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llan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Ciimhuriyetin ve Ciinıhuriyet eserinin bekçisi, sabahlara çıkar siyasi gnzetedir 

Sof yadaki /talyan 
Kitap &ergisi 

Sofya 4 (A.A) - halya kitaptan sergisi 
dün akpm kapanmıthr. 

• ______ ,_J 
Yeni Asır Matbaasında basılmıştır . 

. Fin er en az ay dayanacak r 
Finlandiya teslim olmazsa Helsinki 
800 tayyare ile tahrip · edilecekmiş 
La doya gölü dondu. l ieri hareketi durdu. Finler vatanlarını adım adım 
müdafaa ediyorlar. Bir Sovyet tayyaresi beyaz bayrak çekerek t~sHm olmuş 

• Helsinki telsizi Rusları ıs yana davet ediyor 
Roma 4 ( ö .R) - Askeri münekkidi er, Finland iya ordu

su nun ~ok müsait olan stratejik vaziyetl e rinden istifade ede

rek Sovyet istil asına Marşı en az allı ay mukavemet edebil e

cekl erine kanidir. Finlandiyanın ia~si tahtı emniyetted ir. 

lsveç ve Norveçte n bu mem leket bütün iht iyaçla rını teda rik 

,..,.~._-.. edebilecek vaziyette bulunuyor. 

Roma 4 ( ö .R) - Helsinkid en bildiriliyor: Fin ordusu 

bir tarafta n Karelya cephesinde Rus il er i hareke tini t utar· 

ke n diğer ta ra ftan şimalde P e tsamo civarında dra m a tik b ir 

m ücad ele cereyan e tmektedir. Finler son d erece şidde tle 

:..;;;~~~~~~ harp ed erek araziyi ad ım adım m üda faa ediyorla r. Fin k uv
v e tler} Rus pişda rl a rı ka rşısında h arp ed e ede mun tazam bir 

~ekilde çekiliyorlar. H amany o hattına k a dar ricat ed ecekleri 

zannedilmektedir. Petsamo mıntakasındaki n1aden ve fab-
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Tehdit edilen He/si.ık. - SONU 4 ÜNCÜ SAHİE'EDE -

Tecavüz 
Silahı 

- -. -·--Günün birinde 
kaclretininsonhadcline 
geldiğini anlıyacaktır 

- -*-
ŞEVKET BİLGİN 

Avrupa, aonu ırelmiyen eodİ§eler lia· 
111'11•11 içindedir. 

Harbm d1Jında kalmak suretile kot· 
lounç faciadan masun olacaklarını üınid 
eden bazı memleketler timdi ümidlerinin 
11e kadar hayali olduğunu, Avru~a mil
letlerinin harp acdannı ayni tiddetle 
duymakta beraber olmaktan kurtula· 
madıklarını görüyorlar. Denebilir ki, 
bu felaket ortaklığı hiç bir zaman 
hu derece kuvvetle hissedilmem~tir. 
Binlerce kilometre uzakta c 0r~yan 
eden hadiseler her millete kendi 
emniyeti için uyanık bulunmak lüzumunu 
habrlalmıflır. Tecavüz kurbanlanrun 
bahtsızlıklamu, hürriyet ve itikWlerini 
korumak davasında giriştikleri kahra· 
manea mücadeleyi hürmet ve hayranlık
la ıeyrederken ayni heyecanın tesiri al
bnda kalmam&k imkansızdır. Zira mil
letlerin ıahid olduklan çok elemli sah
neler hasse.siye! ve görüş ufuklarını tah
mihlerin fevkinde genişletmiştir. 

• Harp bizi tanımaz. Biz hılrbı tanı
mayın diyen mendeketlerin genç nesil
leri, yannı mütemadiyen kabaran bir 
milli varlık kaygusu içinde miitahede 
ediyorlar. Aman•ız hadiselerin aldanma
ğa mahal bırakmıyan sert mantıkına da
yanarak muhakemelerini yaptıkları za
man da heyecanlanmakta haklı ol
duklannı anlıyorlar. 

Küçük milletlere hayat hakkı tanunı
yan, doğruluğuna inandığımız akidelerin 
hiç hiı-ine kıymet venniyen azgın ihtiras· 
luın esiri olmamak için tehlikeleri yal
nız görmek, yalnız hissetmek kafi değil
aır. ihtimallerin hesabı yapdırken onları 
önliyecek vasıfların batında her ıeyden 
evvel yılgınlık nedir bilmiyen ıuurlu bir 
mücadele kudretinin, kat kat faik düş· 
man kuvvetlerini bile diiJündürecek m:ı
hiyelle bir enerjinin yer aldığını dü~
mek ve ona göre hazırlanmak li.zımdır. 

Dünya matbuab muazzam istili plin
larından, hortlayan projelerden bahse
diyorlar. Avrupada, kendi keyfinden ve 
ihtirasından batka kanun, nizam tanımı
yan, beynelmilel teabhüdler gibi ahlak 
kanunlarını da ıayanı hayret bir hoyrat· 
lıkla çiğneyen fenalık kuvveti o derece 
teneffüs edilmez bir Mva yaratmıştır ki 
Avrupa harhının dııında kalmağa azme· 
den milletlerden hiç biri mevcudiyetini 
muhafaza için hangi gün, hangi sutte 
bu mÜtlıİf badireye atJmağa mecbur ka
lacaklarını bilmezler. 

lnıifiz bllfvekili son nutkunda, f"yam 
dikkat olan ıözleri arasında, harbın so
nuna kadar hangi milletlerin mütıefikleT 
Jl'l'l> .. da ve hangilerinin diitmanlar tara
fında yer alacaklan malimı olmadığını 
beyan ederken aadece barp hedeflerini 

- SONU ı İNCİ SAHllEDE -

E K '4ı!rllılli~ 

Roına 4 (Ö.R) - Fransız siyasi .mah
fil ler i Isveç ve NorvCç ar11Sında karşı· 
lıkJı yardnn J a~ına paktı yap~fmasını çok 
kuvvetli görmektedirler. 

Londra 4 (ö.R) - n,,ı·li Telgraf ga
zetesine göre Alınanlar '\'e Sovyetl~r l.5-
veçe karş ı hücumlsrında b' rleş;yorlar. 
Sovye! Rurya 1 veçi Finlaı1diyaya yar
dım etmekle itham ettiği halde Almanya 
lngiltercyc tar.ıftarlık ctmı kle suçlan· 
dırmaktaclır. Finlandiyan1>1 istilası Hit
Ier ve R;bbcntrop tarafından imza edi
len Moskova paktımn bedeli sayılıyor. 

Londra 4 (ÖR) - Finlandiya hükü
metin!n talebi ile Sovyet Rusya ve Fin
landiya arnsında müzakereleri aç1lrnası 
için I:)veçin 1!oskova sefiri tarafından 
yapılan tavassut to~cbbü<ü Isveç aky
hindcki mücaciclcnin artır ı l nıasına ~l~-
bep olmm.tur. Bu hüçumlar. Ribbcntrop 
le 1-tolutO( ara~ında -bir ~ nlac:man ı n nr
ticcsldiı·. 

.')ı cıl memleketleri deulet reisleri, btl§vebl re hariciye na:ırTan 

Londra 4 (ö.R) - Tay~ı :n Kopcn
'..:ıg ınuhabiri bil ·riyor: Pek y<'lkında 
!tusya Alman ·anın lsveç aleyhindeki 
hiicum!al"na i t(rak edc-~ktir. Bel lıü-

Bir lngiliz hava za 
---------~* ,,.,,,,,,,,,,, ________ _ 

Heligolaı1d Üzerinde uçtular !\iman 
harp gemilerine bombalar attılar 

Londra, 4 (Ö.R) - Bir İngiliz bom· 
bardıman filos u, Heligoland üzer inde 
uçarak Alınan harp gemilerine muvaf· 
fakıyetli taarruzlar yapnuştır. 

Müteaddit bomlv.ılar hedeflerine isa· 
het etmiştlr. Havalanmağa çalışan bir 
Alman avc ı tayyaresi d~ürülmüştür .. 
İngiliz tayyareleri üslerine zayiatsız 
d;)nmi.isler.cür. 
Lond~a, 4 (Ö.R) - Şimal denizinde 

bir İngiliz tayyaresi bir Alman tahtel
:;~ıh i rine hücuın cln1iş ve tahtelbahirl 
~onı ba ile b'alırın ışlır. Bomba geminin 
tarassut kulesine isabet ctmiş!ir. D erh al 
kesi( biı· yağ ta.bakası denize yayılmı~ 
ve tahtelbahir infilak ederek batmıştır .. 
Mürettebattan h iç biri ku rtıılmaıruştır .. 

Bir Fran'Jz'destroyeri de biı· tahtelba-
hiri batırmı~t ı r. ~ . 

Esir edilen b ir Alman tahtelbahirinin 
i>eş ;r.;ıbi t ve 38 nefer i İ skoçya sahiline 
çıkarılmt.ştır . Alman e~irleri, İngiliz ge
micilerinin nezaketinden şükranla bah
şetmektedirler. İngiliz tayfaları kendile
rine sigara vermişlerdir. Sahile çıkar
ken gemici arkadaşlarını alkışlamışlar· 

. i SAHİFEDE • 

Tütün piyasası Egenin 
her yerinde açıldı 

Dün kadar 112 - 70 kuruş 
satıldı 

cumlar şimali Avrupada muhtemel ka
rışıklıklara ba~langıç olacaktır. 

Stokholm 4 (Ö.R) - Naziler eski sis
temlerine sadık kalarak bitaraf devlet 
adaıııları aleyhinde asıl<ız ithamlarını 
şimdi Sandlere tevcih etmişlerdir. lsveç 
resmi mehafili Sandlere karş ı yapılan 
ithamları şiddetle reddetmektedir. Jsvcç 
hüküıneti, Alman - Rus tehlikesine k:;r. 
~ı seri tedbirler almıştır. Deniz, hava ve 
kara kuvvetlerinin bir çok ihtiyat sınıf-

- SONU 4. ÜNCÜ SAHİFEDE -

kilo tütün 

amiyetli bir vatandaş 
25 bin liralık mallarını memleket 

hast nesine verdi 
Muğla 4 (Hususi) - Muğlanın çok 

hare yelli ve insaniyetpcrver tanınmış 
h•r sur.ası olan berber Hafızoğlu Hacı 
Mc!- ncı hükümıtl konağı kaqısında 
tahtı tiı"11TU!unda bulunan yirmi beş 
bin ! ~·a kıymetindeki bir otel, lokanta, 
gazino ve fırınla altı dükkanını Muğla 
memleket hastanesine terk ve teberrü 
ctm:ştir. 

Muğlada büyük takdirle karşılanan 
bu l.adise bu kıymetli ve muhterem ih
tiyar vatandaşın, memleketin diğer zen
ginlerine örn~k olacak çok asil hareketi
ni meydana koymuştur. Bu münasebetle 
bu yüksek hamiyetl i vatandaş berber 
Hafızoğlu Hacı Mehmedin bir resmini 
göndcriyorun1. Yine bu münasebetle 
hastanemize n1uhtelif zan1anlarda teber
rüatta bulunan hayırlı vatanda5ların 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Hafızoğlu Hacı Mehmet 

lngiliz Kralı 
Cephedeki lngiliz kıt' alarını teftiş 

Fransaya 
. . 
ıçın geldi •• 

f<ım 4 (ö. R ) - lngiltere kralı hir 
torpito muhribiy1e F ran_saya ge lmiştir. 
Fran~adaki kıtal arı nı b izza t ziyare t a r ~ 

;z:usu ndadır. 

Londra 4 ( ö .R) - F ransaya giden 
kral Corc~n refa ka"tinde lngiliz sefer or
dusu başkumandanı general Lord Gor~ 
tun ba~lıca İrtibat zabiti Dük Glocestcr 
de bulunmaktadır. 

Majeste şimdiye kadar lngiliz ordula~ 
n nezdinde 1 1 ıcltiııde bulunmu~ıur. 

T eft i ~ l erin ekserisi iki ~ün sürmüştür. 
K ral ayni za m anda mühimmat fabrika .. 
l a rını , p asi f h ava müdafaa m erkezlerini 
V (" diğer m üdafaa tert ibatını d a ziya ret 
ed ecektir. 

Kralın Fransay a son ziyareti 1938 
temmuzunda idi. Kraliçe ile birlikte yap .. 
Lı ğ ı bu ziyare tin unutulmaz hatıraları kal. 
mıştır . Bu seyahat, 50 bin Fransa orchı· 
sunun V-ersaydBki muazzam gec;id resmi
le F ransanın asker kudretinin tezahürüne 
bir V("ılilc olmuoıu. 
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SARfnl . T-BNJ A.SIR 

v. •• 

Atatürkün= 
~Son günleri 

lfıdamdan naJılen : Y ,.ZAN : Rahmi Yağız 

46-

Menemende 
Pasif korunma dene

mesi yapıldı 
Vilayetin muhtelif kazalarında havaya 

karşı pasif korunma tecrUbeleri yapıl
maktadır. Kazalarda alınan tedbirler 
gayet mükemmeldir .. 

Tütün piyasası Egenin 
her yerinde açıldı 

1LK SU NE ZAMAN 
:vE NASIL ALINDI? . 

Haziranın ilk haftasında, yatın ilkse
yahatini ve Erdeğe kadar uzıyan Ebedi 
Şefin ilk tenezzühlerinl müteakip dö
nüşte başlıyan iki kriz Atatürkü çok zn
J'ıf düşürmüş, y~ni ~~kimle~ il~kiyle 
genişli.yen tedavı ekibı Ataturkun teda
visi işiyle sık sık meşgul bul unmıya baş
lamıştı. Savarona büyük hastasını Bü
yükdere önünde ilk buhranın .~ı:,ap~
~ı içinde bulundururken Atatürkun şı
kayeti bilhassa karnındaki şişkinliğin 
verdiği ağrı ve harekatına müessir olan 
kıpırdanışla rahatsızlığı artıran suyun 
kesafeti idi. 

Dolmabahçe önüne dönüldükten ve 
llk kriz geçirildikten sonra Atatilrkün 
hastalık seyrindeki normal şekille ve 
bunun tedavisiyle meşgul bulunduğu 
~ıralarda bir sabah bu şişkinliğin vazi
yeti ve sebebini M. Kemalden sorması 
üzerine hazık ve mütehassıs hekim te
reddilt etmeksizin bunun su birikintisi 
okluğunu ve siroz hastalığının tabü ne
ticelerinden bulunduğunu söylemiş, 
Ebedi Şef o zamandan itibaren kabartı
nın hakiki mnhlyetini öğrenmişti. 

O zamanlar Atatürk henüz mutlak 
istirahat halinde bulunmıyor, vücutça 
7.afiyetine rağmen arada, kendisini iyi 
bulduğu sıralarda, yatın içinde dolaş
mak, salona gelmek, maiyet halkı il~ 
sohbetlerde bulunmak enerjisini göste
riyordu. 

Maamalih bu hadiseden sonra, yani 
operatör M.Kemalin şişkinlik hakkında: 

- Sirozun tabü neticesidir, bir su top
lanma va.kasından ibaret! 

Ihbanndan sonra Atatürk bu ~uyun 
aldırılması keyfiyeti etrafında görüşme 
ve tetkiklere girişmişti, yine operatör 
M. Kemalin iddiasına nazaran Fissin
genden suyun alınmasını men değil, bu
nu tasvip ve terviç etmişti. (1) 

Yine o sırada, yani 938 Haziranının 
nihayetinde ve Temmuz iptidalarında 
suyun alınması için Ebedi Şefin müsait 
bir zamanda işe girişilmesini kararla~
tırdıkları halde 10 Temmuz Pazar günü 
yapılan motör geı.infü\ndcn sonra baş 
gösteren yeni hastalık, zatüıTee baş
langıcı bu işe bB§lanmasını bir müddet 
daha alıkoymuş, ve yatta 15 gün daha 
süren zatürree nekahati devresinde ise 
?.afiyetin fevkalade artması, sebebiyle 
suya dokunulmamış, bunun saraya dö
nüşte tetkik edilmek üzere daha müsait 
bir zamnna terkedilmesi muvafık görül
müstü. 

25 Temmuz akşamı saraya dönüş sı
rasında Atatürkün fevkalade bir hal 
gösteren hakikati, sarayda devam edi
len tedavi şekli ve sistemi ilk suyun alın
masını 938 IlkteşrininP kadar tehir et
m~ti. 
T~rinievvelin ilk günlerinde Anka

raya gitmek tizere şiddetli bir arzu iz
har eden Ehedl Şef hekimlerin bu hu
susta reylerini sorduğu zaman yolculu
ğun ve sarsıntılann hastalığa yapacağı 
tesir ve inkişafa miicıaadesi göz önüne 
alınmış, Atatürkün bünyece bu seyaha
te hiç te müsait bulunmadığı kendi~ine 
arzedilmişti. 

Fakat Atatürk adeta Nostalliye müp
tela bir hal ve tavır içinde An:karaya 
avdet etmek üzere şiddetli bir arzu izhar 
etmekte, hekimlerin seyahate cevaz ver
memelerine mukabil istirahat salonun
da bu yolculuğu yapmanın mümkün ol
duğunu ortaya koyarak bu mevzu üze
rinde hekimleriyle konuşmaktaydı. 

Hatta, yatağın motöre nakli için boyu 
ölçülmüs, böylece Ankaraya gitmek hu
susları dahi Ebedi Şef tarafından tetkik 
edilmişti. 

Yine o günlerde Atatürk Ankaraya 
dönüş için hekimlerin ancak 4 metre 
yiirilmelerine hastalığın imkan verdiği
ni arzetmeleri üzerine, saraydaki kendi 
dairelerinden saraya kadar olan mesa
feyi tetkik ettiği ve bir nokta etralında 
meşgul bulunduğıı da maiyet halkı ta
rafından biliniyordu. 

işte, Tcşrinievvelin ilk günleri böy
lece geçirilmekte, saraya dönüşün te
davi üzerindeki iyi neticesi bünyede 
cUz'i salahla tezahür ederken Atatürk 
hekimlere artık suyun verdiği ıztırap
tan kurtarılması için icap eden tedbir
lerin alınmasını, su almak hususunda 
karar verilmesini istemişti. 

Suyun alınmasında hekimler aşağı 
yukarı aynı fikir ve kanaati muhafazn 
ediyorlardı. Yine o sırada tekrar celbe
dilmiş bulunan profesör Fissingen de bu 
fikre iştirak ederek (2) hatta biraz da 
fazla nikbin olan bu Fransız mütehassts 
bizzat Ebedi Şcf e def atle: 

- Siroz tehlikeli bir hastalık olmak
la beraber klasik tedavi sistemleriyle 
kabili tedavidir. Ekselansınızın çok kuv
vetli bünyelerinin yardımı ile bunu te
davi edeceğimize eminim! Bu hususta 
hiç bir sıhhat endişesi izhar etmeğc lü
zum görmiyorum. Size netice hakkında 
senet dahi verebilirim. 

