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Baıızluharrir ve umumi neşriyat mUdUril: 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ERAITI 

DEVAM MUDDE'l1 TUrkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı cı11lık ....... 750 1650 
Gtinu geçmiş nüshalar ( 25 ) kur~tur. 

T E L E F O N : 2697 

Mo. 10362 Kıl'k Bepncl Yd 

11.ln ınUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmeı. 

F!A'J'J (5) il: 

il ltalyan Nazırlar mecli•i 

Roma, 17 {ö.R) - 20 lkincikinunda' 
Nazırlar Mecliai Duçenin riyuetinde toplana
rak 1 Temmuzda bqhyan yeni mali sene 
bUtçeıile meııul olacaktır. 

-------' Yeni Asır Matbaasında buılmJ.ftır. 

Belçika ve Hollanda hudutlarında 
~------------~---.-w· ....... -----------------

T ehlik enin geçmesi için da .. 
ha 48 saat beklemek lizım 
ln2:iliz ordusu başkumandanı diyor ki: 

1 

Hollanda ormanlannda Hollandalı askerler ağaçlan dinamitle techiz ediyorlar 

.....__~-----------------~--~ ~------~--~---------------

Millet Mec isinde 
Bugün Başvekilimiz siyasi ve 
iktısadi bir nutuk söyliyecektir 

Türkiyenin 
Perestiii 

--*--
Tuna dan Hint 
Okyanusuna kadar 
uzanmaktadır. Ve onu 
sarsmak im ansızdır 

--*--
ŞEVKET BİLGiN 

Alman propagandasının tahrikat cep 
hesi çok genİ§tir. Kullandığı metodlar 
Yerine göre deği§mekle beraber, tedhiş 

Ankara 17 (Huıwi) - Büyük 
Millet Meclisi yarın (bugün) ya
pacağı toplantı ile kış tatil devre
sine girecektir. Bu münasebetle 
başvekil Dr. Relik Saydam ıaat 
14 te bir nutuk söyliyecektir. Baş
vekilimizin yarın Mecliste söyli
yeceği ve siyasi, iktısadi mesele
lere temas edeceği bu nutuk alaka 
uyandırmaktadır. 

Büyük Millet Meclisi ağlebi ih
timal Martın on besine kadar ta
til kararı verecekti;. 

•• u 

--*
Belçikanın bitara~hğına 
taarruz edilirse lngiliz 

·ve Fransız orduları 
yıldırım süratiyle 

yardıma koşacaklardır 
--*--

Paris 17 (ô.R) --- Bazler Nah
rihtenin Berlin muhabiri tarafın
dan verilen haberlere göre Al
man hükümeti, Brükıel ve Liıhey 
hükümetleri nezdinde ıiymi le· 
şebbüslerde bulunarak iki mem
leketin teveısül ettikleri levkaliı
de askeri tedbirler hakkında i~a
hat istemeğe karar vermiştir. 

Alman kuvvetlerinin Hollanda 
hudutlarında takviyesi devam 
ediyor. 

Belçika ve Hollanda hudutla
rında şimdiye kadar 56 fırka tah
min edilen Alman kuvvetleri 75 
fırka ya çıkarılmıştır. 

Faris 17 (Ö.R) - Brüksclde çıkan 
Suar gazetesi muhabiri, Fransada Ingi
liz kuvvei se:feriyesi başkumandanı ge
neral Gortla bir mülakat yapmışt1r. Ge
neral muhabire şun1an söylemiştir: 

«Belçikanın bitarallığına taar
ruz edilirse Franıız ı;e lngiliz. or
duları yddırım süratiyle yardıma 
koşacaklardır. » 

P aris 17 (Ö.R ) - Gazeteler, Alman 
mntbuntında bir Hollanda tayyaresinin 
guya Alman toprakları üzerinde uçtu
ğu hakkındaki haberlerin Hollanda 
aleyhinde geniş mikyasta hücumlara ve
sile ittihaz edilmesini ~ayanı dikkat gör
mektedirler. 

Londra, 17 (Ü.R) - Ncvyork Taymis 
~nzctcsinin Berfin muhabirine göre Hit
l:!rin yakınları yalıu:ı bir yıltlırıın harbi 
He muharebeyi kazaıunanın kabil ola-

- SOSU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

y r 
maksadını ta~ıyan hareketlerinde sinsi 
tnlırikler ve seri halinde yalanlar sınt
ınaktadır. 

Alman propagandasını bilhassa şu 
iki nokta üzerinde teksif edilmiş gör
mekteyiz: 

Yeni oça hükümet ko
1 - Balkanlar ... 
2 - Küçük Asya ... 

- -*--
nağına saika isabet etti 

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

Amerika 
komplosu 

--.--
ihtilalciler arasında 

polis memurları 
da mı varmış? 

- - .-
Nevyork, 17 (A.A) - Devletin 

emniyetine karşı suikast hazırlıyan 
gizli hıristiyan cephesi teşekkülü I 
hakkında tnhkikat devam etmekte
dir. Mevkuflardan altısının milli,. 
muhafıı. teşkilatına mensup olduğw: 
anlaşıldıktan sonra bu askeri teşek- : 
kUl i le hıristiyan cephesi arasında : 

E bir ınünasebet olup olmadığı araştı- E 
: rılmaktadır. Bu ihtlliılci gruba polis• 
E memurlarının da dahil olup olma-
dıklannın anlaşılması için a~>rıca 
tahkika t yapılmaktadır. 

