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ABONE ŞERAiTi Almanya ya döndü mü? 
Kopenhag, 8 (A.A) - National Tidende 

gazetesinin Berlinden aldığı bir habere naza
ran Deutachlan cep lauvazörü bir Al
man limanına vasıl olrnuttur. 
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lltın münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 
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Fransız ticaret 
görüşmeleri 

-*-Fransız Büyük elçisi 
Masiglinin beyanatı 
İstanbul, 8 (Hususi) - Bir kaç gün 

"""""""'*"""""""' 
evvel FarL'" giden }'ransız büyük el-
çisi Masigli bugün geldi .. 
Matbuat mümessillerine beyanatın

da Fariste Türkiye hariciye vekaleti 
umumi kfitibi B. Numan Menemenci 
oğlu ile göriiştüğünü, miizakerelcrin 
kı~n zamanda neticeleneceğini. Türk 
Fran.c.ız ticaretinin yakında genişli
;;oceğini, Fransada Türkiyeyc karşı 
sevgi ve itimadın gittikçe arttığını 
•Üyledi .. 
Elçi, harbin uzun süreceğini, zaferi 

sull1 cephesinin kazanacnğına ~üp--

l h<'<i olmadığını ilfıw etti. .1 

Cenevre 
Toplantısı --·-Hazin IJir töreni 
andıracalıtır ... 

---*---
ŞEVKET BİLGİN 

Finlandiyanın maruz kaldığı tahriksis 
tecavüz üzerine, Sovyet Rusya aleyhine 
olarak Cenevreye vukubulan miinıcaa
ti, Milletler Cemiyeti konseyinde bugün, 
Assamblede pazartesi günü tetkik ve 
müzakere edilecektir. 

.lllüracaati yapan memleket gibi, teca
vüzünden şikayet edilen memleket tc 
Milletler Cemiyeti azasıdır. Hem öyle 
bir aza ki, cemiyetin biiyük buhranlar 
geçiren hayatında, daima küçük millet
lerin müdafii olarak görünın~tiir. Dai
ma taarruzu şiddetle takbih etmiştir. 
Dünya vicdanında derin iniiaJ!er uyan
dıran her taarruz hadisesinde, mütear
ri:ı:in manevi mahkünıiyctini i13n etmek· 
ten ibaret kalan plitonik jestlerle iktifa 
edilmiyerek beynelmilel adalet makine-
5ini daha kuvvetli müeyyidelere maz
har kılmağa taraftarlık etmiştir .. Hatta 
zecri tedbirler mekanizmasının işler bir 
hale konulmasını temenni etmi~tir. 

Bir Frans.ız gazetesi diyor ki : 
cDilnden bugüne dünya ne kadar cle

cğ~m4 olmalı ki en yiiksek ve en iııscı
cni akidelerin 1nü1'eı•viçleri şiuıdi ka.
crargtihlarını değ4tir1niş bulunuyorlar. 
«Diyorlar ki, deği~en biz değiliz, ~arl
clar deği.şnıü.-, telô.lcktler. muııa.;.pneler 
cdefjişmiştir.> 

Ve gazete soruyor : 
<Fakat adaletin manasıcuı mı de{i4ti? 

•Hürriyet , istiklal mefhumlarının yeri 
ckalmadı mı? Yoksa biitiin bunlar birer 
«hayalden mi ibaretti? DavQ bıı şekilde 
cartaya koncluğu :aman demagojinin 
chududu yoktur. Doğnıluğuna inan1lan 
ene «arsa hepsi altüst olmuşt11r. Kor
ckunç kasırgalar koparken etrafı saran 
ckara.nlıklar arasında insanlığın son 
ciimidini teşkil eden bir ışık hlilıi mev
ccuttur. Onunla riyanın maskele-n1n.iş 
•çehresini görmek, kıılakları tmııolıyan 
aetti duyurnıak kabildir> 

Ve gazete "' hükmü veri~>r : 
«Aldannıağa nıalıal yoktuT Rir siya

•set blmü.•. •ıerine bir b~kası ikame edil 
emiştir. Eb~diyen gö1nüldiiğii zan11edi
clen projelerin. hayallerin, mazinin ka
«ranlık dehlizlerinden eski ktltkları, es
<ki nıhu ile hortlıyarak meyilana ç1k
cmı,~ olmaları ba.~ka suretle i::ah edile
cmez.> 

Bu nıcvzu iizcrinde çok şeyler yazı). 
mıştır. Bir çok paradoksal mütalaalar 
yiirütülmü~tiir. Bunlann ne derece ha· 
kikat olduğunu, biricik haklın olan za
man gösterecektir. 

Milletler Cemiyeti ilk defa olarak 
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

ği, 300 tayyare vereceği söyleniyor 
PARİS1 8 (Ö.R) •• Helsinlıiden bildiriliyor: 
Biiyülı yardımcı lıuuuetıer alan Kızılordu ile 

Petsamo civarında ıidd etli miisademeler de· 
vam etmelıtedir .. Düpn:ının mafısadı Salmijer
videlıi nihel madenlerinl ele geçirmelıtfr .. 
Kareli berzaJunda Rusların ileri hare- ğı, bu tayyarelerden 50 ainin aı>

keti çok halidir. Bazı köyler i~gal edil- cı ve 40 ının deniz tayyaresi ola
mi~ ise de Fin lrnvvetleri Mannerhaym cağı tahmin ediliyor. 
istihkimlannın ileri hatlarında muka\·c
rn~t etmektedirler. Ruslar bu müst· h
kem hattan 30 ·ilometre uzakta bulu
ıuıyorlar. I .. adoganın ~imalinde hareket
te bu1un.nn Kızıl kıt"J1ar I•'inlandiya is
tibk3.n1Iarını burrıdan (C\'İmıek i. ti~ or
lar .. 

Bütiin Finlan:!iyn mill~ti ayaktadır .. 
Önümüzdeki hattalarda dev Rus}·anın 
bir milvonluk ordusuna m tl-uıvcmet 
cdm kü~ük Fin:ımdivanın mukadderatı 
taay)·iin °l·derektir. . 

lsveçin Finlandiya.va 500 tay
yare vererek yardunda buluncc -

Ro:""a 8 (ö.R) - Sovyet kıtalarının 
ileri hareket te' bbiislcri. Mannerhnyn 
i.ı;tihk&m luıUarıo.a vannadan çok kuv
vetli bir mukavc netle kar'1laşmış bu
lunuyor. 

Dün v,•kubul.ın bir muharebede Rus
lar Du'hergin sarkındaki muharebede 
5 bin asker kaybettiler. Tahrip edilen 
Rus 1anklarını a' di 87 y; buldu. Bi
taraf ami ıılıitleı"l' tah~. ~!erine göre 
!ö'inlanrl'ı ;·a k ' faaLyette bu1'ınnn 
Sovyet hava ko !arının yüzrle dokuzu 
Finler t rafınd· n düşür~'-,üştür. 

- so~u r. IN'CI s. HİFEDE -

Sovyet Rusya ile A manya Ilollanda - Al nan ya lıuc!tıdtındır hır !J~ d kapısı ·a-.amyor 

Sulh lehinde ------------,; ... ..-----------

I Avrupayı aralarında paylaşmışlar 
Yeni .. in.an manevrası 

Faşist konseyi 
Resmi tebliğ neşretti 

"Tuna ve Balkanları alakadar eden 
lakayd kalamaz,, teşebbü$e it al ya 

her 

Roma, 8 (Ö.R) - l<'u.şist konseyinin hitamı nıiinasebeti~·!e neşredilen resmi 
tebliğde, Anııpa anla~ına:ılığmda biç b'r yenilik olmadığından, ltalyanın mu
hasamatın basladığındaıı beri tuttuğu g•yri mııhariplikte devam edeceği, Tuna 
havzasının ve Balkanları a13kadar eden her tcşebbiisc kar~ı Faşist hiikünıctinin 
lakayt kalnuyacağı bildirilmektedir. 

--·--Almanya 
Danimarka, Hollanda 
ve isve.,;i ilhak Cenf!vred~ bitaraf ları tazyik ediyorlar 

- Faris 8 (ö.R) - Diplomasi sahada 
edecekmiş,. en mühim hadise yarın toplanacak olan 

---*--- Milletler cemiyeti konseyidir. Bu içti-s t R maın bitaraflar için Alman tazyiki al-
0 v ye us ya tında bir sulh tavassutuna vesile olaca-

R lı ._ ğı anlaşllıyor. 
Omanya Ve ya ın ıarH Övr gazetesine göre ekserisi gazeteci 

hülıümetlerini lıendine olmıyan 40 Alman ajanı bu maksatla 
tcibi Jıılacalımıc-- Cencvreye gelmiş olup burada bitaraf-

,·üzünü takbih edeceklerdir. Fakat ısı~ 
kat'ı münasebata kadar götürüln1iycce .. 
ği anlaşılıyor. Bitarafların makes ola
cakları sulh 1avassu11arına karşı da 
Fransa ve Ingiltere hiirriye!I<' karşı ko
yacaklardır. 

Bitaraflar, Hitlerin siınal nıe111lek(·lin· 
de jandarmalık yapa~a~ını zannediyor
]ar~a aldanıyorlar. 

~ !arın daim! murahhas heyetleri ile te-
---* -- maslarında sulh lehinde tazyikler yapı- Paris, 8 (Ö.R) - Eko dö Fari, Hol-

Londro, 8 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri- yorlar. Ve diyorlar ki, bitaraflar Cenev- landa hüküınetinin kendi topraklarında 
nin uınumt kaııaatine göre Fin harbi rede yeni bir sulh tavassutunda bulun- Nazi faaliyetini dikkatlt- takip ettiğini, 
bitmeden Sovyctleı· Balkanlara karşı mazlarsa Almanya onların müstakbel Nasyonal Sosyalizme sempati besliyen 
hiç bir te.;ebbü>te bulunmı:;acaklardır.. siyasetleri hakkında yeni bir fikir edi- ıncınur ve zabitlerin mahkfun edildikle
Deyli Spec; bu ~<.tbahki nlishasında hü· nC'cC'k v~ kendilerini ct.·zalandıracaktır. rini, fakat Nazi propaganda!-;iyle tam 
yük mansctlerle. Av~upanı~ taksimi için Ordr gazetesine göre Fransa ve Ingil- n1ücadeJc edebilmek için büyük ce!'aret 

Farfa, 8 (Ö.R) - Övr, büyük fa.şIBt 
lonseyinin tebliği münasebetiyle şunları 
yazıyor : Fa~ist mcc!L<i sarahaten Soyyet 
t.ıar.ruzuna kar~ı cephe almıştır. Finlan
diyaya avcı 1ayyarelcri gönderen İtal
l a, Rusyaya karşı mütezayit bir itimat
sıllık duygusu gösteriyor. 

- SO, ·u 2 iNCi SAHIFEDE - tere her iki toplantıda Suvyetlerin teca- i•tediğini yazıyor .. .................................................................................................................................................................................... 

ki Majino hattı 
Roma, 8 (Ö.R) - Büyük Fasist kon-

styinde Diir.c beynelmilel vaziyeti izah 
<iti. Garp cephesinde, Ballıkta \'e Kar
patlardaki vaziyetin, İtalyanın, harbin 
Clı~ıncla kalmak hususundaki isab<'ti gös
terdiğini, cenubu şarki Avrupada, Bal
kanlarda ve Akdenizde başgöstcrecek 
her hadisenin İtalyayı yakından alSka
dar ettiğini soyledi .. 

Konsey, Parti teşkilatının uzun sene
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Milletler cemiyeti ___ .,. __ _ 
Türkiye 

MuraJahası dün 
Cenevreye 
hareket etti 

---*---
i,tanbul, 8 Hususi) - Ru:;ya-Fin

landiya hmbı dolayısiyle Fin hükü
melinin ınüracaatini tetkik için top-

1 !anacak olan Milletler Cemiyeti as
samhlesinde Türk.iyeyi temsil etmek 
üzere Sivas mebusu B. Necınettin 
Sadak bu sabah Ankaradan geldi ve 
akşam Avrupa ekspresi ile Cenev
re:;e hareket etti .. 
B. Necmettin Sadak beyanııtında, 

müzakerelerin ne kadar şüreceğini 
henüz bilmiyorum, assamble işini bi-ı 
tirinc.e nıcınlekete d~neceii,im, dedi. 

• 
cı 

Fransızların üç ayda Yaptığı bu hat 
Bütün hududları büsbütün aşılmaz kılmaktadır 

Faris, 6 (Ö.R) - Garp cephesinde, 
Voj mmtakasında ve Visenburgta Al
man müfrezeleri çok faaldir .. Fransız. 
topçusu şiddetle mukabelede bıılunmu~
tur. 

Faris, 8 (A.A) - Dün salfılıiyettar 
askeri Fran!o;ız mahafiH Majino hattının 
takviyesi için muhasamatın ba~langıcın
dan beri Fransız crkAnı harbiyesi tara
lından teklif edilmiş ve bu teklif üzt•ri
ııe yapıhnı~ oJan tertibatı inşa etmişlC"r· 
dir. Fransız ordusunun istihk5.m kıtaatı 
ill: ay devan1 eden cetin bir çah.şmadcı.n 
sonra yeni istihkam in!'.ia ctmi~lir. Bu i::.4 

1ihk:iimlar, CenevrC'den Dunkerke kadar 
Fransız hududunu ger<'k karadan ve 
gerek havadan yapılacak her türlü si<l
<letli taarruzlara karşı ınuvaffakıyetlc 
rnuk:ı,·emct edebilecek bir hale getir
ıniştir .. Askeri mahafil harbin ilfinından 
evvel Fransanın emniyetinin, yer altın· 
.da imtidat eden ve hududu tamamiyle 
kapatall fasılasız bir i•tihkaınlar hattı 
ile temin edilini.1! olduğunu beyan et
mektedir. Bu hat Majino namı ile maruf 
idi. Bu luıt şimdi ikinci bir müdafaa •i'
temi ile takviye edilmiştir. Yeni istilı
kimlar Majlno hattının önünde ve yaıı 

taraflarında bu kuvvetli müdafaa hattı
na tanklara karşı yapılmış olan sedle• 
\'t mayin tarlaları ilave edilmiştir .• Bu 
!kinci müdafaa hattı lstihkAmlarmın 
çokluğu itibariyle Sigfrid hattına ben
zdilebilir. 

Askeri mahafll Majino hattına ilave 
edilmiş olan yeni hattan dolayı ıneınnu
riyet gö.stennektecllrler. Bu kuvvetli hl\t 
yalnız Fransız • Alman hududunu de. 
ğil, nyni zamanda Ardennes geçitlerlnt 
ve J ura dağlarım da setretmektedir. 

--*--
Arş i d ii k Otto 

Fransız basveklli 
ile görü$müş •• 
Roma 8 (ö.R) - Frankfurten ÇaY-

1ung gazetesinin yazdığına göre Hab1-
burg hanedanının son varisi olan Arşi
dük Otto Fransız başvekili Daladiye ta• 
rafından akubl edilerek uzun bir gö
rüsmede bulurunuştur, Gazete Arşidük 
Üllonun Almanya aleyhinde bir tahrik 
L.;..ısuru olarak kullan 1lacağın1 iddia edi
>:or. 
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Atatürkün-- EHiR. HASE~L:EAi Cenevre 
Toplantısı 

=Son günleri Yağmurlar Ticaret Ve:kileti soruyor --*--
Hazin lllr fÖPenl .,.,......,.._ ---

llıdaından nalılen : YAZAN: Ralunl Yağız 
48 -

Evleri~iremitleri Pazarlık satış kanunu na· 
- Ayaklarınızdaki suyun yukarı çık

ınasmdan bisıl olmll§tu. Şimdi onu da 
aldık. Müsterih olun paşam! 

Cevabile karşılık vermişti. 
Ebedt Şef, su toplamanın arazından 

olan ve ayaklarda şişkinlik meydana ge
tiren (öden) lerin su almayı müteakip 
kayboluşlarına da dikkat ederek heki
min bu maruzatını muvafık görmüştü. 

Ikincl su almayı müteakip te bir ild 
,Un ıstırapsız ve rahat bir halde hastalı
'ın normal seyrile klasik tedavinin deva
~una şahit olan doktorlar, mesleklerinin 
ver4iiği ihtisasla neücenin vahametini 
görüyorlar, bunun gelir çatmasının da 
,Un ve saat meselesi olduğunda mütte
fik bulunuyorlardı. 

Maamafih şu ufacık huzurun bile Ebe-
411 Şefin sıhhat vaziyetinde ne büyük ro
lü olduğunu tasdik eden hekimler artık 
üçüncü bir suyun alınmasına ne zorluk
la imkan bulunabileceğini de pekala 
ltestiriyorlardı. 

işte, Ilkteşrinin son günleri Ebedi Şe
fin ıstırapsız ve adeta bir hafta evvel ge
çirdiği büyük krizi unutturacak şekilde 
geçmiye başlamıştı. Bu devre zarfında 
ekseriyetle Istanbulda bulunan satır 
gelmedi dikkat ediniz baylar Başvekil, 
hemen her gün sarayda bulunuyor, 
rahatsız bulunan ve mutlak istirahat ha
linde olan Ebedi Şefin dairelerine bitişik 
salonda vakit eeçiriyordu. 

Gerek millt bayramların en ehemmi
Jfetlm ol•n Cümburiyet bayramı tenlik· 
leri ve ııerelae aon T etrinin birinci gü
ııü açılacak Mecliste Ebedi Şefin oku· 

tacaklan yıllık nutku diitiinen Batvekil 
ir ara umumi katip Ha.an Riza vasata· 

•ile Atatürkün fU neteli bulunduğu ikinci 
eu alınmadan eonraki günlerde arzını 
rnünuip ıörmU., bunu umumi kibôe 
ı.öylemif, o da Atatürke arzetmifti 

Anltaraya bile gitmesine tıbben im
kan görülmiyen Atatürlı:.ün milli bayram 
münuebetiyle orduya bir mesaj gönder
meleri, meclisin k11 mesai devresi toplan
hsıncla da bir nutuk söylemeleri teamü
lünü bu mefer Ba.,,ekile okutturacak bir 
'uret teklinde hazırlanmuı idi. Şefin ta
ea vvurlan cümlesine dahildi. 

