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il Musıolini adalar valiıini 
kabul etti 

ROMA, 9 (A.A) - Muısolini dün ltal
yan Ege adalan valiai Devecchiyi kabul 
etmiftir. 

1 

Günii geçmİf nüıhalar (25) lruruftur. t:: TELEFON: 2697 , ____ _J 
llfuı mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciimhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçUl, sabahları çıkar riyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Fin harbı ş·ddetle devam ediyor 
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lngiltereden Finlandiyaya büyük miktarda ve en son sistem avcı 
tayyareleri ile 60 bin gaz maskesi gönderileceği londradan bildiriliyor 
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Kızılordu ileri hareketini 
Finler tekzip ediyorlar 

l r Fin Genera.lı 
..___.~ ..... · Sovvctleriıı Şin1diyP kadar yiiz tank kay

bettikler ini ve Sovyet tanklarının 

çok za yit oldu~unu söylüyor 

Lorui~a 9 (Ö.R) •• ingiltcreden Fin?andiyaya 60 
' b ·n gaz masJıesi 11° büyülı mifıtorda son sistem 

~ ~ "11cı ta~yaRfeleri ~öndertiieceği haberi bugün • 
~~ Lond~ım a ifşa e ilmiştir. 

Blenen s·sıemiır~elıi lngiliz avcı tay~areıerinin 
Savyet ıtayyareıer~aıc Jıarfı büyüfı bir tef evvu'lı 
gö~ter"i~iıleri anlaşılmıştır. 

1 e 

Fiıı piyadeleri yfrriıyıi~ 1ıalindı> 

Türkiy~ 
Tehdit 
Edilmezi _ .._ 

ŞEVKET BİLGİN 

Alman gazeteleri hayretbahı plan
lardan bahsediyorlar. 

Alman propagandasına çoktan beri 
notunu venniş olanlar bu tafrafuruf pro· 
pagandacılarm « Koolasal » planlarile 
keneli endi§elerini meydana koymaktan 
bafka bir ıey yapmadıklarını bilirler. 

Londra 9 (ö.R) - Mnnerhayn is- bugün de Leningmd üzerinde dolaşarak 
tihkamlnrında Finlandiyalılar muvnffn- on b inlerce propaganda beyannameleri 
kıyetle mukavemet ediyorlar, Dün baş- atmışlardır. 
1 yan büyük harp çok şıddetli olmustur. H els'nki 9 (ö.R) - V iboy nuntaha
Rusların biıtiın gün ilerledikleri iddiaları sına ~eni§ ~aşda bir Sovyel taarruzu 
Fin tebli;:inde resmen .tekzip edilmiştir. hazırlandığı anlaııılrnııtır. Bu mıntııkayı 
Buz Oseanındn Sovyct askerleri soğuk- müdafaaya memur olan kuvvetler ku· 
tan çok muztarip olmuşlardır. mandam Albay Aleksandr Kusben şun-

Hc.lsinki 9 ( ö .R) - Fin tayyareleri - so:NU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

--*--
B · · Y' ı, r~! iet ecı:._i 
a 7 a~ rt~ ziy~f:ei 
ver~er 
An a 9 (Hu usi) - Cümhurrd i-

miz ı lli Şef İnonünün Du~ ük Millet 
Mecli < larımı ve.rmt>ktc> oldukları zi
yafetler tevali ediyor. Bu akşam da 40 
mebus Mılli Şefin sofrasında bulunmak 
~el""fmi kazanmışlardır. 

Milletler Cemiyeti konseyi 
Dün toplandı ve Finlandiya mesele
sini Asambleye havale kararını verdi 

Asaınbledc veriYarın toplanacak 
Jecek olan ıniih i ın 

olan 
kararlar n~l·erdir? 

Faris 9 (Ö.R ) - Belçika delegesi Kor- scy, hususi celse halinde görüş t eatisin
hon dö Niyartm riyasetinde m illetler ce- den sonra, paktın hükümlerine tevfikan 
ıniyeti konseyi bugün liğleym ilk içtima· Fin müracaatini Asambleye havaleye 
mı yapmıştır. Sekiz dak ika süren bu hu- karnr vermiştir. Bu iki jçtımada Fi~ d~ 
!>USİ içtimada, ruznamedcn tali mesele- k gesi hazır bulumnu.ştur. Pazartesı g~
lcrin not edilmesine ve münhasıran Fin ı.ü Asamble Rus - Fin ihtilafının ınalu
müracaat inin tetkikınc karar verilerek :ı, etini tetkik edecek ' e konsey larnfın-
içtima saat 17 ye tl\lık edılmıştir. dan ittifakla H!ilm~si icap etle~ mhai 

Saat 17de yapılan ikinci içtiınad:;ı kon· - SONU 2 iNCi SAHIFF.DE -

Sovyet Rusya 
resmen 

• 
Romanya ya 

teminat verıyor 
Paris, 9 (Ö. R) - Bülıre~ Sov

yet maslahatgüzarı dün öğleden 
sonra Hariciye nezaretine gelerek 
B. Galenko tarafından 'kab:zl edil
miş ve Sovyet Rusyanın R omanya 
ile münasebetleri hakkında Mos
k ovada beynelmilel komünist der
gisi tarafından neşredilen maka
ler.in resmi Sovyet görüşlerini ila
de etmediğini ve Sovyetler Birli
ğinde Romanya ile mütekabil em
niyet münasebetleri idame etmek 
istediii'in i bildirmi tir. Sovyet 
ma,.lahatgüzarının bu tebliği ve 
Moskovada Hariciye komiserliği 
tarafından radJ•oda yapılan tav
zih Romanyada memnun 'yetle 
karşılanmıştır. 

Rom"n umu l'i efkarı esasen b ynel
mild komunlst der ın malt ıni 
ciddı tcltıkki etmiş o mnkln hC'raber 
bu makalenin diğer b ı gazetdcr tara
fından öa nakli az çok infial uyandır-

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE - Romen Ea§vek ı B. Tataresko 

! ır l• re K ral ve Kraliçesi harp ma'ullcri menfaatınc ı·l'MlC'"I. l r mtısamcr •de 

Baltık ulüllerinde cereyan eden hidi
aeler Alman milleti hesabına bir yağan 
sukutu hayaller kaydetmİftİr. Sovyetler 
Balbğl bir Rus denizi haline koymap 
çalapnalda Alman nüfuzunu bu denizden 
kovmUf sibidirler. Haritaya bir göz at· 
mail bu hidisenin askeri, siyasi ve ikta
:aacli ...U...mı ve ebeıi\miyetini an .. .,,.. 
ia yeter. Gerçi Alman matbuatı, ıu top· 
yekün Sovyet - Alman dostluğunu ıiti
rerek hezimetlerinin tesirini ve akislerini 
örtmeğe çall§makta iseler de yaptıkları 
beceriksizce nepiyat artık hakikatleri 
gizleyemez. Almanyanın endifeleri sa
dece Baltıktaki üstünlüğünü ve hakimi
yetini kaybetmekten ibaret değildir. Kı
zıl Ordu Botni körfezi sahillerinde yer
leıince Sovyetler lsveçin demir ihracatını 
kontrol edecek vaziyete geleceklerinden 
Alman sanayii bütün faaliyet serbestiıi

40 Denizaltı batırıldı· 

ni kaybedecektir. 
Filhakika Avrupayı nüfuz mmtakala- B. Numan Menem,,ncioijlu Londra 

·Bir J.ngiliz pilotu bir Alman tahtel
bahirini nasıl batırdığını anlatıyor 

nnı taksim etmek maksadile bir Alman· Biiyiik elçimiz B. Arasla 
Rus planının mevcut olduğu yazılmıştır. Paris 9 (Ö.R) _ Muhasamatın baş· dı. Yavaş yava<; batıyordu. İkinci b ir 
Fakat bu kabil planJarın ne kadar boı, F Jangıcmdanbcri mevcut altmış Alınan bomba att.ım. B u da isabet etti. S iyah 
hayali ve ömürsüz olduğunu Almanlar r ansa tahtelbahirinden en az kırk tanesi batı- yağ tabakalnrı denizin i.istünü kaplamış-
pek güzel bilirler. Bunun içindir ki Sov· nlmıştır. tı. Az sonra gemi tekrar gözüktü. Yağ 
yellerin gözlerini mütemadiyen ıimal- --*- Londra, 9 (Ö.R) _ Corci adındaki In- tabakası fışkırıyordu. Baş tarafı dikildi. 
den çok daha uzak bölgelere, Küçük J O Mı"lyon kı"/o ı·nc;r giliz muhribini torpilliyerek hasara uğ- Teknc kıçtan şakuli vaziyette battı. Tah-
.AAyaya ve Orta Asyaya çevirmeğe çalı- ~ rMan Alman tahtelbahiri bir diğer İn- telhahir bir daha gozükmcdi. 

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

Moskova Berlini 
Protesto etti 

ııyorlar. Büyük cihangirlerin tehakkuk 4 "/ L "[ f d k giliz harp gemisi tarafından der.hal bn- Alınan tahtc.'lbahirinin torpillıyerek 
ettirmeğe muvaffak olamadıkları hayal- mı yon "' o ın ı tınlmıştır. Aynı günde bir İngiliz tay- hasara uğrattığı Corci muhribi kendi va- Al d F. l d. 
leri ıimdi Sovyet Rusyaya maletmeğe Al ~aresi bir Alman tahtelbahirini görünce sıtaı;iyle limana girmiş ve tamir ine ba!;j- SEBEP manya an ın an ı yaya 
uvunnağraııykot~~~. r. Hedefleri bir taıla iki kut ıyor ı!ikinc inerek bombalarını atmış ve tah- lanmıştır. •••••·--= harp ma/zeme5i gönderilmesi 

.. tdbahirin üzer ine biraz sonra geniş yağ Londra 9 (Ö.R) - 8.800 ton hacmın-
l - Küçük Asya ve Orta Asyada ı:abakalnrı çıkmıştır. Yetişen İngiliz ınuh- dek i Nevnrsona vapuru torpile çarparak Londra 9 (ö.R) - Parisden bildirildiğine göre Moıkova hükümeti Fin-: 

Türkiye ile lngilterenin bqma büyük ga- --:ı:-- ripleri bu batmna işini tamamlamışlar- battı. 3600 tonluk Emıl Hoçendoz adın- .Iandiyaya harp malzemesi verilmesini Berlinde protesto etmİpe de Alman: 
ileler çıkarmak... Ankara 9 (Hususi) _ Fransanın Tür- dır. daki Alman v~ı.puru z.aptedildi. • . . "h · · il · • 

2 _ Rusyayı Alman menfaatlerini Lo d R) D li Sk :hükümeti döviz tedariki açan ı racat yapmak mecburyetmı en ıünnüıtür.: 
kiyeden on bin ton incir, dört bin ton Yine dün il<;ünci.i Alman tahtelbahiri- n r a 9 (O. - r. ey e c.; » ga- • • 

aı~•--dar --'en sahalardan uzakla•tırarak t · b" Al taht }}--'--" · :Maamafih Finlandiyanın ıiparİ§ ettiği tayyarelerle malzemenin ite yanyacak: ._ cu ., fmdık ithali için permi vermesi tekarrür ni batıran tayyareci hadiseyi şöyle an- ze esme nazaran ır man e .ıanırı 
Almanyaya kartı olan muazzam niifu- etmiştir. ]atıyor: ' denizde ihtiyaçlarını temin eden vapur- :zamanda, yani harbın sonundan evvel, teslim edilmiyeceğini bildinnittir. : 
zunu ve tazyikini azaltmak... Kunı mey\'elerimiz Fransada büyük .sabahın alal!a karanlığında de\'riye larla, İngiliz tarassudu sebebiyle, temas S Paria 9 (ö.R) - Amaterdamda çıkan cTelgarf:. gazetesinin Berlin mu-: 
..,!~ .=:~:~ ~a'::;.~~ bir rağbet bulacaktır. Fiatler müsaittir. dolaşırken suyun sathında yakın mesa- temin ~demediğinden susuz ~almış ~e Shabirine göre Alrnanyanm Moskova sefiri B. Molotofu tamamen hususi birS 

Satışlarda· kolaylıklar olduğu anlaşıl- fede bir Alman tahtelbahiri gördüm. geceleyın taze bulmak maksadiyle İngıl- : · · il niha d : 
nnda ne Kml Ordu, ne de Türk Ordusu maktadır. Marsilyada konsinyasyon ma- Derhal .,,..'le.. inerek n--rine bombaları- tere sahilinin bir noktasına yaklaşmak :tekilde Fin hükümetile müzakereye cınterek iht" ifa yet vermeğe ivet: 

• 

-:......&.e ...._, f..alide Lt- Wr tedbire _..ısı UIA: ·.·et.-:. .... de So-et L-..:..:..e aı--:.-: bu teklife kat'i hir redle mukabelede·.· ~ ~ lı bırakıhxıası istenmektedir. Kuru mey• mı savurdum. Tahtelbahir dalmağa ça- isterken bir sahil muhafızı tarafından gö- ....._.. •J -~ .,.._ .. 
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Atatüikiiii~ .. ~ 
-son günleri 

ffıdaından naklen : YAZAN : Rahmi Yağız ~ 
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- M. Kemal Beyi bulamadınız mı .. 
Bulunmasın ne çıkar? Sen doktor de
ğil misin, bu seferki suyu sen al! 

Emrini asabt bir hava ile irade ediyor
lardı ... 

Doktor Mehmed Kamil Berk Ebedi 
Şefin kat'iyyen muta olan bu emirleri 
karşısında birdenbire şaşırmıştı: 

- Bu seferki suyu sen al! 
Emrinden sıyrılmanın şu andaki im

kansızlığın tahteşşuur bir idrakle far
kında olmadan kestiren hekim şaşırdı
ğını belli etmemek azmile. 

- Ben mi alayım Pa~? 
1stihsarını yapmış, Ebedi Şefin bu 

emri teyit eder mahiyetteki diğer cüm
lelerile artık bu mecburiyeti deruhte et
mek vaziyetine düşmtiş: 

- Başüstüne paşam! Edevatı hazır
lıyayım! 

Diyerek müsaade aldıktan sonra dı
şarı çıkmış, keyfiyeti tekmil hekimlere 
arzetnıişti. 

Klmil Berk bu emirle deruhde ede
ceği işin ehmmiyetini pekala müdrik 
bulunuyor, o arada Profesör M. Kema
lin gelmesile bundan kurtulacağını mu
tat usul ile suyu onun alacağını hesap
lıyarak bir taraftan su almağa mahsus 
hekim edevatını hazırlarken diğer taraf
tan gözleri kapıda bekliyor, şu işten 
uzak kalmağı can ve gönülden dilediği 
hareketlerinden belli oluyordu. 

Ebedi Şefin yeniden bir krize yol aça
cak asabi arazla emrinin hemen yerine 
getirilmesini isteyi§i su alma işini tacil 
etti. Doktor M. Kamil Berk su alına ede
vatını toplıyarak Ebedi Şefin dairesine 
girdi. 

Başvekil ayni sabah Haydarpaşaya 
gelen ekspresle tstanbula varmış, tren
den iner inmez de kendisini bekliyen 
Acar motörüne atlıyarak saraya var
mıştı. 

M. Kemal Beyin aranması yüzünden 
geçen zamanla Başvekil; su alma ope
rasyonuna başlanırken Ebedi Şefin dai
resine biti§ik salona gelın~ orada bekli
yen hekimler, ve daha birkaç mebusla 
birlikte lntizra koyulmuştu. 

Doktor Mehmed Kamil Berk bütün 
ihtimamile operasyona başlıyordu. O da 
tıpkı M. Kemal öke gibi hareket edi
yor, lüzumlu edevatı bir masanın üze
rine sıraladıktan ve su sisderini de el 
uzatacak bir mesafede b~lunan masa
nın altına dizdikten sonra Ebedi Şefi su 
alma vaziyetine koymuş, batın nahiye
sini ellcrilc inceden inceye tetkik ede
r ek iğneyi yerleştirce<'ği noktayı tesbit 
ve tatbik etmişti. 

