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t GUnil geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

:.. T E L E F O N : 2697 

il lngiliz Hava Bütceıi 
t 

Londra 8 (A.A) - Sir Kingıley Vood 
tarafından yapılan bir müdahaleyi müte
akıp parlamento müzakerede bulunma
dan hava bütçesini kabul etmiıtir. 

·---------~ ::;ı nıUndert<'atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin v~ Cümhuri11et "erinin bekçisi, 3abahlan çıkar ti1.1an ga::ettdiT Yenl Asır Matbaasında buılmlJbr. 

:~.sveç tavassutunda Alman .parmağı 
it •••••• .. = F ······························································································································································································································································· ! in murahhaslar Istokholmde müzakereye giriştiler ve Kızılların kadın 
L... olan Istokholm elçisi Bayan Kuluntai ile temas haline geldiler-
~··········································~····~·······································~·························································~························································ .......................................................... . 

.,in davası bizim davamız 

IJiyen lsveç'in şimdi birden bire de
ğişmiş olmasının sebebi nedir? 

~---...:.---~--~.._.._,~----~--~~~~~~-

8;r Helsinki haberine göre Finler Moskovanın ağır 
_ sulh teklif leri"ni bila münakaşa reddetmişler - . 

ı;~eç'i,;- DüştÜğü-Pek·-
Paris, 8 (Ö.R) - İsveçin, Sovyet-Fin 

harbinde uzlaştırıcı bir rol oynadığı bir 
çok membaların haberleri ile tceyyi.it 
eder gibidir. 

Ayni haberlere göre Sovyetlerin tek
lifleri kabul edilmez mahiyettedir ve 
geçen sonbahardaki tekliflerden çok 
daha ağırdır. Bunu İsveç mahfilleri de Zavallı Vaziyet 

~-------~x*x·~---~~-~- gizlemiyorlar. ~ 
HELSİNKİDE İLK RESMi TEBLİ(; 
Helsinki, 8 (A.A) - Finlandiya Tel

graf Ajansı bildiriyor : 

nBir Fransız gazetesinin dediği gi· 
bi: ui~veçin yaptığı tavassut teşeb· 
büsü ısvec milletini bir vicdan dra· 
mı karşısinda bulundurmaktadır.u 

Fin hükümeti tarafından verilen ma
IUmata göre, Sovyetler Birliği Finlandi
yadan geniş arazi taleplerinde bulunma
ga karar verıniştir. Bunlar geçen son-

~ Sc,\>Yetı tda.tbe ~rle Finlandiya arasuıda ay-
>t "'l tı devam eden kanlı mü~adek-
liıt ~laht. •ermek için lıveç tarafından 
~M.:,şbrnıa tcşebhiisii yapılnıu:ihr. Bu 
s~~ geçen aym on haftasında 
~'ll<l\}'n harici~·e nanrlarırun Ko-
t.!tıı> .\ foP1antılillldn 1clmtrür ctmi~ 
~lall talrn~~ya tarafmdan yapılmakta 
S!tal\d' lYıkın bir ncti(esidir. Alınanvn 
.. tcfa ~nalvyn devletlerine . ciyle bir fı1-

•...._ y u tınrnu tur : 
~~~nın topraklarınıza sirayet et
)tt)tti 1 ıatiyoraanız Finlandiyayı Sov-
~~i ~ j~aıtırınız. F elaketinizin asıl !\e
cl.., 'ltrı~ sankinin hakiki menfaatini tak
lınııı k 'Yerek büyük komşusu ile takıı.
~'&İd~t kat fevkinde bir harbi kabul 
~ i ~ il", Moskova kuvvetinden ve ni-
llı~t elde edeceğinden emindir. Siz 

cl~~d'>'•yı beyhude bir mücadeleye 
dht1ı. d •n vazgeçirmek vazifesini der
ct,laetseni7: ben de ;'\loskovayı kan· 
.,,,... h. Çallfırun. Aksi takdirde Finlan

't'Jİ!ı ~r baıtan bir b~ yakacak olan 
tıı~. hrihatından kurtulamıyacaksı-

1\·· 
~· lıçlik " k h b" ·ıı • . "k h ltıderı e a raman ır mı etı ıstı -
h~ ~· rtıa~rum etmek kasdile yapılan 
it 'l'luh tahnkatın zaman znman büyük 
l~lığ a.lefet, hatta mukavemetle kar

tillt 1 rtıalumdur 
lqJ )' ... alt harpten ~ınmak endişesi ni() ., sv • 
~c~ kaeçı Alman manevrasına alet 

~tür dar zavallı bir mevkie düjür-
~ .. • 1' 
~ &a~hı berzahında mücadelenin en nn-
~"ı (ll'ltaı~nd.n Finlandiyanın lsveçten 
1ıq'dtr l hır yardım istediği hatırlar 
.t d~~eç bitaraflığını ileri sürerek, dn
d e~ ~Finısu ~iman tazyikine boyun eğc-

ŞEVKET BİLGİN 
- SONU 6 INCI SAHll'EDE -

---~--~:--:~x*x:--------"--'--

. B İ r çol( köyleri su bastı. Köylülere. 
~yardım için miistacel tedbirler alındı~ . . : x*x : 
: Bergama köylerinde fırtına yüzünden bir miktar çam ağacı devrilmiştir. : 

: Ayın 7 İnci günü Bergamada yağan ,iddetli yağmur neticesinde Ilıca, Sa-: 
:nca, Develiler ve Bakırçaylar taıarak ovayı tamamen su kaplamıştır. : 

: Turhanlı Nahiyesinin Kadaköy, Zanos, Bulgeç, Doğanca, Sığırlar, Dağız-! 
:han köylerinin muhitini sular istila etmİf olduğundan bu köylerle irtibat: 
:kesilmiştir. E 
~ Bergamadan Turbanla Nahiyeşine giden yol sular altında kalmı;J ve telefon~ 
:hatları hasara uğramqtır. Bergama Kaymakamlığı sularla ihata edilmiş köy· = 
:1ere yardım için müstacel tedbirlere tevessül etmiştir. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Norveç Hariciye Nazırı Koht Danimarka Hariciye Nazırı Mtmser lsveç Hariciye Nazırı Guntcr 

Kızılların yarma teşebbüsü 
Finlerin şiddetli müdafaası ile akim 

kaldı. Viipuriyi hala alamadılar 
Stokholm, 8 (Ö.R) - Sovyctlerin Vii

puride Fin hatlarmı yarına teşeQU.üsü 
5kim kalmıştır. Sahile çıkarak tutunma
ğa çalışan kuvvetler buralardan 'tardc
dilmiştir. Çnrşamb:ı günü 30 Sovyl't 
tankı t::ıhrip edilmiştir. Tankların ağır
lığı ve 'Finlandiya topçularının ateşi al
tında buzlar kmldığından Sovyct kıta
lnrı i~elerini teminde biiyük zorluk 
çekmektedirler. 

Pitk:ırant;ı adaları Sovyetler tarafın
dan i~gal edilmiştir. 

Londra, 8 (Ö.R) - Viipuri (Viborg) 
koyunda buzlar üzerinde cereyan eclen 
muharebenin dördüncü güni.idür. Bu 
muharebenin hedefi koyun methalinde
ki burnuna hakim olınakdır. Çok ~id
detli olan milcadeleye rağmen Sovyetler 
karaya ayak basnıağa muvaffak olama
mı~lardır. Hatta Viborgun açıklarında
ki adaları bile zaptedememişlcrdir. 

Viipuri ile Helsinki arasında Sovycl
- SONU 4 Ü. 'CÜ SAHİFEDE - /) 

Karlar arasında Fin müdafılcri 

lngiliz Tayyareleri 
.Dün tekrar Aln1anya ve Laypzig 

·fuarı üzerinde uçuşlar yaptılar ltı. dedj~dıya davası bizim davamız· 
~·aca ~· memlekete yardımda bulu
, 

11liıı İ~i g~, bildirmişti. Alman taz)i i
:l!ııdini n~~ ıaJhası sulh tnvastulu ir.inde 
.~efj v ~ostcrdi. lsveç, Finlnndiyanın 
~t. ağ; ıstı1dali ile telif edilmiyecek ka
l lığ et:rtla_n Heh:inki hükümetine 
~l!tıdi, li e~ gıbi elemli bir vazife yük
tı lrttıa F'i ~tta ~öylenenlcre inanmak la
lı ""i ta~ n~ndıya üzerinde bir nevi ma-

Sırnı ııer V els Amerikaıırn Pariı~ Sefiri Rıılit, J,oııdra sefıri Keııcli 

•:tl·ı la .Y. Yaparak Sovyetlerle uzlaş-
İlir r'sıyc etti. 

hıt ,_ raıısız n . t • . d • ·ı . il" -..v~iy 
1 

.,azc csmm yaz ıgı gı ıı , 
~,~r \·i('daı e er hakikatse, ı.,, cc; milleti 

11•1lll:ındis 1 drnrnı karşısındadır. Acaba 
tıı~laŞıtı0 n~;u teklif \'dilen sartlar bir 

1dir? stı huna esas olacak mahiyette 
Van· 

umner Vel 
Dün Av an 

' 

reisr eri 
tıi 1 J.'inl; d' . • . . • . 
d~ ~~Pt:ıkJ an ıyaıım şcrcfını, ıstıklalı · ·---x*x:------
~~l"ırıi:ı.·e~rının cmni)·ctini tehlike~ e F . ı h 

1 

ve Mebusan Meclisi 
Blum ile görüştü 

~~t :ı~~ğc~;~~~~ m'.:akırt'!· njıda .ımmı ı·a n sanı il su şart art 
da tıt etr·· ~n yo ur. veçın ta· . . 
v.11 l\Jnn •cı sulh ~artları Finlandiya- x*x------
...:ıborg n"erhnym istihkamları \'C ~anlı D I . f d s 1 }' • • • • 
~; ~o~a ci~·· 1~.irtikte Kardi bl'rzahını. a adıye tara ın an umner v else bıldırddı 
Yı 1 uııun sim !' k. . d k" 

~ .. : lanrr ~ n 1 sar ·ısuı e 1 ara· Londr:ı 8 co·· R) - Şimdi Parisle hu- 111 "U hC'Ş r10I · t">d"> ıı·· ıt>- t . ·t· . .. ısr . ..o varım d p , · ' "' • .. .. u d.l>a c ınış ır . 
nıt ı.lor. • 3 asını. ctsanıo· lunınakta olon B. Ruzveltiıı hususi mu- 1 - Nazi rejimi Alınanyada payidar 

flltk,1 _nrtıarın tan I. r . r:.ıhhası Suınner Vels Fr:ınsız .si.}asi oldukça hiç bir sulh ıni.imkiin değildir. 
. F<'in~ardıry 1 

m te ımı~eUen ne şahsiyetleriyle görüşmelerine devam Zira böyle bir sulh ancak bir idarci 
~ov\' ,a1ndiynnııı kir_.. 

1 
k 

1 
ediyor. l\fohusan mcdisi reisi Heryo, .ına.slahat olur \'e Hillerin fütuhatını 

ıı, , e er hıı o an mınta a ar • · · J S ı· 1· · · d'I ·r d · ı t'ttıl k «' terked'I l'kt 
1 

<ıyan re ısı anıu•y, • nsycı ıst par ı~ı ı eı- t~ıs ı { mana ·ıııı ı <! ~ eder. Dolayısıv e 
t~laı~ etiıı ne hiir/ c 1ti ~1 sonr~ !u ~ i Blum tarafından kabul edilmiştir'.~ bu ~ckilde biı'. !;uln iıd taar~uz arasıi~'da 
~ ~~d~n hahs~ i~~ 11 en, ne e .'"" Başvekil B. Daladiy<! Amerikan harici- bir 'ınütarekc<Jl)n ,baSka l?ir şey olmaz .. 
~<llitın illa bilirler k. n h~alır mı? Fm- ye miisteşariyle görüşmesinden . d11hı~·ı . 2 ..._ Pol9nya ve Çckoslovııkyanın is
l~t~ .. alar lıcr tesJi~· ş.a f a~m~ş e~~c~- nıeınnunluğuııp ifade etmiştir. · , tiklali iade eclilme<likçe sulh imkansız-

~ l'llerhlııc Yap;.'Jket~ 'jenhı. ted~ •
1
m!· •Briti~ Unaytit Pres» in Paris rııuha~ dır. 

a a ma ıı· ır er: ı.· · ı f d b.ld" "Jd·~· ·· · B D- 3 S il kd. · · · ' J • • · .. ..,;ır~ \ara m an ı ırı ıgınc gore . a- . - u ı a ı ıçın, yenı taarruz ara 

--------------
•••••••••• B .... 

ugun ········· 

.. .. 

---·---

Ankara ya 
gelecek 

. 
" · Mütte~·ı~ Hava 
kumandanları 

Ankara, 8 (Hususi) - Bir kaç 
gün kalmak üzere şehrimize gel
mesi beklenen Orta Şark İngiliz 
hm·a kuvvetleri genel kumandanı 
ile Şarki Akcl.ıniz Fransız hava 
kuvvetleri genel kumandanı yarın 
T9ros ekspresi ~lç şehri ıi1izc geTc
cek ve mutat merasimle karşılana
cakfardır. 
················••&•••••••&••··········· 

Amcrikad<nı nmttefiklcr hı'salmıa yiiklcnen tayyareler 
Londra, 8 (Ö.R) - Büvtik Britanya ma;:,tan kacmıslardır. Alınan dafi topla. 

tayyareleri Alınan toprakları üzerinde rının ateşleri çok siddetli olmuş is~ de 
yeniden geniş keşif uçuşları yapmıslar- tayyaremizdeıı h1ç birine isabet v?ki ol
dır. mnmı.ştır. tngiliz 1ayyarelcri Steteın Ha-
. tik d<'fa olarak İngiliz tayyareleri gat- rnovcr tc~ancle~i üzerinde uçu~lar ya
bf Polonya iizerinde uçarak Poznan'a parke~ yeşıl meş. aleler savurarak berrak 
11.'hce vazılnıış bir çok b l 1_ \e .-;oguk gl.'ccyı ışıklandırmışlar. Tay-• • eyanname er a 1 L . • eh . . b h" d · . . ) are er avptıg ş rının ve u şe ır en 

·: 300 bin kişi ·-
mı~~.ard~r. ln~ılız hava ku~etJ~ri Vi~a- açılmış bulunan fuar üzerinden ve Ber
~a uzerınd.e uç defa,. Prag uzennde do:t lin üstündt• dola:?mışlardır. 

_ defa _uçmuşlardı. Bu ~efer en uzun me- Puhrden geçerken müstahkem mevki-
s:ıfc uçuşlarını yapmışlardır. Bu uçuşa ler üzerinde uçmuşlardır. Bi.iyük Bri
i~tirak eden İngiliz tayyarecilerinden biri tnnya hava nezareti Iskoçyanm şimal sa
şunlan söylemiştir: Alman harp tayyarP- bHlcri açıklarında ikinci bir Alman bonı
lcri gnrbi Polonyaya kadar uzayan bı bardtman tay~aresintn düsürüldii~iinU 

Silah aı.~a çağrılıyor 
LQndra, 8 (O.R) - Yarın silah altına 

· · · : di 300 bin ki-



SARfPS2 rENIASIR 9 MART CUMARTESi -

nBeşinci Mur~d __ ,_...,_ 
/>,;'* Ve Annesı 
1 efrika: 11 YAZAN: Şahin Akduman 
•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ne diyorsun valide! Demek bu adam 
haremi hümayunumuza göz 
dikmcğe cürct etmiş .•. 

• 

Meaeleyi bire on katmak suretile işte, haıtaLğınm tevlit ettiği atct~ 
ve bütün çıplaklığile, o dakikada bü- lcr içinde dötckte yatarken bile bala 
yük bir alaka ve heyecan ile kendi- bu çareyi düşünmekten kendini ala-
ıini dinleyen Hünlc1ra anlatmıştı. mıyordu ... 

O müthit öfkesile maruf olan Sul- Tam bu sırada, çat çat oda kapısı 
tan Aziz o anda hiddetinden küplere vuruldu ... 

bindi... Odaya ızbandut gibi, iri bir herif 
Gözleri fal tat• gibi açılmıt. saçı, girdi. 

la l . _:ı.; dim 
sakalı. tıpkı ara n ye esı •""• Hüseyin Avni. o hastalık halin-
dilc bir vaziyet almıfb. de bile, bu gelenin padiphm irade-

iri _yum~ğile ~nı? ~erine' terini tebliğe memur, yük.sek rütbeli 
müthtı hır darbe ındirdı. Bır top bir hünkar yaveri okluğunu anla-
mermi.inin düımcaini andıran bu -'-ta ,,_ · t. . .. .. d d m~ gec~memış ı ... 
dehtctlı darbe, masanın uıtun e u- Sı alı ı,ı_ .__ nla ·ı ·· ı·· . . • _._ rm yaverıu. "llyta rı e sus u 
ran kıymetlı bır çın vazosunu te&.er ..•.. _ ,__ h la b' h k landı gogsunu tu1vgaya azır nan ır o-
meKer yeri~ yuvarı_· b' ... t . roı: gibi kabartarak yatağanın yanına 

ıymet ı ve eaııu ır sana esen . • 

od d .. [ · ·· t " _. tuzbuz doğru ilerleyen bu adamı bırdenbıre 
anın Ofeme en uı unae . . . . 

1 t 
görmek, Hüseyın Avnıyı hır parça 

o muı u . 
Sultan Azizin bütün benliğini şa~ırtmı,tı. 

kaphyan bu korkunç öfke, o dakika~ . : akat ille. önce ~ihni~~ h~ç bir fena 
da Pertev Niyal valideyi bile telaşa, ıhttmal getırmedı. Hunkarın has
dehıete düıürmüştü. Asabiyet ve taltğtnı duyarak hatırını sormak için 
öfke halile sık eık nefes alan Hün- onu buraya gönderdiğine za:hip ol-

kar gürleyenb ir sesle: du ... 
- Ne diyorsun, valide~.. Diye işin tuhafı, bu adam Serasker kay-

. haykırdı... Demek bu küstah herif makamım evvelce gördüğü vakit 
bizim haremi humayunumuza göz gösterdiği saygılı vaziyete aylan ola
dikmek cüretini kendisinde hulu- rak, bu sefer sert, ayni zamanda so

yor... ~uk ve şımarık bir tavır takınmıştı. 
' Onu gözüm görmesin .. Tiz elden Her yerden hürmet, tabasbus gör
nişan ve rütbesi ref olunarak mem- meğe alışık olan Hüseyin Avni, bu
leketi olan lspartaya sürülmesini nun derhal farkına vardı.. Zihnin
ferman ediyorum .. · Bu İradei seni ye· de bir çok acabalardan mürekkep si
m in hemen yerine getirilmesi için, vah bir endişe yığını peyda oldu. 
başkitabetten Sadrazama şimdi tez- Herif, Hü~eyin Avninin bu endi-
kere yazılsın... şesını çakmı§ gibi memuriyetinin 

Hüseyin Avni paşa İse, sarayın mahiyetini anlatmakta ve hastayı ta 
kendi aleyhinde verdiği bu müthiş can evinden vurmakta hiç gecikme
hükümden gafil, Oski.idardaki yalı-
sında hasta yatıyordu. mişti... BJT-MEDI 

Hafif bir soğuk alkınlağına İnzi- - -
marn eden man~vi üzüntüle:i. en .ı... - ~ - - - - - - - - - - -

sonra onu yatagy a düşürmüştü. IUSACA : •••••••• 
Rahatsızlığı ağır bir bronşit şeklini 

iktisap etmişti. Hastalığın bu ka
dar ilerlemesinde, bu son günlerde 
ba§lıyan selamlık macerasının da te
siri olmuştu. 

Bir kaç hafta devam eden bu ma
cera, başladığı noktada kalıp, bun
dan bir adım öteye ilerleyememişti. 
Susuzluktan bunalan adamlarda ol
duğu gibi, bu vaziyet Hüseyin Av
ninin duyduğu sevda hararetini ar
tık teskin edemiyordu. 

Böyle uzaktan uzağa ah, of de
mekten. birbirine bakıp üzülmekten 
ne çıkar? 

Hüseyin Avni, işi bir parça daha 
ilerletmek, hiç olmazsa sevgilisile 
haşhaşa mahrem bir mülakatta bu
lunmak arzusile yanıp tutuşmakta 
idi ... 

Bu maksadına irişmek çaresını 
bulmak üzere uzun uzadıya düşün
müş, taşınmıştı. Askeri işlerde ve 
mühim islahat tedbirleri bulmakta 
fevkalade velut olan zekası, onu 
üzen bu derde çare bulmak. işi ile 
karşıla ınca bütün kuvvetini, bütün 
parlaklığını kaybediyordu. Bir saat 
gibi düzgün giden o kafa, artık bir 
türlü işleyemiyordu ... 

Haremi humayuna mensup bir 
kızla haşhaşa nerede ve nasıl konu
şabilecekti~ 

-~-

Yalan·makinesi 
YAZAN: Ecuıcı K. K4mil Akta., 

Yalan makinası denilince yalan söy
liyen ınakina zan etmeyin, ona hayatta 
hiç de ihtiyaç yoktur, makinaya lüzuro 
göstermiyen tek başına martaval uydu
ran canlı makinalar ortalıkta eksik de
ğildir, benim demek istediğim rnakina 
söylenen sözlerin yalanını meydana çı
karan makinadır. 

İngiliz ülemasından adını hatırlıyama
dığım bir zatın bir sözünü bir yerde oku
mustum, diyordu ki: Bir şeyi madaınki 
düşünüyor ve imkan tac;avvur ediyorsu
nuz, o mutlaka müınkünat içindedir. 
Beıı de diyoruınki bizim doktorların tan
siyon aleti gibi bir makina laf söyliye
cek her hangi bir zatın koluna veya ba
şına takılsa söyleyecef:i sözlerde yalan 
varsa makina, yalanı derhal bir zil ça
larak haber verse .. Bu ke~if imkan bul
duğu gün radyo röntken, televizyon, ses
li filim, hepsi hepsi suya düşecek, yalan 
makinasının rolü bütün dünyayı değ~
tirecek, martaval mefhumunu ortadan 
kaldıracaktır, hiç hiyle kabul etmiyecek 
olan bu makina içtimai ve siyasi nizamı 
derhal derleyip toplayacak insanlığa tam 
medeni bir hayat yaşatacaktır. Ama siz 
diyeceksiniz ki ona da bir çare bulunur. 
Yalan makinasına yalan söylemek imka
nı bulunamaz mı? Belki. Madamkl bunu 
da mümkünat içinde buluyoruz, o da 
mümkün, insanlık yalanın başını kopar
madıkça rahat edemez mi diye d~ünü
yorum, iş yine telakkiye dayanıyor .. 

Arkadaşımın --
- -Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
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$EHiR .. HABERLERi 
Viliyet Meclisi toplandı 

Ankaraya giden heyet reisi vekilet
lerle yapılan temasları izah etti 

