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HAKKI OCAKOOLU - --
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç için 
Se11elik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 

Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

1 TELEFON: 2697 

• Kanada fırkası kumandanı 
kralın huzurunda 

Londra 22 {ö.R) - Kral Corc Kanada 
sefer ordusu kumandanı general Mak W o
keri kabul etmİ§tİr. 

·-------' nAn münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhunyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçiri, ıabalılan çıkar ıi11a.ri ga.ıctedır Yeni Asır .Matbaasında basılınıştır. 

·imalde de ric'at 
-----------...... *~------------

M anne r hay m istihkiimbattı 
biç bir noktada yarılmadı 
Yalnız bir harpte Kızıllar yirmi 

bin kişi zayiat verdiler ·-·--Paris 22 (Ö.R) - Helsinkiden bildi-
rildiğine göre Kızılordu, Botni körfezine 
doğru tazyikini artırmış ise de netice 
ıılamanushr. Merkez cephesinde vaziyet
te değişiklik yoktur. Kızılların arwi ka
zanmak teşebbüsleri aklın kalmıştır. Ka
relide 35-40 bin ki>ilik bir piyade lmv
,·eti, 70 hiicum arabası ve yüzden fazla 
ta'.'ı•yarenin yardımı ile, saatlerce de\'am 
eden bir toı><:u hazırlığından sonra dün 
Mannerha)•n hattına bir gün CV\'elki ta
arruzunu tekrar ehniş ise de Finlerin 
muzalicranc muka,,·emeti ile karşılaş
mış ve Fin istihkam hattı hiç bir nokta
da yarılınamşıtır. 

Finlandiya askerleri ve Finlandiya ku
manda heyeti dünya askerlik tarihinin 
en şarılı sahifelerini yazmaktadırlar. 

Londra 22 (Ö.R) - Finlerin şimal ve 
merkez cephelerinde büyük muvaffakı
yetler kazandıkları son gelen haberlerle 

Kcırları• gôp• el , t..: /ıarb t--r:cn Fia c:lıkereri - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -, •.......•••••.....••........•........... 

1 Milli Şef 
5 Ankara halkevinde 
• • 
=Danışma komitesine 
riyaset buyurdular 

Ankar11 22 (Hususi) - Cümhur
reisimiz Milli Şef İsmet İnönü bu
b'Ün saat on birde Halkevine gele- • 
rek Halkevi danışma komitesinin 
içtimaına riyaset buyurmuşlardır. 

i Milli Şef, bugüne kadar Halkevle
: rinin çalışma tarzları ve elde edi-
5 ]en neticeleri tetkik ve evlerin me-
5 saileri için yeni direktifler vermiş
: !erdir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finlandiya 
Harbının 
Neticesi 

--*--
ŞEVKET BİLGiN 

Sarı Kitap 
Alman harp mes'uliyetini 
meydana koyan en mühim 

tarihi bir vesikadır 

Fransanın Berlin 
dr'un Hitlere 

çok mühirn 

sefiri Kulon
sö ylediğı 

sözler 
Paris 22 (ö,R) - Fransız hariciye ııezareti tarafından 

netrıedilen sa·rı kitap matbuatın başlıca mevzuunu teşkil et

mekte ve Avrupa harbının patlaması mesuliyetinin tamaınen 
Hitlere ve 'azi devlet adamlarına ait olduğunu parlak Vt! 

jtiraz kabul etmez surette göstermektedir. B_ KuloHdr 
Peti Parizien. (Sarı kitap) ın, onu dır. Kitapta yer alan Fransanın Berlin 

okuyan Fransızlara kuvvetli bir teselli sefiri Kulundr'ın raporları Antolojide yer 
vereceğini kaydederek diyor ki, bu ki- almağa 18.yık seli.set ve bel3.ğat nümune· 
tap F ransanın harba mani olmak için uz. leridir. 
!aşmada ve alicenaplıkta son hadde ka- Peıi Parizien bu münasebetle Aleksi 
dar gittiğini gösterecek tarihi bir vesika· Lejer'in fevkalade mühim olan rolünü 

tebarüz ettirmektedir. 
Pertinaks, Ordr gazetesinde •Her 

Fransız bu kitabı okumalıdır. Bu, müthiş 
bir facıanın, bir hailenin kitabıdır> di
yor. 

Figaro, Fransanın Berlin !efiri Ku
londr' m Hitlerle 2 7 Ağustosda, yani 
harba tekaddüm eden günlerde vuku· 
bulan dramatik mülakatını kaydediyor. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEUE -

Admiral .5er cep krt!t•a=:ont 

Yeni bir deniz 
harbı mı olacak? 

Sekiz logiliz harp gemisi bir Alman vapu· 
runu bir Amerika limanı önünde bekliyor 

Admiral Şer Cep zırhlısı 
da bu civarda dolaşıyor 

Amiral 
Reeder 

istifa etti 

1 
Roma 22 (Ö.R) - İngiliz ka)·nağm

dan bildirifdjğine gbrc Aranga Alman 
vapunınun iltica ettiği Arle~ An1erik:m 
limanını 8 İngiliz harp gemi~i tarassut 
altında tutmaktadır. Vapur. bir İngiliz 
destroyerinin takibinden kurtulmak için 
bu limana sokulmWjtu. •Amiral Şer• 
Alman cep zırhlısının da bu Cİ\ arlarda 
ol-tuğu söyleniyor. 

Amerikan bahriye mahfillerinde bu -.. --*--- hususta hi~ bir tafsilat me.-rut olmadı-
Paris 22 (O R) - Alınan donanması gı temin edilmektedir. 

başkumandanı amiral Reder .. Graf Spee• Vaşington 22 (A.A) _ Amerika ef
cep zırhlısının harp etmeden batırılması karı umumiyesi Montevideo deniz mu· 
ıçin verilen emri prote ıo maksadiyle jharebesinden Colombus'un kendi kendi-
ıstifa etmiştir. _ _ _ - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Almanların ürkütme plinı 
·taraflar he ecana verdi 

--*--
Biribirini t~kip 
ecten muvaffa
kıvetsizlikler , 

--*--
Eerrıtin. "taratilar 
i~zcrmdeki tazyikini 
artırdı 
Paris 22 (ö.R) - Folkişe Beobahtcr 

nasyonal sosyaligt gazetesi bitaraflara 
hücum ederek bitaraf memleketlerin in· 
giliz - Fransız ablokasına mukavemet et· 
meleri icap ettiğini ve Almanyanın hayat 
sahası dahilinde bulunduklarına göre ona 
yardımla mükellef bulunduklannı yaz
maktadır. 

Bu neşriyat, Almanyanın ü~k.ütme 9j .. 

yasetine hedef olan bitaraf memleketler
de derin bir heyecan uyandırmıotır, Nas~ 
y<>nal sosyalist gazetesinin neşriyatına 
bilhassa Belçika ve Holandada şidd•tll 
biT mukabele gösterilmekte-dir. 

Bu memleketler matbuatı, Alman de
niz harbı dolayısile deniz ticaretinde uğ
radıkları zayiattan ziyade, Almanyanın 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

i. 
lsve~·, Norı•t.•<: ıte Daııonarka KTallart 

Bükreş -Berlin 
Arasında anlaşma oldu 
Romanya Almanyaya petrol verecek ve 

mukabilinde. silah cephane alaeak 
--*---

Salahiyetli kaynaklardan alınan 
bazı haberlere göre, müttefikler 
Sovyct Rusya · ile diploma.i müna
acbctlerini kesmeyi ciddiyetle dü~ün
mektedirler. Finlandiya tecavüzü
nün dünya efkarı umumiyesinde ya
rattığı heyecan, siyasi ve ruhi bakım
dan müttefikleri böyle bir karar itti
hazına sevkedecek mahiyette gözü
küyor. Sovyetlerle bir inkıtaın bugün 
yapılmakta olan harbı bir dünya 
harbına k11lbetmek gibi muazzam 
akisleri olacağı muhakkaktır. Bu 
takdirde harbın sınırları mevzii ka
lamıyacak, harbın dışında kalan bir 
çok memleketler de birer birer bu 
harba sürükleneceklerdir. 

Mü m bir ha er 
Bükreş 22 (ö.R) - Romanya ·Al 

manya ticaret mümessillerinden müte
şekkil muhtelit komisyon mesaisini bitir

miştir. Her iki memleket arasında emtia 
mübadelesine müteallik bir çok mcsc1e-

« Doyçe Nahrihten Büro » nun şu 
garip tavsiyelerine bakınız: 

« Bitaraflar kararları ve düsiince
leri hakkında Almanyanın şüphele
rini dağıt11cak bir vaziyet ihtiyar et· 

melidirler. Mesela şimal memleket
leri şimdiye kadar böyle h11reht et· 
miyerek Cenevrenin statuko siste
mine bağlı kalmı~lardır. Danimarka

ya teklif ettiğimiz ademi taarru7 pak
ti, şimal memleketlerinin maruz ol· 
dukları tehlükeyi l{Östermiştir. Bu 
tehlükeler bütün bitaraflar için va
riddir. Karada, her hangi bir müd11-
haleye karşı, ümidsiz bir mukavemet 

azmi gösterecek kadar ileri gidenler 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Fin 
Başvekili 

--* 
Ecne~~ !•ıati>~'a'I: 
m · :·m---:iis;ı~ ,:-· e 
beycın~tte balwu&u 

--*---. 
Helsinki 22 (l\.A.) - Ecnebi 'l1atbuaı 

rnümessilh•rini kabul erlen . Ba5vekil, 
SovyeUerin yapını~ olduklan taarruzun 
ani olduğunu ve miihim miktarda harb 
ma]zemesi bulunduğuna işaret ederek, 
evvPlden tasavvur edilmiş bir plan me,·-

Finlere yardım için müttefikler Rusya 
ile münasebetlerini kesecekler 

Roma, 22 (ö. R) _ Pariste siyasi Ye 
parlamanter mahfillerin kanaatine göre 
bir taraftan Fransa ve İngiltere, diğer 
taraftan Sovyct Rusya arasında diplo
matik ınünnsebetlerin kat'ına yakında 
umumi şekilde karar verilecektir. lk. 
hükumet Finhindivava mühim miktar
da harb malzeme;i göndererek Finlcre 
yıırrlıma hazırlanıyorlar. Rusya artık 
ma ... kes>ı: atmıstır. lskand!navva mcm
lPketlerinin bo1şevik le~tirilm~si plfı.nı 
J."'inland:yanın nıukavemeti sayesinde 
suya düşınü~ oldununrlan hundan sonra 
ihanet. cebir ve 'iddct ve tehdid )'Olile 
bu plfuıın tatbik edi.:-"-'sine mani olmak 
gerektir. · 

Paris, 22 (Ö. R) - Pöti jurnal askeri 
muharriri, Finland_ıya ordiısunun şim
diye kadar verdiği muharebelerin lııç 
birinde mukavemet kudretinden birşey 
kaybetmediğini ishal eden bir v81.İyette 
oldugunu ka~dcttikten sonra diyor ki· 

ler halledilmiş ve mübadelelerin inkişafı 
hususunda Mark ile Ley münasebetlerini 
tadile lüzum görülmüştür. 

Otuz bir kanunu evvelden itibaren 
bu hesap nisbeti bir Marka mukabil kırk 
dokuz Ley olacaktır. Mevcut muame-ld.t 
için bir intikal rejimi tesbit edilmiştir. 

Romanya Almanyaya ayda 1 30 bin 
ton petrol verecektir, Buna mukabil ev· 
velce Çekoslovakya fabrikalarına Ro· 

manyanın yaptığı 1 35 m;Jyon koronluk 
silcih ve mühimmat siparl!!!leri yerine ge
tirilecek.lir. Şimdiye kadar bir Rayş MarK. 

41 Ley üzerinden hesap edilınektC' .di. 
Almanlar hu hesabın 60 l e:y olarak va
pılmasını i. tiyorlardı. )-enı anla ma f\.u· 
menler için bir nıuvaffakı~ C't .. \ln1anlar 
İ('İn bir muvaffakıyet'iizliktir. ='~nC'<le hir 
milyon 460 bin ton p,.trol Roman yadan 
Almanyaya gönderilecektir. 

Romanya, ~enrde 20 milyon ton pct· 
rol satmaktadır. Rome.nyanın pettol ih· 
racatının yüzde kırkı Alman}·a tarafın· 
dan temin edilmi~ bulunduğu "':\yiaları· 

nın asılsızlıifı anla ılmHftır. ;\lmanyanın 
harp zaman~ndaki petrol ihtiyacı senede 
on milyon tondur. Romanya bunun an· 

cak altıda birini temin edecektir. Bun• 
da daha timdiden göriilen naklil'at 70t• 

luklıııL h im ıd " 



SARIFE2 

Oam2'a resmi kanununda 
değişiklikler yapılacak 

encümeni layiha Meclis Maliye 
üzerindeki tetkiklerini bitirdi 

Büyük Millet Meclisi maliye encüme
ni. damga resmi kanununun bazı mad
delerinl değiştiren ve bu kanuna yeni 
hükümler koyan liyiha üzerindeki tet
kiklerini bitirmiştir. Yeni hükümlere 
göre dağıtılan basılmış ve basılmamış 
ilinnaınelere on paralık damga pulu ya· 
pJ§acaktır. Başka gazete ve mecmualar 
aibi satışı mutad olmayıp sinemalarda 
oynanan veya ileride oynanacak olan 
fili.mler hakkında rekllmı ihtiva eden 
gazete ve mecmua şeklindeki matbualar, 
Hanları yazısından fazla veya ilanları 
yazısından az olmakla beraber yazıları 
daha ziyade bazı il!nlarla reklamını 
yaptığı hususlara dikkat ve rağbet cel
bine matuf gazete ve mecmua şekllnde
ld matbualar il!nname sayılacaktır. 
Bunların gazete veya mecmua vasfında 
olması ve üzerinde fiyat gösterilmesi 
il~ame mahiyeUerini değiştirmiyecek
ıtir. Yukarıdaki şartlara uyan ilhmame
ler, bir çok ilAnları muhtevi olduğu tak
dirde ayn ayrı resme tabi olacaklardır. 

Fenni gözlükçülük ruhsatnamelerin
den bir, veteriner ve tababette kullanı
lan tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar 
için verilen ruhsatnamelrden bir lira, 
ve uzunluğu ne olursa olsun sinemalar
da gösterilen reklam filimlerinden 50 
kuruş resim alınacaktır. Bu resim, bir 
reklfun fihninin bir sinemada en çok 7 
gün gösterilmesi mukabilinde alınacak
tır. Ayni reklam filminin yedi günden 
fazla gösterilmesi halinde her yedi gün 
ve kilsuru için ayrıca 50 şer kuruş resim 
alınacaktır. Ayni rekllm filminin müte
eddid kopyeleri çıkarılarak başka baş
ka sinemalarda gösterildiği takdirde 
kopyelerin her biri de yukanki esaslar 
aahilinde resime tibi olacaktır. 

Damga muafiyetleri kısmına şu fık
ra da. illve edilecektir: cUmuml, mül
hak ve hususi büdçelerle idare edilen 
daire ve müesseseler, umumi menfaat
lere hadim cemiyetler, ticaret, sanayi ve 
ziraat odaları tarafından münhasıran 
memleket mahsul~t ve mamulAtının 
reklimını ihtiva etmek ve her hangi bir 
ticari veya sınai müesseseye taall(ik ey-

Zeytin fidanı 
Müracaat edenlere 
verllınlyecek 
Yeni kurulmakta olan zeytincilik istas

yonundaki zeytin fidanlarının 938 deki 
ilk aşıları bugün bir buçuk yaşında 939-
o aki ikincileri 7-8 aylık olup fidanların 
körpeliğinden şimdilik dağıtılmaması 
\ <'kaletin emri icabı olduğundan müra
c at edenlere fidan verilmemektedir. 

-*-Eşrelpaşa aslalt yolu 
İkiçeşmelik • Eşrefpaşa - Kale asfalt 

yolu inşaatına belediyece devam edil
mektedir. Yukarı mahalleler halkı bu 
yolla dünyanın en milkem.mel ve mo
dern bir yoluna kavuşmuş oluyorlar. 
İkiçeşmellkte Yağhane yanında.ki köşede 
mevcut Uç ev belediye otoblislerinin 
seyrliseferine mani olduğu için bu evler 
belediyece istimlak edilerek yıktırıla
cak ve yola kalbedilecektir. Bu suretle 
yol geni.şliyecektir. 
Yapılmakta olan modern yol Do1aplı

kuyu parti binasını geçmiştir ve faaliyet 
devam etmektedir. 

lemek üzere tertip olunan her türlü lev
ha ve afişlerle ayni teşekküller tarafın
dan Türk ihracat müesseselerinin yal
nızca isim ve unvanlariyle adreslerini 
ihtiva etmek ve başkaca müesseseler ve
ya iştigal mevzularile alakalı maddeler 
hakında her hangi bir ilSnı havi bulun
mamak üzere neşredilecek olan kitap, 
risale veya mecmualar.:. 