Umumi katip bunu arzedince Atatürk 
iki fekli de kendisine eöylemit. bunun 
için verdiği direktifler dahilinde bir me
aaj ve bir de nutuk aureti hazırlanmasını 
•mretmiıti. 

Mesaj ve nutuk 8Ureti hazırlandı. Bu 
C:la Ebedi Şefe arzolundu. 28 T etriniev· 
vel günü, Başveki1 Ankaraya hareketten 
evvel Atatürk tarafından kabul edildi. 
iltifat gördükten sonra yatağın ba"nda 
ocurarak hazırlanan mesaj ve nutuk au
rctlerini Ebedi Şefe okudu. 20 dakika 
eliren bu kabulde Atatürk bunlarla meş-
1rul oldu. Yapılacak ilaveleri. çıkarılacak 
noktaları işaret ettikten sonra Başvekil 
huzurdan ve saraydan ayrılarak Ankara
)'• dönmüıtü. Yine Başvekilin huzurda 
bulunduğu müddet zarfında ikinci su al
manın neticesile ıstırap11z bir devre ge
çiren Atatürkün neteli vaziyeti gözünden 
kaçmamıı, bu neteden sürurun aşırı had
Cline ulaşan Baıvekil, Anlı:.araya dönü
ıünde beıüı bir sima ile Ebedi Şefin çok 
iyi pürsıhhat vaziyetinde bulunduklarını 
uğurlayıcılanna beyan etmişti. işte. Bat
vekil aynı beşaretle Ankaraya gitti. Ge
rek ordunun mesajını bayram günü ge
çit resminden evvel merasim meydanın
da okumak herkese meclisin açdq 
günü içtimada mebualara Atatürkün yJ
lılı: nutkunu kendi müaaadelerile okumısk 
vazifesile meşgul olm'14tu. 

Fakat - yukanda İşaret ettiğimiz gibi • 
29 llkteşrin günü, Kuleli talebelerinin 
mızıka çalarak vapurla saray önünden 
geçerlerken yaptıkları tezahürattan mü
tehassis olan ve o gece bu tahasüsten do
ğan bir tesirle rahatsızlığı artan Atatür
kün sıhhat vaziyeti artık saray muhitinde 
endişe uyandıran neticeye doğru yak
laştığı farkediliyordu. 

Bir kaç gün içinde yine karaciğer alı
nan suyun yerine aynı mikdarda su bi
rikmekten geri kalmamış. 12 kililuk bir 
su lı:.ütleai yine aynı mahalde birikmişti. 

Ebedi Şefin •tıraplan bu yüzden tek
rar artmaia b.elanut. • almanın tevlit 
ettiği hafifliği, rahab, ferahlığı bittecrü· 
be denemit olan Atatirk T e,rinisaninin 
ilk ııünlerinc:le evvellci gibi bu suyun bir 
üçüncü defa almnıuına hekimlerin mu· 
vafakatini i9temit, birinci günü miiza· 
kere ve konsültasyona lüzum gösteren, 
ikinci günü de yapılan konsültuyonda 

• bu balue girmeden bıraktığımız yerde 
yazıldığı gibi - hekimler tereddüde düş
mütler, itte bu arz keyfiyeti mevzuu 
hah.olurken Ebedi Şefin verdikleri yeni 
bir emirle su aldırmadan üçüncü defa 
sarfınazar etmeleri esbabı araştırılmıştı. 

Yapılan bütün teşebbüsler bir netice· 
ye varmadı. Atatürkün üçüncü defa da 
...yun alınmasında a.rar editi sürüp gidi
yor, hekimler bunu geri bırakmağa çalış
malarına rağmen bunun alıkonulmasına 
muvaffakıyet elvermiyordu. 

Nihayet 3 T e,riniaani sabahı Atatürk 
yeniden biriken ve eski hacmini alan su
yun verdiği ıstırap karııamda sabah vizi
tesine gelen hekimlere emretti. 

- Üçüncü defa su alınacak. 
Hekimler bu emre mutav-t mecbu

riyetinde idiler. O sabah nöbet nrası 
kendisinde olmadığı cihetle profesör M. 
Kemal öke sarayda bulunmuyor. Gül
hane hastanesindeki dersine gitmiş. 
onunla meşgul oluyordu. Operatör has
tanedelU cerahi dersini ve kliniğini ik
malden aonra saraya gidecekti. 

Ebedi Şefin verdiği emir üzerine he
kimler operatör profesör M. Kemali ara
ddar. Onun sarayda bulunmaYJtl dola
yıaile o günün onu aratmakla geçirecek
lerini umarak bu neticeyi Ebedi Şefe 
arzettiler: 

- Efendim. M. Kemal Bey sarayda 
değil. Onu beldiyeceğiz. 

Ebedi Şef emirlerini tekrar buyurdu
lar: 

- Aratın, buldurun. Çabuk .u alına
cak f 

Bu emir üzerine gerek müdavi ve mü
f&vir hekimler heyeti gerebe umumi 
kitip jle maiyete dahil bulunan zevat 
operatör M. Kemal ölı:.eyi aramağa. ba,. 
ladılar. 

Bir kaç saat devam eden aramada 
profe9Ör bulunamadı. Cülhanede cer
rahi dersini ve kliniğini yaptıktan aonra 
oradan ayrılan hekimi arayanlara; ha.
taneden çıktığını fakat nereye Kittiğini 
söylemediğini, bir defa da Caialoğlun
daki muayenehanesinde aratılmaauu tav
siye ve ev adresini verdiler. 

öğleye kadar aÜTen aramada müsbet 
bir netice elde edilememiş, operatör M. 
Kemal hiç bir tarafta bulunamamJfb. 

Fakat sarayda, Ebedi Şef; emrinin 
süratle yerine getirilmesini, suyun ver
diği ıstıraptan tekrar bir operasyonla 
lı:.urtarılmasmı emretm~. yeni bir kriz 
bqlangıcına delalet eden asabi araz 
tikler içinde bunun çabucak yapılmasını 
istiyordu. 

Hekimler büyük bir telaşla tekrar tek
rar daireye mücavir salonda toplanıyor
lar, hepsinin ağzında sakızlaşan: 

- Ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? M. 
Kemal Bey de meydanda yok 1 

Sözleri dola~rak bu İşin hal tarzını 
düşünüyorlar, bir türlü karar veremiyor
lardı. 

Hekimler karar venı,.,ler dahi bu se
fer suyu kim alacaktı} Bu da ayrıca çok 
ehemmiyetli bir mesele mahiyeti alan bir 
keyfiyetli. 

Hekimlerden hiç birisi üstat opera
tör M. Kemalin iki defa yaptığı operas
yonu yapmak için kendilerinde arzu ve 
faaliyet göremiyorlar. bilhassa bu nok
taya ıtelip takılınca: 

- Peki, suyu kim alacalı:.} 
Şeklinde hir sualle biribirlerini yoklu

yorlardı. 
UÇONCO VE SON DF.F A 

ALINAN SU 
Maamafih, tekmil teferrüatile birlı:aç 

saatin içine sığacak kadar olan maddi 
aklfl kısa olan fakat tarih önünde aynca 
ehemmiyeti bulunan bu hadise, üçüncü 
su alma keyfiyeti Atatürkün ebediyete 
intikalinden 7 gün evvel. 3 T qrinisani 
928 gününün öğleye yakm zamanında 
cereyan ediyordu. 

Atatürk yeni bir bulıran başlayışı kar
şısında bulunurmutcasına asabt araz be
lirterek: 

- Suyun alınması etrafında biribiri 
ardına emir veriyor, M. Kemal ökeyi 
bani hani ber tarafta arattıktan sonra 
bunu arzetmek üzere huzura giren dok
tor Mehmet Kamil Berk daha ilk cüm
lesini: 

- Efendim, suyu almak üzere M. Ke
mal Beyi aratbk. Bulamad.k 1 

Şeklinde tamamlarken Ebedi Şef ya
taklarında yan doğrularak: 

-BtTNBDf-

uçtu 
Baza evlerin bocll'llln 
katlarına salar 
htk:am ettL. 
Evvelki gece başlıyan ve gece yarı

sından sonra hızlanan yağmurlar saba
ha kadar sağnak halinde devam etmiş 
ve bir çok evlerin kiremitleri uçmuş, 
Menemen ovasında da bazı ağaçlar dev
rilmiştir. 

Kazalarla telefon muhaveresi dün kıs
men inkitaa uğramıştır. Telefon direkle
rinin tamirine başlanmıştır. 
Yağmurlar yukarı mahallatta zarar

ları mucip olmuş, Bayramyerindeki sel
ler bir evin bahçesinden alt katına hü
cum etmiştir. 

Gaziler caddesiyle Basmahane arasın
daki bazı kanalizasyon menfezleri sel
lerden tıkanmış, caddede 20 santim ı:u 
birikmiştir. Bu yüzden bazı evlerin 
bodrum katlarına <-ular girerek beledi
ye tanzifat amelesi tarafından temizlen
mistir. 

Karantinad:1 askeri hastane arkasında 
dere sokağındaki la~ımın ıskarası ka
'lallarak sular bışmıs. 4 sayılı evin alt 
kalına hücum eden sular bazı çukurlar 
açmıştır. 
Yağmur vilayetin her yerinde şiddetle 

devam etmektedir. Denizde de şiddetli 
fırtına hakimdir. -·-Bina vergisi itirazlara 

Bina ve arazi vergileri tetkiki itiraz 
komi."Yonunun teşkilinden sonra vilA
yet idare heyetince karara bağlan.an ara
zi tahrir itiraznamelerinin bir kıymeti 
olmadığı Maliye vekaletinden vilayete 
?ildirilmiştir.Bu gibi muameleler viliyet 
ıdare heyetinin salahiyeti haricinde kal
dığından hükümsüz sayılacaktır. -·-

Tütün satısları 
On lllilyon IEiloya 
yaklaşnu$tır-
Tütün satışları dün biraz durgun geç

miştir. Bazı mıntakalarda kumpanyala
rın fiatleri düşürdükleri, buna sebep 
olarak ta iyi cins tütünlerin satıldığının 
~ddia edildiği haber verilmektedir. 

Filhakika vilayete ve Ticaret müdür
lüğüne bu hususta aksettirilen şikayet
ler cidden şayanı dikkattir. Zürra is
karta meselesinden şikiye~idir. 

Ticaret müdürlüğü dün alakadar tU
tün tüccarları ve )cumpanyalarla temas 
ederek fazla iskarta ayırmamalarını te
menni etmiştir. 

Tütün satışlarına ait rakamlar her 
gün telgrafla ticaret Vekaletine arze
dilmektedir.. Dün akşama kadar satış
ların on milyon kiloya yaklaştığı bildi
rilmiştir. -*-BELEDİYENİN 
KOKTROLLEllt 
lzmir mülhakatına işliyen nakil vası

talan belediyece sıkı surette kontrol 
edilmektedir. Aynı zamanda bazı fırın
ların gece yarısından sonra çıkardıkları 
ekmekleri kontrol ettirmeden bakallara, 
lokantalara ve satıcılara verdikleri gö
rülmüştür. Dün gece fırınlar kontrol 
edilmiş ve bazı fırınların ekmekleri mü
sadere edilmiştir. -·-

Tayin 
Ticaret vekaleti ihracat kontrolörlerin

den bay Salihaddin Aydın ,ehrimiz ma· 
liye hesap mütehuaıslığına tayin edil
mİftll. Ciddiyet ve çalışkanlığı ile tanın
mlf olan bay Salahaddin Aydına yeni 
vazifesinde muvaffakıyetler temenni 
ederiz. -·-Suriyeli milltecller .. 

Yalnız toprak verilmek suretiyle vl
IAyetimize gönderilen ve Kemalpap ka
zasında toprağa bağlanmaları kararla
şan Suriye mültecilerinden elli beş nü
fusa topraktan maada yemeklik ve to
hınnluk buğday da verilecektir. -·-KESKDf NİŞA.llLI 

Keçecilerde delik taş sokağında Sara 
adında bir kız nişanlısı ile rakı içtiği sı-

Almanya Finlindiyayı =~zc::~ -·-
. neden terketmiş? ~~l:' linwuna 

;Roma 8 (Ö.R) - Berlinde neşredilen Alınanyanın Finlandiyaya karşı husu- 147 si Türk olmak üzere 14 millete men
bir Alman notası Fin meselesi karşısın- meti yoktur. Almanya öyle ümit eder- sup 176 vapur gelip gitmiştir. Bunlann 
da Almanyanın resmi vaziyetini şöyle ken §imal memleketlerini idare edenler mecmu saft tonilltolan 88179 dur. 
izah ediyor: Almanya ile sıkı dostluk münasebetleri 

Almanya her zaman timal milletleri- tesisinde ne kadar menfaatleri olduğunu ! ....................................... . 
nin tabii dostu idi. Fakat dünya harbını takdir edeceklerdir. : Y k d 
müteakip bu memleketler Almanya hak- Paris 8 (ö.R) - Yarı resmi bir Al- 5 a ın a 
kında hiç bir anlayış göstermiyerek mil- man notası Almanyanın Finlandiyaya : 
Jetler cemiyetinin hararetli taraftarları alakasızlık göstermesinin sebeplerini : "Ü y Jd 
ve lngilterenin yardımcıları oldular. ·zah ed. H lb k' 1918 d be · Al • Ç ) iZ JD 
N'asyonal sosyalizmin teessüsünden beri ~anyan

1

~
0

~inla~d~a~ daha :mi::ıi v; i t t 
Almanyaya mahsüs bir husumet gös- hararetli hiç bir dostu yoktu. Finler, 5 YENİ A.SIR okuyuculan için 
terdiler. Almanya, bu harpten evvel, ~~le keti bolşeviklerden temizlemek 5 ;rine hakiki hayattan alınm"' ve -1. 5 
ISveç ve Norveçe ademi taarruz pakt- g 1 F d Gol · k d ...,. ,.-. ları teklifinde bulunduğu halde menfi ıçın enera on er çın uman a- : güzel bir eserini neşre 1-şhyacaiız. • 

1 
sın da harp ederek canlarını veren Alman : Bu eser ilk mektep uralarmcla 1Nıt-5 

c~vap a mıştır. Şimdi mevcudiyeti için askerlerini hiç bir zaman unutmamışlar- 5 hyan ark.ela. sevıisiain ~ kızhk: 
harp eden Almanyıuıın §İmdiye )tadar dır. 1938 senesine kadar Fon der Golç : ve ~ Wmhk clevrelerindeki Mi-i 
kendisine husumet göstermiş olan mem- Finlandiya,ı Clç defa ziyaret eti:id§ ve i ~ t.e.irlerin1 tMvir 99 tallJil -..i • 

sıl takviye edilmelidir? 
Vilayet kanunun tatbikine rağmen 
pazarlığın devam ettiğini bildirmiştir 

Pazarlıksız satış kanununun bir ydlik 
tecrübe devresi dolmuştur. Kanun mu
cibince latanbul, Ankara ve lzmir tebir
lerinde kanun tatbikatının verdiği tecrü
beye göre bu kanun diğer vilayetlerimiz
de de tatbikine karar alınacakhr. 

Ticaret vekaletinden vilayete gelen 
bir yazıda bu cihet hatırlatılmlf ve bir 
sene zarfında yapdan tecrübeden elde 
edilen netjceler sorulmuştur. Vekalet, 
vilayete g~nderdiği yazıda bilhassa şu 
üç nokta üzerinde tevaltkuf etmiştir: 

1 - Fiatlarda aleniyet meselesi. yani 
etiket meselesi. 

2 - Kalite kontrölü meselesi. 
3 - Pazarlığı kaldırmak lazun mı. ka

nunun tatbikine devam edilmeli mi} 
Vekalet etiket vaz'ı tatbikatında 

yenilemiyecek zorluklar bulunup hu
lunmadıin noktuında bilha..a ISl'ar et• 
mi,tir. Cümhuriyet hükümeti, pazarlık 
gibi sakim bir adetin devamında halk 
ahlakı namına zarar görmektedir. 

Vekaletin suallerine vilayet makamı 
tarafından hazırlanan uzun bir raporla 
cevap verilmittir. Vilayet makamı pa· 
zarlıksız sabf kanunu tatbikatının iyi Jii
rümediği noktaamda tevakkuf eylemlt 
ve bu huauata tesadüf edilen mebepleri 
saymışbr. 

Vilayet makamı, pazarlıkSIZ aalıf ka
nununun devamını lüzumlu görmekte, 
ancak kanunun ve nizamnamenin yeni 
müeyyidelerle takviyesini faydalı .ay• 
maktadır. Pazarlık yapmaktan men edi
len müşterilerin ekseriya ı:arargördük
leri de bir realite olarak ele alın• 

Karşıycika 
• 

malıdır. Dükkancının istediği şekilde eti
ket tanzim etmesi, arzu ettiği gün ve sa
atte bunu tebdil edebilmesi iç ticaretin 
ve bilhuaa tehrin umumi hayatmda 
sun°i terfiler yaratmıştır. Bundan istifa
de edemiyen bittabi ticarethaneler ol
muttur. 

Bugünkü kemiyet ve keyfiyete naza
ran mevcut belediye zabıtuiyle kanun 
tatbiltabnln kontrolü miifküldiir. Bu
nun için belediyelerin maela pazarlıksız 
satlf kontrol müfettitlikleri. memuriyet
leri ibdua lamndır. 

