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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdUrU: 

HAKKIOCAKOGLU -
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MüDDE11 Türkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

c T E L E F O N : 2697 

il Son hafta batan gemiler 
Londra, 25 (ö.R) - Geçen hafta içinde 

n Jngiliz aekiz bitaraf vapur batınlmı tır. 
) 

·-------' narı münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyctin ue Cümhurlyct eserinin bckçfsf, ıaoah?an çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında bnsılmJ§tır . 
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yareler şehre sekiz defa hücum etmişler 
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Vekiller ey eti 
Milli Şefin riyasetinde toplandı 
Ankara, 2S (Ö.R) - Cümhurreisimiz Mi1li Şef ismet İnönü bugün 

ııaat 11 /45 de Başvekalet makamını teşrif ederek Vekiller heyetinin 
' içtimaına riyaset buyurmuşlardır. 

lngiliz ral 

Fin başkumandanlığı 
Harbin başında eri o an 

hakk nda b·r ra or n 
areketter 
şr tti 

Lcndrn, 2:; (Ö.R) - Diin ~ece ynn ı Viburg şehri Noel hediyesi olnrak fü-
211 tayyareler tarafından bombardımnn edildi .. Bu sabnh Helsiııki hnllu kilise
lerde dua He meşgul iken Kızıl tayy. reler .ı;ekiz defa hiicmn ederek schri bom-

b:ırdımnn etmişlerdir. 

Fin dnfi batarynJarı bii) ük fnnli) et göstem1işlerdir. Öliilc.rin 'c yarahlann 

hakiki n1ikdarı henüz bildirilmemiştir. 

* Londra, 25 (Ü.it) - Finlandiynnın İs-
lmndinan·a memleketleri ile miinakalfi
tının ink;taa uğrama ı tehlikesi muvak
katen iinlenmiştir. 

• 
ıs e "Tay er,, in vaz·fesı 

Helsinki, 25 (Ü.it) - Hnrckiıt teşc~
biisii şimdi Pinlandiyanııı eline geçnuş
tir .. Rus kıtaları ricnt etmekte ve Fin
landiyalılar her tarnfta mukabil taar· 
ruzkırda bulunmaktndırlar. Manner
haym miidafileri Kareli bcrznhında 
kuvvetli bir çıkış ynpmı~lar ve Rusları 
zayi ettiklni me' kileri istirdat icin kuv
\'etli bir mukabil taarruza mecbur l't· 
mi!Şler .. 

- SONU 6 iNCi SAHİFF.J>E -

B. Ruzvelt'in Papa nezdine yoHa
dığı sulh sefirinin beyanatı 

- -·--' Vasington 25 (ö.R) - Amerika g, ze-

Noel münasebe i e n 

tclerı Mister Taylerin Vatikan nezdine 
ta~ ıninin ehemmiyetini tebarüz cttıı ı
yorlar. Ne\york Herald d'yor ki, ulh 
lSı tmay_yen dıplom c;İ müme ler'n..n 
f al yetlcrınd n daha biiyük. daha kU\·· 
vctli bir ser\'İse, bir re lizm kudret 
ıht:yaç göstC'rmektedir. Tn.} J r bu sıf t~ 
la foliyettc bul~nacaktır. 

Nevyork :Herald bn ta olmak üz c 
bütün matbuat Ruz\'eltın knrarını ta \ p 
etmektedirler. 

lmpa atorl ğa hitap • ve e ı 
--~--~~--~~~~~~-----

Sulh lehi 
de büyük 
bir gayret 

-*--

-

ŞEVKET BİLGİN 

Papa on ikinci Pi, Noel münasc
betile dünyaya hitap eden nutkun
da, zorbalık politikasını şiddetle tak
bih ederek Milletler arası münase
betlerde, en tabii hakların ve insani 
hissiyatın çiğnenmiş olmasından do
layı büyük teessürünü izhar etmiş, 
ıerefli ve hakkaniyetli bir sulhun te
e8&usune çalışılması lüzumundan 
bahsetmiştir. Yine noel münasebe
tile, B. Ruzvelt, dini rüesaya gön
derdiği mektuplarda, harbin ı:ıcbebi
yet verdiği ıstıraplarla sonu gelmi
yen endişelere temas ederek, papa
nın sulh lehindeki teşebbüslerine 
yardım ıçın Amerikanın en ma
ruf şahsiyetlerinden B. Miron Tey
ler'i kendi şahsi mümessili olarak 
Vatikan nezdine göndermeğe karar 
verdiğini bildirmiştir. Papanın beya
natı kadar Ruzveltin bu jesti de diin
ya umumi efkarında ~n kuvvetli 
akisler yapmıştır. Şimdi iki biiyük 
otoritenin in anlık mefkuresi etrn
fında tecelli eden duygu ve fi
kir müşabeheti, tarihin hiç bir dev
rinde görülmemiş derecede korkunç 
inhidamların önüne gecmek için, 
bütün merd ve alicenap gayretleri 
birle<>tinnenin kat'i bir zaruret ol
duğunu meydana kovmustur. 

Papa, şerefli ve hakkaniyetli bir 
ulha esas olmak üzere büyük, kü

çük, kuvvetli, zaif her milletin ha
yat ve istiklal hakkı tanınmasını, 
insanlığııı ezici teslihat esaretinden 

- SONU 2 İNCi SAHİFEDE -
ŞEVKE2' BİLGiN 

--:::-
Londrn 25 (Ö.R) - Kral nltıncı Corc 

tarafından Sandrin nm arayında rad) o 
ile bütün imp. ratorluk halkına ~önder:-
1 n mesajın metni şudur: 

«Noel ~ o""tusu h r yden e\ vel sul'1 
ve> yırrn b ~ ramıcl,ır .. Serbest milletler 
nrasında sulh aşkı bu kadar dı>rinse bu
nun sebebi c;udur ki ancak sulh yuva
ların cmnivetini temin eder. Hakiki sulh 
insanların: biitün in!;anların kalbinde
dir. Fakat zamanımıZJn hnkıki faciası 
bütün !aalıy tlcri ve siyasetleri serbest 
milletlerin en kıymetli telakki ettikleri 
herşcyc taarruzdan ve bunun ilgasından 
ib::ıret olan kuv\•etli memleketlerin mev
cudiyetinde ar:mılmnlıdır. 

«işte bu hisler knlplC'rimize ilılizaz 
vermiş \le hundan evvelki hiç bil' harpte 
emsali görülmemiş bir birlik yara{mı -
tır. Çünkii, kalplcrlınizdc çok derin ola
rak hissediyoruz. ki adaletsizliğe kar::p 
çarpışıyoruz. Bu kanaat, zaferi istihsfıl 
edinceye knd:ır gayretlerimizde sebat 
için bize günden güne artacak bir kuv-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Iııgili:: kralı Fransız Ciiınh1ırreisi ile 

Cephede Noel 
Bir baskın 1htimaline karşı Fransızlar 

Noeli tetik üstünde geçirdiler 
Paris, 25 (Ö.R) - Garp cephesine 

bol kar düşınü~tür. Karlı vaziyet hare
kata daha müsait 1<:'lfıkki edildiğinden 
hiç bir şey te<ıadüfc bırnkılmamı~"tır. 
Bitlerin Noel ilhnmkırı olarak fini bir 
tecavüz hareketinde bulunması ihtimn
line karşı bütün tedbirler alınmıştır .. 
Majino hattındaki n kerlcr bugün mu
zafferiyet dunları yapmışlardır. 

Pnris, 25 (Ö.R) - Garp cephesinde 
muhasamatn daır Franc;ız tebliğinde 
kaydedilccc.k hiç bir ey olmadığı bil
diriliyor. 

Pnris, 25 (A.A) - Bnrp halinde bu
lunulması , e pas.if miidafnn ihtiyaçlnn 
dolayısi~ le Paristc ~ upıl::m • 1oel şcnlik
IC'rı t'Skisi kadar parlak olımıını tır. Bu
ııunln herab r bir cok Parblilcr iınk:ın 
nisbctlndc • nnnell';i muhafaza ederek 
bugünii tesit etmek istemişlerdir. 

Paris ve civarındaki küçük ve hilyük 
kiliselerin büyük bir klSDll Noel yortu
sunu mutat ananelere ~öre tesit etmiş
lerdir. -SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE-

Papa 011 ikincı Pi mesaı arkadaşları ile 

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

-İtalyan 
ficari münasebetleri genişletilecek .. . . . 

.Dün Ticaret odasında ithalatçılar bir top-~ 
E lantı yaparak dileklerini te&bit eylediler E 

Ticaret vekaleti, ihtikarla miicadele 
mcvzuuna ehemmiyet verirken ithal 
maddelerinin yakın pazarlardan kolay
lıkla temini c.;arelcrini de araştırmakta
dır. Bu cümleden olmak üzere komşu 
İtalyadan daha çok ithalat eşyası celbi
ne te~ebbüs edilecektir. 

yadım tedariki maksadiyle tadilat yapı
lacağı bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Ticaret odası umumi 
katibi B. Turgut Türkoğlunwı davetiyle 
dün saat on be~le Ticaret odası salonun
da bilumum ithall'ıt tüccarları miihim 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

num .. 
Pnris, 25 (Ö.R) - Amerıka reisıcum-

- SONU G 1 'CI SAllİFl:DE -

..... ····: ·s·~·iiiti .. ~ ........ . 
ikinci sa yfamı~da 

ISA'NJN 
HAYATI 

Yeni tef rikamıı;a 
başladık 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dün Ticaret vekaletinden gelen bir 

yazıda, Türkiye ile İtalya arasında mev
cut ve mer'i ticaret ve tediye anla.,c;mn
larının şimdiki vaziyet dolayısiyle itha
linde zaruret görülen maddelerin İtal-

Otomobil cinayeti 

çözül eme Es ar • 

Tahk. 
ki 

at d uhtelif • 
eştiriliyor rnı 

ifad eri alındı ı se • 
rı 

Gazi bulvarında d'" t ) ol alrz nd 
lcnen t ksi cin yeti, a n y r · d rt 
saat geçmis bulunmasın ragıncn h n'iz 
aydınlanmış d 'ldir. Bilakis h:ıd yi 

kaplıj.•an esrar perdesi b'raz d, ha m ıb
hemiyctini artırmıştır. H:ıdisc taltkıka
tına g rişmezden önce cınayct y ri ve 
safhalarını bildirmek faydalı olacaktır. 

CtNA YITT YERt: Gazi ve lsmetpao;a 
bulvarlarının birleştig · ve traın\ ay ray
larının bulundugu hattır. 

Maktfiller: lzmir belediyesinde kayıt
lı taksı otomobilı şofo u Ibrahiın Baş 

\ e üzerind çık n \ e ·c n z an Fona 
mm ~ n köyün n O man o lu 

A'. Cnntür' tür. 
CİNAYET AL~"Tt: Bir :>ded dokuzlu 

B lç'ka tipi hro\ nin~ ta_banc< ıdır. Bu 
tabanca taksi müşterisi Ali C::ıntürki.in 
otomobili iç ndc düştii u yerde \'<' ha 
ucunda bulunmuştur. Tabanca boştu ,. 
kursunlnrı tnmnmen kullanılınısh. Oto
mob l içinde altı aded ko\•an ve dort 
kursun göriılmüştür. 

YARALILAR· lki ~ ::ıralıdan soför Ih-
- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -
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Sulh lehin
de büyük 
bir gayret 

$EHiR. H -BERL'ERi 
--*-·-

ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

kurtanlmasını, Avrupanın yeniden 
iüridik organizasyonu yapılırken 
mazideki kinlerin unutulmasını, az
lıklann hakları mahfuz olmasını is
temiştir. Bu ana prensipler büyük 
demokrasilerin harp gayelerine ta
mamen uygundur. Bununla beraber 
Londra ve Pariste hakim olan kana
at şudur ki bugünkü vaziyette bir 
şulliun manası menfur taarruzları 
yaşatmaktan, zorbalığa cesaret ver
mek.ten başka bir şey olamaz.. Her 
şeyden evvel taarruz ruhunu bir 
'daha baş kaldıramıyacak hale koy
malı:: lazımdır. 

Beşeriyet düşünmesi bile tüyler 
üı:perten müthiş girdapların eşiğin
(le bulunuyor. Çin • Japon harbi 
unutulmamak şartile, dünyanın üç
te ikisi harp halindedir. Mütebaki 
üçte birin harbe sürüklenmesi ihti
mali gittikçe de kuvvetlenmektedir. 
Finlandiyanın arslanca müdafaası 
küçük milletler arasında milli şuurun 
uyanıklığına büyük delildir. Ordula
rını seferber ederek muhtemel teh

lükelere karşı koymak azmile hazır
lanan memleketlerden hiç birinin 
tehditler veya tazyikler karşısında 
boyun eğmeğe niyetleri yoktur. 
Bundan sonra mütaarrizin her hare
keti hürriyet ve istiklal cephesine 
katılan milletlerin sayısını çoğalta
caktır. 

-1-
Müverrihler Isa 'nın annesinin 
Meryem 

Fakat 
olduğunu söylerler 
babası kimdi? .• 

Y esô... Mesih... Isa.. peygamberin izinde yürümüttü. Yakup 
Bu üç üün, din tarihinde üç bijyük ve evlatlan Hazreti Ibrabimin eserini ta

bölüm yaratan üç büyük peygamberden kip etti. Musaya Tanrı tarafından veri
birinin, Musadan sonra gelmit olanın len ilk ders kendisinden evvel gelen pey
ismidir. Peygamberler tarihinde başlı vmberlere ait tarih dersi olm.,..tur ve 
ba,ına bir fasıl İşgal eden lsan1n mev- Musa onlann eserlerini tekemmül ettir
cudiyetinde hıristiyanlık ilemi bir cUç- di. 
lük• gördükleri ırihi o da tarihe üç bü- Mınadan !saya kadar gelen oeygam· 
yük esrarla çevrili olarak dahil olm•lıta- herler hep aynı yollardan yürüdüler. Sık 
dır. s k delilete di4en insanlan bu Resuller 

Bu üç esrar Zekeriya, Yusuf, ve Mer- cTevrat» ÜZf"rİne İff&l ettiler. Isa pev-
yem esrandır. gamber hırutivanlann değil, Beni lsrailin 

Peygamberler arasında doğumu Isa peygamberi idi. Çünkü onnn devrinde hı
kadar dedikodulu ve hakkındaki t~hir- ristiyanlık yoktu. Musevilik vardı. Za
ler onun hakkında olduğu kadar bhbi- m>nın ihtivaclarına ıröre !sa, Musanın 
rine zıd bir peygambere rastgelinmM:. T Pvratını indi ile tP~mmül ett;rdi. Or-

Hazreti !sanın annesinin Hazreti Mer- tad" •adece tek bir lcit•p varken bile 
yem olduğunu kayıtta bütün müverrih- l" vnhklar or(i .. t~· .. en in~nhk camiası ;kinci 
ler, bütün ravi.ler müttefiktirler. Fakat bir ı, ;•~pll\ h1rle1ec"°k yerd• bü~bütün 
babası kimdi? Yine bu hriblere ııö•e ~vrıld• . l• •ıl•.., •nnr~. tı1>k1 Mu,adan 
Meryem biç evlenmem~ti.. lsayı kız <'V.- ~onr" olduğu ,,.~hi Jo;eviJ ... ~ de ken<li kit?rı
lankızken on b~ yqında, bir rivayete ı .... .,ndaıı uz1tkh•"lfll.-.-. ["!yan deni7.inde 
göre on Üç Y&fmda doğurmuıtur. lsanın nfiv .. n nlA"l. ve h~lü'1"1e,,. .. avnlan i"'tıı"l.
babası doenıdan doiTuya cAllab• tır. 1 .. .., h; .. 1,..t;"'tnf>'k v• tek ";. din fl't..-aftnda 
Cünkü o Alhıhm emri ve Cebraı1iT. nefe- .... ,,,._f'l"'l,_lc Ü'lere T""" rlin tJtrihinin •on 
si il~ b~mile k.-lmuıtır. R ..... ,.1u ... u rna.m1~"' ett1. f<>t• Kur'an, Tev-

Meryemin kaoğl,.,nkızken lsayı do- r;ırıt ve lnriHn ahkitr.ı•nı da ihtiva etmek 
ifı.•rduihına da Mukaddes Kitapltar f&ha- ve bu ahl;:~mı zaıruuun icarıılann:ıı gCire 
det ediyorlar. 1•"1am1amak sureti!~ nazil oldu. Bu 

Şu halde tez.ad hangi noktada? diye- Üçüncü ve ıt"nuncu kitap müslHm~nl1öı 
ceJuİnİz. yarAtırken (f~evİyet) Onun hududu d1· 

Hıristiyanlar Meryemin Yuoof adında •ında kaldı. Tıpkı «M.,~viveb insanın 
bir marangozla fakat bekaretine el sür- ir8"t hududn h•ricinde kald•llı "ibi .. Mu
memek 4a1'lile evlendiğini ve Cebrailin sa Aa, !sa da, Muhammet d .. Tann Re
nefesi ile Tann hesabına hamile kaldı- sı•lü olarak aynı gaye..-i (tPk olan, bir 
ğuu söylerler. ol..,, .All•hı) telkin etb10T. (Tevrat) da, 

