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imtiyaz eahibi: ŞEVKET BiLGiN • Af gani atanda seferberlik 
Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdürU: 

Roma 21 (ö.R) - Kahire ıueteJerinden 
budanıun Defrİyatma ıöre Flpniatan umumi 
Mferberlik ilin etmİf n Sovyet hududW1da çoli 
ulo bir tarauut tatbiüae bafla""fbr. Bu ıazete
ler Efpnİstanan aldlfı batb hareketi Türkiye, 
Irak, lran ile Suudi Anıbistanm tasvip ettiiini 

HAKKIOCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDET! TUrkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 

GUnU geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
de iddia ediyorlar. -' ----mn milnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuri11etin ve Ciimhuriyet ea.main bekçisi, IGbcıhlan çıkar ~ pazetediıo Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

lhtiktirla 
Mücadele 

--*-
Daha ciddi ve şiddetli 
esaslara istinat 
eylemeUdlr •• 

* HAKKI OCAKOOLU 

Memlekette her gün bir az daha 
ağırlığını hissettirmekte olan hayat 
bahalılığı ile mücadele işi h.ükümeti 
en fazla meşgul eden bir mesele ha
lindedir. 

Ticaret Vekilimiz günlerdenberi 
latanbulda bizzat bununla alakadar 
olmakta, tüccarları, sanayi erbabını 
davetle tetkikler yapmakta ve onla
ra hükümetin noktai nazarını sarih 
bir şekilde izah ederek Milli Ekono
minin icaplarına uygun bir çalış
ma sistemi tesisine uğraşmaktadır. 

Para kazanmak her kesin en tabii 
hakkıdır. Meşru ve makul olmak şar
tiJe yurddaşların para kazanmasın
dan ancak zevk duyulabilir. 

Vatandaşların zenginliği Milli ser
vetin artması demektir. 

Fakat bu zenginlik, bu kazanç 
gayri meşru yollardan temin edilir 
ve umumi hayatı ezici, umumi iztı
rabı arttırıcı bir yoldan gelirse buna 
karşı koymak hepimizin vazifesi 

olur. 
Biz bugünkü vaziyeti 191 4 faci

asının fena misallerinin neticesi ola
rak kabul ediyoruz. Ticaret vekili
mizin dediği gibi 1918 de uyuyan 
ve 1939 da ayaklanan bir zihniyetin 
tabii neticesi sayıyoruz. Fakat bu 
zihniyete sahip olanlar düşünmek 
mevkiindedirler ki iş başında bulu
nan hükümet 191 4 hükümeti de

ğildir. 
O devrin hükümet adamları iktı

aadi hareketlerinin manasını anlıya
cak ve kavrayacak mevkide bulun

mıyorlardı . 
Cümhuriyet rejiminin ana politi

kasının teme1lerinden birini Milli 

Ekonomi teşkil ediyor. 
Bugünün ricali her şeyden evvel 

hayatiyet kaynağının menbaını iktı
sadi hareketlerde görüyorlar. Çalış
malarına bu inanla istikamet veri
yorlar. 

Sanayileşme hareketlerine, devlet 
iktısadi müesseselerine, ferdlere ait 
tesebbüslerde himaye sistemlerine 
v~rilen kıymet ve ehemm~yet muay
yen bir gayenin istihsali ve iktısadi 
kalkınma davasının halline süratle 
erisilmesi içindi. 

Yerli fabrikalar yıllardanberi miis
tehliklere ağır külfetler tahmil eyle
mişlerdir. Hariçten üc kuruşa alın
ması mümkün eşyayı dahilden beş 
kuruşa almak mecburiyetinde kal
mışlardır. 

Bu külfeti omuzlarında taşıyanlar, 
aarıayi erbabının keselerini şişirtmek 

- SONU Z İNCi SAHiFEDE -

Fin mukabil taarruzu 
···sovy·et" .. ta·ar·riizunu···auraur·a·r·a·k··1kı···sov:··· 

yet fırkasının imhası . ile neticelendi 
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Mareşal 
katta 

Mannerhayımın 
Sibirya <tlayları 

idare ettiği hare
bozguna uğradı 

Roma, 21 (Ö.R) - Ladoga gü
liinün şimalindeki büyük Rus 
taarruzu tam bir muvaffakıyet
ı.izlikle neticelenmiştir. Ruslar 
<;ok geniş mikyasta bir gayret 
sarfetmişler çe soğuk ha' ada 
Jıarekete alışkın Sibirya alayla-
r:nı da Jıiicuma scvketmişlcrdi. .. 
Rus kunet.leri Finlerin hafif 
toplannın ve mitralyözlcrinin 
ateşi altında imha edilmişlerdir .. 

Fin ordusunun bu muharebede 
har(•k{ıtını bizzat mareşal Man-
ncrhaym idare etmiştir. On bi: 
giiıı siircn <:ok kanlı bir müca-
dclellcn sonra. Ruslar Finlerin 
muka\'cmetini '\·ine kıramamış
lardır. istimal . edilmez bir hale 
gcJen iki yiiı.dcn fazla hiit-um 
arnbası Ruslar tarafından terkc
dilmi!'.1ir. Finler bunlardan baş
ka diğer nakil vasıtalariyle bir 

çok 'Rus mitralyöziinii de ele 
gcçinnislcrdir. 
Sovyct knwazörlcrinin Ensona 
adasınuı tnhkimatına karşı tc
şcbbiis ettikleri harekete Fin 
hatnryal:m !iİddetli bir ateşle 
mukabele ederek Sovyct harp 
gemilerini çekilmeic mecbur et
mişlerdir. İki Rus harp gemisi
ne isabetler vaki olmuştur. 
- SONU G iNCi SAHiFEDE -
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E Devleti adına E 
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Arjantin Hariciye Nazırı 

Berlinle Londraya pro
testo notası verecek 

-ıı:-

imparator;uk bayrağına 
·göz erini kapamıştır 

·Amiral Lansdorf Alman 
bürünerek .4ayata 

Loııwlra, 21 ( Ö.R) - B-os Ayn»
ten bildiriliyor : Graf Speenin harp.sız 
batırılması hacalelinden sonra yaşamak
tansa ölmcgi tercih eden kaptan Lans
clorf un cennwsi bugün kaldırılmış ve 
amiral, deniz ananelerine uygun bir şe
kilde, bir şeref eri şeklinde defnedilmiş
tir. Alayı, kesif bir halk kalabalığı ses
sizce ve hUrmetkar bir tavırla takip et
miştir. Hazır hulunanlar arasında Graf 
Spee gemisinde esir olarak bulunan bir 
İngiliz kargosunun kaptanı da vardı ve 
Alman c-ep zırhlısında esir bulunmuş 
olan İngiliz kaptanlarını temsil ediyor
du .. 

Lansdorf intihar etmezden evvel tec
rit kampındaki silah arkadaşlariyle so
nuncu defa olarak görüşmüş ve onlar
dan aynlırken, Bitler selfunı yerine, Al
man bahriyesinin eski imparatorluk se
lfuniy le veda etmiştir. Zira amiral artık 
ölüm icinde hiirriyetc kavuşmağa karar 
\'l•rmişti. 

Alman sefaretine gönderdiği bir mek
tupta Graf Speenin batması felaketin
den sonra yaşamak i~iemediğini bildir-

--·--

Amerika Ciimhıırreisi Rttzvelt 
miştir. 

Bu emri veren Hitler rejiminden ne 
kadar istikrah ettiğini belli etmek için 
amiral, göğsüne kurşun çekerken, ga
malı haç resmini taşıyan yeni Alman 
bayrağına değil, eski Alman bayrağına 

bürünmu~ ve bu sureüe Olmüştür. 
Bu ~abah Taymis gazetesinin yazdıgı 

"ibi, bu cesur zabıtin ölümünden me
, ul olan Hıtlerdir. Alman amira1ı ölüme 
kavuı;utl <'il, mfutebit bir rejimin üstün
ôcn ~l'"'n k, <'"ki Alman~anın ruhuna 
hitap etmiştir. Erki Alınan başkuman
danı gen ral Frir Leh cephesinde, Al
man ordu unun t o.:1ti ananelerini muha
faza ctnıd~ istedıı-i için bldüğü gibi, 
Lansdorf da Alman bahri~·e<:;inin ıjC'rcfli 
ananckrine s. dık kaldığı için ölmilştür. 
Çünki.ı amiral, ıırhlısiyle harbederek 
ölmege> hazırdı. Harbe>debılirdi de.. Fa-
kat Hıtkr ona zırhlının batırılmasını 
kat'i olarak emretti. Takip ettiği mak
sat, bu suretle Üriigvay hükümct mer
kezinin ticaret yolunu kapamaktı. Ürüg
vay ki, beynelmilel hukuku itina ile 
tatbikten başka bir şey yapmamıştı. 

Halbuki Graf Spec pek ala harbi gö
ze aldırabilirdi. Çünkü, Paristen bildi
rildiğine göre Graf Spee batarken ken
dini kara suları haricinde bekliyen an
cak iki küçük İngiliz kruvazörü vardı .. 
Komolcrı knıvazörü henüz ye~Tilemiş
ti .. Renovn \'C Ark Royal zırhlılan ise 
heııü~ Buenos Ayreste, yani 100 mil 
mesafede bulunuyorlardı. Bitler buna 
rağmen üç milyon 750 bin İngiliz lira
sına mal olan zırhlının tahribini tercih 
etti. - Sonu 2 inci Sahifede -

Sot,yetlerin Marat harp ge?ms1 

Almanlar 
Majino hattını · Isviçre 
hududuna uzatıyorlar 

Majino hattından bir görıimi.ş 
Londra 21 (Ö.R) - Almanlar Sigfrid burga kadar o:dugu zehabı \ardır. Hal· 

hattını Alman - Isviçre hududuna tem- buki bu hat denize kadar uzatıltnıc: bu. 
dit etmektedirler. Bu istihkamların pek lunuyor. Almanlar Fransanın sima: •.
yakın günlerde :Felemenk kısmı temdit !ayetlerini wptederek Padökalede '\er
edilmişti. Fakat esas hat Fransa ile hem- ]eşmek hayı:ıliylc bu cihett<'n bir taarruz 
hudu' olan kısımdadır. sergüzeştine tesebbüs ederlerse zayiat· 

Paris 21 (ö.R) - Ordr gazetesi Al- lan ve hayal sukutları Majinonun di
manların yeniden Hollanda • Belçika ve ğer noktalarındn ilah:ı az mi.ithiş olmı· 
Lüksemburga 1aarruzlar1 ihtimalinden k yaca tır.> 
bahsedildiğini kaydediyor. Dai1y Eks-
pres'in Londra muhabirine göre. Al
manya bu üç memleket hudutlarında 
bir milyon kişilik bir ordu tahşid etmiş 
bulunuyor. 

Ordr diyor ki: «Yabancı memleketler
de Fran.onz istihkam hattının Li.iksem-

Harp durumu 
PIAnı gizlenen tngillz. 
avcı tayyareleri E 
merak uyandırdı : . -*- : 

Eğer Sovyetıer Piyasasıncıan on 
bin tona ilave 

Olarak yeniden SOOO 
ton üzüm alddar .. 

LONDRA, 21 (Ö.R) - Deyli: 
Ekspres gazetesine göre İngiliz tay- • 
yare fabrikaları elyevm mevcut olan 
dünyanın bütün avcı tayyarelerin
den çok daha müthiş tipte avcı tay-

• ya.releri yapını.şiardır ve bunlar seri 
: halinde inşa edilmektedir. 
: Tamamen madeni olan ve toplarla 
: mücehhez olan bu tayyarelerin plfuı
: }arı çok gizli t~tulınaktadır. 
: Londra, 21 (O.R) - Londranın 
: havadan müdafaasında kullanılan 
: balon barajlarının bütün şimal de-
ni1.ınde tesisine başlanmıştır. Kablo
larla maunalara bağh olan balonlar 
düşman tnyyarclcri için en biiyük 
tehlikeyi teşkil etmektedirler. 
Alman tayvnreleri çok yiiksekler

dcn uçarak ·balonlara c:arpmak iste
mezlerse maynleri istedikleri yere 
dii ürcmiy coklerdir. 
Londra, 21 (Ö.R) - Nornç sahil

IC'rl açıklarında bir İn iliz tan are
sinin hir Alınan tay:·nresiylc muha- • 
rebe<lC' dilşiir"üldi.iğü hakkında Al
man teblıgındeki haber yalandır. ,Al
man tayyar~si kaçmış ve İngi!iz tay
yaresi üssüne dönmiiştür. 

E Alman tnyyarcleri İngiltere üze
: rinde dolaşmağa teşcbbiis etmişlerse 
: de sokulamadıklarmdan . ne hava 
: har~i olmuş, ne de tehlike işareti 

Balkanlara inmek isterlerse Italya 
Müttefiklerin yanında olacaktır --·--ltalyaya göre 

--*--
İngilterenin Akdenizde· 
ki menfaatleri tasdik 
olunur. Ancak İtalyan 
meniaati de 
unutulmamalı.. .. 

Paris. 21 (ÖR) - Buzler N hrih
ten:. gazetcsin"n Budap ete muhabiri 
Balkanların s'} a i \ ::~·yEti hakk.nda şu 
malumatı ver;~ or: 

Moskova hükumeti b, lkanlara bi.ıyük 
bir alaka gö,krmcğe dC'vaın edi\·or ve 
burada büyük bir diplomatik faalıyet 
sarfetmektedir. Macar gazeteleri mütl<."
fik harp konseyinin son kararlarım da 
ehemmiyetle tefsir ederek bunların çok 
alaka uyandıracak mahiyette oldu«unu 
)'azıyorlar. 

cMacar Nemzecb gazetesinin fikrince 
-.SOıqJ' E-

Üzüm piyasası bir iki haftadan be
ri devam eden sükUnettcn sonra dün 
biraz daha hararetlenmiş, evvelki 
günkü fiat tcrcffüi.ine ilaveten dün 
de bir kuruş daha yükseklik kay
dedilmiştir. 
Bunun sebebi evvelce İngiltereye 

:,atılan on bin tondan başka bu defa 
da beş bin ton üzümün satılmış bu
lunması 'e } enıdcn üçüncü bir on 
bin ton satış üzerinde müzakerelerin 
ha~ li ilerlemiş bulunmru;ıdır. 
Haber nldıgımı:za g: re Fr, n'-ızla 1 d 

da kuru tn!'~\a 'Üt.er e müzakereler 
dt vam etmktedir. Satı ı kat 'ile ·m 

: olnn 5000 ton üzünıun ihracat tüc
: carları ar. ında t.ıl "mi için Kuru 
: mc\ vac·ılar birlıği, ilırnc-nt t ücct>rla
: rının ellerındt ki mC''I: cut stoklarınin 
: tc bitme baslaıruştır. 
: Y npılncak ihrac-at stoklar nisbetin· • 
: d alakalılar arasında taksim oluna-
: caktır. 
: Fransanın hısscmizc ayırdığı on bin 
: ton kontenjan üzerine İzmirdeki ih
: rncat tncirlc•ri Fraru aclaki ithalatçı
: lara ofertolar yapmaga başlamışlar
: dır. Bazı siparislerin alındığı haber 
: veriliyor .. 
···········~······················~···· 
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İsveç par1imentosu 
tedbirleri hakkında bir Müdafaa 

kanun kabul etti 
Stokholm 21 ( ö.R) - lsveç parlamentosu tarafından harp veya 

harp tehlikeai zamanında hükümete geoit salahiyetler veren bir kanun 
layıhası meclise tevdi edilmiştir. 

Başvekil Hanson memleketin müdafaasını kuvvetlendirmekte de
vam edeceğini evvela müdafaa için elzem olan malzeme ihtiyacının 
göz önünde tutulacağını söylemiştir. 

Diğer bir kanun projesi yine harp tehlikesi vukuunda sabotaj yapa
caklara ve casuslara karşı alınacak tedbirleri tayin hususunda hükü
meti serbest bırakmaktadır. 

Hükümet telefon muhaberatma ve mektuplara sansör koyarak 
bunları kontrol, zapt ve müsadereye salahiyettardır. 

180000 azası bulunan Isveç muhafazakar partisi Finlandiyaya 
mümkün olan her maddi yardımın yapılmasını istemiştir. Bu müna
sebetle hükümete tevdi edilen bir muhtırada Finlandiyanın kendi is
tiklalile birlikte garp medeniyeti uğrunda harp etmekte olduğunu, 
coğrafi vaziyeti huebile hürriyet ve istiklali tehlikede olan lsveçin 
kendi hürriyetini müdafaa için elinden gelen hiç bir gayreti esirgeme
mesi İcap ettiğini bildirmştir. 

Finlandiyaya yardım yapılıyor 

lngilizlerin gönderdiği 
tayyareler yola çıktı 

San'atkir --·--Münir Nurettin --·--Dün gece muvallakıyet· 
li bir konser verdi 

Evvelki akşam şehrimize gelen değerli 
sanatkarımız Münir Nurettin refakatin
de piyanist Feyzi Arslangir, kemani Ne
cati, Udi Fahri olduğu halde ilk kon
serlerini Elhamra salonlarında vermiş
lerdir. Elhamra salonları hıncahınç de
necek kadar musiki meraklılariyle dolu 
idi. Bir çok kimseler yer bulamadıkla
rından dolayı geri dönmeğe mecbur kal
mışlardı. 

