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Ba§muharrir ve umumi neşriyat müdürll: 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDETt Türkiye için Hariç için 
SeMlik ....... 1400 !900 
Altı aylık ....... •750 1650 
Gilnil ğeçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 

llln mtinderer.atından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• 
Cümhuriyetin ve Cilmhuriyet eserinin bekçlsl, sabahları çıkar siy43f gazetedir 

---- - -----

Mütteliklerin yeni 
tayyareleri 

Londra 14 ( ö.R) - lngikere ve Fransa 
Birlqik Amerikaya 490 bombardıman tay
yaresi ıİparif ebnİflerdir. Bu tayyareler 
490 - 500 kilometre ıüratindedir. Bunlar
dan iki yüzü lngiltereye ait olup bedeli beı 
milyon Sterlin tutacaktır. -' 

Yeni Asır Matbaasında basılnıı~tır. 

Bütün Dünya inlere yardım e e 
r-şu· .. anaa·· .. euz .... ·,ıeiıızr .. itiınta·k·a·sınaa··· 

müthiş bir muharebe oluyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli Şef A1ıkaradan ayrılırken 

Milli ŞEFiMiZ 
Dün Erzurumda inşaatı, 
müessesatı ziyaret etti 

Botni körfezine dayanan 

Sovyet kıf aları Finlan
diyayı ikiye mi ayıracak 

I.ondra 14 (Ö.R) - Merkezi Finlan- grad - Murmansk demiryoluna doğru 
diyada harp şiddetlidir. KızıJordu Botni ileri hareketlerine devam etmektedirler. 
körfezine varmak \'e Finlandiyayı ikiye Bu ııimendüfer Rusların mühimmat ve. 
ayırmak için bütün gayretlerini sarfet- enak alabilmeleri için son derece mü-
mektedir. hiın bir yoldur. 

Finler mütekabil bir taarruza geçerek Finler Ladogamn şimal mıntakasında 
&evlrulceyş büyük ehemmiyeti olan Sa- muzafferane bir mukabil tarruz yapmış
layı istirdat etmişlerdir. Fin tayyareleri }ardır. Ruslar bu mıntakada şiddetli bir 
diin de Rus askeri üslerini şiddetle bom· tazyik yapmaktn jdiler \'e bir çok kilo
bal"dıman etmiştir. metre ilerliyerek Mannerhayn müstah-

D.N.B. ajansı, Sovyct Rus~ anın ihtiyat kem hattına arkadan hücum gayesini ta
sımnannı silaha çagırdığını \'e Kwlor- kip ediyorlardı. Finler bu hareketi dur
c?uyu bcs milyona iblağa karar verdiği- durmuşlardır. Ruslar vahim zayiata uğ-
ni bildiriyor. ramışlardır. 

Kızıl tayyareler llangoe üzerinde do- Bir Rus motörlü kolunun Olo şehrine 
Erzurum H (Hususi ) - Şehrimizde bulurunakta olan Cümhurrcisimiz bu Jasarak bomba afmıslnrdır. doğru ilerlediği ''e Botni körfezine dnya-

abah saat onda yaya olarak as~eri ve mülki erkanla birlikte inşaatı henüz Roma 14 (Ö.R) _ Finler merkexin mırak Finlandi yı ikiye kesmek gnye
itmi~ \•eya bitmek üzere ~lan mucss~e~cr_i gezınişlir. Hu me;rnnda C.H. partisi, cenup kısmında Rm;ları taki~ eden Fin 5ini tal,ip cttiö-i ır;ayiac;ı çıkarılmıştır. Bu 
nlkc\'İ ve ~·eni sinema bınalan gezılnıı~tır. l\tilli Scf muhtelif diikkanlara uğ· ku\"vctlcrinin Rus hl(dudunu geçerek }ıususta anh bir haber mevcut değildir. 