~~~~~~~~~~~---·----~~~~~~~~~~ 
Vilayet Umumi Meclisi dün öğleden Bu kadar esaslı bir kavray~m icap et- bütün bu emirlerin bir anda tatbiki im-

sonra saat 14 de ikinci reis B. Nuri Ese- tirdiği usul ve kanunların vaz'ı bir za- kln.sızltğmın verdiği yeis içinde sayın 
nin başkanlığında toplanarak Ankaradan rnan me.c;elesi olacağı aşikh ve bizim bu- bafvek.ilimizle temas imklııı kabil oldu. 
avdet eden vil!yet heyeti reisi B. ~ günkU acil ihtiyacımıza derhal medar Bizi büyük bir muhabbetle kabul buyu
Oran verdiı;i izahatı dinlemiştir. Dün- olamıyacağı derkardır. ran aziz başvekilimiz tam bir ciddiyetle 
kü toplantıda Urla ilk okulu binasının 

1 
Avdet kararını verdiğimiz ve yük.sek vaziyeti mütalaa ettikten sonra dahiliye 

ikmali ile ınemleket hastanesi doktor mecli5 riya~etine hitaben telgraf çektiği- ve maliye vekilleriyle de temas ederek 
maasları ve hastaların tedavi ücret tari- miz ane kadar bin bir temaslarımızda bi- muvazenet umumlyeden (300,000) lira
fesi hakkında bazı teklifler de vardı. zi, büyük bir samimiyet ve alaka ile din- hk bir avans imk.aruw araştıracağını 

Vergi borçlarının haczen tahc;ili içm leyen hükümet erkanı ve salahiyetta!' vaad buyurdular. Memleket işlerini çok 
ic.-.ahında satışa çılcarılmak üzere binalara makamlar, bütün sıkıntılarımızı teslim, yakından tetkik ve nüfuzu bunların 
kıymet takdir edeeek bir komisyon se- vaziyeti takdir ve endişelerimizi tasdik en ameli çarelerle hallini şıar edinen 
çilmiştir. ebnekle beraber, umumi şartlar ve dev- ve bu yolda her şeyi istihfaf eden baş-

Bundan sonra B. Ekrem Oran, heyet Jet bütçesinin yeni vaziyeti karşısında vekilimizin buldukları bu çare heyeti
namına hazırlanan raporu okumuştur. bütçe açığının kapatılması imkanları mlz üezrinde çölde, seraplar içinde, 
Raporda heyetin Aııkarada muhtelif üzerinde mü.sbet direktif vermemişler, suya kavuJan seyyahların hissettiği 
Vekaletlerle yaptığı temaslar ve Basve- daha doğrusu kendi ya,ğırnızla kavrul- sonsuz sevinç ve üınidi uyandırdı. 
kil Dr. Refik Saydamın yardım vaJ.dleri mak ,mecburiyetini ve behemehal müte- İzmir meclisi namına, haklarında son
izah edilmiştir. Raporda deniliyor ki: vazin bir bütçe tanzimi mecburiyetini suz minnetler duydu~umuz başvekili-

- cRakamlara müstenit arzolunan şu ileri sünni4lerdir. ıniz İzmire avdet ederek bu yolda verile-
vazih maruzatımız i.stenen tesiri icra Kanunen vermek mükellefiyetinde ol- cek emre intizar etmemizi ve bütçemizi 
ederek büyük bir has.~iyet yaratmış duğumuz hisseler behemehal ·bütçeye de ona göre tanzim ve teV7.in etmekliği
mesele nihayet heyeti Vekile de müza- konulacak. bareme intibak zaruretiyle mizi ve telgrafımızda da bildirdiğimiz 
kere mevzuu olmuş. Bütün memleket maaş ve ücretlere zamlar yapılacak ve gibi meclbe yüksek selam ve muhabbet
dertleriyle cok hassas alika gösteren muvazenet umumiyeden bir gfrna yar- lerini arzetmekliğimizi emir buyurduk
sayın Başvekilimizin emriyle başvekalet dım yapılmıyacak ve bütçe de müte- larını mun.şır raporumu-ı huzurunuza 
müsteşarının riyasetinde diğer vekalet- vazin olacak. takdim kılındı. 
l~r müsteşar ve müdürü umumilerind~n Yukardan beri arzettiğimiz bütçe ra- Görüşülecek başka bir iş olmadığın-
miirekkep bir komisyon teşkil edilmiştir. kamları bir an için gözönüne getirilince dan celseye son veri.lmi:ttir. 

Dört beş sene evvel idarci hususiye -------------------------------
blltçelerinde görülen müşkülat üzerine 
başlayıp bir neticeye iktô.ran ettirileme
yen hassasiyet bu defa daha esaslı bir su. 
rette tekrar canlanmıştır. 

Hayırlı neticeye varacağı muhakkak 
olan bu canlanış yüksek Meclisini1Jn 
heyet izamı yolunda ittihaz buyurduğu 
kararın vesile verdiğini mütevaı.ane ar
zetmck bizim için bir bahtiyarlık hissesi
dir. 

!darei hususiyeledn mevcudiyeti la
zım ise bunun memlekete en hayırlı bir 
hüviyet almasına yüksek meclisinizin 
yukarda arzettiğimiz 'kararı en müteva
ziane tabiriyle mühim bir vesile ih1.ar 
etmi~tir. 1 

Bu yolda bundan evvel atılmı~ oldu
ğunu nrzeltiğimiz hatveye de yine yük
sek meClisinizin ön aya1c olduğu malü
mu alileridir. O zaman da bazı tedbirler 
nhnmış fakat esaslı noktalann ~slŞhı 
her nedense ikmal ve tahakkuk ettirfle
miyerek bugünkü müşkül \'aziyetin ih
daslba mahal vetilmİitir. 

Buglin ise dahiliye · veJcaJ.eti, heyeti 
vekileye de akseden esaslı bir kanaat ve 
1.aruret halinde, hususi idarelere tam ve 
matlup karakterini vererek, muayyen 
salahiyet ve kudııetlere s:ı.hip, muayyen 
vazifelerle mükellef. ve her vazifenin 
mukabil varidatını rıefainde toplamış, 
her türlü taarruzlardan kanunun masu
niyeti altında tam bir hüviyet olarak ıs
lah etmek ikararınd:.ıdır. Bu yolda alına
cağına muttali olduğumuz esaslar şun
lardır. 

1 - Devlet işleriyle idarei hususiye 
işlerinin ayrılması. 

2 - tdarct hususiyelcre ait her hizme
tin behemehal karşılığının gösterilmesi 
ve karşılıksız külfet yükletilmemesi. 

3 - Gelideri müsait olmıyan idarele
re, dünyanın her yerinde olduğu ~ibi 
umumi muvazeneden yardım edilmesi. 

4 - ldarei hususiyelere fuzuli olarak 
yükletilen diğer idarelere muavenet his
selerinin kaldırılması ve mahalli gelirle
rin tamamen mahalli ihtiyaçlara yapıla 
gelmekte olan müdahalelere nihayet ve
rilmesi. 

5 - Devlet ve mahalli şöselerin esaslı 
surette tefrikiyle iki \•ilayeti rapteden 
yollar için alına gelmekte olan % 15 na
fıa hissesinin mahalline terki. 

6 - VeUıasıl halk hakimiyetinin teba
riiz ettirilmesi. 

Görülüyor ki, hükümet ınerkctlnde, 
mahalli idarelerin yeni hüviyeti verilir
ken bünyenin hem demokratik bir ma
hiyette, hem de aksamadan çalışması ka
biliyetini haiz bir kudret olması aı.mı 
artık kat'ileşmiştir. 

Ve yine görülüyor ki derdin, bir vila
yet derdi olmayıp idarei hususiye ma
kanlzmasının bir derdi olduğu cok esas
lı bir tarzda anlaşılmış bulunm~ktadır. 

sizin de beni scvaiğinizi, bu aşkın mu
kabil olduğunu görmese idim, anlamac;a 
idim belki böyle olma7.<lı. 
Yarı dargın ve serzenişli bir sesle: 
- Evet, diye mırıldandun, şimdi de 

bütün kabahati bende bulun. Siz erkek
ler zaten hep öylesinizdir. Yapar eder
siniz, sonra da zeytinyağı gibi suyun 
üzerine çıkarsınız. 

Onuncu lzmir 
fuarı hazırlık1arı 
Onuncu İzmir Fuarı hazırlıklarına 

ehemmiyetle devam olunmaktadır Be
lediye reLc;i Dr. Behçet Uz dün sabah 
Kültürparka giderek Fuar haztrLklarını 
teftiş etmiştir. Fuar sahasında in.şa faa
liyeti bilhassa on beş Mart tarihinden 
sonra daha hızlı bir şekil alacaktır. 

Fuara hariçten iştirak edecek firmalar 
için her türlü kolaylıklar temin edilmiş
tir. İz.mire Fuar zamanında getirilecek 
eşyaların gümrük muameleleri bu sene 
de Fuar sahacıında faali7et gösterecek 
olan gümrük bürosunda yapılacaktır. -x-

Bergamada zelzele · 
Evvelki gece saat bir bÜçukta Berga

mada :i'kt ~ye deva\n eden şrdaetli l>ir 
zelzelt? kay'droilmiştir. Hasar yoktut. · 

-ı!ı-
KARŞIYAKA 
Kızılay kongresi . -
Kızılay cemiyeti Karşıyaka şubesinin 

senelik kongresi yarın sabah saat 10.30 
da Karşıyaka Halke\•l salonunda topla
nacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunan büyük elçiliği ataşemiliteri B. 
Avangelo Apohoridis ve Alman büyük 
elçiliği matbuat ataşesi Franz Şmidt 
Ankaradan gelmişlerdir. 
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Yardım Listei s 

Fel.içe Kapadona 
Mısırda Mustafa N. Sipahinin 
teberrüil olup T. C. Merkez 

30 

bankasından 18 73 
Ölçüler baş kontrolörlüğü memur-
ları 22 
Telivivde Bohor Lcon, Rober 

50 
Hassan Nahalot Benjamenin 
teberrü olup İş bankasından 
Jkincl ınıntaka Etibba odasının 
üçücü defa teslimatı 70 

190 73 
144389 96 
144580 69 

Bugünkü yekun 
Eski yekun 
Uınumt yekun - *-Ziraat laboratuvarı 

Cü,ru:ükte ithal ed.ilecek- , muhıeUf zi-: 
rat mevadın muayenesi için Ziraat mü
dlırltl$Unde bir· lfıhôratu~ar teiis edil
miştfı•, Laboratuvarın mikroskop vesa.
ir tJntı celbedilıniştir. '- - *-HALKEVİNDE 

Verilen konlerans 
Dün saat 17 de Halkevinde polis anıir 

ve memurları ile yiiz elli kişi kad:u din
leyici halka polis kursu tarih ve coğraf
ya öğretmeni bay Cevdet Sun tarafın
dan (Ege ve İzmir havzasının Miladdan 
evvel ve sonraki tarihi hadisat ve eser
leri) hakında izahat \'erilmiş ve dinle
yiciler üzerinde iyi bir intiba bu·akm~
tır. 

.,,;,:, .. ~~llıl' .... llllWl .. lll~lllllll!~Wl!:::l*Dlm ....... ,.~ ............... ~~~ 

~ ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN MA'J'İHELERDEH İ'J'İBAREN 

Senenin en büyük merak ve heyecan filimi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞERLOK HOLMES 
VE 

Baskervillerin köpeği 
Baş rollerde: RİCHARD GREEN - BASİL RA THBON 
Ayrıca: Tabii renkli POMPEİ HARABELERİ ve VEZUV YANAR DAÔI 

faaliyctt.e 
METRO JURNALda: Türk matbuat heyeti PARİS'de ve diğer mühim 

HARP haberleri V.S. 
SEANSLAR: 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da başlar. 
Cumartesi ve Paz~r 10.15 de ve hafüı arasında her gün 1 .30 da UCUZ 

HALK SEANSLARI vardır. 

O zamandan sonra artık birbirimizle 
yalnız bulunnıamağa, birbirimizin yü
züne bakmamağa ve toplu olarak bu
lunduğumuz yerlerde mümkün olduğu 
kadar az konuşmağa çalışıyorduk. 

Bu da uzun sürmedi. 
Bu zoraki lakaydi hayatına o da, ben 

de tahammül edemedik. Yine birbirimi
ze gözle il~nı aşka, sözle, cinaslı kelime
lerle hislerimi1.i ifadeye ve halt! el sık
maları ile ateşleriınizi söndürmeğe çalı
şıyorduk. 

Bu Yaziyet karşu;ında kocam Nejadın 
şefkatlı ve himayekar mevcudiyeti beni 
daha tehlikeli hastalıklardan koruyor
du. Maamafih çok L.amanlar çıldıracak 
gibi oluyordum. 

Buyaplığınız hareketle beni daha 
Cazla mesut mu ettiğinizi zannediyorsu
nuz? Ben artık bu evde ve kocamın ya
nında vicdan azabı duymadan rahat ya
şayabilir miyim zannediyorsunuz .. 

- Sizi ilk gördüğüm gece çılgın gibi itiraz ettim. Fakat Suna itirazımı ka- Beni tekrar kolları arasına aldı. 

Ftrsat buldukça da kaçamaklı öpü
cükler teati ediyorduk. Bazan ancak 
birbirimizin duyacağımız (seni seviyo-
ruın .. ), (Cicim .. ), (Canım ... ) gibi kısa 
cümle ve kelime mırıltıları için imkan 
bulabiliyorduk. 

Nejadı düşünüyor, onun hakikaten 
bulunmaz bir koca olduğunu göz önüne 
getiriyor. Yaptığım şeyin fena ve na
mussuzca bir şey olduğunu, bunu yap
mağa hakkım olmadığını, hem kocamın 
hem de Sunanın felaketlerini hazırla
makla dünyanın en büyük cinayetini 
işlemekte olduğumu, böyle hareketimin 
tam manasiyle bir egoistlik olduğunu 
kf'ndi kendime telkin ediyor ve böyle 
düşündüğüm zamanlar biraz kendimi 
buluyor, sıhhatim, neşem yerine geli
yor. Yemek yiyebiliyor ve kocama kar
şı güler yüz göstcrebiliyordum. 

sevmiştim. Bütiln mevcudiyetimin için- pul etmedi. O ne kadar iyi ve temiz Hiddet ve isyanımı unuttum. G!Sz-
de birden bir ateş yer bulmuştu. Mü- kalpli bir kadın .. Ona karşı vicdan ve !erimi kapadım. Kendimi sanki rüyada 
cadele etmek istedim, muvaffak olama- ahlakımı suçlu vaziyete sokacak en kü- zannettim. 
dıın. Buradan hemen gitmek için Su- çük bir harekette bulunmamagya kendi Ne duş" u··nn e h' · d · d 1 ıssım ne e ıra em .. 
naya söyledim. Fakat onu ikna için kuv- kendime yemin etmiştim. Halbuki gö- Hiç bir şeyim kalmamıştı. 
vetli sebep bulamadım ve o zamandan- rüyorsunuz ki bugün bu suçların en Selami çekilip gittiği zaman aramızda 
beri sizinle haşhaşa ve yalnız bulunma- kötüsünü, ahlaksızlığın en iğrencini iş- geçen bu hadisenin bir daha tekerrür 
mağa kendi kendime karar verdim. lediın. Benim gibi hareket eden erkek- etmiyeccğine ve bunu her ikimiz de 
Çünkü nasıl bir tehlike ile karşılaşaca- lcri ayıplardım. Ayıpladığım başıma unutmağa söz vermiş bulunuyorduk. 
ğımızı biliyordum. Hatta bugün Suna geldi. Çünkü iradem elimden gitti. Çün- Ayrılışımızın ne hazin, hatta ne feci 
beni dün gece burada unuttuğu triko- kil sizi çıldırasıya seviyonun. Eğer o olduğunu tasvir etmiyorum. Bu benim 
sunu almağa .l[Qndermek istedi i zaman ıli..lzeL .. 17.d• .nlm ~:o:UUı.ıı.ıt•ı.&..J.- .... ' 

Beni evde yalnız bildiği zamanlar Se
lami bize gelınemcğc çalışıyor ve ben 
de Sunalara yanımda kocam olmadan 
gitıneıneğe gayret ediyordum. 

Çok zaiflemiş, <;ok kansızlaşmıştım. 
Asabım adamakıllı bozulmuştu. En 

küçi.ik, en ehemmiyetsiz hadise beni si
nirlendirmeğe, hi~detlendirmeğe bağır-

Hatta böyle zamanlarımda beni cid
den ~ok sevmekte olan Nejadın göz be
beklerinde bir sevinç ışığı parladığını 
da seziyordum. Fakat bu halim çok sür
miyor, aklıma Selami gelince bütün 
mantık, şuur ve irade kaynaklarım ku
ruyor, gözüme ondan başka hiç kimse .. 

