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&§muharrir ve umum! nqriyat mlldUril: 

No. 10320 Kırk Be$1ftcl Yıl FIA'J'J (5) Kl1R17Ş2'17R 7 Dil Um Pel9Şelftl»e ltJt 1 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAJTJ 
onill JıroDDK'n 'l'Vlrkiye için Haric içiıı 

.s .... .• . ...... .. 1400 2'00 
a. ~ ............... 75() 1850 
Günii geçmif nüshalar (25) kunl§tur. t: TELEFON: 2697 

• Do yçland ve amiral Şer 
şiddetle takip olunu yor 

Roma 6 ( ö.R) - Amiral Şer cep kru
vazörü bir Holanc:la vapurunu Madagas
kar ıulannda muayene etmİ§tir. Doyçland 
ve Amiral Şer'in lngiliz harp gemileri tara-
fından takibi tiddetle devam ediyor. 1 -----1Hin münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cfünhuriyetin ve Cü mhurlyet eserinin lıekçlsl, ıw'bahlan çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılımştır. 

Büyük Sovvet taarruzu hazırlanı _ .. •or 
.... 

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

Kat'i neticeyi elde etmek için Ruslar 800 bin kişi ile hücuma geçecekler 
f in tebliği Kare-ti harbinde 64 Rus tankının tahribini bildiriyor 

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

50 Italyan tayyaresi 
Hava yolu ile dün Helsinkiye gitti 

_____ *_,,,__ __________ _ 

Jimali · Karelyiıda ·harp kızıştı 
- ···--- --------... 

Fin tayyarel~ri, yeni hiikiime.tin kurulduğu 'reryoki şehrini 
ve Sovy•~t" ınevzil<•rini bomhardıınan etınişler 

Milli Şef 
- *-

Yakındr Cenup vila-
yetlerini tetkika 

cıkacaklar 
t 

Rom~ 6 (ö.R) - Kopenhag'dan bild;ı·iliyor: Fin cephesinin muh
telif kısımlarında Kızıl kıtalann uğra.dıl:ları muvaffakıyetsizliği telfıl=; 
iç· n Kızıl ordu kumandanlığı büyük mikyasda umumi bir h~i:'ekete 
girişrr.eV.c ve Fin!endiyaya karşı 800 bin kic:ilik biı· orduya h:ıreketc 
gcçirme5e karar vermi~tir. Finlerin .:.de~c;e azlıkları mü1·em'l1el bir 
disiplinle ve harekat sahasını çok iyi tanımalari e te'~fi ediJme' tedir. 

Ruslar Şh ... .ıli Karelya ce besinde yeni bir taarruza gccm;ı;lerdi ·. 
Petsnmo civarında 11 bin Rus askerinin l:araya çıkanlmasma ra<;m~"l 
bu şehirdeki Finler Ruslara mukavemete devam ediyorlar. Fin tpyyc.
releri Murmansk üzerinde uçarak simal cephesine gönderi!ccek Rur. 
tnh~idatını bombardıman etmişlerdir. Sovyet tayyareleri de Salojobi 
madenlerini bombardıman etmişlerse de büyük bir netice alr.mnmış
lardır. 
Londra 6 ( ö.R) - Röyterin Stok

holm muhabiri bildirivor: 
Bugiln 50 Italyan t~yyaresi hava yolu 

HELSINKJDEKI YABA. 'Cl 
SEFARF.TLER: 

--*-- ile Finlandiyaya gelm~fir. 
J tan.bul G (Hususi) - Reisicümhuru- Londrn 6 (ö.R) - Fin tebliği, Ka-

Roma 6 (ö.R) - Helsinkiden istih
bar edildiğine göre ecnebi ,.efaretleri hu
tümet merkezini terk ederek 1 O kj10-

mctre mc...--:ıfodc yerleşmi!'llerdir. muz Milli Şef ismet Inönünün önümüz- relideki muharebelerde 64 Rus tankının 
deki luıfta içinde ~enup vilayetlerinde esir edildiğini ve 2000 Rusun tcld ol
bir tetkik seyahatine ('ıkmaları muhte- duğunu bild iriyor. Ayni tebliğ, Finlan
mel göriinmektcdir. diya kfüfczinde bir adanın Ruslar tara-

inanılan 
Tehlükeler 

fından i gal edildiğini itiraf ediyor. 

Ameri 
SON HARP HARFRLE.RI: 
Homn 6 (Ö.R) - Fin ccphesind 

askeri hareketler hakkında nlınan haber
- SO:NU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

a 
Fin Tankları 

lsveç kararsız 
eni kabine kuruluyor 

Haı"İciye nazırı Sandler kabinede yok 
Umumi e~kir , isveçin Finland·yaya sözle 
değil silahla yaı-dımmı • eme .. tedir. 

Stokholm 6 (Ô.R)
Knbinedc tndılUt ) a
pılma ı için parti 
dleri ile bas ' e

kilin temasları de
vam etmiştir. 

--*-
A~ılı~a ifade edilmeli 
Ona göre tedbirler 
Alınmalıdır ••• 

Ne vaziyet alacaklar? 

Kabine tadıla -
tına ait olan ha
berler efkarı umu
miyl'dc büyük • H't
kn uynndırmıştır . 
Alman tazyikine 
maruz kalmamak \'e 
Almnnyaya vesile 
vermemek i ç i n 
Snndlerin yeni ka
binede yer nlmıya
c.,ğı teen üt etmek
tedir. 

-*--
ŞEVKET BİLGİN Sovyct Rnsyanın 

hakkında Latin 
Milltı.tler <:eıuİ)'Ctinden uzak laştırılnıası 

uınumi bir şekil aldl 

Paris 6 (Ö.R) -
Siyasi mnhfiller şi
mal memleketle -
rmın vaziyetlerini 
ehemmiyetle takip 

Tehlüke ı;mırlan alabildiğine gcnişli
ıor. 

.ı\111~rikak" c~rPyan 
Ne küçük, ne de orta halli nıilJetJ~r

den hiç biri hayale kapılaınazlar. Yıne 
hiç biri tehlükeden büsbiitün uzak, ve
ya masun olduklannı iddia edemez~cr. 
~n·clden tasariannuş, hazırlanını~ plan
lara göre küçüklerin hürriyet ,.e istikJal 
snır:lannı devirerek fütuıuat · hındanm 
tatmiıa etmekten başka bi.rşey düşiinmi-
7en zorbalann şuursuz saldınşlan, nef
ret ve infial duygularile isyana se\•ke~e
cek bir mahiyet almakla kalmıyarak m
firad '.içinde ya,amanın tehltikt'lerini ~(iz
lerde canlandımuş olmalıdır. 

Mütcarrizin sadeec moral mahkiımi
yeti neye yarar? 

lliir ve miistakiJ olarak yaşamak bir 
haksa, insanlık ilk çağların esaret "·e 
vahşet giinlerinc yeniden dönmeyi iste
miyorsa realitenin merhametsiz ı.<.•sini 
duyuıabdır: 

Bu ıı;e,<; tt'hliikcyi ihtar etmekle kaJnu
yor. 

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

Toprak 
Ofis sermayesi 

--*--
ıo milyon lira tezyidi 
temenni olunuyor 

- *-Istanbul G (Husu::;i) - Toprak 
mahsullerı ofisi umumi heyeti ayın 
on dördUn<lc ida re heyeti r aporunda 
ofisin ~erınayesinc un milyon daha 
ilavesi temenni edilmektedir. 

Ofisin clye\'ın elinde 11 milyon li
ra değerinde 214 bin ton buğday bu
hınınaktadır. 1'-Jkip edilmesi zaruri olan yolu da 

gösteriyor. 
Milletler, ~u geçirdiğimiz taarruzlar • .................... ••• •• .............. •• 

Sovyeılcri1ı ,\Iilletler Cemiyeti 
A!ii rahassı B. Mayi.ski 

• 
devresinde, benimsemeğe ve se\'meğe 
alı . tıkları hcr~eyin kıymetini \'C hakiki 
manasını kaybettiğini, beynelmilel ahla
kın insafsız hir ~ekilde çiğnendiğini açık
(a söylemekten çekinmemelidir. Filha
kika bitaraflık kelimesinin manası de
ğişmiştir. 

Tütün pıyasası 
Madam ki bitaraf olmak, harbın ıstı

rap ,.e fe15ketlerinden masun kalmak 
manasına gelmi~·or. madam ki hırsların 
kabardığı dakikada bitaraflığa aid 
olan heynclmi)(') telakkileri çiğnemek 

kabildir, şu halde hakikate karşı n<'den 
~(iz ),ıınnıalı? \ 'e neden tchliike biiUin 
dehsctile gcliıı çatmadan mütcarrizin 

Dün akşama kadar satış 
8 milyon kiloyu buldu 

c·csaretini daha ileriye g(;tiinnesinc ma- Tütün satışları dün d e ayni hararetle 
ni olacak f<'dhirleri düşiinmemeli? Diin- devam et · 1 · M · ·ıA t · · · · ·ı · k 1 mış. zmır Ye anısa vı aye -
;)a ıçın ırışı mcz hır hayal sayılan su o - !erinin muhtelif kaza v k" ı · d .. "d · ) kff · f 'h ' k A 'b . d e oy erın e umı e ı cmnıyc 111 sı ır ar cazı esın en li satıslar yapılmıştır 
hi~ olmazsa en ~·a~n tehlü~e?·e maruz Ilk 'iki günün hızı .geçtikten sonra aa
••lan meml~ketJ~r. re1yonal bırlikler ~~r- tışlar biraz daha teenni ile inkişaf yoluna 
rna

8
k sure~ıyle ıstıfade ede~~)er ~.1 '.. girmi§tir. 11k partilerde gösterilen mü-

. u dakıkada, bu sual bütün küçuk samaha yerine timdi daha içli dıtlı bir 
nıılleüeri derinden derine cliişündürü- tetkik baılamııtır. 

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE - Dün çıkarılan bir pyia:ra göre, Ame-

!arı iddia edilmi tir. Ru haber, köylüyii 
İsticale sevk ederek malını ucuza $at
ması için çıkarılmış a!'l ılsız ve menfi bir 
haberden ibarettir. Amerikalılar her se· 
ne olduğu gibi bu sene de mübayaaların• 
da ayni geniş ölçü ile hareket etmekte
dirler. Bu itibarla çıkarılan şayiaların aslı 
yoktur. 

Dünkü aaıı,ların bir buçuk milyon ki
lo olduiu ve umumi aallf yekununun üç 

Roma, fı (Ö.R) - iki yüz Amerikan ediyorlar. 
·~azetesi 4:Dipunnn, sendikasının bir ma- Is\'eçin tereddiidii 
1rnlesini ne~retmişti:r. Bu makale Ameri- çok vahim a<lcleilili
kayı, Finlandiya bu yardımına bir pra- ) or. hveç kısa hi: 
tik bir şekil Vt'rmt.•ğe ve müşterek bir 7.amanda çok ka1·· 
hnrckd için Italyanın fikrini sornmğa ve enerjik bir kar:> 
dtıvet P.diyor. itithnz etmezse 1 

Reiskümhur Ruzvelt, Amerikan ha- veçin düny<ıdaki frt•t•~ -1\on•<'ç - Danimarka Krntları ile Fın Cıımhtırrcosi 
~inesinin Finlandirn hükümeti tarafın- prestiji tnmir ka- bir arada 
dan Ameriknva ol~n borcun 15 llkkanun b 1 ] ı f ,, u etmez :,~rette sarsı acaktır. 

1 

mütefckir erinin ve üniversite pro esur-
taksiti için H~diye edilen 234,893 dolarJ Roma 6 (0.R) - Bugün Jsveçte ikti- ]erinin irmalannı taşı.yan bir beyannam8 
l ususi bir hesapta tutacağım bildirmiş- dar mevkiindc bulunan sosyal demokrat neşredilmiştir. Bunda Isveçin ~~inlandi
tir. hükümetin yerini bir milli birlik kabine- l ayn maneYİ l ardım ile iktifa etmiyerek 

Rei<>icümhur bu teklifin Finlandiya hl.ne terkedeceğinden bahsediliyor. Bu fiili yardımda bulunması istenmektedir. 
milletine yapılacak yardımlara tahsisini takdirde şimdiki hariciye naı.ırJ Sandlc- Stokholın 6 (Ö.R) - Sahil istihkam-
kongreden talep edeceğini ilave etmiş- rin değişmesi muhtemeldir. ]arının takviye.sine de\'am edilmiştir. Li-
tir. Stokholm 6 (Ö.R) - Bugün biitün man fı•nerleri soııdürülınüsti.ir. 

Bitaraflık k<ınumın Rus - Fin ihti15- · 
Iı-veç gazl'tC'!erinde h\'eÇ mali müessc:se- Aland adalarının Isveç suları kısmına 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - ler dirt!ktörlerinin, ediplerinin, tanınmı~ - SONU 4 ÜNCÜ SAHİI<'EDE -

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Bir Sovyet E 

E Şefi Diyor ki: E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer Romanya 
Istiklilini korumak isterse 

-----------:ı:-----------

Sov yellerle Baltık devletlerınin yaptıkları gibi 
istiklali emniyette imzalamalıdır ... Yoksa 

bir anlasma 
~ 

değildir ----------...._._.* _ __________ _ 
Roma 6 (Ö.R) - Ru!iların tnnrruzi Rus istilasına karşı şiddetli neşriyat yn

hattı hareketinin Baltıktan sonra diğer parak Akdeniz ve Balkan devletlerini 
maksatlara matuf olduğu Konintcrnin Bolcc\•ik ist ilası kar~ısında birleşmeğe 
resmi gazetesinde i.içüncü cntcrnasyona- d<wet ediyorlar. 
lin başlıcn ~enerinden Stefcnof tarafın- Londra 6 (Ö.R) - Ingili.-; gazeteleri, 
dan neşredilen bir m<ıkale ile tezahür et- Cennen - Rus suç ortaklığından bahsc
mektedir. Muhan·ir şu iddialarda bulu- tmJ Finlaııdiyaya karsı yapılan tecnvüz
ııuyor. derken Beo Bahtı>r gazcte«inin neşriya-

•Sovyctlcr birliği ile en dostane mü- den gayri memnun olan Alman umumi 
nasebctlerin muhafazası Rumen milleti efkarında bir oy<ılnınn mahiyetinde te
için hayati bir zarurettir. Sovyet Rusya lfikki ediyorlar. 
ile derhal, Baltık devletleriyle akdedi- Taymis, büyük Alman erkanı harbiyc
lt•n anlaşmalara benzer bir mütekabil sinin Mnjino hattına kar~1 imkansızlık 
yardım paktı akdinden başka hiç bir l:iCY karşısında dünyanın diğer kısımlarında 
Romanyaıun istiklal ve istikbalini tahtı hareketler hazırlamağı düşündüğiinü, 
temine alamaz!• Alınan harp meclisinin Asyada Hindis-

kıkil"r yaptıi:,'lm kaydediyor. 
Aynı gazete, Sovyet taarruzlarının or

tn Avrupada \l' Balkanlarda akisleri pek 
büyiik olduğunu, Hm.yayı büytlk baba 
telakkiye' alı mış olan Yugoslavya ve 
Bulgaristanın şimdi ha~ rette olduklarını 
yazıyor. 

Londra 6 (Ö.R) - Taymis, baş ma
knlesinden birinde Almnnlnrın Balkan
lnrn \'e şnrka ait propagandasından bahs
ediyor. Bu gnzeteye göre en yeni propa
ganda usulü, Rus istilao.;ı imkanlarını bil
dinnck suretiyle yapılmaktndır. Naı.i 
ı~.rtisinin resmi gazetesi olan Fölkişer 
Beo Bahtcrde çıkan makaleler Alınan 
ı adyolannda muhtelif 4illerde tev.ai edil-



ı• 

' 
' 

Lord Halifaks'ın nutku'· 
ve· lngiliz matbuatı 

Londra 6 (ö.R) - lnailiz gazeteleri, 
Lord Halifaksın adilane ve ıerefli bir 
~ulh hakkındaki sözlerini umumiyetle 
tasvip ediyorlar. Deyli Ekspres gazetesi
ne göre Lord Halifalı:s Ruayayı tiddeıle 
mahktim etmiştir. 

Taymis. beyanattan ıu neticeyi çıkan· 
yor: Küçük mill~lerin istiklallerine karıı 
ika edilen tecavüzler ortadan kaldınl
mak ve Avrupada devamlı bir emniyet 
mekanizmuı tesis edilmek ~rtile harp 
durdurulabilir. 

Londra 6 ( ö.R) - Gazeteler, hari
ciye nazın Lord Halifaksın dün Lordlar 
kamarasında vukubulan beyanatını, bil· 
hassa harp gayelerinin taarihi hakkındaki 
sözlerini büyiik alaka ile kaydediyorlar. 

Deyli Telgraf aşağıdaki sözlere ehem· 
rniyetle nazarı dikkati cclbediyor: 

« Uğurunda silaha aanldığımız umumi 
hedefler tamamile sarihtir. Bunların et· 
rafında, iktıdu mevkiinde hangi hükü
met olursa olsun, bir değişildik yapıla· 
cağını zannetmiyorum. Biz A vrupada 
lstildi.lleıini kaybeden milletleri kurtar· 
inak, zorbalık havasını yenmek, kendi 
hürriyetimizi korumak istiyoruz. impa
ratorluğumuzu genişletmek. dünya hari-

-
tasında dcğifildikler yapmak niyetinde 
dcğiliL intikam hissi de beslemiyoruz. 
Almanya, uğurunda siliha sarıldığımız 
harp hedeflerimizi k'abul ettiği takdirde 
onunla görüşebilir, ona Avrupada şerefli 
bir hayat temin edebHiriz. Biz öyle bir 
beynelmilel nizam kurmağı istiyoruz ki. 
bütün Avrupa milletleri daha kuvvetli 
komşulannın müdahalesinden masun 
olarak istedikleri dahili ve ikbsadi ha· 
yat tarzını kabul edebilsinler. Tamaen 
intizamlı bir beynelmilel hayatın ancak 
bu suretle idame edileceğine kani bulu
nuyoruz. 

Gazete. bu beyanatın büyük Britan· 
ya ve F ransanın barp hedefleri için şüp· 
bırakmıyan bir sarahat ifade ettiğini kay
dediyor. Ve beynelmilel bir konferansı 
lüzumsuz gören Lord Halifaksın böyle 
bir konferansa zemini müsait görebilmek 
için ilk önce Almanların aşa~ıdaki iki 
~artı kabul etmeleri icap ettiğini yazı· 
yor. 

1 - Alman hükümeti, uğurunda eİ· 
li.ha ıarildiğimiz gayelere uygun p.rtları 
kabul etmelidir. 

2 - Aktedilen anlatmalara riayet 
edeceği teminat albna a1ınmalıdır. 

