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ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MÜDDET! Türkiye için Hariç için 
Sernılik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 150 1650 
Gilnil geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. L TELEFON: 2697 

• ltalya - Romanya ticaret 
münasebetleri 

Roma 19 (Ö.R) - B. Gafenkonun ga
zetesi olan Timpul ftalya ve Romanya ara
sındaki ticari müzakerelerin iyi netice ver
diğini kaydediyor. 

llAn milnderecatından gazetemiz me suliyet kabul etme•. Cümhuriyetin tı• Cilmlıurlyet e•erlnln bekçl.ri, •abalıları çıkar s/yast gazetedir ·-------' Yeni Asır Matbaasında basılm!§tır. 

Rus Taarruzu . ' 

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

Fin mukavemeti karşısında • 

Kırılmakta devam ediyor 
- *-

Kızıllar yalnız Şimal cephesinde 
büyük zayiat vererek ilerlemekteler 

Fin başkumandanı general J11annerlıayn 

Uzun hazırlıktan sonra 

Başlıyan harp 
Bütün şiddetile devam 
ediyor Kızıllar ıssız top
rakları ele geçirdiler 

Paria 19 ( ö.R} - Bitaraf kaynaklardan alınan ve teyide 
muhtaç olan bir habere göre Salvojervide Finlerin ihata et

tikleri bir Rus fırkasını imha etmİflerdir. 
Vqington 19 (ö.R} - Birleıik Amerika bahriyesi için 

imal edilen en büyiik tipde 54 harp tayyaresinden 44 ünün 
Finlandiyaya gönderileceği bildirilmiştir. Amerikan babri

ye•İnİn sipari~eri ayni tipde daha miikemmel tayyarelerle 
te.mamlanacaktll'. 

Helsinki 19 (ö.R) - On sekiz tayyareden mürekkep 

dü~man hava filoları Helsinki tehrine IBllrl'llZ etmeğe tqeb
büs ebniılerdir. Dafi loplarının baraj aleti arasmda yalnız 
düıman tayyaresi tehrin ıimal kısmı üzerinde dolqabilmiş 
ve on sekiz bomba atmııtır. 

Vibory ıehri üzerinde dolaıan dokuz Rus tayya.resinden 
üçü diitürülıniiftiir. 

Helsinki 19 ( ö.R} - Kareli bel'2Ahında vuku bulmakta 
olan harp bugürıe kadar yapılan muharebelerin en Jİcfdetli
lerinden biridir. 

Kuıllar, burada R~ıikleri büyiik taarruzun ak.amelini 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

----------*""' __________ _ 

lngiliz bava filoları 12 Al
man tayyaresi düşürdüler 

~---------"""""""'*~.~---------

Harbın bu en büyük hava çarpışması 
Heligoland koyu üstünde vuku buldu 
Londra 19 (Ö.R) - Harbın en büyük 

hava ,.-.uharebesi dün Heligoland Koy'u 
üzerjnde vukubulmuştur. 

İngiliz tayyareleri, Mc~er Şmit siste
minde 12Alman tayyaresini aJevler için
de düşürmüşlerdir. lngilizlerin yedi 
bombardıman tayyaresi üslerine dönme
ıni-.:lcrJjr 

Irigili.z bomb.ardım:ın ta).yareleri, Al
man harp gemilerine taarruz emrini al
mışlardı. Heligoland Koy'una bu mak
satla yapılan uçuşlarda düsmanın harp 
gemilerine tesadüf edilmemi.şiir. Birçok 
Alman hava !iloları lngilizleri karşıla
mışlardır. 

Muharebe şidd<"lli ve çetın olmuştur. 
lngiliz tayyareleri gerek Persünelleri 

ve gPrek materyelleri bakımından üs
tünlüklerini bir daha ispat ederek Al
man tayyarelerinin adetçe faikiyetjne 
rağmen hezimete uğratmışlar ve birbiri 

ardınca on iki tayyareyi düşürmüşler 
dir. Diğer Alman tayyareleri de ha,ara 
uğratılmışlardır. 

Bu suretle düşmanın kaybctf•;i ha\'d 
k uvveti muharebeye i.~tirak ettirmis ol• 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

intihardan evvel 

Harp Eko
nomisinde 

-*- -
Devlet himayesi ve 

Garp Cephesinde göğüs 
göğüse bir harp daha oldu 

''Fon Spee,, mürettebatı 
mı etmişler? • 

ıs yan 
Montevideo 19 (A.A) -- Graf Fon Spee

de kumandan, gemiyi batırmak kararını 
tebliğ ettiği zaman, kwnandan ile ge
mideki subaylar arasında ciddi bir ha
dise çıkmıştır. Subaylar, denize açılma
yı ve ölüm muhakkak olmakla beraber 
mücadele etmeği tercih ettiklerini söyle
mişlerdir. Fakat kumandan, bunun üze
rine kızmış ,.~ gayri meınnunları su.s
turınu.~tur. 

devlet kontrolü 
bir zarurettir.-

--*--
HAKKI OCAKOC.LU 

Avrupa harbının hayat şartları 
üzerinde tesir yapmamış olması ta
aavvur edilmez. Harp, muharip ve 
gayri muharip bütün milletler üze· 
rinde tesir ika edecek bir felakettir. 
Bu felaketin tahribatından kurtul
mak imkanı yoktur. Fakat zararı as
gari hadde indirmeğe itina göster
mek mesul devlet adamlarının en 
mühim vazifelerinden birini te~kil 
eder. 

Avrupa harbı başlıyalı henüz dört 
ayı doldurmadı. Bununla beraber 
hemen bütün eşya fiyatlarında ak
lın ve havsalanın kabul edemiyeceği 
yükselişler kaydedilmiş bulunuyor. 
Bir çok maddeler de ya piyasadan 
lı:aldırılmış veya mevcudu kalmamış 
gibidir. H er gün hayat bahalılığı bir 
az daha artmakta ve ağırlığını hisset
tirmektedir. 

Henüz Türkiye, harbın dışında 
bulunduğu halde bu vaziyet bu ka
dar süratle hadis olursa yarın her 
hangi bir harp karşısında kalmak 
mecburiyetinde bulunursak vaziye
tin ne olacağını kestirmek güç ol
maz. Bizler 1914 faciasını yasam ıs 
bir nesiliz. Hafızamızı yoklarsak gÖ

rüri.iz ki umumi harp, ilk sen,.sincle 
hayat sarıları i.i7rrinde büyük l,ir te
•ir yapamamıştı. 1 larbın ancak ;J<in
ci ve üçüncü seneleri fPvkaladPlikler 
doifordu. Harp zerı..,i•1lii!i hırskımn 
uyandırdı. lase darlıkları çekildi. Bir 
tarafdan umumi sefalet artarken di
iier tarafdan yeni yeni harp zengin
:ori türedi. Halbuki henüz vurdumuz 

- SONU 2 tNct SAHİFEDE -
flAIC1Cl OCA.K06LV 

--*-· 
lngiliz askerleri 

- - -*--
Dizlerine kadar çamura 
gömülü olaralt 
düşmanla cenkleştiler 
Londra 19 (ö.R) - Dün garp cep

hesinde, Vuj dağlannın Jİmali prki AJ1-
lannda Alma.'llarla Fransızlar arasmda 
göğüs göğüse çarpl§malar oLnU§tur. 

FraMız k"§if müfrezeleri Almanlan 
zayiatla püskürtmüşlerdir. Müsadeıneler 
evvela tüfe~k ve el bombalan ile batla· 
m!§, sonra kızıf&fak iki taraf birbirine 
ı:innİJıir. 

iki Alman zabiti ve b:r kaç nefer esir 
edilmi§tir. 

Londra 19 (ö.R) - Son günlerde 
Majino hattında Franınzlardan devir alı
nan mevzilerin ön kıamı.lannda lngiliz 
askerlerinin dizlerine kadar çamur için
de harp ettikleri, lngiliz müdafaa mevzi
lerinin gİtıikçe tekemmül ettiği, lngiliz 
himaye aletinin Alman baskın kuvvetleri 
için çok İsabetli ve tehlikeli olduğu bil
dirilmektedir. 

Ingiliz askerleri Majino hattında yerlerini i§gale gidiyorlar 

Faris, 19 (Ö.R) - Fransız gazete
leri bugün de Gral Fon Spee hadisesi 
miinasebetiyle Ahnanyanın yeisini ve 
ümitsizliğini tcbariiz ettiren neşriyatta 
buluııınaktadırlar. Epok diyor ki : Son 
dakıkaya kadar kaptan Lansdorlun Al
ınan donanma!'ının ş.t·rcfini kurtannak 
için bir şeyler ı·apmağa çalı~acağı ""'1-

r.edilıni,ti. Halbuki o Hitlerden aldığı 
emre inkiyat Merek gemisini batırma
yı tercih etmiştir. Hitlerin bu emri, Graf 
Fon Sp<eyi bir daha Alman bayrağı al
tında görmek kabil olamıyacağma, hat
ta yann İngiltercye teslimi icap edece
ğine inandığı i«;in verınis olınası J>4.:k 
muhtemeldir. Mürettebat gemiden çıka
rılmış, kumandan ve erkfuııharbiyesi, 
a..,ker için namus ve ~cref sahası olan 
mücadeleyi terkederek kaçmışlardır. 

- "ONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Fon Speenin aınira1ı Lansdorj 

Paris 19 (Ö.R} - Mozelin şarkında 
Almanlar tarafından dün yeni bir taar-

Buhran 

ruz teşebbüsü yapılmıştır. Bu l<>ş•bbiis 
te bundan evvelkiler gibi otomatik si
lahlarımızın ateşi ile püskürtülmüştür. 

Düz ormanın derinliğinde Alman kı-
- SONU 4 t.lNCÜ SAHİFEDE -

-ibtikir 
Ticaret Vekilimizin 
muhtekirlere hitabı 

İstanbul 19 (Hususi) - Ticaret Vekili B: Nazmi T opçuoğlu bugün 
de tetkiklerine devam etti. Vekil öğleden evvel Ticaret müdürlüğünde 
kahve şirketi müdüriyeti, Sovyet Ticaret mümessillerini kabul etti. 

Öğleden sonra Ticaret odasında yapılan toplantıya vali Lütfü Kır
dar riyaset etmiştir. Toplantıda manifatura, deri ve sair ithalat tüccar· 
ları dinlenmiş, ithalat tüccarları noktai nazarlarını anlatmışlar ve bu İ 

. - SONU.~ ÜNCÜ S~E -

intikam harbi mi? 
----------........ *-·----------

Almanlar açık şehirlere amansız bir 
taarruz mu hazırlıyorlar? 

-----------~~;:"""""""'·----------

Balıkçı ve bitaraf ticaret 
tecavüzler bunu 

genıi'erinc karşı başlıyan 
gösteriyormuş .•. 

Londra. 19 (Ö.R) - Pazar günü Al
manların ticaret gemilerine yaptıkları 
hava taarruzunda İngilizlerden altı ya
ralı ve iki ölü vardır. Batırılan iki ba
lıkçı gemisi İr,ıgiliz donanmasında hiz
met etmekte idi. Motörlü küçük bir ge
mi ile dört balıkçı gemisi daha batırıl
nuştır. 

İngiliz gazeteleri diyorlar ki, şimal 
denizinde müdafaasız balıkçı gemilerine 

Alman tayyarelerinin taarruzları. Al
manların giriştikleri barbarca harp si~
teminin bir \>a~ka ve yeni safhası sayı
labilir. 

Etrulio balıkçı gemisine on beş bom
ba atılmış, düşman tayyareleri mitralyöz 
ateşiyle silahsız balıkçıları doğı:amışlar
aır. 

Ettire balıkçı gemisi bombalanarak 
batırılffi1$ır. 

Londra, 19 (ÖR) - Bu sabahki İn, 
giliz gazctett•ri, havada ve den.izde harJ.ı 
faaliyetinin büyük nıikyasta: geni~lediği
r.i gösteren man._<;eller ve haJ,.,rlerle do
ludur. Elbe mansabından girerek Köln 
sisteıninde bir kruvazörü batıran Ye di
ğer iki ~lınan kruvazörünü ~ğır surette 
~.asara uğratan tahtelbahirin parlak mu
' aflaluyeti hakkında bir çok tafsilat 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -



=· 
flarpEko
nomisinde -·Devlet himayesi ve 
devlet kontrolü 
bir zarurettir-
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-BAŞTARAnımctsABiFEDE
için hiç bir fevkaladelik mevcut de
ğil iken memlekette şimdiden umu
mi harbm ikinci yıllarını andıran bir 
vaziyet hadis olmuftur. Bunun se
beplerini bir bakımdan tabii diğer 
bakımdan da gayri tabii buluyoruz. 
T ahit olan ıudur ki maalesef son yıl
larda tatbikine mecbur kaldığımız 
Klearing ve Tak.as usullerile ithalat 
işlerimiz tahdit edilmit bulunuyor
du . Bu yüzden memleket dahilinde 
büyük mikyasda stoklar yapılamadı. 
Her hangi bir maddenin azlığı ve bu 
madde üzerindeki talep fazlalığı fi-
yat tereffüleri yaratmak için en tabii 
bir sebep teşkil eder. Buna bir de 
19 J 4 faciasından alınmıf derslerin 
neticeleri ilave edilirse piyasadaki 
tüccar ve esnafın hareketl~rinin ma
nasını anlamak kolaylaşır. Zira tüc
car elindeki malın maliyetini değil 
sattığı malın yenisini kaça temin 
edeceğini düşünür. 

Diğer bir bakımdan bu vaziyet 
gayri tabiidir. Çünkü 1914 de Türki
ye abloka altında idi. Dünya millet
lerile ticari münasebeti kesilmişti. 
Dahilde sanayi hareketlerinden mah
rumdu. Bugün ise şartlan tamamen 
memleketin lehinedir. Bütün dünya 
ile ticari münasebetlerimizi devam 
ettirecek bir mevkide bulunuyoruz. 
İhtiyaçlarımızın büyükçe bir kısmı
nı dahilden tedarik imkanı vardır. 
Buna rağmen şiddetli bir telaş ve 
endişe hüküm sürüyor. Gerçi hükü
met hayat bahalılığını önlemek için 
bazı tedbirler almaktadır. lhtikarla 
mücadele komisyonları faaliyettedir. 
Fakat bu çalışmalardan elde edilen 

neticeler müsbet sayılamaz. Çünkü 
fiyat tereffüleri alabildiğine devam 
ediyor. Esasen alınan tedbirler de 
esaslı olmaktan ziyade mevzii bir 
mahiyet arzediyor. 

Hayat bahalılığı ile mücadele ede
bilmek için daha esaslı ve daha şii
r rnllü kararlara, tedbirlere ihtiyaç 
'ardır. Memleket dahilindeki stok
ların satışına konacak kontrol, niha
yet mahdut bir sahada ve mahdut 
maddeler üzerinde bir müddet için 
müessir olabilir. Fakat bu kontrolün 
aksülamelleri pek az zaman sonra 
hissolunur. Fiyatlar eskisinden çok 
daha yükseğe çıkar. Bu yapılmasın, 
vaziyete seyirci kalınsın demiyoruz. 
Bu mevzii ve mahdut tedbirlerin de 

muvakkat faydalan vardır. Lakin işi 
esasından tutmak meselesini asla 
göz önünden uzak bulundurmamalı
yız. Esaslı tedbir dediğimiz ne ola
bilir? 

Bu tedbirlerin başında memleket
teki stokları arttırmak gelir. 

Son yıllarda ithalatımız, ihracatı
mız gibi Almanyaya bağlı bulunu
yordu. lngiltere, Fransa ile ticari mü
ııasebetlerimiz asgari bir hadde in
mişti. Bu memleketler, memleketi
miz tüccarlarını tanımaz olmuşlardı. 
Hatta bir kısım paralarının Klearing 
hesaplarında sıkışıp kalması, iş im
kanlarını büsbütün münselip kılmış
tı. Bugün Almanya harp halinde bu
lunduğu için bize mal satacak vazi
yette değildir. Biz ise lngiltere ve 
F ransadan mal almak imkanlarını 
henüz elde etmiş bulunmıyoruz. Ha
riçden ithalat imkanları bulunmadık
ça ve piyasa hareketleri mevcut stok
lara inhisar eyledikçe fiyat tereffü
lerini arz ve talep kaidesine tevfikan 
tabii bir netice olarak kabul eylemek 
zarureti vardır. Bunun önüne geç
m enin biricik çaresi memleket ihti
yaçlarına kafi gelecek miktarda itha
lat imkanlarını elde etmektir. Aksi 
takdirde sarfedilecek bütün gayretler 
boşa gitmeğe mahkumdur. ithalat 
rapabileceğimiz memleketler, bizim 
için yepyeni pazarlar olduğundan 

bu işi ferdlerin k endi başlarına bece
r ebileceklerine de kanaatimiz yoktur. 
ithalat işlerinde ihracat için olduğu 
gibi birlikler vücuda getirilmelidir. 
Birlikler hükümetle sıkı bir mesai 
iştiraki viicuda getirebilirler. Bugü
niin alış verişlerinde politikanın giz
lenmeğe lüzum olmıyan t~irleri var
dır. Hüklimet siyasi dostluklardan 
da istifade etmek yolile memleketin 
muhtaç bulunduğu maddeleri teda
rik eclebilir. · 

Böyle bir teşebbüs Ahmet, .Meh-

7.Z7Atatürkü.;= 
-son günleri 

llıdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız~ 
56-

Uzun gece arada bir yükselen bir hıç
kırığın kırık, dökük akisleriyle ürpere
rek geçirildi. 

