda gazetesinin fikrin
ce İngilterenin meseleyi c;ıkınaza sok
makt<ın sakınacağı muhakkakbr.Alman
! n yerine İngiltcreden kömür alıp almı
yacağı eninde sonunda İtalyanın bilece
ği bir iştir. Fakat almağa karar Yerirse, 
C\''Velki müzakerelerin inkitaına sebep 
oian tediye şekli meselesi kolayca hal
ledilf'bilccektir. 

Alman gazeteleri, İtalyanın Alman 
kömürii tf'ıfarik etmesine mani olan İn
giltcrenin bizzat bu memlekete kömür 
\'eremiyeceğini iddia etmektedir. Eğer 
müttefikler denizlere hakim olmasalar
dı vaziyet böyle olabilirdi. Fakat deniz 
hfıkimiyeti sayesinde İngiltere İtalyanın 
bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
mevkidedir. 

Brüksel 7 (Ö.R) - Belga ajansının 
Berlin muhabiri bildiriyor: İngiliz kara
rının İtalyaca protesto edilmesi saltıhi
., etli Alman mahfillcrince tasvip edil
~nekle bcrnber Alman matbuatı tefsir-

lt'rden Eakınmakta, sndecc kömür am
lıaı gcsunun İtalyan - İngiliz münasebet
lerini tehlikeye dü~ürdüğünü kaydet
mektedir. İtalyan hükümetinin, İtalyan 
} arp malzemesi mamulatı mukabilinde 
İn~iliz kömtirü vererek Alman kömü-
1 ünün ithal edilememesini telafi etmek 
hususundaki İngiliz teklifinin İtalya ta
ı afından reddedildiğini memnuniyetle 
kaydediyor \'C bunu İtalya ile Almanya 
rırasındaki canlı dtıstluk mün:ıscbetlcri
nin bir delili adcledi~ orlar. Salahiyetli 
Alınan ımıhfilleriııin bevamıtına naza
ran Almanya kara yoliyİe İtalyaya kö~ 
miir teslimatına devam etmeğe çalışa
t·aktır. 

Faris 17 (Ö.R) - Havas ajansı bildi
riyor: Alıntın kömürü taşıyan Italyan 
'apurlarının miisaderesi Romada hiç 
~.üphesi;l hoşnutsuzluğu mucip olm~ş
tur. B;,ıhuşus ki, bazı haberlere göre, In
giltercnin vapurları yollarına devamda 
terbest bırakacağı umuluyordu. İngiliz
!er l Marta kadar İtalyanlarca nakline 
müsaade ettikleri mih.'iarda Alman kö
mürünün. don sebebiyle naklhıin gecik
tiğini nazarı dikkate alarak, bu yeku
nun tamamlanmasına müsaade edecek
leri ümit edilmekte idi. 

İtalyan diplomatik mahfillerinin fik
rince işlerin düzelmesi halen mümkün
dür. İngiliz yarı resmi mahfilleriyle 
matbuatının İt:ılya hakkında göster
dikleri iyi temayüller müsbet bir neti
ce \'erebilir. İtalyanın artık Almanya
dan alamıyacağı kömürü İngilterenin 
vermesi ümit ediliyor. Bu sebepledir ki 
İtalyanın gazeteleri şiddetli bir. muka
lıeledc bulunmamışlardır. Fakat Italyan
lr.rca temenni edilen böyle bir uzlaşma
nın imkônsız olduğu tezahür ederse bu 
hattı hareketin değişmesi imkansız de
ğildir. 

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

ha a müdafaada 
---------------- *- -----------

· ızılların Mannerhaym 
ihata teşebbüslari akjm 

--------------- *-------------

hattıni 
kaldı 

- BAŞTARAFI t İNCİ SAHİFEDE - Denizde: Finlandiya körfezinde Sov- Finlandiya körfezini kaplamış olan 
yet kıtalnruun bm: i.izerinde Hatari is- buzların üstü en miilhiş muharebe sah
tikq__metinde ilerlemek için yeni bir te- nelerinden biri olmuştur. Buz üzerinde 
şcbbüsll'ri akim kalmı~tır. bu kadar geniş mikyasta bir taarruzun 

yalılar tarafından çevrilen bu 
kuvvetlerle muharebe devam edi-
yor. Havada: Fin tayyareleri keşif uçuşla- nasıl ohıo da yaoılmıc; olduğu suale şa-

