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HAKKI OCAKOö.LU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDETİ Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı 411lık ....... 7 50 1650 
GUnü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

TELEFON: 2697 

• Almanyadaki Mışır 
menfaatleri 

Kahire 20 (ö.R) - Ahnanyada Mısır men
faatlerinln ve tebaalarının himayesini Iran der
uhte etınlştir. 

·-------' nan mUnderecatından gazetemiz mesullyet kabul etmez. Cümhuriyetin tıe Ctlmlıuriyet uerin!n be7içV!, Mıbahlıın çıktı~ riyaıt gazetedfr Yeni Asıı: Matbaasında basılmışhr. 

Fin mukavemeti artıyor 
... sır···gu-.ıae····ı«rsov·yeı···ıaı-y·y·a·r·esr··cıuşuruı: .. ·· 

dü, bir Sovyet zırhlısı batırıldı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

illi Şef' 
Yakında Hatayı 
şereflendirecek 
-~ 

Jstanbul 20 ( Hu•usi ) -
lCümhur reisimiz Milli Şef 

•• . ~ 
Sovyet kuvvetleri 

Torveç hududuna 
dayandılar mı? 

Roma 20 (ö.R) - Fin kaynağından gelen teeyyüd etme
miş bir habere göre Fin sahil bataryaları Rusların 23 bin 
tonluk •Birinciteşrin Ihtiliili> zırhlısını batırmıı;lardır. Fin 
sansörü bu haberin neşrine müsaade e>tı~ ise de resmi mah~ 
filler tefsirden içtinap etmişlerdir. 

cBirinciteşrin Ihtilali> 1909 - 1915 arasında yapılan üç bü
1 /nönünün yakında Hatayı şe· 
rellendirmeleri ihtimalinden 1 
bah•olunmaktadır . .. _ -~ ~ Bir Fin tahtelbahiri ve zırhlısı 

yük zırhlıdan biridir. 
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Fin tayyare deli topları 

Bir Alman Transatlantiği 
Teslim olmamak için kendini batırdı 

-
Çok yerinde 
ihtarlar ... 

--*--
Ticaret Vekilimizin 
Beyanatı 
Münasebetiyle 

-*-ŞEVKET BİLGİN 
Ticaret vekilimiz, Istanbul ticaret 

müdürlüğünde, idhalat ve ihracat ta
cirlerinin iştirakiyle yapılan bir top
lantıda muhtekirler ve spekülatörle
re karşı devletçe alınacak tedbirler

den bahsetmiştir. 
ldhalat tacirleri, her şeyden evvel 

kendi menfaatleri namına, bu sözle
rin mana ve şümulünü iyice düşü
nerek faaliyetlerini tanzim etmeli

dirler. 

Batan Gemi 
(Bremen) den sonra 

en büyük yolcu 
Aimanvaoın , 

gemisi idi 
Roma, 20 (Ö.R) - •Koloınbus• Alının tran.•atlaııtik vapurunun tesadüf et· 

!iği bir İngiliz harp ı:emisinin eline dii :memek irin kendi kendini batırdığı 
haber verilmektedir. 

• Kolombusn Alınan ticaret filosunun Bremenden sonra en büyük gemisi idi. 
Berlinden gelen bir telgrafa göre vapur geçen ~arşamba günü Meksikada Ve· 
rakruz limanına gitmek üzere Avrupadan hareket ebnisti ve İngiliz abloka 
haıt1nı yarmağa teşebbüs ediyordu. Fakat bu teşebbüste muvalfak olamadığı 
anlaşılmaktadır .. Diğer bir Alman kargosu dii man cI:ne diişmemek için Flo
ridaya iltica mecburiyetinde kalmıştır .. 

Vaşington, 20 (Ö.R) - Amerika hü
kiimeti Kolombus transatlantiği müret
tebatından kurtarılanlar arasında derin 
tahkikat yapacaktır. 
Bunların içinde casus olduklarından 

şüphe edilenlerle Alman harp donanma
sında zabit olanlar bir tecrit kampına 
scvkedileceklerdir. Dif:er miirettebatın 
altııuş gün Amerika topraklarında kal
mal;ırına müsaade edilecektir. 

Vaşington, 20 (Ö.R) - Reisicürnhur 

Ruzvelt dün Atlas okyanusunda bir İn· 
giliz harp ~emisine teslim olmamak için 
kendi kendini batıran Kolombus Alınan 
transatlantiğinin mürettebatından 592 
ki~iyi kurtaran Taskonoza Amerikan 
kruvazörüne bunları Nevyork yakının
daki küçük adaya çıkarmasını emretmiş
tir. Kolombuste çıkan yangın büyük sü
tunlar halinde yükstlıniş ve transatlan
tiğin 750 kisiye varan mürettebatından 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

• 

r 

Kendisinden sonra a1niralı da irttihar eden Fcm Sp~e 

Amiral Lonsdorf 
telinde intihar· etti 

Fon Spce Amiralı Alman bahriyesine 
sürdüğü şerefsizliğe dayanamadı 
Boencn Ayreıı 20 (ô.R)- (Ak· 

1am •aat 5) 
Şimdi aldığımız bir habere gÖ

re Hitlerin verdiği emir üzerine 
kumandası altında bulunan Fon 

Spee zırhlısını batıran amiral 
Lansdorl gece ikamet etmekte ol
duğu otelde kur,unu beynine sık
mak suretiyle intihar etmiştir. 

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

Ticaret 
Vekili 
--.--

Dün de tetkiklerine 
devam etti 

İstanbul, 20 (Hususi) - Ticaret ve
kili B. Nazmi Topçuoğlu bugün de 
tetkiklerine devam etti. Ticaret mü
dürlüğünde dokumacıları, iplikçileri, 
ınakarnacıları kabul ederek ayn ay
rı görüştü .. 
Bugün, bir çok memlckeUerden 

getirilmiyen maddelerin diğer ~a 
memleketlerden temini çareleri 

: aranmış, alınması icap eden tedbir
: ler düşünülmüştür. Yakında ithalat
: çılara yapılacak yardımlar hakkında 
: yeni kararlar verileceği söyleniyor. 
: Bugün ayrıca Ticaret odasında bir 
: toplantı yapılmıı;. bazı ithal madde
:1erinin fiat yükselişi ~ehepleri aran
: mı.şbr. 
: Ticaret vekilinin dünkü beyanatın
: dan sonra fiatleri yüksek olan bir 
: çok maddelerin ucuzlama~n bckleni
E yor. 
: Hükümctin aldığı tedbirler tizerine 
: muhtekirler ellerindeki malları çı
: kannağa baslamı~lardır. 
: Ticaret "'ekili. bugünkü tetkikll 
: rinde otornobil lev;ıztmı ve inşaat 
E malzemeı;;i ihtikfırı il(' de me~gul o]
: mustur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bir kerre şu nokta katiyetle anla

ıılmalıdır ki, harbin dışında olmamı
za rağmen, dünyanın ne kadar va
him günler geçirdiğini, tehlüke sınır
larının ne kadar süratle genişlediği
ni gözden uzak tutamayız. Ufukla
nn maverasında görünen veya gö
rünmiyen tehlükeler bize her saha
da hazırlıklı, uyanık, kuvvetli bu
lunmak mecburiyetini tahmil etmiş
tir. Namağlup ordumuza naoıl gü
veniyorsak iç cephenin bütün diğer 
mukavemet kaynaklarını da aynı 
kudrette, aynı canlılıkta ve aynı ye
nilmezlikte görmek isteriz. 

Hollanda taarruza uğrarsa 
Amiral Lan•dorl, hayatına ni

hayet verme kararının sebepleri
ni izah eden bir mektup bırakmış
tır. Gemui ile beraber batmak i•
tediğini lakat hayatları kendisine 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

Danimarlıa ne fıadar 
gemi ve gemici 
lıaybetti. •• 
Kopenhag, 20 (Ö.R) - Harbin b:mn· 

dan berj Daniınarkalılar sekiz vapur ve 
80 ölü kaybetmişlerdir. 

Belçika 
harbe 

onunla birlikte ve derhal 
• ... 

gırmege hazır bulunuyor 
-------------

Müsamahanın cinayet sayıldığı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir devirde yaşıyoruz. Sinirlerimizi 
çelikleştirerek maneviyatımızı her 
türlü sarsıntılardan uzak tutmağa 
mecburuz. Şu halde spekülatörün, 
muhtekirin, daha umumi bir tabirle 
halk düşmanının kollarını sallıya 
sallıya milli cephenin mukavemeti 
aleyhinde çalışma•ına asla müsama- • 
ha edemeyiz. 

Ticaret vekilimizin beyanatından 
şu netic .. lf'ri cıkarmaktayız: 

J - Tica.-et yapmanın tek yo1u na
mu&lu olmaktır. 

Ticaret namusunu ayaklar altına ata. 
rak vatandat refahını ıraspetmek paha
ıına zengin nim.ağa çalLŞanlann tüccar 
admı taşı".l;J.ta ve bu !afatla faaliyette 

bulurunaa,a hakları yoktur. 

2 - Hükümet sabit gelirli vatan· 
daşları sefalet V<' müzayakaya dü
şürmek istiyen ihtikar ve speküla•· 
yon hareketinin an1an•ız düşmanı
dır. 

Hayat 
--.--

Pahalılığına 

Karşı 
Ticaret velıdiletinin 
tebliği üzerine vilayet 
tetlıilılere başladı 
Ticaret vekfıletinden ~lınan talimat 
üzerine Izmir ve Istanbul vi18yctle
ri memlekette hayatı pahalılandı
ran ic ve dı~ amiller Ül!'rind2 ehem
miyetle ç;lısmağa l:a~lamı~lardıı: .. 
Yapılan tetkiklerden elde edilecek 
nc-ticelere göre hüküı11et icap eden 
tedbirleri ittihaz edecektir. 
Sehrimizde al5k~dar bir daire Al
monya - Polonya harbinin patlak 
,;erdiği 31 ağustos tarihinden sonra 
geçen dört ay içinde İzmirde hayat 
pahalılığının hemen her madde 
üzerinde yüzde otuz ile yüzde 

- SONU 4 ONCO SAHİFEDE -

3 - Bu hareketi, büyük hassasi-• 
yetle müdafaa ettii!'imiz tediye mu

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
ŞEVKET BiLGiN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hollanda 
hcyecanh 

Kraliçesi milletine 
hitabede bulundu bir 

Hollanda kraliçesi Vilhelınin 

Londra, 20 (Ö.R) - Hollanda krali
çesi Vilhelmin radyoda milletine bir 
Noel mesajı göndermiştir. Heyecanuu 
hissettiren kısık bir sesle söylediği bu 
nutukta kraliçe dahili ve harici vazi
yetten bahsettikten sonra bütün müda
faa servislerini ana vatanın ve deniz aşı
rı Hollanda arazisinin sulh ve refahını 
muhafaza için şimdiye kadar olduğu gi
bi ayni hattı harekette devama davet 
etmiştir. 

Brüksel, 20 (Ö.R) - Belçika kralı 
Milli Müdafaa ve Hariciye nazırlari:;le 
uzun bir görü~me yapınış_tır .. Harici
ye nazırı B. Spoakın parlamentodaki 
heyanatı, Belçika ve Ho11nndanın mu
kadderatı arasındaki birliği meydana 
koyduğundan büyük al5ka uyandırmış
tır. 

Spnakın söılerinden sonra şu ka11aat 
ınevcuttur ki, müstakil ·ve bitaraf bir 
Hollanda devletinin mevcudiyeti Belçi
kanın bitaraflığı için elzemdir. 

NasyOn Belj gazetesi, Belçikanın _Şi
mal hududundaki istihkamları tamam
lanmadığı cihetle Hollandaya taarruzun 
Belçikayı da tehdit mahiyetinde olaca-

- SONU 4 t)Nctl' SAHİFEDE -

Kan davası 
Bir çocuk, 

öldüreni 
amcasını 

öldürdü 
Kurşunlardan 

rasthyarak onun ölümüne 
biri bir başkasına 

sebep oldu 
Ewelki gün Ödeınişte kan gütme yü

zünden intikam kasdiyle işlenmiş müt
hiş bir cinayet olmuştur. Katil Ödeınişin 
Karacaova köyünden rençber Yusu
fun oğlu on beş yaşında Mestan Gök
çendir. Çocuk katil amcasının intikamı
nı a1mak için bu müthiş cinayeti işlc
mis. tabancasından kurtulan kursunlar
daı; biriyle orada bulunaıı bir başha..,ını 
da öldürmüştür. 

113.dise etrafında aldığın1ız n1ah.in1nt 
~öyledir : . 

- Karacaovada köylü Jllpstan Gök
çen öteden beri amcasının intikamını al
mak için Mahmudun yolunu bekliyordu. 
Türk Önü köyünden Deli Mehmet oğ· 
lu 45 yao;larında Mahmut evvelce Mes· 
tanın amcası Halili öldürmüş, Ilalilin 
oğlu Mehmet te btilin dayısı oglu 
Mehmet Gülmezi öldürmüştü. 

Bu çifte cinayetlerin intikan11nı al
mak mak.sadiv le hareket eden M<>tan 

Gökçen hadise günü Mahmudnn yolunu 
beklemiştir. 

Filhakika köyünd~n .. ehre inen Mah· 
1nut, evvelki gün öğleden sonra saat on 
eş sıralarında tekrar ·rürk Önü kö~ ü

ne dönmek üzere Ödemişte taksilerin 
clı·rcluğu mahalle gelnıistir. 

DL~li Mehmet oğlu Mahmut otoın bi· 
le bindij!i sıra<l.a 1\.tlstan Giikren ~1ah-
1r:udu hedef ittılıaz cderC"k sakl;.dığı. t.ı· 
1 cıncasiy1e üc el ates etmiştir. 

Cıkan kurşunlar oı·ada bir karı.:"'i"lık 
(L\"lit l'tmiş, mermilt:>rden biri Mahmu
da ra~tlıyarak derhal öldürmilstür. 

Diğer bir ınermi de diğer bir otoıno
r.ılcte oturan Ali Riza oğlu s~kiz yasın
da Nedimin kafa tasına rru;tlıyarak dE'r
hal ölümüne !l.OPhebiyet \"ermi~tir. 

Katil yakalanmış w adliyeye veril
ıniştir. SuçJu ciirmünü \"e sebebini iti• 
raf etmiştir. Öd<'mi~ ağır cezasında ınu
llil:kt"mesi görült~cektir 



rBJlfl ASIR· 

Atatürkün= 
=Son günleri 

ŞEHiR ~HABERLERİ Çokyerinde 
~ .... _.._---~-....... --...... -~......,.~ ihtarlar ... 

Jfıdamdan nalılen : YAZAN: Rahmi Yağız 
57-

- Ordular, hedefiniz Akdeniz! Ileri!. 
Kumandasını verdiği zamanki kudretli 
ışıldayışiyle etrafına baktı, ve bu baş, 
Ebedi Şefin dAh1 başı, yaratıcı mu
bayyelesinin, beşerl iradenin en salAhi
:yettar dimağını taşıyan bu yüce baş bü
yük bir hızla sol tarafa, karyolanın he
kimler durduğu tarafa doğru çevrildi .. 
Enginin kudret ve esrar dolu ışıldayışı
ru andıran yeşil göz bebekleri operatör 
M. Kemalin bakışlarına mıhlanarak sa
bit kaldılar ... 

Bu bir asırlık intibaı kendi üzerinde 
ıtesbit eden son saniye; orada bulunanla
n büyük bir b~<ıa garketmiştL. 

Operatör M. Kemal yerinden fırladı. 
Ebedi Şefe sokuldu ... Nabzını tuttu .. 
Teneffüse baktı. HAia huşil içinde bulu
nan ve ağlamaktan kıpkırmızı gözlerini 
yuvalanna fincanlaştıran etrafındakile
re 18 milyonluk Türk kütlesini en bü
yüğünden en küçüğüne kadar bir mda 
mateme garkeden vahim neticeyi bilyük 
ve dW Atatürkiln ebediyete intikalini 
anlattı: 

- Büyük Atatürk ebediyete göçtil! ... 
Bu cümleyi 4-5 ağız, hançerelerinin 

biltUn kuvvetiyle telMfuz edilen derin 
bir çığlık takip etti. 

Bu çığlık dışanda, bitişik salonda 
günler ve gecelerdir uykusuz bekliyen 
matem dolu tavırlı kalabalığı lahzada 
yerlerinden fırlattı. Kimse bir şey söy
lemeden, kimse kimseye bir şey sorma
dan hasta dairesine koştular .. Koşuşan
ların başında o zamanki Başvekil Celfil 
Bayar bulunuyor, gözlerinden akan si
cim gibi yaşları zaptedemiyordu .. 

Operatör M. Kemal öke büyük Ata
türkün gözlerini parmaklariyle kapadı. 
M. KAmil Berk te Ebedi Şefimizin çe
nesini bir tülbentle bağladı. Başının al
tından yastığını alarak rahat döşeğine 
koydular. örtüyü üzerine çektiler. 

Odaya girenler Ehedt Şefin üzerine 
çekilen örtüyü görünce ağlamalarını 
zaptedememi.şler, sesli ve hıçkırıklı bir 
ağlayışla muazzam bir mateme girişmiş
lerdi. 

Başvekil son bir defa Atatürkü gör
mek istedi. Yine aynı hekim eli örtüyü 
açarak Büyük Atayı Başvekilin yaşlı 
gözleriyle süzdürttü .. 

Matem tezahürleri hasta dairesinde, 
Atalarının mukaddes ~ı etrafında dö
ğünen kur halkına hekimler odadan çık
malarını, kendileriyle Ebed1 Şefin na
§Jnl haşhaşa bırakmalarını söylediler. 

Bu tavsiyeye riayet edildi.. Başvekil 
ve onun ardından diğer zevat dışarı çık
tılar. CelAI Bayar hüngür hüngür ağlı
~ or, hıçkırıklarını bütün gayretine rağ
l en bir türlü zaptedemiyordu. 

