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GUnU geçniif nUshalar ( 25) kuru§tur. 

T E L E F O N : 2697 

• Himler Berline d6ndü 
8erlin 23 ( ö.R) - Gestapo tefi Himler 

ild sün Rom.da bldddan aonra bmaya 
dönmlt ve Hitler tuafmdan kabul edil
mı,tir. 

---------' nan mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmeL Cümhuriyctin ue Cümhurlyet eserini" be~W, ttıbahlan çıka" n11cıft gautediP Yeni A3u .Matbaasında bası.hnıftır, 

kahramanlık yaratıyor. ar 
·ıt·u·sıar····hir··ıı-ez1m·eı·e··a·~·ha·iı-gr·a·aııar·ı 

.ve şaşkın bir halde kaçıyorlar 1 
·························································································································~····················································i 

Rus Erkinıharbiyesi umumi ric'at emrini verd 
Finler Marn zaferini andıran bir zafer k~zaiidıJa. 
Soy.yet tebliği ve Aln1an resmi ajanı 

A Finlerin zaferlerini tasdik ediyorlar 

Kar, soğuk demcdc>n rıtrmformt miıciafM t den Finler 
---~~~...;_--~~~~~ 

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

= Ihtikir . 

• 
Kalkıyor 

Ticar.et Vekilinin ültimatomundan 
sonra tiatler birden bire ucuzladı 

: 1staabul, 23 .(Hmu&) - Ticaret vekili B. Na~mi To~uoğlu bugün de 
: Takas Umlted pıkctinde t~tkiklerde bulunmuştur. 
! Vekil, piyasamızm ihtiyacı olnn mallan getirtmek iiurc muhtelli ticaret 
: gng» ve birliklerine verilen akreditiflerin hesaplarım görden geçirmişlerdir .. 
: B. Naxmi To~uoilu müteakiben Tİt'aret ınildürUiiünden valiyle ıöriişmiif, i 

110Dft da Bollalula Ye SeJinilr lııaakası mti4fttrterJnl blmJ etmiştir.. E 
ficaret vekilin.in muhtekirlere olan ültimatomund,:ın sonra ibtikarla yapı- : 

lan mücadele ilk neticelerini verme~c başlamıştır. ; 
Çay flatleri yüzde Jmk düşmüştür. Diler emtea liatlerinde de muhtelif: 

mikdarda temJiat cöriilmektedir. B:JkUmetin tedbirleri üzerine piyasoda: 
., ucuzluğa doğru umumt bir hareket baş gö~ermi tir. Erzak fint.lcri de düş- E 
• mektedir. : 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finlandiya 
Harbı -·Bltaral memleketleri 
pmdiden 

dttşündttrınelidir 
•• 

. llA,KKI OCAKOOLU 

Fi.Dlaıidiyanın Sovyet 'tecavüzüne 
•artı 'göeterdiği kahramanca . muka
Yemet, hemen bütün . dünya millet
İerinln tekdirlerine mazhar ohriut
tur. Oç bUçuk·milyonluk Fin milleti 
yüz ıekeen mily~na karşı koymakta, 
toprakJannı .' v~ bir. ç·o~ . İnille"tlerin 
emniyetlerini kımlarile müdafaa ey-
lemektedir: · 

Fırtına 
ve li:ar 
--~--

. Karadenizde ve Bal
kanlarda zararlar 

yaptı --·-Edim ede bir bakkal 
evine giderken 
donarak öldü 
İstanbul, 23 (Hususi) - Fırtına, Ka

radeniz ve Ball«lnlarM (,'Ok mühim ba
sarlar yapm1~tlr. 

Kömür yüklU büyük Sulukaya mo
törU Şile önünde batmış, kaptanı ile 1ki 
tnyfası boğulmuştur. 

Edirnede bir bakkal evine giderken· 
soğuktan donarak ölinüstUr. 
Balkanlar~a kar tipisi yüzünden Av

rupa trenleri rotarla gelmi§lerdir. 

Pari.ıı, 23 (Ö.R) - Finland1yada hareMtı fakip eden harp muhubirlerinin 
'erdikleri mevsuk haberlere göre Kemijani~ e karşı ynpılan ihata harbi Kml 
l•nhmun hakiki l>ir hezimeti ile neticelenmiı:tir. Rus fırkaları Sall.:ıyı istinat 
nokta.c;ı yaparak Kemijarviye sarkmnk ve bun:.daki Fin kuvvetlerini ihata edc
ıek Fınland.iyayı ikiye ayırmak istiyorludı .. Bunu yapabilselerdi ndice haki
katen müthiş olacnktı.. Finlandi~·a ba-ıkumandanlığuun emirlerhic can n baş
la uyan Salla cephesindeki Fin kuvvetleri toprnğa sarılmışlar ,.e ricat etmek
ten ise orada son neferlerine kadar ölmcğe karnr \'ermişlerdi. Knt kat faile Ru. 
kuvvetlttinin taarruzları karşısmdn Finler hakikntl'n iilüyorlar ''e c;ekilıni:rnr· 
lardJ. Fin başkıunandanlığı, dahiyane nddedilc<"ck bir ~evkiikcyş planı ile bü· 
tün Hıtiyat kun:ctlerini bu t'ephCl'e yığını tar. nu trumevrn, FransızJann büyiik 
MARN zaferini andınyor .. Finlerin Rus nltwları föı:crine mukabil taanu7.1nn o 
kadar ani olmu~tur k1 şaşlruı hnlc gelen Rnsİnr bo7.gun ,·crc~k rit"ate ba lamış
Jar ve en fennsı ormanJar mıntalmsınn dnlıuı.'il:ırdır. Korkunç bir suğuk hii
lı:üın ~ürliyordu. Rus erkiuuhnrbiyesi umıuni ricat t·uırinl '\'ermeğc mecbur 
oldn. Salla tcrhedildi. Finler ormanlar Jaki tuz.'lldarda dilşmanlanna miithiş 
zayiat verdirdiler. Finlerin Rııslan bo.::guna uğrattıklan .§imtıld(!n bir maıızara 
Londra 23 (ö.R) - Anıstcrdamdan 

Dcyli Eksprese bildiriliyor: 
Kızılordu başkumandanlı~ı Finhındi

yaya k~ı muhnsaınntı ilk buharn ka
dar durdurmağa \'C hugiinkii hatlarda 
mevkilerini tahkime karar vc.mıi. Ur. 
Gnzııte, bu habçrin ihtiyntl:ı lmrşılan
mnsı 11\zımgeldlğlql !Hl.ve t>f.mektedir. 

Daha harbin başındayız 
Helsinki 23 (ö.R) - Resmi kıı. ·nnlt

lardan alınan haberlere göre Kareli 
berzahında dilsmanın hücumlnrı devam 
etmektedir. Paypalada \'P sark hırdıı
clund:ı Fin ordusu muka,bP taarruzla 
Sovyet kıtnlarmı pü!ıkürtmüştfü. P e1-
srımo ınıntnknsında Finlerin müt!'knbil 
taarruzu muvaffal·wctle d"vnm ctmt>k
tcdir. Nikel madcnlerindcn std:lctli in
ffüık sesleri ıluvulmu. tur. Dü c::man ha
va snrtlıırının ~tisaade.sinden ist ifade 
ede;ek btiyük Fin . ehirleri iizcrine .h.i.r 
çok .hava bl\skınları yapmı"lardır. Bu 
b:ıs'lcmlar;;ı iiç yüzden fozla düsman tav
yaresi işfünk dmistir. rn ölii 43 y:ıra1ı 

lngiliz, - Dominyonlar, 
ordularının gelmesini 

Leh ve Çek 
beklivoruz 

. - SONU G INCI SAIJ1FEDE -

1 Göbels 

Fransız fJaşvelıUi B. Daladlye mecliste 
böyle söyledL. . . 

Paris 23 (ö.R) - Franııız meclisin· Millet ~ükümctin aiyuetlni anlamakta, 
de aııkeri kredilerin jttifakla kabulü, bu tasvip etmektedir ve harp etmesini mu· 
acayip harpte memleketin zayiflem~k cıp olan wkleri tamamile müdriktir. 

Fransa niçin harp ediyor} B. Deladi· 
şöyle dursun, tnmamile hükümetin ar- ç-ye buna nutkunda ıu cevabı vermiştir: 
kasında mevki aldığını göstermektedir. c Eğer lngiltcre ve Fransa, Hitlerin 

· - - - - -- tchakküm e&erinin Avrupaya yayılm8.Sl-

d 
e -- k e l na müsaade etıelerdi, emin olunuz, bu 

ly~r 1. •• 1 I kuV-Vetler Franİıaya düşeceklerdi. Zira 
tchokküm, ıikir "adamlarını ancak tam 
n külli olmak ıartile tatmin eder. 

« Biz. Fransanın da Avusturya, Çc
. 

Almanya topyekiin bir 
koıılovnkya ve Polonyanın Akıbetine uğ
ramaması için harp ediyoruz. Fakat ide· 
alimiz, mctru ve zaTlll'f olmakla beraber, 
bu hodbinane müdafaaya münhasır kal
mıyor. F ransanın selameti en yüksek in· 
aant kıymetlerin ·eel&.metinden ayrJanu
yacak bir şeydir. Biz, ineanlıia terci n· 
ren en yüksek manevt kıymetlerin eela
meti namına harp ediyoruz. 

harp y a-pmaktadır 
Roma 23 ( ö.R) - - Alman propqaıi<k nazın K Göbelı ve it cep

hesi reiıi Doktor Ley radyoda beyanatta bulunarak. demif lerdir ki: 
« Almanya topyekiin bir harp yapıyor ve zafer istihH1 edinceye · 

kadar hama devama katiyen azmetmİ§tİr.» 
iki hatip, Skandinav devletlerini ka.sdederek, bunlenn Finler lehinde 

olarak Sovyet Rusya aleyhinde barba müdahalelerini Abnanyanın 
müsamaha ile karşılamıyacağmı bildirmiJlerdir. 

« Finlandiya - Sovyet RUl}'a ihtilafı 
karıısında da bu ruhdan ilham alıyorur. 
Kahraman Finlandiya mukavemete mu
zafferane devam ediyor. ille defa olarak 
taarruz, kartısında ciddi bir mukavemet 
gördii. Fakat Ruıyanın 160 milyon, Fin
landiyanın ancak 3 milyon nüfuıu var· 
dır. 

B. Dalcıdiyc ı·c 11cneral Gort 

Tarihin çok az kaydettiği hu kah
ramaıil~k nümuncsinin dhanm sem
patisini kazandığında ~üphe yoktur. 
Fakat yalnız sempati izhar eylemek, 
bravo demek kAfi değildir. 

Finlerin pek haklı olarak yükselt
tikleri imdat talepleri mutlaka ma
kes bulmalıdır. 

Papit Kralı ziyaret edecek 
• Oservatorc Romano müdürünün 

yazdı~ &'lbİ, bu harp ellinin birle müca
deleeiclir. Bu 1'.ahraman küçük milleti 
selamlamak kafi değildir. Ona yardım 
etmek icap eder. Kendi heeabıınıza biz 
bunu yaptık. Milletler cemiyetinin Rua-

yayı mahlr.Gm ettiği günün akşamından 
itibaren, milletler cemiyeti paktının çer· 
çive.j dahilinde, vazifemizi tam olarak 
ifa ettik. Hiç de mahdut olmıyan iktida
rımız nitbetinde yaptık. Buna devam edi
yoruz vo imkan nisbetindc devam ed~
ceğiz de ... > 

Bu beyanat çolr. arihtir. Fransa Fin 
milletine yardım ediyor ve edecektir. 

- SONU 1 iNCi SAllİFEDE -
-;;; ....•..•.........••...........•...............••....................... ~ .......•.•. 

Esasen bugünkü harbın bu kanlı 
boğuşmanın aebcbi nedir} 

Tecavüze, cebrü1iddet politikası
na kar~ı koymak için değil mi) 

ıngiltere ve F ransanın meaul dev
let adamları harbın ba~ladığı günden 
bugüne kadar hemen her fırsatta 
küçük miJletJerin hayat ~ istiklalle
rini korumak, bozulan cihan emni
yetini iade etmek için silaha sanldık
Iarını, iddia eylemiyorlar mı} 

Finlandiya da tecavüze uğraını~ 
kiiçük mill~ttir. lstikl~lerini müda
faada tasavvur ve tchayyi.iliin fev
kinde büyilklük gö~teren bir mil
lettir. 

Eğer Avrupa harbmın sebebi kü
çük milletlerin cebrü~iddet kurbanı 
olmaları ise, bu cebrüşiddctc kar§ı 
koyan milletler nerede ve kim olur-

- SONU 2 tNct SAHlF'EDE -
BAKSI OCAKOCLU 

Bu hidise tarihte ilk 
olduğu· için mühim 

defa vaki. 
görülüyor -·-xıı ci. Pi - ·-

Bugün radyoda si.ya· 
setten bahsedecek 
Roma, 23 (Ö.R) - ,Bu s:.ıbah n~redl

len bir tebliğe nazaran Papa 28 ilk ktt
nunda Kirinale tiarnyı.pa giderek İtalyan 
kral ve kraliçesinin .geçen günk:t\ Vatl
kan ~ynretini kral Viktor EmnnUel ve 
krali~e Helene iade edecektir. Papanın 
inu.ide ecnebt devlet reislerini riyarcti 
eon derece nadir olduğu gibi ancak miis
tema derecede vahim vaziycUerde vu
kubulurdu .. Bu aebeP.le Papanın ikame-

- SONU ' 'UNCU SAlllnDE -

• • • • i iSA·'·nın Hayatı ı 
• • • • • • . 
• • . 
• • • • • • • • . . . . . 

Yeni Asır Salı gününden itibaren 
derin bir tetkik mahsulü olan bu 
tarihi eseri tefrikaya başhyacaktır 

Ba~mdan scn~tta ?tadar sü ü..'üeyici bir uslup 
i!e yazdan bu güzel eser ayni :mmanda din · 
tarih.ittm b"yük bir ea--ımı da izah etmesi ba· 

kimındaı1 ıuısusi b · değer taşımaf~tndır 

Salı günü başlıyoruz 
..................................... ~ .............................................. .. 
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Bu~ünkü Maç 
Üçok - Doğanspor karşılaşıyor 

Bıı llıl lıııuvetli talıımımızsn bugCin yapacaldarı 
ntüsalJalıa, İzmir şampi:vona maçlarının en 

mülaim lıarfılafmmıdır .. 
Son senelerde Ooğanspor takımının kımın tecrübeli forveti Mazhar sakattır. 

kuTVetli bir kadro ile müsabakalara iş- Futbola pek bignne olan sol açık Na
tirak etmesi, IEmfr tak1mlan arasında mıkla Ankaraya giden Namı"'ın yerleri· 
rekabetin büyümesine amil olınuş deni· ne ikame edilen gençler, henüz yerlerini 
lchilir. dolduracak vaziyete gelememişlerdir .. 

Mesela eskiden mevcut Altay - Altın Kaleci de zayiftir. Nurullah da !!On gün
ordu rekabetine bugiln, Ooğanspor ve lerde iyi bir oyun çıkaramamaktadır. 
Ateş takımlan da katıımıtlardır. Buna mukabil Ooğanspor takımı. iz. 

Ve netekim geçen sene iki takım da mir takımlannın en kuvvetli müdafaası-
lı:miri temıil etmiflcrdir. na maliktir. Bilhassa kalecileri, diğer ta· 

Ben bugünkü yazımda, l:unir futbo- kımlardaki kalecilerden üç be§ gömlek 
lunun rekabet ıahasında ıu veya bu nok- fazladır. 
tıllanna temasdan ziyade, Oçok - Do- Bütün bunlardan ba§ka Doğanspor 
ğanspor müsabakasının hangi takım le• için pllZar gUnkü maç bir ikaı: olduğun• 
lüne müsaid bir cereyan takip edebile- dan, Oçokun karşısında da ayni vaziyete 
ceği .. ihtimallerini tetkik edeceğim. düşmemek için bütün kuvvet ve dik:ka-

Evvela takımlann aon kadrolannı gö~- tile oynıyacaktır. Doğansponın bu ma<;· 
<len geçirmek lazımdır ki, kanaatlerimiz.l da, vaziyetini kurtarmak için hiç olma:ı:
bu eaa.sa göre izhar etmek mecburiye- sa bir beraberlik temin etmeğe çalışacağı 
tin deyiz. muhakkaktır. 

Doğanspor: Her ne ·taraftan bakılarsa bakılsın 
MııLmut, Reşad, Fethi, Abdullah, Sait, Oçok için gnyri müsaid şartlar altında oy

lrfan, Emin, Abbas, Fuat, Mehmet, Yu- namak mecburiyeti haııl olmuıtur. Ma-
suf.. .amafih lacivert kınnızı takımın bütün 

Oçok: müliihnza ve dü;ünceleri altüst eden bir 
Hüseyin. Ziya, Halim, Ali, Nurul ah, oyunla müsabakayı kazanması ihtimal

F ehmi, Salim, Mazhar, Sait, MUl.\mmer, den uzak değildir. etekim birinci devre 
Mustafa... müsnbnknlnrında da ayni hal vaki ol-

Bu vaziyete ıöre, Doian.tpor lehine muttu. 
bir netice çıkarmak icap eder. Halbuki, Hül·sa olarak söylemek icap ederse 
l&civerd kırmızı takım, bu müsabakaya, yukardaki takım ıekline göre maçm Do• 
rakibi kadar ehemmiyet verdiğinden, ğanspor lehine neticelenmesi icap eder. 
öyle tahmin ediyoruz ki iki Namığı da Bu ockildcki bir tnkımlıı. berabere knl
takımda oynatmağa karar vermiştir. Bu mak, Oçok için bir muvaffakıyet adde
hal ise, takımlar arasındaki muvazene· dilebilir. Fakat Üçok takımına Namıkla· 
•izliği ortadan katdıracaktır. Bu takdir· nn girmesi ve Sa'din tam oyununu göa
de do oyun, hakiki bir mlicadcle halinde termesi halinde Doğanspor lehine olan 
cet'eyan edecek demektir. Aksi takdirde avantajların bu defa Oçok' a teveccüh 
yukardald kadroya g&re, Ooğansporun etmiı olması tabii görülmelidir. 
maçı kazanmaaı pek tabii addedilebilir. Şu rası da unutulmamalıdır ki futbol, 
Çünkü Oçokun mevcut kadrosu zayıf ol• pnaa istinad eden bir oyundur. 
duğu ~i, en kuvvetli elemanı Saitle ta• AGAH BAR1U 

Zeytinlikler 
Tesis edeceklere 
Ziraat Bankası 
Donatma kredisi 
acıyor ... 
I~ir mıntakasında zeytinlikler tesis 

edecek olanlara tesis ve donatma kredi
si açılması Zirant bankası umum müdUr
lUğUnce muvafık görUlınUş ve keyfiyet 
lzmlr şubesi müdUrlilğU.nc bildirilmiş
tir. Ziraat bankası Izmir şubesi bunun 
için hazırlıklara b~lamıştır. 