Dyecek kadar ileri gitmiş. suyun alın
ması mevzuubahs edildiği 938 ilk Teş
rininde profesör Fissingen üçüncü defa 
celbedildiği zaman da: 

- Evet, suyun alınmasında isabet 
vardır. Böylelikle ekselans Ata.türkün 
sıhhrıtlerini de iade hususunda iyi bir 
tedbire baş vurulmuş oluyor. 

Diyerek taraftarlığını apaçık beyan 
etmişti. 

Esasen suyun alınmasın:ı., Ebedi Şe
fin bu ız.t.ıraptaft .kurtulmalan için lü
zum gören müdavi hekimler de artık 
tereddüde mahal ve imkan olmadığını 
takdir ederek icabını yapınağa karar 
verdiler. 

Atatürkün 938 Ha1.iranı ile ebediyete 
intikalleri arasındaki 6 aylık zaman zar
fında sıhhatçe en iyi vaziyeti gristerdik
leri llkteşrinin ön yarısında birinci de
fa su alınmıştı. 

10 Ilkteşrin Çarşamba günü suyun 
alınması kararlaştırılmış, ve bu iş için 
lUzumlu tertibat alındıktan -sonra ~u al
ma işi de operatör profesör M. Kemal 
ökeye tevdi edilmişti. 

Ebedi Şef kendi arzusiyle hekimlerin 
de muvafık buldukları bu su alma key
fiyeti bir gece evvelden itibaren etrafın
dakilerle konuşuyor, bunun çok isabetli 
olacağını, kendilerini devamlı ıztıraptan 
kurtaracağını söyliyordu. 10 Teşriniev
vel Çarşamba günü Başvekil ve Istan
bulda bulunan bir kısım vekiUer de sa
raya gelmişler, Ebedi Şefin dairelerine 
bitişik salonda neticeyi beklemeğe baş
lamışlardı. 

Müdavi hekimler sabah vizitesinden 
sonra Ebedi $efin huzurunda mevki al
dılar. Suyu alacak olan M. Kemal öke 
,Ebedi Şefin istirahat ettiği geniş yata
ğın yanına konulan bir masa Uzerine 
çantasındaki edevatı çıkardı, dizdi. Su
yun konulacağı şişelerde masanın altın
da hekimin ko1aylılda uzanabileceği şe
kilde dizilmişlerdi. 

Atatürk sükfuıetle bütün bu hazırlık
ları yattığı yerde gözden geçiriyor, he· 
kimleriyle bu mevzua dair görüşüyor, 
şu aralık su alma şekillerine dair sual
ler soruyordu. 

•• Bl'J'MEDI •• 
(1) Tefrika mızın nihayetinde miidavi 

hekimlerin beyanatı kısmında profesör 
opera.tör M. Kemal ökenin verdiği iza-
1ıatı arasında bu hususta müeyyet şekli 
mevcuttur. 

(2) Müdavi hekim M. Kemal ökenin 
beyanatına nazaran! .. 

~.---

Tekzip edilen 
Japon iddiaları 
Paris 4 ( ö.R) - Hindiçiniden Çine 

silah sevkiyatına devam edildiği hakkın
daki japon iddiaları tekzip edilmiştir. 

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

Pek yakında 
lstanbulda yeni bir siyasi enete 

çıkacak 

Istikkal 
Baımuhaniri : Nizameddin Nazif 

Suad Dervİfİn, Yahya Kemalin, 
Salih Muradm, Mahmut Y eaarinin, 
Kemalettin Şükrünün ve daha bir 
çok tanılll1llf edip, ,air, gazeteci, 
ve mütefekkirlerin, ressamların 
eserleri ile kuvvetlenecek olan 
( 1 ı t i k 1 a 1 ) , lstanbulun en be
ienilen fikir ve haber gazetesi 
olacaktır. 

Evvelki gün Menemen kazasında, on
dan evvel de Karaburunda yapılan tec
rilbelere tayyarelerimiz de iştırak etmiş 
ve tecrübeler mü.sbet netice vermi~lir. 

-+-
MUALLİM 
yardım sandığı 

Cumartesi günü öğleden sonra Kız 
lisesinde muallim yardım sandığı top
lantısı yapılacak ve bazı kararlar alına
ı::aktır .. 

-~-

ikinci tcşrin9e 
126 çiit evlendL 

İkinci teşrin ayı içinde İzmir belediye 
evlenme dairesinde 126 çiftin evlenme 
muameleleri yapılmıştır. Bu rakkam, ge
çen senenin ayni ayına nazaran yüzde 
12 fazladır .. Yani evlenme muameleleri 
artmıştır. 

-+
Belediye encümeni 

Belediye dalıni encümeni dün öğleden 
sonra reis Dr. Behçet Uzun başkanlığın
da toplanmıştır. 

-~-

ilk okul 
Yurd bilgisi kitabında 
bir tashih-
Bir köy öğretmeni İzmir kültür di

rektörlüğüne müracaatle ille okullann 
beşinci sınıfında okutulan yurd bilgisi 
kitabının 41 inci sahifesinde (20.000 
yurddaş için bir mebus seçilir) cümle
~inin yanlış olduğununa işaret etmiştir. 
Filhakika Türk kadınına seçilmek ve 
seçmek hakkı verildiği 5 ilkkanun 1934 
tarihinde Mecliste kabul edilen 2598 sa
yılı kanunla 40 bin yurddaşın bir mebus 
seçmesi şart olmuştur. Kültür direktör
lüğü, bildirilen yanlışlığın tashihini bü
tün okullara bi l<lirmiştir. 

--+-
Ağa~ ıaaliyeti-

Şehirde yollann ve parkların ağaç
landırılmnsı faaliyetine girilmiştir. 
Ağaçlanma işleri için teşkil edilen 

ekipler faaliyete geçmiş, hazırlanan mev
sim programına göre şehrin muhtelü 
yerlerinde ve parkların ağaç işl~rine 
başlamıştır. 

-~-
Rezalet cıkarddar ... 

Bucanın Eğri s;kağında Süleyman oğ-
1 u Mahmut ve Muharrem oğlu Şevket 
sarhoş olarak rezalet çıkarmışlar ve ya· 
kalanmışlardır. 

--,;:'.--
İki kardeşin marifeti.. 

Bergamarun Kara Tekkeli köyünde 
İbrahim Can ve kardeşi Hasan Can ay
ni köyden 15 yaşında Naile adında bir 
kız.ı kaçırmışlardır. Suçlular tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

-~
Arkadaşça muamele .. 
Llile sinemasında elektrikçi Hasan, 

Hüsnü oğlu Hüsnüyü ısırmak suretiyle 
yaralamıştır. 

--'\.-. 
Bir yaralama vak'ası 
Kemerde arabacı Hasan ve Mehmet 

kavga ederek taşla b!rbirlerini başların
dan yaralamışlardır. lki yaralı hakkında 
suçlu sıfatiyle takibata başlanmıştır. IBR

Acı bir ölüm .. 
Uzun senelerc1enberi şehrimizde 
Avrupa komisyonculuğu ve avari 
komiserliği ile iştigal eden ve pi
yasamızda çok iyi tanınmıs olan 
arkadaşımız Bay Hanri Jenny 
Isviçrenin ST. Gallen şehrinde 
kısa bir hastalıktan sonra 52 ya
şında vefat ettiğini büyük bir te
essürle kendisini tanıyanlara ve 
arkadaşlarına bildiririz. 

Dün akşama kadar 112 - 70 kuruş 
arasında 3 milyon kilo tütün satıldı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ödem~ ve Tire kazalarında 80-93 kuruş. 
tur. 

Bununla beraber, yukanda tesbit edi
len rakamlar kafi değildir. Dün akşama 
kadar yeni bazı inki.§aflar daha olmuş
tur. Akhisar ınıntakasında yapılan satış
ların bir buçuk milyon kiloya yaklaştı
ğı söylenmektedir. ödemişte de hararet 
fazladır. Milas mıntakasında beklenen 
inkişaf olmamıştır. Muğla ve Milas mın
takasında yarım milyon kilo, Gavurköy
de 100,000 kilo, Tire, ödemiş, Adagide 
mıntakalarında ve Izmir civarında 750 
bin kilo tütün satılmıştır. Bu rakam
lar dün saat 17 ye kadar yapılan satış
lara nittir. Dün gece de bazı satışlar ya
pılması kuvvetle muhtemeldi. 

Mübayaat çok hızlı devam etmekte
dir. Fakat Amerikalılar, henüz daha mü
bayaata başlamamışlardır. 

Dün kat'i rakamlar alınamamakla be
raber Ege mıntakasında üç milyon kilo 

tütün satılmıştır. Hafta sonuna kadar 
iatışlaruı rekoltenin yüz.de kırkına te
kabül edeceği ümit olunmaktadır. 

Tütün piyasasında dün karşılaştığımız 
zevkli rakabet ve bol iş im.k8nları önUn
de şu noktayı tebarüz ettirmeği bilhas
sa faydalı buluyoruz: 

Hatırlaı·dadır ki daha geçen seneye 
kadar tütün piyasası, köylünün zaman 
zaman sızlaıunasını icap ettirecek saf
halar geçirirdi. Piyasa açıldığı gün, bir 
kaç muameleden sonra fiat birdenbire 
yarıya inerdi. 

Bu sene tütün davasına, kendisi de 
bizzat bir müstahsil olan değerli Ticaret 
vekilimiz parmağını koymuş, davayı ga
yet iyi teşhis etmiştir. Alınan tedbirleri 
ve gösterilen fikir takibi piyasanın bu 
şekilde devamını garanti eden unsurlar 
olarak kabul ediyoruz. Bu tedbirler 
müsbettir ve piyasayı tanzim etmiştir. 

Köyli.lmüz, iyi kaliteli tütünlerin iyi 
para edece~ine mutmain olarak iyi sa
tış .i.mk.anlarına intizar etmelidirler. 

Muallimlerin mesleğe 
dair neşriyatları 

Maarif Vekili kendilerinin nazarı 
dikkalerini celbetti 

Son aylarda gazetelerimizde yanlış 
kitaplar ve diğer maarif meseleleri hak
kında münakaşalar cereyan ederken 
makale ve yazılar altında bizzat mual
lim olan ve maarif me::leğine mensup 
bulunan ı.evntın isimleri de görülmekte 
idi. 

Maarif vekilliği, eskidenberi muallim
lerin mesleki mevzular dahilinde yazı 
yazmalarını memnuniyetle ka.r~ılamak
la beraber meslek disiplinini bozacak 
neşriyattan sakınmalarını kendilerine 
dnimn tavsiye etmekte bulunuyordu. 
Son neşriyatın nazarı dikkati celbede
cek kadar makus bir vaziyet alması üze
rine Vekillik, teşkilatına aşağıya dercet
tiğimiz tamimi göndererek muallimlerin 
dikkat nazarlarını bir kerre daha bu 
mesele üzerine çekmiştir. 

Gazetelere yazı yazan ve beyanat ve
ren. maarif mensupları hakkındaki ta
mim şudur: 

«Muhterem Seleflerim zamanında 
Maarif vekilliği mensuplarına tebliğ 
edilmiş olan 17 Mart 1339, 16 Kfuıunu
evvel 1340 ve 16 Temmuz 1929 tarihli 
4059-381, 14920-870 ve 16164-167 numa
ralı üç mUhim tamimin hükümlerini 
bütün arkadaşlarıma bir kerre de ben 
hatırlatırım. Bu tamimlerin ruhu bir 
noktada toplanmalctadır: O da terbiye 
eden ve terbiye edilen büyük zümreler 
içerisinde tam bir inzibatın devamıdır. 
öğret.im ve eğitim vazifesi gibi yüksek 
ve yüksek olduğu kadar dik.kat ve neza
ket istiycn bir işi deruhte etmiş bulunan 

Kız kaçırma .. 
Bayındırın Çırpı köyünde bir kız ka

çırma vak'ası olmuş, Musa ve arkadaşı 
Mehmet Gönüllü Nazime adında 17 ya
şında bir kızcağı1.ı kaçırmışlardır. Suç-
1 ular ytıkalanmıştır. 

Bıçak taşıyanlar •• 
Değirmcndağında Ömer oğlu Alinin, 

İkiçeşmelik caddesinde balıkçı Mehıne
din, Bahribaba parkında Gaffar oğlu 
Akifin Üzerlerinde birer bıçak bulun
muştur. ---.,..---

TUZLUCA 
Hükümet konağ~ 
Kars, 4 (Hususi) - Tuzluca kazasın

da yapılan yeni hükümet konağının kü
şat resmi Kars valisinin huzuru ile ya
pılmıştır. 

olgun şahsiyetlerin talim mesleğinin icap 
ettirdiği ağır başlılığı hiç bir suretle ih
lal etmemeleri pek tabii görülür. Mes
lek vicdanını rencide edecek hareket
ler, sözler ve yazılardan onları tenzih 
etmek llizımdır. Şahsı istihdaf eden ten
kitler, siyasi makaleler ve maarif pres
tijini sarsıcı beyanat ve yazılar meslek 
vicdanını kırmakta, öğretici ve terbiye 
edici kütle üzerinde fena tesirler yap
makta delfl aratmıyacak hususlardan
dır. Blr devlet memuru olan öğretme
nin tek mercll, aradaki derece ve kade
melere riayet etmek il.zere, Maarif ve
killiğidir. Bütün şi.ldyet. ve dileklerini 
o vasıtalarla merbut bulundukları ma
kama iblAğ etmekle mükelleftirler. Mes
lekt mecmualarda ve mesleki alakalı kı
lan gayri şahsi meslelerde fikir derme
yan etmek hürriyetinin mevcudiyetini, 
meslek inzibatını bozacak ve öğretmen
lerin talebe önlinde birbirleriyle mtina
kaşa etmelerini hatırlatacak yaz.ılar yaz
mıya da, şamil zannetmek hatadır. Bu 
hatayı yapan ve bunda ısrar edenler 
olursa devlet mevzuatının hükümlerini 
yerine getirmek .suretiyle tecziyeleri 
mukarrerdir. Bütün arkadaşlanmı, 
mensup olduklan mukaddes ve bilyük 
mesuliyetll mesleğimizin ciddiyet ve ne
zakeün.l takdir edeceklerine inanarak, 
son defa olmak üzere dikkat ve teyak
kuuı davet ederim.> 

Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel 

Hizmetçiyi 
paylapmaclılar-
Zeynep adında bir kızcağızı hizmetçi 

olarak paylaşmak meselesinden dün sa
at 16 da Emniyet müdürlüğü önünde 
bir kaç kadın kavga etmişlerdir. Suçlu
lar rezalet çıkardıklarından adliyeye ve-
rilmişlerdir. ______ _ 

Bahçe kavgası-
Halkapınarda Salih oğlu bahçivan 

Yakup ve İsmail oğlu Rahmi, bahçe 
kavgası esna.,ında Mürteı.a oğlu Vey
seli bıçakla yaralamışlardır. 

-ry..-
Ba$1ftdan yaralamış 

Keçecilerde Selçuk: otelinde bostancı 
Salih, Latife sırasında Şevketi bardakla 
bşından yaralamıştır. 

çe kelimelf':rden anlamam. - Demek hizmetçiyi kıskandın} 
- Yani .. Birdenbire görsün de faşır- - Ne münasebet.. Yoksa beni hiz-

di' /.J"",/7.1 • ·ı b. '-' b - -- ~ sın .. Demek istiyoruz .. Misafir bizim ya- metçı ı e ır mi tutuyorsun .ıÜ öyle ıöy-Annemin anı-= 
Sevdigi Adam 

Yazan: Üç Yıldız 
-49-

bancımız değil.. Uzaktan geldi. Anne- )iyorsun > 
min habı-ri yok. - Öyle ise ne diye bu sitemleri ya-

- Hal Anladım .. Merak etmeyin. pıyorııun. 
Onun arkamdan: - Hareketini ayıp ve manasız gör-
- Siz ne zaman geleceksiniz~ düm de ondan ..• 

mesini tenbih ettim. Böylece anneme gü
zel bir sürpriz yapmak istedim. 

Müjganın gözlerinde müsterih ve 
memnun bir baktf parladı .• 

- Vallahi çok zekisin Muzaffer .. De
di, çok iyi yaptın .. He mben sana teşek
kür etmeği de unuttum. 

1111• 

SU!eymanın itirazına mahal vermeden 
hen de Müjgfının arkasından odadan 
çıktım. 

Miijganla merdivenlerden inerken ak
lıma bir şey geldi. 

- Sen dur .. Ben şimdi geliyorum. 
Dedim ve tekrar yukarı çıktım. içti

ğim üç kadeh Takının tesiri midir, nedir, 
üzerimde adeta bir hafiflik ve ayni za
manöa da nasıl anlatayım, bir tuhaflık, 
bir çocukluk his,;ediyordum. 

Hizmetçi mutfakta, somurtkan suratı 
ile nk m yemeğini hazırlıyordu. 

Yanına yaklaştım. Elimi laübalilikle 
omuzuna koydum. 

- Bana bak, dedim, sana mühim bir 

Sualini duymamazlığa gelerek mut- Ah bu kadınlar .. Hepsi, hap ayni bo-
f aktan çıktım. ya ile boyanmışlar ve hep ayni k.umaş-

Müjgan beni ikinci katın merdiven sa· dan yapılmışlar .. Bugün, bir hayli zaman-
hanlığında bekliyordu. dır Müjganla evliyim .. Ve onunla ara-

Çatık kaşları kalktı. - Niçin geri döndün) mızda hep böyle vahi sebeplerden kıs-
Gözleri açıldı. Diye sordu. Ben, kafamdaki ispirto· kanç1ık hadiseleri devam edip durur. 
- Buyurun, küçük hey, dedi, siz beni nun verdiği neşeli tesir altında: Ostelik hem kıskanırlar hem de kıskan-

daha anlamadınız amma .. Sonra anlar- _ Bizim hizmetçi kıza kur yapmağa dıklarını itiraftan çekinirler. Maamafih, 
sınız. Siz ne derseniz ben yaparım. gittim.. Dedim. Bunun şaka olduğunu söz aramızda, hiç kıskanmıyan bir kadın 

- Aferin .. Seninle bunları sonra ko- Müjgan pekala bildiği halde yine kıs- da bir erkek için pek de tadlı bir şey ol-
nuşuruz. Yalnız söyliyeceğime dikkat et. kandı. masa gerek.. 
Annem geldiği zaman ne benim, ne mi· - Ben, dedi, zaten onun bakışlannı Ben, bugünkü neşeli ve kendimi ade-
safirin ve ne ele Müjganın buraya geldi- hiç beyenmemiştim. Erkek değil misıniz. ta mesud bulduğum günde Müjganın da 
ğimizi onn söylemiyeceksin.. - Yahu .. Müjgan, sen çıldırdın mı .. neşesini kaçırmak istemedim. 

