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• B. Köseivanof ıtalya 
sefiri ile görüştü 

Roma 2 (ö.R) - Bulgar ba~vekili ve 
hariciye nazırı B. Köseivanof ltalya sefiri
ni kabul ederek uzun müddet görüşmüştür. 

·-------' llAn münderecatından gazetemiz me suliyet kabul etmez. Cilmhuriyetiıı ve Cilmhurlyet eserinin be7eçlil, ıabahlan çıka,. alyast gazetedi,. Yeni Asır Matbaasında bası~tır. 

Finler Pestamoyu istirdat etmişler 
Sovyetlerin ileri hareketleri Fin mukavemeti karşısında durdu mu? 

Lodogo gölü şimalindeki harpte 

Fin hükümetinin sabık haric:iye nazı 1'ı Erko ve Pasikı'i 

Fin -Rus harbı 
Balkanlar Üzerinde ne 

tesir yapacaktır? 
ıcDiinya matlJuatımn tef sirlerindenn • 

Londra 2 (ö.R) - Ru9 - Fin harbı hakkında dünya matbuatının 
• ne§rİyabnda, bu harbın Balkanlarda yapacağ~ tesirler başka başka 

§Ckillcrde tefsir ediliyor. 

Alınan 
Tedbirler· ---·-Piyasamızda büyük 
bir itimat havası 
yaratmıştır ••• 

--*--
HAKKIOCAKOCLU 

Harbm ilk günlerinin tabii bir İcabı 
f"klinde geçirilen tereddütlü günler sona 
emıİ§tir. Hüküm süren endİfeler dağıl
mış, borsadaki durgunluklar zail olmut 
yerine istikbal için emniyet ifade eden 
bir canlılık kaim olmuştur. 

ihraç maddelerimizin hemen kaffesi
nin fiatleri yükselmektedir. Henüz ha
raretli ihraç hareketlerinin ba;lamaııtl4 
olmasına rağmen piyasamızda görülen 
canlılık, hükümetimizin takip eylemekte 
bulunduğu iktuadi politikaya beslenen 
emniyet ve itimadın bir ifadesidir. 

Her teYden evvel piyasanın küçük bir 
arsıntı geçiren ınoralını yeniden iktisap 
eylemesi ilk hamlenin en muvaffalnyetli 
neticesidir. 

Seri ve ameli kararlar maneviyet yük
aekliğini temin eylemiftir. 

Hiç 1Üphe yoktur ki yann bu kararla
nn verimleri, beslenen itimadın boş ol
madığım gözlerimiz önüne serecek, milli 
iktısadiyatımızı büyük bir irıkifafa maz
har kılacaktır. 

Bunun çok canlı bir misalini bugÜnden 
elde etmiş bulunuyoruz. 

ihracat maddelerimiz aruında tütün 
ilk safta gelmeketdir. 

Danimarka gazetelerinin neşriyatın11ı 
nazaTan Sovyct .. Alman muahedesinin 
Yugoalavyada ve Macaristanda uyandır· 
dığı fena tesirleri izale için yapılan pro
pagandalar Fin tecavüzünden sonra çok 
güçleşmiştir. 

Belgradda çıkan Politika gazetesi, 
kuvvetli bir balkan bloku teşkili lüzu
mundan hararetle bahsediyor. 

Romada çıkan T clgrafo gazetesinde 
maruf ltalyan muharriri Ansaldo Fin
landiyaya karşı Rus harckitının Kara
deniz ve' Ba1kanlardaki ltalyan teşebbüs
lerini kolaylaı;:ı tırm~ğa yarıyacağı nı yazı-
yor. 

BiR MOSADEMF. 
HABER1"11N TEKZiBi 
Budapeı te 2 ( ö .R) - Macar - Rus 

hudutlarında çarpı ~~alar olduğu haberi 
tekzip ediliyor. Rotenyada Ma~arlar tah
kimata devam ediyo.rlar. 

- SO ·u 4 ÜNCÜ !'.AHİFEDE -

Sovyet çevirme hareketi 
akim kaldı ve Sovyet 
taarruzu püskürtüldü 

l--ini~r 500 esir, 5 tank almışlar bir 
~ovyet taburunu imha etmişler 

Londra 2 (ö.R) - Finlandiya cephe
sinde harp devam ediyor. Len.ingrad as
keri erkanı harbiyesi kumandanı, hare
katı hülasa eden şu tebliği neşrebniştir: 
Dün, Leningrad askeri mıntakası kıta
lan ileri hareketlerinde de\·am etmişler
dir. Şimalde Murmansk istikametinde 
ilerliyen Sovye<t kıtaları Pestamo şeh
rini işgal etmişlerdir ve Pola istikame
tinde ilerlemişlerdir. Pet.rogask istika
metinde harekatta hulıınan kıtalar, hu
dudun yirmi beş kilometre ilerisine ka
dar terakki etmişlerdir. 
15 F1N TAYYARESİ DüŞüRüLMüŞ 

Kareli berzahında, Ladoga gölü sa
hilinde şehir mansabına yaklaştık ve bir 
istasyonu işgal ettik. Finlandiyalılar, ri
catleri esnasında halkı beraberlerinde 

götürmekte ve kasabaları ateşe vermek
tedirler. Finlandiya hava kuvvetleri, 
Sovyel hava kuvvetleri ile muharebe
ler yapmışlardır. On beş Finlandiya tay
yaresi düşürülmüştür. iki Sovyet tay
yaresi üslerine dönmemişlerdir. 

PESTAMOYU lSTIRDAT 
ETM!ŞLER 

Londra 2 (ö.R) - Norveçten bildiri
liyor: Finlandiya ordusunun harekatına 
dair alınan resrrü haberlere göre şimal
de bugün vuku bulan şiddetli muhare
belerde Finlandiya ordusu Pestamo şeh
rini geri almağa muvaffak olmuştur. 
ÇEVtRME HAREKETt AKtM 
KALMIŞ 

Berlinden gelen haberlere göre Lado
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Asli teslim 

Ticaret vekilimiz Nazmi Topçuoğlu., Te§kildtla.ndınna unıuln u1udiirii Serı•et 
Berkin ile ihracat işlerinin safhalarını tetkik ediyor 

B. Naznıi T opçuoğlunun 
dünkü radyo hitabesi 

Amerika ile harici ticaretimiz takasa tabı 
olacaktır. Takas primi yüzde 28 dir 

Dün akıam saat 19,45 de Ticaret ve
kilimiz B. Nazmi Topçuoğlu Ankara rad
yosunda mühim bir hitabede bulunmuş
lardır. B. Nazmi Topçuoğlu demiştir ki: 

Bu hafta ikinci defa olarak huzurunu-

za gelmekle mübahiyim. Size radyod, 
izahat verdiğim dakikalar hayatımın e-n 
zevkli itınlandır. 

Bilirsiniz ki jktısadi her hadisenin •••
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -. ......................................... . 
Almanya 

---.---

·Harbediyoruz kazanacağız. Dahili 
rejim meselesinde boyun eğmiyeceğiz 

elsinkide bulunan 
Alman tebaaları şehri· 
terkedinceye kadar 

Rusya ya 
-*-Yeni Fın Basveki.linin beyanatı Bu şehri havadan 

bombardıman et 
meıerin~ rica ettw 
Londra, 2 (Ö.R) Alman htikli 
metı , Mosko\'ada ~ aptığı bır tc b-

• 
Fin başvekili Ritti, Helsinki radyo

sundaki nu tkunda yeni hükümetin Rus
ya ile görüşülmesi mümkün olan bütün 
meseleler hakkında müzakerede bulun
mağa amade bulunduğunu. fakat istik-

lal ve dahili rejim meselesinde asla bo
yun eğmiyeceğini bildirmiştir .. . Ritti, 
Finlandiyanm kayıtsız ve şartsız bir 
mütareke istediği hakkındaki haberleri 
tekzip etmiştir. 

Fin başvekili, sözünü şöyle bitirmiştir: 
İstiklulim.iz.i müdafaa edeceğiz. Kendi 

dahili işlerimiz hakkında karar vermek 
hakkını muhafa•.a ediyoruz. Siyasi ufku 
karanlık görmiyoruz.. Harbediyoruz ... 
Harbi kazanacağunızdan eminiz. Asker
!erirniz kahramanca mukavemet ediyor
lar .. Fin milleti teslim olmıyacak, sonu-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

''Ce 
Bir F ,zı. gencralı 

e-

l tic:; tc Aln1:ın kolani <:'. i Ilelsinkı\ .. ter 
kcdinccye kada.r schrin baı,;adi!n 

• bon1bardunan t·d ilmeml'. !ni rıca. f t
: rniştir .. 
: Parıs , 2 (Ö.R) - Fin 1 dml ı ı 
: hakkında ~urr.sını hatn Jatıncık icap 
: eder ki A merikan sefıriyle ıniıl5katı 
E C"Sn J.Sında B. 1\1:olotof Fin c alisinin 
: ınena{iinc.- Sovyet hül~ümctinin di. 
: --- SONU 3 üncü SAHİFEDE ••· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,, 
''Dediğimiz zaman bile enerjik ve 
kat:i bir faaliyet devam etmektedir,, 

Fransız Basvekıli. radyo 
----------·--------------------~ 

Hükümet çiftçinin bir senelik emeğini 
ve geçimini her hangi bir buhranın kur
banı yapmamak için elden gelen bütün 
gayreti sarfetmi,., en kısa bir zamanda 
aldığı ameli tedbirler sayesinde piyasa· 
yı tam bir emniyet içinde açmak imkan
lannı yaratmııhr. 

B. R1ızvelt siyasi tn1i şavirleri ile görüşii yor 
nutkunda bö.yle sö yledı 

Y ann açılacak olan tütün piyasası 
müstahsillerin yüzünü güldürecek ve ge
lecek yıl icin emniyet içinde hazırlıkla
nnı yapmak mkinını verecektr. Alınan 
karar ve tedbirler bu hususta hiç bir şÜp· 
heye mahal bırakmıyacak kadar ciddi 
ve amelidir. 

Hüküm~t önce Franaa ve lngilterenin 
tütünll'"'rim;ze mü~teri olmasını temin ey
lemiştir. Bu memleketlerle daha genit 
mİkyasda iktl!odi bir iş birliği vücuda 
getirmek için Bay Numan Menemenci· 
oğlunun baıkanlığında bir heyeti Paris 
ve Londraya göndermiştir. 

Dostluğa layık bir sempati ile karnla
nan heyetimiz hakkındaki neşriyat ve 
aalihiyeUi devlet adamlannm beyanat
lan bu mevzuda da çok nikbin olmağa 
pek müsaittir. 

Diğer taraftan hükümetimiz Amerika 
De olan ticari miinuebetlerimize inkipf 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Amerika matbuat!na 
.. 

gore 

Kuvvet ve enerji 
"Ancak 
Rolşe~ik 

böylt' hir nıukabele Sa)'esinde 
akını durdurulabilir,, fliyorlar 

Parıs 2 (Ö.R) - Vaşington gazeteleri 
Finlandiya tazırruzunun, parti. farkı ol
maksızın bütün Amerikan mahfillerin
de mütezayid bir infial uyandırdığını 
yazıyorlar. Finlandiyaya karşı yapılan 
koınünist taarruziyle medeniyetin en 
aşağı noktaya düştüğü hakkında eski 
Reisicümhur Hooverin beyanatı gazete
lerin makaleleriyle umumi, hususi be
yanatın ruhunu teşkil etmektedir. 

18sını takbih husu~unda r esmen vaziyet 
alış ınahiyetindedj r. Gazeteler tefsirle
rinde bu beyanatı memnuniyetle kayd
etmekle beraber daha enerjik tedbirle
rin alınmış olmamasına teessüf ediyor
lar. Şimdilik yapılan telkin Amerikanın 
Moskova sefirini geri çağırmasını tav
siyeye münhasır kalmaktadır. Böyle 
bir hareket, platonik yeni bir takbih 
·esti olmak! beraber hSdiseler üz ·· -

Paris, 2 (Ö.R) - Başvekilin dün akşam radyoda oöylcdi
ği nutukta şu fıkra vardi : •Her biriniz bilmelidir ki resmi 
tebliğde cephede sükiinet var denildiği zaman bile, asker
ler tarafından zaferi yaklaştırmak ve d~ha az zararlı kıl
mak için enerjik \'e kat'i bir faaliyet devam etmektedir .. • 

Halen Loren ve Sar cephelerinde ,.a iye! hakikaten bu 
merkezdedir .. Cephenin umumiyetinde nisbl lıir sükiinet 
hüküm sürmekle beraber. her gün ileri kıtalannın bir çok 
küçük hareketleri sayılabilir. Alman propagandası cephe
deki Fransız ordu.sunu si.atik (Kımılda · naz) bir kuvet ola
ı ak göstennekte ise de, hakikatte en çok ve en mahirane 
t eşebbüsler bizim tarafımızdan yapılmaktadır. 

Dün, Sor nehrinin şarkında ve Sarbr.ık cenubunda düş
man ke,if koll&rı oldukça faaliyet göeternıiştir. Birisi, ate
~imiL altında hen1en duraklamış, bir di~eri biraz ilerledik .. 
ten sonra dölıınek ınecbw·iyetınde kiılm : ştır .. 

Viscnburg civarında topçu hiınayesindo iki üç manga ile 
yapılan bir hareket boşluga düşmüştür .. Neticede Alınanlar 
rical etmi•lerdir ve küçük bir Fransız karakolu tahliye et
liği mevkii yeniden işgal etmiştir.. İki köy civarında Al
manlar minenverferleri harekete getiri'1ce derhal Fransız 
top atc~i altına alınmışlardır. Bir ormanl: da Alma~ topçu- • 
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Atatürkün-
_Son günleri 

ilıdamdan nalılen: YAZAN: Rahmi Yağız 
44 -

Gibi fikirler ortaya atıyorlardı. termeği daha ihatalı bir şekilde tefrika
Müdavi hekimler birer birer arkadaş- mm karilerimize vermek imkanlarına 

!arına bu hususta hangi çarelere başvur- uygun buluyoruz. 
duklarını talakatle anlattılar. Hatta ara- Ebedi Şefi. fazlnsile rahatsız eden su
da Atatürkün hususi iltifatlarına maz- yun alınması tıbbi bir zaruret haline gel
har olan zevatın da bu işte, ne kadar diği zamana kadar hekimler suyun nlın
çalıştıklarını söylediler. masına taraftar görünmemi .. Jer, bilhassa 

Ata.türkün ne çetin bir enerji teza- Savarona vatında ilk defa Erdek döniişü 
hüriyle hastalığı yeneceğine olan kana- rastlanan krizden sonra bu mevzu etm
etini: fında fikrine müracaat edilmek üzere 

- Eendişe etmeyin, ölmiyeceğim! Bu ikinci defa getirilen Fransız mütehassısı 
hastalığı da yeneceğim! doktor Fissinger ile miidavi hevete ilti-
Deyişindeki şehameti huşu içinde ar- hak eden operatör profesör M. K,.mnl 

kadaşlanna arzcttiler. Ve .. sözlerini şöy- ökenin de muvafakatile ancak ııuyun 
lece bağladılar: ı k t 1 

- Atatürkün bu husustaki emri de a ınması arar a<1tırı mıştı. 
her emri gibi yerine getirilmek mecbu- Daha batında henüz nakledildiği ve 
riyetile bize tebliğ edilmiştir. Tıbbın Atatürkün henüz mutlak istirahat ka
ınuhalefetine bizim devamlı yalvar~ ve vıt ve ihtivacile devamlı surette yatakta 
dileyişilerimi.ze rağmen suyun alınma- kalma~ına. lüzum görülmedi~i zamanlar-
81 mecburiyeti ile karşı karşıyayız! Ar- da da belirişi ıolbi0,. iizerirıd" fark"clilen 
bk tıo yok; fikir yok, kaide yok ... Ulu suyun mevcudiyeti Ebedi Seften gizlen
Önderin emri var. Ve .. milyonları bir miRti. 
anda ateşe, ölüme ve her fedakarlığa Bu gizleni!! ve gizlevisi müdavi hek;. 
seve seve koşturan bu emrin karşısında min anlnma'ma•ına imkan voktu. Ynl
bangi maksatla olursa olsun artık tered- nız sirozun tabi b"lunduğu kl·ı.,ik t,.davi 
düdiimüze imklin yoktur. Sonra, tıbbın sistemleri! .. hunun hiinvcce imha ıonilece
Umumiyetle ademi müdahale tavsiyesi- ği kanaati hakim oldu~una röre bid .. vet
ne rağmen bazı siroz vakalarında su al- te suyun mevcudiyeti Atatii,.kte" "izli tu
nıarun hastalık seyri üzerinde şafi tesiri tutmuş, bu hususta hiç bah!ledilmemiş
görilldüğü de vlkidir. Bizim çekinme- ti. 
miz, ve tıbbi lüzumları defaatle arzet
memize mukabil Atatürk suyun alınma
sında ısrar ediyorlar. Artık yapılacak iş 
suyun ne zaman ve ne şekilde alınma
sına inhisar ediyor! .. 

