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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKIOCAKOGLU 
-

AB ON E Ş E RAiTi 

DEVAM MüDDETt Türkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

c T E L E F O N : 2697 

il Ciano'nun nutku 
Roma 13 ( ö .R) -ltalya hariciye nazı

rının yarın dış politika hakkında söyliye
ceği nutuk Cumartesi gününe tehir edil
miştir. 

-----' llan miinderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciimhuriyetin ve Cii ınh tıriyet eserinin bekçisl, aabahlan çıkar .!İyast gazet edir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

Finler • 
yenı 

Milli Şef 
Erzurum da 

Şehir bayram yapıyor 

Binlerce halkın coskun 
.ı. 

tezahiirleri ar .ı
sında f~rzurnına g-iren Ciiınhurreisiıniz 

~ok neşeli idilfl r 

Erzurum, ı:J (Husu~i) - Reisicüınlıur MilJi Şef İn(;nii \ ' <' refakatindeki 
:ıre\·atı hamil tren sahalı 4.45 te Erzin :'andnn geçmiş ,.c .Erıurunıa doğru yo
Iımn devam etmi~1ir .. Biitiin Erzuru~ı halkı bugün ~chir!crine şercC \'ere
rek olan Biiyiik Şeri ~ahırsuhkla bcklıyor .. 
Şehir baştan ha'5a tnklnr , .e bayrak!arla sii lenmiştir. Ci\'ar köyler halkı 

l\liUi Şefin istikbalinde hazır bulmunak için Enuruımı gelmislcrdir. Erzurum 
en büyük giinünii yaşıyor. Binlerce kişi btasyon c-İ\•annı ,~e biitün yollan 
doldurmuştur. Daha fü1ce har('ket etmiş olan \·ali Haşim İ~eaıı ;\f illi Şefi vi
li'ıyct hududunda ka~ılıyacaktır. 
Erzurum 13 (Hususi) - .Milli Şefi h:ımil olan tren binlerce halkın tezahü

rntı arasında ErLurum istasyonuna dahil olmuştur. Ciimhurrcisimiz şehre 
girerken yapılan tezahiirat her fürl"i tawirin fevkinde hararetli bir coskun
luk nrzediyordu. İstas:nmda miilki ve askeri erkfın. mektepliler ve binlerce 
halk tarafından istikbal edilen l\lilli Şefimiz ~ok nc~cli idifor. 
Ciimhurrcisimiz \'ilayet makamım, miistahkem mevki kumandanlığını, be

lcdiy(' riyasetini \ C fü;üncü nıülettişlik konağını zi:rnrct etmi~lerdir. 

ı 

takviye kuvveti aldılar 
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Kızılordu Fin - lsveç yolunu kesmek 
için büyük gayret sarfediyor 
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Fakat Finler göllerin buzlarını toplarla kırarak 
• 

manı 
A 

Kızılordunun bu teşebbüsüne oldular 

Fin askerleri ateş hatımda 

Londra 13 (Ö. R ) - Kızıll ar yeni
d en büyük kuvvetler ve kuvvetli m iktar
d a tayyareyi Fin cephesine yığmaktadır
lar. Rusların büyük taarruzlarını ya b u 
hafta yapacakları yahut ta m otörlü km:
vetlerin geçebilmesi için gö llerin iyice 
clonma

0

sını bckliyecckleri tahmin edilı
yor. Finler ise şimalde büyük b ir muka
bil taarruz hazırlıyorlar. Botni kö rfezin
d e bir Hus tahtelbahiı i G otland Al man 

vapurunu to rpilleyerek batırmıslır. 
lstokho lm 13 ( ö.R) - Harp muha

b irlerinin haberlerine göıe F inler H oms
H olend orf hattı boyunca hazırlanan 
mevk ilere çekilmek ve sonra mukabil 
taarruza geçm ek n iyetindedirler. Finlan
diyalılarn iltica eden Rus askerlerinin 
miktarı çok mühi mdir. Bu hu~usta kat 'i 
rakam verilmemekte i~e de Kızıl ord u-

- SONU fi iNCi SAHiFEDE -

Milletler 
Cemiyetinde 

Arjantin murahhası 
Sov y eti er hakkında ihrac 

' 
kararı verilmezse 
Cemiyetinden 

bildirdi 
A r jantinin Milletler 

çekileceğini 

•..............••...............•........ .................. , ........... ....... .•...•...•. .•• ...... .. ... .................••.•..••...•............•.••....•••.•.•••......•.......... 

Cenevre, 13 (Ö. R) - Asamble snbnh 
Norveç murnhhasının riya.;ctinde top
lnndı. tik sözü Arjantın murahhası al
d ı ve şunları söyledi: 

Finlandiya 
Faciası .. 

--*--
En kuvvetli tahminlere 
göre İsveç toprakla· 
rında devam edecektir 

---*---
ŞEVKET BİLGİN 

Almanların bitaraflar üzerindeki de
vamlı tazyikleri suiniyetli projelere göz
leri açmııtar. Filhakika Nazi tefleri, ye
ıb tecavüz hadiselerinden doğa..,. psiko
lojik bir endi:şe havasını haddinden faz. 
la istismar ederek demek istiyorlır ki: 

«Gösterdiğiniz telfış eseri beyhude
dir. Arzularımıza boyun ecmekten baş
ka çareniz yoktur. Tecavüze kara r ver
diğimiz gün müttefikler sizi kurtaramaz
lar. Nasıl ki Polonya ve Finlandiyanın 
bndadına ycti§cmemiılerdir.» 

Hitlerin uzun zamanlar mahrem iyeti
ne giren bir §ahsiyet sıfat.i le, Danziğlıı 
eski ayan reisi Dr.Hcrmann Rauschning 
bütün dünyada büyük alaka uyandıran 
lf~aat ile dolu eserinde H itlerin projele
rinden bahsederken, Slıandinavya üze
rindeki emellerini §Öyle anlatıyor: 

«Harp olunca b itaraf devlet kalmı
yacak.... Skandinavya d evletleri, Hol
landa ve Belçika Alman i gali altına ge· 
çecektir. ilk istila hnmlesi lsveçe kar§ı 
yapılacaktır. Almanya Skandinavyayı ne 
Rusyanm, ne d e lngilterenin nüfuzu al
tında bırakamaz.» 

Alman gazetelerinin B. Sandler aley
h.indeki hücumlannda lsveçin siyasetini 
lngiliz taraftarlığiyle ittiham etmeleri bu 
ifpatı teyid edecek mahiyettedir_ A l
manyanm gözü lsveçin zengin madenle
rine çevrilmiştir. Aynı zamanda b ütün 
Skandinavyanın kilidi sayılan Boden'de, 
bir gün, kendilerinden evvel Kızıl ordu
nun yerleşmesi ihtimalini diifünmekte
dirler. 

1815 ten beri takip ettiği bite.raflık 
politikasiyle sulhun en emniyetli yuvtil 
olmakla iftihar eden bu memleket ma
zide en büyük d~man olarak Rusyayı 
tanımqtır. Stokholm şatosu karfısmdn 
karlı dağlann ynmnçlannı seyreden on 
ikinci Şarl'ın heykeli sanki büyük t ehlü· 
kenin gelecefi ufuklan i;aret etmek is· 
ter gibi Rusyayı göstermektedir. 

Simdi bu tchlüke gelip çntmı~tır. 
lsveç artılc kendisini emniyet içinde 

cönniyor. Yanıhaşında cereyan eden 
facianın ı,endi toprakbrındn d --vnm et
mesinden korkuyor. 

Fakat hver:İn rahatını kaçıran b ora 
yalnız Sıırlıten esmiyor. Asıl tehditkar 
sesler Almnnvndan geliyor. 

Almanya, Skandinavyayı istila ed erelc 
bu memleketlerin zengin servet kavn:ık· 
lanna el koymak, Isvcç ve Norveç <1a
hillerini denizaltı filolannm hareket üs
leri haline kalbetmek ve bu sayede ln
giltereye karfı tatbik etmekte olduğu 

SONU 2 iNd SAHİFEDE -

Sov 
- *-

Fransa ve lngiltere ile ünasebetin · 

cYnşadığımız anın arzcttiği manzara 
kültürün inhitntı, beynelmilel kanunla
rın red ve inkarıdır. Bazı ki.m.scler bu 
manzara önünde fırtına geçinciye kadar 
susmaktan bnşkn bir şey olınadıgına 
kanidirler. Arjantin b u fikirde değildir 
ve burada sesini yüksc>ltmekle vazifesi
n i yaptığına kanidir. Milletler cemiyeti 
a:r.asından bir devlet. bu müessesenin 
mülhem olduğu paktı ihlal ederek yine 
Milletler cemiyeti azasından diğer bir 
memleketin topraklarına tecavüz edi
yor. Bu hadise, böyle bir milletin Mil
letler cemiyetinde hala aza olarak bu
lunup bulunmıyacağ ı meselesini ortnya 
koymuştur.> 

kesmek için vesile mi arıyor? 

Kremlinde bir içtima 

Londrada 
B. T. R. P~.ras şerefine 

verilen bir ziyafet 
---*---

Londra, 13 (Ö.R ) - Royal Ekşenc 1a
rr.fından Türk iye büyük elçisi Dr. Tev
fik R ü tti Ar::ıs .şerefine bir ziyafet ve
rilmiştir. Ziyafette İngıltcretıin sek en 
kadar en mnruf simnsı ve cl\ilik crk5.nı 
hazır bulunmuştur. Ezcümle deniz a rı 
ticaret nazırı, filo runirallcıi. hır çok 
Lordl::ır, İngiliz ticar~t ve maliye muhn
filinin ileı i gelen simaları ziy .. fettc idi
ler. Lord Loyd, maj tc kral .şeref.ne 
ıdarei ihtiı·aını ınatca dp bir nu'uk ' ·~·
Jc.mi<:tir. D nız u ırı ticaret na•ırı, İn ,i
liz - Tüu;. ticari rnti asebatınd .. n, İn il 
tereye n l.adar cok Turk ta1 ".Jc gönde
~ilil' e o k::ıd~r f, j dalı olac;: ıından , hfıl 
lngilterenin en kabiliyetli bir çok ıni.i
hend islcrinin Türkiycde çalıstıklarından 

1 
bahsetmiştir. 

Amiral Gork Türkiyede ve Türk su
~ l.ırında ge~irdiği günlerin tatlı hatırala-

ı•ı nı anlatmıştır. 
Dr. Aras, İngilterede bulunmasından 

bilistifade kuvvetlendirdiği İngilizcesiy
le bir nutuk sö lemi 

P aris, 13 (Ö. R ) - Bay:m Taboti Ö\'I" 
deki yazısında Moskovanın .reni bi;· ma
ncvrn peşinde olduğunu, demokra
silerin Sovyetlere kar:jı gfıya 1920-1921 
siyasetjni ihyayn ç:ılıst ıklnrı hissini ver
mek isted ğini kaydediyor 

Muhnrrirc göre Kremlın, Milleti r 
cemiyetinin ihraç kararını Fransa ve İn
giltere ile siyasi münasebetlerini kat'a 
bir vesile ittihaz cdecektır. Sovy tler 
Almanlarla h üniihacette topyekün bir 
teşriki mesai yapacaklarını söylüyor. 

Ovr gazetesine gore f.imnbnd her ('y 
Isveç ve Norveç delegelerinin takip ede
cekleri hareket t< rzına bağlıdır. Alman
ya ve S::>vyet Rusya Cencvr<'d ki f, :ılı
yctleri ı le bitaraflnnn ce :..retıni kım . 
ga çal ısıyorlar. 

Fransa ve lnr(lterc bunun aksin· yap
malı, bitaraflnı ı t .;i etmelidirler. 

Fignroya göre Moskov· ile rnünase
betforin kat'ı h r zamandan ziyade el
emdır. Ergcç bu inkıta olacaktır. Miit

tefiklcr hiç olmazc;a böyle bir inkıta•n 
avantajlnrmı kaybetmesinler. 

Epokte Kerilis Sovyetlerle münaSL'
betin inkılı:ı ı neticesini verecek bir te
şebbiisün Fransa ve Jngiltue tarafından 
alınmamasını istiyor. F inlandiyaya man
lt'sef hiç birşcy kaznndırmıyacak olan 
böyle bir hnrekct Hitlcrin oyununa ka
pılarak onu memnun etmek ncticesinEC 
varır. 

Eko dö Pari de Balbi, Sovyetleı·i mah
kum etmeden Almanyayı mahkfım et
menin kabil olmıyacağını knydcclcrc-k 
(fü• istediğimiz belli olmalıdır) dıyor. 

Asamble, askeri hareket ve boykot 
yapa~2l;: vaziyette olmrunakla beraber 
cemiyetin paktına riayet etmiyen mcrn
lek tı az3Jıktan lardetmelidir > 

Arjant"n murahhası. asambleyi bö} ](' 1 
bir karar verm w c davet etmis, S:>v} et- • 
ler birli ,i Millctl r cemiyeti aza ı un
vanını taşımakta devam ettikçe Arian
tinin ccmiyett knlarnıyacağını söyle
miştir. 

Bu talebin tedkiki 14 kic:ili.k komite~ e 
havale edilmistlr. Komite geç vakte- ka
dor mi.iz lı:crntta bulunmustur. Esas iti
barile hazırlanan raporun Arjantimn 
talebini kabul mahıyctindc olduğu tah
min edılmektcdır. Rapor , c;amblcd tc c:;

vib cd ld ktcn onr. kon ye gidecek-
tır. 

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

a ya 

ba1ıri el, er. 
Bugtin bur da d. \ cran eden b r , -

'. <ı:, a g re So\:, etler bir ihraç k r '"l 

ilC' k. rsılanmadan Mıl'ctl r c m \ t n
cien çekıldiklcrı.nı u umi ka!ipl" p bıl
dır eklerdiı 

C n VI'(', 13 (Ö. R) - Konc:c.)l' UC' 

.)eni ,zalık 'nt h::ıbı ;.pılmı tır. lr •n \e 
Af r> • cıtan bu içtimaa , :za r.ondern -
diklerinden r .)t.' ic;frnk f'lflı nfr.;!C'rd r. 

Reye işlırak eden 3S aza.J;:.n cenul:>i 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lngiliz hava filoları boy
na devriye geziyorlar 

Alarm sabaha kadar d evarrı ediyor 

1ngıl. r ı. • ı-l ·'1.l Ayl" Fors hara 1.<ıd , plotlar 
Londra, 13 (Ö.R) - Şimal denizine silen ı C'Şriyatını bu c;abaha kadar yap- cm-pan tay:, arC" u tiı:ılugudur. , 

ınayn dökme teşebbüsünde bulunan Al- mamı~ olmaları ~ayanı dikkattir. Bu da Hnrpten ev\el Almanların sahip ol· 
ınan tayyarelerine karşı yeni bir kontrol bu seh irlerin bütün gece daimi alarm öukları hm a silahı ile Bü~ tik Britanya
sislcmi tesis edilmiştir. İngiliz tayyar elc- i!.-inde bulunduklarını göstermektedir. yı tehlikeye dü iirecPklcri "iddia edil

Londra, 13 (Ö.R ) - Biiyiik Britanya ınişti. Halbukı bunun tam aksi olmuş
ri gece giindiiz Heligc>land iizerindc ta- hava nazırının Lıeyanatı münasebetiyle tur .. Tayyarelerimiz İngiliz bahriyesının 

devriyeleri yapıyorlnr. Hamburg Dcyli Herald dı~ or ki : Bu harpte en nüfuzunu genışletmiş)erdır. 
- -------'-....... .-.-. .... _..--.. ........ ı.&:11-........_.-..u.ı~-.g,,M"'61..._."""~ı.oı;.,.,..g--';L_t:1.l:ıtı..L--~w.ı.aı..1.ı...;L...1.ı.ıı.ıL.1..1....llıio.A.1:1.J.JL.JoiLU~-....ı.. ...... .....,.....,....,.,._......ı,.-JLa.. ..... -....;W..i.o......,Jı: •.s_..,_:u==-.,...,.....,~.....,_,u.u.........,ıe.aorin ;;~.. - ~ONU ~ i 'Cİ ~ HİFEOE -
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Atatürkiin 
-= 

~Son günleri 
Uıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

52-
- Buz değiıtirin 1 
Emrini tasvip ederek bllfına konulan 

vo ağzına verilen buz parçalariyle zayıf 
vücudunu kavuran sirozun hain ve için 
için alevli hararetini karşılamak arzu edi· 
yordu. 

7 T eırinievvel günü de mutat şekil
de lıtanbul gazetelerini alarak odaya ge· 
len umumi kB.tibin maruzabnı, arzını lü
'tumlu gördüğü haber ve havadisleri kı
saca söyleyişini Ebedi Şef geri bıraktır
mamışh.. Y aJnız bu son günlerde eskisi 
gibi havadislere ait izahat ve tafsilat ia· 
temiyor, yalnız aöylenileni bak11larını 
'bulunduğu noktadan ayırmadan dinli
yor. hiç bir mütlia veya emirde bulun· 
mıyordu. 

Bir de hayret edilen nolcta: Ebedi Şef 
kriz başlangıcını müteakip sık ıık asa· 
biletme arazını hastalık icabiyle ıı:öoter· 
diği. bek.imlere, yanı baıında can verir
cesine bir hizmet şekliyle bekliyen bir 
dakika odayı terk.etmiyen hususi hiz· 
metlerindeki berber Mehmede itap ve 
tevbihte bulunduğu halde umumi katip 
Hasan Rizaya böyle bir hareket göster
miyordu. 

Son krizin sarayda meydana getirdiği 
yeis havası matem kisvesine bürünmüş 
kapkara günler şeklinde kendini gösteri
yordu. 