Sinemada gösterilen reklam filimleri
nin damga resmi, gösterilmiye başlan
madan evvel ödenecektir. Bunun için 
alikadarlar iki nüsha beyanname ile 
bağlı oldukları varidat dairelerine mü
racaatle filmin mevzuu ve ihtiva ettiği 
yazıları hangi tarihten hangi tarihe ka
dar, hangi sinemalarda gösterileceğini 
bildirerek resmini ödiyeceklerdir. İkin
ci nüshalar, damga ve tayyare resmine 
tabi olmıyacaktır. Damga resimleri öden
memiş olan reklam fillmleri, sinemalar
da gösterilmiyecektir. Buna riayet edil
mediği takdirde alınması lazım gelen 
damga resmi 10 misli cezasile birlikte 
resmi ödenmemiş filmi gösteren sinema 
muhalif hareketten dolayı tarholunacak 
damga resmi ve cezaları makbuz muka
bilinde tahsil olunacaktır. 

MO'RURU ZAMAN: 
Bu kanuna muhalif hareketten dola

yı aranması lazım gelen damga resmi 
ve cezaları, resmin alınması lazım gel
diği ve müddetin bittiği tarihin rastla
dığı mali yılı takip eden beş yıl içinde 
tarholunmadığı ve tarhedilip de katileş
tiği mali yılı takip eden yıldan itibaren 
beş sene içinde tahsil edilemediği tak
dirde müruruzamana uğrıyacaktır. Ya
bancı memleketlerde bulunanlar için bu 
müddet on sene olacaktır. Kanunda ya
zılı maktu para cezaları Türk ceza ka
nunundaki müruruzamana tabi olacak
tır. Resim ve cezası mUruruzamana uğ
rıyan evrakın hükmünden istüade edil
mek istenildiği takdirde damga resmi
nin peşin olarak ödenmesi mecburiyeti 
konulmuştur. 

Umumi heyette önümüzdeki hafta 
müzakere edilecek olan IAyiha, neşri ta
rihinden itibaren yUrlirlUğe girecektir. 

•ngi terede 
Gazve kömür 
vesikaları kaldırıldı 
Londra 22 (Ö.R) - Ingiliz hükümeti 

İngilterede gaz ve kömürden vesika usu
lünü kaldırmağa karar vermiştir. Halkın 
bu maddeler üzerinde büyük tasarrufla 
hareket ettiği görüldüğUnden vesikaya 
lüzum kalmamıştır. -*-Bir Alman vapuru 
Mayna çarptı ve 900 
Alman muhaciri ile 
birlikte battı 
Londra 22 (Ö.R) - Letonyadan 900 

Alman mültecisini hlmil olarak hareket 
eden biı· Alman vapuru mayna çarparak 
batmıştır. Gemide bulunan mülteciler 
kurtarılamamıştır. -*-Esrar bulundu 

Kemerde Teneke mahallesinde Nuri 
oğlu Mustafanın baı·akasında esrar bulu
narak alınmıştır. 

,aum:u-~,.ıtıç~~aa&liilllil'l*lil'••l'IUl"l&l!l!ll•IEÇhZL'Ql!llS!!IHIM1M~i!l!-:::;ı:ı[]itl.'l!:Si'lllll!S ., 

Sinemasında EL HAMRA BUGÜN 

Nefis ve harikulade bir mevzuu, göxler kama'?tıran şahane bir güzellikte 
temsil eden 

rABil RENKLİ ŞAHESER 
• • •• 

KUÇUK PRENSES 
FRAN.SIZCA SÖZLİİ 

BAŞROLLERDE : SBİRL ~y Tfü'ttPLE 
RİCHARD GREEN - ANİTA LutsE 

SEANSLAR: IIer gün: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DA~ 
Cumartesi ve Pazar sabah 10 ve 11.30 da UCUZ HALK SEANSI •. 
DİKKAT : Yalnız bu akşam 7.30 ve 9.30 seanstan yoktur .. ................................... . 
Arkadaşımın 

Kocasını sevdim 
L--Y-a_z_a_n-.-=. ==U= .. c:--Y-ı-ld_ı_z _ _ --:,.-.-:.,_~ 

, 
10 -

O zamana kadar çalal ve kaşıkla ye
mek yemedim dersem yalan söylemiş 
olurum. Bizim evimizde çatal ve kaşık 
elbette vardı . Yalnız biz catal ve kası
ğı, elimiz kirlenmesin diye ve onlar;n 
icadındaki sebebi düşünmeden kullanır
dık. Mesela yerine göre ıspanağı bile 
kaşıklardık.. Eti tabağımızda ve yahut 
sahanda bıcakla keseceğimize çatalımı
zı batınr ve di§ iınizle kopara kopara 
yerdik. 

Bu sebeple Sunaların masasında ve 
bilhassa Sunanın nasıl yemek ye<ligini 
görmeden ba!;lamak istemivordum. 

Fahri bey bana: 
- Kızım, dedi, sıkılma .. Burası kendi 

<:vin iiniş gibi hareket et. 
Sunanın annesi de;. 
- Tabii.. dedi. Madam ki Suna ile ar

kadaştır ve birbirlerini seviyorlar, o da 
bizim kızımız sayılır. 

Bu gi.izel sö.tler benim mahcubiyetimi 
c.zaltmış, cesaretimi artırmıştı. 
Artık serbestçe yemek yiyordum. 
Yemekten sonra Suna da, ben de can 

&!tığımız oyuncak odasına koştuk .. 
Buradaki oyuncaklara, bebeklere ken-

d' . . ır· 

YENi ASIR 2J llkkanun cumar tesi 1919 

ŞEHiR H BERLERi Finlandiya 
Harbının 
Neticesi Vila} etin 940 yılı 

bütcesinde 
--*--

2SO bin lira tasarrul 
edilecektir 
Vilayet meclisinin Şubat toplanttlann

da 940 yılı vilayet bütçesi hakkında ha
zırlıyacağl formül büyük bir aliika uyan• 
dırmıştır. Vilityet meclisi azaları daha 
şimdiden bu ınevzula meşguldurlar. 

Daireler bütçelerini hazırlamağa baş
lamıslardır. Sıhhat dairesi bütcesi hazır· 
lanm.ışhı:. Ziraat ve nafıa bütçeleri de 
hazırlanmaktadır. Her daire bu sene büt
çesini hazırlarken azami surette tasarruf 
dü~üncesiyle hareket etmektedir. Tasar
ruf edilemiyecek kısım maaşlarla hasta
neler zaruri masraflarıdır. 

Vilayet daimi encümeni yeni yıl büt
çesinin esaslannı hazırlamıştır. Yeni blit· 
çenin ancak 250.000 lira tasarruOa 2 mil
yon 200.000 lira olacağı zannedilmekte
dir. Bittabi vilôyet meclisi nihai kararı 
verecektir. 

Bu tasarruf, bugünkli tahsili.ta teka
bül eden rakamdan ve tasarruf edilecek 
kısımla vilayetin 700 küsur bin liralık 
borcunun itfasına ihtimal verilememek
tedir. 

-*IW'W 
Zeytinlikler 

tespit edili yor 
Her köylü ailesine 
zeytinlik verilecek 
Ziraat vekaleti zeytinliklerin tesbiti 

için Izmir villlyetine icap eden talim.ati 
vermiştir. Zeytincilik mütehassısı B. Na· 
zım Kılıçla ziraat müdürü ve orman baş 
miihendisinden teşekkül edecek bir ko· 
misyon evvela lzmir viliyeti huduttan 
dahilindeki zeytinlikleri, bilMıara da Ma· 
oisadaki zeytinlikleri tesbit edecektir. 

Tesbit ameliyesi diğer vilayetlerde de 
ikmal olununca yurd içinde büyük bir 
zeyün seferberliği haşlıyacaktır. Yaba· 
ru zeytinliklerden istifade edileceği için 
her köye ve bu işle iştigal edecek her 
köylü ailesine icabı kadar zeytinlik ve
rilecektir. 

Yapılan tetkiklerde dört sene sonra 
Ege zeytin rekoltesinin iki misline baliğ 
olacağı anlaşılmaktadır. -*-Jhtikar 
Komisyonu dün 
müessese sahiplerini 
dinledi 
İhtikar komisyonu dün öğleden sonra 

valinin riyasetinde toplanarak ihtikar 
mevzuu etrafında tetkiklerde bulunmuş
tur. Emniyet müdürünün iştirak ettiği 
bu toplantıda bazı ticarethane sahiple
rinin malumatlarına müracaat edilmiş
tir. Elektrik pili satan bir müessese sa
hibi hakkında ehemmiyetle tahkikat ya~ 
pılmaktadır. Bu müessese 15 kuruşluk 
pilleri 35 kuruşa satmaktan suçludur. 
Bu müessese sahibi pilleri 23 kuruşa sa
tın aldığını tevsik ey]emiştir. -*-Yerlere tükürenler 

27 kişi be]ediye nizamatına muhalif 
o1arak yerlere tükürdükleri için beledi
yece tecziye edilmişlerdir. - *-Fransız şehircilik 
mütehassısı ay 
başında gelecek 
Maruf Fransız şehircilik mütehassısla

rından mimar B. Korbüziye belediyece 
İzmire davet edilmiştir. Belediyece mi
mara gönderilen bir mektupta gelmesi 
için her türlü formalitelerin ikmal edil· 
diği ve hemen hareket etmesi bildiril
miştir. Mimarın ay başında Izmire gel
mesine intizar olunmaktadır. -*-Akdenizde fırtına var 

Ak.denizde şiddetli poyraz fırtınası 
hüküm sürmektedir. Fırtına yüzünden 
denizde bazı kazalar olduğu haber•veril
mektedir. Fırtına yüzünden trenler de 
teahhürlü gelmektedir. Anta]ya vapuru 
fırtına yüzünden yolcularını Bandırma
ya müşkülatla çıkarmış, fakat aynı se
beple Bandırma treninin getirdiği Isü. .. n
bul yolcularını alamamı.ştır. 

bu ev temelli benim evim imiş gibi va
kıt geçmesine bile aldırış etmemiştim., 
Sunanın annesi gelip te: 
- Hava karanyor .. Akşam oldu. Bel-

ki Zehranın annesi merak eder .. 
Deyince içime bir hüzün çöktü. 
Buradan hiç ayrılmak istemiyordum. 
Suna da benden ayrılmak istemediği 

için: 
- Anne ne olur, biraz daha kalsın .. 
Deyince, annesi: 
- İsterse gece de kalsın, dedi. Fakat 

kızım onun da annesi babası var .. Me
rak ederler .. Yarın yine gelecek.. Bun
dan sonra artık sık sık ta gelir. 

Cevabını verdi. Ben, elimde tuttuğum 
kocaman bir taş bebeği kutusunun içine 
yerleştirirken iyi kalpli Suna annesine 
falan danışmadan bana: 

- Zehra.. dedi. O bebeği kutusu ile 
beraber al götür, senin olsun .. Benim 
~k,a bebeklerim var .. Hem istersem 
annem, bey babam bana yine alır .. 

Sevinçten az daha sıçrıyarak Sunanın 
boynuna sarılacaktım. Maamafih onun 
bu cömertliğine acaba annesi ne diye
CPkti? .. 

Belediyenin inşa işleri 

Hava gazı fabrikası --*--
- BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA -

lngi]iz ablokaeına neden mukavemet 
etmiyorlar? Bize göre bu mukave· 
met noksanı barba bilvasıta bir mü
dahaledir.» 

son safhadadır 
Çocuk hastanesi ise 940 yılı sonunda 

İşte Almanların meııhur yapıcı bi
taraflık (?) tezleri ... 

ikmal edilmiş olacaktır AlmanyaherşeydenevvelCenev-
Belediye vergi ve resimleri tahsilntın

da karşılaşılan müşkülata rağmen bele
diyenin vergi ve resimler tahsilAt vazi
yeti gayet müsaittir. Reis Dr. Behçet 
Uz, belediye teşkilatını sıkı şekilde kont
rol ederek tahsilatın vaktinde yapılma
sını temin eylemektedir. 

Belediyenin havagazı fabrikasında ya
pılmakta olan esaslı tadilat ve inşaat ar
tık son safhaya gelmiştir. Yeni ocaklar 
hazırlanmıştır. Elli beş metre yüksekli~ 
ğinde olan ve Türkiyede en yüksek ba
calardan biri bulunan yeni havagazı ha· 
cası 49 metreye gelmiştir. Baca en yakın 
bir zamanda ikmal edilecektir. 

Önümüzdeki Çarşamba günü havaga
zı bacasının tecrübesi yapılacak ve ocak
lar yakılacaktır. Ancak ocakların ısın
ması bir ay gibi uzun bir zamana mü· 
tevakkıftır. Yapılan tetkiklerde havaga
zı fabrikaşırun tam randmanla ancak ilk 
baharda çalışmağa başlıyacağı anlaşıl
mıştır. Belediye reisi, işletmede yapıla
cak tasarrufla havagazı ücretlerinin be-

hemehal beş kuruşa tenzilini derpiş et- re mefkfüesinin dü~manıdır, bey
mektedir. nelmilel hak ve adalet mefkuresine 

Belediye inşaatı arasında yer alan ço- karşı isyan bayrağı açmıştır. Onun 
cuk hastanesi binası inşaatı ikmal edil· şiddet mefkuresile Cenevrenin ide
mek üzeredir. İnşaatın ve tefrişin tama-
mı 940 senesi sonunda tamamlanacak ve allerini uyuşturmak imkansızdır. Bu-
hastane faaliyete geçirilecektir. nun için, Almanya, her şeyden evvel 

Çocuk hastanesi yalnız İzmirin değil, bitarafların Cenevre ile alaka ve irti:. 
bütün Ege mm takasının çok bUyük bir hatlarını kesmelerini istemektedir; 
ihtiyacına cevap verecek vüsatted.ir. Has- hu merbutiyette bütün milletlerin 
taneye kabul edilecek yavrular fenni . . . .. 
şartlar içinde her türlti illetten kurtul- kalplermden kendısıne karşı yukse-
ma imkanını elde edeceklerdir. Hastane, len takbih sesini duymaktadır. Doy• 
mütehassıs doktorlar tarafından idare çe Nahrihten Büro·nun tebliğinde 
edilecektir. Hastaneye bitişik olarak bir şayanı dikkat olan bir ikinci nokta da 
de ıAna yuvası• inşası düşünülmekte- Alın .. tt fikl hl k 
dir. Ana yuvasında fakir anaların do- anyanın mu .. ~- er ~ o. ~sın-
ğumları yapılacak ve doğan çocuklar dan ne kadar buyuk endışe ıçınde 
hastanede tedavi edilecektir. olduğunu hissettiren sözlerdir. Al

Belediyeni:n bUyUk müesseselerinden manya her hareketinde bu endiıeyi 
biri olan .garaj ~tral bin~ inşaa~ meydana koymaktadır. 
devam edilmektedir. İnşaat ilerlem.iştır. C""rül" .• L! b' _ l'I_ _ d'" ,. t 

Önümüzdeki ille baharda şehir oteli o uyor .ıu ıtaranarın urua -
inşaatına başlanacaktır. lükten ayrılmalarını iıtiyen Nazi 

Ihtikir yapan dört 
mağaza daha kapatıldı 

Almanya, bu çok garip talebini bir 
tehdit ve taarruz silahı olarak kul
lanmak niyetindedir. 

Şimal memleketleri kendilerine 
tevcih edilen hltabın mAnaaını an· 
lamışlardır. Hürriyet ve istiklalleri
nin kimin tarafından tehdit edildi-

Vilayet ihtikarla mücadele komisyonu 
dün vali B. Edhem Aykutun reisliğinde 
toplanmış, şu ticarethanler hakkında sed 
kararı vermiştir: 

1 - Kantarcılarda 1319 uncu so
kak ta 2 numarada hordavatçı Hasan oğ
lu B. Mustafa Akbalın ve arkad&§ları, 
İnce elektrik pillerinin düzinesini 70 ku
ruşa aattıklan halde lüzumsuz 11 O kuru
şa satmağa başladıkları görü1müş, diğer 
elektrik pillerine de bu suretle zamlar 
yaptıkları anla~ılmış ticarethanenin dört 
gün müddetle. 

· 2 - Keçecilerde Pazvant çarşısında 
24 numarada Binyamin oğlu Refael ve 
Binyamin Dan on 5 5 kuruşa satılan Rus-

Köy enstitüleri 
nerelerde açılacak 

Maarif Vekaletince açılmasına karar 
verilen köy enstitüleri hazırlanan ka
nun projesine göre 12 yerde kurulacak
tır. Bu 12 yerdeki enstitülere devam 
edebilecek olan talebenin vilayetleri de 
her enstitü için mıntaka itibarile tesbit 
edilmiştir. Karsta Cılavuroa açılacak 
köy enstitilsüne Kars, Erzurum, Çoruh 
ve Ağrı vilayetlerinden, Kayseride Pa
zarörende açılacak enstitüye Kayseri, 
Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Sivas vila
yetlerinden, Malatyada Akçadağında 
açılacak enstitüye Malatya, Tunceli, 
Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Urfa vi
layetlerinden, Ankarada Kızılcahamam
da açılacak olan enstitüye Ankara, Çan
kırı ve Boludan, Kocaelide Arifiye is
tasyonunda açılacak olan enstitüye Ko
caeli, Bursa, Bilecik ve İstanbul vi!Ayet
lerinden, tspartada Gönen köyünde açı
lacak enstitüye İsparta, Konya ve Bur
dur vilayetlerinden, Samsunda Hama
mayağında açılacak enstitüye Samsun, 
Amasya ve Tokat vilayetlerinden, Ada
nada Haruniyede açılacak enstitüye 
Seyhan, Maraş ve Antep vilayetlerin
den, Trabzonda Beşiközünde açılacak 
enstitüye Trabzon, Ordu, Giresun ve 
Rize vilayetlerinden, Antalyada Şehir 
içinde açılacak enstitüye Antalya, İçel 
ve Muğla vfüıyetlerinden, Vanda açıla
cak enstitüye de Van, Muş, Bitlis, Siirt 
Hakk~ri vilayetlerinden talebe alına
caktır. 

