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imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Bapıuharrir ve umum! n.epiyat mildUrtl: 

HAKKI OCAKOôW 

ABONE ŞERAiTi 
OE'V A1ll MODDE'n !Wkiye için Hariç lç1D 

,,................ 1400 2900 
~... ............... 7SO JS50 
Cini ıecan. nübalar (25) kmuttur. 

TELEFON: 2697 

• Letonyadaki Almanlar 
Roma 11 (ö.R) - Letonya hükümeti, 

Letonyadan Almanyaya nakledilecek olan 
Almanlann 1940 senesi nihayetine kadar 
bulunduktan yerde kalmalan hususunda 
yaptıklan talebi reddetmittir. 

·-------' tlAn münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin 1'e Cüm1ıurlyet eıerinln lıek'çf.sf, sabahlan çıka?' dyasf ga.zetedi,. Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Sovyet yarma hareketi durduru du 
··p·eıs·aitioy·a···ıkı···ı·abtir···çık·a·riıaı·~· .. ııe·rı· 

hareket için kuvvet bekleniyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harbın başından beri Sovyetlerin FonPapen 
zayiatı 25,000 kişi imiş • 

ınsanca --·--
İstanbul da Alman 

Milli Şef lnönü 
Dün Fransız Se ·aretha
nesini şereflen irdiler 
Ankara 11 (Hususi) - Milli Şef cümhurrcis:m "z lnönii refa

katlerinde yaverleri olduğu halde mutat at gezintilerini yapmlf
lar ve avdetle Fransız selarethancıi önünden geçerlerken sefare
te uğramıflar, kapıda büyük elçi Masigli tarafından istikbal edil
miılerdir. Cümhurreisimiz selarethanede bir müddet istirahat bu
yurduktan sonra köşklerine avdet etmislerdir. 

M·ahkUmi
yet kararı-

"" nınmanası •. 
--*----ŞEVKET BİLGİN 

--*--
Rusya 
--*--

Estonyadan 
dım talep 

yar
etti 

Londra 11 (Ö.R) - Niyoz Kronikl 
gazetesine göre So"'Yet hükümeti Fin
Iandiyanın istilasına yardım iç.in karşı
lıklı l nrdım paktına dayanarak, Eston
yadan müzaheret iste~tir. Gazete, Rus
Estonyn paktının ba."-ka bir devlet tara
fından t cavüz •ukuunda tık"dlerin bir
birine y::ırdımı mecburi kıldığını ka~ d
ctmektc ve şimdi böyle bir vaziyctın 
mutasavv r olmadı ını be~ an ctmektf'
dir. 

Roma 11 (Ö.R) - Rus - Fın muh a
malı hakkında alınan haberler sunlar
dır: 

10 Ilkkfuıun tarıhli Sovyct tcbligine 
gore Sovyet kuvvetleri her istikamette 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Finlandiyaya yapılan tecavüzün dün~ 
ya ummni efkinnda uyandırdığı İsyan 
duyguJanna bakarak denebilir ki, insan
Lk nadiren küçük bir milletin mukadde
rabna luu,ı, bu derece umumi bir alaka 
ye bauuiyet birliii göıtennittir. Bu, 
fe"Yeranı tevlid eden hadise, mütaarnzla 
lmrbamnm kuvvetleri arasındaki muka
yese kabul etmez nisbetsizlikten ibaret 
deiiJdir. 

Milletler cemıyetımn toplandığı Cc11cvreden bır manzara 

Garp medeniyetinin pifdarlan arasın
da milli vasaflannm bariz üstiinlüiile 
t~yüz eden F'mlandiya, öteden beri 
medeniyet dünyaamm ve Demokrasilerin 
ileri bir kal'uı saydmlfbr. Ona ilitilmek
le istikbal için, daha 9ibnullü tehlikelerin 
mevcudiyeti ilan edilmittir. Bütün Skan
dinav milletleri, bir anda tehlike çanla
nmn kendi kapılannda çaldığµu bisaet
miflerclir. Göriilii)'or ki infial •e fevenm 
'"'h"• taarruzun l"ftfth~aen doi
pıUfhn'. 

J imanların 
Yeni sulh plinı! 

Cenevrt1 den gelen 
tecavüzünü 

haberler yeni sulh 
ifşa ediyorlar 

Londra 11 (Ö.R) - Deyli Ekspresin Cenevre muhabiri bildiriyor: 
Hitler yeni bir sulh tecavÜzüne girişmiştir. CCnevredeki otuz beş Al
man gazeteciainin on biri Asamble toplanbsını takip etmek mezuni
yetini almışlardır. Bunlar bitaraflar nezdinde büyük mesai gösteriyor 

- SONU 3 0NCÜ SAHİFEDE -

ticaret mümeasilleri 
ile görüştü 

-*-Bu görüşmenin yeni 
yapılacak Alman 
ticaret müzakereleri 
ile alakası mı var? 

-*-İstanbu1. 11 (Husu i) - Almanya-
nın Türk1ye elçısi Fon Papcn bugıin 

hrimizdeki Alman kolonisi ile go
rü ü .. Bu gorüşmenin Ankarada Al
manlarla ~ dpılacak ~ eni ticaret an

m. ı müzakereleri ıle alakadar ol
du u, elçının Alman müe escleri 
mumessi)le inden ızah t aldıgı bil
dırilmektedır. 

Estonya Cumhurrcisi 

amble kararı 
-:ıc-

~usya 24 saat içinde harbi terke ve 
in erle müzakereye divet edildi 

-* 
L@MD.RA, ıı (0.R) •• Cenevreden gelen llir telgrafa göre Milletler ce· 

m~yeti Rusyayı, mıılaasamatı lıatederelı Milletler cemiyetinin nezareti 
~rtııeda Finlandiya ile müzafıereye glrlfmeğe davet eden llir lıarar su· 
Fet~ne 24 saat zarfında ceuap uermeğe dauet etmiştir .. 

Faris 11 (Ö.R) ..._ Milletler cemiyetı 
asamblesi geçf'n asamble reisi ve Belçi
ka delc-gcsi B. Karton dö Vjyar tarafın
dan açılmıştır. Re-is, bir ç<ık delegelerin 
pek güçliikle geldiklerini hatırlatarak, 
müzakereleri uzatmamak için müzakere 
formalitelerini kısaltmağı tavsiye etmiş
tir. Derhal, salahiyetnamelerin tetkiki 
için 9 kişilik bir komisyon teşkil edil
miştir. Komisyonun raporu hazırlanır
ken mutat hilafına asamble mesaisine 
devam etmiştir. Fin müracaatının tet
kiki için bir küçük komite teşkil edil
miş ve derhal toplanmıştır. Asamble, 
öğleden sonra 16,45 te tekrar içtima ede
rek ruznamesini şu · suretle tesbit etmiş
tir: 

1 - Finland'yanın müracaatının tet
kiki, 

2 - Konseyde 'nhilal eden azalıklara 
yenilerinin intihabı, 

3 - Millet]Pr cemiyetinin faaliyetinin 
- SONU 4 iNCi SAHİFEDE -

lsveç hükümeti 
Finlandiyanın imdadına 
koşmak mecburiyetinde 

CeneYrede, mütaarrızın mahkümiyeti
ni istihdaf edetl ~-. So"Yydlerle 
koıntu olan devletlerin tereddütlerine 
nğmen, heyecanlı bir hava içinde cer~
yan etmektedir. Hususi görü§melerde bu
tün endiseler açıkça meydana konuldu
ğundan Cenevreye mümenillerini gönde
ren milletlerden hiç birinin hakil ~te karşı 
gözlerini yummuş o!duklan iddia edile
mez. Hepsi tehl"kenin mahiyetini, nere
den geldiğini biliyorlar. Bununla beraber 
Alman propagandasının f8yanı hayret 
Lir cüretle ve Almanya hesabına ola
rak bitaraflara bazı vazifeler vükletineğe 
p.lt§lağı görülmektedir. Diyorlar ki : 
•Emniyette olmak için(?) Almanyanın 
arzularına boyun eğmekten başka ~ 
yoktur. Eğer müttefkler Polonyanın İs· 
tı1isını müteakıp Hitlerin sulh davetini 
kabul etselerdi. Almanya Sovyet Rus
yaya kartı jandarmalı'< vazifesinde de
vam edecek, Kızd Ordu Avruoım n kal
bine kadar sol lam y cakb. He.rbın ,.de
vamı bitaraflar için tehl"kedir. Bi~raflar 
Almanyanın sulh tecnviiE"'nn yard•m et
melidirler.» 

Garp Cephe inde 

Londra 1 l (Ö.R) - Niyoz Kronik] 
gazetesine göre lsveç hükümeti daha çok 
zaman kvcç milletinin Sovyet Ruayaya 
karşı Finlandiyaya müzaharct arzusuna 
mukavemet edemiyecektir. Bütün lıveç 
efkarı umumiycsi, Finlandiya yıkı}ırsa 
sıranın laveçe geleceğine kanidir. Ve 
Finlandiyayı vatanlarının ilk müdafaa 
hattı saymaktadırlar. Bunun içindir ki 
Finlandiyaya vakit kaybetmeden müza
harcti kat'i bir zaruret telakki ed"yor
lar. 

Bu bahiste üç şekil di.i;;ıünülü.ı. or: Ya 
Almanya 1 't•çden maden tednrikinde 
devam edebilmek için Stokholm hükii
meti ile sulh halinde kalmağı arzu ede
cektir. Bu takdirde Rusların hiddet ve 
infialini tahrik etmesi muhtemeldir. Ya 
Rusyayı lııvcçe karsı han•ketindc serbest 
bırakarak lsveç demir madenlerinden 
istifadede devam edeceği hakkında 
Mo kovanın teminatı ile iktifa edecektir. 

Görünü te kuvve•li benziyen bu tez.İn 
ayakta dur cs.k t r fı yoktur. zi .. a taar
ruzun esasını inkP.r etmekle ve t arruz 
kurbanlarına yapılan h ksızl 1 lar.ın ta
mirini düşünmemektedir. 

Bitaraflar, her dakika ciddi tehl' elere 
maruz olduklannı biliyorlar. Ayni za
manda ıunu da biliyorlar ki, tehlike
lerin kaynağı Alman ihtiras'larmda 
mündemiçtir. Zorbalık zihniyetini ya
tatan odur. Hadiseler, Alman propagan
~"'calaraun yüzlerindeki mukeleri yırt-

SONU Z et SAHiFEDE -

-:ıc-

lngiliz kuvvetleri ilk defa olarak 
ileri mevzilerde yer aldılar 

Majino hattı Şimal denizine kadar uzatıldı 
Artık BPlç"ka ve Hollandadan da 

Frc.lnsaya taarruz edileınez 

Pnris, 11 (Ö.R) - MaJino hattının şi
ı • 1 denizmc- kadar uzatılma ı işi ikmal 
cdıldı ind n Fı an a • rt k Belc'ka ve) a 
Hollanda c'h tmdcn g 1 cek bir taarruz
dan ruıl:ı korkmamaktadır. 

Londra 11 (Ö.R) - Büyük Britanya 
kuvvetlerinin Majino hattında H.k defa 
olarak faalıyete geçtik1eri bildiriliyor .... 
Şimdiye kadar Garp cepliesinde müda
faa vazifesi yalnız FranSızlara düşmek-. . .. . 

lunuyor .. 
Niyuz Kronikl gazetesine cıöre Bu

~ uk Bı ıtanya c phcsi İngiliz kuvvctlc-
inin M. jıııo hattının .faal bir kısınım 

F ı ansızlardan de" ralarak Alınanlarla 
ilk çarpışmayı l'apmışlardır .. Bır Alman 
hücümü puskürtülmüştür .. İngiliz - Al
ınan kuvvetleri arasında ilk çarpışmanın 
'ukubulduğu köy şimdi metruk bir hal
dedir .. Devriye gezen Alman askerleri-

• v • 

- SONU 4 "ÜNCÜ SAHİFEDE - Sovyet mitralyözcüleri 

*--

0 L·ra 
21820 numaraya 

isabet ctmişfr 
-*--

İSTANBl.11 .. , 11 (Hu u ı) - Bugür. 
Mılli Piran onun ıkınci kesidcsi çekıl
mi tir .. Ikı amı~ e k:ız~ınan num. ral n 
bildiriyorum . 

iL--~.... - - _ı, ___ _ 
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Atatürkün-
~ 

=Son günleri 
iJıdamdan naklen : YAZAN : Rahmi Yağız 

50-
Atatürk gUnü rahat geç~ti .. ikin

di Uzeri mutat olduğu üzere umumt ld
;ıbe: 

- Gazetelerde ne var bakalım .. 
iradesiyle Istanbul gazetelerini tetkik 

J.rzusunu izhar etmişti. Ebedi Şef ra
hatsız bulundukları müddetçe bir gün 
bile gazeteleri tetkikten hali kalmamış
lardı. Yalnız kriz zamanları müstesna ol
ınak ilzere umumi k.atiplikçe ihzar edi-
en gündelik gazeteleri kalemi mahsus 

müdürü Süreyyaya okutur, bu mesele
yi hiç ihmal etmezdi. 

işte, 5 Ikinciteşrin günil ikindi üzeri 
~azeteleri görmek istediğini mutat şe
kilde ifade eden Ebedi Şefin bu emri 
"derhal yerine getirildi. Süreyya pek 
mühim yazlların serlevhalarını okuyor, 
Ebedi Şef bunu dinliyor, bazıları hak
ıkında izahlar yapıyor, bazı yazıların 
yalnız serlevhalariyle iktifa ederek bir 
kısmının metnini de okutturuyordu. 

HattA ilk komünikelerin efkılrı umu
miyeye tebliğini derpiş eden hükümet 
İ"aporlann gazetelerle neşrini muvafık 
görmüş ve öyle yapmıştı. Fakat kriz sa
v~turulduktan sonra gazeteleri istiyen 
~ediŞcle komünikelerin gösterilmeme
si Iilzumunu muvafık bulan, Atatürkün 
üzülmemeleri için böylece harekete ka
rar veren salahiyettar zevat ne yapa
caklarını düşündüler. Daha evvel de ta
~rlanan bir şekle göre gazetelerin ko
münike ihtiva etmiyen birer hususi tab
anı yaptırmak ve onları Atatürke arzet
ımek cihetini de terviç ettiler. Fakat, 
krlzl müteakip Ebedi Şefin gazete iste
f'l§inde Süreyya Bey komünikesiz son 
rıü.9haJarı okumakla bu müşkül vaziyeti 
Cie savuşturmuş oldu. 

Atatürk 5 Sonteşrin gecesini nisbeten 
sakhı fakat uyku arasında bazı ihtilS.ç
iarla silkinerek geçirdiler. 

6 T~nisani Pazar ... 
Ebedi Şef rahatsız geçirdiği gecenin 

zayıf blinyesinde htlsıl ettiği sarsıntılarla 
asabi hava içinde bulunuyordu. 
Devamlı surette dairede nöbet tutan 

ıniidavi hekimler sabah viritasını yap
nıağa hazırlanıyorlar, dışarıda; daireye 
bitişik salonda toplu bir halde bulunan 
kura dahil zevat, bazı vekiller, Başve
kil derin bir sükOtla düşünce dolu ba
kışlarını geniş salonun kıyı bucağında 
gezdiriyorlar, vizitaya başlamak için bir 
araya gelmek üzere salonun birer köşe
sine çekilmiş bckliyen hekimlerin çene
lerini bıçaklar açmıyordu. 

üçüncü su almanın verdiği muvak-
4<at ferahlık çarçabuk deh§eili bir ıztı
raba tahavvül etmiş. Atatürkün umumi 
:ıl .valinde beliren asabiyet, bir kriz baş
a, ngıcına delalet ettiği için bilhassa he
k ; nleri bUylik bir endişeye sürüklemiş
ti. 

Asabi fu·aı.la kendini göstermeğe ha
r.ırlanan bu yeni kriz, Atatürkü aylar
dır üzen, devamlı surette yatakta kal
mağa mecbur eden muztarip yaşayışına 
son çekecek bir kriz olduğunu belli edi
yor. Ebedi Şef ebediyete intikaline te
kaddüm eden son günlerini yaşıyordu. 

Müdavi hekimler saat 10 da derin bir 
sükôneile büyük hastanın yattığı daire
~·e girdiler, nöbetçi arkadaşları Meh
met Kamil Berk'in yatağın kenarında 
bekleyişini, Atatürkün ıztırap sesleri 
arasında ve asabi bir tarzla kesik kesik 
telaffuz ettiği tek heceli kelimelere ce
vap verdiwni gördiiler. Bir göz isare-
tiyle: • 

- Nasıl? 
Sualini sordulHr.. Mehmet Kamil 

Berk bu işaretle yapılan son nöbet saat
lerinin ahvalini onlara hülasa edecek 
vaziyette değildi. 