Atatürk su almalarda itiyat edindiği 
~ eçhile operasyon mahalline iğnenin 
tatbik edildiği noktaya bakıyor, ayni 
zamanda bu nazik ve mühim ameliyat
la uğraşan hekime bu mevzu ile alaka
dar bazı sorgular tevcih ediyor, bizzat 
hadise ile meşguliyetini tebarüz ettiri-

yordu. Faaliyetini o dakikada bütün 
dikkat ve itinasile birlikte Atatürkün 
emrettiği işe, suyun alınmasına hasre
den hekimin, Mehmed Kamil Berkin 
yüzünde neticenin vahamete doğru yak
laştığını farked~ten doğma bir ifade 
mevcuddu. 

&asen hekimler; bir yıla yakındır 
devam eden klasik tedavi sistemile iyi 
bir netice elde edemeyişleri, ara sıra 
beliren krizler ve bilhassa 16 ilkteşrin
deki asabi arazla müterafik buhranın 
kendini gösterişile apaçık bir hakikate 
doğru gidildiğinin farkında idiler. 

Ve ... - yine kendi ifadelerine göre -
%2 ümidi bile krui bir tedavi sebebi 
telakki edişleri kendi içlerinde gizledik
leri ve etrafa işaa edemedikleri bu acı 
hakikatin saklayışında, Ebedi Şefin en 
yakınlarına bile ifşa edilmeyişinde en 
müessir sebebi te~kil ediyordu. 

Hatta, son günlerin seyri sırasında 
cereyan eden hadiselerden hekimlerden 
gayri yakın zevatın da bu hakikate agah 
olduklarını, sırf kendi buluşlarile kes
tirdikleri netice hakkında çaresizliğe la
net ederek miiteellinı bulundukları da 
pekala farkedilecek bir halde tezahür 
ediyordu .. 

Hülasa : Daha sont~rinin 3 üncü gün
lerinde, Ebedi Şefin rahatsız bulunduğu 
daireye mücavir kısımda bulunanlar 10 
ilkteşrin günü vukubulan ve bu yılı 
günlerce süren bir matemle geçiren bü
yük ve tarihi hadiseyi, Atatürkün ebe
diyete intikal arifesinde bulunduğunu 
tahminde güçlük çekmiyorlardı .. 

Atatürkün heybetli vücudü, devamlı 
?.afiyetle eriyerek adeta ufalmış. hatta 
istirahat halinde bulunduğu zaman ya
tak örtülerinin arasında farkedilir bir 
iz bırakmıyacak kadar zayıf düşmüştü. 
Bir senelik sirozun seyri zarfında kay
bettiği kilo miktarı (28) i buluyordu. 

Ebedi Şefin çehrelerinde yalnız ener
jilerini muhafaza ettiklerine delil sayı
lacak derecede parlak ve cevval bulu
nan gözbebeklerinden baska sıhhat ifa
desi taşıyan hiçbir ize t~sadüf edilmi
yordu. Bütün bu hallerde vahim netice
nin, Büyük Önderin ebediyete intikali
nin yakınlaştığına delalet ediyordu ... 

İkinci su almn ile üçüncii su aite:: ara
sındalü Bir 15'üçu · hafta1ık zaman ı.a r
fında biriken suyun miktarı da tıpkı 
evvelki kadar fazlaydı. 

Mehmed Kamil Berk iğneyi Ebedi 
Şefin batın nahiyesindeki su toplama 
mıntakasına t atbik edişini müteakip iğ
nenin diğer tarafından damlayan ,,uları 
şırıltı ile ardarda gelen bir akıntı takib 
etti. 

Doktor şişeleri dolduran suyu aldık
ça boş şişelere el uzatıyor, ameliyatı 
dikkat ve aIUka ile takib eden Ebedi 
Şef: 

- Bir, iki, üç, dört; 

•• Bİ'J'MEDJ •• 

Finlandiya istila harbinin 
ilk bilançosu 

lsveç gazetesine göre Sovyetlcr 
20 bin maktul vermişler 

Paris 9 (Ö.R) - Finlandiya cephesin
de vaziyetin plançosu şöyledir: 

1 - En şimalde şiddetli muharebeler 
cereyan etmektedir. Norveç Dagbladet 
~azetcsine göre Pestamo civarında Sov
yetler şimdiye kadar mühim zayiata uğ
ramışlardır. Takviye kuvvetlerinin yetiş
mesi sayesinde Finler tekrar buzlu de
niz sahilinde yerleşmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

2 - Cephenin orta kısmında Ruslar 
Jsveç hududuna doğru 30 kilometre ka
dar ilerlemişlerdir. Takip etiikleri mak
sat Isveç ile Finlandiya arasında müna
kale ve muvasala vasıtalarını kesmek
tir. 

3 - Ladoganııı şimalinde hararetli 
bir muharebe devam ediyor. Ruslar 
tahkimatı mevcut olmıyan bu mıntaka
da hafif mikyasta ilerlemişlerdir. 

4 - Viborg berLahında, Mannerhayn 
müstahkem hattının ileri mevzileri önün
de sert muharebeler olmuştur. Fakat 
Ruslar, bütün iddialarına rağmen, Fin
lerin bu majino hattını yarmağa muvaf-

fak olmamışlardır. Beş Sovyet fırkası bu 
ınıntakada tahşid edilmiştir. Bunlar za
yiata ehemmiyet venneden hücum edi
yorlar. lsveç gazetelerine göre bu mın
takadaki son muharebelerde Sovyet kuv
\·etleri 20 bin maktul vermişlerdir. 

5 - Nihayet Moskova, kendi teşvik 
ve himayesiyle teşekkül eden Fin direk
luvarı vasıtasiylc Finlandiya sahillerinin 
ablokasını ilan etmiştir. Ancak, Ameri
ka bu ablokayı kabulden imtina etmiştir. 
Zira Rusların kendi beyanatlariylc de, 
hali harbın mevcut olmadığı ileri sürül
mektedir. Esasen Sovyetler Finlandiya
nın I:sveçle deniz münakalatını menede
cek mevkide değillerdir. Aland adaları
nın etrafına, Isveç sahilinin yakınlarına 
kadar, mayn dökülmü 'ş olduğundan hiç 
bir Sovyet harp gemisi şimdiye kadar 
Botni körfe7ine girmemiştir. Bu sebep
le Finlandiyanın IsvcçJe çok sıkı olan 
deniz münakalatına mani olmak imkanı 
mevcut görülmiyor. Nihayet, Finlandi
ya ile Iweç arasındaki demiryolları da 
muntazaman işlemektedir. 

Sovyet Rusya Romanyaya resmen 
teminat 

- BAŞTARAFI I inci SAYFADA -
mıştı. Bükreş siyasi mahfilleri, Roman
ya ile Sovyet Rusyanın arasını açmak 
i_çin malum kaynakların sarfettikleri 
gayretlerin farkındadır. Fakat Roman
ya Sovyetlerle iyi kom~uluk müna~e
betlerini muhafa1.ayı arzu etmekte olup 
büyiik ko~usile bir ademi taarruz 
paktı veya diğer herhangi bir anlaşma 
akdine hazır bulunmaktadır. Moskova
da mahud makaleyi neşretmiş olan k o
m ünist dergisinin bile Romanyaya kar
şı arazı meseleleri tahrik etmis olma
ması Romanyada memnuniyetle. telakki 
edilmiştir. 

Moskova 9 (ö. R) - Krasnayac; Sves
ta gazetesi, ilk defa olarak Odesa aske
ri 7!1ıntakasının teşkilatını mevzuu bah-

• 
verıyor 

neral İvan Boldindir. 
Roma, 9 (ö. R) - Salahiyettar Sov

yet makamları, Sovyetlerin Besarabya 
ve Tuna ağızları ile uğraşmak niyetin
de olmadıklarını bildirmişlerdir. 

Roma, 8 (ö. R) - Moskovada 
Hariciye komiserliği bir nota neşrede
rek SteJanof tarafından beynelmilel ko
münist dergisinde Romanya hakkında 
neşredilen makalenin Sovyetler birliği 
tarafından takib edilen siyasete uvma
dığını ve Rusya ile Romanya aras;nda
ki münasebetlerin mahiyetini gösterme
dığini bildirmiştir. Rusyanın Bükreş 
maslahatgüzarı da Romen Hariciye na
zırını ziyaret ederek Sovyet Rusyanın 
ne Rornanyayı tehdid etmek, ne de Be
saraby~ il~ Tuna munsaplarını işgal et-
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Tütün Şiddetli yağmur --·-

Türkiye 
Tehdit 
Edilmezi __ ,,.. __ 

Satı s l ar on bir mil-
~ 

yona yaklaftı ___ * __ _ 
Mutavassıtlardan 
tütün satın alınmaması 
temin ediliyor 
Tütün sat~ları tabii cereyanı içinde 

devam etmektedir. Cuma günü saat 12 
ye kadar Ege mmtakasında devam eden 
satı.şiarın 9,300,000 kilo tütünün satıl
dığı anlaşılmı~tır. Satışlar dün akşama 
kadar 10,750.000 kiloya baliğ olmuştur. 

Satış yekunları Ticaret Vekaletine 
bütün teferruatile bildirilmektedir. Ve
kil bizzat tütün satı.şlarile alakadar ol
maktadır. 
Yapılan tedkiklerde kumpanyaların 

ve alakalı firmalardan tütün satışında 
ayırdıkları ıskarta nisbeti yüzde 25-30 
arasındadır. Ticaret müdürlüğü kum
panyalar1a temac; ederek mutavassıt1ar
dan, yani ikinci, üçüncü ellerden tütiin 
satın alınmıyarak evvela biz7.at müstah
silin elinde mevcud tütünlerin satın 
alınmasını rica etmiştir. 

Diğer taraftan müstahsilin tütün 
mahsulü hakkındaki endişesine hak 
verilmekle beraber, köylünün elinde 
kalacak mahsulün tamamen devletçe 
veya inhisar idaresince satın alınacağı 
anlaşılmaktadır. 

-*-Kuşadasındaki elim 
tecavüz hadisesi 
Kuşadasında elim bir tecavüz hadisesi 

cereyan ettiğini, tanınmış ailelerden biri
ne mensup genç bir kızın feci bir teca
vüze kurabn olduğunu haber vei-ıniştik. 

Adliyenin ehemmiyetle üzerinde te
vakkuf ettiği bu hadise hakkında 
mütemmim malumat gelmiştir. Tecavü
ze uğrıyan kızı, tecaviizde bulunan Kuş
adalı Süleyman hadiseden bir müddet 
t!vvel evlenmek üzere istetmişti. Teca
vüzü müteakip odaya girenler, genç kı
zı , mütecaviz delikanlının validesinin 
kucağında baygın bir vaziyette bulmuş
lardır. -*-Bornovadaki 
Zeytincilik istasyonu 
tevsi ediliyor 

Bornova Zeytincilik istasyonunun 
tevsiine karar verilmiştir. Bu istasyo
nun tesisi sırasında istimlak harcı kalan 
ve istasyona bitişik bulunan 7 kişiye 
aid 51 dekar nrazinin istimlakine vila
yetçe karar verilmiştir. Bunların mua
meleleri ikmal edilmek üzeredir. 

-*-ihracat birliğinin 
toplantısında 
Diin şehrimiz ticaret odasında lzmir 

ticaret müdürü bay Mehmet Alinin ri~ 
yasetinde pamuk ihracat birliğine giren 
'e girecek olan tüccarlar bir toplantı 
yapmışlardır. 

Bu toplantıda muvakkat bir idare he
yeti seçimi yapılmış ve idare heyetine 
Hamdi Akyürek, Hakkı Balcıoğlu, Rah
mi Filibeli, Fehmi Sim.saroğlu, Salahid
din, Kazım Etker, C. Jiro, Ali Albayrak 
ve Hakkı Vernl seçilmişlerdir. 9 kişiden 
mürekkep olan idare heyeti ilk toplantı
sını da ticaret müdürü Mehmet Alinin 
riyasetinde yapmış ve pamuk işleri hak
kında bazı görüsmeler yapmışlardır. -*-Gümrükte bekliyen 
Japon malları 
Gümrükte bekliyen Japon ve kısmen 

Alman menşeli manifatura e. yalarının 
çıkarılmasına teşebbüs edilmiştir. Bu 
mallar çıkınca piyasa kısmen ferahlaya
cak \'C manifatura eşyasında tcnzilô.t ic
rnsı ınlimkün olacaktır. -*-

Karılcrimizin 
dilekleri 
--*-

Foçada B. Abdullah 
Gölek ve B. Yarmana 
Gazetemizin devamlı bir karii ola

rak ileri sürdiiğüniiz dileklere kısaca 
cerap vermek istiyoruz. 

1 - Kağıd buhranı yü.:::ü.ııd.en bütün 
Tiirkiye matbuatı gibi Yeni Asır da sa
hi/ eleriııi azaltmağa mecbur kalmıştır. 
Makinemizin tertibatı 6 sahifede kır
mızı başlıkla çıkmağa miisaid değildir. 
:alnız 4, 10 ve 12 sahifeli olarak çıktı
gımız zamanlarda kırmızı yapmak miim
kiindiir. 

2 - Bir mesele iizerinde muhtelif 
kaynaklardaı~ gelen haberlerin birbiri
ni tamamlıyacak şekilde konması pek 
tabiidir. Karilerimiz ırnıumiyetle ga
zetemizin bu hwmsa verdiği ehemmi
vettcn menııııındurlar. 

3 - Tef rikalarımızııı bazı günler 
11eşrindeki teahhiirler gazetenin hacmi
ni daraltmtş olmasından ileri gelen bir 
zartıretiıı neticesidir. 

4 - Atatiirk tefrikası, mtıharriri
niıt dikkatli kaleminden çıkmış itinalı 
bir eserdir. Ba~ tertip yanlıslarma biz-
de m iitcessifiz. ~ 

Tavsiyenize gelince, yiiksek tahsil 
görmüş olmanıza rağmen bilgi ve gör
gülerinizin daha çok olguıılaşmağa ih
ti1jacı oldıığıınu anlıyoruz. Zaman size 

Güzelyahda bir evde 
saikadan yangın çıktı 

ŞEVKET BİLGlN 

- BAŞT.ı\RAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tevessül etmedikleri halde bu gazetenin 
muhayyel tahtidat haberlerile hir c:Türk
Run barbı ihtimalinden bahsetmesi 
Türk milletini yıldırmak malaadile ya· 
pılmı§ bir manevradan ibaretse bunun 
ne kadar bayağı ve çocukça bir hareket 
olduğunu söylemeğe hacet var mıdır? 

Birgi nahiyesinde bir çocuk denk- Türkiye ydgmlığa düımiyen, tehdit 
kabul etmiyen memlekettir. 

lerin yıkılmasile öldü Bizim istiklal ve kurtulllf savapmızm 
her aa.fbası bu canlı hakikatin misallarile 
doludur. Türkiye Sovyet Rusya ile ka· 
ranlık günlerde temelleri atılmıf olan 
bir dosutluğu muhafaza etmek azminde
dir. Fakat yedi iktidanmızda olmıyan 
sebeplerle bu dostluğu torpillemeğe ça
lqanlar mevcut olduğunun farkındayız. 
Alman gazeteleri bu qde bqlıca muhar
rik ajan rolünü ıörmektedirler. Onlara 
hemen söyliyelim ki ga)'1'etleri beyhude
dir. Türkiye davasının doğruluğuna İna· 
narak yolunu çİzm.İftİr. ATATORK'ün 
Milli Şefimiz tSMET lNöNO'ne ve Bü
yük Milletimize emanet ettiği bu siyaseti, 
tarihin bir etini kaydetmediği kahra· 
ınanlıklarla müdafaaya bugün de yarm 
da muktediriz. 