Herkesi derin bir gam ve hüzün yü
kiyle omuzlarını ağırlaşmış hisaediyor, 
bıçakların açmadığı ağızlarda nadiren 
tek heceli lr.elimeler çıkıyor. eğik hatlar, 
yaşh gözlerle burada bulunanlar. unutul
maz bir kalp yarasının kanayı~ı ile muz .. 
tarip bir matem tavrı taşıyordu. Gün ka
rardıktan ve gecenin iJk saatleriyle başlı
yan karanlık kalplerdeki kasveti arttırır· 
ken nöbetten çıkan doktorların etrafı sa· 
londa bekliyen zevat tarafından ihata 
ediliyor, arka arka: 

- Naoıl doktor) 
- Yüzde kaç ümit vari' 
- Kriz biraz hafifledi mi> 
Sualleriyle sıkıştırılarak sorguya çelcil

dikten sonra meslek icabı verdikleri 
müphem ve: 

- Vahamet henüz ümidi kestirecek 
şekil almadı 1 

Gibi cevaplar karşısında umumi bir 
tazallüm kılığında yükselen: 

- Allah atlona doktor, bildiğini, his
eettiğini bizden .aklama 1 

Ricalariyle kurcalaYlf sürüp gidiyor
du. Her doktorun nöbet değiıtirişinde 
tekrarlanan bu istintak şekli oık oık hasta 
dairesine girip çıkan umumi k&tip Hasan 
Rizaya tatbik ediliyordu. 

Bilecik mebusu Salih Bozok, ağla
maktan kızarmıı ve şişmiş gözleriyle bu 
~ualcilcrin ön safında bulunuyor, aldığı 
cevaplan kederini yatııtıracak gibi bul
madıkça da göz yaşlarına hız ve yol ve· 
tiyordu .. 

7 T cırinisani geceai de krizin aynı şe
kilde devamı. ve ıinsi bir ıeyirlc koma· 
ya doğru ilerleyişi Ebedi Şefin sık sık fa
kat ıüreksiz ve tiddetsiz asabi ihtili.ç
lariyle geçti .. 

Sabah vizituına gelen müdavi hekim
ler Ebedi Şefin nabzını tutunca krizin 
seyrini anlatmakta gecikmediler, ba_kı,
lariyle birbirlerine: 

- Tehlike yaklaşıyor .. 
Cümlesini tekrarlıyarak mutat tedavi

lerine koyuldular. 
8 Sonteşrin sabah vizitasından çıkan 

hekimlerin yüzlerinde yakın felaketin ap· 
açık ifadesi göze çarpıyordu. Atatürk 6 
Sontepin akşamından itibaren hiç gıda 
almıyordu. 

Bugüne gelinceye kadar arada et ye
mek suretiyle de gıdaya karşı iştihasız 
fakat g-Jda almak zaruretini idrak eden 
bir tarz takip etmişlerdi. 

En ziyade aldığı: Meyva usaresi ile 
çorbadan mürekkep bir menu idi. 

Süte karıı istikrah hisseden Ebedi Şef 
6 Teşrinisaniden itibaren meyve usaresi 
çorba değil hatta iştihalıca bir su bile 
içmemişti. 

Sık sık fakat yudum yudum aldığı su 
devamlı denecek şekilde buza rağbet 
gösterişi ebediyete intikale tekaddüm 
eden günlerde Ebedi Şefin gıdaya karşı 
aldıkları vaziyeti tebarüz ettirebilir. 

Yalnız. üçüncü suyun alındığı ve aon 
krizin arifesi olan Son teşrinin 6-1 O u ara
sında bir defa kahve ve aigara içmişler, 

bunu da Mehmet Kamil Berkin aldığı 
sudan duydukları ferahlıkla yapmışlar
dı. 

Hekimlerin uabi i.razdan korkuları 
uzun sürmedi .. Kriz iyice ilerlediği anlar· 
da da bunlar hafif ve mevzii ihtili.<:lar 
hududundan dıtarı çıkmadılar. 16 ilk· 
te~rin krizindeki gibi Ebedi Şefi son de
rece rahatsız edecek bir mahiyet göster· 
mediler. 

Hükümet sabah ve ak.pm komünike· 
lerini heyecanla bekJiyor. bunların ufa
cık bir sa1ah, hatta krizin duraklamasına 
dair küçük bir hayır umarak heyecanını 
tidil vesilesi anyordu. Fakat. verilen 
komünikeler, bilhassa 7 Teşrinisaniden 
itibarenkiler, 8 ve 1 O Teşrinjsani komü
nikeleri artlk ümitsizHği apaşikar ortaya 
koyacak açıklık taşıyorlardı .. 

16 lllctesrin krizinde hükümet, krizin 
bu hastalıkla savuşturulma~ı imkan~ızlı
ğını göz önüne alarak birkaç komünike 
neşretmişti. Atatürkün bu krizi atlatması 
üzerine raporların neşrine lüzum kalma· 
dığı cihetle 2 2 llktc~rinden itibaren ea· 
zete sayfalarında raporların ne~rinden 
vazgeçilmi~ti. Fakat, 8 Teşrini~ani giinii 
sabah raporunu mütukip artık bu kri
zin komaya müncf'r olacRğı kat'i bir fi
kir halinde tebarüz ettiii için yen;d~n 
komünikelerin neşrine lüzum P,'Örüldü. 
Ve bu husus alakadarlara teblii( eclildi. 

8 Te,rinisani ~ecesine kadar birer saat 
olan müdavi hekimlerin büyük hastanın 
odasındaki nöbetleri münavebe suretiy
le bir saate indirilmiş, bütün hekimlf"r 
sarayda kalarak bu vazifeyi ifaya ve ~ık 
sık nöbet değiştirmeğe mecbur olmuşlar· 

dı. Binaenaleyh Atatürkün bu tarihten 
itibaren, 2 gün ve bir gece daha İmtidat 
eden hayatları ile hepsi her dakikadaki 
vaziyeti bilerek alakadar oluyorlardı. 
Sonra bütün bu tesbit edilenler sabah 
saat 1 O da ve ak,am saat 20 de birer 
rapor halinde te•bit ediliyor, raporlar 
müdavi ve mü~vir hekimlerin toplu mü
şahedeleriyle vardıkları neticeye müteal
lik bulunuyordu. 

Yeniden komünikelerin neşrine lü~ 
zum gösteren kıucık muhavere müdavi 
hekimler heyetiyle hükümet arasında 
şöyle cereyan etmişti: 

- Atatürkün sıhhi vaziyeti nasıl? 
- Vahametini muhafaza ediyor t 
- Yani) 
- Kriz devamda .. 
- Netice ne olabilir) 
- Sathi komaya müncer olursa atJa .. 

tılmak imkanlan vardır. Fakat! .. 
- Evet, fakat) 

•• BlrMEDI •• 

Ki.SACA: ·-------
MENEKŞE . 

YAZAN: Eczacı K. Kdmi! Aktaş 

Bahçelerin gizlı dü~ünceli mor çiçeği, 
her nedense insan mizacında hercailiğe 
alem olmuştur .. o hiç bir vakit yasemin, 
leylak, zambak veya sümbül gibi ola
mamış ağır ba~lılığiyle insan duygusun
da daima kadınlığı ifade etmiştir. Viyo
let Türkçeden başka pek çok dillerde 
Kadın adı olmuş, baygın kokusu ile va
kar, rengiyle de şiar ifade e~tir. Me
nekşenin esansını nerede duyarsanız 
dikkat edin oraya bir olgunluk bir 
ağırlık. bir gurur serpilıni~ gibidir. Türk
çede menekşe, Eınine, Aliye, Sabriye, 
Hayriye gibi nihayeti (E) ile bitişinden 
adeta bir müennes, bir feminen gibi söy
lenir .. Menekşenin mor rengine bakın, 
renklerin en ağır bru;lısıdır, beyaz gibi 
durgun değildir, sarı gibi uçuk görün
ırıez, kırmızı kadar cazip değilse de ye
şil gibi pek iç açışlığı yoktur. Siyahın 
elemini taşımaz, onun nlorluğunda için 
için düşünen masum ve gizli bir düşün
ce vardır, hercai renklisi biraz hercailik 
µibesi altındadır amma menekşeliğini 
feda etmişte değildir. Menekşe her ne
dense Türk kadınına ad olmakla geri 
kalmıştır, bir kızım ol"8ydı mutlaka adı
m Menekşe koyardım .. 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

Yazan: 

Bu şık kadınla ıüslü çocuk hoca ha
nıma doğru yürüdüler. Hoca hanım ka~ 
dını görünce hemen yerinden kalkmış· 
tı. 

Besbelli onu tanıyordu. Hatta çok iyi 
tanıyordu ki kendi yerini ona verdi. Za
ten sınıfta onun sandalyasından başka 
sandalya yoktu. 

Hepimiz gözlerimizi şık kadına değil. 
fakat onun yanındaki süslü çocuğa ade
ta hasetle dikmiştik. 

Çocuğun annesi hoca hanımla hafif 
sesle konuştu. Ben. ön sırada olduğum 
İ<İn konuşmalarını, hepsini dt-ğilse bile 
bir kısmını duyuyordum. Şık kadın, süs-

bilmiyor d-ğilız. 

• Uc Yıldız ____ .., 
• 

2-
)ü çocuğunu mektebe yazdırmağa getir· 
mişti. Onun çok nazik olduğundan, pis 
ve ahlaksız çocuklarla beraber bulun
masını istemediğinden bahsediyordu. 
Hatta bir aralık: 

- Onu mektebe göndermesem de .. 
Siz her akşam bize gelip ders verseniz .. 

Bile dedi. Hoca hanım. büyük bir ne· 
zaketlc ve hürmetle bu şık kadına şu ce
vabı verdi: 

- ~lanımefendi.. Gündüzleri akşama 
kadar yavrularla me~gulüm.. Geceleri 
de onların derslerini hazırlıyorum. Vak
tim yok .. Maamafih hiç merak etmeyi· 
nız Çoc :ıklarımızın içinde vakıa üstleri 

• 

-----= 

YENi A.flR 14 ilk kanun Per$embe 1919 

Dikilide 
___ * __ _ Tütün satışı 

Beş defa zelzele oldu 

ze~~~~ ;;:euş~~~~d~:.:ni!:~ Hüküm etimiz ihracatı bir 
$:~!;~

0

~tJi~~~1:;E kül halinde ele almıştır 
Dikilide Kızılayın inşa ettirmekte ol-

duğu evler on güne kadar ikmal edile
cektir. -*-tş yerlerinin fazla 
çalışma saatleri 
İş kanununun 37 inci maddesi muci

bince muayyen müddetle çalışmakla mü
kellef bulunan iş yerlerinde beliren za
ruri sebeplerden dolayı senede 90 gün 
müddetle günde üç saat fazla çalışma 
izini verme salahiyeti mıntaka İktısat 
müdürlerine bırakılmıştır. Bu iznin han
gi sebepler tahtında kullanılacağı bir 
nizamname ile izah edilecektir. Bu ni
=namenin yakında tebliğine intizar 
olunmaktadır. 

,,,,.,.,,,,,:ı;;~ 

JS9 LİRALIK 
~ÜCEVHER ÇALINDI 
Odemişin Çatalyol mahallesinde istas

yon caddesinde 219 sayılı evde oturan 
manifaturacı Hüseyin karısı Bn. Hayri
yt Şanlı evinin mutfağında işiyle meş
ı:ulken evin üst katında bir çanta içinde 
muhafaza ettiği 350 lira kıymetinde al
tın ve elmas yüzüklerinin çalındığını 
görmüştür. Tahkikat yapılıyor. -*-D. D. Y. 
Umum müdürlüğünün 

iki izahı 

Şimdiye kadar muhtelif firmaların satın 
aldıkları tütün miktarı 

Tütün müstahsilinin oalıflar hakkında 
devam eden şikayetleri inceden ine.eye 
tetkik edilmektedir. Bize verilen malU.· 
mata göre Vekalet, bu seneki tütün sa· 
tışlarının takip edeceği cereyanı nazarı 
itibara alarak ıskartalar halr.lr.ında bir ka
nun Iayıhası hazırlıyacaktır. Bu li.yıha 
hazll'lanırken müstahsile terettüp eden 
vazifeler de ayrı ayrı gösterilecektir. 

Satl§lar şimdiHk normal seyrini takip 
etmektedir. Piyasanın açıldığı on gün 
İçinde yapılan satışlar on Üç milyon ki
loya baliğ olmuştur. Hatta bazı yerler· 
de satışların iyi tesbit edilemediği de sÖy· 
lenmektedir. 

Mıntaka ticaret müdürlüğü, bundan 
yirmi dört saat evvel.isine kadar yapılan 
tütün satıtları haklr.ında apğıdaki ra
kamları tesbit etmiş ve ticaret Vekaleti
ne telgrafla bildirmittir: 

- Amerikan T obako şirketi 2 mil· 
yon 800 bin kilo, Geri T obako ıirketi 
1,300,000 kilo, Glen Tobako müessesesi 
1,600,000 kilo, Herman Spirer müeae
aesi 1 .200,000 kilo, yerli ürünler mües-

sesesi 1,250,000 kilo, Felemenk ıirkcti 
500,000 kilo, inhisarlar idaresi 500,000 
lcilo, Borovalı müessesesi 450.000 kilo, 
Türk tütün şirketi 15O.000 kilo, Abdi 
Fuad müesseıesi 150,000 kilo, Şerif Ri
za müeaaeoesi 150,000 lr.ilo, Saul Limi
ted firması 150,000 kilo, Sabri Fetvacı 
firması 5 O, 000 kilo, diğer küçük 
alıcılar 300,000 lcilo tütün satın almışlar
dır. Bu satışlar mıntakaları itibariyle d~ 
aynca gösterilmiştir. 

Tütün müstahıillcri ikinci ve üçüncü 
kalite tütünlerin de bir in evvel satın 
alınmaaı için ali.kadar makamlar nezdin
de teşebbüsata girişmişlerdir. Filhakika 
inhisarlar jdaresi bazı yerlerde piyasaya 
müdahale etmiştir. Fakat bunun tatmin
k~ bir şekil almadığı da söylenmektedir 

Hükümetimiz tütün satışlarını bir kül 
halinde ele almıştır. Şu veya bu firmanın 
yapacağı satıştan ziyade tütünlerin kül
liyen satılması ve ihracı derpif olunmak
tadır. Esasen Fransa ve lngiltereyc yapı
lacak aatışlar, müstahsil ve tüccarı tat· 
min edecek bir §ekil alacaktır. 

• Hükümetin yenı tedbirleri 

Takas primlerindeki 
tenzilat iyi karşılandı 

Bu suretle Belçika ve lngiltereden it· 
halat imkanları hazırlanmış bulunyor 

Bu sene mekteplerde ders saatlerinin 
değiştirilmesi üzerine idaremizce birçok 
yerlerde trenlerin tarifelerinde mümkün 
olan tadilat yapılarak ve icabında yeni 
mektepli trenleri ihdas edilerek talebe
ierin derslere yetişmeleri temin olun
muş ve yalnız İzmir. Nazilli ve Aydın 
mekteplerine civardan talebe getiren 
trenlerin ders saatlerine uydurulması 
imkanı bulunamadığından keyfiyet Ma
arif vekaletine arz ve bu gibi talebeler 
ü:in bir çare düşünülmesi rica edilmiş-
tır.. Hükümetimiz bir taraftan ihracat im- liyle kahve ithaline t-bbüo edilmiştir. 

Bu kerre l\ılaarif vekaletinden aldığı- ki.nlarını araştıran ve temin eden tedbir.. Hükümetimizin en .on olarak aldığı 
rnız bir yazıda icap eden tedabire te- ler ittihaz ederken, diğer taraftan da ih- bir tedbirde taka.a primleri üzerinde onar 
vessül olunduğu bildirilm~ bulunmak.la tikara ve hayat pahalılığına mani ola· puvan tenzillt icrasıdır. 
keyfiyeti sayın gazetenizin. 21/11/ 939 cak tedbirler almalr.la meşgulclur. Bu tedbirin başlıca faydası, şimdiye 
tarihli nüsha•ında • (talebelerin bir dile- Mısır, Filistin, Suriye, Kıbrıs gibi kadar çalışamadığımız marşelerdo yeni 
ği) başlığı altında intişar eden yazıya memleketlerin 7005 /2 saYllı kararname- iş imkanları temin etmektir. Bu tedbir 
cevaben arı.ederim. nin birinci maddeainden alınarak. dör- bir taraftan ihracatımıZJn artmasına im-** düncü maddeıi meyanına ithalleri piya· k8.n verirken öte taraftan Belçika ve in· 

Gazetenizin 23/ 11/ 939 tarihli nüsha- sada memnuniyetle karşılanmııtır. Bun· giltere gibi memleketlerden ithalat yap· 

Finlandiya 
Faciası .. 

--*-
En kuvvetli tahminlere 
göre İsveç toprakla· 
randa devam eclecektiJı 

ŞEVKET BİLGiN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

i.mamız deniz harbinden kat'I neticeler 
almak niyetindedir. 

Şüphe edilemez lr.i bu heoaplar bir ta-
raflıdır. . 

Yani Almanya harekete ceçliii za
man lngiltere ve Franoarun oadece kol
larını baflıyanık ıeyirci kelacaldan ze
habmdadır. Bundan daha aaçma, daha 
manaııa bir hayal taaaYYUI' edilemez. 
Ham hayaller aleminde çolı: ileri giden 
Almanya realitelerin müthİf aksüli.mel
leriyle k&rJdaf'D&ktan kurtulamıyacak
tır. 