Saat 7 de günün ortalığı kaplıyan ışı
ğı 10 Teşrinisani 938 Perşembe sabahını 
derin bir matemle ilfın ederken geceyi 
uykusuz, koltuklar üzerinde geçirenler 
sabah vizitasına hazırlanan hekimlerin 
etrafında kıpırdamnağa koyuldular .. Bi
rer saatlık nöbet bekliyen hekimlerden 
7-8 nöbeti Dr. Nihat Reşat Belker'e isa
bet etmişti.. Doktor uykusuzluktan kı
zarmış gözleriyle nöbetinin başına geçti 
Ebedi Şefin dairesinde beklemeğe başla
dı. 

Atatürk akşamdanberi bulunduğu va
ziyeti ve hastalık şeklini muhafaza edi
yor, kıpırdanmadan komanın seyrine 
tabi bulunuyordu .. Ebedt Şefin çok sık 
nefes alışları odadaki matem havasını 
tempoluyordu. 

Saat 8 de bütün hekimler toplanarak 
sabah viz.itasını yaptılar ... Saat 23 vazi
yetinin aynını gördüler._ Koma hala de-
vam ediyordu .. Sonra hep birlikte salo
na di:indül~r. 

8-9 nöbeti müşavir hekimlerden Dr. 
Abravaya Marnıaralının idi. Fakat, ko
manın şu en ileri şeklinde belki si.iratle 
bir müdahale icap eder düşüncesiyle 
operatör M. Kemal öke arkadaşının ye
rine nöbeti aldı. Beklemeğe başladı.. Di
ğer hekimler de her an odaya giriyorlar. 
çıkıyorlar .. Herkes komanın ara verme
sini, kendilerine bu hususu müjdeliye
cek hekimin sesini heyecan içinde bekli
yordu.. Bu güderi yaşlı ve fevkalade 
heyecanlı zevatın başında Başvekil bu
lunuyor. sık sık hekimlerden komaya 
dair İ7.ahat alıyordu. 

Saat ilerliyordu.. Başvekil o arada 
doktor Hayrullah Diker ile görüştü .. 
Tanınmış asabiye mütehassıslarından 
olan ve Adli Tıb işleri müdürlüğünü 
yapan Hayrullah Diker Başvekilin: 

- Vaziyet nasıl doktor? 
Sorgusuna kısaca: 
- F.ski şeklini ve vahametini muhafa

za ediyor! 
Cevabını verm~. sonra Başvekili te

sem etmek için ilave etmişti: 
- Hiç birşcy denemez efendim .. Fa

kat kanaat nasıl ve ne merkezde bulu
nursa bulunsun muhakkak olan şey nP
ticenin müsbet veya menfi oluşuna tesir 
edemez! 

- Ne gibi? 
- Büyiik hastamız halen derin koma 

içinde bulunuyorlar. 
- Evet! 
- Bu kornanın artık son saatleridir. 

Ya açılır, yeniden avdet ederler, yahut 
koma içinde ebediyete göçerler .. 

- Sizin kanaatiniz.? 
- Biraz evvel arzettim.. Görünüş: 

Menfi neticeye doğru çabuk ilerlemenin 
tezahürlerini belirtiyor, fakat ne denir?. 

Hekim sustu... Karşısında teessiiri.in 
en açık ifadesiyle hıçkıran başvekilin 

met için yapılamaz. Fakat birliklerin 
tesbit edecekleri ihtiyaç listelerine 
göre mübayaatı hükümet himayesi 
altında yapmak daha kolaydır. Dev
let himayesile yapılan ithalatın fiyat 
kontrolü daha kolaylıkla mümkün
dür. Belki bugünkü mevzuatımız bu 
işleri tedvire müsaid değildir. Kabul 
eylemek lazımdır ki fevkalade ~ün
ler yaşıyoruz. Önümüzdeki hadise
lerin inkişaf tarzını bilmiyoruz. Ya
rın daha büyük fevkaladeliklerle 
karşılaşabilecek vaziyette bulunabi
liriz. Bunun içindir ki hükümet harp 
ekonomisini idare etmek için mec
lisden fevkalade salahiyetler almalı, 
bütün ihtimallere karşı duracak fev
kalade tedbirlere baş vurmalıdır. 

Gerek ithalat, gerek ihracatta bü
tün maddeler üzerine ayrı ayrı bir
likler kurmak, milli ekonomimizin 
icaplarına ve memleketin ihtiyaçla
rına uygun seri ve kat'i kararlar al
mak, ithalat ve ihracat mallarını fi
yat bakımından devlet kontrolüne 
tabi tutmak bugünün en zaruri ve 
en kat'i bir icabıdır ... 

HAKKIOCAKOCLV 

yanından ayrıldı.. 
Operatör M. Kemal öke nöbetinin 

son kısmını savarken M. Kamil Berk te 
odaya girmiş, nöbeti almıya gelmişti.. 

Saat 8,55 ti. .. Operatör M. Kemal ka
pıdan giren arkadaşı yanına doğru ge
lirken büyük hastanın sık sık nefes alı
şının boğazdaki zorlukla hırıltı haline 
geldiğini gördü... M. Kamil de yatağın 
yanına koşmuştu ... Sık sık nefes alışın 
birdenbire boğazdaki şekil değL::ıtirişi 
odada bulunan hasta bakıcılarla berber 
Mehmedi ve Rıdvanı ileri derecede tees
süre sürüklemiş, yatağın diğer tarafına 
yaklaşan bu adamlar gözlerini Ebedi 
Şefin yüzüne dikmişler, yanak1arııı~an 
vuvarlanan yaşlarla matemlerini ilana 
başlam!§lardı. 

Operatör M. Kemal bu lrazın haleti 
nez'e delalet ettiğini kestirmiş, arkadaşı 
M. Kamil Berk ile sessiz büyük hasta
nın yanıbll§ında mevki alarak beklemi
ye koyulmuştu .. . 

DI§arıcla bulunan hekimlerin bundan 
haberleri yoktu ... Büyük hastanın hali 
"hlizarda bulunuşu yalnız hasta daire
sinde bulunan ve şu anda Ebedi SPfin 
vata~ı etr3fında halkalananlar tarafın
dan biliniyordu. 

Doktor Nihat R~at bitişik salonda 
arkadaşlariyle beraber ak~amdanberi aç 
olduklarını hatırlıyarak kahvaltı etmi
ye hazırlanmışlardı. 

Büyük Atatürkün haleti nez'i uzun 
sürmedi. 8,55 de ba.shyan bu hal 9 daki
ka devam etti... Etrafta bulunanların 
matem vaziyetleri arasında bulunduğu 
duruşu muhafaza eden Atatürk. tam 
dokuz uzun dakika haleti nez'in, dünya 
ile ebediyet arasındaki son geçidin eşi
~inde durdu. 

Operatör M. Kemalin gözleri .saat ile 
Ebedi Şefin yastık üzerindek~ başı ara
'nnda mekik dokuyordu. 

9 w beş dakika geçe Ebedi Şefin yas
tıktaki başı evvela sağ tarafa doğru çev
rildi .. Bir kaç saniye böyle kaldı, sonra 
birdenbire kuvvetlenmiş gibi bu baş 
yine yastık üzerinde doğruldu; gözleri 
açıldı. .. Sıı anda, bundan tam 6 yıl ev
vel, 30 Ağu:.tos sabahı Afvon sırtlarında 
'llilli orduya: · 

•• BirMEDf •• -*-Gödence Jıöyündelıi 
altın hırsızlığı 
Urlanıq Gödence kciyilndeh Ali oğlu 
Mustafa Kahramanın evine gelen bir 

kadın 150 lira kıymetinde zinet altınla
nnı çalmıştı. Yapılan tahkikatta suçlülar 
tesbit edilmi§ ve zinet altınlariyle birlik
te yakalanarak adliyeye verilmiştir. . 
KISACA: 
•••••••• 
Yabancı radyolardaki 
Türkçelerden : 

-..f:.-
YAZAN: Eczacı K. Kam.il Akta~ 

Avrupa merkezlerinde Türkçe haber
ler birbirini takip ediyor. Yediye beş 
kala Londra, yinni geçe Berlin, 8.30 da 
Paris, dokuza beş kala Roma, onda da 
Rusyada Türkçe haberler veriliyor. Gü
nün haberlerini aşağı yukarı farklarla 
hepsi söyliyorlar, bazı öyle diplomasi 
hfıdisatı var ki onların husu.c;iyetleri rad
yo merkezinin hLo;sine, temenni edişiyle, 
isteğine göre tefsirlere uğrıyor, insan 
ruhu daima böyledir. Kendi isteğine gö
re hadisatı tefsir eder, öyle telakki eder. 
Bazan da vakınlar bu isteği, bir temenni 
halinden öteye geçiremez. Spiker, Al
mancadan aluun~ enternasyonal bir ke
lime olmuştur. Her dilden neşriyat ya
pan Spikerlerin makina başında ayrı 
ayrı vakıt ve saatlerini beklemeleri, tıp
kı sahneye çıkacak Aktörlerin cKulis> 
arkasındaki intizarlanna benziyor. Ha
berleri o kadar güzel ayarlamışlardır 
ki her dilden sözün tutacağı saat, daki
kası dakikasına hesap edilmiş, lngiliz
ceyi Farsça, Farsçayı Arapça, Arapçayı 
Türkçe takip ettikı.-e bir dakika fark et
memektedir. Dakikası dakikasına her 
dili birbirinden ayıran radyo merkezleri 
elbet haberlerinin selametinde de bu 
hacısasiyeli güdecekler, ınübalagaya if
rat ve tefritlere düşmiyec_eklerdir. 

1 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

Yazan: 

Cında beşer, onar ki§ilik gruplar toplan
mış, toprakl."ln bira kadehleriyle müte
madiyen içiyorlardı. Şarkılar söylüyor
lar, (Hurra) diye bağırıyorlar, yanların
daki kızlarla sallana sa11ana Bravyera 
şarkısını söylüyorlardı. 

Ben böyle kapıda etrafa bakarken gar
.son geldi: 

- Arkadaşlannıı: şu masaya oturdu
lar ya. dedi. 

Hangi arkadaşım. Demedim. Hemen 
oraya gittim. Meğer bunlar Amerikalı 
seyyahlarmış. Alay arıyorlannış. Hep 

Ü c Yıldız mm.-mmızmm~ , 
7 -

beraber oturduk. Başlıbaşına koskoca 
bir birahane olan bu salonda da Bravye
ra mızıkacıları çalıyordu. Yan tarafta 
mübalagasız beş metre uzunluğunda bir 
de çini soba vardı. 

Burada gördüklerimi anlatmak, duy
duklarımı yazmak imkansızdır. Belki bin 
kişi yiyor, içiyor, sarhoş oluyordu. Nite
kim geceleyin on ikide otelime dönerken 
yolda rastladığım Almanlar biribiriyle 
konuşuyorlardı. 

- On beş içtim. 
- On sekiz içtim. 
- Yirmi içtim. 

ŞEHi 
fl~mcasını 

Öldüren genç mah
kum oldu 

Urlanın Balıldıova köyünde amcası 
Mehmet çavuşu bağ çardağında uykuda 
bulunduğu sırada beynine tabanca da
yamak suretiyle öldürmekten suçlu Hü
seyin oğlu 1 fayrullahın muhakemesi ağır 
cezada neticelenmiştir. Suçlunun bu cİ· 
nayeti bir alacak meselesinden işlediği 
sabit olmuş, yaşının küçüklüğünden is
tifade ettirilerek on sene ağır hapsine 
karar verilmiştir. 

- *-T)i~ ili de ze zele 
Evvelki gün öğle vakti Dikilide dört 

saniye devam eden bir zelzele olmuştur. 
Hasarat yoktur. 

- *-ihtikar komisyonu 
Vilayet ihtikar komisyonu dün öğle

den sonra vali B. Aykutun riyasetinde 
toplanmış, üç müessese sahibini dinle
miştir. 

- *-ı5 MİLYON KİLO 
'l'İİ'l'İİH SA'l'ILDJ 
Ticaret müdürlüğünden aldığımız ma

lumata göre Ege mmtakasmda tütün aa
tışları on beş milyon kiloya baliğ olmuş
tur. Birinci nevi tütünler kamiJen eabl
mı~. ikinci kaliteler kısmen kalmıştır. 
Üçüncü nevi tütünlerin satışına devam 
olunmaktadır. Diğer cinslerin satışı ya
vaş gitmektedir. 

- *-Talebelerimiz 
Salimen Nevyorka 
vasıl oldular-
Nevyork 19 (A.A) - Nea Hellas va

puru ile hareket etmiş olan Türk tale
beleri, buraya varmışlardır .. 

- *-8. Abdi Muhtar 
$ehrimize avdet etti.. 
iki aydanberi tll§rada bulunmakta 

olan memleketiruizin değerli doktorla
rından Dahiliye mütehassısı Bay Abdi 
Muhtar dün şehrimi7.e avdet eylemiştir. 

Bugünden itibaren ı>skisi gibi her 
gün hastalan ınuayenehunesinde kabule 
başlı yaca ktır. - *-Anasını öldüren adam.-

Paraınna tamaan anası Bn. Binnazı öl
dürmekten suçlu Seyfinin • ağır cezada 
devam eden muhakemesi neticelenmiı· 
tir. Kararı 2 4 Kanunusanide verilecek
tir. 

Zabıta Haberleri : 
• •••••••••••••• 
lkiçeşmelik caddesinde Hurşit oğlu 

Samide bir bıçak görülerek alınmıştır. 
§ Kemerde Yeni mahallede Salih oğ

lu 1 luan, ailevi bir meseleden dolayı re
fikasını dövdüğünden zabıtaca tutul
muştur. 

§ Kahramanlar mahallesinde sabıkalı 
Haydar, lbrahim adında bir tahsın evin
den Üç koyun çalmış ve yakalanmıştır. 

§ Karşıyaka Nuh sokağında Muhar· 
rem kızı l...ntife, Ali kızı Nevinin evin
den bir eşarp çalmıştır. 

§ Karantina Hatay caddesinde Ali 
Riza oğlu Ahmet, sarhoş olarak havaya 
silah attığından yakalanmıştır. , 

H BERLERi 
V. Meclisine hazırlık 
1940 yılı 

yapılmasına 

bütcesinde bazı tenziller , 
ihtiyaç görülecektir 

Vergi tahsilatı iyi gidiyol'.. 'J'uristiJı yolla,.da 
muıeuellit taahhütler ualıtinde yerine 

getirileceJıtiıe ... 
Vilayet umumi meclisi 9 Şubat 940 pey ödenmektedir. 

tarihine ruthyan Pazartesi günü devre Maaşat, eşhas borçlan ve cezalı 
toplantılarına başlayacaktır. Muhtelif da- seler tediyatı her ay bir, iki gün abam 
ireler bütçelerini hazırlamağa başlamış- ema rağmen vakti geçmeksizin öd 
lardır. mektedir. 

939 mali yılı bütçesi tatbikatından Bütün vilayetlerde rutlanan tahıiJ 
hasıl olan neticelerle vergilerin tahsila- aksaklıkları yanında lzmir vilayetin 
tında sarfcdilen mesai, geçen sene tah- tahsilat hususunda elde ettiği baıan 
silatına nazaran bu seneki tahsilatın mu- yanı takdir görülmektedir. 
kayesesi hakkında vilayetçe bir icraat Haber aldığımıza göre bugünkü lu 
raporu hazırlanmaktadır. Bu rapor arz- de idarei hususiyelerin mali duruml 
edilecek bütçe ile birlikte umumi mec- na ve bilhassa lzmir muhasebei husuı 
Jiste okunacaktır. 

Hazırlanmakta olan vilayet meaai. ra
poruna göre 939 mali senesine 700 bin 
küsur lira gibi büyük ve karşılıksız bir 
borçla giren hususi muhasebenin bu yıl 
tahsilata fevkalade ehemmiyet verdiği
ni, siyasi hadiselerin husule getirdiği 
buhrana rağmen vergilerin tahsilatında 
geçen senelerdeki nisbetin muhafaza 
edildiği işaret edilmiştir. 

Çok iyi çalışan ve bqanlar temin 
eden husust muhasebe teşkilatı yaptığı 
tahsilatla bir taraftan vilayetin program
lanmış işlerini ve taahhütlerini yerine 
getirmekte, öte tataftan da maaşa.t ve 
mübrem ihtiyaçları temin eylemektedir. 
Vekalete olan cezalı borçlar da peyder-

Tüccarlar 
--*-

KGd e ı uapul'unun 
fdjçüfıliiğünden 
sıııayetçı... 
lzmirde bazı tilccarlar devlet deniz 

yolları umum müdürlüğüne telgrafla mü
racaatte bulunmuşlardır. Tüccarlar ve 
komüsyoncular haftalık lzmir postasına 
tahsis edilen Kade~ vapurunun küçük ol
masından kafi derecede mal alamadığı
nı, Mersin hattından gelen vapurların 
da hamule ile dolu gelmesinden dolayı 
ıatlarda bekliyen malları alamadığını 
bildimıi~lerdir. 

lzmir hattına ya ikinci bir vapur, ya
hut ta tonajı daha geniş bir vapur tahsiı 
edilmesi icap etmektedir. 

