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HAKKI OCAKOôLU 
A B O N E Ş E R-A,..--..,...1 =T-=ı--• 

OEV AX MUDDJC'l1 Tlirkiye için Hariç lçlıı 
.. w . . .......... lllJO 2900 
Alla otldt •.••••••• , , . .. . 750 J'SSO 

Günii geçmif nü ıhalar ( 25) lrul'Uftur • 

• Kont Ciano yarın 
nutuk söyliyecek 

ROMA, 12 (ö.R) - Faşist Korporas
onlar meclisi önümüzdeki perşembe günü 

saat 9 da toplanarak hariciye nazırı Kont 
Cianonun nutkunu dinliyecektir .. 

-------' 
Cümhuriyetin 1le Cümhuriyet .,erinin bekçi.d, aabahları çıkar •iyasi gazetedir 

L TELEFON: 2697 

llfuı münderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. 
Yeni Asır Matbaasında basılın~tır. 

•• u Alman taarr zu a 1 

Milli Şefimiz 
Bu akşam Erzurumda 

bulunacaklar 
Cumhur reisimiz.in bu seyahatleri on gün 

sürecek, diğer şark vilayetlerini de 
seref lendireceği bildiriliyor 

Ankara l Z (Hususi) - Dün gece Erzurum; hareket eden Milli 
Şefimiz trenin geçtiği bütün istasyonlarda halk tarafınd~n büy~·,k te
z hüratla karşılanmıştır. Erzurum l\lil!i Şefi co, 1rnn bir s ·.inç içinde' 
iBtikb:ıle hıozırlanıyor. Yarın (bugün) saat O"! altıda Milı' Şefi hamil 
ol·n tren Erzuruma vasıl olacaktır. 

Cüml,urrcisir.ıiziıı bu sqahatl ıi f< •'. vil:.y t ~·inde en gün 
d.,,am edecektir. Dii\er ba?• ;;;yet r erkez1e·· i de z.iyı::rct h 

il tem s etıneleri mt•'ıt(;:> ldir 

• 
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1Başvekilin1izin radyo ile neşro~unaı1 
\it nutku ile biitiin yurdda başıadı 

- -*-·-
ANKAR 2 (AA) - Bo c'· !ir • 

···G~~·~:;~ı···G~·;t~·~~····G~~·~·~~t···G~·~ı;·;··· 

bir nıektupla bunu haber veriyor 
Aımaiı .... a·r· .. ········oııanaa···huauaü 

··zerine asker yığıyorlar 
Londra 12 ( ö.R) - Müttefik ordu

ları ba-,kumandanı general Gamlen, ln
r:Uiz ordu1alı ba.ıııkumandanı general 
Gorl a bir n1ektup göndermi~tir. 

General bu mektubunda Almanların 
garp cephesinde hiiyük taarruz hazırlık
lar' yaptık1ar1n1 L "1tliıiyor ve diyor J,_j _ 
c 14 Ilirin<"itC"':'rin t ırihl! er.-ıirnamemde 
Alrrıa""l1tr n t-,;aıruı: e·_-r~cek!crini kat .. 
ye le b~1 cr mi ·til'. Ilu taarruz kuvve•1 

-

rirniz tar fında'!l (t!n manında durc1....:· 
ul .. tur O zomonc' ınberi Alman!rr 

' .,. r' kl f1'nı ~ r~tle iJ,.r)etm: t,,.r """ l: i· 
t ı~ ıu :ı c et edeı •rr." lcrdfr 

ı ıı l. t v j c k.' !e t k-..., C ·yor. z 

p,..;., 12 (('ı,q\ - I', ,,b ıı-; Fra -
t t '. bı·r c h· d., r.: "if" ele "n 

ı '- · f ıl i ti l L' l i'iyc 
l-' r ı · • r bi 1 -;., ., 1,v tleı'ni 
... ~;ıma alı ıyc ~"· br 1 un e 
b · " ıt. rl · · 1 ,~' f .ı fC'ial v .. 
t ~ bulu d ·1 l ·rı 7P. tprr.• hr {ş •i,.r 
hur:ludu c iV"lTln""

1
1 ıı c1 fa o1ari:'k Fr ..... 

;z ve ı\l, l\n rn.iifr .. 1 ri ar lda n1"' 
f: mel r "''""' · ~t r. 1 üksP.nl:: ... -. cih • 
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J gıliz ord !an Ba ~;; nuında'lı Geıı ral Gort 
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Ye i kabinç 
Almanlar tazyikle-

rinde m vaffak 
oldular mı? 

Amsterda ı (ÖR) - c 1 v ç 
kabı~esı bu ak m to kk ... ı t hı' 
nac tr All r il <' b •<'•Jet d 
uhte edr.cek, hariciye r ez r ...... S r: r 
\'erioe J5vrr:n L gün' u Kc e ç ri 
geç ktır. B · tcbedd~l. :!a~c· r l ) " 

- SO. ·u 4 ü. Tl' f \1 !FEOE -

• 

Ur. lle!ik ':'a ~..ıı 1 bı Un se:ıt 1G d.J 
Halkcvinc' • l diı;i hL nuha .a <>nuıı 
cb yerli rıa1 • ,-c ta<n•n.f haf• arını a<;
l'UŞtı.ı' Raı....,o ılP ıne1 enet içın:'e )·u.yı
Jan bu rc .. kunda Dr. Refik S ydam, 
inı.lli İktısa r.1C..-'l ..;.... •• ı Türk ). wiluna 
sokan ve ~rt k rcmiyt:t- , 'l'ür!~ ferdini 
iktı di zil~~ etle çalısm.:ı.ğa sc\ kedcn 
rejimın Cü:nhurıyct re,ınıi cld.ı.~unu 
i~ret ed rck bu sene ta:.:-arruf ve vcrli 
ınulı P.a!t~ · · :-ı ctÜn)rn ·:-:iy:.?">i ve ikt~tadi 
\';.ı7.ıyct nin fı.!vkalAdclikleri gÖftercHti 
lıir c1cvird~ idrik: C'rlil<liğ!nj si.lyliycrck 
dcmi~tir ki : 

u v ve d nz -

Halk 
Düşmanları 

--*--· 
Hökümet halk düşmanı 
olan muhtekirlere ve 
spekölAtörlere 
yumruğunu şiddetle 
indirecektir ... 

---*-
ŞEVKET BiLGİN 

Türkiye harpte değildir. . 
Kara ve deniz yollarından diinya ıle 

ticori miinascbetlcri tehlikeye maruz 
bultmmıyor. Jforbin 'mırlan ne kadar 
genişJerbc geni~)csin, hari~tcn ithaline 
mııhtaç olduğumuz c~ya üzerinde, hiç 
bir suretle ktth:_a rlUşn1i~·err!:rimizd~n 

• Şimdi~·c k<,.Jc:t·" gecİ! di·"•i iınt"ihanlar 
Türk mHletinı-> r,i: işffi i +1c adi ~ava~ ve 
kalkınma harc.·kctlcrinl' i~aret ettiğin1 
fevkakiclelik'er içiııdc "e bu fcvkdade
~Jclcrin ic;,-;, Jlarını ve htr yw·ddaşa tah
ınil ett:ıği \'R7...ife ,.P 1nükellcfiyet1cri müd
rik olarak sü!':tuıct, nzin1 ye daha lJüyük 
bir heyecanla clevan1 c tmek ku\'Yctini 
'ern1i-:tir. 

ı ma ana ıaz e ı 

Başvekil huıı<lan sonra bugün için 
Türkiyenin zirai ve toprak altı istilısa-
15.bnuı artmasındaki n1eniaat \.'e zarure
tin düne nazarnn bir kat daha fa1Jalaş-

- SONU :: üNCÜ SAHİFEDE -- H elsin1ti bo1nbardı1nanclan s01ıra 

Fin kuvvetleri Ru!J kuvvetlerini cen1berleme 
• 

. çevirerek mühim zayiat verdirmişler 
Roma, 12 (Ö.R) - Kızıl hava ordnbrı ba~kumnndanı ı;ibi Kızıl filo kumaıı

~anın111 da aıl~dildiği bildiriliyor... Bu t.chf'ddüllcr ha,·oda \ 'C d~nizde Firıtın
dlyn~·a kar~ı vazi[c a1an kuvı.:ct1erin ken Hlcrinden bck1ı.~nen kudreti güsterınc
miş olmalarından ileri gelmektedir. 

saatlik müh et itti 
Romo, 12 (Ö.R) - Helsinkiden gelen 

haberlere göre Kızıl tayyareler cenupta 
Abo üzerinde dolıı'3•·ak bir bomba at
mışlardır. Zarar yoktur .. 

Aıru tcrdanı. 12 (Ö.R) - Akten Bla
c!et, Finlerin nıul.abil bir taarruila cok 
ehemmiyetli Sovyet cüzütamlarını ihata 
ettiklerini \ 'e Sa!rnı ı;el'lrini geri aldık
larını, cember içinde olan Rus kuvvet-
1Lrinin büyük za;•iata uğrıyarak k..ısınen 
imha. kısınen esir alındıklarını teyit et-

Sovyet Rusya Milletler Cerıiyetiııin 
talebini cevapsız 1lıraktı 

Bitler: 

mektedir.. • 
Londra, 12 tÖ.R) - Kııılordunun ıle

ri hru·cketi pek ağır dC'vam eln1ckte ve 
~ok bohalıya m .. 1 olmaktadır. Sm·yctle
ı·in n1ut01·lü kolları bli) i.lk öl~üdc +ahri
bata uğ:rrıınışlard.:.r. 

Pl!t a1noıUın .. lıu· sCJ1 a 1: 

• 

enıin olabiJh·iz.. 

1 

Denecek .ki, §il halde nnıhteliI c~ya 
fiatlcrindeki hadden a~ırı tereffü_1crin 
ı;ebclıi nedir? Neden harpte olnıadıgımız 
halde, nıüstelılikler dünya Ciatlcrinin kat 
kat fe\kindc bir pah,ılılıkL~ kar~ıla~"·or
lnr? Ortada Jalılll ithal:!t noksanlığın
dan ileri gell~n bir \·aziyct nıi ' ardır? .. 
Yoksa hii,·iik harp giinlcrinin fevkala
de kazanÇlann:ı susamış olnolarm spe
kühisvon hırsları mı kabarm1!"tır? llcr 
iki 1ııJdc de bu anonıı:tl rnzi;·etin şid
detle bir miidnlıtlcyi ioap ettirrliği ınu
hal<l<ııktır .. Fiatlcri ~·iil"dtıne hareketi 
ınanifutura er.yasiylc, in;;:ıat nuı.lze-rı1.e
hinden llı,~lıynrnk hiitiin e~ya fiatlc;inc 
t>irayct C'tn1i~tir. 

Harp ... Benim diyor 

Londr~. n (Ö. R.) - 24 •aatLk rt:'-
l~t g~ç! i~i halde Milletler eemiyel inrle 
temsil edilen 43 millet n5mına muhase
matın terki için yapılan davete Rusya 
henüz cevap venn~n1iştir. Moskovada 
yüksek hariciye n1emurları Milletler ce
miyC'tinln ınürac.-natini münaka~a ctme
ği bile reddediyorlar Ne gazeteler, ne 

Rü)' terin harp cephc~indeki ınuhabiri
ne göre Finler K1zılların nıuhteınel bü
yük taarruzlarına karsı koymak için en 
iyi a. kerlerini ihtiyatta tutuyorlar. Fin
landiyayı ikiye :ıyıımak teşebbü.•ü dur
duru.n1u~tur. Sovyl1 t tayyarecilerinin 

tal'\ arclrrilc bırliktc Fin k~\'\'ellcl' >o 
ilt-iLnkları lire-- ~ı.l:Ş<."r rll·vaın <.•diyor. 

Gıda ınacldcleri ınUstc -~~a. fi~fl;.. ri en 
u.ı )·uzd" kırk r.is!ıe4 inı1e yUkscln1c'"11lı? 
bir mal y~k 2ib d:r. pelılilasyon h>re
keti bir (Ok nınl!ann pİya ·arlan c-ekYlıue
sir1f! kE'n,Hni Ostcrn-.; .. f ... İ'it::ınhul pi
yasn~ına rncıı.ıı;;up bazı hil~·ü''" tf;ptnneıla
rın ]liyas:ınuzdan ır.:tntfo.tura eiyası toıı
ladıklan giiriiln1ii~tiir.. ı;iatlerin an'!'r
mal yiikseli~inc hu ilk i .. arctti. O;tha 
•onra itlıalütrılnrılan lıaztlarının ithal et
tikleri mani(atura es~·a.'-ını avans ~lir• 

İngilterede neşrolunan ve Hitlerin bütün 
gayelerini if§a eden mühim bir eser 
LO 'DRA, ,12 (~.R) .- Burada faz:a alaka uyandıran bir kitap satılığa çı-

kr.rılın:.~hr. Ilıtlcrın cskı dostu ve Dan.,]g ityan JUl•tlisi reisi Ilcrn1an R:ıılS-

1 

ehin~ tar~fından y~zılnuş olan_ kitapta llitkrin harıı gayeleri izah edilmekte 
\'e lı11>usı toplantılarda yapııı:ı muna".aşalıır if;a olunmaktadır. 

l\luh"rririn ifşaatına g;;re 1 itler, m'istnkhel rnıcHerinden balıscdcrkea•Al
nı:ın nıilbti )·a Anup2yn lıiıkim olına'ı. ~·almt millet olarak ~aşanıamahdır .. 
J\l nau;~;·ı tdik k~lp ciarc.'< orta A\nt;.ıada yasatacağını .. İlk hedefin •. Çe
k!!s!ovakya ,.e Pci'lnJayı, ikinl·İ hede lın \"o "!'n •1ıııvza~ın1. C:iircistan1 ele gc~ 
cirıut'h:tir .• Mtistaklı ... I İlnT>ru·cıkr!uğa C:lh l 0J3cak nu~ınleke!tcrin ördnları ve 
ı'11Ustakil eknrıomi Eİ~tı:·'.'Ttl;ri 'h •1.yara tır. Büyle bir ~rnpar:'.ltoı·luk flusya ile 
Alm:ın~ a r.r.J.sında ni~:ır·.:et h~n !:le nlii ~re.r u!ur .. Jtır.sl o.ı~ ı istila ctnıcliyin1 .. ıı 

f,ir di 6 cr n1ilhalıasesindc 11it!~r : 
"ı;u arlaınt:ır h~rptt.:n '\.C al:ın1ı.:ttcn bir ~ey anlıtr.1ak j,ten11yorlar. Bt.·n harp 

i<ti. cnını. Ilnrp benfr.ı istediği" seHld~ olacaktır. Çün!..ü har!>.. B~n'inı .. Biz 
Biz Frar.!'a.da bir ihtili.1 uyantl.racağız \ c ben Fransaya haiaskSr olarak gire
cefirn .. • der.1i~tir .. •••••• ••••• •••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Yenı· Asır Uu nı;ilı'm eserin eıı miihim parçalarını~ 
lıugi.inJen itibar('n okuyucularına tak-! 
'i etmekiedir. 4 ünrü salıife ·e bakınız; 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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Londra 12 ( ö.R) - 1\1-,anı-~. a faz- ith '" t yolunu L '.ıı ·., k ı <- i 
)3. m t rda y .. ccr-k ver l s.atması~ t .. F>u,u1 r<·k b n "-iı un ı:; .. 'l'm k i e il-

r. 

LONDRA, l~ (Ô.fll - D, i Tt·l~ •· 

mini 1 .--:ı Beri in hüki.ın1cti B~-re:e Polon- m 

ya harp ma1zt'mesini tediye bedeli ola
rak 'er•11eği teklif etm:ştir. f Bükrcs ı ı :ıhırın'""' :e Eollcrn\1r· 

da 1 ıtar~ l ır b 1< te kılı tc bb\. .l ter
i ,i~ .., fır • lal"'arist :-ı Alnı~ l!t) ikın 

Belı:tradda çıkan Pol:tika gaz~tec~rıin 
Ljr haberine r;:örta Al!nanya rvtoskovada 
Ronıany.a leh:nde tava~,;utta bulunmu~· 

tur . .SOvyetlerin Romanyayil kar ı taz· 
' J;orki 'ki<!' < Ror an; a, Sı,vyetl ·

tınc1:ın r nra .h•1~ .. ıt' h. -
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iR H Atatürkün
=Son günleri Çadır iz mir Halkevinde 

Halk 
Düşmanları 

--*~-
Hükümet halk düşmanı 
olan muhtekil'lere ve 
spekülatörlere 
yumrupnu şiddetle 
indirc.-cek tir." 

tfıdamdan nafılen : YAZAN : Rahmi Yağız ~ 
51-

Hekimler hiç bir kelime söylemediler, 
başlarını sallıyarak vaziyetin vahameti
ni etraftakilere anlattılar. Başvekil mü
davi tabiplere sordu: 

eden bu son kriz esnasında nöbet dok
torlara çok ağır geliyor, her birisi ebe
diyete intikalin kendi nöbetinde olma
masını can ve gönülden arzu ve temen
ni ediyorlardı. 

