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HAK.Ki OCAKOt;LU 

ABONE ŞERAiTi 
OWVAM MUDDJ:'l't 'ftrkiye için ~ iç1lı 

.s su lik. ... • • .. .. .. 1400 2900 
Alh cawMc •••• ••••••• •• • • 750 1650 
Güni ~ nüıbalar (25) kuruttur· 

T E L E F O N : 2697 

llAn münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

il 

Ciimhuriyetin V41 Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar .riyast gazetedtr 

Fransızlar bir Alman 
ahtelbahiri daha batırdılar 

Parla 1 (ö.R) - Bir Fransız torpidosu 
bir Alman tahtelbahirini batırmıştır. 

Yeni Asır Matbaasında basılmJ.§tır. 

Fin kabinesi istifa etti yeni kabine mftt.areke istedi 

Sovyetlerin ikinci b·r ültimatomları 
Finlaridiya eğer bütün talepleri ka
bul etme.zse harabeye döndürülecek 

. ' 

SoVyet.:hududunda Fin komünist hükümeti kurul
muş Sovyetler bu lı~küm~tle müZakere edecekmiş 

. Sıra No ._:ve~te -~··36 .. ;Sil'8.fllk···h·8'1~p· .. . 
Sovyctler Norveçten üç limanın 

kendilerine veriln1esini istediler 

Londra 1 ( ö.R) - Akşam gazetelerinin haberlerine göre Sovyet 
Rusya Norveçten Buz Oseanında üç )imanın üssülhareke olarak ken
disine verilmesini istemiştir. 

Oalo 1 ( ö.R) - Dage Bladet gazetesi yazıyor: 
c Kanlı dünya hadiseleri Norveç kapılanna yaklaşmıştır. Müdahale 

l,cybudcdir. Fakat dünya efkarı bu haksız taarruza karşı mütemadi
yen .ayaklanmaktadır. 
· .. Roma 1 ( Ö.R-) - Bir Macar gazetesi Finlandiyadan sonra Sovyet 
Rusyanın gözlerini Hindistana tevcih edeceğini yazıyor. 

Finialıdiva 
- *--

So~et tazy~ldne 
IJOyun eğecelltir ••• 

.Roma 1 ,(ö.R) - finlaiıdiya hükü
ımeti Ruııyaya karşı resmen hali harhı 
'lan ettikten ıt4!tnra pıulamento dün ak
.şanı gizli bir celse akdetmiştir. Parla
mento hükümetin foaliyetini ittifakla tas
vip etmiş. fakat itimad reyine rağmr.n 
kabine İstifayı muvafık bulmu<ıtur. E~ki 
kabinenin maliye nazırı B. Tar.er hu sa
b:ıh yeni bir kabine teşkil etmistir. B. 

--*-- · İ Erko yerine hariciye nezaretine B. Tiıi
. · ŞEVKET BILG N nav geçmiştir. Milli birliği teyid için yeni 

' 
Kü~k de'l.•letlerin bCl§ları iistünde 

kabine dahn geniş hir esas iizerinde ku
rulmuştur. Ve Rusya ile sulh mÜ7.akera
tına girişmek üzere miitareke teklif ede· 
ceği zannedilmektedir. 

.................. bl&nçosu ................. . 
1500 Tayyare 800 Tank 
hücumuna karşı Finliler 

dayanıyorlar 

Fi1ılmıcl,ya hududunda Savam na köp. sii 
- YAZISI 6 iNCi SAHİFEDE -

Rtıs askerleri nıevzilercle 

Fransız Başvekili 
Parlan1entoda tekrar tam ve ~eniş 

kararını aldı salahiyet 
Paris, 1 (Ö.R) - Lükscmburg sara

yında toplanan ayan meclisinde başvekil 
muavini Kamil Şotan askert ve siyasi 
meseleler baklanda izahat vermiştir .. 
Burbon saraymda mebu nn meclisinin 
jçtimnı devam etmektedir. Dal.adiye ka
hinesine verilen ~eciş ve tam salfıhiyet 
dün hıtam bulmuştu. Başvekilin bu hu
stiruıki. ~ f2 .ım:e ~ 316 :reyJc 
kabul cddru . 

Bitler propagandası, Fransız parla
menlôsunun içtimrunı bitmez tükenmeır, 
münakaşalar ~·c buhranlar takip edec(..'
ğini iddia etmişti. Bir saatte her şey hal
ledildi. Fransa diişmana cesaret Yerme
di .. 

Londra, 1 (ÖR) - Mancestcr Gardi
an gazetesi F rnnsız başvekilinin parla-
mento nutkunu onun çok kudretli va
Stflanna layık bir azim ve kararla meş-
bu görüyor ve hayranlıkla karşılıyor. 

Daladiyc, bu harpten ynlnız Ingilte
renin mesul olduğunu iddia eden Alman 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

İki komünist mebus, 
zorla parlamentoya 
girmek istediler. ·Fakat 
muvaffak olamadılar. 

dolCl§an tehtükelerden sık sık bahsedil
miştir. Fakat hiç bir zaman bıı tehliike
ler, bugiin olduğu kadar ciddi ve umu
mi bir mahiyet arzetmemiştir. Yine hit; 
bir zaman müstakil milletlerin hayatına 
bu kadar vahi vesilelerle suikasdlar ter
tip edildiği görülmcmi§tir. Tarafgirane 
duygulardan tccerriid etmek s(!rtiylc. 
bütün küçiik milletleri tehdit eden ihti-
1'as dalgasının nasıl kabardığını artık 
görmemek imkansızdır. KiiçiiklCTiıı en 
büyük. zaafı, miimasil tehliikcler kar
gısında mtıkadd<!f'at birliği yapmaktan 
btı§ka çareleri olmadığı haltlc, tehlükc-
11i mümkün olduğu kadar smırlarından 
uzak tutmak hiilyasile cesaret ve feda. 
karlık istiyen bir ııahdet manzarası VCT

mektcn uzak kalmış olmolanclır. Çekos
lovakyanın istilaya uğradığı gfüıdenberi 
ayni hakikat hep ayni §Ckilde tekerrlir 
etmi~ir, Yangın saçağı sardıktan sonra, 
felıiketlerile ba§btl§a kalanları, ycılnt.t 
kah,.amanlıklartnın hayranlık destanla
Tnıı 11azrııakla iktifa eden hodgam bir 
alemin sempatileri kurtaramaz. Küçiik 
bir millet taarn'2:a uğradığı zaman kom
§tılan yarın kC11-dilerini beklCJıen teh
liikeyi dü§iinmelidirler. Mukaddes 1ıod
gdmlık artık ni1ıaııct bulmalıclır. 

iyi haber alan mahfillerde b<"yan ' edil 
diğine göre Finlandiya teslim olmak ni
yetinde değildir. Ruslann Fin arazisinde 
ileri hareketi durdurulmuştur. Ne asıl ka
raya, ne de adnlnra hiç bir ihraç yapıl
mamıştır. 

Bu hükümet tebeddülü, Finlandiyanın 
harpten içtinap etmek için hiç bir şey ih
mal etmediğini dünyaya isbata matuftur. 
Nazırlar, feci bir vaziyetin önünü almak 
için istifa etmişlerdir. 7Jrn diğer haber
lere göre. Sovyetler birliği dün akşam 
Finlandiyaya bir ültimatom göndererek 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -

oskovadaki sefi
rini geri çağırdı ve 

Sovyetlerle siyasi münasebetini kesti ' 
Fransız b~-vc~ili Daladıyc 

Kıiıl ordu Finlıu.uıyaya tecavüz etti. 
Bu tecavüz haklı mıdD', yoksa haksız 

mı? Bunu tahlil etmek bize d~mez. 
Biz milletlerin tarihi politikalarının, de
ğişen rejimlere rağmen, ekseriya ayni 
kaldığmı görmekle iktifa edebiliriz. Sov
yet Rusya, Polonyadan Beyaz Rusya ve 
UlaenJerle meskun olan toprakları aldık
tan sonra Baltık denizine hakim olmayı 
istihdaf eden programını tatbike koyul
muştw. Balt memleketlerini kendi pro
tektorası altına almıs, Finlandiyııdan Le· 
ningradm emniyetini korumak için elzem 
gördüğü üsleri istemi .. tir. Maksadı yalnız 
Leningradm emniyetini korum ktan iba
ret midir? Ve hu emniyet kime kllr§ı te
min edilecektir? 

Küçük Finlandiyaya ka111 mı? 
Hayır ... Almnnyaya karşı ... 
Berlinle Moskova arasında imzalanan 

do tluk muahedelerine rağmen Sovyetle
rin Almanyayı yannkj düHnanlan ara
sında (.?Ördükleri, muhakkaktır. Bumm 
içindir ki Avrupa harbı neticelenmeden 
Baltık denizinde yarın Almanyanın ihla
line cesaret edcmivcceği bir hakimiyet 
tesisine çalışmaktadırlar. 

Finlandiya, Kızıl ordunun ezici faiki
yetine mukavemet edemiyerek sukut 
ederse veyş Sovyet müddciyabna tealim 
~ SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

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

Almanlar telaşa düştü 
.Amiral.Reeder diyor ki: 

Vaşington hükümetinin Sov yet/ere harp mal
: zemesi sa·tıfını men edeceği tahmin edıliyor . Bugün 

"Sovyet dostluğunu~ Bolşevizmi. Baltık 
denizine sokmakla çok bahalı 

ödemiş bulunuyoruz,, 
Paris 1 {ö.R) - Deyli Ekspres ga

zetesinin istihbarına göre Finlandiyanın 
Rusya tarafından istilası Alman ordu 
ve donanma kumandanları ile siyaset 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Mühim 

Londra 1 ( ö.R) - Birleşik Ameri
kanın Moskova büyük elçisi, hükümetin
dcn aldığı emir Üzerine Moskovayı teık 
etmiştir. 

Roma 1 (ö.R) - Vaşington siyasi 
mahfilleri Amerika sefirinin geri çağırı
lacağını ve Rusyaya harp malzemesi sa
tışının menedileceğini tahmin ediyorlar. 
Rusya Amerikaya son zamanlarda mü
him miktarda bombaraıman tayyaresi 
sipariş etmiştir. Senenin son üç ayı zar
fında Rusya Amerikadan 566545 ton 
benzin mübayaa etmiştir. 

Vnşington 1 (ö.R) - Ayan ve mü
messiller meclisi azalan arasında Helsin-

iz heye 1 

. ~ . 
Heyet ürkiyede 

trik iş.erile 

Sl a,. 
' 

C1 i ve ele~-
eşgul o aca ________ _.......,.. ______ , ___ _ 

İstanbul, 1 (Hususi) - İngiltercnin 
mali ve iktısadi mliessesdcri mümcss 1-
İerlıidcn mürekkep mühim hır heyet bu
gün şehrimize gel~i .. 
Aralarında eski Osmanlı bankası -di

rektörü Read ile İngiliz maruf iktısatc:.ı
sı Chancellon da vardır. Heyet bu ak
şam Ankaraya hareket etti. 

temas edecclderini, Türkiycdc clelürik 
\ e dı r ehemmiyetli smai, mali işlerle 
meşgul olacat ... larıtıı söyle eli .. . 

Londra, 1 (ÖR) - Türkiye' nariciye 
vekaleti genel sekreteri B. Numan Me
rıemencioğlu, ,Büyük Britanya deniz aşı
rı ticaret nazırı Mister Habson ile öğle 

· · bir ' kte eıni ir. 

ki bombardımanı derin infial yaratmış
tır. Bunlardan bir çoğu kongrenin önü
müzdeki toplantısında Sovyetlerle müna
sehatın kat'ını istemek niyetindedirler. 
Buna sebep olarak Kernski borçlar me
selesinin halledilmemiş olduğunu ileri sü
receklerdir. Mutediller Sovyetlerle dip-

--·--
Ticaret vekili An
kara radyosunda 
tekrar konusacak .. -*-lomasi münasebetlerin kesilmesi Rusya Ankara 1 (Hususi) - Ticaret 

ve japonyayı birbirine yaklaştırmalı: ne· Vekili B. Nazmi Topçuoğlu hiikü-
ticeııi vereceğini tahmin ediyorlar. Pek : metçe alınmakta olan iktısadi tcd- : 
had bir şekilde mevzuu bahis olan uzak : birler hakkında Cµmnrte~i günü : 
şark meselesinin halli de bu yüzden güç· : {Bugün) saat 19,45 de Tadyoda ; 
leşecektir. : efkan umumiyeye izahat verecek- : 

Va~ington post diyor ki: : )erdir. : 
- SO?\Tu 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - : : 

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

I...011dradaıı Parise geçen Turk heyeti r<'tSi general Ka:ım Orbay 
iltası1onmıda.. sefirimiz B. Behiç ıarafıncla?& kar§ılandılar 



~-.--.-

~Ar.r.:zı;ı:ıı:ı:ıe!!l~ ~~~~nr.-.uzzzı[:ı;.ıı:z:ıpa•.ıtıı:ıı,.....,.-...u.z, 

~ Atatiirkiin 
§Son günleri 

. . ŞEHiR .H BERLERi Finlandiya 
--*---

.Soııyet tazyUıine 
bo31an eğeceıttll' ... 

' ' 

Paır1uk ve 
llıdamdan nalılen : YAZAN : Rahmi Yağız 

42-

. .., 
zeytınyagı 
İhracat birlikleri lşte, son teşrinin ikinci günü bu müna

sebetle bir teşebbüste bul unmağa karar 
veren bu zevat, Ebedi Şefin kendilerini 
kabul ederek görüştükleri sırada bir 
fırsatını düşürüp su meselesine temas 
ederek bu noktayı kurcalamışlardır. 

Ebedi Şef; bilhassa 16 Ilkteşrinden 
sonra artık yatakta kalmak mecburiyeti 
karşısında dairenin içinde bile gezine
miyor, binaenaleyh huzuruna kabul et
tiği zevatı dahi istirahat halinde dinli
yordu. 

Hekimlerin ricasını makul bulan ve 
Atatürkün en yakın iltifat görenlerinden 
bir zat huzurda Atatürkün sohbet şere
fine mesrurken bir ara Büyük Atanio 
yatak örtllsü üzerinde ancak suyun ka
barttığı batın mıntakası farkedilen kıs
mı işaretle: 

- Efendim maşallah suyun azalm!§ 
olduğu örtüdeki izden farkediliyor: 
Demiş, Ebedi Şef hafif bir tebessüm-

le: 
- Belki! 
Diye, cevap vermiş, ilAve etınişti : 
- cMamafihf çok geçmeden hiç su 

kalmadığını göreceksiniz!• 
- Nasıl paşam? 
- Suyun alınmasına karar verdim. 
- Tıbbi mahzurları· bertaraf ederek 

mi efendim? 
- Bu hususta tıp mahzur gösteriyor, 

fa'lcat, tıbbt kaidelerin hemen hepsinde 
olduğu gibi bu mahzurda iki veçheli ... 

Ebedi Şef durmuş, bir dakika istira
hat ettikten sonra yüzünda hayret çiz
gisininba.riz ifadesi belirerek silkilt eden 
zata dudaklarında beliren bir tebessüm
le izaha devam etınişti: 

- Bana her şeyden fazla ıztırap ve
ren bu suyun gün günden azalacak yer
de arttığı meydanda ... En hazik hekim
lerin, en mütehassıs tıp üstatlarının mü
taleaları; muhtelif tecrübelere nazaran 
bazı hastalarda suyun fizik şekilde ihra
cile hastalığın salaha yüz çevirdiği gö
rüldüğü merkezinde bulunuyor. Bina
enaleyh su alındıktan sonra rahat etmek 
;mkanı Msıl olacak. Hekimler suyun 
alınmasında ne suretle hareket edecek
lerini tesbit için bir görüşme yapmağı 
ı ;tediler. 

Ebedi Şef yine durdu, karşısında hür
met tavriyle duran zatın sözü almasına 
meydan bırakmadan artık bu mevzuu 
kapatacak şekilde son cümleyi söyledi: 

- Devamlı ıztıraplara katlanmaktan
sa bunu bir hamlede ve bir hareketle 
bertaraf etmek yolu en iyisidir. Müste
rih ol... Ben, bundan hiç bir tehlike his
setmiyorum ... ölmiyeceğim.. Görecek
"in, göreceksiniz bu mel'un hastalığı da 
~•!atacağım. 

Ve.. Bundan sonra konuşma ba.~ka 
mevzulara intikal elli, hekimlerin bir 
gün zarfında yaptıkları uğraşmalar, 
Ebed! Şefin sevdiği insanlar vasıtasiyle 
bu fikirden vazgeçirtmeğe say etmeleri 
netice vermedi, suyun alınması mecbu
riyeti kat'i şekilde emredildiği cihetle 
ona göre hareket etmek üzere toplantı 
yapıldı.. 

Sarayda ayın ikinci günü yapılan top
lantıda müdavi hekimler: Operatör pro
fesör M. Kemal öke, doktor profesör 
Neşet Ömer Irdelp, profesör doktor Ni
hat Reşat Belger ile müşavir hekimler: 
Doktor profesör Süreyya Hidayet Sert
er, doktor profesör Akil Muhtar Özden. 
doktor Kamil Berk, doktor Hayrullah , 
doktor saylav Abravaya Marmaralı ta
mamen mevcut olarak mc~elenin mahi
yetini münakaşaya koyuldular. 