- Baş üstüne .. Fakat siz gidiyorsunuz Ben .. Ben mi) - Yavrucuğum, dedim, sana yukarı 
misafir burada kalıyor. Geldiği zaman - 1 ladi hadi .. Şimdi kendini müda- niçin çıktığımı ve hizmetçiye ne söyledi-
görmiyecek mi~ faaya kalkışma .. Eğer bir münasebetin ğimi haber verirsem bana hak vereceksin. 

- Görecek amma.. Odaya girdiği olmasaydı beni burada, merdiven başın- - Söyle bakalım ne imiş o hak vere-
zaman görecek.. Senin anlıyacağın biz da bırakıp da onu, bir hizmetçi parça- ceğim şey .. 

- Ne teşekkürü? 
- Bugünkü hareketlnln teşekkürü ... 

Vakıa sen de ben de mektebimizden ol
duk amma .. Buna mukabil büyük bir 
iyilik yaptık .. 

- Demek sen annemin ... 
Sözümü kesti... 
- Bunları sonra konuşuruz, dedi, 

haydi şimdi doğru bize .. 
- Ne? .. Size mi? .. Hani sinemaya gi

decektik .. 
- Bu da benim planımdı .. Sinemanın 

bugün sırası değil.. Bize gidelim de no
neme müjde verelim .• 

- Meseleyi demek annen de biliyor ... 
- Tabii.. Bana o açll .. Ona da annen 

açmış.. İkimiz.in annelerimiz arasında 
dertleşilmiş bir meseleyi onların evlat
ları olan biz ikimi7. hallettik. 

anneme bir stirpriı. yapıyoruz. sını görmeğe yukarı çıkmaz, geri dön- - Hizmetçiye, annem geldiği zaman 
eo'f o::,. J;.,..,...-:,.:,,_ <:··--... ·- - .J - '·' D •• 1 l t 1- .- r-._1 ---- • 1 -'' "" 

- Peki .. Bunu bana sen bugün açık-

~ • • b 1 d -d h ı -k l kt J ler esna~ıında üç kadın yaralanmı.,tır. 1 fotografla nüfus te1.kerelerini getirmeleri. :m hesabına affedilmez ir an a a par a o aca ır. ~ 
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Tecavüz 
Silahı 

* Günün birinde 
kudretinin son haddine 
geldiğini anlıyacakbr 

-*---
ŞEVKET BİLGiN 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA

tayiıı hUSU&Ulldalci imkansızlığı göster
mekle kalmamqbr. Ayni zamanda daha 
bir çok taarruzlar ve tasallutlann beklen
diğini anlatmak istemİ§tir. 

Bay Çemberlayn dÜfÜncelerinin isa
betinde aJdanm&mlfhr. Filhakika busüııa 
onunla birlikte olarak. dünya umumi ef. 
kinnm büyük ekseriyeti fQl1& kaniclir ld 
milletlerin hÜITİyet ve istikW hakların
dan tam müsavat içinde müstefid olma
larını istemiyenler, ok diıpnaglddanm 
insanlı&ı: için hicabaver bir akide ı.line 
koyarak en iptidai insanLk kaidelerini 
çİ.ğnemİfler ve taarruzu bir itiyad haline 
koynuqlardı.r. Onlann bu itiyadı ölüm 
darbesi yemedikçe ne küç~ ne de bü
yük milletlerin rahat nefes almalan bek
lenemez. Bu itiyadın fecaatine b•kmt.1 ki 
bir tuallut ya.npurun dumanlan sön
meden bir ikincisi hazırlanıyor. la.et 
hariciye nazın Sandler aleyhinde batlı
yan muhakkirane netriyat, Karpatlaralb 
hudutlarında yapılan büyük tahsidat 
hangi istikamette bafıöstenıceii l.enm 
belli olnuyan bir takım tecaris projele
rinin bazırlıklanndan baıka bir ıey de
iiJdir. 

Bu metum projeler ~ aile( ..a. 
yeti bir kat daha ~ laarbm 
huclutlannı renitJetmekten IMıfka bir ne
tice vermiyeceldir. Mataarnzm ~ 
faydılenec-.ğuu, biz M.........,Ol'UL 
Harbm büyük Demolıı:ruileri _,__. 
den batb bir suretle bibn • • ....._ 
ve ibtimal yoldur. Şa Wde tecaris 
aülu ne kadar aqmLk .. ..._ P.. 
tenin ıüniin birinde kudretinin IOll Md
dioe geldiğini anlıyarak JOIPD n lait
kin bir halde yere serileceldir. 

Biz buna iman ediyorm. •. 

ŞEVKE'J' BiLGiN 
---~·---

Zavallı Necdet 
müellifi Saffeti 

Ziya öldü 
-*-lstanbul 4 (Hususi) - Zavallı Nec-

det müellüi Sftffeti Ziya, tedavi edil· 
mekte olduğu akıl hastanesinde vefat 
etmiştir. Cenazesi sade bir surette kal
dırıldı. Bakırköy mezarlığına gömüldll. 
Saffeti Ziya, edebiyatımızda çok il'{ bir 
yer bırakmış ve eserleri çok sevilmiş bir 
muharrirdi. 

-~-
İki Japon diplomatı 
Ankara da... 
Istanbul 4 (Huı:;usi) - Bir müddet

tenberi Balkanlarda temaslarda bulu
n.an Japon diplomatlarından lnomata ve 
Shigennnl Atinadan şehrimize gclmiş
ler ve akşam Ankaraya gitmişlerdir. 

KISACA: 
• ••••••• 

Hususi tayyareler .. 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kd.mU Al..14J 

Iı.mirdeki oto~il acent.a ve satış 
ınerkeilcrine yeni Jltni kataloklar gel
miş, hususi otomobil gibi hususi tayya
relerin fiat1eri bildirilmiş. Fena değil. 
Bu tayyareler iki kişilik spor otomobil
leri gibi küçük ve çevik şeylermiş. Fi. 
atleri iki bin beş yüz ile üç bin lira ara
sında, hemen hemen otomobil fiatine 
mal oluyorlarmış. Bu laf çıktı mı, çık
madı mı, bir kaç seneye varmaz bu tay. 
yarelcri tepemizde bulacağız. Otomobil 
demode olacak, artık havalanan hava
lanana.. Sabahleyin Güzelyalıdan kal
kanlar Kayseride pastırmalı bir öğle 
yemeği yedikten sonra dönli§te Amas
yaya da uğrıyarak the elmalar, dizi df .. 
ı.i bamyalarla gelecekler. Bu hususi 
tayyareler binek arabasına döndüğU 
gün, havalarımızda bir başka inzibata 
ihtiyaç olacaktır. Pofü tayyareleri dola
şacak, hatti bizim doktor Behçet Uza 
bile iş çıkacaktır. Izmir Afakında hava
ya tükürenleri belediye tayyareleri tcs
bit edecek tayyarede bilmem nasıl zabıt 
tutulacaktır. Hava alemini havailik mev
zuu saymayınız. Belediye garaj santral 
gibi yerde angar santrala ba.~lıyacak, 
neler olmıyacaktır neler olmıyacak, ya
şıyan görecektir sayın okuyucum, evet 
yaşıyan görecek .... 

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

Söz söylemek 
Ve 

Jş başarmak san'atı. 
~ Türk iyede en kısa zamanda en ~ok E 
: satılan nDost kazanmak• kitabı mu-: 

harriri olan Da le Carnecienin eseri: 
olan 11Siiz söylemek ve iş başarmak• E 
kitabı da Ömer Riza Doğrul tara-: 
lından Tiirkçeye terceme edilmiş ve: 
muallim Ahmet Halit Kitap evi ta-: 
rafından neşrolunmuştur. : 
Küfüplıaııemlzi zenginleştiren bu: 

değerli eseri bütün okuyuculannuza: 
tavsiye ederiz. S .......................................... 
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Finlerin mukavemeti 
Karelya cephesinde 30 bin Finliye 
karşı 80 bin Sovyet kuvveti varmış 
Sovyetler henüz hiç bir noktada müstahkem hatlarına yaklaşamamışlardır 
Paris, • (Ö.R) - Fin ordusunun mu

kavemeti her cephede son derecede şid
detlidir. Ladoga gölü sahillerinde Finle
rin mukavemeti bilhassa nazarı dikkati 
celbetmektedir. Burada buz tutmuş 
olan gölün üzerinden geçmeğe çal.ışm.ış 
olan Sovyel askerleri bir çok noktalarda 
gerilemeğe mecbur kalmıŞlardır.. Zira 
buzlar kAfi derecede mukavemetli de
ğildir. 

Karelya cepbesiııde 30 bin kişilik bir 
kuvveti ihtiva eden Fin fırkalan 70 • 81l 
bin kişilik bir Rus ordusuna karşı koy
maktadır. Rus kuvvetleri henüz hiç bir 
noktada Mannerhaym müstahkem hat
tına takarrüp etmemiştir ve şimdiki 
halde N o Mans Landda (Yani karşılıklı 
müstahkem hatlar arasında) harbet
ınektedirler. 

Sovyetlerin Teryokide yerleşen Sov
yet Fın hükümetini bütün Finlandiya
ya hakiın kılmak istedikleri anlaşılmak
tadır .. Fakat bu hükümetin vaziyete ha
kim olınası ancak Rus ordularının 7,afe
riyle mümkün olabilir. 

Roma, 4 (Ö.R) - Rusların Karelya 
berzahındaki Fin müdafaa hattına doğ

"l"\1 ileri hareketleri durdurulmuştur ... 
Uğunlanmış arazide mayinlerin infila
kı neticesinde 1000 kadar Rus askerinin 
telef olduğu haber verilmektedir.. Fin 
htikümeti ~ .Helsinkide bulunuyor ... 

Fakaı ecnebi elçilikleri hüküıneı mer- ~..!ilmektedir. On altıdan aşağı çocuklar 
kezini terketmişlerdir. için himaye tedbirleri alınm~ır. 

Londra, 4 (Ö.R) - Fin harbi hak- Viborgda ayni suretle ~hrin tahliyesi 
kında alınan son haberlere göre Finlan· devam etmektedir. Her taraf donmuş· 
diya kuvvetleri Petsamo mıntakasında lur .. Otomobiller kamyonlar ve arabala
ve Karelya berzahında daima ınukave- rın tekerlekleri sık sık kayıyor, kazala
ınet ediyorlar. Fin tayyareleri Pctsamo ra sebebiyet veriyor. Helsinkide kalına
şehrinden çekilen Rus kuvvetlerini mit- sına müsaade edilen bir kadın, Röyter 
ralyöz ateşine tutmuştur. muhabirinin sualine su cevabı vermiş. 

Norveç gazete muhabirlerinin bildir- tir : Noel bayramına hazırlanmak için 
diklerine göre Kızıllar bu mıntakada evimi tamir edeceğim.. Rusların eskisi 
ilcrliyemeınişlerdir. Bununla beraber gibi yaşamamıza mani olacaklannı zan
Pctsamo karsısındaki bir adaya 20 bin retıniyorunı. 

terakki etmek hususunda maruz kaldı
ğı büyük müşkü!At ve kuvvetli muka
vemet karşısında Sovyetler daha mü
him kuvvetler göndermektedirler. Fin
landiya, Sovyet tahsidatının devamın
dan ürkmen,;,,tir. 

MANNERHAYMINSUBAYLARA 
uiTABL.. 
Mareşal Mannerhaym, Fin subaylan

na hitaben şunları söylenU,,tir : 
- Finlandiya her ~eyi kaybedebilir, 

fakat serefini asla ... 

Rus askeri çıkarılmıştır. Rus istilfısın- Halk sakindir. Köylere sıgınanlar köy- Londra, 4 (Ö.R) - Helsinkiden bil
dan kaçan binlerce mülteciler Norveç liiler tarafından tehalükle karşılanarak diriliyor : Finlandiyanın İtalyaya sipa
hududunu geçmektedir. evlerde misafir edilmektedir .. Finlandi- !'İş ettiği 25 Savoye tayyaresinden onu 

Helsinkiden alınan bir telgrafa göre ya halkı Sovyetlcrin baziçesi olarak ku- Helsinkiye gelnU,,tir. Bu tayyarelerin 
Karelya cephesinde İmatroda 12 tayya- rulan kukla hüküıneti ile istihza edi\·or. Sovyet tayyareleri ile çarpışmalarda ka-
reden mürekkep bütün bir Sovyet ha- HFLSİNKiNjN BOMBARDIMANI zandıkları muvaffakıyetler dolayısiyle 
va bombardıman !ilotillası elektrik sant- Hdsinki, 4 (Ö.R) - Pazar günü ha- Finlandiya hava kwnandanlığı İtalyaya 
raluu bombardıman etıneğe te,ebbüs va bombardımanlarının kesilmesi yalnız teşekkürlerini bildirmiştir. 1 
ederken in bataryalarının ate5iyle düşü- havaların bozukluğundan ileri gelme- Dünkü muharebelerde Sovyeller 18 
rülmüstür. Ruslar Karelya berzahında uwktcair. Alman kolonisinin ve Sovyct tank daha kaybetınişlerdir. 
hic bir terakki temin cdcıne~lerdir. elçilik memurlarının Alman vapuruna Helsinkide bulunan bütün sefaret he-

Moskovada Pravda gazetesinin muha- binmelerini temin için de buna lüzum yelleri, İngiliz sefaret heyeti müstesna, 
biri de bunu kabul ederek Finlerin çe- görülmüştür .. Salahiyettar Fin mahfil- şehri tcrketnU,,lerdir. Dün Helsinkide 
kilirken arkalarında bıraktıkları lağım- !eri, Finlandiyanın er.düstri merkezleri- sükiınet vardı. Kar. yağmakta devam 
!ardan cok sikayet ediyor. nin siddetli hava bombardımanlarına edi .. or .. 

Lonclra. 4 (Ö.R) - Röyterin Helsin- maruz kalacakla·· •ı tahmin ettiklerin- Taymis muhabirine göre ~hir boşal-
ki muhabiri bildiriyor : Şehirde kalma- den buna göre hazırlıklar yapmaktadır- nustır. Sokaklarda insan görmek kabil 
ları için hususi sebep olmıyan her ke~ !ar. değildir. Politeknik mahallesi bombar-
hükümet merkezini terketmeğe mecbur Kmlordunun Finlandiya arazisinde dımandan çok zarar görmüştür. 

x:ım·a·iiyaaa···ştki·y·eı .. ·a·rıı·y·orr .. ···T~hııgı~;···· 
-------*- FRANSIZ TEBLIGI: 

Ordu erkanı Ribben rop aleyhinde ~~~ğ~:·
4

c;~lı~~ek!~esa=~~ar;;; 
PARIS. 4 (O.R) - Garp cephesinde 

G •• • ' b • h d • ı kayde değer mühim bir hadise olmam:ış-o r ın g e ır U tıra ver ) er tır. Günün yegfuıe faaliyeti, Alman bü-
1 yük keşif tayyarelerinin çok yüksekten 

~*~,-----------

Londra 4 (ö.R) - Va~ington Tay· 
mis gazete.si Almanya maslahatgüzarı 
B. T omsenin dikkate şayan bir mülnka
tıru neırediyor. 

Alman propagandasının komünist 
tehlikeıül• dünyayı korkutarak Alman· 
yayı c;ıkmazdan kurtaTmağa matuf olan 
propagandasının bir örne:ği olan bu mü
lalcatıa d•niliyor ki: 

Finlandiyanın fethi Sovyetlerin evvel
ce Rusyaya ait olan ve dünya harbından 
sonra Sovyetler tarafından kaybedil•n 
yerleri geri almak hususundaki planları
nın bir neticesidir. 

Bundan 8onra Rusya balkanlara dö
nerek, Veraay muahedesi olmasaydı Rus 

toprağı kalacak olan Basaıpyayı geri ala
caklardı. Rusların diğerb ir hedefi de 
boğazlara hakim olaktır. (Hiç olmazsa 
propagandacı Alman diplomatının mü
talaası budur!) 

Müstemlekdere gelince lngiltere bun
lan iadeye hazırdır. Henüz bunların bir 
ktymeti yoktur. Fakat beynelmilel tica
ret mübadeleleri olarak ehemmiyeti var .. 
dır. 

Almonya ve Rusya tarafından girişi
len hareketler hakkında tarihte yürütüle
cek hükme gelince: Bugün Rusya ve Al
manyanın yaptıklarını tarihçilerin yüz 
aene sonra takbih edeceklerini kimb ilir "> 

Londra 4 (ö.R) - Taymisin Roter· 

dam uhabiri bildiriyor: 
Alman ordu ve donanmasının büyük 

zabitleri Ribbeotrobu şiddetle tenkid 
ediyorlar. Ordu erkanı tarafından mare
şal Cöringe gönderilen muhbrada Hit
lere sadalcat duyguları teyid edilmPkle 
be .. aber Finlandjyanın bedbahtlığı üze
Tinde duruluyor. 

General Fon Dergoliç kuvvetlerinin 
Finlandiyanın istik.181 mücadelesine i~ti
rakinden bahsediyor ve Alman nüfuzu
nun sukutundan acı acı şikayet edilerek 
bütün mesuliyetin Ribbentroba ait oldu· 
ğu bildiriliyor. 

Göring, bu muhtlrayı Hitlere ver-
miştir. 

ltalyan gazetelerine göre 
_ * ......... -----------

Fin harbi .f.lmanya ile Sovyet Rus-
yayı biribirine daha sıkı bağlamıştır 

"""""""'*~,-----------
Roma 4 (A.A) - La Stampamn Ber

lin muhabiri Sovyetlerin Finlandiyaya 
karşı yapmış oldukları taarruzun ve httsıl 
etmiş olduğu beynelmilel akislerin Rus
ya ile Almanyayı birbirine sıkı bir surette 
b ğlamaktan başka bir netice veremiye
ceğini yazmaktadır. 

Bu gazete, Almanya ile Rusyanın Hin
distandan lngiltereye karşı müşterek bir 
harekete geçecekleri hakkında Berlinde 
musirrane deveran eden bir sayiadan 
bahsedilmektedir. 

La Stempa diyor ki: 
Bütün dünya daha büyük bir bahri 

muhtariyet elde etmek için Rusyanın or
taya çıkarmış olduğu ihtilifın Almanya 
ile Rusyayı yekdiğerine daha sıkı bir ~u· 
rette bağlıyacağını anlatmıştır. Ve esra· 
Tengiz Sovyet camiaaına karşı en fazla 
itimadsızlık gösteren lngiltereye Hindis· 
tandan bir darbe indirmek için müştc· 
rek bir hareket icrası hakkında Berlinde 
musirrane deveran etmdcte olan şayia
ları her halde i~itmi~lerdir. 

Pari• 4 (ö.R) - Romada Finlandiya 
lehinde ve Sovyet Rusya aleyhinde yeni 
nümayişler olmuştur. Üniversite talebele· 
ri lcalabalık bir grup halinde Fin elçiliği 
önünde toplanmıolar ve Finlandiyayı al
kışlıyarak Ruayaya kaqı husumetli şe
kilde bağr••mışlardır. Alkışlara mulı:abe-

le için Fjnlandiya sefiri balkona çıkmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Nümayişçiler 
~chrin başlıca caddelerinden <Yaşasın 
Finlandiya>, cKahrolsun Sovyetler bir
liği, diye bağırarak geçmişler ve ekse
riya yoldan geçenlerde bunları alkışla
mışlardır. 