Tahkikata memur edılen baŞ müd
deiumumi K ennedy §İmdiye kadar 
nncak cemiyetin belli başlı aza.sının 
tevkif edildiğini beyan etmiştir .. 

• Tahkikatın son inkişaflarından tah
: rikçilcrin başlıca gayesi müttefiklere 
: cephane gönderilmesine mani olmak 
: olduğu nnlaşılmıstır. . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ingilterenin Ankara sef ıri radyoda nutkııntı SÖ1Jlcrkcn 

F eliketzedeler 
Hatay vilayetimiz 2458 vataQdaşı 

bağrına bastı ve yerleştirdi 
Antakya 17 (Hususi) - Di.ın öğleye 

kadar Hataydn yerleştirilen fcUkctzc
delerin miktarı 2458 kişidir. Daha 358 
kişinin gelmesi bekleniyor . 

Hatay valisi iskan mıntakalnrını icf-

t.iş ederek folakelzedclenn iskfını ile ya· 
kından alakadar olmaktadır. 

Istanbul 17 (Hususi) - Şimdiye k:ı 
dar şehrimiw <;ekiz yüze yakın felakc t 

- SONU 3 ÜNCÜ SAllİFEDI: -

cephesinde fırt 
e faali et· ne b ·ıe • 

Fransızlar dakikada 24 mermiyi 16 l<ilom treye 

yaptı l ar atan yültsek infi laklı 105 lik toplar 

Ma;ino hattının klırlar altmda bir 1Tıanzcırası 
Fransa ve lngiltere ile akdettiğimi:ı 

Jard.unlqma pakta ile Yakm Şarkın em
niyet dava tna kuvvetli mesnedler ilave 
ettiğimiz açık bir hakikat olduğu hal
de, hakikatı ta§lamakto.n zevk alan Nazi 
Propagandaclları bu paktı yapmakla 
K\ıya Balkan Antnntı cephesinde bir da
ğınıklığıı sebebiyet vcrdie-imizi iddia et
nıekten geri durmanu§lardır. Fakat gü
neıi Balçıkla sıvamak kabil midir? Ha
diseler bu iddialan tekzip dmekte ge

Yağmurlar yü zünden kazalarla köy
lcı· arasında münakalat yeniden güçleş
miştir. Bergama ovasındaki sular henüz 
tamamen çekilmediği için geçen selle
rin zararını kat'i surette tesbit etmek 
mümkün olamamıştır. Bergama civarın
da beş y üz h ektar arazinin zarar gör dü
ğii tahmin ediliyor. 

Sov-yet • Fin harbı 
Paris 17 (Ö.R) Garp cephetjndE 

siddctli kar fırtınaları yüzünden devri.o 
ye fnaliy<>ti hemen hcmc>n hiçe inmi tir 

Parıs 17 (ÖR) - Fransız ilah fobr"
kaları, eski 75 liklcrin bir buçuk misli 
atış kuvvetinde 105 liklcr yapmı !ardır. 
Bu toplar 16 kilometre mesafeye daki
kada yirmi dört aded yüksek infilaklı 
mermi atmaktadırlar. - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

cikmediler. Şimdi görüyor ve nnhvorlar ....... 11 ••• •••••• ••••
11

•••••••••••••••• 

ili gayri mevcud farzettikJeri Balkan 
Antantı mevcuttur. Ankara pakh onun 
ntuhtclif istiknmetlcrden gelen tehditlere 
mukavemetini arthnn1'tır. Antant kon
seyinin önümüzdeki günlerde Belgrad· 

B.KılıçAli 
--"'--

da yapacağı toplantılar bu hakikatı be- A 1 • \l h i n de 1 O 
lirtrnekle kalmıyacak aynı zamanda ""'J 
Balkan milletlerinin mukadderat birlik- b. ı · } k b • 
lc~rini dnha vnkınd :m hisc;etfiklerini de ı n l r a J 1 r 
J:ikf<-rf'eektir. : 

Balkanlar harp felaketinden uzak : d ,.. 1 d 
kalmak isterler. Kendini ae~ü:ıeşte at- E 3 Va a Çl 1 
ınak istiyeeek bir Balkan milleti yoktur. E - *-
~?c~k sulh .içi.nd.e yaşamanın bedeli E Jstanbul 17 (Hususi) - Eski An
t~rr~vet ve ı~t·~l~I ol~~az. B.alka~hlar Etcp mebusu B. Kılınç Ali alcyhin-
urrıvet ve ıJtiklaJ.~ennı sevdı~e~. ka- :de dördüncü Ticaret mahkemesinde 

d~~ konımP.sını, muClafaa etmesmı de :ıo bi liralık bir dava ikame cdil
hılırler. Hudutlannda b ir tehlüke b elir- : . r n 
di~i 7.nmnn onların hürrivet askını boi7r.- E'llı~;· •a ın mev7.uu C'Vvelrc Anka
etı.k kuvvrt tasnvvur crl ilemez. Hic bir E d d~ ~ d"l <İ·Iamdi Emin \'(' 
2".orha Balkanları keııdi İNLdesinc m ün- : ~ aı.: esısl· "11 ıktenf sirk f) ortnk!a-
kad k ı v b"l ı·d· • urC'. ası .o e ., • 