V iipuri şimendüferinin kontro- n ~apmışlar ve Finlandiya körfezinin yan görülmektedir. Mııamafih adalarla 
lu tamamen Finlandiya ordusu- buzları üzerinde kesfedilen düşman Viipuri körfezinin burunları arasındaki 
nun elindedir. l,'TUp ve kollannı l;ombal:ımı.şlardır. mesafenin pek kısa oldu!;,'Unu unutma

Diisman Viborg koyunda faaliyet gös- mak lazımdır. Şimdiye kadar göriilmc-
Hel inki 7 (Ö.R) - Ku.ıl ordunun !ermiştir. miş bir kalınlıkta bulunan buzlar Fin-

Viborga karşı taarruzunda bir durgun- Şimali Finlandiyada Petsamo bom- landivalıların bombardımanları netice-
luk müşahede edilmiştir. bardıınan edilmiştir. Bir SO\·yet tayya- sinde. bir çok noktalarda kırılıp parçalan. 

Finlerin mukavemeti Kwl orduda resi düşüı-ülınüştür. Dün sukutu şüp- mıştır. Sovyetlerin kayakçı müfrezeleri 
bir nevi inkisar U.}andınnıştır. Buzlar beli olarak bildirilen iki tayyarenin düş- ile zırhlı kazaklar ve tanklar sular için
üzerındc çarpışmalar yaparak ki.itle ha- tüğü teeyyüd e,tmiştir. . ~e kaybolmu$lardır. Kütle halinde yii
Jındc yürümeğe teşcbbü eden :K:u.ıJ Moskova 7 (A.A) _ 6 Mart tarihli rüyüş yapan Sovyetler Finlandiya tay
ı U\'Vetler Budar arasında · boğularak Sovyct teb1İği: · .Yareleri icin mükenunel birer hedef teş-
~ \bolmuşlardır. Miihim hiç ~>ir ı5disc olmamıştır. kil ediyordu. 

Paris 7 (Ö.R) - Fir tebliği. Karada, Sovyct tayyarclel'i Fin kıtaatını ve Fin Sovyctler Viborg· koyunun garp sahi-
Krırdı ben:ahının garp kısmında düs- rıskeri hedeflerini şiddetle bombardı~ linde işgal etmiş olduklan biitün nok
man dünkü gün alb şiddı>tli hücumda man etmistir. Hava muharebeleri esna- talardan tardcdilmi§lerdir. Onlarca tan"k 
bulıınınuştur. Viborg korfezi ile iltısak uncfo üc tnyrt>re dii müştür. tahrip edilmiştir. 
temın eden yanınad ya hakimiyet için Hclc-in1<i, 7 (A.A) - Sovyetlerin Vii- F• J d • 
muharebeler bi.itün l ün devam etm~- puri\'e karşı yapmakta oldukları t.aar- .... n a n ı ya ya 
tır. Finlandiya körf~zinin buzları iil.c- ı u?rla g»rülen tevakkuf sal:thiyellar ma-
ı inde uerliycn düşman ınüfrt·zeleri ı:ığır 1ı fi' de ~'>VYlt yii~sek kumandanlıvının giden gönü H.ü 1 er 
ZuYi.ıta duçar olmuşlaı dır. Fin batarya- kuv' t>I ]r>rini ı.: nidl'n tahsid etmek \'e 
hmnın ateşi altında 30 dan fazla tank bu kuvvetleri vn.,Jvetin icabatınn intİ· Hels:inki • 7 (Ö.R) - Bir çok İngiliz 
t.ıhrıp cdilıniştll'. bal.:: Pt•:r .... t. nı cbıırivetinde bulunma- gönülli.ileri Finlandiynya gelmeğe başfo-

