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Fin uvvetleri 
.... ımı .... mıısaım::::mı ................................... ... 

Rusto 
v 

ragı amı? 
............. :.-ıııın ............... mı ... I ___ _ 

Fin erk6.nıharbiye reisı 

Vazife 
*--

Şimdi itlıaltitçıların 
omuzlarına yüklenmiş 
bulunmaktadır ... 

---*---
HAKKI OCAKOCLU 

Ticaret vekilimizin lstanbulda yap
tiğı tetkikat neticesinde gazetelere 
verdiği beyanat, gönüllere ferahlık 
verici mahiyettedir. 

···ı:i·~''"""i~'bli'ği"'"''lıö'y}~"''""i<lJi;""''~<l-iy~·~· .. 
Sovyetler ise bunu tekzip ediyor 

····~~~~·~~···~·i~~·;······························································································ 

--*--
Botni üzerine sürade 
akmak ve Finlandiyayı 
bu taraltan Udye 
bölmektir ••• 
Helsinki, 26 (Ö.R) - Fin tebliği : 

Finlandiya kıtaları Fuli civarında Sov
yet arazisinde harbetmektedir. Bu mev
ki Ladoga gölünün 110 mil şimalinde Li
jeska civarında ve Sovyet hududunun 
ortasındadır .. 

Roma, 26 (Ö.R) - Şimal Rus ordu
sunu ehemn1iyctli bir hczin1cte düçar 
ettikten sonra bir kaç günden beri mü
temadiyen ilerlemekle olan Fin kuvvet
leri l\tormansk - Lcningrad dcmiryolu
na on kilometre yaklaşıwşlardır. Bu hat
tın kesilmesi halinde şimal Rus ordusu
nıın vaziyeti bir kat daha güçleşecektir. 

Moskova, 26 (A.A) - Erkanılıarhiye
nin 25 ilkk:inıın tarihli tebliği : 

Keşif kıtalan arasında başhyan ateş 
teatisi bir çok mıntakalarda ciddi çar
pışmalar şeklini almıştır. Suomosalni Cİ· 
varında Sovyet \atalan düşmanı ciddl 
bir hezimete nğratmıslar ve müstahkem 

Tayyarelerden ::arfır gören Viborg şehri 
İolomantsi mıntakasında Sovyet kıta- diişürülmüştür. 

ları bir kaç Fin taburunu muhasara ve Roma, 26 (Ö.R) - Bir Rus kaynağın
mağlUp etmişlerdir. Finlerden bir ~ok dan verilen haberlerde, l\1erkez cephe
ölii vardır. Bu mıntakada 35 esir alın- sinde Sovyet kıtalannın yeniden taar
mıştır. ruza j!'eçerek 75 kilometre ilerlemiş bu

Sovyet hava kuvvetleri keşif uçuşları hmdukları ve Botni körfezine karşı ha-
~apmışlardır. Cereyan eden bava muha- - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

-

Fran&ız bütçe&i ayanda 
Paris 26 ( ö.R) - Ayan Meclisi, Mebu

sanda kabul edilen fevkalade bütçenin mü
zakeresine başlarnışbr . 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılm~. 

Milli Şefimizin 
seyahatleri 

Cümhurreisimiz Malatya v~ Ergani \ 
bakır madenlerini de ziyaret edecekler 1 
Kayseri, 26 (Hususi) - Dün akşam şark vilayetlerine müle\-eccihen hareket 

eden Ciimlııırreisimlı l\lilll Şef İsmet İniinü, maiyetlerindeki zevat hususi tren
leri ile bu sabah Kayseriye vardılar .. Vali. Kolordu kumandanı. Parti nıiifetti i 
Parti ve Belediye reisleri, sivil w askeri ericin. Bankalar mümessilleri, miİil 
teşekkiiller mümessilleri. mektepler ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından 
kar«ılandılar. 
Ba~lan bruıa bayraklarla donamnış olan caddelerde balkın co~kun tezahü

ratı arasından geçerek doğrum vilayet konağına şeref verdiler. 
Ankara, 26 (Ilusıısi) - Milli Şef Kayseri - Diyarbakır seyahatlerinde, biitün 

istasyonlarda teıabüra!la karşı\annuşlardır.. İnöniinün, seyahatleri esnasında 
MaJ:ıtyayı ve Ergani bakır madenlerini ziyaret etmeleri muhtemeldir. 

Sıvas 26 (Hususi) - Re.isicümhur ismet lnönünü hamil olan hususi tren 
saat 18,09 da Sivas'a muvasalat etmiftir. Yarun saat tevakkuftan sonra treni 
Malatyaya doğru yoluna devam etıniftir. Harbın başlangıcında piyasamız 

ithalat ve ihracat bakımından bir şaş
kınlık devresi geçirmişti. Hadisele
rin ne şekilde bir inkişaf ar:zedeceği 
malilm bulunmadığından bütün ha
rekata tereddüt ve endişe h&kim ol
muştu. 

rebeleri esnasında altı düşman tayyaresi ------------------------·------------------------

--a-lk_a_n_l_a_r -. ç_i::___n...:..:_ Bitar.a_f_I_a_rı_,~_a_zy_ik_ için 
mevkilerini işgal etmişlerdir. 

Bugün artık böyle bir tereddüt ve 
endişenin yeri kalmamıştır. 

Esasen müstakar olan politikamız 
yeni vaziyetlere göre de vechesini 
tayin eylemiş bulunuyor. 

Hangi şartlar altında harp dışın· 
da kalabileceğimiz ve hangi hadise
ler karşısında yurdumuzu ve emni
yetimizi korumak için silaha sarıl
m:ık iztırarında kalacağımız sarahat
le anlaşılmıştır. 

Buna binaendir ki Türkiye kendi
ıini bugünkü şartlar altında harbın 
dışında saymakta ve buna nazaran 
bütün milletlerle iktısadi münasebet
lerini tanzime uğrasmaktadır. 

Muharip devletlerle ticari miina
aebetlerimizi tanzime ça!ısırken harp 
dışında kalmış milletlerle de mevcut 
münasebetlerimizi günün şartlarına 
intibak ettirerek inkisaf ettirmek is
tiyoruz. 

Romanya ile bu zihniyet altında 
yaptığımız görüşmeler müsbet neti
ce vermiştir. Şimdi anlaşmanın tat
bikine ehemmiyet veriliyor. 

Yine bugünlerde bir heyetimiz 
ltalyaya giderek henüz müddeti hi
tam bulmamış olan ticaret muahe
desine, bugünün ihtiyaçlarına teka
bül edecek, bir genişlik vermeğe ça
lışacaktır. 

lngiltere, Fransa ve Almanya ile 
de mübadele imkanlarını elde etme
ğe uğraşıyoruz. 

Yapılmış ve yapılması çok muh
temel anlaşmalar piyasamızda tesir
lerini göstermiştir. 

ihracat maddelerimizin büyük bir 
ekseriyeti borsalarımızda değer fiya
tını bulmuştur. ihracat fiili sahaya 
intikal edince talep fazlalığı ile kar
şılaşacağımız da muhakkaktır. Bu 
vaziyette ihraç maddelerimizi daha 
iyi fiyatlarla satmak mümkün ola
caktır. 

Daha simdiden ihracatın normal 
seyre doğru yol almakta bulunduğu
nu söylivecck mevkide bulunuyo
ruz. 

Bu neticeye varmakta Ticaret ve
kaletimizin aldığı cezri ve ameli ka
rarların mühim rolü olduğunu bil
hassa kaydeylemeği vazife biliriz. 

$imdi halli lazım gelen mesele it
halat işlerinin de normal bir seyre 
irca edilmesi keyfiyetidir. 

- SONU 2 iNCt SAHİFEDE -
HAKKI OCAKOGLll 

Selamet yolu ancak 
kendi tesanütleridir 

Milli Çek 
ordusu 

-*---
İngil erede ıruluyor 
Londra, 26 (Ö.RJ r;ı·-->l~!!""""'.l 

İngiliz hül:ümetinin 
milli Çekoslovak 
tc§ki15tını 
tanımasını mütea· 
kip İngiltere le Çe
koslovak ordusunu 
hazırlam;:ı kararları 
neşredilmiştir. Bu 
askerlerin Frans<. 
da mı, İngiltercd 
mi talim görecekle-
ri henüz belli değil· 
dir.. Milll Çek te 
şekkülünü tanıır2 
kararı Dominyonla
ra da teşmil edil
miştir. B. Beneş 

---lf--
Paris, 26 (Ö.R) - Balkanlardaki ko

miinist tahrikatı Yugoslavyada bazı en
dişeler uyandırmıştı. •Politika• gazete•i 
yarı resmi mahiyette bir makale ile bu 
tahrikata şu cernbı vermektedir : 

•Komünizmin Balkanlarda yerleşmesi 
kaygısı zaittir. Balkan memleketlerinin 
sosyal bünyesi burjuvazi sıruf mücade
lelerine hiç tutunacak yer bırakmamak
tadır. Balkan milletlerinin pcderşahı ve 
dini ananeleri komünizme müsait bir 
zemin arzctmez. Yugoslavya ve diğer 
Balkan memleketleri dahil! teşkilat için 
tam gayret halindedir. Bu memleketler
de takip edilen 'osyal siyaset Balkanla
rın emniyeti için ilk esastır. İkinci esas 
ta Balkan devletlerinin tesanüdüdiir .. 
Bunlar, ancak bu tesanüde matuf gay
retlerinin Balkan milletlerinin istiklal 
ve hürriyetini muhafaza edeceğini bilir
ler. V c bundan daha ziyade şunu da bi
lirler ki kendileri için kendileri hari
cinde seliımet yoktur. Mazi Yugoslav
yanın ve diğer Balkan memleketlerinin 
evlerinde bizzat nizam tesisine mukte
dir olduklarını göstermiştir. İstikbalde 
de ayni iktidarı göstereceklerdir. 

Taksi Cinayeti 

Berlin ile Moskova arasında askeri 
işbirliği müzakereleri mi oluyor? 

Paris 26 (Ö.R) - Pertinaks cOrdre> 
gazetesinde B. Stalinin B. Hitlerle mü
nasebetlerini tetkik ederek diyor ki: 
cHitler, şimdiye kadar Stalinin kendisi
ne olan ihtiyacından ziyade ona muh
taçtı. Sovyetler diktatörünün elleri ser
best bulunuyordu. Harp etmeden mu
vaffakıyetler kazanmıştı. Geçen ayın 
otuz birinden sonra vaziyet değişmiştir. 
Stalin prestijini korumak için Alman
yadan mütehassıslar, tekni yenler iste
mesi muhtemeldir. Pek yakında Sovyet
Alınan askeri işbirliğinin Skandinavya
ya kar~ı mı, Bdknnlara mı, yoksa baş
ka bir istikamete 1ni teveccüh edece"ini 
öğreneceğiz. Müttefiklerin Sovyet \ere 
1<arşı vaziyeti milletler cenııyeti konse
yinin son karcrlzı.rına uv~u...-ı olacaktır. 
Başvekil Dalad'ye son n~tk nda Finlan
diyaya e~aslı yardımlar yapılacağını 
"'Öylen1iştir > 
BERL!N-MOSKOVA GÖRÜŞMELER! 

Bn. Geneviyev Tabouis övr gazete
sinde aynı mevzua temas eden yazısın
da şu mütaleada bulunuyor: cEvvelce 
Stalin Hitlere bir çocuk muamelesi ya
pıyordu. Finlandiyanın mukavemeti Kı
zıl orduyu hakiki kudretivle muhakeme 
ebnek fırsatını verince va~iyet değişmis
tir.> Stalinin Hitlcre arzı ihtiyaç etme~i 
ihtimalinden bahsediliyor. Ayın 20, 21, 
22 sinde Moskova ile Berlin arasında çok 
ehemmiyetli görüşmeler olduğu öğrenil
miştir. 

Sovyet Rusya Almanyadan Skandi
navya devletleri üzerinde tazyik yaparak 

-
B.Stal"n. A'Io:otof ve Ribb"'ntrop Alman-Rus paktı.1n1 ım.:a.s,nann aonra b r aracın 

Cenc~r~nin Finlandi~aya yardıın kara- ~Ioskovaya davet edilmiştir Şin1diye 
~ına ıştırakten. kendilerini menetme. ini kadar mühim hiç bir Sovyct şahsiyeti 
ısteınışllr. Berlındeki bitaraf müşahitler nin Almanyayı ziyaret etmediği ileri sü
Almanyanın bu talebe nasıl bir cevap rülerPk Ribbentropun bu davete bevanı 
verdiğini henüz bilmiyorlar. Fakat göz- itizar edeceği ve Sovyetler hariciye. ke
ler daha şimdiden Isveç üzerinde topla- miscri B. l\folotofun Berlini zivarrte 
nan tehlükeye dikilmiştir. Finlandiya- mecbur kalacağı tahmin ediliyor. · 
nın şimalini işgal eden Kızıl ordunun Paris 26 (ö R) - Bitaraflık mesele>! 
Isvcçin Jimalini de işgal etmek niyetin- Almanyada küçiik devletlerin gittikçe 
de oldugundan bahsedilıyor. aleyhinde bir istikamette münakasa 

Paris 26 .<ö-R) - Alınan hariciye na- edilmektedir. cVest Doyçe Beobaht;r> 
zırı Von Rıbbentrop 15 ikinci Kfuıunda - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE 

Cinayeti Foçalı Alinin Eğer Türkiye bir 
işlediği anlaşılmaktadır taarr 

---*---
Dün Alinin validesi 
ifade verdi •• F~ada da 
tahkikata devam 
edilecektir ••• 
Gazi bulvarındal .. i taksi ('JM):et de 

ensesindc>n aldıı'?'ı kurşun .} oraları altın
da can veren 35 nunıaralı taksi sahip ve 
şoförü B. Ibrahim Ba.ş'ın c naz!'si dün 
şoför arkadaşlarının o nuzlan üzerinde 
ebedl istirahatgabına kadar götürülm üs
tür. Vazifesi başında kurban giden o
för B. lbrabim, arkadaşları arasında ça
lışkanlığl ve iyi huylariyle temayüz et
mişti. Cinayet kurbanının mezarına so
förler tarafından çelenkler bırakılmış
tır. 

- SONU % İNCİ SAHİFEDE -

'V za ugrarsa 
Her n üsJ'"man ,.e Arap Türkiyenin 
yanıııc1a harbe iştiraki vazife bilecek 
Paris, 26 (Ö-R) - Aln"anların Arap

ları Türklere kar ı k kutmak teseb
büsleri Arap !ilenıi tarafından nefretle 
mukabele görmektedir. Kahirede çıka.'l 
ı.Elbahra. Q gazetesi diyor ki : 

•Arap fıleminin bu harbe ve 1nuhte
ınel neticelerine karşı hattı hareketi . a
ıihtir .. Arap alemi Alman diktatörlüğü
ı1ün cınperyali:::,t emellerine vakıftır ve 
lıunlara kan;ı mukavemet için her ,·ası
tayı istimal azmindedir. Alman radyosu 
:.<izde din ve vatan rvcrlik m..seleleri-

ni t•hrık ederek yak.ıı Şark milletleri 
Uzer de tesir icramu ummaktadır. Bu 
beyhude bir gayrettir. Eğer Türkiye bir 
taarnıza uğrıyacak olursa her ııuslü
man ,.e her Arap Türki;-e yanında har
be i füaki bir vazife bilecektir .. Bunu, 
Müslümanliğı müdafaa için değil. bü
!iin dünyadaki Arap ve İsliım milletleri
nin hürriyet ve istiklalini müdafaa i~in 
yapacaktır. Esasen komünizm barbarlı
ğı bütün İs\am milletlerince reddedilen 
bic ·dir •• ı r hu.l ı kral 
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P;ygamberler Tarihinden ..... 
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iSI .'NIN HAYA Ti 
-2-

Beni 
yıl 

lsrail amelesi tam on 
muazzam çalışarak 

mabet inşa ettiler 
bir 

İsawn doğumundan yanın asır evvel.. 
Filistin büyük bir imar faaliyeti için

de.. . 
Romalılara tabi ve Romanın nasbetti

ği kral Herod, bu ülkede dilediği gibi 
atını koşturuyordu .. 

•Beni İsrail• in bu muk.nddes diyan 
•Roma• nın zulmü, tazyiki ve kahrı al
tında nice yUz yıllar harabiden harabi
ye ~ilrüklenmiştir. Bunu Beni İsrail 
utulan Allahın bir cezası telfıkki ediyor
lar ... 

Musan.ın, Yuşfuıın, İlyasın, Davudun 
zamanlannda isyan ettikleri vakit üzer
lerine nasıl taun, kıtlık gibi Metler ge
miyorsa şimdi de Romalılar geliyordu. 

Zaten Tevrat demiyor mu ki : •Yol
dan çıkarsa benden ayrılır. DalMete dü
şerseniz ben siz insanlan yine sizin üzer
lerinize musalHlt edeceğim, diğer insan
lnrla cezalandıracağım .. • 

İşte Romalılar, tıpkı taun gibi.. kıt
lık gibi bir cezayı ilAhl olarak Beni İs
railin üzerine çullandılar .. 