Hekinıler hemen hemen ittifakla su 
alma keyfiyetini reddediyorlar; bu hu
susta ecnebi mütehassısların söyledikle
rini hatırlıyarak: 

TARZ AN 

- Büyük hastamızın umumt sıhhi va
ziyeti zaten böyle bir harekete müsaa
de etmiyecek şekildedir. Kaldı ki, siro resmen teşekkül etti 
zun bu arızasını fizik bir müdahale ile Vaziyetin icap ettirdiği şekilde ilıra
geçiştirmeğe kalkışmak, suyu almağa cat işlerini tanzim edebilmek için vü
leşebbüs etmek hastalığın seyrini bir- cutlarına lüzum görülen ihracat birlik
denbire değiştirecek, vahim bir netice !eri peyderpey teşekkül etmektedir. !z
ile işe son verecek mahiyette olduğuna mirde üzüm ve incir, Istanbulda tiftik 
göre suyu almağa el uzatmak doğru de- ve yapaktan sonra yine şehrimizde pa
ğildir. muk ve zeytinyağı ibracat birlikleri de 

Diyorlar; Ebedi Şefin emir verdiği teşekkül etmiştir. 
ileri sürülU.nce de hekimlerin arasında Bu iki birliğin statülerini ihzar için 
yeni itirazlar baş gösteriyor: seçilen onar kişilik komiteler, dün noter 

- Büyük hastamızın her emri kayıt- huzurunda hazırlanan statüleri imza et
sız ve şartsız yerine getirilmek icap eden mişlerdir. Bu iki birliğe mensup ihracat 
emirdir. Fakat, yine kendi sıhhatlerini tüccarları dün öğleden sonra saat on 
korumak, Büyük Atamızın mukaddes beşte ticaret odası salonunda B. Avni 
varlığına hizmet etmek zarureti karşı- Sakmanın huzuriyle toplanmışlar, sta
sında bu emre hemen inkiyat etmemek tüleri kabul etmişlerdir. 
te şu anda bizim için büyük bir vazife- Zeytinyağı ve pamuk birlikleri res-
dir. men teşekkül etmiş bulunmaktadır. Ka-

Atatürke bu noktayı arzedelim. Yal- bul edilen statüler tasdik için derhal Ti. 
varalım. Bu iradelerinin infazını hiç ol- caret vek8.letine gönderilecek ve Vekil
mazsa tehir ettirelim. !er heyetinin tasdikine iktiran edecek-

Yine bugünlerin yeis dolu saatlerin- lir. 
de ağlamaktan gözleri kızaran maiyet -- ' -
halkının ileri gelenleri feci neticeyi gö- Diplomasi memurları· 
nüllerinin en derin köşesi sızlıyarak 
pekfila his ve takdir ettikleri halde bu- nm otomobilleri. •• 
nu ifşaya bir türlü dilleri varmıyor, ya- Türkiyede bulunan ecnebi sefaretlere 
tın köşe ve bucaklarına çekilerek göz mensup diplomasi memurların muafen 
yaşı dkötükleri halde Ebedi Şefin sıh- yurdumuza ithal ettikleri otomobilleri 
halinden haber soran kendi yakınlarına bilahara muafiyeti haiz olmıyan şahıs
bile yalan söylemek mecburiyetinde bu- !ara sattıkları anlaşılm!§tır. 
!unuyorlar ve .. Öyle yaparak: Bundan böyle bu gibi satl§larda güm-

- Düne nazaran bugün daha bariz bir rük muamelesi tekemmül etmemiş olan-
sa~lık durumu gösteriyorlar! !arın belediye seyrüsefer bürolarınca 

Diyorlardı. tescil edilerek keyfiyetin en yakın güm-
1.şte, aylar gecip te Teşrinisaninin ilk rük idarelerine haber verilmesi Dahili

günlcrinde Ebedi Şefin verdiği suyun ye vekaletinden vilayete bildirilmiştir. 
alınması emri hekimler tarafından mü- - --;';r--
naka~ mevzuu tutulup yeni ve çok mü- B 1 d" 1 im~ j f 
him bir konslütasyona lüzum göriildü- e e ıye er .z n yen 
ğü sırada artık büyük matemin el ile teşlıiltit lıadroları 
tutulur, gözle görülür derecede yakla~- Yeni barem kanunuoa göre hazırlan
tığıru Alatürkün yanında ve yakınında rnış b~lunan belediyelerin teşkilat kad
bulunan insanlara tamamen malilm ol- roları Isra Vekilleri heyetince tasvip 
muştu. olunmuştu. Dahiliye vekaleti, belediye-
Vakıt kazanmak gayesiyle Ebedi Şe- !erimizin yeni kadrolarını mahallerine 

fin suyun alınması hakkında kat'i emir •evketmeğe ba5lamıştır. 
verdikleri gün hekimlerin konsültasyo- --*--
na lüz=:ı g?.sterişleri ve hepsinin içtima Aslıerlilı hizmeti 
ıle ertesı gun bu mevzuu konuşmaları d • l 
ileri sürülmüştü. sırasın a ış enen 
Hek~er. toplantıva takaddüm e~e~ SUÇiarın infazı 

ve emrı aldıkları 1 Sonteşrın 938 ~u.nu Askerlik hizmetini ifa sırasında işle
Atatürk bir gün evvelki sağlık duru- dikl~ri suçlardan dolayı aslı:e • mahke-
munu ve hastalıiiın normal vaziyetini 1 alık• dil nl · rı k lik 

af 
. me erce m um e e erın as er 

muh aza ve etrafında bulunan maıyet sıfatları zail olduktan sonra kalan ceza-
halkkının bileridgclenlerin

1 
e ilti~aıta bulu- !arını umumi ceza evlerinde tamamla

nur en oş urmamı~ ar, hır taraftan 
maları kararlaşmıştır. 

toplantıya hazırlanmakla ve diğer la- ~ 
raftan Ebedi Şefin daimi iltifatlarına -- --
mazhar bulunan ve hüsnü teveccühünü 'Vatandaşlığımıza 
haiz bulunan zevata müracaat ederek alınan ırfıdcışlaPımız 
Atatürkün yanında teşebbüste bulun- Yabancı memleketlerden muhtelif şe
malarını, su alma hô.disesinden Büyük killerde yurdumuza gelmiş bulunan 1876 
önderi vazgeçirtmeğe çalışmalarını rica ırkdaşımızın vatandaslığıımza kabulü İc
etmişler, mucip sebep olarak ta Fissin- ra Vekilleri Heyetince tasvip olunmuş
genin su bahsinde işaret ettiği tehlkeyi 
hatırlatmı<lardı. tur. -..f:r-

~- JJiTMEDİ •• ___ .,,., __ _ 
BİR MEMUR 
MAHKUM OLDU 
İhtilas suretiyle 190 lirayı zimmetine 

~eçirmekten surlu Buca hususi muha
sebe tahsildarı Mustafa Günfü;en hak
kında agırcczada devam etmekte olan 
muhakeme neticelenmiştir. 

Suçlunun, takibata başlandıktan son
ra bu parayı ödediği anlaşılmı~ ve bazı 
takdiri sebeplerden de istifade ettirile
rek binnetice bir sene ve sekiz ay müd
detle ağır hap•ine ve 63 lira 30 kuruş 
ağır para cezasına mahkUm edilmiştir. 

ve OGLU 

B ELE D i YE 
ENCÜMENİ TOPLANDI 
Belediye encümeni dün öğleden sonra 

içtima ederek bazı ihalelerde bulunmuş
tur. 

---..:..--
HAYA TPAHALILICI 
ETRAFINDA 
HazıPlanan raporlar 
Dahiliye vekaleti, bundan bir müddet 

Bu ismi UNUTMAYINIZ 

evvel hayat pahalılığı etrafında alman 
ve alınmakta olan tedbirlerle, ihtik8rla 
yapılan mücadeleler etrafında vilayet
lerden mufas.sal ma!Urrıat istemişti. Vila
yetler, vekaletin bu i:<teği üzerine ha
zırladıkları raporları peyderpey vekale
te göndermektedirler. Bütün raporlar 
geldikten sonra tetkike başlanacak ve bu 
tetkiklerden alınacak neticelere göre ye
ni kanuni tedbirler alınıp alınmaması 

kararlastırılacaktır. 
-

- A.nneınin 
Sevdig-i Adanı 

Yazan: Üç Yıldız 
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lesin ... 
Süleyman gülerek cevap verdi. 
- Her zaman gibi yine ben kaybedi-

yorum. 
- O halde sizin yanınıza oturayım. 
Ben: 
- Müjgan gibi arkanız varken kork

ma Süleyman.. Sırtın yere gelmez. • 

- Vallahi haberim yoktu. Hem nere
den bilecektim. Siz artık gaiplere karl§
tınız, görünmez oldunuz, geleceğinizi 
evvelden haber vermediniz ki maluma
tımız olsun .. 
Müjganın hakikaten çok açık olan bu 

sözleri Silleymana onun bugün buraya 
tesadüfen geldiğini anlatmış, bununla 
beraber de niçin davet edildiği hakkın
daki merakını büsbütün körüklemişti. 

- Ben, dedi, Muzafferin telefonla da
vetini aldığım zaman bundan sizin pe 
ınalıirr"' ınız. var zannebniştim .. 

- Ya ... Demek Muzaffer size telefon 
etli öyle mi? 

Süleyman, bir pot kırmış olmaktan 
korkarak yüzüme baktı. Ben başımla 
la"·ip hweketi yaptım. 

Süleyman bunun üzerine: 
- Evet, dedi, telefon etti. Canı sıkıl

brraber bir tavla atalım diye çağır-
dı. 

Dedim, gülüştük.. 
Benim bu sözlerimin ınanasını tabii 

Süleyman bilmiyordu. Fakat Müjgan 
çok iyi anlamış ve güzel gözlerinde ba

defa Muzaffere sizi sordum. Annem de na karşı tekrar bir teşekkür ve mem
hiç gözükmediğinizden şikayetçi .. Ba- nuniyet !§ığı çakm!§tı. 
kın, biz sevdiklerimizle nasıl alakadar Biz oyuna devam ettik. Zarları atı-
oluyoruz. yor, pulları oynatıyorduk ama ikimiz 

Ben şaka olsun diye ortaya atıldım. de, Süleyman da ve ben de ne zar attı
- Ama da sevdiklerinle a!Akadar olu- ğunızın farkında idik, ne de yürüttüğü

yorsun .. Bu odaya geldin geleli benim müz pulların farkında ... 
elimi bir kerrecik olsun bile sıkmadın.. Bir aralık Müjgan odadan dl§arı çık
Bana bir iltifat bile savurmadın .. Demek tı. Muhakkak hizmetçiden bazı malu-
beni sevmiyorsun. mat sormağa gitmişti. .. 

Müig5n e11erimi sarılırcasına tuttu. Biraz sonra içeri girdi ve: 
_Senin, dedi, hiç kıskanmağa hakkın - Sizin, dedi, oyununz daha ne kadar 

yok. Çünkü pekala bilirsin ki... sürecek? 
Kızardı. Sözünü kesti ve sonra: Ben hayretle sordum: 
_ Dur kulağına bir şey söyliyeyim. - Ne var .. Pek çabuk canın sıkıldı 
Dedi. Ve kulağıma, tenimi gıcıklayan galiba .. 

ılık soluğu arasında şunları fısıldadı: - Hayır .. O değil de.·· Bugün senin-
le beraber sinemaya gitmek istiyordum 

- Sabahki sözlerimin hepsini unut.. ve onun için gelmiştim .. 
Muzeffer .. Ve sana ... çok teşekkür ede- - Yoo .. Bak bu olmaz işle .. Benim 
rim. Beni cidden sevdiğini şimdi tama- ~imdi misafirim var ... Misafirimi bura-
men anladım. da bırakıp gidemem. 

Sonra Süleymana hitaben: Süleyman: 
- Oyununuza mani olmıyayım, dedi. - Benim için rahatsız olmayın, dedi. 

Siz devam ediniz .. Ben de seyrederim. Esasen benim de bir az işim vardı. Sa
Yalnız hanginizin yanına oturayım ki dece Muzafferin hatırı hoş olsun diye 

Dikilide on yedi baraka
nın inşaatı bitti 

• 

müstakbel planı 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

olursa Finlandiya körfezindeki bütün de
niz üsleri Sovyetlerin eline geçeceği cibi 
BUıl O......indeki Peatamo limanı da 
Sovyet İ§gali albna girecektir. Dikili kazasının 

derhal hazırlanacaktır 
Pettaıno nikel madenlerile metbur· 

dur. Sovyet Rusyarun Buz Oseanındalıi 
Aleksandrvoık limanı kıım buzla kapan
dığı halde Pestamo daiına ııeyrüıefaine 
açıktır. Kızıl ordu Finlandiyanın Lapon
ya viliyetini İstili. ederse ıimal memle
ketlerinin anahtan sayılan laveçin met• 
bur «Boden» bleai de tehlikeye diife
celrtir. Böylece laveç ve Norveç nesil
lerce tannnadıldan bir harp tehdidile 
k&l'fıl&Jacaldardır. Bu takdirde, Sov
yetlerin günün birinde lsveçe ait 
olan Oland ve Godland adalan üze
rinde müddeiyat serdetmelerine mani 
kalmıyacaktır. Bunlar ıerçi bir talom 
faraziyelenlir. Fakat muleaef fİmdiye 
kadar bu kabil faraziyelerin birbiri ar· 
dınca tehakkuk ettikleri görülmiiftür. 

Dikili kazasında Kızılay cemiyetinin 
halka yaptığı yardunlar büyük bir rnin
net hissiyle karşılanm!§tır. Cemiyet 
muhtacine, unıumi merkezin gösterdiği 
şekle göre yardun etmekte ve mukabi
linde makbuz almaktadır. Bu makbuz
lar billlhara mahsubu yapılmak üzere 
umumi merekeze gönderilecektir. 

Dikilide Kızılay cemiyeti tarafından 
inşası tekarrür eden on ikişer odalı 25 

adet barakadan 16 baraka inşa edilmiş
tir. Diğer dokuz baraka da bugünlerde 
ikmal edilecek ve derhal açıkta kalan 
halk barakalara yerleştirilecektir. Ev in
şa ettireceklere de cemiyet imkAn nis
betinde rara yardımları yapmaktadır. 

Dikili kazasının müstakbel pl~nının 
tanzimine karar verilmiştir. Bunun için 
evvelemirde zelzeleden harap olan Di
kilinin hali hazır plaru yaptırılacaktır. 
Halihazır plaru eksiltmeye konulmuştur. 

Yarınki mühim maç Finlandiya tecavüzü karfwnda ıimal 
devletleri grubunun ittihaz edeceği va
ziyete gelince, Stokholm konferanıımda 
bir fikir birliğinden bahsedilmİ§ üe bir 
mukadderat birliği yapılrtllf değildir. 
Finlandiya tecavüzü lsveç, Norveç ve 
Danimarkanın hürriyet ve istikliıllerinl 
tehdit ettiği halde hu memleketler mU,.. 
terek bir hareket ihtimalini hiç dütünme
mİ§lenlir. 

[ oğan spor - Üçok takımları 
yarın karşılaşıyor 

Şild şampiyonluğu maç1arına yarın 
devam edilecektir. Geçen hafta yapılan 
maçlarda Ateş 0-1 Altayı yenerek fi
nale kaldı. Üçok - Doğanspor takımları 
ise çetin bir karşılaşmadan sonra 1-1 be
rabere kaldılar. Şild maçlarında mutla
ka birisinin yenilmesi icap etmekle bu 
iki takım yarın tekrar karşılaşarak öbür 
hafta Ateş ile final maçını yapacak ta
kımı belli edeceklerdir. 

Üçok, Doğanspor takımları hAien 
şehrimizin en kuvvetli iki takunıdır. 
Geçen hafta yaptıkları karşılaşmada 
yüksek bir oyun göstererek milli küme
nin en kuvvetli namzetleri olduklarını 
gösteren bu iki takımın yarın yapacak
ları maçın çok heyecanlı olacağı şüphe
sizdir. 

336 
Doğumluların 
yoklamaları için 
hazırlıklar ••• 
1-1-940 tarihinde askerlik çağına gi

recek olan 336 doğumluların ilk yokla
maları yakında yapılacaktır. Askerlik 
kanununun on beşinci maddesi mucibin· 
ee askerlik şubesine mensup subaylarla 
birlikte köylere nüfus memurları da gi
decektir. Nüfus memurlarının harcırah
ları Dahiliye vekaletinden vilayete gel
miştir. 

-*-
Birgi 

Çıftçilcrinin ban
ka borçları tecil 

edildi 
Geçenlerde ödemişin Birgi nahiyesin

de bir su baskını hadisesi olmuş, nahiye 
merkezi ile buraya yakin olan Havlucuk 
köyünde büyük hasara sebebiyet ver
mişti. 

Birgi nahiye merkezi ile Havlucuk 
köyü çiftçileri bu vaziyet karşısında 
bankaya olan borçlarını ödiyemiyecek 
bir hale gelmişlerdi. Çiftçilerin ziraat 
bankası umumi merkezine müracaatleri 
üzerine, ziraat bankası eski borçların 
kanunl mevzuat dairesinde teciline ka
rar vermiş ve kendilerine yeniden kre
di verilmesi de muvafık görülmüştür. 

Ziraat vekaletinden vilayete gelen bir 
yazıda bu hususta ziraat bankası umum 
müdürlüğünün ödemiş şubesine talimat 
verdiği bildirilmiştir. 

- Yok canım, siz kalınız.. Yabancı 
değilsiniz ya .. Değil mi Muzaffer .. 

- Tabi! tabi! .. 
- Hem biz beş matinesine gidip yedi 

buçukta çıkacağız. Sekizde yine bura
dayız. 

Süleyman mütereddit görünüyordu. 
Daha doğrusu o Müjganın bu sözlerini 
benim daha kuvvetle tekid etmemi bek
liyordu. 

- Süleyman, dedim, annem nerede 
ise gelir, çok yalnız kalmazsın .. Canın 
sıkılırsa etajerde kitaplar var okursun .. 
Anneme de bizim sinemaya giltiğimizi 
söylersin. Seni yalnız bırakmaktaki ka
bahatin bende değil, Müjgan bebekte 
olduğunu da söylemeği unutmazsın .. 

Müjgan bir kahkaha yükseltti: 
- Zarar yok, dedi, böyle cins kaba

hatlerden ben, bir tanesini değil, tor
balar dolusunu yüklensem yine aldır
mam ... 

Benim sözlerim Süleymantn üzerinde 
hemen tesirini yapml§tı. 

O, vaziyette büyük bir değişiklik ha
sıl olduğunu anlam!§lı .. Ve bu değişik
liğin de kendi lehine olduğuna hiç şüp
he yoktu. 

- Peki, dedi. Siz gidiniz .. Ben kalı
rım .. 

Odadan ilk önce MüjgAn çıktı. 
Ben, Allaha ısmarladık der gibi Sü

leymana yaklaştım ve pantalonumun 
cebinden kilçük kadehi çıkararak he
men eline sıkıştırdım .. 

- Al bunu .. Belki cebimde kırılır fa
lan eder de foyayı meydana vururuz .. 
Hem annem geldiği zaman tepside !~-

Kim kazanacak? 
Geçen maçta Üçok hep hücumda gibi 

ve ümitvar oynamıştır. Doğanspor ezil
di mi? Hayır! Fakat fena bir tabiye kul
lanarak güçlükle ve hakemin verdiği 
caba golle beraberliği temin edebilmiş
tir. Izınirin en iyi iki müdafü Fethi ve 
Reşat o gün iyi değildiler. Fakat yarın
ki maçta bu iki oyuncu tam oyunlarını 
göste•·ebilecek vaziyettedirler. Her hal
de yarınki maç daha çetin olacak ve ne
tice belki de sonuna kadar belli olmıya
caktır. Maç saat 14.30 da başlıyacaktır. 

ALTAY K.S.K. MAÇI 
3-12-939 Pazar günü saat 15 te Karşı

yakaspor sahasında Altay ile K.S.K. ku
lüplerinin birinci takınılan arasında bir 
maç yapılacaktır. 

