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Fin tayyareleri Murmanstaki Sovyet tayyare karargihını şiddetle bom
bardıman ettiler. Han2arların alevler içinde olduğu görülmüştür 
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Sovyetlerin Mannerhayim müdafaa ALMAN Manevrası 
Karşısında 

hattını yardıkları doğru değil 
},inler, · dünkü 
Sovyetleri u 

Moskova 

hava boın.bardımanıod 

altnıış tayyaresini yaktıl~r 
bu haberi tekzip ediyor 

Sarsılmaz Türk azmi 
Londrada iyi karşılandı 

l..ONDRA, 7 (Ö.R) - Röyterin Helsinki muhabiri bildiriyor : 
Rus donanması Baltık denizinde ve IJ~doga gölii önünde hiiyük faaliyet gös

termiştir .. Hoglanda sürekli ve şiddetli bombardımanlardan sonra asker çıka-

Londra radyosu, Milli Şefimizin Er .. 
zurumu da ziyaretinden bahsetmi$t:r 

nlnuştır. Londra, 7 (Radyo) - Cenubu şarki 
Cenupta on beş kilometre Hcrlemiş ol .uı So\•yet kıfalan Finlandiyalıların ilk Avrupada Almanların entrikaları ınü-

miidafaa hatlanna hissedilir derecede y.ıklaşmı~lardır.. nasebctiylc Türklerin bu maneualara 
Paris, 7 (Ö.R) - Hava<ı ajansı, Sov~·ctlcrin Manncrhaym udiyle maruf olan knr~ı sarsılmaz bir azimle hazır bulun-

Finlandiya miidafaa hattını yardıkları habt.'rini tekzip ediyor.. Bu haber taım:ı- duklnrı haberi Londrada çok iyi karşı-
men asılsızdır, diyor . landı .. 

Roma, 7 (Ö.R) - Bu sabahki Sovyct dır .. Fnkat Finler biitün miinakalc yol- Tüık cümhurreisi İnönünün mcmle-
tcbliği Kızılordunun Knrclya berzahın- Innnı fohrip etmiş olup Rusları Pctsa- ket dahilindeki sey~hatinde Erzuruınu 
da mevcut olan ve l\1anncrhaym hattı ıno vilayetinde ilerlemekten men için ziyaret karan da Londrada çok İ) i kar-

• J ) hki hir miidafna hattı hazırlıvorlar. ı:ılanmıştır. namıy e maruf o an ta matı yardığını " ı ndra, 7 (Radyo) _ Biikre"ten bil-
J,ildirnıiş ise de Fin askeri mahfi11cri hu Bu sabah Fin tayyareleri Baltsoki diriliyor : 
haberi kafi surette tekzip etmişlerdir. Rus tayyare karargflhını b<lmbardıman Romanya hariciye nazın B. Gafonko 

Rusların bütün taarmzları. bilhassa dmişlerdir. Tayyare hangarlarının alev- Romanyanın istikltıl ve hnyati menfaat-
J..adogn gölii civarında, mu\•affakıyetsiz- lcr içinde olduğu göriilmüştür.. Finler leri tehdit edilmedikçe bitaraflığını kat-
11ı:ıc. ğr tı cephenin bir rok noktasında Rus hatla-115e u amış r. " iyyetlc muhafaza edeceğini, Rumen 

Şimalde, Petsamo nuntakasında Rus- nm da havadan muvaffakıyetle bomba- Sovyet menfaatlerinde ihtilaf sebepleri 
Jar bu limam işgale muvaffak olmuşlar- - SO~'"U 6 iNCi SAHİFEDE - Fin Başkumandanı General lıfonnerhaym ordusunun ba§ında görmediğini söylemiştir. 
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~ Kral Jorj ! 480 kı·lometreJı•k Ordumuza ~:ı!;~;:n::diı;k~:~~ı~ale : G h • d : Taymis bu münasebetle şunları yazı-

L~i;:P. .. ~~Ph ede teftişlerini bitirdi. p~~i:ıav: L-o-ndradal::;!:-~~r::,~~ı~~: i~= ______ *___________ ediliyor 
lngiliz tayyarelerinin 

bir harekete nezaret ve 
düşmana karşı 

kumanda etti 
Hükümdar 
yaptıkları 

Yabancı 
Radyolarda 

--*--
Yapılan Türkçe 
neşriyat münasebetile --·--ŞEVKET BİLGİ..ılıl 

B.siiakü h.rbıD pyanı bairet olan 
bamaiyederinden çok babsedilmiftir. 

Londra 7 (ö.R) - lngiliz kralının 
Fransada garp cephesini teftişinin üçüncü 
günü parlak bir güneş altında geçmiştir. 
Leh başkumandanı general Sigorski de 
krala mülaki olmuştu\. Maiyetinde ln
giliz baş kumandanı ~eneral Lord Gort 
ve Diik Clocester olduğu halde kral 400 
kilometreden fazla bir cepheyi teftiş et
miştir. Dün hükümdar ilk defo olarak 
lngiliz tayyarelerinin düşmana karşı ha
reketini görmüştür. 

--*--

Gl. Orbayın 
- *-Riyaaetindeki askeri 

heyetimiz latanbulda 
Fransa ue ingUtere ile 
Uıi asJıeri mulıauele 
imza edilmiştir. İlıtuadi 
siyasi ue maJi görüşme
lere deuam olunuyor •• 

İstanbul, 7 (Hususi muhabirimizden) 
iki ay t'\"\'el Londraya giden Orgeneral 
Orbaym riyasetindeki askeri heyetimiz 
l»ugün şehrimize gelmiş ,.c hararetle 
istikbal edilmiştir. Seyahatinden çok 
memnun ve neşeli ~ürünen Orgeneral 
Kizım Orbay be~ anatta bulunarak de
miştir ki : 

man olması muhtemel i e de SoV) etl~
rin bu gibi faaliyetlerl<" alf.kası olmadı
ğı ilC'ri sürülebilir 

Bu gazete bcynelmılel komünı t tC' -
kilfı..tının re mi organıdır. MnknlC'nin 
FinlerJe uyusma imkfinJnnoın mevcut 
oldugu günlerde yazılmlş olması muh
temeldir .. 

Tayınis bu haberın Bcrlinde a.'>ttbi) ft 
uvandırdığıru Nazi ınahfıllC'rinın bu nes
riy.ıtı bir i hmdil mahiyctindl' tel:ıkld 
c.ttiklerini ka) derliyor .. 

Londra, 7 <Radyo) - Folkı c B O· 

bahter ga%etesi, Rusların Kafko-; hudut
larında :tahsidat yaptıkları habe>,rini kay· 
tledivor .. Almanların Sm.') et Rusya ıle 
Tiirkiye arasında bir harbi memnuniyet 
ile karşılıyacağını yazıyor.. Anlaşılan 
So\'Yetleri müttefikler all'yhinde harbe 
sürükliyect"k olan Balkanlarda bir Rmı 
taarruzunu, Almanya arzu etmektedir .. 

Paris, 7 (Ö.R) - Sovyet mahfilleri, 
Kafkasya hududundaki tah.şidat haberi
ni tekzip ediyorlar. 

Bir Fransız muharriri bunu fÖyle an
latıyor: 

« Harp kelimeaini de tıpkı insan keli-

Bugün kral Corc Roya1 Eyr Forsu 
(Jngiliz haya kuvvetini) faaliy#:t halinde 
görmeğe karar vermiş ve tayyare karın· 
gf\hımn kontrol kulesinden harp1\ayy•
relerine ~izzat harek~t emrini ve~~tir. 
Otuz sanıyeden az b.ir zamanda üç Jou
harebe tıı.yyaresi derhal hıwalanmı,Iar· 
<lır. 

Gündüz. kral Fran!ıız reitıi cümhuntl 
B. Lebrunla birlikte öğle yemeğini ye
nıiRtir. 

- SONU 2 iNCI SAHJFEDE - Orgeneral Orbayın riyasetindeki heyetimiz Londnı dunü~·ıı Pariste 

• mesi sıöi kullanıyoruz. 
« Hakikatte, insanlar. gibi birbirine 

« benzenüyen harpler vardır. 
« Tabiatta birbirinin ayni ne iki yap-

• rak bulunabilir, ne iki çehre .. Ne iki 
c kalp .• Ne de iki harp .•. 

« kll"IDl, lta1ya, Meksika, 18 7 O, 1914 
c harbmdan, müthq iptiliJannı bilerek 
« veya duyarak tanıdığımız insanlar gi
c bi babaediyorwı. Şu sonuncu barban ıe
• killeri henüz feleğin parmaiile teres
e aüm ediyor. Tuaddiainin hudutlannı 
« bilmiyoruz. Ezeli çehresini daha göı
« termemiftir. Yanıladığmdan veya öl
« dürdiiğünden fazla inaanlan hareket
• siz bırakıtına bakandı daimi hatlann
c dan birini taruclığuruzı iddia ede-
• meyiz. 

« Bu harbın kendisine tekaddüm eden 
c harplere hiç benzemİyen huauaiyetle
c rinden biri, ilk defa olarak, en vatan-
• perver yurddaşm bile yuvaamd,.. kol-
• tuğunu terketmeden, bir \ bakıma 
• (Diifmanla münuebet) haliiade bu-
• luna~eceğidir. Ona, görünmiyen top-
• lantılartl.!a söylenen nutuklar pinletil
c melde iktifa edilmiyor. Bilhassa ken
e disine hitap -eden sözler dinletiliyor.ıt 

Bu isabetli hır göriiftür. 
Filhakika harp Sadece cephelerde ya

pdmryor. Her ıeyden evvel bir sinir har
hı, bir mukavemet mücadelesi yapdıyor. 
Nihai zaferin kazanda~ yer mutlaka 
harp cephesi değildir. Cephe gerisinde 
bt't neticeyi ticil edecek batka cephe
ler lraralmu,tur. Bu aabadaki hamleler 
.. ili cephedekilenlen daha müthİftir. 

SONU l bfd SAllİl'EDE -... 

Londra 7 ( ö .R) - lskoçya sahiline 
gelen sekiz Alman tayyaresi lngiliz tay
yareleri tarafından d~nizde karşılandık
larından arazi Üzerine geçememişler ve 
hiç bir b omba atmamışlardır. Alarm an· 
cak yarım saat sürmüştür. lngiliz tayya
relerinin bazı muvaffakıyetler kazandık
ları ve bir Alman tayyaresine isabet va· 
ki olduğu tahmin ediliyorsa da hava ais
li olduğundan sahilden harekatı takip et· 
mek güçtü. 

Roma 7 ( ö.R) - Alman tebliği: 
Garp cephesinde mahalli topçular ara· 
aında hafif faaliyet. Alman hava ordusu 

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE - General Gamlen tıe General Gort 

Tütün Müstahsilleri piyasadan şika

yetç·i oldu kl~rını bize bildirdiler 
_.........._ -- -

Satışlarda n.ıı üstahsili 
üzen bir hava hikin1dir 

Tütün piyasası ve tüti.in satışları hak- Alaçatı tütün müstahsillerinden M. 
kında dün muhtelif ınıntaka ve kazalar- fnaç mektubunda diyor ki : 

Faşist Konseyi 
~*-,~-~--~~~~~ 

Dün gece yarısı Mussolini-
• 

nın riyasetinde toplandı 
Roma 7 (ö.R) - Sekiz aydanberi 

ilk defa olarak toplanacak olan Faşist 
yüksek meclisi B. MW111olininin bir nut
kile açılacaktır. 

!3u içtimada Balkanlardaki vaz.iyet 
kaıı.ısında ltalyanın takip edeceği siyaset 
konuşulacaktır. 

Roma 7 (ö.R) - Büyuk Faşist kon
seyi bu akşam saat 22 de V<'nedik eara
yında Düçenin riyaseti altında toplana
caktır. 

Beynelmilel mahfillerde tahmin edil
diğine göre, Faşist rejiminin en yüksek 
teşekkülü harici mt'.seleleri tetkik ede· 
cek ve Avrupada bu saatte adedi ve 
vahameti gittikçe artan meseleler '.kar§ı
sında ltalyanın hattı hareketi üzerinde 
müzakerelerde bulunacaktır. 

Bazı lngiliz gazetelerine göre, Rusla
rın Finlandiyaya karşı yaptıktan taarruz 
bu memleket haricinde diğer bir devlete 

daki tütün müstahsillerinden mektuplar - •Piyasanın açılış günü ile bugünkü 
aldık .. Bize bildirilen noktalardan ehem- fiatler arasında aleyhe on beş kuruşluk 
miyetli olduk1anna · kani olduğumuz kı- bir fark vardır ve bu fark çiftçi aleyhi
sunlan kısaca yazmajı faydalı buluyo- nedir. F.saaen '15 kuruşa satılan tütüa· 
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Ata türkün 
~ 

=Son günleri 
ilıdaından naklen : YAZAN : Rahmi Yağız 

48-
Bu ihbar, o zaman ıçm hakiki bir 

mUjde idi Ve .• Günler geçip te suyun 
miktarı arttıkça işin farkında olmıyarak 
bu artıştan kilo alındığı zehabına kapı
la kapıla n~elerl fazlalaşan maiyet hal
kı şu anda, 12 kiloluk suyun ihracile 
bu müjdenin mahiyetini tamamen anla
mış bulunuyorlardı ... 

Müjde telakki edilen o zam.anki. ha
ber yalnız maiyet halkına söylenmiş de
~ildi. Biu.at Atatilrke de aynı hekim ta
taf ından: 

- Paşam bir kaç kilo aldınız. Bu, ba
riz bir salahın izi, eseridir! InşaaJJah 
lm;a bir zamanda rahatsızlıktan zerre 
lcalmıyacaktır. 

Sözleriyle arz ve ifade edilmişti ... 
Ilk suyun alınması, Atatürkün çok 

forahlanmasını mucip oldu. Vücudu
nun karın nahiyesinde 12 kiloluk bir 
kisbi sikletin vücudun tabil hareketleri
ne ne kadar engel olacağını kolayca 
kestirebileceğimize göre Atatürke ne 
aerece zahmet verdiğini, esasen ufacık 
bir şeyin derin üzüntü ve sıkıntı hasıl 
ettiği hastalık esnasında nasıl bir ıstı
rap hasıl ettiğini anlıyabiliriz. 

Işte, bu ük suyun alınmasını mütea
kip Ebedl Şefin sıhhi vaziyetinde hiçbir 
tebeddül olmamasına bedel ı.stırabın 
dinme.sinden doğan bir neşe hava~ı dai
reyi kaplamıştı. 

Atatürk konuşuyor, hekimlerle su al
manın sıhhi vaziyet üzerinde yapacağı 
tesire dair bir mevru üzerinde konuş
ma devam ediyor, maiyet halkına ve 
bunların husust iltüata mazhar bulu
nanların Ebedi Şefin neşelerinden daha 
üstün bir ::;evinç ôrız oluyordu. 

Ilkteşrinin 11, 12, 13 üncü günleri 
böylece geçti .. Fakat 14 üncü günü Ebe-
eli Şefin neşesi azaldı, hazımsızlık eser
leri kendini gösterdi, 15 Ilkteşrinde bu 
arızalara asabi araz da iltihak edince 
hastalık birdenbire şekil değiştirdi. Ata
türk şiddetli bir asabi buhranla hasta 
döşeğinde sarsılıyor, o zamana kadar 
geçirmediği dehşetli bir krize düşmüş 
bulunuyordu. 

Maamafih daha kriz başlamadan evvel 
Atatürk 4 gün evvel su alınan vücut na
lıiyelerini işaretle oradaki ıstıraptan şi
kayeL etmişti. Bu şikayet ediş anlıyanla
ra yeni bir tehlikeyi, tekrar su toplan
mağa başladığını gösteren bir ifadeydi. 
Ma:ımafih tedavi heyeti bütün varlığfü~ 
krizi karşılamağa, menetmiye uğraştı ... 
Tnbipler heyeti tarafından her gün ve
rilen giinliik komünikelerdeki değişik
lık (1) ve bunların muhteviyatındaki va
rnmetin derecesi htikümetçe nazan dik
kate alınarak neşlrlerine, efkan umumi
yeye bunların bildirilmesine izin ve emir 
verildi. işte, ilk defa 12 Ilkteşrin tarihile 
ayın 17 ci günü intişar eden ilk komüni
keleri diğerleri takip etti. 

Bu asabi kriz tam üç gün sürmüş. 19 
Il~rine kadar devamlı ihtilaçlarla 
Atatürkil yorm~. bitap düşürmüştü. 
Nabzın intizamsızlığı, nefesin kriz de
virlerine göre azalıp çoğalarak kah ta
hammülfersa bir süratc çıkması, kah 
duyulmıyacak kadar azalması hekimleri 
büyük telaşa düşürmüşken 19 Ilkteşrin
de tedrici bir dilzelişle hastalık normal 
seyrine geldi. 

Ebedi Şef krizi müteakip kendilerini 
top1ıyarak gözlerini açınca geçenleri ha
tırlamadı, yalnız: 

- Epey uyumuşum; saat kaç :var! 
Sözlf:'rile kriz esnasında geçenlerin far

kında bulunmadığını bi1dirmişti. Yalnız, 
yatağın muayyen bir noktoc:ında, su alın
madan evvel gö7Jerin alıştığı örtünün al
tındaki; Ebedi Şefin göstererek şik.llyet 
ettikleri noktada yine eski şişlik belir
mişti. 

Bu, y~iden su toplruımasına delfılet 
eden bir tezahür, suyun alınmasından 
evvelki şeklin aynını gösteren bir beli
rişti. 23 EylUle kadar süren krizin zafi
yeti, Atatürkün yeniden sudan şikayet 
clmesile hekimlerin tekrar bir su alına
ğa teşebbüslerini ini.aç etmişti. 

tan sonra yavaş yavaş sükılna yüz çevir
miş, Atatürk üç gece süren derin bir 
dalgınlık ve asabi nöbetleri savuştur
muştu. Ayın 19 cu günü başlıyan Salllh, 
müdavi hekimlerin verdikleri komüni
kelerde birdirilmiş, esasen son vaziyet 
üzerine neticenin vahametini takdir 
eden hükümet böyle bir hal karşısında 
hastalığı gizleyişin mesuliyetini kavrıya
rak 16 flkt~rinin ertesi gününden itiba
ren devamlı surette sabah ve akşam ra
porlarını gazetelerle efkarı umumiyeye 
tebliğ etm..işt.i. 23 cü günü bildirilen ko
münikenin son cümlesi: 

III - HastalLk tabü yerinde devam et
tiği cihetle bundan böyle raporların neş
rine lüzum görülmemektedir! 
Şeklinde gösterilmi~ti. 
Halbuki, ertesi 24 cü günü ikinci su

yun alınmasına başlanacaktı. Bu, he
kimlerce takarrür etmiş, icrası kalmıştı. 

Birinci su nlışı muvaffakıyetle başa
ran operatör M. Kemal Öke ikinci defa 
da suyu almağa hazırlanıyordu. 