- *-Bir hayvan boğuldu 
Kordonda Aydın motörü kaptanı Be

kir oğlu Mehmetle arabacı Tahir oğlu 
Mehmet, tedbirsizlik yüzünden motöre 
yana,arak çuval yüklemekte olan Halil 
oğlu Bahtiyarın arabasının denize düı
meıine ve hayvanının boğulmasına ae
}>ebiyet vermişlerdir. Tahkikata başlan
mıttır. - *-ALMANYA 
Şiliyi protesto etti.. 
Santlyago de Şili, 19 (A.A) - Alman 

büyük elçisi, hariciye nazırını ziyaret 
etmiştir. 

İyi malumat al.makta olan mahafil, 
mumaileyhin İngiliz bayrağını hfunil 
Duseldorf adındaki Alınan gemisinin, 
Antofa Astaya girmesine Şili hüküme
tinee mUsande edilmesini protesto etmiş 

yesinin senelerdenberi devredilen bo 
larma bakılırsa yeni bütçenin daha 
tutulacağı ve inıaat faaıllanada tea 
ler yapılacağı tahmin edilmektedir. ~ 
rem kanuniyle maaşlarda da tezayüt 
hwule gelmiştir. 

liuristik yollar vergisi tahsilatı da 
yet dürü"'t ve vaktinde yapılmaktadl 
Bu husustaki vilayet taahlıüdünüa v 
tinde yerine getirileceği muhaUalc 
rülmektedir. 

Devredilegelen vergi borcu hariç 
mak üzere yeni bütçenin ancak iki 
yon lira olacağı zannedilmektedir. 
hafaza edilecek fasıllar maarif, aıbhat 
ziraat bütçelerine inhisar edebilecektir: 

Bir çocuk 
* Atın ayalıl~ı altında 

can vel'dL. 
Kcmalpaıa kazaaının SoğUltpuıar 

halle.sinde oturan Hasan kızı beı J'&f 

da Ayten, sokakta oynadığı 1111ada H 
san Bodurun atı ba11na basmak auret• 
le altına almıı ve ölümüne sebebiyet v 
mi~tir. Suçlu adliyeye verilmiştir. 

* 
SULTANHISARDA 
İMAR HAREKETi 

-*-Nazilli 18 (Hususi) - Sultanlı" 
nahiyesind~ mevcut elektrik kuvveti 
d~ğirmcnin istimlaki ile çoğaltılarak 
pamuk fobrikn91 faaliyete geçirilecek 
Nahiye merkezine yalcın üç batU!ık 
ikisi kurutulmuştur. Şehre, kapalı bir 
rette gelen çok iyi ıSuyun alb yÜz kün 
deği~rilmiştir. Hükümet konaiı kar 
sandaki spor mahalli için dört yüz • 

beş liralık jimnastik malzemesl geti 
miştir. 

Elyevm mevcut Cümhuriyet Mey 
nı ve onun karş111ndaki adacık istiml 
edilerek E:bedi ve Milli Şeflerin büstl~ 
konulacaktır. 

istasyondan Cümhuriyet meydanır 

kadar giden cadde Üzerinde istimlikfı 
yapılarak tanzim edilecektir. 

940 senesi nahiye bütçesine ebe t 
sisatı konmuştur. Sultanh.iııarın nüf 
iki bini mütecavizdir. Çalı;ıkan halk 
belediye teşkiline hak kuanm11 bul 
maktadır. Hükümetimizin bu ihtiy olduğunu beyan etmektedir. 

Dusseldorf, meçhul bir semle 
yola çıkmış bulunmaktadır. 

doğru esirgemiyeceğini kuvvetle zan 
ederiz. 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA 

BU AKŞAM Saat 9 da 

Münir Nureddin 
KONSERi 

FiArLER: KOLTUK ı5o .. etRiNct ıoo 
BALKON 75 ... SALON 50 KURUŞ .. 

Numaralı biletlerinizi erkenden aldırınız .. 

Buriların kadeh olduğunu sorup öğ
renıniye liizwn yok. 

Bunları duyduktan sonra dört katlı 
binada günde 50 bin litre bira sar!edile
ccğine benim de aklım erdi. 

Işte bu birahane Münihli Almanların 
toplantı yeri ve randevü mekanı imis. 
Akşam fabrikadan, işinden, bürosunda~, 
dairesinden çıkan dükkanını kapıyan her 
Alman bir kerre oraya gider, on, on beş 
kadeh bira içtikten sonra evine gider
miş. 

Bu birahaneyi hariçten görenler ken
dilerini birahane karşısında değil, bir 
müzede zannederler. Çünkü bu bina .. 
Biranın tarihine yakın bir maziye malik
miş. Şöhreti bundan ilerl geliyormU§. 

Suna bu aydınlık, her tarafı pırıl pı
rıl yanan ve duvarları aynalı banyo oda
sında, kendi boyuna göre yapılmış bir 
muslukta elini yUzünü yıkıyordu. 

Beni görünce: 
- A ... kardeş ... dedi. Sevinçten seni 

bile unuttum .. Gel.. Beraber yıkanalım. 
Hi1.metçl bana havlu getirmeğe git

mişti .. 
Suna: 
- Şimdi havalar ısındı da sobayı 

--- -.~· ... _ ...... ·--.-.cı:liilii...._ 

yakmıyoruz. Ondan su soğuk, dedi. Bü- değilse Cuma giinleı·i sen de gel.. Burı 
tün kış buranın sobası yanar.. da birlikte heın yıkanır, hem oynarız. 

Ben, hayreUe bu güzel banyo odası- Ben, sanki incitecekmişim gibi de 
nın kö esindeki upuzun sobayı seyre kunıııaktan korktuğum bu pırıl pırıl yı 
dalmıştım. nan kar gibi beyaz \'e kaymak gibi yı 

Suna: muşak banyoya hasretle bakıyor, onu 
- Sizin banyonun soba.c:ı da böyle içinde Suna ile birlikte kay1k yüzdiir~ 

ıni?. ceğim günü gözlerimin önünde canlar 
Dedi. Ben bütün safiyetiınle ve biraz dırıyordum .. 

da gözlcl'im dolarak cevap verdim: Arkamızdan tatlı bir ses geldi: 
- Bizde banyo yok ki.. Hem hen böy- - A... Ayol.. siz burada temizlem 

le yeri ilk defa görüyorum... ceğinize oyuna dalmışsınız_ 
Ben nasıl her evi, her anne ve babayı Bunları söyliyen Sunanın annesi id 

kendi evim, kendi annem ve babam gibi Suna. bu tatlı ihtarın mazereti olara~ 
zannediyorsaın Suna da herkesi kendi - Anne.. dedi, Zehra hiç ömründ 
yaşadığı gibi ya§ıyor zannediyordu. banyo görmem~ te .. Ona anlatıyorum 

- A .. dedi, sahi mi?. Peki siz nerede Sunanın annesinin :sevimli yüziind 
yıkanırsınız? kızına karşı başka 1i.irlü bir ihtar tavı 

- Arasıra çarşı hamamına gideriz.. yer buldu .. 
Gitmediğimiz :ı.amanlar da annem beni - Niçin böyle söyliyorsun yavrum 
abdesthane aralığında ve liğen içinde dedi. Daha durun bakalım .. Ya§ınız n 
yıkar.. başınız ne .. Büyüyünceye kadar nelC' 

Suna hakikaten üzüldü. göreceksiniz. Benim bile bilmediğim bi 
- Vah karde:ıim vah .. dedi. Ben haf- çok şeyler ''ar .. Bilmemek ayıp değil k1 

tada iki gün bu banyoda, içinde yarıya Hem haydi bakalım, konuşmağı sonray 
kadar su, hem yıkanır, hem küçiı"'k san- bırakın da yıkanın_ Bey baban da gc' 
dallarımı yüzdUriirüm .. Anneme söyli- di .. Yemeğe oturacağız .. 
yeyim de benim banyo günlerimde, hic - BITMEDI -

···-.. "~'"~ '-'"'u•At.: ıuw.ıc<ıuuurı 
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Kızıl ku vetle 
.................. 1111:1 ... mııiıı-mıı;~·-------------------

N orveç hududunu geçtiler mi ? 
Finliler Kızılları yeni bir hezimete uğrattılar 
Ruslar bu harpte 17 bin ölü • ve esır verdiler 

Paris, 19 (Ö.R) - Neşredilen tek- Londra, 19 (Ö.R) - Röytere Helsin- Şimalde buz denizinde ağır ağır ilerli- ınaruık demi.ı-yoluna kadar uzanmışlar 
aiplere nt- Stokbolmdan gelen ha- kiden bildiriliyor : yorlar .. Burada daha ıyi müsellah Rus ve uzun bir kısmının yollarını sökmi.1§-
berler Sovyet la..-vetleriııi:n Norveç hu- Ruslar Moskova garnizonunu teskil kıtalnrının görülmesi mfulidardır. lerdir. 
dwhutu teeavilz ettiklerini c&termckte- eden yirmi bin Jci._<ilik bir orduyu Nor- Roma. 19 {Ö.R) - Finler 17 günde, Bu hattın bu suretle tahribi harbin 
dir. Bu sabah Fin tayyareleri Sovyet veç cıhetinden Fin alaylarını k~tnıak Rusların kendilerine karsı •evkettikleri cereyanı üzerinde kat'i bir tesir yapa
tayyarelcrine kar.ıı büyük faaliyet gös- icin şimal cephesine gönderrni,.ıerdir.. 1200 hücum arabasından 210 tanesini ~ak ınıthiyettedir. 
termişlerdir. Finler elye_,n beş yüz bin ki~ilik bir tahnp ettiklerim bildiriyorlar. Kareli Şin1alde Ruslar agır zayiata uğraınak-

Pari , 19 (Ö.R) - Noına Salnıi mın- Kızılordu ile harbed.iyor. Petsarno ile berzahında mücadele hunrizane devam la beraber Norveç hududuna doğru 
taJ<.mda Finler Kı.nl orduyu tam ı- Salla arasında on fırka. Salla ile Lado- ctınektedir. Laooga ve Sovanto gölleri ilerliyorlar. Bununla beraber bu zayla
ılmeie ulntmı !ardır. ga arasında on fırka, Karelide on fırka arasında Ruslann kullandıkları muaz- ta bakarak Rusların zaafa uğradıklarına 

Kızıllar burada 17 bin ölü ve esir bı- tahşit etmiş bulunuyorlar. zam vasıtalar bu cepheye çok büyük bir hükmetmek yanlıştır. Zira Rusların va-
rakmışlardır. Cenupta vaziyet cıddileş- Finlandiyanın seferber ettiği ordu ise ehenmüyet verdiklerini göstermektedir .. sıtaları muazzamdır. 
ıniştir. Ruslar saatte 70 kilometre kate- üç yüz elti bin kişidir. Kızıllar Manner- Üç günden beri Ruslar Kalyane şelu-l- Finlandiya ile Norveç arasındaki hu
den çok sllntli tanklar kullanarak ta- hayn hattına taarruz için takviye kuv- ni geçıne:;e ~alı..~ıyorlar. Şimdiye kadar dut mıntakasında Sovyet tank ve otokar 
Arrw:larda bnlunmu.~larsa da Finler vetleri göndermL,lcrdir. muvaffakıyetsiz kalan bu teı;ebbüslerde kolları harekettedir. Ruslar Tolvajerdi 
tank dafi toplarla harekete geçerek mü- Londra, 19 (Ö.R) - Taymb.in askeri ağır 7.ayiata düçar olmuşlardır.. Finler civarına mühim kuvvetler tahşit etmiş-
tekabil taarruzlar yapnu~lardır. muharririne göre Finlandiya için kaı'i sarcılınaz bir mukavemet gösteriyorlar .. !erdir. Bu ınıntakada kat'i olacağı muh-

Ru.s tayyareleri Helsiıtlıiden 20 kilo- dakika ya klası yor· Rusların Manner- Ruslal'ln Ladoga gölünden topçekcrler- temel büyük bir muharebe beklenmek
metre mesafede sefaretlerin iltica ettik- hayrı hattını asla aşamaması ınuhtt'ınel- ı., bu taarruzu himaye etmeleri de te- tedir. 
leri llfa1ıpola kasabası üzerinde dola'!- dir. sir>iz kalmı:;tır. Hel.sinkiderı gelen haberlerde Finlan-
mağa tesebblls ettiklerinden tehlike işa- Her günkü tao.rruzl.ırında hiç bir mu- Fin k~if kolları Rus aral.İ.!oi dahilü1- diya matbuat dairesi Fin tayyarelerinin 
reti veri~tir. vaffakıyet kawnamamakt•dırlar. dP iyice derınlere kadar sokularak ~- muazzam faaliyetlerini kaydediyor. 

·······Emniye·ı·····m .. ······ı-a·1<asi·-··Iç1n········· .. ···T~1;tiği~;···· 
-*-

! .merikanın protesto notasının 
FRAN'SIZ rEBLIGi: 
Paris, 19 (Ö.R) - Bu sabahki Fran

~ız tebliği : Kayde değer mühim hi.ç 
bir şey yoktur .. 

tesirsiz kalacağı endişesi var 
SOVl"Er rEBLIGt: 
Moskova, 19 (A.A) - Tebliğ : 18 kA

nunuevvelde, Sovyet kıtalan Murınanslt 
istikametinde Petsamonun 85 kilometre 
cenubundaki Pitkajarviyi i~gal etmiş
lerdir. 

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

Roma 19 (Ö.R) - Arjantin hariciye 
nazırı Pananl& konferansında tesis edi
len Amerika bitaraflık ınıntakasının ih
lfillni prote..ıo için muhasun hİikürnet
len göndereceği nota metnini Aınerikn
nm 21 hülı:ümetine tebliğ etmiştir. 

Parla 19 (ö.R) - Va.~i.ngtondan bildi
~ilwiine göre reisicümbur Ruzvelt Va
fingtona dönmü1Wr. Zannedildiğın• gö
re hariciye nazırı B. Hu! cGraf Spee> 
meoıele.>.i hakkında tam bir rapor vere
cektir. Bugün öğleden sonra kabine kon
aeylnin toplanması beklenmektedir. 

Parla 19 {ö.Rı - Amerikanın 300 
millik bitaraflık mıntakasını kabule mu
hasım devletler mütemayil görünıncdik
lerinden bu hususta ısrarın faydalı olup 
olmıyacağı Amerikan umurni efk:Arınca 

oorulmaktadır. Avrupa meml~ketleriyle 
yapılan mtizakerelerin yava.•lığında bu 
mesele ilmi! olduğundan bu hu.usta en
di~eler izhar edilmektedir. 

Boenos Ayres 19 (Ö.RI - Arjantin 
ha:rjciyc nazır1 Kaınpilo 21 Aınerikan 
hükUmetinin bitaraf emniyet mıntaka
sının ihlal edilrnemesmi kaydedecek no
tayı bugün neşredecektir_ Bu notayı 
Amerika hükümetlerinden bir çoğu tas
vip etmekle olup kara sularındaki mu
harebenin uyandırdıf:1 rnemnuniyetsiz
li~i kaydetmekte ve bu gibi hfüliselerin 
tekerrür etmemesi kat'l lisanla isten
mektedir. Am.erika hariciye nazırı Kor
del Hu! Panama konferansında itti.haz 
edilen kararlara aykırı olarak bit ... af 
mıntakaya tecavüz edilmesine karşı na-

Parti grubunda 
Hariciye 

Vekilleri 
ve Milli 

izahat 
Müdafaa 

verdiler 
Ankara i 9 (A.A) - C. H. Partisi Meclis grubu bugün ( 19. i 2. 

939) saat 15 de reis vekili Seyhan mebusu Hilmi Uranın başkanlığın
da toplandı. 

ilk defa söz alan hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu, son dünya hadi
selerini ve bilhassa bunlar meyanında bizi uzaktan, yakından alakadar 
eden hadiseleri izah ederek umumi heyeti tenvir etmiştir. 

Bunu müteakıp Muş mebusu Haldc.ı Kılıçoğlunun bir takririnden 
istifade ederek milli müdafaa i•leri hakkında etraflı beyanatta bulunan 
ve müteaddit hatiplerin gene bu mevzu etrafındaki suallerine cevap
lar veren milli müdafaa vekili general Naci Tınazm izahatı, grup umu
mi heyetince alkışlarla kabul ve tasvip olunmuştur. 

Vaktin ilerlemiş olması dolayısile ruznamede mevcut diğer mad
delerin müzakeresi gelecek celseye talik edilerek riyasetçe celseye saat 
19 da nihayet vrilmi~tir. 

Tehlike yakın 
Acele müdahale lazım 

Paris 19 (Ö.R) - Exeloior, Stokholm, Oslo ve Kopenhag hükü
metlerinin, Finlandiya mücadelesinin mana ve ehemmiyetinde aldan
madı.ldarını, Hitlerle Stalinin kendi toprakları ve hakimiyetlerine göz 
diktiklerinden haberdar bulunduklarını kaydettikden sonra diyor ki: 

' 

Yeni lsveç kabinesi Finlandiyaya maddi yardımlara karar vermiştir. 
Fakat acaba tam bir müdahale saati çalmamış mıdır. Askeri bir yardı
mın artık bir zaruret teşkil ettiğine kani bulunmıyorlar mı? 