Etiket U8Ulü çok lüzumlu ve faydalı
dır. Ancak etiketlere yazalacak fiyatlann 
maim maliyeti. maaraflan, kazancı na
zan itibara almaralı:. mesai bir komisyon 
tarafmdan tayin edilmelidir. Etiketler 
deiitıııiJ'ecek bir tekilde 'Ve mühürlü ol
m .. da lhmıdır. 

T qkil edilecek lı:.omiqonda beledi
yenin, ticaret odasının, ticaret müdürl1i
ğünün ve viliyetin meçecekleri memurlar 
ve murahhular bulunmalıdır. 

T ecriibelerde. mevcut kanuna rai
men pazarlıim deYaJD ettiii görülmüt
tür. Kanun lüzumladm, faydalıdır, fa
kat taclili Ye takviyesi l&zmıdır. 

* lzmlr, latanbul ve Ankara viliyetlerl-
nin ve dahiliye veUletinin ticaret ..-eka
letine sönderecekleri ceYaplan mütea
kip ba huauata bir karar alııwcakbr. Ka
mmun bütün memlekete tqmili ve bele
diye kontrol memurluklannın ilaves pek 
muhtemel sörülmektedir. 

Viliyet --·--
Vapurlarında Mecliai toplantılaTına 
bir paso meseleai hazırlık 

~·~ ~~--Ka"1J'aka karileri• Vilayet meclisinin devre toplantısı 
- s- ln haldı -.s-. .U.A ti hazırlıklarına baflanmıftır. Vilayet hu
~ Ull&"' -.;p--•-Y8 su5l muhuebesbıin 940 mali yılı bütçe-
Karşıyakada oturan okuyucumuz ya- si de hazırlanmaktadır. Daireler bütçe-

zıyor: leri 15 IlkkAnuna kadar viliyet daimi 
Karşıyaka vapurlarında bir paso me- encümenine vermiş olacaklardır. 

selesi baş göstermiştir. ücretli paso sa- Yeni sene bütçesinde ciddi tasarruf-
hiplerl, vapurlarda ve kapılarda paso- lar yapılacağı haber alınmı~r. 
tarını göstermiye mecbur tutuluyorlar. ıww*-
Vapurlardaki biletçilerin söylediklerine Oclemis haşereslyle 
göre bu mecburiyeti doğuran sebep, bir 
kaç kişinin, pasoları olmadığı halde, mücadele-
kendilerine (pasolu adam) silsU verme- Ödemişte bağlara zarar veren Ödernis 
lerl imiş. hQferesine karşı kış mücadelesi başla-

Paso alanlar, hiç şüphe yok, bilet alan- mıştır. Ziraat müdürlüğü mücadelede 
ların tibl oldukları hükümler muvace- kullanılmak üzere ödemiş kazasına 50 
besinde imtiyaz sahibi olamazlar. Buna kilo Arseniyeti Hassas ve doksan kilo 
kimsenin bir §CY dediği yoktur. safi asid Solfrik göndermiştir. 

Biletçiler vapurlarda her gün, her sa- -•ıww 
at pasoları da ~ontrol edebilirler. Fakat BİR ZAT 
kapılarda ne diye paso aranır, sorulur, K dü~a-.. 
buna bir türlU akıl erdiremiyoruz. Bi- ayaya ~·~ 
)etçiler vapurlarda kontrollerini iyi yap- bo8111d11-
tıkları gün ortada mesele kalmaz. Bir- Bomovada Ayoğlu sokağında oturan 
kaç açık gözün cezasını ücretle paso izzet oğlu Sait, su kuyusundan su çek
alanlara çektirmeye kimsenin hakkı tiği sırada dikkatsizlik yüzünden dilş
yoktur. Karşıyakada oturup ta her ay müı ve derhal boğulo:ıuştur. Adliye ha
ücretle paso alanları, iskele memurları diseye el koymuştur. 
başta olmak üzere bütün biletçiler ta- - · -
nımışlar, öğrenmişlerdir. Parls radyosanda 

Alakalı idarenin, peşin peşin para ve- T 1J' R K .. E-
rerek paso alanlan hiç değilse kapılarda Y 
paso göstermek külfetinden kurtarma- Dünden itibaren Paris radyosu Tür-
sını rica ederiz. Bu paso meselesinin, kiye saatiyle her akşam 20.30 da 31 met.
Karşıyaka vapurlarında, sabah ve ak- re 35 üzerinden Türkçe neşriyat yapma
şam, Rus - Fin muharebesinden daha ğa başlamıştır. Bu neşriyatı dün akşam 
çok ehemmiyetli bir mesele halinde ko- Fransa dahiliye nazın ve Türkiye büyük 
nuşulmakta olduğunu söylersem, paso elçisi birer nutukla açmışlardır. 
dava.sının ne kadar ehemmiyet kesbet- -.f:r·---
miş olduğunu ::.:=olurum. Bir Alman gemisi 

DtKtı.tDE ZELZEJ.S 
Evvelki gün saat 1,05 te Dikili kaza. 

sında dört saniye devam eden orta şid
dette bir zelzele olmuştur. 

-·ıww 
POı.tS Dt'Y ANI 

Bil' loVJ'et talltelltald· 
rlnln tecavttzlıne 

m!~.R) - Alman bandıralı 

- BAŞTARAFI 1 tNct SAllİPEDB -
kendi çatlsı altında bir tedhif haVMmlll 
tayikini hi&1edeeeldir. lllıldld duypla
nm açıla vunuktaa nk-• ._ ..U
lederia (Aman- Bidm :NJimbıi MnD&

J'DI) der ıibi batti moral bir mahkAıııaıi. 
yet kararma bile iştirake cesaret ede
mediklerini ıörecek, teretldtitler " • 
tinkiflarla karşılaşacaktlr. 

Bmaa hiç hayret edilemez. 
Ne konsey, ne de Asamble secri tal

birler meselesini tahrik edecek de
ğildir. Sadece davanın esası therin
de, Finlandiyaya tlünymm munl 
milzaheretini bahşetmesi mevzouh
histir. Heyecanlı nutuklar, hanredi 
sözler söylenecektir.. Bilhassa Uıtia 
Amerikayı temsil eden murahllaslar 
şiddetli hücumlan yapaeaklarmr. Onla
nn tehlikeden çok uzak olmak ve tehdit 
edilmez bir bahle bolarmak pbi bir 
mazhariyetleri nrdır. Kendi varbimı 
tehdit altında hissetmiyen hür insan se
sini en kuvvetli feldi71e ancak Ameri
kan murahhaslamun ağnlanndan dWi
yeceğiz.. Onlar beşeriyetin • bllar fed 
bir vaziyete süriiklendiiinl ıözlerimis
cle canJandmu.ıa kalnuyacak, kendi 
infial ve nefretlerini ifade ederkes esu
h bazı müddeiyaUa bulunmalan u 
muhtemeldir. 

.Arjantin başta olmak flzere, A...um 
murahhMlarmm miişterek Wr teldiftıl 
bulunarak Sovyet Rmya)'I milletler ce
miyetinden ihraç tale'bbule bulunacak· 
lan bildirilmiftir. Böyle bir talebia tah
rik edeceği müzakerelerde incilten n 
Fnmunm müphemiyetten iri bir vul
yet ilı~al' edecekleri muhakkak ile • 
assamltlenin ae ani ve ne ele fii1t mahi
yette bir karar alamıyaaiı besbellhlir
Zira hir ihra( laırarumı muteber olaMl
nıesi için reylerin ittihadına ihtiyaç var
dır. Balbuki Sovyet Rusya ile mlaase
betlerini tesis edecek mahiyette ~ 
1ara iştirakten çekinen memleketleNm 
hiç biri böyle bir talep lehinde reylerini 
lrullan.anuyacaklardır. Hiilisa Cenevre 
toplantısı kalplere cesaret veren bir 
hamle teşkil etmiyecek, hazin bir töreni 
andıracaktır. 

ŞEVKET BıLGIJf 
-----tr·---

Sovyet Rusya ile 
Almanya 

- BAŞTABAFI 1 1Nci SAHİFEDE -
bir Rus - Alınan paktından bahsediyor. 
Bu gazeteye göre pakt aşağıdaki mad
deleri ihtiva ediyor : 

1 - Baltıktaki deniz üslerinden ve 
Finlandiyadan başka Sovyetler Roman
ya ve diğer yakın şark hükümetlerini 
vaslı bir menıleket haline koyacaklardır. 

2 - Almanya, Danimarka, Hollanda 
ve lsveçi ilhak edecektir .. Bütün taar
nızlar bu maksatla yapllacaktır. 
Avrupayı Rus - Alman nüfm. mmta

kalarına ayıran bu pak.tın haritalan 
Londraya gelmiştir. 

Ayni gazete, Sovyetler yüksek kome
yinin hafi bir içtimaında İskandinavya
ya kup Sovyet niyetlerinin B. Kalenin 
tarafından ortaya konduğunu yazıyor .. 
Rusya, bütün lsveç madenlerinin kont
rolünü istemektedir. 

Londra, 8 (Ö.R) - Fransa ve ln&U-
tere, Alman müddeiyatına karşı Hollan
danm ittihaz ettiği vaziyeti tamamen 
tasvip etmektedirler. 

Londra 8 (Ö.R) - Mançester Guar
diyan Rusyanın ergeç Be.sarabyaya te
cavüz edeceğine inanıyor. Rusya, bUtUn 
Karadeniz ticaretini kontrol etmek ni
yetindedir. Romanyanın mukavemeti 
bahsine gelince, bunun Rus - Fin harp 
neticesine bağlı olduğunu yazıyor. Fin 
mukavemeti Romanyaya ümit verecell 
gibi Alman - Rus dostluğunun mahiye
tini de gösterecektir. Halihazırda BuJ.. 
garistanın vaziyeti şayanı dikkattir. 
Sovyet - Fin ihtilafında yalnız Bulga.. 
ristanın Rusya lehinde olması nazan 
dikkati celbediyor. Maamafih balkanlara 
bir tecavüzün sillhla karşılanacajı ~ 
hesizdir. 

Roma 8 (ö.R) - F.nformasyon.e ga
zetesi Moskovanm genişleme kararı bll
tün dünyayı endişeye düştlrdDğUııü ya-
zıyor. • 

ıww·-

Emniyet müdürlüğü polis divanı dün 
akşam toplanarak polis memurlarına alt 
tahkikat evrakı üzerinde kanrlar al
mıştır. 

Olivye vapuru Otta limanından çıkar
ken bir Sovyet deni:ıaltısınm tecavUzil
ne uğramıştır. Gemi üç mermi abnqtır. 
Biri vapurun ön tarafına isabet etmiş
tir. Sovyet gemicileri vapurda taharri-
yat yapmışlardır. gemileri görülmUştür. Sahilden göriile-
Amet'llıanlll ,,,.oıedosa ~ bir hedefe ateş ediyorlardı.. a. -·-ÇELTiK SA.llA.LARI 

Ziraat vekaleti, Izmir viliyetindeki 
çeltik sahalarının mahsul bakımından 
bu seneki vaziyetlel'ini, zira! ve sıhhi 
durumlarını vilayetten sormuştur. -*-Bir tayin 

lzmir defterdarlığı hesap mütehassıs
lığına Maliye vekaletince yüksek tica
caret mektebi mezunlarından B. Osman 
Çelebi tayin edilmiştir. -*-Yerlere ttiktb enler 

Son iki glln içinde yerlere tiiküren 
52 kişi belediyece tıe«:Ziye edilmiştir. -·-y AMAN BDl KABIN .. 

Bahribaba parkın.da hüviyeti tesbit 
edUemiven. bir bd~ ~ 

. büyük bir bombardıman tayyaresiain 
Vaşıngton, 8 (A.A) - Alman ihracat Norveç sahillerinde uzakta ~ 

mallarının mfuıaderesine kaqa ~ yaptığı m~ ed~lmiştir. Bu tayya
tarafın~.n yapılan. J?rotestonamemn bir renin harekAtı No~ tayyareleri tara
kopyesını alan İngıliz sefiri. bazı Alman fından tarassut olunmuştur 
ihracat mallannın ikinci ldnun başlan- -~- · 
r,cın~~ iti?a~n Amen'tı::aya gelebilece- Yfne m-a-.1 •a·-.-.1-
gıni soylerniştir. 5 !'1'- • · ,,,, ... -,.. • ...-

A.tlna civarında BelpJıa Mzel'fnde açta 
pzli bil' radJ'O- Londra, 8 (Ö.~) - ~ul tayyare-
Atina 8 (Ö.R) _ Atina civarında giz- ler bu sabah Brüksel uzerınde u~ut-

li bir radyo istasyonu keşfedilmiştir. lardır. Tayyare toplan bunlara ateş aç--

Beynelmilel komünist teşkilatı ile ali- mışlardır. -1:? 
k:-sı olduğu anlaşılmıştır. Bir çok tev- B ....... ;.-R - -
kıfler yapılmıştır. • V • ..., 

BUDAPE,TBDE Cenevıeye hareket etti 
İtalyan ldUtMr Londra, 8 (A.A) - Röyterin diplo-
:J.::!eadsl matik muhabiri bildiriror : 
• .-..-wau ... ••-5111_._ .. ı•• B. Butler ve İngiliz heyetinin aza. 
~ 8 { .JI) -~ Ital- ba_.__.llde 



tl Dk .kAnun cumartesi 1'3' 

fürk .. Sovye d s 1 ğ 
Almanya bu dostluğu bozmak istiyor 

Kafkasyada · tahşidat haberi asılsızdır 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııı••••••••••ıııııııı•ııwı•eaaıa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ Alman gazetelerinin, Alman ajansının ve Alman radyolarının 
~ ncşriyat1n1n manasını anlamak güç değildir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. Ajansı ğişiklikle nasıl bir çığı haı·ekete getir- Volkischer Bt!obachter gazetesi, Kaf- Te..~rinievveldeki nutkunda, Türkiye için 

bildiriyor : Kafkas cephesinde Türk kı- ıneleri ınuhlemcl olduğunu, o Lc:ıkclirde kas cephesinde asker tahı:idatı, başlıklı «müessif inki~aflau tefeül ettiği Berlin
t.aatınm arttırıldığını ve Kafkastaki kı- bizzat hangi muhataralara maruz kala- bir makalede Rusya ile Türkiyenin as- de hatırlatılmaktadır. 
talarını tezyit eden Sovyeller ittihadı- caklarını ve netice itibariyle hangi men- keri taarruza gec:meleri ihı;malll'rini tel- 1Rveçrc ~azetesinin muhabiri, makale-
nın mukabil tedbirler aldığını yazan faatleri müdafaa ctıni>i olacaklarını di.i- kik etmektedir. Baslcr :"achrichı,.n l.{a· sini .ıöyle bitiriyor: 
• Volkischer Beobahter• gazetesi, bu- !ii.İnürken. bu irnkanları derpis et•nek zetesinin muhabirine nazaran P."'rlir.de cBinaenaleyh Ru!lyanın Türlciyeye 
gUn Türkiyenin harici siyasetinde husu-1 faydalı olur.• heyecan uyandırnn bu makalede., Rıı~- kar'lı aldığı vaziyetle Almanyanın, ihra-
le gelen değişikli~in, Sovyet Rusya ile !arın, aradaki muazzam mesafelere rağ- cat maUarına lngiltere tarafından konu-
olan c.ski ittifakı bu devlete karşı düş- .. TİMES" İN BİR MAKALESi men geni~ mikya«ta harekat yar>mahırı lan ablokadan sonra aldığı tedbirler ara-
manhğa tahvil edecek kadar tam mı ol- Londra. 8 (A.A) - Röyter ajansı bil- miimkiin oldu~unu iddia etmektedir. smda, belki de bir münasebet bulundu-
duğunu sormaktadır. ,iiriyor : Times gazetesi. Sovyetler bir- Makalenin ınuharr:ri, ~on ııencler zarfın· ğuna hükmedilebilir.> 

Bu gazete, neşrettiği uzun bir maka- !iği ile Türkiye arasında bir harp zuhu- da Tiirkivc lehine husule "'elen ehcmmi-
lede, bu iki memleket arasında bir harp ı·u ilıtımali hakkındaki Alman tahminle- yetli sal5hları kaydettik Len sonra. Rus NOT: 
ııuhuru ihtimalini mevzuubahis ederek ri etrafmda mütalaa yürüterek diyoı· ki: ordusunun ileri yürümek hususunda !'8.- Ne bizim tarafunızdan, ne de Sovyet-
şu müşahedede bulunuyor : •Baltıktaki Sovyet nüfuzunun mi.ite- hip olduğu muhtelif imkanları <:ayınakta ler taruandan böyle bir tedbirin alınma-

d• s rette art J k'k B ı· ve eı:cümle petrrıllü ara7ive çıkan volla- mıs. oldugu~ r.u bilenler ic.in Alman ga%e-•Ruslarm elincfo bulunan imkanlar nıa 1 • u ıni'lsı ıa 1 atte. er ın-
ehemıniyetlidir .. Ve r,ttrp devletlerinin de derin l?ir. hosnutsuz1uk uyandırmak- nnı zikretmektedir. telerinin, Ajansmm ve radyolannın ma-
endişclcri mtıhiktir. Ejfor İngiltere bir t<1. ,.e Nazı dıp!omasisi, Sovyet emelleri- lsviçre gazdesinin muhabiıine göre, nasını anlarr-ak güç değ-ildir. 