rıımı lardır. • • ı şi !ldi Sov~ct nrnzi ·ne girdiklerini rcs- Finler hu mıntakadn dn müdafaalarını 
~~~~~~~~~~~~~~~~-~S~<_>_N_U~3~Ü~N~C~0~S~A~~~F~~~D~E~~ m~ bild~Hrla~ Fin ~~an k~n- -SONU6INCISAHl~E-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Majinoyo veya 
Holandaya karş .. 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

Almanlar, garp cephesinde asker
lerinin maneviyatını sarsan bir hare
ketsizliğe mahkum edildikleri gün
denberi, harbın bitmesini tacil ede
cek olan kat'i darbeyi indirmelerine 
en müsait, nevraljik noktayı ara
makla meşguldürler. Bu maksadla, 
şimdiye kadar yaptıkları tecrübeler
den, kullandıkları taarruz vasıtala
rından hiç bir netice almamışlardır. 

Konsey kararını verdi 
-----------·---..,..--------

Sovyetler Birliği Konsey kararı ile 
Milletler Cemiyetinden çıkarıldı 

Cenevre, 14 (Ö.R) - On üçler komi
tesi dUn öglcden sonra karar suretini 
kat'i surette tasvip etli. Bu karar derhal 
asamblenin t. c;vibine , ıwdildi. 

Komitede bulunan I Vl'Ç 'l' Norveç 
murahha-.J rı hüküm ·'~rinin muvnf"a
knh munzam olmnk rtiyle b r ihfrıı
zi knvdile bu k rnr "un·tini knbul etm" -
lerdir. 

Karar So, y t nu ya~ ı resmt:n takbih 
elm<'kle, F ' 1 ndiy ) a mali 'e iktısadi 
.> ardımlar .> apılmn ıııı istemekte, Fin
landiyanın mukaveın r i nzalt cc:.k her
tiirlii harekC'tten Cemi~ et azasını içtin, -
ba davet etmektedir. 

A.>nı zamanda r~nlandiyaya müzalıa
ı et için Fin servLc;lerinin teşkil:ıtlandırı1-
ması cemiyet umumi kfıtipliğinden isten
mE>kledir. 

Komite, kararında Sovyetlerin kendi 
kendini pakt haricinde bıraktığını ka,>
dederek bu mesele hakkında karar ve
rilmesini konseye terkctmektedir. 

ASAMBLE TOPLANDI 

.; :.,..-.'f~ .. ' 
. " "~~ . 

' " ) 

' ' . 

Cenevrcde MıllPtlcT Cc1~yeti sarayı 

ilk Deniz 

Ladoga mıntakasıncla karlar tizcrinde faaliyet gostcrcn Fm askCTleri 

Çemberlaynın mühim nutku 

Asıl hedefimiz 
Almanyayı yenmektir 

lngilterc Finlaodiyaya hava levazımı 
vererek yardım edecektir 

Paris 14 (ö.R) - Avam kamara
sında bu sabah Fin meselesi hakkında 
başvekil B. Çemberlaynın beyanatının 

hülisası tudur: 
Finler vatanlarını bu kahraman mil

letten beklenen azimkih bir cesaretle 
müdafaa ediyorlar. Fin ordusu bu mü
cadelede hasmına çok iistün olduğunu 
iabat etmiştir. 

Finlandiyaya karşı Sovyet taarruzu 
bütün dünyanın vicdanına bir taarruz
dur. Birbirine hiç müsavi olmıyan kuv
vetler arasındaki bu mücadelenin netıce
sini tahmin etmek imkansızdır. 

Alman hükümeti alenen mütaarrızla
nn tarafını iltizam etmiş ve hatta dif,er 
Skandinav milletlerine karşı kaba bir 
nqriyat taarruzuna geçerek Sovyct taar
ruzuna yardımda bulunmuştur. Bunun 
sebebi de bu devletlerin Fin davasına 
manevi mÜzahart'!tlC bulunmalarıdır. 

Milletler cemiyetinin müzakerelerine 
gelince, 19.38 EylUlünde cemiyet 16 ıncı 

- SONU 4 0NC0 SAHİFEDE -

arbı 

Alman 
Mill~ti asabi, ı.a

af içindedir 
Fransız maliye nazıll't 
mütteziklerin bir 
irade harbı 
yaptıklarına söyliyor 
Parıs 14 (AA) - Diın mebu an 

meclisinde ôglE>de ı sonra akcledılen 
celsede bütçe müz ere ınden ev\ el 
malı~ e nazırı Reymıud malı 'e ık
tısndi sahada elde edilen mc::.ut ne-
1ıceleri izah ctmis 'e bu neticelerin 

1 

borsa fiatlcrindeki yiıkst:lrne ile ka
··· SONU 3 üncü SAHiFEDE ---

Oldu 

Ne denizaltı harbı, ne lngiliz üs
lerine karşı yapılan hava taarruzları, 
ne de esrarengiz bir silah gibi ortaya 
çıkarılan şu manyetik mayınlar müt
tefiklerin karada, denizde ve havada 
sarsılmaz kuvvet ve haşmetlerinden 
bir şey eksiltmemiştir. Bilakis bu ta
arruzlar Almanyanın taarruz sila
hını büyük mikyasda hırpalamış
tır. Ingiltereyi daha yakından ve da
ha müessir şekilde tehdit için Ho
landanın, Skandinav memleketleri
nin istilasından bahsedilmiştir. Al
man başkumandanlığı, hiç şüphe edi
lemez ki, muazzam fedakarlıklar is
tiycn bu projeler silah kuvvetile te
hakkuk ettirmektense, bunları tazyik 
veya §Clntaj silahı gibi kullana
rak Alman nüfuzuna sokulması ar
zu edilen memleketleri siyasi ve ik
tısadi istiklallerinden mahrum etme
yi tercih edecektir. 

Holandaya : « lngiliz ablokasına 
boyun eğmeyiniz. Ticaret gemileri
nizi silahlandırınıu dedikleri zaman 
maksadları sarihtir. 

Cenevre, 14 (Ö.R) - Milletler Cemi
yeti Asamblesi bugün Norveç murahha
sının riyasetinde toplanarak on üçler 
komitesinin Finlandiya tecavüzü müna
sebetiyle mlitearrızın tnkbihini, Finlan
diy_aya. ihtiynri yardımlar yapılmasını 
ArJanlın murahhasının talebi iizerine 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Brem eni 

Almanların Amiral Şer Cep kruva
zörü ağır surette hasara uğratıldı 

Holandanın Büyük Demokrasiler
le münasebatını tehlikeye düşürmek. 
Almanyanın kolaylıkla istismar ede
ceği bir vaziyet yaratmak.... Al
manya pekala bilir ki lngiltere ve 
F ransanın böyle bir manevraya bo
yun eğmeğe hiç niyetleri yoktur. 
Diğer taraftan Holandanın mukad
deratını idare edenler kendilerine vu
ku bulan davetin hedeflerini idrak 
edecek kadar uyamk bir şuura ma
liktirler. Küçük milletlerin mevcudi
yetlerini alAkadar eden bir mücade
lede, hürriyet davasına ihanet ed .. rek 
mütaarrızın cesaretini arttıracak ha
reketlere alet olamazlar. Bitarafları 
bir kıt'a ablokasına zorlamak teşeb
büsüne gelince, şeref ve istiklal mef
humlarına kıymet veren bir mil-

- SONU ~ ~aıııoı -

Batırmayan 
tahtelbahir 
--*-

Bir Alman tahtelbahi
rini batırdı, bir 
zırhlıyı ~::~raladı 1 

Londrn 14 (Ö.R) - Amirnllıgın bil- I 
dirdigine göre Bremcn Alman 
trnnsntlnnt ıni gördüğü halde bn
tırmıyan İn ,ıliz taht lbnhiri. dün 
şimal d n zinde bir Alınan tahtel
bahiriyle bir Alman krmczörünü 
torpillemi tır. TahtE>lbahir batmış, 
kruvazör de a.ı..'Il' ha ara uğ'ramıştır. 

Londra 14 (Ö.R) - İngiliz bahri
~ e nezareti Düşec; adlı İngiliz torpi
to muhrıbınin bir harp "gemisiyle 
müsademe ederek battığını, ;145 ki
şilik mürettebatından 22 ldşisinin 
kurtarıldığını. diğer harp gemAsine 

r ........... Bu heyecanlı deniz harbı ............ : 
• • . . 
EUrogvay sahillerinde, 12 millik bir mesafede üça 
;saat devam eden mütekabil salvo ateşleri ara-: 
Esında devam etmiş ve İngiliz denizcilerinin za·a 
Eferiyle neticelenmiştir .Alman geınisinde ölen·: 
~!!:~~.~.~~~:!~.~~%.~~.~~~~~.~ .. ~.~~~~~~: ........................ ~ 

Roma 14 (ö.R) - Cenubi Atlas gemileri idi. Bıaı\ar Alman cep zırhlısının 
Ol,yano unda Alman cep zırhlısı cAmi- ateşine derhal mukabele etmişler ve harp 
ınl Şer ile üç lngil"z kruvazörü arn ın- nizamını , larak, te lihat it"barile kendi
dnki deniz muharebesine Londra g ze- lerine f ik olan Alınan zırhlısını muha
teleri uzun sütunlar t hsis etmektedir e . saraya tcst"bbüs etmişlerdir. lngiliz aıni· 

lngiliz amirallı~ı Alman harp gem ı- rallığı cA)il> kruvazörünün batt1ğı ha
nin Laplata nehrine iltica etmek niyetin- berini tekzip etmt>ktedir. 
de olduğunu bildirmiştir. Zira in )iz Montevideo' dan alınan haberlere gö
harp gemilerile olan muharebede mühim re deniz harbı aün sabah saat 8,30 da 
hasarata uğramıştır. Laplata nehrinin mansabında vuku bul-

OragUVllY ve Arjantinden alınan ha- muştur. Alman kruvazörü Fransız bayra
berlere göre deniz muharebesi Oraguvay ğını taşıyan Formoz kargosuna tesadüf 
sahilinin 20 mil açıklarında cereyan et- etmişti. Kargonun telsizi üzerine cEkster, 
mittir. Amiral Şer üç lngı1iz kruvazör~ Ajak ve Atib kruvazörleri yetiımişler-

. . .. .. . Ajak d AnPra! 
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YAZAN : Rahmi Yağız ~ 
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Bu suale çok müşkül bir cevap, hiç 

lstenmiyen •bir mukabelenin acılığı ile 
karşılık veriliyordu. 

- Derin koma başlarsa ölüm hadise
ııine başlangıç olur. 

- O halde komünikelerin neşrile ef
kArı umumiyenin vaziyetten haberdar 
edilmesi zaruridir. 

-Evet! 
işte 7 ve 8 Teşrinisani geceleri, kas

yetli ve ıslak birer kış gecesi halinde ve 
bu vaziyet içerisinde sarayın havasını 
Cierln bir matemle buğulandırarak böy
lece geçiyordu. 
Yağmur gece yarısına doğru şiddetini 

arttırmıştı. Sarayın kurşunla örtülü sa
çaklarında sızan suların meydana getir
diği ince şınltı Ebedi Şefin kulağına ka
öar aksediyor, hu aksediş onu devamlı 
bir rahatsızlıkta bulunduruyordu. 

O gece de 4 defa hafil zelzele hissedil
ai. Hekimler, ve sarayda bulunan diğer 
zevat bu zelzeleleri duymuşlardı. Yalnız 
krize kap~ olan Ebed! Şef zelzeleleri 
hissetmemişti. Bu hal de krizin komaya 
ôoğru seyredi.şine apaçık bir alametti. 

8 Teşrinisani krizin aynı halde deva
mile geçirildi. Gece de vaziyette bir te
beddül olmadı. Yalnız Atatürkün rahat
sızlıktan duyduğu ıstırap sinirli hareket
lerle ifade sahasına geçiyor, doktorlar 
da, bitişik salonda uykusuz bekliyen 
maiyet halkı da bu sebeple muazzep olu
yorlardı. 

8 Te.şrinisani günkü rapor hükümetin 
verdiği emir ve müsaade ile matbuata 
:Anadolu Ajansı vasıtasile tebliğ edilmiş 
9 Teşrinisani Çarşamba günü Istanbul 
gazetelerinin yine birinci sayfalarında 
kalın siyah çerçeveler içinde bir gece 
evvelki ve sabahki komünikeler efkarı 
umumiyeye bildirilmişti. 

Neşredilen son komünikelerin adedi 
Uçtür. Bunlar, Ebedi Şefimizin son sıh
hi vaziyetleri, 8-10 Teşrinisanideki sıh
hat durumlarındaki aşikar tehlikeyi ef
karı umurniyeye telmih ve ima vazi
yetinde bulundukları cihetle ayrıca ta
rihi bir kıymeti haiz bulunduklarından 
metinleri aynen şunları ihtiva ediyor
au: 

Istanbul, 8 (A.A) - Riyaseiicümhur 
Umumi Katipliğinden: 

1 - Bugün, flkteşrinin sekizinci Salı 
günü, saat 23 te Reisicümhur Atatürkün 
sıhht vaziyetleri hakkında müdavi ve 
rnilsavir tabipleri tarafından verilen ra
por ikinci maddededir. 

2 - Bugün, saat 18/ 30 da hastalık bir
Öcn bire normal, seyrinden çılııarak şid
'd!'tlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden 
cirtdiyet kesbetmiştir. 

-qararet derecesi 36(4 nabız: munta
ızaın 100, teneffüs 122 dir. 

Müdavi hekimler: Neşet Ömer Irdelp, 
M. Kemal öke, Nihat Resat Belger. 
Müşavir hekimler: Akiİ Muhtar öz

den, Hayrullah Diker, Süreyya Hidayet 
Serter, M. Kamil Berk, Abravaya Mar
maralı. 

Efkarı umumiye bu raporla heyeca
nın son haddine yükselm~ti. Herkes ra
porun tekrar neşrile meşgul bulunurken 
aynı gazetelerde Başvekilin bir gece ev
vel Ankaradan hareketle Istanbula gel
diğini doğruca saraya gittiğini de öğre
nince bu hareketlerin müterafik mana
sından çok sevilen Büyük Şefin sıhhi 
vaziyetindeki tehlikenin apaçık manasını 
anlamıs, fakat bu kadar acı bir hakikati 
hissettikleri halde biribirlerine ifadeden 

dahi çekinerek neticeyi derin bir yeis 
içinde beklemeğe koyulmuşlardı. 
Aynı raporu Ankara radyosu da gece 

neşriyatı arasında halka bildirıniş ve 
öğle neşriyatında da Reisicümhurun sıh
hi vaziyeti hakkında malumat verilece
ğini ilave etmişti. 
Başvekilin Istanbula gelişinde ve doğ

ruca saraya gidi.şlııde - hastalık sı..rasın
daki her gelişinde olduğu gibi - Sarayda 
fevkalade hadiseler cereyan etmekte 
olduğu veya bu hadiselerin yakınlığı da 
efkarı umumiyece kestirilmiş bulunu
yordu. 

Celal Bayar, saraya gelince doğru bü
yük hastanın yattığı daireye çıkmış, ilk 
tesadüf ettiği umumi katibe aynı heye
canla sormuştu: 

- Nasıl? Değişiklik var mı? 
Umumi katip Hasan Ri7.a elemle ba-

şını sallıyarak cevap verdi: 
- Maalesef çok fena! 
- Göremez miyim? 
- Hekimlere soralım. 
Ceıa.I Bayar gözlerinde biriken yaş 

katrelerini mendilile kurulıyarak daire
ye biti§ik ve istirahatteki hekimlerle di
ğer zevatın ağlaşa ağla~ bekledikleri 
salona girdi. Ilk tesadüf etliği hekime, 
Nihat Re.,c;ada büyük bir endişe ve heye
canla sordu: 

- Atatürkün sıhhat durumu nasıl? 
Tehlike apaçık mı doktor'? 

.,..- Evet efendim! 
- 'Ümit derecesi? 
- 'Ümit hiç bir zaman kesilmez fakat 

vahamet aşikardır. 
- Neticeyi nasıl görüyorsunuz! 
- Kriz, seyrinde devam ediyor. Bir az 

evvel nöbetten çıktım, büyük hastamı
zın başucunda iken vaziyet komaya doğ
ru ilerleyişi gösteriyordu. Şu anda ko
manın ya başlamış olması yahut başla
mak üzere bulunması mevzuubahistir. 

Başvekil ümitsizliğin verdiği acı bir 
yeis içinde bunalıyordu. Hekimin kısa
cık izahatı, kendisini Ankaradan buraya 
gelıneğe sevkeden bir gün evvelki ko
münikelerin muhteviyatını teyit edecek, 
korkusunu kaviliyecek mahiyetteydi. 

Bu sözler karsısında yorgunluğu son 
haddine çıkan Bawekil oracıktaki bir 
koltuğa oturdu, şakakları zonklıvan ba
şını avuçlarının içine aldı, beklemeğe 
koyuldu. 

Saatler geçiyor, hekimler biribirl ax
dına nöbet değiştiriyorlar, Ebedi Şefin 
yattığı daireye girip çıkıyorlardı. 

Nöbeti alan her hekim bir defa büyük 
hastanın yatağına yakla§ıyor. Atatürkün 
nabzını, teneffüsünü kontrol ediyor, ha
rarette değişiklik olup olmadığını yok
luyor, sonra; yaşlı gözlerini mendille
rinin ucuna kurulıyan hastabakıcıların 
elem dolu bakış1arı karşısında bir köşe
ye çekilerek beklcmeğe koyuluyordu. 

•• aJrMEDI •• ___ 111 __ _ 

Ankara radyosunun 
yabancı dil servisleri 
Ankara radyosu dünden itibaren Bul

garca ve Rumca neşriyatına başlamış
tır. Bulgarca neşriyat 14.14.15 arasında 
Lıkşarnları 18.30-18.45 arasındadır. 

Rumca neşriyat 13,45 - 14 ve 18.45 -
19 arasında verilmektedir. Yalonda İn
~ilizce, Rumence ve Yugoslavca neşri
yata da başlanacaktır. Bu suretle radyo 
her gün 9 lisan üzerine neşriyat yapmış 
olacaktır. 
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ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN l\'IATİNELERDEN İTİBAREN 

Geçen sene GÜNAHKAR KIZLAR ~aheserinde görüp alkışladığımız 

Corinne Luchaire • Annie Ducaux 
Tarafından daha ha;ikalı ve nefis bir güzellikde ibdia edilen 

Bir genç kızın günahı 
( ÇIKMAZ SOKAK - CONFLİTS 

FRANSIZCA SÖZLÜ ŞAHANE FİLİM 

SEANSLAR: HER GÜN, 2-3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar. Cumartesi ve 
Pazar sabahı 10 ve 11.30 da ucuz halk seansları 

! .............................................. . 
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Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

1 

Yazan: Üc Yıldız -----1 ,, 
3-

Sclçukta iki mü
him hadise oldu 

---"'f"-·---

Baskın 
Yapan şahıslar 5'12 
kağıt ve 99 altın 
lira aldılar 
Kuşadası kazasının Selçuk nahiyesin

de bir çadır hadisesi cereyan ettiği ma
hallinden bildirilmiştir. Bu hususta elde 
edilen malı1mat şudur: 

12-13 gecesi Selçuk nahiyesinin Kızıl
slıkal boğazında bulunan Karatekeli aşi
retinden Osman Kaylaza ait çadır bas
kına uğramıştır. Baskını yapan şahıslar 
gayet kurnazca hareket etmişler, çadırda 
bulıınanları tazyik ederek paralarını al
mıslardır. 
Zabıtaya yapıl~n şikayette baskını ya

panların 572 lira evrakı nakdiye ile 99 
aded al tın lira gaspettikleri bildiril~ 
tir. 

Yir ':! aynı yerde aynı şahıslar bir ikin
ci baskın hadisesi daha yapmışlardır. B.u 
ikinci baskın aynı gece orada bulunan 
Tireli Mustafa adında bir şahısa yapıl
mıs, Mustafanın yolu kesilmek suretiy
lE. 50 lira parası cebren alınmıştır. 

Derhal suçluların arkasına düşen za
bıta, Tirenin Ayranlı köyünden Halil oğ
lu Mehmetli, elinde çiftesi ile yakala
mıstır. Diğer suçlular ehemmiyetle aran
maktadır. 

MUALLİMLER 
Kanaat notunu 
nasd verecekler! 
imtihan talimatnamesinin 5 inci ve 

23 üncü maddelerinde tesbit edilen esas
lara göre, her kanaat notu devresinde 
müzakere, yazılı yoklama ve vzifeler 
karşılığı olarak verilecek notları ve bu 
notların muhassalası olan kanaat notu
nu yazmak üzere mekteplere gönderilen 
not cetvelleri kullanılırken şu noktalara 
dikkat edilecektir: 

1 - Müzakere, yazılı yoklama ve va
zifeler karşılığı olrak verilen notlar, ka
naat notu devresinin birinci, ikinci ve 
ya üçüncü ayında verildiğine göre, ken
dilerine mahsus hanelerde bulunan üç 
dar sütunun birinci, ikinci veya üçüncü
süne yazılacaktır. Bu cedveldeki bütün 
rıot verleri mutlaka doldurulacak değil
dir. Ancak dersine göre ve imkan nisbe
tinde verilebilen notlar, verildikleri 
madde ve zamana göre, ait oldukları yer
lere vazılacaktır. Bir talebeye bir ay için
de bu maddelerden biri için, iki veya 