Yakalanmamak 
için 3 parça e&rarı 

yutan adam 
Esrarlar suçlunun 
midesinden çıkarıldı 
Zabıta yine garip bir esrarcılık hAdi

sesiyle meşguldür. Peştamalcılarbaşın
da nokta bekliyen bir polis memuru, 
seyyar gevrekçilik yapan Esrailin vazi
yetinden şüphelenmiş ve üzerini ara
mak istemiştir. 

Mese oğlu E.srail bu vaziyet karşısın
da şaşalamış ve tutulmamak için elinde 
mevcut üç parça esrarı ağzına attığı gibi 
bol bol yutkunmak suretiyle midesine 
indirmiştir. 

Nokta memuru vaziyeti kavrayınca 
hemen suçluyu yakalıyarak menıleket 
hastanesine getirmiş, midesini yıkatml§ 
ve üç parça esrar olduğu gibi meydana 
çıkmı§tır. 

Kurnaz esrarcı hakkında zabıt vara
kası tutulmuş ve adliyeye verilmiştir. 

-*-SORGU 
Halıim ııelıillerinin 
tayin lıararnamesi 
Adliye vekaleti, sorgu h1lkim vekilleri 

için hukuk fakültesinde açılan imtihan
da muvaffak olanlar için bir kararname 
projesi hazırlamaktadır .. İmtihanda mu
vaffak olan sorgu hakim vekilleri bu 
kararname ile sorgu hakimliklerine ta
yin olunınaktadırlar. -*-İNGİLTERE iCiN 

'Verilen talıas· 
primlePi indiPildi 
Takas limited şirketi tarafından tat

bik edilmekte olan prim mikdarları İn
giltere için yüzde 44 len yüzde 40 a in
dirilmiştir. 

Primlerin zaman zaman ve tedricen 
indirilmesi, evvelce bir spekülasyon 
mevzuu olan takas primlerinin Türk ih
racat tacirleri lehine kolaylıklar tevlit 
ettiğine, takas limited şirketinin tesisin
de hükümetin güttüğü gayenin isabetine 
ve şirketin çal!§masındaki muvaffakıye
te bir delil olarak gösterilebilir. 

Harp baflaymca Karelidelô büyük Fin 
tehirleri tahliye edilmİ§ıir. Finlandiya 
kumandıınlığı en büyük ga)"fttİni cenu· 
hu tıırki sahillerinin müdafaıwna basret
mİ§tİr. Zira burada bulunan Viipuri (Vi
borg) ıehrinin kmllar eline geçmesi ha
linde bütün cenubi Finlandiya ıebirterine 
elektrik tevzi eden Imatra elektrik san· 
trallan kaybedilmq olacaktır. 

F"ınlandiya 25 sınıf askeri seferber et
..U.tir. 

Yüz bini mütecaviz ıenç kadın ordu
nun geri hizmetlerinde yer almışlardır. 

Küçük, fakat kahraman bir millet hür
riyet ve iatiklalini müdafaa aıkı ile ayak· 
lanınııtır. 

Mukavemet edebilecek mi? 
Buna imkan yoktur. 
Oç buçuk milyon İnsanın ne kadar ce

sur ve fedakar olursa olsun ( 180) mil
yonun aavleti karfısmda devamlı bir mu
kavemet göstennesi batıra getin1emez. 
Finlandiyanın jestinde ancak ıerefini ve 
namusunu konımalc istiyen bir milletin 
mukaddes heyecaru vardır. 

SEVKET BİLGİN 
Son dakikada alınan haberlere göre 

Finlandiya hükümetinin istifasını müte
akıp tqekkül eden yeni hükümet Sov· 
yet Rusyadan mütareke talebinde bulun• 
mU§tur. 

Sovyetlerin Finlandiyaya ait bütün 
stratejik mevkileri ellerine geçirdikten 
sonra hu memleketi ikinci bir Çekoslo
vakya haline koymaları ve Sovyetlqtİr· 
meleri pek muhtemeldir ... 

Ş.B. 

-*-BİR UMUMi HEYET 
TOPLANTISI-
İzmir kuru meyva ihracatçıları birli· 

ğinin umum! heyet toplantısı 15 birinci 
kanun cuma günü öğleden sonra Tica
ret odası salonunda toplanacaktır... O 
gün birliğin bütçesi tasdik edilecek ve 
statükosunda bazı tadiller yapılacaktır. -*-Namık Kemal 

ihtifali 
Bugün bütün lıültiir 
müesseselePinde 
yapılacalı-
ısıanbuı 1 (Hususi) - yarın (bugün) 

büyük şair ve vatanperver Namık Ke
malin 51 inci yıldönümü münasebetiyle 
üniversitede ve memleketin bütün kül
tür müesseselerinde ihtifaller yapılacak
tır. 

ııwıwıw *"""""""' 
Süleyman tevfiğin 
cenazesi törenle 

kaldırıldı 
Istanbul 1 (Hususi) - En eski gaze

teci olup dün vefat ettiğini bildirdiğim -*- ve matbuat aleınınde cBabat diye yad 
TEFTİŞ edilen Süleyman Tevfiğin cenazesi, ka-

Belediye reisi dün sabah itfaiye mer- !abalık bir meslektaş kafilesi tarafından 
kezine giderek teftişte bulunmuş ve ça- kaldırıldı ve merasimle Topkapı hari-
lışmalan gözden geçirmiştir. cindeki mezarlığa defnedildi. 
.,.-..ma-Sıtimlllİıım ...... 115."!11:m::ıl!ll!:ID11m&ı•mn--.-.... ~ 
1 BUGÜN 

ELHAM RA 
İdaresinde Milli Kütüphane Sinemasında 

Sinemacılık dünyasının ALTIN SESLİ eşsiz çifti diye şöhretşuar olan .. 

JANETTE MAC DONALD ve NELSON EDDY 
tarafından SES - RENK. TUVALET - ZENGİNLİK ve GtiZELLİK içinde 

yaratılan senenin en büyük e1siz Musiki Resmi Geçidi ... 

Seviştiğimiz günler 
SEANSLAR : 2 •• 4.30 •• 7 •• 9.30 DA .. 

Bugün ve yarın 11.30 da ucuz HALK matinesi ... 
ll'~~~~~~~~-~~~~-~~~·-

- Demek siz mutlaka davetle tesrii 
eder oldunuz. Doğrusu insanın dosÜa
nııı bu kadar ihmal etmesi pek o kadar 
iyi bir '50.)' eleği!. Vallfıhi işte yüzü .. Kaç uğur getireyim. Kaybeden kim ise söy- geldim ... 

e~ab1na ı:-ttiruırnez bir 1 dan daha parlai olacaktır. J ler esnasında Üç~ kadın yaralanmıştır. 
zım olur. 

1 fotografla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 1-9 (2393) 
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Sovyetler ne istiyorlar? 
. 

Finlandiya, büsbütün mahvolmamak 
için 'mütareke talep etmiştir 

Fakat Sovyetlcr mütareke ve müzakereyi red ederler, yahut kah.ul edile
miyecek şartlar ileri sürülürse mücadeleye devam edilecektir 

Açık şehirlere bombalar ve beyannallleler atılıyor 
Londra 1 ( ö.R) - Sovyetlerin hava. vetler o derece nisbetsizdir ki. bu muta- ğillerdir. !ıususi bir alaka uyandırmıştır .. Muha-

deniz ve kara kuvvetleri Finlandiyaya vaat Fin ınilli duygusunu ne kadar ya- Paris, ] (Ö.R) - Finlandiyaya kar~ı sın1 olsun veya olmasın, Avrupada ni
k.arıı taarruzlarına devam ediyorlar. Son ralar.sa yaralasın Finlandiyanın istili..dan Sovyetlerin takip edecekleri hatlı hare- z.c.n1 mesuliyetine iştirak eden bütün 
haberler tayyareler ve toplarla istihkam- kurtulması için biricik çaredir. Fakat ket şimdi tavazzuh ediyor gibidir. Mos- devletler bu vaziyeti ehemmiyetle te
lar ve askeri hedefler kadar açık ~ehir Sovyetler müzakereyi reddederler veya kovadan D. N. B. ajansına bildirildiğine l§kki mecburiyetindedir. 
ve köylerin de bombardıman edildiğini Finlandiyanın kabul edemiyeceği :,artlar göre resmi nıahiycti olan •Pravda• ga- Diğer bir ınülahaz.a da şudur : Sov
RÖstcrmektedir. dermiyan ederlerse mücadeleye devam zctcsi Finlandiya komünist partisi mer- yeller Finlandiyadaki teşebbüslerinde 

Tayyarelerin attıkları beyannamelere zaruri olacakhr. Şu takdirde Finlandiya- kez kon1itesinin neşrettiği bir bcyanna- tn.111 bir ınuvaffakıyet kazanırlarsa as
göre başvekilin istifası muhasematı dur- lılar bir taraftan Finlandiya körfezinin, nıeyi ele ::ılarak Sovyet hükümetiniıı ne ı~eri ve ~iyasi tazyiklerini cenubu şarki 
durmak llıım gelirken B. Kajenderin is- diğer taraftan Laduga gölünde teşkil et- şartlarla ınuhasarnalı tatil edcr<.'k sulh Avrupa istikamctian<:" tevcih edecekler
t1fasına rağmen milli banka direktörü tikleri tabii manialardan İstifadeye çalı ... n1üzakercgine !!İri~ebilcceğini ~üylece dir. Deli Pctronun ~ahte vasiyetnamesi 
Riti tarafından teşkil edilen ve hariciye şacaklardır. Rus ordusu ancak kara.yı hül3.sa ediyor : ve burada, Sovyctlerin yolu üzerinde 
nazırlığı esk maliye nazırı Taner tara· Berzahından geçebilir. Burada te.Sis edi· l - Finlandiyada bir halk d{'n1okral. İ~lav rnilletlerinin 1ncvcudiyeli hasebiy-
fından deruhde olunan yeni kabinenin len istihkamları zaptetmesi lazımdır. hüküınetinin teşekkülü, le, bu ic;tikaınettcki bir faaliyet hususi 
teşekkülü taarru.lu durdurmamıştır. Es- BWla ınuvaffak olsa da geride küçük 2 - Bu ınf:"ınleketin Sovyetlet·le bir chcmıniyet iktisap edebilir. 
ki basvck.il Kajender ve hariciye nazırı göller n1ıntakasırun te~kil etliği bir nevi Larsıhkh yardnn paktı akdetınesi, İtalya için bu vazt:Yeiin çok ınüh.i.ı.11 ve 
E.rko ~eni kabineye i,tirake davet edil- dahili denizle kaı·~ılaşacaktır .. Finlerin 3 - Rusyanın asgari ınüddeiyatını ka- ~Ün1ullü olmamasının bir sebebi şudur : 
memişlerdir. Lu sahada da siperleri kaza.rak ınuka- bul c.-yJeınesi, Rusya, cenubu şarki Avrupada hare-

Son ge1en haberlerden anlaşıldığına \'eınet elnıcleri ınüınkündür. 4 - Finlandiyanın siyasi ve ekonomik ketlcrinde ınuva{fak olursa, İtalyan nü-
göre Rusya artık Finlandiyada tam bir RusJaı· sahi1t:' asker çıkarabilirler. He- bünyesinde bazı tadilat yapılınası. fuz ve ıuenafiini ala..lt.;.ıdar eden mınta
rejim tebeddülü istemektedir. Tanınmış nüz Hankoe lünanı buz tutn1adığından Fakat bu sıırtlar asl5. Finlandiyanın katardan geçecektir ve şu takdirde Ad
Fin şahsiyetlerinden hiç biri B. Stalin ta- bu n1ümkündür. F-akat karaya çıkan ac;- Sovycllcştirilınesi ınahiyctinde değildir .. .ı·iyatik ve Ege denizleri, bir kliıne ile 
rafından kabule şayan görülmemektedir. kerlcr Finleı·in 'iddetli tazyikine maruz Hatta Sovyet Rusya, Sovyet Karelya- Akdeniz tehlike altına girecektir. 
Moskova radyosu hudut civarında Kızıl kalacaklardır. 'ında Fin ırkına mensup ahalinin sak.in F İ N L A N D İ y A 
ordu tarafından zaptedilen Prijor köyün- Ruslar şimalden Tensaıno üzerine yü- olduğu bazl arazjyi Finlandiyaya terkcl-
de bir Fin halk hükümetinin teşekkülünü rüyerek buradan Tormiyo nehri yoliyle meğe de hazırdır. Teslim olmamıştır 
haber vermektedir. Botni körfezine de inebilirler. Bu saha Par is, 1 (Ö.R) - Romadakı kanaate Londra 1 ( A.A) - Finlandıya sefa-

Bu teşekkül, küçük Fio komünist par- motörlü kuvvellerin hareketine ınüsait- göı·e Sovyct askeri tehdidi Finlandiyada- reli tebliğ ediyor: 
tisi tarafından ne§redilen ve Finlandiya- tir. Fakat bir buz !-iahr~tsını gcçnıck la- ki hedeflere ınünhasır kalmıyacaklır. Bu Finlandiyanın teslim olma~ı meselesi 
da huıusi mülkiyetin ilgası ve bankaların zın1 gelecektir. tehdit, kon1üni'lmin Avrupada yeni te- mevzuubahis değildir. Kabinede yapı1an 
millile~tirilmesini talep eden beyanname- Diğer bir hareket t~ Karelyadan Bot- rrtkiklcr elde etmc~i tchlikt'sini ıhtiva tadilatın "ebebi bütün memleketin mü-
nin neticesidir. ni körfezine doğru sarkınaktJr. Bu ikin- eln1ektedir. Bilhassa şiınali Avrupanın zaheretini temin edecek bir hükümet vü~ 

Roma 1 (ö.R) - Yeni Finlandiya ci hareket, arazinin bataklık olması sc- bitaraf menıh.•kctlcri Finlandiyadaıı son- cuda getirmektir. Hükümet mümkün ol~ 
kabinesinin Sovyet Rusya ile müzakere- \wbiylc daha ınüşküldür. Finler bütün ra tehlikeye ınaruz bulunnıaktadır. duğu takdirde Sovyet Rusya ile yeniden 
lere yeni esas üzerinde başlamak niyetin- tabii ınfinialardan istifade edebilirler. SovyPtlerin askeri hedefleri ~iındiye müzakerelere girişmek teşebbüsünde bu
de olduğunu bildiriyor. Rus tayyareleri· Fakat gö~terecckleri mukavcınet esaslı kadar il<ln cdilmi~ değildir. Bolşevik ya- lunacaktır. Sovyetlerin ileri harekcitı as
nin yıkıcı hareketleri karşısında Finlan· bir harpten ziyade geı·illa harbi olabilir. yılınasının ncrPye kadar uzıyacağı meç- kerlerimiz tarafından tevkif edilmiştir. 
diya hükümeti mütareke talep etmeğe İskandinav ınen1leketlerine gelince.'. ~iın· huldür. Bu s~bcplc Finl::ındiyaya kar~ı Finlandiya sahillerine hiç bir Sovyet müf
mecbur kalmıştır. Kar~ılaşan askeri kuv- dilik bu ihtilafa karısmak niyetinde de- yaoılan taarru.l bütün mcınlekctlcrde rezesi çıkmış değildir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tebliğler 
FRANSIZ TEBLiGi : 
Paris, 9 (Ö.R) - Hu sabahki resml 

tebliğ : Gece bazı topçu atışları olmuş
tur. Dün aksam bir dWıman baskınını ı 
reddettik.. . . 

ALMAN TEBLIGI : 
Roma 1 (Ö.R) - Alman tebliğine gö

re dün şimal denizinde yapılan keşif 
uçuşu esnasında buna iştirak eden Al
man hava kuvvetleri şiddetli bir fırtına
ya tutulmuşlardır. Dört Alman deniz 
tayyaresi denize inmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bunların mürettebatı kurta
rılmıştır. 

Berlinden büdirildiğine göre Alman 
başkumandanı Fon Brav~ic Ren ordusu
nu teftiş ctıniştiı-. 

Ziraat Bankası 
Küçük hesaplar 
ikramiye kur'ası 
cekildi. •. 

Türk - lngiliz münasebatı 
~-----------* .........------------

lngiliz Hariciye müsteşarı ButlerJin 
Avam Kamarasındaki jzahatı 

Loudra, l (A.A) - Hariciye ıııüste
~arı B. Butler .bı.vaın kanıarasında Tür
kiye hakkında aşağıdaki beyanatta bu
lunınuştur : 

Kendisiyle bir anlaşına in_11.alanu~ ol
duğumuz Türkiyeniı1 hayati ehemmiye
tini her halde kabul edersiniz. Bu se
bepten dolayı Tüı·k.iye hariciye Genci 
sekreteri B. Numan Menemencioğlu ile 
arkad~larırun Londrayı ziyaretini bü
yük bir tehalükle selamlarız. 

Kendileriyle iki memleket aı·asında 
imzalanmış sıkı ittifaktan doğan siyasi 
ve iktısadi meseleleri görüşeceğiz. Ümit 
ediyoruz ki görl~m<.'leritnizin neticesin
de Türk - İngiliz ticar~tinin malik olma
sı icap eden hacmi elde c-tınesine halen 
ın5ni olan engeller ortadan kaldırılacak-

tır. 

R. Butler ayl'ıca ~unları da söylcıniş
tir 

Cenubu sarki Avnıpm;ının ihtiyaçları 
ezcümle Y ,;nanistaıun ihtiyaçlaı·ı İngiliz 
hüküınetillin daima zihnindedir... Bu 
ınıntakalarda ticaret!n inkişafı için hiç 
bir fırsat kaçırılmıyaeaktır. Hüküınet 
halen de bu mesele ile meşguldür. 

B. Butler sözlerine söyle devam etmiş
tir : 

İngiliz hükümeti Türk ve Bulgar hü
kümetlerinin aralarındaki müşterek hu
dutta ınevcut kıtalarının adedini tenzile 
karar vermelerini en büyük bir ınem
nuniyetle haber almıştır. Bu huduttaki 
gerginlik hiç şüphe yok ki azalacaktır .. 
İki hiiküınct ara!litnda itimadın yeniden 

do~acağını ünıit ediyoruz. 
B. Butler sözlerini diğer bazı yakın 

Şaı·k memleketleriyle olan münasebet
lere intikal ettirerek şöyle demiştir : 

Hatırlarsınız ki Mısır kralı ve Irak 
başvekili İngiltereye çok dostane beya
natta bulunm~lardır. Suudi Arabistan 
ile münasebetlerimiz de çok mükemmel
dir. 
B. Butler yeniden Türk - İngiliz ticaret 
ıneselelcrine dönmüş ve sözlerini şöyle 
bitirıni.ştir : 

B. Numan Menemencioğlu riyasetin
deki Türk heyetiyle yapacağımız görüş
melerde elde etmekten hali kalınıyaca
ğunız ~yanı 1nen1nuniyet neticeleri pek 
yakında Kamaraya arzedebileceğimi 
kuv\·etle ünıit ediyorun1. 