Bu konserin en büyük hususiyetlerin
den biri bir asır, iki ac;ır evvel yaşa~ 
ve musikimize değ\?rli eserler ~ediye 
etmiş olan merhum Dellal zade Ismail 
ve tabi merhumun eserlerini ihtiva ey
lemiş bulunması idi. 

Bu iki asırlık üstadın eserleri Münir 
Nurettinin n1üstesna kudretiyle eski 
musikimizin heyecanını ve zevkini bü
tün dinleyicilere tattırmış ve hararetli 
nlkışlar toplamıştır. 

Buna ilaveten Allahın Cenneti filmin
den seçilmiş parçalar ve yeni eserler bü
yük takdirler toplamıştır. 

Münir Nurettin ve arkadaşları bu ak
şam yine Elhamra salonlarında ikinci 
konserlerini verecektir. Bu konserin de 
birincisi kadar, belki ondan üstün bir 
muvaffakıyet kazanacağına da şüphe 
edilemez. - *-

Başvekilimizin 
cevabı --·--Merkez kaza kongresinin th1m tel-

grafına Başvekil Refik Saydam aşağıdd
kJ cevabı vermiştir: 

Hüsnü Tonak: 
Merkez kaza kongresi başkanı: 
Kongrenin hakkımdaki duygulanna 

teşekkür ederim. 
Başvekil 

Refik Saydam -*-Bir Adam 
Uyku esnasmda 
yaralandı... 
Yukarı Sineklide oturan Yaşar oğlu 

Mehmet evvelki gece mangalını yaktık
tan sonra yatağına girmiş, uykusu esna
sında mangal devrilerek yorganı tutuş
muştur. Zavallı adam sol ayağı yanmak 
suretiyle ağır surette yaralanmıştır. Ya
ralı memleket hastanesinde tedavi altı
na alınmıştır. 

- *-TİCARET ODASINDA 
Ticaret odası idare heyeti bir toplantı 

yaparak idari işler üzerinde ba7.l karar
lar almıştır. -*-BİR YARALANMA 

Bergamada B. Jozefe aid pamuk fab
rikasında çalışan ameleden Mehmet oğ
lu Ramazan bacağından yaralanmış ve 
tedavi için lzmire getirilmiştir. 

22 iLK KAllVll c:UNA ıın 

Tütün 
Satışları on altı 
milyona baliğ oldu --·--Til tün sat~ları on altı milyon kiloya 

baliğ olm~tur. Kumpanyalar ve yerli 
firmaların mübayaatının kısa bir zaman 
içinde yirmi milyon kiloya baliğ olaca
ğı, kalan kısmın da Fransaya ve Ingil
tereye satılması için hükümetçe tedbir 
alınacağı söylenmektedir. -*-Dikilide zelzele 

Evvelki gece sabaha karşı saat 4.34 te 
Dikili kaza merkezinde 5 saniye devam 
eden bir zelzele kaydedilmiştir. Hasarat 
yoktur. -*-ÇEKEK YERLERİ 

lktısad1 bakımdan olduğu kadar fır
tınalı havalarda küçük deniz nakliye va
sıtalarının barınmalarını temin eden 
Çekek mahallerinin tapuya kaydedil
mek suretiyle eşhasa temlik edilmemesi 
Maliye vekaletinden vilayete bildiril~ 
miştir. - *-Su müesseselerinin 
faaliyeti.. 
Vilayetimiz dahilindeki şehir ve ka

sabalarda işletilmekte olan su müessese
lerinin 1939 ytlı hareket ve faaliyetleri
ne aid malOınatın bildirilmesi ve gön
derilen hareket cedvellerinin doldurul
ması Nafıa vekAletinden vilayete bildi
rilm~<rtir. 

lhtikdrla 
Mücadele --·--Daha ciddi ve şiddetli 
esaslara istinat 
eylemeliclir-

* - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
için bu ağırlığı yüklenmiş değillerdi. 
Onlan inkişafa mazhar kılmak, da· 
hili sanayiimizi kuvvetlendirmek, 
nihayet böyle sıkışık günlere geldi
ğimiz dakikalarda onlardan umum! 
hayat lehine istifade eylemek içindi. 

Eğer dahili sanayiimiz, bugüne 
kadar mazhar olduğu himayenin ni· 
metini halka göstermez, onlar da dıı 
piyasalarla birlikte harp kazancı hır
sına kapılırlarsa nimet küfranlığı 
yapmı§ olurlar ki buna hükümet ma· 
kanizması asla seyirci kalamaz. 

Bugün dahi bir çok İptidai madde
lerin harice yüksek fiatlerle satılması 
mümkün iken, hükümet i.hracab 
tahdit eylemekte, dahili fahrikalann 
ihtiyaçlarını ucuz fiatle temin ede
bilmelerine imkan hazırlamağı dü
şünmektedir. 

Dahili sanayiin himaye edilmesi, 
ihtiyaçlarını imkan dahilinde ucu.uıı 
temin eylemek yollarında onlara 
azami hüsnüniyet ve gayret göste
rilmesi bu sanayiin umumi hayat 
üzerindeki müsbet rollerinden istifa
de etmek maksadiledir. 

Roma 21 ( ö.R) - Finler için tayyarelerle dolu iki lngiliz vapuru 
Norveç sahiline doğru yola çıkmıştır. Diğer taraftan Amerikadan gön
derilen üç motörlü 50 bombardıman tayyaresinin de Finlandiyaya 
varması be1denmektedir. lsveçcle Finlandiya harbma İştirak için gö
nüllü kıtaları teşkil edilmektedir. 

Nevyork 21 ( ö.R) - Dün akşam burada Finlandiyaya yardım 
için eski Cümhurreisi Hover ile Nevyork umumi valisi CGuardianın 
riyaseti altında on bin kişinin iştirak ettikleri muazzam br miting ya
pılmıştır. B. Hover bir çok maruf Amerikan şahsiyetlerinin ve Fin
landiya elçisinin hazır bulundukları bu toplantıda Sovyet taarruzu 
münasebetile beyanatta bulunarak Finlandiyanın sivil halkına müs
mir yardımların müstacelen yapılması lazım geldiğini söylemiş ve 
Guardiaya hitap ederek: 

ücretli memurların 
terfileri ... Arjantin Hariciye nazırı 

Bu maksadı anlamamak, kavra· 
mamak nankörlük olur. 

Hükümetin gayesi umumi men
faate hizmet eylemek olduğuna gö
re bu gibi nankörlük hareketlerine 
karşı da en şiddetli tedbirleri almasi 
en tabii ve ihmal kabul etmez bir 
vazifesi olur. 

3656 sayılı kanunun neşredildiği ta
rihte ücretle istihdam edilen memurla
rın tahsil derecelerine ve hizmet müd
detlerine göre daha yüksek memuriyet
lere tayinleri mukarrerdir. Ancak bun
lardan ecnebi lisan bilenlerin daha şim
diden birer arzuhalle Vekulete müra
caatleri icap edeceği Dahiliye vektıletin
den vilayete bildirilmiştir. ImtihanJar, 
Ankarada te§ekkül eden komisyon tara
fından idare edilecektir. 

Berlinle Londraya pro· 
testo notası verecek Hariçten gelen bazı maddelerin 

memleketteki stok.larırun azalmasın
dan doğan vaziyetlerle hükümet mÜ· 
cadeleye uğraşırken, hiç olmazsa da
hili sanayiimiz mücadele mevzuu 
haricinde kalmak suretile hükümetin 
yükünü hafifletmeği derpiş eyleme
lidir. 

c - Finlandiyaya vakit kaybetmeden yardım etmelisiniz, de
miştir. 

ltalya Kral ve Kraliçesi 

Vatikan sarayında dün 
Papayı ziyaret ettiler 
Roma 21 (ö.R) - Oservatore Romano Italyan kral ve kraliçesi

nin bugün Vatikanda Papa tarafından kabul merasimi hakkında taf
silat vermektedir. Bu ziyaret Faşist ltalyanın Vatikanla münasebetle
rinin sıkılığını göstermek, bilhassa Nazizm ve Bolşevizm hakkında 
itimatsızlığını daima izhar etmiş olan Vatikanın muhafazakar telak
kilerine daha büyük bir kıymet vermesi bakımından ayrıca bir husu
siyet taşımaktadır. 

Roma 21 (ö.R) - Dün sabah Düçenin riyasetinde ltalyan aya
nına tayin edilen dört Arnavudun tahlif resmi yapılmıştır. Düçe yeni 
ayan azalarile görüşmüştür. 

Roma 21 (Ö.R) - ltalya kral ve kraliçesi bu sabah Vatikan sara· 
yında Papa 12 inci Pi'yi ziyaret etmişlerdir. Mülakat 40 dakika devam 
etmiştir. Papa bir nutuk söyliyerek diğer milletlerin harba sürüklendi
ği ve sulh ve huzurdan mahrum kaldıkları bir sırada Italyan milleti
nin akılane bir siyaııetle sulh içinde mesaisine devam ettiğini takdirle 
kaydetmiş ve ltalyanın gerek kendi dahili ve harici sulhu, gerekse bii
tün milletler arasında devamlı ve şerefli bir sulhur. iadesi için ayni 

-*-Koyunlarda çıkan 
hastalığın mahiyeti 
Mıntakamızdaki koyunlarda zuhur 

eden bulasık hastalığın Araz ve afatı 
hnkkında Ziraat vekaletine gönderilen 
raporlar tetkik edilmiş ve bu hastalığın 
~Salgın ağız iltihabı:. olduğu anlaşılmış
tır. 

Vekalet hastalıklı sürülerin bir an ev
vel yerlerinin tebdilini, dezenfeksiyon 
yapılmasını bildirmiştir. -*-Köy Eğitmenlerine 
Pülverizatör verilecek 

famirin Kızılçullu ve Manisanın Ho
rozköy Eğitmen kurslarından mezun 
olan Eğitmenlere Ziraat vekaleti birer 
pi.ilvcrizatör verecektir. Bağ mıntakala
rındaki köylere tayin edilen köy Eğit
menleri bu aletlerden geniş istifadeler 
temin edeceklerdir. Bunun için Iz.mir 
piyasasından 100 pülverizatör mübayaa
sı tekarrür etmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizli mebusu B. Kazım Samanlı Is-
tanhuldan geldi, Izmir mebusu E. Meh
met Aldemir Istanbula gitti. yolda devam etmesini temenni etmiştir. 

~ ................ ~ ....... ..-... E.'lm_.~_..""'4'C'lllaG~mc!':al._ .. ._. ... ~~==::zm~• 

ELHft. 
SİNEMASINDA 

BU AKSAM ., Saat 9 da 

Münir Nureddin 
KONSERi 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Amerikanın bu husustaki mütalAası, 
Nevyork Taymis gazetesinin şu tefsirin
de görülmektedir : 

•Bu harp gemisinin bu suretle tahri
bi ancak Almanya nazarında şerefli te
lakki edilebilir .. Fakat bu şerefi pek ba
halı ödemiş oluyorlar. Çünkü denizcilik 
ananelerini ve diğer milletlerin hürme
tini feda crlerek bu neticeyi almışlardır. 
Ve belki de, neticede, Alman donanma
sının maneviyatını <la onunla beraber 
kaybetmişlerdir. Bir otel odasında ölü
me kavuşan Alman amiralıyle harp ede
rek buzlu denizin dalgaları arasında can 
veren Royal Pendi İngiliz muavin kru
vazörünün kaptanı Edvard Kenedinin 
akıbetini mukayese etmek ~Afidir... Bu 
kaptan buzlu denizin dibinde istirahat 
ediyor. Alman amiralı ise bam başka bir 
mezarda yatmaktadır .. • 

LONDRA, 21 (A.A) - Buenos Ay
ı·esten bildirildiğine göre, kumandan 
Lansdorf bir mektup bırakmış ve bu 
mektupta geminin Akibetine kendisi de 
iştil'ake daha ilk Anda karar verdiğini, 
Fakat tayfasının hayatını emniyet altı
na koyuncaya kadar bu kararı tehir et
tiğini yazmıştır. 

Mektup, Montevideodakl Alman elçi
sine hitaben yazılmıştır. 

Graf Fon Spce tarafından batırılan 
İngiliz gemilerinden birinin kumandanı 
yüzbaşı Dove, kumandan Lansdorfun 
gemisini Montevideodan dışarı çıkarmı
yacağını, çıkardığı takdirde geminin 
tahrıp edileceği muhakkak oldu~unu, 
Laplata muharebesinden sonra kendi 
sine söylemiş olduğunu ifade etmiştir. 

Lansdorf demiştir ki : 

B. Hitlcr 
Yıldönümünü 
ne,.ede ge~irecelı? 
PARİS, 21 (Ö.R) - Hitler Noel yor

tusunu geçirmek için Berştesgaden ya
kımııdaki Obcrzetzb~rge gitmiştir. Hit
lerin Noel gece~ini mutat olduğu üzere 

FiArLER: KOLTUK ıso .. nıniNci ıoo 
BALKON 75 ... SALON 50 KURUS .. 

Numaralı hilet1erinizi erkenden aldırınız .. 

ı Müııih birahanesinde Nazi partisi er
kanı ile birlikte geçirip geçirıniyeceği 
bilinmiyor. Son suikasdın acı tecrübele
rinden sonra Hitlerin oraya gitmesi pek 
şiiphelidir. 

a 

Arkadaşımın -
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız 
' 

•·?E-~ess 

9 -
- Sunanın arkadaşı Zehra .. 
Ben hemen gittim elini öptiim. 
Fahri bey bana dikkatli('c baktıktan 

sonra: 
- Ben, dedı, kızımın tabiatini bilirim. 

O da tıpkı benim gibi güzelleri sever. 
Bu iltifatı bcniınsiyen Sunanın anne

si: 
- Fahri .. dedi, yine sakaya başladın. 

Bugün galiba işlerin yolunda gitti.. 
Sonra bize döndü: 
- Haydi çocuklar, dedi. Önlüklerini

z' çıkaruı du sofraya oturalım .. 
Surur, bir tavşan çevikliği ile arkasın-

çiçek gibi elbisesiyle meydana çıktı. 
Fakat ben mıhlanmış gibi yerimde 

duruyordum. 
Önlüğümü nasıl çıkarabilirdim. Altın

daki entarim iki sene evvel yapıldığı 
için boy attığımdan diz kapaklarıma ka
dar kısalmış, rengi solmuş, eteğinin ön 
kı.~mı mangalda yandığı için başka par
cadan yamalı pazen hir entari vardı. 
Üzerimdeki önlük icimin btitün kusur
larını kapamakta idi. Vakıfı bayramda 
babamın yaptırdığı bir yünlü entarim 
vardı ama ... Annem onu misafirliğe git
tiğimiz zaman giydirir ve eve döner dön-

aydan fazla olduğu halde onu hevesimi 
alıncaya kadar arkamda taşımamıştım .. 
Eğer bugün Sunalara geleceğimi annem 
evvelden bilse idi yine o entarimi giy
dirirdi. 

Şimdi ben önlüğümü çıkaracak olur
sam içimin kepazeliği ve fakirliğimiz 
meydana çıkacaktı. 

Ilk defa olarak fakirliğin acısını ve 
zenginlik hasretini İ:ite o 7.aman hisset
tim. 

Ve yine ilk defa olarak zenginlere kar
şı diişmanca hislerim o zaman yer bul
du. 

Benim yerimden kıpırdamadığımı ve 
y uzumun rengırun değiştiğini gören 
Fahri bey karısı ile kısa bir göz işareti 
geçtiler. 

Sunanın annesi: 
- Zehra kızım, dedi, sen önlüğünü 

cıkarma. Hava bira7. serince.. Sen alı
Şık değilsindir belki .. üşürsün .. 

Bu sözlerin ne maksatla söylendiğini 
anlamadım ama .. Sanki büyük bir teh
likeden kurtulmuşum gibi sevindim. 

Yemek odasının ortasında dört köşe 
bir masa vardı. Kar gibi beyaz ve ütiilU 
bir örtü kaplı olan bu masanın üzeri do-

t'ahri b<.'y: 
- Haydi hanım, oturalım, karnım zil 

çalıyor. 
Dedi. 
Onlar karı koca karşı karşıya biz de 

Suna ile karşı karşıya masaya oturduk. 
Çünkü Sunanın yeri daima annesi ile 
babasının arasında imiş. Dört kişilik 
masanın boş kalan yeri de tam Sunanın 
karşısına düşüyordu. Oraya da ben otur
muştum. 

Beyaz önlüklü bir hizmetçi elinde bü-
yük bir yemek tabağı ile geldi. 

Ilk önce Fahri beyin yanına gitti. 
Fahri bey: 
- Dur bakalım, evvela küçük misafi

rimize ikram edelim ... 
Diyerek ilk önce benim tabağıma son

ra da kızının tabağına koydu, daha son
ra kendine aldı. 

Sunanın annesi de yemeğini aldıktan 
sonra hi7.metçi odadan çıktı, biraz son
ra elindeki tabağı bırakmış tekrar içeri 
girdi, kapının yanında ayakta durdu. 

Ben bir önümdeki yemeğe, bir taba
ğımın yanındaki pnrlak çatal, kaşık ve 
bıcağa bakıyordum. 

Ne gemimi ne de mürettebatunı bey
hude yere feda etmiyeceğim. Muharip 
olmıyan bir tek İngilizin ölümünden bi
le vicdanen mesul değilim. 