Fin - Sovyet görüşmesi Moskovada has
mane hava icinde cereyan etmis • • 

Stoldıolm 6 ( ö.R) - Eski Finlandiya hariciye nazırı ve şimdiki 
Stokholm eefiri Erko Iaveç gazetelerine beyanatında Sovyetlerin hiç 
bir zaman Finlandiya istiklalini tanıyan bir itilafa varmak istemedik
lerini, bütün müzakerat safhasında Finlandiya rejiminin ve istiklalinin 
hasmane bir hava ile boğulmasına çalışıldığını söylemiştir. 

Kopenhag 6 (ö.R) - Danimarka başvekili, Danimarkanın bita
raflık siyasetinden bahsederek Sovyet - Fin ihtilafında barış yolu ile 
bir uzlaşma zemini bulmak için Danimarkanın mümkün olan gayret· 
leri sarfedeceğini söylemiştir. 

Almanyanın iktı
sadi siyaseti 

Berfin 6 ( ö.R) - Alman iktısadi 
mahfilleri Almanyanın iktısadi siyaseti· 
nin sulh zamanındaki ticaretin yüzde 
eekscninin muhafazası teklinde devam 
ettiği kanaatindedirler. Almanlar Soya 
fasulyası mübayaasını arbrmıı1ardır. Ma
caristan tarafından Almanyaya her gün 
5 tren nakliyat yapılıyor. Almanlar bu 
nakliyatta kendi vagonlannı kullanıyor· 
lar. 

Büyük bir Alman 
vapuru daha zaptedildi 

Londra 6 (Ö.R) - Sokuli adlı 9000 
tonluk bir Alman vapuru cenubi Atlas 
ckyanosunda zaptedilıniştir. Vapuru ba· 
t.rınağa muvaffak olamıyan tayfa şimdi 
;J:r.giliz vapurlanna nakledilmiştir. Son 
n gün içinde aynı mıntakada Almanla
rın gaip etikleri 3 ilncü vapurdur. Diğer 
ikisi 9500 tonluk Dakos ve 8500 tonluk 
'.Adolf Herman vapurlan olup ilcisi de 
mürettebatı tarafından batınlmıştır. 

Mussolini Alman iş 
cephesi reisini 
kabul etti 
Roma 6 (Ö.R) - Duçe Alman iş cep

pesi reisi doktor Leyi kabul etmiş ve bir 
saat kadar görüşmüştür. Doktor Ley 
Romada ikameti esnasında siyasi ve sen
il ikal meselelere ait mühim müzakere
lerde bulunacaktır. 

Evlenme 
Gazetemiz tahrir heyetinden B. Neıet 

Hazar' ın baldıZJ Bn. Ruşen ile B. Şükrü 
Ondeier·in niki.hlan dün lzmir evlenme 
dairesinde yapılmış ve törende her iki 
-tarafın aile ve dostları hazır bulunmuş
Jardır. Yeni evlilere aon!uz saadetler 
dilerİL .. 

" 

Sovyet Rusya 
Almanyaya nakliyat 
için yüksek tariie 
tatbik ediyor 
Londra 6 ( ö.R) - Deyli T elgarf 

gazetesinin Bükreş muhabirine göre, 
Rusya kendi ifgalinde bulunan Polonya 
şimendüferlerinden Almanyaya nakliyat 
için çok yüksek nakliye ücreti istemekte 
ve ücretlerin peşin olarak altın para ile 
ödenmesini talep etmektedir. 

Sovyetler 
Rusyadaki Fin 
tebaasını himaye 
etmesini istemediler 
Kopenhag, 6 (A.A) - Sovyet bükü-

meti Isveçin Sovyetler Birliğindeki Fin
landiya menafiini himaye hususunda va
ki olan teklifini reddetmiştir. Sovyetler 
sebep olarak Finlandiya hükümetini 
tanımadıklarını ve bu itibarla bu mem
leketin Sovyetler Birliğindeki menafiini 
himaye meselesi mevzuu bahsolmıyaca
ğını ileri sürmektedirler. 

fngilizler 
Portekiz petrollerini 
işletecekler 
Londra 6 (Ö.R) - Portekizde v&si 

petrol madenlerini işletmek için bir In
giliz petrol şirketi kurulmuştur. Petrol 
sahası 25 kilometrelik bir araziyi kap
lamaktadır. 

Ingiliz parlamentosu 
Noel tatili yapacak 
Londra, 6 (A.A) - Parlamento Noel 

münasebetiyle bu ayın 14 ünde içtima
larını tatil edecek ve 16 Ikincikanun 
1940 da yeniden toplanacaktır. 

YENJASIR 7 Dk Unun Pe...,...lte ltD 

Belediye reisi Dr ~Behçet Uz 
lzmir'in imari ve 1940 fuarı hakkında 

mühim beyanatta bulundu 
-----------~*~,-----------

lımir, 6 (A.A) - Anadolu Ajansının. 
belediyenin bu seneki programı hak
kında elde ettiği malumata nazaran Iz
mir şehrinin biribirini tamamlıyan ve 
takviye eden iki mühim işi; imar faali
yeti ve enternasyonal Fuar işleri üze
rinde belediye artan bir faaliyet gös.. 
!ermektedir. 130 hektarlık yangın sa
hası üzerindeki imar işini kısa seneler 
içinde yenrneğe muvaffak olan beledi
ye, bu faaliyeti şimdi de şehrin yanma
mış eski mahallelerine tevcih etmiştir. 
Izmir körfezine hakim Kadifekale etek
leri üzerinde kurulmuş olan eski şeh
rin yakın seneler içinde modem bir 
hale getirilmesi beklenebilir. 

Belediyenin bu seneki faaliyeti ara
sında. Inönü parkını Kadifckaleye bağ
lamak üzer<" ve ka1dırılan eski mezar
lıklardan istifade edilerek vasi bir çam 
koruluğu vücude getirilmesi de mev
cuttur. Yarım milyon metre murabba
lık bir sahayı kaplıyan bu koruya 
(Cümhuriyet koruluğu) adı verilecek
tir. Bu suretle deniz kenarından Kadi
fekaleye kadar geniş bir ormanlık için
den çıkmak ve Izmirin harikülade gü
zeUilderini tema~ etmek imkanı hilsıl 
olacaktır. Bu koruluğun etrafındaki 

Göçmenlere 
Toprağın temlik 
muameleleri derhal 
tamamlanacak 
Göçmenlerin toprak tevzi işleri hak

kında dün Sıhat vekMetinden vi!Ayete 
bir tamim gelmiştir. G<içmenlere arazi 
tevzii için mahallerine giden heyetlerin 
harcırahlarına mukabil havaleler gönde
rildiği halde işlerin layıkiyle intaç edile
mediği, işin yalnız köylere gitmek ve 
yer göstermek şeklinde kalclığı, göçmen
lerin "1Zlanrnalarına ..,bebiyet verildiği 
-uı la<ılmıştır. 

Badema toprak !ev-ili için gidecek he
yet taralından 2510 sayılı kanunun 23-
üncü maddesi mucibince dağıtılan top
"aklara ait tevzi defterleri derhal hazır
lanacak ve temlik muameleleri tamamla
:ucaktır. Toprak tevriatı ve temlik işi 
beraber yürüyecektir. 

Vekaletten gelen başka bir emirde, 
!julııaristandan yardım istememek şarti
le geldikleri halde sonradan hükümet
ten yardım istiyenlere rastlanmıştır. Ser
best göçmenlerin islclnlarına imkan ol
madığı Vekaletten bildirilmiştir. 

~ 

Düşen yağmurlar 
İki gündenberi Ege mıntakasında ve 

Izmirde şiddetli yağmurlar devam et
mektedir. Evvelki gün gece yansından 
sonra hızlanan yağmur bir aralık sağ
nak halinde devam etmiş, yollarda su 
birikintileri olmuştur. Bu yağmurlar 
kışlık zeriyat icin faydalıdır. • 
ihtikarla mücadele 
işleri 
İhtikarla mücadele komisyonu, son 

hafta içinde piyasada hadis olan terfileri 
tetkik etmeğe başlam~ır. Muhtelif tu
hafiye ve manifatura eşyasiyle kundura 
malzemesi fiatleri tetkik edilmektedir. 
Bu hususta acil ve ciddi tedbirler alına
caktır. 

mahalleler yeni baştan tanzim edilerek üzere yakında Fransadan beynelmilel 
bahçeli evler inşa edilecektir. Izmirin şöhreti hruz şehircilik mütehassısı Le 
tarihi kuruluşuna uygun bir tarzda Corbusier Izmire getirilecektir. Iınar 
Kadifekale eteklerinde kademe halin- pliinr kat'i olarak tespit edilince Izmirin 
de teessüs edecek evlerin ve sokakla- yanmamış kısunlannın imar hareketine 
rın modern istili şehrin çehresini haki- daha çok ruz verilecektir. 
ki surete güzelleştirmiş olacaktır. Bu 1940 lı.mir enterna.syonal Fuarının 
faaliyet cümlesinden olarak yukarı ma- geçen senelerden daha cazip ve mükem
hallata doğru asfalt yollar yapılmasına mel olması için geniş bir program ha
başlanrnış ve bunlardan ikmal edilen zırlanarak tatbikine geçilmiştir. Bu 
Eşrefpaşa yolu üzerinde son sistem be- programa göre kültürparkın müzeler 

sitesine bir askeri müze ile Izmir Anlediye otobüs servisleri işletmeğe açıl-
tikite müzesi ilave edilecektir. 

m~ır. 
Nebatat ve hayvanat bahçeleri te

Mezbaha, havagazı, graj santral, oto- kemmül ettirilmektedir. Oyun ve eğ
büs i~letmesi, Karşıyaka Yamanlar su- lence yerleri çoğaltılmaktaclır. Altı spor 
yu, Vezir Osmanağa suları gibi mahalll ve tenis sahalarına güzel birer klüp bi
mahiyette umumi hizmet işlerini eline nası ilave edilmektedir. Fuarın elekt
almış olan belediye her sene bwıların rik tesisatında yenilikler ve park tan
faaliyet sahalarını genişleterek ve bun- ziıni iı;lerinde değişiklikler yapılmakta
lara yenilerini de ilave etmeğe çalışarak dır. Bilhassa bu sene çiçek tenevvü ve 
bir taraftan halk lehine ve menfaatine güzel çiçek yetiştirme işi üzerinde 
uygun hizmet ifa ettirmekte, bir taraf- ehemmiyetle durulmuş ve A vrupanın 
tan da mali vaziyetini kuvvetlendirerek muhtelif yerlerinden en nefis ve çeşitli 
şehrin kendi kendine kalkınmasını te- çiçek; cinsleri getirilerek Kültürpal'k 
mine gayret etmektedir. Izmir şehrinin serinde çoğaltılmağa bıı§lannuştır. 
yanmamış kısımlarına ait belediye he- 1940 Izmir Enternasyonal Fuarının 
yeti fenniyesince esasları hazırlanan evvelkilerden büyük bir alaka ile karşı
imar p!Anı üzerinde mütalaası alınmak !anacağı talunin edilmektedir. 

Mektepliler 
Liki fikstürü 
hazırlanıyor 
Maarif vekaleti, liseler, sanat ve er

kek öğretmen okulları talebesi ile kız 
Usesi ve kız öğretmen okulu talebeleri 
orasında yapılacak spor müsabakalarına 
ait fikstürün tanziminl bildirmiştir. 

Okulların beden terbiyesi öğretmenle
ri bugün saat 15 te kültür direktörlüğün
de toplanarak mektepliler likl fikstürü
nü hazırlıyacaklardır. Mektepliler liki
nin, ınuhitin spor ihtiyacına cevap verir 
bir şekilde hareketli geçmesini temenn1 
ederiz. 

Bir mahkumiyet kararı 
Bayındrrın Yenice maballe•inde Bn. 

Arzuyu kaçırmaktan suçlu olarak ağır 
cezada muhakeme edilmekte olan Tireli 
Caferin kararı verilmiştir. Suçlunun, 
Bn. Arzuyu yanında alıkoymaktan ilci 
ay hapsine karar verilmiştir. 

- *-Nahiye müdürlerinin 
izahatı 
Karşıyaka ve Bornova nahiye müdür

leri dün vali B. Ethem Aykutu ziyaret
le nahiyelerin işleri hakkında izahat vcr-
1nislerdir. 

~*~ 
Polis divanı 
Dün öğleden sonra emniyet müdürlü

ğünde polis divanı toplanmış, bazı ka
rarlar almıştır. 

~*~ 

Sinir buhranı geçirmiş 
Namazgahta oturan Gabriyel oğlu Yu

'ef sinir hastalığına müpte!A olduğun
dan yanlışlıkla tendürdiyot içmiş ve has
taneye kaldırılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 

Pek yakında 

Etibba odası 
Yeni idare heyeti ve 
heyet divanı azaları 
Etibba odası bugün toplanarak idare 

heyetini ve cemiyet divanı azalarını seç
miştir. 

İdare heyetine Dr. Ali Riza Ünlen, 
Dr. Memduh Say, Dr. Ali Agah Dene], 
Dr. Zühtü Kamil Ergin, Dr. Hüseyin 
Hulki Cura seçilmişlerdir. 

Heyet divanı azalıklanna da Dr. Ha
san Yusuf Başkam , Dr. Lütfi Sabri Se
rinken, diş tabibi Mehmet Ali Sürel, ec
zacı Faik Ener intihap edilmişlerdir. 
Tebrik ve muvaffakıyetler dileriz. -*-Ekmek Fiatı 

yükseldi 
Un fiatlerinde görülen tereffU dolayı

siyle birinci nevi ekmek flati on buçuk 
ve ikinci nevi ekmek fiati de sekiz ku
ruş on paraya çıkmıştır. 

-*-İş imkftnı arıyan 
ecnebi müesseseler 
Atinada bir firma beyaz ve renkli 

mermer satmak istediğini bildinniş, it
halatçılarla tanışmak arzusunu izhar et
miştir. 

Yunan merkez bankası, Yunan mamu
latı yüklü ve pamuklu kadın ve erkek 
kumaşlarının Türkiyeye ithali imkanının 
mevcut olup olmadığını odadan sormuş
tur. 

Rodosta bir firma, Akdenizdeki 
adalarla Avrupa memleketlerine ve 
müstemlekelere Türkiyede mevcut ih
racat maddelerini satmak üzere tavassut 
ricasınsa bulunmuştur. 

inanılan 
Tehlükeler 

--*--
A çılıça ifade edilmen 
Ona göre tedfJfpler 
AlınmaJıdır- . 

ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 l:Nct SAHİl''EDE -
yor. Bir gün şu veya bu bedbaht mille
tin kara talil ile karşılaşmak ihtimaliııl 
göz önüne getiren hangi millet hudutsm 
bir emniyetsizliğin sertliğini, acılığnıı 
hissetmekten vareste kalabilir? 

Bugünün biricik hakikati şundan iba
rettir: 

Biiyük demokrasiler yalnız kendi da· 
vatan, kendi varlıklan için dövüşıniyor
lar, aym zaman ecdadının beşiği olan 
topraklarda esaret zencirlerini ayakla
rına takarak hürriyeti ve şerefi kaybet
menin cehennemi azabı içinde yaı;aınaJı: 
istemiyen medeni insanlığı korkunç bir 
iikıbetten korumak için dövüşüyorlar. 
Bu hürriyet mücadelesinin çok emiş, 
çok şümullü bir snrette anlaşılması Jl. 
zımdır. Bitaraflar bu milcadelenin ifade 
ettiği manayı ve tahmil ettiği vazifeleri 
tamamen anlayıncaya kadar taarnrzlar 
silsilesinin devamına hayret etmemelL 

Bugün küçük milletlerin arzettilderl 
iıilirad vaziyetinden daha çok mütaar
riziıı hoşuna giden bU mpnazara dü~ 
nülemez. 

Denilttek ki bu düşünceler zaten diin· 
ya vicdanında yerlesmiş olan düşlboee
lerdir. Illüteaniıi tanımıyan, omm hak· 
kında hükmünü vermiycn yoktur. Bu
nu açığa vnraraJı: sarahatle mevki al· 
mak harbin sumlannı genişletmektell 
başka neye yarar? 

Biu göre aldanılan nokta budur. Har
bin sımrlannı genişletecek olan vaziyd 
ancak bngünkü kararsızlık vaziyetidir, 
bitarafların dağınıldığubr. Eter A vru• 
panın muhtelif kısımlanncla harbin dı· 
şında kalmağa karar vermiş olan mem
leketlerden bilfarz Skandinavya devlet. 
leri, Belçika, Hollanda veya Balkan dev· 
Jetleri kendi aralannda anlaşarak taar• 
nıza karşı müştereken mnkavemet az., 

mini bildirmiş olsalardı beynelmilel va· 
ziyet bugünkü kadar yeisave-r olmıya
tak, hudutsuz ihtiras taşkınlıklanru dur· 
durmak belki kabil olacaktı. 

Tehlükeye inanıldı~ halde onn söy
lemekten çekinmek emniyette olmak 
i~in bir çare değildir. inanılan tehlüke 
açıkça ifade edilmeli, ona cöre tedbirler 
alınmabdır. Biz, sarabatten mahrum po
litikalann küçük milletler için selamet 
yolu olduğuna inanınıyoruz. 

ŞEVKE!' BİLGİN 

-*-İki esrarcı yakalandı 
Kançeşme ile yel değirmeni arasında 

dolaşan Latif oğlu Abdülkadirle Halil 
oğlu Sıtkının vaziyetinden şüphe edil
miş, Üzerleri arandığı ı.aman 25 gram e,s.. 

rar bulunarak alınmıştır. 

Müshil gazozu içmiş 
Kahramanlarda oturan Bn. Makbule 

adında bir kadın, beş gün evvel kocası
nın evine getirdiği •müshil gazozo • adın
daki iliicı içmiş, sancılanmış, baygınlık 
geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. 

:········································ . . . 
• EVLENME 
: Diş tabibi Bay Muzaffer Eroğul 
: ile B. Hakkı Gedik'in kızı bayan Ali
: yenin nikMı töreni dün Izmir elven
: me dairesinde, iki tarafın dostlan ve 
: ailelerinin huzurunda yapılmıştır. 
: Genç çiftleri tebrik eder yuvaları-. 
• tlma dil' • : nın mesu o sını enz. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vah~! ormanların rakipsiz kahramanı... Aslanların, fillerin, Maymunların büyük dostu. 

• • • • • • • • • . 
• 

lıtanbulda yeni bir siyasi gazete 
çıkacak 

istiklal 
Kafa Harbı 

TARZAN ve OGLU Türkce • 
Sözlü Baımubarriri : Nizameddin Nazif Düşnianın sırlarını ara· 

yıp bulan zihinler 
lhenuy Neismüller - Maurcen O'sllereanus. 

ve dehşetiyle ..... 

Yarın ELHA.MRA 
---Anneınin-= ---r~~'//,7/. 