24 llkteşrin sabahı, vizite esnasında 
Ebedi Sef yine sudan şikayet ederek 
- yukarda yazdığımız veçhile - bunun 
nlınması imkanı olup olmadığını hekim
lerinden sorunca bazik operatör: 

Evet! 
Kısa cevabını vermis, bunun üzerine 

Ebedi Şefin: ' 
- O haJde hemen işe başlayın! 
Emri üzerine su alma işine yarayan 

edevatın evvelki gibi yatağa yaklaştırı
lan bir masa üzerine sıralamağa başla
mıştı. 

Ebedi Şef hekimlerüe müsahabc edi
yor. 

- Bu seferki su önceki kadar değil
dir. 

Sözlerile su mikdnrının bunun 12 kilo 
olmaması 15.zımgeldiğine isaret ediyor
du. 

Profesör M. Kemal Öke yine şişleri 
hazırladı. Su alacak iğneyi muayeneden 
geçirdL Ebedi Şefin halın nahiyelerini 
açarak yine ihtimamla bir yoklama yap
tıktan sonra iğneyi tatbik edeceği nok
tayı tasarladı. Tatbik etli. Damla damla 
gelmiyc başlı~·an su yine evvelki gibi 
bir akı~la bir saate yakın bir müddet sü
ren operasyon sırasında yine ev\•elki ka
dar şişe adedini tamamladı. 

Atatürk sişeler arttıkça hayret edi
yor. 

- Bu ne kadar fazla su? 
Diyor, arada da dtıyduğı.ı rahatlığı iz

har ve ifade pyliyordu: 
- Ooh .. Rahat ettim! Dünya varmış!. 
ikinci ameliye rle muvaffakıyetle ba

şarılmış. Ebedi Şef yine tıpkı evvelki 
gibi kısa bir ıstırapsız hastalık devresi 
geçirmeğe başlamışlardı. 

Operasyonu müteakip umumi kiıtip, 
başyaver, Ebedi Şefin sevdikleri maiyet 
halkına dahil zevat Atatürke: 

- Geçmiş olsun paşam! Inşallah baş
ka opera,,-yona ihtiyaç hasıl olmaz.! 

Cümlelerile tazimlerini arzediyor, Ebe
di Şef te kendilerine iltifatlarla muka
bele ediyordu. 

Operasyonu ardı sıra suyun miktarını 
derin bir merak ve alaka ile öğrenmek 
istiyen Ebedi Şef bunu da hekimden sor
muş, profesör M. Kemal öke (fen riya 
kabul etmez!) düstruna uyarak hakiki 
miktarı Atatürke arzetm~i. 

- Yine 12 kilo paşam! 
- 12 kilo mu? .. Bu ne kadar fazla bir 

su! Bu kadar az zamanda nasıl toplanı
yor, daha birinci su alınmac;mdan henüz 
14 gün geçti!. 

Cümlesile bunu isliksar eden Atatiir
ke üzüntülerini men ve tadil için: 

•• BlrMEDI •• 
KISACA: -·-··--· 
Hayvan dili 

ŞEHiR ~HABERLERi 
ilaç 

Buhranına karşı 
Sıhhat vek41eti ilaç 
teminine çalışıyor 
Harp hali başlamadan önce Almanya

dan celbedil~n bazı ilaçların mevcudu 
tükendiğinden veya tükenmek üzere 
bulunduğundan memleketin her yerinde 
ilaç fıkdanı başlamıştır. Doktorlarca 
kıymetleri mücerrch ilaçlar reçetelerin
de tavsiye edildiği halde bunların ecza
nelerde ve ahiren depolarında mevcut 
olmayışı müşkül bir vaziyet yaratmıştır. 

Bunu nazarı itibara alan Sıhhat veka
leti, ecza depolarının ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere kendilerine bazı sualler 
tevcih etmiştir. Müstahzerlerin İngilte
re, Fransa ve Amerikadan celplerine 
başlanacak, bir kısım ilaçlar da Rusya
ya sipariş edilecektir. 

Gelecek ilaçnların hususiyetleri, ecza 
depoları tarafından doktorlara bildirile
rek tavsiye imkanları elde edilecektir ... 
Bir kısım müstahzerlerin yerine şimdi
lik yerli terkiplerle yapılan ilaçlar ika
me edilmiştir. 

İngiltere, Amerika, Fransa ve Rusya
dan celbedilmcsi muvafık görülen ilaç
brııı ithal müsaadeleri \'ekaletçe verile
cektir .. -*-Münhal memuriyetler 
Buğday koruma vergisi baş kontro

lörlüğü miinhal bulunduğundan defter
darlıkta bir imtihan açılmıştır. Bu me
muriyetin aylık ücreti 200 liradır .. Hu
kuk veya iktısat fakülteleri mezunları 
arasında ayın 25 inci günü imtihan ya
pılacaktır. 
Ayrıca İş Bankası şubelerine tayin 

edilmek üzere Lise mezunlarmdan im
tihanla 15 memur alınma'>l mukarrerdir. 
Bunların imtihanları da ayın yirmisinde 
İş Bankac;1 İzmir şubesinde yapılacak
tır .. 

-*- -Bornova ve Mersinlinin 
tahrir işleri 

Bornova ve Mersinlide arazi tahrir iş
l<:,ı·i hitam bulmuş, tahrir komisyonla
rının takdir eylediği kıymetler hakkın
daki itirazlar da nihayetlenmiştir .. 940 
yılından itibaren bıı iki yerin arazi ver
gileri, yeni kıymetler üzerinden tahak
kuk ve tahsil edilecektir. Vilayet maka
mı, Borno\'a ve Mersinlinin arazi tahrir 
işlerini tasvip etmiştir. -*-Vergi borçları 

Defteı·darlık, uzun müddetten beri 
vergi borçlarını tediye etmiyen bazı 
mükellefler hakkında tahsili emval ka
nununa göre haczen tnhsilat yapacağın
dan tahsilat komisyonundan bu husw:;ta 
bazı kararlar çıkmıştır. -*-ELEKTRİK 
Cereyanı hırsızlığı 
Saçmacı hamamı 5 sayılı evde oturan 

elektrik şirketi abonelerinden birinin 
şirketin şebekesinden cereyan çaldığı 
görülmüş ve hadise ciinnü meşhutla tes
bit edilmiştir. 

Üçüncü ceza mrıhkemesince rüyet 
edilen muhakemede bir ay müddetle 
lıapsine karar verilmiştir. -*-Eski oba köyünde .. 

Tire ka7.asının eski oba köyüne 2000 
Jira !'arfiyle köyiin yakınından sıhhi su 
getirilecektir. 

Suyun projesi hazırlanm~ ve eksilt
meye çıkarılmıştır. -*-BECAYİŞ 

Tire kazası birinci okul öğretmenle
rinden Bn. Fethiye Köksal ile Menemen 
merkez ŞehiL Kemal okulu öğretmeni B. 
Nedim Ercanın becayişleri Maarif ve
kaletince muvafık görülmüştür. -*-Ticaret Odası reisL. 

Tütün Müstahsilleri piyasadan şika-

yetçi olduklarını bize bildirdiler 

Satişlarda nıüstahsili 
üzen bir hava hikimdir 
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lerin hakiki fiati 45 kuruştan fazla de
ğildir. Çünkü mesela dokuz balya tü
tünü olan bir müstahsilin beş balyesi bu 
fiatten alınıyor.. Kalan kısım, iskarta 
oluyor .. Bugün fiatler, •Piyasada iyi tü
tün kalmadıa denilerek altmış kuruşa 
ındirilmiştir .. • 
Ödemişin Yazı mahallesi Efeler soka

ğında oturan B. Abdülaziz mektubunda 
diyor ki: 

Pazartesi günü 75 kuruştan 10 mah
sulü Geri kumpanyası, 20 mahsulü İs
pirer firması, on kadar mahsulü Glen 
kumpanyası ve üç mahsulü Borvalı şir
keti almıştır. Bunların çoğu esasen mez
kur şirketlerin kendi ortaklarına aittir. 

Salı günü iki mahsul satılmıştır. Çar
şamba günü nefsi Ödemişte bir mahsul 
satıldı..• 

Yine Ödemişte Hasan oğlu Ahmet 
imzasiyle aldığımız bir mektupta bazı 
kumpanyaların tavrı hareketlerinden 
yana yakıla şikayet edilmekte, mahsu
lün yüzde doksan beşinin henüz satıl
madığı bildirilmektedir. 

Kırkağaçta B. Mustafadan aldığımız 
bir mektupta ise, Türk Limited şirketi
nin yalnız bir kaç mahdut tanınmış kim
senin tütünlerini satın aldığını bildir
miştir .. 

Bulgurca köyünden B. İbrahim dün 
gece idarehanemize gelerek Bulgurca 
köyünde 100 kuruşa açılan tütün piya
sasının halen elli kuruşa düştüğünü, elli 
kadar zürraın tütünlerinin mübayaa 
edildiği, Felemenk ve Di Amerikan 
kumpanyalan mübayaat memurlarının 
piyasaya iştirak ettiklerini söylemiştir ... 
Jyi tütünler satılmıştır. Kalan kısım tii
tün fiatlı;ri her gün düşürülmektedir. 

RESl\11 MALUMAT 
Şikayetleri kaydettikten sonra alaka

dar makamlardan aldığımız resmi maltl
matı da kaydedebiliriz : 

- •Tütün piyasac;ı düne nazaran da
ha hızlı bir satış hararet içinde geçmiş
tir. Amerikalılar bazı mühim partileri 
~atın almı.şlardır. Umurrıl satış takriben 
dokuz milyon kiloya baliğ olmuştur. 

İyi kalite tütünlerde yükseliş vardır .. 
İkinci ve üçüncü kaliteler daha ucuza 
satılıyor .. 

Fiat temevvüçlcrindcn sonra 

Manifatura tüccarları 
bir toplantı yaptılar 

ltalya, 
tura 

lngiltere ve Fransadan 
eşyası ithaline lüzum 

manifa .. 
vardır 

Tuhafiye ve manifatura eşyasının bü
yük bir nisbct dahilinde yükseltilmiş ol
ması, ihtikar komisyonunca ciddi suret
te tetkik edilmektedir. Manifatura üze
rine iş yapan başlıca tüccarlar dün mın
taka ticaret müdürlüğünde bir toplantı 
yaparak yükseliş sebepleri üzerinde fi
kir teatisinde bulunmuşlardır. Anlaşıl
dığına göre yükseliş umumi değildir ve 
bazı mallar üzerinedir. 

Tüccarlar yükseli~in İstanbul piyasa
sına uygun bir şekilde yapıldığını be
yan etmişlerdir. 

Filhakika bazı kimselerin piyasadan 
ınanifatura eşyası toplıyarak stoklar 
meydana getirdikleri, piyasada çeşitle
rin ortadan kalkmasiyle kendiliğinden 

Ordumuza 
Paris ve Londrada 

itin1at ediliyor 
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- •Gerek Fransada ve gerek İngiltc-
rede fevkalade dostluk tezahürleri ve 
~amimiyetle karşılandık. Elde ettiğimiz 
neticeler hakkında hükümetim.ize lı:ahat 
vermek üzere yarın Ankaraya gidece
ğim.. 

Müzakereler tam bir anlaşma ile ne
ticelenmiştir. Hazırlanan mukaveleyi 
imzaladık.. 

Fransızlarla da ayni şekilde bu anlaş
ına yaptık.. Elde ettiğimiz neticelerden 
memnunuz .. 

bir yükselme meydana geldiği anlaşıl
mıştır. 

Yükseliş pamuk, hububat gibi madde
lerde de hic;sediJecek kdar ehemmiyet-
lidir. Pamuk fiatlerindeki artma üzerine 
yerli fabrikalar fiatl~rde yüzde ona ka
dar ilavelerde bulunmuşlardır. 

Manifatura tüccarları yüksel.işe mfuıi 
olmak üzere gümrükteki manifatura eş
yalarının çıkarılmasına lüzum göster
mişler ve hüktiroctin umum1 tedbir al
ması noktasında ısrar göstermişlerdir. 

Bundan başka Fransa, İngiltere ve ital
yadan manifatura eşyası ithali için 
esaslı surette teşebbüslere girişilmesi ve 
bunun temini lüzumlu gösterilmiştir. 

Faşist konseyi 
Gece yarısı toplandı 
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kar~ tekrar edildiği takdirde ltalyanın 
Ruayaya karşı alacağı vaziyet bilhassa 
tetkik mevzuu olacaktır. 

Fransız gazeteleri ltalyada son nüma
yişlerle yeni delilleri görülen Bolşevik 
alcyhdarı hissiyatının sağlamlığını kay
dederek Merkezi Avrupa ve Balkan dev
letlerinin ltalyan kuvvetinde kendi istik
lal ve hürriyetlerinin iyi bir garantisini 
görmekte olduklarını temin ediyorlar. 

ilk suyun alınmasında doktor Fissin
gen de bulunmll§, profesör M. Kemal 
ökenin maharet ve ihtimamla su alışını 
takdirle seyretmişti. 

ve edebiyatı 
-1..- Ticaret odası reisi Ankaradan dön

müştür .. Oda umumi katibi de bu ak
y AZAN: Eczacı K. Kcimil Aktaf şanı gelecektir. 

Müzakeratın siyasi, mali ve iktısadi 
kısıınlariyle Hariciye vekaleti umumi 
katibi B. Menemencioğlunun riyasetin
deki teknik heyet meşguldur .. Bu heye
tin bir hatta, on güne kadar işlerini ik
mal ederek memleketimize dönmesi 
muhtemeldir. 

lspanyol gazeteleri Faşist büyük kon
seyinin içtimaı münasebctilc Avrupa va· 
ziyetini gözden geçiriyor. spanyada ol
duğu gibi Finlandiyada da Bol§evizmin 
mağlp olacağını ümid ediyorlar. cAlka
zar.> gazetesi bu buhranlı dakikalarda 
Roma ve Moskovanın Avrupa ve Anti 
Avrupa ruhunu tem!!İI ettiklerini yazıyor. 
Bu gazetenin fikrince Roma, garp Hıriı
tiyan medeniyetinin bütünlüğünü, Mos
kova ise Hıristiyanlığın tamamile imha
sını ve 2000 ıtenedenberi tec~sü, etmiş 
olan Roma Hıriııtiyan medeniyetinin 
tahribini tahayyül etmektedir. 

16 Ilkte~rin krizi sırasında Fransız 
mütehassısı Istanbulda bulunmuvordu. 
Bu sebeple yine o arada celbedil~i.ş bu
lunan ViyanaJı profesör Epingcr Ist:ın
bulda idi. Kriz sırasında o da müdavi 
heyetle birlikte bulunmuş, krizin savuş
tu rulmasını müteakip Atatürkün yeni
den toplanan sudan şikayeti sırasında 
ikinci bir su alma işini konsiilte eden 
hekimlere iştirak etmişti. 

F.hedi Şefin 24 Ilkteşrin sabahı, vizite 
sır::..--..rfa vine mürlavi hekimlerden sor
duğu: 

- ikinci bir su almak için ha7.trlık 
yaptınız mı? 

Sualine hekimler: 
- Evet! 
Cevabını vennisler. ilk su alındığı za

man duyduğu hafiflik ve ıstırabın din
me ini denemiş bulunan Ebedi Şef te: 

- Bunun mümkün olan süratle, der-
hal icra ediniz! 

Emrile hemen yapılmasını istiyordu. 
Işte, birinci su almadan 14 gün sonra, 

24 Ilkteşrinde yine müdavi hekimlerden 
lıazik profesör M. Kemal ökenin eJile 
ikinci bir su alma operasyonu yapıldı. 

sabi ve hazmj arazla birlikte Ilktcc:
, '1 16 cı günü başlayan büyük kriz 
ı\'atürkü üç gün üç gece devamlı ihti
lfçlarla zafiyetin son haddine çıkardık-

(1) Müdavi heyet ht?T gün sabah ak
sam iki t.>i::ite yapıyor, bu vizitderde 
1ıastalığm seyrini bir koniinil:c i'e 1ıiikü-
mete bildiriyordu. R Y. 

Hayvan dilinden bahsediyorum, at 
canba:zhğmdan değil .• Evet talim ve ter
biye ile hayvanların neler yapabildikle
rini, adeta dile gelerek meram ifade et
ti.lelerini baz.ı sirklerde görür, hayret 
ederiz. Iı.mirde arab~ çeken hayvanlara 
dikkat edin, adeta adab ve muaşerete 
v<ı.kıf gibidirler. Bal'-:an harbı ile umu
mi harp içinde idi, Izmirde otomobil baş
ladı. Ondan evvel malum araba .. Araba
cıların varda destur seslerine hayvanla
rın kulakları alışık idi. Arabalara zil 
kondu, arkadan çart çurt korna takıldı. 
Hayvanlar bu seslere alışmış iken oto
mobilin motör sesini ekzoz borusu ho· 
murtulan takip ettik~ araba beygirleri 
zıvanadan çıkıyor, otomobili uzak gören 
şahlanıyordu. Her hangi bir otomobil ile 
c;rabanın uzaktan bile karşılaşması şo
förü de arabacıyı da teyakkuza scvke
diyordu. Gel 7.aman git 7.aman hayvanlar 
ot~mobile alL~ılar, hem ne alışış. Hangi 
arnbn beygiri olursa olsun bir otomobil 
ile karşılaştı mı, arabacıya hacet bırak
madan duruyor, sanki selam vererek re
verans eder gibi otomobile yol veriyor. 
Yirmi sene evvel otomobilden ürkerek, 
&.hlanan beygirler, bugünkü hayvanlar 
değildir. Görüliiyor ki hayvanlık 5.lemin
<le bile i.ilfet ve isthıasın rolü büyiiktür. 
Hayvan deyip gcçmiyelim, onların içti
mai hayatlan, onların da asre ayak uy
durmaları, belki de dilleri ve derin edc
biyatlan var. Dillerinden anlamak ge
rek,,, . 

-*-MEZUNİYET 
Vilayet nüfus müdürü B. Raınaı.an 

Leniçe bir ay izin verilmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel~nler, Gidenl(!r ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Denizli belediye reisi B. İsmail Cilelov 

Denizliden geldi. Varşova büyük elçiliği 
t!caret ataşesi B. Baha Erker İstanbula 
gitti .. 

İngiliz ve Fransız devlet adamlan 
Türk ordusuna karşı besledikleri itiına
da, takdir ve hayranlık hislerini hararet
le ifade eylemişlerdir .. • 

Londra, 7 (Ö.R) - Türkiye hariciye 
vekaleti k~tibi umumisi B. Numan Me
nemenci oğlu bugün öğle yemeğinde 
maliye nazırı Sir Con Saymenle bera
ber bulunmuştur. B. Menemenci oğlu
nun temasları ve görüşmeleri çok sami
mi bir haya içinde devam etmektedir. 
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1 ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN lHATİN•:LERDEN İTiBAREN 

Senenin en biiyiik heyecan - Dehşet Ye macera ~ahescri .. Üç seneden beri 
yegane olarak yaratılan TARZAN filmi. 