Roma, 21 (Ö.R) - Arjantin hükilme
ti Graf Spee mürettebatının tecridi 
hakkında bir emirname neşretmiştir .. 
Alman sefiri bu emirnameyi protesto et
miş ve açık denizde toplanan kazazede
lerin tecrit edilemiyeceğinc müteallik 
beynelmilel mukaveleleri ileri sürmüş
tür. 

Roma, 21 (Ö.R) - Arjantin h~iciye 
nezareti, Panama Pan Amerikan kon
feransınca tesis edilen Amerikan bita
raflık mıntakasının ihlaline karşı, yirmi 
bir Amerika devleti namına, İngiliz ve 
A iman hükilmetlerine bir protesto nota
sı tevdi edecektir. Bu notada, istikbalde 
bitaraflık mıntaka~ına riayet edilmediği 
takdirde, Amerikan cümhuriyetlerinin 
diplomatik teşebbüslerden daha şiddetli 
tedbirlere mecbur kalacakları beyan 
edilecektir. 

Roma, 21 (Ö.R) - Vaşingtondan bil
diriliyor : Montevideo deniz muharebe
sinin Amerika bitaraflık mıntakasında 
cereyan etmesi ve Kolombus Alman 
vapurunun da ayni mıntaka dahilinde 
takibi milnasebetiyle Amerikan millet
leri arasında Amerika bitaraflık sula
rında ittihaz edilecek emniyet tedbirle
ri hakkında bir anlaşma yapılacaktır .... 
Bu anlaı:ma yakında muhasım memle
ketlere tebliğ edilecektir. İstihbar edil
diğine göre, bu anlaşma mucibince, mu
hasım harp gemilerinin bitaraflık kara 
suları mıntakası dahilinde malzeme te
darikine, bu mıntakaya ilticaya veya 
burada tamir görmeğe hakları olmıya
caktır. 

Polonya 
Dilıtatörünün huzu,. 
fo,.mülü nedir? 
LONDRA, 21 (Ö.R) - Polonyanın 

diktatörü sayılan Dr. Frank neşrettiği 
bir beyannamede Polonya halkının Al
nıan işgaline karşı gösterdiği husumet
ten infial ve hiddetle bahsederek diyor 
ki : •Kılınç kuvvetine boyun eğmelidir. 
Bizimle teşriki mesai edenlere sükunet, 
rahatlık temin ediyor ve hayatlarına 
ilişmemeyi vadediyoruz. Almanyanın 
emre munkat insanlara ihtiyacı vardır .. 
Ona mukavemet ve muhalefet etmeğe 
çalışan dikbaşlıların vay haline .. w 

FRANSADA 
Paris 21 (ö.R) - Fransız mühinunat 

nazırı radyoda mtihim bir nutuk söyli
yecektir. 

5 

Maalesef bazı sanayicilerimiz, 
yanlıs bir düşüncenin tesiri alhnda 
nefislerini kazanç hırslarına kapttr• • 
mış bulunuyorlar. Hatta ithalat em· 
tiası satan tüccarlarm fiat tereffüleo 
rini mazur gösterecek örnekler ve
riyorlar. 

Bu acı neticeyi kaydederken en 
derin elemi duyduğumuzu itirafa 
mecburuz. 

Gönül arzu ederdi ki ihtikarla .mü, 
cadele sahasında yerli sanayi hükü· 
metin müzahiri olsun ... Ve onun me· 
saisini kolaylaştırsın. 

Maalesef bu böyle olmadı. 
Varılan netice şudur ki harp zen· 

gini olmak zihniyetini bütün tidde
tile izhar eden bazı kimseler vardır. 

Bu zihniyetin kafasını ezmek için 
çok şiddetle hareket edilecektir. Ye· 
rinde ve zamanında çok şiddetli ka
rarlar almak zarureti kendini göster
miştir. Bunun için de Ticaret ve lk
tısat Vekaletlerinin fevkalade sala· 
hiyetlerle techiz edilmesi lazımdır. 

Bugünün mevzuatı ve bugünün 
ihtikar komisyonları mücadele edil
mesi lazım olan zihniyetin karşısın· 
da zayif kalmaktadırlar. 

Zira verilen cezalarla kazanılan 
ve kazanılması muhtemel bulunan 
paralar arasında nisbet yoktur. 

HAKKIOCAKOCLU _.,.._ 
Romanya- Sovyet 
Rusya arasında 
ilk tren-
Bükrcş 21 (ö.R) - Polonyanın iıti· 

!asından beri Sovyet İşgali altına geçen 
Polonya arazisinde Romanya ve Sov
yct Ruıya arasında ilk Marşandi~ treni 
dün hududu geçmiştir. 

Fransız donanma 
kumandanı 
Buklngamda •• 
Londra 21 (Ö.R) - Dün Ingiltereye 

gelen Fransız donanması başkumandanı 
amiral Darlan Bukingam sarayında kral 
Corç tarafından kabul edilmiştir. 

•••:a -
Sinemasında 

BUGÜN 

Nefis ve harikulide bir mevzuu, gözler kama~tıran şahane bir gü.ıellikte 
temsil eden 

r A.Bil RENKLİ ŞAHESER 
•• •• 

KUÇUK PRENSES 
FRAHSJZCA SÖZLV 

BAŞROLLERDE : SIIİRL~Y TEl\IPLE 
RİCIIARD GREEN - ANITA LUİSE 

SEANSLAR: Her gi.iıı: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA .. 
Cumartesi ve Pazar snbah 10 ve 11.30 da UCUZ HALK SEANSI .. 
D 
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200 So yet tayva • 
·sı 

Dün Fin şehirlerini tahrip etti 
Helsinki iki defa bombardıman edildi. üç hastane 
ile körler mektebi ve çocuk yuvasına isabetler oldu 

Londra, 21 (Ö.R) - Bugün Hehtinki balal' isabet etmistfr. Fakat kurbanlar Ru:;lar şimal cephesinde, Norn•ç hu- Harbin ba~langıcından beri her iki ta~ 
Rus tayyareleri. tarafından iki defa pek fazla değildir.· Judu civannda, şimale doğru ı;:ekilme- rnI tayyarelerinin en büyiik faaliyet 

Ticaret Vekilinin nutku 
-

lstanbul piyasasında 
müsbet bir tesir yaptı · 
. 

Manifatura, tuhafiye, çivi ve diğer 
maddelerde tenzilat yapıldı 

bombardıman edilmistir. Birinci taarruz Ruslar bu sabah bir endüstri merke- ğe devam ediyorlarmış.. gö:;terdikleri gün, dündür. Bütün gün İ ta b 1 21 (H A) T V kil' B N . T .... 1 12.10 da yedi Rus tayyaresi tarafından l.i olan Samakoy schrini ve Abo linıa- Nihayet üci.incü mühim cephe olan ha,,.a muharebeleri olmuştur. Kareli 8 n u ususı - ıcaret e 1 • azmı opçuog unun 
yapılmıştır. Atılan .bombaların en çoğu mnı da bombardıman etıni::lcrdlı-. Bom- merke:G kıı;mında Ruslar Botni körfezi- berzahında tayyarelerimiz 14 Sovyet ; ihtikar ve buhran vaziyetlerine kar~ı hükümetin alacağı şedid iktrsadt 
hltkümet merkezi civarında nisbeten b:ıların tesiriyle iki şehirde de bil- çok ne doğru kendilerine bir yol aı,;mak için 'lıayyaı·esini düşürmüşlerdir. Bwıların : tedbirleri açıkça tüccarlara bildirmesi piyasamızda tesirini göstermir
mahdut bir sahaya düsmüştür. Hasarat yangınlar çı.kını.ştır. ~iddetli bir ga~Tet sarfına devam ecli- ekserisi bombardıman tayyaresidir. tir. Bugün piyasaya mühim miktarda çivi çıkarılmış ve normal fiatle 
mühimdir. Üç hastane, bir çocuk yuva- Sovyet kuvvetleri !'.fanneı-hayn hattı- yorlar,,a da bital'af kaynaklardan alı~ .. B:=:ıta1?,'al~1·11mz nllı Sovyel tayyaresi sah~ arzedilmiştir. 

_ 1 lm 1 laı d d' la l'." nan haber Finlerin bu cephede de mu- duşurmuşlw'. T' k'lin' b'lh · ba k l'l l . hal cd k . sına .isabet \~aıtl o ~tur. ua ıUcum ·ma evam e ıyor r. ;cin- ,,affokıyetler kazandıklarım teyit et- Dün Finlandi)'U üzer.inde uçan Sov- ıcaret ve ı ın ı assa zıraat n ası e ı e ma ıt ere pıya-
İkinci hava taauuz.u ögleden sonra !er dün akşamdan beri dal.a sekiz tank ınektedir. l et tayyarelel'i 200 dür. Düşman tayya- INllarda sattıracağını söylemesi fabrikatörler üzerinde büyü.le ve müe-

12 tayyarenin iştirakiyle yapılmış ve tahrip ettiklerini ve diğer cephelerde releri Helsinki civarında Abo ve Sorte- }>et bir tesir yapmtştır. Fabrikatörler hem fiatleri normal haddine in-
bunlar 12 bomba atmı.şlardır. Yine üç laarrutlara muvaffakıyetle ınukavem~t Hel....iuki, 21 (A.A) - Hava kuman- valayı, Hangoyu ve Finlandiya stta ada~ dirmeğe, hem de fazla mal istihsa1 ederek piyasanm ihtiyacım temine 
hastane ile körler mektebine ha~ bom- ettiklerini bildiriyorlar. danlığmın tebliği : tarını bombardunan etmişlerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••~• ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• • ••••• • •• •••• •••••• •••~•••••• •••• ••••• ••••••• • •• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• lcarar "erıni~lerdir. 

Deniz harbinin şekli 
-:ı:-----------

Şimdi fi,.fman harp tayyareleri balıkçı 
gemilerini hedef ittihaz ediyorlar 

A lmanlar, batırdık ları Norveç vapurundan kurtulan-
)ara mıtra lyözlc ateş açmışlar 

Lond.t·a 21 (Ö.R) - Al:nan 1ayyarde
ri tarafından batırılan bir Panama va
purundan kurtarılan gemiciler Norveç 
.ıahillne çıkanlınışlardır. B~nhr tayya
ı·enin vapuru batırdıklan sonra, kurtu
lanlara bomba ve ınih'alyözle taarruza 
devam ettiğini hikaye ediyorlar. Kul'la
tılanlar arasında iki kadının bulunması 
da belki bu fazla hiddetin sebebi <Jlmu:; 
tur. 

Alman tayyarclerinın batırdı~ı bir In
gifo: balıkçı gemi.:.inin kaptanı da rc1d
yoda şu izahatı vermiştir: Diğer bir ba
lıkçı gt'mi.siyle birlikte Pazarte:si ,,,ahahı 
hücuma uğradı. Iki tayyare, habe1·ı;izc.:e. 
bize hücum etti. Alçaktan uçuyor ve 
mitl'alyöz ateşi a~ıyorlardı. Fakat hir 
~ok zikzaklar çizdiğimizdcn tayyarcll!r, 
~imizi bitirmek için, dört bomba atlılar. 
Kendim yarala.nını.ştıın. Gemiyi durdur· 
dum. Ta.h.li.siyelcrin indirilmesini emret
tim. Fakat Almanlar taatruzlarına dc
vaın ettifoı· ve .mürettebatın tahlisiyelere 
biruncslne bile müsaade etmediler. Hiç 
şüphe yok ki hepimizi öldürmek i~ti
yorlardı. Telsiz makinem işleme" hale 
geLni')ti. Istimdad edemezdim. Eğer me>
dem harp dedikleı·i şey bu ise ben huna 
soğukkanlılıkla işlenmiş cinayel ismini 
daha muvafık buluyorum. 

DEYLI HERALDA GöRE 
LonJl'a 21 (Ö.R} - Deyli Herald Hit

lPrin .A1manyayı ümitsizlik içinde şet-ef-

Suriyede 
Franstz kuvvetleri 

tevsi edildi 
Londra 2 1 ( ö.R) - Oeyli Telgraf 

gazetesiııio İ!!tihharatına göre F ransanın 
muhtelif müstemlekelerinden gelmiş olan 
bir çok kuvvetler Suriyede toplanmış· 
!ardır. Sur iyede ki Fransız ordu11u Fas, 
Ce.7.air. Tunuıı, Sene~al. Hindiçini ask~r· 
ferini ihtiva etmektedir ve muazzam bir 
lıarp kuvveti halini almıştu. 

- +--
Avustura iya 

Baş11eldlinin hitabı •• 
LONDHA, 21 (Ö.R) - Avu.sturalya 

ba~\ ekili Sidney radyo~unda yabancl 
dillerle ııeşriynt servisi a('m·ken sunları 
sC>} lemişlir : · · 

, Yeni radyo ~ervisinin gayesi uydur
ma prop.ıganduya karıµ doğruyu ~öyli
y6f'ek mukabeledir. Almanya yanlış 
ümitlerle kendisini Ftldatmasın .. Nazilik 
ezilinceve kadar A,·uslttra1ya harbe ka
rar ve~i~ir. İngiliz milleti dünyada ni
zam ve knnun usullerinin tees.qüı:;Unii 
teınine ve müdafaaya azmetmiştir.• 

. . 6, 
INGILt Z· ARAP 
Dostlueu ••. 
Londra 21 (ô.R) - 15 Arap l'eisi Aka~ 

da lugiüz alayına misafir olnıu$lardır. 
Iclirna samimi olmuş ve bir aral;k sön
rr~ü~ olan fo~iliz - Aı·ap dostluğu taze
lenhıi~tir. Davetlilerin başlıcası. Arap 
ananesi mucibince, mücadele bittikten 
o:onra ha ıtnların bir arada toplandıkla
rını söylemi~ ve ln~iliı alayınm talili 
olına,ını dil~ıni~tir. 

Killtii~I 
gazınosunda 1 

ŞEHİR GAZİNOSUNUN orkestra
~.ı önümüzdeki cumartesi gününden 
itiharen Ki.iltürpaı·k gazinosunda ~ 
çalmağa hcıslıyacaktır. KülHirpark 

~ Gıuiıw · ;ı ,ıı·t ·ırkn il ibaren her 
' 1.in a ık 

Mars vapurunun bat.ışına büyük b;.r Ii:a
Jabahk şahit ohnuştur. Kazazedelerden 
t> k~i kurtarılmı.şLır. Tayfadan 7 kişinin 
iildüğü zannediliyor. 

DENiZDE ClNAYET 
Londra :.n (ö.RJ - Dcyli Meyl gaze

tesi cdenizdc cinayet» scrlevha!;ı altın
da bir makalesinde .l\lınanlarm balıkcı 
gemilerine karşı yeni mücadelesinde~ 
bahsediyor. <ıBu usUl müttefikleri galc

' yana ~etinnclidir. Naziler denizde ve 
h.ıvada mağlup olduklarını itiraf etınek
tt'dirler• diyor. Alınan tayyarelerinin en 
son kurbanı Uka adlı bir Estonya balık
çı gemisidir. Alınanlar bu gemiyi bom
ha1.ad1ktan wnra kayıklara binıncğe ça. 
!~an mü.reftebatı kurşun yağmuruna 
t u Lmuşlardır. 

Bir Hollanda vapuı-ı~ 

sizliğe ı-iirükli)'·en bır maskaralar kulü
bü haline kalbcttiğini yazarak diyor ki: 

- Almanyanın muhakkak otan hezi
meti k. r~ısmda Hitler yüz binlerce Al
manı kendi hırsı uğrıında aym akıbete 
.si.irüklemek istiyor. ~imdi bütün saldı
rışlarını müdafaası;-. balıkçı gemilerine 
tevcih etmiş bulunuyor. Tarih Hitlere 
cbalıkct gemilerine karşı hnrp eden 
anıirab unvanuu v~reccktir. 

Londra 21 (A.A) - Dün Ingilterenin 
şimali ~arki açığında bir mayne çarpa
rak batını 419 tonluk ı~veç bandıralı 

Londra 21 (ö.R) - Son üç gün 7.ar· 
fuıda Alınan tayyareleri denizlerde, iki
si bitaraf ve üçü harp gemisi olmak Uz.e.. 
Te otuz beş gemiye havadan taarruz et• 
mişlt'rdir. Alınan tayyareleri tarafından 
bomba ve mitralyöz ateşine tutularak 
batırtlan altı balıkçı gemisinin mürette
batı şimali Iskoçyada bir limana çıkarıl
mıs.ır. 

Londra, 2l (ö.R) -. Köln sın 7ına 
mensup bir Alınan kruvazörünü batıran 
Örsena adlı Ingiliz lahtelbahiri Ingilte
rede bilyük tezahüratla karşılandı. Bu 
tnhtelbahirin yirmi yedi kişilik müret
tebatına hususi izin verilmL'}ti.r. 

Helsinki şehri 
Noel hediyesi olarak 

Staline verilemedi 
Londra 21 ( ö.R) - lngiliz gazetelerinin Helsinkiden aldıkları bir 

habere göre, Ktzıl ordu baş kumandanlığı Noel hediyesi olarak Staline 
Helsinkiyi vereceğini vaad etmişti. Bu vaad daha çok zamanlar yerini 
bu lamıyacaktır. 