Kaba kuvvetten bqka bir ıeye inan
mıyan Nazi tefleri, acaba fU küçük 
Finlandiyanm kalıramanca mukaveme
tinden hiçbir den almadılar mı? istikla
line inanarak bailı olan bir milletin nr
lık mücadelesinde maneTi kUTVetkrinl 
teclıD edersek nelere muktedir olduPııa 
anlamadılar mı? 

lanç umumi efkarı daba timdiden 
ayaklanml§tır. Finlandiya faciuı ikmal 
edilir edilmez kendi malan ıı:eleceiia• 
o kadar kanidirler lr.i vatanlannın müda· 
fusında bir ileri kale telô.ldd ettikleri 
Finlandiya diiJmeden ona laveçin bütün 
kuvvetleriyle zahir olmaıını istiyorlar. 
Diğer taraftan A1manyanuı hl§mından 
uzak olmak için hariciye nazın Sandleri 
feda eden bir kabine değİfikliğinden 
bahıe•liliyor. Bu kabil dejitiklik
lerin iatill bınlannı durdurmak ,öyle 
d...- tacil ettiği l'öriilmüttiir. Finlan
clİJll buııan acıklı bir mwlidir, Almaaya 
müttefiki Ru•yadan eTYel uveçi yutmak 
niyetindedir. S. niyetinden vuıı:eçeceie 
benzemiyor. Fransa ve lnııilterenia va• 
ziyetl.-ine ııelince, bveç ve Norveç va
ziyetlerini oanıbatle tayin ed«ek lıarba 
ıı:irmelı: mecbwiyetİncle kal..laroa mütte
fiklerin ellerinde mevcud bütün ~· 
lan harekete ııetirerek bu memleketlerin 
müclafaasma kof&CAklan fÜplaeoİzdİr. 

.$EVKET Btı.GIN -*-Münir Nurettin 
lzmirc geliyor 

Kıymetli ses san'atkô.rımız Münir Nu
reddin birkaç konser vermek üzere tim
di hUldilrıet merkezi Aııkarada bulun
maktadır. 

Sevimli ve kudretli san'atkarın An
karadan şehrimize geleceği ve bu ayın 
yirminci çarşamba ve yirmi ikinci cuma 
günleri 1zmirde iki konser vereceği 
memnuniyetle öğrenilmiştir. -·-sında (Halkapınar işçileri için tren tari- ~an maksat bu memleketlerin en~r."'n- mamızı temin edecektir. 

felerinin ıslahı zaruridir) başlığı altın- ıabl takas mevzuu çerçevesl dıthılınde Yapılan tetkiklerde Belçika ve lngil· BİR KADINI 
da çıkan yazı münasebetiyle aşağıdaki ithalat ve ihracatlarını temin eylemektir. tereden manifatura ve tuhafiye eşya., A<lı•M yaraladılar.-
·. ah t ·ıas ı·· ••rüJm·· t"" Bu memleketlerle çalışmakta ve mü· .....,.. 
u B a ın ı 

1
';a 5uzı;;;'9 gol ihin';ı ur. . ıekabilen ticareti genişletmekte fayda celp edeceğimiz anlaıılmıştır. Bilhassa Bayındırın Karaağaç köyünde bir hıl· 

ul senetatbik- k-
1 

ar J __ e yeru gören hükümetimiz bilhusa ithalat tile- Belçika pazarı bu iş için gayet elveriıli dise olmuş, Bekir Çalankaya adında bir 
orer enn a onu masınuan sonra, 1 . • . k' 1 h 1 b go··rü]· mH•ıu··,. d 65 yo<larında Bn .,._..,_e Armag·a H ika bit" d ki l . ak car arına yenı 1f ım an an azır &mlf U• ~ a am ..., . =~ • 

a pındar muti ı'.' e ame lmaenınk .. - lunmaktadır. Meseli. Brezilya kahve tir- ithalat imlı:Anları hazırlandıiına göre nı zeytin mah..ulü meselesinden dövmüt 
""m pay os saa erıne uygun o uze- k . k 1 . . f 1ı· d ı.. 'f '- "h ·u - ğ tte aralaroı<tır Su-'u ya - tr . l !il . . . l . izd d eh mu ave eaın1n es ın en .sonra ar- maru atura etYa.smaa ı ti~ mevztauna ve a ır sure y "J: • y. .. 
re en L<;J e mesı ıçın orer erım e e- 1 1 uh I ,__ L b h ilini" •• dil k d" y ı. J t - · "Hkl · 1 ,_,. tarihte şı aşı ması m teme ıuuıve u ranına yer ver yece&ı zanne me le ır. e- .:a anmış ır. 
!(ışı ı er yapı ını.ş ve meZKur n k bu !ek ti l" 1 lr.ah 'ıh ı· nı·den gelecek mallar,·.., yenı" fiat seviye- -*-b ·· k d hi b" ika vuk b 1 arıı mem e er yo ıy e ve ı a ı 

ugune a ar ç ır ş yet u u - derpiş olunmaktadır. Filhakika Maır yo• !erine göre aatılabilecektir. ARKADAŞ CAl(ASI 
mamıs.tır. -----------------·----------------- ., Fabrikalar 16.45 te kapanmakta olup Karantinada İngiliz bahçesinde birbi.-
bu saatten sorıra Halkapınardan Karşı- yerli malı haftaSJ Çok tehlikeli riyle şakalaşan iki çocuktan Bahri, ar-
yaka, İzmir ve Bornova istikametlerine kadaşı Hasan oğlu Ertuğrulu dudağın-
gidecek trenlerin kıılkJ.1 vakitleri ara- Halkevinde bir bı"r yangın dan yaralamıştı.:_*-
sında en çok 43 dakikalık bir zaman k f rildi 
mevcut olup diğer fabrika ve müessese- on erans ve Dün" o""ğleden sonra Birinci Aziziye GÖR'ÖNMEZ KAZA.. 
1 h l b günk Ulusal ekonomi ve arttırma baltası Ba d UI köyün" · d Salih " erin i tiyacına uygun ge en u ·· il tezah 

1 
mnhallesinde Hacı Ali efendi caddesinde yın ırın uca en o,.-

itinererlerin değiştirilmesine imkan gö- münasebetiyle şehirde bazı Ur er Dramalı B Mehmedin sahibi bulunduğu lu Ali Çilli, yalnız olarak avlanmakta 
rülememektedir. yapilmakta, konferanslar ve mektepler- 11 nunıaraİı l1d katlı ~p evin birinci iken kazaen ateş alan çifte tiifengiyla 

de müsamereler verilmektedir. katından çikan ateş derhal büyüyerek ~! ellnden yaralanmıştı;. Yaralı ted9:vl 

•• 
Olüm 

Anadolu gazetesi nıuharrirlerinden 
B. Şahap Gökselin biraderi B. Maz
lı1ın, müptela olduğu hastalığın in
safsız pençesinden kurtulamıyarak 
hayata gözlerini yumnıuş, dün cena· 
zesi arkadaşlarının omuzları üzerin
de kaldırılınıştır. 
Arkadaşımız ve 8. Mazlumun sa
yın ailesinin acısına iştirak ederiz. 

başları eski ve kirli olanlar pek: çoktur 
ama .. Hepsinin de ahlikı temizdir. Bu· 
rada, mektep muh.itinde onlar birbirleri
nin kardeşidirler. 

Ş.k kadın, hoca hanımın bu sözlerine 
hiç te memnun olmamış göründü. 

Gözlerini aınıfın iç.inde, bizim üzeri
mizde dolaştırdı. Bu sırada hoca hanı
mın sesi duyuldu: 

- Fatma ... Sen arka sırada Müjgi.nın 
yanına otur .. 

Fatma, benim yanımda oturan yetim 
bir kızcağ12dı .. Kara tiliinin küçük yaı
ta büktüğü boynu ile hiç sesini çıkarma· 
dan fakat benden ayrılmanın iizüntüıü 
gözlerinden belli olarak yanımdan lr.alk
tı .• Arka sırada Müjgi.nın yanındaki boş 
yere gitti. 

Hoca hanım, süslü çocuğu elinden tut~ 
tu. 

- Yavrum, senin adın ne bakayım} 
Dedi. Çocuğun yerine annesi cevap 

verdi: 
- Suna ... 
- Bırakınız da adtnı kendi •öylesin 

hanımefendi.. söyle bakayım yavrum .. 
Senin ismin ne} 

Hoca hanımın bu ilk müdahalesi süs
lü çocuğun annesine, yavrusunu mekte-

44 73 (.2455) 

Dün akşam Halkevinde saat 17.SO da esasen muhiti kfunilen sık ve -'-··p olan ıçın Bayındır dispansenne nakl~-
fş Bankası müdUrU B. Haki tarafından ~ 
ulusal ekonomi mevzuu üzerinde güzel mahalleyi tehlilı:eye ve halkını heyecana lir. 
ve faydalı bir konferans verilmiştir. düşürmüşse de yetişen itfaiyemizin al-

Konferansta başta valimiz B. Ethem ılığı seri ve isabetli tedbirler sayesinde 
Aykut, Parti müfettişimiz B. Galip Balı- ateş su çenberi içine alınarak bastırıl
tiyar olmak üzere şehrimizdeki banka rnıştır. 
müdürleri, bir çok muallim ve münev- Ev ve eşyalar Üniyon sigorta ş~ket!
verler ve kalabalık bir halk kitlesi tara- ne iki bin liraya sigortalıdır. Ateşm se
tından dinlenilmiştir. bebi zuhuru hakkında tahkikat yapıl-

Cumartesi günü saat 17.30 yine Hal- maktadır .. 
kevi salonunda Cümhuriyet Merkez BİR TAYİN 
bankası müdilrli B. Nazif tarafından Mıntaka iktısat müdürlüğü muamele 
ayni mevzu etrafında bir konferans ve- memurluğuna B. Reşat Edip tayin edil-
ülecektir. miş ve keyfiyet vilayete bildirilmiştir. 

bin terbiye eline teslim ederken artık 
onun üzerinde nüfuzu kalmadığını böy· 
lece anlatmış oluyordu. 

Kadın bunu hissetti. Pudralı yüzü kı· 
zardı fakat sesini çıkarma.dı. 

Süılü çocuk ta gayet hafif bir seıleı 
-Suna ... 
Diye kendi adını söylemişti .. 
- Suna mı? Ne güzel ismin var yav· 

rum .. Gel seni ismin gibi güzel bir arka· 
daşının yanına oturtayım .. 

Ve.. Sunayı elinden tutarak benim 
yanıma, Fatmadan boşalan yere oturt
tu. Sonra ikimize de: 

- Artık kardeş oldunuz .. dedi. Bu
radalci çocuklar hep kardeştirler. Birbir
lerinizi isminizle deiil, kardeşim diye ça
ğıracaksınız .. 

Sunanın annesi bu sefer gözlerini ba
na dikmiş, adeta yiyecek gibi bakıyordu. 

Ben, daha o zaman küçük kafamda 
şöyle bir muhakeme yürütmilştüm: 

- Hiç birimizin annesi Sunanın anne· 
sinin yaptığı gibi hareket etmemişti. Aca· 
ba bizim annelerimiz mi vazifelerini yap· 
mamışlard1. Yoksa Sunanın annesi mi 
analık vazifesini yapıyordu} 

işte, cicili bicili şeylttre kar~ olan ço-
cuk hasretinin benim küçük kafamda ilk 
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uyandırdığı tesir bu ayrılık tesiri oldu .. 

** Suna hiç te ıı:üzel deiildi. Sadece es-
vaplan güzeldi. Fakat buna mukabil 
hem firindi hem de çok temiz bir lı:albi 
vardı. Çocult deiil mi) Pdt çabult bi
zimle allftı .. O, ber ııabab mektebe hiz· 
metçi ile geliyordu. Biz öile yemeldeTİ
ne evlerimize giderken onun yemeği 
mektebe ıı:eliyordu. Oturduklan yeT 
mektebe uzak olduiurıdan annesi yorul
maaını istemİyonnuş ... 

Akpmlan da yine onu hizmetçi alıp 
götürüyoTdu4 

Annesinin aıL sıkı tenbihlerine rağ
men o mektepte herkesle arkadaş ol· 
muştu, herkesle oynıyordu. Fakat sabah
lan gelirken ve aktamları giderken hiz
metçinin yanında hiç birimizle konutmı
yordu. 

Onun da küçük kafuında, çocukluk 
ihtiyaçlarına dizgin vexen anne istibda
dını atlatmanın ilk tohumları bu ouretle 
filiz vermif oluyordu. 

Herk .. gibi Suna da beni diier çocuk
lardan fazla seviyordu. Bir yağmurlu 
gündü ... 

öğleyin yağmur altında eve yemeğe 
ıı:idecektim. 

---~---

Y c r l i Mallar 
Haftası 

Yurdun her tarafında 
kutlanıyor 

Ankara, 13 (A.A) - Yurdon her ye
rinden gelmekte olan telgraflar dün bat
vekil Dr. Refik Saydamın Halkevinda 
söylediği nutukla açılmış olan onuncu 
tasarruf ve yerli malı hafi.ast büyük te
zahüratla kutlaıunıştır. Bu münasebetle 
Halkevinde yapılan temsiller yapılan 
toplantılarda hitabeler iradedilmiş, gü
nün manasuu canlandıran leı:nşiller ve
rilmiştir. Bir çok yedenle de bafıarun 
clevanu müddetince açık bulunacak olaa 
yerli mallar sergileri ııçılmı.ştlr. Başlıca 
şehirlerde ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumunun tertip e~ olduğu vitriıı 
müsabakalanna hemen bütün mağaza
!&r iştirak eylemiş bulunmaktadır . 

-1\--

lngilterenin 
Yan mültecilerine 
yapacağı yardım 
Londra, 13 (A.A) - B. Çemberlayn 

Avam kamarasında beyanatta buluna
rak Finlandiyalı mültecilere yardım et
mek zarureti h!sıl olduğu takdirde İn
giltere hükümetinin İngiliz ~efkat mil• 
esseselerinin yapacakları bütün teklifle
ri sempati ile karşılamağa amade oldu· 
ğunu söyl~r. . 

B. Çemberlayn, Almanya ile Italyanın 
Finlandiyaya silah göndermiş oldukları· 
na aair olan habederi teyit eder malu
mat almamış olduğunu tasrih etmiştir. 
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Fin Tayyareciler" 
Mormausk'i Leningrada bağlıyan 

demiryolunu tahrip ettiler 
Pari.<, 13 (Ö.R) - H<'lsinkiden Röy

.ıer ajansı.na bildirildiğine göre Rusya
ıun Monnanslı: şimal lin:ıanıru Ladoga 
ııölilne ve Leningrada bağlıyan büyük 
deıniryolunun 17 kilometrelik bir kısmı 
Fin tayyarecileri tarafından bombardı
man edilerek tahrip edilmiştir. 

Rusların hücumlarında büyük nıik
darda asker ve mühimmat feda etmek
ten çekinınedilı:leri görülmektedir.. Hü
cuma ..,vkedilen illı: kıtalar otomatik 

Fin silahları altında hemen tamanüyle 
doğrandıktan sonra kuvayi külliye ta
arruza geçmektedir. Mühimmatın isra
fına bir delil de Fiolandiyanın sahil ha· 
tı.ryalarından birini 8 ilk kanunda bom
bardıman eden iki Rus kruvazörü ile 
müteaddit torpitoların bütün toplariyle 
42 defa ateş açmış olmalarıdır. Bu bom
bardımanın neticesi bir kimsenin telef 
olmasından ve birinin de yara]anmasın~ 
dan ibaret kalmıştır. 

Finler Rusların ileri hareketlerini mü
him mikyasta gcciktirmektedirler. Vb
roski cephesinde Rusların ilerlemesine 
mAni olmak için bir köprüyü berhava 
ederek bir çok Ru• askerlerini imha el
mL•lerdir. 

Londrll, 13 (Ö.R) - Bitaraf kaynak
lardan ~elen haberlerde Finlandiyanın 
cenup ve merkez cephelerinde müthiş 
F.i.n mukabil hücumlarını bildiriyorlar ... 

Finlandiyaya yardım için 
Yapılan hareket 
Almanlar 

A 

manı 
• 

ve müzaharetlere 
olmak istiyorlar 

~* ........... ,~~~~~~~~~~ 
Londı-a, 13 (Ö.R) - Alman gazetele

ri İnı;ilterenin Finlandiyaya mühimmat 
ve harp malzemesi satmak için İnıifilz 
firmalarına izin vermesini tenkit edi>·or
Iar. Naziler Finlandiyaya her türlü silah 
ve emtea sevkine mani olmaktadırlar. 
Halta bitaraf bir memlekette Finlandiya 
için imal edilmiş olan bir hastane tay
yaresinin teslimine- bile ınümanaat et
mişlerdir. 

\'Cl cdilm.i~lerdır ınatın cksiln1cme:;i ve . .'\ıİı-Crika ordusu-
Roma, 13 (Ö.R) - Va~inglondan bil- nun ihtiyaçlarının dı göz önünde tu~

dirildiğine göre Finlandiyaya yardım ia- ması Iazundir. Siyasi mahafil, kongrenin 
neleri gittikçe artıyor. Şimdiye kadar Ji'ınlandiyaya şimdiye kadar ödediği me
bütün Avrupa mıntakası için 500 bin baliğ nisbetinde kredi açılacağı tahmin 
dolar tahsis etmiş olan Amerikan Kızıl ediliyor. Kongre kanunusanide açıla
lıac;ı, yalnız Finlandiyaya yardım malt- caktır. Finlandiya müme!!Silleri ise an
sadiyle bir milyon dolar vermiştir. cak derhal yapılacak yardımlann mües-

Fin telsizleri İsveçte Fin ordusu içio r.ir olacagını söylem~ktedirlcr. 

Londra, 13 (A.A) - Haber alındığına 
göre, Almanya muhtelif memleketlerin 
sempati dolayısi,yle FinlandiYaya gön
derdikleri eşyanın bu memlekete eriş
nıesine ınini olmak için coğrafi ve stra
tejik vaziyetten istifade etmektedir. 

Nevyork, 13 (Ö.R) - Nevyork valisi, 
öniınıüzdeki 17 kinwıuevvel pazar gü
nünü Finlandiya günü olarak il~n et
miştir. Bütün Nevyorlt hallı:ı açılan yar
dun sandıklarına cömertçe iştirake da-

t<>şkil edilen ..,yyar hastanelerin yakın
da Finlandiyaya geleceğini bildirmekte
dir .. 