ı amıyecaı:rını ı me ı ır. : . d K ~ Al" Salih Bornk \ e 
,_. Alman oropa,,.andasımn ikinci t ııhri- :.t an C ı/~d~ ~· l d' c nid bir 
llft t sahası Kücük Asvadır. E . a<:an . '; ;:ık e f' kvcy d 

Nazil~r. 1918 h rhinden beri dünva- :~ıncmı:ıv~ ı e ~:el en çı lan. ynmrın an 
nın d • • ı· · · · k S k ili 1 · · .. .,onra kırayı o ememe erı. paı·anın egış ı.gını, ya ın ar m et erının : . • . 
hayatı d tl ' ' - '-1 · ı · t.h 1 ·kcfıl sıfatı Jle davucı bulun 1\ t?c r n a azame ı ımu apar. ıs ı a e- • . . . l 
ler olduğunu nazarı itibara almadıkla- :Hiiı:nüdcn tah$ıl cdılmı~ o ma"'ıdır. 
tından ekseriya cok kaba ve hoyrat E . Kıl~nç Alinin ve~·li_. rnfü·ekkili
nlan propagandalnnnda izansızlıktan : nın. sı.r~c~t:n .bu h?d:~dı>n evvel 

- SONU 2 fNCi SAHİFEDE : çekıldığını rddıa eHı. MahkC'me VP... 
• 

1 
L - : saik isted ; Dfıva talik edildi. . . 

,__*,__ __________________ _ 

Salla cephesinde Kızıllar 
şiddetli t~arruz yaptılar 

- *--
Finler ___ ...... __ _ 

Evvele~ hazırlonmı~ 
olan mevkilerine 

çekildiler 
P aris, 17 (Ö.R) - Helsınkiden bildi

riliyor : Kareli cephesinde mühim bir 
fey yoktur. Ladoganın şimalinde Sov~ et 
k ıtaları mühim bir muvaffakıyetsizliğe 
ı.ıgı"'!JJll lar, bir çok top \•e 29 hüctfın ara
bası terketmişlerdir. 

Daha şimalde Sovyet kıtnlarınm liid
dc!tli bir trı:m·uzu FinlandJyalıları daha 
evvelden haı.ıı·lanmı<; olaq ınevkılerc 
çekilmeğc: mecbur etmiştir. S:ılla etra
fında çok şiddetli nıuhnrehelcr olmak
tadır. Kızıllar bur:ıda biraz terakki ct
nıişlerse de Finlandiyalılar mütekabil 
bir taarruzla kaybett ik leri araz.iyi kıs
men ic;tirdat ctm~lerdir. 

- S01'"U 6 iNCi SAHlnIDE - oı,11ct esirleri bır Fin karakolunıı gctıriliyo-r 

Paris 17 (Ö.R) - Bu sabahkı tebliğ: 
Kayde değer hiç bir şey yok. 

Londra 17 (Ö.R) - Fran,sadaki lngi· 
liz kuvvt•tlerinın talik edilmiş olan izin· 
lcri bazı hudut1ar dahilinde iade cclil
miş ve izinlilerin bir kısmı F1"ans1z v.ı
purlnrfylc lng"1tcreye nakled~tir. 

Kral l ngilterenin cenubunda, yakın
da Frnnsaya hareket edecek olan bir 
fırkayı teftiş etmiştir. 

----~·---

Finlandiya 
--*

iimhurreisi ve hariciye 
nazır nın beyanatları 

---*--
Roma, 17 (Ö.R) - Finlandiya rei.si-

cüınhuru Tidborn gazetesi muhabirlne 
verdigi bir mülfikattcı demiştir ki : 

Fin ordusunun muka\'emeti günden 
güne artmaktadır .. Harbin iptidasından 
beri 170 düşman tayyare~ini düşUnnüş 
olan Fin dafi tayyare bataryalarının 
kuvveti de, kısmen düşmandan zaptedi
lcn malzeme dolayısiyle artmıc;tır. 
Diğer taraf tan hariciye nazırı B. Ta

ner de beyanatta bulunarak mayıs a~·ı
na kadar Finlandiyanın askeri bakım· 
dan hiç korkusu olmadığını bildırmiştir . 



Qml .. Peygamberle~ T ~ri~ind.:!)-
iSA'NJN HAYA Ti 
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ly eni ve mühim bir din tcşkilatıı 
zuhur etmiş, h~vralar kurulmuştu 
YENl D1N TEŞK!LA TI VE verildi. Bu geniş cemiyetin iç yüzti tür-

FERlS1LER lü ahlaksızlıklarla sarsılmıştı. Fakat her 
Jşte bu sıralarda mühim din teşkillitı şey kitaba ve tefsirlere uyduruluyor, 

zuhur etmişti. Bu teşkilat hem büyük her atılan kötı.i adıma bir mukaddes 
Beni İsrall «mabed• ini hem de bu ma- damga vuruluyordu. 
bed içindeki ckllhin> zümresini ikinci (Cemiyet) in iç yüzü işte böyle çürü
plfina atmıştı. Bu yeni teşkilat chavra> müş fakat ı kendini aldatan yapma 
ve chaham> teşkUAtı idi. Yahudi bulu- bir dindarlıkla yaldızlarunıştı. 
nan her yerde (havra) lar yapıldı. MUHAL1F P ART!: SADUKtLER 

