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Fr nsız - Ingiliz 
ticare gör·· şmelerine 

Ankara ve Paris-
te devam ediliyor 

-*-Paris 26 (ö.R) - Türk hü-
kümeti, İngiltere ve Fransa 
ile iktısadi münasebetlerini 
geniş bir inkişafa mazhar kıl
mak için büyük bir faaliyet 
ıarfetmektedir. Bu maksatla 
Pariste ve Ankarada, salahi
yettar Türk ve F ranıız mü
messi Jleri arasında müzakere· 
ler yapılmaktadır. Türkiye, 
aynı zamanda Yunanistan, Is-

" kandina v devletleri ve ispan
ya ile de ticari münasebetle
rine geni,lik vermek maksadj' • 

l 
le müzakerelerde bulunmak
tadır. 

--~~--~~-

Mayın 
Harbı 

- -*--
Bita raf ları tazyik 
y oluyle sulh elde 
edilebilir mi? ... 

--*--
HAKKIOCAKOCLU 

• 
arı ım buldular • 

1 
• 

çaresı 

Mayın tarama gemilerinin yüzer metre önlerinde mik
natisli mayın jnıha tarlaları Şimal denizini temizliyccek 

- -----------:::-----------

Lord 
lerinin 

Ji ks, bi rafların menfaat
orunacağı ·vadinde bulu 

Londra, 26 (Ö. R) - Sondey Taymisin verdiği bir habere göre 
İngilterenin Alman mayin harbine karşı cezai tedbir olarak yapacağı 
mukabelei bilmisil hareketi bu hafta mer'iyete girecektir. 

İtalya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Japonyanın teıeb
büsleri mümkün o!duğu derecede nazarı itibare alınacaktır. 

Lord Halifaks, bu devletlerin sefirlerini kabul sırasında müracaat
lerinin ciddiyetle tedkik edileceğini söylemi§ ve yalnız §U nokta üze
rinde ısrar etmİ§tİr: 

Bitaraf memleketler pekala anlıyorlar ki ingilterenin aldığı tedbir
ler Almanyanm bitaraflara l<arşı aldığı imansız vaziyet ile mukayese 
hile edilemez. 

Londra. 26 (Ö. R) - Sondey di 
Spaç gazetesinin yazdığına göre lngiliz 
teknisiyenleri Almanların mıknatıslı 
mayinlerc karşı bir imha vasıtası icad 
etmi !erdir. Bu keşif, mayin tarama ge

milerinin önlerinde ve yiiz metre uza
ğında birer elektro mıknatıslı saha vü-

ruz. Haber vermeden mayin dökmek 
sistemi Almanların tahtelbahir harbin· 
deki muvaffakıyetsizliklerine delildir. 

Almanlar o kadar çok talitelbahir 
kaybetmişlerdir ki artık denizaltı har
binden ümidlerini kesmişlerdir. Alman· 
lar mıknatılı mayinler kullanıyorlar. Bu, 
yeni keşfedilmi~ bir ıey değildir. Ya· 
kında lngiliz bahriyesi buna kartı en 
miiessir silahı ku11anacaktır. Lord Halif aks 

w 

Yugoalav kabinesinde 
değifiklik 

Be1grad, 26 (A. A.) - Yugoslavya kabi
ealnde dört nezarette değişiklik yapılacağı 

'yi malfunat alan mahfillerde beyan edil
ektedir. 

·-------' Yenl Asır Matbaasında basılmıştır . 

1 

Amerıka kongTesi 

rika 
Yenide lOOharp 

yapıyo ge 
Bu •• yuz 

kırkı 
geminin sekizi dritna vt 

tahtelbahir olacak 
--*--

Londra, 26 Ö.R) - Amerika dcnla 

cude getirmektir. Bu saha sayesinde 
mayinler patllltılahilecektir. Ayni gııze· 
te liu icad sayesinde §İmal denizinin 
pek çabuk serseri mayinlerden temizle
nebileceğini yazmakta.. Gazete diyor 

ki, cenubi Amerika devletleri Alman· 

yaya yaptıkları bütün sipari leri telgraf
la İptal etmişlerdir. 

Saadabat ._ pat.kı ve Mısır 
-*-

· .Avrupadaki harp hali yeni bil' istika
mette inkişaf istidadındadır. Almanya 
Majino hattına saldırmağa cesaret ede
medi. Bitaraf memleketleri çiğniyerek 
}"r.ınsa ve Ingiltereye taarruz planı uzun 
tetkiklerden .!JOnra tatbik mevkiine gi
remedi. 

Müttefikler ise tahammül kudretlerine 
güvenerek bir taraftan kuvvetlerini ar
tırmakta, diğer taraftan da Almanyayı 
abJoka yoliyle z~afo uğratmağa çalış
maktadırlar. 

Londra, 26 (ö. R) - lngiliz radyo
sunda mayin harbi hakkında salahiyet
t~r bir zat a~ağıdaki beyanatta b ulun· 
muştur: Almanların tatbik ettikleri ma
yin dökme usulü beynelmilel kanuna 
aykırıdır. Fakat Almanyanın bu kabil 

Harp Yakın Şarka bulaşırsa Arap 
alemi "cihadı mukaddes,, iJan edecek. 

kuvvetlerini arttırmağa karar vermiştir .. 
Yeni yüzh arp gemi<ii inşa edilecektir ... 
Bunların sekizi drltnavt, kırkı tahtelba
hir ve diğerleri yardımcı kruvazör vq 
torpito olacaktır. 

Bugünü deniz kuvvetlerinin vaziyet!, 
başta İngiltere olmak üzere sıra ile Arne .. 
rika, Japonya, Fran<;a ve İtalyadır. 

Nevyork, 26 (A.A) - Times gazetec 
sine göre harbiye Nezareti deniz ~ 
satının bir milyar üç yüz milyon dekara 
çıkarılmasını teklif eden Vinson kanun 
layihasını kabul etmiştir. Bu kanun IA
yihası konın-enin gelecek kanunusani 
toplantısının birinci haftasındam üzake
re edilecektir. Raporda ecnebi milletle
rin deniz kuvvetleri hakkında aşağıda
ki malumat verilmekte ve şu sıra ile tas
nıf olunmaktadır. 

Cephelerde miihim askeri harekat 
kaydedilmiyor. O kadar ki iktısadi sı
kıntılar olmasa Avrupa harbının mev
cudiyetinden şüphe edilebilir. 

Vaziyet az çok anla§ılmıştır. Miitte
fıkler abloka sayesinde Almanyanın ge
riliyerek sulha yanaşacağı kanaatinde
dirler. Alman va ise elde ettiklerini fe
da etmemek ·kaydiyle sulhun aşıkıdır. 
Bugün vaziyet üc ay evvelkinin tama
men tersinedir. Eylüle tekaddüm eden 
günlerde Ingiltere ve Fransa harbı ön
l emek, sulhu muhafaza eylemek için el
den gelen bütün gayretleri sarfediyor
Jard ı. Bugün ise Almanya sulha kavuş
mak için çırpınıyor. Fakat bir defa sila
ha sarılmış bulunan müttefikler bir da
ha tecavüzü imkansız kılacak tcminab 
almadıkça, hatta yapılmış tecavüzleri 
5dilanc bir şekilde tashih ve refetme
dıkçe yeşil masanın etrafında toplanma
ğı asla kabul etmiyorlar. 

Her iki taraf ta askeri kuvvetlere isti
naden kat'i bir zafer elde etmeği, ya çok 
:ıor veya imkansız saydıklarından ola-
cak ki büvük umumi taarruzlardan ic
tinap eyliyorlar. 

Bu halin devamı müttefiklere ı.afer 
1emin edebilir. Llikin Almanyanın bek
Jemeğe tahammülü yoktur. Bundan do
layıdır ki o. askeri taarruzlardan ziya
de mütemadiyen sulh taarruzları ile 
meşguldür. 

tecavüzlerine artık alı,ılmı,tır. Düşma
nın korsanca hareketine karşı müttefik
ler icap eden tedbiri almışlard ır. 

Alman ihracatı, malumdur ki bita-
raf gemiler tarafından taşınıyor. Müt· 
tefiklerin tedbiri bitara fların ticaretini 
tehdid edebilir. Fakat biz bu tedbirj 
19 14 de de tatbik ettik. O zamanki gi-

bi bitaraf memleketler ticaretini sakat• 
lamamak için elimizden geleni yapıyo-
e:_ 

P aris 26 (Ö.R) - Kudüsten bildiri
liyor : Arap matbuatı harbın yakın şar
ka bulaşması halinde bütün arap ru.e
minin müşterek düşmana karşı mukad
des cihad nan edeceklerini yazmakta
dırlar. Aynı gazeteler, arap ve Türk 
milletleri arasında mevcut kardeşlik 
münasebetlerinin Saadabad misakının 
ruhu dahilinde genişletilmesi yakın 
şarkta sulhun muhafazası için en mü
kemmel garanti olduğuna kanidirler. 

Rumen veliahdı 
Ayan meclisi azası oldu 
B. T ataresku Ayanda beyanatta bu

lundu. Parlemento da dün seçildi 
deceğinl bildirmiştlı'. 

Müteakiben söz alan ba§vekil Tata
resko dün akşam yeni kabinenin teşek
külü anında bildirmiş olduğu gibi dahi-

- SONU 3 VN'CV SAHİFEDE -

Suriye gazeteleri de aynı mealde neş
riyat yapıyorlar. (Savtuşşam) gazetesi 
palavra ile harp kazanılmaz serlevhası 
altında neşrettiği bir makalede arap ale
minde Alman radyolarının yapmağa ça
lı§tıkları tahrikAta cıevap veriyo:r. Bu 
gazete diyor ki: Almanyanın tahrikatı 
beyhudedir. Zira bütün arap Alemi de
mokrasilerin yanındadır. 

Kahire 26 (Ö.R) - Bütün Mısır ga-

:ı:eteleri Tiirk ve arap memleketleri ara
~;ında mevcut olan mukarenetin daha 
kuvvetli bağlarla tarsin edilme:.i için 
sarfedilen gayretlerden bahsediyorlar. 