Vilayet bu ders yılında bunlardan 
Kayseri, Malatya, Arifiye ve Kızılcaha
mam.da köy enstitüleri açılabilecek şe
kilde hazırlıklar yapmıştır. Bu dört ens
titüye 2000 talebe alınacaktır. 

kucakladı ve: 
- Aferin benim pırlanta kalpli kı

zım.. dedi. Senin yaptığın bu iyi hare
keti a~m bey babana söylediğim za
man o da çok memnun olacak ve sana 
daha güzel bebekler alacak .. 

Suna ile kucaklaştık.. Annesinin elini 
öptüm.. O da beni yanaklarımdan öptü. 
Yolu şaşırırım belki diye beni eve ka
dar hizmetçi ile gönderdiler. 

Babam daha gelmemişti. 
Annem mutfakta soğan kavuruyordu. 
Ben kapının mandalını çekerek eve gi-

rip te sevinçle: 
- Anne .. 
Diye bağırarak mutfağa koşunca mut

fağın eşiğinde ve asık suratla annem 
göründü: 

- Kız .. bu saate kadar nerede kaldın? 
Diye yüzüme öyle bir bağırış bağırdı 

ki.. Bi.itiin sevincim yarıda kaldı. 
- Anne .. dedim, Hacer gelmedi mi.. 

Benim Sunalara gittiğimi söylemedi mi? 
- Söyledi ama .. İnsan eve uğrama

dan, annesine haber vermeden, tistünU 
başını değiştirmeden öyle zengin evleri· 
ne gider mi? 

makaralannı 75 kuruşa aattıklanndan ti- ğini biliyorlar. Yine biliyorlar ki Fin
carethanelerinin 7 gün müddetle kapa· landiya mukavemette devama muk
tılmasına karar verilmiştir. tedir olamıyacağı gün kendi sıralan 

3 - Keçecilerde 2 aayılı dükkanda gelecektir. Finlandiya harp sahnele-
çivi taciri Abdurrahman Tankotay 40 · d ed L~-'' l 
k tt v • • • ı_,, hep ·z rın e cereyan en nacııse ere va-
uruşa aa ıgı çıvırun ııuı.osunu se sı , 

80 kuruşa sattığından mağazasının üç tanlarının mukadderatını tayın ede
giln kapatılmasına. cek hadiseler gözüyle bakmalarının 

4 - Kemeraltında Anafartalar cad- sebebi budur. Bugün Skandinavya
desinde 1 o~ ıı~yılı ticarethane~e oyun- da akla n tehlükelerin mahiyeti 
cakı;a Hamdı oglu B. Yekta Evcıl ve ya- ' Y ~ • 
nında çalışan çırağı Salih oğlu Zekeriya hakkmdakı kanaat o kadar umumı-
15 kuruşa satılan cep elektrik fenerleri dir ki lsveç ve Norveçin günden gü
pillerini 35 kuruşa sattıklarından ticaret- ne artan bir milli heyecan karşısında 
haneler~ni~ ~ört gün kapatılmasına ka- bugünkü bitaraflık siyasetlerinde da-
rar verılmıştır. . . 

Acıklı bir kaza 
Dün Karataşda Kız lisesi karşısında 

Hakkı Urgancıya ait 142 sayılı Apart
manın eahil kısmında feci bir kaza ol
muştur. Apartmanın 2 7-28 sayılı dai
resinde oturan lzmir sulh hukuk hakimi 
B. Salahattin"in baldızı ve Sinan kızı 26 
yaşında Bn. Beyhan Başkan, bir süprün
tü tenekesindeki çöpleri denize dökmek 
istediğgi sırada muvazenesini kaybederek 
denize düşmüş, kendisinin geçiktiğinin 
farkına varanlar araştırma yapınca genç 
kızı, bu apartmanın yanı başındaki B. 
Riza aile evinin sahilinde deniz içinde, 
baygın halde bulmuşlardır. Baygın halde 
memleket hastanesine nakledilerek her 
türlü sıhhi tedbire baş vurulmasına rağ
men genç kızın hayatı kurtarı1amamış
tlr. B. Salah.attin ve aileı!i efradına sa
mimt taziyetlerimizi sunarız. 

-*-izmirden istanbula 
mal naklediliyor 
İhtikarla mücadele mevzuunu tetkik 

(:den viliyet makamı bu hususta V eka
lete gönderilmek üzere raporlar hazırla
mağa başlamıştır. Yapılan tetkiklerde Is
lanbuldan şehrimize gelen Benbozat 
Bozalt adında bir tacirin 20000 liralık 
kaba manifatura eşyası, Surasky mües
sesesinin de 10.000 liralık kazmir alarak 
Istanbula naklettikleri anlaşılmıştır. 

_,,,,, * "1Nlft 

Evvelki geceki yangın 
Evvel.ki gece Kemeraltı Mıhçılar so

kağındaki mobilya fabrikasında çıkan 
yangın tahkikatına devam edilmektedir. 
Yangının bir kaza eseri olarak çıktığı an
laşılmak.tadır. Mağaza 8000 liraya sigor
talı idi. 

tuya ilişti.. Tavrı birden değişti. 
- O kutuda ne var? 
Dedi. Ben korktum ve cevap verdim: 
- Suna verdi.. 
Bebek olduğunu söylemeğe cesaert 

edememiştim. 
Annem, yağlı elini iş önlüğünün eteği

ne alelacele silerek ve: 
- Bakayım ne var içinde: 
Diyerek elimden kutuyu kaptığı gi

bi mutfağın yanındaki odaya koştu. H~
va kararmağa başladığı için pençerenın 
yanındaki yer mindeı·ine oturdu ve ku
tunun iplerini tellşla açtı. 

İçinden bebek çıktığını görünce: 
- A ... dedi. Bebekıniş .. Ben de elbise, 

ayakkabı falan verdiler sanmıştım .. 
Sonra hemen ilave etti: 
- Bak sana söyliyeyim .. Bu bebekle 

0yle her gün oynamak yok. Sonra kutu
sundan hiç çıkıruyacak. Öteki bebekle 
oynarsın .. Arasıra ben sana bunu da ve
ririm ama .. Dediğim gibi kutusundan çı
karmazsın .. 

Annem, dudaklarımın bUzUldüğüne 
aldırı~ etmeden bebeği kutusu ile bera
ber konsolun, benim boyumun yetişemi-

h a fazla devam edemıyerek F ınlan-
diya ile mukadderat bir]iği yapmalan 
imkansız sayılamaz. Fransız gazete
leri işte bu nokta üzerinde İsrarla du
ran yazılarında Skand.inav devletle
rinin hayati menfaatlerine göre va
ziyetlerini sarahatle tayin etmeleri 
halinde Fransa ve lngilterenin Fin
landiyanm imdadına koşabilecekleri
ni yazmaktadırlar. 

Bunlar belki bir taklm tahminler 
veya farazi yelerdir. F' akat hakikat 
şudur ki üç buçuk milyonluk Finlan
diya üç haftadan beri 180 milyonlulc 
Sovyet Rusyaya dünyanın hayranlı
ğını uyandıran bir mukavemet gös
termektedir. 

Başlı başına bir şaheser olan bu 
mukavemet daha ne kadar zaman 
sürecektir, bilmiyoruz. Yalnız şuna 
inanıyoruz ki hürriyet ve istiklalini 
korumağı bilen milletler en azametli 
ordular karşısında bile istikballerin- , 
den emin olabilirler. Maddi kuvvet 
mefhumu yanında manevi kuvvet 
mefhumuna değer vermiyen miia
tevliler ise daima hesaplarmda aJ· 
danmeğa mehkumdurlar ... 

ŞEVKET BfLGIN ,.,,,,,,.._ 
KJSAC:A. : 
•••••••• 

KİMYA MISDI BE 
MÜBAREK!
--t -

YAZAN: Eczacı EC. K4mil Akf«t 

Insan ruhunda azlık daima kıymet 
ifade etmiştir. Hayat hemen her şeyin 
ölcüsünü nisbeten geniş ve bol tuttuğu 
ha"ıde il~cınkl gram, ~ıı.ntigranı, ıniU
gtam, desirniUgram gibi pek kUçük mik
yaslarda kalmıştır. Çünkü il~ç müessi
rattandır. Insan bünyesinin tahammül 
kudı·eti ölçülmiiş, bu küçük ölçüler 
meydan almıştır. Zamanına göre hel 
yerde okka, batman, vahidikıyast iken 
eczaneler kıl kadar vezinler tartıyordu. 
Azlığın kıymeti (Kimya mısın be mü
barek) sözünü yaratmıştır. UAçların 
hassasiyetini onun küçük tartılarına ba
ğışlıyan halk, nerede az bir tartıya rast
lasa (kimya mısın be mübarek) demiş
tir. Ilaç esasen azlık ifade eder. ilAç 
icin aradım, bulamadım demekte azıcık 
oisun bulamadım manası vardır. Hayat
ta azlık, kıymet ifade ettikçe her itibarl 
kıymet te tılsımını nedı·et üzerinde top
lamış oluyor, Altın nedir? Bir maden, 
yenmez içilmez, koklanmaz, tenekeden 
farkı nedir? ... Azlığı .. . Bazı öyle azlık· 
lar vardır ki azala azala yok olmıya 
namzet o1ur1ar, azlıkta kıymet olmak 
için az' ın özde olması gerektir. Az ile öz 
~te kıymetin manası.. Biz eczacılar a:t: 
ve özii birlikte tartar kıyma mıı;ın be 
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Kukl • • re ısı 
Ruslar tarafından tevkif mi edildi? Istanbulda fırtına 

Lin1anda bir çok kazalar oldu 40 
balıkçının akibetinden haber yok Sovyetler, Kunsinenin sözüne kanarak askeri 

tenezzüh yapar gibi bu harbe girmişler 
Tallin, 22 (A.A) - Sovyetler birli- bu teminatın çok ıuüessir olduğu iddia nın mahiyeti hakkında taut bir cehalet !eri artmaktadtr. Huzursuzluk hissi 

latanbul2 2 (Huıusi) - Gece başl.ıyan tiddetli fırtına denizde ka
zalara sebebiyet vermiştir. Fırtına bilhassa Boğazda, Karadenizde tah
ribat yapmıttır. Bir çok kayıklar ve motörler karaya düştüler. 

Macar bandıralı Duna vapuru ile Halidin motörü ve dalgıç motörü 
Çıbuklu sahilinde karaya düştüler. ğinden gelen bazı lcimWerln söyledik- edilmektedir. içinde tutulan Rus yığınlarını Fin tay- günden güne çoğalıyor. 

terine gl!re, Terljokidekl Flnlanda halk Görünüşe göre Moskova hükümcti yarecilcri tenvire çalışmaktadırlar. Bu 
hllk!lmetl reisi Kunsinenin gözden dilş- şimdi mesuliyetin büyük bir kısmını maksadla bunlar Leningrad arazısi lize
tilğUne ve hatıl Moskovada tevkif edıl- Kunsinen ve arkadaşlarına tahmil et- rine beyannameler atını.•lardır. 
diğ!ne dair lsrarla bazı savialar dolas- mek istemektedirler. -
ınaktadır. - · Leningrad ve Moskovadan alınan ha-

Geçen sonteşrinin nihayetinde Kuıısi- Diğer cihetten Sovyel ınatbualırun bericr askeri h rekctlerin aldıtiı şekil 
nenin Finlandada ilıtiliü çıkacağına dair bir ınüddettenberi Kunslnen ve Terikoji scbebile r~sıni ınahlillcrin ho~nud.su:t.lu
temlnat verdiği söylenmektedir. hükOmetini idare eden diğer komünist- ğunu teyid cl.mektedir. Ba.,,kwnandan

Sovyetlerin sadece bir askeri gezinti !erden bah!'etmeyisi manidar adcledil- lık Fin seferinin ihzaı·ında tamaınile al
mektcdit'. 

olacağını zannettikleri Finlanda sefe- danmı.ı; olmakla üham edilmektedir. ~id-
rinc başlanması için verdikleri karara Pari.>, 22 ( Ö. RJ - Ruo _ Fin ıhtiJ.afı- dctli cezalara rağmen kaçaklık hadise-

Belçika 
Berlini protesto 

etti 
Brüksel 22 (Ö.R) - Belçika hüküroe

,i, Brüksel havaları üzerinde Alman 
ayyarelerinin dolaşmalarını Alman hü

kümeti nezdinde şiddetle protesto etmiş
tir. Dün de BrUksel, Raş ve Liyej üze
rinden uçan Alınan tayyareleri görUl
müştUr. Belçika avcı tayarelcri bwı1arın 
takibine ~!ardır. Alman tayyareleri 
bu sefer de Belçika tayyareleri ile harbe 
tutuştuktan sonra uzaklaşmışlardır. 

-*DANiMARKA 
Lonclra ve Berlinde 
elçilik ihdas etti 
Kopenhag 22 (A.A) - Danimarka ilk 

.:le{a olarak Bedin ve Londrada Dani
marka elçilikleri lhdas etınlşUt. 

Bu tedbirin alınmasına lx-vnulıruld 
vaziyet amil olmuştur. · 

-*İSTANBULDA 
Şiddetli zelzele oldu 
İstanbul 22 (A.A) - Dün gece saat 

23 il 11 dakika 26 saniye geçe şiddetli 
bir zelzele kaydedilmiştir. Merkez Ustü
nUn :btanbuldan mesafesi 13.06 kilo
metre olduğu tahmin edilmektedir. 

---tr---
Elbeye giren 

ingiliz denizaltısı 
taltif edildi 
Londra 22 (Ö.R) - Bir Alman kruva

zörünü torpilliyerek batıran, biı· diğer 
Alman kruvazörü ile bir tahtelbahlrl ha
oara uğratan İıısiliz denizaltısının ku
mandanı yilzbaşı Rotfelde kumandan 
rütbesi vcrilmiştiı'. Kral bu tahtelbahi
rin efrad ve zab!tanını taltif ederek hcp
l'ine ni~anlar vermiştir. ..,._ 
Fransız parlamentosu 
sosyalist grubunun 
bir kararı 
Paris 22 (A.A) - Parlamentodaki 

,osyalist grubu, hükilmetin uınuıni siya
..eti hakkında müzakerelerde bulunmak 
üzere meclisler! gizli komite halinde ic
timaa da,·et etnıeğe karar vennL<tir. · -+- . 

Yeni bir deniz 
harbi mi 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
sini batimasından ve Aı·auca adındaki 
. .\lınan kargoounun (Akog) edilmesin
denberi harbın Amerıkan sahillel'ine 
yaklaşmakta olduğu ve Panama konl<>
raruıının kabul etmiş olduğu 300 millik 
bitaraf mıntaka nıes.?lesinin şin1di milll 
işlerin ilk p!Anına ~ecmi~ bulundu~u mü
talcasındadır 
Panaına b<."yunnaıncsi.niıı ~sa:-ıı hedefi 

I.arbı ve mulıasemat hareketini Ameri
ka lotasından uzakl"'!tırınak idi. Son hl
diseler yalruz Panama mıntakasında de
~ aynı zaınandli Ürügvayın kara sula
rında cereynn ettni~tir 

K.Ciano'nun nutku için 
ilk Fransız tefsiri 

Roma 22 (Ö.R) - Kont Cianonun geçen cumartesi günü söyledi
ği nutuk hakkında, bir hafta fa~ula ile, bir Fransız tefsiri yapılmıştır. 
Bu tefsir matbuat mümessillerinin Kedorseycleki içtimaı esnasında 
hariciye nezaretinin salahiyetli bir ~hsiyeti tarafından şöylece ifade 
edilmiştir: 

F r ansız hükümetinin fikrince Kont Ciano tarafından cizilen kad
ro tarihin bu en karışık devresini tavzih için mühim bir u~sur olarak 
telalcki edilebilir. Resmi mahfiller bilhassa şu nokta üzerinde duruyor
lar: ltalya ve Almanya arasında çelik paktın akdine tekaddüm ede.Jt 
müzakerelerde her iki taraf 3-S sene müddet zarfında harba müncer 
olabilecek bir tahrikte bulunmamağı teahhüd etmişlerdi. 

Keza Alman - Rus anlaşması hakkında Kont Cianonun verdiği iza
hat da dikkate şayandır. Italyan tahminlerine göre, Berlin - Moskova 
arasındaki müzakerelerin ancak Sovyet Rusyanın bitaraflığını temine 
ve bazı ekonomik faydalar istihsaline matuf olması lazımdı. ltalyanın 
şimdiki muhasamıı•ıtlık vasfı bu noktai nazardan ilham almaktadır. 

G~rp cephesinde dün 
hiç bir hareket olmadı 
Paris 22 (Ö.R) - Petit Parizien gazetesi askeri muhabiri yazıyor: 

Karada oükılnet nisbidir. No Mana Land'da keşif faaliyeti ayni §<'kilde 
clevam ediyor. Şimal denizinden lsviçreye kadar cephe hattı üzerinde 
Alınan ordusunun mevzi vaziyetleri ve hazırlıkları hiç bir değişiklik 
arzetmemiştir. Yabancı kaynaklardan gelen haberlerde Almanların 
garp cephesine 350 bin yeni bir muavin kuvvet daha getirdikleri bil
dirilmekte ise de bu haber uydurmadır. 