b k t f Alman harici\ e nezareti, bu makalede A.A. Rus ? Türk harbine müdahale edecek nı. as a m·a a tc\·cih etme~c. becerili:- -
ohu·sa, netice, Kürtlerin. Arapların, Su- ~izce C'<ılısınaktadır .. Ve hu bcı<:ka taraf, sadece imkanların tetkik edildiğini, fa- AMSTERDAM, 8 (A.A) Havas ajan-
riyenin ve Irakın alacakları vaziyetle Balkanl~ın yerine -.arklır. Tiirkiyeyi, kat bunların tahakkuku ihtimalinin, ha· sı bildiri) or; 
çok alakadardır. Zira. böyle bir muha- Sovyetlerin küciik A,-;yaya yavılrmıları- len 1• ırp d .. v]ctlerine mütcvrccih bıılu· $imdiki harbm Türkiye ve yakın 
ı·ebe. bütün kücük Asya meselelerini nı kabule mecbur edecek ,;ı-kilde okc:a- n:ın Türk :>ivasetine bağlı olduğunu söv- cark istikametinrle genislı-mesi ihtimal
kökünden halledecektir. O zaman, eski mak yahut tehdit etmek Alınanva icin lemi~tir. . - leri A.lınanyıı.d \ her glin biraz daha açık-
İngiltere _ Rusya ikiliği tekrar ortaya ve SO\·yeı.ler ittihadı için dalı~ ·fo.•·dalı Rusların Kafka->yşda yRptıklan ha- ca ıN•vuı bahsedilınektedir. Almanlar 

Çıkacak. ve Mindistc.uım tehdidi. burada. oluı·du.. zırlıklara geline!": Rusların B:ısra körfezi istikaınetincle 
Berlin siyasi mahafili. bu hazırlıkların bir tnarruzunu memnuniyetle k;ı,r~ılaya

tekrar rol oynıyacaktır. •F:ıkat Türkiyenin, Sovyetler ittihadı '<adece. bir harekete cı-vap veren basit caklardH". Alınan gazeteleri Rusyaya 
Birinci Napolyon ve Mareşal Von der ile. Nazi nümunesine imtisal ederek. Zt.'· bir aksülamelclen ibarı-t oldu~unu söyle- Norveç limanları istjkametinde geni~lr.-

Boltz gibi adamlar, Büxük İskenderin, lilane pazarlıklara girhımcğe hic ni.reti mektedirler. me!~tcn iı;e bm•:suz bir denize çıkmağı 
Babür Şahın ve Nadir ~ahın fütuhatını yoktur. Türkiyenin siyaseti N;,rzi!crin si- Diger t:u~ftan, hu muhFlbir, a> nı ma- tevsiye ediyorlar. 
tekrar etmek arzusund:m. ciddi surette yasetine benzemekten pek c:ok tızaktır .. hafilin, K"fka~wac.la Ru~ kıta:ıtının kuv- Ifombur~er Fremclenblatl gazetesi, 
mülhem olmu'llardır. Omm .siyaseti doğru, lıalis, hcrrak Ye vetli tah .. irht ~l\ptığına dair Mo .kova- Türk - nrtiliz _ Frausız muahedesinin 

•Bu fikrin tahakkuku kolay olmad1ğı namuskar bir siy~scttir .. ~ dan. filhakika malumat aldıklarını kay- e.ski !ngiliz Rus ihtiltıfını Lckrar canlan-
gibi, büyük paraya ve etraflı hazırlıkla- Tiınes gazetesi, m:ıkale<:ini söyle biti- derlivor. dmlı«mı vazı\•or ve bu viiıden Rus -
ra da ihtiyaç gösteı·mekle beraber mo- riyor : Ru~yanm Fiıılandivaya karşı, hı>niiı: Japon ihtlt<:i.fı~ın sür'atle hallcdıleccğini 
dern nakil vasıtaları. bunu mümkün kı- •Gc-rçi, Türkiye Sovyetler bidi~i ile nihavetlenmi~ hir harekete gec;mi-ı b11- ümit evliyor. Alman "azetclerinin ne~-
lııcaktır.. İyi ıniinasebetler idamesini cok <ır:r.u lunm,,sınıı rnğm!.'n. bir Rm - Ti.irk riyatı Ru:-yayı Fin1andiyadan yakın şar-

•Bu fikıi tahakkuk ettirebilecek olan eder, fakat haklarım ve m<'nfo<;tlerini ne muha~;ımasmm yalcla~mı~ olma ı ihti- k:ı c:~virmeyi istihdaf ediyor. 
devlet, Orta Asyadaki topraklarından haha,ına olursa ol ... un. terkctmeoc asla mali Rcr1indc meV?uubahi'I ı-d;lını-ktedir. Berliniıı mütaleası şudur ki; eğer 
hareketle, orada yarattığı demiryolu ~e- niy·r>•i voktur .. • Bu rürnlcdı-n ol•mık üzeri", Brit:ınya im- Rusva aarp devle lC'riyle harbe ~irer.:;e 
bekesinden istifadt' edecek olan Rusva- BERLININ MAKSADI NEDIR? parutorlu~ur.a k<ır31 olan Alma11 sevki.il- ınad •nlerinin \'C denıin·ollarının tensi-
dır.. Berne, 8 (A.A) - Haı:as \j-an~ı bil- cev!!i plfınlarınd.,. ~~cen vaz. Ru<ıyan·:"t ki iç·n şimdiye kadar kabul ettiği Alman 

Türklerin siyasetlerinde yaptıklı-m de- diriyor: rol ('I\ nadığı \'e bil ha. sa i\folotofun 31 fend\Pr·ni 'wlaylık1n l<ahul edecektir. Fi018Ddiya·y·a·· .. ·ya;··""iW'"'"8'"""lDJ";· ............ H~iii""""""""" 
ispanyadan da gönüllü zabitler gide
cek .. Amerika yardımını geniş etecek 

~-:-~~~~~~~~~""""""*......w~-~~~~~~~~-

Paris, 8 (Ö.R) - Madridde tt•rhis daha fazla bir scy yapmak lfızıındır.. l''-IHl'llnda t"t:ı ubc gtirınüş kimseler ol
edilmiş ihtiyat zabitleri Fin ordusuna Yalnız manevi hayret tPzahürleriyle ve cluğurııı nı dahu simdiden Sovycl pilot
gönilllü yazılmak için hükümetten mü- uız ı kredilerle Finleri Stalinden kur- l~rının tabiyeleriyle iiıı:;iyet peyda et-
saade istemislerdir. Bu mi.isaade verilir- t.-mnanın imkanı yoktur.. ıııis olduklarını hevan t•tınektedirlcr. 
se yüzlerce fspanyol zabiti gönüllü ola- İtalyan tayy<ırl'l~ri Finlandiyaya git-
rak Finlandiyaya gideceklerdir. Kopcn- Londra, 8 (A.A) - İyi bir membadan rr.ak İt'in Almanya i.izeı·inden uçnnı~lar-
bagda da 350 Danimarkalı gönüllU ya- öğrenildiğine göre İialy:.ı lal'afından Fin- aır .. 
zılmak tall"binde bulunmuşlardır. ~.ındiyaya göndcrilınb olan 60 tayyare Roma. S (Ö.R) - Lmdradan alınan 

ltalyanm vereceği levazımın ilk kısmı- hab<:'rlere göre İngillercden Finlandiya
nı teşkil etmektedir. Bu layyarelcrden ya mühim ınikya:-ta harp malzeıncsi sev
bazılan daha şimdiden yedi SoYye>l tay- kiyatı dc\'anı edecektir .. 

Paris, 8 (Ö.R) - •Nevyork Herald 
Tribun• gazetesi diyor ki : Amerikanın 
sadece sempatisi Finlandiyayı kurtar
mağa kafi gelemez. Harp tehlikesine sü
rüklenmeınekle beraber, Finler lehinde 

yaresini düşürınü~lcrdir. Madricl, S (Ö.R) - İspanya Kızılhaçı 
. lyi malumat a·lmakta olan mahafil Finlaııdiyaya geııi!;i yardımlarda hulun
Ilalyan pilotlarmın İspanya dahili harbi rnağa karar 'erıni!:jtir. 

B~ Gafenko 
Bulgar istekleri ve Türk dostluğu 

hakkında beyanatta bulundu 
Atma, 8 (A.A) - Röyter ajansı bil

diriyor : 
B. Gafcnko bugün ınatbuala verdiği 

bir mülakatta Bulgar isteklerine temas 
et.lerek demiştir ki : 

Bulgaristanla mu.slihane teşriki mesai 
iitnidinıizi hararetle teyitten hiç bir za
mın hali kalmadık. Bu hususta kendisi
ne Alman - Leh ihtilafından biraz ev~ 
\'el tekliflerde bulunduk. Ve henüz hiç 
bir cevap almamı~ olmakla beraber bu 
teklülerin semere verdi~ine inanıyoruz. 
Nazır bundan sonra Bulgaristanın bi

taraf kalma!:lından dolayı derin memnu
niyetini bildirmi.s ve Romaııyanın takip 
etliği bitaraflık siyasetinin haklarından 
lıer hangi birinden vaz geçeceği manası
na geleıniyeceğini bilhassa kavdeyledik-
ien soru·a demiştir ki : · · 

Buna binaen müteyakkiz ve menfaat
lerimiz tehdit edildiği takdirde müdafa
aya amade bulunmaklığuruz lazımdır. 

B. Gafenko, Türkiyeden bahsederek 
ı:.öyle demistir · 
. Rumen hükUıneti Türkivcnin Roman
yaya ola;ı dostluğ~nu ,.e - koın~ulariy1e 
bar~ halinde kalmak ve harbin Balkan 
yarımadasına yayılmasına mani olmak 
için sarfettiği gayretleri tamamen takdir 
etmektedir. 

B. Gafenko nihayet Yunan baswkiü 
t<trafından gösterilen kiyasetten b~hı::ey
lcmi~tir. 

Karaya düşen bir 
Belçika vapuru 
Londra, 8 (AA) - Leus Shicd adın

daki Belçika bayrağını hamil vapur bir 
fıı·t..ına esnasında Mau.ş denizi sahillcrin
dl• karaya oturmuştur. Bu \•apurda alt
mış kişiden ibaret olan ınüretlebatından 
başka dün batmış olan Tajandden vapu
rundan kurtarı1ını:? 61 kişi hulunmakta
nıı· .. 

~............................................ ~ 

Büfün hmir kahkahadan yerinden sarsacak yeni bir Zafer Boınhası .... 

ALİ 
TürKçe sözlü şarkılt ve gazelli renkli 

BABANIN MiRASI 
Bugün Lale Ye Lale Tan sinemalarında ba~ladı 

LAi.EDE 
1 - Alibabanın miraM 
2 - Kahraman köpek 

3 - Yeni harı> jumalı 
4 - Renkli Miki 

-----------gün 13-14,30 E 
- :~-16 :;0.20 = 

LALETANDA 
1 - Alibabanın mirası 
2 - Nina Petravananın yalan1 

Fernand Gravey İsay :Miranda 
3 - Yeni harp jumalı 
4 - Renkli ıniki 
Baslama saatleri: Hergün 13,45 - 20 
Cu:narte:si Pazar 11,40-15,45-20 

Milli Şef'in 
Seyahatleri 
hakkında 

ANKARA, 8 (A.A) - Hebıcuınhur 
!smet 1nönünün vakında memleket da
hilinde seyahaia ~ıkacııkları haberi doğ. 
rudur. Ancak bu seyahatin muayyen bir 
rnaksııt için yapılacağı hakkında radyo 
ve Ajans h:ıbcrlcrinin asılsız olduğunu 
Anadolu ajansı bildirıneğe mezundur. 

·s. M. M. 
Dünkü toplantısında 
Ankara, 3 (A.A) - B. M. Meclisi bu

gün RefeL Canıtezin başkanlığmda top
h.narak, sanayide kullanılan iptidai mad
delerle makine alat ve edevatı ve bun
ların yedek parc:alarmın gümrük ı·csinı
leri hak.ıkndaki vekiller heyeti kararla
rım tasdikine ait kanunun birinci mü
zakeresi yapılmı~tır. 

111' St'~fZZ'T"....a'~..GZZ'Z7., 

B UG UN KARŞJYAKA 

Melek 
Sınemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

ÇALI KUŞU 
Ris...,i, ahlaki ve içtimai büyüle film 
Oyıuyanlar; Hoket Domlers ve Jan 

Piyer Amont 

Borneo vahşi orman· 
larında 
Ayrıca Metro en yeni dünya 

havadisleri 
SEA~SLAR: 
Her gün : 4 - 5.45 - 9 da.. 
Cumartesi, azar : 12.30 ve 2.30 da ..., 

l~iirk - Yun an Deniz 
harbi yıldönünıü 

" 
Yunan kralı bu müna· 
sebetle Türk • Yunan 
dostluğundan bahsetti 
Atincı, 8 (A.A) - 1912 de Türk ve 

Yuııan fı1o1arı arasında yapılan Helli 
muharebe)).İnin yıldönüınü münasebetiy
le kral Jorj 326 deniz erbaşına madalya
lar vermiş ve söylediği nutukta bilhas
sa demiştiı· ki : 

Bugünü iki bakımdan kut.lulıyoruz .... 
Ev\'cla kahraman bir düşmana karl;!t 
harbetmiş olan denizcilerimiz için bir 
~eref günüdür .. Ve sonra dün.kü o 7.a
mandan beı-i eski düşıuamnuzla el ele 
vererek sıkı ve çöıülmez bir dostluk ve 
ıttifakla bağlandık.. 

Bülün gazeteler bu merasimi mevzuu 
hahi.s ederek kralın sözlerinin manasını 
tebarüz ettirmekte ve bugünkü Türki
yenin ayni mü:şterek sulh ve ko~ula
riy le iş birliği emelleri beslediklerini ve 
~yııi yolda yüı·üdüklerini yazmaktadır. 

--.tr-

Peru 
Milletler cemiyetinden 

• çekilmeğe karar 
verınis •.• 
Roma 8 (Ô.R) - Montevidcodan bil

diriltliğinc göre Peru hüküıneti Sovyet
ler ınilletler cemiyeHnden çıkarılsın çı
karılmasın. Cenevreden çekilıneğe ka
rar verm~tir. 

Peru parlamentosunda, komünist par
tisi de dahil olduğu halde bütün parti
ler Finlandiyaya bir sempati karan ka
bul etmişlerdir. 

Tayyare 1 
Sinemasında 

TELEFON: l&i6 
BUGÜN 

İki biiyük film bird~n 
Büyük valsin mübdii ve sinema yıl
dızlarınm en fazla c:lk1slanan 

Fernand Gravey ve 
.Micheline Presle - Elvira Popesco 
ile a1tl büyük Fransız yıldmnm 

yarattığı 

Gaip Cennet 
Avrupanın büyük caz kralı 

Ray Dö Venturanın 
Güzel Bir Eseri 

Ncş'e Yağmuru 
~ Ayrıca EKLER JURNAL 
~ Oyun :saatleri 
~Gaip Cennet: 5-9: Neşe yağmuru: 3-7 ~ 

SAHiFE J 

Orgeneral K. Orbay 
Dün Istanbuldan Ankaraya gitti 
lstanbul, 8 (ö.R) - Londra ve Parİ! müzakerelerinden avdet eden Ocge

neral Kazım Orbay akşam ekspresi ile Ankaraya hareket etti. Londra temaalan 
hakkında hükümete raporunu verecektir. 

Londra, 6 (ö.R) - Paria ve Londrada müzakerelerde bulunduktan sonra 
Türkiyeye avdet eden Orgeneral Orbayın lstanbuldaki beyanatı Londrada bü
yük memnuniyet uyandır~tlr. lngiliz gazeteleri, Pravdanın Türk matbuatına 
hi.tcumlanm dağıtmak gibi Alman propagandalarım çocukca buluyodar. Bal

kanların Baltık devleri gibi yutulmıyacağı haldundaki Türk azmi burada mem-
nuniyetle kar~ılanınıştır. • 

Alman propagandası 
lstanbulda tahkikata başlandı 

Broşürlerin Beyoğlunda basıldığı anlafıldı 
Istanbul, 8 ( Hueusi) - Alman matbuat propaganda servisUıin fehrimizdeki 

çalışma.larl hakkında ehemmiyetle tahkikata devam olunuyor. Dağıtılan broto
run Beyoğlunda çıkan Türkife Post matbaasmda türkçe olarak basıldığı anla· 
şdrnaktadır. 

Londra, 8 (ö.R) - Folkİ§e Beobahterin Rusya ile Türkiye arasında bir 
harp ihtimalini uzun uzadıya mevzuubahis eden ve Nazi Almanyaıun kıfkutıcı 

maksadlarını ortaya koyan neıriyah lngillz gazetelerinde dikkat1e takip edil
mektedir. 

Bütün dünya kahraman milletimizin 
ölümüne karşı seyirci mi kalacak? 
Helııinlc.i, 8 ( ö.R) - Finlandiya hariciye nazırının ~özcüsü u beyanatta 

bulunmuştur: 

Bütün dünyaya müracaat ediyor, yardım istiyoruz, dünya, Finlandiya hak

kında ne yapmak niyetindedir? Üç buçuk milyon Finlandiyalı 160 milyonluk 

koca Rusyaya ilanihaye kar~ı duramaz. Bu mücadele bir kaç ay sürebilir. Fakat 

dev gibi Rusya ki.içük Finlandiyayı kovalıyor. Eninde sonunda teslim olnıağa 

mf'cbur olacağımızdan endişe ed.iyoTU%. Bütün dünya kahraman milletimizin 

ağır ağır ölümünü seyrekmekle mi iktifa edecektir} Bize silah vermelidir. Eğer 
dünya küçük Finlandiyanın ezilmcRini istemez.'le ~önlünden ona bir az fazla 

vermesi lazımdır. Finlandiyalılar gururludurlar. Fakat haricin yardımı olmadan 
bu fel~ketten lcurtulamıyacaklarını da müdriktirler. 

lngiliz Ticaret nazırı Jngiliz licare -
tinin yarı yarıya arttığını söylüyor 

Londra, 8 ( ö.R) - Ticaret nazın Stanley, ikinci teşrinde lngiliz ticaretini 

yüzde elli arttığını söylemiştir. 1914 de lngiliz ihracatının eviyeııi Ç-Ok a~ğıy 
düşmü,tü. Önemli vaziyet ancak 1916 da temin edilmi~ti. Deyli Meyil diyo 
ki: ihracat işlerimizde kat'iyyen gevşeklik yapmamak, Alman piyasalarını ta 

mamen elde etmek için hiç bir fedak8.rhlctan çekinmemek lazımdır. 