Büyük Millet Meclisinde ;,,~ft :ı;-."=ii~~rzsn 
~ KASIRGA 

J 935 yılına ait Demiryo/ları ve posta idaresi 
1

, BUGÜN KARŞIYAKA 

hesabı kat'ileri 4 sene neden gecikti ? · Melek 
Sınemasında Ruznamede bulunan ve İcra Vekilleri 

heyetinin ithal sali\lıiyctine istinaden sa-
nayide kullanılmak üzere hariçten ithal Bu miislesna filimde güzel 3,ldız 

wx = ı 

Alman malları 
Gittikçe kalitelerini 
kaybetmektedirler 

Londra 1 (ö.R) - Harbın başlanıııcındanberi geçen kısa zaman 
zarfında Alman mallarının kaliteleri gittikçe bozulmuştur. ithal edi~ 
len ham maddelerde büyük mikyasta tasarruf yapılması buna sebep 
olmaktadır. 

Almanları ham madde almak için dövizden mahrum edecek olan 
ambargo üzerine harpten evvelki stoklarını kullanmağa mecbur ola
caklardır. Almanyanın bir çok taahhütlerini ifa edemiyeceği muhte
meldir. Şimdiden bir çok kontratların feshedilmiş olması buna delil
dir. Almanya, Hollanda ve lsveç gibi memleketlerle yeni hususi ta
kas yapmaktan çekiniyor. Almanyaya mal satan cenubu şarki Avru
pa memleketleri iki şık ile karşılaşmaktadırlar. Ya sattıklarına muka
bil kalitesi düşük mal alacaklar veya hiç bir şey alamıyacaklardır. 

Fin istilası karşısında 
lngilterenin vaziyeti 

Londra 1 (ö.R) - Bir ltalyan gazetesi lngiliz hariciye nazırı Lord 
Halifaksın Maiski ile mülakatında lngilterenin Finlandiyaya yardım 
etmiyeceği, Sovyetlerle ticari münasebetleri inkişaf ettirmek istediği 
hakkında beyanatta bulunduğunu yazmıştır. Bu beyanat asılsızdır 

Lord Halifaks Maiski ile görüşmesinde Rus - Fin ihtilafının sulhan 
halledileceği ümidini izhar etmiş ve bir istila hareketi karşısında lngil
terenin vaziyetini sarahatle bildirmiştir. 

l .. lmanyada petrol az 
Bu yüzden Majinoya ve lngiltereye 

büyük taarruz yapılaınıyor 
Londra 1 (ö.R) - Nevyork Taymis, Almanyada petrol azlığının 

şiddetle hissedildiğini bildiriyor. Bu yüzdendir ki Almanlar ne n;ıajino 
hattına ne de Fransa ve lngiltereye büyük mikyasta hava taarruzları 
yapamtyorlar. 

Amerikan deniz ve kara orduları mütehassıslarının kanaatlerine 
göre vaziyet o kadar vahimdir ki Almanya büsbütün petrolsuz kal
mamak için 1941 de sun'i petrol istihsal edebilecek fabrikalar tesi~ne 
hararetle çalışmaktadır. 

Herekedeki tren kazası 
devam ediyor 

tahkikatı 

lstanbul 1 (Hususi) - Herekede vukubulan tren kazast tahkika· 
tına devam olunmuştur. Söylendiğine göre makinist Ekremin katarı 
fazla $';.iratle istasyona sokması kazanın başlıca amili olmuştur. 

Ekrem ise işaret makasının açık olduğunu iddia etmekte, tam ma
kaaa gireceği sırada işaretin kapandığını söylemektedir. 

Fin Hariciye nazırının 
Amerikaya bir mesajı 
Londra 1 (ö.R) - Finlandiya hariciye nazırı Erko radyo ile Ame

rikaya mesajında Finlandiyanın iyi komşuluk münasebetleri olan bir 
devletle 1945 senesine kadar mer'i bir ademi tecavüz misakı olmasına 
rağmen taarruza uğradığını, açık şehirlere ve hastanelere taarruz edil
diğini, Rusyanın Finlandiyadan hiç korkusu olmadığını müteaddit 
defalar ilan ettiğini, Leningradın emniyeti için Finlandiyanın herııeyi 
yaptığını, bitaraf bir memleketin tavassutunu istediğini, bunların red
dedildiğini, Finlandiyanın ihtilafa mani olmak için elinden geleni Y'IP" 
tığını söylemiş ve küçük Finlandiyanın Amerikaya selam ve minnet
tarlığını bildirmistir. 

Havalarda: 
Fransız hava orduları yakında 

Almanlardan çok Üstün olacak 

'Ankara 1 (AA) - Turkiye Cümhu
riyeti ziraat bankasının 50 lira ve daha 
ziyade mevduatı bulunan tasarruf mildi· 
leri arasında her üç ayda bir tevzi edit
ınekte olan ikramiye kur'ası bugün ban
ka merkezinde ikinci noter Veli Ulus ile 
diğer alakalılar huzurile çekilmiştir. Ken
dilerine ikramiye isabet eden müdilerden 
Burdurda Osman Arslan Buğa 1 000, 
Uşakta Latif Sungur 500, lzmirde lsmail 
250, lstanbulda Zinet. Aydında Seyide, 
Kocaelide Yusuf ve Duran, Ank.arada 
Ali Sezai Y eniay, Gaziantep' de Kemal 
Kinoğlu, Adanada Aynuhayat, lstanbul
da Hikmet Egeliler, Çanakkalede Baha
eddin Çilesiz, Fatsada Muammer Kutlu 
yüzer Jira kazanmışlardır. Bunlardan baş
ka muhtelif mahallerdeki doksan beş mü
die de 20/50 lira arasında ikramiyeler 
i.,abet etmiştir. 

Ankara, 1 (A.A) - B. M. Meclisi bu
gün Şemsettin Günaltayın başkanlığında 
toplanarak devlet demiryolları ve liman
ları i~letıne un1um müdürlüğü ile, Pos
la Telgraf ve Telefon uınuın ınüdürlü
ğünün 1935 yılı hesao kat'ilerine ait ka
nun ıayihalarını müzakere ve kabul ey
leıniştir. Bu kanwtların müzakeresi mü
n.ısebetiyle söz alan hatipler hesap kat
llerin Teşkilatı esasiye kanununa göre 
Meclise ınuayyen zaınanda verilınesi ve 
divanı muhascbatça da bunlar üzerinde
ki letkikatın yine ınuayycn ınüddet zar
fında yapılarak meclis heyeti wnumiye
sine sevkedilınesi lazım geleceği husus
la na1.arı dikkati celbeylemişlcrdir .. Di
,·aru ınuhasebat reisi Seyfi Uran bu 
mütalaalara cevaben hesabı kat'ilerin 
tanzim ve meclise sevki için icap 
eden formaliteler, bvnların divanı mu
hasebatta tabi tutuldukları tetkik mahi-

edilecek iptidai maddelerle makine alat DOROTi LAMOUR 
VE ERKEK GÜZELİ L d J ( .. R) lk 1 ,.e edevattan ve bunların yedek ve tec- JON HALİN on ra O. - i ngiliz avcı tayyaresi bir Alman deniz tay-

Tayyare 
Sinemasında 

TELEFON : 3646 
BUG'ÜN 

Sincınacılık alcıninin üç biiyiik 
yıldızı olan 
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ERİCH VON STROHEİM - BER· 
NARD, WNCRET MİREİLLE BA

LİN'in vücuda getirdiği 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

HUDUT 
TF.HLiKEDE 

AYRICA: EKLER 
JURNAL son dünya 
hadisatı ... 
OYUN SAATLERİ : Her gün 3 - S 
7 ve 9 da ... Cumartesi - Pazar : 1 - 3 
5 - 7 ve 9 da .. Teııziliitlı halle seans
ları : Çarşamba 9 da .. Pazar 11 de ... 
Hu;usi) ve Ralkon 20, Salon 15 Krş . ., 

' :llirlWJ'- 1 • 

dit parçalarını gümrük resminden tenzi- ~G .. 1 di"' af( kı !' 1 yaresini düşürmüşlerdir. 
lat vapılmast hakkında alınınış olan ka- ~ os er 

1 
gı ınukav 

1 
~-•~[e dı gorcn er p 

· . . . • . ı ıayran ao:wuar ır.. . aris 1 (Ö.R) - Fransız hava nazırı, harbın başlangıcından beri 
raı·ların tasdıkıne aıt kanun layihsının I · AYRICA : Metro Jurnal · llfiKl ~ Fransız hava ordusuna iltihak eden tayyarelerin dört senede yapılan 
ik_tısat ,·ckilinin huzuri mü.'zakeresı ta.s-l , SEANS' •o .. Her gün 4 _ 6.30 . 9 F 

1 1 ı · ~ tayyarelere tekabül ettiğini, ransız hava ordularının pek yakında yal-vıp olunarak top antıya nihayet verı · ı Cumartesi pazar 12 ,.c 14 te .. ilavr 
miştfr. ı 'seansları ~ardır.. nız başına Almanyaya faik olacaklarını, Fransız tayyarelerinin malze-

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. E' me itibarile Almanlara çok üstün olduğunu söylemiştir. ,, .. _... ____________________________ '"' _______ 1911 ....... ._._ .................... .. 

B v 6 ti N 1 Yeni Sinema Müdüriyeti 
Kültürpark S1nemasında TELEFON, 31>1 

İKİ FİLİM BİRDEN 
MUHTEREM İZMİR HALKININ 

ARZU VE RECALARI ÜZERE SENENİN İLK TÜRK J.'İLMİ 

1 - ARKA SOKAK 
yetleri ve şümulü etrafında izahat vere- (Ll!S l'URİTAİN) 
rek gerek işin ~hemnıiyeti ve gerek son Tara[mdan temsil olunan bu filimde kadın dünyasuun k11nlı kıyafeti.. Gü- B' k .. d h .. tc k · 
zamanlara kadar divanı muhasebat kad- . ır aç gun a a gos rece tir 

nahların k yüıii tccriibesbılik neticesinde sönen bir ailenin feci ikibeti.. YENi. ILA. VESİ • IZMİRDE ı· L K D E F A 
rosundaki noksanlık dolayısiyle bunla- 2 • KARANGA 
rın heyeti umumiyeye muayyen vaktin- .SARRA GOLii •• ESRAR DOLU .. 
de tevdi edilemediğini işaret eylemi..~ ve CiNAYET MEMBAL. CESARET KAYNACI.. 
bu gecikıneleri önlemek için alınması LİLİ D.'\111.İTA 
zaruri gördüğü tedbirleri kaydetmiştir. ~liizikli - Şarkılı· Varyeteli • Revülü büyük. Operet.. CASUS İNTİKAMI .. 

Bu mevzu üzerinde geçen müzakere- AYRICA METRO JURNAL VE IWKt A Y R 1 C A 
ler sonunda verilen bir takrirle ınüzake- SEANSLAR : HER GÜN : ARKA SOKAK 14 - 17.30 - 21.00 de ... KA- EBEDİ ŞEFİMİZ ATATÜRKtlN 10 cu YlLDÖNÜMÜNDE SÖYLEDfK-
renin kifayeti tasvip ve her iki kanun RANGA 16 ve 19.30 da.. LERİ BtlYüK NUTUKLARININ ASLI 
l• h k ı k k b l 1 FIA. TLER · Ku"ltı'ı'rpark dulı .. "yA<: dahil 30 20 15 10 kuruştur •••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ayi ası reye onu ara a u o unmus.-ı °i•iıİİİıiliiiiııiı' ıiiiiıiiiiiliiimıiiiiiıi""iiiiıi-C.iiiiiıii .. lııİiılllİıil•r.İİıiıiiiıiiiiiıi'iı' liiölill - ı • - SEANSLAR: 1%-Z-5,30-9 DA 
tur.. •ıiiiilıiiıiiiiiiiiıiiıiiıiiıiiiiııiiııiiiıiıiiını-------ıa.m.------·~ 

Allahın Cennetini 
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... ·in kabinesi istifa etti ye
ni kabine mütareke istedi 
Sovyetlerin ikinci bir u ltimatomları 

- BASTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
bütün Sovyet taleplerini kabul etmesini 
~temiş, aksi takdirde Finlandiya arazisi
nin tahribi tehdidinde bulunmuştur. 

Bu ültimatomla birlikte tayyareler 
Helsinki Üzerine taarruzlar yapmı!llardır. 
Ekserisi kadın ve çocuk olmak üzere 200 
kişi ölüm derecesinde yaralanmıştır. 

Tahrip edilen binalar arasında büyük 
mimari kıymeti olan politeknik mektebi 
de vardır. 

Roma l (ö.R) - Sovyet kuvvetleri 
Pestano koyunu zaptetmişlerdir. Finlan
diya körfezindeki Dogland adası ile daha 
az kıymeti haiz olan diğer adaların da 
zaptı-dildiği haber verilmektedir. Fin 
donanması Sovyet donanmaııile harp et
mek için Helsinkiden çıkmıştır. Fin hava 
bataryaları beş Rus tayyaresini dlişür
müşlerdir. 

Vaşington 1 (ö.R) - Muhasemat 
Clün sabah saat sekizde karada, denizde 
ve havada bilfiil başlayınca Amerika re· 
isicümhuru Helsinki ve Moskova hükü
metlerine bir nota göndererek açık şe
hirlerin ve sivil ahalinin hava bombardı
manına tabi tutulmamaııını talep etmiş
tir. 

l.ıul etmiyeceğini bildirdiğinden kabine 
tcbeddülüne ihtiyaç hasıl olmuştur. Ye
ni başvekil Moskovayı istifa kararından 
ve sulh müzakeresine amade bir hükü
metin teşekki.ilünden haberdar etmiştir. 
Yeni kabinenin bugün Sovyellerle ilk 
teması temin edeceği bildiriliyor.. Asıl 
mühim nokta mütarekenin derhal yapıl
ması an.usudur .. 

Finlandiya komünistleİ·i memleketleri
ne ihanet etmişlerdir. Komünist partisi
nin Pravda gazetesinde neşredilen bir 
beyannamesi Finlandiyada bir işçi ve 
çiftçi halk hükümetinin teşkilini, Sov
yetlcrle yardımlaşma paktı yapılmasını. 
komiinist rejimine uygun sosyal ıslahat 
yapılmasını istemektedir. 

Londra, 1 (Ö.R) - Moskova radyo
suna göre Sovyet hududunda bir Fin
landiya komünist hükümeti teşekkül et
miştir .. Sovyetler bu hükümetle müza
kerata girişmek niyetindedirler. Bun
dan anlaşılıyor ki Sovyet Rusya Finlan
diyayı Sovyet\eştirmek niyetindedir .. 
Büti.in mali müesseseler ve büyük sana
yi ilk hamlede Sovyetleştirilecektir. 

Londra, 1 (Ö.R) - Finlandiyanın tes
limiyetini bildiren haberler burada hay
retle karşılanmıştır. Maamafih Finlandi
\ a milletinin cesareti takdir edilmekte-

Vaziyet böylece vehamet kesbederken 
Sovyetlerin Norveçten de buzlu deniz 
sahilinde üç liman terkini talep ettiği ~a-

. k ıfü. 
yıası ortaya çı mıştır. Paris, l (Ö.R) - İsveç gazeteleri ye-

Pııris 1 (ö.R) - Rus kitalarının Fin- ni Finlandiya kabinesini teşkile memur 
Jandiyayı istila etmiyerek yalnız Mo,ko- edilen Tancrin Stalinle münasebetlerini 
vamn istediği noktaları i gal ile iktifa 

kaydediyorlar. Fin Sosyal demokrat paredeceği ümid olunmaktadır. 
Helsinki ı ( ö.R ) _Bu sabah Sovyet tisinin reisi olan Taner 1917 Rus ihtilali 

1'ükümeti tarafından Finlandiyaya yeni esna.sında Stalinle birlikte çalışmışb.r .. 
bir ültimatom verilmiştir. Sovyetler bü- Stalin, Fin istiklaline riayet edeceğine o 
tün müddeiyatı kabul edilmezse Finlan- zaman söz vermişti .. 
diyanın ba~dan ba,a tahrip ve istila edi- FİN El.ÇİSİNİN SÖZLERİ 
Jec;eği bildirilmiştir. Faris, 1 (Ö.R) - Finlandiyanın Lon-

Londra, 1 (Ö.R) - Londra gazetele- dra sefiri su beyanatta bulunmuştur : 
ri bu akşamki nüshalarında sansasyonel Finlandiya Rusyaya arzı mutaveat et
mansetlerle Finlandiya kabinesinin isti- miş değildir. Hükümetin daha geniş bir 
fa9nı ve sulh müzakerelerinin başladı~ı- esas dahilinde yeniden teşekkülüne iki 
rA bildiriyorlar. sebep var.dır : Birincisi. bütün partilerin 

Helsinkinin ve diğer Fin şehirlerinin mümessillerini kabineye alarak milli bir
bombardımanında binlerce Finlandiyalı lıği daha geniş mikyasta tahakkuk ettir
Kız.ıl bombaları altında can verirken mektir: Şimdiye kadar muhafazakarla
Finlandiya p~ırHimentosu hafi ictiına ha- rın kabinede mümessilleri yoktu. 
linde bulunuyordu. Hükümet istifa etti- Diğer taraftan bu teşekkül, Finlandi
ğinden yeni kabineyi te kil eden ~ski >ayı dahilen takviye etmekte ve Ruslar 
maliye nazırı Taner topyek(ın bir ha- ile müzakereye gir~ilmesi imkanını ver
rabiden memleketini kurtarmak için "'ektedir. Çiftçi entellektüellerin ve iş 
mütareke talebinde bulunmuştur. 1 ~ dnmların.ın menf~atleri.ni t~n:ısil ed~.n 

Sovyetler hükümeti, son ültimatomun- milli koalısyon mumessıllerının de hu
da Kazencler kabinesi ile müzakeratı ka- kümete alınmalan çok mühimdir. 

Romanya Macaristan 
Münasebetlerinde gerginlik mi? 
Londra 1 ( ö.R ) - T aymisin Budapeşte muhabiri, M acar hariciye 

nazırı Kont Cak inin R umen hariciye nazırı Gafenkoya cevabını tefsir 
ediyor. Bu cevap, şimdiye kadar zahiren dostane olan Rumen - M acar 
münasebetlerinin gerginleşmesine sebep olmuştur. 