Hayatına 

sama ha 
vilayet mü· 
etmiyecek 

Vilayetten kaymakamlıklara aşağıda
ki emir gönderilmiştir: 

Ulusal ekonomi ve arttırma haftası 
dün törenle açıldı ---*---

- Vaziyet çok ciddi değil mi? 
- Evet! 
- Vahametin derecesi? 
- Saat ve dakika meselesi. 
- Atlatma imkanı? 
- Çok zayıf! 
Doktorların ağzına çevrili gözler yaş 

bulutlariyle örtüldü ... Kulaklar Ştmek 
istemedikleri bu kısa, kuru ve fecl mu
havereyi inciterek ve lstemiyerek takip 
etti, umum! bir sual gözden göze, ağız
ilan ağıza tekrarlandı: 

- Peki ... Ne olacak? 
Ve ... SU.kO.t bu gözlerle, hareketlerle, 

dillerle tekrarlanan sualin doktorlar ta
rafından verilen veciz bir cevabı oldu .. 
Saat 16 ya kadar sarayda kalan Başve
kil başı göğsüne eğik, hareUtı büyük 
bir yeis ifadesile yüklü olarak hekimler
ilen son saat raporunu da şifahen aldık
tan sonra ililve etti: 

- Ankaraya, hükümet merkezine dö
neceğim! 
Aynı saatte saraydan ayrılan Başve

kil Haydarpaşaya geçti, korkulan neti
cenin yakınlığı dolayısiyle hükümet 
merkezinde bulunma zarureti karşısın
da kaldı. 6 Sonteşrin Pazar günü akşa
mı saat 18 katarına takılan hususi va
gonla Ankaraya döndü .. 

Saatler ilerliyor, kriz, asabi bir hava 
içinde inliyen büyük hastanın zaif bün
yesini ağır ağır istilA ediyordu. 
Akşama doğru asabi ilraz ihtilllçlarla 

kendilerini gösterdiler. Kriz, apaçık 
meydana çıktı... Müdavi hekimler bü
yük hastanın baş ucunda, krizin mey
dana getirdiği asabt ihtilaçlarla Atatür
kün çetin bir ıztırap devresi geçirme
ğe hazırlanışını çaresizlik içinde "kalan 
insanların hüzün dolu tavırlarile takip 
ediyorlardı. 

16 1lkteşrin gecesi ilk defa asabi araz
la karışık şekilde inkişaf eden kriz. 
Ebedi Şefin zaif bünyesini fevkalade 
sarmış, devamlı ihtilaçlar, Büyük has
tayı yatağından dışarı çıkacak dereceyi 
Lulmuştu. 

Bu son krizin de asabi arazla beliri,şi 
müdavi hekimlere 16 ilkteşrin krizini 
hatırlattığı için Büyük hastanın baş
ucunda bekliyen doktorlar yine kuvvet
li ihtilaçlar kar~ısında Atatürk'ün fazla 
~·ıpranmaması tedbirlerini evvelden al
IDL'lardı. 

Bunlar, Ebedi Şefin son dakikasına 
kadar başucundan bir yere kımıldamı
~ an berber Mehmet, daire servisindeki 
l nstabakıcıların meydana getirdiği top
Lluktan ibaretti. 

Atatürk asabi arazın artışı ile yeni
den büyük ihlil§çlara, dayanılmaz sar
sıntılara uğrarsa bu topluluk Büyük 
hastayı yatakta kalacak şekilde muha
faza edecek dı.şarı çıkmasına, ayağa 
kalkmasına meydan bırakmıyacak bir 
hareket tarzı tutacaktı. 

Bütün tertibat ve tıbbi müdahale icaP
ları tamamen alındıktan sonra üzücü ve 
ezici bir bekleme de,.,.esi savan hekim
ler akşama kadar topluca Büyük hasta
nın yanıbaşında beklediler. 

Yattan saraya dönü.~tenberi müdavi 
hekimler; aralarında tanzim ettikleri 
bir nöbet cedveline göre sıra ile gecele
rini saatlere taksim ederek Atatürkün 
yanında bulunuyorlardı. 

Fakat hekimlerin anlayışlarına teyit 
edilen vahim neticenin, Ebedi Şefin ha
yata göz yumu~unun arifesini teşkil 

• 

Bir millete veçhe veren Onu dirilten 
enerji ve kudret dolu gözleri, Atatür
kün nafl bakışlı gözlerini örtmek fel5-
ketin katlanmanın acısile yapılan bu te
meıuıi nöbet cedvelinde değişiklik mey
dana getirecek bir mevzu halini alı
yordu. 

İtirazlar ve münakaşalarla başlıyan 
bu mevzuu yine hekimler kendi buluş
larile şöylece hallettiler. 

Bu kriz gecinciye kadar gerek tedavi 
heyetine gerek mü~avir hekimler ekibi
ne dahil bulunan tekmil doktorlar nö
bete iştirak edecekler, muayyen saallo
rini Büyük hastanın b.1sucunda geçirr-
ceklerdi. 

Bu esas kabul edildikten sonra he
kimler artık saravdan bir tarafa anıl
madılar. Daireye. bitişik geniş salo;,da; 
heyecan ümit ve tereddüdün müşteN'k 
manasile ruhları burkulan kura dahil 
zevatın yanında krizin seyrini nöbete! 
arkadaşlardan saat saat aldıkları malü
matla takip ederek gün \re gecelerini gc
çirmeğe koyuldular .. 

Atatürk hasta dö<eğinde dakika geç
tikçe vahamete doğru seyrini hızlaştı
ran krizin ihtililçlarile üzüler~k yatı
yordu. 

Asabi ti.rızalar; dimağ, hisler ve vü
cud üzerinde bir evvelki kriz derecesin
de şiddet göstermiyorlardı. Hekimler 
bu tezahürden de endisl' duyuyorlardı. 
Çünkü, böyle hafif ihtüilclarla sürecek 
olan kriz eğer komaya dönerse bunun 
nihayetindeki netice muhakkak korku
lan hAdiseyi meydana getirir, Atatiir
kün ebediyete intikaline müncer o]u,.. 
du. 

Pazartesi gecesi bu vaziyetle geçti 
Ankaraya varan Başvekil, hekimlerin 

verdiği 6. 7 tarihli komünikeleri günü 
gününe alıyor, t 0 tkikten geçiriyordu. 

Fakat bu sırada yapılan bir Vekiller 
heyeti toplantmnda Başvekilin Ebedi 
Sefi.n sıhhi vaziyetine dair verdiği ;za
hat apaçık bir ümitsizliği belirtmediği 
için henüz bu raoorlann efkarı umumi
yeye tekrar tcbll~ine 1üzum gösterme
nUş, fakat vııhamPt raporundan sonr::ı. 
bunun n""~ri kararlaştırılmıştı .. 

Yedi tc-şrinievv 1 gecesi de b!r glL-ı vc
gece evvelki kriı. vahamPlile ~eririli
yordu. 

Atatürk derin ıztırap se.<leri çıkara
rak fakat kendi.sini, dimağ kuvvetini 
hiç kaybetmeksizin yataEında krizle 
pençeleşiyordu .. 

Odaya girip çıkan umumi katip Ha
san Rıza sık sık F.bedi Şefin yanına ge
liyor: 

- Buz ister misiniz ef<'ndim? 
- Bir emriniz var mı paşam? 
Gibi istimza~larch bulunuyor, Ata

türk btınfara göz ~aretlerile cevap ve
riyor, sık ~ık: 

•• BiTMEDi •• ---z:;...---
Müllüye basmüi:ettisi 
Mülkiye baş müfetti•i B. Hilmi Cavit 

lstanbnldan gelm~tir. 

Bir iddia ve ~ikayet .. 
İkiceşmelik 703 üncü sokakta oturan 

(A.) ·adında hir delikanlının evli bir 
kadınla münaS<'bet peyda ettii(i, kadı
n1n kocası tarafından şikayet edilmiş ve 
t&hkikata başlanmıştır. 

'~ 
İZMİRLİLERİN GÖZ BEBE!ii BUGÜN YENi'de SENENiN HARİKASI ORİJİNAL VE 

~AHANE BİR ESER 
TÜRKÇE DUBLAJI 

ARi f. .NTUANET 
YE BOKS ŞAMPİYONU TOM TEYLERİN YARAT'JI!il 

ELLER YUKARI A:::ais 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : l\fARİ ANTUANET: ıt.15 - 2.30 - 6.20 - 10 
ELLER YUKARI : 1.30 - 5.15 - 9.00 DA .• 

Cumartesi, Pa>•r sabah Saat 9 DA BAŞLAR .. 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 
Yazan: Üc Yıldız •----~ • 

1 -· 

1 _ Hfilii çadırni,şin ve seyyar halde 
aşiret halinde yaşamak adet!ni terket
miyen ve ınüh~m miktarda hayvan bcs
liyen halkın kış mevsiminde deniz kı
yılarına indikleri ve Çesme kazasının 
Barbaros nahiyesi dahil'nde çadır ku
rarak hayvanları ile ormanlara, bahçe
lere, milli ~ervet olan zeytin ve delice
lerine zarar iras ettikleri ve bunun için 
l3arbaros nahiyesince nahiye haricine 
çıkarıldıkları ve elyevm Urla kazası da
hilinde yine bu ,~ckild(" zarara devamla 
barınabildikleri öğrenilmiştir. 

Memlekette ~ezici insanların artık 
bir yerde ioorağa ba~lanarak kendile
rine ve memlekete daha faydalı olacak
ları hiç şlipho<iz olduf:unrlan bunların 
mıntakala> ımız dahilinde bu şekilde 
dolvşınaları ve zarar irac ettnQ}~ri hu· 
susun:ı. kat.'iyycn göz yumulma"T"lasını 
tamimrn ve ohcınm:yctle tebl:ğ ederim. 

Şehirde hast2!ık yok 
Umumi hıfzıssıhha Meclisi dün Sıhhat 

müdürlüğü binasında bay Cevdet Sara
coğlunun riyasetinde aylık mutat top
lantısını yapmış ve vilayetin sıhhat iş
lerini gözden gcçinnislir. Şehirde bula
~'CI hi~ bir ha..~tahk mevcut olmadığı tes
bit edilmiştir. 

ihtikar 
Komi• yonu Şamlı 

Biraderler müess~
sini kapattı 

Piyasada ihtikar yaptıkları iddia olu
nan firmalar ve müesseseler hakkında 
vili.yet ihtiki.r komisyonu ehemmiyetle 
tahkikat yapmaktadır. ihtikar komisyo
nu bundan sonra valinin riyasetinde vi
layette daha 11k toplanarak en ufak şi
kayetleri bile tetkik edecektir. 

Odunpazanndaki Şamlı biraderler 
müesse:ıeeinin 15 kuruşluk makaralaTı 
kırk kurut1a sattığı tesbit ed;Imiş, yapılan 
tahkik.at bu müe~sesenin iht:k;ir yaptığı .. 
nı meydana çıkarmıştır. Vilayet ihtiki.r 
komi.syonu bu mücı.<Jeseyi 1 S gün müd
detle kapatmıştır. Karar derhal tatbik 
olunmu<;tur. 

,.......,.,*......,..,,.. 
TtiTÜN SATIŞLARI 

Tülün salı~ları normal seyrini takip 
etmektedir. Satı~ yekunu 13 milyon ki
loya hali~ olmuştur. 

Dün MiU\sta hararetli satışlar olmuş
tur. Fransız piyasasına saWacak ikinci 
kalite tütünler için hazırlıklara bşlan-
ınıştır. 

~~:,.,,,,,,,,., 

TARİH KİTAPLARI 
Ltr::elerjn birinci ~ınıflannda okutul

makta olan tarih ve edebiyat kitapları 
wni<len tabolunmaktndır. Talebenin bir 
~n evvel dersleri takip edebilmesi için 
bu kitapların formaları yakında gönde
rilecektir. 

KAPUT BEZLERİ •• 
Kaput bezi fiat1erine yüzde on zam 

;mpıldığı iddia ve ~ik5.yet edilmiştir .. 
Tah!dkat yapılmaktadır. 

Ulusal ekonomi ve artırma haftasının 
ba§ladığı dünkii gün lzmir halkevinde 
bir açılış töreni yapılmıştır. Törene va· 
!imiz B. Ethem Aykutun nutukları ile 
başlanmı~br. 

Bundan aonra Kurum genel sekreteri 
Fahri Dokuzeylül, onu müteakip· te ti
caret Lisesi müdürü B. Nail Esin bu haf
tanın ehemmiyetini tebarüz ettiren hita
belerde bulunmuşlardır. 

Bu toplantıda, parti müfettişi B. Ga
lip Bahtiyar, Belediye reisi B. Behçet 
Uz, banka müdürleri, kalabalık bir halk 
buJunmuşlardır. Haftanın ikinci günü 
olan bugün saat 1 7.30 da iş bankası di
rektörü B. Haki tarafından yine halkevi 
salonunda bir konferans verilecektir. 

Bu hafta içinde a~ağıda yazılı prog· 
ram t~tbik edilecektir: 

PARTi OCAKLARINDA: 
1 - Partinin tayin edeceği hatipler 

her gece her ocakta ve mekteplerde kon· 
feransiar verilmesi. 

MATBUATIA: 
1 - Gaye etrafında dokunaklı yazı· 

lar, makaleler yazılması. 
2 - Üzüm ve jncirlerimizin ve diğer 

meyvelerin 11hhi faydaları hakkında ya
zılar intisarı. 

3 - Yerli malı ve artırma hakkında 
her sahifeye bir veciu derci. 

MOESSESELERDE: 
1 - Hafta içinde vitrinlerin tamamen 

yeril me.h ile tanzim ve tezyin edilmesi. 
2 - Vitrinlerini yerli malı ile en iyi 

tanzim edenler arasında müsabak.a]ar 
yapılması ve kazananlara madalya ve 
takdirname verilmesi. 

TOPLU AMELE BULUNAN FAB
RiKA VE iMALA THANELERDE : 

1 - Milli iktisat ve artırma mevzuu 
Üzerinde partinin tayin edeceği hatipler 

Motosik1et kazası ___ * __ _ 
Bir kişi öldü, 
b!r yaralı var •• 
Karabağlar mevkünde müessif bir 

motosiklet kazası olmuş, bir kişi ölmüş, 
bir kişi de yaralanmıştır. Hadiseye müd
deiumumi muavini B. Ethem Tüfenkçi
oğlu vazıyed etmiştir. 

Seydiköy belediyesi 24 numarasında 
kayıtlı motosiklet oahibi B. Agah moto
sikletle Cumaovasına gittiği sırada arka
ya Abdurrahman oğlu Şükrüyil bindir
miştir. Kaymaklı kuyu virajında Emin 
oğlu Mehmet adında bir şah11 karşısına 
çıkmış, motosiklet Mehmede çarparak 
ağır·surette yaralanmasına sebebiyet ver
miştir. Agah ta ağır surette yarahdır. 
Şükrünün yarası hafiftir. Mehmet, has· 
tanede aldığı yaralardan ölmü~tür. H8.
dise ehemmiyetle tahkik edilmektedir. 

'1ııltıAN * tııııllfNıl 
l[İRAZ 
Nahiyesinde elektrik 
ve imar faaliyeti 
Ödemiş, 11 (Hususi) - Kazamıza 

bağlı Kiraz nahiyesi, müdür B. Feluni 
Önderin himmetiyle, bir seneden beri 
cehresini değiştirmiş bulundurmaktadır. 
· Nahiye, her gün yeni eserlerle sils
ı~nmektedir. Hariçten gelenler, şehrin 
mütekfimil bir hal aldığını takdir ve tes
limde tereddüt etmiyorlar. 

~iiiiiiiaimiiliiiii;:;;s;miSiiiiiimmİİİİİİİİİq 1 Müdür bu defa şehrin çok muhtaç bu-
•• lunduğu elektrik işini ele alnuş, onu 

Olu·· m bertaraf etmeğe ve z:iliire loncası, ve iki 
h41 vücuda getirrneğe çalışmakta ve 
kaymakamımız da her türlü muaveneti 
csirgemeınektedir. -*-

Tırhala eşrafından merhum Sü
lC'yman Nimetinin eşi ve Elektrik şir
keti Karşıyaka şubesi şrfi Bay Hasib 
•le Devlet Demir yolları 8 inci işlet- Tarihi taşlar 
me anbar muhasiplerinden Nimeti Trakya (Hususi) - Edirnedekl Ta-
Omuroğ:lu'nun valideleri Bayan Azi- t~thanılar ve Hacılar ezanı ve buna ben
me uzun zamandanberi mübte!a ol- zer diğer kabristanlarda tarih ve Milli 
du~u hastalıktan kurtulamıyarak ev- ,anat bakımından çok nadir ve kyunetli 
velsi gece hayata güzlerini yummuş- tnsların bulunduğu anlaşılmıştır. 
tur. Bu taşların ziyaına meydan verilıni-

Cenazesi 12 Kfuıunuevvel Salı gü- yerek ileride acılacak açık müzeye kon
nü kaldırılarak Belediye Asri kabris- ınak üzere şimdilik Arkeoloji müzesin
tanındaki ebcdl medfenine bırakıl- de hıfzedilmektedir. 
mıştır. b l d l 1 

Kederdide ailesine beyanı taziyet Ka ristan ar a yapılan ince eme er-
de Evkafı da ilgilendiren pek çok vesl-

ey~~ il 
.;az 2 ae u •·=< '"' k~l:n·ın mevrut oldu~u anlasılmıstır. 