Sevdig~ Adanı 
Yazan: Uç Yıldız 
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Bütün 

Sinemasında 

Suad Dervİ§İn, Y abya Kemalin, 
Salih Muradın, Mahmut Y eaarinin, 
Kemalettin Şükrünün ve daha bir 
çok tanınmlf edip, f&İr, gazeteci, 
ve mütefekkirlerin, reaaamlaruı 
eserleri ile kuvvetlenecdıı: olan 
( 1 ı t i k 1 a 1 ), latanhulmı en be
ğenilen fikir ve haber gazetesi 
olacaktır. 

N ews Chronicle Gazetesinden ı 

Bugün Londra civanndalci bir binada gibi görünür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bir takım kadın ve erkekler çalışmakta· O genç askerlerin, ıre daha onun gibi 

dır ki bir çok fırkaların, gemilerin, tay.. binlercesinin hayatının bu ihtiyar ada· 
!çeri hiç girmedim ... Beni de çağırma- Bu anlattığım macera bundan sekiz on yarelerin emniyeti onlann zihni kab~i- mm miyop gözleri arkasındaki beynin 
dılar. Misafir yemeğe kalacak mı bil- sene evveline aittir. Annem de, Süley- yetlerine bağlıdır. keskinliğine bağlı olduğunu katiyen tah· 
miyorum. Bari öğrenseniz de sofrayı ona man da, ben de, Müjg3n da mesuduz. Onların bir hatası, bir sehvi, her han· min edemezsiniz. 
göre kursam... Benim Müjgandan bir oğlumla bir kı- ..; bir şeyı' sczemerneleri bir harbı kay· Onun tipi nesı1lerden beri cdalı:m pro-

** 
zım oldu. b" 

betıirebilir. fcsön adile bütiln mizah muharrirlerinin 
Odaya girdiğimiz zaman annemin ve Annemin çocuğu olmadı. Çünkü evle- Onların tek cümleyi muvaffakıyeıli mevzuu olmuflur. Entellicens ee"ia ,.,. 

Süleymanın yüzleri ele gözleri de saa- nirken Süleymana tek bir şart koşmuş- surette tahlili karada veya denizde bü- isleri tarafından kitaplarının arasından 
det ve sevinç ile parlıyordu. tu: yük bir muharebe kazandırabilir. çağırılan bu adamlar şimdi Haydlberg 

Ben sanki nlazl'de hı'ç bı'rşey olma - Benim tek bir evladım var: Mu-
. - Bunlar düşmanın kara, deniz ve hava veya Bonn Üniversitesindeki mcslelcdat• 

mlş g"ıbı' · zaffcr.. Muzafferden başkasının annesi · · nl h '--·ı d b"t !arı ile bir kafa muharebesi yapıyorlar. - Gördün mü anne, dedim, bizi ne olmak ve ondan b~kasına yavrum de- •ı• arının ya ut ıngı tere e veya 1 a· 
k raf memleketlerde çalıpn düşman ca· Bu ihtiyar adamlar her hangi bir tÜ· öyle olacağınıza tamamen emniyetim Sonra, galiba sevincinden olacak, ne kadar zamandır unutan, ihmal eden Sü- me istemiyorum. k 

var. Allah onları da szi de mesud etsin. söyliyeceğini ~ırdı. leymanı böyle ve adeta karga tulumba _ s O N _ suslarının gönderdikleri gizli haberleri fe le on adım ilerisindeki bir kapıyı gör-
ço .. zen kadın ve erkeklerdir mezler, fakat •ı"fre ve kod çözmekteki Müjginlarda iki saat kadar oturduk. - Neye geldin .. diye misafire ideta eve getirdim .. O .. Bu ihmalinin cezasını 111

''
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Y k d Yazıhanelerine kapanmıf olan bu in- dehaları ile harp sahasında binlerce ki· 
Ve bava kararclıktan sonra, sanki sine- çıkıştı.. artık bu evi bir daha terketmemek üze- b k b b • 1 k k bil" 1 
madan dönüyonnuşuz gibi eve geldik. Fakat m.isafir sadece: re çekecek. .. a 1 n a sanlar alelide ir imseye ir sürü ra- şiyi ogaz anma t•n urtara ır er. 
Kapıyı açan hizmetçi kıza ilk sualim: - Biraz evvel Muzafferle tavla oynı- Annemin gözlerinde bana karşı gör- kam yahut hiyeroğlif gibi görünen garip lngiliz Entellicenı ocrvısmın geç-en 
_ Annem geldi mi? yorduk. l\.iüjg3.nla sinemaya gittiler, düğüm mahcubiyet, hüzün ve memnu- yazılardan icara. deniz ve bava kuvvet· harpte dünyanın en iyi servislerinden bi,. 

1 ül k d. d 1 k h 1 f d ) b k .. "Üç Y.ıJdız,, ID !eri komutanlarına hayati ehemmiyeti ri olduğu her kcsçe tasdik ediliyordu. Odu. Hizmetçi g" ere cevap ver ı: şirn i ge ece ... niyet is erinin i a esi o an a ışı om- k 
1 1 1 l C b h f dini )d k .. haiz malUmat jstihrae} etmektedirler. Ona bu mü emme İyeti veren 8. im er .. - Ge di... eva ını verince anıme en 'n va- rüm o u ça unutmıyacagım. F k 

- Misafir burada mı? ziyeti birdenbire deg"ış' ti.. Süleymanla annemin nikahları bir ay YEuı· ASIR ku ulan • · den bazrları bugün ölmü~lerdir. • at 
Od d l K k d ki · b k k Jd On! ·uh d fte) · · A 

0 
yuc ıçm: KAFA HARBi Oksford ve Kembriç"in aeasiz dehlizle-- a a ar... apı.vı apa ı arı ır.in aş a ne <>- sonra o u. arın nııuo e r erını . h k'k• h tt 1 k • 

Yıne a ı ı aya an a ınını• ve ço •• y b ' ·· · · d"' · d 1 1 · · t t k ·ı · - Sen tenbihimi tuttun mu? nuştuklarıru duymad1m. Yalnız hanım- imı.aladıkları sırada l\iüjg8n kolumu ~ orgun argın ır gun evınıze oner- nn en on ann y~r crını u aca yenı en 
glizel bir eserini neşre başlıyacagı" z. : k kakta k 1 bal-'- ı f d "t'l' l ._,. - Tuttum ya .. Aman küçük bey.. efendinin içeriden a~lama sesini duy- çimdikledi ve kulağıma: en so a a. .,. ara ın an ı ı ıp ge mı,.ır. • 

Hanımefendiyi bir görse idiniz .. Az da- dum. Galiba akrabanız olan bu misafiri _ Biz de onlar gibi mesud olacağız Bu eser, ilk mektep sıralarında baş·: kakılan ihtiyar, gözlüklü bir centilmen Maltinalı tüfeklerin takırtısı ve •i'ır 
ha duş" üp bayılacaktı. Ben ne yapacak epey zamandanberi görmemişti ki se- değil mi? byan aı:kadaş sevgisinin genç kızbk: görürsünüz. topların gürültüsünden uzak. gizli ofıs-
cliye merak ettim ve arkasından bak- vincinden ağlıyordu. Dedi.. ,.e genç kadınlık devrelerindeki bü-: Uzun adımlarla yürüyen ve ufak tefek lerde oturan bu kadın ve erkekler Na-
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SAHiFE J 

SON HABER .Jüyük Millet Mec.lisinde 
Maarif Vekilinin yanlış kitaplar Ga_r_p_c_e_p_h_es_i_nde 

ders saatleri hakkında izahatı h~~~:.:~~rı;r::s~!i~~a~1ar~:;t~ı~r ve 
Ank•u·a, (; (A.AJ - B. Al. Meclisinin 

bugünkü wpbnta.swda Maarif Vekili 
'.Ali Yücel, Al! Rana Tarhan larafmdan 
verilen )'eni der.s .saatleri ve müzakere 
vamanlar•, mektep kitaplarındaki yan
lışliklar ,.e ders programlarındaki islik
ı ar üzerinde \·.aki tekliflere ait sual tak
ririne verdiği cevapta; mekteplerin ders 
6aatJeri hakkında alınını~ olan kararın 
i.ıiiabet üzerinde durnlU~ ve bu kararla
nn uzun tetkikle ve .salahiyettar .':'aru;İ
yeLlerin mütalaalarına istinaden alındı
ğını \'e tatbikatında iyi neticell're varıl
dığını ~öyliy<'rek .ranl~ kitap meselesine 
temas etı~ ve dem~tir ki: 

Gelelim ;·anlı.s kitap m~IC!>ine: 
Bir Lise öğretmenimizin li.seler için 

11 sene• evvel :razılını~ bir edebiyat ki
tabı hakkında yazdığı tenkitlerle ortaya 
çıkan bu mesele) i vekilliğimiz daha ön
ce dikkate alm~ \'e önümüzdeki sene ye
t~lirilınek iizl•re o kitabın yeni ve mu
sahhah tabını yaplırmağa başlamıstı. 
Orta okul \"e Lise türkçe \'e edebiyat ki
taplarını tetkik için topladığııııız konıi:;
yona yeni tabının 12 formasını \·e müte
baki müsveddelerini tevdi ettik. ::\lcvzu
uhahis kitap. kitap kanununun nl'şrin
de.n önce kabul cdilm~ ve kitaba L'Sas 
olan prcn:-iplcrlc fikirlerde ittiha gönnc
ınesinden yenisinin yazdırılması müm
kün olaımıııııştır. Yanlı.şiar bilhasc;a na
zım kısmındadır. Yakın zamanlarda ya
zıldığı halde dil bakııııından eski olan 
bu eserler: müellifleri, metinleri yeni 
harflere dökmekle müsküllere sokmak
tadır. Mütelıa:;.sı.slar tashih ve tenkit le
.sebbii.sünde bulunanların da tashih eder
ken yanll§a düştüklerini yazmıs ve öy
lenı~lerdir. Bu anlatıyor ki; senelerden 
beri büyük biı· tahavvül geçirmekte olan 
<lil ve edebiyatımız tedri.sleri mevzuuba
hb olduğu zaman maarif vekilliğini za
zatcn halledilınemiş bir mesele mm·a
cehesinde bırakmaktadır. Bu mevzuda 
salahiyeüi gördüğümüz öğretmenleri 
topladık, çalısmakt.adırlar. Esasen üç ay
dan beri Aukaradaki türkç;e \'e edebiyat 
öğretmenlerini kendi rcislif:imde içti
maa dıh'et ederek aynı me.selP üzerinde 
ıne.sai sarfedi)'·orun Bu ı:-mckl<'l· nel!
cesindc ~imdikindcn daha sistemli ve ih-

tiyaca daha uygun bir hal tarzına vara
cağımıza emniyetim devam etmektedir. 
Şimdiye kadar arz.ettiğim kitaptan yü
rüyerek 'bütün okul kitaplarının kötü 
ve yanlı~ olduğunu söylemek doöru de
ğildir. Müsbet ilimlere ail kitaplarda 
yanlış mevzuubahis olamaz. Çünkü bun
lar l'alahiyctli kimselerin ellerinden ter
cümedir. Olsa ol a cümle hataları veya 
dikkatsizlikt(>n, aceleden doğma tahrir 
\'e tertip yanhşlıkları bulunabilir. Vaki 
tenkitlerde hata diye gösterilt'n husus
ların bir kısmı bu kitapların ilk 1abıla
rına aittir. 
Şu halde her y<'ni tabı yapıldıkca ev

velce gözden kaçını;: olan cihetleı· tasrih 
ediliyor demektir. Kitaplarınm:ın yüzde 
yi.iz mükemmelliği iddia edilemez. Fakat 
sarfedilen emekler canlı ve cansız bü
tün vasıtalardan azami i:-;tifade ile göstc
l'ilcn ihtimamlar aynı suretle mükemme
liyete- doğru yi.iründliğünii de inkfır et
mek hakkını kimseye veremez. Daha iyi
ye ve daha doğruya yürüniip yürünmc
digıni güstl'recek en şaşınnz miyar mu
kayesedir. Eski kitaplarla veniler kolay
ca kar.sılaştırılabilir. Hangileri daha iyi
dir? Ilu sualin ce\·abını irfan ve vicdan 
sahiplerine bırakalım. 

Vekil bundan sonra ınekt<'p program
larındaki yapılan de,ğisikliklerin ne gibi 
~ebcpler dahilinde yapılmış old11~unu ve 
bundaki lüzum ve 7.arurct; kaydetmiş 
ve .<;özlerini bitirirken şöyle demistir: 

Aziz arkada~larıııı: 
Yeni devletin kuruldugu günden beri 

gecen .seneler icinde siyasi fikri ve içti
mai hayalııııızdaki bahtiyar inkılapların 
maarifimize ve kültür hayatımıza in'ikas 
l'Lıneıııe.si kabil mi idi. Yeni kurulmus 
bir rejimin yeni hayalı marifinde ele t•I~ 
bette yt•nilikler dcğurac.'lktı. Doğurınac:a 
idi; gayri tabii olurdu. sinıdivc kadar 
cüıııhuriyet ınaarifini idare e~i;: olan
lar bu tahavvi.illeri en az sarsıntı yapa
rak yeni nesle intikal ettirmek icin Pl
lel'inden gel<m bliti.in gayretleri ~adel
mişlerdir. Uzun seneler İ<,--erisinde niha
yet Ü<: kern• dcğisıni:; olan bıı program
ları bir btikrarsı1Jık numunesi wnnet
ml!k doğru olabilir mi? Tarihimi1.i bas
kalarının giizü ile görüp ~<i termekleıı 

dilinıizi Ö7. hazinelerinin servelindenl arzı te.şekkür ederim. Mekteplerde C'r
mahruın ve b~ka dillerin te~iri altında ken derse başlamasuıa şahsen ben de 
bır.ıkmaktan bizi kurtarmak. istiyen taraftarım. öğleden .sonra saat 16 ya ka
hamlt-}'i hangimiz irfan hayatımızda ta- dar talebenin mektepte bulunmasım çok 
hakkuk ettirnwkten nefsimizi mcnedebi- görenlerden de dt~ili.m. öğleden sonra 
lirdik'? Doğru olduğuna. faydalı oldu- bir buçuk saat müzakereye tahsis edü
ğuna bütün varlığımızla inandığıınl7. fi- ıniştil'. Ileridc hocaların adedi müsait 
kirleri terbiyeli ellerimize verilmiş C\'- olunca bu müzakere .saatlerinin tatbikat 
latlarımıza intikal ettirmek kimin elin- dersleri saaUerinc tahvil edilmesi de- fay-
den gelebilirdı~ d41lı olabi~ktir. 

Cümhuı·iyel ıııaarili bu nakil ve telkin ikinci nokta hakkında verdikleri izah-
vazifesini yapmaktan bir an geri kalına- lardan anlaşılıyor ki bazı imekl.ep kitap
mam~tır. Buna istıkrarsızlık deniyorsa larında bazı yanlışlıklar mevcuttur. Ve 
bu istik.raı·:.ı:r.lığı hangimiz geri ve küf- bu yanlıshkların tashihi için tedbirler 
lenıni~ karar ve istikrara tercih etme- nlınm~lır. Yalnız mevcut olan yanlışhk-
yiz? lardan dolayı mesul ve muhatap tutul-
Sayın arkada~lar: ınası kap edenler varsa muhterem maa-
Muhtercın Rana Tarhanın suallerine l"if vekilinin bunlara mü!"amaha buyur

ccvaplarıını bitırmcdcn evvel kendim- ınıyacaklanndan eminim. Bu yanlı~ları 
de mühim gördüğüm bir noktayı arzet- tashih edilip ta.,hihli kitaplar tevzi edi
ınek isterim. Bütün medeni dünyada ol- !inciye kadar talebenin ellerinde bulu
duğu gibi bizde de maarif meselesinin nan kitapların kanlısları vekalet tarafın
yü:r. cephesi var.:.a bunun ellisi okutan dan sayfa \'e satırları tasrih edılerek ta
ve okuyan kütlede tam bir irızibattır. mim edilmek suretile talebeye sınıfta ho-
1\taarifimizin aksayan \'C noksan cihet- <·alarmın önündl' mevcut yanlı5lann 
lerini düzeltebilmek için ilk vazifemiz tasrih ettirilme i zaruridir. Bu yanlış
bu inti7.am ve in7jbatın temini olacaktır. lar:ın icinde. müellifi olan hocanın der
Yüksck ıneclbin verdiği direktiflere ve sine kifaycbizliğini gösteren ne\•inden 
}·aplığı kanunların ruhuna uyarak bü- bahb buyurmadıklarından dolayı ben de 
tün maarf te~kilatını tam intizam ve tanı böyle bir vaziyetin mevcut olmadığı ne
inzibat içinde çalı~tırmaga uğraşıyoruz t ice:::ine varıyorum. Programlardaki is-
25 bine \'aran bir talim hC'yeti ve bir tikrar meselesine gelince; hakiki ihtiyAç
milyonuu geçen bir tnll•be kütle:.i bu ların icap ettirdigi deği.?iklikleri prog
e,aslara uyularak idare edilmektedir. ramlarda yapmak zarurinir. Bu takdirde 

Bilnıiycnler öğrenmelidirler kı: Cüm- tazım olan dt•rs sene:.inden Pvvcl yeni 
huri.ret maarifi dipdiri ve sa~laındır. kitapların bulundurulma~• lazım olan 
Türk hocası .seve .-;eve \'e i:>tiyl' i.stiye ders senesinden evvel )'eni kitapların 
me.-;lcki. \'atani vazife..-.ini yapmaktadır. bulundurulması hocaların sınıflar açılır 
Türk talebc.o;i hür ve §ah.<;iyctlcriniıı in- açılmaz tereddütsüz tedrisatına ba,.Jı
ki~afına mü:,ait bir inzibnt havası iceri- yabilmcsini ve yeni derslerinde talebenin 
sinde dikkatli ve terhiyl'li çalısnıaktadır. e<>kidcn i.i •renııı~ olduklarının il'C:.icamı 
Türk ınaarifınin daha ku\'vetliye. daha kaybeltirmiyecck surette verilmc.-;indcn 
rnükcmrnele doJru gittiğini anlamak için ibaret olma"ı lazım gelecekLiı·: Du mü
.. u anda sıralarına oturup çalışmakta 7.akereyi müteakip ruzname~ c geçilevek 
olan yi.iz.binlercc Ti.ıı·k P\'ladınııı tcskil B. M. Mecli5inin 1939 yılı Eylul hesabı 
etti«i mııhte!-em ve göğüs kabartan man- hakkındaki mazbata okunnrak tas\•İp 
zarayı düsLinııwk kafidir sanırıııı. olunmuş ve Türkiye - Lctonya ticaret 

Maarif vekilini müteakip kürsuye ge- \'e klirıng nnla masına müzcyyel listede 
len sual sahibı ..ı\li Rana Taı han {lstan- deg~iklik yapılmasına mütedair proto
lıul) su beyanatt~ı bulunmustur: kolun tasdıkine ait kanunun birinci mü

~'luhtc rem ına:ınf ""kilimız ~ualin iıç 1akercsi yapılnıı)ihı·. 
noktasını tenvir buyuldular. Kendilerine D. M. Meclisi Cuma .~iinü toplanacaktır. 
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Türk - Iran 
dostluğu 

lstanbul 6 (Hu:.usi) - Bugün lran 
konsolosluğunda lran büyük elçisi Ka· 
;1:imi Han fran kolonisini labul etti. Bü· 
yük elçi, bu münasebetle söylediği kısa 
bir nutukta Tiirk - lran cloııtluğundan 
bahsetti. 