üç not verilmisse, talebenin çalışma ve 
muvaffak:ıyetindeki seyri açık olarak 
göstermek üzere, bunlar o aya ait sütuna 
ayn ayrı yazı1acaktır. 

2 - Bir ders yılı içinde alınmış olan 
yaı.ılı yoklama kağıtları, üzerlerinde de
ğerlerini tesbit eden notlar bulunduğu 
halde müteakip ders yılı b~ına kadar, 
muallim tarafından saklanacaktır. 

3 - Kanaat notu verilirken, önce, bir 
talebenin o kanaat notu devresinde mü-
7..akerelerde ve yazılı yoklamalarda ka
z.andığı notlar dikkate alınmalıdır. Ev
lerde yapılan vazifeler, hususi şartlar 
dahilinde hazırlandığından bunlar için 
verilmiş olan notlar, ancak talebenin 
umumi: değerine uygun geldikleri takdir
de kanaat notuna tam kıyınetlerile mü
essir olabilirler. 

Kanaat notu, talebenin bir kanaat no
tu devresinde kazandığı notlal'ın basit 
bir ortalaması olmamakla beraber, on
lara istinat etmeli ve onlarla kabili izah 
olmalıdır. Sütün notları fena olan veya 
müzakere ve yazılı yoklama notları çok 
fena olduğu halde yalnız vazife notları 
iyi olan bir talebeye verilecek iyi bir ka
naat notu kabili izah olamıyacağı gibi,. 
bütün notları iyi olan bir talebeye veri
lecek fena bir kanaat notu da kabili izah 
değildir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
s Gel'!nler, Gidenler s 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iz.mir mebusu Dr Mustafa Bengisu 

Istanbuldan, Denizli mebusu B. Yusuf 
Baskaya Denizliden, Inhisarlar vekaleti 
zat işleri mümeyyizi B. Bahri Özbek Is
t.ın buldan, Kırkağaç kaymakamı B. Ah
met Bülbülkaya Kırkağaçtan geldiler. 
Mülkiye baş müfettişi B. Hilmi Crid Is
tanbula gitti. 

Beni sınıfta görünce biraz sertçe: 
- Zehra, dedi, niçin eve gelmedin} 
- Gelecektim amma.. Suna bırak-

madı.. Onunla beraber yemek yedik ... 
Babam, Sunaya baktı. Ona: 
-Sen Fahri beyin kızı mısın} 
Diye sordu. Bu hitap kar~ısında 

Suna: 
- Evet. 
Diye mırıldandı. Babam bir şey söy

lcmeden gitti. 
O gittikten sonra Suna bana sordu: 
- Bu adam kim} 
-Babam. 

Suna yanıma sokuldu. Kulağıma fı· hallebiyi o gün yedim.. Onu Suna da - Senin baban hep böyle mi konu-
sıldadı: çok severmiş .. Bana: şur. 

- Sen gitme .. Kal.. Yemeği beraber - Güzel değil mi, diye sordu.. - Evet. 
yeriz .. Sonra da sınıfta üç taş oynarız.. - Çok güzel, dedim, hiç yememiş- - A.. Benim babam hiç te öyle de-

Ben, annemin merakını düşünmeden: tim. ğil.. Bana hep cicim, yavrum, minno-
- Peki... Gözlerini hayretle açta: şum der. 
Dedim. Hizmetçi kadın Sunanın ya- - A.. Dedi, sahi mi... Ben, bütün babaları da kendi babam 

nında beni görünce ona cküçük hanım> Ve sonra yarısını yediğimiz tabağı gibi sanıyordum. 
diye hitap ederek: benim önüme itti. Sunanın bu sözleri kalbimde anneler 

- Anneniz başka cocuklarla yemek - Hepsini ye.. Dedi. Ben her gün gibi babaların da başka başka olduktan 
-----~---~---..-------l~~-, JU · · andırdı. 

·.c-~-~--~~~ 

Dünkü yangın 
Hadisesi mahkemede 

ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTAgAFI 1 İNCİ SA:eiFmE -

let düşünülemez ki bütün mukave· 
met silahlarını tüketmeden istik
lalinden feragat manasına gelen böy
le bir teşebbüse iştirak edebilsin ... 

Ev sahibi dün tevkif edildi 
Şu halde Almanya için kendi eaeri 

olan harbın netayicine katlanmaktan 
başka çıkar yol yoktur. 

Aziziye mahallesinde şüpheli bir yan
gın hadisesi tesbit edilmiş ve iş ağırceza 
mahkemesine İntikal etmiştir. Yangın 
hadisesi hakkında elde edilen malumat 
şu meTkezdedir: 

Aziziye mahallesinde oturan B. Meh
medin evinde evvelki gün öğle vakti 
saat yarımda yangın çıktığı görülmüş, 
çatı tutuşmuş, bunu görenler, keyfiyeti 
itfaiyeye haber vermişlerdir. 

itfaiyenin cansiparane çalışması sa· 
yesinde yangının sirayetine meydan ve
rilmeden bastmlmıştır. 

Yangın çıkan ev Ahmet oğlu B. Mch
mede aitti. 

Ev 1500 liraya, eşyası da 1000 lira
ya Ünyon sigorta şirketine sigortalı bu
lunuyordu. 

Hadisenin adliyeye intikal etmesi üze
rine müddeiumumi muavini B. Celal tah
kikata girişmi~tir. Oç katlı olan evde ya
pılan tetkikatta, ikinci katta merdiven 

Maden kömü rü 
Buhranının sebepleri 
Tetkik edilmektedir 
lzmir piyasasında karşılaşılan maden 

kömürü buhranı ehemmiyetle tahkik 
edilmektedir. Bu sene hususi eşhasdan 
maada resmi daireler de maden kömü
TÜ temin edemem~lerdir. 

Bunun b~lıca sebebi, Zongııldak:tald 
vesaitsizliktir. Vapur mevcut olmadığın
dan nakliyat zorlaşmışbr. 

Y almz bir firmanın celbettiği Karabük 
kokları 29,5 liradan piyasaya çıkarılmış
tır. Belediye hava gazı fabrikasının çı
kardığı kömürler 25 liradan verilmekte
dir. Bu fiat, lstanbulda hava gazı fabri
kası fiatlerindcn 6 lira fazladır. 

Yapılan tetlciklerde lzmir civarında, 
Cumaovaeı istikametinde mevcut olan 
üç maden ocağından yalnız bir dancsi 
faaliyet göstermekte ve günde 25 ton 
kömür istihsal etmektedir. Bu ocağın 
~ünde 1 00 ton kömür hazırlaması müm
kündür. Diğer iki ocak da faaliyete ge
çerse lzmirin ihtiyacının yarıdan fazlası 
temin edilebilir. 

Bu ocakların faaliyet gösterememesi, 
bazı formalitelerin uzamasından ileri gel
mektedir. Hususi eşhas elindeki ocaklar, 
himaye gördükleri takdirde istihsalatlan· 
nı arttıracak, randımanlarını azami de
receye çıkaracak bir vaziyete gelebilir
ler. 

Odun kömürü ise piyasada mebzulcn 
mevcuttur. Denizden de kömür gelmek
tedir. Halen piyasada 4. milyon kilo odun 
kömürü mevcuttur. 

lll 
Bir konferans 
Cümhuriyet merkez bankası direktö

rü bay Nazif ta.rafından Cumartesi günü 
saat 17 ,30 da Halkevi salonunda Ulusal 
ekonomi ve artırma haftasının beşinci 
günü dolayısiyle bir konferans verilecek
tir. ---...... ---
ihtikar komisyonu 
Vilayet ihtikar komisyonu yarın mü

him bir toplantı yaparak piyasada bazı 
maddeler üzerinde yapılan ş~yetleri 
tetkik edecektir. İki firma hakkında ka
rar alınması muhtemeldir. 

Parti kongresi 
Cumartesi günü saat on dokuzda par

tinin İzmir merkez kaza kongresi topla
nacaktır. Kongreye ala.kadarlar davet 
edih11iş lerdir. -*-Tütün satısları 

Tütün satışları dUn bir nisbet dahilin
de hızlanmıştır. Şimdiye kadar yapılan 
tütün satışları 13,625,000 kilodur. -*-Sıhhat tayinleri 

Merkez belediye sıhhat memurluğuna 
açıktan B. Şemseddin Okay tayin edil
miştir. Izınir emrazı sariye hastanesi 
hemşiresi Bn. Hayriye Yücel 50 lira üc
retle İstanbul Gureba hastanesi hemşi
reliğine tayin eclilmiştir. 

Kendi defterlerini, kalemlerini, silgi 
lastiğini hep bana veriyordu. Ben: 

- istemem ... 
Dedikçe O: 

- Evde çok. diyordu. Bey babam 
bana hep düzine ile alıyor. 

Sınıftaki diğer çocuklar bizim seviş
memizi adeta kıskanıyorlardı. 

Bir gün arkadaşlarımızdan biri Su-
naya: 

- Sen hep Zchraya kalem, defter 
veriyorsun da bize hiç vermiyorsun. 

Dedi. 
Suna bundan müteessir oldu. Jyi kal

bi ile: 
- Kardeş, dedi. . Yarın evden senin 

için de getiririm. 
Evine gittiği zaman kim bilir ne söy· 

lcdi. Ertesi günü Sunanın babası bütün 
sınıfa dağılmak üzere çocuk başına üçer 
defter, ikişer kurşun kalem ve birer silgi 
lastiği göndermişti. 

Hava ııoğuktu.. Kış gelmişti. Sınıfta 
sobamız vardı amma.. Odun olmadı-

altı denilen yerde bir mangal, biraz ya-
kininde de bir petrol tenekesi görülmüş- Geçen gün, müttefik ordular baş-
tür. kumandanı ~ncral Gamelin lngiliz 

Yine tahkikat esnasında, ev sahibi B. ordusu başkumandanı genera\ Gorta 
Mehmcdin yangının çıkmasından f S da- bir mektubı.mda büyük Alman t.a• 
kika evvel evinde bulunduğu anlllfıl- arruzunun hazırlanmakta olduğun-
mışbr. d bab edi rd 

B M h di" "fad d wı -- L • an 8 YO U. 
• e met ver "gi ı e e Öge v~tı B d N . Şefi . . üd-

ycmek.te bUlunmak üzere evine gittiğini, u a, azı crının uzun m 
sokakta refikasına tesadüf ettiğini, yal- det büyük çapta askeri hareketlere 
nızca eve girerek yemeğini yediğini, ev- geçmekten ihtiraz etmek.le beraber 
den aynldıktan bir müddet sonra yangın nihayet buna mecbur olacaklanna 
~ıktı~ ha~~nin kazadan ibaret oldu- gösteriyor. önümüzdeki ilkbaharda 
gunu aoylemıştır. Ahnanl M •• L-- !l~L •--

H ıh--'-· b d ı_,ı_ • • ann aımoya ruu~ swuwuı-
a uc yangının on eş aıwr>a tÇin· k . • .. be _, _ _! uh 

de çatıya nüfuz etrniı bulllnması, kas- nın uvvetini tecru etmcıen m -
den ika edildiği zehabını vermİ.f, B. temeldir. 
Mehmet adliyece tevkif edilmiştir. Beton ve çelik iatihkimlara taar-
Mcşhud suçlar .kanununa göre ağır ruzun Almanlara müthiş zayiata mal 

cezanın yangın hakkında vereceği karar, olacağı şüphesizdir. Büyük harpte 
hadisenin mahiyetini aydınlatacaktır. V erduna yapılan taarruzlann tüyler 

Maarif 
ürperten zayiabm lıamlayanlar Ma
jinoyu zorlamak teşebbüsünün taar
ruz ko1larını bir İnsan mezbahasına 

Vckı·ıı·n·ın mu··hı·m sürüklemeğe muadil olduğuna şüp
he edemezler. Almanlar bugüne 
kadar hep bu müthiş neticeden ka
çındılar. Fakat mahsur bir ordunun 

Maarif Vekaletinden teftiş neticeleri ihata çemberini yarmaktan başka 
hakkında aşağıdaki tamim gelmiştir: kurtuluş ümidi olmadığını biliyorlar. 

bir tamimi 

- Miifetti§lerimizden ve diğ~r Maar~ Önümüzdeki aylarda garp cephesin-
makamlarından aldığım raporla:rla kendı d k" ··k"" · h · b" ·· 

t ~ teftiş! d edindi~· k t e ı su unetın va şıyane ır muca-
yap ıgım er en gım anaa, d l k"" . k .,,. . .. ··ı 
bu ders yılı başından itibaren takibine e eye mev ıını ter ettigı goru e-
başlanan çalışma rejiminin umumiyetle cektir. Bazı askeri münekki.dler hu 
iyi ve memnuniyet verici mahiyette ol- taarruzun Majinodan evvel Holan-
duğu merkezindedir. Talebelerimizin d l w tah · ed' la 
sıhhl ve ailelerinin iktısadi durumlarını aya ~pı acagım mm ıyor r. 
gözönünde tutarak en verimli bir şekil- Ma1ınoya veya Holandaya karşı ... 
de çalışmaları ve aldıkları dersleri be- Her iki halde de Almanların ergeç 
nimsemeleri gayesine doğru ilk adım en mühim kozlarını oynamağa m~c-
muvaffakıyetle atılmış sayılabilir. Vazi- b k ] ki ... "kA d 
f 1 · · tam 1 kd l b"l ur a aca arı aşı ar ır ... e ennı yapan mes e aş arıma ı -
hassa teşekkür ederim. ŞEVKET BİLGiN 

Her başlangıçta olduğu gibi bunda da 
bazı aksaklıklar göze çarpmıştır. Bun
ların ihmalden mlitevellit olanları, ihmal 
edenlerin ikazı suretile, tashih edilmiş
tir. Aynı yolda harekete devam olunaca
ğı da tabiidir. ileri nesilleri vatana ve 
cümhurl.yete yararlı ve hayırlı kılmak 
için, meslek şuurunun, Türk hocalarını 
daima uyanık tutacağına büyük bir em
niyet taşµnaktayım. Bizler için vazife
den başka gaye ve hizmetten gayri emel 
olmayışı tuttuğumuz i§lerin behemehal 
muvaffak olacağına kafi delildir. Böyle 
düşünen bütün meslekdaşlarunı daima 
artan bir hızla sırf vazife adamı olarak 
görmek; kendini onlardan hiç bir zaman 
ayırmamış ve ayırmıyacak olan benim 
için başkasını aratmıyacak bir bahtiyar
lıktır. 

Işlerimizin aksamadan yürüyebilmesi 
için alınan vazifeler arasında kıymet ve 
derece farkı görmeksizin çalışarak en 
küçüğümüzden en büyüğümüze kadar 
tam bir ihtimam göstermemiz lazımdır. 
Kendindeki kusurları görüp tashih ede
cek yerde başkalarının hatalarile vakit 
geçirmek umumi muvaffakıyetlere en 
büyük engeldir. Gelecek nesilleri terbi
ye etmek gibi mesuliyetli bir işin sahip
leri olduğumuzdan bir an gafil olmıya
rak el birliğile ve elimizden en çok ge
lenle gayret sarfına mecbur olduğWI\uzu 
unutmamalarını bütün vazife arkadaş
larımdan rica ederim. 

---Trl---
Çuval buhranı var 
Piyasadaki çuval buhranı henüz hal

ledilememiştir. Hindistandan ve Ingilte
reden celbine teşebbüs edilen çuval par
tileri henüz gelmediği için ihracat mad
delerinin tesliminde zorluka karşılaşıl-
nuştır. 

Esrar bulundu 
Karşıyakada Kenınlpaşa caddesinde 

Mustafa oğlu Şabanın üzerinde esrar gö
ıülerek alınmıştır. Keçecilerde Selçuk 
otelinde Hüseyin oğlu Hüsnünün esrar 
sattığı haber alınarak yakalanmtştır. 

* Bir gün Suna bana sordu: 
- Senin baban ne İş yapar. 
Cevap verdim: 
- Tahsildarlık yapar. 
- Tahsildar ne demek} 
- Para toplar. Ne bileyim ben .. T ah-

sildar diyorlar. Sabahtan akşama kadar 
boyuna durup dinlenmeden dolaşır. 

- Benim bey babam da para toplar 
amma .. O öyle hiç dolaşmaz .. Para onun 
ayağına gelir. Demek o da tahsildar 
amma.. Başka türlü tahsildar. 

Halbuki onun babası Avrupaya mal 
gönderen ve Avrupadan mal getiren bü
yük bir tüccardı ve kasabanın en zengini 
idi. Tabii bunu sonradan öğrendim. 

* Bahar gelmişti. 
Her taraf yeşillikler, çiçeklerle bezen

mişti. 

Bir gün, bir perşembe günü idi. 
O zaman mektepler perşembeleri öğ

leye kadardı ve Cuma günleri tatil gü-

-:ıı:-
Zorla para istemiıler 
Keçecilerde Maltızlar civarında Ha~ 

san kızı !fakat ve Ali oğlu Mehmet, yol
dan geçen Hüseyin oğlu Mehmetten 50 
kurus almak üzere zorladıklarından tu
tulm~şlar, adliyeye verilmişlerdir. 

---·-./:r-----

Es ki bir dava 
Hakkında Lordlar 
kamarasının karan 
Londra 14 (A.A) - Yüksek mahkeme 

halinde içtiınaa davet edilmiş olan lord
lar kamarasında, Cihan harbı esnasında 
Ingi1tere tarafından kullanılmış olan Fin
landiyalı gemilerin teçhizi ve hasarları
nın tamiri için sarf edilmiş olan 465 bin 
İngiliz lirasının İngiltere hükümeti tara
fından ödenmesine dair Finlandiyalı mil
cehhizler atrafından ileri sürülmüş olan 
talep müzakere edilmiştir. 

Bu talep, bu meblağın Rus Çarları hü
kümeti ile olan hesabın aksamından ol
duğu ve bu hesabın Bolşevik: inkılabı 
dolayısiyle tasfiye edilmemiş bulwıduğu 
esbabı mucibe olarak serdedilerek red
dolunmuştur. 

..................... .................... 
: Okurların dilekleri~ • ....................... . ................. 

Bir Vatandaşın 
şikayeti 

Merkez ve taşra güııu:üklerinde, açıl 
ve açılacak 20 liralık memuriyetler içill 
lise ve orta mektep mezunları arasında 
yapılacağı itan edilen müsabaka imtiha
nma girmek için elimdeki vesaikle l.zmir 
gümrük ba'? müdürlüğüne müracaat et
tim. 
Yaşımın henüz 18 zi ikmal etmediği 

bildirilerek müracaatim reddedildi. Hal
buki ben 30 l\'.lart 337 doğumluyum. Ru
mi 13.SS senesi Martım geçmiş buluadu
ğumuza göre 18 yaşmı ikmal edeli 9 ay 
olmuştur. 

1595 numaralı memurin kanunu 18 
~aşını ikmal edenlerin devlet hizmetine 
nlınabileceklerini tasrih ettii\ halde mii· 
racaatimin reddedilmiş o.iması şahsi hu
kukumu iptal edecek mahiyette oldu
ğundan bu haksızlığm gazetenizle neşri
ni ve merciinin yüksek alakasını celp 
etmenizi rica ederim. 

Izm.ir Kestelli caddesi numara .fG da 
Çınarlı handa Ismail Yavuz 

YE.ı.~i ASffi: 
Bu şikayet mektubunun münciereca· 

tiyle alakadar olan bir muharririmiz ha· 
diseyi biz:ı:at başmüdiirc izah ederek bil· 
dimıiş ve böyle bir haksızlığa meydan 
verilmemesini ve imtihana girmesini ri
ca etrni~ ise de maalesef bir hesap yan
lışlığında ısrar edilerek bu miiracaatı da 
reddedilmiştir. 

Vatandas haklarının konmması mev· 
zuubahs ol.duğu zaman küçük veya bil· 
yük bir hak arasında hiç bir fark gözet
memek devlet işlerinde arzu ettiğimiz 

dccek bir keyfiyet ol-



vye lerta r zediyom<. 
ihtikar devam ediyor 

iki Rus kruvazörü sisli havada bütün Bilhassa çuval fiatlerin-
toplarile borda ateşi açtılar de bariz yükselme var 

Hebinki, 1" (A.A) _ Rw:lar. Finlan- addit torpido rcfcikatında bülün topla- mi~lir. Helsinki, H (A.A) - Külliyetli mik-
diya mevzilerine kar~ı yapılan hUcum-. rile bir bordo alesi actılar. Aldıkları :re- Moskova, 14 (A.A) - Tebliğ: darda Sovyet ihtiyat kıtaatı Leningrad-
lar esnasında külliyetli miktarda in.san gfıne netice Finl~ndiyalılardan bir Ölü ı:~ Kfuıunuevvelde Ukta istikametinde .dan Şimal hududuna kadar tahdit edil-
ve mühimmat ziyaında tereddüt etme- ile bir yaralıyan ibaret ka1dı. Sov.rct kıtaları ileri hareketlerini hudut- miş olup Fiıılandiyada geniş bir taarru-
mektedirler. Um~miyet itibal'iyle Ruslar Manler, Sovyet ileri haı·cketine C'ok lan ilibaı·en l05 kilometreye ibli\~ etmi§- za geçmek üzere emir beklemektedirler. 
önce bir mlisaderne kuvveti çtkarmakta- nıcıni olmaktadır. , lel'dir. Bitaraf askeri ınahafilde yarı yany.a 
dırlar. Finlandiyalıların otomatik silah- Diğer taraftan T•ıllinden habc-r veril- Vipuri, U (A.A) - Beş günden beri leyid edilen bir telgraf, Sovyellerin hu-