Pertinax, Fransa ve lngilterenin tarihde misli görülmem is bir sekil
de mukadderatlarını birlestirdiklerini, denizde, karada ve havad~ tek 
ordu ve tek cephe göründüklerini, Finlandiyada harp eden Kızıl or
dunun hakikatte Alman ordu•unun ağ cenahını teşkil ettiğini kayde
diyor. Ballcanlara, Akdenize uzanan tehlikelerden bahsediyor, Kara
denizin müttefiklere açık bulunması sayesinde Rus tehlikesinin önle
nebileceğin .. İ'!'lret ediyor. 

S<ilıreti diinyalan dolduran. zaferleri, iilkeleı'i dolaş.n 
kudreti milyonlara dayanan bir ŞAHESER .. 

a1;:ıtnct.i sanata, 

ı -- Ç A L 1 N A N r A ç_ 
ERKOL FLVNN ... İLK DEFA .. TÜRKCF. SÖZLÜ .. GiNF. OTRİ 

2--KOVBOY KIZLAR 
KAHKAHA, NEŞE, HEECAN KAYNA(°;I .. 

l -- " - YENİ HARP JURNALi RE KLİ Mi.Ki.. 

' : L \l.F. \e VF."11 TA.' Si'.'IEMALARlı iDA ... .. • 

sıl bir hattı hareket ittihaz edileceği 
hakkında müşterek kararlara tevessül 
etmek icin Anıerika hükümeUeri ara
~;ında gö;üşınelere devan1 edildiğ;ni söy
leıni.stir. 

Yi~1e Kordcl Ilule göre muhtelif hü
kümetlerin teklifleri birbirinden çok 
farklı ve lıenilz mevzuubahis meslede 
kat'i bu· karar ittihaz edil~ değildir. 
Şu üç nokta görü.~melerin ınevzuunu 

teşkil etmektedir: 
1 - Graf Fon Spee hildisesi ınünase

beti ile ittihaz edilecek hattı hareket; 
2 - Bu kabil hareketlerin tekerrürü

Jlıf"' nıani olacak bir lormül bulına.k; 
3 - Bu hfidiscnin tekrarı halinde ce

nubi Amerika devletlerinin alacakları 
tedbirler ... 

Vekili 
Hatay da 
--*--

Antakya, 19 {A.A) - Sıhhat ve içti
mai muavenet vekili HulCtsi Alataş, diln 
Hataya gelmiş, İskenderunda vali Sök
men Süer, Parti müfetti._<ıi, hükünlet ve 
Parti erkilniyle kalabalık bir halk kitle
sı tarafından karşılannuşbr. 

Dr . .Hulı1si Alataş, öğle üzeri de şeh
rimize ge~ ve samimi tezahüratla is
tikbal edilmiştir. 

Belediyeyi, Partiyi, hükiimet kona
ğım ziyaret ve vali Sökmen Süer tara
fından şerefine verilen 75 kişilik ziya
fette bulunduktan sonra Sıhhat Vekili 
jandarma umumi kumandanı Korgene
ral Cemil Cahit ve Vali ile Yayladağı 
kıyısına gitmiştir. 

Dr. Hulusi Alataş bugün hastaneyi ve 
diğer ~ıh.hl ınüe::;'!eseleri gezerek tetki
katta bulunmuı,iur. 
Öğleden sonra da Reyhaniye ve Kı

rıl<han kazalarına giderek teıki.katta 
bulunacak, oradan da İskenderuna ge
çecektir. 

Mısar veliahdına 

Kızılayan teşekkürü 
Ankara. 19 (A.A) - Mısır veliahdı 

prens Mehmet Ali, 'l'(irkiye cümhuriyeti 
Kahire elçiliği vasıtasiyle, Türkiye cüm
huriyeti Kızılay cemiyeti umumi merke
zine 500 İngiliz lirası teberrü buyur
lardır. 

Bu asil ve in•ani teberrüden pek ınü
tehassi.> olan Kızılay cemiyeti, Kahire 
elçiliği vasıtasiyle samimi şükranlarını 
Altes Prense arzetmiştir. 

Diğer istikametlerde küçük ke~if müf
rezeleri arasında ınüsademeler olmuş 
ve Kareli berzahında şiddetli topçu ate
~; kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimiz muhtelif bölgelerde fa
aliyete geçmiştir. 

Baltık filomuz Bjorko bölgesinde sa
hil bataryalarını bombardıman etmiıı
tir. 

--*-
F ransanın yeni 
Tahran elçisi 

İstanbul, 19 (Hususi) - İrana gitmek 
üzere şehrimize gelen Fransarun yeni 
Tahran büyük elçisi beyanatında : 

aHarbin uzun süreceğini zannetmedi
ğini, nihayet bir seneye kadar Almanla
rın silAhlarını bırakmaia mecbur ola
caklarını• söyledi .. 

Sefir, Türk - Fransız dostluğundan 
büyük takdir ve hararetle bahsetti. -·--istanbula gelen 
Cek gencleri 
fstanbul, 19 ~(Hususi) - Almanlara 

karşı harbetmek üzere Fransaya git
mekte olan 21 kişilik bir çek kafilesi da
ha geldi. Aralarında bir de kadın var
dır 

-*-İngiliz koordinasyon 
nazll'I bugün radyoda 
bir nutuk söyliyecek 
Londra, 19 (A.A) - Koordinasyon 

nazın Amiral Lord Chitfield, harp va
ziyeti hakkında yirmi kAnunuevvelde 
radyoda bir nutuk verecektir. 

Kültürpark 
sinemasında 

WLİYAM POwEL 
VE MİRNA LOY'an 
MuvaCCakıyctli temsilleri 

ÇIFrE NİKAH 
VE 

SONDÖGUŞU 
Fillmleri muvaffakıyetle devam 

ediyor ... 
AYRICA : Metro Jurnal ve MİKİ 

SEANSLAR : SON l>OOtlŞtl": 3.1$ 
ve 7.00 de. 1FTE NİKAH 5 ve 9 da 
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BÜTÜN HAFTA İZDİJLUI VE YER BULA!\tAMAKTAN GÖRMİYEN 
VE BİR DAHA GÖRMEK İSTİYEN MUHTEREM MÜDA VİMLEBİNİN 

İSRAR VE ARZULARI ÜZERİNE 
SİNEMA ~rtIDORIYETi 

lfARİKAl.AR HARİKASI 
YEN 

Marie Antoinette 

• 
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Fiı.ıtiNt BiR KAÇ G()N DAHA YENİ iı.AVFSt ENDER TESADOF 

EDİLEN İKİNCİ Bta ŞAHESER OLAN 

Esrarengiz Katil 
FİL~IİNİ GÖSTERECEK.TIK .. BU FIRSATI KAÇIR tAYINIZ-

SAHiFE J 

Buhran - ibtikir 
Ticaret Vekilimizin 
muhtekirlere hitabı 

- BAŞT AR.AFi BtRINCt SAYFADA -
günkü fiyat yükseldiğini izaha çalışmışlardır. Tüccarları dinledikten 
sonra Ticaret vekili Nazmi T opçuoğlu söz alarak kürsiye geldi ve tüc
carların ileri sürdükleri noktai namrları birer birer tahlil ederek onlara 
luım gelen cevapları verdikten sonra dedi ki: 

< Bugünkü Türkiye hükümeti umumi harhın jandarma hükümeti 
değildir. Biz, fırsat dü§künlerinin başını iktısadi tedbirlerle ezeceğiz. 
Onlara dürüat çalıştıkları takdirde dost ve fırsat dü~künlüğ-üne bat 
vurduk.lan takdirde düşman elimizi uzatacağız ... 

Muhtelif meselelere temas eden vekil bilhassa şu noktalara işaret 
etmiştir. 

c Hükümet halkın gıdası, nafakası bahMına yapılmak istenen pc
küliayona asla meydan venniyecektir. Ve spekülatörler bunu bir gün 
gelecek acı bir şekilde anlıyacaklardır. Ashabı kehf gibi 1918 de uyu
mu§ ve 1939 da uyanarak. (kazanç var) diye ayaklanmış bazı kimseler 
karşısındayız. Bunlar Türkiye ciimhuriyetinin Osmanlı. imparatorluğu 
demek olmadığını bilmiyorlar. Bugünkü ')8rtları düşüruniyorlar. Fır
satculuk yaparak sabit gelirli vatandruıları yıkacak surette harele.et 
edenlere karşı alacağımız tedbirler yalnız iktısadi olmıyacak. kanuni 
tedbirlerle de mukabele edeceğiz ve kanunlar hiç bir zaman ceki ia§C' 
kararnamelerinin dokuzuncu maddesi olmıyacaktır. Debağat sanayii 
memleketimizde en geniş bir himaye görmüştür. Müstehlik hesabına 
yapılan bu fedakarlık bu sanayiden müşkül günlerde fayda göreceğiz 
diye yapılmıştır. Halbuki ille büyük tecrübeye girmeden evvel ilk silA
hı çekip halkın üzerine yürüyen de bu sanayi olmuştur. 

Pamuklu üzerinde de ayni mesele mevzuu bahistir. 
ithalat ticareti memlekette beklediğimiz rüşdü göstermiı değildir. 

Ticareti teşkilatlandırma kanununu çıkarmak üzereyiz ve ithalatçılar 
k.ahiliyet gösteremezee daha kabiliyetlilerini yaratacağız. Hükümet 
tüccara lazım gelen yardımları yapmağa da hazırdır. Bir elimiz doat 
elidir, bir elimiz silahlı eldir. isterseniz dost elini tutunuz, isterseniz 
silahlı elini .... ~ 

Vekil iktısadt ~tların tamamile değişmif olduğuna i§"ret ederken 
iki üç güne kadar buğday ihracatına da müsaade edileceğini söylemiş. 
200 bin ton buğday ihraç ettiğimiz takdirde dahi ihtiyacımızın tama
mile lr:.arşılanacağıru ve evvelki senelere nazaran en az yüz bin ton 
fazla ihraç edileceğini söylemiş, bugünkü fiyatla da bu fazlalığı 800 
bin lngiliz lirası tuttuğunu ilave etmiştir. 

Vekilin bu izahatı mühim tesir bırakmıştır. Pamuk ve diğer mad
delerimizin de ihracına müsaade edileceği kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Sovyet Filosunun 
Karadenizde yaptığı manevranın mevzuu 

miicadele imi1 Denizaltılara harf ı 

Paria 19 (Ö.R) - Havas ajanaı, Sovyetlerin Karadenizde yaptılı:
lan deniz manevralarına torpidolann, denizaltılann, mayin dökme 
gemilerinin ve tayyarelerin iştirak ettiklerini kaydederek manevra
ların başlıca mevzuunun denizaltılara karşı mücadele teşkil ettiğini 
bildiriyor. 

Almanlar 
mallarını 

Polonyalıların bütün 
müsadere ediyorlar 

Paril 19 (A.A) - Polonya telgraf ajanaı, Almanların itgali altın
da bulunan Polonyada, Polonyalılara ait emval ve emlakin müsadere
sine sistematik surette devam edilmekte olduğunu bildirmektedir. 

Resmi bir Alman tebliği, yalnız Bydogszog mıntakasında Polonya
lılardan müsadere edilmiş emlakin idaresi için bin komiser tayin edil
miı olduğunu bildirmektedir. 

Arap - Yahudi işbirliği için Kudüs 
yahudi talebesinin mitingi 

Kudüs 19 (A.A) - Arap - Yahudi yaklaşması birliğine mensup 
Yahudi talebeler, yaptıkları bir mitingde, Filistin halkının iki unsuru
nun it birliği yapmalarının halledilmesi lazım en esaslı meselelerden 
birini teşkil ettiğini bildiren bir karar sureti kabul etmi,tir. 

Amerika ile Japonya arasında 
münasebat bir türlü düzelemiyor 
Vaşington 19 ( ö.R) - Yang-Çe nehrindeki münakalata dair mü

talaası sorulan Kordel Hul, mezkur nehrin aşağı kısmım japon hükü
metinin seyrüaefere açmağa karar verdiği hakkında bugün Vaıing
tona malUınat geldiğini söylemiştir. Nazır, bu kararın Amerika ile ja
ponya münasebetlerinde mahsus bir tebeddüle sebep vereceği kana
atinde değildir. Kordel Hul Rusyanın milletler cemiyetinden ihracı 
için Amerika tarafından bir tazyik yapıldığını iddia eden bir Moskova 
gazetesinin neşriyatının asılsız olduğunu da söylemiştir. 
~ .................................................. ~ 
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Bitlerin mahremi Bir zafer daha -·--- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Dost cilvesi! 

ifşa ediyor! 
duğu kuvvetin yarısıdır. 

Son günlerde Nazilerin deniz ve ha
ya heı.imetleri ile sarsılan kuvvei mane
viyelerini yükseltmek için Alman pro
paganda nezareti bu muharebede lngiln 
kuvvetlerinin zayiatı hakkında çok mü
balA8a1ı rakamlar neşetmişlerdi•.. Big 
adası üzerinde de bir hava muharebesi 
yapıldığı haberi yalandır. Hiç bir Ingi
Jiz tayyaresi bu civarda doJaşmamıştır. 

Sovyctlcr bir Alman vapuruna 
Almanlar bir ltalyan vapuruna 

Gizli konuşmalarda Hitler Almanya
siyasetini nasıl izah etmiş? nın 

Tecavüz ettiler 

ifşaatı yapan: Hcrman Rauschning 

Londra 19 (Ö.R} - Niyoz Kronikl, 
Kanadaclan gelen ilk fırkanın bu mem
leketin göndereceği kuvvetlerin ancak 
öncüsü olduğunu, Kanadanın müttefik
lere asıl büyük yardımını hava kuvvet
lerinde göstereceğini, bu memlekette 
ezici bir hava hakimiyeti hazırlıyacak 
olan kadroların tamamlanmak üzere ol
duğunu bildiriyor. 

Roma 19 ( ö.R) - Amsterdamdan bildirildiğine göre Şteten )ima
nında kayıdlı Pinav A1man vapuru, Alman bayrağını taşıdrğı halde 
Botni körfezinde bir Rus tahtclbahirin in hücumuna maruz kalmıştır. 

Ceneve t 9 (A.A) - Kömür yüklü olduğu halde Rotterdamdan 
buraya gelmiş olan Caterina Gerolimic adındaki ltalyan kargosunun 
kaptanı, geçen teşrinisaninin t 9 unde Manş denizinde bir Alman tah
telbahirinin kendisine dur emrini vermiş ve torpillemiş olduğu 1363 
ton hacmindeki Darino gemisine mensup ve dördü yaralı 11 tayfayı 
almağa davet etmiş o1duğunu söylemiştir. 

Bir kısmını dünkü sayımızda neşret
tiğimiz sabık Danı.ig ayan meclisi reisi 
H. Rauschning'in meraklı ifşaatı şöyle 
devam ediyor: 

c- Hit1erin, talebi tıbbi tabir il&, cin
n et denilen şeye yakın veya uzak bir 
alakası olup olmadığını tetkik bana ait 
değildir. Tanıdığım bir çok şahısların 
1ecrübesiyle tetabuk eden şahsi tecrü
l»em, heyecanları üzerinde her türlü 
kontrolden mahrum ve geçirdiği buh
ranların şahsiyetini tamnmiyle ortadan 
kaldırdığı bir manyakın karşısında yir
mi defa bulunduğumu gös1erdi. Bağrış
maları, ağır sözleri, hiddet buhranları 
§ımarık ve lakırdı dinlemiyen bir çocu
jun tepinrnelerini hatırlatır. O, çok ga
rip bir insan tipidir ... Bitler ne Cesara, 
ne de bir Romalıya benzer. Hayır, Bit
ler tamamiyle başkn bir şeydir. Etrafın
da duyulan sesler, Romalı lejyonların 
eürültüsü d~ü. fakat vahşi kabilelerin 
tam - tcımlarıdır. Asyai veya Afrikai 
merasimler ve adetler, işte onun hakiki 
~nsıtalarıdır. 

Bu, iptidai bir hayatın Avrupa gar
laine girisidir. işte, hakiki mana budur 
zannederim. 

BtNB1R GECE ŞEYTANI 
Bu adamı, her ne pahasına olursa ol

sun ebedileştirmekten, bir efsane 'kah
ramanı yapmaktan çekinelim. B una ra -
men, o, milletinin muhayyilesinde uzun 
müddet kalacaktır ve hatta yalnız mil
letinin muhayyflesinde değil, Hitler en 
derin tesirinin ölümünden sonra vuku 
bulacağına inanmıştır ve bütiln ihtiyata 
rağmen, bin bir gece masallarında bir 
§İşenin içerisinde bulunan ve sonrn te
s.·ıciüfen oradan kurtularak birdenbire 
dev mahiyetini alan şeytanlar gibi, bu 
fena tılsımın yaşaması muhtemeldir.Bu 
8'!bepten, zamanımızın bu adamı hakiki 
çehresi altında tanınması ve Hitleri ol
duğu gibi öğrenmesi, tekrar ediyorum 
zaruridir. Işte, tabii ~kilde Hitler şu
aur: 

Hitlcr, şımarık. haristir ve muntaı.nm 
çalışma nedir bilmez. Derhal tahakkuk 
ettirmek istediği fikirleri, hisleri vardır. 
Bunlardan fiziki bir ihtiyaç gibi sıyrıl
mak ister. Uzun ve devamlı bir gayretin 
ne olduğunu bilmez. Bizzat kendisinin 
tarifi veçhile, o, bir sarsıntı ve ihtilaç
tan başka birşey değildir. Hiç bir şey, 
Hitlerde değildir. Hatta çocuklarla hay
• anlar hakkındaki sevgisine kadar bu 
bir gösterişten ibarettir. Bütün hayatın
da, bohem tabiatinden vazgeçmemiştir. 
Geç kalkar ve hiç bir şey yapmadan 
günlerce uyuklamakla vakıt geçirir. De
vamlı bir mütalea canını sıkar. Bir kitap 
açnr, ve bir kaç sahife okuduktan son-

- S-
ra onu fırlatıp atar. Buna rağmen büyük 
bir kütüphane vücude getirmiştir. Ki
taplan, güı.el tabıları, ve ciltleri sever. 
Münihteki apartmanında, kitap dolap
ları ile çevrHen duvarlar gördüm. Hes
sin artist olan kız kardeşi, kitaplarının 
ciltlerini yapmıştır. En ziyade okuduğu 
şey, Kovboy hikayeleri ve zabıta ro
manlarıdır. 