Hahamlar bu havralarda halka nasi- Ferisilerin karşısına muhalif bir din 
hatler, vaızlar ederlerdi. Artık eski ve partisi çıktı. Adına Sadukiler denilen bu 
ölü diller arasına geçen ibraniceyi ter- muhalif parti tefsirlere itiraz ediyorlar 
cüme için (tefsirci) lere lüzum görUldü. ve yalnız cTevrab a dönmeği istiyorlar
Bu da yeni bir sınıfın ihdasına sebeb dı. Böyle olduğu halde onlar daha az 
oldu. Senede bir gUn ve halkın huzu- dindar kimselerdi. İtirazları sadece Fe
runda bUttin Tevrat bir kere okunur, ristlerin sıkı din merasimi kayıtlarından 
hatmedilirdi. llllhiyat mektepleri açıl- kurtulmak ve serbest kalmak içindi. 
rruştı. Bu mekteplerden hahamlar yetiş-
tiriliyor, mukaddes kitaplar tefsir olu- Ferisilerdeki milliyet birliği, millet 
nuyor ve yetişen hahamlar köylere va- topluluğu fikri ile açıktan açığa alay 
rıncaya kadar yapılan havra teşkilfttma ederlerdi. (Putperest) lcrle serbestçe 
memur ediliyorlardı. Fakat bütün bu düşüp kalkarlar, onların kültürlerini 
dinperverlik gayretine rağmen (din) taklit ederler, yabancı eğlencelerine ka
gittikçe esasından uzaklaşıyor, temelin- rışırlar, -rıemleketlerinin hürriyeti için 
den gevşiyor ve sukut ediyordu. Ferisüerin açmış oldukları mücadeleyi 

Asıl dinin <ruhu> kaybolmuş, bunun beyhude ve lüzumsuz yayarlardı. Bun
~ erine zahiri ve şatafatlı merasim kaim lann müfrit kısmı (Hirodes) in zorbalık 
olm~tu. Bu devrin en dindar sayılan ve zulümlerine boyun eğmiş, dalkavuk
adamlan FcrisilerdL Bunlar iptida ya- luk ve yaltaklanmalarla (Roma} nın 
hudilerin diğer milletlerden ayrılığının adamlarına, (Hirodesin oğullarına) so
mUciafaacısı sıfatile meydana atıldılar. kulmuş (Hirodes) lerdi. Bu suretle ha
Ferlsiler memleketlerinin istikHl.li için reketten maksatları da mal ve canları
canlarını vermeğe hazır, ecnebi boyun- nı korumaktı. Çünkü Sadukiler ekseri
duruğundan bUtün kuvveti ile nefret yelle yüksek, zengin sınıflarına men
eder gayretli ve vatanperver kimseler- suptular. Ferisiler ve yazıcılar orta sı
di. Başka ırktan hakir görürler ve on- nıfı teşkil ediyorlardı. Aşağı sınıflar ve 
larda nefret ederlerdi. Kendi milleti ve köylülerle servet sahipleri arasında bü
memleketlerini bekliyen çokparlak bir yük bir uçurum vardı. Işte bu uçurum 
istikbal ümidine büyük ve ölmez bir ve zenginlere karşı duyulan nefret halk 
imanla sarılmışlardı. kütlesini Sadukilerden ziyade Ferisile-

c Yazıcılau ın çoğu bu fırkaya dahil re taraftar kılmıştı. Bir de ayrı ve üçün
olmuşlardı. Kitabı mukaddesi tercUıne, cü bir kısım vardı ki bunlar din ile de, 
tefsir ve kopya edenlere, ilahiyat mek- ahlnk ve cemiyet bağlarile de alakaları
tebi ınezunlarına bu isim verilmişti. nı açıktan acığa kesmiş olan vergi mül
Çünkü yahudi kanunlar mecmuası mu- tezimleri, fahişeler ve günahki\rlardı. 
kaddes kitapta yazılı olduğu için hukuk işte !sanın ortalarına atılacağı cemiyet 
ilahiyatın bir şubesi olmuştu. Havralar- böyle acıklı bir hale düşmüştü. Yüksek 
da başlıca tercümanlık işini görenler sınıflar kendilerini hodgfı.mlığa, dalka
bunlardı. Fakat oraya ibadet için gelen vukluğa, reybiliğe vermiş: muallimler, 
her erkek istediği zaman söz söylemek din hocaları, bir taraftan ruhları riya ve 
hakkını haizdi. Ferisiler Tevrata hudut- ahlaksızlıkla <lelik deşik olurken diğer 
suz hürmetkarlık iddiasında bulunurlar, taraftan sırf gösteri§ için yaptıkları ayin
içindeki her kelime ve her harfi değiş- lere, _merasim: d~lmışlar, Allahın. gö~
mesin diye, sayarlardı. Halbuki yine delerı olmak ıddıa:ında~ar .... Ce1?ıye:ı~ 
bunların meydana getirdikleri bu tcşki- en alt taba~ası?da ıse hiç hır bag~ tabı 
Jat ile kitabı mukaddes değiştirildi. Tef- , ol~ıy~n, hı_ç hır ayıp ~anımıyan ihmal 
sirciler ayetleri ayrı ayrı ve kendi şah- edılmış cahıl ve kara bır halk kalabalı-
si dü.şüncelerine göre tefsir edilir ve bu ğı kaynaşıyordu.... • 
tefsirlere de cfıyeb lcr kadar kıymet •• Bİ'l'MEDJ •• 