Sağnak halinde devam eden yağmur
l:mn tahribatı oldukça fazladır. Şehirde 
bir çok evlerin kiremitleri kırılmış, bazı 
yerleri su basmıştır. Belediyenin lağım 
teşkilatından bir çokları bozulmuş, tı
kanmış ve tamirlerine lüzum görülmüş
tür. 
Yağmurlar Izmirde olduğu gibi kaza

larda ve civar vilayetlerde de tahribat 
yapmıştır. 

Evvelki gece yağan şiddetli yağmur
lar esnasında bazı yerlere saika isabet 
etmiş ve Güzelyalıda bir evde bu yüz
den yangın çıkmıştır. 

Güzelyalıda kunduracı B. Nedimin ki-

ra ile oturduğu, eczacı B. Eşrefin sahibi 
bulunduğu 1014 sayılı evin radyo ante
nine saika isabet etmiş ve yangın çıkmış
tır. Elektrik tesisatı bu yüzden kontak 
yapmış, tavan arasındaki kiriş tahtaları 
tutuşmuş, bir yatak ve yorgan kısmen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 
Ödemişteki yağmurlar esnasında Bir

gi nahiyesine bağlı Bezdegüme köyünde 
3 yaşında Hüseyin adında bir çocuk yağ
murdan korunmak için köy odası arka
sındaki tütün denkleri altına gizlenmiş, 
yağmurun şiddetinden denkler üzerine 
düşmüş, zavallı çocuk denkler altında 
can vermiştir. 
-~-----~~~~~~~~-

• 
Bundan, dost veya diipnan, kimwnia 

ıüphea olmaam. •• 

şampıyonası 
Bizi iyice anlıyan dostlanmız cMilll 

Türk politikası doğnı, balia, berrak ve 
nammkir bir siyasettir. Haldannı ve 
menfaatlerini ne bahuma oluna oı.._ 
terketmeğe adi niyeti yoktur·• dedikleri 
zaman güneı kadar parlak bir hakikati 
ifade ediyorlar. Uçok - Doğanspor bugün üçüncü 

defa olarak karşılaşıyor lik Finlandiya harbı neticelendiği P. 
Sovyetlerin sözlerini Balkanlara çevire
cekleri iddia edilmİftİr. maçları haftaya başlıyor Acaba Kızıl Ordu Ralkenlara kaqa 
bir harekette bulunacak mı 7 

Son iki hafta içinde yaphklan iki kar· 
şılaşmada berabere kalan Üçok • Doğan 
spor takımları şild şampiyonluğu için bu 
gün üçüncü defa olarak karşı karşıya ge• 
leceklerdir. 

Liklerde birinci ve ikinciliği tutan bu 
ild en kuvvetli takımımızın bugün yapa• 
cakları karşılaşmada kat'i bir netice al
mak için çalışacakları yüksek ve ahenk
dar bir oyun çıkaracakları muhakkaktır. 
Esasen maç berabere bittiği takdirde ne· 
tice alınıncaya kadar uzatılacaktır. 

Senelerdir böyle birbiri arkası iki de-

Pamuk ___ * __ _ 

lhracatcıları dün 
' 

Odada toplandılar 
Dün pamuk ihracat tüccarları, mın

taka ticaret müdürü B. Mehmed Ali 
Etenin daveti üzerine Ticaret odası sa
lonunda bir toplantıya iştirak etmiş-
lerdir. • 

B. Eten Ticaret Vekaletinden aldığı 
talimatı tüccarlara tebliğ etmiş ve pa
muk ihracına hemen başlanmasını ve 
hızlandırılmasını, ihracat birliği nizam
namesinin tasdikine intizar edilmiyerek 
muameleye girişilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine ihracat tüccarları der
hal alıcılara telgraf çekerek teklifte bu
lunmu§lardır. Bu hafta pamuk fiatleri
nin mühim nisbette yükselmesi ihtima
linden bahso1urunaktadır. 

-*-Vilayet bütçesi 

fa berabere kalmıı bir maç hatırlamıyo
ruz. Bu maçı kazananın tild tampİyonlu· 
ğunu alacağı keatirilebilir. Ancak lik 
maçlarının iki devre aruında fasıla 
müddetinin dört hafta olarak tayin edil
miı olması, Final maçının gelecek hafta
ya yapılmasını amirdir. 

Bunun için haftaya Jik maçlarının ikin
cl devresi başlıyacak ve fild final maçı 
başka bir haftaya, belki de kurban bay· 
ramı günlerine bırakılacaktır. 

Her iki takımımızdan bugiin güzel bir 
oyun bekliyoruz. 

ihracat ___ * __ _ 

Sovyetler Batkanlan da kendi oiifm.. 
lan altma almağa tqebbüa edec:eld• 
mi 7 Bu huusta müsbet veya menfi bir 
büküm yüriitmeğe imkin yoktur. Zinı 
vaziyetinin yarınki inkipfı üzerinde tesir 
yapabilecek bir çok umurlar mevcuttur. 
Şurası muhakkaktır ki Alman tahriki~ 
ve ihtiraılan yüzünden Balkanlar tehdit 
albndadırlar. Bir istila tqebbüsü kimin 
tarafından yapılsna yap.hın Raik.anlan 
ıiddetle mukavemet edebilecek vaziyet. 
te bulacaktır. Bu davada ltalyanm da va· 
ziyeti sarihtir. Yüksek Fatist konseyi ltal
yanın gayri muhariplik Üyuetinde de
vam karanna rağmen Tuna banaana 
ve Balkanlara temas eden biç bir hadi
senin ltalyanm en esaslı menfaatlerini 
doğnJdan doğruya alakadar etmekt~ 
hali kalmıyacağuu ve Italyayı hareketsiz 

C- ı · t • f kf J bırakmıyacağını açıkça beyan etmİ§tİr. 
r aa ıye ı ar ma a ır Şu halde bir istila tehdidi karıwnch 

Son günlerde ihracat faaliyeti gayet Italya, müstevliye kaql, Fransa ve lng~· 
müsaid bir şekilde inkişaf yoluna gir- tere ile beraber olarak Balkanları mu· 
miştir. Mısır, İngiltere, Romanya, Ma- dafaa etmekten çekinmiyecektir. Balkan 
caristan, Fransa ve cenubi Amerikada- devletleri arasında çok temenni edilen 
ki firmalar muhtelif maddelere talip ol- daha sıkı, daha kuvvetli bir işbirliği te
muşlardır. Münferid olarak Ticaret halJcuk etmeşe dahi buıı\inkü enternaıı
odasına ve Ticaret müdürlüğüne yapı- yonal vaziyetin sakınılmu neticesi ola· 
lan müracaatlerden ihracat tacirleri rak Cenubu Şarki Avrupada bir harbın 
muntazam surette haberdar edilmek- ne Italyayı, ne de hatta Macaristaıu li· 
tedir. kayt bırakmıyacağı i.§ilı:ardır. Bu takdir· -*- de tecavüzü yapacak olan memleket ya 
Turgutlunun ayni zamanda Italya ile harp haline gel-
elektrik cebekesi meyi kabul edecektir. Yahut ta ltalya ile 

"" daha önceden anlqmağa mecbur olacak-
Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ek- tır. Biz Sovyet nüfuzunun Akdenize ve 

siltmeye çıkarılmıştır. 134,923 liraya yap- Adriyatik denizine doğru gen.İflemesi 
tırılacak olan tesisat 22 Kanunuevvelde ihtimalinden tehqi eden ltalyanm böy
ihale edilecektir. le bi.r anlqmaya yaklapcağmı zannet--*- miyoruz .... 

~:'n~!~!!!!a haftası Sa- ŞEVKET BİLGiN -*lı günü başlıyacaktır. Haftanın programı MENŞE 
Borçların teciline hazırlanmıştır. 
imkan görülemiyor -*- $ahadetnameleri 

Maliye dairesinde Tüccarlarımızın klering yoliyle ihraQ Bu sene vilayet büdçesinin tanzimin- d 
de tasarrufa azamı surette riayet edile- tadilat ettikleri mallara ait menşe~ etname-

v • • • b" ı·· d · 1 b'" d 1 · ı h . d . . . . . k lerinin tasdikli (B) nüshalarının ibrazı-cegı ıçın u un aıre er u çe enn a- Maliye aıresının UçUncil atı geçen na lüzum olmadığı hakkındaki 12415 nu-
zırlarken bu noktayı ehemmiyetle gö- sene kısmen yapılmıştı. Bu sene aynı al k • ted R.t .. - .. a . 

zönünde bulunduracaktır. ka .. . d 5406 lir 1ık ~ı~ 1 •~~R t mar ı ararname resmı gaze e ~ur 
tı uzerın e a llöVe ~a Hük' .. tin .. t .l:;;: b kolaylık Geçen sene büd~esine hj.- bir ilave im k 1 ksiltm k tır. ume gos er~ u _ ~ yapı ası arar aşmış ve e eye o- dı ti l' . .. . d ··essir olacak 

yapılmıyacağı gibi bu sene yüzde otuz im ş care unız uzerın e mu 
nu uştur. k dar h i ilidir nisbetinde bir tasarruf yapılacağı ümid · -*- a e emm ye ı.;.· __ _ 

olunmaktadır. ·~ -..aı • • ilci 
Vilayet Muhasebei husu.siyesinin ve- ikiMa~!!~VeftCUetinin . Milletler emiyeti 

kfiletlere ve bilhassa Maliye vekfiletine ,.... ... a 
aid borçlarının teciline te.şebbfu edil- Maarif vekru.ett, mualllmlerln mesleki ko seyı· 
miştir. Maliye Vek!leti bu talebi şimdi- disiplini rencide edecek ~kilde neşriyat 0 
Jile is'af edememiştir. yapmalanıu menetmiştir. _ BAŞTARAFI ı iNCİ SA.HİFEDE -- *- Vekru.et ayrıca bu ders yılı başından kararlara esas teşkil edecek tavsiyelerlnl 
Dikili gümrük dairesi itibaren tatbikine başlanan ders rejimi· konseye bildirecektir. 
Dikilide bir gümrük dairesi ve bir aile nin iyi net_iceler verdiğini.mUşahe.de ede- Konsey bu akşamki celseden itibaren 

~vi inııa edilecektir. Bu iki iş eksiltmeye ıek muallimleri ve okul ıdarelerınf teb- mühim tadilata uğrıyacalctı.r. Zira aza. 
çıkarılmıştır. inşaat 1411 liraya çıkacak- rik etmiştir. sından beşinin azalık müddeti nihayet 
tır. Bu ilci emir, toplanacak olan muallim hulm~tur. - *- meclislerinde okunacaktır. Asamblenin konseye şu dört esası bil· 
Zelzele devam ediyor 
Evvelki akşam yağmurun şiddetli de

rnm ettiği sırada saat 17,15 te Dikili 
merkezinde 8 saniye devam ettiği bil
dirilen bir zelzele olmuştur. Ha.sarat 
yoktur. 

"Üç Yıldız,, ın 
YENİ AS'IR okuyucuları için. . 
yine hakiki ha~·attan alınmış ve çok: 
güzel bir eserini neşre başlıyacağız. : 

Bn eser, ille mektep sıralannda baş-: 
lıyan arkadaş sevgisinin genç kızlık: 
ve genç kadınlık devrelerindeki bü-: 
yiik te irlerini tasvir ve tahlil ede-: 
<"ektir. : 

-*- dinnesi muhtemeldir: 

Fransa 
--*--

10 Milyon kilo incir 
4 milyon itila fındık 

Alıyor 
--*- -

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
racatımız için ınüsaid bir vaziyet ihdas 
etmiştir. Alakadarlara tavsiyeler yapıl
mıştır. Fransarun aldığı kararlar netice
sinde bütün kuru sebze ihtiyacını da biz
den temin edeceği anlaşılmıştır. Bu esas
iı kararlar resmi mehafilde ve bilhassa 
ticaret mahfillerinde derin memnuniyet-

1 - Finlandiyaya karşı Sovyet taar
ruzunun takbihi, 

2 - Milletler cemiyeti azası olan dev
letlerin mütearriza yardım etmemeleri. 

3 - Bilakis taarruz kurbanına milza
herctte bulunmaları. 

4 - Mü tearrizin Finlandiyaya karşı 
hareketini terke davet edilmesi. 

Brilksel 9 (A.A) - Yarı resm! kay
naktan verilen haberlere göre, Millet
ler cemiyetine giden Belçika murahhas 
heyetinin reisi Carton De Viaerte ken
disine teklif edildiği takdirde kon.c;ey re
isliğini kabul etmesi için hükümetinden 
talimat aldığı 1eyit edilmektedir . 

Yeni mayn gemileri 
Faris 9 (Ö.R) - Londradan bildiril

diğine göre pek yakında hususi tertibatı 
havi ınayn tarama vapurları ticaret yol
larmd::ıki maynları her gün ve belki de 
günde bir kaç defa toplıyarak deniz mü-
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Finler baskın 's C> .N 1-1.A t B E ''.R 
{. • J • - :.. .! yaptılar 

S t k ti . . f .1 I · k Ordu Gedikli sınıf için 
ovye uvve erını ga ı av ıyara . yeni barenı kanunu 

mühim zayiat verdirdiler 
Paris, ~ (Ö. R) - Helsinkiden bildi-

riliyor: Kayaklı ve beyaz mantolu Fin He 181 D k •. aslı:erleri bu sabah en şimal cephesinde 
Ruslara ani ve sessiz bir hücum yap
ınışlar ve onları gafil avlıyarak ağır za
yiat verdirmişlerdir. 

a~ıklarında 
di~u;;:~::r~~ıı~!~im:~ı~rg~~k~:k~:;~ Rus Fı·n fı.loları arasında harp oldu 
modern silôhlara alışık olmıyan Kırğız -
askerlerini kullanıyorlar. 