Kahire 26 (ö.R) - Elehraın gazetesi 
Suriyeden aldığı bir habere göre Nuri 
&said Mısır hükümetine Saadabad pak
tına iştiraki teklif etmiştir. Gazete di
yor k i Mısıra avantaj gösterilirse bu 
pakta iştirak etmeğe hazırdır. 

Den.iz kurbanları 
Batan gemiler arasında ''Pilsutski,, 
Leh ·r ransatlantik gemisi de var .. 

Paris 26 (ö.R ) - 14,900 tonluk Po
lonya bandıralı P ilsudskl transatlantiği 
ve Ingiliz bandıralı Royal Pindi vapuru 
Alman tahtelbahirleri tarafından batı
nlmışlardır. Ayrıca Okrov lngiliz va
puru bir serseri mayna çarparak bat
mıştır. Yine Suseks gemisi de mayna 
çarparak hasara uğraml§ ve çekilmek 
suretiyle limana götürülmüştür. Güs-

tav Royter Hollanda petrol gemi.si de 
kurbanlar arasında bulunmaktadır. 

Norveç bandıralı 1436 tonluk Anton 
vapuru bir Alınan harp gemisi tarafın
dan müsadere edilmiştir. 

Lond.ra 26 (Ö.R) - Dünkii haber
lere göre Almanların deniz harbının 
kurbanları gün geçtikçe artmaktadır. 

- SONU 3 "ONCD SAHİF'EDE -

İngiltere 2.080.000 ton, Birleşik Aıne. 
rika 1.754.000 ton, Fransa 750.000 ton. 
İtalya 728.000 ton, Almanya 541.000 ton. 
Japonya inşaatı gizli tutmaklab erabeıo 
bu raporda Japon filosunun tonilatosu 
1.206.054 ton olarak tahmin edilmekte
dir. 

Raporun sonWlda 1930 Londra mua
hedesinden sonra mektep gemisine çev
rilen 20 bin tonluk Hiyei zırhlısının bu.;. 
gün yeniden muharebe gemisi olarü 
kullanılmak tizere .silahlandırıldığı ve 
modern bir hale konulduğu haber veril.. 
mektedir. 

Hollanda 
--.- -

Kaçardan İngilizler 
için Berlini şiddetle 
protesto etti .. Diplomasi yoliyle yapılan teşebbüsler 

netice vermemiştir. Şimdi Almanya bü
'ün ağırlığı ile bitaraflara yüklenmekte 
ve onların dclfiletiyle sulhu elde etme
ğe uğraşmaktadır. 

Bükreş 26 (A.A) - Ayan bugün iç
timalarına başlamıştır. Eski başvekil 
ayan reisliğine seçilmiştir. Veliahd prens 
Mi el ayan azası sıfatiyle yemin etmiş 
ve bu münasebetle söylediği nutukta 
gerek prens ve gerek vatandaş sıfatiyle 
bütiin faaliyetini vatani hizmete ha!'!'C· 

Alman harp planı 11:-~~~~ljti~~-~-~~ - Uhey, 26 (Ö.R) - Hollanda hükü-
meti Gestapo memurlarının 9 ikinci 
teşrinde iki lngiliz ve iki Hollanda 
tebaasıru Hollanda arazi5inden ka-

Mayn harbı bunun en güzel delilidir. 
Baltık denizinden başka şinıal deni-

2.indc de Almanya mayn tarlaları vücu-·- .. ·-~.ll'ı 
da getirmektedir. 

Mayn tarlalarından zarar gören müt
tefiklerden ziyade bitaraf devletlerdir. 
Çüqkü In~ilterc ile Fransa arasında mü
nakale asla haleldar olm~ değildir. ln
giliz ordulan hiç bir arızaya uğramadan 
Fransaya· naklolunınuştur. Bu nakliyat 
daima da devam ediyor. DenWcre ha
k im olan müttefikler kendilerine lazım 
olan yolları donanmalarının kuvveti sa
yesinde emniyet altında tutuyorlar. 
Almanyanın mayn harbı bitaraflarn 

büyük zararlar veriyor. Batan vapurla
rın ekserisi bitaraf devletlerindir. İsveç, 
Norvec, Hollanda gibi ticaret filolarına 
dayanan memleke tler bu vaziyetl0 rc1"'n 
~;ok muztariptirll.'r. 

- so~u 2 İNCİ SAHfnınc -

Hitler, J!kbaharda lngiliz şehirlerine 
hava taarruıu emrı ve ccel,miş 

Londra, 26 (A.A) - Sunday Dbı>etch 
gazetesinin diplomatik muharriri Alman
ların müttefiklere karşı takip edeceği 
aınlrane plAnı.nı ifşa edebilecek vaziyet
te bulunduğunu kaydettikten eonra ıun· 
ları ;yazmaktadırı 

Plfuı geçen hafta Hitlcre generalleri 
arasında vukubulan toplantıda takarrür 
etmiştir. Şiddetli bir ekonomi, deniz ve 
hava muharebesine taraftar olanların 
mUtalaa5ı galip gelmiştir. Bu itibarla Al· 
ınanlar garp cephesinde bUyük mikyas-

rekat aşağıdaki şekiJde inkişaf edecek
tir ı 

Gelecek ilkbaharda İngilterenin müs
tnhkem ve sahil şehirlerine karşı bü
yük hava seferleri yapılacaktır. Bu bü
yük seferler ile gelecek ilkbahara kadar 
fasılasız surette küçük hava seferleri ya
pılacaktır. İngiliz harp gemileri ile İn· 
giliz ve bitaraf ticaret gemilerine karşı 
tatbik edilen denizaltı ve mayin muha
rebeleri şiddetlcndirilecektir. Bu suret
le bitaraf memleketler İngiltere ile her 
türlU ticaretten vaz geçmeleri için teh-. . 

çınnnları hadisesini Hollandanın hu
kuk hükilmranisini ihlal eden bir te
cavüz mahiyetinde gör erek şiddetle 
protesto etmivtir. 
Kaçırılanlardan birinin öldügü ve 

diğinin yaralandığı malümdur. Al
man makamları kaçırılma hadisesi
nin Hollanda toprağında olduğunu 
beyana cesaret etmemekle beraber 
bunun ncredo yapıldığını tayin için 
tahkikatın devam ettiğini bildırmck

tedir. Hollanda makamlan yapılan 
tahkikatın şüpheye mahal bırakma
dığını söylemektedirler. Bu hadise
nin Hollanclada uyandırdığı heyecan 
çok büyüktür .. 
Bir Hollanda petrol gemisinin Al

manlar tarafından batırılması hfıdi-

lsesi bu heyecanı bir knt daha arttır- J 
mıstır. . ----



az::±! 

Karabük Demir ve Çelik fallril<afarı 

istihsal şimdilik y a 
180.000 tonu bulacak 

Fabrika şehir kısmı harıç bir milyon 
metre murabbaı yer işgal ediyor; 

Berberin kolonyasL. 
_ _ .,J. --

YAZAN: Eczacı K. Kamil Aktaş 

• 

EHiRH BERLERi Mayın 
Harbı 

Dünkü spor hareketleri --·--BltaraSarac tazyik 
Yolll)'le salll elde 
edilebilir mi? ... 

Uçok - Demirspor berabere kaldılar 
·Ateş, 1-0 Alfayı tasfiyeye uğrattı 

- *--
RAKKIOCAKOCLU: 

- BAŞTASAFl:J - Yl'ADA-

~n harlı mukabcleii hil:ıxmil.. ol.. 
mak üzere müttefikler.. Alinanp 

a 
Hayvan tüccar arı 

getdi 
Ka. aplık hayvan iliracatının serbest 

bırakılması üzerine Yunanistandan bazı 
ti.iccarlar şehrimize gelmiştir. 

Bu tüccarlar fuıyvan satıcılariyle te
masa gçÇmiŞtir. Bu mcvsiinde yılbaşına 
kadar Yunanistana taliminen yüz fün 
baş hayvan ihrncı derpiş olunmaktadır .. 

-:ıı-

Lira sarf ile bir posta 
telgraf binası 

yapılacak 
Münakalat vckfılc.ti, 200 bin lira sarfi.-

1~ İzmirde bir: postu ve telgraf bin.ası in
@ eUirıncğj! karar vermiştir .. Münaka
lat vekili bay Ali Çetinkaya, İzmiri son 
ziY,aretlerinde bu binanın yapılacağı ye
ri etüd etmişti. 
Binanın tam Prısaport iskelesi karşı

smdn, eski post:mc binası yerinde yapıl
ması derpiş edilmiştir. Bunun için ora
daki bar binasiylc boş bir arsa istimliık 
edilecektir. 

'Ir( mır) 
Bu mimnri derginin 103 - l 04 üncü 

sayıları zengin münderecat ile inti.ş_ar 
etmiştir.. Bu say.ılarda, mimar Seyfi. Ar
lfarun Tahran Türk sefarethanesi, mi
mar Sedat Eldemin Nevyork sergL<tinde 
Tlirk pavyonu ve diğer yapılmış bazı 
eserler ile, mimar Bchçctin iklim ve ya

Belediye, !)40 yılında yukarı mahalle
lorin yol ve kanalizasyon i~lerini bir 
plana göre tahakkuk elt.frmeğe karar 
vermiştiı:... Beledi~e.. reisi, refakatinde 
mühendisler bulunduğu halde yukarı 

ait bütün ithaHit ve ihracat eşyalarını 
lık Uç?.kun sağ açığı ofsayd _v~~etin~e bitaraf memleketler vapurlarında da ~ 
topu surerek ortaladı ve soliç_ guzel bir sa 'müsadere kararını vermiştir. 
gol yaptı. Hakem o!iıayd _verdi Halb~~ Bu yeni karar belld mayn:Iim kadar 
geç lhilinıştı. 'Oçox ale~liıl"P.c olan bu ılöi bitırafları diişündi.irınekte~ lngiltere 
mühim hareket liakcm: Mustafayı bun.- ve Fransa evvelce yalhız llarp malzeme
d?-11 ~nra bir ço~ hatalı hüküln.Ier _ver- si sayılacalC maddeleri kaçak eşya ola
dıı::ı1ege scvkettı. ye ~~men hepsı de rak ilan eylemiş, beynelmilel kaidelere 
Dogansporun aleyhıne ıdı. uygun bir kontrol tesis ile iktifa etmiş-
Doğansporun muavin hafit tamamen ti. 