Yeni usulde RENKLİ SEPYA nüshası 

TA RZAN ve OGLU 
Ba~ rollerde : TÜRKÇE SÖZL'O 
Yah.'.;?i ormanların rakip!'>iz kahramaıu, Fillerin - Arslanlann - Kaolanlann 

timsahların - :\faymunla ruı en hiiyük do!ihı .... 

JHOHNY WEİSSMULLER 
Ve her zamanki sevimli esi 

MAIJREEN O'SULİVAN 

cKurye dö Jönen gazetesinin yazdı
ğına göre mazide olduğu gibi fimdi de 
sulh Romada kaynak bulmaktadır. Gay
ri muharip Italyan ordusu ve nufüzunu 
tam olarak muhafaza edebilmiş olan Fa
şist reisinin iradesi istikbalde sulh ıcvcr 
Avrupanın dayanabileceği bir esas ve 
dünyada şimdiye kadar kaydedilen ihti
lafların en vahimini hal için sarfcdilccek 
mesaiye bir hareket noktası olacaktır. 

Roma 7 (ö.R) - Alman iş cephc'Iİ 
şefi Dr. Ley Mu'lsolini tarafından kabul 
edilerek kendiıilc bir saat lcadar görüş
müştür. Ley hariciye nezaretinde Kont 
Cianoyu ve Faşist partisi merkezinde ge
nci sekreteri de zivaret etmi~tir. Gazete 
muhabirlerine bey~natınCla ziyaretinden 
hiç bir maksadı olmadığını söylemiş, 
Italyan işçilerinin Almanyadaki faaliyet
leri münascbetilc takdirlerini izhar et
miştir. 

Brühel 7 ( ö.R) - Belçika gazetele
rinden birinin Romadan aldığı maluma
ta göre Dr. Leyin Romayı ziyareti Bol
şevik geniıılemesi karşısında ltalyada his
sedilen endiseler ve memnuniyetsizlik 
münasebetile Mussolininin dü~üncdcrini 
öğrenmek maksadile yapılmıştır. Bu mü
lakat hakkında dışanya hiç bir haber ak
setmemiş ise de Dr. Leyin Bcrline dönü-

1:araf~ndıın son dere~~ heyecnh ola:ak ~aratılan şaheser.- 1 şündc Italyadaki hissiyat hakkında Hit· 
SEANSL:'~ : Her gun : 2 - 3.30 - 5 .• m - 7.30 ve 9.3.0 da_ lerc getireceği malumatın Berlini mcm-
Cumartesı l'e pa7.ar sabah lt ve 11.30 da ucuz HALK SEANSL. nun edecek mahiyette olmıyacajı. lwv-
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Yabancı 
Radyolarda 

--*-
Yapılan Türkçe 
neıriyat münasebetile 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİF'WE -
Zira mukavemetin ana batlannı istibdat 
ediyor. Bu ruksadla bq vurulan vasıta• 
lanıı en mÜthİfİ, radyolar ile ympdao 
propağanda ıilihı oldaiuna fÜphe edi. 
lemez. Görünmez dalgalann nüfuz et• 
medilderi yer yoktur. Bu dalgalar gece 
gündüz, milletleri vicdan kal'alannı fet· 
hebneğe çalıfıyorlar. Seslerini duyurmak 
istedi.kJeri insanlara kendi lisanile, baı· 
sasiyetlerini tahrik edecek mevzuları iti
na ile seçerek hitap etmesini biliycwlar
Propağanda erkim harpleri aevkülceyf 
planlarmı yerine Te zamana göre intihap 
etmektedirler. Metodlan sörünü,te ha
zan rnitebeuim, hayırhah, insanidir. 
Bazan da b~, asab~ mütaamzdır. 
Tehditle riya mütemadiyen yer değittir
mektedirler. 

Dalga hubı ismi verilen bu mücade· 
lenin simi malıiyetini sösdm nllk hıl
marnak limndD". Radyoda lôiçiik bir 
düğmeyi çevirmekle bütün bir alemi 
kendi mahremiyetine çekecek mevkide 
olan dinleyiciler neyi dinlemek, neyi de 
dinlemem.ek icap ettiğini uyanık fUUI'• 
larile tayin ederler. Fakat hazan ıu İn• 
san oğlunun en büyüle zaahnı teıkil eden 
tecesıiiı merakı sinir mukavemetini kır· 
mak mak,...dile yapılan propağandayı 

bile bile dinlemek pfletini cöderir. Fi· 
kir ve muhakeme ıilahınm hudubuz kuY· 
veli sözönünde tuta1una ha kabil pf. 
!etlerin propağandayı yapanlann yega
ne ümid kaynaklan olduğa kolayldda 
anlaşdır. 

Harp halindeki memleketler için va
hİrn neticeleri doğwmakbın hali blmı
yan ba mücadele barbm cbpndaki mem
leketler için de ehemmiyet Terilmİyecıek 
bir mevzu !Ulydamaz. Mutaarnzm lmr
banlarma karp ilk önce kıdlancbğı teca· 
viiz siWıı esrarb dalgalanhr. Şu 'n!Y9 t. 
devlet adamına bücmnlar 7apanık, bir 
milli politikanın tezahünbm bırpalama
ğa çalışarak ihtarlar, tavsiyeler ve aİbll
yet tehditlere müncer olan neıriyat ya• 
pılmaldadır. 

Bu tekil diifmanca faaliyetleri hd 
milletin selim muhakemesi ve temiz vİc· 
danı hükümsüz bırakabilir. 

Mesela Türkçe neşriyat yapan muhte
lif vabancı istasyonlar vardtr. 

Bun!ardan ba:nlan lmiliyeye doal 
olan memleketlerin İslasyonlandtr'. Pro
ğramları samimidir. Süpheden i.zadedir. 
Bazdan da milli politikamızın açık, dü
rüst tezahüratına keneli lurslarile te\il 
edemediklerinden suiniyetle dolu nepı. 
yattan çckinmiyen memleketlerin İrtas· 
yonlarıdır. Türkçe olarak veni n~riyata 
hl'sLyan Berlin radyo!IU gibi .•• 

Bu neşri-rat niçin yapdryor? 
iki memleket araı;ında sİyasi, ilrtrsadi, 

kültürel münasebetlerin inkitafma do .. 
tane bir bava içinde yardım etmek için 
mi? 

Hayli'... Maksat... Türk umumi ef • 
kannda ıüoheler uyandırmaktır. 

Halbuki Türkiye yakın ~m en uya· 
nık memleketidir. Milli şefinin etrafında 
sa~ılmaz bir kal'ad!I'. 

Siyas~timizin bugiine kadar sarahatle 
beliren tezahüratı her türlü ,üphelerin, 
endi~eterin fevkind,.dir. Türk milleti, 
kendi bak ve şereflerini müdafaa bah
sinde kudrethıin hudutsuzluğuna kanidir. 
Hiç bir suretle onun bu kanaati zaafa 
düııürölemez. 

Bertin radyosunun nqrİyahndan eo
dqe ettiğimiz İç:İn değil, onun fiipbeli bir 
radyo olduğunu, neşriyahnm doğrudan 
ziyade yalana istinad ettiğini kaydetmek 
için bu satırlan yazıyorm. Bunu bilmdc 
vazifemizi yapmağa kafidir ... 

SEVKE'J' Bll.GIN -*-ZELZELE 
Evvelki gece saat biri yirmi geçe Di· 

kilide hafif bir zelzele olmuştur .. Hasar 
yoktur. -*-Kral Jorj 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAUİFEDE -
lngiltere ve ı~koçya üzerinde keşif uçuı· 
lan yapmrşhr. Bu uçuşlarda Şetland ada· 
lanna kadar girilmiştir. Petsen Holanda 
adasının garbındaki bir hava muharcbc.ı 
esnasında bir lngiliz ve bir Alman tayya
resi birbirine çarparak yuvarlanmııfar· 
dır. 

Dün akşam şimal denizinden gef cn 
lngiliz tayyareleri Şlezvig Holştayn üze
rinde uçmağa t~bbüs etmişlerııc de ha
va müdafaa bataryalarının ate,.~ brp
~ında ricate mttbur kalmışlar ve Dani
marka arazisi üzerinden açarak kurtul
mağa te~bbüs etmişlerdir. Alman ara· 
zisinc hiç bir bomba düşmemiştir. 

Roma 7 (ö.R) - lngiliz bava neza
reti tarafından bildirildiğine göre 8 Al
man tayyaresi Fört of Fort körfezi üze
rinde uçmağa teşebbüs etmişler ise de 
hava müdafaa bataryaları tarafından fi
rara mecbur edilmişlerdir. 

······v~ıi~·~cıa .. ···ı 
''Üç Yıldız,, ın 
YENİ ASIR okuyurulan için. . 
yine hakiki hayattan alınmış ve 1;ok E 
&:üzel bir eserini ne~re başlıyacağız. : 
Bu eser, ilk mektep sıralarında bat-E 

hyan arkadaş sevgisinin genç kızlık: 
ve genç kadmlık devrelerindeki bü· E 
yük tesirlerini tasvir ve tahlil ede-: 
celdir : 
~~uuui. '*'*"°* l\&.'tw • 1 • 
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Sôvyetler 
., . .,,, ..... 

gaz kullanmış 
F'inler Petsamodan çekilirken şehre 

ateş vererek yaktılar 
Sovyetlerin attığı gazd~n 11 Fin askeri zehirlendi 

ltoıua, 7 (Ö.R) - Finlandiyada Pet
S&ıno civarında harp '°n derecede '!id
deUidir ve tiç günden berl bir an bile 
kesilmemistir. Rusların bu mıntakaya 
8Önderd.ilderi takviye kuvvetlerine ve 
bir çok hücum arabalarına rağmen Fin
ler kahramanca mukavemetlerine de
~anı ediyorlar. Bazı Fin piyade ınüfre
t<!leriyle 3000 kadar Ru• askeri arasın
da Nagasi şimalinde mühim bir muhare
~ olmuş ve Ruslar ta.rdedilnıh;krdir. 

Fin telgraf ajansının bildirdiğine gö
re Ladoga gölünün şimal mıntakasında
ti hücumlarında Ruslar zehirli gaz 
11\ermileri kullanını:;lardır .. 11 Fin aske
ri bu suretle zehirlenmiştir. 

Rus tayyarelerine, askeri hedeflerle 
husu,;i meskenler arasında hiç bir fark 
&özetınek,izin Helsinkiyi bombardıman 
~ntri verildiği söyleniyor. 
Amerikanın Moskova sefiri Helsinki

hin bombardıınanı esna~ında Amerikan 
elçilik erkanı arasında kurbanlar veril
diği takdirde bunu tevlit edebileceği ne
ticelere Sovyet hlikiiınetinin dikkatini 
Ct>lbetmistir. 

Lmdiyadaki askeri hareketlerde hava 
~artlan, kara, havu ve deniz hareketlerj 
için en ınühin1 bir w1surdur. ~ien1lcke-
1 in şark ve şimalinde günlerden beri 
kar yağn1aktadu·. Esa.sen ~imat<le, kesif 
kar bululları altında karanlık hemen 
hemen bütün gün devaı11 etmektedir. 

ve Kron.ştat ÜZC"rinde uçnıu.ş1ardır. Rus
lar havadan Vilburi ~hrine taarruz et
mislerdir. Şehrin bütün ahali.si tahliye 
ed.ilmi~ gibidir. Fin hava müdafaa ba· 
tarya1arı btr RW:> tayyaresini dü~Ur
ıııüstür .. 

laruı hareketine nıllni oln1alcta ve Rus
!ar111 çok ünıit bağladıkları hücun1 ara
r.aktrının üstünlüğünü berlaı·af ctmek
tediı·. Finler bunlardan ,eksen kadarım 
ele geçirdiklerini veya tahrip ellikleri
ni idılia ediyorlar. 

Ladoga gölünden buzlu denize kadar Londra, 7 (Ö.R) - Rus kuvvetleri Londra. 7 (Ö.R) - So\•ye( a'keri ına-
100 - 800 kilometre ıne.safe vardır.. Bu ınuazzan1 adet üstün1üklcrinP ragn1cn kaınlarının bildiı·diğin~ göre buzlu de
sahada Ru51 r gcçilmc~i güç yollardan FinJcrc karsı feı.·kaliide hiç bir netice rıiz sahilinde Ruslar Petsamonun otuz 
a.;ker tah!!idinc veya ahalisiı. nlıntakul:ır- ::laınaınışlardır. Finler ınlistevlilerden ki1oınetrc ccnubuna harp gemileriyle 
da dağılınağa ınecburdurlar. <luha ınütcharrik bir kuvvet olduklarını ~~kc-r c;ıkarmıslar ve Hcrlemh:lerdir. Fa-

Baltık denizi sahilinde \"e Finlandiya g(j::ıterıni,~!erdir. Rus ı.::;,iı-1t'ri, Fin kayak- lı at son 24 :-:aat zarfında Finlerle mühim 
kOrfczinde deniz faaliyeti de ~on de-rece h kıtalarının harp usulüne .s:ışa kalını!?- hir çarpışına olınann~tır. Bunlar Rusla
;.7 jmkAnlar arzeder. sahilin her hangi lardır. Bunlar karla örtülü ha\'alide rın i1cr1cdikleri noktanın tan1 yakının
bir noktasına asker ihracı iınkünsız gi~ ~("f .• sizce ilerlen1ekie ve adeta göze gö- da. tnü::;lahkeın bir hal i~.gal ediyorlar. 
hi bir :şeydir. Çünkü Finler böyle bir rünınez bir kuvv('t tt~kil etınektedir.. Italyan gazetPlerinin \·erdikleri haber
harckcti çok zayiatlı bir iş yapı.nak i<;in Zi1·a beyaz mantoları kar i~inde faı·ke- lere göre Finler Petsaınodan çekilirken 
15.:r.ıın gelen ihtiyat tedbirlerini alınışlar- dilıne]crine iınkfin vf"rn1eınekte<lir .. Or- sehri yak:ınışlardır. Önc('den 1nağazalar 
dır. Sahil sayı;;ı:t küçük adacıkların ar- ınan1ar içinde bLt seyyar kollar Rus kı· nçıln11.ş ve i<.:inde ne var ne yoksa kal
ka:-;ında gizlenıni~tir. Di:;c-r taraftan !'..is talariylc göf;üs gli~üse miisadeıne-l<'r ya· dırılarak Ruslara bir ~ey btrakılmamı.ştı. 
bir kaç desinl.C'1re Ötl~sini gürırıC'ğe 1113- pi.rak uzun palalariyle bir <.;ok di.isınanı Sin1alde n1üsademcleı· gittikçe çoğal-
nidir. · itlM elıni,lerdiı. maktadır. Ruslar Nor,·eç hududundaki 

Fin bahriyesi bilhassa sahil 'nüdafrıa En ~imal cephesinde gündüz ancak z.t'ngin nikel ınadenini ele gcçirıneğ~ ça-
gruplarınd:ın n1ütr.şekkildiı·. bes .-.aat devuın ctnıc-ktedir. Di'1er taraf- Iısıyorlar.. .. 

Bazı noktalarda istihkan1lar bu n1ü- tan hava vaziyeti ağır topçu ve tayyare Londra. 7 (0.R) - Ru..o;1arın KareJya 
dafaayı takviye elını>ktedir. faaliyetine ınanidir. ~lınl<tkanın büyük h.?>rzahında l\l~nncrhayın hattını yar-

Paris. 7 (Ö.R) - :f'ran.s.ız askeri mü· Paris, 7 (Ö.R) - Fin cephesindeki kısmı ta:slar ve kc.'.:ii[ ormanlarla ırıe~tur- dıkları Fin kaynaklarınca res.ıncn tek-
nekkitleriniıı fikrince Finlandiya körfe- harp faaliyeti hakkında alınan haberle- duı·. Bütün bu arazi üzeı·inde ayrıca 3.4 zip ediliyor. Ruslar ,adecc bir ik.i nok
zinden buzlu deniz sahiline kadar Fin- 1·e göre Fin h3va kuv\'etleri l.eningr:ıd ;..vaklık kar vardır. Bu vaziyet ağır top- 1<-tda bu hatlarla lenın~a ·~eln1islerdir. .................................................................................................................................................................................. 

Ankara da Resmi Sovyet tebliği 
Milli fıostüm balosu.. 
Ankara, 7 (Hususi) - Sayın Bn. İs

met İnönünün himayelerinde çocuk esir
geme kurumu ınenfaatinc cumart~i ak
~amı verilecek olan milli kostümlü ba
lonun ~ok sürprizli olacağı hab<--r ahn
ınıstır. 

---------.......-:::,.,,,.,,,,,,.,,,-----------

Kızılay merkezi 
Tercan ve Erzurum 
lelAketzeclelerine 
y81'dım ediyor .. 

Demiryolu üzerinde bazı istasyonla
rın Sovyetlerce İşg-alini haber veriyor 

------ -----~;::...,..._-----------

Moskova. 7 (A.1\) - I~:ı 11Jra<l n~kcr1 
mıntaka erk.tını harbiyl"sin:n ll•hligi: 

6 Kanunuevvel akşan11 Lcnıngrad as
keri ınıntakası kıtaatı ilrrliyerek nş~\.:tı
daki hatlara varmıstır: 

Munnan.s isti~eLinde Bc-"yaz Fin
lerin mukavemetini kıran kıtaatunız P~t
samonun 35 kiloınetrc cenubuna ilerlc•
ınişlerdir. Ukta. Repo!a, Porosozero ve 

Petrozavod:;k i.;t;k, n1c ındl~n i\.ıtautınuz 

muvaI!akı\·etli nıuharcb .. •leı·clen sonra 
Muı·nıf's, jonsu deıniryolu telakki nok
tasını i .... gal etınişler ve huduttan fı5 ki
lometre ilerlen1L~lerdir. Kareh heı·zahı
run .~rkında kıtaatımız toncu atesHe 
FinJandiyalıların 1\-la~inot i1~ttı adını 
verdıkleıi Vuoksi nehirleri ~ehekl'Si bo
yundaki ınürlaffa hattını yarmı.şlar ve 

Ankara, 7 (A.A) - Kızılay cemiyeti 
u\erk:eai umumL"4 Tercan ve Erzincan 
havalisinde vukubulan zelzele Metinden 
hasar ve zarar görenlere ilk yardım ol
mak üzere bir müfettis ile 300 çadır ve 
1500 lira göndermişti. Cemiyet merkezi 
umumisi bugün de felaketzedelere dağı
tılmak üzere telgraf havalesiyle altı bin 
yetmiş beş lira göndermiştir. Bu suret
le bu havali felilketzedelerine Kızılay 
cemiyeti uınwni merkezi tarafından ya
pılan para yardımı mikdarı 7 .575 lirayı 
hulınustur. 

Almanlar bitarafları cep
he almağa teşvik ediyor 

Tebliğler 
---·---FRA.N'.SIZ TEBLt(;t: 

Paris, 7 (Ö.R) - Fransız tcbiiğj: Ge
ce her iki taraftan mahsus kc:;if kolları 
faaliyeti olınu.ş ve iki taraf topçusu mü
tekabil müdahalelerde bulunmuşlardır. 