ları bunları lıemen daima imha etmekle- dil:ine göre Sovyet hüki.iıneti Hogland Sov~•et kuv\•ctleri Kareli berzahı şiına- dudun öte tarafında bir buçuk milyon 
dir. Ondan sonra kuvayı ki.il1iye sıkışık adasını takviyeye karar verıni~lir. lindcki Taipole mıntakasındaki Finlan- asker ve 100 tayyare tahşid etmekle o1-
niza.ında hücuma geçmektedir. 8 Kamı- diya hattını yarnıağa boş yere çalışmak- duklarını haber vermektedir. 
nuevvelde Finlandiyalıların Koivitso Bogota, J4 (A.A) - Finlandiva cüıu- ladırlar. Rusların bu mıntakada otuz bin FinlandiyaWar her tarafta bu çığa gö-
batarya.sı bombardımanı bu mühimmat hurrcisi Kolombiya mecli.siııe bir tclg- askeri ve en az 10 bataryası bulunduğu ~üs germek üzere mevzilerini tahkime 
israfının tipik bir nümuncsidir. raf göndererek ha!?İn bir tazyikin kur- tahmin edilmektedir. hummalı bir faaliyetle çalışıyorlar. Pet-

Sisli bir havada Sovyetlerin .Marat bant olan Finlandiyaya karsı' gösterilen Sovyetlcrin ga~~retlel'i §İmdiye kadar samo bilhas..;;:a kuvvetle tahkim edilmiş-
kruvazörü ile diğer bir kruvazör mülc- .sempatiden dolayı teşekkürlerini bildir- cır>ıncresiz kaJını§tır. tir. 

Miiii ... Ş~fi~··;·in~·ı~ ........ ··· .. N~ .. ·M·~~;~ ... [~·~dd~···· ······ ............. A:ı~·;~ ......... . 
teşekkürleri 

Erbaş istasyonu, 14 (A.A) - Reisi
cümhur ismet Inönü. tasarruf haftası 
mUna!!ebetiy1e vatandru:ların göndern.ı~ş 
oldukları tebrik telgraflarına mukaoil 
te<;ekkürlerinin iblağına Anadolu Ajan
sını memur etmişlerdir. 

iki taraf arasında mütekabil 
baskınlar yapılıyor 

-*-Yugoslavya 
Amerikadan benzin 
atacak 

Londı-a 14 (ö.R) - Parisden gelen lemi<1 olduklarım bildirmektedir. 
haberlere göre Majino Ye Sic;fıid hatlan P~trozavodsk mıntakasında Ruslar 
arasmda No man' s Land' da iki taraf Pikarant,p. • Serdobol demiryolu üzedn
kuvvetlerinin baskın ve mütekabil bas- de kain HitaJa kasnb3. ve istasyonunu İş· 
kınları günden güne .')iddetlenmekte, bir gal etmişlerdir. 
çok noktalarda mevzii çarpı-ımalar ol· Havalann fenalığı, tayyarelerin faa-

Belgrad l4 (Ö.R) - Romanya ınuhte
fü .sebeplerden dolayı Yugoslavyaya 
)>etrol ve benzin ve~e_n:e.diğ~d~n Ameri
ltadan benzin tedariki ıçın hükumet Tek
ISasa mümes:-;iller göndermeğe karar ver

maktadır. liyetine mani olmuştur. 

Londra 14 ( Ö. R) - Alman filosuna Faris 14 (Ö.R) _Bu sabahki Fraruaz 
iis vazifesini gören HeligoJand adQlanna Lçbll~i: Crphenin bütün merkezi kıs
karşı lngiliz tayyarelerinin müteaddit hü- mmda Ren ve Mozel arasında keşif ve 
cumhırda bulunduklılrı bildiriliyor. karakol faaliyeti cereyan etmektedir. 

Iki lngiliz ve iki Alman tayyaresi ara- Paris 14 (Ö.R) _ Garp cephesindeki 
sındaki bir çarpışmada Alman tayyare--*- leri büyük hasara uğrıyarak çekilmiş- vaziyet hakkında son tebliğ: 

Bir İtalyan zırhlısı lerdir. Mozelden Rene kadar olan cephenin 

a1iştir. 

merkez kı.qrunda müfrezelerin keşif fa-
Ceneve 14 {A.A) - 35.000 ton hacmin- Paris 14 (AA) - 1 3 .kanunu evvel dir li 

k aliyctinde bulundukları bil · i yor. 
deki Littodo zırhlısı, dün makinelerinin a samı tebliği: 
ii~ilncü tecri.ibe~ini yapmıştır. Zırhlı, 30 Dün Sarre garbında c~reyan eden mü• Roma 1•1 (Ö.R) - Alman tebliği: 
nıilden ibaret olan mukaveleli vasati SÜ· teaddit harekat esnasında kücük mevzi- Cepherle faaliyet tezayi.i.d etıni~tir. Ren 
ı-alı bol hol gecıuiştir. leı-imizden biri di.işman Larafı~dan İ:igal ve Mozel arasında keşifler yapılmıştır. -*- edHm~ ve JO kadar e.-,iı· alınınıştır. Bir Frnnsı7. ileı·i mevkiine karşı hafif 

h lık1 Vaziyet, l 2 kanunu evve1 ak~am teb- topçu ate;?i. bir çok noktalarda mütead-
ISYİÇrede azır ar liğinde de sövlendiği veçhile, e~ki haline dit esirler aldık. Bugünleyde simal deni
Bern 14 (Ö.B) - Isviçre federal mec- iade edilmiı<tir. zinde muhlelif deniz hareketleri cere-

fisİDİD 16 - 20 yaş arasındaki bütün deli- Cephenin" heyeti umumiyesinde süku yan etmi~tir. 
bnlılarm ~kert U!rbiye görmelerine net vardar. Dün aksamki Fransız tebliği: Alman-
dair bir kanun pt'Ojcsi verilmiştir. Moskova 14 (AA) - Leningrad as· lar Sar n~hrinin garbında kUçUk. bir 
tJ'lllversitede lceri dairesi erkanı harbiyesi, Sovyet kı- Fransız karakolunu işgal ederek on ka-
iktlsat nli•ğ taatının 13 kanunu evvelde Oukhta isti- dar esir alını~Jardır. Vaziyet bilahara 

ljWA• kametinde huduttan 1 OS kilometre iler- e:>kt haUne iade edilmiştir. 
Istanbul 14 (Hususi) - Pazarte.si gü- ~---------------·--------------

nü üniversitede bir iktısad günü lertip 
f"dilecek, rektör, döçent ve talebelel' nu
tuk söyliyeceklerdir. 

Ablokanın bir haftalık 
neticesi 
Londra 14 (A.A) - İktışadi harp na

t:ırı, 9 '.!-'eşrinisanide nihayete eren hafta 
içinde Iııgiliz kontrol servisinin Alınan
;·aya gönderilmekte olan yedi bin ton 
malı mü~a<lere etmiı:; olduğunu bildir
mektedir. 

On dört haitadanberi devam etmekte 
olan harp esnasında müsadere edilmiş 
olan malların yekUrıu 483,00() tona baliğ 
hu1unmnktadır. 

Tebliğler 
---~---

F RA N S 1 Z TEBLİ(;i : 
Paris 14 (A.A) - 14 Kanunuevvel 

Fı·ansız sabah tebliği: 
Cephenin Mo7.el ile Ren ara~ındaki 

merkezinde keşif kollarının faaliyeti gö
riilıniiştür. - ···-··· 
Avan1 Kamarası
nın gizli içtimaı 

\ 

Sovyetlerin Roma elçisi 
izahat verecek Londra 1-1 (A.A) - Avaf!l kamara-

Roma 14 (Ö.R) _ Sovyetlerin Roma sının gizli celsesi açılmJ.'? ve fogilizlcrin 
kıskanç bir itina ile muhafaza ve tatbik 

bi.iyük clı.;bi hükümetinden aldığı tali- ellikleri asırlık usulleri dahilinde yapı-
ımıt üzerine ani olarak Moskovaya dön- lan merasim cok heyecanlı olmuştur. 
ınliştür. Bu dönüş Sovyel - Fin hadise- Bütün localar .diplomatlar, elçilerle do
sinden sonra Italyan siyasetinde hasıl lu itli. Lordlar tribününde ayakta dura
olaıı büyük tebcddiiller üzerine Mosko- cak boş yer bile yoktu. Muhavere o ka-
Yaya izahat vennek maksadiyle vuku- dar hararetli idi ki, B. Çcmberlaynın ilk 
hulmuştuı-. ı 1 ld b 

Sefir on bes gün e\•vel gelmişti. Krala sözleri güç işifi e )İ i. Sonra tam ir 
henüz ilinrntnaıııesini takdim elınemi«ti. sc:;::.izlik oldu. Ve B. Çcmberlayn süku-

" tu su ananevi kelime ile kesli: 
Rasyada yahudi «Burada, Avam kamarasında yabancı 
düşmanlığı kimseler vardır.• 
Londru 14 (Ö.R) - Amerika amele Spiker bu hitaba aynı cümle ile ce-

parti~i reisi Lcuvis şiddetli bir nutkunda vap verdikten sonra bawekilin tekJifi 
Stalinin Hitlerle is birliğinden sonra üzerine bu yabancıların ~arı çıkarılma
~iındi Sovyet Rusy~cla yahudi dli!'iman- lan reye konuldu. Ve teklif müzakeresiz 
lığı harekeline baslanması heklcnebile- kabul edileli. 
ceği.ni. milletleri ırk düşmanlığına se,·k Hadcınelcr bunun üzerine tribünlere 
edenlerin bütün insanlığın takbihine uğ- doğm döndüler. Dinleyiciler tribünlcr-
rıvacaklarını söylerni~tir. den ve gazeteciler kendi yerlerinden 
lngiliz beyaz kitabı derhal kalkar~k ı-alonu tahliye ettiler. 
Londra l4 (Ö.R) _ İngiliz hükümeti, Ok.<ll.atcıl ldailr asırdıde nnahtarJarla kap1ları 
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gı ız - Fransı?. - us ını&LGl\ere erının . • • 
bütün ı-afahatını ihtiva eden bir beyaz lsveç kabınesı 
kitap nesre kaı-ar vermi~tir. Bu kitabın Stokholm 14 (A.A) - Yeni kabine 
neşir tarihi bilahara bildirilecektir. di.in her iki meclise takdim edilmiştir. 

#'.:U - -Mrj iW'EWfiM' 

Tayyare Sineması 
TELEFON 3646 

Bu scn~ııin en büyük filimi olan ve INGİLİZ 
t<"msil eden 

- FRANSIZ dostlu~unu 

Harpte 
----tz.---

1 TI g iliz - Fransız 
iştiraki 

Londra, H (ö.R) - Harp cephesinde 
yaralanan Fransızlara muhtaç oldukları 
k.anı getirmek için Ingiltere ile Fransa 
arasında hususi bir hava filosu teşkil 
edilmlştir. 

Paris, 14 ( ö.R) - Ingiliz ve Fı·ansız 
nakliyatçılığmı birleştirmek kararı alın
mıştır. Müşterek nakliyecüik. planları 
hazırlanmaktadır. 

Parls, 14 (Ö.R) - Epo.k Ingifü - Fran
sız almi ve iktı.sad1 birliğinden bahseder
ken diyor ki: Tarihin hiç bir devrinde 
bu kadar umwnt ve kuvvetli bir ittihada 
rast gelmek imkAn.ı yoktur milletlerde 
fertler gibidir. Ekseriya kanlarını para
larından daha kolaylıkla verirler.~ 

-*-İngiliz nakliyat 
nazırmın radyo 
koni er ansı 
Londra, 14 (AA) - Nakliyat nazırı 

Evan Vallace dün radyoda bir konfe
rans ver~l'ek harp tehlikeleı·ine rağmen 
hükümetin nakliyatı normal bir surette 
lemin etmek için aldığı edbirleri anlat
ım.ıır. 

Na.zır, Doklara, Demiryolları.na. yol
lara ve diğer mühim noktalara karşı 
kütle halinde yapılabilecek hücumlara 
karşı daha muhasamat ba.'.;lamadan ön
ce bir plan tanzim edilıniş olduğunu bil
diımiştir. Köprülerin maruz kalabilece
ği hasarlara gelince; bunların mümkün 
olduğu kadar çabuk tamiri için, tedbir
ler alınmış bazı merkezlerde yedek par
ça1ar biriktirilmiştir. 

Nazır, bundan başka deıniryollarırun 
ve doğrudan doğruya hükümetin mura
kabesi altında muntazaman işleıneh.1:e 
olduğunu kaydetmiş. Su mua:a:am iş

lerin neticelendiğini bildirmiştir. 
Bir milyon ~ocuk ve kadının ~~iresi, 

muharip ciUütamların ~cferberlıgı, ve 
Ingiliz ordusunun AVl"upa kıtasınn nakli. 

Bulgaristanın 

Milleti asabi, za
af içindedir 

- DAŞTARAFI 1 tNCİ SAHİFEDE 
tiyet kesbettiğini söylemiştir. 
Nazır, sözüne devamla demi~lir ki; 
Bu neticeler, hükümete gö:.terilen 

itimad sayesinde tahakkuk ettirile
bl'~tir. Para harbı, bugiln bütün 
hıziyle devam ediyor. Fransızlar 
şimdiye kadar oldukları gibi bun
dan böyle de devaın ederlerse za
fere ermeleri muhakkaktır. 
Alınan milleti asabi, zaaf içindedir. 

Fakat belki de demokrasilerin uzun 
bir harp halinde Alman milleti ka
dar fedakarlıklara katlanamiyacağı 
zannındadır. Hitler, Fransada kar4 

gaşalıklar çıkaca.:,Ctuu. ümit edebilir. 
Bu hesabın doğru veya yanlış çtk
ması bizim elimizdedir. Zaferin kat
lanılacak fedakarlıklara vabeste ol
duğu memlekete ic;pat edilirse onun 
maneviyatı daha emin bir surette 
muhafaza edilmiş olur. Düşman 
adeleforini gerdiği nisbctte biz de 
gereceğiz. 1914 de olduğu gibi bir 
aksül&nel harbı değil, bir irade 
harbı yapıyoruz. 

-JJ-.-

Konsey kararını , 
verdi 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Sovyetler Bfrliğin.ln Milletler Ceıulye
tinden ihracını istiycn raporunu 9 mu
rahhasın istinkafile ve ekseriyetle kabul 
etmiştir. 

Asamble, 1940 bütçesini münaka~z 
kabul etmiştir. Bu bütçede yüzde 33 ten
zilat vardtr. 

Portekiz murahhası, Arjantin murah
hası tarafından yapılan teklife hararetle 
iştirak ettiğini bildirmiş ve 1934 sene. 
sinde Sovyetlerin Milletler Cemiyetine 
kabulü aleyhinde rey verdiği zaman bu 
neticeyi tahmin etmiş bulunduğunu be
yan et.m.iştir. 

Murahhas, Sovyetlerin taarruz ve Ce
nevreye gel.oıekten imtinaı k~ısında 
Milletler Cemiyetinden ihracına karar 
vermek koru;eye düşer, demiştir. 

Kahraman Fin milletini, yılmaz müda. 
faasından dolayı hara'retle takdir et.mit
tir. 

Meksika mw-ahhası Fin taarruz\ınun 
hukukunu almaktan ziyade vicdan! bil' 
meseleyi ortaya koyduğunu kaydederek 
demhjtir ki: 

- cSiyasi akideleri, hürriyetin en ge
niş ifadesi olan bir milletin haklarından 
refah ve huzur içinde istifade etmeme
si siyasi ve iktısadi tcmamiyeti mülkiye
sinin tehdidi altında bulunması caiz. de
ğildir.> 

Murahhas Sovyetlerin tardı taleblne 
esef etmiş, bütün dünya milletlerinhı, 
Milletler Cemiyetinin hariıninde el bJr ... 
liğiyle çalışmalarındaki ehemmiyeti te
barüz ettirmiştir. 

Roma, 14 (iJ.R) - Milletler 
Cemiyeti Konaeyi Ruıyanın Mil
letler Cemiyetinden ihracını kabul 
etmi,tir. Rey verilirken Danimar· 
ha, lsveç, Norveç, Eıtonya, Lit
vanya, Çin Bulgaristan ve lsuiçre 
müıtenkil kalmışlardır. lngili.z 
delegeıi ue hariciye miiateşan 
bunlar lngilterenin imkan niıbe
tinde Finlandiyaya her yardımda 
bulunacağını söylemiştir. 

~TEl~~KARŞIYAKA 
~ Melek 

Sinemasında 
Ankara elçisi 
tebdil edildi ~ İKİ FİLM BİRDEN 
SoCya 1.ı (Ö.R) _ Bulgaristanm An- N 1 •• Ormanlar Perisi 

Samimi Anlaşma 
Tahminin fevkinde bir mm·a[fakıyet kazmunı~tır 

OYNIYANLAR: 

Viktor Francen - Gabi Morlay 
Pierre R. Wilm 

A YHICA: Fevkalade Zengin ınnzikli ve eğl<.>nceli 

JSPANYOL . SERENADI 
· iz ve Fransız ittifakının 

kara elçisi Moskovaya, Bükreş elçisi DROTHİ 1:-AMOtJ_R . 
Kirof ta Ankara elciliğine tavin edilmiş- IS Tarafından temsıi edılmı.ş taınamıyle 
tir. · · ~ renkli harikalar filimi 

İngiliz tayyareıe.-i ~ 2_ •• Çifte kumrular 
Heligoland üzerinde a LILİAN HAI_tVEY-ın_;r:mt GARA-

Lo dr 14 (A A) H b ild
. ~. ;:! tın ne{ıs koınedısı 

n a . - a er ver ıgı- N A tr j ı d .. 
ı.e .!!Öre İngiliz tay"arelel'i müteaddit de- ~ yrıca me 0 urna en son unya 

~· .r '."i: havadisi 
f<ılar Heligolanda t~arruz etmektedirler. ~SEANSLAR: Her giin 4 ve 9-54 u:ı 
Almanların bu miistahkem adası Alınan Cumartesi, Pazar saut 12,30 ve 2,30-

Iatanbul 14 (Huau•i) - lhtikarla mücadele komisyonunun faali
yetine rağmen bazı malzeme fiatleri üzerinde yükselmeler görülmek
tedir. Bu meyanda elektrik malzemeai fiatleri :rükselmiştir. 

Bilhasaa çuval fiatlerinde tereffü göze çarpıyor. 35 kuruşa satılan 
çuvaUar 55 kuru~. SO kuru§ olanlar 100 kuruşa yükseldi. 

ithalat malları üzerinde rastlanan bariz yülr:scli,lerin önüne geçmek 
için ticaret vekaleti teşkilata yeni tedbirler almaktadır. 

Alman ... Rumen ticaret anlaşması 
müzakereleri neticelendi 

Bükreıı 14 (ö.R) - Alman - Rumen ticaret müzakereleri bitmit
tir. Yarı resmi haberlere göre Dr. Klod.yusun riyasetindeki Alınan he
yeti esas itibarile Rumenlerle bir anlal'maya vasıl olmuştur. Bir mark 
46,47 ley üzerinden hesap edilecektir. Markm borsa kıymeti 41,50 
leydir. 

Almanlar daha önce markın 65 ley olarak hesap edilmesini istiyor
lardı. 

lsvcçtc Milli ittihat kabinesi bir 
beyanname neşretti 

Stokholm 14 (ö.R) - Komünistler hariç, bütün partilerin dahil 
bulunduğu milli ittihad kabinesi bir beyanname neşretmiştir. Bu bo-
yannamecle bir çok "Zaruretlerin bir koalisyon kahinc8İ teşkilini İ.cap 
ettirdiği, bitaraflık siyasetinin muhafaza edileceği, FinJandiyaya her 
türlü tezahürattan daha faydalı malt yardımlar yapılacağı bildirU.. 
mektedir. 

Beyanname, eski hariciye nazın Şandlerin mesaisini ~ükranla kay
detmekte ve kabineden ayrılmasının bir noktai nazar ayrılığından 
ileri geldiğini, bu istifada harici bir tesir mevcut olmadığanı bildirmek
tedir. 

ltalyadan Finlandiyaya gönderilen 
tayyareleri Almanlar müsadere etti 

Roma 14 ( ö.R) - ltalyadan Finlandiyaya gönderilen 25 tayyare
den yalnız ikisi lsveçc vasıl olmu~, diğer 23 Ü Almanya tarafından 
alıkonulmuştur. Bunun gibi Macaristandan gönderilen harp malze
mesinin mühim kısmı da Almanlar tarafından müsadere edilmiştir. 

Ruslarla Almanlar araaındaki anlaşmanın ecnebi memlelr:etferde 
zannedildiğinden çok sık.i olduğuna bu hal a~i.kar delildir. 

Alman ordusunda 
Hitler aleyhtarlığı 

Stokholm 14 (A1A) - Goteborg Handelstindning gazetesınm 
Berlin muhabiri, Alman ordusunda Hitlcr aleyhtarlığının gitgide şid
detlendiğini söyliyerek diyor ki: 

Generaller son dakikada Mareşal Göringin kendilerine müzaharet 
edeceğini ümit etmek.tedirlcl'. Generaller, Göringe Baltıkın Rusyaya 
terki siyasetine kafi surette aleyhtar olduğu için ümit bağlam~tadtr
lar. Generaller, Hitlerin askeri meziyetlerini pCk de takdir etmemekte 
bilhassa takip ve tctCbbüs fikrinden mahrumiyetini beğenmemekte
dirler. 

Diğer taraftan gazete, Gestapo tarassutlanmn general Von Frit
achin maneviyatını tamamen sarsttğını ve yese kapılarak kendi arzu
aile öliimü aramasını intaç ettiğini söylemektedir. Generalin dostları, 
müteveffanın kendilerine verdiği bir konferans metnini sözde vasi
yetname şeklinde etrafa yaymaktadırlar. 

Fon F ritsch bu nutukta orduyu rejimi devirmeğe teşvik etmektedir. 

Milli ŞEFiMiZ 
Dün Erzurumda inşaatı, 
müessesatı ziyaret etti 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Çarşıdaki gezintileri esnasında Erzurum sdırinin ikhsadiyatma yakmdan aJi. 

kadar olmuşlardır. 
Dün gece oldukça kar yağmasma rağmen hugüu h;na günt>şli ve ~üzeldU:. 

Halk ımm Şefe cundan tezahih-atta bulunu.)or. 