Yine itirazlar arasında: 
- Milyonları bir emirle harekete ge

tiren büyük ve sevgili hastamıza, bu 
milyonların selameti namına, millet na
ınına kendi kıymetli varlıklarının mu
hafazası için suyun alınmaması bir veci
be olduğunu arzetsek, belki şimdilik mu
vafakat buyururlar ... Bir de bunu dene
yelim! 

Şeklinde olanları da vardı. 
Yalnı7., ortada tek mesele, Ebedi Şe

fin verdiği emirden artık geri dönmesi 
imkanı olmayışı karşısında böyle yeni 
maruzata da fırsat ve imk~n bulunma
vıc::ı idi. 
• Münakaşa ve toplantı uzun sürdü .. 
Netice itibariyle hekimler heyeti iste
miye istemiye suyun alınmasına karar 
''ermekle beraber ileri ihtiyat tedbiri ol
mak üzere de toplantının neticesini Ebe
a.i Şefe arzedecekJeri zaman millet ve 
memleket namına son hir istirhamda 
bulunmak, şimdilik olsun suyun alın
masını tehire iradelerini istemek fikri-
ni de birlikte arzetmekti.. Soma, su 
~tınmadan evvel bu hareke1 yine tedavi 
1' yeti tarafından bas hekim vasıtasiyle 
Ankarada bulunan Basvekile bildirile
cekti. 

Başvekil, Cümhuriyet bayramında 
Ebedi Şeiin orduya gönderdikleri mesaj 
ile meclisin açılışında okumak vazife
siyle mükellef bulunduğu Atatürkün 
yıllık nutuklarını okumuş. soma mec
lisin içtima halinde bulunuşu ve Baş
vekalet işleri ile meşgul oluşu yüzün
den tekrar Istanbuln avdet etmemi!~ti. 
H enüz Ankarada bulunuyordu. Böy1e 
mühim bir mesele mevzuu bahsolduğu, 
su alma işi müzakere edildiği sırada bel
ki Istanbulda bulunmak istiyeceği dü
süniilerek bu tedbir de alınmış. keyfiyeıt 
Ankaraya, hükürnet merke71nde bulu
nan Başvekile telgrafla iş'ar edilmişti. 

Atatürk Teşrinisaninin bidayetinden
heri artık yeni bir krize uğramamıstı. 
16 Ilkteşrinde başlıyan ve tam bir hafta 
süren son krizin tckrarlnnmaması için 
alınan tedbirlerle hastalık normal sey
rinde devam ediyordu. 

Ebedi Şef mutlak istirahat halinde bu
lunuyor, ve şu sırada fikren en ziyade 
mesgul olduğu hadise bu, son su alın
ması işine taalluk ediyordu. 

KAÇ DEFA SU ALINDI? 
Atatürkün ebediyete intikaline te

kaddüm eden hastalığın son aylarında 
ıstırabını dindirmek için alınan suyun 
ıniktarı taın :l6 kilodur. 

Bıı hayret veren miktardaki su, 12 
şer kilo alınmak şartile ancak üç defada 
çıkarılmış. her su alışta Ebedi Şef büyük 
6ir rahatlık hissederek bunu sözlerile de 
teyid eylemişlerdi. 

Fissingenin daha ilk muayene nctice
ainde suya temas eden ve bunun alınma
sını meneden sözlerine müdavi hekimler 
itiraz etmekte, bu halin vaki olduğunu, 
Fissingenin de suyun alınmasına taraftar 
bulunduğunu söylemektedirler. 

Maamafih biz, Ebedi Şefin 'IOn günle
rini müteferri hadiselerle de çerçeveliye
rek günlük notlar halinde tesbit etmek
le beraber, bu, su alış keyfiyeti apayrı 
bir bahse cereyan eden vakalarla bunla
rın tarihlerini böyle ayrı bir fasılda gös-

Lakin ha!'ltalı~ın ilt!rlemecıil .. kf'!!'lafeti 
arttıra arttıra 12 kilol11k biiviik bir hacme 
vükselen suvun Atntürkün karnında m!'v
dana 2etirdiği bariz sisten ııonra nv::ı.k
larda da ha,ıl etti~i (öden) 1 .. ( 1 ) Ebe
di $efin nazım dikkatini celbetmis, ilk 
defa, vatta bir sabah vi7'İtPcıi ııır<>•ındn 
karnındaki şişi müdavi hekim Neşet 
Ömer lrdelbe r:österen Atatürk: 

- Bu şi!'lkinliğin sebebi nedir} 
Seklindeki bir sualle mahiyetini anla

mak istemişti . 

Müdavi hekim hunun su toplantısı ol
duğunu farketmesine mukabil büvük 
hastanın maneviyatını kırmamak için bi
dayette hakikr1tı söylemek istememiş, 

- Siroz sebebile hasıl olmuş bir ka
barıklıktır, tedavi ilerleyince geçer 1 

Diye cevap vermicıti. 

•• RtT EDI •• 
( 1 ) Sirozun su toplama uman• dn 

ayakla .. ~a meyd•.,a <relen ~işlere tıl>bın 
verdiai irim. R. Y. - - -------------
Klf ACA.: 
•••••••• 

Tali yıldızı 
--1::--

YAZAN: Eczacı K. Kamil Akta.er 

Yıldız kelimesinin kulakla bıraktığı 
tesire hic dikkat ettiniz mi? Kelimede 
ucu sivri; parlak afacan yedi köşeyi gö
rürsünüz. Dikkat edin tek basına cız, 
vız, dız h!'celerindeo bile küçük, çetın 
uçları sivri, batıcı bir hal vardır. Yıl
dızda minyon sivri uçlu, bir afacanın 
göz kırpışı duyulur. Abdülhamidin 33 
senelik padişahlığında, vıldız tılısımlı 
bir kelime olmus. cYıldız Kıraathane
si>. cYıldız Oteli>, cYıldız lokantası> 
gibi adlar yasak edilmiş. semadan başka 
nerede yıldız görünürseo, kelimedeki el> 
harfi cA> ya kalbedilerek yıldızı yaldız
lamaya kalkmıslar. Yıldız lokantası, 
Yıldız oteli, Yıldız kıraatlıanesi gibi 
şeyler parlamıya başlamıştır. Insanlar 
kendilerini tanımıya başladıktan zaman
dan itibaren yıldızlarla uğraşmışlardır. 
Onları ilk gören insanlar ile bizler, ha
la semada müphem ve manalı göz kır
pışan bu afacanların mahiyetlerini an
lamış değiliz.. Yıldızlara ad takmak, 
bürcleri bulup saymak, ~le bütün bilgi 
hunlardan ibaret kalmıştır. 

ZUhal'e (Kurşun - Satürn), Merih'e 
(Demir - Ma~) gibi maden adları veril
mis, nihayet (Venüs) e bile yıldız adı 
takılmLc;tır. Bir zamanlar müneccimlik 
ile eczacılık ve hekimlik bir meslek ha
linde çalışmış, yıldızların mana ve ifa
deleri gaipten haber vermelere yara
mıştır. Ben yıldızları çok severim, ya
zın sakin gecelerinde onların semada 
göz kırpışlarını bir aşina selamı gibi 
karşılarken, Kchkr~anları ebediyete gi
den yollar gibi seyrederim. Minyon, 
afacan parlak yıldızın, insan mizaç ve 
taliini yaratır sözü bugüne kadar gel
miştir. Yıldız, barı.şıklığı. iki kişi ara
sında bir sempati ifadesi olm~tur. Dik
kat edin, tali yıldızı ile yıldm b:ırışık 
olanlar. başlarını açarak bu afacanı se
lamlarlarken, şeytan ve akıllı yıldız dai
ma akıllı başlara komır. 

-c------...ı••• .................................. . 
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. MUHTEREM İZMİR HALKININ 
ARZU VE RECAi.ARI ÜZERE SENENİN İLK TÜRK FİLı.'1İ: 

Allahın Cennetini 
Bir kac gün daha gösterecektir 

YENİ İLAVESİ • iZMİRDE i L K O E F A 
SAHRA GÖLÜ •• ESRAR DOLU .. 

'''lA YET MEMBAI.. CESARET KA Y.NAC 1.. 

CASUS İN'J'İKAMI •• 
AYRICA 

EBEDİ ŞI:FÜ\JİZ ATATÜRKÜN 10 cu YILDÖ~Ül\IÜNDE SGYI,EDİK
l..ERİ BÜYÜK NUTUKLARININ ASU 
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ŞEHiR HABERLERi Alınan 
Tedbirler 

merikaya 
--*--

Yapılacak ihracata 
yüzde yirmi' beş 
prim verilecektir -*-Amerikaya yapılacak bütün ihracat 

üzerine tütün de dahil olmak üzere pa
zartesi sabahından itibaren beher dolar 
basına Takas Limited şirketi tarafından 
32 i kuruş prim verilecektir. 

Bunun için ihracntçılar dolarlarını 
Merkez Bankasına sat&caklar ve Merkez 
bankasından alacakları bordro ile Takas 
Limited şirketine müracaat edecekler
dir. 
Boı·dronun şirkete ibrazında dolar ba

sı.na 32 ! kuruş prim derhal tesviye olu
nncaktır. Bu husustaki hükümetin ka
rarı Merkez Banknsına ve Takas ~irke
ti İzmir şubesine tebliğ edilmiştir. 

-IJ.-
B. Hakkı Ocakoğlu 

Gazetemiz başmuharriri Hakkı Oca
koğl u bugün ekspresle Ankaraya git
miştir. 

-~
EZASI 

TECİL EDİLDİ ... 
Gedi?Ji Mehmet adında bir şahıs, 935 

senesinde esrar sattığı sırada Melez cad
desinde yakalanmış ve bu sırada o za
mnn polis memuru ve halen komiser 
muavini bulunan B. Şükrü ateş ederek 
suc:lunun ölümüne sebebiyet vermişti. 

Ağır cezada bir seneye mahk.fiın edi
len ve Temyizce bozulan bu hüküm üze
rine komi-;er muavini B. Şükrünün ağır 
cezada tekrar muhakemesi görülmüş ve 
kararı verilmistir. 

B. Şükrü iki ay ve on gün hapse mah
kum edilmis, bu cezası tecil edilmiştir. 

~ -~-

Resmi makamları iğlal 
Hacı Ali caddesinde Tahir oğlu Meh

met Cihan, Tevhide adında bir kadına 
üç, Saadete beş lira verdiğini, ayrıca ce
binden 12 lirasının çalındığını iddia et
miştir. 

YapJan tahkikatta suçlunun resmi 
mercileri iğfal etliği neticesine varılmış 
ve hakkında zabıt varakası tutulmuştur. 

•• 
Oüm 

-·
korkusu ile 

eliya ya ırmak 
istemiyen suçlu öldü 
Kemalpaşanın Hnlilbeyli köyünde bir 

hfidise cereyan ettiğini ve Süleyman oğ
lu Arifin Yusuf oğlu Ali Karakası ta
banca kurşunu ile dört yerinden ağır su
rette yaraladığını haber vermiştik. 

Yaralı Ali Karakaş hadiseden sonra 
İz.mire getirilerek memleket hastanesin
de tedavi altına alınmış ve dün hayata 
gö7.lerini yummuştur. 

Suçlu Süleyman oğlu Arif hadiseden 
sonra yakalanmış, Kemalpaşa müddeiu
muliğinde ifadesi alındığı sırada birden 
bire hastalanmış, yere düşmüş, tedav~ 
c.dilrnek üzere İzmire getirilmiştir. Mem
leket hastanesi mahkô.ınlar koğuşunda 
tedavi altına alınan suçluya ameliyat ya
pılması icap etmişse de suçlu ölüm kor
kusiyle buna muvafakat etmemiştir. 

Süleyman oğlu Arif Peritonitten has
tanede ölmüştür .. Bu suretle hadic;enin 
her iki şahsı vefat ettiğinden tahkikat 
evrakı hıfzedilecektir. 

-~
DEGİRMENDEREDE 
BİR YANGIN 
Değirmenderenin Taraşca köyünde 

Alunet oğlu Osman Uyarın evinde yan
gın çıkmış, ev tamamen yanmıştır. Ev
de bulunan yedi balya tütün, bir çuval 
buğday da yanmıştır.. Yangının kaza 
eseri çıktığı anlaşılmıştır. -·-Esrarengiz 
Bir surette kaybolan 
altın bilezikler ••• 
Dün Arastada kuyumcu B. Ahmet 

Nadirin dükkanında garip bir hırsızlık 
vak'ası olmuştur. 
Tamaşalık caddesinde 32 sayılı evde 

oturan Bn. Eda ve kızı Bn. Nigar bay 
Nadirin kuyumcu dükanına giderek elli 
lira kıymetindeki altın bir bileziğe talip 
olmuşlardır. 

Pazarlıkta uyuşulamayınca kadınlar 
kuyumcu dükkanını terketmişlerdir. Fa
kat kuyumcu B. Ahmet Nadir, bu sıra
da bileziğin esrarengiz bir şekilde orta
dan kaybolduğunu farketmiş, kadınların 
arkasından koşarak Bn. Nigarı yaka1at
m~tır .. 

Bn. Eda ortadan kaybolmuştu.. Bn. 
Nigar Bn. Edayı tanımadığını söylemiş
se de bu kadının validesi olduğu anlaşıl
nııştır . 

Altın bilezik henüz ortaya çıkmamış
tır .. Tahkikata devam edilmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenlf!r E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vakıflar umum müdi.irli.iğü şube ınü

diirü B. Cemal Tanisman Ankaradan 
geldi.. Mardin saylavı B. Ali Riza Le
"enl Aydına gitti. 

TARZAN 

a Tütün pıyasası 
Yafin · açılacaktır • • • 

Glen müdürleri Pireye geldi. İzmir şubesine 
mübayaa emri gelmiş bulunuyor 

Yeni mahsul tütün piyasası, hükümeti· bayaata girişmesi için emir gelmiştir ve 
mizin tayin ettiği şekilde yarın, Izmir, piyasaya iştirak edecektir. Bütün Ameri
Manisa ve Muğla vilayetlerindeki bütün kalı kumpanyaların iştirakini temin için 
tütün mıntakalarında açılacaktır. Piyasa• ticaret vekaletinin bir Amerikalı firma
nın açılma yeri ve snati tayin edilmediği ya karşı gösterdiği alaka, Amerikalılar 
için en evvel nerede açılacağı henüz bel- mahfillerinde güzel bir jest olarak mem
li değildir. Akhisarlıların, ekser seneler· nuniyet uyandırmıştır. 
de olduğu gibi piyasanın açılma şerefini Amerikalılar Ankarada ticaret veka
ellerinden kaçırmak istemiyecekleri tah- !etiyle temaslarında döviz meselesine te
min edilebilir. maa etmişler ve dolar karşılığı olarak 

Tütün piyasasının bir kanunu evvel- bir prim verilmesini istemişlerdi. 
den dört ilk kanuna tehirini münasip gö- Filhakika her sene memleketimize 
ren ticaret vekaleti, memle1cetiınizde her mühim miktarda serbest döviz temin 
sene iyi işler yapan Amerikalı Glenn eden Amerikahlara karşı bu hususta bazı 
T obacco firması direktörlerinin lzmirde kolaylıklar gösterileceği bildirilmiştir. 
bulunmalarına fırsat vermişti. Glenn T o- Şöyle ki, verilecek primle bir dolar 
bacco şark işleri umum müdürü Mr. karşılığı vasati 160 kuruş olarak hesap 
Dawton ve lzmir şubesi müdürü Mr. edilmesi mümkündür. 
Brown vapurla Izmire geldikleri sırada Dün bu hususta Ankaradan haber alı
Maltada lngiliz gemileri tarafından bir namamıştır. Keyfiyetin şu günlerde ta
ihtiyat tedbiri olmak üzere durdurul- kas limited vasıtasiyle lzmire tebliğ olu
muşlardı. Aldığımız malumata göre iki nacağı zannedilmektedir. Amerikalılar 
müdür dün Pireye vasıl olmuşlardır. Iz- bu huswıta tatmin edilmiştir. 
mire ltanbul yolile, yakın bir ihtimalle Son dakikada haber aldığımıza göre 
salı günü gelebileceklerdir. dün bila.hara tescil edilmek üzere bazı 

Ancak, Glenn T obacco firmasına mü· satış mukavelesi yapılmıştır. 