Herodun ilk işi, Beni İsrail zenginle
rini çolukları, çocukları ile beraber kı
lınçtan geçirmek ve serveUerine kon
mak oldu .. 

Kendi kardeşini, .sevdiği karısını ve 
evlMlannı gözü önünde boğazlatan bu 
ulim Romalı hükilmdarın Beni İsralli 
esirgemiyeceği aşikArdı. Maamafih He
rod bu zalimliği arasında tam manasiyle 
Romalı olduğu için Filistinin çehresini 
'deği.ştirmeğe, onu (Roma) ya layık bir 
renge boyamağa çalıştı .. 

Kudüste bUyUk bir tiyatro, bir hipod
rom yaptırdı. Tiyatroda Romada oldu
ğu gibi temsiller verilir, hipodromda 
atlet müsabakaları, güreşler yapılırdı ... 
Şclılrlerin' adlarını Roma kahraırumlan
nın isimleri ile değiştirdi Velhasıl He
rod, kendisini Filistine tayin eden Ro
ınaya hoş görünmek için her şeyi yaptı. 
Beni İsrail, yavaş yavaş Romalılaşıyor
du. Putperest oluyordu. Halk içinde bir 
kaynaşma oldu. Dini bütün ulular bir
ieştiler ve Herodu Romaya şikayet et
mek kararını verdiler .. 

Herod, bu şikayetin bel.ki kendi aley
}ı inde bir tesir olur endişesine kapıldı. 
Beni İsraili memnun etmek istedi. On
~ara: 

- Mcmle"ketiniz.i imar ettim, dedi,, 
7 •ngin de olacaksınız. Şimdi sıra mabe
d :nizin imarına geldi. Ben size yepyeni, 
m ıhteşem bir mabed yaptıracağım. 

Herodun maksadı halkın hissiyatını 
hu noktadan elde etmek ve onları oya
lamaktı. On bin amele_ Hepsi de Beni 
İsrail amelesi tam bir •Mukaddes ma
bcd• inşa ettiler. 

Bu mukaddes mabed, o tarihten bin 
yıl önce 150 bin Kenani amele, otuz 
bin Beni Israil amelesi ile ilk defa yapıl· 
mıştı. Yedi yıl süren inşaatı müteakip 
Süleyman Peygamber orada ilk vazını 
yapınış ve artık Kudüs, bu mukaddes 
mabedi ile yer yüzündeki bütün şehir
lerin en ulusu olmuştu. Bu muhteşem 
mabedi Romalılar biltılıare hak ile yek
san ettiler. Onun yerine yapılan daha 
kü<;Uk mabedler de hepsi Roma dalga
sı altında mahvedildi.. Şimdi Herod hu
rda eskisi gibi muhteşem yeni bir ma
bed yaptırdı. Bunun da yine Romnlılar 
tarafından yokedilmesi mukadderdi.. 
Esasen Beni Israile musallat olan düş
man evvclô. onun mabedine saldırıyor
du .. 

Herod, mabedin inşasını bitirdikten 
sonra bu dini müessesenin kapısının 
üzerine Roma hakimiyetinin sembolü 
olan kocaman bir altın kartal heykeli 
l:oydurdu. Fakat Beni İsrail gençleri bir 
gece bu altın heykeli oradan çalöılar ve 
yokettiler. Herod, şüphe ile ele geçirdi
ği kırk kişiyi mabed önünde diri diri 
l- aktırdı. Fakat ma~d kapısına ikinci 
bir kartal heykeli koymadı .. 

ZEKERİYYANll'\ PEYGAl\ffiERLİCıf 
İçinde din tarihinin esrarlı macerasi

nın geçeceği mabed, işte hu suretle in
~ edilmiştir ve Hazreti Meryem, Haz-

reti İsaya bu mabcdde ve bu devirde 
hfunile kalacaktır. 

Mabedin idaresi Beni İsrailin dini. bü
tün ihtiyarlarına bırakılmıştı. Bunlar 
birer rivayete göre bin, bir rivayete gö
re Uç yüz kişi idi. 

Din uleması, mukaddes mabedlerine 
kavuştuktan sonra kendi aralarında top
landılar. 

- Bizim başımıza, dediler, Romalı-
ların musallat olması hep kendi isyanı
mızdandır. Fakat Tann bize reva gör
düğü cezaya artık son vermiş olacak ki 
bizi mabedimize kavuşturdu. Ona yalva· 
ralım. Başımıza bir din büyüğü, bir pey
gamber göndersin. Onun sözünden ve 
emrinden dışarı çıkmıyalım. 

Bu karan verdikten bir müddet sonra 
Zekeriya arkadaıılarına müjdeledi: 

- Tann duamızı kabul etti. Dün ge· 
ce bana Cebrail gönderdi ve beni pey
gamber olarak intihap etti. 

Bu müjdeye Beni lsrail cidden sevin
diler. Çünkü içlerinde en akıllısı, en çok 
sevdikleri ve saydıkları Zekeriyya idi. 

Peygamber olan Zekeriyya mabedin 
ve halkın manevi idaresini eline aldı. 
Unutulmuş Tevrat ahkamı yeniden can· 
landırıldı. 

Mabed, Beni lsrail için ayni zamanda 
bir mektep vazifesi de görecekti. 

Zelceriyyanın kurduğu esasa göre ya
nn halka Tevratı inanarak ve doğru ola
rak. telkin etmek için bu mektepte yetiş· 
miıı ve bu dini muhitte büyümüıı, terbiye 
edilmiş kimselere ihtiyaç vardı. Kadın· 
ları gebe kalmış olan erkekler, eğer arzu 
ederlerse, doğacak çocuk oğlan olduğu 
takdirde onu azad etmeği vadederlerdi. 
Bu vaade çocuğun anası da iştirak eder· 
di. 

Oğlan doğarsa o artık anasının baba
sının malı değil, mabedin malı sayılırdı. 
Anası onu sütten kesinceye kadar emzi
rirdi. Sonra mabede verirdi. Çocuk, ra· 
hiplerin terbiyesi altında burada büyür
dü. Yedi yaşına basınca onu rahiplerden 
biri himayesine alır, Tevrat ahkamını öğ
retmeye başlardı. 

Zekeriyyanın kurduğu bu esas üzeri· 
ne Beni lsrail az zamanda sağlam seci
yeli, hnlka lmr11mamış. ahlUkı fesada uğ
ramamış. ruhu Tevratla yuğrulmu~ reh· 
berlere malik olacaktı. 

«MERYEM» in Doğuıu 
Zekeriyya peygamberin mabedde. 

kendisine en yakın, en çok sadık üç ar· 
kadaşı vardı. Bunların adlan Umran, 
Yakup, Fakuzdu. 

Umrıınla Yakup kardeştiler. 
Yakup evli idi. Bir oğlu vardı ki adını 

Yusuf peygambere jznfeten Yusuf koy
muş ve ilzad etmişti. Yusuf mabedde bü
yüyordu. 

Zekcriyyn ile Umran bekfırdılar. 
Fakuz da evli idi. Fakat onun oğlu 

olmamıştı. iki yeti miş kızı vardı. 
Bunlar evlenme çağına geldikleri için 

babaları yabancıya vermektense çok sev· 
diği bekiir iki arkadaşına, Zekeriyya ile 
Umrana teklif etti. Bu teklifi kabul eden 
Zekeriyya ve Umran Fakuzun kızlan ile 
evlendiler ve beraber ahdettiler. Eğer 
oğlan çocukları olursa iizad edeceklerdi. 

Bir müddet sonr Umranın karısı ha
mile kaldı ve karı koca, ahitleri veçhile 
oğlan doğarsa ftzad etmeği Tanrıya va
dettiler. 

Zekeriyyanın karısı İse hamile kalma· 
mıştı. Zekeriyya peygamber bunu kendi 
ihtiyarlığına verdi. Zürriyeti olmadığına 
ve olmıyacağına çok üzüldü. öldükten 
sonra kendi neslinden ve kendi İstediği 
gibi yetiştireceği bir chayrülhalef> bir 
peygamber bırakamıyacaktı. Mukadde!I 
mabedde mütemadiyen Tanrıya yalvar
dığı halde dualarının tesiri olmıyordu. 
Umrnnın karısının gebelik müddeti ta· 

marn oluyordu. 
Umran doğacak çocuğun oğlan ola· 

cağını u~uyor, mukaddes mabede bir 
(Hadim) kazandıracağı için peşin peşin 
seviniyordu. 

•• BJ'J'MEDİ •• 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim ~ 
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bayramlık ayakkabım vardı .. Ve niha- bu yerden .. Sunanın evinin tam yamn
yet üzerimdeki yamalı entariyi gözden dan şimdi geri dönmek ne kadar ağır 
saklıyacak mektep önlüğiim de vardı. olacaktı. 
Fakat annem bunların hepsini odaya Fakat. .. başka çare de yoktu ... 
kilitlemisti. Beni akş.ıma kadar sokakta Bu kıyafetle beni görseler muhakkak 
oynıyacak zannettiği için bu kıyafette dilenci znnnederlerdi. Hem evlerine de 
bırakmıştı. Ben anneme bugün Suna- sokmazlardı.. Hiç değilse bari mektep 
]ara I?.. d<.'cr ·'mi haber vermemenin işte önlüğUm üzerimde ol~a idi.. 
ş'mdi acıs nı çekiyordum.. Ben bunları düsünürken Sunalara 
Şimdi ne yapacaktım? banyo yapmak için geldiğimi ve yıkan-
Bu kıyafette değil Sunanın annesine mak için soyunmam Jazımgeldiğini, bi

babasına, hatta bizzat Sunaya bile ken- naenaleyh içimdeki çamaşırların da dı
dimi göstermeğ.e utanıyordum. şımdaki elbiseden pek t.e ~arklı olmadı-

--~~~~.;;,_~~---~__;;~_....-....__.._....__Jl.iı-._.ı._.~--

iR H 
lhr aca tçılar -·-Dün bir toplantı 

yaptılar 
Italya ile aramızda yapılacak yeni ti

caret anlaşmasında tadili icap eden nok
taların tesbiti için Izmirdeki ithamı ta
cirlerinin ticaret odasında bir toplantı 
yaptıklarını haber vermiştik. ithalatçı
lardan sonra dün saat 15 te ihracat tüc
carları da toplanarak tadili istenen kı
sımlar üzerinde mütalcalarını bildirmiş
lerdir. Ticaret mildürlüğünce bu husus
ta bir rapor hazırlanarak hemen Veka
lete gönderilecektir. 

Ticaret nnlaşmnsı müzakerelerinde 
bulunacak heyetimiz bir hafta sonra 
Italyaya gitmek üzere lstanbuldan ay
rılacaktır. 

- *-Ticaret Vekili 
lzmire geliyor 

Şehrimize gelen malumata göre Tica
ret vekili B. Nazmi Topçuoğlu bugünler
de Izmiri ziyaret ederek ithalat ve ihra
cat ticaretimizi alakadar eden mühim 
meselelerle ve bilhassa ihtikar işi il~ 
meşgul olacaktır. 
Aldığımız mevsuk malOmata nazaran 

Ticaret vekilimiz odada ithaI.at ve ihra
cat tacirlerinin i§tirakiyle yapılacak mü
him bir toplantıda alakadarların dilek
lerini dinli~ N ektir. 

-*-ÖGRErMEN 
Yardım sandığı 
Izmir öğretmenleri yardım sandığının 

senelik toplantısı yapılarak idare heye
tine B. Ali Riza özkut, A. Hadi Akyol, 
B. Talfit, B. Ibrahim Gülyayla seçilmiş
lerdir. 

-*-Zelzeleler --·--Dün Dilıili, Bergama 
ve Kemalpaşada 
zelzeleler oldu 
Yağmura rağmen vilayetimizde zelze

leler devam etmektedir. Dik.ili kazasın
da saat 9 zu yirmi geçe on beş sani,ye de
vam eden şiddetli bir zelzele olmuş, Ber
gamada 8,35 te Kemalpaşada garpten 
şnrka doğru sekizi beş geçe orta şiddet
te iki saniye devam eden bir zelzele ol
mll§tUr. Dün saat 18.55 tc Dikilide se
kiz saniye devam eden yeni bir zelzele 
olmuştur. 

KARŞIYAKA 
Hallıeuinde 
lııırslar açılıyor 
Karşıyaka Halkevinde halk dersha

neleri açılm~ır. Ayrıca Fransızca ve 
lngilizce dil kursları da açılmıştır. Kar
şıyakada oturanlar kurslara ve halk 
dershanelerine dcvnm için kayıtlarını 
yaptırmağa başlamışlardır. 

-*-'J'VNUS 
L·manı m··varedatı 
Tunus limanından evvelce çıkan ve 

uzun zamandanberl görülmiyen Veba 
hastalığına karşı konulan kordon kal
dırılmıştır. Bundan sonrn Tunustan ge
lecek ithalat eşyası serbestçe ithal edile
bilecektir. 

-*-Kasden yangın 
tahalılıulı etmedi 

Sigorta bedelini alınak için Aziziye ma
hallesinde Gerenlik sokıığında 11 sayılı 
evini kısmen yakmaktan suçlu Ahmet 
oğlu Mehmet hakkında ağır cezada de
vam eden duruşma neticelenmiş ve suç
lunun beraetine karar verilmiştir. - *-KIZI KAÇJRIRKEH 
Kardeşini yaraladı 
Kemalpaşanın Halilbeyli köyünden 

Isınail Hendekçi, Mustafa Tosunun 14 
yaşındaki he111Şiresi Hafizeyi kaçırmak 
isterken Mustafa Tosun buna mani ol
muş ve Mustafa Tosunu tabanca ile ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı memleket 
hastanesine getirilmi'.Stir. Suçlu yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

ki arkadaşlardan birinin gömleğini ve 
çorabını iğreti olarak alır ve yine geli
rim ümidi vardı .. 

Beni görmesinler diye ve geldiğim gi
bi koşarak.. adeta kaçarak dönüyor
dum .. 

Bu sırada kulaklarımda uğultu halin
de Sunanın sesini.. ismimi çağıran, Zeh
ra .. Zehra .. diye bağıran sesini duyar gi
bi oldum. Thtimal vermedim ... Bana öy
le geliyor .. dedim ... Ve .. koşmama de
vam ettim. 

Nihayet tıkandım.. Kesildim.. Suna
nın evinden bir hayli uzaklaştığım için 
durdum .. Ter içinde kalmıştım .. 

!çimde tutamadığım bir ağlama hissi 
vardı . Bir evin bahçe duvarına dayan
dım. Başımı avuçlnrımın içine alarak 
hıçk1ra hıçkıra ağlamağa başladım. Bir 
az sonra kolumdan birisinin tuttuğunu 
hissettim. 
Basımı kaldırınca gözlerimi kaplıyan 

yaş sis arasında Sunanın hizmetçisini, 
her gün mektebe onu alma~a gelen ve 
yemek getiren hizmetçisini gördüm. 

Ve görünce de tekrar kaçmak iste
dim. 

Ta • s Cinaye i 
Cinayeti Foçalı Alinin 
işlediği anlaşılmaktadır 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAIIİFEDE -
TAHK1KAT 

Esrarengiz bir şekil arzeden bu cina
yetin safhaları aydınlanınağa başlamış
tır. Foçanın Yeniköyünden olup oğlunu 
aramak üzere Izmire gelen Bn. Hatice 
zabıtaca buldurulmuş ve dün öğleden 
sonra Keçeciler polis merkezinde ifade
sine müracaat edilmiştir. Bn. Hatice bil
ahara adliye dairesine getirilmiş, ora
da da müddeiumumi muavini B. Kemal 
Berkarda tarafından ifadesi alınmıştır. 

Müddeiumumt muavini B. Nadirin Is
tanbul C. mi.iddeiumum1 muavinliğine 
tayini üzerine Izmirden ayrılacağından 
muavin Kemal Berkarda tahkikatı ida
re ctmeğe başlamıştır. 

Bn. Hatice ifadesinde oğlu Ali Can
türkUn son zamanlarda şuuruna sahip 
olmıyarak bazı hareketler yaptığını, 
Perşembe günü Menemene gitmek üze
re Foçadan ayrıldığını, Pazar günil de 
Menemen kazasındaki tanıdıklarını ter
kederek Izmire geldiğini söylemiştir. 

Bn. Haticeye, oğlunun yanında bir ta
banca bulunup bulunmadığı sorulduğu 
zaman şu cevabı vermiştir: 

-«Evet böyle bir tabancası vardı ve 
yanında idi. Ben tabancayı pek tanı
manı ama, karısı Elif tanır. Ona göster
mek ldzımdır.> 

DELtLLER 
Emniyet müdilrlilğü adil kısım reisi 

B. Sırrı Erkanın bizzat idare ettiği bu 
esrarengiz cinayet, yeni delillerle biraz 
daha aydınlanmıştır. 
Ş~dikl halde tesbit edilen mUhim 

bir nokta, cinayet gecesi Izmlre gelen, 

Atatürk koşusu --·--Beden terbiyesi genel dlrektörlUğU 
Iznıir bölgesi tarafından tertip ed.Jlen 
Atatürk koşusu bugün saat 10 da yapı
lacaktır. 
Şehrimizde ilk defa olarak yapılacak 

olan büyük Atatürk koşusuna günler
denberi antrerunan yapan bir çok genç
ler iştirak edeceklerdir. 
Koşuya h.m!r bölgesi atletizm ajanının 

nezareti alt.ında CUmhurlyet meydanın
dan başlanacak ve Kültürparktakl sa
hada bir devir yapıldıktan sonra aynı 
yerde bitecektir. 