Banka, krediler için aşai:rıdaki nokta
brı tetkike baslamıştır: 

1 - Yeniden tesis edilecek bahçele
J 'n hazırlama, fidan tedarik etme, dik
J e ve mahs(H verinceye kadar bakma 
ı.ıasrnflarının bir dekarlık saha içinde 
vasati bir hesapla kaç lira olduğu. 

2 -Bunların kaç yasında mahslil ver
meğe başlıyacaklan ve hasılatın nasıl 
blr nlsbette tezayUd edeceği. 

3 - Mevcut veya yetişip mahsO.l ver
ıucğe bnşlıyan bahçelerin verimini ar
tırmak için hangi mevsimlerde ne gibi 
ameliyeler yapılması lAzım geldiği ve 
yapılacak masrafın bir dekar için tuta
rı ve yapılacak hasılatın ne nisbette 
tezayUd edeceği? 

4 - Tesis ve donatma kredisi istiyen 
mUstahslllere, teşebbüslerinin hangi saf
hasında kredi verilmem ve ne nisbette 
ikrazatta bulunulması ve her müstah
sile azamı kaç liraya kadar kredi veril
mesi lAzımdır? 

Metresini 
Boğmak 

kadın 
isti yen 
öldü 

Kuşadasının Çamlık istasyonunda 
otUr&n ve gece vakti uyku esnasında 
metresi bulunduğu Hasanın boğazına 
ip tahırak boğmağa teşebbüs eden En. 
Giilsüm nğırcezada muhnb.>me edilmek
te idi. Has:ının boğazındaki şedit ve de
rin ip ynrnları GülsilmUn bu suçu isle
d"ğini gösteriyordu. Gülsüm bu işi, H -
s:uıın kendisini nikahlamamnsındnn mü
tevellit iğbirarla yapmıştı. 

Rahatsızlanan GUlsüm memleket has
tanesi mnhktlmlar koğuşunda tedavi 
edildiği sırada ak ciğer vereıninden öl
milşlfü 
.A~ cez cheyeti, suçlunun ölümü 

fü:erine funnıo davasının sukutuna ka
rar vermiştir. -*-Bir tayin 

939 yılı Izmir kız öğretmen okulu me
zunlarından En. Mebrure Söğtid, Kn
raburun mPrkez okulu öğretmenliğine 
tayin edilmiştir. 

,,,,._ * NWll 

~ ayve av ar 
acatı... 

Buğday, nrpa ve çavdat tnahsullerinin 
ihracı hnkkındn Vekiller heyeti knrnrı 
ticnrel oclasıruı teb1iğ edilmi tir. Bu 
mahsullerin ihr cı içil\ derhtıl teşebbfu;. 
kre gir~Urni tir. 

~c:s~~~~~~~~~~~~~~~-~~~::A:~~~?)!ç.J.~"'=~ 

Sinemasında ELHAMR BUG'ÔN 

Nefis ve harikulade bir mewuu, ıözJer kaıhaşhran şahane bir güzellikte 
temsil eden 

r Aaıı RENKLİ ~ li ER 
•• •• 

KUÇUK 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

.,.....~--~iR---~~------------__..~Fınfunmya 

Harbı 
Tütün -·Satııları on yedi 

m·tyon kiloya 
·e (!I Uo.. . 

Tütün satışları, açılış günlcrlndckı 
hızı muhafaza etmemekle bC!rabcr" de
vam ctm ktedir. Satışlar 17 milyon ki· 
loya baliğ olmuştur. Kumpanya ve ınU· 
essesnlerin mübayaatları şöyled'r: 

- Aınerikan Tobako firması 3,300,000 
kilo, Glcn Tob:ı:ko 2,100,000 ki!o, G~rry 
Tobako 1,400,000 kilo, yerli ürtınler şir
keti 1,500,000 kilo, lfcrıruın !Spirer 2 
milyon kilo, Borovalı biraderler ticaret
hanesi 1 m:lyon ld o, Felemenk şirketi 
1 mil~on yüz bin kilo, inhisarlar idan~si 
8 yüz bin kilo, Türk tütün limited şır· 
keti 5 yliz bin kilo, Ferid Yusuf ticarcl
haneS! G yüz bin kilo, Abdi Fuat mües
sesesi 2 yüz bin kilo, Şerif Riza halefleri 
250 bin kilo, Savcı limited şirketi 150 
bin kilo, fetvacı müessesesi 75 bin kilo, 
Hüseyin Sabri ticarethan<'sl 50 bin kilo, 
•ıl'r r firmalar G00,000 kilodur. 

E U!4 YE 
Re .. iWl t tl<:' eri 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sn

bah ş"hrin muhtelif yerlerinde teftiş
ler yapmı , ağaçl<>nd1rma :şlerini, park
l:ırın ,su\·eH tnnzirnini ve fırınların kont-
olü ~le al"knlı t ~ki fltı gözden geçir

"Oi<;tir. 

""""""*-Blr tabanca kazası 
Evvelki gece Menemenin Seyrek kö

yilndo bir htıclise olmuş ve Nazif oğlu 
MUmln köy kahvesinde havaya taban.· 
ca ile ateş etınl§tir. 

Mümin tarafından kullanılan Uıbanc:ı• 
yı müsadere için köy kahvesine gelen 
Dursun, tabanea sahibinin ısrariyle kar
şılaşınca zorla tabancayı müsadere e~ 
mek istemiştir. Köy bekçisi tabancayı 
Miiminin elinden zorla almak isterken 
pannrığının tetiğe çarpmasiy1e tabanca 
ateş n1mış, çıkan mermi Mümini sol ba
c~ından hafifçe yaralam1ştır. Yaralı 
hastanededir. Tnhkiknt yapılmaktadır. -*-

"'2 ri 
1ht'1tfırla mücnd"le komL~yonunun ih

ti .nr )•ap'm miiefsese ve ticarethaneleri 
kapatmr.k surct'yle v~rdiği kararlar halk 
liz.eı .. n ie mÜ!ı nt bir tesir yapmaktadır. 
Kapatılan dUkkfın ve ma"fnzaların önle
rinn payet o'kun~klı yazı ile cllıtikArla 
milt'adclc komisyonu karnriy'le knpntıl
m1~tır:> Nişleri talik edilmektedir. 

Izmir halkı bu suretle kapatllan ma
~azo.lnrdan açıldıMarı zaman alıs veri~ 
husu;;1mda dikkntli davranmaktadır. -·-Bergamada bir 

davanın sonu 
BC!.rgruna kazasında Hüseyin oğlu 

Mustafa ile Ibrahimi teammilden öldür
m klc suçlu Bergama Merkez köy kA
tlplerlnden Bilal oğlu Ahmet TüzilnUn 
ölil.m cezasmn çarptırılmnsı hakkında 
Bergama. ağır ceza mahkemesi kararı 
tasdik edilerek resmi gazetede intişar 
etmiştir. 

- * flıl/lılW 
e · slik kmsu .. 

Tckıük okulunda mühendislik kurs
lr..rı nçılacnğı için bu kursların iıntiha· 
nınıı gtrcccklerc mahsus Nafıa vekfıle
Unce bir tnlimatname hazırlanmıştır. 
Mülga Nafıa mektebi mezunlarından 
olup Ziraat dairelerinde çalışanlara bu 
tnlimatn11mc tebliğ edilmiştir. 

. ~*,.,.,.,,. 

t. . IE ~ASI •• 
KUllür mecmuasının 88 zinci sayıs1 

olgun bir şekilde, gUzcl ve lıtifadeli ya
zılarla dolu olarak intişar etmiştlr. Bu 
sayıda Asım KültUriln Ksenofon tara
fından kaleme alman cSo1trat .nasıl ko
nusurd u~ Terceme serisi, İrfan Hazarın 
cGarp cephesinde yeni bir şey yoktun 
adlı enfes bir tetkiki şayanı dikkattir. 
Tavsiye ederiz. 

mahkemesinde 

Bn. Hidayet ölüm yata .. 
ğı ·da neler söylemiş ? 

ifadesine müracaat edilen Dr. Hüseyin 
Hulki Cura şayanı dikkat aözler söyledi 

--1f..-

B1tal'af me1111exeiJM 
şlmdld~il 
düşündürmelidir 

-*--
HAKKI OCAKOÔl.U 

- BAŞTABAn l lnci SAff ADA -

larsa olsunlar mutlaka yardım gör
melidir. Tecavüzlere uğrayanların 
yardımına koşmak, bu uğurda ailA
ha aarılmıı bulunanların ilk vazif• 

Evli bir kadın olan Bn. Hidayetle ya
kın mlinasebetler tesis eyliyerek önu 
Dolnplıkuyudaki evine götürmek ve bı
çnkla nğır surette yarnlamak suretiyle 
öllimüne s bebiyet vermekten suglu 
Mehmet Tnnl:amn muhnlfomesine ağır 
cezada devam edilmiştir. 

raladığı hakkında bir şey işitmedim. sidir. 
Diğer yaralı Mehmet ise cbirbirhnizi Bu vazife muharipler kadar bu· 

Henüz krtr:ınlık srıfhalar arze<len ve 
muhitte bUyiik bir al5.ka uyandıran bu 
davayı takip için bir çok kadınlar, ma1<
tu1U ~e katili taruyatılar mahkctiıe sa
lonunu doldtırınuslardı. Suçlu Mehmet, 
iki jandarma n°ferinin refakatinde mah
keme heyeti huzuruna çıkarıldı, 

A.xnm ahHi sifatiyle ifadesine mü
racuat edilen lzmirin tanınmış kulak, 
boğaz vo buı un mütehassısı Dr. Hüse
yin Hülki Cura ifadesinde demiştir ki: 

- Hiclııyet, memleket hastanesine gcl
dP',i :z~mnn fazla kan knyb~~tl. Ken
disinden doğru dürüst bir ifade almak 
imki\n51zdı. Y ... lnız sayıklnma kabilin
den cÇoculdarım, yandım, mahvoldum> 
diyo söyleniyordu. 

Hidayetten kendisini keneli eliyle ya-

Basın birliği 
ba osu 

önUntUzdeki on 1lç ikinci K:Anunda 
Anknra ve Istanbulda olduğu gibi Iz
mirdc de verilmesi tekıırrür eden basın 
blrllği balosunun tertip heyetini teşkil 
etmek üzere diln matbaam.uda bir top-
1.m:ıtı yapılmıştır. Tertip heyetine Ziraat 
bankası müdUril B. Aşk! Naili, Merkez 
bankası müdüril B. Nazif, Osmanlı ban
kası ikinci mUdürii B. Enverle basın 
birliği idare hl"yetl ayrılmışlatdır. Ba
lonun çok muhteşem olınası için luzım
ge1en hnzırlıklnl' yapılacaktır. 

-.11:-
O AA 

vurduk> diyordu. gün bitaraf olan milletlere de teYec-
Hidayctin ifadesini tesbite çal~an bir cüh eylemektedir. · 

polis rnetnurunun suallerine Hidayet ce- Hadiselerin inkitaf tarzı götter
vap veremiyor ve baygınlık &:eçlrlyordu. mektedir ki bugünün bitaraflıjı -ya-
Baygınlık geçiren bir ldınienln ifadesi- ,,. __ .-& 

ne itibar etmek fennen caiz değildir, ka- nn için büyük bir ..a,-u- ifade fJY• 
naatindeyim. lemiyor. 

Suçlu Mehmet .sarhoftu. Ikl taraftan T ecavüzUn 11nırlanm nereye U.. 
da knn daınarlannı kesmişti. 1lk mUda- dar uzatacağını, nerede tevakkuf 
vatını yaptığımız zaman muntazam ifa. edeceğini kiıme ke.tiremiyor. 
de ''eremiyordu. Ke:ndlsine serom tat- Harbın hatladığı günlerde E..ton-
bik ettikten sonra dUrtıst konu~blldi 
Scroınun tatbikinden sonraki ifadesine ya, Litvanya ve Finlandiya da bitamı 
itibar edebiliriz.> idi. Hattl barba tekaddüm eden ay• 

Doktorun çok pyanı dikkat görülen larda bunlar, kendilerine verilmek 
ifadesinden 10nra mak«U kadıiiın koca- istenen garantileri biJe kabule tema
sının ilwıren mahkemeye celbine, phlt yül göstermiyorlardı. 
Eminenln celbine ve Hidayet tarafından H bah 1 ı. 
kaleme alınan yaı11arın mahallinde gö- . er ne asına o ursa o un a!e-
rülerek fotografla tesbitlne ve Hldaye- şm dıtında kalmak, ınemleketlennl 
tin diğer el yazılatiylo tatbik edilmesine harp eah81ı yapmamak dütüncen. 
karar vorilrn!itir. nin e.iri idiler. 

Bergamada 
Bir evin tavanı çöktü 
Bir kişi yaralandı 
Bcrgamanın Barbaros mahallesinin 

Şeftali sokağında Bn. Makbulenin ika
met ettiği 18 sayılı evin duvarları geçen
lerde Dikili zelzelesi esnasında çatlamış
tı. Evvelki gece yağan yağmurlar ~
sında lSlanan duvarlal'ın üst ~'"ISinı yı
kılınış ve bu evin yanındakl 20 sayılı 
evde oturan :Halil oğlu Hasanın yattığı 
odanın tavan kısmına ra.stlıyarak tavan 
çökmüştür. Odada bulunan Hasan Vil• 
cudunun muhtelif yerlerinden yaralan
mış ve hastaneye kaldırılmıştır. B. Ha
sruun hayatı tclılikeds değildir. 

-*-

Ukin hadiseler onlann yakumi 
bırakmadı. Bu küçük Balhk devlet
leri Finlandiyalılar müstesna Sovyet 
Rusyanın tazyiki karşısında teslim 
oldular. Finler teslinı olrnağı kabul 
etmediler. Fakat yurdlarını harbın 
dışında tutmağa da muvaffak ola
madılar. 

Finlandiya mukavemetinin ne ka· 
dar devam edeceği kestirilemez. La
kin muazzam kuvvetin karşısında 
müdafaa kudreti zaafa uğradığı tak
dirde Finlandiyaya komşu oltm dev· 
}etlerin kendilerini ne kadar zaman 
emniyet içinde görebilecekleri de bi· 
linemez. 

~muIT sabşları B. NADm ENER 
15-12-939 Cuma gününden 21-12-939 Uzun zmnandanberi Izml.rde c. MUd-

Bitarnflatın daima göz önünde tu
tacakları bir nokta vardır : 

Pcrşembc gtinU akşamına kadnr Iz.mir deiumumt ınuavinllğinde çalıFlr1lk te
Borsasındn 1901 balya hnzır 3852 vade- mayUz eden B. Nadir Ener Ankara as
li olmak Uzere 4943 balya pamuk satıl- liyc hakimliğine terfian tayin edı1mtş. 

nuf(g·_939 tnrihinden 21-12-939 tarihi tir. Kendilerini tebrik ederiz. 
akşamına kadar İzmir borsasında 13756 -*-
balya hazır ve 25752 balya vadeli olmak KÖYLERDE 
Uzcre 39508 balya satılmıştır. İhtikA- ? 

22-12-939 Cuma günü tesbit edilen IK" var iDi 
Izmirdeki pamuk .stoku 34756 balyadır. Belediye hududu haricinde kalan Pı-_*_ narbaşı, örnek köy ıibi büyük köyler-

t)I"' ABIKALI de bakkal ve esnafın şehirdeki fiat te-
~ rcffüüne bakarak mallarına büyük zam-
W dtikkAru soydu lar yaptıkları ıikAyet edilmiştir. Bu şi-

Sabıkalı Mehmet, Abdullah ve Mu- lmyet üzerine tetkikat yapılmaktadır. 
zaffer gece vakti Kahramanlar mahalle- -*-
sinde Ali oğlu Osmanın dükkarunı aça
rak 143 paket tütün, bir kilo kırmızı bi
ber, 4 kiloya dan ve sair e..~alar ~almış
lardır. Suçlular kaçtıklan sırada bun
lardan Melunet mahalle bekçisi tarafın
dan görülerek ynkalnnmı§tır. 

BORSA 
Sarayı iıtşaatı 
Izmir borsn sarayının g~letilmesi 

için ).GOOO liralık ilnvei ~aat yapılın!§ 
ve bu tamamlanmıştır. 

Muhteşem 

Yılbaşı alosu 

Bugün ateJin dıfınt:la bulunmak. 
yarm için her hangi bir tccavüulea 
masun kalmak demek değildir. 

Artık inkar kabul etmiyen di8eı 
bir hakikat daha vardır ki; o ela ha.rıı 
ne Danzig ve ne de Koridor meseo 
lesinden cıkmışhr. Harbı doğuran. 
dünyaya yeni bir düzen vermek vt 
cihana kuvvetin tehakkümiinü ka• 
bul ettirmek arzusudur. 

Böyle bir zihniyet, bitaraflnnn va
ziyetini ancak kuvvetini o memle
ketlere tevcihe muktedir olabileceği 
güne kadar bitaraflık hududu içinde 
tanır. 

Mütecavizler kuvvetlerinden emin 
bulundukLın takdirde, bitaraflık ke
limesinin manasını anlamazlar ve 
lüzum gördükleri zaman tecavüzle
rini kendi mantıklarına göre me~ru 
göstermek sebeplerini de bulup orta• 
ya çıkarmakta zorlu'lc. çekmezler. 