Sovyet ablokası 
Bütün Fin sahillerini abloka altın 

aldığı resmen bildirildi 
Mo&kova. 8 ( ö.R) - Dün öileden itibaren bütün Finlandiya sahillerini 

ablok.ası ilan edildiği Oalo hükümetlerine bildirilmiştir. Bu sularda bulunan v 
purlar bugün öileye kadar çelcilmeğe davet edilmişlerdir. Finlandiya !Lörfezini 

· ağızlan mayinle,tiğinden deni:ı: seferine devam edilmesi tehlikelidir. 
Pari., 8 ( ö.R) - Moıkova hük.ümcti Finlandiyanın boynunu ve Finland 

ya körfezindeki sahillerini abloka altına aldığını ilan ve lalc.andinavya hiı1." 

metlerine tebliğ etmiştir. Bu abloka 8 Kinunuevvelden itibaren tatbik olun 
caktır. 

Finlandiyarun 2000 kilometre uzunluğundaki sahilleri~in müessir şelil 

ablokaııı imkanından şüphe ediliyor. Zira çok arızalı olan sahil nezarete p 

az müsait olduğu gibi yakında sular buz tutacaktır. Diğer taraftan Finlandi 

Botni körfezinde Aland adalarını tahkim etmektedir. Bu sebeple lsveç ve Fi 
landiya arasında faldata mani olmak çok güç olacaktır. 

Avusturalya Başvekir 
Radyoda mühim bir nutuk söyled 

Londra, 8 (ö.R) - Avusturalya Başvekili B. Mengi radyoda söylediği 

nutukta demiıtir ki: 
dngilterenin müdafaası için birleıilt olduğumuz gibi harp gayelerinde ay 

derecede birleşiğiz. Kimee Almanyanın imha edilme:.ini ne mümkün. ne de 1 
zumlu görmüyor. Fakat Avrupada sulh ancak beynelmilel adalet e .. ası ·· 

rinde kurulabilir. Bu adalet hem Almanya, hem ·herke" içindir. Almanla 
kuvvet ve taarruz aiyuetine bir nihayet vermek lazımdır. Taki Alman mili 

kuvvetin hiç bir fayda vermediğini anlasın. Henüz Almanyada hiç bir ma 

talite değişildiği alameti yoktur. Adaletsizlik vaziyetleri terkedilmedikçe 
refli bir anlaşma mümkün değildir. Bu barbar syasetin tam manasile azim 

Avrupaya uzun bir sulh ve emniyet deVTesi temin edecektir.:. 
.... rml .................................. ... 

BUGÜN 

Kültürpark Sinemasında TELEFON: 31 

Dehşetine, azametine ı•ayan olmıyan 
Dünyanın en büyük a~k n ihtiras tilmini takdim edi)"or .. 

1 - Hayvanlaşan insan 
(LA BETE Hlll\fAİN) 

JAN CABİN VE Sİl\IO'S SİMON 
T&ı:af mdan temsil olunan bu filim tekmil seyircilerini heyecan ve r.evk 

içinde bırakacaktır .. 

2- SARI KAYA 
Çok hevceanlı macera ve a!-ok filmi .. 

A YKIC A : Metro jurnal ve REl\'KLİ !\TİKİ 
SEANSLAR : Her g;ün Ha)vanla~aıı insan ~.15 - :i.40 - 9 da .. Sarı 

4..15 ve 7.45 te •. Cumartesi ve pazar 12 45 te San Raya ile baslar ..• _ ...... -Mil. 
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aşist konseyi 
-J Uk kanan CUft!artesi 1939 :ı 

Defterdarlığınd n: 
1 - lzmir hükümet konağında maliye binasının üçüncü katında 

yaptırılacak ilavei inşaat 2490 numaralı kanun hükümlerine göre açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Budapeştc 8 (A.A) - Macar üniver-ı Macaristanın Finlandiya davasındaki va. 
~c talebesi Finlandiya sefarethanesi ziyelini tasrih etmiştir. Başvekil demiş
&ıünde bir nümayiş yapmışlar ve yaşa 1 tir ki: Finlnndiya harbı küçük fakat 
'bhraman Finlandiya diye bağırmışlar- kahraman Fin kardeslcrimizin muka
'aır. Finlandiya sefiri balkona gıkarak vemeti bizi çok mütehassis ediyor. 

es tebliğ neşretti 
- BAŞI'ARAFI l İNCİ SAHİF'EDE - 1e.~nıcktedir. Muhasamasızlık vaziyeti, 

bir intizar vaziyetinde ve bitarafJıkla 
karışlırılmnsı icap eder. Bitaraflık had
di ı.atında bir gayedir. Ihtiltıfta alakası 
olmıyan mcmlckelterin vaıdyetidir. Ital
ya böyle bir vaziyet alamaz. Zira, her 
safhasına derin bir şekilde bağlı olduğu 
Avrupa meselelerine iştirake manen ve 
siyasi bakımdan mecburdur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 5406 lira 40 kuruştur. 
3 - Teminat akçesi 405 lira 48 kuruştur. 
4 - ihale 1 1. 12. 939 pazartesi saat 1 5 de Milli Emlak dairesinde 

icra edilecektir. 
5 .- Talipler keşifnamc ve §artnameleri M. Emlak memurluğunda heyecanlı bir iki kelime söylemic:;, Macar Bu nutuk çok alkışlanmıştır. 

gençliğinin içten gelen bu tezahürüne 
teşekkür etmiştir. Taletc bundan sonra 
Sovyet sefarethanesi omıne giderek 
Sovyetler aleyhinde bir takım nümayiş
ler yapmıc:;lardır. Talebt>yi dağıtmak için 
%:lbıtnnın müdahnlec;inc mecburiyet ha
sıl olmuc;tur. 

Budap<.' tc 8 (Ö.R) - Kont Tclcki 
A:a ristnnda Sİ.} asi mac<.'rabra muhalif 
old.u unu c· l i fr. Mpc .. r başvekili, 

Pnris 8 (Ö.R) - Belediye reisi Hel
sinki belediye reisine hararetli bir tec:;a
niid, hayranlık ve te~vik mesajı gönder
miştir. 

Madrid 8 {Ö.R) - lspanya hükümeti 
Finlandiyaya vukubulan barbarca taar
ruzu derin nefretle karşılıyan ve sem
patisini bildiren resmi bir karar sureti 
l.ahul etmiştir. 

gemiler 
l 'oma ya vapuru da mechu sebep

ten Karadenizde batmıştır 
Loı.drn, 6 (ö.R) - Hiç br z°uyiatı gizlemiyen amirallık bugün üç vapurun 

battı~ını haber vermektedir. Birincisi cMançester Recimeut> adlı 6000 tonluk 
bir vapur olup müsademe neticesinde batmıştır. ]kincisi 45 00 tonluk Couoa 
Bolton~ '\apurudur ve bir infilak suretile batmıştır. 

Nıhayet 1000 tonluk Medl vapuru bir mayine çarpmı~tır. 

Bi.ikreş, 8 (AA) - Öğrenildiğine göre Sandu adındaki ve 1500 ton hac
mindeki Romanya vapuru henüz malum olmıyan eabaptan dolayı Knradenizde 
batmıştır. 

Londrn, 8 (AA) - Pamuk yüklü bulunan Chancellor adındaki ve 4,207 
ton hacmindeki Jngiliz vnpuru batmıştır. 

Londra, 8 (AA) - Chancellor adındaki lngiliz vapurunun Atlas Okyanu
ıunda bir mii ademe neticesinde batmış olduğu tahmin edilmektedir. 

Oslo konferansı 
üç lskandi av menılcketi Finlandi
ya için ne yapacaklarını konuştular 

Paris, 8 ( ö.R) - Milletler Cemiyeti içtimaa intizaren hürriyeti seven mem

leketlerde Finlandiya lehine teşebbüsler görülüyor. Buna ait ilk emare Osloda 
Isveç - Norveç ve Danimarka hariciye nazırının İçtimaı hakkında kopenhagda 
neşredilen tebliğdir. Bunda deniliyor ki: 

<lzlanda Başvekiline ve Finlandiya hariciye nazırına selam telgraftan çek
tikten sonra, k.nferansı Finlandiyanın Milletler Cemiyetine müracaatı mese
lesini tetkik etmiş ve Sovyet hükümetile Fin hükümeti arasında tekrar müza
kereye girişilmesini temin jçin bir teşebbüs icrası hususunda mutabık kalmıştır. 
Fin meselesinde beynelmilel vaziyet üzerindeki tesirleri üzerinde bir müzakere 
açılmış ve üç lskandinav meleketi Milletler Ce

0

miyetinde sarfcdecekleri faali
yeti tetkik etmişlerdir. 

Londrn, 8( ö.R) - Oslo konferansında, Sovyetlerle Finlandiya arasında 
sulh teşebbüsleri akim kalırsa I kıındinav memleketlerinin Finlnndiyaya ne şe
kilde ve hangi sahalarda yardım edecekleri gözden. geçirilmiştir. 

•• • it 

Ame ikan~ Londraya gönderd 'ği. 
nota b r protesto mal1iyetınde 1

eği.l 
Vaı;ington, 8 (AA) - Rcuter bildiriyor: 
B. Hull gazeteciler toplantısında beyanntta bulunnrıık Amerikanın Alman 

ihracatı üzerine lngiltere tarafından konulan ambargo meselesi hakkındaki va
ıiyetini bir mesajla lngiliz hükümetine bildireceğini söylemiitir. 

Verilen maliımata göre Amerika ablokaya dahil olan beynelmilel kanuna 
dayanan hukukunu mahfuz tutmaktadır. Bununla bernber lngiliz büyük elçisi
ne tebliğ dilmiş olan bu ihtirazi kayıd bir protesto mnhiyetinde dğildir. Ve aşa
ğıdaki iki esnsa dayanmnkte.dır: 

1 - Bitaraf1ara v muhnriplerc ait eşyanın müsaderesi hakkındaki beynel
milel kanunda münderiç prC'nsip. 

2 - Amerikanın hazı Alman eşyasına hakikaten ihtiyacı olduğu hnkkındalci 
delil. 

t e r 

Paris, 8 (ö.R) - Baltık devletleri Tollin şehrinde bir konferans yapmışlar
drr. ilk içtima dün akşam saat 16 da, ilcincisi bu snbah 1 O da yapılmıştır. Ga
ıeteler siyasi hiç bir karar verilmediğini, abloka karşısında müşterek ekono
mik menfaat ve zaruretlerin görüşüldüğünü yazıyorlar. 

• • e • g z l 

B·r Aman tahte bahiini batırdı 
Londra, 8 (ö.R) - Resmen bildiriyor: Bu sabah keşif devriyeliği yap

makta olan bir lngiliz tayyaresi deniz . Lıthında bir Alman tahtelbahiri görmüş 
ve derhal bombn ile taarruz etmi~tir. Bir bomba tahtclbahirin ortasına, ku
mandan köşkünün bir metre kadar sağına düşmü tür. Tahtelbahir batmağa 
başlamış ve tniYnre bu esnada iki bomba atmıştır tahtelbahir battıktan ta son-
ra su yüzüne yağ tabakaları ve hava habbe çıkmağa haşlamıştır. 

• 

ey n y 
Tokyo, 8 (ö.R) - Jnpon matbuatı Amcrikayn şiddetle hücum ediyorlar. 

Amerika P sifik osc nnındn japonyaya meydan okumak isterse japonya bunu 
kabule nmadedir ve Amerikad:ın korkmaz, diyorlar. Mi!!i - Mi i • Şimbon ga

zetesi japonyanın Sovyet Rusya ile miina ebetlcrini günden güne kuvvetlen
direceğini, H.i mPmleket münasebetlerindeki bu ı1.I manın bilhassa Amerika 
politikasının e oyizmn mın scbt"p o!du~umı vnzmnktndır. 

Bu gazete divor ki: Mnnilln l:onferan :ı•n t<>mıımen japon nleyhdan olduğu
nu bilmiyor d .. ğıliz. 

ler ba~ında kalan sabık genel sekreter 
Straceye takdirlerini bildifdi. 

Roma 8 (Ö.R) - l:>ün akşam büyük 
fasist konscyface kabul edilen karar su
reti diinyanın bu en vahim anında fa
şist Italyanın vaziyetini tasrih etmek
tedir. Kararın metni şudur: 

görebilirler. · 
6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar devlete ait en az TOOO lira

lık in~aatı hiisnü suretle ve Iıiç bir ihtilaf çıkarmadan ifa ettiklerine ve 
bu işi vaktinde ve dürüst bir surette yapabileceklerine dair Nafıa mü

. dürlüğünden alacakları vesaiki komisyona ihrnz etmeye mecbur
durlar. 

«<Hariciye nazırının in.1tar edilemiye
cek VPSikalara müstenid geniş izahatını 
dinledikten ronra büyük konsey ş_u nok
t.ala.rı kotiyetle beyan eder: Harbe tc
kaddüm eden en yakın hadiseler, garp 
cephesinde harbın ik-tisap ettiği mevki 
harp vaziyeti, ticari abloka ve mukabil 
r.blokanın ekonomik sahadaki inkişafı, 
baltık <leni.zinde ve karpatlarda arazi 
\'aziyelinde ve kuvvet nisbetlerinde ha
sıl olan değ~iklik 1 Eylülde nazırlar 
mecl:si tarafından ittihaz edilen ve Ital
yadn muhnsamasızlık vaziyetini tesis 
eden kararın tamamen musip olduğunu 
göstermektedir. Çünkü bu karar şimdi-

Diğer taraftan, Almanya ile münase
~etler hakkında tebliğin ihtiva ettiği 
fıkra, bu münnscbetlerin ittifak paktı 
ile iktisap ettiği şekli muhafaza ettiğini 
göstermektedir. Italyanın bu vaziyeti 
ile muhasamnsızlık hali arasında hiç bir 
tezad yoktur. Bilakis harbın menşei ve 
bunu takip eden hadLc;cler iki vaziyetin 
tam mutabakatını ifşa ediyor. Italya 
Avrupada ihtili'ıfın tevessüiine mani olan 
bir siyaset takip c1mektedir ve bu si
yaset, muhaınmlar da dahil olduğu hal
de. bütün Avrup:ı.nın menfaatinedir. 

Va7Jy<.'ti bu suretle stıi tefehhüme im
.kan bıralonıyacak şekilde fac:;rih ettik
ten sonra emri yevmi Italya için hayati 
ehemmiyeti haiz iki nokta ile meşgul ol
muştur. Birincisi balkanlara aittir. Bal
kan ve Tuna vadisinde Şato kuvve 
kan ve Tuna vadisinde Statokonun her 
ne şekilde olursa olsun değ~tirilmesinin 
Italyayı doğrudan doğruya alakadar et
tiği beyan edilmistir. Italyanın balkan 
siyaseti 3 esasa dayanır: 

30, 9 

1~urgutlu 

den: 

4305 (2381) 

Belediye riyasetin-

1 - Turgutlu şehrinin elektrik tesisatı ve yedek motör ve dinamo 
grubunun (santral binası ile iki adet muhavvile merkezi binası hariç 
olmak üzere) 134923 1ira 40 kuruşluk kşfi üzerinden 8. f f. 939 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulii ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme Turgutlu belediye binası dahilinde müteşekkil bele
diye daimi encümeninde 22. 12. 939 taıihine rastlıyan cuma günü saat 
1 5 de yapılataktır. 

e kadar harbın cenubu şarki Avrupa
yn ve Akdenize sirayetine mani olmuş
tur. Büyük konsey işbu knrarı teyid ve 
tekid eder. 

Ecnebi memleketlerde çıkan maksadı 
'.'.!lahsusa müstenid haberler münasebe
tiyle büyük konsey beyan eôer ki: Al
rnnnya ve Italya arasındaki münasebet
ler iki memleket beyninde mevcut olan 
ittifak muahedesine ve bu paktın akdin
den evvel ve sonra Milano, Salzburg ve 
Berlinde <'ereyan eden müzakerelere 
müstcnid iktisap ettiği mahiyeti muha
faza etmektedir. 

cBüyiik konsey şunu da tasrih eder 
ki: Tuna ve Balkanlarda cereyan ed~ 
bilecek hiç bir hadise Italyayı doğru
dan doğruya alakadar olmaktan geri bı
rnkmaz. Deni?.de, ve karada mevcut 
müşterek hudutlar ve Arnavutluğun 
Italyaya iltihakiylc kuvvet bulan müna
"ebetler bu alt.kanın saikidir. 

cDeruz ab1okasına gelince, Itnlyanın 
"yaseti nüfuz ve zaruretlerin en sarih 

c:;ekilde muhnfnuıya matuf bulunacak
tır.> 

Konsev h~riciye nazırı Kont Cianoyu 
hararetle takdir etmiş ve f~ist korpo
rasyonlar meclisinin gelecek ktimaında 
c-ö7. nlmağa memur etmiştir. ~ 

Kont Cimınomın diinkü konsev icti
rnaında izahatı iki .mat bir çeyrek sÜr
miic;tür. 

Biiyi.ik konseyin emri yevmisi Italyan 
harid siyasetinin devnmlılığını ve azim
kfırJı<ıını ispat etmektedir. Italyanın 
menfaatlerini korumak hususndaki kat'] 
azim, 1 Eylülde Italyanın muhasama
eoızlik \'C'z.İyetini tesis eden nazırlar mcc
Jlc:;j kararının muhafazası arzusiylc bir-

a adiv 
a 

ı ... 
Paris, 6 (A.A) - Bu sabah Mecliste 

hariciye bütçe~inin müzakeresinden ev
vd B. Daladyc şu beyonntta bulunmulj
tur: 

Fransız hükümeti Finlandiyanın cfu
vetine icabet ederek Cenevreye gidiyor. 
Beşer ırkının şerefi namına düşman 
memleketlerde dahi bu menfur suikastı 
vicdanen protesto eden insanlar mev
cut olduğunu ümit ediyorum. Finlundi-
anın hattı hareketi bu milletin cesareti 

itibarile nüfusundan ve arazisinden daha 
büyük olduğunu ısbat etmektedir. Ta
arruzlar önünde atik gözüken dünyada 
Eylulden beri ilk defa olarak cihanşumiil 
bazı vicdan hareketleri belirmektedir. 
Bu suretle Finlandiya insanlığa büyük 
bir hizmet ifa edecektir. Finlundiyayn 
F ransanın selamını gönderirken büyük 
Fransız milletinin hissiyatına tercüman 
oluyorum. 