Leninin bir 
makalesi 

Helsiıılti 6 ( ö.R) - Finlandiya rad
yoları 1914 de Leninin nellreltiği bir ma
kaleyi Rusça okurken Sovyet radyosu 
tarafmdan ;f4tilmez haJe getirilm~tir. 
Lenin bu makalesinde Rw lıwmünistleri
ne hiç bir zaman Finlandiyayı ilhak et
meeleri ve hu mıntaltada yaşıyan halkın 
istiklal ve hürriydine hürmet gösterme· 
lerini tavsiye ediyordu. 

ltalyan gazetelerinin 
alakaları 
Roma 6 ( ö.R) - ltalyan gazeteleri 

Oslo devletleri arasındaki müzakereleri 
ve Halifak!<ın be}'anatını büyük bir ala
ka ile tebarüz ettirnıişle.rdir. 

---•1112•2•2 ····~ 
Tayyare 

Sinemasında 
TELEl-'O~ : :~616 

BUGÜN 
lki büyiik film birden 

Büyük valsin mübdii ve :;inema yıl
dızlarının t•n fazla nlkışlanan 

!Finlandiya lehinde tezahür 
Dün de devam etti. Macar meclisinde 
Yaşasın Finlandiya.. Diye bağırıldı 

Iludapeşte 6 (Ö.R) - Meclisle di.in 
de Finlandiyalılar lehinde .sempati teza
hüratı olmustur. Mali kanunların müza
keresinden ~nı-a haricive nazırı Kont 
Tsaki .son haftalardaki hSdiscJerin izahını 
yaptıktan ~onra Avrupada küçük fakat 
cesur Finlandi}·a milleti ile Sovyetlcr 
<\ra..<;ında yeni bir harp patlamıştır, dedi. 
Bu beyanat iizel'ine mecliste yasasın 

Finlandiya sesleri yilk.<;eldi ve hararetli 
tezahürat oldu. Eski basvekillerdcıı T<.'
leki ~unları il.a\.·e etti: •Macaristan hiç 
Lir zaman emperyalizma :-;iya. eli takip 
etınemi!i. belki aile efradını aynı sakaf 
altında toplamak istiycn bir idealı takip 

Talebeler 
Tekrar lngiltere, 
Fransa ve Almanyaya 

llınislir.• 

Ro~na 6 (Ö.R' - Dün gece burada ye
niden Finlandiya lehinde büyük nüma
}'i.)er yapılın~tır. Italyan şehirlerinin 
hemen hepsinde bu tezahürat günden 
güne daha kuvvetli bir ş<'kil almaktadır. 

Roma 6 (Ö.R) - Curnale Ditalya• 
gazetesi ya1.ıyor: Beynelmilel meselesi 
en f Pci safhasm:ı girerkl•n ecnebi gazete
ler her dakika It.alyaya yeni bir vazife 
vcrıneğe <.;alı~ıyor. Milletler cemi} etinin 
Fin mesele.-;ini ıııüı.akerl' için içtimaa <:a
ğırılması münascbctiylecVasiııgloıı Star• 
gazt-!t•si Italyayı ınilletlcr cemiyetinde 
c.:.ki me\ kiinc avdet clmcğe da,·ct için 

lngilterede 
Silah altında iki milyon 
insan var 

gittiler Londra li (A.A) - Sir Saımıel lloarc 
lııtanbul 6 (Hususi) - Tahsillerini dün Avam kaıııarasıııd:.ı beyanatta bu

yarıda bırakarak metekete dön<."n tale· lı..ııarak, Ingilterenin hali İıa1.ırda iki 
belerimizdt·n 38 kit>ilik kafile bugün tek- ınilyoıı ki!iiyi =-ilah altında bulundurmak
rar lngiltere. Fransa ve Almanyaya ha- ta oldu~unu \"C bir huçuk milyon kadın 
rekct ettiler. \'l' erkeğin sivil müdafaa ~en·islerinde 

Manifatura fi atleri <:«ıı .. makta olduklarını söy)cmi;ı;tir. 
AMERİKA 

l ir gayret sarfedilıne,ine Hizum gösteri
yor. Buna ancak .şu Ce\·ap verilebilir: 
Bu cayrel 1935 ve l936 senelerinde, mil
letler cemiyeti paktının hakiki hüküın1e
rinl! doğru bir şekilde riayet etmek ve 
ınevzuubahs olan Halvan meôiru zaruret
lerini kabul etmek icap ettiği zaman sarf
l dilcbilirdi. Bugün artık çok geçtir. Ge
ri dönmez bir vakıadır ki öniiınfrı.deki 
11 ilk Kanun tarihinden itibaren Italya 
nkt'i olarak milletler cemiyeti haricin
de olacak, zira Itulvanın milletler ce
miyetine karşı idare taahhütleri için ta
~ in edilmis olan iki senelik vade bitıni~ 
olacaklır. Bununla beraber, ecnebi ga
l'dclerin tekrar Italyavı beynelmilel dik
kat .mevzularının merkezine koyma,ğa 
matuf olan hattı hareketlerini kaydet
memek imkansızdır. 
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BUGÜN KARŞIYAKA 

Melek 
Sinemasında 1 
İKİ FİLM BİRDE~ 

ÇALIKUŞU 

Londra 6 (Ö.R) - Parieclen bildiriliyor: Almanlar t:ephe<le müte
addit baskm teşebbüslerinde bulunmuşlar, bir muvaffalcıyet temin 
edememi~lcrdir. Rcn'de, Duseldorf ha valisinde f ransız tayyarelcc-i 
faaliyette bulunmuılardır. 

Roma 6 (Ö.R) - Garp ccplıesindeki askeri hareketler hakkında 
Alman tebliği mühim bir ~ey olmadığını kaydetmekte, f ransız tebliği 
ise hepsi akim kalmış müteaddit Alman teşebbüslerinden bahsetmek
tedir. 

Lükscnburgdan alman haberlere göre Fransızların elinde bulunan 
Apag mıntalcasında piyade ve topçu faaliyeti bilhassa geniştir. Al
manlar Apag istasyonuna matuf olan bu harele.eti büyük çapta topla
rile himaye etmektedirler. 

Paris 6 ( ö.R) - Sabahki tebliğ : Cephede şayanı kayt bir !CY" 

yoktur. 

Harp malzemesi için 
lngiltcrc günde 250 milyon lngiliz 

lirası sarfetn1ektcdir 
l.ondra 6 (Ö.R) - Harbın ba~langıcındanberi lngiliz ordu u l-ıe

sabına yapılan mühimmat ve harp levazımı siparişleri iki yüz elli mil
yon Sterling lirasına baliğ olmu~tur. Harpten evvel snede bir milyon 
tonluk ticaret gemisi inşa edilmekte idi. Şimdi bu inşaat programı çok 
genişletilmiştir. Son altı ay zarfında lngilteredc Mühimmat imalatı 
iki misli artmıstır. Gelecek altı ayda bu tezayüd dört misti olacaktır. 
Hali hazırda hükümet fabrikaları altı misli çoğalmıstır. Gelecek sene 
sek.iz misli çoğalacaktır. 

Polonyada tazyik 
Almanlar 
kurşuna 

Leh gençlerini de 
dizmcğc başladılar 

Londra 6 (Ö.R) - Deyli E.bprsin Bükreş muhabiri bildiriyor: 
Polonyalı mültecilerin anlattıklarına göre Karakovide hürriyet cep· 

hesine mensup üç yÜ7. Polonyalı genç tevkif edilmiştir. Bunlardan 
bir kısmı Gestaponun ithamları ile derhal kurşuna dizilmişlerdir. Di
ğerleri bu cepheye men:;up arkadaJarının isimlerini ve t~kilatın fa
aliyette bulundukları yerleri bildirmeleri için işkenceye tabi tutulmu,
lardır. 

lsveçten Finlandiya ya 
gönüllü akını 

Stokholm 6 (Ö.R) - lsveç hükümeti ispanya harbında ademi mü
dahale politikasına :;adık kalarak ispanyaya gönüllü yazılmasını me
nettiği halde şimdi doğrudan do~ruya şimal memleketlerinin istiklal 
ve emniyetini tehdit eden bir vaziyet karşısında lsveç gençlerini siyasi 
temayüllerini izharda tamamen serbest bırakmı.tır. Binlerce genç gö

nüllü yazılmakta devam ediyorlar. 

lngiltere sahillerinde 
Bir Alman tayyaresi düşürüldü 
Londra 6 (ö.R) - Alman tayyareleri geçen gece lngilterenin şark 

sahilleri üzerinde faaliyet göstermi~lerdir. Bir düşman tayyaresi or
folk açıklarında denize düşmü -tür. Diğer ikisi sabah erken T aymis 

nehri mansabmda uçmağa çalışırken projektörlerin ıı;ığı altına alınmt 
ve derhal kaçmışlardır. Norfolk açıklarında düşen tayyare l Ienket ti• 
.Pidir. lngiliz avcı tayyareleri düşman tayyarelerinin motör gürültüsü
nü İ§İtincc derhal havalanmışlardır. Alman tayyaresi düstükden son
ra tahlisiyeler tarafından aranmış İse de hiç kimse kurtarılamamıstır. 
Daha sonra tayyarenin enkazı ke fedilmiş ve dalgalar genç hir Al
man tayyarecısının ce.c;edini sahile atmışlardır. 

Romanya petrol tasfiyehanelcrinde 
yangınlar tevali ediliyor Fernand Gravey ve 

l\ılicheline Prl'slc - Elvi ra Popc=-co 
ile altı büyük Fransız yıldızının 

yarattığı 

tenzil edilecek Finlandiyadan His....,i, ahlaki ve ictiınai büyük film 
Oynıyanlar: Hoket Domler:; ve Jan 

ls(anbul 6 (Hususi) - Büyük mani- alacağını istemiyor Piyer Aınont Bükreş 6 (A.A) - Evvelki gece bir petrol ta. fiyehanesinde yeni 
fatura tüccaralrının toplantısını müte- Vcısington 6 (Ö.R) - Fin borç tak- Borneo vah$İ orınan-

Gaip Cennet 
akıp son haftalardaki gayri tabii tercf- !'İtlerinin Finlandiya menfaatine sarfe- ve büyük bir yangın çıkmıştır. Bu tasfiyehane Apolon petrol admda 
fülerin durdurulmasına ve fiyatlarının dilmek Üe7.Cre :ılmınama:-.ı kongreden is- farında olup Targovista yakınında kaindir. Ve bumda harp sanayiine mahsus 
yükselıııe,,i mükün olan çeşidlerin ek!<e· ıenecektir. Ayrıca Metro en yeni dünya olan madem vazelin imal edilmektedir. Bütün teı isat ile tasfiyehane 
ri:ıinde yüzde .rirmiye kadar tenzilat ya· Avrupa ekspresi yine havadisleri binalarının bir kısmı harap olmuştur. Nüfusça zayiat yoktur. A vrupanın büyük caz kralı 

Ray Dö Venturanın 
Güzel Bir Eseri 

pılmasına karar verilmistir. SEANSLAR: hcrgün 4.45-5-fl 
ııı rötarla 2eldi Cumartesi, Pa7.ar 12,30 ve 2,30 ilave Rumen gazeteleri kundakçılık ihtimalinden bah~etmektedirler. Bir 

Paris üzerinde ucan lstanbul 6 (Hususi) - Avrupa Eks- .. , seansları vardır. ay içerisinde yan_gınlar neticesinde üç tasfiyehanenin harap olması 

... N eş' e yağmuru Alman tayyareıeri pre i bugün de Üç saat rotarla geldi. usa •a. • • ' dikkate ~ayan görülmektedir. 

S: Paris 6 (A.A) - Alman tayyareleri ı••IL•••••••••••••••-•••••••••9\)lltıı •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avnca EKLER JURNAL diiıı Patis fü.erinrle uçmak teşebbüsün- 1 T S • G.. .. il 

~ . Oyun saatleri de bulıınnıuşlar:-;a da tayyare defi top- UCUZ tnema UnU l:i GÜNDEN BERİ TEllACÜMÜN Ö~ÜN .. Al.AMll'AN .. 
~Gaip Cennet: 5-9: Neşe yaqnıuru: :~-7 ları faaliyete geçer geçmez gözden kay- B V G Ü H 

,~· ::::::nası:n::-:w::•:: .. :~~b~01~ın~u:~1a:r:d;ır;.. ••• • wm•, Kültürpark S;nemasında 
llütiin Izmir kahkahadan yerinden :-.arsa<.·ak )eni bir Zafor Bombası .... 

TELEFOS: :usı 

ALİ 
Türkçe sözlü ~rkılı ve gazelli renkli 

BABANIN MİRASI 
llugiin Lal(' ve Lfıle Tan sineınal::mnda ba.-.ladı 

LALEDE 
1 - Alibabanın mirası 
2 - Knhraınan kö!X'k 

3 - Y<.'ııi haı·p jurnalı 

4 - Renkli l\1iki 

LALETANDA 
_ 1 - Alihabaııın mirası 

: 2 - Nina Petravanaıun \'alanı 
E: Femand Gravey i,.,ay· Miranda 

---- 3 - Yeni harp jurnalı 
1 - Renkli miki 

Baslama saatleri: Her gün 1:1-14,30 E Ba~laına saatleri: Hergiin 13,45 - 20 
Cumartesi, Faz.ar 11,40-15.45-20 20- Cuına.·tesi. Pa:wr !1,30-13-16,30-20 : 

GÜNDÜZ SAAT 2 DEN GECE YARISINA KADAR 
PARK DL'lIULİYE..4'iİ DAUİL OL.,IAK ÜZERE 

Hususi : 15 .. Birinci : 10 .. Talebe \·e <.·ocuk birinci : 10 .. İkinci : 6 kuru~tur 
HRSATIAN İSTİJ.t'ADE EDİNİZ ... BU FİATL~ 

ARKA SOKAK ve KARAHGA filimlerile 
~IETRO JURNAL l\lİKİ nüRÜLECEKTİR .. 

SEANSLAR : ARKA OKAK 2 - 5.311 - 9.00 DA .. 
KARANGA 4 - 7.30 DA .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CU.'.\IA GÜNÜNDEN İTİBAREN' : Emil Zolanm ~heseri: 

Hayvanlaşan insan 

Yeni Sinema Müdüriyeti 

Allahın Cennetini 
İLAVESİ ŞAHESER OLAN : 

CASUS iNTiKAMI 
FİLİMi.ERİ BİR KAÇ GÜ.X DAHA <~ÜSTEIÜL1~CEK1'İR .... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR : Sair giinler 12 - 2 - :>.::tı 9 l>A ... 

CumartC'si, Pazar: 8 - 9 - 12 - ? - S.;:11 - 9 DA 



SAHiFE 4 YENi ASIR 

Bir aşkın Büyük Sovyet taarruzu Radyosu 
---.,ı;;...---

Ankara 
--:ıc--

7 Uk kanun Perşemne 1939 

öDEM1Ş 
DAN: 

lCRA MEMURLUGUN. 

Yarattığı cinayet- Kat'i neticeyi elde etmek için Ruslar 
DALGA UZUNLUCU 

BUGÜN 
---~-

Müzayede ile 
fevkal'ade satış 

Acele azimet dolayısiyle birinci ka
nunun 10 cu Pazar günü öğleden evvel 
saat 10 da Karşıyakada iskeleden ç1-
kınca sağ tarafta yalı caddesi yani Sa
lih pa~a caddesinde 152 numaralı evde 
tüccardan Maruf bir aileye ait zarif ve 
nadide mobilyeleri müzayede surctile 
satılacaktır. 

Bir alacağın tahsilinin temini için 
ödem.İ§ tapu dairesinin haziran 333 ta
rih ve 35,36 sıra numarasında kayıtlı 
Zincirlikuyu mevkiinde kain kayden 
57 dönüm bağ ve bahçe ve dam maa 
kule, yeri ve eşcarı ve ebniyesi ve on 
ağaç zeytini havı şarkan Raşit efendi
den geçme Hacı Naim zade Ali p<l§a 
tarlası ve Esmi oğlu sebze bahçesi ve 
tatar Ali tarlası, garbcn Gürcü oğlu 
Hami bey ve kasap Mustafa AJi bah
çeleri, şimalcn Urgancı oğlu Halil kc
:rinıesi Dudu bahçesi, ve şosa yolu. ce
nuben Nalbant Hacı Kerim bahçesi ve 
Demir yolu ile mahdut; olan bir gayri 
menkul 9/1/ 940 Sah günii saat 10 da 
ödemiş icra dairesinde satılacaktır. 

ten çıkan dava 
~· 
h. Kestelli caddesinde Bn. Hidayetle ala-
ıçi ka peyda ettikten sonra onu öldürmek-

1 ten suçlu Mehmet Çanganın ınuhakeme
ııine bugün ağır cezada devam edilecek
tir. 

Bn. Hidayetin öliimünden evvel Meh
met Çangaya not ettirdiği, miiddeiumu
miliğc hitab eden mektupta hadise «iki 
kişinin yekdiğerini yaralaması» .şeklinde 
ifade edilmişti. Halbuki Bn. Hidayetin 
ölümünden evvel memleket hastane:sin
de verdiği ifade, ölüm döşeğinde sayıkla
mak suretiyle söylediği sözler manidar 
görülmüştür. 

Ba-şka bir delil daha vardır ki bu da 
şayanı dikkat görülmü."?tür. Maktul ve
resesinin müdafaa vekilinin iddiasına 

1 
göre Bn. Hidayet had.ise günü Mehmet 

t Çanganın evinde taarruza uğramış ve 

1 hatta, nefsini müdafaa sadedinde onun 
nazik bir yerini yaralamıştır. Bunun üze
rine de suçlu Mehmet Çanga Bn. Hida
yeti bıçaklıyarak öldürmüştür. 
Davanın bugün biraz daha aydınlan

masına intizar olunuyor. - *-

n 

e 
ı. 

lsveç kararsız 
- BA$TARAF11 inci SAYFADA -

rrıayn diikülecektir. Alman matbuatının 
Sancller aleyhindeki hücumları lsveç ga
zetelerinde derin infial ile karsılanmak
tcıdır. 

Londra 6 (Ö.R) - Stokholmden bil
dirildiğine göre şimali iFnlandiya yolu 
ile Isvece bir taarruz vukubulacak olur
sa bunun için yegane yol olan Boden 
müstahkem mevkii yeni tahkimat ile bir 
J..at daha tahkim edilmiştir. Bu müstah
kem mekideki bütün askeri mezuniyet
ler kaldırılmıştır. Isveç halkı memleket
lerinin Finlandiya lehinde müdahalesini 
hararetle istemekte iseler de mesul ma
kamlar Isveçin bitaraflıktan ayrıldığı 
takdirde Rusyadan başka ihtilatlar çık
ması ihtiınaJini düşünerek bu tehlikeyi 
itina ile tetkik etmektedir. 