Dün akşam yemekler.ini askeri ve mmki :ıcvatla birlikle vali konağanda yi

yen l\Tılli Şefe bu akşam vali tarafından bir 7.İyafet ,·erilerek \'e bu üyafeti bir 
suvare t.:ıkip edecckliı'. 

Enmnnn 14 (Husu..J) - 1\lilli Şef öğleden evvel hir çok miiesseseleri ziya
rette bulundular. Öğleden sonra ordu C\ inde komutanlar ve subııylatla birlik
te çay içtiler. Halk biiyük sevin~ i1'.indcdir. ~bir baştan ~a donanmt hr. 

At .. ımo .. ma--=ı .. aamamıııaa:ııa:ıamm:mlllilll._.. ., 
WİLİAM POWEL VE l\IIRNA LOV 

TARAFINDAN YARATILAN 

ÇiFTE NiKAH 
Filimincfoki hadkulade mu\'affakıyetlerini - Çok. neşeli ve zevkli huluslanm 

gösteren büyük Iilinıle 
E. G. ROBİı\l'SON'UN 

Büyük 'feınsili 

SON DÖGÜŞ 
BUGtJN 

Kültürpark Sinemasinda 
Aynca Metro Jurnal ve renkli Mik.i 

SEANSLAR: Son Döğüş :3,15 - 7.20 de, Çifte nikah 5 ve 9 da. Cumartesi, 
12.40 ta ille nik.?ıhla ba lar. 



Bitlerin mahremi Çe~berlay!l'ın 
mühini nutku 

ifşa ediyor! -*--
... - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - . 

~ 
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Gizli konuşmalarda Hitler Almanya

madde mucibince mütaarrıza kartı tat
bik edilecek zecri tedbirlerin tayini hu
ausunda her hükümeti serbeııl bırakma
ğa karar vermiııtir. lnsiltere, mHletler 
cemiyeti azasından biç bir devletin diğer 
bir aza devlete karşı b~dihi bir taarruz 
hadisesi karşısında lakayd kalmame~ı 
icap ettiğini daima kabul etmiştir. 

nın siyasetini nasıl izah etmiş? Ba,vekiJ lngilterenin Finlandiyaya 
hava silahları bakımından yaptığı yardı
mı hatırlatmış ve §İmdiye kadar verdik
lerinden başka Fin hükümetinin i,lne ya
Tıyabilecek diğer malzemenin de sevkini 
!'erbest bırakmak niyetinde oldulunu bil
dirmiştir. 

ifşaatı yapan: Herman Rauschning 
- 3 -

Bitler, bundan sonra bilahare bir kaç 
Clefa tatbik etmiş olduğu kendi harbinin 
ana hatlarını izah etti. Fakat o tarihte 
b u harp, bir hayal halindeydi, vuzuhtan 
ımahrum bulunuyordu. Bununla beraber 
k endisinin bu meselelerle iştigal etmiş 
olduğu, kendisinin yeni ve büyük bir 
acvkülceyşçi, şimdiye kadar mehçul olan 
blr vadide bir nevi mfü;takbel charp sen
f ÖrÜ> olduğuna mutlak bir kanaat bes
lemekte bulunduğu hissediliyordu. 

yoktur. Mevki hırsı, gaflet, fırka ihtilafı 
ve gurur saikasile onlar kendiliklerin
den bizi arayıp bulacaklardır. 

raller de bu plfuıı kabul ettiler. 
Hücum kıtaatının şefi Lismayer, bu

nun ili.erine Hitlcrden bizimle birlikte 
grup halinde fotografını çektirmesini 
rica etti. Hepimiz çıktık. Sarp bir yama
ca dayanmış olan evin önünde durduk. 
Hess, fotogratımızı çekti. Hitler ortam~ 
da durdu. Sonra evin arka tarafında bir 
az dola~tık. Burada kısa bir yol vardı; bu 
yol, yakındaki sık ormana gidiyordu. 
Karşımızda bulunan Zum Turken ote
line baktım, Bir takım seyyahlar, dilr
biinleri ellerinde bizi tarassut ediyorlar
dı . 

Başvekil bunu müteakıp bir harp ma
kineııi olan Almnn propagandasının umu
mi dikkati başlıca hedeften başka istika
mete çevirmek için Ru~ - Fin ihtil!lını 
iıtismar ettiğini müşahede ctm~ ve de
miştr ki: 

- Förster, şayet harp yapacak olur
Eam, kıtaatımızı ihtimal bir sulh içinde 
Parise sokacağım. Askerlerimiz, Fransız 
üniforması giym~ olacaklardır. Güpe-
8Ündüz caddelerden geçeceklerdir. Hiç 
kim~e. onları tevkif etmeğl hatırına bile 
getirmiyccektir. Herşeyl en hurda tefer
nıatına kadar evvelden f.<'.spit ettim. Kı
taatımız, erkanıharbiye dairesine yürü
yecekler, nezaretleri ve Parlıimentoyu 
~gal C'deceklerdir. Bir kaç dakika içinde 
F ransa, Polonya, Avusturya Çekoslo
vakya, zimamdarlarından mahrum ka
lacaklardır. Orduların erkfınıharbiye1eri 
ortadan kaldırılmış, hUklimetler tasfiye 
edilmiş olaca~mdan ortada işitilmemiş 
)>lr karg~alık hüküm siirecektir. Fakat 
ben, yeni bir hiikilmet te~kil edecek olan 
k imselerle çoktan münasebata girişmiş 
bulunacağım. Bu gibi lnsanlan dUnya
mın her tarafında bulablllri7~ Hatta bu 
kabil insanları satın almağa da lUzum 

Sulh, muha.<:amat patlak vermeden im
za edilmiş olacaktır. Sizi temin ederim, 
efendiler, her zaman muvaffak olan şey, 
gayrimümkün olandır ve en gayrimuhte
mel olan şey de kat'i olandır. Bizim hü
cum kıtaatımız gibi sakit ve h ertürlü fp.
dakfırlıklnı·a amade kafi miktarda gö
niillü bulacağız. Onlara ~ulh zamanında 
ufak gruplar halinde hududu nştıracağız, 
bütün dilnya bunları kendi hallerinde 
bir tnkım .seyyahlar zannedecek. 

Bugün bana inanmazsınız, fnkat dedi
{(m gibi yapacağım, bunları grup grup 
i eri sokacağım. Tayyare meydanlarında 
yere ineceğiz, zira o :zaman yalnız insan
ları değil, siltıhları da hava yolile se\"
ketmek irnktuıına malik bulunacağız. 
Ortada artık bizi tevkif edecek bir Magi
not hattı bulunmıyacak .. 

Förster! Bizim .scvkülceyşimiz düşma
nı dahilde imha ve kendi kendisini mağ
ltıp etmeğc icbar etmekten ibarettir. 

Förster, yavac:; bir sesle bann: 
- Ne dcr<:iniz? dedi 
Bir kaç hafta evvel Şarki Prusyada 

kumandanlık etmekte olan generallerin 
önünde bu mıntakanın Polonyalıların 
muhtemel bir taarruzuna kar~ı müd:ıfa
ası için yepyeni bir plan izah etti. Gene-

Hess, bir az uzaklarda bir kubbe halin
de genişliyen yesil c::athı maili gösterdi. 
Fikrince burada tayyarcleı· için bir inme 
sahası yapmak muvafık olacaktı. Hess, 
parlak bir tayyare mitingine iştirak et
miştL Förster, bunu kendisine hatırlatın
ca. Hitlcr, şöyle dedi: 

c - Hess, bundan böyle bu gibi nü
mayişlerdl'n çekininiz. Bu nümayişler, 
lüzumsuzdur.~ 

Harbi binat idare edeceğini söyliyen 
Hitler, artık dünyıoda bitaraf milletler 
bulunmadığını kaydettikten sonra siyam 
muvaffakıycti elde etmek için Isveçte 
suç ortaklıklarından ve Almanyaya karşı 
sempati besliyen insanlardan müte~ek
kil bir şebeke vücude getirilmesini Uuve 
etti. 

··BJrMEDİ •• 

« Asıl hedef Nazi Almanyayı mağlUp 
etmektir. Bu hedefi asla gözden k.açır
mnmalıyız. Hiç bir zRman unutmamalı
yı7 ki Polonya ve Finlandiyaya kareı 
Rus taarruzuna da yol açan ancak Al
man taarruzudur. Bu tahrip kuvvetleri
nin en ıon kurbanına her yardım ve mü
zah11.rette bulunmak vazifemizdir. Bu
nunla beraber asıl mukavemetimiz Al
man taarruzu kar~ısında temerküz ,.t
mektedir. B,, !Urt!tle hfl~talığa k<ikilnden 
hücum etmekt,.yiz. Ancak bu ımretle 
Avrupa milletlerini, aksi takdirde hep~İ
nin üzerine çökmekte geçikmiyecek olan 
akıbetten kurtarmak miimkündür. 

IZMIR IKINCt HUKUK MAHKE
MEStNDEN: 

ilk deniz harbı oldu 

Izmirde oturan Talip kızı Safiye De
deler tarafından kocası Izrnirde Tepe
cilcte Yapraklı Mkağında 5 sayılı evde 
Salih oğlu Eyyüp aleyhine açılan ihtar 
davasına mütedair dtıvetiye vara"kaı;ı 
bulunmadığından bilA tebJiğ Jade edil
diği gibi zabıtaya yaptırılan tahkikatta 
dahi ikametgahının tespitine imkAn bu
lunmadığı bildirilmiş olduğundan mah
kemece bu husu.oıtaki tebliğatın ilAnen 
' crasına ve muhakemenin 16/ 1/ 940 Sah 
giinline talikine karar veriJmiş oldu~un
dan müddeaaleyh EyyUbun muayyen 
günde saat 10 raddelerinde asaleten ve
ya vek~leten mahkemede hazır bulun
ması aksi haldE> aleyhinde gıyap kararı 
verileceği H. U. ·M. Kanun tabligat fas
lına tevfikan tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet iJAn olunur. 

Almanların Amiral Şer Cep kruva
•• •• zoru ağır surette hasara uğratıldı 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMF.SINDE!l-T: 
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ecrıe top düellosuna başlamı tır. 

Ark11dan Ajak ve Ekster kruvazörleri 
c:le yetişmişlerdir. Alman cep zırhlısına 

' i•abet vaki olmuştur. 
Salahiyetli Alman kaynağından bil

dirildiğine göre Montevideo açıklarında 
)ngiliz kruvazörlerile harbe. tutuşan Al
ınan kruvazörü Amiral Ser olmayıp 
cFon Spe Craf> kruvazörüdür. 

Alamn harp gemisinde ölülerin mik
tarı 36 ve yaralılar 60 olarak bildirili-
7or. lngiliz kruvazörleri hasarata uğra
ınıŞlardır. 

lngiliz deniz mahfillerinin fikrince 
harp gerçekten Amiral Şer ile cereyan 
etmiştir. Fakat Almıınlar bu kruvazörü 
\akibattan kurtarmak için adını değiştir
rni~lerdir. Oraguvay hükümeti Alman 
..-Jrhlmndaki 36 ölünün defnine ruhsat 
'.Vermiştir. 

Vaşingtondan bildirildiğine göre de
niz muharebesi Pan Amerikan konfe· 
rtinsınca bitaraf mıntaka olarak genişle
tilen kara euları mıntakuında cereyan et
miştir. Ftıkat Amerika protestoda bulun· 
mıyacaktır. Cünkü kara sulan hakkında
ki mezkur kararın hedefi muhasımların 
bu mıntakada Amerika dcvletl~rinin bi
taraflığı için tehlikeli bir harekette bu
lunmalarının önünü almaktı. Halbuki 
eimdiki meselede hiç bir Amerikan men
faati ihlal edilmiş bulunmamaktadır. 

Romn 14 ( Ö. R) - Montevideodan 
bildirildi~ine göre Craf Spe Alman kru
vazörü deniz hnrbını müteakıp bu lima
na iltica etmiş ve derhal içindeki yaralı
ları tahlive eylemi!!tir. ilk göründüğü 7a· 
man bu harp gemisi Amiral Ser zannedil· 
m«·ti. Bu hata şundan ileri gelmiştir: 

Almr.nlnrın hu iki cep kruvazörü ayni 
,f'ki1dl"dir. Ve bazı farklara rağmen bir
b irinin tamnmen ayni tiptedir 

RESMi TEBLIC: 
Londra 14 (A.A) - Amirallık dai

re .. ; a!l~C!ıchıki rl"•mi tebliği neşretmiştir: 
Simdive k dar alınan haberlere göre, 

Komodor H aarwoodun idaresinde 8 
pu .. Juk 6 topu havi Exeter kuruvazörile 
6 ıw uı, tophm havi Ajax ve Achilles 
kü<"ük kruvazörlerinden mürekkep bir 
lngil'z bnhri miifrezesi 1 3 kanunu evvel
de ~ t • b ahan altısında dföımanın Ami
ral 5<"h e- .. " ı:"n kruvazörü ile temnoı te
min d 'll;. J.,Tdir. 

Amir l C:<"heer f 1 pusluk topları ha
vicl'r. 

Saat (. d"~ s~at 1 O a kadar iddctli 
tak in rı.· ı. "'rcht:"ı:i cereyan etmiştir. Sn
at 1 O ,l ... F-"'I"" var !anarak süratind"n 
kın b tr(" , ,. bl•nun üzrrine takibi bı
r 1 ... l· rn""hıı ive-t=nd l" kalmıştır. 

Fak t Ai"X ve Achilles Amirnl 
Scheeri t kib.. dev m etmiştir. Amiral 
Schl"erf". h'r ı:ok isab"'t vnki olmu tur. 

Amiral Scheer Rio De Ln Plntayn 
iltica ç r,.ler· a rnmnkta gibidir. Takip 
de • m etmektrdir. 

Af 'v1AN ZIRHLISI 
ORCGWAYDA: 
fontc-video 14 ( A.A ) - Oc lnrili1 

e ·., j t "l'lfınd n takip edilen Admir 1 
ScheeT Monte\ id,.o limanına iltica et· 
m· ı·r. \, O 

~*--..-.-~~~~~~~~~~ 

Uruguay makamnh mümesı1illeri Ln- fer günüdür. Bremeni gören, fak at b ey
valleja romorkörüyle Admirnl Scheere nelmilel kaidelere hürmet ettiği için ha• 
gitmi~lerdir. tırmıyan tahtelbahirimiz bir Alman kru· 

Tarlhtcn on beş ~Un ~vvel vefat etrn~ 
olan Bergamonın inkılap mahalle.stnden 
Mustafa karısı ve Himmet km Su!tnn 
Nine~ln terekesi tahrlı- ve tespit f'dilrYıls 
oldu~unrlan forekede bir eüna hak iddia 
edenlerle bordu ve alacaklıların kanunu 
medeninin 561 el maddesine tevfikan bir 
ay zarfında alacnk ve borçlarını kayıt 
ettirmeleri rnzımeden olmakla Bergrunıı 
sulh hukuk hakimliğine mliraC'aat etme-

Montevideo limanına aat 23,30 da vazörile tahtelbahirini batırmıştır. Oııe· 
giren Admiral Scherr limandan bir kilo- anda kruvazörlerimiz Amiral Şeri ağır 
metre ileride demir atını~ bulunmakta- surette hasara uğratma lardır. 
dır. ölü ve yaralıların karaya çıkarılma- Taymis gazetesi, lngiliz tahtelbahirinln 
ııını görmek için muazzam bir kalabalık Bremeni batıracak vaziyette oldu~ hal
limnna gelmiştir. de niçin batırmadığını izah ediyor. «Ve 

Exter ile Ajalu ve Achilles de Ami- biz Nazi usullerile haıbı kazanmak iete
ral Scheerden biraz sonra Montevideo miyoruu diyor. leri nan olunur. 4552 (2494) 
önlerine gelerek liman açıldarında de
mirlemi )erdir. 

ZIRHU NE OLACAK~ 
Londra 14 (AA) - Burada teba

rüz ettirildiğine göre Alman kruvazörü
nün vaziyeti t 3 numaralı La Haye mu
kavelenamesiy}e alakadardır. Bu muka
velename mucibince muharip bir devle
tin askerleri bitaraf bir limanda ancak 
24 saat kalmak müsaadesini hnizdir. 
Gemideki ha ar, geminin yeniden d~niz,.. 
çıkabilmesini temin edecek derecede ta- • 
mir edilebilir. Herhalde geminin limana 
iltica dtiği zamanki muharebe kuvve
tini fazlnlnştırncak mahiyette tamirat ya
pılması hiç bir suretle tecviz edilemez. 
mez. 

Buenos Aimı 14 (AA) - Monte
videodan gelen ve henüz teeyyüd f'tme
miş olan bazı haberlere nazaran Admiral 
Sche~r adındaki Alman cep kuruvazörü 
Uruguay ahilleri nçıklarındn A c.hilles 
adındaki lngiliz kruvazörü ile muharebe 
ederf'k bu kruvazörü bntırmı~tır. 

AŞIL BATMADI: 
Londra 14 ( ö .R) - Ajaks ve Aşil 

kruvazörleri Montevideonun dasında 
bekliyorlar. A•il kruvazörüniin batmış 
olduğuna dair ecnr.hi kaynaklnrdan ve
rilen haberleri lngiliz bahriye rıezareti 
tekzip ediyor. 

HARP NASIL OLDU? 
Paris 14 ( ö .R) - Gazetelerin Mon

tevideo sularında vuku bulan deniz har
bı hakkında aldıkları malümata gÖrt", 
Jngiliz kruvazörlerinin bir çok isabetli 
obüslerile ağır hasara uğrıynn Alman 
cep zırhlısı Graf SDee değil, Amiral Ser
dir. Assosyeyşin Prese göre Amiral Şer 
Oseanlardaki faaliyetinde hazan Graf 
Spee ve hazan da Amiral Şer ismini ta
şımaktadır. 

l..aplatn vahilind ... Yuku bulnn bu der.İz 
harbı lngiliz kruvazörlerinin altı pusluk 
toplarilc Amiral Seri, on b ir pusluk top
larına rağmen mağlup ettikl~rini göster
mel-tedir. 
Ajakıı kruvnzörü kumandanının ajans 

1 ııvns muhabirinf' h,.ynnatına göre hu 
deniz hP. rbı on, on iki millik bir mesa
feden olmu«:tur. Aııil ve Ajnksın iıınbe tli 
salvoları tevali edince ağır h asara uğra
vnn Amiral ~er Montevideoya. ilticadan 
b asJ•a çare bulamnmıstır. Artık bu cep 
zırhl ısı Almanlar için kaybedilmiş fan:e· 
dilebilir. Zir Amiral Şer yn bu halile 
Uruguay sularını terk ederek yeni bir 
deniz hnrbında batmağı gözüne alacak, 
vahut tıı silahlarından tecricl edilerf'k 
harb•n &onuna kadar Montevid .. oda ka
l ıırnktır. 

S. FERiT 

S. FERiT 

S. FERiT 

S. FERiT 

S. FEHiT 

S. FERiT 

S. FERiT 

S. FERiT 

S. FERi1~ 

S. FERiT 

DEPOSU 

Eczacı başı TUVALET P UDRASI 

Cildlnizl korur 

Eczacı başı TUVALET PUDRASI 

Çehrenizdeki kırışıkları uıtl eder 

E<.7.acı başı TUVALET P UDRASI 

Teninizde uzun milddet dayanır 

Eczacı başı TUVALET PUDRASI 

Hususi pudra esanslarile kokulanınııtır. 

Eezncıba~ TUVALET PUDRASI 

Cildinize emsalsiz bir çiçek buketi 
kokusu bahşeder 

Ec:.r.acıbaşı TUV Al..ET PUDRASI 

a~yen her tUrlü muzır mevaddan Ari, 
• ·11hM bir ıekilde ihzar edilmektedir 

TUVALET P UDRASI 

Beş modern renk üzerine piyasaya 
çıkmı'.';tır. Kumrallara bilhassa •Okr 

köse• rengini tavmye ederiz 

Eczacı başı TUVALET PUDRASI 

Mutlaka bir defa tecrübe ediniz .. Şim
diye kadar kullandığınız pudralarla 

mukayese buyunmuz 

Eczacı başı TUV Al.ET PUDRASI 

Her yerde 40 kuruştur 

F.czacıbaşı TUVALET PUDRASl'nın 

Şifa 
Ecza nesidir 

tlZtll\I 
235 M. Beşikçi 
17!5 M. j. taranto 
81 B. 8. Alazaraki 
57 Öztrak şlr. 
18 M. Zencirci 
1!5 S. Erkin 

581 
352172 
352753 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
11 

1NCtR 
202 Çu. Alyoti Bi. 
102 » Albayrak 
96 • M. Nazlı 
78 • H. Levi 
63 • M. j. taranto 
19 • Ş. Remzi 
11 • F. So1ari 

571 YekOn 
167535 eski yekun 
168106 U. Yekun 

ZAHtııE 
166 ç Arpa 

7.125 12.50 
14. 14.50 
10. 11.25 

9. 9.50 
11.25 11.50 
13.50 15. 

8.50 
9.50 

10.50 
12.25 
14.50 

2.625 
6.75 
7. 
5.50 
4.50 
7. 
7. 

2.,~ 
6.75 
8.75 
7. 
6.125 

11. 
l3. 

275 ton P. Çekirdetl 3.50 
3.'15 
3.75 

Para Borsa5ı 
ci)HınJKiYET ME&KEZ BANKA.Si 

KLEARİNG K URLARI 

Sterlmıten ı•Jl'İal ltir Türk lirasının 
aıukaltllidir .• 

Satış Alış 
Sterlin 524 521 
Dolar 76.71 77.16 
Belga 4.666 .f.6!14 
Frnsız. Frangı 33.59 33.80 
Pezetas 7.6577 7.6993 
F1orin 1.444 1.453 
İiiveç Frangı 3.4214 3.4416 
tıveç kronu 3.2217 3.2407 
Norveç Kronu 3.3760 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 64.86 65.22 
Ley 12 92 
Rayşmark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pengil 3.6807 3.6984 
FF. SERBEST 34.43 34,84 

MUHTELİF K URLAR 
Registermak 4.65 

516 
450 
'40. 

S. Efektif 
Mısır Lira.'ll Ef. 
Filistin Lirası Ef. 
Suriye lirası Ef. 
Irak Lirası Ef. 
Kıbrıs Lirası El. 

45 
410 
410 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork-Do1ar 100 
Paris - Fransız Fı. 100 
Mlltino - Llret 100 
Cenevre - Jsvlc:re Fr. 100 
ftıncıterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta l 00 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - PengU 100 
BUkreş - Ley l 00 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İıveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.2375 

130.36 
2.9078 
6.7575 

29.30 
69.25 

21.4425 
0.97 
1.6025 

13.605 

23.807!5 
0.97 
S.17!5 

81.34. 
31.0825 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1983 Türk borcu I. Pe~in 19.05 
Sivas - Erzurum hattı 1.stlkrazı I. 
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Türkiye İş Bankası 9. L . 30 k. 
Not ı Hizalarında rakkam bulunmıyan 

dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

IZMffi IKINCt 1CRA MEMURLU
öUNDAN: 

Hamdi Faikin Emlftk ve Eytam ban
kasından ödUnç aldığı parnya mukabil 
ipotek eylediği Izmirde Karşıyaka Do
nanmacı mahallesi Hengfun sokağında 
pafta 16, ada 50, parsel 11 de kayıtlı 
155,60 M. murabbaında 28 taj numaralı 
ve ev&afı dosyamızdaki takdiri kıymet 
raporunda yazılı olan 3000 lira kıymetli 
evin mülkiyeti açık arttırma suretiyle 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam banka
ıı 16/1/940 Salı gUnU saat 14/ 30 da icra 
kanunu mucibince bir defaya mah~us 
ohnak §artiyle arttırması dairemiz için
de yapılmak fü.ere bir ay müddetle sa
tılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde satış bedeli 
her ne olursa ol!un borcun ödenmesi 
tarihi 2280 numaralı kanunun mer'iyete 
girdii!i tarihten sonraya müsadif olması 
hesabile kıymetine bakılmıyarak en çok 
arttıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu hlikUmlerine göre ya
pılacağından ikinci arttırma yoktur. Sa
tış peşin para ile olup miiştcriden yal
nız yii:zde iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. 

Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul \\zerindeki haklarını husu
siyle foiz ve ma rafa dar olan iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
ipinde evrakı müsbiteleriyle birlikte me
nuriyetimize bildirmeler i icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilince ma
lum olmadıkca paylaşmadan hariç kalır
lar 1/ 1/ 940 tarihinden itibaren şartna
me h erkese açıktır. Talip olanların yüz
de yedi buçuk teminat akçası veya milli 
bir banka :itibar mektubu ve 939 9360 
dosya num ra•;"y]e ikinci icra me rl -

GAYRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA tLANI: 

IZMIR BIRINCt 1CRA DA1RES1N
DEN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

gayri menkulün ne olduğu: Bir evin ya• 
rı hissesi satılacaktır. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahalJesl, sokağı numarası: Izmirin Or
haniye mahalle<:inin 2 el Maldere soka· 
ğında 36 taj nolu takdir olunan kıymet: 
Yarı hisseye 500 liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer, giln, !aa' 

birinci icra dairesinde 22/ 1/ 940 Pazar
tesi günü saat 10 da. 

1 - I~bu gayri menkulün arttırma 
şartnamesi 15/ 12/ 939 tarihinden it iba
ren 8619 no ile birinci icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. IIAnda yazılı olanlnrdan faz· 
la almak lstiyenler, işbu artnameye ve 
8619 dosya numarasile memurlyetimize 
mUracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
Y.azılı kıymetin yüzde 7 ,5 nispetinde pey 
veya millt bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. (124) . 

3 - lpofek sahibi alacaklılarla di~er 
alAkadarların ve inifak hakkı sahipleri· 
nin gayri menkul Uzerlndeki haklarını' 
husuııile faiz ve masrafa dair olan iddia· 
Iarmı işbu Han tarihinden itibaren yirınl 
gUn içinde evrakı mUsbiteleriJe birlikte 
memurlyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksl halde hakları tapu slcilile sabit ol
madıkça satış bedelinin pnyliışmasından 
hariç kalırlar. 
' 4 - Gösterilen giinde arttırmaya işti
rak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat almış ve bun
ları tamamen kabul etmiş ad ve itlbal' 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul Uç defa ba~rrıldıktan ~onra en çok 
arftırana ihnle edilir. Ancak arttırma he· 
deli muhammen kıymetin yüzde yetmi' 
be<;ini bulmaz veya satı• Jstiyenin ala~ 
cağına rüchanı olnn diğer alacaklılaı 
bulunupta bedel bunların o gayri men• 
kul He temin edilmiş alacaklarının mec• 
muundan fazlaya çıkmau:a en çok arttı• 
ranın taahhildil bnki kalmak Uzere art .. 
tırma on beş gün daha temdit ve on be· 
şincJ giinii aynı saatte yapılacak arttır
mada, bedeli satış istiyenin alaca~ına 
rüchanı olan diğer alacak\ıların o gayrl 
menkul fle temin edi(mis alacakları 
mec.muundan fazlaya cıkmak şartile, en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilemezse ihale yapılamaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gavri menkul kendisine ihale olu. 
nan kims~ derhal veya verilen mtihlef 
içinde parayı VP.ı·mezse ihale kararı f~ 
holunarak kendisinden evvel en yUkse1' 
teklifte bulunan kim.oıe arzetml,ş olduğu 
bedelle almcığa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen on beş gtin 
müddetle arttırmaya çıkanlıp en çoJC 
arttırana ihale edilir. !ki ihale arasmda· 
ki fark ve geçen günler için yüzde 5 
den he.c:;ap olunacak faiz ve diğer :aa· 
rarlar avrıca hilkme hacet kalmakswn 
memuriyelimlzce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde( 133) 4554 (2496) 

IZMIR IKINCt 1CRA MEMURLU
CUNDAN: 

Sicim zade Hüseyin Hıfzının Eml!li 
ve Eytam banka~ından bedeli taksitle 
ödenmek tizere satın aldı~ı bankaya bl· 
rJncl derecede ipotekli kasap Hızır ma
h allesinde titilcUler sokağında 26 taj no .. 
lu ada 31 O parseJ 33 de kayıtlı vesai• 
lüzumlu izahatı dosya.c;ındakl tapu kay. 
dı ve vaziyet raporunda yazılı 1600 lira 
kıymeti muhammeneli evin mülkiyeti 
açık arttırma o:uret!Jc ve 844 nolu F..ml~k 
ve Eytam bankası kanunu mucibince 
bir defava mah~nı.'l olmak üzere arttır
ması lG/ 1/ 940 tarih ve Salı gUnU saat 
14 de icra dairemiz içinde yapılmak ÜZ<'· 
re bir ay nıUddelle satılığa konuldu. 

Bu arttırma neticesinde ntış bedeli 
her ne olursa olsun en çok :ırtfıranın 
tızerine ihalesi yapılacaktır. Satış 844 
nolu Emllik ve Eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapı]aca~ından ikinci 
arttırma yoktur. Satış peşin para ile 
olup müc:;teridım yalnız iki buçuk delH\.J 
liye masrafı alınır. lpotek sahibi alacak
lıL-ırla diğer arnkadarlann ve irtifak hak. 
hı sahiplerinin gayrl menkul üze.rlndeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tarihinden ili· 
haren yirmi gün içinde evrakı mU.sbite
lerilc blrlikte memuriyetimlze bildiril
mesi Jcap eder . Aksi halde haklan tapu 
slciJince malUm olmadıkça paylaşmadan 
hariç kalırlar. 111/ 940 tarihinden itlbn
rcn sartnnme herkese açıktır talip olan
ların yüzde yedi buçuk teminat akça ı 
veya milli bir banktı itibar mektubu va 
939/ 9750 do5;7a numarasile Iımir icra 
memurluğuna mliracaatları ilan olunur. 

4557 (2498) 

1ZM1R !KINCI SULH HUKUK HA
KtMLtôtNDEN: 

tzmirde Çayırlı bahçe Değirmen go
kağında 12 sayılı evde ölü İzzet vere" 
sinden karısı Gülizar ve Tilkilikte 183 
savılı dükMnda Mustafa tarahnn: 
İzmir Emlfık Eytam ban'kac:ı vekili 

avukat Nuri Fettah 1araf adım aleyhini
ze açılan alacak davası üzerine dAvcti 
\canuniyeye icabet etmediğinizden hak
kınızcla gıyap k:ırarı verilmiş ve müddei 
vekili tarafından 24/ 10 932 tarihli kira 
mukavelC'nanıcsi ibrnz ccHlmiş oldn~un
dan muhakl'menin muallak bulunduğu· 
27 12 39 günü saat 14 de mahkemeye 
gelmediğiniz veva bir vekil göndermedi
ğiniz takdirde ibrnz olunan kontrattaki 
imzalarınızı ve mtiddeablh 52 lira 35 ku
ruşu kabul etmiş sayılacağınız ve dllv:o
ya sabit nazarile bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilô.n olunur. 

4551 (2493) 

ikinci Noter 
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Daktifo aranıyor 
Takas Limited şirketinder: 

Süratli yazan bir daktiloya ihtiyaç vardır. imtihandaki muvaffa
kıyctine göre altmış liraya kadar maaş verilecektir. Türk olmak ve 
iyi bir hizmet sertifikası ibraz etmek şarttır. Tal iplerin her gün saat 
9,30 dan 12 ye kadar Emlak bankası üstündeki şubemize müracaat
ları . · 

15, 16 4553 (2495) 

Bornova. Ba;icılık istasyonu 
müdürlüğünden: 

Cinai Muhammen bedeli Teminatı 

Tamirat 687,82 51,59 
1 - Cins ve muhammen bedeli ve teminatı yukarıda yazılı tami

ratın 2. 1 . 940 tarihine müsadif salı günü saat 1 O da Burnava bağcılık 
istasyonu müdüriyetinde eksiltmesi yapılmak üzere münakasaya ko
nulmuttur. 

2 - istekliler muvakkat banka mektubu veya mal sandığı mak
buzu ile birlikte ihale günü mezkur müessesede hazır bulunmalıdır. 

3 - Fenni şartnameler için her gün Burnava bağcılık istasyonu 
müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

15, 20, 25, 30 4550 ( 2492) 

lzmir Vakıflar müdürlüaiinden: 
Kıymeti 

Lira 

1'400 
1000 
900 
7SO 
701 
700 
780 
3SO 
30t 
30t 
200 

Cinsi Numarası 

EY 389/3 
Şeyh camii 36 
Ev 64/ 12 
Dükkan 54/318 
Ev 342/10-53 
Dükkan 65/14 
Kahve 191/114 
Ev 333/60 
Dükkan 52/2 
Ev 386/56 

Birbirine muttasıl 293/2 3 
iki dükltan 294/25 

Mevkii 

Kestelli berber zade sokak 
Şeyh mahallesi 
Karantina lslahane 
lkiçeşmelik gedikli sokak 
Karantina dilaver sokak 
Karantina lslahane 
T amaşalık mahallesi 
Abdullah ef. mahallesi Revnak so. 
lkiçeşmelik gedikli sokak 
Dibek başı morahane sokak 
Tepecik Altay sokak 

Yukarıda müfredatı yazılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak 
üzere hizalarında yazılı kıymetlerle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İha
lesi 5. 1. 940 cuma günü saat ondadır. isteklilerin bu saatten evvel 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vezneye yatırmaları ve tam saat 
onda vakıflar idaresinin müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları. 

15, 20, 26, 31 4549 (2491) 

ödemiş icra memu~·ıu~undan~ 
Bir alacağın tahsilinin temini için açık arttırmaya konulan ödemiş 

tapu dairesinin Haziran 933 tarih ve 35, 36 sıra numarasında kayıtlı 
gayri menkulün satışında 2260 sayılı kanunun hükümleri dairesinde 
aatıf yapılıp % 75 kıymetini bulmadıkça satılamıyacağı Y. Asır ga
zetesinin 7. 12. 939 tarih ve 10320 sayılı nüshasile ilan edilmiş ise de 
l:)u defa borcun banka hesabı carisinden mütevellid olup ticaret kanu
nu~un 780 \pci maddesine göre tal~p hakkı tarihi itibarile mezkur 
kanun hükümlerinin tatbiki lhım gelmediği anlaşılmış okluğundan 
umumi hükümlere göre satılacağı tashihan 939/ 459 sayılı dosyadan 

ilan olunur. 

tzMtR BELEDiYESiNDEN: 
Iunir bele<iiyesl Havagazı fabrikası

nın yeni istihsal ocağına konulacak 
elektrik motörleri tesisatı ile tenvirat 
tesisatı, yazı .i§lerl müdürlüğündeki 
fenni ve inali şartnameleri ve ilişik lis
tesi mucibince açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 1503 lira 48 
k~ olup ihalesi 20-12-939 Çarşamba 
gUnU saat 16 dadır. Iştirak edecekler 
113 liralık teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuziyle cnctimcne gelirler. 

5-10-15-19 (2414) 

Belediye otobUslerine 32X6/ 5 eb'a
dında 12 adet dış lastik alınması yazı 
i§lerl mUdürlliğUndeki şartnamesi veç
hilc açık eksiltmeye konulmuştur. 

4547 (2490) 

........ ..::ws ............. 1111! 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESİ 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hnstalarım her gün 
kabul eder .. 

Muhammen bedeli 2100 lira olup iha
lesi 25/ 12/ 939 pazartesi günü saat 16 ill•••••••ı••••-
dadır. tştirak edecekler 157 lira 50 ku
ruşluk teminatı !ş Bankasına yatırarak 
makbuzla encUıncne gelirler. 

10 15 20 24 4499 (2460) 

- Belediye havagazı fabrikasının se
nelik ihtiyacı için satın alınacak sekiz 
bin ton Zonguldak zerodi.s (0,10) lave 
maden kömürü, havagazı idare~indcn iki 
lira otuz kuru§ bedeli mukabilinde veri
len şartnamesi mucibince kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmll§tur. llıalesi 3/1/ 940 
Çarşamba gUnU saat 17 de olup muham
men bedell doksan iki bin liradır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
lanmış teklif mektupları ihale glinU aza
rnl saat 16 ya kadar encümende riyasete 
verilir. Muvakkat teminatı beş bin sekiz 
yilz elU liradır. 15, 21, 26, 2, 4555(2499) 

SOBA 
Tekmil dökme 1zmir ekonomik 

sobalan 

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

TELE. 3991 

Kiralık otel 
Basmahanede yokuşbaşındaki Tan 

oteli kiralıktır. 12 odası, bahçesi ve kıs
men demirbaş eşyası mevcuttur. Istiyen
lerin gümrük karşısında Fevzipaşa bul
varında Bahçeliler hanında ikinci katta 
7 numarada ı:naUYe hesap mütahassw 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HAS'l'AHESİ DAHİLİYE 
MU'l' AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. Z5 TELEFON: 3956 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • Satdlkhan : 
Turgutlu kasabasında Altay ma-E 

hallesinde her işe elverişli 2206 met- E 
re murabbaı dahilinde büyük yemiş: 
hanı denilmekle maruf han bütün E 
müştemilatiyle birlikte satılıktır. • 

lstiyenlerin aynı handa mal sahibi: 
Arap Saide müracaatları. E 

1-6 : . 
......................................... : 

Birinci Sınıf Mütahams 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıldan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - EJhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarım 

Nafıa Vekile tinden: 
Tel1 nik okulunda açılacak 
Mühendislik kurslarına işti .. 

rak itt tihanlarına dair 
Talimatname 

Madde 
1 

Madde 
2-

Madde 

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

ler hizmetinde olup sıhhi mazeretlerine veya askerde 
bulunmalarına mebni 1938 senesi Mayısında açılmıı 
olan imtihanlara girmemiı olanlar, 

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

c - Serbest çalışmakta bulunanlar, 
ikinci maddede yazılı imtihanlara girmek hak.kını ka
zanabiJmek için 3611 sayılı Nafıa teıkilat kanununun 
muvakkat l:iirinci maddesine tevfikan 31. 12. 939 tari
hine kadar bir dilekçe ile Nafıa vekaletine müracaat 
etmek mecburiyetindedirler. 
Mülga Nafıa Fen mektebinden mezun Fen memurlari 
için 1938 senesi Mayısında açılmış olan Mühendislik 
kursuna iştirak imtihanlarında muvaffak. olarak kur~ 
lara devam hakkını kazanmıı olanların aynca müra
caatlarına lüzum yoktur. 

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

3 - 31. 12. 939 tarihine kadar yazı ile Nafıa vekaletine müraca
at etmemiş olanlar veya müracaat etmiı olup ta ikinci mad
de mucibince vekaletçe ilan edilecek muayyen günlerinde 
kursa iştirak imtihanına girmemiş bulunanlar veyahut imti
hanlara girip te muvaffak olamıyanlar kursa devam etmek 
hakkını sureti katiyede kaybederler. 

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

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

Madde 
5 - Kurslara iştirak imtihanı sualleri: 

a - Su 

Madde 

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

6 - Tam numara 20 hesabile taliplere her iki intihan günündeki 
mesaileri için ayrı ayrı iki 'humara verilir. Bu iki 'numaranın 
vasatisi kurslara iştirak imtihanının notunu teşkil eder. im
tihanlarda muvaffak olmuş addedilmek için kurslara iştirak 
notunun en az { 11 ) olması şarttır. Yanın ve yarımdan bü
yük kiisürat talip lehine vllhide iblağ olunur. 

Madde 
7 - Bu imtihan neticesinde kurslara iştirak hakkını kazanmış 

olanlar 361 1 sayılı kanun mucibince Teknik Okulunda bir 
sene müddetle kursları muntazaman takip ettikten sonra 
kurs mezuniyet imtihanına tabi tutulurlar. Bu mezu
niyet imtihanında muvaffak olanlar Teknik Oku
lundan Mühendis unvanile mezun olanların hukukuna ma
lik olurlar. 

10, 13, 15 4502 (2465) 

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

lzmir Ziraat müdürlüğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterilen 500 teneke 

benzin kamyonetlerde kuJlanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma, 
eksiltme kanunu mucibince 1 S gün müddetle münakasaya konulmuı
tur. Beher tenekesinin muhammen fiyatı 2.81 kuru~ ve muvakkat t&o 
minatı 105 lira 37,5 kuruştur. Mal lzmir Bornova vilayet fidanlığın• 
da tesellüm edilecek ve bedeli maliye veznesinden ödenecektlr. ihale 
