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- • Alman İf cepheıi 
reisi Romada 

Roma 6 ( ö.R) -Alman iı cephesi reiıi 
Doktor Ley Romaya gelmiftir. ltalyan.kor
poruyonlar nazırile görüıecektir. 

·--------' nt1n mUnderecatından gazetemiz mesuliyet knbul etmez. Cümhurivetin ve Cümhu.riyet eserinin oekçl.d, ıalıahlan çıkar al11ast gaıetedfr Yeni Asır Matbaasında basılml§tır. 
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Finlandiyada 20 den 60 yaşına kadar 
bütün kadınlar sil8h altına ça ğırıldı 

Fiıılandiya ba§kmnandanı Mannerhayn l..1iyi!k crkdnılıarbiye reısi Ô§ ile birlikte 

Roma 5 (iJ.R) - Hel8inkiden 
bildiriliyor ı 

Ladoga gölünü geçmeğe te,eb
bü• eden bir çok Sovyet tankları 
kırdan bu:z.lar yüzünden göle bat
mı1lardır. 
-Kayaklı Finlandiya askerleri 

araziyi çok iyi tanımaları ve lev
kalade çeviklikleri •ayeıinde laik 
düıman kuvvetlerini müşkül va
ziyetlerde bırakmıflardır. Kar, 
Finlerin müdafaasını kuvvetlen
dirmiştir. 

Salahiyettar Fin aıkeri mahfil-

ltalyan 
Politikası 

Şimal devletleri 
-*--

ŞEVKET BİLGİN 

Harp emri vaki haline geldiği gün 
gSzJer Romaya çevrilmişti. ltalyanın ilı
tiYar edeceği vaziyet merakla bekleni
yonlu. Berlin • Roma mihveri etra
fmda o kadar hararetli nqriyat ya
pdmq, o kadar co~un tezahürler vulcu 

Tehlikeye karşı koymak 
için hazırlanıyorlar 

Osloda 
bulmu§tu ki Italyanın ideoloji müttefiki ---:i:---
Almanyadan dünya ve 2hiret aynlmıya- Yarın İsveç, Norveç 
cağı zannediliyordu. MiUetlerin mukad- ve anim k h • · 
derat, yolu üzerinde kat'i bir tesir icra ar a arıcıye 
eden huswiyetlerin ekseriya dikkatle ta- 1 azır!arı gö .. şecekler 
kip edilmemesinden ileri gelen bu ze- Paris 5 ( ö.R) - Resmen bildirildi-
bap, fU bir kaç ayda kıymetini kay· ğine göre Norveç hariciye nazırı Kotun 
betıniştir. Artık Italyanın Almnnya tcklifile Dnnimarka ve Isveç hariciye na
yanında harbe girmesini bekliyen yok· zırları perşembe günü Osloya gelecekler 
tur. Bilakis birbirini kovnJıyan hadise- ve Finlnndiyanın milletler cemiyetine 
ler ltalyayı Almanyndan uzaklaştırmak- müracaatinden ileri gelen fikirler hak
la kalmamış, ona yeni bir siyaset il- kında görfüıeceklerdir. 
ham etmİ§tİr. Bazı suallere cevaben B. Kot demiş-

Bu siyaset bilhassa balkanlarla müna- tir ki: Bu İçtima başlıca Finlandiyanın 
sebetlerdc kendini göstcrmi tir. itnlya· milletler cemiyetine müracaatı mC!lelesi· 
Ywıanistan münasebatını samimile~tir- ni tetkik edecektir. Bütün şimal memle
mek için aarfedilen gayretler yanında, ketleri Finlandiya milletinin sürüklendiği 
Türk • ltalyan münatıebatmd:ı itimatlı h~rbin inkişafını büyük bir endişe ile ta
bir bava yaratmayı istihdaf eden te§eb- kıp etmektedir. Keza, gerek kendi men
büsler yapılml§tır. faatleri, gere'kse Finlnndiyanın menfaat-

Roma, aynı zamanda dünyayı titre- leri namınu sulhun mümkün olduğu ka
len barbm cenubu prki Avrupaya sira- dar süratle iadesini temenni ediyorlar. 
yetine m:ıni olmak ic;.in de kun'etli bir Şi~diki kanlı ihtilafın :>erine müslihane 
balkan bloku lehinde olduğunu ihsas muzakere imk:lnlnrının ikamesini araştır
ebniştir. Halbuki daha yakın günlere mak §imal memleketlerine ter~ttüp eden 
kadar f afİst 81em balkan antantına iyi bir va2i,ifcdir .. Esn~n Finlandiynnın Ce-
sözle bakmıyordu. Bu dcği;iklik, şüphe - SONU 4 ÜNCÜ SArOFEDE - Isııet' kralı t•e Fin. Cünth1trrei.:;i 
edilem'ez ki hem telikkilerin değİ§me-

' • d sinden hem de Avrupa muvazenesm e 
YUkuı,;.lan büyük sarsıntılardan ileri gel-
mİ§tİr. . 

ltalya, ne ,ekilde olursa olsun, s~:v
yetlerin 'balkanlara nüfuzunu lloJ gor
memektedir. 

Mevzuubahs ettiğimiz itimatsazlık Fin
landiya tecavüzünden sonra daha kuv
vetle ifade edilD\İltir. Gazeteler, Ber
linin müttefiki olan Sovyet Rusya aley
hinde ve Finlandiya lehinde sempatile
rini izhar ederken fa!ist gençliği de Fin
landiya elçiliği önünde heyecanlı nüma
y;.ler yapmak fırsatını kaçınnamı;tır. Bu 
IUJ'etle ltalyanın Berlin • - Moakova blo
kundan §Üpbeleri açıkça ortaya konm~
tur. Şüphe ve itimatsizlığı doğuran se
beplere gelince, onları şu llll'etle hclasa 
etmek kabildir: 

1 - ltalya, Avrupanın timalinde, 
tarkında ve cenubu tarlcisinde Sovyetle
rin elde ettikleri terakk~lcri Avrupa me
deniyetinin b11kat11 ve bizzat kendi mu· 
hafıuakir varlığı için en büyük tehlü
ke gaymaktadır. 

2 - Kızıl ordunun Balkanlara da
yanması ltalyanın yakın menfaatlerini 
tehdit ettiği açıkça beyan edilmiştir. 

3 - ltalya, Almanyanm Macaris.tan 
üzerindeki emellerinden kuşkulanmsk
tadır. 

l§te bütün bu ebepler yüzünde:ı fa
fİst ltclyanın tedricen garp devletlerine 
daha müsaid, hatta daha teveccülıkar 
bir siyaset takip etmesi kimseyi hayrete 
düşürmiyecektir. 

Londra siyasi mahfelleri, bu tahmin
de daha ileri giderek önümüzdeki Cu
marteşi günü Finlandiya tecavüzünü tet-
1ı:i1' için toplanacak olan milletler cemi
yeti konseyinde ltalyarun yeniden yer 
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in niesele 1 

Milletler cemiyetin e 
~? • Sadece manevi bir muza ar et 

MHletler cemiyeti bi~ıası 
Paris 5 (Ö.H) - Bütün gazeteler, nin müdafii olarak konsey içtimaında 

milletler cemiyetinin önümüz.deki içti- hazır bulunacaklardır. · 
maı ile meşguldurlar. !7..har edilen ka- Yalnız manevi bir mahktlıniyetin ki
naate göre dünyanın vicdanı kllçük Fin- fayet etmiyeceği teslim edilmekle bera
landiyaya kaqı yapılan te-cavüzden U- ber buglinkU şartlar dahilinde bundan 
fi derecede heyecandadır. Franaa ve Jn- fazlası beklenemez. 

leri Peıtamoyu ellerinde mulıala
za ettiklerini ve bu fehre karfı 
yapdan yeni Kızıl taarruzlarının 
çaprast ateş altında imha edildi
ğini bildiriyorlar. 

Bu mıntakadaki nikel mndcnlerinin 
tahrip ed~ olduğu hakkındnki iddi
alar yalandır. Mahalline tetkikat yap
mak için gitmiş olan Fin mühendisleri, 
madenlerin hiç bir suretle hasara uğrn
mndığını görmüşlerdir. Yalnız bu mm
t.nka baştan başn Iağımlanmış olduğu 
için Sovyet kıtalarınm buraya girmeğe 
teşebbüsleri halinde berhnvn edilecek
tir. 

Hclsinki 5 (ö.R) - Pestamodan ni
kel mndenleri mıntaknsına büyük tak
viye kıtaları gönderilmiştir. Bunlar on 
bin kişilik bir kuvvet te kil ediyorlar. 

KOMŞU ~ml\1LElU .. "T 
GÖNÜLLÜl .. Imi 
Helsinki, 5 (Ö.R) - Koın.;Ü m~mlc

ketlerden i.iç bin gönüllü gelmiştir. Hıın
lnr arasında yüzlerce Danımarkalı g9-
nüllü vardır. 

Helsinki, 5 (Ö.R) - Finlandiya nskeri 
maknmatı, Rusların Kareli berzahındn 
40 ila elli kilometre ilcrlcdiklerinı tek
zip etmekte ve muharebenin hiim hudut 
mıntakrısında o1dui;,'Unu bıldırn ektedir .. 
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...................................................................................... 
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1 Amerikalılar 1 . . . . • 

Piyasadan dün tütün 
almağa başladılar 

.Satışlar umumiyetle hararetlidir •• İlıi günde 
~ satılan tütünlerin alt buçıdı mil)'on ldlo 
: olduğu bildirilmelıtedir-. . . . . 
•Hararetle açılan ve iş hevesi her an 

art~akta devam eden · tütün piyasasının 
iki günlük safhasını şöyle hülasa ede
biliriz: 

1 - Piyasa açıldığı şekilde kalmıya
rnk her an fiatlerin yükselmek istidadı 
mevcuttur. 

2 - Şimdiye kadar, yani iki gün 
içinde takriben altı buçuk milyon kilo 
tütün satılmıştır. Bazı yerlerde sntı~ar 
devam etmekte ise de buranın eah rn• 
kamları alınamadığından altı milyonluk 

• 

yekuna dahil değildir. 
3 - Dün piyasada bu~ uk jşler hazır· 

lanmış. bunların yapılabilmesi ve kanu
ni muamelenin ikmali bugüne bırakıl
mıştır. 

4 - Amerikalılar, Piyasa açıldığı an
dan itibaren tütün piyas sına iştirak et
mislerdir. Daha evvel tütün mıntakalnn
na hareket etmiş bulunan Amerikalı fir
maların mübaynn meurlan açılı a ictirak 
ettikten ve 4 birinci kanunda epice tü-
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tere Kralı 
_* __________ _ 

Ga P. cephesini teftiş etti 
-:ıc-
ordusunun maneviyatını bir kat 

işbirliğini bir da ha ispat r-tti 
Kralın bu ziyareti lngiliz 
arttırdı ve lngiliz - Fransız 
Parl.:ı 5 (ö.R) - lngiliz kralı Altıncı -----._.....-----------,,.~.----.--~-

Corcun F ranaayn seyahati lngiliı. matbu
atı tarafından Fransız - lngiliz ittihadının 
ve hareket birliğinin bir sembolü olnrnk 
karşılanıyor. Kralın bu şekil seyahat ea
nasındald azmi ve cesareti bilhassa kay· 
ıdedilmektedir. Kral cephede lngiliz or· 
dusunun mühim bir kısmını teftiş ede
cektir. 

Parj i (ö.R) - Dün Fransnya ge· 
len 1ngiüz kralı harp mıntakasına giderek 
lngiliz kuvvetlerini teftişe ba~lamıştır. 

Jour razetesi eliyor ki: 
Kral Be,inci Corcun 1914 de harp 

cephesini ziyaretinden 25 sene sonra oğ
lu 6 ıncı Corc ayni yerde bulunuyor. 
Kralın bu 7İyareti lngiliz ordusunun kuv· 
vei manevivesini bir kat daha artıracak
tır ve lngilterenin mücadelede sonuna 
kadar devam azmini göstermektedir. 

lngiliz kralının karde leri de kendisile 
beraberdirler. Vind!>Ör Dükü de Krala 
refakat etmektedir. Kent Dükü deniz 
i leri ile meşgul olmak üzere vazifesi ba
şına dönmüştür. 

Londrn 5 (ö.R) - lngiliz kralı Ma
jeste Altıncı Corc bu sabah Fransada 
otomobilile lngiliz kıtaları tarafından tu· 
tulan cepheye hareket etmiştir. Hava 
fena ve yağmurlu idi. Hükümdara ba~
kumandan Lord Cord ve umumt karar
gah baş irtibat z.abiti general Dük Clo-
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elgrad ! 
•• 
Universitesi 

1 ~ 
I Komünist kargaşah
ğmdan kapatıldı 
Roma, 5 (Ö.R) - Komünist karga

şalıkları dolayısiyle Belgrad üniver
sitesi kapanmıŞtır. Zagrep üniverSi
tesinde bilakis sağ cenah mUfritleri' 
komtinistler aleyhinde nümayişler 
apmışlardır. 

lngiliz kralmm kardeşi Vinclsör Diik'u cephede 

Romanya 
Bir mi yon askeri 
altında · tu ak a 

e • 

Paris 25 (Ö.R) - Bolşeviklerin 1''in
landiyaya taarruzu balkan memleketle
rinde de endişeler uynndırmışlır. <Dey
li Meyb gazetesinin Zagrep muhabiri 
Almanların A vusturyada. Slovenya hu-
dutlarında asker tahşidatı yaptıklarını 
bildiriyor. 

Romanya, her hangi bir taarruz ihti
maline karşı mildafaa tedbirleri almış
tır. •Deyli Meyl> gazetesinin hususi 
muhabiri bu memlekette ımdiki halde 

bir milyon n kcr sıl:h c>ltında tutuldu· 
ğunu ve Ro:mınyanm tabii müdafaa· 
mevzilerini t. kviye için fıc:;ılasız tedb'r
ler aldığını kaydetmektedir. 

Homa 5 (ÖR) - cMesacero• gawlcsi 
dtalya ve Balkan mu\·azen<'sı• başlığı 
altında neşrettiği bir mnknledc "On harp.. 
ten beri Balkanlardn derin değişiklikler 
baş gösterdiğini ve bugün balkanlarda 
panslnviı.ın propagandasına imkfm olma-

- SONU' ON 0 



Atatürkün= -

~Son günleri 
ifıdarndan nalrlen: YAZAN: Raluni Yağız 

47-
M.Kemal öke tertibatını aldıktan son

ra Ebedi Şefe suyun iğne vasıtasiyle ih
raç edileceğini söyledl. Atatilrkün hat
tı o gUnler de yattığı zaman yatağın 
üzerinden ve örtüler altında bulunduğu 
halde şişliği belli olan batın nahiyesini 
açtı. Dezenfekte edilen hekimlik edeva
ta elini uzattı. Suyu alacak olan iğneyi 
elleriyle üstten yoklıyarak şişkinliğin 
münasip tarafını tayin ve iğneyi buraya 
tatblk etti. 

Iğnenin dip tarafından beliren berrak 
damlacıklar çabucak bir akar su halini 
aldılar ... Hazik hekimin mahir elleri iğ
neyi yerine tatbik etmlş, Ebedt Şefi hay
li zamandır rahatsız eden bu su birikin
tisinin dışarı akıtılmasına başlanmıştı. 

Atatürk, yattığı halde gözleriyle ame
liyat noktasına bakıyor, metanetle su
yun tamamen alınıp bitmesi işinl takip 
ediyordu. 

M. Kemalin elleri her bir kaç dakika
da bir masanın altına uzanıyor, aldığı 
yeni bir şişeyi iğnenin ifraz ettiği sular
la dolan diğer şişe Ue değiştiriyordu. 

'Oçünci.i ş~e de Ebedi Şef suyun mik
tarına hayret etti: 

- Ne kadar su bu? .. Kim bilir ne ka
dar zamanda ve nasıl toplandı? .. 

Cümlesiyle bu hayretini izhar eyledi. 
Şişeler doldukça boşlariyle değiştirili

yor, iğnenin bir tarafından çıkan su ki
lo ölçülerini teker teker sıralıyordu. 
Bu, hakikaten hayret edilecek bir mik
tarı, 12 kiloyu buluncaya kadar böylece 
devam etti. 

Maamafih şişelerin dolması tekerrür 
ettikçe Ebedi Şef hem hayretini gizle
miyor, hem de tedrici bir surette ferah
layışın ifadesini hekimlerine iltifat şek
llnde bildiriyor, derin bir alA.ka ile de 
su alma mahallinde doktorun meşguli
yetini takip ediyordu. 

Son damlalar da iğnenin içinden sü
zülerek şişeye düştüktensonra hekim iğ
neyi bulunduğu noktadan çıkardı. 

Ebedi Şef derin bir haz ifade eden 
şekilde: 

- Oh.. Dünya varın~. Bu ıztıraptan 
da kurtuldum! 

Diyerek Ant ve mevzlt bir neşe ile tek
rar istirahate geçtiler .. Hekimler birbiri 
ardına: 

- Geçmiş olsun paşam! 
Diyorlar, BilyUk Şefin neşesiyle on

lar da büyük bir sürura kapılmış bulu
nuyorlardı. 