B. Nazn.ai T opçuoğlunun 
dünkü radyo hitabesi 

Amerika ile harici ticaretimiz takasa tabi 
olacaktır. Takas primi yüzde 28 dir 

- IlAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ithalat inkişaf ettiği halde ihracatın inki
tandaş hayatında maddi tesirleri vardır. şaf etmemesidir. Binaenaleyh ihracatı ar-

Her kes bunlarla ala.kadardır. Kulak- tırmak zarureti vardır. işte iç pazarla 
tan kulağa yalan yanlış öğrenecek yerde dünya piyasası arasındaki intibaksızlığı 
salahiyetli bir ağızdan bunları dinle- kaldırmak ve Amerika ile ticari müba
menizi tercih ederim. deleleri diğer memleketlerle olduğu gibi 

Bugün Amerika ile ticari mübadele- ahenkli bir şekle sokmak zarureti bundan 
!erimizin artması tedbirleri hakkında ma- ileri gelmiştir. 
liimat vereceğim. Ecnebi memleketlerle ithalat ve ihracata takas usulünü tat
ticaret münasebetlerimiz de 19 33 sene- bik edeceğiz takaıı primimiz yüzde yir
sindenberi tatbik edilen kliring ve bazı mi o1acakbr. 
memleketlerle takas muamelesi ihrn°cnt He.ri hraç· metaına bu nisbet dahilin
fiııtlarına süratle tesir etmiş ve beynel- de prim verilecek her ithal metaı da ay
milel piyasaya nazaran bizim mahsulleri- ni nlsbette prim verecektir. ithalat he
mizin fiali yükselmişti. Bunun neticesi delleri peşin ödeneceğinden blokaja ma
olarak iç fiatlerle serbest cihan piya- hal kalmıyncaktır. Fiatlerde yüzde 5 O -
sası ara!lında gittikçe büyüyen bir fiat 80 bahalılık yüzde 25 • 50 derecesinde 
iktiba!!~ızlığı hasıl oldu. düşürülecektir. Takas tatbikinden bekle-

Bundan en çok müteessiro lan Ameri- necek fayda ihracat birliğinin ihracatı 
kaya ihracatımızdır. geniııletmesi, Amerika piya!lasının mah-

1928 senesine kadar bu ihracatın yüz- sullerimize açılması olacaktır. 
de ikisini tütün mütebakisini diğer mah- ithalat fiatlerinin sukutu ile mü tehliki 
sutlerimizdi. Son senelerde ise yüzde ezmiyen ve ihracatın artması ile müstah
doksanı tütün ancak yüzde onu diğer sili koruyan tedbiri uzak yakın biitün 
mahsullerden ibaret kalmıştır. alakadarların tasvip edeceği bir esas ola-

Amerikaya ihracatımızda tütünlerimi- bilir. 
zin mevkiini muhafaza etmC!İ de Ame~ Açıkça ve tam sarahatle ifade etmek 
rikalıların balkanlarda tesadüf ettikleri isterim ki paramızın iştira kabiliyeti ve 
müşkülattan ve tütünlerimizin şark tü- kıymetini artırmak için daha müsbet ve 
tünleri arasında spasiyalite teşkil etme• koruyucu bir çare yoktur. Bunu anlamı
sinden ileri gelmiştir. Yoksa tütün ihra· yan ve anlamak istemiyen bedbahtların 
catımızda tabiileşebilirdi. halkın zihnini karıştırmaları emniyet ve 

Bu vaziyete binaen Amerikaya ihra- istiklali sarsmağa çalışmaları mümkün
cat ve ithalatımız arasında bir nisbetsiz- dür. Buna ait emareler görülmüştür. Ve 
lik hasıl olmuııtur. ithalat bedeli gÜnÜ icabını yapmağa hazırız. 
gününe ödenemiyerek mühim bir blokaj Bilirsiniz ki cümhuriyet hükümetinin 
hasıl oldu. Bir senedenberi ithal ettiği- şiarı her şeyi açık söylemek ve ihracatını 
miz emtianın ödenemiyen 6,5 milyon açık yapmaktır. 
dolarlık bedeli toplanmıştır. Emniyet ve katiyet içinde kararlarımı-

Bu vaziyet Amerikadan aldığımız it- zı tatbik ettiğimiz içindir ki karanlık ve 
halat eşyasının yükselmesine sebep ol· rutubetli yerlerdeki mikropların zehir 
muştur. Mesela: altı aydanberi otomobil dökmesine imkan verilmiyecektir. 
ithalat resminde 4 - 5 yüz lira tenzilat Yurdumuzun, tabii imkanlarını mev
yaptığı halde fiatler bilakis 4 - 5 yüz lira ud inkişafa dğru yürüten tedbirleri alan 
yükselmiştir. Yani 800 - 1000 lira ara- hükümetin kararlarında ve iktısadi si
sında bir tereffü vardır. Bu yükselişin yasetimizde ibham ve vuzuhsuzluk yok
san harp vaziyetile alakası yoktur. Har- tur. Bütün efkarı umumiyeye salahiyetle 
ba tekaddüm eden fiatlerle ithal edilen hu tedbirin sarih manasını anlatıyorum. 
otomobillerin Amerikada fiati değişme- Gayemiz emelimiz yurddaşların refah ve 
diği halde bizde yükselişin sebebi nedir> huzurunu temin etmektir. 

Çekirge mücadelesi 
Vilayet içinde çekirge mücadelesine 

başlanmış ve Cumaovasında mevcut 
sürfelerin imhasına geçilmiştir. Mene
men, Bayındır ve diğer kazalarda da 
mücadeleye devam edilmektedir. 
Kayalık yerlerde mücadeleye ilk

baharda devam edilecektir. 

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

Söz söylemek 

Rusya ile ticaretimiz 
Sovyet R usya ile aramızda yeni bir 

ticaret anlaşması akdi için yakında mü
zakerelere başlanacaktır. Harp hali baş
lıyalıberi Rusya ile ticaretimizde gözleri 
okşıyan bir artma vardır. 

-·:::r
TAYİN 

Menemende Dr. Enver Ünal, 40 lira 
maaşla Sivas nümune hastanesi rontken 
mütahassıslığına tayin edilmiştir. 

--·--Piyasamızda büyük 
bir itimat havası 
yaratmıştır ... 

-ııc-

HAKKI OCAKOCLU 
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verebilmek için bu memleketle iş yap
mak güçlüğünü doğuran fiat İntibaksız
lığı ve dolar meselesini balleylemiştir. 
lngiltere ve Fransa ile diğer bazı memle
ketler dövizlerine verilmiJ bulunan takas 
primlerinin Amerikaya da t~mili bir za
ruret halinde idi. Bu zaruret yerine ge
tirilmediği için ıon yıllarda Amerika ile 
ithalat ve ihracatonız zaafa uğramq, it 
bacmımız yalnız tütüne inhisar eyliyor
du. Amerika takas ve kli~ sistemlerine 
asla yanaşmadığı için ihracat yapılama
ması ithalat imk&nlannı selbediyordu. 
Fakat hükümet Amerikayı ilgilendirme
den buna da bir çare buldu. 

Amerikaya yapılacak ihracatın muka· 
bili olan dolarlan Merkez banlcaama ret• 
mi kor üzerinden mübayaa ettirirken, 
takas ıirketi vasıtasile de bu dolarlara 
yüzde yirmi beı prim tediye ettirmeği 
karar altına aldı. 

Bu ıekilde lngiltere ve Fransa ile olan 
münasebetlerimizdeki prim vaziyeti 
Amerikaya yapdacak ihracata teımil 
edilıııq oldu. Takas &İsteminin esası it· 
halatın ihracata prim vermesi oldufum 
göre bir taraflı bu vuİyet temin edil.mit 
oldu. 

AmerikaWar timdi geçen seneden 
8fllğ'ı olmamak üzere tütün mübayaabna 
ııiriJeceklerdir. Prim diğer ihraç madde
lerimizin de Amerikaya gönderilmesine 
imkin ve fırsat verecektir. Bu karan 
Amerika ile olan bütün münasebetleri
mizin inkişafı adına memnuniyetle kar
ıılarız. 

Bundan başka tütün piyasası için di
ğer hayırlı bir karar daha vardır. 

Türk ve ecnebi tütün ıirketlerine milli 
bankalanmızda finansman kredisi temin 
eylemİ§tİr. Amerikalılarla beraber bü
tün firmalar harekete geçebilecekleridir. 
Tütün alacak ıirket ve tüccarlar aldddan 
mallan ihraç edinceye kadar para ııkm
tısına maruz kalmıyacaldar, istedikleri 
krediyi milli bankalarda emirlerine ama
de bulacaklardır. 

Bunu yapan bükümetin aldığı teminat 
dahilinde bu mallan barice satmak im
kanlarını da bulacağında ıüphe yoktur. 
Oç taraflı alınmlJ tedbir ve kararların tü
tün piyasası için geçen seneden daha 
bahtiyar bir vaziyet ihdas eylediği mu
hakkaktır. Gerek tüccar ve gerek müs.
tahsillerimizin hükümetin gösterdiği bu 
kolaylıklann mana11ını layık oldufu 
eliemmİye(le kavnyacaklarını milli iktı
sadiyatımıza hizmet etmek husuanda 
azami hüsnüniyet göstereceklerini ümit 
ederiz. 

Hükümetimiz, yurdun refahını arttır
mak için izami hassasiyetle çalqmakta 
azami derecede açık kalplilikle vatan• 
d&1lan her tedbirden zamanında haber
dar etmektedir. 

Bunun içindir ki ,urada ve burada ku
lak fısıltılanna değil mesul devlet adam· 
!anınızın çok samimi tavsiyelerine ehem
miyet vermek bizim için milli bir vazi.. 
fedir ..• 

HAKKJOCAKOCLU 

-*-
Yılbaşında 

Sömestr tatili 
yapılac:ak.-
Avrupada olduğu gibi memleketimiz· 

de de yılbaşında mekteplerde sömestr 
tatili yapılması muvafık görülmüştür .... 
Bu husustaki kararın bugünlerde maa
rif vekaleti tebliğler dergisinde intişarı• 
na intizar edilmektedir. Tatil on gün
dür .. 

Bu müddet içinde bir taraftan dersle
ri geri kalan talebeler çalışma imkanla
rını elde edebildikten başka muallimler 
ve talebeler grup halinde yurd içinde, 
:yakm yerlere seyahatler tertibi fırsatı
nı da bulacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
: Evlenme i : . 
: Mülga Düyunu umumiye İzmir ~ 
: müdürü ve İzmirin istirdadında ilk 

valisi B. Abdurrahman hafidesi ba
yan Şefika ile J iro ticarethanesi mu
hasibi B. Hakkı Baymanın akitleri 
dün Belediye evlenme dairesinde, 
iki tarafın yakın akraba ve dostları
nın huzurlyle icra kılınmıştır. Kuru
lan yeni yuvaya sonsuz neşe ve sa
adetler diler, bütün aile efradını ha- . 
raretle tebrik ederiz. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ve 111•=-·· &&p+qg • ••• -"... -.iş başarmak san'atı . 
E Ti.irkiyede en kısa zamanda en çok 
: satılan uDost kazarunak• kitabı mu-

harriri olan Dalc Carnccienin eseri 
olan «Söz söylemek ve iş başarmak• 
kitabı da Ömer Riza Doğrul tara· 
fından Türkçeye terceıne edilmiş ve 
muallim Ahmet Halit Kitap evi ta
rafından nc~rolunınu~hır. 
Kiitüphaneıni1J zenginleştiren bu 

değerli eseri hiiliin okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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JANETTE MAC DONALD ve NELSON EDDY 
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YElllA.-JK 

B. Molotof'un veni n-Utk&ü >L 
Hariciye Nazırı, vaziyetin değişmediğini Hindistan 

SAHIFEJ 

Sovyet 
anlaşmanın i111kinsız oldugv unu söylüyor lngiltereye 1,5 milyondan çok 

fazla asker gönderecek Hind 

Moskova, • 
yenı Fin hükümetini 

Bu hükümct Finlandıyadan Rusyaya iltica etmiş komünistlerden 
ve komintern memurlardan mürekkeptir 

Berlin, 2 (Ö.R) - B. Molot.of Fin ka- Bu •Fin halk hüküıneli • tam Bolşe- müdafaa hattı arasındaki bir kaç kilo- menfaatlerini her hangi diğer bir hükü-
binesinin değipeaiyle vaziyetin değiş- vik u:;lUbunda bir beyanname neşrede- metre araziden başka yer yoktur. met kadar düşünür. Bunu Finlandiyaya 
mediğini bir radyo nutku ile tasrih et- rck ·~~.ın ~inlandiyn plulokratik Londra, 2 (Ö.R) - B. Molotof dün sekiz bin kilometreyi mütecaviz bir me
m~ ve yeni hariciye nazırı B. Tanerin cüınln~~yetı~ı devırınek ve Sovyetlerle akşamki beyanatında B. Tanerin yeni safede bulunan Aınerikadan görmemek 
MoSk.ova mü.z..akeı:elerinde kötü bir rol bir mutckabil yardun paktı akdetmek Finlandiya kabinesinde hariciye nazın elbette kabildir. Bununla beraber hAdi
oynadığmı ve bu .sebe.Ple işlerin şimdi.ki olduğunu bildirmişfü. Beyanname Kl- CJlrnası sebebiyle bu hükümetle müzake- se böyledir. Binaenaleyh B . Ruzveltin 
şekli aldığını ve anlaşmaya imkan kal- zılordunun Finlandiyaya fatih sıfati)Jc reyi reddetmiştir. Halbuki B. Taner 905 yukarıda zikri geçen beyanatı görülüyor 
madığını bildinniştir. değil, kurtarıcı olarak girdiğini beyan te gizli Çarlık polisinin takibatından B. ki gayri varittir. 