birinci kanun 2S e rastlayan pazartesi günü saat 15 de ziraat müdür• 
lüğünde toplanacak komisyon müvacehesinde yapılacaktır. isteklile
rin pey akçasını maliye veznesine yatırarak makbuzlarile birlikte iha
leye iştirakleri rica olunur. 

7, 12, 15, 19 4457 (2933) 

Emlak ve Eytam Bankası 
M E R K EZ 1: A N K A R A 

ŞVBELERt : İstanbul, İzmlr-

A ja o la r ı: Bursa, Jzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısma başlanmış meskenler için vatandaşlara mümkün 
olan kolaybkla yardım eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 
ikrazat yapar 

Faiz senede% 8 i tur .• 

Aynca komisyon almaz .• 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar ...• 

İstekler için 11 fazlası için 2 lira ve muamele intaç edilditl takdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere aynca lira başına on paradır .• 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehnl karşılığında 
muameleleri yapar .• 

Vadeli ve vadesiz mevduat ahr ... 

L2 

W. F. Henry Van der zee 
Veştlrekbı 

- -• 
SPERCO VAPUR 

ACElf'I.' ASI . 
AMERiCAN EXPORT LİNES İNC. ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 

NEVYRK t vt 

... 

NEVYORK İÇİN : D NA GAZYONE 
EXAMİNER vapuru 15 İlle kAnunda DİANA vapuru 14/ 12 birinci kAnun 

bekleniyor.. 1939 tarihinde Triycstc ve Venedik 11-
EXPLORER vapuru 19 İlle kAnunda manlarına hareket edecektir. 

bekleniyor.. ZARA motörü 13/ 12/ 939 tarihinde li-
EXT A VİA vapuru 23 İlle kanunda manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 

bekleniyor.. Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 
EXMOUTH vapuru 24 tık Ununda Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. BRİONİ motörü 15/ 12/ 939 tarihinde 
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 

O S L O Pire, Brinclizi, Venedik ve Triyeste U-
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN : manlarına hareket edecektir. 
BOSPHORUS motörü 22 ilk kAnuna Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 19/ 12/939 ta-

doğru bekleniyor. rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
D. T. R. T BUDAPEST gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

TUNA LİMANLARI iÇİN Cenovaya hareket edecektir. 
KASSA motörü 19 ilk kanuna doğru NOT B"ı·· b lar Tr' --bekl · - u un u vapur ıy ...... 
s;;i'1cE MARlTtME ROUMAİN v.eya ~enovada ŞimaU ve cenubi Am~ 

B u c A R E s T rika ~aı;ma . ~e.t . eden f~ 
KÖSTENCE İÇİN : Ano~ım .seynsefaın şırketinin ve Afrika 
BUCURF.ŞTİ vapuru 22 İlk Ununda ve Hındistana hare~et ed~n ~YD 

b ki . TRİYESTİNO anonım seyrisefam fir-
e emyor.. k ti 1 t düf' ed l 
PELEŞ 13 kı1 d bek e vapur arına esa er er. 

vapuru son <1nun a - NEERLANDAİS 
leniyor.. E ROYALE 

Vapurlann isim ve tarihleri baklmıcla KUMPANYASI 
hİ( bir taahhilt alınma. ARİABNE vapuru 15/12/ 939 tarihin-

Vapurlaruı hareket tarihleriyle na.- de beklenmekte olup Burga.z, Varna ve 
lunlardald detişildilderden acenta m.. Köstence limanlanna hareket edecektir. 
ıruliyet kabul etrr.ez. ARİABNE vapuru 21-12-939 tarihin

Daha fazla tafsil.it t..1- ATATURK de beklenmekte olu~ Anven, Rotter-
~ dam ve Amsterdam limanlanna hareket 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der edecektir. 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıjına mtıraca- SVENSKA ORİENT LiNtEN 
at edHmesl rica olunur. BARDALAND motörü 14/12/939 tari-

TELD'ON: ZOt7/ZOtl hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
_________________________ penhag limanlanna hareket edecektir .. 

UMDAL -·-UMUMi DENİZ ACENTALICI LTD. 
BEJJ.EN1C ~ Lm. 

SERVİCE MARlTtME BOUMAİN 
SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin· 

de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 
BELGİON vapuru 15 birinci klnunda . 

beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun n 
dam için yük alacaktır. hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
LOVCEN 10 b. . . 1_ı1_ d zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

vapuru ırıncı ACWUD a d la b. sull 
g .. Jerek yn1 gtin K .. t V o yı acenteye ır me yet terettilp .. a os ence ve ama . . 
için hareket edecektir. etmiyece~ muhterem . yükleyicilerin 

LOVCEN vapuru 17 birinci kAnunda kayıt ve işaret etmeleri nca olunur. 
gelip 18 birinci kanunda Pire - Arnavut- Daha fazla tafsilAt için Cümhuriyet 
luk limanlan - Kotor - Dubrovnik-Split caddes~de ~TELLİ .sP~CO vapur 
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- acentesme milracaat edilmesı .. 
tir... TELEFON : 2004 - 2005 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, 

gerek vapur lsim.leri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhUt alb..na glremn. 
Daha fazla taf.5i!At almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oı.iVJER VE 

ŞUREKASI L'l'D. 

VAPUR ACEHTASI 
umum! deniz A~ntalığı Ltd. müracut ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
edilmesi rica olunur. TELEFON: 2443 

Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Londra ve Lh•erpo] hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

·------------~ ••••••••••••• 1 ••••••••••••••• 1. 1 •• 11. 1 ••••• 

Asabiye Mütalıassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasla kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik e<ier. 

TELEFON: 3559 

Messageries Maritlınes 
• -1:!--

KUI\IPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlU izafiat ve malUınat için Bi· 

rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z 3 7 S 

lfluğla vilayetinden: 
Muğlada yeni inşa ve tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mo

bilyayı cami kaloriferli Otel, Gazino ve Lokanta iki sene müddetle 
kiraya verilmek için seneliği SOO lira olarak artırmaya konulmuştur. 
21. 12. 939 perşembe günü saat 15 de Muğla vilayet encümeninde 
ihale olu!1acaktır. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet maka
mına ve fazla malumat istiyenlerin Muğla Hususi Muhasebe müdür
lüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

12, 15, 18, 21 4503 (2470) 

fzmir Defterdarlığından: 
Mehmetçenin yeni maliye şubesine emlak satıı bedelinden olan 

borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat 
komisyonu karari]e haciz edilen Alsancak şehitler mahallesinin piya
de sokağında 21. 23. 25 sayılı 4 dönüm bahçesi ve kuyu ve arsayı 
müştemil 12000 lira kıymetindeki bir bap muattal buz fabrikası 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2. 1. 940 salı gü
nü saat 1 5 de Vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

8. '5, 25 4440 (2448) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz bet ve iki buçuk ku
ruıluklarla nikel bir kuruşluklar 31 / K.Evvel / 939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınLa dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkür 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malaandıklarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. · 

IS, 25, 1, 10. 20. 1. 3, 7, ;s, 23, 29 3660 (2106) 

ilan 
Vilayet Nafıa miYdürlüğün

den: 
Dikilide yaptırılacak Gümrük dairesi le aile evi inşası 1411 lira 7 2 

kuru§ keşif bedeli ile 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan 
teminatları ile birlikte 22 birinci kanun 939 cuma günü saat 11 de 



SAHiFE ~ YE1fl A.SJa 

• • em ısı uharebeden k ç iman 
Urogvay ar gemisi Graf Spee'nin harp sahasından kaçışını • 

ır 

tasvir ediyor. Gemide dört yara vardır. Kumandanı yaralıdır 

calıy ns a 
- *-

Graf Spee'nin 24 saat içinde Urogvay lngiliz, Fransız, Mısır ve Brezilya mü
sularını terketmesi icap etmektedir messilleri birer nutuk söylediler 

Hasara uğrayan Amiral Graf Spee krııva::öri.i. 

Paris 14 (Ö.R) - İngiliz - Alman de- vermiştir: 
niz muharebesi hakkında başvekil B. Bir müddettcnberi Graf Şpe zırhlısını 
Çcmberlayn avam kamarasında şu be- takip <'diyorduk. Emin olabilirsiniz ki 
yanatta bulunmuştur: ona mülalü olmağa muvaffak olacak ge-

En mühim hadise cenubi Amerika su- mi hangisi olursa olsun batacak bile ol
larındaki deniz muharebesidir. Dün ak- sa, dü mana hücumdan geri kalmıyacak 
şam saat 6 dan az sonra 6 pusluk toplarla \'e İngiliz donanmasının mazide daima 
~i.icehhez ki.içlik •Ajaks• İngiliz torpi- muhafaza ettigi ananelere sadık kala
tosuna kumanda eden amrial Ru bir Al- caktı. 
n.an cep zırhlısı ile temasa girdiğini bil- Bir düşman harp gemisinin bitaraf bir 
dirmisti. 8 pusluk tonları olan Ekster ve limandaki vaziyetinin hukuki cephcsınc 
G pusluk toplarla mücehhez Aşil kruva- gelincC': Lfıhey mukavelesine göre bir 
zörlcriylc birlikte dü mana taa~uz etti. muhnc;ım harp gemisi bitarnf bir liman
Düşman cenupta .Monterideo istikame- da 24 saatten fazla kalamaz. Ancak mu
tinde kaçıyordu. ·Ekster• kruvazörü sil- ayyen bazı hallerde bu müddet tecavüz 
rntini azaltan hn! ara uğradığı cihetle ta- edilebilir. 
kibi terketmek mt-eburiyetindn kalmıs.c;a Has.ırlann t. mirine gelince, aynı Lli
dn diğer ikisi, ancak 6 pusluk 11 topla hey mukavele i mucibince bu tamirat 
mücehhez olmal.ırına rar,men gece )'a- cıncak muhasım harp gemisine tekrar 
rısına kadar ıGraf Şpe • cep kruvazörü- denize açılmak iktidarım verecek dere
nü takibe devam etmişlerdir. Bu düş- cede olabilir ve hiç bir suretle harp kud
man harp gemisi Montevideo lim- nnıa retini nrhracak bir ş~kil alamaz. 1\1ahal
iltica etmiştir. Şimdi orada demir atmış !i. otoriteler hnngi tamiratın zaruri oldu
bulunuyor. bunu tayin etmek ve en kısa zamanda 
Montevid~o Al ııaıı "l fır·n·n beyana- h"tirilm<'sini istemek salahiyetini haiz

tı gemide 36 ölü ve 60 varalı olduğunu cir. 
bildirerek bu zayiatın lngiliz kruvazor
leri tarafından ZE'hirli gazı kullanılma
"'mdan ileri geldif:ini iddia E'tmiıştir. Naıd
]erin bu karakteri'-tik heynnatı tabit 
esa551zd•r. İngi!iı. filllsu için hiç bir za

BU DA ZAFER Mİ ACAŞA? 

man zehirli gaz mcnnileri Ye humbara
lan imül edilmcmicı ve aslô İngiliz gemi
leri tarafından kullanılmamıştır. Bu de
niz harbı hakkında mütemmim ma1Cımat 
henüz alınamamış olm::ıkla beraber çôk 
ı:arlak olan bu muv:ıffakı) etin cenubi 
Atlas Okvanosunu bu korsan gemisinin 
tesallutundan kurtarmak neticesini ver
ml'si miimkiindür. 

MÜDAFAA NAZIRININ BEYANATI 
Londta 14 (ÖR) - Lordlar kaınara

f:ında milli müdafaa nazırı Lord Çetfild 
deniz muharebesi hakkında şu izahatı 

Londra 14 (Ö.R) - Berliıı oGraf Şpeo 
cep zırhlısı ile İngiliz kruvazörleri ara
s.ndaki dE:'niz muharebesinden dün hiç 
b .. hsctmediği halde yarı resmi Alman 
ııjansı bugün İn~iliz kaynağından alın
dığı kay<liyle, bnı haberler vermiş, fa
kat buna rağmen muharebenin bir Al
man zaferi olduğunu iddiadan geri kal
mamı tır. 

Pars 14 (ÖR) - Londrada iyi kay
~aklardan bıldırildiğine göre ·Ekster• 
Ingiliz kruva1örünün duçar olduğu ha
sarat derhal bir limana iltica mecburiye
Hnde bırakacak der~cede değıldir. 

Mont<.'vidco 'ela Alman harp gemisini 
görmek için halk yığın yığın iskelelere 
<lolmuştur. Hm•as ajansının muhabiri 

zırhlıyı çok yakından tetkik edebildiği
ni bildirmektedir. Kumandan kulesinde 
iki büyük rahne görmüştür. Bir diğer 
delik te geminin zırhı üzerinde göze çar
pıyor. Bir top yan harap olmuş vaziyet
te sökülmüştür. Bir diğer top tamamiy
ic harap olmuştur. Bir deniz ta~'Yaresi 
tuz haline gelmiştir. 

MAGRUR GEMİ 
Londra 14 (Ö.R) - Vaktiyle mağrur 

görünen •Graf Şpe• Alman cep zırhlısı, 
(iQO milyon Franga mal olan bu Alman 
teknfü mucizesi şimdi pek gururlanacak 
vaziyette değıldir. Alman cep zırhlıları
nın en moderni olan bu gemi küçi.ik üç 
İngiliz kruvazöriyle ilk müsademesinde 
ciddi bir muvaffok1yetsizliğe uğramış
tır. Öyle derecede hasara uf,'Mlmıştır ki 
kaçmnfia ve Montevid o limanına iltica 
etrncğe mecbur kalmıştır. 

İngiliz krm·azörleri ancak 200 mili
metrelik, Graf Şpc ise 280 milimetrelik 
toplarla mücehhezdi. Fakat küçük İngi
liz kruvazörlerinin ateşi altında ciddi 
hasara uğradı. Teknesinin arka yerinde 
rahneler açıldı ve kıımanda kulesi yı
kılarak kumamlarıı Konracl Patrik ya
ralandı. 

•Ekster• İngiliı. krm·azörü de hafifçe 
lınsara uğramıştır. Aşil ve Ajaks kruva
zörleri şimdi Montevideo limanına 

acıklannda bekliyorlar. 

Londra, 14 (Ö.R) - Montevicleodan 
alınan kablo telgrafları i.iç İngiliz kruva
zörüniin Alınan cep zırhlısına nasıl hü
cum ettiğini tasvir etmektedir. Bir Uro
guvay harp gemisi •Graf Şpe• zırhlısı
nın nasıl kaçtığını gönnüşti.ir. Uroguvay 
bahriye makamları, ·fü; küçük İngiliz 
knı\•azörtinün kendilerinden daha kud
retli bir düşmana hücum suretiyle gös
terdikleri cesaretten tnkdirle bahsedi
yorlar. 

• o e nın 
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-*-Paris 14 (Ö.R) - Fransa matbuatı bu taklığı bu içtimadan resmen temhir edil- Populai re Ruryanın iki ay evvel Al-
rnbahki baş yazılarında umumiyetle Cc- ıni.ş çıkacaktır.• ırıanyanın Polonyaya yaptığı taarruzu 
nevre müzakereleriyle meşguldurlar. Maten gazctec:inde Istcfan Lozan Ar- tekrar ettiğinden <lolnyı cemiyetten çı-

Pöti Pariziyrn, bütün Fransız matbu- jarıtin delegesinin st;zlcrini tahlil ederek karılacağım yazıyor. 
atuıın lııssiyatııın tercenıan olarak Sov- ~unları ~azıyor: Bu gazete milletler cemiyetinde he
~etler birliğinin milletrlcr cemıyetinden - •Arjantinin müdahalesi Sovyet Rus- nüz Alman taarruzundan bahsedilmedi
.ihracı 1eessürle ka~ılanmıyacağını bil- ya nlcyhindeki kararı tfıcil etmiştir. ğini, fakat bundan da bahsedileceğine 
diriyor \'C şunları yazıyor: YüksPk sesle H' açık konuşmanın daima· işaret ederek diyor ki: 

- •Bu ihraç beklenen b;r neticedır. frıyda"1 vanlır. Bu nutuk Latin mantı- - ·Müzakereler henüz kapatılmamış-
Bir devlet için, hem mi.itearriz mevki- !'ının bir nüınunesi olmuştur.• tır. İngiliz ve rFansız delegeleri henüz 
jnde bulunmak, hem de milletler cemi- Maten asamblenin davetini kons~ in söz almamışlardır. Reyler verildikten 
}dinin hürmet gorC'n azası olmak kabı! tas\•ıp edeceğini ve ihraç kararından sonra hiç şüphesiz Polonya faciasından 
dC'gildır emin olan Suri~in neticeyi beklemeden bahsC'tme[;e imkan bulacaklardır. 

YıUarc-, rfcdıl n gas retler bir hnm- Cenevreyi tcrkcttiğini bildiriyor. ~---
lede heba edilmıstir. Fıgaroda Viladmir GorınC'sson •Cc- B. s 

Aym s kild t, • rruzlarından mesul ne\•rcde her sey kuvvetle tahmin edil- ) r Q V yet 
vlan Almanya ınılletler cemiyetinden diği şl'kildc gitmektedir• diyor ve müta
J...endi ı tekildi •ı halde So\yet Rusy.ı bir lfıasına .şöyle dcvmn ediyor: 
ihraç krırariylc k.nr ılaşınai'!ı tE'rcih et- - •Bu suretle mtit.ısavvcr taarruz Itı
mi<:tir. Moskorn " B<'rlirı artık yiiz~ ü- yık olduf(u hiikmü r,iyeccktir. Sovyetle-
2 dirler Mi4;terrk scrgüzcstlC'ri için bu- rin ihı <> cı için ıleri sürülen sebepler, bi-
1,u lüzumlu addC'~ <'l~r dahi bu b~"ba al zim 3 Eylülde Almanyaya karşı silfıha 
J. alnı ktan hu usı hır zm; 1· alamazlar. <:arılrn mızı icap ettiren caniyane scbep
Sovyetkrın habc \erdıkleıi diplom f k ll'rin a\nıdır. Sovyet Ru ya Avrupanın 
IT't.m ( ~t'I r1ı~ i kit~~ bu«iinl ~i 'a:ı- ı r~lf l.etc sAürükl nmc ini i .teınistir. Şim
) etti' hu' uk hır e\ ı d t tmıs c kt r. dı bu fcl,ikctten bizzat Sovyetleri esir-
Ekc;~ ı~ or dis or ki. r>miyecektir. • 
-.•Bi! nflar n i:\ leme c arC't ede- Mulıoırrir art k !=;ov} et Rusya ile siya-

mc~ kleri c-evi r ınlandiya tecnvüzüniin ~i mi,ina cbetlcrin kat'ı el •em olduğunu, 
ılk mcsulıvctı Avu~turyaya, Çekoslovrık- kahraman Fiıılaı diyaya mümkün oldu
yaya v Polonya:va aldıran bu milletle- ğu ktıdar sürntlc yardımlar yapılması 
rln katilı olan Alınanyaya terettüp dti- icap ettiğini kaydl'diyor. •Ve bu andan 
ridir. E n en kıın ııin mechulü dC'ğildır itıbar n Finlandi}a bi7Jm miittefikiıniz-

~ı i: ·-11a,ı\o 11 tdKıp_..,_uu u -.,..,.uauıtu• ,....,, ........ - • • ·-··" ·-

ransa lanti i ba tı 
Londra 14 (Ö.R) - Japonyadan bil

diriliyor: 
Pazartesi akşanu İ'ldikrita namındaki 

Sovyct Transatlantiği ] apon sahillerinde 
batmıştır. Yolcu ve mürettebabndan 750 
hişi kaybolmuştur. Bu sabah 280 cesed 
Japon sahillerinde karnya vurmu~tur. -*-

