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Ba,muharrir ve umumi neşriyat müdürU: 
' ! HAKKI OCAKOGLU •• 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'I't Türkiye için Hariç için 
Setıelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

1 T E L E F O N : 2697 

tı~ mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin v• Ciimhurfyet e.serinin bekçisi, ıaba1ılart çıkar slya.st gazetedfr 

Fin Harbi 
_Son harplerde düşürülen 
·kızıl tayyare sayısı otuzdur 
Alçaktan uçan Fin tayyareleri kızıl 
zırhlı kollarını darmadağın ettiler 

--*-·-
Soğuktan yüz bin Rus 

Fransız - Portekiz hava 
seferleri 

Lizbon 18 (A.A)- Air Francein, Fran
sa ~ Portekiz bava seferlerini açan üç mo
törlü tayyare, Tancadan Lizbona varmıfhr. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılmı§t~. 

askerinin azası don
muş- Kızıllar harp 
meydanlarmda en az 
40 bin ölü bırakmışlar 

___________ * _ _________ _ 

H dsinJ.:icle11 bir manzara 

1 - Milli Şefimiz · 
Ankaraya avdet ettiler 

ANKARA 18 (Hususi) - Cümhurreisimiz ismet İnönü bugün 
saat 15 de Erzurum - Erzincan - Sivas seyahatlerinden Ankaraya 
dönmü,lerdir. 

Milli Şef, vilayet hududunda Başvekil Dr. Refik Saydam ve Anka
ra valisi Nevzad Tandoğan tarafından istikbal edilmiştir. Ankara ga
nnda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, Mebuslar, Genel 
Kurmay ve Milli Müdafaa Vekileti erkanı ve diğer vekaletlere men
sup ileri gelen zevat tarafından karşılanmı§lardır. Kalabahk bir halle ı 
kütlesi Milli Şef'i hararetle alla,Iamıştır. 

Bir nutkun 
manası ... 

--*--
Heyecanını ve dinamiz· 
mini kaybeden dostluk· 
ıar unutuımağa · 
mahkumdurlar 

-*--
ŞEVKET BİLGİN 

Leningrad 
--*--

Heyecan içinde 
--*--

Sovyet askerlerinin 
ınaneviyatı da çok 
sarsılmışbr •.• 
Stokholnı, 18 (A.A) - İsveç gazete

l~ri,· Lcningnıdda büyük bir heyecan 
hüküm sünnekte olduğunu müttefikan 
söylemektedirler. Halk matbuatın süku
tuna rnğmen Fiıılandiyadaki muvaffa
byetsizliği ıdrak etmektedir. 

Sovyct ecııhesinde maneviyat ta çok 
ı>arsılmıştır. Bir çok FinJand.iya tayya
releri, Rus ~aflarına hC'yannameler ata
rak, Kızılordu askerlerini, silahlarını 
ıejiıni devinnck, Gepcu zincirlerini kır
ınak, harbe nihayet vermek ve Rus 
g~nerall~ı·ini cezalandırmak için kullan
mağa davet ctmişt.fr. 

l<'inlandiyadaki muvaffakıyetsizliğin 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

--*--
Faris, 18 (Ö.R) - Helsinki haberleri-

ne göre Finler Kolojarvide Kızılları yir
mi kilometre ricate mecbm etmişlerdir .. 
Issız ormanlarda ku,<vetli mukavemet 
yuvaları tesis edilmi~tir. Kızıl kıtalar bu 
mukav<>mct merkezlerine sokulmağa ce
saret edemiyorlar. 

Gemi batmadan iki dakika evvel lngi
liz filosu har be hazırlanmıştı 

Roma. 18 (Ö.R) - Finlandiyada silah 
nltmda bulunan kuv\'etler dört yüz bin 
kişidir. Geri hizmetlerinde çalışanlar ile 
birlikte yarım milyon insan memleket 
müdafaasında yer almışlardır. 

Bu son günlerdeki hava muharcbcle
ı inde Finlandiyalıların düşürdükleri Kı
zıl tayyarelerin mecmuu otuzu bulınu~
tur .. 

Londra 18 (Ö.R) - Royter muhabiri 
bildiri) or: Graf Speede infilaklar ba~
lamadan bir iki dakika evvel lngiliz do
nanması muharebeye hazırlanmıştı. Be~ 
İngiliz tayyaresi Fon Spee üzerinde do
laştı.. Bu i.stikşaftan pek ;ız ~nra infı
Iaklar baş gösterdi. 

Montevideo 18 (Ö.R) - Fon Speenin 
tamamen denize gömülmesi on iki da-

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -....••......•.......••••••.............. , . . 
Helsinki, 18 (Ö.R) - Kareli berza

hında Rus taarru71arı kanlı bir akame- • 
1e uğratılmıştır. Burarla Rusların zırhlı 
tc.nk kolları, tank dafi toplan tarafından 
perişan edilmiştir. 

Gernisini batıran : 

mir al 
. 
• . .. 

Suvanta gölünü geçmcğe 'teşebbüsü
nün akameti hakkında gelen yeni ha
J>erJere göre burmfo bilhassa Rusların 
zayiatı cesaretle.rini kıracak kadar bil
yük olmu~tur. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDF. -

Hakkında dünya 
: matbuatının tenkit-. 
E leri (SON SAHİFEMİZDE) . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Forı ~pee yeriııe korsanlığa çıkan Doyçland 

• 
iki ingiliz zaferi daha 

Denizde 
• 

Bir lngiliz tahtelbahiri Elbe nehrine 
girdi bir kruvazörü batırdı 

birini de yaraladı 
.Londra, 18 (Ö.R) - Bir İngiliz de

nizaltısı eli.in saat 14 te Elbe nehrinin 
u1ayinle kapal.J.lını~ olan ağzından büyük 
bir dikkatle içeri girerek iki Alman kı·u
vazöründen birini batırmış ve bir diğe
rini ağır hasarata uğratnuşlır. Batırılan 
kruvazör Kiline tipinde olup altı muh
ribin refakatinde bulunuyordu. 

Faris, 18 (Ö.R) - Bir İngiliz tahtel
l;ahirinin Elbe nehrinde batırdığı Al
man kı-m·azörü ile İngiliz denizaltıları 
üçüncü muvaffakı~ etlerini kaydetmek
tedirler. Bundan evvel de bir Alınan 
kruvazöri.i Şimal denizinde torpillene
rek ağır hasara uğratılmıştı. 

Paris, 18 (Ö.R) - Geçen perşembe 
günü Köln sınıfından bir Alman kruva
zörünü batıran Ursula İngiliz t.ahtelba
hiri altıncı filotillaya mensuptur... Bu 

Havada 
lngiliz .. Alman tayyareleri arasın :Ja 
şiddetli bir çarpışma oldu. Alman 

tayyareleri kaçtılar 
Londra, 18 (A.A) - Diin oğle üzeri 

şimal doğu sahili üzerinde Alman ve İn
giliz tayyarelen araSJnda şiddetli çarpı~ 
malar vukubulmu~tur. İngiliz tayyarek
rl Alman tayyarde:ıini bütün süratleri
lc kaçmağa mecbur etmişlerdir. 

Faris. 18 (Ö.R) - İngilterenin şimn'li 
şarki sahilinde diin ögleden sonra İngi
liz ve Alman tayyarelerı arasında sid
detll müsademeler olmuştuı·. Yırmiden 
fazla infilak )'esi duyulmuştur. Bunla
rın tan·arelerden atılan bomba ve obü•
lerden Heri geldiği zannediliyor.. Düş
man tayyart>Jeri sahildeki bir çok kiı
<,·ük vapurların üzerinde u~·muşlar. ni-

. hayet İngiliz avcı tayyareleri tarafınrlaıı 
açık denize sürülmüşlerdir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - lngiltz milli miiclafaa meclisi içtima halinde 

Roma, 18 (Ö.R) - Alınan tayyare 
kolları 16 - 17 birinci Hnun gecesi şi

- SONU 4. ÜNCÜ SAHİFEDE -

ltalyan hariciye nazın Kont Cia
;ıo, Büyük Faşist konseyindeki nut
kunda, lta]yan politikasının rubu 
asırlık bir tarihçesini ve müdafaası
nı yapmıştır. Bu sözler hakiki ölçü
süyle tahlil edi]diği zaman «bekle
mek ve görmek» şeklinde ifade edi
len ltalyan po]itikasının en müna
sip zamanda, en müsaid şart1ardan 
ve fırsatlardan istifade etmek istiyen 
bir politika olduğu an1aşılır. 

Büyük demokrasilerin yeni bir 
dünya nizamı kurmak maksadiyle, 
bugün yalnız Alman tahakkümüne 
karşı olan mücadeleleri, yarın Al
man - Sovyet birliği aleyhinde çok 
daha geniş bir mücadeleye inkılap 

ederse ltalyanın vaziyeti ne olacak
br? Menfaatleri çabuk harekete ge
tiren hadiseler, hiç beklenmiyen bir 
zamanda, onu da bulunduğu sathı 
mail iizerinclen şu veva bu cephede 
yer almağa sevkedecek midir? 

lsveç ve Norveç Ticaret Vekili 

Kont Ciano, her ne kadar ltalyan
Alman münasebetlerinin ittifak mi
sakı ve bunu tamamlıyan noktai na
zar teatilerile tesis edilmiş münase
betler olduğunu beyan etmişse de, 
bugün hala Antikomintern paktla 

- SONU 2 INci SAHİFEDE -
ŞEVDr BiLGiN 

Finlere askeri yardımda 
ulunaca klar mı ? · 

Kopenhag, 17 (A.A) - Şimal m,emle
ketlcriniıı Finl:mdiyciyH ::ıskeri yardımda 
bulunmaları için baı.ı Norveç gazeteleri 
tarafından ynpılan müracaat . hakkında 
yalnız İsveı.;, Norveç \'e Danimarka hü
kümetlerinin salahiyeti olduğu ve . bu 
hükümetlerin askeri bakımdan bitaraf 
kalmak huı;u,,undaki noktai ·nazarların
da israr ettikleri teyit olunmaktadır. 

National Tidende gazetesi, Danimar
kanuı bu vaziyeti muhafaza etmesi as-

keri h<rzıı•lığının mÜkemmel olmamasm
dan ileri geldiğini, fakat iktısadi ve mad
di yardım ·meselesinin büsbi.itün ba~ka 
olduğunu söylemektedir. · 
. Faris, 18 (Ö.R) . - ·L'Oeuvre gazetesi 
Tanerin radyo ile Molôtcifa daveÜne 
Moskovanm hiç bir cevap vermemiş ol
masına şiddetli bir tenkit mevzuu yapa
rak diyor ki : Anlaşılan Molotofa göre 
kendi eseri olan kukla hükümetten baı-

- SONU 4 CNct) SAHİFEDE - Fin ordıuıu ka~ciks;ılan 

Osmanlı Bankası Müdürü ile Türk! 
Fransız ticaret işlerini görüştü 

lSTANBUL 18 (Hususi) - Şehrimize gelt•n Ticaret Vekili B. 
Nazmi T opçuoğlu öğleye doğru Ticaret müdürlüğüne gelerek bir sant 

kadar tetkikatta bulunmuştur. Mütcakıben Osmanlı bankası direktö
rünü kabul etmistir. Direktörle Türk Fransız ticaret i~leri iizerinde 
görüşmüşlerdir. İktısadi mahafilde bu miflakata ehemmiyet veril
mektedir . 

. Öğleden so11ra Vekilin iştirakile Ticaret oda ·ında yapılan toplantı-

!
. da ihtikarla mücadele için alınacak yeni tedbirler müzakere edilmiş
tir. Vekilin tetkikleri muhtekirleri biiyiik tela"-a di.işürmüştür. Maa

.mafih bazı yiyecek fiatlerinde yükseliş devamdadır. Trabzon yağım• 1 
fıbP~ kurus zam konmuştur. 



Bir ııutkun 
manası ... --·-Heyecanını ve clinamiz· 

mini kaybeden dostluk· 
lar unutuımaea 
mahldundurlar 

ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAllİF'EDE _: 
ideolojik mahiyeti tesbit edilmiş 
olan Berlin - Roma mihverinin bir 
realite halinde mevcudiyeti mevzu
,ubahs olup olamıyacağmı tasrih et
mit değildir. Burada kasden müb
lıemiyetin muhafaza edilmiş olması 
ınazur görülebilir. Zira ltalyan hari
ciye nazın mazinin ve halin müdafa
tlSını yaparken tezadlan mümkün 
olduğu kadar diplomat mantosule 
6rtmeğe çalışmışbr. Bilhassa Ruı -
J\lman paktının, ruhu itibariyle An
tikomintern paktın inkarına muadil 
olduğunu ltalya - Almanya arasın
<laki ideofojik ittifakın bütün mana 
ve şümulünü bir lahzada silip süpür
Clüğünü söylemekten çekinmiştir. 

Halbuki sarih ve vazih olabilmek 
için, asıl cesaretle söylenmesi lazım
gelen sözler bunlardı. 

ltalyan hariciye nazırının sözleri 
arasmda, en şayanı dikkat olan kı
sım bolşevik aleyhtarlığını şiddet
tle ifade eden sözlerdir. ltalya, dün 
nasıl Bolşevik aleyhtarlığının ~m
piyonu idiyse bugün de aynı siyaseti 
muhafaza etmekle iftihar etmekte
Clir. ltalyan politikasında, Bolşeviz
me husumetten ve Sovyetlere iti
madsızlıktan ibaret olan bu karak
teristik vasıf dünya hadiselerinin 
müstakbel inkisafma tesir edecek 
bir mahiyet taşıdığından şüphe edi
lemez. Şu önümüzdeki aylarda Al
man - Sovyet ittifakı, kuvvetle tah
min edildiği gibi, topyekun bir aske
ri ittifak şeklini alırsa, Kont Ciano 
artık ltalyan - Alman ittifakından 
aynı hararetle bahsedemiyecek, iki 
memleketin taliini ayıran uçurumları 
müşahedeye mecbur olacaktır. Bun
tlan anlaşılabilir ki Sovyet - Alman 
işbirliğinin hudutları ve tezahüratı, 
ltalyan politikasının istikametini ta
yin hususunda başlıca müessir ola
caktır. Zaten şu yaşadığımız fevkal
ade buhranlı, fevkalade nazik devir
<le dostluklar ve ittifaklar hareketli 
c,ldukları zaman bir kıymet ifade 
ederler. Heyecanını ve dinamizmini 
kaybetmiş olan dostluklar yavaş ya
vaş silinmeğe ve unutulmağa mah
kumdurlar. 

Kont Ciano beyanatında Versay 
sistemini ve Büyük Demokrasilerin 
yakın zamanlara kadar Sovyet Rus
yaya teveccühkar olan politikalarını 
acı bir lisanla tenkid etmistir. Bu
nunla beraber ltalyanın ne lngiltere 
ne Fransa ile bugünkü münasebet
lerine, ne de bir aralık Fransız - ltal
yan münasebetlerinde vahim bir 
gerginlik ihdas eden müddeiyata te
mas etmemiştir. Bu süklıtu mütte
fiklerle yakınlık tesis etmek imkan~ 
1arını elde bulundurmak arzusuna 
atfedenler vardır. Italya, müttefikle
rin Almanyaya çok ağır bastıklarını, 
Almanyanın kendini ihata eden 
müthiş çenbere senelerce mukave 
met edemiyerek belki de bol~evik-
1eşmeğe mecbur kalacağını hissedi
yor. Bu takdirde Romanın tutacağı 
yol Paris ve Londranın yolundan 
başka bir sey olmıyabilir. 

SEVKE!' BiLGiN 

DÜZELTME : Dünkü başma
kaleınizin serlevhası (Apdallık örneği) 
iken (İdeallik örneği) şeklinde dizilmiş
tir .. Vaki tertip hatasını tashih ederiz. 
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Atatürkün~ 
~ 

_Son günleri Tütün 
--l(-.--

Jfıdamdan naJılen : YAZAN : Raflıni Yağız 
55- . 

Ş atışları hakkında 
yeni şikayetler 
Tütün satışları ve piyasası hakkında 

yapılan şikayetler müstahsil tarafından 
Ticaret vekaletine aksettirilmiştir. Fil
hakika birinci kalite tütünler ortadan 
kalkınca satışlar hiç te müsait bir cere
yan takip etmemiştir. 

Türk Cümhuriyctinin büyük kurucu
su, 18 milyonun içten gelen bir sevgi ile 
bağlı bulunduğu deha, dfilı1 Atatürk, 
yapıcı, yaratıcı büyük kudret arkasın
da göz yaşları ve hıçkırıklarla inliyen 
18 milyonluk bir muztarip kütle bıraka
rak aylardır sirozun yüzünden çektiği 
ıztıraplardan kurtuluyordu ... 

Hekimler bu kelimelerden sonra Ata
türktin kapalı gözlerle kendinden geçti
ğini, komanın derinleşmeğe müsait bir 
istila ile Ebedl Şefin aziz vücudunu sar
dığını farkettiler. ikisi birden bir adım
da yatağa sokuldular. Atatürkün omu
zuna dokunarak seslendiler: 

- Atatürk .. . 
- Atatürk .. . 
- Ataürk... (2) 
Ebedi $ef bu seslenişi ve omuzlarına 

dokunuşu duymamıştı.. Duymuyordu 
da. Artık koma başlamıştı .. 

Ebedi Şefin hadiselere kumanda eden 
sesi, son söz olarak saati sormak ve bu 
sorgusunu da dimağın bir anışiyle icra 
etmek suretiyle sükUt etmiş, artık o sesi 
duymak imkansızlığı anlaşıllliıştı .. 

Odada hıçkırıklar alıp y rüdiıkten 
sonra hekimler dışarı çıktılar .. Maama
fih odada kulan hasta dairesinin hizmet
karlarına: 

- Komanın yeniden bir hayata dö
nüşle neticelendiği de vakidir. Ağlama
yın, gürültü etmeyin! .. 

Tenbihini yapnıağı da ihmal etmedi
ler. 

Dışarıya çıkan profesör M. Kemale 
BR§vekil heyecanla sordu: 

- Nasıl doktor? Vaziyet ne merkez
de? 
Hazık hekim açıkça izah etti: 
- Kriz komaya çevirdi... Yani dal

gınlık ve kendisini kaybedişe! .... 
- Evet?. Nelice ne olacak? 
Hekim ellerini yanına açtı. bıl§ını bir 

tarafa bükerek çaresizlik içinde bulu
nan insanların jestini belirtli, cevap ver
di: 

- Iki ihtimal var. Fakat bunlardan 
hiç biri kestirilemez. Koma derinleşmez
se hastamız kendine gelir .. Derinleşirse .. 