Doktorların odaya girişlerini Ebeui 
Şef görmüş, çatık kaşlarının altında 
canlılığını muhafaza eden bakışlarını 
hir dakika onlnrın üzerinde durdurduk
tan sonra baş ucunda bulunan Mehmet 
Kamile: 

- Sabah vizitesine mi geldiler! 
Diye sormuş, hastalık müddeti için

de Ebedi Şefin başucundan zaruri ihti
yaçlar hariç bir saniye ayrılmıyan ber
berleri Mehmet: 

- Evet Paşam .. 
Cevabını vermiş, Atatürk bulunduğu 

vaziyeti muhafaza ederek. sükUta var
mıştı 

Hekünler yatağın yanına geldiler, 
operatör M. Kemal öke hatır sordu: 

- Nasılsınız efendim? 
Ebedi Şef hadit bir tavırla sert bir 

mukabelede bulundu. 
Sabah vizitesi yapıldı. 
Atatürkiln nabzını tutan hekim1er; 

meslek sırriyle bu temasın kendilerine 
ifşa ettiği vahim bir neticeden ürpere
rek birbirlerinin gözlerine baktılar. 

Nabız yükseliyor, intizamını kaybe
decek bir yükselişle artışını sürdürü
yordu. 

Kriz muhakkaktı ... Ve önlenmesi de 
artık imkansızdı. 

Atatürkün bu tarihte telanil beden 
sıkleti 50 kiloya inmişti, bu zafiyeti ile 
tutulacağı asabi fıraz çerçevesindeki kri
zi atlatmak bir mucizenin husulüne mü
tevakkıf bulunuyor, hekimlerin esasen 
daha aylarca evvel kendi görüşleriylt> 
aralarında hükmettikleri vahim netice, 
gün ve saat meselesi telakki edilen ebl'
d.iyete ıntikal keyfıyeti gelmiş catmıs 
oluyordu. • 

Manmafih, yüzde bir ümidi de hasta
lıkla mücadele için kafi bir sebep adde
den hekimler, sıvandılar, bütün kabili
yetleriyle tedavi işine kendilerini vakf
ettiler. Uğraştılar, son su alışın da bu 
nl'ticede mühim bir rol olduğunu arala
rında söyliyerck işlerine devam ettiler. 

Tedavi öğleye kadar sürdü .. Yapılan 
bütün rnüccıdelelere, gösterilen tekmil 
ihtimamlara rağmen hastalığın vahame
te doğru ilerliyen seyrini önlemek, yeni 
krizi karşılamak imkanlarını elde ede
mediler. 

öğleden sonra saat 13 .. 
Nabız, Ebedi Şefin bileğinde mavi izi 

görünen damarın kıpırdanışiyle götle 
farked.ilecek derecede şiddetli ve gayri 
muntazam atışlar yapıyordu. 

Teneffüs sıkl~ıyor... Hararet yükse
liyor, Ebedi Şef asabi bir buhranın kapı 
eşiğindeki araziyle bir ihtilaca doğru 
gidiyordu. · 

Hekimler tıbbın em.r~tt.iği her şeyi 
yaptıktan sonra artık vaziyetin inkişafı
nı beklemek ve işi mukadderata terket
mek mecburiyetiyle bir kenara çekildi
ler .. 

Dışarıda, bitişik salonda derin bir sü
lnıt ve ondan çok daha faz.la bir heye
canla gözlerini, kulaklarını bek.imlerin 
ağızlarına dikmiş bekliyen mebuslar, 
dışarı çıkan tedavi heyetine sordular: 

- Nasıl? .. Vaziyette bir değişiklik 
var mı? .. 

•• İ'J'MEDJ •• 

KISACA: . -..... . 
SEMPATİ 
--1,,,-

YAZAN: Eczacı K. K8.mil Akta§ 

Sempati kelimesi, ferdler arasında 
sevgi, sıcak kanlılık \"e birbirine karşı 
sevimlilik ifade ederken ne kadar zarif 
ise, diplomasi diline karıştığı vakit te 
bir o kadar şık oluyor .. Ferdler arasın
daki sempati, muaşeret edeplerine ria
~ eten söylenen bir seınpnti olabilir. Fa
kat diplomasi dilindeki sempati bil
mem, müeyyideye istinat etmedikçe 
sempatiliğini zaifietmez mi dersiniz?! ... 
Bence karşılığı menfaatlere, bu menfa
atlerin imkan ve hüdusuna dayanan 
sempati tam manasına kavuşmuş sem
patidir. Aşkta bile platonik duygular, 
çok şık, çok zariftir, fakat aşkın tabii 
istikametini, tabiatin nşktaki hedefini az 
çok şasırtmış değil midir? Edebiyat, ede
biyat. olduğu zaman zariftir. Duygu iş
leri mantığa, hesap ve maddeye uyduğu 
gün çok müessir ve çok necip olur, ben 
sempatinin ferdiyette de diplomaside de 
hesaba, mantığa gelenine bayılırım .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Arkadaşımın 
Kocasını sevdim 

---------
"Üç Yıldız,, ın hazırladığı güzel bir eser 

ilk mektep ııralannda başlıyan iki kız çocuk aruındaki sevginin. 
genç kızlık ve genç kadınlık devrelerindeki derin akisleri - FakirlikE 

Eve zenginlik, güzellik ve çirkinlik gibi birbirinden çok uzak vergilerin: 
:tahlilleri ve bunlar arasında bir his macerasının bizzat kahramanıE 
itarafından anlatılmaıı....... E . . . . • • ' . . . 
BU ESER:Kar"!'abenziyen kadın, Yuvamı~ 
~------kendım yıktım, Alnımın kara ya-: 
zısı ve annemin sevdi ~i adam eserleri gibi ya-= 
sanmı$ ve hakiki haya!tan alınmı$tır •• 

~···v~·;i·~··s~·şi;·y·~·;·~·~···~ 
..•.......•.....•.. : •.....••............................•••....... ~ •.....•.....•..... 
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Şadırvan camii 
--*---

Maili inhidam 
kemerler yüzünden 
muvakkaten kapatındı 
Şehrimize gelen Evkaf umum müdür-

lüğü inşaat müdürü B. Nihat, berabe
rinde İzmir Vakıflar müdürü B. Esat 
Serezli bulunduğu halde zelzeleden mü
teessir olan akarları tetkik için Berga
ma ve Dikiliye gitmişlerdir. 
Yapılan tetkiklerde Dikilide zelzele

den harap olan camiin kabili tamir ol
madığı görülmüştür. Bu cami yeniden 
yapılacaktır. 

Bergamada zelzeleden müteessir olan 
üç camiin tamirleri icap etliği görülerek 
keşif evrakı hazırlanmıştır. 
İzmirde hareketi arzdan hasara uğn

yan Hi~ar ve Şadırvarı camilerinden Hi
sar camiinin tahkim ve tar.sinine lüzum 
görülmüşliir. Büyük Şadırvan camiinde 
bir kaç kemerin tehlikeli bir vaziyette 
oldukları görülmüş, bu cami tamir i:i
leri ikmal edilinceye kadar kapatılmış-
tır .. -*-

••• 
H tay ıner\e" kazası ile Tekirdnğ vi-

lliyetinin Ş:ır!~oy ka.znsı bağlarının flok
r aralı olduğu görülerek floksaralı bağ
lar mıntaknsına ithal edilmiş ve keyfi
yet Zıraat vekaletinden vilayetlere bil
dirilmiştir. -*-ZSYTİN SALAMURA 

ı ... 
Urla, Torbalı, Seferihisar, Kemalpaşa, 

Bayındır ve Karaburunda zeytin bakım 
memurlarının idaresinde açılan •Yeşil 
ve siyah salamuralık zeytin• kursları 
kapanmıştır. Kurslarda müsbet netice 
alınmıştır. - *-EVKAF 
ZEYTİNLİKl,ERİ 
Bu sene Evkaf idaresinin İzmir vila

yetindeki ze;1inlikleri, geçen seneden 
yüzde elli nisbctinde daha fazla mahsul 
vermiş ve zeytinler tamamen satılmıştır. -*-RÜŞVET 
TEKLİF ETMİŞ 
Çukurçeşme mevkiinde bazı kadınlar 

ile birlikte otomobille gittiği görülen 
ve vaziyeti kontrol edilen Sabri Aksu is
minde biri yakalanmıştır. Bu şahıs po
lise iki buçuk lira :rüşvet teklif ettiği,n
den hakkında ayrıca bu suçundan aa 
muamele yapılmıştır. -*-ANTİ 
PARAZİ ALETL. 
1zmirden B. Osman Ural adında bir 

genç Münakalat vekaletine müracaatle 
bir Anti parazit aleti meydana getirdi
ğini bildirmiş ve berat vesikası istemiş
tir. B. Osman Ural, bir de anti parazit 
aleti göndermiştiı'. 

Ticaret odasına da müracaat eden bu 
genç bir tecrübe yapmış ve radyodaki 
parazitlere ve mevz.ii gürültülere mani 
olduhrunu ispat eylemiştir. 

Vekalet bu hususta henüz bir cevap 
\"ermemiştir. -*-TÜTU SATIŞLARI .. 

Tülün sntışlrı dünkü .rakkamlarla bir
lıkte takriben 12 milyon kiloya yaklaş
mıştır. Çeşme ·ve Seferihisarda da bir 
kaç mahsul satılmıştır. 

Bununla beraber iskartalardan .şikfı
yet edilmektedir. -*-YANGIN 

Dün sabaha karşı Gaziler caddesinde 
R. Ali Suphinin sahibi ve B. F aikin kira
cisı bulunduğu 42 numaralı ahşap evden 
çıkan ateş taban tahtaları ile dıvarın 
içindeki hatılları tutuşturmuş ise de ye· 
tişen itfaiye tarafından büyümesine mey· 
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Ateşin çıkmasına sebep, mangaldan 
sıçrayan bir kıvılcımdır. Binanın siğor
tası yoktur. 

- *-BİR KAZA 
Değinnendağı caddesinde Halil oğlu 

Mehmet, idaresindeki hayvanı Bn. Ra
biaya çarptırmış ve ayağından yaralan
mıştır. - *-Bir yaralama 11alı'ası 

Tepecikte Alman kulesinde Süleyman 
oğlu Abdullah ve Reşat oğlu Cemal. bir
biriyle kavga etınis, bunlardan Cemal 
çakı ile Abdullahı elinden yaralamıştır .. -*-DÖVVŞ'l'VLER 

Karantinada Ahmet oğlu Süleyman, 
sarhoşluk saikasiyle lc;mail oğlu Kadri
yi, Şaınh sokağında Hac;an kızı Hatice, 
kardeşi Hasan, Mehmet ve Bn. Emsal 
birbirlerini dövınüşlerdir. _,.,_ 

YANKESİCİLİK •• 
Kemer pazarında Gülizar ve Şehri

ban adlnrında bir ana ve kız, yankesi
cilik suretiyle Nuri ve Yusufun beş li
rasını çaldıklnrından tutulmuşlardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kastamonu mebusu B. Sami Erlanen 

Ankaradan geldi .. Ticaret odası umumi 
katibi B. Turgut Türkoğlu Ankaradan 
döndü .. 

Ankara Alman sefareti baş katibi B. 
Klavber ve ec;i Ankarnvrı eitnıi,.tir. 

.4.ı1 5 

Zelzeleler yeniden başladı 

Bergamada altı köyde 
evlerin dıvarlari çatladı 
Dikilide de bazı dıvarlar yıkıldı 

yağrrıur sularına karşı tedbir alınıyor 

Pavyonların inşa halindek i soıı vaziyeti 
İki giinden beri İzmirde ve mi.ilhaka- Bergamanın Tekkedere, Kurfallı, 

tında fasıla ile zelzeleler devam etmek- Eğriyol,Bozköy, Yeniköy ve Aşnğıkırık
tcdir. Evvelki gece saat 22.19 da İzmir- lar köylerinde bir kısım evlerin duvar
de hissedilen zelzele bila istisna bütün ları çatlamış ve halk büyük bir korku 
kazalarda da ayni 5iddetle hissedilmiş geçirmiştir. 
ve halk büyük bir korku geçirmiştir. Foçada da saat 22.20 de bir saniye de-

Dikili kaza merkezinde ve köylerinde va meden şiddetli bir sarsıntı olduğu 
22.19 da başlıyan zelzeleler 22.21 ve haber verilmektedir. Hasarat yoktur. 
22.25 te devam etmiş ve kısmen şiddetli Dikil' ·d ız 1 f 1.k tz d l · 

· · D 'kil'd "d b" k d ı e ze e e e a e e e erı ıçın 
geçmıştır. ı ı e yem en ır ço u- K l k · tt· kt 1 

l k 1 · d ha d 1s k. k ızı ay urumunun ınşa e ırme e 0 _ 
\'&r ar yı ı mış ıse e m o un ı a- ~ • 
2'asız geçmistir. Zelzelenin devamından dugu ahşap pa'='.Yonla.r, so:ı yagmurlar 
korka D .k:l. h lk b" 1 .. l" 1 . esnasında su hucumuna ugramıştır. n ı ı ı a ı, ır uru ev ere gır-
meğe cesnret edemiyorlar. Pavyonların etrafında derhal hendek-
Bergaınada 22.16 da sekiz saniye de- ler açılacaktır. 

vam eden bir sarsıntı olmuş, 22,23 te Kızılay umumi merkezi, Dikilide yı
sarsıntı tekerrür etmiştir. Bu ikinci zel- kılan okulların inşa<;ını taahhüt etmiş-
2'ele dört saniye devam etmiştir. tir .. Bu okullar yakında inşa edilecektir. 

lkinciteş.rin ayı içinde 

lzmir limanından yapılan 
ihracat3,677,647liradır 
Pamuk, üzüm, 

ihracatında 
incir, tütün ve halı 

İkinci teşrin ayı İunir limanı ihracatı 
lırıkkında Ticaret odası istihbarat büro
~u tarafından bir istatistik hazırlanmış
tır. Bu istatistiğe göre ikinci teşrin ayı 
ihracatımız 20.367.411 tondur.. Bunun 
paraca tutan 3.677.617 Türk lirasıdır. 

İhracat kıymetleri şöyledir : 
1.651.375 lira kıyetinde tütün, 586.337 

lira kıymetinde ü1üm, 4788 lira kıyme
tinde razakı, 642.024 lira kıymetinde 

incir, 4344 liı·a kıymetinde incir ezmesi, 
123.925 lira kıymetinde pamuk, 6028 lira 
kıymetinde pamuk çekirdeği küspesi, 
Jl3.R38 lira kıymetinde palamut, 109.000 
lira kıymetinde palamut hülasası, 2162 
lira kıymetinde öğüdülmüş palamut, 

artma vardır 

de çam fıstığı, 29525 lira kıymetin
de tatlı badem içi, 6906 lira kıymetin
de acı badem içi, 1105 lira kıymetin
de koyun derisi, 10184 lira kıymetin
de kuzu derisi, 9402 lira kıymetin-

de oğlak derisi, 7645 lira kıymetin
de Keçi kılı, 20675 lira kıymelin
cie halı, 3684 lira kıymetinde paçavra, 
·1751 lira kıymetinde zımpara madeni 
ihraç edilmiştir. 

Bu mallar 32 muhtelif memlekete ih
ı aç edilmiştir. Kıymet itibariyle en bü
yi.ik alıcı.mız Amerika, ikinci derecede 
dıcı~nız Ingiltere olmuştur. Çekoslovak
ya, Italya, İsviçre, Romanya, Kanada, 
Kap, Danimarka ve Fransaya da ihracat 
artmıştır. 

Haftadan haftaya : 
·············-·· 

Mahkumi
yet kararı-

A 

nınmanası •. 
--*--

ŞEVKET BİLGiN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

mamıı olsaydı bu ıö.zlere belki kulalr 
veren, belki Alman manevralarma alet 
olan devletler hali bulunabilirdi. 

BitaraAarm Almanyaya gösterdlderl 
itimadsı.zlığa mukabil lngiltere ve Fran
ıaya sempatileri sebepsiz değı1dir. Al· 
manya kendi emellerin.in t~ 
mani olabilecek en büyük kuvvet olma 
Fransa ve lngiltere,i farzı mdıal ola
rak harpte devamdan vazgeçİrmeie " 
mevcut emrivakileri kabule ikna edecelır 
olsa bit.araflar emniyette mi olaaJdu. 
dır 7 Alman ihtirasının yann daha b1JUk 
bir ıiddetle kendi üzerlerine çu)IUHhiıml 
gönniyecelder midir? 

Almanya hakkında en müsaid dlt8-
nenler bile bunu ümid edemezler. 

Almanya bütün komtularmı telldil 
ediyor. 

Sknndinavya devletlerinin, ve Hol.n
danm zaman zaman tuyiki Alman bls
nü niyetinin derecesini göstermi}lir • 

1Ifnanyonm gücü yettiği memleketle
re lalrtı tehdit ve tazyik silahı ile, teh
ditlerinden korlmuyanl.ara kup İle IM
rikçi propagandalarla faaliyetinin Wta
raflarm hürriyet ve istikl&llerini kC>nl!Mk 
maksadile yapıldığını kimse iddia ede
mez. 