Dostumuz Fransanın 
yeni yardımları 

Franıız Cümhurreiıinin riyasetinde Fa& 
sultanı ve Tun us beyinin de iştirakile 

yükıek yardım komitesi kuruldu 
Ankara, 17 (A.A) - Aldığımız ma

lumata nazaran, Anadolu fell'iketzedele
rine yardım toplamak üzere Fransız 
reisicümhuru B. Albert Lebrünün riya
setinde Fas sultanı, Tunus beyi ve 
Fransız imparatorluğuna mensup bir 
çok yüksek zevatın iştirakiyle yüksek 
bir komite teşekkül etmiş bulunmakta
dır .. 
Diğer taraftan Fransız hükümeti ev

velce yapmış olduğu beş milyon frank-

lık yardıma ilaveten yeniden 10 ilu 12 
milyon frank arasında bir yardımda bu
lurınıağa karar vermiştir. 

Dost ve müttefik Fransanın ve onun 
yüksek reisinin Türkiyenin büyük fe-
laketi karşısındaki bu fıliccnap hareket
leri bütün Türkiye mahfillerinde çok 
derin intibalar uyandırmış ve büyük 
hassasiyet ve minnettarlıkla karşılan
mıştır. 

Amerika protestosuna 
lngilterenin verdiği cevap Brezilya 

gazetelerinde tefsirsiz yer buldu 
Rio de janero, 17 (A.A) - Amerika kıtası sahillerinin bitaraflık 

mıntakası hakkında Panama konferansı tarafından hazırlanan karar 
ıuretine İngiltere hükümetinin verdiği cevap radyolarla neşredilmiş 
ise de gazeteler henüz bu hususta hiç bir tefsirde bulunmamışlardır. 
Amerikanın diplomatik mahfillerinde Alman ticaret gemilerine er

zak verilmemesi ihtimali hakkında ileri sürülen şartlar kabule şayan gö~ 
rülmemektedir. 

Bitaraflık mı"ntakasının daraltılması imkanlarına gelince, bu şekilde 
bir daraltmaya taraftar olanların adedi gittikçe artmaktadır. 

$EHiR H 
Ihtikiı· 

Komisyonu yeni 
kararlar aldı 

Ü kü yağmu~ 
Vilayet makamı ıhtikfırla mücadele 

işine bUyük bir hız vererek yapılan şi
kiiyetleri ciddi surette tahkik etmekte, 
müesseselerin satış puslalan ve cmtea
nın maliyet faturaları üzerinde tetkikler 
yapmaktadır. Faturalarla sabş r::ıkkam
ları arasınd::ıki farkların ehemmiyetine 
göre müesseseler takip edilmektedir. 

Yeni Foça hükümet ko
nağına saika isabet etti 

Kemernltı cadde inde Yavuz kitap evi 
sahibi B. Fahri Kitnpçının, yirmi para
ya satılan küçük kart dövizit zarflarını 
bir kuruşa sattığı tesbit edilmiş ve ma
ğazası üç gün müddetle kapatılmıştır. 
Cumaovası nahivcsinin Bulgurca kö-

~ 

yünde bakkal B. Ismail Eroğlunun ve 

- BAŞTARAFI 1 ind SAYFADA -
Manisa mıntakasında ekilmiş arazi

nin zararı daha geniştir. Bu mıntakada 
da vaziyet a~ nıdır. Yani zararın tesbi
tine heni.ız muvaffak olunamamıştır. 

Evvelki gece ve dün yağan şiddetli 
yağmurlar esnasında Yeni Foça nahiye
sinde hükümet konağına saika isabet 
etmiştir. Büki.imet konağı mUdüıiyet 
odasının camlan kırılmış, çatı duvarı 
yıkılmıştır. Nahiye müdürü B. Faik 

kulaklarından, kır bekçisi Yakup yü
zünden ve jandarma eri Mustafa sol 
ayağından yaralanmışlardır. 
Aynı binada jandarma dairesinin erat 

koğuşuna da saika isabet ebniş ve zarar 
yapmıştır. 

Evvelki geceki yağmurdan Gediz 
nehri yeniden bir hayli yükselmiştir. 
Yağmur esnasında öd.emi~ hattında yağ
murdan bazı zararlar mevcuttur. öde
miş treni de rötarla gelmiştir. diğer bir bakkaliye mağazasının sattık

ları emtaya etiket koymadıkları görüle
rek kendilerine ihtarla iktifa edilm~tir .. 
Komisyon bazı müesseseler hakkında 
yapılan şikayetleri de yerinde bulmadı
ğından haklarınd::ı karar ittihnz etme
miştir. 