Hekim ikinci ve dehşetli ihtimali ko
nuşmak istemiyen bir tavırla sustu .. 
Başvekil tekrar söz aldı: 

- Büyük Atatiirkü şu ilnda uzaktan 
olsun göremez miyim? 

M. Kemal Öke başını salladı. Sükutla 
Başvekile yol gösterdi. Ilc.-rlediler, bü
yük hastanın koma içerisinde yattığı da
irenin kapısından girdiler.. Başvekil 
ayaklarının ucuna basa basa ilerledi. 
B!iyük Atanın sessiz yattığı yatakta, 
yastığın üzerinde duran başını hıçkmk
larını zapta uğraşarak dikkatli ve müş
tak bakışlarla gözden geçirdi.. 

Başvekilin huşu içinde durarak hıç
kıra hıçkıra ağlayışı etraftaki müteessir 
insanların teessürünü artırıyor, göz yaş
larını fazlalaştırıyordu. Bu hal, Başveki
lin Atatürk huzurundaki bu duruşu beş 
dakika sürdü .. Gitgide kendini taınami
le heyecana kaptıran Başvekilin halini 
gözden kacırmıyan hekim işaret elti: 

- Cıkalım! .. 
Celô.I Bayar, bir türlü ayrılmak iste

mediği bu ulvi huzurdan gene hıçkıra 
hıçkıra ve ayaklarının ucuna basarak 
uzaklaştı. biraz evvel beklediği salona 
döndü. 

Onun, hıçkırık sağnaklariyle sarsıla
rak döniişünü gören diğer gözü yaşlı 
bekleyieiler de hıçkıraklarına yol verdi
ler. 

Ebedi Şefin ebediyete intikalinden 
bir gece evvel sarayın bu kısmında bü
yük matem tezahi.irleri kendini göster
di, Allaha açılan ve: 

- Ulu Tanrım, sen onu bize, büyük 
Türk milletine bağışla! 

Diye yalvaran eller ve ağızların hıçkı
rışları yavaş yavaş en uzak kısımlarına 
kadar tekmil sarayı i..rula etti. 

Sarayın her tarafında gölge gibi ge
zinenler birbirlerine kulaktan kulağa 
fısıldaşarak yaşadıkları bu gecenin sır 
d'olu sabahını nasıl bulacaklarını, bay
gın yatan Büyük hastanın tekrar haya
ta avdet edip etmiyeceğini araştınyor
lar, her dakika her taraftan tevcih edi-

(2) Yine müdavi tabiplerin venliği 
izahatla tesbit ettiğim ~ hareket• tıb
bın koma karşısında komayı anlamak 
için taleplere miiracaat tavsiye ettiği 
şekildir. 16 Teşrinievvel krizindeki ba
sit komada da öyle hareket edilmişti. 

u 

len: 
- Şimdi nasıl? 
-Şu anda ne vaziyette bulunuyor 
Sualleriyle sık sık doktorları yoklu

yorlardı .. 
Maalesef vahim netice artık meydan

daydı ... Hekimler koma ilerledikçe mu
ayneyi sıklaştırarak Ebedi Şefin son sa
atlerindeki sıhhat vaziyetlerini saat saat 
tesbit eden raporlar neşrediyorlardı. 

Saat 23 te müdavi ve müşavir hekim
ler bir arada Ebedi Şefin baş ucuna ge
lere k bir muayene daha yaptılar .. Kal
bi, nabı7Jarı yoklıyarak gayri munta
zam ve çok sık teneffüs adedini, ve da
rabanı tcsbit ettiler... Büyük Atatürk 
komanın derinleşen ve saatten saate bü
yük mateme yaklaştıran seyrile dalgın 
bulunuyordu. 

Bu muayene yarım saat sürdü. Sonra 
hekimler nöbetçi arkadaşlarını Atatür
kün yanında bırakarak kendileri bitişik 
salona geçtiler, saat 23 komünikesini 
yazdılar. bunda, kendi kanaatlerinin 
tam ifadesini yırtan bir tahrir tarzı kul
hındılar. Ondan sonra salonun kösele
rine serpili koltuklara uzanarak sabahı 
beklemeğe koyuldular. 

Dolmabahre sarayı inşa edildiği gün
den bugüne kadar böyle gamlı, böyle acı 
gece görmemişti.. 

Sarayda bila istisna herkes uykusuz
du .. Herkes pürınerak ertesi sabahı bek
liyor, şafak'ı iple çekiyordu. 

•• BiTMEDi •• .... 
General Gorıun 
alırabasını esir aldılar 
Londra 18 (Ö.R) - Ingiliz ordusu 

ba kumandanı general Gort'un yakın 
akrabası Mister Corç Vekend bir Isveç 
vapuru ile seyahat ederken bir Alman 
harp gemi.si tarafından gemide yapılan 
muayene esnasında tevkif edilerek bir 
Alman limanına çıkarılmıştır. Muma
ileyh Moskova Ingiliz sefareti erkanın
dan idi. Bolivyaya sı:>fir tayin edilmi§tir. 
Moskovadan Londraya dönüyordu. 

İNGİLİZ • JAPOHY A 
GöRVŞMELERi 
Tokyo 17 (A.A) - Nişinişi gazetesi, 

Domei ajansının haberine atfen, Ticn
cin vaziyeti hakkında hariciye nazır ve
kili Tani ile Ingiliz elçisi B. Robert Cra
igie arasında yakında müzakerelere baş
lanmasına intizar edildiğini ya7.ıyor. 

Bu müzakereler, bilhassa Tiençinin 
imtiyazlı ecnebi mıntakalarında mevcut 
altın ve gümüş para stoklarına dair ola
caktır. 

KISACA: 
•••••••• 

MADAMŞANEL 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kı1mil Aktaş 

Avrupada moda mucidi diye şöhret 
elan madam Şaneli bilmiyen yoktur .. 
Memleketimizde de modada yaptığı 
eserleriyle tanıyanlar çoktur.. Madam 
Şanel son zamanlarda kendi adiyle orta
ya bir de losyon ve esans çıkarmıştı, 
her sene durup düşünerek ortaya çıkar
dığı modnlar bütün dünyada aile bütçe
lerini zedelemekte, onun çıkardığı yeni
likler, kataloglar, resimler, sinema rek
lamlariyle bütün dünyaya yayılmakta
dır. Kadın şapkasiylc çok oynar, kah 
fes taklidi püskülü yanında şapkalar 
icat eder, kah yamyassı takke kılıklı 
şeyler yaratır, hazan da eski şekercilerin 
külahı gibi mahrut formasında şapkalar 
yapar, kadın kostümleriyle de çok oy
nar, kısa etekler, uzun kollar bazı omuz 
başında potlar, belde kemerler, neler 
neler yapmaz .. Makyaj işine de karışır, 
göz kapaklarııu maviye boyamak nere
den aklına gelmiş, son 7.amanlarda ma
~am Şanel işi azıtmış, gözlük işine el 
u7.atmış, fakat biraz tuzluca? .. Gözil iha
ta eden çerçiveye elmas diziyormuş, ge
ce tiyatrolarda bu elmaslı gözlükler pek 

Iskarta meselesi tanzim edilmediği için 
mesela on beş balyalık bir partide 7, 8 
balyası ıskarta olarak ayrılmaktadır. Fi
atlere gelince dün bazı mıntakalarda 25 
kuruşa kadar tütün satılnuştır. 

Haber verildiğine göre bir ecnebi fir
ma, piyasadan satın alacağı ucuz tütün
ler için hususi eşhas kullanmakta ve 
yirmi kur~ kadar tütün satın almak
tadır. - *-KARSIYAKA 
Ana okulunda 
bir yangın ... 
Karşıyakada Özel ana mektebinin 

mutfağında yangın çıkmış, etrafa sira
yetine meydan verilmeden söndürülmüş
tür. Yangın, hademe Cemalin temizlik 
yapmak için yaktığı ateşden sıçrayan kı
vılcımla çıkmıştı. Zarar cüz'idir. 

-*-KARŞIYAKA 
Halkevinde bir 

konfer ans-
Pazar gecesi Karşıyaka Halkevinde 

Kız öğretmen okulu muallimlerinden B. 
Hakkı Baha Para tarafından terbiye mev
zulu bir konferans verilmiştir . 

Bunun müteakıp Karşıyaka halk.evi 
miizik kolu tarafından verilen konserde 
büyült bir kalabalık hazır bulunmuıtur. -*-Altın park 

Cinayeti davası 
Alır cezada ••• 
Altınparkta sarhoşluk saikasile sabı

kalı Reşadı karnından biçakla yaralıya
rak öldürmekten suçlu Hüseynin ikinci 
sorgu hakimliğinde devam etmekte olan 
tahkikatı neticelenmiştir. Tahkikat evrakı 
esas hakkında mütalaası alınmak üzere 
Müddeiumumiliğe verilmiştir. 

-*-TRAMVAY 
Duraklarmda vatman· 
lar dikkatli 
olmalıdırlar... . 
Pazar günü akşamı saat 22,30 dn Gü

'ZC?lyalıdan Izmire gelmekte olan 4 nu
maralı tramvay arabası Karantina du
rak yerinde dwmadan yoluna devam 
etmek istediğinden müessif bir kazaya 
sebebiyet vermesine ramak kalmı.ştı. 
Bu hususta aldığımız bir mektupta de
niliyor ki: 

cGöztepe apartunanından, bir bayan, 
bir bay ve bir de çocuk tramvaya bin
diler ... Çocuk, kucak çocuğu idi. Karan
tina bileti aldılar. Tramvay Karantina
ya gelince durur gibi süratini kesti ve 
çocukları kucaklarında olan bayan ile 
bay da inmek tizere kalktılar. Maalesef 
Vatınan durulması mecburi olan durak
ta durmadı. Bereket versin ki biletçi 
uyanık olduğu için derhal zil çalarak 
tramvayın durmasını temin ettl. Yoksa 
yolcular, kucaklarındaki çocukla inmek 
için basamağa ayak basmış bulunsalar
dı muhakkak tramvayın altına yuvarla
nacaklardı. Bu dikktsizlikler çok sık 
oluyor... Gerek tramvay durduktan 
sonra ve gerekse durması mecbur! olan 
duraklarda durmaları hakkında vatman 
ve biletçilere §irketçe lbımgelen tenbi
hatın yapılması ile muhtemel olan ka
zaların önüne geçilebileceği kanaatin
deyiz .. > 

-*-PE$TE SERGİSİ 
Beynelmilel Budapeşte sergisinin 940 

yılı 26 Nisan - 6 Mayıs tarihinde faaliyet 
göstereceği ticaret odasına bildirilmiştir. 
Sergi için Macaristan hükümeti bazı ko
laylıklar gösterecektir. 

göz alıyormuş, localarda oturan kadın- • ..... • • 111 • • • 11 .................. . •• • • • • 

lann gözleri parlıyormuş .. Henüz İz- i Gelenler, Gidenler i 
mirde böyle bir moda yok, Allah ta gös- ... ............. •••••••••••••••••••••• .. • 
tcrmesin, iş buraya dayanacak olursa Konya saylavı B. Ali Riza Türel An
işi kuyumculuğa dökeceğiz diye beni karadan gelmi,tir. Ankara Nümune has
düşünce aldı, hemen Tanrı madam Şa- tanesi rontlcen mütahassısı B. Fevzi lşık-
rıeli bu .sevdadan vaz geçirsin amin.. man Ankaraya gitti. 

ların üzerine adeta basınağa korkar gi-.. - 0-karanlık--c;d;;-da ne vard~? 

Kalp para --·-Basan adam ağır 
cezaya verileli 
Bundan bir müddet· evvel hacı Hüse· 

yinlerde on bir adet kalp yirmi bet ku
ruııluk sürdüğü sırada yakalanan ve evin
de kalp para imaline mahsus aletler bu
lunan Y apr oğlu Tevfik hakkında sor· 
gu hakimliğinde devam etmekte olan 
tahkikat neticelenmiştir. 

Tevfik'in suçu sabit görülerek muha
keme edilmek üzere a~ırcezaya veril
miştir. 

-*-Posta müdürlüğünün 
bir izahı ... 
c Gazetenizin 2. 1 1. 939 tarihli nüs

hasında lzmirden Alaçatıya gönderilen 
postanın geç vardığı hakkında intişar 
eden yazı üzerine yapılan tahkikatta 
mezkur mahalle gönderilmekte olan iz
mir postalannın miadında varmakta ol
duğu anlaşılmış ve esasen ayni hat üze
rinde ve ayni vesaitle yevmi olarak te
min edilmekte olan Narlıdere, Urla, Ur
la iskelesi, ve Çeşme postalarının ge
çikmesi hakkında mahalli şefliklerimiz
den bir iş' ar vaki olmaması da bunu 
müeyyet bulunmuştur. 

Matbuat kanununun maddei mahsu
suna tevfikan keyfiyetin ayni sütunda 
tavzih buyrulmasını saygı ile rica ede
rim. 

-*-iHTtt.AS EDEN 
Memurlar hakkında 
Dahilye veltiletinden vilayete gelen 

bir yazıda, bundan sonra zimmet veya 
ihtiluı meydana çıkan hususi muhasebe 
memurlannın, bu suçları meydana çıkın· 
ca menkul ve gayri menlrnl emvaline ih
tiyati haciz konulması bildirilmiştir. Vi
layet de keyfiyeti derhal alakadarlara 
bildirmif tlr. -*-BtRiDDİA 

Melez caddesinde oturan lsmail adın
da bir phsın cZ• adında bir kadınla 
gayrime!1ru münasebetler tesis eylediği 
Ismailin eşi tarafından ııikayet edilmiş 
ve suçlular tutulmuştur. 

-*-Hububata arız 
olan ha$ere .•• 
Menemenin Ulucak ve Ova köylerinde 

hububata bir ha~ere arız olmut ve mü· 
himce tahribat yapmıştır. Lazım gelen 
tedbirler derhal alınacakttl'. Keyfiyet zi
raat vekaletine de bildirilmiştir. -*-ZEYNEP SESSİZİ 

KACIRDILAR ••• 
Tirenln eski Oba köyünün Akarca 

mıntakasında Mehmet Çakırın tarlasın
da pamuk toplayan Zeynep Sessiz adın· 
da bir kızcağız taarruza uğramıı ve zor
la kaçırılmıştır. Suçlu Süleyman oğlu lb
rahim ve Mehmet oğlu Yılmaz tutulmuş
lardır. 

-*--*-KURUMEYVA 
İBRACATCILARI 
lzmir kuru mey~e ihracatçılar birli

ğinin geçen hafta yaptığı toplantı yenile· 
nerek ruznamede mevcut olup müzakere 
edilemiyen mevzular bugün görüşülecek
tir. Birlik nizamnamesinde bazı tadftler 
yapılacaktır. 

Polonyalı --·--Fen adamları izmire 
eelmek istiyor .. 
Tıtanbuldaki Polonya konaoloıluiu 

lzmir ticaret odasına gönderdiği bir 
mektupda, son zamanlarda Polonyadan 
gelen mülteciler arasında şehircilik, mi· 
marlık, müzeler tanzimi, hidro teknik ya
pı, su bendleri, ıimendüfer istasyonları, 
kimya sanayii mühendisi ve mütahassıa
ları bulunduğunu, bunların lzmirde ça
lııımağa talip oldukları bildirilmiıtir. -*-Lin1a nımıza 
Bir ayda ne kadar 
va pur geldi? .. 
Ticaret odasınca hazırlanan bir iatatie• 

tiğe göre ikinci teşrinde lzmir limanına 
1 4 7 Türk, 4 Amerikan, 1 Belçika, 5 in· 
giliz, 1 lsveç, 7 ltalyan, 1 Macar, 2 Ro
manya, 2 Yunan, 2 Yugoslav, 1 Pana
ma, vapuru girip çıkmıştır. 

Bu 176 vapurun safi tonilatosu 88 bin 
179 dur. -*-İhtikirkomisyonuncla 

Jhtikar komisyonu iki ticarethane hak
kında ihtikar yaptığı iddiasile tahkikat 
yapmağa başlamıştır. 

TUTUN FiDELtKl,ERİ 
Tütün fidelikleri kontrol altına alın· 

rnışbr. Yeni hazırlanacak tütün fidelilt· 
!erinin hazırlanmasında köylüye yardım 
edilecek ve fenni hazırlama usulleri gös
terilecektir. - *-EVE TAARRUZ ETMİŞ .. 

Devlet demiryollarında amele Ahmet 
oğlu Ha~im sarhoı olarak aralan açılc 
bulunan Bn. F atmanın evine taarruz et• 
mif, kapısını keserle kırarak içeri ginniı· 
tir. Suçlu yakalanmıştır. .,.. 

Üniversitede 
Yerli malı haftasının 
sonu münasebetiyle 
yapılan toplantı. .. 
Istanbul 18 (Hususi) - Yerli mallıır 

haftasının son günü münasebetiyle üni
versitede bugün büyük bir toplantı ya
pıldı. Rektör Cemil Bilsel bu münase
betle bir nutuk söylemiştir. 

Avrupa trenleri yine 
geç gelmeğe başladı 
Istanbul 18 (Hususi) - Avrupa tren

leri diindenbcri yeniden lntizamıru kay
betti. Ekspres üç saat rötarla geldi. 

İSTANBUL 
re,ııııaı Jıanunu 
değişmfyeceJı .. 
Ankara 18 (Hususi) - 17 tarihli Son 

Posta ve Yeni Sabah gazetelerinde Is... 
tanbul teşkilıit kanununuh değiştirilerek 
belediye ve vilayetin tefrik edileceğine 
dair haberlerin asılsız olduğunu beyana 
Anadolu ajansı mezundur. 

Propagandanın ipliği 
pazara çıfıtıfıtan sonra 
Londra 18 (Ö.R} - Alman propagan-

da haberlerinin ipliği pazara çıktığından 
beri Ho1landadaki Alman gazetelerinin 
satışları yarıya düşmüş, buna mukabil 
yine Hollandada çıkan Ingiliz gazetele
rinin satışı iki misli artmıştır. 

••••••••••••••••••••--o:>222aa zu 
Haftad an haftaya : 

•••••• • ••••••••• 

Sonradan 

Sonradan gl5rmeler, kusurları paçala
rından, maskaralıkları eteklerinden.. re
zaletleri burunlarından akan küstahlar
dır. Tok gözlil kibarların, nazik asille
rin hLc;leri ve kalpleri bütün yaraları 
bunlardan alırlar. 