BcrJin, 2 (Ö.R) _ Yeni Fin kabinesi etmektedir. Ilu düzme hükümctin prog- Stalinin hayatını kurtaran adamdır.. Cazander hükümctinin istifası ve ye-
ilk toplantı~ını bir sığınakta yapmıştır... ramı arazinin, endüstrile rin \ "C Danka- Şimdi Finlandiyanın kötülük ruhu diye ı-ine Tanner hükümctinin gelmesi ınese-
Helsinkide erken hava :tehlikesi isareti lann devlctleştirilıncsi esaslarını ihtiva tavsif edilmektedir. lesi hakkında B. Molotof bu vakianın 
verilmiştir. I<'in ordusunun ilk harp t.cb- etmektedir. Böylece, Avrupanın en de- B. Molotolun Bay maalesef vaziyeti hiç bir suretle ısWı 
iiğinde Rusların 36 t.ankın tahribinden n1okratik, liberal ve medeni milletlerin- I d•ğ• etmediğini söylemiştir. B. Tanncrin 
bahsediliyor ve Teryokinin işgali hak- den biri olan Finlandiyaya Rusların zor- Ruzve te ver 1 ı cevap nıeınnuniyet verici bir namzet olmadığı 
kında Ruslar tarafından verilen malü- la, keneli rejimlerine benzer bir rejim Moskova, 2 (A.A) - Tas ajansı bildi- aşikardır. İnkar edilemez ki Tanncr 
m at tekzip ediliyor. tcıhmiJ etmek istedikleri anlasıLnaktadır. riyor : Sovyet - Finlandiya müzakerelerinin 

Paris, 2 (Ö.R) - Finlandıyalıların Birleşik Amerika büyük elçisi Stein- aklın kalmasına sebep olmuştur ve ol-
fikrince Kazandcr kabinesinin istifasi- Roma, 2 (Ö.R) - Yem Fın hüküıne- harelin B . Molotof tarafından kabulüne nıaktadır. Eğer bu müzakereler Finlan-
lc taki~ edilen maksat ya mukavemeti ti, Rusya ile müzakereye daima hazır ol- dair olarak a~ağıdaki tebliğ neşredilmiş- diya tarafından ilk devrede olduğu gibi 
organiz':! etmek veya Sovyetlerle mÜ7,a- duğunu , Finlandiyanın istiklUl \"C bü- tir : B. Tanncrin işt.iralti olmaksızın Pasikivi 
kerelere tekrar başlamaktı . Halbuki mu- tüıılüğünc riaye t edilmesinden başka Cümhurreisl Ruzvelt «e • 1.nlimalı üze- ile idare edilmiş olsa idi her halde şaya
hasamnt devam etmektedir. Molotof ye- bir şart ta ileri sürmediğini bildirmiştir. rine Birleşik Amerika büyük elçisi B. nı kabul bir anlaşma ile neticelenecekti. 
ni F in kabinesiyle de müzakereyi red- •Pravda• gazetes i buna bilvasıta cevap Steinhard tarafından vaki olan beyana- Fakat Tannerin müzakerata iştiraki, ~~ 
dcdiyor ... Sebebi de şudur : Hudutta Fin \ererek mtlhasaınata nihayet vermek ta cevaben B Molotof Finlandiya hadi- bozmuş ve muhtemeldir ki Pasikhiyi 
halk hükünıeti unvanını taşıyan uy- ic.in SovyetJerin Finlandiyadn bir halk seleri hakkında ~u izahatı vermiştir : mustar mevkide bırakını:,.tır. Biruı.ena-
durma bir hükümet teşekkül elıni~tir ve hiikünıctiııin tesckkülünü ish.>diğini bil- B. Ruzv<'ltin Finlandiya halkı ve şe- leyh Sovyet Birliği Tanner hükümetin-
Moskova bu hükümeti tanımıştır. Yük- dirınişti.r. birlerinin hava bombardı.nuınlanna ma- den iyi bir şey beklememektedir. 
sek Sovyet bu hüküıncde diploınatık Teryokidc tc.şekkül eden bu (Halk ruz kalmamaları temennisi Sovyet hü- Bundan maada Finlandiyada Kuusi
ınünnsebetleı· tesisine karar vermiştir... hükümcti) Fiıılandiyada Sovyct r ejimi- küınetine hitap etmesi bakımından bir nenin riyaseti albnda bir halk hüküme
Bu hükümet Finlandiyadan Rusyaya il- ni tesis için bir plebisit yaptıracağını f.uitefehhüm neticesidir. Sovyet tnyya- tinin teşekkül etmesi vaziyete mühim 
t.ica etmiş olan komünistlerden ve Ko- bildinnistir. Hnlhuki Hclsinki htikümeti 1·eJcri şehirler üze rine aleş elmeınişler- yeni bir amil getirmekle ve Sovyet hü
minternin Finlandiyalı ıncınurlarındaıı Teryokinin işgal edilmemi ş oldui;,rw1u dir ve buna niyetleı-i de yoktur .. Sadece kümetine ortaya çıkan buhranın musli
mürckkeptir. Bunlar 1918 scncsindenbe- l..ildiriyor. Sovyellerin aleti olan yeni tayyare meydanlarına ateş etmişlerdir ... hane ve memnuniyeti mucip bir hal su
r i Finlandiyayı terkctmişlerdi. hükiirnetin idaresi altında hudutla Fin Zira hükümctimiz Finlandiya halkının rctine bağlanacağı ümidini vennektedir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finlandiya hava filosu Başvekil 
Bugün Zonguldakta 
bulunacaklar-

Ve hava bataryaları 25 Sovyet 
bombardıman tayyaresi düşürdüler 

istanbuı, 2 (Hususi) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam Karabükte tetkiklerine 
devanı etmektedir. Başvekilimiz yarın 
(Bugün) Zonguldağa geçerek orada da 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Istanbulda 
Roma 2 (ö.R) - Fin tayyareleri 

Sovyet mev)tilerini bombalıyarak Fin pi
yadesine müzaharet etmi lerdir. Fin ha
va filosu 16 Sovyet bombardıman tay
yaresini dü ürmü~tür. 9 Rus bombardı
man tayyaresi de hava bataryaları tara
fında_n imha cdilmi tir. 

Ruslar HelsinL::i bombardıman eder
ken Vaza radyo merkezini de tahribe ça
lışını lnr. fakat muvaffak olamamı lar
dır. 

Londra, 2 (ö.R) - Oç gündenberi 
devam eden Ru taarruzuna Fin kuvvet
leri muYaffakıyctle mukabele ediyorlar. 
lnıınılacak kaynaklardan alınan haberle
re göre Finler kudretli hasımlarına karşı 
mühim bir muzafferiyet kazanmışlardır. 
Buzlu deniz sahilinde Petsamo limanını 
istirdat etmeleri dikkate şayan hir mu
vaffakıydtir. Bu sabah erken bir Rus 
tebliği bu limanın İşgalini bildirmi~ti. Bir 
kaç nt sonra Fin milli m iidafaa nezareti 
Fin kuvvetlerinin Pctsamoyu tekrar iş
gal ederek Ruslardan 150 esir aldıklarını 

\ ' C Liu:at mühim zayiata uğrnmabızın 
hasmı aiır zayiata uğrattıklarını bildir
miııtir. 

Hclırinkiden bildirildiğine göre Fin 
askerleri bütün gece kalın kar tabakasile 
örtülii yollardan jlerliyerck kızılları ansı
ıın basını ·lardır. Fin tayyareleri piyade
ye müzaharet etmiştir . Asl:erlerin vazife
si Petsamodaki mühim nikel madenle
rini berhava ederek düşmanm eline geç -
nıesİnt! mani olmaktır. Norve' hududu 
'imdi bir ateş zinciri halindedir. Finler 
buralarda depo edi1miıı olan keresteleri, 
düşmanın eline geçmemesi için ateslem1ş
lerdir. 

Karelya yarım adasınd" Rusların ileri 
hareketi durdurulmuş ve a~ır :r.ayiat ver
dirilmiştir. Fin askerleri yeni tip bir oto
matik tüfenk kullanmaktadır. 

Hel.ııiuki ve diğer şehirlerden sivil aha· 
li imdi tahliye edildiğinden hava bom
bardımanlan artık siviller ara ında zayi
atı mucip olmamaktadır. 

Paris 2 (ö.R) - Stokholmden Bas-

Helsinkinin tahliyesi 
100,000 kişi yayan 

az eşya ile şehri 
olarak 
ter ketti 

ve 

Am.sterdam 2 (A.A) - Haber verildiğine göre evvellci gündenberi 
Helsinkiden ayrılanlar yüz bin kişidir. Bunların çoğu yaya olarak 
ve yanlarına gayet az eşya alarak bitmil?lerdir. Tahliye devam ediyor. 
Careliede harp son derece şiddetle devam etmektedir. Rus kıtaatmın 
mükerrer taarruzları her tarafta püskürtülmüştür. Müteaddit tank 
tahrip edilmİ§tİr. Bombardımanların neticesi çok korkunç olmuftur. 
Tanınmı elektrik mütehassısı Pr. Sikkonnen, yüksek teknik bilgileri 
mektebinin bombardımanında ölmü!!tÜr. Finlandiya radyosu hazin 
bir dini merasim neşretmiş ve bu arada herkesi bulunduğu noktada 
vazifesini ifaya davet etmi~tir. Ne.,riyat milli mahiyette bir dua ile 
bitmiştir. , ............................................. , 

Sinema aleminin en büyük eserlerini, en nıuh~ filimlerini yalnız 

1.ALE ve J,ALETANDA GÖREBİÜRSİNİZ .. iŞTE 

B U G Ü N 

Maskeli 
LALEDE 

Beşlerin son devresi 

1 - MASKl<:Lİ B~LEK (SUNU) 

2- BKOOVAY SERENADI 

3 - MEÇHUL TAYYARF.Cİ 

4 - llAUP JURl'liALI 

5 - RENICLİ MiKi 

LALE TANDA 
l - BRODV AY SERESADI 

Frcd Astaire - Gingcr Rogesr 

? - MEÇHUL TAYYAKl<~Cİ 

J - HARP JURNAU 

4 - RENICLİ MİKİ 

le Nahrihten ga.ıelesine badirjld.iğine gÖ· 
"'(! Ladoga gölünün şimal sahiline inerek 
Fin orcluunu sarmağa matufo lan ilk ta
arruz hareketi akim kalmıştır. Finler or• 
ınanlarla mestur ve yer yer gölleri ihtiva 
eden arazinin bütün manialarından iıti
fade ediyorlar. Şimdiye kadar hücum 
arabaları bu ınıntaltadan geçememişler
dir. Petsamo gölünü Finlerin istirdat et
tillcri rivayet ediliyor. 

Paris 2 (ö.R) - D.N.B. Alman ajan
sına göre Finlandiyaya kıuşı kızıl ordu 
harekatı dört istikameti takip etmekte
dir: 

1 - Finlandiyayı sahilden tccrid için 
.sahil boyunca. 

2 - Merkezi ~öller mıntakasına hü
cum maksadile Karelyada. 

3 - Karelya berzahını müdafaa eden 
tahkimatı çevirmek maksadile Ladoga 
gölü sahilinde. 

4 - Leningradın ~imalinde Karelya 
berzahında, ki uıl hücum burada ola
caktır. 

Norveç 
Tekzip ediyor 

Bir yangında üç itfaiye 
neleri yaralandı 
İstanbul, 2 (Hususi) - Bu sabah A• 

at beşe doğru Beylerbeyinde Ekreme ait 
üç katlı ve yeni bir köşkten yangın çık· 
m~1ır. 

Ateşi söndürmcğe çalışan Üsküdar it
faiyesinden Refik, tsıiıail, Ahmet isimle
rinde üç nefer yaralanmışlar ve tedavi 
altına alınmışlardır. Köıpk:Un üst kata 
yandıktan asonra ateş söndürülmü§tür _ 
Yangının elektrik kontağından çıktı~ 
anlaşılmaktadır, 

Namık Kemal 
ihtifali 

İ.stanbul, 2 (Hususi) - Namık Ke
malin ölümUnün 51 inci yıldönümü mU
oasebctiyle bugün üniversitede ihtifal 
yapıldı .. Edebiyat fakültesi profesörü B. 
Ali Nihat, asistanlar nutuklar söylediler. -*-Yeni Peru cümburreisi.. 

Liman, 2 (A.A) - B . Manuel Prado 
1939 dan 1945 senesine kadar geçecek 
müddet için Peru reisicüınhurluğuna se
çilmiştir. 

Roma, 2 (Ö.R) - Norveç hariciye '1:r·---
ııazırı, matbuata beyanatında, Sovyet Al 
Rusyanın buz oscanmda üç Norveç de- manya 
rıiz üssü b1ediği hakkındaki haberleri 
tekzip etmiştir. Nazır, Sovyet hükilme- _ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE 
ti tarafından şimdiye kadar Norveçten ğerlerinden daha az ehemmiyet at-
ne şekilde olursa olsun hiç. ~ir tale~tc fetmediğini ve Sovyet tayyarecileri-
bulunulmadığını sözlerine ılave etmış- ne münhasıran askeri hedeflere ta-
tir.. arruz emri verildiğini bildirmişti. 

1 
Londra, 2 (Ö.R) - Almanlann talebi 

üzerine Ruslar Helsinkiyi 48 saat bom-

Ta \i ya re bardıman elmemeği kabul etmişlerdir. 
J Bu müddet 1.arfında Helsinkide bu-

sı• nema SJ Oda lwıan Alman tebaaları deniz yoliyle 
şehri terkedeceklerdir. 

TELEFON: 3646 
BUGÜN 

Sinemacıhk aleminin Ü!; büyük 
yıldızı olan 

ERİCH VON STROHEİM - BER
NARD, LONCRET MİREİLLE BA

LlN'in vücoa ,etirdi~ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

HUDUT 
TEHLiKEDE 

AYRICA : EKLER 
JURNAL son dünya 
ltddisatı ... 
OYUN SAATLERİ : Her ıün 3 - 5 
7 \'e 9 da ... Cumartesi - Pazar : 1 - 3 
5 - 7 H~ 9 da .. Tenzilatlı halk seans
ları : Çarliamba 9 da .. Pazar 11 de ... 
llU$Wiİ) ve Balkon 20 Salon 15 K:r • 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
HARİKALAR FİLMİ 

KASIRGA 
BUGÜN KARSIYAKA 

Melek 
Sinemasında 

Bu müstesna (ilimde güzel yıldız 
DOROTİ LAMOUR 
VE ERKEK GÜZELİ 
JONHALİN 

Gö (erdiği ınuvaffakıycti gorenler 
hayran kalacaklardır .. 

AYRICA: l\fetro Jurnal - MIKi 
SEANSLAR : Her giin 4 - Ci.30 - 9 

Cumartesi, pazar 12 \ 'l' 14 te .. il:ivc 
lf'.anslan vardu .. 

prensleri ayrı ordular sevkedecek 
Londra 2 ( ö.R) - imparatorluk Konferansında Hint murahhaaı 

Muhammet Abdullah Han, Hindi&tanın lngiltereye yardımı geçen 
harpten daha fazla olacağını söylemİ§tir. Hint murahhası sözlerine 
ıunlan ilave et.mittir. Hindistan, geçen harpte bir buçuk milyon as
ker vermİ§tİ. Şimdi bundan çok daha fazla verecektir. Hint ordusu 
Malayada, Adende ve diğer üslerde toplanmaktadır. 

Hint prensleri kendi tebaalarından birer ordu çıkaracaklardır. Mu
hammet Han Nazi tehlikesi mahvedilmelidir diyerek sözline nihayet 
vennİ§tir. 

Estonyada endişe 
Finlandiyanın Estonyaya mu
kabeleibilmisilinden korkuluyor 
Paris 2 (Ö.R) -Tallinden bildirildiğine göre Rusya ile Finlandiya 

arrusında muhasernatın başlaması Estonyada derin endişeler uyandır
mıştır. Estonyada mevcut Sovyet deniz ve hava üslerinden !hareket 
eden Rus kuvvetleri Finlandiyaya hava ve deniz hücumlarında bu
lunduklanndan Finlandiyanın Estonyaya karşı mukabelei bilmisilde 
bulunmasından korkuluyor. Bu şekilde hareket etmekle Sovyet Rus
yamn Eetonyayı da Finlandiya ile harba mecbur etmek maksadım ta
kip ettiğinden şüohe edilmektedir. 

Beş dakika süren bir hava harbinde 
bir Alman tayyaresi düşürüldü 

Londra 2 (A.A) - Hava nezaretinin ne§rettiği bir tebliğde, bu 
hafta zarfında lngiliz avcı tayyareleri ile Dormier tipinde 8 Alman 
deniz tayyaresi arasında bir hava muharebesi olmuştur. 5 dakika de
vam eden çarpışma neticesinde bir Alman tayyaresi dü mü , diğer
leri de çakilmişlerdir. Dü ürülen Alman tayyare i bir orveç ticaret 
gemisi tarafından kurtanlmıştır. 

Holandada bir casusluk 
Hariciye ve ikt1sat Nezaretlerinden 

iki memur tevkif edildiler 
Lahey 2 ( ö.R) - Holandada Almanya lehinde büyük bir casus

luk hldiııeai keıfedilmiştir. Bu hadisede alakadar olan memurlar tev
kif edilmişlerdir. 