Esiısen yaşadığım maceranın bu kasa· evvel ve annemle babamd6n başl8mak 
banın ismi ile al3.kRsı yok.. ıuretiyle çok uzaktan başladığıma hay-

lıııte ben bu küçük ve şirin kasabada ret etmeyiniz .. Çünkü ast1 maceram, da
tah~ildar Ali efendinin yegane kızı Zeh- ha doğrusu maceramın temeli benim kil
ra idim. çüklüğümden başlamıştır. Bu macerada 

Babam annemi sevmiş .. Annemin an- içinde büyüdüğüm aile muhitinin de te
nesi babası, annemi babama fakirdir, iş- siri vardır. 
siz güçsüzdür diye vermek istememjşler. Benim doğuşum, hii.18. birbirlerini se
Babam annemi lcaçırmı~ .. Bu suretle ev- ven annemle babamın mesut yuvaları· 
lenmi,ler. Annem uğurlu gelmiş olacak na ne kadar bahtiyarlık vermiş ise ha
ki evlendiklerinden bir kaç ay sonra ba- fif bütçelerine de o kadar ağırlık ver
bam tahıildar olmuf .. Kaıabada tahsil- miş .. Maamafih üstlerinden başlarından 
darlık mühim bir şey .. Vakıa maaşı az ve boğ'\zlarından keserek beni büyüt
ama.. Fiyakası çok.. Herkesin ona Ali müşler. 

Adım Zehra .. 
Yatım? .. 

ğildir. efendi .. diye saygı göstermeleri üzerine Çocukluk hayatımı dört beş yaşına 
Onu anlatmak, başından anlatmak annemin annesi ve babası da nihayet da- basıp ta evin önündeki toprak sokakta 

için gözümü kapadığım zaınan kendimi matları ile barışmışlar. Maamafih babam mahalle çocukları ile oynamağa başla
çok uzak mazilerde görüyorum. çok namuslu bir adamını~ .. Bu bakımdan dığım zamandanberi hatırlıyorum ... Çok 

Bu mazi şimdi !,;enden ne kadar uzak- da ayrıca kasabada sevgi kazanmış .. Öy- güzelmişim .. ipek gibi sarı ve kendinden 

Bunu doğru olarak söylesem de ba
na inanmıyacaksınız. Jyisi mi genç ka
dınlık devrc~ini atlatmış, orta yaş için
de bulunuyorum djycyim.. f\.1aamafih 
çok su götiiren bu orta yaş; çağının henüz 
daha f'a:i~inde bulunduğumu saklıyamı
~ aca.ğım. Evliyim. iki çocuğum var. Ko
c ım, ilk kocam değil. ikinci kocam .. 
• \nadolunun demiryoluna uzak ve kü
çük bir kasabasında ya<{ıyorum. Kocam 
1 u kasJhada { ... ) memuru .. 

sa maceramı yaşadığım muhit te şimdi le, ben tahsildanm .. diye lüzumlu lüzum- bukleli saçlarım, mavi gözlerim, çene
ya~adığım muhitten o kadar uzak.. suz tazyikler yapmaktan. caka satmaktan min yuvarlaklığı, kollarımın bacakları· 

Deniz kenarında mamur, şirin bir ka- daima içtinap eder, vazifesini vicdan ve mın tombulluitu herkesin ilk bakışta gö-
saba.. imkan dahilinde yumuşaklıkla yapar- züne çarptığı için annem üzerimden be~ 

Yanlış, zanlara meydan vermemek mı~.. pa.,..mak mavi boncuğu ek~ik etmezmiş .. 
için bu kasabanın i~mini aöylemiyece- Annem çok güzelmi,.. Öyle ki, bü~ Maamafih. ayakkabı eskimesin diye 
ğim. 1 Iattd Akdeniz kenarında mı, Ka- tün ka!llabada eşi yokmuş.. annem beni yaz günleri çıplak ayakla so-

tarafından muayyen gün 
konferansJar verilmesi. 

EVLERDE: 

ve saatlerde 

1 - Hafta içerisinde evlerde kahve, 
çay yerine misafirlere üzüm, incir fın .. 
dık, portakal, Antep hıtığı ikram edil· 
mesi. 

2 - Kumbaraların içinde ne kadar 
para bulunursa bulunsun bankalara ya
tırılması ve kumbarası olmıyanların ban· 
kalardan birer kumbara alması. 

3 - Hafta içeriıinde her ailenin kom· 
şu, vilayet ve kazalardalci dostlarına kü
çük paketler içinde üzüm, incir, fıstık 
gibi yemişlerimizden hediyeler gönderil-
mesi. 

SiNEMALARDA: 
1 - Artırma ve yerli malı mevzuu 

etrafında her filim başlangıcında bir haf
ta devam etmek üzere propaganda ma
hiyetinde yazılar, ıekiller gösterilmesi. 

Sinema el ilanlarına. yerli malına rağ· 
bet ve arbrma teşvik edici yazılar yazıl· 
ması. 

KAHVE VE GAZiNOLARDA: 
1 - Hafta müddetince müşterilere 

çay, kahve yerine tercihan llzüm, incir, 
fındık, portakal ve Antep fıstığı gibi 
meyvelerimizin verilmesi. 

GENEL iŞLER: 
1 - Haftanın ilk günü biitün evler, 

dükk.8.nlar ve müesseselere bayraklar ve 
vecizeler uılacaktır. 

2 - Büyüklerimize tazim telgrafları 
çekilecektir. 

3 - Bu programın tatbik ve takibine 
Emniyet direktörü Sallhittin Aılan Kor
kut, Kurul baıkanı Hasan Serter, Ku
rum üyesinden Fahri 9 Eylül ve ticaret 
odası yazı iıleri ıefi Osman Turgay me· 
mur edilmi§lerdir. 

Zelzeleden 
ev yıkıldı 
--*--

iki 

Bergama da vukubulan zelzele hak
kında dün vili.yete mütemjm malUmat 
gelmiştir. Bergamanın Pınar köyü ve 
Narlıca köylerinde bir evin kısmen, di
ğer bir evin de tamamen yıkıldığı anla
~ılmıştır. Hamdolsun ki nüfusça zarar 
yoktur. 

-*-TRAKYADA 
Selektör istasyonları 
Edirne (Hususi) - Trakyadakl selek· 

tör istasyonları bu sene azaml randmaru 
vermekte ve uzun seneler zarfında bo
zulmuş olan tohumları temizliyerek köy
lümüze fazla ve temiz mahsul alma ba
kıınından büyük bir fayda temin eyle
mektedir. 
Bu sene geçen ayın başına kadar Kırk

lareli vilayetinin muhtelif kazalarındaki 
•elektör merkezlerinden Kırklarelinin 
merkez kazasına bağlı üç selektör mer
kezinde 607610, Babaeski kazasının iki 
selektör merkezinde 266255, Lüleburgaz 
kazasının iki selektör merkezinde 116125 
ve Vizenin iki selektör merkezinde de 
838059 kilo tohumluk temizlenmiştir. 

Yalnız Kırklareli vilayetinde 1.828.049 
kilo tutan bu rakkam Lüleburgaz selek
tör ıneTkezinin birinci teşrin içinde te
mizledikleri tohum mikdarı dahil değil
dir .. 

-*-

ŞEVKET BİLGiN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
marşandizle bankalara rehnederek bun
Jan tedricen piyasaya çıkarmak şeklini 
ihtiyar et.tikleri öğrenildi. Memleket ik
tısadiyahnı darbeliye<ek mahiyette ıe
ni,ş bir spekülasyon hareketinin nazan 
dikkati celbetmemesi imkinsadL. Tehli
keli bir spekUIAsyon oyununa girenler, 
bugünkü vaziyetimizin ma2İde bu kabil 
spekülôsyonlara cesaret veren idaresiz
liklerle hiç te mukayese edilemiyeceğinl 
göz önünde tutmamış olmanın cezasını 
elbette çekeceklerdir. Hükümet bütün 
vatandaşlann mümkün olduğu kadar re
fah içinde yaşamak haklanna temas 
eden bayati bir mevzu üzerinde şiddet
le hareketten çekinmiyecektir. İlkönca 
piya•aya bol mikdarda manifatura et' 
ynsı çıkanlmasını temin edecek tedbir
lere baş vurulmuştur : 

1 - J\tilli fabrikalar pamuklu mensıı· 
cat fiatlerinde hiç bir değişiklik yapını• 
yacııklardır .. 

2 - İcap ederse kaput bezi ve pamu.lı 
iplij;oine mevzu gümrük resmi indirile
cektir. 

3 - Gümrüklerde mevcut ve sun'l 
maddelerle karışık pamuklu mensucat 
pamuklu tarifesiyle çı:kanlacağı gibi yt. 
ne gümrüklerde bulunan Alman meııı;AI 
mensucatın da yakın zamanda çıkan!· 
ması imkônlan temin edilecektir. 

Bunlara ilaveten bankalara \nallarını 
rehin ederek milhim avanslar almış olan 
manifaturacılar hesaplarmı kapatmağa 
davet edilmek suretiyle baııka depola· 
rmdaki mallnn piyasaya çık:armağa 
mecbur edileceklerdir. 

Alınan ve alınmakta devam edecek 
olıın bu kabil tedbirler hükümetin spe
külasyon hareketlerine göz yummıyar~ 
zamanında en müessir tedbirleri alaca
ğına şüphe bırakmamı~. Hükümet, 
bugünün zaruret ve icaplarına göre da
ha hazı tedbirlere tevessül etmek için 
de geniş salfilıiyetler istiyen bir kanun 
layihası hazırlıyarak B. M. Meclisin• 
tevdi etmiştir. Bu kanun Meclisten çı· 
kınca İcra Vekilleri Heyeti lüzumlu ıö
receği tedbirleri kararnamelerle tatbik 
mevl<iine koyacaktır. 

Her halde muhtekirler, spekülitörler 
sahanın kendi faaliyetlerine açık bıra· 
kılmıyacağım bilmelidirler. 

Almanya ile ticaretimiz durmııştuı 
diye ikbsadi hayatımızın bir takını yer
siz sanıntılarla karşılaşacağını mnanlar 
varsa hcsaJ.llarmda çok aldanmışlardır. 
Fransa ve İngiltere ile ticaretimizin ge
niş inkişaflar arzctmesi için yapılan an· 
!aşmalar tedricen büyük semerelerini 
verecektir. Ayni zamanda Amerika ile 
durgıınluk devresi ge.;iren ticaretimizin 
yeniden 1933 senesinden evvelki ı:e~ 
liğine kavuşması için de zemin hazırlan
mıştır. İtalya ile ve bütün diğer memle
ketlerle ticaretimizin genişlemesine ça• 
lışılmaktadır. İthalat bakımından zorlu.lı 
kar.-;ısında değiliz. Türkiye ihtikar ve 
speküiasyomın barınamıyacağı bir mem• 
leket haline konacaktır. Bükümetin 
halk diişmanlanna karşı bu maksatla gi· 
riştiği mücadelede muvaffak olacağına 
yiizde yüz kanüz. 

ŞEVKET BiLGiN 
,.,,,,.,.,*lııNW 

Fin muhacirlerine 
yardım-. 
Oslo, 12 (A.A) - Norveçe iltica et-

Nazillide Pasif miş olan Finlandiyalılara yardım için 
korunnta teşkilatı hususi bir komite teşkil olunmuş ve ko-
Nazilll, 11 (Husuı.i) - Kazamızda, mite faaliyete geçmiştir. 

hava hücumlarına karşı pasif korunma Firt ol Forth limanında 
te~kllatı çok mütekamil bir şekilde vü- Balon barajL •• 
cuda getirilmiş ve muhitimizin münev- Londra, 12 (A.A) - Firt of Forth li
verleri, ihtısas erbabı bu işlere memur manırun Alman tayyareleri tarafından 
edilmişlerdir. Belediyemiz, bu hususta hücuma uğraması üzerine bu liman et
büyük çalışmalar göstermiştir. rahnda 24 saatte bir balon barajı tesisi 

Atça ve Sult.ruıhisar nahiyelerinde de için balon servislerine emir verilmiştir .. 
ayni teşkil5.t yapılmıştır. 24 saat gibi kısa bir zamanda yeni bir 

Sultnhisar nahiyesindeki taribt asarın balon barajı yapılması kabil olamadı
bu mıntakaya lıah.~ettiği teşkkülatı arzi- ğından İlkoçyada başka bir yerde bulu
ye dolayıslyle her tarafa nasip ve mü- nan bir baraj olduğu gibi oradan kaldı
yesser olanuyan muvaffakıyet burada rılarak mezkfir limana getirilmL<ı ve ku-
tomerküz ve tebarüz etmektedir. rulınuslur. 

sebede on iki-lira ayl~kilan blf tiıhsil- 1 
gibi bif ça-ntA örmüştü. -== 

darın çocuğu başka türlü nasıl yaşar} Daha ilk günü hoca hanımın sev1:isini 

* Yedi yaşına bastım .. 
Mektep zamanım gelmişti .. 
Ben, mektebe başlıyacağım günü dört 

gözle bekliyor, iple çekiyordum .. Elle
rinde çantaları, arkalarında önlükleri 
her sabah akın halinde mektebe giden 
kız, oğlan çocuklarını gördükçe gözle
rim arkalaTtna takılır, içimde onlar gİ· 
bi elime çanta alacağım, arkama önlük 
giyeceğim güni.in hasreti yanardı. 

Nihayet mektebe ba~hyacağım gün 
geldi. 

Bana parlak setenden bir önlük yap· 
tılar. Fakat ... Çanta almadılar. Pahalı 
idi. Babamın biitçesi önlük ile çantayı 
bir arada almağa müsait değildi. Esa· 
sen mektepte çanta değil. önlük mecbu· 
ri imiş .. Bunu anneme söyliyen babamın 
kalbinde biricik evladına mektebe ilk 
başladığı gün çanta alamamış olmanın 
ıstırabını o yaşta duyamazdım. Sonra bu
nu ha.na gözleri yaşla dolu olarak anlat· 

kazandım. 
- Kız .. Sen ne şeker seysin böyle .. 
Diye beni iki yanağımdan da öpmü~ .. 

tü. 
Beni Ön aırada, kendi yerinin karşı· 

sında bir yere oturttu. Arlr.a.daşlanma 
pek çabuk alışmı, ve ısınmı~tım .. O za
man mekteplerde daha arap harfleri 
vardı. Elifbe kitabının sahifelerindeki re
simlerin yaTdım1 ile ilk okuma heceleri
ne büyük bir hevesle atılmıştım. 

* Mektebe başlıyalı on, on be, gün ol· 
muştu. 

Bir gün sınıfta iken sınıfın kapısı açıl
dı. içeriye fevkalade şık. sü•lü bir ka
dın girdi. 

Sınıfın İçi Jevanta koku'Ju iJe doldu. 
Cıvıldaşan seslerimiz bird~n kesildi. 
Gelen kadın, arka.ında kadife bir 

palto, paltonun altında ipekli bir önlük. 
elinde pırıl pırıl yanan ğli.se bir ('anta. 
ba~ında ipek kordela ben yaşta bir ço
cuğu da elinde-n tutarak g~tirmi~ti. 

Size anlatacağım macera, kendi ma· 
radeniz kenarında mı, yoksa Marmara Tam on aene çocuklan olmamış .. On kakta oynatırmış .. 

sahillerinde mi.. Bunu da i f~a .;:e,::tm:::.'.İ}~'e:.:c,:e;::;- ~b~ı~'r!;:i n:,::c;:;i .:!~e;:n -~e..;b:;;e:;n::,-,i.ı!~ii'fiıı.i;'y,':a:;;v:;~;.;":;•~lmEİ~:.'İ":'m"''_' ~_'_:·_.::8::1.k'd!iJmt.:;:M'.::C!J. cıi'JU'.::İ•:::~.:.:l•.:::·"::· ,..,::..::"Jmı...;ö ';.;· -;...f ';,;k;,;';,;'.;__~;,;~.:.• •;,;m...;.".r'."...;.";,;n.~.--~-".'.''.;.'";....:..ıııı:ı;ı_..ı:ıı.ı.ıı.;..,:.:".:.ı' .ı:• .ııu.ı:< ..... __ ..;....;.:;;;.:::;:;:;;;:~· :...ı _______ _ 
mıştı. 
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. lngiltere - Fransa 
Arasında çok mühim bir mali ve 
para tesanüdü anlaşması yapıldı 

Müttefikler askeri kuvvetleri gibi mali 
kaynaklarını da tevhid ettiler 

Pari!, 12 (Ö. R) - Fransız Maliye üzerinden, Ingilız imparatorluğundan pılacaktır. ay mer'iyet mevkiinde kalacaktır. Me-
nazırı B. Pol Reno'nun 11 ikinciteşrinde ham madde ve saire ınübayeatı da da- iki mernfoketten hıç birisi diğer tara- kıln itibarile geni~tir, çünkü bütün In
Londrada bulunduğu sırada yaptığı da- hil olduğu halde bütün Ingiliz lirası ih- {ın mutabakatı haricinde veya onunla giliz ve Fransız imparatorluklarına şa
veti kabul ederek Ingiliz Maliye nazın tiyaçlarını frank mukabilinde temin müşterek olmaksızın harici istikı·az yap- mildir. Mazideki ittifakların hususiyeti 
S!t- Con Saymon 4 llkkAnundan beri Pa- edecektir. Yani iki .memleketten her bi- mıyacak veya kr<:'di temin et.miye<'ek- daima itimatsızlık v~ görü§ ayrılıiiı ya
ri.!te bulunmaktadır. ri, diğer tarafın parasına olan ilıtiyacını, lir. ram.'\Sı idi. Bu haller, zafer için Ingiliz -

Pariste cereyan eden müzakereler es- altın vermek mecburiyetinde olmaksı- lngiltPrenin Fransız ihracatı lehinde Fransız mali birliğini temin eden bu 
nasında iki naZ!r, ·memleketleri arasın- zııı, kendi milli parası mukabilinde tam olaı-ak gümrük sistem.inde yaptığı istis- anlaşma ile imkansız kılm~tır. Eğer 
da sulhun inlzasın<lan 6 ay sonraya ka- olarak karşılıyabilecektir Bu müddet nalar tcyid edilmektedir. Harp esnasın- müttefiklerin mücadeleyi .sonuna kadar 
dar devam edecek bir para tesanüdü te- zarfında Ingiliz lirası ve frangının kar- da iki taraftan hiç biri himaye veya pa- idame hususundaki mü,<terek azim ve 
sisi hususunda mutabık kalmışlardır. ~ılıklı ~ani kurlurı muhafaza edilecek- ra müdafaası maksadUe diğer tarafın iradelerine bir delil aramak lazım.sa bu 
Bu mutabakatın başlıca esasları ~un- tir. idluılô.tı üzerine hiç bir sekildc tahdidat anlaşmada bulunabilir. Zira bütün kay-
lardır: iki hüküınetin, digcr hüküınetlere defotmiyecektir. nak ve teşkilatlarını birleştirmişlerdir. 