Rus tayyareleri bu sabah Hangosyı landiyaya gönderilen llalyan layyare1e- Oslodan bildirildığine göre ~imalde kuvvetler ~it etmekle oldııklarını 
bildirmektedir. Bir taraftan yedinci or
du yalruz Carelie berzahında harekatı.. 
bulunurken; diğer taraftan daha üç or
dunun teşlfıli mevzuu bahistir. 

bombardıman etmişlerdir. Fakat ekser ri yekununun 80 adede baliğ oldu.~unu Ruslar Pel>anu fiyordundan 17 kiloınet
bombaların hedefe isabet etmemesi Rus bildiriyorlar. re mesafededirler. Bu mıntakada 3 Rus 
ı.tyyarecileriuin iyi nişanct olmad1kla- Londra, 9 ( ö. R) - Fin harbinin sid- taburu bulunmaktadtr. Askerler soğuk
rını ~ö•temıiştir. Zayiat miktarı malum deli artmaktadJr. Bir Fin torpidosu Le- tan, açlıktan çok ıztırap çekiyorlar. Fin
d~ildır. ningradı himaye eden Kronştad Rus ler, diL~manın yakınlığına rağmen, va-

F.in tayyareleri Leuigrad üzerinde müstahkem ınevkiine hücum etmiştir. ziyete hakim görünmektedirler. Riga, 9 (A.A.) - Rusların Manner-
u~.arak. ahaliyi hakiki vaziyet hakkında Fin mahfilleri bu taarruzun muvaffakı- helın müdafaa hattını yararak Finlan-
tenvir için. beyannameler atmışlardır. yetle neticelendiğini beyan ediyorlar. Londra, 9 (ö. R) - Rusların Finlan- diya mukavemetini kırmak maksadile 

Rusların kullandıkları zehirli gazla- Fin filosu ve sahil bataryaları dün diyada hayli ilerledikleri zannını uyan- Ladoga gölünü ınüsell.3h motörlerle geç-
rın açık havada 3 saat ve binaların için- Helsinki açıklarında bulunan Rus filo- dtrmak için Alınan gazeteleri harekat mekte olduklart bildirilmektedir. Man
de 12 saat dalgalanır cinsinden olduğu sile harbe tutuşm~lardır. Top sesleri hakkında nesrcttik.leri haritalarda hu- nerheim hattmın şark kısmında ve K.i
bildirilmektedir. Fakat bunların tesiri hükumetin merkezindl'n duyulmakta dud civarında bulunan kasabaları hu- vinieıni civarında cereyan eden mühim 
çok büyük değildir. Zira bu gazları mü- idi. duddan 200 - 250 kilometre içeride gös- bir muharebe Ruslar için hezimete in
him mikyasta ortalığa yaymak için Mannerhayn hattı önünde bir muvaffa- tPrerek Rus ileri harekatını mübalcgalı kılap etmiştir. Ruslar 10 kilometre geri 
ınüdhUf mühimmat sarfetmek icab eder kıyet kazanamıyan Sovyct kumandanlığı bir ~ekild~ gösteriyorlar. çek.il.m.işlcrdir. ~t!etsaıno mıntakasında 
ki Rw.ların buna kudl'eti yoktur. Vilborg civarına a:;kcr çıkararak bu Mılano. 9 (A.A) - Kurye Dclla Se- Rus tayyareleri Finlandıyalı 7.annederek 

Hclsinki gazeteleri ttalyadan daha nlilstah.keın. hattı çevirınC'k tasav\•urun- ra gazetesinin Finlandiya ınuhabiri, Rus kıtalarını bombarduuan etmişler-
30 tayyare geldığini ve bu suretle Fin- dadtr, Rus!arın Ladoga gölü şimalinde büyük dir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Daladyenin en büy .. k eseri 
-----------~::: ,,.,,.,,.,.-----------

Fransanın 
nüdünü 

manevi birliğini ve tesa
meydana çıkarmasıdır 

Paris, 9 (ö. R) - E.ski Brezilya iş 
nazırı, Parislen dönüşte Lizbondan ge
çerken Diyoryo gazetesine ~u beyanat
ta bulunuyorum: 

c Pariste, müttefiklerin ııihai zaferi 
hakkında derin bir kanaatle geliyorum. 
Yani hak, adalet ve hürriyetin harp 
del>ııetlerine sebeb olan kuvvet ve isti
la hırsına galebesi laınaatini besliyo
run1. 1938 senesi ikinci teşrin ayından
beri Fransız tefekkürünün derin istiha
lelerine şahid oldum. Geçen sene sonla
rında Fransız milleti, sulhu muhafaza 
için, idarei ma..<lahata mütemayildi. Bu 
da tabiidir. Fikri seviye.si itibarile taben 
~ulli sever olan Fransız milleti kendi 
yüksek hayat slandarım vekaye eme-

Tebliğler 
---.ı:;..---

FRANSIZ TEBLİGİ: 
Pari.s 9 (Ö.R) - Bu sabahki tebliğ: 

Cephenin muhtelif kıstmlarında piyade 
ve topçu faaliyeti . 

Paris 9 (Ö.R) - Garp cephesinde dev
riye ve keşif faaliyeti fasılasız devam 
etmektedir. Bu hareketlerden her biri 
cok siddetli olmaktadır. En fena hava
ı;.rda· bile k"'!if hareketlerinin arkası ke
silmiyor. Falı:at şimdiye kadar bunların 
hep.i tardedilmiştir. 

Gündüzün. Almanlar ormanlık mınta· 
~.alarda devriye faaliyetinde bulunuyor
lar. Eğer kesif yapılacak rnıntaka ağaç
lık değilse, geceleri hareket ediyorlar. 

Hava harek8t1 bak1mından, keşif tay
yarelerinin çıkışları çoktur. Fakat bun
lar hic bir harbe meydan vermemekte
dir N·azi tayyareleri derinlemesine bir 
çok kesifler de vapnın;lardır. 
ALMAN TEBLtGi: 
Roma 9 (ÖR) - Alman tebliği: Ren 

ve l\.1ozel araı;ındaki iki Fransız tayyarc
~inin tahrip edildiğini, \'C 3 tanesinin ha
sara uğratıldı ;ını, Alınan tayyarelerinin 
Fransanın garp ve merkez ınıntakala
rında ke.c;;iflerine devam ettiklerini, Fran
Eıtz avcı tayyarelerinin ve tayyare batar
yaluruun ate~ine rağmen zayiata uğ,ra
ınndıklarını kaydetmektedir 

---4f.---

Ba tan gemiler 
Londra, 9 (A.A) - Resmen bildiril

diğine göre, Blanche destroyeri bir ma
yine çarparak batmıştır. 

Londra, 9 (A.A) - 1088 tonluk lngi
liz Merci vapuru cenup sahillerinde bir 
mayine çarparak dört dakika içinde bat
ıruştır. 18 kisilik mürettebattan ancak 
Hcisi onlar da yaralı olarak kurtarılmış
lardır. 

Kopenhag, 9 (A.A) - Bir Alman mo-
1oru Laugeland civarında mayiıı tarla
sıncia bir mayine çarparak hemen bat
m.ştır. 56 ki~ilik mürettebatının öldüğü 
7..annediliyor. 

........ *......,, __________ _ 
lile de harpten mücteniplı. Fakat bir- B Daladiyc Fran:<ada goruş ittifakı
kaç ay evvel, harb<-- ~ürüklen ı nC'?ll('nin nın a111ili olınuşlur. ~1il!?kül bir anda, 
giiç olduğunu anladı. Bu scbcble, hü- vakar ile ınemleketin müdafaasını ha
kümelin siyaseti halk sınıflarının efkJ.r zıı·lnnustır. Fransanın en ivi bir devlet 
edilC"nıiyecek ')Pktlde müzahcretini ka- adamı ~ldlığunu isbat etıniştir. Fran.o;:;a
zandı. nın n1ancvi birliği bu devlet adamının 

Fran..'ia hl•r ınPsch•yi zeki'ı ve nıuha- siyasi bir tehşirine nıüst~niddir. Fakat 
keme kadrosunda halleden bir memle- Da'adiyc asla fcvkalbe.~er bir peygam-
k k bcr Vl'"-'a veli rolü takınmak • 0 teınnmic:.. <>ltir. Şuna anaat getirmiştir ki y~ni ' ~ ' .., 
idarei ınaslahaUar daha geniş ve netice- tir. Fraosa.nın zaferi garp Hristiyan ıne· 
si vahim tavizleri zaı-uri kılacaktır. Bu deniyetinin Rasizm putperestliğine kar-

şı zaferi olacaktır. Bu bağanizm orta
sebeble harp fedakarlığına hazır ol- dan kalkıp milletlerin meşru menfeat.
muştur. Fransız milletinin bu suretle teri muahedeler.in tathlkine ve cebrU 
birleşmesj bir mucize addedildi. Fakat şiddetle kuvvet. yerine hakka riayete 
sathi bir tahlil bu mucizenin sadece bir istinad ettiği zaman dünya tekrar saa
akh selimden ibaret olduğunu gösterir. dee kavuşacaktır. 

Sovyetler 
----&---

Finlandiya Elçilik 
binasının anahtarmı 
isveçe vermediler 
Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet makam-

ları sahipleri, hareket ctmi>; bulunan 
Finlandiya elçiliği binasının anahtarla
rım i.stiyen İsveç elçiliğinin bu talebini 
reddeyleınlştir. l\falı'lm olduğu üzere 
Finlandiya hükumeti Moskovadaki Fin
landiya menfaatlerinin siyasetini İsveç 
elçiliğinden rica ctmi~tir. Diğer taraftan 
Sovyet bükOmeti ise bugünkü Finlandi
ya hükOmetini tanımamakta. ycgfıne 
Finlandiya hükumeti olarak Kusine
nin idaTt>sindeki hükUınetr görn1C'ktedir. 

Tas Ajansı n!n 
bir tekzibi 

Moskova 9 (A.A) - Amerikan Oni
ted Prc!t.8 ajansı Finlandiya makamatının 
beyanatrna atfen esir edilen Kızıl askcr
fcrin Üzerinde bazı harita vesikalar bu
lunduğunu ve bu vesikalarda lsveçin 
~ark sahill<:'rine ve Aland adalarına born
bardıman edilecek askeri hedeflerin gös
terildiğine dair yalan bir haber nc!'lret
mektc ve Ruayanın askeri harekitt At
lantik sahillerine kadar te~mil etmek is
tediğine bunun bir delil te~kil f;'ylediğini 
yazmaktadır. 

Taq ajansı şunu beyana mezundur ki; 
Muhterem Amerikan ajansının bu gülünç 
haberi bizzat kendis.inin uydurduğu ya
lan bir haberdir. Ve safdilleri aldatmağa 
matuftur. 

Tirenden atılan bir 
bomba 
Londra, 9 (A.A) - Dün Forth köp

rüsünün veya mücavir binaların tah
ribi için trenden bir bomba atılmıstır. 
Tren 14/ 20 de Dundie ile Glasgov ,;,.a
smda mezkur köprüden ağır ağır geçer
ken pcnçereden bir paket atılmış ve pa
ket derhal infilak etmistir. Hiç bir ha
:.ar oln"lamı~llr. 

Salı günü 
--- ;;;...---

Milli Müdafaa vekili 
Parti grubunda geniş 
izahat verecek 
Ankara 9 (Hususi) Cüruhuriyet 

Halk partisi grubunun Salı günkü haf
taltk toplantısında Milli Müdafaa vekili 
general Naci Tınazın grup azalarına ge
nis i7.ahatta bulunaeakları öğrenilmiştir. -·-Bükreş elçimiz 

_An karaya gitti 
Istanbul 9 (Ö.R) - Bükreş büyük 

e!çimiz B. Suphi Tanrıöver bugün Bük
re-,ten geldi. Yarın ,\nkaraya gidecek, 
bir kaç gün hükümet merkezinde kal
dıktan sonra tekrar Bükreşe dönecPk-
tir. 

-r;..

Ambargo 
protestoları 
Pari• 9 (Ö.R) - Amerika hariciye ne

zareti İngiliz hüküınetine Alman ihraca
tının açık denizde müsaderesi ınünase
betiyle bir nota venn~tir. Vaşington hü
kümeti ittihaz edilen tedbirlerin Ameri
kan tebaasının meşru ticaretine engel 
olmamasım talep mecburiyetinde bulun
duğunu beyan etmektedir. 

Paris 9 (Ö.R) - Abloka tedbirlerine 
kar~t faal bir vaziyet almaları için Al
manyanın bitaraflara gönderdiği nota
nın tevdi edildiği iddia edilmişse de sa
lühiyetli Hollanda mahfilleri dün aksa
ma kadar Llheye hiç bir Alman notası
nın gelmediğini bildiriyorlar. 

BUGÜN KARŞIYAKA 

~,----------------. --------'- 8' Bütiin Iımir kahkahadan yerındcn sarsarak ~·cui bir Zafer 8oınhası. ... 

Melek 
Sınemasında 1 

ALİ 
Türkçe sözlü şarkılı "e ga?~lli ;enkli 

BABANIN MiRASI 
Bu<:ün Lale ve Lale Tan sinemalarında basladı 

LALEDE 
l - Alibabanın mıı·...,ı 
2 - T<ahraınan köpek ,, 

· Yeıti harp juı·nah 
Renkli M:iki 

.. -.. .. --------4 -· ila lan1a saatleri: l{er gün ı:ı~l4 :~o:: 

v 
lO- Cumartesi, Pazar 9.30-13-16,30~20 !: 

LALETANDA 
l - Alibabanın mirası 
2 - Nina Petravananln yalanı 

Femand Gravey İsay Miranda 
3 - Yeni harp jurnalı 
1 - Renkli miki 
Ba~lama saatleri: Hergün 13,45 - 20 
Cumarte•i, Paz~r 11.40-15,45-20 • 

İKİ FİLM BİRDEN 

ÇALIKUŞU 
His.,i, ahluki ve içtimai büyük film 
Oynıyanlar: Hoket Doınlers ve Jan 

Piyer Amont 
Borneo vah$i orman
larında 
Ayrıca Metro en yeni dünya 

havadi<leri 
SEANSLAR: 
Her gün : 4 - 5.45 - 9 da .. 
Cumartesi, : 12.30 ve 2.30 da 

Tasarruf 
Ve Yerlı malı haftaıı ___ * __ _ 
Sah günü başlıyor 
Ankara 9 (Hususi) - Ayın on ikisin

de başlıyacak olan tasaruf ve yerli malı 
haftası Salı günü saat 16 da başvekil Dr. 
Refik Saydamm halkevindeki nutku ile 
baslıyacaktu·. 

Saat 18.55 te general Kizını Özalp 
radyoda bir nutuk söyliyecektir. Hafta
r.ın ikinci Çar,,amba ~nü saat 19 da Ma
ariI \'ekili Hasan Ali Yücel, Perşembe 
günü saat 20 de Hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlu, Cuma günü saat 19.10 da Zi
raat vekili Muhlis Erkmen, Cumartesi 
ı:ünü saat 20 de Inltlsarlar vekili Raif 
Karadeniz, Paıar günü saat 20,30 da Ti
caret vekili Nazmi Topçuoğlu, Pazartesi 
günü Sırrı Day radyoda birer nutuk 
söyliyeeeklerdir 

Sıhhat Vekili 
---·---

Erzurumdan Elazığ ve 
Diyarbakll'a hareket 
etti 
Erzurum 9 (Hususi) - Sıhat ve içü

ıııai muavenet vekili B. Hu!Osl. Alataş 
sıhhl müesseselerde tetkiklerine devam 
etmi~ler, yeni banyoları ve diğer tesisatı 
gözden geçirmişlerdir. Ilıcadan avde~ 
rinde Elazığ v" Diyarbakıra gibnek için 
buradan ayrılnıı.şlardır. Vali, kolordu 
'" müstahkem mevki kumandanlan ta
rafından uğurlanmışlurdır. 

Antalyada halk 
dershaneleri 
Antalya, 9 (Hususi) - Halkevi, kış 

mevsimine aid çalışmalarına baş~, 
merkez kaz.a ve köylerde 77 halk ders
hanesi açıruştır. Binlerce vatandaş bu 
dershanelerde okuma yazma öğrenınelı:
tedirler. 

Vakıflar Galerisi 
Ankara, 9 (Hususi) - Türk valı:ıfla

rının tarihi mahiyetlerini toplu bir hal
de izah için umumi müdürlük binasın
da bir galeri tesis edilmiştir. Bu galeri 
pazartesi günü açılacak ve Büyük Mil
let Meclisi azları tarafından ziyaret edi
lecektir. Galeride Türk dünyasının bü
tün iyilik ve şefkat abidelerinin vesika
ları, resim ve haritaları, Türk sana.yöne 
ve mimariı.:;inr aid eserler teşhir edile
cektir. - *-Amel'ikalilosunun 
Başamiralheı 

Vaşington, 9 (A.A.) - 61 yaşında 
olan Amiral Richardesonun amiral Bloch 
yerine Ameriluı donanma•ıt ba§kınlıJ!ı. 
na tayin edileceği haber verilmektedir. 

Tayyare 
Sinemasında 

TELEFON : 3646 
BUGÜN• 

İki büyük film birden 
Büyük valsin mübdii ve sinema yıl
dızlarının en fazla alkışlanan 
Fernand Gravey ve 
Micheline Presle - Elvira Popesco 
ile altı büyük Fransız yıldmnın 

yarattığı 

Gaip Cennet 
Avrupanın büyük caz kralı 

Ray Dö Venturanm 
Gürel Bir Eseri 

Neş'e Yağmuru 
Aynca EKLER JURNAL 

Oyun 'aatleri 
Gaip Cennet: 5-9: Neşe yağmuru: 3-7 

msmmc 

Anı.ara 9 {Husuşi) - Ordu;,u.zdalı:i gedilı:li sınıf için hazırlanan 
yeni barem kanun layıhasınm müzakeresi ikmal edilmştr. Önümüz
dek günlerde Büyük Millet Meclisinin umumi heyetine sevkedilecelc
tİT. l...ayıhanın aldığı son şekle göre orduda gedilı:li olarak hizmete gi
receklerin asli maatlan 15 liradan başlıyacalı:tır. Her terfide gedikliler 
beşer lira zam görecelı:lerdir. 