Alman tayyareleri durmadan Bel-
çika üzerinde uçmakta berdevam ... 

Brüksel' 22 (A.A) - Milli müdafaa nezaretinin bildirdiğine göre 
dün bir kaç defa Belçika arazisi üzerinden yabancı memleketlere ait 
tayyareler uçmuştur. Muharebe tayyareleriyle hava dafii bataryaları 
bu tayyareleri tardetmişlerdir. 

Bruger şehri üzerinde bir Alman tayyaresi Belçika tayyareleri ta
rafından 10,000 metre yüksel<liğe kadar kovalanmıştır. Alman tayya
resi Belçika tayyarelerinin üzerine bir kaç kerre ate~ açmış ise de mer
milerini isabet ettirememiştir. 

Belçika hiikümcti hadiseyi Berlin nezdinde protesto etmi~tir. 

Fransa ve lngiltere Çek milli birlik 
hiikümetin1 resmen tanıdılar 

Londra 22 ( ö.R) - Beneşin riyasetindeki Çekoslovak milli birliği 
teşekkülü lngiliz ve Fransız hükümetlerince resmen tanınmıştır. 

lngiliz hariciye nazırı Lord Halifaks, Fransız topraklarında kuru
lacak Çek ordusu için lngiliz hükümetinin bu milli birliğe yardım ede
ceğini temin etmiştir. 

Londra 22 (A.A) - Times gazetesinin diplomatik muharriri, ln
giltere hükümeti tarafından tanınmış olan Çekoslovak komitesinin 
gayesi Fransada ve Kanadada bulunan Çeklerden mürekkep bir ordu 
teşkil etmek olduğunu bildirmektedir. 

Bu Çekler, mecburi askerlik hizmetine tabi tutulacaklardır. 

- rAZ//AYXIYLZ.iV/,,..rAI B N. Menemencioğlu 
r·'\Üzcltme ..:ı.ansız Cümhurıeisi 

B. Daladiye İtalyan 
sefiri ile görüştü 
Roma, 22 (ö. R) - Fransız Başvekili 

Bay Daladiye akşama dowu Italyanın 
Paris sefir ile ~örüşmü~tü r. 

Dünkiı nüshamızda Şehir gazi- tarafından kabul edildi 
noau orke8trasının Kültürpark ga-

Londra. 22 (Ö. R) - Bitaraf müşa
hidler, Norveç hududundan sür'atle ve 
karma karışık ric'at eden Sovyet kıta
larının ağır zayiata uğradığını leyid edl
yorlar, Rusların Finlandiyayı en dar 
kısmında ikiye kesmek maksadile yap
tıkları hücumları Finler, Rus cenahına 
karşı mukabil bir taarruzla tardetmiş
lerdir. Ruslar bu cephed& 30 kilometre
lik bir sahada ric'at etmişlerdir 

-

Tebliğler 
---.ı::;...---

FRAHSIZ TEBLİGİ : 
Paris 22 (A.A) - 21 tarihli ak~am 

tebliği: 

Alsas Llirende tayyare faaliyeti art
uustır. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin 22 (A.A) - Umumi karargah 

aşağıd:ı.ki tebliği neşrelmektcdir: 
Garp cephesi11-de kayde değer bir ha

dise olmamıştır. 
Şiınol hududunda ve İngilterenin ce

r.up kısmında keşif uçuşlan yapılmışttr. 
Hududun muhafazasına tahsis edilen 
Messerscbmidt tipinde Alınan tayyare
leri ile Fransız avcı tayayreleri arasın
da vukubulan bir muharebe esnasında 
bir Fransız tayyaresi anudanc bir mü
dafaadan sonra yere inınek: mecburiye
tlnde aklmıstır. Alınan tayyareleri hiç 
biı· zayiata ınaruz kalınadan üslerine 
dönınüslerdir . --·--
Dominyonların 
imparatorluğa 
yardımları 

Loııdra, 22 (Ö. R) - 1ınparatorluk 
konferansına iştirak eden cenubt Ame
rika mümessili albay Ritz, tngilterenin, 
dominyonların ve tngiliz müstemlekele
rinin sarfettikleri gayretlerin mlsllne 
dünyada şlmdlye kadar '!ahid olunınadı
i,'lnt söylemL,tir. 

* Londra, 22 (Ö. R) - lngiliz Harbiye 
nazırı Kanada fukasını teftiş etmiştir. 
Nazır. bu asker mağldh edilemez. de
miştir. 

20 bin ~ Avusturalya >eferl or
dusu yakında !ııgiltereye varacaktır. 

Halıçta da bir motörle sandal çarpıştı. Motörcle bulunan Salih ile 
yeğeni boğuldular. 

Tophane açıklarında Mocia vapuru demirini taradı. Tekrar clemir 
atarken kaptanın ayağı kırıldı. Hastaneye nakledildi. 

Sirkeci rihtımında bir Yunan motörü de hasara uğraclı ve kaptanı 
yaralandı. Denize açılan on beş balıkçı kayığından öğleye kadar haber 
gelmedi. Kırk balıkçının akıbetinden endise ecliliyor. Sabaha kar l 

ba lıyan kar fasıla ile devam ediyor. . -

Ticaret Vekilimiz 
Istanbul tetkiklerine devam etti 

lstanbul 22( Hususi) -Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu bugün 
de tetkiklerine devam etti. Kahve irketi müdürünü kabul etti. ltalyan 
bankası müdürü ile görüştü. Bu görü~menin ltalyadan muhtelif itha
lat eşyası getirilmesi etrafında cereyan ettijıi tahmin ediliyor. Vekil, 
şehrimizdeki tetkiklerini genişletmektedir. 

Maarif Vekili Dıyarbakırda 
tetkiklerine devam ediyor 

Diyarbaku 22( Hususi) - Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel bu 
gün, refakatinde ilk tedrisat umum müdürü ve hususi kalem müdürü 
olduğu halde buraya geldi. Vali, umumi müfettişlik, hükümet erkanı 
tarafından karşılandı. Trenin iki saatlik bir teahhürüne rağmen istas
yon kalabalıktı. Vekil umumi müfettişlik konağına misafir edildi. 
Okullarda ve Kültür müesseselerinde tetkiklerine başladı. 

Yeni Hint kıt' alart 
Mıs1ra vasıl oldular 

Londra 22( ö.R) - Yeni Delhiden gelen haberlere göre yeni Hint 
kıtaları Mıoıra vasıl olmuştur. 

Kral Faruk Mwrdaki Hindu M18ır aokerlerinin .,..hai ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere 1000 Mısır lirası vermiştir. 

Fırtına bir tren devirdi 
Balkanlarda ve Tuna da fırtına 
yüzünden bir çok kazalar oldu 

Avusluralya Bahriye nazırı, Avustural- 22 (ÖR) D ( 
ya askerleri, 25 sene evvel Avrupada Belgrad . - a maçyada ve Bosnada müdhiş fırtınalar 
harbeden Avusturalyalıların evladları- hüküm sürmektedir. Adriyatik denizinde seyrüsefer çok aeyreklet
dır. Bunlar da babaları gibi yüksek ._... miotir. Dalmaçya telgraf hatları fırhnadan harap olmuştur. Karlardan 
kerllk mezıyetlerine maliktirler, de- ve devrilen kayalardan yolların temizlenmesi büyük zorluklar arzet
J11i.ştir. --*-- tiğinden münakalat durmuş gibidir. Bir marşandiz treninin yedi va· 

E ak gonu fırtınadan devrilıni§tir. 
cnebi bayr altında Bükreı 22 (ö.R) - Şiddetli bir kar fırtınaaı karada, denizde ve 

sefer yapacak &§ağı Tunada seyrüoefaini durdurmuştur. Sahrınçlı bir lngiliz petrol 
Amerikan gemileri gemisi fırhnadan batmıştır. Bir çok romorkörler hasara uğramıştır. 

Nevyork 22 (A.A) - Nevyork Herald Sahilde sıcaklık derecesi sıfırın altında 15 dir. Bütün trenler rotarla 
Tribüne gazetesinin bildirdiğine göre, işlemektedirler. 
Amerika bahri korni:;yonu 4 Amerikan 
vapurunun ecııebl bayrağı albnda geç- Bükreş 22 (Ö.R) - iki gündenberi devam eden şiddetlı kar fırtı-
ınesinc müsaade etmiştir. Bunlar, 6.085 nalan yüzünden hükümet merkezinde büyük hasarat varclır. 

tonluk Boll Flover, 2,647 tonluk Santa •. --------------------------· İsabel, 3,707 tonluk Volter Dmundson 
ve 3 2!\5 tonluk Mundintie vapurlarıdtr. BÜTCN H.AI<'TA İZDİHAı'I VE YER BULA..l'IA.MAKTAN GÖBMIYEN 
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Melek 
Sınemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

Broclvay Yıldızı 
Her kesin sevdiği küçük yıldız 

Sirlcy Templenin Şaheseri 
.öLUMHARBt 

Çok heyecanlı ve meraklı bir 
G:uıster filıni 

1 
İlaveten METRO JURNAL EN 
YENİ DÜNYA HAV ADİSLERL 

SEANSLAR : Her rün : 4.20 • 6 - 9 .. 
Cumartesi, pazar 12 - 3 - 6 - 9 

ws 

• VE BİR DARA GÖRMEK tSTİYEN ~IUllTEREl\I '.\IÔOAVİ1'1LE81NİN 

• 

ISCAR VE ARZULAR! ÜZERİNE 
SİNE!\lA l\fÜDtlRİYETİ 

HARiKALAR HARl:KASJ YEN 
Marie Antoinette 

• 
ı 

FİLMİNİ BİR KAÇ GÜN DAHA YENİ İLAVESİ ENDER TESADÜF 

EDb:..EN !:KİNCİ BİR ŞAHESER OLAN 

• 
Esrarengiz Katil 

zinosunda Yılba~ı gecesi çalacağı Paris 22 (A.A) - Cümhurreisi dün 
yaztlacak iken sehven Cumartesi öğleden sonra Türkiye hariciye umumi 
akşamı olarak intişar etmiştir. kfttibi büyük elçi Numan Menemenci-

!>'İLMİNİ GÖSTERECEKTİR .. BU FIRSATI KAÇlRMAVINIZ .. "'.. " S d I''·--------------------·· Keyfİyeti tashih ederiz. oglunu kabul etmiştir. 
Müzilc, Yılbaşı gecesi Kültürpark Diğer taraftan hariciye ınüsteşa1'1 B. 

y lb b ı Chajpeti"r de Ribes Birleşik Amerika-

' 

ııazino•unda 1 ası a oııunda ça-. nın Paris büyük elcisi B. Bullitti kabul 
lacaktır ... .. _________ NA•R1t111•• Elm~ir. 

Şöhreti dllııyalan dolduran, zaferleri, ülkeleri dolıışan 
kudreti milyonlara dayaııan bir ŞAHESER .. 

ı -- Ç A L 1 H A H r A Ç •• 
ERROL FLYNN ... İLK DEFA .. TÖRKÇE SÖZLtl .. 
2-KOVBOY KIZLAR 

KAHKAHA, NEŞE, HEECAN KAYNACL. 

aıanleti 

J •• 4 • YENi HARP JURNALi RENKLİ MİKİ.. 

BUGÜN : LALE ve YENİ TAN SİNE!\tALARINDA ... 

sannta, 

_L_A_LE ____ 'l .. 'EiıiiL.iııiııiıiıi21.s.1.YiıiııEııııiılfiiıiııliıı. r .. A._H._T_E_L. .... 42·4·8-· 

T ~ yy are inemasın a lKt FİLİM BİRDEN ----"' 

Bu~ iki 1:;:~~~Jı:ıc.. Kültürpark Sineması 
Sehhar . Sıcak kanh - kendi gibi sesi de gilzel ve daima cev•·al İspanyol BUGÜN ŞAHANE BİR PBOGRJUI TAKDİ!\f EDİYOR 

yıldızı tı\IPEBİO ARGENTİNANJN Yeni evlilen,, Hayatın lgyınetlnl, çalışmanın :ııevkini .. Çocuk sevgiııint üt-
Kudillüs ı:ecclcri filminden sunrn çe,~rdiği en giiıcl eseri retecelı: senenin en gü:ııel aşk v~ ihtiras !ilmi... 

S P A N Y OL i TA Birbiri için yaratılmış 
DÜNYANIN DOKUZUNCU HARİKASI 

FRANKŞT AYNIN OGLU 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

9411 <;encsinin en heyecanlı .-e korkunç !ilmi 
AYRICA : EKLER JURNAL SON D"ÜNYA HADİSATI.. 

OYUN SAATLERİ : Her gün: 5 - 9 da .. SPANYOLİTA: Cumorte.;i - P•-
7.&r : l - 5 - 9 do .. Frıınkştaynın oğlu : Her ~iiı : :ı - 7 de .. 

... 11811 ........................ ----=-ıa:ıımı::ılllCl:mlİ 

(LB LİEN SACRE) 
BAŞ ROLLERDE : CAROL LOMBARD VE JAMES STEVART 
AYRICA: 

HALK DUŞMANI 
VE JURNAL - RENKLİ rtıd 

SEANSLAR : Her rün BİRBİRİ İÇİN YARATD..!UL'i : 2.20 - 5.39 - t DA .. HALK DÔŞMANI 4.00 - 7.40 T~---------
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Bitlerin mahremi Mühim bir haber Korsanlıkta11 .... _*_. 
sonra 

ifşa ediyor! 
'· - BAŞTAllAFI 1 İNCİ SABİFEDE -

«Kızıllar, soğuk, hastalık ve açlık gi
bi üç düsmanın birden safları arasında Vssüne dönen bir 
,)'aptığı tahribattan muztariptirler. Düş- Alman tahtelbahiri 
.m~. zayıf noktalar~?an mükemme- Berlin 22 (A.A) - Bir Alınan tahtel-
len istifa.de eden, arazıyı karış karış bi- bahir" · 45 1\1\0 t ha · baliır. ı 
len L. k dil . ·. tt fik ının ,vv on cmıne 6 o an ve JUŞl en erme mu e yapan diicım g ·ı · · b tırdık.tan Al 

,. 

Gizli konuşmalarda Hitler Almanya
Finler mütemadiyen dü manı şaşırtmak- -:< ••• an ed~ e~~ı la.d v b"ld'IK!lmnrakt -
tadırlar. ~anyaya onmuş o ugu ı ın e e-

s t l f; 1 b" . . t"d . b" dir. ovye erıtanı ıar ıye:ıı ıp ı aı ır Fin b 
scvkülceyşle hücum arabalarını ve pi- aşkumandanı da 
yad~ ~aylarını her gün ayni muvaffakı- beyana tta ·bulundu 

nın siyasetini nasıl izah etmiş? yetsızlikien sonra gene ayni noktaya Londra, 22 (Ö. R) - Ecnebt gazete-
sevketmektedir. Ve bütün bu hiicum- leri muhabirlerini kabul eden Fin bas
l~ında büyük. zayiatı göze aldı~ halde kumandanı mareşal Mannerhayn dünya 
duş~~.ın hakkından gelememektedir.> gazetelerinin Finlandiya lehindeki tav
v •• Potı J~rnal: kar fırtınaları içinde dö- siye ve müzaheretlerine ve hariçten 
guşen Fın1crın mukavemeti dünyanın Finlandiyaya yapılan yardunlara ~ek
~endisine yapmakla mükellef bulundu- kür etmiştir ve şunları ilave eyle~iş
gu yardımlan tacil etmesini icnb etti- tir: 

ifşaatı Hcrman Rauschning yapan: 
-7-

Scıbık Dmızig ayan rei~ Raıı.seni11g'in faal bir yarduncı zümresine sahih ola-
if§aotı §ÖtJle devam etmektedir. mıyacağımı sanıyorum. Eğer, farzımu-

GlZLl HARP hal olarak, ayaklanmak isterse, elde es

c- Hile \'e hud'a ile çalışmak ile or
dulanmı harekete getirmek arasında bir 
f.arlc olduğunu görmüyorum. Bunu bey
lıude arıyorum. Kan döken bir harbin 
muvafık olduğu, hiç değilse modem 
cünyanın bazı devirlerinde içtinab edi
lemiyen bir keyfiyet. olduğu söyleniyor. 
Giz.li harb bilfıkis mahkum ediliyor. Bu
na sebeb ne? Bu sofist bir tefrik, ihti
yarlara mahsus bir moraldir. Bn de
mokrat burjuva milletleri üzerinde ha
h olduğum faikiyct herhangi bir doktrin 
Vl'ya his önünde tevakkuf etmemekli
ğimdir.> 

ki klasik usulün mevcud olduğunu ha
tırımdan çıkarmıyorum, Evet, yürüdü
ğümüz yol çok çamurludur. Fakat ~erci 
yolu üzerinde ayaklarını kirletmemiş bir 
kimse bilmiyorum .. > 

geçtiğim takdirde Polonya bitaraf kala
cak mıdır? 