Bu büyük koşuda birinci gelene ebe
di şefimizin büyük bir btlstü, ikinci ve 
üçüncü gelenlere de birer madalya ve
rilecektir. 
Koşuya kulüplere mensup olan veya 

olmıyanlarla mektepliler .iştirak edecek
lerdir. 

- *-ARMU'J'LU 
Köyünde bir ceset 
Kemalpaşanın Armutlu köyilnden 

hammal San Necibin kaybolduğu görU
lerek araştırma yapılmış ve cesedi köy 
civarında Ayderesi mevkilnde .sazlık 
içinde bulunmuştur. San Necibin kalp 
sektesinden öldüğU anlaşılmıştır. -·-Gebe lıadınların 
meccanen muayenesi 
Çocuk esirgeme kurumunun Gazi bul-

varındaki Silt damlası binasında Salı ve 
Cumartesi günleri öğleden sonra saat 
birde münhasıran gebe olan kadınların 
muayeneleri meccanen yapılacağı öğre
nilmiştir. 

- *-Armutlu fıöyünde 
itfaiye teşfıiltitı 
Kemalpaşanın Armutlu belediyesi 

köyde itfaiye teşkilatı meydana getirme
ğe karar vermiştir. Armutlu parti baş
k.aniyle belediye reisi dün iz.mire gele
rek itfaiye mUdüril B. Ibrahimden iza
hat almışlardır. 

Armutlu belediyesi için evvelA yangın 
söndilrme makinesi temin edilecektir. 
Böyle bir makinenin Amerikadan 2000 
dolara celbedileceğl anlaşılmıştır. 

- Ayol, dedi .. Arkandan atlı kovalar 
gibi ne diye kaçıyorsun .. Koşa koşa bir 
hal oldum .. tlalemden utandım . O ka
dar seslendim .. kUçük hanım da seslen, 
di , duymadın ... 

Ben, ne cevap vereceğimi şaşırmış, bo-
yuna ağlıyordum. · 

- Ne diye ağlıyorsun.. diye sordu. 
Yoksa bir yerine bir şey mi oldu .. Kü
çük hanım seni sabahtanberi bekliyor. 
Banyo da hamam gibi sıcak .. Haydi gel, 
gidelim .. 

- Ben gitmem .. Ben eve gideceğim. 
- A .. Sen deli mi oldun? Hem ben 

seni bırakmam.. Küçilk hanım da, ha
nımefendi de seni alıp gelmemi emretti
ler. Eğer güzel güzel benimle beraber 
gelmezsen kucakladığım gibi götürU
rüm.. Hem ne var kaçacak .. 

Kendimi tutamadun ve: 
- Utanıyorum ... 
Diye kekeledim .. 
- Neden utanıyorsun? 
Gözlerimi. sanki görmiyor mu.'!lln ha

limi der gibi hizmetçiye çevirdim.. O 
anladı .. 

- Niçin giyinmedin.. ded.J. Yoksa el
mu? 

Keçecilcrdeki taksi merkezine giden, 
orada bir taksiye binmek lizere 35 nu
maralı taksinin şoförünü bulan Ali Can
tür ktin şuurunda halel bulunduğudur. 

Zaman zaman buhranlar geçiren Ali 
Canttirkün hadise gecesi bir buhran ge
çirdiği, ~oför Ibrahimi makinenin faali
yette bulunduğu bir zamanda, haberi 
yokken beyninden yaraladığı anlaşıl
mı-ıtır. Makine düzlükte kendiliğinden 
ha:eketten kalmıştır. Bunun üzerine Ali 
Cantürk taksiden aşağı inmiş, yüz adım 
kadar yürüyerek kaçmağa teşebbüs et
miş, sonra bundan vazgeçerek tekrar 
otomobile avdet etmiştir. Bu esnada ye
niden tabanca ~esleri işitilmiştir. Bun
dan da anlaşılıyor ki Ali Cantürk ikinci 
defa makineye avdetinde şuuruna sa
hip olamıyarak tekrar şoföre ateş etmiş, 
diğer kurşunlarla da kendisi yaralan
mıştır. 

Ali Cantürkün karnında bir yara ol
duğu zannedilmişse de bu yanlıştır. Ali 
Cantürkün yaraları başındadır. 

FOÇADAKt TAHKtKAT 
Cinayetin yukarıda arzettiğimiz şe

kilde cereyan etti~ kabul edilmekle be
raber adliye işi derinl~tirmeğl faydalı 
görmüştür. Foçanın Yeniköyünde tah
kikata devam olunarak bazı khnselerin 
ve bu arada maktullerden Ali Cantür
kün refikası Bn. Elifin, köy muhtarının 
ve diğer bazı şahitlerin ifadelerine mU
racaat edilecektir. 

Tahkikat neticesinde üçüncü bir şah
sın bu cinayette rol oynadığı tebeyyün 
ederse dosya hıfzedilecektir. 

Amerikan tobako --·-Müessesesi istifırazda 
bulundu... 
Amerikan Tobako şirketi umumt 

merkezinin Nevyork bankalarından 
yilzde iki faWe 25 milyon dolarlık bir is
tikraz yaptığı haber alınmıştır. Tobako 
adındaki tUtUn mecmuası bu paranın 
1940 - 945 seneleri arasında ve beş sene
de itfa edileceğini haber vermektedir. -*-PEYNİRDEN 
ZEHİRLENMiŞLER 
Ikiçeşmelikte Çirkin sokağında Ha

mit oğlu Osman, bakkal Osmandan sa
tın aldığı peyniri çocuklarına yedirm~ 
ve çocuklarda zehirlenme arazı görül
müştür. -*-Bir yaralanma vafı'ası •• 
Kemalpaşanın Ören köyünden B. 

Mustafa Yavaş, aynı köyden Ibrahim 
Atıncıyı bıçakla sol böğründen yarala
mıştır. Yaralı Izmire getirilerek mem
leket hastanesinde tedavi altına alınmış
tır. 

- *-Bir mahlıtımiyet lıararı 
Tepecikte Sabit ve karısı Zehrayı 

katle teşebbüsten suçlu Ibrahlm oğlu 
Hasan hakkında ağır ceza mahkemesin
de yapılan duruşma neticelenmiş, suç-
1 unun 9 ay ve 25 gUn müddetle ağır hap
sine karar verilm~tlr. 

- *-Parsada elelıtrilı 
ve imar faaliyeti 
Parsa (Hususi) - Şehrimiz. belediye

si, belediyeler bankasından yapacağı is
tikraz ile mcınleketi nura kavuşturacak
tır. Telefonlar işlemediğinden tamirlne 
başlanmıştır. Sokaklara yağmurlardan 
zarar geliyordu. Açılan kanallarla bu 
sular umumt mecraya kolay ve etrafı 
pislcmekslı.in gitmektedir. Içme suları
nın yolları tamir edilmiştir. Kır bekçi
lerine yeni elbiseler yapılmıştır. Zirai 
asayiş .şayanı memnuniyettir. Kayma
kam genç belediye reisine memleket iş
leri hakkında her türlU yardımlarını 
esirgememektedir. 

larsa olsunlar biraz düşünmeğe başla
dıkları devrede ilk hisleri kendi şahıs
ları ve aileleri hakkında izzeti nefs his
leri oluyor. 

- Hayvan .. Eşek .. Aptal. 
Diye hitap edilen bir çocuk açıktan 

olmasa bile içinden muhakkak bir isyan 
hissi duyduğu gibi ailesi, annesi, babası 
hakkında fena sözler duyan bir çocukta 
da derhal aynı isyan hareketi ve bu se
fer açık olarak kenclinl gösterir. 

Hi7.l'netçi bana vakıA ebeveynim hak
kında fena bir scy söylemedi ama .. 
onun: 

- Elbisen yok mu? 
Demesini ben bizim fakirliğimizi yü

zümüze vurmak istiyor gibi telakkt et
tim ve hemen: 

- A ... dedim, neden olmasın.. Var .. 
Hem ne gUzel elbiselerim var. 

- E ... Ne d.Jye giymedin do ~imdi 
utanıyorsun? 

- Ben bugUn Sunaya geleceilmi 
unuttum... Anneme söylemedim.. An
nem de yok ..• 

Hizmetçi kız iyi kalpli idi. Bana: 
- A ... dedi, bunun için ml .. Zarar 

yok. Onlar senin llstilnü başını de~il. 

Vazife 
-*-

flındl ithaJcitçdarın 
omuzlarına yüfılenmlf 
bıılıınmalıtadır-

-*-
llAKKl OCAKOGLU 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Maalesef gizleyemeyiz ki memle
ketimiz ithalat bakımından bir sıkın
tıya maruzdur. 1914 faciasının fena 
dereleri bu sıkıntıya inzimam edinco 
gayri tabii fiyat yükselişleri meyda
na gelmiş, memleketin umumi man
zarası adeta 191 7 senesine benzer 
bir vaziyet almıştır. 

Ticaret işleri jandarma kuvveti al
tında yürütülemez. Alınacak tedbir· 
lerin behemehal arz ve talep kaide
lerine uygun düşmesine zaruret 
vardır. 

Dış piyasalardan memlekete mal 
gelmez, mevcut stoklara talep çoga
lırsa hasıl olacak ga}'J'i tabiiliğin 
muhtekirlere ve spekülatörlere yolu 
açık tutmasını da pek tabii saymak 
icap eder. 

İhtikar ve spekülasyon ile miica
delenin en müebet çaresi piyasada 
talebi karşılayacak mal bulundur
maktır. 

Bay Nazmi T opçuoğlunun bcya· 
natından lstanbulda bu imkanları 
araşhrmağa ehemmiyet verdiğini an
lıyoruz. Zira müsbet çalışma yolu 
budur. 

İthalat i~lerimizin maruz kaldığı 
sıkıntının sebepleri de Aşikardır. 
Harba tekaddüm eden yıllarda Tür
kiye, ithalatının yüzde ellisinden faz
lasını Almanyadan yapıyordu. 
Almanyanın harba girmesi, bu 

memleketle aramızdaki ticaret mu
kavelesinin harbın başladığı günde 
sona ermesi bu kısım ithalatımızı ta
mamen durdurmuştur. 

Amerikalıların altı buçuk milyon 
dolarlık alacaklarının Türkiyede blo
ke kalması bu memleketle de çalış
ma imkanlarını hayli sarsmıştı. 

Türkiyenin iki büyük piyasadan 
derhal mahrum kalı2ı elbette bir sı
kıntıyı tevlid edecekti. Netekim öy
le oldu. 

lngiltere ve Fransa ise bize uzun 
yıllardanberi yabancı kalmış bir pa
zar halinde idi. 

Eski ve yeni pazarlarla münase
betlerimizi tanzim etmedikçe doğan 
sıkıntıyı gidermek müşkül bir iş ha
linde idi. 

İhracat bakımından meseleler hay
li yoluna konulmuş olduğuna göre 
ithalatın da bu seyre ayak uydurma• 
sı ızayet tabii bir neticedir. 

Dün parasını ödeyemediğimizden, 
alacakları burada bloke kaldığından 
dolayı bize mal satmak istemiyen 
memleketlere bugün paralarını pe
şin verecek bir mevkie gelmiş bulu
nuyoruz. 

Yalnız Takas şirketinin hariçte 
mevcut dövizleri bir milyon İngiliz 
lirasını aşmıştır. 

Satmak kabiliyeti satın almak 
kudretini verdiğine göre ithalat işle
rimizin aksamaması için ortada hiç 
bir sebep kalmamış farzedilebilir. 

Ticaret Vekilimiz bize bunu müj
delediğinden dolayıdır ki şimdiden 
ferahlık hissediyoruz. 

Vazife şimdi ithalatçılarımızin 
omuzlarındadır. Hükümet kendile
rine tediyede kolaylıklar gösterdiği
ne göre onlar da memleketin muhtaç 
bulunduğu maddeleri mebzulen cel
betmekte asla tereddüt etmemeli ve 
çalışmalarına spekülatör zihniyetini 
değil, tüccar zihniyetini hakim kıl
malıdır. Eğer ferdler bu yolda mu
vaffakıyet gösteremezlerse bu tak
dirde devletin daha ciddi tedbir alma
sı en tabii bir hakkı ve bir vazifesi 
olur ... 

HAKJCJOCAKOCLU 
---~---

Men cm ende 
imar harefıetlerL 

Menemen 25 (Hususi) - Şehrimiz 
belediyesi, imar hareketlerine büyük blr 
hız vermektedir. 

Mevcut elektrik kuvveti, bu defa iU
veten mUstamel bir dinamo alınması He 
çoğaltılmıştır. Parke inşaatına devam 
olunmaktadır. Yeni kısımlara alt parke 
ferşlyatı da müteahhide ihale edilmek 
üezeredir. 

Milstakbel imar planı, reisimiz bay Id
ris Tınazın Ankarada Nafıa vekaleti 
nezdinde yaptığı temaslar neticesinde 
bu işin VekAletçe yapılmasına muvaffa
kıyet elvermiştir. 

Su için yapılan istikraz mUddetl on 
seneden on beı seneye çıkarılmıştır. Ye
ni su varidatından bu sene belediye büt
çemizin artması umulmaktadır. 

Yeni bir garaj yapılmıştır .. BUtUn ve
saiti nakliyenin bir çatı altında bulun
durulması her bakımdan memnuniyeti 
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Hint müsliimanları reisi Papanın sulh nutku 
iyi surette karşılandı 

Hitler 
Garp cephesini teftifte 
de11am ediyor ... 

Hindistanın lngiltereye Bu harpte 
nasıl yardım edeceğini anlatıyor 

Roma 26 (Ö.R) - Bütün dilnya gazeteleri Papanın Noel müna
sebetile ıöylediği nutka ehemmiyet veriyorlar. Papa, aulh bayramı 
olan Noelin top sesleri arasına tesadüf etmesinden dolayı kederini be
yan etmiş ve harp tehlikesinin öııüne geçmek için Papalık tarafından 
aar.fedilmiş olan gayretleri hatırlattıktan sonra demiştir ki: 

Bern, 26 {A.A) - Alınan radyosu, 
llitlerin dün Garp cephesindeki ziyare
tine devam etmiş olduğunu bildirmekte
dir. 

Hiiler avcı tayyare filolannı ve 1914 
te bizzat kendisinin efradından bulun
,ıluğu alayı ziyaret etmiştir. 

Londra - Sir Muhammed Zafrullah 
Han'ın da radyoda söylediği nutkun 
metni: 

ı - Bu akşam ben si;;:e Hmdistarun 
harp için sarfettiği gayretlere dnir bir 
kaç söz söyliyeceğim . .. 

2 - Fakat şu noktayı önceden tebaruz 
ettireyim ki Hindistanda her .. sını: halk 
Nazilerin ınağl\ıp olmasını gormege az
metntlc:lerdir. Bunun iç!n zrrre kad~r 
siiphe 'yoktur. Hintliler son bir kaç se
~e içinde Nazi emellerinin genişlemesi
ni ve Nazilerin gayelerine ula~nuık için 
kullandıkları nahoş usullerin hiç dur
n1adao inkişafını endişe ile takip etmiır
Jcrdir. Nazi felsefesinin esası olan cebir, 
yalan, gaddr.rlık fikirleri, bütün Hintli
lerin en fazla takdir ettikleri ve beğen
dikleri fikir ve mefhumlarla tam bir zıd
diyet arzetmektedir. Onların zihninde 
artık n1illen1adi tecavüzlere bir son ver
me zan1nnı gc,diğ'.ne dair hi<: bir ~üphe 
kalmamıştır. 

Ben her çeşit Hintlilerin hatt5. okuma 
yazma bilmiyen. normal olarak hay:ıtla
rı mahalli ve ~ahsi mesel<:'1Pr içinde ge
çen Hintlilerin bile beynelmilel vazi
vctle ne kadar yakından al5.kadar oltlu
~unu görmekle ·hayrete düştüm. 1914 te 
katiyrn böyle drğildi. Fakat şimdi har
bın manC'\'İ neticeleri dünyanın her 
memleketinde herkesi alakadar etmek
tedir. Bütün dünyada olduğu gibi Hin
distanda da bugünkü badireden kurtul
mak ümid;yJe o kadar çok beklendi ki 
ihtimal Hintliler bunun için harpte bu 
kadar yakından ve şahsen alakadardır
lar. Askerlik dairelerine, yalnız bu za
mana kadar normal olarak orduya alı
nım sınıflardan değil, fakat her sınıf, 
c~aa.t ve meslekten insan hizmet etmek 
üzere tehacüm göstermektedir. Zengin, 
fakir sadakatlerini para ve mal teberrü 
etmekle ispat ediyorlar ve valii umumi 
bunları kabul etmek için hususi bir teş
l<ilat vücuda getirmiştir.Hindistan prens. 
leri, büyük ananelerine sadık kalarak, 
bütün askeri ve ekonomik kaynaklarını 
imparatorluğun emrine imade bulun
durmakla diğer Hinililere örnek olmuş
lardır. Bazı prensliklerin askerleri ha
len Hindistandaki Ingiliz kuvvetleriyle 
hizmet görmektedirler. 