Atatürk sordu: 
- Suyun hepsi ne kadar? 
Tamamı 12 kilo tutan bu suyun mik

tarı karşısında ölçU ile bunu tesbit et
mekle meşgul bulunan M. Kemal öke 
nrzetti: 

- 12 kilo paşam! 
Atatilrk haklı bir hayretle ilave etti: 
- 12 kilo ... Bu, mühim miktarda bir 

su! 
Hekimler, tıp tecrübelerine istinat 

ederek bunun lstiksar edilecek bir had 
olmadığını, sirozun tabi? bir neticesin
den ibaret bulunduğunu, bazı hastalarda 
bu miktarın fevkinde bir su hacmivlc 
karşılaşıldığının ekseriyetle vaki oldu
ğunu Ebec1i Şefe arzettiler. 

Atatürk, aylardır kamındn fuzuli ve 
arızi bir şişkinlikle kendisini gösteren 
ve fazla rahat~ı7:1ık veren sudan kurtul
dukları için memnun ve neşeli konuş
maya devam eyledi: 

- 12 kilo su da iğne ile mi alındı? 
- Evet paşam! 
- Hangi iğne ile? 
Operatör M. Kemal öke, bililtizam 

masanın üzerinden aldığı nisbeten ince 
bir iğneyi Atatilrke arzetti: 

- Işte bu iğne ile paşam! 
Ebedi Şef iğneyi muayene etti.. Heki

min bililtizam verdi~i iğneyi de çok ka
lın buldu. Hekime iade sırasında ilave 
etti: 

- Bu iğne çok kalın!.. Eğer tekrar 
su almağa lüzum görülilrse daha ince 
bir iğne intihap ediniz! 

- Baş üstüne Paşam! 
Hekimler işlerini bitirip huzurdan 

ayrıldıkları zaman kura dahil zevat 
Ebedi Şefe tazimlerini arzelmek fırsa
tını bulduklarına memnun olarak huzu
ra geliyorlar: 

- Geçmiş olsun paşam! 
Diyerek, bu hldiseden, Ebedl Şefin 

rahatsızlıktan kurtuluşundan doğan sü
rurlarını izhar ediyorlar, AtatilrkUn il
tifatlariyle sürurları artıyordu. 

Maamafih bu zevat arasında, o Anda 
2!2S 

bir meselenin farkına varanlar gözlerl
le müdavi hekimlerden birini arıyarak 
şu vakayı hatırlatıyorlardı: 

Daha hastalığın ilk zamanlarında, 
Ebedi Şefin devamlı zafiyetiyle sirozun 
seyrinde inki§af bulunduğu sıralarda 
idi ... Atatürk her gtin vücut sikletinden 
bir miktar kaybediyor, bu azalış gün 
günden artarak maiyet halkını endişe
ye düşürüyordu.. Siroz teşhisi henüz 
konmuş, bunun icabı olan kllsik tedavi 
sistemine başlanmıştı... Yine hastalığın 
bu sırada meydana getirdiği su toplama 
si.iratle ilerliyor, heni.iz kabarıklık far
kedilmemekle beraber müdavi hekimin 
bunun mahiyetini anlamış olması lazım 
geliyordu. 

Hekimler o vakıt maiyet halkının me
rak ve endişe dolu sualleriyle sık sık 
karşılaşıyorlar; her gün: 

- Aman doktor, ne haber? Atatür-
kiln sıhhi vaziyeti nasıl? 

- Şifa ümitleri fazla mı? 
- Süratle tedavi kabil mi? 
- Zafiyet niçin artıyor? ilfilı .. 
Gibi b in bir sorguya muhatap olu:'1 or

lar, maiyet halkının bu endişesiyle ken
di üzüntüleri de artıyordu. 

Su birikmesi, devamlı surette dü~en 
Ebedi Şefin vücut ağırlığında bir an için 
artış meydana getirmişti. Yine bir gün 
bu artışı rakamla tesbit eden müdavi 
hekim kendisine Ebedi Sefin sıhhi va
ziyetini soran maiyet halkına: 

- Müjde .. 
D~i. Bu müjdeyi hekim ağzın

dan duydukları için fevkaliide bir sevinç 
duyan bu zevatın sevinç ve sual dolu ba
kışları karşısında doktor ilave etmişti: 

- Biraz salahı elde ediyoruz. Bugüne 
kadar her gün bir miktar eksilen kilo 
farkı şimdi tevakkufla arlmağa doğru 
bir inkişaf yolu tuttu.. Fark arttıkça, 
kilo alındıkça zafiyet kalmıyacak, Ata
türk pürsıhhat yaşamağa devam ede
cek! 

•• BlrMEDI •• 
KISACA: 
•••••••• 

IHLAMUR VE AGACI ... 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kamil Aktaıı 

Ihlamur denilince ekseriya, genzi tı
kalı, gözleri yaşlı nezlelilerin elinde tü
ten fincan akla gelir. Ihlamurun ağacı, 
incir, kestane, kiraz, erik ağaçları gibi 
meyva vermemesine rağmen insanlar 
nezdinde bu ağaçlardan çok daha değer
li, çok daha kıymetli sayılmaktadır. Ih
lamur deyip geçmiyelim, İstanbulda Be
şiktaşta ıhlamur diye bir mahalle var
dır. Almanyada ıhlamura cok kıymet ve
rirler. Berlinde ıhlamur altı caddesi pek 
maruf bir yerdir. 

Son zamanlarda ıhlamur çay ile kar
şılaşmış, çayın kırmızı rengine açık sa
rışın fincaniyle meydan okumağa başla
mıştır. Çayın müesserattan oluşu, doku
naklı bulunuşu ıhlamura çok kıymet 
verdirmiştir. Ihlamur yumuşatıCl, haz
mettirici, bilhassa sinirleri yatıştırıcı la
kabiyle çaya daima galebe çalmıştır. Al
manların sevgili ıhlamuru Almanyada 
nUnter Linde• ıhlamur altı caddeleri 
açarken bizler de memleketimizin kıy
metli çiçeğini sevgiyle anar, onun sıcak 
ve samimi fincanını hürmetle selamla
rız. 

------------------~---•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pek yakında 
lstanbulda yeni bir aiyaai pzete 

çıkacak 

Istiklil 
Bapnuharriri : Nizameddin Nazif 

Suad Dervi,in, Y abya Kemalin, 
Salih Muradın, Mahmut Y esarinin, 
Kemalettin Şükrünün ve daha bir 
çok tanmmJf edip, pir, pzeteci, 
ve mütefekkiri.;., reuamlann 
aerleri ile ku• wetlenecek olan 
( 1 s t i k 1a1 ), latanbulmı en be
ienilen fikir ve haber cueteai 
olacakt ... 

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

Annemin 
Sevdli'I Adam 

Ya.zan: Üç Yıldız 911SZ!l'•m• 
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- Senin bana karşı olan hissini ve 

ayni ?.amanda eklnı tecrübe etmek iste
dim de ondan .. 

- Demek bu imtihandan ben muvaf
fakıyetle çıktım .. 

- Evet... Hem de tam numara alarak. 
Kadın olsun erkek olsun, genç kız ol

sun, delikanlı olsun, eğer kalbinde bii
yük bir aşk veya büyük bir keder olur
sa bunu asta yalnız kendisine saklamaz. 
Muhakkak derd dökecek veya hissiyatı
nı anlatacak bir kafa ve kalp ortağı arar. 

Annem de hiç şüphesiz içindeki derdi-

min sırrını kendi anne.sinden öğrenmiş
ti. Bu sabah muhallebici dükkanında 
bana söylediği sözler ciddi değil, sırf be
ni kendi istedikleri noktaya sevk için 
hazırlanmış bir plandı. 

Maamafih bu plan eğer benim kafam
da inkılap hasıl olmadığı zamana rast
lasa idi hiç te böyle iyi semere vermez
di. Ben, annemin derdine deva olmak 
için çare ararken Müjganın sfüJeri üze
rine saplandığını ve bir Hirlil çfüerne
diğim kör düğümleri kolaylıkla çözme
me fırsat vermişti. 

Kızılayın 
--*--

Dikilide yaptırdığı 
evler 

Kızılay cemiyetinin Dikili kazasında 
inşa ettirmekte olduğu on ikişer odalı 

Dahiliye Vekaletinin tetkikleri 

Şehirlerde ucuz evler 
mahalleleri kurulacaktır 

24 adet pavyon, ay ortasında ikmal edil- --------.--------
miş olacaktır. Pavyonların on sekizinin Şehir ve kasabalarımızda mevcut gay- çıktıktan sonra arazinin maliyet fiatlnl 
çatıları örtülmüş, dahili bölmelerine ri sıhhi ve fenni teneke, tahta, saz gibi arsalara taksim etmek ve maliyet fiatly-
başlanmıştır. maddelerle yapılmış evlerin yerine sıh- le satmak ciheti dti§Unülmektedir. 

Bu pavyonların her birinde birer kö- hi ve fcnnl temiz binalar yapılması ve Bu hale göre bir, ikl, üç oda bir mut-
şe ocağı vardır. Köylü bu köşe ocakla- fakir halk için ucuz evler mahallesi te- fak ve bir miktar bahçeyi ihtiva edecek 
rında ucuzca ısınma imklnını temin sisi Dahiliye veklletince dilşünülmekte- arsanın vasati maliyet fiati ne olabilir? 
edeceklerdir. Bu pavyonlar gayet sıhhi- <lir. Bu mahallede, muayyen hadden 2 _Merkez ve mülhak.at, şehir ve ka
dir ve adeta İngiliz evleri tertibindedir. aşağı aylık geliri bulunanlara ucuz arsa sahalarda oturanlardan, 
Her birinin bahçesi vardır.. vennck suretiyle bina yapmalarını tes- A) aylık geliri 40 liraya kadar, 

Kızılay müfettişi B. Mazlllm inşaata hll için bir kan~n. layıhası h.azırlanm.ak.-
t ld ır. D hil kl!. 1 t d büd B) aylık geliri 75 liraya kadar olan nezaret etmektedir. a o U5U a ıye ve tue ın en ı-

---tr
ÇiFrÇiNİN 
BUGDAYLARI 
rEMİZLEHiYOR ... 
Bu sene İzmir merkeziyle Bergama 

ve Dikilide selektörler vasıtasiyle çiftçi
lerin 336 bin kilo tohumluk buğdayı te
mizlenmiş, 54250 kilosu da ilaçlanmıştır. 

Piyasada göztaşı üzerine ihtikar ya
pıldığından köylünün daha fazla mahsu
lüniln ilaçlanmac;ına imkan görüleme
miştir. 

G<iztaşı fiatleri esaslı bir tetkikten ge
~irilmektedir. . --· -
AİLELERE 
Nalıdi mülıafatlar 
İzmir kaza ve köylerinde çok çocuklu 

aiJelere verilmekte olan otuzar liralık 
nakdi mükafatlar tamamen dağıtılmış
tır .. 

--.tr-

Köylüye 
--*--

Zeytin sahaları 
veriliyor 

Ziraat vekaleti zeytincilik kanununa 
ek olarak bir nizamname hazırlamakta 
olduğu için ciddi surette tetkikat yap
maktadır. 

Bu gayeye hizmet için muhtelif mın• 
takalardaki zeytincilik mütahassıslan ve 
bu arada Ege zeytincilik mtita,lıassısı B. 
Nazım Kılınç ta Ankaraya giderek dön
miiştür .. 

Ziraat vekili B. Mulılis Erkrnenin ri
yasetinde on beş gün devam eden mü
:ı:akerelerde zeytincilik nizamnamesi ha-
11rlanmışbr .. Ştırayi Devletçe tasdikin
den sonra tatbikatına gecilecektir. 

Haber verildiğine göre pek yakında 
:vurdun her yerinde yaban! zeytin saha
ları 1ahdit ve tcsbit edilecek, köylüye 
dnğıtılacak, köylüler bunları aşılıyacak 
ve milyonlarc;ı delice kabili istifade bir 
hale getirilecektir. 

Yabani zeytin sahaları toprak<;ız köy
lüye parasız ve tapu ile maledilecektlr. 

--.~-
DEF!'ERDARLARIN 
İZİNLERİ ... 
Maliye vekaletinden gelen bir tamlnı

de defterdar, muhac;ebe müdürü ve mal 
müdürlerinin muvakkat veya daimi bir 
surette vazifeleri mahallerinden ayrıl
dıklarındav ekalet vazifesinin münasip 
bir zata terki ve vekalet edecek memu
run adının bildirilmesi istenmiştir. 

rilmiştir. memur, amele, esnaf, işçi gibi aüe rnlk-
Vekfilet. derhal aşağıdaki malO.matın tarları ne kadardır? 

gönderilmesini istem~tir: 3 - Bir, iki ve Uç oda ve bir mutfak 
1 - Şehir ve kasaba civarında bof ve bir hamamı ihtiva edecek kerplg, klr

araziyi satın almak, araziyi parsellere gir, ~p evler vasati kaç liraya lnp 
ayırmak, arsa haline getirmek, meydan, edilebilir. Bu fiatlerln tayininde en ucuz 
yeşillik saha, yol, mektep gibi yerler şartlar hesap edilir. 
-~--------~-----------------------------------~ ... 

Olün1lü bir doğum vak'ası 

Hamile bir kadın doğum 
esnasında vefat etti 

Ruhsatsız ebelik yapan bir kadın yakalandı 
Bozyakada Mmile bir kadının ve 

yavrusunun ölUmlyle neticelenen bir 
doğum vakası olmu,, ve ruhsatsız ebe
lik eden 67 yaşlarında Bn. Fatma adın
da bir kadın hakkında takibata başlan
m~tır. 

Otuz beş YS§larında bir kadın olan 
Bn. Vahidenin doğum günü geldiği için 
ruhsatsız ebelik yapan Bn. Fatma do
ğumda bulunmak ilzere davet edilm~
tir. 
Doğum günil sancılar b&§lamış, ya

vaş yavaş artmış, icap eden müdahale 
yapılmamış, doğum işi tesadlife terke-

dilmlştir. Zavallı kadın icap eden tıbbi 
müdahalenin yapılamamasından dolayı 

derin ıstıraplar içinde fazla kan zayi et
miş ve yavaf yavat sönerek hayata göz
lerini yumm\lfhlr. 

HAdise adliyeye intikal ederek suçlu 
ruhsatsız ebe hak.kında tevkif kararı ve-
rilın.l§tlr. Yapılan otopside Bn. Vahide
nln doğamıyan çocuğunun daha iki ay-
lık iken ana rahminde öldiljil anlaşıl
mıştır. Cahil ebe, bu vaziyeti anlıyama-
dığından ölüme sebebiyet vermiJ bulun
maktadır. 

Amerikalılar 
Piyasadan dün tütün 
almağa başladılar 

- BASTARAFI ı tNct sABiF'mE -
tün satın aldıktan ıonra muvakketen 
mübayaatı durdurmuılardır. Kendilerine 
her türlü tebliğat geç yapıldığından pi
yasada tevakkuf olmamııtır. 

5 - Filhakika diln Ankarada Ameri
kan .efaretile Ticaret vekaleti arasında 
beklenilen temas yapılmıı ve mlilakat 
beklenilen neticeyi vermiıtir. Bu hususun 
hilsnü suretle neticelendiği ıehrimizdeld 
Amerikan firmalarına da teblii edilmiı 
olduğundan Amerikalı firmaları temail 
eden mübayaa memurları bugiln piya
saya iştirak edeceklerdir. Diln akpm bu 
memurları mübayaa mıntaklarına hare
ket etmişlerdir, 

keti gayet müsbet bir tesir bırakmıştır. 
1 O - Yapılan satışlardan bir kısmı 

şöyle tesbt edilmiştir ı 
Bergamada 5 5 000 kilo, Dikilide 1 35 

bin kilo (Dikilinin tütilnleri zelzele do
layısile bir hususiyet olarak tamamına 
yakın satılmıştır.) Kuşadasında 198600 
kilo, Manisada 110000 kilo. Tirede 70 
bin kilo, ödemişde 633000 kilo, Salıhli
de 60000 kilo, Akhisarda SS 3400 kilo. 

Muğla ve Miludald satıılar öğrenile
memiştir. 

-*BERQAMADA ZELZELE 
Evvelki gece saat 21.30 da Bergama 

kazasında hafif bir zelzele kaydedilmiş
tir .. Hasarat yoktur. 

ita/yan 
Politikası 

-*--
ŞEVKET BiLGiN 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHlF'EDE -

almuı ihtimalinden bile bahaetmiılerdir. 
Biz ltalyanm, ıimdiye kadar takip ettfll 
alyuette tam bir deiitiWP delilet ede
cek olan böyle bir karar ittibumda iati
cil ecleceiini unnetmelde b.aber Ro
macla izhu edilen efkir ve hiuiyabn 
menuubah. deiifikliii aten meydana 
koymut olduiuna kanüz. 

Hülisa Roma, Ber1in için kaybol
muttur. Finlandiya tecavüzü Romanm 
hakiki hiuiyatmı tebarib ettirmeime 
yardım etmiftir. 

CörülÜyor ki bu harp, yalna yapaht 
tarzı, yalnız tezahüratı itibariyle değilt 
başladığı gündenberi tahmini imkinsa 
olan aafhaJariyle diğer harplere hiç ben
zemiyen bir buausiyet anetmektedir. 
Şimdiden diifilııülmeai jmkinus aaydan 
bir çok umurlar vardır ki harbin netic:etl 
ÜW'inc:le müeteir olacak kunettedirts. 

ŞBVKEr BUGIH 
-+-

KADIN Y ARAi.AHiR MI. 
Dün sabah saat 10.30 da Eşmeli Ali 

oğlu Mehmet, eskiden beraber oturdu
ğu Bahriye adında bir kadını başından 
kundura ökçesiyle yaralamıştır.. Suçlu 
tutulmuştur. 