Sovyet elçiliği önünde nümayi~lerin 
önünü almak için fevkalide tedbirler 
ahnmış ve sefaret etrafına Crönadye ag.. 
kerleri ikame edilmiştir. Sefarethanenin 
bulunduğu bütün mahalle askeri kordon 
altına alınmış gibidir. 

Paris 4 ( ö.R) - Papanın Oservator 

Belgrad 
Bankası müdürü 
lstanbula geldi 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE 
şehrimize gelmiştir. Gazetecilere be
yanatında Türkiye ile Yugoslavya 
arasındaki iktısadi münasebetleri 
daha :ı;iyade gcni..<tletmek istiyoruz, 
dedi .. Icap ederse temaslarda bulun
mak üzere Ankaraya da gideceğini 
ilave etti... 

,-----------------------~----.... , 
lzmirde ilk Defa 

Sözlü l 'ürkçe 
''Ali Babanın 

ve Şarkılı 
Mirasını ... ,, (? ... ) 

'\;nemalar;nda Görmeğe 
hazırlanınız .•. 

Romano gazetesi Finlandiya taarruz.:u
nu.n 8.ni neticelerini teWk ederek Finlan
diyaya karşı Rus hattı hareketinin kuvvet 
istimaline ve en kavi tarahn hakkına müs 
tenid siyasi sisteme belki de kat' i bir dar· 
be indirmİ§ olacağını tahmin ediyor. Bu, 
cereyan etmekte olan harbın neticeleri 
üzerinde de mühim, belki de tasavvur 
edilemiyecek tesirleri olabilecek büyük 
bir siyui hatadır. 

Sovyetlern kuvvet darbesi, .şimdiki 
harpten sonra da hareketlerin tekerrürü· 
ne mani olmak için mevcut tttmayülleri 
takviye etmiştir. 

Yeni Iran t>lçisi iti-
matoamesin i verdi 

-+-
Ankara, 4 (A.A) - Yeni Iran büyük 

elçisi Kazım Han bugün saat 16/39 da 
Çankaya köşkünde Cüınhurreisi Inönü 
tarafından mutat merasimle kabul edi
lerek itimatnamesini takdim eylemiştir. 
Kabul esnasında hariciye vekili Şükrü 
Saraçoğlu da hazır bulwunuştur. 
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uçmak suretiyle Belçikadan geçerek 
Fran= şimal ve şimali şarkisinde 
uçuşlar yapmalarından ibaret kal~. 
ALMAN TEBLlCI: 
Berlin, 4 (Ö.R) - Mozel ve Ren ara

sında ehemiyetsiz keşif faaliyetleri ol
mustur. Düşman tayyareleri Karlsruha 
ve Fribu.rg üzerinde dolaşıru.şlardır. 

İngiliz bombardıman tayyareleri Heli
goland üzerinde dolaştılar .. 

SOVYET TEBLİGİ : 
Moskova, 4 (A.A) - Leningrad as

keı1 mıntakası erkanıharbiyesi tarafın.. 
dan tebliğ edilmiştir : 

Askeri mıntakaya mensup kıtalar ile
ri hareketlerine devam etmişlerdir_. 
MLırınansk istikametinde ricat etınekte 
olan Finlandiya kıtalarını takibe devam 
etmekteyiz. Oukhta, Rebola, Porsozero 
ve Pehrozavodski istikametinde kıtaları
ınız huduttan 45 kilometre öteye kadar 
ilerleqıişlerdir. Kareli berzahı.ndaki lı:ı
taatımız Mustamaelri istasyonunu işgal 
etmişlerdir. Baltık filomuz Finlandiya 
körfezinde küçük ve büyük Surusaari, 
Tavasaari ve Taytaersaari adalarını iş
gal etmiştir. Havanın fenalığı hava faa 
liyetine mfın.i olmuştur. 

FİN rEBLİGİ : 
Helsinki, 4 (A.A) - Dün gece neş

redilen Finlandiya tebliğinde şöyle de
nHmektedir : 

Cephede kardan dolayı mahdut bir 
faaliyet olmuştur. Yalnız Ladoga gölü 
şimalinde kıtalarıımzın faaliyeti kesif 
olmuş ve düşman ağır zayiat vermiştir. 
Sovyet kıtaları donmuş bulunan go1ü 
g~çmekt.c müşkiili\t ı;ckınişler, Finlandi
ya topçusuna bu suretle kolay bir he
def teşkil etmişlerdir. Bu bazı ınıntaka
larda muhacimlerin ayaklan altında kı
rılınışbr .. 
Avrup a ekspresi 
iki vagonla geldi 
Istanbul 4 (Hususi) - Bugünkü eks

pres, Prag, Berlin vagonlannın yetişe
memesi yüzünden ancak ilci vagonla 
geldi. 

Amerika 
Kumpanyaları 

Tütün piyasasına 
dün neden iştirak 
etmediler?-
BAŞTARAFI 1 İNCİ SA.UİFEDE 

ten inbias etmiştir .. Tütün mübaya
asını idame ettirmek üzere Ameri
ka sefareti ile bugün ticare.t vekili 
Nazmi Topçu oğlu arasında bir mü
lllkat vukuu mukarrer iken Ticaret 
vekilinin ani surette zuhur eden ba
Zl meşguliyetleri bu mü!Akatı bir 
gün sonraya bıraktırmış ve Amerı,. 
ka sefareti de bu teahhürden İzmir 
mümessillerini haberdar ederek ta
limata intizar etmelerini kendilerine 
bildirmi~tir. Mübayaatın bu suretle 
inkıtaı tamaıniyle muvakkattir ve 
mülllitı müteakip tekrar ba§laması 
muhakkak gibidir. Diğer alıcıların 
ve milll müesseselerin mlibayaatın
da ise h iç bir inkıta vukua gelme-

. tir-

SABWEJ 

SON :H:ABE~ 

Başvekilimiz 
Zonguldaktan dönüyor 
Hareketlerinden evvel kömür hav
zasının devletleştirileceğini söyledi 

lstanbul 4 (Telefonla) - Zonguldak tan bildiriliyor: 
Başvekil Dr. Refik Saydam, refakatinde lktısad vekili Hüsnü Ça

kır, latanbul mebusu Ali Riza Tarhan olduğu halde bugün saat 18,30 
da Ankaraya dönmek üzere Zonguldaktan hareket eylemiştir. Başve
kil iataayonda hükümet, parti erkanı, muhtelif müesseseler ve havza 
işletme idareleri ve lc:alabalık bir hallı: kütlesi tarafından uğurlan
mışlardır. 

Başvelc:il, yarın (bugün) öğloden evvel Ankarada bulunacaktır. 
Dr. Refik Saydam hareketinden evvel Anadolu Ajansı muhabirine 

beyanatta bulunarak kömür havzası ve Karahükteki tetkikleri hak
kında malumat vermiş ve kömür havzasının devletleştirilmesi lüzu· 
mu neticesine vardığını söylemiştir. 

lngiltereye sipariş etti-
ğimiz harp gemilerimiz 

lstanbul 4 (Telefonla) - lngilteredeki inşaat tezgahlarına hükü
metimiz tarafından sipariş edilen 4 denizaltı gemisi ile 4 destroyerin 
ve iki mayn gemisinin inşaatı devam etmektedir. Denizatılardan ilcisi 
bahara kadar ikmal olunacak ve tecrübeleri tamamlandıktan sonra 
memleketimize getirilecektir. 

Macar hududunda 
A lman tahşidatı devam ediyor 
Paris 4 (ö.R) - Havas ajansı bildiriyor: 
Alınanlarm Macar hududunda tahşidatı devam ediyor. Slovak.yada 

tahşid edilen Alman fırkalarının büyük karargahı Karpatlaraltı Ru
tenyası yak.ininde Krooftada yerleşmiştir. 

Sovyet Rusya 
Büyük harpte kaybet
tiklerini alacak mı imış? 

VS§ington 4 (ö.R) - Vaşington Taymis ve Vaşington Herald 
gazeteleri Alman ve Sovyet siyasetine çok yakından vakıf olan bir 
diplomatın beyanatını neşrediyor. Bu beyanata göre Finlandiyanın 
istilam Rusyanın büyük harpte kaybettiklerini istirdat için tatbik etti
{ıi programın bir kısmıdır. Bunun müteakıp safhası Basarabyadır. 
Almanya ve Rusyanın dünyayı istila maksadile hareket edeceklerin
den eminim. Almanya bütün hareketler anlaşarak ve bu maltsadla 
den eminim. Bütün hareketler anlaşarak ve bu maksadla yapılmakta
dır. 

Milletler Cemiyeti 
içtimaa davet edildi 

Asamble ve konıey aynı günde toplanacak 

Cenevı·e, • (Ö.R) - Milletler Cemi
yeti kAtibi umumiliği, Finlandiya hükü
motinin talebi üzerine Milletler Cemi
yeti asamble ve konseyini 9 kanunuev
vel cumartesi günü içtiınaa davet et
miştir. 

Asamble ve konsey, cumartc;;i ve pa
zartesi günleri toplanacaklardır. 

Londra, 4 (Ö.R) - A.sosyeşin Prese 
göre cumartesi günü vukubulacalı: olan 
Milletler cemiyeti konsey içtimaına ri
yaset için Sovyet büyük elçisi Maiski 
Cenevreye gitmiyecektir. 

Roma. 4 (Ö.R) - Yeni Fin kabinesi 
ük içtimaında Rusya ile ihti!Mın sulh 
yoliyle halli için yine bir teşebbüste bu
lunınağa karar vermiştir. Finlandiyanın 
Rusyada menafiini vikayeye memur edi
len Isveç sefirinin Rus hükümetinin mü
zakereye mütemayil olup olmadığını an
lamak için bir teşebbüste bulunması ri
ca edilmiştir. B. Molotof bu te•ebbüse 
menft cevap vem,;,, tir. 

Konseyin hali hazır reisi Rusyanw 
Lonclra sefiri B. Maiskidir. Milletler ce
miyeti umumi katibi konseyin 9 ilkka
nunda ve asamblenin 11 ilk kfuıunda 
içtimaına karar vermiştir. Fakat B. Ma
isklnin Cenevreye gibniyeceği tahmin 
ediliyor. 

ıPolitiken• Danu11arka gaı.ete:tinin i.s
tihbarına nazaran Sovyet Rusya kendi
!iyle Finlandiya arasınduki iht:ili\fın 
müzakeresine geçildiği zaman Millet
ler cemiyetini terkedecektir. 

Fin bükürneti böylece Rusya il• uz
laşım yolwıda her gayretin artık im
klnsız olduğuna kani olmuş ve buna bi
nam milletler cemiyeti konseyinin i ti
"""' çakı.nlmasıru talep etmiştir. 

cPöti P ariziyen• yarı resmi Fransız 
gazetesine göre bu teşebbüs normaldir .. 
Zira Milletler cemiyeti halen mevcuttur 
"e paktın 16 ınC1 maddesi. aza hilkü
ınetleri Finlandıyaya muavenete mecbur 
.ımektedır. Helsinki hilkümeti konsey 
ve asamblenin, Milletler cemiyeti .iza:ı 

olan hüküınetlerin Sovyet RU.>ya ile 
diplomatik münasebetlerini kesıneğe 
karar vermelerini arzu ebnektedir. 

Paris 4 (ö.R) - Fin hükümetinin ta
lebiyle fevkalade olarak içtimaa daveıt 
edilen milletler cemiyeti konsey ve 
asamble içtimaına aza olan devletler q.. 
tirak mecburiyetindedir. Bu suretle Rua 
taarı·uzu üzerinde aleni münaka~a gayri 
kabili içtinap olmu.;ur. 

Roma 4 {Ö.R) - <Curnale Ditalya> 
gazete.si bu akşamki makalesinde Fia 
davasının milletler cemiyeti tarihinde 
yeni bir safha olacağını ve Rus - Fin ih
ti!Mınw düşünüş ve teli\kki tanlan 
hakkında malumata vesile teskil edece-
ğini mü.~ahede ediyor: , 

Akılsızlıkla itham cdilıneden kimse 
küçük Finlandiyarun Rus Devjne hüclJDl 
ettiğini iddia edemez. Finlandiya ç..,._ 
!ık Rusyasının inhidamını müteakip ~ 
tiklalin.i kazanmıştı. ltalya o zaman bu 
istiklfili süratle tasdik etti. Bunu ~ 
teakip Finlandiya sivil hayata ve çal.
maya nefsini verdi. Rus menafiiyle aU.. 
kası bulunan her şeyden ayrıldı. 

•Rus istilası tahriksiz olunca, mille4-
ler cemiyeti paktına göre Finlandiya 
Rusyaya karşı zecri tedbirlerin tatblt 
edilınesini talep etmek haklcıru bai•diıı 
Fakat Rus hükümeti Cenevrcde gö,._ 
kerek hareketlerinin hesabını vertnt!f!l 
reddediyor. Bilakis, gıyaben muhakeme 
edildiği takdirde cemiyetten celı:ilme'li 
tehdidinde bulunuyor . 

<Mazide Habeşçiliğiıı en ileci nıOO.
fii olan Moskova, müdafaasız bir mllJ... 
te hücun1 ettilı:tcn .90nta şimdi ken& 
talırik ettiği ihtilAfın netice.!i. olan da-. 
te icabet etmiyecektir. Bu münasebe• 
Avrupa siyasi alemin.de sözlerle U
keler arasındaki derin uçurum lcendiııl 
göstermektedir. Bu itibarla, bal~ mııı. 
!er cemi~·eti azası olan bütün bii}'111ı: 
devletlerin niyetlerinin ve tedafüi v..-.. 
yetlerinin nC" olaca~1nı ~örme-k clildtate 
~ayetn olacaktır. 



~fflFE 4 

Finler en az altı ay 
dayanacaklar 

- BAŞTARAFI 2 İCİ SAHİFEDE - ı luğu tayyare faaliyetine mani ohnuştur. 
rilcaların berhava edilmesi düşman dine AK1M KALAN tHRAÇ HAREKETİ 
düşmemesi için bütün tedbirler alınmış Oslo 4 (Ö.R) _ Norveç istihbarat bli
bulunma~tadı~. . . rosu bildiriyor: Hududun öte tarafında 

~ol~c~kler~n ~u vazıyet kar~.ısın?akı devamlı topçu faaliyeti hissedilmiştir. 
derın ınfınlle.n dun Mosk?~a ':'zerınde Finlandiyalılar Pestamodan çekilirken 
bçan Bolşe;ık tayyarelerının bızzat B. tahrip ettikleri bina ve köprüleri, bu 
Molotofun ımzasını taşıyan beyanname- şehri istirdattan sonra şimdi tarrür et
ler ntmalarile. teznh~r etmiştir. Bu ~eyan- mekle mcşguldurlar. Sovyet kıtalarının 
namclerde Fınlıı.ndıya derhal teslım ol- Mormatsta yapmak istedikleri ihraç ha
madığı takdirde Helsinkinin 800 Rus reketi akim kalmı,ştır. Terivaki ornıa
tayynresi tarafından bombardıman ve nında ilerlemeğe çalışan Sovyet kuvvet-
kamilen tahrip edileceği tehdidi vardı. leri, araz.inin maynlaşmış olması hase-

FJN RESMi TEBLICI: biyle birbirini takip eden infilfıklardan 
Helsinki 4 (ö.R) - Finlandiya resmi çok zayiat vermiştir. 

tebliği: Cephede kardan dolayı hissedi- HELSİNICİ TELSİZİNİN DAVETİ 
lir bir faaliyet"' olmamıştır. Ladoga gölü Roma, 4 (Ö.R) _ Helsinki telsizi, Rus 
oimnlinde düşman ağır zayiat vermi tir. kıtaatınn' hitaben bir beyaname neşre· 
Sovyet kıtaları, donmuş gölü geçmekte derek Leninin biJe Finlandiyanın istik
miişkülat çekiyor ve Finlandiya topçula- lalini tanıdığını bildirmeğe, Kızılorduyu, 
nnn kolay hedef teşkil ediyorlar. Buz kendi davalarım unutan şeflerine itaat 
hazı noktalarda muhacimlerin ayakları etmiyeı·ek ayaklanmağa davet etmekte
altında kırılmıştır. 

ZORAKi HARP: dir .. Ayni telsizde Rus tayyarelerinin 
Londra 4 (ö.R} _ Röyterin Helsin- Helsinkiyi ve diğer büyük şehirleri bom-

bardımanlarında askeri olmıyan hed,~ 
kid"n cıldığı m::ı10mata göre Sovyet as- lere ate nctıklarım bildirmektedir. 
\erlerinin Finlandiyaya silah atmağa gö-
nülleri razı olmadıkalrı kaydedilmekte
dir . .Subaylar askerlerini tabanca ile öl
dürmekte ve bir Finlandiya alayına ta-

nrruza mecbur etmek için arkalarına va
zedilen mitralyözlerle tehdit etmekte
dirler. 

Bir Sovyet tayyaresi beyaz bayrak çe
kerek yere inmiş ve Finlandiyalılara kar
§1 harp etmek istemediğinden teslim ol
duğunu ıı()ylemiştir. Oüşürülmü!} olan 
Sovyet tayyarelerinden birinin rakibinin 
ltadın olduğu görülmüştür. 

YARALI RUS KRUVAZöRO: 
Tallin 4 (Ö.R) - Fin !lahil batarya

ları tnnıfından hasara uğratılarak dört 
f.atonya torpidosunun yedeğinde bura
ya getirilmiş Kirof Sovyet kruvazörünün 
mürettebatı arasında bir çok yaralılar 
vardır. Sovyct hükümeti kruvazörün ta
miri için Estonya hükümeti ile anlaşma
lar yapmıştır. 

DO OROLEN TAYYARELER: 
Amsterdam 4 ( ö.R} - T elegraf ga

zetesinin Hdsinki muhabiri, on iki bom
bardıman tnyynresinden mürekkep tam 
bir Sovyet hava filosunun, bütün cenubi 
Finlandİyanın elektrik tevziatını yapan 
lmatro elektrik fabrikalarını bombardı
mana teşebbüsü enasında dafi toplar ta
rafından tamamen düşiirüldüğüni.i, di
ğer üç hnvn filotillnsının bombardıman
Ja devam ettiklerini bildiriyor. Ayni ga
zetenin muhabirine göre Finlandiya ba
taryalarının düşürdükleri bu on iki tay
yareden başka Savaye markalı Fin tay
yareleri de diğer on iki Sovyet tayyare!i
n1 yere İnmeğe mecbur etmişlerdir. 