Bu iddiayı haklı gösterecek bir çok 
örnekleri en yakın tarihlerden bul
mak miimkündür. 

Bitaraflık tecavüzden korunmak 
için bir silah olmaktan çıkmı~tır. 

JJ.t\.Ş.tı()I.I..l:Jll)~ : ~ııiııt.'€'f' 'l'f:l\tı>~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ntcBARD GREEN _ ANITA Lutsr; E Gelenler, Gidenler i 

Kültürpark 
Gazinosunda 

Bitaraflar, l)'arın gelecek tehlikeyi 
bugünden derpİf eylemek mevkiin
dedirler. Tehlikeden korkmak, on· 
dan korunmak değil, bilakis dünya,. 
nın bugünkü gidiıine göre onu d .. 
V'et eylemektir. Finlandiya harbı biı
taraf devletlere kendi emniyetled 
için bir ihtatdır. Bu ihtarın mfınuıai 
zamanında anlamak icap eder ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR : ller ıün : 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.3o DA.. Diyarbakır belediye reisi B. Nazım 
Cumartesi ve Pazar sabah 10 ve 11.30 da UCUZ :HALK SEANSI.. öncü D1yarbakırdnn geld.L Maliye mll- :Mevsimin en büyük ve en zenıln balosudur 

Şimdiden numaralı mMalarmm au:ııjc ediniz .. DİKKAT : Yalnız bu akşam '1.30 vo t.30 sc:ınsları yoktur.. 'it' fcttişi B. Ekrem Turgay htanbula git-
~11 ........................ .-..-ıc~s5:llı ........ s11ı111rıt11 .. t11mı ........ ;r; 11. • IR L!ZD •• 

rA,k~d;;~-;;~-mn>r•~ 

- -K_o_cas_ını sev~i~ I 
~-· vu.a Yazan: Uc Yıldız • • 
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Ya göndeI'.mezse... Onların tertemiz masaları gözümün Yataktan usu1ca kalktım. Babam da-
Peki ama.. haber vermeden nasıl gt- tmtinde canlandı. ha uyuyordu. 

decektim .• ? Onla.tui neden vardı ve biz.im neden - Anne, dedim. Gfz.ıneğe mi ıtdece-
Annenı. geç kalan babama bir ııayıs yoktu? ~? 

aöylene 8Öylene onun çoraplarmı yam. (Para) denilen :kıyınatin imahları Elindclü UtüıüAU lurakmidan cttap 
larken ben de büzüldüğüm kösede Su- böyle fakir ve zengin iki bölüğe ayır- verdi: 
nanın bebeklerini, oyuncaklarıru d~- nıasına karşı kilç'1k kafamda ve kal· - Babanla beraber (Karakuyu) ya 
ne düşüne, Sunalarda yediğim yemek1• biınde isyan hlslerl yer !Julclu. gideceğiz. Tabi! akpma ıeleoeğiz. Evi 
rin hayalini yn~ya yaşıya :ıç kamına Lokmalar bo{,Jttzımda diziliyordu. !lana emanet edece!fz. Koea kız oldun .. 
uyuyakalmışım.. Annem: l<'.orkacak değilsin a ... Kapının önilnde * - öyle ya .. dedi. Kim bilir bu,UO ne- çocuklarla oynanın.. Biz Ü§&ma geç 

- Zehra, haydi kalk, yemek yiyece- ler zıklwnlandın .. Tabll fimdl bizim ye- kalmayız. Sekuı oyuna falan dalıp tn 
li7.. mcklerimlzi beğenmezsin.. kapıyı açık bırakma ... Bu hafta biz gi-

Annemin dürtmesi ile uyandım. Göz- Se•bnl çıkarmadım. Annem hiç te fe- delim, gelecek hafta yine gideriz ve o 
- Haydi, dedi, mutfaktan şişeyi al duruyordum. lerimi oğuşturdwn. na bir kadın değildi. Fakat ben nasıl Su- zaman seni de götilrUrUz. 

oaknkldan gaz getir. Lambada bir dir- Annem: Babam gelmiş, soyunmuş ve yatağına nanın zengin yaşamasını görüp kıskan- (Karakuyu), bizim bulunduğumuz 
hem bile gaz yok.. - Kız, decli.. Zen:::inlcrin evine git- yatmıştı bile .. Annem onunla uğrnşt~ rnq isem o da diğer zengin kadınlan il>- kasabnya araba ile iki Uç .saat uzakta 

Bakkala gaz alınnğa giderken, Suna- tim diy §imdiden gururlandın mı, ne için beni hatırına ~etirmcmişti. rtip kıskanıyordu. BUtUn ııinlrlenmesl bir mesire yeriydi. Imı1n1 işitirdhn ama 
nın verdiği bebek yUzUndcn dolayı se- oldun? Ç~eni bıçak açmıyor. - &yeli kalk .. Yemek yiyeceğiz. bu yilzdendi. Babamın az maaşı ise, de- hiç gitmemi~tim. Eğer başka zaman olsa 
\ incimin pek k sUrmesini düstinerek B"'n yine sesimi çıkarmndun. Fakat Derken sofranın üzerinde henüz el diliim gibi ancak boğazımıza yetiyordu. idi 'beni götUrmiyorlar diye üzülUr ve 
üzülüyor, anneme, l:endLcıinin bnna al- iı;imde l'?te i günü te~rSunalara gid"- süriilmemiş yemekleri gösteriyordu. Ba- Gece rüyamda hep Suna ile beraber- hattA ni}ardım bile. Fakat buglln beni 
matl ı •ı bc.>lwgi elımdnn aldığı ic"n ad t<!. CC'ğimi. banyo odasında kayık yüzdürc- bam her vakıt böyle sarhoş gelmezdi. dim. götUrmr.dlklerlne Adeta .sevindim. 
dü~nuın oluyordum. ceğimizi dii.şiinrltikÇt' annem izin ver- Arasıra içerdi. Onun için annem onun Sabahleyin uyandığım zaman annemi ÇünkU bUttln gUn yalnız olacaktım 

HAKKI OCAKOOf.U 
-f.. 

Almanya ile yeni 
anlaşma müzakereleri 
Türki>·• - Alman;va araaında müddeti 

31 Ağw;tos tD.rihind.e biterek Almanya· 
nın harbe karar vermesi Uurlne yt!ni
lcnmeaine lmktn görUlıniyen ticaret ve 
klerlng anla.2ınasınm y~iden yapıbnae 
sı için yakında müzakerelere b~lana· 
caktır. 

Almanyanm harp halinde bulunması 
itibArlyle yapılacak ihracatın mahallin• 
varnlmnası dnlmt bir tehlike teıkil tt
mC'.ktcd ir. Bu itibarla ticaret anlaşması 
yapılsa dahi gerek tediye işleri, gerek 
malların teslimi işi yeni anlaşmanın yO
rlimcsinc mani olabilecektir. 

Evvelce yapılan sa1ışlarda SÜ munm&
le yapılırken yeni anlaşma ile muamele
lerin Fob olarak yürlltillmesi, lzmir ve 
Istanbul limanlarında teslimi bir znru .. 
ret olarak kabul olımuyor. -- ---• Babam o gC'ce eve geç geldi. mC'zse diye bir korku p<'yda olmu~tu. arkasından .!iÖywndiğl hnlde yüzüne pek erkenden kalkm~, elbisesini ütüler gör- ve bu arada pekllA Sunalara da gidip 

Perşembe akşamı olduğu için bir ar- Acaba anneme söylesem miydi? duramazdı. dtim.. gelebilirdim. Verilecek balolar 
kadası ile bulusmus ve meyhaneye iç- Ya izin vermezse... Ö'ileyin ndarnakıllı yediğim hnlde 1çimden: Annemin beni UzUlmesin diye yUzU- Yılbaşı gcce5l Halkcvi 531onlarında 
mcğe eitmi . Bu tcreddUt ve korku içinde bir tür- kamım yine açtı. - Eyvah .. dedim .. Muhakkak misafir-- me gU]erek: verilmek üzere muallimler tarafından 

_____ E .... v_d_C' _n_n_n_c_m_Ie_ o .... n_u_._be_I_d_eı_·k_c_n_s_u ... r_a_tı_- ,_ı_.ü-ağ_z_ın._1_1 ,_a_ç_ıp ..... ta_ e_rt_e_si_gu_·n_u_· _s_u_n_a1_a_r~a ..___So_..fr .... n_y~a-o .... tu_ rd_u ... m~. _ _ _... ____ ..ı.-1'::..Ge_f_aı_a_n_go:.,i_d_ec_e..;:;ğ;...iz_. _A_nn_e_m~b_e~n_i _k_a_b_i1..ı.....~---B~ir~d_nl_,,1a,~h_nf.:...:t.:...:ay~a::..__:__se_:_n.:...:i.....:g::.:o_'lt_'ir...:l_ir..:.U..:.z.:_. ._b_ir __ b_~aJ_o_h_a~z_ı_rl~an~li_tır_._Ba~lonun iyi geç-
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Bozgun başladı?; 
Kızıl ordunun her üç cephede de 

ric'at ettiği bildiriliyor 
Rus ordusu Başkumandanı vazifesinden azledildi 

Londra 23 (Ö.R) - Ruslar, Finlan- resmi tebliğinden de anlaşılmaktadır. ourane hareket Finlerin vıı.zi;-cUerinden cati ile neticelenen harpte zayiau 25 
dlyada her üç cephede ricat ediyorlar. Bu tebliğ ilk defa olarak Rusların niçin çok emin olduklarını göstermektedir. bin ölü ve 35 bin yaralı ve kayıptır. 
Norveç cephcalndekl bltaraf m!işahitle- ilerlemediklerini ve Mannerhayn hattı- Londra. 23 (Ö.R) - Norveç ve İs-
r!ıı bildlrdllderlne göre buz oseanmda nın niçin sukut etnıecLğini iı.aha çalışır- vc~f.cn Hcl.•inkiye gelen haberler, şimal Helsinkl, 23 (A.A) - Şimal ve doğu 
goecelerln wmrıluğuııdan ve §lddeill so- ken llrızah göller ve geçileıniyccck ka- cephe..>inde Rus ricalinin hakiki bir fe- şimal cephelerinde muzaffer Fin kıtaatı 
iu)dardan cesaretlerini kaybeden Kızıl dar büyük ormanlarla muhat olan hu !&ket halini aldığını, Rusların kaçarken tar:ıfından takip edilmekte olan Rus 
ordu bozgun vermiştir. Binlerce Rus so- memleketin uzun bir mukavemeti bek- azim mikdarda malzeme terkettikleriıtl kuvvetleri ricatlcrine devam etınekte-
luktan ölmüşlerdir. lendiğini bildiriyor. Rus tebliği zayiatı yazıyor. <lirler. 

Finlerln eline bUyUlt miktarda ce~ saklamağa bilhassa ehemmiyet vermek- Mareşal Maımerha~,n orduya cmı·i Norveç hududundan gelen haberlere 
hane terkedilml§tir. Merkez cepheslnde tedir. ycvınL>inde gösterilen kahramanca mu- göre, Petsarno koridorundaki Sovyet or-
de Ruslar bozgun halinde kaçıyorlar. Londra 23 (Ö.R) - D.N.B. ajansı şi- kavcmetten memnuniyetini bildiriyor ve dusu da Finlandiyalılar tarabndan püs
DUn Mannerhayn hattında 12 millik bir mal cephesinde Rus ordusunun rical et- ;;unları i\Ave ediyor : kürtülınüştür .. Ruslar takip edilmekte
cephcde yapılan Finlerin mukabil ta- mekte olduğunu itiraf ediyor. •Bu imtiharun 8onuna kadar gitmi- dir. Heyenjaervi cephesinde yollar Rus
arruzları büyült bir muvaffakıyet ile ne- Bir bitaraf memleket gazetesinin Rus yecek olursak içi.ınizdcn hiç birinin ne !ar tarafından terkedilmiş ve so~ 
ticelenmiştir. Kızıl fırkalar üç haftada zayiatı Finlere nisbcUe yirmi be' kat oca~ı. ne hün·iyeti, ne yurdu ve ne de donmuş olan tanklarla doludur. Salla 
elde ettikleri terakkileri bir günde kay- fazla olduğunu yazması sayanı dikkattir. yuvası knlmıyacaktır.• bölgesinde Sovyet kıtaatının zayiatı 
betınlflerdir. Ladoga civarında Rus ta- Kusinenin kukla hükümetlne merkez Londra, 23 (Ö.R) - Röytcrin Aıus- müthiştir. 
uruzu püskUrtülmUştür. olan Terjoki şehri dün Fin hava kuvvet- terdaın muhabiri bildiriyor : Bir Fin tebliğine göre, Ruslar 30 bin 

Rusların duçar olduğu müşkUlat Rus !eri tarafından boınbalan1tuştır. Bu CL~ RıL• orduswıun şimal cephesindeki ri- ölü ve yaralı bırakmışlardır. ... eug·ü·n·kii····11a··· .. p··1«·····rşısınaa······ .. ···1vnnrş~f" ..... 
ltalyanın siyasi vaziyeti ne halde? 
Ciornale d'italya bunu izah ediyor 

Roma 23 (Ö.R) - •Ciornale Ditalya• di .. Hakikatle muahede, hükümlerine yadan her fedaklrlığı istemek, mukabi
ga7.etesl İtalyanın Avrupa ihtilllfı kar- riayet etmlyen Almanya ve Avusturya !inde bir şey vermemek şeklinde tecelli 
pndald vaziyetini izah ederek bu mü- tarafından ihlll cdilınişti. etti .. 
nasebetle 1914 harbi iptidasında İtalya- sHarbin iptidasında İtıılya, müttefik- •Ü vak.itki İtalylitl hükümetiııln zalf-
run vaziyetini ve harbe nihayet veren !erine kar•ı bütün taahhütleri çözüldü- liği •ebebiyle İtalyanın ınillt haklan 
Versay muahedesini takip eden ahvali ğü cihetle, bitaraf kaldı ve bu bitaraflık ı~btı \<'mine alınmadı. Fakat İtalya Vik
tetklk etme~ ve ş~an yazmaktadır : m~u idi. Y,nva• yavas İngiltere ve toryo Bcneto zaforini kazanarak b!iyUk 
. 1914 harbının iptidasında karşılaşan Fransa lehine değişti. Fakat İtalyruun lıaıbin nihayet bulmasını temin etti. 
ıkl kuvvet vardı : Almanya, Avusturya b' flığt b mi 1 ti . . k"" d Versay muahedesi İtalya için bir hak-
Ma · tan İtaly d ·· ekk 1 ıtarn u ınc e ~e er ıçın "'1 e- =lık oldu .. Zira İtalyanın fcdakBrlıklan carıs ve a an mur ep o an ~udi t 1 ·· l"b ·· dah ı · · 
·İttifakı mUselle., ve diğer taraftan İn- " · ta yanın ınuw "' mu a esını ile kazandarı arasında nisbetsizlik var-
giltenı, Fran.<a ve Rusya .. İttifakı mü- istediler. Bu iki hüküm~tl". İtalya ar~- dı .. Harbi kll7.anıru.,, fakat sulhu kay
$ellesin İtalya için yapıcı bir gayesi yok- sında Ronıa paktı akdedildi. Uzuo su- betmi~tik. Daha iyi bir sulha vasıl ol
tu. Nlteklın Almanya ve Avusturya ren çetrefilli bir mUzakcrc oldu... Zira mak için kötUlilğün esasına çıkmak, 
İtalyaııın reyini almaksızın harbi gizlice Rusya İtalyanın Adiryatik den.izi ve Versay muahedesinde işlenen meşum 
baz.ırladılar ve bir emrivaki yaptılar.. Balkanlar üzerindeki "mel!crine muha- hatayı tasdik etmek !Azundır. Zira, ma
İtalyanm bu harpte iki müttefikinden lefet ediyordu. Buoun neticesi olarak zideki hatalar tasdik edilmezse, esaslı 
ayrılması aebebiyle ihanetten bahsedil- hazırlanan İngili< - Fransız p!Anı İta!- bir sulh temin edilemez.• 

Dün de Ankara 
Ealkevini 
şereflendirdiler 
Ankara, 23 (Hususi) - Mi1ll Şef İt

met İnönü dün olduğu gibi bugün de 
Halkevine teşrif etmişler ve tekrar da
nı.şma komitesine riyaset buyurmuşlar
dır. -·Hurda kağıt ve 
mukavva ihracı 
yasak edildL. 
Ankara, 23 (Hu.sus!) - Kağıt ve mu

kavva hurdalarının ihracının men'i hak
kındaki kararname heyeti vekilece tas
dik edilmiş ve bugünden itibaren meri
yet mevkiine girmi~tir. 

-+
TEMYİZ 
Mahkemesi azalığa 
Ankara, 23 (Hususi) - Temyiz ko-

misyonu Azalığına Ticaret vekileti eski 
müsteşarı ve halen İstanbulda avukat 
Vahit intihap edilmiştir. 