J...ador,n gi)]ünün şimali sarkisindc hü- j iM hamle~ J ........ kte<lir: mışlı>rdır. Burada çıkan Satt>mat gazete-
cumn geçen Sovyet kıt<·laıı Pikaro; a A~ nı mııl- "f 1 r.'inhndiyalıların J?Ö .. - si, (Medeniyet müda\ileri) haslığı· altın-
t .. kım ad,.,larından Finlerin ış"ali altın- lermi.:: C11 -lı• 1 ı ' M"lrnvemı>t;n S'>vvet daki yazısında diyor ki: 
da bulunan bazılm mı zaptdmişlerdir. ordı c;•m1a çok biiyi.ik bir hayal inkisa- «Dünyanın her tarafından Finhndiya
]( olaneeto istikametinde muha eöeler rın·ı }ı 'hjc; olmucı ilduğunu beyan ve ya gönôerilen manevi sempati tezahüra
<levam ediyor. Daha şimalde Kuhnıoya mezkur la.•mandnnlığın FinlandiyahJ.a- tına mukabil BritanyaJı· göniillüfor bu 
doğru yapılan taarruzlar püskürtülmüş- rın mukavem 0 l knbiliyrtlerini lnyiki hareketleri ile neyin tehlikede olduğunu 
tü,.. Diğer taraflarda kaydt' değer bir vechilc takdir edemiyerek i<ıtihf. f E't- am, men anladıklm:ını n,.:ıtil... Mr c J.. il 

Londra 7 {ö.R) - Avam kamarası
na hava bütçesini takdim eden hava na
zırı Sir Kingsley Vud lngiliz tayyareleri· 
nin hnrbın İptidasından beri Almanya 
Üzerinde 1 000 den fazla uçuş yaptıkla
rını, Fransadaki lngiliz harp tayyare
lerinin 2000 defa havalandıklannı ve 
lngiliz sahiline yaklaşmağa çalışan Al
man bombardıman tayyarelerinden 40 
adedinin dü~ürüldüğünü, buna mukabil 
bir tek Jngiliz tayyaresi bile kaybedil
mediğini bildirmiştir. 

Nazırın izahatine göre lngiliz hava 
kuvvetleri çok süratle genişlemektedir. 
Müdafo gurubu tayyareleri 100 milden 
fazla mesafe katetmiş, 1 00 den fazla 
dü man tnhtelbahirini keşif; altmıştan 
fazlasına taarruz etmiş, 700 den fazla 
vapur kafilesine refakat etnti~tir. Müret
tebatın iktıdan en yüksek derecededir. 

lsveç'in 

lngiliz ha ııacıları 
lngiliz hava kuvvetlerine yazılmak ıçın 
talepler o kadar çoktur ki hepsinin der• 
hal kabulüne imkan olamıyor. Avustu
ralya, Yeni Zeland, Kanadada açılan 
havacılık mektepleri her sene 20 bin pi
lot ve 30 bin tayyareci yetiştireceklerdir. 

Londra 7 (ö.R) -Avam kamarasın_ 
da büyük Britanya hava nazırı Kingııley 
Vud, Britanya tayyarelerinin ve pilotla· 
rının yiiksek vasıflarından sitayişle bah
setmiş, harbın başlangıcından bu ana 
kadar büyük Britanya avcı tayyareleri
nin tek zayiat vermeden Jngiliz sahilleri 
yakininde Almanların kırk bombardı
man tayyaresini düıürdüklerini bildir
miştir. 

Nn7.ırın beyanatına göre daha bir cok 
Alman tayyarelerinin lngiliz avcılarından 
kaçarken bitaraf topraklara veya denize 

inmeğe mecbur oldukları da te~bit edil• 
miştir. ıı.• 

Londra 7 (ö.R) - lngiliz hava nC:
11

• 

retinin bugünkü tebliğinde lngiJiz ta~!· 
ıelerinin dün gece ve evvelki gece. de 
manyanın bütün şimal şehirleri üzerın ıı• 
Vilhelmshafen deniz üssü üzerinde fil 1'• 
vaffakıyetli uçuşlar yaptığı bildirilrııe 
tedir. ıtl' 

Bugün öğleden sonra bir Alman ~o ıı.U 
bardıman tayyaresi, lskoc;1Yanın şıletİ 
şarki açıklarında lngiliz avcı tayyare 
tarafından düşürülmü~tür. 