İŞGAL EDtLEN ADALAR 
Moskova 4 (Ö.R) - Sovyet kıtaları 

Finlandiya arazisinde kırk beş kilomet
J'e ilerlemişlerdir. KareJi berzahında 
Mostameti istasyonu işgal edilmiştir. Kı
ı:ı1 filo Suursari, Titasari, Lavansari 
adalannı işgal etmiştir. Hm·anın bozuk-

Hayırlı bir 
tcşekkü1 

Roınn, 4 l U .h) - Helsinkiden bildi
riliyor : Dün akşam ve gece mütemadi 
kar hava faaliyetine marn olmuştur. Dün 
Kareli cephesinde bir kadının idare et
tiği bir Rus tayyaresi düşürülmüştür.,,. 
Karelya cephesinde F.inle Faik Rus kuv
\•etlerinin tazyiKini yerinde tutuyorlar .. 
Rus kuvvetleri henüz FinJerin müdafaa 
hattı önüne gelememişlerdir. Fin toP\
sunun ateşi altında dört Rus piyade fır
kası tamamiylc imha edilmiştir .. Teryo
ki mıntakasında Finlerin patlattıkları 
mayinlcr binlerce Rus askerini itlaf et
miştir. Karelya cephesinde Fin topçusu 
bir çok hücum arabasını saffı harp ha
ricine çıkarmıştır. 

FinJnndiyn hava kumandanlığı Fin 
tayyarecilerinin kazandıkları muvaffa
kıyetten dolayı memnunluğunu ifade 

- ·., ba. kumandanlığı bütün kuv 
ünhao;ıran müdafaa vaziye

tını muhafaza etmelerini ve sadece kay
bedilen mevkileri istirdat için hücuma 
gccmclerini emretmiştir. Bu emir Fin
lerin Rus arazisine k::ırşı her taarruz ha
ı ekctinden içtinaplarmın sebebini gös
termektedir. 

Helsinkideki snlühiyetli mahfiller Fin 
filosunun şimdiye kacfor her harl!ketten 
içtinap ettiği hakkında Moskovadan ve
ı·ilen haberi tek?Jp ederek Fin filosu
nun araz.iyi Fin sularında taarruzla,.,.. 
karşı müdafaa suretiyle kanun huduc ı 
clahilinde kaldığını ve bütün med "-' 
diinya karşısında Fjnlandiyanın haklı 
bir vaziyette kalmak istedi~,ini bildir
miştir. 

Roma, 4 (Ö.R) - Karelide Finlerin 
koydukları lfığımlann infilakı çok müt
hiş olmuştur. İnfilaktan Kronştatta yan
w.n çıkmıştır. Şehrin alevler i;;inde ol
duğu hakkınd::ı bir rivayet deveran et
mektedir .. 

Hamivetli bir 
vatandaş 

Memleketimizde henüz lfıyıkiyle be- - BAŞTARAI<'I 1 İNCİ SAHİFEDE -
nimsenmemiş olan An ve Kümes hay
vanlarının son zamanlarda zengin Avru
pa memleketlerinde Ziraat ve Ticaret 
aahasında gösterdiği inkişaf göz önüne 
alınarak iklimi mutedil, arazisi geniş ve 
münbit her tarafı kümes hayvanatının 
üretilmesine ve bakımına fevkalade 
müsait olan memleketimizde de bu kü
çük ve mütevazi hayvanların bol ka
zanclarından istifade edilmek üzere An
knrida çalışan cArı ve kümes hayvan
ları yetiştirme cemiyeti~ memlketin 
muhtelif yerlerinde damızlık yumurta 
ve tavuk istasyonları ve arılıklar tesi
siyle bu yoldaki mesainin köylere ka
dar teşmili için faaliyete geçtiği mem
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Her ailenin hatta genç kızların zevk
le ve muv;ıffakıyetle yapabileceğ~ bu 
karlı ~Ier zengin ve ileri memleketler
de belli bnşh bir servet ve k::ızanç vası
tası haline gctirilmi§tir. En yakın kom
şumuz Bulgaristanın bile vagonlarla ih
nıç ettiği baldan elde ettiği kazanç mü
him bir yektın tutmaktadır. 

Memleketimiz için de feyizli ve mesut 
neticeler vereceğini umduğumuz bu 
mesai ve teşebbüsle bütün vatanda.şla
nn ;ıli\lrp if:ır olınnsını dilcri~. 

Edirne haberleri : 
Edirne (Hususi) - inhilal eden be· 

lediye rei )iği için yapılan seçim netice
sinde ekseriyetle eczacı Ferit Çardaklı 
İntihap edildi. 

Ferit Çardaklı u;cun zamandır belediye 
meclisi ve encümeni azalıklan ile beledi
ye reis vekilliğinde bulunmuş, çalışkan 
di.irüst bir arkada tır. Kendisini tebrik 
eder muvaffakıyetler dileriz. 

Edirne (Hususi) - Edirne - lstanbul 
asfalt yolunun Llileburgaz • Edirne kısmı 
Ü~erindeki İnşaat faaliyetine hararetle 
devnm lunmakta<lır. şimdiki halde bu 
yolun Bahat' ki - V .. t. Jiköv kısmına taş 
dö C'nmektedi• 

E.dirnı• ı-.. kj eseıı.:rı venler kı.>rumu 
reisliğine umumi müfettişlik maarif mÜ· 
!l«Vİr ,.,, ı,. :ı ; v r('mil Oner seçilmiştir. 

+-
( •en ecmuası) nın 
:;iti ci sayısı çıktı 
Izmir ikinci Erkek lisesi kimya mual

Jımi Tahsin Burdurlu ve arkadaşlarının 
çıkarmakta oldukları aylık (Talebe mec
muası} nın ikinci sayısı çıkmıştır. 

Mccmun lise ve orta okul talebe.c::ini 
ilgilendiren bir çok faideli yazılan ihti
va etmektedir .. Fen müntesiplerine ·ve 
talcb<'V<' trıvsiye ederiz. 

bir listesini de takdim ediyorum. 
Hacı Kadıların Penbe ana 5000 lir::ı 

kıymetinde hastane arsası ve eski has
tane binası, Nuri O. Mehmet validesi 
bayan Naz.ike 500 lira kıymetinde gasil
hane inşa ettirmiştir. Muğlalı ebe Hu
mayın 950 lira kıymetinde Negatoskpp 
ve mefruşat, Nuri oğlu Mehmet 500 lira 
kıymetinde büyük bir havuz inşa ettir
miştir, Altmış oğlu hacı Ömer 700 lira 
kıymetinde Diyetemü satın almıştır. 
Muğlalı Refika ülkmen 200 lira kıyme
tinde buz dolabı hediye etmiştir. Muğ
lalı Okkaların Mehmet 400 lira kıyme
tinde bir mikroskop ve bir mutbah so
bası satın almıştır. 

Cedit köyünden Hüseyin O. Mehmet 
85 lira, Çütlik köyünden Ali O. Hüse
yin 50 lira, Muğlalı Ek.'}ioğlu Ali 100 li
ra, Geri kumpanya~ından Uantis 200 li
ra, Muğlalı bayan Zühra 10 lira, Musta
fa reislerin bayan ZUhrn 10 lira, Bclen
ye köyünden Emin 50 lira, Muğlalı Ap
tal O. Halil Ibr::ıhim 20 lira, Gök Meh 
met oğlu Şerif 100 lira, Yunus zevcesi 
bayan Hafize 100 lira, Muğlalı bayan 
Feriştah 450 lira kıymetinde bir bap 
hane teberrü, Muğlalı Süleyman oğlu 
Hüseyin Emgin 480 lira kıymetinde bir 
kıta tarla, Muğlalı kahveci Hüseyin kızı 
Dudu 200 lira kıymetinde bir havuz in
şa ettirmiştir. 

---.ı:;...---

Bir lngiliz hava 
zaferi 

- DAŞTARAFI 1 il'\Cİ SAHİt'EDE -

Roma 4 (Ö.R) - Ingiliz amirallığı 
tarafından Almanların HeJigoland ada
sına karşı Ingiliz tayyareleri tarafından 
y::ıpıl::ın hareketin muvaffakıyetle neti
celendiğini bildirmektedir. Bir kruva
zör olduğu tahmin edilen bir harp ge
misine Ingiliz tayyarelerinin bombaları 
isabet etmiştir. 

Ingilizler diğer taraftan Almanların 
üç tahtelbahirini batırdıklarını ve Bris
tol kanalında bir düşman tahtelbahirini 
zapcttiklerini bildiriyorlar. 

Alman tebliğine nazaran 3 Ilkkfuıun
da Ingiliz tayyareleri Hclikoland üze
rine bir hücum teşebbüsünde bulunmuş
larsa da Alman defi tayyare bataryaları
nın ateşiyle dağılmışlardır. lngiliz tay
yarelerinin attıkları bombalarla yalnız 
küçiik balıkçı gemisine isabet vaki ol
muştur. 

YENi AıS'IR J iLK KANUN S A L 1 1939 

Ihtilifı halletmek • • 
ıçın 

OOKTJtRUN __ _ 
~ •••• ~t.oı $ e•E ıl 

Finlerin Moskovaya müracaatı kayd 
ve şartsız teslim rninasına değil 

Futbolcunun 
beyni 
-..fr-

YAZAN: O... G. A.. 

Helıinki 4 ( ö.R} - Finlandiya hü
kümetinin l'Iİmdiki ihtilafın mü~lihane bir 
surette halli çarelerini aranınki çin yap
mış olduğu teklife Moskovadan henüz 
cevap alınamamı,tır. Siyasi mahafil bu 
teşebbfüıün muvaffakıyetle neticelenme~ 
si ümidini pek 7.ayıf olduğu mütalaasın
dadır. Bu muhafil, l lelsinki hükümctj 
tarafından yapılan teklifin Finlandiyanin 
daima müzakereye amade bulunduğu
nun bir delili olduğunu ve Rusyanın bu 
teklifi kabulden imtina etmesi takdirin
de bundan mütevellit bütün mesuliyetl 
üzerine almış olduğunu beyan etmekte
dirler. 

Moskova 4 (AA} - Sovyetler birli
ği ile Finlandiya demokratik halk hükü
meti arasında aktedilen dostluk ve kar• 

-*-§ılıklı yardım muahedesi bütün memle-
ket tal'llfından tamamile tasvip edilmek
tedir. Her tarafta bu tasvibi gösteren mi
tingler yapılmı tır. 

Roma 4 ( ö .R) - Finlandiyanın Lon
dra elçiliği tarafından neşredilen bir teb
liğe nazaran Helsinki hükümetinin, Mos
kova lsveç sefiri delaletile Sovyet hükü
metile temasa girmeğe teşebbüs etmesi 
Finlandiynnın teslim olmak niyetinde ol
duğu manasına gelemez. Finlandiya ı<ıa
dece H.us istilnsile inkıtaa uğrıyan müza
kerelere devam etmeği teklif etmektedir. 
Finlandiya hükümeti her iki taraf için 
memnuniyeti mucip müslihane bir sureti 
hal bulunmasını arzu etmekle beraber 
Finlandiyanın her ne bahasına olursa ol
sun sulh akdetmesi mevzuu bahis de-

ği)dir. 
Helsinki hükümeti Finlandiyanın istik

lalini masun bulundurmak şartile en bü
yük tavizlere hazırdır. Fakat Hangeo ko
yunu hiç bir azman Rusyaya terketıniye
cektir. 

Pari~ 4 (ö.R) - Röyter ajan~ı Fin· 
landiya hükümetinin Rusya ile ihtilafı 
sulhan hal için lsveçin Moskova sefiri 
vosıtasile yııptığı teşebbüs münasebetile, 
Fin hükümetinin ancak memleketin is
tiklalini ve hayati menfaatlerini vikaye 
etmek kaydile müzakereye talip oldu· 
ğunu tasıih ediyor. lsveç sefiri dün B. 
Molotof tarafından kabul edilmişse de 
şimdiye kadar bu teşebbüse hiç bir ce~ 
vap verilmemiştir. 

Boks sporu yapmak için beyni :işlet
miye lüzum bulunmadığı sabit olmuşsa 
da futbol taknnla oynanır, rabıtalı bir 
oyun oldui,rundan onda düşiinmeye ihti
yaç olduğu süphesizdir. 

Oyun fikirlerini işletmiye alışan fut
bolcuların bazı zamanlarda, beyin mah
fazası olan başlarını da kullandıkları 
olur. Karşı taraftan gelen top kendi ka
lelerinin içine düşmc.-;in diye ona başla 
vururlar. Kıymetli bir uzvu saklıyan 
başla meşin top arasında bu müsademe 
zaten hoşa gldecek bir şey olmadıktan 
başka bir topu geri çevirmek için iki ar
kadcış birden hücum edip de başlariyle 
tos yaparlarsa neticesi tehlikell olur. 

Şimal memleketlerinde 
VakıA, futbol maçlarında başlar birbi

rine vurduğu vakit kafa kemiğinin kırıl
ması pek nadirdir. Fakat kafa tasının 
içindeki beyni tahta sandık içindeki yu
murtalara benzetirle»: Yumurta sandığı 
bir zora geldiği vakit tahta kırılmadığı 
halde jçindeki yumurtalar kırılır. Onun 
gibi kafa tasının içindeki beyin de .. 

Beynin kırılm::ısı küçük damarların
dan birinin açılması demektir. O zaman 
damarın bulunduğu ve çıkan kanın ya
yıldığı yere göre bir tarafta felç mey
dana çıkar. BeTeket versin ki futbol 
maçlarında böyle felç ile neticelenen 
kazalar pek az görülür. En çoğu sarsıl
ma derecesinde kalır: Tos yapan futbol
cuya baygınlık gelir, kulakları çınlamı~ 
ya başlar, adaleleri birdenbire gevşer. 
Kendini büsbi.itün kaybeden pek azdır. 

Sovyetlerin Almanlarla birlikte ya
pacakları bir taarruzdan korkuluyor 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - lerin mukaddemesi olacaktır. 
Bugün Eyen'de çıkan ve Mareşal Gö

ringin gazetesi olan Nasyonal Zaytung
ta Isveç hariciye nazırı B. Samiler aley
hinde şiddetli bir makale çıkmış ve mu
maileyhin siyaseti hakkında en ağır sı
fatJcr kullanıhnl§tır. 

ları hararetle scforbcr edilmekte olup 
şimaldeki madenler havzasını muhafa
za eden istihkamlar ve Boden kalesi da
ha kuvvetle tahkim edilmektedir. Bu 
mıntakaya yeni bir çok kıtalar gönderil
miştir. 

Gotland adalarına bugün de yeni kuv
veUer sevkedilmiştir. Fin harbına yar
dım için Isveç gönüllülerinden bir fırka 
teşkil edilmiştir. Bu fırkaya Isveçin 
mümtaz generallerinden biri kumanda 
edecektir. 

Kopenhag 4 (Ö.R) - Bugün de üç 
b in kişiyi mütecaviz bir kafi]e Finlan
diya lehinde büyük niimayiııler yapmış
lardır. 

Londra 4 (Ö.R) - Alman gazeteleri
nin Isveç aleyhindeki şiddetli neşriyatı 
artmıştır. Bir çok Isveç mahfillerinde 
zan ve hatta katiyetle temin edildiğine 
göre Finlandiyaya karşı hücwn Mosko
vada Fon Ribbentropla Molotof arasın
da haı.ırlannn plünın bir neticesidir. 
cTaymis> gazetesinin Kopenhag muha
biri tarafından bildirildiğine göre bi!a
raflar Alm::ın gazetelerinin Isveç aley
hinde neşriyatı teşdid edeceklerine ve 
Sovyet gazetelerinin de bu hücumlara 
iştirak edeceğine kanidirler. Isveçe kar
şı müşterek Rus - Almaq matbuat hü
cumları şimali Avrupada vahim hadise-

«Borsa> gazetesi de B. Sandleri sene
lerce Almanyaya muhalif bir siyaset ta
kip etmiş olmakla ve lngilterenin te~
vikine kapılarak Rus - Fin harbmdan 
doğrudan doğruya mesul olmakla itham 
ediyor. 

cDeyli Telgraf> gazetesinin Kopen
hag muhabiri Rusların ve Nazilerin Is
veçe karşı hoşnutsuzlukta, başka başka 
sebeplerle birleştiklerini kaydediyor. 
Ruslar Isveçin Fin1andiyaya modern ve 
birinci sınıf silfıhlar göndererek Sovyet
lerin kolayca zafer kazanmalarına mani 
olmasından dolayı kızgındırlar. Alınan
ların ht.gınlığına sebep ise, Isveçin In
giltere ile tcaretten vazgeçmeği reddet
mesidir. 

lsveç mahfilleri B. Sandlerin Ingilte
rc lehinde ve bitaraflık prensibine mu
halif bir siyaset takip ettiği hakkındaki 
ithaınJarını reddediyorlar. Iskandinavya 
mahfilleri vaziyetten endişededir. Zira 
Almanlann Finlandiya aleyhindeki Rus 
hareketini tasvip etmelerini müteakip 
Isveç üzerine büyük bir tehdit çökmek
tedir. 

Bir Alman Mayo gemisi 
Mayn dökerken kendi maynına 

çarparak 4· dakakada battı 

Londra 4 (ö.R) - Büyük tonajlı bir Alman mayn gemisi bugün 
J:ı;r mayne çarparak 4 dakikada batmıştır. Hadise Normand Danimar
ka adası açıklarında cereyan etmiştir. Burada geçen hafta da iki Al
man mayn gemisi batmıştı. 

Roma 4 (Ö.R) - Holsof Norveç vapuru şimal denizinde mayna 
çarparak batmıştır. Büyük miktarda maynlar, suların akıntısına ka
pılarak, Holanda sahillerine oturmaktadırlar. 

Alman askerlerine 
vadedilen hediyelik 
pantalonlar-. 
Londra, 4 (Ö.R) - Alman radyosu, 

yirmi mi.ittefik askerini esir edecek ilk 
Alman askerine bir Ahnan terzisinin 
yeni bir p::ıntalon hediye etmeği vadet
tiğini bildirmiştir. 

Londrada beyan edildiğine göre bu 
askerin böyle bir hediyeye pek fazla ih
tiyacı olacağı aşikardır .. 

-~- -
İtalyanın yeni ve büyük 
Litoryo zırhbsı 

Roma 4 (Ö.R) - Litoryo zırhlısı sü
rat tecrübelerini bitirmiş ve saatte vasa
ti 30 mil sürati geçmiştir. Bu harp ge
misi dünyanın en büyük zırhlılarından 
biri olup 381 milimetrelik 9, 162 mili
metrelik 12 ve 90 milimetrelik 12 topla 
mücehhezdir. 381 lik. toplarının attığı 
her mermi 1000 kilodan fazla sıklette
dir. Zırhlı ayrıca 31 milimetrelik yir
miden fazla mitralyözü ve bir hayli kü
çük çapta mitralyözü havidir. 