En büyük Hindistan devleti obn Hay
darabat Nizamı yeni hava filoları tes
kiline sarfedilmek üzere hava nezareti
ne 100,000 sterlin vermiştir. Diğer ente
resan bir teberrü de Gondal mehrace
sinden gelmiştir. Bu prens Royal Oak 
~ırhlısında hayatlarını kaybedenlerin 
akrabalarına yardım olarak büyük bir 
mebUiğ göndermiştir. 

4 _ Memleketlerinin istikbali husu
sunda, Hintliler arasında dahili bir ta
kını ihtil5fların olduğu şüphesizdir. Bu 
mesele hakkında her halde bir şey !er 
işitmic; olacaksınız. Ben bu gece onunla 
meşgul olmıyacağım. Fakat şunu hatır
da tubnalısınız ki bu ihtilaflar sadece 
bir aile içindeki ihtilaflar gibidir. Bütün 
Hintlilerin Naziliğe karşı duyduğu istik
rah ve itimatsızlık hususundaki birliğe 
hiç bir suretle tesir edemez. Hindiı.1.anın 
müttefikler davasına sempatisi tamdıT 
ve harp için şimdiden dikkati calip olan 
ameli yardımı haftalar ve ayler geçtikçe 
mütemadiyen artacaktır. Hinililer bili
yorlar ki harp Hindistanın istikbali hu
susunda bilhassa c:"lf il·i nokt~yı karar
laştıracaktır . 

Hindistarun istikbali ( 1) ya meınle
ketim ile memleketiniz arasında karşı
lıklı bir müzakere yolu ile ve her iki 
tarafın da aziz bildiği prensiplerle; (2) 
yahut ta Hitlerizmin larafeynce iğ:reni
lcn esaslarına tevfikaıı halledilecektir. 

5 - Hindistanda, memleketteki Ingi
liz askeri birlikleri hariç olınak üzere, 
150,000 kisilik bir hazar ordusu vardır 
Simdiden bir çok Hint seferi kuvvetleri 
Singapor. Aden ve Mısırdaki garnizon
ları takviye etmektedir. Hindistanm in
san ihtiyat kuvvetleri muazzam bir ye
kun tutuyor ve geçen harpte denizaşırı 
memleketelere bir buçuk milyon asker 
gönderilmiştir. Ordunun ve muhimmat 
fabrikalarının tevsi edilmesi için mühim 
tPdbirler alınmıştır. Büyük bir makine
le me programı hazırdır. Bir kaç 5ene
denberi bir Hint harbiye mektebi harp 
~enrislerinin her şubesinde subay olarak 

Jlint nıiislümanları reisi Sir Muhammet Zafrullah Haıı Gandi ile 
mevki almak üzere genç Hintlileri yetiş- 7 - Fakat bu sanayi faaliyetine rağ
tirmektedir. Hint hava kuvveti büyü- men Hindistan esas itibariyle hala bir 
mekte ve gönüllü ihtiyat kıtaları teşkil ziraat memleketidir. Bu vasi ham mad
etmektedir. de hazinesi büyük Britanyaya tamamiy-

Hindistan donanması Hint sularında le açık olduğu halde harp devam ettiği 
kraliyet donanmasiyle işbirliği yapmış- müddetçe Almanyaya kapalıdır. Hindis
tır. tan bütün dünya sarfiyatının hemen 

.~ -. Fakat bana _!<alırsa Hindi~tanın hepsini istihsfil etmektedir. Bundan baş
mutt~fikler~ yapacagı en kıymetli yar- ka yağ imalinde kullanılan tohumlar ve 
dı;n ıktısadı sahada olacaktır. Ve ben sert çelik imalinde esaslı bir rol oynıyan 
Hındistan hükümetinin mümessili, mal- ham manganez en fazla Hindistandan 
zeme ve erzak meselelerinden mesul bir ihraç edilmektedir. Aynı zamanda hari
adam sıfatiyle hükümeile Hindistanın en ce ham pa k d · k"" ·· ıı k · · kild d d bil -· · .. mu , emır, omur, şe a . 
ıy~ ne şet ~ Y.~r ım L, e dr ecegın•1:;;;:.- kösele, mika, küherçile, ipek, kendir, 
~1;r: ~ me uze~.e . ~t a~a ge · Hindistan cevizi elyafı, ve petrol gibi 

. ed"l ntt.saHnaylbu kn"ısb en Hinenad~rtga- mühim harp maddeleri göndermek için 
nıze e ı mış ı. a u ı ugun ıs an h ı ki b l 
d .. b'" .. k . 1 k il . azır ı ara aşıyoruz. 
unyanın uyu sanayı mem e e erın- .. .. 

den biridir. Dikkate şayandır ki 1914 te 8 - Mucadele ne kadar uzun surerse 
Hindistanın çelik istihsalatı ancak 63 sürsün, .ne. gibi fe~aka~lıklar isterse is
bin ton olduğu halde bugün bu rakam tesın Hındistan d.aıma on safta buluna-
28 defa daha yüksektir. Harp dolayısiy- c~tU:. 1'.~rbın .nihai neticesı hakkında 
le sanayiimizi genişletmek üzere yaptı- hiç hır şuphemız yoktur. 
ğımız planlar neticesinde müttefiklere Hindistanda 370 milyon insan yaşıyor. 
yalnız çelik değil, mütemadiyen artan Bunun içinde muhtelif soylardan gelen. 
miktarlarda battaniye, ayakkabı, pamuk muhtelif diller konuşan, muhtelif dinle
mensucat ve çadır tedarik edebileceğiz. re salik olan küileler vardır. Bunlar bir 
Sokaklarınızda gördüğünüz kum torba- çok noktalarda ayrılmış olabilirler. Fa
larının hemen hepsi Hindistanda imal kat bir noktada müttehittirler. Hepsi el
edilmiştir. Hindistan Ingiliz hükümeti- !erinden geldiği, güçlerinin yettiği kadar 
nin sipariş ettiği yedi milyondan fazla tecavüze bir son vermeğe, hürriyet ve 
kum torbasını yakınlarda teslim edecek- medeniyet müdafilerine yardım etmeğe 
tir. azmetmişlerdir. 

Rolllanya kralı 
Besarabya hududunda orduyu tef
tiş etti ve askerlere bir mesaj verdi 

Bükreş 26 (ö.R) - Kral Karo! Rus hududunda Prasemari hudut 
şehrini ziyareti münasebeti ile buradaki kuvvetleri teftiş etmiş, ve as
keri kulüpte şerefine verilen ziyafette orduya hitaben bir nutuk söy
lemiştir. 

Kral, hudutları bekliyen askerl!'re şu suretle hitap etmiştir: 
Burada fütuhat maksadları ile toplanmış bulunmıyorsunuz. Vazi

feniz Rumen olan, Romanyaya ait olan her şeyi muhafaza ve müda
faa etmekten ibarettir. Şu halde sizleri sulh fikrinin sembolleri olarak 
selamlamak kabildir. Bugünkü şenliklerinizi bir sulh bayramı şeklin-
de telakki ediyorum. · 

Bükreş 26 ( A.A) - Başvekil T ataresko beraberinde kralın askeri 
maiyeti kumandanı general lliasievici ile erkanı harbiye reisi general 
Tenesco olduğu halde Romanya - Sovyet Rusya hududunda kain Ak
german şehrine vasıl olmuştur. 

Bu münasebetle başvekil ile refakatindeki zevat Alman, Ukranyalı 
ermeni ve yahudi ekalliyetlerinin mümessillerini kabul etmişlerdir. 

Bu mümessiller, Krala, hükümete ve orduya olan sadakatlerini be
yan etmişlerdir. 

Milletler arasındaki meselelerin halli imkansız değildir. Yeter ki 
verilen vaadlere riayet ve mütekabil emniyet hiasi hasıl olsun. 

Papa bi.iyük küçük bütün rıMlletlerin istiklal ve hürriyet haklarını 
temin edecek adilane ve devamlı bir aulhun tcaiaini ve harp sonuna 
yaklaştı(ıı zaman her kesin intikam hiaai yerine akıl ve dirayetin kay• 
nağt olan adalet hissile hareket etmesini temenni etmiştir. 

Nutkun sonunda Papa, Amerika reisicümhuru tarafından nezdine 
şahsi bir mümessil izamı kararını tebliğ için gönderilen telgrafı oku
muş ve derin memnuniyetini bildirmiştir. 

Eski reisicümhur muavini B. T aylorun Amerika reisicümhuru B. 
Ruzvelt tarafından şahsi mümessil olarak intihap edilmesine ehem
miyet verilmektedir. Bu tayinden mak•ad rnlh lehinde Amerika reisi 
ciimhurile Papa araeında i~irliği tesisdir. 

Bütün Amerika gazeteleri B. Ruzveltin Papaya gönderdiği mesajı 
aynen neşretmi,lerdir. Bu mesajda cebir ve şiddetle tahribatın mede
niyeti inhidama sürükledi~i kaydedilmekte ve dünya sulhunun em
niyetli bir esasa müsteniden iadesi \:midi izhar edilmektedir. B. Ruz
velt bu uğurda bütün kuvvetlerin birle~tirilmesi liizumuna kanidir. 
Amerikan gazetelerinin fikrince B. Ruzveltin jesti Vaşington ile Va
tikan arasında ruhani menfaatlerin gittikçe arttığına bir delil telakki 
edilmektedir. 

Roma 26 ( ö.R) - lngiliz gazeteleri Pııp&nın ltalyan kral ve krali
çesinin ziyaretlerini derhal iad,,ye k-.rar vermesini ltalya ile Vatikan 
arasındaki münasebetlerin samimiyetine bir delil addediyorlar. Siyasi 
mahfillerde bu ziyarete derin bir mana ve ehemmiyet verilmektedir. 

ltaiyadaki Almanların Almany~
hakkındaki anlaşma ya dönmelcrı 

Londra 26 ( ö.R) - ltalyan dahiliye müsteşarı cenubi Tiroldaki 
Alman akalliyetinin Almanyaya nakli meselesi hakkında B. Musso
liniye raporunu vermiştir. B. Himlerle ltalyan dahiliye müsteşarı ara
sında imza edilen anla maya uygun olarak Alınan ahaliye ltalyan ve
ya Alman tabiiyetinden hangisini tercih ettiklerini bildirmek için rey 
varakaları dağılmıştı. ltalyan tabiiyetini tercih edenler beyaz, Alman
ya tabiiyetini istiyenler sarı pusulalar vermi§lerdir. Bu sonuncuların 
yıl başından itibaren Almanyaya nakli başlıyacaktır. 

Fransız Sarı kitabı bir 
çok sırları ifşa etti 

Paris 26 (ö.R) - B. Leon Blum cPopulaire» gazetesinde Hitler
Stalin anlaşmasının esrarengiz kalan noktaları hakkında neşrettiği bir 
makalede Sarı kitabın vaziyeti aydınlatan çok mühim vesikaları ih
tiva ettiğini kaydediyor. Sofya Fransız sefiri 16 ilk kanun 1938 de o 
zaman hariciye nazırı bulunan B. Bonnet'e gönderdiği bir mektupta 
Bulgar başvekili Köseiyanofla bir görüşmeden bahsederek bir Alman
Sovyet anlaşmasının çok muhtemel olduğunu bildiriyordu. Sefir böy
le bir anlaşmanın bilhassa Polonyanın dördüncü defa olarak taksimi
ne imkan vereceğini kaydetmekte idi. 

Sarı kitabın ihtiva ettiği ayni derecede sansasyonel ifşaattan biri de 
Hamburg Fransız general konsolosunun umumiyetle iyi haber alan 
Hamburg iktısadi mahfillerine atfen Paris - Londra - Moskova anlaş
ması imza edilirse Moskovanın Almanlarla beş senelik bir ademi ta
arruz misakı akdine amade bulunacağını bildirmesidir. 

ım""-lwnm:-.. ... mmzaı.-.................... ıı..~ 

Bayram Münasebetiyle 
Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 

Alaiyeli Hacı Ali zade Abdullah 
Kazmir Mağazası 

Bugünden itibaren 20 gün müddetle 
Rekabetsiz satışlarına haşlamıştır .. DORMEY, FlŞER, FAYN VOLSEN 

elbise, pardesü ve poltoluk kuponlariyle nadide İngiliz novoteleri ve bilu
mum yerli elbise, pardesü ve paltoluk kuınaşlannı almak istiycnler mutlaka 
bu mağazaya uğramalan menfaaileri iktiza•ındandır .. 

İzmir Peştemaleılar No. 46/1 
KAZMİRCİ ALAiY.ELi HACI ALİ ZADE ABDULLAH 

Skajcrak'ta bir 
harp mi oldu? 

Roma, 26 {Ö.R) - Kopenhagdan bil
dıriliyor : Skajerak boğazındaki küçük 
bir Danimarka adasının ahalisi dün ya
rım saat kadar süren top sesleri duy
muşlardır. Bu sesler Alınanların Silt 
deniz üssü y~kınından gelmekte idi. 

B. Ruzveit 
Te!ll'ar namzetliğini 
koyacnk.-
Roma, 26 (Ö.R) - Nevyorktan bildi

rildiğine göre bay Franklen Ruzveli 
üçüncü defa olarak rcisicümhurluğa 
ııem:ıetliğini koymağa karar vermiştir. 

Mister 1"'aylc:-'in 
elçiliği için 

İspanyol gazeteleri 
memnmıiyetlerini 
izhar ediyorlar .. 
Madrid, 26 (Ö.R) - Ruzveltin Vati

kan nezdinc şahsi bir mümessil gön
dermiş olması bütün İspanyol gazetele
rini memnun bırakmıştır. 

Alkazar gazetesi diyor ki : Ruzvclt, 
dünya sulhunun hfunisi rolünü hakkı ile 
oynamaJ..-tadır. Barbarların Avrupa me
deniyetini tahribe çalıştıkları bu sırada 
c.nun mesaisini takdir etmemek iınkAıı-
127.dır .. 
IRLANDA 
'J'edhişçUerinin isyanı 
Londra, 26 {Ö.R) - Irlanda tedhi.ş-

çileri isyan etmişlerdir. Asiler barikat
lar teşkil ettikleri binalara polisin gir
mesine mllni olmuşlardır. itfaiye kuv
veileri bol su sıkmak suretiyle asileri 
teslim olmağa mecbur etmiştir. 

-*
Bitarafları tazyik 

. . 
ıçın 

- BAŞTARAFI 1 ind SAYFAD4 -
gazetesi küçük bitaraf memleketlerin 
pasif vaziyetinden nefretle bahsetmek
tedir. Diiseldorf gazetesinin fikrince 
Belçika hükümeti sıkı bitaraflık ıçın 
icap eden tedbirleri almağa mecbur edil
melidir. Iskandinavya devletlerinin va
ziyeti de ne kadar şaşırmış olduklarını 
göstermektedir. Nihayet sözü cenubu 
şarki Avrupaya geçiren Nasyonal so..
yalist gazetesi Romanyanın iki taraftan 
birine iltihaka davet edilmesini muva
fık görüyor ve Almanya aleyhinde ka
rar verdiği takdirde ekonomik hayatın
da ne kadar felakeilerle karşılaşacağını 
tasvir ediyor! 

Paris 26 (ö.R) - Belçika başvekili 
B. Piyerlo siyasi vaziyet hakkında krala 
raporunu vermiştir. Hükümet senenin 
şu son günlerinde mali tedbirlere ait 
kanunları meclisten çıkarnıağa çalış
maktadır. Milli müdafaa nazırı kralıır 
orduya noel mesajını milli müdafaa k<r 
misyonuna tebliğ ebniştir. Kral ordu er
kanının fedak5rlığını takdirle ylld et.
mekte ve şunları ilaveebnektedir:cEmin 
olsunlar ki onların gayreti yuvalarının 
himayesi ve sulhun muhafazası için en 
iyi teminattır. O sulh ki, bütün memle
ket tarafından hararetle arzu edilmek
tedir.> 

KJSACA: ··-··-·-
Mikrofon üzüntüsü __ ,. 

YAZAN: Eczacı K. K4mil Aklaf 

Elime bir kitap gccti, söz söylemek 
sanatından bahsediyor. Söz söylemok 
hakikaten büyük bir sanattır. Dengine, 
yerine, zeminü zamanına getiremeden 
söylenen sözler. 15.f olur, traş olur, n~ 
ler olmaz. Sözün gümüş, sükf.ttun altın 
olduğunu söyliyenler, yerinde susmanın __________ ...;. __ .,;;. ________________ ..;.. ___ .... =.._ __ ..._ _________________ ..-.... -.. ______________ ;..... __ .-=.._--lsöylemeden kıymetli olduğunu ifade et-

DEMiR MASKE 
ve Büyuk tarih 

(iKlNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 

100 --
tannedersem bu gidişle daha uzun za
ınan nazırlık makamını muhafaza ede
ıniyeceksin .. 

Bilahare göreceğimiz veçhile Barbez
~o bu hissikablelvukuunda ve bu düşün
cesinde haklı idi.. Yalnız o, bu vazife
den uzaklaştırılacağı şekli bu anda hiç 
te hatır ve hayalinden geçirmiyordu. 