Kur'anda ioe Meryemin Zekeriva pev- (inci() de, (Kur'an) .ı,. Resullerin bir
ıtanıberin himayesi altında ve Me"'cid;n h·r1erini l1tım&mlavıcı o1duktan11t ittifakla 
kapalı bir odasında muhafaza altında hydederlor. Rövle olduğu h•lıle bu ayn· 
bulundu*'1, hizmetine Zekeriya peygam- hf< neden? Cii.,kü maksut (bir) amma, 
herden batka Yusuf adında bir ırencin riv•vet ınuhtelif .. 
de baktığı. ve bu odaya onlann ikuinden Biz. «Peygamberlerin tarihi• adıru 

Almanlar ellerindeki bütün taar- baska kimsenin girmediği, bir gün Mer- verdiğüniz bu eserde bir din tahlili ve 
yem odasında soyunmut vaziyette iken dinler arasmdaki f Pdd.Plt' mevzuu üzerin

ruz vasıtalarını birer birer tecrübe içeriye Cebrailin Yusufun kıyafetinde de vürüyec•k değiliz. Bu mevzular asır-
etmişlerdir. Majino hattının çelik is- ııirerek yakasından üflediği ve böylece Jqrdsnberi dev•m eden. bir türlü h•lledi
tihkamları önünde yerlerinde say- Mesihe hamile kaldığı mezkôrdur. lemiyen ve edilemivecek olan bir diva
mağa mecbur edildikleri günden be- Dedikodular üe odaya girenin Yusuf r•n mevzulandır. Bizim yaptıVınıız sa
ri denizaltı harbine, hava silahına, seklinde Cebrail değil. bizzat Yusuf ol- dece pevvambPrlerin biyo..,.afilerini ta-

duiiu merkezindedir .. Hatta bu dediko- "'""'"n bitAraf bir ıı:özle, Mukaddes ki
Jnanyetik maynlere baş vurmuşlar- dular villünden Zekeriya peygamber ,.,. tıı.,lann, din ve efsane tarihlerinin ka
İ:lır. Fakat bu silahlar ümit ettikleri bit edilmittir. yıtl•nnı d,. çerçevesi içine alarak kayıt-
neticeleri vermek şöyle dursun, in- Din tarihinin tetkiki bize gösteriyor tar ôb•rettir. 
giltere ve F ransaya bir dimak, bir ki Tanrı R.....Ueri Adem babadan ahir- ı : Büyük &damları doğuslarmdan ölçü-

k il h 1 d 
zaman peygamberlne varıncaya kadar ı .. rine kadar t>"ecen hayatlarıru öğrenme-

kalple çalışan te mi et a in e ta- insanlan hep aynı mefkôreye. Allahın nin faydası 8.sikardır. Arkalarında Üç bü
r;hte misli görülmemiş en muazzam birliğine davet etm4lerdir. Hiçbir de- vük eser, üç büyük kitap ve üç büyük 
Frliği yaratmak vesilesini vermiştir. virde cHak peyırambeu birden ırelme- insan camiası bırakan üc büyük pevgam-

Şimdi Nazi şefleri, Fransız ve in- mittir. Resuller, bep yeryüziinde bugün ~~rin hayat~. ~e, ~ıJarı lehte v.e aleyhte 
tek bir din olması ve bu dinin de •on soylenen bütun nvayetlerle bırlikte ve 

giliz ordularile amansız harbi kabul peygamberin vazettiği ahkiomın çerçe- tevhiden. '!akil elbette ki bitaraf bir mu-
etmekten başka çıkar kapıları olma- vesinde bulunması icap etmez mi? Haz- hakeme ıçm çok daha faydalı olacaktır. 
'dığını anlamışlardır. Kış büyük çap- reti Ibrahim, Nemrut ile savatırken Nuh •• BİTMEDİ •• 
ta askeri hareketlere manidir. Fakat ,---------------------------•••• yarın, ümit, neşe ve hayat kaynağı 

Acıklı bir ölüm 
Milli Şefımizin biraderinin oğlu 

hayata gözlerini yumdu 

Merhumun cenazesi dün arJıadaşlarının göz 
yaşları içinde Jıaldırıldı ... 

Manifaturacılar 
Aralarında bir birlik 
vücuda getirdiler 
Şehrimizdeki manifatura tüccarları 

birleşerek aralarında manifatura eşyası 
ithali için 300,000 lira sermayeli bir li
mited şirketi kurmuşlardır. Izmirdekl 
müstehlikleri Istanbul piyasasının esiri 
olmaktan kurtarmak maksadiyle teşek
kül eden bu şirket, icabında sermayesi
ni arttıracaktır. 

Manifatura tüccarları bu şirketin ku
rulmasındaki maksadı dün telgrafla Ti
caret vekaletine bildirmişlerdir. Vekale
te gönderilen telgrafta Istanbul ithalat
çılarının ithalatı büsbütün Istanbul li
manına inh isar ettirmek için faaliyet 
gösterdiklerini, halbuki ötedenberi Iz
mir limanının ithalat işlerinde yüzde el
liye yakın bir hissesi bulunduğunu, kon
tenjan zamanında bi1e Izmir limanından 
yüzde 40 nisbelinde ithalat yapıldığını 
bildirmişlerdir. 
Manifaturacılar, Istanbuldaki tüccar

ların ithal ettikleri manifatura eşyasına 
istedikleri şekilde zamlar yaptıktan ve 
kfır nisbetini ilave ettikten sonra ken
dilerine sattıklarını, halbuki şirketin 
ithal edeceği malları devlet mürakabe
sine arzederek fiatlerin ihtikara kati
yon meydan vermiyeceğini bildirmişler
dir. 

Şirket dün resmen teşekkül ederek 
faaliyete geçmiştir. 

-*-Bir adam 
TEKME İLE KARISINI 
ÖLDÜRDÜ 
Ödemişin Kiraz nahiyesinde evvelki 

gece müessif bir hadise olmuştur. Kiraz 
nahiyesinin yeni köyünden Ahmet oğ
lu Mehmet Korkmaz kavga ettiği sıra
da karısı otuz yaşlarında Bn. Cennetin 
kamına ayağiy)e vurarak ölilmüne se
bebiyet vermiştir. Suçlu hadiseden son
ra yakalanmış ve ödemiş C. Müddelu
mumiliği hadiseye el koymuştur. 

-*-itfaiyeler 
Yeni maJıinelerle 
tall11lye ediliyor 
Izmir itfaiyesinin program dahilinde 

tekamülüne çalışılmaktadır. Amerika
dan celbcdilcn son sistem gayet silratli 
ve kullanışlı otopompun dün Kültilr
parkta belediye reisi B. doktor Behçet 
Uz'un ve aliikadarlann huzuriyle tecrü
beleri yapılmıştır. 

Suyun elli metreye kadar fışkırdığı 
görülmüştür. -*-Şiddetli soğuklar 

Evvelki gece Izmirde suhunet derece
si sıfırın altında dörde düşmüştür. Gar
bi Anadolu dağlarına kar düşmektedir. 
Dondan sebze bahçeleri, Enginarlar za
rar görmüştür. 

Foçada 
Dün sabah zelzele oldu 
Dün sabah saat 8,35 te Foça kazasın

da şimalden cenuba doğru şiddetlice ve 
dört saniye devam eden bir zelzele ol
muştur. Hasarat yoktur. Bu sarsıntı şeh
rimizde de hissolunınuştur. 

-*-İzmirle Yunanistan 
arasında telefon 
muhavereleri a~ılıyor 
Izmirin şehirler arası telefon muhave-

releri ay başından itibaren takviye edi-
Milli Şef lnönüniin biraderleri rnütekaid yarbay Dr. Bay Ahmedin malı- !erek lstanbulun aracılığı ile yeni hat-

tumu B. Reşit Temelli, duçar olduğu bir hastalıktan kurtulaınıyarak tedavi !ara açılacaktır. 1 Ikincikanun 940 tari-

Otomobil cinayeti 

Esrar çözülemedi 
- BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA -

rahim derhal ölmüş, Ali Cantürk ise 
nakledildiği memleket hastanesi hariciye 
koğuşunda ifade veremeden hayata göz
lerini yummuştur. 

YARALAR: Taksi şoförü Ibrahimin 
vücudunda, biri enseden olmak üzere 
üç derin kurşun yarası vardır. Müşteri 
Alide ise biri kulağının altından atılarak 
kafa tasından çıkan bir kurşun yarası, 
diğeri de gözünün altından altlan bir 
kurşun ki ceman iki yara mevcuttur. 

OTOPSi NETİCESİ: Kullarulan bü
tün kurşunların ayru tabancaya ait ol
duğu neticesine varılmıştır. 

ŞOFÖRÜN HUVtYETI 
Şoför Ali oğlu Ibrahim Baş henüz 

askerliğini bitirmiş ve terhis edilmiş bir 
gençtir. Satın aldığı bir otomobilin sa
hibi bulunuyordu ve makinesini bizzat 
idare ederek hazan gece, hazan da gün
düz çalışıyordu. 

Şoför Ibrahimin asliye cezada halen 
suçlu bulunduğu bir dava vardır. Ibra
him yangın yerinde kadın meselesinden 
kavga ettiği bir zatın ayağını topal et
mekten suçludur ve davası cereyan ey
lemektedir. 

MUŞTERlNtN IIDV1YE"l1 
Taksi müşterisi Ali Cantürk Foçanın 

Y~niköyündendir, evlidir. Işi gücü ye
rindedir. Cebinde 35 lira para ile bazı 
vesikalar çılan ıştır. 

Ali Cantürkün son zamanlarda bir 
buhran geçirdiği ve bunun neticesi şuu
runda halel görüldüğü söylenmektedir. 
Kendisi geçen Perşembe günü köyünü 
terkederek gideceği yeri söylememiş, 
Menemene gelmiştir. Pazar gününe ka
dar Menemen kazasında bulunduğu an
laşılmış, ondan sonra kendisinden haber 
alınamamıştır. 

C1NAYET GüNü 
Cinayetin ika edildiği Pazar akşamı 

saat 19.30 da Yeniköylü Ali Cantürkü 
Keçeciler taksilerinin bulunduğu yerde 
görüyoruz. Kendisi biraz düşüncelidir. 
Fakat hareketlerinde her hangi bir şuur
suzluk nazan dikkati celbetm!ş değil
dir. 

Saat 19.30 ile cinayetin ika edildiği 
saat olan 20.21 arasında taksi müşteri
sinin ve taksi şoförünün bulunduğu ye
ri bilen veya gören yoktur. Hatta 35 nu
maralı taksinin Keçecilerden hareketini 
bile kimse görmemiştir. 

CtNAYET YER1NDEY1Z 
Cinayetin işlendiği dakikada taksinin 

hangi semtten gelerek hangi semte doğ
ru yol aldığını gören yoktur. Ilk farazi
ye şöyledir: 

Taksi şoförü Basmahane istikametin
den gelirken müşterisi Ali Cantürk bir 
buhran geçirerek tabancasını çıkarıyor 
ve şoföre bir el ateş ediyor. Şoför ağır 

Evlenenler arttı 
Yapılan tetkiklerde 937 yılına na

zaran 938 yılında Izmirde evlenmeler 
yüzde 20 nisbetinde artmıştır. 939 yılın
da evlenme işleri daha fazla artmıştır. 

..........,*llllııllıllıııı 

Veteriner bütçesL. 
Veteriner müdürlüğü 940 yılı bütçesi 

hazırlanmıştır. Bütçede hayvan hasla
lıklariyle mücadele işlerine fazlaca tah
sisat ayrılmıştır. 

•rO 

Haftadan haftaya : 
•••••••••••••••• . 

yaralanmış, elleri direksiyondan ayrıl
mıştır. Makinenin gazı kesildiği için düz 
yol üzerinde makine kendiliğinden du
ruyor. Ali Cantürk makineden inerek 
belediye evlenme dairesine giden yol 
üzerinde tahminen yüz adım kadar iler
liyor. Filhakika kan izleri de bunu gös
termektedir. Ancak Ali bu esnada yara
lanmış değildi. Kan izlerine nazaran ya
ralanıruı; olması farzedilebilir. Ali tekrar 
makineye dönüyor, şoföre tekrar ateş 
ediyor. Kendisi de kaza neticesi yarala-
nıyor. 

BtR ŞAHID 
Hadisenin bir şahidi vardır. Bu şahit 

koyu renk, uzun paltolu bir şahsın du
ran otomobile bindiğini, bir tabanca sesi 
işittiğini söylemektedir. Bir iddiaya göre 
de bir gölge bu sırada makineyi terke
derek karanlıklar arasında kaybolmuş
tur. 

KAT1L KtM? 
Vaziyete nazaran ortada bu iki şahsı 

yaralıyan ve öldüren bir katil bulunma
sı icap ediyor. Hakikaten otomobilde 
üçüncü bir şahıs bulunup bulunmadığı
m gören veya sezen yoktur. 

Ali Cantürkün katil olması kuvvetle 
muhtemel görülmekte ise de bu şahsın 
beyninde mevcut yaranın kendisi tara
fından açılması muhtemeldir. Ağır ya
ra alan bir şahsın kendi kendisine ikinci 
bir kurşun sılanası ihtimali var mıdır? 

Bu nokta fennen kabul edilememek
tedir. 

ADLlYENtN TETKlKATI 
Hadiseye el koyan C. müddeiumuml 

muavini B. Nadir evvelki gece ve dün 
akşama kadar hadisenin tahkikiyle 
ehemmiyetle meşgul olmuştur. Ali Ca
nın ölüm şekli garip olduğu için hadise
nin bir başkası tarafından işlenmiş çifte 
cinayet olması pek muhtemeldir. 

ALtNtN AKRABALARI 
Dün sabah zabıtaya müracaat eden 

Foçanın Y eniköyünden Ali Cantürk ün 
komşusu Ali Akgün ve Ali Cantürkün 
kainbiraderi Ali Zafer gece treniyle Ali 
Cantürkü aramak üzere iz.mire geldik
lerini, Alinin deli olduğunu, geceyi Halk 
kıraethanesinde geçirdiklerini söylemiş
ler. Alinin Akıbeti hakkında malılmat 
istemişlerdir. 

Bu iki Foçalının ifadesi alırunıştır. 
Hadisenin bugün daha ziyade tenevvür 
etmesine intizar edilebilir. 

AL1NlN V ALIDF.st 
Dün gece geç vakıt öğrenildiğine göre 

Alinin validesi de, tecennün ettikten 
sonra tegayyüp eden oğlunu aramak 
üzere Izmire gelmiş, fakat henüz zabı
taya müracaat etmemiştir. Vereceği ifa
de mühimsendiği için kendisi aranmak· 
tadır. 

Belediye encümeni 
Belediye encümeni dün belediye reisi 

doktor Behçet Uz'un başkanlığında mu
tad toplantısını yapmıştır. -*-Bergamada bir yangın.. 

Evvelki gece saat 18,30 da Bergama· 
nın Kurtuluş mahallesinde fırıncı Hali· 
din evindeki baca ateş almış ise de ye
tişen itfaiyenin yarduniyle söndürülmüş. 
tür. 
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in midir C. "d'? rn mı ır . ... 
A. MURAT ÇINAR 

olan bahar güneşi kışın sert çehresi 
yerine kaim olunca bugünkü süku
netin devam edeceği zannedilemez. 
Ağlebi ihtimale göre, Almanların ta
arruz planları, harbin haricinde ka
lan bazı memleketleri bu mukabele
ye sürüklemek neticesini verecek, 
insanlığın vicdanını titreten fecayi 
sahneleri çoğalacak, garp medeni
yetinin en güzel ve en yüksek eser
leri cehennemi bir tehakküm ruhu
nun kurbanı olacaklardır. iste bu 
ihtimaller Papayı ve B. Ruzvelti sulh 
lehinde elele vererek geniş bir faali

yete sevketmiştir. 

edildiği memleket hastanesinde hayala gözlerini yummuştur. hinden itibaren her gün akşamları saat 
Izmir erkek Lisesi son sınıf talebesinden olan merhum, ateşin bir genç, on dokuzdan sabahın sekizine kadar Adem ile Havvadan evvel dünyaya Bazan bir vicdansızın vasıtasiyle en 

kıymetli bir yurdseverdi. Çok çalışkan ve zeki idi. Atina, Selilnik, Dedeağaç ve Gümülcine gelmiş, ilk marifetini onlara göstermiş, kudretli insanın kafasına girer, kahvo 

$EVKET BiLGiN Resit Temellinin renazesi dün törenle memleket hastanesinden kaldırıla- ile konuşmalara başlanacaktır. hep beraber cennetten koğulduktan son- çubuk aylarca, belki de yıllarca oturur, 
rak ~bedi istirahat~ahına terkedilmişlir. Merhum sınıf arkadaşlarının göz -*- ra bütün tarih devirlerini, karada, de- en ağır isliskallere metelik vermez, zc-
yaşlnrı arasında la~ınmıştır. Cenaze töreninde vali B. Ethem Aykut, lzmir Bir zehirlenme nizde, mütemadi bir tekamül ve inki- birlerini dimağın en derin noktalarına 
komutanı general Mahmut Berköz, belediye reisi diktor Behçet Uz, Parti Karantinada 106 ıncı sokakta Bn. Na- şafla yaşamıştır. boşaltıncaya kadar çalışır. 