IkJ memleketten her biri diğer tara- yardım ve müttefik Leh ordusu için ya- Bu mali bir ekonomik anlaşma, kuman-
fm milli dövizini tedarik etmek ve bir pılacak masraflar da dahil oldui(u hal- Paris. 12 (Ö. R) - Ingiliz - Fı·ansız da birliğini tesis eden ayni ruhtan il-
anlaşma çerçivesi dahilinde serbestçe d~. müşterek gayp için altın ve dolar mail anlaı;ınasını radyoda tefsir eden ham almıştır. iki millet bütün eserleri
kullanmak hususunda her kolaylıila olarak yap~cakları masrnfların brsle Fransız Maliye nazırı B. Pol Reno ~u ni ve kaynaklarını, nihai zafer için, 
ınazhar olacaktır. ikisi Fransa ve beste ücü Jnailt<'re ta;a- beyanatta bulun1nuştur: münlkün olduğu kadar genis ınikyasta 

lngilterenin ihtiyacı olacak franklar fından deruhte edilecektir. ' Bu anlaşma zaman ve imkan itibari- birle;tirmişlcrdir. 
- Fran~adaki Ingiliz sefer ordusunun ih- lki hükilınctin altın ve ktıınbiro kay- Je vasjdir ve emsali yoktur denile- Londra, 12 (Ö. R) - lVIaliyt." nazırı 
tiyaçları da dahil olduğu halde - Ingiliz nakları bakımından \'aziyetleı·ini tedlcik bilir. Zaman itibarile genişlir. çünkü Sir Con Saymon Fransız _ Ingiliz mali 
lirası mukabilinde şiındiği kur üzerin- etmek üzere Ingiliz, Ii'ransız Maliye ne- harp ınüddetine ~mil olduktan ba<:?ka anlaşn1asını Avan'I kamarAsına ınemnu
ıl("n ver!lecek ve Fransa da ayni kur zaretleri arasında .sık sık içtin1alar ya- !)uthun iınzasından sonra da dnha allı niyetle bildirn1işlir 
····· ·· · ·· · ······ · ···• • ll l llll••···· · ····· · ········ ···· ··••E l191•11•1•• •• • f•l l ll• 1 11 111 11• 111l l lllll•llll l ll • • 1 111••191ll•l•lllll l l••• • ı l lllll•l l lllll•lllllllllllll•llll• ll •ll•ll 

Hiikümetin mühim kararı Çekyadan 

Hayat pahalılığını önlemek için itha
lat zorlukları bertaraf ediliyor 

lstanbula gelen genç
lerin anlattıkları 

------ -----,,,,.,,..,,,,:r.~-

ı\nlcara. 12 (A.A) - Beynelmilel teber olm~k ÜLere taka!I prinılerinde 
~artlar dolaytıJiyle ithalii.t zorlukli\rtnı a-.ağıdakı tcnı::ldtın y<'pılınasına karar 
bertaraf etmek iç.İn tevessül edilen ted .. vertnİıjtİr: 
birlerden mada hayat pahalılığına mü· 1 - 2 7005 sayılı kararnaınenin 
eaıir olabileeek ınahiyetteki diğer bir ta.. lic:üncü maddeıı;İnt: dahil t•nter:sanjabl 
kım unsurların hatti. maddi fedak&rhk- takaslarda ithalat ve ihracatta onar pu .. 
]ara da katlanmak auretile ortadan kal~ an tenzilit icrasile, ihracet.tta yüzde 4 7 
dU'Jması için hü~ümetçe gayretler sar .. ve idhaliltta yüzde 56 nisbetindc priın 
[edilmekte ve kararlar alınmaktadır. Bu tatbiki. 
meyanda bilhasaa ithalat takas primle- 2 - lngiltere takaı;larında ihracat 
rinde yeniden tenzil&t yapı.lmaJJı dü ü- priıninin a}'11cn yani yüzde yüz ü1.c1·in
nülmüş ve tatbikata geçilmi~ti r. den kırk olarak ibkası ile ilhalAtta hal~n 

Haber aldığımıza :;:öre ticart"t vt>ki- yüzdt> 77 olan pl'imin 7 puan t,.nzili ile 
hnin reisliği altında toplanan maliye ve yi.iTde 70 e .inı.liriln1e~i. 
ticaret vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet 3 - Belçikı! takasJannda. :elyevm yüz. 
merkez bankaıile takas Limited şirketi de 69 olan ihracatın yüzde 6 7 ye ve 
mÜl\le .. illerinden mürekkep heyet bu yüzde 72 olan ithalatında yüzde 70 e 
hususta 1 1 Kanunuevvel 1939 dan mu· tenzili, 

Milli Ekonomi haftası 
BaşvckiHmizin rad yo ile neşrolunan 
bir nutku ile bütün yurdda başladı 

- UA~TARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE - >anayi pliinının tatbiki neticeleri etrafın
da malfunat vermiş ve beyanatını şu 

ınıı; olduğu hususunu işaret eylemiştir. cümlelerle bitirmiştir : 
Başvekil, Türkiyenin unıurni iktısadi Diğer taraftan millet ~!erinin idaresi-

vaziyeti hakkında da su izahatı vermiş- ni ellerine alınış olan büyük küçük her 
lir : ferdin aledderecat çalıı;mak ve çalışbr-

Türkivc ticareti hariciyesi geçen >e- makta, iş yapmak ve işlelmekte gayet 
nelere- ~azaran farklı bir inkişaf göster- ciddi ve ınili;.amaha~ız davranrnalarında~ 
ınelc:tedir. On aylık istatistikler 939 ha- ki kafi lüzuma ,urcti nıahsusada isa
rici ticaret bli\nçosunun lehte yapacağı- ret etmek isterim. Devletçe ,.e milletçe 
ı.ı ümit ettirmektedir. Bu ı·akkamlara ancak böyle bir çalL<maya koyulmak sa
gtiı'e 938 yılının on aylık ihracat kı:,.,ne- yesindedir ki, her gün gcni.şlıyen fuali
ti oh.ıı 100 milyon 400 bin liraya ınuka- yet nıe\-ıularında vası!ları ve islidatları 
l,j} l!J3H yılının on aylık ihracat kıyıne- n1atlftp istikamPtte inkh•af t•tm~ hakikt 
tı i.İ\" ınilyon 300 bin lira fazlasiyle 103 ve \·azife adan1l;ı?'ıınız. yeti~ıni~ o1acak
ınilyon 700 bin liraya çıknu~tır. İthala- tır. Milll hayat ve faaliyetin ortaya çı
ta gelince : 1938 yıhnın on aylık itha- kardıi:,'1 bu ınühiın ıne~clelf.!rc bütün va
ldt kıymeti 127 milyon 400 bin lira iken zile sahiplerinin l:ıyık olduğu al&ka ,.e 
bu kıymel Hl39 zun ayni aylarında 21 hassasiyeti gö.'1.<>l'C"Pkleriııi ümit ede
n.ilyon 100 bin lira noksaniyle 106 mil- rim .. 
yon 300 bin liraya dü~mü~tür. Bu :su- Az.iz yurdda~larıın , 
retle 1938 senesinin on aylık miivazcne- Türk vatanının yükscln1~si için oldu-
s; aleyhte 27 milyon bir bakiye göster- ğu kadar kudretle ,.e emniyetle müda
miş iken ayni ınüvaz<.~ne 1939 yılında faa~1 icin tasarruf hurekctinin nnsıl bü
ancak iki nıilyon 300 bin liradan ibaret yük bi~ rol oynadığını eğer huzurunuz
aleyhte bir bakiye gö.>tennektedir. da tebarüz cttirebildinıse cok bahtiyar 

Başvekil, !'On senelerde ihracatın git- olac~gun .. Dünyanın en dağdağalı bir 
tikçe artı~ıuı memnuniyetle kaydettik- de\•rınde yaşıyoruz .. Türk milleti vakur 
teıı sonra ihracat mallarının çiftçi ve ve temkinli, durusu saıniıni birlik ınan
köylü lehine kıymctlendirilme>i hu.,usu- zarasiyle bülün cihanın nasıl takdir na
na lıilhas>a çalışılacağını tebarüz. ettir- zarını cclbediyo"a· hakkında fena dü
mi~. nwınleket içinde ithalat eşyası üze- ş~ncesi ofonlal'ı da o kadar hayrete dü
ı inde her hangi bir spekülasyona mey- şurmektedır. Türk milleti dostluklarına 
elan verilmiycce~ini hildinniştir. sadık. açık kalple kt•ndi milli hudutları 

Milli tasarrufa gelince ; Bankalarda- dah'.linde. sakin çalışmak \'e ra~amak 
ki mevduat 1939 da 325 milyon liraya uzımndedir. Bu bidiği, hu sükunu ,.e 
\<ll'llUştU'. Bu ınikdar 1939 da 305 mil- bu ealıı;ma aı.r.ıini bozmak i<tiyenlere 
~on lira. 1937 de de 277 ınilyon lira idi. i,·i gözle bakmaz.. . 
Sanayi istihsal kıymetlerh1e g:c1incc : Büyük Türk ınilletinin hakiki his...,i
lH27 de J.::! rnilyon liradan ibaret olan ~ cıtınn tereeıııan olar~ık Pınniyetle ~öy
sanayi istihsal kıyıncti 1938 de 2R:> ınil- Jiyebilirim ki. milli S~finin ctraftnda tek 
~·on Hrayn. çıkıtu.ş,tır. kalp ve tek vücut <..·:ıl• .... an ıni11C'tiıniz ha-

Basvekil. sözlerin<.· d~vaın t·yliyL•rck iinden ve istikba.Jindrın eınindir. 
7./'?'l. 4ı<''ot.1'4••tow..r///////./y'/#f//_r///T~-/Y.1',////~ 
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4 - 1 Jollanda taka~lorıncla r-lyt•vın 
ylizde 6 7 olan ihracntın yi.izde 6) e it· 
h:ılatındo. yüzde 70 den yüzd~ 66 ya 
indirilnıeji. 

5 - lsv1çre takaslannda ıhracatın 
yüzde 48 den yüzde 40 a ve ithalatın da 
yüzde 79 dan yüzde 70 e tenzili. 

6 - Fransa ve lsveç takaılartnda ha· 
len tatbik edilen liatlerin gerek· ithalat 
ve gerek ihracatta aynen mulrnfazruıı ya
ni Fl'ansada ihracatın ylizde 56 V<' id
hnlatın yfu~c 59 Isveçt~ ih'acatın yüz.
de 50 ve idha15t priminin yUz.de 53 nla
r"'k ipkası. 

7 - Yulc.arda zikri geçen ihracata ait 
prim fiatlerin-in hazır takaslara ait ohıp 
alıcılar için ,irk.ete yapılmakta olan kiir
ların muhafazası. 

T ii rk - A lman 
Ticaret görüşmeleri 
hakkında bir haber 
Roma, 12 (Ö.R) - Berlinden bildiril-

diğine göre Türk - Alınan ticaret muza. 
kerelerinin neticelenmemesine sebep Al
manya tarafından ithali istenen krom 
satışlarının tamamen İngilir.lett ve 
Fran.ızlara tahsis edilmiş olmasıdır. 

Bir İtalyan denizaltısı· 
nın tecrübeleri yapıldı 
Tarente, 12 (A.A) - Bagnolino adın

daki İtalyaıı tahtclbahlri Tarente körfe
zi açıklarında derinlik tecrübeleri yap
ınıstır. Tahtelbahü· ufak bir arızaya uğ
rc.ıınak.'{tzın 104 metre derinli~inc inıniş~ 
tir. Bir tahlisiye aletinin de IUU\ affakı
,yetli tecrübeleri yapılmı~tır. 

!"rt.'g'<!RU Dır gOriiılÜ~ 

İstanbul, 12 (Hususi) - Yirmi bir 
kişilik bir Çek kafile>i Konvansiyonel 
treni ile geldi. Bunların verdikleri ma
lumata göre Çekyada, Üniversite genç
lerinin büyük nümayişlerini takip eden 
hadisede Alman polisleri tarafından öl
dürülen talebenin sayısı yüzü bulmuş
tur .. İki bin Çek genci mevkuf bulunu-
}'Of .. 

--- -.tz.·---

T e b l iğler 
----~---

FRANSIZ TEBLİGİ : 
Paris, 12 (A.A) - 12 kanunuevvel 

"'hah tebliği : Cephenin muhteHf aksa
nıında ke~if kollarının faaliyeti görül
ınü~tür .. 

Dün de beş ln2iliz ve bir 
Y onan vapuru batırıldı 

Roma. 12 (Ö. R) - Deniz harbi hak- tırı!ınıştır. Amirallıkla alfusı olan 
kında Londradan bildirildiğine göre 27 mahfiller son 7 gün zar!ındn ~l<'n faz,. 
bin ton yekiinunda beş Ingiliz vapuru la Alman tahtelbahirinin batırıldığını 
bugiin batırılmıştır. Bir harp gemisi de bildirmektedir. 
ba,.nıştır. Bu fclil.ket iki yüz. k~inin Diğer taraftan Istokholmdan gelen bir 
ölümüne scbeb olmtLstur. Batan Ingiliz habere göre •Zara Povlav> isimli 5000 
vapurlarının ekserisi' cenubt Atlas Ok- 1onluk Yunan vapuru batmıştır. Müret
yanusunda faaliyette bulunan «.o\.mİral teb:ı.ttan 25 ki i kurtarılmL), .ı ki'i öl
Şer> Alman Cep zırhlısı tarafından ba- ınilijtür. ,.._.ııral_G:ız=ımm ________________ __ 

Tayyare Sineması 
Bu nkşaın saat (9) da GALA ~fÜSAMERESİYLE bu senenin 

filmi olan ve İNGİLlZ - FRANSIZ dostluğunu temsil eden 
eıı büyük 

Samimi Anlaşma 
~nhest""riııi nnıhtercın ıniidav'nl!erine takdhn eder 

OVNIY.\LAR : 

Viktor F rancen - Ga bi Morlay 
Pierre R. W ilm 

AYRICA : evkalıide Zengin nııızikli w cğlencdi 

ISPANYOL SERENADI 
l'KLER JURNALDE SON DÜNYA HADİSATI.. 
DİKKAT : Suvarcyc ( 12) )'a~ından t.11.\ağı rotuklar111 getirihnenıcs.i 

rica olunur .. 

SAHiFE 1 
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lngj.liz centlmenliği 
ve Bremen vapuru 

Bir lngiliz tahtelbahiri tarafından 
görüldüğü halde batırılmadı 

Londra, 12 ( Ö.R) - Harb in ilinında Amerikadan hareket e tmit 
bulunduğu cihetle Ruayanın Murmasnk limanına iltica etmiş o lan 
Bremen A lman transa tlantiki Almanyaya döruneğe çalışırken bir ln
giliz tahtelhahir inin torpil kovanları hizasından geçmiştir. B ununla 
beraber, deniz harbi kaideleri bir ticaret gem isini habersizce torpillc
meği men ettiği ve yolcularla ve mürettebatın sanda llar içinde açık 
denizde bırakılmasını tecviz etmediği cihetle lngiliz tahtelbahiri Brc
meni batırmıştır. Alman transatlantik gemisini zaptetmeğe teşebbüs 
etmi~ ise, bu vapurun çok faik olan sürati sebebiyle imkansızdı. 

Bu hadise, Almanların amansızca tatbik ettikleri den iz harbine rağ-. 
men, lngiliz deniz kuvvetlerinin hareketlerinde beynelmilel kaidelere 
ne kadar stkı sıkıya bağlı kaldıklarının yeni bir misalidir . 