--. --• 

Japonya Türk Maarif cemiyeti 
Menafii umumiye 

Bir yolcu tayyaresi meyanına girclL 
Kunsinen Akdenizde 

idam edilmiş 
kazaya apadı.. __ ,,___ Ankara, 23 (Hususi) - Merkezi An-

Lond.ra 23 (ö.Rı - 48 saattenberl Amerika ile karada olmak üzere 30 kinunu.sani 928 
Akdenizde kaybolan Ingiliı: yolcu tayya- de kurulmuş olan TUrl< maarif cemiye-

Stokholm 23 (A.A) - Teeyyüd et- resinin yolcularından altısı bulunmuş, l k tinin menafii umunıiyeye hAdim ceınl-
miyen bazı şaylalara göre, Demokrat ve dördü bulunamamıştır. Tayyarede beş 30 aşaca yetlerden sayılması Heyeti Vekilece ka-
halk hUküıneti erkAnı Sovyetler tarafın- yolcu ve beş tayfa vardı. Tayyare Iskcn- bul edilmiştir. 
dan tevkif olunmuş, hattl Kunsinen dcriyeden hareket etmişti. Araştırmala- ~okyo, 2~ (A.A) - Japonya ile Bir- · --.1.f--
ıdam edilmiştir. ra Italyan harp ı:ı<·mifori de iştirak et- !eşik Amerika arasındaki mllnasebetle- Q ( 

-· mi~lerdir. rin tanzimi teklifinde bulunmak üzere rgenera 
B 1Jk emllerini Roma 23 (ö.R) - Dün ltalya sahili Japonyanın Vaşington elçisi Amerika 

t!avi:z~en kurtarmak~ 1!'11yy~~as:,~~~:t~~: t =~~ı!~. Hull ile görüşmeğe me- Jzettin Çalışlar 
için tedbir.. . kenderiye hattına tahsis edilmiş olan de- Japon harıcıye nazırı B. Namura, ne- --•--
Londra, 23 (A.A) _ Ingiliz balıkçı niz tayyaresinin yolcuları derhal araş- zaret müşavirleriyle uzun istişarelerden Talebi üzerine 

,:emilerini korumak için halen bazı ted- hrılınağa ba::lanmıştır. Bunlardan altısı sonra bu karan vermiştir. 
birler hazırlıuıınaktadır. Fakat henüz if- bir Ingiliz haı11 gcmlı;i tarabndan topla- Daha evvel B. Naınura Amerika el- tekaütlüğü yüksek 
ııa edilmemiştir. Bu tedbirler bugUrıler- naı·nk Maltaya nakledilmişlerdir. Diğer çisi B. Grev ile de görü.şm~. tasdike iktiran etti 
_,8 tatbı'k mevkiine konulacaktır. beş yolcunun akıbeti mcçhuldur. lngl- B c H Ank ., , 
" Jızl ı J bahr k ed 1 · ı .. •• ara, 23 (Hususi) - .uanci ordu r~ft hafta zarfında 30 balıkçı gemi- er tayan iye•inin azaz eerı • cma usnu üf +c __ 
~~ ak h d diğ. f ali ti m · ettişi Orgeneral ızzettin Çalışların, 

•; Alınan tnyyarclerinin t:;ıo~·-·na u"- aram ususun a göster ı a ye 
·-· ~" ı; takd' d. \ talebi üzerine teka!itlüğü yüksek tasdi-

raını.ş ve buolardan altısı batmıştı. . u- e ıyor ar. ~ Anjere vasd oldu.. ke iktiran etmiştir. 
Londrada bu taarruzlara Graf Fon İn ' -- Londra 23 (Ö.R) - Tüı-kiyenin Var- General İzzettin Çalışların 40 yıllık 

Spee Mdisesinin başlıca -ehep olduğu giliz hava kurbanları şova büyük elçisi B. Cemal Hüsnü Po- askeri hizmeti vardır. l906 da erkAnı-
kanaatl mevcuttur. Londra 23 (Ö.R) - Hava nezareti In- lonya hüküınctinin merkezi ittihaz edi- harbiye yüzba::ısı olarak üçüncü ordu 

B. Cemberlaynın gili7. hava kurbanlarının on beşinci Us- len Anjer şehrine vasıl olmuştur. emrine verilmişti. 
, tesinl neşretmiştir. Bu ron listede ö!U, Sab·'· p lonya c:~-... ur ---~~~iiiiiiiiii9iii~'iiiiiiiiiiiii9! Noel tatili " yaralı ve Jcı.ybolan 7.ayiatm 48 subay Aft O uaauı l m ı ı 

Londra. 23 (A.A) - B. Çemberlayn ve erden ibaret olduğu bildiriliyor. Har- reisi ağır hasta BUGtJN KARŞIYAKA 
Noel tatilini sayfiyede geçirecek, fakat hın ba~mdanberi Inl'iliz bava ordusunun Bükrcş 23 (A.A) - Kralı:ovide mcv- Melek 
Londra ile alakasını daiına muhafaza ey- zayiatı ölü ve yaralı ve kayıp 560 kişi- kuf bulunan eski Polonya Cilmhur reisi 
liyecektlr. ı dir. :Moscicki, ağır surette hastalanmıştır. 

~·----------------- ·----·· DUn eski Polonya devlet reisinin aile- Sınemasın ..la - ' si huzurunda doktorlar arasında bir aı 
İKİ F'İIJAı BİJ'.DEN konsültasyon yapıl.ını.,<rtır. 

Kültürpark Sıneması Moskovaya giden 
Bulgar heyeti 

İKİ FİLM BİRDEN 
Brodvay Yıldızı 

Iler kesin sel•diği kilçilk yıldız 
Şirley Templenin Şaheseri BUG()N ŞAHANE BİR PROGCAM TAKDiM EDİYOR 

Y mıi c••lilcre .. Hayatin laymetini, çalışmanın zcvkiui .. Çocuk ~evgisini öğ'
retecek S<'llOOin en güzel aşk vo ihtiras filmi ... 

Birbiri • • 
IÇlf! yaratllmış 

(LE LİEN SACRE) 
BAŞ ROLLERDE : CAROL LOMBARD VE JMIES STEV ART 

AYHALK DUŞMANI 
VE JURNAL. RENKLİ MİICİ 

SEANSLAR : Her gUn BİRBİRİ İÇİN YARATILl\UŞ: Z.20 - 5.30 - 9 

DA.. HALK. Dtl'ŞMANI (.00 - 7.40 TA .• 1---=---nİI , ....................... _. .... __ ................. , 
Şöhreti dünyaları dolduran, zaferleri. illkelerl dolaııan azameti sanata, 

kudreti milyonlara dayanan bir ŞAHESER .. 

ı - ÇALINAN TAÇ-
t:RROL FLVNN ... İLK Dfil'A.. TÜRKCJ> SÖZLÜ .. 
2--KOVBOY KIZLAR 

KAIIKAIIA, NEŞE, llEECAN KAYNA<:ll.. 

3 -- " - YENİ HARP JURNALi RENKLİ MİKİ.. 
ınJGÜN : LAl..E ve YENİ TAN SiNEMALARINDA ..• 

LALE TEL. 27S YENİ TAN 

Sofya 23 (A.A) - Kral Boris, Kala
balık bir heyetin başında bugün Mosk<>
vaya hareket edecek olan maliye nazırı 
Bojiloffu kabul etmiştir. 

Nazırın riyasetinde Moskovaya gide
cek olan heyet Sovyetler birliği ile Bul
garistan arasında bir ticaret syerUsefaln 
muahedesi akdi içln müzakereye başlı
yacaktır. 

OLUM HARBİ 
Çok heyecanlı ve meraklı bir 

Ganster filini 
bilveten METRO JURNAL EN 
YENİ DÜNYA HAVADİSLERL 

SEANSLAR : Her gün : 4.20 - il - 9w 
Cumartesi;. pazar 12 - 3 - 8 - 9 

, ........................................ illlll .... ~ 

Tayyare Sinemasında 1 
TELEFON : 3646 

Bugün iki büyiilı: filim birden 
Selılııır - Sıcak knn1ı - kendi gibi sesi de güzel ve daima cevval İspanyol 

yıldızı İMPERİO l\RGENTİNANIN 
Endülüs ı:-eceleri filminden sonra çevirdiği en güzel eseri 

SPANYOLiTA 
DÜNYANIN DOKUZUNCU HARİKASI 

FRANKŞT AYNIN OGLU 
FRANSIZCA SÖZLtl' 

940 SeJ!esinin en heyttnnlı ve korl.-ıınç filmi 
AYRICA : EKLER JURNAL SON DÜNYA HADİSATI.. 

OVUN SAATLERİ: Her gfuı: 5 - 9 da .• SPANYOLİTA: ~l - Pa
zar : 1 - 5 - 9 da .. Frıınkştaynm oğlu : Her gün : 3 - 7 de .. 

S AHiFE J 

·s o :N '&: ~x; e.:e·~ 
.. . ..;'•: •' . . ' ,.. . 

Almanya Romanyadan 
alacağı mallar için 

180 Lokomotif 3 bin uagon gönderiyor 
Londra 23 (ö.R) - Taymİ8, Almanyanın Romanyaya 180 loko

motif ve 3000 vagon göndererek sabn alacağı eoyayı nakletmek tek
lifinde bulunduğunu yazıyor. 

Paria 23 (ö.R) - Almanlar ihtiyaçlarını abloka te.iri haricinde 
kalan yollarla temin hususunda pek müsait mevkide değillerdir. Ger-
çi Alman - Rumen ticaret anlaoması Almanyaya tediyat hususunda 
hakiki menfaatler temin etmiştir. Bununla beraber, bu anlaşma kon
teyjantman eaaaına müstenid olduğu cihetle Almanyanın Romanya
dan ithalat kabiliyeti kendi kendine tahdide uğramaktadır. 

Fazla olarak, Meaacero gazetesinin kaydettiği gibi, müttefikler Ro
manyadan bir çok hububat ve madeni yağlar satın almışlardır. lııgi
lizler mübayaalannı peşin para ile tediye ettiklerinden Almanyayı ele 
geçirmeği ümid ettiği mallann bir kısım mühimminden mahrum bı
rakıyorlar. 

Sarı kitap hakkında 
Alman resmi tebliği ne diyor? 

Berlin 23 (A.A) - Resmen tebliğ edilmiştir . 
Fransız hükümeti uzun müddetten sonra barba tekaddüm eden ha

diseler hakkında bir sarı kitap neşretmiıtir. Bu kitap batı devletlerinin 
harpten meaul olduklarını teyid eylemektedir. Bu kolleksiyonu teşkil 
eden vesikalar tamamen indi ve hatalı bir surette seçilmiş olmakla be
raber yine de bab devletlerinin Polonyayı yolundan çevirmek için hiç 
bir fCY yapmamı§ olduklarını göstermektedir. Polonya sovinizm'nia 
taarruz arzusuna ve Alman ekalliyetlerine karşı §iddet hareketlerine 
(ki bugün bütün dünyaca malumdur) Almanyayı meşru müdafaaya 
aevlt auretile çemberleme harbına veaile tefkil etmek üzere batı devlet
leri tarafından müsamaha ile karşılanmııtır. 

Fransız. Hariciye Nezaretinde 
mühim bir içtima 

Paria 23 (ö.R) - San kitabın nctrinden sonra hariciye nezaretin
de yapılan hususi toplantıya büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Fransız mebusanında harp kredisinin ittifakla kabulü yalnız F ran
sa dahilinde değil, hariçte de derin akisler uyandırınlf, F ransanın ha
yatını ve hürriyetini müdafaa hususunda aağlam bir kütle halinde h• 
reket ettiğini göstermiştir. Fransız gazetelerine göre bu ittifak mütte
fiklerin düşmanlannın psikolojik hatasını bir kerre daha isbat etmi~ 
tir. Leon Blum, Populerde yazdığı makalede diyor ki, Fransa ve cihaıı 
efkarı karşısında mebusanda gösterdiğimiz ittifakın millt azmin ma
hiyetine tamamen intibak etmesi l&zımdı. 

Kaç Alman denizaltı-
sından kaç tanesi kaldı? 

Parla 23 (ö.R) - Almanların tahtelbahir mevcudu hakkında şu 
hesap yapılmaktadır: 

Harp başladığı zaman 55 kadar tahtelbahirleri vardı. Bunun tah
minen 45 i batınlmıt ve eski tahtelbahirlerinden Almanyanın elinde 
ancak l O kadar kalmıtbr. Buna mukabil üç ay zarfında, yani şimdiye 
kadar Almanlar daha 40 kadar tahtelbahir inşa etmiılerdir. Bu suretle 
Almanyanın tahtelbahir mevcudu timdi kırk kadar olmak lazım gelir 
Bu hesaba göre, aefer halinde bulunan Alman tahtelbahirleri adedi
nin 15 i geçmediği tahmin edilmektedir. 

Türk - Fransız - lngiliz paktından 
Hind Müslümanları çok memnun 
Londra 23 (ö.R) - Hindistan radyolarının spikeri bugün Tür

kiye - lngiltere ve Fransa arasında mevcut samimi münasebetlerden 
bahsetmişlerdir. Hind mümessillerinden Firuzi han, Türklerin lngÜ
tere ile müttefik olduklarını görmekle bütün Hindistan müslümanlan
run bahtiyarlık duyduğunu söylemiştir. 

Isveç gönüllüleri 
ikinci kafile de Finlandiyaya gitti 
Stokholm 23 (A.A) - ikinci bir lsveç gönüllü kafilesi buradan 

Finlandiyaya hareket etmiştir. 
Amsterdam 23 (AA) - Prena Bernard, dün kıtaatı teftiş etmilt' 

tir. Diğer cihetten Hollanda gönüllülerinden mürekkep illı: kafilenin 
Finlandiya ya hareket ettiği haber verilmektedir. 

Paris 23 (ö.R) - Finlandiya lehinde dünya tesanüdü t~kilatlı bir 
şekil almaktadır. Bu münasebetle ıuraaını kaydetmek icap eder. Fin
landiya lehinde gönüllü toplanması hareketinin lsveçte resmi bir da
vetle yapıldığı hakkında geçen gün radyoda verilen haber doğru de
ğildir. Gönüllü kaydı lsveçde tamamile hususi bir te~ebbüs halinde ve 
hususi yardımlarla idare edilmektedir. 

·1-----------------------------·· Bfrrtl'N HAFTA İZDİHAM VE VER BULAMAMAKTAN GÖRMİl.'EN 
VE BİR DAHA GöRMEK İSTİYEN MUHTEREM Mtl'DA vThıLERİNİN 

İSRAR VE ARZULARI tl'ZEBİNE 
SİNEMA Mtl'DÜRİYETİ 

HARIKAI.AR HARİKASI YEN 
• 

arıe Antoinette 

• 
1 

FİL!llİNİ BİR KAÇ G()N DAHA YENl İLAVESİ ENDER TESAD'Öt' 

EDİLEN tıciNCİ BİR ŞADESER OLAN 

Esrarengiz Katil 
FİLMİNİ GÖSTERECEKTİR .. BU FIRSATI KAÇffiMAYf:-llZ .. 
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Topraklarımızın su
lanmasına ait çalış

malar ilerliyor 

Garp Cephesinde vaziyet 
1ZM1R SiCiL 11CARET MEMUR

LUGUNDAN: 
(A. Mateis ve şürekası) ticaret unva

nile Izmirde ikinci kordonda 186 numa
rada ithalat, ihracat, komisyonculuk ve 
vekAleti tüccariye işlerile uğraşmak 
üzere kollektif nevinden olarak teşek
kül eden i§bu şirketin ticaret unvanı ve 
şirket mukave1enaınesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2606 numara
ıına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

J\.nknra (Hususi) - Su projesinin tat
bik snflıaları hakkında Nafia vekaletin
de salahiyettar bir makamdan aldığım 
malumatı aynen bildiriyorum : 

min etmek suretiyle takriben 20000 bey
gire yakın enerji istihsali oradaki fabri
kaların ihtiyacatı tamamiyle karşılana
caktır .. 

lngiliz tayyareleri tekrar Alman üsleri 
üzerinde mühim uçuşlar yaptılar 

Par.is 23 (Ö.R) - Garp cephesinde ler için tam bir akametle neticelenen 
tayyarelerin büyük ~ faaliyetleri sulh tecavüz.ilnden, tehdid polit.ikasın
kaydedilmiştir. Rayal Ayr Forsun tay- dan, bol~vildf'rle L~birliğinden sonra 
yareleri Almanların Borkum üssü civa- harbe t~tuşmaktan başka yolu kalma
rında yeniden faaliyette bulunmuşlar ve dığını yazmaktadır. 

İzmir sicil ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

1: Mukavele 

mayn döken Alman deniz tayyarclerini 

Müracnat zamanı: Bin dokuz yüz otu:.ı. 
dokuz senesi Kanunuevvel ayının yir
mi birinci Perşembe günü. 21-12-939. 

Memleketimizin zirai ve iktısadi vazi
yeti üzerinde mühim rolü olan su işleri
min düzelme. ine istikamet ve hız verilir
ken bakımsıilık yüzünden dolmuş ve re
jimleri değişmiş olan akar suların zarar
-1Z bir hale getirilmesi, bu yüzden husu
k gelmiş olan ve halkımızın sıhhatini 
kemiren bataklıkların kurutulması, bu 
l!C'lhalarm ekilebilir bir hale getirilmesi, 
ayni zamanda topraklarımızın verimini 
l:ıir kaç misline çıkaracak olan sulama
:larm yapılması başlıca hedefleri teşkil 
etmiştir. 

Niğdeden itibaren Ereğli sa:zlığına 
doğru olan vasi ve miinbit arazinin su
lanması için lanın olan suyun gerek ci
vardaki derelerden ve gerekse Bor ci
varındaki yeraltı sularından istifade 
edilmesi suretiyle temini tetkik edil
mektedir. Amasya bahçelerinin yeşil ır
maktan sulanması için yapılması lazım 
gelen tesisatın tatbikatına başlanmak 
07.eredir.. Karadeniz sahilinde Çarşam
ba, Terme ve Bafra bataklıklarının ku
rutulması Erbaa, Amasya, Merzifon ova
krının ımlanmac;ı Sakarya mansabırun 
ıslfıhı ve bu arada Akhisardaki pamuk 
ovalariyle Adapazarı, Hendek arasında
ki o,•aların sulanması, Ege ve Akdeniz 
mıntakalarında portakal, limon ve muz 
yetiştirmek üzere Milas, Köyceğiz, Mar
maris, Antalya, Alanya, Anamur, Ma
r.avgat ovacıklarının sulanması ve ba
taklık1arının kurutulması, Gölcikten is
tifade suretiyle Elazığ ovasının sulan
ması, Diyarbakır ovasının sulanması, iş· 
leri de ele alınmış ye derhal bu mınta
kalarda şube teşkilatı kurularak etüd
lerine başlanmıştır. Hataydaki Amık 
ovasının kurutulması ve sulanmasına 
ait projeler ikmal edilmek üzeredir. Ya
kında tatbikatına geçilecektir. Büyük 
su işleri faaliyetinin programına giren 
su mevzularının en kısa bir zamanda 
tahakkuk ettirilerek memleket su işle
rinin ha1li yolunda atılan ilk adımın 
müsbet ve verimli bir neticeye isali için 
enerji ile çalı~maktadır. 

sıkı bir kontrol altında tutmakta olduk
larını göstermişlerdir. 