· ısı; - 9'in 
Düştüğü 
·Pek zavallı 
Vaziyet 

""" ,. ,,.. 
- BAŞTABAFI 1 inci SA YF~.,-
Bugün Kusinenin kukla bükÜJJl~
bahsedilmiyor. Zira bu şartlar .. ~ 
de bir sulh yaptldığı giin en ~otii ~ 
mailerin tahakkukuna biç bit 
kalmıyacaktır. ,..-_ 

Biz Stokholmıla cörüşmelerin el ~ 
etmesine rafmetı Finlaııdiyaaııa 'ft"' 1'i' 
lstıldili ba,hasma olarak zillet~ 
!ıulha kabul edeeetine ihtimal t,e.ıt: 
ruz. Zira Helsinkide umumi1etle ~ 
uen kanaat Kw.lo~unuıı fİlll~. _,. 
Finlandiyada hiç bir elıemnııY~~· 
\'alfalayet kazanmadığı merke%ı:...-ti
Filh.akika bitaraf müşahitlerin.. iıll jl' 
ne ıöre, Finlan&liJa o.riusu ~uh il* ıU' 
yiata uğramakla beraber harbill ~ 
rıündeki maddi ve manevi ku ~ 
muhafaza etmektedir. Viborı ~· 
manca mukavemetinde devaaı a,e1 ~ 
Mannerhayrn müdafu hattıntn tıJ'· \'İ' 
mij'i sayılan Taypala sarsılm.aJl1.Ş ~ 
oksi gölünden Suvanto gölüne fAtl' 
bütün Fin cephesi sapa sa~· ~ 
kez cephesinde Finler Kızıl eır40ys ~· 
pahalıya mal olan muvaffa.kı1e~,rır 
detmektedirler. Şimalde Sovyet 
ıu durdurulmuştur. ,~· 

Hülasa Kızderdu nihai ofe~e dl' 
taştığını iddia edecek rDe"~de fil" 
ğ'ildir. Vaziyet bu merkezd~ ıktJl _,tf 
landiya ordusunuıı mallevıya~ / 
mak mwadiyle yapıl.~a ~~-~ 
mıyan bir teşebbüse lsveçin ·t:tV e~ 
bulunmasa Hekinkiyi mü~Sı.t bil~ 
kadar hayrete düşürmüş. ~~ .. gj tıi' 
Skandinavyada gizlenmesi~ 
heyec~n uyaııdımuştır. ~ 

Bu heyecan havasmuı İiveÇte jjitb' 
bir buhran doğurması bile lll 
değildir. 

Finlandiya mukavemeti bir ço~ ~ 
leketlerin emniyetinde bir t~nıe e~ 
dır. Bu harbin en harikalı bır ~.,
düne kadar farkedilıniyen bu ~, 
tin şimdi iyice anlasıbnış. 0~tı~~ 
Finlandi).ıWlar sadece kcnd~. Y~1 ·etlt,iır 
kendi yuvalarmı, kendi hurm bati~ 
korumakla kalmıyorlar. Onlarlll. ıııett' 
lı, miicadele!!indc binlerce kı)o ııiit' 
uzakta olan milletlerin istiklal ft df 
riyeti de mevzuubahistir. Bıınd~ıııııl 
fayıdır ki Kareli Berzahında,~,ı .. a -~ 
Ladop gölü üzerinde vuku bu-- ,P 
harebeler bir ~ok milletleri -~~i)-f 
kalandırmı tır. Bilhassa ~~
memleketlerinden hangisi Fi~ ~: 
teslimiyeti halinde .yaıın aynı~· 
<lü!jmekfen kurtulata~'llU mnit. . ii" 
Han~ Skandiıtu'Yalı Finlan~'J z 
~ına ihanetin 'kendi davasın• i!' 'Jt!' 
ba~ka bir şey olmıyacağmı ~lfl 

' SEVKET sııv 

- *-
Havagaı• 

T esisıtı merasiıı1; 
le faaliyete 

geçecek fır 
Hava gazı fabrikasında nı~ydıı~ll: 

rilen yeni tesisat ve otoınatık ;it'. 1' il' 
tecrübesine devam edilmekte ·ıııl 1)11 
satın açılma ve işletme ınera}1aeaıct:; 
müzdeki Çarşamba günü yapı 11dıJ 

Yeni hava gazı tesisatı tanı ra·~te~ 
nilc fanliycte geçince hava g~ıı ;ırt~ 
sinde büyük bir tasarruf teının lctır· ~ 
ve hava gazı abone sayı~ı a~taca 111,,vs lı 
hir meclisinin Nisan devresı ~0?1 1e,Sl ı;· 
d h .. ti . . . dırı ıı a ava gazı ucre crının ın 

rüşülecektir. - *- ·A TÜRKİYE· iTAL'f' 
~icaret anlaP'.'~sı ı ı{ı 
Italya ile akdedilen vcnı tıc:.atC te~_., 

ması şehrimizdeki al~ka~l:ırıtitBtf"~I 
€dilmiştir. Anlaşmaya 8?~e de ~>
hurda demir ihra<.·1 muka~~ıuık'lO tı ~il 
cemir ihraç edilecektir. Yuz 

1~ ıJt 
demire mukabil 67,5 kilo. ın3!feee~;ıı' 
\'e demir abamı ithal edılebı ·r iP'~.)' 

Ticaret vekaleti. hurda del1}1 0 fe1'° 
tiyle iştigal edenlerin derha ıı~· 
başlamalarını bildirmiştir. .;eııc 'lll'~ 

İki memleket ticaretinin b
1
U ·~ı 1 

yük bir inkişafa mazhar o ıtC 
c-diliyor. - *- iJI' 

YAMGIM _ c~ıl' 
Karşıyakada Fahrettin ~-.a ot~ii'' 

de B. Fevzi Kara OsınanJl~.rii1'1'jj.< <'' 
evden yangın çıkarak söndtı·di.. ı9 
Ev dört bin liraya ı;igortalı 1 

cüz'idir. 

-*- " MERSİN iHRAC~'CJ re'' 
KONTROLöRLÖ ~e #~r 
İki seneden beri İzınirde \r0tor1~e~' 

Ticaret vekaleti ihracat ~01\111atı~ " 
den İzzet Duru, yeni ıı~~t. tif ,,ıı:
kontrol altına alınan hu~tl ·illete 0tııt' 
yapağı ihracının kontrol. ış e;a.)'iıl ,cfıJ'. 
mak üzere terfian Mersıne ·fcl'rJ' 11 fı 
muştur. Çalışkanlığı ve ~~ı\i~ olJııı'"f 
ile muhite kendisini ~ev. ı; ete r1 

zet Duruya yeni vazifcsın .J 
fakıyetler temenni ederiz. ..,eV -x-- aJ)r.ır izmirde te$CİI' ,,. ııe ; ~ 

t . . ud·· IUğiİ bl1 SC-"' *" zınır zıraat m ur kiiSııt ~_;. 
meyvasız ı 6300 



Italyan gazetelerinde 
Finlandiyaya ka-;Ş. şimdiye kadar 
kullanılan lisan birden değişti 

ltorna 8 ~---------~-------------....ww* -..-----------------------
btı.ı ' (A.A) - ltalyan gazctel~ri 
Pelt Y1beı>lerden dolayı Finlandiyad:ı 
diıeJe a tnda kati neticeler verecek ha
C:. r vukubulacağını yazmaktadırlar. 
cı~~~e~e göre, ihülllfm lsknndinav 
f~lt ol ruıe Yayılmasmda hiç bir men
tllt\<fa ınıyan Almanya bu maksat uğ
loprakl Çall§ına'ktadır. ts,·eçle Norveçte 
,.,. arının imdi harp halinde bulu
·~ıı b .. 
ll~Yda Uyijk devletler için bir muharebe 
~r nı haline gelme inden korkmakta-

1» • 
l\q\';:;ıo. D'ital~'a gazetesinin İ:->kancli
~'llltnd~kı ?ususi muhabiri, lta1yanm 
~a de &)\'yetıer birliği arasında 

sulh akdedilmesini llitiyen dC\·letler ara- brmın neticesi pek de Sov.retlcrin ley
sında bulunduğunu ve ltalyanın bu arzu- hinde olmadığmı itiraf etmektedir. Fin 
sunun insani \'C siyasi hv.ı yüksek se- ordusu uğradığı zayiata rağmen harhin 
beplerden ne.şet ettiğini yazmaktadır. başladığı 7..amanki kadar kuvvetlidir. 

Muhabirin bildirdiğine göre, .sulh ınc- Bununla beraber muhabir, harbin ne-
selesi Hclsinki hükiiıneti ve :Fin askeri ticesinin Finlandiyanın ecnebi memle
ricali tarafından tetkik cdilnıistir. Gc- ketlerden göreceği yardımın derC'cesine 
ııerallerin bir kısını Moskova il~ bir <m- bağlı olduğunu k.aydeylemektedır. 
!aşma akdine şiddetle itiraz etmi~lerse de Bu hususto halyanın &l\'yet - Fin 
iclerindı• Moın•!.;al Manncrhaymin de bu- ihtiJMına karsı tnrzı hareketinde bir de
l~duğu askcı:t şefler ~ereCli bir suTh gisiklik husuİe gelmiştir. Matbuat, Fin-

~ h "h . k. yapılması ihtiın.,lini müsait bir şekilde lancliyayn karşı da ıı. ı tıyat ·ar lisan 
l<arşılamakUıdırlar. kullanmaldadır. Hatta bazı gaz.eteler 

ttalyan gazetesinin muhabiri, Sovyct- Fin\nndiya hakkında nahoş miılahaza1ar 
lel"in bütün gayretlerine rağmen ilk ay- Le.r.ı:ın eyJemektedirler. 

Yeni tayyare siparişler.i 
~iittefikler Ame-;.·ikaya 250 milyon 

Sterlinlik tayyare ısmarlıyorlar 
lo -------------"'--.-e-

llıütt ı~ı·,., 8 (Ö.R) - Aınerikadaki vermeden btuıu tardedeıneyiz.. Ancak 
"'.Ul·:!'\ rnü.bayaa heyeti, takriben 250 d~an böyle bir taarruz yaptığt tak
te ~ngillz lira:u kıyınetUıde tayya· dirde düzinelerle tayyare.si düşürüldük
t: ile 

1 
.. için baltaya tayyare fabrlkafa- ten başka bombardıman tayyarelerimi~ 

, c Fran~nın tayy~r~ inşnatı Almanya
yı geçmi.,tir. 

nu~\el'i!ye haı;;hyacaktır. mütemadi surette clüsmanı vu1'acaklar-

Londra, 8 (A.A) - Krali~·et lıa ... a 
kuvvetleri tarafından diln bkocyadn 
düsürillen Alman tayyaresi hakkında 
~an malQmata göre, kraliyet hava 
kuvvetleri kumandanlığına ınen,.up Spi
firc tipinde bir tayyare Heinkel tipin
de bir tayyareye hiicum etınis ve öğle. 
den sonra denizde Aherdeeon ~rkında 
beş milden fazla bir yükseklikte bu 
layyan~yi d~Urmü~tür. 

t n.:I~ dır. c oı...u .. ~ •• 
~ a, 8 (O.Rj - Hava nazırı Sir 

~etıeı.· Y \'ud, Ahnanlarm tayyare kuv--. ti~ bahsederken demiştir ki : 
. ~UL'\·et ~nlarınuz da bizim kadar 
hui.r]e lı<fu.ler. 1ngUteı·eye taa .. ruz: ede

r. au taaı·ru7. vukubulursa 7.ayiat 

Garp 
CEPHESJNDE 
~ •iisadem.;de 
})öl l .... öldtL-

tiiı-e r ~ 8 (Ö:R) - Resmi haberlere 
~&nsl% ve Alman ke~iI kolları 
~~ cephenin bir çok noktalarında 
~t(Q bir~ler olmıqtur. Bu müaademe-
İt ~ ı.slnde Fransa keşif kolundan 
t~ 

1
er telef olm~1ur. İkinci mü..<ıade

!'~ se ALnan keşif kolu bir ölü bı
F'~! ve bir çok yaralıları olmuştur ... 
lıı~ln d.dcvriyeleri ise sağ salim dön-

.. :r ır. 

Fırtına 
~ler arasa telefon 
~ı» .... tlal'lnı bozdu 

bı.ııuU:but, 8 (Rusus1) - Fırtınadan 
~"•ııın Us olan seh\rl"'r arası telefon hat
ıı. 'ı tarnlrine uğt-mulmaktadır. Fırtı
l'l!t v~tınaradn bazı kn7.alara dn sebebi
~ ""il . . t'I\ h ~Ştır. Yolda bulunan ınotörler-

l'nUz malümat yoktur. 

Mannerhaym 
it ·iyileşt i 

•l'bin id are sini tekrar 
ııana üzerine aldı 

~lllınlq rarıda, 8 (A.A) - İyi malumat 
l:İtıe ı/" olan bir m~mbadan öğrenildi
tıaı:ı tn~ı·e . c:nfloell7.adan muztarip bulu
~· ol~reşnl Manncrhnym şımdi iyileş
h1leuıı/ odasından c:ıkmaınak mecbu
'<lt-eJ.;.atıe. hulunma~mıt rağmen askeri 
.\ske . ıdarede cle\·aın etmektedir. 

l'o~ <:id~l· llıaha(il, Viborgda \•aziyetin 
rrı-dlğınıcl olduğunu, ancak ümitsiz ol
L.~in i~t t'Ylln etmektedirler. Sovyet
~t~ e karadan, gerek donmuş olan 
1~ffıtai e~. Yapmış oklukları taarruzların 
~&Un l>USkürtülınüştür. Vaziyette son 
• hiç b~llrfındaki muharebelerden son

ır tebeddül vukua gelmem~tir. 

Okurna kitabı 
t tnüsab~kası 
~';•lertn hiç biri 
~ ~rıka!' eclllmeclL. 
L tı, ilk • R (Hu~usi) - Maarif ve.ka-
k'. .ırıllsub.kullar içln açılan okuma kita
.. ,.,.litıj... ı:ıknsınn istirak edenlerin eser
""'! .• nıu 
\o 1 ~rl.!k h· tuhnssıslar tarafıııdan tetkik 
~~ iki ı<> , ıç hil"lnin kabul eclilıııediğini 
"rı~ açılı~ııe tnUcldetle yeni bir müsalxı-

•stiı· <ısına knrar verildiğini bildir-

~~SUK VE S ARI 
tı .\rııca ., Ti 

•11 tattı, 8 (Hususi) - Porsuk ve Sa
~llısu snııstır. Esldı;ehird ... halk geceyi 
~ ~ m:~clrmı tir. 

t.ık CI\ d arın a bıı co"k eder sular-

Loııdra, 8 (Ö.R) - Avu.slw·alya, Ka· 
nada ve Yeni Zelandadaki yeni tayyare 
mektepleri yirmi bin pilotu ve 30 bin 
mürettebat yeti:jtirecc.klerdir.. Bir çok 
tayyare fabrikaları açılınıştu·.. İngiltcr<" 

Alman Hariciye nazırı 
Romaya gidiyor 

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

Pariı 8 (ö.R) -Londra ve Nevyork radyolan gece yar111 nc_şriyat
larında Alman hariciye nazırı Fon R ihbcn tropun yann a lctam Roma
ya gideceğini, Mussolini \ 'e Ciano ile görüşeceğini h aber vermişlerdir. 

Fin. Başvekili 
Moskovaya mı gidecek 

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

Stokholm 8 (A.A) - Hava!! ajansmdan: 
f"inlandiya ha~vekili B. Ryti ile Finlandiya namına evvelce Mos

kovada müzakcratta bulunmuş olan B. Paasivikis halihazırda Stok
holmde bulunmaktadırlar. Bazı şayialara göre, bu iki zat bu~ün Mos
kovaya müteveccihen yola çıkacaklardır. 

Öğrenildiğine göre, Mareşal Mannerhaymın haliha7.ırda Stokholm
de bulunmakta olduğuna dair olan haberlerin aılı ve esası yoktur. 

lsveç hariciye nazır
0

1 Nya Dagligt, Allehenda gazetesinin bir muha
birine beyanatta bulunarak efkarı umumiyeyi Finlandiyaya müteal
lik olarak deveran eden ~ayialara kulak asmamağa davet etmek arzu
sunda olduğunu çünkü bu haberlerin ekserisinin maksadı mahsuı;;a 
müstenit bulunduğunu söylemiştir. 

Türkiye - Irak arasında-
ki döstluk münasebatı 

~-------~~~x.x-------------'....._ ___ _ 
Londra 8 ( Ö.R) - Bağdattan bildiriliyor: 
General Nuri paşa Sait, lrakın başvekilliğini ve hariciye neuretini 

deruhte etmesi münasebetile Saadabad paktını te!kil eden Türkiye, 
İran ve Efganistan hariciye nezaretlerine dostluk mesajları gönder
mi~tir. Türkiye hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu Nuri paşaya şu ce
vabı vermiştir: 

« Türkiye ile Irak arasında mevcut dostluk münasebetlerinin ida
mesi ve Saadabad paktına dahil devletlerin escu gayelerini teşkil ~en 
ve etmekte devam edecek olan dünya sulhuna hizmet gayesinde si-
zinle teşriki mesai benim için en büyük zevktir.> • 

ı ... .-.. ......................................... M 

Kültürpark Sinemasında 
BUGÜN 2 FİLİM BİRDEN 

Temsil ettıgı filimlcr kendisini sevdiren genç ve güzel arli'>t 

GABY MORLEY 
'f;,kclirkfırlurına en kıymetli eseri 

liA DRII~ 
Filimiyle, Fran. ız .sinemacılığının incclikleriııi ..... I !assa~ bir musıkinin ilahi 
nağmelerini... Ser\·et ve samana rağmen tatmin ediLniyeıı bir a.,..Jcın hika
yesini tasvir ve terennüm etmektedir. 

Ayrıca : GÖRÜNMİYEN CASUSLAR 
lfoyel'anlı ve zevkli lıüvük casusluk filimi 

İLAVE: Paraınut j urnalda en scın harp havadisleri ... 
SEANSLAR: I<[ıdril 2,30 - 5,40 - 9 Görünmiven casuslar 4.30 - 7.50 
Cuınarte<:İ, Pazar: 1.15 te Göriinıniycn casu la baslar. 

w 

· · ·---------
--------··-Dr. Lebid Fehmi Y.urıfuğlu. 

Babçelcı-de büyük kuyulardan su çı
kanuak için .kurulmu!r döııme dolaplaı
\'ardır; bu dolaplara ıöderi bezle Jıım
Mlu örtülmüş bir benir bağlarlar; hay
' ana kamçıyı atarlar, )'ilrümeie ba11ar. 
Zavallı yürür, )'Ür'Üı' uzak di):arlara gi
diyorum :za.nniyle mütemadiyen yürür, 
luk11t ıö7.iİ kaJMıh biçarenin saatlette 
cuerji ı.arfehnt" sonunda bulund uiu yer 
gine eski yeridir; B)'Dİ nıihnr ctrafın
tla dönmüş durmuştur. 

nahre ~utanmıştır amma asil yara
dılı!'lı atm ~Ryesi bu değildi ki.. O riiz
f?:İrwra yele.sini \'ererek mesafeleri par
«.alanıağa ah~mı bir so~«lao ıelmişli; 
ilerkmek. :. eni iktimh'rc doğru ilcrle
uıck i.sfi)·ordu. 