Bu suale muhatab olacağımı ümld et
miyordum. Bunun amelt bir mlnası 
olabileceğini sanmıyordum. Bunun için
dir ki, suaJine tereddüdle cevab ver
dim. 

recek mahi~~tte olduğunu, Finlandiya- cSi:der ve memleketleriniz pek iyi bi
dan Tel'.mopil e kadar uzan.an sahalarda lirsiniz ki Finlandiya adalet ve istiltlal 
bütün bitaraf memleketler, kendi emni- için ve bütün milletlerin en aziz telakki 
yetlerinin Finlandiya tarafından müda- ettikleri şeyler için çarpışıyor. Di
faa edilmekte olduğunu bilmelidirler. ğer milletler bu vaziyeti anlamışlar ve 

Bütün gaz~teler Finlandiyaya yalnız bizzat maruz bulundukJarı müşkilata 
ı:ıatbuat sütunlarında sempatilerin k~- rağmen Finlandiyaya yardımdan gerj 
fı olmadığını, yazıyorlar, müstacel ve kalmamışlardır.> 

~Bitler, harici siyasetinin e<:aslarını 
bana ancak 1934 senec;i bidayetinde an
lattı. Berehtesgadende kış mevsimini 
geçirdikten sonra Berline avdet etmiş 
idi. Mareşal Pilsudeski ile kor.ıışmam 
hakkında kendisine tafsilat vermek fır
satını henüz bulamamıştım. Bitler beni 
büyük bir iltifatla karşıladı ve cAlınan
yanın menfaati için yapmış olduğum iş-

Hitler birdenbire söıümü kesti: fili bir müzaherete yol açılmasını isti- - --r;.,--
yorlar. 

Kendisine hilenin, ayni ı>ekildc hile
yi cclbedeceğini ve bu yeni harbin de 
muvaffakıyctleri gibi mağllıbiyetleri de 
olacağını söyledim. 

Hitler: 
- Olabilir. diye cevap \'erdi. Hiç ol

mazsa, ben hu ise evvel başlamış oln
cağım. Büyük bir muvaffakıyet şan
sun, her şeyi olduğu gibi ilk gören kim
se olmaklığımdır. Halbuki hasımlarım, 
1arihin vücud bulduğu kuvvetler hak
ikında henüz hayaller beslemektedir
ler. 

- Neticede, Machia,·el"in ileri sürdü
ğü fikirleri alıyorsunuz. Fakat tarih, hi
le, nldatma. hiyanet, gizleme, medh, ve 
koıtil gibi M<ıchiavel siyaseti vasıtaları
nın müessir vaziyetlerini oldukça çabuk 
kaybettiklerini gösteriyor. ltalyan şehir
lerinin tarihi böyle bir siyasetin uzun 
miiddei sürıniyeceğini işaret ediyor, de
dim. 

Hitler bnna, hu ka-Oar bir şey isteme
diğini söyledi. 

Ona, Almanyayı saran siyasi duvar
larda bir ynrık açmok Hfidi. 

- Zaten, hasımlarım, sulhcülükleri
nin karşısında hnreket etmekliğimdcn 
ve benden evvel diğerlerinin erismek 
i-;tcdikleri ~eylere nafiz vasıtalarla va
sıl olmak arzumdan bana minnet duy
malıdırlnr. Hnsımlarunız, her türlii mu-
1t.wemet iradesini kaybetmişlerdir. On
Jarın tarafından akseden her göz, bi
%im1c anla!:mak arzusunu gösteriyor. Bi
:z.c damlardan bağırılıyor ... Bütün bu 
demokrasilere malik olan sınıflar, \'a7.İ
fclerden, ınesuliyetlerden başka bir Sf'Y 
!Öylemiyorlar. Onlnr, çiçeklerini dik
mek, balık avlamak. ve ellerinde İncil, 
ateş kenarında gecelerini geçirmf'k is
tivorlar.> 

·Kendisine, Fransa ve tngülere ile bel
ki başka tabialte ve ~eciyede şahsiyet
ler bulunabileceğini söyledim. 

Hitler sabırsızlandı ve her kelimenin 
iiwrine basnrak sunları ı;öyledi: 

- Biz hUtün kuvvetimizle iktidar 
mevkiini arzu ediyor. sabırsızlıktan ve 
iştihadan titriyoruz ve bunu fileme ilfin 
edh·oruz... İktidar iradesi bizim icin 
basit bir ciimle değildir: Bu, bizim ka
nımız ve hayatımızdır.> Ve muzaffora
ne bir tavırla: 

- Ya~ıyoruz, evet, yaşıyoruz.> diye 
boğırıyordu. 

ÇAMURLU YOL 

üZERtNDE 

HiUt'r, korku ve zulmiin 7aruretin
den tekrar bahsetti. 

- Eğer zaJim olmak iradesine ma
lik olunmazsa, bir neticeye varılmaz. 
Her devirde iktidar burjuvaların cina
yet tesmiye ettiği şey üzerine müesses
tir. Bol ·evikler, Rus tarzına göre hare
ket ettüer, eski idare edenler sınıfını 
tamamilc ortadan kaldırdılar. Bu, eski 
klasik vasıtadır. E•er hatırımda kaldı 
ise, Machiavel de bunu tavsiye ediyor. 
Fakat o, evvela hayırhahlık He, idare 
e<knler ı;ınıfının arkasmdan gelen cemi
yetin ikinci sınıfını elde eylemeyi söy
lilyor. Ben daha ileri gidiyorum. Eski 
idare edenler sınıfından istifade ediyor, 
onu endi§e ve tabi olrnak hisleri lçinde 
bulunduruyorum. Ben onlardan daha 

ten> dolayı teşekkür etli. . 
Sözümü zaman zaman keserek, hep 

beni konu. turdu. Burjuva _ nasyonal 
ve askeri mehafilde tevlid ettiği ten
kidlere rağmen Alman - Polonya pak
tının akdi Almanyadaki vaziyeti his
sedilir bir şekilde düzeltmişti. Bu mu
ahede Almanya için, infiradını ortadan 
kaldırarak büyük bir federal siyasetin 
ba langıcı olabilirdi. Fakat bazı salahi
yettar şahıslar arasında, bunun muvak
kat bir tedbir olduğu ve Almanyanın, 
garb cihetinden bir müdahaleden endise 
etmeksizin Alman hududları haricinde 
kalmış Alınan topraklarını elde edecek 
vaziyete geldikten sonra bunun da niha
yete ereceği söyleniyordu. 

Bu tefsir, partiyi teskin edebileceği 
gibi Führerin hakiki fikrini de göste
rebilirdi... Noktai nazarına göre Bitleri 
merkezi Avrupadıı ınakul bir iktısadi 
ve siyasi duhul politikası takib etmeğe 
karar verdirmek mümkün idi. Ve bu
nun ilk işaretlerini de Polonya paktında 
görüyordum. 

Hitler bilhassa, paktın muhtemel akis
leri ve ~ümulü üzerinde durdu. Sözle
rimi henüz bitirmiştim ki, Hitler ~u sua
li sordu: 

- Garb devletlerine karşı harekete 

- Tabiatile şark siyasetimi, Polon
yaya karşı tevcih etmekten ise onunla 
bir gün harb yapmağı tercih ederim .. 

Mütea.Jdben Hitler, Polonyanın, Al
manya ile bazı arazinin mübadelesine 
muvafakat edip etmiyeceğini sordu ve 
şöyle devam etti: 

- Versaya karşı mücadele, siyasetin 
gayesi değil. vasıtasıdır. Almanyanın 
eski hududlarını alAkadar etmiyor. 
Harbden evvelki Almanyanın restöras
yonu ihtilalimizi muhik gösterecek kMi 
bir faaliyet değildir. 

POLONYA tLE RUSYAYA 

KARŞI BtRL~MEK 

Rusyaya taarruz için Polonya ile 
birleşmeği dü.~ünüyor musunuz? Diye 
sordum. 

•Belki> diye cevab verdi. Sovyet Rus
ya yutulacak ağır bir lokmadır. Oradan 
ba.şlıyacak değilim. 

Ciddi olarak: 
- Garbe doğru hareket eylemek fik

rinde misiniz? 
Bir aşağı bir yukarı dolaşan Hitler 

durdu ve sordu: 
- Öyle i.'le niçin sil"11anıyoruz? 
O vakit, şüphe edilmiyecek bir şekil

de, Almanyanın mukavemet edemiyece
ği bir birleşmenin vukua geleceğini söy
ledim. 

- Bu birleşmeye mani olmak ve biç 
kimsenin yükselişimizi tevkif edememe
si için adım adım ilerlemek hedefim ola
caktır. Buna nasıl muvaffak olacağım? 

-BJl'MEDI •• 

Londra radyosu soruyor: 

''B. Göbels' de aceba bir 
buhrana mı tutuldu?,, 
« Düşmanlarımız arasında hangisinin harbı en ziyade istediğini bil

mek pek haizi ehemmiyet değildir. Parisdeki harp tahrikçileri de Lon
dradakilerden daha az bizi ezmek istemiyorlar. iki memleket de ilan 
ettikleri harp maksadlarında ayni sertliği ve riyakarlığı göstermi~ler
dir.> 

lngiliz radyosu bu beyanatı naklederken soruyor: 
- Acaba B. Göbels de geçici bir infial buhranına mı tutulmuştur} 
Londra 22 (ö.R) - Zesen Alman radyosu Fransızca neşriyatın-

dan birinde B. Hit1erin Fransayı c:Mayn Kamph kitabında yere scril
mes )azım başlıca dü§man diye göstermesinin geçici bir infial eseri 
olduğunu ve hakiki Alman siyasetini göstermediğini iddia etmişti. 
Alman propaganda nazırı B. Göbelsin bugün Alman radyosundaki 
beyanatı bu teminata pek uygun düşmemektedir. Alman propagan
dacı başı demiştir ki: 

ltalya kralının Papayı ziyaretine 
siyasi ehemmiyet veriliyor 

Romn 22 (ö.R) - Beynelmilel gazeteler ltalya kral ve kralçesinin 
papayı ziyaretini tefsir ediyorlar. lngiliz gazeteleri papanın beyanatı
nı ehemmiyetle nakletmişlerdir. Bu mülakat ltalya ile papalık arasın
daki münasebetlerin samimiyetine bir delil addediliyor. lngiliz gazete
leri Avrupanın şimdiki buhranlı devresinde yapılan bu ziyarete hu
susi bir mana atfediyorlar. 

Fransız gazeteleri ltalyanın, hükümetinin dirayetli idaresi sayesinde 
sulhun nimetlerinden istifadeye devam ettiği hakkındaki fıkrayı ve 
papanın yalnız ltalyan milleti için değil, ayni zamanda bütün dünya 
milletleri için sulh temennisini tebariiz ettiriyorlar. 

Jur gazetesi, Majino hattında hiç bir 
şey yoktur. Aı;kerlerimiz beton mania
lar ve sığınaklar içinde emniyettedirler. 
Fakat yeni bir şey bulmak, muhakkak 
surette düşmanın mukavemetini biran 
evvel kıracak bir şey icad etmek 157.ım
dır, diyor. Muharrir Balkanların vazi
yeti yeniden tedkik edümesini, Finlan
diyaya müstacel yardımlar yapılmasını, 
müttefiklerin Rusyaya karı;ı siyasetleri
ni yeniden gözden geçirm~lerini tavsi
ye etmektedir. 

Paris, 22 (Ö. R) - Fransız Başvekili 
Daladiye, Fransanın Finlandiyaya mad
di ve esa:ı:lı yardımlar yaptığını ve bu 
Y.ardımlarda devam edeceğini söylemiş
tır. 

---*---
Sarı kitap 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
K ulondr Hitlere ~öyle hitap etmi,ti: 

- Bu harba teşebbüs etmeyiniz. Po
lonyaya taarruz suretile deruhte ettiği
niz mesuliyet bütün hayatınızda aizi ta
kip edecek, geceleri rüyalarınıza gire
cektir. Müthi, bir facianın kurbanları 
arasında yer alacakların, sevgililerini 
kaybeden annelerin, yavruların feryad
ları sizi takip edecektir. 

Harba mani olmak henüz kabildir. Ve 
buna sebebiyet vermemek sizin elinizde
<lir. 

Hitler sapsarı kesilmi~ti. Dinlediği söz
lerden heyecanda idi. Fakat buna rağ
men tecnvüz emrini yine verrruşti. 

Ebelııior, tarihte bu (Sarı kitap) ka
dar hakikatleri tam bir vuzuh içinde be
li~ten pek az sahifeler vardır. Diyor. Sa-
rı kitabın kısa mukaddemesi Franea ve 
lngilterenin ve en son ltalyanın eulhu 
kurtarmak için en son hadde kadar ça
lıştıklarını isbat ediyor. Hitler, Fransa ve 
tngilterenin ahde olan bu vefalannı Al
man propagandasına mevzu yaptırmış
tır. Dünya harbının mesuliyetini Alman
ya tarafından tutulan §iddet politikası ol
duğu reddedi1mez surette bu kitapla tes
bit edilmiştir. 

Londra 22 (ö.R) - Taymis, &arı ki
tap münasebeti ile lngiliz - Fransız eiyn
si görüşlerinin birliğinden bahsediyor. 

Oey)i Telgraf diyor ki: Bu kitapta neş~ 
redilen her vea.ika, ihtilafı sulhan hal için 
müttefiklerin her çareye baş vurdukları
nı, Nazilerin Münihte ıulhperverlik te
mayüllerinin hakiki emellerini gizlemek 
maksadiy]e olduğunu, Bitlerin har
ba daha o zamandan karar verdiğini 
yaziyor. • 

Roma, 22 (Ö. R) - Fransız gazeteleri 
Fransız hükumetince neşredilen Sarı 
kitaba uzun tefsirler tahsis etmişlerdir. 
Bu kitab, Fran.'8lllll sulhu kurtarmak 
icin, tarizatın son haddine kadar gitmiş 
olduğunu isbat maksadile çıkarılmıştır. 
Bilhassa Fransız - Alman münasebetle
rine ve 1938 eylülünden 1939 eylülüne 
kadar harbe takaddüm eden hAdi.selere 
nid vesikaları muhtevidir. Bu meyan
da Fransanın Roma sefiri tarafından, 
31 ağustosla 2 eylül arasında sulhu kur
tarmak için İtalya tarafından sarfedilen 
gayretlere dair gönderilen telgraflar ve 
Fransız sefirile hariciye nazırı B. Bone 
arasındaki telefon muhaverelerinin me
tinleri de vardır. Bu vesikalar isbat et
mektedir ki 2 eylülde Kont Cimı<> tara
fından, Duçe namına, Versay muahede
sinden ileri gelen güçlüklerin halli için 
5 eylülde bir konferans akdi için yapı
lan teklü, Polonya arazisini Almanya 
tarafından tahliye edilmedikçe müzake
reye girişilemiyeceği hakkında Fransız 
hükumetince ileri sürülen mütalea se
.hebile umulan neticeyi vermemiştir. 3 

DEMiR MASKE 
meleri lazım. Bu da vakit kaybetmelerini atılacaksınız. Şayed onların atqlerinden 
mucip olur. Halbuki onlar vakit kazan- kurtulan olursn o zaman siz ateş ede
mak mecburiyetindeler. Muhakkak bu ceksiniz. 
yoldan gelecekler. Bunları henüz söylemişti ki patlayan 

Bu düşünce ile biraz. sükünet buldu. dört silah sesinin akisleri etrafı sarstı. 
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Yolun kenarında, San:ııere giden tek tük Aralarında kan hurda olmak üzere altı 
yaya yolcuları uzaktan kontrol ederek asker ve ihtiyar çavuş silah elde, parmak 
beklemeğe koyuldu. tetikte ileriye atıldılar. 

Birdenbire !'levinçle yerinden sıçradı. Yanlarından süvarisİL bir at çılgın gibi 
Uzakta .. Sis arasında aheste yürüyüş- ko~rak geçti. 

le gelen iki süvari gÖrmÜftÜ. Gniafon vahti bir sevinç naresi kopar-
Aradaki mesafe her ne kadar yüz met- dı. 

re kadar var idiyse de melun kanbur bu Yolun ortasında da uzun boylu bir 
iki süvariden sağdakinin upuzun boylu adamın hayvanının altında hlarak te
ve soldakinin de ,işman olduğunu fark pindiğini ve kurtulmağa çalıştığını gör-

Fakat yine bu sis tüfenklerinizin namlu- ı Yarım saat geçti .• Bir saat geçti. etmişti. müştü. 
eunu belli etmiyer.ek kadar da faydalı- Henüz gelen yoktu. Pusuya yatmış dört askere: - Yakaladım .. Yakaladım .. 
dır. Ben size ne zaman haber verirsem Gniafon yolun ortaııında, gözlerini - Geliyorlar... Diye haykırarak koştu. 
o zaman ateş edersiniz.... dikmiş tuzağa düşüreceklerini sabmaz- Diye haykırdı. Dikkat ediniz. Ancak Ayni zamanda ateş eden dört kisi de 

Ve ... Avını bekliyen vahşi bir hayvan lıkln bekliyordu. yirmi otuz adım yakla!ltnCI\ atea edersi- pusu kurdukları yerden fırlamışlar yola 
ihtirası içinde gözlerini Faribol ile Mi'I- - Yok~n herifçi oğulları bana oyun nİ:I'. Daha emniyetli olur. E"asen yavaş doğru koşuyorlardı. 
tuflenin gelecekleri yola çevirdi. mu oynadılar. Başka bir i!tikamet mi ta- ~el:vorlar. Gniafon cinayetin i,lendiği yere gelin-

- Bu sefer 87:İZ do tlanm, hapı yut- kip ettiler} Ve sonra f'lli adım geride brTaktığı ce birden durakladı. 
tuiunuzun r,.!lmiôir. Eğer bu llu.aktnn Dire homurdandı. çavuşla alıı askerin hulnnduiu yere doğ- Suratı ani olarak mosmor kesildi. 
ela lrnrtulııLilir'lcııiz _,., tnrıl.ı • l l İmza- Sonra kendi kendini şöyle teselli etti: ru ko~tu. Onlara: Boğazı tıkandı. 
ladığınıza hukmr·~...,. ... .:,,., • - Hayır .. Hayır ... Bu imkansız .• Baş- - Dikkat edin. Dedi, ilerideki arka- Boğulacak gibi oldu. 