Kopenhak 6 (Ö.R) - Danimarka baş 
vekili. Iskandinav milletleri arasındaki 
tesanüdün sarsılmaz mahiyetinden bah
sederek bütün Daniınarkanın bitaraflık 
siyasetinde mutabık olduğunu söylemiş
tır. 

Faris 6 (Ö.R) - Isveç bitaraflığının 
muhafazasını kolaylaştırmak için Botni 
:körfezinin cenup kısmında Tsveç sahil
leri civarına mayn dökülmfü~ti.ir. Tehli
ke baHode ahaliyi tahliye tedbirleri alın
ını~. Ahaliye matbu talimat dağıtıl
mıştır. Bilhassa çocukların, kadınların 
ve ihtiyarların nakli mutasavverdir. Or
man mektebinde okuyan gençlere bile 
kıtalarına iltihak emri verilmiştir. 

lsveç hükümet partisinin gazetesi olan 
•Sosyal demobrat• harici münasebetle
t:in aldığL vaziyet, harbm Isveç - Fin hu
duduna yaklaşması, Almanların Isveç 
kara sularına mayn dökmesi ve seyrü se
feri güçleştirmesi, Alman propagandası
nın hariciye nazırı Sandler aleyhindeki 
ith~mları gibi sebeplerle bir kuvalisyon 
kabinesinin teşkiline lüzum göstermek
tedir. Dik.kate şayandır ki ekser muha
fazakar gazeteler bile, hükümete mu!ıa
lli oldukları halde, B. Sandler aleyhin
deki Alman propagandalarını reddedi
yorlar. 

Amerika ve ltalya 
Ne vaziyt!t alacaklar? 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
fma tatbiki meselesine gelince reisicüm
hur bu hususta yapılacak beyanatı ol
madığını söylemiştir. Beyaz evle alakalı 
mahfillerin fikrince reisicümhur kantı
nun tatbikini tehlikeli telakki etmekte
dir. Zira Avrupada Rus - Fin ihtilafına 
müslihane bir hal şebli bulmak için sar
fedilen gayretleri akamete mahkum ede
bilir. 

Hariciye müste;sarı, Amerikan hükü
metinin Rus taarruzuna karşı Amerikan 
milleti tarafından hazırlanan protestoya 
iştirake hazır olduğunu bildirmiştir. Es
ki reisicüınhur Hovcr Finlandiya için 
iane toplamağa memur bir şeklin seli ta
yin edilmi~tir. 

Va:şington, 6 (Ö.R) - Amerika mesai 
federasyonu ikinci reisi Sovyetlerle 
Amerikanın münasebetlerini katetmesi 
talebinde bulunmustur. 

Vasington, 6 {Ö.R) - Amerika ci.iın
hurreisi B. Ruzvelti Moskova büyük el
çisi Kaunas tariki ile Vasingtona dön
meğe davet etmiştir. Elçi ile Sovyet- Fin 
ihtilafı hakkında burada görüsmelcr ya
pılacaktır. 

Nevyork, 6 (A.A) - Eski cümhurrcisi 
B. Hoover Finlandiya için para toplıyan 
teşkilatın riyasetini kabul etmiştir. 
Vaşington, 6 (Ö.R) - Birleşik Ame

rika, Sovyet Rusyanın Milletler Cemi
yetinden uzaklaştırılmasını istiyen Ce
ntıbi Amerika devletlerinin takbih ka
rarına istirak etmeğe karar vermistir. 

Paris: 6 (ö.R) -· Sovyetlerin Milletler 
Cemiyetinden çıkarılmasını isliyen cer
yan son yirmi dört saatte genic;lemiştir. 
Amerika Cümhurreisi Ruzvcltin duru
mu birleşik Amerikanın diğer Amerika 
devletlerinin siyasetini paylaştığına şlip
he bırakmıyor. 

Faris, 6 (Ö.R) - !tal) ada Finlandiya 
tecavüzü mi.inasebetiyle Sovyet Rusyaya 
karşı alenen hakaret edildiği halde zabı
tanın müdahalede bulunmndığını Pari
z:Jyen gazetesi yazıyor. Ve diyor ki: (Bu 
da Italyan hükiimctinin ne düsündi.i,ğii
.nü gösterir) cezri tedbirler vüzündcn 
Cenevre ile rabıta!lını kesen Ita1va. Ce
n.evreye en ziyade bağlı memleketler ka
dar beklenen müzakere ile alakadar ol-

800 bin kişi ile hücuma geçecekler 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. 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ler şunlardır: 

Son üç gün zarfında Fin tayyareleri 
34 Rus tayyaresi düşürmüşlerdir. Miktarı 
malum olmıyan bir çok Rus tayyareleri 
de defi tayyare bataryalarının ate,,ile ay
ni akıbete uğramıştır. 

Şimalde Ruslar Petsamo civarına nak
liye gemilerile asker göndermeğ-e devam 
ediyorlar. Müteaddit vapurlar bu liman 
karşısında bulunmakta ise de Fin batar
yalarının ateşi karşısında sahile yaklaşa
mıyorlar. 

Cenupta, bilhassa Ladoga gölüniin en 
şimal kısmında Rusların tazyiki bilhas
sa kuvvetlidir. Ruslar bilhassa hücum 
arabaları ve zırhlı otomobillerini kulla
nıyorlar. Finler şimdiye kadar hücumları 
kırmışlarsa da tazyik artmaktadır. Rus
lar hududun bir çok kısımlarında Fin 
arazisine girmekle beraber Mareşal Man
nerhaym tarafından hazırlanan başlıca 
müdafaa hattına henüz yaklaşmamışlar
dn. Hamlo civarında şiddetli bir muha
rebe cereyan etmektedir. Ruslar ağır za
viata dücar olmuşlardır. 64 den fazla 
Ru<ı tankı Finlerin eline düşmüştür. 

Rusların teşkil ettikleri muvakkat Fin 
hükümetinin yeri estiği T eryoki şehri bir 
çok Fin tayyarelerinin bombardımanına 
maruz kaldığından tahliye edilmiştir. 

Helsinki bahriye makamatının bildir
diğine göre Ruslar Tovozahoni adasını 
iııgal etmişler ve Zahrovi adasını da bom
bardıman etmi"?lerdir. Aland adası ci
varına Finler mayn dökmüşler ve tehli
keli !'ahaları ilan etmişlerdir. 

Lenincrrı-d a"keri mıntakası erkanı 
harbiyesi Ru0 lann 39 hiicum arabası 
kavbettikleri haberini tekzip etmiştir. 

FiN 7ABITLERININ 
TAHMlNLERl: 
Roma 6 (ö.R) - ltalyan gazeteleri

nin harp muhabirlerine P.'Öre bazı Fiıı
landiya zabitleri Rus - Fin harbının ilk 
bahara kadar uzayacağını zannediyorlar. 
Finler Pestamo rnevkiini tahkim etmiş
lerdir. Bu şehrin iJe .. isine ihraç edilen 
Sovyet aı:ıkf:rlerinin Pestamo üzerine yü
TÜ""'""İni bekliyorlar. 

Finlandiyalıların ve ordunun manevi
"l'h miikemmeldir. Avni muhab;rler, 
Rıı<ı askeTlerinin tecrübeden ve disip
linden mahrum olduklarını kaydedivor
lar. Mesajero Sovyet zabitlerinin askeri 
kı·,.ı~etlerirıi o,.k zayıf bulmaktadır. 

Roma 6 ( Ö. R) - Helsinkiden Pelen 
haberlere göre Kareli berzahında Finle
rin infilak ettirdikleri lağımlar yüzünden 
350 ila 400 Sovyet tankı tahrip edilmiş. 

LENINGRAD MINT AKA KU
MANDANLICININ TEKZiBi: 
Moskova 6 (A.A) - Sovyetlerin 

resmi bir tebliği, Sovyet kıtaatının Fin
landiyalılara karc;ı yapmıs oldukları mu
harebelerde 32 tank ve 16 tayyare kay
betmiş olduklarına dair olan haberi tek
zip etmektedir. Sovyetlerin yalnız iki 
tayyaresi düşürülmüş ve di~er iki tayyare 
de fena hava dolayısile yollarını kaybe
derek Finlandiya arazisinde yere inmiş
lerdir. 

Bu tebliğ, Finlandiyalıların hiç bir 
Sovyet tankını zapletmemiş olduklarını 
ilave etmektedir. 

Baltık filosu kumandanlığı da Kirof 
kruvazörünün hasara uğradığını ve bir 
toroidonun battığını tekzip etmektedir. 

R oma 6 (AA) - Popo! Di Roma
nın Helsinkideki hususi muh abiri, mu
azzam Rus kuvvetlerinin Ladoga gölü 
mıntakasında Kareli cephesinde çok şid
detli bir taarruza geçmiş olduklarını bil
dirmektedir. 

Roma 6 (ö.R) - Helsinkiden bil
diriliyor: 

Dün Kareli cephesinde Sovyet kıta
larının muvaffakıyetsiz hareketleri de
vam etmiştir. Finler 1 700 esir almışlar
dır. 

Salmide Ruslar iki b inden fazla zayiat 
vermişler, burada da bir çok esir bırak
mışlardır. Finlandiyalılar sekiz hücum 
arabası iğtinam etmişlerdir. 

Roma 6 (ö.R ) - Norveç kaynakla 
nndan gelen haberlere göre Kızıl ordu 
karadan, üç fırka askerle ve denizden 
mühim kuvvetler istimal ed erek Petsa
mo şehrini tazyika ve yenid en ele geçir
meğe çall§tnı§tU". Kara ve denizden ya
pdan bu kombine tazyikler netice ver
m emi§tir. 

Finlandiyalılar, yeni gönderd ikleri 
kuvvetlerle Petsamoyu şecaatle müda
faa etmektedirler. Bu rada on beş bin 
kişilik b ir Rus kıtası açlık yüzünden tes
lim olmuştur. 

H ELSINKIYE KARŞI T AARRUZ : 
R oma 6 (ö.R) - Tallinden bildiri

liyor: Son haberlere göre Rus kuman
danlığı müstacelen cephede tahşid ettiği 
yeni kuvvetlerle Helsinkiye karşı Kare
liden ve Ladoga gölü üzerinden büyük 
bir taarruza geçmişlerdir. Finlandiya as
kerleri (No Mans' Land) dan İstihkam 
hatlarına doğru büyük bir intizamla çe
kilmektedirler. 

MORMANSK HAV ASINA 
TAARRUZ: 
Roma 6 (ö.R) - Finlandiya hava 

kuvvetleri faaliyetlerini gittikçe arttırı
yorlar. Şimalde harekatta bulunan Fin
landiya hava filoları Mormansktaki Rus 
hava üssüne ansızın bir taarruz yaparak 
buradaki 60 Sovyet tayyaresini tahrip 
etmişlerdir. 

MOSKOVANIN TEKZiBi: 
Roma 6 ( ö.R) - Moskovadan bil

diriliyor: 
Sovyet kaynakları Sovyetlerin Finlan

diya harbında şimdiye kadar 16 fırka 
asker ve 32 hücum arabası kaybettikle
ri hakkındaki haberlerin uydurma oldu-

Paris 6 ( ö. R) - Finlandiya harbı 
hakkında Helsinkiden şu mütemmim 
malumat veriliyor: Sovyetler birliği kı
talarının Finlandiyaya doğru en esaslı 
taarruzları Kareli berzahında yapılmıştır. 
Burada lağımlar ve kara torpilleri 64 
Sovyet tankını tahrip etmiştir. Bu arazi 
motörlü bir orduya azami zayiat verdi
recek mahiyette olan tuzaklar, lağımlar 
vı> kara torpilleri ile başdan başa örtülü
dür. Esasen bu hakikat Pravdanm harp 
cephesindeki muhabiri tarafından da 
kaydedilmiştir. 

Finlandiya erkanı harbiyesi Rusların 
dum dum kurşunu kullandıklarını mey
dana koymuştur. Ruslar tarafından atı
lan kurşunların on tanesinin üçü patla
yıcı, altısı dum dum yalnız biri normal
dir. Ruslar durn dum yapmakta çok ip
tid?.i hareket etmişlerdir. Kurşunlar şar
jorda iken taşlara sürtülerek aşındırıl-

12,30 Program, ve memleket saat aya
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12,50 Türk müziği: halk türküleri, oku
yanlar: Sadi Hoşses, Melek Tokgöz, 
refakat eden: Sadi Yaver Ataman, 
13,30 konuşma (kadın saati), 13,45,14,0 
müzik (hafif müzik - PJ.), 18,00 prog
ram, 18,05 memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 18,25 müzik 
(radyo caz orkestrası), 19,00 konuşma 
19,15 Türk müziği, çalanlar: Vecihe, 
Cevdet Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, 
Izzettin ökte, 1 - okuyan: Semahat 
özdenses, 1 - hicazkar peşrevi, 2 -
Lemi - hicazkar şarkı (Son aşkımı can
landıran tatlı emelsin), 3 - Arif bey 
suzinak şarkı (Çekme elemi der<lini bu 
dehri fenanın) 4 - Arif bey - suzinak 
şarkı (Papusuna ermek üzere ey yar), 
5 - Raif bey - karcığar şarkı (Gülüver 
sevdiğim) 6 - karcığar saz semaisi, 

m~r. k ka 
Ladoganm şimalinde topçular faal bir 2 - 0 uyan: Necmi Riza Ahıs n, 1 -

rol oynamışlardır. 3 Kanunu evveldeki Kemal Niyazi Seyhun: Kemençe tak
hüc:umda kullanılan on tankdan sekizi simi 2 - Zekai dede - hüzam şarkı (Ey-

hüsnü cemal}, 3 - Tatyos - hüzam şar
tahrip edilmiştir. Esrr edilen Rus asker- kı (Suyi kathanede mecunun misal 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz 
maruken kanape ve iki koltuk, ceviz 
daire forma altın mekik ipekli kanape 
ve iki koltuk, fantazi limon kaplama 
yatak odası dolabı, tuva1eti, komidon
ları, ve karyolası maa bezli somyası, 
perakende avrupa sandalyeleri, Etemin 
perdeler, ceviz kare masa takımı, ha
sır takımları, tek aynalı ı.ıifonyeralı do
lap, Ingiliz mamulatından iki kişilik 
bron1. karyola ve somyası, kadifeli şez
long, Viyana mamulatından yedi par
çalı kadifeli kanape takımı, perakende 
kıreton koltuklar, camlı masa, muşam
ba kanape, ve altı sandalye,. mağun kü
tüphaneli yazıhane, ayrıca küçük yazı
hane, nadide işlemeli japon orta masası, 
masit rnağun büfe, kara ceviz yemek 
masası, divan, mikelli madeni soba ve 
boruları, madeni soba altı, yağlı boya 
tablaları, halı ve seccadeler, ve saire 
bir çok mobilyeier müzayede suretile 
satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. Satış 
peşindir. Dikkat evde satılıktır. 

Türk müzayede salonu müdüriyeti 
1-4 (2421) 

leri üç aydanberi asker edildiklerini ve bekledim) 4 _ Faiz Kapancı hüzam 
bir aydanberi askeri terbiye gördüklerini sarkı (Büklüm büklüm sırma saçın 
söylemislerdir. Rusların iaşe teşkilatı çok Emine .'i _ Arif bey _ muhayyer şarkı 
fena çalışmaktadır. (Ay atesi gam bağrımı yak, kanlı ke- BtR1NCt ICRA MEMURLUGUN-

Karelide daha altı Sovyet tankı tor- bap et), 3 - okuyan, Mefharet Sağnak. DAN: 
pillere çarparak harap olmuştur. Bir 1 _ Latif Ağa _ hicar şarkı (Niçin şeb Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
Sovyet kesif tayyaresi düşürülmüştür. taseher ben zarü zarım) 2 _ Bedriye gayri menkulün ne oldu~u: 9 dönüm 

RICAT EDERKEN: Hoşııör _ hicaz şarkı (Müınteziç aşkın- müfrez bağ ve kule bağ halen tarladır. 
Paris 6 (ö.R) - Nöye Zuricher Zei- la), 3 _ SeJ Prnar _hicaz şarkı (Leyla Gayri menkulün bulunduğu mevki, 

tunıı: gazetesi Rus kıtalarının Finlandiya gibi hıçkırsa) 4 _ Halk türküsü (Ka- mahallesi, sokağı numarası: Bozyaka
mukavemeti karşısında ağır zayiat ver- ranfil oylum oylum), .'i _hicaz Longa, nın Zincirlikuyu mevkiinde tapunun 
dik1erini teyid ediyor. 20.15 konuşma (bibliogralya saati), Eylôl 926 tarih ve 231-18 numarasında. 