Vefat başkan vekili Sedat Dikmen, daire müdürleri, doktorlar, merhumun mual- d' d d b" k d d d kt • B .. · d ·· 
ıre a ın a ır a ın o asın a ya ıgı ugun yerme, zamanına, a amma go- Bazan mesud bir çiftin arasına kara 

]imleri v'! talebe arkadaşları hazır bulurunnc:tur. Merhumun cenaze namazı g J k" ·· ·· d h' l · t kılık kı af k · kil d · · ti ..., man a omurun en ze ır enmış ve e- re y et, ma yaı ve şe egv; - çalı gibi girer. Yuvalarını yıkıncaya ka-Iş bankası umum müdür muavini Kemeraltı camiinde kılınmış ve sonra asri kabristana götürülmüştür. Kabrin d · · 1 G 
avısı yapı mışlır. rerek aramızda dolaşıyor. ezip tozma- dar ugr· aşır, muvaffakıyet elde etmeden 

B. Mecid Duruizin valideleri ve üstüne başta MiJli Şef lnönünün olmak üzere bir çok teşekküllerin ve aile -*- dığı, girip çıkmadığı memleket; tohum- savuşmaz. Bazan da inhidama mail, ze-
merhum kimyaker kaymakam B. dostlarının muazzam çelenkleri konulmuştur. E r 1 d 1 d 1ı km d -sna kurumlarının arını saçm~ ığı tar a, a p çı a ıgı vale mahkilm yuvalara betonarme k3-Ali Riza zevcesi Bn. Nezihe Duru- , Milli Şefimiz, ateşin bir yurd çe>cuğu olan Reşidin tedavisi için Ankaradan d · kalmam 
izin Balıkesirde müptela oldukları 1 z k' Hakk 1 d kto B T f 'k Sal' . d b . . 940 yıl b••t si enız ıştır. şaneler kurar. Onlara ebecll bir hayat hususi doktorları Bay e 1 1 1 e 0 r ay ev ı ımı e şe mnıze 1 U çe Dili döruneğe başlıyan çocuktan, çe- bahşeder. Scyyiatı hasenatına, gadabr 
hastalıktan kurtulamıyarak vefat .. d · t· CHP · · af k ) b" l' gon ermış ı. · · · ışçı ve esn urum arı ır ı- nesi tökezlemeğe yüz tutmuş ihtiyara sadakasına, günahı sevabına galiptir. 
etlikleri leess. ürle öğren_ilmişt_ir. B. Yeni Asır tahrir ailesi, bu acı kayıptan duyduğu derin teessürü izhar eder- g"inin 940 senesi bütçesi hazırlanınış ve kad d' · k k h k · k f d 

ar, v;ı, er e er esın a asın a Insanların yalnız diline musallat ol-Mecid Duruızle sayın aılelerı efra- ken sayın aileye samimi taziyetlerini bildirir. tasdik için Parti idare heyetine tevdi · af' ]'k d ·ııif t ·· .. I mıs ır ı e er ve ı a gorur. maz. Kadınların gözlerine girip yaş ola-

~~d~ın~a~b~a~ş~sa~-~lı!i~ı~d~i~lc~r~iz~.~~-~~~-;~'~~~~~~·~·~ı~c~=5i~i;~~~F~~!~~~~~!~~~~!~E~e=d~i~lm~iş~tir~.;~~~~~~~=~~=ı~~un~~~-ıMclili~~=~~~tı~ ~I.VJ/~Jl!Jl"L~Z2ZiiiiJV,LZZ:.ur/. Akşama ·.ı; a~e,;; b;;bam dönmeden eve- Öğleden evvel gel.. Yıkandıktan zarafet kraliçesi Simsonda, ne de mil- yıltır. En büyük sanatkarlar şöhretleri-
/.Zlll :L'T.T. b b yarder Ford'da vardır. O göreceği işe nı· ona boreludurlar. En çok alkışlanan gelecektim. Ha sokakta oynamışım a sonra yemeği yine bera er yeriz.. de- if ' 
~ A k d . t' göre giyinir, yapacağı vaz· eye göre bo- artist onu en iyi temsil edendir. Sunalarda oynamışım .. Hem benim Su- mıs ı.. B b v ·· .. ili ı r a a Ş l m l n lar · ed b'l k Vak t · d ka k d yanır. azan ir < enus• guze ğiy e Kendıs" ın' ı' kullandıracak ı"nsanları seç-- na a gittiğimı annem ner en ı ece - ı geçırme en pıyı apa ım. 

- ' ti... Kilitledim ... Elimde anahtar, arkama mesteder, hazan da bir <Gulyabani• mekte çok mti§külpesenttir. Olur olmaz 
Birazdan evin önünden geçeceklerini bile bakmadan koşa koşa Sunaların ev- vahşetiyle akılları zıvanalarından bir kimselere itibar etmez. Hele aptallardan 

K d • d b d 1 be · d al 1 · 'd k d · k l · şampanya mantarı gibi fırlatır. bı'ç hoşlanmaz. Kullanılırken go'"zden 
O C a S l n l S e V l m • ve şaye ara a a yer o ursa nı e a- erıne gı ece enız enarı yo unun ıs-

-_ caklarını annem söylemişti. !ikametini tuttum... isterse Hızır olur imdada yetişir.Gö-Is- okunmasına, halden anlaşılmasına asla 
terse felaket olup yuvalara yağar. ·· 

Yazan: Üc Yıldız • 
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- A . . . olur anneciğim, dedim. Merak Baham la birlıkle, babamın bir arka-
elmeyin .. Ben kapının önünden bir yere daşının tuttuğu yaylı ile gidecekleri için 
ayrılmam... o arkadaşın evine gittiler. Giderken de 

O sevinç ile artık annemin etrafında bana kapının önünden ayrılmamaklığı
dört dönüyor, ona yardım ediyordum. mı, karnım açıkır. a akşamdan kalan ye~ 

Babam uyandı.. Evin içinde ben var 'lleğin mutfakta olduğunu söylediler ,·e: 
ın ıyı:n, yok muyum, a1:ikadar bile o1ma- - B!razdan araba ile buradan geçece-
dı. ğiz. Seni görürü7. \Te eğer arabada yer 

Halbuki ben hem annemi hem baba- olur~a hPrab<'r alırız .. 
r.u çok severdim.. Dedidler ve gittiler .. 

Ne olurdu on1ar de:; Sunanın babası Ba~ka zamanlar beni böyle gezın c·le-
g;bi olsalardı.. re götürmedikleri vakıt çok üzülür ve 

.. 6ı.nnem. hazırlanaıasını bitirdikten, ağlarken imdi adC'ta seviniyordum .. Ne
-""'-'en SO"'" evın odaların• kiJ;tkdı. den? Cünkü SunA1"r2 ıı.idehileePktim 

!çimden Allah vere de arabada yer Çocukluk aleminde insanın kafası ya). nül alışverişlerinde, siyaset oyunların- tahammül etmez. Derhal kepaze ederek 
olmasa ... diyordum. nız istediği şeyi düşünüyor ve bu düşün· da, ticaret dolaplarında rolil büyüktür. cezasını verir. öyle bir ceza ki suçlunun 

Allah bana acımış olacak ki araba tık- ceye saplanmış olduğu için başka hiç bir Peri masallarındaki sihirbazın tütsüsü, sabıkası olmasa da tecili yoktur. Bazı 
hm tıklım dolu geldi. Hatta babam ara- şey hatırına gelmiyor .. Yani (muhake- Bismarkın siyasi fikirleri, Ruçeldin iktı- kimseler onun hastalığına lutulmuşlar
bacının yanma oturmuştu. Arabanın me) denen şey henüz başlamamış bulu- sadi bilgisi onun yetmiş derde deva yar- dır. Maşukalarının isimlerini kollarına 
içinde annemden başka daha iki kadın nuyor.. dımı olmadıkça çok ham ve kısır kalır. dövdüren aşıklar gibi onu da dillerine 
bir erkek ve üç çocuk vardı. Sepetler, Bunun misali işte o günkü ben... Yetınis iki bucuk milletle dosttur. dövdürmüşlerdir. 
battaniyeler de üstelik caba.. Kafamda daha ı ·eden Sunalara git- Din, toprak, milliyet davası yoktur. Doğum sancıları yaparak anasını al-
Başkaları kendi çocuklarını götürü- meği kurmuştum .. Fırsat bulunca da he- (Milletim nev'i beşerdir, vatanım ruyi dalan bir parmak çocuğun hareketinden 

yorlar da annem beni neden götürmiyor men oraya koşmuştum. Benim için bi- zemin) mezhebine bağlılığını - onu or- yüz ya•ındaki ihtiyarın hallerine kadar 
diye düşünmedim bile... rinci derecede mühim olan Sunalara git- taya atan insanlar gibi yalnız dilde ve bütün insanların hava tında rolünü ifa 

Hatta anneme: mek, banyoda kayık yüzdürmekti. kağıtta değil • fiiliyatta mütemadiyen eden bir damla serceden bin kiloluk File 
- Ben burada, kapının önünde oyna· Fakat tam evlerine yaklaştığım zaman ispat etmiştir. kadar hayvanları bile kafese koyan, ka-

rım, siz hiç merak etmeyin demek su- birdenbire olduğum yerde duruverdim Kafası kızıp ta harp edeceği zaman rada, denizde kayıt.ız ve hudutsuz sal 
retiyle üzülmediğiıni de gösterdim... ve ancak o zamandır ki arkamdaki ya- ne Kutuptaki buzların. erimesini, ne tanat kurarak namı bülendini dünyaya 

Gözlerlın ... Kasabadan dışarıya çıkan malı ve rengi uçınu~ entariyi, ayağım- seferberliğinin ikmalini, ne de notasının veren bu kuvvet nedir? Ne indir, ne df" 
arabanın arka•ında. onu kayboluncaya daki yırtık çorabı ve bağcıkları kopuk cevabını bekler. Yalın kılınç hamle Cin. O; korku ile menfaatin gayri me"u 
kadar takip etti. ayakkaoları hatırladtm.. edin~e düsmanını can evinden vurur, yatağında doğmu~ bir piçtir l!qTI_i de~ 
n~ha vakit erken olduğu için sokağa Vakıfi temiz çorabım. temiz entarim, ö1dürınez. süründürür, et yüzü göster- Yalan .. 
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Papanın sulh dlveti 
Londra ve pariste iyi karşılandı 
Papanın sulh hedefleri ır..üttefiklerin daha 

harbe girmeden evvelki gayelerinin aynıdır 
Parla 25 (ö.R) _papanın nutku çok kiki ihtiyaçlarından istifade edebilecek- diği nutuk büyiik bir intiba bırakmış- cudiyetini ip.ret etmi,.tir. Kuvvete de

telıdr edilmektedir. Bilhusa devamlı ve leri daha iyi bir sulha kavu~turmak ar- tır. Bunun sebebi, bir taraftan vaziyet. ğil, adalete dayanan ve ınilli ihtiyaçlar
adillne bir aullıun esu şart1annı saymış zusundadır. hakkında bir hUki.im yürütmesi, diğer la meşru talepleri göz önünde tutan bir 
olması çok mühim teWdd edil~yor ve Papanın zikrettiği sulh hedcflcri, mlit- taraftan milletlerin vicdanında şimdiden . . 
bundan fU netice çıkarılıyor kı Papa tefiklerin daha harbe girmeden evvel hazırlanan bazı umwn1 prensipleri yeni- sulhun. ~vrupada de:aml.~ ~ır v~yet 
bundan böyle bu prensiplerin hikiıniye- ilan etmiş oldukları umuıni gayelNc, den tarif eylemesidir. Italyayl daha çok ihdası ıçın ehem oldugu duştincesı b~ 
tini temine çalışacaktır. Papa, dünyayı noktası noktasına tetabuk etmektedir. alakadar eden kısmı ise faşist büküme- laruı arasındadır. Nutkun milli ekalli
büyiik küçUk bUtil.n milletlerin meşru tinin, <liğer hüki.imct ve milletlerin de yetlcre lenıas eden kı"mı da enteresan-
hilrriyet ve istlkW haklanndan ve ha- Roma 25 (Ö.R) - Papanuı dün söyle- dikkatini celbeden düşüncelerlnin mev- dır. 
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B. Bitlerin Noel • meSBJI 
----------_._,* __________ _ 

Geceyi cephede ve bir istihkamda 
geçiren Führerin milletine hitabı 

• 
mesaıı Bu 
namına 

Alman 
Hcss 

Devlet 
söyledi 

• • re ısı \ 

B. Stalin -·-Hl ti ere ve Rlbbentropa 
telgrallar göndereli 
Londra, 25 (Ö.R) - Stokholmdan 

bildiriliyor : Alman hariciye naun Von 
Ribbentrop tarafından, 60 ıncı yıldönil
mii münasebetiyle gönderilen tebrik 
telgrafına verdiği ce\•apta, B. Stalin Fin 
harbini dolayısiyle ima ederek ~nları 
kaydetmiştir : Almanya ile Sovyct bir
ligi milletleri arasındaki dostluk, ~imdi 
kunlıı inızalnnmıs olduğundan, sağlam 
ve devamlı olnu.ı~ı icin her türlü sebep

! ler ınevcuttur.: 
B. Stalin, B. Hitlere de hir teşekkür 

Llr:!l'nfı göndenniştir. 

· ~iz amlralhAuun 

SON HABER 

Maarif Vekili Antepte 
Büyük • 

sevgı ile karşılandı 
Antep, 2) (Hususi) - Maarif vekili B. Hasan Ali Yücel dün bu

raya geldi. Vekil burada büyük sevgi ile kar§llandı. İsmetpaf8 ilk oku
lunda terefine verilen yüz kiıilik bir çay ziyafeti dört saat aonra, B. 
Hasan .tli Yücel muallimlerle kıymetli haabihallerde bulundu. Akpm, 
belediye reisinin ziyafetinde belediye reisinin sözlerine cevap veren 
Maarif Vekili hüliıaaten şunlan söyledi: 
~Kahraman ve asil Antebin muhterem belediye reisinin şahsım hak· 

kındaki söylediklerine teşekkür ederim. Gazi Antebin Maarif bakı
mından ihtiyaçları sizce de bizce de malumdur. Bu ihtiyaçlara tam ce
vap vermek vazifemizdir. lmkinm azami nisbetinde bunları yerine 
getireceğime söz veriyorum. Yarm (bugün) Antebin kurtuluı gününü 
sizinle beraber kutlulamak imkanım bulacağımdan çok bahtiyanm. 

Ağn Eteklerinde 
Şiddetli soğuktan donanlar oldu 
Maraş, 25 (Hususi) - Ağn dağınm cenup eteğinde, şiddetle esen 

soğuk rüzgar yüzünden Elbistanlı olan bir kaç yolcu ile hayvanm don
dukları haber alınmıştır. Gönderilen süvari müfrezesi köylülerin bil
dirdikleri yerde 8 hayvandan be!ini soğuktan donmuş bulmuşlardır .. 
Biraz ileride donmuş olan iki §Cllus yakın köye getirilirken biri yolda 
ölmüş, diğeri hastaneye nakledilmi§tir. Yeniden gelmesi muhtemel 
yolcular o)duğundan vak'a yerine jandarmalar gönderilmiştir. 

lspartada Ayvalıkta 
şiddetli zelzele ·oldu 

Berlin, 2S (A.A ) - B. Hitler tara
fından Noel meAjı eöylemeğe memur 
edilen B. Hess bir muhripten radyo ile 
neırcttiği Noel mesajında, bütün dünya
daki Almanlara hitap ederde, Alman 
milletinin Führerine kar!!ı beslediği sev
giden bahsettikten aonra, müttefiklerin 
Almanyayı parçalamak ve küçük zayıf 
devletler haline getirmek maksadiyle 
harbettiklerini söylemiı; hülasa bunlar 
Atman ırkını iınha etmek istiyorlar, de
mi tir. 

ettiklerinin bu hükümct merL:ez.lctinde 
söylendiğini ahiren iııittik. Bilhassa bu 
akıam Noel gecesini cephede askerleri 
arasında geçiren Führeri hep beraber 
düşünüyoruz. Bu saatte onu, başlcuman· 
danımız, baş asker ve büyük Almnnyanın 
yaratıcısı sıf atiyle selamlıyoruz. 

lngiliz donanmasına Ankara, 2) (Hususi) - Bu sabah saat 3 25 de lspartada gürültü ile 

Alman ordusu başkumandanı general 
Brauchitch' de Sigfrid hattındaki asker
lere hemen hemen aynı mealde bir hi
tabe irad etmİ§ ve demi9tir ki: 

Dü,man hUkümetinin Alman milleti
ni imha etmek ve Alman fikir kültürü
nü ortadan kaldırmak gayesile hareket 

Roma, 25 (ö.R) - Almnnyada 
Führer Noel münasebetiyle cephedeki 
askeri kıtaları teftiş ve askerlere Noel 
hediyeleri tc\'Zİ etmistir. Noel li'ecesini 
Führcr Sarbruk önündeki zırh ı istih
knmlarından birinde geçirmiştir. 