Transilvanyadaki Macar azlık1arının Macaristana m u haceret1erinin 
artması Kont Cakiyi kızdırmış olabilir. Mumaileyh sulh muahedeleri
nin birer birer bozulduğu bir zamanda Romanyanın 1918 harp netice
sinden ist ifade etmekte devam edemiyeceğini söylemiştir. 

Sofya 1 (ö.R) - Romanya hariciye nazırı Gafenkonun ayan mec
Jisindeki beyanatı burada soğuk karşılanmıştır. Bu beyanat muallaak 
meseleler için hiç bir hal unsurunu ihtiva etmiyor . 

Budapeşte 1 { ö.R) - Macar gazeteleri, Profesör Yorganın Ru
men ayanı hariciye encümenindeki sözlerini alaka ile kaydetmişlerdir. 
Yorga, Macarların şövalye bir miHet olduklarım, verdikleri sözü tuta
caklarına itimad edilebileceğini, Transilvanyadaki Macarlara bütün 
hakların verilmesi bir emritabii olduğunu söylemiştir. 

Norveç sahiJlerinde 
Bir tahtelbahiri ve iki logiliz 
kruvazör hasara mı uğramışlar 

Londra 1 ( ö.R) - Norveç sahil1erinde hasara uğramış bir l ngi1iz 
tahtelbahiri ile iki lngiliz kruvazörü demirlemiştir. lngi1iz Amirallığı 
şimal denizinde dün yeni bir mayn mıntakası teessüs ettiğini bildir
miştir. 

Londra 1 ( ö.R) - lngiliz amiralhğı , Norveç sahi1lerinde i.iç lngi
]iz harp gemisi ile, 6 A lman deniz tayyaresi arasında bir deniz harbı 
vukubulduğuna dair verilen haberi teyid etmemiştir. 

rENIASIR 2 llk kanun cumartesi 1939 

Ki.SACA: ·· ·-···· 
YALANCININ MUMU 

--12-
YAZAN: Eczacı K. Kdmil Akta§ 

Mum icat edildiği günden beri içtima
iyatınuza girmiş, pek çok darbı meseller 
ile bir çok telmih ve izmar1arımıza ve
sile olmuştur. 
Yalancının mumunun yatsıya kadar 

yanması ile <.,-ok derin manalar ifade 
edilmiştir. Allah gani gani rahmet eyle
sin anenciğim petroldan evvel mum ışı
ğı ltında gergef işlediğini söyler, akşam 
Üzerleri omuzlarındaki sınklarda asılı 
mumlariyle mahalle mahalle mumciların 
mumcu! .. Diye dolaŞtıklarını hatırlardı .. 
İzmirdeki mumcu kahvesi o zamandan 
kalma bir ad olsa gerek. .. Mum gibi de
mek dümdüz manasına geldiği gibi 
mumdirek demekde de düz ve amut ifa
desi vardı. Mum oldu sözünde dümdüz 
dos doğru oldu demek vardır. Mum yan
dıkça eriyerek mahvolduğu için zavallı 
mum gibi eriyor demekle zaifliyoru ifa
de edenler çoktur. Mum son zamanlarda 

Fransız Başvekili 
Parlamentoda tekrar 

~ 

tam ve genış 
salahiyet kararını aldı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - kfuısızdır. Fransız askerleri ziraat işle
propagandasına en kat'i ve susturucu rinde köylülere yardım ediyorlar.. Bu 
cevabı vermiştir.. sıkı temaslar, bilhassa harbin ilk za-
Fransız - İngiliı. tesanüdünden bahse- manlarında ahalinin mecburi tahliyesi 

den söı.leri meclisin dakikalarca süren 'dolayısiyle bazı hoşnutsuzlukların t.eza
dışları ile karşılanmıştır. hür ettiği Alsasta çok iyi tesirler yap-

Roma, 1 (Ö.R) - Fransız mebusanı- mıştır. . . . . . u 

nın içtimaı büyük bir sükunet içinde Bu har~ın, .~~r İngiliz harbı oldugu 
cereyan etmiştir. hakkındaki mulahazaların, Alman pro-

İki k ·· · t b , z la parlamen- pagandasına rağmen, manasızlığı takdir 
. omu~ m~ us or edilmektedir. 

toya gırmek ıstemışlerse de kapı dışarı . . . . 
E.dilmişlcrdir. F.ransı~ a.skerlerı İngilizlerın asker .. ve 

Lo d 1 (o .. R) _ F sız mebusa- zabıt zayıatının FrailSlZlardan daha yuk-
n ra, · ran k ld ~ h .. F · t 

daki t zah.. t Lo dr d e uni- se o ugunu ve . er gun ransaya gı -
run e ura n a a m mn tile d h { l I T k • ta 
yetle karşılandı. B. Daladiye kabinesinin .1 ç~ _<l a ld~.a "b n?1~ ız asl · eFrı yyare-

uh be · ffakı tl b"t' k cı erının ge ıgını ı ıyor ar. ransız or-
nı are yı muva ye e ı ırme ıhh . dd 
· · h .. l"" ·afı h. · k ili b·r dusunun s atı ma eten ve manen 
ıçın er tur u evs aız uvve ı mükemmeldir. Asker israf derecesinde 
hükümet olduğu :;ahit olmuştur. . . d 1 kt d ' 

ıyı gı a a ma a ın. 

adını alafrangalaştırarak kendine isper- Londra, ı (Ö.R) _ •Mancester Gar
meçek dedirtmektedir. Yağların isterin dian gazetesinin Faris muhabiri zeki bir 
denilen bir mddesinden başka bir şey ol- Fransız askerile yaptığl bir mülakatı bil
mıyan mum yapıştığı yerde kuruyup diriyor. Sansörün tatbikine ve demokra
kaldığı için mum yapıştırmak L,c;aret koy- sinin şimdilik tatil halinde olduğunu 
mak manası almıştır. zannettiren parlamento faaliyetinin fık-

Mumu söndürmek ve yakmak ayrı danına rağmen orduda hayret verici bir 
ôyrı manalar taşımış, mumun sönmesi, münakaşa serbestisi vardır. Albyından 
sönen mumla etrafa zulmet, manen yok- en küçük zabitine kadar, zabitler arasu~
luk ifade ederken mum yakmak etrafa da her şey açıkça mtinakaşa edilmekte
ziya vererek sevap işlemek manası taşı- dir. Fransız askerlerinin mutabık olduk
mıştır. Mumu söndüren petrol olmuştur. ları bir nokta vardır : Hitlerle sulh im
Petrolu, havagazı, hava gazını elektrik 

Generaller, bilhassa Gamlen çok se
vilmektedir. Askerlerin ve zabitlerin 
başkumandanına mutlak bir emn~yeti 
vardır. 

Londra, 1 (Ö.R) - Daladiye kabine
sinin mebusan meclisinde kazandığı 175 
reye karşı 379 reylik ekseriyet Fran~z 
hükü.metinin en enerjik tedbirleri alabi
lecek kudrette olduğunu göstermiştir .. 
Fransız parlamentosunda da Avam Ka
marasında olduğu gibi en serbesı mi.ina
kaşa yapılmıştır. 

karanlıkta bırakmıştır .. Kimbilir elektri
ği gölgede bırakacak ne ziyalar vardır .. 
tad Rontkeni hürmetle selamlarım. 
yadcder bay ve bayan Güriyi büyük üs
t.ad Rontgeni hürmetle selamlarım. 

---ı::;...---

Köy 
___ * __ _ 

Enstitüleri 
kuruluyor 

- *-Ensti t ünün muhtelif 
subeleri d e oıacalı 
·Maarif Veka.Ieti, Türkiyenin muhte

lif yerlerinde köy enstitüleri vücude ge· 
tirmeğe karar vermi~ ve bu maksatla ha
zırladığı kanun lt.yihası, mütalaalarını 
toplamak üzere alakadar vekaletlere 
göndermiştir. Köy enstitülerinin teşki
linden maksat, köy eğitmeni ve köy öğ
retmeni yetiştirmek ve yurdumuzun 
muhtelif mıntakalarındaki hususiyetleri 
gözönünde bulundurarak pratik bilgili 
unsurlar kazanmak ve köylüyü bu vası
ta ile bilgi ve kültür sahibi yapmağa ~a
lışmaktadır. 

Projeye göre muhtelif şubelerden mü
rekkep olacak olan enstitünün öğretmen 
şubesindeki tahsil müddeti Ssene ola
cak ve diğer şubeler ve bu şubelerin tah
sil müddetleri ayrı ayn nizamnamelerle 
tayin ve tespit olunacaktır. 

Enstitülere tam devreli köy ilk okul
larını bitirmiş çocuklar seçilerek alına
caktır. Tahsil müddetlerini bitirerek öğ
retmen tayin edilenler maarif vekilliği
nin göstereceği yerlerde yirmi sene çalış
mağa mecbur olacaklardır. Öğretmen
lere ayda 20 lira ücret verilecek, muvaf
fakiyet gösterenlerin ücretleri altıncı 
ders yılı başında 30, ve on dördüncü 
ders yılı ba,ında 40 liraya çıkarılacak
tır. 

Bunlardan başka öğretmenlere vazife
ye başladıkları tarihte 60 lira sermaye 
ve ayrıca istihsale yarıyacak ıslah olun· 
muş tohum, cins fidan ve saire gibi mad
deler parasız olarak verilecektir. 
Kö Y öeRETMENLERI iÇiN TEKAOT 

VE YARDIM SANDIKLARI 
Bu proje hükmüne tabi olacak köy 

öğretmenleri için maarif vekaletince, ve
kalete bağlı olmak üzere hükmi şahsi
yeti haiz bir cköy öğretmenleri tekaüt 
sandığı> ve bir de cköy öğretmenleri 
sağlık ve İçtimai yardım sandığı> kuru
lacaktır. Bu sandıkların gelirlerini, her 
yıl maarif vekaleti bütçesinde bu namla 
açılacak fasla konulacak tahsisat ve öğ
retmenlerin aylıklarından kesilecek 
yüzde 1 ler te!!kil edecektir. 

Projenin bir diğer maddesine göre de 
enstitülerin her türlü masrafını karşıla
mak üzere maarif vekaleti 9 39 bütçesine 
602,650 lira fevkalade tahsisat konula
caktır. 

--~-

Almanlar telaşa 
düştü 

Amerika Cümhur reisinin Sovyet 
ve Fin hükümdarlarına • 

mesaıı 

Paris 1 ( ö.R ) - Amerikanın He1sink i ve M oskova elçileri R eisi 
cümhur R uzveltin şu mesajini R us ve Fin h ü k ümetlerine tev di et
mişlerdir : 

c Son seneler zarfında bir çok m uhasematta, s ivil merkezlerle a ha
linin vahşi hava bombardımanlarına maruz kalması v e binlerce ma
sum erkek, kadın ve çocuğun bu sure tle ö lümü bütün m eden i insa n
ların kalbinde nefret uyandırmış ve insanlığın vicdanına ağır gelmiştir. 

Bu sebeple, daha geniş muhasemat münasebeti1e de yaptığım gibi 
Sovyet ve Fin hükümetlerine müracaat ederek hava k uvvetlerinin 
hiç bir zaman ve hiç bir vesi1e ile sivil ahalinin ve bitaraf mevk i1erin 

bombardımanına tevessül etmiveceklerini - mütekabiliyet şarti1e -
alenen beyan etmelerini rica ederim. 

lngiltere 
20 ve 2 1 yaşındaki 
gençleri a skere 
çağırıyor ••• 
·Faris, 1 (Ö.R) - İngilterede neşredi

len bir kral emirnamesi 21 ya~mda deli
kanlılarla bir ilkteşrin ve 2 ikinci ka
nun arasında doğmuş olan 20 yaşındaki 
gençleri 9 birinci kanunda askerlik şu
belerine kaydedilmeğe davet etmekte
dir. Bu davet 250 bin kiışiyi alakadar 
ediyor. Bunlar kayıt tarihi olan 9 birin
ci kanundan bir ay sonra si1ah altına 
alınacaklardır. 

- + -
Amerika 

Moskovadaki sefirini 
geri çağırdı 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Sovyetlerin Finlandiyaya taarruzu 
Rus - Amerikan münasebatında felaket 
engiz bir tesir yapacaktır. Daha şimdi
den münasebetlerin kesilmesi lehinde 
kuvvetli cereyan vardır. 

Vavington 1 ( ö.R) - Harbın baş
langıcından beri hiç bir hadise Finlandi
yanın istilası kadar Amerika umumi ef
karını isyan ettirmemiştir. Son dakikaya 
kadar harp olmıyacağı zannediliyordu. 
Amerika devlet adamlarının infial ve is
yanı, yapılan tecavüzün Amerikaya kar
§ı tevcih edilmiş bir hareket şeklinde ol
masıdır. 

Paris 1 ( ö.R) - Deyli Bror gazetesi 
reisicümhur Ruzveltin yakınlarından bir 
zatın şu beyanatını neklediyor: 

Amerika bir kaç saate kadar Rusya ile 
diplomatik münasebetlerini keserse bu
na hayret etmeyiniz. Her şey bunun böy
le olacağını göstermektedir. 

RUZVELTIN BEY ANA Ti 
Londra 1 (ö.R) - öğleden sonra 

B. Ruzvelt Va,ingtonda matbuat mü
mE-ssillerine şu tebliği okumu-:ıtur: 

Londrada 
B. Menemencioğlu 
şerefine Halilaksm 
verdiği z iyafet 
Londra 1 (AA) - Hariciye nazırı 

Lord Halifaks dün B. Numan Menemen
cioğlu şerefine Cari ton' da bir öğle ziya
feti vermiştir. Davetliler arasında Türki
ye büyük elçisi, ticaret nazırı B. Cado
gan ve tanınmış Fransız muharriri B. Pa
ul Morand da bulunmuştur. 

Reuter, Lord Halifahın B. Numan 
Menemencioğluya gayet iltifatkar hare· 
ketinin bilhassa nazarı dikkati celbetti
ğini kaydetmektedir. 

- - -.r;...- --

Harp köpekleri 
Askerlikte en sadık 
ve vefakar arkadas 

~ 

.A.skerlilcte en sadık, en vefakar bir 
arkadaş ta köpektir. Eski devirlerde de 
harp köpekleri kullanılır ve çok istifade 
edilirdi. Alman ve Fransız ordularında 
bulunan köpekler, çocuk köpekleri ara
sından seçilir. 

Bunların kışlalarda hususi yerleri 
vardır .. Evvela, verilen emirlere itaate 
alıştırılır. Sonra askerler gibi yere yatıp 
kalkmaları, siper almaları öğretilir. 

Harp köpekleri tüfenk ve top sesle
rinden ürkmezler. Siperlerde bulunduk
ları zaman başlarını dışarı çıkarmazlar .. 
Fakat emir aldılar mı, hemen siperden 
dışarı fırlarlar. 

Harp köpeklerinin künyeleri, numa
raları vardır. İsimlerinin ordunun yev
mi emirlerinde geçtiği çoktur. 

Verdun muharebesine iştirak eden 
126 ıncı alayın yevmi emrinde yazılı 
olan şu satırları aynen naklediyoruz : 

•Alayımız irtibat vazifesini gören 149 
numaralı Llyonla 301 numaralı Fidelin 
şeref meydanında öldüklerini büyük bir 
teessürle bildiriyorum .. 

•Bu iki sadık ve vefakar arkadaş, 
harbin bidayetinden alayımıza çok bü
yük hizmetlerde bulwunuşlardı. Hat.ıra
lan daima kalbimizde yaşıyacaktır.• 

D~h':~!~~~,:; 
Muharebcnın 

sebebi 
- *-YAZANt Dr. G. A. 

Onu, muharebe edenlerin kendilerin
den sorarsanız iki tarafın herbiü öteki 
tarafa türlü türlü kabahatler isnat ede
rek, karşı tarafın haksızlıklarından do
layı muharebe etıneğe mecbur kaldık
larını 5Öyliyeceklerdir. 

Fakat - muharebe yeni başladığı va
k.it de yazmıştım - Moskova üniversi
tesinde profesör Çijevskinin fikrine göre 
muharebelere böyle içtimai sebepleJ' 
göstermek, insanların kendilerine ve ira
delerine fazla ehemmiyet vermelerinden 
ileri gelir. Muharebelerin asıl sebebi gü
neşte, güneşin lekelerindedir. O lekeler 
bizim dünyanın karşısına gelince yer 
yüzünde türlü türlü karışıklıklar hasıl 
olur. Bu karışıklıkların arasında muha
rebe de çıkar. Profesör bunu izah da 
eder: GünC§in lekesi bize doğru gelin
ce havada ve yeryüzünde elektrik, man
~etizma şartları değişip te ondan insan
ların sıhhati bozulduğu gibi, sinirleri de 
gerilir. Bu profesörün asırlardan beri 
geçmiş büyük muharebelerin, inkılap
ların - Ingilterede bir inkılılp kad~r 
büyük l>ir hadise sayılan kabine değjş
mesiııin bile - hep güneş lekelerinin bi~ 
ze karşı geldi:kleri zamanlara tesadüf et
tiğini istatistiklerle göstermiş olduğunu 
elbette hatırlarsınız. 
Güneşin büyük lekesinin bizim dün

yanın karşısında bulunduğu en son de
fada Ispanyada açıklı muharebe çıkma
sı ve o sırada yeryüzünde salgın hasta
lıkların artması Moskovalı profesörün 
fikrine hak verdirmişti. 

Ancak güneşin o büyük lekesi daha 
yeni geçmiş olduğu ve yakında yeni bir 
leke hesapta bulunmadığı halde bu se
ferki muharebenin çıkması zihinleri bir 
az şaşırtmıştır. Acaba profesörün naza
riyesi yanlış mı çıkacaktı? 
Meğer, yapılan muharebeleri güneşin 

lekelerine bağlıyan nazariye değil, gü
neş lekelerinin ne zaman geleceğini he
sapJ.ıyan gökyüzü ilmi adamları imiş. 
Bu sene güneşte, öncMen hesap edilme
miş, yeni bir leke peydah olmuş: 

Bunu Flamaryan rasathanesinde gök
yüzü alimlerinden F. Kenisenin geçen 
Ağustos ortasında - muharebenin baş
lamasından ancak on beş gün bir fotog
raf ıspat ediyor. Bu fotografta, o gün 
bize görünen güneşin bütün sathına ay
rılmış bir çok lekeler görünüyormuş .. 
Bunlar önceden tahmin edememişler 
ama, 1804 ve 1905 yıllarından ikişer se
ne sonra gene öyle olmuş. Güneş leke
lerinin en son büyük tesiri de 1937 de 
olmuştu. Zaten tahmin edememişler de
mek de pek do!;rru değildir. Simdi be
nim önümde bulunan ve 1934 yılında ba
sılmış bir kita pl938 yılının civarında 
güneş lekesinin gene artacağını haber 
veriyor, 1937 ile 1939 yıllarının her ikisi 
de 1938 yılının civarıdır. Doğrusu bu ki
tabın diplomatça dilini anlıyamamışlar 
demek. Bu kitap hem Ispanya harbini, 
hem şimdilci harbi daha 1934 yılında ha
ber vermiş de. 1 

Bu fotograf Moskovalı profesörün çı· 
kardığı nazariyeyi bir kerre daha ıspa1 
ediyor. Biribirleriyle muharebe ederken 
insanların biribirrerine kabahat atfetme
leri haylice gülünecek bir ~eydir. Insan
lar, güneş lekeforinden kopup gelen ve 
kendilerini birer kukla gibi oynatan 
elektrik da1galarını gözleriyle göreme
dikleri için her istediklerini yapıp yap
mamakta kendilerini serbest san ıvor-
ıa~ . 