Paris, 7 (Ö.R) - Garpda iki taraf ke
sif kollarının büyük faaliyeti olmuştur. 
Her ıki taraf topçuBu müdahaleye mec
bur kalnlı~tır. 

. -·-AMERİKA YA 
Yapılan siparişler 
Loodra, 7 (Ö.R) - İngiliz endüstri 

,na11filleri Finl.ındjya tecavüzü münase
hetiyle Amerikaya ~·apılınış olan sipa
ri.:;lerirı fevkaLadc !->Üratle ''eriln1esi lü
ZL~muna kanidirler. -z::..-
FİN ELÇİSİ 
Moskovadan ayrıldı 
Roma, 7 (ö.R) - Moskovadakı Fin 

elçisi ve elçilik erkanı pao;aportlarını ala
rak Moskovayı terketmişlerdir. Bütlln 
elçilik güçlükle kar~ılasmadan Rusyayı 
terkedebilecektir. 

---*---
AMİRAL HORTİ.N'İ.N' 
YILDO.N'VMV ... 
Budapeşte, 7 (A.A) - Naibi hükümet 

aııliral Horlinin yıldönülnÜ ınünasebeti
k' dün Budape~te ve büt(ln Macar ~e
hirleri bayrakfarla donanınrntır. Gazete
ler ha;; yazılarını naibi hükÜmete tahsL• 
etmİşlerdir. 

Londra. 7 (Ö.R) - Alınanlar bitaraf 
meınleketleri İngiliz abloka.ına muka
vemete tazyik cdiyoı·lar. Berlinde neş
redilen notada Hollanda gemilerinin tes
lıhi ve kafile halinde seferler yapması 
tavsiye olunuyor. 

Buna ınukabil Hollanda ı·esıni ınahfil
leri Baltık denizinde Felemenk ticaret 
g,cınilerinin Almanlar tarafından alıko
nulına~ından şikfiyct ediyorlar. 

Amsterdaın, 7 (A.A) - Hollandanm 
resn1i bir tebliği, Hollandayı ticaret ge
ıni!erini Leslıh .etmek veyahut hu gemi
lere harp getnileri terfik eylcınek :-ıurc
tivle İngiliz - Fransız ablokasına ınuka
~le etıneıniş oln1akla ınuahez.e eden 
ıc~ıni Alınan tı:>bliğinrlPn hahtil:!tınc-ktc
dir. 

Hollanda tebliği Alınan tebliğinin :-a
dccc Hollaııdadan bahsederek İtalya. Ja
µonya ve Nor,·cçr kar~ı ayni muahczc
lerdc bulunınd.ınakta olduğuna i.~aret 
eylemektedir. Hollanda l<'bl\~i Alınan 
wzinin Hollandayı Alnıan tahtelbahirle
ı·ine kuvvetle mukaven1et ctınck n1ec
huriyetinde bırakacağını ili\ve etınekte
dir. 

Pari.s, 7 (Ö.R) - Havasın Aınsterdaın 
ınuhabiri bildiyor : 

Fraru;ız - İngiliz ablokasının siddetlen
dirilıne•i münasebetiyle bitarafları İn
giltere aleyhinde harekete mecbur et-
1111._•k için BerJinin ınaneVTaları Ho11an
cl•yı kızdırmaktadır. 

Resmi Hollanda mah[illerine göre 
n1en1lekct bitarafların nasıl ınuhafaıa 
cclilcee~i hakkında kimseden akıl alma-, ........................................ . 

BUG'Ü.N' 

Kültürpark S1nemasında 
Debteliaıe, ıwuıoetiae payan olnuyan 

TEl.F:FON : 3151 

Düay ... a ea lıüyilk ~k ve ihtiras filmini takdim cdiyoc .. 

1 - Hayvanlaşan insan 
(LA BETE HllMAiN) 

JAN CABiN VE SBIOS SiMON 
Tarafutdan tem.•il olunan hu filim tekmil eyircilerini hey.,un ve ıevk 

içinde btrak..,aktır .. 

2 - SARI KAYA 
C'ok hryecanb macera vo ..,,ı. filmi .. 

A\"IUCı\ : Metro jumal v~ RENKLİ Mİld 
· · n !.15 ~.41 9 u .. San Kaya 

ğa muhtaç degildir. 
Noye Rolterdaınni~c J(untant gazetesi 

sun ]arı yazıyor : 
. - Berlinde bizim İngiltere eünde bir 
elet olduğumuzun ~öylendit:ini duyuyo
l'UZ .. Muharipler lara(ından haklarımızın 
ihlfiline kar:sı nasıl ve ne zaınan karar 
'erınek hakkını ınuhafaza ediyoruz. 
Petrol gcnUınjzin Alınanlar tarafından 
lorpill<'nmesindc11 sonrı:l Alnıanyaya 
kar~ı nasıl ınukabelei bilırıisil yapınış
!'ak. Fransa ve İngillt!reye kar::ı da ınu· 
kabele yapmağa mecbur değiliz. 
A1gcınayne Handel::,h1at ga7.l'lt'si diyor 

ki : 
- Bitaraflık haklarının ihlalin. karşı 

protestoda bulunmak k5fi olmadığı \'C 

ınukabelei biln1isil y:ıpılına:-;ı icap cthqi 
;;öyleniyor .. 

Buna Ce\·ap basittir~ Kendiın.izi bu 
yola sürüklemiyeccğiı. .. Bitarafl<ilr tara
f ın<lan yapılan ht~r ınııkabelci bilınisil 
onları bitaraflıktan çıkına~a ve harbe 
i~tirakP icbar erler. 

---.ı:;..---

5 ur iyede tahşidat .. 
l1oına, 7 (Ö.R) - Alman gazeteleri, 

Fran~anın Sul"iyede tııühiın kuv,·etlt•r 
tı.h~it ettiğini iddia ediyorlar. 

--·,°Z--
BELCIKA • FRANSA 
GÖRÜ$MELERİ 
Brüksel, 7 (A.A) Belçiko hüküıne-

tinin bir ınurnhhası halihazırda Fransa 
hüküıneti u~ .ı~jı·jo.;iJmis olan ikttsud1 n1ü
:t.a.kerelerc devanı ctınck üzere dün Pa
rise gitn1islir. 

BllGÜS KAR!$1YAKA 

Melek 
Sınemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

ÇALIKUŞU 
Hc ... ,ı, ahlaki ve i-:timai bürllk fılm 
Oymyanlar: Hoket Domlers ve J an 

Piyer Aınont 

Borneo va .... orman· 
larıada 
Ayrıctt. !.fetro t.•n yeni dünya 

havadislrri 
SEANSLAR: 
Her gün: 4 5.4~ 9 da.. :-

: 12.30 v .. 2.:ıo da " 

Tdıpaiusnil.o n(."hrinı ge nıişlerdir. Kt
taatıınız şiınal i!"likam .... tınde ilerlcmt>k
tedir. 

Vihorg dl'ıniryolu üzerinde Ino ve 
Me:-;tcrjavi istasyonlarile In~ Jimanınt ve 
bu limandan 9 kilometre garpta Finlan
d•y• körfe:d sahilinde HannıLı köyünü 
işgal <-ttik. }lava nıü.sttit olmadıgından 
ancak ınünfl."rit ke-~i( tayyoırcl<~ri uçu-?
lar yapn1ı~lardır. 

Helsinki, 7 (A.A) - Ru.sların Ladoga 
gölei şiınaLnde Satpi arasında yapmı~ 
oldukları hü!Jn taarruzlar Sowet kuv
vc-tlcrinin adet itibarile faikiyeline rai;· 
takasında Rusların limanı zaptebniş ol
ınen akan1cte uğramı~tır. Petsamo mın
duklarına dair bir şahia dolaşmaktadır. 
Fakat Finlandiyalılar :;ehre i!<al eden 
bütün n1tinakale yoJlarını tahrip etınL";
lerdir. Ve düs:nanın bu mevkide ilerle
ınesine nıani Ôlınak için hır ınüdafaa hat
tı ihzar ctmekledirler. 

Bundan b~ka Rus taryareicrinin Pet
saıno üzerine hoınbalar atmıs oldukları 
yalnız Finlandiyalıların tayyare d<'fii 
toplarının bu t~lyyarelerden iki...;ini dü
~ürınüş oldugu haber alınmıştır. 

Londra, 7 (A.,\) - Finlandiyada ce
reyan etn1cktc olan askt•ri harekat Lond
ra g:azett'lerinde genış bir tnevki işga] 
etmektedir. Bu gazeteler diğer milletle
rin Finlandiyaya yardım olınak üzere 
harp malzen1esi göndereceklerini teba
ı·iiz ettirmektedirler. Bit;mark, bitaraflı
i'{a ınugaylr addetti~\ hu harekete kar·ı 
kııvvrtle ınukabele etti mi? llaytr. In
giltere hlıkümetine bir prott>sto gönder
mekle ik ifa etti. Çünkii lngilterenin de
nizlerde o1an hc1kimiyetine ka~ı 111üsn1ir 
h!ç bir ~ey yapamazdı. işle bugün de hiç 
dei;ilsc en küçük bilaraflar için vaziyet 
böyledir. Büyüklı>r lngiliz harekeliıti 
rnütal3a için diğer bir çok .o.:ebeplere ına
lik bulundukları halde bile kendi bita
raflıklarını bizden fazlıı ihlal etmiyor
lor. Bu bir tedbir me>elesidir. Fakat bı
çak boğaza dayanırsa zorbalık hangi ta
raftan gelirse gelsin on küçükler bile 
kuvvet(' kar~ı kuvvetle koyacaklatdlr. 

•• Ta}y:re . 1 
Sinemasında 

TELEFON : 36" 
BUGÜN 

İki büylik film birden 
Büyük YHlsin nıübdii ve sineına yıl
dızlarının en fazla alkıı;lanan 
Fernand Gravey ve 
Micheline Presle - Elvira Pope:ıco 
ile altı büyük Fran.ız yıldızının 

yaratıığı 

Gaip Cennet 
A vrupanın büyük caz kr•lı 

Ray IN6 Venhll'ama 
Gü7.el Bir Eııeri 

Neş'e Yağmuru 
Aynca EKLER JURNAL 

Oyun ~aatleri 
Gaip Cennet: 5-9: Ne~ yaitmuru: 3-7 

SC>.N l-IA..BE~ 

Yugoslav sporcuları 
Atatürkün kabrine Yugoslav kra
lının kabrinden toprak getirdiler 

Istanbul 7 (Hususi) - Ankarada ve lstanbulda takımlarımızla 
maç yapacak olan Yugoslav takımı bugün öğleye doğru geldi, lstaa
yonda sporcular tarafından karıılandı. Yugoslavlara Galatasaray lm
lubü tarafından bir büket verildi. Nutuklar taati edildi. 

Yugoslavların kafile reisi, bir tazim eseri olarak Ankarada Atatür
kün muvakkat kabrine koymak üzere Yugoslavyanın şövalye kralı 
müteveffa Aleksandr'ın mezarının bulunduğu yerden bir kutu toprak 
getirdi. 

Finlandiyaya Almanya yolile tayyare 
gönderilm~kte devam ~diyor 

Londra 7 (Ö.R) - finlandiyaya mühim miktarda avcı tayyareleri 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Alman hükümetinin daha ne kadar 
zaman kendi topraklarından finlandiyaya ltalyanın harp levazımı 
göndermesine müsaade edeceği belli olmadığından lngiltereden fin
landiyaya sevkiyat yapılması çok faydalı olacaktır. 

Amerika Kızı,\Jaçı Finlandiyaya 
yardıma gidecektir 

Vaşington 7 (ö.R) - Amerika cümhurreisi 8. Ruzvelt Amerika 
Kızıl haçı reisile Finlandiya sivil halkına yardım meselesini görüşmüş
tür. Amerika Kızıl haçı reisi, henüz bir şeye karar verilmediğini, bu 
hususda kat'i kararlar alındıktan sonra yardımın, Amerikanın elinde 
fazla miktarda bulunan pamuk, mısır ve buğday gönderilmek sureti
le yapılacağını söylemi-tir. 

Vaşington 7 (ö.R) - Ruzvelt Finlandiyaya kredi açılması için 
mü~avirlerile görüşmÜ!jtÜr. 

Alrnanyanın sulh yapması 

Vaadlarından nükül edemiyecek 
vaziyette o/maaile mümkün 

Londra 7 (Ö.R) - cDeyh Telgraf» gazetesınde intişar eden bW 
makalesinde general Pirs lngiltere ve F ransanın sulh programlarını 
sarih olarak ilan etmelerini isti yenlere cevap vererek diyor ki: 

Hitlere nazarı itibara alacağı ve riayet edeceği nasıl bir sulh pro
gramı teklif edebiliriz. Bu harbın şerefli bir esas dahilinde bitme.si İçin 
yapılan biricik teklifi reddetmiştir. Bu da gerçektir. Serbest ve müs
takil bir Lehistan ve Çekoslovakyanın tekrar tesisidir. 

Alman milletinin Hitlerle beraber olmadığını iddia etmek de bir ha
tadır. Böyle bir hayale kapılmak tehlikelidir. Zira Alman milletinin 
muazzam bir ekseriyetle 1914 de Kayseri takip ettiği gibi bugün de 
Hitleri takip ettiğini görmemek için kör olmak lazımdır. 2S sene ev
vel reisicümhur Vilsonun söylediği sözler hala doğrudur: Sulh teklif 
etmek için Almanyanın vaadlerde bulunması kafi değildir. Bu vaad
lerden nükul edemiyecek vaziyette kalması lazımdır. 

Fin ordusu Hazirana kadar Sov-
yctlcre mukabeleye muktedirmis 
Nevyork 7 (ö.R) - Finlandiya general konsolosu Finlandiyalıla

rın önümüzdeki Hazirana kadar yalnız başlarına Sovyet Rusyaya 
istiklalile birlikte bütün garp demokrasilerinin istikbalini müdafaa et
mekte olduğunu, lsveç ve Norveçin ayni tehlikeye maruz bulunduğu
nu söylemiştir. 

Helsinki 7 (A.A) - Burada bildirildiğine göre hudutta ölen Sov
yet subaylarile küçük subaylarının üzerinde bulunan bazı vesikalar 
finlandiyaya karşı tecavüzün evvelce düşünülüp hazırlanmış oldu
ğunu isbat eder mahiyetted;r. 

ltalyanın hedefi 
ltalya, Cenubi Şarki Avrupada ni
zamın bozulmasına lakayt kalamaz 

Par is 7 ( ö.R) - «Mesacero, Koryera Di Pado, T elgrafıo gibi ba,
lıca Italyan gazeteleri bir kaç gündenberi ltalyanın Balkanlardaki v;o
ziyetine makaleler tahsis ederek bir Balkan devleti olmak haysiyetile 
lıalyanın cenubu şarki Avrupada siyasi ve askeri nizamın bozulmau 
t.ıeselesine lakayd kalamıyacağını, esasen bu meselenin Avrupanın 
denizinin emniyetini de alakadar ettiğini kaydediyorlar. Bununla be
raber bu gazetelerin fikrince, ltalya şimdilik yeni bir balkan bloku te
sis için teşebbüse girişmek fikrinde değildir. ltalyanın Balkanlardaki 
hattı hareketi dikkatli ve basiretli bir intizar vaziyetidir. Şimdiki şart
lar dahilinde bir balkan blokunun teşkili imkansız telakki edilmekte
dir. ltalyan gazetelerinde Türkiyeye karşı her türlü tarizlerin tama
mile kesilmiş olması dikkate şayan görülmektedir. 

Italyan gazeteleri 
Finlerin kahramanca mücadele
sinden hayranlıkla bahsediyorlar 
Roma 7 (ö.R) - ltalyan ııazeteleri Çörçilin nutkuna büyük yer 

ayırmışlardır. Bilhaaaa deniz barbında lnııiliz ve Franıız donanma&.n
nın muvaffalı:ıyetini göateren kıaımları ehemmiyetle tebarüz ettirmit
lerdir. 

ltalyan ııazetelcri en biiyük ehemmiyeti Sovyet - Fin harbona vo
riyorlar. Finlerin kahramanca mücadelesinden bahırediyorlar. ltalya
nm lapanya iç harbmda yaptığı yardıma müpbih bir yardımı timdi 
lnırilterenin Finlandiyaya yııpmaaını muhtemel ııörüyorlar. 

Ayni ııazeteler. ltalyanm Cenevre ile alakaaını keamit bulunma
na rağmen yarınki toplantıya büyük ehemmiyet veriyor ve Lilin 
Amerikanın bafdan ha.., taarruza karşı müşterek hareket lüzumuna 
kani olduğunu kaydediyorlar. 

8a harp bitmeden Stalinin Balkanlarda harekete geçmesi pek az 
muhtemeldir. 



h 

harbımn akisleri 
o"Vyetlerin Milletler Cemiyetinden 
çıkarılması pek müşkül sayılıyor 

Finlerin Ankara Radyosu Müz&Nede ı \. 
J111U baynau DAJ.GA 11~11•ı.11ou fevkal'ade şatış 
aaml &ectl!- 811G01f Acele azimet dolayısiyle birinci 
Helııinki-, (Ô.R) - Finlandiya cüm· -,ı;..- nunun 10 cu Pazar günü öğleden e 

hurreiai Kö.ti Kalya dün radyoda Fin· 12.30 Program, ve Memleket saat ayan, saat 10 da Karşıyakada iskeleden 
lancliya ietiklilinin 22 inci yıl dönümü 12.35 Ajans ve meteoroloji baberlerı, kınca sal tarafta yalı çaddeai yani 
mlnuebetile hir nutull eöyliyerek Fin· 12.50 TUrk mUziii (pL) l3.30 -14.00 MU- 1ih paşa caddesinde 151 numaralı ev 
landiya milletinin kendi hürriyet ve istik- zik (Hafü müzik - pl.) 18.00 Program tüccardan Maruf bir aileye ait zarif 
JAJ davası ile birlikte dünya medeniyeti· 18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve me- nadide mobilyeleri müzayede su•e 
ni korumak için mücadel ettiğini ıö:vle· teoroloji haberleri .• 18.25 Türk müziği satılacUıır. 