XIX 
FARİBOL VE MİSTUFLE SEKİZ 
ÇİFI' ÇİZMEYE NASll. SAHİP 

OWULAR? 
Gece olmak üzere idi .. 
Güneş etrah kıp kızıl bir renge boya

tılıştı ... 
Ağaçlarla çevrili güzel, şirin fakat kü

ctlk bir ka<anın yegane otelini teşkil 
A..,_ ıon.~~1 n:·ı ,_, ı • 

sı önünde otelin patronu, kırk yaşında 
kadar tahmin edilen bir adam, gözleri
ni elma ağaçları sıralanmış uzun yola 
dikmiş, sanki birisini bekliyormuş gibi 
duruyordu .. 

Birden, nazarlarında bir memnuniyet 
ışığı çaktı .. 

Uzaktan iki süvarinin gelmekte ol
duklarını görn1üştü .. 

Süvariler yaklaştıkça gözlerindeki 
memnuniyet ışı.ğı korku ve endişeye 
tahavvül etti. 

Hele iki süvari tam otelin önüne ge
lip te ailarından ailadıkları zaman bu 
hal büsbütün kendini gösterdi. 

Gelenlerden uzun boylusu ve zaifi 
!.ayvanları otelin ahırı istikametine gö-.. ·- . . ~ 

na : dört dolu tabancayı görünce suratını ve ona hay>rlı geceler temenı:llsiııde bu- ınişlerdir. Kitapta deniliyor ki, dünyada 
- Mlstufle, dedi, ben yol arkadaşla- ekşittiğini farkederlerdi.. lundu.. hatipliğiyle şöhret bulmuş insanlar, söz-

rımızın !imarını yapıncaya kadar sen de Yemeklerini bitirdikten sonra otelci- Mistufle, gitmek üzere olan otelciye lerine başladıkları va kıt dinleyici kala-
karnımızı doyuracak bir şeyler hazırlat. nin arkasından dolambaçlı bir merdiven- seslendi : balığı üzerin<le yaptıkları tesirlerini gö-

Mistufle, Faribola : den yukarı kata çıktılar. - Hey .. Bana bak dostum .. Beni sa- rerek fikirlerine hareket ve tavırlariyle 
- Merak etme patron.. Burada büyük bir sofa üzerinde yan bahleyin erken.. Saat üçte uyandırtır kuvvet vermekte, gayri ihtiyari mimik-
Dedikten sonra otelin bom boş olan yana ve karşılıklı sıralanmış oda kapı- mısın?.. !eriyle süjeye can katmaktadırlar. Son 

salonuna girdi. ]arı vardı.. Otelci yerlere kadar bir reverans ya- zamanlarda hatipleri radyo mikrofonla-
Otelci derhal ve zoraki bir tebessüm Garip bir tesadüf eseri olarak Fari- parak : rı karşıladı, burada laf söyliyecek ha-

!akat büyük bir yaltaklanma ile Mistuf- bolun odası bu sofanın bir ucunda ve - Baş üstüne asilzadem .. Dedi, biz- tipler, karşısında kendisini dinliyen dün
leyi karşıladı : yola nazır, Mistuflenin odası da sofanın •at kendim gelir, uyandırırım.. yanın her köşesi olduğu halde gözünün 

- Ne emriniz var monsenyör .. Dedi. öbür ucunda ve otelin arka tarafma ba- Mistufle odasına girdi ve kapının ki- önünde bir mikrofon. etraftaki duval"'-
Geceyi otelimde geçirmek suretiyle ba- kıyordu. lidini iki defa çevirdi.. l:ırla bir kaç arkadastan ibaret bir var-
na Şeref vereceğinizi ümit ederim.. Faribol bunu görünce büyük bir hid- İki defa çevirdi diyorsak bu iki defa !ık tecelli ediyor. Hatipler sözlerini du.-

Mistufle kısa kesti : dete kapıldı ve otelciye bğırdı : · kiliilcdi manasına değildi .. Mi.stnfle ki- vara anlabr ve kendi kendine okur ve 
- Evet .. Burada yatacağız ve daha - Otelinde sanki başka boş oda yok lidi bir ke1Te sağa çevirmiş ve soııra da söyler bir insan rolü yapıyormuş haline 

evvel de karnımızı doyuracağız.. mu ki bizim odalarımızı böyle birbiri- tekrar sola döndürınliştü.. Bu suretle ~ekte, fideta kendini dinliyen kala-
Otelci : ne uzak seçtin.. Otelde fareler cirit oy- otelciye iki kilit sesi duyurarak kapı- bıılığı aramakta, görmemekle ııaşaJ..., 
- O halde, dedi, sizin gibi muhterem myor .. Bütün bu odalar hep meşgul mu? mn kilitlenmiş olduğu zehabını vermiş- makta imiş. Hatiplerin böyle radyo mik-

asilzadclere layık iki odamı hazırlata- Otele! ellerini birbirine ka~arak ti.. Halbuki kapı yine açıktı.. rofonları ile karşılaşmaları adeta bi:r 
yun... cevap verdi : Mistufle içinden : llzüntü halini alıyormuş, Türkçeye ter-

Mistufle bu kadar fazla iltifat ve ri- - Hayır .. Hepsi meşgul değil. VakıS - Böyle daha iyL Diye SÖJ'lendl.... e edilmek !Azungelse bu üzüntüye 
yakfu-lığın pek te tabii bir şey olmadı- bir kısmı. evvelden angaje edildi .. Fakat İcap ettiği zaman gürilltü çıkıırmııdan "krofon üzüntüsü demek doğru olaca& 
ğını sezerek göz ucu ile otelciye baktı. diğerleri de zati asilanelerine layık oda- kapıyı açıp dışarı çıkmak lmklm olur. Ben kendi Alemimde hatiplere hak verJl. 
Yarım saat sonra Faribol da gelmiş !ar değil de ondan.. Otelin içi derin 1* izlik ll:lne gö- lll)rum, anlrumyana iM söyiemek ıne ..... 

ve ikisi bir masa baŞlnda, karşı kan;ıya Bu sırııda Mistufle Faribolun yanına ımıldü.. kllıııe dilşmek ellındir. Sözü söyle~ 
karınlarını tıka basa doldurmağa baş- yaklaştı ve kulağına usulca : l'ııkat bu .....wikte aldatıcı bb t>ızek ru&rtmelı: ve anlaşmak birbirini takip d- ' 
lmıslıırdı.. İtiraz etme patron.. Dedi, yalnız biıııı>-. vardı.. medlkçe bllyUk baldın Ziya paşanın '"1 

Otelci biraz geride ve ayakta duru- .odaıııı girince uyuma .. Bekle... Mlstofle ~a lllJ'UD"'adıın· uaan- sl!Eünü hatırlamak gerektir: 
yordu.. Faribol bu tavsiye 11zerine ı:t!razım ıııııg, kıdajp kidşte ~ Bir yerdeki yok nağmen! takdir edeecA 
Eğer Mistuflc ve Faribol ona dikkat ileri götürmedi. ve homurdanarak oda- Aradan bir saat g~ rfttl 

etmiş olsalardı herifin masanın üzerine oma girdi.. lllııtufle · 



A- ızwa 

Moskova a bir içtima 
Yüksek Sovyet harp şôrası toplandı 
Kronştad, Leningrad ve Moskova endüstri ve işçi 

merkezlerinde karışıklıklar mı çıkmış? 
Roma, 21 (Ö.&) - Moskovada yiik· 

sek Sov,'et but> şilrasının bu sabah iç· 
tiına ~ti haber veriJ:mlıiti. Bu halıe-. 
Rus kuvvetlerinin P'lnlandiyada uğra· 
dıkJarı munffüıyt>Ui:ılildcrlc alakalı 
görülmektedir. Moskova gazeteleri de 
Sovyet Rus1ada, bilı.ta endüstri mah· 
fillcrindekl karma kanşıkJıia makes ol
mıığa başlaınışlardır.. Bir çok fabrika 
mlld!lrleri mahkemeye v~ir. 

Kronşat, Lenlngrad ve Moskovada, 
Fin lhtilMma muartt nümayişçiler tara· 
fından kan<ıklı1dar ~ıkarıldığı söyleni
yor .. 

Paris, 26 (Ö.R) - Sovyet kuvvetl<>
rının Finlandlyada muvaf!akıyctaizliği 
Moskovada amele mahfillerinde hoşnut
auzluk tevlit etı:niftlr. İki günden beri 
Stalin fabrlblan, IJÇilerin nümayişk>ri
ne mAni olmak için, askeri nezaret al· 
tındadır .. 

Roma, 26 (Ö.R) - Helsinkiden bildi
rildiğine göre Fin lrun'etler! mukabil 

General 
--ıfı--

H ali s Bıyıktay 
vefat etti 

İ.otanbul, 26 (Husus\) - İstanbul ku. 
mandam general H.U. Bıyılrtay vefat 
etmlftlr. c-zesi yann kumandanlara 
mahsus askeri merasimle kaldınlacaktır. 
Generalin muhtelif askerl eeerleri var· 
dı. Ölümü bUyUk teesııUrle k"J"lllandı. 

- --tr-
M. Turhan Tanın 

•• • cenaze torenı 
İstaabul, 26 (Hususi) - Muharrir M. 

Turban Tamn ceııum OOgtı.n muharrir 
arbda§lannın ve bir çolı: dost!aruun ~ 
Uraklyle kaldırılarak Edi.mekapıdaki ~e
hltlile defnedilm1~. 

-*
Vatikan da 

nnıere yardan ediyor .. 
Looıha, 26 {Ö.R) - Vatika.n Finlan· 

diylıda Ru.t tacruzu sebebiylo sefalete 
diifen .ahaliye yadım için para gönder· 
d.!Jini r~n bildirmiştir. 

tran ·Japon 
dostluk muahedesi 
Kahire, 26 (A.A) - .EJ.nuı;ri gazetesi· 

ni.n Tahran muhabiri, Iran palimento· 
•wıwı 11 ilk ~ 939 terihiııde akd&
dilınif olan İran • Japoo dostluk muahe
deıolni. taııdilı: etm~ olduğunu haber ver
melrtedir. 

Londrada 
İlıi gün hiç llir gazete 
intfffll" etmedi 
Londra, 26 (Ö.R) - Bugün Noel yor· 

tusunun !kine! gUnüdür. Bugünün din! 
bir mahiyeti yoktur. Yalnız spora ve at 
yarışlarına hasredilıniı;tir. Bu iki gtln
lük tatilde İngiltercnin hiç bir tarafın
da ve hi~ bir gazete cıkmamu;tır. 

--~-&---

Tebliğler 
FRANSIZ TEBLİGİ : 
Parls, 26 (Ö.R) Bu sabahki Fran-

sız tebliği : l\'Iozel nehrinin sarkında 
kuvvetli bir düı;man taarru>u top ateşi
mizle pU..kürlülm~-tür 
ALMAN TEBLiCi 
Berlin, 26 (A.A) - Alman umumi 

karargahı bildiriyor . 
Evvelki gün oldugu g.ibi dün de lııgi

liz tayyareleri Gelsi.nlci körfezinde ka
rakol gemiler.ine taan·uza te>;ebbüs et. 
ıni:;Jerdir. Hava müdafaa bataryaları· 
ııı~ mitralyöz ateşi dü.'\ffiaJtın hücwnla
,."" akim bırakmıı;tır, 

taarruza geçerek Sovyet kuvvetlerini 
hududun öte tarafında takibe devam et
~lerdir. Finler ilci Rus bölüğünü im· 
ha ederek iki tank ve 20 top 2aptetmiş
lerdir. 

Noel günü Rus Uıyyarelcri hava taar· 
ruzlanna dc\"11YI e~lerdir. Uelsinki 
ı.Jıali_-i noel gününü hemen tamamen sı
ğınaklarda geçirmi~tir. Viborg ŞE"hıi ve 
demiryolu bombardıman edilmiştir .. Üç 
Sovyet tayyarec;i düsüriilınü~tür, 

Londra, 26 (Ö.R) - Ladoga gölünün 
~imalinde Fin ordu.su şimdi mukabil ta
arruza geçmiştir. Bunun neticesi olarak 
Lir noktada Ruslan kendi hudutlarının 
öl~ tarafına defctm~tir. Bu hareket Fin 
harbine, neticeleri mUhiın olabilecek ye
ni bir un.."tll' ilave etmektedir. 

Finler ilk defa olarak Rus arazisinde 
harbediyorlar. Bu hildi.ııe dün akşamki 
Fin tebliğinde kaydedilmi!;tir. Bu tebli
ğe nazaran Ruslar. hududun 56 kilo
roetre ötesinde olan Liksaya kadar de· 

fodilmişlerdir. Bu mevki Ladoga gölü
nün de 14 kilometre şimalindedir.. Bu 
ileri hareketi sayesinde Fin ordusu şim
di Muı·mansk limanını Leningıııda bağ. 
lıyan mühim deaıiryolundan ancak yet· 
miş kilometre mesafede bulunuyorlar .. 
Eğer tazyike devam edebilirse, Rusla· 
rın simal kuvvetlerin~ mUhimt:ıat ve 
er-Lak göndermek için mevcut olan biri· 
cik ınlinakale yolunu kesebilecektir .. 
Finlerin buna muvaffak olmaları da 
muhtemel görülmektedır. Zira Llksanın 
~arkından Murınansk demiryoluna ka· 
d:ır olan '"1ha harbin şimdiye kadar ce· 
reyan ettigı ve merkezi ve cenubi Fin· 
landiya kadar göllü değildir. 

Dünkü Sovyet tebliği Finlerin Rus 
ar~zL<Jne girınesini süklltla geçi.o?tiı·m~
tir. Diğ:er taraftan Rus kıtalannın da 
hiç bir ileri hareketini bildirmemekte· 
dir .. 
Diğer cephelerde <;On 24 ;;aat 7.arJJnılıı 

faaliyet mahdut mikyasta kalıruştır. Pet
! aıı o ccphesind~ sidd<'ili kar yağışları 

harekatı durdurmuştur. Soğuktan lıM 
ıh taraf son derece müteessir olmut
tur. Kaçmış olan bir reni yakalamak 
i~in Fin hududunu geçmjı olan No:r
""çli bir ren çobanı bir ormanda soğuk
tan doııın~ sekiz kişilik bir Rus müf. 
rezll.>i bulduğunu bildi~ir. 

Sima! cephesinde nacliren misli görü
len bir soğuk hilküm sürmektedir. 

Helsinkinin bu sabahki boınbardıma
rnnda tehlike vaziyeti üç çeyrek saat 
'ünn~tür. Top seolcri duyulmuştur. 
Fakat şehrin merkezindrn tayyareler 
gürülmeıniştir. 

Dünkii hava taarruzu esn;c,,ında altı 
Ru, tayyaresinin düşürüldüğü bildirili
yor .. Viborda bombardıman neticesinde 
9 'ivil telef olmuştur. Bugün ~ehrin ba
?J hinaları hala alevler içinde idi. 

Londra, 26 (Ö.R) - İ.sveç hükürneti 
kıs haı·ekiltı talimi için merkez! İsveçte 
hazı ihtiyat kuvvetlerini silah altına ça
-~•rm~ş:tır. 