Cenevre müze.kerelerinden çıkacak 
olan netice taan-uzun cesaretini kıracak 
mahiyette olmasa bile A1manlann bugü
ne kadar tanımak istemedikleri bir haki
kati meydana koyacaktır. O da dünyanın 
kendi vicdanında mütaarnz hakkında 
verdiği hükmü deği~tinniyeceğidir. Hür 
yqamak istiyen insanlar aldatd.....:ır. 
lar. Ba.zan fU veya bu Alman gazete
ainde dünya umumi efki.rma izafetle 
indi mütalaalar görülmektedir. Cenn
renin hislerini açıkça meydana k~ 
sından sonra Almanlar bu yalanda de
vam imkanını büsbütün kaybedecekler
dir. Zira Cenevrenin mahkUmiyet bran 
ayni zamanda Almanya aleyhine mlte
veccih olacaktır •.• 

ŞEVKE'I' BILOlll 

-*-ltalyanın siyaseti 
Romn, 11 (Ö.R) - Pariste çıkan Tan 

gazetesi İtalyanın muhasaınasızlık vazi
yeti hakkında neşrettiği bir makalede 
diyor ki : İtalynrun muhasamat haricin
de kalması :\1alnız muhasımlar tarafın
dan değil, bütün bitnraflar ve küçük 
devletler tarafından da memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bütün milletler İtalya
nın takip ettiği siya5etin Avrupa için 
faydalarını tasdik ediyorlar. Bu sayede 
orta Avrupa ve Balkanlarda sulh temin 
edilmiştir. Bu saha, 100 milyon halkın 
bulunduğu bir mıntakadır ve bu rakam 
İtalyanın muhasamasızlık va7Jyetinden 
A vrupanın ne kadar istifade ettiğini be
laga tle göstennektedir. -*-İki İtalyan transatlaa· 
tiği Amerika yolunda 
Romn, 11 (Ö.R) - İtalyanların Satur· 

na transatlantiği Cenovadan ve Marko
polo transatlantiği de Brendiziden Nev
yorka hareket etmişlerdir. -*-Bayburtta zelzele. 

Bayburd, 11 (Hw.-usi) - BugUn saat 
2.10 da Bayburdda üç zelzele oldu. Bi
rincisi üç saniye sürdU .. Diğerleri daha 
hafif geçti.. - *-ADLİYE TEBLİGAT! 
Yılbaşından itibaren adliye tebligatı 

posta ile yapılacaktır. Posta ve Telgraf 
umum müdürlüğü, İzmirin tebligata alt 
kadrosunu tebliğ etmiştir. 

61081 lira kıymetinde meyan kökil, 33 
bin lira kıymetinde meyan balı ve hüla
sası, 61181 lira kıymetinde zeytinyağı, 
16218 lira kıymetinde pirina, yağı, 9743 
lira kıymetinde Sıgala yağı, 20.437 lira 
kıymetinde susam yağı, 1874 lira kıyme
tinde balmumu, 2099 lira kıymetinde 
anason, 158 lira kıymetinde mahmuze, 
ü897 lira kıymetinde mazı, 182 lira kıy
metinde haşhas kabuğu, 13726 lira kıy
metinde kendir tohumu, 1736 lira kıy
metinde nohut, 7369 lira kıymetinde 
Iasulya, 73199 lira kıymetinde bakla, 
11367 lira kıymetinde Kumdarı, 922 lira 
kıymetinde çöven, 13469 lira kıymetin
de kabuklu ceviz, 3154 lira kıymetin-

Hangi Medeniyet ? ..• 

Beceriksizce 
yalanlar 

Londra, 11 (Ö.R) - Alman propa
gandası Yunanistanda İngiliz ve Fran
sızlnrın Selaniğe asker çıkardıkları ve 
general Veygandın Yunan askerlerinin 
Fransaya sevkedilmesini istediği gibi uy
durın haberler neşretmişlerdir. 

Yunan efkarı hu beceriksiz yalanları 
gülmekle karşılamıştır. 

ALMAN 
İKTiSAT NAZiRi 
NE SÖYLÜYOR? 
Roma, 11 (Ö.R) - Alınan ekonomi 

nazırı Doktor Funk Almanyanın hem 
askeri harpten, hem ele ekonomi har
binden muzaffer çıkacağını, zira geçen 
her günün Almnnyanın ekonomik vazi
VPf ini fnkvİVP PtfİlfİOİ SnvlPmİ~fir 

4474 (2458) 1 

On gündenberi; Avrupanın şimalinde 
buzların üstünde; kartipilerinin kamçı· 
ları altında iki millet döğüşüyor. 

Yüz scben milyon Rus üç buçuk mil
yon Fin'e saldırdı. 

Yüz seksen milyon; üç "buçuk milyon. 
Yani bir kişiye altmış kiti hücum ediyor. 
O bir kişi; tek başına, yalnız tabiatın 
yardımından istifade ederek; yalnız va
tan severliğinden hız alarak; cTuran> 
evlidlarına yakı~an bir kahramanlıkla 
döğüşüyor. 

O bir kitinin karşuıında; o altmıt kızıl 
kişi daha bir zafer kaydedemedi. O bir 
kiti; damarlarındaki kanı tüketinceye 
kadar döğüşecek; sonunda belki de mağ
lup olacak. Fakat tarih onu kahraman
lardan misal verirken sayacak. 

Yine bu on gün içinde haber aldık: 
Milletler Cemiyeti toplanmış. Biz bu 
toplantıda iflasını ilan edecek sandık. 
Meğer aldanmışız. Fin - Rus döğüşünü 
konutacakmış. 

Son senelerde Habeş. Arnavut, Avus
turya, Çekoslovakya, Lehistan devletle
rinin kendilerinden büyüklerin doymak 
bilmiyen obur midelerine bir bardak su 
gibi inivermelerile beş defa manasızlığı 
ve kıymetsizliği sabit olan Milletler Ce
miyeti hala varlık iddiasında; hnla dev-

A. MURAT ÇINAR 

letler hukukunu görüşmekle meşgul. 
K11a zamanda ahrete göç eden her 

devlet; Milletler Cemiyetinin; devletler 
hukukunu mahkemede halletmek gibi 
ham hayalleri - Na.leşi ber' ap ile - tehak
kuk ettirmeğe çalı~an bir müesaeee ol
duğunu isbat etti. 

Küçük devletlerin mukadderata bü
yüklerin keyif ve auularma; büyüklerin 
de yalnız silah ve para kuvvetlerine bai· 
lı kaldıkça bu dünyada beynelmilel ihti
laflann; hudut boylarına uğramadan ye
şil masaya intikal ettiğini görmek eaadeti 
bize değU torunlarımıza bile nasip ol
mıyacak. 

Devletlerarası mücamcle ve ineaniyet 
kaideleri mektep kitaplarındaki yatak· 
larında uyuyadurııunlar. Fabrikalar dur• 
madan çalışıyor. Yıkmakta, yakmakta. 
öldürmekte Üııtün devlet borazancı bafl 
oluyor. Eski taıı eski hamam. Yine kü
çük balık büyüğün karnına gidiyor. Yine 
altta kalımın canı çıkıyor. 

Bombalı lağımlar: elektrikli teller: 
dinamitli kapanlar, zehirli gazlar imaa 
ölülerinden dağlar yaratırken Yirminci 
Aerın Medeniyeti maskeli bir llüfte 
gibi sırıtıyor ... 

A. MURAT ÇINAR 
i ı w; nwc evıteu 

• • rıf'n t.Poı.,uı.m.ı !l' 11 
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• 
ır Fin zaferi 

Ladoga Simalinde 
mukabil taarruz 

şiddetli bir 
ya.ptılar 

14 Sovyet tayyaresi Finlere teslim oldular 

" . T-· s o N HABERİ . . 
• .... 1 

Fin cephesinde 
neler gördüm ? 
Londra 11 (ö.R) - Finlandiya hatlannda dolatan bir muhabir 

!llnlan anlabyor: 
Sovyet topçuları müthit obüs sarfcdiyorlar. Bir kaç Finlandiya au

Jt llayı Mo Mona Lond'un ilerisine kadar götürdü. 
Paris, 11 (Ö.R) - Norveç Telgraf bü- Par.is, 11 (Ö.R) - Son saatte alman uçaı·ak attıkları beyannamelerle tayya- zetınişlerdil'. Asker çıkaracak gemiler Buradaki arazi icara torpilleri ile doludur. Kardan bembeyaz ağaç-

rosuna bildiriliyor : Bir çok emarelere bir habere göre Fin askerleri Ladoga resini teslim edecek her Rus pilotuna yakl~curken bu lağımlar patlatılmakta !arda. makineli tüfenklerinin bapnda Fin askerleri gördüm. Yalnız 
göre Ruslar yeni bir taarruz için tahi- gölünUn şimalinde Sormaklavi kasabası- bilyUk bir par mUkıifah vadetmişlerdir. 'e muamun kayaların denize yuvarlan- ağızlan dışanda bırakılmış üst tarafı toprağa gömülmilf toplar gör-
ye kuvvetlerini cepheye yığıyorlar. Fin nı şiddetli bir mukabil taarruzla zaptet- O vakitten beri 14 Sovyet tayyaresi Fin masiyle hasıl olan dalgalar arasında Rus d"" B lar kan kah tahalc . 1 . . V f 
-.:1-erlerınm' · maneviyatı mükemmeldir .• n•iclerdlr. Milhim Rus kuvvetlerinin bu toprat<ına inerek teslim olmuştur. <> mile · b"t" in' d-'-1 insanl -' • um. u top • 0 n asile maske enmışh. e etra tepe-
u:>A ~ b ıı>e rı u un çın CK ar ve mıu- 1 d ka d ba k b" .. .. . d 

~ Bunlar sıfırın altında 30 derece bir so- nuntakada muhasara altına nlındığı söy- Kopenhngdnn bildirildiğine göre Fin- ı.eme ile birlikte batmaktadır. er e r an § a ır ~y gorunmıyor u. 
t ğukta harbederken, Rus askerlerine fa- !eniyor.. .. . lcr yeni bir harp usulünü muvaffakıyet- Bundan başka buz tutmuş göller üze- Sovyct hava filolarına karşı F'ın tarassut merkezleri en modern 
ı ik olduklarını, çok mUkemmel nişancı Paris, 11 (0.R) ......, Bir lsvcç gazetesi- le ihdas etmişlerdir. Petsamo mıntaka- rinde Ruslaı·ın ilerlemesine mAni olmak aletlerle mücehhezdir. Fin kıtalarının maneviyatı mükemmeldir. A.-
ve kış harbine mütehammil olduklan- uin Hclsiılki muhabiri bildiriyor : Fin smda Rus kuvvetleıinin karaya çık111a- iç.in 

0

de Finler husus1 tertibat icat etmiş- kerler ocvk içinde ve bir kıt sporu yapar gibi hareket ediyorlar. Bin-
ru ispat etmişlerdir. tayyareleri Rus me"-zileıfain üzerinde sına m1\ni olmak için sahile lağımlar vn- lerdır 
m!l~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!""!"!!!!'!!!!!'!!!!!"~~~~~!".'lı~~~~~~~~=--~~-"'!""'=~~~~·~~~~~~":!==!!l!'!::s:ı!!!!I!!~~™~ diğimiz otomobiller çok iyi maskelenmişti. Finlandiyarun müdafaa 

Tebliğler 
---~---

FRANSIZ 'J'EBl.İGİ: 
Paria 11 (A.A) - 11 Kanunuevvel 

.. abah tcbliii: 
Kaydedilecek hiç bir teY yoktur. 

ALMAN 'J'EBLICt : 
Berlin 11 (A.A) - Alman umumi 

karargahı bildiriyor: 
Mosclle ile Palatinat arasındaki cep· 

henin bazt münferit noktalarında batar
yaların hafif cndahtJ yapılmııtır. Cephe· 
nin sair kısımlarında gün sükun içinde 
geçmi§tir. Manim garp mmtakasmda 

~lngilizlerin on sekiz bin ton hacmindeki 
•ilci sarnıç gemisi batmıştır. 

- -*-
BEB.LtN RADYOSU 
TEKZtl' EDİYOR 

Londra, 11 (Ö.R) - Alınanlaı·ın. Fin-
. iandiyaya mUhimnıat gönderdiklen ha
berini Berlin radyosu tekzip ediyor. Bu 
haberin Sovyet Rusya ile Almanyanın 
münasebetlerini boı.ınak icin çıknnldığı
nı bildiriyor .. 

--*-
Alman radyosunun 
uerdlğl bir llalJerin 
telızlbl-
Londra, 11 (Ö.R) - Romauyauıu pet

rol kuyularında çıkan yangından iki İn
gillzln mesul tutUlarak tevkif edildiği 
Alman radyosu tarafından bildiriJ.mişti .. 
Romanya, bu haberi resmen tek7lp et-
miştir .. 

- *-
iNGİL'J'ERE UZERİNDE 
UÇAN 'J' A YY ARELER 
Londra, 11 (A.A) - DUn iki Almau 

tayyaresi çok yUbekten uçarak Suffolk 
üzerinde dolaşmış ve cenubi şarkiye 
doğru yoluna devam e~. Ne alann 
verilmiş, ne de hava dafi topları ateş 
açmıştır. 

- -ı;..-

Ka~an ~ınan 
esirim yalıaJandı 

Londra, 11 (A.A) - Şarki İngiltere· 
nin bir t.ahaşşilt kampından geçenlerde 
kaçmış olan üç Alınan harp e.qlrl bu 
k~pa elli kllometre mcsafcd<' kil.in bir 
mahalde yakalanmışlardır. 

--tr-
İS'J' ANBllLDA 
ZELZELE OLDll 
İstanbul, 11 (A.A) - Kandilli r asat

han · inden tebliğ edilmiştir : 
Dün gece snat 17 yi 22 dakika 18 sa

n iye geçe k uvvetli bir rel.7.cle kaydcdil
ınistir. Merkez UstUnün İsbnbuldnn 540 
k ilometre mesafede okluğu tnhmin cdll
ınektcdlr. 

HOLLANDA 
Kraliçesinin ltıızurunda 
Amsterdaın, 11 (A.A) - Hollanda kra

liçesi, başvekil ile hariciı•e ve MUdafaa 
nazırlarını ve kara ve deniz başkuman
danını kabul etmiştir. MUlakat oldukça 
uzun sUrmi.iş ve hiç bir tebliğ nc.~edil
meıniştir. 

ölü idealler .. 
Bir Amerikan 
ve BoJşevizm 

muharrir Nazizm 
için böyle diyor 

Londra 1 J ( Ö.R) - Meşhur bir Ameriknn .kadın muharriri Ko-
münizm ile Nazizmi bir tek tabir altında birleştiriyor: ölü idealler. 

« Sovyet Rusyanın Nazizm ile pakt yaptığı andan itibaren Komü
nist ideali ölmüştür. Hitler, milyonlarca Almanın gözünde, Nasyo
nalist şerefini iade ettiği için takdir ediliyordu. Fakat Çek milletini 
Almanyaya esir ettiği zaman o da Nasyonal sosyalist idealini öldür
dü. Avrupa üzerine harp belasını açtığı zaman ise en yüksek vaadle
rine ihanet etti. Avrupayı Stalin Rusyasma açmakla da en son zilleti 
irtikap etti. Bu ilci hareketten bir yenilik doğmasına hiç bir imkan 
yoktur. Henüz gömülmemiş olan bu iki cesedden hastalık ve tefessüh
ten başka artık hiç bir ~ey beklenemez. 

Müttefikler bütün Amerikan piya-
sasını ellerinde tutuyorlar 

Londra 11 (Ö.R) - Büyük Britanya ve Fransanm külçe a1tm, es
ham ve tahvilat olarak Amerikan bankalarına yatırılmış bir milyar 
688 milyon altmdır. Ecnebi sennayelerle çalışan şirketlerin yansından 
fazlasını lngiltere ve Fransa idare etmektedir. Amerikan mali pazar· 
lnrı Almanyaya kapanmıştır. Müttefiklerin Amerikadan sahn alma 
kudretleri 1914 senes ine nisbetle iki mislidir. 

Avam Kanıarasında 
Lord Halifaks Moskova müzake .. 
releri hakkında izahat verecek 
Roma 11 (Ö.R) - Londradan bildirildiğine göre c:Oeyli Telgraf:; 

gazetesi hariciye nazırı Lord Halifakam, ilk baharda lngiltere ve F ran
sa ile Sovyet Rusya arasında bir k:arıılıklı yardım paktı akdi için cere
yan etmi~ olan müzakereler hakkında yakında Lordlar kamarasında 
etraflıca izahat vereceğini yazmaktadır. Bu beyanat bilahara bir beyaz 
kitap halinde ne§rolunacaktır. 

I imanların 
Yeni sulh plinı! 

Cenevr.~den gelen 
tecavüzünü 

- BAŞTAKAf'I 1 iNCİ SAHiJ.~EDI~ -

sulh • 
yeoı 

ediyorlar 

v~ Almanyanın garp devletleri ile sulh yaparak Rusyaya karşı mü
cadelede serbest kalmak istediğine bitaraf delegeleri iknaa çalı§ıyorlar. 
Hitlerin yeni sulh tecavüzü için aşağıdaki sulh planından bahsolu· 
nuyor : 

1 - Südet topraklan müstesna, müstakil bir Çekoslovakya devleti 
kurulacaktır. 

2 - Avusturyanın Alman vahdeti içinde kalmak İsteyip istemedi
ğini tesbit için bir plebisit yapılacaktar. 

3 - Danzig, Koridor ve münazaalı Yukarı Silezya ile eski Pozen 
vilayetinin bir kısmı hariç müstakil bir Polonya devleti tesis edile
cektir. 