Bazeler Nahrihten gazetesinin Stokholmden aldığı bir habere göre, 
Stalinin altmışıncı yıl dönümü olan bugünkü perşembe gününe kadar 

Kızıl ordu baş kumandanlığı Finlandiyada her ne bahasına olursa ol
sun büyük ve kat'i bir zafer kazanınağa çalaşmış ise de Finlandiyahta
rın mukavemeti buna imkan bırakmamıştır. 

Roma 21 ( ö.R) - Gazetelerin mevsuk istihbaratma göre Finlan
diya harbindeki muvaffaktyetsizlikler yüzünden Stalin ve Molotof ile 

Mareşal Voroşilof arasında ihtilaflar başgöstermiıtir. Şim.cliye kadar 
Salmojervideki harekatta hiç bir muvaffakıyet elde eclemiyen Kızıl 
ordu kumandanı azledilmiştir. istila ordusu kumandanları arasmda 
bazı değişiklikler yapılmaktadır. 

r ' 
Tayyare· Sinemasında 1 

TELEFON: 3646 
Hug-üıı iki büyük filim bil'den 

S<"lıhar · Sıaak kanlı - ke11di gibi .-.esi de güzel w dainıa cev\'al i.,ı•aurol 
yddw tı\IPERiO ARGENTİNANIN 

Eudiifüs (eccleı·i filminden sonra ~evirdiği en güzel eseri 

SP AN YOLiTA 
DÜNYANIN DOKUZUNCU HARİKA.si 

FRANKŞT AYNIN OGLU 
FRANSIZCA SÖZL'Ü 

!HO St!Ucsinin en heyecanlı ve korkunç filmi 
AYRICA : EKLER JURNAL SON DÜNYA HADİSATL 

OYUN SAATLERİ: llcr gün: 5 - 9 da .. SPANYOLİTA: Cunıariesi - Pa-
7.a.1' : 1 - 5 - !) da. I•'ı·aııkştaynuı oğlu : Her giin : 3 - 1 de .. 

T bl • ""ı Fabrikatörler hükümetin yardımile Amerikadan lüzumlu madde-. e ıg er ler ithal edeceklerdir. Manifatura ve tuhafiye eşya.smda bugün tenez-
~ zül haşlamıştır. 

FRA-N-~-.-Z- TEBLi'-i •• Şehrimizde bulunan B. Nazmi T opçuoğlu bugün temaslanna do-
• V vam etmiş, ihracat işlerile mesgul olmu tur. 

Paris 21 (Ö.R) - Bu sabahki Fransız Vekil öğleden sonra inhisarlar umum müdürünü. tütün limited 
tebliği : Saı· nelll'inin iki tarafında keşif 
kollarının faaliyeti. şirketi müdürünü, lastik fabrikatörlerini kabul etmiştir. 

RUS 'l'EBl.İGİ : 
Moskova, 21 (A.A) - Leuingrad as

ker! mmtakası erkllnıharbiyesinin resmi 
tebliği : 

20 kanunuevvelde her istikametle ke
~if kolları arasında müsadeıneler olmuş 
ve muhtelif noktalarda bilhassa Kareli 
berzahında kesif topçu ateşi yapılınıştır. 
rrayya1"elel' ke~if uçuşları yapmışlardır. 

Ronıa, 21 (Ö.R) - Fransız ve Alman 
tebliğleri garp cephesinde keşif kolları
nın faaliyetini kaydediyor. Alınan teb
liğinde 'u malumat iliive edilmektedir : 
Bir ke.'jif uçusu e~nasında hudut üzerin
de u~~:m bir Fcarıı;ız tayycıresi Pimuw.ens 
ci\•arında Alınan avcı tayyareleri tara
fından düşiirülmili;tür. 

İngiliz tebliğine göre, son 24 saat zar
f rnda .Şimal denizinde, ikisi bitaraf ol
mak üzere, 35 vapur Alınan tayyarele
rinin hücumuna maruz kalnu!'!lır. 

Romanyada 
iki mebusun tevkilL. 
Bükreş, 21 (A.A) - Nasyonal köylü 

parfüi mebuslarından üç kişi kahveler· 
de ve umumi toplantı yerlednde clkBr.ı 
telaşa verecek mahiyette havadis nşet
t.ikleıinden dolayı tevkif edilmişlerdir •. 

Kasdi mahsusla haber neşrinin kanu
nen cezayı müstelzim olduğu maldmdur. 
Bu ü~ mebus, ilcrl gelen şahsiyetlerden 
değil, alelade tahrikatçı kimseler olduk
hu:mdan tevkif hıldisesi etrafında tefsir 
ve mütalaa dermeyan edilmemektedir .. 
Mevkuflar adliyeye teslim edilecekler
dir. 

-*~ İngiliz şehirlerinde 
ışıklar ya~lıyor •• 
LONDRA, 21 (Ö.R) - Harbin ipti-

dasından beri Büyük Britanyarun btı
yük şehirlerinin sokaklarında gecale:rl 
ı~ık yakılmasına müsaade edilmiyordu .. 
Şimdi Londrada ufak ampüllerin yakıl
masına müsaade edilınlıtir. Bundan ev
vel yaya yürüyenler elektrik fenerlerl
le yollarına devama mecbur oldukların
dan çok güclük çekmekte idiler. 

- *KİMLER 
Mussolini ile öl'ÜŞtü 
Roma 21 (ö.R) -~üçe hu sabah 

Alman polis nıızın B. Himleri kabul et
miş ve kendisile uzun uzadıya görüş
mÜslür. 

--*--
Dün geceki 

müthiş yangın 
Dün gece saat 23.16 da Kemeraltı ca

nıii arkasında Birinci Mıhcılar çarşısın
da bay Ali Kemalin sahibi ve bay Meh
met izzetin klracw bulunduğu 1 numa
ralı üç katlı mobilye mağazasından çı
kaıı alef, bir Anda çatıyı sarmış ve riiz
garın te.sirile büyüyerek muhit için 
bir lacia halini almak üzere jken yeti
şen itfaiyenin aldığı sert ve isabetli ted
birle?' .sayesinde ateş su ile abloka edil
mek suretiyle mevzil olarak basbrılınış
tır. Mobilyeler sekiz bin liı'aya Güven 
sigorta şirketine sigortalıdır. Binanın 
sigortası ania,ılamamı§tır. A~in se
bebi zuhuru hakkında adliyece tahkik8t 
y·apılmaktadır. 

~ 

BUGÜN KARSIYAKA 

Melek 
Sinema&ında 
İKİ FİLM BİRDEN 

Brodvay Yddızı 
Het kesin sevdiği küçök yıldız 

Şiı-ley Templenin Şaheseri 
ÖLttMBARBt 

('ok heyecanlı \'e meraklı bir 
b Ganstcr filmi 

1 ilaveten METRO JURNAL EN 
YENİ DÜNYA llA v ADlSLERİ .. 

Maarif Vekili Malatyalıların saygı ve 
muhabbetini Milli Şefe arzedecektir 

Malatya 21 (Hususi) - Burada bulunmakta olan Maarif Vekili 
B. Hasan AJi Yücel kendi şerefine verilen bir ziyafette söylenen nu· 
tuklara cevap vermİ§, Malatya halk.mm Milli Şefe sonsuz muhabbet 
ve saygt duygularına mukaddes bir emanet olarak arzedeceğini sör
lemiştir. 

Maarif Vekili Malatya lisesinde tedrisatı takip etmiş, talebe ile ser-
best görü,meler yapmıştır. . 

Sıhhat Vekili dün Ada nada Sıhhat 
müesseselerini tedkik etti 

Adana 21 (Hususi) - Dün buraya gelen Sıhhat ve İçtimai Mua-
venct Vekili B. Hulusi Alataş Adana memleket hastanesini, Trahom 
dispanserini, Emrazı zühreviye hastanesini, doğum evini, fabrikala

. nn baktm evlerini ve diğer sağlık müesseselerini gczmif, memleket 
meseleleri üzerinde samimi konuşmalar yapmıştı~. 

Hollanda üzerinde uçan 

Alman avcı tayyare
ateş açıldı ferine 

Londra 21 (ö.R) - Son saatte alınan bir habere göre Holandada 
Otreht şehri üzerinde Holanda avcı tayy~relerile hüviyeti henüz anla
şılamamış bir tayyare arasmda hava muharebesi olmuştur. 

Londra 21 (ö.R ) - Holanda dafi tayyare topları bugün cenubu 
şarki ve şimali garbi istikametinde Holanda arazisi üzerinden geçen 
3 Alman tayyaresine atef etmişlerdir. Tayyareler 2500 metreden uçu
yarlardı. Bir az sonra dönüşde ayni tayyarelere yine top ateşi aç'ılmiı 
ve bunlar az sonra gözden kaybolmuşlardır. 

Fransız Sarı kitabı 
" Namus Üzerine verilen sözler,, 

başlıyor mukaddemesilc 
Paria 21 ( ö.R) - Almanya harbın mesuliyeti hakkında bir beyaz 

kitap neşredeceğini ilan etmişti. Haftalardanberi bu kitap neşredilme
miftir. Fransa yarm ayni mevzu etrafında bir san kitap neşredecektir. 
Bu san kitabm mukaddemesi cNamus üzerine verilen sözler:& başlığı. 
nı taşımaktadır. Ve bilhassa üç mühim noktayı ihtiva etmektedir. 
Bunlar da Avusturya, Çekoslovakya ve Polonyanın istiklaline hürmet 
edileceği hakkında verilen Namus sözleridir. 

Göring Çekoslovakyanm Almanyadan hiç korkusu olmaması icap 
ettiği ve Almanyanm hiç bir zaman Çekoelovakyaya taarruz etmiye
ceği hakkında Namus sözü vermişti. Çekoslovakyanın Berfin sefiri 
bu Namus sözünü hüküm~tine bildirmiş ve aldığı cevap üzerine Çe
koslovakyamn seferberlik yapmıyacağını beyan etmişti. 

Ayni zamanda Hitler namına verilen bu Namus sözünün altı ay 
sonra nastl çiğnendiği görülmüştür. 

Avusturya, Polonya hakkında ayni Namus ı;özlcrinin inkar kabul 
etmez vesikalarım ihtiva eden san kitaba büyük ehemmiyet veril
mektedir. 
~ .................... mll: ........ 1 ___________ 9'ta 

İKi FiLİM BİRDEN 

Kültürpark Sineması 
BUGtiN ŞAHANE BİR PllOGBAl\-1 TAKDİM EDİYOR 

Yeni evlilere .. llayattn kıymetini, çalışıııanın 7.evkini.. Çocuk sevgl .. ini öt
retecek senenin en gli7.el aşk ve ihtira filmi ... 

Birbir i için yaratılmış 
(LE LİEN SACRE) 

BAŞ ROLLERDE : CAROL LOMUARD VE JAMES TEV ART 
AYRICA: 

HALK DUŞMANI 
VJE JURNAL - RENKLİ l\lİKİ 

± •'"Bil 

SEANSLAR : Her gün : ı .20 - G - 9 .. 
Cumıırte.si. pazar 12 - 3 - G - 9 

. ........... .,. .... a&lilllllilllaa!::ı:i:mm~~a·r.mKiliı:ilt 

SEA..ı.'iSf.AR : Her giiu BİRBİRİ içtır.J YARATILl'tllŞ : 2.20 - 5.lO - 9 
DA •. HALK DÜŞMANI 4.00 - 1.4.0 TA .. 

WB a •er •ou *t •-••na•••rııli 
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tlitle~in mahremi ZS C)KTj)ll.'UN··cı , P.~R ıoı~:s;·e•s-ıı 

ifşa ediyor! • > ... .... ~ 

Gizli konuşmalarda Hitler Almanya
nın siyasetini nasıl izah etmiş? 

ifşaatı yapan: Herman Rauschning 

Sabık Danzig ayan reısı Rauııchning 
ifşaatına şöyle devam etmektedir: 

c- HiUer bana, meşhur Floransalı 
muharririn cPrens> adlı eserini bir kaç 
1ıı:erre okuduğunu söyledi. Fikrince, bu 
kitap, her siyasi adama elzemdir. Uzun 
müddet, <Prens> kitabı onun baş ucun
den ayrılmadı. 

._ Bu, bulunmaz sayfaların mütala
ası dluordu dimağın bir nevi temizlen-

' " ' . -si mahiyetindedir>. Bu kitap, onu bır 
~k yanlı~ fikir ve kaoaaUerden kurtar
B»Şlı. cPrens> kitabını okuduktan son
radır ki siyasetin ne olduğunu anlamış
b. 

Cenevreden avdetimden sonra kendi
aiyle yaptığım bir görüşmede dedi ki: 

- Bazan cbeşer zaafları> üzerinde 
uzun bir kitap yazmağı düşündüm. In
ııanların fazileUerinden ziyade felik his
leri üzerinde uğraşmakla iyi ediyoruz. 
Fransız ihtiJ3li faz.ilet üzerine dayanı
yordu. Bunun aksini yapmamız. daha 
iyidir. Bununla beraber ha}k kütleleri
ni zaafları noktasından tutmak kiıfi de
ğildir. 

Elde edilmesi Iazımgelen in.•anlar. 
kütleleri idare edenlerdir. Onları tanı
madan siyaset yapmama imkan yoktur. 
Hasımlarımdan her birisinin zaafını ve 
fena taraflarını mufassal surette bilmek 
hareketimin baŞıca şartıdır. 

HiUer bu sözleri müteakip Alman si
yaset ve diplomasisinin cihtiyar kız me
to<llarından> şikayet etti. Mesai arka
daşları kendisine kat'i bir şey getirme
dikleri gibi, onu karanlıklarda bırakı
yorlardı. 

Bu adamlar, daha çalışma vasıtalarını 
toplıyamamışlardı.. Elçilerin garip ra
porlarından başka istihbarat men"lbaları 
yoktur. Bu raporlar, alakası olmıyan ga
zele makaleleri veyahut ta ilmi ve fenni 
yazılardan kesilmiş parçalardan başka 
bir şey değildi. Bunlar, diplomatların 
aylıklarını ve parlak vasıta ve elbisele
rini muhakkak göstermeğe yarıyordu. 

Onu en fazla alakadar eden şey, fa
lan Ingiliz lordunun hangi nehirde ba
hk avlamaktan hoşlandığını, veyahut ta 
falan mali şirketin umumi direktörii
ııün metresinin nasıl bir kadın olduğum• 
öğrenmek idi. 

Hit1erc1 harp esnasında, casusluk ve 
mukabil istihbarat teşkilatı için aynı 
vaziyetin mevcud olduğunu söyledim. 

- Kaybedilen zamanı yakalamak için 
elimden geleni yapıyorum. Bana Ingiliz 
(gizli teşkiL'ıtı• nevinden sanatlarını bü
yük bir azim ile yapacak mütehassıs 
kimselerin teşkil ettiği gizli bir •ümrc 
clhım> diyordu. 

MEMURLARIN 1NTIHABI 
Bu işlerde yalnız azim ve hırsla çalış

manın !<Afi gelmediğini ve bir günde ik
tisap edilmiyecek muazzam bir tecrübe
nin de zaruri olduğunu ~aret eltim: 

- Olabilir, dedi, fakat, vazifelerine 
bihakkın sarılmıyan ve bunu zevk edin
miyen insanlara malik olmaz.ı;;ak bir şey 
yapamayız. Memurlar buna yanaşmıyor. 
Hakikatte onlar ziyadesiyle korkak ve 
akılsız insanlar. cBir fikir de, kadınları, 
bilhassa sergüzeşti seven ve faydasız ge
çen hayaUarından bıkan yüksek sosye
te kadınlarını kullanmaktır. Hatta ne
den olmasın? Anormal, mesleki sergü
zeştçi adamları bile kullanacağım .. Vil
helmstrassedeki cNoel babalara> kağıt
larının boş zamanlarımda, beni uyutma
ğa kafi gelebileceğini ve fakat bir im
paratorluk vücuda getirmek için biraz 
daha modern vasıtalara ihtiyacım oldu
ğunu söyledim. Neurath ağırdır. Bir 
köylü gibidir ve fazla fikri yoktur. Şim
dilik babayani vaziyeti bana kıymetli 
biznıetlerdc bulunuyor. Tavrı ve hare
keti Ingilizleri tatmin ediyor. Böyle bir 
adamda, as15 ihtiliilci fikirlerin mevcu
diyetine inanmazlar .. 

-6-
ELÇlLER 

- Evet, eski diplomaUarın gururları 
tahammülün fevkindedir. Fabrikaları
nın sırlarını büyük şey addederler. iyi 
bir elci mutavassıt, ve ortalığı karıştıran 
bir kimse olmalıdır. içtinap etmesi la
zımgelen şey, ciddi bir memur olınaktır. 
Şimdiden hususi diplomasi servisimi teş
kil ediyordum. Bu çok masraflı, fakat 
zamandan kazanıyorum. Beni alllkadar 
eden şahaiyetler hakkında bir cedvel 
ha•ırladım. Bütün memleketlerde nüfuz 
ve tesir sahibj şahısların mükemme) fiş· 
!erini çıkarttım. Bu fişler lazımgelen 
malumatı ihtiva edeceklerdir. 