---t.
aıa rAYİH 

Aydın hastanesi ikinci nisaiye milta
hassısı Dr. Nurettin Adison 45 lira ma
aşla İzmir Merkez Belediye tabipliğine 
tayin edilmiştir. 

-tr
ÇİVIYUl'l'U .. 

Dola_plıkuyu mahallesinde on dört ya
şında İbrahim oğlu Hayrettin, aizına 
koyduğu çivi ile oynarken yutmuş ve 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. 

--.tr
BİRÇOCUK 
BEŞMErRE 
YUKSEKrEN DIJŞrU 
Halil Rifatpaşa caddesinde beş yaşın

da Oktay adında bir çocuk oyun oyna
dığı sırada beş metre yüksekten düşe. 
rek ağır surette yaralanmış ve hastane
ye kaldırılmıştır. 

------J;J..---
YU NAN· tTALYAN 
Ticaret münasebetleri 
Roma, 5 (A.A) - Gazeteler yakında 

bir Yunan ticaret heyetinin İtalyanın 
arzusuna tevfikan Romaya gelerek İtal
ya hükümetinin mümessilleri ile ihracat 
ve ithalatın mütekabil kontenjahlannın 
yeniden gözden geçirilmesi meselesini 
tetkik edeceğini yazmaktadırlar. 

..........•..•...............•........... , 
Söz söylemek 

Ve 
iş başarmak san'atı. 

• 
Türkiyede en kısa zamanda en çok E 

satılan ırDost kv.aıımak• kitabı mu-: 
harriri olan Dale Carnecienin eseri E 
olan 11Söz söylemek ve it başarmak•: 
kitabı da Ömer Riza Doğrul tara-E 
lindan Türkçeye terceme edilmiş ve: 
muallim Ahmet Halit Kitap evi ta- : 
rafından neşrolunmuştur. S 
Kütüphanemizi zenginleştiren bu: 

değerli eseri bütün okuyucularmuza S 
tavsiye ederiz. 1• ......................................... 

--+--
ALİAGA NAHİYESİ 

6 - DünkU inkıta dolayısile yeril fir
malar ve inhisarlar idaresi piyasada bil
yük faaliyet göstermiolerdir. Herman Is· 
prer, Felemenk kumpanyası, Boravalı, 
Fetvacılar, Saul ticarethaneleri, yerli 
ürümler, Türk limited tirketi milbayaata 
iştirak etmiılerdir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HIJKVMEr KONAGI 
Zelzelede harap olan Aliağa nahiyesi 7 _ Dün bazı mıntalc.alarda iknci ve 

hükümet konağı oturulamıyacak bir ha- üçüncü nevi tütünler üzerine ümidli sa
le geldiğinden yeni bir bina kiralana- tışlar yapılmııtır. Bu tütünler 50 _ 70 
caktır .. Hac;ara uğrıyan çatı da bu arada kuruı arasında muamele görmüıtilr. iyi 
tamir görecektir.. cins tütünler ilk gilnkil seviyede tutun---*-- muştur. 
Bir llcidbe etrafında.. 8 - Bazı yerlerde erle.eklerin vatant 
Altınparkta saatçı Reşadın ölümü ile vazifelerine gitmesinden dolayı iyi cins 

neticelenen kavgada suçlu olarakt evkif tütünlere lc.ötü tütünler karııbnldığa gö
edildiği yazılan Ahmet oğlu Hilseyinin rülmüı ve bunlardan bir niabet dahilin
hırsızlıktan sabıkalı olduğu hakkındaki de islcartası tenzil edilmiştir. 
neşriyatın hakikate uygun olmadığı HU- 9 - inhisarlar idaresi dünkü muame
seyinin hiç bir sabıkası olmayıp bu hA- lelerinde diğer kumpanyaların verdikleri 
disede kendi hayatını müdafaadan bq.- fiatlerin fevkinde, beşer, onar kuruı faz
ka bir şey yapmadığı babası tarafından la tekliAer yapmış ve iyi satıılarda bu
beyan edilmektedir. lunmuıtur. inhisarlar idaresinin bu hare-

- !2ZP -- 11 
Demek suretiyle onun ve annesinin ukdesi vardı. 

bu işte duydukları sevinci bozmak iste- ** 
medim. Bilakis Müjgana: Miljglnın annesi verdiğimiz habere 

- Allah senden razı olsun, dedim. bizden fazla sevindi. Beni alnımdan öp
Bana vazifemin yolunu gösterdin. Artık tti. 
şimdi iki b~Iı mesudum .. Hem seni ve - Aferin oğlum, dedi. Şimdi haki
hem de annemi büsbütün kazanmış ol- katen annenin senin için herşeyi feda 
dum.. edecek kadar kıymetli bir evlldı oldu-
Müjgfuı bu iltifattan memnun ve ğuna inandım .. Annenle ıimdiye kadar 

mağrur: nasıl ana oğul gibi değil.. lld kardeı gi-
- Ya Süleymanı .. dedi. O seni o ka- hl samimt yaşamış iseniz Süleymanla da 

dar çok seviyor ki .. Hem haberin yok.. •• Bl'J'NEDI -
Sana verilecek bir müjdem var. • ...................................... .. 

- Nasıl müjde? y k d 
- Süleyman davasını kazanmış .. Mal- a 1 n a 

larını da satmış .. Yani o şimdi hem es
ki vazifesine dönecek hem de annenin 
servetine yakın bir servet sahibi ola
cak .. 

- Bunu nereden biliyorsun? 
- üzümiinü ye de bağını sonna der-

ler .. Verdiğim haber çok doğrudur.Esa
sen bunu artık sen Siileymandan da an
larsın .. 

Felaket yalnız gelmez .. Fakat saadet-

"Üç Yıldız,, ın 
YENİ ASIR okuyuculan için. 
yine hakiki hayattan alanmış ve çok 5 
giizel bir eserini neşre başlıyacağl2 .. 5 
Bu eser, ilk mektep sıralannda baş-5 

hyan arkadaş sevgisinin ıenç kızbk: 
,J-'<. ....... __ dmlık devrelerindeki bü·: 

Haftadan haftaya : 
•••••••••••••••• 

Günün 

insanların belası; dostlarının çokluğu 
veya azlığile mebsuten mütenasip olu
yor. Dost olarak kabul ettiklerimizin 
veya dost olduklarını iddia edenlerin 
hepsi bir türlil. 

içlerinde biz.! inkisara uğratmadan; 
dostluklarını ve dostluklarına itimadı 
devam ettirebilmiı kaç kiti var> 

Kalplerimiz her günı en samlmt kö
tcainde yer verdiklerimizin tekmesile 
sızlıyor. Kafalarımız tamamen lehlerinde 
dliıündüklerimizin nankörlüklerile zonk· 
lıyor. 

Sızıaaz; enditeaiz; ağnaız geçen ıünlere 
ide ta hayret edeceğimiz ıeliyor; inana
mıyoruz yaı 

- Tekmeyi yedik, ac111 eonra çıkacak 
diyoruz. 

Veyahut taı 
- Kazıiı uatalaklı attı, farkına vara· 

madık diyoruz. 
Mütekabil menfaat bailarile bailan

mıı insanları g6rdükçe aevitmelerine 
hayran olursunuz. 

Birbirlerile aevgi ve eamimiyet yarııı
na glrmişlerken bu bağlardan birinin ko
puvermesi her ikisinin de sırtilstü yuvar· 
)anarak birbirinden uzaklaımalarına kafi 
gelir. Ayağa kalktıkları zaman - Mazinin 
bütiin dostluklarını eanki yaıamamıılar 
gibJ - vaktile yalnız sevgi ve saygı ifade 
etmiş olan ağızlar bu sefer kin, garaz, 
iftira kusmağa baılarlar. 

Aylarında bir çok fedakarlıklar taşı· 
yan senelerin yapttığı dostluğun bir 
maddi menfaat ka11ıaında nasıl inhiza
ma uğradığını, yerini nasıl kolaylıkla hu-

Dostluğu ' 

A. MURAT ÇINAR 

Bir adım ileri geçmek için önündeki 
iten, bir metre daha yükselmek için 3' 
nındakini çiğneyen inanlar; iterek, kak 
rak. kırarak, inciterek eriştikleri yerd 
aşağıya doğru bakarlarken dünkü arlc 
dqlarını bir sıkım filitle yere eeriliver<'
cek sivri sinek sürüleri gibi görürler. Bir 
gün eski arkadaılarından biri kazara yol
larını çevirip derd yanmaia bqlana 
bunların canı sıkılır: suratları bUl'UfUT, 
neıeleri kaçar, naltabili tahammül bir .. ,. 
gıaazlık karııaında kalml§lar gibi kaçmak 
isterler. Dün kendilerine beı lira ikru 
edecek bir arkadaıı yağmur altında, kra
athane kapısında saatlerce beklemeit 
pekall sineye çekmiı olan bu sonradan 
görmeler İşte böyle kaçarlar, nazik vü
cutlannı rahatsiz etmekten çekinirler. 
gördükleri iyilikleri bütiin bir mazi ile 
beraber inkar ederler. lnAn oilu yalnız 
refaha eri~mek için tekmelemiyor, iten• 
dl derecesine gelmek istiyenlerin de mea
nedlerini yıkmakla meıgul. Tıpkı ıokak 
köpeğini eve sokmıyan ev köpeği, ya
bancı kediyi mutbaha yanaştırmıyan Van 
kedisi gibi. 

Dostluk: vefa; bağlılık; f edakirlık: 
ferağat... Bütün bunlar bazı insanların 
elinde afsun duası, ıirinlik muskası, ıer• 
çe kapanı, balık oltuı gibi dola~ıyor. 

Zavallı İnsanlar kendi cinslerinden 
olanların büyüsüne tutulmamak, kapanı· 
na kısılmamak, oltasına takılmamak için 
ne kadar çırpınıyorlar. 

Hayatın bu bin bir tuzaklı yolundan 
geçmek bana Majino'yu geçmekten çok 
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B. Molotof'un cevabı SON l-IA.BE~ 

S R .1 F• l d• lngiliz Maliye Nazırı 
" OVyet USY8 1 e ID an ıya ara- Paris radyosunda bir nutuk söyledi 

sında bir harp mevcut değildir,, 
''Sovyetler Fin halk hükümeti ile anlaşmışlar 

ve bütün meseleleri halletmişlerdir,, 
Pari.s, 5 (Ö.R) - B. Molotof, Millet-, asamble içi.ima etmek isterse Sovyel.lcr ça tehlikeli addediyor. Btuta sebep, iti- k;oydediyorsa da Berlinde Almanyanm, 

!er cemiyeti genel sekreteri B. Avenole lu içtiıuaa işi.arak edcmiycccklerdir) barını kaybetmiş olan Cenevre müesse- bu ihtilafa hiç alaka göstermediği lıisse
.,.,vabım göndermiştir. denilmektedir. sesine karşı bir çok bitaraf hüküıneUe- dilmektedir. Buna mukabil Finlandiya-

Bunda (Konseyin ve asamblenin top- Roma, 5 (Ö.R) - •Ta.>s• Sovyet ajan- rin takındıkları tavrı harekettir. nın MilleUer Cemiyetine müraeaati ba-
ıanması için ileri sürülen talepler yer- sı bir tebliğ neı;rederek Rusyanın artık zı endişeler uyandırınıştır. Zira bu ve-
sizdir. Sovyetlerle Finlandiya arasında Finlandiya hüküinetini tasdik etmediği- Paris, 5 (Ö.R) - Sovyet hükümetinin sile ile Cenevrede Almanya aleyhine 
bir harp mevcut değildir. Sovyetler Fin- ni, zira bu hükümetin Helsinkiyi terke- Finlandiyada me'iru hükümet olarak propagandalar yapılacağı taltmin edil
\andiya demokratik halk hükümeti ile derek meçhul bir mevkie çekildiğini bil- Teryoki hükümetiııi tanıması ve bu- mektedir. 
sulhperverane münasebetler idame et- diriyor .. Buna mukabil Rusya Teryoki- nwıla bir karşılıklı yardım paktı akdet- Yarı resmi •Hamburger Fermdenbla
mekte olup yapılan karşılıklı yardunlaş- de teşekkül eden demokratik Fuı cüm- mesine rağmen Almanya bu hükünıeli deh ııazetesi şarki Avrupada ve ehiren 
ına paktı ile bütün meseleler halledil- huriyetinin halk hükümetini tanımıştır. lammanuştır. Sadece teşekkülünü kay- de Finlandiyada vukubulan muazzam 
miştir. Bu şartlar dahilinde konseyin Roma, 5 (0.R) - •Pöti Pariziyen• detmekle iktifa etmiştir. deği~ikliklerin münhasıran son aylar 
toplanması sebepsizdir. İçtima talebinde gazetesi Fin hükümetiııin müraeaatini • Politiken • gazetesinin Berlin muha- zarfında Almanyanın tak.ip ettiği siya
bulunan Finlandiya mümessili milletini tetkik etmek üzere Milletler cemiyeti lıiri Almanyanın Rus - Fin ilttilAfında selin bir neticesi olarak gösterileceğini 
teınsil ecleınez. Buna rağmen konsey ve konsey ve asaınblcsinin içliınaını o1duk- tam hır bitaraflık muhafaza etliğini tahmin ediyor .. ................................................................................................................................................................................... 

Başvekil 
---i:r---

Ankaraya döndü 
Ankara 5 (Hususi) - Refakatirıd" 

lktısat vekili Hüsnü Çakır ve müstakil 
grup reisi Ali Rana Tarhan olduğu hal
de Karabük ve Zonguldak seyahatinden 
avdet eden başvekil Dr. Refik Saydam 
bugün saat on biri beş geçe Ankaraı•a 
muvasallit etmişlerdir. Ankara garında 
Büyük Millet Meclisi reisi Abdülhalik 
Renda, VekHJer, Riyas~ticümhur uınu
ıni kiitibi, başyaver, mebuslar, Ankara 
valisi ve emniyet direktörü tarafından 
selamlanmış. kalabalık bir halk kütlesi 
saygı tezahüratı göstermiştir. 

-*-Sıhhiye Vekili 
Erzıncanda 

Erziııcan 5 (Hususi) - Sıhhiye vekili 
Hulüsi Ala~ dün ak,<arn Erzincana gel
m.İf, vali, komutanlar ve kalabalık halk 
tarafından karşılanmıştır. 

Dahiliye Vekili 
Kastamonide 

Çankırı Ş (Hususi) - Daltiliye vekili 
Faik öztrak dün gece Çankırıya gelmiş, 
geceyi vagonda geçirmiş ve bu sahalı 
Kastamonuya gitmiştir. 

Tahsin Uzer'in 
cenaze töreni 

İstanbul, 5 (Hususi) - Üçüncü umu
mi müfettiş Tahsin Uzerin cenazesi bu
gün merasiınle kaldırıldı. Cenazede va
li, mebuslar hazır bulundular. Merasinıe 
bir askeri ve bir polis müfrezesi ile ko
lordu bandosu iştirak etti. Cenaze asri 
mezarlığa defnedildi .. 

'1NW :f: *"""'""' 

Dolma bahçe 
Hadisesi davasının 
sahitleri dün lstan
. balda dinlendi 
İstanbul, 5 (Hususi) - İzınitte cere

yan etmekle olan Dolınabahçe hadisesi 
davasının ~altitlerinin ifadeleri bugün 
~(:hriıniz asliye ceza mahkemesinde ve 
i."tinabe sureliyle alındı .. 

Şahit olarak polis erkanı ve memur
ları dinlenildiler .. 

Hıidise gecesi polis müdüriyeti santra
l:nda nöbetçi memur Şakir, eski vali 
Muhittin Üstündağın hadiseyi haber 
alınca saray kapılarının derhal kapan
n1asını elnrettiğini söyledi.. Mütebaki 
şahitlerin dinlenmesine ayın on dördün
de devam olunacaktır. Eski vali Muhit
i n Üstündağ da dinlenecektir. 

Gandi 

Batan ve batırılan gemiler 
Bir lngiliz vapuru torpillendi ayrıca 

•• uç vapur daha batırıldı 
Roma, 5 (Ö.R) - Londradan bildi

rildiğine göre 16070 tonluk Rostern İn
giliz vapuru ~imal denizinde torpillen
mistir. 

Kopenhag, 5 (A.A) - İvar adındaki 
Danin1arka bayrağını h§n1il vapur bir 
mayne çarparak batmış olan Arcturus 
isınindeki Norveç \'apurunun ınürette
ba!ından 26 kisi kurtarılmıstır. Felaket
ten kurtulmuş. olanlar ark~daşlarından 
dokuzunun telef oLnus olduğunu söyle
mektedirler. 

Roma, 5 (Ö.R) - İngiliz - raıısız ab
lokas.ııun dün geceden beri takviyesi 
Almanların şiddetli mukabelesini davet 
etmiştir. Dün diğer iki vapur babrtlıru.ş
tır. Birisi 4000 tonluk Ekdey İngiliz va
puru, diğeri 7000 tonluk lorid Fransız 
vapurudur. 

Bununla beraber yan resmi mahfil
ler Alınan hücumlarının lc,irini kaybet-

"""""""':::"""""""' _________ _ 
tiğini ve aınirallıkça ittiltaz edilen ted
birler sayesinde gittikçe daha ziyade 
kaybedeceğini temin ediyorlar. 

Son günlerde üç Alman talttelbaltiri
nin batırıldığı hakkında Londradan ve
rilen haberi Berlin kat'i olarak tekzip 
tlmiştir. 