J.. -• mittir. Parlamento birbiri ardınca iki de· (Fasıl heyeti).. 19.10 Konuşma 19.~ ~tı~ eşyalar meyanında ce 
Parls, t (O.R) - J!"ransıE gazetelet"i Londra 7 (ö.R) - Röyter bildiriyor: Bütün İtalyanlar ve ıtalyanın cıo.tları fa toplaQm memleketin müdafaasına 'l'Urk müziii.. nblruken ~pe ve iki koltuk, cev' 

~ugünkü yazılarında Sovyet tecavüzü Italyan matbuatı Rus • Finlandiya ihtilafı şuna kanidirler ki Mussolininin yolu ne ve maliyeye ait bazı mühim kanunları ÇALANI.AR : Hakkı Derman Şerif İç- daire forma 'altın mekik ipekli kana 
ile mesguldürler. Epo\ saz tesi sunları üzerinde alaknlı neşriyat yapıyorlar. Ka· istinkM, ne de feragat yolu olmayıp garp kabul etmiştir. li Hasan Gür Hamdi Tokay ' ve iki koltuk, fantazi limon kapla 
yazıyor: cSkandinavy etraf nda bir labriya talebesi nümayişler }aparak medeniyetinin düşmanları aleyhindedir.. Helsinki 7 (ö.R) - Milli bayram OKUYAN: Mustafa Çağlar - yatak odası dolabı, tuvaleti,. komidon-
Cerm~n - Rus rekabeti "ll1evcuUur. Bu cYapsın Finlandiya> diye bağırmışlar· Eko Dö Pari Londra - Paris, Roma, münaaebetile bu sabah gazeteler intişar 1 - Hicaz peşrevi ... 2 - S. Pınar. Hi- ları, ~ve. karyolası maa bezli. somy 
rekabet'n hangi günil patlak verece"i dır. Madı1d, BrUksel, Bükreş, Atina ve An- etmenüıtir. Halk habersizlikten enditede caz prk.ı (Sızhyan kalbimi sev).- 3 - peruen<ıe a';"Pa .andalyelerı, .c.ı.c:.ııu.tım 
bilinemez. Alman propagandası Rus- Al- Finlandiyaya yüzlerce ltalyan tayya· karada ayni hissiyatın hMtim olduğunu değildir. Müdafaa llareketi çok hararet· Şevki bey - Uşşak prkı (Bu dehrin ger- perdeler, cevız kare ~ takımı, ııa;. 

a "tt'fak nın topuekunA bır' ı'ttifak ma ı k B h l'd' · · d" d . be sır takımları. tek aynalı şifonyeralı d~ m n ı " - resi gönderildiği bildirime tedir. u a- iddia ediyor. ı ır. mü ser ın en) .. 4 - Şevki y - Uş- la in il' ım.ıli .. ·-.J-- 'ki k' ilik 
hiyctindc oldub •na dUnyayı ikna etme"e her teyide muhtaç ise de Rus taarruzun- Helsinki, 7 (ö.R) - Beş bin lsveç gö- Helsinki 7 (.R) - Dün milli hayra- şak saıkı (Bir katre içen) .. 5 - Hicaz p, g ız ma uuumı dü 1i ış 
çalı ıyorsa da Cermen • Slav ihtilMını dan evvel Finlandiyanın ellisi bombardı- nüllüsü ile mühinunat, ve techizatı ili- mın yddönümü şerefine hariciye nezare- sarkı )(Ateşi suzanı firkat yaktı cismi tr:: = ::W~kdan ka ye~i : 
her sahada müşahed~ etmemek imkan- man ve diğer ellisi avcı tayyaresi olmak tiva eden trenler Isveçten Finlancliyaya tinde yapdan kabul resminde Almanya- canımı .. ...ı. kadife!" k tak perak de 
ıızcl r. üzere yüz tayyare aipariş ettiği malUnı- gelmiştir. nın orta elçisi de bulunmuştur. OKUYAN : Radife Erten ~ ı anape ımı, en 

Alman matbuatının beş günden beri dur. Bu siparişlerin demir yolile gönde- lstokholm, 7 (Ö.R) - ltalyadan Fin- Amerika cümhurreisinden gelen tel· ı - Haşim bey - Bestenig~ şar~ı (Kaç- ~~;,1ı::ı:ı~~ =al~~ 
Isvcç hükilmeti ~rkanına yıldırımlar rildiği bildirihnittiT. lancliyaya her gün silAlı, mühimmat, tay- grafta Amerikan milletinin derin hürmet ma mecburun~~ .~Y ahuyı v~) .. 2 - tilphaneli yazıhane, aynca küçük yazı• 
yağdırmaları muhtemeldir ki Berlinin Londra 7 (ö.R) - Fnlandiya hü- yare sevkiyatı hararetle devam etmekte- ve takdiri bildirilmiş ve bu feci günlerin Eııdoron .. Ju H. usnu. - Besteniglr F'kı. hane, nadide ış' lemeli ı'apon orta masası, 
Isvcçe verdiği ehemmiyeti Moskovaya ,_ 1 1 fabrik ı h k eli • · d h d b k "nl b k anlatmak için yapılmaktadır> ııtümeti ngi iz · a anna mü im i · r. yennı a a meau aş agu ere ıra a- (Çok sw·medi geçti) .. 3 - Eviç Türkü masit mağun büfe kara ceviz yemek 

FIGARONUN BAŞ YAZISI tarda harp levazımı ve tayyare aiparit Londra, 7 (Ö.R) - Finlandiyanın In- cağı, bu günlerin Finlandiyanın ıiyaal ve (Şahane gözler şahane) .. 4 - Hant tür- masası divan, mi~lli madeni soba' ve 
Vladimiz Gonmeson cFigaroda> mil- etmiştir. giliz fabrikalarından siiah mühimmat içtimai müesseselerini rahat ve inkıtasız küsü (Haticem saçlarını dalga dalga ta- bo.ı mideni soba altı, yağlı boya 

}etler cemiyeti toplantısı münasebetile Monçester Guardian'a göre Finlandi- ve tayyare tedarikine m~de edilmiş- ~~rette in~~f etti~esi~e. imkan verece· ramış) ... 5 - Halk türküsü (Ekin ektim tablalar;, halı ve seccadeler, ve saire 
şunları yazıyor: cMadem ki Milletler yaya yardımlar mahdut olmakla beraber tir. Dk sipariş olarak 30 avcı tayyaresi 1P kanaati izhar edılmıııtır. çöllere) .. 20.10 Temsil .. 21.10 Müzik rad- bir çok mobilyeler müzayede suretile 
Cem'yctinc gideceğiz. Sovyetlere kar ı kendini göstermektedir. Finlandiyaya teslim edilmiştir. -+-- yo orkestrası - Şef : Hasan Ferit Alnar satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. Satq 
hic b'r mü~maha yapılmam=ılıdır. Er- Deyli Eksprese göre Finlandiya bir Leh tahtelbablrleri 1 - G. Rossini : İl Signor Bruschino peşindir. Dikkat evde satılıktır. 
geç b:r inkıta sakınılmaz bir şeydir, Ce- çok haftalar ve hatta aylar mukavemet Bolo, 7 (Ö.R) - Gazetelerinin mev- :inglHz Salaranda operasından uvertür ... 2 - L Van Bee- 'l'Urk müzayede salonu müdüriyeti 
:nevreye bunu göstermek icin gidelim. edecektir. suk bir kaynaktan aldıklan haberlere Roma, 7 (Ö.R) _ Londradan bildiril- thoven : Sekizinci senfoni, Fa majör... 1-4 (2421) 
Fakat yine b'r komedi oynanacaksa Paris, 7 (Ö.R) - Finlandiyaya bir göre Finlandiyanın Amerikadan satın d·v· .. Baltık d · · d Al 3 - K. Atterberg: Yaz gecesi dansları 

ı ald 70 i b günl d N ıgıne gore enızın e man ve IZMm IKINCt tCRA ........ .-rTnT ·u. Fransanın orada yeri yoktur. Fransa çok talyan göpüllü!eri gelmektedir. ığı avcı tayyares u · er e or- Rusların takip ettikleri halde ele geçi- 22.00 Meni1eket saat ayan, ajans haber- .lT.l.c.mu.n.u 

barpted'r.~ Avrupanm Sovyetleşmesi aleyhinde veç yolu ile Finlandiyaya gönderilecek- remedikleri Leh tahtelbahirleri Ingiliz leri, Ziraat, Esham, tahvilit, Kambiyo, OUNDAN: 
BN. TABUl'YE GÖRE olarak Romadaki hareket son 48 saatte tir. YüZlerce Ameriklı pilot Finl~diya sahiline varmışlar ve lngiliz filosuna il- nukut borSası (Fiat) .. 22.20 Müzik (Ope- Bir borcun temini istifası için açık 
Dn. Ta i cÖvr.> gaz tes'ndc diyor ki: eok barizdir. İtalya Tunanın bekçisidir. hava ordusunda hizmet görmet için mü- tihak etmişlerdir. retler - pl.) 22.50 Müzik (Cazbant - pl.) arttırma sureüle satışına karar verilen 

cC nevre e Finlandiya için büyük ve Alicenap Macar milletinin müttefikidir. racaatta bulunmuşlardır. ~-- 23.25 - 23.30 Ya."'lllki program ve lqipanı.ş Faikpaşa mahalleshıde incirli sokağın-
hcye nlı bir alaka, sovyetıer için de - Estonyanm vaziyeti ~a= ~:0~~~~!~ 
derin b'r infial göster'focek > MıHetlcr u d h b ı Lo d 7 (ÖR) R"' . K r l 
Cemiyet' sekreterliği mehnfılinde söyle- hag muhabiri bildiri.yor : 11/1/1940 tarihine rastlıyan Pe-embe Y Urma a er er n ra, . - oyterın open- B o R s A neli ve hududu plinda yazılı bir ev 
ni) oı' ki bazı memleketler Rusya aley- Be ı "'3' r inste Tidende gazetesine göre ES- giinü saat 14 de Izmir ikinci icra daire-
h 'nde hislerini izhara cesaret edemiye- tonyada Finlandiyaya karşı dakikadan . ""-'""'-• sinde 8f8iıda gösterilen şartlar daireain-
ceklerinden müstankif kalacaklardır. J ., . 1 . U f R l R V dakikaya artan büyük alaka ve mulialf. u.«.u.m de peşin para ile satrlacaktır işbu art-
Cumartesi içtimaı heyecanlı olacaktır.> ngı lZ ertn fl00Q • epU Se • enO n bet Sovyet Ru1n1ada derin bir emnıy' et- 532 Hanrik Albert 10 125 11 tırmada -·--' menkul kıymeii muham-

Fin harbinin akisleri 2 -.. 332 p Klark " 50 12 ".:: a-,y•• sizlik uyan..ı . ...ı.ııı..-dan Estonya ordusu- · ' ~ meneslnin yti?.de 75 ni buhna..ı.,.. takdir-
Gustav Herve cViktuvan gazetesin- z hl l h b h '"""""&'' 212 F Solari 11 25 1..1 'LUfS• 

ır 1 arı le ır •aman asara nun kısmen terhisi istenmiştir' • Sovyet- . • de arttınna on beş ... <:- temdit edilerek deki yazısında diyor ki: >Sovyetler bize ~ 180 il. Beşik · 'I 50 9 5
""'• 

harp ilan etmedikçe onu kendi haline • ler, Finlandiya işiyle JDeşgul oldukları z ""' çı 26/1/1940 tarihine ıutlıyan Cuma gUnü 

d ., "[d · sırada Estonya cihetinden bir ~--·-1- 123 uzllm Tamn 10 25 11 aU"D• .saatte ve '""'' aoraJt dahilinde en bırakabirriz. infialimizi giztenıemekte ., r lŞ egı iT -"'"""' 84 ş Remzi 10 25 10 25 .. - - .. -- ,,_ 
beraber Souuetlerle münascbatımızı kat ug am karşılaşmak istemiyorlar. . ..: _._, çok bedelle talip olan müşterisine ihale 

. ~ • 59 .ıoranim ş. Ergin 10 25 12 50 edilecektir. 
ederek onlara hücum edecek değ.li1-> FRANSIZ 50 Öztilrk §irketi 9 9 1 _ Arttırmaya çıkanlan işbu mn 

BiR DEôiŞIKLIK OLURSA Londra - lngiliz istihbarat nezareti 1 mıştır ve Alman tayyarelerinin Ingiliz Nazırlar meellslılde ıt5 s. Paterscm 10 10 50 arttırma prtnamesi 29/12/1939 tarihin-
Pöti Blö Polonya - Çekoslovakya ve bildiriyor: harp limanlanna taarruzlan bugüne ka- Paris, 

7 
(Ö.R) _Fransız l.. .. __ 1,n: B. 40 Albayrak 8 50 8 50 den itibaren icra dairesinde herkea·n 

Avusturya istiklallerine kavuşmadan Almanlar hali hazırda lngiliz harp ge- dar tamamen tesirsiz kalmıştır. Taarruz ~v.....u 30 jak El 11 50 11 50 bilrn ık ilinda 1 mevsimsiz bir sulh yapılamıyaca~nı milerinin batırıldığına dair uydurma ha- neticesi olarak aynı günde açık denize Daladiye nazırlardan müteşekkil iktısa- 25 j "" yezer 8 75 9 
1~_1:,_._.J_-:_sif'-!F açaı.11. tır, almak. yazı 1 

'- d d da eli ki cAl l °'- . k'"h kte d1 konferansa riyaset etmi"*'"'· Parli- . .L&ranto o.uuwuuuı aua m umat iatiyen-... ay e en yazısm 'yor ·: manya- herler neşrinden bıkmış görünüyor ar. çıamıyan yegane gemı 0 ne me P har b 'j.... plan 7 Akseki bankası 13 825 13 625 ler işbu prtnameye 939/10446 dosya nu-
da komünist aleyhtarları, beklendiği gi- Onun yerine şimdi Ingiltereye chasara gemisi lron Dukedur ve ona da sathi ha- mento iciye encümeni ug~ to .- 1'1'19 Yekt\n marasile memuriyetimize mUracaat et-
bi Hitlerj devirerek onun yerine Göring uğramış> gemilerini tamir ettirmektedir- snr yapılmıştır. Buna mukabil miltear- ~.ıştır. Rusyanın taarruzu üzennde gö- 3.t1147 DUnkil yek1ln melidJrler. 
Almanyanın devlet reisi mevki:ne gele- ler. Nevyork Taymise atfettikleri bir ha- ruz tayyareler ağır zayiata uğramış, en ruşmeler oln:ıu~tur. . . 342866 Umumi yek11n 2 _ Artıınnaya iştirak için yukarıda 
cek olsa dahi müttefiklerin ne harp p,a- herde Alman tayyareleti tarafından in- az on yedi tayyare kaybetmişlerdir. Al- Bazı kom?nist mebuslar ~leyhindeki No. 1 . 8 50 yazılı 'kıymetin yüzde yedi buçuğu nis-
yeleri ne de bugünkü vwyetleri deği~- giliz harp limanlarına yapılan taarruzlar man iddialarına bundan hayli zaman ev- davayı tetkike memur kornısyon yapı- N 8 9 50 petinde pey veya JDilB bir banbıııa 
miyecektir. Mevsimsiz bir sulh yapılmı- neticesi hasara uğramış gemiler tamirat vel diğer Amerika gazetesinde, Atlan- lan ~k~batın isabetli olduğuna karar N~: 9 10 50 teminat mektubu tevdi ecli1"ektir 
yacaktır. Amerika bir numaralı halk için Kanadaya götürülmek istenme~te- tikte Ingiliz harp gemileri göründüğüne vennıştir. No. 10 12 50 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diier 
dilşnianı Alkaponla nasıl mücadele et- dir. Onlara göre bu gemiler anca~ orada dair, çıkan h~berin esas tutuldutu far- Hollanda harltalal'I.. No. 11 14 50 aJAkadarm ve lrtt&k hakkı sahJp)etinin 
miş.!e müttefikler de öylece bu mUcade- emniyette olacaktır. 18 Teşrinisanide zedilmektedir. Bu haberde Ingiliz gemi· Amsterdam, 7 (A.A) _Hollanda hU- 1Ncla gayri menkul ttzerindekl haklarını hu-
lelerini katı zafere iysal edinceye kadar Alman rady0&u iddiasını isbat edecek }erinin uğradığı hasara veya lngiliz li- kümeti Hollandaya alt haritaların ve 159 Albayrak 6 11 50 susile faiz ve masrafa dair iddlalannt ı~ 
ailAhlarını e11erinden bırakmıyacaklar- teferrütaı da vermiş ve Nevyork Tay- manlarının emin olmadığına ait bir keli- bilhassa erkinıharbiye haritalannın ih- 45 Q-u Remzi 7 25 7 25 bu JlAn tarihinden itibaren 20 gün içinde 
cbr.> mis1n Hood, Repulse ve Renovn zırhlı- ~aa Vl'8lu ilsbitel ·ıe birJild i 

TAYMISE GöRE lannın tamir için Kanadaya gönderUe- me bile yoktu. Hayali havadisleri ıspat rıacını yasak etmiştir. 18 KA. Taner 8 25 8 25 ~ bildirmeı: icap ecte"r ;ır ~ 
Londra. 7 (ö.R) _ "'aymıs' ga••tesı'ne .....x.:-e dair bir haberini ---~·-ı~.. için bitaraflara atfedilen bu gibi deliller --· · 222 Yakan ,__,_, __ 

,.., .... """5"' -:r ... "'lw.&· uydurmak teşebbUsU Almanların yurt Mehmet ,..n .... an1111 164795 DUnld1 -ldm JllUWU"1 tapu aicilile ahit olawhkça ~ göre Fransa ve Ingiltere Milletler Cemi- Hakikatte Nevyork Taymiste "yle bir ~ .., __ - J- t•ft ı.-.ıı .. 1ı-ı- 1-----..ı bari ,__, __ 
d So haber katı'yyen ın' tiu,,. etmemiştir. Se- içinde halkın kuvvei maneviyesini ida- _.__._ si 186017 Umumi J9k1ln lar~.wuu pay~ıuuuauan ç -.ıu--)'etin e vyet tecavüzünün müzakere- .- lnwaellle ,.. p B 

sinde, Sovyetlerin Milletler Cemiyetin- bebi aaılaız olmaaıdır. Hood, Repulse ve temnre· etm. ek ihtiyacında olduklarını gös- Dün öileden soma Aiıreezada Bn. 8f8 QfSaSJ .İ - Gösterilen günde arttırmaya işti-
den çıkanhnası için bir teşebbüsiin ba- Renovn hiç bir zaman hasara uğrama- Hidayetin ölümüne sebebiyet vermekten rak edenler arttırma prtnamesinl oku-
fIDda bulunamıyacaklardır. Fransa ve suçtu Mehmet Çanganın davuma 'babl· ~ lllmDZ BANKASJ mUf ..,. lUzumhı mal6mat almq ve bun· 
1nguıere bu tecavnzu nefretıe karşıla- ALMANYADA. İtalyan seflPlyle mıt ve iki tahid dinlenmittir. Mahkeme. ıg.g•mo 1ttJaLA1U ıan tamamen kabul etmış ad ve itibar 
ınakla beraber bunun Nazi &isteminin bir Balll!'e ve demir Papa arasında . gelmiyen tahidlerin celbi için talik edil- !leerıu.,t.a ..,.... Wr ftılE lir olunurlar. 
neticesi olduğuna kanidirler. 7 Ö t miştir. 5 _icra kılınan arttırmada artırma be-