Yortu gecesini ilk hatlarda geçiren 
baıskunıandaıı Fon Bravişç bugün oıcfo· 
ya hitaben bir nutuk söylemiştir. B. Hit
lerin muavini B. l-les de ınutad Noel me
sajını bir torpido muhribinden gönder
miıtir. H. Hitler karlar altında 

bir ınes~Jı... kanşık şiddetli ve devamlı zelzeleler olmuştur. Bazı evlerin dıvarlan 
Londra, 2:> (O.R) - Amirallik tara- çatlamıştır. 

fındruı donanmaya gönderilen mesajda Çanakkalede 8 140 ta şiddetli bir yer sarsıntısı duyulmuştur. 
zahiUerdcn neferlere kadar bütün balı- Ayvalık, 2S {Hususi) _ Bugün biri sabah ve biri öğleden sonra 
ri~ e n cnsupfrırının fo<fokarlığı takdir 
edilmekte \'C ~w1lar ilave edilmektedir : şiddetli iki ze1zele olmuştur. Bazı evlerin çahları mühim hasara uğ-

Filoy.1 can \'eren cesaret. amirallık ramış iki fabrikanın bacası yıkılmıştır. Nüfusçn zayiat yoktur. 
baş lorduna deniz harbinin neticesini A • k J 
~~~~~ lle lrnrsıJmnak i•nkBnını \ermek- m erı a • a po n ya 
Bin TAYYARE 
EAZA~I DAHA OLDU s· -- - b 1 • d •• ı · 
Rabat, 25 (A.A) - İ::.panyada Kanar- 1Y3SJ mU03Se et eri UZe JYOf 

ya adalarına giden lıir İtalyan tayyaresi 
Mogador nuntnkasında düşüp parçalan- Londra, 2S (Ö.R) - Tokyodan bildiriliyor: Japon matbuahrun. 
mı.ştıı-. Amerika ile müıuuebet tesisi bahsinde lisanında mühim bir tehavvül 

B. T urhan Tan 
öldü Kızıl ırmak battı 

Mürettebatı yannU§tır. görühnektedir. Gazeteler japonyarun Amerika ile münasebetini doata-
Haseki hastanesinin ne bir şekilde tanzi.ın için sarfedilen gayretleri tasvip etmektedirler. 
400 üncü yıldönthnil Ticari yakmlapnalar baflamışbr. Siyasi mahiyette yeni müzakerelerin 
fstanl>ul. 25 (Hususi) - Haseki has- çok pnİf tumüDü bir jhtillf ile neticelenmesi memuldur. 

Istanbul 25 (Ö.R) - Tarihi tefrikalar 
muharriri M. Turhan Tan bugUn .saat 
ikide vefat etmi§f ir. Merhum TUrk mat
buatının en tanınını.ş ve güzide siınala
muian blri idi. CUmhuriyette, Tanda se
nelerce tariht :f ıkTalar ve tefrikalar neş
retmekte idi. Vefatı matbuat aleminde 
bir ziya olarak teessilrle karşılanmı.,<rtır. 

Tayfalarından kimse kurtulamadı 
tanesinin 400 üncil yıldönümU mUnase- • Noel gecesi Amerikanın Tokyo sefiri hariciye nazırı Namora tara-
betiyle bugUn hastanede merasim ya- k ed 1 
pıldı .. Vali ve belediye reisi Dr. Lütfü fından abul i erek. uzun süren bir görüşmede bulunmuştur: 
Kırdar, ooktorlnr merasimde ha7'ır bu- Moskova ve LenİntYradda 

lıtanbul, 25 (Huıusi) - Karadenizde fırtına çok ,iddetli olarak 
devam ediyor. Kefken açıklannda Orhan Gazi isimli 25 tonluk bir 
yelkenli battı. Geminin tayfası kurtarıldı. 

lundular. ~ 

Cenazesi yarın (bugiln) dostlarının 
ve meslek arkada~larının saygı elleri ile 
kaldırılacaktır. 

latanbul, 25 (Huıuai) - Trabzona giden tuz yüklü K1Zıhrmak 
v~ Çukurova aulannda kayalarıı çarparak parçalandı. Gemi 
murettebabndan biç biri kurtulamadı .. 

Türk -İtalyan tevkif edilen ameleler 

Istanbul Basın birliği cenaze merasi
minde bUtUn meslek arkadao;larını hnzır 
hulunmağa davet et~ir. • -·-Jhtikarla mücadele 
için sali b iyet kanunu 
Nec:llse veriliyor 
Ankara, 25 (Hususi) - Bir kaç .. ün 

ik'in İstanbula gitmiş olan Ticaret vcltili 
B. Na:uni Topçuoğlu bu sabnh Aııkara
ya vannıştır. IhtikArla müczıdcle için 
yeni saıihiyet kanununun bugünlerde 
mecliste mii~akercsine baslanacnktır. -*-Haricıye vekili 

60 ancı yıldön~ü için 
B. Stallnl tebrik etti 
Ankarn. 25 (Ö.R) - B. Stcılinin alt-

nuşıncı dogum yıldönümil münasebetiy
le Hariciye Vekilimiz B. Sükrü Saracoğ
lu ile B. $talin ara ında telgraflar teati 
edilmiştir. 

"'-*-
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hududunda 
Almanlar 
tahkimat yapıyorlar 
Bale, 25 (A.A) - Bale hududu ya

kınında Duliincon tepesinde Almanlar 
tarafından istilıkimat inşa edilmiş ol
duğu teeyyüt etmektedir. T aarruzlardfln 
masun edilmiş bir mümlkale vasıtası ol
mak üzere Almanlar tarafından inııa edil
miş olan bir tünelde bir toprak çökrne.i 
vukua gelmiş olduğu haber verilmekte
dir, 8 amele ölmüştür. Bu amelenin ek
serisi Polonyalı harp esirleri j}e Çek mu
hacirleridir. 

Cephede Noel 
- RAŞTACAFI 1 inci SAYFADi\. -

lfüküınet, :U.knntaların istisnai bir 
1>urctte .saat ikiye kadar acık kalması-

Bir balıkçı genıisi battı ıın müsaade etmiş olduğu için lınlk knh-
SO kişiden be$ wler1 'e birahaneleri doldurmuştur. 
kisı· kurtuldu Lokantalnrdn Fransız Ye ecnebi 'lini-

formusiyle bir çok askerlere tesndüf 
Lizbon, 25 (A.A) - Islacrıstana lıına- edilmekte idi. 

nına mensup İspanyol bandıralı Purita 1 HUkUınct rnerkezı eskisi gibi knran-
b .. lık"ı acOUSl· • 50 ki5;iden mürekkep tay- ]• t b kıl ... " ~. """ •"" a ır.ı mıs oldu"u için eiilcııceler 
' .. si~ le Vila Real Santn Antonia civarın- ihtimamla kapanmış ;crdclcri; arkasın~ 
da batmıstır. Kurtarılan beş tnyfa Aga- da cereyan ebniştir. Yalnız pek kalaba-
• onteuc sm•kedilmistı' r. Bunlardan biri 1· J k l<l ..J_ ., o an so a nr~n zahiren bir senlik 
hastanede ölmü .tür. ~ ~"'"mıncla bulunulduğu anlaşılmakta 
Dı er olenkr kaptan \C dört çocuk ıdı Bununla beraber, Parislilerin bUyilk 

dahıl olmak i.iU>re 48 kisidir. hir kısmı ve bilhassa izinli gelen asker-

t'/.llJ9.7J!?7Z77 /7777/7/'ZTff~.. l~rın mcı:sup old~ğu a.ilder Noeli cvle-

K •• J •• 1_ ~ ı mdc tcsı t ctınegı tC"rcıh ctmislcrdir 
u turoarR -- -

ı:;ı:.7»1.-S 5 [pi,....,.;&99q;ıq-WtUI 
Yii.BASI SEREFİNE 

:)ınerrıa.sında Kültü~p·a rk 
CAUOLE LO.\IBAHD VE 

JAMEs sTEVARTL~ Sınemas;, 
hü) iı eıusillcri 

BiRBimiciN 
YA- TILMIŞ 
FiLMiYLE 

aALıt nv MANı 
ınuvaffaktl etle da' am ediyor .. 

AYIUCA : U,TRO Jurn:ıl 'c l\iiki 
SEANSLAI! : Birb"ri için yarntıl

: 2.20 - i.>.30 - !J DA •. 
Oit u : 4 \e 1.40 'I 

r.z;.r.1.o:ıU/.Z -; • 

Dün) :mm en güzel iki filmini 
hazırladı 

ALTIN ARIYAN 
KIZLAR 

Bulgarista nda 
rrıab'us seçimi 

Sof:fa, 25 (A.A) - 2S Kanunue"'Vel 
14 ve 2 1 ve 28 Kanunusani tarihlerinde 
160 mebus intihabı için bütün memle
kette mülhakat sırasile ynpılııcak olan 
intihabat bugün başlamıştır. Sumen 
merkezinde l' apılan bu~ünkü 2 7 mebus 
seçimi sükun ve intizam içinde geçmiş 
en kiiçük hiı hadise olmamıştır. Seçilen 
2 7 mebustnn 2 3 Ü hükümet siyasetine 
tııınnmen istirak etmektedir. 

Tıcari münasebetleri 
genifletilecek 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
bir toplantı yapmışlardır. Toplantıda 
İtalya ile öteden beri iş yapan ihracat ve 
ithalit tüccarlaıiyle yeniden iş yapmak 
arzusunda bulunan tacirler hazır bulun
m~lardır. 

Toplantıda Alman pıya.sasuun kapan· 
masmdan sonra dış ticaretimiz.in ve bil
hassa ihracatın geçirdiği b1lfhalar g(izden 
{!cçirilnıiş, ihrocnt işlerinin yavaş yavaş 
yoluna gırmckte olduğu anlasılmıştır .. 
Tüccarlar, manifatura, tuhafiye, demir 
malzemesi \'C diğer bir çok itha!Ht eşya-
nı atacak me\ kide bulunan İtalya ile 

ticari münascbetlcnmizin genislctilmesi 
--.... -- nr-zusunu izhar etmişlerdir. 

Z NGULDAK Şimdiki anlaşmada mevcut bazı pü-
n.11 l! • k. .rüzlerin ortadan kaldırılması temenni 
1aa {eVı öylü edilmiş ve tadili icap eden noktalar not 
toplantıları edihruştir. 
Zonguldak, 25 (Hu:suı>i) - Zon0 uldak Toplantı neticesinde takarrür eden 

Halkc\ inin l·öylü toplanlılarmuı beŞn- csoslar derhal Ticaret vekaletin(' arzcd i
~··~ı yapıldı. Knclm erkek beş yi.iz kişi- lecektir. 
niıı hnzır bulunduğu bu toplantıyn vali BAY NAZll' İNAN 
dC" istirnk dli.. İtalya ile akdolunacak yeni ticaret an---+-- lnŞDın$ı müzakerelerinde hazır bulun-

ÜRÜGV AY ınak üzere bir heyetlmi7.in Roma~·a gil-

F • I di ıncsi takarrür etmiştir. m an yaya Heyete Ticaıet vekaleti dış ticaret iş-
yardlltl edecek leri umum müdür muavini B. Cemal Zi-
Montevicleo 25 (Ö.R) - Üriig'l1ay Ya riyaset edecek ve Merkez bankası İz-

hükümctı Milletler cemiyetine cC\ ahın- mir subcsi müdürü B. Nrızif Heyete da
da Fmfoııdi~~l'.;a m:ıddi ve manevi ınü- hil bulunacaktır. 
7.nhnC'te k rm· VC'rdiğini bildirmi tir. B Nazif v. rm İzmirden ayrılacaktır. 

l\J uhteşem 

Yılbaşı Balosu 
Kültürpark 

Gazinosunda 

Roma, 25 ' ( ö.R) - Kroneştad ve Kirof tersanelerinde nümayifler 
adeta bir isyan halini almıştır. Moakova ve Leningraddan binlerce 
amele tevkif edilmi§tir. 

Bir Alman kruvazörünü batıran 
lngiliz tahtelbahirini taltif 

Londra, 2) ( ö.R) - Hcligoland açığında bir düşman kruvazörünü 
tahrip eden İngiliz tahtelbahiri kumandam binbaşı Filibc imtiyaz ni,ant 
verilmittir. Diğer efrada ve zabitana da nipnlar verilmi§tir. Amiralldt 
Başlordu Çörçil bizzat bu denizaltı gemisinin kumandan zabit ve mü
rettebatını rnuvaffakıyetleıinden dolayı tebrik etmiştir. 

lngiliz tayyareleri 
Noel günü Almanlar üzerine 

yerine taze çiçek attılar bomba 
Londra, 25 ( ö.R) - 1ngiliz tayyareleri Kriatmoa yortusu münue

betiyle A1manlann Heligoland deniz üsleri üzerinde dolatml!lar ve 
taze çiçek puketleri ile beyannameler' atmışlardır. Hiç bir bomba at
mamıtbr. Tayyarelerin hepsi dönmüılerdir. 

Bugükü Alman tebliği lngiliz tayyarelerinin bu ziyaretini tudilc 
etmektedir. 

Bu:'han Belgenin radyodaki nutku 
Fransada takdirle karşılandı 

Paris, 2) ( Ö.R) - Türkiye matbuatı müdür muavini B. Burhan 
Belgenin şimdiki Avrupa harbinin mahiyeti hakkında radyoda verdiği 
konferansı Fransız radyolarınca takdirle kaydedilmiştir. Bilhassa kon
feransın şu neticesine umumiyetle iştirak ediJmektedir: 

«f Tansız ihtilali milJi nizam içinde ferdin haklarını temin etmi~ti. 
Bu harpte çıkacak inkilap da insanlık çerçevesi icinde milletlerin ferdi 
haklarını temin edecektir.~ 

Lale ve Yeni Tan Sinemalarında 
Binlerce kişinin günnegc geldiği halde ~er bulruııadığuıdan geri dondü~ 

senelerin a<:ırJnnn Tarihin en giiu-1 filn1i ... 

Çalınan Taç 
!.Kİ GÜN DAHA Gösn R.İLECI KTIR 

Per.::cınbcyc binbir gece ma allann.,aıı d ha ı'zel bir "iAHESER olan 

y • 
nıçerı 
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Ankara Radyosu Bitlerin mahremi Paramızın kıymeti ---u,,ı----

ifşa ediyor! Bugünkü altın fiatinin para kıymeti 
ile hiç alakası yoktur 

DAl.GA VZUNLVOV 
BUGVN 

1639 m. 183 Kca./1%0 Ww 
r. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
r. A. Q. 11.74 m.15195 Kes./ zo ww. 

12,30 program ve memleket saat aya
n, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 !ürk müziği, 

Gizli konuşmalarda Hitler Almanya
Son aylar zarfında dahili piyasamızda 

altın fiatinin yiikselmesi bu maddenin 
mahiyet ve eheınıniyetine yeniden dik
kut nau;rını çekmiştir. İlmi esa'ilar da
hilinde mesele tahlil edildiği zaman bi-
111 tereddüt görülür ki kıymetli maden
lerin uzun ı.amanlar insanlar arasında 
mübadele vasıtası olarak kullarulmaları 
bunlara hakikaten malik olduklarından 
çok fazla bir ehemmiyet veribnesine se
bep obnuştur. Filhakika dünya filen al
tın para kullanmağa veda edeli bir ru
bu asır olduğu halde muhtelif memle
ketlerin altın stokları artmakta devam 
ediyor.. 1913 te dünyada para obnak 
üzere kullanılan altın 13.200 ton iken 
938 sonunda, Rusya ve İspanya hariç 
nakde tahsis olunan yani Merkez ban
kalarında saklanan altın mikdarı 22 bin 
240 tona baliğ obnuştur. En büyük ar
W;ı kaydeden memleket Amerika Bir
ieşik devletleridir ki altın stoku 1913 ün 
dört buçuk misline çıkmıştır. Amerika
nın keşfinden beri dünyada istihsal olu
nan altın yekfuıu 40,264 tondan ibaret 
bulunduğuna nazaran bunun yansından 
!az\asının muhtelif Merkez bankaları 
kasalarında bulunduğu anlaşılır. 

nııı siyasetini nasıl izah etmiş? 
ifşaatı yapan: 
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Herman Rauschning 

Bugün lıcnüz bir ~ey bilmiyorum. Fakat 
· buna varacağım. Bu kat'i kanaat bana 
lngilterenin kararsızlığından ve Fransa
run dahili sarsıntılarından geliyor ... 

Ben fikrimi değiştirmemiştim. lngilte
re ile Frananın her türlü n1ukaven1etten 
Aciz olacaklarına kat'iyyen emin mi idik? 
Bir muhakeme hatası, bize büyük sürp
rizler hediye edebilirdi. 

Hitler hakaret ediei bir tebessümle, 
tngilternin Abnanyaya karşı harbe gi
receğini asla kimsenin göremiyeceğini 
tekrarladı. 

- İngiltere kuvvetli bir Almanyaya 
muhtaçtır. Fransa ile İngiltere, bize 
karşı müşterek bir harbi asla açamıya
caklardır. 

- Maginot hattını n11 yaracaksınız? 
Yoksa Hollanda ve Belç ikadan mı geç
meği düşünüyorsunuz diye sordum. Bu 
son planı kabul ederseniz İn~iltereyi 
Fraruıanrn yanrnda sıralann1ış görecek
siniz. 

- t;; .. :Jtcrc:ıi n bunu yapmağa vakti 
hn1n~ '1 "artile!.. 

- :~aten. ben ne Maginot hattından 
Vt' rn.- de Belçikadan geçeceğim diye 
devam eW. Fransayı, tek bir Alman as
keri kaybet!nehizin Maginot hattından 
4:ıkmaP-a nıecbur edeceğin1 ... Bu da be
nim bir sırrımdır ... Şüphesiz, Fransız -
1ngill7 b · .. ıe~nı<'sinc 1n5.ni olmak için her 
~yi yapaca_qım. İngiltere ile İtalyayı ta
rafımıza çekmeğe muvaffak olursam, 
fütuhat planunızın birinci kısmı çok 
kolay tahakkuk ettirilecektir ... Yahudi
lerle dolu olan bu İngiliz demokrasisi, 
Fransa veya Birle~ik Amerika gibi ya
~yarnıyacaktır. 

Tefessüh halinde bulunan impara-
torluklarının bakiyelerini harbe l(ir
meksizin toplamağa çalışacağım. Fa
kat İngiltere ile mücadeleden de kaçın
n1ıyacağıın. Napolyonun muvaffak ola
mıyacnğı •eyi ben yapacağım. Ayak ba
sılamıyacak ada yoktur. lngiltereye ih
raç yapacağım. Avrupa kıtasından bile, 
ufak şehirlerini mahvedeceğim. Ingilte-

lngiliz k 

re bugün ne kadar tehlikeye maruz kal
d1ğını bilmiyor. 

- Fakat karşınızda lngiltere, Fran
sa ve Rusya ittifakını bulursanız?. 

- Yaşadığım müddetçe böyle bir 
şey vücud bulamıyacaktır. Eğer, galib 
gelemezsek sukutu.muzda, dünyanın 
yarısını da sürükliyeeeğiz ve hiç kimse 
Almanyaya galib gelmekten sevinç du
yamıyacaktır. 1918 bir daha görülemi
yecektir. Teslim olmıyacağız... Fakat 
hfldiseler bu noktaya kadar gelmiyecek
tir... Kuvvetlilerin iradesini talih deni
len şey tashih eder ... 

cBir müddet sonra Hitler, tekrar ba
na .-;unları söyledi: 

- Eğer Alman milleti, cihan5ümul 
inıparatorluk olmağı istiyorsa ve bu da 
lazımdır, mutlak bir Mkimiyet ve istik
ıaı kazanması 13zımdır. Bunun manası
nı ihata ediyor musunuz? Bir millet, 
bizzat kendi sahasında müstakil yasar 
ve askeri bakımdan kendisini müdafaa 
edebilirse cihanşümOI bir imparatorluk 
olabilir. Bu kabil milletlerdir ki kelime
nin tam manasiyle hAkimdirler. Rusya 
hlikim ve müstakildir. Birleşik Amerika 
hakim ve müstakildir. lngiltere sun'i 
olarak ve Fransa da, n1uayyen bir nok
taya kadar Mkim bir millettir.> 
Çalışmaktaki faaliyetimize, kabiliye

timize, askerlik istidadınııza ve daima 
Ingilterenin ve Fransanın arkasında her 
iki milletin birleşmiş vaziyetinden bü
yük olmamıza rağmen neden farklı bu
lunuyoruz? Bu bir takdiri ilflhi n1idir? 
Buna benim gibi siz de inanmıyorsunuz. 
Bunun içindir ki Almanyaya, her türlü 
askeri birleşmeye karşı kendimizi hima
ye edebilecek veçhile geniş bir saha te
min eylemek istiyorum. 

Sulh zamanında, ha1i hazır şeraitile 
iktifa edebiliriz. Fakat esas, harp dev
rinde hareket serbestimizdir. Halbuki 
böyle bir halde, mühlik bir tarzda harice 
tabiiz. Beynelmilel miibadele sayesinde
dir ki yaşıyabiliyoruz.Bu sebepten şark
ta Kafkasyaya veya Irana kadar haki-

m.iyetinıizi temdid eyleıneliyiz. Garpte 
Fransız sahili bize lazımdır. Flander 
eyaleti ve Hollanda da lAzımtlır, ve her 
şeyin fevkinde de Isveç. 
11\fi'ARATORLUKLAR SlLAH 
FAALtYETlLE VÜCUDA GETIR1L1R 

..... Asırlardanberi değişmiyen bir ~ey 
vardır .. O da imparatorlukların kılıç ile 
ve silah üstünlüğü ile vücuda getirilme
si keyfiyetidir. Yoksa siyasi ittifaklarla 
değil! Abnanyanın istikbali ittifaklarda 
değil .. Bizzat kendi kuvvetinde münde
miçtir. Britanya imparatorluğu bize mo
del olamaz .. Bu >nıparatorluk gayri ka
bili içtinap bir inhidam ve tefessühün 
nİ§anelerini gösteriyor. Zira oradan. bir 
kudret iradesinin tezahürüne rastlana
mıyor. Yumruk kuvvetiyle tahakküm 
cesareti olmaz, enıir için fazla yumuşak 
ve beşeri olunursa, sahai siyasetten çe
kilmek lazımdır. Ingiltere beşeri yumu
şaklığına nadim olacaktır. Bu, ona im
paratorluğuna malolacaktır.. Ben yeni 
bir imparatorluğun çelik nüvesini te~kil 
edeceğim. 

Avusturya. Bohemya, Moravistan, 
garbi Polonya! .. Müstakil bir ekalliyetin 
arasına girmediği, devamlı yüz milyon 
insanlık bir kütle! Iste tahakkilmiimü
zün sağlam temeli, b;, blokun etrafında 
evvela şarki bir Avrupa konfederasyo
nu: Polonya. Baltık memleketleri, Ma
caristan, Balkan devletleri, Ukranya, 
Volga rruntakası, Gürcistan. Bunlar Al
manların hukukuna sahip olmıyacaklar
dır ... Ordusuz, şahsi. siyasete sahip ol
mıyan ve ekonomisi bulunmıyan mua
bir vasal devletl~r züınresi; HolJanda, 
Flander, Siınali Fransadan müteşekkil 
bir konfederasyon, ve bir de şimal kon
federasyonu ki burada da Danimarka, 
Isveç, ve Norveç bulunacaktır. Bitaraf
ların mukadderatı büyük devletlerin 
peyki olmaktır. Onlar boğulacaktır. Bü
tün bunlar bir hamlede olmıyacaktır. 
Ben adım adım ilerliyeceğim, fakat bu
nu demirden bir mantık ile yapacağım.> 

-SON-

a aje~te Corç 

Bu 22.000 ton altını en çetin şartlar 
alhnda ve arzın büyüklüğü göz önünde 
tutulursa maddi ihtiyaçlardan hiç biri
ni tatrnjne yaraıruyan binlerce ton altı
r.ın ne sebeple kasalarda saklandığı bi
hakkin sorulabilir. 

Bu suale bugün para sistemlerinde al
tın taraftarları olanların verdikleri ce
vap şudur : Altın, kıymeti diğer maddc
lerinkinden daha müstakar olan, az mil<
clarda cok kıymeti ifade eden dayanıklı 
bir madendir. Bu sebeple bir memleket 
parasının allına bağlı obnası çok arzu 
edilecek bir şeydir. Çünkü bu suretle o 
paranın hem dahili i•tira kuvveti hem 