Toprak Ofis köylü elindeki buğday
ları satın almaktadevam ediyor 
Ankara 9 (Hususi) -Toprak mahsulleri ofisi, köylülerin elindeki 

buğdayları satın almakta devam ediyor. 1939 rekoltesinden mübayaa 
edilecek 134218 ton buğday olduğu tahmin ediliyor. Bu buğdaylarıD. 
satın alınması için ayın dördünde toplanacak olan ofis idare heyeti 
içtimamda 6 milyon 71 bin lira tahsisat istenecektir. 

Alman siyasetine artık 
yok • 

ınanan 

Londra 9 (Ö.R) - Almanların lskandinavya aleyhine hücumlan 
lsveçdeki isyan ve infiali arttırmıştır. 

Bütün lıveç gazeteleri açıktan açığa bu hücumları lsveçe lı:.arşt düş
manca bir hareket telakki ediyorlar. 

Svetka Dayeblad Alman siyasetinin artık itimada değer tarafı kal
madığını yazıyor. lsveçte Alman taraftarlığı hisleri kökünden mah
volmuştur. 
Almanyanın Finlandiyaya tecavüzü tasvip ve tahrik ettiği kanaati 

vardır. Londrada •Öylendiğine göre Hitler şimal ırlanı göklere çıkar
masına rağmen en şimal memleketi olan Finlandiyanın feci akıbetine 
göz yumması Iskandinavya devletlerinin vaziyetlerini tasrih etmeleri
ne sebep olmu~ur. lskandinavya devletleri sıkı bir iştirak halinde ha
reket edeceklerdir. 

Budapeşte 9 (ö.R) - Macar Sak gazetesi, Almanyanın Rusya ile 
ittifalca mecbur olması yüzünden istiklal ve hürriyetlerini istiyen mil
letlerin artık Almanyaya inanamıyacaklarını ve kendilerine dost ve 
müttefiki başka yerlerde arayacaklarını yazıyor. 

Bir Macar askeri heyeti bugün tayyare ile Romaya hareket 

SOnra ne olacak? 
Bir Japon gemisinin 

mal götüreceği 
Alman yaya 

ilan ediliyor 
Roma 9 (ö.R) -Tokyodan bildirildiğine göre Asoma japon va

purundan haber alınamamıştır. lskoçya sahili açıklarında iken bu va
pur telsizle İstimdatta bulunmuştu. 

Yarın bir japon vapuru Roterdamdan Alman ihracat mallarile yük
lü olarak hareket edecektir. Bu vapura karşı yap1lacak muamele, ja
ponya ile lngiltere ve Fransa arasında ablokanın teşdidi münasebe
tile 1:ıe., gösteren ihtilafın ne şekilde halledileceğini gösterecektir. 

Fin ablokası hakkında 
Amerika ihtirazi kayıdlar ileri sürdü 
Vaşington 9 (ö.R) - Amerika hariciye nezareti, Sovyet Ruıya

run Fin eahillerinde ilan ettiği abloka hakkında ihtiraz kayıtlarını bil
dirmif, Amerika bahriyesinin uğrıyacağı bütün zararlardan Sovyet 
Rusyayı mesul tutacağını haber vermıştir. 

Paris 9 ( ö.R) - Berlinden Belga ajansına bildiriliyor: 
Rus hülı::ümeti Finlandiya sahillerinin ablokası kararını Almanya 

ve lsveçe bildirmiştir. Rusya Finlandiya ile hali harpte olmadığım id
dia ettiğinden bu tedbir güçlükleri mucip olacaktır. Çünkü, ancak mu
hasım bir devletin abloka ilanına salahiyeti vardır. 

Rus ablokasını Finler 
akim bırakacaklar 

He!.inlı::i 9 (A.A) - Neşredilen resmi bir notada Sovyetler tara
fından ilin edilen bahri ablokanın meşruiyeti tenkit edilmekte ve Rus 
filoa1111un bu ablokayı hiç bir zaman başaramıyacağı ve Finlandiya 
aaltil topçularile boy ölçüşemiyeceği kaydedilmektedir. Şimdi Rus fi
~oeu buzlar yiizünden harelı:etsiz bulunmaktadır. Harp harekatına ge
lince, Finlandiyalıların Rus taarruzlarına karşı müessir bir şekilde 
mukavemet ettikleri bildirilınektedir. Petsamo mıntakasında Sovyet
ler bu şehri beyhude yere çalışmışlardır. Finlandiya tayyareleri ve 
bahriye kuvvetleri Murmanska karşı bir hücumda bulunmuşlardır. 
Rusların beş gün süren muharebelerden sonra Sunari adasını i~gal 
ettikleri bildirilmektedir. 

~ .................................... .. 
B U G 'Ü N • 

Kültürpark S1nemasında TELEFON, 3151 

Delı§et.ine, azametine payRn olıruyan 
Dünyanın en büyük aşk ve ihtiras filmini takdim ediyor~ 

1 - Hayvanlaşan insan 
(LA BETE HUMAİN) 

JAN CABİN VE SiMON SİMON 
Taralın4- tem il olunan bu filim tekmil seyircilerini bey4'<:an ve zevk 

içinde bırakuakbr _ 

2-SARIKAYA 
('ok heyeeonlı macera ve a~k filmi .. 

AYRICA : :\tetro jumal ve RENKLl MİKİ 
SEASSLAR : H~r gün Hay\'anla,aıı insan 2.15 - 5.40 - !l da.. Sarı Kaya 

4.15 ve 7.iii t~ .. Cumartesi \'e pa1.ar 12.4S le San Kan ile ha;.l:ır ... ...._!:iıııı ___ ı;:t 
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{ızılordu ileri hareketini 
Finler tekzip ediyorlar 

Kıı4t dea-izaltı 
ha tırıklı 

Alman itçileri 
•~--... h.a:.a...aı.- tini - Belediyemiz zabıtaa ~. __.. ........ e münhal bulwıan bir zabıta mem~ 
tazyik ediyorlar na ve bir dosya memuru muavm»lme 

--ı..:...__ Londra 9 (Ö.R) _Alman işçilerinin .yeniden memur alınacaktır. 
- BAŞTARAFI 1 Cİ sABIFmE - yapacakları fazla mesaiye ücret veril- Askerliğini bitirmiş ve orta me= 
edilerek yeti§mişler ve tahtelbahiri ba- inesi hakkında Alman iş nezareti bir ka- u bulunan isteklile~in 11/12 
tırmağa muvaffak olmuşlardır. r.a.r ittihaz etmiştir. Bu karar Alman P.aiartesi günü saat 14 de zabıta müdiu.. 

Kaybettikleri tahtelbahirlerin yerine işçilerinin tazyik eseridir. Nazl hilldime- lüjiinde yapılacak mihıabaka imtihanına 
yenilerini ikame hususunda A!manlar tinden istediklerini tazyik ile elde ettik- gipmek üzere müracaatları i1An ohm.ur. ~~----~--~-ıww.~----~------~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

lan söy lemittir: 
Sovyetlerin tank zayiab en az yüz ta

nedir. Sovyet tanJdan eski sistemdir. 
Zırhları kafi derecede kuvvetli değildir. 
Efrat iyi talim ıörmemitlerdir. Finlandi
yalıların mükemmel olan tank defi top
lan karşısında mukabil taarruzlanmıza 
mukavemet edemiyerek büyük zayiata 
ağramıtlan:lır. Harbm ilk baftaamda Kı
ml Ordu 60 kilometre. ilerlemİftİr. Fa
kat sadece karakollannuzla kaf!daJllU§
tır. Müdafaa kuvvetlerimizin yer aldığı 
ilk müdafaa battı ile Sovyetler daha kar
~mallllflardll'. 

Kmllar biç bir noktada bu mukaveme
ti luramanutlardır· Finlandiya ordusunun 
Dyİatına relince, barba giden !ruvvetleri
mizin ancak yüzde biridir. 

BtR YARALI EStRlN 
SöZLERl: 
Yaralı bir Sovyet esiri, Kızıl Ordu pi

lotlarına sivil halkı bombardıman etme
mek için kat'i emirler verildiğini, fakat 
askeri binaları ve üsleri isabetle tayin 
edemediklerinden atılan bombaların si
vil halk arasında zayiat verdiğini söy
lemiştir. 

Stokholm 9 (ö.R) - Yeni tipde 
ağır bombardıman ta~arelerinden mü
teşekkil bir filonun Helsinkide uçuş tec
rübeleri yapılmıştır. Bunların, ltalyadan 
gelen yeni tayyarelerden bir kısmı oldu
ğu söyleniyor. 

Kopenhag 9 ( ö.R) - Nasyonal Ti
dende muhabiri bildiriyor: 

Bir Finlandiya destroyeri Kronştad 
deniz üssüne kısmen muvaffakıyetli bir 
taarıuz yapmıştn'. 

Bütün Finlandiya destroyerleri lngil
tereden satın alınmıştır. 

Moskova 9 (ö.R) - Leningrad mın
takası kumandanlığının tebliği: 6 Kanu
nuevvel de Sovyet kıtalan her istikamette 
ileri hareketlerine devam etmişler, Ka
reli berzahının şarkında Finlerin esas 
müdafaa hattını yararak cenahlara doğ
ru muvaffakıyetlerini inkişaf ettirmiş
lerdir. Fena havalar yüzünden keşif 
uçuşlarından başka faaliyet olmamıştır. 

Paria 9 (ö.R) - Bern·den bildirili
yor: 

Fin cephesinde vaziyet değişmemiş gi
bidir. Finlandiya körfezinde bazı ada
ların işgali Rusların kaydedebildikleri 
biricik muvaffakıyettir. Karelya cephe
mnde Finler vaziyeti muhafaza etmişler 
ve hatti Ladoga gölünün şimalinde bazı 
mevkilerini islah eylemiıılP-rdir. 

Helsinki 9 (A.A) - Finlaİıdiya ktta
lan Sovyetlerin Viborga ihraç barek t • 

:rapmasma mani olmak için hazırlanmak
tadırlar. Bu ihraç hatt.keti muvaffakıyet• 
le neticeleneceği takdirde Carelie berza
hmdaki Finlandiya müdafileri iki ateş 

.,e+ .. llllSQIE .. lllE.,..:llrG* ...... ~~--...... Sll>?I• 
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anamda kalmat bulunacaklardır. Bu ara-· den gelen buz kütleleri Cronjta' da kadar 
da Carelie mınt•kaamdaki mücadele mu- Leningrad limanını kapatmıştır. Buna 
annidane bir ıekilde devam etmektedir. rağmen Ruslar buz kıran refakatinde li
Sovyet kıtalan Mannerbein müdafaa mandan çıkmak üzere muharebe gemi
batlaruu yarmak için be3•hude gayretler leri kafileleri hazırlamaktadırlar. 
sarfetmektedirler. Finlandiya bava ku.v
vetleri dün büyük bir faaliyet göslermİf
lerdir. Bu kuvvetler yalnız be§ Rus tay -
yareaini dütürmekle kalmaml§, ayni za
manda Rus askeri tesisatmm bulunduğu 
Baltiski limanını :reniden bombardıman 
ederek yangnGar çıkann1§lardır. Bu ha
reket Finlandiya limanlarının Ruılar ta
ralmdan ablokasma kartı Finlandiyalı
ların bir mukabelesidir. 

Helsinki 9 (AA) - Finlandiya mu
harebeleri hakkında aşağıdaki tafsilal 
verilmektedir.: 

Petsamo mıntakasında muharipler tara
fından siperler inşası bilhassa kutup ge
ce mevsiminin başlaması dolayısile bir 
mevzi muharebesine girilmekte olduğu
nu göstermektedir. Finlandiyalılar şi
maldeki sahil mıntakasını terkederken 
bütün evleri tahrip ettiklerinden Sovyet 
kıta1an açıkta kalm1Slafdır. 

Şiddetli kar fırtmaları Finlandiyanın 
cenubu şarki kıtasına kara hareketleri 
yapılmasına mani olmaktadır. Kalın bir 
sis, Sovyet hava ve deniz kuvvetlerinin 
Finlandiya körfezi ve Hel inki mmtaka
sında faaliyet göstermelerine mani ol
muştur. Buna mukabil Finlandiya harp 
ve sahil gemileri bilhassa faaliyet göster
mişlerdir. Finlandiya sahillerine yaklaşan 
Sovyet kruvazörleri açık denize tarde
dilmişlerdir. Finlandiyalılar ayni zaman
da Carelie • berzahıoda Vipuri T erijoki 
demiryolu üzerinde Sovyet kıtaları ta
rahndan yapılan hücumu tardctmi ler
dir. Finlandiya skicileri ananevi ve milli 
hançeri kullanmak suretile muannidane 
döviişmektedirler. Ayrıca haber verildi
ğine göre Neva yolu ile Ladoga gölün-

Roma 9 ( ö.R) - Sovyet tebliğine 
nazaran Ruslar her istikamette ilerleme
ğe devam etmişlerdir. Fakat havanın bo
zukluğu sebebile tayyareler keşif uçuş
larile iktifa etmişlerdir. 

Helsinkinin tebliğine göre, Rusalr 
Mannerhayn hattının mukavemetini kar
mak için Ladoga gölüne toplarla müceh
hez motfübotlar nakletmişlerdir. 

Fin hükümetinin tebliği Rusların ka
zandıkları biricik muvaffakıyetin, sisden 
istifade ederek, Finlandiya körfezindeki 
bir adayı işgalden ibaret kaldığını bil
dirmektedir. Ruslar Mannerhayn hattına 
karşı büyük mikyasda bir hücum İ'"in 
2 00 bin kişilik bir kuvvet tahşid etmiş
lerdir. Fin tayyareleri bu tahşidatı ve 
gerilerini bombardıman etmektedir. 

Karelya berzahında, Mannerhayn 
hattının şarkında yapılan bir muharebe 
Rusların mühim bir muvaffakıyetsizliğile 
neticelenmiş ve Sovyet kuvvetleri on ki
lometre gerilemişlerdir. 

Petsamo mıntakasında iki hasım taraf 
zapterlilen mevkiler üzerinde kalmışlar
dır. Ru~lar, şehrin etrafındaki dağlık 
mıntakaya i1erlemeğe yana.,mamışlar
dır. 

Finler Rusların Mannerhayn hattına 
arkadan taarruz için Vibora asker çıkar
mdarına mani olmağa çalışıyorlar. 

Finlandiya sahillerinin ablokası kara
rına bir mukabele olarak Fin tayyareleri 
Baltiski Sovyet üsııünü tekrar bombar
dıman etmişlerdir. 

Baltık devletleri hariciye nazırları son 
içtimalarında Finlandiya harbına karşı 
sıkı bir bitaraflık muhafazasına karar 
vermişlerdir. 

Eğer Sovyetler Balkan
lara tecavüz ederse 

buna asla Aln1anya 
etmiyeceğini 

müdahale 
bildirdi ltalyaya 

Paris 9 (ö.R) - Deyli Ekspres gazetesinin Amsterdam muhabiri
ne nazaran Hitler, Ru"y<ı tarafından Bnlkan1arda bir harp yapıldığı 
takdirde Almany~nm buna asla müdahale etmiyeceğini Mussoliniye 
tebliğ etmiştir. Yan r smi bir kaynaktan cıkan bu haber son günlerde 
Italyanın Berlin ve Almanyanın Roma sefirlerinin sık sık gidip geliş
lerinin esbabını izah etmektedir. 