Gemileri hem torpilliyorlar 
Hen- de batan geminin tayfalarını 
kurtarmaya sıelenlere mani oluyorlar 

~~~~~~~~~~~*~~~~~~--~~~ 

Londra 26 (A.A) - Itimuda şayan lıir nıcncxlerck ak>ı takdirde kcndilerı ni de kaffesi tahlis cdilmı;;tir. Infilakin bir 
menbadan bildirildiğine göre, 2,400 ton lorpilliyecegı tcbdidi.ni oavurmuşlur. ınayn mı yoksa bir torpil yüzünden mi 
hacmindeki Danimarka bayrağını hamil Bu yüzden Scotianın tayfa,ınd'n 20 vukua gelmiş olduğu meçhuldur. 
Scoitia vapurunun 7 Ilkkanurı tnrihlıı- ki~i telef olınu.~tur. 
de bir Alman tahtelbahiri tarafından 
torpillendiği esnada Halnia adındaki di
ğer bir Danimarka kargo.sunun nıürf!i
tcbatı, torpillenmif vapur mürettebatı
nın imdadına ko~mak i.stemişler!'e de 
tahtelbahLr tekrar suy-un ~·tizi.ine ç1knı.1~ 
ve kendilerini Iellikctzedeleri almak tan 

Oslo ~G (A.A) - Q,Jo'dan ln.giltcreye 
gitmekte olan Lappcn adındaki ve 500 
ton hacmindeki Norveç bayrağını ha.mil 
vapur .. imal denizinde Bergen açıkların
da hir infilak netice.~ünde baltnıstu. 

ı:~ ki">iden ibaret olan ınürcll~batuun 

Müttefiklerin şimdiye 
kadar harp zayiatı 

Londra 26 ( Ö.R) - Fransız askeri makamları harbın iptidasından 
beri müttefikleTin zayiatı hakkında şu rakamları ne~retmişlerdir : 

lngilizlerin zayiatı 251 1 maktul, Fransızların 1434 maktuldür. Ölen 
2S 11 lngilizden 2070 i bahriyeye mensuptur. 

Bu erkam hakkında mütalaalar serdeden Fransız büyük umumi ka
rargahı erkanından bir zat, bu rakamların Alman propagandasının 
şimdiki harbın bütiin yükünii Fraruızların yüklenmi~ olduğu suretin
deki iddialarına karş ı çok iyi bir cevap te~kil etmekte bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

lngilizlerin zayiatı muhtelif kuvvetler arasında ordu 3 telef, kaza 
eseri olarak donanma 2.070, tayyare 438. 

Paria 26 (ö.R) - Mozelden Rene kadar bütün cephelerde dü,
manın baskın teşebbüsleri derhal durdurulmu§tur. Cephedeki bütün 
lngiliz gazeteleri Kral ve Kraliçenin imzası ile Noel kartlarını almış· 
!ardır. 

Paris 26 ( ö.R) - Mozelin şarkında düşman iki ufak taarruz yap· 
mıştır. Bu te!l"bbi.isler tarafımızdan püskürtülmüştür. 

ltalyan yolcu tayyaresi 
nasıl kazaya uğradı? 

Londra 26 (ö.R) -Rio dö Janeyro
Roma batımda qleyen ve dönüş seyaha
tini yapmakta olan İtalyan Posta tayya~ 
resi Ft'ensız Fa!ında Mogador civarında 

alevler içinde yere dü~crek parçaJanm1~~ 
tırs Yolcular arasındaki iki Brezilyalı. 
bir ltalyan gazetec..isi ve dört ki,iJik mÜ· 
rettebatı telef o)mu:,tur. Tayyare Garbi 

Afrika 5"hilinde Villasosmerosdan ha· 
r<-kct etmişti. Scvildc tevakkuftan sonra 
Romaya gidecekti. Fakat müthi!; bir fır· 

iten parçalandı. 
lıalyanlar Cenubi Amerika ile lıalya 

ara.sında tesis edilen yeni po~ta hattının 
bu feli.ketc rağmen devam edeceğini bil
diriyorlar. Dün garp ietikametinde ha
reket eden ilk lta1ya.n tayyaresi hAdise· 
ıiz olarak Rio dö Janeyroya va!'lıl ol
muştur. 

Londra 26 (A.A) - Stiınholın adında. 
ki ve 2,473 ton hacmindeki lngiliz va
puru, garbi Ingiltere ve sahilleri açıkla
rında bir Alınan tah telbahiri tarafından 
batırılmı11tır, 

Gemide bulunan 25 kiı;idcn 14 ü telef 
olmU§tur. 

Japon __ .., __ 
Parlamentosunda 
imparator açılış 
nutfıunu söyledi 
Tokyo, 26 (Ö.R) - Japon parlamen

ı.o~u içtlıM de\Tesine başlamıştır. 
Imparator nutkunda Japonya ile mu

ahedeleri olan devletler arasında dosta· 
ne münasebetlerin mevcudiyetinden 
memnuniyetini izhar etmiştir ve ııarkt 
Asyadaki vaziyetini istikrar ettirerek 
Japonyanm bütün milli kaynaklan ile 
muğlak olan beynelınilel vaziyete karp 
koymasını istemiştir. 

Çindeki Japon kuvvetlerinin vatana 
hizmetlerinden dolayı bahtiyar olduğu
nu bildirmiştir. İmparator, mutadı Jıilll. 
tJna askC'ri üniforma ile mecliıo\e gelml.i .. 
tiı· .. 

-*-
Norveçte 

Erkekler askere 
alınırsa vazifelerini 
kadınlar görecek... 
Paris, 26 (Ö.R) - Norveçin Finlandi· 

ya lehinde mücadeleye fa§! müdahalesi 
Norveç gazeteleri ve mahfilleri tarafın· 
dan derpiş edilmemekle beraber, veliaht 
prensesin riyaseti altındaki kadın cemi
yeti, erkeklerin askere alındığı takdirde 
kadınların yapacakları yard ımı hazırla
mak üzere biT komite teşkil etmiştir. 

-*-Bitaraf limanlardan 
Ahnanyaya dönme 
emrini alan gemiler 
Nevyork, 26 (Ö.R) - Nevyork Tri-

Noel günü ınuharehe cert:'yan ctıne

ıniştir .. 

tınaya tutuldu. Radyo Gömetrik haber
leri alamadığından yolunu tayin edemedi 
ve F ran ız F uında yere inmei:e çah,rr· 

Lonclra, 26 (Ö.R) - Fastan bildirili
) or : Riyo dö Janeyro ile Roma arasın
ı.la ilk u~şunu yapan İtalyan tayyaresi· 
nin uğradıgı kaza Ronıada tcesslir uyan· 
dırınıstır. Tayyarenin enkazı nrasından 
rli.irt ceset çıka.rılmı.~ır. Kazanın .şiddet
i; fırtınadan ileri geldiği bildiriliyor. 

bun, bütiin bitaraf limanlarda bulunan 
Alınan vapurlarının her ne bahasına 
olursa olsun bulundukları yerleri ter
kederck Alrnan· Jiınanlarına avdet emri
n! aldıklarını teyit ediyor. Almanya bu 
vapurların liı11an ücretleri olarak bü
yük mikdarlarda döviz ödemeğe mec
bur olmaktadır. 

~---..------------------=!------.. Ucuz gunu •• • • . 
sınema 

BUG'ÖN VE YARIN 

Kültürpark Sınemasında 
SAAT Z.2U D~ GECE YARISINA KADAR 

BÜYÜKLERE HUSUSİ : 15 •• Bi.Ki. ·ci.. 10 KURUŞTUR .. 
TALEBE VE ÇOCUK HUSUSi 10 .. HİBİNCİ.. ll KURUŞTUR .. 
BU FİATLE : Birbiri i~ yaratılnn. ve Halk Diitmam filimltri göriilecekti.r 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
YILUAŞJ Ş!'lıEFİNE llAZlnLA'.11.\N BÜY{'K PitOGRA!'t1 .... 

tz. URUE iLK DEi' A 

Ail..TIH ARIYAN 
1:%LAR 

MUHTEŞEM 

Yılbaşı Balosu 
Kültürpark 

Gazinosunda 
:\lcvsinıin en büyük ve en zeıı:in balosııdıır 

$jmclidcn nllll13rah n 'i81arnnzı anPail• edini·ı .. 
······················································~····························· FUAR GAZİNO V : 

===== ;:c: • 
$ARiFE J 

• 

Fırtına devam ediyor 
Kızıl lrmaktan sonra bir Yunan 

vapuru da Karadeoizde battı 
İetanbul 26 (Hueusi) - K.radenizde fırtınanın şiddetinden batan 

Kızılırmak vapurundan bafka. 800 tonlulc. Astrea adındaki Yunan va
puru da batmıı. mürettebatından on altı kiti boğulmuıtur. 
Kwlırmağın tayfalarından dördünün ceaedleri sahilde bulunmut

tur. Kızılınnak. sigortalı değildi. 

C.H.P.Grup içtimaında 
görüşülen meseleler 

Ankara 26 (Hususi) - Parti grubu bugün Hasan Sakanın riyaııe
tinde mutad içtimaıru yaptı. Ruznamede hükümetçe alınmaeı !mm 
gelen bazı tedbirler hakkında Manw mebusu Refik incenin takririni 
tetkik eden grup' komiıyonu raporu ile Antalya mebusu Rasih K.p
lanın Türle. tütün ve sigaralarının Amerikadaki beynelmilel sergide 
te~ir edilip edilmediği hakkındaki sualine gümrük ve inhisarlar ve
kilinin ve E.nincanın bazı nahiye ve köylerinde vukua gelen zelzeleler 
hakkında E.nincan mebusu Abdülhak F ratın suallerine sıhhat ve içti
mai muavenet vekilinin cevabı vardı. 

Ruznamenin birinci maddesine taalluk eden mevzua dair evvelce 
tesbit edilmiş grup encümeninin hazırladığı rapor üzerine müzakere 
açıldı. Bir çok hatipler bu mevzu üzerinde mütalaalarını beyan ve so
rulan suallere alakadar vekil ve raportör tarafından cevaplar veril
mi~tir. 

Bundan sonra ikinci maddeye geçilmi~tir . 
Bu mevzu üzerinde gümrük ve inhisarlar vekilinin verdiği cevap 

ve mufassal izahattan sonra üçüncü maddenin müzakereıİlle başlan
dı. Bu madde hakkında da sıhh.at vekili cevap verdi. Alınan tedbirleri 
izah etti. Toplantıya 18,30 da nihayet verildi. 

Yeni mülki teşkilatımJz 

17 Mıntaka valilikleri 
• 

tesıs edilecek 
Ankara 26 (Hususi) Mülki teşkilat hakkında dahiliye vekaleti bir ka
nun projesi hazırlamııtır. Projeye göre mülki teıkilat 17 mıntaka vali· 
liğine ayrılacak ve her mıntaka valiliğine bir kaç vali bai'lanacaktıı. 

Ankara mıntaka vilayetlerinden biri olacak ve bu valiliğe üç vilA
yet bağlanacaktır. Bunlar Kırşehir, Çanları ve Y ozgad villyetlerldic. 

1 tanbul valiliği projeye göre mıntaka valiliği olmıyacaktır. 

Harp masrafları , 
Alman halkını kirasını ödeyemi

yccek bir sıkıntıya doğru götürüyor 
Zürih 26 (ö.R) - Almanyanın harp dolayıeile aylık maşrafı üç. 

üç buçuk milyar Rayhımarktır. Büyült harpte bu miktar iki, ilci buçuk 
milyan geçmemişti. Vergiler harpten beri yüzde elli niobetinde art
mı~tır . Ve daha da arttırılacaktır. 

Nöo Zürihe Çaytung' a göce Alman milletinin bütün tediye kud
reti ezile1"k harp masraflarına tahsis olunmaktadır. Pek yakin bic 
atide helk ev kiralarını veremiyecek, iaşesini teminden aciz kata
caktır. 

Harp içinde alay mevzuu 

Modelinde bir kukla hükümet kurmuşlar 
Helainlc.i - F'in ordusunun naşiri efkarı olan lsveli gazetesi F'in 

aokerlerinin bir toplantıaında Kuusinen modelinde yeni bir Rus hükü· 
meti kurmak hususunda bir karar verildiğini anlatıyor. 

Rua esiri lvanoviç kendioine on altı oenede ilk defa giyeceği yeni 
bir pantalon ve gömlek hediye edildiği takdirde başvekaleti deruhte 
edeceğini bildirmi§tir. Molotof hükümetinin gayri kanuni olarak ku
rulduğu ilan edilmiş ve Molotofun tevkifi için 2 ruble mükafat vade
dilmiştir.• 

Ayni zamanda bir beş yıl plAnı kaleme alınarak her Rusa bir çift 
kundura ve haftada asgari altı yemek verilmesi karar altına alınmıt
tır. Başvekil her keae haftada 50 gram sabun müsaade edilmesini 
teklif etmişse de bunun haftada iki defa yıkanmak lüzumunu ortaya 
çıkaracağı söylenilerek reddedilmiştir. 

Y eııi Leh hükümetini 
kimler resmen tanıdı? 
Paris 26 (ö.R) - Anjerde teşekkül etmiş bulunan Polonya hükü· 

meti nezdinde şimdiye kadar elçileri ile kendilerini temsil etmiş olan 
memleketler Türkiye, Büyük Britanya, Fransa, Amerika, Belçika, 
Çekoslovakya, ispanya, Mısır ve Brezilyadır. 

lsviçre henüz mümessilini göndermemiş olmakla beraber Anjer 

h ükümetini tanımıstır. 
Çin, Ürügvay, Şili , Kolombia ve Po..tekizin sefirlerini gönderme

leri bekleniyor. 
Papanın Noııçio'su Bültreşde olup Romanyadak.i Polonya müJt.,._ 

cilerinin himayesi ile meşguldür. Bu vazifesini ikmal edince Anjere 

gidecektir. -YALNIZ 

YEN inin 

'il 
ve YALNIZ 

YILBAŞI 
Prog:•amını görmeıııe JJü!ün sen"'r.izi ,ten ve 

ut gecireceh 
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LADES! ·Nesine?! 
16311 m. 183 Kcs./120 W w • 

'.f. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri .. 
12.50 Türk müziği (Pi.) 13.30-14.00 Mü· 
zik (Küçük orkestra (Şef Necip Aşkın) 
1 - Micheli : Çardaş 
2 - Lindemann : Volgadan sesler 
18.00 Program.. 18.05 Memleket saat 
ayan, ajans ve meteoroloji haberleri... 
18.25 Türk müziği : Müzik Folkloruna 
ait örnekler .. Sadi Yaver Ataman .. 18.40 
Türk müziği : Fasıl heyeti .. 18.25 Ko
nuşma (Dış politika hlldiseleri).. 19.40 
Türk müziği : Fahire Fersan, Vecihe, 
Cevdet Çağla, Refik Fersan .. 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 

(Gönül) Kolonyasına 

Hilal eczanesi 1940 
erkekli -• • • 

senesı ıçın OKUYAN : SADİ HOŞSES 

disili ko• u'ar 
1 - Kürdili hicazkar peşrevi 2 - Udi 
Ahmet - Kürdili hicazkAr şarkı (Dilerse 
pdigllm olsun) .. 3 - Yesart Asıın-Kür
dili hicazkar şarkı (Sen gitgide bir Meti 
devran olacaksın).. 4 - Refik Fersan 
Tanbur taksimi .. 5 - Arif bey - Kürdili 
hicazkllr şarkı (Deşme dağ sinei suza
rumı) ... 6 - Halle türküsü (Bağa gir
dim kamışa)" 

yapıyormuş 

OKUYAN: SAFİYE TOKAY " 
1 - Blmen Şen - BestenigAr şarkı (Her 
uman serde) .. 2 - İshak Varan - Bes-
tenigAr şarkı (Gönül sana çoktan bende) 1ZM1R S1C1Lİ TtCARET MEMUR· 
3 - Sal. Pınar - Nihavent şarkı (HMA LUCUNDAN: 
yaşıyor) .. 4 - Faiz Kapancı • Nihavent Izmirde Cümhuriyet bulvarında 84 
şarkı (Gel güzelim Çaınlıcaya).. numarada muamele yapan (Anadolu 
20.20 Temsil : Kızlar ağasından istimdat anonim Türk sigorta şirketi) Izmir ve 
(y Nah! S ) havalisi acenteliği için umumi mağaza. 

azan: tırn.. · b' 
AN (y Ekrem 

lar Türk anonim şirketi Izmır şu esıne 
UNUTG .. azan : ~t) k•' · ti t k 
20.50 Konuşma (Haftalık posta kutusu) verdiği te~il v: ıue~am.e~ı. care a-

21 10 Müz.ik (Ri tlctimh
. b d nunu hükumlerıne gore sıcilin 2609 nu-

. yase ur an osu ka ·ı d'ldi" · ·1· 1 Şef : İhsan Kilnçer).. marasına yt ve tescı e ı gı ı an o u-

l - J · Sousa : Marş nU:-~r sicil ticaret memurluğu resmi 
2 - Leo. Delibes : Kopelya bale,.,,den mührü ve F. Tenik imzası. 

3 - G. Meyerbeer : Uvertür 
(Vals) 1: Vekaletname 

2: Beyanname 
4 - Bourgault - Ducoudray : (Rapsodi 
Cambodgienne) .. 
Birinci kısım : İntroduction-Legende 
İkinci kısım : Fete 
5 - B. Godard : Le Tas.se operasından 
Çıgan dansı .. 22.00 Memleket saat aya
rı, ajans haberleri, Ziraat, esham, tah
vilit, kambiyo, nukut borsası (Fiat) 
22.20 Serbest saat 22.30 Müzik : Solist 
(Pl.) 22.5 Müzik : Cazband (Pi.) 23.25 
23.30 Yarın ki program ve kapanış 
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Zabıta 11afı'aları 
••••••••••••••• 
Basmahane istasyonu önünde Osman 

oğlu Enver ve konak önünde Yusuf oğ
lu Kerimde birer bıçak görülerek alın
mıştır. 

§Hüldlınet konağı önünde fazlaca sar
hoş olduğu halde nAra atan Yusuf oğlu 
Ke'tlın zabıtaca tutulrnwıtur. 

§ Karşıyakada Soğukkuyu mevkiind'.e 
Mehmet oğlu Tahir, Aliyi dövdüğilnden 
tutulmuştur. 

Birinci Sınıl Mütahassıs 

Or. Demir Ali 
KAMÇIOGLV 

Cilt ve Tenasül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

r.ir • Elhamra Sineması arkasında 
ahtan akşama kadar hastalarını 
ul eder.. TELEFON : 3479 

BERGAMA ASLİYE HUKUK MAH
KEMESİNDEN: 

Bergama inhisarlar idaresi muhafaza 
memuru Hürrem Tuzcu tarafından Ber
gamada mukim iken tegayyüp eden 
Güllü Ibrahim Ethem kızı Mürüvet 
aleyhine ikame edilen boşanma davası
nın icrayı muhakemesi 18-1-940 tarihi
ne müsadif Perşembe günü saat 9 za 
tayin kıl~ olduğundan mezburenin 
yevmi mezkô.rda Bergama asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması veya 
musaddak bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakkında gıyap kararı verile
ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 4701 (2570) 

Teşekkür 
Kardeşim şoför Ibrahiınin katli dola

yıslyle cenaze merasimine iştirak ltit