Vaşington, 13 (Ö.R) - Finlandiyaya 
harp malzemesi ve tayyare gönderilmesi 
n-eselesi harp n1alzeıncsi satın alan 
memleketler için mühim bir mesele ih
das etmistir. Amerikunın iına13.tı mah
duttur. Müttefiklerle Amerika ordusu 
arasında taksim edilıniı;tir. Amerika hü
kümeti Finlancliyaya yardun ctınek is
tı.vor. Fakat müttefiklere yapılan tesli-

Londra, 13 (Ö.R) - Avam kaınara
:mda hava nazırı Sir Kingsley Vooddan 
İngilterenin Finlandiyaya tayyare gön
derecek yerde bunları kendi müdafaası
ua t.ahs;,, etmesinin müreccah olup ol
ınadıı;ı sorulmuş, nazır : .Hayır, böyle 
tılduğunu hiç zannetmiyorum• cevabım 
vererek siddetle alkıslanmı.sbr... Yine 
umumi ;lkı>lar arasında n~ bir İngi· 
!iz finnasına Finlandiyaya tayyare sevki 
ic;in li~ans verildiğini biJdirmiştir. 

Mali anlaşınad~n sonra 
lngiltere ve 

filolarını da 
Fransa ticaret 
birleştirdiler 

-~~~~~~~~~....-* ....... ~~~~~~~~~~ 
Londra, 13 (Ö.R) - •Manccster Gard- hazırlandığını bildiım~. Bu plan mu

J'an• gazetesi Jngiliz - Fransız mali an- cibince bütün taleplerin tanzimini ayni 
!aşmasının, müttefiklerin menfaatleri zamanda mümkün olmamakla beraber 
gibi müteaddid kurların da birbirine takaddüm sırasına riayet edileceklir. 
muhalif olduğu hakkındaki Alınan pro- iki memleketin elinde ~ulunan ticari 
pagandaııını tadilen tekzib ettiğini ya- tonaj yekO.nu 23 milyon 250 bin tondur. 
zıyor. iki hükilmet, müşterek maksad Bunun 21 milyonu Ingiltereye \'P mü
nimına y•pılacak bazı mas.rafları pay- tebakisi Fransaya aiddir. 
Lışmalt hususunda mutabık kaldıktan 
başka milll servetlerile mütcnasiben "1-
tirak hisselerini de tesbit etmişlerdir. 
Bu teşebbüs lngiltere için yüzde 60, 
Fraru;a için de yilı.de 40 olarak kabul 
edilmiştir. 

Londra. 13 (Ö. R) - Fransa ve lngil
tere ckonon1ik1 mall siyasetleri husu
sunda tamamen mutabık kaldıktan son
ra simdi de ticaret filolarını müstereken 
ku!İanacaklardır. Fransız deni~ ticaret 
t!aı:ıı·ı büdce mü1.akeresi münasebetile 
keyfiyeti bi1dirmis ve mü•terek Ingiliz
Frnn~ız nakliyatı için etraflı bir pli\.n 

B. Ruzvelt 

Pads, 13 (Ö. R) - Sabah gazeteleri
nin tefsirleri, Pol Reyno ve Con Say
men arasında imza edilen anlaşmaya 
aiddir. 

Jur diyor ki; Frankla lngiliz lirasının 
müttehid cephesi kurulmuştur. Deniz
de, karada, havada birleşen antantın 
kuvveti, tarihio hiç hir devresinde 
bu kadar kuvvetli ve azametli olmamış
tır. Iki millet ayni ideal ~trafında birleş
mt.,lcrdir. Bu anla.~ma, Ingiliz - Fransız 
milletlerinin hayatında unutulmaz bir 
tarihi h5.dise oL:ırak yaşıyacaktır. Ayni 

l 
B. Fikret Slay 

':Tekrar cümhW:reisli- Parti İstanbul vilayet 
ğine intihap edilecek heyeti reisi oldu 
NEYORK, 13 (A.A) - Dün buı·aya Ankara, 13 (A.A) - İstanbul bölgesi 

zamanda harp üzerinde muazzam tesir
ler yapacak bir siyast hadise mahiyetini 
taşımaktadır. 

Aube gazetesi, hiç bir kavalisyonun 
tarihte bu derece muazzam ve tam bir 
mutabakat, bir anlaşma kaydetmediğini 
)•azıyor. Bütün birliklerden, hatıl iki 
milletin sipaıişlerin.in merkezleştirilme
slnden sonra para cephesinde hakiki bir 
vahdet vücuda getirilmesi çok mühim
dir. 

Londra, 13 (ö. R.) - Taymis, Bil· 
yülı:. Britanya ve Fransanın sanayi kay
naklannı birlilı:te idare hususunda bir· 
!eşmeleri hem harbi kazanmalan, hem 
de harpten sonraki müşkilltı önlemek 
için faydalı olacağını, verilen kararlann 
iki memleket arasında ittifaktan daha 
büyilk bir tesanild yarattığını ~imdi Al
manyanın harp mal.'nesinden daha çok 
müdhif bir harp makinesi mey.dana ;,;e
tirrnek kabil olacağını yazıyor. 

Moskovada 
Estonya ile birlikte 
mühim kararlar 
verilmiş... 

Moskova ve Helsinkiden resmi haber 
yok gibidir. 

Tebliğler pazarte..i günkü harekeUere 
&ittir. Fakat Stokholmdan gelen bir kab
loya göre Finler şimal hududundan 48 
kilometre mesafede olan Sala şehrini • 
tekrar i:;ga\ etmişler ve Ruslan bir kaç 
ınH öteye püskürtmüşlerdir. 

Kareli ben:ahının cenubunda nıüca
dele bilhassa şiddetli olmuştur. 

--.--
Bir adam karısının 
kafasını aatırla ke- . 
serek vücudundan 

ayırdı --..,.-

Sonra da 
Kesik baş elinde 

:ağlarken yakalandı: 
: İstanbul, 13 (Hususi) - Niğdede: 
: Emin adında biri kansının et satın: 
: ile başını gövdesinden ayırmıştır. : 
: Bu korkunç cinayete sebep kıs-: 
: kanc;lıkbr. Emin karısınm kesile: bap : 
: elleri arasında, onun yilzüne baka .. E 
: rak çıldırmı.şçasına ağlarken yeti·: 
: şenler ve zabıta tarafından tevkif: 
: edilm!<tir. Katilin cinayetini şuıı
: runa sahip olamadığı ve müvazene. 
: sioi tamamen kaybettiği bir lında 
: yaptığı tahmin ediliyor. Cinayetten 
: evvel Eminle karı<ı arasında bir ağtt. 
: kavgası olınu.,, söylenen sözler Emi
: nio kıskançlığını son hadde getir
: mi.şiir .. Katil, henüz vak' ayı aydın
: !atacak ifadede bulunmamıştır. Şe
: hirde büyük lees.$ür ve nefret uyan
: clıran bu kıskançlık cinayetinin de
: dikodusu vanılmalı:tadır. 
············••iı'i•••······················· 

TebJiğ)er 
---.Jf...---

FKANSJZ rEBLiOi : 
Paris 13 ( ö.R) - Bu oabahlı:i tob. 

lii: Cephenin merkezi kıarrunda devri)oe 
kollarının faaliYeti. 

.SOVYEr rEBLiOi : 
Moolton 13 (AA) - Tebliiı 
1 2 Kanunuevvdde Sov,-et lı:ıtalan 

bütün istikametlerd& ileri hareketlerine 
devam ederek Mulı:ta iatikametürde hu
dudun 92 kilometre ııarbındalri Madra· 
jarviyi. Petrozavodolt iıtiltametinde La· 
doga ııölü oalıillerindeki Huntlla kilTlinü 
n Pitbraota Serdobol demiıyolu üze.. 
tindeki Konpinoja iıtaoyonunu itııal et• 
mitlerdir. Siı ve alçak bulutlar lı.an Juı. 
rekatına mani olmuft.ur. 

--*--
Ingiliz 

Kabinesinde deiişik· 
lik mi olacak? 
Roma, 13 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri

nin Londradan aldıkları bir habere göre 
Sovyet Rwyaya karşı takip edilmesi 
iktiza eden politikada İngiliz kabinesi 
erkanı ara.<ında bir nokta! o.azar ihtiJA.. 
fı hNedildiğioden kabinede bazı tebed
düller olması muhtemeldir. 

~~:,,,,.,,,.,,. 
g,•lıniş olan Aın,•rikanın Brüksel ı;efiri C. H. P. müfettişliği. vazife ve sa!Mü
n1rttbual 1nün1essillerine beyanatta bu .. yetinin lslanbul vilayetine münha~ır ol
lunarak bu;:ünkü \•ady~t hakkında Bay ması hasebiyle bu vilayetin Parti mq
Ruzveltin tekrar intihap edilmesine mü- fottisi olan Konya mebusu Tevfik Fik-

Moskova, 13 (A.A) - Bazı diplomasi A K m 
mahafil Estonya erkfuuharbiye reisi ile vam amaras -
Sovyet zimamdarlannın Estonyada as- da gı"zlı" celse 
kert mahiyette mühim kararlar ihur 
etmekte olduklannı tahmin etmektedir-

zaheret edecr~ini -·öylemi•lir. ret Sılayın vil5yetteki faaliyetini daha -*- müsmir kılmak ve Parti i:;leriyle daha 

SON ~A.BE~:: 
'A ' ~ 

Türklerle Finler 
kan kardeşidirler 

lstanbula gelen Fin muharririnin beyanatı 
letanbul 13 (Huauıi) - Rus • Fin harbı ba§ladıktan sonr" Finlan

diyadan ilk yolcu bugün geldi. Bu zat Finlandiyanın tanınmış muhar• 
rirlerinden Bayan Renhadrr. 

Renha, gazetecilere göz yaşları ara11nda Helsinkinin Ruslar tara
fından bombardıman edildiğini, birkaç evin harap olduğunu söyledik
ten sonra şu izahatı vermiştir: 

«Yiyeceğimiz ve silahlarımız boldur. Ruslar şimdiye kadar bütün 
gayretlerine rağmen ehemmiyetli bir yer işgal etmemişlerdir. Taarruz
ları kendilerine çok pahalıya mal olmuştur. Kendimizi Türk milletin
den ve Türkiyeden ayrı tutmıyoruz. Benim tetkikatım iki milletin ay
nı kandan ve aynı ırktan olduğunu teyid etmektedir, Fin lisanında bir 
çok Türkçe kelimeler vardır. Adetlerimiz, kahramanlık menkibeleri
miz sizinkileri çok andırır. 

Yeni Isveç kabinesi 
Eski Başvekil tarafından kuruldu 

lstol<holm 13 ( ö.R) - lsveç kabinesinin değişeceği hakkında bir 
kaç gündenberi devam eden şayialar teeyyüd etmiştir. Başvekil Han
""n mevkiini muhafaza etmiştir. 

Hariciye nezaretine eski Oslo büyük elçisi Kristiyan geçirilmiştir. 
Salahiyettar mahfillerde söylendiğine göre bu tebeddülün sebebi Rus 
istilasının meydana çıkardığı vaziyet karşısında hükümetin esas teş
kilatını genişletmekten ibarettir. B. Sandler geçen hafta istifasını ver
mifti. Kendi lehinde yapılan nümayişlere rağmen kabineye girmeği 
kabul etmem.İ§tir. Bu istifa, son Nazi propagandasının yııptığı hücum

ların neticesi değildir. 

ltalya Almanya ile 
harbe girmek için 

Hiç bir taahhüt altına girmemiş ••. 
Roma 13 {ö.R) - ltalyan gazeteleri, harp karşısında ltalyanın 

vaziyetini tasrih ediyorlar. 
Koryera Dellasera ltalyanın Almanya ile bir safta ve otomatik şe

kilde harbe ginneği taahhüt etmediğini yazıyor ve şunları ilave edi
yor: 

Italya, hü•nÜ niyetle aldığı taahhütlere aynı derecede hüsnü niyet
le devam edecektir. Böyle bir otomatiklik hiç bir ittifak muahedesinde 
menuubaha olamaz. Nihai kararlar her hadiseye göre verilmek ve bu 
lcararlar verilirken me§rU menfaatler nazarı itbara alınmak icap eder. 

Harbin mes'ulleri ve 
Alman Beyaz kitabı 

Roma 13 ( ö.R) - Harbın menşei ve mesuliyetleri hakkında 461 
veeikayı muhtevi bir Alman beyaz kitabı ne§redilmiştir. Beyaz kitap 
dört kwmdır. l - Alman - Leh münasebetlerinin inlcipfı, 2 - ln
g.i}terenin harp ıiyaseti, 3 - Almanyo.nın kom ulariyle muslihane 
miinMebetleT tesisi hususundaki gayretleri, 4 - Polonyanın lngilterc 
tarafından harp aleti olarak kullanılması. 

Alman gazetelerinin fikrince bu beyaz kitap tarih huzurunda ln
ııillıftnin meıuliyetini kat'i olarak İspat etmelc.tedir. 

Berlin 13 (ö.R) - Gazeteler bugün bat makalelerini yeni Alman 
&yaz kitabında Ribbentropun mukaddemesini tenira hasretmişler• 

. ar. Beyaz: kitabın mukaddemesinde zikredilen Ingilterenin Alman· 
Y'BY1 imha cl:mek için harbe sebep olduğu ve harp iat:ediği cümleleri 
uzun uzadıya tefair edilmektedir. 

Almanya harbi bir 
senede bitirecekmiş 

Londra 13 ( ö.R) - Deyli Herald gazetesine göre Alman yanın as
keri plaru gelecek sene nihayetinden evvel harbı bitirmeği istihdaf 
ediyor. Bir kısım mahfiller önümüzdeki ilk bahar veya yazda bir a,,.. 
keri zafer bekliyorlar. Bir kısmı da, askeri bir zaferin imkansızlığına 
bni olduklarından siyaai yoldan bir netice alacaklarını umuyorlar. 
Almanya şimdilik Çekoslovakya ve Polonyanın bütün menabiini sö
mürmektedir. 

İKİ TREN ÇARPIŞTL. 
Yakından aUkasını temin etmek maksa
diyle Cümhuriyet Halk Partisi nizam

Berlin, 13 (Ö.R) - E.s:;ende iki tren namesinin 94 üncü maddesi mucibince 

ler.. Lond.ra, 13 (Ö.R) - Bugüıı öğleden 
sonra Avam kamarası milhimmat teda- B l ·ı 

.Talliu'.13 (~.R) - Estonyarun re.;ml riki meııele6ini gö~ek için gizil bJıo ' a aft gcmJ Cr Lord Halifaks 
çarpL<ımL'<tır. 17 ölü ve ıu yaralı vardır .. kendisinin İstanbul vilayeti C. H. P. ida

re heyeti reiı>liğine tayini hakkında Par· 
tı umumi idare heyetince ittihaz olıınan 
karar Parti Genel başkanlık divanınca 
tasdik olunmuştur, 

-*-
Londrada 

-------- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Bir İngiliz hatıp, Türk lisanının iogi- Yeni Federal konseyi 

lider arasında tamimioden bahsetmiş, Roma 13 ( ö.R) - lav içre federal 
Türkçe olarak samimi ve güzel wzler medi.i federal konseyi ( [s..;çrc hülı:ö
söylenıi.ı;;tir. metini) yeniden intihap etmiştir. Eski 

tlç saat devam .,den ziyafet çok sıınıi- nazırlardan yedisi tolcrar intihop olun· 
ml bir hava içinde nihayet bulmuştur. 1 mu~tur. 

,----------------------·-------!, iz mtl YERİNDE.."J SARSACAK İKİ YE!d HılBİKA FifiM 
HER İKİ.Sİ DE İLK DEFA 

1 - ZEYNEBiM 
BÜYÜK ŞARK FİLMİ TÜRKC,E sözı.ü ŞARKILI 

2 - ÖLÜM HARBi 
BÜYÜK GANGSTERLER Fİ.LML 

J - 4 - S - l\riKİ - HARP JURNALi - ÇALlNAN TAÇ Türkçe 1 krSUtt 
HEP.Si BVGVH 

LALE - YENİ TAN SİNE!lALABINDA _____ .. 

aıansı Finlandiyaya karşı Moskovamıı ceL.e akdetmiştir. Matbuat erl<lnı n ııa- Londc 13 A A ·- 490 to h· · _ 
Rwı - Estonya paktının tatbikini istedi· IAhl,yetli olmıyan kimselerin parl!m.en- _,_._, L~•- ba( ·.) h" .n1 Vacı~h 

İtalyan sefirine 
ziyafet vereli üini tekzi tm,.,... lo ·1 . . . t rı·bat ahnın .... ....,... ~ yr.gını amı ar.·ıc 

., p e ..,.ır. ya gırmeme en ıçın c ı ı,-. Head kömür gemisi İngilterenin .<ark 
,., .Uillerlnde bir mayne çarparak ha~ Londra. 13 (Ö.R) - Hariciye naı.ıJI 

Lord Halifaks ve bayanı Grand oteld4 
İtalyan sefiri ve refika.•ı şerefine bir zio 
yafet vermi~r. Tayyare Sineması 

Bu ak'i'illl saat (9) da GALA MÜSAlllERESiYLE bu ı.eocn.in. ea büyiik 
filmi olan ve İNGiıJz - FRANSIZ dostlufunıı tenısil eden 

Samimi Anlaşma 
Şaheserini muhtett'la mütlaviınlerine takdim e•er 

OYNIYALAR: 

Viktor F rancen - Gabi Morlay 
Pierre R. Wilm 

AYRICA: e•blide Zeacio •'11Üdi ve c~li 

ISPANYOL SERENADI 
EKLER JV&NALDZ SON DÜNYA HADİSAT! .. 
DiKKAT : Suvanıye (1!) yaşından ~ çoqtldat<11 ıretffiım.,metıi 

rica olunur .. 

tır. Mürettebattan alb ki.•i kaybolmuş
tur. Diğer bef tayfayı bir balıkçı gemi
si alınu~tır. 
~ ....................................... _ ... ~ 

Ucuz Sinema 
BUGIJN 

Günü 

Si\i\T ÜÇTEN GECE YARJSINA KADAR 

Kültürpark s;nemasında TELEFON: ~151 
Pa.ıslr dallalfye.si dallil oımaıı üzere, Fiatrer 

Bllylilder• : Hususi ıs Birinci ıo .. 
TALEBE : Rusu.$1 10 .. Biriod S KURUŞTUllL • 
Bu fiatı. lbyvanlqan iııııan ve Sarı Kaya liliıııleri cörület~tir .. 
AVIUCA.: HE'l'RO JURNAL n RENKU MIKt.. , 

................................................................................... 