Sovyetler 
E~er Besarabyayı 

istila ederler se 
Almanya bu harekete 
itiraz etmiyecekmiş.. 
Faris, 1 (Ö.R) - Macaristandan 

gelen haberlerde iddia edildiğine gö
re Rusya Besarabyayı istediği tak
dirde Almanyanın buna itiraz et
memesi için Moskova ve Berlin ara
sında bir anla!?ma vardır. 
Bütün bu sebepler bitaraf bir Bal

kan bloku teşkili için sarfedilen 
gayretleri kuvvetlendirmektedir. 
Böyle sulhsever bir blokun teşek

külü cenubu şarki Avrupada sulhun 
istikrarına çok faydalı olacaktır. 
Belgraddan bildiri ldiğine göre, Yu

goslav hükümeti Bükreş ile Sofyn 
arasında ve diğer taraftan, Mncaris
tan ve Romanya arasında tavassut 
teşebbüslerini tekrar ele almıştır. 

- DAŞTARAFI linci SAYFADA -
adamları arasında şiddetli münakaşalnra 
cebep olmuştur. Amiral Redcr dün <le
mis ki: Bu istila Almanyanın Baltık de
nizindeki ümidlerinin sonudur. Sovyet 
Rusynnın dostluğunu, Bolşevizmi Baltık 
denizine sokmakla, çok bahalı ödemi 
oluyoruz. 

Askeri şeflerle, bir konferans esna
sında, Hitler bunların Ribbentrop aley
hine şiddetli hücumlarına muhatap ol
muştur. 

Finlandiyaya kar,ı yapılan taarruz 
Amerikayı derin bir şekilde müteheyyiç 
etmiştir. Zira insanlığın kendi kendini 
idare hakkını tehlikeye koymaktadır. 
Beynelmilel ihtilafları hal için bu yeni 
kuvvete müracaat teşebbüsünü tckhih 
hususunda blitün milletlerin ittif.ıkı ko· 
}ayca hüsıl olacaktır. ~ 

--~--

M"s ~r ooverin 

~- ·~·;_·.! 
' ' . ,. . ,. 

• v 

Amsterdamda çıkan cTelgraf.t gaze
tesinin Alman snnsörü tarnfmdan geçi
rilen bir telgrafı da bu haberleri teyid 
ediyor. Bu telgrafta deniliyor ki: Berlin· 
de hayret verici bir vaziyet hfuııl olmuş
tur. Finlandiyanın H.usya tarafından isti
l~ı bütün münakaşaların mevzuudur. 
Akdenizi Bolşevizm tehlikesinden kur
t<ırmak için ispanyada iki sene bunca kan 
döken Almanyanın Baltık denizinin Bol· 
şcvikleşmesine mani olmak için hiç bir 
şey yapmamasının sebebi anlaşılama
maktadır. 

bir nutku 
Paxis, 1 (Ö.R) - Vaşingtondan bildi

riliyor : Dün aksmnki bir nutkunda, es
ki Amerika rcisiciimhuru B. Hoover de
miştir ki : 

•Sulhseve r Fiıılandiyaya karşı komii
nist taarruzundan wonrn medeniyet en 
derin bir uçuruma düşmüştür. Fin mil
leti tekrar doğrulacaktır. Zira, adalet 
kuvveti ölmüş değildir. Finlandiya kü
cük bir memlekettir. Fakat manevi kuv
veti itibariyle ~n büyük memleketler
den biridir.• 

ŞIFAB LIK YAC.l 
V! ta m ~ n A · İHt'ıvAcın13 
VıtamınD. i~ün. 

VALiNiZ ~AHVE 
ENCİ $1ŞHEAOE 

• 



2 Dk kAnun cumartesi 1939 

Ankara "'Radyosu [ B O R SA] 
DALGA UZUNLUOV üzüM 

BVGVH 666 Üzüm tarım 
----~- 217 Ş. Remzi 

9 183 K / 120 W 189 C. Ramiz 
163 m.. ca. w 55 N Ü .. .. l . zumcu 

'.[. A. P, 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 405 İnhisar idaresi 
T. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. 94 D. Arditi 
] 3.30 Program ve memleket saat ayarı, 78 j. Kohen 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri... 87 Akseki Bankası 
13.50 Türk müziği 66 Santo is. Ergas 

9 50 
9 

10 
10 50 
7 

11 
8 75 

14 

13 
12 
11 
13 25 
9 25 

11 75 
8 75 

17 
12 25 
11 50 

rSNIASIR 

lzmir inhisarlar başmüdürlü
ğünden: 
Çamaltı tuzlası için cins, miktar, eb· ad ve evsafı aşağıda yazılı ke

reste açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 
Metre mikabının muhammen fiatı 42 muvakkat teminatı 314.11 

liradır. 
Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin 14. 12. 939 günü saat 15 de baş müdürlüğümüzdeki ko

misyona gelmeleri ilan olunur. 
Eb'adı Adet M3 Cinsi 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekisı 
--· ' 

SJlllll'E 2 
SPE RCO VAPUR 

ACEN'l'ASI 

3 

AMERtCAN EXPORT U NF.S INC, ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
N E V • Y O R K İÇİN: Dt NA VİGAZYONE 
EXP.ORTER vapuru 10 son teşrinde BOLSENA vapuru 30/ 11/ 939 tarihln-

beklenıyor.. . de Selanik, Burgaz, Varna ve Köstence 
EXCII1:STER Yapuru 11 Son te~nn- Umanlanna hareket edecektir. 

de bekl~ruyor. . CALDEA motörü 1-12-939 tarihinde 
. _E~l\-DNISTER va~uru Son teşrın gelerek Napoli, Cenova Ye Marsilya li-
ıkıncı nısfında beklenıyor. manlnrına hareket cdeceh.'tir. 

D. T. R. T. BUDAPF.sT BRİONİ motörü 1/ 12/ 939 tarihinde 
TUNA ~fANLARI t9tN v saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 

DU~A motoru 18 Sonteşrıne dogru Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste li-
ÇALANLAR : Reşat Erer, Ce~det Ko- 59 Öztürk şirketi 
zan. Refik Fersan, Kemal N. Seyhun. 50 M. H. Nazlı 

11 50 
11 25 
12 

12 ~~~~~~~ 

7 50 
2X20X73 

14 50 
2X20X73 

12 75 
2X25X78 
2X25X38 
2X 6X30 
2X 6X33 

6900 20 148 Fabrika malı çırasız köknar 
beklenıyor. manlarına hareket edecektir. 

KASSA: motörü İlkkAnun başlangıcın- Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 5/ 121939 ta-
OKUYAN: MÜZEYYEN SENAR 40 M. Beşikçi 
1 - Osman beyin Hicazkar peşrevi 17 j. Taranto mah. 

7 50 
13 50 
12 2 - Arif bey - Hicazkar şarkı (Bir halet 14 M. Portakal 

ile süzdü yine çeşmini dildar) .. 3 - Udi 2137 Yekun 
Mehmet - Hicazkar şarkı (Seni candan 332098 Dünkü yekCın 
severim) ... 4 - Osman Nihat - Hicazkar 334235 Umumi yekfuı 
§arkı (Ellere uzaktan bak bana yakın No. 7 
gel) .. 5 - Reşat Erer: Keman taksimi) No. 8 

8 50 
9 50 

10 50 
12 50 
14 50 

6 - SuzinAk şarkı (Görünce gerdanın- No. 9 
da çifte hali) .. 7 - Suzinak saz semaisi.. No. 10 
8 - Hüzzam türkü (Alıverin bağlama- No. 11 
pu) .. 9 - Bursa Halle türküsü .. 14.30 İNCİR 
Müzik (Riyaseticümhur bandosu - Şef : 40 Şerif Remzi 
İhsan Künçer).. 161016 Dünkü yekCın 

6 75 6 75 

l - Franz von Blon - Marş 161056 Umumi yektlıı 
2 - Rivhardz - İı;panyol rapsodisi ZEYTİNY A<'XI 
S - G. Pares - Rişild uvertüsü 15.000 kilo 36 
4 - P. Vellones - Prelüd ve Hint dansı ZAHİRE 

36 

15.15 - 15.30 Müzik (Dans müziği pl.) 30 ton Buğday 5 25 5 6875 
3 5625 
8 

18.00 Program.. 18.05 Memleket saat 155 çuval Arpa 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri.... 30 ton Nohut 
18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası) 19. 12 çuval K. Tohumu 7 50 
Türk müziği.. 15 ton Fasulya 
ÇALANLAR: Vecihe, Reşat Erer, Cev- 335 çuval Fasulya 15 50 17 50 
det Kozan, Ruşen Kam.. 6494 kilo Mazı 18 25 
OKUYAN : MUZAFFER İLKAR 401 balya Pamuk 46 56 
1 - Ari! bey - HicazkAr şarkı (Saydey- p B 
ledi bu gönlümü) .. 2 - Hicazkar şarkı 3 f 3 0rSaS1 
(Ne bahtımdır ne yAri bi aman) ... 3 - CÜMHURlYET MERKEZ BANKASI 
ruza bey HicazkAr şarkı (Gamzeden 
hançer takınmış) ... 4 _Refik bey_ Hi- KLEARİNG KURLARI 
cazkar şarkı (Mahmur ufuklarda batan Sterlin:teo cayrisi bir Türk lirasının 
gün gibi) ... 5 - Arif bey - Hicazkar şar- mukabilidir .. 
kı (Aman dağlar canım dağlar ölgün)·· Satış Alış 
OKUYAN: RADİFE ERTEN Sterlin 524 521 
1 - Sel. Pınar - Eviç şarkı (Göz yaşla- Dolar 76.71 77.16 
rınız kalbime toplanmış)·· 3 - İslıak Belga 4.63 4.66 
Varan - Eviç şarkı (Son ayrılığın mate- Frnsız Frangı 33.59 33.80 
mi) .. 3 - Nikogos - Ferahnak şarkı (Bir Pezetas 7.6577 7.6993 
tıflı yosma eda pek) .. 4 - Halle türküsü Florin 1.444 1.453 
(Esmer bugün ağlamış)... İsveç frangı 3.4184 3.438:> 
OKUYAN: Mefharet Sağnak İsveç kronu 3.3740 3.3950 
l - Udi Ahmet - Hicaz şarkı (Recayi Norveç kronu 3.3740 3.3950 
vasi için ol gülizare) .. 2 - Hicaz türkü Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
(Yilrü dilber ytirti ömrümün varı) Dinar 35.22 35.40 
3 - Hicaz şarkı (El! gözlerine kurban Leva 64.86 65.22 
olduğum).. 4 - Hicazkar şarkı ~~an Ley 82. 83. 
kurdelA) .. 20.00 Konuşma 20.15 TÜRK Rayşmar k 1.97 1.98 
ınüziği (Karışık program.. . Liret 15.20 15.29 
ÇALANLAR : Hakkı Dem1an, Şerif lç- Drahmi 103.97 104.50 
li, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üf- Zloti 4.2159 4.2:~73 
lcr, Zühtü .. 21.00 Milzik (Küçük orkest- Fcngü 3.6807 3.6984 
ra - Şef: Necip Aşkın).. FF. Serbest 34.59 M.80 
1 - Tschaikovsk: Rus Dansı MUHTELiF :KURLAR 
2 - Valter Noack: Romantik uvertür Registerınak 
3 - P. Lincke: Küçük kalp (entermezo) 

4.65 
516 

4 - J. Strauss : Şarnp, kadın ve şarkı 
(VALS) 

5 - J ameflt : Ninni 
6 - Ziehrcr : Eşkiya operetinden pot
puri... 22.00 Memleket sa:ıt ayarı, ajans 
haberleri, ziraat haberleri.. 22.15 Ko
nuşma (Ecnebi dillerde) .. 22.45 Müzik 
(Cazband - pl).. 23.25 - 23.30 Yarınki 
program \'C kapanış .. -- .--

Bugünkü harp ve 
İtalyan vapurculuğu 
Lokal Anziger gazetesine Romadan 

yazılıyor : 
İtalyada bugün hüküm süren parola, 

tasarruf etmek, çalışma ve siltıhlanmak-
1ır! Endüstri, ekonomi, sömürge işleriyle 
birlikte sosyal meseleler de bu parolaya 
göre tanzim edilmektedir. 

Garbi ve merkezi Avrupa devletleri
nin scyrisefain i:·lerinin aksaması, İtal
yan vapurculuğuna çok faydalı olmuş-
tur. • 

İtalyan vapurları bütün dünya deniz
lerinde geniş bir faaliyet sahası temin 
dıniştir. 

Her iki Aıncrikaya, Afrikaya ve Uzak 
şarka işliyen yolcu vapurları ağızlarına 
kadar doludur. Bu vaziyet karşısında, 
ticaret donanmasının büyütülüp mo
dernleştirilmesi meselesi, günün en mü
lıim davalarından biri olmuştur. Vapur 
tezgahlarında büyük bir faaliyet Yardır: 

Halen, ceman 224,616 ton hacminde 
42 Yapur inşa edilmektedir. 

Bundan başka, yabancı memleketler
den de İtalyan tezgahlarına 15 vapur si
pal'iş edilmiştir. 
Diğer taraftan, gene garbi ve merkezi 

Avrupa devletlerinin hava seferlerini 
tatil etmeleri de, İtalyanları yeni hava 
hatları tesis etmeğe sevketıniştir. İtal
yanların yeniden tesis ettikleri en bü
yük hat, Rio de Janeiro - Roma hattı
dır. Bu hat sayesinde Avrupa ile cenu
bi Amerika arasında muntazam posta 
seferleri yapılmaktadır. 

~....Gl'.?'7f..XT./..f5e?MZW'"_._ 

OPERA'l'OR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
l\1eınleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ... Her gün öğleden sonra saat 

' üçten itibaren hasta kabul eder . 
TELEFON No.: 3125 

O"Jl"'-LZ./J.ZY/Z//77T/'T/.7Y,2.'7A-

ZAYİ 

ANICARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Ne\•york - Dolar 100 
Paris - Fransız fran. 100 
Miluno - Liret 100 
Cenevre - İsvicre fom. 100 
Amsterdarn - Florin 100 
Berlin - Rnyşmark 100 
Brüksel - Bclga 100 
Atina - Dl'ahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçcta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapcşte - Pcngü 100 
Bükrcş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Y okohama - Yen 100 
Stokholm - İweç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanıs F. 
5.2125 

130.06 
2.9525 
6.77 

29.16 
69.04 

21.5625 
0.965 
1.595 

13.54 

23.565 
0.915 
2.5175 

31.1925 
31.0275 

NOT : Hizalarında rakkam bulunmı
yan dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.70 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Yazıhane koltuğn E . 
Satın alınacakbr : 

• 
Avrupa mamulatı dönerli bir ya- : 

zıhane koltuğu meraklı bir zat tara-• 
fından satın alınmak isteniyor. 

Nadide ve kıymetli bir şekilde bir 
yazıhane koltuğu olup ta ~atmak is
tiyenlerin idarehanemizde A. S. rü
ınuzuna mektupla müracaatlt:ri. 

........................ ................. ~ 

DEN1ZL1 SULH HUKUK IIAKtM
LtClNDEN: 

Denizlinin uçancı başı M. den Hilmi 
Odabaşı ile Gürcan M.den Hacı Mahmut 
oğlu Ibrahiın ve rüfekası haklarındaki 
izalei şuyu davasında: 
Ikametgahı meçhul kalan müddeialeyh 

Ibrahimin ilanen tebligat icrasına ve 
Muhakemenin 6-12-939 günü saat 9 za 
ta1ikine karar verilm~ olduğundan mu
maileyhin muayyen günde gelmediği 
takdirde hakkında gıyap kararı verile-
ceği ilan olunur. (2380) 

o. D. Yolları 

Mevkii 

lzmir Kemeri • Kağıthane cad. 
lzmir Kemeri • Kağıthane cad. 
lzmir Kemeri • Kağıthane cad. 
Alsancnk - 1 492 No. sokak 
Alsancak - Çelikel ,okak 

da "l?eklenıyor . .'. .. . • rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
TISZA motoru Ilkkanun başlangıcın- gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

6900 22 162 c c c 
6900 26 910 c c c 

da bekle1!ıyor. . Cenovaya hareket edecektir. 
SERViCE J\IARJTİ1\1E ROUMAİN ZARA t" ·· 13/12/939 tarihin. d ı· 

6900 13 110 c c c 
13900 4 968 c c c 

2X 6X42 

B u c A R E s T mo oru . .. e ı-
KÖSTENCE. GALAS VE TUNA manıımza gelerek crtcsı gun saat 17 de 

LİMANLARI İÇİN Pire, Brindizi, .vcncdik ve Triyesteye 
PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru hareket edecektir. 

13800 5 464 c c c 
13800 6 955 c c c 

99 717 
bekleniyor. NOT - Bütün. bu .vapurlar Triyeste 
SOCİETE COMMERCİALE BULGARE v.eya ~enovada Şımalı ve cenubt Am?' 

DE NAVİGATİON A VAPEUR rıka lımanlarına hareket eden İtalıa 

4370 (2396) 

lzmir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün-

Kiraya verilmek üzere müzayedeye çıkarılan ve pazarlığa kalan 
hal binasındaki 4 1 2 No. lu dükkanın seneliği 7 2 liradan pey altına 
alınmıştır. 

ihalesi 5-12-939 salı günü saat 1 O dadır. 
Fazlaya taliplerin vakıflar idaresine müracaatları. 