geri oynadığı için muhacim liattını za- Beynelmilt!l thahhütler haricinde 
ınanında besliycmiyor ve bu yüzden ta- mayn harbı başlayınca bu harbe muka
kım bugün ekseriya Uçokun hücumla- bele olmnk üzere müttefikler ablukayı 
rını defeder vaziyette oynıyordu. Do- daha sıkıştırmak suretiyle Almanyay,t 
ğam.ı><>run bir iki gUzel alo.nmı hakem tazyik.kararını almakta tereddüt göster• 
haksız yere ofsayd ile durdurdu. Üçok- medilcr. Şimdi bitaraflar iki taraflı bir 
lular da iki muhakkak gol kaçırdılar. tazyik nltınclaclirlaı:. 
Işte oyun bu cereyanı takip ederek 1-I işte Almanymım istediği de budur. 
berabere bitti. Oyunun on beşer dakika- Bitaraflar harp halinden sıkışsınlar ve 
dan iki haftayun aaha oynanması icap iki tarafa ~ vurarak sulhun iadesine 
ediyordu. Fakat vakıt müsait değildi, çahşşınlar. 
tatil edildi. Bu Alınan planının muvaffak olacağı 

Gelecek hafta bu oyw1 tekrar oyna- zannedilebilir mi? 
nacaktır. Berabere kalmak ihtimaline Biz liiç ihtimnl vermiyor.uz.. Bu tazyik 
göre oyunun saat 14 te başlaması icap bclki bitar.afları yeni kararlnr alrnnfuı 
eder. lliıkeıni de değiştirmelidir. Bll sevkcdebilir. Lakin bu kararlar hiç bir 
oyunun galibi öbür hafta Ateş takımı 7.arnan Ingiltere ve Fcarura aleyhine mi.ir 
ile final maçım yapacakhr. tevcccih olaınrız. 

ya kadar uzıyan yol da esaslı surette ta
mir edileceği gibi kanalizasyonu da ya
uılacuktır. 

* 

Müttefikler eğer bitarnflmın da tnvas. 
sut :ı:icasiylc sulha yanaşacak- olurlaı 
ise yine mağlCıp olmu far.zedilebilirler. 
Cünkii harbı in.ta~ eden mesele tecavüz. 
l~rin menbaıdır. Eğer emri vakiler b 
bul edilecek oISaydı ougün harp hail 
mevcut bulunmazdı. Hiıtm dahn evvel 
bu şekilde bir sulha varış sulh yolunda 
fedakarlık sure.tinde tefsir olıınabilirdl. 
Artık bu devir geçmiştir. Kılınçlar 

kınından çıkmıştır. Müttefiklerin harp 
ımyelcri ehle edilmedikçe veya muha· 
riplcrdcn bir taraf mağlubiyeti kabul 
eylemedikc:;e ne mayn hamı, ne i\mansu 
hava harpleri ve ne de bitııraflann te
şebbüsleri sulhu indeye muktedir ola· 
maz. 

ınahallatı gczcreli: en evvel: yapılacak iş- Beledi.ye reisi Dr. Behçet Uz, 940 yılı 
leri tetlök ve tcsbit etmeRtedir. onwıcu hmir fuarı planlarının derhal 

HAKKIOCAKOOLIJ 

Uç ve dördüncü 
Şimdiye ltadar Hly,ıki.yle yapılamıyan. hazırlanmasını fen heyetine emretmiştir. 

yal işleri~ en. kısa füı- zammı içinde .şeh- 940 fuarı için şµtıdi.den ~alışmalara ~ 
rin mcrlt.ezi ile yukarı mahallatı munta- looncak ve Kültilrpaı·k içinde. yeni bau 
zam yolla Dfrbirine bağfıyacalttır. müesseseler yükselecektir. Resmi Şi.-
Diğer taraftan Karattış üzerinden Shl- raklcrin.ar.ttırılmast için de çalışılacak

hanc, Karantina, Göztepe ve Güzelyalı- tıı:.. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

umumi ntMettişJerin 
istifası asılsız 
Ankara - Döı:clifuclli umnmt 

Alman piyasalarında 

tiş general Abdullah. Alpdoğan ile üçün· 
cü 1Jmumİ müfettiş: B. Tahsin Uzerin 
sıhhi sebepleri dolay,J.Sivle istifa edecek
leri ve ycrle.rinc başkalaı:mın.. tayin. ohı
nncakları etr.alıruliı. bazı gazc.tdcrdcı ~ 
kan haberler Dahiliye vekaletince t~ 
zip olunmaktadu:. 

ihracat mahsullerimizin yaziyefi Ankara Radyosu 
. J:J.~~-

Alınanyada, Türkticaret odasının son Italya, Ispanyn ve Iran mallan üzerin- DALGA llZUNLUCU 
bülteninde ihracat mahsullerimizin Al- den muamele olmakfudır. Italyadan. f ın- V 
man piyasalarındaki vaziyeti haldtında dık ve badem, ispanyadan ke:za fındık BVQ N 
aşağıdaki sntırlaıı menuttor: ve badem alınmaktadır. Irandanı ise bil- - · -J.J.--

Ihı:acat. ınalisuller.lı:nfzin Almanyadaki ha•ac ı kuru üzüm ve. bir de kaysı ve sai- 1639 m. 183 K~W Ww 
plyasaliw h.akKında mruıfe.sefougün da- re gelmektedir. Bildirildi.ğineı göre Iran t . A. I!'. 31.10 m. 9465 &a.L 20 Ww~ 
hi etraflı ve ise. yarar maltimat verecek ü.z.iimleri piyasada eyi bir sürüm bul- T. A. Q. 19.14 ~15195 Kes./ 20 Ww. 
vaziyetle bulunınnmaK.tayız. Bunun se- makladrr. 12.30 Program ve Memleket saat aynn 
bcbi mcmle:Jre~ınlzle Almanya arasında Memleketimizden mal gelmediği gibi 12.35 Ajnns ve Meteoroloji ha0crlcrL 
söylenmeğc dcğcr işler yapılamamast ve Yunanistan ile dahi henüz ehemmiyetli l2.50 Türk müziği (Pl.) 13.30 - 14.0Q 
binaenaleyh Türle mahsullerinin Alman- işler olmamaktadir: Türkiye ile mua- Müzik (K!'l...,.,,k hnfif müzik._ pl.) 18.e1 
yada bilfiil piyasaları bulunmamasıdır~ ı ~--.:-
Filhakika mc.vsimin hayli ilerlemiş ol- melüta başlanması her şeyden evve Program .. 18.05 Mcn11eket saat ayarı, 
masınn rağmen Türk. ve Alman tacirle- ödeme meselelerinin tesbit ve tanzimi- Ajruıs ve meteoroloji haberleri... 18.~ 
ri arasında söylenıneğe değer muamele- ne önğlı nddedilmektedir. M"ıizik (Radyo caz orkestrası).. 19.00 
Jer oldu-;.u işitilmemistir. Bir aralık Fiatlerc gelince, mesel5. Bari badem- K'oııusma (Çocuk terbiyesi) .. 19.15 Türk 
mnhdut miktarda ve hususi takas esası leri Sontcşrin başında 100 kilo başına müziği .. 
iizerindcn islere. barlandıl,tı söylenmişse 1.050 liret' raddesinde bulunmakta idi. ÇALANLAR : Vecihe, Re.ş_at Erer, Ru
de bu husust.:ı.ki haberler tahakkuk et- Bazt taze meyvaform Be.rJinde ithaH'ıtçı- ı:;en Krun, Cevdet Kazan.. 
memistir. lar tarafından talep edilen fintleri 10 OKU)l'AN: RADİFE ERTEN 

Hambur.gta. ve.salı: roiibim piy.asa mcr- Sonteşrinde şöyleydi: ı - Arif bc.y - Kürdili I:licazkar şarla 
ke7Jerinde, mesela rakip ürünler üze- Taze üzümler nevine go.·re 100 k1losu (Gurup etti güneş) •• 2 - Rahmi ~ 
rinden az. çok işler. ya~ılmaktiı ise de. ~6ı00 - 56.00 M. Elma nevıne ve mmşe- Küı:dili. Hicazkar. şarluı (Söyle. ey mud• 
vaziyet dolayurlyle gerek.. füıtler gerek~ ina göre 100 kil~u 18,00 - 40.00 M. Do- cibi ııazende eda) .. 3 - Şemsettin Ziya 
se işlerin mn.Jiiyeti liakkında t~ı malü- mates nevine ve mcnşeine göre ?00 ki- Kürdili Hicazkar arkı. (Güvenme hu.s
ınat alınamamaktadır. Pjyasada halen losu 25 - 38 Mark. l!.ü.ne)_. 4 - K!üı:dili Hicllkir {Kaldı 

pı d!!rtleri yazı!n, miınar Necmettinin Boz.__ .. _..,._ hırsızldL. 
.A:i:dıiıdn Jsabey; camii dökümanlan; mi- J ~ 

y;allarda bu şeb) .. 5.- Şe.vki bey. - ~ür
Bir otomobil kazası.. dili Hicazkiuı Ş.arkı (Sen de acap Uşşaka 

mar Sedadın Amerikan otel odaları tet'- Son uımanlarda Boz~kada bazı hır-
kiki ilCJ sergiler hakkında bir yazı ve :<ızliklnr oluyordu. Yapılan tahkikatta 
müfenevvi mimari hnberler ve piyasa; bu hırsızlıkların Afunet tarafından ya
cetvellniı ihtiva etmektedir. pıldığı \'e suçlunun fur.nzfık. eşyasını 

Beled iyelere, halk evlerine tavsiye: Tepeköyde satıhğa tıR:ardlğı anlaşılmış-
ederiz. tır .. 