funda bulunan kendisini seven bütün 
şoför arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür 
etmeğe kederim dolayısiyle i.mkAn bu
lamadığıından gazeteniz vasıtasiyle de
rin teşekkürlerimin alenen ibUiğını rica 
ederim. 

ölü Ibrahimin kardeş[ Mehmet. 
4710 (2570) 

BUGÜN KARŞIYAKA 

Melek 
Sınemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

Brodvay Yıldızı 
Her kesin sevdiği küçük yıldız 

Şirley Templenin Şaheseri 

ÖLÜM HARBİ 
Çek heyecanlı ve meraklı bir 

Ganster filmi 

1 
İla\'eteıı METRO JURNAL EN 
YENİ DÜNYA HAVADİSLERİ.. 

SEANSLAR : Her gün : 4.20 - 6 - 9 .. 
Cumar',.•i. pazar 12 - 3 - 6 - 9 
,,..,,/,,, /'?_ . 

Anadolu Türk sigorta şirketinin da
hili nizamnamesi: 

1 - Şerikler: Hissedarlar. 
2 - Şirketin unvanı: (Anadolu Ano

nim Türk sigorta şirketi. 
3 - Şirketin imzası: Şirket müdürü 

ile müdür muavini veya iltinci müdür
lerden biri veya salahiyettar vekili Fon
de Dö Puvuar'lardan biri tarafından 
müştereken iınza edilmiş o]ması meş
ruttur. 

Sicil gazetesinin 3475 N. lu ve 5 Tem
muz 938 tarihli nüshasında münteşir 
zeyilde bu husus mezkGrdur. 

4 - Şirketin müddeti: Gayri muay
yen zaman içip. .. 

Işbu örnek Noter kanununun 41 inci 
maddesi mucibince raptedilmiştir. 

T.C. Istanbul beşinci noteri Hüseyin 
Avni Ulaş resm1 mührü. 

T. C. ANKARA 
Ticaret vekfileti 2 Teşrini 1939 
Iç ticaret umum müdürlüğü 

sig 
Genel Özel elti 
Sayı 6 
BEYANNAME 

Türkiyede yangın, nakliyat, kaza ve 
hayat sigorta iöleriyle meşgul olmak üze
re kanuni hükümler dairesinde tescil 
edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
Anadolu anonim Türk sigorta şirketi 
bu kerre müı-acaa tla Izmir ve havali si 
acenteliğine şirket namına yangın, nakli
yat, hayat ve kaza sigorta işleriyle meş
gul olmak ve bu işlerden doğacak dava
larda, bütün mahkemelerde müddei 
müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlariy~ 
le hazır bulunmak üzere umumi mağa
zalar Türk Anonim şirketinin Izmir şu
besini tayin eylediğini bildirmiştir. Key
fiyet sigorta şirketlerinin tefliş ve mü
rakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 
tarihli kanunun hükümlerine muvafık 
görülmüş olmakla bu beyanname veril-
di 16-11-939 

Ticaret vekili N. 
Cahid. Soy adı 
okunamadı 

T. C. Iktısat vekaleti ticaret umum 
müdürlüğü resmi mührü. 

Işbu beyanname suretinin görülen as
lına dosyamızda alıkonulan ve mübrizi 
tarafından imzalı bulunan suretine mu
tabakatını tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz y•lı Kanunuevvel ayının on 
sekizinci Pazartesi günü. 18-12-939 

Izmir üçüncil noteri Süreyya Olcay 
imzası ve resmi mührü. 

SURET 

VEKALETNAME: 

N.L. 
Yevmiye No.11435 

Sıra No. 326 

Biz aşağıdaki imza sahipleri, muame
lat merkezi Istanbulda Postahane kar
şısında büyük kınacıyan hanında bulu
nan Anadolu Anonim Türk sigorta şir
keti müdürü Mirat Yene! ve ikinci mü
dür Kemaleddin Suher Izmirde kain 
um~m! mağ~zalar Türk Anonim şirketi 
Izmır şubesıni Anadolu Anonim Türk 
sigorta şirketinin Izmir ve havalisi acen
teliğin7 nasp ve tayin eder ve şirketin 
esas ruzamnamesine ve diğer nizamatı
na ve kendisine verilen veya bilabara 
verilecek olan talimata tevfikan ve dai
rei vekaleti dahiline münhasır olmak 
üzere aşağıdaki hususat için vekalet ve
ririz. Şöyle ki: 

YANGIN BRANŞI İÇİN: 
Teklif edilecek yangın sigortalarını 

yukarıda sözü geçen talimat meyanında 
tayin olunan sigorta hadleri dairesinde 
ve mer'i tarifede muayyen fiatlerle ka
bule ve bu bapta sigorta senedi imza ve 
itasına ve tekarrür eden sigorta ücret
lerini ahz ve kabza ve talep vukuunda 
sigortaların kısm"'n veya tamamen fes
hini rt'sen iş'ara \·e yangın zuhurunda 
şirket hukukunun Muhafaza ve vikayesi 
için mülkiye. adliye ve zabıta memur
larına ve sair makamlara müracaata ve 
sigorta sahiplerinin beyanatını ahz . ve 
istimaa ve şirketten talimatı mahsusa 
eelinceye kadar zarar miktarının teza-

I LAN 
Ticaret vekaletı ıc ticaret • 

umum müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işleriyle meşgul 

olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faa
liyet halinde bulunan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kerre 
müracaatla, lzmir ve havalisi acenteliğine şirket namına yangın, nak
liyat, hayat ve kaza sigorta işleriyle meşgul olmak ve bu işlerden do
ğacak davalarda, bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçün
cü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere Umumi Mağazalar Türk 

Anonim Şirketinin lzroir Şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. Key
fiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 Hazi
ran 19 27 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla 
ilan olunur. 

yüdüne mani olacak ve bilakis tenaku
sunu temin edecek tedabiri tahaffuziye
ye tevessüle. 
NAKLİYAT BRANŞI İÇİN: 

Yangın branşi hakkındaki hukuk ve 
sal~hiyetleri haiz olmakla beraber şir
ket tarafından tayin olunan hudut ve 
tarifeler dairesinde teklif edilecek nak
lıyat sigortalarını yalnız emvale ait ol
mak ve geml teknesine şamil olmamak 
üzere kabule ve bu bapta mukavalena
me imza ve itasına ve tekarrür eden 
sigorta ücretlerini ahz ve kabza, kaza 
zuhurunda hasarat meselelerinin hal ve 
tesviyesi için şirket tarafından gönderi
lecek olan memur veya müfettişe mua
venette bulunmağa ve bundan maada 
evvelce şirketin müsaadesi alınmak sar
tiyle şirket tarafından tayin edilen hu
dut dairesinde hasar tazminatı sigorta 
sahiplerinin muvafakativle veyahut eh
li hibrenin tayin ettiği derecede ödC'n1e
ğe, ehlihibre ve üçüncü ehlihibre tayin 
ve azline, ihtilaf vukuunda ehli hibre 
tayin ve azlini şirket namına talebe. 

HAYAT VE KAZA BRANŞLARI 
1Ç1N: 

Hayat ve kaza sigortaları tedariki için 
teklifat ve teşebbüsatta bulunmağa, ve 
bu baptaki teklifnameleri kabul ile ev
rakını hazırlıyarak şirket müdürlüğüne 
göndermeğe, pey akçesi tahsili ile mu
kabilinde makbuz vermeğe ve mukave
lenamelerin sigorta sahipleri ile teatisi 
hakkındaki mutad muameleyi ikmale ve 
şirket müdürlüğünce imza edilmiş olan 
makbuzlar mukabilinde sigorta primle-

4709 (2572) 

IZMİR BELEDiYESiNDEN: 
61 inci adanın 364 metre murabbam

daki 34 sayılı arsanın satışı, Yazı işleri 
müdürlüğündekl şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmustur. Muhammen be
deli 1456 lira olup ihalesi 29/12/939 cu
ma günü saat 16 dadır. İştirak edecek
ler 110 liralık teminatı tş Bankasına ya
tırarak makbuzile Encümene gelirler. 

14 18 22 27 (2486) 

Yeni inşa edilen hava gazı fabrikası 
bacasına siperi saika yaptırılması Fen 
işleri müdürlüğündekl keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 2196 lira olup 
ihalesi 3-1-940 Çarşamba günü saat l&. 
dadır. htirak edecekler 165 liralık te
minatı iŞ bankasına yatırarak makbuzu 
ne encümene gelirler. 

17-22-27-2 4582 (2506) 

Belediyede toplanmış mevcut 1500 
adet boş benzin tenekesi pazarlık sure
tile satılacaktır. Isteklilerin Pazartesi, 
Çarşamba, ve Cuma günleri encümene 
müracaatları ilan olunur. (2574) 

SOBA 
Tekmil dökme İzmir ekonomik 

sohalan 

7.50 Liradır 
rini tahsile ve indelhacce yukarıdaki Yemek pişirme, çamaşır yıkama biz· 
hususattan dolayı Türkiye Cümhuriyeti metlerini de mükemmelen görmek-
mahakimi celilesinde ve derecatı maha-
kimin kaffesinde müddei ve müddeia- tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 
leyh ve şahsı salis ve itirazlilgayr sıfat Ahmet Elem Buldanloğlu • İZMİR 
ve suretleriyle hazır bulunarak muha- İl Gazi Bulvarı 19, Tel. EBEM, 
keme ve muhasebeye, tebliğ ve tebellu- _______ ıa,TEmRLIİEli'ııi3iii91W91m•,I 
ğa ve her nevi haciz vaz ve fekkini ta
lebe ve ililmatı müstahseleyi mevkii ic
raya vaz ile tenfizi ahkamını talep ve 
ifaya mezun olmak üzere umumi mağa
zalar Türk Anonim şirketi Izmir şube
sini vekil tayin eyleriz. 

Ancak mezkô.r şube gerek namımıza 
ve gerek şirketimiz namı hesabına bo
no, poliçe veya havalename veyahut 
her hangi bir teahhüdü mutazammın 
senedata vaz'ı imzaya salB!ıiyettar değil-
dir. 16-11-1939 

Klişe ve imzalar 
Bir imza ve resmi bir mühür okuna

madı. 

Mahallinde binniyabe daire başkMibi 
Ekrem Arsever tarafından alınan işbu 
umumi vekaletname altındaki klişe zi
rine mevzu imzaların şahıs ve hilviyet
leri dairece maruf ve imzalan mazbut 
(Anadolu Türk Anonim sigorta şirketi) 
namına müçternian imzaya mezun şir
ket müdürü Mirat Yene! ile iklnci mü
dür Kemaleddin Suher'in olduğunu tas
dik ederim. Yirmi altı teşrini evvel bin 
dokuz yüz otuz dokuz. 26 Teşrini evvel 
939. 

Resmi mühür ve imza 
T.C. Ist Beşinci Noteri H. Avni Ulaş 
Işbu örneğin dairede dosyasında sak

lı yirmi altı Tc.şrini evvel 939 tarihli ve 
11435 • 326 No.lu aslına mutabık olmak
la alak~dara verildi. Yirml altı teşrini 
evvel hın dokuz yüz otuz dokuz. 

26 Teşrinievvel 1939. 
T. C. Istanbul beşinci Noteri Hüseyin 

Avni Ulaş resmi mührü ve H. Avni 
Ulaş imzası. 

Genel sayı: 7444 Özel sayı: 3/152 
Işbu vekaletname suretinin daireye 

mübrez aslına ve dosyasında saklı müb
rizi tarafından imzalı musaddak nüsha-

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
İZMİR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHİLİYE 
MVTAHASSISI 

Muayenehane: İkinci 
No. 25 TELEFON: 3956 

Mi i' 5 Af""!t;:tj: 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKET 
HASTANESİ 

Asabiye mütahcıssısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

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

sına uygun olduğu tasdik kılındı. Bin 
dokuz yilz otuz dokuz yılı Kanunu ev
vel ayının on sekizinci Pazartesi günll. 

. • 18-12-939. 
(4708) 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve$ürekAsı . 

.UIBRİCAN EXPORT LINEs İNC. 
NEVYRK 

bekleniyor .. 
EXPLORER vapuru 19 İlk ktnunda 

bekleniyor .. 
EXTAVİA vapuru 23 İlk kfuıunda 

bekleniyor .. 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunda 

bekleniyor .. 
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE 

O S L O 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN , 
BOSPHORUS motörü 27 ilk kanuna 

doğru bekleniyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

BUCAREST 
KÖSTENCE İÇİN : 
BUCURE';>Tİ vapuru 7 Sonkanunda 

bekleniyor .. 
PELEŞ vapuru 13 son kfuıunda bek

leniyor .. 
Vapurların isim ve tarihleri hakkındıı 

bi~ bir taahhüt alınmaz. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nn· 

lunlardakJ değişikliklerden acenta m• 
suliyet kabul etrne•. 

Daha fula tafoillt için ATATtl"RK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Ş..ı. Vapur acentalıtma mllraca
at edilmm rica olunur. 

TELEFON : 2007 /ZOOS 

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTALI(U LTD . 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 27 kfuıunuevvelde 

Köstence ve Varna için hareket edecek
tir .. 

LOVCEN vapuru 3 kılnunusanl 1940 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve 
Triyeste için hareket edecektir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P İ R E 
•NEA HEILAS• 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15-1-1940 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurların muvasallt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhllt altına ~ınn. 

Daha fazla tafsllAt almak için Blrlnd 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz ACf'ntalığı Ltd. mllracut 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildllriy•t 
Telefon : Sl 71 Acenta 

Asabiye Miitahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuncr 

24,000 LiRA 

SAHiFE! 

$PERCO VAPUR 
ACEHTASI 

ADRlATİKA SOSYETA ANONİMA 
Dİ NAVİGAZYONE 

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

ZARA motörii 27/12/939 tarihinde li
manıınıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Venediğe hareket edecektir 
BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde 

saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindisi, V enedik ve Triyeste li
manlarına hru-eket edecektir. 
CİTT A Dİ BARİ motöril 2/1/940 ta

rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
gün saat 17 de İstanbul Pire Napoli ve 
Cenovaya hareket edecektir. 

. BRİNDİSİ motöril 3-1-940 tarihin
de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Vened.ik 
ve Triyeste limanlarına hareket edecek
tir .. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şiınalt ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden İtalia 
Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROY ALE 
KUMPANYASI 

ARİADNE vapuru 24-12-939 tarihin
de beklenmekte olup Anvers, Rotter· 
dam ve Amsterdam limanlanna hareket 
&decektir. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
VİNGALAND motörti 1/3-1-940 tari

h/fide beklenmekte olup Goteborg, Ko
pbıhag limanlarına hareket edecektir .. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin

de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
limanlanna hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin katı olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettllp 
etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

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

TELEFON : 2004 - 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
OLlVİER VE 

ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees blnası 

TELEFON: 2443 

• 

. 
• • • 

Londra ve Liverpol hatlan için S 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
rımız sefer yapacaklardır. E . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Messageries Maritimes 
-"'7-

KUMPA..~ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malfunat için Bi

rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen
tasma müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2 3 7 5 

MUKAFAT 
Kuralar: ı Şubat, ı Mayis, ı Ağustos 

teşrin tarihlerinde çefıiJecefıtir-

,_ ikramiyeleri: 
ı Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 Liralılı 2000 Lira 
ıooo Liralılı 3000 Lira 
500 Liralllı 3000 Lira 