:::11111111111111111111111111111111111111111 - -: Biitün dünyanın allı..ısladığı E 
§EMiL ZOLANJN§ - -- -:: Romanmdan muktebes : 
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Fransada kahve 
çokboldur-
Paris -4 ( ö.R) - Fransız gazeteleri, 

Fransada guya kahve buhranı olduğu 
hakkında Alman gazetelerinin nqriyatı 
ile alay ediyorlar. F ransanın kahve stoku 
yedi buçuk milyonu mütecavizdir ve 
memleketin iki buçuk senelik ihtiyacına 
kafidir. -·-1942Roma 
sergisinde Fransa.. 
Roma 4 (ö.R) - 1942 Roma ser

gisine iştirake karar veren Fransanın ser
gi komiserliğine ayandan Berart tayin 
edilmiştir. -*-İtalyanın Faşist Meclisi 

Roma 4 (Ö.R) - Façyo ve korporas
yonlar meclisi 14 Birincikanun sabahı 
yeni reisi kont Dinograndinin riyaseti 
altında toplanacaktır. B. Grandi adliye 
nezaretini de uhdesinde muhafaza ede
cektir. -*-Belçika ve 

Hollanda 
Hudutlarını geceleri 
sıkı sıkıya ka11ıyacak... 
Brüksel 4 ( Ö. R) - 'T:lelçika gazete

lerine göre HoJanda makamatı BeJçika
Holanda hudutlarını geceleri Mkı sıkıya 
kapatmağa karar vermi,tir. -*-KONTCİANO 
ARNAVUTLUKTA 
Tiran, 4 (A.A) - Buraya gelmekte 

olan Kont Ciano Ziraat nazın B. Tas
sinari ve Arnnvutiuk işleri nazırı B. 
Benini, Draca varmışlardır. 

I.sveç hükümeti bu iki taraflı tazyika 
mukabele etmekte gecikmemiş ve der
hal ordu, donanma ve hava kuvvetle
rindeki mezuniyetleri ilga etm~ir. Is
veçin şimalinde, zengin demir maden
lerini ihtiva eden mıntakanın himayesi 
için kuruhnu.ş istihkfunlarda yer almak 
üzere, yüzlerce kimse silah altına alın
mıştır. lsvcç Baltık denizinde kendisine 
ait olan Alan<l adalarındaki garnizonla
rını da takviye etmiştir. Zira Sovyetle
rin bu adalara göz dikmiş olduklan ma-
1Unıdur. Sovyet harp gemileri Isveçle 
Finlandiya arasında deniz münakalfitını 
kesmeğe çalışmaktadır. 

Fin istiklfil harbına iştirak etmiş olan 
Isveç alayı gönüllü olarak yeniden ku
rulmaktadır. Yalnız Stokholm şehrinde 
Finlere yardım için 700 gönüllü yazıl
mı.,"ltır. 

Kralın karde§i prens Narl, lsveç kızıl 
haç cemiycrtinin reisi sıfatiyle, Finlan
diyaya gönderilecek seyyar hastaneler 
1,ıçin halkı fane vermeğe davet etmiştir. 

Paris 4 (ö.R) - Isvcçin mayn vaz'ı 
hakkındaki protestosuna Almanyanın 
cevabı bugiin verilmiştir. <Basler Nah
rlhten:t gazetesinin Berlin muhabiri ta
J"afından bildirildiğine göre Alınan hü
k.ömeti nezdinde ısrar etmekte ve Isveç 
noktai nazarını Alınanyanın hiç bir za
man, hattı 1914 harbı esnasında bile ta
nım.anuş olduğunu bildirmiştir. 

Sovyetler --·-Mili eti er cemiyetini 
terk mi edecekler? -*-Kopenhag, 4 (A.A) - Politiken gaze-

te.sinin Riga muhabirine göre Sovyetler 
Birliği Finlandiya meselesini müzakere
ye başlar ba~lamaz milletler cemiyetini 
tel'ketmeğe .karar venniştir. 

---~.---

Japonyanın 
- *-Sovyetve 

Amerika siyaseti
Londra, 4 (Ö.R) - Japon hariciye 

nazırı amiral Nomura Amerikanın Tok
yo sefirini kabul etmiş ve aralarında 40 
dakika süren bir mülakat olmuştur .. 
Mülakat neticesinde neşredilen bir tebli
ğe göre Japon - Amerikan münasebetle
ri meselesi kurucu bir fikir ve karşılıklı 
bir anlayışla tetkik edilmiştir. 

Londra, 4 (Ö.R) - Japonya hariciye 
nezaretinin bir mümessili Tokyoda de
miştir ki : Rusya ile bir ademi tecavüz 
pakb akdi Japonyanın harici programı
na dahil değildir. Japonya Sovyet siya
setinin inkişafını büyük bir al~ka ile ta
kip etmektedir. 

---.ı:;..---

B i R FRAlfSIZ 
Gazetesinin fifıri 

"Türkiye harp 

Bunlar da bir kaç dakikada, nihayet 
bir kaç saat sonra geçer, biraz sersem
lik kalır, bir de baş ağrısı ... 

Futbol oynarken tos yapmanın netice
si çok defa hafü olmakla beraber, nadir 
görülen ağır neticeleri de hatırdan çı
karmamak Hiz.ımdır. Kafa tasında kırık 
olursa türlü türlü ve hepsi ağır maıifet
ler yapar.. Hiç kırık olmadan, yalnız 
sarsılmadan dolayı aylarca felce yahut 
vücutlarının bir tarafında duygusuzluğa 
tutulanlar da vardır. Zaten sinirli olan
lardan bazıları - futbol oynarken zor
lu bir tostan sonra - ic::teri hastalığına 
tutulurlar. Beyin içinde bir damar kop
masının en ağır neticesi de beyin ve 
beyin zarı iltihabıdır. Sekiz, on gün pek 
acıklı ::ıl5ınetlerden sonra ... 

Bunlara maruz kalmamak için - ta
bii - futbol maçlarından vazgeçiniz, de
nilemez. Spor herkese lüzumludur, fut. 
bol da sporların en faydalılarından biri
dir. Zaten futbol her safhasında daima 
dikkate lüzum göstc-rir, en büyük fazi
letlerinden biri de budur. Futbolcunun 
beyni kendisini muhafaza için ne kadar 
çok dikkat ederse oyun o kadar çok is-
tifadeli olur. G. A. 

---.ı:;..---

Am erik adak i Almanlar 
Nazi rejimini 
inkar ediyorlar.-

Nevyork, 4 (A.A) - Amerikan Al. 
manları hatiplerinden bir çoğu dün ak· 
şam yüz binden fazla mebusu bulunnıı 
Amerikan Alman kiiltür Birliği azasın
dan 1500 kişi huzurunda nazır rejimini 
inkar etmişlerdir. 

Ankara Radyosu 
---~.---

DALGA UZUlfLVCV 
BUGVN 
--~-

1639 nı. 183 Kca./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12,30 program ve memleket saa1 aya. 
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberJcrj, 
12.50 türk müziği. 

ÇALANLAR: Cevdet Kozan, Refik 
Fersan, Re~t Erer, Kemal Niyazi Sey
hun. 

1 - OKUYAN: Mefharet Sağnak. 
1 - Şemsettin Ziya - Hüseyni şarkı: 

(Yaslanıp yalmış Iiraşı nazma), 2 -
Ahmet Rasim - Hicaz şarkı: (Can hasta
sıyını), 3 - Enderunlu Yusuf - Hicaz 
şarkı: (Ateşi aşkına raptettim), 4 -
Enderunlu Yusuf - Şehnaz şarkı: (B n 
pişmanım). 

2 - OKUYAN: Muzaffer Ilkar. 
1 - Vecihe: Kanun taksimi, 2 -

Rahmi bey - Hüseyni şarkı: (Acap na
zende şuhsun), 3 - Bimen Şen - Hüsey
ni şarkı: (Bahçemde lUJe de var), 4 _ 
Refik Fersan - Hüseyni şarkı: (Birkaçı 
birleşerek), 5 - Faiz Kapancı - Hüsey
ni şarkı: (Aman dağlar canım dağlar), 
6 -Faiz Kapancı - Hüseyni şarkı: (Sev
diğim cemn.Iin çünkü göremem). 13.30-
14.00 milıik (hafif müzik - Pl.) 

18.00 program, 18.05 memleket saat _*_ ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 mütlk (cazband - Pl.), 18.55 ko

istemiyor,, 

Sofya - Suriyeden Ankaraya gele- nuşma. 19.10 türk müziği: Klasik pron
rek Hariciye vekilimiz Saracoğlu ile ram. Ankara radyosu küıne ses ve saz 
mülakat yapan Fran:.ız gazetecisi B. Jül heyeti. Jdare eden Mesut Cemil. 19.50 
Soerven Utro gazetesine bir beyanatta konuşma, 20,05 türk ınü:liği: Karışık 
bulunarak şunları söylemiştir : program, 21.00 konser takdimi: Halil 

•Ankarada kaldığım günler zarfında, Bedii Yönetken, 21.15 müzik (radyo or· 
Ankaranın hiç bir memleketi harbe sü- kestrası - Şef Dr. E.Praetorius), 1 -
rüklemek niyetinde bulunmadığını ve F. Mendelssohn Bartholdy: Ruy Blns 
Türkiyenin hiç bir memlekete hücum üvertürii, 2 - F..d. Grieg: Norveç dans
etmek tasavvurunda olmadığını gördüm. um, 3 - Fr. Smetna: Şark'a (Senfonik 
Türklerin bu husustaki kat'i imanına parça), 4 - Joh. Strauss: Perpetuum 
şahit oldum. Sadece Tfükiye hariçten MobiJe, 5 - E. Von Rezniczek: Donna 
gelecek her hangi bir tehlikeyi önleme- Diana operasından Uvertür. 22.00 mem
ğe kati surette karar vermiş bulunuyor. leket saat ayarı, ajans haberleri, ziraat, 
Binaenaleyh, Küçük Asyada harp tehli- esham - tahvllat, kambiyo - nukut boıı
kesi yoktur. Türkler bir Balkan bloku sası (fiat), 22.20 serbest saat, 22.30 mü ... 
teşkilinden en az menfaattarı olduklnn zik (Operetler - Pl.), 22.55 müzik (caz. 
halde böyle bir blok meselesiyle yine band - Pl.), 23.25-23.30 yarınki pr.og-
meşgul oluyorlar.» mm ve kapanış. 
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l1ı_._ _____ ~-------- bafaza dUYUDllll yaptırılması fen itleri • .. _... ~ AlmUCAX EXPORr ı.-:s -.c. ADWSA SOSYftA ~ 

"Cz9M nm!üd&llndm . keşif 'Ye .. rtname.i · D E R S D N E R 8 A N K Ş U 8 ES I N ~ v - Y o R K tcmı ot NA vtcAncmE 
617 Santo Ergas 10 !5 12 veçhile açık eksıl.tnıeye . konulmuştur. • . 1 • 1 EXPORTER vapuru 10 son tefl'lnde, BOLSENA vapuru 30/ 11/939 tarihin-
405 +_._, ___ idaresi 6 625 9 25 Mubammen bedeli ~· ltTa H brut . . • il • beklerilyor.. d SelAnik B V . Köst ce 

Jllll158I' • 1 1 / 1 2 / 9 39 . .. ü e ' urgaz, arna ve en 
346 t· Kohen 8 13 olup ihaleaı pazartesı gun Merkezi : BEKLiN EXCBESl'ER vapura 11 Son tefrin· limulanDa hareket edecektir. 
262 lhrahim K. oğlu 11 50 l2 aut 16 dadır. . I.__ de beldeai.,yıor. CALDEA motıirii 1-U;a iaıihinde 
208 Şeref. Serbu 9 12 5G iştirak edecekler 48 lira iO Jıwıu~ak AllluUlpda 115 pıbesl llleW!W lliili". EXMbılsn:a vapana Soa teşrin gelerek Napofi ômova "'Ve Mıırsitya li-
188 N. Üzümcü 7 50 10 25 teminatı lı Bankasına yatırarak mak- Sennaye \'C ihtiyat akçesi ikinci nısfında bekleniyor. manlanna hare'ket edecektir 
140 K. Taner 11 75 12 50 buzu ile enı;üm_:ne gelirler. • • ..,

1 
&!!ftft_ee-ı .• ..... --•Jı D. T. 'K. T, BUDAPF.sT ım.iONİ motöril l/12/ 939 tarihinde 

126 Albayrak 8 11 Z - Yeaı Müzayede Ledestenı ~- •ı ~ ..-...--- 'ftJH& LİMANLARI tçlN saat! de ge1erek ayni sün saat 17 de 
99 j. Taranto M. T 5' 1 rmda umumt be\a yapbnlması fen 1tle: Tüddyede pbeleri ı ISTANBUL ve IZMia DUNA motörü ıs Soate§rlne c!olru Pire Brindizi Venedik ve Triyeste li-
84 öztUrk şirketi 11 25 11 50 rl müdürlü~ündeki ke~if ve şartnameaı bekleniyor. maııİaım.a ~t edecektir. 
6l5 Muammer Zincirci 8 50 9 50 veçhile yenıden açık cks~tmeyc ~ıkarıt- ı\lısarda ı,ubelerl : llAlllBE VE ISKENDERIYE KASSA motörü lıkkAnun baJlangıcm- Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 5/12/ 939 ta-
60 P . Mikalef 8 8 25 mıştır. Muhammen bedeli 1159 lıra 64_ Her türlü 'llan'ka maamellbnı ifa ve kabal eder. da bekleniyor.. rihinde sabah .saat 8 de gelerek ~ 
zı JL Befikçl 8 15 8 75 kUTUJ olup iha!esi ı 1/ l2/9J9 pazartesı • ~A. mot.örü 11k'klnun baş1-pm- gün saat l"i ele İslanbul, Pire. Nmpoll,. 
10 Kadri Akyiiit 9 11 günü saat 1 6 _<lada-. l,tirak edecdtler 1 da beklen.Wovt r. ~...... ........ • ..... Cenovaya hareket eclecektir. 

2621 YekQn 87 liralık tcmınatı ı, Bankasına yatıra- 1 Yu·· n M SER CE MARn·ı.ınr.. ROumALl.'I ZARA f" .. 13/ 12/939 tarihind li 
Ş35441 DUnkil yekOn zak makbuzu ile encümene gelirler. • b B U C A R E S T mo oru . .. e • 
'38072 Umumt ekQn 26 1 5 1 O 4328 (2359) zmır ensuca KÖSTENCE. GALAS VE TUNA ~unı~ g:Ierek ertc~ı gun sa~t 17 de 

N y 'I 8 50 !..İMANLARI lelN Pıre, Brmdizl, Venedık :ve Tnyeıofıeye 
o. kakta harebt edecektir 

No. 8 9 50 - Eırefpapda 64S aayllı 90 T A t" • L f • • U lk ı.. .~ b •L PEIEŞ vapwu 18 San tepine doiru ~ _ n.ı:.ı.A.. • . L... lar ..._.·este 
No. 9 10 50 ayrılan 648 sayılı 90ka'kta kanalizasyon • • .ylrRe rnrn na apınar RUmaı ~a nııaaı bekleniyor. nva DUı.u&I vu wpur b .. y 
N 10 12 50 yaptınlması, fen işleri n:üdürlüğünd~ki Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kumatlar SOciETE CO~IF..RCİALE BULGABE veya Cenovada Şimali ve cenu t Am~ 
N o. U 14 50 uşif ve şartnamesi veçhile açık eksılt- DE NA VİGA!İON & V APEUa rika limanlarına hareket eden ltalia 

o. bfda meye konulmuftur. Muhammen bedeli s A G., L A M z A R JF V A R N A Anarıb ~.şirketinin ve Afrika 
451 M. j. Taranto 3 25 7 375 5 20 lira olup ihalesi 1 5/12 /9 39 Cuma · d bek ve Rindistana hareket eden ILOYD 

ki 39 V ARNA vapuru 28 son tcsrın e - TRİYESTİNO · · f · ir 213 j. Taranto 5 ll gü.ı:ıü sa.at J 6 dadır. iştirak edece er lemyor • anonun seyrıse aın § • 

131 )(. A...._ T 8 liraLk teminah it l..nh•na yabrarak V E U C U Z D U R llAtFA. ~ q POST keti wıpudarma tesw'Of ederler. 
4911. H. Nula g 15 1 50 makbazile encümene gdider. _ _.!_ SAiT tQN il.AL AIACAlt'lllL. UDYD 'TBI!S'nNO S. A. N. 
49 Tlltsn ile T. incir 1' 51 1 50 n. tO. 4'387 (2388) Yeni yaptıracağmız elbiseler içia ....... lib terda cam v..-1w. -- WJ tarilllerl W\ .. REllO motiWü g.:~ taribinıle &-

~ K. Taner 1 25 'I 25 • S A T 1 Ş Y E R ( • hiç Wr talalailt elmwn m1ınnmı;a selaek aynı p Livorno, " 
17 ş Remzi '7 'l Otobüs ,garajı anbar memurluğu mün- , 6_-zı.t--1-ı. Cenova 1immilarma ~ eClecektir. 

· g 9 50 haldir. Taliplerin orta mektep şahadet- Vapurlann hareket ...---.47 ..... NEERLANDAisE BOYALB 
~ = Levi nameleri ve nüfus teSkeielerHe birliktt' Birinci Kordon da 186 numarada ı lurllardaJd deli1ikliklen1ea llCellta me- KUMPANY&SI 

OOnkil JK6n imtihan için 9-12-939 Cumartesi günü ŞARK HALI T A ş suliyet ltabı.11 etrr.ez. ORİON vapuru 1-U-.939 tarihinıa. ~:g: Umumi~ saat 10 da Basmahanede belediye otobüs • • • Daha fula tafsillt için ATATtnut bekle+mııebe Olup Anvıers, Rotterdam w 
uefaE garajına mürac.aatları ilan olunur. cadde.si 148 No.da 'il. F . .11eary Van Der A.mstıeırdanı timan1anna hareket ede-

122 __ , JP.-.1- 16. (2413) - •. ·-- ~ .. v ..:~· ..... __ --- ce1ı:tir 
,..aw- .... __,..,,,. _.,. ft ~ 8pur ----~ ID~ ARİANDıı: 11/12/93t tuibia-

750 balya Pamuk 4T 51 • ImUr belediy~ Havagazı fabrikası- D o yolları 8 nci işletme ko- •t edilmesi rkıa olunur. ele bek)ennwıbe~ Burpz, Varma " 
nm yeni istihsal ocağına konUiacak • • m.aoM ı _.,/1111 K.östıet:oee limmlanna haftbt edecektir. 