Casuslar, ayni zamanda üniforma kaçakçılığı yapıyor ve lngiltere
Holanda arasındaki ticaret müzakerelerinin zabıtlannı kaçırıyor
lardı. 

Lahey 2 (Ö.R) - Resmi tebliğ: Hariciye nezareti memurlarından 
biri ile kansı ve ikbsad nezareti memurlanndan biri casusluk töhmeti 
ile tevkif edilmiflerdir. Hariciye nezareti memuru ecnebi bir devlete 
temayülü ile tanınmıftı. 

Finlandiyanın istilası 
evvelden hazırlanmış 
Londra 2 ( ö.R) - Siyasi müşahidler B. Hitlerin Finlandiyaya kar

şı Sovyet tasavvurlarından haberi olmadığına ihtimal vermiyorlar. 
Baltık denizinde Sovyet hakimiyeti Moskovada kararla§all Alman -
Rus pazarlığının bir neticesidir. Finlandiyanın istilası olsun tasnim 
edilmi§ti. Almanyanın bila tereddüt Helsinkide Sovyet menafiinin 
himayesini kabul etmesi de bunun bir delilidir. 

General Mannerhay m 
Fin ordusunun 72 yaşındaki 
Başkumandanının emriyevmisi 

Londra 2 ( ö.R) - Finlandiyanın 1917 istiklal kahramanı olup 
halen 7 2 yaşında olduğu halde tekrar Fin ordusunun başkumandan
lığını üzerine alan Mareşal Mannerhaym askerlerine su emri yevmiyi 
neşretmiştir: 

« 13 ikinci teşrinde rei:;i cümhur beni milli müdafaa kuvvetleri ku
mandanlığına tayin etti. Finlandiya askerleri , bu vazifeye dü_manın 
tekrar arazimize taarruz ettiği bir anda baıılıyorum. Muvaffakıyetin 
ilk şartı ~efinize itimad etmektir. Beni tanırsınız. Ben de sizi tanırım . 
Her asker vazifesini yapacaktır. istiklal harbı devam ediyor ve şimdi 
son safhasına girmi tir. Biz ocaklarımız ve \'atanımız için harp edi
yoruz.> 

.1111•--IKI ..................................... ..... 

B U G ti H 

Kültürpark S;nemasında TEu~FoN: 3151 
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"ltalya, kendi davasını 
kendi halledebilir,, 

"Başkalarının davası 
süngü darbesi bile 

için bir tek 
indirme1,, 

Roma, 2 (Ö.R) - Milanoda çıkan ~et bulmalıdır. İtalyanın şimdilik bir 
opolo Ditalya gazetesi bir makalesinde ı tek davası vardır. Ve bunu, Avrupada 
nları yazıyor : ihti'klf haricinde k~lan tek büyük dev
Taymis gazetesinde şu satırlar okun- lct haysiyetiyle, Ingiliz gazetelerinin 
uştur : •Almanya aleyhindeki yeni mücahitliğini yaptıkları Avrupa mede
loka tedbirlerinin muhasım olmıyanla- niyetinin de biricik müdafaa kaynağı 

1 da miitezarrır edeceğine müteessiriz .. olarak kalmasiylc ispat etmiştir. 
akat müttefikler tarafından, yalnız •İtalyanın kendi davasını başkalarına 
cndilerine ait olınıyan bir davanın mü- tevdi etmesi hiç olın~ şey değildir ve 
faası uğrunda, daha ağır fedakarlık- olmıyacaktır. İtalya kendi davasını, is
a tahammül edildiğini unutmamak la- pat ettiği gibi, kendisi müdafaa ve hi-
dır .. • maye eder. Fakat yalnız. başına harbet-

Garp demokrasileri konsorsiyonun tiği uzun bir maziden sonra, başkaları
ndi da,•alarını, muhasım olmıyan dev- nın menfaati için bir tek süngü darbesi 

tlerin de, mesela İtalyanın da davası indirmek bile hiç bir İtalyanın hatırm
akki etmeleri efsanesi artık bir niha- dan geçemez .. • 

üksenburg hududunda 
Jnıanlar büyük manevra yapıyorlar 

Paris, 2 (Ö.R) - Lomlrada tahmin 
ildiğine göre Alman başkumandanı 

ravçic; Lor~n cephesini ziyareti esna
a Sigfrid hattı arkasında Ren nehri 

erinde ikinci bir müdafaa hattı tesisi 
selesiy le meşgul olmuştur. 

Hezimet halinde Alınan orduları Ren 
prini takip eden müdafaa hattı üze-

ıine çekileceklerdir. 