Amerika gazeteleri 
Amerikayı Finlandiya ya top ve tay .. 
yare göndermcğe davet ediyorlar 

Nevyor, 1 2 (A.A) - Nevyork - Times gazetesi, Finlandiyaya mad
di yardımda bulunmanın lüzumlu olduğunu kaydediyor. Amerika ta
rafından yiyecek ve iptidai madde mübayaası için Finlandiyaya açılan 
1 O milyon Dolar kredi hakkında tefsiratta bulunan bu gazete, hiç do
ğilse şimdilik lüzumu kadar yiyeceğe malik olan Finlandiyanın top ve 
tayyareye ihtiyacı bulunduğunu ve bunların Amerika piyasasından 
tedarikine yardım edilmesi icap edeceğini bildirmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Amerikalılar bu derece lüzumlu olduğu bir vaziyete seri bir yardım 

çarelerinin bulunacağı ümit ve kanaatindedirler. Bundan başka Mil
letler Cemiyeti toplantısı hakkında tefsiratta bulunan Amerika mat
buatı Fiıılandiyaya muhtelif milletlf'r tarafından münferiden yardım 
edileceği ümidini göstermektedirler. 

Ambargo kararından 
sonra ilk müsadereler 
Londra, 12 (ö.R) - Bir haftadan beri meriyete giren Alman am

. bargosunun neticesi olarak ilk müsadereler yapılnuştır. Man:! denizin
de muayene edilen bitaraf gemilerde cüz'i mikdarda Alınan malı bu
lunmuş ve müsadere edilmiştir. Bunun bitaraf gemi sahiplerinin A l
man malt nakletmeğe niyetleri olduğu an~ılıyor. 

Londra, 12 (A.A) - Öğrenildiğine göre, şimdiye kadar muhtelif 
nezaretler Suabati arasında taksim edilmiı olan ve ablokanın tatbikind 
müteallik bulunan ve zaifin bir tek nezarette • cem edilmesine müte!U
lik bir proje tetkik edilinektedir. Yeni nezaretin başına Lord Stampİll 

getirileceği tahmin edilmektedir. 

Varşova ne halde 
Nazi idaresi altına geçen yerlerin 

feci akibetleri 
Londra, 1 2 ( ö .R ) - Nazilecin idareai altına geçen yerlerd e vaziye

tin ne derece feci olduğunu göstermek İçin al!'lğıdaki Üç haber veril
mektedir: 

Vartovayı ziyaret eden bir Amerikalı gazeteci, şehirdeki binaların 
yüz yetmiş beşinin yanmış veya yıkılmış olduğunu, sokakların enkaz 
yığım ile örtülü bulunduğunu, şehirdeki açlık ve sefaletin tüyler ürper
tecek bir halde bulunduğunu, otomobil, otobüs, tramvay servislerinin 
l;ılemediğini yakın günlerin bir milyon nüfuslu büyük Varsovası •imdi 
bir harabe ve bir mezaristan halinde olduğunu bildiriyor. 

Nasyonal Çaytung, Alman işçilerinin mübrem olmıyan şeyleri al
makta ve istedikleri takdirde yeni vergiler ihdas edileceğini yazıyor. 

Alman demiryollannda malzeme kötülüğü yüzünden sık sık kaza
lar olmaktadır. Harbin başından beri tren kazaları yüzünden ölenlerin 
sayısı 123 kişiyi bulmuştur. 

• • Meydan okuyan Japon gem ısı 
bugün hareket edecek 

Berlin, 12 (A.A) - Boersen Zeitungun Amesterdam muhabirine 
göre , Alman mallarını hamil olan Sanyo Maru adındaki japon vapurıı 
hareketini yarına tehir etmiştir Sebebi, lngilizler tarafından neşredil
miş olan bir emirnamede yarından ev\'el bitaraf limandan hareket 
edecek olan bitaraf gemilere gösterileceği derpiş edilmiş olan kolaylık
lardan İstifade etmemektir. Bu hareket lngiltereye karşı bir nevi mey
dan okumaktır. Ve gayesi japonyaya, çıkacak hadiseleri evvelce Tok
yo hükümeti tarafından ilan edilmiş olan hattı harekete tevfikan hal
·ıetmek imkanını bahsedecek olan bir emsal meydana getirmektedir. Jl6•-llUl---------------·'9' Ucuz Sinema Günü 
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Bitlerin mahremi 
ifşa ediyor! 

Gizli konuşmalarda Hitler Almanya
nın siyasetini nasıl izah etmiş? 

ifşaatı yapan: Hcrman Rauschning 
Oç ay evvel başlıyan şu meş'um harp 

hakkında Hitler: 
- Bu harp ... Ben im .. 
Demişti. Bugiin neşrettiğimiz parça

lar Hitlcrin ihtilcilci taktiğini ifşa edi
yor. Onu11, kuvvetlerini niç1n Ma;iııo 
'hattına saldırmadığını gösteriyor. 

Hitler Atırupayı umu.mi bir çöküntii.
Clen scnıra Almanyanın kolları arasma 
atacak olan bir ihtilıilin ka.t'i anında 
imi~ gibi btı harbi dü§iinmü_:tiir. 

* - Gelecek harp 1914 harbine hiç ben-
~miyecek... Ne piyade hücumları, ne 
sıkı kitleler halinde hücumlar .. Bütün 
bunların modası geçti... Senelerce sü
recek bir cephe yerinde saymasına ge
lince, bu da olmıyacak ... Bütün bunlar 
eskj harplerin görenek kaideleri idi. 
Fakat 1914 harbi bunu ifsat etmiştir. 

Hitlerin köşkünün küçiik verandasın-

da toplanmıştık .. Führer, bir dakika 
için gözlerini dağın yamaçlarına dik-
m;..+· ' ""S'"ı. 

- Evet, diye devam elti. bu defa ma
nevra serbestisinin verdiği üstünlüğü 
bulacağız. 

- Almanyanın Majino hattındaki bü
tün manileri devirmeğe muktedir gizli 
ihtiral::ırı olduğu doğru mudur? 

Bu suali soran Danzig n.a.zi şefi Albcr 
Förstcr bana manalı bir göz işareti yap
tı. Bu işaretile sualinin Führeri en çok 
işgal eden bir nem üzerine sevkettiğini 
bana ima ediyordu. 

Hitler şu cevabı verdi: 
- Hangi ordu vardır ki eli altında 

giz.li bir kaç ihtiraı bulunmasın... Bun
ların kıymetlerine gelince, bu hususta 
ben daha ziyade bedbinim .... 

- Fakat kendi mermilerirnizin men
zil kuvvetlerinden çok bahsedilmiJıiir ... 
Elektrik silahının taarruz için yeni im-

kanlar bahşettiği de söylenmiştir. Ze
hirli gazlar, basillerden bahsedilmiş
tir. Gelecek harpte mikropların bir harp 
vasıtası olarak kullanılacağını zanne
der misiniz? 

- Hakkı rcd ve inkar edilen bir millet 
mikrop harbi de dahil, her vasıtayı kul
lanabilir. 

Burada Hitlcrin sesi yükselmişti: 
- Hiç bir had tanımıyacağım. Lüzum

lu gördüğüm .silahı tercih edeceğim. 
Yeni zehirli gazlar müdhi~tir. 

İyi düşünürsek clemir tellerde ihti1..ar 
içinde can vermekle gazlanarak, zehir
lenerek ıztırap içinde ölmek arasında 
ne fark vardır? İstikbalde bütiin bir 
millet diğer bir millet aleyhinde kıyam 
edecek, dlişman ile mı.ibadele eden yal
nız ordu değil, millet olacaktır. 

Yarınki sayımızda.. 
İfşaat devam edecefı 

24 saatlik mühlet bitti 
Sovyet Rusya Milletler cemiyetinin 

talebini cevabsız bıraktı 
- 8AŞTARA1'"'1 1 İNCİ SAHiFEDE -
radyolar Milletler cemiyeti içtimaından 

• ima suret.ile bile bahsetmemişlerdir. 
Londra, 12 (Ö. R.) - Rus - Fin ihti

lafının sulh yolu Ue halli için Cenevre
dcn Moskovaya yapılan müracaate bu 
dnkikaya kadar cevap gelmemiştir. 24 
~aatlik bir mühlet verilmiş olduğuna 
göre bu cevabın gelmesi Umidi de kal
mamıştır. 

Onüçler komitesi, Finlandiyanın di
leklerini nazan itibara alarak raporunun 
esas hntlarını hazırlamıştır. 

Londra, 12 (Ö. R) - Cenevre haber
leri İngiliz matbuatını .i~gal ediyor. Sa
bahki gazeteler büytik man.,~tlerle Sov
yetlcre 'Milletler cemiyetinin mesajını 
bir ültimatom :c;eklinde göstermislerdir. 

Muhabirler Moskovanın bu ültima
tomu almnmış gibi görüneceğini, Konc::e
yin de manen mahkumiyet kararını ver
mel:le iktifa edeceğini bildiriyorlar. 

cNiyoz Kronikb e göre, bugünkü 
Milletler cemiyeti kendi.ctinden beklenen 
rolli görecek halde değildir. Beş büyük 
milletten Almanya ve İtalya Milletler 
cemiyetine dahil bulunmıyor. Rusya 
suçlu sandalyesindedir. Fransa ve İngil
tere harp içindedirler. Bir çok küçük 
milletler herşeyden evvel kendi emni
yet ve menfaatlerini diisUnUyorlar. Çin, 
mütcarrızdan nefret ettiği halde japon
yayn karsı Sovyetleri gücendirmek is
tiyor. Milletler cemiyetinin yapabilece
ği şey Rus taarruzunu sarahatle mah
kum etmekten ve azalarını Finlandiya
yn ellerindeki vasıtalarla istedikleri c:e
kildc yardımda bulunmazn davetten iba
ret olacaktır. 

Dcyli Telgraf da buna miişahih bir 
y;m yazıyor ve Finlnndiyaya karşı Sov
yetlcTlı> Almanların suç ortaklığında es
ki Fransa Başvekili Leon Blümün mii
t.ılr>alanna iştirak ettiğini bildiriyor. 

Paris 12 ( ö.R) - Rus c:evabına in
tizar ederken Cenevrede hiç bir İçtima 
yııpılmamıştır. 

Paris 12 ( ö.R) - Moskova telgraf
lıırınıı göre, milletler cem.iyetinin muha
samatın terkini ve ihtilafın halli için ken
di tavassutunun kabulünü teklif eden 
mürnca. tc Rusyanın müsait bir cevııp 
vermesi hiç muhtemel değildir. Zanne
dildiğine göre Sovyet Rusya Finlandiyn
ya taarruz etmediğini ve Fin milletine 
karşı harp yapmadığını, bir avuç tazyik
çinin ve ecnebi ajanlarının hükmü altın-

da kalan Fin milletinin imdadına ko .. tu
ğunu bildirerek cevap verecektir. Rus 
hükümeti tanımadığı Helsinki hükümeti
le müzakereyi reddedecek ve Finlandi
yada biricik me§ru hükümetin Kuzines 
hükümeti olduğunu iddia edecektir. 

Her ne şekilde olursa olsun, Sovyet 
Rusyanın milletler cemiyeti ile müna11e
betleri kat'i bir safhaya girecektir. Di
ğer taraftan Sovyetler birliğinin millet
ler cemiyetinden ihracı mümkün değil
dir. Zira böyle bir karar için konseyin 
ittifakı lazımdır. Halbuki konseyde Rus
yanın Çin ve Estonya gibi dostları var
dır. 

Roma 12 ( ö.R) - ltalyan gazetele
rinin fikrince milletler cemiyeti konsey 
Asamblesinin son içtimaı bu mües5ese
nin itibarını büsbütün kırmıştır. Konsey, 
mesuliyetten kaçınarak, Çin meselesi 
hakkında hiç bir karar ittihaz etmiyerek 
meseleyi asambleye sevk etmekle iktifa 
etmi,ıi. Asamblede Finlandiyanın mü
racaatini tetkik etmek üzere bir komis
yon teşkiliyle iktifa etmi' ve bu komi11-
yonun teklifiyle dün ak,am Moskovaya 
bir telgraf çekerek Sovyd hükümetini 
Finlandiyaya karııı muhaeamatı terke ve 
bu memleketle milletler cemiyetinin ne
zareti altında müzakereye girişmeğe da
vet ederek 28 saatlık bir mühlet vermiş
tir. Bu hareket tarzı şimdiye kadar mil
letler cemiyetini müdafaa etmiş olan ga
ı;ekleri bile hayal sukutuna uğratmı:o1tır. 

cEkselsiyor> gazetesi Kremline mü
racaat kararının beyhude olduğunu ve 
milletler cemiyetinin kendi aczini bir da
ha unuttuğunu yazıvor. 

«Jurnal> Finlandiyanın bütün hudut· 
larmdR fırtına tesirini gÖ'lterirken Ce
nevrede müzakerelerin cereyan şekline 
hayret ediyor. Diyor ki: 

Cenevrede itidal taraftarları oyunu 
idare etmi lerdir. f.'in mesele!\ini tetkik 
için te kil f"dilcn komisyon 44 aza yeri
ne ancak 14 nzıı toplayabilmhtir. Ve bu 
14 azayı bulmak kin de lngiliz domin
yonlnrına ve Porteki:ı:e müracaP.t etmek 
icap etmiştir. lnGiltere ile F rnnsanın Sov
yet Rusyayn karşı enerjik tedbir alama
malarının sebebi Cenevrede görü ülecek 
umumi menfaatler yerine yalnız kendi 
menfnntlerini diisünen diğer memleket
lerdir. 

Bazı gazeteler müttefiklere ihtarda 

lngiliz 
neı.areti 

amiralhk 
arasında bir 

dairesi ile hava 
münakaşa 

Londra, 12 (A.A) - Amirallık dairesi ile hava nezareti arasında 
batıı:ılmıs düsrnan tahtelbahirleri hakkında malumat verilmemesi mü
nasip ola"cağı. meselesinde mevcut olan noktni nazar ihtilafı dolaytsiyle 
pazetelerin açmış oldukları kalem münakaşaları devam etmektedir. 
Amirallık dairesi, düşman her hangi bir mıntakada faaliyette bulunan 
bir tnhtelhahirin batmış olduğunu öğrenir öğrenmez derhal onun yeri
ne baska bir tahtelbahir ikame edeceği mütalaasını ileri sürerek batan 
c!cni:uıltı gemileri hakkında malumat verHmesine muhalefet etmekte-
dir. Halbuki hava newreti bunu tamamilc ciddi bir noktai na7.ar kabul 
etmiı::tir. Ve bir tayyare bir tahtelbahiri batırır batırmaz derhal mevkii
n: ~-ftrih etmek suretile malumat vermektedir. 

Ingİ iz ve Mısır ordusu bcrabeı 
manevra yaptı 

Londra, 12 ( ö.R) - Mısırda lngiliz ve Mısır deniz, hava ve kara 
kuvvetleri Mısırın askeri ve sivil müdafaasını tecrübe için bugün yan
yana talimler yapmışlardır. Bu manevralar münasebetiyle aşağı Mı
snda kanal rnıntakasında ışık söndürme tecrübeleri yapılmıştır. c:E!eh
ram» gazetesi Mısmn müdafaası için Mısır ordusüyle kardeşçe ve çen~ 

bulunuyorlar. Sosyalist cPopulen ga
zetesi diyor ki: Fransa ve lngiltcre Sov
yet taarruzunu takbih etmekte tereddüd 
gösterirlerse şereflerini kayhetmis o!a
caldardır. 

Kralcı «Aksiyon Frnnse:u gazete.,i de 
şunları yazıyor: Finlandiya maddi bir 
İmdad İstedi. Muazzam vasıtalarına rağ
men Polonyaya yardım için hiç bir şey 
yapmamış olan lngiltere ve Fransa iti
barlarını iade etmek isterlerse hiç olmaz
sa Finlandiyaya maddi bir yardımdl\ bu
lunmağa te ebbüs etmelidirler. 

cPöti Blö> Finlandiya lehinde on bin
lerce dolar toplıyan Amerilcayı misal 
olarak gösteriyor. Amerika harbiye ne
zareti Finlandiynda sivilfer ve askerler 
için muazzam stoklar halinde zehirli gaz 
maskeleri göndermeğe karar vermiştir. 
Eski Cümhurreisi Huver Fin devletine 
maddi yardım içjn iane dercinde faali
yet gösterilmesi hususunda bütün vali· 
lere bir mesaj göndermiştir. · 

Finlandiyaya müzaheret hareketi her 
yerden ziyade lsveçte kuvvetlidir. Şim
diye kadar toplanCln iane yekunu 5 mil
yon krondur. Fakat en mühim yardım 
lsveçlilerin gönüllü olarak Finlandiyaya 
gitmeleridir. Şimdiye kadar binlerce ls
veçli göniilHi olarak Fin ordusuna yazıl
mı !ardır. 

Paris 12 ( ö.R) - Finlerin ne vakte 
kadar mukavemette devam edebilecek
leri Romada bir derece endişe ile soruş
turulmaktadır. Bu sabahki gazeteler Ce
ne ... ·rede söylenen nutuklara makes olu
yorlar. Bunların Finlandiya muhabirleri 
Finlandiyanın mul.avemette devam ede
bilmek için dost devletlerden tam bir 
yardım görmek zarureti üzerinde ısrar 
t:diyorlar. ltalyan muhabirlerinin fikrin
ce Finlandiya milletler cemiyetine mü
racaat etmekle bilhassa lskandinavya 
devletlı-rinin yardımını istemi~tir ve bun· 
lardon imdnd beklemektedir. 

cMesncero> gazetesi diyor ki: Finlan· 
diya gözlerini bütün dünyaya çevirmiş
tir. Fakat bilhassa komşularına v~ husu
si olarak ta lsveçe güvenmektedir. 