ÖNVltfVZDEKl CVMA. GVNVNDEN iriBA.REH 

Çifte Nikah ve Son Pöğüş 
Fui,\ILERİ GÖSTERİLECEKTİR.. 



ENIAS R 
•• o • *'** 

it eri mahremi 
ifşa ediyor! 

izli konuşmalarda Hitler Almanya
nın siyasetini nasıl izah etmiş? 

-*-

Almanya üstü d~ --·-- l 

1 n gi l iz hava filoları · 
boyna devriye 

geziyorlar 
--*--

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

14 Dk kanun Perşeınne 1939 

. BORSA~· 
IZMtR BELEDIYEStNDEN: 
1 - Halimağn çarşısı yeni yol 863 cü 

sokakta Belediyeye aid 22 numat'a taj.h 
dükkanın bir sene· müddetle kiraya ve
rilmesi yazı i5ler.i müdürlüğünde.ki şari
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 32 lira olup 
ihalesi 29/ 12/ 939 cuma günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 2 lira 40 kuruşluk 
teminatı tş Bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

ÜZÖM 
545 İnhisar idaresi 
432 Üzüm tarım 

, _ 882 M. j. Taranto 
212 j. Kohen 
334 Horşit Güneş 

75 Öztürk ,şirketi 
51 A)bayrak 
48 B. S. Alazraki 
15 Hilmi Uyar 

2094 Yeklın 
350078 Dünkü yek\ln 
352172 Umumi yekun 

No. 7 

8 
11 
8 50 
'1 50 

11 50 
9 50 
9 75 

10 
8 75 

9 
12 50 
11 50 
12 75 
12 50 
11 75 
9 75 

12 50 
8 75 

ifşaatı yapan: Herman Rauschning 

Alınan 1cbliğleri bu hareketi Heligo
land adası üzerjne bir taarruz teşebbüsü 
şeklinde göstermi§Jerse de asılsızdır. Bu 
hareket sebebiyle Hamburg ve Breınen 
radyo istasyonlarJ nc~iyatını kesmişler 
ve anc:..' bu sabah tekrar başlamışlar
dır .. 
Muhasamatın iptidasından beri İngiliz 

tayyareleri Heligoland üzerinde birçok 
uçuşlar yaparak müteaddit Alman harp 
gemilerine muvaffakıyetli taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Hakikat şudUl' ki İngi
liz hava ordusu Alman sahilleri üzerin
de muntazam bir devriye servisi tesis 
C>tmiştir. Bu da Almanların denizde ol
duğu gibi havada da kat kat fevkine çı
kıldığını göstermektedir. 

No. 8 
No. 9 
No. 10 

8 50 
9 50 

10 50 
12 25 
14 50 

2 - lnönü caddesi Bahribaba parkı 
melha1inde Belediyeye ait benzin satış 
yerinin bir sene müddetle kiraya veril
mesi Yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhanunen bedeli 300 lira olup 
ihalesi 29/ 12/ 939 cuma ginü saat 16 
dadır. İştirak edecekler 22 lira 50 kuruş 
luk teminatı İş Bankasına yatırarak 
makbuz.ile encümene gelirler. 

O tarihte Danzigteki S . A. teşkilatı
nın genç Führcri sıfati1e bu mecliste 
hazır bulunan zat şu ~uali sormu~tu: 

- Führerim, Birleşik Amerika cumhu
tı:iyctlerinin Avrupa işlerine müdahale
ıre başlıyacaklarını zanneder misiniz.? 

Hitlerin cevabı şundan ibaretti: 
- Her halde onların kafasından böy

le hir düşünceyi çıkarmak yollarını bu-

-2-
1918 den bütün Alman muzafferiyetle
r inin müncer olduğu neticeden bahse
diyorduk. 

ASLA TESLtM OLMIY ACAôIZ 
Hit]cr haykırdı: 
- Aslu teslim olmıyacağız. .. Belki 

çökece~iz, fakat sukUtumuzla dünyayı 
da sürükliyeceğiz.. 

(Crepusculc des Dieuse) eserinden 
bazı parçalar mırıldandı . genç bir arka
das, 1918 harbinin kötii neticesinin se
bebinin düşmanın silôh faikiyeti oldu
ğunu söyledi. 

Buna Hitler itiraz etti: 
- Harbin mukadderatı materyele de

ğil, insana 1ahidir. 

n~ı7_ Bu ahvalde çok tesirli olan ye
'ııi silahlnr vardır: Amerika her zaman 
tçin ihtilal eşiğindedir. Orada isyanlar, 
b.rısıklıklnr çıkarmaklığım güç olını
yacaktır. Böylece Amerikalı baylar ken
di dertleri, kendi işlerile kafi derecede 
meşgul bulunacaklardır. Onların Avru
pada işleri ne? - Fakat Führeriın, müstakbel har

Vagner havası ile bin geçen harpten büsbütün başka b ir 
-------- çehre arı.edeceğini biraı. evvel söylerken 

Vaşeniild villasının Obersa1zberg'e hiç şüphesiz yeni kesiflerin, teslihat üs
baknn Ycrandasında bulunuyorduk. Hit- tünlüğünün miJJetlerin \'C içtimai sınıf
lerin kurd köpeği ayakları dibinde ların iizerinde yapacağı tesirleri istüı
u7.:mmış bulunuyordu. Vadinin öte ta- daf ettiniz. 
r.ı!mdaki dağların tepeleri güneşin zi- Yeni silahlar, teknik ihtira1ar yeni 
yasile parıldıyordu. Bir ağustos sabahı harbin sevk ve idaresini kökünden de
idi. Hitlcr dudakları arasında Vagnerin ğiştirecekler. Eski sevkülceyşi pHinla
'bir operasından bir parça terennüm edi- rını altüst edet>ekler. Bugün Alman
yordu. ya, teknik ve teslihat bakımından üstün 

Başlangıçta bana ketum ve dalgın gö- mevkide bulunuyor. 
ründü. 1914 HARBiNE BEı"'lZE1\.fJYEN 

Ve hemen derin bir sükuta gömüldü. BtR HARP 
Nasyonal sosyalizmin, en vahim buh- - Kim demiş ki 1!>14 harbine giriş 

ratıına yaklaştığı zamanlarda idi. de1ilerin yaptıkları gibi bir harp yapa-
Parti, meyusanc denebilecek bir va- cağım . Gayretlerimizin biiyük kısım bi

~yettc idi. Bununla beraber Führerin lakis bu şekilde bir harpten ictinabe 
her sözünde iktidar mevkiine geleceğini matuf değil mi? Onların ancak istikbali •e Alman milletini yeni bir mukaddera- kendi zavallı şahsiyetlerinin tecrübele
ta, yeni bir talie doğru sevkefleceği ka- rine göre gösterecek kudrettedirler. 
sıanti okunuyordu. Ne yeni ne de hayret uyandıracak 

Harpten: onun feci neticelerinden, birşey düsünemezler. Generallerin ka-

faları da ötekiler gibi lrn:ırdır. Mesleki 
tekniklerinin kabuğundan dışarı ~ıka
mazlar. Yaratıcı dehalara daima tekni
siyenler çevresinin dı~ında rastgelmek 
lrnbildir. Ben, davaları sadeleştirerek 
esaslarına irca etmek hassasına ınall
ğim. Harbi kapalı bir ilim haline koy
mak istemişlerdir. Bunun için onu solo
nel bir cihazla üınta etmişlerdir. Sanki 
harp dünyanın en 1ııbü bir hadisesi de
ğilnıi.ş gibi! .. Harp, her zaman ve her 
yerde gündelik bir vakıadır ve başlan
gıcJ yoktur. Sulhun başlangıcı olmadığı 
gibi .. Hayat bir harptir. Giristiğiıniz her 
mücadele bir harptir. Harp hali. insan
lığın tabii olan halidir. Gözlerimizi 
arkaya çevirelim.. Istcrsek insanlarm 
hali vahşette yaşadıkları zamana kadar 
bakalım, harp her devirde hileden, al
datmadan, tuı.aktan, taarruzdan veya 
baskından baska nedir? İnsanlar başka 
birşey yapmağa muktedir olamadıkları
nı hissettikleri dakikadan itibaren bo
ğaz)aşmağa baslamıslardır. Tüccarlar, 
haydudlar, silah ör1er. men eleri itiba
rile birdirler. Fakat daha yüksek bir 
strateji de vardu·: 

Daha manevi bir niı.am vasıtaları kul
lnmm bir harp ... 

Hitler burada Forstcre dönerek sor
du: 

- Harbin gayesi nedir? .. Di.ışınanın 
teslimiyeti değil mi? Düsman teslim ol
duğu dakikadan itibaren ben onu ta
mamen imha edebilccc~imi biliyorum. 
Mademki daha az bahalı ve dah;:ı emin 
va<:ıtalarla ~·ni ne1iceye vasıl olmak 
imkanı vrdır, şu halele ne diye bu şart
lar içinde düşmanın n<:keri bakımdan 
maneviyatını sarsmağa uğraşayım .. 

-+
Kurş na dizilen 
üç suikastçı... 
Londra, 13 (Ö.R) - Gestaponun tec

rit kampında Münih .suikastı faillerin
den sayılan Er~elin arkadaşlarından üç 
kişi kurşuna diz.ilmiştir. 

Alman makamları bunları İngiliz ca
susları olduklarını iddia etmektedir. 

-+-
Dr.. Şaht 

-*-Kitlerin davetini 
kabul etmemiş... 
Londra, 13 (Ö.R) - Dr. Şaht mall 

müşkülata çare bulmak için Bitlerin va
ki iki davetini kabul etmemiştir. -·-Meksika 

No. 11 
İNCİR · 

147 M. j. Taranto 
100 Albayrak 
36 H. Levi 
34 A. Papağno 

317 Yekun 
167218 Dünkü yekun 
167535 Umumi yekOn • 

ZEYTINYA~I 

7 25 
5 50 
6 
6 50 

20000 kilo 39 
ZAJJiRE 

8 125 
6 50 
8 
7 25 

39 

125 ton Buğday 5 625 
204 cuval Bakla 4 175 
235 ton P. Çekirdeği 3 75 4 
924 balya Pamuk 53 67 50 

Para Borsası 

14 18 23 26 (2487) 
61 inci adanın 364 metre murabbaın

daki 34 sayılı arsanın satışı, Yazı işleri 
müdfülüğündeki şart.namesi vcçhile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhnmmen be
deli 1456 lira olup ihalesi 29/ 12/ 939 cu
ma günü saat 16 dadır. İ!)tirak edecek
ler 110 liralık teminatı İş Bankasına ya
tırarak makbuz.ile Encümene gelirler. 

14 18 22 27 (2486) 
- Eşrefpa.şada 645 sayılı sokakta 

ayrılan 648 sayılı sokakta kanalizasyon 
yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
520 lira olup ihalesi 15/ 12/ 939 Cuma 
günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 39 
liralık teminatı lş bankasına yatırarak 
makbuz.ile encümene gelirler. 

1 5 10 l4 4387 (2388) 

KLEARİNG KURLAaI lZMlR B1R1NCt lCRA MEMUR-
Sterlinıten fa:Jrisİ l>ir Ttirk liraıınıe LUCUNDAN: 

aıtukabilidir.. Hoca Ahmet oğlu Eşrefin Emlak ve 

Satış Alış 
Sterlin 524 521 
Dolar 76. 71 77.16 
Belga 4.649 4.677 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Pezetas 7.6577 7.6S93 
Florin 1.444 1.453 
İsveç Frangı 3.4214 3.4416 
İsveç kronu 3.2217 3.2407 
Norveç Kronu 3.3763 3.397 

P a. .... ..a. .. ._NTOSUNDA Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
~.:, Dinar 35.22 35.40 

Eytam Bankasından ödünç aldığı para
ya mukahi1 Bankaya ipotek eylediği 
Göztepe Vapur iskelesi karsısında Ab
dül'azel pnşa 64 numaralı Yeşil İzmir 
sokağında 11 numaralı ve Bin lira kı~·
metli olup sair lüzumlu maliımat ve taf
silatı numarası aşağıda yazılı dosyamız
da mevcud olan bu evin rna mÜ§temilfıt 
mülkiyeti açık artırma suretile ve 844 
numaralı Emlak ve Evtam Bankası ka
nunu mucibince bir defava mahsus ol
mak şartile artırması 17/ J/ 940 Çarşam
ba günü saat 11 de İcra dairemiz içinde 
yapılmak Uzere bir ay müddetle ,c;atılı
ğa konuldu. 

Mek.siko, 13 (Ö.R) - Cümhurrei::;inin 
Sovyet Rusyayı takbih eden beyanatın
dan sonra mebusanda komünist partisi
nin lağvına ait takririn müzakeresine 
geçilmiştir. 

Leva 64.86 65.22 
Ley 92 93 
Rayşmark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 ------------------------- -~- Zloti 4.2159 4.2.~73 

Bu artırma netice<:inde satış bedeli 
her ne olursa olsun kıvmetine bakı1mı
yarak en <"Ok artıranı~ iizerine ihnlcsl 
yapılacaktı~. 

Milletler cenııyetinclP 

Arjantin murahhası 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİI<"EDE - bı bur d, n iç bir hayret uyandırmnmış

tır. B. Molotof Cemiyet müzakerelerine 
Afrika 36 reyle, Bolivya 35 reyle ve iştiraki red hususunda ileri sürdiiğü se
Finlandiya 34 reyle seçilmişlerdir. bebleri tekrar etmektedir. Yani Sovyet 

Roma, 13 (Ö. R) - Bu akşam asamb- hükumetinin meşru olarak tanıdığı bi
le kararını verecektir. Fakat Rusya ile ricik Fin hükumeti kend1 himayesi al
hududu olan memleketlerin i.c;tinkaf et- tında tesis edilen ve halle hükumeti adı-
11\ lcri bekleniyor. nı alan hükumettir. 

«Dcyli Herald> gazetesinin fikrince Rusyanın müzakerelere iştirak etme-
ktinkaf muhalif rey telakki edilmiye- mesine diğer bir sebeb de Lehisianın 
«:eğinden ihraç kararının itti!akla veril- h&la Milletler cemiyetinde mümessili-
mcsine mani olamıyacaktır. nin bulunmasıdır. 

Bazı Fransız gazeteleri, Finlandiya- Hususi komite öğleden sonra toplan-
nın nutuklar değil, imdad beklediğini mıştır. Tahmin edildiğine göre asamble
beyan ederek Milletler cemiyetinin lü- ye teklif edilecek olan karar sureti .şu-
1.umsuı.luğunu kaydediyorlar. «Figaro> dur: 
gazetesi RusYa ile münasebetlerin kesil- 1 - Asamble Finlandiyaya karşı ya
aıesini ve 1''in1andiyaya tayyare ve si15h pılan taarruzun gerek Finlandiya i1e 
cönderilınesini tavsiye ediyor. .-Jur> münakit hususi siyasi anlaşmaya. ge
gazetesi de Rusyaya karşı enerjik bir rek Faris paktına ve gerekse Milletler 
aiyaset ihtiyar edilmesini istemektedir. cemiyeti paktının 12 inci maddesine mu
Bu gazetenin fikrince, arazinin yarısı halü olduğunu ve bu taarruzun arefe
Sovyetler tarafından işgal edilmiş olan sinde, 1945 senesi sonuna kadar devam 
Po1onyan1Jl tekrar teşekkülü gayesi1e etmek üzere akdedilmiş olan ademi te
~imdiki vaziyet arasındaki tez.ad ancak cavüz paktının sebebsiz olarak feshedil
bu suretle bertaraf edilebilir. diğini müşahede eder('k bu taarruzu ~id-

Parlc;, 13 (ö. R) - Milletler cemiye- detle red ve takbih eder. 
ti nsamblesi bu sabah Cenevrede saat Azalarını Fin kuvvetlerine mümkün 
10.30 da h>planmıştır. Arjantin delegesi olan her maddi yardımda bulunmağa ve 
askeri tayyarecilik hakkındaki anlaşma- Fin milletinin mukavemetini zayıflata
larm mükerreren ihlMi, devletlerin tak- cak her hareketten ictinaba davet etme
.simi, aha1inin yurdlarından kaldırılma- ğe karar verir. 
sı, deniuıltı harbi, bitaraflara karşı tat- 2 - Mükerreı· davetlere rağmen Sov
bik, kültürün tedenni5.i beynelmilel yet hükOmetinin Finlandiya ile olan 
l:anunların reddi gibi vakıa1an kaydet- ihtilafının te<lkiki hususunda konseyi 
tik1cn sonra demiştir ki: ve asamble huzuruna muhal gi:.inder-

Bazıları bu vaziyet karşısında sük\ıt mekten ictinab surctile sulh emniyeli
etmenin ve daha iyi bir zamanı bekle- nin muhafazası hususundaki en E·saslı 
menin rnevcud olduğu fikrindedirler. taahhüdlerine muhalif hareket ettiğini 
Arjantin bu fikirde değildir. Milletler ve paktın 15 inci maddesinden müteve1-
cemiyeti a7.asından bir devlet, aza diğer lid taahhüdleri mevcud değilmiş gibi 
bir devlete karşı cemiyetin ana kanu- hareket ettiğini ve yalnız paktı ih1€ıl et
nuna muhali{ hareket etmi§tir.> mekle kalmayıp ayni zamanda kendini 

Arjantin delegesi Sovyet Rusyanın külliyen pakt haricinde bu·aktığını mü
Milletler cemiyetinden ihracını taleb et- şahede eder. Asamble 16 ıncı maddeye 
miş ve bu ta1cb 14 azalık hususi ~omite- göre biitün lfıı.ım gelen neticelerin çı
nin 1edkikine havale olunmuştur. karılması ve icabına karar verilmesi hu-

Alt .. am geç vakit alınan Sovyet cevn- susunda konseye salahiyet verir.'> 
E _ • _ S 3C::::= _sa:::z; 
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DEMiR MASKE 
ve Büy ·k tarih 

(JKJNCl 

macera romanı 
KJSJM) 
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Sonra yanında bulunan rahibe kıyafe

tine girmis olan İvona döndü: 
- Hemşire, eledi. s iz kalını:1; ve Mar

kiz için dua edini1_ .. 
İvon, yatağın ayak ucuna dua vaziye

tinde diz çökerken ralıibeler de sessiz 
rıdımlarla yavn yavaş odayı terkediyor
lardı .. 