4399 (2394) 

D. O. Y alları 8 nci işletme ko-
mis} onundan: 
Basmane - Menemen arasındaki hat ihtiyacı için T urandaki taş 

ocaklarından (3000) M3. ocak balash açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedel: 4350 lira olup M. teminatı· (324.25) lira-

dır. 
Açık eksiltme 15. 12. 939 cuma günü saat 15 de Alsancakta iş-

letrremiz binasında komisyonca yapılacaktır. 
Muvakkat ve daimi teminat mektubu örneğile mukavele proje

si, bayındırlık ve eksiltme şartnamesinden ibaret münakasa evrakı 
isletme kaleminde görülebilir. 
. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 

ile M. teminat makbuzlarını hamilen tayin olunan vakitte komis
yonumuza gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

29, 2, 5, 9 4355 (2375) 

lZMIR SULH HUKUK HAKtMLt- ,~ns aw 
CiNDEN: Do K TOR 

Iz.mir<le Antalya umumi nakliyat Türk 

anonim şirketi tarafından Izmirde al- su•• ley m an Çoruh 
sancak gayret soknK: 10 numaralı hane-

Çoculı hastaldıları 
mütahassuı 

Londra , .c Viyana hastanelerinde 
etiidiiııii ikmal etmi~tir .. 

de mukim mühendis Bilnnşc aleyhine • 
ikame olunan 75 lira 90 kuruş alacak 
davasından dolayı cereyan etmekte olan 
muhakeme sırasında: Milddeialeyh Bi
lanşenin ecnebi memlekette ve ac;kcrc 
gitmiş ve hulundui:'ll yer meçhul oldu
ğu Izmir tebligat müdürlüğünün yazı
sından anlaşılmış ve kendisinin 21-11-

N Ilnstalarını her glin kabul eder. 

39 salı günü saat l O na mahkemeye gel
mesi gaz.ete ile ilan edildiği halde yine 
mahkemeye gelmemi.ş olduğundan ila
nen gıyap kararı tebliğine ve duruşma
nın 15-12-939 saat 10 na bırakılmasına 

Muayene adresi : Birinci beyler so
kak No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar

şısında 83i/l... 
TELEFON : 2310 

(224ı11> _..,. .. 1,..1111a_1~ ~.T.K"A"..n«'J ve yine gelmezse davacı şirket tarafın
dan ibraz edilen 75 lira 90 kuruşluk fa-
turalardaki borcunu kabul etmiş sayı- ooı<TOR 
lacağı ilanen tebliğ olunur. l; 

--::;::::=:.:~~ Ceı81 Yar~m 
Ur. Demir Alı İZMİR MEMLEKET 

KAMCJOGLU 
Cilt ~·e Ten~sül hastalıkları 

VE ~ 
' 

HASTANESİ DAHİLİYE 
MÜTAHASSJSJ 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Elektrik tedavileri ~ ı••••ı.••-•1mı-mim~ 
Birinci Beyler Sokağı No. 55... .., OPERA TÖR DOKTOR 

hrnir. Elharnra Sineması arkasında~ Ahmet Cemı·ı 
Sabahtan aksama kadar hastalarını~ 

~ ' kabul eder.. TELEFON : 3479 ~ Oral 
r7Z/jOIZ"h:Q7TL:/:/:/ L.//./.TL'/./.L/7.h~ 

......... ~p5;w ..... mlijllCll!Bıml:ml .. Q~·~SJ~ 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKET 
HAS'l'AHESİ 

Asabiye mütalaassuı 
l\fUAYENEHANE : İkinci Beyler 

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

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 42 ... 

TELEFON : 2310 
.............. M'IEIM\lttllôl .. llirıl .. 11 

IZMIR BELEDIYı::StNDEN: 
Umur bey mahallesinde 1243 sayılı 

sokakla 298 metre murabbaındaki yol 
fa7lasının satışı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuştur. MuhammC'n bedeli 596 li
ra olup ihalesi 4-XII-939 pazartesi günü 
c:;aat 16 dadır. Istirak edecekler 44 lira 
70 kuruşluk tc~inatı iş bankasına ya
tırarak makbuzu ile encümene gelirler. 

19-2~~28-2 (2316) 

8 • işletme kon.is} onundan: ncı 
Oç senelik 

Muhammen kirası M. teminatı 

Kapu No. Cinsi Lira Lira K. 

16 Dükkan 275 20 68 
16-1 ,. 750 66 25 
16-2 > 300 22 50 
2 Baraka 150 11 25 
88-90 Depo ıso 13 50 

v A R N A Anonim .seyriseiain şirketinin ve Afrika 
VARNA ,·apuru 28 son teşrinde bek- ve Hind~ana hare~et ed~n 1:-LO~ 

ı · TRİYESTINO anonım seyrısefaın şır-
C'nıyor. k ti 1 t d··t d le RAİF A - İSKENDERİYE VE PORT e vapur arına e~ u e er r. 

SA+... tçıh.T . .,..AL ALACAKTIR. LLOYD TRIBSTINO S. A. N. 
11. m ıu.. . . • • REMO motörü 8-12-939 ihin. de li-

Vapurlarm ısım ve tarıhlen hakkında .. tar. 
hi b · taahh .. t 1 manımıza gelerek aynı gun Livorno, ve 

ç il' u 8 ırunaz. . Cenova limanlarına hareket edecektir. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- NEERLANDAİSE ROYALE 

tunlardaki değl~ikliklerden acenta m.. KUMPANYASI 
suliyet kabul etrr.ez. ORİON vapuru 1-12-939 tarihinde 

Daha fazla taf~ilAt için ATATtJRK beklenmekte olup Anvers, Rotterdam ve 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der Amsterdam limanlanna hareket ede-
., c:::. ,, talı. ,.._ " - cektir. 
" ee ~e ~1• ,yapurı acen ., ... a mw.ca· ARİANDE vapuru 11/121939 tarihin-
et edilmesi rica olunur. de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 

TELEFON : Z007/ZOOS Köstence limanlarına hareket edecektir. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

UMDAL BARDALAND motörü 14/12/ 939 tari-
--'f.-- hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

UMUl\'lt DENİZ ACENTALl(H LTD. penhag ve Helsingfors limanlarına hare-
HELLEN1C L1NES LTD. ket edecektir. 

BELGİON vapuru 15 birinci kanunda N O T : 
beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- Ahvali haz.ıra dolayısiyle navlun ve 
dam için yük alacaktır. hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda 'Zln değişebilir olduğunu ve bu husustan 

gelerek ayni gün Köstence ve Vama dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
için hareket edecektir. etmiyece~i muhtere:n . yükleyicilerin 

LOVCEN yapuru 17 birinci kanunda kayıt ve ışaret etmelen rıca olunur. 
gelip 18 birinci Ununda Pire - Arnavut- Dah~ fazla tafsfüıt için Cümhuriyet 
luk limanları - Kotor - Dubrovnik-Split cnddes~de F'!,tATELLl .sPERCO vapur 
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- acentesınc muracaat edilmesi.. 
tir... TELEFON : 2004 - 2005 

Yolcu ve yük kabul edecektir. ·---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahhüt altına giremez. 
Daha faı.1a tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

OLİVİER VE 
ŞUREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
umumt deniz Ac~ntalığı Ltd. müracaat ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
edilme.si rica olunur. TELEFON: 2443 

Telefon : 4072 Mildüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

. 
: Londra ve Liverpol hatlan için 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla
: nmız sefer yapacaklaTdır. . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asabiye ıfütahassuı Messageries Maritimes DOKTOR ~--

Cahit T uner KUl\IP ANY ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 

~ Her gün saat 3 ten sonra Şamlı Her türlü izahat ve malfunat için Bi-
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da rinci Kordonda 156 numarada LAU-
hasta kabul ve tedavi eder. Elek-
trik tedavileri tatbik eder. ~ RENT REBOUI. ve ŞERİKİ vapur ncen-

TELEFON: 3559 ~ tasına müracaat edilme_i rica olunur. 
~ TELEFON : 2 3 7 5 

ı••-rn 
Beyoğlunda 

BRiSl"'OL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt~hassısı bay Ömer 

Lütfü Beugü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar suları, banyolan 

ve kaloriferi vardU'. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantuı vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
~yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauısıN 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana },oyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
bulunan otellerde bulusurlar. 
& LD!Ui:W..,,,,~- llıli'lml8Wll P"/.LZL/./1.1 

San'atkar a ra ' ıyor 
Devlet Demiryo~ları umum 
m i· dürlüğünden: 
lzmirdeki motörlü vagon deposunda çalıştırılmak üzere birinci sınıf 

bir ferezeci ve her türlü takım imalinde ve bilemesinde ihtisası olan 
bir takımcı ile 1 O tesfiyeci alınacaktır. imtihanda birinci sınıf işçi de
recesinde muyaffakıyet gösterenler tavzif edilecektir. Müracaatlar 
Ankarada 7.at isleri müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. imtihan gü
nü ile imtihan edilecekler bilahara dilekçelerindeki adrese bildirilecek
tir. Dilekçelere bonservislerin ilisik olması lazımdır. 

~ -
30,2.4 4361 (2386) 

' • • .... • 1 ' • 

İZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirkl!ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, Geyik 

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

1936 - 1937 ders yılında Çeşme Namık 
Kemal okulundan almış olduğum şaha
detnamcmi kaybettim. Yenisini çıkara
c·ağırndan e kisinin hiikmii olmadığını 
ilan eylerim. 
Çeşme Namık Kemal okulu talebele
rinden Şerif oğlu Mustafa Tatlıcıoğlu 

(239'1) 

idaremize ait yukarıda mevki, numaraları ve cin!'i yazılı gayri menkuller üç sene müddetle açık arttırma usulile ki
raya verilecektir. ihaleleri 8/ 12/9 39 günü saat 1 O da Alsancakta işetmemizbinasında sırasile yekdiğerini müteakip 
yapılacaktır. lsteklilerin hizalarında gösterilen M. teminat rnakbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri 
lii.ı.ımdır. Şartnameleri işletme kalemind e görebilirler. 2 3, 26, 30, 2 4291 ( 2342) 

Telefon No. 2211 ve 3079 
l 'elgraf adresi Bayrak lzmir 

. -
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Tecavüz hidisesinin tesirleri 
Başta bütün Amerika matbuatı olmak üzere dünya gazeteleri Sovyet 
Rusyanın küçük Finlandiya ya yaptığı tecavüz hareketini tenkit ediyor 

Deyli Telgraf diyor ki: 
''Rus hükümet erkanı Nazilerin tale

besi olduklarını göstermişlerdir.,, 
Londra 1 (ö.R) - Bütün cenubi 

Amerika gazeteleri Sovyet tecavüzü knr
§tsında derin jnfiallerini bildiren neşri
yat yapmaktadırlar. Birleşik Amerika
daki neşriyat ise daha çok heyecanlıdır. 
Nevyork Taymis, Finlandiyanın istila
sını mazur göstermek imkansızdır. Bu 
harekette göz dikilen malikanelere el 
koymaktan başka maksat yoktur. 

Nevyork Herald Tribun, Amerika 
umumi efkarı hakikati anlamı~tır. Cer
men - Rus projeleri yalnız Avrupa de
mokrrusilcri için değil, bütün dünya için 
tl'hlike mahiyetini almıştır, diyor. 

Paris l (Ö.R) - Finlandiyaya tecnvüz 
münasebetiyle Pöti Jurnal şunları yazı
yor: «Şantajdan sonra yalan .. Yalandan 
.sonra tecavüz •. Bu kuvvet darbesi dün
yada büyük bir infial ve heyecan ynrat
mıştır. Berlin de endişeye b:i§lamış'hr. 
Hitler. kendi mahremiyetinde şöyle dü
şünmüs olabilir: (Bu kadarını isteme
mistim). 

Pertinaks, Ordr gazetesinde diyor ki: 
istikbale alt iki faraziye \"ardır. Ffolan
diya k;; ... • zine tamamen haklın olmak 
veya Ru .} anın eski hudutlarını ih~·a et
mek, önümüzdeki günll'rde bunlarrlan 
ham~isinin daha doğru olduğunu gört-
ceğiz. 

Londra 1 (Ö.R) ....... Almanya hariç, 
dünya matbuatı Sovyetlerin hareketle
rini takbih ediyorlar. Deyli Te1~raf ea
zetesi yazıyor: Rus hükümet erkAnı Na
ıilerin talebt'si olduklarını göstermisler
dir. Hakikatte S:>vyetleri t<>hdit eden 
yalnız Nazi Almanyadır. Rus1 :ırın küçük 
milletleri istihkar etmesi Balkan vanm 
adasındaki milletll'ri endişeye düsür
miiştür. 

Deyli Hcrald diyor ki: 
cSovyct işçiler birliği ölmü tür. Sta

lin Carlık sivasetini ihv etmi tir. 
Roma l (ö.R) - Japon gazctl'lerr 

Rus - Fin iht.!lfıfında muhteriz bir lisan 
kullanmakla beraber Finlandiyaya cm
pati göstermekte ve bu milleti J. pon 
milletine bağlıyan dil ve ırk bağların
dan bnhselmektedir. 

Fransız gazeteleri Finl ndı) anın i f -

- *-lfısını takbih ediyorlar. cPöti Parizi-
yen> gazetesine göre Moskova hüküme
ti maskeyi atmıştır ve küçük bir mem
lekete karşı bu haşin taarruzu haklı 
gösterecek hiç bir vesile icat edemiye
cek mevkidedir.. Fransız gazetelerinin 
fikrince. Sovyet Rusya Finlandiyanın 
üzerinden atlıyarak Norvı.-çin buzlu de
niz sahil'ndeki limanlarına göz dikmiş 
bulumnaktadır. 

Ingiliz gazı>teleri bu taf!rruzu çok -;ert 
tefsir ediyorlar. cDeyli T<'lgraf> gazete
sine göre B. Çeınberlayn In~ilk'ren:n 

bu taarruza hararetle müteessif olduğu
nu beyan etmekle bütün millern n"frct 
hi ine diplomatik bir Ji.,anla terceınan 
olınuş1ur. 

cNiyoz Kronik!> gazetesine g<ırc bu 
i~tiltı Sovyetlerin ekseriya sulha bağlı
lığını teyid ettiği, bir çok lıiomşulariyle 
ademi taarruz paktları iım.a ettiği bir 
devrin nihayet bulduğunu göuer.mekte
dir. Simdi bunların hepsi bitmiştir. Rus
ya siyasetini tamamjyle deği.ştirmi~tir. 

cDcyli Herald> sosyalist gazetesi di
yor ki: Sovyet hükümetinin hareketine 
saik olan sebep ne olursa olsun hiç bir 
şek ilde miidafaa edilemez. Sovyet sos
yalist cümhuriyetler birliği artık mev
cut değildir. Stalin Rusyası eski emper
yalizm devrine dönrnüştür. 

«Taymis> Rusyanın küçük milletlerin 
hukukunu bu suretle istihkar etmesinin 
Balkanlarda haklı bir endi~e uyandır
dığını yazıyor. 

Alman gazeteleri daha mutedil bir Ji
.san kullanarak Sovyet hükömetinin Fin
landiya ile ihtilfıf ını tasfiye ettikten son
ra gözlerini In~iliz Hindistanına çevir
mesi iht'malinden bahsediyorlar. 

Paris l (Ö.R) - Rus taarruzu Maca
ristantla derin bir tc ir yapmıştır. Bas
lcr Nahrıhten gazetesinin Buaapeşte 
muhabiri şunTcıı ı ilave ediyor : Rusyn ile 
teessüs eden kmnşuluk Macaristanı bü
) iık bir ihtiyata mecbur ediyor.. Fakat 
miJl t Fmlere k, rsı sempatisini asla giz
lernemektecli r. Bu taarruza, harpten ha
sıl olan vaziyetin bir kat daha vehnınet 
kcsb ttı ı knn.ıatı Yardır. 

Taarruz Ronıanyada. da derin tesir 
hw;ule getinnıştir. Bir rivayete göre B. 
Molotof, Kremlinde gizli bir içtimada 
demiş ki : •Rusyanın e.saslı menfaatleri 
Karadenizdedir. Bu sebeple, Finlandiya 
tarafında ellerimiz bağlı olmamalıdır.• 

Paris, 1 (Ö.R) - •Deyli Herald• ga
zetesi yazıyor : Sosyalizm yalnız eko
nomik bir iman değil. ayni zamanda ah
ltıki bir felsefedir. Milletler "l.'C fertler 
arasında adalet, şerefli münasebet, na
mus ve istikametin mer'i olması liizumu
na inanır. Stalin Rusyası ise şimdi eski 
Rus empcrynlizminin felsefesini kabul 
etmiştir. Bu felsefe~<?. göre büyük mjl
letler. kiiçük milletlere zorla kendi ira
delerini kah•ıl l'ttirmek hakkını haiz
dirler.• 

Faris, 1 (G R) - ·Gazet dö Brük.c;el. 
yazı~or : 
Rusyanın ne istediği belli değildir .. B. 

Molotof carşamba - perşembe gecesi rad
yoda söylediği nutukta Sovyetler tara
fından alınan tedbirlerin Finlandiyanın 
istiklaline karşı olmadığını ve bu mem
leketin iç ve dış siyasetine müdahale ga
;esinin takip edilmediğini söylemişti .. 
Acaba bu taahhütler 24 saat sonra hMa 
baki midir? Bunu temine cesaret edile
me;ı; .. 

Paris, 1 (Ö.R) - Finlandiyaya k;U"şı 
t<.arruz umumiyetle takbih edilirken 
yalnız Almanya müstesnadır. Alman ga
zeteleri Finlandiyanın halen hürriyet ve 
istiklali için yaptığı mücadeleyi sükUt
la geçiştirmektedir. Fakat Nasyonal Sos
;alistlerin Sovyet taarruzunu haklı gös
terir delilleri kimseyi iğfal edemiyor .. 
Nazi gazeteleri Baltık denizinin şarkın
da demokrat devletlerin müdahaleye 
hakkı olmadığını yazıyorlar. Fakat unu
tuyorlar ki Nasyonnl Sosyalist siyaseti 
Rus nüfuzunun Avrupaya ulaşmasına 
sebep olmuştur. Almanyanın bir kaç ay 
evvelliıe kadar, Asya •Barbarhğınan 
karsı Avrupa medeniyetinin ilerı kara
kolu diye alkışladı{,rı bir memlekete kar-

ı yapılan taarruzun ihtiva ettiği tehdit 
bu suretle unutturulm~k iSteniyor. 

Batırılan va ur sayısı 194 
Maamafi alınan tedbirler sayesinde 
deniz harbi zayiatı gittikçe azalıyor 
Roma 1 (ö.R) - Alman habcrlerıne 

göre ticaret fılolarının 2!) inci Te in 
tarihine kadar zayıatı 73576 tonluk 194 
vapurdur. Bu 7.a) iat şöyle ınkjsam edi
~or: Batan L"lSım gemileri 621199 ton
lulc 146 vapur, bitaraflar 114579 tonluk 
48 vapurdur. Batırılan S ine petrol ge
mj]erinin tonajı 150667 tondur. 