Roma gazeteleri Cenevrede Fin delf'
gesinin ne Rusyanın milletler cemiyetin
den ihracını, ne de bu devlete karşı mil
letler cemiyeti paktının zecri tedbirlere 
taalluk eden 1 6 ıncı maddesinin tatbiki· 
ni talep etmediğini kaydediyorlar. 

Amerikanın 
rrıuvazzaf ordusu 
Vaşington, 12 (A.A) - Öğrenildiğine 

göre Amerikanın muvazzaf ordusu hali
hazırda 207 bin k~deıı mürekkeptir ... 
Bu mikdar önümüzdeki ay jçinde 227 
bine çıkacağı ümit edilmektedir.. Bu 
nıikdar nskcr celbi için Ruzvelt tarafın
dan tcsbit edilmiş olan m.ami mikdardır. 

--}."'.--

tJ'rogvay an-lcimento· 
sunda bir istizah 
Montevideo, 12 (AA) - Mebusan 

meclisinde hnzı hatipler Uruguayda Na
zi aleyhları harekatı protesto mahiyette 
Alman elçisi tarafından verilen nota se
bebiyle hariciye nazırından istizahta bu
lunmuşlar ve bu notada Uruguay hak
kında kullanılan kelimelerden doloyı 
Na:!J uc::ullerini fakbih eylemişlerdir. 

---*---
i giltere üzerinde 
ucan tayyareler 

tilmence işbirliği yapan lngiliz ve Kanada kıtalarından sitayisle bah
~~ __ .. e_tmektedir. 

B;rlin, 12 (Ö.R) - Alman tayyarele
ri İngilterenin şark s.-ıhillerinde keşif 
u sl dır. 

Isveçte 
' --*--

Yeni kabine 
Almanlar tazyikle. 

Tinde muvaffak 
oldular mı? 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

hindeki hücumlardan sonra lsveçin Al
manya ile bir hadise çıkarmamak arzu
suna atfedilmektedir. 
P~is 12 ( ö.R) - lsveçin yeni kabi

ne listesi bu akşam krala arzedilebilecek
tir. Jlk intibaa göre kabinede beş sosya
list, iki çiftçi, bir muhafazakar ve iki par
tisiz bulunacaktır. lsveç Alman tazyiki
ne ve Rus tehdidine enerjik bir ,ekilde 
mukavemet etmektedir. cMançester Gar
diyan> gazetesinin muhabiri bu hususta 
şunları yazıyor: 

Almanların B. Sandlerin hariciye ne
zaretinden istifasını tahrik etmekle ta· 
kip ettikleri maksat onun yerine Bcrlin 
sefiri doktor Riteli geçirmektir. Bu zat 
hiç bir partiye mensup olmamakla bera
ber Berlin sefiri olması, hariciye nezare
tine geçmesini l"'veçin dahili i,lerine bir 
ecnebi müdahalesi hi~ini vereceğinden 
B. Sandlerin mevkide kalması için kuv
vetli bir cereyan vardır. 

Şimalde, lsveç hududuna doğru yak
laşan Sovyet ordusunun tehdidine ve ce
nupta Alman tazyikine maruz bulunan 
Isveç asla panik gÖ!ltermemekte ve şi
malde olduiiu gibi cenupta da sessiz •es
flİZ askeri tedbirler almaktadır. 

Tallin 12 (AA) - lııveç hükümeti 
Aaland adaları ilf" lsveç ~ahilleri arasın
dR yeni mRyn setleri vücuda getirilmiş 
olduğunu ihbar etmiştir. 

---~---

Büyük Alman ta-
arruzu yakın mı? 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

tılmıştır. 
Londra 12 (ö.R) - Majino hattın

da yerleşen lngiliz kuvvetleri Almanla
rın ileri mevkilere yaptıkları iki taarruzu 
def etmişlerdir. Bu taarruzlar devamlı 
topçu ate~inden sonra yapılmıştır. 

Londra 12 ( ö.R) - Almanlar Hol
landa hudutlarına mühim miktarda mü
himmat yığmaktadırlar. Alman ba~ku
mandanının Hollanda hudutlarını tefti' 
edeceğinden hah!lediliyor. 

Londra l2 (ö.R) - Amsterd.amdan 
bildiriliyor: 1 1ollanda Nazi partisinin on 
iki kişilik komite i tevkif edilmiştir. Na
ziler yer altında büyük bir salonda es
mer gömlekli üniformalan ile askeri ta
limler yapıyorlardı. 

Bu partinin bütün teşkilatı dağıtılmış-
tır. 

Londra, 12 (Ö. R) - Ingiliz lutaları 
Fransada işgal ettikleri cephe kısmında 
Almanların keşif 1aarruzlarını muvaf
fakıyetle karşılamıslardır. Son günlerde 
Ingiliz mevzilerini Alman toplarının şid
detle ateş altına alması sebebile bu ta
arruz bekleniyordu. Fakat Ingiliz top
larının ateşi altında düşman derhal çe
.lcilmt'k1en ~ka bir şey yapamamıştır. 

Gece biitün cephede silkünet hüküm 
sürmüs, yalnız, bilhassa Renin cenubun
da ate~ teati edilmiştir. Sarbrukun ce
nubunda ve MozeJ şehrinin tam şarkın
da düşman küçük gruplar halinde çı
kışlar yapmışsa da bımlar el hamberc
lerile tardedilmiş ve topçunun hareke
te geçmesine lüzum bile hasıl olmamış
tır. 

[ .B O R SA j Ankara ,,..Radyosu 
üzüM DALGA UZVHLUCU 

142 Talat Taner 12 25 12 50 BUGVll • 
114 İnhimu- idaresi 8 875 9 25 --.I:J.--
73 Şınlak oğullan 12 125 14 1639 m. 183 Kca./120 Ww 

123 !. Şinasi Ergin 10 50 10 75 r. A. P. 3L70 ıa. 9465 Kes./ ZI Ww. 

:~ k ~~~:~n 1~ 25 l~ 25 T. 4,. Q. 11.74 m.15195 Kca./ ZO Ww. 
54 B . s. Alazraki 10 25 10 25 12.30 Pr~gram, ve Memlek.~t saat ay~-

J rı, 12.35 A1ans ve Mcteorolo1ı haberlerı, 
43 ak ~· E.~yezer 10 75 11 50 12.50 Türk ınliı.iği (Pi.), 13.30/14.00 
10 Horşıt Guncş 10 75 lO 75 M .. ·k (K .. " k k t ş ( N · 2 K d · Ak . ~ · 9 9 25 uzı uçu or es ra - e : ecıp 

a rı yıgıt Aşkın), 1- Leopold: Karlsbad hatırası, 
689 Yekfın 2- Billy Golwyn: Cambauar (Foks-trot) 

349389 Dünkü.yekun 3- Robcrt Stolz: Prater'de Ağaçlar tek-
350078 Umumı yekOn :rar çiçek açıyor, 4- jac. Grit: Marş, 5-

No. 7 8 50 Brusselınan.c:: Felemenk Suiti, No. 3-
No. 8 9 50 Karlı manuıra. 18.00 Program, 18.05 
No. 9 10 50 Memleket saat ayarı, Ajans ve Meteo-
No. 10 12 25 roloji haberleri, 18.25 Türk müziği: Fa-
No. . )1 14 50 sıl heyeti, 19.10 Konll§ma (Onuncu ta-

JNCIR sarruI ve yerli mallar haftası münase-
924 iro ve şürekası 6 10 betile Ulusal ekonom.ik ve artırma ku-
282 Hayim Levi 6 50 7 375 rumu namına Maarif Vekili Hasan Ali 
25 j. Taranto Mah. 7 7 Yücel tarafından), 19.25 Konuşma (D~ 

1231 Yekun politika hadiseleri) , 19.40 Türk müzi-
165987 Dünkü yekun ği, Çalanlar: Vecihe Cevdet Çağla, Fa--
167218 Umumi yekun hire Fersan, Refik Fersan, 1- Okuyan: 

PALAMUT Sadi Hoşses, 1- Nihavent peşrevi, 2 -
3513 kenfal 200 440 Udi Hasan - Nihavenı şarkı: (Sana bil

ZAHİRE 
395 ton Buğday 
161 çuval Arpa 
39 çuval Nohut 

103 ton P. Çekirdeği 
1054 balya Pamuk 

5 175 

8 50 
3 50 

34 

5 75 
3 625 
9 
3 75 

67 50 

Para Borsası 

mem ki neden), 3- Ahmet - Nihaverıt 
şarkı: (Bir busene ermek için), 4- Avnt 
Bey - Nihavent şarkı: (Issız gecede ben 
yine hicranı düşündüm.), 5 - Sel pınar 
-Hüzzam şarkı: (Bilmem niye sinemde
ki yarı), 6- Udi Hasan -Hüzzam şarkı : 
(Aşkın uyuyorken) , 7- Sadettin ·Kay
nak- Hüzzam şark1: (Erzurumda b:ığ 
olmn:t.), 2- Okuyan: Safiye Tokay, 1-

CÜMHURİYET MERKEZ BANKASI $evki bey - Hicaz şarkı: (Bilmiyorum 
bana noldu), 2- Yesari Asıf - Hicaz şar-

KLEARİNG KURLARI kı - (Bilmem niye bir buseni çok görii-
Ster)iegten rayrisi bir Türk lirasının yorsun), :ı- ...... - Hicaz ~m-kı: (Dağlar 

mukabilidir.. dağlar virnn dağlar), 4- ..•.•.. - Hicaz şar

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Frmnz Frangı 
Pezetas 
F1orin 
İsveç Frangı 
İsveç kronu 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 
PengU 
FF. SERBE.5T 

Satış Alış 
524 521 
76.71 77.16 

4.649 4.677 
33.59 33.80 

7.6577 7.6993 
1.444 1.453 
3.4214 3.4416 
3.2217 3.2407 
3.3763 3.397 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
64.86 65.22 
92 93 
1.97 1.98 

15.20 15.29 
103.97 104.50 

4.2159 4.2373 
3.6807 3.6984 

34.59 34.80 

MUHTELİF KURLAR 
Registeı·mak 
S. Efektif 
Mısır Lirası Ef. 
Filistin I..irası Ef. 
Suriye lirası Ef. 
Irnk Lirası Ef. 
Kıbrı!! Lirası Ef. 

4.65 
516 
450 
440. 
45 

410 
410 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - Fransız fran. 100 
Milano - Liret 100 
Cenevre - İsviçre F'Ta. 100 
Amsterdam - F1orin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brük~cl - Belga 100 
Atina - Drahmi 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 - İsveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.2375 

130.36 
2.9675 
6.8025 

29.2278 
69.25 

21.51 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.9187 
3,175 

31.4725 
31.0825 

kı : (Aliııim), 20,20 Temsil Zor nikah, 
Yazan: MolieJ"e. Terciime eden: Mer
hum Vefik pasa, 20.50 Konuşma (Haf
talık posta kutusu), 21.10 Müzik (Riya
seticumhur Bandosu - Şef: ihsan Kün
çer), 1- W. Steffens: Leyla (Marş), 2-
A. D\•orak: Hümoresk, 3- R. Korsakow: 
Polonez, 4- Fevrier: Agnes suitinin 2 in
ci p<lrçası, 5- Georges Enesco: Romen 
Rapsodisi No. l, 22.00 Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri, Ziraat Esham -
Tahvilat, kambiyo - Nukut borsası (fi
yat), 22.20 Serbest saat, 22.30 Müzik 
(Bach~ Dört piy::ıno için Konçerto - Pl.), 
22.50 Müı.ik (Cazbnnd - Pl), 23.25/ 23.:rn 
Yarınki program, ve kapanış. 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Garaj Santralın bahçesi icindeki 1 sa

yılı deponun bir <:<!ne miiddetle kiraya 
verilme.c;i yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya ko
nulmu tur. Muhamme.n bedeli 84 lira 
olup ihalesi 18-12-939 pazartesi günU 
snat 16 dadır. iştirak edecekler 6,30 li
rnlık teminatı iş bnnknsına yatırarak 
makbuz.ile enciimene gelirler. 

3-8-13-17 4411 (2405) 
Garaj Santr.:ılın bahçesi içindeki 2 

sayılı deponun bir sene miiddetle kirn
ya verilmesi yazı işleri miidürlüğündckf 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bPdcli 60 lira olur. 
ihalesi 18-12·939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Istirak edecekler 4.50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbıı
zilc encümene gelirler. 

3-8-1~-17 4412 (2404) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 3 

sayılı rleponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi ya2ı i"Ilcri miidürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazarte~i günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 4.50 liralık 
teminatı i~ banka!'ına yatırarak makbu
zile enciimene gelirler. 

3-8-17 4413 (2403) 

-*-E ESHAM VE TAHVİLAT Stonya 1933 Türk borcu I. Peşin 19.05 

Garaj Santralın bahçesi içindeki 4 
sayılı dC'ponun bir sene müddetle kira
ya vcrilme!'li yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
mustur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 4.50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

1933 Türk borcu II. 
Başkumandanı 1933 Türk borcu nı. Peşin 19.05 
Stalinle görüctü Not : Hizalarında rnkkam bulunmıyan "*' dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 
Moskova, 12 (Ö.R) - Tas ajansı bil- --+--

diriyor : D. N. B. ajansının 
E.51.onya başkumandanı ayın on birin-

de Stalin tarafından kabul edilmiş, bir bir tekzibi-. 
saat süren görüşmelerde Molotof ve ma- Bcrlin, 12 (Ö.R) - D. N. B. ajnnsı 
ıeşal Voroşilof hazır bulunmuşlardır. Moskovadaki Alınan büyük elçisinin B. * Molotofu ziyaret ederek Sovyet Rusya-

- -- nın Finlandiya ile muhasamatı kesme-
DuglaS Fairbanks öldü sini istediği hakkında Deyli Herald ta
Londra, 12 (Ö.R) - Meşhur sinema rafından verilen haberi tekzip etmektc-