Sonuncusu da çıkıp kapı kapandıktan 
sonra lvon ayağa kalktı. 

Markiz. Suvasuna dönerek: 
- Ah Kontes .. dE.'cli. Doktorların ben

den aldıkları son kan beni öldürüyor .. 

Kontes, Markizin kulağına eğildi. 
- Hakkınız var .. dedi. Sizi doktorlar 

üldi.irüyor .. Fakat onlar da bunun için 
emir aldılar .. 

Montespan sarsıldı. Bir an için bütün 
kuvvetini topfomış göründi.i. Gözleri 
a:.IamakıJlı açıldı .. 

- Kim .. Kim .. Bu emri veren kim? 
Diye sordu. 
- Süvalye dö Lorenlc Marl i d'Efüıtın 

i..ili.im emrini veren adam .. 
- Na<:ıl?. Sövalye dö I.oren öldü mii? 
- Evet... Bir av evvel öldürüldü .. 

Sovyetler ımm. ı· STANDA Pengü 3.6807 3.6984 

B
*- FF. SERBEST 34.59 34.80 
AA ÇARPIŞMA MUHTELiF KURLAR 

Londra, 13 (Ö.R) - Hindistanın bir Registe~ak 
~ehrinde Müslümanlar ve Hintliler ara- S. Efektif 
rında bir çarpımnada bir ölü ve 15 ya- Mısır LiraCJı Ef. 
ralı vardır. " Filistin Lirası Ef. 

-----&·--- Suriye lirac;ı Ef. 
Irak Lirası Ef. 
Kıbrıs Lirnsı Ef. 

4.65 
516 
450 
440. 
45 

410 
410 

.... .ıtıkta bir Alman 
vapuru daha batırdılar 
Faris. 13 (Ö.R) - 3224 tonluk bir Al

man vapuru Finlandiya körfez.inde bir 
Sovyet tahtelbahi.ri tarafından top ateşi 
ile batınlmıstır. •Borkkayn• ic;imli olan 
bu vapur Hamburg limanına kayıtlı idi 

ZEYTiNYACI 
FABRİKALARL. ANKARA BORSASI 

ve bir kereste hamulesiyle Almanyaya 
gidiyordu. 

Kaptan, muavini ve telsiz memuru 
top ateşi altında telef olmuşlardır .. Mü
rctetbattan 21 kişi kurtanlnuştır. 

Bu sene mıntakamızda zeytin mahsu- Lo d St li ı 
lü gayet bol olduğu için zeytinyağı fal>- N n ra k- ~l n 

100 rikaları daha fazla bir müddet için ça- pe~or F- arf 
100 lı kl d F b ik 1 . d 1 anc; - ransız ran. 

şaca ar ır. a r a ar mevsım o ayı- Mil"' _ L. t 100 

--tr- -
. 1 r li t . l d. ano ıre 

sıy e aa ye e geçmış er ır. Cenevre - İsviçre fran. 100 

BULGAR 
Başvekilinin beyanatı ~ 
Roma l 3 (ö.R) - Bulgar ba~vekili ~ 

B. Köse lvanof cCurnale Ditalya> mu~ ~ 
habirine verdiği bir mülakatta şunları 
aöylemiştir: · ~ 

cltalyanın muha!'amasızlık vaziyetini 
tekid etmesi bütün Bulgar milletinin tas- ~ 
vibini kazanmıştır. Bulgaristanın vaziye-

DOK2'0R 

Behçet Uz 
Çoc:ulı hıutalılıları 

Mütallassısı 
Hastalannı her gün saat 11.30 dan ~ 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin

~ de kabul eder. 

Amsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoı;lovak kr. 100 
Madrid - Pcçeta 100 
V arşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
BeJgrad - Dlnar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsv..,. Kr. 100 -,, -... 
Moskova - Ruble 100 

b'~ -ı , 

Kapanı,~ F 
5.2375 

129.65 
2.9675 
6.7575 

29.0560 
69.25 

21.575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.97 
3,175 

31.4725 
31.0825 

ti basiretli bir intizar vaziyetidir. Fakat 
bu, Bulgarstanın milli programından vaz 
geçtiği demek değildir. Fikrimizce emel· 
lerimiz harp sahnelerinden daha mü
kemmelen bir konferans masası etrafın-
da tatmin edilebilir. Bilhac;sa İtalya gibi tZMlR SULH HUKUK MAHKEME-

ESHAM VE TAHVİLAT . 

büyük bir milletin bize müzahereti StNDEN: 
1933 Türk borcu l. Peşin 19.05 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. -

olursa .. • . d İzz f d • • • lt • ıı. -
..A- tzmır e Karantinada et e en i so-

-u- d 6/ !>l...:ı Sö • • • • • ili. 19. · kağın a 16 No. evde ömer Şü.ıuu · n-lnlilak eden • • • • • ıv. -

Satış 844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankası kanunu hükümlerine göre ya
pılacağından ikinci artırma yoktur. Sa
tış pe~in para He olup müşteriden yal
nız yüzde iki bu<"uk dellaliye masrafı 
alınır. 
İpotek .sahibi alacaklılarla al!ikadarla

rın ve irtifak hakkı .sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarınl hususiyle 
faiz ve masrafa dair olnn iddiaların ı iş
bu ilan tarhinden iUbaren y irmi gün 
içinde evrakı müsbile]erile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icabeder. 

Aksi halde hak1arı tapu sicillince ma
lUın olmadıkça paylaşmadan hariç ka
lırlar. 1/ 1/ 940 tarihinden itibaren .c;art
name herkese açıktır. TaUp olanların 
yüzde yedi buçuk teminat aks:ası veya 
Milli bir Banka itibar mektubu ve 39/ 
5515 dosya numarasile Birinci İcra me
murluğuna müracaatları ilan olunur. 

(2479) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden 50nra Birinci Bey
ler sokağında.... No. 42 ... 

------T-ELEFON : 2310 

h 1 bi b 1 
mez tarafJndan müddeialeyhler Ahmet • • • • • v. 19 . 

meç U r a On Necip ve Hüseyin Sabri ve Mustafa Nu- • • • • • VI. 19.07 tLAN VARAKASI 
Brüksel, 13 (A.A) - Bir ecnebi as- ri aleyhlerine açtığı izalei şuyu dava- Türkiye İş Bankası 9. L. 30 k ANKARA ASLİYE TtCARET MAH-

keri balon, Spa yakınında bir evin da- sından dolayı namlarına çıkarılan dave- Not: Hizalarında rakkam bulunmıyan KEMEStNDEN: 
· · d · fı·1~ 1- vukua tiye ve gıyap kararının ikametgfilıları- f mına çarpmış ve ıçın e ın dK dövizler için iat tescil edilmemic:fu. Yenişehirde Me<:rutiyet caddesinde 

l k d .. ·· t•• B l hü · nm merhul kalmasına binaen biHl teb- " "" ge ere yere uşmuş ur. a onun vı- :. • 17 numarada mütcahhid ve bilfilıare 
t. · t · d l k saik ·· ligv iade kılınması üzerine haklarında ye mı ayıne me ar o aca ve soy- ......................................... : Bursa gönül otobiisleri sahibi iken ha-

. d·v· .. h ı b" ah tarafın gıyaben yapılan muhakeme sonunda • 
ıı>n ıgıne gore meç u ır Ş ıs - Satılık han • len adresi meçhul Hiiseyin Hüsnü tara-

d k ldı l ld ğ d ba müddeiabih evin satılmak sureti1e şu- • dan orta an a rı mış o u un an - • fından müddei aleyh Milli müdafaa ve-
lonun hiiviyctini tayin etmek imkanı yuun izalesine ve bedelinin hissedarlar Turgutlu kasabasında Altay ma-: Uleti aleyhine ik:ıme olunan alacak da-
kalmamış gibidir.. aralarında taksim ve tevziine lG/11/ 939 hallesinde her işe elverişli 2206 met- vasının gıyabınızda cereyan eden ll/ l / 

--~·-- tarihinde karar verilmu olduğundan re murabbaı dahilinde büyük yemiş 938 tarihli celsesinde müddei aleyh ve 
Macaristanın yeni müddeialeyhimin mi.iddeti kanuniyesi Jı?ını denilmekle maruf han bütün mütekabil dava müddeisi Mi1li Müdafoa 

içinde mahkemeye müracaatla temyiz miiştemililtiyle birlikte satılıktır. v kel 
T.t:-ıandı·ya se~;..; l ·ımoo··· kd.rd b b e CI eti avukatı Cezmi Demirli de ~ _.. :&aa a yo una gı ıgı ta ı e u apta ve- Istiyenlerin aynı handa mal sahibi mahkemeye gelmemiş olduğundan u.su-
Budapeşte, 13 (Ö.R) - Hariciye ne- rilen hüküm kat'iyet kesbedeceği teb- Arap Saide ınürac~at1an. lün 409 uncu maddesine 1evfikan dos-

t . k··ıı·· be · d' kı·· ·· Vı'llam lig" makamına kaiın olmak üzere ilan 1-6 z:ıre ı u ur ~u sı ıre oru yanın taraflardan birinin müracaatine 
l~~nki clriliWne ta~n edilm~t~ir~.~~~o~lu~n~u~r~.~~~~~~~4~5~3~9~~'~2~48•3~)~~··~·~·~··~·~··~·~·~··~·~·~··~·~··~·~·~··~·~·~··~·~·~··~·~··~·~·~··~·~·~· kadar mu~~eden kaldrrılmasına ka-,. ::ı +.!!.'!: =::s= 
-_·Fakat. .. Beni niçin öldürmek.isti- mektedır. Bütün Avrupa, hatta bütün ç;kmec~ vardı. Çekmec~yı aldı. Anah- rar verilmiş olup•bu defa hazine mUşa
yorlar? Fransa sahtekarı sa1tanatten koğmak tann hakikaten onun anahtarı olup ol- vir nvukab Selfuni Savran 28/ 11/ 939 

_ Çünkü siz öyle bir sırra sahipsiniz için bu vesikaları bekliyor. madığını anlamak için muayene etti. tarihli arzuhalle davanın yenilenmesini 
ki bu sır, sarayda sizin mcvkiini7.i gasp Kralın sabık metresi: Anahtar ... Çekmecenin anahtarı idi. talep etmiş olduğundan duruşmanın 
eden madam dö Montenonu titrebnekte- - Onunla beraber Montenon da eu~ Markiz, son bir gayretle: 29/ 1/ 940 pauırtesi saat dokuz buçukta 
d. kut edecek değil mi? - Kontes .. Kontes .• diye kekeledi. tayinine karar verilmiş olduğundan ta-
ı~Ah bu kadın .. Ondan ne kadar nef- Diye mırıldandı . Benim.. intikamımı.. alacaksınız.. değil yin kılımm ınezkür gün ve saatte mah-

ret ediyorum .. ölmeden evvel ondan in- - Evet .. Evet.. Markiz. çabuk olu- mi? kemeye gelmeniz veya bir vekil gönder-
tikam alm;).ğı, bana yaptığı bütiin fena- nuz .. Anahtarı bana veriniz.. Suvasun cevap verdi: meniz lüzumu b('yan ve gelmediğiniz 
JıklarJ on~ ödetmeği ne kadar isterdim. Çekmecenin yerini gösteriniz. Sizi ye- - Size tekrar yemin ediyorum, inti- takdirde evvelce gıyap kararJ verilmiş 

- Markiz .. Bu halfı sizin elinizdedir. min ile temin ederim ki intikammu alı· kamınızı ya ben veya arkadaılarımız ve tebliğ edilmiş olması hasebile hakkı-
Beniın de ondan alınacak intikamım nacaktır. muhakkak alacağız .. Müsterih olunuz. nızda muhakemenin gıyabınızda devam 
var. Eğt>r isterseniz bana yardım ede- Markiz dö Monte.<ıpan, boynunda ince Madam Suvasun henüz sözünü bitir- edeceği il5n olunur. 4538 (4482) 
bilirsiniz. O 1.:ıman bir aya kalmaz o da ve dar bir İpek kordcla bağlı küçük bir memişti ki kralın aabık metresinin göz-
ve onun taçlı kocası da Fransadan ko- anahtarı gösterdi. leri kapandı. Baıı yastığa düştü. 
ğulmuş olur. - lote .. dedi. Şimdi bana yardım edi- Markiz dö Montespan, lvonun kolları 

Montt-spanın ölü benzi canlandı. niz .. Sol tarafıma döneyim ve çekmece- arasında son nefesini venniıti .. 
- intikam .. Her ikisinden de intikam nin yerini göstereyim.. * 

almak i...terim .. dedi. Söyle kontes .. Ben- Madam Suvasun ve lvon Montespa· Madam Suvasunun çağırması üzerine 
den ne istiyorsunuz.. lntikamımın alın- nın doğrulmasına yardım ettiler. içeriye rahibeler doldular. Kontes, bir 
ması için ne yapmalıyım. Size nasıl yar- Markiz kolunu giiçliikJe hareket etti- an evvel Barbezyoya mülaki olmak isti· 
dım etme1i-;iın? rerck uzattı.. ' yordu. 

- Markiz .. Sizde bir çekmece var. - Orado ... O ... rada... Bu makııatla odadan çıktı .. lvon da 
Bu çekmecenin içinde üç vesika mevcut. Diye küçük bir dolabı gösterdi. bir müddet ve nazarı dikkati çekmemek 
Biliyorum, bu çekmecenin anahtnn da- Kontes dö Suvasun hemen doalba için ölünün baş ucunda diz çöktü dua 
ima aizin yanınızdadır. Madam Monte- k"~tu. ettikten tıonra burasını tNketti. Ozerin-
non iste hu çekmece içindeki vesikaların Markiz ht!yecanla devam etti. deki rahibe libasını tebdil için biraz ev· 
imhacıını istiyor. Çünkü o vesikalar on - Evet .. Evet . . Orada .. Açınız.. vel girdiği küçük odanın istikametini tut· 
dördüncü Luiııin piç oldui?unu ispnt et- Kontes dolabı açtı. içinde küçük bir tu. 

DOKTOR 

Ce al Yartm 
İZMİR MEMLEKEr 

HAS'J'ANE i D HILIY 
MV'J' AHASSJSJ .. 

Munyenehııne: İkinci Beyler sok'· 
No. 25 TELEFON: 3956 



lzmir Defterdarlığın -lan: 
Satts 
J'fo. 

Muhammen B. 

.387 ikinci Tepecik M. 116.3 zeytinlik 3 üncü sokak 

Lira K. 
107,20 16 08 

M.M. 3 taj numaralı arsa 
.366 ikinci tepecik M. 1 171 zeytinlik 5 inci sokak 103,44 

3 taj numaralı arsa 
.389 (lkincitepecik M. 1165 zeytinlik 5 inci sokak 20,30 

29 taj numaralı arsa 
390 lk.incitepecik M. 1143 Nizam sokak 44,S9 M.M. 

19- 1 tajlı arsa 
391 lkincitepecik M. 1153 Cevizli sokak 66.27 M.M. 25 

tajlı arsa 
392 ikinci tepecik M. 1153 Cevizli sokak 415,80 M. M. 

44 tajlı arsa 
393 Ikincitepecik M. 1160 Beşaret sokak 65,64 M.M. 

61 tajlı arsa 
394 Darağaç şehitler 2 inci Altın perakendesi çıkmazı 

eokak 1 56,48 metre murabbaı 41-1 tajlı arsa 
.395 Karantina köprü M. Mmrh cad. 1737 ada .38 parsel 

sayılı 105 metre murabbaı 445-447 yeni No.lu arsa. 
396 lkincitepecik M. 1176 zeytinlik 2 inci sokak 68.32 

M.M. 21 taj No.lu arsa 
397 lkincitepecik. M. 1172 zeytinlik 2 inci sokak 1O1,50 

M.M. 27 taj No.lu arsa 
398 lkincitepecik M. 1164 zeytinlik 5 inci sokak 89,90 

M.M. 11 tajh arsa 
.399 Ikincitepecik 1148 kızılırmak sokak 135,94 M.M. 28 

tajh arsa 
-400 Ik.incitepecik. 1165 zeytin 5 inci sokak 78,75 M.M. 

23 tajlı arsa 
401 llcincitepecik 1165 zeytin 5 inci sokak 77,60 M.M. 

31 tajh arsa 
402 lkincitepecik 1151 Aqam BOkak 73,S 1 M. M. 