Bu adam para kabul ediyor mu? Baş
ka bir şekilde satın alınabilir mi? Mağ
rur mudur? Çapkınlık aleminde dolaşır 
mı? Hangi kadın tipinden hoşlanıyor? 
Gayri tabii bir ahlakı var mıdır? Mazi
sinde gizlemek istediği bir şey var mı? 
Şantaja mukavemet edebilir mi? Seya
hatlerden hoşlanıyor mu? 

Işte bunlarladır ki hakiki siyasetimi 
yapıyor, !erdleri gayeme iltihak ettiri
yor, benim için çalışmağa icbar ediyor 
ve her memlekete tesir ve nüfuzumu 
sokmak imkanını buluyorum. 

Kendisine: 
- Böyle bir teşkilat muazzam bir ça

lışmayı ve büyük masrafları irnlzam 
eyliyecektir, dedim. 
-Müşküller önünde hiç geriledik mi? 

Gayri kafi vasıtalara maHk bir propa
ganda yalnız semere verınemezlik etmez. 
Aynı zamanda, kendisine karşı konmı
yacak bir mukabil propagandayı tevlid 

• 

eder .. Halk kütleleri üzerinde tesir icra 
eylemek, yalnızca sahayı hazırlamak de
mektir. 

Hakiki çalışma, kat'! bir ehemmiyeti 
haiz olan yegfuıe faaliyet, yabancı top
raklarda mühim şahsiyetleri ve hatta 
gruplar ve yahut ta fırkaları elde et
mektir. Bu da kolaylıkla anlaşılabilir 
zannederim. Her hangi bir memleket 
dahilinde bir nüfuz mıntakası tesis edi
yorum. Bu kadar, fakat bu da kafidir. 
Bana 13zırn o1an siyasi muvaffakıyetler, 
idare eden ve servete malik ol.an sınılla
rın sistemli tefessühü ile elde edilebilir. 
Para, zevk, gurur ve hırs, yani iktidar 
hırsı, işte propagandamızın defterleri, 
basamakları. Gelmekte olan harpte, bu 
gizli çalışmanın meyvalarını toplıyaca
ğım. Zira hasım1arnndan hiç birisi, ba
na bu faaliyetime yaklaşan bir şeyle 
karşı koyamıyacaktır. 

Fransa: cDük.k3.ncı bir mjllet> tir, es
kiden Fouchcle, Taleyrandlara malik 
olan Fransa, bugün mütevazi bir dük
kancı, hukukçu ve memurlardan müte
şekkil bir millettir. Bu adamlar büyük 
tehlikelere atılmağı istemiyorlar ve bü
yük oyun oynamak taraftarı değiller
dir ... > 

Bana, Hitler maniaları pek kolaylıkla 
bertara! ediyor gibi geldi. Hasımlarının 
menfi ve gizli çalışmasının muhtemel 
randmanı üzerinde ;frata doğru gitmi
yor mu idi? 

Hitlar bana, şiddetle, ancak bu !abi
yenin mümkün olduğunu ve muvaffakı
yetinden emin bulunduğunu söyledi. 

Eğer Sovyetler 
Balkanlara 

Müttefiklerin 
innıek isterlerse ltalya 

olacaktır yanında 

- BAŞTAR.u'I 1 İNCİ SAHİFEDE -

Sovyetlerle Balkanlarda bir ihtilaf ha
linde Italyanın sempatisinin hangi tara
fa gideceği şüpheli değildir. Italyanm 
Balkanlara alakası her an kendini gös

Londra 21 (Ö.R) - Niyoz Kron.iki 
Sovyet Rusyanın bir Balkan sergüzeş
tine girişmesi ihtimalini kaydediyor ve 
Londrada Besarabyaya karşı bir tehdi
din ciddiyetle derpiş edildiğini yazıyor. 

termektedir. Bugünkü halde Italyan si- Roma, 21 (Ö.R) - cCurnale Ditalia> 
yaseti bilhassa Yunanistanla meşgul ol- gazetesi yazıyor: cNayntint Sentüri> 
maktadır. Atinada bulunan Italyan Ma- (On dokuzuncu asır) adlı Ingiliz mec
arif nazırı Botay Yunan kralı Jorjla muası son nüshasında müttefiklerin 
uzun uzadıya görüşmüştür. Krala teşek- harp gayelerini teşrih ederken Ingiltere 
kür hitabesinde nazır şu manidar keli- ve Fransanm istikbalde Akdenizde tam 
meleri kullanmıştır: hakimiyet elde etmeleri lüzumundan 

•Tarihin bu vahim iını, bizi müşterek bahsetmektedir. Şimdiki zamanın karı
mukadderatııruz içinde birleşmiş bula- ;ıklık.ları ortasında, muhasımların tema
caktır.> Şiddetle alkışlanan bu sözler yüllerini Italyan milletinin öğrenmesi 
iki memleket arasında, on senedenberi, faydalıdır. Zahiren diğer milletlerin 
yeniden tesis edilen uzlaşmayı ve yeni bürriyN ve saadeti için Ç8rpıştıklarını 
bir emniyet veren tesanüdü göstermek- iddia eden lngiltere ve Fransa tara!ın
tedir. dan istihdaf edilen daimi Akdeniz haki-

•Curnale Ditalia> Bulgar gazeteleri- miyeti ltalya için milli hayatında bir 
nin mütalealarını naklederek bunların protektora mevküne düşmek demek 
Balkanlarda sulhun muhafazası husu- olur. ltalya hfilen Akdeniz içinde mah
sundaki Italyan azminin kuvvetini kayd- pustur. Çünkü bir taraftan Cebelütta
ettiklerini yazıyor. Italyanın bu in"'11- rık, diğer taraftan Süvcyş ve Türkiye 
lar anlaşması Romanyada da en hara- 'ile paktın imzasından beri de Çanakka
reUi bir şekilde karşılanmıştır. •Ende- le boğazları müttefiklerin elindedir. Bu 
pandas Rumen> gazetesi Italyayı Akde- sebepledir ki Italya, adilane bir sulh 
niz memlekeUerinin istiklal müdafii ola- içinde Akdenizdeki münakalatınm em
rak selfunlıyor. niyetini istemekte ve bu maksatla diğer-

Belgradda ç'ıkan cPolitika> gazetesi !eriyle te~riki mesaiye hazır bulunmak
de Italyanın Balkanlara doğru Sovyet tadır. Italya Ingilterenin Akdenizdeki 
inişine karşı vaziyet alırken Balkanlar- m~nfaatlerini tasdik eder. Fakat müte
da birleşmek maksadını takip etmediği- kabilen demokrasilerin de Italyan men
ni, fakat cenubu şarki Avrupa milletle- faatlerini tasdik etmelerini ve bunlara 
rinin istiklalini mütekabil adalet esası riayet göstermelerini arzu eder. Mesele 
üzerinde muhafaza azmiyle hareket et- bir deniz hakimiyeti değil, menfaat me
tiğinj yazıyor. selesidir. 

DEMi MASKE 
dinlenmiş, karnını doyurmuş bir halde 
atına atladı.. Hayvanı da dört saat din
lenmiş ve karnını doyurmuş olduğun
dan büyük bir hızla gidiyordu .. 

·-mm------- Sabah saat altıda Sanser kasabasına 
girdi .. 

Burada, kasabanın meydanına doğru 
giden askerleri görünce gözlerinde bü
yük bir sevinç ışığı çaktı. Derhal atını 
mahmuzladı. Askerleri geçti ve onların 
takip ettiği yoldan kasaba meydanına 
geldi. 1 

ve Büy iAk tarih 
(JK JNC J 

macera romanı 
KJ S J M) 
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Kii:vlii. kurnaz bir göz kırpması ile 

Gnit_ıfona e*iJerek isi biraz çakmış gibi 
hafif se~le !'ordu : 

- Onlnrtt ne sorac:nğım monsenyör? .. 
- Sadece kli~iik bir malumat.. Biraz 

evv!'l .hana inn1is olan iki süvarinin ge
ceyi orada geçirip geçirmiyeceklerini 
öğrenmek istiyoruın .. 

- Bu çok kolay monsenyör .. Buyu
run .. Evime giriniz .. Fakat bliyük değil 
amma temiz ve rahattir. Atınızı da şöy
ie pençerenin parmaklığına bağlıyayım. 

Bir dakika sonra küçük bir petrol 
llmbası ile ışıklandırılmış dar bir odada 
verlesen Cniafon bu odanın pençeresin
~en hanı eözetlemeğe koyulurken köy
ü de k"ncli!'->ine verilen vazifeyi ifaya 
·idiyor<lu. 

Yarım saat sonra dönen köylü, iki 
süvarinin geceyi Beyaz Fare hanında 
?:eçirecekJeri biberini getirdi .. 

Gniafon : 
- Bu köyde başka han var mı? 
Dedi .. Köylü cevap verdi : 
- Hayır monsenyör .. Zannederim ki 

karnınız açtır. Yiyecek bir şey istemez 
•.. ? 

mısınız ... 
- Hakkın var .. Sabahtan beri ağzıma 

bir lokma bir şey koymadım .. 
- Eğer monsenyör tenezzül ederler

se kendilerine iri bir dilim sığır söğiişü 
takdim ederim. Çar~ıdan da biraz şarap 
getiririm .. 

Gniafon köylüye bir altın vererek : 
- Ne alırsan al .. Fakat çabuk getir .. 
Dedi.. Gece yarısına doğru Gniafon 

Meydanda bir tabur asker toplanıyor
du. Bu tabur akşam gelmiş, geceyi ka
sabada istirahaUe geçirmiş ve sabahle
yin (Burj) a gitmek üzere saat 6 da 
meydanda içtima emrini almıstı. 

Gniafon bu malumatı alınc'a: 
- Tam zamanında yeti~tirn .. 
Diye söyl~ndi ve bir onba.~ıya: 
- Affedersin arkadaş, dedi. Sizin ta

bur kumandanı nerede? Onunla konuş
mak istiyordum. 

Onbaşı, meydanın nihayetinde ve iki 
yol köşesinde yeni yapılmış bir binayı 
göstererek: 

- Kumandan, dedi, işte şuradaki 
otelde .. 
Beş dakika sonra Gniafon uzun 

boylu bir zabitin karşısında bulunuyor
du. 

Zııbit, kanbura hakaretli bir nazar fır
lata~ak sert bir sesle: 

- Ne istiyorsun, dedi. Çabuk .söyle .. 

Karmen gibi 
.. ·. ':---t:r-··. ., 

·- "- • YAZA.Mı Dr. G. A. 

!stanbulda eski yangın yerlerinin bi
r inde, bir mahzen içinde geçen aşk ma
cerasını gazetelerde okumuşınınuzdur: 
ötede beride kağıd ve paçavra toplı~·a
rak geçinen bir erkek bir kadınla tanı
şır. Bu tanışmanın neticesine bakılırsa, 
iltisi birbjriJe sevişirler, denilemez. 
yalnız kadın erkeği gerçekten sevmiş 
olacak ki onunla birlikte mahzen içinde 
aşk yuvası kurn'laya raz.ı olur. 

Fakat bu erkek, bir ilci hafta oluyor, 
burada anlattığım Don juan cinsinden 
olsa gerek. Kendisile birlikte mahzene 
kapanmıya razı olan aşkın derinliğini 
takdir edemez. Aradan bir kaç ay ge
çince başka çiçeklerden bal aramıya 
kalkışır. Kadın bunu haber aldığı gün, 
vefasız sevgili mahzene dönünce elinde 
ustura ile üzerine }~ücum ederek onu 
bir kaç yerinden yaralar. 
Başına konan en büyük devlet ku

sundan, gerçekten sevilmekten saade
tinden haberi olmıyan bu mutlu adan1a~ 
anlayışsızlığının cezasını yalnız yaralan
mış olmakla geçirmesini, yaralarından 
da kurtulmasını temenni ederim ... Ka
dına gelinre onu, her kadının duyama
dığı gerçekten aşk hissini duymuş ol
masından dolayı tebrik etmek manasız 
olur. Aşkının karşılığını göremediği 
için kendisini tmye etmek lazım gefü. 

Bu macera, kadınların gerçekten aşk 
hissini duyamıyacakları nazariyesini gü
denlere yeni bir cevaptır. Elbette bili
yorsunuz ki bir rivayete göre kadınla
rın ask zannettikleri duygu ancak bir 
seksapeldir. Cinsi cazi'besinin üstünde 
ve insana her şeyi unutturan, dünyada 
her tilrlü nimetleri feda ettiren gerçek
ten aşk yalnız erkeklerin duyabileceği 
bir histir. Kadınlıkta bu hissin karşılığı 
yoktur, kadın yalnız sevilmesini bilir ve 
gerçekten sevmesini bilemez ... 

Bu nazariyeye inananları aldatan şey 
kadınlarda gerçekten aşk duygusunun 
erkeklerdelcinden nadir olmasıdır. Va
kıa kadınların en çoğu sevmez, sevilir. 
O çokluğun sevmek zannettiği duygu, 
daha ziyade, sevilmiş olmaktan dolayı 
gurur, yahud kadının sevilmek ihtiya
cını tatmin eden erkeğe karşı minnet 
duygusudur. 

Bununla beraber, kadında da - nadir 
olsa bile - gerçekten aşk duygusunun 
bulunabileceğini kabul etmek zaruridir. 
Esasen nadir olan, bu gerçekten kadın 
a•kının misalleri daha ziyade emiyetin 
aşağı tabakalarında bulunur. Karmen 
bi.kfiyesini hayali macera diye kabul 
etseniz de, aşağı tabakadan dediğimiz. 
hatta cemiyet hayatından dl§Bl'ı tuttu
ğumuz kadınla~dan bazılarının macera
larını işitmişsinizdir. Bir erkeği sever, 
ondan ayrılmamak için her türlü mah
rumiyetlere katlanır, her türl ü zillete 
tahammül eder, hatta onu geçin<lirmek 
için kendini satmıya razı olur ... 

Hormon işleri tetkik edildiğinden be
ri, gerçeklen kadın aşkının da gene in
sanda öteki cinsten kalan parçanın ese
ri olduğu anlaşılmaktadır. 

Maddi duyguların üstünde olan ger
çekten aşk duygusunun da bonnon tesiri 
olabileceğine taaecüp etmemelisiniz ... 
Kadının çocuğuna karşı gösterdiği an. 
nelik muhabbeti, gerçekten aşkın da üs
tünde olan o ulvi duygu da bir hormo
nun Jütein hormonunun eseridir. Bu, 
artık laboratuvar tecrübelerile de sa
bit olmuştur: Hiç yavrusu olmıyan dişi 
bir hayvan bu honnondan şırınga eder
ler. O vakte kadar kendisinde annelik 
duygusunun hiç bir izi bulunmadığı 
halde, onun yanına başka bir hayvan 
yavruları verilince onlara kendi yavru
ları gibi bakar, muhabbet gösterir. 

Onun için, gerçekten aşk dediğimiz 
ve cin~i cazibesinin üstünde tuttuğu
muz duygunun da bir hormonun tesiri 
altında bulunduğunu kabul edebilirsi
niz. Gerçj, annelik duygusunu veren lii
tein hormonu gibi, bu gerçekten ask 
duygusunun hormonu henüz bulunmuş 
değildir. Hatta bunun ayrıca bir hormo
nu bulunmadığı, sadece bayağı erkek
lik hormonunun • ifratı denilemez. bir 
değişiklik neticesi olm<ısı ihtimali çok
tur. Gerçekten aşka müptela olan er
keklerin öteki, cinsi aşkla pek çok ala
kaları olmaması da bu ihtimali kuvvet
lendirjr. 

Şimdilik kuvvetli bir ihtimal halinde 
kalan bu nazariye bir gün gerçek olur
sa o vakit, kadınların da gerçekten aş
ka tutulup tutulmıyacağı hakkında bi-

Zira hiç vaktim yok.. 
Gniafon, elindeki kuvvetin tesirin

den emin, sükunetle şu cevabı verdi: 
- Ne istediğimi söylemeden evvel 

lütfen şu bir kaç satırı okumak zahme
tini ihtiyar buyurun ... 

Zabit, Gniafonun uzattığı ve Marki 
Barbezyonun verdiği vesikaya bir göz 
attı ve sadece şu cevabı verdi: 

- Majestenin emirlerine itaate hazı
rım. 

Melun kanbur: 
- O halde, dedi, bana en iyi nişanCJ 

askerlerinizden dördünü vereceksiniz. 
- Şin1di derhal dört usta nişancıyı 

size göndereceğim .. 
- Onlardan başka daha altı silahlı as

kere jhtiyacım var. 
- Hepsi bu kadar mı? 
- Evet, hepsi bu kadar. Askerleriniz 

bugünün akşamı serbest kalacaklar ve 
taburunuza, eğer hA.diseler imk.3.n verir
se, iltihak edeceklerdir. 

Zabit sesini çıkarmadan odadan çıktı. 
Sanki Gniafonun meşum huzurundan 
bir iın evvel uzaklaşmak istemişti. 

Biraz sonra, ihtiyar bir çavuşun ida
resinde on asker otelin avlusunda iki 
sıra üwrinde dizilmiş bekliyorlardı. 

Gniafon otelde kendisine bir oda 
ayırttı ve sonra askerlerin başındaki ça
vuşu yanına çağırdı ve onunla bir çey
rek sant kadar göri~tü. 