Paris, 5 (Ö.R) - Mayin harbinde sü
künet vardır. Yalnız bir A1ınan nıayni 
Hollanda sahilinde patlıyarak bir köyde 
hasaratı mucip olınuştur. Almanların 
kuliandıkları üç nevi deniz harbi (Kor
san harbi, tahtelbahir harbi ve mayin 
harbi) muvaffakıyetsizlikle karşılaşmış
tır. İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri 
Nazi iddialarının hi!Mına olarak dainta 
denizlere hakimdir. Alman ıruknatıslı 
mayinlerini toplamak için müttefiklerin 
buldukları usuller tesirini göstermiştir .. 
L<ındra, 5 (Ö.R) - Harbin başlangı

cından beri Alman tahtelbahir filosu
nun yarısının batırıldığı tahmin ediliyor. 

21 milyon tonilatoyu bulan İngiliz tica
ret filosu tahtelbaltir ve mayiıı harbine 
ra~men denizlerde faaliyettedir. 

!kinci teşrin zayiatı birinci teşrin za
yiatının üçte birine düşmüştür. 

Londra, 5 (A.A) - Blue Stare Line 
kumpanyasının Doric Star vapuru At
las okyanusunda bir Alman harp gemi
si tarafından batırılııı~tır. Doric Starda 
yolcu yoktu. Genıi buz depolarında 
mahfuz tutulan bir mikdar et ile sair 
zahireleri hlimil bulwıuyordu. 

Londra, 5 (A.A) - Deniz malta{ilin
de Alınan radyosunun Doric Starın de
niz üslü gemilerinden biri tarafından ba
tırılınış olduğunu haber vennesinin bu 
geminin Admiral Şer kruvazörü tarafın• 
dan taarruza uğramış olduğunu ispat et· 
mekte bulunduğu mütalaasındadır. Do
ric Star 1921 de Glasgovda denize indi
rilmiş idi .. 70 kişiden mürekkep müret
tebatı vardı .. 

Hollanda müdafaa tedbiri 
----------,~::~ ~,----------

Deniz kuvvetleri arttırılıyor. Hava 
kuvvetleri takviye ediliyor 

----------...... * ..... ..---------~ 
LONDRA, 5 (Ö.R) - Holanda hükU- tedbirleri bildiren milli müdafaa nazırı masrafların günde bir milyon yediyüz 

nıeti mühim müdafaa tel.birleri almıştır. Holandanın hava kuvvetlerininln kafi bin Floriıı'e baliğ olmakta olduğunu 
Bir çok vapurlar muavin harp gemisi olduğunu, fakat hükUmetin hava müda- söylemiştir. 
haline konulmll§tur. Dört top çekerin faasını takviye niyetinde olduğunu bil- Lahey, 5 (A.A) - Milli müdafaa na-
inşasına başlanmışır. Faka zirhlı inşası dirmiı;tir. zırı, Hollandanın ticaret vapurlarını si-
için hiç bir karar verilınemi.şir. Bazı es- lfilılandırmaya niyeti olınadığıru bu ge-
ki sınıfların terhisile yerlerine en genç AMSTERDAM, 5 (ö.R) - Hollanda cc mebusan meclisine bildirmiştir. 
kıtaların çağırılması kararlaştırılmıştır. milll müdafaa nazırı Mebusan meclisin- Nazır diğer taraftan orduya alınan 
Holanda Hava müdafaasını takviye için de beyanatta bulunarak Hollandanın en yaşlıların yerlerine en gençler ikame 
bazı baraj balonları salın almıştır. Bu seferberlik için ilttiyar etmekte olduğu edileceğini de ilave etmiştir. 

Tebliğler 
---•---

FRANSIZ TEBLiGi : 
Paris, 5 (Ö.R) - Resmi tebliğ : Garp 

cephesinde keşif kolları ve lopçu cep
henin bir kaç noktasında faaliyette bu
lwımuştur. 

ALMAN TEBLİGİ: 
Berlin, 5 (A.A) - Başkumandanlığın 

tebliği : 
Garp cephesinde ehemmiyetsiz ma

halli çarpışmalar olmuştur. 
Düşman Mozelln şarkında hudut mın

takasında topçu ateşini biraz fazlala~tır-

Garip şey 
Bir bombardıman 
tayyaresi bombalarını 
denize atta... 
Londı·a, 5 (Ö.R) - Stokholmdan şu 

şayanı dikkat haber veriliyor : Hüviyeti 
anl~ılamıyan bir bombardıman tayya
resi bir Finlandiya limanı üzerinde uç
muş, tayyare yüklü bulunduğu bomba
la~ı suya atarak çekilip gitmiştir. 

1 S VE Ç 

Kanser 
Tedavi edilebilecek mi? 

NEW-YORK, 5 (A.A) - Kanserin 
Cyclotron ile tedavisinin müessir olacağı 
hakkında büyük ümitler beslenmekte
dir. Cyclotron 100 ton siklelinde bir filet 
olup Kaliforniya üniversitesinde imal 
edilmiştir. Ve atomları bombardıman 
etıneğe ve herhangi bir elemanın şekli
ni deği§tirmiye sahiptir. Bu suretle kan
serin kemirmiş olduğu ensacı tahrip et
mek mümkin olacağı ümit ediliyor. 

İngilterenin zaferinden m1'tır. --*--
Bütçesinde açık 
STOKHOLM, 5 (A.A) - Fcvkallide 

ruswna rağmen İsveç bütçesinin bu sene 
nihayetinde 250 milyon Kronu tecavüz 
eden bir açık vereceği taltmin edilmek
tedir. Milli Müdafaa için ayda 17 milyon 
Kron sarfedilınektedir. 

iSVİCREDEKi 
YABANCILAR 
BERN,5 (A.A) - lsviçrede mukim 

olan ecnebiler hiç bir hususi resme ta
bi tutulmıyacaklardır. Yalnız İsviçrelile
re böyle bir resim tatbik eden m"mle
ketler tabaası müstesnadır. 

emin olduğunu söyledi MEKSİKA PETROLLARI 
Londra, 5 (Ö.R) - Mahatma Gandi, Vaşington, 5 (A.A) - Meksikanın is-

Paris 5 (Ö.R) - Hali hazırda Parisde bulunan lngiliz maliye na
zın Con Saymen Paris radyoıunda şunları söylemiştir: Bütün Fran
sızlara temin ederim ki bu davada bütün lngiltere ve dominyonlar 
müttehidditler. Majino hathnda sizinle beraber olan en güzide kuv
vetlerimiz ancalc öncü kuvvetlerimizdir. Büyük harpte olduğu gibi 
asıl esaslı kuvvetlerimizin sevkine devam edilecektir. 

Kanadada binlerce pilot yetiıtirmek suretile imparatorluğun yaptığı 
yardımlar sayesinde hava tefevvukumuz günden güne artacaktır. 

Con Saymen, Daladiyenin kudret ve cesaretinden sitayişle bahsede
rek şunları ilave etmiştir: 

Fransız - lngiliz ittifakının zaruri olduğuna her zaman inanmıştım. 
Harbı beraber kazanacağız ve devamlı bir sulh temin edeceğiz . 

Sulh ve mcaalemet içinde yaşıyan milletlerin arzularını kuvveden 
fiile çıkaracağız. 

Heligoland hücumu 
Almanlar hadiseyi tekzip, lngiliz.ler ise 

Alman iddiasını tekzip ediyorlar 
Paris 5 (ö.R) - Londradan alınan haberler, Helingoland'da Al

man filosuna karşı yapılan lngiliz hava taarruzunun, Alman radyo
sunun iddiaları hilafına bir muvaffakıyet olduğunu gösteriyor. Pilot
ların raporlarına göre bir Nazi harp gemisinin etrafına üç bomba düş
müştür. Bombaların infilakı harp gemisini hasara uğratmıştır. Bir 
ikinci harp gemisine doğrudan doğruya bir bomba isabet etmiştir. 
Üçüncü bir harp gemisi de civarına düşen bombalarla ağır hasara uğ
ramıştır. 

Berlin 5 (ö.R) - Alman amirallığı Heüngoland'da lngiliz tayya
relerinin son taarruzunda bir Alman kruvazörüne bir çok isabetler 
vaki olduğu ve kruvazörün hasara uğradığı hakkındaki haberi tekzip 
etmiştir. 

Tam Ambargo kararı 
Almanyaya harbin başından beri 

en mühim zararı yapmıştı 
Londra 5 (Ö.R) - Almanya aleyhindeki abloka kararı yüzünden, 

harbın başlangıcından beri büyük muzayakada olan Alman maliyesi 
büsbütün sarsılacaktır. 

lngiliz maliye nazırı Fransız maliye nazırile, diğer taraftan da ln
giliz ve Fransız abloka nazırları birbirile dün Parisde görüşmüşlerdir. 
Böylece lngiltere ve F ransanın yalnız harp ekonomisini değil, ayni 
zamanda yarının ekonomisini de hazırlamağa matuf olan hareket bir
liği bir daha kendini göstermiştir. 

Londra 5 (Ö.R) - Ambargo kararnamesi mucibince Alman men
şeli ve Almanlara aidiyetinden şüphe edilen bütün mallar muayeneye 
tabi tutulmaktadır. Bunlar, en yakın kontrol limanlarına çıkarıla
calclardır. 

Müsadere mahkemeleri bunlar hakkında hüküm verecektir. Bozu
lacak mahiyette olan maddeler derhal satılacak, diğerleri harbın so
nuna kadar muhafaza edilecektir. 

Deyli Eksprese göre Almanya, dün gece yarısından itibaren harbın 
en mühim darbesine uğramıştır. Bu kararın top, hava bombardıman
ları gibi heyecanlı gürültüleri yoktur. Fakat tesiri ayni derecede kuv
vetlidir. 

Alınan tedbirlerin bitaraflara iras edeceği zararlardan müteessir ol
makla beraber, bitaraflardan özür dileyecek değiliz. Muharipler veya 
bitaraflar için iki yol vardır: Ya hür yaşamak, ya esir olmak ... 

Bir Alman yolcu tayyaresi Bavyera 
dağına düşüp parçalandı 

Londra 5 (A.A) - Bir Alman tayyaresinin Münth şimali şarki
sinde Bavyera dağlarına düşüp parçalandığı haber verilmektedir. Ka
zanın sebebi meçhuldür. 

Münih 5 (A.A) - Venedik - Münih - Berlin hattında işlemekto 
olan üç motörlü bir Yunkers tayyareai Bavyera ile Bohemya arasın
daki eski hudut yakininde kain Heisenstein'de mecburi surette yere 
inmiştir. Henüz ne olduğu tasrih edilemiyen bazı sakatlıkların zaruri 
kılmış olduğu bu mecburi iniş tayyareyi büyük hasarata uğratmıştır. 
Mürettebat ve yolcular arasında üç kişinin ölmüş ve 9 kişinin yaralan
mış olduğu zannedilmektedir. 

lsviçre federal konseyinde Fin .. 
landiya lehine tezahürat 

Cenevre 5 (A.A) - lsviçre federasyonu konseyi reisi Oleopfe dün 
yeni intihap edilen konseyin öğleden sonraki ilk celsesinde Finlandiya 
milletinin uğradığı felaketten dolayı lsviçre milletinin derin surette 
müteessir olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 

Niyuz Kronik! gazetesine beyanatında limllik edilen pelrol madenlerine sahip 
şunları söylemistir : lngilterenin dostu Amerika kumpanyaları Amerikanın ala
olmak sıfatiyle Büyük Britanyanm kuv- kadar mahafiline göı·e, Meksika hükü
' etçe üstünlüğünden değil, haklı bir ga- metiyle aralarında mevcut ihtilafı Llhi 
ye için harhcttiğinden muzaffer olacağı- ınahkcmesine havale cllnek tasavvurun-

Kahraman, çok çalışkan ve entelektüel beşeriyete büyük hizmetler 
ifa eden millete reva görülen bu haksızlıktan dolayı bütün lsviçre bir 
infial dalgasile sarsılmıştır. Cihan vicdanı hiç bir zaman Finlandiya 
hadiııcoinde olduğu kadar isyan etmemiştir. Bu kuvvet o kadar bü
yüktür ki; tesirsiz kalmasına imkan yoktur. , ..................................... _ ................ ,.r--.................................................. . 

Ucuz. Sinema Günü 15 GüNDF.N BERi TEHAcüMü'< öNüN .. ALAl\DYAN .. 

na eminiın.. dadtrlar. , ______________________________ ,, 
Bütiin İzn1iri kahkahalardan yerinden sarsacak yeni bir Zafer Boınbası ...• 

Ali babanın • 
mır ası 

Tiirk<;e sözlü, ~ark.ılı ve Gazelli olarak yanndan itibarır:u : 

Lale ve Lale tan 

BVGUH 

Kültürpark Sinemasında TELEFON: 31s1 

GÜNDÜZ SAAT 2 DEN GECE YARISINA KADAR 
PARK DUHULİYESİ DAHİL OLMAK ÜZERE 

Hususi : la .. Birinci : 10 .. Talebe ve çocuk birinci : 10 .. İkinci : G kurıqtur 
FlBSATrAN İSTİFADE EDİNİZ ... BU FİATLE 

ARKA .SOKAK ue KARANGA filimlerile 
METRO JURNAL M.iKi GöRtlLECEKTbt .. 

SEANSLAR : ARKA SOKAK 2 - 5.30 - 9.00 DA .. 
KARANGA 4 - 7.30 DA .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUMA G'ÜNONDEN İTİBAREN : Enıil Zolaıuu.~ahcseri: 

Hayvanlaşan insan 

Müdüriyeti 

Allahın Cennetini 
Yeni Sinema 

iLA VESİ AllESER OLAN : 

CASUS iNTiKAMI 
FİLİb1LERİ BİR KAÇ CitiN D <\HA ('.ÖSTERİLECEKTİR .... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR : Sair günler 12 - 2 - 5.30 9 DA ... 

Cumartesi, Pazar: 8 - 9 - l? - Z - 5.30 - 9 DA 



SAHIFE4 rrlfl A. IK 6 Uk kanun çar$amna 1939 

Finlandiyada 20 den 60 yaşına kadar 
bütün kadınlar silih altına çağrıldı 

Şimal devletleri 
Tehlikeye karşı koymak 

için hazırlanıyorlar 
~~--~-------------MNW*MNW--~------------------

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

sil.An ALTINA ÇAGIRILAN. 
K/\DINLAR 
Jlt>binki, 5 (Ö.R) - Finlnndiyada yir

miden altmış yaşına kadnr bütün kadın
lar mecburi hiz.metc çağırılmışlardır. 
Kadınlar şevk ve heyecanla bu daveti 
kabul etmişlerdir. 

Stokholm, 5 (Ö.R) - İsveç gazetele
rinin harp muhabirleri harp hareketle
rinin soğuk ve kar tipileri yiizünden çok 
bati olduğunu bilcliriyorlar. Kar, tank 
kapanlarını ve lağımları o derece güzel 
maskeJcıniştir ki Ruslar bir adım bile 
ilerlcmeğe cesaret edemiyorlar. 

Sovyet alayları, Ladoga göliiniiıı karşı 
sahiline çekilmişlerdir. Petsamoda 200 
Sovyet askeri esir edilmiştir. Bütün bu 
mıntaka dinamitlenmiştir. Helsinkide 
hava çok fenadır. 

Evlerinin pençerelerinden kar fırtına
sını seyreden Finlandiyalılar (Mo:;kova 
bugün de 800 bombardıman tayyaresini 
gönderemiyecek) diyorlar. Fırtına şid
ôetJe devam ediyor .. 

Bir Pin tayyarecisi ynlnız. başına bir 
Rus hava filosu ile mücadele etmiştir .. 
Tayyare, kaçar gibi görünmüş ve bir 
SOvyet tayyaresi filodan ayrılarak ken
disine daha fazla yakla.şmak ihtiyatsız
lığını gösterince derhal geri dönmüş ve 
linsmımı hücum ederek düşürmüştür. 

Finlandiya hava kuvvetleri dünyanın 
•n iyi teşkilfıtlı hava kuvvetleridirler .. 

Bir Finlandiya tayyarecisi tek başına 
mitralyözle kırk beş Rus askeri öldür
mü ·tür. 
KAlfüLİ CEPHESİNDE VAZİYET 
Paris, 5 (Ö.R) - Finlandiyada kar 

fırtınası hava hareketlerini imkansız kıl
ını tır. Ayni sebeple Sovyet kıtalarının 
ileri hareketi cüzidir Fin kıtalan ener
ji ile mukavemet ediyor. Sovyet gazete
lerinin tafralarına rağmen Rusların Fin
lnnoiyaya hulfılü Moskovanın bildirdiği 
derinliği bulmuş olmaktan uzaktır. Ka
relyn cephesinde ileri hareketi daha mü
him olmakla beraber Ruslar burada da 
30 - 50 kilometreden fazla ilerliyeme
mişlerd ir. 

Ruslar orman mıntakasına sokulmak
ta cok büyük güçlüklerle karşılaşıyor
lar. Buzlu deniz sahilinde, Petsamo ce
nubunda Kız.ı1lar cüz'i mikdarda ilerle
mi lerdir. Finler!n gösterdiği mukave
met Rusları çok ~şırtmış ve ileri hare
ketini bir hayli yavaşlatmıştır. 

Bilh:ıssa Kare]ya berzahının teşkil et-

tiği daracık geçitte, manevra imkansı~
lığı sebebiyle. Kızıllar kesif bir kuvvet 
kullanamamı!?lar ve muvaffakıyet kaza
namam}şlardır. Rus tayyareleri paraşut
la~la Fin cephesi gerilerine askerler io.
dirınişlcrse de bunlar bir iş görememiş
ler ve Fin askerleriyle karşıla~mca esir 
edilmişlerdir. 