En fazla sempatik tarafı, tek başına 
gezintilerden zevk almasıdır. 

Yüksek dağlardaki ormanların koku
siyle mest olur. Gezintileri hem ibadet 
ve hem dua 111akamındadır. Akıp giden 
bulutları seyreder ve çamlardan süzü
lüp düşen su damlalarını dinler. Bir 
takını sesler işitir. 

Ona bu suretle rastladım. O vakıt 
kimseyi tanımaz ve yalnız kalmak ister 
ve bazı zamanlar, herkesten şiddetle ... 
kaçar. 

GECELEYlN HtTLER 
Geceleri geçirdiği uykusuzluk asap 

sisteminin hadden fazla tahrikinden baş
ka bir şey değildir. Geceleyin ekseriya 
uyanır, o vakıt elektriklerin yakılması 
lazımdır. Son zamanlarda, geçirdiği deh
şet saatlerini kendisiyle birlikte pay
laşsınlar diye bazı gençleri yanına ge
tirbniştir. Yakında bulunan şahıslardan 
biri geceleyin, muhteliç feryatl.ax- kopa
rarak uyandığını ve imdada çağırdığını 
nakletti. Yatağının kenarına oturan Hit
ler, sanki Ielce u~ramış ~bidir. Adeta 
karyolayı sarsacak derecede kendisini 
titreten deruni bir paniğe maruz kalmış
tır. Anla~ılmıyan ve yarım yamalak ağır 
lakırdılar söyler. Nefes alamıyacakmış 
gibi göğsü inip kalkar. Aynı şahıs Hi1-
lerin buhranlarına dair, eğer bu haber 
membaı emin olmasaydı, inanamıyaca
ğım bazı tafsilat verdi. 

Hitler odasında ayakta idi. Sallana
rak ve etrafına delışetle »akarak: 

c- Odur! Odur! .. işte buraya geldi!> 
diye inild.iyordu. Dudakları morarmış
tı. iri ter taneleri simasından akıyordu. 

Kendisini, fevkalade bir şey cereyan 
etmediğine ikna ettikten sonradır ki ya
vaş yavaş sükunet buldu. Ondan sonra 
uzun saatler uyudu ve bir miiddet için 
hemen hemen normal ve kabili taham
mül bir hal almıştı. 

H1TLER VE GöRfNG 
Bitler, Göring gibi cesur tabiatlı de

ğildir. Hatta ifrat derecede korkar. Ta
vır ve hareketi milletlerin mukaddera
tını açan \•eya kapıyan bir adamın tav
rına ve hareketine benzemez.. Kıymet
li bir malmış gibi kendLc;ini muhafaza et
tirir. 
Dışarıya çıktığı zamanlar alınan em

niyet tedbirleri fevkaladedir. O, biraz 

intikam harbi 

cesaret ve metin tavır gösterebilmek için 
şiddetli gayretler sarfeden yumuşak bir 
adamdır. O vakıt, hududu tecavüz ede
rek, isim verilmiyecek bir şiddet gös
terir. En ufak bir tehlikeye girişmek 
için bir nevi sarhoşluğa dalması lazım
dır. Tabu soğukkanlılık kendisinde yok
tur. Onunla buluştuğwnuz zamanlarda, 
kendisini zavaDı gibi ve yakın ölümü
nün düşünceleri arasında kaybolmuş gi
bi göstermekten hoşlanıyordu.cHer şey, 
faydasızdır. Bir i§e yaramıyacaktıu di. 
yordu. O, yalnız bir merhamet bilir, bu 
da, bizzat kendisine karşı olan merha
mettir. 

Onda en fazla mevcut olınıyan şey 
müvazenedir. Yaş bile, ona hiçbir is1ira
hati kalp ve Akilane hareket getirmez. 
Bunun içindir ki en ziyade hırsla iste
diği şeyler, asla hakiki nisbetlerine va-
ram az. 

HtTLER VE KIRBAÇ 

Hitler, eskiden elinde kırbaciyle gö
rünmekten hoşlanırdı. Bundan vazgeçti. 
Fakat bunu gösteren tabiatini muhafa
za eyledi; hakaret gurur ve zulüm. Hit
ler hayatında hiç ata binmemiştir. 

Ziyaretçiler, onun ani değişen tavır
ları karşısında şaşkın kalırlar. Bir lah
za evvel gösterdiği açık ve hayırhah va
ziyet, birden, tahkirle karışık lakırdıla
ra yer bırakır. Ziyaretçi, farkına varma
dan, onun izzeti nefsinin ve yahut da 
gururunun hassas bir teline ba5mıştır, 
o, bir yalan dünyasında yaşamaktadır. 
Başkalarını aldattığı gibi kendisi de al
danır. Kin, içerek snrhoş olduğu bir şa
raptır .. 

HERKESE GöSTERlLMlYEN 
TABLOLAR 

Hitler, apartmanının küçük bir oda
sının duvarlarınn, herkese gösteremiyc
ceği birkaç tablo asmıştır. Bu tablolar, 
sanat heyC?canı tevlid eylemek için de
ğildir. O, belki sadece Büyük Fredl'iği 
taklid eylemek istemiştir. 

Prusya kralı Fredrik, Bitlerin tercih 
ettiği kahramandır. Onunla brr yakınlık 
hisseder. Onu üstadı olarak telakki ey
ler. Hakikattir ki o büyük bir tarihi si
ma içinde hareket etmek ister. 

Kendisi bizzat büyüklüğüne inanını~ 
gibi görünür. Halbuki öyle bir şey ol
madığının misali, en ufak bir tasvip i~a
retine ve en adi tabasbusa karşı duydu
ğu minnet hisleridir. Yine bu düşünce, 
etrafında kendisine en yüksek vasıfları 
veren ve kokulariyle besliyen kadınla
rın bulunma.c;ı husu.c;unda duydu[,'U ih
tiyacı da gösterir.> 

··BİTMEDi·· 
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- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - ğe, cehaletten cehalete sürüklemiştir. 

vermektedirler. Gazeteler, bu muvaffa- Niyüz Kronikle göre müttefiklerin ve 
kıyeti, Skapa Flov İngiliz üssüne soku- bitarafların ticaret vapurlarına, küçüle 
1an Alman tahtelbahirinin muvaffakıye- romorkörlere ve balıkçı gemilerine hava
tinden daha mühim sayıyorlar. Ayni dan mitralyöz ateşi açılmış açık şchirle
günde iki Kanada fırkasının İngiltereye rin bombardımanına doğru atılmış bir 
gelmiş bulunması, Heligoland üzerinde adımdır. Führerin Graf Specnin intikn
lngiliz tayyarelerinin yeni ve muvaffa- nunı almak için Hollrındaya ve İngilte
kıyctli uçuşları günün zaierini tetviç et- reye karşı birden hücuma geçmesi muh-
mektedir. temeldir. 

sat vermeden bastınnışlar ve mühim ha
sarata uğratını~lardır. 

İki roınorkör limanlarına dönmemi~ 
Jerdir. Bunlann da Alman tayyareleri 
tarafından batırıldığı tahmin ediliyor .. 
Tayyarelerin taarruz" ettikleri Evelino 
motöründe dokuz, Selplayt motöründe 
on altı kişi vardı. Diğer üç romörköre 
daha taarruz edilmiştir. Biri batmış, di-

Berlin 19 (A.A) - Dün öğleden sonra 
e~ modem sistemde 44 Ingiliz tayyaresi 
şnnal denizindeki Alman sahillerinin 
muhtelif noktalarına taarruzda bulun
muştur. Alman avcı tayyareleri Heligo
landm şimalinde lngiliz tayyarelerini 
karşılamış ve dağıtmıştır. iç Alınan kör
fezi üzerinde hir kaç şiddetli muhare~ 
vukubulmuştur. En son haberlere göre 
34 lngiliz tayyaresi düşürülmüştür. Dü
şürülen Ingiliz tayyarelerinin enkazı 
Alman adaları sahillerinde bulunmuş
tur. 

Iki Ingiliz tayyaresinin müretteba1ı 
esir edilmiştir. 
Yalnız bir kaç lngiliz tayyareci Vil

helmshaven' e kadar iJerlemeğe muvaf
fak olmuşsa da bomba atamamıslardır. 

Iki Alman tayyare~i düşmiişsi de mü
rettebatları paraşütle kurtulmuştur. 

R oma 19 (ö.R) - Londradan bildi
rildiğine göre Alman tayyareleri bu ıa
bah Şetland adalarına kadar uçmuşlarsa 
da lngiliz aycı tayyareleri tarafından der
hal takip edilmi~lerdir. 

Roma 19 (ö.R( - Kopenhagdan 
bildirildiğine göre Danimarka hududu 
civarında Lilt adasındaki Alman hava 
Üııaü lngiliz hava k uvvetleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. lngiliz hava ta· 
arruzu pazar - pazartesi gecesi ba,Jamış 
ve facia dün aab8h aaat l 5 e kadar de
vam etmiştir. 

ltcrlyan kargosu bu tayfa1arı a1arak Dovere götürmÜftÖr. 
Kazazedelerin kanaatine göre, Darino kargosu dört dakika içinde 

batmış ve kumandan da dahil olduğu halde mürettebattan 16 kişi telef 

olmuştur. 
Tallin 19 (A.A) - Estonyaya ait Nissori adası yakininde balıkçı

lar, üç kadavra ile bir takım balıkçı gemileri enkazı ve esrarengiz bir 
tahtelbahir tarafından batırılmış olan Sheinbeck adındaki ve 2800 ton 
hacmindeki Alman kargosunun teknesini bulmuşlardır. 

Ankara, Afyon ve Toros eksprcs-
lcrindeki teehhürlerin sebepleri 
Ankara 19 (Husu5i) - Salahiyettar makamdan verilen malumata 

göre, Ankara Haydarpaşa ve Afyon yo1cu katarlarında görülen teah
hürler Eski~ehir, Çukurhisar arasında ray değiştirme ame]iyesinden 
ileri gelmektedir. Yakin bir zamanda bu i ikmal edileceğinden katar-
1ar teahhürsüz sefer1erini yapacaklardır. 

T oros sürat katar1arına geJince harp yüzunden Semplonun teahhür
le gehnesi bu katarların bundan sonra <la teahhür1e hareket edeceğini 
göstermektedir. 

- *- }!~!!~ı~~~ s!:'.!'-1 An ka_r_a_R_a_d yosu 
Garp cephesı·n _Je go'"ğu'". Ekselsiyor Graf Fon Spee ile Emden DALGA VZVNLVCll 

Uı ~ arasında bir mukayese yapıyor ve şu- B UGVN 
.. "" .. b • h nu hatırlatıyor ki o zaman dövüşerek u goguse rr arp şerefle batan Emdenin kahramanlığını 1639 m. 183 Kca./120 Ww 

daha o/du bütün İngiltere hayranlık ve takdirlerle r. A. P. 31.70 m. H65 Kea./ 20 Ww. 
karşılamışb. Graf Fon Spee bu güzel T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

- BAŞTARAFJ 1 inci SAYFADA - örnekten istifade edebilirdi .. Maamafih 12,30 program ve memleket saat aya 
talarının içine sokulmuş olan bir Fransız bu batırma hadisesi Hitlerin emriyle ol- n, 12,35 ajans ve meteoroloji haberler~ 
müfrezesi Alman hatlarını aşmış ve Al- duğu muhakkaktır.. Kaptan Lansdorf 12,50 Türk müziği (Pl.), 13.30-14..00 mü
man toprağında iki kilometre ilerlemiş- böyle bir kararı bizzat vermiş olsaydı zik: Küçük orkestra (Şef: Necip Aşkın) 
tir. Sarp arazide şid<letU muharebeler muhakkak gemisini terketınez, beraber- 1 - Hippmann: Seyahat şarkıları (Fan
olmu1=:, iki Alman subayı ile iki yedek ce kaybofmayı tercih ederdi.. tezi), 2 - ltalo Brancucci: Elveda aş
subay esir edilmiştir. Bu suretle başsı7. Hitlerc gelince, onun da bu harbin kı.m (Vals), 3 - Brahmc;: Macar dansı, 
kalan Alman müfrezesi ricat etmekten neticesi hakkında küçük bir ümidi ol- No. 1 ve 2, 4 - Spero Kochmann: Ebe-
başka çare görmemiştir. saydı Alman donanmasının bu kıymetli di arkadaş. ---*- ünitesini harbin sonuna kadar Ürügvay- 18.00 program, 18.05 memleket saa1ı 

At:ınada dn mevkuf bulundurmayı şerefsizce bir ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
ölümden çok daha ehven bulması icap 18.25 Türk müziği. 
ederdi. Zira harbin sonunda muzaffer ÇALANLAR: Vecihe, Fahire Fersan, 

İtalyan kitap sergisi.. bir Alman için gemisine tekrar kavuş- Refik Fersan. Cevdet Çağla. 
Ronıa, 19 (Ö.R) - İtalya maarif na- mak kabil olurdu. Fakat Hitler ikinci 1 - OKUYAN: Radife Erten. 

zırı Butay Atinada Parnas salonunda bir Skapa Flovun mukadder olduğunu 1 - Sel. Pınar - Hüzzam şarkı: (Se
İtalyan kitap sergisini açmıştır. hissediyor. Onun için Graf Fon Spcenin viyor<lum onu}, 2 - ishak Varan - Hüz

İtalyan nazın general Metaksası zi- dalgalar arao;ında kaybolmasını emret- zam şarkı: (Kaç yıl beni sen), 3 - Is
yaret etmiş ve Yunan başvekili bu zi- miştir. hak Varan - Hicazkar şarkı: (Bana 
yareti iade etmi,."itir. İki devlet adamı Jour gazetesine göre, deniz lisanında hemdem eyleyen), 4 - Refik Fersan 
arasında samimi görüşmeler olmuştur .. bir geminin kendi kendini batırmasının Hicaz şarkı: (Göğsümden kaçıp gittin). --*-- manası terk, teslimiyet ve firardan baş- 2 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 

OLO ka bir şey değildir. 1 - Udi Ahmet - Karcığar şarkı: 
p NY ANIN Victoir gazetesinde Güstave Herve (Beni bigfıne mi sandın}• 2 - Udi Ah-
BELÇİKA SEFİRİ Graf Fon Speenin muharebeyi terkede- met - Karcığar şarkı: (Bilmem ki sefa. 
Brüksel, 19 (A.A) _ Yakında kat'ı' k M t ·d ilt' tt·~· d k.k neşe bu ömrün neresinde), 3 - Udt re on evı eoya ıca e ıgı a ı a- Ahmet. Halk türküsü: (Sabahtan kalk-

~~:Ye~tese~i:~~~l~~a a~~~ccaı.:e olnanazırPmo-ı ddanild~~i~~enrlhkarbAi lmkaybedtmiş telakki hm güneş parlıyor), 4 - Halk türküsih 
~ ~ e ıgını, a ı an onanmasının (Demirciler demir döğer tunç olur), 

ziyaret ederek veda etmiştir. müttefiklere büyük zararlar ikaına muk- 3 _ OKUYAN: Müzeyyen Senar. 
Sefarethane işlerini, maslahatgilzar tedir olamıyacağıru yazıyor. ı _ Cevdet Çağla: Keman taksimi. 

idnre edecektir. Petit Journale göre Graf Fon Spcc 2 - Udi Mehmet _ Hicazkar şarkı: (Se-
---*- amirah insani bir has:;asiyctle mürettc- ni candan severim), 3 - Arif bey - Hi-

İngUiz haıep gemiJeıeini batının hayatlarını korumayı düşünmüş caz.kar şarkı: (Riyasız çeşmi ahu), 4-

gezen Brezil"alılaıe olsa dahi İngiliz ve Fransız bahriyesinin Arif bey - Hicaz şarkı: (Bir bahçcvan), 
ı hc.tüı eski Alman denizcilerinin anane- 5 - Arif bey - Hicaz şarkı : (Bir bakışta 

Riode Janerio 19 (Ö.R) - Ingiliz harp Icrine göre gemisini batıran kumanda- beni mestetti), 6 - Arif bey Hicaz ti.ir~ 
gemilerinin Boyııos Ayreste bulunduk- nın ondan ayrılmıyarak birlikte batması kü: (Sürmelinin göıJerine). 
ları müddet zarfında bu gemiler 30 bin 

f 
icap ettiğini hatırlatıyor.. 19,25 konuşma (dış politika hadisele~ 

kişi tara ından ziyaret edilmiştir. lngi-
liz harp gemileri kısa bir misafiretten Ayni gazele, bu hfıdisede en mühim ri), 19.40 türk mü:dği: Fasıl heyeti, 20, 