Kibarlığın, sehavetln soysuz düşman
ları olan sonradan görmeler için tok göz
lüler enayi, eli açıklarda birer budala
dır. 

Madam ki paraları vardır ve bu para
yı da kendileri kazanmışlardır. Dünya
nın bUtün akılları, zekAları onların bi
çimsiz kafalarında toplanmıştır. 

görmeler 
A. MURAT ÇINAR 

inanmışlardır. Bu lnanışladır ki rezalet. 
lerin envaını bir çırpıda çıkarırlar. 

(Kanun bir örümcek ağına benzet\ 
Kırlangıç deler geçer. Sinek yapışır ka
lır.) Sözünü kendilerinin kırlangıç zil
ğürtlerin de birer sinek olduklarına 
inandıkları için beğenirler. 

Maddi ve manevi bütün kuvvet ve 
kudretleri para ve maldan alan sonra
dan görmelerin kalplerinde bir hayır 
cemiyetine aza olmak arzusu bir çıra 
gibi yanar. Bir gün gelip te kör ve sağır 
talün gafletinden istifade ederek farzı 
mehal böyle bir yere kapağı attılar mı 
derhal Hindiler gibi durup dururken 
kabarmağa başlarlar. 

1 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

1 
bi ~·ürüyordum.. Diye sordum. Esasen her hamam so-

Ömrümde ilk defa banyo nedir, ban- nu annemin aslında güzel olan yüzü büs~ 
yo odac:;ı nasıl şeydir, burada gördüm ... bütün pembeleşir ve güzelleşirdi. Ve 
Annemle beraber on bcı yirmi günde üzerine bir tatlılık gelirdi. Bu tatlılık te
hir hamama giderdim.. siri ile olacak veyahut kızarsa güzelliği 

zail olacak endişesile bana güler yüzle: 
Vakıa hamamın soğukluk kısmına bi- - Evladım, dedi, o odaya museviler 

töşik küçük bir yerde (Banyo odası) de- girer .. Orası musevilerin halvetidir. 
r.ilen karanlık bir yer vardı. Fakat bu- _ Peki amma .. Anne.. Onlar orada 
raya hiç girmemiştim .. Annem de gir- ba~ka türlü mü yıkanırlar. Sonra muse
mezdi. Yalnız bir kerre kapısından içe- vi kadınları pekala bizimle beraber kur

cTahsil dediğin nedir ki paran olma
dıktan sonra ... -. işte bunların kusar gibi 
söyledikleri sözler ... Bellerinde paradan 
ve maldan kantarlar ~ırlar. Herkesin 
bütün manevi varlıklarını bunlarla öl
çerler. Kantarlarına hafif gelenler onlar 
için haksız yıl§ıyan ıskarta mallardır. 

Haysiyet, şeref, namus, ilim, irfan ... 
Bütün bunlar sonradan görmelerin bir 
(500) lük kağıtlariyle bohçalanıp kal
kıverecek ~eylerdir. Bir kaç denk pa
muk, üç. beş çuval üzüm gibi. 

Tavırlariyle beraber seslerinin tonu~ 
ve perdesi değişir. Bir fatih azametiyle 
dolaşırlar; bir filim ağırlığiyle kurulur
lar. Sanki yıllarca devlet memuriyetle
rinde öıni.ir törplilemişler gibi dahili si
yasetle harici siyaset arasında kafa göz 
yararak mekik dokurlar. 

Sonradan görmeler kendilerini halka 
t~hir etmek hastalığiyle de malul bu
lundukları için bunlara gazino, lokanta 
ve bar gibi umumi mahallerde sik sık 
tesadüf ederiz. Garsonlar, artistler on
lar için sanki paşa babalarından miras 
kalmış birer köle, hanendelerle sazen
deler de yalnız emirlerini ifa için oraya 
getirilmiş birer emir kuludur. Masala
rına kulak kabartıp dikkat edin: 

L---- Yazan: 

clleriniz.i falan yıkayınız da yemeğe ha
zır olunuz. 

Suna: 
- Peki anneciğim .. 
Diyerek sıçraya sıçraya salondan çıktı. 
Ben, annesi ile yalnız kalmıştım. 
- Haydi yavrum .. Sen de git Suna ile 

beraber ellerini yıka ... 
Ben, salondan çıktım .. 
Elimi yi.izümü yıkamak için nereye 

ideccğimi bilmiyordum. 
Dışarıda bizimle ~raber gelen hiz

netçiye sordum .. 

Üc Yıldız -• 
6 -

Hizmetçi, evin küçük hanımını benim 
Hiübali surette adı ile andığuna hayret 
etmiş gibi yüzüme bakarak : 

- Küçük hanım banyo odac:;ına gitti .. 
Dedi.. Bu sırada Sunanın annesi de 

salondan çıkmış ve hizmetçiye : 
- Küçük misafirimizi Sunanın vanı

na götür .. Ona bir de ayrı yüz ha~·lusu 
çıkar. 

Bu emir iizerine hizmetçi istemiye is
temiye bana : 

- Buyurun .. 
Dedi .. Ve önüme düştü .. Ben tozlu 

riye şöyle bir bakayım demiştim. Yan na başında yıkanıyorlar. 
karanlık içinde gözüme duvara yapışık Annem kısa kesmek için ı 
ve kirli taşlı bir havuz çarpmıştı. Bu- - Senin, dedi, daha fazlasına aklın 
nun ne olduğunu anlamağa vakit kalma-

ermez. O odada bir banyo var.. içini 
dan annem beni görmüş, hemen elime su ile doldururlar. Ve hepsi de oraya gi-
yapışmış: rerler. Ve temizlenirler. Bu onların !de

- Kız ... Eğer bir daha buradan ba- tidir. 
karsan kafanı, içeri girersen de ayakla- Annemin doğru veya yanlw bu söz-
rını kırarım.. !eri benim kafamda banyo vebanyo oda-
Demişti .. Ben, bu tehdit sözlerinin sını karanlık, pis bir yer olarak yerleş

korkusu içinde kurna başına ~"inmiştim.. tirmişti. 
Maamafih annem heni bacakları arası- Ve.. Hizmetçi ile giderken de içim-
na mengene gibi sıkıştırıp ta başımı yı- den: 
karken aklımda hep bu karanlık odanın - Acaba Sunalar yahudi mi"> 
esrarı vardı.. Diye kendi kendime !loruyordum. 

O gün hamam dönüsü bir aralık an- Kendimi apaydınlık, tertemiz, bembe-

Onlar vaktiyle para içln nelere kat
lanmış ve yakalanmağı göze alm4larsa 
bugün sonradan dilşkünün de o kabili
yette olduğunu 7.annederler. 

ölümü, haysiyet kıran bir yardıma 
tercih onların kafalarında dikiş tuttura-
maz. 

Her hangi bir iş için yalnız fazilet ve 
irfan sahlplerinin seçilmesi icap etse bu
radaki reyleri dahi para ile toplayıverc
ccklerine inanacak kadar bir ham ha
yale kapılırlar ... Adeta bir baş Lahna, 
bir tutam sarımsak mübayaasına çık
mışlar gibl hareket ederler. 

Sonradan görıncler-bütiin ayıplariyle 
beraber - cüretkardırlar. Her kaza ve 
beladan kendilerini bir hamlede kurta
racak yegAne sillhın para olduğuna 

üç. bc.s kadeh rakiyle bir mayonezli 
balığa dalkavukluk edenlerin ortasında 
bir Hind mihracesi gibi kurulan şonra
dan gönneyi eşek ~akası, dil dalaması 
yaparken göriirsünüz. 
Bunların masasında ıŞampanya içmek-

1eı:ıse sonradan düşkünün on bir buçuk
luk sigarasiyle bir bardak şaşal .!myunu 
içmek her halde b1n kerre evladır. 

A. MURAT ÇINAR 
Dıraen a 1101. nınnuııc ouu ua wıeue aıauacwa11 uı ı • UWiWriiU& 
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Balkan 
Bir kaç haftaya kadar Belgradda 

bir toplantı mı yapacaklar ? 
Bir Fransız gazetesine göre bu toplantı büyük devletlerin niifuzu altında 

olacakmış, Macaristan ve Bulgaristan da davet edilecekmiş 
Paris, 18 (Ö.R) - Bayan Tabous, yan etmesi tercih cdilmckt.cdir. Bulga- Bulgnrislana gelince, Köse İ \•anofun gazetesinin Belgrad muhabirine şunları 

L'Oeuv:r gazetesinde bir kaç haftaya ka- ristan ve Macar.istanın da toplantıya da- bu son hafta içindeki beyanatı Belgrad- üylcmiştir: Yugoslavya ve Yunanistan, 
dar Balkan devletlerinin Belgradda yap- vet edilmeleri muhtemeldir. Macaristan da ve Biikre te iyi karşılanmıştır. Bul- Balkanlarda sulhun idamesi için el bir
maları muhtemel olan toplantılarından Transilvanya meselesinde Macar azhk- gar başvekili Bulgarblanın komşı.ıl:myle Ji-!i ile çalışmaktadırlar. Yunanistanın 
hahsediyor. Muharrire göre bu toplantı- Jarma ait müddci.>•atının Rumen hüki.i- dosl kalmak arzu':itından bahsetmiştir .. İ alya ile anlaşarak samimi münascbct
da siyasi ve ekonomik kuvvetli bir bir- metince kabul edilmesini istemekle ve Önümüzdeki on beş Gün içinde Bulgar l.er devresine girmesi hu mU~tcrck ga
llk görUşülccektir. Yugoslavya, iki ay- aı·azi mesele1erini ileriye terketmekte- ordusunun sulh kadrosuna tamamen av- yeye lıi7.met etmiştir. Yugoslavya, mcm-
dan beri Balkanlarda ve Tuna havzasm- dir. M:ıcaristanın, Romanyayı tazyik dC't ~tıni ~ bulunması muhteıneldı r. l kette nizam ve asnyi~i korumağa bU-
daki gerginliği dağıtma~a çalışıyor. ı;.nksadiyle Alman askerinin kendi ara- l iık ehemmiyet \•ennektedir. Hükümet, 

Belgrad toplantısında müzakerelerin zisinden geçmesini menetmiş olduğu Bclgrad, 18 (Ö.R) - Yugoslavya baş.,. l·omünist unsurlarla mücadelesine de-
'>Uyilk devletlerin nüfuzu h:ılinde cere- unutulmamalıdır. vekili Svclkoviç. Nea Elfa;; adlı Yunnn \ nm etmektedir . ........ uar"(ı .... ·1>aş1~iyaııaa·ıı-... -1>e·.rr· .............. B.~·)v!~ .. i[ ..... .. 

-:ı:-

T aıİı on yedi Alman gemisi teslim 
olmamak için kendi kendini"batırdı 

. ~------------------~~.......,_.* ıwıw·~~~~------------------

Londra, 18 (Ö.R) - 3040 ve 2400 ton ıııan emteası ~z "Üstü kalmıştır. 
hacminde iki Alman vapuru daha esir I..ondra. 18 (0.R) - Norveç bandıralı 
düşmemek için mürettebatı tarafından 4600 tonluk Sterkhaym Yapuru İskoçya 
bab.rılnuştır. Bu suretle intihar eden sahillerinde bir mayne carparak batmış
.Alman vapurlarının sayLc;ı on yediyi tır. Kaptanın cesedi Ye mürettebattan 
bulmuştur.. Bundan maada 40 Alman iki kişi bir şimal limanına cıkanLnıştır .. 
vapuru esir edilmiş veya batırılmıştır.. Paris, 18 (Ö.R) - Harbin iptidasm
Bitaraf lima.nJarda yüz binlerce ton Al- dan beri batırılan Alman vapurlarının 

tonajı 103786 tondur. 10 - 16 birinci ka
ı•un arasında a1t.ı İngiliz, üç İsveç, üç 
Non·eç, iki Yunan, bir Hollanda, bir 
Belçika ve bir Danimarka ı.rapuru batı
rılmıştır. 

Paris, 18 (Ö.R) - İngilizler Adeııde 
yeni blr kaçak kontrol üs..;;ü tesis etmiş
lerdir. 

Almanların protestosuna 
lJriıgvay hariciye nazırı cevap verdi 

ve vaziyeti izah etti 
~--~~~----------------ıww*---~~---~~~~~---..-..-. 

Pari.i, ıs (Ö.R) - Ürügvay hariciye ceyc kadar müdafaada bulunan Royal f kadar olan Emdcn kruvazf.irünün geçeıı 
ouın bitaraflık kaidelerine riayet edil- Plndı lngillz muavin kruVlmiiıribıün ce- harpte batırdığı yekunun yansından 
medili hakkındaki Alman iddialanna sarctiyle bir tezat ~ ebnektedir. ciahn azdır. 
~vaben vaziyeti şöylece tav7.ih et~t.ir: Hitler bilakis Graf Speeye çarpışmak Montevidco, 18 (A.A) - Graf Fon 

•Milzakere]er geçen gün filen bitmiş- mi!. aadesini vermemiştir. ~pce kumandanı, Alınan elçb"ine yazdığı 
ti .. Alman sefirine verdiğimiz notada Oğleyin Londrada çıkan gazetelerin mektupta, Ürüg\•ay re.:;ıni makamatının 
:500 mühletin pazar günü saat 20 de ni- ekrerisi bu harp gemisine adını veren ezcümle mutfakta ve ekmek fırınında 
hayet bulacajıru kat'i olarak bildirdik.. \'e geçen harpte, en gayri müsait şart- yapılacak tamirat için zaruri olan müh
Saat 15 te Alınan sefiri cevap verdi ve lara rağmen, daima sonuna kadar mü- Jeti temdit etmemelerinden .. ikayet et
pazar günü saat 20 de •Graf Spee• nin cadelc etmesini bilmiş olan amiral Fon mektedir. 
denize açılmak üzere limanı terkedece- Speenin hattı hareketi ile cep kruvazö- Kumandan bu mektupta, ı:; k5nunu
ğini bildirdi. Dün akşam Berlin hükü- rüniin ikibeti arasındaki tezadı kaydet- evvelde Ek.c;etere taarruz ederek onu 
metinin bir notasını aldık. Bitaraflık mi lerdir. . harp harici hıraktığını, sonra kendi ha
kanununun tam olarak tatbik edilmedi- •Xcvyork Herald• üç lngiliz kruvazö- saratını tamire karar verdiğini söyle
ği iddia ediliyor. BiJAkis Ürügvay hari- rünün hareketini Graf Speenin şansız mektedir. 
ciye nezareti bitaraflık kaidelerini sıkı neticesiyle mukayese etmektedir. İngi- lngili:ı: hükümetinin Rio o~ Laplata 
sıkıya, hatıl geniş bir liberallık1a tatbik liz kruvazorler:indeki zayiat yekılnu 72 nehrinde ancak üç milden ibaret bir bi~ 
etUli kanaatindedir. İcap ederse bir be- ölü ve 28 yaralıdır. Buna rağmen İngi- taraf mıntaka kabul ettiğine vakıf ol
yaz kitap neşrederek bunu ispat edece- liz kruvazörleri, donanmanın ananeleri- duğunu sör.liycn kumadan, gemisi Ar
ğİ7" • ne sadık kalarak, Amiral Fon Spee ken- janlin ve Urügvay hükümetlerinin ka-

Hariciyc nazırı kl'Uvazörün batırılma- dilerine karşı koymağa karar vennL, ol- ra su 1eiakki ettikleri mıntakaya girince 
sının tamamen zayiatsız olarak tatbik saydı, harpten yine kaçınmıyacaklardı, Lohas adası civarında İngiliz kruvazörü
edildiğini ve kurtanlanJarın Buenos ve bunu göstermL,lerdir. nün ateşiyle karşılandığını, bilmukabele 
Ayrcse sevkedildiklerini tasrih etmiştir. I..ondra, 18 (Ö.R) - Alman istihbarat ona ateş açtığını izah etmektedir. 
Bunlar orada otellere verlcstirilcrck njan.:;ı Graf Speenin vazüesini yaptıktan Kumandan, ınc-ktuhunu şiiyle bitir-
tecri't eclilmislerclir. · · .sonra feda edildiğini kaydetmiştir.. Bu mekte<lir : 

Loncı ı .ı . J ı:; (Ö.R) - Ürügva.r hükü
metine verilen Alman protestosu •Graf 
Spee• ye verilen mühletin geçen çar
şamba günkil muharebede düçar oldu
ğu hasaratı tamire irnkAn vermediğini 
kaydetmiştir. Bu da hasaratm Alman
larca ilkönce iddia edildiğinden çok da
ha ağır olduğunu if>pat ed':ı" 
Dünyanın her tarafında lngillz donan

masının zaferi takdir edilmektedir.. Bu 
zaferin kıymeti şununla sabittir ki : 

Montevideo önünde toplanmış olan 
İngiliz deniz kuvvetleri ~öylendiği ka
d .r kudretli değildi.. 

Bitaraf memlcketlcı·deki kanaate g<;re 
Graf Spcenin uğradığı hezimet netice
lerinden kurtulması için vakit kazan
ma~a matuf olan ':'-iman tazyikine mu
kave met etmekle Ürügvay bitaraflık va
zifesini tam olarak ifa etmiştir. Hitlerin 
bunca defa tahribe çalı~tığı beynelmilel 
hukuk kuwetini göstermiştir. 

Graf Speenin akibeti tüccar vapuru 
iken muavin kruvazör haline kalbolu
nan ve en nevrnidane şerait dahilinde 
bile Doyçland kruvazörüne karşı öliln-

Mesut olmak için evlenen bir ailenin 
ha~·at yollannda ı~nliti hin ma

cerayı tasvir ellen 

BIRBiai it;iN 
YARA2'JLlllŞ 

Bü.vük idimai. •hllki fiU.... 
ÖNCMtJZDEKİ CUMA GÜNÜ 

,. Kültürpark 
sinemasında 

BAŞ &OILEBDE : 

CAROI. l.OllBARD YE 
.JAMU srEY AJIT 

harp. gemisinde bulunup serbest bırakı- Bin kadar bahriyelinin hayatı keııdisi
Jan Ingiliz esirlerinin ifadesine göre iki ne tevdi edilen bir Alman süvari için 
buçuk aylık korsanlık faaliyeti sırasın- mürettebatını karaya çıkartıp gemisini 
da Graf Spee 48 bin tonluk 9 vapur ba- batırmaktan başka yapacak şey yok
tırmıştır. Bu rakkam bu geminin yarısı tur. 