Bir Fin generali 
Amerikaya gitti 
Londra, 22 (ö. R) - Finlandiya top

çu müfettişi general Velone Finlandiya 
he~abına Amerjkada yaptırılan harb 
malzemesini kontrol etmek üzere Va
şington.a vasıl olmuştur. General Ame
rika Hariciye nezareti memurlarile gö
rüşmüştür. 

--*-
Gral Fon Spee enkazı 
etrafında dolaşmak 

yasak .. .. 
Montevideo 22 (O.R) Urügvay 

bahriye nezareti Gra( Fon Speenin bat
tığı yer civarına vapurların yaklaşmala
rını menetmiştir. Batan z.ırhlının mühim
mat depolarmın infilakından endişe edil
mektedir. 

Müzayedfl' ile fevka
lade satış 

24 ilk Kanun Pazar günü sabah smıt 
10 buçukta Birinci Kordonda Alsancak 
vapur iskelesi karşısında 354 No.lu evde 
iki aHeye ait mobilyaları müzayede su
retiyle satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meyanında fev
ka1ade kıymetli yemek odası takımı, 
Masif kabartma aynalı büfe, aynı malın 
kadifeli ve komodinolu divanı ve oto
matik kare yemek masası, maruken ka
nepe iki koltuk konsollu camlı kütüp
hane, Sa1'Jbinin ~esi salon gramofonu, 
son sistem ileri .~eri nakış ve dikiş ayak
lı Singcr maklnası, 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
mfil kahine, 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 korneıler, etajer, emsalsiz 3 pe
dallı piyano maa tabure, kristal camlı 
vitrin, buz dolabı, hasır takımı, dökme 
5oba, perakende bir çok yemek iskemle
leri, kök cevizden mamm modern şüon
yeralı e1bise dolabı, Amerikan Simmos 
marka iki adet ikişer kişilik bronz kar
yola maa somya, 2 komodin, 9 parça ka
difeli yürek forma ceviz koltuk takımı. 
2 adet ceviz aynalı şemsiyelik, çocuk 
otomobili, iki kapılı elbise dolabı, 2 adet 
ikişer kişilik nikel karyola maa somya, 
pcşkirlik, aynalı tuvalet, komodin, ço
cuk yazıhanesi, kuşlu ayna, basma lev-
halar, yeni bir halde Rus semaveri, Ma
sif maundan mam61 aynalı büfe, 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 direkJi beyaz karyola maa 
somya, büyük şark ltilimi, ve sair bir 
çok lüzumlu eşyalar bilmüzayede satıla
caktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat artırma mobilya salonu 

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

eylül akşamı Kont Ciano, tngilterenin de 
müzakereye esas olarak, Polonyadan 
Alman kuvvt'tlerinin geri alınması şar
tını ileri sürdüğünü Fransız Hariciye 
nazırına bildirmiştir. Bu şart Almanya 
tarafından kabul edilmemi~tir. B. Bone 
Kont Cianoya sulhu kurtarmak için 
sarfettiği gayretlerden dolayı hararetle 
teşekkür etmiştir. 

Uzun boylusuna hiç bir isabet vaki ol
mamış, sadece hayvanı vurulmuş ve ken
di altta knlmıştı. 

Fakat bunların ikisi de Gniafonun hi~ 
tanımadığı kimselerdi. 

Melun kanbur boş yere yeni bir cina
yet daha işlemişti. 

Faribol ve Mistufle bu cinayet yerin
den o dakika ~k çok uzakta bulunuyor
lardı ve Neverıı yolu üzerinden dolu diz· 
gin Tur'a doğru yol almakta idiler. 

Ne olmuştu} ve nasıl olmuştu da bi
:cim kahramanlar takip ettikleri yolu dt-
ğiştirmi~lerdi ~. 

Bu yol değiştirme işi sadece MistuAe
nin garip bir düşüncesi ile olmuştu. 

iki arkada~. Nevers'de, (Beyaz fart-) 
hanında bütün gece kalacaklannı söyle
dikten ve karınlarını doyurduktan ıonra 
gece yanııından biraz eonra hemen yola 
çıkmağı daha muvafık bulmuılardı. 

Böylece sabahleyin erkenden Sansere 
gelmiş olacaklardı. Bu yol cetvelini on· 
lara bizzat kontea dö Suvason tarif • • 
miJti. 

"'8'i!rmecl6~ft·b~ lamak islcmiyordum. 
1 
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!. Almanların 
Ürkütme planı 

- BAŞTARAFJ 1 ind SAYFADA -
mukabelei biJmiıiJ tehdidi altında kendi· 
lerini Almanyaya ilitiyacı olan madde· 
Jeri yetiştinneğe mecbur etmek isteme• 
sinden tik&yet ediyorlar. 

Alman donanmasının bütün hareket• 
lerinde uğradığı muvaffakryetsizliklerden 
son dereci! bir infial hisseden Berlin hü
kümetinin bitaraflar üzerindeki tazyiki 
artırmak suretiJe hıncını almağa le.artır 
verdiği şüpheli değildir. 

Bazı haberlere göre, Alman filosu iki 
gruba ayrılarak Hamburgdan hareket 
etmiştir. Bu gruplardan biri .. i §İmal deni
zi isti.kametinde, diğeri Baltık denizi is.
tikametinde hareket ettiğinden bazı bi
taraf memlek~tleri müttefiklerle deniz 
münakala.tını kesmeğe mecbur etmek 
için bir nümayi§e te,ebbüs etmek iııte• 
dikleri ihtimal dahilinde görülmektedir. 

-~--

Çin Başvekilinin 
beyanatı 

- BASTARAFI 1 inci SAYFADA
cud olduğunu söylemi~r. 

Harbin ba5langıcındanberi ihtilalci 
Finlandiya hükumetinin teessüsü gibi 
bir takım hadiseler Rusyanın emperya· 
list tasavvurlarından başka Finlandiya
nın içtimai siı;teınini tahrib ederek bu
nun yerine komünizmi ikame etmek ar
zusunda bulunduğunu gö~termektedir. 
Seri bir tecavüzün tarda kafi gelecek 
miktarda silah altında adamımız ve harb 
malzememiz vardır. Muvaffakıyetimiz 
düşmanımızın zaafından değil Finlandi
yalıların kendi memleketlerini müdafaa 
etmesini bilınelerinden ileri gelmekte
dir. 

Kendisine bağlanan ümitlere layik ol
duğunu isbat etmiş olan milletler cemi
yeti kararından pek tabii olarak mem
nunuz. Milletler cemiyeti bu haksız te
cavüz hakkında verilebilecek yegane 
hilkmü vermiş ve bütün dünyaya düş
manımızın hareketindeki ahlaksı7Jığı 
göstermiştir. 

Muavin kuvvetlerle, silah ve mühim
mat He ve diplomasi tarikile bize yar
dimda bulunulacağını ümid ediyonız. 
Harbin inkıtaa uğratmış okluğu ic;e de
vam edeceğiz. Bu da hiç bir ihtilafa sü
rüklenmeksizin istiklalimiz dahilinde 
müslihane yaşamak; 

--· --
Amiraf~Darla n 

Londrada · 
Londra 22 (Ö.R) - Frans.u. donan· 

ması başkumandanı amiral Darlan Ports
mut bahriye tesisatını teftiş etmi'l, bir 
çok talimlerde hazır bulunmuştur. Bunu 
müteakip Fransız amirali İngiliz bahri
ye nazırı B. Çörçille müttefikleri al8ka
dar eden bahri meseleler hakkında mü
zakerelere girişmiştir. 

Küveyt 
Arabistanın transit 
merkezi olacak 
Londra 22 (Ö.R) - Küveyt emiri Ri

yakta Arabistan kralı İbnissuudla gö
rüşmüştür. Küveyti Arabistan için bir 
ithalat ve ihracat transit merkezi yapan 
bir anlaşma imza edilecektir. Emir ile 
Arabistan kralı arasında bir dostluk mu
ahedesi yapılmıştır. 
Belçika ile mütte fikler 
arasında ticaret 
gör ü$1fteleri 
Paris 22 (A.A) ..:_ İyi haber alan malı

fillerde söylendiğine göı-e harp zamanın
da Belçika ile müttefikler arasında ida
me edilecek ticari münasebetler hakkın
da cereyan eden görfuJmeler, Pariste, 
Londrada ve Brükselde yapılan müza
kereler esnasında prensip itibariyle bir 
itilafa müncer olacaktır. 

Bir hava kazası . 
Londra 22 (A.A) - Bir İngiliz bonı

bardman tayyaı·esi alevler içinde Brom
hilles kilisesi üzerine düşmüş ve kilise
de bir yangın çıkmasına sebep olmuş
tur. Tayyarenin mürettebatını teşkil 
eden 4 kişi ölmüştür. 

Tiroide ki 
Alman ekalliyetleri 
Roma 22 (Ö.R) - Almanya. ile ltal

ya aı·asında, cenubi Tlrolda bulunan A1-
manların mukadderatını tayin eden bir 
pakt iınza edilmiştir. Alman ekalliyeti 
bu ayın 31 inden evvel Alman mı Ital
yan mı kalmak ic;tediklerini bildirecek
lerdir. 

Alman tabiiyetini ihtiyar edenler der-
hal memleketi terkedeceklerdir. 

tirügvay nazırlar 
meclisinin tasvibi 
Montevideo, 22 (A.A.) - General 

Baldomirih riyasetinde toplanan nazır
lar meclisi, son deniz harbi ve Amiral 
Graf Fon Specnin Montevideo limanına 
ilticası münasebetile hariciye nazırı ta
ı·afından takib edilen hattı hareketi tas
vib etmiştir. 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassı:c:ı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 
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FOSFARSOL FOSFARSOL, Kama en hayati..._ el• bmm 1anar1Mıklan ~ Ç9laJ.9. r.tJa lftah tanin eder V..... 
deftlllh ıenslik, dJn9ik verir. Slalrled ~ ..W ~ ~ Plerir. Mwınid ;..;t.adaNa, 
banak taUelJilinde, Tifo. Grip, Zatitrri~, Si-. nekalııatleıWe, Bel lftlekhti n aclemJ Whlanla ve tilo elnwlrte 
şayam hayret fahleler temin eder. 
FOUABSOL'üa: Diğer Wliiia lmnet tunplaruMIM iis*ii..Jiiiii DEVAllU Bla SURETLE KAN KUVVET işTİllA 
TEMİN ETME.Sİ ~·e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. ' ' 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haiadir. Her enued.e baluaur • KAN, KUVVET iŞTiHA- ŞURUBU 

• vapurıar 
Aınsterdam 22 (Ö.R) - Telgraf gaze

tesinin verdiği malfunata göre Adolf ad
lı İsveç vapurunun mayna çarparak bat
ması pek müthiş olmuştur. Gemi, malfun 
olmıyan sebeplerle bir HoUmıda mayn 
ıar•ına girmiştir. İnfilAk Ten §ehrin
den işitilmiştir. 

İtalyan bandıralı Komitas vapuru 
ınayna çarparak batmış ve müretteba
tından 28 kişi Jturtan)mıştır. 

lZM1R AHKAMI ŞAHStYE SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

İzmir barosunda kayıtlı avukat Sait 
HaJil 8/10/936 tarihinde ölmüş ve tere
kesi mahkememizce tahrir ve tesbit 
olunarak bir kısım eşyası satılmıştır. 
Şimdiye kadar varislerin veraset ilfunı 
getirip mirasçı olduklarına dair sıfat.
larını bildirmemiş olmaluına göre i1An 
tarihinden itibaren 3 ay zarfında sıfat
larını vesayikl ile beraber mahkemeye 
bildirmedikleri takdirde öliinibı men
kul w 8S7ri menkul emvali hazineye, 
d~ ilin olunur. 4665 (25&5) 

1ZIOR ASLiYE llABKDOSt naN
Ct HUKUK DA1B.BSINDEM: 

DOKrGR 
Behçet Uz 

Çoeulı llastaJddarı 
Möıallos.,.. 

lfastalannı her ıtm mt 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahemk 
matbaası yanın.ıu hususi kılinilin
de kabul eder. 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

FPansız hastanesi 
Operatörü 

a- ıUa öileye kadar Fransız hasta• h.,. iiWen ...... Birinci Bq
.. 90bimft_ No. tZ ... 

TEJ...BıroN : 2311 

Devren •alılık 
bakkaliye 

Bnine' mallre tarafından dava arzu
h•Jinde hmldn bap Jiızır meh•DesL 
nia pelenalaır çupmda 4 1'o. Ju clllk
kln bı.edarlartndaa lbn .-eJerden
beri tepyy8p eden -- ı-:ı lbrahim 
kızı Batiıcıenbı ba ~ bahis- Doktor Mustafa bey caddesinin başm-
le gaiplik brarmm itua istenilmiş ol- da ve dört yol ağzında bir senE. müddet
masana himen lledıenl K. mm 32 inci le icarun albnda bulunan 3 numaralı 
maıclclem mgeibjnce adı gıeçeıı Hatice bakkaliye dükkanı içerisinde mevcut 
haklnncliı mallmab o1an1ann işbu ili:n bütün bakkaliye ve demirbaş eşyasiyle 
tarihindm itibaren bir sene içinde iz- birlikte devren S.blıktır. 
mir ~ lkiilııi:l hukuk dairesine mü- Talip olanlar şadırvan altında 4 ou
racutla mıeJOnijıtlumı bildirmeleri için marada Mehmet Denizaşan ticarethane-
davet ınebllllDll imim olmak üzere P- sine milracaatlan. (1-7) 
zete ile ilAnen tebliği mahkeme kararı 
iktizasından olmakla tebliği ilAn olu
nur. 23 23 23 4662 (2544) 

BtRİNCf tCRA MEMURI .. UCUN
DAN: 

Vesilenin Eml8k ve Eytam bankasın
dan almış olduğu parava mukabil Bi
rinci derecede ipotekli Köprü Tramvay 
caddesinde 740 Tai No. lu ve Ada 792 
parsel 21 de kayıtlı vesair lüzumlu iza
hatı do51asındaki Ttpu kaydı ve vazi
yet raporunda yazıiı SOM lira kıymeti 
muhammineli Evin mülkiyeti aCJk artır
ma suretlle ve 844 No. lu Emlak ve Ev
tam bankası kanunu mucibince bir d~
fep. mahms o«n.k üzere l\J"lırması 25/ 
11 !MO ~b«t gOn\l saal 14130 da to
ra dairemiz içinde yapılmııık i.izcre bir 
ay ll\Üddetle satılığa konu1du. 

Bu artırma neticeşinde satış bedeli 
her ne olursa olsun en çok artıranın 
Uzerine ihal6i yapılacaktır. Satıs peşin 
para ile olup müşteriden yalnız iki bu
çuk delllliye m8Sl'llfı alınır. İpotek sa
hı'bi alacaklıl~rla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
Uzerindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan idialarını ~bu ilan ta
rihinden itı'baren yirmi gün içinde ev
rakı rnüsbitderile birlikte Memuriyeti
inize bildi.rme~r icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicı11ince malum olmadık
ça payla~adan hariç kalırlar. 1/ 1/ 940 
tarihinden itibaren şartname herkese 
açıktır. Talip olanlarm yüzde yedi buçuk 
tem.inat akçası veya milli bir banka iti
bar mektubu ve 939/5537 dosya numa
ra5ile İzmir Birinci İcra memurluğuna 
mürac:ıatl ... H~ .. " 1""1U'" 4663 (2549) 

IZMIR BEi .EDlYESlNDEN: 

BiriDd Sımf Mötah_. 

KAlıfÇIOCl.U 
Cilt ve Tenasül hastalıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
l':anlr - E11ıamra Slnenum arbsıntla 
Sabahtan alqarqa kadar hastalannı 

.. kabul etler.. TELE;FON : 3479 
-=rtı ™74&>..i!~LeY ...... 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
JZMİR MEHLEKE'J' 

HASrANESi DAHİi.İYE 
MU'J' AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. Z5 TEl..EFON: 3956 

Asalllye Mıttaltassm 1 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
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 

1 - Halimağa Cjal'§lSl yeni yol 863 CÜ 
sokak.ta Belediyeye aid 22 numara tailı 
dükkftnın bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 32 lira olup 
.ihalesi 29/ 12/ 939 cuma günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 2 lira 40 kuruşluk 
teminatı İş Bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

2 - lnöoü caddesi Bahrihaba parkı ·----------.. •ti 
ınethallnde Belediyeye ait benzin satış 
yerinin bir sene milddetle kiraya veril- .. ----•••&::C•••ııı.r. 
mesi Yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 300 lira olup 
ihalesi 29/12/939 cuma günü saat 11 
dadır. İştirak edecekler 22 lira 50 kuruş 
luk teminatı İŞ Bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

14 18 23 26 (2'81) 

1 - 5/12/939 neşir tarihli 22390 ka
rarname numaralı bina vergisi nizam
namesinin 22 inci maddesini değiştiren 
nizamname belediye ilAn tahtasına asıl-
mıştır. 4668 (2547) 

1 - Akdeniz mahallesinde 26 ıncı 
adanın 1125 metre murabbamdaki 1 sa
yılı arsasının satışı Yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi mucibince kapalı 
zarflı artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli dokuz bin lira olup ihalesi 
8/1/ 940 pazartesi günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gü
nü azamt saat 16 Y! kadar euctimende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 6'15 
liradır. 