Başvekilin etrafını sarmış bulunan 
maiyet halkı onun ağzına bakıyorlar, su 
Anda yapılacak bir çok mühim ~in de'r
hal başarılması için emir vermesini bek
liyorlardı. 

lar koşarak bunu tahkika gittiler ... 
Bayrak, daha dokuzu 6 geçe Atatür

kün ebediyete intikaliyle hemen yarıya 
indirilmiş, yüce Türk camiasının korku 
ve heyecanla olmamasını Allahtan dile
diği hadisenin tahakkuku efkarı umu
miyeye böylece bildirilmişti~ 

Şimdi, sarayın orta kısmında, Atatür
kün oturduğu Büyük dairenin kurşun 
kaplı damında çekili duran Riyaseti
cümhur forsunu hfun.il bayrak yarıya 
indirildi ... 

Halle, Dolmabahçe ufkuna mürtesem 
düşen yarıya inmiş bayrağı köşe başla
rında kümelenerek birbirlerine gösteri-
yor, 

- Atatürk ebediyete göçtü! 
Diyor, hüngür hüngür ağlıyordu. 
Saat 9,30 da şehir, her tarafta yarıya 

indirilen bayrakları ve ağır bir lodos 
havası içinde bunalan matemli halkı ile 
tam bir hüzün manzarası gösternıiye 
başlamıştı .. 
Aynı saatte Anadolu ajansı hekimle

rin verdiği son komünikeyi, büyük ma
tem ihbarını resmen halka dağıtarak va
ziyeti tamim etti: 

Bu tarihi komünike aynen şöyle idi: 

Istanbul 10 ( A.A) - Atatürkiin mii
davi ve müşavir tabipleri tarafından ve
rilen rapor ıruretidir: 

Reisicümhur Atatürkün umumi hal
lerindeki vahamet dün gece sa.at 24 te 
neşredilen tebliğden sonra her dn arta
rak bugün 10 Ikinciteşrin 1938 Pertem
be sabahı saat 9 zu beş geçe Büyük ~e
timiz derin koma içinde terki hayat et
mişlerdir. 

Miidavi tabiple'r:Profesör Neşet ônıer 
lrdelp, M. Kemal öke, Nihat Reşat 
Belger. 

Mi4avir tabipler: Doktor p-rofesar 
Akil Muhtar özden, Dr. p-rofesar Sürey
ya Hidayet Serter, Dr. profesör Hayrul
lah Diker, Dr. M. Kamil Berk, Abrava
ya Marmaralı. 

Bu raporu hekimler vefat hadisesi
nin akabinde hazırlamışlar, Dr. Nihat 
Reşat parafe etmiş, di~erlerl de imzala
mışlardı .. 

Başvekil, o gün öğle treniyle Ankara
ya hareket etti ... Ve yine o gün verilen 
bir emirle Ebedi Şefin muazzam naşının 
tahnit edilmesi sarayda bulunan hekim
lere bildirildi. 

Tahnit işini Gülhane seririyatı profe
sörlerinden Al~y Halide havale ettiler. 
Albay o gün Ebedi Şefin n~mı tahnit 
ederek hazırlanan abanOR tabuta va:ıet
tirdi .. 

Işte, hatıras1 her Türkün kalbinde 
ebediyete kadar yaşıyacak olan Türk 
Cümhurlyetinin büyük kurucusu vata
nı mukaddes bir emanet halinde fikir 
ve silah arkadaşı Milli Şefe bırakmt'>, 
bir cihan cökcr gibi bir göçüşle 18 mil
yonun kalbini derin mateme batırarak 
ebediyete intikal etmişti .. 

-BlTTt-
---~--

VEREMLE MtJ'C:ADELE 

Cel.§.I Bayar yorgun bir tavır, bitkin 
bir hal ile ağır ağır yürildü. Biraz evvel 
terkettiği bitişik salona geldi. Orada 
durdu ... Yanı sıra halkalanan ve sicim 
gibi göz yaşı döken katibi umumi Hasan 
Rıza, kalemi mahsus müdürü Süreyya, Şehrimizdeki veremle mücadele dis
yaverler bekleşiyorlardı. Celal Bayar panserine her gün müracaat etmekte 
biraz sonra kendisini topladı .. Ilk emri- basta ve yoksul yurddaşlarımız, müta-
ni verdi: bassıs doktor Abbas San tarafından bti-

- Bayrak indirildi mi? yük bir dikkat ve itina ile muayene ve 
Herkes birbirlerine bakıştılar, Başve- meccanen tedavi edllmektedir. Mevsim 

kil tekrarladı: clolayısiyle müracaatler çoğalmıştır. Bu 
Maiyet halkının arasındaki alakadıır- '!f'fkatH itinayı takdir ederiz. 

Büyüklerimiz 
c. H. P. Kongre reisine 
cevap verdiler-
c. H. P. Kaza kongresinde büyükleri· 

m.izc sevgi ve tazim hislerinin ibtağı 
kararlaştırılmıştı. Çekilen telgraflara 
aşağıdaki cevaplar alınmıştır. 

HÜSNÜ TANAK 
C. H. P. Kongre reisi 

İZ MİR 
Kongrenin temiz duygularına teşek

kür eder, başarılar dilerim. 
ism..-.ır İNÖNfJ 

Telinize teşekkür eder kongreye ba
şarılar dilerim .. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
. ABDÜLHALİK RENDA 

Merkez kaza kongresi münasebetiyle 
ordu ve hakkımda gösterilen sevgilere 
teşekkürlerimi sunarım. 

Genel Kurmay Başkanı 
FEVZİ ÇAKMAK 

Partimiz kongresi münasebetiyle izhar 
buyurulan samimi hissiyata teşekkür 
eder, hepinizin göz1er.nden öperim. 

C. H. P. Genel sekreteri 
Dr. FİKRET TÜZER -*-BiRGENC 

Avlanırlıen parmalı· 
ıarını lıaybettL 

Bergamada Ulucaıni mahallesinde otu
ran Bergama orta okul t.a1ebesinden Yu
suf adında bir genç pazar sabahı bağ
lar arasmda kuş avladığı sırada tüfen
gin kazaen patlamasiyle sol elinin üç 
parmağı kopmuştur. Zavallı genç der~al 
Izmire getirilerek memleket b.astanesın
de tedavi altına alınmıştır. 

Yusuf boynundan da yaralıdır. 
-

B.SEDA'J' 
Ankarada bulunan Emlak bank mü

düril B. Sedat şehrimize dönmüştür. B. 
Sedat Ankarada Bankaya ait işler et
rafında umumi müdürlükle temaslarda 
bulunmuştur. -*-ŞehirciJUı 
mütahassuı geliyor 
İzmirin imar plfuıını tanzim etmek 

üzere meşhur Fransız şehircilik müta
hassıslanndan mimar Korbüziyenin İz
mirc gelmesine Vekiller heyetince mü
saade edilmiştir. Bunun üzerine Fran
sız mimarı İzmire davet edilmiştir. -*-ZİRAA'J' MVDVRCI 
KEHALPAŞADA 

Vilayet ziraat müdürü B. Refet Diker 
Kemalpaşa kazasına giderek zeriyatı 
gözden geçirmiştir. 

Bu sene Kemalpaşada zeytin mahsulü 
gayet müsaittir .. -*-Telıaiit ve yetim 
macqlar•-· 
Tekaüt ve yetim aylıklarının şimdiye 

kadar senede bir defa ve malt senenin 
son ayı içinde yapılmakta olan kazalar 
arasındaki tahvil muamelesinde mü.şkü
latla karşılaşıldığı anlaşı1mıştır. 

Bundan sonra tahvil muameleleri se
nede iki defa, mayıs ve teşrinievvel ay
larında yapılması takarrür etmiştir. -*-BİR HIRSIZLIK 

Gece saat 20 de Alsancak Mersinlisln
de 1561 inci sokakta 110 sayılı eve hır
sızlık için giren sabıkalı Şehriban ve 
Dudu suç futü yakalandılar. 

~•&•sımm ............ a•z•sP'!!l•~e~·-·_..,.c.._.., ______ ..._, __ .. ıtm .... lml:ı ............. ~:E::Etmm .... ••~ 

1 . ELHAMRA 
SİNEMASINDA 

YARIN AKŞAM Saat 9 da 

Münir Nureddin 
SON KONSERi 

ihtikara karşı Mücadele 
,J' 

Komisyon, dört musevi 
ticarethanesini kapattı 

Vilayet ihtikar komisyonu valinin ri- 2 - Kantar mevkiinde 1321 inci s<>-
yasetinde içtimalarına başlamış ve pi- kakta 6 sayılı Y ako Arditinin sahibi bu
y asada ihtikar yapan müesseseler hak. lunduğu ticarethane 110 kuruşa satılan 
kında şiddetli kararlar almak suretiyle jilet bıçaklarını bila sebep 170 kuruşa 
hükümetin ihtikar mevzuuna verdiği çıkardığından ve ihtikJ.r yaptığından 4 
ehemmiyeti göstermiştir. gün müddetle kapatılmıştır. 

Piyasada ihtikara sapan müesseseler 3 - Balcılar caddesinde 187 numaralı 
hakkında derhal tahkikat yapılarak icap camcı Yuda oğlu Bohor Alkurumber 60 

kuruş değerindeki bir camı 110 kuruş 
eden kanuni kararlar ittihaz olunacak- gibi fah.i§ bir fiata çıkardığından ve ma
hr. Komisyon karariyle seddolunan mü- kili bir sebep göşjermediğinden on gün 
esseseler şunlardır: müddetle kapatılmıştır. 

1 - Peştamalcılarda Mimar Keınaled- 4 - Inönü caddesinde 376 ıncı sokak.-
din caddesinde 77 sayılı Bohor Kohen ta oturan ve Pazvand çarşisında maka
ticarethanesi kalay, lehim, ve Bandon racılık yapan Bünyamin oğlu Refael 50 
maddeleri üzerine ihtikara sapmıştır. kuruşluk makaraları 75 k~a sattığın
Bu müessese 200 kuruşa sattığı lehimi dan ve ihti.kha yol açtığından suçüstü 
300 kuruşa, 28 lira olan bir sandık Ban- yakalanarak 15 gün müddetle kapatıl
donu 40 liraya çıkardığı için 15 gün mıştır. 
müddetle kapatılmıştır. Kararlar derhal tatbik olunmuştur. 

Pazar günkü 
maçlar 

Saat 13 te Ateşspor - Yamanlar. Ha
kem: Ismail Hakkı Gür, yan hakemler: 
Mustafa, Salahiddin. 

Saat 15 te: 'Oçok- Doğanspor. Hakem: 
Hasan Yanık (Altay), yan hakemler: 
Faruk, Osman Erengin. 

Cezalandırılan oyuncular: 
1 - Doğanspordan, 10 genel d!rektör

ltik numaralı Halid Parlaksu, hakeme 
küfür ve oyuncuya tokat attığından ve 
evvelce de almış olduğu cezalardan mü
tenebbih olmadığından dolayı 22-1-1940 
tarihinden başlamak üzere iki yıl ceza 
almıştır. 

2 - Keza Doğanspordan Mehmet Ok
kan, hasmına kasdi tekme vurduğundan 
22-12-939 tarihinden başlamak üzere 
iki ay müsabaka boykutu cezası a~
tır. 

3-17-12-939 tarihindeki Demlrspor -
Atcşspor maçında, Ateşten Ali Eresiş, 
hasmına küfür ve kasdi tekme vurdu
ğundan dolayı, genel direktörlükçe veri
lecek ceza gelinceye kadar bu oyuncu 
18-12-939 tarihinden itibaren bölgece ce
zalandırılmıştır. - *-BERGAMA VE 
Dilıilide zelzeleler 
Dikili ve Bergamada evvelki gün saat 

15.15 te yedi saniye devam eden bir zel
zele kaydedilmiştir. Hasar yoktur. -*-lralıa gönderllecefı 
teıgraflar-
Bundan sonra Iraka gönderilecek tel

grafların açık lisanla ve ArapÇa, İngiliz
ce veya Fransızca yazılmış olması ve 
Kod ve şifre kullanılmaması Posta ve 
Telgraf umum müdürlüğünden bildiril
miştir. -*-BİR KIZ 
Kazaen yaralandı.. 
Dün İzmir merkez kazasına bağlı Ça

kaltepe köyünde bir kaza olmtLŞtu.r .. 
Cennet kızı altı yaşındaki Ayşe kendi 
çobanları olan Hasanın av tüfenginl kur
caladığı bir sırada ateş aldırmasile ka
sığından ağır surette yaralanmıştır. İste
meden çalıştığı yerin kızını yaralıyan 
çoban Hasan hemen kızı alarak keyfiyeti 
zabıtaya haber vermiştir. Hadisenin ka
zadan ibaret olduğu anlaşümıştır. 

-*-Suriyeye lıömür 
ihracı serbest 
Bazı tilccarların müracaatı üzerine 

Türkiyeden Suriyeye odun kömürü ih
racına ticaret vekaletince müsaade edil
ıni~tir .. 

-*-Nahiye müdürlerinin 
harcırahları 

Limanımızdan üzüm 
ve incir yükleyen 
Bir Macar vap•a 
Haltaya göıiiJtiildö 
Macaristana götürmek üzere limanı

mızdan 750 ton üzüm ve incir yükliyen 
Ti.ssa adındaki Macar vapunmun kont
role tabi tutulduğu şehrimizdeki alAka
darlara gelen malfunattan anlaşılmıştır. 

Filhakika Tissa vapuru limanımızdan 
incir ve UzUnı yükledikten sonra hare
ket etmiş, Çanakkale açıklarında bir İn
giliz harp kontrol gemisi tarafından tev
kif edilmiştir. Macar vapuruna gelen 
kontrol heyeti gemideki mallan gözden 
geçirmiş, manifestolarını tetkik etmiş 

ve bunlann müsaderesine karar ver
miştir. 

Bunun üzerine Macar vapuru Malta
ya götüriilmilştür. 
İzmir ihracat tüccarları gönderilen 

malların parasını henüz tahsil etmedik
leri için Ticaret müdürlüğü vasıtasiyle 
Ticaret Vekfiletine müracaatte bulun
muşlardır. 

-*~ 
BiRrAYİN 

VilAyet maiyet memurluğuna siyasal 
bilgiler okulu mezunlarından B. Yaşar 
Aktan namzet olarak tayin edilmiştir. -*-FRANSJZ FASJNA 
Gönderilecek lıoliler 
Fasın Fransız mıntakasına paket için

de ithal edilecek maddeler, bu memle
ketin yüksek makamlarından alınacak 
müsaadeye ~bl olduğu posta ve telgraf 
umwn müdürlüğünden bildirilmiştir. 
Ancak husust şahıslar tarafından Fran

sız Fasındaki husust şahıslara müteaddit 
olmamak ve ticart bir mahiyeti bulun
mamak şarliyle gönderilecek koliler için 
müsaade almağa ihtiyaç yoktur. * Hatay merkezinin telgrafla havale 
kabulüne başladığı tamimen bildirilmiş
tir. -*-DÜZELTME 
Evvelisi günkü sayımızda •tramvay du

raklarında vatmanlar dikkatli olmalıdır• 
Başlıklı yazımız üzerine Elektrik ve 
Tramvay şirket.inden malfunat istedik .. 

Hadisede bir yanlışlık olduğu anlaşıl
mıştır. 

Şikayeti mucip tramvay vatmanı Ka
rantina mecburt durak malıalline vasıl 
olmadan 15 - 20 metre evvel önüne çı
kan bir yük arabasına çarpmamak tize
ı-e tramvay arabas1nı yavaşlattığı ve bu 
lıal'eketin yolcular tarafından durakta 
tevakkuf zanniyle inmeğe teşebbüs eyle
melerinden mütevellit olduğu tesbit 
edilmiştir. Keyfiyeti tavzih ederiz. 

lll 

Moskovada 
sükôoet var 

--*-
Tlcare t Veklllmlzbt 
Beyanatı 
Mttnasebetlyle 

--*--
ŞEVK.BT BİLG1N 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -
vazenemiz aleyhinde bir auikasd te
lakki etmektedir. 

4 - Bu derece geniş akisJi bir fe
nalığın izalesi için ittihaz edilen ik· 
bsad1 mahiyette tedbirler ihtiyaca 
göre genişletilecektir. 

5 - Ticari hayatımızda harp ik
tisadiyatının zaruri kıldığı bir teıki· 
latlanma yer bulacaktır. 

6 - Nihayet alınan ve alınmakta 
devam edecek olan tedbirler kanunt 
müeyyidelere bağlanacaktır. 

Ticaret vekilimiz bu kanuni ted
birlerin eski iaşe kararnamelerinin 
dokuzuncu maddesi olmiyacağım 
tasrih etmekle iki rejim araaındaki 
büyük farkı hala ihata edememiş ga
filler varsa onları da uykularından 
uyandırmak istemiştir. 

Türkiye, normal hayatın, kat't 
zaruretler mevcud olmadıkça bozul· 
mamasına büyük ehemmiyet veren 
memlekettir. Idhalatçıların kendile
rinden beklenen şuur ve kabiliyeti 
göstererek ihtikara sapmadan meş
ru kazançlar temin etmeleri hükü· 
metçe matluptur. Ancak vatandaş
ların gıdasına ve nafakasına göz ko
yarak saltanat devrinin harp zengin· 
leri gibi anormal kazançlar ve bü· 
yük servetler peşinde koşanlar bu 
kahil faaliyetlerin artık bu memle
kette yeri kalmadığını bilmelidirler. 
Hükümet İcap eden tedbirlerin hat• 
ta en şiddetlisini almakta kusur et· 
miyecektir. Ticari hayatımızı baştan 
başa teşkilatlandırmayı istihdaf eden 
bir kanun layihası hazırlanmak üze
redir. Bu da hükümetin giriştiği mü· 
cadeleyi muvaffakıyetle neticelen• 
dirmek azminin kafi delili sayılabi
lir. 