40 tajh ana 

20 69 

7 03 

35 67 

33 14 

207 90 

19 69 

78 24 

26 25 

6 83 

15 22 

54 38 

7 88 

7 76 

40 43 

Yukarıda yazılan emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık ar
tırma usuliyle 9-12-939 tarihinden itibaren 17 gün müddetle müzaye
deye konulmu§tur. lhaleleri 25-12-939 tarihinde pazartesi günü saat 
14 de Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden yüzı:le 7 ,5 depozito akçesi yatırılarak yevmi mez· 
k.Urda Milli Emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 4486 (2480) 

inhisarlar umum 
ğundenden: 

müdürlü-

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

2 - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda leva. 
zım ve ~übayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Şartname ve nüıruınesi sözü geçen şubeden ve lzmir Ankara 
bat müdürlüklerinden parasız alınabilÜ'. 

4 - isteklilerin verebilecek;leri miktar, üzerinden yüzc;le 7_,5 güven
me parası ile veya banka teminat mektuplarile birlikte tayin edilen 
gün ve saatte mezk\i.r komisyona gelmeleri ilan olunur. 

10, 14, iŞ. ~? 4475 (2464) • 
~------------

Urla Tahaffuzba~esinden: 
T ahaffuihanedeki pavyonların harlci sıva tamiri 
Muhammen fiyat: ( 4561) lira (S2) kuruştur. 
Muvakkat teminat: (342) lira (52) kuruştur. 
Açık eksiltme: 27-12-39 Çarşamba günü saat 11 de tahaffuzhane

de yapılacaktır. isteklilerin ~meyi ve keşifnameyi görmek içi~ 
her gün tahaffuzhaneye müracaatlan. , 

14-17-20--23 4540 (2481) 

lstanbul Emniyet sandığı di
rektörlüğünden~ 
Mehmet Cemal varislerine ilan yolu ile son tebliğ: 
Murisiniz sağlığında 20484 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 

1200 liraya karşı Beyoğlunda cihangirde cihangir yokuşu sokağında 
eski 25 yeni 23 nolu kargir bir evi birin~i derecede İpotek etmiş idi, 
vadesinde ödenmeyen borç 18-2-936 tarıhinde 1117 lira 17 kuruşa 
varmııtır. 

Bu sebeple3202no. kanun mucibince yapılan takip ve açık artırma ne
ticesinde mezkur gayri menkul 6330 lira bedel karşılığında talıbine 
muvakkaten ihale edilmiştir. l§bu ilan tarihinden itibaren bir ay için· 
de 938-1 78 nosile sandığımıza müracaatla borcu ödemediğiniz takdir· 
de kat'i ihale kararı verilmek üzere dosyanın İcra hakimliğine tevdi 
olunacağı son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan olunur .. 

4535 (2484) 

Menemen Belediye riyasetin
den: 
1 - Belediyece gösterilecek mahalde 1020 metre murabbaı saha

da 3208 lira 92 kuruş keşifli parke taşı ile kaldırım inşaatı 12-12-939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 -12-939 tarihine rasthyan Çarşamba günü 15 te 
belediye dairesinde icra.kılınacaktır. 

3 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 240 lira 75 kuruştur. Ta
lip olanların tayin edilen gün ve saatte belediyeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 4536 ( 2465) 

sirinti smıt Mütahassas ooKroa 

Dr. Demir Ali Kemal Osman 
KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasül bastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Biriııri Beyler Sokağı No. 55... , 
İzmir - EUıanıra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar lıastalannı . 
kabul eder.. TELEFON : 3479 lj 

~A'.lıll\i L Ct< !;i 

Bozkurt 
İZMİR MEMLEKEr 
HASTANESİ 

Asabiye ınütahcusısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul edel' .. 

rEHJ A.SIK SA.Jlfl'E J 
--------· 

•ı----------1--•·,----.•lll!la w. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 
ACEHrASl T. c. Ziraat Bankası ve_~kASI 

AMEBİCAN EXPORT LİNF.S tNC. ADBİATIKA SOSYETA ANONİMA 
ot NA v1GAZYONE Kurulıq tarihi : J888 

sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticart her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbarab ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) 
lirası lıulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana g!lre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Llralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 

4 • 250 • LOOO• 
40 • 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DİKKAT: H'.""'planndaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dÜ§IDl
yenlere ikramıye çıktığı takdirde yllıde 20 faılasiyle verilecektir. 

Kur'alar senecle 4 defa, l Eylft1, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 
!erinde çekilecektir. 

.: ________ .... ______ !!mm ......... , .. __ ... _ •• 

SIHHAT VEK.>.l.ETtNlN RESMi RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
tarını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
taklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 
algınlığına karşı mües
sir illlçtır. 

tcabmda giinde 1 - 3 kaıe 
alınır. Her Eczanede bulantD'. 

Muğla Nafıa müdürlüğünden: 
, Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hükümet konağı Bodrum ka-
tile Adli!Y'C' kısınmın umum in§aatı. 

2 ~ Brı inşaatın: keşif bedeli 14845 lira 7 4 kuruştur. 
3. - Bu inşaata ait evrak şunlardır. 
A-Ptoje 
B - Keşif c.etveli 
C - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işlerj genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi ve fenni i"rtnamesi 
F -· Hususi şarttıame 
C - ' Fenni şartname 
istekliler bu .işe ait evrakı Muğla Nafıa müdürlüğünden göre- , 

bilirler. 

4 - Eksiltme 22, 12 . . 939 cuma günü saat -1 ). de Muğla Nafıa 
müdürlüğünde .teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1 113 li:ra 43 kuruştur. 
6 - isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

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

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

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

7, 11, 14, 16 4424 (2426) 

iz mir · vakıf )ar müdürlüğiin
den: 

Seneliği 
Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

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

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

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

6-10-14 4444(2419) 

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

D. D. Y c lları Zc;t işleri 
dürlüğündeo: 

Doktor aranıyo · 

•• mu.r 

idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım he· 
kimlerine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. Aynca mesken 
veya mesken beclelı verilir. Serbest bulunmak ve yaşları 45 den yu· 
karı olmamak üzere taliplerin D. Demiryolları zat işleri müdürlüğüne 
müracaatları. 

8, 11, 14 4468 (2440) 

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

mesine konulmuştur. Tahmin bedeli 19107 lira 72 kuruş ve ilk temi· 
nat miktarı 1433 liradır. ihale 27. 12. 39 çarşamba günü saat 15 de 
lstanbul daimi encümeninde yapılacaktır. 

Sartname zabıt ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. 
Tal iplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları ve 2490 numaralı 

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

NEVYRK 
NEVYORK İÇİN : 
EXAMİNER vapuru 15 İlk kanunda DİANA vapuru 14/ 12 birinci kanun 

bekleıtlyor.. 1939 tarihinde Triyeste ve Venedik li· 
EXPLORER vapuru 19 İlk kanunda manlarına hareket edecektir. 

bekleniyor.. ZARA motörü 13/12/939 tarihinde li-
EXTA VİA vapuru 23 İlle kAnunda manımıza gelerek ertesi glln saat 11 de 

bekleniyor.. Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunda Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. BRİONİ motörll 15/12/939 tarihinde 
DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 

O S L O Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste il· 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN : rnanlanna hareket edecektir. 
.BOSPHORUS motörü 22 ilk kAnuna CİTI'A Dİ BARİ motörll 19/12/939 ta-

doğru bekleniyor. rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
D. T. R. T BUDAPEST ..ı:- t 17 de + • ·bul Pir N il TUNA LİM t .,., .. ~ saa .ıstan ' e, apo ve 

KASSA t 
.... ANLARI

19 
ilk k" ÇıI"I Cenovaya hareket edecektir. 

mo oru anuna doğru N .... bekleniyor OT - Butun bu vapurlar Trlyeste 
SERVİCE MARtTtME ROUMAİN v_eya ~enovada Şimali ve cenubi Ame-

B U C A R E s T rika limanlanna hareket eden İtalia 
KÖSTENCE İÇİN . Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
BUCUREŞTİ vap~u 22 İlk kAnund ve Hindistana hareket eden LLOYD 

bekleniyor.. a ~TİNO anonim seyrisefain şir· 
PELEŞ vapuru 13 son kAnunda bek- vapurlarına tesadllf ederler. 

!eniyor.. NEERLANDAISE ROYALE 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında KUMPANYASI 

hiç bir taahhüt alınmaz. ARİABNE vapuru 15/12/939 tarihin· 
Vapurla.nn hareket tarihleriyle nn- de beklenmekte olup Burgaz, Vama ve 

tunlardaki dejMililiklerden acenta m• Köstence limanlarına hareket edecektir. 
suliret kabul otrr.oz.. ARİABNE vapuru 21-12-939 tarihin

Daha fazla ta!si!At için ATA TtJRK de beklenmekte ol~ Anvers, Rotter-
dam ve Amsterdam limanlarına hareket 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ~ecektir. 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığuıa mllraca· SVENSKA ORİENT LİNİEN 
at edilmesi rlcıı olunur. 

TELl!:Jl'ON : %007/%008 
BARDALAND motöril 14/12/939 tari

hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
penhag limanlarına hareket edecektir. 

UMDAL 
-+-

UMUMİ DENİZ ACENTALICl LTD. 
IIELLEN1C LİNES Lm. 

SERVİCE MARiTtME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin

de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 
BELGİON vapuru 15 birinci kanunda 

beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun va 
dam için yük alacaktır. bareket tarihlerinin kat'l olmadığım ve 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR bunların hiç bir ihbara lüzum olmabı-
LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda zm değişebilir olduğunu ve bu hw'lıstan 
1 k 

. .. K"-"• V dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp gr ere aynı gun ~ ... nce ve ama tmi _ __,.,_, uh 
için hareket edecektir. ek ty~"'f;:::'_, m tere! ~. yllkloleyicilerln 

LOVCEN vapuru 17 birinci kanunda ayı ve ..,.....~. etme en rıca unur. 
gelip 18 birlncl kanunda Plıe • Arnavut- Dah~ fazla tafsiJat için Cümhuriyet 
luk limanlan. Rotor. Dubrovnik-Split caddeSI?de ~TELLİ _SP~CO vapur 
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- acentesıne mliracaat edilmesı .. 
tir.. TELEFON : 2004 - 2005 

Yolcu ve yük kabul edecektir. . ......................................... .. 
Gerek vııpurlMm m~t tarihleri, : f İ i 

gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- : OL V ER VE : 
kında acenta bir teahhllt altına giremez.. : $VREKASI LTD. : 
Daha fazla Wsi1At. almak için Birinci : VAPUR ACENTASI : 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• : : • 
umum! deniz Ac.-ntalıi!ı Ltd. mllracut : ATATÜRK CADDESİ &es. binası : 
edilmesi ricıı olunur. : TELEFON: 2443 : . . 

Telefon : 4072 Mild!lrly9t : Londra ve Llverpol hatları için ~ 
Telefon : Sl 11 Acenta : piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 

ı pİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ5~ j: rımız sefer yapacaklardır. S 

Asabiye Mütafaassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten rnnra Şamlı 

sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 

1 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedaviİeri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 -

. . ............................................ 

Messageries Maritiınes .,. __ 
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izabat ve malılmat içbı Bi· 

rind Kunlonda 156 nnmaracla LAU· 
KENT REBOUL ve ŞERİKİ vapar acen
tasına müracaat edilmesi rica olunur 

TELEFON : 2 3 7 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 sencliı. otelcilik mütebuı111 bay Ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Briıto_I ot~li elli oclah her odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyolan 

e kalorifen vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
ıuamörü ve huauai lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi- · 
ecek derecede ucuzdur, Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütehassısı · 

bay ömer Lütfü Bengiinün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati, 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde bulufurlar. 

Grip Ve Nezleye Karşı 
ACiZ VE BURUNDA YAŞIYAN MİKROPLARI MAHVEDEN 

,0n;Jtinl3iıit-'I 
Alıp mendile koklyınız, icabında sıcak suya konarak buğu yapllır, ,5, 

damlası yarım bardak suda gargara edilir~ 

Hilal Eczanesinde 
•30• KURUŞLA TE!lıİN EDİLİR.. 

ŞİŞELERİ CEPTE TAŞINIR, SU GÜNI.EltDE HER CEPTE BiR 
ŞİŞE BULUN:\IALIDIR-



SARIFI! 6 

Sovyet menfi cevabından sonra 
A samble ve Konsey ne karar verecekler. işte şimdi 

gazetelerini meşgul eden ve muhtelif' tef'sirlere yol açan 
bütün Dünya 
bu meseledir 

lngiltere ile Fransa 
Sovyetlerle açıktan açığa ihtilafa 
düşmemek için ne yapacaklar? ____________ *_, __________ _ 

PARİS, 13 (A.A) - Havas ajansı bil
diriyor : 

Bu sabahki gazeteler, iki mevzu hak
)anda tefsiratta bulunuyorlar. Bunlar
dan birincisi pek tabii olarak Sovyetle
rin Cenevreye cevabı, ikincisi de bütün 
&Ulalarda sıkı Fransız - İngiliz te~riki 
mesaisini gösteren para anlaşmalarıdır. 

Sovyet hariciye koıniseri dün B. Avc
nole verdiği cevapta memleketinin Fin
landiya ıneselesi müzakeresine iştirak 
edemiyc>ceğini bildirmiştir. Sovyetlerin 
bu ce,·abı esasen beklenmekte idi .. Ve 
buna binaen bütün muharrirler assaınb-
1cnin bundan sonraki müıakerc1cri i.izc
rinde durmaktadırlar. 
PETİT PARİSİEN gazetesinin, Ce

nevreye gönderdiği hususi muhabiri B. 
Lucien Bourgues, 13 lcr komitesinin \'e
receği karardan bahsederek diyor ki : 

Bu karar sureti muhteınel olarak şu 
ü~ noktayı ihtiva edecektir : 

Birinci nokta, Sovyetler Birliğinin 
manevi takbihi olacakbr. İkinci nokta, 
taarruz kurbanına münferiden yardın1-
da bulunması olacaktır. Bu yardımı ce
miyet Azasına her biri münasip görece
ği şekilde yapabilir. Üçüncü nokta i'e 
J6 ıncı maddenin 4 H üncü fıkrası mu
cibince as~amblenin değil konseyin ka
rar vereceği, Sovyetler Birliğinin cemi
yetten ihracı olacaktır. Assamblenin 
perşembe günü mesaisini ikmal edeceği 
Lannedilmektedir. O tarihe kadar kon
"yin muvakkat azalıkları içın seçim ya
pılacak ve Petit Parisien gazetesine gö
re bu seçimde Lctonya kendi yerini 
Rusyaya bağlı olınıyan bir memlekete 
bırakacaktır. Muhtemel olarak Skandi
nav memleketlerinin mün1essili nizam
name mucibince ittifakla rey verilnlis 
olmasına mani olınıyacak olan istinkfıfla 
işin içinden sıyrılacaktır. Beklenmedik 
bir hildi•c olmadığı takdirde içtima, Fin
landiyanlll musirren i~tediği pratik yar
dım tedbirleri unutulmaksızın Sovyet
ler Birliğinin takbih ve ihracı ile neti-

celenecektir. 
PETİT P ARİSİEN gazetesi, şu netice

ye varıyor : 
Böyle olduğu takdirde Milletler Cemi

yeti bu defa mazideki bariz muvaffakı
yetsizliklerine rağmen kendisine bağla
nan itiınada liya!-at göstermiş olacaktır. 

Bayan Genevicve, Tabouis De Oeuvre 
gazetes inde, ayni mütalaada bulunuyor. 
Gazete eliyor kı : 
A:ı;;samhlc Cl:nup Amerikası delegele

rinin Sovyetlerin ihracı hakkındaki nu
tuklarını söyliyebilıneleri için bu sabah 
içtimaa davet edilmiştir. Bu davet Sov
yctlerin ihracına daha manalı bir mahi
ret ,·ermek , .e a)·ni zan1anda cenup 
Amerikas ı hareketini tebarüz ettirmek 
içindir. 

Roma. 13 (ÖR) - •Tribuna• gazetesi 
Milletler Cemiyetinin gittikçe aciz \'a

ziyeti hakkında neşrettiği bir makalede 
şunları yazıyor : 

·Beynelmilel bir ihtilaf çıkıp ta dev
letler muhasım veya bitaraf sıfatını ik
tisap edince Milletler Cemiyeti azası 
olarak hareket imkanı kendileri için kül
liyen 7.ail olur. 

Çünkü beynelmilel bir ihtilafta dev
ktlcr \'aziyetlerini tayin ettikten sonra 
bu ,·aziyet bütün hareket hatlarına ha
kimdir. Bu sebeple muhasım ve bitaraf 
sıfatiyle Milletler Cemiyeti azalığı ara
sında nazari olduğu kadar fili bir imti
zaç.sızlık ta me\·cuttur. Esasen Milletler 
Cemiyetinin bu zafıfı gizlenmemektedir. 
Son içtimada muhasımlar ve bitaraflar 
tarafından açıktan açığa itiraf cdilmiş
tır. Muhasımlar Rusyanın Milletler Ce
miyetinden ihracı kararına i~tirak edc
miyeccklcrini \'e ona k~r~ı hiç bir ted
Lir alnmıyacaklarını, zira bunu Alman· 
yaya kar~ı muha.c;ım sıfatiyle menfaatle
rine uygun obnadığııu tereddütsüz be
~ an Ptmislerdir. 

•Bitaraflara gelince, Sovyet Rusyaya 
J..-ar~ı resınen bitaraf olmaınakla beraber, 
İngiltere ve Fra nsa ile Almanya arasın-

daki ihtilafta ilan ettikleri bitaraflık va
ziyetini tehlikeye düşürmek korkusiyle 
bunlar da her hareketten içtinap ctrni.ş
lerdir. Bu da Milletler Cemiyetinin ,en 
ziyade lüzumlu olacak anda, işliyemez 
vaziyete c!üştüğünÜn delilidir. 