de diğer memleketler paralarına nisbe
ti müstakar kılar. 

Merkez bankalarında altın toplanma
sı hem ileride altın mil<yasına dönüldü
ğii zaman isi kolay !aştıracak, hem de 
o memleket parasına olan itimadı arttı
racaktır. 

Bu, altın hakkındaki klasik nazariye
nin vaziyete göre yeni bir ifndesinden 
başka bir şey değildir. Altının para işle
rinde rolü kalmadığını iddia edenlerin 
mütalaası da söyle hülasa olunabilir : 

___________ * ___________ _ 

Altın kıymetinin müstakar kaldığı doğ
ru değildir. Çünkü altın da diğer her 
hangi bir maden gibi kıymeti arz ve ta
leple değişen bir maddedir. Yeni altın 
nıadenlerinin keşfi , yeni tasfiye usulleri
nin tatbiki altın istihsalini arttırıp kıy
metini dü~ürdüğU gibi dünyadaki mi.i
badele yekumınun artması ve bir çok 
memleketlerin birbirine yakın zaman
lerda· altın mikyasını kabul etmeleri ve
ya uzun bir müddet yeni madenlerin 
keşfedilmemesi gibi hadiseler de altın 
kıymetini arttırmıştır. 

münasebetiyle bütün 
imparatorluğa hitap ve 

milletine 
etti 

Altın para olarak kullanıldığı zaman 
fiatler altının kıymetine göre inip çık
tığından altının dahili fiatlerde tam bir 
istikrar temin ettiği iddia olunamaz .. 
Filhakika bazı hallerde mikdarı piya
sanın ihtiyaçlarından fazla olmıyan ka
ğıt paranın altından daha müstakar bir 
Hat seviyesi temin ettiği muhakkaktır .. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
•et verecektir. Bunda çıkabilecek her 
güolüğe kar~ı koymak azmini buluyor 
ve buna karşı hazırlanıyoruz. 

cGurur ve minnettarlıkla ilk dü.,cin
cem dört aydanberi en 3.mansız bir har
bın dal.~alarına gö.~üs geren bahriyemiıe 
1cvrccüh ediyor. Bahriye dediğim zabi
tind~n en kücük mucosuna kadar do
n:ınmada, tica~ret filosllncia, mayn tara
ma gemilerinde ve balıkçı gemilerinde 
denize açılan bütün in1paratorluk vatan
dct. larını k~sdediyorum. Onlnra gerek 
_,endi namıma. gerekse imparatorluk 
mHleflrri namına minnettarlığımı bildi
riyorum. 

.-Sonra. don<.ınma ic;bir1i~i halinde, en 
emniyetli bir müdafaa kalkanımız olan 
kahraman hava ordusuna fikrim tevec
cüh ediyor. Onlar ki zafrrlcrine her gün 
yeni 7.aferler katmakt;ı.dır! 

•İmparatorluk asl-.,r!erini bilhassa se
lamlıyorum. Uzak memleke1lerden fe
]enleri ve bilhassa sefer ordusunu çe
tin bir vazife onları bekleınekte>dir. In
tizar ~inir]eri ve disiplini imtihana cc
ker. Fakat bilirim ki, hareket anı gelin
ce. a!"il si15hlarının en yüksek ananele
rine layık olduklarını ııiisterebileceklPr
dir. imparatorluğa dPn izde, havada, ka
rada hizmete haz1rlananların hC'ps:ne 
t'"~Pkkürlerimi bildiririm. 

•imparatorluğun kendi hu.susi işlcr:y-
1..._a mc ~ul olan bütün efradı aynı m~ik
~;:ttl..ı . • ,. çalıcı:an büvük bir miJletler rtqP
~inin JZuvlarıdır. Dünyada ruh ve flçir 
hiirriyetlcrini kurtartnak icjn her fed~
kfu-lığa hazırd1rlar. Biiyük · dominyo:ı.la
rın, Hindistanın ve büyük kücük blitün 
müstemlekelerin ruhu budur. Her tnraf
t.ın gelen yardım 1ekliflerinP ne kadar 
minn!"ttar olsak yine azdır. Bundan ev
vPl bu derecede tam bir mnksa~ ve poy
Tl't hirliği tarihte görülmrtniştir. 

•Öyle sanırım ki milletlerimin Ye '-3-
drk miittf"fiklPrinin mücadele1"T:'le 
mPvzu teski1 eden davanın hıristiyan 
rnNleniyeti davası olduğu knlplt'lrinıi:ı:de 
yerleşmi~ bir akidedir. Hakiki bir me
deniyet kurmak irin bundan ba~kn ~.ı.:a~ 
olamaz. Geçireceğimiz muzlim s2~t],.rde 
•e serbe5t inı;an]rırın bütün dualarında 
niyaz Pttik1eri ı.:ıdhıı ,·c-nar .... Uımı7. ?'::tman 
bunu hatırltyalun. 

~Yakın o]an yeni senen:n s!nesinrle 
neler tasıdığını b!bniyoruz. Eğer bize 
sulh gctirirsp minn<:'ttarlı~ımız ne kad;ır 
bUyük olacaktır Fakat eğer mücadele
ye devam f'decrksek, ce;aretimiz sarsıl
madan baki kalAr;ıktır. Buna intizaren 
hepinize göndPrdi_ğim bu tec;vik me~a
jını şu sözl<"rlP bitireceifön: 

cYıl eşiğinde olan adama dedim ki : halkı emniyet içindedirler. 
Meçhulat içinde emniyetle ilerlemem Iskoçyanın vahşi dağlarında oturan 
için bana v;ık ver. Bana şu cevabı ver- eski bir kabile reisi Gal lisanı ile krala 
di: tebriklerini bildirmiştir. 

•Karanlıklara dal ve elini Tanrının Pandlerin korku nedir bilmiycn de-
eli içine koy. Bu ışıklardan daha iyi ve nizcileri, Kanadanın zengin çiftçilen, 
her yoldan daha em.indir. Ingilterenin gıda anbarı olan Yeni Ze

•Tanrının eli hepimize rehber ve za- landlılar, Sengapurlular, Malayalılar, 
hir olsun! • Avuı::turalyalılar, cenubi: Afrikalılar, 

Paris 25 (ö.R) - Kahır ve istibda- Hindliler ayrı ayrı cevaplarını vermL5-
dın genıi azıya alınış kuvvetlerine kar~ı lerdjr. Hindistanın krala tebrik cevabı 
ruhi ve fikri kuvvetlere müracaat eden şimali garbt cephesinde vazife gören bir 
B. Ruzveltin ve B. Daladiyenin hitabe- müslüman Hind zabiti tarafından veril
lerinden .fonra Ingiltere kralı majeste n1iştir. 
altıncı Corç ta imparatorluğunun millet- Londra 25 (ö.R) - Ahval ve şeraitin 
ler!ne hitap eden Noel mesajında şunla- levkaladeliğine rağmen Noel yortusu ln
rı bildirmektedir: ı,-ilterede ananevi şekilde geçmiştir. Kral 

cKarada, denizde, havada imparator- ve kraliçe ve çieukları Sandrigham sa
luk hizmetinde bulunanlara bütün te- rayından Lıındraya gelmişlerdir. Kral 
mennilcrimi bildiririnı. Muazzam impa- kara, deniz ve hava orduları subay ve 
ratorluğun bütün erkek ve kadınları ay- efradına Noel tebrik kartları göndermi:;
nı gaye için ı:alışıyorlar. Hepsi büyiik tir. Kiliseler dua edenlerle doludur, fa
bir ailenin azaları olup dünyanın ruhi kat ayin yapılmamıştır. 
hürriyetiııi muhafaza için her şeyi feda .ı:;...----
etmeğe hazırdırlar. Imparatorluğ'un, do- Tiftik birliği 
minyonların, büyük küçük bütün miis- Istanbulda teşekkül eden Türkiye tif-
temlekelerin sarsılmaz azmi bunu teyi<l tik ve yapak ihracatçılan birliğinin faa
etınekteclir. Her taraftan gelen yardım liycte geçtiği, Izmirde bu maddelerin ih
teklifleri o kadar çoktur ki ana vatan raciyl~ meşgul olan tüccarların Istan
bunlara ne kadar minnettar olsa yeri buldaki birliğe kaydedilmeleri Ticaret 
vardır. Dünya asili böyle bir tehalüke veknletinden vilayete bildirilmiştir. 
sahit obnamı~tır. öyle sanırun ki Jngil- Arkadaşını waraladı 
terenin ve kahraman müttefiklerinin da- Bergamanın Selçuk "mahallesinde olu
vası hıristiyan medeniyetinin davasıdır. ran 12 yaşlarında Niyazi, arkadaşı Is
Hakiki med•niyet davasıdır. Yeni yılın maille oynadığı sırada Ismail hamil ol
bize n,:o getireceğini bilmiyoruz. Eğer duğu çakı ile Niyaziyi kasığından yara
sulh getirir~e minnettar olacağız. Fakat lam:";hr. Suçlu yakalarunıştır. 
devamlı bir mücadele nasip ederse·, az- -----------------

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kahramanlar mahallesi sakinlerinden 
aldığımız bir mektupta, parkın arka ka
PL'ına düşen altıncı sokağın yağmurlu 
havalarda bataklık ve çamur halinde ol
duğu bildiribnekte, şehrin imar ve tan
zimi için büyük faaliyet gösteren bele
diyemizin bu sokak halkının sıhhati ve 
rahatı ile alakadar olan bu mahzuru da 
bir §.n evvel juı.Je etmesi rica edilmek
tedir .. 

* Devlet Demiryolları işçilerinden aldı-
ğımız bir mektupta son günlere kadar 
Alsancağa giden otobüslerin durak ye
ri Karakol önü olduğu halde bunun de
ğiştiribniş obnasından şikayet edilmek
tedir. Her sabah bir çok amele bu du
rak yerinde otobüslerden inmek ihtiya
cındadırlar. Otobüsleı· idaresinin amele
nin bu çok haklı dileğini nazarı itibara 
cılarak durak mahallini yine eski yerine 
nakletn1esi temenni olunur. 

mimizi taın olarak muhnfaza Pdece":z.> 
Kralın bu nutku Noel münasebetiyle r 

dünyanın her tarafında verilen me;;aj
larını tetviç etmiştir. Bütün imparator
luk halkı krallarının sesini duymuşlar
dır. Bugiin öğleden sonra büyük Bri
tanya radyo merkezleri saat ikiden it:
haren büyük Br'.tanyanın selam ve teb
liğ.lf'rini bütün dünyaya yaymışlardır. 
Londranın tebliğlerine ilk cevap açık 
denizlerde dolaşan bir harp gemisinden 
r,elmiştir. Harp içinde, kı~ın engin de
nizlerde ge<;ircli~\leri bir tasviri bu ce

BORSA 

'OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil i '. Ora1 

\•apta yapılmaktadır. 
Ik;nci cevap, garp cephesinden .~el

nıiştir. Büyük Britanya namına harp 
eden ordunun imparatorluğun beş yüz 
milyon teboasına selam ve tebriklPri za
fer imanı ile birlikte bildirilmistir. 

l!sva kuvvetleri namına ccvaP, devri
~·f" vn?.İf Psi '1Ör('n bir tayyarenin pi1otun
dAn gelmiştir. Bu pilot bugün bayram 
).'Apnııyacaktır. Fakat onun ve arkada~ 
farının uyanıklıkları savesinde lngiliz 

ÜZÜM 
803 Üzüm tarım 
754 jiro ve şü. 
515 Albayrak 
560 M. Beşikçi 
236 S. Paterson 
192 M. j. Taranto 
44 M. H. Na7lı 
21 S. Erkin 

3125 Yekun 
383970 Dünkü yekun 
387095 Umumi yekun 

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

ZAHİRE 
100 ton P. Çekirdei!i 

Fransız hastanesi 
8 12 50 0;1eratörü 

10 65 13 Her gün öğleye kadar Fransız hasta-
7 75 10 50 nesinde, öğleden sonra Birinci Bey-
8 125 13 50 !er sokağında ..•• No. 42 ••• 
8 25 9 25 'iımı--ım-ıııTEiliiiLEFON : 2310 
950 1075 ~ 

14 14 50 lZMiR SIClL TlCARET MEMUR-
U 50 13 LUCUNDAN: 

8 50 
9 50 

10 50 
12 50 
14 50 

(Tahsin Tezel) ticaret unvanile Izmir-
de kestane pazarında şefaat sokağında 
40 numaralı mağazada yaprak tütün 
alım ve satımile uğl'aşan Tahsin Tezeı.iıı 
işbu ticaret unvanı ticaret kanunu hil
kümlerine göre sicilin 2607 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilAn olunur. 
mlihrü ve F. Tenik mizası 
mlihrü ve F. Tenik mlzası 

4697 (2562) 

1866 - 1900 seneleri arasında A vustur
ya - Macaristanda ve 1926 - 35 senele
rinde İspanyada yalmz kağıt para teda
vül etınis olduğu ve bu paranın alt.ınla 
hiç bir alakası obnadığı halde fiat ta
havvü ileri Amerika Birleşik devletle
rinkinden az obnuştur. Son senelerde 
İsveçte yapılan tecrübelerde altına da
yanmadan dahill fiat seviyesini muhafa
zaya i.mkfuı olduğunu göstermiştir. 

Demek ki dahili fiat seviyesi para al
tına bağlı obnadan da müstakar bir va
ziyette bulundurulabilir, bilhassa Mer
kez bankası kredi siyasetiyle bunu ida
re ederse ... 

Altının beynelmilel tediyelerde yega
ne va'1ta olduğu ve altına bağlı parala
ıın birbirine nisbetle daima ayni kam
biyo paritesini muhafaza edeceği iddia
sı doğrudur. Fakat bunun tahakkuku 
için her memleketin parasının altına 
bağlı olma.ı ve her memlekete altının 
girip çıkmasının serbest bulunması la
zımdır. Halbuki bugün böyle bir vazi
yet yoktur. Bundan başka umumi harp
ten evvel yapılan altın kambiyo sistemi 
tecrübeleri ve umumi harpten sonra ika
ınc olunan kambiyo istikrar sermayeleri 
usulleri de ispat etmiştir ki altına doğ
ı udan doğruya bağlı olınıyan paralar 
&rr.sın<la bile az çok müstakar bir kam-
1,,iyo rayici temin etmek mümkündür. 

Bütün bu mütalaalar bizi iki neticeye 
götürür : Evvel5 altın, para işlerinde es
İ<i ehemimyetini kaybetmiştir. Milletler 
arası alış verişlerinde ise gaye başka bir 
memlekette iştira kuvveti temin etmek
tedir. Bunun en eoıin vasıtası da o mem
leketin ihtiyacı olan malı oraya gönder
mektir. Saniyen altının bugünkü kıy
meti eskiden yani umumi harpten evvel 
olduğu gibi dünyanın her tarafında ay
ni seviyede değildir. Bunun da sebebi 
altın ithal ve ihracının takyit edilmiş ol
masıdır. Bundan başka bugünkü kıy
met kısınen sun'idir. Çiinkü her hangi 
bir sebeple meselii Amerika parasının 
altın karşılığı nisbctini indirmekle bü
tün dünya altın kıymetini düşürebilir. 
Şimdi memleketimizde altın fiatinin 

yükselmesine gelebiliriz. Bu hadise, ka
layın, bakırın ve daha bazı talebi artan 
ve arzı henüz çoğalmıyan madenlerin fi
atlerindeki yükselişten kat'iyyen farklı 
değildir. Türk parası kıymetini altından 
değil, Türk devletinin mali kudretinden 
\'C Türk milletinin istihsal kabiliyetin
den aldığından altın fiatinin yükselme
~iyle para kıymeti nrasmda bir münasc
~t tasavvur olunamaz. Altın alıp sak
lı •anlar u noktayı da ha1.ır1amalıdırlar 
ki sulh olduğu gün allın tekrar düşıne
ğe başlıyacaktır. Çünkü mevcut talep 
.;ırf ruhi sebeplerden ileri gebniş bir ta
leptir ve dünya altın fiati bizdekinden 
çok alçaktır. Hemen her memlekette al
tın ihracı memnu bulunduğundan artan 
talep karşılanamamakta ve fiatler gayri 
tabii bir yükselış kaydetmektedir. Fa
kat harp bitip te mali işler tanzim edil
meğe başlanıldığı zaman bir çok mem
leketlerden altın ihracı mümkün olacak 
\C fiatler de ani bir surette düşecektir. 
O zaman ellerinde altın bulunduranla
un zarar lan da çok olaeaktır. 

TEŞEKKÜR 
Tire belediye doktoru emekli binbaşı 

Ömer Azmin.in BirincikAnunun on do
kuzuncu Salı günü saat ikiye çeyrek 
kala Ankaranın Cebeci hastanesinde 
kalp kifayetsizliğinden vefatı münasebe
tile mektup ve telgrafla bizi teselliye ça
lışan vefakar dostlarunıza ayrı ayrı t~
şekktirlerimiı.i arzetn1eğe teessürümi.iz 
mani olduğundan muteber gazetenizin 
tavassutunu rica ederiz. 

Kardeşleri Hayri Puyan, Celfılettin 
Puyan. E.~i Fatma. Kızları Bedia, Şadi
ye, oğlu Vasfi. 

4696 (2561) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Satıldı; ilatı zürraiye E 
: ve traktör : 
: Az müstamel mazot ile işler tek: 
: silindir 25 beygir kuvvetinde Macar 
: Hofer traktörü .. 
E İki ve üç saçlı iki disk pulluk ve 
: toprak kıymağa mahsus diskara ve 
: pamuk el~m mibzeı·i satılıktır. 
: Müracaat yeri : Salihli istasyon ci- • 
E varında İSMAİL SOYDAM.. E 
: 1-2 : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1ZMIR ASLlYE MA.HKEMEst 2 inci 
HUKUK HAK1MLlC1NDEN: 

Sayı: 939-2054 

ÇALANLAR: Fahire Feroan, Vecihe, 
Refik Fersan, Cevdet Kozan. 

1 - OKUYAN: Muzaffer Dkar. 
1 - Vasilin kürdili hicazkar peşrevi, 

2 - Lemi - Kürdili hicazkar şarkı: (Gül 
gibi dolaşırsın), 3 - Sel. Pınar _ hicaz
kar şarkı: (Nereden sevdim o zaliın ka
dını), 4 - Cevdet Kozan - U d taksimi, 
5 - Lemi - Kürdili hicazkAr şarkı: (Aç
mam açamam söyleyemem), 6 - Leyla 
hanım - Kürdili hicazkar şarkı: (Çeş
ınanın göster de gözüm yaşını dindir), 
7 - Kürdili hicazkar saz semaisi. 

2 - OKUYAN: Mefharet Sağnak. 
1 - ...... Hüseyni şarkı: (Çektim eli-

mi gayri), 2 - Hüseyin Fahri - Hüsey
ni şarkı: (Vaslınla cana), 3 - Halk tür
küsü: (Esmerim kıyma bana). 13.30.. 
14.00 müzil<: Hafif müzik (Pi.) 

18.00 program, 18.05 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 müzik: Cazband (Pi.), 18.55 ko
nuşma: (Ankara ikliml}, 19.10 türk mü
ziği. 

ÇALANLAR: Cevdet Çağla, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun, İzzettin 
ökte. 

1 - OKUYAN: Müzeyyen Senar. 
1 - Karcığar peşrevi, 2 - Arif bey

Karcığar şarkı: (Gönül bezmi harap), 
3 - Udi Ahmet - Karcığar şarkı: (Zah
rnı hicranım gibi), 4 - Neşet Hayri -
Karcığar şarkı: (Aşkınla yandım), 5-
Arif bey - Hüzzam şarkı: (Talat eyler), 
6 - Cevdet Çağla: Keman Taksimi. 

2 - OKUYAN: Mustafa Çağlar. 
1 - Nuri bey - HicazkAr ağır semai: 

(Benim servi !)l[arnanım), 2 - Udi Ce
mil - Hicazkar şarkı: (Layık mı sana), 
3 - Udi Cemil - HicazkAr şarkı: (Bir 
yar sevdim Kuşadalı), 4 - Zekai dedc
Hicaillr yürük semai: (Bülbül gibi pür 
oldu), 5 - Hicazkar saz semaisi. 
19.50 konuşma: (Su nimetleri(, 20.05 
Tılrk müziği: Bestekar Neyzen Vefalı 
RU.a Beyin hatırası için kendi eserlerin
den mürekkep program. Ankara radyo
su küme ses ve !az heyeti: Idare eden: 
MC!':ut Cemil. 21.00 konser takdimi: Ha
lil Bedii Yönetken tarafından, 21.J 5 
müzik: Radyo orkestrası (Şef: Dr. F.. 
Praetorius), 1 - G. Paesie!l.:ı: La Scuf
fıara operasından uvertür, 2 - :.Haydn: 
Senfoni •Le Matın., 3 - Adnan Saygın: 
Divertimento. 22.00 memleket sae t aya
rı, ajans haberleri; 2.İraat, esham - tah
vilat, kambiyo - nukut borsası (fiat), 
22.20 serbest saat. 22.30 müzik: Operet
ler (Pi.), 22.55 müzik: Cazband: (Pi.), 
23.2.5-23.:}0 yarınki program ve l..apanı . ...-:. 

17 ':P SULH HUY K M HKEME. 
CfNDF.N: 

Rel"cp kızı 7A;;"hra Vf' E'."Tlinr., M"'hm,.,.t 
ve Ahmet, S.wiv<' ve Fatma ve Şaziye 
ve Mehmet'":. I-l~tiç<' ve lla.;:anın şayian 
mutasarrıf oldukları J.m;rde Bmvaka
da Ar,ahev mevkiinde kliin içinde b;r 
kule VP 95 zeytin aP-ar1n1 havi eskide'l 
bahce hakn tarla 26-1-940 tarihine m;i
<:ıdif Cum, günü saat 15 d• lzmir sulh 
hukuk mahlremPsi S."'llonunda satı.t;ı ya
ntlacaktır. Ru artırmadn t::\hmin olunan 
1Rô7 lirn 72 kuruş11n vü7<le yetmi~ bf'"<;'İ 
n••bctind• hed•1 vPr'ldil'(i surette tnH
hinP ihalesi yapılacak ak•i takdirde <A
tıs 15 ııün dnha uzatılarak ikind artır
ması 12-2-940 tarihin<' müsadil Cuma 
.~ünü Mat 15 de yine dairemizrle yapıla
caktır. 

Gayri menkul üzerinde hak talebinde 
bulunanlar ellerindeki resmi vesikala
rile birlikte yirmi nün icinde dairemize 
müracaatları !Szı>ndır. Aksi halde hak
larında tamı sicilli malum obnadıkça 
na:vl?şmadan hariç k:ılacaklardır. Müza
yedeye iştirak etmek i'tiyenler kıymeti 
muh~mminenin yUzde yedi buçuğu nis
betinde pey akcası ve ya milli bir banka 
tC'minatı irae etmeleri 15.zımdır. 

Sartname 6-1-940 tarihinden itibaren 
herkesin görebiirnesi için açıkta ve gayri 
menkulün evsafı da şartnamede yazılı
dır. Gayri menkıılün vergi ve sair ka.nu
n! mükellefiyetleri satıcılara ve yüzde 
iki bucuk dPllalive ve ferağ harçlan alı
cıya ait olup ih le bedeli defaten ve pe
-~in,,.n ödenecektir. 

ihaleyi miiteakip müşteri ihale bede
lini vermediği veya vercn1edlği surette 
gayri menkul tekrar 15 gün müddeti~ 
artırmaya konulup bu artırmada en cok 
bedel verenin üzerine ih:ılesi yapıla~a 1:. 
arada tahakkuk edecek ihale farkı hiç 
bir hükme hacet kalmaksızın \•ecibesini 
ifa etmiyen ınüştpriden tahsil olunacak
tır. 

Daha fazla malCımat almak istiyenler 
dairemizin 93d-3029 •ayılı dosyasına mü