Paris 23 (ö.R) - Maten gazetesi Hit-

Roma 23 (ö.R) - Fransl% ve Alman 
tebliğleri garp cephesinde kayde değer 
bir vaka obnadığını bildiriyorlar. Fakat 

Alman tebliğinde hava faaliyetinden 
bahsedilmekle ve şu malfunat verilmek
tedir.: Alman tayyareleri Franc:ıanın şi
mal sahillerinde ve Ingilterenin cenu
bunda keşif uçuşları yapmışlardır. Bir 
hava muharebesinde Fransız aYcı tay
yarclerinden birisi yere inmeğe mecbur 
kalmıştır. Alman tayyareleri zararsız
ca üslerine dönmüşlerdir. 

Akitler: Izmire bağlı Bornova nahiye
sinin İsmet lnönü caddesinde 11 numa
ralı evde oturan ölü Ri§ar Mateis oğlu 
Antuvan Mateis ve yine Bornovanın Is· 
met Jnönü caddeı::inde 5 numaralı evde 
oturan ölü Rişar Matcis karısı ve Antu
van kızı Antuvanet Mateis. 

Büyük su işleri faaliyetine girerken 
bu hedeflere en kısa bir zamanda varıl
mak için en pratik si'ltemler, metodlar 
ve ,·asıtalar ele alınmıştır. Coğrafi ve 
jeolojik \•aziyeti itibariyle muhtelü ik
limlerin hilkilm sUrmektc olduğu yur
dumuzun tftbi bulunduğu şartlara göre 
au işlerinin tahakkuku yoluna girişil
miştir. Bilhassa sulamalarda toprağın !i
s.iki ve kimyevi bünyesine ve muhitin 
J)ı;Jim ve meteorolojik ~tlarına uygun 
tedbirlerin önceden alınması ve ona 
ı:örc islerin tanzim edilmesi faaJiyetin 
başlıca mihverini teşkil etmiştir. 

31 milyon liralık tahsisatla su işleri
nin tahakkukuna doğru ilk büyük adım 
atılırken ıslah, kurutma ve sulama ga
yı>leriylc Susurluk, Bakırçay, Gediz 
Kumçayı ve Biiyük Mendres, Seyhan, 
~rdan, Göksu, Malatyada Surgu, Der
nıc, Yeşihrmak ile tabilerinden Çekerek, 
".fersakan, Kelkit, Porsuk, Sakarya ne
hir, ırmak ve çaylan ele alırunıştır. 

İlk merhale olarak teşkil edilen etüd 
postalariyle bu havzalarda faaliyete ge
çilmiş ,.c etUdleri tamamlanarak proje
leri hazırlanmış olan işler ihale edilmek 
filıretiyle inşaat safhasına intikal edil
mi~ir. Halen de,•am etmekte olan hu 
ameliyatın neticesinde altı milyon dekar 
~kurutularak bu arazinin su taşkın
l;,rına karşı muhafazası imkan1arı elde 
edileceği gibi 4,5 milyon dekar arazi
nin de sulanması temin edilmiş olacak
tır. Bes yıllık programa gim1iş olan su 
me,-zuları uzun senelerden beri bakım
m bir halde kalan yurdumuzun ihtiyaç
larının ancak ufak bir parçasmı teşkil 
etmektedir. Bunların ikmal edilmesiyle 

-~-

Tötönyada 
Taharriyat 

yapıldı mı 
Dün akşam Paris ve Londra radyola

rı İstanbuldn Alman Tötönya kulübün
de zabıtanın taharriyat yaptığı haberini 
verdiler. Vaktin geç olınası münasebe
tiyle bu haberi lc;tanbul muhabirimiz
den tahkik imkanını bulamadık. 

-z;..-

Amerika 
'büyük su işleri siyasetinin ilk merhale- 80 bin tonluk 
ai tahaklmk ettirilmiş olacaktır. 

Bu havz.alnr haricinde kalan sahalara' zırhlılar yapacak 
da faaliyetin teşmil ve inkişaf ettirilme- Vaşington 23 (().R) - Amerika aya
ai haşlıca gaye ve hedef olmuştur. Orta nına Amerika donanmasını yenilmez bir 
Anadoluda bilhassa ziraat için büyük hale koymak için 80 bin tonluk zırhlılar 
mikdardn suya kavuştunılmas1 bu ikin- inşa.c;ıru istiyen teklifler yapılmıştır. 

Almanya 
istilA ettiği yerlerde 
ihtiyat kuvvetleri 
bulunduruyor 
Belgrad 23 (Ö.R) - Mevsuk haber

lere göre Almanya, Slovakya, Moravya 
,.e Polonyanın Krakovi bölgelerinde 
mühim askeri merkezler tesis ederek 
buralarda bir ihtiyat ordusunu daimi 
olarak bulundurmağa karar vermiştir. 

Batırılan gemiler 
Mayna çarpan vapurun imdadına 
koşan vapur karaya oturdu 

Amsterdam 23 (A.A) - Bir mayne çarptıktan aonra Hollanda 
sahilinde karaya oturan ltalyan bandıralı Comiteas vapurunun bor
dasında açılan bir rahneyi bkamak için sarfedilen gayretlere devam 
edilmektedir. Vapurun bundan sonra bir romorkörle Veasingene çe
kilmesi düşünülmektedir. 

Vapurun ltalyan mürettebatı sağ ve salimdir. 
Comiteasın imdadına gönderilen Maao adındaki Hollanda vapuru 

da karaya oturmu~tur. Vapur bilahara yüzdürülmüş ise de hasara uğ
ramıştır. 

Londra 23 (A.A) - 8,033 tonluk Dosinia ismindeki lngiliz petrol 
gemisi, lngilterenin şark sahilleri civarında bir mayne çarpmış ve pro
vası ağır hasara uğramıştır. Bir romorkör hadise mahalline yeti§erek 
vapuru civar bir limana götürmüştür. · 

Dosinia, harbm başlangıcından beri batan veya hasara uğrıyan 13 
üncü lngiliz petrol gemisidir. 

Almanyada yeni bir tren 
oldu kazası daha 

Paris 23 (Ö.R)- Havas ajansı, Konstans gölü sahilinde Frederiha
hafen'e bağlanan Mağdorf demir yolunda bir tren kaz.ası olmu§tur. 
30 ölü 40 yaralı vardır. Dünkü Berlin - Kolonya ekspresinin Gentin
de uğradığı feci tren kazasının akabinde vukubulan bu yeni kaza bir 
yolcu ve marşandiz treninin müsademesinden ile~i gelmiştir. Muhtelif 
istAı;vonJrırın müdürleri tevkif edilmiştir. 

l~giltereye hücum eden Alman 
ta}'yarelcrinden biri düşürüldü 

Londra 23 (Ö.R) - Üç avcı tayyere dün ansızın bulutlar aramadan 
inen dört Meser Şmitin hücumuna uğramıştır. iki lngiliz bir Alman 
tayyaresi düşmüştür. lngiliz sahillerine baskın yapan Alınan tayyaı
relerinden ikisi düşürülmüştür. 

Pariste bir kaza 
Sen nehri üzerindeki 
bir köprü berhava oldu 
Paris 23 (ö.R) - Pariste Sen nehri 

üzerindeki Scnlui köprüsü bir hava bo
rusunda vukubulan infilak yüzünden 
berhava olmuştur. Bir çok kim.ı;eler ne
hire düşmUşlerdir. Burada nehrin akın
tısı fazla olduğundan 20 kişi boğulmu.~
tur. 

Almanya 
Belçikaya kok 
kömürü vermiyor 
Brüksel 23 (A.A) -Almanyanın Bel-

çikaya yaptığı kok kömürll mracatmı 
durdurmağa karar verdiği öğrenilmek
tedir. Bunun sebebi Belçikanın Alınan
yaya yaptığı normal ihracatın ve bilhas
sa maden ilıracatının harbin ba~langı
cındanbcri azalmış olmasıdır. 

ci safta gelen mühim işlerin bir parçası
nı teşkil etmektedir. Bilhassa bu mak
satla Konyada mevcut sulama tesisatı
nın ıslahı ve halen sulanmakta olan sa
hanın genişletilmesi yolunda ehemmi
yetli mesai sarfedilmiş ve 700 bin lirayı 
bulan ısliıh ve tevsi in~atma ba~lanmış
tır. Bu tesisatla yapılan sulama 1925-938 
seneleri zarfında 180 bin dekarı geçme
mişlcen J 936 senesi zarfındaki faaliyet 
neticesinde bu mikdnr 230 bin dekara ~ı
Jrarılmıştır. Isl5.h ve tevsi ameliyatının 
hitamında bu mikdar ihtiyaçlan tama
men knrşılıyacak mikdarn çıkarılmış 
olacaktır. Bundan başka kuraklıktan 
çok müeFsir olan ve bu yüzden fakir ve 
gelirsiz bir hale gelen orta Anadolu su 
mevzularına ait yapılan tetkiklerin bir 
kısmı ve bilhassa Konya ovasında mev
cut obruklnrdan istifade cdcmiyen di
ğer kısımlarına ait suyun temini mevzuu 
E:lc alınını o:tır. 

.... m .......... ..,..._ .............. llmf!l ... _.•8' İsveç aleyhinde yeni 
Alman propagandası 
Paris 23 (Ö.R) - Isveç aleyhinde ye-

Bunun için su ölçüleri yapılmış ve I' 
tetkikata geçilmiştir. Bundan başka ~e
ker sanayiimizin mühim bir merkezini 
tec:ıkil eden Ec;kiı;chir ovasının sulanma
ıo isi ele nlınrnıs w• Porsuk çayı üzerin
de Çökı-et. • ._; .. bnraj in-
r;ası için sona. Jı. : .' • • "" müs
bet neticeler alınmıştır. Bu barajda top
lc.na<'.-ı1~ su ile Eskischir ovasının sulan
mac;ı ve dolayısiylc pancar 7jraatinin in
ki~fı 1emin edilmiş olacaktır... Mühim 
bir istihsal merkezimiz olan Aksarayda
k i l)atnklıkların kurutulması ve Uluır
mnk ve kolları i.izerindc sulama suyu id
c.1ihar bent yerlerinin nraştınlması gibi 
tet ldkn'a başlanmıştır. 

Ere;;Ji bataklığının kurutulması ve 
mevc;t !"U ile sulama yapılması etüdle
rine ba~lnrunıştır. Çankırı, Terme Çayı 
ile Acısu vadilerindeki arazilerin ve bu 
iki cayın birleştiği noktadan itibaren 
Kızılırmağa kadar olan geniş ve mlinbit 
arnzinin ulanması Hamzalı mevkiinden 
Çorum hizasında bulunan Han mevkii
ııc kadar Kızılırmak havzasiyle buna 
menc;ııp olan Delice ırmak vadisinde ve 
Devre'> çayının ve Kastamonudan ge
len Gök ırmağın Kızılırmağa birleştiği 
nok1alnrdaki 1akriben bir milyon dekar 
vii<-atinde hıılunan ovaların sulanması 
j ]erinin eti.idlcrinc başlanmıştır. 

K<'ndir ve pirine zeriyatının çok inki
~af ettil!i Dc\·rrs ve Gök ırmak vadile
rinde Tfısya Davas, Kastamonu, Taş
kiiprii Bovabat ovalarındaki gayri fcn-
Tii mılamrılann ıslnhı ve sulama sahaJa-
nnın te\'siİ için Ja7.ım gelen etüdlerc 
bnslnnmıstır. Kayseri havalisinde mev-

1940 Senesinin En Be yenilen Kokuau 

S. Ferit 
Eczacıbaşı 

KREP Jorjet 

' 

Kolonyası 
Esansı 

Olacaktır 

ni bir propaganda başlamıştır. Fransa 
ve Jngilterenfo Isveç ve Norveçte üsler 
teşkiline çalL~tıklan iddiac;1 blınıı gös.
termektedir. 

nDoycland» nerede? .. 
Londra 23 (ö.R) - Deyli Telgı·nf, 

Doyçland'da bulunan Ingiliz esirlerin
den gelen mektuplardan bu cep zırhlı
sının Almanyaya avdetinin teeyyüd et
tiğini yazıyor. 

~. Stalin 
Fahri akademi 
azası olda. .. 
Moskova 23 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor: 
Sovyctlcr birliği bilgiler akademisi 

Staliııi ittifakla fahıi azalığa seçmiştir. 

Japon • Sovyet 
ticaret müzakereleri 
Mo:>kova, 23 (A.A) - Japon büyük 

elçisi Togo, Sovyet - Japon ticaret mü
zakerelerinin tekrar başlaması hakkın
cia Molot.ofla görü.cpnüşttir. 
Fransız Nazırlar 
meclisi içtimaı 
Paris, 23 (A.A) - Bu sabahki nazır

lar meclisi, Daladiyenin diplomatik ve 
askeri vaziyet hakkındaki izahatını din
lemiştir. 

AMİRAL DARLAN 
LOMDRADAM DONDO 
Londra 23 (A.A) - Amiral Darlan 

dün Frnnsaya dönmüştür. 

SOVYETLER 
Gaz mı kullanıyorlar? 
Kopenhag 23 (A.A) - General Va-

lenius, Politika gazetesinin hususi mu
habirine verdiği bir müJAkatta Sovyet
lerin gaz kullandıklarını söylemiştir. 

cut olnn ·e hüviik bir sahayı kaplıyan Yeni sene için lüks ambalajlarda meşhur S. FERİT Euacıbaşı Kolonya, 
ve civar halkının hayatını daimi tehlike esans, krem ve podralan emsalsiz birer hediyedil'Jer. 

General, Finlandiya mütehassıslan ta
rafından muayene edilen bir obüsün bu
nu kat'i surette ispat ettiğini bildirmiş
tir. altında bulunduran Karasaz bataklığı 

Uc Develi biiyük bataklığının kurutul- DEPO: 
mn.c;ı gerek bu kurutulan arazinin ve ge-

tıırlalnrın sulanmasını temin için Pınar 1 a ezan e Si 
başı civarında Zamanti ırmağı tebdili 
mecra ettirilerek Bünyanla Kayseri ara-

rekse civarında sulamaya ihtiyacı olan ş • f E e 

.ında 200 - 250 metrelik bir sukut te- •••••ıiiıı••••••••••••••••••••••t••• .. 
ıaaı~nı:ı.n rnıKnı•'•V'' • ~"" 

n: .. .- -·-l~a-A 
- a ın' u •• • au3 •• ·•• Loru ••:•-:_. ... ,. ... :· -.~"!/" 

1 L- : .!I ---• •-1.:- • .._.L -·- -·- .J __ 1 ' ' -·---· ...... -···· 
' ~·· ' 1 

Noel nutukları 
Berlin 23 (A.A) - 24 Kfuıunuevvel

de 19-30 da askerler tarafından Noelin 
tcsidi için yapılacak bir merasimde ~ 
kumandan general Von Bravchitoch bir 
nutuk aöy1iyecek ve bu nutuk rad_yo ile 
nqredilecekUr • 

Papa kralı ziyaret 
edecek 

Şahitler: Iı.:rnirde Birinci Beyler sokak 
38 nwnarada oturan mütercim Hamza 
Başik ve Iunirde Halim ağa çarşısında 

- BAŞ'.l'ARAFI 1 ind SAYFADA- 72 numarada Jak &kinazi. 
tine tahsis edilen •Devlet» hudutların- Tnzim: Izmirde birinci belediye cad
dan çıkarak İtalyan hükümdarlarını zi- desinde 72-1 numaralı hususi dairemde 
yaret etmesi ınua.sıı· tarihin büyük bir Türkiye Cüınhuriyeti kanunlarının bahş 
h.Adisesi telkki edilmektedir. ettiği salahiyetle vazife gören Izmir 

ikinci Noteri Zeki Ehiloğlu dairemde ve 
ıTayıni.s• gazetesi diyor ki : Bu ziya- işimin başında iken yukarıda hüviyet 

ret Papalık ile ecnebi devletler araıııın- ve ikametgahı yazılı i'j sahipleri Antu
daki diplomatik mün~betler tarihinde van Mateis ve Antuvanet Matel-; da!
misli geçmemiş olan bir hıldi~ olacak- reme gelerek anlatacağı gibi resen bir 
tır. şirket mukavelesi yazmamı istediler.No--

Havas ajansı da Papaların mazide Ro- ter kanununun 39 uncu maddesi hilk-
mada saltanat süren hükümdarları a-;- müncc müracaat edenlerin reşit, mii
ıa ziyaret etmediklerini hatırlatıyor. meyyiz ve medeni haklarını istimale 

•Jur• gazetesine göre ziyaret Papa- ehil ,.e salahiyetli olduklarını sorup an
i.ıkla İtalya hü.kümeti arasındaki milna- ladıktan sonra hüviyet ve adreslerini 
aebetlerin mükemmeliyetini göstermek- tesbit ve yine yukarıda isim ve ikamet
te ve İtalyanın önce harbe mani olmak, gahları yaı.ılı olup akitleri yakından ta
sonra onu mevzii bir halde tutmak için nıdıklarını ve şahitliğe mani karabet ve 
sar!ettiği gayretler sebebiyle yüksek bir münasebetleri olmadığını söyleyen ve 
mana aldığını yazmaktadır. 1 noter kanununun 40 cı maddesinde ya-

Roma, 23 (A.A) - Öğleden sonra çı- zılı evsafı haiz oldukları görülen phit
kan gazeteler ilk sahifelerinde Papanın lcrin beyan ve şehadetlerile keyfiyeti 
İtalya hükümdarlarının kepdisine yap- tevsik ederek akitlerin hakiki arzuları
tıkları ziyareti bu ayın 28 inde iade nın ne olduğunu etrafile sordum. Şahit
edecejini haber vermekte ve bu tarihl ler yanında mevad ve şeraiti &tiye daire
h&disenin ehemmiyetini tebarüz ettir- sinde mutabık 'kaldıklarını beyan etmiş-
mektedirler. lerd.ir. 