~·ıJdw Duglas Fairbanks ölmüştür. dir .. 
~~~- ---.~.---

Aınerikadan gelen ALMANYA VE RUSYA 
Fin gönüllüleri Bütün maksatlarında 
Helsinki, 12 (A.A) -Amerikadan bin birleşmişler.-

beş yüz Finlandiyalı gönüllü gelmiştir. LONDRA, 12 (Ö.R) - Nim resmi bir 
----------------- Alman tebliği, Almanyanın Sovyetlerle 

ikinci Noter 
Birinci Belediye ve Keresteciler cad

desinin birleştiği beş yol ağzında kain 
hususi daireye nakil ederek yeni tesi
sat ve yeni kndrosile işe başlamıştır. 

10 ]~ 15 (2466) 

bütün maksatlarda beraber olduğunu 
bildirmiştir. 

Diplomatik ,.e politik Korespondans 
gazetesi bu mUnasebetle şu satırlan ya
zıyor : Almanyanın selameti, ananevi 
Rus dostluğu ile kaimdir. Rusya ve Al
manya bütün gayclerinde miittehittir
]er .. 

Dal<til~ aranıyo · 
Li rnite<' lzmir ŞU.-..ı;e-Ta ~as 

inden: 
Undervood makinesile süratli yazan tecrübeli bir daktiloya ihtiyaç 

vardır. Türk olmak, askerliğini bitirmiş bulunmak ve eyi bir hizmet 
sertifikası ibraz etmek şarttır. Kabiliyet derecesine göre şimdilik alt
mış liraya kadar maaş verilecektir. Taliplerin imtihan olmak üzere 
20-12-939 tarihine kadar her gün saat 9.30 dan 12 ye kadar Emlak 
Bankası üstündeki ubemize müracaatları. 13-1 S 4529 (2478) 

3-8-13-17 4414 (2402) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 5 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhnmmen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazarlesi günil saat 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık 
tı>minatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4415 (2401) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 6 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı i.c:leri müdürlüği.indekl 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazarte~i günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminnh iş bankasına yatırarak mokbu
zilc enciim<'ne gelirler. 

3-8-13-17 (4416 (2400) 
Garaj santrnlın bahçesi içindeki 7 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. lstirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile <'nciimenc gelirler. 

3-8-13-17 4417 (2399) 
Eillll\WJ~.Z! IS S 5 4 S 

Asabiye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Heı: giln saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (Ücüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 



lJ İlk kAna Cm'samba lf39 YSlfJ Al'lll 

DOKTOR , 

Celal Yar~ın 
Balıkyağı içemiyenler 

iZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESİ DAHİLİYE 

MVrAHASSISI 

Hilil Eczanesine 
1939 senesi NORVEÇYA Balıkyaj;'lllm baş mahsulü 

Muayenehane: İkinci Beyler 
No. 25 TELEFON: 3956 

Kemal Kamil 

DOKrOR 

Kemal Osman 
Ba[,kyağı adiyle tevzi 

ediliyor 

Bozkurt 
İZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESİ 

Asabiye mütalıassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalannı her gün 
lc.alıul eder-

Her ıene olduğu gibi da

ima beyaz ve berrak şişeler 

icinde altın sarısı rengiyle 
• 

tzMtR ASLlYE tKtNCt HUKUK 
HAKtMLl:C.1NDEN: 

mahiyet ve safiyeti, dışına 

vuran, vita minleriyle gıda 

kuvveti yüksek içimi çok 
' 

Uzun yol Rwnkuş çıkmazı 3 no. lu 
evde oturan Bursalı Raşit oğlu Nuri 
Karıksız tanıfından kansı Es~ ce
za evinde ınalıltfun iken halen ye.ri 
meçhul olan Abdullah kızı Hikmet aley
blne açılan bo;anma davasının muha
kemeoi oonunda taraflann boıanmalan
na ve kabahatlı olan müddeialeyhanın 
bir sene evlenememesine ve masarıfı 
muhakeme olan 77 4 kuruşun müddeia
leyhe yükletilmesine temyizi kabil ol
mak üz.ere 18/ 11/939 tarihinde davacı
nın vicahında ve müddeialeyhin gıya
bında karar verildiği ve usulen tanzim 
kılınan gıyap ihbarnamesinin müddeia
leyhin ilı:ametgAhının meçhuliyetine 
mebni mahkeme koridoruna talik kı
lındığı tebliğ makamma kaim olmak 

hafif bir şaheserdir. --ı.....ı;.. 

üzere ilin olunur. 4525 (2475) 

Satllık han ~ 
Turgutlu kasabasında Altay ma-: 

hallesinde her işe elverişli 2206 met-: 
re murabbaı dahilinde büyük yemi': 
hanı denilmekle maruf han biltün E 

• miiştemilatiyle birlikte satılıktır. : 
: Istiyenlerin aynı handa mal sahibi: 
: Arap Saide müracaatları. : 
: 1-6 : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Belediyesinden: 
P.T.T. lzmir müdürlüğünce posta ve telgraf merkezi ittihaz edil

mek üzere vilayet idare heyetinin 20-11-939 tarih ve 1042 sayısıyla 
istimlaklerine karar verilen, Cümhuriyet meydanında belediye 5, ka
dastro 1O11 sayılı Adanın 1 O parsel No.lu Sadık oğlu Muammer ve 
Daniş kızı Adviyeye ait 450 metre murabbaından ibaret arsanın, 
Mehmet çocukları Tabak Ali, Hakkı ve Hikmete ait 197,50 metre 
murabbaından ibaret 11 parsel No.lu arsa ve Mitat kızı Mesrureye ait 
297,75 metre murabbaı sahadaki 12 parsel No.lu gazino ve yazıhane 
ile 11, 12 eski taj No.lu 490 metre murabbaından ibaret Hanri Van
derze kızı Helen Baver namlarına müseccel 13 parsel No. lu kahveha
nenin belediye daimi enc

0

Ümeninin 29-1 1-939 tarih ve 2288 No.lu 
karariyle intihap edilmiş olan komisyonu mahsusunca: 

Cümhuriyet meydanında, Atatürk caddesi ile Cümhuriyet bulvarı 
arasında bulunan adı geçen gayri menkullerden bay Muammer, Bn. 
Adviye ve Tabak Ali, Hakkı ve Hikmete ait arsaların halihazır vazi
yetleri ve emsallerinin alım satım fiatleri nazarı dikkate alınarak: Sa
dık oğlu Muammer ve Daniş kızı Adviyenin 450 metre murabbaın
dan ibaret 10 parsel No.lu arsasının beher metre murabbaı (30) lira
dan (13500) lira, Tabak Ali, Hakkı ve Hikmetin 197,50 metre mu
rabbaından ibaret 11 l>&l'lel No.lu arsasının da beher metre murabbaı 
(30) liradan (5925) lira, Mitat kızı Mesrureye ait olup 297,75 met
re murabbaı mesahasında bulunan 12 panel sayılı arsa ve binasının 
da beher metre murabbaının (55) liradan (16376) lira (25) kurut 
ve 940 metre murabbaı mesahasında olan Hanri Vanderze kızı Helen 
Bavere ait 13 parsel No.lu kahvehanenin de mevcut kahvehane binası 
ve muhafaza duvarları nazara alınarak arsasının beher metre mlll'ab
baı (22) lira (50) kuruştan (10002) lira (50) kuruş ve bina kısmı
nın da (100) lira olmak üzere (10102) lira (50) kurut kıymetinde 
olduklan takdir edildiğinden keyfiyet mezkur kvarnamenin 8 inci 
maddeıine uyularak ilan olunur. 4530 (2477) 

lzmir Vakıflar Müdürlüğüıı
deo: 
idarenin salepçi haru deposunda mevcut hurda demir çinko ve saç 

parçalan satılmak üzere müzayedeye çıkanlmııtu. ihalesi 18-12-39 
pazartesi günü saat 10 dadır. istekli olanların valaflar idaresine mü-
racaatleri. 4528 ( 24 76) 

ilin 
lzmir Defterdarlığın dan: 
Aylık ücreti 200 lira olan münhal buğdayı koruma vergisi baş kon

trollüğü için a§&ğıdaki '8rtlan haiz olan talipler arasında 25. 12. 939 
tarihine müsadif pazartesi günü defterdarlık binasında imtihan icra 
edilecektir. 

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

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

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

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

ziminden. 
D - Hesaptan. 
E - Ticaret kanununundan. 
imtihan edileceklerdir. 
4 - imtihanda muvaffak olan 3656 No. lu kanun hükümleri dai

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

5 - Taliplerin en geç istidalarile evrakı müsbitelerini 23. 12. 939 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 3 çe kadar defterdarlığa teslim 
etmesi ilan olunur. 

Nafıa V ~kaletinde . : 
Teı. ııik ok uiunda açılacak 
Mühendislİ it l(urs1arına işti-

Madde 
1 

Madde 
2-

Madde 

rak i tihan arına dair 
Talimatname 

Mülga Nafıa Fen mektebi mezunlarından 
a - Devlet, Belediyeler veya Belediyelere bağlı müessese

ler hizmetinde olup sıhhi mazeretlerine veya askerde 
bulunmalarına mebni 1938 senesi Mayısında açılını~ 
olan imtihanlara girmemiş olanlar, 

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

c - Serbest çalışmakta bulunanlar, 
ikinci maddede yazılı imtihanlara girmek hakkını ka
zanabilmek için 361 1 sayılı Nafıa teşkilat kanununun 
muvakkat birinci maddesine tevfikan 31. 12. 939 tari
hine kadar bir dilekçe ile Nafıa vekaletine müracaat 
etm~k mecburiyetindedirler. 
Mülga Nafıa Fen mektebinden mezun Fen memurlan 
için -1938 senesi J\.l ayısmda açılmış olan Mühendislik 
kursuna iştirak imtihanlarında muvaffak olarak kurs
lara devam hakkını kazanmış olanların ayrıca müra-
caatlarına llizum yoktur. · 

Birinci maddede yazılı olduğu veçhile müracaat edenler, yal
nız bir defaya mahsu3 olmak üzere; yapılacak olan kurslara 
istirak imtihanına tabi tutulurlar. Bu imtihanın yapılacağı 
;z;.man ve mevki ayrıca il.in olunur. 

3 - 31. 12. 939 tarihine ),adar yazı ile Nafıa vekaletine müraca
at etmemiş olanlar veya müracaat etmiş olup ta ikinci mad
de mucibince vekaletçe ilan edilecek muayyen gi.lnlerinde 
kursa iştirak imtihanına ~irmcmi~ bulunanlar veyahut imti
hanlara girip te muvaffak olamıyanlar kursa devam etmek 
hakkını sureti kati yede kaybederler. 

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

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

Madde 
5 - Kurslara i•tirak imtihanı sualleri : 

a - Su 

Madde 

b - Yol, Demiryol, Köprü 
c - Yapı 
olmak üzere üç gurup üzerinden tertip olunur. Bu üç sual 
gurubundan yalnız bir gurup intihap edip ona gör~ cevap 
yazmakta talipler serbest bırakılmıştır. Şu. ka~ar kı: . .he~ 
hangi bir gurup intihap olunduktan sonra ımtıhanın ıkıncı 
günü dahi ayni gurup suallerine devam şart olup artık diğer 
bir gurubun sualleri intihap olunamaz. 

6 - Tam numara 20 hesabile taliplere her iki intihan günündeki 
mesaileri için ayrı ayrı iki numara verilir. Bu iki numaranın 
vasatisi kurslara iştirak imtihanının notunu teşkil eder. im
tihanlarda muvaffak olmuş addedilmek için kurslara iştirak 
notunun en az ( 11) olması şarttır. Yarım ve yarımd'ln bü
yük küsürat talip lehine vahide iblağ olunur. 

Madde 
7-

• 
Bu imtihan neticesinde kurslara İştirak hakkını kazanmış 
olanlar 3611 sayılı kanun mucibince Teknik Okulunda bir 
sene müddetle kursları muntazaman takip ettikten sonra 
kurs mezuniyet imtihanına tabi tutulurlar. Bu mezu
niyet imtihanında muvaffak olanlar Teknik Oku
lundan Mühendis unvanile mezun olanların hukukuna ma
lik olurlar. 

1 O, 13, 15 4502 ( 2465) 

1 MALAl'YA BEZ VE İPLİK FABRİKALARI r. 
A.Ş.den: 

Malatya Fabrikamızın Dokuma ve iplik kısımları için 

{Tsta ve usta muavini aranıyor 
Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Malatyada 

Şirketİmİ2 Umum Müdürlüğüne müracaatlan 

SAHiFE J s 

w. F. Henry Van der Zee 
ve şürekası 

SPERCO VAPUR 
ACENrASI . 

D. T. R. T. BUDAPEST ADRIATbtA SOSYETA ANONİMA 
TUNA LİMANLAR'I İÇİN Dl NAVİGAZYONB 

• 

·TİSZA• vap. 6 Ilkk8nunda beldeni- DİANA vapuru 14/ 12 birinci Unun 
yor. 1939 tarihinde Triyeste ve Venedik ll-

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN manlarma hareket edecektir. 
B U C A R E S T ZARA motörü 13/ 12/939 tarihinde ll-

KÖSTENCE - GALAS VE TUNA manunıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
LİMANLAR! İÇİN Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 

•ALBA JULİA• vap. 9 Ilkkfuıunda Venediğe hareket edecektir. 
bekleniyor. BRİONİ motörü 15/ 12/ 939 tarihinde 

KÖSTENCE İÇİN • saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
•BUCUREŞTİ• vap. 22 Ilkk8nunda Pire, Brindizi Venedik ve Triyeste ll-

:ıeklcniyor. manlarına h.,;eket edecektir. 
SOCİETE COl\IMERCİALE BULGARE CİTTA Dİ BARİ motörü 19/ 12/ 939 ta-

DE NAVIGATİON A VAPEUK rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
V A R N A gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

BAİFA - İSKENDER.İYE VE PORT Cenovaya hareket edecektir. 
SAİT İÇiN • NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

•BULGARİA• vap. 7 Ilkk8nunda bek- veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-
Jeniyor. . . , , rilca limanlarına hareket eden İtalia 
Vapurların ısun ve tarihlen lıaklaııda Anonim ~eyrlseiain sirketinin ve Afrika 

lıiç bir taahhüt alınmaz. ve Hindistana hareket eden LLOYD 
Vapurların hareket tarihleriyle nn· TRİYESTİNO anonim seyrisefain şiı'

lunlardakl değişikliklerden aeentlı ıne- keti vapurlanna tesadüf ederler. 
suliyet kabul etrr;ez. NEERLANDAİSE ROYALE 

Daha fazla ta!si!AI için ATATO'RK KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ARİABNE vapuru 15/12/ 939 tarihin
Zee ve Şst. Vapur aceotalıtına mllraca- de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 
at edilme!! r!ra olunur. Köstence limanlarına hareket edecektir. 

TELEFON : %007/!901 ARİABNE vapuru 21-12-939 tarihin-
de ıx,kJenmekte olup Anvers, Rotter-

UMDAL 
dam ve Amsterdam liınanlanna hareket 
edecektir. 

--+-- SVENSKA oRiE...vr LİNİEN 
UMUMİ DENİZ ACENTALl(H LTD. BARDALAND motörü 14112/939 tari-

BEI,I.ENİC LİNFS LTD. binde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
BELGİON vapuru 15 birinci klinunda penh:ıg limanlanna hareket edecektir .. 

beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- SERVİCE MARİTIME ROUMAİN 
dam için yük alacaktır. SUCEA VA vapuru 26/12/ 939 tarihin-
ZETSKA PLOVİDBA A, D. KOTOR de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
LOVCEN vapuru 10 birinci kAnunda limanlarına hareket edecektir. 

gelerek ayni gün Köstence ve Varna N O T: 
ıçin hareket edecektir. Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

LOVCEN vapuru 17 birinci kAnunda hareket t:ırihlerinin kat'l olmadığını ve 
gelip 18 birinci kanunda Pire - Arnavut- bunların hiç bir ihbara !Uzum olmakm.
luk limanları - Kotor. - Dubrovnik-Split 'lln değişebilir olduğunu ve bu husustan 
Triyeste ve Şu'iftk içın hareket edecek- dolayı acenteye biı' mesuliyet terettilp 
tir... . etmiyeceğinl muhterem yükleyicilerin 

Yolcu ve yük kabul edecektir. kayıt ve işaret etmeleri rica olıınur. 
Gerek vapurlann muvasallt W'lhlerl, Daha fazla tafsil!t için Cüınburlyet 

gerek vapur t..imlerl ve navlunlan halı:- caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
kında acenta bir teahhüt altına ginmer.. acentesine müracaat edilmesi. .. 
Daha fazla tafsil!t a1malc için Birinci TELEFON : 2004 - 2005 

Kordonda 152 numarada ·UMDAL• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
unıuml deniz Acentalığı Ltd. mUracaııt 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : (072 MüdUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıkları 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55.
İmıir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan ak~ama kadar hastalannı 
kabnl eder.. TELEFON : 3479 

-.ı .. mmıııusr.a::ıı:9Y.llıımı:=:.ı::a1~ 

OLİVİER VE 
ŞUREKA.SI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol batlan için 
piyasamn ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Messageriesı Maritimes 
-"'---

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malfunat için Bi· 

rinci Kordon da 156 numara da LA u. 
RENT REBOUL ,.e ŞERİKİ vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z 3 7 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 

ütfü Bengü' dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardu. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
aaanaörü ve huıusi lokantası vardu. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-: 
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehass11• 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb isticarında 
bulu..'lan otellerde buluıurlar. 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 1kincitC4rin 
tarih 1 erin d e çek i 1 e c ek t i r. 

,f t!!l!lm İkramiye le rı :crr7 /./JTT.rfii'/ .//E/7 /) 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• 5-000 Lira 
s n 500 liralık ·-· 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık··· 4.750 Li.a 

2SO n 25 liralık ·-- 6.250 Lira ....... ••••••• 

435 32.000 ' ~./7), 
T. İf Bankasına para yatınnakle, yalnız para biriktirmİ4 olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

• 



• 

TENi A.sıa 13 Dk kAnun ça~ıamDa l?J9 

Tehdit · altında bulunan bitaraflar 
Şimdi başlarına çare aramağa başladılar Hollanda eğer Alman 

•• •• tecavuzune Belçika bitaraflıktan çıkacak mı? 
..., 

ugrarsa 

Bugünkü tehlikeler 
Bitarafları Fransa ve lngiltere ile 

sevkedecek? • 
mı birleşmeğe 

J 
Par." l (Ö. R.J - Bel ·ıkada Haric·

ye kom· ' onu rnpo toru Karton dö Vi
)lan fa 'ınclan hc>r·C'l v ·.} t hak ·ı 1a 
fanzim edilen raı or l·o'11· ) on tara n
<lan kabul edilmio;; ve mebusan mecl°c;i 
de, bir tek muhalif reye kar ,ı. ittifakla 
raporu tasvip etmiştir. 

Rapo da Hollandaya kar,,ı b:r ta r ız 
ihtimalin husu i bir mevk ayrılmı ve 
şu takdirde. Belr'kavı bitaraflık vazi.} e
tini ihf ·are scvkeden vaziyetin deC:t;.;r 
miş olacağı ve binamalt'yh bu vaziy -
1in yeniden tedkikinin znruret kesbede
ceği km dedilm · tir. 

Amst rdam, 12 (Ö. R) - Hollnnria 
gazeklerin'n muhabirleri Almarıhrın 
bitaraflrır Üzl'.'rin·lc sidtletli bir tazy'ka 
başladıklarını ve Cenevrude. bulıınmariı 
bir hürmetsizlik sayüık1ar:nı bildiıiyor
l:ır. Bi1hasc:a fsv'çre Almanyı:rnın s'dclet
li hücumlarına rn, ruz kalmaktadır. 

Faris, 12 (Ö. R> - Leon Bülüw. Po
polerde F·nland'ya tnarruzunun Mıllet
ler cemi.} etinde mi' ~::ıkere i miim1 c: lJ<>
tile şunları yazıyor: 

Stalin. Fin!. nd'yaya teca\'ÜZ ed ı kcn 
1skand"nav devletlerinin bitaraf kalacak
lıırını, Fr. no:;a ve tngilterenin hiç bir 
har~kette btılunmıyacaklarını a··--un
niistür. 

/fıll 

a-r .a Kralları b r dyafctt.c 
r ında harc'<ctc:iz k&l- hatası) serle' ası altır a ncşr<. f · bir 

maı ak Ifızımd •. Fal at bi.iyiik d mok- makalede F'. 1 1diya tc>c:'avüziiniin ko
ra~ile n Mili 1 r cemiyeti vasıtasile mintern pr-0 ~:ı anclasınn ölihn dı> i in
Finl 'y. ya ~ · ım te ebbilElcri 1 kan- dirdiğini, di'nya komÜ"'l. ~~leri naz rınrln 
din vva dcvk'l 'nin hare1<etlerine tü- Stelinin (M'!!dl"rin bz.1Jası) me" k'ini ar
b0 d' . K'içük vl tlcr kani olmalıdırlar tık kaybett'ğ'ni yazı:-or. Muharr'r, bu 
H emniy<'tlf'ri • ncak kahr~ı.manca ka- harp sergüzt>o;t'ne atılan Sovyct Rusya
bul v / t tbik dı n bir kollcktif cmni- nın muazz m " ~"tcji'. 1" evkiind ' gc
yctt d'r Bur,· n ir'n ha'kik:t olan y rın dikler açtıwını 'l~ve C'd :ıor. 
için de hakikatt 'r. 

I ' c::clsyor Ahı ınya VC' Sovyetlerin 
Cene..rede b" ~ arı tndh'5;c çalıştıkla
rın k"ydeder k di"or ki: 

B fnkii te'11i eler bitarafları Fraıı
sa ve !n il e · <'lı afında 1op1amafia sev
ketn ,,l;d'r. C ne rede Almanyan n \'C 

Sov~ ı,.rin en z' ade tehlikeye P1~rnz 
kom uk ·ı korl{ 1< bir nt:z:ıketi ibra"' edi
~ orl r. Böyle:: • Berlin \'e 11.foskovanm 
bu güne kada · muvaffak olan tecUıi~ 
metocllarını d"n! a~·a yaymak tehlikesi 
artıvor. 

Stefnn loz.1n ınatenclc Finl.md·~ a 
murahh s nın bilha .. c;a tehlikede obn 
mül tl rc;> h"tıb ettiği ve düny~ya me
sulis efni hatırlattığını yazarak tliyor 
ki: 

F nlandiya dnv:ı•:ı herkesten ev\·el İs
veç v' r-· rvc i • lfıknd:ır t;den bir Urno
~in, v: , davac;ıd r. 

E .ok "'azet "mln Kerilis, (S•al"nin 

Londra, 12 (A.A.) - Ingiliz gazete
leri, asken s:-had:ı bil'ıa a Holland- :un 
vnziyetile ala'·adar olmaktadır. Deyi 
Ekspres gaz 0 'nin a,keri mu arriri 
di:\or ki: 

·Almanya H .. llanclcı h>·dudunun 1 emen 
İ"mamile k"ranması Almar..yanııı Fol
landnya kar ı bir kı~ ta<>rruzuna pcçe
ccğ"ne işaıel etlen c'e1il!· r..!en h·r~~·dir. 
Nasıl Finlandi,·ada mütecaviz. ''olle-rin 
donması sebeb:k hir kı<: t~rnrruzu nnzn
n dikkate aldı l"'C wızivC'._ IIo1lanr1ada da 
aynidir. Bw·ada miidafılerin sun"i f»yc
zanlar vüc:ıde getire:::ekleri su hatları 
soğuk havn netic~s·rd<> buz tutab·:·r. Bu 
sebehlc Hollandada ela kıs s"'f"r.nin 
anntajları mcvcuddur. Di!fer taraftan 
Hollancfa hududu civarındaki Alman is
tasyonları mühim mikta1·tla mühimmat
la dolu el ur. Alm. nya Lüksen hm J hudu
dunda da "C'D:<ı askeri hırekat \'ardır. 

Balkanlardaki tehlike 
----· __ * ___________ _ 

ltalyanın gösterdiği azimk3r siyaset 
yüzünden mi azalnuş bulunuyor? 

Ro 10 12 ~-,.. 

Saraybou, rı.dan bır mcıtızara 

.p, r Lo• d ":lZC>te!':i de İtalyanın 
l,r.t ı l m ek etinin açık \"e suitefehhüme 
meydan 'crmiy cck şekilde olduğunu 

mii ah de edi ot. Romanın Balkan ve 

federasyonunun bir ir:fimamda i<;timai 
mnhiyette bir takım ıslahat talebedil-
11 ı istir. Hazirun tarafmdaıı kabul edilen 
Liı: takrirde Marksist propaganda aley-
hine ~ apılıırnkta olan cidale işaret edi1-
1t1iı.;•ir. 

-.-*-
İki vapar birbiı•iyle 
çarpıştı ••• 
Londra, 12 (A.A) - Frances Davson 

İngiliz va uru ile Spar Hollanda va-

Rus - ·Fin Harbi 
~~~--------------~-----~*'"""-----~~-------~----------