raeaatlan lüzumu ilfuı olunur. 

4688 (2563) 
Izmirin gaziler mahallesinde 1283 ncü 

sokak 8 No.lu evde .Süleyman kızı Gü- 1 DOKTOR OPERA TÖR 
lızar tarafından Izmirde gaziler mahal- ''~ 
lesinde 12.57 nci ~okak 13 No. l~ evde Sami Kulakçı 
mukim Huseyın oglu Thsan aleyhıne açı
lan nesep davasına mütedair dava ar- , 
zuhal suretile davet!ye varakası müd- ' 
deaaleyhin tahakkuk eden ikametgahı- j 
nın mcçhuliyetine mebni Izrnirde çıkan ' 
yeııi asır gazetesinin 7 K. Evvel 939 ta
rih ve 10320 sayılı nüshasile ilfuıen teb
liğ ve 23-12-939 tarihinde mahkemeye 
davet edildiği halde gelmediğinden 
müddeaaleyh Ilısan hakkında muame
lei gıyabiye icrasına ve muhakemenin 

Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 
Mütehassısı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

17-1-940 Çarşamba günü saat 10 na ta- lZMJ:R sten.. TlCARET MEMUR-
likine karar verilmiş ve usulen tanzim LUGUNDAN: 
kılınan gıyap kararnamesinin bir sureti (Senrıet Buldanlıoğlu) iicuet unvın 
mahkeme divanhanesine talı'k kılınmış nOe Jmıirde Gazi bulvannda-1343 llncll 
olduğun.dan müddeaale)"h Ilısıının tayhı sokakta 2 mımaıah mağazada bilumınnc 
olunan gün ve saatte blttat hazır bdlun- emflai ticariye alını w Slltıım ile '*8-
ınası veya bir vekil ıı&>dermesl, aksi şan Sermet Buldanhoğlunun tşb<ı Ooa
t akdlrde bir daha mahkemeye kabul ret unvanı ticaret lı:anunu hQlrumlerirııt 
ed.ilmlyeceği tebliğ ınabmma'- kaim ol- göre alcilin 2608 mmıarasma 1ıaı:v" -
malı: ~ llAn olunur. t-U edildil1 ilftn olunur, 

.;;;47 (2565) ~ 
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Manisa vi'ayeti idare heyetinden: 
Borcun Kıymeti 

a.ı;a-wı ı.ı.. 
Ye fÖhreti 

Mahallesi 
Borcun 
mikdarı 

Lira Kr. 
Nevi mukayesesi Cinsi 

Lira Kr. 
Mikdan • Timan Mevkii 
Dekar M.M. 

HUDUDU 

Müderris zade Tahsin İbrahim Çelebi 3160.- Tanmsal ipotekli 363.M Tarla 
ve kefaletli 

33 0.84 Gölbey Marsu-Şarkan : Hannan yeri, Garben sahibi se· 
vanlı damınet tarlası ve topuz bağı, şiınalen Moralı 

• • • • • • 3160.- • 1137.Z5 

• • • • • 3160.- • 53t.71 

• • • • • • 3160.- • 924.96 

• • • • • • 3160.-

Tarla 103 387 

Tarla 48 Z47 

Tarla 0811 

• 

• 

• 

Ali efendi, cenuben: Sahibi senet .. 
• Şarkan: Kostak veresesi, garben: Halil 

ağa veresesi Tahsin tarlası, Şiınalen : 
Kostak ve Tahir paşa vereseleri ve Şerif 
tarlası, cenuben: Moralı Hacı Hafız 

• Şarkan: Moralı Hacı Hafız, Garben ı 
Çakır Dimo, Şinıalen: Tarikiam, cenu· 
hen: Cemile elyevm Abdil tarlası .. 

• Şarkan: Tarikiim bauııı sahibi senet 
Tahsin bağı, cenuben : Tarikiam, gar· 
ben: Sempat ve Fitnat tarlaları, şiınalen 
Fitnat il. arazisi.. 

Dam yeri - • • Etrafı crbaası sahibi senet tarlaları ile 
ve ebniyesi mahdut .. 

T. C. Ziraat Bankası Manisa şubesine 2814 numaralı kanuna tabi alacaklardan borçlu Müderris zade Tahsin borcunu rndesinde ödemediğinden, yukanda 
evsafı yazılı gayri menkulleri tahsili em va! kanunu hükümlerine teb'an ve heyetimizin 1 - 12 - 939 tarih ve 2886 sayılı kararı ile yirmi bir gün müddetle satış 
için müzayedeye çıkanlnuştı. 

Birinci ihalesinde talip xuhur etmediğinden, 23 - 12 - 939 tarihinden itibaren miizayede on gün temdit edilerek, kat'i ihalesi, 2 . 1 . 940 tarihine rastlıyan 
salı gün_ü .sa~t 15 te Manisa hükümet binasındaki idar~ he~-;ti odasında yapılarakttr. İhale bedeli peşindir. Talip olanların yiizde on nisbetinde pey akçesi 
veya Milli hır Banka mektubu vermeleri şartttr. Keyfıyet ılan olunur. 4698 (2567) 

SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSA TINI HAiZ 
KAŞE 

tzMIR BELEDtYEStNDEN: 
- Belediye havagazı fabrikasının se

nelik ihtiyacı için satın alınacak sekiz 
bin ton Zonguldak zerodis (0,10) lave 
ınAden kömilril, havagazı idaresinden iki 
lira otuz kuruş bedeU mukabilinde veri
len şartnamesi mucibince kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. !halesi 3/1/940 
Çarşamba günü saat 17 de olup muham
men bedeli doksan iki bin liradır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
lanmış teklif mektupları ihale günü aıa
nıt saat 16 ya kadar encümende riyasete 
verilir. Muvakkat teminatı beş bin sekiz 
yilı elli liradır. 15, 21, 26, 2, 4555(2499) 

Mezbaha idaresine 3 adet elektrik di
namosu satın alınması, yazı işleri mü
dürlüğündeki fenru ve mali şartnamesi 
mucibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli sekiz yüz lira 
olup ihalesi 5-1-940 Cuma günü saat 16-
dadır. Iştirak edecekler 60 liralık temi
natı ~ bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

85 inci adanın 53 ve 51 sayılı arsala
rından müfrez 84 metre murabbaındaki 
52-1 sayılı yerin satış ı , yazı işleri mü
dürlüğündeki ~artnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 84 lira olup ihalesi 5-1-940 Cuma 
günü saat 16 dadır. iştirak edecekler 6 
lira 30 kuruşluk teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

21-26-30-4 4631 (2528) 

1 - Halimağa çarşısı yeni yol 863 cü 
sokakta Belediyeye aid 22 numara tajlı 
dükkanın bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 32 lira olup 
;halesi 29/12/ 939 cuma günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 2 lira 40 kuruşluk 
teminatı İş Bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarmı SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilftçtır. 

tcabmda günde 1 - 3 kllf" 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

!11111 .......... mıaıım ..... 
Birinci Sınıf Mütahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOGLV 

Cilt ve Tenasül hastahklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55.

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar lıasWa,.nı . 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

:;ıt"//.~ 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
İZMiR MEMLEKEr 

HA.Sr APIESi DAHİLİYE 
MVr AffA.S.Sl.SI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

WiU+'M* ç 

DOK70R 

Kemal Osman 

D. D. y .. lları 8 nci işletme 
komisyonundan: 
idaremiz ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde şart

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

ihalesi 8. 1. 940 günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında ko
misyonumuzca yapılacaktır . 

Muhammen bedeli ( 1 100) lira olup isteklilerin (82,SO) liralık mu
vakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

22, 26, 2, 4 4638 (2539) ,.... .. ____ .. 
1 T. C;_~!!~.~ankası 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi: 2'2 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en n (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre ile. 
ramiye dağıtılacakttr : 

4 Adet 
4 

4 
40 

100 

• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 
100 

50 

• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 • 

120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O liradan aşağı dllşml· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur' af ar senede 4 defa, I EylQI, ı Birinci kiinun, 1 Mart ve ı Haziran tarı'h

lerinde çekilecektir 

·----------------!!mi ......... ._ ......... 
ilan 

lzmir Defterrlarfığıııdan: 
Mükellefin ismi veya soyadı: Recep Toklu 
Nev'i iştigali: Bıçkıcı 

Tarih senesi: 15/ 3/ 939 dan 31 , 5/ 939 tarihine kadar 
Mahallesi: Eşrefpaşa 
Sokağı: Halil Rifatpaşa caddesi 
Kapı numarası: 25 
Tarih numarası: 938/ 132 
Verginin nev'i: Maktu muamele vergisi 
Verginin mikdarı: 8 lira 
ihbarnamenin cilt varak numarası: 2/29 
Yukarıda ismi ve ikametgah adresi yazılı mükellef namına tarholu

nan maktu muamele vergisi yukarıda gösterilmiştir. 
Bu mükellefin terki ticaret etmiş ve halen nerde bulunduğu tesbit 

edilememiş olması hasebile ilan tarihini takip eden günden itibaren 
3692 sayılı kanunun 5 ci maddesine istinaden tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 4694 (2560) 

w. F. Henry Van der Zee 
VeşürekAsı 

---· 
AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. 

NEVYRK 
bekleniyor .. 

EXPLORER vapuru 19 İlk kAnunda 
bekleniyor .. 
EXTAVİA vapuru 23 İlk kAnunda 

bekleniyor .. 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunda 

bekleniyor .. 
DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE 

O S L O 
NORVEÇ LİMANLARI İÇiN : 
BOSPHORUS motörü 27 ilk kAnuna 

doğru bekleniyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

BUCAREST 
KÖSTENCE İÇİN : 
BUCUREŞTİ. vapuru 7 Sonk~nunda 

bekleniyor .. 
PELEŞ vapuru 13 son kAnunda bek

leniyor .. 
Vapurların isim ve tarihleri hakkında 

hiç bir taahhüt alınmaz. 
V apurlann hareket tarihleriyle nav

lunlardald deği~ikliklerden acenta m• 
suliyet kabul etmez. 

Daha farla tafsillt için ATATURK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Ş..L Vapur acentalılına mUraca· 
ıt ed.iLnesl rica olunur. 

TELEFON ı Z007/ZOOS 

VMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTALIGI LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A.. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 27 lliunuevvelde 

Köstence ve Varna için hareket edecek
tir .. 

LOVCEN vapuru 3 kAnunusani 1940 
ta Pire - Beyrut - Hayla - Durazzo ve 
Triyeste için hareket edecektir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P t R E 

.SAHiFE .! 

.SPERCO VAPUR 
ACEPl7A.Sl 

ADBİATİKA SOSYETA ANONIMA 
Dİ NA VİGAZYONE 

CİLİCİA motörü 27-12-939 tarihinde 
beklenmekte olup Napoli, Cenova, Mar
silya limanlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 27 /12/ 939 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Ven ediğe hareket edecektir. 
BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde 

saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindisi, Venedik ve Triyeste li
manlarına hareket edecektir. 
CİTrA Dİ BARİ motörü 2/1/ 940 ta

rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
gün saat 17 de İstanbul Pire Napoli ve 
Cenovaya hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 3-1-940 tarihin

de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
ve Triyeste limanlarına hareket edecek
tir .. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame
rika Jimanlal'!na hareket eden İtalia 
Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ARİADNE vapuru 24-12-939 tarihin
de beklenmekte olup Anvers, Rotter
daın ve Amsterdam limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
VİNGALAND motörü 1/3-1-940 tarl

t,/pde beklenmekte olup Goteborg, Ko
pEnhag limanlarına hareket edecektir .. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 26/ 12/939 tarihin· 

de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT' 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettOp 

•NEA HELLAS· etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- kayıt ve işaret etıneleri rica olunur. 

york hattı... Daha fazla tafsilat için Cilınhurlyeı 
Pireden hareket tarihi: caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

15 _ 1 _ 19411 acentesine müracaat edilmesi.. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. TELEFON : 2004 - 2005 
Gerek vapurlAnn muvıı.ullt tarihleri, ·---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: 

gerek vapur isimleri ve navlunları balı:- OLİVİER VE . 
kın~• acenta bir teahhUt altına giremez. : 
Daha fllla taf.sillt almak için Birinci ŞUREKA.SI LrD. : 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• 
umumi deniz ~ntalığı Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrly.t 
Telefon : 3171 Acenta 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hallan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla-

~ nmız sefer yapacaklardtr. 
Asabiye Miitaflassuı ~ _._ .. _._ .. _._._ .. _._ .. _._ .. _._ .. _._ .. _._ .. _._ .. _._._ .. _._ .. _._ .. _._ .. _. 

DOKTOR 
Cahit Taner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 

1 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

Messageries Maritimes 
-~-

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malumat için Bi· 

rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
KENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
tasmo müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 7 5 .I ... ._ ... ._ ................ , . ._ ........ , ...... ~. 
Ooyçe Oryent bank •· 

DERSDNER BANK ŞUBESi 
l Z MİR 
Merkezi : BEKLiN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarlı 
Türkiyede şubeleri : lSTANBUL ve IZMIR 2 - İnönil caddesi Bahribaba parkı 

methalinde Belediyeye ait benzin satış 
yerinin bir sene müddetle kiraya veril
mesi Yazı işleri müdürlüğündeki şart
namesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 300 lira olup 
ihalesi 29/ 12/ 939 cuma günü saat 16 
dadır. İştirak edecekler 22 lira 50 kuruş 
luk teminatı İş Bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

Bozkurt 
IZMİR MEMLEKEr 

HA.Sr APIE.Si 
Asabiye mütahassuı 
l\IUAYENEHANE : İkinci Beyler 

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

1 Mıstrda ubeleri : KAHIRE VE lSKENDERIYE 
W Her türlil banka muamel8bnı ifa ve kabul eder. 

14 18 23 26 (2487) 

Belediye otobüslerine 32X6-5 eba
dında 12 adet dış lastik alınması yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le yeniden açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 2100 lira olup iha
lesi 10-1-940 Çarşamba günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 157 lira 50 kuruş
luk teminatı iş bankasına yattrarak 
ınakbuı.ile encümene gelirler. 

26-31-5-9 (2568) 
------
tZMtR 2 ci ASLtYE HUKUK HAKtM
LtôtNDEN: 

Izmir ikiçeşmelik Ankara sineması 
karşısında 269 nolu aile evinde oturan 
ŞivekAr tarafından lstanbul Beyoğlu 
Yüksek Kaldırım Şakullu camiiode Re
cep oğlu Cemal aleyhine açılan boşanma 
davasının icra kılınan muhakemesi so
nunda ıneden1 kanunun 134 ve 138 ve 
142 ve 150 inci maddeleri hükümlerine 
tevfikan Ş ivekar ile CemaUn yekdiğc
rinden bosanmalarına ve kabahat müd
deialeyh Cemale daha ziyade kabili is
nat görüldüğünden hüküm tarihinden 
itibaren bir sene müddetle evlenmeme
sine ve masarifi muhakemenin dahi Ce
male yükletilmesine temyizi kabil ol
mak üzere 23-5-935 tarihinde davacının 
vicahında ve müddeialeyhin gıyabında 
ve usulAn tanzim kılınan hüküm gıyap 
hbamaınesinin mahkeme divanhanesine 

lik kılındığı tebliğ makamına kaim 
c.. ıııak iizere nan olunur. 

Devren satılık 
bakkaliye 

Doktor Mustafa bey caddesinin başın
da ve dört yol ağzında bir sene müddet
le icarım altında bulunan 3 numaralı 
bakkaliye dükkiinı içerisinde mevcut 
bütün bakkaliye ve demirbaş eşyasiyle 
birlikte devren satılıktır. 

Talip olanlar şadırvan altında 4 nu
rı_ıarada Mehmet Donizaşan ticarethane-
sıne müracaatları. (1-7) 

noxroa 
Behçet Uz 

-
Çoculı hastaıııııarı 

Mütaluusuı 
Hastalanın her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. 

rl7aT-LZZL7TLz:C; -..... 
Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli 

pe:<in önderilmelidir. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki ha•talıkların mikroplannı kö- iıı••••••-,. •••••ıııilıııiiiıiİIİıiiııiliiiıiıiiiıiilıiili;;m••• .. ••f>I 
künden temizlemek için HF.LMOBLÖ kullanım• D. D. Yolları işletme umum 

Böbreklerin çalışmak kudretini artttrır .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
,.e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

İdrarda kumların, mesanede taşların tesekkülüue mani olur .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrannızı te'mizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını bAizdir ... HER ECZANEDE BULUNUR -· l1mir Vakıflar 
Kıymeti 
Lira 

Cinsi 
müdürlüğünden: 

1400 
1000 
900 
750 
700 
700 
700 
350 
300 
300 
200 

Numarası Mevkij 

Ev 369/3 
Şeyh camii 3 6 
Ev 64/12 
Dükkan 54/316 
Ev 342/ 10-5 3 
Dükkan 65/14 
Kahve 191 / 114 
Ev 333/ 60 
Dükkan 52 / 2 
Ev 386 / 56 

Birbirine muttasıl 293 / 23 
iki dükkan 294/ 25 

Kestelli berber zade sokak 
Şeyh mahallesi 
Karantina Isl8.hane 
lkiçeomelik gedikli ookak 
Karantina dili.ver sokak 
Karantina lali.hane 
Tamaş .'lık mahallesi 
Abdullah ef. mahallesi Revnak so. 
lkiçeşmelik gedikli sokak 
Dibek başı morahane sokak 
Tepecik Altay sokak 

Yukarıda müfredatı yazılı gayri menkullerin mülkiyeti satılmak 
üzere hizalarında yazılı kıymetlerle açık arttırmaya çıkarılmıştır. iha
lesi 5. 1. 940 cuma günü saat ondadır. isteklilerin bu saatten evvel 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vezneye yatırmaları ve tam saat 
onda vakıflar idaresinin müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları. 

<;4Q ( 1 \ 

müdürlüğünde : 
1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 35 yaşını geçmemiş ol· 

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

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

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

22, 24, 26, 28 4630 (2536) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mÜt!!hassısı bay ömer 

ütfü Berıgü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada aoğuk ve aıcak akar suları, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan "olduğu gibi 
asansörü ve huıuıi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükeınmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik müteha11111 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 

ulunan otellerde bulUfurlar. 
~~ ....... ~~----.-.~ .............. 
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B. Daladiyenin dünkü Noel • 
mesaıı 

Bütün Fransada büyük memnuniyet uyandırdı ve Onun orduya, asker 
ailelerinin kalplerine hitabı yeni. bir heyecan kaynağı oldu 

Ya 1 
• 
1 

• 
1 a e • 

1 
~~~~~~~~~~~"""""""'*~~----~~-----------