Giinliik cnlısmalarl:ı <·t•nb<•rlenu1is 
ha;\-·at knrı:ısında~in,.anlar n~ kadar do: 
faı> beygirlednc bcn7.iyorlar. Ya~a~·ışı
nm: o kadar yeknasak ki, her gün hepi· 
ımiz a) ni isleri o kndar tekrar edit> du
nıyoruz ki, ~cnelcrce tek tnih\'l•r etra
fında di~nen gö:r.ii kapalı bir dolaı> bt>y-
~iı·i olmRkl:ın (iteyc gidenıiyonrı. 

l>mflinün bir lccrrc sahAhleyin muay
~·en ha1.1rlıklardan sonra mua)')"en bir 
ısin tekra.rlannınıtt, ak am yalak. Ay
htrca bir saat rakka51 intizamjy)e bu 
programın etrafında ıidip gelme... 4-te 
hiitün ömriimiiz.. Diiyle bir yaşaya ·m 
diinya bahçesine sıı ta~·~ oluyonız 
~ımma inıoaıun grıyesi tahakkuk etmiyor 
ki.. Adnm o~lu genil? uCuklara doğru 
·' iiksdmck için yaratıldı. Bizi gündelik 
islerden lmrturıp sonsuz Hfuklara uhı!ı
hrncnk lumatlar lazım .. · 

Ruhumuzu füsunkar bir alcıni..n ı~k
fari;\·lc yıkayacak olan bu sihirli kanat
:lar ıuusiki, tiyatro, resim H edebiyaltu. 
Bunlar hizi alelide i." atmoe;fcrinin dar 
dünyasından ayıran,· engin diyarlara 
ulastıran ilahi sanatlardır. İnsanlığımızı. 
;>ar~cb .......... pJ.UU ltunlarla his.e
der i%.. Fabt n~ yHtk ki hepsinden 
mahru•n. 

Musiki xevkinüıi Karşıyaka Vllpur la
rmın hosuk hoparlörlerinden yükselen 
~·ıuttıda tatmin ediyorıa. 

Resmi mektep dm;arlarına a~ılmı~ 
kıtralama.lard• :örüynru 7.. 
Ti~atroyu senede bir ka<: haCta ciddi 

isimli trupl:ırın parıl kazanmak ga~·reti
le puskall~mıs hü\·i~·etlerindc seyret
mekteyiz. 

Hele edebiyat me<"hu1 hir kustur isnıi 
(ı lup cismi olmayım: hangi giz)i ·bulutla
• m :ırkasında iitfü~ii bilinmİ'tcıı merhu1 
lıir ku~.. · ' 

Ve b iz işte böyle bütün güzel s.anat
tur dünyasına ıüziiınüzü bağlınw~ para 
denen k uyunun etrafında mütemadiyen 
dolap çeviriyoruz .. 

Molotof 
Bükrcşi ziyaret 

mi edecek? 
Londra, •Ö.R• - Sovyetler hariciye 

komiseri Molotofun Bükre~i ziyaret 
edeceğine dair 'Ünitet Presin ':erdiği ha
her hakkında Bükreş salahiyettar ma
hafilinde hiç bir haber yoktur. 

Avusturalyada 
milli kabine 

Lon<lra, 8 (Ö.R) - Avusturalyada 
bütiln partilerin dahil olduğu milli bir 
kabine kurulmak üwrc-dir. BöylcC'e baş
vekil Meneis'in rivaqctindeki hüküme
tin fliırli\meııto va7.İyeti ziyade.siyle snğ
lamlaşacakhr. 

lngiltcredcn 
Deniz vesikası 
a lmak istlyenler 
Londra, 8 (Ö.R) - Britanya deniz 

\esi kası almak icin günde be~ yi.izden 
fezla ınüı·acaat yapıLuaktadır. Bu vesi
kalan alabilenler İngiliz kontrol iislcri
ııe uğramadan seferlerine devam edebil
mektedirler. 

ELMUKATTAM 
Gazetesinin bir yazası 
L:ındra, 8 (Ö.R) - Kahirede çıkan 

"EJ Mukattam• ga'letc.~i diyor ki : Sul
hun teessüsü için ilk şart Avrupa ve 
diirıyanııı önce bir t.oksik unsurdan 
kurtulıno,,ıdır. Çiinkü bu zehirin yayıl
ması nıt'<leniyeti yüzlerce sene i!;in dur
durabilir. Ne birleşik Amerika devlet~ 
leri, ne de kendi kendine hürmeti olan 
hiç bir clcvleL palanın diinya mukadde
ratıııı halletmesini v<• cebir ve şiddetin 
msanlığa hukiın olmnı;ını kabul edemez. 

Almanlar 
Son iki günde hücum· 
larını sıklaıtırcldar 
Brüksel, 8 (Ö.R) - Son iki gece zar-

fında Alınan tayyarl'leri İngiltere ı-ahil
lerinde kafile halinde ısıklan sönük ola
rak seyahat eden vapurlardan on birini 
batırmış veya ağır h~sarata u~ratmıştır. 

Londradan re men bildirildiğine göre 
h.kocya sahilleri açıklaı ında bir Alman 
bombardıman tayyaresi denize düşürül
müştür. 

t W &A .. & !W a il 52 

SON ·,;a.~ I-1 AB.ER ...... ' ... · 

Başvekilimiz zelzele 
mıntakasına gidiyor 

x.x 

Hükümet z.elz,ele mıntaka•ının imarı icin 
' Meclisten 25 milyon lira tahsisat istiyecrk 

Ankara 8 (Hu~usi) - Ba~vekil Dr. Refik &ıydam pazar günü zel
zele mıntakasma giderek alınmış olan tedbirleri yerinde görecek ve 
alınacak t~dbirleri teıbit edecektir. 

Bülr.ümt mediaden zelzele mıntakasınm imarı için 25 mil}•on lira
lık tahsisat İstiyecektir. Bu mıntakada 70 ila 80 bin ev insasına lüzum 
olduğu ıeshit edilmi~tir. 

lstanbulda şeker suçlu .. 
ları gittikçe çoğalıyor 

~~-------------x.x:--~----~----
lstanbul, 8 (Hususi) - Şekerin ucu?. zamanında ellerindeki mallarını fiat

!erin nrttınlmasını rm.itealcip saklıyan, beyanname \'Crmiyen tacirler hak
kında başlıyan tahkıkat mühim safhaya girmiştir. 

Yapılan ara~ırmular neticesinde yedi mile esenin dt.•polru:ında bcyaıuıa
me i verllmerr-.iş ikülliyetli şeker bulunmuş ve muhafaza altuuı alınmı:?tır_ 
Bu arada Melba - Liyon çikulata fabrikasında bin çuval, eker i~i ile alaka• 
olmıyan ve tert>vağı ticareti He meşgul Sefer oğlu ailesinden Nikolakinin de
posunda da 12 bin kHo şeker bulunmuştur. Tahkikat ve araştırmalara deı
vam olunmaktadır. Şimdiye kadar yalnız. üç müessesenin beyannameleri ha
kik:lte uygun bulunmu.tur. Suçları tcsbit edilenler derhal adliyeye verile
ceklerdir. 

Istanbulda bir tütün 
deposu tütünlerle yandı 

~--~-------·x•x 

Jstınbul, 8 (Husu~i) - Bu sabah Balatts, Molla Aşkı ınahalle.tinde tüccar· 
dan Saffote ait tUtün depo!lundan bir yangın çıkt• .. Derhal yet~ Fatih ilra. 
iyesinin ve sonra yardıma gelen Beyoğlu itfai>•esinin butUn gayretlerine ra~
mcn depo, içindeki tiltünlcrte 'birlikte yandı. Yapılan 1ahkikatta yangının. 
bekçinin yaktığt sot.!ldıuı sıçrıyan kıvılcımlardan ı\ctığı anlapldı. 

Depo ~ bin ve tii.tlinlcr de ~5 bin liraya sigortalıdır. Tahkikata devat• 
olunuyor . 

Bir Alman vapuru daha 
Atlantikte intihar etti 
Londra 8 (ö.R) - Amelya Laro ismindeki 5335 tonluk ltalyan 

vapuru bir Almtm tayyaresi tarafmdan lngiltcrenin şark sahillerinde 
bombardıman edilerek yakılmı!tır. Bir ki~i ölmü§, mütebaki mürette
batı lngiliz tahliıiyeleri tarafmdan kurtarılmıştır. Bu hadisenin kö
mür meselesinde Almanların ltalyanlan lngiltere aleyhine sevke ça· 
l.ş-nkları •tada vukuu '8Yanı dikkattir. 

iki Holland a gemisinin akıbetinden haber alınamamıştır. üçüncü 
bir Hollanda gemisi Roterdama gelirken Alman tayyarelerinin mit
ralyöz ate~ane tutulmuştur. 

Ürügvay adlı 6000 tonluk Alman vapuru şimal atlantiğiude bir ln
giliı: harp gemisi tarafından önlenince kendi kendini batırmıştır. 

Norveç hükümeti Eyte vapurunun batırılması hakkındaki proteı
toıuna Almanyanm verdiği cevabı kafi görmemiştir . 

Taymis Kont Çaki'nin 
nutkunu tenkit ediyor 

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

Londra, 8 (ö.R) - Macar hariciye nazırının beyanatı münasebetiyle Tay
mis gazete.si şunları yazıyor : 

cKont Çal<lnin sözleri hariçte olduğu kadar Macaristanda da hayret uyan
dırınıştı r. Macar hariciye nazırı, ıniittefiklerin huri' gayesi olan Çek istikla
linin iadesi gibi meselelerin !\facnl'istan · i~in pek tehlikeli olabileceği 
hisı.inı vermcğe çalı~nu~ır. Sulh konferansı yapıldığı zaman Aı:rupada mü
vazenenin tesisinden iimitvar olanlar iki Slav milleti olan Polonya ve Çekos
Juvaky~ının istiklallerini C'lde eder<"k te.şriki mesialeri gayri t.nbit olınadığıııa 
kanidirler. Kont Çakinin garp demokrasilerine ihtarda bulunması pek Jü
zuııısuzdur. Hiç bir müttefik devlet adamı Avı·upanın taksimi hakkında va
itlerdc bulunmamıştır. Polonya \'e ÇekosJo,•ak~ anın istiklali gayesi şu şekil
de tefsir edilmelidir ki, ne Macarların, ne ele b .ka milletlerin istiklali bun
dan haleldar olmasın . Gecen !iCne pek ses izcc ilhak edilen Slovaklar belki 
Kont Çakinin \•İcdarını raha~ır. ediyor .. ., 

Amerikanın Londra 
sefirinin beyanatı 

-----~--x.x-~-----
Lcındra, S (0.R) - NE'\'yorktan di.;nen Amerikanın Londra S<.'firi mL<;ter 

Kenedi ga7.l•tecilere 'Şunları söylemiştir : / 

- iki buçuk ay zarfında Amerikada gcircliigüm adamlar içinde bu harbe 
hakiki manasını vermiveıı tek bir adam yoktur. Şurasını söyliyeyim ki, har
bin d~ında kalmak i~tiyen infirat zihniyeti Amerıkada cok kuv\•etlidir. Har
bin başlnınasından evvel de Amerikalılnr \"C Jngilizlcr ayni sckilde düsünü
yorlardı. Seyahatiınd uğradıgım memleketlerden t pan~ a, Portekiz: ve 1ta1-
yada her> ayni hisse salıit oldum •. Her ke harbetınek niyetinde değiliz, diyor. 

Misfor Kenedi, Am•·rikanın muazzam karlar temin için capraşık yollardan 
yürüdi.igü fikrinin manasır. olduğunu, ticaretin ve umumiyetle i lerin harp 
yÜ:llinden çok vahim ıurelle sarsıldığını ilave etmiştir. 

..................................... ., 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON BUGÜN 
Kulaklara, pöz~ere, kalplere ~nşirah ı-açacak, scyn'denleri 
olan I<:NDÜLÜS GECELERi filiminin unutulmaz yıldız.ı 

3&.W 
teshir edecek 

lmperio Argentina'nın 
F:n son ) arathğı 

AYŞE 
Türkce Sözlü 

' 
Türkçe ve 

lspan yolca 
Şarkılı 

Ayrıca: EKl.J;R JURNAL son d ünya hadisatı 
OYUN SAATLl:ltl : 1 - :'. - :; - i VE 9.M DA .. 
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Türklerin nüfuz Abbasiler Devrinde 
ve kudretlerinı gösteren büyük 

ve Tarihi Ask .. romanı 

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

__ .,,. __ 
izmirde ve kazalarda 
bir çok zararlar 
tesbit edildi --·--

Finlerin şiddetli .müdafaası ile akim 
kald1. Viipuriyi hala alamadılar 

Güneşın ~ekeleri -·-y AZAN: Or. G. "-

~::11111111111111111111111111:111111111111111111111111111::1tııııııııııııııııııııııii 
F'ırtınanın tahribatı İzmir de olduğu 

gibi kazalarda da oldukça büyüktür. Ha
len kazahırla telefon görüşmeleri ba-;Jı
yamanu~tır. Kuşadasında harap bir ca: 
miin minaresi kısmen yıkılmış, Foçadakı 
ilk okul binası bahçesindeki kiremitler 
denize uçmuştur. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
lerin karaya asker çıkarmak gayreti de
vam ediyor. Bu hücumlar. Sahilden 
60 - 70 mil mt-~ıfeye kadar buz tutmuş 
olan Finlandiya 'körfezinin buzları üze
rinden yapılmaktadır. Viipuri önünde 
Sovyetler hiç bir terakki kaydetmemiş
lerdir. 

Helsinki, 8 (A.A) - Sovyetlerin Vü
puri körfezinde Fin hatlarını yarmak 
teşebbüsü famamile akim kalmıştır. Fin
ler tarafından yapılan mukabil taarruzlar 
netice:sinde Sovyetler sahilde tutunabil
dikleri noktalardan tardedilm~Jerdir. 
Sovyetler körfezin garp sahilini yeniden 
tnz.yik etıneğe başlamı. tardır. Yalnız 
Çarşamba günü 30 Sovyet tankı tahrip 
edilmiştir. Bu7.lar bir çok noktalarda 
tankların ağırlığı altında \'e Finlerin 
bombardımanı neticesinde kırılmış ol
duğundan Sovyet kıl.alan iaşe merkez
lerile irtibat temin etmekte güçlük çek
mişlerdir. Ladoga gölünün şimaJi şarki
sinde Sovyet kıtaları taarruza devam 
etmektedirler. Pitseranla adaları Sov
yetler tarafından işgal edilmiştir. 

. ürıtt 
~ B~ y .. mlar~a sır~ııı .~~~dıkc;e, !lerİ" 
u:.c.erınde vakıt vakıt gorul~n }ek tık• 
yeryüzünde ve insanlar üzerınd~ y•P aiP 
)arı teeirlerden bahsettiğim vakıt, acb•' 
görünen bu tesirlere, okurlarım~~n hali' 
zıJarının inanma1c istcmiyeceklerıJll lll" 

1 elrika: .'l YAZAN: Curci Ze.ydan ---- -
larmda olan vadileri dolaşıp ne gibi av 
bulduğunu görerek malumat \•ermeleri 
için gönderdi. 

-1-
Hi:t.ran He hanımı yalnız, baş başa kal

dıkları zaman Hizran bir az yorgunluk 
alnıı • kendini toplamış idi: 

- Nasıl görüyorsun? Sözlerim do~ru 
değil mi? Hanımcığım! 

Bir :ı;ınıfın tavanı çatladı~ı için bir 
oda boşa1tılmıstır. Foçada hükümet ko
nagiyle bıızı binaların kiremitleri uç
muş, :.c.eylin ağacları hasara uğramı~tır. 

tzmirde tesbit edilen diğer hasarat 
şunlardır: 

Sovyet tebliğine göre ise, Sovyet kı-
nları Pet.snmonun 90 mil cenubunda 

Nalosi ınevkiini zaptedmişlerdir. Tebliğ, 
L5d-Oga gölünün ,~ imal sahili açıkların
da 4 adanın da zaptını bildirmektedfr. 
Finler 1920 sınıfını silah altına çağırmış
lardır. Bu sınılın bir çok efradı esasen 
gönüJlü olarak ~ilah altında bulunmak
ta idi. 

. d' M ı· b. ·1t· hafta o rıma getır ım. eae a, ır ı ı p ris• 
yor, geçen Ağuıtosun en bc~inde •,c;• 
te çekilen bir güneş fotografı~da r Iii· 
parça lekeler görülmüş olmasıylc ~dll 
lün birinde baş1ıyan muharebe arası akit 

b b 1 v d ğırn " münue et u unacagını .. yaz 1 cklerİJI 
buna inanmnkta tcreddut edec . tİ· 
daha çok bulunacağı hatırıma gelnıı'loİİ 

O · · ·· eteor0 L nun ıçın, geçen gun, m T vfİ" 
umum müdürü !'ayın B. Ahmet ~ rıd• 
Tekmenin, zelzelenin sebebi hak .. 'uf&!• 
izahını gazetede okuyunca, d~.i~. if• 

Bunun üzerine pe<leriniıfo ~üpheleri 
tuir kat daha arttı. Maamafih kendisini 
lonn:iımz.ın yanında oturttu. Ona ernık 
~e nafaka tahsis eyledi. Bu kadın teni
Jik bil:yordu. Biliihare göz ağrısına uğ
radı. Gfü.leri büsbüti.in görmez oldu. Ar
t\k çalısnmıyordu. Babanızın evi~dc 
~ldı. Bunu bilirsiniz. Oğlu Aydogdu 
j .. <' binicilik, tiı:nda7.lık .. öğrend!. Pek 
"'sil ve necip mezıyeller gostermcge baş-
2:ıdı. Baban onu kendi adamları sırac:ma 
a)dı. Onu seviyor, iktidar ve Jiyakatini 
takdir ediyordu. Bundan bir kaç :<ene ev
'vel Bağdat halifesinin araplardan ,.e 
lıanlılardan e-mniyeti kalmamı:: idi. İra.n
~ılar. hükümeti onun cHn?en alma.~ .ı.s
tiyorlardı. Halile Fergane1ılerden gonul~ 
)ii asker toplattırdı. Aydoğdu kendini as
~er \'azdırarak nalilenin hi:.>.metine koş
)u. Ben ta o zaman aranızda hasıl olup 

- Beni, ne isem ondan iyi mükemmel 
gördüğüne 1aaccüp etmem. Çünkü beni 
kendi kızın gibi seviyorsun, bir ''alde 
kendi kızını o kadar emsalsiz bulur ki 
padic:ahlnrı bile ona layik görmez. 

- Hayır, hanımcığım! Ben mübalağa
lı ~ijylemiyorum. Hakikat dediğim gibi
dir. Ben §una kaniiın ki en büyük Iran 
hiiktimdarları sana malik olmayı temen
ni ederler, senin uğrunda her fedakarlığı 
ihtiyar eylerler. • 

l - Memduhiye mahallesi Hacı bey 
sÖkağında 13 numaralı Bn. Seherin Di
bekbaşında 812 nei wkakta Dibekba51 
camiinin kubbesin<leki çinkoları uc;ınuş, 
bu mahallede bazı evle-riıı tahta perde
leri yıkılmıştır. 

3 - Memduhiyc maha11esinde 786 nci 
sokakta B. Hüseyine ait bir dam yıkıl
mıştır. 

4 - Topaltında 33 numaralı Salih Ça
vuşun evi kısmen yıkılmıştır. 

Roma, 8 (Ö.R) - Popolo Ditalya Hel
sinki muhabiri bildiriyor: Kızıllar biitün 
gayretlerine ve çok büyük hava kuv
vetlerin in himaye~i altında hareket 
etınil'i olım:ıhırına rağmen şimdiye kadar 
ne Finlandiya ordu.'lunun ne de Finlan
diya milletinin maneviyatına bir ölüm 
d:ırbesi indirememişlerdir. 