2 - 1367 sayılı sokakta 34 ncü ada
nın 200,25 metre murabbaındaki 29 sa
yılı arsasının satışı Yazı işleri mildürlü
ğündeki şartnamesi mucibince açık ar-
1ırmaya konulmuştur. Muhammen be
delj 1041 lira 30 kuruş olup ihalesi 8/1/ 
940 pazartesi günii saat 16 dadır. işti
rak edecekler 78 }ira 10 kuruşluk temi
natı ~ Bankasına yatırarak makbuzile 

r---e.-ncolı!i· ler 

SOB A 
Tekmil dökme İzmir ekonomik 

sobalan 

7 .50 Liradır 
Yemek pİfirme, çamaşır yıkama hb
metlerini de mükemmelea görmek
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Baw.Joila - tzMta 

) Gai Bahan 11. Tel. E11BM, ------TELE. mı 
tzMtR İKİNCt HUKUK MAHKFr 

MEStNDEN: 
tzmi.rde oturan Davut kızı Fatma ta

rafından kocası lzmirde Cumhuriyet 
bulvarında 257 sayılı evde oturan Şev
ket aleyhine açılan boşanma davasına 
mütedair davetiye varakası Şevketin se
kiz dokuz senedenberi mütegayyip bu
lunduğundan bahisle bili tebliğ iade 
edilmesi üzerine mahkemece bu bap
taki tebliğatın ilAnen icrasına ve muha
kemesinin de 1611/940 salı gününe ta
likine karar verilmiş olduğundan Müd
deialeyh Şevketin muayyen günde saat 
10 raddelerinde asaleten veya vekale
ten mahkemede hazır bulunması aksi 
halde aleyhinde gıyap kararı ittihaz edi
l~i H. U. ~· K. nun tebl~t faslına 

Defterdarlığından~ 
Satış 

No. 
Muhammen B. 

403 lkinci te~ik M. 1143 Nizam sokak '29, 12 M. M. 

404 c 

405 « 

406 < 

407 c 

408 « 

« 

4l0 c 

411 c 

c 

c 

« 

c 

47 /3 taj Arsa. 
« 1148 K. Irmak 115,71 M. M. 26 

tajlı Arsa. 
c 1163 Zeytinlik aokak 21 l.20 M.M. 

bila No. Arsa. 
c '1175 Zeytinlik birinci sokak 62,02 

M. M. 40 tajlı Araa. 
~ 1J43 Nizam sokak 74, J6 M. M. 

21 taj No. Arsa. 
« ' c 1153 Cevizli aObk 77,39 M. M. 63 

taj No. Ana. 
c 

c 

« 

< 1164 Zeytin .ıf üncü eobk 276 M. 
M. 4 taj No. Ana. 

« 1152 Celalet sokak 150,8S M. M. 
,. 19/2 T. Arsa. 

c 1151 Akpm sokak 75,89 M.M. 40 
tajlı Hane. 

41 2 Çorakkapı M. 1269 Hürriyet eobk 47,SO M. M. 
14 tajlı Ana. 

413 ikinci tepecik M. 1 1 5 1 Akpm' eokak 8-4, 93 M. M. 

414 c c 

41) 1 c « 

416 c c 

76/3 tajL Ana. 
c 1155 Sevgi sokak 175,18 M. M. 

6 tajh Arsa. 
« 1165 Zeytin 5 inci aobk 81 M.M. 

37 /2 tajlı Ana. 
« 1 1 50 Çakır sokak 102,30 M. M. 

18 taj lı Ana. 
417 « c c 1144 Bqaret .akak 7S,73 M. M. 

Lira K. 

ti 65 

46 28 

31 68 

12 40 

59 33 

38 69 

34 50 

60 34 

275 00 

118 7S 

33 97 

105 11 

8 10 

71 61 

' . 34 tajlı Arsa. 53 01 
Yukanda yazılan emvalin mülkiyetleri pqin para ile ve açık artır

ma usulile 19. 12. 939 tarihinden itibaren 17 gün müddetle müzayede
ye konulmuştur. ihaleleri 4. 1. 940 tarihinde perşembe günü saat 14 
de milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi yabrılarak yevmi mez
kurda M. Emlak müdürlüğünde toplanacak sabş komisyonuna müra
caatları ilan olunur. 

4601 (25~) 

ithalat Tüccarımızın 
dikkat nazarına 

Mühim. bir mmelo naklunda görü§ülmek üzere Odamızda kayıtlı 
bulunan her nevi ithalat tacirlerimizin 25. 12. 939 pazartesi günü 
saat 15 de Odamıza gelmeleri rica olunur . 

iz mir 
den: 

TiCARET ODASI 
4667 (2546) 

. 
Vakıflar miidiirlüğün-

21 . 12. 939 tarihinde ihale edilmek üzere beş gün müddetle temdit 
olunan akarata talip çıkmadığından pazarlığa bırakıldığı ilan olunur. 

4659 (2541) 

Urla Tahaffuzha-ıesinden: 
Tahaffuzhanedeki pavyonların harici sıva tamiri 
Muhammen fiyat: (4561) lira (52) kuruştur. 
Muvakkat teminat: ( 34 2) lira ( 5 2) kuruştur. 
Açık eksiltme: 27-12-39 Çar.şamba günü saat 11 de tahaffuzhane

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

14--17--20--23 4540 (2481) 

Jstanbul Be1ediyesindenı 
Belediye haatahanelerinin altı aylık ilaç ihtiyacı kapalı zarf eksilt

mesine konulmuıtur. Tahmin bedeli 19107 lira 7 2 kuruş ve ilk temi
nat miktarı 1433 lirad1r. ihale 27. 12. 39 çarşamba günü saat 15 de 
Istanbul daimi encümeninde yapılacaktır. 

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

kanuna göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 
kadar Istanbul daimi encümenine vermeleri. 

1 O, l 4, 20, 23 4465 (2463) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 22S7 numarah ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldınlan eski bronz bet ve iki buçuk ku
ruıluklarla nikel bir kuruıluklar 31 /K.Evvel/939 tarihinden .onra 
devlet borçlanna mukabil gerek malsandıklan ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalannca dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenaleyh elJerinde bu nevi para bulunanlann bunları mezkdr 
tarihe kadar devlet borçlan mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası ıubeaine yatırmaları ilan olunur. 

15, 2S, 1, 10. 20. 1. 3, 7, ~ S, 23, 29 3680 (2106) 

ilin 
lzmir Nafıa müdürlüğünden: 

Dairemizde { 40) lira ücretli bir daktiloluk münhaklir. Orta mek
tep mezunları arastndan müsabaka ile bir seçim yapılacağından bu 
vazifeye istekli olanların 23 birinci kanun 939 gününe kadar mektep 
diplomuile beraber bir dilekçe ile vilayet makamına bat vurmalan 
ilin olunur. 

SPERCO VAPUR 
ACBNrASI 

ADRIATfKA SOSYETA ANONİMA AMERICAN ~PORT LİNES İNC. 
Ot NA VİGAZYONE N E V Y R K 

ctı.tclA motöril 27-12-939 tarihinde bekleniyor .. 
beklenmekte olup Napoli, Cenova. Mar- Exı;t.oRER vapuru 19 İlk kAnunda 
silya limanlarına hareket edecektir. beklenıyor .. 

ZARA motörii 21/12/939 tarihinde li- ~A VİA vapuru 23 İlk kAnund• 
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de beklenıyor .. 
Pire BrindW Zara l'iu""' .,..._;__.,_ 'U6 BXMOU'nl vapuru 24 İlle kanunda 

1 1 1 ·~ ..... .,,_ "• beLI • 
V enedije hareket edecekti!'. a.aenıyor .• 
BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde DEN NORSKE MIDDELHA VSIJNJE 

saat 8 de gelerek ayni gün saat 11 de T .... ~ A ~ ~ nY oı İN 
Pire Brindisi, Venedik ve Triyeste ll- NORVEÇ UJVuuu~ı~ Ç : 
manİarma hareket edeeektir. ~OSPHORUS motörü 2'1 ilk kiııuna 
CİTrA Dİ BARİ motörll 2/1/940 ta- dogru bekleniyor. 

rihlnde abalı mt 8 de plırtk QD1 SE&vtC& MAatrlMB BOUMAJ.N 
lfln aat 17 de İstanbul Pire N.,11 ,,. B U C A R E S T 
Cenovaya hareket edecektir. KÖST!'.NCK İÇİN : 

BRINI>lst motöril 3-1-NO tu'ihin- BUCUmşTİ vapuru 1 Sonldnunda 
de liınanımıza ıeJerek ertesi llln mt 1T bekleniyor_ 
de Pire, Brindisi, Zara, l"lume, Venedlk PELEŞ vapuru lS 900 klnunda bek
ve Triyeste limanlanna hareket edecek- !eniyor .. 
tir- Vaparlarua Mı ve tarihleri haklmtt. 

NOT - Bütiln bu vapurlar Triyeste bit Wr tuhhtit .ı..mu.. · 
veya Cenovada Şimal! ve cenubi Ame- VapurLann hareket tarthlertyle DH• 

rib limanlanna hareket eden tt.lia lwılardald ~ ac91lta .... 
Anonim lleJ'liaofain tirbtlniıı " Afrlb sun,..t kabul etma.. 

~~ = -=-~: Daha fazla tafslJtt lçlJı ATATtJIUt 
keti vapurlanna tesadilf ederler. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 

NmLANDA.lsB ROYALB z.. ve Ş.. Vapur aceotalıtıoa mQnca. 
KVMPANYASI •t edilmem rica olunur. 

ARİADNE vapuru 2'-12-ISt tarihin- 'nl...a'ON: ZllT/n. 
de beklenmekte olup Anwn, ~ 
danı ve ı\ınaterdaın limanlanna hareket •••••• ... ••••••••••••••••• .. •••••••••••••• .. 
edecektir. OIJYIBR YE 
vtN~ ~1!:'1= tari- ŞCIREKASI L!'D. 

hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
penhag limanlarına hareket edecektir_ 
SERVİCE M.wtrhoc aoUMAIN 
SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin

de beklenmekte olup Malta \'e Marsilya 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT: 

VAPUR ACBllTASI 
ATATÔRK CADDESi Rees binası 

TELEFON:2443 

Londra ve Liverpol hatl81'l lçln 
piyasanın ihtfyacma g8re vapurla
nmız sefer yapacaklardır. 

Ahvali hazıra dolayı.ğyle navlun ve 
hareket tarih1erinin kat'ı olınadığını ve .......... 1 .... 1 •ınu .... 11 .............. . 

bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksa. 
zın değişebilir olduğunu ve bu busustarı Messageries Marltlmes 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp -~--
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin KUMPANYASI 
knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. THEOPHİLE GAtrı1ER vapuru 

Daha fazla tafsillt için Cilmhuriyet Der ttlrll bahat w malblat 1ç1a BI· 
caddesinde FRATELLl SPERCO vapur rilld Konlmda 151 aamanıda LAU· 
acentesine müracaat. edilmesL RKNT ltEBOUL ve şEllbtt yapar...,. 

TELEFON . 2004 - 2005 ..._ •lwt _...._. rica ehmar. 

UNDAL 
-ı:;.-

UMUMt oBNtz ACENTAUt.a LTD. 
ZBTSKA PLOvlDBA A. D. KOTOR 

LOVCEN vapuru 27 klnunuevvelde 
Köstence ve Vama için hareket edecek
tir .. 

LOVCEN vapuru 3 kAnunwıani 1940 
t.a Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve 
Triyeste için hareket edecektir. 

GOULANDRls BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P t R E 
·NEA HELLAS· 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15 - 1 -1940 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 

TELEFON : Z S T 1 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

iZMiR HEMi.BUT 
BAS!'AlfUI 

Asabiye naiitallassısı 
MUAYENEHANE: ikinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalannı her ıün 
kahal eder .• 

Gerek vapurların muvasallt tarUUerl, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- -------··-----:ı 
kında acenta bir teahhilt altııı. giremn. 
Daha fazla t.afsilit almak için Blrlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDALı 
umumi deniz Ac.ntahiı IAd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdürly.t 
Telefon : S171 Aceota 

1ZM1R 1K.1NC1 HUKUK MAHKE
MEStNDEN: 

Bueada oturan Mustafa kızı Fatma 
tarafından kocası Bucada aşağı mahal
lede No. 19 evde Buldanlı Halil otlu 
Hasan aleyhine açılan boşanma davası
na mütedair tebliğat illnen icra edildiği 
halde muayyen mahkeme günü gelıue-

·------------• diği.nden aleyhinde gıyap kararı itüha1 cdılerek mahkemesi 30 1 940 Salı günil-
Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Türkiye 

ne talik e-dilmiş olduğundan müddeia
leyh Halil oğlu Hasanın muayyen gün. 
de saat 10 raddelerinde asaleten ve
ya vekaleten mahkemede hazır bulun-

Yazan Orhan Conker mnsı aksi halde bu husustan dolayı bir 
Toptan satış yeri: Ak.ha, Ankara. :-\ daha mahkemeye kabul edilmiyeceği 
Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli H. U. M. K. nun tebliğat faslına tevfi-

reşin gönderilmelidir. kan ~bli~ A makamına kaim olmak üzere 
_ _ • keyf ıyet ilin olunur. 4660 (2542) 

T. C. Ziraat Bankası 
" ........ fCll'ild : ı

Sermayesl: 100.000.000 T ilrk lirası.. 
Şabe •e aJan adedi : 262 

Zirllf ve ticari her Mvi Banb muameleleri 

PARA Bbl8''11RERLERE 2LIGO LiRA 
balAldn VERECEK 

Ziraat baıık.aınııda kumbarah ve ihbarsız tasarruf baaplanııda en aı (50) 
lirul bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a ile apğldaki pllu göre lk· 
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 

' • Z50 • 1.eGI • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 • 50 ' 5.000 • 
120 • '° . 4.800 • 
160 • zo • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde :SO liradan aşalı dil""1· 

yenlere ikramiye çıktılı takdirde y{1zde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede f defa, ı BJltl, ı Birlad klaun, 1 Mart ve 1 llasiraD tarill· 

lerilllle pMecıe•cır. 
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B. Daladyenin çok mühim beyanatı 
• • '' 35000 tonluk zırhlıların 

deyiz. Yeni yaptığımız 
en ınşasını 

tayyareler 
büyük süratle bitirmek azmın· 

cok korkunc 
t ' 

birer silô:htırlar ,, 

Finlere yardım edeceğiz Mannerhaymistihkimhattı 
"Esasen Milletler-Cemiyetinin kara- hiç bir noktada yarılmadı 
rıııdan Önce de yardım ediyorduk,, 

Londra 22 (Ö.R) - Fransız mebusan 
meclisi 1940 senesinin ilk üç ayına mah
rus askeri kredileri ittifakla kabul etmiş
tir. Sosyalist partisinin reisi B. Blum 
nutkunda bu ittifakın bir milli irade jes
ti olduğunu söylemiştir. 

B. Dnladiye beyanatta bulunarak as
keri krediler arasında tayyarelere \•e 
ı,;ok mÜ<.'SSİr olduğu bittecrübe sabit olan 
tank muhribi sılfıhlarn birinci me\ kiin 
verilecPgini söylemi tır. Bundan başka, 
harp sahnelerinde kuvveti sabit olacak 
yeni silfıhlnra ve ıcatlara da mühim .mcb
Jfığların tahsisi icap eder. Fransa, lngil
tcre ve Fransanın daimi deniz hakimiye
tini ınii mmen buhındurmak için, 35000 
tonluk zırhlılarının inşasını en büyük 
bir sür~ıtle bitirmek nzmindcdır. B. Dala
dıye şunlan n;ı\'l' etmiştir 

• Fransız harp tayyarelerinin hasım 
tayyarelerinden ti:::tunlüğü harbın dnha 
ilk haft larında snbit olmuştur. Esasen 
hnva s l:ıhının terakkileri son derece hız
lı gitmektedir. Franc:;ız {. brikalnrı "ok 
korkunç bir silfıh olncak yeni ve daha 
modem tayyareler çıkarmağa bnşlamış
lardır. Mnjino hnttı şimnlde Şimal deni-
7.İnc ve cenupta Jüro dağlnrına kadar 
tamamlanmıştır. 

•Almanya, Leh milletinin gösterdiği 
kahramanlığa rağmen bir kaç hafta için
de Lehi .tanı eze bilmiştir. Fnknt Fin mil
leti mukavemette daha mUsteit çıkmış
tır. Bunun sebebi şudur: Fin başkuman
rlaru, memleketi mildafaa için, zırhlı bir 
müstahkem hattı tesisi lüzumuna mille-

B. Daladiye 
tini inandırmıştı. 

•Bununla beraber Finlerin kahraman
lığını alkışlamak kati değildir. Finlan
diyaya vardım etmek lazımdır. Şunu be
yan edebilirim ki Sovyet Rusya taarruzu 
milletler cemiyetince mahkCım edilir
ken, Fransa Finlandiyaya yardım için 

pakt mucibince vazifesini tamamen yap
mıştır. Ve seve seve yapmıştır. Aynı şe
kilde ifaya devam edecektir. 