19 uncu Yardım Listesi 
- *-

Yurdun 
Dünkü ycklın 
Mustafa Şentürk 

Lira K. 
117621 31 

10 55 
Müdafaai hukuk ilk okul öğret-
me~eri 16 

imar işlerı durmıyacak Ali Kemal Benli 35 
Fikri Eron 20 

Başvekalet makamından gelen bir Abdullah Hulki Oukutucuoğlu 10 
tamimde, memleketin imarına ait her Avukat Alber Feridun 20 
türlü inşa işlerinin harp hali sebebiyle Avukat Mehmet Emin Değermen 25 
kat'iyen geri bırakılmaması, terakki yo- Avukat Hüsnü Cermen 10 
lunda atılan hatvelerin geri ahnmıyarak Avukat Adato Haker 15 
ayni süratin idamesi bildirilmiştir. Avukat Celalettln Iber 10 

owıw*- Avukat Baha Yörük 2~ 

özüm ihracatçılarının 
toplantısı ... 
Dünkü sayımızda üzüm ihracatçıları

nın ihrncnt baş kontrolörlüğünde yap
tıkları toplantıya baş kontrolör B. Baha
nın riyaset ettiği yazılmıştı. Bu toplantı
ya ticaret vekaleti standardizasyon mü
dürü B. Faruk Sünter riyaset ettiğin
c1en bu yanlışlığı düzeltiriz. - *-Kaçak bir mahkum 
yakalandı ... 
İmralı ceza evinden firar ettiği bildi

rilen Emedli Ali oğlu Yusufla arkadaş
ları Halil ve Hüseyinin son zamanlarda 
Manisa, Salihli ve Gördes havalisinde 
soygunculuk yaptıkları tesbit edilmişti.. 
Yapılan takibat sonunda bunlardan 

Ali oğlu Yusuf Kuşadası jandann sı ta
rafından yakalanmıştır. 
Arkadaşları da aranmaktadır. 

- *-ERZİN CANDAN 
Gelecek muallimler 
Maarif vek~letinden maarif müdürlü

ğüne telgrafla verilen bir emirde, yer 
sarsıntısı rnıntakalarından mczW1en İz
mire gelen öğretmen ailelerinin müsait 
okullarımıza yerleştirilmek suretile iba
telerinin temini bildirilmilitir.. Zelzele 
rnıntakalarından gelen muallimler arzu 
ettikleri vilfiyetlerde çalıştırılacaklan 
için bu gibiler, hangi vilayetlerde çalış
mak istediklerini maarif müdürlüklerine 
haber vereceklerdir. Bunlnnn muame
leleri hemen yapılacaktır. -*-Hububata zarar 
veren haıereler 
Ziraat vekfılctinden gelen bir yazıda 

hububata zarar veren çekirge, Bambul, 
Zabus, Syringopas, tel kurdu ve toprak 
tırtıllarının yaptıkları tahribat derecesi 
hakkında malumat istenmiştir. Bilhassa 
buğday, arpa, çavdar ve mısırların uğ
radıkları zarar nisbeti muntazam surette 
bildirilecektir. - *-Bucada bir yaralanma.. 
Bucanın yukarı mahallesinde Ycniyol 

sokağında 7 numaralı evde oturan keçi 
çobanı Mustafa oğlu Salih, arkadaşı ço
ban Hasan tarafından çifte ile sağ elin
den yaralanmış ve memleket hastanesi
ne nakledılmi§tir. Salihin yarası ağır 
değildir. Hadise hakkında tahkikata baş
lanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Memleketin üç milli cemi

yetine aynı zamanda yardım 
lır•atı her zaman ele geçmez:. 
Kurban bayramından i.tilade 
ederek kurban derüerimi%i 
Türk Hava kurumuna vere
lim. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Avukat Şevki Bedri Liver 35 
Avukat Nahit Özeren 5 
Avukat ŞUkrü Sayar 10 
Avukat Ihsan Nadir Civaoğlu 1 
Avukat Murat Çınar 15 
Avukat Mustafa Birsel 200 
Avukat Tayyar Çullu 35 
Avukat Nuri Fettah Esen 25 
Avukat Süreyya Olcay 15 
Şehit Fadıl okulu öğretmen ve 
öğrencileri 
Zafer okulu öğrencileri 
Şükrü Cevahirci ikincl defa 
Şirince okulu öğrencileri 

4-2 65 
1 30 

80 
28 

Karaburun Cıva madC!tli sahibi 
namına General Nuri Kıllıoğlu 200 
Bohor oğlu Avram Abuaf ve 
mahdumları 
Su şirketi memur ve 
müstahdimini 
Mustafa Telll Balyalı 
Narlıdere okulu öğrencileri 
Bayraklı okulu öğretmen ve 

130 

45 17 
7 60 

26 20 

öğrencileri 25 87 
Fevı.ipaşa ilk okulu öğretmenleri 23 40 
C. H. P. işçi esnaf birliği namına 
reis Rasim Dirim 200 
Narlıdere halkı namına 
muhtar Akgün 
Müstahkem mevki muhabere 
erleri 
Cumovası oğlan anası köyU 

Kurban bayramına 
hazırlık... 

80 80 

91 26 

Kurban bayramı münasebetiyle çar
şılarda işler başlamıştır. En fazla iş ya
pan müesseseler giyecek eşyası satan 
küçük ticarethane ve mağazalardır. Bü
yük işler durgundur. 

Şehirde kurban fıkdanı vardır. Hariç
ten kurbanlık koyun gelmediği için 
mevcutlar 14 - 16 - 18 liradan satılmak
tadır. Bu akşam Afyon yoliyle iki bü
yük parti kurban gelecektir. Bunların 
9 - 15 liradan satılacağı 1.annedilmekte
dir. 