Faris, 2 (Ö.R) - Pari Suvar gazete
sinin Lüksemburg muhabiri bildiriyor : 
Lüksemburg hududunda Almanlar bü
yük manevra yapıyorlarmış gibi hare
katta bulunuyorlar. Mozel ve Sar ara
sında büyük tahkimat yapmaktadırlar. 
~~~~~~~~~~~--~~~ 

Petsamonun· istirdadı 
So vy~tler büyük zayiat vermişler 

Helsinki 2 ( A .A) - Finlandiyalıların Petsamoyu yeniden işgal 
ettikleri bildirilmekte ve bu suretle aşağıdaki tafsilat verilmektedir: 

Finlandiya kıtaları karla örtülü yollarda bütün gece yürüyerek hiç 
beklemedikleri bir anda Ruslara hücum etmişlerdir. Finlandiya tay
yareleri piyadeye faal bir şekilde yardım etmiştir. Ve Rusların işgal 
ettikleri mevkileri durmadan bombardıman etmişlerdir. 

Göründüğüne göre Rusların zayiatı pek ağırdır. 
Oslo 2 (A.A) - Salahiyettar Finlandiya mahfilleri Petsamonun 

istirdadı haberini teyit etmektedir. Salmijarn civarında Ruslardan 1 SO 
esir alınmıştır. Norveçe akın eden Finlandiya muhatirleri münhasıran 
kadın, çacuk ve ihtiyarlardan mürekkeptir. 

Fin faciası karşısında 
Almanyadaki teessür 
Madrid 2 {A.A) - ispanyanın resmi ajansı Efe'rıin Berlin muha

biri, Sovyet - Finlandiya harbı karşısında Almanyanın aldığı duruma 
dair şu telgraf haberini vermektedir: 

A lman radyosu ve matbuatı Finlandiyalıları bekliyen feci akıbet 

karşısında Almanyanın aldığı pasif vaziyetten dolayı bilhassa özür 
diler gibi görünüyorlar. Almanlar Rusya ile olan dostluklarını çok 
pahalıya ödemekte olduklarını mükemmelen biliyorlar. Z ira bu dost
luk münhasıran menfaatlere müstenid bir dostluktur. Moskova, Al
manyanın mecburi hüsnüniyetinden istifade etmek için elinden ge
leni yapmış ve yapmağa devam edecektir. Hitler ve Nazi zimamdar
ları Moskova ile pakt imza ederlerken üzerinde nice hayal1er kurduk
ları sark istilası siyasetine vecla ettiklerini biliyorlardı. 

Slovakyada hazırlık mı 
Fın hadi&~sinden &onra Alman ya eski 
ihtiyat sınıfını &iliıh altına çağırdı 

Paris 2 ( ö.R) - Slovakyada Alman askeri nakliyatı göze çarp
maktadır. Fin hadiselerinden sonra Almanya en eski ihtiyat sınıfını 
silaha çağırmıştır. Bu da şarktaki kuvvetlerini takviyeye lüzum his
settiğini gösteriyor. 

Yorkşayr Post gazetesinin askeri münakkidi Almanların Lehistan
da ve Varşovadaki kuvvetlerini de takviye ettiğini bildiriyor. 

Bir A lman grubu b'r Rurr.eıı 

petrol şi rketini satın aldı 
Bükreş 2 (A.A) - Bir Alman mali grubu 240 milyon Ley mikta

rında bir Romanya petrol şirketinin firma emvalini mübayaa etmiş
tir. Ayni grup diğer mühim bir Romanya petrol şirketini kontrol ede
bilmek için müzakereye devam etmektedir. 

B. Ruzvelt 
---i;:r---

Sivil halkı bombardı· 
man eden milletlere 
tayyare satılmamasını 
istedi ... 
Londra, 2 (Ö.R) - Reisicumhur bay 
uzvclt tayyare fabrikatörlerini, tnhrik

iz ılarak sivil <ıhaliyi bombardıman et
. leri son bir tecriibe ile sabit olan 
emleketlere tayyare satmamağa davet 
tmiştir. Bu bir •Manevi ambargo• ted
iri addedilmektedir. 

-~-

ı ngı l iz krau · 

Irakta 
---ı;;.,-,....---

reJı bir İngiliz 
aslıeri bile l10lıtur 

Londra, 2 (Ö.R) - Alınan gnzeteleri, 
İngilizlerin Irakta :rn bin asker bulun
durduklarını, Küey tte deniz üssü inşa 
ettiklerini bildirmislerdir. Hakikatte 
Irakta tek bir İngili;. ı:keri yoktur. Kü
eytte ise bir deni~ üssü için kafi derin
likte değildir. ..... ___ _ . 
lngiltcrede harp 

istikrazı 
Ayın altısında rady oda Londra, 2 (Ö.R) - Büyük Britanya 

hükümeti, harp istikrazmın piyasaya çı-
llir nutuıı söyliyecefı karıldığı ilk haftada dokuz milyon ster-
~ndra, 2 (Ö.R) - İngiliz kralı al- !inlik hisse satılmıştır. Orta sınıf halkın 
cı Corç, ilk: kanunun altıncı günü im- istikraz tahvillerini satın alabilmeleri 

Oaratorluk halkına hitaben radyoda bir için on beş ve beş şilinlik milJi müdafaa 
~utuk ôyliyecektir. bonoları çıkarılmıştır. 

3 iLK KANUN P A ZAR 1919 

Tebliğler -·FRANSJZ TEBLİGİ: 
Paris, 2 (Ö.R) - 2 birinei kanun sa

bahı neşredilen resmi tebliğ : Ge~eleyin 
mühim hiç bir hadise olmanuştır. 

ALMAN TEBLİGİ: 
Berlin, 2 (A.A) - Büyük umumi ka

rargahın tebliği : 
Kayde değer bir hadise olmamıştır. 

~---<!:? • 

Asla teslim olm ı -
... 

yacagız 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

na kadar harbedecektir. 
Bern, 2 (A.A) - Stokholmden Neue 

Zureher Zeitung gazetesine bildiriliyor: 
İsveç hi.ikümeti Sovyet arazisi Finlan

diya menfaatlerinin himayesini deruhte 
etmiştir. Diğer taraftan Helsinkideki Al
man elçiliği Finlandiyadaki Sovyel men
faatlerinin himayesini deruhte edecek
tir .. 

YOLLAR KAP ANDI 
Tallin, 2 (Ö.R) - Finlandiyadaki bü

tün ecnebi gazeteciler memleketi terke
clerek buraya gelmektedirler. İsveçle 
Finlal)diya arasında münakalat kesil
miştir Norveçe giden yollar Finlandjya 
mülteı-ileri ile doludur. 

FiNLANDiYADA İHTİLAL :Mİ 
IIAZIRLANIYOR? 
Paris, 2 (Ö.R) - Havasın Moskova 

muhal)iri, Sovyet radyosuna göre Fin
kındiya ordusunJa isyan çıktığını, yeni 
teşekkül eden Finlandiya halle hüküme
tinin Kızılordudan yardım istediğini, 
Helsinkide ihtilal bayrağını çekmek için 
bir ihtilal ordwm hazırlandığından Sov
yetleri haberdar ettiğini bildiriyor. Sov
yet yüksek riyaset divanı Finlandiya 
halk hükümeti ile diplomatik münase
betler tesisine karar vermiştir. 

PASAP ORT VERMEMİŞLER 
Helsinki, 2 (Ö .R) - Finlandiyanın 

Moskova sefiri elan pasaportu verilme
diğinden Sovyet hüküm~t merkezini 
terketmemiştir. 

RADYODA D UA 
Helsinki. 2 (Ö.R) - Dünyaca büyük 

şöhret taşıyan elektrik mütahassısı Siko
r.en, politeknik mektebinin bombardı
manında ölmüştür. 

Finlandiya radyosu bugün hazin bir 
dini dua neşretmistir. 
SOVYETLEŞMEK İÇİN PLEBİSİT 
Moskova, 2 (Ö.R) - Hudutta teşek

kül eden Finlandiya muvakkat halle hü
l:ümeti, beyannamesinde bugünkü hü
kümetin muvaffak bir hükümet olduğu
nu, Sovyet rejiminin kabulü için bir ple
bisit yapılacağını bildirmektedir. 

Londra, 2 (Ö.R) - Yeni Fin kabinesi 
teslim olmaktansa sonuna kadar müca
deleyi tercih edeceğini bildirmiştir. 

Londra, 2 (A.A) - Finlandiya baş
vekilinin radyoda söylediği nutuk öğle
den sonra intişar eden bütün Londra ga
zeteleri tarafından neşredilmiştir. Baş
\'ekil bu nutkunda, Finlandiya milleti
nin istiklali mahfuz kalmak şarti1e ihti
lafın sulh yolu ile müzakeresine hazır 
olmakla beraber teslim olmıyacağını 
kaydetmektedir. 

----<&---
M ayn kurbanları 
Dün de iki gemi battı.. 
Faris, 2 (Ö.R) - Mayin harbi devam 

ediyor. Dün Raif adlı Norveç petrol sah
rınç gemisi şimal denizinde mayine çar
parak batmıştır. Standrop İngiliz vapu
rı! da ayni akjbete uğramıştır. 

lstanbul muallimlerinin 
mesken bedelleri 
İstanbul, 2 (Hususi) - İstanbul ilk 

tedrisat öğretmenlerinin dört aylık mes
ken bedellerinin verilmesi için Hususi 
idareye emir verilmiştir. Mesken bedel
leri önümüzdeki hafta içinde tediye edi
lecektir. 

Amerika •• gorc matbuatına 

Kuvvet ve enerji 
" Ancak böyle bir mukabele sayesinde 
Bolşevik akını durdurulabilir,, diyorlar 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

de müe.ssir olacak mah!yctt.c değildir. 
AMERİKA MUKABELE BiLM1StL 

YAPACAK MI? 
Hariciye nezareti daha miisbet b ir ha

reket hususunda muhteriz davranmak
tadır. Ancak kuvvet ve enerjik bir mu
kabeJc. bilmi<ıil Bolşevik istj}fu;ını belki 
durdurabilir. Halbuki Amerikan umumi 
efk!rı Finlandiya hakkında derin sem
patisine rağmen, Amerikayı Avrupa ih
tilafına müdahaleye sürükHyecek her 
faaliyeti reddetmektedir 
Mo.skovanın himayesi altında hazırla

nan Fin hükümeti, Nazilerin ku11and'ık
kırı usulleri andırmaktadır. Böyle bir 
hüküınetin, Fin milletinin hakilU hissi
yatını temsil ettiğini Sovyetl~r kimseyi 
inandıramazlar. Amerikan umumi ef
karı böyle bir tuzağa düsmez. Zira Fin 
milleti burada demokratik fikirlere ve 
komünist aleyhtarı prensiplere samimi 
bağlı}ığiyle maruftur. Eğer Sovyetler 
böyle bir hükümeti Finlandiyaya hakim 
kılmak maksadında muvaffak olurlarsa 
Finlandiyanın Sovyetleştirilmesi bekle
nebilir. Bu ise, komünist tehlikesinin 
Avrupada d.al.a ziyade yayılma<;ı demek 
olacaktır. 

Amerikan umumi efkarınca beslenen 
bir kanaat ta şudur: Eğer Hitlerin suç 
ortaklığı mevcut olmasa idi, ~inlandiya
ya karşı Sovyet taarruzu ve komüni'it 
tehlikesinin tevessüü tahakkuk etmez
di. Baz hıaberlerc göre Hitler Sovyetle
rin maksatlarından önceden haberdar 
edilmiş ve bunları tasvip etmiştir. Zira 
komünist korkusunım müttefikleri ve 
diğer demokratik devletleri, komüniz
min etrafa yayılmasına razı olmaktansa 

· Fin - Rus harh1 
- RASTARAFI 1 inci SAYFADA -

MACAR PARLAMENTOSUNDA 
Budapeşte 2 (ö.R) - Macar mehu

snn meclisinde Nazi partisi reisi: Yaşa
"'° Finler diye ba~ırmış ve bütün mec
li"' avağa kalkarak yapılan tezah ürata 
;o tirı-k etmiştir. 

OEYU HERALDIN 
TAHMiNLERi 
Paris 2 ( ö .R) - lstanhuldan Lon

drada çıkan Deyli l lerald ga7etesine hil
rJirilivor: 

« Fin meselesi halledilince Sovyetlerin 
Aa arabya hakkındaki iddialarını tekrar 
:Jeri sürüp sürmiyecekleri sorulmaktadır. 
iyi haber alan bir çok mahfiller hunu 
beklemektedir. 

Bazılarının fikrince sulh hu tarafta 
tehdide maruzdur. Zira, R,omanya bir 
harpten sonra i"ltiklalini kaybetmektense 
harp etmeden Ba,ııarabyayı kayhetmeği 

tercih edecektir. Fakat macarların Ro· 
manyaya karşı iddialan daha ziyade en
dişe uyandırabilir. Zira, Macarların fır
sattan istifade ederek mütalebatta bulun
maları ve b u hususta Almanyanın müı.a
haretini eld e etmeleri mümkündür. Hal
buki, Romanyaya karşı Macar müddei
yatı bir Balkan ihtilafını tahrik edebile
cek mahiyettedir. 

En nikhinlerin ümidine göre, Rusya 
kendi inhalarını tatmin etmekle iktifa 
.:derek diğer milletlerin de kendi örne
ğine uymalarına müsaade etmiyecektir.> 

SOVYETLER 
Nevyork sergisine 
istirak etmiyecekler 
Moskova, 2 (Ö.R) - Sovyet Rusya 

1940 Nevyork sergisine iştirakini geri al
mağa karar verdiğini bildirmiştir. 

Almanya ile derhal sulh akdine sevkc
dcbi?eceğini ümit etmektedir. 

Amerikan umumi efkarı haddi zatın
da nasyonal sosyalizm ile komünizm ara
sında bir fark görmemektedir. Her iki
si, demokrasiyi ve garp medeni.yetini 
tahrip etmek arzusiyle meşbudur. 

cNevyork Taymis> gazetesi, Reisi
cümhur Ruzveltin bevanatını sözde dost 
bir millete karşı şimdiye kadar kullanıl
mış lisanların en şiddetlisi addediyor ve 
diyor ki: Sovyetler Finiandiyada işle
rini bitirdikleri ı.aman, Amerikan mil
letinin ancak istih1tarını kazandıklarını 
göreceklerdir. 

cNevyork Herald Tribun> da Reisi
cümhur Ruzveltin enerjik protestosunu 
Ame11ikan mil1etinin takdir ettiğini kay
dediyor. 

Vaşington, 2 (A.A) - Finlandiya me
selesi Amerika diplomatik mahfillerinin 
E:n büyük endişelerini teşkil etmekte de
vam ediyor. B. Ruzvelt evvela hariciye 
nazırı B. Cordel Hull ile, bilahare Se
nato hariciye encümeni reisi B. P itt
man ile bu mesele üzerinde uzun görüŞ,
meleı· yapmıştır. 

Vaşington, 2 (AA) - Hariciye neza
reti Helsinkideki Amerika elçisi B. Şon
leldden Finlandiya milletinin sükun ve 
itidalini ve takdire şayan sabrını teba
rüz ettiren bir iş'ar almıştır. Elçi, Fin
landiya dahiliye nazırının söy 1ediği bir 
nutukta Finlandiya milletinin istiklalini 
muhafaza hususunda müttefikan azim
li olduğunu ve bu kararı ittihaz etmekte 
haklı olup ohnadığını anlamak için Fin
landiya milletinin tarihini okumak kafi 
geleceğini söylediğini de ilave etmekte
dir. 

Tuna Üzerinde 
Bütün Rumen 
vapurlarını İngilizler 
kiralamışlar .. 

Roma, 2 (Ö.R) - İngiliz gazetelerinin 
bildirdiğine göre İngiltere Tunanın Ro
manyaya ait kısmında seyrisefer eden 
bütün vapurları kiralamıştır. 

Bu sebeple Almanya, Tuna yoliyle 
nakliyat yapmakta ve ham madde teda
rikinde adeta imkfınsızlıkla karşılaşa
caktır .. -·-B. Tataresko 
Rumen askeri erkanı 
ile görüştü-
R OMA, 2 (Ö.R ) - Rumen başvekili 

B. Tataresko harbiye, bahriye ve hava 
nazırlariyle ve erkanıharbiye reisi ile 
uzun müddet görü~müştür. 

Göbels'in nutku 
BERLİN, 2 (Ö.R) - Propaganda na

zırı Göbels iki nutuk söylemi!?tir. Bun
lardan birinde müttefiklerin niçin har
bet tikJerini bilmedikleri halde Almanya
nın bir varlık barbi yapbğını beyan et
miştir. 

Fransız ayanı da 
SaJciltiyet Jıararını 
Jıabul eni-
Paris, 2 (A.A) - Ayan meclisi seri 

bir müzakereden sonra hükümete tam 
salahiyet veren kanun layihasını 23 re
ye karşı 259 reyle kabul etmiştir. 

"T EMPO 
" 

ilaçlı MENDiLLERi 
Nezlenin sirayetine mani olur - Sizi mendil yıkama derdinden kurtarır- kullandıktan sonra atarsınız 

18 ilaclı Mendil 30 kuru& 
t ~ 

Bütün TÜRKİYEDE TABti yalnız 

Şifa Eczanesi 
- =--r-...!'9n• 

Rusya 
Finlandiyaya Hfllerln 
mu11afalıati ile mi 
teccı11üz etmiş... 
Londra, 2 (Ö.R) - Berlinden bildi

riliyor : Aknan halkının ve ordu kumaa
danlarının endişeye düşmelerine rağmen 
Rusların, Finlandiyaya tecavüzünü Bit
ler ve Nazi partisinin muvafakati ile 
yaptıkları kuvvetle muhtemeldir. Nazi
ler, Polonyada serbest kalmak için Bal
tık denizini Sovyetlere tcrketmişlerdir .. 

Fırtınadan hasara 
uğrıyan bir 
ingiftz talatellJaltlri 

Londra, 2 (Ö.R) - Açık denizde fır· 
tınadan hasara uğrıyan bir İngiliz tah
te lbah iri iki İngiliz destroyerinin y~de
ğinde Norveçe getirilıniş ve orada bıra
kıldıktan sonra destroyerler derhal ha
reket etmişlerdir. Tahtelbahir Norveç 
tersanelerinde tamir edilecektir. 

Yeni Fin kabinesini 
parlamento tasdik etti 
B ern, 2 (A.A) - Helsinkiden bildi-

rildiğine göre Ryti Tanner hükü.metinin 
programı bu sabah bir sığınakta toplıa
nan Parlamento azaları tarafından itti
fa1!-1a tasvip edilmiştir. 
lngilizler iki Alman 
vapura daha 
müsadere ettiler 
Londra, 2 (A.A) - İngiliz filosu 200 

ton hacminde Sophia Buesse ve 2.2&0 
ton hacminde Gibeck adındaki iki Al
man vapurunu zaptetmiştir. 

---~---

Kuşadası n da 
Çok vahşiyane bir 
tecavüz vukubuldu 
Ku.şadasında çok elim ve vahşiyane 

bir tecavüz hadi<;esi olmm;tur. 
Kazanın ileri gelen ailelerinden biri 

nin kızı, yanında validesi, hizmet. isi ve 
yakın ahbaplarından iki kadınla birlik
te evine döndüğü sırada Kuşadalı Ka
zım Muştanın ağır bir tecavüzüne uğra
mıştır. 

Suçlu genç kızı cebren sürükliyerek 
o civarda bulunan evine sokmuş, anne
sinin ve hemşiresinin de yardımı ile 
cebren, ağır şekilde taarruz etmiştir. 

Hadise zabıtaya aksedince yetişen me
murlar cebren içeri girmisler ve kızın 
baygın bir halde yattığını görmüşlerdir. 

Suçlu ile validesi ve hemşiresi adli
yeye teslim edilmiş ve haklarında tevkif 
karan verilmiştir. 

Hadise Kuşadasında elim bir tesir 
yapmıştır. 

- *
llıpınarda 

Feci bir kaza 
Bir çocuk salıncak 
ipiyle boğularak öldü 
Foça kazasının Ilıpmar köyünde feci 

bir kaza olmuştur. Bu köyde iskan edi
len Bulgar köçmenlerinden Sadık Boz
kırın iki yaşındaki oğlu Niyazi, altı ve 
dört yaşındaki kardeşleriyle evde salın
cak oyunu oynıyorlardı. Niyazinin va
lidesi bu sırada evde yoktu. 

Üç çocuk odada salıncak kurmuşlar
dır. Büyük çocuklar salıncaktan inince 
küçük Niyazi !>alıncağa binmek üzere 
çabalaınağa ba~amış, ip boynuna dolan
mış ve çabaladıkça ipler boğazını daha 
z.iyade sıkarak boğulmasına sebebiyet 
vermiştir . 

Adliye, çocuğunu evde yalnız bırakan 
ana hakkında takibata başlamıştır. 

Ankara Radyosu 
---.~,---

DALGA UZUHLUCU 
BUGUH 
-··-~-

12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri.. .. 
12.50 Türk müziği Ankara radyosu kil
me ses ve saz heyeti.. 
İdare eden : Mesut Cemil .. 
13.30 - 14.30 Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip A.şkın) .. 
1 - Gounod : Ave Maria 
2 - Leopold : Yugoslav incileri 
3 - Robert Stolz : Viyanada ilkbahar 
4 - J. Strauss : Şark masalları (Vals) 
5 - F. Lehar : Klo K.lo operetinden pot. 
18.00 Program.. 18.05 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri .• 
18.25 Müzik ( Rndyo caz orkestrası ) ... 