Filhakika beynelmilel buhranla
rın sakınılmaz sarsıntılarına muka
vemet edebilmek için, teşk.ilatlan
maktan başka çare yoktur. Devlet 
bugün bu teşkilata hayat verebile
cek mevkidedir. 
Aynı zamanda spekülasyonun ve 

ihtikarın sebepleri, nerede ve nasıl 
başladığı tesbit edilirse mücadelenin 
daha müessir olacağından şüphe edi
lemez. 

Avrupa harbi başlamadan evvel 
bugünkü şekilde geni, oir ihtiltai 
imkansızdı. Zira idhalat, ihtiyacımızi 
fazlasiyle karşılamakta idi. ldhala
tın azalmasiyle beraber spekülasyon 
başladı. 

Memleketin ihtiyacı olan eşya ve 
malzeme stokları ne nisbette azal· 
mıştır} Bunu tesbit etmeğe şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Idhalatçılar bugünkü stoklaiiru 

FİA'J'LER: KOLTUK 150 .. BlRiNCi 100 
BALKON 75 ... SALON 50 KURU$ .. 

Numaralı biletlerinizi erkenden aldırınız_. 

3695 sayılı kanun mucibince Nahiye 

1 
müdürlerine harcirah mukabili olarak 
verilen Onar liranın vergiye tabi olma-

'il••-••••••••••--i:IZlllwir.ıo'•lıd»ı.ı.ıı111ı-.e·.ıt:S1&-IMlıiıUl»cQll"ıll-• ~.._u•ma:ı••••••••••••llii dığı vilayete bildirilm~tir. 

Ist.anbul 20 (Hususi) - Bugün Mos
kovadan şehrimize gelen yolcular Rus
yada sükOnet hüküm sürdüğünü söyle
diler. 

birer beyanname ile bildirmeğe mec
bur tutulmalıdırlar. Gizlemelere 
meydan vermemek için kanuni hü4 

kümler siddetlendirilmelidir. Bunlar 
yapılmakla beraber ehemmiyet ve
rilecek asıl nokta yine idhalahmızı 
ticaret muvazenemizin imkanları da· 
hilinde genişletmekten ibaret olduğu 
kanaatini tekrar edeceğiz .. Fransa ve 
lngiltere ile ticaretimizi daha seri şe
kilde inkişaf ettirmeliyiz. Bu sa· 
hada en pratik bir çalışma tarzı ih· 
das edilmelidir. Londrada ve Paria
te temaslarını ikmal etmek üzere 
olan hariciye vekaleti umumi katibi 
B. Menemencioğlunun bu hususta 
mcvcud olan betaeti ve zorluldari 

Arkadaşımın =-
I . __ Kocas_ını sevdim 
L,_. Yazan: Uc Yıldız • 

8 -
(iTiZAR - Dünkü telrikamı

zın baş kısmına yanl..,lıkla baıka 
bir yazı karıımlflır. Bu yanlıılığı 
özür diliyerek düzeltiriz ve evvel
ki gün kalmtf olan yerden telri
kamtza bugün devam ediyoruz.) 

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

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

hı~ - " _•t-+ı n... _r:,.,.1 ~,.. .. ,..).,,.., ....... ı .. ._ ... ._1 .. _.. 

Hizmetçi bana havlu getinneğe git. 
mişti .. 

Suna: 
- ~imdi havalar ısındı da sobayı 

yakmıyoruz. Ondan su soğuk, dedi. Bü
tün kış buranın sobası yanar .. 

Ben, hayretle bu güzel banyo odası
nın köşesindeki upuzun sobayı seyre 
dalm~tıın. 

Suna: 
- Sizin banyonun sobası da böyle 

ıni? 
Dedi. Ben bütün safiyetimle ve biraz 

da gözlerim dolarak cevap verdim: 
'D".~ 1..ft- • ·--'· I.• TT 1 1 •• 

le yeri ilk defa görüyorum ..• 
Ben nasıl her evi, her anne ve babayı 

kendi evim, kendi annem ve babam gibi 
zannediyorsam Suna da herkesi kendi 
yaşadığı gibi yaşıyor zannediyordu. 

- A .. dedi, sahi mi?. Peki siz nerede 
yıkanırsınız? 

- Arasıra çarşı hamamına gideriz. 
Gitmediğimiz zamanlar da annem beni 
abdesthane aralığında ve leğen içinde 
yıkar .. 

Suna hakikaten üzüldü . 
- Vah kardeşim vah.. dedi. Ben haf

tada iki gün bu banyoda, içinde yarıya 
kadar su, hem yıkanır, hem küçük san
dallarımı yüzdürürüm .. Anneme söyli
yeyim de benim banyo günlerimde, hiç 
değilse Cuma günleri sen de gel.. Bura
da birlikte hem yıkanır, hem oynarız .. 

Ben, sanki incitecekmişim gibi do
kunmaktan korktuğum bu pırıl pırıl ya
nan kar gibi beyaz ve kaymak gibi yu
muşak banyoya hasretle bakıyor, onun 
içinde Suna ile birlikte kayık yüzdüre
ceğim günü gözlerimin önünde canlan
dırıyordum .. 
Arkamızdan tatlı bir ses geldi: 
- A... Ayol.. siz burada temizlene-

' t 

Bunları söyliyen Sunanın annesi idi. 
Suna, bu tatlı ihtarın mazereti olarak: 
- Anne.. dedi, Zehra hiç ömründe 

banyo görme~ te .. Ona anlatıyorum.. 
Sunanın annesinin sevimli yüzünde 

kızına karşı başka türlil bir ihtar tavrı 
yer buldu .. 

- Niçin böyle söyliyorsun yavrum.. 
dedi. Daha durun bakalım.. Yaşınız ne 
başınız ne.. Büyüyünceye kadar neler 
göreceksiniz. Benim bile bilmediğim bir 
çok şeyler var .. Bilmemek ayıp değil ki .. 
Hem haydi bakalım, konuşmağı sonraya 
bırakın da yıkanın .. Bey baban da gel
di.. Yemeğe oturacağız .. 

Suna, alıştığı, alıştırıldığı şımarıklık 
içinde: 

- Anne.. dedi, Cumaları Zehra bize 
gelsin mi? Burada onunla beraber yıka
nırız ve banyoda beraber kayık yüzdü
rürüz .. . 

- Annesi izin verdikten sonra her 
gün gelsin yavrum .. 

Bu sözler Sunayı olduğu kadar beni 
de sevindirmişti.. 

Lavanta gibi kokan sabunla ellerimi
zi, yüzümüzü yıkarken Suna: 

- Senin annen izin verir değil ml? .. 
ıı:r , • ' " " " 

hem oynarız .. 

külliyen bertaraf ctmeğe muvaffak 
olacağını ümid ederiz. Fransız 
ve lngiliz piyasalarile kuvvetli işler Diyordu. * yapabilirsek pahalılık beynelmilel 

Sunanın babası uzunca boylu, etine piyasalardaki fiat yühekliğine mün
dolgun, az bıyıklı fakat güzel. güler hasır kalacak spekülatörlerin ~phe-
yüzlil, şakacı bir adamdı. ~ı· f r 1 .' d h k l lıkla ·ı 

Onu ilk defa gördüğüm zaman içim- ı aa ıyet erı a a o ay ezı e-
den sevmiştim. Esasen şimdi düşünüyo- cck, yenilecek.tir. 
rum da küçük yaşımda kimi sevmiş isem ŞEVKB'J' BiLGiN 
hepsi de iyi insanlar çıktılar. Kime kar- ~,----
şı içimde sevgi uyanmamışsa billhare F s • b • 
hepsinin de kötü ahlakları yüzünden on pee gı 1 
kötü hallere dü.ştüklerine şahit oldum. 

Bu da bana çocukların minimini kalp- İngiliz harp gemisinin 
!erinde, ~uhakem.e?:e~ u~k ~~ç~ ka- elinden kacan bir 
falarında ıyi ve kötuyu hıç degılse ihsas J. . 
edecek manevi bir kuvvetin mevcudi- Alman gemısı daha 
yetini anlattL Londra, 20 (A.A) - Alınan malfuna. 

Şimdi kendl çocuklarımı dikkatle tet- ta nazaran, Arcanas vapurunun kuman· 
kik ediyorum ve onların ho§lanmadıkla- danı bir İngiliz harp gemisinden duı 
rı kimselere karşı kendimi uzak tutma- emri almış ve harp gemisi bu emri ver
ğa sevkediyorum.. mek için boşa bir mernıi atmıştır .. Va· 

Ne diyordum.. .. Evet.. Sunanın babası pur bu emre itaat etmiyerek tam sürat-
bizi yemek odasında bekliyordu. le karasularına girmeğe muvaffak 014 

Ayakta idi. m~ur. 
Suna hemen babasına koştu ve bacak- Emri veren İngiliz harp gemisi, şiın-

larına sarıldı. dl Everglade limanı açıklannda tam ka-
Annesi beni takdim etti: ra suları hududunda demir atmış bekle--_._• •--• 
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Komünist partisi 
Bir temizleme daha mı yapılacak? 

Kumandanlar hakkında tahkikat yapılıyor 
Harpte muvaffak olmıyanlar kurşuna dizilecek 

Londra, 20 (ö.R) - Sovyet Rusya
,1'.i Mannerhayn gizli cemiyetinin Sov .. 
ıt ordu>unda sabotaj hareketleri yap
lı anlaşıldığından komünist partisinde 
~ni temizleme ameliyesine lüzum görül .. 
lğli Moskovadan bildiriliyor: 

3000 n1etre irtifaında uçuyorlardı. Dafi Finler tarafından e~ir t.-dilen bir Ru.i Rusya ile yapılan paktın neticeleri hak· 
tayyare bataryalarının ateşi kar~ısında zabitinin ifadesine göre kumandanlar kında bedbin bulunan diğer a•keri reiı
gelL~i güzel, ormanl~ra _on k~dar ağır muvaffalc:ı.rctle hUcum eınrini almı~lar- ler de i~tir=ık etmektedir. 
bomba bırakarak çekılmı~lcrdir. dır. En kücük muvaffakıvcl,izlii"(c uğra- Londra, 20 (ö.R) - Finlerin umulma-

Paris, 29 (ö.R) - Finlandiyada 20 
us tayyaresi Koga takun adalarının $a
U bataryalarını bombardıman ctmeğc 
~ebbüs ehnL~e de ataryaların ate.şile 
ef cdilınişlerdir. 

En Şİmal cephesinde Ruslcrın ilorilc- yan ku:nandanlar cc•phcdc kur~una di- dık bir mukavemet göstermeleri Sovyet 
dikçe güçlüklerinin arttı~ı tnhmin edil- zilecektir. K.ren1linin bu infialine djğcr ordu.ı.;unun bir presti~ini o kadar darbe-
mcktcdir. Malzeme n_akltyatının ;torluğu bir seht·p de Alınan mahfiU.c·ı·inin l{r~ıl leml-.tiı· ki dünya hadi5elerin\n strrı Üz.e
bunun başlıca sebcbıd:r. Bir çok mın- ordwıun kıym~tf hakkında besledikleri rindr hunun kat'i tesirleri olabilir. Rus 
~'\k~Jaı·da asker ara.->ında açlıktan bile HphP11:~ni!r. a~k ·t kud:-etin.n <:ok mübalağa ile bü
bah~::-diliyor. Bcı·n de cıkan Bun({ J:!~zl!tcsi .ı\l:n~n- v•.lti..iJınli" oldui"u hclli ohnaktadır. Fin-

Moı0:kova ve Leningradddn Politiken ):ada, diplo~ıatik ın;ıhfiller d':' b:lc ;ı~·is- lj~t·in nih~yete kadar harp ~tmek azim ve 
Danh11urka gazetc:->:nc ~eI~n haberlt. .. r lc.-r bulan bir ri\•ayeti nakl\.!rliylır. Eurıa k:arJrı Ruslarla Aln1anlar1 büsbütün sa
Leningrad ask~ri mıntak.a!"ı kumandan- göre Alıru.ın hariciye nazırr=-ıın Rus siy-;;1- ~~rtını~tır. FinlPrın mukabelei bilınisil 
lığında yapılan son dt.·jişlkliklerin Fin SP.ti hakkında ntar<-.şal Görin·~lc Fon Rih... korku ... u Sovyet hükümeti U.ningradde. 
sefirinin idare~i halkında Stalin ve Molo- bentrop a:<\.31nda bir 'nfüt l vardır ... ı\.l- hava taarruzlarınJt kar5ı cok sıkı ihti
tflfun hoşnut.c:u~luğ~na d~liilct ettig:ni nıanyanın en üfuzlu §ah+-;iyetler;nden hi- ~·atlı tedbirler almağa ~e~'ke.tmi.~tir. lt'los
teyid ctıncktcdır. Eır eok kumanda.nlar ri olan \•e ahali :ı.rasıncla şiH1reli tarn ola- kovada bile hükümet pasif nıUdaf~a ta
terkc<liln1i~. yerleı-ineı yenilo;!'ı·i g:dnderil- rak baki kalan nıare~al Göringiu son za- Hınlcri yaptırnııştır ve ~Phrin 13mbaları 
ıni~tir. Ihtil5.lci tanınmış ba1.1 ku~ınandan- ınanlar•l.:ki ihtirazlı hattı h.:ırC'kcti na- ~:-.dl nıavi ·l~ık diyecek ~ekilde değişti-

Gloski endüstri havzasının en Cenup 
İsmında dün bir çok defa alarm veril .. 
ıl'liı'. Görülen Rus tayyarelerinden 
si düşürülmüştür. Tayyareler bİr çok 

efa bombalar atını.s;;a da ckı;.,risi or
.ıanlara d~m.iiş, has.lrı mucip olrnaını~
ır. Antrea Şimalinde öğleden evvel iki 
~efa !Alarm verilmiştir. Rus tayyar::ılcı·: !;ır h. kkında bile tahkikat ocılın~~tır. znrı d:kkati celhet.r1i.ştir. Bu ihlira7<-"i •. 'l.ııistir. 

"' Yüksek har şur sın da 
Finlere yapılacak yardım ve Sovyet
lere alınacak vaziyet görüşülmüş 

~*~ 

Londra, 20 (iJ.R) - Mttelikle- mada Finlandiya lehinde faali}etli bir 1 EKSELSİYOR'da l\far.;cl P~yi ~unla
tin büyük harp fÔrası büyük ala- müdahaleye karar verildiği ~üyl~niyor. rı yazıyor : •Fr3n.<a ,.e İn~ıltcre oskcı·i, 
Yta uyandırmı,tır. içtimada Soıı- Paris, 20 (Ö.R) - Müttefikl~rin yük- ckonoın•k \'e mali ,,....ııada t.'ın bir te'!rl
"et Rusyaya karıı takip edilecek sek lı<ırp meclisi ruznaıııe'iini teşkil ki mc.>al terfrı ctmi~lerdır. $imdi poli
r- · eden hütün ınesclclcrde t;.un bir görüs tik ~nhada'.,i te~riki ıncs::ıinin tevhidi 
tiyaset ve Finlandiyaya yapılacak bil'lıgi nıü~ahcde etmi~. ,iyo,i \"c askeri blnu~tır. 
rnaav.!nt!I esasları le6bit edilmİf- ... alıada Fran.o;;ız ,.c İngiliz tC'".'rjki ıncsni- Hith_•r zm ,. B,,J,.c-vizının kurdukları 
lir. "inin hareket ya_-:;ıtalaı·ını takviy<' için 1 birlik .:\\"l'tıpa .. 1111 t<tntdı&ı en hüyük leh~ 

Londra, 2 (ô.R) - Asoayesşin ic"n edl.'n tedbirleri ahııstır. · Lkedır llıınu ııefrotl•.' kaı·sı!aırnık kiifi 
l ÖVU bu münasebetle diuor ki : d<'inldir. Du 1ı ·,. ı:;.i ezın~k Jazınıdır. tnuhabirine göre Parute top anan , .,. ~ 

•Koıı...,eyin içtimaınd~.\n önr:c Da1a<liye Şiınclt dünyanın güz1..._•ri Finhu1dira~'a 
)!Üluelr harp ftirıuının ittihaz et- ç.,mbcılayn ,.e Gam!cn arasınd.-ki gö- ı.ı·vrilıııışlir. 
flii kararlara göre bitaraf mem- rü.,nıcleı·de bilhassa Milletl~ı· Ccmiyc- ~.Tüt.-tl~r c~ınıyctinde F"inlandiyaya 
leketlerde diplomatik faaliyetle- tinde alınan kararkır ınenuubahL• ol- y•rdıın ic·iıı alınan karar tatbik sahası
rin lıararetlendirilmcıi muhtemel- mu~lur. Ayni zamanda iki iınparatorlu- na girince Bcrlin ve Mo,ko\"anın akıl-

"

• ğu alilkadar eden meseleler. yakın sark- !arı ba.larına gelecektir. 
~ ak .. . 

t i vaziyet ve Balkanlar vaziyeti göz- F.KO DO PARl'ye söre Yiiksek harp 
Finlandiyaya maddi. yardımlar elen gcçirilnıi~tir. Yi.ik~ek askeri ~Ctra- şlrra:-;ınd~ Fin1nndiyaya yat·dırn meselesi 

jlapılacalıtır. .<;Jnda. hUtün bu me.c;cleJer ür.erinde tarn ı•örU~i.UnlU-,;tür. İki müttefik C'~as jüba-
Roma, 20 (Ö.R) - Müttefik yüksek bir görü!;i mutabakalüıin teyit cdilnıiş ri.vJe Finlandiyay;ı tnümkün nJan milEa· 

lıarp ş!lrasının Pariste son yaptığı içti- ohna..;1 çok n1ühimdir.• h~r€'ti: yAµn::.~a karar vcı1nhjlcrd.ir. 
·.:.:;:.....::=.:=-~-~~----'--'--'----------~ 

Bir Italyan gazetesi 
Kont Cianonun nutkun un tefsirle-

bir plançosunu • • 
rının yapıyor 

Roma 20 (ö.R) - il Telgtalo gazc
esi Kont Cianonun nutku hakkında cc-
3-ebi gazetelerinde intişar eden tefsirle .. 
tin bl&.nçoıunu yaparken ~unları yazı
ıor: 

Alman gazeteleri sarih ve hararetli 
.>İr tekilde nutku tasvip etmislerdir. Bu 
~a kolayca anla~ılacak bir 'eydir. Çün
,ü ftalya hariciye nazırı V ersa)' sistemini 
.ckrara kat'i §ekiJde mahkiun etmiştir. 

fngiliz gazeteleri, uzun tef~iılerle nut
kun ehemmiyetini kaydetınişlerdlr. Fa
~at bu gazeteler nutukda Almanya aley
hinde hC\71 inıalar aramışlardır. Böyle 
bir şey me,·cut dc~ildir. 