250 Liralılı 3000 Lira 
ıoo Lirafllı 4000 Lira 
50 Liralllı 37SfJ Lira 
2S Lfrafılı 52SO Lira . ...... . 

24000 Yelıun .. ...:::mm ... _________________ RC'7J"T/7l, 

25. l 2. 939 pazartesi günü saat 15 de Ziraat Müdürlüğünde mü

nakasası yapılacak olan 500 teneke benzin münakasası yevmi mez
kı'.irda depozit akçesini yatırarak talip çıkmadığından ihale 2490 sayılı 
kanun mucibince ongun sonra 4. 1. 940 perşembe gününe bırakılmıs
tır. 4702 (2571) -

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Sirketi , 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

1 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1'elgraf adresi : Bayrak lzmir ____ t____.-J 



Noel yortusunda harp olmadı değil 
Bir Alman tahtelbahiri bir lngiliz gemisine torpil salladığı zaman gemi 

tayfaları noel ziyafeti masasında eğleniyorlardı 

Tayy reler e boş do ·madı 
lng ·ıterede 25 şehirde alarm işareti 

verildi Helsinki bombalandı 
Londra 26 {Ö.R) - Bir Alman tah

telbahirinin mürettebatı bir lngiliz va
purunu habersizce torpillemek için No
el gününü intihap etmiştir. Torpillenen 
vapur 2500 tonluk Stanhor vapurudur. 
Torpil atıldığı vakıt vapurun müretteba
tı Noel ziyafeti yapmakta idi. Nöbetçi 
tahtelbahiri gördüğü zaman tehlike işa
reti vermeğc vakıt bulmadan torpil va
pura isabet etmiştir. Bütün tahlisiye 
sandalları harap olduğundan vapurun 
;-.ahitleri ve 9 ki~ilik mürettebatı denize 
atılabilen bir sala iltica etmişlerdir. Bun
lar uzaktan torpilleme hfıdisesine şahit 
olan bir Norveç vapuru tarafından kur
tarılmışlardır. 

Roma 26 (Ö.R) - Noel gunu garp 
cephesinde hava faaliyeti kaydedilmiştir. 
Alman tebliğine göre Alman tayyareleri 
Fransanın şimalinde ve lngiliz tayyare
Jeri de Alman sahi1lerinde keşif uçuşları 
yapmışlardır. 

Şimal denizinde maynlar tahribata de
vam ediyor. Her biri iki bin toriluk iki 
Jsveç vapuru ve 500 tonluk bir Norveç 
vapuru maynlere çarparak batmışlardır. 

Jngilterenin garbında 25 şehirde ha
va tehlikE.'si işareti verilmiş ve 20 dnki
ka sürmüştür. lngiliz tayyareleri şimal 
denizinde ve Alman deniz tayyare üsleri 
üzerinde uçuşlar yapmışlardır. Hiç bir 
müsademe olmadığından zayiat ta yok
tur. 

Helsinki 26 (A.A) - Ahali Noeli ak
~m yemeği yemeden sığınaklarda ge
çirmiştir. Helsinkiyc taarruz eden tny
ynreler demiryolunu takip etmişler hat
lm mühim bir iltisak noktası olan Ru
himakiye fazla miktnrda bombn atmış
lardır. 

Sovyet tayyareleri, bundan başka dc
miryolunun daha başka merkezlerini ez
cümle Helsinkinin 75 mil şarkında kfün 
Kuolova'yı, Langolma gölü kıyısında 
kain Tamperc'yi, Vipuri'nin cenubu gar
bisinde sahilde kain Turku şehrini bom-

B. Daladye 
balam~lardır. 

Vipurinin 30 mil §imalinde üç Sovyet 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Helsinki 26 (A.A) - Dün gece Fin
landiya üzerinde 100 Sovyet tayyaresi 
uçmuştur. Bu tayyareler bomba atmış
lnrdır. 

Helsinki'de iki defa hava tehlikesi işa
reti verilmiştir. 

Londra 26 (A.A) - Geçen hafta bir 
mayna çarparak tutuşan 9.141 tonluk 
Inverlane petrol gemisi, sulara kapılıp 
Ingilterenin şimali şarki sahiline doğru 
süriiklenmiştir. Gemi hfılfi yanmaktadır. 

tayyarecilerle 
Ve şimdi bir enkazdan ibarettir. 

Londra 26 (Ö.R) - Dün Noel yortusu 
olmasına rağmen, hava nezareti Ingiliz 
hava ordusunun şimal denizindeki ba-
lıkçı gemileri ve bütün şimal denizi üze
rinde devriye uçuşlarına basiretle de
vam ettiklerini bildirmiştir. 

Londra 26 (Ö.R) - Şimal denizinin 
şark mıntaknsında Ingiliz keşif tayyare-
leri Alman karakol gemilerine tesadüf 
etmişler ve bombardıman etmişlerdir. 

İsabet vaki olduğu zruınedilmcmektedir. 
Ingiliz tayyareleri de hiç bir hasara uğ
ramamıştır. 

in kuvvetleri 
s to ., 

• ra n a 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
rekatın inkişnfı suretiyle J.'inlandiynnın 
ikiye a~ rılacağı bildirilmektedir. 

Helsinki, 26 (Ö.R) - Viborg üzerın
dc Rus hava filolarının atbkları bomba
hırdan şehirdeki hasarat oldukça mü
himdir. 

Londra, 26 (Ö.R) - Fın kıtaları cep
henin hır noktasındn Ru toproklarında 
('arpışmaktadırlar. Finlandiyalılar harp 
sahasını L~doga gölünün 20 kilometre 
~malinde Lijeska vadisine kadar teş
mil etmişJcrdiı'. Bu havali Rusların ha
yatı mesabesinde olan Mormansk şi
mendıforinden 190 kilometre uzaktadır. 
Sovyetlcrin asıl maksatları Ladoganın 
simalin<lcn geçerek Mannerhaym müda
faa hatlarını sukut ettirmek suretiyle 
Helsinkiyı zaptctmekti. Kaı lı dağlcr. or
m mlar ve guBerdc kahramanca mukn
vemc-t eden Fin kıtaları bu Rus planına 
ınfıni olmuşlardır. 

Sallnda en dar ınıntakacln Rus taar
ruzları püc;kürtülmü.ştür. 

Paznr güniı yapılan topçu hazırlıgı 
biıyük bir taarruzun alfiıneti idi. Finlan
diyalılar cenuptan Monnanska doğru 
iJcrlemek suretiyle Salladaki Sovyet 
kuvvetlerine büyük tehlike teşkil etmiş
lerdir. Finlerin akşam tebliği, Merkez 
mıntakasında bir Rus taarruzunun ya
pıldığını ve harbin devam etmekte ol
duğunu bildiriyor. 

Londra, 26 (Ö.R) - Fin tayyareleri 
eli.in bütün gün düşmanın askeri tecem
mü nıahallerınc, demiryolu istasyonları
na siddetli hücumlnr yaparak tonlarca 
Lombn ntmışlardır. 

Finler bu bombalarının tam hedf'fle
rinc ı :ıhct ettigini iddia ediyorlar. 

Hnl 'nki, 26 (Ö.R) - Çok yüksf'kten 
JJçan Rus tayyarelc-ri Burgcat kac;abası 
ii7 r'nc- bir çok bombalar attılar . Bir 
çok l nralı vnrdır. 

P.ıris. 26 (Ö.R) Bazl<'r Nahrihtmin 
Stokholm muhabiri, Finlandiyalıların 
ellerı'lC' düşen esirlerin Kızılordunun va

yt'ti hakkında şayanı dıkkat mallı.mat 
• ~d· Icrıni hildıriyor. C.:ıhhive teskıl"ı-

bozuklugu ~üzünd n ha-talıktan 
\ r \ <l'"Lılarmı bnkımsızlı ~.ı \ üziındPn 
<len] r pek coktur. Esirler bılh:ıs;a gı
clasızl ktan şikuyet etmişlerdir. 

Ayni muhabir, Lenin"radda askeri bir 
iı-.yan çıktığı hakkındaki haberlerin uy
durma olduğunu, maamafih Finlandıya
ya karsı yapılmakta olan ask<>ri hare-

r. • c; u da 

Lüyük tereddütlerin devam ettiğini, ge- Viborun u7.Un menzılli Rus topları ta
neral Mençnikofun bu cephe kumandan- rafından bombardımanı devam etmiş
lığını kabulden istinkiıf ettiğini bildiri- tir. Gece şehre yüzlerce mermi düomüş
yor.. tür. Bugün Helsinkidc hava tehlike işa-

Helsinki, 26 (Ö.R) - Dün Finlandiya reti verilmiş ve 13,45 den 14. 1 O a h
şehirleri üzerinde 100 Sovyet tayyaresi dar devam etmiştir. Bu hususta baıka 
faaliyette bulunmuştur. Helsinki ahali- bir haber alınmamıştır. 
si geceyi sığınaklarda geçirınislerdir. Dünkü hücumlar esnasında Sovyet 
Miihim bir iltisak hattı merkezi olan Ro- tayyarelerinin daima 4000 - 4500 met
\ anieni üzerin~ bir çok hombnlar atıl- re arasında çok yüksekten uçtukları ve 
mıştır. Turko şehri bombalanmıştır. Vi- bu irtifadan bombaları istenilen hedcf
borg şehrine yeni ha\•a taarruz.lan ya- lere isabet ettirmenin jmkansızlığı kay
pılmış, hu taanuzlar esnasında düşma- dedilmektedir. 
nın üç tayyaresi düşürülmüştür. Helsin- Helsinki 26 (AA) - Finlandiya kör
ki tayyare istnc;yonu da bombardıman fezi kenarında kRin Porva şehrinde Sov
cdilmiş ise de E.'heınmiyctli hasarat yok- yet tayyarelerinin att1kları bombalardan 
tur. Di.in ceman on Ruc; tayyarec-i düşü- bir çok evler yıkılmıştır. Ahaliden hiç 
rülrTJtiStÜ'r.. kimse ölmemiştir. 

Paris 26 (ö.R) - Fin cephesinden Helsinki tayyare istasyonu bombar-
gelen haberler azdır. S'ddetli soğuk se- dımnn edilmiş fakat ciddi surette hasara 
bt>b;le, ackeri harrketler yavaşlamııı;tır. u::.ramamı tır. 
Salla ct'phe inde Fin kıt lan Noel havra- Dü ürülen Sovyet tayyarelerinin mec
mını ııiikunc-t ic;il'lde geçirmişlerdir. Bu- muu 1 O olup bunlıudan biri 1 lelsinkiye 
nunla beraber dü•ın'l.nın topçu hazırlığı çok yakın bir mevkie düşmüştür. 
derhal bir taarruza geçeceğini ihsas et- Kopenhag 26 (A.A) - Politiken ga-
mekte idi. zetcsinin Finlandiyadaki muhabiri, Şi-

Sabııtov•kiyc bir kaç kilometre mesa- mal mıntakaııı cephesinde Petsamo mın
fe>c ,..elen Finl<-rin tazyiki altında Rw•lnr takasında Rusların kuvvetlerinin iaşesi
yavaş yavaş çekilnıe-ktedirler. Finlerin ni kolaylaştırmak için bir dekovil hattı 
Salla - Konojt-rbi yolu üzerinde Rusların inşasına çalışmakta olduklarını bildir-
ricat yolunu kestikleri bile sövl .. ::zyur. 1 mektedir. 

A vusturalya havacıları 
IJk kafile büyük ve coşkun bir neşe 

içinde lngiltereye geldi 
Londra 26 (ö.R) - Avusturalya ha

va kuvvetlerine mensup alaylardan mü
teşekkil ilk Avusturalya kılaları dün 
Ingilterenin bir cenup limanına çıkmış
lardır. 

Bunları hamil olan gemiler daha li
mana girmeden subaylar ve efradın coş
kun ve gür sesleri duyulmakta idi. 

Avusturalva kuvvetleri hava nezareti
nin yüksek ·rütbeli zabitleri tarafından 
karşılanmışlradır. Avusturalya hava ne-
1aretinden gelen mesajda şu sözler var
dır: 

«Harbe fiilen iştirnk eden ilk A vustu
ralya hava kuvvetinin ağır mesuliyetini 
ve şerefini taşıyorsunuz. Bu mücadele
den muvaffak çıkacağınıza eminiz. Ana
vatan sizlerle iftihar eder.> 

Londra, 26 (Ö.R) - İngiltereyc Ka
nnda sefer ordusuna mensup kıtnların 
muvasalfıtından bir hafta sonra, A vus
turalya sefer ordusunun Hk kıtalan da 
müşterek mücadeleye iştirak için İngil
tcrenin cenup sahilinde bir limana çık
mışlardır. Bu gelenler Avusturalya ha
va ordusuna mensup olup sahil miida
faa kıtalarına verileceklerdir. 

Nakliye gemileri destroyerlerin hima
yesinde limana girdiği zaman Avustu
ralya sefer ordusunun pişdarlarına ya
pılan kabulün harareti soğuğun şiddeti-

Son sistem Ingiliz tayyareleri 
ni unutturmuştur. Sahilde toplanmış kumandanları tarafından kendilerinG 
olan kadın erkek İngiliz tayyarecileri mesajlar tebliğ edilmiş ve Avusturalya 
Avusturalyalı arkadaşlarını Hurralarla ordusunun kahramanlık ananelerini ye-
karşılamışlardır. Avusturalya tayyareci- niliyccekleri kanaati izhar olunmuştur .. 
forl sağlam vücutları ve merd tavırlari- Avusturalyanın imparatorluk hava mil
le en mükemmel bir tesir yapmışlardır. dafaasına faaliyetle iştiraki pek ziyade 
İngiliz ve Avusturalya hava nazırları ve takdir edilmektedir. 

Amerikanın protesto notası 
Hiç bir tesir yapmıyacak ve netice 
vermiyecek mahiyette mi olacak? 

~--~~----~-~*~~~~~~-~~-~-

Nevyork 26 (A.A) - Panama konfe
ı-ansı tarafından tesbit edilmiş olan em
niyet mıntakasının tarassudu meselesi 
hakkında dünkü gazeteler bir takım 
mütalealar se.rdetmcktcdirler. 

Gazeteler, 21 Amerika Cümhuriycti 
tarafından muhariplere gönderilmiş olan 
notanın falla müphem olduğu veya hiç 
bir tesir icra etmiyecek mahiyette bu
lunduğu mütaleasını scrdediyorlar . 

Nevyork Tribün gazetesi, kendilerine 
bu nota gönderilmiş olan devletlerin 
bunu kabul etmeleri ihtimalinin pek az 
olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, Amerika Cüınhuriyetleri-

-·--·r azyik deva 
et te 

Pragdan bir göriiniış 

Faris, 26 (Ö.R) - Avusturya hudu
dundan gelen haberlere göre Pragda 
Alman tazyiki en şiddetli, en had dere
ceye gelmiştir. 17 ikinci teşrinde idam 
edilen talebelerin uyandırdığı derin te
essür ve nksülamel hUia devam etmek
tedir. 

7---
B ir k·lise bir yangında 
tamamen yandı 
Faris, 26 (A.A) - Hanteste Salnte 

Therese kHlsesi bir yangın neticesinde 
trunrunJyle harap olm~tur. Nüfusça 
z ylat yoktur. 

nin ittihaz etmiş oldukları hattı hareke- den mü.şkill bir mevkide kalması ihtl
tin hukuku düvele muvafık olmadığını malini dil§Unmemlşlerdir. 
ve muhariplerin harp zaruretlerini kafi 
derecede hesaba katmamakta olduğunu 
yazmaktadır. 

Bu gazete, daha ileri gitmektedir. Em
niyet mıntakasının avukatlarının görüş
leri pek kısadır. Onlar yalnız şimdilik 
ihtilafı d~ilnüyorlar. Birle§ik Amerika
nın başka bir harbe stirüklenmcsi ve 
muharip sıfatiylc gemilerinin batın mu
vakkat olarak bitaraf limanlara ilticn et
mesine mümaneat olunması ve bilhassa 
bu imtinaın hali hazırda ileri sürülmek
te olnn esbaba istinad ettirilmesi yUziln-

t 

Roma 26 (ö.R) - Amerika Cümhurı. 
yeti eri, Panama konferansında tayin 
edilmiş olan Amerika emniyet mıntaka
sına vilki tecavüz kar§ısında, muharip 
devletler nezdinde protestoda bulunduk,.. 
tan sonra ittihaz edilecek tedbirleri te:;.. 
bit için yeni istişarelere karar vermiş. 
)erdir. lyi haber alan mahfiller beynel· 
milel hukukun hiç bir sarih kaidesine 
istinat etmiyen emniyet ve bitaraflık 
mıntakası hakkındaki tedbirlerden pra
tik hiç bir netice beklemiyorlar. 

• 
1 

lr anda Başvekili bir taraftan harp 
o urken diğer taraftan bir konferans 

top anmasını t k if ediyor 
Lonclra, 26 (Ö.R) - Irlanda başvekili 

Dö Valera bugünkü harbe nihayet ve
recek bir sureti tesviye bulwunası için 
harbi idare edenlerin bir konferans yap
malarını teklif etmiştir. 

Dö Valera, galipler ınağlOpların harp
ten sonra senelerce devam edecek bir ıs
tırap ve felaketi göz önünde tutarak 
harp içmdc olmalarına rağmen ihtilafla
rını konferansla hal usulünü tecrübe et
melerini müreccah olduğunu hatırlat
makta ve aklı "'elimin bunu emrettiğini 
söylemektedir. 

Nevyork, 26 (Ö.R) - Dö Valeranın 
konferans teklifini ihtiva eden nutku 
bir Amerikan radyosunda verilmiştir .•• 
Amerikan gazeteleri bu nutka ilk sahi
felerinde yer vermemişlerdir. 

Dö Valera sulh şartlarını müzakere 
için muhariple.dn bir konferanc; halin
de toplanmalarını istiyordu. Yalnız Nev
york Taymis bu nutku ilk sahifesinde 
neşretmlştir. Irlanda başvekili Dö V alcra 

Eski Polonya cümhurreisi Mociski 
• 

Romanyadan lsviçreye gitti 
Bükreş 26 (A.A) - Eski Polonya cümhurreisi Moscickinin dok

torlar arasında yapılan bir konsültasyon mucibince Romanyayı ter· 
kederek yüksek dağlarda bir sanatoryomda tedavi edilmek üzere ls
viçreye gitmesine müsaade edilmiştir. 

Dün eski Polonya cümliurreisi refakatinde zevcesi ve klzi olduğu 
halde husust bir vagonla lsviçreye hareket etmiştir. 

Mocickinin hareketi, yola çıkan zatın Romanya hariclye nazıri Ga
fenko olduğuna dair bir pyianin çıkmasina sebep olmuş ise de bu ha~ 
beı'. ,ahali ptiy~tle tekziP. ~mlgtir. 
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