- +-
Tıbbiınüstahzarat 
kanunu değiştiriliyor 
ANKARA - Büyük Millel M<'clisi- B k • 1 N 

ııin bu mali .sene bütçesini mliuıl\.cre et- aşve 1 orveç 
tiği sıralarda, Sıhhiye vekalet.i bütçesi 
konuşulurken bir çok mebuslarımız söz R d Hud•_. lıÖ"lerini 
alarak muııtew sıhhi ınese1eıere ve bu Bugün a yoda bir ... ,, 
arada tıbbi uiüstahı.arata temas etmiş- taltllyeye IH&fladı 
lerdi. Bilh~ başka mcnlleketlerden nUfUk SÖ yliyec~k Paris 11 (Ö.R) - Kopenlıagdan bil-
gctirilen ilaçları Sıhhiye \•ekaJ.etimiz.in dirildiğine göre Norveçliler huzlu de-
dnha sıkı bir kontrole tabi tutması ve Ankara 11 (Hususi) - tasarruf ve niz sahilinde Finlandiya hududundan 
Haçlar üzednde yapılacak reklamlarda yerli malı haftası münasebetiyle yarın ahaliyi tahliyeye başlamışlardır. Buraya 
mübalügaya kaçılmaması bahis mevzuu (bugün) başvekil Dr.Refik Saydam rad- mühim miktarda Norveç askeri \'e mal-
o]ınu!)tu.. yoda bir nutuk söyliyccektir. zemesi tahşit edilmiştir. 

Hnhcr nldığınııza gdrc, Sıhhiye vcki- -"i""iiili•limlilili•liliilili-.miiiiiiiiiiiiiiiiaiiiimiiiİİİİİİİİİİrz;;;Qiii;;;üi 
1cti meclis te temenni edilen hususları ve ll•-•-•m1W*6Wr= 11 
bug linün ihtiyaçlarını göz önüne alarak ! 
tıbbi müstahzarat kanununda bazı de
ğişiklikler yapılmasına karar vermiş ve 
bu husustaki hazırlıklarını da bitinniş
tir .. Tıbbi müstahzarat kanununun bazı 
lııukümlerini de~istiren bu yeni proje 
alakadar vekaletlerin de mütalaalan 
alındıktan sonra, Büyük Millet Meclisi
ne takdim edilmek üzere Başvekalete 
gönderilmiştir. Projenin bu içtima dev
resi zarfında mÜ7.akeresi km•vetle muh-

Sinemanın yeni hir 7.fer kalesi .. 

SENENİN EN BÜYÜK HARiKASI 

Zey b • 
ı m ne 

TÜRKÇE sözı.ü, ŞARKIU iLK DEFA 

- -----

Piyango 
* 

lOOOOOLira 
21820 11umaraya 

isabet etmiştir -·-- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABiFEDE -
21820 No. 100.000 LİRA 
Sonu yirmi ile nihayet bulan biletler 

ikişer lira alacaklardır. 

J2J31 No. 2$.000 LİRA 
Sonları otuz birle biten biletler ikişer 

lira alacaklardır. 
181'1'1 No. 15.000 LİRA 
Sonları yetmiş yediyle biten numara

lar ikişer lira alacaklardır . 
ız.ooo Lira 15162 No. ya 
ıo.ooo Lira 34ı49 No. ya 

S.OOOLİRA 
303418602 l 
3.000 LİRA 1 

39!»~~ 712 16429 28)12 
1205 

z.ooo LİRA 
33649 28047 JIOJ9 25148 
JJ608 57J7 26104 502J 

1000 LİRA KAZANANLAR 
29712 28446 11333 9792 15505 887 
1789 2400 46 29981 1021 27282 

21593 7082 2671 9258 22360 15902 
19304 36288 21900 ~772 20581 22594 
30658 11800 9850 6624 19915 

100 LİRA KAZANANLAR 
2988 295 34693 15974 30421 32102 

37342 3505 20588 33018 25487 37068 
22157 36387 11047 4123 6440 1522 
23295 37197 16397 9252 31362 39200 
28165 27196 1190 ] 640 10524 23484 
38809 37407 37539 7952 26525 22287 

7237 31981 !11146 26713 8784 33295 
4379 629 27675 3395 17396 4407 
7262 32920 30192 23113 20693 7322 
7180 7223 20323 10073 36350 29{)1 

15092 3005 24251 2(88.1 25202 22871 
26681 1996 36839 6610 33016 11391 
21192 18783 37042 14647 9255 7989 
21637 13502 26036 20437 5296 25638 
4174 33352 7941 14637 13084 20596 

13653 34815 24470 33092 19286 39967 
20877 31066 27573 21063 14527 20106 
36033 24382 22852 25153 5699 22861 
28246 24232 15823 29405 1922 l 17977 
20111 16984 36486 636 933 7278 
15934 26243 33377 7366 1020 11654 
23435 1469 25904 25555 12547 32342 
3l0j7 3645 3553 32853 3879 8446 

54t LtRA KAZANANLAR 
273 3 4939 268 36614 2553!! 

3738 17167 7879 8837 11016 31176 
31776 21415 37596 5998 37853 10118 
4076 27360 

--*--

lsveçte 
Kaflsyon JıalJtnesi 
için ınözalıereler 
Paris 11 (ö.R) - Stokholından bil

dirildiğine göre b ir kualisyon kabinesi 
t~kili için müzakereler devaın ediyor. 
'Oniversitc prof esörlcrindc.n Mander ve 
Derlin sefiri Rihel hariciye nezaretine 
göstcıilen namzetlerdir. Bununla bera
ber B . Samilerin hariciye neı.aretinde 
muhnfazası lehinde de gittikçe kuvvet
lenen bir cereyan vardır. 

- - *-
Finlandiya teccwiizüne 
taJıaddüm eden 
siyasi luidiseler 
Kopenhag 11 (A.A) - Kıulordunun 

Finlandiyaya girmesine tekaddüm eden 
diplomatik hadiseler imdi teferrüatile 
öğrenilmiı bulunmaktadır. Politiken ga· 
zetcııinin muhabirine verdiği b ir müli· 
katta Kcsinen demiıtir lti : 

Diplomatik münasebetler daha son 
Finlandiya teklifleri Rus hükümetine 
tevdi edilmeden bütün mUhaberabn ge· 
cikmesini temin etmişti. Finlandiya son 
tekliflerinde Carelicdeki kıtaatın Rualar 
taraFından mütekabil bir teahhüdü istil· 
zam etmemek üzere çelmeyi kabul et· 
miş bulunuyordu, 

Cazeterün mUhabiri, harbın Rus hal· 
kı için büyük bir sürprİ7. te.şkil ettiğini 
ilave etmektedir. 

tcrb'batı müthi§tir. Buz tabakaları bile manilerle örtülüdür. Kızıllar 
harekete geçti mi bu maniler hep birden patlıyacak ve buzlal' kınla
caktır. 

Bana refakat eden Albay, Sovyet hatlanndan be§ yüz metre mesa
fede olduğumuzu söyledi. 

Sabah şiddetli topçu ateşi olmuıtur. Finlandiyalı Albay, Sovyetl~ 
tin şimdiye kadar ufak hücumlarla iktifa ettiklerini, bundan sonraai 
için büyük kütle hucumuna hazırlandıklarmı söyledi. 

Zorbalığı yenmek için 
kat'i hareket lizım 

Paris 1 1 ( ö.R) - Epok gazetesi, Almanyaya kar§ı tatbik edilen 
ablokanın müthit bir silah olduğunu, fakat nihai zaferi temin için 
diğer silahların da müdafaası icap edeceğini kaydeden makaleeinde 
diyor ki: 

Bir iktısadi zaferin tesirleri Alman milletinin gözünde muvakkat 
olabilir. Ancak söz götürmiyen bir askeri muzafferiyet l8zundır ki 
Alman milleti zorbalıiının yenildiğine kani olsun. Devamlı bir sulh' 
dde etmek istersek bu suretle hareket edeceğiz. 

Maten'de Jan Fahri, 1914 • 1918 harbı ile bugünkü harbın muka
yesesini yapıyor . 

Sovyetler Almanların ikinci 
müracaatlarını da reddetmişler 

Londra 11 (ö.R) - Deyli Heraldın muhabiri bildiriyor: Hitler B. 
Stalinden Finlandiya aleyhindeki askeri harekatı durdurmasını ikinci 
defa istemiştir. Moskovadak.i Alman sefiri Şölenberg Molotofu ziyard 
ederek Finlandiya ile tekrar müzakerelere baflanmaınnı ehemmiyetle 
istemiştir. 

Ayni gazeteye göre Molotof, Kositinin riyasetindeki heyete itima
dını ileri sürerek bu yeni teklifi tekrar tcddetmistir. 

Tahammül harbı 
istihkam ve Mayn harbı gibi bütün 
Alman ümitlerini suya düşürmüştür 

Londra 11 (ö.R) - Deyli Telgraf, tehammül harbmdan bahaeden 
yazısında, Büyük Britanyanın böy:le bir harpte daima galip geldiğini 
-kaydediyor ve tunları yazıyor : 

istihkam harbı Alman ümidlerini kırını,.., azileri tahmin edemedik· 
leri maniler karıısında bıralcmııtır. 

Denizaltı ve mayn harbı, büyük Britanyanın ticaretini sekteye uğ
ratamamıştır. Hitlerin (Almanya ya ticaret yapmalı ya ölmelidir) d°"' 
mit olmasına rağmen Alman ticareti durmuştur. 

Alman propagandası 
Atinadan da akim kaldı 

Londra 11 (Ö.R) - Taymisin Atina muhabiri, harba kar~ı Yuna
niıtanın vaziyetini şu suretle bildirmektedir : 

Yunanlılar, müttefiklerin tarafını tutuyorlar. Atinada Alman pro
pagandası muvaffak olamamıştır. Gazeteler Alman propagandasmıD 
haberlerini yazdıkları zaman fazla satış yapamıyorlar. 

Son günlerde Atinaya gelen bir Alman heyeti Yunan hükümeti ile 
ticaret müzakereleri yapmağa çalışmıs ve hiç bir şey yapamadan dön
müıtür. Almanyanm Yunanistandan almağı ümit ettiği madenlec 
müttefikler tarafından satın alınmıştır. Tütün, müstesna, Yunanista· 
nın Almanya ile ticareti durmuştur. Yunanlılar, Türk - Yunan paktım 
ve müttefiklerin garantisini Balkanlarda sulhun devamı için en kuv
vetli unsur olarak saymaktadırlar. ltalyanlarm Arnavutluktan asker
lerini çekmeleri büyük alaka uyandırmıştır. ltalyan gayeleri hali 
meçhul olmakla beraber ltalyanın cenubu şarki Avrupa ile alakadar 
olduğu hakkındaki Faşist konseyinin kararı Yunanistanda iyi kar ,_ 
lanmıştır. 

Kocaeli ve Trabzon 
Parti viliyet kongreleri 

Kocaili 11 (Hususi) - Cümhuriyet Halk Partiai vilayet kongre.i 
toplandı . Müzakereler samimi oldu. Vali ve daire reisleri icap ettikÇ41 
dilekler üzerinde delegelere izahat verdiler. Kocaili vilayetinde aelelı,. 
törlerin köylüye büyük faydalar temin ettiği kayd olunarak hükümee.i 
te1Ckkür edildi. Ve henüz bu . elektörlerden istifade etmemiı yerk-.re 
de gönderilmesi temin edildi. 

iki gün sürn içtimadan sonra Partinin aziz kurucusu Ebedi Şefin 
hatırası hürmetle anıldı . Milli Şefimiz başda olmalc üzere- büyükleri
mize bağlılık duyguları izhar edildi. 
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Erzurumdan 
gelecek etler 

YAZAN: Dr. G. A. 

Cümhuriyei devrinin henüz ilk yıl
J<lrından birindeydi, bir dostumu vücut
ça rahat~ızlığından dolayı ziyarete git
miştim. Onun odasında gördüğüm ve 
memleketimizde şimendüfer yapan ec
nebi bir mütehassıs olduğunu sonradan 
öğrendiğim bir zat, doğrusu, pek samimi 
görünen bir tarzda: 

- Türkiyede hükümet bütçesiyle şi
mendüfer yapmak bir heresiedir, ç1k
maz bir yoldur, diye anlatıyordu .. Dev
let demiryolları mütemadiyen ve mu
vaffakıyetle ilerledikçe o müteho.sslSm 
6Clzleri sık sık hatırıma gelirdi. Nihayet 
şimendüfer Erzuruma varınca fazla ih
tisasın - bir çok işlerde olduğu gibi
fimendüier maliyeciliğinde de insanı 
yanlı!? di.i~ünceye götürdüğü benim zih-

·nimde de - çelikten delillerle - sabit 
oldu. Umumi bilginin her işte lüzumuna 
imanım d:ıha kuvvetlendi. .. 

Erzuru•n şimendi.iferinin bin bir tür
lü faydalarından biri de Erzurumdan 
memleketin her tarafına et gönderilme
sini kolaylaştırmak olacaktır. Vakıa 
memleketin her tarafındaki yurttaşlar 
Erzurum etlerini yemeye afo~ıktır. Kay
seri pastırmasının en iyisi F .• nurum ine
ğinden yapıldığını herkes bilir. Avru
p~dan gelen siislü sişelerdeki esansların 
kokuları coğaldıkça sarımsak kokusu
mın moda~ı haylice gerilerni.ş olmakla 
beraber. sabahları otobüslerde ve tram
vaylarda en çok hisseclilen keskin ko
kuya «öre pashrmanın asırlardanberi 
kanındığı büyük rağbeti hfılfi muhafaza 
ettiğine hükmolunabilir .. Bir taraftım 
da Erzurumun iri iri kovunları her ta-
l'afa gönderilir. · 

Fakat ne de ol.sa, bunlar canlı canlı 
gönderilen hayvanlardır. Etleri yenilen 
hayvanlar canlı olarak yola çıkarılınca. 
yolda onlara bakmak gücii.iğiinden ve 
ildim cJ,.ğişmesinin tesirinden, etin lE>z
zeti ve değeri azalır. Pahasının artması 
da başka .. 

Halbuki eti yenilecek hayvan yeti!!
tiği yerde kesilip de - gidPceği yerin 
uza1dığma göre - az veya cok dondu
rulduktan sonra soğuk havalı vagonlar
da - yahut gene soğuk havalı vapur an
barlaı-ında - gönderilirse durdukı-a lez
~eti ve dt>ğeri nrtar. Et yemesini herkes
ten iiy .bilen lngilizlerce en makbul bif
teklerin ta Avusturalyadan öyle dondu
rulmuş ve soğuk hava icinde getirilmi" 
.sığır butlarından kızartıldığını tabii İ<;it
mişsinizdir. Zaten bizde de m<'zbahalar
da kesilen etleri bir müddet c;oğukta 
tuttu~-<lan sonra kasaplara göndermek 
u.sulii tcıtbik ed'ldiğindenberi bu etlerin 
lezzetini tadanlar, soğukta tutulmamış 
etl"rj artık yiyemez olmu~lardır. 

Gazetelerin yazdıklarınn göre devlet 
demiryolfan idaresi soğuk havalı vagon
lar yaptırmayı simdiden düsünmi.i~. an
cak herkesin br1diği vaziyet dolavısiyle 
bunların tedariki gecikmis. Geç olsa da 
l(Üc olm1yacağı süphesizdir. 

Etleri ve her türlii gıdalcırı bozulmak
tan mııhafaza etmek için en iyi usul on
ları soğukta tutmaktır. 7.aten yüksek 
sıcaklık da - konserve kutulannda ol
duğu eibi - gıdaları bozulmnkt:ın ko
l'ur. fakat onları bozan mikropları öl
dürdiiğü gibi stcaklık acık havadn tesir 
edince vifaminlerden bazılarını da te
lef eder. Halbuki soğuk mil.;ropları öl
dürmez, yalmz onların çoğalmasına ma
ni olur. Et kesildiği vakıt bozuk değilse 
soğukta kaldıkça bir daha bozulamaz. 
Vitaminlerin kayholma.<;ma da bir se
bep yoktur. 

Su kadar ki, simdiden hatırınızda 
kalsın, öyle donmus bir et elinize ge
çerse. onu kızartmak veya pişirmek icin 
çok bekletmemelisiniz. Çünkü et don
duğu vakit lop taraflarının elvafını teş
kil eden hi.icrPler çatlarlar. Et donmuş 
ko.IOıkca hiç bir sey olmaz, fakat don 
açılınca o hücrelerin içinde bulunan ve 
ete lr.zzet veren sulu madde akar gider. 
Etin kızartılması gecikirse lezzeti kal
maz. Onun için donmus etin o hali kny
bol unca h0rnen kızdın ateşte ıskara üzc
rinC' kovmak lazımdır. O zaman etin 
sathınd~ albümin sıcaklıktan tahac:~üs 
eder~ ve ortasındaki lezzetli suyu için
de kalır. 

--- 111---

MnS~OVA • SOFYA 
HAVA ~EFER,~ERİ 
Faris 11 (Ö.R) - Sofy:ıdan bildiril

diğine göre bu sabah mezkür şehirde 
Moskova - Sofya arasında bir hava hat
tının te-;isine dair bir Bulgar - Rus mu
kavelesi iınza edilmiştir. 