Zaten Sovyetlerln Milletler Cemiyetin- kapılar toplanlJ'OI' Ro.ma. ~ < ~) -:- • taly~ Va~ .... blll.a. deli satış isteyenin alacaima ruchanı 
den ihraçlan lehinde bir karar verebil- Bem, 7 (A.A) -Harp sanayünin mu- nezdinde.ki. yenı eefiri. B. Din. 0 Alfiyeri et-- .ıı..ı.. , __ ..ıuı... al ırı.1 -..,.; --.lr ı p timatnamesini takdim..-;. tzMIR tKtNCt HUKUK HAK1MLI-

8
,._11_ w..., ....., ouuı ...,..r ~•Mil o~ .. .,...-u 

mek için reylerin ittihadı lAzımdır. ezzam ihtiyacı ve iktısadl abloka Al- apaya ı """"&&.19 ve OINDEN: .-1111 124 121 ile temin edihnfl alaak1ab mecmuun-
Halbu ki Sovyet protektorası altına man makamlarını demir ve çelik gibi ftalyada devletle kilise arasında, Latran lzmirde ikinci SUleymaniye M. Mmrh Dolar '16.71 '11.16 dan fazlaya çıkmak şart.ile en çok arttı-

linniŞ olan cBalt> memleketi. er.inin bu- mutlaka Jizım bazı maddeler için tedbir- muahedesi sayesinde iade edilen ihenk- ddesi 51 umaralı de .... _,_,._ "'-gir- Belga 4.64 4.67 nna ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
il ala uhtem 1 değild ten memnuniyetle l..-ı.~...-:..,.;-. Pa,.... ca n " M8lQe uz; --- ..___ _.Jı.,_ 

u yapm n m e ır. ler ittihezına mecbur -etmektedir. Neu- İtalyan hükümetinin U:W~~barp... bari- gin taraf. m.dan lzmirde AJsancakta Inhi- ~-.:&.ug.ı 33.59 33.80 tNWDe7.8e ihale yapılamaz '9e satq tal~ 
Madrid, 7 (A.A) - Biltün gazeteler zurcher Zeitung gazetesine Berlinden l tütü fabrikasmd anbarda al r-- 'l..667'1 '16883 bl diqer 

büyük l:ıaşbklar altında .~inlandiyanın yazılan bir mektupta, bu hususta kulla- cinde tutmuş olmasından memnuniyet- sar ar n . a ç ı· Florin L"4 LG3 8 - Gayri menkul kendisine ihale 
Sovyet turruzuna karşı göstermekte ol- nılan usuller izah edilıne._._.l!-. Bah- le bahsetmiş ve sulhun asil adalet ve şır~. bugün .ikametglhı meçhul Gani İsveç ..___ 3.4214 3.'416 olmwı ldrme derhal ihale bedelini ver-

'&ıeuu- ıı- insanlık · l · üste 't hakikl ôzgirgin aleyhine açılan boşanma dAva- ~ .. -... 
dulu kahramanca mukavemetten balı- ve deko ... ""on ---ftt..1.t..ı~- havagazı prensıp erme m nı üted · .Jo. uhal til .Jo. Norveç Kronu 3.3763 3.397 meue .ihale kararı fesh olunarak icra ve --.. ..-~... b' .. .. d . d . . . İtal sına m aır UilV& arz sure e Qil• , 8 .. _ k 
.etmektedirler. ABC gazetesi kısa bir fenerleri ve demir kapılar toplanmakta- .ır de~as meUsrın'te ıa eskiıd ıçbınl d ~anın vetiye varakası müddeialeyhin ikamet. Çekoalovak kronu 23.09 23.20 ;wmı anunun 133 CÜ maddesine gijre 
bqmakalesinde Sovyet Rusya tarafın. da. Dikiş ipliği satışı vesika ile de ya- şun ı en.~ aı mev e u un ugunu gllhının meçhuliyetine mebni teblii edi- Dinar 15.22 35.40 muamele ifa edileceği ve tayin olunan 
dan F~~yaya yapılan suikast karşı- sakbr. Köylülerin demftleri kumaşla kaydetmi.ştır. lemediğl şerhile mübaşir tarafından iade Leva 64.86 65.22 gUn ve saatte satışın icra olunacağı ilan 
llUlda hi~ bir hareke~ ~~unmadı~ ~- bağlamalan yasaktır. Yağlı maddelerin Sovyetlerln tabflclatl. edilmiş ve zabıtaca yaptınlan tahkikat- Ley 92 93 olunur. 4470 (2438) 
dircie Milletler Cemıyetinin kendi hik- fıkdanı Alman kiınyagerlerini bir ersatz Roma, 7 (Ö.R) - Kominternin resmt ta da ikametgAhının meçhuliyeti tabak- 'Raypnark 197 L98 
meti vflcudunun ortadan kalkmış oldu- bulmak için gece gündilz endişe ile ça- gazetesinde Romanyayı Sovyetlerle bir kuk eylemiş olmasına mebni arzuhal su- Liret ıs2o 15.29 lZMIR iKiNCi HUKUK llABKE-
lunu ispat edeceilnl yazmaktadır. Jışmap sevketmektedir. mütekabil yardım paktı imzasına dAvet retile davetiyenin iJAnen tebJ.ilifıe ve Drahmi 103.97 10UO MF.SINDEN: 

Bu pzete ilive ~yor : . CEldYET:I A.KV AN için inti§ar eden dilnkü makaleden son- muhakemenin 15/12/ 39 Cuma günl1 ... t Zloti 4.2159 4.2373 İznWde Teplellde :Rpefpap hastane-
llllletler cemiyetinin bundan dört &e- ru bugün de Rumen hududunda şimdi- 10 na talikme karar verilerek bu ba~ PengU. 3 8807 3 8984 Ede mUstahdem Ahmet kızı Radoslu 

ne evvel bir Afrika memleketi ile harp BtltÇe ıntlzall•esl den Rus kıtalannın tahşit edildfii istih- ki arzuhal suretile davetiye varakası FF. SERBFST 3":63 3":8' Bedia ~ kocası Izrnirde GUzel-
f.alinde bulunan İtalyaya karşı zecrt ted- Cenevre, 7 (A.A) - Milletler cemi- bar edilmektedir. usulen mahkeme ltoridonma talik kılm- MUHTEIJF KURLA& yalıda Camı sokağında 22 sayılı evde 
birler tatbik etmiş olduju nazarı itiba- yeti bütçe komisyonu bugün 1~ btlt- LEBtST AN mış olduğundan müddeialeyh Ganinin Registermak 4.85 Seyit oflu Şakir örz aleyhine açılan bo-

:ı ·~;1' =di~; ~~ :~ ~~i~~ d:m ~ Temsil edUecek =ec1etaC:
1:m!: ~~: Mmr Lirası Ef. :: b:1ile ~:ş,.:::0!8undl;:kdi= 

ve ldllWril yUbeJc bir memlekete haşin bulunmuş, Sovyetler delegesi Suriç te Lo~, ~ (Ö.R) - Fin hükUmetinin vekil göndermesi aksi takdirde hakkın- Filistin Liruı Ef. 440. ~~~ V:..!:.'5~ b-
. bir tandat taarruz eden Rusyaya daht komisyona yapılacak geniş mahiyette talebı ilzerıne gelecek hafta toplanacak da muameleyi gıyabiye icra kılmacajı Suriye lirası Ef. 45 • d x..-;.:_~.u.~ ~ 
iyi muamelede bulunmıyacağını farzet· her türlü tasarruf teklifine müzaheret olan Milletler cemiyeti asamblesinde Le- teblf! makamma kaim olmak üzere iJAn irak Lirası Ef. 410 ua~ 
':1ek icap eder. ,, •deceğüıi bildirmişür. = • histan h~kümeti temsil edilecektir. - olunur. 4463 (2443) Kıbns Lirası Ef. 419 ~~h~ mı: oi!a;m=:.:: 

LE rn ıı~~ ~A/..,<;A"//~ o kadar aüratle yapılma11 lüzumunu an· - Ostad, dedi, ben, derhal onun ya· Diy"e mıraldandı. Fanioı da pençere• Şakir örze yükletilmesin& 28/11/939 ta-

DEMiR MASKE 
lathkdan sonra yazı rnaaumm batına ııına gitmek istiyonm). ye ablmak üzere idi ki Mi8tuffe hemen rihbıde Bedia örzun 'Yicahında ve Şakir 
geçti. Ozerinde kral damga11 bulunan bir Ekzili tamamen ağarmış başını sal- kohmdan yakaladı: örzun gıyabında karar verilerek tanzim 
kiğıda bir kaç satır yazdı. Kasclen okun· ladı: . - Patron... Dedi, ne yapıyonun) ol~an ~~ mahk~ divanha
maz bir şekilde bunu imzaladL Kajıdı - Maaleeef, madam. Bu kabil olatm- Eier Barbezyo 'bizi 1'5rüree hemen ta- neaıne lik · · edllınlş oldul\ı ~ 
katladı. Zarfa koydu ve zarfı yirmi bet yacak. Zira Konte. dö Suvuon da o nır ve tanır tammaz ela bitin itler bo- t!1>1!&-lramına fllıeıre illa 

#MI- albnla beraber postacıya verdi. kadar uiraıbiı halde muvaffak olamadı zulur. olUJMar. 4f ) 

Büyuk tarih ve macera romanı 
(JKJNCJ KJSIM) 

- Döniifde, dedi, çocuğu alıp ta evi• Halbuki ben bahçevanı elde etmiftim. Ebili gülerek temin etti: 
ne götürdi!kten sonra buraya geldiğin lvon, kısa bir düıünc:eden sonra sor- - Merak etmeyin.. Barbezyo arbk 
zaman sana yüz altua daha nreceğim. du: bizdendir. lngiltere kralı onu üç miJFona 

Postacı, yerlere kadar ~mek .ure· - Bu bahçevanın bizden olduiuna sabn aldı. 
tile selamladı ve geri geri giderek oda· emin misiniz) MiatuRe bomurdaadı: 
dan çıktı. - Evet eminim •• Fakat 'bize yardım - Oç milyon ha. .• Qiesi iki para et· 

Yalnız kalınca ma4'am dö Mentönon için elinde biç bir kuvvet yok. mez bu herife 6ç milyon Yerildi ha. .• 
d&$ünmeie başladı. lvon Fan'"bola döndü: Dqinuu pek yazık olmUJ. .• 

bunu (fytemel istemiyorsan söyleme.. Sonra ıöyle mınldandı: - Dostum. dedi. b ... bir kaddl el· Bu sırada bulundukları odanın kapa-
Eğeor isterseniz muhakkak öğrene- - Yazıl& v~n mahveclldikten, bi9eai bul. Nasıl olursa olsun. nm dört defa vurulcl'u. 

c ize emin olduğumdan saklamanın çocuk da benim ellinde oTduktan. eonra Çünkü lvon Mitufle ile beraber bu· Ebili: 
1Uzumsuzluğuna kaniiı'n ve bu itibarla ıu•tık kral on dördüncü Luinin taç ve tahb raya erhk ls:l)'a-fem.dd gelmifti. - Kapıyı açınız, dedi, ·gelen madam 
başkasından duymaktansa bizzat söyle .. toiıı hiç bir tehlike knlmamış demektir. Fari'bol. nun istediğini tedarik için da Suvaaondur. 
meği tercih ederim. Onu ben küçük * derhal ~itti nç kadın da E}Jiliye pil· Filhakika plen güzel kontes Suva· 
SC'njC'rmen köyünde fakir bir aile nezdi- Harelc.et\erin.ı.. on gün aenra lvon nmı anlat&L aoadu. lvonun iki sadık; arlcadatanı b9• 
ne bıraktım. Simdi öğrendini?. .. Fakat ve Fan"bol Arşambo ltasabuma gelmi•· Sözüntl bitirmitti ki Farih'Q. otel biz· nııila görmekten mütevellid memnuniycı-
o nuoradan aldırmamanm, kacırmama- ler ve buranın baait bir otelinde kendi- metç' · · \>jı elbise iJe i~ airdi. ti~ açıkça izhardan sonra: 
nıtı smeti katiyede size tavsiye ederim. leırini P.e~ ~ ile MiltuA~e. nal· 1 dm elb~ alıp üzerini tMadam ki sizler de bbrıılcluınız, 

V Gn.iafın bu kısa tehditten l()JU"a laki olmuşlardı. d " ,. '4'1Dilti o de ~er dab~ çaLıl': •e dw emin O. l. N. Zll/9 '.Jarihli · mak1nı!la 
o dan c-ıkıp gitti. Burada, kimsenin kendilerini ifjdemi· ki ote Dünde u. aacla 1Pdecektir. dedL = ~~= ............. 

Yanm aa t sonra oda hizmetçisi Jer· yeceiine enn• nl\lllddttlan 'bir odada Ekzili pençereye ~ yapacaiun tenbihab clerbal ... p· ......... etti.. ........... 
v-n, içeriye madam dö Mentononun da- toıplandık,an zaman Eltzili lvona dedi Kapı önünde dUTan arabadan lnt!n ~ çinkü bir kaç dakikalık vak- ğu taWlnle ı;mdhtaı1r Din 

hrı <"'"·el gördüğümüz postacwl'll ge- ki: yolculan görünce bir hayret niduı ,.Uk· tİID var. nar" 
t'rdi. -Haber aldığıma göre madam Mon· aeltti. Bu ettnada lvon da ark-da lp&,IG 

alın eti. poatacva. ondan ne iste• teepon ölmek üzeredir. - Madam cf3 Su.uon ve MaJSi Bu· km elıflıllı iGell .. _.... Bu ..,.,_ 
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8 iLK KANUN C ·U M A 1939 l'EPll ASIR 

lzmir Gür-rük W. F. Henry Van der Zee 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 1 sa- Ve C!ürekAsı 
lZMtR BELEDlYESlNDEN: Başın üdürlüğündeıı: 

SAHll'EJ 

SPERCO VAPUR 
ACEN2'ASI yılı deponun bir sene müddetle kiraya K A p L A R 1 N " , 

;:::!si Y=~h~~e~ç.:~:.:;ı:d~~ T.No. Adedi Markası f.tyanın cinsi D. T. R. T.-B-UD-·APES-T ADRİATİKA-S-OSi'._E_'I_'A- ANONİMA 
nulmuştur. Muhammen bedeli 84 lira 111 Kilis CO. 27 Sun'i İpek mensucat TUNA LİMANLARI İÇİN Dl NAVİGAZYONE 

Siki eti Kıymeti 
No. Kilo G. Lira K. 

---- ---
37 675 

olup ihalesi 18-12-939 pazartesi günü • « « 32 c « c ·TİSZA• vap. 6 Ilkk8nunda beldeni- ALBONO vapuru 7 /12/939 tarihinde 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 6,30 Ji. < < « 30 c c « yor. Selanik Burgaz ve Köstence limanlarına 

Çuvaldan 113 67 

• 27 500 82 50 

ralık teminatı iş bankasına yatırarak 94 c « 64 • • « SERVİCE MARİTİME ROUMAİN hareket edecektir. 
makbuzile encümene gelirler. 120 1 c 9 c c « B U C A R E S T ZARA motörü 13/ 12/939 tarihinde li· 

• 36 400 141 60 
c 24 610 99 24 

3•8·l3--l 7 4411 
C
34o5) . 12 7 6 Kilo A.M. Kendir ip. KÖSTENCE • GALAS VE TUNA manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 

Garaj Santralın bahçesi içindeki 2 129 1 S. M. P. Elektrik motörü. LİMANLARI İÇİN Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 

• 20 170 100 85 

• 144 000 75 00 

• 27 000 100 00 
sayılı deponun bir sene müddetle kira· 116 4 S. TME. % 20 den az ipeği havi kasalı P. •ALBA JULİA• vap. 9 Ilkkilnunda Venediğe .hareket edecektir. 
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki mensucat. bekleniyor. BRİONI motörü 15/12/939 tarihinde 

413/16 665 500 1000 00 

şartnamesi veçhile açık artırmaya konul Yukarıda müfredatı yazuı eşyalar 20. 12. 939 çarşamba günü saat 14 de açık artırma suretile satılacaktır. Bu mU· KÖSfENCE İÇİN saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
mwıtur. Muhammen bedeli 60 lira olup zayedeye ştirak edecekler 939 mali ydına ait unvan tezkeresini hamil olmak ve % 7,5 hesabile nakti pey akçası ver- BUCUREŞ . 

22 
.,,_._._ d Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste li· 

ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat mek l8..z1mdır. Müzayede ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve satış servisi binasında yapılacaktır. Bunlardan ba§ka " . . Ti• vap. 11AADJIUD a manlarına hareket edecektir. 
16 dadır. Iştirak edecekler 4,5o liralık ufak tefek eşyaların satışları haftada üç gün sözü geçen servis binasında yapılmakta ve ilanları da ilan tahtasında a.sılı hekl~nıyor. . CİTIA Dİ BARİ motörü 19/12/939 ta· 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu- bulunmaktadır. istekliler muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. SOCIETE CC!MMERCIALE BULGARE rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
zile encümene gelirler. (

2404
) 8, 19 4433 (2450) DE NAVIGATİON A VAPEUR gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

3-8-13-17 4412 V A R N A Cenovaya hareket edecektir. 

Garaj Santralın bahçe~i içindeki 
3 ı- sı ;;;~.-.. -----------------------------·· HAJFA. İSKENDERİYE VE PORT NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste sayılı deponun bir seı:ıe ~u~de.t~~. kıra~ • •• ~ SAİT İÇiN veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-

ya verilmesi yazı işlerı mudurlugundekı Asa.bı,Ye Mutabassısı ~ .,. T. c. zı·raat Bankası ·BULGARİA· vap. 7 Ilkkilnunda bek· rika limanlarına hareket eden İtalia 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul DOKTOR N !eniyor. Anonlın seyrisefaiıı şirketinin ve Afrika 
mwıtur. Muhammen bedeli 60 lira olup 1 ~ Vapurların isim ve tarihleri hakkında ve Hindistana hareket eden LLOYD 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat c h. • T 1-i · İYE TİN f 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık a J t u n c r ~ Kurul~ tarihi : 1888 hiç bir taahhüt alınmaz. TR s o anonlın seyrise ain şir· 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu- ~ Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası... Vapurl•nn h•rebt tvilıleriyle nn· keti vapurlarına tesadüf ederler. 
Z ile encümene gelirler. Her gün saat 3 ten sonra Şamlı ' lunlardakl d ~;·iklikl d ta LLOYD TRIESTINO S. A. N. 