Londra, 8 (A.A) - Deyli Herald ga
zeie:si, dahili siyasett: müteallik bir ta
kım müUlhazalarm, Stalinin Fin1andiya
ya karşı yapılmakta olan harbe bir ni
hayet vermek arzusunda bulunmasını 
intaç etmiş olduğunu yaunaktadır. 

h . c··ı_ .. .. eryuıu içim ra al ettı. oa.yuzu ve Y • ..pJı• 
lerinde bilgileri ve !!alahiyeti hıç ~u htt" 
götürmiyeceği tabii bulunan hu .mu •"it 
rem :ıat da, güne~ ü:zerinde .vakıt 

1
" gt' 

görülen lekelerin bu zelzeleyı husu e jh• 
tirecek vaziyette bulunmu, olmaları 
timalini eöylemi~.. . )ek•' Bu gazete diyor ki : ·mtıi aklamak istediğin mütekabil me

yil ve muhabbeti anlamış idim. ·Taaccüp 
ettiğim bir şey varsa o da onun buradan 
ıız:ıldasması keyfiyetidir. thtimnl ki bu 
delikanlı mevki ve asalet itibariyle ara
nızdaki azim farkı gözönüne nlarak yas
)., bıır;ıdan gitmiştir. 

fH•,.ran) söz söylerken (Cihan) bü
yük bir şevk ve incizap ile onu dinliyor
du. C:::l{.., bur:ıvn aelinc" rra,,..,) revap 
veril' 

- O, halife Muattasmın maiy tinde 
Ei1nüllii asker yazıldı ise iktidar ve liya
kat erbabının ehliyet ve meziyeti ancak 
o ı•ibi mevkilerde kendini gösterir diye 
yazıldı. Seni istila eden vahmin aynı onu 
da istila etmiş idi. Kendini bana Hiyik 
değil zennediyor.du. Halbu ki ben onu 
kendimden daha yüksek görüyordum. 
Çünkü bir insanın değeri malik olduğu 
çiftlikler, akarlar, giydiği esbap ile değil, 
haiz olduğu evsaf ile takdir olunur. Sen 
de. baskaJarı da onun bu evsafda em
~,Jsjz olduğunu söyliiyorsunuz. Kendini 
kefii ve Hiyik görmemesi de bir meziyet
tir. Onun için bağdada müslümanların 
yanında askerlik etmek istedi ki orada 
mücerrid sai ıatisi ile yüksek mevkiler 
ihraz etsin, aramız.da fark kalmasın. Hiç 
~i.iphc f'tmem: O orad. en yiik.<>ck mera
tibi n.skeriyeyi ihraz edecektir. Çünkü 
her gün i itiyoruz.: Halifenin bu memle
ketlerin köle sınıfından satın alarak ter
l>iye ve nsker etti"ıi kimselerden oralarda 
ibüyiik büyUk serdarlar çıkıyor. Aydoğ
du gibi bir babayiğitin böyle yüksek 
mevkileri ihraz etmesi güç bir şey midir? 

Cihan, omuzlarını !"İlkti ve islii?rab 
işareti yaptı: 

- Acanım! İran hiikümdarları diyor
sun. Bugünkii fr:ın hükümdarları kal
dı mı? 

Hizran hanımını ikna edebileceğini 
ümit etmeğc lvışladı. Filhakika bu kadın 
hanımını çok seviyor, onu kadınların 
içinde pek yüksek buluyordu. Diğer ci
hetten 1ranlı bir ruh tnşıyordu: 

- Hanımcığım! Omuz silkme. Iran
lıların hnH'ı padişahları vardır. Bunlar 
cok vakit geçmt>dcn eski Jran hiikiim
darlarınııı s.'ln ve $CVketlerini iade ede
ceklerdir. Her tarafta alışıyorlar. Tibriı-:
t.an hükümdarı (Mnzyar)a dair malU
mat almadın mı? (Erdi}) de zuhur eden 
(Babekin) günden güne biiyüyen kudret 
ve şevketini i şittin mi? Jşte bunların her 
birinin maiyetinde binlerce kahram:ın 
asker var. Yarın belki hiisrcvler tah
tına calis olurlar. Bövlc iken sana maJik 
olmnk için can verirler. 

5 - Topaltındaki zeytinliklerle Yapı
cıoğlunda yüzlerce iğde, badem, z~ytill 
v~ dut ağaçları kökünden kopmuştur. 

6 - Dibekbaşında 785 nci sokakta B. 
Beker ve Kazımın evlerinin duvarları 
yıkılmıştır. 

7 - Mumcu caddesinde bir çok ağaç
lar devrilmiş, elektrik direk ve telJeri 
hasara uğramıştır. 

8 - 744 cü sokakta üç ev kısm<'n yı
kılmıştır. 

9 - Dolaplıkuyud:ı Makara sokağın
da bakk:ıl B. Harnnın dükkanı karşısın
daki 2 ev kısmen yıkılmıştır. 

Moskova, 8 (A.A) - 7 Mart tarihli 
tebliği : 

Kayda değer bir hadise olmamıştır. 
Sima) istikametinde Sovyct ileri kıtaları 
Petsamonµn 153 kH~mctre cenubunda 
kfün Nantsi şehrini işgal etmişlerdir. La
doga gölünün ~imalinde Pitkaratanin 
1?arbında Sovyet kıtaları Maksinansaari, 
Petajasaari, Pajnisns:ıari ve Honkassaari 
adalarını i l?AI etmişlerdir. 

Hava muharebeleri esnasında 15 Fin 
l~yyarcsi düsüriilınüştür. 

Sovyet liderleri hali hazırda ancak 
uzun sürecek ve pek pahalıya mal ola
cak bir harp yapmadan tam bir muzaf-
1eriyet elde edilemiyeceğine kani bu
Junmaktadırlar. Bu liderler böyle bir 
mu:.>.afferiyetin memleket için tev1it ede
cği netayicin hemen hemen bir hezime
tm veı·eceği netayiç kadar ağır olaca
ğından korkmaktadırlar. Almanyanın 
Sovytleri Fin.Jandiya harbine nihayet 
,-ermeğe sevketmek icin her çareye baş 
vurmakfa olduğu muhakkaktır. 

Bundan dolayı, bugün güneşın tifr!İ 
}erinden tekrar aöz açmalc cea:-r;.tıf' 
mazur görüreünüz sanırım. Belk~. ··rıdt 
!arsınız ,.üneş lekeleriyle yeryuı.ııb·ı· 

,., d ··aae" geçen bazı hadiseler :raııın a mun lartll 
ler gören ilim adamlarının - on ürıİ• 
arasında da en meşhuru Moskov• fi• 
versitcsinde profesör Cijevııkinin .. -:rıd• 
kirlerine göre, o lekelerin yeryuz be' 
isabet ettikleri mıntakalarda muharı:rııı 
ler çıkacağını, zelzele olac~ğını: su '{e.1·· 
taşacağını, fırtınalar çıkac:ıgını ılh. 
mıştım. . .. .. .. _ ıc:Juğtl• 

Cihan bu sö7.leri söylerkeJ) ka)binin 

Cıhan, mürebbiyesinin sözüne ehem
miyet vermedi. Yakında otlayan atınn 
bakarak <'lcdi ki: 
Anneciğim! dedigin hükiinıdarların 

bahsini bırak. Aydoğdudan ba.5ka kim
seyi düşünmüyoruz. Babek ve Mazyar 
ile hiç bir işimiz yok. Fcrgane nerede, 
Erdbil "" Tirbstan nerede! 

- Hanımcığım! Bana inanmı~·o~n 
Babekin hal ve mevkiini biraderin Sa
mandnn sor. 

Cihan bir az b.ıhisde bir az ileri gitti
ğini anlıyarak kendini topladı : 

hmirdt' kısmen hasara uğrayan evlerin 
sayısı bine baliğ olmaktadır. 

KAZA KUR$UNU 
Bergamanın Kmık nahiyesinin Cedit 

mahaHesjnden 16 y~ında İbrahim oğlu 
Mehmet Öncü ovada hayvan otlatırken 
..; anındaki rırkadaşı Ömerin tabancamn
dan kazaen çıkan kurşun Mehmet Ön
cüyü yaralamıştır. 

Yaralı Hastaneye kaldırılmıştır. Suç
lu t utulınuştur. 

ODUN KÖMÜRU GELDİ 
Fethiyeden İw1irc mühim mikdarda 

odun kCimiirii gclmic;: ve kömiir fiatleri 
oiic.:ıniiştür. 

BİR SANDAL KAZASI 

Filistinde son vaziyet 
Vatikan 8 (A.A) - Filistin hakkındaki yeni beyaz kitaba müte

a11ik olarak Avam kamarasında cereyan eden müzakerelerden bahse
den Osservatore Romano şöyle yazmaktadır: 

Bu vesikanın en mühim noktası araplarla yahudi1erin aralarında 
ar3zi a1ım ~atımı yapmalarının memnuiyetc dair olan noktadır. 

Vatikanın organına göre, bu tedbir yahudiler aleyhine müteveccih 
addedilmektedir. Zira bu tedbir siyonist hareketinin zirai sahada ik
tısndi imkanlarını tamamile ortadan kaldırmaktadır. 

Bu gazeteye nazaran, arapların, yahudilerin arazi1erini arttırma
larına mani olmak arzusunu izhar etrtıiş olduklarını zannetmektedir. 
Şu halde lngilizlerin ittihaz etmiş oldukları tedbir arapların lehindedir. 
Çtinkü yakın şarkta bir Fransız - lngiliz ordusu teşkiJ edilmekte ol
duğu bir sırada araplara rnüzahareti son derecede ehemmiyete şa
.,yandır. 

vuruşundan, hissiyatının taıyikinden 

- Hatırlndığıma göre karde~m Sa
man bu ismi zikrettiği zaman meth ve 
~nasına, büyüklU~ünc dair bir çok §~l'
ler söylüyor. Sen de bilirsin ki ben onun 
her sözünü doğrudur diye telakki etmem. 
Esnsen o adamın hal ve şanına ehem
miyet venniyorum. ÇünkU kalben Ay
doğdu kadar kimseyi ~cvmiyorum. Hü
kümdarlara, Emraya hic bir meyil Ye 

Karantina açıklarında bir sı:ındal ka
zası olmuştur. Yakup adında bir .gencin 
idaresindeki bir yelkenli sandal Inciral
tına giderken f1rtınaya tutularak devril
miştir. Etraftan yt.·tişenler Yakubu kur
tarmışlardır. 

Diğer taraftan yahudilerin protestoları şimdiki vaziyeti pek ziyade 
güçlük1e değiştirebilir. Zira lngiliz1erin tedbirleri münhasıran ma
halli şerait nazarı itibara alınarak değil ayni 7.amanda halihazırdaki 
lıususi imkanlar gözönünde tutularak ittihaz edilmiştir. diJi kekeler gibi oluyordu. 

Hiz.ran hanımın açık söy~cmesinden ve 
sÖ7Jerinin farzından Aydoğduya büyük 
bir ask ve muhabbet bağladığını anlıyor
du. Hanımın kendi fikrinde, sözünde 
~}: sebatkar olduğunu bil<1iğinden ona 
~rudan doğruya muhalclc.ti muvafık 
bulmadı. Dedi ki: 

- Aydoğdunun ınuh•semin ordusun
da yüksek bir mevki ihraz. edeceğinde 
~Üphl'm yoktur. Ancak Fergane sizin 
mevki içtimainiz bü b~tün başkadır. 
Emin olki hanımcığım! (Cihan). askPi 
serdarlara değil, taç ve taht sahibi hü
kiimdarlara yakışır. 

(Hızran) bunu söylediği vakit sesinde 
üy1e bir ihtizaz vardı ki sözlerinin mü
balrığalı veya hanımın taltifi için değil, 
kani olduğu bir hakikatı beyan için söy
lediğini gösteriyordu. Cihana düşünüp 
cevao vermcj{e vakit bırakmamak icin 
ata binmeden yorulmuş gibi göründü. 
Etrafa baktı. Cihanın av için evvelce def
atle dolastığı müteaddit derelere n:ız..ır 
bir tepenin yakınında hııluııduklarJnı 
gördü. 

- llnnımcığım! Bir az rahat etmek 
için buraya inmemizi münasip görürmü
sün ': Sonra arzu ettiğin :t:ıman tekrar 
atlarımıza hineriz. Ben senin kadar yor
gunluğa taha!nmUI edemiyorum. 

Cihan bası ile muvafakat işar~tini gÖS
lc>rdi. 1 kiside atlardan indiler. Seyis at
ları aldı. Üzerlerinde bulunan yamcıları 
tepedeki diiz bir kayaya serdi. İki kadın 
bunların Üzerlerine oturdular. Seyis at
lara yem vermek),.. meşgul oldu. Cihan 
m:ıiyetl<'rinde bulunan iki adamı karşı-

rağbetim yoktur. · 
- Peki, o memleketleri uzak görüyor

..san ( Andcan) em iri oYan A!şin bize ya
lon bir yerdedir. Simdi bu zat Bağdat
da bütün asakir iıdaıniyenin ~crdarıdır. 
Yakında babam zivaret etmeğc gelecek. 
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DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Müt..?hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3G68 

S: 4 1- 13 

~CZA7AT.Y.ZZXLZLLN2JJLY.VZZJ 

l\.irahk vazıhaneler 
.; 

Gazi bulvarı Ziruat bankası yanında 
j8 numaralı hanın iist katı resmi ve hu
susi <laire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak· istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice Azra Demirelliye 
milracaatleri. 1- 26 (190) 

Manisarun at:açlanması 
Ankaradaki ağaç koruma cemiyeti üç 

seneden beri Ankarcl civarında ~hıttı
ğı em bini mütecaviz yabani ağaçlardan 
ronra faaliyetini Çankırı, Bolu, Kütah
ya ve Manisa vilayetl,..rine de teşmil et
miştir. 

YENİ GOCMEN KOYii 
Nisan ayında .Dikilide 300 evden iba

ret modem bir göçmen köyü inşasına 
başlıınacakt.ır. Geçen sene gelen göç
menlere tahsis cdileccl· olan bu evler 
her tiirlü konforu hnvi bulwıacaktır. 
Gelen 450 g(içmen ::ıilP~ine çift hayvanı, 
l!ra:t..i ve yiyecrk macidcl<'r veri1mekte
dir. 

Zahireciler toplandı 
Zahireciler birliği bir toplantı yapa

rak tekrar susam füıtlcrini tetkik etmiş 
ve !inti arllırını.ştır. Fiatler, tasdik için 
Ticaret vckfıletine bildirilmiştir. 

HIFZISSIHHA 
Meclisi toplandı 
Vilnyet Hıfaıssıhha m<.>elis i dün sabah 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlü
ğü binasında toplanarak vilfıyetin aylık 
sağlık v.ıziyetini tetkik etmi~ \'e bazı 
kararlar almıştır. Vilayetin ve şehrin 
sağlık işleri gayet müsaittir. 

~/././/.Y.<-ZZ/..7'///./////;;t/,;r~~.r~ı•••~ım_ 11:.:m 1 
DEMiR 'MASKE 

olan istihzaya bedel tim<li yüzünü bir 
deh~el ifadcai aarmııtı. 

Kısa bir aükut hakim oldu. 
Bu sükutu Senmars ihlal etti: 
- Rourj ... Sofrayı kaldır l 

Biıvuk tarih ., ve 

fıKJNCı 

macera romanı 
KJSJM) 

- Baıüstüne Monsenyör ..• 
Rozarj, bir tarafta masanın üzerinde· 

ki gümüt takımlan beraberinde getirdiği 
aepete yerleştiriyor ve bir taraftan da 
ıöyle dii§ünüyordu: 
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- Vay anasını .. Vaıiyet kötu .. Çün
kü ben de bu öldürücü sırrın bir lu.mına 
vakıfım ... Şu hald~ ben de hapı yuttum 
gitti demek ... 

- Öyle mi zannediyorsunuz) 
fier ben ölecek olursam arkamdan yir
mi dört sa, t f'f'Ç meden siz.in de mezara 
gönderilrceğin;ze innnını:.r~ Çfinkü sizin 
vakıf bul .,clu~unuz sır öldüren hir !'!ırdır. 
Ve bu eır "Üzündcn ııiz öleceksiniz ... 

Dedi. nd,,trişin o~lu i .. e bu !'!Ua!f' 
ademi ,,._ ,. - ~.,~ JYll taşıyan bir 
tonla : 

- Sizdı .ı oanactmek istemiyorum 
mösyö, <ledi. Çünkü sizin cezanız daha 
çok evvelden, benim buraya girdiğim, 
getirildi~lm günden itibaren başlamıştır. 

Mös) ö Scnmars, siz bu Bastilden an-

da benden daha bedhah~ınız. ** 
Bastil kumandanı itiraz f'tmeğe kal- Monıenyör Lui yalnız kaldığı zaman 

kı~ tı. Fakat Mon .. enyör Lui devam kendini tekrar elemli düşüncelerine 
etti : verdi. 

Bunun aksini iddia edeme:.c.siniz.. 1 ter kesin cbüyük:t lakabını verdik-
Çiinkü her gün ve günde yirmi defa be- leri kralın kahpeliğini, ııözünde durma
nim te~süre kapılarak başıını dıvara dığını düşünüyor ve bu kralın . zulmünün 
çarpa çarpa İntihar edip ~tmediğimi dü- kendisine karşı olduğu gibi sevdiklerine 
•ünüyor ve böyle bir ihtimal karşısında knr .. ı da daha merhametsiz olacağını ta• 
her saat endişe ve korku hi .. sediyorsunuz. savvur ederek titreyordu. 
Mösyö Senmars... Sö:ziime dildcat edi- Eğer Monsenyör Lui bu sırada lvon 
niz. Ve bana İnanını7. Elinizdeki kıymetli ile Ekzilinin ba~ba~a vererek Laboratu
mevkufa itina gösteriniz. Onun çok ya· arın 1i§Cleri ara"ından hazırladıkları pli
şaması !!izin de ya~amanız demektir... nı bilseydi dehşetinden daha fazla titrer-

Sumner Vels 
Dün Avan Mebusan Meclisi ve 

Blum r~isleri ve 
BAŞTARAPI 1 inci SAYFADA -

ıemdir. Bu garantiler tamamiyle ahla
ki ve manevi olan teminattan başka ol
malıdır. 

4 - Amerikanın da iştirakiyle dün
yada bir iktı!;adi iş birliğinin tefe~üat
lı planını tetkik ve müzakere için nihai 
zaferi bcklemeğe ihtiyaç yoktur. 

5 - Fakat silahları bırakma mesele
.sinin tetkikine imkan htt.-;ıl olması için 
dünyada yeni nizamın şartlan malum 
olmalı ve sulh sağlam olarak teessüs et
miş bulunm~~ıdır. 

Paris, 8 (0.R) - B. Sumner Velsin 
Faris 1.iyareti münasebetiyle Fransamn 
vaziyeti şöylece tasrih ediliyor : 

•Fransa, müttefiki İngiltere ile birlik
le bu harpten mu:t.affer çıkmak arzusu
nu hiç bir fütuhatle lekelemiyeeektir .. 
Hiç bir milletin hürriyet ve istiklaline 
el uwtmak niyetinde değildir .• Sadece 
yer yüz.ünde hak . :\'c adaletin hiiküın 
sürmesi için siltıhcı sarılmışbr. 

B. Sumner Vels Parise gelmeden de 
bunu bilirdi. Zira Arner1kan umumi ef
karı Fransanın hüsnü niyetinden hiç bir 

içinde k.ayn.-yan koyu, yapt,kan ve ma
vimtrak bir mayii bir cam tüyle müte
madiyen karıştırıyordu. 

Kimyalı:er töyle diyordu : 
- Bu suretle elde edeceiUniz mayi 

aayeeinde çok kuvvetli bir zehir elde et
mi~ olacağız. Bu zehiri iki muhtelif şe
kilde ve aurette kullanabiliriz. Mayi ha
linde her hangi bir ~ek veya yiyecek 
maddeye Üç damla konuldu mu ölüm 
muhakkaktır. 

Ekzili, elindeki aıım tüpün ucu ile git
tikçe koyulaoan ve aiyahlaşan mayiden 
bir damla alarak lvona gösterdi: 

- Beş altı dakika sonra atetden çelı:
memiz lazım, dedi. Soğuduğu zaman 
bu mayi pıhtılaşacak ve sonra taş gibi 
!lertleşecektir. Kemali diklcatle döğüp 
toz haline getireceğim. 
- Ve bu toz zehir Dük dö Burgony'yi 

öbür diinyaya göndl"rmeğe hizmet ~de
cck ... 