-= --.. 

~·· 
Büy ttk tarih ve 

1 (JKJNCJ 

YENi ASIR 

Harbın başından beri Sovy~tl~ıin 
insanca zayiatı 25,000 klŞi imiş 

~*~,~~~~~~~~~~-

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
beş ile yedi kilometre arasında ilerle
mişlerdir. Hava fena olduğundan keşif 
uçuşlarından başka hiç bir tayyare ha
reketi olmamıştır. 

Fin tebliği ise şudur: Ruslar Kareli 
berzahında hücumlarda bulunmağa de
vam ediyorlar. Biitün bu taarruzlar Fin 
kuvvetleri tarafından defedilmiştir. 
Şark cephesinin her tarafında kanlı bir 
muharebeye g:irişU!miştir. Yalnız Pet
samo mıntakasında sükunet hüküm sür
mekteclir. 

Fin hava filotillaları keşif uçu§ları 
yapmışlar ve münferid düşman müire
zelerini bombalamışlardır. Bir çok nok
talarda, sahil bataryaları kara kuvvet
lerinin düşman filosuna karşı açtığı ·ate
şi himaye etmişlerdir. 
Diğer haberlere göre merkez cephe

sinden ilerliyerek Finlandiyayı ikiye 
bölmeğe çalışan Rus kuvvetleri Soni
raldi mevkiinde durdurulmuşlardır. 
Mühim Fin müfrezeleri bu kuvvetin ge
ri ile muvasalasını kesıneğe çalışmak
tadır. Bu hareketin muvaffakıyet ihti
mali çoktur. Zira Fin tayyareleri bir çok 
defalar Murmansk şimendüfer hattl. 
üzerinde uçarak demiryolunu bombar
dıman etmişlerdir. Halbuki bu demiryo
lu Rusların kuvvetlerini naklederek 
merkez cephesine sevkedebilecekleri bi
ricik yoldur. 

Petsamoda mühim kuvvetler tahsit 
ettikten sonra Ruslar öğledrn sonra şid
detli bir taarruza geçmişlerdir. Son de
rece sert muharebe başlamıştır. Finler 

kahramanca mukavemet ediyorlar. 
Kareli berzahırun cenubundan hiç bir 

haber alınmamıştır. Ruslar takviye kuv
vetleri bekliyorlar. Zira bu cephe ahi
ren vukubulan muharebelerde bütün 
bir Rus fırkasının tarumar edildiği an
laşılmaktadır. 

Helsinkiden gelen son haberlere gö
re dün şimale doğru tesirini hissettiren 
~us tazyiki cenuba doğru istikametini 
değiştirmiştir. Bu mıntakada Finler bir 
çok müdafaa hatları inşa etmiş olup mü
hiın miktarda kuvvet ve malzeme topla
mışlardır. 
Diğer taraftan cephenin muhtelif nok

talarında harp şiddetle devam ediyor. 
Helsinki 11 (ö.R) - Finlandiya res

mi ajansı, Kızılordunun Finlandiya 
müstahkem hatlarını zorladıkları hak
kındaki Sovyet haberlerini bir defa da
ha ve kat'i surette tekzip etmiştir. 

Parfa 11 (ö.R) - Fin askeri makam
larından alman haberlere göre Kareli 
berzahında Kızılordunun on günlük za
yiatı yirmi beş bin kişidir. Bir çok Sov
yet yaralıları sıhhiye teşkilatının bozuk
luğu yüzünden metruk bir halde ölmek
tedirler. Hangoenin Kızıl tayyareler ta
rafından bombardımanında zayiat mik
tarı henüz öğrenilmemiştir. 

Helsinki 11 (ö.R) - Müntehayi şi
ma1de Sovvetler Petsamonun sark sahi
line dört tabur asker çıkardıi'ar. Taar
ruzlara devam için yeni kuYvetler gel
mesini bekliyorlar. 

Dün, Ladoga cephesindeki muharebe
de Ruslarm zayiatı 400 ölüden fazla idi. 

Finler on beş maktul vermişlerdir. Rus
lar bu arazide korunmağı bilmiyorlar. 

Kareli berzahında daha beş Sovyet 
tangı tahrip edilmiştir. 

Londra 11 (ö.R) - FinJandiyada Sal
mi havalisinde Kızıllar 40 İnil ilerledik
lerini bildiriyorlar. Fin tebliğlerine göre 
bu ileri hru·eketi 20 milden fazla değil~ 
dir. Finler, çekildikleri yerlere mayn 
dökmüşlerdir. Fin kuvvetleri, Dorid
mimide mukabil taarruza geçmişlerdir. 

Son Kareli harbında Rusların zayiatı 
yalnız ölü olarak beş binden fazladır. 

Moskova 11 (A.A) - Finlandiyadaki 
askeri harekata dair olan tebliğ 10 Ka
nunuevvel tarillinde Sovyet kıtaatının 
her istikamette ilerlemiş olduklarını bil
dirmektedir. Cukhta mıntakasında Sov
yet kuvvetleri Kuolojavi kasabasını iş
gal etmiştir. Posozero mıntakasında 
Sovyet kıtaatı Johonala kasabasını zapt
etmişlerdir. CareJie berzahında Boboclı
mo ve Kirka Moula kasabaları Ruslar 
taı·aimdan işgal edilmiştir. Hava fena 
olduğundan yalnız istikşaf hareketleri 
yapılmaktadır. 

Helsinki U (A.A) - Fjnlandiya res
mi teb1iği: 

Piatale nehri mıntakasında Rus hü
cumları tardedi1miştir. Ladoga gölünün 
şımalinde bir çok noktada şiddetli çar
pışmalar olmuştur. Petsamo mıntal:a
sında sükfuı hüküm sürmüştür. Finlan
diya hava kuvvetleri Sovyet tank kolla
rım bombardıman etmiş ve topçu yardı
mı ile bir Sovyet tank bölüğü tamanıilt> 
tahrip edilm~tir. 