Paris 9 (Ö.R) - Moskova diplomatik mahfilleri büyük Faşist kon
seyi tarafından neşredilen tebliğde Sovyet Rusyaya ve Fin ihtilafına 
hiç bir ima mevcut o]madı<Yı ka-vd dilmektedir. Moskova da Italyaya 
kar ı muhteriz ve ihtiyatkAır b'r tavır takınmaktadır. Romada Sov
yetler al yhind y lan n y· lere Moskovada mul helede bulu
nulmam t r. 

Müttefiklerı 
89 n ilyon 

d 

Ai""erikada 
do ar parası 

• 

var 

teknik güçlüklerle karşı karşıyadır. Çün- lerini anlıyan işçiler bundan böyle çok 8, 9, 10, 4452 (2447) 
ltü yeııi tahtelbahirin mürettebatı ko- mü~kül~t çıkaracaklardır. 
!ayca teşkil edilemiyor. Muallem miıte- Bir Alman mayn ___ ..... 
hassısların fıkdanı kendini gittikçe daha ........... 
:l.iyade hissettirmektedir. Alman maynı ile battı 

Mayn harbının akameti de tahtelbahir Kopenhag 9 (Ö.R)- Bir Alınan mayn 
harbının neticesizliğine inzimam ediyor. gemisi, kendi mayn tarlalanndn kopan 
Mıknatisli maynları taramak için bulu- bir torpile çarparak batmıştır. Beş altı 
rıan usulden sonra, vapurları miknatisli kişiden mürekkep olan mürettebatının 
mayn isabeti halinde bile koruyacak ter- tamamiyle kayboldugu talunin ediliyor. 
tibatın tatbµt edilmesi bunun funilidir. İnfilakı müteakip bir çok Alman vapur
Bu esnada Ingiliz - Fransız kaçak kont- ları kurtarma ameliyesi için mahalline 
rolü faaliyetle devam ediyor. Bu hafta yetişmişlerdir. 
Almanyaya ait daha 13700 ton kaçak eş- B • ı d 
ya zaptedilerek harbın iptidasındanberi rezı ya a 
yapılan kaçak müsaderelerinin yekU.nu 
735 bin tona cıkarılmıstır. Rejimi devirınek 

Londra 9 (Ö.R) - B. Çörçil geçenler- istiyen bir komünist 
de İngilizlerin haftada 2 ile 4 arasında 
Alm:ın tahtelbahirini batırdıklarını bil- komplosu 
dirmişti. 3 Alınan tahtelbahirinin bir Paris 9 (Ö.R) - Brezilyada bugünkü 
günde batırılması bu teşebbüsün daima rejimi devirmek ve hüküınet erkinına 
muhafaza edildiğini gösteriyor. Alınan- suikasdler yapmak için bü~ bir ko
ların bu tahtelbahirler yerine yenilerini münist komplosu keşfedilmış ve bu 
aynı hızla ikame etmeleri imkansızdır .• komploda alakdar 101 komünist tevkil 
1917 de daha müsait vaziyette olduğu olunmuştur. • 
halde bile Almanya azami ayda 7-8 talı- Sovyetler aleyhindeki 
telba.hir. yapabi.~iyordu. K~~dı ki batan müıterek protesto 
b.ahrıye~ v~ ~utehassıs m~rettebat y.e- neden akim kaldı! 
nne yenilerını bulmak ta bır meseledır. V . 9 (AA) Ch'l' · d -+-- aşıngton . - ı ının a e-

T 
•• • • mi iltihakı dolayısile Sovyetler aleyhinde 
ur k 1yen1 n ya~ılacak müştere~ . pr?.tc:~to ~eşebbüsü 

akım kalmıştır. Chılı hukumetı Avrupa • t• buhranile uğraşacak yerde Amerikalılar s 1 av se 1 arasındaki münasebetlerle uğraşılmasını 
• tercih ettiğini beyan etmiştir. 

Paris 9 (Ö.R) - •Taymisu gazetesinin 
İstanbul muhabiri Alman entrikaları Ltiksemburg 
karşısında Türk siyasetinin basiret ve hududunda alman 
azimkarlığından takdirle bahsetmekte- tedbirler 
dir. Almanların yakın şarkta karışıklık- Brüksel, 9 (A.A.) _ Lüksenburg hü
lar ekmek teşebbüsü sükfuıetle karşılan- kfuneti hududlarda her beş kilı>metre
mıştır. Zira Türkiyenin sarih olarak te- de bir betondan kaideler üzerine bü
essüs etmiş olan siyaseti Balkanların is- yük harfler yazılmasına ve bunların ge
tiklru ve emniyetine taraftar olan devlet- celeyin projektörlerle tenvirine karar 
lerle iş beraberliğine matuftur ve Türk vermiştir. Bu suretle muharip tayyare
emniyeti için hayati emniyeti haiz olan lerin Brüksel araz~ine tecavüzlerine 
bölgelerde her tecavüz ve müdahaleye marn olunabileceği ümid edilmektedir. 
mukavemeti istilzam etmektedir. 

Müzayede ile 
fevkal'ade satış 

Acele azimet dolayısiyle birinci ka
nunun 10 cu Pazar günü öğleden evvel 
saat 10 da Karşıyakada iskeleden çı
kınca sağ tarafta yalı caddesi yani Sa
lih paşa caddesinde 152 numaralı evde 
tüccardan Mnruf bir aileye ait zarif ve 
nadide ınobilyeleri miizayedc sureti]e 
satılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz 
maruken kanape ve iki koltuk, ceviz 
daire forma altın mekik ipekli kanapc 
ve iki koltuk, fantazi limon kaplama 
yatak odası dolabı, -tuvaleti, komidon
ları, ve karyobsı maa bezli somyas1, 
perakende avrupa sandalyeleri, Etemin 
perdeler, ceviz kare masa takımı, ha
sır takımları, tek aynalı şifonyeralı do
lap, Inrıil'z mamulatından iki kisilik 
bronz l ryola ve somyas1, kadifeli şez
long, Viyana n amulfıtından yedi par-
çalı kadifeli knnape takımı, perakende 
kıreton koltuklar, camlı ma a, muşam
ba kanape, ve altı sandalye. mauun kü
tiiphaneli yazıhane, ayrıca küçiUc yazı

n nadide i 1 meli japon o ta ma"'ası, 
a it ma •un b ·· e, kara c viz yemek 

nın ı, divan, mikelli mftdeni soba ve 
boruları, m' de soba altı, yağlı boya 
"bla c rı, h 1ı ' s ccadeler, ve saire 

b' · çok mob'ly 1 · müzayede suret.ile 
1 ır. Fır atı kaçuınayınız. S tış 

p 'ndir. Diki· t evde satılıktır. 
T" k müzayed"' salonu müdüriyeti 

1-4 (2421) 

İZMtR SULH HUKUK HAK1MLİ-
01NDEN: 
Davacı: Hazineyi maliye vekili avu

kat Murat Çınar tarafından İzmirin 
Cumaovasında Yeni köyde madenci 
Ziyanın maden ocağında ve Kemalpa
şanın Soğuk pınar mahallesinden İbra
him oğlu Mehmed aleyhine 939/1274 
numara ile açılan tazminat davasından 
dolayı müddeialeyh namına gönderilen 
gıyap kararı müddei aleyhe evvelce teb
liğ edilen davetiye varakasındaki adre
sinde bu namda bir kimse bulunmadığı 
için tebliğ edilememiş ve gıyap kararı 
bila tebliğ iade edilmiş olduğundan gı
yap kararının mahkemece ilanen tebli
ğine karar verilmiş ve bu sebeblc mah
keme de 29/12/ 939 tarilline müsadif cu
ma günü saat on bire bırakılmış oldu
ğundan yevmi ve vakti me?.kurde müd
dei aleyhin b'zzat isbatı vücut etmesi 
veyahud tarafından bir vekil gönder
mesi aksi takdirde hakkında gıyabi mu
hakemeye devamla karar verileceği lü
zumu tebliğ makamına kaim olmak ve 
bir nüsh. ı mahkeme divanhanesine ta
lik kılınmak suretile Wn olunur. 

4501 (2462) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Satılık han : 

Turgutlu :ka abasında Altay ma-: 
hallesinde her ise elverisli 2206 met
re murabbaı dahilinde büyük yemiş 
hanı denilmekle maruf han bütün 

• müştemilatiyle birlikte satılıktır. 
: lstiyenlerin aynı h nda mal sahibi 
: Arap Saide müracaatları. 
: 1-6 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 - Basmahane civannda yapılacak 
hal aanlral binası anıasımn dahili mu
hafaza duvarının yaptırılması fen itleri 
müdürlüğündeki keşif ve prtnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 64 1 lira 3 3 kuruş 
olup ihalesi 11 / 12 /9 39 pazartesi günü 
saat 16 dadır. 

iştirak edecekler 46 lira 1 O kuruşluk 
teminab iş Bankasına yatırarak malt• 
buzu ile encümene gelirler. 

2 - Yeni Müzayede bedesteni civa
rında umumi hela yapbnlması fen itle
ri müdürlüğündeki ketif ve ıartnamesi 
veçhile yeniden açık eksiltmeye çıkanl
mıfbr. Muhammen bedeli l 159 lira 64 
kuruş olup ihalesi 11 / 12 /9 39 pazartesi 
günü saat 16 dadır. iştirak. edecekler 
8 7 liralık. teminatı iş Bankasına yabra· 
rak makbuzu ile encümene gelirler. 

26 1 5 10 4328 (2359) 

Eşrefpaıada 645 aayılı sokakta 
ayrılan 648 sayılı sokakta kanalizasyon 
yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keıif ve ~namesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
5 2 O lira olup ihaleıri 1 5/12 /9 39 Cuma 
günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 39 
liralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

15, 1 o. 4387 (2368) 

Izmir belediyesi Havagazı fabrikası
nın yeni istihsal ocağına konulacak 
elektrik motörleri tesisatı ile tenvirat 
tesisatı, yazı işleri müdürlü<ründekl 
fenni ve mali şartnameleri ve ilişik lis· 
tesi mucibince açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 1503 lira 43 
kıuuş olup ihalesi 20-12-939 Çarşamba 
günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
113 liralık teminatı iş bank-asına yatıra
rak makbuziyle encümene gelirler. 

5-10-15-19 (2414) 

- Belediyemiz muhasebesinde tutarı 
60 lira maaşla varidat masası katipliği 
münhaldir, en az orta tahsilini bitirmiş 
ve muvazzaf askerliğini yapmış bulunan 
talipler arasında müsabaka imtihanı ya
pılacağından isteklilerin 12/Kanunevvel 
939 Salı günü saat 9 da tahsil ve asker
lik vesikaları ve nüfus kAğıdı ile beledi
ye hesap işleri müdürlüğüne müracaat
ları ilan olunur. 8, 10 4453 (2446) 

Belediye otobüslerine 32X6/ 5 eb'a
dmda 12 adet dış l8stik alınma ı yazı 
işleri mildi.irlüğündeki ı:ıartnamesi veç~ 
hile acık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2100 lira olup iha
lesi 25/12/9~9 pazartesi günü saat 16 
dadır. fstirak edecekler 157 lira 50 ku
ruşluk teminatı İş Bankasına yatırarak 
makbuzla encümene gelirler. 

10 15 20 24 4499 (2460) 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

)kinci Noter 
Birinci Bel diye ve Kere t eller cad

desinin birle ın beş yol ağzında ka·n 
hususi daireye nakil ederek yeni te i
sat ve yeni kadrosile ise başlamıştır . 

10 13 15 (2466) 

PUDRALARI 
Piyasaya çıktı: 

renk •• 
uzerıne: Beş 

t Beyaz 
2- Ten rengi 
3 Raşel bland 
4 Pembe 
5 Okr Rose 

S. RERİT eczacıbaşı tl:Walet pudrası, kokusumm letafeti, eildi k~ve güzelleştirmesi bakımından emsalsizdir. Herbtlyiik eczane 
:mağazasında arayınız. 

Büyük kutu ( 40) kuruş DEPO: Şifa Eczanesi 



. 
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Nafıa Vekiletindeı : 
Teknik okulunda açılacak 
Mühendislik kurslarına işti

rak i~ tihanlarına dair 
Talimatname 

~adde 
1 - Mülga Nafıa Fen mektebi mezunlarından 

Madde 

a - Devlet, Belediyeler veya Belediyelere bağlı müessese
ler hizmetinde olup sıhhi mazeretlerine veya askerde 
bulunmalarına mebni 1938 senesi Mayısında açılmış 
olan imtihanlara girmemiş olanlar, 

b - Yukanda yazılı imtihanlara girip te kursa tefrik edil
memiş olanlar, 

c - Serbest çalışmakta bulunanlar, 
ikinci maddede yazılı imtihanlara girmek hak.kını ka
zanabilmek için 361 1 sayılı Nafıa teşkilat kanununun 
muvakkat birinci maddesine tevfikan 31. 12. 939 tari
hine kadar bir dilekçe ile Nafıa vekaletine müracaat 
etmek mecburiyetindedirler. 
Mülga Nafıa Fen mektebinden mezun Fen memurları 
için 1938 senesi Mayısında açılmış olan Mühendislik 
k.ununa iştirak imtihanlarında muvaffak olarak kurs
lara devam hakkını kazanmış olanların aynca müra
caatlanna lüzum yoktur. 

Z - Birinci maddede yazılı olduğu veçhile müracaat edenler, yal
nız bir defaya mahsus olmak üzere; yapılacak olan kurslara 
iştirak imtihanına tabi tutulurlar. Bu imtihanın yapılacağı 
zaman ve mevki aynca ilan olunur. 

Madde 
3 - 31. 12. 939 tarihine kadar yazı ile Nafıa vekaletine müraca

at etmemi§ olanlar veya müracaat etmiş olup ta ikinci mad
de mucibince vekaletçe ilan edilecek muayyen günlerinde 
kursa iıtirak imtihanına girmemiş bulunanlar veyahut imti
hanlara girip te muvaffak olamıyanlar kursa devam etmek 
hakkım sureti katiyede kaybederler. 

Madde 
4 - Kurslara iştirak imtihanı her gün saat 9 dan 18 e kadar de

vam etmek üzere iki günde yapılır. İmtihanlara kitap, not, 
proje ilih ... gibi her türlü vesika getirmek ve bunlardan isti
fade etmek serbesttir. 

Madde 
S - Kurslara iştirak imtihanı sualleri: 

a - Su 
b - Yol, Demiryol, Köprü 
c - Yapı 
olmak üzere üç gurup üzerinden tertip olunur. Bu üç sual 
gurubundan yalnız bir gurup intihap edip ona göre cevap 
yazmakta talipler serbest bırakılmışhr. Şu kadar ki: her 
hangi bir gurup intihap olunduktan sonra imtihanın ikinci 
günü dahi ayni gurup suallerine devam şart olup artık diğer 
bir gurubun sualleri intihap olunamaz. 

Madde 
6 - Tam numara 20 hesabile taliplere her iki intihan günündeki 

mesaileri için ayn ayn ilci numara verilir. Bu iki numaranın 
vasatisi kurslara iştirak imtihanının notunu teşkil eder. İm
tihanlarda muvaffak olmuş addedilmek için kurslara iştirak 
notunun en az ( 11) olması şarttır. Yarım ve yarımdan bü
yük küsürat talip lehine vahide iblağ olunur. 

Madde 
7 - Bu imtihan neticesinde kurslara i~tirak hakkını kazanmış 

olanlar 3611 sayılı kanun mucibince Teknik Okulunda bir 
sene müddetle kursları muntazaman takip ettikten sonra 
kurs mezuniyet imtihanına tabi tutulurlar. Bu me7.u· 
niyet imtihanında muvaffak olanlar Teknik Oku
lundan Mühendis unvanile mezun olanların hukukuna ma
lik olurlar. 