. . aiy.et mi Ç9ğaldı .. ) 
Dün Kızılçullu cıvarıncla hır otomo- OKUYAN : MUZAFFER İLK.AR 

oil kazası olmuş ve Ahmet ismiDde bir 1 - Arif b~ - Nihnvent ş::ı.rkı (Benim 
kişi ağırca yaralanmıştır. Yaralı hadise- günJümı kaldı: sende) .. 2 - Yesari Asım 
den sonra Memleket hastanesine kaldı- N"ıhavent şarkı (Bir: :ltış gecesi Şişii4e 
rılamk tcdUYi altına aluıımştir. lt:.ıldım) ... 3 - Sade:UU Kaynak. - K~ı. 

dili şaclo (Akşaın yıne a:kşmu: yme g'Ol· 
gen) ... 4 - Sadettin Kaynak - TilrkU 

cclere dathıış öir halde arabasının içinde dı. ını? (Fırın:.} •• 5 - Muzaffe~ İlkur - Türliü 

DEMiR AS Parise giderken iknınetgfiliınm :Kendi K"oşedelti, küçük bir masa üzerinde - Hayır .. Bir şey istemem. Yalnız: (Yeşil çrunii. yaylası) .. 
~ hususi dairesı önünde salonda iki kişi halis kristalden bir ~iirahi ve.. bır bardak bana biraz su ve biraz da buz getir. OKUYAN :'SAFİYE TOKAY: 

konuşmaKta idi. Bu iki kişiden biri bu- \•ardı. U"şak: eliiıde sürnlii ve D:ırWılda gel- 1 -Salanettin Pınar: - Hicaz şarkı (Ley· 

•drl!E8 'WM* 

ve Büyuk tarih 
(JKJNCl 

acera ro 
K. l Si 

an 

ranın daimi uşağı diğeri ise t~zlik içın Elini cebine soktu. Koynundan küçük dl ~ ~u:vuvanm ~an~ koydu. ta gibi hınçkırsa) .. 2 - Salfiliettin Pinaı 
çağırılmış yeni bir gündelikç_i idi. bir şişe çıknrdı. BUz clıı:i gcmdikfun sınıra ~· Hicaz şarkı (Yüzilm glifse de kızlar)-

Gündelikç.i, uşağın sözler.ini büyük Bu şişenin muhteviyatından bir iki U§.;ıK ~sonra Lu.vuva hem~ 3 - Rifat ~y - Hicaz şarli:ı (Niçin bül· 
bir: dikkat ve hürmetle. dinlemekte- idi. damlayı. sürahideki suya damlath. Bir ~ııden kalktıı~ IGıpıy.ı arkasuıdiın.~- bül foğan eyler) ... 4 - Lemi bey Uşşa}S 
Nazırın kırmızı yanaklı, toR karınlı uşa- iki dıımln da ooş bardağa aiıtti. ıme'füdi Kimse tiır::ıfırulim taciz edilini- srırkı (Siyah ebruler.in) .. 5 - Lemi Uş;. 
ğının karşısında o cılız hali ve mahçup Şişeyi tekrar cebine ihtimamla kor- ~eccifın emin; celiimfun:_ bii: anahtm Çl- ;ak şarkı (N'clcr ~ktim neler) .... 20.15 
tavrı ae ~ok ızvallı bir adiıma beilU!- ken:ı ~yle mıriifüuıdı: lC.ararak.r. masa:ııın oir gpzünü aç_fu Gö- Kom.ı.,,<;Jna .. 20.30 Türk mUziğl (Fasıl he· 
mekte idi. - Işte oldu. Bütün dostlarımızın in- zünıiÇjnde. a~ca lfü: IDzlİ;.J!ÖZ daha var- yeti) .. 21.15 MliZik" (K'üçUk orkestra şef 

- 88 -
Uşak: ,tiKamları allnacak. . . . . di. Burmllin: ~ :ara m Irugıtlar çıkara- Necip Aşkın) .. 
- ~te, diyordu. M.onseny1ir :nıuvuva.. Odacfan çıkti. ve tekrar teınulık:; ı.şı~e. ra:ICmııs:mm:umnne :Y:llY.di. 1 _ Paul Holzner - Saksoanya köı4ü 

nın odası şu odadır. Bu gördüğün kalın koyuldu. Yar.ım snat son:raı_uşak::g~ddıgi - Biuıliırm amsınaıı tiir. vesika ola- dansları .. 2 _ Nieınann - Zenci dansı ... 
yör Lui admı işitse filremek.t.en.. 'le sa- I!:.mı:u: Kapı pm:tlesi onun hususi çalışma oda- zmnan he.ı:. !arnfm. -~ gibi!: temiz ve c:aK:. ıı< l:iu Vl?!:flta: önnn lta~ ceplie 3 _ İtalo Azzoni • Sabah şarkısı 
rannaktan kendini kurtaramazdı. Bu se- Eğ1I!m sınını kapısının peı:dcsidlr. Yandaki: oda 'Darlak. oldugumı goreı:ek memnun ol- alan: madhm da Mentononu benim le- 4 _ Karl F'öderi _ Viyana şarkısı 
fer de. ö~le olOu ve bir an için füdaetii D:ıilı:siııe ~ z:::mıam iSe kabul: salbnudur. Buralıırım her.. va- dııı .. . . ~ linm'!CeU! sev.im mc:cfüı.r. edecek. 5 _ Fe. Glcsmer _ 5alıah selamı (fan.) 
dü~tÜı. ne düŞiliıdil:. 1at temizI'emcğc: memur olan adam~ Gundelıkçı sordu:. . ? Diye.: mmliJnndi Ffiltat ka<iıtliırı dh- 6 - V. Bor.chcrt - Bir gecenin rommu .• 

Sonra tekrar galeyana gcldL - ~ buı lhıaı dar na talmıdtğı için ° eyi: olun.caya karlar mı - Yarın da geleyım mı · ~~ tct:Kikeüneden mEalttiıki buzu kris- 7 _ Fe. Glcsmer - S31" nehri kenarlnnn· 
- Ben de size diyorum 'R4 d'edi, eğer ka:qv 'fltı: Cl!! li:iifdetfi: ~Bu "Omzif.eyi s:enı görcccksin. - Hayır .. Fal{at iki gün sonra' gel.. ~ 1iattlliğa ıcoy~ va süraliidcld suvu d 8 p .. - T c:ca. 

·2.in ahmaklığmız, aptallığmn ol:hıasa h~ Deıriiu ~ düymemim 1lir: delili- U~~ böyle.: söylediltt~ .sonra günde- Hem böyle bugünkü giEi geç_ c:feğiI.. S'a- da Ean:fuğµıı ü~ iltisine: kadaı: boş:ılt- 2~:Ôo M:cml~~ sanı°~y~, ajans haber. 
idi o şimdi prOU-stnnfarın başında bu- di.r... likç,ıyıı yaln~ bırakıp güti: "6a& erRcn gel..· ti Sönr.ı ltoltiığ"wın gömilldü. Bir elini ı · · t, Esham: tahvilôt kambi~•o 
lunmaz.dı. :I!ru mınfffimcTr; Gündelikçi. bir müddet etrafı temiZle- A:lqmn afu buçuğa doğrn naz~ Lu .. ~!ltlarm üzerine ko~rmuş derin derin erkı: ~tır.l:aa (F" t) 22 20 'il~,,_,,_ (kü· 

~' kl -.1 old s kend' · · b ufıt ika tgAh geld' ., nu u >orsası ıa . . m.uül'O 
- Fakat Sir. B'u: miliI cbha cfiişfüıdiikten sonra n:e e _meşg_uı u.. ·~·onra; . ısım ~ u m eşen.. mc\a ıruı ı.. düşünüyordu. c..iik orke tra - yukarıdaki programın 
- Yeteı: artık. mösyci Gözüme gö-1 uş;ığmı çağırdi. kimsemn g':aetlcmedi~ıne emın olunca ·• zaman orada yalnız uşagmdan başka F ] h. r1 1 . t f k iM '"'' ?.)'., :u . ., ,,.,. 

ıı.ikmeyiniz ' c- derhal d~folup gidin:Z.. - I>erlıal arabamı hazırbsmlar Pa- dom-u_n\l~ıl'.l~ .. buırusi ar1acrrnın k;.:ı r,'l..~n-euı<t~~1·~· h klin " •mJr.t•t I a••~S!nt :~ " "c 1
\ ' ıı "l ' ' 

..., , .q.:ı ~{ d ... " uı • 'i) kk. \ (fı e 't3agıröi llU zaomn 1 reıerc . ..,.. .. ft "l{.ft...11"19 

atmaz.. e,.,_1 dö. Vrinyesı knybol-_ \ ~Bl7" iki fE'lfıketin tcsırı a ın -~ aLg ~- - ı k~e ~es ctmiy~cek .. O bana - _l3 n .d~,Jl~uHfüt1.\!-'?um \!~:::~:! .'!:: ........ : ı • 
· .. inde ikc-n monsen •or uı- ~. ~"'~···-· • • ............. .. 
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Alman milleti ye·s içinde 
Bitaraf bir müşahit anlatıyor 

''Hiç bir millet bu kadar isteksiz harp yapmamıştır,, 
Londra, 26 ( Ö. R) - Uzun zaman 

Almanyada kalmıt olan methur Ame
rilı:alı muharrirlerden Dervel Londra 
radyoaunda Almanyarun vaziyetini izah 
eden beyanatta bulunmuştur. Bu bita
raf müşalıid diyor ki: 

cUzun zamandanberi sevdiğim Al
man milletini aon derece nevmid ve 
bedbaht bulduğumu itiraf etmeliyim. 
19 14 de harbe girdikleri zamandaki 

şevki ve heyecanı Almanyada göreme- Sükunetle, huzur taleb içinde ııeçiri- dükten sonra Almanların harbi artık ka
diın. Herkeı harbin biran evvel bitme- !ecele: dalc:ikalarl tahusürle bekliyor. Al- zanamı.yacaklarına yüzde yüz kanaat 
ıini arzu ediyor. Nazi ordusunda bugün man milleti pşırm14 bir haldedir. Dün getirdim. Herıey Almanyamn aleyhio
müeadeleye atılmaia.. hazır gençlerin kendisinden boltcvikler aleyhinde harp dedir. Hürriyet, adalet iatiyen bir ciha• 
adedi fazla olabilir. Fakat ıurası mu- ıçın ispanyaya oğullarını gönder- nın seli.meti ve bütün bu düsturlar Na .. 
hakkalc ki Alman milleti yorgun ve za- meleri istenmifti. Bugün ise Stalin dost zilerin alyhindedir. lngilteredek.i birliğe 
ferden ümidsizdir. Hiç bir millet bu ka- olarak. gösteriyor.. Nazilerin iktidar mev- hayran kaldım. [ngili.z milleti ileride 
dar iatelc:siz bir harp yapmamıştır. Bu- kiine geldikleri gündenberi Alman mil- kara günlerin beklediğini biliyor ve bu
gün Alman milleti büyüle ve taaavvu- leti içtimai aüküneti kaybetmiştir. Bu- na göğüs vermeğe hazırlanıyor. harbin 
run fevkinde bir yeis içindedir. günkü Jngiltereyi birlik çehresi ile gör.. neticesinden emin bulunuyor .. 