B. Daladyenin irticalen söylediği bu 
sözler çok alkııılanmıljtır. 

• c·~no 
Bir u kla 
Balken siy 

ayanın 

e ini 
an ~cakmış ... 
Roma 8 {Ö.R) - Italyan resmi mah-

fillerinde beyan edildiğine göre faşist 
bii,rük konseyinin balkanlar ve Tuna 
vadisi hnkkınclaki beyanatı iki türlü te
J;ıkki eclilC>bilir: Eğer bazı beynelmilel 
mahfillerdt' işna olunan haberler doğru 
'sc bu bey~mnt bir ihtar mahiyetindedir. 
Yok, bu haberler esassı1.Sa beyanat da
hi farazi bir mahiyettı- kalır. Kont Ci
ano ynkında söyliyeceği bir nutukta bu 
sahada Italyan siyasetini tasrih cdect-k
tir. 

NAZiLT...1 ASLİYE HUKUK 'MAH
KE1\1ES1NDEN: 

Dnvctiye ilanı: 
Atça çelebi oğlu mahallesinden Meh

met oğlu Ali tara!ından sultanhisarda 
mukim kasap Mustafa kızı ve Mehmet 
karısı P..aticc aleyhine açılan tapu kay
clı iptali davasının muhakemesinin de
vamı sırasında müddeialeyh haticenin öl 
mesile davanın vercselcri olan kızları 
Hatice, Hürmüz ve Kübra aleyhlerine 
takip edilme~i i.izerine bunlardan Küb
ranın yeri belirsiz olduğundan hakkın
daki davetiyesi bilfı tebliğ iade edilmiş 
olma1da ilfı.nen teblignt icrasına ve mu
hrıkemenin 25-12-39 Pazartesi günii saat 
!) 30 za talikine karar verilm!stir. Mez
burenin muayyen glinde ve saatte Na
ıilli asliye hukuk mahkemesine bi7.zat 
aelmesi veya bir kanuni vekil gönder
mesi aksi takdirde muhakemenin gıya
ben bakılacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere j]an olunur. 

4473 (2455) 

1 - Muhtelif Balkan memleketleri
nin istiklaline riayet, 

2 - Aralnrında mütekabil uzlaşma
ya teşvik, 

3 - Italyanın 1abii menfaatlerinin 
bunlar tarafından tasdiki.. 

Bedihidir ki bu üç esastan birisine 
müsteniden, Balkanlarda her hangi bir 
değişiklik doğrudan doğruya Italyanın 
menfaatlerine dokunur. 

Ikinci hayati mesele Italyanın bahri 
ticaret ve muamelfıtıdır. Bunların en 
tam olarak muhafazası Hb:ımdır. Yeni 
harp, şimdiye kadar, müsellah bir ihti
laftan ziyade bir ekonomik mücadele 
şeklinde cereyan etmiştir. Fakat muha
samasız veya bitaraf bütün milletlere 
sirayete meyyaldir. 

dtalya hnrbın ve muhasamatın icap
larını takdir etmek1e beraber, büyük 
milletlerin menfaat ve prestijlerine en
gC'l olmasını kabul edemez. Her ne ka
dar hcvnelmilel lmkukt..ın mütevellit 
taahhütlere riayet azminde ise de mu
hasımların, münhasıran kendi menfaat
leri namına, zorla tatbik etmek istedik
leri tedbirleri aynı mahiyette göremez. 

«Ekonomik harp bütün Avrupaya si
rayet ederken her hangi bir milletin 
menfaat ve şerefini çiğneyecek bir şekn 
almamalıdır.> 

omanya 
sya ile yalrc!ıım paktı 

imza et e e evvel 
TüıJ ·ye· e 
is .. ai'e ede<eektir 
Londra, 8 (A.A) - Siyasi mahafil 

Türkiye ile Rusya arasında münakit 935 
tnrihli misak mucibince Rusyanın Ro
manya ile karşılıklı yardım misakı imza 
etmcdf'n evvel Türkiyeyi keyfiyetten 
haberdar ederek Türk.iye ile istişırede 
bulunması iktiza etmekte olduğunu be
yan etmektedirler. 

s v e er 
iya:un Polonya 

ff ! çaı ua .. ezileceğini 
~s me ·şer... · 
Londra 8 (Ö.R) - Tnyınis gazetesinin 

Moskova muhabirine göre Ruslar Fin
landiyayı, Almanların Polonyayı ezdik
leri gibi çabuk ez~ceklerini zannediyor
lardı. Istiltı daha bir kaç hafta teahhür 
ederse bu hareketin uyandırdığı mem
nuniyetsizlik daha derin olacaktır. Bu 
geçirdiğimiz ayların Rusyanın tarihinde 
mühim rolii olacağı muhakkaktır. 

lngi ter 
hükumeti 
B. u aı 
oğluı 
ziyaf t vertdi •.• 

ci 

Londra, 8 (A.A) - İngiltere hükü-

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

Jiklerinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işe ait muvakkat teminat miktarı 7997 liradır. 
5 - isteklilerin 939 senesine ait ticaret odası Yeı:ıikası ile teminat 

mektubunu ve bu işi yapabileceğine dair Manisa vilayetinden alacağı 
vesikayı ve istekli yüksek elektrik mühendisi olmadığı takdirde yük
seJC elektrik mühendisinin mesuliyete iştiraki şarti]e işi yapacağına dn
ir olan noter senedini dış zarfa koymaları lazımdır. 

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

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

lzmir inhısa lar 
ğünden: 

Baş müdürlü-

9400 kilo meşe veya pırnar kömürii dairemizde mevcut şartname
sine göre pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen fiatı 4,50 kuruş te
minatı 63,45 liradır. 

isteklilerin 13/12/939 günü saat 15 de başmüdürlüğümüzdeki ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. 4477 (2457) 

f v 

üzayede ile 
al'adc satış 

Acele azimet dolnyısiyle birinci kn
nunun 10 cu Pazar günü öğleden evvel 
saat 10 da Karşıyakndn iskeleden çı
kınca sağ tarafta yalı caddesi yani Sa
lih paşa caddesinde 152 numaralı evde 
tüccardan Maruf bir aileye ~ı.)t zarif ve 
nadide mobilyeleri müzayede suretile 
mıtılacaktır. 

Satılacak eşyalar meyanında ceviz 
marukcn knnapc ve iki koltuk, ceviz 
daire forma altın mekik ipekli kanape 
ve iki koltuk, fontazi limon kaplama 
yatak odası. dolabı, tuvaleti, komidon
ları, ve karyolası maa bezli somyası, 
perakende avrupa sandalyeleri, Etemin 
perdeler, ceviz kare masa takımı, ha
sır takımları, tek nynalı şifonycralı do
lap, Jngiliz mnmultıtından iki kişilik 
bronz karyofa ve somyası, kadifeli şez
long, Viyana mamulatından yedi par-
çalı kaclifeli kanapc takımı, perakende 
kıreton koltuklar, camlı masa, muşam
ba kanape, ve altı sandalye, mağun kü
tüphanen yazıhane, ayrıca küçük yazı
hane, nadide işlemeli japon orta masası, 
masit mağun büfe, kara ceviz yemek 
masası, divan. mikelli madeni soba ve 
boruları, mudeni soba altı, yağlı boya 
tablaları, hnlı ve seccadeler, ve saire 
bir çok mobilyclcr müzayede surctile 
satılacaktır. Fırsatı kaçırmayınız. Satış 
pcsinclir. Dikkat evde satılıktır. 

Türk müı:ayede salonu müdüriyeti 
1-4 (2421) 

lZMtR BELEDlYı::StNDEN: 

lZMtR TICARET MAHKEMESİ 
TAHKİKAT H.AKtMLtô1NDEN: 

Manisa iiztinı tarını satış kooperatifi 
vekili avukat Salim Zer tarafından Iz
mir birinci kordon Cemal Cendeli han 
13 nodn Tn1fıt Erman aleyhine mahke
mize açılan alacak davasının tahkikatın
da: 

Müddeialcyhc gönderil<'n dava arzu
halirie mübaşir tarafından verilen meş
ruhatta müddeial<'yh Talat Ermnnın 
gösterifon ndrcc;te bulunmadığı yazıla
rak iade edilmiştir. Yapılan polis tah
kikatında dn müddeialeyhin ikametgii-· 
hı anlaşılamamıştır. 
Davacı: Müddeinleyhin Istanbu1 -

Beyoğlu Halk otobü.c:;lerinde çalıştığını 
ve davetiye te\)Jiği istemekle müddei
aleyh namınn çıkanlan davetiye müba
şir tara!ındnn verilen meşruhatta müd
deialeyhin otobüslerde çalışmadığı ve 
bilen de bulunmadığı kaydile davetiye 
bilu tebliğ iade edildiği görülmiiştiir. 
Davacı vekilinin talebi üzerine daveti
yenin müddeialeyhc ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan ve tahkikat bu 
sebeple 18-1-940 Perşembe günii saat 
10 na bırakılmış olmakla mezkur gün 
ve saatte müddeialeyhin tahkikat haki
mi huzurunda hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi ve 10 gün zarfmdn ce
vap vermesi Hızım geldiği ve 939-405 
munaralı davetiyı> tebliğ makamına kn
im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

4479 (24-fi4) 

Asa iye üta GSSISI 

DOKTOR 
Cahit Tuner meti dün Carlton otelinde Numan Me

nemenci oğlu şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Ziyafete maliye nazırı J. Si
mon riyaset ediyordu. Davetliler arasın-
da donanmn kumnndaıu Lord Chaster- - Bclecliyemiz zabıtası kadrosunda 
field, Türkiye büyük elçisi ve diğer mü- münhal bulunan bir zabıta memurluğu
him şahıslar bulunuyordu. na ve bir dosya memuru muavinliğine 
----------------yeniden memur alınacaktır. 

Her ~tün saat 3 ten sonra $amlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabııl ve tedavi eder. Elek- • 
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

FOCA ASLlYE HUKUK MAHKE
MES1NDEı"1: 

Askerliğini bitinniş ve orta mektep 
mezunu bulunan isteklilerin 11/12/939 
Paznrtcsi günü saat 14 de zabıta müdür
lilğünde yapılacak müsabaka imtihanına 
girmek üzere müracaatları ilan olunur. 

Façanın yeni köyünde mukhn Ahmet 
oğlu Bekir yanında Denizlili lsmail oğ
lu Ibmhim gülsevenin aslan Mera~ın 
Andıran kazasının barovn köyiinden 
Hasan kızı Hatice namı diğeri Seniha 
aleyhine açtığı kanuni ihtar davasının 
müteakip müddeialeyha namına göste
rilen adrese gönderilen davetiye bulu
namamasından ve ikamet'1fıhı meçhul 
bulunmasından dolayı ilanen tebligat • 
icrasına karar verilmls olduğundan 
müdd~ialeyh Seniha namı diğer Hatice 
21-12-39 tarih pc.rşembc günü saat 10-
da foça asliye hukuk mahkemesinde is
patı viicut etme.si veya bir vekil gönder
mesi aksi takdirde duruşmanın gıyabın
da yapılacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebliğ olunur. 

1ZM1R TlCARET MAHKEMF.stN
DEN: 

Dosya numarası 939-383 
Müddei, Iı.mirde Rıhtım idaresi (ha-

1<'n Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü) vekili avukat Şükrü Sayar ta
rafından Izmirdc Kordonda pasaport is
kelesi karş1S1nda lzmir havagazı irketi 
-ıamına mczkCır şiı·ket murnhhas1 Dabit 
Larimer aleyhine mahkemenize açılan 
atacak davac;mda M. aleyhin ikametga
hının meçhul oldu~u emniyet müdürlü-

4474 (2458) 

8, 9, 10, 4452 (2447) 

~~~~~:r.z:na~ 

D Kı'CR 

B çet Uz 
~OCulı hastalılıları ;;ünce yapılan tahkikattan anlaşılmak.la 

ütahassısı c'avctiycnin müddeialeyhe ilanen tebli
ğine karar verilerek muhakeme 12-1-

HnstaJnnru her gün saat 11.30 dan !J40 Cumn günü saat 10 na bırakılım,.; 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk olduğundnn mezkfır günde müddeialeyh 

, matbaası yanındaki hu usi kıliniğin- :-c;ilin muhnkemede hazır bulunması ve-
de kabul eder. • ya namına bir vekil göndermesi için da-

•etiyc makamına kaim olmak üzere na-
nrn_tr..b.UV. olıınur A481-.,_l2'1!l~\ 



t ilk Unan cumartesi 193' 0#1 A.lllt 
'1123 

DOKTOR 

Celil Yarkm 
Balıkyağı içemiyenler 

JZMİR MEMLEKE'J' 
HASTANESi DAHiLİYE 

Hilil Eczanesine 
1939 senesi NORVEÇYA Babkyağınııı baş nıahsulii 

MU'J'AHASSISI 
Muayenehane:' ikinci Beyler 

No. ZS TELEFON: 3956 

Kemal Kamil 

w 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Balıkyağı adiyle tevzi 

ediliyor 

Bozkurt 
iZMİR MEMLEKE'l' 

HASTANESİ 
Asabiye naüıallassısı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

Sokak No. '19 da hastalannı her gün 
kabul eder .. 

Her aene olduğu gibi da

ima beyaz ve berrak şişeler 
icinde altın sarısı rengiyle , 
mahiyet ve safiyeti, dı,ına 

tZMtR Wı ŞAHStYE SULH 
HUKUK MAHKEMEStNDEN: 

Kimsesiz ve küçük olan Hıvziye Iz
rnirde ikinci memduhiye mahallesinde 
11 numaralı evde oturan Ismail hakkı 
kızı Hızviyeye aynı mahallede ve evde 
oturan Zühtü oğlu Sıtkı karabacak vasi 
tayin olunduğu ilan olunur. 

vuran, vita minleriyle gıda 
kuvveti yüksek içimi çok 
hafif bir şaheserdir. 

4488 (2456) 

PER.A.TOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

ve Eytam Bankasından: 
No.su Depozitosu 

Kıymeti T .L. 
Esas No. Yeri 

Nev'i 
Yeni Eski Taj 

f'ransrz hastanesi 

134 Kuşadası DavuUar nahiyesi Şanlı köy 
plaka mevkiinde 

Tarla 1600.-

500.-
1300.-
1400.-
600.-

2100.-
400.-
200.-

320.-

100.-
260.-
280.-
120.-
420.-

> > > 

Operatörü 
Her ıUıı öileye kadar Fransız hasta
neaiııde, öileden sonra Birinci Bey
ler sokalmda .... No. 4%." 

TELEFON : %310 

135 
229 
231 
232 
233 
234 
236 

47 Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364, parsel 2 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364, parsel 7. 
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 343, parsel 116. -
Hasanhoca M. Osmaniye caddesi ada 364 parsel 3. 
Hasanhoca M.Osmaniye caddesi ada 343 parsel 117 
Hasanhoca M. Osman.iye caddesi. Mirikelam 

49 
37 
62 
45 
64 

> 
43 Mağaza 
33 > 
62 Dükkan 
41 Mağaza 
64 > 

12-32 Fevkani oda 
80.-
40.-

hanında ada 343, parsel -

DOKTOR 1 
Süleyman Çoruh 

ÇocuJı hastaldıları 
rnütalacusısı 

304 
309 

Hasanhoca M. Yolbedestanında ada 342 parsel 4. 
Hasanhoca M. Kara osmanoğlu hanında 

55-4 

26-12 
55.4 

39 

31-4 Fevkani mağaza 150.-
Mağaza 200.-

30.-
40.-

314 
:477 
393 

Ada 343, parsel 89 
Hasnnhoca M. Yolbedestanında ada 3 ı2 parsel 14 
Hasanhoca M. Osmaniye c:ıddesi ad~. 364, parsel 6. 
Kuzuoğlu çarşısı Salvarlıoğlu hanında 

Dükkan 
35 Mağa?.a 

63/ 7-8 Mağaza 

140.-
1000.-
200.-

28.-
200.-
40.-

ada .343, parsel 121. 
Göı.tepc Mısırlı caddesi 927 360.-Ev 1800.-

Londra ve Viyana hastanelerinde 1186 Hasanhoca M. Yolbedestanı yeni 904 üncü sokak 
etiidünil ikmal etmiştir.. ada 341, parc::el 14. 18 

458 
429 

6 Dükkan 300.- 60.-

Hastalannı her giin kabul eder. 11150 Reşadiye Şabanzade Faikhcy çıkmazında 
Muayene adresi : Birinci beyler so- ada 864, parsel 9, «573 -M2.> 

Arsa 515.53 103.11 
11-!> 

1284 K nr ıyaka Osmnnz.ıde Ismetpaşa cnd. 1473 üncü l l ~ ~~~ Gö<tepe ka•akolu kar- sokak •697.50 M2.> ada 192, pmcl 22. 5 s 
5 > 13!>5.- 279.-

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin taksitle satışları 16-12-939 tarihine miis:ıdif Cumartesi günü saat onda 
'lnda 83.t/l... TELEFON : 2310 yapılacaktır. pozito akçelerini veznemize yatırarak 

(
2241

) 
1 

_ 13 istekli olanların hizalarında yazılı de artırmaya girmeleri ve yanlarında birer 
••liiiıiilı.iııll•••••••I., fotografla nüfus tezkerelerini getirmele ri. 1- 9 (2393) 

~~~~!""!!!~-""'!'--"""'!!'!!!'!!!~~~~~!"!"!!"'"'!!!!"'!!!!!!"'~~~~~~'!!'!""~!!!-"~~~~--..... ~--~~.!!!!!!!'!!-"!!""!!!!!~~!!!!'!'!!!!!!!!!!~'!!!!! 