1 o, 13, 15 4502 (2465) 

Muğla Nafıa müdürlüğünde:ı: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hükümet konağı Bodrum ka-
tile Adliye kısmının umum İnşaatı. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 14845 lira 7 4 kuruştur. 
3 - Bu inşaata ait evrak şunlardır. 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
F - Hususi şartname 
C - Fenni şartname 
İstekliler bu işe ait evrakı Muğla Nafıa müdürlüğünden göre

bilirler. 

4 - Eksiltme 22. 12. 939 cuma günü saat -1 5- de Muğla Nafıa 
müdürlüğünde tetckkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1113 lira 43 kuruştur. 
6 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ile ihaleden en az sekiz gün 
evvel resmen vilayet makamına müracaatla alacakları ehliyet vesika-
11nı ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - T cklif mektuplan yukarıda dördüncü maddede yazıb saatten 
bir saat evveline kadar Muğla vilayeti Nafıa müdürlüğü odasında mü
teşekkil komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupları dördüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş bulunması ve dıı zarfın mühür mumu ile kapablmış ol
ması lizımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7, il, 14, 16 4424 (2426) 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
JZMİR MEMLEKEr 

BASrAHESİ DAHİLİYE 
MVr AJfASSISI 

SOBA 
Tekmil dökme İzmir ekonomik 

soba lan 

7.50 Liradır 
Yemek Pİıiİrmc, çamaşır yıkama hiz
metlerini de mükemmelen görmek
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu - İZMİR 
Gazi Bulvarı 19, Tel mEM, 

SIHHAT VEKALETtNtN RESMi RUHSA TINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ airı· 
laruu, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

tcabmda günde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bul .... ur. 

lzmir vakıflar müdürlüğiin
den: 

Scneliii 
Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

60 Ev 343/ 11 Burnava Helvacı H. Hüseyin 
36 Dükkan 351 / 29 Çekmececiler Kürt Mehmet paşa 

Yukarıda yazılı akar at 31 . 5. 940 tarihine kadar kiraya verilmek 
üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

ihalesi 15. 12. 39 cuma günü saat 1 O dadır. istekli olanların Vakıf
lar idaresine müracaatları. 

6 - 1 o - 14 .4444 (2419) 

1 MALArYA BEZ VE İPLİK FABRİKALARI r. 
A. ş. den: 

Malatya F abrikamızm Dokuma ve iplik kısımlan için ı 

l 1sta v~ usta muavini aranıyor 
Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Malatyada 

Şirketimiz Umwn Müdiirlüiüne miiracaatlan 
~ 1~ 1~ 1~ 19 (2451) 

ilan 
lzmir Defterdarlığından: 
Aylık ücreti 200 lira olan münhal buğdayı koruma vergisi baş kon

trollüğü için aşağıdaki şartları haiz o1an talipler arasında 25. 12. 939 
tarihine müsadif pazartesi günü defterdarlık binasında imtihan icra 
edilecektir. 

1 - Taliplerin hukuk veya iktısat fakültelerinden veya siyasal bil
giler okulundan veya ticaret mektebinin yüksek kısmından mezun 
bulunmaları ve 40 yaşını tecavüz etmemiş olmaları şarttır. 

2 - Tal ipler vilayet makamından havale ettirecekleri istidalarile 
mektep şehadetnamesi, sıhhat raporu, hüsnühal mazbatası ve iki adet 
fotoğraflarını beraber getireceklerdir. 

3 - Talipler: 
A - Muamele ve buğdayı koruma vergileri kanunları hükümle

rinden. 

B - Bir müessesenin pilançosunun tetkikinden. 
C - Bir muamele vergisi beyannamesinin tetkikine ait rapor tan-

ziminden. 
D - Hesaptan. 
E - Ticaret kanununundan. 
İmtihan edileceklerdir. 
4 - f mtihanda muvaffak olan 3656 No. lu kanun hükümleri dai

resinde derecesi tesbit ve ona göre kadrosu dahilinde ücret verile
cektir. 

5 - Taliplerin en geç istidalarile evrakı müsbitelerini 23. 12. 939 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 çe kadar defterdarlığa teslim 
etmesi ilan olunur. 

7, 1 o, 13 4458 (2932) 

Jstanbul Belediyesinden: 
Belediye hastahanelerinin altı aylık ilaç ihtiyacı kapalı zarf eksilt

mesine konulmuştur. Tahmin bedeli 19107 lira 7 2 kuruş ve ilk temi
nat miktarı 1433 liradır. İhale 27. 12. 39 çarşamba günü saat 1 S de 
lstanbul daimi encümeninde yapılacaktır. 

Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektuplan ve 2490 numaralı 

kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 
kadar lstanbul daimi encümenine vermeleri. 

1 O, 14, 20, 23 4465 ( 2463) 

lnhi~ar~ar umum 
ğ~ ndenden: 

müdürlü-

1 - Şartname ve nümunesi mucibince 26,5m/ m 270 bin ve 28 
m / m 330 bin adet bobin siğara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi sözü geçen şubeden ve lzmir Ankara 
baş müdürlüklerinden parasız alınabilir. 

4 - isteklilerin verebilecekleri miktar üzerinden yüzde 7 ,5 güven
me parası ile veya banka teminat mektuplarile birlikte tayin edilen 
gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. 

IO, 14, 18, 22 4475 (2464) 

Kiralık Dükkan 
D. D. Yolları 8 nci işletme 
komisyonunda .. : 
İzmir - Kemer - Kağıthane caddesinde 16-1 No. lu idaremize ait 

25B. harita No. lu dükkan üç sene müddetle açık artırma ile kiraya 
verilecektir. ihalesi 21. 1 2. 939 giinü saat 14 de Alsancakta işletme
miz binasında komisyonca yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kira bedeli 750 liradır. İsteklilerin 66,25 
liralık M. teminat makbuzile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lizamdır eai i,Jetme kaleminde aörwebilir. 

- - -- --- -- --------- -- -------- - --- ---------, 

W. F. Renry Van der Zee 
Veıörekba 

.. SPERCO VAPUR 
ACEfılrASJ 

-1~ -
.. -

D. T. R. 1'. BUDAPEST ADRIATİKA SOSYETA ANONİMA 
TUNA LİMANLARI İÇİN ot NA VİGAZYONE 

•TlsZA• vap. 6 Dkk8nunda bekleni- DİANA vapuru 10/12 birinci kanun 
yorSERViCE MARİTİME ROUMAİN 1939 tarihinde Triyeste ve Venedik li

manlarına hareket edecektir. BUCAREST 
ZARA motörü 13/12/ 939 tarihinde liKÖSTENCE - GALAS VE TUNA 

I İMANLARI 1C1N m.anımı~ g;l,erek ert~si gün ~at 17 de 
• • Pıre, Brmdizı Zara Fıume Trıyeste ve 

nALBA JULİA,. vap. 9 Ilkkinunda Vencdiğe hareket edecektir, 
bekleniyor. BRİONİ motörü 15/12/939 tarihinde 

KÖSTENCE İÇİN • saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
•BUCur.EŞTİ• vap. 22 Ilkkinunda p · B · d. · v edik T • u beki . . ıre, nn w, en ve rıyeste -

enı)or. manlanna hareket edecektir. 
SOCfETE C:O:UMERCİALE BULGARE CİTI'A Dİ BARİ motörü 19/12/939 ta-

DE NA ViGATİON A V APEUR rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
V A R N A gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

BAİFA - İSKENDERtYE VE PORT Cenovaya hareket edecektir. 
SAİT İÇİN NOT B"tün" b ı T · te 

•BULGARİA• va . 7 Ilkkinunda bek- - u . u .vapur ar rıyes 
1 . p veya Cenovada Şımali ve cenubi Ame-
enıyor. . rika limanlarına hareket eden İtalia 

Vapurlann isim ve tarihleri hakkmda A . . f · · k tinin. ve Afrika 
b• b' taahh.'t 1ın nonım seyrıse aın şır e 
ıç ır u 8 maz. . ve Hindistana hareket eden LLOYD 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- TRİY.ESTİNO anonim seyrisefain şir-

lunlardald deği,ikliklerden acenta m• keti vapurlanna tesadüf ederler. 
suliyet kabul etmez. NEERLANDAİSE ROYALE 

Daha fazla tafsilat tçtn ATATÜRK KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ARİANDE vapuru 11/12/939 tarihin
Zee ve Şsı. Vapur acent.alılJna mOraca· de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 
at edJlmesl rica olunur. Köstence limanlanna hareket edecektir. 

TELU'ON: 20t'1/ZMI ARİANDE vapuru 19-12-939 tarihin-
de beklenmekte olup Anvers, Rotter
dam ve Amsterdam lirnanlanna hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORiENT LİNİEN 
BARDALAND motörü 14/12/939 tari

hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
BELGİON vapuru 15 birinci kanunda penhag limanlarına hareket edecektir .. 

beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- SERVİCE MARiTfME ROUMAİN 

UMDAL -·-UMUMİ DENİZ ACENTALIC-1 LTD. 
BJl!IJ.ENfC LINEs Lm. 

dam için yük alacaktır. SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin-
ZETSKA PLOViDBA A. D. KOTOR de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda limanlarına hareket edecektir. 

g~lerck ayni gün Köstence ve V ama N O T : 

için hareket edecektir. . . . Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
LOVCEN vapuru 17 bırıncı kAnunda hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 

gelip 18 birinci kanunda Pire - Arnavut- bunların hiç bir ihbara lilzum olmaksı
lu~ limanlan - Kot~r. - Dubrovnik-Split zın de~bilir olduğunu ve bu husustan 
~ycste ve Şuşak ıçın hareket edecek- dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
tır... .. . etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

Yolcu ve yük kabul edecektir. kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
Gerek vapurlann muva.sa!At tarihleri, Daha fazla tafsi!At için Cümhuriyet 

gerek vapur bimleri ve navlunlan hak- caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
kında acenta bir teahhUt altına glremn. acentesine müracaat edilmesi.. 
Daha fazla tafsilAt almak için Blrlnd TELEFON : 2004 - 2005 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• ·---
umumt deniz ACf'ntalığı Ltd. mUracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdilrlyet 
Telefon : 3171 Acent. 

... , ........ .,.iDi ........ 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 

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

.. 
• . . . 
• • . . 

OLIVIER VE 
ŞVREKASI Ll'D. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

KAMÇI06LU Messageries Maritlmes 
Cilt \'e Tenasül hastalıklan - i:r--

VE KUMPANYASI 
Elektrik tedavileri THEOPHİLE GAUTİER vapuru 

B. · · Be l s kağı N 55 Der tlirlü izahat ve maltimat için Bi-
ırmcı y er o o. ... t" 

t · Elh s· ka d '' rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
zmır - amra ıneması ar sın a 

S baht _,__ kad h tal ,., RENT REBOUL ve ŞERİKi vapur acen· a an aA.<mm:ı ar as annı ,, .. . . 
kabul d • TELEFO"'T . .,A79 N tasına muracaat edılrnesi rıca olunur. 

-..; e er.. "' · J'A TELEFON : 2 3 7 5 

CU' 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~basıısı bay ömer . 

ütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar ıulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine~ 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. r 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-., 
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaam, 
bay ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iaticannda 
ulunan otellerde buluturlar. 

Türkiye iş Bankasından: 
- Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştmlmak üzere müsa

baka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 B. Kanun 
1939 Puartesi günü Ankara, Istanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 

A - Liakal Lise mezunu olmak, 

B - On sekiz yaşindan aşağı ve otuz yqından yukarı bulunma
mak, 

C - Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olan~ 
lar muvakkat memur olarak alınacaktır.) 

3 - Yukanda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 
muvaffak olanlar berayı tecrübe on beı gün maaşsız olarak çalıttın
lırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar ba
rem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. 

4 - Muvaffak olanlar arasında Ecnebi lisanı bilenler tercih olu-
nur. 

5 - imtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 15 memurdan 
başka muvaffak olanlar, rnuyaffakıyet derecelerine göre müessesede 
açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 8. Kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada umum müdürlük memurin servisine, lstanbul ve lzmirde 
şube müdürlüklerine vesaiklerile birlikte müracaatta bulunmaları ilin 
olunur. 

• 



SARIP'E ~ 
L 

ıo U..KKANUN PAZAR 1919 
:::s 

Cenevrede büyük imtihan. başladı 
Daladyenin "vicdanlar şimdi uyanmağa başladı,, sözü asamble 
celselerinde cereyan edecek müzakerelerin temel taşını teşkil etmektedir 

Beynelmilel ahl8k namına p~~tlR~~f;~R .. Alman Tazyiki 
.......................................... -----

Fransa ve lngiltere mücadeleye en son 
azimle devam etmek kararındadırlar 

Almanya Holandanın bitaraflığını 
tanımamak için vesile arıyor 

P. r !) (Ö. } ı - D lad._}Emın dun 
meb'u an mecl·s~ndC' sö\l iı •i (B zıla
rının " cd.ınları ilk defo ol rak uv nı
yor) s ·zu gazctel,.rin tef r mevzuları
nı tc<:kil ed'yor. K naate ~orP Mi1'etlc-r 
Cem'yt · müzak rderi bu prensip dıc
fınd.ı c evan c d cC'ktir. 

Fi ,nıo Frano:a vl' tor. ]!.<"renin dirü t· 
bir hattı hareket iWhaz c:t'lleleri lüzu
munu k ~ de<lerek diyor kı: 

Fraru ,.e İn 'lt<'rl', n rna onal 
ahlük n • mına miıra1eleye en son "a ; m
le df'varn etm kte>dırle>r. N' 7"ler ve So\·
yC>t1cr birbirinin aynidir. Cenevre top
lantısından ayni suretle takbih ve tec
rid edilm'~ olarak cıkmahdırlar. 1skn'1-
sin v<'ya istenilme in, Cen,.,vrcd<> bu
gün dünya karşı.,ında ahl.ik kuvvetlc,,·i
nin büyük imtihanı olacaktır. Naziler Ce
nevrede. Fransız ve İngiliz beyanatını 
bt-kliyorlar. Tfı ki bu yüzden dünyaya 
şunu söylesinler: 

- Gördünüz mü, Fransa ve İngiltere 
Almanyayı, Polonyaya t<>cavüz etti di
ye mücrim sandalyesine oturtuyorlar. 
Halbuki daha küçiik olan Finlandiya 
ya tecavüz eden Sovyet Rusyaya ayni 
suretle muamele etmiyorlar. Artık sa
bit olmustur ki Fransa ve İngiltere fer-

Bir ltaivan 
./ 

gazetesi 
lneiliz deniz 
kuvvetlerinin 
üstünlüğünü yazıyor 
Roma 9 (Ö.R) - Curnale Ditalyanın 

Londra muhabiri lngiliz deniz kuvvetle
ri hakkında şu hnbcri gönderiyor: Mıster 
Çörçilin son beyanatı IngiltcrC'nin deniz 
}erdeki büyiik üstünlüğiinü ispat et
miştir. Mayn harbına ve deniz harbına 
ra<imen !ne.iliz zı:ıyintı ci.iz'idir. 

c.t l ye ı 1ıası 
di r. l ler t. kıh edıyorlar. 

P.ırı , 9 (Ö. R) - Finlandiya Başve
kil . M ll<'tler Cemıyetinın içtimaı dola
yısıle, radyoda beyamıtta bulunarak 
Birle k Vt; ç<>l k gibi sert olan Fin mıl
letinın mevcud vet ve istıkl<lli için çnr
pı~ma ve her eli feda <>tmek kaı arını 
teyid ctmiştır. 

D ğcr taraf tnn Fransa Başvcki1i B. 
Daladi.}' e dün mC'b'usan meclisi kür!lÜ
sündcki beyanatında bütün Fransız 
milleti nfunına Finlandiyoya Fransanın 
selamını ve duvasına karsı derin sem
patisinı bildirmiştir. 