SOVYET İLERİ HAREKETİ 
Leningrad, 5 (Ö.R) - Leningrad as

keri erkfı.nıhaıbiyesi dünkü tarihle aşa
ğıdaki tebliği neşrelmiştir : 

Lcningrad askeri ını11takası kıtaları 
ileri hareketlerine devam ediyorlar. 

:\Iormansk istikametinde Sovyet kıta
ları Petsamoda mağliıp edilen Finlandi
ynlılan takip ederek 2:> kilometre iler
lt•mi lerdir. 

Sov;\:et gemileri Petsamo limanına 
Finlandiyalılar tarafından dökülen ma
yinleri temizlemektedirler. Kıtalannuz 
muhtt'liC istikamette 45 - 50 kilometre 
ilerlemişlerdir. Salmi şehri ile Lagora is
tasyonu işgal edilmiştir. Kareli ben.a
hında huduttan 45 - 50 kilometre ilerle
dik.. 
Havaların fenalığı tayyare faaliyetine 

mani olmustur .. 
ORMANLIK ARAZİDE TUZAKLAR 
Helsinki, 5 (Ö.R) - Ladoga gölünün 

şimali şarkisinde Salmi ınıntakasında 
Finlandiya kıtaları oldukça ehemmiyetli 
bir muvaffakıyet ka1.anmışlardır.. Bü
ytik ormanda, son derece kötü havada 
mühim harekat yapılmı..._;tır. Finlandiya
lılar, ormanlık araziyi iyice bilmeleri sa
yesinde, üstünliiğü adetten ibaret olan 
bir orduyu müthiş bir tuzağa düşürmüs
krdir. Sovyet kıtaları çok az tanıdıkları 
lıu sabada ihata edilerek 1500 esir ver
mi~lerdir. 

Kareli boyunca Finlandiyalılar şid
detli mukavemette devam ediyorlar. Sa
hil bo:runca düşmanın terakkisi çok ağır
dır. Finlandi~·a kıtaları ile Sovyet kıta
lan arasındaki muharebeler elan No 
)fans I.and (Hiç kimsenin yeri) inde 
vuknbulmaktadır .• 

Kareli bel'Ulhında . ayısız tuzaklar 
kunılmustur. 

Finlandiyalılar. tuzak. mayin. pusu 
tertibatında üstnthrlnr. Sovyetler. bu 
dar koridora manevra ~·apmak imkan
sızlığından külliyetli efrat ~,ğamamış
lardır.. Finlandiya kıtalannın bugün 
<'epht'dc bir ıniittefiki vardır. Bu mütte
fik kıstır. Kı'!j harbi Sovyetler için bek
lenmedik bir ~eydir. Bu derece kuvvetli 
hir nmka,·emcte hic.; te intizar etmiyor-

Finlandiya ve 

lardı .. 
ALA.'ID ADALARININ TAHKİMİ 
Helsinki, 5 (Ö.R) - Finlandiya hü

kümeti, Aland adalarını tekrar askeri 
hale ifrağ etmek kararında olduğunu 
bildirmiştir. Bugünkii halde bu adala
rın tahkimine itiraz için hiç bir sebep 
meYcut değildir. Geçen ilkbaharda buna 
ibraz eden yegane millet Sovyetleı· Bir
li~i idi. SoYyetler tl'caviize geçtiğinden 
Finlandiya kendini müdafaa için bütün 
tedbirlere baş vunnak hakkına maliktir. 
1!121 anlaşmasını imza eden memleket
lerden hiç biri Aland adalarının tah~i
mine itiraz etmiyeceklerdir. Yalnız In
giltere, Sovyetlerin A1and adaları hak
kında alacakları v:.ziyet hasebiyle o za
man ihtirazi kayıtlar bildirmişti .. Bu ih
tirazi kayıtlar da bugün kendi kendine 
sukut etmektedir. 

BitaraOığı ve emniyeti 1921 de Millet
ler Cemiyetine te,·di edilen bir toprağın 
müdafaası için Fin1andiyalılarca alına
cak tedbirler haklı görülecektir. 
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nevreye vaki mürat:aaıi de bu maksada 
müteniddir. 

Stokholm 5 {ö.R) - Finlandiya le
hinde nümayişler bugün de devam etmiş
tir. Cönüllü akınının arkası kesilmemiş
tir. Stokholm Üniversitesi talebeler• krala 
bir muhtıra takdim ederek Finlandiya le
hinde lsveçin müdahalede bulunmasını 
rica etmislerdir. 

Stokholm 5 (ö.R) - Seferber edilen 
1 S sınıftan 40 bin kişi lweç - Fin hudu
dunda tahşid edilmiştir. Silah altında bu
lunan lııveç kuvvetleri 1 S O bine çıkmış
tır. Mormanskta Sovyetlerin asker tahşi
datı lsvec;te telaş uyandırmı!Jtır. Finlan
diyalılar şimalde iki müdafaa hattı kur
muşlardır. 

Londra 5 { ö.R) - lsveç hükümeti 
Londra, 5 (Ö.R) - Finlandiyalıların kısmi seferberlik ilan etmiştir. 15 sınıfa 

ku11andıkları mayinlerin İngiliz malı ol- mensup 40 bin asker silaha çağırılmıştır. 
duğu iddiası Londrada resmen tekzip Bunların Fin - lsveç hududuna gönderile
t•dilmiştir. ceği ve resmen dıarp servisi> denilen 

DAHA 16 FIRKA GÖNDERDİLER hizmc,lere tahsis olunacağı beyan edili
Roma, 5 (Ö.R) - Teyit olunnııyan Yor. Bu suretle lsvcçte 1 SO bin asker si

hir habere göre Pctsnmo şehri yeniden lah altında bulunacaktır. Finlandiyanın 
Rııc;Jann eline dü. mii~tür. istilası münasebetile baş gösteren endişe-

Finlandi)·alılar sehri terketmeden e\'- ler kuvvetlenmiştir. Bunun seheb; Finlan
vel hüyiik bir yangın yapmı!'?lardır. Rus- diyanın en şimal kısmına karşı Rusların 
lar Ladoga gölii şimaline (16) fırka da- kuvvetlerini arltınnı~lar ve Petsamonun 
lıa sevketmi~lerdir. Bugiin ilk defa ola- imaline asker çıkararak Murmansktan 
rak Fin tayyaroleri harekete geçerek da kara yolile kuvvetler göndermeleri
Petsumo civarında Rus mevzilerini bom- dir. Askeri müşahidler bu mıntakada 
bardıman etmislerdir. kuvvt!tli bir Rus tazyıkini çok muhtemel 

Paris, 5 (Ö.R) - Fin harp cephelc- addediyorlar. Maksadlan Finleri Petsa
rinde taarruz yavaşlamıştır. Helsinkide modan atmaktır. Buradaki müdafaa kuv-

vetleri 20 bine çıkarılmıştır. Finler iki 
müdafaa hattı tesis etmişlerdir. Rus teb
liğine göre Sovyet kıtaları hu hatların 
birincisinin önüne va!!ıl olmuşlardır. 

Petsamo cephesinde alınan Rus esir
leri üç gündenberi erzaksız olduklarını 
bildirmişlerdir. Bu da bu mıntakada ia· 
şe ve rnünakalfıt bakınıından Rusların 
güçlüklere maruz olduklarını gösteriyor. 

En simal kısmında Fin tayyareleri mü
essir bir faaliyet göstermişlerdir. Nor
veçte Kirkenşden alınan haberlere göre 
Mormansk tayyare meydanına yangın 
bombaları atan ~İn tayyareleri bir çok 
Sovyet tayyaresini tahrip etmişlerdir. 
Fin tayyareleri Petııamo ~zerine yürüyen 
Sovyet kuvvetlerine taarruz ederek bun
Tarı dağitmıştır. 

Merkez ve cenup cephelerinden gelen 
haherl.eri.n hiç biri teeyyüd etmemi~tir. 
Yalnız kar fırtınasının düştüğü ve hava
nın akinleştiği öğrenil miştir. Maamafih 
l lelsinkiye karşı yeni bir hava hücumu 
olmamıştır. Fin hükümeti daima hükü
mf't merkezinde bulunmaktadır. Fakat 
Helsinki simdi hemen hemen ahaliden 
tamamile boşalmış bir şehirdir. 

Finler Baltık deni:dnde Aland adnla
rını tahkime başlamışlardır ve bu karar
larını dün milletler cemiyetine bildiımiş
lerdir. Bu adalara kuvvetli garnizonlar 
gönderilmiş ve etrafına mayn dökülmiiş
tür. lsveç hükümeti bu tahkimata itira.:ı 
olmadığını, fakat Finlandiya ile birlikte 
tahkimata iştirak etmiyeceğini hildir
mştir. 

bugünkü tevakkufun muvakkat olduğu - -------------------
kanaati vartlır. Finlandiya ordusu mü
dafaa ha1.ıdıklarını ikmal için bundan 
istifade etmektedir. Ladoga gölünün şar
kında, ormanlık arazide Finler mühim 
muvaffakıyetler elde etmişlerdir. 

Finlandiya hükümetinin Helsinkiden 
ayrıldığı hakkındaki Rus iddiaları tek
rar frkzip edilmiştir. 
FİN TAYYARELERİ 
Roma, 5 (Ö.R) - Gazetta Del P~polo 

~azetesi Finlandiya avcı tayyarelerinin, 
Sovyetlerin ilk günlerde kullandıkları 
tayyarelerin yüzde yirmi beşini düşiir
diiklerini yazıyor. Bu gazeteye göre 

Fin meselesi 
Milletler cemiyetinde 

Sadece manevi bir muzaharet mi? 
Finlandiya tayyareleri İtalyan malıdır _ BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
\'C pilotları İtalyada talim görmüşlerdir. 

fından. deruhte edilmesi lazımdır. Be1-
grad bu mesuliyeti almak istemediğin
den konsey riyasetini Belçika deruhte 
edecektir. ·Finler 

Pcrtinaks, Ordr gazetesinde vaziyeti 
şöyle muhakeme ediyor: 

Konseyde temsil edilen devletler şun
lardır: Belçika, Polonya, Çin, Dominik, 
Fransa, Ingiltere, YunanL<>tan, Iran, Le
tonya, Yeni Zeland, Sovyetler, Isveç, 
Yugoslavya ..• 

60 bin gölü olan memleket 

cKüçük Finlandiyanın talebi üzerine 
konseyin ve asamblenin içtimaa daveti 
reddedilemezdi. Fakat milletler cemiye
ti ona mütecaviz hak.kında manevi in
fialini bildirmekten başka bir şey vere
miyecektir. Konseyde bulunan murah
hasların bazılarına bir göz gezdirelim: 
Çin, Iran, Letonya, Isveç, Yugoslavya ... 
Bu memleketlerden. hangisi Rusyanın 
aleyhinde bir söz söyliyebilir? Konsey, 
ihtilafın sulhperverane halli lüzumunu 
ileri sürmekle ilhifa edecek ve bundan 
başka bir şey yapılamıyacaktır. 

Sovyet Rusya, asamble ve konsey iç
timalarında hazır bulunmıyacağını bil
dirmiştir. 

KtMSE HAYALE KAPILMIYOR ~~~~--~--~~~--MNW* ....,.._w---~~--~----~~---

Finlandiya Baltık yaylasının Botni 
.körlczinİJ\ şarkında kalan kısmını teş
kil eder. 1809 senesinde Isveç tarafından 
Rusyaya terkedil~ olan bu memleket 
§imdilik hudutlariyle 387,576 kilometre 
murabbaı mesahaya ve 3,800.000 e ya
kın nüfusa maliktir. En şimal kısmı ku
tup iklimine tabi olan ve halen tam bir 
gece karanlığı içinde bulunan Finlandi
ya toprakları hesapsız göller ve gölçük
lerle delik deşik bir haldedir. Bu gölle
rin çokluğu hakkında bir fikir vermek 
için miktnrlarının 60.000 den fazla oldu
ğunu kaydetmek kafidir. 10 ila 80 met
reye kadar yükselen ve üstü çamlarla 
kapalı cümudiyeler manzarasının yek
nesaklığını giderir. Finlandiyanın top
rakları nasıl göllerle örtülü ise deniz sa
hilleri de adacıklarla kaplıdır. Kayalık 
ve ormanlık olan sahUler meskun mahal
Jeri göı.den saklar ve bu sahülere deniz
den yaklaşan yolcular gayri meskun 
bir orman ve su diyarınn vardıkları his
sine kapılabilir. 
Güneşin pek kısa bir müddet için 

grup ettiği pek uzun günlere malik ba
har ve yaz aylan Finler için en hnra
retli faaliyet mevsimleridir. Göller ve 

mÜtevali çağlıyanları olan nehirler o şe
kilde tanzim ve birbirlerine rapto1un
muştur ki küçük gemiler sahillerden 
400 kilometre içerlcre kadar girebilir
ler.. Hollandada olduğu gibi Finlandi
yada da insanların hayatı nehirlerle sı
kı surette alakalıdır. 

Finlandiya topraklarının yüzde 73 ü 
ormanlarla kaplıdır. Ekilen topraklar 
yüzde 7 yi geçmez. Ayrıca hafif meralar 
toprakların yüzde üçünü teşkil eder. 

Finlandiya 1937 de 1,430,000 ton hu
bubat, 1,338,000 ton patates istihsal et
miş ve 1,526,764 baş hayvan yetiştiri1-
mi.~tir. Bu hayvanların 820,000 i koyun, 
400 bini attır. 

Başlıca kağıt, dokuma, makine, elek
trik ve kimya sanayiinde çalışan dört 
hini mütecavi7. fabrikada 200 bin kadar 
işçi çalışmaktadır. Sun'i çağlıyanlarının 
su kuvvetinden i.stifade ederek ormanla
rı işletmektedir. 

Turani ırka mensup olan Finler Ma
car ve Estonya miUetleriyle yakından 
akrabadır ve dilleri de Turani menşeli
dir. Bu millet ileri bir kültür ve edebi
yata malik olduğunu, meşhur edibi Sil-

Yenibirtayyaremotörü 
Bu motör saye~inde tayyare derhal yük

selmekte ve saatte 643 kilometre 
süratle gitmektedir 

Fladelfiya 5 (A.A) - Birleşik Amerika tayyare fabrikaları büyük 
bir ketumiyet içinde yeni bir motör imal etmektedirler. Bu motör ma
yi ile soğutulmakta olup müteaddit silindirlidir. Ve tayyarelerin saat
te 64 3 kilometre süratle gitmesini temin etmektedir. Tayyareler bu 
motör ayesinde hareket eder etmez hemen tamamen şakuli olarak 
yükselmektedirler. Bu haber Amerika mühendisleri cemiyetinin bir 
toplantısında verilmiştir. 

in2iltereye girecek 
çe!i. ~ en grimrük 
alınm·v--cak ••. 
Londra. 5 (A.A) - İngiltercyc yapı

lacak çelik ithalfıtına ait bütün gümrük 
rü umunun bugünden itibaren ilga edi
leceİ'İ haber verilmektedir. 
Janonyanın ilk 
Sofya elçisi 
Sofya, 5 (A.A) - Diin akşam Japon· 

yanın Sofya nezdinde ilk elçisi Tarve 
Hashya buraya gelmiştir. Elçinin refa
lcııtindc elçilik memurları bulunuyordu. 
Kendisini istasyonda başvekil Köse İva
nof namına protokol müdiirii Belinof 

"' 

İNGİLTEREYE 
Gelecek A vustur a ly a 
hava filosu ... 
Londra, 5 (Ö.R) - Yeni senenin ba

şındıı Avusturalyanın daha bir tayyare 
filosu İngiliz sahil hava kumandanlığı
na iltihak edecektir. 

--;;--
Belçika işçilerinin Fin 
i$çilerini takdiri ... 
Brüksel, 5 (Ö.R) - Belçika işçi par-

tisi bürosu, Finlandiya tecavüzü müna
sebetiyle Finlandiya işçilerine giriştik
leri mücadele i in takdir v te ·· rl 

lanpaanın son günlerde Nobel edebiyat 
mükafatını almış olmasiyle de ispat et
miştir. 

Kilometre başına 9 olan nüfus kesa
feti umumi mesahaya nazaran az görü
nürse de kilometre murabbaına ancak 
1 nüfusa malik olan şimal taraflan ve 
göl1er1e örtülü arazi çıkarıldığı takdir
de kesafet 30 a ve ormanlar da çıkarı
lınca 40 a yakla~ır. Yalnız ekilen top
raklarla meraların mesahası itibara alı
nırsa kesafet 77 yi bulur. 

Ziraalle me ·gul halk nüfusun yüzde 
GO şım, sanayi isçileri ise yüzde 17 sini 
teşkil eder. Okuma yazma bilmiyen he
men hiç olmıyan bu memlekette fenni 
z.iraat usulleri tatbik olunur. Sütçülük 
te bilhassa terakki etmiştir. Finlandiya
nın ihracatı 1935 te 27,281,000 sterlin 
lirasını bulmuştur. Bu yekunda keres
te ve odun ihracatının hissesi 12 mil
yon, kağıt mamulatı 4 milyon sterlindir. 
Bu orman mahsulleri yanında zirai mah
su1ler ancak 2 milyon 250 bin sterlin 
tutar. Finlandiya ihracatının yarıdan 
fazlası lngiltereye gider fakat Finlandi
ya. ithalfıtının ancak dörtt~ birini Ingil
creden emin eder. 

lngılterede 
Harp fabrikalarında 
çab,an ameleler 
Londra, 5 (Ö.R) -- İngiliz harp fab

rikalarında çalışan amelenin sayısı 1914 
!>enesine nisbetle bir milyon fazladır .. 
İngilterenin sanayi kudreti daha tam 
hattına çıkmamıştır. 