Para Borsası elektrik motörlerl tesisatı ile tenvirat • d SVENSKA oGlcNT LbdEN 
tesisatı, yaz.ı işleri müdürlü~deki ffiJS} onun an: UJIDAL BARDALAND motöri114/12/139 tari-

t~ vnsn BAMKASI fenni ve mali şartname-leri ve ilişik lis- -+-- binde beklenmekte olup Gotebcq. ıc... 
WNO lttJJILAm tesi mucibince açik eksiltmeye konul- Basmane ~ Menemen arasındaki hat ihtiyacı için Tun.ndaki tat tJMUMt DENİZ ACEtft'AUCtl L'l'D. p-nı,.g ve Helsing(ors 1iman1anna hme-

DM muştur. Muhammen bedeli 1503 lira 48 ocaldarından (3000) M3. ocak halasa açık chihme auretile aatın HEU.EN1C LlNEs LTD. ket edecektir . ... r_zı- 1Qri1ı1 lılr TM•- k:un11 olup ihalesi 20-12-939 Çarşamba alınacak N o T 
••hl"fl•. günü saat 16 dadır. iştirak edecekler tır. BELGİON vapuru 15 birtDcl kbunda : 

Sa
.... .&1... 113 liralık teminab ~bankasına yatıra- Muhammen bedel: 43>0 lira olup M. teminatı (324.25) ıu.- beldenilmekte olup Anversa .,. Rotter- Ahvali hazıra dolayıs(yle navluıı v• 
_. ~ k makb · 1 ·· -1:-ı dır dam için J(ik alacaktır. b.ebt tarihlerinin kat'l Glmadıjuıı " 

Sterlin 5Z4 5Z1 ra ıwy e encwnene ~ er. . ZETSKA PLOVİDBA A. D. ltOl'OB bunlarm hiç bir ihbara lüzum olmaba. 
Dolar 76_71 77.16 5-10-15-19 (2414) Açık eksiltme 15. 12. 939 cuma günü saat 1 S de Alsancakta it- LOVCEN vapuru lt birinci Jdınunda mı ~bilir oldutuzıu ve bu hUNStalı 
Belga 4.65 4.68 letmemiz binasında komisyonca yapılacaktır. gelerek ayni gün Köstence ve Vama dolayı acenteye bir mesuli,Jet terewı, 
hMu Frangl 33.59 33.80 D o K T o· R =;" Muvakkat ve daimi teminat mektubu omeğile mukavele proje- için hareket edecektir. etmiyeceğini muhterem yüldeyicileıilı 
Pezetas 7.657'1 1·6993 si, baymdırhk ve eksiltme şartnamesinden ibaret münaluua evrakı LOVCEN vapuru 17 birinci Ununda kayıt ve ip.ret etmeleri rica olun.ar. 
Florin L4" 1..(S3 s • ı ç h iqletme kaleminde görülebilir. gelip 18 birinci kanunda Pire - Arnavut- Daha laZla tafsilli jçln CümhW'iyeC 
İsveç Fcangı 3."21' 3·4416 U eyma Ofll ~ Iuk 1imaoJarı _ Kotor. Dubrovnik-Split caddesinde FRATELLİ SPERCO vapuı No~ Kronu 3.3763 3.397 n isteklilerin 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesika Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- ac:ıeıo.tecine müracaat edilmesi.. 
~ovak kronı.ı 23.09 23.20 Çocııfı hClftaJdıları ile M. teminat ~ hamilen tayin olunan vakitte komi.· tir.- TELEFON : 200f _ 2915 
UUMIC ~~ ~-2240 _,,,.._ .. __ SiSi yonumuza gelmeleri füzumu ilan olunur. Yolcu yUk bhul edecektir 
Leva -.ov "" ................ .fJS.S (237S) ""-'-~---mu-•- .. ~L,_ ·•••••H••••••••••••••H•••••••••••••••••n• 
Le 92 93 ~.:1- 29, 2, 5, 9 ~ ·...-...-- v-...-~ Li ' Y Londra ve Vivana hastanelmnuç O v ER • ., 
Rayşmaı 1, L97 L98 etiidünü ıiknaal ~iştir.. gerek 'ftpttr bimlerl ft nnhmtan bak- y y D 

Liret 15.20 1.5.29 Hastalannı her giin kabul etler. D _J J d kında acenta bil' teahhUt altına giremez. ŞVREKASI f.TD. 
Drahmi 103.97 104.50 Muayene adresi: Birinci beyler so- lzmir el teraaT ığın an: Daha fazla tafsll!t almak için Blrlnd 'YAPUR ACE!ITASI 
Zloti 4.2159 4.2373 kak No. 42.. 

1 0 
, L d Kordonda 152 numarada •UMDAL• 

Pengü 3.6807 3.6984 Ev adresi : Gödepe b.rakOla kar-.~ Basturak ıubesine emlak satıı bedelinden 6245 ira 6 kuruş borçıu &on U· umwnt deniz ACftltalılı Ltd. mttracut ATATtlRK CADDESi Rees binası 
FF. Serbest 3'.71 34.92 Ş1Sında 834./1... racı Kazım mezk\ıı borcunun kanuni müddet zarfında ödemediiindeıı mutaaar- edilmesi rica olunur. TELEFON: ?4-43 

llUllTELİF KURLAR TELEFON : %311 nf o1duğu Ahmet ağa mahallesinin Kemen.lta caddesinde S ayılı Ye 5000 lira 
:D.-istermak 4.65 c2•,. ~ 1 ll Telefon : C072 MlldtlrQıet &~ , 516 ~ı, - kurmctincleki clükUnı tahsili emval kanuna LiilciinJeri daiı (ı s1e heciz edleftlt T.1eloa : SlU Acımıla Londra ve Liverpol hatlan için 

piyasanın lhtiyac:ma göre vçurla
nmız sefer yapacaklardır. 

Jı1wr Lirnsı Ef. 450 2 l gün müddetle müzayedeye ç.ıkardmıştır. 
Filistin Lirası Ef. 4!3

5
. DOK TOR Taliplerin l l / 12/939 pazartesi günü saat 15 de vilayet heyetine müra-

Suriye .lirası Ef. • caatları ilRn olunur. 2~ 28 5 4255 (2J24) 

~~::~BO~~F. Celil Yar~m 
Londra - Sterlin 1 5.2125 
Nevyork - Dolar 100 130.06 
Paris - FranS17. fran. 100 2.9525 
Milfuıo - Liret 100 6.77 
Cenevre - İsviçre fran. 100 29.16 
Amsterdam - Florin ıot 69.04 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
Bclgrad - Dinar 100 
Vokohama - Yen 100 
Stokholnı - İsveç Kc. 100 
Moskova - Ruble 100 

21.5625 
0.965 
1.595 

13.54 

23.565 
0.915 
2.5175 

31.1925 
31.0275 

NOT: Hizalannda rakbm bulunrnı
yan döW.Jer için fiat tescil eddmemiştir. 

ISllAM VE TAnvhAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.70 

·-
DOKTOR 

Behçet Uz 
~.,.,, ............. ,,..,,.,.,..... 

u.t.IMml her ıtbı sut 11.Jt dan 
1 e ..._. Beyler Mbimia Ahenk 
.. perwhki lıımad laliaiiia
...... eıler. 

Devıea satdlk d·ll"lrAw 
Birinci kordonda Postahane yanında 

46 numaralı pul tütün ve miisk:irat ba
yiliği yapan dükün devren :satılıktır. 
Icinde bulunan sahibine milracaat .. 
, 1-3 (2408) 
-.~~------~~-~~~ 

öDEM1Ş ASUlYE HUKUK MAH-

İZMİR MEMLEKET 
HASTANESİ DAHiLİYE 

MVTAHASSISJ 
Mua)·enchane: ikinci Defler sokak 

No. 25 TELEFON: 3956 r liilCMi JtJtDVMZZtCtv..ııı&D 

111 
Birinci Sınıf Mütahusas 

Ur. Demir Ali 
"~~ıoow 

Cilt ve Te9asiil ............. 
VE 

Elektrik teavileri 
Birinci Be11tt Sobiı No. 55... ;~ 

izam. • Elhamra SinewMI ubsuMla ~ 
Sabahtan akşama kadar hastalannı ~ 
kabul eder_ TELU'ON: 3471 ~ 

ooaroa 

Kama· Osman 
Bozkurt 

iDfiJI MEMr&l[ft 
llASTAJfUj 

AsalJlye ndltallassuı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalannı her ıün 
kabul eder .. 

' 

KEMiSINDEN: ....................... . 
Davacı bayındırın bıyıklar mahalle--------------

r:nde~ tahsil nıemuru kemal gündüz 
namına vekili avukat Sabri armalı: ta
rafından rnüddeialeyha ayru mahalle
den Kemal karısı Ulviye gündüz aley
hine ödemiş asliye hukuk mahkemesi
ne açılan boşanma davac;mın 17-11-939 
tarihli duruşmasında müddelaleyha m
viyenin blldirTien ve bulunması muhte-
mel olan yerlerde aranmış ise de bulun
madığı ve ikametgMlı da bilinemediği 
cihetle davetiyenin ilAnen tebliğine ve 
tahkikatın 22-12-39 Cuma günü saat 14-
de talikine karar verilmekle muınailey
hanın o gün duruşmaya gelmesi veya 
'lir v•lnll ·- • · • - 11.h -.-.. 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

l'Pannzllcldanest 
Operatöri 

Her ctia öileye kadar Franuz Jauta
nesinde, Ciiledea soma 8İril9cİ Bey
ler sokağında.... No. 42 .•. 

'1111.D"ON : 1311 

,, 

Türkiye iş Bankasından: 
J - Bankamızın muhteüf şubelerinde çalafbnfmak ür.ere müsa-

baka ile 1 S memur alınacaktır. Müsabaka imtihanlan 2S B. Kanun 
1939 Pazartesi günü Ankara, lı::tanbul ve lzmirdc yapdacakbr. 

2 - imtihana girebilmek için: 

A - Liakal Lise mezunu olmak, 

B - On sekiz yaşindan aşağı ve otuz yapndan ~ bulunma
mak. 

C-Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamıı olan
lar muvakkat memur olarak alınacaktır.) 

3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz otan taliplerden tahriri imtihanda 
muvaffak olanlar berayı tecrübe on bet gün maaşsız olarak çalı,bn
lırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar ba· 
rem kanununda muayyen tahsisatla kadroya almırlar. 

' 4 - Muvaffak olanlar arasında Ecnebi lisanı bilenler tercih olu-
nur. 

S - imtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 15 meırlurdan 
ba§ka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre müesseaede 
açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 -Taliplerin en geç 20 B. Kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada umum müdürlük memurin aervisine, lstanbul ve lzmirde 
ıube müdürlüklerine vesaiklerile birlikte müracaatta bulunmaları ilan 
olunur. 

f-6 (2412) 

Gümrük ve inhisarlar vekale
tinden: 
1 - Merkezde ve taşra gümrüklerinde açlk ve açılacak 20 linlık 

memuriyetler için Lise ve orta mektep mezunları arumda ayn ayri 
olmak üzere müsabaka imtiharu yapılacaktır. 

2 - Müsabaka tarihi 14. 12. 939 saat 14 dür. Müsabakanın yapı· 
lacağı yer de lzmir. Menin. Gaziaıitep, Urfa, Kars, Trabzon, Samıun. 
Ankaradır. ( Anbradaki vekilettedir.) 

3 - Mü.ahakada kazananlar müsabakanın yapıldığı veya her han
gi bir gümrükteki açık yerlere namzet olarak almacak ve kendilerine 
36S6 sayıh kanununun hükümlerine göre maa§ verilecektir. 

4 - Kazananlann adedi fazla olduğu takdirde bunlar ikinci mü
sabaka imtihanı açılıncaya kadar her hangi bir gümrükte açılacak yer
lere tayin olunacaktır. 

5 - Kazananlardan askerliğini yapmış olanlar tercih edilebilecek
tir. 

6 - Memurin kanununun 4 iincü maddesinde yazılı şartlan haiz 
olanlardan miiaabek•ya iftirak etmek istiyenlerin iabda ile yukarıda 
yazılı gümrük müdürlülclerinclen birine miiracaatlan ve pbadetname, 
nflfm ft laGeaa hal •. -- -· .. ..hluıt raporhına tednneieri IA•lae.4ır. ·- -- ~ 

.. ------------· .. -••••••••••••e19ww1ee•1e111e1a•1•1a-H1 

Asdlye llatallassın 
DOKTOR 

Cabit Tuner 
Messageries Marltbnes 

--&-

Her gUn saat 3 ten sonra Şaınlı 
sobk ('Oçüııcü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder . .Elek
trik tedaVileri tatbik eder. 

Tn.EFON: 3559 

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GA U'l1ER vapuru 
Der tilrtl kahat ve malınm.t için Bt 

rincl Kordonda 156 numarada LAU· 
RENT KEBOUL ve ŞERIKt va,pur acea. 
tauna müracaat edilmesi rica olauwr. 

'JELEFON : 2 3 7 5 

Beyoflanda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelia müRedri 45 .melik otekQik mütel.U1111 bay C~ 
1 ~l:l Bentri'dir. 

Bn.lol oteli eli oc1U her ocWa soğuk " ..c:ek akar aulan, banyoları 
~e bloa ifeTi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan 01.duju gı"bi 
-----:..;ve huauıi lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
·ye Ltanbul cihetine de nezareti lemlicleye maliktir. 

Bütün bu miik•nıneliyedere iliTeten fiyatlar rekabet kabul etmi-~· 
yecek derecede UCU1Jdur. Çünkü bu otel Türkiye otekı1ik mütehuaıaı

1 

bay ömer Lütfü Benpnün idaresindedir. Bir defa nyaret halnüti 
meydana koyar. Bunun için bütün E.pliler, kendinin tahtı iaticannda 
-·ı.·--- otellerde hulutarlv. 

ı·~-------------------------T. C. Ziraat Bankası 
Klll'lllal tCll'ild : J888 

Seı RlaJ'esi : 100.ooo.oeo Tlirll llrasL. 
labe ve ajan adedi: 20 

'Zira4 ve ticari ber nevi Banka .. hhrl 

PARA IDRIK'l1REllLERE 2U. URA 
bmAMttE VEREO:K 

Ziraat bankasında ltwnbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en a (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çeldlecek kur'a ile aplıclald pllna göıoe ik
ramiye dalatılacaktır : 

4 Adet LtoO Llrahk 4.006 Lira 
4 • 509 • 2.000 • 
t • %50 • .LMO • 

.. • 100 • 4.090 • 
100 • 51 • 5.008 • 
12t • 40 • 4.890 • 
160 • 29 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene iç.inde 58 liradan aşajı döşml

yen.lere Jkrami~ çıJd.ıb tak.dirae yBr.de 20 f.ezlaııtyle ftl'Üecektir. 

Kar'.ı.r --' .,., 1 B:rlAI. 1 llirmd ..... ı llll't" 1 &ımlt• ..... 

•. --- ·· .. 
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&ARll'SA TENi A.SJJI S b.K KANUN SAL 1 19.J? 
a 

Amerika vaziyeti dikkatle takipte ... 
Muhalif'ler ardı arası 

Sovyet Rusya ile 
kesilmiyen teşebbüsler yaparak Amerikanın 

münasebetlerini kesmesini istiyorlar • .A 

sıyası 

Fransız gazetelerine göre Müttefik ablokasına karşı 
-:ıc 

Fin taarruzu Balkanlara müteveccih 
bir tecavüzün mukaddemesi • 

ımış 
• 

Almanlar, Napolyon sistemi kıt'a 
a blokasına başvurmak istemekteler 

-

... 

~ark yolların) ıaarruza knpaııacak lnailiz /ilosıt ,\falta limamnda 
Vaşmgton, 4 (Ö.R) Beyaz saray, 

Sovyet Rusya ile diplomatik münase
betlerin kat'ını talep etmekle ısrar eden 
muhalefet partbinin ardı arnsı kcsilnıi
~ en te ebbüsleri ile kar ·ı kar ıya bu
lunmaktadır. 

B. Ruzveltin bu husustnki kararını 
bir kaç gtine kadar bildireceği tahmin 
ediliyor .. 

Vaşington, 4 (A.A) - Finlandiya hü
kümcti B. Ruzvelte hasım taraf ta ayni 
vechi e hareket ettiği takdirde Finlandi
sa kuvvetlerinin sivil ahaliyi ve açık 
:ı;ehirleı i bombardıman etıniyeceğini 
bildirmiştir. 

Finlandiya hükı.imclinin bu kararı B. 
Ruzveltin 30 teşrinisani tarihli notasına 
cevaben ve Finlandiyanın Vasington se
firi vasıt:ısiyle iblağ edilmiştir. 
Vaşington, 4 (A.A) - Ayandan Nor

nis Sovyet Rusya ile ihtilaf halledilme
dikçe Finlandiyaya borçlarının tedi1csi 
için bir ınoratoryom verflme ini 1eklif 
etmiştir. 

Nevyork, 4 ( A.A) - Gazeteler bah
riye nezaretinin onar bin ton hacminde 
iki kruvazör sipariş edilmesinin Ameri
kanın 1943 sene.sine kadar sekiz bin to
nu tecavüz l'tmiyen kruvazörler inşası
na mlisa~de eden 936 Lonclra itilafının 
la•r türlü kıymetini kaybetmiş olduğu 
mütalaasında bulunduğunu tebarüz et
tirmektedirler. 

Pöti Jurnal, Finlandiyanın Mılletler te ebhüsiine B. Molotof tarafından ve
cemiyetine vukubulan mürncaatinin rilcn Cl•vabın neşri suretiyle Sovyetler 
ehemmiyetini tebarüz ettiriyor. tarafmdaıı bir Fin halk hi.ikümetinin te-

nıı gazete diyor ki : sekkül ettiği haber alınnu~tır. Eğer ken-
Küçükler taahhütlerini daiına muha- di istihbar vasıtalarımız olmasa, Alman 

faza etmişlerdir. Beynelmilel itlak bah. gazetelerini okuyarak bu hüki.imetin te
sindc daha yiiksek bir teltıkkiye malilc- şekkül ve maksatlarını öğrenmek iınka
tirler.. nı olamazdı. Alınan hükümeti ilk za. 

Hanri Kirilis. Finlandiya tecavüzünü, rnanlarda Sovyet hiikümetinin Finlandi
Balkanlara dönecek olan müthiş bir taz- yada ilk isg::ıl ettiği mıntakada derhal 
yikin mukaddemesi sayıyor ve Rus plfı- bir Bolı:jevik hükümeti kurduğunu giz
nının Besarabyayı, Karadenizi ist:ihda~ !emeğe çalışmıstır. Ancak, zamanla bu 
ettiğini, bü) ük Katerinanm, Büyiik ihtiyatı terke mecbur kalmıştır. 
Petronun hayallerini tahakkuk ettirme- Dün, ~Doyçe Algemanye Zaytung• 
ğe cal~tığını iddia ediyor. Polonyaya karsı ileri sürülen iddiaları 

Paris, 4 (Ö.R) - Sovyetlcrin Finlan- tekrar ederek Finlandiyanın mUttefik
diyaya karşı cebir ve şiddete müstenit ler farafından uzla-;mazlığa se\'k ,.e mU
hareketleri umumt nefreti mucip ol- cadeleyc tahrik edildikten sonra kat'i 
mu 1.-en ynlruz Almanya vaziyet alma- dakika gelince kendi haline bırakıldığı-

Londra, 4 (Ö.R) - Alman ihracatı
run müsaderesi hakkındaki Fransız - İn
giliz kararnamelerinin bugünden itiba
ren meriyete girmesi münasebetiyle sa
ı:ıbiyctt.ar mahfiller bu kararın nihai za
fer üzerindeki bUyük ehemmiyetini tek
rar tebarüz ettirmektedirler. 
Müttefikleı· lıitarafların zararlarını im

i-tın nisbetindc azaltmak niyetindedir
ler •. İngiliz gnzeteleri, İngilterenin diğer 
m:!rnleketlerlc ticari mübadelelerini art
tırması lü··uınunda ısr:ır <'diyor ve bu 
ıretle cenubu Ş['.rki Avrupada Alman 

tic.:ırctiılin ı:-ıühim mikyasta azalacağım 
k~) dcdı) 01 lar. 