Finlandiyaya karşı yardım v~ sem
pati tezahürleri devam cdıyor 

• 

Paris 18 ( ö.R) - lsveçde lnkaning şehrinde, lsveçin finlandiya
daki eski matbuat ateşesinin riyaseti altında Finlandiya lehinde büyük 
bir sempati mitingi yapılmıştır. Halk o kadar kalabalık olarak mitinge 
gitmiştir ki bir çok kimseler miting mahalline girememi~ler ve söyle
nen nutukları dı,arıda hoparlörlerden dinlemişlerdir. İçtimada Fin
landiyaya maddi yardımda bulunulmasına ve mümkün olduğu kadar 
çok gönüllü gönderilmesine karar verilmiştir. 

lsviçrede de bu mahiyette tezahürler birbirini takip ediyor. Bal ga
zetelerinde Finlandiyaya yardım için hararetli davetler intiııar etmek
tedir. Bunlarda denillyor ki: cBiz lsviçreliler de Finlandiy~lılarla ay
n~ ide~lle~i besliyen ve vatan için her şeyi fedaya hazır bulunan küçük 
bır mılletaz.> Nöşatel tiyatrosunda bu akşam Finlandiya lehinde ya
pılacak te:zahiir cok parlak olacaktır. Bütün mevkiler simdiden tu-
tulmustur. , 

lngilizlerin batırdığı kruvazör 
Köningsberg mi ? 

Londra 18 ( ö .R) - Amiralbğın bir tahtelbahir tarafmdan torpil
lenerek batmklağını bildirdiği kruvazörü 6000 tonluktur. Königoberj 
kruvazörü olması muhtemeldir. Bu kruvazörü batıran Uraula tahtel
bahiri 540 tonluktu. İntuı bir sene evvel bitmiş ve 200 bin liraya mal 
olmuıtu. Batırdığı Alman kruvazörü iae 2 milyon Inıiliz liruına çık
mı§tır. Bu kruvazörün tahribik geçen per~mbeden beri Almanların 
bahri zayiata dörttür. Bir cep zarhlm, iki kruvazör ve bir tahtelbahir. 
Bugün, birbiri ardınca dördüncü gün olarak, esir edilen Alman tah
telbahir mürettebat ve zahitaıuna ait bir liste Londrada netredilmit
tir. Bu listeler tahtelbahir ve mayin harbma karşı lngiliz filOt1unun 
kazandığı muvaffaluyctlcrin 'bir delilidir. 

Ekseriyet olmadığın· 
dan ictima edemedi 
Ankara is (Hususi) - Büyük millet 

meclisi bugün reis vekillerinden Maz
har Germenin başkanlığında toplanmış 
ise de ekseriyet olmadığından cclc:e açıl
mamıştır. Meclis, Çar~amha günü topla
nacaktır . -"'-
Tebliğler 

-----,;:;..---
FRANSIZ TEBLiOi: 
Paris 18 (ö.R) - Bu sabahki lebliğ: 

Gece sakin geçlniş. nazı topçu atışları 
tkaydedilnıi~ tir. 

A.LMAH rEBLtCi : 
Berlin 18 (ö.R) - Alman tcbli~ine 

,güre ıno:ı:el nehri 1le PJatina ormanı ara
mda her iki tarafın mutattan daha s id-

dctli topçu ateşi kaydedilmi§tir. • 
Alman hava ordusu şarki Fransada 

l\'C şimal dcniz.i üz.erinde keşif uçuşları 
ç.·apmıştır. Bu uçuşlarda Alman tayya
r eleri şimalde Şetland adnlarma kadar 
varmışlar ve bir çok noktalarda sahil 
müdafaasına memur Ingüiz gemilerine 
ıaar:l'Uz elınislerdir. Bunlardan birisi 
batmıştır. • 

Alman askeri tebliğine göre 17 birin
ci Kfınun günü bir çok Alman tayyare
leri şimal denizinde ke,şif UÇU§ları yaP
mışlardır \'e Ingiliz harp gemileri üz.e
~'inc bombalar almışlardır. Dört Ingiliz 
vapuru batırılmı.şlır. Üç harp gemısı 
llğır ~ı·ata uğramıştır. Alınan tayya
ı·elcri lngıliz kara sularının ne içinde, 
ra: dışında bitaraf \·apurlara taarruz et
mem4)lerdir. 

--~--

Jrak hükumeti 
Finlandlyaya selir 
tayin ettL. 
Paris, 18 (Ö.R) - Irak hüküıneti Hel~ 

: inkicle bulunan bir Mısırlıyı Irak kon
svlosluğuna tayin etmiştir. Blı tayin 
!Finlandiya lehinde bir sempati tezahü
rü olarak tefsir edilmektedir. 

---~-

Garp cep.besinde 
lngilizler 

Londra, 18 (Ö.R) - Fransız. -ba,.ku
nandanlığından İngiliz. başkumandanlı
; ma gelen bir radyoda şu son yirmi beş 
ene içinde ikinci defa olarak İngiliz 

ölüleri Fransız toprağında bulunuyor, 
denilmektedir. 

Dün devriye vazifesini gören bir İn
giliz müfrezesi Almanlarla müsademede 
pek az 7.ayiat ver~_·r_. __ 

Leningrad --·--Heyecan içinde 
- BAŞTARA1"1 1 İNCİ SAHİFEDE -

So\•yct hükümctine, cepheye hakikaten 
talimli 200 bin asker göndermek fikrini 
Yerdiği stiylcniyor. Zira Rus esirleri üç 
aydan fazla talim görmediklerini söyli
yorfar. 

Gepcu, Finlandiya muvaffakıyetsiz
liğinin bir ihanet veya ~abotaj neticesi 
olup olmadığını tetkik edecektir. 

Kültürpark 
sinemasında 

WLİYAll POwBL 
VE NİRHA LOY'an 

Muvaffakıyetli temsilleri 

Çin'E NİKAH 
VE 

SOHDOOUŞV 
Filimleri muv.tfalayetle tien111 

etliyor •.• 
AYRICA : Metro Jurnal ve MİKİ 

SEANSLAR : SON DÖl;ÜŞÜ: :US 
ve '1.11 de. CiFTE NİKAH 5 ve t 4lı 

SARIPEJ 
um: EZ wwm 5 il s 

SC>N HABE -R 

Uyanık olalım ... 
~ 

Bir Fransız gazetesi cephe süku-
netine karşı bu tavsiyeyi yapıyor 
Paris 18 (Ö.R) - Exelıior, uyuşukluk tehlikesi ba~lığı a1tmda yaz

dığı bir makalede şöyle diyor: 
Yıldırım gibi hava tecavüzleri olacağmdan bahsedilmişti. Bu teca

vüzler yapılmadı. Aıkeri vaziyetimiz 25 sene evvelkinden çok farkla 
ve çok daha kuvvetlidir. Fakat bu keyfiyet bütün milleti, bütün kay
naklarımızı seferber etmiyerek bir uyuşukluğa düşmemiz için sebep 
teşkil etmez. Maliye nazırı Paul Reymond mebusandaki beyanatında 
uyuşukluk tehlikesinden şiddetle bahsetmİ§ ve F ransanın muzaffer 
olmak için böyle bir tehlikeye düşmiyeceğini söylemişti. Cephe sÜ· 

kunetine karşı uyanık olalım. 

B. N. Menemencioğlu 
Pariste 8 gün kalacak 

Paris 18 (ö.R) - Türkiye hariciye müsteşan B. Numan Men.
nıencioğlunun yjyasetinde bir kaç haftadan beri Londrada bulunmak.
ta olan Türk heyeti lngiliz hükümeti tarafından emrine tahsis edilen 
hususi bir tayyare ile L<>ndradan Parise gelmiş ve hava limanında 
Fransız hariciye ve hava nezaretlerinin mahfilleri tarafından selam
lanmıştır. Türk heyeti Parisde 8 gün kadar kalncaktu. 

Alman malı taşıyan Japon gemisini 
serbest bıraktılar 

Roma 18 (Ö.R) - Roterdamdan hareket eden Sanjo Maro adi. 
japon vapuru lngiliz harp gemileri tarafından tevkif edilmi§, vapurda 
araftırmalar yapılmış, Alman meş~li mallar müsadere edilmi tir. San
jo Maro 24 saatlik bir tevakkuftan sonra serbest bırakılmıştır . 

Londra 18 ( ö.R) - Sanjo Maro japon gemisi yirmi dört saat alı
konulduktan sonra hamuleai ile yoluna devamda serbest hırakılmııtu. 
Hamulenin parası ambargonun ilan tarihinden evvel verildiği hak
kında japon hükümeti tarafından teminat verildiğinden gemide hiç 
bir müsadereye lüzum görülmemiştir. 

Romanya Kralı diyor ki 
Tarih, alelade hadiıelerin tevalisinden 

ibaret değil, biri birine bağlı 
hadiselerin silsilesidir 

Bükref 18 (A.A) - Dünya tarihi enetitüsünün açıhf resmi, Kral 
Karo1, Baıveltil Tataresko, Saray nazırı Urdariano, Maarif nazırı An· 
drei ve diğer zevabn huzuru ile yapılmıotar. 

Enstitü müdürü Profesör Yorga, dünya tarihi tetkik.iııin ehemmi
yetini tebarüz ettirerek, Romanyalılann asırlarca müddet teahhüdle~ 
rine karıı olan sadakatlerini sitayiıle mevzuu bahsetmi~tir. 

Kral Karol, dünya tarihi hak.kında şu sözleri söylemiştir: 
Tarih, hadiaelerin alelade tevalisinden ibaret değil, birbirine bağla 

hacliselerin teşkil ettiği bir sil ailedir. Bizim gibi, asırlardanberi kendi 
topraklan üzerinde yaşıyan bir millet, sadece tesadüfün sevkiyle de
ğil, ancak tarihin gösterebileceği hadiselerin ve onların inkişaflarının 
silsilesiyle yaşar. İşte onun içindir ki, bu karısık devirlerde tarihi tet
kiklerin bilhassa ehemmiyeti vardır. 

Fin Rcisicümhurunun karısı nıillc-
tine ve orduya heyecanla hitap ~tti 

Helsinki 18 ( ö.R) --- Finlandiya Cümhurreiıinin zevcesi bayan 
Kalio Noel münasebetile orduya ve millete hitaben çok heyecanlı bir 
hitabede bulunmuştur. Radyo ile neşrcclilen bu hitabede bayan Kalio 
yuvalara sağlam kalan bütiin Finlerin yuvalarından uzak düşenlere 
ve felaketin büyük kurbanlarına kollarını açarak kardeş yardım ve 
sempatisini göstermeğe davet etmiştir. c Kalbi henüz sıcak olanlar, 
malı mülkü olanlar böyle yapmalısınız ki büyük felaketi gö
renler yurddaş muhabbetinin ve mukadderata imanlarının kudretini 
duysunlar.• Demiştir. 

Finlerin zaferleri 
Almanları şaşırttı 

• 
Londra 18 (Ö.R) - Finler Rus derdine karşı mukavemette de-

vam ediyorlar. Rusların daha çabık zaferlerini temenni etmiş olan 
Almanlar bu mukavemetle sukutu hayale uğramışlardır. Unayted 
Presin Kareli berzahındaki muhabiri Mannerhayn hattı önünde kat'i 
muharebenin devam ettiğini bildiriyor. Ruslar müdafaa hatlarına karşı 
hücum dalgalarını birbiri ardınca salarak cephe hücumile susturulan 
istihkamları taşarak geçmek istiyorlar. Şimal cephesinde ise Rusların 
ilerleyişi ancak faik kuvvetler sayesinde mümkün olmuştur. ak.at 
gerilla harbında Finler muvaffakıyetler kazanmışlardır. Rus ta ar& 
cilerinin ahtlan isabetsizdir. Bir çok defalar kendi lcıtalarını bombar
dıman etmi!!lerdir. 

Kont Ciano'nun nutku etrafında 
tefsirler devam ediyor 

Roma 18 (Ö.R) - Mançester Guardien gazetesi Kont Ciano tara
fından söylenen nutkun bu harp esnasında duyulan nutukların en 
ehemmiyetlilerinden biri olduğunu kaydederek diyor ki: « Gerek sa
rih beyanatı, gerekse rneakut geçilen noktalarla ve imalarla dolu olan 
bu nutuk her cihetçe manidardır. Ve ltalyan siyasetinin şuurlu bir 
ifadesidir.~ 

Doyçe Algemayne Zaytung diyor iti: Kont Ciano ltalyanın men
faat, prestij ve istikbalini müdafaa azmini ve sulhun iadesine hizmet 
arzusunu ilan etmiftir. 

Nöye Zurher Zaytung ~unları yazıyor: ltalya hariciye nazırı kat't 
olarak Italyan siyasetinin devamlılığını göstermi~tir. 

Taymis şunları ilave ediyor : Mussolini senelere~ kahin rolünü 01· 
nadı. Fakat falcılıklarına kimaeyi inandıramadı . Bugüıikü Avrupa fa
ciası bunWl bir neticesidir. 
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Bitlerin mahremi . =ısveÇ ve Norveç ;Anka_r_a ~R_a_dyos 
.. 12.30 Program, ve memleket laM ay 

- BAŞTAİlAFI ı -~ SAYFADA - · ~eiierı kendi • tlzerlerioe çöken ;,n, 12,~ •i~. ".e. meteoroloji haberle 

ifşa ediyor! i... bir Fin1andl ......... _ KwlJar Hit- ~1"l'den gafil ole!neılar B,ıı saatte ll.2.50 turk müziğı . 
. ,... yar--.. ~""'-•··bu· ~-· +<f'·bal·:,_ ... ,...._, ÇALA,NLAR Reşat Erer Vecihe 

metodlarlDl ~ etmelı: ltum8z. .... . . t .... ;~·· t • • • • • 

)i • öst -'·'· elli- B"tün lı:U Uk ~ '$0vyiıtl;,re has i!ilfuiştir. A..İi'Dımya· , 8'1det Kozan, Kemal Nıyau Seyhu 
gım g e .. ....,_-r · u ç ..._ ·'· J?d .-. hA&ı olmak.,.._ De · 1 - OKUYAN· Muzaffer Dlı:ar 

ietleıt bu fijilı: ve moı-al sefalete ,..___ ...,, •şıma el»Zıne ~ - • 1 Nikriz' · · 2 Le · N·"--' 
birlikte hareket etmek lüzumunu ::f- ~l'ka, Isveç ve N<lljVeçe el lııoyı,nağa ..... ~ (Y: peglil~evı, -:;- maşkı - ~· 

Gizli konuşmalarda Hitler Almanya
nın siyasetini nasıl izah etmiş? 

__ ,_, _ _,__ · · ed ~Ur. lsveç ve, Norveçln Berlin ,....-:· avru . yan~gı?' ın a e 
Y•~. Bız, bir Avrupa f erasyo- · ~M k k" .. m,. b' tidahal 'sandun) 3 - Lemı _ Nıkrız =•kı· (Fa 

dan ha~• bir , ____ ,_,_ f d ve os ova}Ul en u~~ ır m e • . ..- · 
nun , "" U1'HIUilft. e erasyo- • 1'ı . - ı .• _ la k bll' •ma), 4 - Izmirli Hayri - Hüzzam şarkı. 
nundan ümidimizi kesmedik. Her şey- c~t~tes.ı FvekrmtemFinlege J:.,,,,..k· a dis~1 . ah hı ~(Her·gün o güzel sahile yalnızca inerdi) 
d ı ba od! k ·=uı ır. a a an~ya en me a - .· . . .. 
ıa':.~m':;,;e zor met ara 80n vemıe _şedilecek olan maddi ve ınruıevl yardım- 5 _ Sadettın Ka~ak - _Hüzz:un t~~u· 
Ja!!JJD.C1tr. • . lıirla mukavenıete muktedir o1Ul'S8 aynı (Elif), 6 -:- lzmırli Hayrı - HUs_eym tur 

Le Temps gazetesı, SkandinayYa mil- :.ama,,.ra Isveç ve Notveçi de korumuş ktt: (Cenule kız), 7 - Yesarı Asım 
le~erinin ~ınlandi:l'.a d~vas~~ .sempati- ':iiıtidafaa etmiş olacaktır. ' .Hüseyni türkü: (Sarı Zanbak). 
lerınden şuphe edilemıyeeegını, İsveç, Paris 18 (Ö.R) _ Maten gazetesinde 2 - OKUYAN: Mefiıaret Sağnak: 

\ --------------* ....... 
ifşaatı yapa n: Herman Rauschning N'.'~ ve .. D~ark~ Milleti~ c~- Jan Kabri, Finlandiyalıların toprakları- 1 - Mahmut Celalettin Pş. - _Hüzza 

mıye~e göster~eri istinldlfın bir mu- m karış karış müdafaa ar.minin çok yük- .~kı:. _(Kerem eyle), 2 -:- _Arif bey • 
dafaaı nefis taktiğinden başka bir ııeY .aek olduğunu kaydederek diyor ki: Bü- Ktirdilı hlcazkAr §8rkı: Baısı feganı na. 
olmadığını yazıyor ve şunları Mve edi- tiln bir millet en büyük fedakArlıklara Jeme)'. 3 -:: IA!~i - Muhayyer ş~kı: 

Sabık Danzig ayan reisi ve Hit1erin 
yakın dostlarından Rausehing Londrada 
ıı.eşrolunan bir yazısında şunları anlat.. 
ınaktadır. 

Bitler, Birleşik Amerika hakkında, 
Jıiç birşeyin değiştiremiyeceği bir kana
at ediıunişti. Fikrine göre, şimali Ame
rika, bundan böyle hiç bir Avrupa har
bine müdahalede buhmmıyacaktır. Mil
yonlMla işsiz kütlesi bu muazzam mem
leket bir ihtilill uçurumunun kenarında 
idi. Onu ancak, Hitler kurtarabilirdi. 