Paris, 23 (Ö.R) - Yarın Papa tara- Aktin mevzuu: ~adde 1 - .Şirketin 
bndan söylenecek nutuk Vatikan mah- mevzuu: Ithalat ve ihracat, komısyoncu .. 
fillerinde büyük alaka ile beklenmek- l~k Ye vekaleti ticariye He i,.c;tigal etmek-
tedir. On ikinci Pi Avrupa harbine ve tir. . . . 
beynelmilel vaziyete temas edecektir.. M .. 2 -:. Şır~etın serma~esı: (10000) 
;Papa 15 inci Benua tarafından büyük on hın Turk lirasından ibaret olup 
harbin bidayetinden beş ay so~a 24 ilk (9000) dokuz bi? lirası An~uvan Mateia 
'kln 1914 tarihinde söylenmiş olan tarafından ve bın (1000) lirası da An
·nu.tk°: benzetilen bu yeni hitabeye §im- tuvanet Mateis tarafından konulmuır 
diden büyük bir ehemmiyet verilmek- tu~. 3 - Şirketin merkezi: Izmir şehri 
tıedlr · ve merkezi muamelitı lzmirde ikinci 

B 1 • d kordonda 186 numaradadır. 
· U garJSt3D • M. 4 - Şirketin unvaın: (A. Mateis 

• ve §Üttk.Ası) dır. 
Baatin mebus seçimi Y&r Madde 5 - Şirketin idaresi ve §irket 
• Sol;a Z3 (A.A) - BuJc8dstanda te§- U11vani]e imza vaz'ı .salAhiyeti. miidUr ta .. 
d mtihabata Pazar günü bapnacü- yin edilen Antuvan Mateis'e attttr. 
b:r. Hükümet taraftarlamım büyük bir Madde 6 - Şirketin lir ve zararları 
.muvaffalcıyei bvınarak parlamentoda- fU suretle taksim edilecektir. 
kl 173 mebusluktan aagart 110 nunu el- Yilzde doksanı Antuvan Mateie'e ytm. 
.de edecekled tahmin ecUhnektıedir. de onu Anhıvanet Matei.s'e aft olacak-

tır. 

M ed 1 f k Madde 7 - Şiı·ketin müddeti 1 Kf.Üza y r i p ev a- nunusanl 1940 tarihinden itibaren il9 

: t'..:..I~.., .. 
M llk .r..cm.uı Pazar günü aabah saat 

ıo buçukta Birinıc1 Kordonda Alsancak 
vapur iskelesi karşwnda 354 NoJu evde 
iki alleye ait mobilyalan müzayede su
retiyle satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar meyanında fcv
kalftde kıymetli yemek odası takımı, 
Masif kabartma aynalı büfe, aynı malın 
kadifeli ve komodinolu divanı ve oto
matik kare yemek masası, maroken ka
nepe iki koltuk konsollu camlı kütüp
hane, Sahibinin sesi salon gramofonu, 
son .sistem ileri geri nakış ve dikiş ayak
lı Singer makina~ı, çift iki büyük Ca
pon vazosu, büyük taban halısı, Ameri
kan duvar saatı, 9 parça hakiki Viyana 
mamuH\tı ııalon takı.mı, büyük Uşak yol
luk halı, 3 adet şık elektrik avizesi, po
ker masası, 4 aynalı Masif cevizden ma
mfil kabine, bir dört buçuk objektif 
(1HAGCE) 9-12 iyi bir fotograI maki
n.esi, 12 paı·ça kadüeli kanepe takımı, 
büyük taban halısı, bir çok perde ve 
bronz kornezler, etajer, emsalsiz 3 pe
dallı piyano maa tabure, kristal camlı 
vitrin, buz dolabı, hasır takımı, dökme 
soba, perakende bir çok yemek iskemle
leri, kök cevizden mamul modern şifon
yeralı elbise dol:ıbı, Amerikan Simmos 
marka iki adet iki.şer 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, 
~~kirlik, aynalı tuvalet, komodin, ço
cuk yazıhanesi, kuşlu ayna, basma lev
halar, yeni bir halde Rus semaveri, Ma
sif maundan mamul aynalı büfe, dört 
köşe açılır yemek masası, kaydorba ay
na, radyo masası, 2 nikel elbise askısı, 
Viyana orta masası, uzun çiçek sehpal::ı
n, lauruan tuvalet. ve iki komodino, 105 
santimlik iki direkli beyaz karyola ma:ı 
somya, büyük şark kilimi, ve sair bir 
çok lüzumlu esyalar bi1mtizayede satıla
caktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat artırma mobilya salonu 

Aziz Şıruk. Telefon: 2056 

BUCADA GÜZEL HAVA KULÜ
BÜNDEN: 

Nizamname mucibince kulübümüzün 
senelik umumi içtimaı önümüzdeki 28 
12-939 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 18.30 da Bucada kulüp binasında 
kra edileceği ilan olunur. 

RUZNAME: 

sene olup hitamı milddetten bir ay ev
ftl §eriklerden blıi feshi .ihbar etme%Se 
mnddeti şirket daha ti~ sene temdit edil .. 
mJş .!18yılacaktır. 

Madde 8 - 31-12-1939 tarihine kadar 
devam etmiş olan (A. Matci.' ve şürekt... 
"') unvanlı komandit şirketi azasından 
murisleri Rişar Mateisin vukuu vefatı 
sebebiyle §irketi mezk.Greyi birriza fes
hi tasfiye ederek bilcümle matlubat, zi
memat ve mevcudatı ve unvanı işbu 
kollektif şirketine devr ve temlik eyle
miş olduklarını ı::erikler ittifakla beyan 
etmişlerdir. 

Zabıt: Yukarıdaki yazılar şahitler ya
nında açıkça okundu. Yazılan mukavc
lenaınenin maksatlarına ve anlattıkları
na tnmamen uygun ve noksansız oldu
ğunu; meal ve münderecatını aynen 
tereddütsüz kabul eylediklerini bildir
meleri üzerine .işbu akti tasdi.kan hepi
miz imzaladık ve mühürledik. Bin do
kuz yUz otuz dokuz senesi Kanunuev
vel ayının yirmi birinci Perşembe gü-
nü. 21-12-939 

Akitler: Imzaları 
Şahitler: Imı.aları 
Izınir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu res

mi mührü ve imzası. 
Umumi No: 5105, Hususi No. 3-206 
işbu şirket mukavelenamesi sureti 

dairemiz dosyasında saklı 21-12-939 ta
rih ve 5104 numaralı a~lma uygun ol
duğumı tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi Kanunuevvel ayının 
yirmi birinci Per~embe günil. 21-12-939 

Izmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu res
mi miihür ve imzası. · 

4680 (2556) 

tZMtR l inci İCRA MEl\fURLUôUN-
DAN: 939-5313 

Ayavuklada Rana ı.okağında 21 nu
marada bayan Pakize tarafına: 

Izmir Esnaf banka~ına rehin ettiğiniz 
mücevheratın satışı için 14-12-939 tari· 
hinde yapılan takdiri kıymet varakasile 
bir çift 21 ayarındaki ve 27, 20 gram 
altın bileziğin ve her gramına 170 ku
ruştan 46, 20 lira kıymet takdir edil
miştir. Bu muameleye bir diyeceğin.İz 
varsa icra knnununun 103 üncii madde
si mucibince tarihi ilandan itibaren 3 
gün içinde bildirmeniz için ilanen teb-
liğ olunur. 4683 (2552) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S Satılık alatı zürraiye 
: ve traktör 
E Az müstamel mazot ile işler tek 
: silindir 25 beygir kuvvetinde Macar 
: Hofer traktörü .. 

İki ve üç saçlı iki d.iıtk pulluk ve 
toprak kıyınağa mahsus diskara ve 
pamuk ekim mibzeri satılıktır. 
Müracaat yeri : Salihli istasyon ci

varında iSMAİL SOYDAM .. 
1-2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



24 n.gKANUK PAZAR ım 

Birinci Sınıf Jrfüte!ııt-

I 

Balıkyağı içemiyenier 

W.F.HenryV derZee 
Veım~·kA 

.SPERCO VAPUR 
EHTA J 

AJllERiCAN EXPOltT LINES İ,NC. ADBiA'tİKA QSHTA ONİMA 
N E V Y R K Dl NA VİGAZYONE Or. Dem· r Ali Hilil Eczan • ~ bekleniyor.. CİLİCİA motörü 27-12-939 tarihinde 

F.xPLORER vapuru 19 İlle kAnunda beklenmekte olup Napoli, Cenova, Mar-

KAMÇIOt'JLU 
Cilt ve Tenasill hastalıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 1 lmıir - Ellıamra Sineması arkıısmda 
ahtan akşama kadar hasta)arını 
ul eder.. . TELEFON : 3479 

C' CS12"'W1't<O 

DOKTOR 

Celal Yar ın 
.tZM.tR MEMLEKET 

HAST AHES.t DAHİLİYE 
MVTAHASSJ.SJ 

Muayenehane: tklnci Beyler sokak 
Nı>. ZS TELEFON: 3956 

SOBA 
Tekmil dökıno İmıir ekonomik 

iobalan 

7.50 Liradır 
Yemek pişirme, çamaşır )'lkaııııı lı.iz.. 
metlerini de mükemmelen görmek
tedir .. Her türlU mahrukat yakar. 

1939 senesi NORVEÇYA Balıkyağınm baş mahsulü 

Kemal 

Balık yağı adiyle 
edilı yor 

Kamil 

tevzi 

Her sene olduğu gibi da

ima beyaz ve berrak şişeler 

içinde altın sor ısı rengiyle 

mahiyet ve safi yeti, dı~ına 

vuran, vita minleriyle gıdo. 

kuvveti l'Üksek ıcımı co ;.· 
' . 

hafif bir sahes~rdir. 
• 

,Clıa ... mBIEimra!:lmıPJ~ım=:s:ı:::::ııeı::-::aı:;ı;::m:wa= 
01 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

bekleniyor.. silya Umanlarına harek edecektir. 
EXTA v1A vapuru 2S İlk klnunda ZAM ınoWirü 27/181939 tarihinde ll· 

bekleniyor.. manımısa geleıV ertaııl ilin saat 17 de 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kAnunda Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 

bekleniyor.. Venediğe hareket edecektir. 
DEN NORSKE MİDDELHAV LtNJE BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde 

o s L o 1Bat 8 de gelerek ayni gün saat 17 da 
NORVEÇ LİI\l!ANLARI İÇİN: Pire, Brindisi, Venedik ve Triyeste ll-
BOSPHORUS motörü 27 ilk kAnuna mımlarına harakat edecektir. 

doğru bekleniyor. . C:lTTA Dİ BARİ motöril a;l/ 940 t;ı-
srnv· CE MABl'rtı\IE KOUMAİN rıhınde sabah ııaat 8 de ı:elorek aY?ll 

• • ' glin ..at 17 \le İstllllbul Pire Napolt va 
B U C A R E S T Cenoftya hareket edecekd:r. 

KÖSTE~CE İÇİN : BRİNDİSİ motöril 3-1-940 tarihin-
BUCUF.EŞTİ vapuru 7 SonkAnunda de liınanınuza gelerek ertesi gün saat 17 

bekleniyor.. de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Vcnedik 
PELEŞ vapuru 13 50n klnunda bek· ve Trly~'"" Umanlal'!na harek edecek-

lenlyor.. tir .. 
Vapurların isinı "e tarllileri luıklnnda NOT - Bütün bu vapurlar Triyesta 

hiç bir Uıahhi.:t aluım~. veya Cenovada Şi111all ve cenubi Amıt-
Vapurlonn hare~et tarlhl•rlyl' nav· rlka liman! ·ıııa hareket edeo hıU. 

lunlardakl d~ı'!işiklil<lerden a~1!nta m .. Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
rnlivet kabul etır.ez. ve Hindistaqa bare~et ed~rı 1:LOYD 

. 'l'RİYESTİNO anıınııu seyrısofaın şlr-
Daha fazla taf-.IAt lç!n ATATt.rrut !<eti ~pml•nna tesııdü.f ederler, 

cadde~i H8 No.da W, F. Henry Van Der NEERLANDAİSE ROYAU: 
Zee ve Ş.ı. V pur t.centalığına mliı'tıc:a- KUl\U'ANYASI 
at ediimes\ rica nlunur, ARİ/\.DNE vapuru 24-12-939 tarUU.... 

TELEFON : Z907/%008 ele h.ıklımnwkte olup Anvers, Rotter-
dam ve Amsterdam limanlanna hareket 

UMDAL 
-~-

UMUMi DEr>1z ACENTALICI LTD. 
ZETSKA i'LOVIDBA A. D. KOTOR 

wee<:ktir. 
SVENSKA ORİF..NT LlNtF;N 

VİNGALAND motörü 1/3-1-940 tari
hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
penhag liıruınlımna hareket edecektir •. 
SERVİCJ<; MAJtiTtım;: KOVMA.İN 

~OVCEN ~aouru. 2,7 klnunuevvelde SUCEAVA vapuru 20/12/939 tarihin-
~ostence ve \Tama ıçın hareket edecek- de beklenmekte olup l'ıialta '"' Marı;ilya 
hr.. limnnlarına hareket edeeekUr. 

LOVCEN vapuru 3 kanunusani 1940 N o T 1 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Dur= ve Ahvali hazıra dolayıs!yle navlun •• 
Triyeste için hareket edecektir. hareket tarihlerinin kat't olmadıl!ım ve 

Ahınet Etem Buldıııılotlu - tzMta 
Gazi Bulnrı 19, Tel. EHEM, . ~ GOUJ,ANDRl<; BROTREBS bunlann hlç bir ihbara lilzum olmam· 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tC!\iTini derhal göele:en hu!unnıaz bir dendır.. (HELLAS) LTD. Zln değlşebillr olduğunu ve bu husustan 
Grip, n""le, cn(loeuza, sıtma gibi h sıalıldara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman baplariyle P t R E dolayı acenteye bir mesullyet tarettllp 

sigortnlayınız.. · •NEA HELLAS• etmiyeceğinl muhterem yQkley!cilerin 
BİOGENİNE; dalına knm tazeleyip kuvvetlı>.ndirir, ltab-izliği giderir, hariçten ı:cl~eelt her türlii mikroplan öldü- Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- kayıt ve l~aret etmeleri rica olunur. :AFYON KARAHtSAR ASL1YE HU-

KUK HAK!ML!C!NDEN: Sayı: 983 
l'ilr: Tatlı bir işti118 t<'min eder. Sinir , .c adaleleri sağlamlı2tır.r. zckııyı )-ÜlceHir .. Bel ge,-şeldiği ve ademi iktida- york hattı,.. Dııha fada tafsilAt için CUmhurlyet 
rın en birinci devasıdır.. Pinden hareket tarihi : caddesinde FRA TELLİ SPERCO vaplll' 

Müddei: Afyonun ih.!aniye köyünden 
Kadir kızı ve Musa oğullarından Hüse
yin oğlu Osman karısı Tenzile Özpınar 
tarafından müddeialeyh aynı köyden 
Musa oğullarından Hüseyin oğlu Osman 
aleyhine ikame olunan ihtar davasının 
Afyonkarahlsar asliye hukuk mahke
mesinde bakılmakta olan muhakemesin
de: Davetiye ve arzuhal sureti müddei
aleyhe tebliğ edilmek Uzere yıu:ılı adre
sine glSnderilmlf ise de mumaileyhln 

BİOGENİNE; kullananlar kal'iyyen kardan, kışfan, soğuktan ve lıav:ılnrın dci;i;mesiııden nıiitee~ir olmazlar. . . 15 _ 1 _ 1940 acentesine mUraeaat edilmesi.. 
Çilnkü vücudu lıer 7.anıan genç \'C dhı bıilwıdurur ve bu sDyede mllthi~ ak;'>etforle neticclcni\11 GSİP, ne~le, eflo- Yolcu ve yük kabul edecektir. TELEFON : 2004 - 2005 
enza, sıtma !(ibl hasfolıklardıın korur Bu ha•talıkfardnn kormmuık için biiyö!Jcr sahalı, i\ğlo, nkşam, birer, seki% Gerek vapurl.ıınn muvıısalAt tarihleri, ---
yaşından iistün çocuklar yalnız sabah, nk~am birel' BİOGENi~-ı: almalıdır. ll:tsta olanların kurtulması için de bu bir · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
mikdar arltınlmalıdır. DER ECZANEDE BULUNUR.. ı;erek vapur isimler! ve navlunlan hak. OIJVİER VE i '1 kınila acenta bir teahhUt altına giremeı:. ! 

r -ıı::ıımı::ı=:=====--ı:;;:ı:ı:--=:mm::ı:ıamm;_ıaı_ Daha fazla lafsllAt alma.le için Birine $VREK $1 LrD. 

Devren satılık 

bakkaliye 
me~ ikaınetgA!uııı terkle semti meç- Doktor Mustafa bey caddesinin başın
hule gltuğlnl beyanile iade kılınması da ve dört yol ağzında bir sene mliddot
üzerlne sebkecl.en talep üzerine müddei- le icanm altında bulunan 3 numaralı 
aleyhe llAnen tebligat ifasına mahkeme- bakkaliye diikkAnı i~erlsinde mevcut 
ce karar verlhntı ve dava arzuhalı Ue bUtiln bakkaliye ve demirbaş eşyasiyle 
tahklkat gününU gösterir daveUye va- birlikte devren satılıktır. 
rakasının mahkeme divanhanesine asıl- Talip olanlar ;adırvan altında 4 nu
llllf ve 939-983 numarada kayıtlı i~bu marada Mehmet Dcni.uış•n tlc•.rethane-
davaya müddeialeyh Osmanın (10) giln sine müracaatları. (1-7) 
içinde davaya cevap vermesi ve muha
kemenin muallak bulurıduğu lS-1-940 
Perşembe günü saat 9 da Afyon asliye 
hukuk mahkemesinde hazır bulunması 
veya vekil gBndennesi !Uzumu tebliğ 
yerine geçmek llıero ilAn olunur. 