Thtiyar çavuş kapburun ynnındaa çı-

,, 

K ISACA: 
••••••• • 

GÖZKIRPMAK 
--ts-

YAZAN: Ecza,cı K. K4111il Akta§ 

Göz kırpmakta hazan tasdik manası, 
hazan da fettan ve çapkın telmih ve iz
mar olduğunu biliriz. Göz, derin ve gizli 
manalar taşıyan bakı~lariyle çok şeyler 
ifade eden bir hususiyete.sahiptir. Mi
yoplar uzağa bakmak için gözlerini o 
kadar küçük hamlelerle kırparlar ki bu
na göz kırpmaktan ziyade göz süzmek 
demek daha doğru olur. Bazı gözlerde 
menşeini sinirden alan bir göz kırpması 
görülür, bazı öyle mimik göz kırpışları 
vardır ki bu her hangi bir sözü tasdike 
sapan bir mana taşıyormuşcasına evet 
der gibi bir manzara sahnesi yaratır .. 
Sebebi, maksadı, menşei ne olursa ol~ 
sun devamlı göz kırpmak göz kapakla
nnı lüzumundan fazla büzmek olacağı 
için göz köşelerinden cildi kırıştırır, bun
lara en iyi çare soğuk sudur, soğuk su 
ilk tesiriy1e kam ciltten kaçırır, sonra 
reaksiyon ile tekrar cilde kan getirir, 
bu kan hareketi orayı takviye eder, cilt 
kırışıkları bundan istifade etmiş olur .. 
Göz ruhun pençeresidir, onun hijiyeni 
çok itina etmek ister, bir 11\hza gözle
rinizi kapayınız, bakııuz muhit, dünya 
o karanlıklar içinde size neler söylüyor. 

•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
~ Karilerin Gözüyle S ......................................... 

Noksan işler 
Aydından bildiriliyor: 
Yirmi metrelik cadde ve demieyolu 

güzergfilıı üzerinde devlet demiryolla
rınca inşa edilmiş olan betonarme köp
rüde yağmurlu havalarda suların birik
mekte olduğu görülüyor. Mesleki müna
sebetim dolayısiyle bunun sebebi hak
kında bazı suallere maruz kalıyorum. 
Filhakika bu keyfiyet tesviye noksanın
dan ileri gelmektedir. Fakat bu noksan 
ve hatanın düzeltilmesi her gün kabil
dir. Fenni tedbirlere baş vuruluncaya 
kadar da en iptidai olarak belediyenin 
tanzifat ameleleri tarafından su birikin
tüerini hiç olmazsa süpürtmesi lazımdır. 

Bugün bir çok • viU\yetlerimizde kış 
mevsiminde kar tabakalarının mürur ve 
ubura mani olduğu görülmekte ve bele
diyeler tarafından alınan tedbirlerle yol
lar zamanında temizlenmektedir. 
Aydında, devlet demiryollarınca ya

pılan fedakarlığın belediyece takdi r edi
lerek daha iptidai tedbirlerle olsun gü
zel bir köprünün su birikintilerinden 
kurtarılması lazımdır kanaatindeyim, 

Nafıa fen memuru 
FUAT SÜER 

* Muallim maaşları.. 
G azetenizin 20-12-1939 1arihli niisha

smda ikinci sahifenin 5 ve 6 ıncı sütun
larında (vilayet meclisine hazırlık) baş
lıklı bir yazı okuduk. Mubasebei husu
siyenin muvaffakıyeili işlerini sıralıyan 
bu yazıda: ( ... Maaşat, eşhas borçlan, ve 
cezalı hisseler tediyatı her ay bir iki gün 
aksamasına rağmen vakti geçmeksizin 
ödenmektedir .. ) gibi de bir kayıt var .. 

Biz muallimler de oradan maaş aldı
ğımıza ve aylardanberi bu maaşlarımı
zı ya parça parça veya toptan ve fakat, 
ayın muUaka 20-26 sından evvel alama
dığımıza göre şu vaziyet karşısında aca
ba diyoruz: 

(Bir iki gün) tabiri 20-26 giin mana
sını da muhtevi mi, yoksa muallim ma
aşlarının rrapta mahalli mi yok? .. 
Eğer, gazetenizden yukarıya aldığım 

ve (vakit geçmeksizin ödenmektedir) 
kelimeleriyle biten cümle, (ödenecek
tir) şeklinde nihayet bulsaydı bu, se
vinçle karşılıyacağımız büyük bir müj
de olurdu. Şayet, bu cümlede mürettip 
hatası yoksa birinci Kiınun aylıklarımı
zı da bugün almış bulunmamız hakikati 
karşısında o şekildeki neşriyat, vaziyet.i
mizle alakadar olmak ihtimaH bulunan
ları aldatmış olacağından aleyhimizde 
bir yazıdır. Şikayetten menedildiğimiz 
için bu hususta kimseye dert yanmıyo
ruz. Buna inzimamen böyle hakikatim 
tam hilafına neşriyat ta yapılırsa şu 
yönden bozuk olan halimizin neye va
racağını takdir buyurursunuz .. 

Izmir ülkü okulu öğretmeni 
VEHB! öCAL 

ribirinin aksi iki fikir de birleşmi~ ola
caktır: Kadınlarda da gerçekten aşk ola
bilir, fakat öteki cinsten kalan parça bi-
ı·az fazlaca olursa... G. A. 

karken şöyle mırıldanıyordu: 
- Vay canına .. Bize verilen bu vazi

fe bir parça haydut vazifesine benzi
yor ve yapacağımız iş te bir cinayet o1a
cak ..• 

iki aaat sonra Gniafon emri altında 
olan ask.erleri kasaba haricinde ve kan
larına ıusamış olduğu F aribol i1e Mis
tuflenin geçecekleri yol üzerine götür~ 
müştü. 

Burada, yol kenarında bir çalılığın ar
kasına askerlerin altısını koydu. Ueta atı
cılardan diye maiyetine verilen dört aa~ 
keri alarak yine aynı yol üzerinde elli 
metre kadar öteye götürdü. 

O nlan da burada bir siper yere yerleş
ti rd ikten ııııonra : 

- Eğer, dedi, Fransayı bu iki teh
likeli hayduddan kurtaracak olursanız 
her b irinize yüzer altın var .. 

Dört askerden b iri: 
- Ben, d edi, ömrümde asla kurşu~ 

numu hedefinden şaşırmadım ... Ancak 
havada eis var .. Belki iyi göremem diye 
korkuyorum .. 
Diğer üç arkadaşı d a: 
- Hakikaten öyle .. 
Diyerek onun eözünü tasdik ettiler. 
G niafon : 
- Biliikie bu eis sizin işinize yarar, 

ded i. Zira sis at üzerinde olan b ir hede~ 
fi göremiyeceğiniz kadar kaim değil .. 

-BtrMEDİ----... ~- ....... 

Ankara Radyosu 
--~-.tr 

DALGA VZVNLVOV 
BVGVN 
- +-

1139 m. 183 Kc:a./UO Ww 

r. A. P. 3L70 m. M'5 Kca./ 20 Ww. 

r. A. Q. 19. 7 4 m.15195 Kca./ zo Ww. 
12,30 Program ve memleket saat aya. 

rı, 12,35 ajnns ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği (Pi.), 13.30-14.00 mü
zik: Hafif müzik (Pi.). 

18.00 Program, 18.05 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 türk müziği: Fasıl heyeti, 19.10 
konuşma (Milli tarih menkibeleri), 19. 
25 türk müziği. 

ÇALANLAR: Ruşen Kam, Hasan 
Gür, Şerif Içli, Cevdet Çağla, izzettin 
ö kte. 

1 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 
1 - Uşşak peşrevi, 2 - Rakımın -

Uşşak şarkı: (Silemem bir gün), 3 -
F aiz Kapancı - Uşşak şarkı: (Hayali 
çıkmıyor bir gün gönülden), 4 - Sa
dettin Kaynak - Muhayyer şarkı: (Ba
tan gün kana benziyor), 5 - Sadettin
Muhayyer kürdi şarkı: (Efen şimdi el
ler sözüne kandı), 6 - Sadettin Kaynak 
Muhayyer türkü: (lrafa fincan koydum) 

2 - OKUYAN: Radife Erten. 
1 - Şevki bey • Hicaz şarkı: (Her 

zahmı ciğer suza), 2 - Udi Cemil - H~ 
caz şarkı: (Ne küstün bi sebep böyle), 
3 - Refik Fersan - H icaz şarkı: (Cihan
da biricik sevdiğim sensin). 4 - Sel. 
Pınar - Hicaz şark.: (Sızlıyan kalbimi 
sev). 

20.10 Temsil: Aşar. Yazan: Refet Ak
soy, 21.10 Müzik: Radyo orkestrası 
(Şef: Hasan Ferit Alnar), 1- G. Bizet: 
Birinci Arlesienne Suit'i, 2 - G. Char
pentier: Italya intibaları, 22.00 memle
ket saat ayarı, ajans haberleri, z.iraat, 
esham-tahvilat, kambiyo-nukut borsası 
(Fiyat), 22.20 müzik: Haydn Re majör 
kuartet (Pi.), 22.40 müzik Cazband 
(Pi.), 23.25-23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Müzayf"df" ilf" fevka-
1ade satış 

24 ilk Kanun Pazar günü sabah saat 
10 buçukta Birinci Kordonda Alsancak 
vapur i.kelesi kar-.sında 354 No.lu evde 
ilti aileye ait mobilyaları müzayede su
retiyle satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meyanında fev
kalade kıymeUi yemek odası takımı, 
Masif kabartma aynalı büfe, aynı malın 
kadifeli ve komodinolu divanı ve oto
matik kare ye1nek masası, maruken ka
nepe iki koltuk konsollu camlı kütüp
hane, Sahibinin sesi salon gramofonu, 
son sistem ileri geri nakış ve dikiş ayak
lı Singer makinası, çift iki büyük Ca
pon vazosu, büyük taban halısı, Ameri
kan duvar saatı, 9 parça hakiki Viyana 
mamulatı salon takımı, büyük Uşak yol
luk halı, 3 adet şık elektrik avizesi, po
ker masası, 4 aynalı Masif cevizden ma
mftl kabine, bir dört buçuk objektif 
(tHAGCE) 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, dökn1e. 
soba, perakende hir çok y.emek iskemle
leri, kök cevizden mamQI modern şifon
yeralı elbise dolabı, Amerikan Simmos 
marka iki adet ikişer kişilik bronz kar
yola maa somya, 2 komodin, 9 parça ka
difeH yürek forma ceviz koltuk takımı, 
2 adet ceviz aynalı şemsiyelik, çocuk 
otomobili, iki kapılı elbise dolabı, 2 adet 
ikişı>r kişilik nikel karyola maa somya, 
peşkirlik, aynalı tuvalet, komodin, ço
cuk yazıhanesi, kuşlu ayna, basma lev
halar, yeni bir halde Rus semaveri, Ma
sif maundan mamul aynalı biife, dört 
köşe açılır yemek masası, kaydorba ay
na. radyo masası, 2 nikel elbise askısı, 
Viyana orta masası, uzun çiçek sehpala
rı, lauman tuvalet, ve iki komodino, 105 
santimlik iki direkli beyaz karyola maa 
somya, büyük şark kilimi, ve sair bir 
çok lüzumlu eşyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Fırsatı kaçınnayınız. 
Fırsat artırma mobi1ya salonu 

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

- DiJZELrME -
Gazetemizin 17 birinci kanun 939 ta

rihli nüshasının 5 inci sahifesinin birin
ci sütununda neşredilen İzn1ir birinci 
icra memurluğunun satışa çıkardığı 
Karataş tramvay caddesinde 242 numa
ratajlı evin takdir edilen kıymeti 5000 
lira olarak gösterilmesi icap ederken 
tertip hatası olarak 500 lira de~" 
Tashih olunur. 

Devren satılık 

bakkaliye 
Doktor Mustafa bey caddesinin başın

da ve dört yol ağzında bir sene müddet
le icarım altında bulunan 3 numaralı 
bakkaliye dükkanı icerisinde mevcut 
bütün bakkaliye ve demirbaş e~yasiyle 
birlikte devren satılıktır. 

Talip olanlar şadırvan altında 4 nıı
marada Mehmet Denizaşan ticaretbane-
•ine müracaaUarı. (1-7) 

Kiralık 
Mimar Kemaleddin caddesinde 24 nu

maralı aparbnanın 3 üncü katı 4 oda ve 
müştemill\tiyle kiralıktır. Terzihane ve 
diş doktorları muayenehanesine çok el 
verişlidir. 

Taliplerin aynı apartman altındaki 
kahveciye müraca~tleri. (2533) 



[BORSA] 
ÖZOM 

2627 J iro ve şü. 
1436 P. Mikalef 

10 
10 

12 50 
14 

770 M. j. Taranto 
770 M. j. Taranto 
572 Öztürk şirketi 
502 Akseki Bankası 
328 M. H. Nazlı 
318 AWuf Malı. 
257 K. Taner 
231 Cevdet Alanyalı 
221 M. Beşikçi 
137 j. Koben 
115 Albayralı; 
109 F. Solari 
87 Santo L Ergas 
83 H. Alberti 
65 M. İzmir 
57 M. İlyasen 
36 P. Klark 

8 75 
8 75 
9 50 

11 50 
10 
10 50 
10 
10 50 

8 
11 75 
10 75 
10 50 
11 75 
12 25 
12 
11 50 
11 
10 

13 25 
15 50 
11 75 
13 
15 25 
13 
12 50 
12 25 
12 25 
12 25 
12 75 
11 
11 75 
13 
12 
11 50 
13 

36 Kaptan Lütfü 
25 Horşit Güneş 
21 S. Erkin 

10 50 
12 

11 50 
10 50 
12 50 
11 16 A. Papağno 

8765 Yekfuı 
S67650 Dünkü yek<ln 
876419 Umumi yeldln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

tNciB 
239 M. j. Taranto 

29 P. Paji mah. 
268 Yeldln 

171071 I>ünkü yeldin 
171339 Umumi yekOn 

zAıı1BE 
756 ton Buğday 

60 ton Arpa 

11 

7 
3 2s 

8 50 
9 50 

10 50 
12 75 
14 50 

7 
3 25 

5 so 5 875 
3 625 3 75 

10 
14 

30 çuval Bulgur 
3 çuval Börillce 

150 çuval Fasulya 
45 ton Fasulya 16 25 17 

148 ton Balda 4 1875 4 25 

Para Borsası 
c0ıımuıttn:r MERKEZ BANKASI 

ıa.EAJdNG l[UKLA&I 

lfferfuıctea pJNf lıir Tirit liraaum 
•akalıilidir~ 

Satı.f Alış 
ı;terlin 1124 521 
Polar 76.71 17.16 
Belga 4.628 4.656 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Peretaıı 7 .6577 7 .6993 
Florin 1.442 1A51 
fsveç Frangı 3.4214 3.4416 
lsveç kronu 3.2217 3.2407 
Norveç Krottu 3.3760 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 64.86 65.22 
Lq 9! ' 92 
Ray- ·~k 1 97 . . 1.9!1 Liret··- ıs:2·0 · 15'.29 
I>rahml 103.97 104.50 
Elotl 4.2159 4.2373 
PengU 3.6801 3.6984 
FF. SERBEST 34.52 34.53 

MUHTELİF KURLAR 
Registermak . 4.65 
S. Efektif 516 
Mısır Lirası Ef. 450 
!Filistin Lirası Ef. 440. 
Suriye lirası Ef. 45 
Irak Lirası Ef. 410 
Kıbrıs Lirası Ef. 410 

ANKARA BORSASI 

Nevyork-Dolar 100 
Paris - Fransız fran. 100 
Milino - Liret 100 
Cenevre - sviçre fran. 100 
Aınsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 
V arŞOva - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş • Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
130.36 

2.9525 
6.70 

29.1475 
69.0075 

21.595 
0.965 
1.5925 

13.5325 

23.6825 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.8275 

Not : Hizalarında rakkam bulunmıyan 
dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sivas - Erzurum hattı istikrabı III. 19.07 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 

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

14 18 22 27 (2486) 

Yeni ~a edilen bava gazı fabrikası 
bacasına siperi saika yaptırılması Fen 
işleri müdürlilğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 2196 lira olup 
ihalesi 3-1-940 Çarşamba günü saat 16-
dadır. fııtirak edecekler 165 liralık te
ıninatı iş bankasına yatırarak makbuzu 
ile encilmene gelirler. 

17-22-27-2 4582 (2506) 

!91ilımı:mır.l~!7Jie1'B/!-ıt:a.~".ZMI 

Birinci Sınıf Miltahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMçıooı.u 

Cilt ve Tenasül bastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ••• 

l'zmi.r - Elhaınra Sineması arkasında 
bahtan akşama kadar bastalannı 
ul eder.. TELEFON : 3'179 

~..a::ıı:z;ez:ıı-• 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
İZMİR MEMLEKEr 

HASr AHESİ DAHİLİYE 
MVrAHAssısı 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

~sabiye Mütahassısı 
la DOKTOR 

Cahit Tuncr 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

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

TELEFON; ,3559 ·------... ---~· 
tZMtR SULH' HUKUK MAHKEME-

SiNDEN: . 
Alsancak ikinci kordon .177 sayıl; ev

de oturan Elyen Dermon ölmüş ve bı
raktığı vasiyetnamenin tenfizi var.isler
den bazılarının istemiş olmasına göre 
mahkememizce yapılan tahkikat ve mu
hakeme sırasında ölünün terekesinin 
tahrir ve tesbitine ve defterin .tutulma· 
sına karar verilmi§ olmasına binaen va
rislerin mahfuz hisseleri noktasından 
halen mütegayyip olan varislere tebligat 
yapılamaması itibariyle v;ısiyeti huku
kiyelerini mahkememize ibraz edecek
leri vesaikle tahakkuk ettirmek için 
mahkememize müracaatları ve tebligat 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 4647 (2537) 

tZMIR SULH HUKUK MAHKEME
SiNDEN: 

Devlet demir yolları vekili avukat 
Murat Çınar tarafından Izrnirde Gözte
pede 81 inci sokakta mukim Ibrahim 
Kengür hakkında açılan davanın duruş
masından davalı namına çıkarılan dave
tiye üzerine ikametgahı belli olmadığı 
anlaşıldığından ilan suretiyle tebligat 
yapılmasına karar verilerek mahkeme 
29-1-940 Pazartesi saat 10 na bırakılmış
tır. 