Jvon bu sözl~ri, gözleri intikam ate~i 
ile parlıyarak büyük hir azim ifadesi ile 
söylemişti. 

- Evet madam ... intikam ve adalet 
1tarannızda size bütün mevcudiyet ve 
arzumla yardım ediyorum. Yalnız bu it 
biraz ağır ve tehlikeli olacak ... 

ile görüştü 
zaman şüphe etmemiştir. Maamafih B. 
Surnner Velsin Parise gelmesi de fay
dadan hiç hali değildir. B. Ruzveltin 
dostu ve hususi murahhası Fransanın 
ne kadar müttehit olduğunu bu vesile 
ile görmüş olacaktır. 

B. Sumner Vels bu görüşmelerde şar
latanlığa ve riyakarlığa asla ~bit olma
mıştır. Fransa ne yaptığını ve ne yap
mak icap ettiğini çok iyi biliyor . 
Almanların kendi siyasetlerini Ame

rikanın Monroe nazariyesiyle mukaye· 
se etmeleri tamamen yersizdir. Monroe 
r.azarjyesi içinde Amerikalılar komşula
rının siyasi statülerine daima hürmet 
etmişlerdir. Halbuki •Tribun Dö Lo
zan• gazetesinin de kaydettiği gibi, Al
manya Viyana, Prag ve Varşovaya 
saldırırken böyle gayelerle müteharrik 
değildi . B. Sumner VeJsin de bu fikirde 
olduğundan hiç şüphe yoktur. 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Paristc bulunan 
B. Sumncr Vele; bu sabah saat 10 da 
otelinden çıkarak protokol riyaretlcrinc 
başlamıştır. 

Saat l0.15 te ayan reisi B. JannPy 

ve ailesinin büt\in efradını öldüreceğiz. 
- Evet Metr Ekzlii, bil~istisna hcp

aını ... 
Jile olarak ölüme mahld'ım ettiğim 

kimae Kralın oğlu ve Veliahd'tır. On
dan sonra düşmanımızın torunu Dük dö 
Burgony'yi ortadan kaldıracağız. Bunu 
ayni sülale efradından Dük dö Brötany, 
Dülı: dö Bcrry, Dük d'Anju takip ede~ 
cekler. Hatta Dü,es dö Burgony'u bile 
ölüme mahkum ettim. lııtiyorum ki on 
dödüncü Luinin gözlerinden gözyaşı ye
rine kan aksın.. . O kocam Monsenyör 
Luiye kaşı merhamet etmedi. Ben de 
onun kahpeliği ve alçaklığı kar,ısında 
merhametsiz olacağım. V"' Kralın bütün 
yakinleri, bütün sevdikleri İntikam sil,;i-

hım altında birer birer ortadan kalktık · 
tan sonra o hala çocuğumun bahasını 
bana iade etmezse .. O zaman hu azamet
li ve kudretli hükümdnrı da mezara gö-

türecek zehiri kendi elimle kullanmakta 
zerre kadar tereddüt ctmiyeceğim. Ve 
ancak o zaman yeminim yerini bulmuş 
olacak. Ancak o zaman Monsenyör Lu· 
inin intikamı alınacak... Hem de çok 
müthiş aurette ... 

cak ben çıkarsam çıkabilecel:siniz. Bu 
~karkunç kalenin içinde sizde benim gibi 
:bir mnkuftan bnşka bir şey değilsiniz. 
•f1atı:i rrl·ı;~:.,jz iİ7iintü itibaile siz hura-

K ulaklarında uğultular bırakan bu di. .. 
sözler üzerine Bastil kumandanı aapsarı Jvon laboratuar ocağında, husıuıi bir 
kesildi. map ile tuttuğu gümüşten bir kapsolu 

Biraz evvel dudaklarında yer bulmuı ateıc tutuyor ve Eltzili de bu kapaolun 

- Varsın olsun .. Ben Monsenyör Lu
inin intikamını almağa yemin ettim Ye
minimi tutacağım ... 

- Evet madam.. Çok müthi,... Ve 
falcat ço1t ta halr.lı surette .... 

-BiTMEDi-
- Deme1t biz bila.iatiana lual aülile 
- . 

Bu fikrın - hushutun dogru 0 Joi• 
şüphesiz, iddia edilemez, fakat l filli~ 
ruya ne kadar yakın olduğunu afl 

3ba1'' 
için her hangi bir Avrupa haritMınak vll• 

. d -· O d Mos o manı:ıı rıca e ecegım. ra a d .. 1111 ııı 
Leningrad !Jehir1erini ve Finlan •Y 1jj) 
Kareli tarafını iki taraftan ihata ede~e' e 
d · · · A doluda zelze :. aıresının arasına na ı;o· 

tutulan mıntalcanın da girdiği elb.~ttee5erİ 
zünüze çarpacaktır. Buna tesaduf ~ıii· 
denebilir. Fakat o harita Üzerinde gopo· 

b d " ·· ·· "nce nüzü bir a.ı gar a ogru goturu ıo' 
·ı d . 1 . . ara5 lonyadan geçen tu aıre erının .. ii:I!· 

bizim Dikilinin de girdiğini görürs1

1
1".ıt' 

f1 d k. ze ı ... Anadolunun ~ark tara arın a 1 51rı· 
den önce de Dikilide hayl~c~ ye~ sıı~uıı• 
tısı olduğunu hatırınıza getırırsen•Z, 11Iı · d. b·ı· · . Burııı f da tesadiif esen ıye ı ırsınız. diİ 
beraber, aynı had~se iki defa te'a 

edince insanın zihni bir az du~ur. k JerİJI 
Sonra da güneş üzerindekı le e ıır1'" 

bizim dünyaya nisbetle garptan ~ı o 
d v •••• d .. kl .. h edersen' , ogru yuru u erını esap 51ıı• 
lekelerle yeryüz.?ndeki. h_adis~l~r :~.ııı: 
da münasebet gormek ıstıyen ıhın 'kleriıı' 
)arının büsbütün doğru !!Öyiedı g!if' 
kabul etmeseniz bile onları haklı 
me~e elbette temayül edersiniz. . erıİJI 

Gittikçe kuvvetlenen bu na.ı.~~ı 
0

)s• 
tahnkkuk etmesi dünya için bir ıyılı ı.:u· 
caktır. Çünkü şimdi bizi o kadar ko~ı11 rı 
tan o güneş lekelerinin ~e?.ep ol~~Jctri1' 
mariff'tler havada, yeryuzunde e I ril'I' 
ve mıknatı~ hallerinin değiştir'._11; ~rıifl 
den ileri gelir. ln:oıan oğ!u bir ha d18 eli, 
sebebini öğrenince onun karşısın ş 

11
;• 

lcolu bağlı kalmaz. Ona kar~ı koYrJl 
çareler arar ve bulur. w• tire' 

Havadaki elektrik hallerini dcgdı~·Jell 
• 1 • 

rek zararlarını yok etmek daha şırn 0111'1 
az çok in9anların elindeair : Ha~~ tit'' 
elektrik iyonlarının ~ekillerini de~1ıırı"ı 
rek zararlı iyonlar yerine fayda 1 Jcııl· 
çıkaran aeroiyonizatör hekimlik!~ e 1'•' 
lanılmaktadır. iş havadaki elektr•t nlı1'' 
lınca yer sarsıntılarına ve .. u ta~ 1 

... ~ . k .• .,.. 
larına :oıebep olan iyonlara karşı k) rul•' 
daha kuvvetli dhnzlar ~lbette u 

caktır. . ıfö'' 
Şimdi, tabiatın cinayeti eser}erı. Je 
·r •W • • b ki h·d·selerııı ı.. tavsı ettıgımız u acı ı a ı Jşr•" 

insanların cahilli~inden fırsat br c•~· 
meydana çıktıkları o vakit anlaş• a 
tır. ~ -----------:1'{ .. ]31'11 
larafırıdan kabul cd!lmi~tir.. J~1ci1'' 
45 dakika siirınüştür. Bir kaç .. te?tl 
sonra Amerikan hariciye ınu~ .ıct• 

·~ı ~ 
Burbon sarayınd:ı mebusmı re~ }1 ile 
yonun ınl'sai kabinesinde muınaıl~>' bit 
başba~;ı kalmıştır. Miilakatta ~1ğ1cetcrı tcrcemaıı hnzır bulunmaınısbr. O bD)' 

1 k l " ,•c Leş dakika evve , anı açı ını., öıiiJCC' 
Heryo Sumner Vcls ile birlikte gw 3f)ııt 
ı ek sinema operatör1t·ri , .,. f~ğt"j11gJ' 
ününde bir müddet durınv.~lar ":·r 
lizcc konu~mnğa dcvnm etnıişler 1 t~ fJ· 

Samimi bir el sıkışma<ıırdan :011 ~,,. 
Sumner Vcls otomobili•ıe gıtffledj}jt" 
Amerika sefaretine gideceği zan? i tılt' 
ken otomobil Konkord istilcaı~eu;01 ııl• 
muş, nihayet Orsey garına rlogru 
mağa başlamıştır. ı.ı~~ 

Böylece Amerikan hariciye na i}e gir 
Sosyalim partisi reisi bay Blurn .ıııiiJİ' 
ıüşmeğe gittiği anlaşılmıştır. aıı t t2·~ 
kat ta üç çeyrek sa<ıt sürerek 588

17.30 ~ 
de bitmiştir. Nihı:ıyet ~at 16 da~il ıflıJll 
kadar bay Sumner Vels başve 
\'ini B. $otan ile görüsmüştür. 

,11· 
·· · lan fı .:ı-Paris, 8 (0.R) - Jyi haber a ·le g<irv 

~ız mahfilleri, B . Sunıner Vels J bir do:, 
~en Fransız devlet. udmnların111 • ~· ıı1ıı1' 
ya mü<lafa;ı ctmcdiklnini ve gıd ~ıııtl'11 
satla tesir yapmnğa çalı~ınn 1 h8tıf' 
knydediyorlar. Bunlar, B: V~~;:r. 5"~ 
lr.tmı;'? ol;ıcakl~rdır ki; ı~uttef~ktefl s0:e 
haddı hulnn hıl' sabır go:;tcrdıd·yet 1' 
ra, bütün milletlerin mevcu ~rılıfl1 , 
hnkkını ınüdafan i~in siHlh~ bir e111, 
zaruretinde kalmışlardır. flıç1 J y-o~, 
pcryalist emelleri, iJhak arzd.~:r ıttliY 
tur. Kendi hayat sahalarını . ;;011e~ , 
Jetlerin zararına olarak genı~ ıc~ 
temiyorlar. Harbe nihay.eti0jıh rııilt"' 
yani adilane ve devamlı bır s e(I~~ 
lı-.ün oluncaya kadar devam 
dir. 
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Herkes Bilmeli · 
SPERCO VAPUR 

ACEH'l'ASI 
~- .. 

• ADat\'l'IK'.A SOSYEl'A ANONblA 
Dl NA vtGAZYONE 

BUQVlf G63 Alyoti Bi. 10 50 12 75 
225 Esnaf bankası i2- • 15 

--·-- 193 M. Beş~kçi 8 14 25 
lUt · m. 183 Kcs./120 Ww • 124 Nibat üzümcü 9 ;125 10 75 

r. A. Q. ıt.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. :l8 Mustafa 9 7S 10 75 
! . A. P.. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 20 A. Papağno 14 25 14 50 

116 Hıfzı Menemenli ·11 13 25 

13,30 Program ve memleket saat aya
Ü 13,55 Ajans ve meteoroloji haberleri 

• 50 Türk müziği Çalanlar: Vecihe, Rtl
len Kam, Refik Fersan, Reşat Erer, 

1 - Okuy~n: Radife Erten l - ls
ba\ Varan Mzam şarkı (Kaç yıl heni 
lelı) 2 - Y esaıi Asım hUz.am şarkı 
<sevdalı ela gözlerinin) 3 - Yesari 
~ım hiizaın şarkı (Sahilde pek yakın 
(~!~) 4 - Falz Kapancı hüzam prkı 
S -.uouı büklüm sırma saçın Eminem) 

1379 Yeklın 
517109 il Dünkü • yek\ın 
518488 i Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
100 ton Bakla 
130 çuval Susam 
30 çuval FasUlya 

9 ton P. Çekirdeği 

Para 8Qrsası 

9 
10 25 
12 25 
14 75 
17 

4. 75 
16 
17 75 
3 75 .. - Rakım hüzam şarkı (Silemem bir rlln) 2 - Okuyan: Mahmut Karındaş 

(D"':" Saadettin Kaynak muhayyer tilrkü 
t',...tan gUn kana benziyor) 2 - Saadet
dllt lnuhayyer tilrkil (Evlerimin önil han- ctlıl.HUKİYET ME&KEZ BANK.ASI 
\' ır) 3 - Saadettin muhayyer tilrkll (Yol KLEA&ING KU&l.A.kl 

1:,.~ dağlar) 4 - Saadettin muhayyer Sterüıtea P1'fİIİ bir Titk li,...... 
14 U (Damından göriinür ba~lar) 
(~O ınUzik: Riyasetictimhur bandosu: •naWlhlir •. 

2 f İhsan Künçer) 1 - Avelana marş . satış Alq 
( - F. Popy Cliller şarkı söylüyorlar S terlin 524 521 
~V&ls) 3 - Sanit - Saens Uvertür 4 - Dolar 76.81 77.26 

· V ~r Le Crepucule des dıe v ope- Belga 4.544 4.572 
~ bir parça 5 - Tsclıaikovsky Fransız frangı 33.64 33.84 
~ 15,15,15,30 Konuşma (kadın ~ti) Pezeta 7.490 7.334 
ta' ı>ro~am ve memleket saat ayan florin 1.4459 :ı;.4?45 
~05 nıihik: Radyo caz orkestrası 18,40 Jsviçre Frangı 3.42« 3.4445 
&e llUŞrna (Yurt bilgi5i ve sevgisi) 18,55 İsveç kronu 3.2217 3.2407 
~ ~St saat 19,10 •memleket saat ayarı, Nor,veç kronu 3.379 3.400 
~llls ve meteoroloji haberleri 19,30 Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
d le :rnUr.lii çalanlar Reşat Erer, Cev- Dinar 35.22 35.40 
'r ~ l<otan, Vecihe 1 ..&.. Okuyan Müzey- Leva 64:44 64.83 
en Senar 1- Mahur şarkı (Senle dı.a- Leva 54.44 54.85 P:\ derdinak eyler beni) 2 - Kemal Ley 9% • 92 

! hı mahur şarkı (iki gözüm sensiz) Rayşmark 1.97 1.98 
~ - Refik: Fersan mahur ~rkı (Dün yi- Liret 15.20 15.29 
tll g{lnfimUz geçti lberaber) 4 - Lemi Drahmi 105.97 104,50 
ı9tdıaYYer sarkı (Gezdim yürüdüm) Zloti 4.2159 4.2373 
ı_ ,45 Türk müziği Halk türküleri Ma- Pengü 3 6807 3.6984 
~0~1ı Necati ve Sadi Yaver Ataman. FF. SERBF.ST 34.35 
._· 'I'ürk müziği Çalanlar: Vecihe, Re- Nevyork 3.9175 507 
tı ~ ~e.r, Cevdet Ko1.an. Okuyan Sema- MUHTELİF KURLAR 
d~· ~enses 1 - Salahaddin Pınar kür- Registennak. 5.90 
be ı)hl~zkar şarkı (Ne gelen var ne ha
lt r 2 - Rahmi B. kilrdili hicazkar şar
~~Yle ey mıtrıbı nazende roa) 3 -
le addin Pınar kürdili hicazkar (Aş
~ Yanan gönlüme) 4 - Refik Fersan 
2o şarkı (Göğsümden kaçıp gittin) 
l'·~l~ konuşma (Günün meseleleri) 20,25 
~~r .. tnüiiöi: Fasıl heyeti 21,15 müzik 
lııa.çu~ Ol"kestra (Şef Necip Aşkın) 1 -
(" ~n Uhl Gıfogingc tekrar gitmeliyim 
~ ) 2 - Puccini La bohrm operasın
lıat fantazi 3 - Helnz Munkel Venedik 
$ ırası (serenat 4 - Franz Lehar vals 
~r:-- ioh. Strauss Viyana ormanlarının 
7 ""ltı~i (vals) G - joh. Strauss Polkn 

- Rosslnl mozaik, 22,15 memleket 
~ı l\.Varı. Aj~ haberlçr,i. z\raat, asham 
22 "ilı1t, kambiyo nukut borsası (fiat) 
!tı!O konuşron (ecnebi dillerde yalnız 
ba dalga wstasile) 22,:w müzik caz
\ıı nt (Pl) (saat 23,00 e kadar yalnız 
ı>roUn dalga pqstnsile) 23,25.23,30 yarınki 
~ın \'~ kapanış. 

.DOKTOR 

f ua~ Naim 

KARŞIYAKA 

Melek Sinemasında 
Bugün herkesin a~ lardanberi sabır

sı1lıkla beklediği büyük filim 

Büyük Vals 
(Fcı-nand GravE'.s), (L"uiz Rayncr) 
Dünya ses kraliçesi (Miliza Für
zos) un harikulade sesi: Muazzam 
orke.&tra: Şahane ~oılslar: Muhteşem!\ 
~alonl~r.~ . ~ükcmmel w~yzu. ~µ~k 
arti$tler .. Zevk, ne e, aşk ve guzellik 
saÇiln ou Şaheser filin\ bütün s'eyir-
cileri mcstcueeek'fir." 1 ~ ~ 
İlnvclen Metro J llrn&lin en yeni 

~ dünya hadisatı ~·e MİKİ N 
Seanslar: Her gün 4 - 6,30 - 9. 
Cumartesi, Paı.ar: 1,30 ilave seansı. 

'AS J all(M Dl ..... 

Saii~B~B~in 1 
.. f ckand 

Bayraktar Çocuk Hastalıldan Mütahassı ı 
BERi.İN ,.e KÖI,N ÜNİVER-

tfl'el.P8J8 hastanesi SİTESİ SARIK ASİSTANI 
CiLDiYE EFRENCİYE Hastalarını İkinci Beyler Numan 

zade sokuk S No. da her gün saat 
MfJTAHASSISI birden sonra kabul eder. 

~•nth Sokak (3 üncü Beyler) No.8 I ~ TELF.FOS : 3(53 -:::.: §Ün ıs fe-n ~o~--····~ a8 ••• :.v.• •• =.ı •11••••t••····-·- ·3·4·5·9- -

1. K. T. Memurin, İşçi ve müs
tahdeı1Ain istihlak kooperatif 

şirketi ortaklarına 
Şirketimizin 939 senesi heyeti umumiye içtimaı 28 Mart 940 per

krnbe günü saat 17 de Alsancak Devlet demiryoJları 8 ci işletme oku
ma salonunda yapılacaktır. 

Ortaklarımızın içtima gününde hazır bulunmaları ilan olunur. 

MiJ zakere Ruznamesi: 
1 
.. ı - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması ve idare mec-
111nin ibrası. 

2 - 1939 bilanço ve karüzarar hesabının tasdiki. 
3 - Kazancın sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - Mürakiplerin intihabı. 

808 ( 432) 

Denizli lktısat Bankası Türk 
anonim şirketinden: 

I-<) Bankamızın 1939 yılı alelade hissedaran heyeti umumiyesi 29 Mart 
40 Cuma günü saat 14 de Denizli ticaret odası salonunda toplana

iktır. En az 40 hisseye sahip olanların hisse senetlerini içtima güniln-
1.en 1 O gün evvel Denizlide banka merkezine teslim ederek mukabi
•ndc alacakları duhuliye varakası ile içtimaa gelmeleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdiki ve meclisi idarenin ibrası ve te

lllettij hakkında mcdisi idare teklifinin tasdik veya tadili, 
G 3 - Müddetlerin ikmal eClen iki ve istifa eden bir azanın yerlerine 

ç aza intihabı. 
4 - Mediai idare hakkı huzurlarının tayini. 