(2557) 

• • ... , •• ,!o:_"": 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

iZMİR MEMLEKET 

1ZM!R 1 ind !CRA MEMURLUGUN-
DAl'f: 39-5339 

Karantina tramvay caddesinde (718) 
numaral1 evde Ş~rif usta tarafına: 

Izmlr Esnaf ve Ahali bankasına rohin 
ettif:iniz mücevheratın ı;atL~ı için 14-12-
939 tarihinde yapılan takdiri kıymet va
rakasiyle mücevheratların hcpslne (98) 
lira takdir edilmiştir. Icra ve iflas ka
nununun (103) lincü maddesi muciblıı- ' 
ce tarihi ilandan itibaren üç gün lç;nde 
bu takdir edilen kıymetlere bir itirazınız 
varsa bildirmeniz icin ilanen tebliğ olu-
nur. 4682 (2553) 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- ölçUler nizamna:n0>inin 17 inci 

maddesine göre 940 ""nelik mu~vcnele
rine baslanmıştır. ölçU tartı ve aletleri
ni ayariatacak olanlanıı 31-1-9t0 tari-

RAH AHE.Si hlno kadar belediye ayar memurluğuna 
Asalliye rnütahas.sısı müracaatla bircı; vesika almaları Llıım
MUAYKNEBANE: İkinci Beyleri dır. Bu zaman ıçlnde vesika alınanuş 

olanlardan ltanunda ;-azılı c:=ların 
Sokak No. 79 da wtalarıııı ber gil.n tahsili icap ede~ buna mahal veril
bbul eder.. memesi a!Akadarlarca bilinm~k üzere 

ilan olunur. 
2'-31~ 4663 (2559) 

lzmir Defterdarlığından~ 
Bafturalt §Ubeaine emlak &atıf bedelinden 6245 lira 6 kuruı borçlu 

kundUTacı KAzımın mezkur borcunun temini tahsili için tahsilat ko
miayonu karari.le bııciz edilmiş olan Ahmetağa mahallesinin hükümet 
ceddeeinde eski 5 yeni 3 sayılı ve 5000 lira kıymetindeki dükkanının 
ihıılei btiyesi kra edilmek üzere idare heyeti kararile 1 O gün müd
detle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Talip olanlarm 2. 1. 940 salı günü saat 15 de vilayet idare heyetine 
müracaatlan ilAn olunur. 

4657 (2555) 

lzn.ir Defterdarlığından: 
Kazanç vergiai mükellef ferinin 

nazarı dikkatine 
1 - Kazanç vergiai ikinci taksit zamanı hulul etm.iftir. 
2 - Birinci kanun 939 sonuna kadar mükellefle: ikinci taktit bon;

larını mensup oldukları Maliye şubelerine tediye etmelidirler. 
3 - Maliye dairsi taksit borı;larını vaktinde ödemeyi ihmal etroİ§ 

olanlardan kanun yollarile lahit bedellerini istihsal için ltızımgden 
tertibatı tamamile almış bulunduğundan mükelleflerin kerufilerini 
hem yüzde on cezasından ve hem de cebri tahsilat tazyikinden vare5te 
bulundurmak üzere taksit hOJ"çlannı hiç bir ihll".ab kapılrnıyarnk bu 
ay zarfında behemehal tediye etmeleri menfaatleri i~tiz.asındandır. 

4 - Geçen aı.bitin tahsilinde alınan tdabir ali.kadarların malUınu 
o1du.ğundan bu taksitin tediyesinde tehalük gösteri4mesi mük.e11eflere 
.-heınmiyetle bildirilir. 

O. Da Y o?,arı iş~etme umum 
m üdürlü~ünde l : 
1 - Yüksek tahsili ikmal etm.İş olanlardan 35 ya~ını geçmemi~ ol

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

2 - Müsabaka An!carada D. D. Umum Müdürlük merkezinde 
6. 1 . 940 cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - isteklilerin sıhhi muayeneleti yflptırılmak üzere tnatlup vesa
ikle en nihayet 4. 1. 940 tarihine kadar H<ıydarpaşa, Sirkeci, Ankara, 
Afyon, lzmir, Adana, Malatya, Balıkesir. Kr>yscri ve Erzurum işletme 
müdürlüklerimize istidn ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

22, 24, 26, 28 4630 (2536) 

;;ıı;awm a t.? ? 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki. otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miAt~au1Sı bay Ömer 

ütfü Berıgü' clir. 
Bristol oteli elli od:ı.lı her odada sciğuk ve sıcak akar .ulan, banyoları~ 

...., kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlnn olduğu gibi • 
sansörü ve hususi lokantası vıırdır. 

Bütün aari konforu bıı.iz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve l&tanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetle.re ;la.eten fiy&tJar rekabet .lıııbul etmi-!" 
yecek derecede uamfur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaaauı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

eydana koyar. Bunun içi., büiün Egeliler, l<endinin tahtı 'isticannda~ 
ulıır.an otellerde hulU,iwlar. 

ı 1•+2 a rr=..- '"P: arm A'T81YZ~· 

Bornov~ 8a :r cılılı: 
müdürlüğünde, : 

istasyonu 

Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

Bina Tamirab 687,82 51,59 
1 - Cin.a ve muhammen beDeli ve teminatı yı.ıkıuıda yazılı ı.ıni

rataa Z. I _ 940 tarihine müaadif salı günü saat 1 O da Bumava b.ğcılılı: 
istnsyonu miid.ünyetinde eksiltmesi yapılmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - lst.eltliler muvakkat bıuıka ıuektubu veya ınal sandığı mak
buzu ile birWcte ihale günü me:ılc-Or müessesede hazır bulunmalıdır. 

3 - Feımt ~namdtt için ber gün Burnava bağcılık istasyonu 
müdürlüğüne mÜrll(;aat olunabilir. 

15, ıo. 25, 30 

zmir Def· erdarlığı 

4550 (2492) 

dan: 
Mehmetçenin yeni maliye ıubesine emlak satış bedelinden olan 

borcundan dolayı taltsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat 
kom~yonu kararile haciz edilen Aleancak ~bitler mahallesinin piya
de sokağında 21. 23. 25 sa}lllı 4 dönüm babçeai ve kuyu ve anayı 
m<i?teı:nil 12000 Hra kıymetindeki bir bap muattal buz fabrika11 21 
gün müddetle müzayedeye çıkanlım~ır. T alipierin 2. 1. 940 aa1ı gİI· 
nü saat 15 de Vil.iiyet Hare heyetine müracaatları ilan olunur . 

• 

Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umum! deniz Acentaltğı Ltcl . m!lracaat 
edilmesi rlca olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlye1 
Telefon : 3171 Acenta 

--~~==~'Mlll'mlımıli'~~ 

A.sabi}le M '>talıasSQI 
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 

lllm:ınıı...,,,r.ıımııı.ı:=llllilll:r.ı...ıır:;mır; 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Lonclra ve Llverpol hatlan için 
piyasanın lhtiyecma göre v•purla
rımız sefer yap•caklardır. 

····················~······················ 

Messageries Maritlmes - . '---
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve ınall\nuıt için Bf, 

rinci Kordonda 156 numarada LAU. 
Rfilli"T REBOUL ve ŞERİKi vapur ıcen• 
lasmn nıUracaııt edilmesi rlea olunur 

TELEFON : Z 3 7 li 

T. iş Bankası Ş ' . • nın 
1940 Küc;üh cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : ı Şubat, ı Mayis, ı Ağusto.s 

teşrin tarihlerinde çeiıilecelıtir ... 

d'UJF.Q Ik rami ye le r i:ca;ı:ı:;ı;:;m::r.mıa::ı~...,~, 
ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

210 Adet 
···-.. 

JODO Llra!ılı 2000 Lira 
ıooo Llraıırı 3000 Lira 
soo Lfl'alılı .JOOD Lira 
.ıso Lıraıılı 3000 Llf'a 
ıoo Lirafdı 4000 Lira 

SO Llralılı 3150 Ura 
2S Lfralılı 5250 Ura 

···-·· 347 24000 Yelı~n 
,.....,.....<!Z:l~21Blllllı:ıı:ılllllllrai:&ll ... lllCllmlıill:l:a!llZıl:Cllr:l':T.TJJ!J~ 

Vilayet 
den: 

Daimi •• • 
encumenın-

ödemi§ - Adagide yolunun 6 X 500 üncü kilometrosunda 3X24 
eb.admdaki Adagide köprüsünün kenar ayağının ma.lımuz yap131 
(1838) lira (53) kuruş keşif bedel ile ve 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre 
hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 4 ikinci kanun 940 perşembe 
günü saat 11 de vilayet dajmi encümenine başvurmaları. .. 

16, 25 4573 (2504) 

lzmir Defte "'darlı~ın \'zan: 
Salihli Emin oğlu Süleymamn Basmahane §Ubesine emlak satı, be

deli borcundan dolayı mutasarrıf olduğu ismet pa~ mahallesi ikinci 
yüksek sokağında kain 4 sayılı ve 400 lira kıymetindeki evi tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan haciz edilerek 21 gün müddetin 
müzayedeye çıkanlmıştır. Talip olanların 5. 1. 940 cuma günü saat 
l 5 de vilayet idare heyt"tine müracaatlan ilan olunur. 

7 
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Heliğoland ve Elbe taarruzları 
Resmi raporlara göre 

lngiliz denizaltısı 
hava Heligoland 

Alman zırhlısını 

harbı 

nasıl 

oldu nasıl 

batırdı? 

ve 

Tahtelbahir torpili savurdu Finlerin mukavemeti 
Alıiıan zırhlısındaki iki infiliktan 
denizaltının elektrik ampülleri kırıldı 
l..Ondra H (Ö.R)-- Vilhelmıhafen 

berine lngiliz ayyarclerinin yaptığı hü
jlwnu takip eden hıwa tiarbı hakkında 
ıimdi bütün raporlar alınmıştu. 

En az 12 Alman avcı tayyare:ıinin dü
,Urüldüğü, buna mukabil lngiliz bomhar
'dıman ayyaresinin dü mediği ırnlaııılmak
tadır. 

Alman propagıındaııı 34 lngiliz tav
yaresinin dütiirüldüğünü bildirmi'1'f! d".' 
bu ade harclc--tc iştirak ~den bütün lngi
)iz tayyarelerinin miJctanndan fazladır. 

Hava h11~hının chemmiyei en modem 
Mescr§mİtz Alman avcı tayyare ile ilk 
kar,ılaşmıı olmasıdır. 3 ilk kanunda ln
gilii tayyareferinin Vilhelmahafen üze
rine tl\8rnız ederek iki Alman k.ru\'aro
rüne homba isabet ettirmeleriııd,...n en· 
di§eyc dü~n Alman kumandanhğı garp 
cephesinden en modern ve son siııtem 
avcı filotililarını c;elterek Alman deniz 
ÜMÜnün müdafaasma tahııi! etmifti. ln
giliz deniz tayyareleri harp nizamında 
Heligoland koyu üzerine gelince ilk ön
ce bazı Alman harp tay,·arclerile karşı
laştalar ve bunlan kolayca defederek bi
risini düşürdüler. F1tkat Vilhelmshafen 
yakınlarında lngiliz tayyareleri ll'IJ ısız 
denecek kadar çok düı,man avcı tayyare· 
lt-ri tarafından aanldılar. Ayni zamanda 
deniz ü~ünü müdafaa eden dafi tayyare 
bataryalannın de ateşine maruzdular. 
Bun1ar lngiliz tayyarelerini dağıtmak ve 
ııonra her Lirine münferiden taarruz et
r-1ck maksa<lını akip ediyordular, Fnkat 
muvaffak olamadı! r. Daima oplu ola
rak yapılan dönü U('UŞU eımasında harp 
en büyük bir şidde kesb--tmiştir. 

Bir çok defa lngili% tayyarelerinin ar
lı.aaından geçcr~k bunları miralyöz ate· 
tile süpürmeğe çalı~mışlarsa da lngiUz. 
tayyareleri toplu uçuş nizamını muhafaza 
ederek dü§manı geride bırakmağa mu
vaffak olmu§lardır. Yalnız cnıptan ayrı
lan bir tayyare 70 kiloetre devamınca 
bir çok Alman avcı tayyareleri tarafın· 
dan takip cdilmi~ ve ek başına bunlardan 
betini düşürmcğc muvaffak olmu!'!tur. 
iki hasmı taraf birbirinin cesaretini mü· 
tekabilcn takdir elmi"ltir. lngiliz ta\. yare-

Altııanlarnı H eligoUınd adası 
cilcrı Vellington bombardıman tayya- ikinci torpilin de hed.,.f<> isabetine <lelil
relerinin en aon !İstem Alman avcı tay• di. Bir kaç saniye sonra da, bir ccpha~ 
yarclerine mukavemrt hususunda göster- neJiğin berluwa olmasını andıran üçün
diklcri kabili,•cttcn if tihllr duymaktadır. cü bir infilak duyuldu. ikinci infilak o 

Londrcı 2J (Ö.R) _ Köln sınıfından kadar korkunç olmu~tu ki Ursula içinde 
bir Alman kruvazörünii batıran Ursula bulunan elektrik lambaları bunun tesi
Ingil iz tahtelbahirinin rnuvaffokıycti riylc kırıl?.1~tı. TorpiJi nt~r~e~ ?.rsulo
hakkında yeni tafsiliH neşredilmiştir. In- da kruv;!zorun pcrvtın~ ~Uru~ti.lsu ~rih 
giliz ıahtelbahirkrinin en küçüklerin- o~arak duy~Juyor<l~. ~lıt m~ıla~ı ~m~tea
den biri olan Ur.-ula 14 h:rirıci Kanunda kıp 1amamıyfo kesilch. Ikmcı ınfılak, 
bazı Alman hr.rp r,cmilcrini görmüştü. y~r~~r~:ı~;n kopan dC?m:r parçnla:!nın 
Priskobcnde A nd : ıH?safede ve altı tor- gurultu-;unU undırıyor w• kruvazoriln 
p ito muhribinin ııimayesi altında bulu- fovkaladc bir !araka iç;nd .. ikiye nynlıp 
nan bir Alman l, ruva?Örii gördil. Mu- kırıldığıuı g(:istcriyorclu. Dört Alman 
vrufokıyc:li atı ,.~,.iyctine geçmek için cl<'stroyeri derhal tahtelbahirc h~~bn
.dnldı ve destrovl rforin altından geçti. rabr attılar. Bt1nlnrın pervane1erı ınld
Bu esnada de> tr~\ c rlcr:O pervanelerinin tasız duyull•roı dtı. Deniz içindP. humbn
güriiltU<:U tahtE:lbahirden açıkça duyu- ralar patl.-m ıs ise de tahtelbahir \J!;t:ıca 
Juyordu. Kuman an süratle nişan aldık- bir manc•·ra ile bunJ:ırdan yakryı sıyır
tnn sonra to:-p"J:n çc-idlnıcsini emretti. d ı. Ursulo tehlike rnıntnkasından uzak
Torpito muhnpl 0 in1n bir hi.-noye per- }aşınca neticeyi görmek için tekrar Pıi
desi teskH et .... rl ... r in" rağmen tanrnız kovini k<.l ldırmLS ve iki torpito muhribi
nf'k ~ nkınd :ın :,.a nılmıştı. TahtE'lbahir n in evvelce l:rm·<v.örün bulunduğu mev
r ind" duyl'I , n •üthi b ir infillik ~esi kide durduğunu hiç ~üphesiz iki parça 

lorp"I rı hedt'fc i<.: hf'ttn: gi)steri ordu. kırılan knıvazördCTl kurtulanlcırı nradı
Az sonra ik;n:i b:.- infünk ch•yuldu. Bu, ğını gömıüşttir. 