Jstanbul Elektrik tramvay ve 
tünel işletmeleri u •• un mu-
dürlüğündeıı: 
1 - Muhammen bedeli 120000 lira olan silahtar fabrikasının kö

mür nakil tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

nasının beşinci katında toplanacak olan artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

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

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

7, 9 4390 (2423) 

iLAN 
Zeytincilik istasyonu 

ğündcn: 
müdürlü-

Bornova zeytincilik istasyonunun tesisi sırasında istimlak harici ka
lan bititik arazinin topoğrafik vaziyetlerinden dolayı vilayet idare he
yetinin 24/ 8/ 939 tarih ve 594 sayı ile istimlaki karara bağlanarak 
onaylanan (7) şahsa ait 51 /658 M. dekar arazi için istimlak kararna
mesinin 6, 7 ci maddeleri hükmünce, Bornova belediye riyaseti daimi 
encümeninin 11/10/ 939 tarih ve 133/ 7 sayı ile İntihap olunan ko
misyonu mahsusunca Hacı lsmail veresesi Niyazi ve Mehmede ait ara
zinin vaziyeti ve emsalinin rayiç alım satım fiyatı nazarı dikkate alına
rak 2237 lira 2S kuruş, Kundakçı Mustafanın 679,42 Hacı Ismail oğ
lu Mustafa veresesinin 2360, Kavalalı Ramazanın 1169, 55, Sami Çe
lebinin 5297,95 Giritli Selimenin 1646, Emin Tarımcıya ait arazinin 
3886 lira 88 kuruş kıymetinde olup işbu kıymetler vilayet idare heyc-
tince tasdika iktiran etmiş olduğu kararnamenin 8 ci maddesine tevfi-
kan ilan olunur. 4490 (2453) 

Devlet Demir yolları 9 ncu işlet
me ml1dürlüğiinden: 

Ankarada Ulus, lstanbulda Yeni Sabah ve lzmirde Yeni Asır gaze
telerinin 24, 26, 28, 30/ 11 / 939 nüshalarında intişar etmiş olan ilana 
ifÖre 11/12/ 939 Pazartesi günü saat 15 de münakasası yapılacağı bil
dirilen Sirkeci Garı meydanı ile planında gösterilen yolların T opcka 
ıiatemi aafaltlanmuı i i örülen lüzum üzerine aynı tartlarla 2S/ 12/39 

D. D. Yolları 8 nci işletme 
komis ~ onundau: 
idaremize ait Moralı istasyonu civarında vaki çardaklı kahvehane 

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

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

3, 6, 9, 12 4400 (2406) 

D. D. Yolları 8 nci işletme ko
mİs) onundan: 
Basmane - Menemen arasındaki hat ihtiyacı için T urandaki taş 

ocaklarından (3000) M3. ocak balastı açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedel: 4350 lira olup M. teminatı (324.25) lira
dır. 

Açık eksiltme 15. 12. 939 cuma günü saat 15 de Alsancakta iş
letmemiz binasında komisyonca yapılacaktar. 

Muvakkat ve daimi teminat mektubu örneğile mukavele proje
si, bayındırlık ve eksiltme şartnamesinden ibaret münakasa evrakı 
işletme kaleminde görülebilir. 

isteklilerin 2490 sayıla kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vesika 
ile M. teminat makbuzlarını hamilen tayin olunan vakitte komis
yonumuza gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

29, 2, S. 9 43SS (2375) 

Toprak mahsulleri 
mir şubesinden: 

f • • o ısı iz-

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

1940 pazartesi günü, tahmil ve tahliye için saat onda, nahliye için saat 
14 de Şubemizde 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 19 39 tarihinden itibaren şubemizde 
alakadarların nazarı ittilalanna vazolunacaktar. 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve $tirekAsı 

• ---

..... , 
SPERCO VAPUR 

ACElf'J' ASI 

D. T. R. T, BUDAPEST ADRİATİKA SOSYETA ANONİMA 
TUNA LİMANLARI İÇİN Dİ NAv1GAZYONE 

•TİSZA• vap. 6 Ilkkinunda bekleni- DİANA vapuru 10/ 12 birinci kanun 
yer. 

SERVİCE MARİTİ1\IE ROUMAİN 1939 tarihinde Triyeste ve Venedik li-
- manlarına hareket edecektir. 

BUCAREST 
ZARA motörü 13/ 12/ 939 tarih.inde li-

KÖSTENCE • GALAS VE TUNA manımı.za gelerek ertesi gün saat 17 de 
LİMANLARI İÇİN Pire, Brindizi Zara Fiume Triyeste ve 

•ALBA JuıJA .. vap. 9 Dkkanunda Venediğe hareket edecektir. 
bekleniyor. . BRİONİ motörü 15/ 12/ 939 tarihinde 

KÖS~ENCE İÇİN .. saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
11BU~U~EŞTh vap. 22 Illlinunda Pire, Brindizi, Venedik ve Triyeste li-

beklenıyor. manlarına hareket edecektir. 
SOCIETE COl\11\IERCİALE BULGARE CİTTA Dİ BARİ motörü 19/ 12/ 939 ta-

DE NAVİGATİON A V APEUR rihindc sabah saat 8 de gelerek ayni 
V A R N A gün saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

BAİFA • İSKENDERİYE VE PORT Cenovaya hareket edecektir. 
SAİT İÇİN NOT B" t" b l Tr' st BULGARiA . 7 Ilkkin d bek - u un u vapur ar ıye e 

1 
". • 'ap. un a • veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-

enıyor. . . . • rilca limanlarına hareket eden İtalia 
Vapurlann ısım ve tanhlen hakkımla A · · fain · k tının' • ve Afrika 

h. b' t hh"t lı nonım seyrıse şır e 
1~ ır aa u a nmaz. . ve Hindistana hareket eden LLOYD 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav· TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir-

lunlardnki dC'ği~ikliklerden acenta m• keti vapurlarına tesadüf ederler. 
suliyet kabul etmez.. NEERLANDAİSE ROYALE 

Daha faz.la tafsillt için ATATURK KUMPANYASI 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ARİANDE vapuru 11/ 12/ 939 tarihin-
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mllraca- de beklenmekte olup Burgaz, Varna ve 
at edilmesi rica olunur. Köstence limanlarına hareket edecektir. 

TELEFON : !007/ZOOS ARİANDE vapuru 19-12-939 tarihin-
-------·------- de beklenmekte olup An\•ers, Rotter

dam ve Amsterdam limanlarına hareket 
<:decektir. 

SVENSKA ORİENT LL~ 
BARDALAND motörü 14/ 12/ 939 tari

hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
BELGİON vapuru 15 birinci kMıunda penhag limanlarına hareket edecektir_ 

beklenilmekte olup Anversa ve Rotter- SERVİCE MA.RİTİME ROUMAİN 

UMDAL --·-UMUMİ DENİZ ACENTALil.a LTD. 
BEIJ.ENİC ~ Lm. 

dam için yük alacaktır. SUCEA VA vapuru 26/ 12/ 939 tarihin· 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

LOVCEN vapuru 10 birinci kanunda limanlarına hareket edecektir. 
gelerek ayni gün Köstence ve V arna N O T : 

için hareket edecektir. . . . Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
LOVCEN vapuru 17 bırıncı kAnunda hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 

gelip.18 birinci kanunda Pire - ~vu~- bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksl
lu~ lımanları - Kot?r. - Dubrovnilc-Split zm değişebilir olduğunu ve bu husustan 
'l!ıyeste ve Şuşak ıçın hareket edecek- dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
tır... .. . ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

Yolcu ve yuk kabul edecektir. kayıt ve isaret etmeleri rica olunur. 
Gerek vapurlann muvasallt tarihleri, Daha fazln tafsilM için Cümhuriyet 

gerek vapur \simleri ve navlunlan hak- caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
kında acenta bir teahhUt altına giremu. acentesine müracaat edilmesi.. 
Daha fazla t.afsil&t almak için Birind TELEFON : 2004 - 2005 

Kordonda 152 numarada • U'MDAL• ... 1 ................................ -•• -.-•• -.-. 

umum! deniz A~ntalığı Ltd. mllracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdürlyet 
Telefon : 3171 Acenta .. 

1 1281 •ı ••• l rt Birinci Sınıf Mütahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMCI06LV 

Cilt ve Te;nsül hastalıkları 
VE 

OLIVIER VE 
$ÜREKASJ LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Lfrcrpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla-
runız sefer yapacaklardır. "' 

....................................••..•• ; 

Messageries Maritimes 
~-

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55... Her türlü i7.8hat ve malU.m.at için Bi• 

i · Elh s· k d rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
zmır - · amra ıneması ar asın a 

S bahtan akşam k d h talannı "~ RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen· 
a a a ar as ~ tas .. d'lm . . 1 

kah l ed TELEFON 
. 3.ı79 ına murncaat e ı esı nca o unur. 

u er.. ' TELEFON : Z 3 '1 5 
Tl•S • 1111 !'im'pmır:C(SH • 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
• 

Bu her iki. otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütf!hauııı bay Ömer 
ütfü Bengü' dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, 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 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh isticannda 
bulunan otellerde buluturlar. 

Türkiye iş Bankasından: 
- Bankamızın muhtelif şubelerinde çalıştırılmak üzere müsa

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

2 - imtihana girebilmek için: 

A - La.aka! Lise mezunu olmak, 

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

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

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

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

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

6 - Taliplerin en geç 20 B. Kanun 1939 çarşamba giinüne kadar 
Ankarada umum müdürlük memurin servisine. lstanbul ve lzmirdo 
§Ube müdürlüklerine vesaiklerile birlikte miiracaatta bulunmaları ilan 
olunur. 



YENi A5J.R 

Bitaraflar yeni tehlike karşısında 
Finlandiya üzerinde uçan Sovyet tay yarecilerinde lsveç şehirlerini 

bombardıman plô:nları çıkmış. Tehditler gittikçe kuvvetlenmeğe başladı 

Ya bizimle ... Ya bize karşı lngilterede bir hava harbı ___________ * ___________ _ 

Almanlar bitaraflara karşı şimdi bu Dokuz düşman tayyaresinin yabtığı 
tehdid tabiyesini kullanıyorlar hücum derhal püskürtüldü 

Paris 8 (Ö.R) - Bir Fin şahsiyeti, 
esir edilen Rus tayyarecilerinin üzerin
de bulunan haritalarda. yalnız Finlan
diyanın değil, lsveçin de sevkulceyş 
mevkilerinin ve lsveçte bombardıman 
edilecek şehirlerin kaydedilmiş bulun
duğunu söy }emiştir. 

Stokholmdan gelen haberler Isvecte
ki cndi~eyi teyid ctmekted"r. 120 scne
denberi sulh icinde yasamı.ş ve kom<;u
lariyle her ihtilafı daima muslihane ola
rak hrl~etmiş olrn bu me"llleket simdi 
şimalde Ruc; tehdidine, ve cenupta Al
man tehdidine maruz bu'unmaktadır. 
Öyle zannedilb or ki Moskovadaki Al
man - Rus anlaşması yalnız Lchi ... truı ve 
Finland·y<mın değil. aynı zamanda 1 >
veç. Norvcc ve hatta Danimarkanın ha
:rita larını değiştirecek kararlar ıhtiva 
ediyordu. Zira Almanların In"iltE'reJ l 
karadan abloka tasavvurları bilhnsı:a Is
vec ve NorvcC'e istinad etmC'ktedir. 

Paris 8 (Ö.R) - cNoyC' Zıirhen r,a
ZC'tC'sinın Ber1in muhabiri tarafın~ T\ 

bildirili! 1'ine göre Almanvn, miıttC'f k 
rıblokasma mukab le olara1

' b '1t!raflarla 
In"iltc'"f'nın her türlii m ··" knlelpr"rıi 
me'n't~ tec;C'bbüc; edecektir. Fakat h""ylC' 
bir vnsaüın. tatbiki c;ddi miic:ltülnta m -
ruz 

0

kalab"lir. 
lsvecte umumi endise g0steri1i-vor. 

Umumi rziyet büyük bir bed'l-ıi'l1 .klc 
telakki Pdil"yor. Almanlar bitarafları b"r 
veya di<'<cr taraf leh"nde vaziyet alma;;a 
davet n"vetinde olduüunu ~izlemivor. 

Berlinin tehditleri bitaraflar nezdinde 
fiili endişeler uyandırmıştır. «Al~e'llc y
ne Handelblat> gazetcc:inin Eerlin mu
habiri Nazi salahiyettarlariylc görü tük. 
ten sonra bedbinliğini gizlemiyor. Bun
lar Ingiltereye karsı ablokn planının tnt
biki için Hollanda sahi1ind"' icab•nda 
vazedeceklerini beyan etmPkten cC'kin
miyorlar. Zira, diyorlar, Almanya mev
cudiyeti için çarpışmaktadır. Ve pasif 
bitaraflık vaziyetini bile bile Almanya
nın düsmanlarına müzaheret rnahivetin
de telakki etmekten çekinmiye~cktir. 

Paris 8 (Ö.R) - Berlinde hitaraflar, 
hilhasc:a Belçika ve Hollanda aleyhinde
ki neşriyat mücadelesi dı~vam ediyor. 
Dün Vilhelmştrasede ecnebi gazetecilere 
şu bl"!yanat yapılmıştır: 

«Mevcudiyeti için mücadele eden Al
manya bitaraflıl'ın bazı ~ekillerini Al
manyaya karşı dümıana ıniizahPret ""k
Jinde t€'lfıkki etmekte tereddüd göster
miyecektir.> 

Hollanda ve Belcikada endişe fl5ikfır
r1ır. cGazet dö Brükseb Bitleri hiç gü
cendirnwmeği tavsiye edenlere cevap 
vererek Belçikanın, sulh akc.ledileı.:ef•i, 
yani Avrupanın yı>niden kıırulaca;,ı za
man ihtiyacı olacağı aşikar bulunan In
giliz, Fransız semoatilerindcn mahrum 
olmakta hiç menfaati olamıyncarrını 
kaydt•diyor 

Berlindc D.N.B. ajansı uzun b":"" te
lakkiyle hitaraf Jc.-kandinav devlf!tlerıne 
karşı Alm8rıyamn şikayetlerini tac:rih 
etmektedir: Bu devletler senelerce Al-

Hollanda kral çcsi 
man} a} a kar~1 barid bir alakao:;ız1ık~a 
hareket etmisler. istihkar ve hatta gizli 
husumet göc:term"şler. Alman ajansı bu 
sebeple şu esrarengiz hi.ikmü yürütii
} or: 

«Bu devlctkr ekliklerini biçecl'kler
din 

Faris, 8 (Ö.R) - Ne kadar teı.atlı gö
rünürse görüm.Un, Alman propagandası 
Bolşe\ izm aleyhinde yeniden bir haçlı 
seferi tahrikine ve Hitler Almanyasının 
koınUnizme yolu kapıyabilecek biricik 
devlet olduğu intibamı uyandırınağa ça
lışıyor. Bu propaganda bilha~a Noı-:eç
ll• tesirini hissettiriyor. Zira bu memle
kette, Almanya ile İngiltere ve Fransa 
arasında mücadelenin devamından hasıl 
olabilecek neticeler endişe ile karşılan-
maktadır. · 

Bir Norvç gazetesi Alınan manevrası
na ınakes olarak diyor ki : Eğer Alman
ya ile olan kavgalarını unutarak miittc
fikler bu devletle birlikte Bol.şedzme 
karşı miicadeleyc girişmeğe temayül 
göstermezlerse garp mC'deniyeti tehlıke
Yl maruzdur. 
Alınan taraf1arı Amerikan gazeteleri 

de ayni nnzariyeri müdafaa ediyorlar : 
Bunlarn göre. Ingiltere \'e Fransa Al

manya ile harbe devam etmekle mede
niyeti tehlikeye düsürmektedirler. 

Bütiin bunlar, Almcınların yeni bir 
sulh taarruzu için \"aziyetten istifade 
ederek yaptıkları propagandadır. 

İsveçte endişt> oldukça derindir.. Al
manlann İsve<.:e karşı gazete hücumlari
le takip ettikl ... ·ri siya<>etin hedefi belli 
değHdir. Zira Almanların ne istedikleri 
ınalı'.'ım bulunmıyor. Belki de, Fin tanr
ı U7.U ile birlikte. bitarnflar iizcrinde hir 
tazyik } apmak maksadını takip ediyor
lar. Bu tazyik, Almanya ile İsveç ara-

lı u ' ıtta askeı ı tefti§te 
5ındn yakında müzakernlerin bao;.lıJ aca
ğı hakkında Berlind~n verilen haberle 
ayni zamana tesadüf etmektedir. 

Paris, 8 (ÖR) - Fin taarruzu ve 
Alınanların bitaraflar aleyhindeki teh
ditleı i bütün bitaraf devletlerin va7Jye
tin meselesini ortaya koymaktadır. Gc
r.eral Diivnl tarafından •Deha» gazete
sinde bu humsta neşredilen bir makale
de şu mütalaalar yürütülüyor : 

•Almaıı yarı reffiti gazeteleri bitaraf 
memleketleri ~u muamma karşısında bu
lunduruyorlar : Ya bıziınlc, yn bizo 
ı·arşı'. İngiltere ve Fransanın Almanya 
aJeyhindeki abloka tedbirlerine karşı lc1-
kayt kalmakla, Belçika ve Hollanda Al
manva ile ticari münasebetlerini lilen 
kcs~iş oluyorlar. Bunu Almanya kabul 
edemez. Binaenaleyh bu iki memleket 
İngiliz ve Fransız tedbirlerine kar~ı ha
kiki müdafaa tedbirfori almağa mecbur
durlar. 