Davalı bugünde Izmir sulh hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

4646 (2538) 

lzmir Kuru ·-eyve ihracatçı
ları birliğinden: 
Birliğimizin 28. Birinci Kanun 9 39 perşembe günü saat 1 5 de Tica

ret odası salonunda yapılacak umumi heyet toplantısına Birliğimizde 
kayıtlı azaların gelmeleri rica olunur. 

RUZNAME: 
Üzüm, incir fiyatlarının tesbiti. 

4649 (2535) 

Grip Ve 
A(iIZ VE BURUNDA YAŞIYAN MİKROPLARI MAHVEDEN 

ıı.ı;ıtııl3 iıi ,_,,: 
Alıp mendile koklyınız, icabında sıcak suya konarak buğu 

damlası yarım ~dak suda gargara edilir .. 

Hilal Eczanesinde 
•30• KURUŞLA TEMİN EDİLİR .. 

ŞİŞELERİ CEPTE TAŞINIR, ŞU GÜNLERDE HER CEPTE BlB 
ŞİŞE BULUNJ\fALIDffi ... .. ~ 

Salihli m l ( ~1~ dürlüğünden: 
Salihli kazası hududu dahilinde marmara gölü namile maruf gölde 

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

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

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

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

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

7 50 liradır. Talip olanların yevmi mezkurda Salihli mal müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

16, 18, 20, 22 4577 (2503) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 

Lütfü Ben8'ü'ıf'ır. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcıı.k akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefontan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokarttasl vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etıni
. yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
!\meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 

bulunan otellerde buluıurlar. 

D. D. Y · lları 8 nci işletme 
~ omlsyonundan: 
idaremiz ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde şart

namesi vechile ( 100,000) adet tuğla açık eksiltme usulile mübayaa 
edilecektir. 

ihalesi 8. 1. 940 günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında ko
misyonumuzca yapılacaktır. 
Muhammen bedeli ( 1100) lira olup isteklilerin (82,50) liralık mu
vakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

22, 26, 2, 4 4638 (2539) 

D. D. Yolları işletme umum 
müdürlüğünden: 
1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 35 yaşını geçmemiş ol

mak ve işletme merkezlerimizden öğrenilecek şerait ve evsafı haiz 
bulunmak şartile hareket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile mu
avin müfettiş alınacaktır. 

2 - Müsabaka Ankarada D. D. Umum Müdürlük merkezinde 
6. 1. 940 cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - isteklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere matlup vesa
ilde en nihayet 4. 1. 940 tarihine kadar Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, 
Afyon, lzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, Kayseri ve Erzurum işletme 
müdürlüklerimize istida ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

22, 24. 26, 28 4630 (2536) 

ilin 
iz mir 

Mükellefin 
ismi ve 
Soyadı 

Defterdarlığından: 

Nev'i 
iştigali 

Tarih 
senesi Mahallesi Sokağı 

Kapı 
No. 

Tarih 
No. 

Lütfü Diker Terzi 1939 Konak Barut Han 4 392 
lsmail Civaa Saraç 1939 « Anafartalar 24/ 7 234 
Fehmi Erciyas Manav 1938 Kestelli Başdurak 38 7 
Azmi Silleli Terzi 1938 Salepçi lnönü 11 / 16 41 5 

Yukarıda isim ve ünvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler 
terilmiştir. 

Bu mükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulundukları 
haren mezkur vergilere 30 gün içinde itiraz hakları olduğu 3692 sayılı 

Dosyası 

412 
249 

1938 
1776 

Kazanç 
L. K . 

12.86 
1.72 
2.62 
5.03 

Buhran 
L. K. 

2.96 
-.34 
-.52 

1.16 

Cezası 
L. K. 

1.93 
-.-
-.-
-.75 

Yekun 
L. K. 

ihbarnamenin 
Cilt Varak 

17.75 Terk 
2.06 « 
3.14 c 
6.94 « 

17/ 45 
18/ 16 

1/ 5 
1/15 

namına muhtelif yıllar için tarh olu nan vergiler isimleri hizasında gös-

tesbit edilememiş olması hasebile ilan tarihini takip eden gUnden itl
kanunun 5 inci maddesine istinaden teblig makamına kaim olmak üz:ere 

.,, -if'.M:::l!l:IE ____ .:! 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASI 

w. F. Renry Van der Zee 
Veş~Asl 
--- -

ADBİATİKA SOSYETA ANONİMA AMERİCAN EXPORT IJNEs İNC. 
Dİ NA VİGAZYONE N E V Y B K 

CİLİCİA motörü 27-12-939 tarihinde NEVYORK İÇİN : 
beklenmekte olup Napoli, Cenova, Mar- EXAMİNER vapuru 15 İlk kanunda 
silya limanlarına hareket edecektir. bekleniyor .. 

ZARA motörü 27 / 12/ 939 tarihinde Ji- EXPLORER vapuru 19 İlk kanunda 
g 1 k rt · ün t 17 de bekleniyor .. 

manırnıza e ere e esı g saa EXTA VİA vapuru 23 İlk kAnunda 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve b ki 
Venediğe hareket ed ektir e eniyor .. 
BRİONİ motörü ~12-939 tarihinde EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunde 
t 8 d el k yni .. t 17 d bekleniyor .. 

saa e g ere a gun saa e DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE 
Pire, Brindisi, Venedik ve Triyeste li- O S L O 
manlarına hareket edecektir 

C;.,.,,A Dİ BARİ t·· il .2/1/940 ta NORVEÇ LİMANLARI İÇİN : 
., • mo or : BOSPHORUS motörü 27 ilk kanuna 

rihinde saJ>,ili saat 8 de gelerek aynı d - beki nl 
·· t 17 d İs bul Pir N li ogru e yor. 

gun saa e tand kt" e apo ve D. T. R. T BUDAPEST 
Cenovaya hareket e ece ır • .,. t İN 
BRİNDİSİ motör' 3-1-940 tarihin- TUNA w.nlANLABI Ç 

de limanımıza geler:k ertesi gün saat 17 beKASSkle . A motörü 19 ilk kanuna doğru 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik SE~rtCE MARİTİME ROUMAİN 
ve Triyeste limanlarına hareket edecek- B U C A R E s T 

~. ö i!N NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste K STENCE Ç : 
veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame- BUCUREŞTİ vapuru 22 İlk kanunda 
rika limanlarına hareket eden !talla bekleniyor .. 
Anonim seyrisefaın şirketinin ve Afrika PELF.Ş vapuru 13 son kAnunda belı:-
ve Hindistana hareket eden LLOYD !eniyor .. 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir- ATİD NAVİGATİON COMPANY 
keti vapurlarına tesadüf ederler. AMAL vapuru 21 ilk kBnunda Beyrul 

NEERLANDAİSE ROYALE Filistin ve Mısıra hareket edecektir. 
Vapuı:lann isim ve tarihleri hakkında 

KUMPANYASI biç bir taahhüt alınmaz . 
ARİADNE vapuru 24-12-939 tarihin- h L ·-~L• ı 

de beklenmekte olup Anvers, Rotter- Vapurların are .. et ......... er!y • nav-
dam ve Aınsterdam limanlanna hareket lunlardak:i değişiklilderden acenta m• 
wecektir. ruliyet kabul etmez. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN Daha fazla tafsilit için ATATORK 
VİNGALAND motörü 1/ 3-1-940 tari- caddesi 148 Ne.da W. F'. Henry Van Der 

hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko- Zee ve Şsı. Vapur acentalıjına mllraca
penhag limanlarına hareket edecektlr.. at edllm~ rica olunur. 
SERVİCE MARİ'l1ME ROUMAİN TELUON 1 %007/HOI 

SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin- ------------
de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cüınhuriyet 
caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oı.tvtER VE 

ŞUREKASI LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rınuz sefer yapacaklardır. 