Daha harbin başındayız 
- =z:-

Dominyonlar, lngiliz, 
ordularının gelmesini 

Leh ve Çek 
beklivoruz 

• 
~~~~--~~-------------*~~~~------~-------

- BAŞTARA}'J l inci SA\'}'ADA - te Norveç uıhiliııde deniz üsle:ri"teıtiA ga-
8. Daladiyenin Fin - So,•yet ihtilafı yesi!e hareket ettiklerini id<lia etmeltte

hakkmdakj hu söı.lel'i ecnebi ve llnwmi dir. Almanlara göre: Müttefikler hasıe
efkiırı üzcrin:t:e derin bir tesir yapmı'itır. ket1e1ini zahirC"n Rusla:ra karşı göıter
Eaa~n Almanyaya kar~ı harp haliRde melde beraber hakikatte Almanyayı hc
olan Framanm, buna rağmen dijer bir def tutmakta ve sadece Skandina• 
taarruz kurbanına yardımda tereddüt memleketlerini ııürülc},.tnek için bu mas
tcCS.terınemesi bilhassa Amerikan umumi lccyi calunalctadırlar. 
efkarı üzerinde derin bir tuir yapmıt- BiAaenaleyh. onlarm fikrine<', Skan-
tır. dinav memleketleri 11kı bitaraflık balin-

Fraııeanın bu azimklrlığı Amerika için de kalmak istedikleri takdi.rde, kendi 
bir te§Vik mahiyetindedir. Amerika hü- arazilerinden Finlandiyay11 ıtili.h tran.si
lcümc ti timdi Finlandiyaya yeni bir ia- tine mani olm11Jnrı icap eder. Bu da, 
tik.raz verihneıini ve Finlandiyarun tay· Hitlcr Alnınnyıaıımn hakikatte kendi be.
yare ve hava malzemeıı siparişlerine eli- lediği niyetlf:rİ başkalarını\ atfettiğinin 
ier ıiparişler ara11nda tckaddüm hal<kı dtlil"dir. 
ha.dilmesini düşünmektedir. Almanya bu ::suretle hardu:t etmekle 

Fransız başvekilinin beyanatından ce- sÖzÜM değilse de ananelerine bir daha 
Nıretlf:nen yalnız Amerika dciadir. Al- sadakatııizlik gÖ ıermiştir. Çünkü valı:tile 
man - Sovyet tazyikinin ilk darbesine teeHü.,üne yarclım ettiği kahraman kü
hedef olmak tehdidine maruz bulıınnn çük cümhuriyetin. tahrip edilmes:ne va
bütün miJJetlcr, hürriyet ve iatildal la- ııta olr.ıaktadır. Fakat Almanyanın ııö
ıaftar olan milletler hep ayni vaziyette- zünü ve ananelerini çiğnemesi o kadar 
dir. çoğalmııtar ki artık aayılamaz. 

Nazı propagandası İle lngiltere ve 1 Roma 23 (Ö.R) - Fransız gazetele-
Franaa tarahndan Finlandiyaya yapılan ri B. DaJadiyenin beyanabndan vekitııiz 
yardımın m'!nfaatpercst bir maksada da- her taarruza ve lüzıımsuz kan dökülme
yandığım ve bu iki meıqleketin hakikat· sine muara olduğunu ifade eden ]uamım 

bilhassa belirtiyorlar. B. Daladiyc dt'mit
tir ki: 

« Harbın henüz baolangıcındayız. En 
i)ti plan bu harha met<><lla ve maluıl bir 
,eltade devanı ederek lngiliz, domiRyon 
ve ayni zamanda Leh ve Çek orclularmın 
Fransız kıtaları yanında çoialmaııını bek
lemektir.> 

Parw 23 (ö.R) - B. Daladiyenin 
nutku Ariıerikada ço1' miieait ka11ılan• 
m11br. Bütün gazeteler F ransanın Fin
landiyaya yardımı hakkındaki kısımlan 
ilk ııahifelerinde göze çarpacak şekilde 
nqrctmişlerdir. lsveç gazeteleri B. Da
ladiyenin Finlandiya hald;ındaki beyana
bnı büyük manşetlerle nqretm~lerdir. 
Fransız gazetelerinin Finlandiya ve cımu
ıniyetle şimal memleketleri hakkındaki 
makalelerine büyiik bir ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Türk gazeteleri B. 01\ladiyenin rc:ıımi 
ile beraber nutkun ıenit hülaıalarını nq
retmitlerdir. Türk umumi efkin Finlan
diyaya yardım hakkındaki kıımı takdir 
etmiftir. Filha1dka Sovyet taarruzunun 
İptidaıındanberi Türk umumi efltan bu 
zavallı memleket hakkındaki acmpatiaini 
daima izhar etmİ§tir. 

Alman Amirallığınınkararı 
Bitaraf limanlarda bulunan Alman 

ge nileri lıarreket emrini . almışlar 
--.~--------------

P :-ri , 23 .<A.A} - ili h . lx t • 1 ın hır H r çul bit.• . 1 ı ı !a .. clnn gch:n. hp- k·ri tarafından z;ıptcdilcmjycceğini veya 
mcnbatfan bllc!ırildiğınt> g'Jre. Alı ı.ın lx·r! r • öre, ı\ Tr. ı n '\iap u·ları Almnn- bı \•apurlarm teslim olmnktan ·a kendi 
oınıirallık makamı, fngiliz. - Frnnsız ı•b- ~aııın mııhtac o duğu malları hamilen kendilerini hııtıracal~larını ümit ctmek-
lokası dolayısiyle balen bitaraf liman- -{ınrel .. er etmcğc> h:ızıda.ıunnkta ve yahut l.tcclirlcr. · 
larda bulunan ticaret gemilerine bu li- ta lmreket etmiş hulunmaktadırlar. Harp başladığı zaman ceman bir mil
manian terkederek her ne bahasına Dt>niz makamları bu husust.a Jhım yon 100 bin ton·hacminde 600 den fazla 

Kremlinin ümitlerini tarumar etmiş 
ve bitar aflara ümit vermiştir 

Paris 23 (Ö.R) - Pöti Parlziyeiı ga- kuvvetlerden bir kısmı harap olmU§, 
zetes.inin askeri muharriri Şarl Moris, 8 tank ve bir çok malzeme Finlerin el
Finlandiya cephesindeki harekAt hak- lerine diip.U§tUr. 
kında §U malılmatı veriyor: Flııler §i- Yine Kızılordunun Ladogada yapma
ma} cephesinde, Norveç hududuna ka- ğa çalL,tığı çevirme hareketi de aynı su
dar uzanan .sahada mühim bir mukabil retle hezimete J.nkiUip etmiştir. Burada 
taarruz yapm!§lardır. Bu taarruzun Finl R 1 dan 8 tank 9 to 21 ınit
f'hemmiyetini inki§afınm fü<;ati ile an- al ~r us aruhtelif 1111.~ almp,lar hu 

. r yoz ve m s mı 1§ , • 
lıyac:ığız. Dığer taraftan .Mannerhayn d ttan ~ı: kil t il ı · '·- R""-' ih' ı ka d · kt u _, ome re er eınış ouw ...,.... ıst dm arımı rşı aıma aynı no a- lan h d da kadar ilrm~'ft' dir 
!ara tevcih edilmek suretiyle devam u ~ . s ~er .. · . 
eden Ru.c taarruzları yine neticelenme- Eksclsıyo~ b1: baberhıe gore ~.reli 
mi,.llr. Ruslar her ne kadar bir aralık berzahında bırblrı ardınca ateşe sürülen 

,.. ı 1 d-...ı "~'-1ilğü il etice al ~"· ııne-rbn"n hattının bazı mevkilerin- a ay arın a oı:u u.ıı'w.u e n -
de yer al~uığa .muvaffak olmu~arsa da malt ümi~erl boşa çıkmı§tır. Harbm ba
Finlcı- derhal bir mütekabil taarruzla §ındanberı Kwllar en az 300 hücum 
d~iş nanı bu mevkileri tcrkederek ricate arabası kayl>etmişleMir. 
mecbur clmişl~rdir. Kızı1ordunun taar- Figaro gazetesi, F"mlerin mükemmel 
ruz hareketlerine iştirak eden motörize mukavemeti Kremlinin ilmitlerinl tarü-

mar etmekle kalmıyarak endlfede oıa.· 
bUtUn bitaraflara cearet v~ ,.. 
zıyor. 

Eko dö Parlde Leon Balbi, çevirme 
harbına imkln bırakmıyan MarepJ 
Mannerhaynı hararetle tebrik ediyor. 

Stokholm, 23 (A.A) - İsv~ gazeteJıe;. 
rl Finlandiyahlann Sallada elde ettik»
ri muvaffakıyetin ehemmiyetini biJhu; 
sa kaydetmekte ve bu muvaffakıyetin 
Finlandiyayı ikiye bölmek Jıibl korkung 
bir teşebbtbU felce uğrattıjıru bildir
mektedir . .. 

Moskovadaki İneç muhabirlerine na. 
zaGlll Kwlorduya insan qyWina bUıl-
maksızın taarruzun tekrar edibrtesl lıcill 
emir ve.rilnıiŞttr. 

Finler kahramanlık yaratıyorla·r 
----~------------~-~.--ıAr---------~~~-----

R uslar bir hezimete daha uğradılar 
ve şaşkın bir halde kaçıyorlar 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
vardır. 11 dü~an tayyaresi dil§ÜrÜl
müştUr. 

Paris 23 (Ö.R) - Havas ajansı Lc
ningrcıd orduları b~kumandam general 
Mereçkofun azledildiğini bildiriyor. Mc
reç!df kMi hazırlık yapmadan bir yıl
dırım harbı yapmağa t~cbbüs etmekle 
suçlanmaktadır • 

Deyi! Telgraf, az.lcdilen başkmnanda
nın izJıhat vermek için iki gün evvel 
Kremline çağrıldığını bildiriyor. 

Paris 23 (Ö.R) - Roma gazeteleri 
büy iik mansc-tlcrle mukabil Fin taarruz
ları ile Rusların uğradıkları hezimeti 
tebarüz ettirmektedirler. Italyan gazc
lerinin sureti mahsusada gcindermiş ol
dukları harp muhabirleri darmadağınık 
ricat eden Rus yllrüyüş kollarından ve 
bunları şiddetle takip eden kayaklı FJn
lerdcn hayranlıkla bahsediyorlar. Kızıl 
orduya Botni körfezln.in yolu artık ka
pannuştır. KJZıllar Paypel muharebesin
de harp meydanında 5000 ölil bırakm~
l8J'dır. 

Moskova 23 (A.A) - Revolut.siya 
Oktyabrskaya zırhlısının batınldığma 
dair ecnebt menbalardan verilen haber
ler resmen tekzip edilmektedir. 

Diğer bir tebliğde Leningrad erk.Anı 
harbiye heyeti Finlandiyada ilk Uç haf. 
ta zarfında cereyan eden muharebelerin 
neticesi hakkında şu maldmatı vermek
tedir: 

Helıinkiclen bir tn4nzara 
için çok ağır zayiatla pilsk.Urtülmüştür. tik muhabiri tarafından temin edildiğine 
Ladoga gölün Un şimalinde mahalll mu- göre lngiltere • ve Fransa Finlandiyaya 
harebeler cereyan etmektedir. Salikosld yardımlarını bırle§tirmeğe mümktiıı ol. 
istikametinde Finlerin kazandığı mu- duğu kadar geniş bir mikyas vermeie 
vaffakıyet teeyyUd etmi§tir, Nihayet karar venniş1e~dir. . 
Petsamo yolunda Ruslar tam rlcat halin- Aynı gazetenın Mo.skova muhabirin.ia 
dedirler. bildirdiğine naz.aran Fin harekAtım Wa-

Kara muharebelerinde uğradıkları bu re eden Leningrad askerl mıntaka ku
muvaffakıyetsizlikleri telAfi için Ruslar, mandanı general Medelstok Stalinin em. 
Fin cephesinin gerilerine karşı: Liman- riyle azledilmi§tlr. 
lara, sahil bataryalarına ve ekser şehir- •Deyli Ekspres> gazetem de Rusyanm 
lere hava taarruzları yapmışlardır. Bu ilk bahara kadar Finlandiya aleyhinde
taarru.zlarda Ruslar 13 tayyare kaybet- kl aakeri hareketleri tatile karar •erdi

Petsamo mıntakasmda 1utalarımız cld- tikleri halde byde değer bir netice ka- ğinl haber vermektedir. Ruslar, LenJn.. 
di muvaffakıyetler göstererek . günde zanmamışJardır. Finlerin maneviyatını grad ve Kroştadm artık buzlarla b
takı-iben 6 kilometre ilerlenıi§lerdir. sarsmak maksadiyle sarfottikleri gay-~ olduğunu ve bu halin Rus filo

Leabon mıntakasmda kuvvetlerimtz retler bUyük sayı tefevvuklarına rağ- aunun harekeilerinl felce uğrattığını bu 
günde ·7 buçuk kilometre hesabiyle 150 men, iamamıyıe Aciz kalmıştır. karara aebep olarak gösterlyormUf. 
kilometre ilerlemişlerdir. c'l'u> ajansı sekiz gilıldenberi yapılan Paris 23 (0.R) - sala mmtalrumcla 

Stavala istikametinde kuvvetlerimiz muhü.belirde RUslann ulradıklan Finlerin muvaffaluyetleii devam.ediyor, 
günde 4 kilometre hesabiyle 80 kilomet- muvaffakıyetsiıliii iZah için Manner- Otuz Rua tangı tahrip edibnlftir. Pet
re ilerleml§lerdir. hayn hattına liar§ı yapılan R~ taarruzu sama cephesbide harp devam ed17or. 

Viborg mmtakasında krtalarımı~ gün- ile müttefilUerin Sigfrid hattı Jraqıam- Petaamo nikel maden.UMle fidaetll bı6-
de 3 buçuk kilometre katetmek 3Uretiy- daki vaziyetleri arasında bir mukayese 1Ak1ar olduğu d.uyulmUftur. l'iDler Sôv
~e f>O kilometre llerlemL,terdir. yUriltmeğc çabalıyor ve hu münasebet- yet hatlan Uzerme hava taariUıları yap. 

Sovyet kıtaları F.inlancliyalılardan 18 le Fin.müdafaa hattının tesisat ve teş- mişlardır. Beyannamelerde cKwlordu 
zabit, 105 ktiçilk zabit, 500 nefer esir al- kiİtıtını da Alman tekni .. yen1erlnin itfa- arkada.,larına~ muharip ve tayyarecU. 
mışlar, 3 top, 300 mitralyöz, 21 havan re etmiş olduklarını hatırlatarak, Al- r~> :111tap ed~e~, Stalin tarafından 
topu, 222 bomba topu, 3.000 tüfenk ve manyaya bir sitemde bulunmaktan geri gıri§ilen tcşebbüsiln güçlükJeri bah edi-
7 urhlı ot.oınobil iğtinam etmişlerdir. kalmıyor. Neti~ itibariyle, Sovyet kuv- lerek ~cpsi teslim olmaia davet edil-
Rusların zayiatı l ,823 ölU ve 7000 ya- vetlerinin nıuvaffakıyetsizlik.lerine bir mektedir. 

ralıdan ibarettir. mazel'\•t arıyor. Londra 23 (A.A) - Finlandiya u-
Finlerin zayiatı 20,000 ölü ve Ruslar Ronı'l 23 (ö.R) _ Rus tebliğine göre kert harekatını idareye memur Lenin-

taraf ınonn toplanan 0,1 bin yaralıdır. d" F ' Jcuidi h 1 . d k d d grad Jmntakası başkumancJanı general 
• bt u Aun h'" b" hy:d~ep e erm e 

1 
ay e. t"e- Moredzofun azledildii!ine dair haberler Ecne ı matbuat ve bilhassa tng iz ve iıl ıs ecre an e memıcı ır -

er ıç ~ h e k Y R ~ · Moskova tarafından · henüz doğrudan Fransız g~eteleri, Sovyet taarruzunun Uç hafta su:en are Altan :ıonr.a. w or- doğruya tcyid edilm~mektecfü. Bu ~ 
tamamiyle muvaffak olamadığını hattl dusunun Fın muka\•emctini nıçın kıra- '--

1 
M k ııı.'-iye .. ftr hiill in 

muvaEfakıyetsizlikle netic~lt-ndigv ini bil- d ~ · • · · F " h k5t 'd ~r n os ova sa'"' •wı ma er • 
ma ıgını ~zan ıçın, ın are mı ı are den ıktığı sö Jenmekte ve Stalin tara-

dim1cktedir. Bu haberler asılsızdır. eden Lenıngrad askeri mıntaka kuman- fınd ç .
1 

Y '---r be 1 k 
F . ısı · So tl hl ı·.ıı.· L- d n1 ğ b' t hl""' t . .,.. B tebl"ğ an verı en ıutea a se 1' o ara gem araz nın vye er r ı15ınc ... r- a ı ı . ı~ e ıo neşre mı,..ır. u ı - neral Morcdzofun kMi derecede hazırlıls 

sı bir ecnebi sil'n·ıı tnarru• mevku·· ol de arazının son derece menaatı kayde- ks b' ld h b 
'l' an .. - diln kt f-1--ı F" 1 . . __ ı.aı yapma ızm ır yı ırım ar ine t•b-duğunu nazarı itibara alnıak J.Azımdır. le e, ~ ın ~rın uz?11 acuı arı bUs etmiş olması gösterilmektedir. 
Bu sebeple Mannerhayn hattının Sig{rid kaplıyan ta~m~~ -'İStemlerınden, aynı DcyJi Telgraf gazetesinin Moskova 
ve Mnjino hatlarından ıı.ş:ığı kalır bir zamanda mıtralyoz ve topçu ateşinden uh b" 

1 
1in . 

yeri yoktur, ne kadar istifade edeblldikleri de gUç- m 
1 

.8 h' generak .. bund;; ik\;iiln ev-
Sovyet ordusunun Finlandiyayı 8 gi\n- ilikle gizlenmektedir. v~d ~ at ~ermke duzere rem me çağ-

de icdila edeceğini tahmin ettiği de ri- Hakikat şudur ki Fin kıtaları, Kareli- rı 101~1 ~a.!:-na ta ır. 
vayet edilmiştir. Halbuki Sovyet ordu- bel7.ahındnn Petsrunoya kadar her taı-tı f- H~lsınki, 23 (A.A) - Havanın old~k.
su bilakis Jıukarıd:ıki sebeplerden dola- ta Ruslara mukavemet etmekle iktifa et- ça guzel olmasına rağmen bugün Helsin
yı bir hamlede Finlandiyayı istila etme- mişler, şiddetli mukabil taarruzlar da ~ide ~ç bir tehlike işareti verilntemi§
nin me\•zuu b:ıhsolamıyacağını bilmekte yapmışlardır. Sovyet kuvvetleri Pctsa- tir. D~ on kadar Rus tayyaresi Hebln
idi. mo üzerine hızlı bir ricale mecbur knl- ki banlıyosuna bomba atmışlardır. Ha-

Moskova 23 (A.A) - Leningrad as- mışlar ve arkalarına bir çok esirler ve sar nzcl!r. 
ke.ri mınt.akası erktını harbi'ye heyeti- harp malzemesi· bırakmlflardır. Kuala- . Keza bey.ann~el~r de atmışlarsa da 
nin tebliği: jarvi nııntakasında Finler diğer bir mu- bunlar. denıze ddşmilşttlr. Bu baskınlar 

K ayde değer bir }ı ;ıdise cereyan ebn('- vaffakıyet kazanarak Rus kıtalarının esnasında iki düşman tayyaresi dilşürtil-
mi~ir. . hareketini felce uğratrnl§lnr ve ileri lmv- mUştür. 

Paris 2.1 (Ö.R) - Finlandiyada harp 
0

vetlerinc kumanda e<l<'n Ru-= zabitlNini Hruıgoda iki defo tehlike işareti ve-
hnreketleri küçük kahraman Fin Cüm- esir etmişlerdir. rUmiştir. 11 Rus tayyaresi bomba atmış, 
huriyetine müsaid hir ~c"kilde cereyan Salo mıntaka.sında Finler 22 köy uı_pt- iki sivil ya1"81anmıştır. 
ctmcğe devam etmektedir. Hnrbın ilk et.mlşlerdir. Diğer taraftan, bir kar tjpi- Diğer taraftan Kam üzerinde UCU 
safhası Sovyet istili\ kuvvetleri için en .sinden ~tifade eden F'in kay"klı müfrc- tayyareler Kusinen hUkUmetinin bir M
sarili bir müvaffakıye~iz1ikle neticelen- zeleri Sovyet hatlarmııı gerilerinde 30 yannaınesinl atnuşlardır. Bu tayyareler 
mi§ tellkkt edilebilir. kilometre kadar llerliyere'k mUhJmmat ayni zamanda aivil trenleri mitral~ 