1933 Haziranında, Hitlerin sofrasında 
bulunduğun1 bir sırada, onun, yukarıda 
söylediğim veçhile bu çifte kanaati iz
har eylediğini işittim ve bunu mütea
kip müteaddit defalar bu fikirlerin tek
raren beyan edildiğine şahid oldum. 
Bahseylediğim bu yemek esnasında 

bir daveti:, Almanyanın menfaatinin, 
Amerikan dostluğunu elde eylemek me
selesinde mündemiç olup olamıyacağı 
sua1ini ortaya atmL~tı. Hükümelin bazı 
mühim şahsiyetleri, halk önünde Bir]e
fik Amerika ile iyi bir muahedenin tak
dir edilemiyecek kıymetinden bahset
mif1er ve bu noktadan, Reich'in yahudi 
aleyhtarı siyasetinin bazı mahzurlar 
pıterip göstermediği sualini irad eyle
mıtlerdL 

Führer1 kısa ve sert bir tavırla cevap 
ve-rdi: 

- Anıerikan dostluğu mu? Kimin 
dostluğu? .. iş adamlarının ve yahudi 
maliyecilerinin ve yahut La Amerikan 
milletinin dostluğu mu? 

Bu suretle o, Birleşik Amerikanın si
yasi rejimi hakkında duyduğu nefreti 
izhar eylemek istiyordu. 

- Bu milletin yüksek mazisi için bir 
hicap olan ve zaten hali ihlirazda bulu
nan bir tefessüh rejiminin son nefes
lerine, son ihtilaçlarına şahit oluyoruz. 
Cenup devletlerinin mağlup olduğu if
tirak harbinden sonra, her türlü tarihi 
muhakeme ve aklı selim hilafına olarak, 
Amerikalılar siyasi ve ırkl bir inkıraz 
dl!'Vrine girmişlerdir. Yalnız cenup dev
letleri değil, bütün Amerikan milleti 
mağlup olmuştur. Iktısadi ve siyasi kud
retin aldatıcı tezahUrü altında, Ameri
ka, kendini bizatihi tahrip girdabına sü
,Uklemişti ... Eııaret ve ademi müsavat 
fikri üzerine dayanan bir içtimai hiye
r~i kadroları ve onunla birlikte, müte
fessih bir tacir kasti ile olmayıp, bilakis 
hürriyet ve müsavat hakkındaki yanlış 
fikirleri şiddetle reddeden bir efendiler 
sınıfı tarafından idare edilecek bir Ame
rikanın, müstakbel tohumları mahvedil
m~tir. 

«Müsavat mı? Bu müsavatın eski bir 
lspanyol asılzade ailesinden, ve yahut 
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bir lsveçli muhacirin ailesinden bir k.irn .. 
se ile şark yahudiliğinin ve Balkanları• 
bilcümle köpükleri ve Polonyalı, Bo
hemyalı, Macarlardan müteşekkil pej
mürde kütleleri arasında mı olduğu so
rulabilir? 

Bununla beraber Amerikada, koloni
zasyon devrinin mücadeleci zihniyetinin 
sönmediği vfısi bir orta tabaka, çiftçiler 
sınıfı mevcut olduğu zannındayım. Bu 
zihniyeti uyandırmak lazımdır. Zencile
re, renk1i insanlara ve wnumjyetle ya. 
hudilere karşı aksülamel; linç kanunu, 
orta tabakadaki Amerikalıların safiyeti, 
bazı entellektüel •ınıfın septizismi ve 
crefah> mefhumu üzerindeki şüpheleri; 
muhacereti tetkik eden ve dolayısiy]e 
ırk1arın müsavatsıdıkları hakkında ne
ler düşünmek lazımgeldiğini bilen Alim
ler. bütün bunlar, Birleşik Amerikanın 
henüz sağlam unsurlarının, bir gün, Al
manyada uyandırdıkları gibi uykudan 
kalkacakları hanaatini verdiriyor. 

Yalnız, nasyonal - sosyalizm ideolojisi
dir ki, Amerikan milletini kendisini taz
yik eden kilitten kurtarmak ve orada, 
büyük bir milletin inkişaf şartlarını ye
niden tanzim eylemek imk~ını verebi
Hr.> 

Hitler, sessiz dinleyicileri karşısında 
gittikçe canlanıyordu: 

- Bu sağlamlaştırma işine Alman -
Amerikalı unsurların faikiyetini temin 
etmeğe başlıyarak bizzat ben teşebbüs 
edeceğim. 

Göbels: - Bunu nasıl tahakkuk et
tirmeyi düşünüyorsunuz Führerim? di
ye sordu. 

- Kongrede, Alman dilinin, milli li
san olarak kabul edilmesi için bir reyin 
eksik olmuş olduğunu unutmayınız. 
Amerikan milletinin teşekkülü içine gi
ren Cermen unsuru, siyasi ve entellek
Lüel canlanmanın mebizi olacaktır. Şiın
dilik, Amerikan halkı, henüz, bu keli
meden anladığımız manada, bir millet 
değildir. O, gayri mütecanis unsurlardan 
mürekkep bir halitadır ... 

Hitlere sordum: - Nasyonal • sosya
lizm ile yeniden hayat bulan Alman -
Amerikan unsurunun Amerikan mu
kadderatını eline alacağını mı kasdet
mek istiyorsunuz? 

Hitler: - Evet, tamamiyle öyle, diye 
cevap verdi. Az bir zaman içerisinde, 
Birleşik Ameriluıda bir S.A. teşkilfıtma 
malik olacağız .. Gençlerimizi yetiştirece
ğiz ve o vakıt ... Vaşingtonun ifa eyle
mediği ve mütefessih demokrasinin 
ayakları altına aldığı büyük vazifeyi 
tekrar ele almak gençlij;imize aid ola
caktır. 

Führerin davetlisi: - Fakat bu su-

retle, Avrupadaki mücadelemizi, müt- Y!>!': katlanarak hnrp ediyor. Istikl.8lini feda (-Oezdım yurüdum), 13.30-14.00 muzık: 
hiş surette muğlfil< bir hale koymuş ol- IskandinayYa devletlerinin mukadde- etmektense ölıneği tercih ediyor. Hafif müzik (Pi.). 
mıyacak mıyız? diye sordu. En kudretli ratı Finlandiyanın mukadderatı ile be- Ezici bir aded faikiyeti karşısında öl- 18.00 .Program, 18.05 m~mleket sa~t 
Amerikan ailelerini hasınıcanımız yap- raberdir. Bugün ilç payitahtta ayni en- mesi muhtemeldir. Fakat herkes onun ayarı, aıans ve meteoroloıı haberlerı, 
mıyacak mıyız? Führerim, vasi düşün· cıtşe~er vardır. şecaat ve kahramanlığı karşısında hay- 18.25 müzik: Caz~d (Pi.), .. 18.55 -~~ 
celerinizin, olgunlaşmağa vakıt bulama- Finlancliya taarruzundan oonra fiınal ranlıkla eğilecektir. nıışma (Aile zıraati), 19.10 turk muzı-
dan basılacağından korkum var. , ___ ___________ ..:__..;_, ___ _::.:_:__________ ği: Klasik program. Ankara radyosu 

Hitler hararetle mukabele etti: 1 küme ses ve saz heyeti. idare eden: Me-
- Versaya karşı mücadelemizle, ci- ŞÇ• part• • k f sut Cemil. 19.50 Konuşma: (Çocuk ter-

handa yeni bir nizam için mücadelemi- 1 ısı on er ansın- biyesi), 20.05 türk müz.iği: Ka~ık prog-
z.in bir tek ve aynı şey olduğunu ve ko- ram, 21.00 konser takdimi. Halil Bedii 

]aylık için her hangi bir hududda dur- da AtleeJnı·n so··zıerı· Yönetken tarafından, 21.15 müzik: Rad-manın bizim için imkfuısız olduğunu son yo orkestrası: (Şef: Dr. E. Praetorius). 
defa olarak zihninize yerleştiriniz. Siya- 1 - Ch. W. Gluck: (Alceste operasın-
si ve içtimai sistemimizi, bütün dünyaya dan Uvertür, 2 - E. Volf Ferrari: Di· 
şamil bir realite yapmağa ve bunu bü- Londra 18 (A.A) - Durhamdalci işçi partisi konferansında söz vertimento, op. 20, 3 - Ch. Gounod: 
tün milletlere kabul ettirnıeğe muvaffak alan Avam kamarası muhalefet grubu reisi Binbaşı Atlee, bir nolcta Faust operasından Balet müziği, 22.00 
olacağız, yahut ta hakikatte asla mev- memleket saat ayarı, ajans haberleri, 
cut olmıyan ve meriyete girdiği ilk gün- üzerinde israr ebniş ve demiştir ki: ziraat, esham - TahvilM, Kambiyo - Nu-
den itibaren, galiplerle mağlı'.l.pların ka- işçi partisinin vaziyetini tasrih etmek lazımdır. Çemberlayn hükü- kut borsası (fiat). 22.20 ı<erbest saat. 
rıştırıldığını ispat eden bir sulh muahe- metine muhalefet ediyoruz. Fakat mütaarrızlara karşı olan vaziyetini 22.30 müzik (operetler - Pi.), 22.55 mü· 
desine karşı giriştiğimiz basit mücadele- tasvip ediyoruz. Mazide ve halde ayni olan ve istikbalde gene ayni zil< cazband (Pl.), 23.25-23.30 yarınki 
de bile muvaffak olamıyacağız. I program ve kapanış. 

o acak olan idare tarzını tenkit ediyoruz. Biz, iori partisi mensupları "' Göbels müdahale etti: - Şimali Ame- n --.,..--

rikada kanlı bir ihtilal tevlid etmekten için bu harba mümkün olduğu kadar çabık fakat devamlı bir sulh te- iki lngiliz zaferi daha 
daha kolay bir şey olamaz. Orada mev- min ederek nihayet vermek esastır. Dünyayı kuvvetin ve adaletsizli-
cut içtimai ve ırki ihtilM!ara dünyanın ğin elinden kurtarmak İstiyoruz. Biz ittihat taraftarıyız, in firat değil. Ha va da 
hiç bir memleketinde rastlanamaz. Avr upa işlerine niçin karı•ıyorsunuz sualini soranlara cevabım 
Tanımadığım Hitlerin davetlisi sıkın- Y 

tılı bir tarzda sükı'.l.t ediyordu. Hitler fUdur : 
bunun farkında olarak ona düşmanca Çünkü bozuk bir aulh istemiyoruz. Sulhu yeni bir dünyada tesis 
nazarlar atfetti: etmek arzusundayız. 

Göbels devam etti: - Şimali Ameri- Atlee, Rus em"*'ryalizminden bahsederken, hayır sesleri yüksel-
ka, hakiki bir etnik halita teşkil etmek- .;-
tedir. Bütün bu unsurlar denıokrasi ci- mesi Üzerine, binbaşı şu cevabı vermiıtir: 
lfisı altında kımıldamaktadır... Hayır, Kendi kendisine Sosyalist adı veren bir millet tarafından yapılmiş 
Amerika, bizim için asla tehlikeli ola- da olsa tecavüze karşı mücadele ederim. 

mıyacaktır. ••••••••••••••••••••••••••••••••ııııt. Hitler, boğuk bir sesle: - Hatta onun 
son harpte bir tehlike teşkil etmiş oldu
ğunu düşünmek bir hatadır. Amerikalı, 
asker değildir. 

Hitlerin davetlisi tekrar, müdahale 
eylemek istedi: 

- Amerikalının hakir görülecek bir 
hasım olmadığı hakkındaki kanaatimde 
ısrar ediyorum. 

Hi tler sofradan kalkarak hiddetle; 
- Ah, onları tahkir eylemekten kim 

bahsediyor? dedi. 
«Efendiler, zamanında, sizin Ameri

kanızı istediğim gibi düzelteceğim, ve 
Almanyanın, Avrupadan denizaşırı di
yarlara sıçradığı gün, Amerika bizim en 
mükemmel istinatgalumız olacaktır.> 

Bir müddet durdu, sonra şunları söy
ledi: 

- istediğim anda bu milleti uyandı
racak bilcümle vasıtaları elimizde tutu
yoruz ve her halde, Amerikayı Alınan
yaya saldırtmak için bir Vilson artık or
taya çıkmıyacaktır. 

•• Bi'l'MEDi •• 

• 

S. Ferit 
Eczacıbaşı 

Tuvalet pudrası 

Emsalsizdir 

S . Ferit Eczacıbası 
• 

- BAŞTARAFI 1 inri SAYFADA -
mal denizinde İngiliz harp gemileri üze.. 
rinde uçarak bombalar atmışlardır .. Ha
sar mikdarı malı'.l.m değildir. 

Londra, 18 (Ö.R) - İki Alman tay
yaresi lı:üçük bir İngiliz motörünü bom· 
balıyarak batırmışlardır. MUtearrız tay
yarelerin takibine çıkan İngiliz tayyare
leri bunlardan birisini denize düşür
nıüşlerdir. Diğeri kaçabilmiştir. 

ZAY İ 
'Iürkiye Cümhuriyeli Ziraat bankası 

Tire ajanına Turgutlu köyü sandığı na
mına açtırdığım 199 No.lu ted:yat he
sabına ait cüzdanımız zayi oldt<ğundan 
ve yenısıru alacagım cihetle zayi 
olan eski cüdanın hiç bir hükmü kalma
dığını ilan ederim. 

Tire kazasına bağlı Turgutlu köyü 
muhtarı Mustafa YJlmaz. 
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EŞME ASLlYE HUKUK HAKtM-

LtötNDEN: No. 100 
Eşmede mukim bakkal durmuş ham. 

di tarafından Mersinin bahce mahalle.. 
sinde multim Hasan Fehmi kızı ve Dur~ 
muş Hamdi karısı Neziha hakkında açı
lan talS.lon tescili davası üzerine Eşme' 
asliye hukuk mahkemesinde yapılmak
ta olan muhakemede: 

Amerika La.plata harbi- ilki Jngiliz ~aferi daha 
Denızde 

ni protesto mu edecek? tah:~:u~:~:~İb~=::: 

Tabii çiçek esansla

r ile kokulanmıştır t 

Davalı Neziha namına çıkarılan dave
tiye üzerine ikametglihının belli olma
dığı anlaşıldığı için hakkında ilan sure
tiyle tebligat yapılmasına karar verile
rek muhakeme 15-12-939 Cuma günü 
saat 9 za bırakılmış olduğundan davalı 
Nezihanın bu günde Eşme asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-

Roma 18 (ö.R) - Vaşingtondan istihbar ediliyor: Reisicümhur 
Ruzvelt Graf Spee kruvazörünün son maceralarını derin bir alaka ile 
takip etmiştir. Nevyork T aymis gazetesine göre, Sovyet Rusyanın 
Siti of Flind vapurunu uzun müddet Murmansk limanında tutmasının 
aksine olarak Orügvay hükümetinin bitaraflık kaidelerini büyük bir 
azimle tatbik etmesi Amerikada takdir edilmiştir. 

Roma 18 (ö.R) - Buenos Ayres'den alınan haberlere nazaran 
cenubi Amerika hükümetleri 13 birinci kanunda R io l..aplata sula
rında beynelmilel mukaveleler hilafına cereyan etmiş olan deniz mu
harebesini yakında protesto edeceklerdir. 

Deniz muharebesine iştirak etmiş olan Ekseler lngiliz kruvazörü 
F alkland deniz üssüne vararak ağır yaralı 20 gemici çıkarmıştır. Kru
vazörün üssüne avdet için normal müddetten iki misli fazla zaman 
sarfetmiş olması hasaratın ağır olduğunu ihsas etmektedir. 

de teçhiz edilmişti. 

Londra, 18 (Ö.R) - İngiliz gazetele
rl, İngiliz tahtelbahirinin Elbeye girişi
ni fevkalade bir cesaret ve maharet ese
ri telfil<ki etmektedirler. Almanlar man
sabı mayinle kapatılmış bu nehre hiç 
bir düşman tahtelbahirinin sokulamıya
cağını zannediyorlardı. Tahtelbahir ma
hirane manevralarla nehre girdikten 
sonra isabetli endahtlarını yapmıştır. 

Roma, 18 (Ö.R) - D. N. B. ajansı teb
liğ ediyor : Röyter ajansı tarafından 
Ursula isimli İngiliz tahtelbahirinin 14 
birinci kanun tarihinde Elbe nehri man
sabında Kö!n sınıfına mensup bir Al
man kruvazörünü batırdığı hakkında 
verilen haber esassızdır. Bu kruvazörde 
duyulan infi!Akın bir tahtelbahirin at-

Her büyük Eczane 
ve tuhafiye mağaza

sında satılır 

DEPO: 

Şifa 
·Eczanesi 

Buenos Ayrcs 17 (A.A) - B. Castille, Panama konferansının bğı torpilden ileri gelmiş olması müm
tasrih ettiği emniyet hududunun ihlalinden dolayı muharipler nez- kündür. Alınan kumandanhğı 14 birin-
dinde yapılacak protestoya bir formül bulmak üzere Brezilya ve Orü- ci kanun tarihinde neşrettiği tebliğde bu 

infilakın ehemmiyetsiz hasaratı mucip 
gvaydaki mesai arkadaşlarile telefon muhavereleri yaa~p~m~a~k~t;a;d;ı;r ·;;;;~.gol~d~u~~~n!!u~k!a~y~d~etm~ı~· st~i~. '.""':""""""""'""'""',,:.~~=~ 

CLJ'../L///./LYTLZX/../7.J"'/7TI./.L.ıt7XTZ'l/ ~ Ik' . k lır b' "'·~~ T b da d - - -ı a aman ır aı;;u.uan : am u sıra a manastırın büyük müthiş adam götürüyor .. 

DEMiR MASKE 
ve Büyük tarih 

(JKJNC J 

macera romanı 
K I SIM) 
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F an'bol, hala bargirlerin baıını tut-

ID&kta devam ederek sordu. 
- Ne var) .. Ne oluyor) .. 
M istufle cevap verdi: 
- Patron.. Barbezyo kontesi öldür

.tG.. Ben de onu öldüreyim mi) 
- Kuyruğun kopsun .. Tabii .. Fakat 

.,..bık ol... 
Kistuflenin iki elinin par'lıak1arı 

Bıırbezyonun gırtlağını sardı.. Parmak
larını gevşettiği zaman gpnç nazır bos 
lıir çuval gibi yere yıloldı .. 

Kontes, son bir gayretle sordu: 

- Ekzili .. Çekmeceyi aldınız değil mi? 
- Evet .. Ve onu Faribola teslim et-

tim .. 
- Peki .. Faribol.. Vakit geçirmeden .. 