Garp phesın e 
lngiliz kuvvetleri ilk defa olarak 

ileri mevzilerde yer aldılar 
~~~~-~~~~~-~*~~~~-~-~~~~-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - lıatta gönderilmiş oltluğunu haber ver
yiyecek aradıkları anlaşılıyor. ınektedir. Muhasamatın başlangıcından 

İngiliz kumandanlığı, Majino hattının beri ilk <l::.-fa olarak İngilizlerle Fransız
ileri kısmını devralırken asherlere hita- lar cephede Alınanlara karşı yan yana 
ben bir emriyevmi neşretmiştir. bulunmaktadırlar. 

Bunda deniliyor ki : Sizler Büyük Gazetclel', bu hnberi memnuniyetle 
Dritnnya ordusunun pişdarları olarak kaydederek İngilizlerin harp meydanın
hareket ediyorsunuz. Uyanık ve azimli <la Fransızları yalnız bırakınıs oldukları
olun .. Mümkün olduğu kadar doğru ni- nı iddia eden Alman propagandasını ten
-ıan alın .. Bütün.imparatorluk size bakı- l<it eylemektedirler. 
yor .. Hak ve adalet bizim tara{ımızda 
olduğu için (Onlar geçemiyecek..... Biz 
muzaffer olacağız) sözünü aklınızdan çı
karmayın ... 

Lond.ra, 11 (A.A) - Bu so.bahki ga
zeteler, Fransada bulunan İngiliz kuv
vetlerinden bir kısmının cephede ileri 

Londra 11 (ö.R) - öyle anlaşılıyor 
ki AJmanlaı· Fransadaki Ingiliz cephe
.slııe ehemmiyet veriyorlar. Paristen ge
len yarı resmi haberlere göre Alman 
keşif kolları cephenin Ingilizler tarafın
dan tutulan kısımlarında bilhassa faali
yet göstermişlerdir. Ingiliz kuvvetleri-

lsveç hükümeti 

nin Almanlara karşı Majino hattının ye
ni bir kısmında birleştiği Ingiliz ve 
Fransız umumi karargfilılan tarafından 
aynı zamanda bildirilmistir. 

Ingiliz ve Fransız gci'zeteleri Ingiliz 
ord~sunun cephede böylece yerleşmesi
nin Ingilizlerin hep Fransızları ileri sür
dükleri hakkındaki rlüşman propagan
dasına kafi bir cevap olduğunu kayile
diyorlar. 

Majino hattında yeni yerleşen mevki
lerini tahkim etmekte olan lngilizlerc 
karşı Alman1ar taarruza kalkışmışlarsa 
da lngiliz silahları ve topları derhal ha
rekete geçmiş ve düşman yaralılarını 
göndererek çekilmiştir. 

l'DO'K~ 
&Süleyman Çoruhl 
~ Çocıılı hastalıfıları 

Finlandiyanın 
~ mütahassısı · • d d 1 Londra ve Viyana hastanelerinde 

ı m a ı na ~ efüdi.inii ikmal etmiştir .. 
~ Hastalarını her gi.in kabul eder, ~ 

koşmak mecburiyetinde 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - mak için yeni adamlar, yeni enerjiler 
Yahut ta Almanya bizzat lsveçe taarruz lazm1 oldugu mi:talarısını serdetmekte
ederek demir madenlerini dine geçir- <lir. 
mek istiyecektir. Londra 11 (ö.R) - Dün Berlin rad-

~ Muayene adresi : Birinci beyler so· 
~kak No. 42 .. 
~ Ev adresi : Göztepe karakolu kar
~ şısında 834/1 ... 
N 'l'ELEFON : 2310 ~ 
~ (2241) 1 - 13 . 
lZJ.O'XMi'l.7.ZV~11n ~ rs•eı.ıı 

12 D..K KANUN S AL 1 1932 

( B O R SA JAnkara ,,.. Radyosu 
üzüM DALGA UZUNLUCll 

585 Horsit Günes 10 625 13 BllGVN 
503 M. Beşikçi - 10 25 12 50 -~--
361 Üzüm Tarım 9 50 12 25 1639 m. 183 Kca./120 Ww 
275 Albayrak 8 25 8 75 T 4 2 
192 M. j. Taranto 12 25 13 75 • A. P. 3ı.7o m. 9 65 Kes./ O Ww. 
170 İnhisar idaresi 8 25 9 T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
213 N. Üzümcü 11 50 12 75 
94 j. Kohen 8 75 12 
72 Öztürk şiı-keti 12 12 25 
67 D. Arditi 10 25 ll 75 
46 aFik Tokatlı 13 13 
20 S. Paterson 10 25 10 25 
15 İbrahim Ş. 11 75 11 75 

2613 Yekiın 
346776 Dünkü yekfuı 
349389 Umumi yekfın 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
174 j. Taranto mah. 
114 M. j. Taranto 
110 j. Kohcn 
64 Ş. Remzi 
12 H. t. Levi 
11 B. S. Alazraki 

485 YekCın 
165502 Dünkü yekfuı 
165937 Umumi yektin 

ZAHİRE 

8 50 
9 50 

10 50 
12 25 
14 50 

5 10 50 
7 25 7 50 
6 50 7 
7 125 12 50 
6 50 6 !50 

10 50 10 50 

300 ton Buğday 5 625 5 75 
326 çuval Susan1 15 15 75 

45 ton Fasulya 16 25 
316 balya Pamuk 54 56 50 

Para Borsası 
CÜMHURİYET 'MERKEZ BANKASI 

KLEARİNG KURLARI 
SterfuıY.ten (ayrisi bir Türk lirasının 

mukabiJidir .• 
Satış Abş 

SterJin 524 521 
Dolar 76.71 77.16 
Belga 4.649 4.677 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Pezetas 7.6577 7.6993 
Florin 1.444 1.453 
İsveç Frangı 3.4214 3.4416 
İsveç kronu 3.2217 3.2407 
f'!orveç Kronu 3.3763 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 64.86 65.22 
Ley 92 93 
Rayşmark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
PengU 3.6807 3.6984 
FF. SERBEST 34.59 34.80 

MUHTELİF KURLAR 
Registermak 4.65 

516 
450 
440. 

S. Efekfil 
Mısır Lirası Ef. 
Filistin Lirası Ef. 
Suriye lirası Ef. 
frak Lirası Ef. 
Kıbrıs Lirası Ef. 

45 
410 
410 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız Iran. 100 
Milano - Liret . 100 
Cenevre - Isviçre Iran. 100 
Amsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Draluni 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - Isveç Kr. 100 

Kapanış F. 
5.2375 

130.36 
2.9675 
6.8025 

29.30 
69.25 

21,575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.91875 
3,175 

31.4725 
31.175 

12.30 program ve memleket saat aya· 
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 türk müziği. 

ÇALANLAR: Reşat Erer, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun .. 

1 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 
1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Hafız-Hüz· 

zam beste: (Aldım hayali perçemin), 
3 - Şevki bey - Hüzzam şarkı: (Gam 
dideleriz saki sun bir dolu kab), 4 -
Şevki bey - Hüzzam türkü: (Uzun olur 
efelerin bıçağı), 5 - Şevki bey - Hüz
zam türkü: (Sana da yaptırayım Naci
yem aman). 

2 - OKUYAN: Müzeyyen Senar. 
1 - Artaki - Nihavent şarkı: (Kok

lasam saçlarını), 2 - Lemi - Nihavent 
şarkı: (Bin gül çıkarırdım), 3 - Rah
mi B. - Bayatiaraban şarkı: (Bakasız 
hüsnün güvenme anına), 4 - Sadettin 
Kaynak - Bayatiaraban şarkı: {Ömrü
rümün neşesiz geçti baharı. 13.30-14.00 
müzik (hafif müzik- Pl.) 

18.00 program, 18.05 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 müzik (cazband - PI.), 18.55 ko
nuşma (Onuncu tasarruf ve yerli mallar 
hafta!n münasebetiyle ulusal ekonomi 
ve artırma kurumu başkanı ve Balıkesir 
saylavı general Kazını Özalp tarafın
dan), 19.10 türk müziği. 

ÇALANLAR: Vecihe, Cevdet Çağla, 
Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, 

1 - OKUYAN: Muzaffer Ilkar. 
1 - Acemkiirmi peşrevi, 2 - Kap

hm Z. Ali Riza - Acemkürdi şarkı: 
(Leyl olur ki hüı.n icinde), 3 - Kaptan 
Z. Ali Riza - AcPmkürdi şarkı: (Bir ve
fasız yare düşti.im), 4 - Nikogos - Mu
hayyer Sünbüle şarkı: (Ey goncei nazik 
tenin), 6 - Muhayyer sünbüle saz se
maisi, 

2 - OKUYAN: Mefharet Sağnak. 
1 - Aı·if bey - Saba şarkı: (Nigahı 

mestine canlar dayanmaz), 2 - Arif 
bey - Saba şarkı: (Hayali yare değme), 
3 - Arif bey - Karcığar şarkı: (Gönlü
mün hayli zamandır), 4 - Arif bey -
Karcığar sarkı: (Pınarın başında desti 
doldur). 19.50 konusına (Alım - satımın 
hukuki bakımdan tetkiki), 20.05 türk 
müzij!i: Hicazkar faslından müntehap 
parçalar, Ankara radyosu küme ses ve 
saz heyeti. idare eden: Mesut Cemil, 
21.00 konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken, 21.15 müzik (radyo orkestraı:ı
$ef: Dr. E. Fraetorius). 1 - J. S. Bach: 
5 inci Brandenbıırg Konçertosu (Re 
majör), 2 - A. Borodin: Birinci Senfo
ninin andante'si, 3 - M. Mussorgski: 
Çıplak dağda bil" ~ece, 22.00 memleket 
saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, es
ham - t.ahvilat, kambiyo - nukut borsa
sı (fiat), 22.20 serbest saat, 22.30 müzik 
(Opera aryaları - Pl), 22.55 müzik 
(cazband - Pl.), 23.25-23.30 yarınki pro
gram ve kapanı.ş. 

~rwrP.ltll'.Dm»vAsw ===-
. DOK2'0R 1 

Behcet Uz 
Çoculı hastaJılıları 

Mütahassuı 
HastaJannı her ıtfin saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk , 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. 

" RY..2/',/Z/L//.x/./././SZZAY~-
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Asabiye Mütahassı.sı ~ 
DOKTOR 

Stokholm 11 (ö.R) - Iııveçin kara, yosu Nazi hava kuvvetlerinin baltık üs
deniz .ı.:e hava kuvvetleri kimilen baş tünde keşif foa]iycti yaptıklarını bildir
kumandanm emri altında tevhid edilmiş- miştir. Bitaraf müşahitler nazarında bu 

.Moskova - Ruble 100 
l\'!lClii?El2E:'a!!!Z?iDC•mWRım.:ı•ı:a5Wm~;uııımımil•ıcı.s:!IMW~ ESHAM VE TAHVİLAT Cahit Tuner DOK2'0R Not : Hizalarında rakkam bulunmıyan 

Kema Osman dövWer ~~;;·~;~· 
tir. uçuşların sebebi malCtm değildir. 

Bu, }ı;veçin tarihinde ilk defo olarak Roma 11 (Ö.R) - Isveç kralının bU-
görülen tek kumanda hadisesidir. Gaze- tün Isveç müscllilh kuvvetlerini bir tek 
teler vaziyetin vehameline kar<1ı koymak kumunda altına vazetmesi Rus - Fin 
için kabinede tadilat yapmak kafi olma- muhasematiyle alakadar bir tedbir ad-

dığını. yılmaz enerjilerle mücehhez bir ~~e.,<!~l~~.e.~~~l!~~••••••••1t• •• .. ••••ll•••• 
harekete ihtiyaç oldu~unu yazıyorlar. 

Stokholm ıı (A.A) - Stokholms - Satılıll" han 
Tidnigin gazetesi, kabine buhranı ho.k- . Turgutlu kasabasında Altay ma
kınd::ı tefsirlerde hulunmakt~dır. Bu hallesinde her işe elverişli 2206 met
gazete, milli bir hükiimet teskili mak- re murabbaı dahilinde büyük yemiş 
sadiylc kabinede tadilat yapılmasının ham denilmekle maruf han bütün 
Isveçin 200 senedenheri karşılaşmamış müştemilatiyle birlikte satılıktır. S 
olduğu vahim vaziyete karşı koymak Istiyenlerin aynı handa mal sahibi : 

İZM~°::::~KEX Ceial Yar~m 
için kafi bir tedbir olmadığını yazmak- Arap Saide müracoatları. : 

HA.S2'AHESİ 
Asabiye mütallassısı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarım her gün 
kabul eder .. tadır. • 1-6 : 

Aynı gazete bu vaziyete karş1 koy- • ...... • .......... •• ...... , ... 11 .......... : A! ••• 
""-=çry 

macera romanı 
KJS/M) 

İvon gayet hafif bir sesle: türüldU. Hastabak.ıcı rahibe odada yok-
- Evet .. diye cevap verdi. tu. Kapıcı yerine dömnüştü. Bahçıvan 
Kapıcı ise Ekziliye sert sert : da rahibeyi aramağa gitti. Bir müddet 
- Haydi bakalım.. diyordu, durma sonra bahçıvan rahibeyi bulamadan gel-

orada .. Çek arabanı.. di. 
- İşte gidiyorum.. - Manastırın içi altüst, dedi, herkes 
Kapı yüzüne kapandığı zaman Ekzili .telaşta.. Muhakkak madam Montespan 

kendi kendine şöyle mırıldandı: ölmüşti.i. 

- Bu iş oldu. Eğer Mar!<iz dö Mon- İvon, nikbin bir tavırda oturduğu yer-
tespo.n heni.iz ölmemiş ise Ivon ve ma- den dimdik ayağa aklktı .. Bahçıvana: 
dam Suvasun Ingiltere kralının istediği - Madam Montespanın dairesi birin
vesikayı elinden almağa muvafak olur- ci katta değil mi, diye sordu: 

• 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'J'A.NESİ DAHİLİYE 
MV'J'AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler 
No. 25 TELEFON: 3956 

kadar rahibe vardı. 

sokak 

Umumi tee~sürün da1gınlığı arasında 
içeri giren lvona kimse dikkat etmedi. 

lvon, ölmek üzere bulunan Margizin 
baş ucunda ve ayakta duran Kontes dö 
Suvasona sokuldu. 

Kolundan usulca çekerek şu sözleri 
mırıldandı: 

- Ben buradayım. 

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 

ZAYİ 
1929 senesinde 9410 numaralı beyan

name ve 37689 numara ve 16/5/929 ta
rihli makbuz ile . gümrükten çektiğim 
bir kasa emteanın gi.imri.ik makbuzunu 
zayi ettiıri.. Kopyasını çıkaracağımdan 
aslının hükmü olmadığını ilan ederim. 

OSMAN NURİ 
450 (2469) 

Tam on dört sene On dördüncü Lui
nin metresi ve baş eözdesi olan, krala 
sekiz ev15t veren, sarayda şımaı·tılarak 
yaşıyan, tam beş sene nazırlar meclisi
ne riyaset eden bu kadın şimdi burada, 
terkeclilmiş bir halde, bü~n dostların
d~ uzak son nefesini veriyordu. 

Ivon ve Suvason ona merhametli na-
zarlarla bakıyorlard1. 
Baygın halde idi .. 
Acaba kendine gelmeden mi ölecekti? 
Montespan gözlerini hafifçe açtığı za-

- 93 -- lar. - Evet.. 
İvon, bahçıvanın ve sonradan yanla- - Teşekki.ir ederim .. Şimdi siz bura

rma gelen kapıcının da yardımı ile ma- dan uzaklaşınız .. 

lvonun, Margiz dö Montespanın yata
ğının baş ucuna gelmeğe muvaffak oldu
ğu saatte, ayni anda Faribo] ile Mistuf
le de, kendilerine verilen talimat daire
sinde otelden çıkmışlar ve Manastır yolu 
üzerinde beklemek üzere o tarafa doğru 
şakalaşarak yol almağa başlamışlardı. 

man S-..vason derin bir nefes aldı.. He
men üzerine eğildi : 

olursa o ;wm~r. nesi var nesi yok anlar
sın. 

Bu sırada bahçıvan da kapıcının ya
nma gelmişti. 

Kapıcı, ne yapacağında mütereddit ar
kadaşının suratına baktı. Ona: 

- Fransuva .. dedi. Hasta bir kız ge
tircliler. Onu manastıra alayım mı? 
Bahçıvan cevap verdi 
- V:llHihi .. bana kalırsa hasta bir kızı 

manastırın kapısı önünde ölüme bırak
mak insanıyetsizlik olur. 

yük insaniyeti göstermiş olacaksınız. 
Kapıcı nihayet r:ızı oldu. 
- Pekala .. Fakat yalnız bu kızı ala

cağım içcı·iye, sizi değil .. 
- Ben de zaten başka birşey istemi

yorum ki ... 
Ve İvonu bahçıvana doğru iterek 
- H::ıydi dostum, senin iyi kalpli bir 

;,dama benzediğin anlaşılıyor .. Bu zaval
lıyı tut ta yere düşmesin .. 
Bahcıvan İvonun koluna girdi. Ona: 
- Buradan manastıra kadar tam üç 

r.astır binasına doğru götürülüyordu. İvon etrafına bakındı.. Odanın köşe
Sanki büyük bir takatsizlik içinde imiş ::.inde bir rahibe cübbesi ile bir rahibe 
gibi ve kesik kesik ve tatlı bir sesle: başlığı gördü. Bir sa.niye içinde başlığı 

- Teşekkür ederim, dedi, ciz çok eyi başına ve cübbeyi de arkasına geçirerek 
insanlarsınız.. odadan dışarı fırladı. 
Manastır kapısının geniş merdivenleri - Allah bana yardım ediyor .. Demek 

önünde Marki Barbezyonun araba!f dur- muvaffak olacağım .. 
makta idi. Diye mırıldandı. 

Marki, kontes· dö Suvasunu kral na- Beş dakika sonra, karanlıktan istifa-
rnına manastıra ithal ettikten sonra de eden lvon on dördüncü Luinin son 
onun avdetine manastır ba rahibesinin gö~desinin son dakik 

Bu iki kahraman eğer otelden hare
ketlerinden bir dakika sonra otel önünde 
duran bir arabadan inen adamın iğrenç 
suratinı görmüş olsalardı böyle şakalaş
maz ve neşeli olmazlardı. 

Filhakika onların hareketini müteakıp 
otelin önünde bir araba durmuş ve bu 
arabadan da Gniafon inmişti. 

* 

- Markiz .. Markiz ... Dedi, beni tanı
dınız mı? 
Montespanın soluk dudaklrı üzerinde 

hafif bir tebessüm yer buldu .. 
Gayet hafif olarak mırıldandı : 
- Evet .. Siz .. Kontes Dö Susavon'su· 

nuz .. 
Bunun üzerine kontes arkada sıralan

mış olan rahibelere döndü : 
- Hemşirelerin1, dedi, beni bu zavallı 

dostum ile biran yalnız bırakınız .. Yal. 



U iLK KAIRJll 1AL1 im 
1 

Memur alınacak 
Emlak ve Eytam bankasından: 

l - Bankamızın Ankara merkezi, lzmir şubesine birer lstanbul 
ıubesine iki memur namzedi alınacak ve müsabaka imtihanı 27. 1 2. 
939 çarpmba günü saat onda merkez ve şubelerimizde yapılacaktır. 

2 - Müsabakaya girebilmek için, 
A - Yüksek mektep veya Lise mezunu olmak, 
B - Yaşı on sekizden aşağı (on sekizini bitirecek) otuzundan yu-

karı olmamak, 
C - Askerliğini yapmış veya bu hizmetle alakası kalmamış bulun-

mak şarttır. 
3 - Bu evsafı haiz olanlar tahriri imtihanda muvaffak oldukları 

takdirde, muvaffakıyet derecelerine göre, yüksek mektep mezun~ ise 
kendilerine 80 - 100 lira, Liseyi bitirmiş ise 60 - 7 5 lira ücret verile

cektir. 
4 - isteklilerin fazla malumat almak üzere 22. 12. 939 cuma gü

nüne kadar merkez ve §ubelerimizde zat işleri servisine müracaat et

meleri lüzumu illn olunur. 
(2468) 

Muğla vilô:.yetinden : 
Muğlada yeni inşa ve tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mo-

bilyayı cami kaloriferli Otel, Gazino ve Lokanta iki sene müddetle 
kiraya verilmek için seneliği 500 lira olarak artırmaya konulmuştur. 
21. 12. 939 perşembe günü saat 15 de Muğla vilayet encümeninde 
ihale olunacaktır. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet maka
nama ve fazla malumat istiyenlerin Muğla Hususi Muhasebe müdür
lüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

12, 15, 18, 21 4503 (2470) 

KEMALPAŞA tCRA MEMURLU-
ô.UNDAN: 938-506 

Yukarıkızılcadan hacı şemsettin ve
resesi Nurettin, necmettin, eminedudu, 
mahtap, rabia, nazmiye, huriye, hilmi 
ve nail aralarında şaylan tasarruf edil
mekte iken hisselere göre taksimi kabil 
olmadığından tamamının satılarak be
delinin !;!sselere göre taksimine hliküm 
verilmiş bulunan gayri menkullerden 
Temmuz 305 tarih 284 No.lu tapuya 
müstenit köy içinde etem yusuf ve iki 
tarafı yol ile mahdut alt katta iki oda 
bir kiler odanın birisi dükkAn halinde 