Londra 7 (ö.R) - Dün şimal .. d~ 
nizinde ve lngilterenin şark sahilleri .~ıii~ 
rinde bir lngili7. fener gemisi ile ku~ ııı 
bir petrol gemisi Alman tayyar~l~rı:e• 
taarruzuna uğramışlarsa da bu ıkı 

1 
miden hiç biri hasara uğramamış~ 

sulh tavassutu 
------------- *-

Sovy etlerin çok ağır olan sulh şart
larını Finler kabul edecekler mi? 

- BASTAftA1''1 1 inci SAYFADA -
Şu halde Finlandiya için iki çare kal

mıştır. Ya memleketin parçalanmasını 
kabul ederek daha ktiçük ve aciz bir 
devlet halınde yaşamak ve kat'i olarak 
esareti tesis edecek olan yeni istila gü
nünü beklemek, yahut müttefikleri im
dada çağırmak \'C şu takdirde Alman
yanın da Sovyet Rusyaya iltihakiylc 
karşılaşaı .ık ölUnceyc kadar mücadele 
t'tınek. 
Mareşal Manncıfoıym altı hafta evvel 

bana bcy;.ınatında: •Son ihtiyarımıza, 
son çocuğuınuza kadar mücadele ede
ceğiz!• demişti. Fin istikU\linin timsali 
olan bu ihtiyar asker karar vermekte 
kreddüt etmezdi. Niçin· :-esi duyulmı
:ı or? Neden şimdi Helsinkide değildir? 
Eu suallerin cevabı da Fin hükümeti 
için yürek acısıdır. On gündenberi giz
lenen hakikat ~udur. ki Mareşal yatağa 
ciü~müştür. Kim.c;e yanına gidemiyor. 
Doktorlar odasına girilmesini menetmiş
lerdir. Yalnız Reisici.imhur Riti gidip 
~ılıhatinden haber alıyor. Hastalık, yor
gunluk, kaygı ve 72 senelik hayat yü
kü başkumandanı ınıığlCıp edecek mi? 
Yoksa Finlandiya i~in karar anı olan 
!;U bir kaç saat içinde tekrar azim ve 
iradesini empoze edecek mi? Bir mille
tin dramına bir adamın dramı katılmak
tadır. 

Helsinki 7 (Ö.R) - Bazı adacıklara 
yerleştirdikleri topların himayesi altın
da Sovyet kuvvetleri adaların şimalin
de Finlandiya körfezi ı;ahilindeki küçük 
bir limana beş altı alay asker çıkarma
ğa muvaffak olmuşlardır. Finler derhal 
mukabil taarruza geçmişlerdir. Muha
rebeler hala devam ediyor. Sovyctlerin 
Fin sahillerine varmak hususundaki te
~ebbüslcrinin hiç biri Fin ordusu için 
hakiki bir tehlike sayılnmaz. 

Londra 7 (~.R) - Niyoz Kronikl ~a
z.etesinc göre Isveç mutavassıt vazifosi
r.i güıınckte, Finlandiya ile Sovyetler 
arasında bir mi.itarekc akdine çalışmak
tı::dır.-

Helsinkide bir kac giindenberi ısr,arla 
devam eden tavassut şayiaları hakkında 
Helsinki mahfHleri her hangi hir mi.ita
lea dermeyan etmekten içtinap ediyor
lar. Bununla beraber Sovyetlcrin Vi
puriyi dlmadan böyle bir tavas.cıuta ya
naşmıyacaklnrı v~ ancak böyle bir mu
vaffakıyet halinde istedikleri ağır şart
ları ileri sürmcğe imkiın bulnc::ikları zc
ı._ı...-.:ı_ L-l 

kullanmakta ve bu ihtiyatkarlık çok 
nazik mi.izak.erelerin cereyan ettiği ka
naatini veımektedir. 

Faris 7 (Ö.R) - Sovyet - Fin harbı
nı durdurmak için tavassut edildiği hak
kında bazı şayialar çıkarılmıştır. Fin
l~ııdiya kendi mukadderatına hakimdir. 
Ne gibi şartlarla .sulha razı olacağım an
cak kendisi bilir. Muhakkak bir şey 
varsa o da bu derece kahramanlıkla is-
tıklfıliııi müdafof\ etmiş olan bir mille
t;n asla ölmiyeceğidir. 