BiOGl:..,1Nf<;; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini dethal gösteren bulunmaz bir devadır.. • DIANA vapuru 10-3-40 tarihinde 
Grip, nezle, cnOocnza, sıtma gibi hustalıklara1utu1mamak için sağtığını:r:ı BİOGE~1NE kan ,.e derman haplariyle beklenmekte olup .Vencdik, Triyeste li-

sigortalayınız.. . · mantarına hareket edecektir. 
BiOGIDııiNE; daima kanı tazeleyip kuV\'etle.ndirir, habi7.lifi giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü- MERANO vapy.ru 10-3-40 tarihinde 

riir. Tatlı bir işiiha temin . eder. Sinir ve adaleleri ~ağlamlaştınr, ukiy1 yükseltir .. Bel gevşekliti ve ademl iktida· beklenmekte olup Karadeniz limanlan-
rm en birinci devasıdır.. . · . na hareket ed cektir. 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, J>oğuktan ve havaların de(işmesinden müteessir olmaılar. • • CİITA Df BARİ motörü l2t3/ 940 ta· 

Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurur ve bu sayede müthiş akibetlerle· neticelencn GRİP, nezle, eOo- rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi· 
cnza, 'sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, (iğle, akşam, birer, sekiı: re, Napoli ve Cenovaya hareket ede-

, yaşından Hstün çocuklu yalnız sabah, akşam birer BİOGENl:NE almalıdır. Has'ta olanlann' kurfübnası için de bu bir c:ektir . 
ıiıikdar IU'ttınlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. . . LANGANO vapuru 13-3-40 tarihinde 

'~--··-----------~..,.--.,-----•uiıılliiı ______________ , Ayvalıktan beklenmekte olup Ce.nova 

EmlaA k E B k d Riviera limanlan için yük alarak ha-Ve ' ytam 80 BSID an: ı·eket edecek. 
BRINDISI motörii 14-3-40 tarihinde 

Esas No. Yeri No. su Nev'i 

Depo
Sene 1 i k zitosu 
kiraaı T.L. 

limanımıza gelerek ertesi günü saat 17-
de Pire Brindisi, Zara Fiume Triyeste 
ve Venediğe hareket edecektir. 

CrLICIA motörü 15-3-40 tarihinde 
beklenmekte olup Cenova limanına ha· 
ı·e'ket edecektir. 

.. 
Taj 

116 7 Darağaç ~bitler caddesi. 93 
70l / 1---.A. Karataş 9 Eylul sokak. 3 
701/2-B. « « « 12 
1283 Karfıyaka Naldôken 1675 inci sok. 151 
701/2-A. Kınataş 9 Eylul 'sokak. 1 O 
701/2--C. c « « 14 
231 Osmaniye caddesinde. 37 
701 /B. Karataı 9 Eylul sokak. 1 14 
923 ,. c « 136 
lzahat& yukarıda yazılı gayrimen kullerin kir~ları ' 22. 3. 1940 Cuma 

üzere arttırmaya konulrnu~tur . ' 

Deponun 
7 /24 his. 

40.- 6.00 

Ev. 112.- 16.80 
c 60.- 9.-

Dıvarlı arsa 12.- 1.80 
Ev. 72.- 10.80 

« 1 50.- 22.50 
Mağaza 130.- 19.50 
Ev. 76.- 11.40 

« 90.- 13.50 
günü saat ONDA ihaleleri yapılmak 

ADIGE vapuru 20-3-40 tarihinde bek· 
lenmekte olup Cenova ve Riviera li· 
manlanna hareket edecektir. 

E. DORANDİ vapuru 7 /3/940 tari· 
hinde beklenmekte olup Cenova, Rivie
ra limanlanna hareket edecektir. 

ZARA motörü 6/3/940 tarihinde li. 
manımıza gelerek ertesi günü saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyes
te ve Venediğe hareket edecektir. 

' ı _. istekli olanların hizalarında yazıla depozİtQ akçelerini veznemize yahrarak arttırmaya girmeleri. 
· 2 ·- Müzay~de sırası~da verile~ bedel, mukadder .,kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarmı nis-

NOT - BUUln bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimall ve cenubt Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyri.sefain şirketinin ve Afrika 
ve Hlndistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain fir· 
keti vapurlanna tesadUI ederler. bet d~i~esinde tezyid eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini Noterden tasdik ettirmeleri. . 

NEERLANDAlSE ROYALE 
KUMPANYASI 

. . 9, 19 (436) 

lzmir Defterdarlığında '' ~ 
1 - lzmir hükümet konağı avlusunda yapılacak bina 2490 numa-

ralı kanun hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen keşif bedeli 1995 lira 5 kuruştur. 
3 - Teminat akçesi 149 lira 63 kuruştur. 
4 - ihalesi 11. 3. 940 pazartesi günü saat 15 de Milli Emlak mü, 

dürlüğünde icra edilecektir. 
5' - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az bin liralık 

inşaatı hüsnü suretle ve hiç bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine 
ve bu işi vak.tinde dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafia mü
dürlüğünden aİacakları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

29, 9 628 (374) 

~ .............................................. .. 

1. !"· c~~~.!!~ J~ankası 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

'1Jbe •e ajan adedi ~ JA2 , .. 
Zirıııf ve t icari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRiKTtRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMiYE VERECEK 

.. 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihtt.ırsız tasarruf ht!~plarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl3.na göre ik-• . 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • ,50 . • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dilşmf· 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde yUzde.20 fatlasiylc \'eritecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eyl61, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

terinde ~ekilecektir. 

••~ ...................... mm .. -. ............... . 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik mütehuai11 bay ömer 

.. fü Ber.,ü 'dir. " 
Brlıtol oteli elli odab her odada soluk ve ııcak akar ıulan, banyolan 

ve kalorifm vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduiu ıibi 
... itllllllV .. , rü ve huauai lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve latanbul cihet ine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye oteldlik miitebuuaı 
y ömer Lütfü Beagünün idareainclectir. Bir defa ziyaret bdDklıbll 
ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb. u ;tı'1t21omcı1am 
lmıan otellerde buluturlar. 

lzmir Cümhuriyet 
umiliğinden~ u 

Müddei-

lzmir inhisarlar Başmüdürlü
ğünden: 
Alsan~k yaprak tütün depomuzda mevcut 343 parça kiriş ve 40 

parça kadrondan ibaret enkaz pazarlık suretile satılacaktır. 
Muhammen fiyatı 60 teminatı 9 liradır. 

isteklilerin 13. 3. 940 günü saat IS ae bat müdürlüğümüzdeki ko-

Birind Suuf MUtah•-

Dr. Demir Ali 
MARS \'apuru 20.3-40 tarihinde bek· 

lt:runekte olup Anvcrs, Roterdam, 
Amsterdam limanlarına hareket ede· 
cektir. 

R H E A vapuru 4/ 3/ 940 tari· 
hinde beklenmekte o!up Anvers, Rot· 
terdam, Amsterdam Jimanlanna ~ket 
edecektir. 

1AA SERVİCi<~ MARiTiME ROUMAIN 
KAllÇJvvl..U SUCEA VA vapuru 30-3-40 tarihinde 

Cilt ve Tenulll hastalıklan gelerek Malta, Marsilya ve Cenova li-
VE manlanna hareket edecektir. 

Elektrik tedavileri ARDEAL motörü 6/3/1940 tarihin-
Birinci Beyler Sokait No. 55_, de gelerek Malta ve Marsilya limanlan-

lzmir • Elhamra Sineması arkasında na hareket edecektir. 
NOT: 

Sabahtan akşam• kadar hastalannı . . , Ahvalı hazıra dolayısıyle navlun vt 
bbul Her.. TELEFON • ıt7t 1 hu.reket tarihlerinin kat'l olmadığını ve 

- • bunların hiç bir ihbara JUzum olmak.sı

Parİ• lalıülte•inden diplomalı 
Diı tabibi 

Nesip .Dolunay 
İkinci ~ylcr Numan zade sokak 

No. 36 Saat doku7dan itibaren has
larııiı knhul eder. 

1 - 13 (310) 

DOKrOR 

Süley man Çoruh 

zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
nce,ntesine mUracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OLJVIEB VE 
$ UREKASJ ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

J..ondra ve Liverpol hatlan için 
piynsamn ihtiyacına göre vapurla
nmız sefer yapacaklardır. . 

............................................ 
W. F. Renry Van der Zee 

• Lonara \ 'C Viyana hastanelerinde Ve $ÜrekAsı 
etiidiinü ikmal etmiştir. - -1;}---

f ~ llastaJıldarı 
mütallassısı 

Jlaslalarını her ,;in kabul eder. AMERICAN E.XPORT LİSES İNC. 
l\lua~·enc ndresi : Birinci Beyler N E V \' O R K 

sokak No. 42.. NEVYORK İÇİN 
Ev adresi : Giiztepe kıarakolu kar· EXCHESTER vapuru 2 martla bek· 

şısında 834/ l.. !eniyor. Nevyork için .. 
TELEFON : ?310 F.XERMOf\'T vapuru 6 martta bek· 

(2241) 1 - 13 !eniyor. Ncvyork için 
lllı••miİllllııri•••••••.. EXMOOR vapuru 17 martla bekleni· 

-------------•ıt yor .. Nevyork için PERA TOR DOKTOR EXPLORER \'apuru 20 martta bek-
leniyor .. Nevyork için 

Ahmet Cet'r.ail s. A. ROYAl.F. HONGKOiSE ot; 
uı NAViGATiON DANUBE lUARİTİME 

O 1 BUDAPEŞT r 3 EZF..GED motörü mart iptidasında 

Fraıuız fladanesl 
Opercdtirü 

Her ıün öileye kadar Fransız hasta
nesinde, öiWen 50Dl'a Birinci Bey
ler sobtuıda .... No. il. .. 

TELEFON : Z310 

bekleniyor. Budapeştc için yük alacak
tır .. 

BUDAPF.ST motörü mart ortalarır. · 
da bekleniyor. Budapeşte için yük ala
caktır. 

SERViCE MARh1ME ROUMAİN 
BUCAREST 

K9STENCE iÇİN : 
OITUZ vapuru 18 martta bekleniyor. 

UMDAL Köstence için .. 
V aparlann isim ve tarihleri hakkmda 

--ı;..-- hiç bir tuhbOt alrnnuız. 
UMUMi DENİZ ACENTALltl L'ID. ATID NAVIGATION CO - HAiFA 
ZETSKA PLOvlDBA A. D. KOTOK Beyrut ,Teliviv, Haifa, Jafa. Portsait 
LOVCEN vapuru 12 Martta Köstence ,.e iskeıMleriye için·-

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu ATID motörü 4 martta bekleniyor. 
,.8 yilk kabul edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle .... 

LOVCEN vapuru 19 Martta Kösten- lurilardakJ d~l\ıtkliklmien aeenta ._. 
ceden gelip 20 Martta saat 12 de Pire 1Uliyet kabul etmn. 
Hayfa, Beyrut \'e Triyeste için hareket Daha faı.la taflill t l~ln ATATt.JRı[ 
edecektir. Yolcu ve yilk kabul edecek- caddesi )48 No.da W. l". Henry Van Der 

Ur. GOULANDRIS BROTHERS Zee ve Ş... Vapur •~ntalıtin• mnr.c.. 
LTD. (llELLAS) •t edllıneli rica olunur. 

PİRE TDırON ı Ht1,,._ 
cNF.A HELLASı 

LUks transatlantik vapuru Pire -
Nevyork hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yolcu \'e yük kabul etmekte
dir. 

Gerek vapurların muvuallt tarihleri, 

DOKTOR 

Celal Yar~m gerek vapur lsimlerl ve navlunlan hak· 
kında aoenta bir teahhUt altına ıtremer.. 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada ıUMDAL• İZMİR MEMLEKEr 
umumi deniz Acentalıtı Ltd.. mll.racut HAS'I' Alf ESJ DAHİLİYE 
edilmesi rica olunur. MflrAHASSISI 

Telefon : • 01Z MUdllrtıet 



·.a -r - -

YE1fl A.SIR 9 MART CUMARTESi lt@. 
R2!ıt ~ 

Fin ordusun un ·vaziyeti ne· merkezde 
Bir kaç gün evveline gelinceye kadar vehamete doğru gider görünen Fin 
askeri vaziyeti son iki gün içinde Finlandiya_ lehine olarak değişmiştir 

-~~~~~--~~~""""""'* """"""'·-~-----~~~-

•• • 
ınsan Olçüsüz feda k8r lığı Flıı davası bizim dBvamıı 

Diyen lsveç'in şimdi birden bire de
ğişmiş olmasının sebebi nedir? 

- ----------:---*_ , ___________ _ 

Bütün teknik vasıtaların israfı 
Kızıllara galebeyi temin etmedi 

Paris, 8 (Ö.R) - Bütün diplomasi 
aleminin gözleri Fin mesele.':ii iizerinde 
toplandığı sırada, Fin ordusunun askeri 
vaziyeti şu safh::ıdadrr: Bir kaç gün ev
vele kadar vehnmete doğru giden askeri 
\'aı.iyet son 2 gün zarfında Finlandiya
nın leyhinc olarak değişmi~ir. Ladoga 
gölü cephelerinde sükunet hüküm sür
mektedir. Muharebe bütün şiddetile Ka
reli cephesinde tekasüf etmiş bulunuyor. 
Sovyefl,.r Ladoga gölünün şimali ~arki
sinde de bazı fl'aliyet göstermislerdir. 
Bunun sebebi Finlandiyalıları Viborg 
cephesini takviye etmekten men etmek
tir son muhareb .. Jerde Sovyeller üç 
kiiçtik adayı nıpd:1 muvaffak l'lmuşlar
!"a da bunların stratejik ehemmiyeti hiç 
denecek kadar azdır. 

Bir Helsinki haberine göre Finler Moskovanın ağır 
sulh teklıl lerini bila münakaşa reddetmişler 

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

Ka?'t'li cephesinde ise harekat Viborg 
etrafında cereyan etmektedir. Berzahın 
şark kısmında Yokş; gölü sahillerinde 
ve T::ıypala k::ırşı bütiin Sovyet taarruz
ları tardedilmiştir. Vil:ıorgda ise Sovyet
ler bir iki gün evv 1 kazandıklarını bile 
muhafaza cdememislerdir. Mukabil Fin 
taarruzları onları evvdc<.' işgal ettikleri 
mevkilerden de atmıştır. Finler Kızılla
rın 30 tankını tahrip etmişlerdir. Kızıl 
ordu teknik ve adet i.istünlüğiine rağ
men biç bir neticeye varmamı~1ır. A~
kcri bnkımdan vaziyet Finlerin alt'yhin
d!' ~ayılam:ız. 

Paris, 8 (Ö,R) - Sovyet kumandanlı
ğı Finl:mıl iya ki:irfezi buzları üstünde ki 
harekatta hiitün teknik vasıtaları ha
r<'kete geçirmistir ve insanca fedakarlık
lar dı ölçüsüz yapılmıştır. Bununla be
raber hissedilebilecek netice elde ede
memiştir. 

Ac:kerJ bakımdan, va7Jyet Fin kıt:ıları 
için gayri müsait telnkki edilemez. Ba
zı haberlere cevap vermiş olmak için şu 
noktayı da tnsrih edelim ki l\Iare..,al 
Manncrhaym mükemmel sıhhat halinde
dir ve her zamandan ziyade sonuna ka
dar devamını lüzumlu addettiği muka
vemeti bizzat idare etmektedir. 

Finler böyle aslanca ve erkekce çarpı
şırken, Stokholmde mallım muhavereler 
devam ediyor. Bu göril~ınelerin sevkiil
ceyş görüniişü, iki merhalede Çekoslo-

Fin kayakçıları 
vakynnın imhası 
tadır. 

şartlarını hatırl<\tmak- kat'i istilasını hazırlamak istiyor nasıl 

Münib konferansından sonra, Alman
~ anın Çekoslovakyaya karşı yaptığı gibi 
şimdi Sovyetler<le ilk merhale olarak 
Fin miidafaasını param parça etmek ve 
bundan sonra Empery;ılisl emellerini 
daha iyi ve daha ı:ız tehlikeli bir şekilde 
tahakkuk ettirmek istiyorlar. Filhakika, 
Finlandiyanın ~imalinde Petsamo sahil 
mıntakasını elinde tutmakla Sovyct Rus
ya Finlandlyay'l Biıhıi muhiti şimalden 
ayırmnk ve aynı zamanda bizzat Norveç
le müşterek bir hudut tesis etmek ar.zu
sundadır. Iki tHaf ın ~on muharebr.lerle 
ne derece tesirli olduğu ~ahit olan Man
nerhaym hattının kfün bulunduğu Kareli 
berzahını Hauge mevkii ve koyunu iş

gal etmekle yalnız Finlandiya körfezinin 
değil aynı zamanda Botni körfezinin 
konlrolüni..i tamam olarak ele g~irmek 
gayesini takip etmektedir. Yani Sovyet 
Rusya bu suretle Finlandiyanın ikinci ve 

ki Münih anlaşmasından sonra Alman
lar Çekoslovakyayı aynı şekilde ele ge
çirmislerdir. 
Fransız mahfillerinin kanaatince. biz

zat mukadderatını tayin etm<'k hakkını 
pek pahalı ödemiş olrın Fin milleti simdi 
dört yol ağzındadır. Ya Moskovanın 
şartlarını kabul ederek yeni bir istilaya 
yol a~mak vahuttn, heniiz mii..,ait olan 
şartlar dııhiJinde mücadeleye devam ede
rek, belki de tsk<'ndinnvya devletlerinin 
Bolşevik F..mpcryalizmine karsı tesnnü
dünü hı:ırekete l!ecirmeı;e fırsat bulınak. 
Çünki.i. Mareşal Mannerhavmin tsvec 
gönüJlülerine mesajında bildirdiği. gibi. 
mesele tava.Ssut teşebbüsünden evvelki 
vaziyetini muhafa7.a etmektedir. Finlan
diya, Milletler Cemiyeti tarafındnn itti
haz edilmiş olan kararları tatbik mevkii
ne koymuş olan müttefik devletlerin 
yardımlarını tamamlamaları iınkfuıına 
7aınan maliktir. 

- BAŞTARAPI 1 inci SAYFADA - 5uz yardimlarda bulurunağa amadedir-
l:aharda yapılan taleplerden çok fazla- ler. 
dır. Bu talepler hakkında tafsilat alına- Pari.s, 8 (Ö.R) - Gazetelerin Stok-
m::muştır. holmdan aldıkları haberlere göre, Stok-

STOKHOLMDA l\IUZAKERELER lıolmda, İsveç hükümetinin nezareti al-
Londra, 8 (Ö.R) - Stoklıolmda mü- t.Jnda Fin murahhasları ile Sovyetlerin 

zn!{erelerin başladığı etrafında bir sü- Stokholm sefiri bayan Kulutai arasın
rü şayialar deveran etmektedir. da ilk bir temas vukubulmuştur.. Fin 

İsveçten harice hevccanlı bir çok ha- heyetine B. Pasikivinin riyaset ettiği 
Lerlcr geçmesine mani olmak için hü- bildiriliyor. 
küıneti~ "k<ırarı ile bütün İsveç ve ~or- Büradaki kanaate gi.ire bir nzlaşm~ 
Yeçkn hariçle olan telefon muhaberatı sulhuna imkan yoktur, çünkü Sovyet
dürı saat lG.15 ten itibaren kesilmi~tir. k·rin talepleri Finlandiyayı tamamen 

Stokholmdan alınan haberlere göre, mukavemet imkanlarından mahrum bı
Eski Fin c:ümhur reisi Svin Husvud, rakacak taleplerdir. 
bazı siynsi .Fin ricaliyle temas etmek İSVEÇ, NORVEÇ TEMİ HARBE 
\.:zere Stol~holma hareket etmiştir. GİRECEK? ... 