Diğer taraftan Alman tayyarelerinin Londra, 19 (o·· .R) _ Alman tayyare- d nokta artık Alman hezimetinin gayri 20 Temsil: Kahkaha düşmanı , Yazan · ı d · · d bal k ·1 · ·t sonra ün Arjantin sularını terketmiş- k şıma eıuzın e ı çı gemı erme mı - leri şimal denizinde İngiliz vapurları ile !erdir. kabili içtinap olduğu anlaşılmış olması- Kemal Tüzem, 20.50 onuşma: (Hafta-

ğerinde bir kaç kişi mitralyöz ateşi ile 
yaralanmış ve ölmüştür. 

ralyöz ateşi ile hücumlar yapmağa baş- bitaraf vapurlara ve balıkçı gemilerine Paris, 19 (Ö.R) - Alman tayyareleri dır, diyor. Ve mütalaasına §Öyle devam lık posta kutusu), 21.10 müzik: R iyase-
lamış olmalan ayni gazetelerde derin mitralyöz ateşi ve bombalarla tecavüz şimal ve şimali şarki Fransada bazı is- Paris sana~ amelesı· ediyor : ·Hitler gemisinin mevkuf kal- t icümhur bandosu: (Şef: lh .. an Künçer) 
nefretle karşılanmaktadır. Fakat bu hü- ebnektedirlcr. Tayyareler şimdiye ka- tikşaf uçuşları yapmışlardır. Bir ticaret J • masını niçin istemedi? Çünkü muzaffer 1 - Er. Brun: Marş, 2 - Aubrey Vin-
cumlnr merhametsiz bir hava harbine dar bir çok motör batırmışlardır. (Niyo- vapurları kaCilesine taarruza te~ebbüs lederasyonunun olmak ümidini kaybetmiştir. Eğer bu ter: Vnh'lardnn Potpuri, 3 - Guy Ro... 
de mukaddeme sayılmaktadır. ton) balıkçı gemisi ayni suretle batınl- eden Alınan tayyareleri İngiliz avcı tay- b• ka hususta h5la küçük bir ümit beslemiş parlz: Choral Varie, 4 - Thomas: Hnm-

Taymis, Graf Speenin yüz kızartıcı mıştır. İngiliz tayyareleri görününce Al- yareleri tarafından kaçmağa mecbur P=, 19 r(~:ı) ·~ Madeni sanayi olsaydı ınevkufiyetin intihardan daha Jet opC?rasından: Choeur des Comedi· 
ıkibctinin dünyada uyandırdığı büyük 
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1 
edilmi<>lerdir. Royal Air Force'in tayya- hafif oldugvuna hükmedecekti .. Zafere ens; Prologue; Man•he Danoise, 5 -

man tayyare eri kaçmış ar ır.. A man ----,, amelesi federasyonu, komünist unsurlar M · A d ·· t h. 
ksülftmellerin şimdi Almanyada şid. tayyareleri aksam iki romorköre ve Va- releri Almanların mayn döken deniz inanan bir şef için muvakkat bir hadise ascagnı: mıca operasın an mun e ıp 
etle duyulmakta Old g

v . . ta .. l . ff ile ve Alman - Rus paktını takbih ebne- olmaktan ilerı· ge,.emezdı' .. • parçalar. 22.00 Memleket saat ayarı, 
u unu yazıyor. lantina Korda adlı Italyan vapuruna ta- yyare us erıni muva akıyetle bom- · 1 b'• küll 1 " 
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1 
f di . mış o an utün teşek .. ere her türlü Populaire şu faraziyeyi ileri sürüyor : ajans haberleri, ziraat, esham - Tahvi-

Y ı e gra ·yor ki, Hitlerizın Al- arruz etmişlerdir. lngiliz tayyareleri bu bardıman etmMerdir. Düşmanın iki de- alaka ve mesai bır· }i<iın· ı' katetm""e ka- l"t K.a b . N k t bors s (f' t) 
b

-L • "' ~ """ •Geçen cuma günü vukubulan deniz a • m ıyo - u u a ı ıya • 
an c.uınycsini şerefsizlikten şercfsi.ı.li- defo Alman tayyarelerini karmag~a fır- niz tayyaresi tahrip edilmi<>tir. rar vermiştir. 22 20 b t t 22 30 m·· ·k M ~==:-:::;:;:-:~~~~::~~~~~~:::'.~~~~~~~~~~~.,..~··~~~~ll!!!!!!!!!!!!!~~~'!!""""~~~~;:!"~~~~"'!!"!ll~;,;~;;;~~~!n~~----"!9!!!11!!!1!'"""':'!'!"!".!!!"'"lharbinde cesaretle dövüşen Graf Fon · ser es saa • • U7.l : en-
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- Bunu al.. Dedi, döndtiğün zaman 

nna iade edersin ... Bu kağıt, majeste 
rala ve hana itant edildiği gibi büti.in 
i.ikümet kuvvetlerini sana itaate mec
ur edecektir. 
Gniafon kağıdı aldı ve fırlıyarak çı-
ıp gitti.. 
Bütün gün Paris yolu üzerinde arabn
nı sürdürerek ~ittikten sonra akşam 
üçük bir kasabanın küçük hanında iki 
··varinin lıiraz evvel Nevers istikame
ne doğru son hızla gittiklerini öğrendi. 
Gniafon : 
- Şimdi saat kaç \'ar? 

en k ... rık 

Diye sordu .. Hancı : 
- Altıyı pek çok geçmiyor zannede

rim monsenyör .. 
Cevabını verdi.. Kanburun her ne ka

dar suratı ve kendisi iğrenç idiyse de 
arkasındaki ipekli ve kıymetli elbiseler 
hancıya asilzadelere karşı yapılan hi
tabı ona knrşı esirgctmemişti. 

Gniafon, geçen süvarilerin eşkfılini 
sordu. Verilen i7.ahattan onların, peşle
rinden koştukları adamlar olduğuna ka
nnnt getireli. Kendi kendine : 

- Onlar, dedi, bcncfon iiç saat kadar 
bir mesafedelcr .. Haydi bakalım aziz 

f • •1 • 

etmeyin.. Pençcme düşeceğiniz zaman bı aldı : Bunun izahı şudur : rınki program, ve Kapanıs. 
çok yakındır - Monsenyör .. Tarif ettiğiniz iki sü- •Lnnsdorf Montevideo çıkışında bir B 1 .k h • • 

Meılın heri:·! bö·ylc so··ylendı'kteıı sonra · be dak'k 1 k" · ·· 1 harbe cesaret edeml'mistir. Zira buna e ÇI a arıcıye nazll'I varı on ş ı a evve oytimuze ge - .. · 
ayni hızla yoluna devam etti.. diler ve köyün biricik hanı olan (Beyaz muktedir değildi. Maneviyatı sarsılan ve lngiliz ve Fransız 

Neverse geldiği zaman ilk rast geldi- Fare) hanına indiler. Bu han işte bu- bozulan mürettebat harbetmek istemi- sefiri ile gör üstü 
ği hancıdan aradığı iki süvarinin biraz radan gözüküyor .. Elli adım ötede.. yorlardı. Bu cep zırhlısı haftalardan be- B ük 1 H 

1 k 
~ı· Hitlen·n go"nderecegvi imdat kuvvetle- r·· sc • 19 (A.A} - ariciye na:ı.ın 

evve asabaya girdiklerini ve (Gümüs G · f k 0

' l"d b h be · Iın . , B S k d'' F İn ·ı· fir • nıa on oyu en u a rı a ca rın· ı· bekliyerek enerJ.ik bır· mücadele ya- . pan , un ransı:r ve gı ız se -
tabak} oteline indiklerini söyledi. · 1 h d tJ dı 1 ı 1 d ·· ·· ·· t" sevınç e ayvanın an yere a a ve pıyordu. Fakat bütün ümitlerin kaybol- er y e uzun uza ıya goruşmuş ur. 

Filhakika Faribol ve Mistufle burada belki görürler diye tarü edilen han ile 
karınlarını doyurmus.lar ve bir saat 1 d h duğunu anladıkları zaman mürettebat :.e-!l i arasına ayvanına siper yaptı. d 1 b d 1 h evvel yola çıkmışlardı. artık aha faz a ir müca e eye ta am-

~~: d 
Demek ar.,u·akı' m"safe bır· saate ın· _ İh 1 1 mülü kalmadığını ihsas e erek isyana " "' - - tiyat ı o alım.. Diye söylendi .. 

mi.,ti Eu be . F .bol M. t fl b d hazırlannuşb. Lansdorf mürettebatının .., ·· ger nı arı ve ıs u e ura a 
Gninfon araba ile takibı·n gecı·ktı·guın· 1• •• k 1 1 b 1 1 isyankar sesleriyle karşılaşmamak için gorece o ur arsa ütün p an arım altü.."it 

göı·ünce adamakıllı bir at araınagva ko- 1 0 1 k ) ak k vaa:iyet1 Berline bildirmiş ve aldığı em-o ur.. n arı ya a atm için bu üçük 
"Ulchı .. Bo·'ylc"e de hır· .!'laat k:-ybettı·. k. d ki . bul re uyarak gemisini batırmıştır. ~ ... .. oy e ·mseyı amam .. 
Arabacısına Parise dönmesini emret- Sonra köylüye döndii : - --*---

tikten sonra dinlenmeden ve hatta bir - Bana bak, dedi, eğer söyliyeeekle- Batan gemiler 
lokma yiyecek bile yemeden hayvanına rimi dikkatle yaparsan sana bir altın 
<!tlayıp yola çıktı.. var.. Roma, 19 (Ö.R} - Biten hafta içinde 

Yolda rast geldiği kimselerden, ko- - Emrediniz monsenyör .. Size hizme- İngilizlerin 22727 tonluk altı vapur kay-
naklardan hep iki süvarinin geçip geç- 1e hazırım.. bettikleri ve 20224 tonluk bitarak va
mediklerini soruyor ve Faribol ile Mis- - Ben senin evinde biraz dinlenince- purlarının batırıldığı bildirilmektedir .... 
tuflenin ayni istikameti takip etmekte ye kadar sen de Beyaz Fare hanına gi- 7000 tonluk iki Alımın vapuru müttefik
ve kendisinden ancak bir iki saat uzak- dcccksin .. Ya hancıyı veya han uşağını ler tarafından zaptedilmiştir. 
ta bulunduğunu anlıyordu. bir iki şarap içmeğe davet e<lerek ko- Birinci kanunun ilk on günü zarfın-

Nilınyet akşam karanlığı basmıştı ki ı.uşturacaksın.. da İngiliz limnnhmnn .-ıir"n-llll •· 

küçUk bir köye girdi ve burada i lk rast 

:Mesut olmak i<:in cvJcnen bir ailenin 
hayat yoJlannda geçirdiği bin ma

('crayı tasvir eden 

iRBiRi İCİH 
YARATILMIŞ 

Biiyük ictimai, ahlaki filim .. 
ÖNÜMÜZDEKİ CUMA GÜNÜ 

Kültürpark· 
sinemasında 

BAŞ ROLLERDE : 

C ROL LO BARD VE 



20 tlk kinun carsamba 1939 YBHI ASlll 
• 

u 
DOKTOR 

Kemal Osman 
Balıkyağı içcmiyenler 

Bozkurt 
iZMİR MEMLEKET 
HASTANESİ 

Asabiye rniitahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
k,abul eder .. 

Hilil Eczanesine 
1939 senesi NORVEÇYA Balıkyağınuı baş mahsulü 

Kemal Kamil 

Balıkyağı adiyle tevzi 
ediliyor 

Devren satılık 

bakkaliye 
Doktor Mustafa bey caddesinin başın

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

Her ıene olduğu gibi da

ima beyaz ve berrak şişeler 

icinde altın sarısı rengiyle 
• 

Talip olanlar şadırvan altında 4 nu
marada Mehmet Denizaşan ticarethane-

mahiyet ve safiyeti, dışına 
sine müracaatları . (1-7) 

IZMIR BEl..EDIYESlNDEN: 

vuran, vita minleriyle gıda 

kuvveti yüksek ıcımi cok • • Belediyemiz muhasebesinde tutarı 60 
lira maaşlı varidat masası Utipliği mün
haldlr. En az orta tahsilini bitirmiş ve 
muvazzaf askerliğini yaptnJŞ bulunan 
talipler arasında müsabaka imtihanı ya
pılacağından isteklilerin 25 Kinunuev
vel 939 Pazartesi günü saat 9 da tahsil 
ve askerlik vesikaları ve nüfus kılğıdı 
ile belediye hesap işleri müdürlüğüne 
müracaatları ilAn olunur. 

hafif bir şaheserdir. 

1 .. ~ ~- ' .. \ .. : . - . 
19---20 4599 (2513) Izmir Gür riik Faşmüdürlüğünden: ' ' 

Kıymeti Silcleti Belediye otobüslerine 32X6/5 eb'a
dında 12 adet d~ !Astik alınması yazı 
'4leri mUdUrlüğündeki şartnamesi v1!9" 
hlle açık eksihmeye konulmuştur. 

Kapların 
T.No Adet Nev'i Marka No. Lira Kuruş Kilo Gram Eşyanın Cinsi 

--------
1O1 Kilis Gümrüğünün · 41 Ç. 
123 3 B • A • N • 
Yukarıda müfredatı yazılı eşyalar 3. 

müzayedeye iıtirak edecekler 9 39 mali 
vermek li.zımdır. 

73 67 21 050 
55 00 317 000 

1. 940 çarşamba günü saat 14 de açLk 
yılına ait ünvan tetl.eresini hamil olmak 

Sun'i ipek mensucat 
Kuru Sığır derisi 

arhrma euretile dahile satılacakbr. Bu 
ve yüzde 7.5 heııabile nakdi pey akçası 

Muhammen bedeli 2100 lira olup iha
lesi 25/ 12/939 pazartesi günü saat 16 
aadır. lştirak edecekler 157 lira 50 ku
ruşluk teminatı t~ Bankasına yatırarak 
makbuzla encümene gelirler. 

10 15 20 24 4499 (2460) 
Müzayede ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve satrş servisi binasında 

atte komisyona rnüracaatlan il8n olunur. 
yapılacaktır. Alıcıların muayyen gün ve sa.-

20, 30 4566 (2520) 

lstanbul Belediyesinden: 
Belediye hastahanelerinin altı ayhk ilaç ihtiyacı kapalı zarf eksilt

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

Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğünde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuzu veya mektupları ve 2490 numarah 

kanuna göre h;mrlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 
kadar lstanbul daimi encümenine vermeleri. 

1 o. 14, 20, 23 4465 ( 2463) 

Urla Tahaffuzhanesinden: 
T ahaffuzhanedeki pavyonların harici sıva tamiri 
Muhammen fiyat: (4S61) lira (52) kuruştur. 
Muvakkat teminat: (342) lira (52) kuruştur. 
Açık eksiltme: 27-12-39 Çarşamba günü saat 11 de tahaffuzhane

de yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi ve keşifnameyi görmek ıçın 
her gün tahaffuzhaneye müracaatları. 

1~17-20--23 4540 (2481) 

Bornova Ba~cılık istasyonu 
müdürlüğünden: 

Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

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

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

2 - istekliler mu~ akkat banka mektubu veya mal sandığı mak
buzu ile birlikte ihale günü mezkur mües•esede hazır bulunmalıdır. 

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

15, 20, 25, 30 4550 (2492) 

l>OKTOR Birinci Sınıf Mütahassıs 

Celal Yartın Dr. Demir Ali 
İZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHiLİYE 
MVTAHASSISI 

Muayenehane: İkinci Be:yler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Kiralık otel 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıkları 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Be:rler Sokağı No. 55 ... 
İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON : 3479 N 

- z ~ıaB-•ı::m-ı:::S 

Salihli m~l mi:dürlüğünden: 
Salihli kazası hududu dahilinde marınara gölü namile maruf gölde 

1 O. 12. 939 tarihinden 1 O. 12. 940 tarihine kadar olan müddet zar
fında balık avlamak hakkı mültezimine verilecektir. 

A - Avlanılacak balıkların sikleti 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 mezkurda Salihli mal müdürlüğiine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

' 16, 18, 20, 22 4577 (2503) 

lznıir DeftercJarlığından: 
Kazanç vergısı mükellef ferinin 

nazarı dikkatine 
- Kazanç vergisi ikinci taksit zamanı hulul etmiştir. 

2 - Birinci kanun 939 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit borç
larını mensup oldukları Maliye şubelerine tediye etmelidirler. 

3 - Maliye dairsi taksit borçlarını vaktinde ödemeyi ihmal etmiş 
olanlardan kanun yollarile taksit bedellerini istihsal için lazımgelen 
tertibatı tamamile almış bulunduğundan mükelleflerin kendilerini 
hem yüzde on cezasından ve hem de cebri tahsilat tazyikinden vareste 
bulundurmak üzere taksit borçlarını hiç bir ihmale kapılmıyarak bu 
ay zarfında behemehal tediye etmeleri menfaatleri iktizasındandır. 