Brüksel 7 (Ö.R) - Finlerin kahra
miUlca mukavemet~ne rağmen Finlandi
yanın tohlikeli olan vaziyeti İngiliz r{ıalf
fillerinin dikkatini tutmaktadır. Şimdi
ye kadar Londrada hüküm süren kana
&t Finlandiyaya bitaraflık çerçevesi da
hilinde ve İngilterenin kendi ihtiyaçla
rından artruı miktar dahilinde yardım 
yapılması merkezinde idi. Ahval şimdi 
başka bir istikamette inkişaf etmiştir. 

Belga ajansının Londra muhabirine 
nazaran, daha ziyade azimkar bir müda
hale taraftarlarının miktarı günden gü
ne artmaktadır. Londra gittikçe artan 
hisse göre, Sovyet hükümeti her hal ve 
t::ıvriyle, müttefiklerin hezimeti için ça
h~ıyor gibi hareket etmektedir. 

• 01'6• 
iyi kaynaktan alman haberlere ~c\" 

Almanya hüki.imeti Skandinavya J,ı.l' 
Jetleri nezdinde yeni bir teşebbüSt~çıı 
lunarak kendilerini Finlandiyaya ~ tıı.l 
:ı ardım etmemeğe ve müttefikl?riJ.1 &ı· 
memlekete yapmak istiyeceklerı Yiet· 
ma müzaheret gösterınemeğe dı:ı\•e 
ıniştir. ls~I 

Bu haber Ilm·as ajansının f!~ tel' 
muhabiri tarafından gönderilen bır 
grafla birleştir il ınektedir. .. ,,del1' 

Bu telgrafa nazaran bir kaç gu ~]il 
bt!ri Fin hüküınet merkezinde ıs;.~,t 
ta~a~sul şayicıları dtılaşınaktadır. ~ eti 
sa15hiyetli Füı daireleri bu husus e.'f'. 
fıkı bir gizlilik muhafaza ediyor~.,tl~tf 
nı gizlilik diğer şimal meın~ e ffıl' 
merkezleı·inde de görUlmektedı~· n·ntİJ 
vas ajansının fikrince böylece ıb ı uııı· 
davranılması da çok nazik bazı ~. ,"J' 

~uov kerelerin cereyan etmekte oldug 
zihan göstermektedir. . \filJOt' 

Fakat öyle tahmin edilebilir kıtler 1:>" 
gun sukutundan evvel Sovyc ıcrill:ı'' 
mahiyette teklifleri reddedecek. şııtt' 
Bilakis bu şehrin zaptı istedikler~tlf• 
ileri ,c;ürmek imkanını onlara v~rc·ddetJJ 
Viborgu zapt için bu derece ~ıt 
harp etmelerinin sebebi de ~ 

Romanya bitarafhksiy9.
setinden ayrılmıyacak 
Bükreş, 7 (ö.R) - Kralın riyasetinde 

yapılan fevkalade toplantıda hariciye 
nazırı Gafonko umumi vaziyeti ve Ro
ınanyanın dış politikasını izah ctniistir. 
Başvekil Tataresko, hükümetin ~iyascti
ne aynı yolda ve aynı direktifler dahilin
de devam kararını bildirmi~tir. Müşa
virler hi.iküınetin siyasetini ve bu siya
setin milli menfaatlere tevafukunu itti
fakla tasvip etmişlerdir. 

Bükrcş, 7 (ö.R) -. Romanyaya ınii
hlın mikdarda sahte dolar ithal ed0 n bir 
çok Alman tevkif edilmiştir. Romanyaya 
bir takım Hitlerci ajanların girdikleri ve 
beraberlerinde külliyetli para getirerek 
bunları bazı ekalliyet gazetelerine kendi 
propagandaları için verdikleri anlaşıl-

mıştır .Bu şüpheli aianlar aleyhinde ta
kibat l'11ptıgı gibi yPbancı propapn-