19.00 Çocuk saati .• 19.30 Türk Müziği ... 
ÇALANLAR : Vecihe, Fnhire Fersan, 
Re.şat Erer, Cevdet Kozan .. 
OKUYAN : Necmi Riza Ahıskaıı 
1 - Şehnaz peşrevi. . 2 - Dcllal zade 
Şehnaz şarkı (Etmedin bir lahza ihya) .. 
3 - Dede - Şehnaz sarkı (Sana ey ca~ 
nurun canı efendim) .. 4 - Mustafa ça
vuş - Şehnaz sarkı {Fırsat bulsam yero 
de var aın ) ... 5 - Mustafa çavuş - Hi
sarpuselik şarkı (Dii çeııınimden git
mez) ... 6 - Şükrü Şenozan - Buselik 
şark1 (Gönül harareti si)nmcz) .. 7-Sa
dettin Kaynak - Buselik sarkı (Saçları
ma ak düştü) ... 
OKUYAN : Semahat Özdenscs 
1 - Şemsettin Ziya - Hicaz şarkı (Anıl
sın yar ile) .. 2 - Şevki bey - Hicaz şar
kı (Kudretin kafi değil) .. 3 - Şevki 
bey - Hicaz şarkı (Kış geldi, firak aç
madadır sineme yare) .. 4 - Hicaz tür
kü (Şu köylünün yosma kızı) .. 20.15 
'!'ürk müziği (Halk türküleri) .. İnebo
lulu Sarı Recep tarafından .. 20.30 Ko
nuşma .. 20.45 Türk müziği (Fasıl heye
ti) .. 21.30 Müzik (Cazbant - pl.) 22.00 
Memleket saat ayarı , ve ajan<: haberleri 
22.15 Ajans ı:.ıxır servisi.. 22.25 Müzik 
(Cazband - pl).. 23.25 - 23.30 Yarınki 
Pronam ve lumanıs. 
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DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoculı lıastalılıları . 

Mütalıassı.sı 
Hastalannı her gün saat 11.30 dan~ 
ı e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin· ~ 
de kabul eder. [ 
u:.~v.Z0..7..7.Z-L.77J:?-XA m e·;-w 9i' 

DOK'J'OR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMlR MEMLEKET 
HAS'J' AN ESİ 

Asabiye mütalaassısı 
MUAYENEHANE: ikinci Beyler 

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

1 Bôrinci Suul Mütahassu 

Ur. Demır Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalı1dan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
İmıir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını~ 
kabuJ eder.. TELEFON: 3479 ~ 

DOKTOR 

Celal Yartm 

lZMIR BELEDlYESINDEN: 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 1 sa

yılı deponun bir sene müddetle kiraya 
verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi vcçhile açık arhrmaya ko
nulın uştur. Muhammen bedeli 84 lira 
olup ihale.<Ji 18-12-939 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Iştirak edecekler 6,30 li
ralık teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4411 (2405) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 2 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4412 (2404) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 3 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
sartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
~uştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-Sl39 pazartesi günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-17 4413 (2403) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 4 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. Iştirak edecekler 4.50 liralık 
teminatı iş banknsma yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-13-17 4414 (2402) 
Garaj Santralın bahçesi jçindeki 5 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürli,iğündeki 
şartnamesi veçhile nçık artırmaya konul 
muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 4.50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

:1-8-13-17 4415 (2401) 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 6 

sayılı deponun bir sene müddetle kira
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık artırmava konul 
mu~tur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
ihalesi 18-12-939 pazartPsi günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık 
<teminatı iş bankasına yatırarak makbu
zile encümene gelirler. 

3-8-13-17 ( 4416 (2400) 
. Garaj santralın bahçesi içindeki 7 
JZMlR MEMLEKET sayılı deponun bir sene müddetle kira-

JIAST AN ESİ DAHİLİYE ya verilm:si yn~ı işleri müdürlüğündeki 
.şartnamesı veçhıle açık artırmaya konul 

M'IJ'J' AHASSJSJ muştur. Muhammen bedeli 60 lira olup 
Muayenehane: İkinci Beyler sokak ihalesi 18-12-939 pazartesi ~ünü saat 

No. 25 TELEFON: 3956 16 dadır. I;>Urak edecekler 4,50 liralık 
teminatı iş bankasına yatırarak .ı;nakbu

WZ&a'i"7../,7 .... aZZ/27.ZJ':T~f)S!Sl!I zile encümene gelirler. 

OPERATÖR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

İkinci beyler sokak fırın karşısı 
No. 25 ..• Her gün öğleden sonra saat 
üçten itibaren hasta kabul eder. 

TELEFON No.: 31~5 
a.?.zz7'..LZZZZXY~XX~-

3-8-13-17 4417 (2399) 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEABtLtZE OLDU -
CUNDAN SERTLtôtNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FffiÇASIDJR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

San'atkar ara r ıyor 
Devlet Demiryolları 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 muvaffakıyet gösterenler tavzif edilecektir. Müracaatlar 
Ankarada zat işleri müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. imtihan gü
nü ile İmtihan edilecekler bilahara dilekçelerindeki adrese bildirilecek~ 
tir. Dilekçelere bonservislerin ilişik olması lazımdır. 

30, 2, 4 4361 (2386) 

Vakıflar umum müdürlüğün
den : 
Kapalı zarf usulü ile ilavei inşaat eksiltmesine ait ilandır. 
1 - Eksiltmeye konulan İş: 
Ankarada Osmanlı Bankası ittisalinde Borsa, Vakıf paralar Müdür

lüğü ve apartman binası olarak inşa ettirilmiş olan binada yapılacak 
ilavei inşaattır. 

2 - Bu ilavei inşaatın keşif bedeli ( 12324) lira ( 66) kuruştur. 
3 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır: 
a - Mukavele projesi ve bu projeye bağlı vahidi fiat cedveli, 
b - Fenni ve hu~si şartname, 
c - Eksiltme sartnamesi, 

4 - Yukarıda yazılı evrak lstanbulda fstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğü ile İzmir Vakıflar Müdürlüğünde görülür ve Ankarada Vakıflar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 6/ 12/ 1939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat on 
beşte Ankarada İkinci Vakıf apartmanda Vakıflar Umum Müdürlü
ğünde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektupları 
ınukarrer saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilmiş olacaktır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 924 lira 35 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. Bu vesika
ları ibraz cdemiyenlere (A' B, C) fıkralarında yazılı evrak verilemez. 

a - 939 yılına ait ticaret odasından alınmış vesika, 
b - Vakıflar Umum Miidürlüğü inşaat müdiirlüğünden bu iş için 

alınmış miiteahhidlik vesikası, 
c - En aşağı on bin liralık tek bir inşaat i~i ya:ımış ve muvaffak 

olmuş bulunduğuna dair vesika, 
7 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mek~ 

tuplarının yazılışında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile RÖnderil
mesinde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 iincü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lazımdır. 17 22 28 4 ( 585 2/ 4203 2300 

r Grip Ve Nezleye Karşı 
ACiZ VE BURUNDA YAŞIYAN MİKROPLARI MAHVEDEN 

.OılDJ!Olıti~ MI 
Alıp mendile koklyınız, icabında sıcak suya konarak buğu 

damlası yarım bardak suda gargara edilir .. 

Hilil Eczanesiııde 
.. 30. KURUŞLA TEMİN EDİLİR .• 

ŞİŞELERİ CEPT~ TAŞINIR, ŞU GÜNLERDE HER CEPTE BİR 
ŞiŞE BULUNl\lALIDIR ... .. ~ . - -

:. . ... .,.'\.,,Je• .·~·~ . '· ·. . 

Turgut • ."u 
den: 

Belediye riyasetin-

1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve )_'edek mot~r ~e dinam.o 
grubunun (santral binası ile iki adet muh?~vıle. merkezı bınası har~ç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruşluk kşfı uzerınden 8. 11. 939 tarı
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usuli.i ile eksiltmeye 
konulmuştur. . . . .. . 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye bınası dahılınde muteşekkıl bele-
diye daimi encümeninde 2 2. 1 2. 939 tarihine rasthyan cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Fenni şartname 
C - Keşifname 
H - Projeler ' 
Bu evrak 6 75 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis-

liklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu ise ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu isi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
sek elektrik mühendisinin mesuliyete iştiraki ~artile ~şi yapacağına da-
ir olan noter senedini dı$ zarfa koymaları lazımdır. ' 

6 - isteklilerin teklif mektuplarını 22. 12. 939 tarihine rastLyan 
cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz. mu
kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak şe
kilde posta ile göndermeleri lazımdır. Postada va~i teahhür kabul 
edilmez. 

7, 10. 14, 16, 19, 22, 25, 28, 1, 3, 6, 9 4084 (2253) 

.................. as11111Jmn ... 1 ......... mm;ı ... w11mı-. 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulus tarihi : 1888 

Sermayesi : ıcio.ooil.O Türk lirası •• 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her ne\; Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar.ruf hesaplarında en az (50) 
Ilı-ası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~a göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
( • 250 • 1.000 • 

40 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede ( defa, 1 EyHU, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· 

!erinde ,.ekilecektir. 
~ -.• .i ......................... 11.!!m .......... ı ........... _ 

Umumi mağazalar Türk An n.
nim şirlıeti:ıden: 

Kiraiık depolar aranıyor 
Şehir dahilinde veya haricinde büyük deposu olupta kiralamak is

tiyenler posta kutusu 93 numaraya mektupla müracaatlan veya 4142 
numaraya telefon etmeleri. 

30, 1, 3 4362 (2383) 

D. D. Yolları 8 
komisyonundan: 

• 
ncı işletme 

idaremize ait Moralı istasyonu civarında vaki çardaklı kahvehane 
ve bir miktar arazi 2490 sayılı kanun hüki.imleri dahilinde açık artır
ma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 19. 12. 939 
salı günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca 
yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası 120 lira olup M. teminatı (9) liradır. 
isteklilerin tayin olunan vakitte M. Teminat makbuzlarile komisyona 
gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve Moralı istasyon 
şefliğinde görülebilir. 

3 12 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekisı 

~ --· 
~JIRlrBJ 

SPERCO VAPUR 
ACEN'J' ASI 

AMERICAN EXPORT UNES tNC, ADR.IATİKA SOSrı:I'A ANONİMA 
N E V • Y O R K İÇC.: Dİ NA vtGAZYONE 
EXPORTER vapuru 10 son teşrinde BOL.SENA vapuru 30/ 11/939 tarihin-

bekleniyor.. de SeH\nik, Burgaz, Vama ve Köstence 
EXCHESTER vapuru 11 Son te~- limanlarına hareket edecektir. 

de bekl~niyor. CALDEA motöril 1-12-939 tarihinde 
EXl\llNISTER vapuru Son teşrin gelerek Napoli, Cenova ve Marsilya li-

ikinci nısfında bekleniyor. man1arma hareket edecektir. 
D. T. R. T BUDAPEST BRİOr>.1 ınotörü 1/12/ 939 tarihinde 

TUNA ~l~ANLARI l~İN saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
DU~A motoru 18 Sonteşrıne doğru Pire, Brindizi, Vcnedik ve Triyeste li· 

beklenıyor. manlnrma hareket edecektir. 
KASSA motörü ilkkanun başlangıcın- CİTT A Dİ BARİ ınotörü 5/ 12/ 939 ta-

da be_klcniyor.;. .. ~ rihindc sabah saat 8 de gelerek ayni 
TİSZA !~otoru İlkkanun başlangıcın- gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

da beklcnıyor. Cenovayn hareket edecektir. 
SERVİC~ ~A~ir~EE "sO~tAİN ZARA motörü 13/12/939 tarihinde li· 
KÖSTJ;:NCE. GALAS VE TUNA m.ammı~ g.cl.erck ertc~i gün sa~t 17 de 

L1MANLARI İÇİN Pire, Brınclizı, Venedık ve Triyesteye 
PELEŞ vapuru 18 Son teşrine doğru hareket edecektir. 

bekleniyor. NOT - Bütün. bu .vapurlar 'J.!iYeste 
SOCIETE COMMERCİALE BULGARE veya Cenovada Şımalı ve cenubı Anı~ 

DE NA ViG l\TİON A v APEUR rika limanlarına hareket eden İtalıa 
v A R N A Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 

V ARNA vapu!'u 28 son teşrinde bek- ve Hindis?ına hare~et edı:n ı:u>~ 
l . TRİYESTINO anonun seyrısefaın şır· 
c:nıyor. k · la düf" d l BAİF A - lSKENDERİYE VE PORT etı vapur nna tesa e er er. 
SAİT içtN MAL ALACAKTIR.. LLOYD ~!ESTINO S. "!-·. N. li 

Vllj>urlann isim ve tarihleri hakkında REMO motoru 8-12-939 tarihinde · 
hiç bir taahhüt alınmaz. manımıza gelerek aynı gün Livorno, ve 

Cenova limanlarına hareket edecektir • 
Vapurlano hareket tarihleriyle nn- 1''EERLANDAİSE ROYALE 

lunlardaki değ~ikliklerden aceota me- KUMPANYASI 
suliyet kabul etmez. ORİON vapuru 1-12-939 tarihinde 

Daha fazla taf:ısilAt için ATArtmK beklenmekte olup Anvers, Rotterdam ve 
caddesi 148 No.da W. F. Heney Van Der AmsterClam limanlarına hareket ede

Zee ve Ş.,ı. Vapur acentalıjına müraca- cektir: 
3 

.. _ ...... L._ 

et edilmesi rica olunur. ARIANDE vapuru 11/12/9 9 ı.arın.ur 
de beklenmekte olup Burgaz, Vahla ve 

TELEFON : Z007/%00S Köstence limanlarına hareket edecekür. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

UMDAL BARDALAND motörü 14/12/939 tari· 
--·-- hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

UMUMİ DENİZ ACENTALIÔJ LTD. pcnhag ve Helsingfors limanlarına hare-
HELLENİC LİNFS LTD. ket edecektir. 

BELGİON vapuru 15 birinci kanunda N O T : 
beklenilmekte olup Anversa ve ROtter- Ahvali hazıra dola~·ısiyle navlun ve 
dam için yük alacaktır. hareket tarihlerinin kat'i olmadığuu ve 
ZETSKA PWVİDBA A. O. KOTOR bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

gelerek ayni gün Köstence ve V ama do~yı ac:n~ye bir mesuli~et ~~~p 
için hareket edecektir. etmıyece~ı muhtere:n . yukleyıcılerm 

LOVCEN vapuru 17 birinci kanunda kayıt ve ışaret etmelerı rıca olunur. 
gelip 18 birinci kanunda P.ire - Arnavut- Daha fazla tafsilat için CUmhuriyet 
luk limanları - Kotor - Dubrovnlk-Split caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- ncentcsine müracaat edilmesi .. 
tir... TELEFON : 2004 - 2005 

Yolcu ve yük kabul edecektir. ----
Gerek vapurlnnn muvasallt tarihleri, 

gerek vapur lsimleri ve navlunları hak
kında acenta bir teahbilt altına giremez. 
Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

•••• •••• •••••••• ••••••••• • •••••••••••••••• .. 
OLİVİER VE 

ŞVREKASI L'f'D. 
VAPUR ACENTASI 

umumt deniz Act-ntalığı Ltd. müracaat ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
edilmesi rica olunur. 

Telefen : 4072 ~ildqı;.vet 
Telefon : 3171 Acenta 

TELEFON: 2443 

Londra ve I .. iverpol hatJan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

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

Messageries Maritbnes 
~~-

KUl\IP ANY ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
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hasta kabul ve tedavi eder. Elek- rıncı Kordonda 156 numarada LAU· 
trik tedavileri tatbik eder. ~ REST REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-

TELEFON: 3559 tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
~ ..................... ~ TELEFON:2375 

*'"'9i61ausc sw z ~ 
Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütt?hassısı bay ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Bri.stol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aaanıörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
~yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauııı 
'bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 

meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
bulunan otellerde buluturlar. 

ı n ..,,.DIARnft' , 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk ltu
riı~luklarla nikel bir kuruşluklar 31 K.Evvel/939 tarihinden eonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul cdilmi
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkur 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. 

IS, 25, 1, 10, 20, 1, 3, 7, 15, 23, 29 3680 (2106) 

Sıhhat vekaletinin resmi ruhsatını haiz 