ısıa·n1>ur·ve···Ank·a·r·a·a·a· .. ·sı»ö·r ....... T~h~ğ1~;· .... 
FllAH.SIZ rEBLttıi : 

Fener Hilalı 10 .. O, Galatasaray Süleymaniyey· ~ - O, ~~·~!p~?!!d;!~=t~=~tin-
0 d ı k 

den başka bir şey olmamıştır, v cfa lstanbulsporu 7 - yen i er. An arada Paris, 26 (ö.R) -- Fransızlar Al-
manların bir baskınını defederek bir 

At 1 k •• ı ld çok esir almıılardır. 
y arış arı ço guze O U Paris26(A.A)-Büyükumumtka-

------------ · rargah tebliğ ediyor: 
Geceleyin Vosges mıntakasında kara

Galatasaray : 9 - O Süleymaniyeyi yen- lenk, Uçar, Mesut, Karakuş, Gümüş, kol faaliyetleri olmuştur. ANKARA, 26 (RADYO) - Bugün 
havanın soğuk olmasına rağmen tak.un
lar arasındaki lik maçlarına devam edil
miştir. 
İLK MAÇ : Harbiye ve Güneş takmı

ları arasında olmuştur. 
Her iki genç takım binlerce seyircinin 

heyecanlı alM<aları içerisinde sahaya 
çıktılar. Ve neticede oyun 1-7 Harbiye 
takımının galebesiyle neticelendi. 
İKİNCİ MAÇ : Askeri fabrikalar gü

cü ile Maskespor takımlan arasında ve 
hakem bay Necdetin idaresinde olmuş
tur. Oyun çok hararetli ve süratli de
vam etmiştir. 

Maskespor çok faaliyet göstermesine 
ve çok enerjili bir oyun oynamasına rağ
men kazanamamışbr. Güçler zaman za
man müdafaaya geçmişler ve sıkışık va-
ziyetlel-e düşmüşlerdir. Buna rağmen 
netice : 1 - O Askeri fabrikalar gücünün 
galebesiyle neticelenmiı;tir. 
İSTANBUL: 
Bugün lik maçlarına İstanbulda da 

kalabalık bir seyirci kitlesi içerisinde 
devam edilmiş ve netice şu şelıilde tes
bit edil.mittir. 

Fenerbahçe : 10 - O Hilfili 
Vefa : 7 - O İstanbulu 

miı;lerdir. Filips, Şahin, Yüksel, Çetin) idi, kaza- ALMAN rEBLtAi •• 
AT YARIŞLARI : nan hayvanlar : Filips birinci, Oktay V 
Bugün Ankarada havanın soğuk ol- ikinci, Uçar üçüncü ııeldiler. Roma, 26 (Ö.R) - Berlinden bildiri-

masına rağmen dokuzuncu hafta yarış- Dördüncü koşu : Üç ve dört yaş ya- liyor : Alman tebliği : Cephelerde keşif 
!arı kalabalık bir seyirci önünde çok um kan İngiliz tayları arasında olmuş- kolları ve topçu faaliyeti olmuştur. 
muvaffakıyetle cereyan etmiştir. tur. Bu koşuda bilhassa bay Kara Os- D:ınizlerde, Alman sahilinin dokuz 

Birinci koşu : Saf kan Arap atları ara- manın Nirvanası büyük muvaffakıyet yüz kilometre uzağında Alman tayyare-
sında yapılmıştır. kazaruruşbr, Koşuya iştirak eden taylar lerib ir İngiliz filosuna hücum etmişler-
Koşunun resınl neticesi : (Poyraz, Nirvana Yılmaz, Al Ceylan dir. Atılan bombaların dört İngiliz ge-
Efe birinci, Kurnaz ikinci, Sevim Baskın) idi.. Kaz:.nan hayvanlar : ' misine isabet ettiği görülmüştür. 

üçüncü gelmişlerdir. Koşuya iştirak Nirvana birinci, Poyraz ikinci, Yılmaz ~ 
eden diğer hayvanlar (Duman, Yaman, üçüncü gelmişlerdir. Mesafe 1800 metre, Çı"n kabı" neSJ• J0 Stt"fa 
Ceylan) dır. Koşu müddeti iki dakika 3 koşu müddeti iki dakika 4 saniye idi. 
saniyedir.. Beşinci koşu : Mevtimin en güzel ya- l t" 

İkinci koşu : Yerli saf İngiliz taylar rışlarından olan ve halis İngiliz atlarının e ) 
arasında cereyan eden Anafartalar ko- iştirak ettiği sonbahar koşusu idi. 
şusu idi.. Koşuya iştirak eden hayvanlar (Öz- Londra, 26 (Ö.R) - Çan Kay Şekin 
Koşuya iştirak eden hayvanlar (Pola, demir, Yatağan. Baylan, Batray, Filips, muvakkat merkezi Çunkingden bildiril

destiyar, Gonce, Misa, Sektuvar) dır. Bayram, Karanfil, Şipka, Kaya) _ Ko- eliğine göre Çin kabinesi istifa etmiştir .. 
Koşuda kazanan hayvanlar : Pola birin- suyu kazanan hayvanlar : Bay Ahmet Yarın yeni kabine teskil olunacakbr. 
ci, Gonce ikinci, Miss üçüncü gclmi.~ler- Atamanın özdemiri birinci, Bayram .SOVYErLER 
dir .. Mesafe 1400 metre, koşu müddeti ikinci, Batray üçüncü gelmişlerdir. reıırar Finlandiyaya 
bir dakika 22 saniye.. Altıncı koşu : Sub.,ylara mahsus olan 

tl'çüncü koşu : Yetiştirme koşusu idi. mfuı.ialı koşu idi. Koşunun resmi netice- hücuma geçtiler 
Bu koşuda bilhassa göze çarpan (Cey- si : Paris, 26 (Ö.R) - Sovyet ınatbuab, 
lan) ın son dakika koşudan çekilmesi Filiz birinci, İpek ikinci, Belkis üçün- bugüp. tekrar Finlandiya aleyhine hü
seyirciler arasında alAkayı lormıştı. Ko- cü, Karak.ız dördüncü gelerek koşular cumlarma başlamışlardır. Bu hilcumlar
şuya iştirak eden hayvanlar (Oktay, Çe- 1'eticelenmi.ştir. da Finlandiyamn başkalarının aleti ola

rak Rusya ile anlaşmaktan imtina etti-

lsveç kara sularında da 
ğini yazıyorlar. - *-ln S?"iltere 
30 bin ton daha 
et satın aldı ... 

Mayin tarlalarının mevcudiyeti lsveçi 
Berlinde protestoya sevkedecek 

STOKHOLM: 26 (A. A) - Dagans 
Nyheter gazetesi Alman mayin tarlala
rının tevessüüııü ve bilhassa Isveç kara 
sularına ait dört millik hududu tanıma
mak suretiyle Der Sund'un cenubunda 
tesis olunan yeni mayin barajının mev
cudiyetini endişe ile karşılamaktadır. 

Gazete bu haberin yakında iki mem
leket arasında başlamruu mukarrer tica
ret müzakereleri üzerinde muessir ola
cağını kydettik ten sonra tsveçin böyle 
bir muameleyi kabul etmiyeceğini yaz
maktadır. 

STOKHOLM:26 (A.A) - İsveç bah
r iye nezareti Falsterbo açıklarındaki 

~:e7;~: g::~:~d;iğ~~::.;:;~ . .. . , ·.· .• . • " , fv .. ,, .. . 
mektedir. Almanya bu tedbir ile Fals- ·~ · *~ . · ·"'""-"'--·-.. -m _ _._ ...... ""'°. 
terbo'un cenubundaki mıntakayı seyri- lsveç kralı lo> ucır fı.roçleri arasında 
sefaine kapamış bulunuyor. Alman ma-1 kadar ~erl~tirilnüştir. B~ye nezareti ı protestoyu ·mucib olacağını ilave etmek
yinleri lsveç kara sulartnın yakınlarına bu vazıyetın Berlin nezdınde dethal tedir. 

Trakyada 
Kıs birdenbire bastırdı 

• 
Trakya (Hususi) - Trakyanın her 

tarafında havalar soğumuş ve bu sabah 
başta Edirne olmak üzere bir çok şehir 
ve kasabalara kar yağmağa başlamışllr .. 
Edirnede ve bir klSlm Trakya köy ve 
kasabalarında müthiş bir odun ve kö
mür sıkıntısı hüküm sUrüyor .. 