4 - Geçen taksitin tahsilinde alınan tedabir alakadarların malilmu 
olduğundan bu taksitin tediyesinde tehalük gösterilmesi mükelleflere 
ehemmiyetle bildirilir. 

20 25 4571 (2519) 

lzmir Vakıflar müdürlüğiin
den: 
15. 12. 939 da ve 83 No. lu ilan varakasında müfredatı yazılı aka

rata talip çıkmadığından 21. 1 2. 9 39 çarşamba günü saat 1 O da ihale 
edilmek üzere kira müzayedeleri temdit edilmiştir. Taliplerin Vakıf
lar idaresine müracaatları. 

4604 (2522) 
mı-----------.............. _____ ._._ ... :• 
T. C. Ziraat Bankası 

Karlllıq tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası •• 

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

PARA BtıdKTbtENLERE 28.800 LİRA 

c 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve ıürekası 

• __ , 
SAHiFE J 

SPERCO VAPUR 
ACENTASI 

, 

AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADRİATİKA SOSYETA ANONİM& 
NE V Y R K ot NAVİGAZYONE ' 

NEVYORK İÇİN : 1Tr 
EXAMİNER vapuru 15 İlk kAnunda C A Dİ BARİ motörü 19,'12/939 ta· 

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

Cenovaya hareket edecektir. 
bekleniyor.. RiNDtst 
EXTAVİA vapuru 23 İlk kinunda B motörü 20/12/ 939 tarihin-

b l<l . de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
e eruyor.. d p · B . disi,' Zar 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunda e ıre, r~ a, Fiume, Venedik 

bekleniyor.. ve Trıyeste limanlarına hareket edecek-
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE tir .. 

O S L o ZARA ınotörü 27 121939 tarihinde li-
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN. marumıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
BOSPHORUS motörü 27 ilk kanuna Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 

doğru bekleniyor. Venediğe hareket edecektir. 
D. T. R. T BUDAPEST RODİ rnotörü 29/ 12/ 939 tarihindo 

TUNA LİMANLARI İÇİN saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
KASSA motörü 19 ilk kinuna doğru Pire, Brindizi, V enedik ve Triyeste li-

bekleniyor.. manlarına hareket edecektir. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAIN CİTTA Dİ BARİ motörü 2/ 1/ 940 ta-

B U C A R E S T rilıinde sabah saat 8 de gelerek aynl 
KÖSTENCE İÇİN : gün saat 17 de İstanbul Pire Napoli ve 
BUCUREŞTİ vapuru 22 İlk kanunda Cenovaya hareket edecektir. 

bekleniyor.. NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
f'.ELEŞ vap;ıru 13 son kanunda bek- veya Cenovada Şimal! ve cenubi Ame-

lenıyor.. rika limanlarına hareket eden İtalia 
. Va!'urların_,isim ve tarihleri hakkında Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 

lıiç hır taahhut alınmaı.. ve Hindistana hareket eden LLOYD 
Vapurların barelcel tarihleriyle nn- TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir

lunlardakl detf~kliklerden acenta m .. keli vapurlanna tesadüf ederler. 
suliy..t kabul etır.ez. NEERLANDAİSE ROYALE 

Daha fazla tafsilAt lçln ATATİJRK KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ARİADNE vapuru 21-12-939 tarihin-

de beklenmekte olup Anvers, Rotter-
Zee ve Ş.L Vapur acentalığına müracıı- dam Amst rd li nl ı. __ ,_ t ve e am ma arına uan:.a.e 
ıt edilmesi rica olunur. •decektir. 

TELEFON: !007/%008 SVENSKA ORIENT LİNIEN 
VİNGALAND motörü 1/ 1/1940 tari-

UMDAL hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
--+-- penhag limanlarına hareket edecektir .. 

UMUMİ DENİZ ACENTALitı LTD. SERVİCE MARİTtME ROUMAIN 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR SUCEA VA vapuru 26/ 12/939 tarihin· 
LOVCEN vapuru 27 kinunuevvelde de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

limanlarına hareket edecektir. Köstence ve Varna için hareket edecek-
tir.. N O T : 

LOVCEN vapuru 3 kinunusanl 1940 Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve hareket tarihlerinin kat'I olmadığuu ve 
Triyeste için hareket edecektir. bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-

GOULANDRİS BROTHERS zın ~bilir olduğunu ve bu husustan 
(HELLAS) LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

P 1 R E etnıiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
•NEA HELLAS• kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Lüks Transatlantik 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 vapurların muvasa!J.t tarihleri, 

gerek vapur t.imlerl ve navlunları balc
kında acenta bir teahhUt altına girerner.. 
Daha fazla tafsilAt almalı: için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umuınt deniz ACf'rrtalığı Uci mllnıcut 
edilmesi Ticll olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE 

ŞfJREKMI LTD. 

• • • . 
• • • • . . 

VAPUR ACENTASI • 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 
Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta Londra ve Liverpol hatları için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

Asabiye Mütaflassısı 
~ .........•..........................••.... 

Messageries Maritimes 
- {;;-

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAuTIER vapuru 
Her türlü izahat ve mnlfunat için Bi· 

rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur ecen
tasıoa müracaat edilmesi rica olunur. 

DOKTOR 
Cahit Taner 

Her gün saat 3 ten sonra Samlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 
TELEFON : 2 3 7 5 

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

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincitqrio 
ta r i h 1 erin d e çeki 1 e c e k l i r. 
' 

,l'ZZlllJ Ik rami yele ri:v./77,///./,./T/J•//7 /'./7 ,,,._. 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S ,, 1000 liralık··· s.ooo Lira 
8 ,, soo liralık ••• 4.000 Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4.000 Lira 
60 ,, ıoo liralık ••• 6.ooo Lira 
9S ,, 50 liralık··· 4-7SO Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
• ••••• •n•-•• 

435 32.000 
~ flUJT/TJ, 

T. İt Bankasına para yatumakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi. de denemif olursunuz. 

iz mir 
Kıymeti 

Lira 

- . ' s ' .. 1 1 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Cinsi Numarası Mevkii 

Basmahanede yokuşbaşındaki Tan 
oteli kiralıktır. 12 odası, bahçesi ve kıs
men demirbaş eşyası mevcu ltur. Istiyen
lerin gümrük karşısında Fevzipaşa bul
varında Bahçeliler hanında ikinci katta 
7 numarada maliye hesap mütahassısı 
Muzaffer Gedike müracaatları 

ZAYİ İKRAMİYE VERECEK 1400 Ev 389/ 3 
1335 aenesinde lzmir mektebi Sulta- 1000 Şeyh camii 36 

Keatelli berber zade aokak 
Şeyh mahallea.i 

nisile 1922 senesinde lzmir ltalyan tica- Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) 900 Ev 64 / 12 
ret mektebi alisinden almış olduğum tas- lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl3.na göre ile- 750 Düklcan 54 / 316 
dilmamelerimi ve lzmir Osmanlı hava ramiye dağıtılacaktır: 700 Ev 342 / 10-53 
gazı şirkeıinin 14 Eylül 926 Alston To- 4 Adet t.ono Liralık 4.000 Lira 700 Dükkan 65 / 14 
bako Kompani lnk lzmir şubesinin 26 4 • 500 1 2.000 , 700 Kahve 191 / 114 

.--------------ıNisan 932 ve 22 Şubat 936 lstanbul 4 350 Ev 333. 60 
T .. k' K'b · Ç k ' h' l • 250 ' l.OOO • 300 Dü'klca-n 52 / 2 İL'l!İR SİCİLİ TİCARET MEMUR- ur ıye ı rıt ve a ma.ıt in ısar arının 40 , 100 , 

4
.000 , 

LUCUNDAN· 31 Kanunuevvel 933 Sümerbank Uşak l"" • <ft • 
5
.000 • 300 Ev 366/ 56 

· Şeker fabrikaaının 30 Nisan 934 tarihli uv "" 200 Birbirine mutta•J 293 / 23 

Karantina isli.hane 
lkiçeşmelik gedikli sokak 
Karantina dili.ver sokak 
Karantina isli.hane 
T amaşalık mahalleai 
Abdullah ef. mahallesi Revnak ııo. 
llc:ic;eşmelik gedilc:li sokak 
Dibek ba§l morahane sokak 
Tepecik Altay sokak 

Tahsin Necip oğlu ticaret unvanile iz- fotograflı bonservi,lerimi, nüfus cüzda- 120 • 40 ı 4.800 • iki dükkan 294/ 25 
mirde mimar Kemalettin caddesinde 5 1 nımı, 925 senesinde 192 ci alay 5 ci bö- 160 • 20 ı 3.200 • Yukarıda müfredatı yazılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak 
numaralı mağazada mensucata ait bil- lüğünden aldıg"ım terhis mazbatamı zayi D"'KAT H larınd-'~ h zal d ·· ı 1 ın : esap ıui paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı d11~1- üzere İ arın a yazılı kıymetlerle açık arttırmaya çıkarılmıştır. lha-cum e yer i mallar alım satımı ile uğra- ettim. Yenilerini alacağımdan eskileri- ~ 
şan Tahsin Necipoğlunun işbu ticaret nin hükmü olmadığı ilan olunur. yenlere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasiyle verilecektir. lesi 5. 1. 940 cuma günü saat ondadır. isteklilerin bu saatten evvel 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine göre Felemenk _ Türk tütün A-Ş Jzmir fU- Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllll, 1 Birinci Unun, 1 Mart ve 1 Baz:iraıı tarih- yüzde yedi buçuk pey akçelerini vezneye yatırmaları ve tam saat 
sicilin 2 604 nunıarasına kayt ve tettcil besi memurlarından Nmaİliml!:A~ . .iY[iejılnillli ___ le~rind;;;;;,".jçeı;;ki~'lec:;;;e;ktir;·;.;· ____________________ ...!Jl......liililıi..:~Wllil.t.J.wW:.sı.ı:wı..miili~ı..k.ıll..ill>al.W'°'ıWı""'au""'"-"""""-*"'------



Müttefiklerin Yüksek Harp ~ 

urası 
lngiliz ve Fransız Başvekilleri ile general Gamlen, Lord Halifaks, Milli 

Müdafaa ve Hava nazırlarının iştiraki ile Pariste toplandı 

Diplomatik ve askeri birlik 
Uzerinde iki tarafın da fikir iştiraki 

bir kere daha tebarüz ettirilmiştir 
~----------......_*~,~----------

Paris 18 ( ö.R) - Bu sabahki müt
tefik yüksek harp ~ürasının İçtimaında 
F rnnsayı başvekil Daladiye ile hava na-
2Jn, hariciye müsteşarı, hariciye genci 
eekreteri ve genernl Gamlenle Amiral 
Darlan, İngiltereyi B. Çemberlayn, ha
riciye nazırı Lord Hlifaks, milli müdafaa 
nazın Lord Çetfild, hariciye müsteşarı 
Aleksandr Kadogan, mareşal Ayron
aayd temsil etmişlerdir. 

karşılarken Graf Speeye karşı muznHer mezden evvel müttefik ordular baş ku
deniz hareketinden dolayı tebrik etmiş- mnndanı general Gamlenin refakatinde 
tir. Yüksek şura umumi vaziyeti etraflı- olarak istihkam hatlarını gezmiş, istih
ca tetkik ettikten sonra bütün noktalnrda kamlar hakkında bizzat Gamll':nin verdi
iki hükümetin tam fikir ayniyetini müşa- ği izahatı dinlemiştir. 
hede etmiş 'ile lngiltere ile Frnnsnnın Çemberlayn, Fransız bataryalarının 

müşterek diplomatik ve askeri hare.ket manevra ataşeleri hakkında hayranlığı-
vasıtalarını takviye edecek tedbirleri ka- nı ci1Jemcmi.ştir. -
rarlaştırmıştır. Dün akşam Fran'<IZ bas vekili Daladi-

B. Dııladiye lngiliz hükümet erkfınını 
Parİ<1 19 ( ö.R) - lngiliz başvekili ye hariciye nn:aretinde R. Çemberi ayn 

Çemberlnyn dün cepheden Pui ,. dön- şerefine büyük bir ziyafet "'ermiştir. -- ______________ _,_ ______________________________ _ 

Kanadadan kuvveJ. geldi 
- *-

Bunlar lngilterede talim gördükten 
sonra Garp cephesine gelecekler 

Londra 19 (Ö.R) - Kanada sefer or- erkek. kadın, çocuk sivillerle mezun as- Kanada askerlerinin haleflerini yanla
dusuna mensup ilk kıtaların Ingiltereye kcr \"e gemiciler iskelede toplanarak rında görmekle iftihar hissedecekJcrdir.> 
muvasalatı Fransada memnuniytle ha- Kanada nskerlcrini alkışlamışlardır. Gazeteler bu münasebetle Kanada sc
h<'r alınmıştır. Bu kuvvctl<'r ya'kında Kralın hitabesi okunurken Kanada as- fer ordusunun geçen harpte Fransada 
Pransa cephesinde mevzi alacaklardır. kerlcri selam vaziyetinde durmuşlardır. gösterdiği karramanlık hatıralarını ve 
Geçen harpte Fransada çarpışan Kana- muzaffer har<'kctlerini uzun uzadıya 
dalılarm oğu1Jarı veya eski muharipler Kanada askerlerinin Ingıltcreye gelişi- naklediyorlar. Kanada s<.'fcr ordusu ku
yinc hürriyet ve medeniyet davasını ni selamladıktan ve babalarının geçen mandam şu beyanatta bulunmuştur: 
müdafaaya gelmişlerdir. harpteki kahramanlığı hatırlattıktan son- dmparatorluk askerleri ve müttdik-

Ilk ku\•vcUer lngiliz harp gemilerinin ra Kral demi~tir ki: lerimiz yanında, zulüm ve tecavüz" kar-
ve tayyarelerinin himayesi altında mu- dngiltere namına, Ingiltereye çıkarı- şı adalet ve hürriyet davasını müdafaa 
azzam nakliye gemileriyle Okyanosu lan ilk Kanada kuvvetlerine en samimi için yer alacağız. Kanada sefer ordusu
geçc.rek Ingüiz lim .. nlarına sağ salim çı- seli'ımları:nı bildiririm. lngiliz askerleri, nun ananeleri hatırımızdadır. Buna li
karılmıslardır. Jhraç hareketi esnasını!a büyük harpte kahramanlıkla çarpışan yakat göstermek bid düşen vazifedir.> 

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

kav • e ı 

- HAŞTAUAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
resmi tebliğlerind,. ıük\ıtla geçi;tirme
lerine rağmen ıiddetli topçu hazırlı
ğından sonra ve bir çok nğır tankların 
himayesi altında munzznm kuvvet
lerle yapılan bu taarruz Finl ndiya ku
mandanlığının sevkülceyş üstünlüğü sa
yesinde tam bir muvaffakıyetsizliğe uğ
rıımıştır. 

Hücum kıtalan kınla kırıla yerle inde 
saymışlar ve otuzar tonluk koca ı:cyyar 
kal'nlar halinde hareket eden 26 tank 
tahrip ediı;nişlerdir. 

Diğer muhtelif noktalarda da Kız,lla
nn büyük zayiata uğradıkları muhnk
kaktır. 

Stokholm 19 ( ö.R) - lsveç ajansı
nın Fin hııdııdundnki muhabirine giirc, 
Kodejan ide hütiin gecl' • iddetle siircn 
harp bal& devam ebnektedir. Norveç 
SP1billeri boyunca Fin r.razisinin büyük 
bi: kısmı Kızılların i~gali altına geçmiş 
İse de ı.sız topraklann ele geçirilmesi 
keyfiyeti Ruslara bL~ük zayiata mal ol
muştur. imha edilen alaylar yerine yeni 

v 
cclbedilen kuvvetler ikame edilmiştir. 
Küçü..1< seyynr Fin müfrezeleri ormanlara 
dağılarak, yol kenarlarına gizlenerek 
Sovyetlerc bask•nlar yaomaktadırlıır. Bu 
bashrltırdan biri:ıde 700 kisilil< b:r Rus 
kuvvetinden bir tek nefer bile kurtula
mnm!.Ştır. 

Hel~inki üzerinde u;mağa teşebbüs 
eden K17.ıl tayyareleri Spo bat~ryalan 
tnrafından l le!sinkiye yclda~madnn 
l!o~ulmuşlardır. 

Sovyet ordusu kumandn heyeti tensik 
edilerek reni taarruz usullerini tercih et
mfo görünüyor. 

Lond'"a 19 (ö.R) - Cenubi Fi lan
diyada ve Merkez cephesinde hezimete 
nğnyan Kızıl ordu bütün gayretini şimal 
cephesine çevirmi;tir. Maksadı Finlan-
1::3 nnıı• buz dC'nizi ile irtibatını kcstik
den scnra şirmılden Botni körfezine İn· 
mek ve Finlandiyanın lsveçle irtibatını 
kesm~ktir. 

Kızıllar, mühim ıehirler ve stratejik 
noktalardan uzaktadırlar. Finlandiyalı
lar mukavemetlerinin uzamıısından isti-

ava u 
Fon Spee'ye 

müsadere 
yardım ettiği içın 
mı olunacak? 