KA ŞE 

Baş, Diş ağrılarını, ROMATİZMA ::.ancılarmı, Sİ~iR rahatsızlıklarını der
hal giderir .. 
GRİP, NEZLE ,.e SOÔUK ALGINLIGINA karşı müessir iliçtır. 
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Sovyet tecavüzü ve dünya matbuatı 
gazeteler küçük Fin Hemen bütün 

takbih ve Fin kahramanlığını 
milletinin 

takdir ile 
uğradığı haksızlığı 
yadediyorlar 

Tehlikede olan bitaraflar 
Fransız gazeteleri, Finlandiyadan 

sonra sıra kimde diye soruyorlar 
Roma 2 (Ö.R) - Italyan gazeteleri, 

Finlandiyalıların mütcarrızlara karşı 
cesurane mukavemetini bilhassa kayde
diyorlar. GazetelC'l'in hususi muhabirle
J'i, Sovyetlcrin nisbeten yüksek olan za
yiatını tebarüz ettirmektedirler. Matbu
at, bu taarruzun Amerikadaki akisleri
ne ve ezcümle Ispanya ve Japonyada
ki gayri müsait intibalara da bUyük bir 
yer veriyorlar. 

I..ondra gazetelerinin mutalaaları Ital
yan gnzetelerinde ehemmiyetle kayde
dilmektedir. Aynı gazeteler, So\'yet ha
reketinin Almanya aleyhinde olduğunu 
ve icabında Almanyanın Isveç ve Nor
veçle ticaretinın kesileceğini işaret edi
yorlar. 

lNGlLlZ GAZETELERlNE GÖRE 
I..ondr:ı 2 (Ö.R) - Matbuat, bugünki.i 

baş yazılarını Finlandiya tecavüzüne 
tahsis etmi§Ierdir. Yapılan neşriyattan 
umumi olarak çıkarılan netice, Alman
yarun Rusyanın emellerine filet olma
sından dolayı pişman olacağı merkezin
dedir. Sovyetler, Baltıktan sonra Botni 
körfezini de kontrol edecek vaziyete 
geldiklerinden Almanya bu körfezde 
münakalatta Stalinin müsaadesini al
mağa muhtaç olacaktır. 

KORDEL HULL'üN BEYANATI 
Vaşington 2 (ö R) - Hariciye nazırı 

Kordcl Hull matbuat erkAnına beyana
tında Finlandiya tecavüz hadisesinin 
beyaz sarayda ehemmiyetle tetkik edil
diğini, Sovyetlerin silah mübayaatına 
karşı ambargo konacağını söylemiştir. 

FRANSIZ GAZETELERtNtN 
:NEŞR!YATI 

Paris 2 (Ö.R) - Pertinaks, Ordr ga
zetesinde şu satırları yazıyor: Hollan
da, Belçika, Isviçre, Isveç, Danimarka, 
Norveç tehdit altındadırlar. Ne lsveç, 
:ne de Norveç yarından emin değildir
ler. Harp, tahdit edilmiş kaldığı müd
detçe bitaraflık bir koruyucu melekti. 
Bundan sonra böyle değildir. Bedbaht 
Finlandiyanın akıbeti bu dramın bütün 
nvakibini dü ünmeğe komşu memlek -
leri sevketmelidir. 

Pöti Jurnal gnz tesine göre yeni Hel
.sinki hükümeti müzakere. teşebbüslerin
de bir netice alıımıyacaktır. Bütün te
sebbüsler daha s'mdiden akamete mah-

Hollanda erkcinıharbiyesi 
kumdur. Moskuva, kendi yarattığı ko- tadır. Polonyadan. Baltıktan, Finlandi
mitcyi muvakkat hükümet olarak tanı- yadan sonra sıra kimin? suali ile muhar
dığından ondan başkası ile temasa geçe- rir makalesini bitiriyor. 
cek değildir. Finlandiyayı mukadderatı Hanri Bido makalesinde soruyor: 
ile yalnız bırakmamak için bir şey dü- Sovyetler nerede duracaklar? Ve cevap 
şünülebillr. Bu da bir hayaldir: Şimal veriyor: Büyük Petronun çizmeleri gi
devletlerinin hareketi.. Fakat söylemeğe yilmeyince o kadar kolay durulınaz .. 
kim cüret edebilir ki bugün Finlandiya- Pöti Pariziyene göre, Finlandiya, iki 
nın başına gelenler yarın Isveç ve Nor- büyük tehlike karşısındadır. Askeri he
vcçin de başına gclmiyecek.. zimet ve iht.ilii.1.. Bu iki tehlikeyi birden 

Övrde bayan Tabui, Sovyetlerin Is- önlemek için çok soğukkanlılık, insan 
kandinavya ve Balkanlarda genişlemesi- kudreti fevkinde bir cesaret ve fedakilr
nin Almanya ve Italyada büyük akisle- lık lazımdır. 
ri olacağını yaz.maktadır. Muharrir di- JAPON GAZETELERtN1N 
yor ki Almanya şimdilik bi.itün tabloda SEMPAT1St 
kaybed:yor. Ballık bir kızıl gölü oldu. Tokyo 2 (Ö.R) - Biilün Japon gaze-
Almanya tahrik ettiği işten ne kazana- te1er,i, Finlandiya tecavüzü miinaseobc
cak? tiyle Moskova aleyhinde şiddetli nesri

Viktuvar g zetes~ndc Güstav Herve, yat yapıyorlar. 1finlandiyn milleti ile ~n
Rusyanın askeri kudretini kaydettikten ponyanın ırki münas:!bntlcrini ileri sü
sonrn diyor ki, Sovyet Rusya büyük rerek derin sempatilerini bildiriyprlar. 
harpte kaybtitiği toprakları istirdad et- Buenos A rcs 2 (A.A) - Arjantin ef
mek progrnmı ile hareket ediyor. Bu karı umumiyesi Sovyctl rin Finlandiya
programın henüz tahakkuk etmemiş ya kar§ı y;ıptıkları tccavilzden aolayı 
kısmı olarıık yalnız Besarabya kalmış- şiddetli müteessirdir. Gazt-tl'lcr mm\le
tır. Enkat Romanya, Fransa ve Italyn- ketin bu hissiyatma t •rcem::ın o~maktn
nın kalb 'nde çok a:l.İz bir yer tutmak- dırlar. 

~----~------~~--~----~~~--------------~ 

• e r 
v a .. 

-*-- DAŞTAr AFJ 1 İNCi SAHİFEDE - şehır v kasabalar karanlıkta kalmışlar-
ga gölünün şimalinde Finlandıya ordu- dır. 
sunu çevirmek istiyen Sovyet ordusu KARELi BERZAHINDAK1 HARP 
şimdıyc kadar h"d !ine muvaffak ola- Ropın 2 (ÖR) - Finlandiya kayna-
lnamış ve taarruz.lnrı püsktirtülmüıtür. ı ğından gelen h berlere göre Kareli ber-

Finler, kendilel'ini müda,faa için or- znt-ında Finlel' bcs yi.iz esir almışlar., beş 
manlık ve bataklık arazid n istifade edi- tank iğtinam etmişlerdir. Bir Sovyci ta
yorlar. Su barrıJı diişmanın ılcrilem si- buru imha edılmi.ştir. 
ne mani oluyor. 

3G HüCUI\ıt ARABASI TAHRlP 
HELSlNKlYE ASKER lHRACI AKtM ED1LM1$ 

KAI.J\1.IŞ Paris 2 (Ö.R) - Şimal hükümet mer-
Londra 2 (ÖR) - Sovyet filosu Hel- kf'.,l rind n I vicrey 0 g •l n haberler, 

sinkil e asker ihracı teşebbü lerinin aka- taarruz karşısında Fin milletinin göster
metinden sonra Helsinkiden uz. klas- eliği ~ükünet v~ crc:areti göstermektedir. 
mıştır. Kızıl filo Hangeoya da asker ıh- Fin -askerleri tec \'Üze sağlam bir mu
i<ıcınn muvaffak olamamı tır. ka\'emetle mukabele ediyorlar. cNoye 

HASARA UGRIY AN KRUVAZÖR Zürheu gazetesıne göre Finler dün La-
Helsink.i sahil batarya1arı ile vuku doga gölünün şimalinde, Fın istihkfim

bulan muhareb d hasara uğrıyan Rus !arını çevirmeğc:" çalı~an Ruslara ciddi 
kruvazörünün en yeni ve son sistem zayiat vcrd;rm·şlerdir. Iki Rus böliiğü 
8600 tonluk Kriof kruvazörü oldu<ru an- mitıalyöz atl:!si altında imha edilmiştir. 
laşılmıştır, Bu kruvazör hasara uğradık- Fın hava müdafaa bataryaları dün 18 
fan sonra kendi vesaiti ile uzaklasmış- Rus tayyaresi düşiirmüştür. Kızılların 
tır 36 hücum arabası tahrip edilmiştir. 

Hl'ls'nki 2 (A A) - Kattenien civa
rında Buc:sard istihkamına knrşı ates 
ncan üç Rus ınllharibinden birin ... tam 
isab t vaki olmuştur. Ist hk"ım ıle iiç 
Ruc; ınuhrıbi nr ındaki topçu do Ilo u 
dün ö~ll'd"n sonra akşama kadar dl'\·am 
l'lmic;t r 
MA 'NERHAYMIN BEY ANNAMESt 

Finlandiya ordusu bac: kumand nı 
$.!enernl Mannerhaym, orduya hitnb n 
hararetli beyannamesind istiklUl c;ava
sının devam ettiğini. F nl rin hür ve 
müstak·l bir mili t olara · yac;amak da
va ınclru • 15 v L g"çmi cekler:ni b -
' n t tmi<-tir. 

VtBORG ŞEHRİ YANIYOR 
Roma 2 (ÖR) - H 1 'nkid rı " 1 n 

~ berlere gore F nlandiyanın zrnp n bir 
" nayi merkezi olan Vıborf! şehri yan
maktadır. BiitUn cenubi Finlandıyanm 
C'lektrık ihtiyacını temin <'<len me hur 
Tm f l Jrtr k tr il el 

SIGINAKLARDA DOKUZ SAAT 
Hava hücumları sebebiyle ahali do

kuz ~at sığınaklarda knlmıştır. Hükü
met mnrkezind' münakrılat inkıtaa uğ
ramıstır. Yanaınlar ve enkaz arasında, 
yol üzerlerind ana babalarını arıyan 
cocuklarn tesadüf edilmislir. Bir tek 
bomba erkek v kadın 20 sivili öldür
mti tür. 

PLANLI RtCAT 
Faris 2 (ÖR) - Stokholmdan Jsviç

r ye g ·len hah rl re> göre Fin harbiye 
n z r t'nin m thuat bürMu Fin kıtala
rının , Cuma rrün1i, evv. iden hazırlan
mıoı bir pHin mm"binc Kerigona kasa
ba ını \'e hudut civar nd~ki köyleri ter
k tt kkrini hab r verm ~ktedir. 

KARLI DACLARDA MUKAVEMET 
Londra 2 (Ö.R) - Oslodan bildirili

yor: Petsamo ş hrinden ricat eden 800 
k' l k bir F'n taburu karlı da~larda 

baskın ile bu şehri istirdal ett.ikleı'İni 
bildiriyorlar. Hogland Finlerin elinde
dır. 

LADOGA SAH1LLERtNDE BÜYÜK 
BAfm 

Pal'is 2 (Ö.R) - Fin hfıdiselcri hak
kında alınan haberlere göre Helsinki
nin bombardımanı devam ecliyor. Ak
şam geç vakıt Ladoga gölünün cenu
bunda büyük bir harp cereyan etmekte 
idi. Bu muharebe neticesinde Finler 
Rusların dün sabah işgal ettikleri bazı 
mevkileri g,,ri almağa muvaffak olmuş
lardır. 

BATIRILAN TORPJTOLAR ÜÇ 
TANE Ml? 

:Fın kaynağından öğrenildiğine göre 
Fin .isühkamlarını bombardıman eden 
üç Sovyet torpido muhribi istihkamla
rın mukabil ateşiyle batırılmıştır. Rus
lar, anla§ıldığına göre, Almanların Po
lonyada yaptıkları ~ckilde Finlandiya
da harekata devam arzusundadır. Tay
yareler açık şehirleri bombardıman et
mekte tereddüt etmemişlerdir. 

F!N RESMI TEBLtG-1 
Helsinki 2 (A.A) - Finlandiya res

mi tebliği: 
Dün Kotkada hava tehlikesi işareti 

verilmiştir. Sovyet tayyareleri şehir 
üzerinde ucmuşlar ve fabrikalara bom
balar atmışlardır. Hoglancl ve Odskaaer 
adaları müteaddit defalar Sovyet filosu 
tarafından bombardıman edilmiştir. 

Hclsinki 2 (A.A) - Finlandiya kıta
hırı büyük bir enerji ile Sovl et kıtala
rınn mukn\1emct etmektedirler. Sovyet
ler ağır top ve tankbra istinat e<lerek 
Kareli berzahı mıntakasında dunnadan 
hücum etmektedirler. 

Hclsinki berzahındaki muharebe 
meydanında 10 Sovyet tankının Finlan
diya kıtaları tarafından tahrip edildiği 
resmen bildirilmektedir. SovyctlCTin za
yiatı Finlandiyalıların zayiatından mah-

Okyanuslarda ölüm harbi 
Kaybolan iki Alman tahtelbahiri 

yerine ancak bir tane konabiliyor 
Paris, 2 (Ö.R) - Deniz harbi hak-

kında •Libr Beljik• gazetesi şunları ya- · 
zıyor : Karada harekat duraklarken eko
nomi sahasında büyük faaliyet sarfcdil
mekte ve Okyanuslarda muhasımlar 
arasında bir ölüm mücadelesi açılmış 
bulunmaktadır. Üç aydan beri devam 
c.-den deniz mücadelesinde, bazı muvaf
fak,yetlerc rağmen, Alınanlar 1917 ayı
nın bir tek ayındakine mümasil bir mu· 
v<ıffakıyet kazanmış olmaktan uzaktır. 

İ..,pat edilmiştir ki, Almanlar kaybct
tkleri iki tahtelbahirc mukabil ancak 
bir tahtelbahir inşa edebiliyorlar. Diğer 
taraftan İngiliz amirallığının fikrince bir 
tahtelbahir mürettebatını yetiştirmek 
idn dört sene lazımdır. Bu sebeple, tah
ıelbahirlerle birlikte mahvolan tecrübeli 
mürettebat yerine kEıfi derecede talim 
gönnüş yenilerini L;rune etmek müm
kün olamaz. Esasen tahtelbahirlere kar
şı müttefiklerin mücadelesi sebebiyle, 
Almanlar, mürettebatı ı:;erbestçc talim 
ettirecek Okyanus da bulamazlar. 

Paris, 2 (Ö.R) - aLibr Beljik• gaze
tesinin yazdığına göra bitarafların müt
tefiklerce te~dit edilen ablokaya karşı 
aldıkları azimktu- vaziyete rağmen, Al-

Fransız filosu ve tayyareleri tahtelhahir avında 
manların bitaraf hukukuna tecavüzleri İ pillenmesi sadece beynelmilel hukuka 
daha vahim ve zalimanedir. Bitaraf va- ı bir tecavüz değil, en basit insanlık kal· 
purların Alınan tahtelbahirlerince tor- delerinin de reddi mahiyetindedir. 

~---------------------------------

Iskandinavya devletleri 
- :;: -w--------------------

Finlandiyadaki Sovyet askeri hare
katını büyük bir dikkatle takip ediyor 
Paris, 2 (Ö.R) - Sovyellerin Finlan

diyadaki ~keri ve ihtil51 hareketleri 
İskanclliıav memlekf'tlcrini ıyaklndan 
~lfıkadar clmeHcdir. 17 ve J8 ikinciteş
:'İn tarihinde Finlandiya reisicümhuru 
ile İsveç, Norveç ve Danimarka kralla
ıı nrasında Stokholmda yapılan konfe
ransta İsveç kralı İskandinavya devlet
leriniıı Finlandiya lehinde hareketleri 
lüzumunu müdafaa ettiği halde neticede 
bu memleket lehinde p uıonik temenni
ler kabulü ile iktifa edilmişti. 

Stol.hclmda ahali Fin sefareti önünde 
do,,tluk tezahürleri yapmış, Sovyet se
faretinden geçerken ise ıslık çalmıştır. 

En ziyade huzursuzluk hissi Norveç
tcdır. Ru lnr ilk hamlelerini buz denizi 
s ... hilinde yaparak Norveçle müşterek 
hudut tesbinc muvaffak olmuşlardır .. 
Bundan ba .. ka, Norveçte bütün bu şimal 
s~hasını Norvecc ait telakki eden büyük 
bir milli his vardır. Finlandiyanın şi
mal hududundaki ehemmiyetli demir 
ve bakır madenleri burasının ehemmi
yetini artbrıyor. Bu sebeple bu hudutta 
Bolşevik ihtilftli ihtimnli, Çarlık emper
~ nlizmindcn daha az korkunç görülmi· 
yor. 

Şimal memleketleri devlet reisleri bir arada 
kam siyaseti takip etmesinden korkula· kulabilir. Rusya, Norveçin şimal kısmı
bilir.. nı ilhak ederek bu emele kavuşabilir .•• 

Şu takdirde iki istifadesi olacaktır. Hem 
Londra, 2 (Ö.R) - ıDeyli Ekspresn bu mıntakanın zengin demir madenleri

gazctesinin Kopenhag muhnbirinin is- nl elin~ geçirecek, hem de, garp kapısı 
tihbaratına nazaran Sovyetlcrin şimal Almanların hakimiyeti altında olan Bal
denizinde buz tutmaktan serbest bir li- tik denizinden geçıneğe 15.zım olmadan 
manı ele geçirmek istemelerinden kor- serbest denize kavuşacaktır. 

Rusların teşkil ettirdikleri cFin halk 
hükilmeU. Finlandiyadan kaçmış, Rus 
emrine muti komi.inistlerden mürekkep 
olup Finlaııdiyada iş başına geçtiği tak
dirde hac;ıınlarınn karşı kanlı bir inti-

elerd •• s ··net v 
'' ,, 

ediğimiz zaman bile enerjik ve 
kafi bir faaliyet devam ·etmektedir,, 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -

Zira bu ormanda ehemmiyeti haiz hiç 
bir hedef yoktur. 

lrırın mevzileri bakımından hiç bir de
ğişiklik yoktur, Daima tekrar edildiği 
gibi : Alman tertibatı Belçika veya Hol
landa üzerine olsun, Majino hattına kar
şı olsun Filhrer tarafından verilecek bir 
tcnrruz emrine her vakit için cevap ve
recek vaziyettedir. 

Fransızlar tarafından, Vojlarm merkez 
mıntaknsında bir keşif kolu Alman hat-
1..rına derin bir şekilde sokulmuştur. Bu 
küçi.ik mevzii hfıdiseler geçen harbe hiç 
benzemiyen bu harbin çehresini göste- I..ondra, 2 (Ö.R) - Fransız parlamen
rebilir. Harp sahasındaki faaliyet küçük tosunun müzakereleri ve bay Dalad~e
unsurların manevra maharetine, düş- ııin nutku •'l'aymis• gazetesi tarafından 
man teşebbiislerine süratle yapılan mu- şu suretle te(sir ediliyor ; Pnrlamento, 
kabelelere istinat ctmcktcôir. hükümete olan itimadı sebebiyle, normal 
Tebliğ kayde değer bir şey yok dedi- otoritesini feda etmiştir. Başvekilin şu 

ği zaman hakikatte olmuş bir şeyler var- muhakemesini kabul etmiştir : Totaliter 
dır .. Bu da bir devriye kolunun çıkışı, Almanya ile mücadele ederken Fransız 
yn bir keşif faaliyetidir .. Lilksemburg- hükümeti süratli tedbirler alacak mev
dan gelen bil' telgrafta kaydedildiği gi- kide bulunmazsa faaliyeti sekteye uğ
bi, hareketsizli geçen tek bir gün yok- rar .. Geçen harbin iptidalarındaki hata
tur. lnrı tekrar etmemeği Fransız parlamen-

Alman cephe gerilerinde de faaliyet tosu şiddetle arzu etmektedir. 
mühlmdir. Fasılasız kamyon gidiş ge- Malumdur ki o zaman, kuvvetli bir 
lişleri göze çarpmaktadır. Bu, belki bir hiikümet iş başına gecip lüzumlu olan 
tibatında ne mevcut kuvvetler, ne bun- faaliyeti gösterinceye kadar bir sıra si
hir diğerinin sevkidir. Fakat Alman ter- yast buhranları iktiham e~ek icap et-

•Fransız ru.;kerine meclisin takdirle· 
rini bildiren hay Heryonun kısa ve mil· 
heyyiç bir hitabesinden sonra, B. Daln
diye Fransanın harp gayelerini mi.ihmll, 
Jakat hakimane bir sekilde tasrih edın
ce en hararetlr ::ıUaşları tahrik etmiştir. 
Fransız hükiimetinin ancak imznsına 
emniyet edilebilecek bir Alman hüku
metiyle müzakereye giriscbilcceğini ve 
ki.içtik memleketlere k~ı yapılan hak
sızlığı tamir ederek her kes için de
vamlı ve sağlam esaslı bir emniyeti 
mümkün kılacak bir sulhu kabul edece
ğini beyan etmiştir. 

•Bu sözler milletin ruhunu ve bilhas
sa Almanyanın Avrupada htıkimıyet te
şebbüsüne mukavemet için ikinci defa 
olarak, bir nesil zarfında, ocaklarını ve 
~ulh meşgalelerini lerkedcn cephe as-
kerlerinin fikirlerini tamamiyle aksettir
mektedir. Fransız gazeteleri de, parla· 
mentosu gibi, bu sözleri emniyetle kar· 
şılamıştır. Nutuk, başvekil Daladiycye 
karşı beslenilen emniyeti takviye etmiş
tir. Zira Fransız \'atanpervt>rliğinin asil 