---~.---

Romanya 
Bir mi/yon askeri silah 
altında tutmakta imis 

~ 
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dığı gibi doğrudan doğruya, Alınan nü
fuzuna da yer kalmadığını müşahede 
ediyor. Gazete şunları ilave ediyor: 

cMuhakkaktır ki Italyanın balkanlar
daki prestiji artmaktadır. Italya, siyac;e-
1indeki istiklfil .sayesinde Balkan mem
leke tleri üzerinde büyii k bir cazibe te
siri yapıyor ve altıkıısız, daha doğrusu 
münhasıran halkanlarda vaziyetin istik
rarına ve Balkan milletlerinin dahili ve 
ekonomik vaziyetlerinin ıslahına alakalı 
siyaseti sayesinde bir emniyet amili ad
dediliyor. Bu siyaset bazı ecnebi gaze
telerinde Italyan faaliyetinin diğer bazı 
büyük devletlerin ve bilhassa Almanya
nın aleyhine olduğu iddialarına sebep 
olmuştur. Derhal şunu kaydetmek icııp 
eder ki fa5ist Italyanın balkanlard:ıki si
yaseti Balkan muvazenesine matuftur 
ve bunda 

Cenubi Amerika milletleri daha kafi 
tedbirler istiyorlar. Arjantin, Sovyetlc
rin milletler cemiyetinden tardedilme
sinden bahsediyor. Fakat konseyde bu
lunanlar bu hu.c;u.sta müttehid olmadıkla
rından böyle bir karar alınamaz. Sovyet 
vasali olan Letonya böyle b ir karara i~
tirak edemez. 

Ekselsiyor muharririne göre Sovyet 
Rusya, gülünç mevkle düşmemek için 
kon.c;eyde hazır bulwunıyacaktır. 

Populer diyor ki, realite karşısında 
gözlerimizi kapıyamayız. . Milletler ce
miyeti paralize olmuştur. Finlandiya, 
16 ıncı maddenin tatbikini istemediğine 
göre Cenevredc sanksiyonlarla (zecri 
tedbirler) uğraşılacak değildir. Muhar
rir makalesine şöyle hitam veriyor: 

cBütün dünyada Finlandiya dramının 
uyandırdığı nefret ve heyecan manevi 
büyük bir sennayedir. Bunu israf etme
mek lazımdır. Bu manevi sermaye kafi 
bir unsurdur ki ondan istifade edilme
lidir. 

Londra 5 (ö.R) - Milletler cemiyeti 
konseyinin Cumartesi günü yapacağı 
toplantı münasebetiyle Londranm na7.a
rı dikkati bazı mesail üzerine çevrilmiş
tir. Bunların en mühimi Italyanın vazi
yetL 

Italya, arzu ettiği takdirde 10 ve 12 
Kanunuevvel içtimalarında hazır bulu
nabilir. Mesele Ita}yanın bu hakkı isti
mal edip etmiyeceğidir. ltalyanın mil
letler cemiyetine tekrar iştiraki harici 
siyasetinde mühim bir değişikliğin ifa
desi olacaktır. 

!kinci mesele, Sovyet himayesi altın
da nazari hükümranlığını muhafaza 
eden Letonyanın vaziyetidir. 

üçüncü mesele, konseyin normal ri
yaset meselesidir. Maiski konseyde bu
lunmayınca riyasetin Yugoslavya tara-

Faris 5 (ö.R) - Milletler cemiyeti 
huzuruna çıkarılan Rus - Fin davasının 
neticesinden kimse hayale kapılmıyor. 
Bu teşebbüsün Rus taarruzunu durdu
ramıyacağı muhakkaktır. Bununla be
raber, önümüzdeki Cumartesi günü ya
pılacak olan beynelmilel içtima muhte
lif memleketlerin mümessillerine Avru
panın en buhranlı bir saatinde toplan
mak imkanını verecektir. 

Finlandiya hükümeti, milletler cemi
yet ine müracaat etmekle beraber, Isve
çin Moskova sefiri vasıtasiyle Sovyet 
hükümetiyle tekrar müzakere imkfuunı 
araması ve yeni Fin kabinesinin bir uz
laşma niyetiyle teşekkül ettiğini bildir
mesi manevi mevkiini takviye etmiştir. 
Bununla beraber bu teşebbüse Mosko
va h ükümeti tarafından hala hiç bir ce
vap verilmemiştir. 

P aris 5 (ö.R ) - Avam kamarasında, 
Finlandiyanın milletler cemiyetine mü
racaatı hakkında sorulan bir suale ce
vaben B. Çembcrlayn demiştir k i: 

«- Fin hükümeti kendi teşebbüsiylo 
hareket etmiştir. Milletler cemiyeti kon
seyi Cumartesi günü içtimaa davet edil
miştir. A11amblenin de Pazartesi günü 
toplanması beklenebilir. Ingiltereyi bu 
içtimalarda hariciye müsteşarı B. But
ler temsil ederek Ingiliz hükümeti na
mına beyanatta bulunacaktır.> 
Öğrenildiğine göre, Rusyanın içtimaa 

iştirak etmemesi sebebiyle riyaset mev
kii Belçikaya düşmektedir. Fakat Bel
çika riyaseti reddederse, bu vazife Bo
livyaya ait olacaktır. 

Arjantin ve Uruguvay hükümetleri 
milletler cemiyetine bir nota göndererek 
Finlandiyarun istilası sebebiyle Sovyet 
Rusyanın cemiyetten tardını talep et
mişlerdir. Kolombiya da bu talebe işti
rak etm~tir. Venezocla hükümetine ge
lince, milletler cemiyetinden istifa etti
ği cihetle içtimalara iştirak etmiyeceği
ni, fakat daveti tasvip eylediğini bildir
miştir. 

Müşterek protesto için 
Amerika hariciye nazırı ne diyor? 

Vaşington 5 (A.A) - Hariciye nazırı Hull gazeteler tarafından 
neşredilip Rusyaya karşı bütün Latin Amerika cümhuriyetlerinin 
Birleşik Amerika ile beraber protestoda bulunmak istediklerine dair 
olan haberleri mevzuu bahsederek şimdiye kadar Latin Amerika hü
kümetlerinden yalnız ikisinin müşterek bir protesto teklifinde bulun
duklarını beyan etmiş ve Birleşik Amerikanın bu teklifini teveccühle 
tetkik edeceğini ilave eylemiştir. Bununla beraber B. Ruzveltin dünya 
sulhu ve Birleşik Amerika menfaatleri icabı olarak şimdilik Rusya ile 
d i lomatik münasebetler· uv fı eö m ,.,liö-i h;M:,.:1 ........ 1• 

Tür ki yenin 
n1İsali 

. 
YAZAN: Jcan Derly ~ laria.ıınc'dn 

Türkiye en\ernasyonal sahada vaziyet 
aldıktan sonra Akdeniz düşmana sıkı su
rette kapanmıştır. Üstelik, bütün Avru
panın daimi meşgal~sini teşkil etmi~ 
olan Boğazlar, bundan böyle, müttefik
lere açılabilir, halbuki Hitlerle onun 
çömezlerine sımsıkı kapalı kalmaktadır. 

Türk ordusu! Tarih boyunca bu or
dunun k~ymeti, seferleri ve meziyetle
ri, neferlerinin yiğitliği ve şeflerinin 
bilgileri dikkate çarpmıştır. Rusların İs
tanbul üzerine girişmiş oldukları her 
taarruzda ne acı mağlübiyetlere uğra
mış olduklarını hatırlıyalım ve hatta 
Türk kahramanlığının Fran::ız ve İngi
liz kurmaylarının hayranlığını kazana
cak kadar harikalar göstermiş oldur.'!\ 
Çamıkkaleyi de neden 1ıatırlaınıyalım '! 

Bugün, Musfafa KC'mal tarafından ta
zelenmiş ve modernleştirilmi" oıan bu 
ordu her hangi bir garp ordusunun ay
ni imkanlarına maliktir. Üstelik. bu or
du, kendini terkip eden adamlnı ın bij,
tün evsafına sahiptir. 

Bu adamlar - bu cııngaverler demek 
daha doğru olurdu, cünkü her Türk bir 
cengaverdir - bir zamanlar Aurupanın 
bir kısmını fethetmiş olanların bu ha
yırlı torunları, sarsılmaz. bir maneviya
ta sahip mi.imtaz birer askerdirler. On
ların hararetli vatanperverliklerine ira
delerini ku\'\'eilendiren ve cesaretlerini 
tehyiç eden hakiki bir imanı da ilave 
etmek Hiz.ımdır. 

Yeni Tiirkiycııin şo:-fi ·ve asrımwn en 
bariz şahsiyetlerinden biri olmadan ön
ce pek büyük kıymete malik bir gene
ral olan Kemal Atııtiirk, orduyu rasyo
nel bir temel üzerinde organize etmiş
tir .. 

Atatürk bir çok pilot ve makineli tü
fenk mektepleri kurarak havacılığa cid
den parlak bir hamle yaptırmıştır. Ö.!-!... 
ki halen Türkiyenin tayyare mevcudu
nun on ıni:;;Ji pilot vardır. Bir tayyare 
imali için bir ay k5fi geldiği halde bir 
pilot yefo;ıtirınek için iki sene icap etti
ği göz önünde 1utulunca bu, bilhassa 
kıymetli bir unsurdur. 

---~---

1 n~ilterc kral ı 
-~-

Garp cephesini teftiş 

etti 
- BAŞTARAFI 2 iCİ SAHİFEDE -

çeııter refakat ediyordu. Kral önce doğ
rudan doğruya general Cortun emri al
tında bulunan işbirliği tayyarelerini muh
tevi karargahı ziyaret etmiş ve sonra 
cephenin ilk hattında yer almış olan bazı 
lngiliz kıtalarının yanına gitmiştir. Bu
radaki askerler, müttefik cephenin bu 
kısmını takviye için siperler kazmak, 
tank tuzakları tesis etmek ve beton blok· 
havuzlar insa etmekle meşguldur. 

Ankara Radyosu 
-------~.~-----

DALGA VZVHLUCU 
BUGtlH 
--~-

1639 m. 183 Kcs./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 saat. ayarı 
12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk müziği (Pl.) 13.30 - 14.00 
Müzik (Küçük orkestra - Şef : Necip 
Aşkın) .. 
1 - Erieh Trapp : Fi.ijisanın etrafında 
Müzik sesleri (Fantazi) .. 2 - Jo. Straus 
(Viyana bonbonları (Vals) .. 18.00 Prog
ram .. 18.05 Memleket saat ayan, Ajans 
ve meteoroloji haberleri .. 18.25 TÜRK 
müziği .. 
ÇALANLAR : Vecihe, Cevdet Çağla, 
Fahire Fersan, Refik Fersan .. 
OKUYAN : RADİFE ERTEN 
l - Andonun Hüseyni peşrevi.. 2-Sa, 
dettin Kaynak - Hüseyni Türkü (Ayrı· 
lık yıldönümü) .. 3 - Sadettin Kaynak 
Hüseyni türkü (Bağrıma taş basaydım) 
4 - Arif bey - Muhayyer şarkı (İltimas 
etmeye yare varınız) .. 5 - Refik Fer
san - türkü (Kız bürün de şalına) .. 
OKUYAN : Mustafa Çağlar 
1 - Dede - Accınaı?iran şarkı (Dinle sö
züm ey dfüüba) ... 2 - İsmail ağa - Ace· 
ma!?iran şarkı (Yanar sinem) ... 3 - Ni• 
koğos - Acemkürdi şarkı (Sevdi gön
lüm ey meJeksiına seni) ... 4 - Acema
ıziran şarkı (Pençei gamdan azat kıl) ... 
OKUYAN : l\Iü:ı:eyyen Senar 
5 - Refik Fersan - tanbur taksimi 
Şemsettin Ziya - Kürdili Hica7.kar şar
kı (Güvenme hüsniine) .. 2 - Arif bey 
Kürdili Hicazkar şarkı (Sırma saçlaı 
yare kim haber versin) .. 3 - Lemi-Kür
dili Hicazkar şarkı (Nazlandı bülbül) .• 
4 - Sel. Pınar - Kürdili Hicazkar şar
kı (Ne gelen var ne haber) .• 5 - Mu
hayyer tiirkli (Menekşeler tutam tutaın) 
l!l.25 Komışına (Dış politika hadiseleri) 
19.40 Türk ıııi.iziği (F:ısıl heyeti) .. 20.20 
Temsil ... 20.50 Konıısma (Haftalık pof;
t<ı kutusu) .. 2l.10 Müzik (Riyaseticüm
hur bandosu şef : İhsan Künçer) .. 
1-G. Pares: Marş 
2 - Valdteufcl : Estudiantina (Vals) 
3 - Berlioz: Romeo ve Jülietten balo s. 
4 - A. Bruneau : Çocuk kral (Prelüd) 
;, - Maurice Rave1 : Bolel'O 
22.00 Memleket saat nyarı, ajans ha· 
berlcri. Ziraat, Esham - Tahvilat, knm
biyo, nukut borsası (Fiat) ... 22.25 Ser

şaat.. 22 30 Müzik (Opera arv 
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452 N. Üzüm~üzt)M 8 25 9 25 Ur Oemır Alı 
213 İnhisar idaresi 7 25 9 25 ı 
160 Akseki Bankası 12 14 75 
155 j. Koken 11 25 12 
127 Ş. Remzi 10 11 
70 jak B. Elyazer 9 50 11 75 
35 M. Be~ikçi 7 50 7 50 
16 Hilmi Uyar 11 11 

1228 Yekfuı 
338072 Dünkü yekıln 

KAMÇIOOLU 
Cilt ve Tenasül hastalıkları 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55... ~ 

İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
339300 Umumt yekfuı 

No. 7 8 5o Sabahtan akşama kadar hastalarını ;-.; 
9 50 kabul eder.. TELEFON : 3479 ~ No. 8 

No. 9 10 50 ill&iB!BDDaa .. m1E11 .. illllm:PJll:ll•l~(İiml ..... 

No. 10 
No. 11 ~~~ DOKTOR 

İNCİR 
190 j. Taranto Mah. 
181 H. İ. Levi 
150 F. Solari 
126 KA. Taner 

87 M. j. Taranto 
17 Şerif Remzi 
J 5 Pol Mikalef 
12 B. S. Alazraki 

778 Yeldllı 
162706 Dünkü yekQn 
163484 Umumt yekfuı 

6 
6 
7 75 
2 50 
3 50 
6 75 
9 

12 

14 
7 50 
8 50 
8 
3 50 
6 75 

12 50 
12 

959 Kental 
PAI..AMUT 

260 
ZAHİRE 

420 

20 Ton Susam 
100 çuval Susam 15 75 16 
100 çuval Bakla 4 

71 çuval Fasulya 17 
337 balya Yapak 53 58 

Para Borsası 
ctlıolualYrr llDltEZ BANKASI 

n&AaİNG KU&LAIU 
Sterliactea ra7JWi Wr Tllrk liruuam 

.. u.1tilim .. 
Satış Alış 

Sterlin 524 521 
Dolar 76.71 77.16 
Belga 4.G-i 4.6'7 
Fmsız Frangı 33.59 33.80 
Pezetas 7.6577 7.6993 
Florin 1.444 1.453 
İsveç Frangı 3.4214 3.4416 
Norveç Kronu 3.3763 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 64.86 65.22 
Ley 92 93 
ltayşmark 1.97 L98 
Liret 15.20 15.29 
l:>rahml 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Pengü 3.6807 3.6984 
FF. SERBEST 34.63 34.84 

MUHTELİF KURLAR 
Registermak 4.65 

516 
450 
440. 

Mısır Liruı Ef. 
Filistin Lirası Ef. 
Suriye lirası EL 
Irak Lirası Ef. 
Kıbrıs Lirası Ef. 

45 
410 
410 

ANKARA BORSASI 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork - Dolar 100 
Paris - ransız fran. 100 
Milano - Liret 160 
Cenevre - İsviçre !ran. 100 
'Amsterdam - lorin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel • Belga JOO 
Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak k:r. 100 
Madrid - Peçeta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama - Yen 100 
Stokholm - İsveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

Kapanış F. 
5.2375 

130.36 
2.8810 
6.825 

29.30 
69.25 

21.575 
0.97 
1.6125 

13.605 

23.8075 
0.9187 
3.17 

31.625 
31.175 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Anadolu demiryollan 1. ve Il. 38.75 

• • ıı yüzde 60 hisse senedi 23.50 
Not : Hizalarında rnkkam bulunmıyan 

dövizler için fiat tescil edilmemiştir. 

ZAYİ 

Celal Yartm 
iZMiR MEMLEKE'J' 

HAS'J' AN ESİ DAHİLİYE 
MCl'J' AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 ------DOK'J'OR 

Kemaı Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKE'J' 
HAS'J'ANESi 

Asalliye mütallassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalanru lıer gün 
kabul eder .. 

Devren satılık düklftln 
Birinci kordonda Postahane yanında 

46 numaralı pul tütün ve müskirat ba
yiliği yapan dükkan devren satılıktır. 
Içinde bulunan sahibine müracaat.. 