3.8.17 4413 (2403) sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da ~ Şube Ve ajan adedi: 262 e...., er en acen m• REMO motörü 7/ 12/ 939 tarihinde Ji. 
G . S alın hah . . . d ki 4 hasta kabul ve tedavı eder. Elek- ~ Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri suliyet kabul etmez. manımıza gelerek aynı gün Livorno, ve 
araı antr . ç~; ıçın e . trik tedavileri tatbik eder. ~ p '"'R & BİRi. KTm· ENLERE 

2
S.SOO ., ._ ... Daha farla taf.UAt için ATATÖRK Cenova limanlarına hareket edecektir. 

sayılı deponun hır sene muddetle kira- TELEFON: 3559 :ı\ ft ft ...._ caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der NEERLANDAİSE ROYALE 
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki ~ İKRAMİYE VERE""EK KUMPANYASI 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul ~ " Zee ve Şsı. Vapur acentalıRıo• mllraca· , • ·~ 
mU§tur. Muhammen bedeli 60 lira olup Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) dilmesi . 1 ARuuu.1E vapuru 6/12/939 tarihin-

at e rıca 0 unur. de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat DOK2'0R lirası Lulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilı:- TELEFON : %007/2008 Köstence limanl=a hareket edecektir. 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık K o ramiye dağıtdacaktır : ARİAN 
teminatı iş bankasına yatırarak makbu- emaıt sman 4 Adet l.OOO Liralık 4.000 Llra DE vapuru 16/ 12 / 939 tarihin-zile encümene gelirler. 1JMDAL de beklenmekte olup Anvers, Rotter· 

3-8-13--17 4414 (2402) 4 • 500 • --·-- dam ve Amsterdam limanlarına hareket 
k 5 4 , 250 , UMUMİ ENİZ ,., EOdecektir. 

Garaj Santralın bahçesi içinde i D ACENTAUul LTD. SVENSKA ORİENT LİNİEN 
sayılı deponun bir sene müddetle kira- 40 • 100 • HELLENİC ıJNm; LTD. BARDALAND motörü l4/l2/939 tari· 

2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 

ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki 100 • 50 , 
şartnamesi veçhlle açık artırmaya konul Boz k u r t 120 • 40 BELGİ ON vapuru 15 birinci kanunda hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
tnU§tur. Muhammen bedeli 60 lira olup • beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- penhag limanlarına hareket edecektir .. 

5.000 • 
4.800 • 

ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat İZMİR MEMLEKE2' 160 ' 20 • dam için yük alacaktır. SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık ffAeo,..AarEeol· DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı düşmi· ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR SUCEAVA vapuru 26/12/939 tarihin· 

3.200 • 

teminatı ~ bankaslIIA yatırarak makhu- .., .& n .., yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
zile encümene gelirler. Asa.bi,Ye mütabasSISI Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl6J, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih· gelerek ayni gün Köstence ve Varna limanlarına hareket edecektir. 

3-8-13--l7 4415 (2401) MUAYENEHANE : İkinci Beyler )erinde çekilecektir. için hareket edecektir. N O T : 
Garaj Santralın bahçesi içindeki 6 Sokak No. 79 da h83talannı iter gün ~---------•••mııam!!!•M••-~•'•-••ım•lll-··, LOVCEN vapuru 17 birinci kanunda Ahvali hazıra dolayısiyle navlun V6 

sayılı deponun bir sene müddetle kira- kabul eder.. gelip 18 birinci kanunda Pire • Arnavut- hareket tarihlerinin kat'l olmadığını ve 
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki Gu"'mru"k ve lnhı'sarlar veka"le- luk limanları. Kotor. Dubrovnik-Split bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul Triyeste ve Şuşak için hareket edecek· zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
m~tur. Muhammen bedeli 60 lira olup GAYRI MENKUL SATIŞ !LANI tir... dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat TüRK!YE CüMHURIYETI ZiRAAT finden : Yolcu ve yük kabul edecektir. etmiyeceğini muhterem yükleyicilerio 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık BANKASI öDEMtŞ ŞUBESINDEN: Gerek vapurlıırı.n muvasal!t tarihleri kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
teminatı iş hankaslIIA yatırarak makbu- ödemişin Yenigün mahallesinde otu- 1 - Merkezde ve taşra gümrüklerinde açık ve açılacak 20 liralık . . ' Daha fazla tafsili! için Cümhuriyet 
zile encümene gelirler. rur Helvacı Ali hafı'di Necı'p og"lu Ismail . ti . . ' '· k 1 d gerek vapur isimlen ve navlunlan hak· caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

8-13 17 (4 16 (2400) memurıye er ıçın LISe ve orta me tep mezun arı arasın a ayrı ayrı kında b" t ahhü altına · 3. - 4 19/12/ 935 tarih ve 121 numaralı noter- acenta ır e t gıremn. acentesine müracaat edilmesi.. 
G al b h · d ki 7 olmak üzere müsabaka imtihanı yapılacaktır. Dah faz! tafs"• aı--'· ı · Birinci TELEFON 2004 2005 araj santr ın a çesi içın e den musaddak ipotekli senetle on beş a a ua! =vo. çın : • 

sayılı deponun bir sene müddetle kira· taksite bağlanan borcuna ait mukannen 2 _Müsabaka tarihi 14. 12. 939 saat 14 dür. Müsabakanİn yapı· 
ya verilmesi yazı işleri müdürlüğündeki taksitleri ödemediğinden hakkında yapı· 
şartnamesi veçhile açık artırmaya konul lan takibat üzerine 3202 numaralı ka- lacağı yer de lzmir, Mersin, Gaziantep, Urfa, Kars, Trabzon, Samsun, 
mU§tur. Muhammen bedeli 60 lira olup nunun 40 cı maddesine göre satılması Ankaradır. (Ankaradaki vekalettedir.) 
ihalesi 18-12-939 pazartesi günü saat icap eden ödemiş Camicedit mahallesi 
16 dadır. iştirak edecekler 4,50 liralık Tekeli kahve civarında şarkan çay ve 3 - Müsabakada kazananlar müsabakanın yapıldığı veya her han· 
teminatı i.ş bankasına yatırarak makbu- Hacı Ali oğlu Ismail veresesi tarlasiyle gi bir gümrükteki açık yerlere namzet olarak alınacak ve kendilerine 
zile encümene gelirler. işbu tarla arasından terk olunan tariki 3656 sayılı kanununun hükümlerine göre maaş verilecektir. 

3-8-13--17 4417 (2399) has ve garben sahibi senet Ismailin bağ 
- Necati bey caddesinde, Gaz! bul, ve bahçesi şimalen vereseden şerif Meh- 4 - Kazananların adedi fazla olduğu takdirde bunlar ikinci mil-

varından itibaren iki tarafına yüz metre met oğlu izzetin müfrez tarlası Karagöz sabaka imtihanı açılıncaya kadar her hangi bir gümrükte açılacak yer· 
boyda kordon çevrilmesi işi fen işleri oğlu Mehmet veresesi tarlas1 ile mahdut 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi yalnız yedi dönüm üç evlek bankaya !ere tayin olunacaktır. 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. ipotekli müfrez tarlası bir buçuk ay 5 - Kazananlardan askerliğini yapmış olanlar tercih edilebilecek· 
muhammen bedeli 410 lira olup ihalesi müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
22/12/939 Cuma günü saat 16 da dır. Sat~ tapu sicil kaydına göre yapıl- tir· 
Jştirak edecekler 31 liralık teminatı i.ş maktadır arttırmaya girmek istiyen yir- d 1 
bankasına yatırarak makbuziyle eneli· mi beş lira pey akçası verecektir, varsa 6 - Memurin kanununun 4 üncü ma desinde yazı ı şartları haiz 
mene gelirler. birikmiş bilılrnum vergiler, ve resimler olanlarılan müsabakaya iştirak etmek İstiyenlerin İstida ile yukarıda 

8, 12, 17, 21 4471 2439) ve dellaliye rüsumu borçluya aittir. yazılı gümrük müdürlüklerinden birine müracaatları ve şahadetname, 
arttırma şartnamesi 5/12/939 tarihinden nüfus ve hüsnü hal kağıtlarile sıhhat raporlarını getirmeleri lazımdır. - Belediyemiz muhasebesinde tutarı 

60 lira maaşla varidat masası Htipliği 
münhaldir, en az orta tahsilini bitirmiş 
ve muvazzaf askerliğini yapmış bulunan 
talipler arasında müsabaka imtihanı ya
pılacağından isteklilerin 12/Kllnunevvel 
939 Salı günü saat 9 da tahsil ve asker
lik vesikaları ve nüfus Hğıdı ile beledi
ye hesap işleri müdürlüğüne müracaat· 
ları ilan olunur. 8, 10 4453 (2446) 

itibaren tetkik etmek istiyenlere banka- 8 
da gösterilecektir, tapu sicil kaydı vesair 5, 4423 (2411) 

- Belediyemiz zabıtası kadrosunda 
münhal bulunan bir zabıta memurluğu
na ve bir dosya memuru muavinliğine 
yeniden memur alınacaktır. 

Askerliğini bitirmiş ve orta mektep 
mezunu bulunan isteklilerin 11/12/939 
Pazartesi günü saat 14 de zabıta müdür
lüğünde yapılacak müsabaka imtihanına 
girmek üzere müracaatları illin olunur. 

8, 9. 10, 4452 (2447) 

lüzumlu izahat şartnamede ve takip 
dosyasında mevcuttur. 
Arttırmaya girmiş olanlar bunları tet

kik ederek satılığa çıkarılan gayri men
kul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. 

Birinci arttırma 22/ 1/ 940 tarihine mü. 
sadif Pazartesi günü ziraat bankası öde
miş şubesinde saat 11 de yapılacaktır. 

Muvakkat ihalenin yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alıruna. 
sı icap eden gayri menkulün mükellefi. 
yetiyle bankanın alacağını tamamen 
geçmiş olması şarttır, aksi takdirde en 
çok pey sürenin taahhüdü baki kalmak 
şartiyle 6/2/ 939 tarihine müsadif Salı 
günü aynı mahalde ve aynı saatte son 
arttırması yapılacaktır. • ıı-••••••-•m••-111111!!1 Daha fazla malumat almak istiyenle

SOBA 
Tekmil dökme İzmir ekonomik 

sobaları 

7 .50 Liradır 
Yemek pişirme, çamaş1r yıkama hiz
metlerini de mükemmelen görmek
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu • İZMİR 
Gazi Bulvan 19, Tel. EHEM, 

.......... _.,TELE.Uiiiiiiiiiiıi3•99·1--· 

rin ziraat bankası ödemiş şubesinden 
alabilecekleri ilan olunur. 

4469 (2449) 

ZAYİ 
Midilli mektebi idadisinin dördüncü 

sınıfını ikmal eylediğime dair Koca Ha· 
•an Ahmet oğlu Melımet Mitat nanuna 
328 senesinde aldığım vesikayı zayi ey
ledim.. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmadığını iliın eylerim. 

İzmir 137 numaralı sokakta 56 nu
maralı Hanede 

MEHMET MİTAT KOCATAŞ 

1 MALAl'YA BEZ VE İPLİK FABRiKALARI 2'. 
A.Ş.den: 

Malatya F ıı.brikıı.mızın Dokuma ve iplik kısımları için 

Usta ve usta muavini aranıyor 
T aliplet'İn bonservis suretJ..,inj lef edecekleri bir mektupla Mıdatyada 1 

Şirketimiz Umum Müdürlüğüne müracaattan 

......... 7 ••• ı.~.ı,.J •.• ı.6, ... 19 .................. (2·4·5·1·) ..... , 

D. D. Y (l lları 
dürlüğünden: 

Doktor 

Zat işleri 

aranıyo"" 

•• mu-

idaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kisim he· 
kimlerine ihtiyaç vardır. Verilecek maaş 177 liradır. Ayrıca mesken 
veya mesken bedeli verilir. Serbest bulunmak ve yaşları 45 den yu· 
karı olmamak üzere taliplerin O. Demiryolları zat işleri müdürlüğüne .. 

Torrak mahsulleri 
mir şubesi ... cfen: 

ofisi 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 yapılacaktır. Muvakkat depozito akçesi her iki ek· 
siltme için biner liradır. Eksiltmelere gireceklerin depozito akçeleri 
veya bu miktarlardaki banka mektuplarile şimdiye kadar bu gibi işleri 
hakkile başardıklarına dair resmi veya yarı resmi müesseselerden ala
cakları vesikaları 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) 

Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlü~ü lzmir şu
besinden: 

/ lzmir körfezi dahilinde çalıştırılmakta olan Bayraklı, Sur, Efes 
vapurları büfeleri ! / Kanunusani / 1940 tarihinden 3 l /Mayıs/940 
tarihine kadar beş ay için kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul
muştur. Mezkur büfelerin beş aylık icar bedeli 75 lira tahmin edilmi§· 
tir. 

Muvakkat teminat akçesi 563 kuruştur. ihale muamelesi Devlet 
deniz yolları işletme umum müdürlüğü lzmir şubesi binasında ve 
komisyonu huzurunda 25/Kanunu evvel/939 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 1 5 de yapılacak, şartnamesi parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin tayin edilen saatte kanunun emrettiği evrak 
ile beraber müracaatları. 

8 12 4467 (2441) 

lzmir Defterdarlığından: 
Mehmetçenin yeni maliye şubesine emlak satış bedelinden olan 

borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan tahsilat 
komisyonu kararile haciz edilen Alsancak şehitler mahallesinin piya· 
de sokağında 21. 23. 25 sayılı 4 dönüm bahçesi ve kuyu ve arsayı 
müştemil 12000 lira kıymetindeki bir bap muattal buz fabrikası 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2. 1. 940 salı gÜ· 
nü saat 15 de Vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. -. 

Kordonda 152 numarada oUMDAL• 
umumi deniz ACE-ntalığı Ltd. mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

All••lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

OLİVIER VE 
ŞVREKASI I.TD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

... .. ıır.mı .. ~(.JZJ'Jr.DJll"Alai!li•I 1 Birinci Sınıf Mütahassıs 

Or. Demir Ali 
Londra ve Llverpol hatları için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
rımız sefer yapacaklardır . 

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

KAMÇIOGLU Messageries Maritimes 
Cilt ve Tenasül hastalıkları 

VE 
Elektrik tedavileri 

--.,";:---
KUMPANYASI 

THEOPHİLE GAUTİER vapuru 

Birinci Beyler Sokağı No. 55... , . H~r türlü izahat ve maUlmat için Bi· 
İzmir • Elhamra Sineması arkasında,, rıncı Kordonda 156 numarada LAU· 
Sahabtan akşama kadar hastalarını~ RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur ncen. 
kabul eder.. TELEFON : 3479 ~ tasına müracaat edilmesi rica olunur . 

az s uı !il: m#;:zr~- TELEFON : 2 3 7 5 
1 

Beyoğlunda 

BRiSl,OL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay ömer 

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve hususi lokantası vardır . 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi-N 
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
l>ay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
i>ulunıı.n otellerde buluıurlar. 

Türkiye iş Bankasından: 
1 - Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müsa· 

baka ile 15 memur alınacaktır. Müsabaka imtihanları 2S B. Kanun 
1939 Pazartesi günü Ankara, lstanbul ve lzmirde yapılacakhr. 

2 - imtihana girebilmek için: 

A - Laakal Lise mezunu olmak, 

B - On sekiz yaşindan aşağı ve otuz yaşından yukarı bulunma
mak. 

C - Askerliğini yapmış olmak (Askerl;ğini henüz yapmamış olan• 
!ar muvakkat memur olarak alınacaktır.) 

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

4 - Muvaffak olanlar arasında Ecnebi lisani 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 
şube müdürlüklerine vesaiklerile birlikte müracaatta bulunmaları ilan 
olunur. 
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SAHiFE ı1' YENIASIR 8 iLK KANUM C UMA l9Jt 
E • 

Oslo konferansı dün sabah toplandı 
• • 
ıcın lsveç, mevcudiyetini Alman ve Sovyet tehdidi altında hissettiği 

Finlandiya ya platonik olmaktan çıkarak fiilen yardım kararını almıştır 
t 

Almanya ne istiyor aceba? Dünyanın her yerinde 
-*-

Bitaraflar, harhın dışında kalmak için 
bitar a flıklarını muhafaza edecekler 

Finlandiyaya yardım için iane top
. lıyorlar. Amerika firmaları 
Fin'lere tayyare gönderiyor Paris, 7 (Ö.R) - Oslodan bildirili

yor : İsveç hariciye nazırt B. Sandler ve 
Danimarka hariciye nazırı B. Münz. 
Norveç hariciyl! nazıriyle bir konferans
ta bulunmak üzere bu sa hah şimendifer 
Ue gclmi~lerdir. Fin meselesi ve diğer 
günün meseleleri müzakere mC\'ZUU 
ofacaktır. 

Konferans sabah ~mat 9.30 da harici
J e nezaretinde ııc;ılmı~tır. 

Stokholm, 7 (Ö.R) - Harici vaziyet 
bedbinlikle mütalfıa olunuyol'. 

Bitaraf devletl<'rin muhariplere karşı 
vaziyetlerini kat'iyyetle ve sar:ıhatle ta
yin ederek bunlardan birini tercih et
melerı lehinde A 1 manyanın yaptığı taz
yik ıniiııasebetiyle endiseler gizlenmi
yor .. 

Rusya ve Alınanyanın gözleri İsveçte 
olduğunda şüphe C'dilmiyor. 

MİLLETLER CE:\lİYETİNİN 
TOPLANTISI 
Faris, 7 (Ö.R) - Milletler cemi) eti

ne Finlandiyanın müracaati Avrupanın 
lıarp kinde bulunduğu hır zamanda vu
kubulrnu<:tur. Her tarafta Sovyet tC'ca
vi.izüne kar ·ı bir hareket vardır. Hiç hil' 
millet haricte kalmamıştır. Amerika
nın her tarafından şiddetli protestolar 
J?elmektedir. Bugün Norveç, İsveç \'e 
Danimaka hariciye nazırları o~loda 
toplanmışlardır. Bazı şayialara göre İs
vec ve Norveç platonik bir sempati ile 
ıktifa etmiyerek Finlandiyaya muhtelif 
:ıskeri levazım vermek suretiyle müsbet 
yardımlarda bulunacaklardır. 

Oslo konferansınınb undan bir ay ~v
vel Belçika ve Hollandanın yaptıkları 
gibi bir sulh tavassutuna yol açması <,la 
muhtemeldir. 

İsveçin sulh için yaptığı tavassutlar 
kat'i olarak reddedildiğine göre bugün 

Kupenhcıg :şehri ı·c Da ni ıııarl.:a C!~keı !eri 
böyfo bir teşebbiısün muvaffakıyet ka- İSVEÇ DOSTLUÜU 
zcınma<:ı ihtimali µek azdır. Yalnız bu Stokholm, 7 (Ö.R) - İsveç kralı Fin-
teşebbüs Sov~ et - Alman tehdidinden Jandiya cümhurreisine hır telgr< f gön
şimal memleketlerinin korkusunu gös- dererek İsveçin Finl:mdiyaya hararetli 
termek itibariyle şayanı kayıttır. dostluk hislerini. sempatisini bıldinniş 
FİNLANDİYAYA YARDll\I ve anlayışlı bağlarla birbirine merbut 
Stokholm, 7 (Ö.R) - İsveç ricalınin olan iki merrılcketirı i.;; birliğini teyit et

iınzaladıkları bir beyannamede umumi mi.şiir .. 
~eferbC>rlik ilanı, Finlandiyaya vakit geç- Stokholm, 7 (Ö.R) - Finlandiyaya 
meden yardım edilmesi istenmektedir .. kar.şı İsveç sempatisi dün büyiik teza
Beyannamede diyor ki : hüratla ifade edilmiştir. Finlandiya se-

- "Bugünkü devre İsveç için en miih- fareli önünde muazzam nümayisler ya
lık bir devredir. İsvecin mevcudiyeti bu pıJmıştır. 
tehlikenin önlt!nmesinc bağlıdır.n Finlandiya lehinde i::ıne toplanmıştır ... 