Jngiliz istihbarat nezaretinın bildı d -
gınc göre ise muhasamatın iptidasmaan 
-21 ikinci Teşrine kadar 288169 tonluk 
Jngiliz, 51150 tonluk Fran ız. ve 144592 
tonluk bitaraf vapuru batmı tır. 

Londra 1 (Ö.R) - Almanların tnh
didsiz deniz harbından hasıl olan uıyint 
gittikçe azalmaktadır. Almanlar E~Jül-

_* _ ___________ _ 
de 153 bin, Bir n · te rinde 82000 ton In
giliz vapuru batırmışlardı. IkinciteIT'nin 
ilk 19 gününde batırılan vapurlar ise 
ancak 17000 dı. Bunların ~ekfınu 252 
bin tondur. lng ltere hu 7.ayiatı 128 bin 
ton vapuru "atın alarak ve 70 bin ton 
düşman vapurunu zaptederck telafi et
mi t r. Safi za) i .. t 54 bin tondan ibaret 
kalmıştır. Halbukı 191,7 s ncsin~e Al
manla\. Qı,;. n>•da 307000 ton batırmışlar
<lı. Şimdiki harbın devam dtiği 2 ay 19 
güne tekabül eden müddet zarfında ge
çen harpte batırdıkları miktar 800 bin 
tonu mütecavizdi. 

Roma 1 (ö.R) - Hollanda Ingiltere
:yc ablpknnın te .. d.di müna ebetiy]e, bi-

taraf vapurlardaki Alman iliracnt mal
larının müsaderesi aleyhinde bir pro
testo göndermiştir. 

Japon hariciye nazırı da aynı mesele 
hakkında Ingiliz sefirini kabul etmiştir. 
Japon hiikümeti bitaranık hukukunu 
muhafaza elmckle bçraber Japon seyrü 
sefaine şiddetli bir darbe olnn nbloka
nın teşdidi karşısında Jakayd kalmıya
caktır. 

Arjantin hariciye nazırı muhnsımlara 
bir muhtıra göndererek muha.sımhk hu-
kukunun hudutsuz olmadığını ve bitaraf 
milletlerin hükümraniyet haklarının red 
ed'lmemesi icap ettiğini bildirmiştir. 

1 milyar altın marka karşı 
Almanlar Sovyet Rusyaya Şarki 

1 vrupadaki alakalarını satmışlar 
...,._*_.11W-------------

f 11 rın J f n ı t 11 yapmıştır. Al-
erkri Fm ist kl. lı için Finl lc
ndrı h ı p <'tfklerini unutman ı .. -

Londra 1 (Ö.R) - cTagbladeb Da
nimarkn gaz te inin Berlin muhabirine 
göre Almanya, kendi mevcudiyeti için 
çarpıştığı harp iç nde, yeni dostuna kar
şı Finlandiyayı müdafa ,n -kendı men
fa tlcri mutazarrır olmadıkça - h"ç mü
tem. yil değ'ldir. Berlin diger taraftan 
SoV'yet işgalinin bit. raf meml ketler 
üzerinde teessüsüntin kendi menf tleri
ne muvfıfık olmadığını tnkdir etmekte
dir. Zira Almanya, Finland·vadın al
mnkta oldugu ham maddc>lc>ri, Ru ya
dan tedarik edemiyecektır. 

Fakat hükümetin resmi va1.iyctine 
rağmen Alman milletinin tavır \ c hare
keti başkadır. Bunlar, bugün SO\•yetle
rin işgale çalıştıkları ara7.ide, 20 sene 
evvel Bolşevikleri Finlandiyadan çıkar
mak için harp ederek ölm~ 30-00 Alman 
askerinin att w • • 

36 saatlik harp plinçosu 
1500 tayyare 800 tank hücurrauna 

karşı Finliler dayanıyorlar 
~----------------~*,_w------------~ 

Paris 1 (Ö.R) - Avrupanın şimali 
şarkisinde muhasamat bütiin gece de
vam etmiştir. Helsinkide milli müdafaa 
nezareti şu tebliği neşretmiştir: 

Ruslar bu sabah, harp ilan etmeksi
zin, hududun muhtelif mevkilerinden hü
cum etmişlerdir. Bazı noktalarda Fin 
kuvvetleri müstevlileri tutmuş olmakla 
beraber diğerlerinde bunlar ilerlemeğe 
ba~lamışlardır. öğleden sonra düşman 
her tarafta durdurulmuştur. 

Karelya berzahında. çoktanberi ha
zırlanmış olan Sovyet hücumu ağır top
çu ateşiyle himaye edilmiştir. Ladoga 
gölünün !'imali şarkisinde iki Rus tangı 
tahrip edilmiştir. Karelya berzahında 
diğer iki tank işliyemiyecek hale konul
muştur. Fin kıtaları hiç bir noktada hu
dudu geçmemişlerdir. 

Bir telgrafa ·göre dün Helsinkıye üç 
hava taarruzu yapılmış, 100 ölü ve 10-0-
den fazla yaralı kaydedilmiştir. Hiç bir 
askeri hedefi ihtiva etmiyen bir mahal
leye vahim isabetler vaki olmuştur. 
Ruslar henüz askeri bakımdan hiç bir 
netice almamışlardır. Sadece buz deni
zinde balıkçılar yarım adasını işgal et
mi~lerdir. Fakat Finlerin burasını mü
dafaaya zaten niyetleri yoktu. 

Finlere karşı 1500 tayyare ve 700-800 
tankla harekete geçen Rus ordusunun 
tefavvuku ormanlarla kaplı ve sayısız 
küçük göl1erle dolu bir mıntakada nasıl 
kendini gösterecektir? Bu sual Finlan
diyada olduğu kadar ecnebi müşahitle
rin de merakını tahrik ediyor. 

Londra 1 (Ö.R) - Son haberlere gö
re Finlandiya hükümetinin mütareke 
talebine rağmen Kızılordu harp hare
ketlerine devam ediyor. Ilk defa olarak 
Sovyet tayyareleri bir Finlandiya kasa
basına para üUe RSker indirntl ferdir. 

Hangeo üssülharekesinin istihkamları 
bugün öğleden soma susmuştur. Rusla
rın buraya artık hakim oldukları anla
şılıyor. 

Londra 1 (Ö.R) - Kızılordu kuman
danlığı Finlandiya hududundaki asker
lere harpte olduklarını harekata başla
dıktan on beş saat sonra haber vermiş
ti,r. 

Londra 1 (ö R) - He1sink1dcn gelen 
haberlere göre Finlandiya ordusu Kare
lide karin öı1ülü sık ormanlar sayesin
de muvaffakıyetle mukavemet etmekte
dir. 

Londra 1 (Ö.R) - Helsin)dden bildi
rHiyor: Bugün Sovyet tayyareleri 3, 6 
ve 15 tayyarelik filolarla üç defa hava 
hücumu yapmışlardır. Bugünkü bom
bardımanlarda 72 kişi ölmliş, yüzlerce 
}dsi yaralanmıştır. 

Londra l (Ö.R) - Dünkü muharebe
lerde on bir Finlandiya şehri havadan 

şiddetle bombardunan edilmiştir. Rus
ların hava kuvvetlerinin ezici üstün1ii
ğü inkfu- edilmemekle beraber hiç bir 
Rus kuvveti karaya çıkmamıştır. 

Londra 1 (ö.R) - üç Rus kruvazörü 
Hagoe adasındaki istihkamları bombar
dıman etmiştir. Istilıkdmlar öğleye ka
dar düşmemiştir. Li.mahamari şehri 
bombardıman edilmiştir. Buz Oseanın
da kain Petsamo şehri alevler içindedir. 
Dün Helsinkinin hava bombardımanın
dan çıkan yangınlar Mla de-vam ediyor. 
Enkaz altından bir çok cesetler çıkarıl
maktadır. Isveç gazetelerinin muhabiri 
Helsinki !ela.ketinin Madridde bile g().. 
rü1mediğini söylemiştir. 

Moskova 1 (ö.R) - Ha1k Finlandiya
ya Kızılordunun girişini büyük şevkle 
karşılamıştır. Sovyet radyoları, hava, 
kara, ve deniz kuvvetlerinin kendilerine 
tevdi edilen büyük vazifeyi yaptıklarını, 
zafer yolunun açık olduğunu bildirmiş
lerdir. 

Helsinki 1 (Ö.R) - Sovyet kıtaları
nın ileri hareketi bugün öğleden sonra 
istihkArnlar hattı önünde durdurulmuş
tur. Kareli berzahında iki Rus tangı tah
rip edihniştir. 

Viborg şehrinin hava bombardıma
nında 4 ölü 13 yaralı vardır. Sokota üze
rine hava hücumunda iki, Helsinki üze
rine yapılan hücumda bir Kızıl tayya
resi düşürülmüştür. Düşman tayyareleri 
Utu demiryolunu bombardıman etmiş
lerdir. Rus filosu, Finlandiya sahilleri
nin muhtelif noktalarını bombardıman 
etmiştir. Helsinkide Amerika elçiliği cl
varuıa bombalar düşm~tür. Elçilik bi
nası, yanında bir çok binaların yıkılmış 
olması hasebiyle tahliye edilmiştir. Sov
yet kıtaları, Krol§kadın kırk mil açıkla
rında Peryoki limanını işgal etmişlerdir. 
Bu liman denizdl'n şiddetle yapılan 
bombardımandan sonra karava kızılor
dunun çıkarılması suretiyle ·işgal edil
miştir. 

Stokholm 1 (Ö.R) - Bütün Skandi
navyada büyük heyecan vardır. Fakat 
miişterek faaliyetten bahsedilmiyor. IS
veçte umumi :;eferberlik ihtimalleri göz 
önlinde tutulmaktadır. Bütün hava kuv
V<'ileri seferber edilmiştir. 

Roma 1 (ö.R) - Sovyet kıtaları La
goda gölU civarındaki faaliyetleri ile 
Karelideki Finlandiya istihkamlannı çe
virmeğe çalışmaktadırlar. Senska adası 
Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Bura
dan, sahil bataryalarının siddetli muka
belesine rağmen Helsinki bombardıman 
edilmektedir. Helsinki politeknik mek
tebi ve bir hastane yerle yeksan olmuş
tur. General Menncrhaym ve erkanıhnr
biyesi müdafaa hare'Jtetini tanzim et
mektedirler. 

Helsinki 1 (ö.R) - ilk :resmi tebliğ .. 
de Rus ordusunun bir çok köyleri i§PI 
ederek Tatiki istasyonuna vardıkları bil. 
diriliyor. 

Londra 1 (ö.R) - Finlandiyaya kar· 
şı yapılan taarruz hakkında son alınan 
haberler şunlardır: 

Helsinkiye karşı daha iki hava hücu
mu yapılmıştır. Büyük Viborg limanı 
bombardıman edilmiştir. Bir hastane 
ateşler içindedir. Hankveye karşı bir ih
raç teşebbüsü yapılmıştır. Rus donan
ması i<rlihUrnı ı:;iddetle bombardıman 
etmiştir. 

Ruslar buzlu deniz sahilinde Petsaroo
yu şiddetli blr topçu bombardımanından 
sonra zaptetmişlerdir. Leningradın şl· 
malinde Finler enerjik bir mukavemet 
gösteriyorlar. Fin hava müdafaa ba1ar
yalarının muvaffakıyetlerinden bahsedi
yorlar. Bunlar şimdiye kadar en az 15 
Sovyet bombardıman tayyaresini düşür
müşlerdir. R us ve Fin kuvvetleri ara
sında kanlı muharebeler vuku buluyor. 
Ruslar tayyarelerden paraşütle Fin cep.. 
hesinin arkasına askerler indirmişlerdir. 

Hankveye karşı yapılan hücum şlın
diye kadar muvaffak olmamıştır. HU
cuma harp gemilerinin uzun menz.illl 
topları tarafından yapılan şiddetli bir 
bombardımanla başlanmıştır. Finlandiya 
bataryaları şiddetle mukabele ederek 
bir Rus harp gemisini batırnuşlardir. 
Öğleden sonra :istihklın hAJA sağlam du
ruyor ve ihraç teşebbüslerini tardedi
yordu. 

Ogland adasrnın işgal edildiği bildi
riliyor. Leningradın şimalinde Fin ha .. 
taryaları taarruzlan muvaffakıyetle def· 
etmişler ve blr çok tankları parçalamış
lardır. Ruslardan 300 esir aldıkları bil· 
diriliyor. 

Roma 1 (ö.R) - Sovyetler Finlandi
ya körfe:t.inde Finlandiyaya alt bazı ada
ları l ukavemetsiz işgal etmişlerdir. Bu 
işgal ve Helsinkinlıı müteaddit hava 
bombardımanları Rusların Estonyada 
elde ettikleri deniz ve hava ilslerinden 
a?.ami şekilde istifade ettiklerini göster
mektedir. 

----··----
Japonya 

ingiltereye mulıabelei 
bilmisil yapmıyacalı 
Tokyo 1 (ö.R) - Japon hariciye ne-

zareti namına söz söylemcğc salahiyet
tar bir znt, Almnn ihracatına Ingiltere 
tarafından vazedilen ambargo yüzünden 
Japonyanın Almanya ile ticaretine in· 
dirilen darbeden bahsetmiş, fakat vazi
yetin şimdilik mukabelcli bilmisil icap 
ettirecek mahiyette olmadığını söyle
miştir. 

F·in lıarbi nasıl başladı 
~,_.,_,~""""'----------------

So vy et Rusya ile Finlandiya hi diseyi 
tebliğlerle ilin ediyorlar 

A 

resmı 

RUS RESMi TEBLIGI 
Moskova, l (A.A) - Tas ajansı tarafından \erilen resmi 

tebliğdir : 
30 teşrinisanide sabaha karşı saat ikide Lago<la gölünün 

şimal sahilinde kain Kovojna kasabasında Manesi11a kasa
bası istikametinden gelen Finlandiya a.skerlerinden mürek
kep bir müfreze Sovyetler Birliği hududuna tecavüzle Kızıl 
ordu hudut karakoluna taaITuz etmiştir. Kıtalarımız Fin
landiyalıları Finlandiya arazisine sürmüşler ve bunlara za
yiat verdinnişlerdir. Ayni gece zarfında saat üçU on beş ge
çe Kareli berzahının Raasuli knsabası tarafından mitralyöz 
ateşi açılmıştır. Bunu müteakip kalabalık bir Finlandiya pi
yade takımı Korkiamaki kasabasma tecHvüz etmiştir. Hudut 
kıtl rımızın mukabil ttıarrtızu ncticesınde Finlandiyalılar 
kendi topr:]ldarınn pkskürt:ülmUşlerdlı. 10 asker ve bir. ye
dek subay c ·r alınmıştır. Sabaha karsı 4 te .bir Finlandiya 
piyade bölügü Kareli berzahı üzerinde Termolova kasaba-
ındaki karakolumuza taarruz teşebbüsünde bulunmuş, fa

k t tüfcnk ve mitralyöz atcsiyle püskürtülmüştür .. Finlan
d ya rıskl'r sınıfının 30 teşrin"sanidc sabahın saat sekizinde 
y ptığı mu ellah yeni tahrikat i.izerınc Kız.ılordu başku
mandanh ının emriyle Lenlngrad askeri mıntakasındaki 
kıt!lnt Kareli berzahından ve diğer muhtelif mıntakalardan 
Finlandiya hududunu aşını lardır. Rcpola ve Porosozrlro 
mıntakalnrında Kızılordu cilzlitamları devlet hududunun 
garb'nde 10 - 15 kilometre ilerlemişlerdir. 

Pctrozavodsk istikametinde Kızılordu cliztitamları Suoza
ri gölüne yaklaşmışlardır. Kareli berzahında Kızılordu cil
zütnmları Metsapirtti kasabasının ve Kirokkola istasyonunu 
i§gal ettikten sonrn Perijoki ,Şehrine yaklaşm~lardır... Bu 
hareket esnasınd~ onlarca esir alınm~tır. 
Havanın mlJ}ıalefetine rağmen tayyarelerimiz keşif hare,. 

ketleri yapmışlar, Vüpuri ve Helslnkl tayyare meydanları-

FiN RESMi TEBEIGI 
Helsinki, 1 (A.A) - Finlandiya ajan.sının dün akşamki 

tarlhle verdiği resmi tebliğ : 

Ruslar harp ılan etmeksizin hududun bir çok noktasına 
hücwn etmişlerdir. Bazı noktalarda Finlandiya kıta1arı Sov
yct mütecavizlerini tardetmlşlerdir. Ba2.1 noktalarda ise 
düşman ileri hareketine başlamış, fnknt öğleden sonra Sov
yet ilerleyişi her tarafta durdurulmuştur. Kareli berzahın
da Rus hücumu ağır topçu ateşi tarafından hazırlarunıştır .• 
Lagoda gölünün şiınal şarkisinde iki Rus tankı tahrip edıl
miştir. Diğer iki Rus tankı da Kareliberzahında tahrip olun
muştuı. ıFinlandiya kıtaları hiç bir onktada hududu teca
vüz etıneıniştir B 'tUn giln Ruslar bir çok ha\ a bombardı
man1arı yapmıshr. Helsinkinin ikı defa yapılan bombardı
manında bilhassa siviller kurban gitmiştir. Bir çok binalar 
yanmıştır Ekserisi kadın ve çocuk olan ölülerin tam mik
darı henüz malfım değildir. Vipuri de bombardıman edil
miştir. Burada da bir kaç yangın çıknu~ ve hepsi sivil ol
mak üzere dört ki i ölmüş ve 13 ~ı yaralaruruştır. 

Kokta, Kcmijarvi, Kittifa ve P"stamo şehirleri de bom
bardıman edilmiştir. Buralarda dn zarar ve ziyan vardır .. 
Sakkolan Uzerine yapılan hücumda iki Sovyet bombardıman 
'Uıyyaresi düşürülmüştür .. Helsinkil e yapılan ilk htlcumda 
da bir Rus tayyaresl düşürülmüştür .. Diğer bir yerde de 
dördUncU Rus tayyaresi indirilmiştir. Sovyet tayyareleri hiç 
bir netice almaksızın He1slnkinin 200 kilometre şarkında 
Uttis Kaipisis demlryolunu bombardıman etmiştir. Rus fi. 
losu dün sahilin bazı noktalarını ve Selskari ad"asını bom
bardımana maruz tutmuştur. 

Selskari adası çoktan beri tabliye edilmiftt. Bu adada 
yahm Wr ı~ bekçla varcJJ .. 