1-3 (2408) 

SALtHLt ASLtYE HUKUK MAH
KEMESİNDEN: 

Salihlinin eski cami mahallesinden 
Ali kızı Kezban tarafından aynı mahal
leden olup ikametgahı meçhul bulunan 
Bekir oğlu Ali aleyhine açılan ihtar da
vasının yapılan tahkikat sonunda: 

Dava edilen Bekir oğlu Alinin davacı 
Kezbanla karı koca olmalarına rağmen 
bundan üç sene evvel davacının evini 
terkedip gitti~i ve davacıya hiç bir su
retle yardım etmedigi gibi mektup V<' 

para da göndermediği ve Jnılunduğu y~ 
rin de belli olmadığı ve bu sebeple da
va edilen evliliğin tahmil etliği vazife
leri yapmamak suretiyle: Birliği terk
etmi.ş olduğu yapılan tahkikatla anla
şılmış olduğundan Türk K.M. nin 133-
üncü maddesine tevfikan dava edilenin 
bir ay içinde müşterek haneye dönme
sine karar verilmiş olduğundan işbu na. 
nın tebliği tarihinden itibaren dava ed" -
len mti§terek haneye bir ay içinde dön
mediği takdirde verilen hüküm katiyet • 
kcsbedeceği ilanen tebliğ olunur. 

4426 (2416) 

1ZM1R SULH HUKUK MAHKEME
StNDEN: 
Davacı hazinei maliye vekili avukat 

Zehra Yeğin tarafından Jzmir asansör 
imam sokak 5 numaralı evde baytar hil
mi ile birlikte mukim Osman aleyhine 
939-1778 numara ile açılan alacak dava
sından dolayı müddeialeyh namına gön
derilen davetiye varakasının ikametga
hının meçhul kalmasına binaen gazete 
ile ilanen vaki davet üzerine de muay
yen günde mahkemeye gelmediğinden 
hakkında gıyap kararı verilmiş ve mu
hakeme de 26-12-939 tarihine müsadif 
Salı günü saat 10 na bırakılmış oldu
ğundan yevmi ve vakti mezkurda müd-

Menemen Kubil.8y okulundan 5/9/ deialeyhin bizzat ispatı vücut etmesi ve 
936 tarihinde beşinci sınıftan aldığım yahut tarafından bir vekil göndermesi 
tasdikname zayi olmuştur. Yenisini ala- aksi takdirde gıyaben muhakemeye de-
cağımdan eskisi hükümsilzdür. vamla karar verileceği lüzumu tebliğ 

Menemende makamına kalın olmak ve bir nüshası 
MEHMET ÇAKIROOLU mahkeme divanhanesine talik kılınmak 

442'1 (%417 suretiyle ilAn olunur. 4437 (2418) 

ilin 
Vilayet Nafıa müdürlüğün

den: 
Dikilide yaptırılacak Gümrük dairesile aile evi inşası 1411 lira 7 2 

kuruı keşif bedeli ile 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan iıteldilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıya~klan 
teminatları ile birlikte 22 birinci kanun 939 cuma günü saat 11 de 
Nafıa müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 

6, 15 4441 ( 2415) 

lzmir vakıflar müdürlüğiin
den: 

Scneliii 
Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

60 Ev 343/11 Burnava Helvacı H. Hüseyin 
36 Dükkan 351 /29 Çekmececiler Kürt Mehmet paşa 

Yukarıda yazılı akarat 31. 5. 940 tarihine kadar kiraya verilmek 
Üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 

Defterdarlığından: 
Satış 
No. 

Muhammen B. 
Lira K. 

372 Birinci tepecik f 2 f 1 No.lu Yemixi sokak 138,88 
M. M. 20 taj numaralı arsa. 83 33 

373 ikinci tepecik 1142 No.lu Kocatepe sokak 70,50 
M. M. 49 taj nufaralı arsa. 1 5 21 

374 ]kinci tepecik 1143 No.lu Nizam sokak 50,02 M. 
M. 49 taj numaralı arsa. 50 02 

375 ikinci tepecik 1176 No.lu Zeytinlik 1 inci sokak 
54.40 M. M. 68 taj numaralı arsa. 5 44 

376 ikinci tepecik 1154 No.lu Kurukuyu sokak 86,40 
M. M. 16 taj numarlı arsa. 25 92 

377 ikinci tepecik 1150 No.lu Çakır sokak 54,59 M. 
M. 63 taj No. lu arsa. 32 76 

378 ikinci tepecik l 143 No.lu Nizam sokak 51,48 M. 
M. 47 / 4 taj No. lu arsa. IS 44 

3 79 ikinci tepecik 1 144 No.lu Beşaret sokak 101, 97 
M. M. 38/ 1 taj No. lu arsa. 50 98 

380 ikinci tepecik 1160 No.lu Beşaret sokak 51,69 
M. M. 53/ 1 55 taj No. lu arsa. 20 68 

381 Kuruçay M. Kağıthane cad. Çatalçeşme üstünde 
Yeni sokak 171,25 M. M. 16-19 taj No. lu arsa. 21 41 

382 ikinci tepecik 1144 No.lu Beşaret sokak 65, l 5 
M. M. 42 taj No. Iu arsa. 26 06 

383 ikinci tepecik 1144 No.lu Beşaret sokak 266,64 
M. M. 40 taj No. lu arsa. 119 99 

384 ikinci tepecik 1 l 60 No.lu Beşaret çıkmazı sokak 
41,66 M. M. 54 taj No. lu arsa. 16 66 

JR; ikinci tepecik 1 144 No.lu Beşaret sokak 40 M. M. 
37-21 taj No. 1u hane. 40 00 

386 ikinci tepecik 1142 No.lu Kocatepe sokak 50,66 
M. M. 50 taj No. lu arsa. 50 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve açık artırma 
usulile 3. 12. 939 tarihinden itibaren f 6 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. ihaleleri 18. 12. 939 tarihinde pazartesi günü saat 14 
de milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden yüzde 7, 5 depozito akçesi yatırılarak yevmi mez· 
kurda M. Emlak müdürlüğünde toplanacak satış komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. 

4410 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K . . Tasarruf ikramiye P!anı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul. 1 lkincitefrin 
t ar i h l e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

A uWJ İkramiyeleri: r:/L7.7T/.zZL'Z2lr7.zll7.7cn' 

~ ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
N S n 1000 liralık ••• 5.000 Lira 
~ 8 n 500 liralık ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S » so liralık .... 4-750 Lira 

1 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 

1 •••••• 

435 32.000 
' f7.)'J'JG&2l#..::at™311f;ı::ıar~..7..;ozw Mti Hl ( ZiG/lZ. &U.:7.ZZ71J, 
T. t, Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmİf olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denem.İ4 olursunuz. 

( - . . . ... 

Turgutlu Belediye riyasetin
den: 
1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 

grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 lira 40 kuruşluk kşfi üzerinden 8. 11. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usuli.i ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binasr dahilinde müteşekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait evraklar : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa vekaleti yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Fenni şartname 
G - Keşifname 
H - Projeler 
Bu evrak 675 kuruş mukabilinde Turgutlu, Manisa belediye reis

liklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu ite ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
5 - isteklilerin 939 3enesine ait ticaret odası vesikası ile teminat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
sek elektrik mühendisinin mcsuliyete ittiraki şartile işi yapacağına da
ir olan noter senedini dıt zarfa koymaları lazımdır. 

6 - isteklilerin teklif mektuplanm 22. 12. 939 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 14 de kadar Turgutlu belediye reisliğine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri veyahut ayni gün ve ayni saate kadar varacak te
kilde postcı ile göndermeleri lazımdır. Postada va:Ci teahhür kabul 
edilmez. 

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

D. D. Yolları 8 nci işletme 
komisyonundan: 
İdaremize ait Moralı istasyonu civarında vaki çardaklı kahvehane 

ve bir miktar arazi 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde açık artır
ma usulile üç sene müddetle kiraya verilecektir. ihalesi 19. 12. 939 
salı günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca 
yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası 1 20 lira olup M. teminatı (9) liradır. 
isteklilerin tayin olunan vakitte M. Teminat makbuzlarile komisyona 

W. F. Helll'J' Van der Zee 
VeıürekA• 

SPERCO VAPUR 
ACBN'J'ASI 

--~\ -
AMERICAN EXPORT UNES tNC, A.DRİATİKA SOSYETA ANONIMA 
N E V • Y O R K İÇİN: ot NA VİGAZYONE 
~ORTEB vapuru 10 son tepinde ALBONO vapuru 7/12/939 tarihinde 

beklenıyor.. Selfuıik Burgaz ve Köstence limanlanna 
EXCHESTER vapuru 11 Son tepin- hareket edecektir. 

de bekleniyor. . ZARA motörü 13/12/939 tarihinde li
. ~NISTER vap_uru Son teşrın manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
ıkıncı nısfında beklenıyor. Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 

D. T. R. 'E BUDAPEST Venediğe hareket edecektir. 
TUNA LiMANLARI İÇİN BRİONİ motörü 15/ 12/939 tarihinde 

D~A motörü 18 Sonteşrine doğru saat 8 de gelerek ayni glin saat 17 de 
beklenıyor. Pire Brindiz.i Venedik ve Triyestc li-

KASSA motörü İlkkanun başlangıcın· ınanİarına ha:eket edecektir. 
da bekleniyor.. Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 19/12/ 939 ta-
TİSZA .motörü İlkklnun başlangıcın- rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

da bekleruyor. gün saat 17 de İstaribul, Pire, Napoli ve 
SERVİCE .l\IARİTİME ROUMAİN Cenovaya hareket edecektir. 

B U C A R E S T NOT B .. f" b 1 T · st 
KÖSTE."llCE • GALAS VE TUNA - u un. u .vapur ar .nye e 

I +... ""ıLARI İÇİN veya Cenovada Şımali ve cenubı Ame-
..uvuu· . rika limanlarına hareket eden İtalla 

PELEŞ vapuru 18 Son teşrıne doğru Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
bekleniyor. • H" d" ta harele t d LLOYD 
S CİETE COMMERCiALE BULGARE \:e · ın ıs na e e :n . . 

O . EUR TRIYESTİNO anoninı seyrısefaın şır-
DE NAVİGATION A VAP keti vapurlanna tesadüf ederler. 

V A R N A . LLOYD TRIESTINO S. A. N. 
~ARNA vapuru 28 son teşrınde bek- REMO motörü 7/ 12 ·939 tarihinde li-

leruyor. manımıza gelerek a;rnı gün Livorno, ve 
HAİFA • İSKENDERİYE VE PO&T Cenova limanlarına hareket edecektir. 
SAİT İÇİN MAL ALACAKTIL NEERLANDAİSE ROYALE 

Vapurlann isim ve tarihleri hakkında KUMPANYASI 
hiç bir taahhüt alınmaz. . ARİANDE vapuru 6/12 939 tarihin· 

Vapurlann hareket tarihleriyle DH• de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 
tunlardaki de~şikliklerden acenta m• Köstence limanlarına hareket edeeckür. 
suliyet kabul etır.ez. ARİANDE vapuru 16/12/939 tarihin

Daha fazla taf5ilAt için ATATtrRK de beklenmekte olup Anvers, Rotter
caddesi 148 No.da w. F. Henry Van Der dam ve Amsterdam limanlarına hareket 

f:decektir. 
Zee ve Şsı. Vapur acentalıjına milraca- SVENSKA ORIENT LİNİEN 
at edilmesi rica olunur. BARDALAND motörü 14/12/939 tari-

TELEFON: Z"7/20M hinde beklerunekte olup Goteborg, Ko
-------------- penhag limanlarına hareket edecektir .• 

UMDAL SERVİCE 1\Lı\RİTİME ROUMAİN 
--... -- SUCEA VA vapuru 26112/939 tarihin-

Ul\IUMİ DENİZ ACENTALIÖI LTD. de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
N1 .. h.~ limanlanna hareket edecektir. llEI ,I .E C lA.!"' rA> L TD. 

BELGİON vapuru 15 birinci kanunda N O ~ : . 
beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- Ahvali ~-~olay~yle navl~ vı 
dam için yük alacaktır. hareket tarihlennın kat l olmadıgım ve 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda zın değişebilir old~ğunu ve. bu husustan 

gelerek ayni gün Köslence ve v ama dola_yı a~!eye bır mesulı~et ~tt~p 
için hareket edecektir. etmiyece~nı muhterc!11 . yükleyıcılerın 

LOVCEN vapuru 17 birinci kanunda kayıt ve ışaret etı:ıeierı. r!ca o~unur .. 
gelip 18 birinci kanunda Pire _ Arnavut- Dah~ fazla tafsilat ıçın Cümhurıyet 
luk limanları - Kotor - Dubrovnik-Split caddesı?de ~TELLİ _SP~CO vapur 
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- acentesıne milracaat edilmesı .. 
tir... TELEFON : 2004 - 2005 

Yolcu ve yük kabul edecektir. • ................................... -•• -,-.,-,-.. 
Gerek vapurlanıı muvasallt tarihleri, 

gerek vapur \simleri ve navlunlan hak
kında acenta bir teahhill altına gireme%. 
Daha fada tafsil.At almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMD • .\L• 

OLİVİER VE 
ŞCIREKASJ LTD. 

VAPUR ACENTASI 
umumt deniz Ace-ntalığı Ltd. mUracut ATATÜRK CADDESİ Rces binası 
edilmesi rica olunur. TELEFON: 2443 

Telefon : 4072 MüdUrlyet 
Tele.fon : 3171 Acenta 

Londra ve Liverpo] hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız ı;efer yapacaklardır. 

~ll~ll~lllllılllDlll~~llloll!l~i!llJIJjf)Jf;JIKM!illllll!lliiT~.~lll~oiil&ll: .. :ıllR.~ ... sil~lllJSlllllll&i• .......................................... .. 
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Cahit Tu ner Kul\IPANYAsı 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

Her türlü izahat ve malümat için Bi
rinci Kordonda 156 numarada LAU
RENT REBOUL ve ŞERİKi vapm acaı
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

·-------------,...s TELEFON : ~ 3 7 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müteha11111 bay Ömer 

••tfii Bengü' dir. 
Briatol oteli elli odah her odada soğuk ve aıcak akar ıulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
laıNUJ!li·DI· r1i ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz oLm bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e btanbul cihetine ele nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik m::~~ 
y ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakika • 
ydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
lunan otellerde buluturlar. ................................................. ~ 
Türkiye iş Bankasından: 

- Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştınlmak üzere müsa
baka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 B. Kanun 
1939 Pazartesi günü Ankara, Istanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 

A - Laakal Lise mezunu olmak, 

B - On sekiz ya~indan aşağı ve otuz yaşından yultan bulunma
mak, 

C - Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olan· 
lar muvakk~t memur olarak alınacaltbr.) 

3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri İmtihanda 
muvaffak olanlar berayı tecrübe on beş gün maaşsız olarak çalıştın· 
lırlar. Bu müddetin hitamında mesaileri itibarile de iyi not alanlar ba
rem kanununda muayyen tahsisatla kadroya alınırlar. 

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

S - imtihan neticesinde banka hizmetine alınacak l 5 memurdan 
başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre müessesede 
açılacak münhalJere sıra ile alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 B. Kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada umum müdürlük memurin servisine, Istanbul ve lzmirde 

ilan 



j 
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::sa 

Fi'nlandiya Rusları tatmine hazır 
Fakat istiklal ve emniyetinden hiç bir şeyi fedaya aslô: razı değildir ve 

bu uğurda sonuna kadar müdafaaya azmişlerdir. frinlandiyanın Vaşington 1 
elçisinin beyanatından J 

Amerikanın Vaziyeti 
-*-

B. Ruzvelt bütün harekitı ile Finlan· 
diya lehinde olduğunu ispat eylemiştir 

Faris, 5 (Ö.R) - Sivil ahalinin bom
bardıman edilmemesi hakkında Ameri
ka reisicümhurunun müracaati Fin hü
lrümetince kabul edilmiştir. Amerika 
teisicümhuru bu küçük cümhuriyet le
hinde Amerikan ana yasasının imkfın 
verdiği her şeyi yapmıştır. Rusya ve 
Finlandiya arasında harp vaziyetinin 
mevcudiyetini kabulden imtina etmekle 
reisicümhur Finlandiyanın Amerikadan 
r.ormal şekilde malzeme tedarik etmesi
ni mümkiin kılmıştır. Helsinki hüküme
li böylece, bitaraflık kanununun peşin 
tediye ve bizzat nakil hakkındaki tah
didatına maruz kalmaksızın her ihtiya
cını Aınerikadan temin edebılir. 
Diğer taraftan reisicüınhurun Ameri

kan ihracatçılarına •Sivil ahaliyi bom
bardıman eden- dı>vletlere• mal satma
maları hakkm~aki tavsiyesi, .Rusyanın 
ithal edebileceği mühim bazı maddeler 
hakkında ehemmiyetli bir ambargo ka
ı-anna muadildir. 

Ruzve1tin aldığı hu vaZİ.} et umumi ef
karca müsait bir şekilde karşılanmış ve 
manevi ambargo hakkında ihracat<;ılara 
beyannamesi umumiyetle tasvip edil
miştir. Amerikan hükümcti bu suretle 
Sovyet Rusyanın hareketini takbih et
tiğini alenen belli ctmistir. Diğer taraf
tan, Rusyanın Finlandiyada yaptığı gi
bi, sivil ahaliyi bombardıman eden her 
milletin Amerikada mane\•i anı bargo ile 
tehdit edilebileceğine dair bir ma.,ebak 
hasıl olmaktadır .. Hadiselerin istilzam 
edeceği diğer ekonomik ve diplomatik 

lsveçe 

_,,.,.,._ 
tedbirler de başkadır. 