Stokholm. 7 (Ö.R) - Başvekil bu- Halk arasında parmaklarındaki altın yü
gün de kabinede yapılması d~ünülen zükleri, altın saatlerini verenler pek 
tadilat hakkında parti reisleriyle istişa- çoktur. İsvec s;:ılibiahmeri seyyar hasta
rclerine devam etmiştir. ııeleı· teşkiliyle meşguldür. Şimdiye ka-

İsvec efkfırl urnumiyesi, Finlandiya dar Finlandiyadan gelen 700 çocuk yer
lehinde fili müdahale lehinde ise İsveç lestirilmiştir. 
hükümetinin \'e parti şeflerinin mütala- Memleketin muhtelif yerlerinde açı
ası bitaraflığın muhafaza edilmesi lehin- lan kırk bes bi.iro Finlandiya için gö-
cledir.. nüllü kaydetmektedir. 

Bir torpil kurbanı daha 
!..imanların yeni marifetleri, Hollan
dada büyük bir heyecanla karşılandı 

Hollanda, bita raflı kta n ayrılmamak niyetindedir 
Paris 7 (ö.R) - Tayaden Holanda 

yük vapurunun Manş denizinde bir Al
man tahtelbahiri tarafından torpillenme
si 1 Iolandada derin bir heyecan uyan
<l~rmışt.ır. Birataf bir limandan diğer bi; 
bitaraf limana giderken bir Alman tah
telbahirinin torpillediği ikinci Holanda 
vapurudur. 

Brincisi Jngilter~ sahilleri açıklarında 
torpilleyen Slidreht petrol gemisi olup 
mürettebatı açık denizde felaketli 'azi
yette bırakılmıştı. 

Paris 7 (ö.R) - Şimal denizinde 
mayn harbından dolayı seyrüsefer em
niyetsizliğinin bir neticesi olarak Ho
landa seyrüsefain kumpanyaları hat baş
larını Akdenizde Napoli limanında lesi· 
se karar vermişlerdir. 

Yeni servisi bugün Holandanın Roma 
sefiri tarafından Napolide açılmıştır. 

Paris 7 ( ö.R) - Dün akşam resmi 
bir Alman tebliği Holandalıların vapur
lıırını teslih ederek lngiliz ablokaııına 
mukabele etmemeleri dolayısile bu mem
leketi tenkid ediyordu. Bir Holanda teb
liği bu tebliğe mukabele ederek neden 
Almanların yalnız Holandayı zikrettik
lerini ve ltalya, Japonya veya Norveçc 
karşı ayni sitemde bulunmadıklarını so
ruyor ve şunları ilave ediyor: Alman
ların teklifini kabul etsek bundan çıka
cak netice açıktır. lngiltere ve F ransaya 
karşı harba girmemizdir. Eğer Alman 
tezi doğru olsaydı tahtelbahirlerirı ha
rı ketine karşı da kuvvet istimal ederek 

B. Çlrr~·il Amirallik Meciisine riyaset ediyo,. 
mukavemet etmemiz icap ederdi. Al- miştir. 
manya pek iyi bilir ki hiç bir memleket Jngiliz amirallığı tarafından bildirildi
seve seve kuvvete boyun eğmez. Böyle ğine göre Vaşington balıkçı gemisi şi
bir vaziyete düşürülmek milli grur için mal denizinde bir mayne çarparak ber
pek ağır gelen bir şeydir. hava olmuştur. Dokuz kurban vardır. 

Londra 7 (ö.R) - 8000 tonluk 4000 tonluk Paralas Yunan vapuru da 
T ayaden Holanda vapuru Manş denizin- bir mayne çarparak batmıştır. 
de torpillenmiştir. 5 4 kişilik mürettebat- Liverpolda kayıtlı Hansman adlı on 
tan 48 kişi kurtarılmıştır. Bir Italyan va- bin tonluk vapurdan haber alınamamış~ 
puru kurtarma gayretlerine iştirak et- Lır. Zayi olmuş nazarile bakılmaktadır. 

Roma, 7 (Ö.R) - Muhtelif memleket~ 
lcr gazetelerinin mütalaasından ve yapı
lan nümayişlerden anlaşılıyor ki Bolşe
\·ik taarruzunun kurbanı olan Finlandi
~ ~·ya karşı sempatiler şimdi bütün dün
Ytida makes bulmaktadır. 

Amerika ciiınhurrcisi Ruzvclt tarafın
dan Fin istiklfilinin 22 inci yıldönümü 
münasebetiyle Fin milletine gönderilen 
mesaj bilha!"sa dikkate şayandır. 

B. Ruzvelt Aıneril·anın hayran oldu
:fıı ı::erbest siyasi ve sosyal mi.ie::;sesele
rınin inkişafını Fin milletine temenni 
l'lrniştir. 

Amerikan müşahitleri reisicüınhurW1 
haıqretli ifade>sinin bu gibi yıldönümle
ıjnd<' mutat oleln tebrik telgraflarından 
ok fazla kıymeti olduğunu kaydediyor

lar. 
İsveçte kıriciye nazırı B. Sandler Fin 

ekiliğine giderek istiklal bayramını su
l'eti mcıhsuscıda tebrik etmiştir. İsveçte 
Finler lehindeki ford~ teşebbüsler fcv
kalfıde genişlemiştir. Isveçte Finlandiya 
lt:hinde iane toplamak için 12 cemiyet 
lesekkül etmiş ve simdive kadar bir mil
:von kurona yakın iane toplanmıştır. De
\'amlı surette Finlandiya için gönüllü 
l:aydedilmektcdir .. 50 den fazla gönüllü 
z;:,bit kaydedilmbştir. 
Danimarkada ayni hareket vardır. Da

r.imarka kızılhaçı Finlandiyaya tam teş
kilil.t1ı bir seyyar hast::me gönderecektir. 
AMERİKANIN YARDIMI 
Stokholmdn bildirildiğine göre Ame

rikada hususi ianelerle Finlandiya için 
tayyareler satın alınmıştır.. Bunların 
~ev)ti yakındır. Vasington kızılhaçına 
Finler lehine şimdiye kadar 13 bin do
larlık iane verilmiştir. Bütün Amerikan 
mahfillerinde Rusların taarruzu aley
hindeki nefret, tayyare fabrikalarının 
Rusyaya tayyare ve hava malzemesi sat
mamak hususunda ittihaz ettikleri ka
ıarla da tezahür etmistir. 

Amerikada Sosyali5t partisinin bir iç~ 
timaında parti şefi demiştir ki : Bütün 
dünya işçileri Staline karşı birleşmeli
dirler. 
İNGİLİZ TAYYARELERİ 
İngiliz gazetelerinin bildirdiğine göre 

l!ollcında Veliahdı Prenses Jıılyana, 
yakında 20 İngiliz tayyaresi Finlandiya
ya gönderilecektir. Diğer tayyareler ve 
silahlar bunu takip edecektir.. İngiliz 
harp malzemesi fabrikalarına Finlandi
ya hesabına yapılan siparişlerin en sü
rntli bir ı;ıekilde teslimi kararlaştırıl
mıştır. 

Hollanda Kızıl Haçının toplcmtısmcla 
HER YERDE YARDlMLAR VAR 
Faris, 7 (Ö.R) - İngiliz hükümetinin 

müsaadesiyle İngiliz fabrikaları Finlan· 
diyaya silah ve harp malzemesi vermek
tedir. Bazı sipaı·işler şimdiden teslim 
edilın~tir. 

nDcyli Ekspresıı gazetesinin yazdığı· 
na göre Almanya, İtalya. Macaristan ve 
Yugoslavyada ayni suretle Finlere harp 
malzemesi temin etmişlerdir. 

İngiliz gazeteleri Finlandiyanın hezi .. 
mete uğramac;ının İngiliz menfaatlerini 
ihlal edeceğini açıkça kaydediyorlar. 
İSVECİN Y ARDil\ILARI 
Faris, .7 (Ö.R) - İsveçte Finlandiya 

lehindeki halk sempatisi Fin istiklal 
bayramı münasebetiyle en yüksek dere
<:eyi bulmuştur. Halkın şevk ve hara
ı eti o kadar büyüktür ki yo1larda ken
diliğinden ianeler tertip edilmiştir .. Po
lisler demir migfer)el'i içinde verilen ia
neleri toplamışlardır. Bir çok yüzük ve 
hatta alyanslar bile bu ianeler arasına 
karışmıştı. 

İsveç Kızılhaçı Finler için 100 yataklı 
bir seyyar hastane teşkil etmiştir. Şim
diye kadar 700 Fin çocuğu İsveçte yer
leştirilmiştir. Bütün gazeteler iane sü
tonları açmışlardır. Gönüllü kaydi için 
47 daire tesis edilmiştir. 

Londra diplomatik mahfillerinde öğ
ı enildiğine göre Finlandiyaya 30 İngiliz 
avcı tayyaresinin gönderilmesine karar 
verilmesi İngiliz hükü.rnetinin Finlandi
yaya sempati besliyen diğer hüküınet
lerle istişaresi üzerine kararlaştınlmiş 
değ;1 dir. Bu teslimatı yapan hususi fir
malardır. 
Almanların harp malzemesi vermele

rine gelince, Sovyet hücumu başlıyalı 
beri Almanların bu gibi malzeme ver
diklerini gösterir hiç bir haber Londra
ya gelmiş değilse de Rus - Fin ihtilafı 
inkişaf etmekte iken Berlinin, ecnebi dö
vizi tedariki zaruretiyle, hala Finlandi
yaya si1Afı ve malzeme satmakta oldu
ğu muhakkaktır. 

Sovyetlerin Mannerhaym müdafaa 
hattını yardıkları doğru değil 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
lamışlardır. · 

Finlerin ha:rbin iptidasından beri za
yiatı bin kadar maktul ve yaralıdan 
ibrırettir. Rus esirlerinin ifadesine naza
ran :E'inlerin harp usulü Rus ordusunun 
maneviyatını sarscın bir tesir yapmakta
dır. Rusların istifade bekledikleri hü
cum arab~larınm istimali tesirsiz kal
nuştır. 80 Rus hücum arabasının Finle
rin eline dütmesi bunun delilidir .. Buna 
mukabil bu sabah Finlerin hücum ara
baları harekete geçmi'.? ve Rus hücum 
arabalarına hücum ederek bunlardan 
c,n kadarını tahrip etmiştir. 

Dün Finlerin ha\'a müdafaa batarya-
ları iki Rus tayyaresini düşürmii~tür. Finlandiyanın Vıt'ork limanından bir göriiniiş 

Rus tebliğine göre Rus kıtaları harbe kıymeti ile bu ordunun cesaretini teba- donanma Suursarl (Hogland), ve Titar
tutuşmuş olduklan bütün mıntakalarda rüz ettirerek metheylemektedir. Sovyet saariyi bombardunan etmişlerdir. Kareli 
ilerlemişlerdir. Ruslar Fin tayyareleri- tanklarının harekatı tamamile akim kal- berzahındaki muharebelerde Manner
nin Murmansk rnıntakası üzerinde uç- mıştır. Bitaraf müşahitler Finlandiya- hayın .istihkamlar hattı hiç bir noktada 
tuğu haberini takzip ediyorlar. lıların Pctsamoyu geriye almak için yap- sarsılmış değildir. 

Londra, 7 (Ö.R) _Fin ordusu henüz tıklan harekatı parlak bir muvaffakıyet Faris, 7 (ö.R) - Bitaraf harp muha-
ayaktadır ve Fin kahramanca çarpış- olarak telakki etmektedir. Finlandiya birlerinin Finlandiyadan gönderdikleri 
maktadır. Bu ordunun mukavemeti ga- kıtalan bu harekatı yapmak için bir ge~ haberlere göre Kızıl ordunun tazyiki çok 
zeteleri meşgul ediyor. ce içinde 130 kilometre yol katederek artmıs ise de Finlandiya istihkam hat. 

Rusları gafil avlamışlar ve göğüs göğü- ları hİç bir noktada sarsılmamıştır. 
TAARRUZLAR AKİM KALDI se bir çarpışma neticesinde muvaffakı- Ekselsiyor gazetesine göre Botni kör-
Londra. 7 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri- yeti kazanmışlardır. fezi dünden beri Kızıl donanmaya kapa. 

ne göre Finlandiyalılar, son gi.inlerde 60 TAYYARE MAHVOLMUŞ tılmıştır. Aland adaları etrafında bir çok 
<'ercyan eden harplerin neticesinden çok Moskova, 7 (A.A) _ Havas Ajansına mayin hatları tesis edilmiştir. Böylece 
memnun olabilirler. göre Finlandiya tayyarelerinin Murma- Botni körfezi bir Isveç - Fin denizi ola-

lngiliz tayyareleri Alman arazisi 
Üzerinde uçtular 

Taymis, Ladoga göfü civarında Salmi na kmıntakasına yaptıkları bir hücum rak kalmaktadır. Artık Finlancliyaya de
\•e Sujanni arasında Rus taarruzlannın neticesinde asgari 60 Rus tayyaresi tah- nizden ve karadan harp \'e iaşe mevadı-A va m akim kaldığım, So\·yetlerin ileri hareke- rip edilmiştir. Leningrad asker! mınta- nın gönderilmesi tehlikeye maruz değil-
ti kış bitmeden yapılamıyacağım yazı- kası genel kurmayı bu haberin tamamile dir. 

K yor.. uydurma olduğunu bildirmektedir. Mur~ Kızıl ordu Kodala - Yari istiknmetinde a m ô r a Si 80 TANK BOZULDU mansk mıntakasına ne bir Finlandiya; ilerlemiştir. Burası mühim bir münakale 
Hclc;inki. 7 (A.A) - Finlandiya Ba~- ne de her hangi bir başka hava hücumu merkezi olup Finlandiya Laponyası üze-

B 7 (AA) Gizli bir toplantı kumandanlığının bir tebliğine göre; 5 vukua gelmemiştir. rinden btitün lstihkametlere uzanan •·cdi 
ern · - Alman radyosu lngilı"z tayyare fı'lolarının du··n KA ld S tl · K l'd ~ - yapacak ıınunucvve e ovye erın are ı e BiR MILYONLUK KIZIL ORDU yol buraya müntehi olur. Botni körfezi 

•akşam F rissonnes adalarına \'e Seh1esvigho1steı'ı1e, taarruz etmı'ş ol- • ... yaptıkları bir çok hücumlar tarded•l- Ro 7 (ÖR) H l lnkld blld' ·1· th ı· d F" ı d" ı 1· 1 Paris 7 (ö.R) _ B. Çemberlayn ma, · es en ırı ı- me a ın e ın an ıya ve sveç ıman a-
duklarını bı'ldı'rmekt d" Al 1 d r· } miştir. Muharebe harici eclilen Sovyet yor- 'd 11 d b d K e ır. man arın tayyare e ı top arı mutaarrız- Avam kamara~ında parlamentonun No- · rına gı en yo ar a ura an geçer. ı· 
1 k r tanklarının adecH muharebenin bldave- K li b---ı. d · ld p t ıJ d F" ı · · 'k4 ı d arı püs Ürtmu··stu··r ncrı'lı'z ta\'yarele · b b t 1 d el tatı'lı' ı0çı'n 14 ı'lk ka·nunda mesaı'sı'nı· ke- • are ı::.rLCUıın a ve şıma e e sa- z or u ın erın cenup ıstı am arın a 

· · ""' - rı om a a mamıs ar ır. tinden beri 80 i bulmustur. So,met bom- d h ldd tl d d' S "d I h k v k d' l 
1 d 7 (o .. R) I ·ı· ) . . 14 Al . d ııecegvinı' ve 16 ı"kı'ncı' ka4nunda tekrar top- • •J mo a arp ş e e cvan1 e ıyor. ov- mu a aa attım ırınaga mu le ır oma· 
~0n ra · - ngı ız tayyare en şıma ı manya a muvaffa- bardıman tayyareler'ni P ts t b k danl v Finl d' · lA d nl F ı k 1 k !anacağını söylemiş, fakat kamara reisi- ı n e amo mın- ye aş uman ıgı an ıyayı ısti a ığını a ayınca in erin Skandinavya 

ıyet İ eşif uçuşları yapmı~1cırdır. Tayyarelerin Danimarka arazisi nin her istediği vakit meclisi içtimaa da- takasın.da yaptıkları hUcumıar-netke- için bir milyon kişilik muazzam bir ordu ile münakalatını katetmeğc çalışacaktır. 
iizerinden uçtukları hakkındaki haber Kopenhagda resmen tekzip si7 kalmıştır. ile hareket etmektedir. Şimal cephesin- Sovyetlerin son harekatta çok zaman 
edilmiştir. • vet salahiyetini haiz. bulunduğunu ilave FIN ORDUSUNUN KIVMETI deki harekatın hedefi sveç hudutlarına övündükleri kütle halinde paraşütlerden 

A etmiştir. Bren, 7 (A.A) - Basler National Zef- sarmaktır. Kızıl ordu bu cephede ancak istilade edemedikleri anla~ılm.ı.ştır. Böy. 
iman l:5aş kumandanlıg- ı, Holandaya ait bir ada civarında bı0 r Al- Başvekil 1 3 ilk Unun çar•u•.-nba günü tungun HeJsı'nkl muhabiri g t • bir k kil ~ I'k b' kkl ld ı bir bed ik -r--·· · aze esıne şu aç om~ue ı ır tera e e et- e tecrii e · i üç yüz paraşütçünün 

man t YY '] b. J ·ı· t • • h h b d k d Avam kamarasının rnünbaauan harp hah rl " d ....... ı .. t• tikt durd' · a areBı e ır ngı ız ayyaresının ava ar ın a çarpışara üş- malzemesi meselesine ait 
1 

k üz r e gon e.,.~ ır: en sonra urulmuştur. başına gelenler bunu ispat etmiştir. Kı-
~~~~_...JL.L..ı_~·-ı.~·~·-·:.ı-.~·~·ı.-..ı.. .... u....· ~~.ı.....~~--'~-L~ ...... ~~...:..........:.....:..~--~~~~~~~!!!._!!!.!~!9!:!!!!~..!!!!L!iWll!!i.....l!~~l.-...t:illlLımıııb~.cenh.esl!nrllel:LJlıa.ıt:elıt!t.ı._j:a...J__BilflAL'.J~.AJ&..&li~IRL1ii:R.~~~~J.sıLnw~M1Jıı..liu.ı.....uıı:ııaukL~..J2ets~~ chr.a.~~~ 