Kızıl ordu hava ve deniz fi-
losu kumandanları azledildi 

K.01 ~ rvi mm ·ıl asma 
-<ıQa .üç Sovyet ordu

· s ol p L ve"in Finlandi
uw:..-=·,,.,,tini ke meğe çalışacak-

a 12 (ÖR) - İtal •an ete],_ 
Finl 1 ıyada' · h'lrp muhabirleri, 

Fın 1 rin hayranlık!· r uyandıran müda
faasını takdircle ele\' 11 ediyorlar... On 
be.ş yaşındaki genç I.ızhır, ileri karakol
larc!n kendill'rine ve ·ilen vazifeleri bü
yük bir fera~atle yapmaktacbrlar. 

Bir genç kız,. gözcü vazifesivle mükel
d olduğu bir karakölda, yanında obüs
ler patlarken yerinden kımıldamamış ve 
ordu için en faydalı haberler vermiştir. 

Helsinl- i. 12 (Ö.R) - İki günden be
ri bol k:ır dtisüyor .. Rusların taarruz ha
rel ... etleri her noJ...1ada akamete uğratıl
mıştır .. 

Kız•lordu Tnybal sahilinde Volski ve 
Kininjeni fatihkfımlarını zorlamağa te
scbbiio;; etmi~ ise de büyük zayiata uğ
r;-ı uıktnn b< &hı bi1· netice almaınıstır ... 
Ladoga giilünün .şimalinde düşman' Pi
'rnranga köyüne doğru ilerlemiştir .. Kı
talarıımz Diploınanskacla üç Rus böli.i
i",iinc baskın vererek hunlan peri~an el
•nişti r. 

Scojalmidc uyni suretle iki Rus bö
liigü imha edilmiştir. Petsamo ci\·a1·ında 
diisınandan daha 200 esir aldık.. 

Burada harp muazzam projektörün 
;cığı altında yapılmaktadır .. Finlandiya 
topçuları di.io::mana ağır zayiat verdir
miştir .. Yine Pctsamo mıntakasında düş
manın on dört tayyaresini düsürdük. 

Roma, 12 (Ö.R) - Şimald~ Petsamo 
da Finler kahramanca mukavemetleri
ne devam e<liyorlar. Ruslar on misli 
kuv,·etlcrinc rağmen bu mukavemeti 
hrnınğa ınuvcıffak olamamışlardır. Şeh
.~iıı cenubunda dört R us taburu ta~it 
e:dilıniştir. Simal cihetinden ise iki kru
,·a::ÖL' şehri. bombardıman etmekte ve 
Ruslar bu iki taraflı himayeye dayana
rnk şehre girmeğe çalışmaktadır .. Fakat 
~ehir daima mukavemet edh or. Sami
ıerki şehrine girmiş olan Rus ·kuvvetleri 
aclıktan kurtulmak ic;in şehri tahliye et
mislerdir. 

Roma. 12 (Ö.R) - Fin hükümeti, 
rık~mcti harbe müncer olan Rus - Fin 
müzakereleri hakkında bir mavi kitap 
r o;rel.ı1,istir.. Hebin: i hiiküıneti Ame
ı a hül ÜmC>tiy1e mhrnkeredn bulun
ı rnk \C .-c'1irli paz maskeleri satın al

·1 r,.('. e V nringtonn hususi Hr m:ıli 
c\ ı .... ,,._. g~'ı1 tlermistir. 

Homa, 12 (Ö.R) - Fransız gazete1cri 
R ı oJ"duo::ıınıın Finler ktr~ısında uğ,·a
d • :Z:.lyi< ı knydedcıken Rusya için en 
rniiiıiın zayiatın Sovvet ordusunun ı;öh
rctiri kaybetmesi olduğunu yazıyorla1• •• 

.Bu r•azctelerin fikrince Rus~ a nihayet 
• Zc'J1,a hile 17() milyon llcifue;}u bir 

mcml 0l~etin mt•azzam ort'uEunun. hiç bir 
.,.,rnan c .. ngiverl"k iddia...<;,111da bulunma
mıc; olan üç milyon niifuslu kücük bir 
mill tin Lüı." ~ik ordu• u tar::ıfı~dan yc
i11d' sayınaua mecbur edilmLsindf'n 
• :.ıt \'cllit t iri: hiç bfr ~man sitemi

' C'C ktir. 
• P,;,is, 12 (Ö.H.) - Fin resmi tebliği : 
Taynnl sehri üzer;ne iki diisman taan·u
zu reddedilmiştir.. Broksi .şehrini geç
rrıek için Rusların mükerrer tcsebbüs
!cri, ipticla<lm beri tardedilnıiştir. Ka
l"f" li hcrzahmın diğer kı!<mmda ve La
c.1o"'l giilünün .şimalinde düşnınnın kü
Çlik mlifreze1erle yaptığı ke~if hareket
leri defodilınistir. Bütün şark hududun
da l arp şicldetlc <lt'wım ediyor .. Ladoga 
0 o!Unün şimali ~arkisinde, huduttan 30 
kilometre mesafede Pikarante mevkii ta
rafımızdan tcrkcdilmiştir. Ruslar Lado
ga gölünden motörlü toplarla Fin mev
zilerini hütiin gün bombardıman etmis-
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flelsinkide Fin Gem rcıll · 
bir düşman deniz fırkasiyle harbe giriş
miştir. Deniz kısmen sis altında idi. Di.iş
ınan iki saat kadar uzun çaplı toplariyle 
ateş ctıni~tir.. Düşmanın ba1..ıa zayiata 
uğradığı tahmin ediliyor. 

Ladoga gölü sahilindeki bataryalar da 
di.işman hareketlerine karşı kara ordu
suna müzaheret etmi~lerdfr. 

Londrn, 12 (Ö.R) - Rus - Fin harbi 
hakkında ne Moskova, ne de Helsinki
den doğrudan doğruya bir haber alın
manıı!'!tır. Rusların Fin cephesinin mer
kezini yarmak maksadiyle geni::ı mik
yasta bir taarruz hazırladıkları belli ol
maktadır. 

Helsinki. 12 (A.A) - Pelsaınonun şi
malinde şiddetli bir muharebe olmuştur. 
Finlandiyalılar Sovyet tayyarelerinin 
dc\'aınlı faaliyet ve hareketine rağmen 
kahramanca mukavemet etmektedirler .. 
Finlandiyalıların fayyareleıi Suomus 
Salıni yahınında büyük bir tank kolunu 
müessir surette bombardıman etmiştir .. 
Finlandiyalıların ağır toplardan müza
heret gören bombardıman tayyareleri 
Kareli mıntakasında Terijoki Viipuri 
demiryolu Üzerinde bir zırhlı tren ile bir 
tank kolunu tahrip etmiştir. 

Viipuri, 12 (A.A) - Finlandiya tay
yareleri Mourmansk hava üssünü tah
rip etmişlerdir. Sovyet kıtaatınm ileri 
hareketleri gillik<;e ınüşkülleşmektedir .. 
ÇünkU kar mebzul surette yağmakta ve 
Finlandiyalılar çekilirlerken her şeyi 
tahrip etmektedirler. Sovyetler kesif 
kitlC'ler halinde hücum etmektedirler. 
Finlandiyalılar da otomatik silahlarla 
onlaı·ı kolaylıkla imha etmektedirler. 
Finlandiyalılar kısa bir mesafeden pet
rol sıkmak suretiyle Sovyet tanklarıııda 
.} angınlar çıkarmı~lardır. 

Helsinki, 12 (A.A) - Finlandiya or
dusunun zrıyialının ~imdiye kadar pek 
az olduğu anla~ılmaktadır. Helsinkiye 
l:cniiz hi-: hir yrıralı gt1ınemistir. Yara
lıluı· için. ~imdiye 1.ec;tr hududa yakın 
bölg~lcrcl"1<i vilayC't ha.,t:m0 le•·i kafi g"l
mistir. Di• nr tnrcftan İsveçin Finlandi-
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ya mült cilerine yardım etmek istediği 
bildil'iliyor. İsveç hariciye nazırının re
fikası bayan Sandler yardım teşkilatına 
nıemm olarak Helsinkiye gelmiştir. 

Helsinki, 12 (A.A) - Finlandiya ge
nel kurmayının resmi tebliğidir : 

Taipale nehri mıntakasında düşmanın 
iki hücumu tardedilmiş ve düşmana bü
) ük zayiat verdirilmic;tir. Yedi Sovyet 
tankı tahrip edilmiştir. Düşman Kivini
emicle Buoksi su istihkfuıılarını geç
mek Üı..ere yeniden teşebbüc;lerde bu
lunmussa da muvaffak olamamıştır. Ka· 
reli berzahında müfreze faaliyeti vukua 
gelıniştil'. Şark cephesi boyunca şid
detli çarpı.sınalar olmuştur. Finlandiya 
kıtaları illoınansti köyü eivarmda ileri 
barekctlcrde bulunmuş \'e ansızın yap
tığı bir hücumla i.ic clüııınan böli.iği.lnU 
tarumar etmiştir. Suoınussalmi mınta
kasında da bir düşman bölüğü yokedil
ıniştir .. 

Rus hududu yakınında Salla köyi.i 
şiddetli bir topcu ateşinden sonra düş
man tarafından işgal edilmi'iiir. Finlan
cliya sahil bataryaları müteaddit Sovyet 
harp gemisine karşı ateş açmıştır.. Çok 
kapalı hava vaziyetinden dolayı isabet
ler kafi olarak tesbit edilememiştir. F a
kat tarakalaı· nazarı itibara alınırsa Fin
landiya mermilerinden bir çoğumm he· 
defe isabet ettiği muhakkaktır. Ladoga 
gölü sahillerindeki bataı·yalarımız kara 
kıtalarımı.:.:a yardımda devam etmek te
dir. Şnrk hududu boyunca büyük tay
yare faaliyeti olmuştur. Düşman tayya· 
releri Finlandiya körfezi fenerini bom· 
baı·dıman etmi~tir. 

HcLc;inki, 12 (A.A) - Bu sabah cep
henin noktalarında ezcümle şimalde Ro
van icm ııoktasında şiddetli çarpışmalar 
olduğu bildirilmektedir. Finlandiyalılaı 
bu çarpışmalarda ~imdiye kadar mevzi
lerini tamaıniylc muhafaza etmişlerdir .• 
SoV)'€t tayyareleıi cenupta Abo üzerin
de uc:mu<-lardır. Tayyareler yalnız bir 
if1

{'. bomba atmıştır. Hiç bir ha!"ar yok
tur .. 

lngilterede 
Yeni tip tayyareler 
Y al<!nda faaliyete geçecekler 

Londra. 12 (Ö. R) - Ha\':l nazırı 
Sir Kingsley Vud Ingiliercnh s'ındiJe 
kadar kullam1an tayyarelerdC'n daha 
kuvvetli yemi tip bir tayyareyi yakında 
kullanınağn başlıy~cağını ve simdiden 
fngiliz tayyarelel'inin dü<:mana kar'-'ı 
tam tefevvuklarını isbat ettiklei·ini sövle 
ıniştir. Helifoland adasında Alman h~ıp 
gemilerinin bombardımanı ve bombala
rın isabeti hunun deHlidir. Almanvaıfa 
ynpılan keşif uçuşlarında Ingiliz ta.yy:ı
relcri Berlin, Mü11ih, NürC'nburg oibi 
bil' çok şehirlerin üzerinde. bazı defalar 
mi.ikerrel'cn uçmuşlardır. InP,iliz hava 
müdafaasına gelince. müdafaa hattını 
geçıneğe teşebbüs eden düşman tayya 
relerini en ağır zayiata uğratarak kucl
retini 'sh.-ı Piıni<;tir Iru>Iiz sahil müda-

tayyarelerinin lıir ayda yapt1kları uçu -
larııı ~ek unu bir milyon { 00 bin kilo
metredir. 

Loııdra, 12 (ö. R) - Levnzım m.zu·ı 
Avam kamarasında Ingiltercnin simdi 
diinyanın en kuvvetli iay;. ~reci!iğine 
malik olduğunu ve hC'r sahmla sarfett'· 
ği harp faaliyetinin diinyad:ı misli gö
rülmediğini söylC>mi!'fü. Harbin ilk 91 
günü zarfında iaşe nezareti 208 milyon 
liralık ~·rarişler verm"c;tir. 

Bal şehrinht Karr:ıaval 
eğlenceleri bu sene 
yapılmıyacak 
HPn1 12 { A A) - ~imdilik hı>vnı>lmi. 