Kaunas 6 (A.A) - Helsinkiden bil- 20,30 Türk müziği (fasıl heyeti), 21,1!> Takdir olunan kıymet: Kulenin 500 
dirildiğine göre; Finlandiyalılar Ruslar- müzik (küçük orkestra _ Şef Necip lira tarlanın 400 liradır. 
dan 15000 esir almışlardır. Sovyet kıta- Aşkın), 1 _ Dri~o Arlökenin Milyon- Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
atı iaşe hususunda mühim müşkülata ma- farı (Balet suiti, No 3 2 _ Wilhelm wa- saat birinci icra dairesinde 10/1/940 
ruz kalmaktadırlar. Zira Finlandiyalılar cek marş, 3 _ Carlo Thomsen: Dua, Çarşamba günü saat 10 da satılacak
çekilmeden evvel bütün zahireleri ya gö- 4 - Nico Dost.al Viyana şarkıları pot- tır. 
türmüşler veya imha etmişlerdir. purisi, 5 _ Micheli Buseler serenadı, 1 - Işbu gayri menkulün arttırma 

HELSINKI BANKALARl: 6 _ Czernik Güzel sanatlar töreni sartnamesi 7/12f939 tarihinden itiba-
Helsinki 6 (ö.R) -Dün burada ban- (Uvertür) 7 _ Delibes: Kopelya bale- ;en 11565 numara ile birinci icra daire-

kalar yeniden açılmıştır. sinden bebek dan~ı. 8 - joh. Strauss: sinm muayyen numarasında herkesin 
Helsinki, G (A.A) - Finlandiyaya hi.i- Bizde (vals), 22,00 memleket saat aya- görebilmesi için açıktır. Ilan<la yazilı 

cum eden Sovvet ordusu ~eneral Mares- rı. ajans haberleri; ziraat. esham- talı- olanlardan :Cazla :nıalumal almak isti
kovun kuman.dası altındaki yedinci or- v;Jat, kambiyo _ nukut borsası (fiat), yenler, işbu şartnameye ve 11565 dos
dudur. Bazı menbalara göre; Kareli her- daki programın devamı). 22,35 müzik ya numarastle memu:riyetimize müra
zahında 5 Sovyet fırkası ve Ladoga gö- (Haydn _ konsf'rto Re Majör: Viyafon- caat etmelidir. 
)ünün siınalinde 4 Sovyet fırkası top- sel) (Pl.) 23,00 miizik (cazbant _ Pl.) 2 - Arttırmaya iştirak için yukarda 
lanmışt{r. Müşahitler Rusların başlıca 23,25,23,30 yarınki program, ve kapa- yazılı kıymetin yüwe 7,5 nispetinde 
hedeflerinden birisinin Bothnie körfezi ~· pey veya milli bir bankanın temhıat 
boyunda kain Peisjaervi yolu ile bu yo- --~-- mektubu tevdi edilecektir. (124) 
lun Avala limanı istikametindeki şubesi E 3 - lpotek saliibi alacaklılarla diğer 
olduğunu kaydetmektedirler. Zira bu ğer Romanya İstik- alakadarların ve irtifak hakkı sahiple-
demiryolu Bothnia körfezi ile Ladoga /a"' /t.nl· korumak 1•5. fer•e rinin gayri men.kul üzerindeki hakları
gölii mıntakasına hakim bulunmaktadır. a nı hususile faiz ve masrafa dair olan 

Iyi malumat almakta olan mahafil _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE _ iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren 
Rusların Finlandiya arazisine takriben yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
40 kilometre kadar girmeğe muvaffak ınektedir. Bunlarda Rusların yakın şarka brlik.te memuriyetinrlze , bildirmeleri 
olmuş ve fakat esaslı zayiata uğramış ol- ait hedeflerinden bahsediliyor. icap eder. Aksi halde hakları tapu si-
duklarını beyan etmektedirler. mi Alman gazetesi neden bu yolda neş- cilile sabit olmadıkça satış bedelinin 

Isveç menabii 500,000 Rusa karşı ko- Taymis, bu münas~betle diyor ki, res- paylaşmasından hariç kalırlar. 
yan Finlandiyalıları 400,000 kişi tahmin riyat yapıyor? Niçin Rus tehlikesinin 4 - Gösterilen günde arttırmaya iş
etmektedir. Fakat Rusların hava kuv- hedefini de~tirmeğe çalışıyor. Cevap tirak edenler arttırma şartnamesini 
velerinin kahir bir fayikiyeti vardır. basittir. Almanya, Rusların Baltıkta bü- okumuş ve lüzumlu malumat almış ve 

Faris, 6 (ö.R) - Helsinkiden bildiri!- yümesinden korkmuştur. Rus hedefini hunları tamamen kabul etmiş ad ve iti-
diğine göre Rus kuvvetleri Fin arazisin- başka lstikamete çevirmeğe çalışıyor. bar olunur. 
de 30 mil kadar ilerlemisler. Iki tarafın --.1f.-- 5 - Tayin edilen zamanda gayri 
duçar olduğu zayiatın blançosu malum Bir lirmanın müracaatı menkul üç defa bağrıldıktan sonra en 
olmamakla beraber, Rus zayiatının daha Yugoslavyada bir firma odaya müra- çok arttırana ibale edilir. Ancak arttır-
mühim olduğu zannediliyor. caatJe Yugoslav fabrikalaı·ının her nevi ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 

Sovyet kuvvetleri Şimalde Isveç isti- ınamulatiyle meşe ve ıhlamur ahşap yetmiş beşini bulmak veya satış isti
kametnde büyük br gayret sarfedyorlar. malzeme satmak istediğini bildirmiş, Iz- yenin alacağına rüchanı olan diğer ala
Bataklık ve ormanlık br sahada Isveç mirdeki ithalatçıların adreslerini iste- caklılar bu1unupta bedel bunların o 
hududuna 40 klometre mesafeye gelmş- miştir. gayri menkul ile temin edilmiş alacak-
lerdir. larının mecmuundan fazlaya çıkmazsa 

Evvela Şimal cephesindeki harekatta ZAYİ en çok arttırana taahhüdü baki 'kalmak 
Finler 4 mitralyöz ve iki otomatik top üzere arttırma on beş gün daha temdit 
ele geçirmişlerdir. Sovyet motörlü grup- Izmir lisesinden 328 de aldığım şaha- ve on beşinci günü aynı saatte yapıla-
ları hücum esnasında büyük zayiata uğ- detnameyi zayi ettim. cak arttırmada bedeli satış istiyenin 
ramışlardır. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin alacağına rüchanı olan diğer alacaklı-

Amsterdamdan birdirildiğine göre, l'ıükmü olmadığı ilan olunur. ların o gayri menkul ile temin edilmiş 
Marelya berzahında Manerhaym müs- Lutfullah oğlu Latif Atun alacakları mecmuundan fazlaya çık-
tahkem hattını zorlamak imk!nsızlığı 44!i5 (2429) nıak .şartile, en çok arttırana ihale edi-
karşısında, Ladoni gerek Şimal sahilin- lir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
de ve en şimalde Petsanu cephesinde de 1·.a:m:ıDı:mııQ11ızrKH&T& uQı Rıa ; yapılamaz ve satı.ş talebi düşer. 
müşkülatla karşılaşan Ruslar Petsana 6 - Gayri menkul kendisine ihale 
ile Ladona arasında dördüncü bir cephe olunan kimse derhal veya verilen müh-
tesis etmişlerdir. Helsinkinin tahliyesi Jet içinde parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evvel en 
serisi varoşlara ç~kilınişlerdir. Liman ci- yüksek tekliJte bulunan kimse arzet-
varında yerleşmiş olan nezaretler diğer ~~, ÇocııJı hastalıJıları miş olduğu bedelle alınağa razı olursa 
mahallele nakledilmiştir. Hükümet gi.in- • ona, razı olmaz veya bulunmazsa he-
düzün bu sığınaklarda içtima ediyor. & mıitahassısı men on beş gün müddetle arttırmaya 

Dün akşam kabine ve parlamento içti- ~ Londra ve Viyana hastanelerinde N çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. 
ma ederek "dahili münakalat ve iaşe ser- N efüdünii ikmal etmi§tir .. 

1 
Iki ihale arasındaki fark ve geçen gün-

visleri hakkında tedbirler alınmıştır. ~~ Hastalarını her gün kabul eder. . ler için yüzde 5 den hesap olunacak 
--.ı;--- ~ Muayene adresi : Birinci beyler so- faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme ha-

T •• t •• • ~kak No. 42.. cet kalmaksızın memuriyetimizce alıcı-
U un pıyasası ~. Ev adresi : Göztepe karakolu kar- l dan tahsil olunur. Madde (133) 

~ şısında 834/1... il Bağ ve kule yukarıda gösterilen 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - ~ TELEFON : 2310 ~ 10/1/940 tarihinde birinci icra memur-
günde sekiz milyon kiloyu aştığı bildiril- ~ (2241) ı _ 13 "' luğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
mektedir. Felemenk, Herman Isprer ve EZ'Y"'//X?X~J~!llll ELA&W il IC ~ arlf;tırma şaırtnamesi dairesinde satıla-
yerli ürünler firmaları dün satm alma cağı ilfuı olunur. 
muamelelerine ayni hararetle devam et- !ZMtR ASLIYE iKiNCi HUKUK Tarih ve icra memurunun resmi 

HAKIMLIGINDEN· mühür ve imzası mişlerdir. inhisarlar idaresi bazı parti- · 
lerin muayenelerini yapmış ve fiyat ver- İzmirde Gaziler mahallesinde Çolak 4459 (2931) 
miştir. sokağında 8 numaralı evde oturan Sü-

Kuşadaı;ı ve Seydiköyünden ticaret leman kızı Gülizar tarafından ve Iz
müdürlüğüne yapılan müracaatlarda faz- mirde Gaziler mnhallesinde 1257 ci so
la ıskarta ayrıldığı ve bazı tütün partile- kakta 13 sayılı evde Hüseyin oğlu Ih
rinde iskartanın yüzde kırkı geçtiği id- san aleyhine açılan nesep davasına mü
dia edilmiştir. tedair dava arzuhal suretile davetiye 

Eğer bu iddia tahakkuk ederse, köy- varakası müddeialeyhin ikametgahının. 
lünün haklı şikayetleri Ticaret vekaletine meçhuliyetine mebni tebliğ edilmediği 

OPERATÖR DOKTOR 

A hmet Cemil 
Oral 

Her nekadar dönümü tapuda 57 ola
rak gösterilmi!ş ise de halen 15 hektar 
vüsatındadır. içerisinde alt katı mut
fak ve dam, üst katı iki oda ve oı·1a katı 
bir hayatdan ibaret bir bahçe damı ve 
bu damın yanında mutfak olarak kul
lanılan yine bir zemin katdan ibaret 
bir bahçe damı, ayrıca üst katı bir oda 
ve alt kalı bir zeminlikten ibaret bir 
bahçe damı vardır. Bu ebniyenin cüm
leside harapça, dıvarlan kerpiç üst
leri kilremitle örtülüdür. Ayrıca bah
çenin içinde iki kuyu ve bir baştan örü
lü içerisi çimento sıvalı havuz ve bir
de kuyudan su çıkarmaya mahsus ha
len muattal demir dişli tertibatı var
dır. Bahçenin bir hektar kısmı kara 
üzüm bağı, 3 hektarı incirlik, 11 hekta
rıda tarla halindedir. Bağ kısmında 
2000 kadar üzüm omcası ve bahçe kıs
mında ise 200 kadar incir ağacı var
dır. 10 kadar zeytin ağacı dahi mevcut
tur. Ayrıca içer~sinde 10 kadar muhte
lif meyve ağacı, 10 kadar dut ve 10 ka
dar da karaağaç vardır. Şark kıyısında 
kesik üzerinde kargılar bulunmakta
dır. 

Heyeti mecmuasının muhammen kıy
meti (49500) lira dokuz bin beş yüz 
liradır. 

1 - işbu gnyri menkulün arttırma 
şartnamesi 15/12/939 tarihinden itiba-
939/459 numara ile ödemiş icra 
dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. rrnnda 
yazılı olanlardan fazla malfunat almak 
istiyenler işbu şartnameye ve 459 nu
mara He memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ikçin yuka
rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u nispe
tinde pey veya milli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilanın taı·ih.inden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite
lerile birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hakları 
tapu cisilile sabit olmadıkça satı.'} be
delinin yaplaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde gayri menku
lün arttırmasına iştirak edenler arttır
ma şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
malUmat almış ve bunları temaınen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
75 ni bulamazsa en çok arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün temdit ve on b~inci gün olan 
24/l/940 Çarşamba günü aynı saatte 
yapılacak arttırmada yine yüzde 75 ni 
bulmadığı takdirde 2280 sayılı kanun 
hükümlerine göre sat~ geri bırakılır 
ve beş sene tecil edilir. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen mi.ih
let içinde parayı ver emezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olamaz veya b ulunmazsa hemen 
15 gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. Iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve di
ğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alıcından 
tahsil olunur. Yukarda yazılı gayri 
menkuller bu ilan ve dosyasında mec
cut şartnamedeki şerait dairesinde açık 
arttırma suretile satılacaktır. 

4447 (2934) 
M 

DOKrOR 

Kemai Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMJ..EKEr 
HAS'l'ANESİ 

Asabiye mütı:aJıassısı 
MUAYENEHANE : lk.iıu;i Beyler 

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

IZMIR IK1NCt HUKUK MAHKE
MES1NDEN: 

Izmirde Narlıdere köyünde oturan 
Ibrahim kızı Bedriye tarafından kocası 
Istanbulda Şişlide Istanbul gazinosunda 
garson Hasan oğlu Muharrem yüzgeç 
aleyhine açılan boşanma davası hakkın-

aksettirilecektir. ~erh!le mübaşir tarafından iade edilmis Fransız a.astanesı· 
~e zabıtaca yaptırılan tahkikatta ika: n 

1 Iükümetimizin muhtelif memleket-
metgflhının meçhuliyeti tahakkuk eyle- Operatörü 

lerle yaptığı anlaşmalar, tütün mahsu- mis olmasına mebni arzuhal suretile 
!ünün tamamen satılmasını mümkün kıla- • Her gün öğleye kadar Fransız hasta-
caktır. davetiyenin ilanen tebliğine ve muhake- nesinde, öğleden sonra Birinci Bey-

menin 23/ 12/ 939 Cumartesi saat 10 na k w d ~ .. Tütünlerin satılamıyacağı hakkında l k ler so agm a .... No. -uo ••• 

ı daki tebligat ikametgahı meçhul bulun
ması hasebile ilanen icra edildiği halde 
muayyen gün ve saatle Muharrem 
mahkemeye gelmediğinden aleyhinede 
gıyap kararı ittihaz edilerek mahkemesi 

talikine karar veri erek bu bapta i ar- LEFON 2310 
çıkarılan şayialar, köylünün aleyhinedir. zuhal suretile davetiye varakası usulen~ .. •m••••••T•E•.'11·11=•a:ı~••-ıaıanmU 
Tütünler tamamen, ceste ceste satılacak- 111 

-

tn. Bu itibarla istical ederek piyasada 
muhakeme koridoruna talik kılınmış ol 
duğundan müddeialeyh Ihsanın yukarı-

gayritabiilik yaratılmaması icap eder. da fayin olunan gün ve saatte muhake-

Devren satılık dükkan 
Birinci kordonda Postahane yanımla 

v m··skira b -

mede hazır buh•nması veya bir vekil 
göndermesi ıık:-i takdirde hakkında 
muameleyi gıyabiye icra kılınacağı feb-
. .,. makamın::ı ka:m olmak üzere ilnn 

tZMtR BELEDtYEStNDEN: 
- Un fiatlarında görülen tereffu do

l:ıyısiyle birinci nevi ekmeğin on buçuk 
kuru~tan ikinci nevi ekmeğin de sekiz 
kuruş on paradan satılması belediye en-

dahi 26/12/39 salı gününe bırakılmış 
old.uğundan müddeialeyh Muharrem 
Yüzgeçin muayyen günde saat 10 rad-
delerinde asaleten veya vekaleten mah
kemede hazır bulunması aksi halde bu 
husustan dolayı bir daha mahkemeye 
kabul edilmiyeceği ve gıyabında mah
kemeye devam olunacağı hususu teb. 
liğ makamına kaim olmak üzere 

ı.:· i.. 
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Emlak ve Eytam Bankasından: 
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BRONZ 
c . 

Esas No. Yeri 

PEŞ t N 

No. su Nev'i 
Depozitosu 

Kıymeti T.L 

ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU
OUNDAN SERTLtôlNt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DtŞ FIBÇASIDffi 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

303 Manisada Topçu Asım mahallesi Kumlu dere 
sokağında «Akbaldır deresi> 

TAKSlTLE 
36, 36/A. 

Ev 2.500- 500.-

46 Manisa Y arhasanlar mahallesi Karamızraklı Ev ve dükkan 700.- 140.-
caddesi. 
Manisa Kasaba caddesı. « DOKrOR 

Behçet Uz 
Çoculı ftastalddcırı 

Mütalaassısı 

124 
126 
128 

Manisa Alaybey Mah. Kazıkoğlu sokak. 
Manisa Göktaşlı mahallesi. 

1 o, 12 
9-7 

4, 4/A. 
5 

« « 
Ev 
Ev 
Dükkan 
Ev 

600.- 120.-
1 .300.- 260.-
2. 250.- 450.-

30.- 6.-
550.- 110.-

131/1 
164 

Manisa İbrahim Çelebi mahallesi. 51 

Bastalanm her gün saat 11.30 dan 
l e kadar Beyler sokaiJnda Ahenk 
matbaası yanındaki hususi lnliniiin
ıie bbul eder. 

Manisa Alaybey Şehitler Tramvay 
11 caddesi. 

izahatı yukarıda yazılı emlakin peşin ve taksitle cTaksitler %8! faize tabidiu satışları 15. 12. 939 Cuma günü 
saat ONDA Manisa Belediye dairesiude yapılacl\ktır. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanlarında birer 
fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 4331 (2422) 

DOKTOR 

Celil Yar~m 
İZHİR MEMLEKEr 

HASrANESi DAHİLİYE 
MV'J' AHASSISI 

Her gün saat 3 ten rnnra $a 
sokak (üçüncü Beyler) No. rn 
hasta kabul ve tedavi eder. El 
trik tedaviler~ tatbik eder. 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
TELEFON: 355 

No. !S TELEFON: 3956 ..... i il L U\Hiillll X 

Makamı Vilayetten: 
Bornova ve Bornova Mersinlisi cüz'itamları dahilindeki araziye 

tahriri arazi komisyonunca takdir olunan kıymetler hakkındaki itiraz 
tetkik.atının hitam bulmuş olması hasebile 940 mali yılından itibaren 
vergilerinin yeni tahrir kıymeti üzerinden tahakkuk ettirileceği 2901 
sayılı tahrir kanununun 1 O uncu maddesine tevfikan ilan olunur. 

4456 (2930) 

lzmir Defterdarlıi!ından: 
Sandıkçı Abdullahın yeni maliye şubesine olan kazanç vergisi bor

cundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat 
komisyonu kararile haciz edilen Ahmet ağa mahallesinin Sandıkçılar 
sokağında 14 No. Ju ve 960 lira kıymetindeki dükkanın mülkiyetinin 
kafi ihalesi icra edilmek üzere 1 O gün müddetle müzayedeye çıkanl
mıı olduğundan taliplerin 15. 12. 39 cuma günü saat 15 de idare heye
tine müracaatları ilan olunur. 

4438 (2424) 

Izmir Defterdarlığırıdan: 
Halil oğlu Alinin köyler servisine olan emlak satış bedeli borcun

dan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat komis
yonu kararile haciz edilen Mersinli Bornova caddesinde 4 sayılı ve 
2500 lira kıymetindeki sebze bahçesi ve odanın mülkiyetinin ihalei 
katiyesi icra edilmek üzere 1 O gün müddetle müzayedeye çıkarılmış 
olduğundan taliplerin 15. 12. 939 cuma günü saat 15 de idare heye
tine müracaatları ilan olunur. 

4439 (2425) 

. 
Jstanbul Elektrik tramvay ve 
tünel işletmeleri u 
dürlüğündeu~: 

•• un mu-

1 - Muhammen bedeli 120000 lira olan silahtar fabrikasının kö
mür nakil tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 7250 liradır. 
3 - Eksiltme 1 5. 1. 940 pazartesi günü saat 1 5 de Metrohan bi

nasının beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme komis· 
yon unda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait plan ve şartnameler idare vezncsindı.:n 6 lira muka
bilinde tedarik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla
narak kanuni vesaikle birlikte 15. 1. 940 pazartesi günü saat 14 de 
kadar 7 inci kattaki komisyon katipliğine imza mukabilinde verilmiş 
bulunması. lazımdır. 