Onu hemen ... Götürsün .. 
Kontesin ağzından boşanan kan fazla 

söylemesine mani oldu .. 
KL<a bir hırıltıyı derin bir sessizlik ta

kip etli .. Kontes Dö Suvason .. ölmüştü. 
Ekzili, Faribol ve Mistufleye : 
- Efendiler, dedi, derhal hareket edi

riz .. Elbet bir gün tekrar buluşmak na
~ip olur .. Yolunuz açık olsun .. 

- Allahaısmarladık.. bahçe kapısı şiddetle çalınmıştı.. Gniafon feryada benzer boğuk bir say-
Dedikten sonra yol kenarında duran Gelen Gniafondu.. Barbezyonun ara- ha kopardı .. 

atlarına atladılar ve dört nala uzaklaş- basını arabacunz, kapılan açık, içerisi Son üınitlerinden biri ve en kuvvetli-
tılar.. bomboş ve minderleri dağınık halde gör- si bu suretle uçup gitmişti.. 

Biraz ötede karşı istikametten gelerek mü.ş, fevkalAde ve beklenmedik bir ha- Teessürü ve hiddeti 0 kadar kuvvetli 
yanlarından h.ıila geçen bir süvariyi ta- disenin cereyan ettiğini anlamış, manas- idi ki, dayananıadı ve kendinden geçe-
nımadılar.. Süvari de onları tanımadı... tır kapısını telaşla çalınıştl.. k ha ıJdı 
Çk fzif dasın re Y .. 

o etra · iri karanlıktı.. Kapıcının o a gı.r' digı" · zaman yer- Bu baygınlık hadisesinden istifade 
Faribol ve Mlstufle eğer hu adamı ta- de kontes dö Suvasonun ölüsünü ve ya- ed 

nınuş olsalardı, kendilerine verilen ih- ta" .. · d d M ki B bez en Ekzili, Monsenyör Luinin bu iki 
gın uzerm e e ar ar yoyu müthiş düşmanının yanında fazla kal-

tiyatlı hareket emri hilafına derhal geri görünce dehşet içinde kaldı.. manın tehlikeli olacağını anlanuş ve İvo· 
dönerler ve ona yetişip hakkından ge- Barbezyo yavaş yavaş kendine gel- d d d 
li 1 di · ttı" d d - u1m· " afınd nu a ışan a bularak manastırdan r er .. mış, ya gı yer e ogr a6 a, etr a uzak! tı 

Çünkü bu süvari.. Melun kanbur Gni· olan bitenleri arılamağa çalışıyordu. aşmış · 
afondu.. Gniafon ona doğru koştu.. Gniafon kendine gelcliği zaman gözle-** - Monsenyör .. Monsenyör .. Ne oldu? rinde müthiş bir azim ve kararın par-

Faribol ve Mlstufle süratle uzaklaşır- Diye sordu .. Luvuvanın oğlu kanburu l<:klığı okunuyordu. 
larken Ekzili ile manastırın bahçevanı tanıdı.. Marki Barbezyoya hitaben : 
Kontes Dö Suvasonu kapıcının odasına - Ah .. Möı.yö Gniafon ... Dedi... Siz - Monsenyör, dedi, ben bu iki serse-
Uısımışlardı.. buradasınız ha?.. rinin derhal peşine düşeceğim .. 

Kapıcı ile arabacı da hareketsiz hal- - Evet Monsenyör ... Fakat söyleyi- - Öyle ise dur biraz .. 
de olan Marki Barbezyoyu ayni odaya niz .. Çekmeceyi gördüntiz mü?.. Marki Dö Barbezvo böyle söyliyerek 
getirmisler ve kapıcının yalağı üzerine - Gördüm ve dahası var .. Ona elinıle uumdığı yerden doğruldu .. Koynundan 
uzatmışlardı.. bile dokundum.. d!irde katlanmı, bir kağıt çıkardı. 

Ara bacı : - Şimdi nerede? .. 
- Ölmemiş .. Bakın .. Nefes alıyor.. - Hiç şüph<!fliE İngiltere kralına tes- - Bi'l'MEDi •• 
Diye bir sevinç sayhası yükseltti. nm edihnek üzere yoldadır_ Onu iki 

nur. (2517) 

Devren satılık 

bakkaliye 
Doktor Mustafa bey caddesinin başın

da ve dört yol ağzında bir sene müddet. 
le karım altında bulunan 3 numaralı 
bakkaliye dükkanı içerisinde mevcut 
bütün bakkaliye ve demirbaş eşyasiyle 
birlikte devren satılıktır. 

Talip olanlar şadırvan altında 4 nu
marada Mehmet Denizaşan ticarethane-
sine müracaatları. (1-7) 

KİRALIK DAİRE 
İkinci Noterin tahliye ettiği İş Banka

sı karşısındaki daire - arzu edilirse ka
lan tesisatiyle - devren kiralıktır. Birin
ci belediye caddesinde ikinci Noter dai
resine müracaat.. 

BUG 

(2516) -KARŞIYAKA 
Melek 
Sinemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

ı ·· ormanlar Perisi 
DROTHİ LAMOUR 

Tarafından temsil edilmiş tamamiy le 
renkli harikalar filimi 

2 •• Çifte kumrular 
LİLİAN HARVEY-HENRt GARA

tın nefis komedi.il 
Ayrıca metro Jurnal en son dünya 

havadisi 
SEANSLAR: Her gün 4 ve 9-54 te 
Cumartesi, Pazar saat 12,30 ve 2,30-
da na.ve seansları vardır ... 

Kiralık otel 
Basmahanede yokuşbaşındaki Tnı. 

oteli kiralıktır. 12 odası, bahçesi ve kııt
men demirbaş eşyası mevcuttur. Istlyen
lerin giiıiırük kar~ısında Fevzip8'Ja bul

ı var•~.ı, Bahçeliler hanında ikinci nt• 
7 ~ •ada maliye hesap mütahuaJM 
Muzafıcr Gedike mUracaa Llar• 

• - - ---····· -r n.t.Utluııe' nont11ra-ıo"'a...,ı"'u"'ıc"1tmıe~a1T1u"'u""atl!ft1"""'"\:I ı ~ •:ruuıQZcn.ı.c:a . ............ ,.... .................. -
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19 tLK KANUN S AL 1 1939 SARll'EJ 

ÜZÜM 
1512 Üzüm tarım 

387 j. Kohen 
295 Santo İ. Ergas 

80 Talat Taner 
2274 Yekun 

356094 Dünkü yekun 
358368 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 1-0 
No. 11 

İNCİR 
132 M. j. Taranto 

168794 Dünkü yekf.tn 
168926 Umumi yekO.n 

ZAHİRE 

9 25 
8 25 

11 
8 

4 50 

14 
12 50 
11 75 
12 

8 25 
9 25 

10 50 
12 25 
14 25 

4 50 

30 ton Nohut 9 9 59 

tZMtR BELEDlYESINDEN: 
Izmir belediyesi Havagazı fabrikası

nın yeni istihsal ocağına konulacak 
elektrik motörleri tesisatı ile tenvirat 
tesisatı, yazı işleri müdürlüğündeki 
fenni ve mali şartnameleri ve ilişik lis
tesi mucibince açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 1503 lira 48 
kuruş olup ihalesi 20-12-939 Çarşamba 
günU saat 16 dadır. iştirak edecekler 
113 liralık teminatı iş bankasına yatıra
rak ınakbuziyle encümene gelirler. 

5-10-15-19 (2414) 

61 inci adanın 364 Jlletre murabbaın
daki 34 sayılı arsanın satışı, Yazı işleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 1456 lira olup ihalesi 29/12/939 cu
ma günü saat 16 dadır. İştirak edecek
ler 110 liralık teminatı tş Bankasına ya
tırarak makbuzile Encümene gelirler. 

14 18 22 27 (2486) 

z ..... W. F. Henry Van der Zee SPERCO VAPUR 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplanıu kö· _.. Ve $Ül'ekAsı ACENT ASI 

künden temWemek için HELMOBLÖ kullanınız __ 
1 

__ _ • _ 

AMERİCAN EXPORT ~ İNC. 1 ..__ADRİATİKA SOSYETA AN0~1MA 
NEVYRK 

NEVYORK İÇİN : · Dl NA VİGAZYONE 
EXAMİNER ·vapuru 15 İlk kfuıundn Cİ'IT A Dİ BARİ motörii 19/ 12/ 939 ta-

bekleniyor.. rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
EXPLORER vapuru 19 İlk kfuıunda gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

bekleniyor.. Ccnovaya hareket edecektir. 
EXTA VİA vapuru 23 İlk kanunda BRİNDİSİ motörü 20/ 12/ 939 tarihin-

Böbreklerin çalışınak kudretini arttınr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski bekleniyor.. de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
\'e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve EXMOUTH vapuru 24 İlk kAnunda de Pire, Brindi5i, Zara, Fiume, Venedik 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder.. bekleniyor.. ve Triyeste limanlanna hareket edecek-

İdrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur.. DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE tir •. 
DİKKAT: HEUIOBLÖ idrarınızı temizHyerek mavileştirir. o s L O ZARA motörü 27/ 12/ 939 tarihinde ll-

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını hiizdir ... HER ECZANEDE BULUNUR NORVEÇ LİMANLARI İÇİN: manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
-· BOSPHORUS motörü 27 ilk kanuna Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Tdyeste ve 

doğru bekleniyor. Venediğe hareket edecektir. 

Izmı·r Yu·· n Mensucatı D. T. R. T. BUDAPEST RODl motörU 29/ 12/ 939 tarihinde 
TUNA LblANLARI İÇİN saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 

KASSA motörü 19 ilk kanuna doğru Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste li-

750 balya Pamuk 58 50 61 1 - Halimağa çarşısı yeni yol 863 cü 
17030 kilo B. İçi 50 86 sokakta Belediyeye aid 22 numara tajlı 

T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası bekleniyor.. manlanna hareket edecektir. 
SERVİCE MARİTİI\IE ROUMA.İN CİTTA Dt BARİ motörü 2/ 1/940 ta-

--------------- dükkanın bir sene müddetle kiraya ve-
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar ., B U C A R E S T rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

KÖSTENCE İÇİN : gün saat 17 de İstanbul Pire Napoli ve 

SOBA 
Tekmil dökme İzmir ekonomik 

sobaları 

7.50 Liradır 
Yemek pişirme, çamaşır yıkama hiz
metlerini de mükemmelen ıörmek~ 
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu - İZl\IİR 

" 

Ga7J Bulvan 19, Tel. EHEM, 
TELE. 3991 -------

1ZM1R 1 inci ICRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Hasan oğlu Süleymaİun Emlak ve 
Eytam bankasından ödiln~ aldığı par.aya 
mukabil bankaya birinci derecede ıpo
tek eylediği Orhaniye mahallesi Ulu yol 
sokağında 79 Nolu ve tapu' kaydına göre 
iYusu!baba vakfından mukataalı pafta 
7, ada 70, parsel 14 Emlak 49-1 de kayıt: 
h ve sair lüzumlu izahatı dosyasındakı 
tapu kaydı ve vaziyet raporunda yazılı 
~000 lira kıymeti muhaınmineli evin 
mülkiyeti açık artırma suretüe ve 844 
Nolu Ernlllm ve Eytam kanunu muci
bince .bir defaya mahsus olmak üzere 
artırması 21-1-940 tarih ve Cumartesi 
günü saat 11 de icra dairemiz içinde ya
pılmak üzere bir ay müddetle ~atılığa 
konuldu. Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olursa olsun en çok artı
ranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Satış 844 Notu Emlak ve Eytam bankası 
kanunu hükümlerine göre yapılacağın
aan ikinci artır:ma yoktur. Satış peşin 
para ile olup müşteriden yalnız yüzde 
iki buçuk dellaliye masrafı alınır. ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıla
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul Uzerlndeki haklarını işbu ilan 
~arihinden itibaren yir.mi gUn içinde ev
rakı mUsbitelerile birlikte memuriyeti
ınize bildirilmesi icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicilince malum olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalırlar. 1-1-940 ta
rihinden itibaren şartname herkese 
açıktır. Talip olanların yüzde yedi bu
çuk teminat akçası veya milli bir banka 
itibar mektubu ve 939-5523 dosya nu
marasiylc famir birinci icra memurluğu
na müracaatları ilan olunur. 

4600 (2511) 
>--- -·,------------

! F » az••rt<W 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastalılıları 

Mütahassısı 
.._1 HastaJannı her gün saat 11.30 dan~ 
w ı e kadar Beyler sokağında Ahenk · 
• matbaası yanındaki hususi kıliniğin- ~ 

de kabul eder. ~ 

ll!Cr~/.ZTZT~~-

Tt.RE ASLtYE HUKUK MAHKE-
MEStIDEN: Sayı: 303 

Tirenin kurtuluş mahallesinde oturur 
ölU yüzbası Hilmi karısı Gülter ve kızı 
Melek ta;afından Tirenin Cilmhuriyet 
mahallesinde oturmakta iken halen An
talya sahil sıhhiye muhasibi Behzat ka
rısı Nazik ile kardeşi Sadık aleyhine 
Tire asliye hukuk mahkemesine ikame 
olunan senet iptali davasında: 

Müddei aleyhlerden Sadıkın Tiredeki 
ikametgAhını terkederek yeri bilineme
diği mi.ibaşir meşruhatilc anlaşılmış ve 
mahkemece tebligatın Izmirde münteşir 
Yeni Asır gazetesile tebligat ifasına ka
rar verilerek duruşmanın 27-12-1939 
Çarşamba günü saat 10 a muallak oldu
ğundan davetiye varakası mahkeme di
vanhanesine talik edilip tayin olunan 
günde müddei aleyh Sadıkın bizzat ve 
ya tarafından bir vekil gönderilmesi ak
si takdirde hakkında gıyap muamele~i 
yapılacağı tebligat makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 4602 (2512) 

lZMtR 1CRA VE lFLAS DAtRF.St 
TETKtK MERCıtNDEN: 

Alacaklılarına konkurdato teklif et
mek üzere mehil talebinde bulunan Jz
mirde Peştamalcılarda 46-1 sayılı mağa
zada kazmir ticaret.ile müştegil Alaiyeli 
Hacı Ali zade Abdullaha 1~10-939 ta
ı·ihinden itibaren iki ay mühlet verile
rek keyfiyet ilan edilmişti. Muayyen 
olan bu miiddet zarfında konkurdato 
muamelatı ikmal edilemediğinden müh
letin bir buçuk ay müddetle temdidine 
karar verilmesi komiser avukat Salim 
Zer tarafından teklif edilmiş ve yapı
lan tetkikata göre vaki teklifin kabulile 
16-12-939 tarihinde bitecek olan mehlin, 
icra ve mas kanununun 287 nci madde
si mucibince bir ay on be.ş gün müddet.. 
le uzatılmasına 15-12-939 tarihinde ka
rar verilmiş olduğu alakadaranın malö
mu olmak üzere ilan olunur. 

rilmesi yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhilc açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 32 lira olup 
ihalesi 29/12/939 cuma günü saat 16 da
dır. !itirak edecekler 2 lira 40 kuruşluk 
teminatı İş Bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

2 - İnönü caddesi Bahribaba parkı 
methalinde Belediyeye ait benzin satış 
yerinin bir sene müddetle kiraya veril
mesi Yazı işleri müdürlüğiindeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 300 lira olup 
ihalesi 29/12/ 939 cuma günü saat 16 
dadtr. İştirak edecekler 22 lira 50 kurus 
luk teminatı İş Bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

14 18 23 ' 26 (2487) 

Belediyemiz muhasebesinde tutarı 60 
lira maaşlı varidat masası katipliği mün
haldir. En az orta tahsilini bitirmiş ve 
muvazzaf askerliğini yapmış bulunan 
talipler arasında müsabaka imtihanı ya.! 
pılacağından isteklilerin 25 Kanunuev
vel 939 Pazartesi günü saat 9 da tahsil 
ve askerlik vesikaları ve nüius kağıdı 
ile belediye hesap işleri müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

1~20 4599 (2513) 

Kararname No. 
2 

Neşir tarihi 

12245 

2 
12239 

~11-939 Fazla sa -
atlerde çal~ma ni-
1.t\mnamesi 

7-11-939 'Jandar -
ma teşkilat ve vazi
fe nİ.7.amnamesinin 
bazı maddelerini 
ldeğiştiren nizam -
name 

Yukarıda yazılı ııizamnameler her 
kesçe bilinmek üze.re beledlyenln cüm-
1e kapısındaki ilan "'1htasına asıl~tır. 
Jlan Olunur. 4598 (2514) 

Düzeltme 
Gazetemiz.in 17 BirinciHnun 939 ta

rihli nüshasının son sahifesinde neşredi
len Izmir belediyesi başlığı altındaki ha
vagazı fabrikası bacasına yapılacak si
peri snika ilanında (fen ~'?leri müdürlü
ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur) deneceği yer
de keşif ve şartnameye konulmuştur 
şeklinde tertip edilmiştir. Keyfiyet tas. 
hih olunur. · 

~WWWJ1'7."~~LX~ 

Birinci Sınıf l\fütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOCiLU 

Cilt ve TenasliJ hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55... ,, 

İmıir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar ha-;talannı 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMiR MEMLEKET 
HASTANESİ 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : ikinci Beyler 

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

lzmir Güınrük 
T.No. 

KAPLARIN 
Adedi Markası 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZ D u· R 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

msATIŞ YERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

BUCUREŞTİ vapuru 22 İlk kAnunda Cenovaya hareket edecektir. 
bekleniyor.. NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
~ELEŞ vapuru 13 son kanunda bek- veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-

lenıyor.. rika limanlarına hareket eden İtalia 
. Va~urlann .Mm ve t31'ibleri hakkında Anonim seyrlsefain şirketinl.n ve Afrika 

hiç hır taahhüt alınmaz. ve Hindistana hareket eden LLOYD 
Vapurlann hareket tarihleriyle nn· TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir

lunlardaki de~ikliklerden · acenta m• keti vapurlarına tesadüf ederler. 
suliyet kabul etır.ez. NEERLAi'JDAİSE ROYALE 

Daha fazla tafsilat için ATATtTRK . KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ARİAD:t\'E vapuru 21-12-939 tarihin-

••••••••••••••••-•ı••-•••ı••••.•• de beklenmekte olup Anvers, Rotter-~ z~ ve Şsı. Vtpur acentalığına mQrac.- d A t d 1· nl '----k t 

O b k 
a am ve ms er am ıma arına nan: e D O Y Ç e r Y e n t a n ıt erulmesi rica olunur. edecektir. 