ku11anılmakta üst katta iki odayı ve ge
nişçe havluyu şamil 600 lira değerli ev. 
ve şubbat 323 tarih 138 No.lu tapuya 
müstenit sağı hacı hafız şemsettin solu 
nail arkası hacı halil bahçesi önil yol 
~le mahdut 400 lira değerinde bir kah
vehane ve kt\nunuevvel 329 tarih 146, 
147 No.lu tapuya milstenlt sağı hacı 
Mustafa hanesi solu sahibi senet kah
vehanesi arkası hacı mustafa önü yol ile 
mahdut birisi harap olmak üzere iki 
dükkAn halinde bulunan 250 lira d<'ğcrli 
dükkt\n ve şubat 317 tarih 13 No.lu ta
puya milstenit şarkan çay garben hacı 
mustafa evi ve mahtap bahçesi şimalcn 
nalbant ahmet bahçesi cenuben yol ve 
kısmen hafız hasan veresesi evi ile ınah
<ıut bir dönüm genişliğinde 200 lira de
~erli bahçe ve temmuz 305 tarih 70 NQ. 
lu tapuya müstenit şarkan kürt oğlu 
hüseyin garben çay cenuben ismail ha
nesi ve tarik ile mahdut 72 vişne 5 sef
tall 2 elma 2 kaysı 4 erik 4 ceviz ve bir 
küçük kavak ağaçlarını şamil 150 lira 
değerli bahçe ve şubat 317 tarih 11, 12 
No.lu tapuya müstenit kabandere mev
kilnde şarkan derviş oğlu ismail garbcn 
Zeki şimalen derviş oğlu mustafa halen 
kadı oğlu ahmet cenuben Ömer usta ve
resesi ile mahdut 104 zeytin ağacını şa
mil 220 lira değerinde 4 iskele zeytinlik 
ve haziran 317 tarih 23, 24 No.lu tapuya 
müstenit taştepe mevkiinde şarkan an
diriko garben dere şimalen ayşe cenu
ben yol ile mahdut 4 dönüm genişliğin
de 20 ağaç zeytini şamil ve kiremit oca
ğını havi 300 lira değerli matarla ve ki
remit ocağı. Ve kAnunuevvel 329 tarih 
451, 146, 147 No. lu tapuya müstenit ka
rabağlar mevkiinde şarkan ınaraşlı ha
cı mehmet oğlu Hüseyin ve hacı osman 
oğlu mehmet tarlası garben tarik şima
len kulaklı ömer cenuben bacaksız hi
risto ile mahdut 4 dönüm genişliğinde 
3 ceviz ağacını havi 160 lira değerli tar
fa. Ve temmuz 305 tarih 285 No.lu tapu
ya müstenit akça pınar mevkiinde şar
kan tarik garben çay cenuben mustafa 
şimalen kova ali He mahdut dört buçuk 
döntim genişliğinde 450 lira değerli çe
kirdeksiz üzüm bağı satılmak üzere mü
zayedeye verilmiştir. 15-1-940 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 11-12 de 
kemalpaşa icra dairesinde yapılacak bi
rinci artırmasında teklif edilecek bedel 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde ihale edilecek
tir. Noksan bir bedel teklifi halinde ar
ıtıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
mUzayede 15 gün uzatılır, bu takdirde 

lZMtR SULH HUKUK HAKtMLt-
CtNDEN: 939139 
Bayraklı salhanesinde Tavuk istasyo

nunda yüzbaşılıktan mütekait Ibrahim 
tarafına: 

Izmir Esnaf ve Ahali bankası vekili 
avukat Ekrem Oran tarafından aleyhi
nize ikame olunan alacak davası üzeri
ne daveti kanuniyeye icabet etmediği
nizden hakkınızda gıyap kararı veril
miş ve müddei tarafından ibraz olunan 
200 liralık senetteki imzanın kendinize 
ait olup olmadığını ve borcunuz bulun
madığına dair yemin teklif edilmiş ve 
muhakeme 20-11-939 tarihine ve saat 
10 na bırakılarak mezkur günde de 
mahkemeye gelmediğinizden iki defa 
yeminden kaçınmış ve davayı kabul et
mek sayılacağınızdan tebliğ tarihinden 
itibaren sekiz gün içinde yemin edeceği
nizi yazı ile bildirmediğiniz ve muha
keme günü olan 20-12-939 tarihinde de 
gelip yemin etmediğiniz takdirde kara
rın katileşeccğinin ilanen tebliğine mah
kemece karar verildiğinden tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

4515 (2471) 

tZMlR SULH HUKUK MAHKEME
SlNDEN: 

Devlet demir yolları vekili a\·ııkat 
Murat Çınar tarafından basmahane ço
rak kapı karakolu karşısında kahveci 
Saminin yanında ocakçı M. Esat aleyhi
ne nçtığı alacak davasının duruşmasın
da müddeialeyhe gönderilen davetiye 
ikametgahının meçhuliyetine binaen bila 
tebliğ iade edilmiş ve müddei vekilinin 
talebile gazete ile ilanen tebligat icra
sına karar verilerek bu baptaki muha
kemenin 25-12-39 tarihine müsadif pa
zartesi gününe talik edildiğinden mez
kur günde saat 10 da lzınir sulh hukuk 
mahkemesine gelmediği veya bir vekil 
göndermediği takdirde hakkında gıyap 
kararı tastir kılınacağına dair davetiye 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 4513 (2474) 

1ZM1R ASLtYE 2 inci HUKUK 
MAHKEMES!NDEN: 

Tepecik 1213 sayılı meydan sokağın
da 15 nolu evde oturan Hüsevin kızı 
Sultan tarafından kocası hirjnci aziziye 
sülüklü bahçe 20 nolu evde oturan emin 
aleyhine açılan boşanma da\•asının icra 
kılınan muhakemesi sonunda medeni 
kanunun 132 ve 138 ve 142 ve 150 inci 
maddeleri hükümlerine tevfikan sultan 
ile eminin yekdiğerinden boşanmaları
na ve kabahatlı olan eminin hüküm ta
rihinden itibaren bir sene müddetle ev
lenmemesine ve masarifi muhakeme 
olan 1586 kuruşun dahi emine yükle
tilmesine temyizi kabil olmak üzere 3-
11-939 tarihinde davacının vicahında 
ve müddeialeyhin gıyabında karar ve
rildiği ve usulen tanzim kılınan gıyap 
ihbarnamesinin müddeialeyh Eminin 
ikametgahının meçhuliyetine mebni 
~ahkeıne koridoruna talik kılındığı teb
lığ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 4511 (2473) 

30-1-940 tarihine milsadif salı günil ay- l•••••••••--911:!-~ 
nı saatta yapılacak ikinci artırmasında 
en son ve fazla teklif edilecek bedel PERA TOR DOKTOR 
mukabilinde ihale edilecektir. Almak Ah c 
istiyenlerin muhammen kıymetinin yüz- met em i 1 
de yedi buçuğunun peşinen teminat ak-
çası veya muteber bir banka mektubu ora 1 
pey akçası ile bu nisbeti dolduracak. 
Hissesi bulunan hissedarlar müstesna- F itaat 
taliplerin icra dairesinde hazır bulun- l'GftSIZ anesl 
maları ve fazla izahat istiyenlerin bu- OpepafÖPÜ 
günden itibaren açık bulunan şartna- Her gün öğleye kadar Fransız hasta
meyi görüp tetkik etmeleri ve bu mülk- nesinde, öğleden sonra Birinei Bey
ler üzerinde bir glına hak ve alacak id- ler sokağında .... No. 4ZM. 
diasında bulunacak kimselerin 20 gün TELEFON : %310 
içinde daireye müracaatları aksi halde ill•••••••ı•ımiılııiıliıııiiiiiııi•ıl 
hakları tapu sicilile sabit olmayanların ---------------

~··· - 1111 W.l'.RenryVanderZee 

T. C. Ziraat Bankası ve~ 
SPERC:O VAPUR 

ltCEN'l' ASI 

KUPulıq tarihi: !888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirllt ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA B!RiKTDlENLERE 28.800 IJRA 
tKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbarali ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna glSre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 

4 • 250 • LOOO • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dQşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede ıl defa, 1 EylQJ, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir • 

...................... !!mm,__ ............. •·• 

D. D. Yolları 8 • 
ncı iş1etme 

kon is onundan: 
idaremize ait Moralı istasyonu civannda vaki çardaklı kahvehane 

ve bir miktar arazi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde açık artır
ma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 19. 12. 939 
salı günü saat 15 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca 
yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası 120 lira olup M. teminatı (9) liradır. 
İsteklilerin tayin olunan vakitte M. Tem inat makbuzlarile komisyona 
gelmeleri lazımdır. Şartnamesi i~letme kaleminde ve Moralı istasyon 
şefliğinde görülebilir. 

3, 6, 9, 12 4400 (2406) 

Izmir Ziraat müdüriiiğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterilen 500 teneke 

benzin kamyonetlerde kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma, 
eksiltme kanunu mucibince 1 5 gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. Beher tenekesinin muhammen fiyatı 2.81 kuruş ve muvakkat te
minatı 105 lira 37, 5 kuruştur. Mal lzmir Bornova vilayet fidanlığın· 
da tesellüm edilecek ve bedeli maliye veznesinden ödenecektir. ihale 
birinci kanun 25 e rastlayan pazartesi günü saat 15 de ziraat müdür
lüğünde toplanacak komisyon müvacehesinde yapılacaktır. isteklile
rin pey akçasını maliye vezneeine yatırarak makbuzlarile birlikte iha
leye iştirakleri rica olunur. 

7. ı 2, 15, 19 4457 (2933) 

.· .... ... 
İZ MİR 

PAMUK MENSUCAT 
Türk Anonim Şirk~ti 

Sirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

ve leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1,elgraf adresi : Ba:yrak lztnir 

Devlet Denizyo11arı işietme 
umum müdiirlü~ü lzmir şu
besinden: 

/ lzmir körfezi dahilinde çalıştırılmakta olan Bayraklı, Sur, Efee 
vapurları büfeleri 1/ Kanunusani/1940 tarihinden 31 /Mayıs/940 
tarihine kadar beş ay için kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muştur. Mezkur büfelerin beş aylık icar bedeli 75 lira tahmin edilmiş
tir. 

Muvakkat teminat akçesi 563 kuruştur. ihale muamelesi Devlet 
deniz yolları işletme umum müdürlüğü lzmir şubesi binasında ve 
komisyonu huzurunda 25 / Kanunu evvel/939 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 1 5 de yapılacak, şartnamesi parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin tayin edilen saatte kanunun emrettiği evrak 
ile beraber müracaatları. 

8 12 4467 (2441) 

D. D. Y<'lları z~ t işleri 
dürlüğünden~ 

Doktor aranıyo" 

•• mu-

idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kiıim he
kimlerine ihtiyaç vardır. Verilecek m88f 177 liradır. Aynca meaken 
veya mesken bedeli verilir. Serbest bulunmak ve yatları 45 den yu
karı olmamak üzere taliplerin D. Demiryollan zat İ§leri müdürlüğüne 
müracaatları. 

8, il, 14 4468 (2440) 

D. T. R. T. BUDAPEST 
TUNA LİMANLARI İÇİN 

•TİSZA• vap. 6 Dkki.nunda beklenl-

' 
ADRIATIKA SOSYETA ANONİMA 

Dl NAVİGAZYONE 
DİANA vapuru 10/ 12 birinci kanun 

yorSERVİCE MARİTİME ROUMAİN 1939 tarihinde Triyeste ve Venedik li-
B U C A RE S T manlarına hareket edecektir. 

KÖSTENCE • GALAS VE TUNA ZARA motörü 13/12/939 tarihinde li-
LİMANLARI İÇİN m.anım~ g~~erek crtı:si giln ~at 17 de 

A Pıre, Brındızı Zara Fiume Triyeste ve 
•ALBA JULİA• vap. 9 Ilkk8nuncia Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor. t Nt 
KÖSTENCE İÇİN BR O motörü l~/~/939 tarihinde 

•BUCUREŞTİ• va . 22 Dklinunda sa.at 8 d~ g~l:rek a~ gun sa~t 17 d.e 
bekleniyor p Pıre, Brındizi, V enedık ve Trıyeste lı-

. manlanna hareket edecektir. 
SOCİETE COMMERCİALE BULGARE Cİ'ITA Dl BARİ motörü 19/ 12/939 ta-

DE NA VİGATION A V APEUR rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

BAİFA _ YsK~~E~ VE PORT gün saat 17 de İstanbul, P~re, Napoli ve 
SAİT İÇİN Cenovaya h~e~et ede~ektır. . 

cıBULGARİA• vap 7 Ilkk8n d bek- NOT - Butiin bu vapurlar Tnyeste 
!eniyor. · un a v.eya ~enovada Şimali ve cenubi Ame-

Vapurlarm isim ve tarihleri hakkmcla rika ~ımaııJaı:ın~ . ~e_t. eden 1~ 
hiç bir taahhüt alınmaz. Anon.ım .seyn.setaın şırketının ve Afrika 

Vapurların hareket tarihleriyle nav- ve Hındist;ana hareket eden LLOYD 
. . . . TRİYESTINO anonim seyrisefain şir-

lunlardaki değ.i,ıkllklerden a<.-enta m• keti vapurlarına tesadüf ederler. 
suliyet kabul etffie:t. NEERLANDAISE ROYALE 

Daha fazla tafsillt t~ ATA'l'tJRK KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıtına mUraca
et edilmesi rica olunur. 

TELEFON: Z007/ZOOS 

UMDAL 
- +-

ARİANDE vapuru 11/12/939 tarihin
de beklenmekte olup Burgaz, Vanıa ve 
Köstence limanlarına hareket edecektir. 
ARİANDE vapuru 19-12-939 tarihin

de beklenmekte olup Anvers, Rotter
dam ve Amsterdam limanlanna hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİE1'"T LlNİEN 
UMU1\Iİ DE1'1Z ACENTALIÔI LTD. 

HELLENİC LİNES LTD BARDALAND motörü 14/12/939 tari-
. · hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

BELGION vapuru 15 birinci kfmunda penhag limanlarına hareket edecektir .• 
beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- SERVİCE MARi11ME ROU.MAİN 
dam için yük alacaktır. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 

SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin
de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

LOVCEN vapuru 10 birinci ka.nunda limanlarına hareket edecektir. 
gelerek ayni gün Köstence ve Varna N O T : 
için hareket edecektir. . . 

LOVCEN vapuru 17 birinci kanunda Ahvali ~a. ~olayıs:rle navl~ ve 
gelip 18 birinci kfuıunda Pire _ Arnavut- hareket ta~ihle.rının kat ı .. olmadıgını ve 
luk ı· anl • K t _ D b vnik-S l"t bunların hıç hır ihbara luzum olmaksı-

ım arı o or u ro p ı d w. bilir ld w b h 
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- zıdnla egışe te 0 b~gunuesulve. ut t~ 
tir... o yı acen ye ır m ıye erettup 

Yolcu ve yük kabul edecektir. etmiyece~ini muhtere~. yükleyicilerin 
G rek lıı.nn asal! A- -'L' kayıt ve ışaret etmelen rıca olunur. 

e vapur. muv t ı.aı-ı..werl, Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
gerek vapur ls~leri ve navl~ hak- caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
kında acenta bır teahhilt altına gıremn. acentesine müracaat edilmesi.. 
Daha fazla t.afsillt almak için Birinci TELEFON : 2004 - 2005 

Kordonda 152 numarada • UMDAL• ·---•••••••••• ••••••••••••••• •••••• •••••• •• ••••• 
umuml deniz A~ntalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunW'. 

Telefon : 4072 MUdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Birinci Sınıf l\lütah8MIS 

Ur. Demir Ali 
KAMÇJOCLU 

Cilt \'e Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sobğı No. 55.M 

İzmir • Elhamra Sineması arkasında N 
Sabahtan akşama kadar hastalarmı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

b A:&TJllWWW 

OLiVIER VE 
ŞCIREKASI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

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

Messageries Maritiınes 
-~

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her tiirlil izahat ve malômat için Bl· 

rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
RENT REBOUI. \'e ŞERİKİ vapur ocen
tasma müracaat ed.ilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z 3 7 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehuıuı bay ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Briato.l oteli elli odah her odada aoğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

ve kaloriferi vardll'. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uamörü ve huıuıi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauııı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iaticarında 
ulunan otellerde bulutmlar. -

Türkiye iş Bankasından: 
- Bankamızın muhtelif tubelerinde çalıştırılmak üzere mÜsa· 

baka ile 1 5 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 B. Kanun 
1939 Pazartesi günü Ankara, lıtanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 

A - Laakal Lise mezunu olmak, 

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

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

•ı••••••••••••••••••••••••••~. ,4 3-Yubrı~yuili~safıhaizolan~~k~~~hrhlimtili~da 
paylaşmadan hariç tutulacakları ilan 
olunur. Dosya numarası 38-506 dır. 

4:>12 (2472) 

D o y ç e O r y e n t b a n k muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak çalıştırı-

s O B A 
lırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar ba-

D E R S D N E R 8 A N K Ş U 8 E S J rem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. 
IZMtR BELEDlfi:SINDEN: 1 z M 1 R 4 - Muvaffak olanlar arasında Ecnebi lisanı bilenler tercih olu-

- Necati bey caddesinde, Gazi bul- Tekmil dökme izmir ekonomik nur. 
varından itibaren iki tarafına yüz metre soba1an Merkezi : BEKLiN 5 - imtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 15 memurdan 
boyda kordon ccvrilmesi işi fen işleri 7 50 L. d Alınanyada 1711! enbesl mevcuttur.. bak müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi • 1 ra 1 r ~ y- ş a muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre müessesede 
veçhile açık eksiltmeuc konulmuştur. Sermaye ve ihtiyat akçesi açılacak münhalJere sıra ile alınacaklardır. 

h 
J Yemek pişirme, çamaşır yıkama hiz-

m u ammen bedeli 410 lira olup ihalesi J7J l!OO 000 R fi Jı 221121939 Cuma günii saat 16 da dır. metlerini de mükenunelen görmek- ,~ , ay smcır 6 - Taliplerin en geç 20 B. Kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
iştirak edecekler 31 liralık teminatı iş tcdir .. Her türlii mahrukat yakar. Türkiyede m•beleri : ISTANBUL ve IZMIR Ankarada umum müdürlük memurin servisine, lstanbu] ve lzmirde 
b nkas k 

Ahmet Etem Buldanloğlu • İZMIR r 