Kazanmak istenilen emniyet ve mü- Son kafile de 
manlar hicret 

geldi Italyadaki AI. 
etmek istemiyorlar daf aa edilen hürriyetten bahsetti 

Paris, 25 (A.A) - B. Daladiye dün 
nkşam radyoda iradettiğı bir nutukta, 
hükümet reisi sıfatiyle değil, bütün 
Fransızların dertlerini paylaşan, ümitle
rini anlıyan dostu sıfatiyle soze başladı
ğnu lx>ynn ctmis ve harp mesuliyeti 
hakkındaki kit.1bın neşrinden bahsede-
1-ek, şimdiye k.:ıdar Fransız zayiatının 
cüz'i oldu{;,rumı, fakat memleketin bir 
çok yuvnlarında bılhn:;su topların tehdi
di karşısında tahli~ e edilen Alsas Lörcn
de ıstırap çekildığını hatırlatmış ve <log-
1 udan doğruya bu gibi kimselere hitap 
ederek demiştir ki : 

•Sızi scvdiğınız ve asırlar devamınca 
Frnnsanın bahcclerindcn birı halınc g~
tirmer,e muvaffak olduğunuz bu topra
ğa iade edeceğız. Eğer düşman atesi ev
lerinizi harap eder, harbin icabı onları 
yakar yıkarsa ecdadınızın intihap eıt•ği 
noktada bu evleri yeniden \"e dnhn gü
zel olarnk tekrar kuracagız. n 

B. Daladiye, ordunun vazifesini an!.ı
dığım, bu vaz.ifeyı yerine getirmekte o'
ıluğunu, Strazburgda 'C' kasabalarda 
askerin apana sarıldığını ılavc ctmi tiı·. 