TELEFON: %007/%008 SVENSKA ORİENT LİNİEN 

D E R S D N E R 8 A N K Ş U 8 E S I VİNGALAND m()törü 111/ 1940 tari-
UMDAL hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

İ Z M İ R --·-- pcnhag limanlarına hareket edecektir .• 
UMUMl DENİZ ACENTALICJ Lm. SERVİCE l\IARİTİME ROUMAİN 

Merkezi : BERLJN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

17 ı,500,000 Rayhsma.rfı 
'I:irkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMfR 

J\tısırda ı.-ubelcri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muamelatını üa ve kabul eder. ------m lzmir Ziraat müdürliiğünden: 

Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterilen 500 teneke 
benzin kamyonetlerde kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artlrma, 
eksiltme kanunu mucibince 1 5 gün müddetle münakasaya konulmu~
tur. Beher tenekesinin muhammen fiyatı 2.81 kuruş ve muvakkat te
minah 105 lira 37,5 kuruştur. Mal lzmir Bornova vilayet fidanlığın
da tesellüm edilecek ve bedeli maliye veznesinden ödenecektir. ihale 
birinci kanun 25 e rastlayan pazartesi ~ünü 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) 

1 MALArYA BEZ VE iPLiK FABRiKALARJ T~ı 
A. Ş. den: , 

Malatya F abrikamızm Dokuma ve iplik kısımlan için 

llsta v~ usta ınnavini aranıyor 
Taliplerin bonservis suretlerini lef edecekleri bir mektupla Malatyada 

Şirketimiz Umum Müdürlüğüne müracaatlan 
~ 1~ 1~ 16, 19 (2451) '·-------•«<•' WP4**W azca Salihli mal mi~dürlüğünden: 

Salihli kazası hududu dahilinde marmara gölü namile maruf gölde 
1 O. 12. 939 tarihinden 1 O. 12. 940 tarihine kadar olan müddet zar
fmda balık avlamak hakkı mültezimine verilecektir. 

A - Avlanılacak balıkların !-ıikleti 500 gramdan fazla olmak üzere 
250 bin kilo tahmin edilmiş olup bu balıkların muhammen kıymeti 
kilosu dört kuruştan on bin liradır. 

B - Şartnameler bedelsiz olarak bu ilanın yapıldığı mahal mal dai
resinden verilir. 

C - Arttırma 25. 12. 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
de Salihli mal müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda 
icra edilecektir. 

D - Arttırma açık şekilde icra olunacaktır. 
E - Muvakkat teminat miktarı muhammen bedeli yüzde 7,5 olan 

750 liradır. Talip olanların yevmi mezk\ırda Salihli mal müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

16, 18, 20, 22 4577 (2503) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 

DOKTOR 

Celal Yartm 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin· 
LOVCEN vapuru 27 kMunuevvelde 

Köstence ve Varna için hareket edecek-
tir.. . 

de beklenmekte olup Malta Ye Marsilya 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 
LOVCEN vapuru 3 kftnunusani 1940 Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

ta Pire - Beyiut - Hayfa - Durazzo ve hareket tarihlerinin k:ıt'i olmadığını ve 
Triyeste için hareket edecektir. bunların hiç bir ihbara lüzum olmakst-

GOULANDRİS BROTHERS 'Zln değişebilir olduğunu ve bu husustan 
(HELLAS) LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 

P İ R E etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
•NEA HELLAS• kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Lüks Transatlnntik vapuru Pire-Nev- Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
york hattı... caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

Pireden hareket tarihi : acentesine müracaat edilmesi.. 
15 - 1 - 1940 TELEFON : 2004 - 2005 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurlıtnn muvaAlAt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhilt altına gireıneL 
Daha fazla taf.~llt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umupı! deniz Acf'ntalığı Ltd. 
edilme.si rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

müracaat 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVJER VE 

ŞiJREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol h:ıtlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız. sefer yapacaklardır. - .,, 

Asabiye Mütahassısı ~ ....... •••••••··• •• • • •• ••••• · · •• • • • •• ..... . 
DOKTOR ~ Messageries Maritiınes 

Cahit Tuner Ku~-wtNY-A-sı 
THEOPHİLE GAUTİER v Her gün saat 3 ten wnra Samlı ~ .. .. • apuru 

sokak (Üçilncü Beyler) No. 19 da . il~ turlu ıuhat ve maJUınat için Bi· 

1 
hasta kabul ve teaavi eder. Elek- rıncı Kordonda 156 numarada LAU-
trik tedavileri tatbik eder. ~ RENT REBOUL ve ŞERİKi vapur acen· 

TELEFON: 3559 tasına müracaat edilmesi rica olunur, 

--------n-mıı-.111RR.. TELEFON : Z 3 7 5 

-~------.----.--... - .• 
T.- C. Ziraat Bankası 

Kurulıq tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

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

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız. tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

<i Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dUşmJ. 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle \'erilecektir. 

Operatörü 
Kur'alar senede 4 defa, l EylCil, 1 Bmnci kinun, 1 Mart ve ı Haziran tarih-

İZMİR MEMLEKET )erinde çekilecektir. 

HASTANESİ DAHİLİYE •--------m!!!l9ılil--.•·-~--~· MVTAHASSISI 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 42 .•• 

TELEFON : 2310 
= z= 

Muayenehane: ikinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Başmüdürlüğündeıı: 
No. 

Sikleti 
Kilo G. 
--

Kıymeti 
Lira K. 
---

Eşyanın cinsi 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
1 il Kilis 

« 
GO. 27 

c 32 
c 30 
« 64 
« 9 

Çuvaldan 37 875 113 67 Sun'i ipek mensucat Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehau111 bay Ömer 
"'tfü Bengü'dir. « 

« 
94 

120 
127 
129 
116 

« 
« 
« 

6 Kilo 
1 s. 
4 s. 

A.M. 
M.P. 

TME. 

« 27 500 
« 36 400 
« 24 810 
« 20 170 
« 144 000 
c 27 000 

413/16 885 500 

82 50 
141 60 
99 H 

100 85 
75 00 

100 00 
1000 00 

« « « 
« 
« 

c 
« 

« c 

« 
« 
« 

Kendir İp. 
Elektrik motörü. 
% 2 O den az ipeği havi kualı P. 
mensucat. 

Yukarıda müfredatı yazılı e,yalar 20. 12. 939 çar~amba günü saat 14 de açık artırma suretile satılac•kbr. Bu mü
zayed~ye flİrak e~ecekler 9 39 mali yılı na ait unvan tezkeresini hamil olmak ve % 7, 5 hesabile naktt pey akçası ver· 
mek lazımdır. Muzayede ithalat gÜmrüğü yanındaki levazım ve satış servisi binasında yapılacaktır. Bunlardan ba§ka 
ufak tefek eşyaların aatı,ları haftada üç gün sözil geçen eervis binasında yapılmakta ve il!nları da ilAn tahtasında a111ı 
bulunmaktadır. istekliler muayyen gün ve saatte komisyona müracaattan ilan olunur. 

Briatol oteli elli odalı ber odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 

aörü ve hwusi lokantası vardır. 
Bütün asri konforu baiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi

ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
ulunan otellerde buluturlar. 



HNIASDI 19 iLK KAllUN 5 A L 1 iti! 
2!25Z!22!! ==z:ı: 

Gemisini batıran Alman Amiralı 
Dünyanın takbihine uğradı gazeteler Fon Spee ile beraber bütün 

Alman donanmasının gurur ve 

Bitler harbi kaybetmiştir 
Eğer o, bu kanaatte olmasa idi Fon 

Spee' yi feda etmezdi •. • 
LONDRA, 18 (A.A) - Deyli Ekspres 

gazetesi, Graf Fon Spee mürettebatının 
tevkif edilip edilmiyeceği suali etrafın
<'a miitalca yürütüyor. Bu İngiliz gaze
tesi, Amiral Graf Fon Speenin, 900 Al
man bahriyelisini Montevideoda mevkuf 
kalmaktan kurtarmak üzere yaptığı ma
navrarun gemiyi batırmaktan ibaret ol
duğunu kaydetmektedir. 

'(}rügvay halkının son derece şiddet
le Nazi aleyhtarı olduğu malumdur. 
Almanlar, mürettebatı Tacema gemisine 
aktam1a etmekle meseleyi hallettiklerini 
sanını lardır. Bu mürettebatı, tevkif ve 
liapis caiz olmıyan kazazedeler gibi bir 
baska limana çıkarmak ümidindedirler. 

Bu hadisenin ortaya koyduğu beünel
milel hukuk meselesi hakkında mütale
am sorulan hukukşinas Vesilake, takip 
edilen bir harp gemisi bir bitaraf limana 
girip hastalarını ve yaralılarını orada 
karaya çıkarırsn bunların tedaviden 
sonra mevkuf tutulmaları lazım geldi
ğini söylemiş, fakat bu vaziyetteki mu
harip bahriyelilc-r hakkındaki miitalea
ııını , ilave etmemi tir. 

Bununla beraber. Amiral Graf Fon 
Spce mürettebatının Tacoma vapuru 
nereye giderse gitsin. mevkuf ve h:ıpis 
edilmesi suretile Graf Fon Speenin ma
ncvrac:ının neticesiz bırakılaca~ı zanne
di1iyor. 
Londranın salahiyettar mahfillerinde 

söylendiğine göre, bazı kimseler dün 
j!cce kumandanın önce harbe karar ,·er
(! iğini fakat tayfanın bu karara itaat et
mediğini z:ınn<'tmc:>ktedirler. 

Buenos Ayres 18 (ö.R) - Arjan· 
tin gazeteleri, ba .. da La Prenza olduğu 
halde Fon Speenin Alman bahriyesinin 
gruru olduğunu, bö.> leöce Rio dö Lapla
ta ağzında denize gömülen bir harp ge· 
misi olmayıp bütün bir donanmanın grur 
ve şerefi olduğunu yazıyorlar. 

Ayni gazeteler bu hadisenin lngiliz 
donanması için inkar kabul etmez bir 
zafer te kil ettiğini, zira harpte en büyük 
zaferin düşmanın ümitlerini kırmak ol
duğunu ve Amiral Fon Speenin batma~n 
ile bu ümidin kırıldığını yazıyorlar. 

Nevyork 18 (ö.R) - Nevyork He
rald Tribun. (Amiral Fon Spee için ne 
hazin akıbet) başlığı altında vazdığı 
bir fıkrada, Amiral Graf Spee 19 14 ün 
ıereni bir Amirnlı idi. Fakat onun ismi
ni taşıyan pek şerefsiz bir akıbete uğradı. 
Bu tam bir hezimettir. lngiliz bahri) esi 
de o nisbette ve seri bir zaferi kazan
mıştır.Fon Spe zırhlıaı Versay muahedesi 
mucibince yapılmıştı. ln$?iliz filosunun 60 
safı harp gemisine mukabil açık denizler
de de geçmez bir kuvvet telakki edili
yordu. Fakat gayri müsavi bir muhare
bede onu hareketsizliğe mecbur eden 
küçük fngiliz kruvazörleri lngiliz gemi
ciliğinin taktiğinin hakimiyetini isbat et· 
tiler. 

Alman denizaltı harbi iflas etmiş, şim
diye kadar 'i 'i Alman tahtelbahiri batırıl
mıştır. lng"' iz Amirallığı Almanlann 
barbarca metodlarından her birini tesir
•İz bırakmışlardır. Ve bugün Alman bah-

....__~~~---------... 
riyesinin en büyük şerefi de batırılmıştır. 

Nevyork 18 (ö.R) - Nevyork Tay
mis, Büyük Britanya donanmasının harp 
esnasında gösterdiği ananevi mehareti 
kaydederek diyor ki, Çok kuvvetli top
larla mücehhez olan Fon Spee lngiliz 
kruvazörleri tarafından kaçmağa mec
bur edildiği dakikada lngiliz donanması 
harbı kazanmış bulunuyordu. Almanlar, 
bir sürü yalanlarla bir muharebe daha 
kaybettiler. O da Berlin resmi haberleri
nin hiç bir zaman doğru olmadığı son 
hadise ile tahakkuk etmiş olm~undır. 

Londra 18 ( ö.R) - Bütün dünya 
gazeteleri bu sabah en büyük hadise ola
rak Graf Speenin battığı haberini büyük 
manşetlerle tebarüz ettirmişlerdir. lngiliz 
gazeteleri bu akıbeti umumiyetle yüz kı
zartıcı addetmektedirler. 1914 - 1918 
harbinde hezimete uğrıyan Almanyanın 
75 Alman gemisini lngiltereye teslim et
miyerek Skapo Flooda batırdığı bu mü
nasebetle hatırlatılıyor. Buna mukabil 
hafif fakat silahları kuvvetli bir harp ge
misi olan Emden kruvazrünün 1914 baş
langıcında Jngilizlerle harpten kaçmıya
rak ballığı da hatırlatılıyor. 

Matbuat, umumiyetle lngiliz bahriye
lilerinin kahramanlık .,. e meharetlerini 
alkışla maktadırlar. 

Taymis'de maruf bir deniz mütehas
sısı bu intiharı mevkuf kalmaktan daha 
hakir addetmektedir. 

Muharrir di.> or ki, harbı kabul etmek 
mükf'mmel bir jestti. Bunu yapamayın
ca Montevideoda mevkuf kalmak tercih 
edilmeli idi. Alman ırkı cesurdur. Eski 
Alman bahriyesi böyle hareket etmezdi. 
Gemisini mücadele kabul etmiyerek in· 
tihara sevkeden Alman amiralı en ağır 
bir askeri hata işlemiştir. 

R oma 18 (ö.R) - Alman gazeteleri 
Amiral Craf Fon Spee kruvazörünün 
Montcvideo limanının mahrecinde ken
dini batırması emri vakiinden takdirlerle 
bahsediyorlar. Bu gazetelerin ilave ettik
lerine göre Führer Orügvay hükümctinin 
Alman harp gemisinin tamiri için elzem 
olan mühleti itadan istinkaf ettiğini öğ· 
reninc.c derhal geminin berhava edilmesi 
emrini vermiştir. Graf Spec dün Cren
burg ayarile saat 20. 19 da hareket et
miş. 2 1,40 da limandan çıkmış ve 2 3 de 
kumandanının ('mrile Montevideo lima
nından beş mil mesafede batınlmıştır. 

Kruvazörün hareketini müteakıp Ta
kuma Alman 'apuru da demir almış ve 
Buenos Ayres Arjantin kruvazörü Mon
tcvideo istikametinde yola çıkmışlardır. 
Tak uma vapuru Montevideoya döndü
ğü zaman kaptanı Orüg-,; ay hükümetinin 
emrile tevkif edilmistir. 

Sebebi, müsaade almadan vapuru 
Oriiğvay kara suları haricine çıkarmış ol
masıdır. Takuma vapurunda bulunan 
Craf Spee mürettrbatı hükümetin emri
ne ~made bulundurulmaktadır. 

D.N.B. Ajansının bildirdiğine göre 
Montevideo Alman sefiri Alman harp 
gemisine tamiri için kafi bir mühletin ve
rilmemc!li dolayısile hükümeti namına 

Orügvay hükümeti nezdinde protestoda 
bulunmuştur. Protesto notasında, beynel
milel kaidelere göre haııaratın tamiri için 
lüzumlu olan müddetin bırakılması icap 
ettiği ve bunun reddedilmesinin beynel
milel hukuk kaidelerine bir tecavüz ol
duğu kaydedilmektedir. 

Londra 18 (ö.R) - Graf Speenin 
çarpışmağa teşebbüs etmekten veya 
Montevideoda tecrid edilmektense bat
mağı l('rcih etmesi Londrada ve bütün 
dünyada hayret uynndırmıştır. Hitlerin 
verdiği bP.tırma emrinirı Alman gemici
lerine ne kadar ağır geldiğini lnl.{iliz do
nanma•ı bilir. Bu f'mir 1 !itlerin harpten 
muzaffer cıkmak ümidinde olmadığının 
bir delilidir. 7ira zafer kazanacak olsa. 
tecrid edilen harp gemisine yeniden sa
hip olacaktı. 

Paris 18 ( Ö. H) - Graf Speenin bat
masile Almanya Fransız bahriye münek
kidlerinin fikrince, denizde son kartını 
kaybetmiştir. l Iadisf'yi bildiren Alman 
tebliği bu sabah Almanyada en acı bir 
tesir yapmıstır. Bahusus ki evvelki teb
liğlerle Alman hükümeti zırhlının ağır 
hasarata uğramadığını. sadece denize 
tekrar açılmakta güçliiğe tesadüf ettiğini 
bildirmişti. Alman tebliğleri Graf Spee
ye yardım edileceğini ve düşmana karşı 
bir daha zafer kazanmasının temin olu
nacağını ihsas ediyordu. Çünkü lngiliz 
krüvazörlerile giriştiği deniz muharebesi 
Alman deniz tarihinin en parlak Mr sa
hifesi olarak gösterilmişti. 

Geminin batırılması büti.in bu iddia
ları sıfıra indirmiştir. lngilıerenin Mon
tevideo sefirinin dediği gibi Graf Fon 
Spee sanki lngiliz toplarının mermilerini 
yemiş gibi bıı.tmıştır. 

Londra 18 (ö.R) - Star gazetesi 
Graf Speenin batması hadi esinin Alman 
cep kruvazörleri için bir hezimet oldu
ğunu kaydediyor. Verl!ay muahedesile 
Almanyanın 1 O bin tondan büyük harp 
gemisi yapması menedildiği zaman Al
manlar bu cep kruvazörü 'tipini icad ede
rek küçük hacimde büyük zırhlıların mu
kavemetini, top kudretini ve geniş hare
ket sahasını temin etmek gayesini takip 
ettiler. Bu gemiler, diğer memleketlerin 
kruvazörlerine açıktan ar.ığa faik olacak 
ve korsan hnrbına çok elvPrişli olacaktı. 
Himaye ve silah bakımından dun harp 
gemilerinin cep kruvazörlerini kiıfi de
recede hasara uğratarak hesaplarını ke
secek olan safı harp gemilerinin yetiş
mesine imkan vereceği şimdi kaybol
muştur. Nasıl ki dört gün içinde Fransız
ların Donkerk ve lngilizlerin Renovn ve 
Ark Royal zırhlıları hadise mahalline 
yetiştiler. Ayni zamanda, lngilıere ve 
Fransanın Cenubu Atlasi Okyanosuna, 
korsan harbına kartı koymak için en az 
iki safı harp gemisini gönderebildikleri 
de anlaşıldı. Şimdi bu korsanlardan ha
la Atlas Okyanosunda bulunan Amiral 
Şer ile Hamburgdan tekrar denize açıl
mağa muvaffak olduğu takdirde Doyç
land cep kruvazörünün de ayni akıbete 
uğrıyac.akları muhakkaktır. 