Her yıl çekisi 250 - 350 kuruş arasın
da satılan odun bu sene 450 - 500 kuruş 
arasında satılmakta ve istenildiği zaman 
bulunamnmaktadır.M angal kömürü beş 
altı kuruş arasında satılmakta ve iste
nildiği zaman tedarikinde zorluk çekil
mektedir. Kış şiddetlendiğinde mahru
kat fiatlerinin çok fazla yüksel~i ve 
tedariki de bir o kadar güçleşeceği an
laşılıyor .. - *-GEMLIKr E 

ZEYriH FiAri 
YVKSELİYOR 
Gemlik (Hususi) - Hükümetiınizin 

zeytinyağı ihracını serbest blrakması ve 
taleplerinin artması üzerine vağlık zey
tinin kilosu sekiz kuruş on para ve sekiz 
~uçuğa kadar artması ihtimali de 

~ 

~----~--~----~-~----~~-

Bulgar kralı 
Roma üniversitesi 
iahri doktoru oldu 
Roma, 26 (Ö.R) - Sofyadan bildiri

liyor : 
İtalya maarif nazın sinyor Bottai kral 

Borise Roma üniversitesinin fahri dok
torluk rütbesini takdim etmiştir. Mera
simden sonra kral İtalyan maarif nıwrı 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Bir Alman hava 
barajı 

tsveç üzerinde pattadı 
Paris 26 (ö.R) - Almanya üzerinde 

hava barajları rüzgfu: tarafından kopa
rı.larak Norveç üstüne sürüklenmiş ve 
orada patlıyarak iki kişinin ölümüne 
ve bir kişinin de yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. 

--Jf--
Adana hava meydanı 
Adana (Hususi) - Adana hava mey

danının asfaltlanması işinin bir müteah
hide verilmesi bu aylar içinde tahakkuk 
ettirilecek ve meydanın önümüzdeki yı
la kadar bitirilmesine calısılacakbr. Bu 
meydan yapılır yapılın.az Avrupa hava 
hatları Istanbuldan Adanaya uzatılacak 

Edirnede 
İkinci pasif 
korunma tecrübesi 
Edirne (Hususi) - Hava hücumlan

na karşı psif korunmanın ikinci tecril
besi bugün yapıldı. Tecrübeye saat 15 
te yangın kulesinden verilen düdük işa
retiyle başlaruruş, cadde ve sokaklarda
ki bütün halk en yakın sığınaklara ilti
ca etmiştir. Tecrübe saat 16 da sona er
rrtlş olup bu müddet zarfında pasif ko
runma işlerinde vazife alan ekipler ça
lışmışlardır. Saat 15.40 ta Tayyare bom
balarının çıkardığı bir yangına itfaiye 
yetiserek söndürmüştür. 
Hata y vilayeti 
Ticaret raportörlüğü 
Edirne (Hususi) - Trakya mıntakası 

Ticaret müdürlüğü memurlarından Sab
ri Ertürk terfian Hatay vilayeti Ticaret 
rruntaka müdürlüğü raportörlüğüne ta
yin edilmiştir. İstanbul ve Edirnede spor 
i§lerinde değerli mesaisi.le kendisini her 
kese sevdirmiş olan arkadaşımıza yeni 
vazifesinde muvaffakıyetler dileriz. 

Edirnedeki mahkilmlar 
tmraliye naklediliyor 

Trakya (Hususi) - Edirne Cezaevi
nin İmrali adasına nakline başlandı. 

kli ·at Tekirnal'< iskelesinden deniz va-

Buenos Ayres 26 (A.A) - Ingiltere
nin daha 30,000 ton et mübayaa ettiği 
bilairilmektedir. 

İngilterenin harp 
zayiatı ne kadardır? 
Londra, 26 (Ö.R) - Harbin başından 

beri İngiliz harp filosunun insanca za
yiatı 1556 ve ticaret filosunun 250 kişi
den ibarettir. Yine harbin başından be
ri İngiliz hava kuvvetlerinin zayiatl 370 
ölü ve kayıptan ibarettir. 

Fransızlar henüz zayiat listelerini neş
ı·etnıemişlerdir. 

--*-
Deniz l urbanları 
- BASTARAFI 1 inci SAYFADA -
Perşembe gecesi Ingiltcre sahillerinde 
serseri bir Alman maynına çarparak ba
tan bir vapurun mürettebatından sağ 
kalan 14 kişi bir Ingjtz harp gem:si ta
rafından kurtarıl:nıshr. Yine bir Alman 
maynına çarparak batan blr Fransız ba
lıkç ı gemisinin mürettebatından sağ ka
lan bir k~i kurtarılmıştır. 

Mayna çarpan 11 bin tonluk Suseks 
Vapuru büyük hasara uğramışbr. 

Buna mukabil Nazi ticaret filosunun 
sefere çıkmağa teşebbüs eden gemileri 
de ağır zayiat vermişlerdir. 

Adolf adlı bir Alman vapuru bir lng!
liz harp gemisi tarafından yakalanmak 
üzere olduğunu hissedince kendi ken
dini batırmışbr. Cenubt Amerika sahil
lerinde üç Alman ticaret vapuru Ingillz 
harp gemileri tarafından esir edilmişler
dir, 

Rumen veliahdı 
- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAH1FEOE -
11 ve beynelmilel ideallere sadık kalaca
ğını kaydetmiştir. 

Dün aynı zamanda mebuslar mecllsi 
de açılmıştır. Başvekilin beyanatının 
kıraatini müteakip celse başka güne ta
lik edilmistir. 
Bükreş 26 (Ö.R) - Rumen parlamen

tosunda başvekil B. Tataresko aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

cHükümetin programını bir kaç gü
ne kadar memlekete bildireceğim. Yal
nız bugünden şunu temin edebilirim ki, 
Romanyanın harici siyaseti hiç bir ıe
beddüle uğraınamlŞhr ve uğramıyacak
tlf. Bitaraflığımızı ve komşularlmızla 
eyi münasebetlerimizi muhafaza edece
ğiz.• 
Bükreş 26 (ö.R) - Alman ticaret he

yeti yeni bir anlasma yaomağa muvaf
fak olmadan ı;!cri dönmüstür. 

Bu heyet, binlerce tonluk manııanez 
ve sair madenlerle mühiın miktarda ke
restenin Almanvaya ithalini temine uğ .. 
rasmakta idi. Sevkiyatm arkl G•licya 
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Polonya yahudileri 
Kollarına sarı sargı saracaklar ve 
evlerinden serbest çık;(mıyacaklar 
Pariı, 26 (Ö. R) --Lehiatandaki bütün Yahudilerin kollarında aa

rı sargı taşımağa mecbur eden bir A lman kararı netredilmişt ir .. A ynca 
afuıün bezı eatlerinde de evlerinden çıkmamalan emrolunmuıtur . Bu 
emirlere itaat etmiyenlere ölüm cezaaı verilecektir. 

Leh Pomcranyasını Cermenleş-
tirme gayreti açığa vuruldu 

Parie, 26 (Ö. R.) - Sabık Danzig hükumet reisi Forster bir nutuk 
söylemiştir, Förstcr Führerin Alman gençliğinden beklediği Leh po
meranyasını Cermenleştirmek olduğunu ve bunun için her vasıtaya 
baş vurarak Führerin bu emrini yerine getirmeğe Alman gençliğini 
davet etmiş ve cLehleri Polonyanın bu kıamım terke mecbur etmeli
dir> demiştir. 

Almanyanın tecridi 
Bir Amerika gazetesine göre beklenen 

zamandan daha çabuk olacak 

Londra, 26 (Ö. R) - Bir Amerikan gazetesinin Avrupadan aldığı 
habere göre Almanyanın tecridi beklenilen müddetten daha çabuk 
olacakbr. Büyük Alman sanayicisi Tissenin Almanyadan firarı bunu 
isbat ediyor. Tissen gibi milyonlarca Alman vatanlanndan kaçmak 
istiyorlar. Bugünkü vaziyette Almanyada hiç kalay ve tenelte kalma
mışbr. Bu itibarla konservacıLk san' ati büyük güçlükler içindedir. Al
manlar konserve kutuları için aiyah demir kııllanmaktadırlar. Bunun 
da zehir mahzurunu önlemek için vernik istimal etmektedirler. 

Moskova müzakereleri Fin ,,arlamento-
sunda aleni celsede konu~ufacak 

Helsinki, 26 (Ö. R) - Finlandiya parlamentosunda Sovyet teklif
lerinin müzakere edilmiyeceği hakkındaki haberler tekzib edilmekte
dir. Fin parlamentosunun bütün azaları bu teldi.flerden haberdar edil
miştir. Ve 20 kanunuevvelde umumi ve aleni celsede münakaşa edi
lecektir. 

Berlinde yapılan maç 
Almanlar Italyanları 5 - 2 yendiler 

R oma, 26 (Ö. R) - Berlinden bildiriliyor: Bugün öğleden aonra 
Olampik stadında ltalya, Almanya fudbol maçı yapılmı.ştır. Hava çok 
güzeldi. Yalnız kar dolayısile aaha çok kayakb. Bu ıebeble İtalya ek.i
pini alışık olmadığı bu sahada tam oyununu gösterememiştir. Alman
lar maçı 2 - 5 kazanmışlardır. 

Almanlar bütün bir köy 
halkını tevkif et ınişler 

Paris, 26 (Ö. R) - Havas ajansının Londradan bildirdiğine göre 
Prağcla örfi idare ilan edilmezden evvel Almanlarla Çekler arasında 
çıkan hadiseler esnasında bir köyün 200 kişiden ibaret olan erkekleri 
tevkif edilmiş ve katil bulunamadığı takdirde her 1 O erkekten bir kişi
nin kurşuna dizileceği ve grev yapmak iatiyen komite reisleri kurşuna 
dizilmek tehdiclile bu hareketlerinden vazgeçirilmiştir. 

ispanya ile 
münasebet 

ticari 
başladı 

lspanyol tüccarlarının büyük mik
yasta sipar i şler yapması bekleniyor 

Türk - Rumen an/asması • gümrük-
bildirilmek le re " uzere 

lstanbul - ispanya ile olan ticari 
münasebetlerimiz ispanya dahili harbi 
ile beraber tamamen durmuttu. Bu 
memlekette normal hayat avdet ettiği 
için yeniden ticari temaslara geçilmesi 
hususunda iki taraf arasında müzakere· 
ler başlamıştır. ilk olarak timdilik ara
mızda bir ticaret anlaşması olmaması 
dolayısile )panyanın 2002 numaralı ka
rarnamenin dördüncü maddesi hüküm
lerinden istifade etmesi kararlaşmı~tır. 
Buna göre aramızda yeni bir anlaşma 
yapılıncaya kadar ispanya ile takas yo· 
luyla ticari münasebetler yapılabilecek
tir. 