,,_.,~_ın~nA ~~~~i~a~t_ır_ar_a.:...:_--=.:.m=a=k=b~u=zi:y:le:....::en:c:ü~-..ı.m~G~a~uL·!B~u~lv~an~]l!l~Tie~L!.._J~-ıılilfl.__~--'lJ.IL...~~_a111ıın1ıı.Jl!ıalH~leırl;,JlAEllB~~:.J!lltl~Dli:B.l~~------_J(L~'~u:be::_m~ü:·d~u~·r~lu~·k~l~e~ri~n~e~~~·e~sa~ik~l~e~r~il=e~b~i~rl~ik~t~e~m~ü~r~a~ca~a~t~ta~b~u~l~u~n~m~a~l~ar~ı~i~la~a~~~~--



Cenevre toplantısı ve tesirleri 
T aymis gazetesi, Finlandiyayı kurtarmak için acele Fransız, !ngiliz 
harp vasıtalarından bir kısmının Finlandiyaya gönderilmesini yazıyor 

Bütün dünya gazeteleri Fin sahillerinin ablokası 
-·-

Milletler Cemiyetinin Finlere manevi 
değil fili yardımını istiyor 

Roma 11 (ö.R) - cTaymiu gaze· 
)e.i Finlandiyayı kurtarmak için süratle 
Juueket lazım olduğunu yazıyor. Bu ga
zete lngiltere ve Fransanın harp vasıta
lanndan küçük bir kısmını Finlandiyaya 
göndermelerini tavsiye edi} or. 

Paris 11 (ö.R) - Papanın Oserva
tore Romana gazetesi Rusyanın millet· 
ler cemiyetinden ihracı için küçük Ame· 
rika cümhuriyetlerinin teşebbüsünü tas
vip etmekte ve milletler cemiyetinin bu 
istikamette karar vermesini temenni ede
rek funlan ilave etmektedir: 

c Şeref, Cenevrenin Finlandiyaya 
maddi bir yardım kararı vermesini ve 
müzakeratın mantiki bir neticeye varma· 
sını, yani Sovyet Rusyanın milletler ce
miyetinden ihracile neticelenmesini em
retmektedir.> 

CeneHe 11 (ö.R) - Pazar müna
ııebetile Cenevre tatildi Fakat kol' • 
}er adeta kaynıyordu. 

Mürahhaslar arasında hu u i temac;lar, 
bilhassa Latin Amerika mürahhaslnn 
arasında nazarı dikktıti celbetmekte idi. 

Paris 11 (ö.R) - Petit Parisien'in 
Cenevrr Muhabiri sunlan bildiriyor: 

Cenevrede bir tavik politikası temen· 
ni edılmiyen bir şeydir. Ancak pratik 
ve mühlet iz karar] r almak lazımdır. 
Müteca'l.iz"n manen mahk\ımiyetine kn
rar verecek olan As mble komitesi Sov· 
yetlerin milletler cemiyetinden ihracına 
karar verirse raporu. nihai kararın itti
hazı için konseye gidecektir. Şu halde 
Rusyanın evvela ihtar mahiyetinde o a
Talc: manen mahkum edilmesi ve bir 
müddet sonra milletler cemiyetinden c;ı
karılması muhtemeldir. Fakat işin böyle 
sürüncemede bırakılması ıyı değildir. 
Kremlinde derhal ıiddetli akisler yapa
cak olan bir karar alınmalı, fiiliyata ge
~ilmelidir. 

Finlandiya Sovyet Rusya aleyhine 
milletler cemiyetine müracaat etmiş j e 
yalnız Sovyet Rusyanın manevi mahku
miyet kararını alması için müracaat et
memiştir. Finlandiyanın asıl isteği müta
arrıza karşı mukavemetine imkan vere
cek olan yardımların temin edilmesidir. 

Finlandiya mürahhasları bu yardımla
nn nazari sahada kalmamasını israrla 
istiyorlar. 

Rusyanın komşularına gelince: Çok 
muhteriz davranmaktadırlar. Bu, yalnız 
ıimal devletleri için değil. Balkan dev
letleri için de böyledir. 

Fransa ve lngilıere, diğer bitarafların 

-ııc 

vaziyetleri müsait olduğu niııbette ileri 
gideceklerdir. Müttefikler cenubi Ameri
ka blokuna güveniyorlar. Cenevrenin 
mahkumiyeti Almanyaya da şamil ola
caktır. Zira harbı ilk defa olarak tahrik 
eden Alm:rnyadır. Fransa ve lngilterenin 
mürahhaslan nutuklıınnda kapital b"r 
ehemmivet taşıvnn bu noktayı tebarüz 
ettireceklerdir. 

l.eon Blum, Populcr" de ıo;unları ~azı
yor : 

Cenevrede tiırhi türlü filc:irler ortaya 
atıl mı olabilir. Almanlar, lngilte::c 'I. e 
Fransanın Staline kar ı Almanya ile an
laşabileceğini umuyorlar. Hitlerin başlı
ca dü mnn olduğunu ve Stnlinin Hitlere 
naz.aran müsamaha göreceğini 11öyliyen· 
ler de bulunabilir. Fakat hakikat şudur 
ki, Hitler eğer Stalinin muvafakatini nl
mamıs olsaydı Polonyaya taarruz ede
mezdi. Nasıl ki Stalin de 1 ~itlerle anlaş· 
madan Finlandi} aya tecaviiz edemezdi. 

iki müttefikin bu anlaşması ebedi ol
mıyac ktır. Hitler de St lin de emperya
list emellerinin menfaPtlerine uygun gör
dükleri anda ve !.'kilde ııiyasetlerini de
ği tirme w e mul t dirler. 
Pertimıks. Ordr gazete inde şu müta

laa., ı se>rdcdiyor : 
Mılletl r Cemiyeti normal zamanda 

toplaı mıs olsaydı 30 tesrinis3nide Fin
landip) a kar ı \ ukubulan Sovyct tc
caviizü cemiyetin her aza 1 tarafından 
ı cndilerine vukubulmus bir taarruz şek
linde nddcdilec<.'kti. Bugiin yapılacak 
olan ) egane şey, lıer miJletin mümkün 
eörece ~ i şekilde Finlandiya) a mi.ıznhe
rcti i tcrı.ckten il,arettir. 

Roma 11 (ÖR) - İtalyanın Mıllet
lcr cemiyetini terkcttiği tam iki sene e\'· 
vcl Düce tarafmdıın İtalyan miJlctinc 
ilan edilmişti. 11 Hkkanun 1937 tarihin· 
den beri tam iki sene gecmiş olduğun
c1an İtalyayı, idari tacthhiitlerle Millet
ler cemiyetine bağlıyan son rabıtalar da 
kesilmis bulunmakta ve bu suretle İtal
ya kat'i olarıık Milletler cemiyeti hvi
cinde kalmaktadır. 

T::ım bu sırada, Miiletler cemiyeti ma-
2.ideki bunca lüzumsuz içtimalarla boyu
nun ölçüsünü almamış gibi, şimdi dt? 
Finlandiyanın Rus taarruzuna k::ır~ı 
müracaatini tetkik etmek üzere tekrar 
toplanmıştır. aTaymis• gazetesi diyor ki: 
Cenevre assamblesi mazide mısli görül
memiş derecede dramatik ve karma ka
rısık bir devrede toplanıyor. 

fsviçrede çıkan •Basler Nahrihten• 
gazete!:i diyor ki : İçtimaın vaziyeti tav
zih ettigini beyan etmek imkansızdır~ 

Konsey, müzakeratın bütün mesuliyeti
ni assambleye havale etmekten başka 
bir cesaret göstermemiştir. 

Roma, 11 (Ö.R) - •Eksclsiyor• Mil
letler cemiyetiıoıin şimdiki halde göstere
bileC'eği bi,.ic.ik faaliyetin he.- me uli) et
ten kaçınmaktan ibaret oldu -;unu beyan 
ediyor .. 

İtalyan gazeteleri ne "o uyorlar : şu 
h.alde Rus - Fin~ dav~ ın n halli için ne
den Mille ler <'emi"el i 1 'l' · · n · içti
maı arzu cd" ' ? .. Pr '- lir to 
{ayda ızd• ·. ;,.j bütün ci'"nya. r 1111 tlcr 
t.cıni}ctin · < c •, ı ı·r m <. en 
izhar etm. J u l it) ... dır. r· hü 1,ii
ıncti, m<'cı n·· ın il ri kar"lolı \:.tzi
fesini gören Fin milletini mccl ni <lün
yanın faik hıvvetlcrc karşı mile d lede 
yalnız bırakmıyacağı l anaatini izhar 
e.den bir bey, nnarne 11 ~r tmiştir. Mil
Jctlcr cemi.re inin karrırı, ancak bu mU
racaate layık oldu~u t. kdırde, hır kıy
meti hfüz ol bilirdi. 

•Curnalc Ditalya• g ZC'te'ii diyor ki: 
1 tal ya daha nis mc eleler \ e dava-

larla iştigal için Milletler CC'miy tini ter
kcttn cihetle 'ıcdanen müsterihtir. Av
rupa tesanüdü \ e bil\ ük devletl<.'r ara
sında iş birlr· dav" ını kurtanmığa im
knnın son haddınE' kadar çalışmıc;t r . Bir 
ook defalar akıl ve idrake müraca:ıtler
de bulunmuş ve müsbet plfuılnr teklif 
ctmic;tir. Eğer 1 u planlar kabul edilmiş 
oL aydı silahlarla yeni bir kanlı imtihan 
faciasına Avru ::ı dü t:miş olurdu. Bu 
~ulh eseri reddedildi;- · cihetle hır gün 
yine kuvvet 1 endini · ermek 1'i umu
rıu h' etmic;tir İUyn CC'nC'vrede hazır 
o1mamakla bf>r. her bu '.'. C'ni dramda ha
zırdır ve söyl<:>nccek sö ti olacaktır. Zi
ra kendi menfaatlerini tasdik ettirmek 
İtalyanın takip ettiği ve muvaffak ofo
cnğı gayedir .. 

Roma 11 (ÖR) - Helc;"nkid"n bıldi
riliyor: Dünkü Paz::ır ünü Kronstad 
deniz üssü üzerine Fin tayyarel ri bom
balar atmışlardır. Mann rhayn i lihkfım 
hatlarına karşı taarruzda bulunan Rus 
kuvvetleri müdafilerin üc mislinden 
fazladır. · 

Kızıl tayyareleri Salıni Jerviyi bom
bardıman ettiler. Hava açık ve güzeldir. 
Fakat soğuk müthiştir. 

Helsinki 11 (Ö.R) - Kızılordu, bütün 
harp cepheleri üzerinde soğuktan kırıl
mak tadır. Kızılların ihtiyaca kMi mik
tarda çadırları olmadığından karlar üze
rinde gecelemeğe mecbur olan askerler 
mütemadiyen hastalanmaktadırl.ıır. 

Mayo harbi kurbanları 
- *-

Bir günde 30 bin tonluk ıremi battı 
lngilterenin bütün kayıbı 32 gemidir 
Lo-ıdra 11 (ö.R) - Bir Ingiliz mayn 

taram. gemisi ş'mal denizinde bir may
na çarparak batmıştır. 4800 tonluk bir 
vapur da imal d ni2.inde bir mayna 
çarparak batmı!'ltır. Zayiat ~oktur. Dün 
batan Jnnil"z vapurlarının yekUnu 30 
lıin ton kadardır. Bu zal at mühim ol
makla brr her, Al nan propagandasının 
iddia etti , derecede değildir. Almanlar, 
bu zal 'atın derce ini yükseltmek iç n. 
hususi vapur isimleri icad etmekten bil 
~eri kalmıyorlar. 

Almanların m-ıyıı d-Oktiikleri Taymis nehri ağzının havadan alınmış resmi 
cesi Finlandiya körfezinde meçhul bir ciken dört lngiliz vapurunun mayna çar
tahteJbahirin ateşile batırılmıştır. MU- parak batmış oldukları ilin edilmiştir. 

Almanya her Sovyet hareketine 
olduğu gibi buna da boyun eğdi 

Ma~ n anyan lir gemi, 
P ... ris, 11 (ÖR) - •Basle Nahrihten• 

Pazetcsinin Berlin muhabiri bildiriyor : 
Alman re"mİ ınahfilleıi Finlandiya sa
Iı;U inin R lar tarcıfından abloka ct
m i beyne! ilcl bakımdan pek knrı ık 
hir vaziye:t ihdas etmC'kle beraber Al
man~ anın bunu kah ı1 ettiğini beyan et
rnel tedir. Mc ele, beynelmilel hukuk 
mülilhazalnrından ~aha mühiın bir emri 
vakidir .. 

Di w er taraftan İs\ c gazetelerinin nes
riyatı hilafına olarak Rus - Fin harbi
nin iptidasından beri Almanyanın Fin
J::ındiyaya do· rudan rloğruya veya bil
''nsıta hiç bir ~ru·rlı nda bulunmadığı 
Bcrlinde kaycledilmi .. til'. 

Londra 11 (Ö.R) - Alman azetclcri 
Fınlandiya) a kar ı Sovyet hareketini 
maLur görmekte, hatttı acıkça iltizam et
ı ktedir. Bu gazet ler Milletler cemi
yeti müzakerelerine• i tirak •cüretinh 
gösteren bitaraflara karşı tehditlerle do
ludur. Bunlara göre, Cencvreye delege 
gönderen her devlet Alın:ınya ve Rus
yaya karşı İngiliz - Fnmsız tahrikine iş-

bir nıaynm infilltkı 
tirak etmekte ve muhasımların bir tara
fı lehinde vaziyet almış bulunmaktadır .. 

Finlandiya gazetel<'ri de, bütün dün
yanın Fin milletine sempatisini izhar et
ti ~i bir sm:da, yalnız Berlinin sessiz kal
dığını kaydetmekte ve şunları ilave et
mektedir : Biz Almanları en büyük dost
l::ır sanıyorduk .. Fakat tecrübe ispat et
miştir ki diktatörlilkler küçük milletlc-
1 in milli muhtariyet, hilrriyet ve istiklal 
hakkını kabul edemezler! ... 

Londra, 11 (Ö.R) - Finlandiya sahil
krinin ablokası için Sovyet hUkümctin
ce ilan edilen kararı kabul eden biricik 
devlet Almanyadır. Alınan \'apurlarına 
ırdyo ile verilen bir emirde Fin suları
na 20 milden fazla yaklaşmamaları cm
rolunmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki 
Nnziler şarka doğru hamle ümitlerini 
l nybettiktcn başka şimdi Bolşeviklerin 
garbe doğru hamlelerini de boyun eğe
l t..k kabul ediyorlar. 

Moskova, 11 (A.A) - Resmi bir teb
liğ, hariciye komiseri Molotofun Mosko-

Dcı·- rd .ılırmayıı 

vndnki İngiliz scf ırinc bir nota tevCb 
ederek İngilterenin Almanya tarafından 
bitaraf memleketlere yapılmakta o~ 
ihracata karsı ittihaz etmiş olduğu teda .. 
biri kat'i c;urette protesto etmiş oldu
ğunu bildirmektedir. Bu notada İngil· 
tere tarafmdıın alınan tedbirlerin huku
ku düvel ahkamını ihlal ve bitaraf mem
leketlerin ticaret ve menfaatini izrar et
mekte olduğu beyan edilmektedir. 

Sovyet hükilmeti, Rusyaya ait bir ge
minin zorla bir İngiliz veya Fransız li-
1ı1anına götüriiJmesi yüzünden uğratıla· 
cak zarardan veyahut zikri geçen ted
birlerin tatbiki dolayısiyle Rus haricl 
ticaretinin maruz kalacağı zayiattan do. 
layı tazminat istemek hakkını muhafaza 
etmek ~dir. 

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

Asamble kararı 
--~------------*""""' ______________ __ 

Rusya 24 saat içinde harbi terke ve 
Finlerle müzakereye divet edildi 

- BAŞTARAFI 1 iNCl SAHİFEDE -
genişlemesi komisyonun raporunun tet
kiki. 

Bunu müteakip Fin delegesi kürsiye 
çıkmış ve umumi alkışlarla selamJan
dıktan sonra Fin hükümetini milletler 
cemiyetine müracaate sevk eden ahvali 
hatırlatmıştır. Bu müracaatın derhal 
asambleye havale edilmesine teşekkür 
ettikten sonra Fin delegesi, memleketi
nin duçar olduğu taarruza karşı, bütün 
dünyanın yardımını talep etmiştir. 

Londra 11 (Ö.R) - Milletler cemi
yeti asamblesi Norveç delegesi B. Hab
royu reisliğe seçmiştir. Ingiliz, Fransız, 
Portekiz ve lsviçre delegeleri reis ve
killiğine seçilmi§lerdir. Eski reis Karton 
dö Viyar mevkiini yeni reise terkeder
ken hala devletler arasında iş birliğine 
ve beraberliğine foananlardan olilıığu
nu söylemiş ve bu harpten sonra millet
ler cemiyetinin daha kuvvetli ve yeni 
.dünyanın şartlarına daha uygun olarak 
cı-nlanacagı ümidini izhar etmiştir. 

Yeni reis te demiştir ki: Mcş&ul o1a
cağımız mesele milletler cemiyeti aza
sından bir devlete karşı yine cemiyet 
azasından diğer bir devletin taarruz ha
reketidir. Taarruza uğrıyan millet en 
bilyük kahramanlıkla istiklal \'e hürri
yetini müdafaa ediyor. Milletler cemi
yeti iki azası arasındaki harp hareketi
ni durdurmak ve tehdide maruz bulu
nan medeniyeti himaye etmek vazüesi
lc mükelleftir. 

Finlandiya delegesi, asamblenin mem
leketi için mümkün olan her yardıma 
karar vermesini talep ederek şunları 
ilave etmiştir: 
Düşmanın kurşunları, bombaları, el 

tıumbaraları, zehirli gazları altında ka
lan Fin milletini sadece protestolarla 
kurtarmağa imkan yoktur. 

Hatip vaktiyle B. Litvinofun Rus de
legesi sıfatiyle, Ispanyol Cüınhuriyetçi
lerine yardım edilmesini milletler cemi
yetJnden talep ederken, taarruzu nasıl 
tarif ettiğini aatırlatmış ve şu sözlerle 
beyanatını bitirmiştir: 

cBaylar, vazifenizi yapınız Fin mil
leti medent dünyaya karşı vazifesini 
yapmakta ve bunu en kıymetli bir JCY
Ie. kanlyle ödemektedir. 

Cenevre 11 (Ö.R) - Milletler cemi
yeti asamblesinin lçtlmama i§tirak eden 

ay, Küba, Hayli, Paraguvay murahhas- Ruznaınede biricik madde, Finlandi-
larıdır. yarun Sovyetler aleyhindeki şiklyetin-

Utin Amerika namına ilk sözü Ar- den ibaretti. Maamafih bu fırsattan istl
jantin murahhası almıştır. Latin Ame- fade ederek Çinlilerin de Japonya aley· 
rika murahhasları Bolivyanın konsey hindeki şikiyetlerinin görüşülmesini is-
müzakeresinde hazır bulunmasını isti- tiyecekleri zannediliyor. 
yeceklerdir. Assamblenin Finlandiyaya yapılan f.a. 

Cenevre, 11 (Ö.R) - Milletler Cemi· arruzu şiddetle takbih eden bir karar 
yeti assamblesi bu sefer çok kalabalık ittihaz etmesi bekleniyor .. 
toplanmıştır. Bir çok beynelmilel dele- Milletler cemiyetinin ittihaz edecell 
geler ve memurlar Cenevreye gelmiştir. karar, halarindan her birini ferdi ola
DipJomasi Alemine ensup olan1ar müs- rak Finlandiyaya istedikleri oek:.llde yar
tesna, halk ilk defa olarak yer bulama- dımda serbest bırakacakbt. 
yıp dışarıda kalmıiflır. Roma, 11 (Ö.R) - Montevideodan 

Assamblenin ilk celsesine ~ devlet blldirlldiğine göre Uragvay hükUmeU 
i~tirak etmiştir. cenubi Amerika devletlerini Cenevrede 

Polonya, iştirak eden devletler ara- Rusya ve FinlAndiyayı muhasamatı kes
anda mevcuttu. Çekoslovakya istiyerek meğe ve aralarındaki ihtilafı hakeme ha· 
namevcuttu. Arnavutluk, Şili, Afganis- vale etmeğe davet edecek bir karar SU• 

tan, Panama ve Peru temsil edilmemisti. reti teklif etmeğc davet niyetindedir. 
Assamblenin birinci celsesi saat 15.45 e Diğr taraftan Arjantin hariciye nazın 

kadar sürmüştür. . Arjantin delegasyonunun Rusyanın Mil-
Cenevre, 11 (Ö.R) - Milletler Cemi- !etler cemiyetinden Jhracını talep ede. 

yeti assamblesi öğleden sonra toplandı .. ceğini ve bu talep kabul edihncdiil tak
Norveç murahhası asrunblenin reisliğine dirde Arjantinin Milletler Ccmiy~tin· 
intihap edildi .. Bu münasebetle iradetti- den çekilmek ihtimalini derpiş edeceği .. 
ği bir nutukta memleketinin istiklalini ni söylemiştir. 
mütearrıza karşı kahramanca müdafaa Londra, 11 (ÖR) - Milletler ceml
eden Finlandiyarun yardımına koşula- yetinin önümüzdekı perşembe gününı 
cağı ümidini izhar etti. kadar kararını verecegi ümit ediliyor. 

Finlere yardım için 
Dünyanın her tarafında hareket var 

Bern 11 {Ö.R) - Bütün lsvicrede bir çok hayır cemiyetleri Fin
landiya için iane toplıyorlar. 

Nevyork 11 ( ö .R) - ithalat ve ihracat bankası Finlandiyaya 15 
milyon dolarlık bir kredi açmağa karar vermiştir. Norveç hükümetine 
de ayni miktarda kredi açılacaktır. 

Stokholm 11 ( ö.R) -- lsveç kralı lsveç kızıl haçına Finlarıdiyaya 
yeni seyyar hastaneler göndermesi için müsaade vermi~tir. 

Roma 11 ( ö.R) - Eski Reisicümhur B. Hoverin riyasetindeki 
Finlere yardım merkezi komitesi işlemeğe başlamıştır. Komiteye tim· 
diye kadar binlerce dolar verilmiştlıt. Finlandiyanın Nevyork konso
olsluğu Fin kml h~için 28 bin dolar iane toplamı9tır. Amerika mil
measiller meclisi liarfclye _!lomisyon~ reisi cenubi Amerika cümhurl
yetleri tarafindan Ruayanıiı Finlandlyaya ~ ale~inc_!~ y~pılan 