Bu sebcbledır ki Hitler AlmnnyaSl 
Milletler Cemiy<'tınin içtimaını somurt
kanlıkla karşılamıs ve küçük devktleri, 
Cenev.renin :havasına kapıldıkları tak
dird". mukabelei bilmisil tehdidlerile 
karsılaştırmıştır. 

Helsinki, 9 (Ö. R) - Finlandiya ga
zeteleri dünya umumi efkarının teza
hiirlerini aksettiren yazılarında bunu, 
mücadelede hararetle devam için büyük 
bir şevk vcsilcc;i addediyorlar. 

Paris, 9 (Ö. R) - Milletler Cemiye
tinin bugünkü toplantısı, sabah gazctc
lerind<> günün en ehmmiyetli m<>vzuu
dur. 

Eko Döpari diyor ki: Cenevre içti
maı, kimse şüphe edemez ki Sovyetle
rm Moral mahkumiyeti ve Finlandiya 
hakkında dünya sempatisinin tezahürü 
ile neticelenecektir. 

Küs1av Herde, Vıktvar gazetesinde 
Finlandiyaya yardım ihtımalinden bah-
sediyor. üç İskandinav devletindl'n en 
kuvvetlisi obn tsveçin Finalndiyaya 
yardım mcvkiinde oldugunu, 1skandi
navya devletleri Finlandil·ayı filen mü
dafaa etmeğe karar verirlerse Almanya
nın clüşmanı ve Fransa ile lngilterenin 
müttf'fiki olncaklarını yazıyo.ı:. 

Potı jurnal, Alman Rus münasebetle
rindeki tezada ic:aret ediyor. tik tezad 

Fransız parlamentosu 
yardım ve feda

ilc karşıladı 
Müstcmlekelerin 

karlığını takdir 

SCi lerdc Hicaz, Irak, Kudıis ı•c Mısır'dan gelen Miisliiman heyetleri 
Faris camiindc 

Finlandiya~ a karşı lnicumlar da b lir
miştir. Alman v.azetelcrinde So\'yetle
rin yapmacık hükumetı Kusinen hak
kında bir te'k kelime yoktur. 

Almanya bu ünkii Fınlandiya lıükO
metile münasebet halındedir. Bu ılk 
tezaddır. 

Bir ikincis: Finlnnd'yaya harp mal
zemesi sevkiyatında görülmüştür. Sov
yet Rusyn, Almanya yolu ile harp mal
zemesinin ~cvkini protesto etmiştir. 

Üçüncüsil b r Sovyet tahtelbahiri bir 
Alman gemis:ni batırm~tır. Harp sür
dükçe bu ihtil:Ulnr serisi çoğalnc<ıktır. 

Paris 9 (0.R) ···Gazetelerde kaydedilen bir 
habere göre Alman hükümeti yakm~a Laheye bir 
nota göndererek, Ingiltere ve Fransanın tatbik 
~etikleri ablokaya karşı Hollanda tarafından li· 
Eıa tedbirler alınmadığı takclirde, bu memleke· 
fü1 bitaı•al telakki edilıniyeceğini bildirecektir. 
Parls, 9 (Ö. R) - Almanyanın bitaraf Gazeteler, Fransız Başvekili Daladi-

devletlere ve bilhassa İskandinavya yenin Finlandiyaya karşı yapılan Sov
memlcket.lerine karşı hattı hareketini yet taarruzunu şiddetle takbih etmesini 
t·y\rı ve tarif eden yarı resmi tebliğ bü- ehemmiyetle kaydediyorlar. «Taymis> 
tün Alman gazetelerince nakledilmiştir. gazetesi hu münasebetle Fin milleti 
G~eteler bu tebliğin demokrat devlet- aleyhinde yapılan taarruzun bütün 1n
l<>re haddinden fazla bir sempati gös- sanlığın vicdanını isyan ettirdiğini kny
teren şimal hükumetlerine bir ihtar ol- dederck lngiltercnin Milletler cemiyeti 
du[l"unu kaydediyorlar. Alman tebliği; miizakcrelerlnde bu itibarla alacağı va
b:taraflaı·ın istilzam ettiği mecburiyet- ziyetc dair şu izahatı veriyor: Lalin 
lcr hakkında bir ders vermiştir. Yarı Amerikadan bazı ileri gelen hükumetler 
resmi Alm:ın mahfillerinin kanaatince Sovyet Rusyanın Milletler cemiyetinden 
biicıraflık y:ıpıcı bir vaz.iyet olmalıdır. ihracını taleb niyetinde olduklarını bil
Halbu ki, şimal devletleri, milletler ce- dirm.işlerdir. Şu takdirde İngilterenin 
miyetine sadık kalarak bu yapıcı bita- böyle bir teklife müznherette bulunmn
raflık vaz.ifesini ifa etmemektedirler. sı beklenebilir. Bu suretle verilecek 

Almanyanm yakında, resmi bir nota manevi hüküm azami bir tesiri haiz ola
ile, bitaraf devletlere, İngiliz ve Fran- caktır. Fakat eğer Rusyaya karşı Fin
sız nbloka tedbirlerine karşı f:ıfil bir va- landiynyn yardım için herhangi bir tek
ziyet almaları için kat'i bir ihtar değil- lif yapılacak olursa 1ngilterenin siyase
se bile bir davet yapacağı beyan edil- ti kısmen Ccnevı·edeki müzakerelerle 
mektcdir. taayyün edecektir. 

Paris, 9 (Ö. R) - Londradan bildiri- Bununla beraber, zecri tedbirlere te-
Hror: Nazi ve. Sovyct h~ku~etlerinin mnyül edilmemesi için bir çok sebebleı
bıtarafları tazyık ve tahvif sıyasctleri, vardır: Evvela yalnız zecri tedbirlere 
bunun karsısında bıtarafların vaziyeti, hedef olan memleketin değil, bunu tat
Finlandiyanın talebile toplanan Millet- bik edenlerin de menfeatleri büti.in mil
ler cemiyeti konseyınin bugünkü içti- teessir olabilir. Diğer taraftan Sovyet 
maından do~abilecek ihtimaller İngiliz Rusya zecri tedbirlerden pek mütees
gazetelerinin bu sabahki tefsirlerine sir olabilecek bir memleket değildir. Ve 
mevzu teşkil etmiştir. ticari miinasebctlerinde en mühim yer 

~------------------~~---·------------------~ • 
eyının kararı • • 

Fransız ve lngiliz matbuatında geniş 
tefsirlere yol açl'laktadır 

8undur. Halbuki İngiltere bilakis ihtila
fın umumileşmesine çalışmıştır. İtalya, 
cenubu şarki Avrupadaki tabii menfaat
leri sebebiyle bir Balkan devleti telakki 
edilmek lazımdır. Bu itibarla, büyük 
konseyi ihtarı, her kime teveccüh edi
yorsa, onlar tarafından epeyce düşünül
welidir. 

cNasyon Belj:> Belçika gazetesinden: 
Emri yevmi ne demek istiyorsa sarih olcı
rak söylemiştir. Bu da idare etmesini bi
len bir hükümetin harcıdır. Bu sebeple 
Balkanlarda tevessü temayülleri hakkın
daki fıkra, Berlin ve Moskova için, ltal
yan menfaatlerini nazarı itibara alma
lau hakkında bir ihtardır. Bu lisan layı
kile anlaşılacaktır. Zira ltalya dediğini 
işittirmek vasıtalarına maliktir. 

mıştır. Harbın dışında kalmağı müdafaa 
ediyor. ltalya niçin gayri muhariptir} 
Zira harbın başladığı gÜn ondan uzak 
kalmağa karar vermiştir. Ve yeni hiç bir 
şey onun harba sürüklenmesini icap 
ettirmemiştir. 

Garp cephesindeki hareketsiz vaziyet
ten bahsedilmiştir. ltalya, Baltık ve Kar
patlarda vukubulan nüfuz ve hakimiyet 
değişikliklerini de gayri muharipliğini 
muhafaza için bir sebep olarak ileri sür
müştür. Bu değişiklikleri yapan Sovyet· 
lerdir. Almanyanın müttefiki olan Sov
yetler... Finlandiyaya tecavüz eden 
Sovyetler ... Görülüyor ki bu tebeddül 
Musolininin siyasetinde en ağır basmak
tadır. Mussolini ideoloji yapmıyor, Ad· 
riya tik' e doğru yiirüycntehlikeyi görü
yor. 
Mübalağa haberinden bahsedilmiştir. 

Bu haberleri yapanlar her halde Fransız 

Polonya 

HolUında Kraliçesi ve Belçika Kralı 

tutan Amerikanın da Cenevrede lllÜ
messili yoktur. Nihayet, Rusyaya zecri 
tedbir tatbikine kalkışılırsa bu memle
ket harici ticaretini Almanyaya çevire
cektir ki bu hükUmet Rusyadan dalın 
geniş mikyasta mütearnzdır. Maamafih, 
Sovyet hükfımetinin, Milletler cemiye
tinin en son içtimaına kadar, mütearız
lara karşı zecri tedbirlerin tatbikine en 
hararetli tarafuır görülmüs olduğu da 
kayde şayandır. 

gazeteleri değildir. 
Mussolininin geçen 26 Mart nutkunda 

Berlin - Roma mihverini uçı,ırmak te· 
~ebbiislerinin beyhude olduğundan bah
~ettiğini hatırlıyoruz. O gün bu sözleri 
söylemeğe haklı idi. Fakat bugün mih
veri uçuracak olan ancP..k bir Alman ma
yini vC'ya torpilidir. 

Ord: Italyarun harbe girmek isteme
mesi kimseyi şaşırtmaz, diyor: 

Pöti jurnal şu mütalaayı yürütüyor: 
Tebliğ Italyan - Alman dostluğundan 

bahsetmiştir. Frıkut Berlin, Moskovanın 
menfaatidir şimdi Italyanın büyilk sem
pati göstermekte olduğu Finlandiyaya 
cnun bu menfaati tecavüz etmiştir. 

Italya Tuna ve Balkanlardaki her ha
reketle alakadar, olduğunu söylemiştir. 
Acaba bu sözler ilfın edilen gayri muha· 
ripliklc bir tezad mı teşkil ediyor. Hayır. 
Bu bir diplomasi emniyet şeklinde teHik
ki edilmelidir. 

Başvekili 

ltalya BaşkıımandaPı General Balbo 

lngiltere ve F ransaya, ayni euretle, 
lta]yanın daima Almanyanın müttdiki 
olduğu ihtar edilmiştir. (:}yle ki bu dev
letler, ltalyayı Almanyadan ayırdıkları 
hayelil tefahiir edemezler. Diğer taraf
tan Benito Mussolini müttefik nblokası
nın teşdidine boyun eğmeğe asla müte
mayil değildir. Her iki muhasım tarafça 
dn ltalyan menfaatlerine riayet edilmesi· 
ni istemektedir. 

Beynelmilel umumi efkarın en ziyade 
dikkatini celbeden fıkra lUılyanın Bal
kanlarda doğrudan doğruya alakası ol· 
duğunu beyan eden kısımlfl deniz ticare· 
ti hakkındaki fıkradır. Umumiyetle ka
bul ediliyor ki ltnlyn tam manasile bir 
Akdeniz memleketidir ve vaziyet! sebe· 
bile Akdeniz milletlerinin veya Akdeniz
de menfaati olnn memleketlerin bu de-

Yeni Leh 
töreninde 

radyosunun açılma 
bir nutuk söyledi 

Roma 9 (ÖR) - Büyük faşist konc;c
yinin emri yevmisi hakkında •Pöti P.1-
1 iz.iyen• Fransız gazntt~si diyor ki: Bu 
e~i ye\•ıni emsali ara~nda örnd: olabi
lecek mahiycttedır ve en bi.ıyiık bir 
ehemmiyeti haizdir. 

•Taymis gazetesi şunları yazıyor: 
Her ne kndar tebliğin en göze çarpan 
noktası Jtall an n muha a•nasızlık vazi
y<:tini teyid eden lacomı ise de bundan 
c..ıkanlabilecck <>n c~clı neticeler şun
lardır: 

İtalyanın muhasamasızlık kararı geri 
dönülemiyec~k bir krrar değildir. İtalyn 
kat'i vaziyet .ılınacfon ôncc hfıcliseleri ta
kip etmektedir. Her haldı? Alınnnya ve 
İtalya arasındaki ittifakın tekidi hesaba 
kııtılması lfızım gelen hır hadisedir. 

niz haricinden celen nüfuz ve tesirlerden 
azade kalmalarını arzu etmektedir. ltal-
~ ~ muhasaına .. ızlık vaziyetini ilan eder· 
kcn, ihtilafı Alp hudutlarınde.n z.iyade 
Balkanlardan uzaklaştırmak istemi tir. 

Tehi iğin Balkanlardaki müsaid akisleri 
bunun dclihdir. Bir kaç gün evvel, Ru
men hnriciye nazırı beyanatında ltalya
nın dünyada, bilhn°'":ı cenubu şaki Av
Jllpndnki tarihi vazifesinden bahsetmiş
ti. ltalyn bu siyasetini teyid etmiş hulun· 
maktdır. 

Paris, U (Ö. R) - Lcon Blüm, Popo- Paris, !) (Ö. R) - Fransız pariamen-
ll'r gnzetesinde Fransız parlamentosu- tosu bugün de iktısad büdçesini müna

İtalyanın Balkanlardaki menfaatleri
rıe \"C deniz ticaretine ait olan iıkralard:ı 
Italyanın mütalaalarını sarahatle ifade 
etmektedir. 

•Doyçe Algemayne• Alman gazetesi 

Bclgradda çıkan Politika gazetesi ce
nubu şaki Avrupa hakkında faşist biiyük 
konseyinin tebliğindeki fıkraya istinaden 
ltalyanın Tuna devletleri nezdindeki ye
ni bi diplomatik faaliyet ııarfetmesini 
beklemektedir. Bu itibarla kont Ciano· 
nun söyliyeceği nutuk büyük bi alaka ile 
beklenmektedir. 

Leh Bqvekili ve Bcı§kmnaııdam Sifvrski lrnbiııc içtimanıa riyaset ediyor 

nun faaliyetini mevzuu bahsederek di- krışasız kabul etmiştir. Mebuslar, Fran- diyor ki: Emri yevmi İtalyanın vaziyt..'-
yor ki: sız imparatorluğunu teşkil eden müs-

Hariclye büdçesi münakaşasız kabul temlekelerden ynpılan yardımları ve t.ni açık ve sarih bir ~ekilde tarif etmiş. 
edildi. Bu, Fransız tesanüdünün bir mi- müşterek vatanın müdafaası uğrunda Ur. İtalya ihtüafın Akdeniz ve cenubu FRANSIZ TEFSiRLERi 
salidir. Fransız Başvekilinin Finlandiya kabul edilen büyük fedakarlıkları hay- .şc.rki Avrupaya yayılmasının önüne geç- Paria 9 (ö.R) - Petit Parizieyn, 
Mkkındaki ağırbaşlı ve kuvvetli sözle- 11Ullıkla kaydederek imparatorluk te- uıekle harbm mevzii kalmasını mümkün ,,üluek fati,t komeyinln emri yevmüıini 
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Paris, 9 (Ö. R) - Polonya Başvekili 
general Sif orskl bugiln yeni Leh rad
yosunun açılına töreninde Polonya ha
va kuvvetlerinin teşkilatından bahset
tl. PoLınva tayyare böliWerl .lçbı tncil-
. • -;"'t • •• =--.loen' lel\rıı? 

da temerküz ettiğini, Polonyanın harıl! 
masrafları milttefikler tarafından der 
ruhte olunduğunu, istilA günlerinde kar 
çınlan Polonya ihtiyat altınlarının ı. 

M1'1- , .. 