Bundan sonra bütün dinleyicilere hi
tnp eden B. Daladiye, Pra<ıı, Varşovnyı 
ve Finlandiyn) ı hatırlatarak, en büyiik 
felakete maruz kalan diğer milletler ıc:ın 
Nocl gecesinin ne demek o1du~unu dii
şününü:z, demiştir .. l ı,, ·ı:: mılli müdafaa nazırı Hor Belişa Fransız generalleri ile cephede 

Vazifeperver ananelere hürmetkar bir velki ıstıraplardan bnhsetti. Fakat yal-
Paris, 25 (Ö.R) - Ekselsiyor, Dala- 'devlet adamı sıfatiyle konuştu. nız hissiyata hitap etmekle kalınadı, ka-

diycnin Noel münasebetiyle Fransız mil-/ Jorj Bido, •Noelde orduya ve millete zanmak istediğimiz emniyetten müdafaa 
Jetine hitap etmek fırsatım kaçırmamış hüküınct reisinin ağzı ile hitap edilmiş edilen hürriyetten de bahsetti. Gayemi-
olmasını memnuniyetle kaydediyor ve 

1 olması güzel bir şeydir• diyor.. ze varmak için her şeyi yapıyoruz. Fran-
cliyor ki : ı Övr, şunları yazıyor : sız kanını israf etmiyeceğiz. Ve hattıl 

•Askerlere, ailelerine kalplere kolay- Dalndiye Noel gece.si çok sıcak olan bu hususta pinti derecesinde muktesit 
)ıkla süzülen heyecanlı ~özler söyledi.. kalplere hitap etti. Yirmi beş sene ev- olacnğız .. 

V arşovada tethiş ve • azy 
~------~~~~-----""""""*~~~--~~-----------

Baltık memleketlerinden hicret eden Almanlar dostlllrı He vedala§ıyorlar 
Paris, 25 (Ö.R) italyada yukarı lesin<le bir takım müşkülata tesadül Alınanların memleketlerine iadesin· 

Adij vilayeti Almanlarının ancak yarısı olunmuştur. <le gösteriJmiş olan bu silrat baz.ı müş-
Almanyaya dönmeği kabul etmiştir. klilata sebebiyet venniştir.. Şimdiye 
Mahalli Alman katolik rahipleri, Adij Alman cephesi, 25 (A.A) - Baltık kadar mülteciler kendilerine me!'lkenler 
Alınnnlnrınm Almanyaya dönmeleri devletlerinin istihbaratına göre, Alman- tahsis edilmiş olan Pameranya kampln
hnkkmda Almanya tarafından yapılan yaya dönmelC'ri mukarrer olan son Al- rma sevkediliyorlar. 
propagandayı tesirsiz bırakmışlardır. manlar bugün Gdyni::ı ve Stattina muva- Ahalinin mübadelesi hakkında müza-

salfit etmişlerdir. Son günlere kadar bu kcrcJcı de bulunmakta olan Alman ve 
Zürih, 25 (A.A) ~ Hautandigdeki Al- limnnlara giinde 4000 mülteci gelmekte Rus memurlarının verecekleri knrarl::ı-

mnnların memleketlerine iadeleri mese- idi.. ra intizaren oradn kalacaklardır. 

Hemen he~ gün en az ~o kiş~yi diva- Helsinkiye hava taarruzu 
nı harpler ıdama mahkum edıyorrtuş 

Biikreş. 25 (Ö.R) - Çok mevsuk ha
berlere göre Varşova civarında Alınan
lar hemen her gün en az on kişi idam 
( tmcktedırler. Bunlar, Üzerlerinde gizli 
sıl:lh bulunmak, beyanname dağıtmak 
gıbi bır takım indi suçlarla mahkemel"
rc verılmektc \"(' derhal mahkfım edil
mektedirler. 

Bu tazyık ve tedhiş sistemine rağmen 
Polonvalıların pasif mukavemetleri kı
rılmamıştır. Halkın elinde kalan biricik 
müessir mukavemet silahı kendi hissi
yatını "aklamasından izhardan ibarettir. 
Muhtelif Polonya şehirlerindeki hayır 
cemiyetleri 1aınamen dağıtılmı.ştır. 

Almanya, bir kukla Polonya devleti 
knnnak ı<:in bir çok Polonya şahsiyet
leri nezdinde yaptığı teşebbüslerin akn
metinden sonra Polonyanın maruf mu
hnrirlerinden Stoninskiyi elde etmeğc 
çalışmış ise de muvaffak olamanuştır ... 
Almanya, şimdi Polonyayı geniş bir bu(!
d::ıy anb:ırı yapmak niyetindedir. 

B:ikı'eş, 25 (Ö.R) - Polonyadan bu
raya iltica etmiş oları iki yüz elli ~h 
çocuğuna Noel münasebetiyle hediyeler 
vel".ilmiştir. Polonya :.cfiri yuvalarından 
\•c sıcak nnne şefkatinden mahrum kı;
lan bu zavallı yavrulara teselli ı;özleri 
sc>yledi.. Sonra Polonyanın ananevi No
ı•l halk şarkıları okundu .. 

Paris, 25 (A.A) - Polonya harp ajan
ı.ının Varşovadan isUhbarına na1.nran, 

Fronsada kunılan Leh hükümeti 
hm·n bombardımanlarından çok müte
essir olmuş olan 17 inci asırda inşa edil
miş kral sarayı enkaz.mm muhafazasına 
Alman makamları muhaliftirler. Polon
ya cümhurreislerinin ikametgahı olan 
bu tarihi binnyı tamamiyle tahrip etme
lerinden korkulmaktadır. Şimdi tablola
rın, tarihi hatıraların ve hatta sarayın 
parkelerinin kaldırılmasına başlanmış
tır ... Bunlar, Almanyaya nakledilmek-

reisi ve kabine arkadn§ları 
tedir. 
Varşova milli müzesinin son derece 

zengin olan bütün kolleksiyonlarına da 
ayni muamele yapılmaktadır. 

Paris, 25 (A.A) - Transcutiental 
press Gren~. Zeitung tarafından neşre
dilen bir tebliğe nazaran Almanlar, Cra
covic ahalisinden dört bin Polonyalı 
miihendis Ye teknisyeni Almanya dahi
line nakletmi~lerdir. 

Mister "Tayler,, in vazifesı 
B. Ruzvelt'in Papa nezdine yolla

dığ s Ih se iri in beyana ı 
- HAŞTARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -
~uru B. Ruzveltm papa nezdine şahsi 
bır miime<;sıl tayin etmek kararı ve boy
lc cc "ulh lehindeki müşterek gayretleri 
1.ıhi)c tmek h.izumunu hissetme i it-
1ıfakla ta vip cdılmektedir. 

İ'erı e'en cümhuriyetd ayan fı.ıala
r nd. "l B. Borah demiştir ki : 

jı; n edilmi olun sulh prl:n!ı p1 eri
nı tak\ iye eden bu krnrı bütün kalbim
le kabul ederim. Keza, çok ağır rnasraf
l:ırı ihtiva etmekle beraber lüzumsuz 
olmıynn teslihat projesine de müzaheret 
edeceğim .. • 

Demokrat parti: ının ileri gelen n ah-

fillc>rinden Nevyork mebusu Blum dn 
şu heynnntta bu1unmustur : Daha ıyı 
bir dünya vaZi) eti tesis c tmek i~in şım
diye k. dar alınan tedbirlerin en ehem
miyetlisi hudur. 

Amerikan siya <'tinin "On zamanlarda
ki harckctlerı icindc en ziy::ıde dikkate 
~van olan je tlir .. • 

G.ı7l!te!t'r<le hu nüfuzlu şahsiyetlerin 
tefsirlerine a~ nen i~tirı-.k etmekte Ye B. 
Ruzvc>ltın Pap:t nezdinde şahsi mümes
sil olarak B. Tayloru seçmesini bilhas
sa takdir ediyorlar. 
ıNevyork Tayınis• diyor ki : Pa pa ile 

dah ıkı miin • .;c ll!'J: tı-s,!5. t:t~ı>}\ ,.;ıı;-

retiyle B. Ruzveltin sulh lehindeki müş
terek idealleri mkviyc etmek ve birbi
rin mlivazi faaliyetlere geçmek al'zusun
dn ise bu gayretlerin te<;ir derecesinden 
kiın e şüphe edemez. 

(Nevyork Hernld Tribun) gazetesi de 
~unu ilave ediyor : B. Tayloru tayin et
mekle B. Ruz\ elt sulh ve hüsnümyetin 
ayni zamanda pratik bir iş olduğunu te
barüz ettirmiştir. B. Ruzveltin fikrince 
sulh gayretleri için bütün hüsnü niyet
lerin daha sıkı iştiraki zahmetine değer 
bir i~tir. B. Ruz.velt böylece sulh ve hüs
nüniyet prensiplerinin müessir olacağı 
hir ailniin r"'""f>17ini p">fn•lo:t+m .. \.t-.ı~ ... ~ 

alk kilise) erde duaları 
tayyareler şehre 

Noel 
ya a 
sekiz 

ken 
defa hücum etmişler 

- BAŞTAUAFI 1 inci SAYl•'ADA -
Aksayı l'Jımalde bir çok Sovyet tayya

ı·cleı i düşürülmüştür. 
Hclsinki, 25 (Ö.R) - Muhasamatın 

ifü üç haftası zarfında Fin haşkuınan
dnnlığı Cereyan Ct1en harpler hakkında 
bir rapor neşretmiştir. Bu rapora naza
ran harp Sovyetlere büyi.ik znyinta mal 
olmuştur. Bütün mevcutları ile bir çok 
bölükler imha edilmiş, 200 tank tahrip 
veya iğtinam olunmus, düzinelerce düş
mnn tayyaresi di.işürülmüş, binlerce 
mitralyöz alınmıştır. Bizim zayiatımız 
Sovyetledn zayiatma nisbetle cüz'idir .• 
Kızıllar Karcl!de her metre murabbaı 
sahayı işgal teşebbüslerini çok bahalıya 
iicleınişlerdir. 

Karelide fa<ıliyelle bulunan pilotları
mızın cesaret ve çevikliği di.işman hava 
kuvvetle ı· i ııe ağır zayiat verdirmiştir .. 
Müdafaa hatlarımızı yarmak için Sov
yctlerin mükerrer tesebbüsleri her ta
rafta akim kalmı~tır. Sivil halkın bom
bardımana tutul ınsı milletin mukavemet 
nzmini arttırmıştır. Agajen•ide on beş 
günden beri çok mühim muharebeler 
olmuştur. Ayın onunda vaziyet ciddi idi. 
Ruslar beş koldan ilerliyorlardı. Ayın 
on ikisinden sonra Fin kıtaları vaziyeti 
iyileştirmeğe ve her tarafta düşmanın 
ileri hareketini tevkife muvaffak olmuş
lardır. 

Her taarruz mıntakasında ınu7.affer 
mukabil tnarruzlarımızda dü;ımanın mü
him kuvvetleri yıpratılmıştır. Bu harp
lerde binlerce esir1 onlarca hticum ara
hası, yüzlerce mitralyöz iğtinam edil
miştir. 

Ayın on dokuzundan sonra Sallaya 
karşı mukabil taarruzumuz muvaffakı
) etle inkisaf etmiştir. Mannerhaym hat
tında müdafaamız düşmanın şimaldeki 
hareketlerini akim bırakmıştır. 

Moskova, 25 (A.A) - Leningrad as
ker'i mıntaknsı crkanıharbiyesi tebliği : 

22 kilnunucvvelde Kareli berzahında 
keşif kollan arasında cereyan eden cid
di müsadenıeler müstesna ehemmiyetli 

rakıruşlnrdır. Dördü subay olmak i.izc
ro 35 esir alınmıştır. 

Helsinki, 2!1 (Ö.R) - Resmi Fin teb
liği, Finlandiya kıtalarının Kareli ber
zahında düşman hatlarına bir kaç ttkın
dan sonrn mevzilerine avdet ettiklerini, 
Polojarvi ve Kirojan•ideki düşman 1a
arruzlarmın reddedildiğini, Agajarvide 
Fin ileri hareketinin devam ettiğini, yüz 
ııtlı bir kafileııin, bir kaç mitralyözün, 
iki tankın iğtinam edildiğini bildiriyor. 

Sovyet tayyareleri Nordlsto sahil ba
taryalarına taarruz etmişlerdir. Rus ha
va kuvvetleri Abovu bombardıman et
mişlerdir. Sivil halk üzerine mitralyöz. 
ateşi açılmıştır. Karcli cephesinde hava 
çok güzel olduğundan hava faaliyeti her 
günden fazla idi. Yapılan hava harbin
de tayyarelerimiz düşmanın 14 tayyare
sini diişürıniişlerdir. Bunların ekserisi 
ağJJ" bombardıman tayyareleridir.. İki 
tcıyyareıniz kaybedilmiştir. 

Londra, 25 (Ö.R) - Yüzlerce Sovyet 
tayyaresi dün Finlandiya üzerinde uç
muş ve hir çok mevkilere bombalar at
mışlardır. Hclsinki ve Vibor şehirleri en 
çok taarruza hedef olmuşlardır. F.lelsin
ki üzerindeki bombardıman, fasıl ile, 
beş saat devam etmiştir. F aknt Sovyet 
tayyareleri şehrin merkezine hiç bomba 
atmamışlar ve varoşlan, bilhassa şimen
difer iltisak noktnlarıru hedef ittihaz et
mişlerdir. Helslnkide nüfusça zayiat 
yoktur .. 

Viborda ilk bombardıman tayyareleri 
bu sabah saat 11 de gözükmüş ve fası
lnlarln, dört saat birbirini takip etmiş
lerdir. Şehrin en fakir mahalleleri bom-

Çinliler 
- *-Bir şehre hücuma 

hazırlanıyorlar 
Londra, 25 (Ö.R) - Çinliler Hanning 

~hrlnln önUnc gelmişlerdir. 

bir hadise olmamıştır. 
Bu müsademeler neticesinde 
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Bu §ehre hUcum fçln t akviye kuvvet
Finlan- lerinin gelmesini bekliyorlar. Nanklnde 
>:l:t ı... -""11··4'1-ü ·-~---- - 1 -- - -

bardımandan en çok müteessir olmuş, 
tur. Bir çok evler tahrip edilmiştir. Fa
kat kurbanların sayısı azdır. Zannedil· 
diğinc göre Helsinlti ve Viborda halkın 
~üratle ı:;ığınaklarn çekilmiş olması za
yiat olmmnasmı temin etmiştir. 

Kareli cephesine en yakın şehiı· olan 
Vibor uzuıı çaplı toplar1a da bombardı
man edilmiştir. Bu bombardıman düıı 
rıkşam başlatnış ve saatlerce devam et.
mi.ştir. Hasara! mühim olmakla bera
ber nüfus zaylatı yoktur. 

B u bombardımanlar hakkında alınan 
malumatta şimdiye kadar Rus tayyare
lerinin tahribinden bahsedilınemekle 
beraber en az üç Sovyet tayyaresinin 
kaybolduğu tahmin edilmektedir. 

Paı-is, 25 (Ö.R) - Finlandiyada Fin 
kıtaları takdire seza bir şekilde vaziye
ti lehlerine çevirmektedir .. Rusların hız
lı istilfı teşebbi.islel'i akametle neticelen· 
ıniştir. Fin tebliğinde verilen malumat 
şunlardır : 

Kareli berzahında Fin kıtaları bazı 
keşif hareketlerinde bulunmuşlar vo 
düşmana baskınlar verdikten soma 
mcv-Lilerinc dönınü~lerdir. 23 - 24 ilk 
kfuıun gecesi Tirkojerbi ve Polisya ara
sında Ruslar iki defa taarı·uz etmişlerse 
de hu taarruzlar reddedilmiştir. Gajer
bide ileri hareketimiz devam ediyor
Hanyoliskiye vasıl olduk. Burada düş
man bir hezimete uğramıştır. Elimize. 
geçen malzeme arasında tanklar, birçok 
atlar, kamyonlar ve muhtelif silahlar 
vardır. Şimalde kuvvetlerimiz Sal mcv
kiine yaklaşıyorlar. 

Barıthane~c 
yapılan baskın 

Pnris, 25 (Ö.R) - Dublinden bildi· 
rlliyor : Dün akşam, karanlıktan istifa
de ederek, 50 - 100 arasında meçhul §a· 
hıs Feniks 1 Pnrk baruthanesinl bns:ı.
rak mühim mlkdnrda fişenk kaçırın.ağa 
muvaffak olmuşlardır. MUtearnzlardan 
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