7, 9 4390 (2423) 

Toprak mahsulleri 
mir şubesinden: 

f • • o ısı iz-

Şubemize mürettep hububat stoklarının, 1940 senesi zarfındaki: 
1 - Tahmil ve tahliye işleri, 
2 - Şehir dahili nakliyesi. 
Ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeler 8 ikinci kanun 

1940 pazartesi günü, tahmil ve tahliye için saat onda, nahliye için saat 
14 de Şubemizde yapılacakbr. Muvakkat depozito akçesi her iki ek
siltme için biner liradır. Eksiltmelere gireceklerin depozito akçeleri 
veya bu miktarlardaki banka mektuplarile ~imdiye kadar bu gibi işleri 
hakkile başardıklarına dair resmi veya yarı resmi müesseselerden ala
cakları veeikalan en geç 6 ikinci kanun 1940 cumartesi günü öğleye 
kadar şubemize makbuz mukabilinde tevdi etmeleri şarttır. Bu husus
taki şartnameler 20 birinci kanun 1939 tarihinden itibaren şubemizde 
alakadarların nazarı ittilalarına vazolunacaktır. 

7, 8, 9 (2935) 

lzmir Ziraat müdürliiğünden: 
Ziraat vekaleti için satın alınmasına lüzum gösterilen 500 teneke 

benzin kamyonetlerde kullanılacak evsafı haiz 2490 sayılı artırma, 
eksiltme kanunu mucibince 15 gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. Beher tenekesinin muhammen fiyatı 2.81 kuruş ve muvakkat te
minatı 105 lira 37,5 kuruştur. Mal lzmir Bornova vilayet fidanlığın
da tesellüm edilecek ve bedeli maliye veznesinden ödenecektir. ihale 
birinci kanun 25 e rastlayan pazartesi günü saat 15 de ziraat müdür
lüğünde toplanacak komisyon müvacehesinde yapılacaktır. isteklile
rin pey akçasını maliye veznesine yatırarak makbuzlarile birlikte iha
leye ittirakleri rica olunur. 

SIHHAT VEKALETtNtN REc;Mt RUHSA TINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ aerı
!arını, ROMATİZMAsan
cılarını SİNİR, rahatsız
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilaçtır a 

fcabmda gÜnde t - 3 kate 
alınl!'. Her Eczanede buluma. 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 225 7 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldınlan eski bronz beş ve iki buçuk ku
ri.ışluklarla nikel bir kuruşluklar 31 /K.Evvel/939 tarihinden sonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandıkları ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul edilmi
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunlari mezkOr 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıldarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. 

15, 25, 1, 10. 20. 1. 3, 7, ~5. 23, 29 3680 (2106) 

ilan 
lzmir Defterdarlığın ifan: 
Aylık ücreti 200 lira olan münhal buğdayı koruma vergisi ha~ kon

trollüğü için aşağıdaki. şartlan haiz olan talipler arasında 25. 12. 939 
tarihine müsadif pazartesi giinü defterdarlık binasında imtihan icra 
edilecektir. 

1 - Taliplerin hukuk veya iktısat fakültelerinden veya siyasal bil
giler okulundan veya ticaret mektebinin yüksek kısmından mezun 
bulunmaları ve 40 yaşını tecavüz etmemi§ olmaları şarttır. 

2 - Talipler vilayet makamından havale ettirecekleri istidalarile 
mektep şehadetnamesi, sıhhat raporu, hüsnühal mazbatası ve iki adet 
fotoğraflarını beraber getireceklerdir. 

3 - Tal ipler: 
A - Muamele ve buğdayı koruma vergileri kanunları hükümle

rinden. 
B - Bir müessesenin pilançosunun tetkikinden. 
C - Bir muamele vergisi beyannamesinin tetkikine ait rapor tan-

ziminden. 
D - Hesaptan. 
E - Ticaret kanununundan. 
İmtihan edileceklerdir. 
4 - İmtihanda muvaffak olan 3656 No. lu kanun hükümleri dai

resinde derecesi tesbit ve ona göre kadrosu dahilinde ücret verile
cektir. 

5 - Taliplerin en geç istidalarile evrakı müsbitelerini 23. 1 2. 939 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 çe kadar defterdarlığa teslim 
etmesi ilan olunur. 

7' 1 o, 1 3 4458 (2932) 

Muğla Nafıa ınüdürlüğünde:ı: 
Kapalı zart usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hükümet konağı Bodrum ka-
tile Adliye kısmının umum inşaatı. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 14845 lira 7 4 kuruştur. 
3 - Bu inşaata ait evrak şunlardır. 
A-Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı iıleri umumi ve fenni ~rtnamesi 
F - Hususi prtname 
G - Fenni şartname 
İstek.liler bu İşe ait evralcı Muğla Nafıa müdürlüğünden gore

bilirler. 
4 - Eksiltme 22. 12. 939 cuma günü saat -15- de Muğla Nafıa 

müdürlüğünde teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1113 lira 43 kuru§tur. 
6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ile ihaleden en az 3ekiz gün 
evvel resmen vilayet makamına müracaatla alacakları ehliyet vesika
sını ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda dördüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Muğla vilayeti Nafıa müdürlüğü odasında mü
teşekkil komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupları dördüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş bulunması ve dış zarfın mühür mumu ile kapatılmıı ol
ması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

SAllll'B 1 
W.1'. Benry Van der zee SPERCO VAPUR 

ACENrASJ Veşiil'eklu __ ,\ - -··-
ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA D.T.R.T.BUDAPEST 

TUNA LİMANLARI İÇİN Dl NA VİGAZYONE 
•TisZA• vap. 6 Ilkkinu.nda beklenl- AL.BONO vapuru 7/12/ 939 tarihinde 

yor. SelAnlk Burgaz ve Köstence limanlarına 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN hareket edecektir. 

B U C A R E S T ZARA motörü 13/12/939 tarihinde li-
KÖSTENCE • GALAS VE TUNA manımıuı gelerek ertesi gün saat 17 de 

LİMANLARI İÇİN Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 

A JULİA 9 Dkkin da Vencdiğe hareket edecektir. 
•AL~ • vap. un BRİONİ motörü 15/12/939 tarihinde 

bekleniyor. t 8 d l k · ·· t 17 de KÖSTENCE İÇİN sa:a ~ g~ :re ayn~ gun sa~ . 
. ~ Pıre, Bnndw, Venedık ve Trıyeste li-

•BUCUREŞTl 11 vap. 22 Ilkk.annnda manlanna hareket edecektir. 
bekleniyor. Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 19/12/939 ta· 
SOCİETE COMılERCİALE BULGARE rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

DE NAVİGATİON A VAPEUK gün saat 17 de İstanbul, Pire, NapoU ve 
V A R N A Cenovaya hareket edecektir. 

BAİFA - iSKENDERİYE VE PORT NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
SAİT İÇİN veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-

•BULGAXİA• vap. 7 Ilkkanunda bek- rika limrui1arına hareket eden İtalia 
(eniyor. Anonim seyrlseiain şirketinin ve Afrika 

Vapurlann isim ve tarihleri hakkuıda ve ~distana hareket eden LLOYD 
hiç bir taahhüt alınmaz. TRIYESTİNO anonim seyrisefain şir-
- . keli vapurlarına tesadüf ederler. 
Vapurların hareket farıhlerlyle nn- LLO'YD TRIESTINO S. A. N. 

tunlardaki değişikliklerden acenta me- REMO motörü 7/ 12/ 939 tarihinde li-
suliyet kabul etır.e.r.. manırnıza gelerek aynı gün Livomo, ve 

Daha fazla taf~illıt için ATATURK Cenova limanlanna hareket edecektir. 
caddesi 148 No.cfa W. F. Henry Van Der .NEERLANDAİSE ROYALE 

Zee ve Ş-!11. V ıpur acentahtına milraca
ıt edilmesi rica olunur. 

TELEFON : 2007 /%008 

UMDAL 
- ... -

KUMPANYASI 
ARİANDE vapuru 6112/939 tarihin

de beklenmekte olup Burgaz, Vama ve 
Köstence limanlarına hareket edecektir. 
ARİANDE vapuru 16/12/ 939 tarihin

de beklenmekte olup Anvers, Rottcr
dam ve Amsterdam limanlarına hareket 
<:deccktir. 

SVENSKA ORfENT Li!ı.1EN 
BARDALAND motörü 14/12/939 tari

BELGİON vapuru 15 birinci kanunda hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
beklenilmekte olup Anversa \'e Rotter- penhag limanlarına hareket edecektir .. 
dam için yük alacaktır. SERVİCE MARİTIME ROUMAİN 

UM Ul\lt DE"N1Z ACENTALll'il LTD. 
DELLE~1c ~ Lm. 

ZETSKA PLOViDBA A. D. KOTOR SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin-
LOVCEN vapuru 10 birinci kruıunda de beklenmekte olup Malta \'C l\fursilya 

limanlarına hareket edecektir. gelerek ayni gün Köstence ve V nma N 
0 

T : 
için hareket edecektir. . . 

LOVCEN vapuru 17 hirfocl kanunda Ahvalı ~. ~layısı,rle navlun ve 
gelip 18 birinci kanunda Pire - Arnavut- hareket ~~ın katı. olmadığını ve 
luk limanlan - Kotor - Dubrovnik-Split bu~ hi.ç. bır ihbara liizum olmaksı
Triyeste ve Şuşak için hareket edecek- zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
tir... dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

Yolcu ve yük kabul ede,..ektir. ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
' . kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Gerek npurlıırın muvasalAt tarihleri, Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
gerek vapur bimleri ve navlunlan hak· caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
kında acenta bir teahhUt altına giremez.. acentesine müracaat edilmesi-
Daha fazla t.afsi!At almak için Blrlnd TELEFON : 2004 - 2005 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
umum! deniz ACf'nfalığı Ltd. mUracaat 

OLiViER VE 
ŞUREKASI LTD. 

edilme.sJ rica olunur. 
Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Birinci Sınıf l\lütahassıs 

Ur. Demir Ali 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Llvc.rpo) hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız scf er yapacaklardır. 

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

KAMCIOCLV Messagerie~ Maritimes 
Cilt ve Te;asül hastalık.lan 

VE KUl\rP A.NY ASI 

Elektrik tedavileri THEOPHİLE GAUTİER vapuru 

B . · · Be ı s k .. N 5..: Her türlü izahat ve malômat için Bi-
ırıncı y er o agı o. a... . . 

•- · " Elh s· kas d rıncı Kordonda 156 numarada LAU-
.uııur - amra ı~ması ar ın a 
S b ht k .kad hastaları N RENT REBOUL l'c ŞERfKt vapur acen-

a a an a şaıııa ar nı .. edilm • • 
1 

kah 1 ed TELEFON 
• 

3
•
79 

tasına muracaat esı nca o unur. 
u er.. • ~ TELEFON : Z 3 7 5 

IJ'l 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

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

Lütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aıanaörü ve huıusi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati\ 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
bulunan otellerde buluturlar. 
........ ,..12a .. 1111111iiııım .. •ı ...................... ~:ıszıa 

Türk iye iş Bankasından: 
- Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müsa

baka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 25 B. Kanun 
1939 Pazartesi günü Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacaktır. 

2 - imtihana girebilmek için: 

A - Laakal Lise mezunu olmak, 

B - On sekiz yaşindan aşağı ve otuz ya,mdan yukarı bulunma
mak, 

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

3 - Yukarıda yazılı evsafı haiz olan taliplerden tahriri imtihanda 
muvaffak olanlar berayı tecrübe on bet 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. 

5 - imtihan neticesinde banka hizmetine alınacak 15 memurdan 
başka muvaffak olanlar, muvaffakıyet derecelerine göre müessesede 
açılacak münhallere sıra ile alınacaklardır. 

6 - Taliplerin en geç 20 B. Kanun 1939 çarşamba gününe kadar 
Ankarada umum müdürlük memurin servisine, lstanbul ve lzmirde 
tube müdür1ülderine vesaiklerile birlikte müracaatta bulunmalan ilan 
olunur. 



SAHiFE 6 YENi ASJR 7 Dk kAnun Perşembe 1939 
a 

Fin - Rus harbı ın Dünya akisleri 
lngiliz, Fransız matbuatının neşriyatı çok şiddetlidir. ita/yan matbuatı 
ise Dünyanın büyük heyecan ve infialini kaydetmekle iktifa etmektedir 

• B. Molotof' n Delille B. v· nston Çörçi 

PÖTİ PARİZİYEN NE DİYOR? 
Faris 6 (Ö.R) - Finlandiyaya taarruz 

bütün Fransız gazetelerini birinci plan
da işgal ediyor. Umumun takdirini ka
u.nan Finlandiyanın maruz kaldığı istila 
hareketi bütün dünyanın muahazesi ile 
karşılanmıştır. 

Sovyetler birliği az bulunur kuvvet 
ve kudreti ile zaif bir millete tecaviiz el
n.iştir. Molotofun diplomatik sahada ile
ri sürdüğü delillerden sonra bu muaha
ze şiddetlenmiştir. 

Lösyen Bor, Pöti Pariziyende şunları 
yazıyor: Molotofun deliJJeri, istilaya uğ
ramış pir milletin feci vaziyeti karşısın
da bulunulmasa insanı güldürecektir. 

ÜVR YAZIYOR 
Övr gazele:ıi diyor ki Molotofun i:ı:a

hntı giilünç ve istifadelidir. So,•yetler 
birliğinin devlet adamları harbı ortadan 
J·nldırn ak istl'dikleri zaman ne maksat 
takip ettıkleri "imdi anin ılıyor. Artık 
~öriilüyor ki büyük bir milll't göz dıkfgı 
kom ·usunun toprakların:ı girebilir.Onun 
;ocık sehirlerini bombardıman edebilir. 
Çocukları ve Kadınları katliam cdebılır. 
Bunun adı harp değildir. Bunun adı, 
Sovvet ve Na1.i u uliinde nizam ve :ı5a
yiş kurm ktır. Eğer bu böyle ise ~. !';a
sın bizim demokrasilerin nizamsızlığı.. 
Aynı g:ızete, Finlandiyanın parlak ce

rnr<'tindC'n bahsl'ttikten sonra diyor ki: 
~u So\ \ l'tlerin dört giinde haklarından 
celecekle ini zannettikleri Finlandi} a 
mukavemeti yok mu şimdi Alman crkfı
r.ıharplC'ri bile onun çok uzun sürece
ğinden bahsediyorlar. Finlandiya miidn
dir ve hayranlığın fevkindedir. 
I.ıasının hazırlanma tarzı her türlü tak

Yine a\ nı ~azl'tede havan Tnbui c;un-
k,.., 

F'nılaml ıııı 

Dün akşam muhtelif ka} nnklardan ha
ber aldık ki, Finlandiyalıların kahra
manca mukavemetleri karşısında Ru lar 
kukla hiikümet tarafından tayin edilen 
hudut hattında duracaklar (ve bizim 
m.,ksndımız zaten bunl::ırı almaktnn iba
retti. Biz bnşka bfrşcy istemiyoruz) <lı-
ycceklcrdir. 

Anla ılnn Moskova hattı 
mnğa çok ehemmiyet Yeriyor. 

l~POK GAZETESİNE GÖRE 
Epok gazetesi diyor ki: 

kurtar-

A vrupnnın aksayi şimalindcki ffıcinya 
karşı Fransa ve Ingiltere yardım hare
ketinde bulunmak imkansızlığının acısı 
içindedirler. Paııcermani1.m, 1914 te dün
va felaketinin mii.·ebbibi oldu. 1939 daki 
İcln"etten mesul olan da odur. Üçüncii 
Rayhşı yenmeden onunla sulh yapmak 
ahmaklığını asltı yapınıyacağız. Avrupa
da Sovyet genişlemesinden mesul olan 
J.Iitlenlir. Ne olursn obun Rayhş bi:dm 
icin bir numaralı düsmandır. O münhe
zim olmadan ne sulh ne de ni1.am mcv
zuuhahi~iir. 

Ordr diyor ki: 
OROR YAZIYOR 
Helsinki bir manevi mahkumiyetle ik

tifa etmiycrek Rusların milletler ceıni
yı linden teh'idini istivecek. Bunu elde 
etınl'si şi.iphdidir. Miitearriz kar~ısında 
orarla ül<'iilii sözler söylenecektir. 
Aynı ga1.cte, Alman matbuatının Sand

lere kar ı yaptığı hiicuınları tetkik edi
yor ve rliyor ki: 

Bir Alman ga1..ctesi, Finlandiyanın 
l 0db:ılıtlığındnn Sanrlleri mesul tutuyor, 
~ üııku bil} ük devletlerin iradesine bo
yun cğmcgi ona tavsiye etmemiş! .. Sulh
eu hitaraflar unutmasınlar ki Rusyarı 
fütuhatını tarsin eden Almanyadır. Onu 
gcnisletecek olan da yine odur. 
ı.ım~ BLUI) niYOR Kİ: 
Poınıl de Leon Blum u satırları ya

n\ r: Her gc<'en gün fficiayn bir yeni'iini 
d. ha ilave e<livor. Finlaı~diya, s~l\'yet 
Rusvanın da azası bulunduğu milletler 
ı C'miyetine mi.irm·n::ıt etti. !laklı kim 
bnk~ız kim'! Bu Cenevrede helli olucak. 
~evydtn CenC\'reye gitmekten istinkfif 
t Uiler. Bu hir hahanl'ciir. Ve riynnın f'n 
l üksek haddidir. Bi.itiin hakikatler bu 

, kadar riyak!'ırlıkla tağyir edilebilir ıni? 
D üsünüyorum ki harp içinde olan de-

, 1 • ,... ., ' • t 

- *-

Fiıı sii varil eri 
re~. n ı da bii} ük tesiri olacaktır. Fran- \'affakıvet elde edernemi" olcluklnrına 
sa ve Jngiltere Cenevred<' kat't, sarıh ve jsarl't etmektedirler. 
cesur <l:n ranmahdırlar. Mütenrrizi gös- YUNAN l\IATBUA'flNDA 
tcrmeı t n çekinmiyorlar. Ve eğer millet- Atina 6 (A.A) - Typos gazetesi bü-
h r cC'ıniyetinin bi.itün azası nıiitearrize itin dünyanın kahraman Finlandiya mil
i:. r ı b ı tedbi lcr nlmnk lüzumuna ka- ktinin Rusya) a karşı yapmakta olduğu 
ni i~e Fran<:a ve Ingilterenin, hiitün yar- cctin mi.icadeleyi alaka ve hayranUkla 
dımlarını \•ennl'ge amade olduklannı takip etmekte olduğunu yazmaktadır. 
bildirınl' lid i r )er. 

J>ÖTİ JURNAL YAZll'OR 
Pöti Jumnl. r.,;nn Amerikanın Arjan

tin k nalı ile So\ ,·etforin milletler ce
+ pr1 n tcb'idi~i j!=;fc <' i Latin ırkı-

top çul an 
rıın harbarlıgn knrşı hareketini gi:ıster
nıektcdil', diyor. 