Kont Cianonun ltalya t:ı.rafından takip 
edilen komi.inist aleyhtarı hattı hareketi 
tekid ettiği halde Rus - Fin ihtilafına kar
şı sarih bir vaziyet almamasından dolayı 
hayal kırıklığına uğ"ramışlardır. 

Bu -;özde hayal kınkltğı manaeızdır. 
Finlandiya aleyhindc-ki taarruzdan en 
ziyade mütenrffir görünen .l\n1erika Ru~-
ra ile siyaı;i münasebf."'tlerini kesm~ktcn 
İçtinap etmiştir. Buna ınuki'bil lta1yanın 
siya'lctHe Ru, hareketir.i takbih etmesi 
VC" ınahküm eylemesi isteniyor. Çünkü 
böy)e bir siyaset bazıJannın hoşuna gj .. 

decek ve ha7.ılannın cia yolunu hazırla· 
yacaktır. 

Vekili Maarif 
Malatyada ---·-M.latya 20 (Hususi) - Maarif \·ekili 

Hasan Alı Yücel, refakatinde ilk tedri
sat umutn müdUrü oldu~u halde hükü
met konağında daire reisleri ile görü<
ml~ ve Uk okulları ay1·1 ayrı ziyaret et
miştir. Gazi okulundaki ~ay 7.iı·afelindc 
ınualliır.lerle h:·~bihalde bulunınu~ur. 

Sıhhat Vekili 
Ha tayda --·--Anl:ı.kıa 20 (Hususi) - Sıhhat ve iç

tiınai nıuaven<"t vekili Dr. Hulü~i Ala
taş hasWncleri gezdikten ~onra RC'yha
niye v~ Kırıkh:ına giderek tctkiklrrJ.e 
bulunınu~tur . Oradan Iskcnd,..runa gide-
cektir. · 

l'J ,.,.~V~////77/"",41.'9 
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Tebliğler 
---EJ-.·--

FRANSIZ 'l'EBLiOi: 
Pari<, 20 (Ö.R) - Bu sabahki tebliğ: 

Kaydc değer bir :;ey yok .. 
A.LMAN 'l'EBLICI : 
Bexlin, 20 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor : 
Ordu ba~kwnwıdanlığırun tebliği : 
Garp cephesinin muhtelif kısımların

dan kesif kollarunız düsman nlevzileri
ııe giı.·n~cğc muvaff~k oİınuşlar ve bir 
nıikdar esir alını::'lard.ır. 
Alınan hava ordusu, çok ınüşkül lıava 

'°nliti içinde şimal denizinde bahri he
deflere ~ar!il kesif ve taarruz ııçuslan 
~·apın~Lır. 

. ~imdi,>"l' kadar .ahnan neticeye göre, 
ln~iliı. hcılif t"Ü"!Ülu.ınldr iilosuna ınensup 
diöıt ı:~ıııi boınlıalarla tahrip eıl.il.miştir. 
Biı· Alman ke i! tay)·arcsi, bir büyük 
İn~iliz dcuiz tayyaı:e:>ine taarruzla tay. 
yar~yi dü~ürıni.i.ıtür. 

Son liç gün zarfında Alman hava or
dusu, İngiliz ileri karakol gemilerinden 
23 ünü batırmıştır. Bunlar meyanında 
Pcarl, Serenily, Nev Chaice, Eileand 
Vray, Eveline Sedgefly, Trinlty gemileri 
de vardır. 

İngili7.Jerin 18 kihıurıuevvel hava har
bindeki zayiatı, iki tayyarenin daha in
liınaım ile arlmıı; ve bugün Vickers V el
lin.g tipi 36 harp tayyaresine baliğ ol
ınuştur. 

Sir Sam uel Hor 
Radyoda bir n utuk 

söyledi 
Londra, 20 (Ö.R) - Öğleden sonra 

hıgiliz milletine radyoda hitap eden da
lıiliye nazın Sir Samuel Hor demiştir 
ki: 

.. iınparatorluj:un lıarbctmek karan 
İııgiliz hükümetinden değil, imparator
ltık milletlerinden gelmiştir. Bu millet 
!.Ulhu kat'iyen tehlikeye düşürmemek 
:.zıninde idi .. Fakat imparatorluğun is
tediği sulh, adını adım esarete doğru 
sUrükli;·cn bir sulh değildi .. • 

Bir Alman 
Transa tla n ti ği 

- BAŞTARAFI 1 inri SAYFADA -
kurtarılması kabil olanuyanları araştır
ıtıak i~in geminin etrafında bir ~ok tah
lisiye ı;cmilcri dola'!ffiAkladırlar. 

Alman iktısat nazırı 
iktısat diktatörü oldu 
Berfin 20 (ö.R) - Alman iktısad nazırı Dr. Funk'a 1940 senesi 

nihayetine kadar devam etmek üzere gayri mahdut diktatörlük sala
hiyeti verilmiıtir. 

Dr. F unk, mevcut kredi müeaseaelerini ilga veya tebdil edebileceği 
gibi yenilerinin de ihdasına salahiyettardır. Funkun salahiyetleri Sü
det memleketlerine ve Polonyaya da şamildir. 

Avrupaya gelen Kanada fJrkası 
Alman yalanını meydana koydu 
Londra 20 (ö.R) - Taymia gazetesi, Kanada fırkasının lngilter.,_ 

ye geli§i münasebetile yazdığı bir makalede Kanadanın imparatorluğa 
mevaddı iptidaiye vermek, deniz, hava yardımları yapmak suretile 
müşterek gayeye vukubulan müzaharetine ilaveten ~imdi Kanada or
dusunun öncülerini gördermit bulunması Alman propagandalarına 
kat'! bir cevap te~kil ettiğini kaydederek diyor ki: 

« Harbın ilk günlerinde Alman propağandası Fransız Kanadalıların 
harba iştirak etmemek için isyan tehdidinde bulunduklarını iddia et
mislerdi. Bu kaba ve uydurma yalan, yine o Fransız Kanadalılardan 
mÜrckkep ilk fırkanın büyük neşe içinde lngiliz topraklarına çıkması 
ile tekzip edilmiş bulunuyor. 

lngilizler Blüher zırhlı-
sını da torpillediler 

Londra 20 (ö.R) - Elbi ağzında bir lngiliz tahtelbahiri tarafından 
torpillenerek batırılan Alman kruvazöründen başka bir Alman cep 
zırhlısının da ağır hasara uğratıldığı bildirilmi~ti. Nöye Zuriher Çay
tungun Berlin muhabiri şu haberi gazetesine bildirmiştir: 

Mevsuk haber alan mahfillerde torpillenen Alman cep kruvazörü
nün on bin tonluk Blüher harp gemisi olduğu teyid edilmektedir . .Su 
gemi 1932 senesinde denize indirilmiştir. Teslihatı itibarile çok kuv
vetlidir. 

Stalin 60 yaşında 
Bugün bütün Rusyada bu müna
sebetle büyük tezahürat yapılacak 

Moskova 20 (A.A) - Sovyet memleketi, 21 kanunu evvelde Sta
linin 60 ıncı yıl dönümünü teaide hazırlanıyor. Bütün gazeteler, Sta· 
linin hayatını ve Sosyalist inşada oynadığı rolü muhtelif merhalelerini 
tebarüz ettiren yazılar neşrediyorlar. 

Mo altovada, Leningradda, Kiycfde ve diğer bir çok şehirlerde bü
yük ihtilalcinin hayat ve faaliyeti hakkındaki eserlerden mürekkep 
sergiler açıhnakta, mekteplerde, müesseselerde, orduda ve donanma
da ve bütün teşekküllerde konferanslar tertip edilmektedir. 

21 Kanunu evvelde her tarafta toplantılar yapılacaktır. Bu müna
sebetle neoredilen eaerler arasında Kalininin, «Stalinin 60 ıncı yılı> 
adındaki eserinden bir milyon nüsha basılmıştır. Stalinin ihtilal mü
cadelesine sahne olan yerlerin filmleri gösterilmektedir. Bir çok işçi. 
talebe ve entellektüeller, Gürcistan cümhuriyetinde Stalinin doğduğu 
şehir olan Gori'yi ziyaret etmektedirler. 

lngiliz ticareti git-
tikçe genişliyor 

Londra 20 ( ö.R) - Büyük Britanya dı~ ticaretinin ikinci teşrin
deki vaziyetine ait istatiatilder Nazi deniz barbanın lngiliz ticaretine 
tesiri olmadığını ve kat't bir iflasa uğradığını bariz bir surette göster
mektedir. Filhakika ikinci teşrinde lngilterenin dış ticareti 83 milyon 
sterling lirasına baliğ olmuştur. Bu miktar ilk teşrinden 20 milyon 
sterling ve geçen sene ayni aydan 6 milyon .sterling fazladır. 

ltalya kralı lngilterede n 
Bugün resmen Papayı Finlandiyaya bir vapur 

ltalyan _ Alman nıünasebetleri hak· 
kında Kont Cianonun ::;öyledi~i ~eyler 
lüzumlu olan bazı tasrihlerden ibaretti. 
Hariciye nazırı vaziyeti bu ı-turetle tav· 
zih etmek istemiştir. Bütün dünya. bu 
11utukda. Almanya aleyhinde bir ı-nüna
lc.aRa ima_,ı ararkf'!n yanılmaktadır. 

1-lül;;,__ .. a, nutuk ı\lmany<'d<l tam bir 
takdirle kar,ılandı. Bu da iki n1Üttefik 
n1itlt:-t araı:ıındaki san1imiyeti ifı.;a eder. 

In~ilterede ehemmiyeti takdir edildi. 
nu d:-ı ~ö~terir ki buhranın muhakeme~i .. 
ni ko!ayla.ştıracak un~urları ihtiva etmek
tedir. 

Melek 
ziyarete gidecek tayyare gönderilclL. 

Paris, 20 (Ö.R) ....:. Alınan bahriyesi- Kopcnbag, 20 (A.A) _ D. N. B. Ajan-
nin kara listesi ıuayıp gidiyor... İngiliz Paris. 20 (Ö.R) - Roınadan bildiri-

Fransız gazeteleri, sansör tarafından 
bütün tefsirler aman~ız ~ekilde bertarar 
cdilmiıt olmasaydı, hic. süph~siz nutka 
bir çok tefsirler tah~i edecekti. 

Öyle zannediliyor ki Fransız sansörÜ· 
nün bu jesti Kont Cianonun hir ihtarı· 
nın qazetrlerde belirtilmesine mani ol· 
rnak içindi. Bu ihtara göre, sulh için 
Avusturyunın istiklcilinden. Bohemya ve 
Polonyanın tekrar devlet haline ifrağın .. 
dan bahsetm<'k f;tydaınzdır. Zaruri bir 
sulh faaliyeti İ~İn realiteler pli'nına ~cç
mek ve orada kalmak icap eder. 

Bu da, Hitler rejiminin imhaınn1 istih
daf eden lngiliz harp gayelerile ve Al
ınan v•hdetinin tahribine matuF bulu
nan F ran,ız harp ga.relr-rile bi'" tt'7nd te~ .. 
kil etmektedir. 

Fakat nutuk en ziyade AmcriL::ada ga
rip bir ~kilde k.arsılanmıstır. Ajans ha
berlerine göre .~merikan ı;:azeteleri, 

.ı\merikada hayal kırıklığını nılicİp ol· ~ 
du, ihtiyatlı ve ciddi bir nutuk olduğu
nun dC'lilidir. Netice" itibarile, bütün rey
lerin hu nutuk 1<-hinde tecelli ~ttiği be· 
yan edilebil ir. 

---.~~.---

Moskova 

li - bl !iuor : İtalv. a kral ve krali-inin per- sı bildiriyor : 

S d :ı.mira ıgı ~u le iği neşretmL11ir : , ,_. Diplomasi ınah!ıUerinde salı akşamı lnemQSln Q '.:: 32533 tonluk Kolombtc< Alman trans- sembe sabahı Vatikaru ziyaretleri Papa sö .. Jendi•ine göre, iki İngiliz vapuru, 
tlantl.k \"&puru Am~rı·ka •ahllt"nin 400 12 inci Piye yapılan ilk ziyaret olacak- ' " 

a ~ · Finlandiya hava ordusuna teslim edil-i''İ FİLM BİRDEN 11 ,i! •imalinde bir İngiliz harp gemisini tır. Selefi on birinci Piyi 5 ilkkllnun 929 
Brodvay Yıldızı ·· k d · b •--afında tarihinde, Latran muahedesinden 6 ay ınek üzere, in~iliz tayyareleri yüklü ol-

ı:fü·unce en i miırette alı ~ n duğu halde, lngillered~n Finlandiyaya 
Her k.,,.in sc\"diği küçük yıldız s yakılmıs ve mürettebat gemiyi terket- •onra kral \'e kraliçeyi kabul etmisti. hareket etm)stir. 

S.'irlcy Tcm,:ılenin S.aheseri ' mi,'lir .. İçinde bulunan 179 yolcu kurta- B. ÇEMBERLAYN 1 kda ·· "-"" Tayyare eı·in nıi rı \'e nereye gon-
ÖL"ÖM HARBİ ' rılınıslır. D() iJ dPrilecei;i belli rl<'ğildir. 

Çok heycranlı ve meraklı bir ,, ·Graf Spee• den .sonra Kolombus va- LOHDRAYA ND İ gilterede ''İ~ecelı 
Ganslcr filıni ~ purunun da kendi kendini batırması Al- Londra, 20 (Ö.R) - Pariste toplanan ft ,,, .7 

İwvc!cıı :\ıt:TiıO JURNAL EN'> man unıuınl efkllrı ü<erinde en elim bir harp ~O.rasına iŞtirak etmiş olan İngiliz maddeler taltdidatı 
YENİ DÜNYA HAVADİSLERİ.. & tesir yapmıştır. Alman hllkümct crkfuu ba.~vokili Çenılıerlayn, İngiliz ordusu Londra, 20 (Ö.R) - Derli Ekspre• 

---*- SEANSLAR: Her giin : 4.20 _ 6 _ 9.. son derece asabiyete düşmüştlir. bır" büyük erkfüuharbiyc reisi general Ay- yiyl'Cek maddd<'rinde tahdidat usulüne 
.. ,. Berlinden gelen b~berler umumi ron Sa•·de Londraya dönmüşlerdir. siddetle muhaliftir. Deyli Herald ve di-... (1 .. G ten ılıesı"ne Jıar"'I Cunıw·te>i. ııac·ar J? - ~ - G - 9 , . 

:ı:.ı. "" ~ •ıilla:liıiııP'v...ıseı:.ııJll:l:'AT ,..~_. sinir buhranından bahsediyorlar. Paris, 20 (Ö.R) - Fraruıadan Lond- j\er ı:c.zeteler lıavayici zarw·iye madde-
f:aranlılı içirıde_ ..., raya dönen B. Çembcrlayn kral tarafın- !erinde fıkdana karsı tahdidin en ıyi 

M~.<kova 20 (ö.R) - Moskovada ha- F"Tayyare sı·nemasında 1 d, an, .. k •• b.ull.le•d•ilm·ı;;·"ust·ir·. ------g-ar.an· t·i .ol.du·ğ-unu_k~ydediyorlar. va taarruzlarlna kar~ı tedbirler ~iddet- .• 
fendirilmi~tir. Geceleri büyiik caddeler-
deki e\'lerin bütün ziyaları m••kelen- cuz Sinema Günü 
ıni~lir. Kii~ük mahallt•ler karanlık için- TELEFON : 3616 
dedir l:luglin iki büyük filiıu birden . BVGÜH -Söhrcti dünyaları dolduran. zaferleri. ülkeleri dolaşan aumeti 

Sclılıar - S ıcak kanlı - kendi gibi sesi de giizel ve daima cevval lspanyol 
,ıldızı İMPERİO ARGENTİNANIN 

Endüliis ı:~elcri filminden sonra eevirdiği en güzel eseri 
KÜLTÜRPARK SİNEMASINDA 

SAAT 0ÇTEN GECE YARISINA KADA1t kudreti milyonlara dayaııan bir l';AHESER .. 

l -- Ç A L l H A N T A Ç •• 
ERROL FLYNN ... İLK DEFA .. TÜRKÇE SÖZLÜ .. 
2--KOVBO Y KIZ L AR 

Kı\llKAllA, :NEŞE, IIEECAX KA\'NACI .. 

3 -- 4 - YENİ HARP JURNALi RENKLİ MİKİ.. 

llUGÜN: L.\LE ,.e YE!l:İ TAN sı. E"ll,\LAIUNDA ... 

LALE TEL.4248 

SPANYOLiTA 
DÜNYANIN DOKUZUNCU llARİKASl 

FRANKŞT AYNIN. OGLU 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BÜYÜKLERE : Hw;usi ı;.. Birin<"i ıa KURUŞTUR .. 

TALEBE : Hususi JO •• Blrlnci 6 KURUŞTUR ... 