Niyuz Kronik! gazetesine göre Alınan 
ihrnc:!~nın ablokası ) üzünden Alman ti
cnreti yiizdc kırk ni<;bctinde azalacak, 
Almanya senede ı;;o milyon İngiliz li
ra ı kaybedecektir. Yine bu yüzden Al
ın::ınyanm Avrupa ve Asya memleketle
rinden ithalat imkanları biı· kat daha 
azalacaktır. 
STALİX IIİTLERİ TAZYİK EDİYOR 
Londra. 4 (Ö.R) - Deyli Spcch ga

zetesinin verdiği malfunata göre Stalin 
şimal denizine Kiel kanalından geçmek 
için Sovyet Rusyaya rüçhan hakları ve
rilmesi hu~usundl'I Alman bükü.metini 
tazyik etmektedir. Buna sebep olarak 
Kategat yolu ile münakalat müşkülatın
dan bahsedilmekte ise de hakiki sebep 
Rus deniz tieareti için daha ucuz bir yol 
temininden ibarettir. 

Cemauti, 4 (A.A) - Altın ve döviz 
olarak Almanyadan pek yüksek transit 
rüsumu istenileceğine dair bir şayia de
veran etmektedir. Bundan başka Ro
manya deıniryolJarı idare~i iki bin yüz 
benzin \'agonunun iki aydan beri Al
mnnyada kalması ve mükerrer taleplere 
rağmen bir tek \'agonun hile geri gel
memesi mesele.si ile de fevkalade meşgul 
olmaktadır. 

Londra, 4 (Ö.R) - Umumiyetle tah
min edildiğine göre Bitler Alrnnn ablo
kasını kırmak için İngiltereye karşı bir 
kıuı nblokası tatbik etmek tasavvurun
cladır .. 

Berliıı, İngiltere ile geniş ticaret mü
nasebetlerinde bulunan memleketleri. 
ezcümle İsveç, Norveç, Ho1landa ve Bel
çikayı şiddetle tazyik ederek Büyük Bri-

lngiliz lıava filosu tam/ıııdmı clii§üriilen Almaı~ tayyaresı 

tanya ile ticarette bulunmaktan menet
mek istiyecektir. Anlaşılan Finlandiya 
işgalinin Alman umumi efkarında uyan
dırdığı büyük akisler karşısında Hitler 
ayni mahiyette stratejik ve ekonomik 
avantajlar elde etmcğe karar vermiştir. 

Londra, 4 (Ö.R) - Deyli Telgrafın 
Amsterdam muhabki bildiriyor : Hitler, 
müttefiklerin tedbirlerine karşı muka
bclei bilınisil olarak Napolyonun kıta 
ablokası sistemini tatbike karar vermiş
tir .. 

Bu maksatla Napolyonun MilAn eınir
namesini tetkik ediyor .. Almanya, ma
yin ve tahtelbahir harbine devum eı~· 
cektir. İngilterenin 15 millik kara suları 
tehlikeli mıntaka olarak ilan edilecek, 
buralara dökülecek mayinlerle bitaraf
Jarın Bi.iyük Britanya adalarına yaklaş
mn1arının menie c;alışılacaktır. 

Paris. 4 (Ö.R) - Dün gece yarısın
dan itibaren Alman ihracatının ambar
gosu hakkındaki İngiliz. - Fransız kar-· 
namelerinin tatbik mevkiine girmesi 
münasebetiyle sabahki İngiliz gazeteleri 
makalelerinde nihai zaferin istihsali hu
susunda bu tedbirin ehemmiyetini kay-

detmekle beraber bitaraflar ıçın mucip 
olabileceği mahzurları mümkün mürtc
be tahfif etmek hususunda İngiliz bü
kü.metinin arzusunu da kaydediyorlar ..• 
İngiliz gazeteleri Alman ihracatının yüz
de 40 mm bu ambargo yüzünden müte
essir olacağını ve Almanyanın bu suret· 
le senede laakal 50 milyon sterlik kay
bedeceğini, bu suretle Avrupadaki kom
şu memleketlerden, Asya ve Amerika· 
dan itl13lat eşyası satın almak için Uft 
mikdarda döviz bulamıyacağını yazıyor
lar .. 

Paris, 4 (Ö.R) - •Deyli Telgraf• ga· 
zetcsinin Amsterdam muhabiri bildiri· 
yor : Alman ihracatının ambargosu için 
müttefikler tarafından ittihaz edilen 
tedbi ·c Almanyanın nasıl mukabele 
edeceği henüz malfu:n bulunmamakla 
beraber B. Hitlerin bütün İngiltereyi 
abloka altında ilan etmek niyetinde ol
duğu tahmin ediliyor. Bu kararın tatbi
ki için mayin ve tahtelbahir harbini tev
si etmek icap edecektir. Naziler diğer 
taraftan bitaraf vapurları İngiliz harp 
gemilerinin ıDur!o emrine itaat etme
meğe teşvik ediyorlar. 

Parıs 4 (Ö.R) - Amerıkan umumi 
t fkfırı Fin ordusunun kahramanca mu
kavemetini on derce<.' bir ~lfıka ile ta
kip etmektedir. Hıç bir h:ıdise, hatta 
Lchistanın istı15 ı bıle Am rikada ayni 
derecede te ir ) ap namıştı. Umumi cf
~ ;ır son derece mi.iteheyyiçtir ve mesulı
\ etini idı ak etme i için hiç bir hadi e 
bu i tilfıdan zi~ad" müe ir olamazdı ... 

ört aylı harp neticesi 
-:::------------

Komilmst ale) htarı hissi) at hır kaç lngilizlcr tara/.ndn 
günden beri idd tlenmiştir . Bununla mıs ve muhacinılerc karşı en ufak bir nı yazmıştır. 

üttefiklerin kara, hava ve deniz 
olmuştur 

beraber her kes takdir ediyor ki Hitle- takbihte bile bulunmamıştır.. İtalyan Fakat Berlinde Fin meselesi o kadar 
rın müzahereti olmasoydı Stalin k. t ıy- gazete] rinin Berlın muhabirleri tara- şaşkınlık husule getirmiştir ki •Borsen 
yen bu derecede k1>rkunç olama dı ... fından ~ekilen telgraflar Alman aksüla- Zaytung bunun aksine bir mütal:a yü
Tnhmiıı edı!diğinc ore Hitler sulh taar- meli hakkında dıkkate şayandır .. Bun- ıiilerek ihtilafı teşvik etmek ~öyle dur-

üstünlükleri sabit 
r""urıtı ~· ı1 'eı11ck ı'çı·n bır fıı"''attan J ti'- d l l k' F' ·ıı · ·ı R F İ 1 b ı 1 Londra 4 ( ö.R) - Harbın şu dör-

..... J ... an nn a ı ıyor ı ın nu etı 1 e us !>Un, ran a \; c n!!i terenin u mrp e d 
I .. d, .. ccl cek Amnrıka ı' le ınt'ıttefı'kl"'r ve d d k d l üncü ayında müttefikler karıı, deniz ve ..., ·- ,- e\ ı arasın a ·i milca e enin ancak ha- mti• klil mevki c 1 aldıklarını yazıyor. h ı d 
L,..,.,. bı'taraflar n" dınd"', koınu'ıust teJı- c·n . k ] B 1 l el • va ar a faikiyetlerini jsbat etmiş bu-
l-.-. - , ..._ ı mış a ıs erı er ine ta ar vasıl ol- Bu gazeteye 1 ru-şı lngılterc billıassa J 
}ıkesml ılcri siire el netice almaga ,. h- k d K ll unuyorlar. 1 larbın ilk i.iç a} ı Almanya· 

1 
..,. mn ta ır. • uryera De asera• gazetesi- müteessir olmuştur, zira Rusya ile eko- nın kara ve havada bir şey yapamadığını 

~ ca :t ı . nin BC>rlin muhabiri şu mtlşahedede bıı- nomik ıiizakerelcre tekrar ek'. n et- ·· · · o · d · h Ih h' 
J>o TON l'AI)\'OSU""'l).ıı. 1 ...,. gostermıştır. enız e ıse ta te a ır ve 
> • • ..., ,.. unuyor : Sovyet - Fin ilıtil5fınm ınki- mege hazırlanıyordu. h b Al ı f d d Y,'J0 """J.Al\'J)iYı\ GÜNÜ f mayn ar ı, mıın ar tara ın an şi • 

ı· n - ~ ~:ı mı tal ip içın Berlin ideal bir rasat Her halde bu iki iddianın avni 7.a- d ı d k b b 
Bo. t n 4 (ÖR) Rnd. 

0 
is .. • \ u d ld F l etıe i ar~ edilme le era er, en zayıf 

''"" yerı ir. m andiya sahastndaki si- manda müd foa f'dilC'ın yeceginı takdir neticeler vermiştir. Bugün neşrolunan 
Fınlandi • nın 'inni üçüncu istıkl l l ıl- yasi a eri 'C' diplomatik hadiselerden etmek icnp eder... resmi raknmlar bunu is bat ediyor. 
dôı 'mtinu le Jt ı ·ın fovknltidc bir prog- umumi Alm. n <'n.;ırı haberdar bulun• I.ondrn. 4 (Ö.H) - İ veç r; zctcleri Bu devre esnasında denizlerde 21 
ram loı tıp ctmistir Bir çok hatipler F'ın- mıyor. Gaz t 1 ancak 1ck tük Mos- Hıtler 'WC S o1ınin be) n lmilcl k. nunla- m iyon tonluk JngiJi, vapuru seyrüsefer 
lmıdiy nın i tıklfı.I av~ı hakkında nu- to\ a telgrafları n şredil orlar.• ra muhalif h r ketlerıni şiddetle kaydc- etmiştir. Bu miktarın ancak yüzde dör· 
tuklar oy lemi ler. bu mılletin kiilti.ırel •Halbuki bu ı. mukabıl İtalyan ga- dı:-ı orlar. Her ık isi ele tahriksiz harp ve dü kaybedılmiştır. Harbın iptidasında 
faali) tl<'rin ve dünya ınecleniye>t ne Zf'tclcri Hel in'dclen gelen telgraflarla beynelmilel !.. unlara taarruz kabaha· bir buçuk milyon ton olan Jngiliz harp 
aptı !l hı1.metJerın bı.i i.ıklı.i"Ünii teb - doludur. Berlınde. ancak B. Ruzveltin tini i lemi lerdir. fılosundan ise Almnnların safı harp ha-

rüz ettirıni lerdir. ricine çıkarabildikleri 5 3 bin tondan faz-
Boyoto, 4 <b R) Kolombiya umu- •• ' d • h b • in değildir ve bunların ara~ında 25 sene-
i efk:ırı ve matbuatı F.infandı,} aya an go e en1 z ar ı lik eski harp gemileri de vardır. 

" mpnti 'e hayr, nhk teze hi.ırleri yapı- ~I Fakat lngiltere dünyada misli görül-
~or .. Büti.in cenubi Amenkadn Avru-
J•anın hiç hir davaSJna bu dı:rcce dl."rin nıemiş derecede muazzam bir inşaata 
.. Jfika gortilmemistir. Fı"n/er, Lenr·ngrad .. .. .. . f • / doğru ilerleyip yepyeni bir harp Iilosı'.\ . . onunu mayın emrş er. tczgfıha koymuş bulunmaktadır. 

FltAN ·ız TEFSlftLERI Diğer taraftan yarım milyon tonluk 
Pari<:, 4 (Ö.Rl p rtinaks Ordr ga· Sov yet filosu nazık vaziyette imiş Alman vapurları denizlerden tard edil-

7desinde yazı:°)or · StaHn ve Molotof miştir. Deniz yüziinde seyahat edebilen 
~cm Fınlaııdı~a kabinesinden be haf- P. ris 4 (Ö.R) - Finlandıyada harp Bu vaziyet Finlandi)alıların san )arı-

., h k ti · · t k'b 'd P"t· p · · ·ad· sal·h· t Alman vapurlarına ancak bir Rus gölü t lık ıni.ıztıkerel rdc ekle (>demedıklerı- •re e eruu a ı c gı en o ı arızı- nJ cı ı surette artırırlıştır. a ıyc tar 
ıtı bu ~ 

11 
elde edebılirler Fakat Mo ko- yen gazelr·sirıin harp muhabiri Edmond a keri mahfillerin kanaatlerim: göre Kı- olmuş olan Baltıö deniz.inde tesadüf et-

Di.i tr ı· t · fi d F'nl d' _, 1 ·d mek mümkün oluyor. \a, mutcdıl ve anlayı-•ı bir ıyas"'te ıh- me şu ına uma ı verıyor: z or u, , ı an ıyruı arın muımnı an,e 
"' ..._ M h t b l l b' K. k tl · · k b'lm k · · · Amirallık safı hnrp harici kalan Al-t•lfıleı dı'.t"t->rlt'ı' ·.·ııı ı'rtı·ıa· polı'tıka ını u a ama ın n at ıgı ır anunu- mu nveme erını ıra ı c ıç n genış 

" .~ ld IJ .. · ·· d k b 1 d h k" b l k b · · ·1 mnn tahtelbahirleri mürettebatında 144 tercih edıvor. · evvc e, ıangoe onun e vu u u an c- are atta u unma ınC'c urıvelı ı e 
niz earpışmasında bir Sovyel torpitosu- karşılaşacaktır. · Almanın lngilterede esir bulunduğunu 

L<.>oıı Blum, Populcr gazetC>sinde, (Ci- b 'ld' · I ·ı· f'l 1 7 1 390 l k 
) ı nun b:ıtırıldıw•ı. Girof adlı bir Rus kru- Aynı mahfiller şu mütalanyı ileri si.i- ı ırıyor. ngı ız ı osu tonu 

ıı::ıyı t ser evhası altınd~ neşrctti"i ma- d h 35 d"' · · · · h · · f • <> \'a:t.ÖrÜnÜn " n1lİ 'nı "Urette hasara uğ- riiyorlar: uııman gemısını ım a etmı~tır. ngı-
kcılf'clt.' diyor ki : • Finlandiymla Etiııik nıtlı ı b'ldiril:nisli. Sovuetler harı'ciue F' l ı· .. .. .. ı::r 1 · k. liz ticaret filosunun insanca zayiatı 410 
• zlıklar yoktur. Mı.iteaı·rizin kurbanına " " 'ın anc ıyaya yuruyu!'; ve -.e sın ıye 

komiceri B. Molotof, Tall'n hi.ikünıcti ile giris askeri bir tenezzühe hiç benzcmi- gemicidir. Alman ticaret filosundan ise 
nisbc )p kat kat foık kttv\ellerc ı:;ahip derhal müzakere t'derek bu yaralı ge- yor. ancak 4 gemici telef olmuştur. Bunlar da, 
olm~"fl bu tecavüzti ılaha igrenç yapmış- minin Tallin limanına girmesi icin mü- Piiti Pariziyen muhabiri, Moskovanın lngilizler tarafından zaptedilip bir lngi
ıır. Son ylnra kadar Staliııin istıb<laclı sı:.ad" · .. temişt:r. Sab?hın üçüne doğru Tallinden yeni bazı müddeiyatta bulun- liz limanına sevk edilmekte olan bir Al
üzeı ın" hir örtü geri lebilirdi. Bugün is- dört Eston)a torpitosu denize açılını.,Jar duğunu, sivil muhafaza kıtalarının da- man vapuruna yine bir Alman tahtelba
tılxlat \(' dehşnt son haddine aeldı1<tcn \'e 1, mamiyl<> btimalden cıkan Girof ğıtılnıasını, bir Sovyet memurunun Es- hiri tarafından açılan ateşle öldtirülmüş-

.,.o hc>r şey bit mi.,. her ey kırılım"- krU\"c zörünü yedeklerine alarak Tali in tonya polisine müşahit olarak konulma- tür. 
tır.. · limanına grtırnıişlcrdir. smı, Tallin radyosunda günde bir saat Geçen hafta zarfında lngiltere 2 3282 

Piiti Parizi.} ende Şı;l Moris dıyor ı.;: Sovyetlerin deı i:t. cüziitamları artık ne)iriyat yapılmasrnı istemiştir. tonluk 6 vapur kaybetmiştir. Bitaraflann 
Mannerhaynı ordusu imanla hazırla- Kronştada dönemiyorlar. Finlandiyalı- Bunun sebebi, Estonya halkının diğer zayiatı da 30932 tonluk diğer 6 vapur· 

Sahillere düşen Alnımı nıaynleri 

te biri idi. Bu da lngiliz mayn tarayıcı
ları tarafından ne enfes bir i;ı görüldüğii
nün delilidir. Artık inkar edilemez ki 
Almanların miknatıslı mayoları ümit et
tikleri kadar tesirli çıkmaı~tır. 

lngiliz limanlarına hareket eden va
purların yüzde 99 u salimen varmış
lardır. 

Stokholm 4 (AA) - Alman istihba· 
rat bürosu Hartlepoolden Nalmoeye kö
mür nakletmekte olan Rudolph adında
ki lsveç vapurunun Ncvrastle' in şimali 
şarkisinde lngiliz sahillerinde bir mayne 
çarpmı!l olduğunu haber vermektedir. 
23 ltiıiden ibaret olan mürettebatı tah· 
Heiye sandalJarına blnmtşlerdir. 

ınayn harbı yüzünden müttefıkler 23000 
tonluk Rltı vapur, bitaraflar da 3 1000 
tonluk altı vapur kaybetmişlerdir. Ce· 
çen ayın deniz zayiatı eyli.il ayındaki :ıa· 
yiatın üçte birine düsmüştür. Britanya 
ticaret filosu, hava ve deniz filolarının 
himayei altında olarak tehlikesizce sefer· 
lerine devam etmektedir. Alman tahtel· 
bahir harbı gibi mayn harbı da akim kal· 
mıştır. 

Harbın ilanından sonra bitaraf liman
lara iltica eden Alman gemilerinden 
tekrar denize açılmağa cesaret eden 3~ 
vapur müsadere edilmişler veya kendi 
kendilerini batırmışlardır. 

nıyor .. O, bütün kuvvetiyle tecavilze da- lar Le.ningradı.n önünü maynla kapadık- Balt memleketleri halkı gibi şecaatli dur. 
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