A) nı nazetl'ye göre, Roınada yapılan 
kzahiiratın n anac;1 biiyiikt\ir. Bu teza
hürata iştirak L'dcn Italynn matbuatının 
ııcşri~ atı So\') etlerin cenubu ~:ırki Av
rupaya lıiillılünı• mani olıııağa Italyanın 
ı::zmeıtiğini gösteriyor. 

STEFA~' LOZA~IK MAKAL.ESİ 
Malen gazetı''iindc Stefnn Lozan: •Ya

şadığımız devrede muhakeme ve maııtı
t1ın ilticn ettii'fi ~·er Amerikadır, diyor. 
Arj:rntiııin talebi ınilletlı•r cemiyetinde 
bir çok memleketlerın tPrcddüdii ile kar
sı la acaktır. 1\ rcddi.id w cesaretsizlik .. 
. Asamblede: 

- So\'yctlcr :niitearriz midir? 
- Sovyetler milletler cemiyetinden 

uzaklaştırılmalı mıdır? 
Sualleri sorulacak olursa müstenkifler 

çok olacaktır. 
Muharrir, di.iııyanın hu en n;ızik gün

l0rinde ve t'ıı na:ı:ik bir davası karşısın
a;:, tereddüde' e korkuya düşenlerin hiir
riyct ve istiklfile ltıyık olmadıklarını id
dia ve şunlan jJfı,·e ediyor: 

O Finlnndıya, gollerine ve ormanları
na sarılnrak kendisinden kat kat büyük 
bir devlete karşı şecaatle istikl5lini ko· 
rumağa çalışıyor. 

TAYMİS GAZETESİ YAZIYOR 
Londra 6 (Ö.R) - Tayınis gazetesine 

giirc Ruslarııı Finlandiyaya tecavüzleri 
doğrudnn doğruya Alınan !'iyaseti ile 
:mlaşman•ıı neticesidir. Hitler Polonya 
taaruzunda serbest bınıkılmasına muka
bil bütün b:ıltık memleketlerinin hiirri
yctini feda elmi~tir. Tngilterenin Sovyet 
Rur ·a ıle ittifak etmemekle tuttuğu yo
lun d > •ruluğu bir kerre daha sabit ol
mustur. 

1ngili7. halkı Finlandiyaya yapılan t:ı
<.rruzu nefretle knr~ılamış, Finlerin kah
raın:ınc:ı rnuknvcmetinc hayran olmuş
tur. 

İTALYAN fü\DYOSUNUN 
TEFSİRLEIÜ 

Roma G (Ö.R) - Jtalyan radyosu Fin 
harbı hakkında şu tefsirlerde bulunu
yor: Hf.discler Finlerin müstahkem hat
lcırmda Ruslara uzun müddet mukave
met edebilecc' lcrini gö teriyor. Diğer ta
ıaftan 11 rilb harbı ile de Finler Rusları 
ı.<.,iatn ui''Talabilirler. Kremlin sevkul
rnysleri Fin! ndiya sef ı ınin bir askeri 
gezinti olaca •mı limit ederek hayale ka
p•lmısfo dı. H:ıdisclcr simdi gözlerini aç
t;. 

Bununla beraber ahraman Fin ordu
sunun naımığl(ıp oldu• unu !arzcdenler 
de hata~ a knpılıyorlar. Modern bir harp 
l: n mühim rol oynıyan kuvvet ve vasıta 
rıi,,bet<>i1Jiğini nözdl'n kaçırmamak 15zım
dır. Ru lar ku,·vet tcfevvuklarrna daya
ı~arnk Mannerhayın istihk:ımlarına boy
lu boyunca hiicum eden k bir gedik aç
mak ve buradan g:?çcrck müstahkem 
hattı muhasara etmek isini takip edi
yorlar. Bu hareket modern bir miistah
kem hatta kar~ı. zayiata ehemın;yet \'cr
rr eden, fasılası'l.. hücum yolunda ilk tec
rübe olacaktır. Ve alınacak netice mü
masil teşehbiislerin muvaffakıyet ihti
mallerini gösterecektir. Fakat bu tabiye
dt> muvaffak olsalar da Ruslar kat'i za
fori kazanmış olmazlar. Zira Finlandiya
lılav memleketin içinde muharebeye de
' :ım edeceklerdir. 

Hadiselerin diplomatik inkişafının ne 
ııetice vereceği henüz malfım değildir. 
Amerikniun Fi:nl:mdiyaya gostcrdiği 
sempati ne Moskova ile münasebetlerin 
kesilmesine, ne de hatta ınuhasımlık va
ziyetinin kabulüne müncer olmamıştır . 
Zira böyle bir hareketin Fin meselesiy
le alakadar Avrupa devletlerinin mus
lihane bir hal çaresi bulmak iı;in sarfet
tiklcri gayreti neticı>siz bırakmasından 
korkulur. 

Finlaııdiyanın komşuları olan Isveç 
ve Norveç eıı h:ışta alfıknrlar olanlardır. 
I• veçte bu harbın tesirleri muhtelif sı
rııfJarı silah altına çağırılması, bir çok 
kolorduların seferbediği ve heniiz halle
diJmemiş bir kabine buhranı şeklinde 
kendini göstermiştir. 

İngiltere ve Fransanın Finlandiyaya 
karşı sempatisi ise Rusya ile ıniinasebet
lerini tehlikeye düşürmeği gö:ı:e aldıra
cak dereceyi bulmamıştır. Nihayet Ital
.rada Finler lehindeki niimayişlerden 
bah.;edilmiştir. Finlerin kahramanlığına 
ve istiklallerini müdafaa hususundaki 
fedakarlıklarına Italyan milletinin has
sas olması tabii idi. Esasen Italyada ko
mtinizınc kal'şı istikrah o kadar insiyaki 
bir haldedir ki bu tanrruz karşısında bu 
gibi nümayi~lerin olmaması imkansızdı. 
Fakat bazılarının tahmin ettikleri gibi, 
Italya komünizm aleyhinde mücadelenin 
başına geçmek üzere milletler cemiyeti
ne girecek değildir. Zira Rusyaya en çok 
müsamahakarlık göstennis olan bu mü
esseseye hiç itimadı yoktur. 

• 
ıza 

Ingiliz Bahriye Nazırı Dedi ki 
• • Donann1aınız ıç!n ve hepimiz için 

o da şudur: 

bi . 
,~k nırola vardır 

ver 
Londra 6 (ö.R) - Bahriye nazırı 

B. Vinston Çörçil bugün Avam kama
ın~ındn deniz harbı hakkında ~u izahatı 
vermiştir: 

« Alman tahtelhahirleri haftada 2 ile 
4 arasında tahrip ediliyor. Fransız do
nanmasının tahrip ettikleri bu hesapta 
dahil değildir. lngiliz ticaret vapurlarının 
znyintı geçen harptekinden çok az olup 
ehemmiyeti gittikçe azalmaktadır. Al
man ihracatı iskelelerde yığılmıs kalmış· 
tır. Artık bunları sevk imkanı yoktur. 
lngiltcre bir milyon ton vekı'.'ımında yeni 
harp gemileri inşa etmektedir. Ve lngil
terenin açık denizde 2 000 vapuru bulun
maktadır. Ve Birlec;ik krallık limanlarına 
her gün 1 00 - 15 O vapur ı?İrmekte ve 
çıkmaktadır. Bu gemiler ekseriya düş
man tayyarelerinin taarruzuna maruz 
kalmı0tır. Bu tl'lyyarrler mayn dökmek 
için de vasi mikyacıda kullnNlıyor. Al
manların cep zırhll'll clenill"n harp gemi· 
lerinden ikisi ve en n bir kruvazör haf
talardan heri cima! ve cenup ı>tlası okva
norundadır. } falla J\f'lda ... askar sahille
rinde görünmüstür. lno-iliz donanması
nın vazife i lnrilterenin di.inya ticaretini 
bu muhnldete kar ı muhafaza t-•mek ve 
denizleri hiitün Alman kuvvı-tlerinden 
trmizl!'yerek bütül\ Alman gemilerini ve 
Ah1any11y1 11J;!:a·for eden hamıılelr-ri tev 
kif etmektir. Bu muazzam va:ı:ifc heveti 
umumiyesile şimdiye kadar muvaffakı
yetle- ifn edilmi~tir. 

Alman tahtelbahirleri tahrip edıliyor. 
Bunların kumandanları teşebbü'I kudreti 
qÖsterm,,.kted'r. Fakat tahtelb1'hirlerin 
imbatı norml'l bir seyirle, Almanyanın 
vrrine yenilerini ikame etmek 11iiratinden 
daha hı:dı olarak devam etmekter!ir. 

Almanyanın 1940 senr.sinde 400 tah
telbahire malik olacağı hakkında yapı
lan bazı beyanatı okuduğum zaman ııo
rarım: 

Almanya tahtelbahirlerle birlikte ku· 
mandan, zabit ve m\İr<'ttebatı da seri 
halinde mi imal edecektir? 

Geçen hafta lngiliz donanması ve 
tayyareleri tarafından en az beş tahtelba-

eden ileri •.. 
hir tahrip edilmiştir. Fransızların batır· 
dıklan bu hesaba dahil değildir. E!!asen 
Jngilterenin müdafaa vasıtaları si!ratle 
artmaktadır. Kara sularımızdaki müda
faa gemileri harbın ilanından beri üç 
misil olmuştur. Gerçi istikbalde di~er za
yiata muntazır olmak lazımdır. Fakat 
kanaatim vardır ki mevcudiyetimize kar
şı tevcih edilen bu tehdit de tefevvuku 
ele geçirmek üzereyiz. 

Dokuz ticaret vapurunu kruvazör ha
line soktuk. Bundan başka 1000 den faz
la vapuru te.slih ettik. Ve yakında silah
lanmış vapurların sayısı 2000 olacaktır. 
Taarruz karşısında kendini müdafaa et
mek ticnret gemilerine en eski zamandan 
beri tanınmış bir haktır. 

Bu müdafaa tertibatımız karşısında 
Alman tahtelbahirleri bitaraflara taarruz 
etmeği dahn kolay bulmuşlardır. Harp 
halinde oldukları memleketlerin vapur
larına hücum etmekdense sulh halinde 
oldukları memleketlerin vapurlarını hr-
def yapmaih tercih ediyorlar. 

lngiliz ticaret vapurlarının ilk tesrin 
ayındaki zayiatı eylüle nisbetle yarı de· 
recededir. ikinci te'lrindcki zayiat dn bi
rinci teşrine nazaran üçte ikidir. 

Bitaraflar İse hnrbın ikinci ayında bi
rinci ayın bir buçuk misli ve üçüncii ay· 
da da ikinc; ayın iki misli vapur kaybet
miı:Ierdir. Almanların yaptıkları deniz 
harbı çok garip bir tarzdır. Asıl düşman
larının gemilerine saldırmağa muvaffak 
olamayınca hınçlarını bitaraflardan alı
yorlar. Bu da onları ,·apurlarmı lngiltere
ye kirnlamağa tesvik rdiyor, Zira böyle 
ce sulh zamanından fazla kazanmakta 
ve batmak tehlikesine karşı tam garanti 
altına girmektedirler. Böylece ıoimdive 
kadar milyonlarca ton vapur kiraladık 
ve bu kazancımızın mütekabil menfaa
tine olarak, devam etme!!i muhtemeldir. 
Mayn meselesine gelince: Almanlar bu
rada hatıra gelecek en yabancı harp \l!'U

liinü kabul etmişlerdir. Bu harp, i~ta!!
yonlara gizlice bombalar bırakan Jrlan
da cümhuriyet ordusunun harbına ben
ziyor. Miknatıslı mayn belki Hillerin ku-

B. V1st01ı Çdrcıl 

rulduğu gizli silahtır. He~ halde onun 
adına bağlı kalacak karakteristik hw harp 
§eklidir. 1sveç, Norveç, Danimarka, Bel• 
çika, Yugoslavya, Holanda, ltalya, Al· 
manya ile dostluk münasehetleri idame 
etmek hayalini pek bahalı ödeyorlar. 

Mayn harbı itibarile Almanlımn dost• 
)uğu dü m11nhğından daha tehlikeli oln· 
rak kendini göstermiştir. Fakat bu mik
natıslı ınayn denilen qey ne yeni, ne de 
esrarengiz değildir. ilk miknatıslı mayn· 
ler vazedilirken lngiliz mukabil tedhir· 
leri bir hl\yli ilerlemiş bulunuyordu. Ger
d. Nazi l{ültürünün bu son tezahürünü 
karınlamak için yapılması icap eden gay-
retin , zametini azımsamak doğru olmaz, 
Alman tahtelbahirleri miknatıslı mayn
leri ln~iltercnin bizzat koydu~unu iddia 
,.tmişti . Yani kendi kendimizi imhaya 
kasdımız varmış! Bu ddia umumi bir 
kahkaha ile karşılanarak çökünce Al
ma!'lar şimdi bitaraf vapurların imhası
nı Alman fen ve manevra kabiliyeti için 
bir zafer l!İbi göstnriyorlar. Du öyle id· 
diadır ki harbın ilk aylarındaki netice• 
len: bir göz atmak mnhiyetini tayine kafi 
gelir. 

ln,.,.·ltere harbn 21 milyon tonluk ti
caret \ apurile başladı. Oç ayda 340 bin 
ton kavbetti. Fakat bunları kısmen zap
tedilen Alman vapurları, bitaraflnrdan 
kiralanan vapurlar ,.e yeni inşaatla te• 
la.fi ettik. Bunların miktarı 280 bin ton· 
d:.ır. Yani safi ziyaımız 60 bin tondan 
ibarettir. 

Batan her 1000 ton lngiliz vapuruna 
mukabil lngiliz ]imanlarına 1 1 O bin ton
luk vapur girmiştir. Ve her 1000 ton!\ 
mukabil 250 bin ton girip çıkmıştır. 

Oç ay harp (.~nasında lngilterenin harp 
gemisi olarak zayiatı, 1914 harbının ilk 
üç ayına nisbetle yarı derecedir. Bu mü· 
şahedeler bizi a!!la fikir rehavetine ve 
basiretimizin azalmasına sevketmez. Bil· 
akis gayretimizi teşvik ve ıezyid eder. 
Ta ki, bu ihtilaf en yükııek noktasına gel
diği zaman gayretlerimiz de o nisbette 
artını!! ol!!un. Hepimiz için ve donanma· 
mız için bir tek parola vardır: Hiç bir 
aman vermeden jleril 

Fin istiklal bayramı 
• ~~~~----~--~*~--~~~~~~~~~~-

Bu istiklal 
neşesizlikle 

sene savaşı içinde 
kutlandı ve 

-----~-----,.._.,,* ~--~~~~~~~~~~-

Faris 6 (Ö.R) - Hclsinkidcn bildi
riliyor: Fin istiklal bayramı münasebe
tiyle Helsinki radyosu hususi neşriyat 
yapmıştır. Bu neşriyatın başında ~u nu
iıık söylenmiştir: 

•Bu seneki istiklal bayramı geçen se
~1elcr gibi neşe içinde cereyan etmiyor. 
Istiklalimi:l'J pek pahalı kazandık. Fakat 
kazandıktan sonra muhafaza azminde
yiz. Finlandiya en yüksek kültür1ü mil-
letler arasında yer alrnağa muvaffak ol
ın uştur. Şark komşumuzdan korkulacak 
bir sebep kalmadığını sanıyorduk. Zira 
maddeten ve manl'n ıniistakil yaşamağa 
layık olduğumuzu ispat ettik. Diğer Av
rupa memleketleriyle aynı kiiltür sevi
yesine yükselen Finlandiya şimdi onla
rın sempatisine mazhar olmaktadır. Bu
na minnettarız. Minnettarlığımızın ilk 

hayasız hiç bir taarruz fasavvur edile
me?_ Sovyet tayyareleri bombala.riyle ka
dın, ı ocuk ve ihtiyarlarımızı öldürüyor
lar. Bi·! ~M hürriyet havasında yaşamak 
arzusundayJz. istiklal azmiyle biitün mil
let her zamandan ziyade birleşmiştir. 

Bu gayeye bütün kuvvetimizi tahsis et
tik. Kaynaklarımızın, ne olduğunu bili-

Göring'in 

ıiz. Bütün bunları millet ve vatan aş. 
kiyle kullanacağız. Finlandiyarun müca
delesi yalnız kendi namına değil, blitün 
şimal memleketleri ve hatta blitün in-
sanlık namınadır. Eğer milletimiz esaret 
altına alınırsa, dünya Sovyet rejiminin 
nereye sürükledığini - eğer görmek is
terst' - görecektir. 

gazetesi 
Ablokanın tesirini itıraf ediyor 

ıince diğer şimal memleketlerine tevec- Londra 6 ( ö.R) - Göringin fikirlerini neşreden gazetenin bir ma
cüh etmesi pek tabiidir. En derin şekil- kalesi Almanyada büyük galeyan uyandırmıştır. Makalenin muharriri 
ele sulhpı>rvcr, yüksek kültüre malik bir 
milletin Sovyet Rusyanın Finlandiyaya He) F rih lngi)iz ablokası yüzünden Alman ticaretinin akamete uğra-
hıarruzu "tbi bir harekete maruz kala· dığını itiraf ediyor. 

ISPA. ·voı, GAZETELERİNİN 
NF RİYATI 

cağı hiç bir zaman hatıra gelmezdi. Fa· H el F rih diyor k i: Hakikati görelim. Yi.izden fazla ticaret ~emim iz 
Roma 6 (Ö.R) - Faris gazetelerinin kat Rus 1iınamdarlarmın bize karşı ha- bitaraf limanlarda kapanıp kalını~, bir kısmı da müsadere edilmi~tir. 

yazdığına göre Finlandiyada Rus istila- r<:ketleri karşısında, Sovyetler birliğinin 
~ının uyandırdığı. umumi nefrete Jngil- şimalde hakim olmasına müsaade edil- Hit1er: cAlmanya, ya ihracat yapmalı, ya ölmelidin demişti. Ihracat 

Madrid G (ÖR) - Ispanyol gazeteleri 
~o\'yetlerin Finlaııdiyaya tecavüzünü 
her giin dalın şiddetle takbih ediyorlar 
ve bu tecavüziin aksüliimelini tebarüz 
ettiriyorlar Gnzeteler, mticadefonin nis-

tere ve Fransa da iştirak etmektedir.Es- diği takdirde neler olacağını bi.itün dün- ve ithalat teşkilatı bütün gayretini sarfederek çalışıyor. Fakat ablo
ki adliye nazın Frosar •Zostis• gazete- ya anlamağa başlamıştır. Sovyetler bir- kanın n eticesi o la rak h ep si ölüm e doğru gidiyorlar. 
~inde Sovyetler birliğine şiddetle hiicum !iği miJletler cemiyetinde kendi sulh ar- Hel F rih, hükiimetin tahsisat vermek su reti1e bu teşkilata yardım 
eden ve Fransız hükümetiyle bütün par- ıusunu temin ediyordu. Şimdi sözlerine t I . · tf 

Bolşevizmle mücadele için birleş- ve teminatına ne kadar kıymet verile- e mes nı ıs yor. 
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