Evvelce yumurtalarımızın büyük bir 
müşterisi o1an ispanyanın tekrar bu yol
da siparişlere başlaması beklenmekte
dir. Kararnamenin dördüncü maddesi
nin tatbiki dün mıntaka ticaret müdür
lüğüne bildirilmi~tir. ihracatçı tüccarla .. 
rımız bu karardan çok memnun olmuı· 
lardır. Yumurtacılar §İmdiden ispanya 
müesıı;eelerile muhabereye başlamışlar
dır. Yumurta piyuasının çok canlana
cağı ve fiatlerin yükseleceği ümid edil
mektedir. 

TORK - ROMEN TiCARET 
ANLAŞMASI 

Türk - Romen ticaret anlaşmasının 
evvelki gün Ankarada tasdik ediJd;ği 

günlerde gümrüklere ve diğer alaka· 
darlara bildirilecektir . 

Aldığımız malUmata göre, anlaşma 
kliring esası üzerine hazırlanmıştır. Ba
zı eşyalar için muayyen kıymette tah
sisat ayrılmışllr. Bu eşyalar arasında 
Romanyadan gelecek tıbbi ve kimyevi 
eczalarla bilhassa odun, kereste, ben
zin ve petrol varchr. 

Bundan başka Romanyaya gönderi
lecek maden kömürü, deri, susam, bal
mumu, zeytin tanesi. zeytin yağı. tiftik. 
ham pamulr. maddeleri l.isanaa tabi tu· 
tnlmuştur. Bu maddelerden Romanya
ya ihracat yapılacak tüccarlar hükQ.. 
metten müsaade alacaklardır. 

ROMANYAYA YAS MEYVA 
GöNDERILIYOR 

Son günlerde Romanyaya mühim 
miktarda y~ meyva gönderilmektedir. 
Bu aıada bilhassa elma, üziim vardır. 
Dün Romanya vapurile yü:ı.lerce san
dık elma sevlc.edilmiştir. 

Diğer tnraft_an dün F ran.saya tütün. 
Romanyaya tuzlu balık. kestane Fili• 
tine Lakerda. sevkedilmi<ltir. 

Hollanda bandıralı Hebe vapuru ile 
çay, kahve, kimyevi ecza ve ltalyan 
bandıralı Kapoarm?l vapurile de elekt
rik malzemesi. tent"ke, kire.; kıııymağ., 

m i tir 
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Dünyanın en müth·ş hava ordusu 
Kanada da hazırlanmaktadır Burada yirmi ·bin pilot talimlerini bitirmek 

üzeredir tayyareler de Amerikadan ft .. vrupaya gelmeğe başladı 

lngiliz keşif tayyareleri B. Çemberlayn'ın 1 nutku 
Dünde Almanya Üzerinde uçarak fay- "Tahtelbahir harbı gibi Mayın har
dalı malômatla ve salimen döndüler hının da hakkından geleceğiz,, 

Londra, 26 (Ö.R) - Kanadada dün
yanın en müthiş ve muazzam hava or
dusu hazırlanmaktadır ... 20 bin pilot ta
fünlerlni bitirmek üzeredir •. Bunlara 
:A.vusturalyadan ve İngilterenin diğer 
müstemlekelerinden gelen gönüllüler de 
tltihak etmekte ve talim görmektedirler. 
Yakında bunlar A vrupaya sevkedilecek
Jcrdir. Ayni zamanda bunları binecekle
ri tayyareler de Amerikadan mütemadi
yen Avrupaya gelmektedir. 

Londra, 26 (Ö.R) - İngiliz tayyare
leri Heligoland tizerinde dolaşmışlardır. 
24, 25 akşamı ve 25 sabahı Royal Fors 
kuvvetleri şimali Almanya üzerindeki 
c:cvlfuılarında çok kıymetli mal!ımat top
lıyarak dönmüşlerdir. 

Londra, 26 (Ö.R) - İngiliz tayyare
fori Vilhelmshafen ve Heligoland adası 
ile diğer Alman üsleri üz.erinde keşif 

Bir !ngiliz Hava filosıt 
uçuşları yapmışlardır. Alman hava kuv
vetlerinin şimal denizinde İngiliz harp 
gemilerine bir hücum teşebbüsleri aklın 
kalmıştır. Böylece Almanlar bu haftayı 
kendi aleyhlerinde mühim zayiatla bi
lirmişlerdir. İngiliz harp gemilerine kar
şı birbirini takip eden iki taarruz da 
tam bir muvaffakıyctsizlikle neticelen
miştir. Amirallığın bu husustaki ·resmi 
tebliği şu malumatı veriyor : 
Düşman tayyareleri şimal denizinde 

bir çok bombalar atmışlardır .• Bomba
lardan hiç biri gemilerimize isabet et
memiştir. İnsanca hiç zayiat olmamıştır .. 

İngiliz hava kuvvetlerinin bu haftaki 
muvaffakıyetlerinden dolayı övünme~ 
haklan vardır. İngiliz tayyareleri şimali 
ve garbi Almanya üzerinde muvaffakı
yetli uç~lar yapmışlardır. Berlin, müt
tefiklerin bu muvaffakıyetlerini ilk de-

fa olarak itiraf etmektedir. D .. B. ajan
sı Almanların garp cephesinde perşem
be günü yedi tayyare kaybettiklerini bil
diriyor. Halbuki perşembe günü Alman
lıır 11 tayyare kaybetmişlerdir.. Cuma 
ve cumartesi günleri Alınan tayyareleri 
havada hiç görünmemişlerdir. 

Son hafta içinde Almanlar 19 - 20 tay
yare ve 50 ye yakın tayyareci kaybet
mişlerdir. 

Londra, 26 (Ö.R) - İngiliz ar · 
ğının bildirdiğine göre bugün saat ikide 
Şetland ve Orkad adaları üzerinde Al
man tayyareleri iki defa uçmuşlar ve 
bomba atamadan defi toplarının ateşiyle 
uzaklaştırı1nuşlardır. 
Diğer taraftan İngiliz Royal Ayr Fors 

tayyareleri Almanyanın şimali garbi 
.semtleri üzerinde muvaffakıyetli uçuş
lar yapmışlardır. 

Almanların • 
mayın harbi 

Bir ltalyan gazetesi bu harbin bita
raflara karşı olduğunu yazıyor 

Roma, 26 { ö. R) - Oservature Ro
mano gazetesi Almanların mayin harbi 
müttefiklerden ziyade bitaraflara karşı 
yapılmış bir harp olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

Beynelmilel hukuku çiğniyen bu harp 
tarzı bitarafların en tabii hatlarına kar
ı• sistematik bir şeyi vardır. Başka bir 
şey değildir. Alman ihracatına karşı 
müttefiklerin mukabelei bilmisillerine 
gelince, müttefikler doğrudan doğruya 
Almanyayı hedef ·ittihaz etmİ§lerdir. 
Halbuki mayin harbinde bitaraflarla 
müttefikler arasında Almanlar hi~ bir 
fark gözetmemişlerdir. Protestolar 
Londrada değil, Berlinde yapılmalıdır. 

ltalya gazeteleri umumiyetle abloka 
işi ile meşguldürler. Bu mevzu etrafın
daki neşriyat harbin bitaraflar için gün
den gi.ine de büyük bir tehlike mevzuu 
teşkil ettiğini kaydetmektedir. 

Macar gazetelerine göre ltalyan hü
kumetinin Romadaki Fransız ve lngiliz 
büyük elçileri nezdindeki teşebbüsü 

R oma da 
Otomobil ve motosik
letler tekrar işliyecek 
Roma, 26 (Ö.R) - 8 kfinunuevvelden 

itibaren Romada tiıtile mecbur kalan 
otomobil ve motosikletlerin seyriseferi 
tekrar başlıyacaktır. Otomobillere otu
zar ve motosikletlere ayda on ikişer lit
re benzin verilecektir. 

VONNÖRAT 
İSTİFA MI ETMİŞ? 
Londra, 2;) ( A.A) - Daily Hcrald ga

zetesinin Anvcrs muhabiri yazıyor : 
Burada dolaşan şayialara göre Von 

Neurath istifa etmiş ve Hitlcr bu istifa
yı kabul eylemiştir. 

sıır pamuk a mı 
;~giltere alıyor 

hire, 26 (Ö.R) - Elihram yazıyor: 
M ırdnn pamuk ihr:ıcatı İngiltere - Mı
sır ticaret müzakereleri netice ine ka
dar tatil edilecektir. Çünkü Mısırın bü
tün pamuk rekolte inin İn'!iltere tara-
{ıncl tın almac ı h \ rılın k 

·-- :jc _ __________ _ 

protesto mahiyetinde olmayıp alelatlak mak lazımdır. Müttefikler tarafından it
bir teşebbüsten ibarettir. Belçika, F ran- tihaz edilen tedbire Almanya sebeb ol
sa ve lngilterenin Alman ihracatına mu§tu. Hiç bir zaman buna ba§vurul
karşı mukabelei bilmisil tedbirlerini mıyacaktı. T evsiki imkansız olan §ey
protesto etmemiştir. lerden vazgeçmek evvela mes'ul olan

Paris, 26 (Ö. R) - Bu sabahki Fran
sız gazeteleri bitaraf memleketler tara
fından yapılan teşebbüsleri tam bir tah
lile tabi tutmaktadırlar. 

Pöti blö gazetesi diyor ki: Bitarafla
rın bu mukabelei bilmisilden az çok he
yecan duyarak bu husustaki fikirlerini 
Londra ve Parise bildirmeleri pek ta
biidir. Framıa ve lngiltere bu karan 
memnuniyetle almamışlar. bunu alma
ğa mecbur olmuşlardır. Zira Almanya, 
bütün taahhüdleri gibi Lahey mukave
lelerini de paçavra addetmiştir. Serseri 
mayinlerle bir nev'i cihanşumul harp 
ilan eden o dur. Fransa ve lngiltere, 
Hitlere karşı cezai tedbirler almağa 
mecbur kalmışlardır. cani ile cinayete 
kurban olanları birbirine karıştırma-

Sovyct 
kömür 

Rusyada 
buhranı 

Londra 26 (Ö.R) - Royterin verdi
ği habere göre Sovyet Rusyada kömür 
buhranı vardır. Bir çok fabrikalar Turb 
kömürü kullanmağn mecbur kalmışlar
dır. 