Yani, Alınan gazetelerinin fikrince 
Belcika ve Hollanda İngiltere ve Fran
sa ile ticaretlerini kesmelidirler.. Fakat 
buna da müttefiklerin müsaade etmiye
ce~ini ilfıvc etmiyorlar. 

Hi.ilasa Almanya bitarafları bir ter
t·ih mecburiyeti karşısında bulundur
mak istiyor : Ya benimle, ya bana karşı! 
Eu şimdilik bir korkutma manC'vrası
clır. Fnkat netil'ede mesele şu şekli ala
caktır. Zira alwalin tabiati bunu zaruri 
kıJıvor .. 

Milletler cemiyetindeki içtima hitaraf
lann hattı hareketini göstermeğe haklı
dır. Bitaraflann kararı, bizim için şüp
hesiz maddi, fakat bilhassa manc\•İ bir 
kıymeti haizdir. Zira biitiin dünya tara
fından, hatta bizim kendimiz tarafından 
d<., hakiki bir mahkeme ilamı gibi te
inkki edilecektir. 

lngilizler tarafından düşiiriilen Al111mı tayyareleri 
Londra 3 (Ö.R) - Dokuz düşman büs etmişse de önüne geçen avcı tayya- 46 Ingiliz tayyarecisi daha telef olmuş

tayyaresi bu sabah Ingilterenin şark sa- releri tarafından tardedilmiştir. Mayn tur. 2 tayyareci de kayıptır. Bu iki tay
lıiline hücum etmf'ğc kalkışmışlarsa da koymak maksadiyle hareket ettiği zan- yarenin esir edilmiş oldukları tahmin 
Ingiliz tayyareleri tarafından iardedil- nedilmektedir. edilmektedir. 
mislerdir. Az sonra 7 Henkles tayyaresi Londra 8 (AA) - Hava nezareti 
cenup sahiline hücum etmişlerdir. In- Londra 8 (A.A) - Firth Of Forth Çarşamba güni.i Ingiliz tayyareleriyle 
gıliz avcı ta~yareleri bunları deniz sat- üzerinde yapılan hava akınına 8 Alman Dornier tipindeki Alman deniz tayyarc
hına lnmeğe mecbur C'derek mitralyöz tayyaresi iştirak etmiştir. Fakat bu tay- leri arasında şimal denizinde bir ınuha
ateşi altına alınıc;lardır Bir dli§man tay- yarelerin sahile yaklaşamamış oldukln- rebe vukua gelmiş ve bir saat devam 
yaresine isabet vaki olmuştur. Avustu- rı söylenmektedir. Ingillz avcı tayyare- eden bu muharebe neticesinde Alman 
ralyalı bir lngiliz tayyarecisi yaralı ol- leri düşman tayyarcleriyle harbe tutuş- tayyarelerinin hasaramış olduklarını ha
duğu halde salimen iissüne dönmüştür. muşlardır. Bir Alman tayyaresine isa- her vermektedir. 

Alman radyosu Alman tayyarelerinin bet vaki olduğu, fakat lissülharckesinc Londra 8 (ö.R) - Ingiliz tayyarele-
Londra üzerinde kesif uçuşları yaptıkla- doğru yoluna devam ettiği beyan edil- rinin Helikoland uçuşlarında 20 ton 
rını iddia etmişse de doğru dC'ğildir. mektcdir. bomba atıldığı öğrenilmiştir. Nazi rad
Londra üzerinde hiç bir Alman tayyare- Londra 8 (A.A) - lngiliz tayyareler!- yosu Alınan tayyarelerinin Londra üze
si uçmamıştır. Sadece bir tay) are Tay- nin ziyaına ait 13 üncü liste neşredil- rinde muvaffakıyetli uçuşlar yaptığını 
mis nehri mansabına yaklaşmağa teşeb- mi;Ştir. Bu listeden an1a~ıldığma göre bildirmişse de doğru değildir. 

Konsey bugün toplanıyor 
·-------*-

Fin miiracaatini müstacelen tedkik 
için asambleye ha vale edecek 

Faris 8 (Ö.R) - Milletler cemiyeti 
konseyinde Finlandiyanın müracaati 
Cumartesi günü (bugün) müzakere edi
lecektiı·. Rusyanın mümessili bulurunı
yacaktır. Konsey müstacel müzakere 
usulünü kabul ederek müracaati asamb
leye sevkedecektir. Asamble de müsta
cel müzakere için bir komisyon teşkil 
edecek ve meseleyi derhal ona havale 
edecektir. 

Paris 8 (Ö.R) - Sabah gazeteleri Ce
nevre müzakeresi etrafında tefsirlerde 
bulunuyorlar. Pöti Jurnal diyor ki: 
c-Milletler cemiyetine karşı ne itimadı
mız ne de sevgimiz eksilmiştir. Fakat 
Ccnevredc bir Cermen - Rus hareketi 
ile karşılaşacağımızı zannederiz. Millet
ler cemiyeti hiç bir karar alamıyacaktır. 
Cenevre daha şimdiden Alman ajanları 
ile dolınlL'ltur. 

Figaro gazetesi, uzun seneler sulh için
de yaşamak itiyadının Iskandinavya 
devletlerine tehlikede olmadıkları his
sini verdiğini kaydettikten sonra diyor 
ki: Yarın Cenevrcde bu memleketlerin 
mümessilleri ile görüşeceğiz. Şimdi Is
kandinavya memleketleri de mukadde
ratlarının silahımızın zaferine bağlı ol
duğunu anlıyacak mevkidedirler. 

Er Novel şu satırları yazıyor: 
Bütün komintern tehlikededir. Fransa 

ve Ingiltere Eylül başında harbe gir
mişlerse bunu sadece Polonyaya karşı 
taahhütlerinin bir neticesi olarak yap
mamışlardır. Aynı zamanda kendi istik
rnı ve hürriyetlerini müdafaa ettikleri
ne kani olarak harbe girmişlerdir. 

Londra 8 (Ö.R) - Mançester Gardi
yan gazetesinin Cenevre muhabiri bil
diriyor: 

Buradaki kanaate göre milletler cemi-

yetinde Rusyayı cemiyetten ihraç için 
bir karar alınmıyacaktır. • 

Niyoz Kronikl gazetesine göre ne 
Fransa ne de Ingiltere Sovyet Rusya 
aleyhinde cezri tedbirler veya cüz'i bir 
hareket teşebbüsilnü deruhte etmiye
ceklerdir. Cenevre görüşmeleri Rus • 
Fin ihtilafına münhasır kalacak, diğer 
meseleler, ezcümle Çin - Japon ihtilafı 
mevzuubahs olmıyacaktır. 

Roma 8 (Ö.R) - c:Deyli Telgrab ga~ 
zetesinin istihbaratına göre Ingiltere 
Rusyanın miJletler cemiyetinden ihracı
nı teklif etmiyecektir. Fakat cenubt 
Amerika devletlerinden biri bu teklifte 
bulunursa buna müzaheret edecektir. 
Maamaiih Iskandinavya dev }etleri gibi 
Ingiltere de Rusya ile Finlandiya arasın
da tekrar müzakere imkanı bulunma
sına taraftardır.· 

lsveç~in Finlandiyaya yardım edeceği Maçek'in Sovyetlerin teCa vüzü 
300 tayyare Vereceg'"" ı· . so··ylenı·yor en büyük arzusu· 

Roma 8 (Ö.R) - Yugoslav başvekili 

-----~~-~·-..-...~---------------
muavini ve Hırvat lideri B. Maçek en 
büyiik arzusunun merkezi ve cenubu 
§arki Avrupanın ziraatçi meılıleketleri 
arasında bir ekonomik federasyon teşkili 
olduğunu ve Macaristanla Yugoslavya 
arasında samimiyeti gittikçe artan mü
nasebetlerin bu gayeye hizmet edeceği
ni söylemiştir. 

Amerikayı şimdi Avrupa harbine 
daha çok yaklaştırm1ştır - BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

Fin tayyareleri bugün de Len!ngracl 
ve Kronştad üzerinde dolaşmışlardır. 
Böylece Helsinkiye karşı yapılacak yC'
ni hava taarnızlarının mukabelesiz kal
mıya<'ağı anlatılmak istenınktir. Politi
kadaki Rus hava istasyonu Fin tayya
releri tarafından bombardıman edilmi~
tir .Viborg üzerinde uçan Kızıl tayya
releri defı toplarının atesi ile karsılan
nnştır. Fin mukavemetinin aylarca sü
recek surette muntazam ve kuvvetli ol
duğıı bildirilmektedir. 

Stokholm 8 (Ö.R) - Gazetelerin harp 
muhabirlerine göre Kızı1ortltı kunıan
d,ınlığı bütün kuvveti ile Viborg berza
hrnı tazyika kar;n· verıni~ bulunuyor. 
Buradaki tabii maniaları yenerek Fin 
istihkamlarını c:ukuta mecbur ettikten 
~onra F;nlandiya mukavemetinin kırıl
mıc: olacağı dlistinülmektedir. 

Helsinki 8 (Ö.R) - Finlandiva kör
fezinden .şimal kutbu oscanına· kadar 
m.anan sahada hava :-artları hasebivle 
Iaaliye~ pek ziyade azalmıı:tır. ş·~al 
kutbu mıntakasında biitün gün karan
hk hiiküm siirrnekte ve askeri harekatı 
iskfıl Ptmektedir. Yedi sekiz yüz kilo
metrelik bir C'ephede Ruc; cüzütamları 
bir çok nihayet!;iz miic:külfıta karsı koy
mak mecburiyetindedirler. Ladoga ~ölü 
ı·ivarındaki demiryolu tehlikeye maruz 
dt>ğildir. Rus keşif kolları Finlerin ha
~ır1adıkları tuzaklara düşerek ağır ı.a-

"ata düşmektedirler. 
"ttiga 8 (A.A) - Finlandiyalı askeri 

-'-"~~-,, Ldar VAl'-l 1'-mı li'...;fq .......... ....ı 
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muhabirine Sovyet Rusyanın Finlandi
yaya karşı 500.000 a!'ker 1000 tank ve 
500 tayyare tahş.t etmiş olduğunu be
yan etmM~rdir. Bu mütehassıslar Fın
landiyalıların siındiye kadar göstermi~ 
oldukları mukavemete rağmen \'aziyc
tin naz"k olduğunu ve Rus taarruzu kar
şı~ında müc:külatın gitgide artmak1a 
bulunduğunu kabul etmek lazımgeldi
ğini. çünkü ·sovyetlerin yüksek kuman
da heyetinin taarruzun insanca fazla 1('
lefata aslfi ehemmiyet vermemekte ol
duğunu iJfıve etmişlerdir. Filvaki şim
diye kadar Ruslar maktul. mecruh ve 
esir olarak 20.000 kişi kaybetmişlerdir. 

Stokholm 8 (A.A) - Moskovadcın 
1?elmiş olan bazı zevat Finlandi\"alılnrın 
Rııs tayyarelerine ıığratmı~ ~ldukları 
7.ayiat, mutazarrır tayyarelerin yüzde 
30 zu nisbetindc olduğunu ve bu halin 
Len"ngraddaki tayyareler mürettebatı 
arac;ında heyecan tevlit etmiş bulundu
ğunu beyan ve bu mürettebata evvelce 
Finlandiyalıların hava taarruzuna kar
şı müdafaa vesaitinden mahrum olduk
lnrımn söylenmiş olclu/.Yunu ilave etmek
tcd'rler. 

Faris 8 (ö.R) - Ru.:; - Fin cephesi 
hakkında alınan haberlere göre bazı 
mıntablarda soğuk sıfırın altında 30 
derecede ve karın 1,50 metre irtifaı bul
duğu yerler vardır. Bu vaziyet, bilhassa 
FinJandivanın en ~imal kısmında arazı
yi hareket cdilemiyecek hale sokmuş
tur. 

Sovyet radyosunun Manoerhayn mUs-
•-ı..J..-- '--"·-·- ---1.3 ..., :il ,,, .... 

iddialarına rağmen Ruslar hakiki bir 
muvaffakıyet kazanmış değillerdir. Fin 
Majino hattıntn yarıldığı hakkındaki 
haberler hilafına olarak Finlerin şi.d.
detli mukavemeti devam etmektedir. 
Ladoganın şimalinde Ruslar püskürtül
müştür. 

Paris, 8 (Ö.R) - aTan• gazetesinin 
askeri muharriri Fin harbi hakkında 
şunları yazıyor : 

Gelen haberler az, \'luuhsuz ve birbi
rinin aksidir. Fakat yine anlaşılıyor ki 
Sovyet taarruzu pek yavaş ilerlemekte
dir. Rus kaynakları Sovyet kuvvetleri
nin Viborg berzahında sahil civarında 
bir noktada Mnnnerhaym müstahkem 

Bir mayin tarama 
gmisi mayne çarparak 
berhava oldu ••• 
Londra, 8 (A.A) - Vaşington adın

daki mayin tarama gemisi bir mayne 
c:arparak batmıştır. İnfiJak o kadar şid
detli olınu.ştur ki, gemi uçmuş ve denize 
parçaları dökülmüştür. 

Vaşington, 8 (ö.R) - Sovyetlerin Finlandiyaya taarruzu umumi kanaate 

göre Amerikayı şimdi Avrupa harp sahasına eskiden daha çok yaklaştırmıı-. . 
tır. 

Vaşington Post gazetesine göre bu tecavüz, Çekoslovakyanm yutulmasından 

çok daha şiddetli bir teessür uyandırmıştır. T etsos gazetesi, Sovyetlerin istila

sına karşı Finlandiya kendi sivil halkını olduğu kadar demokrasiler idealini de 
müdafaa etmektedir. Amerika, bugünkü harpte aynı zamanda kendisini mü

dafaa eden demokrasile1e daha müessir surette yardım etmelidir, d°iyor. 

Vaşington, 8 (ö.R) - Maliye nazırı Sorctmantav, ithalat ve ihracat banka

larının Finlandiyanın kredi talebini yerine getirmek çarelerini aradıklarını söy

lemiştir. 

hattını yardıklarını haber verdileı·. Filo- rak tekzip ediliyor. müşahitlerin verdikleri haberlere göre cip olmuşlardır. Bu · cephede 'nisbeten 
nun top ateşiyle yaptığı müzaheret sa- 6 ilk kanun tarihli Rus tebliği Rusla- şimdiye kadar yapılan muharebelerde sükunet vardır. 
yesinde kara kuvvetleri bu mu\•affakı- rın huduttan 75 kilometre ilerliyerek henüz topçu kuvveti mühlm bir rol oy- Her iki taraf yeni bir muharebe için 
yeti kazanmışlar .. Fakat Finler bu ha- l.ıazı malzeme ve esirler aldıklarını bil- namamıştır. Harp daha ziyade, Manner- hazırlanmaktadır. 
beri tekzip ettiler. Hakikaten inanılacak c!ırmistir. lıaym hattının ilerisinde, btiyük keşif Roma, 8 (Ö.R) - Rus - Fin harbl 
bir şey değildir. Zira, betonlu i5tihkam- Bu;lu deniz sahilinde de vaziyet ka- hareketleri şeklinde olmuştur.Finler ara- şimdiki halde ancak Petsamo cephesin· 
larda müteyakkız bulunan bir garnizo- rarsızdır. Pctsamoyu işgal eden Ruslar ziyi ve ormanları iyi tanıdıkları cihetle de faaliyet arzcdiyor. Ruslar buzlu deniz 
rıun bir kaç saat içinde gafil avlanma- buraya yeni kuvvetler çıkarmışlardır ve büyük bir tefevvuktan istifade ediyor- Fin sahillerini işgal ederek ve Finland~ 
ııına ihtimal verilemez. tu mevkiin 45 kilometre cenubuna ka- lar. Ruslar bu m~nialı arazide ekseriya ya ile İsveç ve Norveç arasındaki kar1' 
Ladoganın şiınal cephesi hakkırıcla ha- dar ilerlediklerini iddia ediyor.. akat yollarını ve yerlerini şaşırıyorlar.. Fin yollarını keserek bu memleketi tecrit 

her verilmiyor. Burası çok arızalı bir Finler nikel madenlerinin tehdide maruz ordusunwı maneviyah ve teslihatı mli- planını takip ediyorlar. 
sahadır. Karların erimesi burasını haki- bulunmadığını temin ediyorlar. kemmeldir. Rus esirleri bilakis pek kö- Finlandiya lehinde beynelmilel tesa-
i<:i bir b;ıtaklık haline sokar. Fin tebliği ıPari - Suar• gazetesinin Helsinki tU vaziyette ve ekseriya çok pistirler. nUt hem silah ve mühimmat gönderiJ.. 
sadece Karelya cephesinde bir kaç gün- muhabiri de bu haberi teyit etmektedir. Muhtelif kaynaklardan alınan haber- mest, hem de Fin milleiinin haklarının 
den beri-devam eden düşman taarruzu- Ruslar Viborgda Mannerhaym hattı is- lere göre Ruslar lAğuhlanmış arazide tasdiki şeklinde tezahür etmektedir. 
na karşı mukabil bir Fin taarruzunun tikametine ilerlemeğe çalı~mışlarsa da ilerlemek için Polonyadan getirttikleri İskandinav devletleri tarafından arztı 
şimdi cereyan ettiğini bildirmektedir. kat'iyyen müstahkem hatta vasıl olma- a1vil esirleri Hiılerinde yürUtuyorlaı\ edildiği gibt Firilandiya ve Rusya araıo 
Rusların garbe doğru ilerliyerek bu nnşlardır. Şimal cephesinde Sovyet tayyareleri smda mUZakereler tekrar başlıyablline 
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