Bu seneki fıkdan hem havaların mü
saadesizliğinden hem de Suriye ve Yu
nanistana sevkiyat yapılmasından ileri 
gelmektedir. Esasen bir çok aileler kur
ban paralarını Kızılay cemiyetine teber
ril ctmeğe başlamışlardır. -*-TEBERRU tŞLERt 
İzmirde teberrü işleri devam etmek

tedir. Yardım komitesi dün öğleden 
sonra tekrar toplanarak yapılmakta 
olan teberrü işleri Uzerinde çalışmış ve 
henüz teşkilata bağlanmıyan semtlerde 
komiteler faaliyete geçirilmiştir. 

Dün akşam Erzincıından şehrimize 
dört felfiketzede gelmiştir. -·-DOLANDIRMIŞLAR 

Beyler sokağında Kazım oğlu Ömer 
Yalnız oğlu ve Ahmet oğlu Ali, zevcesi
nt tedavi için İzmire getiren Kuşa.dalı 
İbrahim Rasimin doktora verileceğinden 
hahislE' 30 lirasını dolandırdıklarından 
tutulmuşlardır. 

halkından 
Cumaovası Şaşa! köyil halkı 
Cumaovası Develi köyü halkı 
Alaksandır Bohor Hananya 
Yusuf ve Muiz Peço ikinci defa 
Örnek köyü okulu öğretmenleri 
Tire V. nci okulunun posta ile 
Muiz Rozanez ikinci defa 
Şapkacı Mahmut Buket 
Şapkacı Ali Riza Atalay 
Şapkacı Bensiyon Albağlı 
Şapkacı Münip Ergin 
Şapkacı Ali Vahit Gencer 
Şapkacı Remzi Buket 
Şapkacı Fikri 
Şapkacı Seza Dezi 
Sapkacı Sadullah Başeğmez 
~pkacı Sabri Okur 
Şapkacı Fahri 
Elyazer Akova şapkacı 
Şapkacı Mahmut Filiz 
Şapkacı Bohor A tnj 
Şapkacı Hüseyin Özensoy 
Şapkacı Salvator 
Salih Somağ ve Murat Can 
Jak B. Elyazer ikinci defa 
Ya~cı F. Mustafa 
Mehmet Emin Parçacı 
Salih ve Mustafa ustalar 
Güven garajı 
Hamit Şon ikinci deia 
M. Nuri Bengi 
Ali Riza oğulları Gevgilili 
Bekir Gilrsel 
Boyac E. Abulofya 
S. Beneya ve biraderi 
ikinci defa 
Bencuya Çukurel 
Bohor Peço 
Eczacı Faik Ener. Tilkilik 
eczanesi sahibi 
Şapkacı V. ve A. Saul 
M. Hüseyin Tatarı ve oğulları 

39 50 
8 10 
6 50 
5 

40 
11 50 
13 24 
25 
25 
15 
10 
10 
15 

5 
5 
5 
5 
5 
7 50 
5 
5 
5 
3 
2 50 

10 
75 
20 
50 

50 
75 
15 
50 
3 50 
8 

100 
50 
50 

100 
10 

Sami ve ortakları 150 
Bohor Kohen Camcı ve Çivici 400 

Dahiliye memurlarının 
servetleri ••• 
Dahiliye vekaletinden gelen bir emir

de dahiliye memurlarının sicillerine işa
ret edilmek üzere memurların emliik ve 
~ervetleri hakkında ınalôınat verilmesi, 
nafakası üzerine vecip kimseler bulu
nup bulunmadığı ve askerlik durumları 
hakkında malumat verilmesi istenmiş
tir .. - *-Bergmanın su saatleri ... 

Bergama kazası belediyesinin evlere 
verilmek tizere bir milteahhlde ihale et
t:ği su saatleri henüz. getirilememiştir .. 
Müteahhit, Almanyadan cclbedeceği sa
atleri Almanyadan ithalat yapılmadığı 
için temin edemiyeceğini bildirmiş, fa
kat ileri sürdüğü mazeret vilayetçe şa
yanı kabul görülmemiştir. - *-Çeşmede bir 
yaralanma vak'ası 
Çeşmenin çiftlik köyil civarında ko-

yun otlatmakta olan çoban Alaettin 
Tunçkol ve Abdül oğlu Salih Coşkun 
kavga ederek çakı \"e balta ile birbirle
rini yaralamışlardır. Kavgaya ınUdahale 
eden 13 yaşındaki Ali Sönmez de yata
lıdır. Suçlular tutulmuştur. 

Karbon kA(lıdı amilleri 
Maktu muamele vergisine tabi karbon 

kağıdı amillerinin vergilerinin 940 mali 
yılından itibaren beyanname Uzerinden 
ve musaddak defterlerindeki satışlara 
göre hesap ve tahsil edilmesi maliye ve
kfı (etinden bildirilmiştir. 

Türkiyenin 
Perestiii --·-Tanadan Hint 
Okyanusuna kadar 
uzanmaktadır. Ve onu 
sarsmak iınkAnsızdır 

--*--
- BA.ŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
izansızlığa dii§üyorlar. 

Arap alemini Türkiye aleyhine kıt· 
kutmağa, Saadabad paktını tqkil eden 
devletler arasındaki kardqlik havasını 
bozmağa çalıttıklan zaman vaziyetleri 
İ§te budur. 

Almanya, Avrupa ve Asya arasında 
bir medeniyet köprüsü vazifesini gören 
Türkiyenin Tunadan Hind Okyanosuna 
kadar uzanan sabada büyük bir nüfuz 
ve itibara sahip olduğunu bilmez aqa. 
dir. 