Bu fiatle : ÇİFTE NİKAH \"e SO"S DÖGÜ 'Ü filinılcri :tiiriilecelilir .. 
AYRICA lllETRO JLlt. AL VE MİKİ.. 

SEANSLAR: SON oö(';üsü: 3.15 ,.e 7 de .. ÇİFTE • iKAH : ;; ve 9 DA.. 

AYRICA : EKLER JURNAL SON DÜNYA llAD15ATI.. ~ 
!MO s~nesinin en heyecanh ,.e korkun<: fihni ... .... ,- ••••• •• •••••• ••• C .. V ... M ... A •••• G .. . İl._.N ... V •. H ... D ... E .. N····,·_T ... l,B ... A. ... R .. E ... H ••••••••••• ••••••• 

O\'l:I'> SAATLERİ: Her gün: 5 - 9 da .. Sl'ı\..'l!YOLİTJ\: Cumartesi - l'a-

7.ar: 1 - 5 - 9 da .. fraıık~tayıııu o~lu : Her ;:ün : ~ - 7 d<".. " ·- B~iRt İÇİN YARATU.!'IUŞ Vt·: H.\LI{ DÜŞ'.\JA . .._'uım•l:"A•••di 
_ ..................... - .... -..an:11111ı=:ı::D~ L .. m 

• 
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TEIOASIR 21DlrUm 

Hayat pahalılığı Müzayedf: ile fevka
lade satış 

.. Açık arbrma ilinı 

Ticaret Vekaletinin tebliği üzerine 
vilayet makamı tetkiklerine başladı 

24 Illı: KAnun Pazar gllnll sabah aaat 
10 buçukta Birinci Kordonda AlaalMlak 

T. C. Ziraat bankası Kırkağaç ajansından: 

Hayat pahabhjı her madde tizere asgari O/o JO 
dar. Yeni bir iaşe kararnamesine ihtlyac vardır 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Bu suretle piyasada maf mevcudunun 
<elli arasında bir değişiklik göster- azalması piyasayı tazyik etmiştir. 
4ijini tesbit etmiştir. Her ne kadar bir Fiatlere neden zam yapıldığını anla
ceçim endeksi hazırlanmış değilse de mak için şu sebepler üzerinde durmak 
lıer madde üzerinde yapılan incelemeler icap ediyor: 
bu neticenin kat'i •urette tebeJlür etti- 1 - Almanyadan ithalat durmuştur. 
ğlnl meydana koymuştur. Alıştığımız piyasadan mal gelmediği 

Harp pati~ v~rmeden evvel 1?-emle- için bu bir tereffU sebebi olmuştur. 
kete ithal edılmış bulunan manı!atura 2 - Italyanlar bize satacalcları mani
" tuhafiye eşyasına yüzde 30-40 nl5- fatura eşyası mukabilinde pamuk alına
lJ:etlnde ~stanbulda zam yapılma51 Uze- ğa talip olmuşlardır. Bu ise fiat farkm
:roıe lzm"·~~ mevcud stoklar kısmen Is- dan dolayı zorlqmıştır. 
tıuıbulda gösterdiği. ııibl diğer vi.liyetler- 3 - Yerli pamuklar fabrikalarımız 
hrkın?•n be~. on büy~k tüccar ~stifade pamuk fiatlnin arlrna•ından, istihlakin 
etmlşür. lzmırde tuhafıye, manifatura, de artmakta devam etmesinden cesaret 
~llmlr ~e mla~:l\hllerllüllel.~lmatnya~~n ~el- alarak yüzde 20-25 nisbetinde zam yap
Ul:IU ı~ o an er r u em ea uzerıne mışlardır 

kendiliğinden zamlar yapılmıstır. 4 ı · ille F d ıl k 
Jzrn' d f' t k t !" · k' b ı - ng re ve rarua an yap aca 

ır e ıa on ro une ım an u u- 'thal.§tta bUtü 1 k b 1 k tl 
lıup bulun•l'::;dığ"ı suali de tetkik mPvzuu 1 . n r;or u . u mem e e er-
_.,,_. t' U T" k' 'thaJ• de manifatura ve tuhafıye eıyasmm pi. 
..uıunıs ır. mum ur ıye ı .. tırun d ali rd d h ülc 
;rtizde .yetmiş besi Istanbııl limanından yaksamlız admevBcul m a an a a Y .-
- ld - .. ·k t 1.. I 1 b ld se o uşu ur. ununla beraber bazı aı-,,. ... pı ıgına p:ore on ro un s an u a · 1 1 1 

1 ].. d 
1 

. d parış er yapı mış ır. 
yapı masına uzum var ır. zmır e ~'8Pt· . . . 
lacalı: kontrol mevziidir ve ancak ikinci 5.- Fıat tereffüU ıtbalit eşyasında ol
,... Uçüncü ellere inhisar etmektedir. d~ğu kadar ihracat eşyamızda da ııAri 
Beynelmilel ticari tahavvüller \'e fiat b_ır §~kil almış~~r. Başta pamu~ ve zey
tereffii ,.e temevvüçleri ilk- te<irini Is- tı~yagı ~l~ak uzere hububat fiatleri de 
tanbulda <'Österdiği gibi dğer vlavetler- yukse~mış~ır. . . 
Cleki satı•ların seyri de Istanbula tabi Vazıyelı yukarıdaki şekilde izah et
tutulmakt•dır. Yani Tiirkiyrde itha!M ti.kten •~nra .ş.u tedbirlerin alınmasına 
.,ya'1n>n f:atlcri Istanbulda tanzim edil- !uzum hıssedılıyor: 
Jnrktrd'r. A) GümrUklerdelı:i Alman mensucat-

~tıcıların mağazalar1nda mevcud larının piyasaya çıkarılması. 
mallar I•tanbul ve Izmir ara.•ında muh- B) 1335 sene~inde kabul edilen iaşe 
telif zamanlarda muhtelif fiatlerle aluup kararnamesi ihtiyaca cevap veremez. 
oatıldıj!ına PÖre hangi•in;n Jstanbul ve Bu hususta yeni mileyyidelerle takviye 
.. nııisinin Avrupadan getirildiğinin te•- edilıniş, Ingilterede olduğu gibi bir la
biti ve bunun yüzde kaç nisbetinde ~ kararnamesine ihtiyaç vardır. 
lı.6r ilave•i suretiyle satılacağını kestir- C) lngil1ere, ltalya, Belçika, Fransa 
rnek imkan<ız ıı:örülmektedir. ve Aıtıerikadan ithalat eşyası, ilAç geti-
. Vilayet makamı tetkikat vaptığı sıra- rilmeııine teşebbüs edilmesi. 
da bu mevzu üzerinde c•dden ~ayanı D) Yerli mensucat fabrikalarının 
<likht neticelere varmı<tır. Istanbulda randmanla~n arttınlma" çarelerine 
manifatura L.;iyle alakası olmıvanlal'ln tevessül edilıneoi IAzıındır. 
~] alıp ellerinde bwlundurdukları, bU- Yani lthallt !Ferinin ta!l2.İmine, ihti
;vük wan•faturacıların da bili\hara fiat karla mücadele için kanuni müeyyidele
f.rk•.,r'an istifade için maJlarını banka re ve ihtikAra esa• sayılacalı: kAr nisbe
deool~1·1nR t 0 clirn Pttlkleri anla~ı]mı.~trr tinin tesbitine ihtiyaç vardır. 

Amiral Lansoorf !Hollilnda taarruza 
1 

Otelinde intihar etti ! uğrarsa 
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - ; - BASTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

,...,uda olan zabit ve binlerce tay- ğını ileri sürmektedlt. 
l•yı Hltim.,te erdirmek için ölü- Brüksel, W (Ö.R) - Belçika mebu
miinii geciktirdiğini kumanda et- sanında harici siyaset hakkında bir mil
liği bir harp seline.i dalgalar ara- nakaşa cerey~ ~tm~~tir. Hariciye nazırı 
...J lı bal /re I karJ J B. Spaak demıştir ki : 

• ba. aty .~ .ı n .ı e~ a e L":_ Belçika kendi arazisine taarruz edil-
nn .~r .. eeuur ~~!uuganu. oe .,.. mediği müddetçe bitaraf kalacaktır ... 
feessunın ıon ölam dalıılıaıına Belçika ile Hollanda ara•ındaki tesanll
lıadar devam ettiğini bildirmek- de gelince bu tesanüt filen mevcuttur. 
fedir. Lanıdorl aileıi için de ayrı Kendi hesabıma bili tereddüt söyliyebi
bir mektup bıralım!ftır- lirim ki askeri, ekonomik ve manevi 

Boenos Ayres 20 (ö.R) - El Diario bakımdan bitaraf ve müstakil bir Hol
pzetesi. Lansdorfun intiharı münnsebe- landaıun mevcudiyeti Belçika için bi
tiyle fevkalade heyecanlı neşriyat ve if- rinci derecede ehemmiyeti hAizdir. Bu
pat yapmaktadır. Bu gazetenin iddiası- ı:.unla beraber Hollandada vaziyet deği
ne göre anırial intihar etmek emrini da- şebileceği faraziyesine göre hattı hare
hi Hitlerden almıştır. Bir ııliğer habere ketiınizi şimdiden tayin etmek ihtiyat
,Ore ise dünya matbuatının bu hadiseyi sızlık olur. Ancak şunu da kat'iyetle 
Alman bahriyesi için bir şerefsizlik şek- beyan edeyim ki : Hollandanın ikibeti 
ltııde gösteren neşriyatından sonra ami- ka~ısmda bizim lakayt kalabileceğimizi 
rol intihar kararını vermistlr. iddia etmek delilik olur. 

Bir üçüncü iddia da 11-ı'ontevideodaki Hariciye nazırı Finleri selamlamış ve 
Alman sefirinin gemi ile birlikte amiral Rusların Finlandiyaya yaptıkları men
da batmıştır yollu beyanahnın ralnız fur taarruz karşısında Belçika hüküıne
Amerikada değil. Almanyada da neşre- tinin takbihlerini bildirmiştir. 

vapur iskelesi lı:a11ı.omda 35' No.lu eYde 
·~ Ca1rl Maalı:ulln 

iki aileye alt mobllyalan mfuayede au- .,_ 
retiyle satılacaktır. nv. 

Mildari Tapu S. 
Cinai M.M. m.-i T. No. 

Satılacak mobilyalar meyanında fev
kallde kıymetli yemek odası takımı 
Masif kabartma aynalı büfe, aynı maW: 
kadifeli ve komodinolu divanı ve oto-
matik kare yemek masa!ı, maruken ka-

168 lakender 
Güllü 
Melahat 

ifevfildye Beylik 45% Tamaını 10.teo. 13 
931 

nepe iki koltuk konsollu camlı k.Utüp-
hane, Sahibinin sesi salon gramofonu, 17 8 lemail 
son sistem ileri geri nakış ve dikiş ayak- zevcesi 

Vecihe 

Kayadibi Eirek 'farla 9193 Tamamı 3.4.930 8 

lı Singer makinası, çift iki büyük Ca-
pon vazosu, büyük taban halısı, Ameri-
kan duvar saatı, 9 parça hakiki Viyana 
ınamulAtı .salon takımı, büyük Uşak yol- 202 
luk halı, 3 adet şık elektrik avize•i, po-

Arap hoca 
O. Ali bey 

Muealar Koruyeri Tarla 1607 :r amıuru 1 l .Niaan 39. 
932 

ker masası, 4 aynalı Masif cevizden ma-
mo.I kabine, bir dört buçuk objektif 
(1HAGCE) 9-12 iyi bir fotograf maki-
nesi, 12 parça kadifeli kanepe takımı, 
büyük taban halısı, bir çok perde ve 
bronz kornezler, etajer, emsalsiz 3 pe
dallı piyano maa tabure, kristal camlı 
vitrin, buz dolabı, hasır takımı, dökme · 
soba, perakende bir çok yemek Wı:emle-
leri, kök cevizden mamo.I. modern §ifon-
yeralı elbise dolabı, Amerikan Simmos 

c « c ,Bodur O. Kuruçetıne Tarla 4365 :ramamı T. Sani 41 
336 

marka iki adet iki§er lı:.ifillk brom kar-
yola maa somya, 2 komodin, 9 parça lı:a- 225 
dikli yllrek forma ceviı koltuk takımı. 

lsmai Zor aia 
Kızı Bahriye 

Eirek Tarla 3677 lfamamı •• Mart. 
931 

il 

2 adet ceviz aynalı şemsiyelilı:, çocuk 
otomobili, iki kapılı elbise dolabı, 2 adet 
ikişer lı:.ifilik nikel karyola maa !Omya, 
peşkirlik, aynalı tuvalet, komodin, ço-
cuk yazıhanesi, ku§lu ayna, basma lev-
halar, yeni bir halde Rus .emaveri, Ma
ıılf maundan marnfil aynalı büfe, dört 
köşe açılır yemelı: masası, kaydorba ay-
na, radyo muası, 2 nikel elbise ulası, 
Viyana orta masası, uzun çiçek 11ehpala
rı, laumruı tuvalet, ve iki komodlno, 105 
santimlik iki direkli beyaz lıaryola maa 
somya, büyük §llrk kilimi, ve oair bir 
çok lüzumlu esyalar bilmüzayede .,.tıla
caktır. 

Fırsatı kaçırmayın1<. 
Fırsat artırma mobilya salonu 

Aziz Şınık. Telefon: 2056 
1-4 (2532) 

tZMtR 1 inci 1CRA MEMURLU
CUNDAN: 

Bir borcun temini istifası icin tahtı 
hacze alınan 938 modeli ve 107021 nu
maralı \'e 4 lambalı Hornyphon marka
lı bir adet radyo makinesi açık artırma 
suretiyle satılığa çıkarılmıştır. lsbu rad
yonun muhammen lı:ıvmeti 100 lira olup 
birinci artırması 27-12-939 tarihine mü
sadif Çarşamba l(Ünü saat 11 de Izmirde 
yeni müzayede bedestanmda yapılacak
tır. I bu artırmada takdir edilen kıyme
tin yüzde 75 ni bulmadı~ takdirde satış 
ikinci artırmaya bırakılacaktır. Ikinci 
artırma 29-12-939 tarihine müsadif Cu
ma l(iinü saat 11 de aynı mahalde yapı
lacaktır. Talinlerin yevmi meddlrda gös
terilen mahalde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 4633 (2530) 

lZMtR 2 lnoi 
ôUNDAl''· 

Sadık ve Nimetın EmlAk ve Eytam 
bankasından ödünç aldığı' paraya mu
kabil bankaya ipotek eylediği lzmirde 
Suvari mahallesi Morahane sokağında 
136 eski 144 taj Nolu ve pafta 69, ada 
401, parsel 1 de lı:Ain ve sair lüzumlu 
izahatı dosyasındaki tapu kaydı ve va
ziyet raporunda yazılı 1000 lira kıymeti 
muhaınmineli evin mülkiyeti açık ar
tınna suretile ve 844 Nolu EniıAk ve 
Eytam bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak üzere artırması 
25-1-940 tarih ve Perşembe günü saat 
14 de icra dairemiz içinde yapılmak ilze-
re bir ay milddetle satılığa konuldu. Bu 
artırma neticesinde •atış bedeli heT ne 
olursa olsun en çok artıranın üzerine 

227 Muıtafa Zor ağa 
O. lamail 

5-alhatlar Tarla 2757 tamami Temmuz 335 8 

c c 

c c 

c c 

236 Fevzi ağa 
K.Atiye 

« Çepelli Tarla 4835 

c .Hılıatlar Tarla 22S7 

c Teni ollu Tarla 2757 

Cinoeman c Tarla 6894 

T aınami 19 Mart 28 
318 

;J"ımıaını Temmuz 39 
... 329 

T amami T.aani 
321 

39 

if amamı Eyllil3l4 50 

245 Süleyman Muealar 
Z. Fatma 

Kabak :Tarla 1838 
harmanlı 

ifamamı 20Niaaıı 37 

" 931 

247 Ali kw Bodur O. Nar~kuyu )'ula 1838 
Sıdıka 

r amami 5 Mart 20 
932 

264 Molovalı 
Tahsin 

c c 

c c 

Kadriye H. Emin Bai.,eri '677 Tamamı 18.K. M 

c 

c 

Ue 9 aak zeytin aan>932 

Vakıf Bai yeri 2757 .Tamamı 18. K. 63 
ile g<lrüm aanl.932 
ve 27 aak 
zeytin 

Fıranh 78 zeytin- 3677 
zeytin efCArile lik yeri 

yeri 

Tamamı 18 K. 6.5 
ııa.nl 932 

270 Şaban O. Kadriye 
Arnavut Yueuf 

Beylik Bai 40 2757 [f amaıni 26 Nisan 60 
aak ıreytlrı 93 2 

324 Kuru Küçlilı: Mma 
Slileymmı O. 
lemail 

eocarirıt hım 

ılnltce Tarla 3216 ifamami 8. tubet 34 
341 

c c c ,. , ~tetm• Tarla 5S1S if aınaml Şubat 337 49 

c dildiği ileri sürülmekte ve intiharın ev
velden musammem ve bir emirle yapı1-
dıiiı anlaşılmaktadır. 