Finlandivada kazanc , ~ 

vergisine zam ••• 
Ifolsinki 26 (A.A) - Kazanç vergi

sini yü7.de yirıni, sermaye vergisini de 
yüzde elli artıran bir kanun layıhası 
parlamentoya tevdi edilmiştir. 

Pariste 

lara terettüp eder. Bütün milletlerin hür 
vicdanı Almanyanın teslim olmasını 
emretmektedir.> 

Pöti Pariziyen, Alman ihracatının ab
loka!'lını azami surette müessir kılacak 
tedbirlerin ehemmiyetle tatbik edileceği
ni kaydediyor. Bu gazete diyor ki, bita
raflar mayin harbinden çok müteessir 
olmuşlardır. Londra ve Paris yeni ted
birlerin bitaraflar için yeni bir musibet 
te§kil etmemeaine çalışıyorlar. Bununla 
beraber bitaraflar ıunu nazarı itibara al
malıdırlar ki muharipler arasında bir 
hayat ve memat mücadelesi cereyan et
mektedir. Bitarafların zararları dünya
yı hududsuz musibetlerden kurtar
mak için mücadele eden müttefikle
rin muazzam gayretleri yanında pek 
küçük kalmaktadır. 

Danimarka 
ıs yasındakileri 
askere çağırıyor 
Paris 26 (Ö.R) - Kopenhagdan bil

diriliyor: On sekiz yaşındaki Danimar
ka gençleri birinci Kanunun onunda si
lah alflna çağırılacaktır. 

it al ya 
1913 sınıfını 
terhis edecek ••• 
Roma, 26 (Ö.R) - 37 aydan beri si

lah altında bulunmakta olnn 1913 sınıfı 
gelecek ay içinde terhis edilecektir. 

Erser'in ıt~rafları 

-* 
,,Harpt esas, düşmanın en zay.ıf noktasını keşfetmek 
ve zamanında can al cak darbeyi vurmaktır. Biz bunu 
yapacağııo Hat:p gayemiz düşmanı mağlüp etmektir,, 

Paris, 26 (Ö.R) - Çemberla~ bu 
akşam İngiltere milletine hitaben (Harp 
ve biz) mevzulu bir hitabede bulundu. 

İngiliz başvekili, harbin önilne geçil
me.si için sarfettiği mesaiyi zikrettikten 
sonra lngilterenin hürriyet için harbet
tiğini ve gayesine varıncaya kadar sebat 
edeceğini tebarüz ettirdi.. Son mayin 
harbine işaret ederek bunların da tah
telbahir harbi gibi bertaraf edileceğini 

mücadelenin çok çe~ın olmakla beraber cevabı veriyorum ı Harpte en büyült 
zaferin muhakkak olduğunu da söyle- kaide tlilşmanı mağhlp etmek için en za .. 
dikten sonra bugün İngilterede alınan if noktasını keşfetmek ve bu zaif nok• 
bazı mecburi tedbirlere temas etmiş, bil- taya zamanında ve saatinde hücum ~ 
hassa şehirlerin ışıktan mahrum kalma- mektir. Mesuliyeti tizerlerine abnış olan 
sı tizerinde durmuş, dUsmanın hava bil- müttefik ordular erkfuuharbiyesi strate
cumlarına karşı alınan bu tedbirlerin, jik mevkileri tesbit ~tmişlerdir ve ~ 
hava hücumu İngiliz topçuları tarafın- manı can alacak yerındcn vurmak ıçm 
dan defedilecek kuvvette olmakla bera- de zamanı beklemektedirler. Bu zaman 

belki bir veya bir kaç hafta veya bir iki 
ay sonra olabilir .• söylemiş, İngiliz kara orduları ve deniz her her hangi bir köt.U ihtimale karşı 

k 1 · af d · ·· ·1 kah eğer bu tedbirler alınmamış olsaydı hü-
uvvet erı tar ın an gosterı en ra- kömetin muatep ve mes'ul olacağım ila-

manlıklara teşekkür ve minnetlerini bil-
dirmiştir. ve etmiştir. 

Çemberlayn, nutkundan sonra millet- Almanların mayin haı·bi ile takip et-
lerin hukuki ve hürriyet esasına daya- tikleri ga:Yri insant ve barbarca hareket
rur yeni bir Avrupa kurulmak gayesi- lerin tahlilini yapan İngiliz başvekili de-
nin takip edildiğini ilave etmiştir. miştir ki r 

Harbin başladığı günden beri Udncl - Bize soruyorlar. Ne diye atı1 duru-
defa olarak radyoda nutuk söyliyen İn- yorsunuz~ Ne diye ayni ,iddetle düş
giliz başvekili İngiliz milletine girişilen mana mukabele etmiyorsunuz? Buna şu 

İngiliz başvekili bundan sonra mütte· 
fiklerin harp ve sulh gayeleri üzerinde 
durmuş, harp gayeleri için : 

- Bizim. demiş, harp gayemizin ba
tında ve en mühim olan düşmanı mağ
lup etmek vardır.Düşmanı yalnız harp 
aahaııında değil, bütün Avrupayı tebdid 
eden barbar bir zihniyetin de ortadan 
kaldırılması ve in!'lanlığa rahat bir nefee 
aldırılması gayesini takib ediyoruz.> 

Fin - Sovyet hududunda 
bir çarpışma hidisesi 

--~~~----~--*~----~~------~ 
Parla, 26 (Ö. R) - Bugün Sovyet M landjyalı1ann Sovyetler üzerine yedi top 

Finlandiya hududunda bir hadise ol- attıklan haber verilyor. Sovyet hariciye 
muıtur. Hududda naııl tahaddüs ettiği komiseri B. Molotif bu hadise dolayisile 
henüz anlaşılamıy.rn bir müsademede üç Finlandiya Moskova elçisini çağırarak 
Sovyet zabiti ve 4 nefer ölmüştür, Fin- Fin askerlerinin hududdan 25 kilomet-

re geriye çekilmelerini iatemİftb'. Fin• 
landiya sefiri bu talebi Helsenkiye bil: 
direceğini ve hükumetinden alacaiı ceva 
hı bay Molotofa vereceğini aöylemif. 
tir .. 

Almanyada vesika usulü 
Bu yeni sisteme göre A imanlar bütün 
bir sene ne gibi elbise gjyebilecekler? 

Harp dolayısile Alman hükumetinin 1 00 puvanlık bir hak istimal edecek
hemen bilumum gıda maddelerini vesi- tir. Yeni sistem hakkında bir fikir ver
kaya tabi tuttuğu malumdur. Bu kerre mek bakımından faydalı olur düşünce
ne§rolunan Ve f eotefrİn J 9 39 tarihin- sile muhtelif .. rkek eşyasıntn kaç puvan 
den itibaren meriyete geçen yeni bir sayıldığını gösteren erkek listesini aşağı
kararname melbusatı ıimdiye kadar ol- ya yazıyoruz: 
duğundan daha şumuJlü ve başka bir 
şekilde vesikaya tabi kılınmaktadır. 
Melbusat tedariki dahi harbin patlama
sı üzerine derhal tahdid edilmişti. ilk 
usule göre, ihtiyacı olan şahıs ala.kadar 
daireye müracaat ederek bir vesika alı
yor ve bu suretle muhtaç olduğu eşya
yı elde ediyordu. Yeni sistem ise her 
şahsın bir yılda alabileceği muhtelif 
melbusatı daha önceden tesbit etmekte
dir. Şöyle ki, herkese bir yıl için 1 00 
puvanlık bir hak verilmiştir. Bu puvan
lar hep birden değil de ancak yılın 
muhtelif aylarına taksim edilmek sure
tile kuJlanılacaktır. Yeni sistem kadın, 
erkek ve çocukların ihtiyacını da birbi
rinden oldukça başka olarak tayin ey
lemektedir. Bu esasa göre tesbit edilen 
listeler filhakika yüzden fazla puvan jh
tivn eylemekte İse de aliikndar listede 
yazılı eşyayı bizzat seçerek bir yılda 

E~ya 
1 Mendil 
1 Çift \!zun çorap 
1 Çift adi çorap 
1 Çift eldiven kumaştan 
1 Boyun galı 

Puvan 

1 Pulover yahud dokuma yelek 
1 Uzun İç donu 
1 Kısa İç donu 
1 iç gömlek 
1 Takım iç çamaşır 
1 Spor gömleği kısa koltu 
1 Frenk gömleği 
1 Yakalık 
1 Gecelik gömlek 
1 Pijama 
1 Takım elbise 
1 Elbiselik astar ve saire {kumaş 

varken) . 
Pantalon 

Bugün 

' 

!!ayısı 

2 
8 
5 
7 
7 

30 
20 
12 
15 
25 
8 

20 
3 

25 
30 
60 

30 
20 

Yelek 8 
Ceket 32 
Kışlık kısa palto .fO 
Diz pantalonu 15 
Gömlek ceket makam1nda 25 
Pardeso muşambalı 25 
Yağmurluk 50 
Banyo donu 10 
Banyo takımı 20 
Banyo mantosu 30 
Beden terbiyesi elbi. esi 25 
Kravat 3 

1 00 graın örgü teli 7 
Yukarıdaki listede z.ikredilmiyea kıt· 

lık palto, yatak takımı ve diğer f!V eş
yası, "imdiye kadar olduğu gibi, bunM 
dan sonra dahi yalnız hususi bir veıika 
ile tedarik edilebilecektir. Alakadarın 
bu eşyaya hakikaten muhtaç olduğunu 
- icabında eskileri göstermek suretile • 
isbat etmesi lazımdır. Rir de e'yanın 
yanması, çalınması veya kaybolması 
halinde istisnai olamk bu eşyanın yeni
den tedarikine - 1 00 puvan haricinde· 
müsaade olunacaktır. Fakat bu halde 
dahi ileri sürülen zaruretin isbab icap 
etmektedir. 

Mussolininin 
antrenman uçuşu 