~~~~~~~~~~-~*....,,,,.,,._~~~~~~~~~~ 

Londra, 14 (Ö.R) - B. Bürtler Millet
ler Cemiyeti asamblesinde Ingiliz hükü
meti namına şu beyanatta bulunmuştur: 

Komitenin karan Ingiliz delegasyonu
nun tam müzaharetini hayizdir. Bu karar 
Finlandiyaya yardım imkanını verecek 
maddeleri mulıtevidir. Rusyanın suçlu
luğunu gösteren fıkradan daha ağır ve 
muloıi bir ittiham olamaz<lı. Asamble 
emin olabilir ki, hakkı ve hürriyeti mü
dafaa için müttefiklerile birlikte t::ışıdığı 
yüke rağmen Ingiltere Finlandiyaya 
yardımdan sakınmı:ık için hiç bir mazeret 
aramıyacak, bilakis .iktidarı dahilinde 
olan her yardımda bulunacaktır. 

B. Bonne Finlandiyaya karşı Sovyet 
istilasının A vrupada taarruz 7.encirinin 
son halkası olduğunu söylemiştir. Bu 
taarruz Almanyanın Çek ve Leh komşu
larına karşı yaptığı taarruzları yakından 
takip etmiştir. 

Londra, 14 (Ö.R) - Milletler Cemi
yeti Asamblesinin kararında Finlandi
yaya yardım hususunda Milletler Cemi
yeti azası olmıynn devletlerin de işbirli
ğini istihsal etmek üzere bunlarla tema
sa girmek için genel sekreteri mezun 
kılan kısım bilhassa nazarı dikkati cel
betmiştir. Asamblede 43 delegasyon ka
rar leyhinde rey vermiştir. Istinkaf eden 
delegasyonlar şunlardır. Isveç, Norveç, 
Danimarka, Letonya, Litvanya, Estonya, 
Çin, Bulgaristan ve Meksika. 

Konsey Rusyanın Finlandiyaya taar
ruz etmekle kendi kendini pakt haricine 
çıkardığı hakkında hususi komite tara
fından teklif edilen karar sureti ittifakla 
kabul edilmişir. 

KONSEY RIY ASETI 

Faris, 14 (Ö.R) - Milletler Cemiyeti 
Konseyj bugün 107 ci celsesini akdet
miş ve konsey azalığına seçilen yeni hü
kümetlerden Bolirya delegesini riyasete 
intihap etmiştir. Yeni intihap edilen 
mümessiller teşekkürlerini bildirmişler
dir. Mısır delegesi Fahri paşa demiştir ki: 

Mısır, kendisine konseyde verilen va
zifenin mesuliyet ve şerefini müdriktir. 
Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın 
ilhak noktasında ve Süveyş kanalı va
sıtasiyle Şark ve Garp yollarının birleş
tiği mevkide bulunan Mısır milletler ara
sında bir irtibat vasıtasiyle rolünü oy
nıyacaktır. 

Cenubi Afrika delegesi reisi gene
ral Suntsun Milletler Cemiyetine bağlı
lığı hakkındaki sözlerine teşekkür et
miştir. 

Nihayet Finlandiya delegesi konsey 
tarafından ittihaz edilen kararın Finlan
diya için bir teşvik mahiyetinde olduğu
nu söylemiştir. 

Fransız delegesi B. Pol Bonkur şu be
yanatta bulunmuştur: 

«Fransa ve lngiltereyi son derece ke
tiımane harekete sevkeden sebepler ma-

lumdur. Mil1etler Cemiyetinin temeli 
olan müdafaa ettiğiniz prensipler namı
mı şimdi vahim bir karar ittihaz edecek
siniz. Fnkat biz Isveçrenin bize göster
diği misafir perverliğe ve bitaraf mem
leket, vaziyetine riayet etmek istedik. 
Biz, ne arazilere, ne vicdanlara taarruz 
edenler değiliz. Milletler Cemiyeti pak-
1 ı mucibince, Asamble jttihaz edilecek 
kararın mesuliyetini konseye tevcih et
miştir. Fransa bu mesuliyet hLc;sesini ta
kabbül eder. 

Fransa, senelerden beri burada Millet
ler Cemiyeti prensiplerinin müdafii ola
rak ön safta görmeğe al~tığımız Sovyet 
Rusya tarafından Finlandiyanın h üküm
raniyetinc karşı yapılan taarruz dolayi
siylc ittihaz edilecek karara bütün ağır
lığiyle kuvvet verecektir. Fakat fikrimiz_ 
ce bu taarruzu ona tekaddüm eden ve 
onu mümkün kılan diğer taarruzlara 
bağlanmak imkanı yoktur. 
Rusyayı mahk\'im ederken fikirleri

mizde. istihsal e<lilmek üzere olan diğer 
bir mahkumiyet kararı vardır ve bunu 
da biz ve müttefiklerfmlz mesruh kuv
vetile deruhte etmiş bulunuyoruz. Fin
landiyadan bahsederken ona tekaddüm 
eden diğer kurbanların Avusturya, Çe
koslovakya ve Polonya da onunla birlik
te selfımlamalıyız. Milletler Cemiyetinin 
esas prensibi olan müşterek, bölüng em.: 
niyet bizim şimdiki ihtilaftan çıkannnk 
istediğimiz en yüksek neticedir.» 

Cenevre, 14 (A.A) - Asamble saat 
10/ 30 da B. Hambronun riyaseti altında 
toplanmış ve Milletler Cemiyetinin 1940 
bütçesini münaknşasız kabul etmiştir. 

Bütçede 1939 senesine nazaran yüzde 
33 tenzilfit vardır. 

Asamble, Milletler Cemiyetinin iktı
sadi ve içtimai mesaisini birleştirmeğc 
memur olmak üzere organizasyon komi
tesiyle mutabık kalarak bir komite teş
kili işini reise tevdi etmiştir. 

Ruznamede sıra Finlandiya meselesine 
geldiğinden Portekiz murahhası, Arjan
tin teklifine hararetle iştirak etmiş ve 
Sovyetlerin Milletler Cemiyeine kabulü 
aleyhinde 1934 de Hollanda ve Isviçre 
ile birlikte rey verdiği zaman Portekizin 
bu vaziyeti tahmin ettiğini söylemiştir. 

De Matta, Sovyctler birliğinin her de
fasında tekzibe uğrayan miidahalelerini 
hatırlatmış, Sovyetlerin aarruzu ve Ce
nevrcye gelmekten imtinaları karşısında 
bir karar vrmek cesaretinin gösterilmesi 
lüzumunu ileri sürmüş, Sovyetlerin ce
miyetten ihracına karar vermek konseye 
ait bir iştir. demiştir. 

Portekiz murahhası sözlerini bitirir
ken kahraman Finlandiya milletini teb
rik etmiştir. 

Onu Meksika murahhası takip etmiş 
ve demiştir ki: 

Finlandiyaya karşı yapılan taarruz hu
kuki olınaktan ziyade vicdani bir mese-

leyi orfaya koymaktadır. Siyasi akide· 
leri kelimenin en geniş manasile hürrl .. 
yetin ifadesi olan bir devletin inkişaflan 
ve hürriyete karşı olan a'}kı sayesinde 
kazandığı refah hakkıda, rahat ve huzur 
içinde istifade edememesi küçük mem· 
leketlerin siyasi istik1fılleri ve 1am:ınıl. 
yeti mülkiyelcri bakımından mütemadi. 
yen tehdit altında bulunmaları caiz ele· 
ğildir. 

Meksika murahhası, bununla beraber 
Sovyet ittihadının cemiyetten tardına 
esef eWğini çiinkü bu tedbirin bütün ev
velki hadiselerde tatbik edilmediğini 
söylemiş ve yeni dünya devletlerinin 
MilletlC'r Cemiyeti hariminde elbirliği i1e 
~.alışmalarındaki ehemmiyeti. tebarüz et• 
tirmiştir. 

Celseye devam olunacaktır. 

Cenevre 14 (A.A) - 14 ler komi• 
1esinin verdiği karar galip bir ihtimale 
göre asamble tarafından bugün reye mü· 
racaat edilmeksizin tasvip olunacaktır, 
Sonra icap eden karann ittihazı zımnın• 
da derhal toplanacak olan konseye gön
derilecektir. Bu kararın müsbet olacağı• 
na şüphe yoktur. Ancak konseyde mÜs• 
tenkifler bulunup bulunmıyacağı mese
lesi vardır. 

14 ler komitesinin içtmaında Norveç 
murahhasları mezkur komite tarafından 
tasvip edilen lcarnnn kendi hükümetleri• 
nin tasvibine muallnk olmasını istemiş· 
lerdir. 

Sovyet • Finlandiya meselesinin Mil
letler cemiyeti konseyi ve asamblesi İç• 
timalannda yapılan müzakerelere rnüte• 
dair bütün vesikalar Birleşik Amerikaya 
tebliğ edilmi,tir. Amerikanın bu ihtil6.
fın halli için icabeden teşebbüse geçme• 
si muhtemeldir. 

Milletler cemiyeti konseyi bugün ruz· 
nam .. deki maddelerin müzakeresi için 
saat 9,45 de toplanmıştır. Bir çeyrek 
saat sonra asamble 14 ler komitesi kn· 
rannı tetkik etmek üzere içtima et
miştir. --·-Bükreşte bir infilak 

Bükreş, 14 (A.A) - Içinde bir infilrık 
vukua gelmiş olan sellüloz fabrikasının 
tekallüs etmiş olan ankazı içinden şim
diye kadar 80 amelenin naşı çıkarılmış
tır. iki teknik direktörü ailesi efradı da 
bu infilnk neticesinde telef olmuşlardır. 

Bu sabah saat 7 de mmtaka hastanesi
ne 200 den fazla yaralı ve zehirligaz boğ
muş kimse nakle<lilmiştir. --·--Be çikadaki Ame rikan 
seliri istila etti 
Vaşington, 14 (A.A) - Belçikadakl 

Amerika sefiri istifasını vcrmi.,.crtir. 
Mumaileyh ihtimal hariciye nezaretin· 

de harp esnasında Avrupa işleri depart
manın idaresine memur edilecektir . 

Fin askerleri 
den birini öldürmek '\ie birini yaralamak
tan ibarettir. 

Maynlar kruvazörlerin ilerlemesine 
mani olmuşlardır. Sovyctlerin Hogland 
adasını takviye ve tahkime karar verdik
leri öğrenilmiştir. 

Helsinki 14 (Ö.R) - Fin tebliği Ton
gajnride Finlerin mütekabil bir taarruz
la Kızılları ricate mecbur ettikleri ve 
Ruslardan beş hücum arabası, dört sah
ra topu, 5 tank defi topu, bir çok otoma· 
tik silfıh aldıklarını bildiriyor. 
· Tayponn nehri civnnndaki harp devam 
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