Faris 20 (Ö.R) - cGraf Spee• ku
mandanı Lansdorfun intiharı Alman se
firi tarafından Fon Ribbentroba gönde
rilen bir telgrafla teyid edilmiştir. Bu 
haber, cGraf Spee> yi denizcilik anane
leriyle telifi imkanı olmıyan sefilane bir 
,.kilde ölüme mahkum eden Alman si
yasileri için ağır bir darbedir. 

batınağa karar vermişti. Fakat bütün lbalesi yapılacaktır. Satış 844 Nolu Em
mürettcbatını selamete eriştirinceye ka- lik ve Eytam bankası kanunu hüküm-
dar bu kararını talik ettiğini mektubun- lerine göre yapılacağından lkinci artır- _,., 
da bildirmiştir. Hitler tarafından, Alman ma yoktur. Satış peşin para ile olup 
bahriyesinin bütün ananelerine muhalif mllşterlden yalnız yüzde iki buçuk del
olarak, harbi kabul etmemek, fakat !Aliye ma•rafı alınır. lpotek sahibi ala
harp gemisini bacilfi.ne bir şekilde ba- caklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
!ırmak ermini aldığı zaman Lansdorf hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerin-
bir vicdan ihtililfı karşısında bulunmuş- deki haklarını husuııiyle faiz ve masra-

c 

lımail Küçük Muııa 
o. Hakkı 

c Sıra ağa 

Evren 
lr.uyu 

c 

Tada ].297~ :r. ani 18 

~~~ ...... .ı-:-. 337 

Tarla 1378 il'amami 17.K.aanl 22 
338 

Faris, 20 (Ö.R) - Fransız gazeteleri
nin iddiasına göre amiral Lansdorf Al
man hükümetinin Montevideo haricin
de muazzam den.iz kuvvetlerinin Graf 
Speeyi beklediğini bildirmekle kendisini 
eldnttığına kani olduğu için intihar et
miştir. Zira filen Graf Speeye munta2.1r 
olan ancek üç İngiliz kruvazörü vardı. 

Londra, 20 (Ö.R) - Graf Spee ku
mandanının intiharı milnasebetiyle İn
giliz gazeteleri su mütalaaları yürütü
)-orlar : 

•Kont Lansdorf zırhlısiyle birlikte 

tur. İngiliz gemicileri bunu tamamlyle fa dair olan iddialarını işbu i!An tari
takdir etmekte ve Alman amiralınm ha- hlnden itibaren yirmi gün içinde verakı 

mUsbitelerile birlikte memuriyetimize 
tırasını selfunlamaktadır. Amiral, Al- bildirmeleri icap eder. Aksi halde halı:la
man denizcilik tarihinin en cebaletli bir 
sahifesini yazma~a kendisini mecbur n tapu sicllince maHlm olmadıkça pay-

" !aşmadan hariç kalırlar. 27-12-939 tari-
kılan Nazi siyasetlerine mükemmel bir hinden itibaren §artname herkese açılc
ders vermiştir. tır. Talip olanların yüzde yedi buçuk 

Deniz muharebesi hakkındaki rapo- teminat akçası veya milli bir banka iti
runda amiral İngiliz gemicilerinin !na- bar mektubu ve 939-9358 doııya numara
nılmaz cüretinden bahsederek hasımla- olle Izmir ikinci icra memurluğuna mü
rmı takdir etmiş ve zırhlısında esir bu- racaatları U5n olunur. 
lunan İngiliz kaptanlarına şunları •ÖY- 4623 (2526) 

lemiı;ti : Böyle çarpışan insanlar karşı- J ı;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;; 
•ında şahsi bütün meseleler bertaraf ll 
o]ur .. • 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSA TINI HAiZ 
KAŞE 

.DOK2'0R 

Behçet Uz 
Çocalı lrastalrlıllll'I 

Mütalaassısı 
Hastalannı her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler ı;okağındo Ahenk 

E
baası yanındaki hususi kıliniğin

bul eder. 
V!NLOV'.J"~Z'lfi nlDlll 

342 lsmail Cinoaman 
O. MeJunet 

371 lbralıim 
Z.Ayte 

~tal da- Tarla 50.5S 
f111De 

rraınami 23.2.930 66 

eaa (919). Tamemi rr.evvel J3 
335 

c c c Hacı 
Emin dami 

Tarla .551; rr ınnpy if .evvel ,2 
33, 

c c c 

c « « 

374 Ahmet Cinoaman 

Elmalı Tarla 3677 rt'amami T.evvel -'1 
335 

IGremit Tlll'la 2291,.i'';{f amanıl T.eVYel· JO 
ocağı · 33S 

Ocek Tarla 6894 'famami 22.1.928 67 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· Devren satılık kerimesi 

Hududu 

Şimalen Veli O. Mehmet ve Ça~ 
O. Ramazan Sarkan yol garben H 
eeyincik Kamil ve Nalbant. 

Şark ve Şimal tarik garp mukadde 
berber O.man elyevm vereaeai c 
nuben yol. 

Şarkan hafız O. Fahrettin ıimaleı 
'.Arap hoca O. Muharrem garhen Al 
hafız O. Emin cenuben Arap H. O 
kerimeai Hafizenin O. Hüseyi 
tarlası. 

Şark hacı Kaıım hafidesi Ham~ 
ıimalen tarik gıırben Ahmet ef. 
Ali bey müfrez tarluı cenup Ço 
O. Ramazan tarlaları. 

Şark lbrahim 9imalen tarik garp Hi 
mi cenup Mustafa tarluı. 

Sark hacı Mustafa ,imal Mehm 
garp Kaaım cenup Ahmet tarlaları. 

Şark Ahmet çavuş garp timal cenup 
Ramazan tar. 

Şark hacı lbrahim tarlası tinıal Mu .. 
tafa garp Kasım cenup Dudu. 

Şark Muetafa şimalen hacı Yani vtl 
Ahmet cenup Yıyıl oğlu Ahemt tar
laları. 

Şark Abdi bey garp hacı Mehmet 
fima) luırdeti Mehmet tarlalari cenup 
tarik. 

Şark Akif tiınal Mehmet Emin müf. 
rez tarlası garp Mustafa cenup mu
kaddem eenet t!lyevm S6leyman ef. 
K. Fatma. 

Sarkan hafız Oaman ve lamail mü'
rez tarlası timal Muatafa garp Muaa 
cenup Ali T. 

Şark Ayte ıimal Emin garp yol ce
nup Çakır Hasan tarlası. 

Şark Ne•ibe §İmal Hasan Pehlivan 
garp yol cenup Ali ağanin Haaıın 
tarlası. 

Şark Kaaım ef. timal hacı Ahmet 
garp cebel cenup Mehmet liey. 

Şimal yol tark Ayan O. hacı Ahmet 
cenup kulakoız Mehmet garp Eair
lili Halil. 

Şark Süleyman §İmal mukaddem 
Süleyman elyevm Şıh O. Arif çavut 
garp M. Emin cenup tarik. 

Şark kurunun Süleyman ıimal garp 
Muharrem bey cenup lsmail tar
laları. 

Şark ııa.atçi O. Hakkı timalen terzi 
O. kerimesi Dudu tarlası garp kapı
sız O. Ali tarlaaı cenup Raıit çavuı 
O. Ahmet tarlası. 

Şark llyaalarlı Hüseyin tarlası tinıal 
püskül hacı lımail tarlası cenup Ra
tit ef. tarlası. 

Şark Dam sanan Hasan §İmal Ismail 
cenup Ömer garp Süleyman Z 
Sıdıka. 

Şark köse zevceoi Ayte tarlası şimal 
ve garp eahibi eenet tarlası cenup 
Kayadibi Mehmet tarlası. 

Şark Madi Koetanti Z. lotirilyati ıi
mal hacı halil ağa garp demir yolu 
cenup hacı Badem O. Ramazan tar· 
lası. 

Şark kö§C Z. Ayte timal bıçakçı O. 
bacı Ramazan garp tarik cenup de• 
mirci O. lsmail. 

Şark Sümen O. Hafız Mehmet şimal 
biçakçı O. Ramazan garp tarik ce• 
mıp Seyit ef. tarlası. 

.&ark hacı Mehmet timal tarik garp 
çay cenup Münibe tarlalan. 

larını, ROMATiZMAsan· Fatma 
cılarını SİNİR, rahatsız- bakkaliye 37.5 Hasan « c .iTarla 2297,~[amaırı.i 22.2.937 52 Şark berber lomail timal H. Emin 
I Doktor Mustcla bey caddesinin basın- O. Mehmet damadı Emin garp Emir Hasan O. 
ıklarını derhal geçirir da ve dört yol ağzında bir sene müddet- '*'<esesi cenup Şükrilnün Halil. 
GRİP, NEZLE ve SOCUK ıe icarım nıtında bulunan 3 numaralı 

bakkaliye diikklinı içeri•inde mevcut Y k d ı-· - ~ 1 · azılı bo L-'-- T C. •L.-.. C-L-
aig•""lı~•.., .. k2 .. "'I mu" es• b u arı a uıım aares erı Y rç...- • . ;c..ınııat ......,...sına ,olan L-Jarıru vade)erın' de öd' emedı''-Jerı" 

.,.. ~·..,. ... iitün bakkaliye ve demirbaş eşyasiyle bli """" " ~ir ilac. h • birlikte devren satılıktır. te 'ğ olunan ihbarnamelerin müdd ett dahi hult11 ettl~l li'alcle yine tidlyeye yana madıkları cihetle 

~~~~~~~...:...=::.:.-:..=:_~~~~~~~~~L..~!!!2.s!~ll!.!:.~~dır~vın,.all.ınCla...4..ııu-1-b2u~l~u~n~anııı...yJ:!n!k~anngdAa.tı:ıl98.tı..YaZılıı...aQu-'--•--"ı...n.... "-~ 
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raıuot -

DOKTOR 
SPBRCO V A.PUR 

ACBNIA.SI 
.,. w. P. Henry Van der Zee 

Ve şib: ekAsı lzmir Esnaf ve _..., 
,. 

Ahali Bankasının 30 ,,.,... 
-- -- --· 

ADJÜATİKA SOSYETA ANONİMA AMERlCAN EXPORT LİNES tNC. 
Dİ NA VİGAZYONE N E V Y R K 

CİLİCİA motörü 27-12-939 tarihinde NEVYORK İÇİN : . , 
beklenmekte olup Naj)oll, Cenova, Mar- EXAMİNER vapuru 15 tık klnunda Kemal Osman 

tarihindeki ·n1ali vaziyetine aid hesap 
AKTiF -

Bozkurt 
tzMtR MBMLBKB2' 

HA.S2' A.NESİ ' 
A.sabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokıik No. 79 da hastalarını her ıün 
kabul eder .• 

silya !imanlarına hareket edecektir. bekleniyor .. 
ZARA motörü 27/12/939 tarihinde li- EXPLORER vapuru 19 İlk klnunda 

manı~ gelerek ertesi. gün saat 17 da bekleniyor .. · 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve EXTAVİA vapuru 2a İlk kAnunda 
Venediğe hareket edecektir. bekleniyor .. 
BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde EXMOUTH vapuru 24 tık kAnunda 

saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de l:ıeklenlyor .. 
Pire, Brindisi, Venedik ve Triyeste li- DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE 
manlarına hareket edecektir. O S L O 
Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 2/ 1/940 ta- NORVEÇ LİMANI.Afµ İÇİN : 