Montevideo 19 (Ö.R) - Takoma vapuru ile sahile çıkarılan Graf 
Fon Spcenin mürettebatından 360 kişi beynelmilel kanunlara uygun 
olarak zabıta nezareti altına alınmışlardır. Kendisine verilen emre mu
halefet ederek Buenas Ayrese açılmak istiyen Takama kaptanı muha
keme edilecek ve aleyhindeki ittihama cevap vermeğe davet olunacak
tır. Kaptan nezaret altında tutulmaktadır. 

lngiliz elçisi Ürügvcıy hükiimeti nezdinde teşebbüste bulunarak 
muharip bir devletin denizasırı müsellah kuvvetlerine yardımcı vazi
yetinde bulunan Takama sahrınç gemisinin müsaderesini istemiştir. 

Ürügvay hariciye nezareti. Alman elcisinin Grnf Fon Spee hadisesi 
miinasebetile bir prate ta nat~sı ve-rdiğini tekzip etmiştir . 

Alman cep zırh1ısıın kum .... nda eden kapiten l .. ansdorf ve erkanı 
harbiyesinin Arjantinde nezaret altına alınmış hulundukları bildirili
yor. Lnnsdarf dünya matbuatının kendisini ağır ittihal)l altında bulun
duran neşriyatına karşı fikirlerini öğrenmek istiyen Arjantin gazetc
lt.>ri muhabirlerine teess.ür ve heyecanının çok büyük olduğunu söy
' ---1.1 

şı. ı a 

fade ede:-ck bu ~chirlerin tahkimatını bir 
kat d&.ha kuvvetlendirmiillerdir. 

Kopcnh:ıa 19 ( ö.R) - Politiken ga· 
zeteı:ir.in Fiııl:.ndiya ccph~indeki harp 
mubalıiri, L"dog:mın ı;İmalinde bir Rus 
nlayını:ı h &n ederek zabitlerini tevkif 
ctt"kten sonr:ı Finlerc teslim oh:~unu Kı
zıl orduda maneviyat bozukh·ğu hare
ketinin ccr.işliainc delil addediyor. 

Paris 19 (ö.R) - L'Oeuvre g~zetesi 
Finlerin k:ı!ır:unnnc:ı ımıka\'emctlcrini 
hadden fazla i:z.am ed"lmemesi tnvaiye· 
sinde hulun·•yor. Ve mücade!cnin büyü! 
nisbet.s.zliğine ru:zon di1dc~ti ç«ikerek 
Finlerin anc:-.k büyük multaveme!leri ile 
Sovyetlerin sen bir zafer ümidlerini bal
talamış olduklnnnı kayd::ıdiyor. 

Londra 19 ( ö.R) - Simal cephesin· 
de Kız:IL-1:1n ileri h,.reketi devam elmq
tir. Kızı) ordu Salmijarvide Finlerin mü
dafaa hattını yandan aşamk Fitjarviye 
girmişlerdir. 

Ruslar Mannerhayn hattına tanrruz
larını fevkalade ıiddetlcnd~Jerdir. 

Yeni celbedilmis r:ıotöri:re kuvvetler 
bu harekata izt:rnk- etmektedirler. 

Pnris 19 (Ö.R) - Finlandiya harbı 
hakkında Kopenhagdan Röyter ajansına 
şu malumat veriliyor: Finlandiyanın 
mf'rkezinde ilerleyen Rus kuvvetleri Fin
landiyayı ikiye kesmeğe çalışıyor. Salla
da kazandıkları ı..aferi müteakip Ruslar 
Komijerin Üzerine yürüyorlar. Bu mev
ki de dü~manın eline düşmek tehdidine 
maruzdur. 

Salla cephesinde kar mevcut olma
ması Finleri müşkül mrvkide bırakmı tır. 
Petsamo cenubunda da Rusların ileri ha
reketi dl':vam ettiKinden vaziyet buhran
lı bir safhaya girebilir. 

Adeden üstün olan Sovyct askerleri 
şimdi evvelkinden daha iyi techiz edilmiş 
olduğundan böylece iki cephe iizerinde 
ilerlemektedirler. Petsamonun 80 kilo
m,.tre cenubunda kazandıkları ,.afer 
Ru!llan Vilajerdiye sevketmcktedir. 

Fakat Ladognnın cenubunda Finler 
mukavemetlerini muhafaw edivorlar. 

Rusların tazviki simcliye kadar tesir-
iz ktılmıştır. Rusların Kızıl haç i~netini. 

"arih olarak taşıyan bir hastane'\ i hom
bardıman ederek ~ivilleri mitralvör. ııle
şine tuttukları ve bir kadını öldürdükleri 
söylenmektedir. 

Murmansk mıntakasmda Ruslar 80 
kilometre ilerlemişlerdir. Fakl'ıt Stok
holmdcn gelen telgraflara göre ~n şimal 
cephesindeki tehdit akamete uğramış gi
bidir. Z.irn Finler r.~vkükeyşi bir Tİcnt 

oma -Bertin mihveri iflisı 
ltalya, Almanyanın yanında neden 
yer almadı? Neden bitaraf kaldı? 

~-~~~--~~--~*""'IN'"~~~~-~--~--

Paris 19 (Ö.R) - Kont Cianonun nut
kundan sonra hiç şüphe kalmıyor ki 
Itnlyanın Avrupa ihtilafında Almanya
nın yanında yer almaktan istinkafı Al
manyanın, Italyaya haber veı·meden, 
harbı hazırlamasından ve Rusya ile an
laşarak ltalyayı adeta bir emri vaki kar
şısında bulundurmasından ileri gelmiş
tir. Bu hususta «Cornalc Ditalya> da 
B. Gayda tarafından neşredilen makale
den daha ileri giderek cTribuna> gaze
tesi şunları yazıyor: 

«Kont Cianonun beyanatından iki ye
ni unsur çıkmakta \'e Italyan hareketi
n:n meşruiyeti üzerine derin bir ışık 
scrpmeğe hizmet etmektedir. 

Birincisi Italya ve Almanya arasın
daki taahhütler itibariyle Alman hare
ketinin ı.amansızlığıdır. ikincisi de Sov
yet unsurunun müdahalesidir ki ancak 
Alınan - Sovyet paktının imzası arife
sinde Ita1yaya bu hususla malfımnt ve
rilmiştir.> 

«Koryera Padua> gazetesi de şunları 
yaz.ıyor: 

cltalya A vrupada Sovyetlerin terak-

kisinden asla rnesul değildir. Rusya
nın harekete geçmesinin rnesuliyeti 
ve neticeleri ancak Almanyaya ait bir 
)§tir. Nasıl ki, harici siyasette, Italyanın 
müdahale vaziyeti almaması da ancak 
Alman siyasetine ait bir meseledir. Ba
ron Ribbentrop 23 Ağustosta Rusya ile 
imza edeceği pakttan Italya hariciye ne
zaretini ancak 21 Ağustosta haberdar et
miştir. It.ıılyan - Alman paktı her mesele 
hak.kında sistematik istişare esasını koy
duğu cihetle, taahhütlere uygunsuz ola
rak hareket eden biz değiliz.> 

Faris 19 {Ö.R) - Kont Cianonun fa
şist konseyindeki nutkunun Italyan mat
buatında yaptığı akisler şayanı dikkat 
bir hususiyet arzetmektedir. Virjina 
Gayda, Cornale Ditalyada diyor ki, Ci
anonun beyanatından faşist Italyanın 
ihtiyar ettiği politikanın meşruiyetini 
meydana koyan hakikatler fışkırıyor. 
Bu beyanat, evveHi Italyanın Almanya
ya karşı taahhütlerinin mahiyetini, sa
niyen Rus - Alman anlaşmasından an
cak imza arifesinde haberdar edildiğini, 
salisen Sovyet nüfuzunun genişlemesi 

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

tamamen Almanyayı alakadar eden bir 
hareket olduğunu, rabian Ita1yan - Al
man anlaşması mucibince bu kabil an
laşmaların sistematik bir istişareye tabi 
tutulması icap ederken son dakikada 
ve sadece bir haber vermek suretiyle 
yapıldığım meydana koymuştur. 

Roma 19 (ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
Kont Cianonun Cumartesi günkil nut
kunu hiç bir ecnebi devlet adamının be· 
yanatına nasip olmıyncak derecede ge
niş şeküde tefsir etmişlerdir. cTayrniS> 
gazete!li nutukta bir çok dikkate şayan 
ifşaat buluyor. Mesela ltalya ile Alman
ya arasında ittifakın ilk üç sene zarfın
da beynelmilel hiç bir ihtilaf çıkarılmı
yaeağı şartına istinadı gibi. 

cLökal Anzayger> Alman gnzetesi de 
ltalyanın Balkan Mdisclerine verdiği 
ehemmiyeti kaydederek cenuba şarki 
A vrupada sulhun bilhassa faşist dipl~ 
masisi sayesinde muhafaza edildiğini ve 
Italyanın bir çok Balkan devletleriyle 
iki taraflı paktlar akdettiğini, bunların 
Balkanlarda sulhun devamı için teminat 
olduğunu yazıyor. 

Küçük lngiliz kruvazörleri 
NIW'W*~.~--~--~-~~~ 

Fon Spee'ye 
ahramanca 

karşı 
nasıl 

lngiliz şerefini 
korudular? 

..--~~---~----......_* __ '~-----~----
Londrn 19 (ö.R) - lngiliz gazeteleri lngiliz kruvazörü nevmidane harp etli. 

Ekse ter kruvazörünün Graf Spee ile h ar- H er Saloya o da bir Salo ile mukabele 
hını lngiliz gemiciliğinin ananelerine par- ediyordu. Jlk doğrudan doğruyn isabet 
lak bir tali olarak gösteriyorlar. Bu kru- ön endaht kulesine vaki oldu ve burada 
vazörün bütün toplarının istimal harici bulunan 15 topçudan sekizi öldü. Yu
kalması ve içinde 84 ölü ve yaralı bulun- l:arısındcki güverte de hnrap ~ldu. Ora
mnsı ne kadar sebatla çalıştığının deli- da bulunanlann hep~i. kumandan ve iki 
lidir. Bundan başka Ekeseter kruvazö- gemici müstesna, t .. lef olmuşlardı. 
ründe bir çok yangınlar çıkmı tı. lngiliz Fakat Ekseler tam bir azim ·ve kararla 
kruvazörü ancak dümeni de idare edil- Graf Speeye yaklaşıyordu. Alman zırh
mcz vaziyete düşünce takipten vazgeç- lısının 1 1 pusluk büyük mermilerinden 
ıniştir. 3 - 4 Ü isabet etti. Ve Ekscterin altı pus-
Bu sırada Graf Spee Monlevideoya luk topları mühim hasarala uğrndı. Fa-
ihica için süratinden istifadeye çnlışıyor- kat Ekseter her oteşe ateşle mukabele 
du. Buna rağmen. peşini bırakmıyan ediyordu. Nihayet 8 pusluk biricik topun
Aşil ve Ajaks kruvazörlerinin arkasından dan başka diğer bütün topları hnrap ol
Ekseter de Laplata nehrinin man!!abına du. Bu biricik topu da elle doldurmak 
kadar girdi ve Grnf Speenin çıknrak mu- icap ediyordu. Bu sırada sabnh saat 7 
harebeyi kabul etmesini bekledi. idi. bir snnt içinde Ekseler en müthiş bir 

Deniz hnrbı sakin bir denizde hnşla- muameleye maruz kalmıştı. Simdi dii
mıştı. ilk mermi 1 1 buçuk mil mesafe- men makineleri de harap olduğu hnld-. 
den Grnf Spee tnrafından çekildi ve daha üç saat harba devam etti. Cemi 
Ekseler derhal hnrbı kabul ederek mu- ancak tn~li"iye sandallarının pusulalari
kabelede bulundu. Bu maksadla Alman le idare «diliyordu ve zencirleme 1 O gc
kruvazörüne muvazi bir yol tuttu. Saba- mici kumandanın emirlerini ağızdan nğı
hın sant 6 ııı idi. iki t:ıant, mütemadiyen za mnkine dairesine kadar ulaştırıyordu. 

.. • • 

Fakat biricik müşkülat bundan ibaret 
değildi. Alman mermileri gemide yangın 
çık rmışlardı. Ve bir çok noktalar ateş 
içinde idi. Mürettebat yangınla da mÜ• 
cadele mecburiyetinde olup tutuşan her 
şeyi deni:re atıyordu. Şimdi Ajaks ve Aşil 
kruvazörleri büyük Alman kruvazörüne 
tefevvuk ediyorlardı. Büyük süratine ve 
atış kudretine rağmen Amiral Spee ağır 
hasarata uğramıştı. Alman harp gemisi-
nin başlıca hücumunu Eksetere tevcih et• 
mesinden Aşil ve Ajnkıı kruvnzörleri is· 
tifade etmişler ve parlak bir mnnevrn ile 
onu sıkıştırmışlardı. 

Ekseler bu bitkin vaziyette şerefli oln
rak muharebeyi terk tdebilirdi. Fakat 
bunu ) apmak istemedi. Zira lngiliz do· 
nanmasının ananelerine uygun düşmezdi. 
Bir lııgiliz harp gemisi için ölünceye ka
dar harp ehnekten bnşkn harpten çekil
mek şekli yoktur. Bu sebepledir ki Ek
seter istimal hnrici knlnn toplarına, ölü 
ve yaralılarına, i lemeyen dümenine rnğ• 
men yine Graf Spec zırhlısının karşısında 
durmağı tercih etmiştir. 

A e e 1 1 1 a ı anamı al 
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kan arbiye 
yres emevk 

i ile birlikte 
f bulunuyor 

Buenos Ayr<'S 19 {Ö.R) - Graf Fon 
Spcc nmiralı Lansclorf ve crkfuııharbi
~ esi, Marten Grazya askeri mınt.aka:sına 
scvkedilerek orada mevkuf kah:caklar
dır. 

Londra 19 (Ö.R) - Ingiliı. gazeteleri, 
Graf Fon Speeyi Montevidco ağzında 
bckliyen Ingiliz filosunun, onu buraya 
sokuLnağa mecbur eden Ajaks ve Aşil 
kruvazörleri ile Ekse1er yerine kaim 
olan Kanbroo küçük kruvazt>rünclen 
ibaret. olduğunu, Renovn ve Ark Roya
Jin Montevideodan 1600 mil uzaktaki 
Riyö Dö janero limanı önünde bulun
ciuklarını Graf Fon Spcc amiralının çok 
iyi bildiğini hatırlatıyorlar. 

Buenos Ayres 19 (A.A) - Graf Fon 
Specye mensup l 039 bahriyelinin kara
ya ihracı esmısında hiç bir hadise olma~ 
ınıştır. 

Bahriye nal'.ırı B. Seatto, Alman bah
riyclilerini misafir edildikleri muhacir
ler otelinde ziyaret etmi§lir. 

Bahriyeliler m"vkuf tutulacaklardır. 
Diğer taraftan Alman zırhlısını hava

ya atmnk için kullanılan infilak madde
~inin Montc\"ideoya Arjantin romorkör
Jeri tarafından nakledildiği hakkındaki 
haber, Arjantin makamları tarafından 
yalanlanmaktadır. 

Monf Pvideo 19 (A.A) - Graf Fon 
Spcenin infilakı ve ziyaı ytizihıden in-
---- ,_1 t • ...1 _ _.._ .. .,.. •• _ ~.1 ..... 1.-: 
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kruvazöriinde kalmış olan mürettebat 
infiJl'ıktan evvel filikalara binerek v.emi
yi h. .. ·kctmi-ş1erdir. Mürettebatın ekseri
si Tacoma adındaki Alman kargosu ta
rafından alınmıştır. Bu :!30 kişi mevkuf 
tutulacaktır. 
Diğer Alman bahriye1ileri Arjantin 

romorkörleri tarafından alınmış ve Bu
cnos Ayrcse gönderilmiştir. Orada ken
dilerine kazazede nazariyle bakılacaktır. 

Graf Fon Spccnin kumandanı bir Ar-

jantin torpitosuna binmiş:tir. 
ttrügvay hüküıncti, Graf J.'on Speenin 

batmış olduğu mevkilc yukarı aksamı 
su üzerinde kalmış olan kruvazörün scy• 
risefain için teşkil etmekte olduğu tch .. 
likeyi ortadan kaldırmak milmklin olup 
olmadığını tetkike memur bir kaç müte
hassıs göndermiştir. 

Kruvazörü berhava etmiş olan infil~k 
uzak mesafelerden işitilmiş ve Montevi
deo şehri sarsılmıştır. 

Almanlar bir Leh kukla 
hükümetinden vezgeçti 

Londra 19 ( ö.R) - Almanlar Polonyada Nazi himayesinde bir 
kukla devlet kurmaktan vaz geçmişlerdir. Her Stefanın hazırladığı 
plana göre Lehler de Yahudiler gibi kendilerine ayrılan mıntakada 
bir Alman umumi valisinin idaresi altında yaşıyacaklardır. 

Bu planı mevzuu bahis eden Alman gazeteleri, şu kukla hükümet 
teşebbüsünlin nasıl akim kaldığın{, zikretmiyorlar. Lehler, Varşova, 
Karakovi ve Radom olmak üzere Üç mintakada yagıyacaklardır. Po
lonyanın bu merkez kısmi zaten çolC: kalabalıkhr. Diğer mıntakalard'a
ki Polonya halkının da buraya naki1lert halinde,blnlerce Lehlinin aç-
1.1 . . ..... ••n \. .. A ... 1. ,,...... •Rl~tder...!sl~Th.t!t\nbr.T~?ldifilrı 