UYDURMA BİR HABER Oslo, 8 (Ö.R) - Arbayter Bladen 
Londra, 8 (A.A) - Nevyorktan Dey- diyor ki : 

ii Ekspres gazetesine bildiriliyor : - Norveç ve İsvcçin Fin ihtilafına 
Söylenilcüğıne göre, hasta olan mare- müdahaleleri neticesi derhal bu meın

.<ıal Manncr1ıaym mütareke akdi için leketlerin harbe girmesi olacaktır. 
Sovyet murahhaslariyle görüşmek üze- Eğer Finlandiya, garp devletlerinden 
ro Belsinkiden Stokholma hareket et- hakikaten yardım görecek olursa bu se
mi~tir. fer İsveç ve Norveç harp harekatına 

Moskova, 8 (A.A) - Sovyetlerin Fin- sahne olacaklardır. 
lc:ndiya ile sulh akdetmek üzere ileri Paris 8 ( ö.R) - Stokholmden gelen 
siirdükleri ~artları İsveçc bildirdikleri- haberler Sovyet - Fin jhtilafında bir Is
ne dair ecnchi memleketlerde dolaşan veç tavassutunun inkişaf etmekte oldu· 
şayialar hakkında İsveç sefareti hiç biı· ğunu teyid ediyor. 
şey söylememektedir. Diğer taraftan, Hollandadan alman 

Sovyet mahfillerinde bu hususta ma- haberler, lsveçin giriııtiği bu tavassut te-
llıınat mevcut değildir. şebbüsüne Almanyanın da müdahalesini 

AU \tAN PAR!\IAGI VAR teyid etmektedir. 
İsveçin teşebbüsünde Almanyanın Almanya, lsveç hükümeti nezdinde 

methaldar olduğll İskandina\·yadan ge- Sovyet Ru<ıya ve Finlandiyanın u:ılaş· 
len raporlardan kat'i olarak anl~ılıyor. ması için daha enerjik bi harekette bu· 
Almanya, İsveçin şimdiye kadar yaptı- lunması maksadile israrda bulunmuş ve 
ğı mikyasta Finlandiyaya yardımına lsveçin şimdiye kadar olduğu gibi Fin
bundan böyle müsaade edcmiyeceğini landiyaya yardıma devam etmesine artık 
resmen Stokholına bildirmiştir. müsaade edemiyeceğini bildirmiştir. 

Bu suretle Almanya, bir Sovyet - Fin Yani, muhtelif Skandinav kaynakla-
uzlasınası icin ciddi suretle mesai sar- rından gelen haberlere göre, Almanya 
fetme.sini v~ Finlandiyaya her türlü ye- lsveçin kat'i olarak Finlandiya ve Sov
ni yardımlaı·clan tevakki etmesini İsve- yet Rusyayı uzlaştırmasın ı ve Finlandi
çc ehemmiyetle tavsiye etmiştir. Alınan- yaya her yardımı kesmesini katiyetle ta
ya, bu tavsiyeleri nazarı dikkate alın- lep etmiş ve aksi takdirde kendisinin de 

- - - -------------------------- - - --------------------- maı.sa Sovyetler lehinde askeri mücla Sovyet Rusya tarafında olarak miidaha-

Eı b N k b ı 
halede bulunacağını da bildirınbtir. lede bulunacağını bildirmiştir. K • • t t • • • STOKHOLJ\I FİN :ELCİSİ !IJE DİYOR Bir ültimatom mahiyetinde olan bu uın ıza e ev yor a yuz ) n erce Stokholm, 8 (Ö.R) ....:_Fin elçisi, es- tehdit lsveçi flelsinki iizerinde tazyika 
ki hariciye nazırı Erko matbuata şunla- !levketmiştir. Almanya, Sovyet Rusya 

h 1 k f d k 1 d rı söylemiştir : ve Finlandiya arasında bir uzlaşma ta-

a tara in an arşı an ı şu noktanın kat'iyetle anlaşılmasını hakkuk ettiği takdirde, Sovyet Rusya ve 
isterim. Finlandiyada harp de\·<Jm edi- ltalya arasında siyasi ve iktısadi bir iş 

Kiiin Mari Elizabetin yaıtlarmda yer aldı{jı Kıiiıı l\1ari ve Normandi transatlantıklcri Ncvyorkda 

Ncvyork, 8 (Ö.R) - Kuin Elizabetin 
Ne\-yorka muvllSaliıtı miinasebctiyle şu 
tnfsilfıt verHnıektedir : 

biiyük ihtiyacından dolayı 
Küin Marinin bulunduğu 
r akle karar verdik .. 

gemimizi 
Ne\yorka 

Vapuru Hk defa Nevyork belediye re-
isi 7Jyaret ederek kaptan Tonlcye hoş Nevyork, 8 (A.A) - Kilin Elizabet 
geldiniz, demi tir. vapul'unun knptanı TonlPy ile çarkçıba-

Kiiin Elizal:ıet, KUin Mari ve Nor- sısı Villianı Sutcliff matbuat müınessil
mandi yanında yeralırken limandaki lerinc lwyanatla bulunarak : Vapuru, 
bütiin Amerikan nıpurıarı düdük çal- ~ıgorta kumpanyalarının talebi üzerine 
mışlardır. Yiiz binler.:e kişi rıhtımı dol- C'ınııiyet altında bulundunııak . i.iıere 
ciurınuc;tu. Kaptan Tonlcy karaya avak Nevyorkn gctmniş olduklarını iiylemiş
basınca gazete mııhııhirleriıw şunları lerdir. Vapur, \'a ati 24, 7 mil süratle \'e 
!.Öylemıştir : rizli bir yolu zikzaklar yapmak suretiy-

İngiltereclen hrıreket ederk"n ne- it" takip cder<.'k . eynhatini icra etmiştir. 
ıeyc gideceğimi bilmiyordum .. Verilen Vapurun kate1MİŞ olduğu mesafe yeku
kapalı zarfı yolda acma-k emrini aldım: 'ıiu 3.127 .mildir. 'Mürettebat.maynlere 

Demiştir. l;-rır~ı kulJmırlacak cihtızlan ve vapurun 
Kfün Eli7 .. 'ib(!tin kuınµnnyasmın ırtü- ırmkin{'leriııı m•Jaycnt' ehrlek üzere sc-

• d iirü ·de şunları söylem istir : !. ahntt• iştirak ctınic; olan teknisyenler 
:o··. •• n L 

etınişOr. 
ı·ettir. Seyahat beş gün 9 ~aat devam 
• Tonley, vapurun van tarafları boyun
ca imti<lat eJeıı elektrik kablolarının 
nıaynlere kar~ı tahaffuz mak.sadiyle ko
nulmuş olduğunu söylemiştir. Bu tahaf
fuz. si5temine, İsveçli muhteriin namına 
iıafeten Degausse sistemi denilmektc
cl 11'. 

Çarkçı başı Sutcliff, makinelerin mü
ı~cmmel surette işlemekte olduğunu be
yan etmi~ir. 

Kaptan sözüne şöyle devam etmiştir: 
Hakikat halde Ki.iin Elizabetin bu se

feri bir tecriibc seferi olmuştur.. Zira 
\•apur bundan evvel hiç bir ~yah:ıt ic
ra etmiş değildir. Yolda ne tahtelliahir
lvre, ne de harp gemilerine ıtesadi.i.f · et
tik .. Vapurumuzdn top olmadığı gıbi di-

vor. Efkiirı umumiye. deveran eden ~a- birliğini istihdaf eden siyasetin daha ko
yialardan neticeleı· çıkarmakta acele !ayca tatbik edilebileceğini ümit etmek
etmeden lıudisclerin seyrini beklemeli- :edir. 
dir. Hiç bir ıniitarcke yapılmaıru~lır. Londra 8 ( ö.R) - Londra siyasi 
Donmuş Viipuri körfezi üzerinde çarpı~- mahfillerinde beyan edildiğine göre, ga
ma1nr devam ediyor. Kl7.111ar Viipuriyi ze:e telgrafları haricinde, lsveç hükü· 

metinin tavassutilc h:ızırlanan sulh planı <·enbcrliyememislerdir. 
· Stokbolın, 8 (ÖR) _ İs,•eç hariciye :rnkkında Londray;:ı malumat gelmemiş-

. tir. Maamafih, nihai kararı vermek Fin nazın, Ame .... il.a matbuatında lc;veçin 
!1iikümetine aittır ve müzakerelerin istikFinlandiya ihtilafında ta\'assut ı·o!li oy-
l.ıali de bu karam bağlıdır. Londradn, 

nad.ğı hakkında bir çok heyecanlı ha- 7in hüküınetinin henüz böyle kat'i Lir 
herler ntŞ'edildigini soyliyerek milleti 

bror vermediği zımnediliyor. 
bu haberl<'rc karsı müteyakkız. bulun- Vaşington 8 (ö.H) _ B. Ruzvelt 
ma~a da\et etmi~ir. matbuat konferansında, Anıerikan hü-

Lond a, R (Ö.R) - Gazc!elerin son k 5 R ı-· ı d. 
S nnt'ft Ilclslnkidc•1 afdıklnrı lınberlcrc ·ümctinin ovyet usya ve ·ın an ıya 
.. ""' artısında ım!tüvnuıt rolünü oynamak 

"'Öre Finlandiya İs\'CÇ vnsıhısiylc yapı- üzere istimz.ıç edilmediğini söylemiş ve 
lan l\Joskovn sulh khliflcrini. ul°Trunda 

bu vaziyeti r:öz önünde tutmnmanın mübu kndar miicnd~le ettiği istihl:tı darn
raccah olduğunu iltıve etmi~tir. 

siyle gnyri knbili telif görerek reddet- Rcis;cümhur, bu hususta istımnç edil-
ıni tir. ~e. ı .. vassut rolü oynanıağı kabııl edip 

İNGİlıİZ MATBUATINDA etmiyeceğini heyan etmekten istink:ıf 
Lorıclra, 8 (Ö.H) - İn!.!iliz gazetele-- e'miştir. 

rinin w hatla bLitiin dün~·a matbuatı- P<'+ı 8 ( ö.R) _ Fransız mahfilleri, 
nın ne1riyntında b'rie"tiklcri nokta, l ıveç hükümrtinc nğır mesuliyct atfedi
Fiıılandiyada topal "'l' S3kat biı· sulhun ~orlar. Mulınkknktır ki Isveç ihtilafın 
Sovyet zeııginliklerin"n Finlandiya ma- iptidasındanberi bitaraf olduğunu ilim 
<'ernsında erimcsiııd_n korkan Hitler etmiştir. J lalbuki .Stokholmde fevk<!lnde 
ıcin Diplo!lrnc;i bir muvaffakı~ et olacağı olarak toplanmış olan Skandinav mem· 
nıerl.ezindedir. leketleri hükümdarları şimal memleket-

Paris, 8 (Ö.R) - Burada Finlandiya lerinin tesnniidünii ilan etmişlerdi. Hn:ta 
ı.;robleminill İsveç tarafından yapılan lsveç hariciye nazırı B. Munlers erin· 
tavassut teşebbüsünün ifşa edildiği da- landiyanın diivn!lı bizim davamızdıu di
ldkndan evvelki vaziyetini muhafaza yecek kadar ileri gitmişti. 
ettiği kanaati me\'cuttur. Finlandiya, Şimdi vaziyet altüst olmu~lur. Isveç, 
milletler cemiyeti assamblesinde kendi- Helsinki üzerinde, tiıvi.ıata razı olması 
s;µe yardııu karnı-ı?)ı ver~n mill~tlerden ve bütün Skandinnvya yarım adasının 
bütiin yardunlan istemek ve beklemek emniyetini tehlikeye · düşürmemeı;i için 
salUhiyetine maliktir. Müttefikleı: k~n- tazyik yapm~ktadır. 
dilerine düşen va7.ifeyi yapmaktadırlar.. Parisde şura81 da müşahede ediliyor 
Bu ay nihayetine kadar Finlandiyaya .ki Sovyetlerin ileri sürdükleri sulh şaı"t
~evkleri ikmal edilecek olan malzeme laı arasında Aland adalan hiç mevzuu 
yardımları arasında 450 tayyare (Bun- hahis değildir. Malum olduğu gibi, Mos
ir.rın 307 si bombardıman tayyaresidir) kova hükümeti evvelce bu meseleye hıı-
916 top (Bir buçuk milyon obüsü ile). o;usi bir ehemmiyet veriyordu. Şlmdi ls
!)000 makineli tüfenk,. 124 ağır makineli veçi Helsinki üzerinde tazvikc !"evket
tüfonk, 150 tank dafi topu, yüz binler- mek için Aland adalarına müteallik müd 
ce mermi, 40 milyon fişenk yüz binler- deiyatı terk etmiştir. Bu hal, Almanların 
ce el bombası, binlerce· deniz mayni ve Çekoslovakyanın ilk parçalanma~ında 
dal a bir çok harp malzemesi \'aı·dır. Polonyaya T eşende hisse vermesine ben
" BunJarın ijçte i~\si şimdiye kadar zer, Bu suretle Çekoslovakyanın parça. 
F in]andiyaya varmıştır. !anmasına ktlrşı Çekoslovakyanın itiraz· 
- Bu gönderilen. malzemenin ı'nlkdarı- da bulunmamasını 

arttınlmasıhı istemek Finla.tıdi · l s 

muştur. 

Fransız mahfillerinin fikrince nihai k~· 
rar Finlandiyaya aittir. Fakat hveç hıı· 
kümeti, Finlandiya lehinde malzeme ve 
asker yardımlatını geçirmeği kabul "18 

reddetmekle Fin kardeşlerinin mukad e· 
ıatını kendi elinde tutmaktadır. t 

Belgrad 8 (Ö.R)- Hükümet Hı~',.~. 
ayrıl ıkçıl arına ve umumiyetle 26 Agll 

tl ' tos 19 39 da yapılan Sırp - Hırvat 8 
0 laŞmasını bozacak· bütün teşekkülle! 

karşı şiddetle harekete ICarar verrıiiştır~ 
Kabinenin son içtimaından evvel J-lırvll. 
nazırları B. Maçekin riyaseti altında t~~p 
lanmıştır. B. Maçek bunu mütea !r 
prens Pol tarafından kabul edilmi~tl; 
Bugün Hırvatistan otoriteleri, Hır."~11 köylü partisi müessisi müteveffa Radıçı. 
yeğeni tarafından idare edilen ve derll'\ 
goji yaparak Sırp - Hırvat anlaşma''~. 
bozmak istiyen bir gazeteyi tatil e 
miştir. fiil 

Brüksel, 8 (Ö.R) - Sovyet - 1'· 
harbindeki tavassut teşebbüsünün StO t• 
holm veya diğer bir şehirde cereyan e 
tlği teyit ediliyor. lıı1' 

Bu görüşmeler hakkında en rnut ·t· 
gizlilik muhafaza ediliyor. Sovyet ş•~ ş· 
!arı hakkında hiç tafsilat duyulın~,,1~ e 
tır. Fakat Fin radyosunun bildirdi~ 11 
göre şartlar, muhasamat başlama :ı• 
evvel ileri sürülmüş olan Sovyet şa 
larından daha şiddetlidir. B' 

Helsinkiden alınan ilk haberlere 11
8

• 

zaran bir mütareke imkanı ahali ar 
!·anda derin bir yeis his~i uyandırırı1~ 
Sovyetlerin çok ağır şartları sebebıe 
İsveçin bu tavassutu kabul etrne 
tec;ssüf edilmektedir. . j\1· 

lsveç mahfilleri ise, ls\'eÇ veya bJ 
manyanın Moskovaııın şartlarını ~ 
ettirmek Ü7.ere Hehinkıde her. . t 1'· 
bir tazyikte bulundukları haberını e 
zip ediyor. h11ıU Moskovada ihtilafın tavassutla . }13• 

gayretleri hakkında ınüsbet hiç bırsov• 
her alınmamıştır, bununla beraber. :fitl 
yetlerce kurulmuş olan muvakkat -~·e' 
halk hükümeti reisi B Küzincn 5°~. 
gençliği mecmuasında bir yazısındn ~ 
]arı yazmaktadır : iJ1 

ıFinler için, mareşal Manııer.Jıa);9ıı 
hakimiyetini muhafa7.a etmek içın t \titl 
dökmenin değeri olup olmadığını a. 
etmek vakti gelmiştir .. • c:;oi' 
Diğer taraftan, Havas Ajarnmll11 r,o

iyi bir kaynaktan aldığı bir habere ,,ııS• 
re, Sovyet mahfilleri hir Alınan tCiitl' 
~utıına ıniisait davranmaınışlnrdır. •9s· 
ltü Fin harbinin bitmesini Alınan tn' J)tl 

~utuna horçlu olmak istiyorlard'.j'· et· 
sebepfo İs\'PC'İn tavassui umı tercı 1 

mişlerdir. giifl' 
Eski Fin rcisicümhuru bir ka\ı 1tııı' 

den beri Sloklıolmdu bulunuyor. ]eri• 
rnmattan evvel Moskova müzakereJtc1'' 
ni idare etmiş olan B. Pasıkivi de 
cıi~ine refakat etmektedir. rı11ıı 

Fakat Riiyler nJansının bir telgrıı,.er
görc Finlandiya ihtilafına ı~ibayetsto1'' 
ınek için müzakereler hakıkattc rde' 
1'c"'ldn d~ğıl, fakat ·Başka bir }~ııf~i· 
cereyan etmektedir. Bu hususta 
ıiit ver!lıniyor. tillcC : 

İtalyan mahfillerinin kanaa uıe· 
Finlandıyada knt'i hadiseler olrna~ 50'" 
redir. Muhtelif taraflardan Finlerı~)'ret' 
yet şartlarını kabule sevk için, g pıılıJ' 
ler sarfolunuyor. Bu gayretlerde l\fc5~ 
r.anlamı ~aiklcri başka başkadır~iı.Je! 
lfı Skandina\'yn devletleri, istcrn Jtori': 
halele bir harbe süri.iklenmc~l~ct b~l 
lukları cihetle Fin harbinin ~ıha.Y }larb~11 

ınasmı i!>1iyol'lal'. ~lınany~ ıse. )liÇ b1~ 
Skandinayyaya gcnışlcmesınden }ttCd'~ 
menfaati olamıyacağını düşi.i?ııı~f;l;G 

Bcrlin salühivetli ınahfillerı, rı~ ı:ı11ıfl 
ajansınıh muh~birine göre, Ali11~)'et ill' 
da mütava.5.51t sıfatiyle Fin - ~o. rıc te' 
tilıifına mi.idahalc ettiği habcrırıı • ot 
)'İt, ne de tekzip ediyorlar. . deııO 

11
• 

Alınan hüküınet mcrkezındc ,ılıfl'~ 1, ki ; Almanya h.."ltbiu şimale ya}da s11
1 b k nın · e' cağını ve Avrupanııı u ·ısı .. rıit 

hun süratle iade edileceğini uı eli' 
mektedir. . fiı1Jıı•1 e• 

Paris mahfilleri ise. İsveçın ·rıııC1~ıı· 
yayı sürüklemek istc"~iği yola ;;1110 \e 
nin Finlandiyanın elinde 0jdu1ıcrc per 
nidir. Eğeı· Finlandiya ngı devle 
Fra11sadan yardıın isterse. bu rdırı~:;e. 
hareketlerjni genişletıneğe }ıaZ.13 g~t· 

Ha\•as ajansının istihbaratın lıfla "ııJ'· 
mareşal Mannerhaymin S~oıt~şıcı.ıll1 e• 
mesi beklenmektedir ve Fın ulttlvel11 
danı daima sonuna kadar ırı 
taraftarıdır. ., . tıeri 'b 
· Bu sırada kuvve 