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

UMDAL Messageries Maritimes 
~~~ -~~ 

UMUMİ DENİZ ACENTALIOI LTD. KUMPANYASI 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTOR THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
LOVCEN vapurıı 27 kanunuevvelde Her türlü izahat ve malllınat için Bi· 

Köstence ve Varna için hareket edecek- rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
tir.. BENT REBOUL ve ŞERİKi vapur acen

LOVCEN vapuru 3 kanunusani 194-0 tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve TELEFON : z 3 7 5 
Triyeste için hareket edecektir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P İ R E 
•NEA HELLAS· 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15 -1-1940 

Yolcu ve ylik kabul edecektir. 
Gerek vapurlann muvasa!At tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında o.centa bir teahhüt altına giremeı.. 
Daha fazla tafsillt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMDAL· 
umum! deniz Ac~ntalığı Ltd mllracut 
edilmesi rica olunur 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

DOKrOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

JZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESt 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

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

~ 

T. iş Bankası A. Ş.'nin 
1940 Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1Mayis,1 Ağustos ııe Son 

teşrin tarihlerinde çelıilecelıtir-. 

,. lkramıyeleri:!Z7..z.a7~v~ıııı. 
1 Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

210 Adet 
• ••••• 

2000 Liralılı 2000 Lira 
1000 Liralılı 3000 Lira 
500 Llralılı 3000 Lira 
250 Liralllı 3000 Lira 
100 Liralılı 4000 Lira 
50 Ura!llı 3150 Lira 
25 f.iralılı 5250 Lira 

• •••••• 
24000 Yelıiin 

.................................. ,ır;vnr:z:.I 

inhisarlar umum 
ğondenden: 

müdürlü-

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

2 - Pazarlık 15. 1. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi sözü geçen şubeden ve lzmir Ankara 
baş müdürlüklerinden parasız alınabilir. 

4 - isteklilerin verebilecekleri miktar üzerinden yüzde 7,5 güven
me parası ile veya banka teminat mektuplarile birlikte tayin edilen 
gün ve saatte mezkôr komisyona gelmeleri ilan olunur. 



SAHi FE" Y'l!:'Nl AS.Dl 22 iLK KANUN CUMA 1939 

Ölüm de propaganda mevzuu oldu 
Dr. Fon Spee mürettebatının cenaze merasiminde Göbels, 

neferleriniıı 
lngiliz 

saygısızlık gösterdiklerini iddiaya kalkıştı 

intihar Eden Amiral Fin mukabil taarruzu 
Ölümünden evvel Hitlere telefon 
ederek harbetmek için izin istemişti 

Sovyet taarruzunu durdurarak iki 
Sovyet fırkasının im basile neticelendi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

RUSLARIN ZAYİATI BÜYÜKTÜR 
Faris, 21 (Ö.R) -- Helsinkiden istih

bar edildiğine göre Ruslar Lusurmi ci· Hitler buna ra zı 
haz1rladı . Dün 

olmayınca malum akıbeti 
kaldirıldı • 

cenazesı törenle varındaki muharebede çok vahim zayi
ata uğramı5lardır. İki Rus fırkası tama
miyle imha edilmi5tir.. Rusların bu mu
harebede 20 bin kadar asker kaybettik
lt=·ri ~öyleniyor. 

Londra 21 (Ö.R) - Montevideodan 
bildiriliyor: 

Amiral Graf Fon Speede esir bulunan 
Ingiliz zabitlerinden biri Rio de la Plata 
muharebesinden sonra amiralin kendi
~inc şu sözleri söylediğini beyan ctıniş
tir: 

- «Ne gemimi, ne de mürettebatımı 
!eda etmiyeceğim. Muharip olmıyan tek 
Jn~ilizin ölümünden mesul değilim.• 

11:\'TlHAR BiR PROTESTODUR 
Londra 21 (ÖR) - Graf Fon Spee 

amiralının feci akıbeti, Tngiliz deniz 
mahfillerinde Führerin emırlerinc kar
şı bir protesto telakki ediliyor. Gral 
Fon Speenin kumandanı bu •uretle Al· 
manyada Mlfı Nazi korkaklığından ha
riç, eski bir Alnıanyanın n1rvcut oldu
ğunu glistermi~t ir 

MESUL KIM 0 

Londra 21 (ö.R) - Tayınis diyor ki: 
- VPrilen emirleri infa1a mecbur 

Cr:ıf Fon Spee kaptanı dünya ınuvare
hc.s;nde kendisinin korkak telilkki edil
diğini irlr~k etm· -ti. Bu suretle a~iral 
r .. ansrlorfun ölün.ünden valnız ırt1C'r 
mesuldur. Bu ölıl~n Nazı" istibdaclının 
üstiinde eski bir .:\lman~·anın mevcudi
yetini ispat etmi~t'.r. York!'>:ı.yr Post, Al
m~nlaMn amira1ı m:JH bir kahran1an ola
rak gösterdiğini kaydederek diyor ki: 

- Bu iddialar beyhudedir. Kendisini 
bl<lüren kaptanın intiharı .. \iman a'keri 
r-rk5nı ara. ındaki gerg!nliği gö'ltPrir. 
Bu da A1n1anyan ın aleyhinf><l~r. 

KöTü PROPAGANDA 
Londrn 21 (ÖR) -- Göbels taraf·n•lan 

yapılan propagandanın lngiliz gazrte'e
rinde nefret ve infialle k.ır'iılanan bir 
seklinden habsediliyor. Göbels Graf Fon 
Spec'de iilln Almanların tctfin nıera
simi yapılırken In.~iliı.lPrin !':1ezar1arına 
tükürdüklerini. kediler gibi ıniyavlıya
rak mezar1ara keneli leslerini attıklarını 
iddia etmi.~tir. • 

Londra radyosu diyor ki: 
- «Nefretle karc.;ılanması ıazun~elen 

bu propaganda tarzının nf' kadar yalan 
olduğunu göstermek için Ncvyork Pos-

Amıral Graf Fon Spee zırhlısı 
tun aşağıdaki neşriyatını kayıtla iktifa 
ederiz: 

cAiman gemicilerinin cenaze merasi
mine iştir3.k eden Ingiliz gemicileri ta
butlara çelenkler koymuşlar ve hürmet
le eğilmişlerdir. Onların çelenkleri üze
rinde şu cümle vardı: clngiliz denizci 
arkadasları tarafından denizlerin kahra
man erlerine) ... 

Buenos Ayres 21 (A.A.) - Amiral 
Graf Fon Spce kumandanı Lamdorfun 
cenazesi yarın c:.:ıAl 16 da kaldırılacaktır. 
Cümhurrelsi Graf Fon Spee müretteba
tının cenaze merasimjne iştirakine izin 
vermiştir. Bahriye nazırı askeri mera
sim yapıl111asını emretmiştir. Cenaze, 
Alman elcilik binasında d.-ğil deniz ga
rında beklrnercktir. Bahriye efradı ta
hutıın etrafında matem nöbeti bekliye
cektir. 

CENAZE MERASiMi 
Bueno• Ayrcs 21 (ö.R) - Odasında 

tabanca Jc intih~r eden amiral Lans
rlorf~n cenaz(' merasimi bugün yapı]dı. 
Arjantln hükii. etinin ınüsaa<lesiyle 
Graf Fon Speenin kurtarılan zabitleri 
ve mürPtl(•batı bu mera~imf' i~tirak etti
ler. Specnin batırdığı gemiler mürcıtte
bahndan esir etmi~ bulunduğu lngilizler 
namına Kapiten Tavner hir çelenkle bu 
cenaze Uircnindc bulunmuştur. Arjan
tin bahrivesi namına bir mlifreze sC'liım 
resmini yapmıştır. Cenaze Alman kab
ristanına defnedilmiştir. 

HITLERLE MUHAVERE 
Londra 21 (ÖR) - Ingiliz gazctdr

rinin Burnos Ayresten aldıkları habc-r
lere göre, amiral Lonsdorf «Graf Fon 
Spee> nin Montcvideoya ilticasından 
~nra Hitlcrlc uzun bir telC'fon muhave
rt'~i yapmıştır. Amiral her ne pahasına 
olursa olsun ~t·rcfli bir mücadele yap
mak 1üzumundn ısrar etn1i~, gemisini 
harpsiz batıramıyacağını .söy1emiştir. 
Fakat Hit1crin P:nri münakaşa ve itiraz 
kabul etmiyecek derecede kat'i idi. Bu
nun üzrrine Almanyanın mukadderatı
nı idare eden adamın şerefsiz emrine in
kıyada mecbur olmuştur. 

Times bugünkü sayısında Amiral 
Lansdorfun nihayet Alman bahriyesi
nin şerefli ananesine uyduğunu, fakat 
Nazi şeflerinin kendi i.iıerlerine çöken 
şerefsizlik hal'aletinden kurtulamıya
caklarını yazmaktadır. 

Berlin 21 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
Lansdorfun intiharını çok kısa olarak 
kaydetmişlerdir. Doyçe Algema_vne Zay
tung bu intihar keyfiyetinin Al'llan de
nizcil if°!inin ananrsine tamamen muta
bık olduğunu b:ldirmektl~dir. 

Faris 21 (Ö.R) - Graf Fon Spee ami
ra1ının intiharı Fransız gazctc]crindc 
kendisine askerlik s-:rdini ihlal eden 
bir vazife tahmil edilmiş olmasına atfe
dilivor. Lansdorf bilha«a Rio De Lap
lat; mansabında kendis'ni bekliyen In
gi1iz deniz kuvvetinin. Berlin tarafından 
haber verildiği gibi. R• novn veya Rep
luse ayarında muazzaın harp gemileri 
olmayıp ta Montevideoya iltica etıneğe 
kt>ndisini mecbur eden üç kiiçiik Ingi
liz kruvazörü olduğunu anlayınca yeisi 
ve teessürü son haddini bulmuştur. O 
zaman Hitlerin kendisini şerefsizce bir 
harekete sevkctınek nıaksadiylc kasten 
bu yanlış haberleri vrrdiğine hiikmet
n1is.tir 

Berlin 21 (A.A) - D.N.B. ajansı biJ
di..1"i\·or: 

Deniz ba~ka~nan<lanlığı tebliğ ediyor: 
Graf Fon Spee kumandanı Hans Lons

dorf. gemisinin ziyaından sonra yaşa
mak istememi~~ 30 seneye yakın bir za
mandanberi mesup bulunduğu askeri 
heyetin eski ananesine <adık kalarak bu 
kararı vermi'llir. 

Lansoorf, kendisine mevdu bulunan 
mürettebatı emniyet altına koyduktan 
sonra vazifesini ifa ettniş olduğu kanaa
tiyle gemisinin Akıbetine işti~ak etmiş
tir. 

Bahriye bu kararı ta•vip eder ve hür
metle karşılar. Lansdorf. bir asker ve 
bir kahraman sıfatile Führerin. Alman 
milletinin ve Alman bahriyesinin emel
lerini tahakkuk ettirmiştir. 

Sima! cephe~inde Ru~·1ara ınukavemcl 
<lC'n Fin ordusunun başkumandanı 

f eneral Valcnyo, •Da~bladetıı İsveç ga
Zl'teEirC' verdiği bir ınü1fikatta Salla ci
v~r,nda Finlerin kaz.::ıındıkları rouvaf-fa· 
;.ı:,·eti teyit etmiştir. Ru~lar ~imale doğ
-u atılmı:.;lardır. G._.,.n,~ral bir ka<,ı Ru~ 

alayuıın imha edildiğini söylemiştir. 
Finlı::r hcnii.z Sallaya vac::ıl olmamışlar
n da dc,·am rd-en harbin neticesinden 

cok ünıitvardırlar. 
BİR HAVA HARBİ 
Faris, 21 (Ö.R) - Helsinkiden bil

clirildiğint' göte altı Fin avcı tayyaresi
lc 11 Sovyct bombardıman tayyaresi 
ar~sında bir hava muharebesi olmu~ 
tur. Bu muharebenin bütün safhaları 
gözle takip edilebiliyordu. Diğer taraf
tan Finler, keşıf tayyarelerinin hiç mu
kavemete maruz kalmadan Leningrad 
üzerinde uçuşlar yaptıklarını bildiriyor
lar .. 

Stokholmdan bildirildiğine nazaran 
harp harekatının neticesi hakkında Fin 
ordusu emniyetle doludur. 

HAT YARILMADI 
LONDRA, 21 (Ö.R) - Sovyetlerin 

büyük kuvvetlerle taarruzlara rağmen 
Mannerhayn hattı henüz yarılmamıştır. 
Dün gece ve bu sabah verilen haberler 
Finlerin daha sekiz tank tahrip ettikle
ı·ini bildiriyor. Şimalde kar fırtınaları

nın şiddetli olması harekatı durdurmuş
tur. Bu vaziyetten istifade eden Finler 
mevkilerini tahkimle meşguldürler. 

Fin tebliği Rovoruska zırhlısının ağır 
bsara uğradığım kaydetmekle beraber 
ktmadığını bildiriyor. 

FlNLER1N MUKABiL TAARRUZU 
Roma 21 (ö.R) - Fin kuvvetleri iki 

_giindenberi Kareliden Ladoganın şima
line kadar uzanan hat üzerinde Kızılla
rın taarruzlarını durdurarak mütekabil 
bir taarruzla düşmanı bazı noktalardan 
geriletmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu 
muharebede Siberyalı alaylar imha edil
miştir, Kızıllar çekilirken bir çok hü. 
cun1 arabaları, mitralyözler ve silah ter
kPtmişlerdir. 
Ladoganın şimalinde Mannerhayn 

müstahkem hattına yapılan taarruzları 
ağır bir hezimete kalbeden mütekabil 
Fin taarruzu bizzat Mareşal Manner
hayn tarafından idare edilmiştir. Alka
jarvi ve Toljarvide düşman ricale mec
bur eclilm~tir. Suvajervide düşman 
Botni körfezinde en mühim bir iltisak 
noktası olan Tomeaya bir !in evvel var
mak maksadiyle hareklltında şiddetle 
devam etmekte olup bu cephede çok 
miihim kuvvetler kullanmaktadır. Dün 
Finlandiya şehirleri üzerinde hava bom
bardmanları yapan 250 Kızıl tayyareden 
otuzu düşürülmüştür. Şimal cephesinde 
muannidane ve kahrRmanca bir muka
vemet gösteren 30 bin Finlandiya aske-

Fin 
rine karşı 300 bin kişilik bir Rus ordusu 
faaliyette bulunmaktadır. 

FA1K DüŞMAN KARŞISINDA 
Paris 21 (ö.R) - Pöti Parizyenin as

keri muharriri yazıyor: Nula ve Suvma 
arasında Kızıllar 60 kilometrelik bir 
cephede Mannerhayn hattına büyük 
kuvvetlerle taarruz etmişlerse de hiç bir 
noktada bu müstahkem hattı yarmağa 
muvaffak olamamışlardır. Bu taarruzlar 
Kızıl orduya çok kanlı zayiata mal ol
muştur. Finler Viborg berzahında ken
dilerine beş kat faik olan bir düşman 
ordusunu muvaffakıyetsizlikten muvaf. 
fakıyetsizliğe uğratmışlardır. Viborga 
karşı yapılan hücumlarda yüzlerce hü
cum arabası kullanılmıştır. Fakat Fin
lerin Granit müdafaası hiç bir noktada 
5arsılmamıştır. 
Ladoganın imalinde Siskijervide Fin

ler Kızıl orduyu yerinde saymağa mec
bur etmişlerdir. Burada 20 den fazla 
Rus hücum arabası Finlerin eline geç
miştir. Solmasalvide Sovyet kıtaları on 
kilometre ricat etmişlerdir. 

Buna mukabil şimalde Laponyada 
Kızılların ileri hareketleri de\'am etmiş
tir. Moskova haberlerine göre Stalin 
Finlandiya cephesindeki muvaffakıyct
sizliğin büyük akislerini nazarı dikkate 
alarak yeni seçme ünitlerle Kızılorduyu 
takviyeye karar verıniştir. 

HARBiN NETiCESi 
Paris 21 (Ö.R) - Epok gazetesine gö

re Finlandiya harbının akıbeti Finlan
diya başkumandanlığının tehdit altında 
olan noktaları düşmanın tazyikinden 
kurtarmak için göstereceği kudret ve 
kabiliyetle hariçten yapılacak yardımla
ra bağlıdır. 

Ekselsiyor Kızılordu başkumandanlı
ğının ehemmiyetli bir muvaffakıyet ka
zanabilmek için insanca ve materyelce 
en büyük zayiatı göze almaktan çekin
mediğini, Kareli berzahında taze kuvvet
lerin birbiri ardınca bu ölüm cehenne
mine sevkedildiklerini kaydederek di
yor ki: cKızılların ilk hedefleri Viborg 
şehrini ele geçirmektir. Bu şehir ele ge
çerse Mannerhayn hatıının sarsılacağını 
ümid ediyorlar. Fakat şimdiye kadar 
denizden, havadan ve karadan yapılan 
kombine hücumlara rağmen şayanı 

tankları 
kayd bir terakki elde edememişlerdir. 
Sahil bataryaları her defasında ihr.ııç 
hareketi teşebbüslerini akamete uğrat
mı.ştır. 

Helsinkiye karşı yapılan hava taar
ruzlarında sivil halktan bir çok ölü ve 
yaralı vardır. Diğer şehirlerdeki hava 
bombardımanlarının da yangınlar çıkar· 
dığı bildiriliyor. 

Viktuvar gazetesinde Güstav Herve 
Sovyet Rusyanın şimdiye kadar en iyi 
kuvvetlerini rejimin müdafaası için sak .. 
ladığını ve bunların cepheye sevkleri 
halinde Sovyet rejiminin kendisini em
niyette hissedemiyeceğini yazıyor. Bal1 
memleketlerine giden Kızıl kuvvetler 
Burjuva rejimli memleketlerin havasila 
temaslarında müthiş bir hay5.I sukutu 
ile karşılaşmışlardır. Bütün bunlar Sov• 
yetler rejimi için birer kötü i~aret .sayıl
maktadır. 

Ffü Jurnal aradaki mesafenin uzak
lığına ve takviye kuvvetleri göndermek 
hususundaki zorluklara rağmen millet
ler cemiyeti konseyinde ittihaz edilen 
kararların ruhuna uygun olarak Finlere 
yardunın tiici1ini i<>tiyor. 

Bu gazete Finlandiyanın beklediği 
yardımlar yapılmazsa insanlı~ın bir kur· 
ban daha kaydedeceğini yazıyor. 

Londra 21 (ö.R) - Times'in aske~ 
muharririne göre. Fin1andiyada harekAt· 
ta bulunan Kızılordu 200 bin kişilik bir 
muavin ordu ile takviye edilecektir. Bu 
yeni kuvvetler de Kareli berzahındaki 
taarruzlarda kullanılacaktır. 

Tanajervi ve N urm.ajervi arasında 
büyük topçu hazırlığı ve 200 den fazla 
hücum arabasının iştirakiyle Marıner
han hattına yapılan yarma teşebbüsü ta. 
mamen akim kalmıştır, 

Helsinki 21 (Ö.R) Soosalmide 
ehemmiyetli bir Sovyet kolu Fin lr.uv• 
vetleri tarafından tamamen çevrilmiş ol· 
duğu bildiriliyor. 
BlR DEM1RYOLU TAHRlP EDlLDt 

Londra 21 (ö.R) - Sevkulceyş büyülı: 
ehemmiyeti olan Murmansk - Leningrad 
şimendüfer hattı Finler tarafından bas
kınlarla tahrip edilmiştir. Bu taarruzları 
yapan fedai müfrezeleridir. 

Londra 21 (Ö.R) - Sovyet gazetelert 
Kızılordunun vazifesinin müşkü!At ve 
ağırlığınctan bahsediyorlar. 

Fransız parlimentosunda Barba karşı 
Amerika ordusu, hazır 

Kralı Ziraat 
nezaretinde 

Sovyetler Birliğile siyasi münaseba- bulundurulacak 
tın katJı mesJelesi tedkik ediliyor 

Londra 2 1 ( ö.R) - Kral Corç Zira· 
at vekaletine giderek lngiliz çilçi ve ba
lıkçılarının mümessillerile görüşmüş va 
müdafaasız lngiliz balıkçılarına karşı Na· 
zi tayyarelerinin mitralyöz ateşile yaptık.. 
]arı hücumlardan mütevellid nefretini iz .. 
har etmiştir. 

Pari• 21 (ö.R) - Sağ cenahtan Lui 
Maren ve- arkada•l..ırı efkarı umumlyenin 
hi~siyatını nazarı dikkate alarak Fransa 
"t" Jn!'"iJt .. renin bir :..n evvel Sov ·etlerle 
diploma . müna,e-ht>tlerinı ke~mesini ıs~ 
trmişll"rJir. 

Joor Sovyct Rıı~ya ile diplomasi mü· 
nnscbetlerın katedilmesi için n şriyat 
vapmaktadır. 

Figaro. müttcfıkJ,.rin yüksek harp t:lı· 
raf.ında bu mes('lcnin İnc~lcnerek iı ap 
e::dPn kararların alındığını ilmid ediyor. 

Vladimir Gorınesson bu münasebetle 
}'azdığı bir mak~J"'d" diyor ki: t.Sovyct
lf'rle münasebatırnızı muhafaza etmekte 
lir çok n:'Jh;zurhır mevcuttur. r.;:.er ~1os-

1'nvact;ık.. Plr- 1\ •• ..,·z norn1"'1 sartlaı · ·n
,.~,.. o!~ .. lardı belki bu miinasebatı id .. me 

C'tmektf: hdli bir fayda ta,sa~vur edebi-
1irdik. Diğer ta.aftan Rus sefareti ve 
konsolo haneleri milli müdafaa için bir 
tehlike ıe~kil etme.elerdi inkıta keyfiye-
t" nin "'kmeslnde o kadar bü ük ah 

Huyoruu. ı vcaı .. ucce yarıs~ria·ç;t':JAlru Gniafon 1 

... ' C.J '<.I' VI t.I · 

zurlar görmiyecektik. Önümüzdeki yıl 
başında mutad olduğu üzere Elizede ya· 
pılacak kabul resminde Reisicümhur bü
tün sefirleri kabul edec<"ktir. Alman · 
Sovyet taarruzunun kurbanı olan Po
lonya ve Finlandiya sefirleri yanında 
Sovyetler elçi•ini de kabul etmek çok 
ağır olacaktır.> 

Paris 21 (ö.R) - Fransız parlamen-
tosunun hariciye encümt-ni mill~tler ce
miyeti konseyinin Finlandiyaya yardım 

yapılması lehindeki kararını ve Sovyct 
Rusya ile diplomasi nıiina~ehC'tl('rin kat'i 

Londra 21 (Ö.R) - Büyük harpte garp cephesinde 25 inci Ame· 
rikan fırkasına kumanda eden General Nayn söylediği bir nutukta 
Amerikanın ergeç bu harba girmeğe mecbur kalacağını, yarın daha 
gayri müsaid şartlar içinde harba girmektense bugünden girerek müt
tefiklerin zaferini tacil etmesi müreccah olduğunu beyan etmiştir. 

Vaşington 21 ( ö.R) - Birleşik Amerika harbiye nazırı Hudvin 
dün radyodaki beyanatında Avrupada ha~ gösteren büyük kargaşalık 
yüzünden Amerikanın emniyeti de tehlikede olduğunu ve bu tehli
keye karşı ilk vazifesi Amerika ordusunu hazır bulundurmaktan lba· 
rı-' olduğunu söylemiştir. 

lngili7. Harbiye nazırı Döminyon 
ku vvetlcrini teftiş etti 

-*-Alman Şefi 
Stalinin yıldönümünü 

telJrilt etti 
Berlin, 21 (Ö.R) - Stalinin altmışıncı 

yıldönümü münasebetiyle Hitler kendi· 
sine aşağıdaki telgrafı göndermi'itir : 

•$ahsi saaadetinizi bütün kalbimle di
ler ve Sovyet birliği halkiyle dostlarına 
muvaffakıyetli yıllar temenni ederim.• 

BİTLER 

meselesini gözden geçirmiştir. F ncümen Mussolini ve genç nesil .. 
azasının, eski bawekillerden Flanden Paris 21 (ö.R) - lngiliz harbiye nazırı Sir Hor Beli~ lngiltereye Roma 21 (Ö.R) _ Duçe çok çocuklu 
başda olduğu halde münasebatın· kat'ı gelen Dominyon kuvvetlerini teftiş etmiştir. B. Hor Belişa Kanada 192 Italyan ailesine m!ikafatlar dağıtır. 
lehinde olduğu haber verilmektedir. Fransızlarının Antrenmanından bilhassa memnun olmuştur. Kana· ken Italyan ırkını kemiyet ve keyfiyet 

Encümen azalarının izhar ettikleri ka- da •efer kuvvetinin kumandanı bayraklari Üzerinde eski Fransa ile itibariyle ıslah için faşist rejiminin yeni 
naate göre, müttefiklerin Sovyet Rusya tedbirler alacağını söylemiş ve deınlşt!r 

yeni lngilterenin alametlerini birleştirmiştir. Harbiye· nazırı demiştir ki: Genç milletler yaşamak için kalaba. 
ile diplomasi münasebetlerinl kat etme- k . .. ) k ) J h b I I d 'l h d'I B 1 ğ lar ksu b. il 
leri ltalya ve ispanyada pek mü,ait te- ı: «Böy e as er er e ar ın net ces n e n şt p e e ı emez. u n ar m a • lılr. olmalıdır • Çocu z ır a e mey· 

-·iNe" ıS~Yô~SüD,Dt~Uı . t_.:abu.k soyJe .. ı 1htı1;ar Ç~~1Uş-k~Düiun yrınıncıaa çı-• ı KaıiSJ~t:\yJ'~'i1"1~ilk:'rl~ 