rihinde sabah saat 8 de gelerek f1Yni BOSPHORUS motörU 27 ilk kAnuna 
~~~~~~~~~~~~~~ıgün saat 17 de İstanbul Pire Napoli ve doğru bekleniyor. 
: Ceno..ı.ya hareket em.eeıeıır. D. !'. Bi ·'!\. BUDAPEST 

BRİNDİSİ motörü 3-1-940 tarihin- TUNA LİMANLARI tçtN 
de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 KASSA motörü 19 ilk kanuna doğrµ 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, V enedilı: bekleniyor .. 
ve Triyeste Umanlanna hareket edecek- SERVİCE MARlTfME ROUMAİN 
~ BUCAREST 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste KÖSTENCE İÇİN : 
veya Cenovada Şimali ve cenub1 Ame- BUCuREŞTİ 'vapUru 22 İlk k!nunda 
rika Jimaıılanna hareket eden İtalia bekleniyor .. 

DOKTOR 

Celal Yarkın 
Anonlın seyrisefain şirketinin ve Afrika PELEŞ vapuru 13 son Ununda bek-

İZMİR MEMLEKB2' ve Hindistana hareket eden LLOYD !eniyor .. 

• iı.JYB TRİYE.5TİNO anonim seyrisefain şir- ATİD NAVİGATİON COMPANY 
HUTA.llfBS DAH keti vapurlarına tesadüf ederler. AMAL vapuru 21 ilk kiııunda Beynıt 

MUTAJIA.SSISI NEE&I.MiDAİSE RO~Al.E Filistin ve l\lısıra . hart".ket ,edecektir. 
__ .__,_ KUMPANYASI Vapurlann 1siDJ ve tarihl~ıi hakk1ndo 

Muayenehuıe: Jlıiaei BeJler - ARİADNE vapuru · 24-12-939 tarihin- hiç bir taahhüt alııunaz. 
Ne. ZS TEID'ON: 3951 de beklenmekte olup Anvers, Rotter- V apurlann hareket tarihleriyle ııav

dam ve. Amsterdam limanlıirın.a hareket lunlardakı değ!ıikliklerden aceııta ..,.. 

KASA: 
Banknot 
Güm üt 
Ufaklılt 

DAHiLi MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDAT COZDANI: 

Vadesine Üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazlıı. kalan 

· ESHAM VE TAHVtLAT COZOANI: 
Borsada Kote olmıyan 

AVANSLAR: 
Esham - Tahvilat mukabili avanslar: 
A} Borsada Kote olanlar 
B} Borsada Kate olmıyanlar 
Emtia ve vesaik üzerine a•an•lar 
Sair mütenevvi teminat üzerine avam. 

BORÇLU HESABI CARiLER: 
. Açık kredi 

Kefalet mukabili kredi 

• 

edecektir. suliyet kabul etmez. 
v~~ OR~~ LİNİEN . Daha fa:r.la talslllt için ATArtrRK .. KABULLE.RIMIZDEN DOLA. YI BORÇL\Jl.AR 

hinde bekl~--ektemotölru lG/;lt-lbo-94~ tarKı- caddesi 148 No.dıl W. F. Henry Van Der ' SAİR MUHTELiF BORÇLULAR: 

' • Blrlnei' smif Mlttah•ssıs 

Ur. Demir 'Ali 
~ oupoerg,• · 

penhag limanlarına hareket edecektir.. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mtıraca. Hissedarlar ı:immeti 
SERVlCE MARİTİME ROUMAİN ıt edllm~ rlca olunur. Muhtelif bor~lular 

J[Alıf~IOOLV 
Cilt ve Tenaııti1 hastalddan 

VE 
flleldrik tedavileri 

Birind Beyler Sokağı No. 55-
t..ir - mııomra smeıDası arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalannı 
kabul eder- TELEFON: 3479 

SUq;:A"A vapuru 26/12/939 tarihin- TELUON ! %007/ZOOS 
de be)<lenmekte olup Malta ve Marsilya --------------
limanlarına hareket edecektir. UMDAL 

NOT: 
. . UMUMİ DENİZ ACENTALIÖI LTD. , 

Ahvali~·. ~olayısıyle ııavl~ ve ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
hareket taıihlerının kat'I olmadıgını ve VCEN 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı- .~o vapuru. 2_7 kAnunuevvelde 
nn d -· bilir' ld - b husustan Kostence ve Varna ıçın hareket edeoek-

egışe o ugunu ve u tir 
dolayı ac.:ıı.~ye bir mesuli~et ~~~P LOVCEN vapuru 3 kAnunusani 1940 
etmiyeceğını muhterem yükleyıcilerın ta p· Be t Hayf D '-- . ıre - yru - a - urazzo ve 
....,. •t ve işaret etmeleri rıca olunur. Triyeste · · h ket edecektir 

Daha fazla tafsiltt için Cilmhuriyet GO~ts BROTHERs 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur (HELLAS) LTD 

tzMtR 3 üncU NO'l'ERLlCt SAYIN acentesine müracaat edilrnesj.. p t R E • 
MEMURLUCUNA: TELEFON: 2004 - 2005 

1 - Muhatap: Gazi meydanı Bay ·---
ek

~- . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hakkı Türegün ve şür ... ı müessese-
sinde Bay Piyer Matiez. 

! - Yeni Asır gazetesinde neşir edil
mek üzere resmt ıJAnlar şirket(. . 

OLtViER VE 
ŞVREKASI LTD. 

•NEA HELLAS• 
Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev

york battı ... 
Pireden hareket tarihi : 

15-1-1940 
Yotcu ve yük k:ıb\ıı edecektir. 

iŞTiRAKLER 
MENKULLER: 

Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 

.. Tesisat 
Mefruşat 

MENKUL OLMIY AN MAlLARı 
Banka binaları 
Diğer gayri menkullet 

NAZIM HESAPLAR 

YEK ON 

' 

.. 

• 

.• 

Bay, . ......_ VAPUR ACENTASI tZMJR ESNAF VE AHALI BANKASI 

. . 

Ticarethtı.ı:lemde uzun senelerdenberi 
muhasebecilik eden ve beni her hususta 
temsil etmek üzere sayın dairenizce tan
zim ye tasdik. k)lınmıı o!aıı 4746 ıı.uma

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Gerek vapurların muvasallt tarihleri, 
gerek vapur !.simleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhUt altına giremei. 
Oeba &ıla tafsHAt almak lpn Birinci 
Kordonda 152 numarada .•UMDAL• 
umum! deniz A~ntalığı Ltd. müracaat 

idare Meclisi Reisi Umumi Müdür Vekil\ 
H. Akyürelc ' (imza okunamadı.) 

p As I F 
•• 

• 

T. L. 

68164 
833 
113 

869725 
6772 

5126 
15512 

1148396 
101843 

9416 
55880 

75713 
283536 

1651 
4061 
1316 
1653 
4576 

21088 
22835 

T. L. 

Eylul 939 
hülasasıdır 

') 

00 
00 
59 

00 
15 

55 
58 
07 
57 

00 
69 

72 
56 

46 
61 
53 
59 
36 

69 
60 

kı 

T. L. 

69110 

1297 
44318 

876497 

13304 

1270876 

kr 

59 

75 

15 

71 

65296 69 

719034 .n 

359250 26 

96000 

13459 77 

43924 29 

169S516 70 

5267888 71 

T.L. lu 
ralı . ve lı-2-929 tarihli umumi veka.letna- : Londra .ve Liverpol ha~arı .içil) 
me ile vekil ve m!lmessillm Bay İ'iyer : piyiısaniıi ' ihtiyacına göre vapurla
Mateiz 9-12..939 tarihinden itibaren mü- : nmız sefer yapacaklardır. 

~ SiSPS'm1e .allbsw .Jaeaip-çıekilmi§ oldu- :.~ •• .-•••••• .r•••·-•·~•••••••••••~~ ........ . edll,me..i rica olunur. 
Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3111 ACf!nta 

SERMAYE: ' .. 1000000 00 ğı,uı,dan bizza,r~ :v~tinden kendisi af 
e.ı'.ilmiş ve bıı itibarla mezldlr tarihten 
itibaren beni ve mUesseseml temsile sa
Uhiyeti kalmamış olduğundan daireniz
ce l.Azun gelen muamelenin ifası ile alil
ikadar zevatça da ml!lilm olmak üzere 
l§bu beyannamemi lzmirde münteşir 
;yeni Asır gazetesUe de ililnına delaletl-
niz! rica ederim. 4622 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

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

TELEFON : 2310 

AsalJiye Mötahassısı · 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şaınlı 

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

TELEFON: 3559 

edecektir. 

.. 
Messageries Maritimes 

- !J--
• KUl\IP ANY ASI · 

THEOPHİLE GAUI'İER vapuru 
Her türlü izahat ve malllmat için Bi· 

rinci Kordonda 156 nunıarado LA U
İtENT REBOOL ve ŞERİKİ vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z 3 7 5 

ZA.Yi 
Izmir belediyesinden aldığım 469 sa

yılı amatör ehliyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hlikmü 
kalmadığını ilaıı ederim. 

Herbert A.Vitel Uzun sokak No. 4 
Bornova 

4632 (2531) 

·Muğla vila_yetinden: 
Muğlada yeni inşa ve tefriş edilmiş olan her türlü konforu ve mo

bilyayı cami kaloriferli Otel, Gazino ve Lokanta iki sene müddetle 
kiraya verilmek için seneliği 500 lira olarak arbrmaya konulmuştur. 
21. 12. 939 perşembe günü saat 15 de Muğla vilayet encümeninde 
ihale olunacaktır. Taliplerin kanuni teminatı hamilen vilayet maka
mına ve fazla malumat istiyenlerin Muğla Hususi Muhasebe müdür
lüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

12, 15, 18, 21 4503 (2470) 

ilin 
lzmir Nafıa müdürlüğünden: 

Dairemizde ( 40) lira ücretli bir daktiloluk münhaldir. Orta mek
tep mezunları arasından müsabaka ile bir seçim yapılacağından bu 
vazifeye istekli olanların 23 birinci kanun 939 gününe kadar mektep 
diplornasile beraber bir dilekçe ile vilayet makamına baş vurmaları 
ilan olunur. 

21, 23 4624 (2529) 

2 - Muvakkat ihale 29. 1. 1940 tarihine müsadif pazartesi günü saat on be§de Kırkağaç Ziraat bankası 
binasında yapılacak ve 3202 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinde de yazılı olduğu üzere mal sahibine key 
fiyet bildirilecektir. (Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu tamamen kapamadığı veya kafi görülmediği 
takdirde açık arbrma müddeti bankaca daha on beş gün uzatılabilir.) 

3 - Borçlu mal sahibine yapılan bu tebliğatın tarih tebliğinden on beş gün sonra borç ödenmemiş bulunur
sa ihalenin tasdiki yapılmak üzere dosya alelusul icra dairesine tevdi olunacaktır. (icranın tasdikini mü
taakip ihale katiyet kesbedecektir.) 

4 - Bu açık artırmaya iştirak edeceklerin, gayri menkulün muhammen kıymetinin bankaca mukaddema 
takdir edilmiş olan kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde depozito vermiş olmaları veya buna muadil 
kıymette milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri veya muteber teminat göstermiş olmaları şarttır. 

5 - Gayri menkul, üzerindeki irtifak hakları ve sair mükellefiyetleri ile birlikte satılacaktır ve borçlunun 
bu gayri menkul ile temin edilmiı şahsi borçlan dahi varsa alıcıya intikal edecektir. 

6 - Gayri menkulün ihalesi uhdesinde tekarrür eden müşteri açık arbrma kağıdında yazılı kanuni ika
metgahına bankaca mektupla yapılacak tebliğ üzerine (şahsen tebliğ etsin veya bulunmadığı için mektup 
bu adrese bırakılmış bulunsun} ihale bedelini derhal ve peşinen ve her halde yedi günü geçmemek şartile 
ödemeye mecburdur. 

7 - işbu ihaleye ve satışa müteallik gayri menkulün bilcümle harç ve masrafları ve dellaliye resmi, gayri 
menkulün teslim ve tesellümüne ve ferağına ve saireye müteferri bilumum ve diğer harç, resim, vergi ve 
masraflar tamamen müşteriye ait olacaktır. 

8 - Açık artırmaya iştirak edip uhdesine gayri menkulün muvakkat ihalesi icra edilen talep teahhüdün 
fon nükul eder, ihalenin katiyet kesbetmesini müteakip bankanın tahriri talebi üzerine ihale bedelini beşinci 
maddede yazılı olduğu şekilde tesviye etmezse pey akçesi irat kayıt edilmekle beraber 2004 numaralı icra 
ve iflas kanununu:ı 118 ve 133 üncü maddeleri hükümleri tatbik olunur. 

9 - Yukarıdaki şartlar dairesinde acık artırmaya iştirak edenlerin açık artırma kağıdınin mahalli mah
auauıı.a peylerini yatırarak İmza etmek ı· , · ?.İra~t lnnkasına müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Kanuni ve Nizamt ihtiyatlar 
iHTiYATI.AR 

( 
( 
( Muhtemel zararlar karplığı 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

Cari hesaplar 
TASARRUF MEVDUATI ı 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 
KABULLERIMiZ 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMEITOLER VE KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

Mürakipler 
F orbes şirketi Alaşehir $. Müdürü Cazim ticarethanesi muhasebecisi 

Kamil Ocakoğlu Kemal Akpak 

79526 

14183 

145630 

135357 
84044 
27297 

87 

67 93710 54 

13982 17 

73 

07 
87 
86 392330 53 

1329496 33 
719034 32 
23818 12 

1695516 70 

5267886 71 

( 
Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır .. 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hostalıklara tutulmanıak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplariyle 

sigortalayınız .. 
BİOGENİNE; daima kanı tazeleyip lruvvetlendirir, halsidiği giderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldü

rür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlaınlaştınr, zelı:iyı yükseltir .. Bel gevşekliği ve ademi ildida
rın en birinci devasıdır .. 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve bavalann değişmesinden müteessir olmazlar ... 

Çünkü vücudu her zaman ı:enç ve dinç bulundurur ve bu sayede mülh.iş ikibetlerle neticelenen GRİP, neıle, efio
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu lıastalıklarclan korunmak için büyükler sabah, öğle, ~- birer, sekiz 
yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu bir 
mikdar arttmlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR .. '• ................................................. , 

lZMtR 2 inci HUKUK MAHKEME
StNDEN: 

Izmirde Eşrefpaşada 512 ne! sokak 7 
sayılı evde oturan Mehmet kızı Ikbal 
Özerko tarafından kocası aynı evde mu
kim Enincanlı Süleyman Sabi aleyhine 
açılan boşanma davası muhakeme sıra
sında ihtar isteğine çevrilmek suretiyle 
vaki islab üzerine icra kılınan muhake
me sonunda medeni kanunun 132 nci 
maddesi hükmüne tevfikan müddeialeyh 
Süleyman Sabinin bir ay içinde dönı>
rek kocalık vazifelerini yapması için Sü
leyman Sabiye kanuni ihtara! yapılma
sına ve masarifi muhakemenin Süley
man Sabiye yükletilmesine Ikbalin vica
hmda ve Süleyman Sabinin gıyabında 
kabili temyiz olmak üzere 5-12-939 ta
rihinde karar verildilii ve bu hususta 
tanı.im kılınan ihbarnameler mahkeme 
divanhanesine talik edildiği hususu teb
liğ makamına kaim olmak üzere keyfi-

lZMlR BEi EDtYESlNDEN: 

- Necati bey caddesin.de, Gazi bul
varından itibaren iki tarafına yilz metre 
boyda kordon çevrilmesi işi fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve ~I 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
muhammen. bedeli 410 lira olup ihalesi 
22/12/939 Cuma günü saat 16 da dır. 
4füak edecekler 31 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzlyle encü
mene gelirler. 

8, 12, 17, 21 4(71 2439) 

- Belediye havagazı fabrikasının se
nelik ihtiyacı için satın alınacak sekiz 
bin ton Zonguldak zerodis (0,10) lave 
mA.den kömürü, havagazı idaresinden iki 
lira otuz kurıış bedeli mukabilinde veri
len şartnaınesi mucibince kapalı uırllı 
eksiltmeye konulmuştur. Ihalesl 3/1/940 
Çarşamba günU saat 17 de olup muham
men bedeli doksan iki bin liradır. 2490 

lanmış teklif mektupları ihale günli aza
mi saat 16 ya kadar encümende riyasete 
verilir. Muvakkat teminatı beş bin sem 
yüz elli liradır. 15, 21, 26, 2, 4555(2499) 

Mezbaha idaresine 3 adet elektrik di
namosu satın alınması, yazı işleri mile 
dürlüğündeki fenni ve mali şartnamesi 
mucibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli sekiz yüz lira 
olup ihalesi 5-1-94-0 Cuma günü saat 16-
dadır. Iştirak edecekler 60 liralık temi
natı iş bankasına yatırarak ınakbuzile 
encümene gelirler. 

85 inci adanın 53 ve 51 sayılı arsala
rından müfrez 84 metre murabbaındakl 
52-1 sayılı yerin satışı, yazı işleri mU
dUrlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 84 lira olup ihalesi 5-1-940 Cuma 
gilnü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 8 
lira 30 kuruşluk teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzUe encilmene gelirler. 



SAHiFE a YEPO ASJll 

Almanya hayal sukutuna 
Sovyetlerin seri bir muvaffakıyet kazanamamaları Finlerin 

akıllı şaşırttı umulmadık mukaveTnetleri Berlini adam 

Bitler müşkül vaziyette 
---- -------- *-

Alman propagandasının 
--------~~-~.lfN.w----------~ 

Berlin Moskovadan ümidini kesti 'Bütün iddialarını kısa zaman içinde 
Ruslar Almanlara petrol vermiyor hidiseler açıkca tekzip ediyor 

Londra, 20 (Ö.R) - İsveç gazete1eri
nin Berlin muhabirleri tarafından bildi
rildiğine göre Finlandiya askeri hare
ketleri resmi Alman mahfillerini tama
rniyle şaşırtmıştır. Kızılordunun •Bece
riksizliği• Almanyada hayal kınklığını 
mucip olmuştur. Norveç gazetesinin mu
habirine göre VilhelmştrDse garp dev
letlerine karşı mücadeleden Almanya
nın muzaffer çıknmıyacağını anlnmağa 
başlamıştır. . 

Rusların Finlnndiyaya yeni takviye 
kuvvetleri göndermeleri kış tamamiyle 
ş.iddct kesbetrneden evvel Stalinin bir 
karar elde etmek arwsunu göstermek
tedir. ı • is• gazetesinin Helsinki 
muhabi!'i tnr an bildirildiğine göre, 

.,.r.:areli berzrıhındaki müdafaa hattını 
yarmak için Ruslar hücumlarında de
vam etmek kararını gösteriyorlar. Şlın
diye kadar bütün taarruzlar akim kal
mıştır. Rusların zayiatı korkunç dere
cededir. Zira kıtalannı dört Sıra olarak 
yığın halinde hücuma scv};ediyorlar ve 
bu yığınlar Fin mitralyözleri tarafın
<lan süpürülmektedir. 

Şimaldeki Rus tazyiki de devam et
mektedir. Finlerin, aldıkhırı bir çok 
esirleri beraherlerinde götürerek, yavaş 
yavaş çekildikleri 7.annedilmcktedir .. 
Şlındiyc kadar 211 Rus tankı tahrip 
c.dilmiş veya ele geçırilmiştir. Romadan 
lıildirildiğine göre 200 tank ta şiddetli 
soğuklar sebebiyle kullanılaınıyacak bir 
hale düşmüştUr. Dün en az iki Rus tay
yaresini Finler düşürmüşlerdir. Şimdi
ye kadar düşürülen Rus tayyareleri 
böylece 50 adedini bulmuştur. 

Paris, 20 (Ö.R) - ıSuar• Belçika 
gazetesinin Zurih muhabiri tarafından 
bildirildiğine göre Finlandiya hadisele
ri Almanyayı gittikçe daha müşkül bır 

- *-mevkie sokmaktadır. Rusyanın muha-
sım vaziyete geçmesi Alman ithalat ve 
ihracatı üzeı;ndeki müessir İngiliz kont
rolünü takviye etmiştir. Finlandiya, İs
veç. Norveç ve Danimarka şlındi kendi 
ihtiyaçları için harp stokları tesisine 
ve kendilerine Jiizumu olacak bir çok 