•Fr:msamn bugünkü vaziyeti 1914 se
rıeı;indeki vaziyetine hiç benzememekte
rur. 1914 ilk K5nun ayında, Fransız or
dusunda 450 bin asker telef olmuştu ve 
ordu huduttan uzaklara sürülmüştü. 
Halbuki şimdiki harpte, aynı müddet 
zarfında, ordunun zayiatı 1136, donan
manın 60 ve hava ordusunun 42 nefer. 
cdn ibarettir. 

•Bununla beraber harp yapılmıyor de
ğildir. Fak.al hudutlarında c,n büyük bir 
enerji gösteren Fransa hu harbı meto· 
dik ve sistematik bir şekilde idare et
mektedir. 

•Harbın ilk zamanlarında, Lchistana 
karsı taahhütlerinin icnbı olarak, Fransa 
Almanyarun garp h,ı;mı üwrinde bir taz
yik icrn5ını kabul etmişti. Fakat U.hista
rnn yıkılmasını müteakip, isgal etmiş ol
duğumuz bir kısım Alman arazisini tah
liye ettik. Bu arazide Fransız askerleri 
iki muazzam istihkfım hattı arasında 

açıkta bıı·akmük ayıp olurdu. 
•Frano;ız odnanmasına gelince, bu işte 

ihti":ıs s:ıhibı olan İngilizler Fransız do
ımnmasının şerefle örtüldüğünü soylc
ınişlerdir. Fransızlar bu takdirle iftihar 

GaTP ccbht>si ileri hatlarnıda Fransız nöbetçileri t.'Cle bilirler.• 

Taarruz kurbanı 
bahkcılar .. 

Oslo 22 (A.A) - River ismindeki ln
gıliz balıkçı gemisi ile Granton isimli İn
ıtiliz vapuru mUrcttebatından 10 kişiyi 
ve River tarafından kıırtanlan gemicile
:ri hamil bulunan bir İsveç vapuru Ko
pemik limanına ~clmiştir. 

Rive.r balıkçı gemisi geçen Salı günii 
mitralyöz.lcriyle harekete geçen üç Al
man tayynresinin hücumuna uğramış ve 
kılmıştır. 

Danimarkalı gemıcileri İ.sveç vapuru 
bir snl üzerinde soı,fuktan donmak üze
re bulundukları bir 51rada kurtarmış· 

hr. 
--&

Almanya • Letonya 
ticaret m ·· nasebetıeri 
Berlin 22 (A.A) -- Almnnya ile Le-

tonya ora ında 1940 senesinde yapılacak 
ticari miibadcleler hakkında cerel'an 
tdcn müı.akerelcr itilafla neticelenmiş
tir. Bu itilaf sayesinde iki memleket nra
~ndaki mi.ibadelelerin dikknte şayan bir 
"t·kilde artacagı tahmin edılınektedir. 

--*--
Cin!il~r 

Ei apon ~~rkasını 
çe ·~ e 
1 ' a 22 (ÖR) - Çin kıtaları Nan-

l.ınl ıl " u hareketlerinde Nankinin do
ğu şimalinde bir J pon fırkasını çcvırnıe-
1 e mU\nffok olrru !ardır. Muharebe de
\nm c>di\or. 

Rav aiar a aa!iyet 
Lond .. a. 22 (Ö. R) - Bu"Ün Forlh 

kurfl z' ıizeriııdl' çok ~ iık c1ttf"n 
uçan bir Alman ta~ yare · • .Jrülmü<> v 
lngil'z avcı ta He relerinin hii--umtına 
maruz kalınca b ıluthır ar c:ım- el. 1 rak 

Londrada postanelere 
yapılan suika~tler 

Londra 22 (A.A) - Londranın şimalinde kain Versholt Treet İs· 
tasyonunun posta dairesinde dün gece üç yangın bombası patlamıştır. 
Bir posta müvezzii yaralanmıştır. 

Londranın Paddington ve Klerkenvell posta binalarında da yangın 
bombaları infilak etmiştir. 

Paddingtonda 1 O posta memuru hafifçe yaralanmıştır. Ayrıca bir 
kaç posta kutusu da parçalanmıştır. 

Diğer bir bomba da Londrada Kigsvvay posta binaı:ıında bulunmuş 
fakat bomba hasarı mucip olmamıştır. 

\Volvverhampten ki posta binasında ba;ı:ı mektup1arn konan iştial 
edici maddder bir kaç kere mektupların nynlması esnasında ates al-

us istilasına karşı Ma· 
caristan tedbir alıyor 
Budapeşte 22 ( ö.R) - Maruf Macar askeri muharriri Albay T om

bon, Almanya ve Rusyaya karşı Macaristanın istihkamlar yapmasını 
istiyen bir makale serisi neşretmiştir. Ayni muharrir son yazısında 
Macar hududundaki Rus tahşidatından bahsederek ltalyaya giden 
Macar askeri heyetinin muhtemel Rus istilasına karşı alınacak tedbir
leri müzakere ettiğini kaydediyor. 

Rudapeşte 22 (Ö.R) - Hariciye nazırı Çaki Avrupa memleketle
rindeki bütÜn M acar sefirlerini beynelmilel vaziyet hakkında yapıla· 
cak görüsmelere iştirak için Peşteye davet etmiştir. 

• ki e sp es çarpıştı 
140 ö!ü yülerzce yar ah var 

kavbolmu~tur. 
Son 24 saat zarlında h.ı\'• nın açma- Rerlin 22 (Ö.R) - D.N.B. ajansı bildiriyor: 

ı:.ından istifadcı eden müttd•k tayyarele- Berlin sürat katarı Kolonya sürat katarı ile çarpışmıştır. Her iki 
"
1 
i ~ldmabn. cephke kha~tfı üzcırlinde ve ,rer~~ trenden on vagon yoldan çıkmıstır. 140 ölü, yüzlerce yaralı vardır. 
erın e ır ço esı uçuc; arı yaparnK. . . · · . k h ıı· · 

ı•uı{{hf:~ ,. '/;.t,~ . fo, ~ftfl:n· Al 1 :: . Jı.~~~:- ~~~!~·~:~:.':!;~{!)~ ~11{1, ~ıntnkas~ TJ"JS~ ~~.R. m~ .R . ':1P a:t·1 
n : ... _.. ... ı...:~- • 

Yalnız bir harpte Kızıllar yirmi 
bin kişi zayiat verdiler 

Finlerin karlar altında olan Vilbory şehrinin umumi manzarası 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE - Kareli berzahında Sovyetler şiddetli Fin kıtaları şimdiye kadar ric'ate 

bir topçu ateşini müteakip bütün gün mecbur olmuşlardı. Şimdi ise mukabil 
Kaukjaervi, Mualajaerin ve diğer bazı taarruza geçerek Petsamo üzerine yürü
noktalara taarruz etmişlerse de hiç bir yorlar. 

teeyyüd etmektedir. 
Buz denizi ınıntakasında Sovyetler şi

male doğru ricat etmişlerdir. Mukabil 
taarruza geçtikten sonra Sovyet ordusu
nu Petsamoya doğru kovalıyan Finler 
kışın şiddetinden istfade ediyorlar. 

Finler merkezde biiyük bir muzaffe
riyet ka1.anarak Fin cephesini ikiye ayır
m ağa çalışan Rus ordusunu 20 mil geri
lcmeğe mecbur etmis.lerdir. 

Kareli berznhındaki muharebelerde 
bir çok 1nnklar nlmışlnrdır. 

Londra 22 (Ö.R) - Royter ajansı Kı
zılordunun şimdiye kadar yalnız şimal 
cephesinde elde ettiği muvaffakıyctleri 
büyük hezimete uğnynrak kaybetmek 
iizerc olduğunu, Sumotfork yakınında 
vukubulan muharebelerde Horyt:>jarviyi 
terkedcn Kızıl kıtaların büyük bir peri
~anlık icinde Pctsamo istikametinde ri
cat ettiklerini, büyük Sovyet kıtalannın 
bu ricat hard,cti esnasında Fin kıtaları 
tarafından takip edilerek mühim znyinta 
uğrntlıklarım bildirivor. Ricatin sebebi 
tahammülün fevkinde hüküm süren so
ğuklara atfcdili.yor. 

Londra 22 (O.R) - Fin sahil batar
vaları tarafından yaralanan (Bir Teşrin 
ihtil:ıli) isimlı Sovyet zırhlısını :romör
körler Kron .... t~?a çekmişlerdir. 

Londra 22 (0.R) - Salla mıntakasın
da mütekabil taarruzlarında muvaffakı
yetle devam eden Finler ilerlemektedir
ler. Ruslar insan ve rnnlzemece büyük 
zayiata uğramışlardır. 

Otuz kamyondan mUrekkcp bi.iyUk bir 
rnşe kolu esir edilmistir . 

Stefaninin bir telgrafına göre Fin
landiya kıtalnrı şiddetli muharebe
lerden sonra Kızılları ricate mecbur et
mişler ve Anknjerviyi istirdad etmişler-
dir. j 

Hava'illl Oslodan aldığı bir habere gö
re Sovmosalmide iki Rus fırkası hez.i
mete uğratılmıştır. Bu muharebede Kı
zıllar 20 bin kişi kaybetmişlerdir. 

Fin tayyareleri Leningrad üzerinde is
tikşaf uçuşları yapmışlar ve hiç bir mu
kavemetle karşılaşmadan dönmilşlerdir. 

Hclsinki 22 (A.A) - Resmi Finlandi
yn tebliği: 

muvnffakıyet elde edememişlerdir. Iskandinav mahfilleri, şimdiye kadar 
Sovyetlerin 8 tangı tahrip edilmiştir. cereyan .eden askeri hareketlerd.e, ~

Ruslar bir kasabada 20 mitralyöz kayb- kın şeklınde taarruz planına milstenıd 
etmişlerdir. Aglajaervide Finlandiyalılar Rus hareketinin hiç bir muvaffakıyet 
9 tank 2 top 3 hafif tank bir kaç kam- kazanamadığını müşahede ediyor._ Sov
von v~ 20 m'itralvöz zapt~tmişlerdir. yetlerin şiddetli hücumları hezımetle 
· Bieska ile RaPola arac:;ında bulunan neticelenmiştir. Bu vnı.iyet karşısın&. 
b••t" So t b •- ı tnh · d'l ic Sovyct ordusunun kuvvei manevlyesi u un \'ye awrya arı rıp e ı m .. - . . . . . k 1 
tir. Sall::ı'da muharebeler devam etmek- hıç de. ıyı değildır. As~ er ~r. yorgun v~ 
h' ve Sovyet kuvvetleri cephenin her mancwıyatı kırık oldugu ıçın knçanlaı 

· · k pek çoktur. Orduyu tnkip eden siyast 
noktasında a7Jın zayıat verme sure- k . 1 . h 1ı k tl m' e n1u··da · · ı k diri omıser erm arp are e er -
tiyle rıcat ey eme tc er. . . hale' ri askeri şeflerle ihtilfıfları mucib 

Petsamo mıntaka~ında Fınlandıya kı- 1 1 t d 
H 'h . . 1 1 t o mn. a ır. 

t~atı, OCJ en1aervıye. ".as~. o muş ur. Mareşal Voroşilofla şimdiye kadar ha-
Bu nokta Jorclan nehrının ote tarafında- rekatı idare eden kumandanlar arasında 
nır. vnhim ihtilaflar bnş gösterdiği istihbar 

Denizde; Sovyet donanması Kutha ediliyor. 
~çıklnrında faaliyet göstermiştir. Finlan- lsveç gonüllüleri Finlandiyaya hn.re
l1iya bataryal.m Sovyet gemilerini çekil- kete başlarken ilk Amerikan göııüllU 
ınl'fll' mecbur etmiştir. kıtaları da Finlandiyaya vnsıl olmuşlar-
Düsınan tayyareleri sivil ahalıye tnar- dır. 

ruz etmekte berdevamdır. Kantutiomo- Paris 22 (Ö. R) - Fin askeri hnre
di'dc bir kadın telef olmuştur. ]Ol'nosi- ketleri hnkkında nlınan haberlere gtsre 
oki' de kadın ve cocuk olarak 50 yaralı Kareli berzahında en şiddetli hücumlar 
vardır. Sortovola'da sivil ahaliden 2 ki- Koliycrdı ile Volojerdi arasında cerc
şi ölmüştür. Matkojaka'da kadın ve ço- yan etmektedir. Finlerin mukavemeti 
cuk olarak 5 kişi telef olmuştur. hiç bir suretle zaafa uğramamıştır. Düş-

Finlandiyalılar 1ayyare defi topları man ağır zayiata uğramıştır. 
ile G Sovyet tayyaresini düşürmüşlerdir. Ladoğa şimalinde harb devam ediyor. 

Roma, 22 (Ö. R) - :Fin harbi hnkkın- Finler 9 ağır tank, 2 top, 3 hücum nra-
da Romaya gelen haberler şunlardır: bası, bir çok mitralyöz ve diğer csleha 

Kareli berzahında Mannerhayn hattı ve mühimmat zaptetmişlerdir. Bir diiş
Rusların mütevali hücumlarına muvaf- mnn taburu tamamile imha edilmiştir. 
fakıyet]e mukavemet etmektedir. Sone- Norske Telegram Büronun Finlandi· 
jel mıntakasında mukabil Fin taarruzu ya hududundan istihbarına göre Fin 
müsa~d bir şekilde inkişaf ediyor. Btı kıtaları Petsamo istikametinde ilerle
cephecle harbe iştirak eden 2 Rus fır- mektedir. Finlanruya kıtalarının daimt 
kası ağır zayiata uğramıştır. Muharebe i7.'acına maruz kalan Ruslar mütemadi
esnasıncla 20000 Ru~ askeri telef olmu~- yen mühim ı.ayiata uğramaktadır, 
t Paris, 22 (Ö. R) - Bugün saat 13.~ ur. il 
Sala mıntakasınıla nevmindane bir ener da Helsinkide hava tehlike işareti ver -

ji ile tanrruuı gecen Finler Rusları tar- miştir. Tehlike saat 13.40 da nihayet bul
detmişler ''e bir baskın neticesinde. muştur. 
karma karışık bir ~ekilde ric'ale 1:1<.'c- Akşnm gazetelerine göre atılan bom
bur eylemişlerdir. Petsamo cephesınde baların ekserisi şehir civarına düşmüş.
de takviye kuvvetleri alan Finler harbe se de bir hasarı mucib olmamıştır. 
girişmişlerdir. Ruslar mağlup olmuştur. Bu hava taarruzu beklenmiyordu, zi-

Şimal cephesi Fin kumandanı gene- ra Hel~inki üzerine hafif kar yağmaktt\ 
ral Vanilo demiştir ki: idi. 

Aceba hu hava harbını 
kimler yaptılar? 

Alrrıan 
propagandası 
Şimdi de İngilizlere 
yahudi diyor lar 
Londra 22 (Ö.R) - Alman propagan

da nezareti şimdi de lngiliz Anglo $ak
son ırkının yahudi ırkı olduğunu iddia 
eden garip propagand;ı usulüne tevessül 
etmişlerdir. Hollanda tariki ile İngilte
reye gön~eri1en mektuplarda Peygamber 
ibı-nhim Ingilizlerin babasıdır denilmek-
1edir. 

Oslo, 22 (A.A) - Haugesunds Oagblads gazetesi, şimal denizinde 
Karmory istikametinde şiddetli bir hava muharebesi cereyan ettiğini 
ve mitralyöz sesleri işitilmekte olduğunu bi]dirmektedir. Evvela bir 
çok tayyarelerin ~imale doğru hareket ettik1eri, az sonra da 1 ; tayya
renin süratle cenubdan geldiği görülmüştür. Muharebeler Norveç ka· 

ra sularından uzakta cereyan etmektedir. 

Romanya ile ltalya arasındaki ---*-
Belçikada 

··sa ere edilen 
rans z gazeteleri 

Brüksel 22 (A.A) - Stefani ajansın
clnn: 

Adliyenin vermiş olduğu bir emir üze
rın<.' Paris Soir, Lintran Sigeant, Le Jo
ur, Le Petit Pnrisien adındaki Fransız 
gazeteleri BrUksele gelir gelmez mUsa
dcre edilmiştir. Çünkü bu gnzeleler tara
fından neşredilen ve Londrada münte
şir Daily Ekspres tarafından iktibas edil
miş olan ve Hollanda aleyhindeki Alman 
tı;hditlerine müteaUik bulunan haberler, 
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ticaret anlaşması iyi karşılandı 
Roma 22 (Ö.R) -Tempul Rumen gazetesine göre Rumen umumi 

efkarı ltalya ve Romanya arasında ticari anlaşma akdini memnuniyet
le karşı1amıştır. Çünkü bu . yeni anlaşma iki memleketi birleştiren 
bağları kuvvetlendirmektedir. 

«Rumanya') göre ltalyan - Rumen ekonomik münasebetlerinde 
tesis edilen sıkılık iki millet arasındaki görüş ve his birliğine de teka

bül etmektedir. 
«Üniversub gazetesinin fikrince ltalya ile münasebetlerin genişle· 

mesinden Rumen piyasası mühim faydalar istihsal edecektir. Roman· 
ya, ' l talyan piyasasındaki müsait tediye m uvazenesi sayesin de, Ro-
m.ımv~JfiW.~.L~~5'!~ı taır~!ı.Y ... ~~ilıJ!i.!JitaX.cz.limdiki ,~1ar da· 