Fin Harbi 
Son harplerde düşürülen 
kızıl tayyare sayısı otuzdur 

şerefi de battığını yazıyorlar. - . 

Muazzam hava kuvvetleri 
Fransa ve lngilterenin Amerika ya_ 

2550 tayyaredir son siparişleri 
---------~--* ..... ııw-~~-~---~-~-

Londra, 18 (Ö.R) - Fransa Amerika- tiştirilmesi için yapılan tertibat yüz el
ya yeniden 650 Körtis avcı tayyaresi si- li milyon liraya mal olacaktır. Bu sa
pariş etmiştir. Harbin iptidasından beri yede 67 tayyare mektebi açılacaktır .. 
Fransanın Aınerikaya verdiği tayyare Dominyonlar arasında imza edilen an
ve hava malzemesi siparişlerinin yeku- laşma tatbik mevkiine girmiştir. 
nu 250 milyon İngiliz lirasını geçmek- Yeni Zelanda başvekili demiştir ki : 
tedir. Sipariş edilen bu tayyareler 850 İmparatorluk ailesinin müttefikleriyle 
Körtis avcı tayyaresi, 370 bombardıman birl~kte müdafaa ettikleri büyük davayı 
tayyaresi, 232 antrenman tayyaresi ve zafere ulaştırmak için nasıl bir azimle 
240 diğer tip bombardıman tayyaresi- hareket ettiklerini bütün dünya bir da-
dir. ha görecektir. 

İngiltere de 1200 antrenman ve 450 Kanada başvekili de bu sayede im-
bombardıman tayyaresiyle teknesi tak- paratorluğun müşterek askeri kudreti
,·iye edilmiş bazı deniz tayyareleri si- nin ezici olacağını söylemiştir. Kanada
pariş etmi~tir. da yetişecek tayyarecilerle İngiltere 

Kanada 80 antrenman ve 30 bombar- dünyanın en muazzam hava kuvvetine 
dıman tayyaresi, A vusturalya 100 bom- malik olacaktır ve bu kuvvet mlittefik
bardıman tayyaresi sipariş etmiştir.. lerin zaferi ilzerinde kat'i şekilde mü
Fransa Amerikan tayyare fabrikaların- essir olacaktır. 
Öan birine 500 bin, diğerine 250 bin Londra, 18 (A.A) - Dominyonlar ne
lira avans vererek tesisatını genişletme- zaretiyle hava nezaretinin neşrettikleri 
sine yardım etmiştir. bir tebliğde, Ottovada dün imza edilen 

Kanadadn İngiliz tayyarecilerinin ye- ve imparatorluğun hava antrenmanı 

plArunın tatbik mevkiine konmasına 
mütedair olan bir anlaşma yap&ldığı bil
dirilmektedir. 

Bu anlaşmaya; Kanada, A vusturalya, 
Yeni Zelanda ve İngiltere dahildirler. 

Büyük Britanya hava antrenmanı he
yeti reisi Lord lnterdale, Britanya hU. 
kUmeti namına anlaşmayı imzalamıştır .. 

Plan, imparatorluğun elbirliğiyle çolıC 
şayanı dikkat bir misal teşkil etme~ 
dir. Planda; Kanada, A Yusturalya ve 
Yeni Zelanda gençlerinden büyük bir 
kısnunın pilot, rasit, telsizci ve hava 
topçusu olarak antrenman görecekleri 
tasrih ediliyor. 

Muayyen bir nisbet dahilindeki genç
ler, talimlerini kendi do~dukları mem .. 
lekeilerde ikmal edeceklerdir.. Diğerle
ri daha ileri bir talim görmek üzere Ka
nadnyn gidecekler ve tallın görm\1§ 
genç Kanadalılara iltihak edeceklerdir .. 

Keı.a bazı genç1er Kanada mekteple
rinde 1alim göreceklerdir. 

Fon Spee nasıl battı? 
Gemi batmadan iki dakika evvel lngi

liz filosu har be hazırlanmıştı 
ıwıw* ..... .-~~~-~~~~~--

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHil•'EDE - zamanda Ürügvay sahil bataryalan da le protesto etmiştir. 
kika sürmüştür. Graf Fon Speenin an- ateş açtı. Alman tayyaresi uzaklaştı. Ve Kumandan bu mektubunda, 72 saatlık 
kazı Montcvideo karşısında yatmakta- bulutlar arasında kayboldu. milhletin, değil geminin harp yapacak 
dır. Seyrii sefere mani olacak şekilde Nihayet Graf Fon Spee demir aldı.. vazh te, fakat hattfi denize tahammill 
batması Cenubi Amerikada büyük in- Arkasında Tacoma olduğu halde yavaş edeb lecek bir hale getirilmesine bile 
fial uyandırmıştır. Takoma vapuru, Fon yavaş koydan inmeğe başladı. Sahilde kafi olmadığını söylemiştir. 
Speenin mürettebatını aldıktan sonra büyük bir gürültii başladı. Almanların Ürügvay makamlannın bu hattı ha
Boenos Ayrcse knçmak istemişs<' de bir leh ve aleyhinde sesler yükseliyordu. rekeU ve diğer taraftan kendisine mev .. 
Ürügvay harp gemisi onu takip ederek Bir az sonra cep kruvazörünün yanın- du bin kişinin hayatının mesuliyeti kar
Montcvidcoya scvkctmiştir. Takomanın daki Tacoına ile birlikte kara suları hu- şısındn, kumandan tayfanın hayatını 
kaptanı Montcvidcoda tevkif edilmiştir. duduna vardığı ve bu hudutta Arjantin kurtarınağa ve protesto makamında da, 

Paris 18 (Ö.R) - Monlev1dcodan ge- ve Ingiliz harp gemilerinin seri hareket- Graf Fon Speeyi batınnağa karar ver-
lcn haberlere göre Graf Fon Spee ami- lerde bulunduğu görülüyordu. diğini bildirmiştir. 
ralı gemisini terketmiyerek birlikte bat- Graf Fon Spee, doğu cenuba doğru Montevideodaki lngiliz orta elçisi 
mışhr. Bir diğer habere göre amiral in- ilerledi. Direkte büyük amriallık hayra- Drake, hadiseye bizzat şahit olduğunu 
tihar etm~tir. üçüncü habere göre de ğı dalgalanıyordu. Biraz sonra kruvazör bildirmiştir 
bir Arjantin zırhlısının Fon Spee ami- gözden uzak bulunuyordu. Grnf Fon Spee, mahalli saatle ~ 
ralı ile erkanıharbiyesini kfımilen kur- Saat 20 yi Uç dakika geçe Montevideo 19 zu 55 geçe ufukta kaybolurken müt
tar<lığı ve bunların Arjantinde kalmak radyosu şu haberi veriyor: hiş bir infillktan sonra batmıştır. Infi
ıniisaadesi aldığı bildirilmektedir. Graf Fon Spee, kendi mürettebatı ta- lak vukubulduğu anda, gemi mUrette-

Montevideo 18 (A.A) - Graf Von rafından batırılmıştır. batının bindiği sandallardan iki mil me-
Speenin intiharı, tarihin en dramatik Bir kaç dakika sonra Alman elçiliği safede bulunuyordu. 
sahnelerinden biri olmuştur. Gemi de- şunu bi1diriyordu: Geminin içinden her tarafa petrol dö
mil' alıyordu. Kalabalık halk kütlesi li- Graf Fon Speenin kumandanı Langs- killdiiğil için seri bir yangın başlamı,ı 
manı. Punta De Lesteyi ve sahilleri dol- dorff, gemisini terketmek istemiyerek ve bütiin Montevideo Okyanosunun bu 
durmuştu. Gökte, Ürügvay ve Arjan- boğulmuştur. noktasında yükselen muazzam alev sn .. 

n- D N B · d teblı'gv•ı tunlarını seyretmiştir. tin tayyareleri uçuyordu.. urilgvay . . . aıansı a resmen şu 
harp gemileri, Panamerikan mıntakası- neşretmişfü: Montevideo 18 (A.A) - Arjantin 
nın hududuna doğru iler1iyorlardı . Amiral Graf Fon Spenin batması hak- kruvazörü Libertadin, bir tahlisiye san

Graf Fon Spee, son dakikada karaya kında alınan malômata nazaran, Ürüg- claliyle Admiral Graf Fon Speenin ku-
31 yaralı çıkardı. Yaralılardan biri. has- vay hükiimeti, geminin tamiri için muk- mandanını ve zabitlerini kurtarmıştır. 
ta arabasına binerken, Graf Fon Spee- tezi müddeti vermekten imtina ettiğin- Montevideo 18 (A.A) - Alman pet
ye döndü ve gözleri yaşla dolu olduğu den dolayı Filhrcr, kumandan Langs- ı ol gemisi Tacoma, Graf Fon Speenin 
halde cAuf Viederschen> yine görüşe- dorff'a gemiyi batırmak için emir \•er- tahlisiye sandallarına atlıyan mUrette-
lim. diye bağırdı. Diğer bir yaralının miştir. batını toplamıştır. 
elinde küçük bir Noel ağacı görülüyor- Ürügvay hilkilmeti, Graf Fon Spee- Limana mensup bir çok hizmet vapur-
çlu. Iki Alman zabiti de cep kruvazörün- nin tamiri için )Azım olan müddeti ver- ları, kurtarma işine .yardım iç.in hare
den çıkmıştı. Bunların acele bir taksiye mekten imtina etmiş ve bu sebeple Graf ket etmişlerdir. 
binerek meçhul bir istikamete hareket Fon Speeuin kumandanı Panamerikan Montevideo 18 (A.A) - Graf Fon 
ettikleri görüldü. Bütün tamir ve oksi- bölgesi hududunda gemisini batırmağa Speeniıı t:ım Montevideoya giren gemi· 
jen makinelerinin mürettebat ve işçi- karar vermiştir. lerin ekser zaman demir attıkları yerde 
leri henüz Graf Fon Speeye bağlı bu- Diğar<' taraftan öğrenildigine göre, kendisini batırmış olması, Montevideo-
lunan bir vapura nakledildiler. kumandan Langsdorff hareketınden ev- da şiddetli bir infüıl uyandırmıştır. 

Halk gözleriyle, yaklaşmakta olan bir vel Montevideodaki Alman <'lçisin<' uzun Grnf Fon Speenin enkazı, limanda 
Alman tayyaresini takip ediyordu. Ingi- bir mektup göndererek, Ürügvay hü- seyrisefcri ınUşkiilleştire<'ektir. Bu an
liz avcı tayyarelerinin bu Alman tayya- kümL.ini, zırhlının tamirine kafi derece- kaz ancak dinamitle yapılacak uzun bir 
resine doğru ilerlediği görüldü. Aynı de zaman vermemesinden dolayı şiddet- ameliyattan sonra kalkabilecektir · 

--------- Ürüg\•ay hi.ikümeti, tamirat için lil· 
kilometre ilerlemişlt'1"dir. ~u istikame- Finler Salmiya Jerdi köyünü terkedc- zumlu miihleti vermiş olduğu kanaatin-
tindeki yolu takip eden Sovyet kuvvet- rek cenuba çekilmişlerdir. Sallada bir dedir. .. 

------------•- ]eri de 32 kilometre ilerlemişlerdir. çok Rus tankları, b • .lZlları el humbara- Sanıldığına göre, Urügvay ile At. 
- BAŞTAKAFI l İNCİ SAHİFEDE - şiddetlidir .. İrtibatı kesilen bazı Fin bö-1 Ruslar büyük zayiata uğramışlarsa da Helsinkiden ·bildirildiğine göre Rus lariyle tahrip edilmiştir. Bu da Rus mal- manya arasında bu meseleden dolayı 

bir hadise çıkacaktır. 
Üç taburun bir kaç dakika içinde im- lükleri esir düşmemek için Norveçe il- buna ehemiyet vermemektedirler .. Cu- ileri hareketi durdurulmuştur. Endüstri zemesinin fena kalitesini ispat etmekte- Filhakika Alman gemisinin. Berlin-

ha edildiğini gören Kwllar taarruzları- tica etmişlerdır. Bunların derhal silah- ma gününden beri Sovyet ordusunun ce- tesisatını. köprü ve yolları tahrip ettik- dir. den gelen bir emir ilzerine batınldığı 
nı tevkife , e tesebbüslerinden vaz geç- farı alınmıştır. Kareli berzahında Man- nup istikametinde tazyiki bir an bile ten sonra Fin ordusunun ııon dümdar- Ladoganın şimalinden Petsamoya ka- tahmin olunmaktadır. 
meğe mecbur kalmışlardır. ncrha.} n istihkam hattını yarmağa te- kesilmemiştir. 50 Fin askeri Norveç hu- ları Pikijaki üzerine çekilmişler ve bu dar hakiki bir cephe yoktur. Burada bir Montevideo 18 (ö.R) _ Alman sefiri 

Fin ta,yareleri günden giine artan bir şebbüs eden büyiik Rus kuvvetlerinin dudunu geçerek Norveç hükümeti tara- mıntakada çoktan beri mühim bir mil- pusu harbi cereyan etmektedir. Graf Speeye on beş günlük tamir mü-
Caaliyt•t gosteriyorlnl'. Bir çok noktalara, sıkı kitleler halınde .} aptıklan taarruz- fından tecrit edilmiştir. Bunlar beş gün- dafaa hattı tesis etmekte olan diğer kuv- •Deyli Telgraf• gazetesinin Finlandi- saadesini \•ermekten istinkfıf eden Ürüg-
Fin hava kuvvetlerınin Kızıl ha\·a kuv- lar zayiatla kırılmıştır. den beri uyku uyumadıklarından bitap ,·etlerle birleşmişlerdir. ya muhabiri cesaret, zeka ve kurnaz~ık- vay hükümetiııe Graf Speenin son 
vetlerine üstünlı.ik temin ettikleri mü- Faris, 18 (Ö.R) - Fin cephesinden bir halde idiler .. Söylediklerine göre kü- Savijerki ve Sumijarmi arasında Fin- la harbeden Fin askerlerini çok met et- vaziyeti hakkındaki bir raporu ve bu 
~-ıhede edıliyor. Alçaktan uçn Fin tay- alımın haberle.re göıe Ladoga gölünün çük Fin miifrczeleri seyyar topları ve !er Rusların şiddetli tarruzlarını red- mektedir. hususta protestoyu hükiimeti namına 
yarcleri Rusların 7.ırhlı kollarını bom- simali şarki ınıntakasında Sovyet kuv- mitralyözleriyle Rus safları arasında dederek clii.şmana ağır zayiat verdirmiş- ıTaymis» gazetesinin Stokholm ınu- hariciye nezaretine tevdi etmiştir 
balıyarak darma dağın etmektedirler.. vetlı.-rinin önlerınde bir sed teşkil ede- müthiş 7.ayiata sebep olmaktadırlar. lerdir.. habiri de Finlerin ricat hareketini mu- --~--
Bir İs\ ec gdzetcsine göre şimdiye kadar cck olan bir nehre doğru bir mikclar Esasen Finler Rus1ann bu mıntakada Tolvajerki ınıntakasında Finler yavaş kabil taarruza çevirerek kazandıkları G f s • ı 
Ruslar harp me.}danlarında en az kırk daha ilerlemeleri beklenmektedir... Bu ileri hareketinden endişeye düşıniiş de- yavaş ilerlemektedirler. muvaffakıyetlerin İsveç askeri mahfille- ra pee ] C 
bin ölü vermişlcrdır. Yaralıların mikda- nehir çok süratli aktığından kışın don- ğillerdir. Çünkü mükemmel bir şekilde Norveç erkanıharbiye riyaseti bir rinde uyandırdığı hayranlığı bild.iriyo.r .. 
r~ bu rnkkamın bir kaç mislidir. Soğuk- maz .. Bu sebeple Rus askerleri burada hazırlanmış mevz.iler üzerine çekilmiş- 1tbliğ neşrederek Norveç hududuna va- Bu hal ve Sovyet kıtalannın şimdi Is- yapılan ·harpte 
tan } iız bin Ru askerinin a7.ası don- en hii) ük ını.işkiilatla karşılaşacaklar- lerdir. Asıl endişede olanlar Norveçliler SJl olan Rus kuvvetlerinin hiç bir mm- veç hudud.una doğru yürümeleri şimal 
muştur. dır. ve İsveçlilerdir. Zira, Rus kuvv~tleri takada hududu tecavüz etmediklerini milletleri arasındaki tesanüt bağlarını Olen Ye yaralanan 

On bmlcr-cc i.ıh.i) ü gômmek gücleşti- En şimal cephesinde Sovyet kuvvetle- ~imdi bu memleketleri!l hudutlarında bildirmiştir. kuvvetlendirmlştlr. İsveç gazetelerinde •-..aıı b-•..a eıu-..a 
ğınden ilkbaharda salgın hastalıkların rine büyük mikdarda takviye kuvvetle- mevki almış oluyorlar. Isveç .hükümeti şöyle manşetleı- çıkın~ l •Finlerin da- an .. __ z oau:-•Y m 
çıkmasından korkulmaktadır. ri ve hücum arcıbaları gelmiştir. Alınan hududun en şimal kısmında ciddi ted- Paris, 18 (Ö.R) - Finlal)diyanın en vuı blzlın kendi davamızdır. Finler ~dra 18 (Ö.R) - A'mirallığın te?-

Fin başkumandanhğı çok faik Kwl haberlere göre Finlandiya ile Norveç birler almışt.ı.r. Norveç kwnandanlığı da şimal cephesinde Ruslar bir müddetten kendi hilırlyetlerlyle Len.her 'blzinı BilDe göre Graf Spee ~apılan den1-
kuvvetlerin taarruzu karşısında Tomea arasındaki hudutta muharebe şiddetle bir müddeıten beri Fin hududundaki beri mUhJm ıakvtyv kuvvetleri aJmıtlar- btlrrlyet1mlzl de müdafaa edtyorlii' ... • Mı4:aı M!)••da alu' .,. • uirlYltf 
~ ıahli)'esini emretmiştir. devam~.~ kı.t.alan fiıncti,p müdafaa hattım takviye etmlfti- ciır. 13 birine! kADunda PetırDM" fllarl- GwteJir ~ ~kay- ...._, • ö1il, il~ 
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