ııBunun fili neticesi şudur ki : ?v1adam 
?<i Milletler Cemiyeti Finlere yardım
dan acizdir, Ccne\'Tedc hiç bir takibatta 
bulun:naınak ve ,·:::ıziyet almaktansa 
Rusya ve Finlöndiya arasında hali har
bi gayri mevcut tPlfrkki etmek mürec
cahtır! Zira, an~ak bu iki devlet arasın
da sulh halinin me,·cut olduğu kabul 
edildiği takdirde, Rusyaya kaqı harbe 
sürüklen ıneden ve bitaraflık ınecburi

yetlerini ihlül etmeden Finlandiyaya 
harp m::ı. lzemes i ve sildh vermek müm
kündür. 

•Milletler cemiyetinin garip vaziyeti· 
nin diğer bir tecellisi de şudur : Beynel
milel bir statüsü olduğu halde bu mü
essesenin •Hariç ez memleket• ıEkste
ritoryaliteıı sıfatı yoktur. Yani, İsviçre 
hükümetinin alelade bir misafirinden 
ibarettir. Binaenaleyh her hangi muha
sım bir tarafa karşı vaziyet alması misa
fırlik vazifeleriyle telif edilemez .. • 

Roma, 13 (Ö.R) - •Jurnal dö Jöncv• 
İ~viçrenin hususi vaziyetini tahlil eden 
bir makalesinde şunları yazıyor ; 

• İsviçre mutlak bitaraflık vaziyetini 
aldığı cihetle Rusyaya kar,,. her hangi 
bir zecri tedbire istirak edemiyeccği gi
b; mukabclci bilmisilc de teşebbüs edc
mez .. ıı 
F~ascn Milletler cemiyetinin lüzum

suzluğu Ru!"ya hariciye komiserinin Mil
lctlC' r cemiyeti ın üzakcrelerine iştirak 
davetine cevap olarak gönderdiği tel
grafla zıınnpn itiraf edilmiştir .. Hatta bu 
red ce\';! 1' ı en m3.nidar bir jestle birle~· 
mi~ vedün aks.-'1m Kremlin sarayında ya· 
pılan iç-timadn , Finldndiyaya kar~ı as
keri hareketlerin en şiddetli kış esnasın
da inkıtrıa uğraınamac;ı ıçın şimdiden 
teşdidine karar vrrilmi!;itir. 

Gar cephes"ndeki faa iyet 
----------,.,,.,,.,.,,*~,-----------

Almanların küçük bir çıkıntıyı zapt 
teşebbüsleri boşa çıktı • • 

ıçın 
Roma, 13 (Ö.R) - Garp cephesi hak

kında ne~rolunan tebliğler. bilha5Sa Mo
zcl ve Sar nehirleri arasında faaliyctın. 
r?rttığını göstermektedir. Bu h ·._ k - t 

Fransızların Alınan mevki1crıne dvğru 
bir nevi çılrıntı t~kil eden ınevzı rin i 
l ertaraf elınck i ç ın y:::ıpılan bir Alman 
1l'şchbüsiic!ür. Frunsızlur çol:t:ın bc·ri 
Mozelin sol tarafında. ycr!t~rini tahkim 
t·diyorlardı. Bu rukeri tesi .. at ~iındi1ik 
Alman faaliyetinm biricik hedefını te~
kil etmektedir. 

Londra, 13 (Ö.R) - Bu s~l>«h alınan 
lı&"' ·erlere gilre Alm;ınlal' Vanrl orınanı 
ılcı Sar arrısındi.lki Fran.!liız ileri karakol
larını geri itmek için .şiddetli hücumlar 
.Yüpmı~lar:ı;;a da muvaffakıyet l'l<lı-. t de
Jf'cmi~Jı..·r<lir. 

---"' 
İNGİLTE!l!ENi_ 32 
FIR!CA AfiKERİ VAR 

d 

Paris 13 (ö.R) - lngiltere harbiye 
nazın Sir Hor Belisa lngiliz ordusu un 
timdi 32 fırkaya malik bulundtığunu 
avam kamarasına haber vermistir. .l\Jajinon1ot venı ı.stıhktinılarıncla1t 

Blum Leou 
Londrada 

Lonılıa , 13 (Ö.R) - Fransız Sosyalis t 

Leh 
Hava filosu ' 

Partisi r e.isi B. Blum bugiin İngiliz ~- Pcıris, 13 (Ö.R) _ İrJiliz hava nazırı 
\ ' <t lim2~ .. arından bir_ ine inıni. Ur.. Iş~i 1 Si.r Kingslcy \.,.ood A\·am kamarasında 
t ,f sns\ cı 'ı-rt be~nelırniel komite-sinin' a- !.öylcdi~i bir n ı ukta İngı1tercde bir Leh 

·J. Londrada yap~'acak ic;tin1aın<la ha.- l•<J\"a cı rtlu sunı.: ·ı t _şC"!<..kül edeceğini ha
r bulunacaktır. her ve ·mis. \"l" bn t'·blig hararetle karşı
LonJrn \"e Faris aınclc teskiliı ll"'n 1 .:-ı n ı nı •, ~ır. Itt ihaz crlı.len tedbirler ınuci
-asıııcla sıkı bir f o!"ınas lt.'~ İs edilıni~tir. Linrc İn~iltcred(.' bir çok Lc:h hava filo
,, Hiküm ct. a."llcle scndikalar•nıp te- Llliıları teşekh;I edccckfü. Bu tayya-
1slar1nı takvİ' 'C (' tmislE'r<lir. İki ınüt- relere LE,h zabitleri tun1anda cdecek
"ik rr emlekE't ·· on ınilyon isciyi trı'Y't- ' e rclir. J..ch hava kuv\'ctl~ri İngiliz hava 

1 eth. n S('ndik a lar nanuna bir ır .ıl'tPlit ].;uv\'C'tleriylc tl•.,,:-iki ıne~ai edcceklt'rdir. 
! ,._ınıit ı..• t "'kil olıt-nmu~ lur. Leh 1ayyarC'lerinin ilk müfrezesi Fran-

!).f. ~UMARKA 'a:,·a gclmistir. 

'!'ekzip ediyor... Relçikada yakalanan 
'loma, 13 (Ö.R) - Almanyanın Da- Alman casusları 

ı•ımarka ile kar'1lıklı bir yardım misakı Faris, 13 (Ö.R) - Liyejde Alınan te
retpmağa c:alıştığı haberi Kopenhag saltı- haasından dört kişi Nazi propagandası 
hiyetta n1akamlarınca f k1i1> edi1mek· ve •·asu luk y~. n1ak töl-..mt!ti ile tevkil .. ' ' . . -

1 

Finlere yardJm 
• • 
ıçın 

lier millet nüiusunun 
binde b~ nF.s:!>2tinde 
asker göndermeli imiş 
Q,Jo, 13 (Ö.R) - Afton Postcn gaze-

te ~ine göre i\1ılletlcr Cemiyeti azasın
dan her biri Finlandıya hükümeti em
rine kendi nüfusunu!l binrll' biri nisbc
tlndc bir ordu göndcrnlL'ğ,İ kabul ettiği 
li!kdirdc Rus taarruzu derhal duracak, 
Milletler Cemiyetinin otoritesi kuv,·etle
llP~cktir. 

Litvanyadaki Folonyalı 
ve Finlandiyalı 
muhacirler ... 

Kaunas, 13 (Ö.R) Litvanyadaki 
Polonya ve Finlandiya mültecileri ağır 
:rük teşkil ettiğinden hükümet İS\·eç, 
Norveç ve Danimarkaya bunları kısmen . . , , " . 

Bremen batırılmalı mı ·d·? 1 ı. 

Bir lnS?iliz mebusu Bremeni batır-
~ 

rnıyan denizaltı kaptanını tenkit etti 

Nevyork limanında yatan translantikler: Berengarya (51 bin ton) Jorjik (27758 ton) Normandi (Fransı: 83423 
ton) Reks (Italyan - 51061 ton), Europa) Alman: 49746 ton) 

Londra, 13 (Ö. R) - Bir Ingiliz tah- vapurunun, Nevyorku terkettiği üç ay- yorlar. Ingiliz harp gemilerinin Breme
telbahirinin Bremen Alınan transatlan- danberi Ingiliz donanmasının nezaretini ni yakalamak veya batırmak teşebbüs
tik gemisini gördüğü halde torpilleme- nasıl neticesiz bıraktığını gösteriyorlar. !eri ancak vapurun avdetini himaye hu
mesi etrafında fikirler muhteliftir. Avam Bu 50.000 tonluk Alman gemisi şimal susunda Alman filosunca alınan tedbir
kamarasında bir meb'usun yolcu nak- denizinden geçerek Bremen Alınan li- ler sayesinde akamete uğramıştır. 
letmiyen Bremeni torpillemediği için manına varmağa muvaffak olmuştur. 
tahtelbahir kumandanını tenkid t.ttiği Ingilizler, Bremenin bir Ingiliz tahtel- Yine Berlinden bildirildiğine göre 
söyleniyor. bahirinin torpil kovanları hizasından Bremenin avdeti dolayısile Ingiliz tay

geçtiğini, fakat beynelmilel kaidelere yareleri şimal denizi Alman sahilleri 
Roma, 13 (Ö. R) - Alman gazeteleri muhalif olmasın diye Ingüiz tahtelbahi- üzerinde uçmağa çalışmışlarsa da tay

«Bremen• Alman transatlantiğinin Al- rinin vapuru torpillemekten vaz geçti- yarelere karşı müdafaa bataryalarının 
man sularına dönüşünü büyük bir ifti- ğini iddia ediyorlarsa da Alman gazete- ve Alman harp gemilerinin ateşi karşı
harla haber vererek muazzam Alman !eri bunun boş bir iddia olduğunu yazı- sında uzaklaşmağa mecbur kalm!§lardır, 

Kızılordu Fin - lsveç yolunu kesmek 
için büyük gayret sarfediyor 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
dan binlerce askerin Finlere iltica ettik
leri tahmin edilmektedir. 

Londra 13 (ö.R) - Royterin Mos
kovadan aldığı habere göre Polonya 
Llkranyası ile beyaz Rusyanın isgalinden 
sonra bir kı~ım Kızılordu sınıfları yeni
d en silah altına alınmışlardır. Bitaraf 
müş.ahitlere göre Kızılordu taarruza kafi 
topçu kuvvetlerini hazırlamadan Finlan
diya hatlarına atılmağa teşebbüs etmiş
tir. Kızıllar .şimdiye kadar üçüncü dere
cedeki alaylarını Fin cephesine gönder
misl~rdi. Şimdi birinci sınıf ihtiyatları da 
bu cepheye gönderme~e karar verdikle
ri öğrenilmiştir. Finlandiya tayyareleri 
hareket halindeki düşman kuvvetlerini 
~ !ddr!tle bombardıman ederek dağıtmak· 
tZ; t! ırlar. 

Hel•inki 13 (ö.R) - lngiliz baş kon
<Jolo -:n vazife~inden istifa ederek Finlan
diya hükümetinden Ruslarla döğüşmek 
:ç;, bir yabancılar lejyonu tt"~kiline nıü-

2 ... d~ t>lmP.sİnİ isten1i~tir. 
1 l~lsinki l 3 ( Ö. R) - F;nJandiyada 

müthiş b:r ~o~·uk hüküm aii:mektedir. 
~<: ız•lordn !'O~u ktan ,.ok mütf""essirdir. 
Açık havada yatmi\kta olan kıtalar top 
ve tayyar<" korkusiyle geceleri ateş ya
k t.manınkt a dırlar. Sabahları grup halin
d l"' c!onmuş a!!kf!r]er bulunuyor. 

Sovyetlerin ellerinde çadır yoktur. 
7 11 b;tlt>r bile çadırsızlıktan mütees~irdir
ler. Fin a~kerinin elindt" ise sayısız çadır
lar vardır. l Je.- Fin askerinin techiz9tı 
arasında küçük fakat fevkal5.de pratik 
bir çadır ınevcuttur. Bunlar Japonların 
Çindeki portatif çadırlarından daha mü
kemmeldir. 

f-ler on altı kişi bir çadırda yatmakta
dır. Alay çadırında her akşam ateş yan
m~k.tadır. Fin zabitlf"rİ, askerlerinin düş
manın ileri hareketini ve tankları durdur
maktaki meharetlerini hayretlf"' karşıla
maktadırlar. 

Helsinki 1 3 (A.A) - Dün akşam 
neşredilmiş olan re~mi bir tebliğ bütün 
cephelerde bir cok ~iddetli çarptı?malar 
vukua gelmiş oldut{unu bildirmektedir. 
Kareli berzahında Ruslar muhtrlif nok
t larda taarru'l"a geçmişlerdir. Bütün ~i.in 
bilhassa berz3h1n merkezinde k5in r.ı.1oJ,., 
kili !!>esi ftrı:ıfında miİ!'!ademeler olmuştur. 
Sark hudu c· unda bilhassa Toh:ajervide 
~uharebe dü-.manın tnın hezimetiyl• ni
hayet bulrrıucııtur. Sovyetlerin Üç taburu 
imh::ı edilmi ... tir. Finlandiyalılar 2 7 mit
ı alyöz, 25 otomalik töfenk, 13 otomatik 
tabanca, Lir miktar tank ve hcı:rp malze
mesi zaptetm:"'lerdir. Leimolada Ladoga 
gölünün ~imalinde ve diğer noktalarda 
Ruslar taarruza geçmi~lcr ise de her ta
rafta pi.iskürtülmüşlerdir. Dün denizde 
sükUn hüküm sürmekte idi. Havada Rus
lar ~imal müntehası mıntakasında birçok 
keşif uçuşları yapmışlardır. 

Hyrynsalmi ile Pelago takım adaları
nın bir çoğunu bombardıman etmlşlerı 
fakat bunlar mühim bir netice 

~:;ı ,,,,.,,,,.,-----------

şe kollarını bombardıman etmişlerdir. yeti felce uğratmaktad ır. Kuolajerci gölü 
Helsinki 13 (AA) - Finlandiyalıla- yakınında ve Finlandiyalıların Kusamo 

rın yüksek kumanda heyeti Oulu' da tak- ve Sotkamo gölü boyundaki müdafaa 
viye kıtaatı tahşit edilmi§ olduğunu, bu hatlarında ıiddetli muharebeler başla
kıtaatın en ziyade tehdide maruz olan mıştır. Finlandiya kıtaatının harekctle
mıntakalara sevkedilebileceğini bildir~ rindeki sürat Finlandiya ile Isveç arasın
mektedir. Petsamoya her iki tarafın tak- daki münaknlitı kesmek için Sordavala 
viye kıtaatının gelmiş olduğu görülmek- Oulu şimendiferini zaptetmeğe uğraşan 
tedir. Fin bataryalarının ve mitralyözle- Rusların bu baptaki teşebbüslerini aka· 
rinin makas ateşi Rusların Petsamo ya· mete uğratmıştır. Finlandiyalıların ağır 
kınında yapmak istedikleri yeni bir ih- topçu bataryaları istihkam kıtaatı ile teı
raç ameliyesine mani olmuştur. Rus tay- riki mesai ederek Rus kıtaatının müruru .. 
yareleri Salm.ijervi Haukilani ve Kolaf· na mani olmak için Vijpurinin şimali 
jeroiyi bombardıman etmişler ise de Fin- garbisindeki göllerin buz tabakalarını 
landiyalıların avcı tayyareleri tarafından kırmışlardır. 
kaçmağa mecbur edilmişlerdir. Ladoga Londra, 13 (A.A.) - Reutcr ajansının 
gölü şimalinde mühim miktarda Fin tak- muhabiri, Helsinkiden bildiriyor: 
viye kıtaatının gelmesi Rus tazyikinin Kuolajorvi civarında ve Sucmussal .. 
tesirlerini iptal etmiştir. Kareli berzahın- mide cereyan eden muharebelerde Sov
da Finlandiyalılar siper kazmaktadır. yetler birçok mitralyöz, 25 sahra topu, 
Uzun bir mukavemete hazırlanmaktadır- 13 orta çapta top ve diğer silil.h ve mü
lar. himmat bırakmışlardır. tl'ç Sovyet piya-

de taburu imha edilmiştir. Bir çok tank-
Helsinki 13 (AA) - Sovyet tayya- !ar lstimaldl'n sakit hale konulmuştur. 

relerinden birisi Finlandiya defi topları- Bu haberler Londradaki Finlandiya 
nın endahtı ııeticesinde denize düşmüş. elçiliğinde teyid edilmiştir. Şimal bölge
tür.Finlandiyalıların tayyareleri Rus hat- sinde muharebeler <levanı etmektedir. 
ları üz~rinde uçarak birçok risaleler at- Sovyetlerin göllerdeki müdafaa sistemi .. 
mışlardır. ni zorlaınak teşebbüsleri tamamen akim 

Helsinki 13 (AA) - Petoamo mm- kalını' ve kendilerine pahalıya mal ol
takasında Ruslar bir takım tahkimat vü- muşt,ur. Petsamoda sükfuıet vardır. Sal
cuda getirmektedirler. Son derece dü· la bölr,esinde Ru•lar ormanlarda ilerle
şük olan hararet derecesi her türlü faali.. mişlerdir. 

B. uzvelt ve Kordel Hol 
Avrupa meselelerini görüştüler 

B. Ruzvelt t'e 

Paris, 13 (Ö. R) - Amerikanın Bd
çika sefiri Vaşingtonda Hariciye nazm 
B. Kordel Hul ve R~isicumhur B. Ruz
veltle Avruparun wnuml vaziyeti hak
kında görüşmüştür. 

Londra, 13 (Ö, R) 

Kordel Htıl 
Brüksel sefiri B. Devi demiştir ki: 

•Belçika bitaraf olmakla beraber ba. 
rutunu kuru tutmaktadır ve istila te
şebbüsüne derhal mukabele edecektir. 
Ordu müteyakkızdır. Ve genç Kral Le
opoldun gayretleri sayesinde büyiik bir 