Bu da, Amerikanın miitearrızlara kar
şı, bitarafJık kan\lnunda nazarı itibara 
ıılınmnmış olan zecri vasıtaları tatbik 
niyetinde olduğunu göstermektedir. Esa
sen, bitaraflık kanunu kenarında sarfc
dilen bütün bu faaliyet umumi efkarın 
tasvibini kazanmal;tadır. Bu tedbirler, 
Ameril·anın arzu \'C iradesini izhar için 
harpten ha ka ve fakat ayni derecede 
müessir diğer \'asıtalara malik olduğu 
hakkındaki heyanatın pratik tatbiki 
mahiyetindedir. 

•Nevyork Taymis• gazetesine göre, 
manevi ambargo milletler cemi.} etinin 
ictimaa daveti manevi infial ve nefretin 
daima kuvvetsiz olmadığını ispat etmek
tedir. Arjantin hükümeti milletler ce
miyet nln nihayet Sovyct Rusyanın ce
miyetten iJmıcma karar vermesini talep 
etmiştir. Bu jesf Finlandiyaya karşı ya
pılan taarruzun uyandırdığı umumi in
fialin bir tezahürüdür. 

Va.,ington. 5 (Ö.R) - Finlandiyanın 
Amerika sefiri, hiikümetinin milli is
tiklale halel vermemek şartiyle ve ge
niş hir sulh an.usu ile Sovyet Ru~yayı 
tatının edecek 1nvizata amade olduğu
nu, fakat istikli\1 ,.e emniyetinden hiç 
bir seyi a"lfı feda etıniyeceğini söylemiş
tir. Sovyetler, mtizakereye girişmek hu
wsundaki teşebbüsleri reddetmekte ıs
rar ederlerse Finlandiyalılar ic;tiklalleri
ni ve şereflerini korumak maksadiyle 
sonuna kadar mukavemet edeceklerdir .. 

Budapeştc, 5 '<ö.R) - Macar mebu-

•• 

sanında küçük emlak sahipleri partisi
nin mümessili tarafından Finlandiya le
hinde söylenen sözler üzerine mecliste 
bugün yine tezahürat yapılmış, Finlan
diyalıların şecaatleri ~!kışlar içinde ve 
hayranlıkln karşılnnmıştır. 

FRAN~!Z GAZETELERİNDE 
Paris. 5 (Ö.R) -Ö\T ga=etcc;indc. Bn. 

Tabui, İtalyanın ~·cmryntisi ş •rtsız. ve 
kayıtsız Finlam1i •a l,,hınde olduf,runu, 
bu milletin cıccMt \'e \'~ t.<npervcrlei;,'İnin 
takdir edildiğini yazıyor. 

Muharrir. Sovvet tPhlikec;inden bah
sederken diyor ki : so,~·etfor bundan 
sonrn Hin-lista!1a mı <löncce1der?.. Al
manyanı ı İngiltereyi vıırm"ak ~çin böy
le bir projeye çok fazla kıymet \'erdiği 
malumdur .. 
Budapcşte, 5 (A.A) - Bütün Macar 

gazeteleri lmhr-.mnn Finlandiya milleti
ne karsı büyük bir sempati göstermek
te ve Sovyetlerin tecavüzünü açıkça 
tnkbih etmekte berd~vamdırlar. 

Esti Kurir gazetesi, Ruslar tarafından 
Finlandiya arazisinde h•sis edilmiş olan 
gfıya Halkcı hükümeti cıddi telakki et
mek mümk'" ı olmadığını, zira bu hilkU
metin hiç kim.,eyi temsil etmemekte 
olan bir takım hainlerden mürekkep ve 
Ruslann elinde kukla vaziyetinde bir 
hükiimet olduğunu yazmaktadır. 

Vaşington. 5 (A.A) - Amerika Bir
leşik devletlerinin her tarafından Fin
landiya Jehinde hararetli tezahürler de
vam etmektedir. 

• • ucum vesı es 
-*-

Sovyet Rusya -
relerini Sandler 

Finlandiya m ·· zake
akim hıra • m 

Farıs, 5 (Ö.R) - Alman gazotelerinin 
İsveç hariciye nazırı Sandler aleyhinde
ki şiddetli hücumlar devam ediyor. Mu
maileyh Rus - Fin milzakerelerinin akn
metinden mesul gösterilmektedir. 

İsveç gazeteleri endişe ile şunu rutla
mağa çalışıyorlar : Acaba bu şiddetli 
neşriyat, Almanyanın İngiltereye karşı 
tc:.tbik etmek istediği kontinantal ablo
kaya tamamiyh iştirake İsveçi mecbur 
ı:tmek için Almanyanın İsveçte giriş
mek istediği bir hareketin başlangıcı de
ğil midir? 

Bu yeni tehdit Hitler ve Stalin ara
sındaki mütarekenin İskandinav umumi 
efkarınca menfur addedilen mahiyetini 
bclirtiyQr. Helsinkiyi Moskovanın talep
lerine boyun eğıneğe, yani Sovyetleş
meği kabule razi etmek için her şeyi 
yaptıktan sonra Almanya İsvcçin, yani 
Finlandiynnın da iltihak ettiği jskandi
n~v de.vletleri arasında en kuvvetli ola
nının üzerinde, netice itibariyle yine an
cak Sovyct Rusyanın işine yarıyncak 
olan hir tazyik ifa etmektedir. 

Faris, 5 (Ö.R) - İsveçte Finlandiya 
lc:hiııde sempati tezahürleri birbirini ta
kip etmektedir. Şimdiye kadar Fin Kı
z.ılhaçı lehinde bir milyon kuron iane 
toplanmıştır. İsveç kadınlan Finlandiya
<lan gelen mi.iltecileri evlerine misafir 
olarak kabul etmek ve kadınlarla ço
cukların ıstırabını hafifletmek için sıra 

Isueç merkezi Stokholmden bir manzara 
halınde gelen trenleri bekliyorlar. ı iyet ve beynelmilel §eref namına mU-

Bütün partilere mensup 1500 kadar cadele ettiğini beyan edere~ bu memle
üniver:;ite talebesi hükilmete bir sada- kete sempati beyan etmektedir .. İsveç 
kat mesajını imza etınişlerdir.. Bunlar, partileri içinde yalnız komünist. partisi 
memleketin menfaatleri tehlikeye düş- bu cereyanın haricinde kalıyor. Esasen 
tüğü takdirde hiç bir fedakarlığın red- memlekette nüfuzu da olmıyan bu par
dcdilmiyeceğini temin ediyorlar. ti. Sovyetler lehine propaganda yapmak

Me5aj, Finlandıyanın demokrasi, hür- ta yalnız kalmıştır. 
--~------~---~----~-~-~-

manya - ita ya arasında 
-*-

u·sya - Finlandiya meselesi iize
• • 
l d ır te tisi mi 

Paris 5 ( ö.R) - Brükselde~ bildiri
liyor: Alman siyasi mahfilleri Almanyn 
ile ltalya arasında Ru!I - Fin meselesi 
hakkındn fikir t.ıati edildiğini trsmen 
tf'yid f"tm('mekle beraber kabul ediyor
lar. 

ııey yapmasına sebep yoktur.> 
Almanya ve lınlya arasında fikir tna

til('ri olduğu Bcrlinde bildirilmiş İse de 
bu gazele Rus - Fin ihtilafına karşı ltal
yanın hattı hnrcketindl"n bahsetme
mektedir. 

y apılmış? 
dereceyi bulan Rusya aleyhindeki Ita1-
yan infiali Finlandiyayn karşı derin bir 
ı:.empati şeklini almıştır. 
Roına 5 (ö.R) - Finlandiya elçiliği 

bugiln 1iyaretçilerin hlicumuna uğra
mıştır. Binlerce kişi, hayranlıklarının 
ifadesi olarak elçiliğe kart bırakm~lar
dır. Yine binlerce linlversiteli yaşal'ın 
Finlandiya .. diye bağırmışlnrdır. 

Garp cephe~inde canlılık 
Her iki .tarafın da ağır bataryaları 

birden faaliyete geçtiler 
Roma, 5 (Ö.R) - Garp cephesinde 

faaliyetin canlandığı kaydedilmektedir ... 
Alman tebliği hudut mıntakasında ve 
Mozelin şarkında daha şedit bir top ate
şi teati edildiğini kaydediyor. 

Fransız tebliğine göre, gece cephenin 
bazı noktalarında keşif kollarının ve 
1opçu kuvvetlerinin faaliyeti olmuştur .. 

Lüksemburgdan bildirildiğine göre 
Fransız - Alman - Liiksemburg hudut
larının iltisak noktasında Majino ve Sig
frid hatlnrının ağır toplariyle orta \ c 
l:ücük çapta toplar şiddetli ateş açmış
iardır. 

Londra, 5 (Ö.R) - Fransız :radyosu
.r.;ı göre ağır Alman bataryaları Bliz 
mıntakasında faaliyete geçmişlerdir. 

Faristcn bildiriliyor : Son 24 saatte 
Alınanlar Visenburg ~nrkındaki mınta
kada 3 - 4 baskın yapmışlardır.. Alman 
keşif kollan bu mıntakada her gece 
ıncv kilerinden çıkmışlardır. Almanlar, 
hu baskınlarda yeni bir usul takip ede
rek ayni mevkilere daima ayni adamla
rı sevkcdiyor, adeta evvelki teşebbüsle
rinin akaıneti dolnyısiyle askerleri tec
ziye etmek ister gibi görünüyorlar. Al
man kumandanlığı bu mıntakada Fra~· 
sız kıtalarmın tertibatı hakkında malu
mat elde etmeğe ve esirler ele geçirme
ğe cok hevesli göriinüyor. Bütün bu te
şebbüsler tardedilmiştir. 

Fransız başvekili c 
Lüksemburg hududundan bildirildiği

ne göre 4 - 5 günden beri duyulan top 
ateşi şimdiye kadar duyulanlnnn çok 
üstündedir. 

Alman tayyareleri bazı keşif uçuşları 
yapmışlarsa da 25 - 30 kilometre derin
liği geçmemişlerdir. 

heyi teftiş esnasında 
Paris, 5 (Ö.R) - Dün cephede daha 

geniş bir faaliyet hüküm sürmüştür .. 
LUksemburg ınıntakasmda Almanlar 
esir yakalamak maksadiyle yaptlklan 
bir baskını bir çok defalar tekrarla~ 
larsa da baskın her defasında akim kal-
mıştır .• 

Sov t hava uvvetleri 
Helsinkiye karşı hava hücumunu 
hava açılır açılmaz mı yapacaklar? 
Roma 5 (ö.R) - Helsinkiden bil

dirildiğine göre iyi havaların avdeti üze
rine Fin hükümet merkezine karşı hava 
hücumlarının yeniden başlaması beklen
mektedir. Pestamodan yeni bir haber 
yoktur. Finler Rusları, adetçe üstünlük-
lerine rağmen, muvaffakıyetsizliğe uğ- J 
rnımaktadır. Bu cepheye 1 O bin kişilik 
takviye kuvvetleri gelmiştir. Finlandiya 
buz deniz.inde elinde bulunan biricik li
manı kaybetmemek azmindedir. 

Karelyadn Rus tayyarecilerinin zali
mane hareket ederek bütün firarileri 
merhametsizce mitralyöz ateşine tuttuk· 
lan bildiıiliyor. Karelya cephesinde Fin
ler 5 00 esir almışlardır. Bunların ekse· 
risi kendi arzulnrile teslim olmuşlardır. 

Helsinkiden bildirildiğine göre Finle
rn parlak mukavemeti, memleketin te
dafüi teşkillıtını itmama matuf yeni tcd- H elsin1ci :stasyor.ımcla hicret için trcıı bckliycnlcr 

Helsinkiden Iıroeçe hıcret e en halk 

birlerle tamamlanmaktadır. Petaamoya 
giden Ruslara ve Petsamo civarında bir 
adaya çıkarılan kuvvetlere hücum et• 
mişlerdir. Ladoga gölü mıntakaııında ka· 
fi derecede ıağlam olmıyan buz.ların 
üzerinden ııeçmeğe teşebbüs eden Rus 
kıtalau Fin bataryalarının ateşi altında 
dağılmışlardır. 

Pariı 5 (ö.R) - Londraya Fin umu-

mi karargahindan gelen haberlere göre 
Ruslar buzlu deniz sahillerinde a~ır za
yiata uğramışlardır. Bu mıntakada Fin• 
ler sahile doğru ilerlemişlerdir. En şi
malde, Petsamoda Sovyet kuvvetleri 
takviye edilmiotir. Fakat bu mıntakada 
başlıyaca~ı tahmin edilen hücuma giriş· 
mck için henüz kafi derecede çok de
~ildir. 

Cenubi Afrikadaki 
Nazi aleyhtarı parti 

Almanlar 
kurmuşlar 

Paris 5 ( ö.R) - Cenubi Afrikada Johaneaburg şehrindeki Alman
. lar bir Anti Nazi partisi kurmu§Jardır. Bunlar Nazizm ile mücadele 

etmek ve general Smutsa mtlmharette bulunmak maksadını takip et-
• tiklerini bildirmişlerdir. 

Finlandiyalılar bu hücuma karşı oim· 
diden enerjik bir mukavemet hazırlıyor• 
lıı.r. Petsamo nikel mı:ıdenlerinin yakıld~ 
ğı haberi doğru değildir. Bu mıntakadakl 
muharebeler hiç bir tehlikeye maruz bu. 
lunmıyan madenlerdr.n pek uzokta cerc• 
yan etmektedir. 

Gece Hclsinkide pek yakında bir z~ 
h1rli gaz hücumu olacağı rivayeti çıh 
mıştır. Ahalinin tahliyesi devam ebnekı. 
todir. Gece ve geçen gece on binlerce 
kişi şehri terketmişlcrdir. Bu tahliye es
nasında gösterHen süktlnet umumi tak· 
dir uyandırmaktadır. 
Alımın radyosu Fin meşru hükümetı .. 

nln HeJsinkiden çekildiği hakkındaki 
Sovyet iddiasını sık sık itirafkarane tek· 
rar etmektedir. Buna mukabil D.N.B, 
ajansı hükümetin şehri terkctıncdiğinl 
ve daha diln akşam mühim meseleleri 
mUzakere için başvekilin riyaseti altın
da toplnndığını büdiren Fin tekzibini sa.
dece kaydetmekle iktüa etmiştir. 

Ahiren Finlandiyaya gelen 50 ItalylUl 
tayyarcsinden 25 şi derhal Fin pilotların 
idaresi altında faaliyete geçmiştir. 

Istokholm 5 (ö.R) - Finlandiyadan 
mUtemadiyen gelmekte olan mülteci ka• 
dın ve çocuklar Isveç şehir ve köylerin .. 
de iskan ve ibate edilmektedirler . 

Romanya 
Almanyaya 360 vagon 
mal verdi-. 
Bükreş. 5 (Ö.R) - Romanya - Al· 

manya araSlnda im:ıc"'\lanan bir anlaşma 
mucibince Romanyadan Almnnyaya alt
mışar vagonluk altı tren emtea gönder!· 
lecektir.: 

l ondra 5 ( ö.R) - Vilhrlmştra r'lin 
r"smi ~·d.etcsi olan cDiplomati~e Und 
Politige Kore pondans> guzeıt-~İ Finlan
tl-i) anın Ru•lar tarafından i t'l ·,,ını ın,. 
vip eden bir maknlesindt- rliyor ki· 

« Almanya ve Rusya ı\Talarında hu
lu kar ve emniyetli karşılıklı münasebet
ler nnene ini iadeye karar vermiş olduk
larından Rusyanın esaslı tarihi haklarını 
himaye için Finlandiyada müdah&leye 

Paris 5 (Ö.R) - Milfınoda Sovyetle
rin Finbnd'yaya karşı tnarruzu Sovyet
ler birliği aleyhinde tezahürlere vesile 
olmuc;tur. Nümayişçiler şehrin merke7.İ 
caddelerinden geçerek bolsevizmin ce
sur kurbanını alkı'ilnm1şlardır. 

Paris 5 (Ö.R) - Lehistanın Sovyet
ler tarafından istil~yle başiıyan, Bal
tık memlcketll'rine knr ı a ılan taz-

Virjini Gayda. bugilnkü başmakale
sinde diyor ki: Sovyetler birliği şimdi
ye kadar milletler cemiyetinde kUçUk 
miJletlerin müdafiliğini yapmı§, bu~
rın sempatlslni kazanmıştı. BugUn Sov
yetler birliği blwıt bu kUgük. ınilletler 

Yeni partinin açılı§ töreninde parti reisi demiştir ki: Biz Afrika Al
manları bize geniş gönUUü bir misafirperverlik göstererek aulh ve hür
riyet veren bu memleketle Nazi Almanya araımda bir ayırma hattı 
teala ettik. Nazilerin kanlı elleri bu memleketi uzaniraa burasinı da 

· Avuıturya, Çekoslovakya vo Polon)'aya l:ien:ıetirdl. l!Aor general 
8rnutaun azmi olma~ı olacall }i t<U. Nulzrı\. ve ıaoı~evi%Jll ile hot 
UE ma - ed v · 

Bu emteanın mahiyeti ilfın edilmlt 
değildir. 

Fransız radyoları 
Askeri ellere geçti 
Paris, 5 (Ö.R) - Fransadn bütün rad• 