maddelerin ihracını menelmeğe mecbur 
kalmıslardır. Mesela Finlandiyadan Al
manyaya kereı,1e ihracatı tamaınilc ke
silmiştir. Hattfı Almanların o kadar 
iimit bağlamış oldukları Rusya bile ba
zı maddelerin ihracını yasal~ etmiştir .. 
Bnlkan hiikiimctlerinin ihracatı daha sı
kı bir kontrol altına almaları da Al
ınanların lüzumlu hir çok maddeleri te
darik etmelerini güçleştirmektedir. 

Paris, 20 (Ö.R) - Bazler Nahrihten 
gazetesine göre Almanyanın Sovyet 
Rusyadan iktısadi yardım ümitleri git
tikçe sıfıra düşmektedir. Sovyet Rusya 
Almanyaya bir mikdar gıda maddeleri 
\'e t>rzak verebilecekse de bu memleke
tin cn miistacel ihtıyacını teşkil eden 
petrol ve madeni yağları veremiyccek
tir. Diğer taraftan Alman sanayiinin 
siddctle muhtaç olduğu demir için ye
gane kaynak İsveçtir. Almanlar bu iti
barla İsvcce her zam<'ndan daha büyük 
ehemmıyet vermektedirler. 

Ayni grızetc, Alman ordusundaki yük
sek rütbeli zabitlerin Sovyetlerle paktın 
genişletilmesinden büyük bir infial için
de olduklarını, Bolşevik kültürünün Al
ınanyaya sokulması ihtimalinden kork
tuklarını yazıyor. 

Moskova, 20 (A.A) - Haber alındı
ğına göre, Alınan ticaret heyetinin Mos
kovaya dönen reisleri Ritter ve Schnur
re, hu gece muvasalfıtlnrını müteakip 
Sovyet dış ticaret komic;eri B. Mikayon 

ile bir mülfıkatta bulunmuşlardır. 
Paris, 20 (Ö.R) - Pöti Pariz.iyen ga

ızetesi Finlerin Kızılorduya gösterdikle
ti çok ~ddetli mukavemet hakkında 
~unlan yazıyor : •Kızıllar 20 günde, 
Petsamo bölgesi istisna edilirse bütün 
Finlandiya cephelerindeki taarruz.ları
ııın büyük zayiatla kırıldığını görmüş
fordir. Helsınki, mazinin tecrübeleriyle 
Sovyetleriıı bir gün Carların bütün 
planla'"ını yeniden ele alarak ~aldıraca
ğından er:ıin olduf,ru için daha çok za
man evvel mi.idafaa hatlarım ona göre 
hazırln'luştı. Sovyet Rusya bir darbede 
Finlandiyayı ezmek iimidınin boş oldu
ğunu rnlaınıştlr. 

Popüler Finlandiya harbinin Sovyct 
nusyava pek çok insan ve malzeme zi
yaına mal olduğunu yazıyor. 

Pi.iti Jurnale göre Stalin de Bitler gi
bi artı!: en iyi giinlerin kaybedilmiş bu
lunduğuna emin olabilır. 

Oslo, 20 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor : 

Norsk Telcgraf büroya, Finlandiya 
hududundan bildirildiğine göre, Sovyet 
kıtaları bugün Norveç şimali şarkı mün
tehasını Sovyet Rusyadan ayıran berza
hı tamamen işgal etmişlerdir. 

Sovyetlerin şimal cephesi üzerindeki 
yeni umumi karargahı Salmijarvide 
tesis edilmiş olduğu ve Petsamodan ce
r..u ba doğru külliyetli efrat ve malzeme 
nakline dernm edildiği söyleniyor. 

Pctsaınodan gelen Sovyet kıtaları iyi 
teçhiz edilmiştir. Halen şimal cephesin
de sıfırdan ~ağı 30 dcrece soğuk kay
dedilmekte ve bu soğuk artacak gibi 
görünmektedir. 

Son günl<'rde Norveçin şimali şarki
sinde kfün Kikcnaestene 65 Finlandiyalı 
mülteci gelmiştir. 

60Alman de ·zaltısı vardı 
- *-

başından beri 
45 tanesini 

Harbın 
bunun 

Müttefikler 
batırdılar 

Londra 20 (Ö.R) - Fransız bahriye 
nazırı B. Kapenki şimdiye kadar müt
tefik harp gemileri tarafından 40-45 Al
man tahtelbahirinin batırıldığını söyle
miş ve şu beyanatta bulunmuştur: 

clyi haberler alıyoruz. Fransız deniz 
kuvvetleri diğer iki düşman tahtelbahi
rini dnha denizin dibine vollamıstır. 
Harbın iptidasında mevcut ~lan 60 Al
man tahtelbahirlndcn ne kaldığını v:;
rın hesap edin.> 

Londra :;') (ÖR) - Oroku ismindeki 
Alman petrol gemisi bir Ingiliz harp ge
misinin takibinden kaçarak Floridaya ü
t ica etmiştir. 5000 tonluk Düseldorf ge
misini tapteden lngiliz harp gemisi bu 

•• 

--- *-
vapuru Şilinin Santiyago llınanına ge
tirmiştir. DüscldorI burada Ingiliz tica
ret filosuna ith<'l edilecek surette teçhiz 
olunacaktır. 

Londra 20 (A.A) - 4373 tonluk City 
Of Kobc vapuru, şimal denizinde bir 
Alman denizaltısı tarafından torpillene
rek brıtırılmıştır. 

Tamamen Hintlilerden müteşekkil 
olan mürettebattan 18 kişi bir şark li
manımı çıkmıştır. Bunların diğer mü
rettebatın fıkıhcti hakkında malumatları 
yoktur. 

Vapura, iki gün evvel bir Alman tay
yaresi taarruz t•lıniş fakat bombrılar de-

• 

ni.ze düşmüşti.ir. Tayyare, güverteyi mit
ralyözle taraml§tır. 

Roma 20 (Ö.R} - Garp cephesindeki 
hareketler hakkında Alınan tebliğleri 
temas unsurlarının bazı faalıyetinden 
bahsediyorlar. 

Alman tefsirleı-inde ilave edildiğine 
göre, Alman tayyareleri şimal denizin
de rnn derece şiddetli keşif uçuşları yrıp
mışlar ve Jngiliz .sahil muhafız gemile
rinden dört tanesini batımıışlardır. Son 
üç gi.in zrırfında Alman gemileri Ingiliz
lerin 23 karakol gemisini batumışlar
dır. Bir Alman keşif tayyaresi Jngiliz 
deniz tayyarelcrinden birine taarruzla 
düşürmüştür. 

Urugvay parlamentosu 
------------------~ - -----------------

F evkalide toplantı yaptı ve Hariciye 
nazırı Fon Spee meselesini anlattı 

Buenos Ayres, 20 (Ö.R) - Arjantin 
hükilmeti resmi bir beyanname neşre
derek Graf Spce mürettebatından bin 
kişinin harbin sonuna kadar Arjantinde 
c.sirler kamplarında tutulacağını ilan 
(·imiştir. 

Montevideo, 20 (Ö.R) - Ürügvay 
hükümeti tarafından fevkalade olarak 
içtimaa davet edilen Parlamento bugün 
nkdetti~i celsede hariciye nazırının Graf 
Spce htıdisesi münaı:ebctiylc Alman 
protestosuna cevap teşkil eden izahat 
ve beyanatını dinlemiştir. Meclis, Graf 
I<'on Speenin ikametini uzatmasına mü
saade etnıiyen hukümetin hattı hareke
tini tamamen tasvip etmiştir. 

Har· cive nazırı, Alman protestosuna 
cernhını hazırlaınakUıdır. Muhariple
rin Ürügvay bitaraflığını ihlal eden ha
T<'l·etlcrini de ayrıca tetkik etmektedir. 

Nevyork. 20 (Ö.R) - Nevyork .Sund 
r :ızctcsi Fon Spec hadisesinin Alman 
prestijine milthiş bir darbe vurduğunu 
T C Alman propagandasının parlak İngi
liz zafer ini nrtık ürtemiyeceğini yazı
yor. 

_ *_ , ____________ _ 
Paris, 20 (Ö.R) - Leon Blum •Po

pulaire• gazetesindeki başyazısında Graf 
Spee hadisesini Hıtlcrin mukadderatını 
tayin edilmiş görmeğe başladığına delil 
addediyor ve Hitler kendi kendinin kur
banıdır, diyor .. 

Vladmir Gormesoncı göre. Graf Fon 
Spccnin şerefsiz ölümü Almanya için 
yalnız bir deniz hezimeti olmakla kal
maz. Ayni zamandrı psikolojik ve poli
tık bir hezimet teşkil etmektedir.. Zira 
bu güzel ünitenin kendi kendini batır
mac;ı Alınan aczinin bir itirafıdır.. Bu 

hadise bilhassa bitaraf memleketlerde 
yaptığı muazzam akislerle İngilterenin 
psikolojik, politik zaferini hazırlamıştır. 
Bu da İngiliz gemicilerinin yalnız en iyi 
gemiciler olmakla kalmıyarak en iyi 
diplomatlar da olduklarını göstermekte
dir .. 

Ernuvel diyor ki : •Hitler yeis için
dedir.. Şimdi kendi taliini "\'C rejimini 
kurtarmak için siyasi kombinezonlardan 
başka bir şey diişünmiyor. Fakat artık 

onun propaganda ve entrikalarının da 
mahiyeti anlaşılmıştır.ıı 

Alman -
m ası 

Rumen ticaret anlaş
su~a mı düşüyor? 

Londra 20 (Ö. R) -- Alman - Rumen ticaret m ü zakerelerinde yeni 
müşkiilat ç kmıştı r. Alma n murahhası Klodius, Alma n ihracatçıları- · 

nın e ski v e yeni Rumen siparişlerini yüzde yirmi beş zam yapmada n 
ifa edemiyeceklerini bildirmiştir. Romanya bunu kabul etmediğinden 
anla.mamn İIDZll..§J ·mka sızlal\muıtır. 

---------------ıww*Mllw--------------
Lond ra, 20 (Ö.R ) - İngiliz gazetele- Alman tebliğlerini hatırlamak kfifi gele

r inin fikrince Graf Spee meselesi Al- cektir .. 
lecektir. O Ark Royal ki bunca defa ba· 
tırıldıktan sonra şimdi Rio dö Janeyro-o 
ya geldiği Alman cTransosean• Ajansı 
tarafından haber verilmiştir. 

man propagandasını en büyük bir bezi- Almanlar tayyareleriyle altı İngiliz 
ınete uğratmıştır ve bu hezimetin neti- vapuru ile 23 sahil muhafızını batırdık
ccleri havalarda ve denizlerde uğradık- Jarını, buna mukabil İngilizler ancak se
ları hezimetlerden daha feci olabilir.. kiz balıkçı gemisi kaybettiklerini bildir
Graf Speenin deniz muharebesini ka- dikleri zaman Graf Speenin hatırası 
zandığı hakkında Alman propagandası- hangisine inanmak icap ettiğini göstere
nın iddialarından sonra artık ne dese, cektir. 

Nihayet Naziler şimdiye kadar ancü 
3 - 4 tahtelbahir kaybettiklerini iddia 
ediyorlar. B una mukabil Fransız bah· 
riye nazın B. Kampenki İngilizlerin 30, 

doğru diye kabul edilemiyecektir .. Me- Almanlar bir Alınan kruvazörünün 
!>ela Alınanlar 34 _ 36 ve belki 40 İngi- bile İngiliz tahtelbahiri tarafından tor
liz tayyaresinin bir tek hava muharebe- pillendiğini tekzip ederken İngilizlerin 

üç kruvazör torpilledikler ini ve bunlar

35, Fransızların on kadar Alman tah
telbahirini batırdıklannı bildirmiştir •• 
Kimin hakikati söylediğini anlamak için 
Graf Spce ve Ark Royal isimlerini ha
tırlamak kafi gelecektir. Alman rady~ 
ı,u İngiliz lıükümetinin yalancılardan: 

sinde düşürdüklerini, kendilerinin an-
cak iki tayyare kaubettiklerini iddia et- dan birini muhakkak olarak, bir diğeri-

,, ni de muhtemel olarak batırdıklarını bil-
tikleri ve huna mukabil İngilizler yedi dirmcleri karşısında doğrunun hangi ta
bom bnrdıman tayyaresi kaybettiklerini, nıfta olduğunu tayin için Graf Speenin 
fakat ayni zamanda 12 Alman avcı tay- znferi haberi fikirlerde olacaktır.. Ya
Yaresini düşürdüklerini beyan eyledik- hut ta, istenirse Ark Royal İngiliz tay
lcri 1.aman kimin dof,truyu söylediğini yare gemisinin batırıldığı hakkındaki 
takdir etmek için Graf Spee hakkındaki Alman tebliğlerini hatırlamak kafi ge-

mürekkep olduğunu, Alman hükümetini 
teşkil edenlerin ise hakikate ~ık kiın• 
seler olduğunu söylemiştir. O kadar 
Uşık ki, Alman milleti bu hakikatin ne
rede olduğunu artık farkedemez olmuş
tur .. 

lngilizlerin yeni bir usulü 
--------------~-"WW*Mll~----------

ln~iliz tayyareleri Alman sahil
lerini hergün bombalıyorlar 

---------------~*"WW•------------

Kopcnhag, 20 (A.A) - Politiken ga
zetesinin muhabiri yazıyor : 
İngilizler, Alman sahillerine yeni bir 

taarruz usulü kullanmaktadırlar .• Dün 
6 da ve 14 te iki büyük İngiliz bombar
dıman tayyaresi yalnız başına Alman
yanın Bantum ve Hornum iislerini bom
bardıman etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri, kendilerine takibe 
çıkan Alman avcı tayyareleri üzerine 
mitralyöz ateşi açmışlardu:. 

yettedir.. Alman propagandası, imha 
ettikleri tayyarelerin adedini harbe iş
tirak eden İngiliz tnyyarelerinin ade
dinden fazla göstermek garabetini ter
kctmcmiştir. Buna mukabil, bu son 
zııınanlardn o kadar çok methedilen Me
Sı'r $mitin M. E. 112 numaralı tayyare
leri İngiliz tayyarelerinin üstünlüğüne 
mukavemet edememişlerdir .. Düşürülen 
12 den fazla Alman tayyaresinden altı

ni ifa etmelerine mini olmuştur. 
Roma, 20 (Ö.R) - Heligoland hava 

muharebesi hakkında İngiliz - Alman 
münakaşası gittikçe daha büyük bir şid
detle devam ediyor. Resmi bir Alman 
tav: :hine göre bu hava muharebesinde 
36 İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. B u
mı takip eden diğer haberlerde aynca 
iki İngiliz bombardıman tayyaresinin 
Alman avcı tayyareleri tarafından yala
larak yuvarlandığı bildirilmiştir. sı bunlardır. 

Londrada ise 12 den fazla Alman avci Tayyareler askeri hedeflere bomba 
attıktan sonra ortadan kaybolmuşlardır. 
Muharebe 15 dakika sürmüşfür. 

Londra, 20 (Ö.R) - Pazartesi günü 
Heligoland üzerinde vukubulan hava 
muharebesinin tafsilatı bu çarpışmanın 

Londra. 20 (Ö.R) - Heligoland üsle
rine karşı faaliyette bulunan İngiliz tay
yarelerinin Borkum şehrine ve civarın
daki üslere bombalar attıkları asılsızdır. 

tayyaresinin İngiliz bombardıman tay
yareleri tarafından düşürüldüğü res
men teyit edilmekte ve diğer taraftan 
36 İngiliz tayyaresinin düşürüldüğü 
hakkındaki Alman iddiaları tekzip olun
maktadır. Zira İngilizler tarafından bu 
hava muharebesine iştirak eden tayya
relerin mecmuu otuz altıdan azdı. 

Büyük Britanya hava kuvvetleri için 
bir zafer olduğunu teyit edecek m:ıhi-

Londra, 20 (A.A) - İn~iliz devriye 
tayynreleri bu gece Frise Alman ada
larını murakabe ederek mıknatıslı mayn 
döken Alman tayyarelerinin vazifeleri-

Fin mukavemeti artıyor 
---------------MNW* ,,_,..,.~---------------

Bir günde 10 Sovyet tayyaresi düşü
rüldü, bir Sovyet zırhlısı batırıldı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Hava hareketlerinde, dünkü gün, 7 Rus tayyaresinin dü

şürüldüğü istihbar edilmektedir. 
Karada: Kareli berzahında Ruslar bütün gün şiddetli bir 

topçu hareketinden sonra bir çok hücumlarda bulunmuşlar 
ve Lndoga gölünün şlınal tarafından Mannerhayn hattının 
arkasını çevirmeğe teşebbüs etmişlerdir. Bu teşebbüsler 
rıkim kalmış ve Ruslar ağır zayiata düçar olmuşlardır. 

Şark cephesinde Ladoga ve S!skayı gölleri arasındaki hü
cumlar \ardedilmiştir. Anabazay gölü civarında Fin taarru
zu devam ediyor. Fin ler mühim miktar da lırırp malzemesi 
ve bir çok esir almışlardır. Şimal cephesinde ise, ilerlerneğe 
dev:ıın eden Rusların Virski köyüne vardıkları söyleniyor. 

Paris 20 (Ö.R ) - Norveç tarikiyle alınan haberlere göre 
Petsamo cephesinde ilerliyen Sovyet kuvvetleri Fin - Nor
veç hududuna vasıl ol muşlardır. Şarkta mühim Rus maki
neli kıtalarının tahşidatı kaydedilmiştir. Fin gazeteleri bu 
}mberle.ri hiç bir tefsirde bulunmadan nakletmi§lerdir. 

Meselin cenubundaki Fin karargahından alınan sarih ha
berler bu noktada en az. 2 alay tahmin edilen Rus k11vvet1e
rinin üslerinden tamamiyle tecrid edilerek muhasara altına 
alındığını bildirmektedir. 

Helsinki 20 (Ö.R) - Kareli berzahında düşmanın yeni 
celbettiği büyük kuvvetlerle birbiri ardınca yaptığı taarruz
lar, Fin toplarının şiddetli ateşi ile kırılmıştır. Kızıllar bu
rada büyük 1.ayiata uğramışlardır. 

Fin hava kuvvetleri büyük faaliyet gösterınisler, Sovyet 
arazisinde ve Fin topraklarında Kızılordu kollrırını bombar
dıman etmişlerdir. 

Vihurg bombardımanında 3 ve Kareli cephesinde iki, Hel
sinkide dört ki ccman dokuz Kızıl tayyaresi bir günde dü
şürülmüştür. Salov Salmide bir Rus fırkası ricale mecbur 
edılirken Finler gölün buzTarmı tçıp ateşi ile parçalamak su
retiyle Kızılları büyük zayiata uğratmışlardır. 

Finler terkettikleri yerlerde Kızılordunun ic.-tifade edebi
lec,.kleri herşeyi :tah rip ettiklerinden Sovyel kıtaları ·için 
Rusyadan takma evler getirilmPkledir. 

Paris 20 (ö .R) - Kızılordu on gündcnberi Sallaya karşı 
devam eden şiddetli hücumları ile şimalde muntazam b ir 
ricat yapmakta olan Fin kuvvetlerinin r icat yolunu k esme
;,,. VA Tomio dPmİnmlnn:ı in mPa• r:ıT1nna'lrtarh,.l :ı• li'lnl•,. 

bilhassa motörize kuvvetlere karşı kullandıkları tank dafi 
topları ile bu taarruz.un hızın ı kesmeğe çalışıyorlar. Finlerin 
tank dafi topları kendi eserleri olup fevkalade kudreti ha
izdirler. Fakat miktar itibariyle mnalesef ihtiyaca kMi de
ğildirler. 

Helsinki 20 (Ö.R) - Bu sabah hava tehlikesi işareti ve
rilmiştir. Halk bir çeyrek saat beklediği halde hiç bir tayya
re görülmediğinden düşman tayyarelerinin uzak mesafeden 
geçtiği anlaşıldı. Halk ııükfınetle .sığınaklara iltica etmişti. 

Londra 20 (Ö.R) - Şimali Finlandiyada Kızılların taar
ruzları şiddetini muhafaza ediyor. Fakat Finlandiyalılar için 
en büyük tehlikenin merkezden geleceği, burada Rusların 
Finlandiyayı ikiye ayırmağa çalıştıkları anlaşılıyor. Karell 
berzahında Mannerhayn istihkfunlanna karşı bugünkü bil
yü k taarruz drı akim kalmıştır. 

Ktzıl tayyarelerinin Aboya attıkları yangın bombaların
dan çıkan yangınlar haltı devam ediyor. Kızıl hava filoları 
bütün büyük Fin şehirleri üzerinde dolaşarak bombalar at. 
mışlardır. Fin sahil bataryalarının (Birinciteşrin IhtiHlli) 
zırhlısını batırdıkları henüz teeyyUd etmemiştir. 

Stokholm 20 (A.A) - Danimarka matbuatı, Finlandiy~ 
nın şimrılindeki Finlandiya kıtaatının vaziyetinin gitgide na
zikleştiğini haber vermektedir. 

Büyük tankların refakat ettiği fazla mevcutlu Rus kıtaatı 
Rimiparviye kadar ilerlemişlerdir. 

Gazeteler, ileri hareketi aynı şekilde devam ederse Fın
landiya şimalinin çenber içine alınması pek kısa bir zaman 
1.arf ında mümkün olacağı ,mütaleasını dermeyan ediyorlar. 

Ruslar aynı 1.amandan Salla'dan doğru gelerek Kiıniparvi 
şlınalinde Savukavskiye doğru ilerlemektedirler. Kimiparvi 
civarında Finlandiyalıların çok kuvvetli müdafaa hatları 
vardır. Rusların Petsamodan doğru ilerlediklerine dair dün 
verilen haber kyid edilmektedir. 

Danimarka gazeteleri ilk defa olarak Dokajaervi cenu
bunda Kosanu yakınında cereyan eden bir harbı Finlancll
yalıların kaybettiklerinden bahsetmektedirler. 

B u gazeteler aynı zamanda Rusların da Suuınuseli civa
rında bir hezimete uğradıklarını kaydedfyorlar. 

Kareli berzahında yapılan taarruzlar ,pUskilrtülmilştUr. . 
Helsinki 20 (A.A) - Askert mütehassıslar, dün gere1' 

hava topları gerek Finlandlya tayyareleri tarafından 10 Sov· 
u.+ tou.uA.V"•lnhı • ..di '~.ıdl \d!).\t~.ull.. \. A,,if ,.tmP lrt ,..,v rlPP 