Yine bilir ki Balkan ve Siıadabad 
paktlarının yarattığı politik ve psikOle
jik yakınlıklar TürJciyenin büyük Garp 
demokrasilerile ittifakımız sayesinde bir 
kat daha kıymet ve ehemmiyet kazan
mıştır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Ye
menle Arap blokunu teşkil eden lrakm 
müttefikidir. Mısırla aranında her doat
Juğun fevkinde bir kardeşlik sevgisi var
dır. Filistin, Maverayı Şeria, Lübnan ve 
Suriye ile münasebetlerimiz samimidir. 
Bu itibarin bizim Arap alemi hakkındaki 
hialerimiz ıibi Arap iJeminin luıtdye 
bakkmdaki bialerinin de safvetinden 
fÜpbe etmeie ula yer yoktur. Alman 
radyosu istecliii kadar yalan lmuma ..• 
Yakın Şark milletlerinin Almanyaya 
kartı itimadsızlıldannı arttırmaktan bar 
ka bir py ka.zanımyacaktı. Arap ile-. 
minin en kuV"t"etli iki ndıiı olan Mısır 
ve Hicaz S&adabad paktma gösterdik· 
leri samimi al.ika nisbetinde Büyük De
mOlauilere tempatilerini teyid etm~ 
suretiyle de zorbalığın dünyaya hüinl 
olması ihtimalinden ne derece infial 
duyduklarını anlatmı..,cila.rdır. 

Arap matbuatında Arap ileminin his
aİyabnı aksettiren nep'İyat bu kanaati· 
mizi teyid edecek mabiyettedir. 

SEVKET BILGfH 

KISACA: 
•••••••• 

Öfke baldan tatlıdır 
-tr-

y AZAN: Eczacı K. K4mit AkUı§ 

öfkenin baldan tatlı olup olmadığım 
siz sinirlilere sorun, size derhal baldan 
tatlı ne demek, baklavadan ağdalıdır 
derler. Bu gibiler, guya sinirlilik bir 
mazeret imi~ gibi ben sinirli bir adamım 
böyle şeye gelemem iddiasındadırlar, 
halbuki her.şeye gelirler. Hayatın öyle 
sıkı, ciddi ve dar tecelliyatı olur ki ora
da sinirliler süt dökmüş kedi gibidirler. 
Onların sinirlilikleri ekseriya gevşek 
vaziyetler karşısında olur, hiddet bit' 
ruh hususiyeti, bir terbiye mizaç mese
lesidir. iyi okumuş, okuduğunu anlam!J 
olgun bir insan sinirlel"ini idare eder, 
onlarda sinirlilik ve hiddet göz.ükme-L 
hal almıştır. öfkenin baldan tatlı olu
şuna gelince, bu gerilmiş sinirlerin bo
şal ma zevkinden başka bir şey değildir. 
Halbuki boşanmış sinirlerle ayaklanan
lar, hiddetle kalkıp zararla oturanlar
dır. Keskin sirkenin zararı kendi kabı
na olur. Sinirliyim diyenlere dikkat 
edin, ciddi vaziyetler karşısında sığına
cak yer ararlar, vaziyetin ciddiyetinden 
kurtulmak için ne kadar tevazu varsa 
hepsini yaparlar. Mesele hallcdildiktı>n 
sonra ortaya çıkarak şöyle yaptım. böy
le ettim diye sinirlerinin gerginliğiyle 
ortalığı knsıp kavurcluklarını söyle.rlt-r. 
Bu tipler öfkenin baldan tatlı olan zev
kini tatmak için sakin oturmuş kendi 
kendine yalanan kediye ne kadar ben
zerler. 

Sarho$1Uğun sonu 
Tepecikte Erzurumlu Hasan oğlu Sıt

kı Atny, sarhoş olarak Şükrü oğlu Ha
midi bıçakla yarnlamıs ve tutulmuştur. 

Büyük bir. Danimarka 
vapuru yandı 
Rerlin, 17 [AA) - Danimarkanın 

en büyük vapuru olan Denmark İsmin· 
delci sarnıçlı vapurun bir infilak netice· 
sinde battıiı haber verilmektedir. Vapu· 
ra 14. 5 00 ton petrol yükletilmiıı idi. 
Miirett~batını teşkil eden 40 ki~i kurla• 
rılınıttır. 

Ekseter kruvazörü 
karaya oturmadı 
Londra, 17 (Ö.R) - Graf Speeyi hak

lıyan İngiliz harp gemilerinden Ek.~cler 
kruvazörünün Falkland adaları civann· 
da karaya oturduğu yalandır. Bu harp 
gemisi ne batmış, ne de karaya oturmuş
tur .. Zamanı gelince Ark Royal gibi Al
manların karşısına çıkarak acı bir sürp
ı iz yapacaktır. 

. . . .. l ... . . . l .. .. . • • • ~ 

ELHAMRA YARIN AKŞAl\f SAAT TAJ\I 9 DA SENENİN ES MUAZZAM FİLMİNİ İFTİHAR VE ŞEREFLE TAKDfl\-1 EDER .. Her bayram en bilyülc rilmlni takdim eden sinenunnız. 

SlNEMASJNDA bayram en ınuhtc~em filmiyle e ki muvaffakıyetleri iizerine göz kama~tıran bir İHTİŞAM ahidcsi dikmiş olacaktır .. 

Dünyanın en büyük gizli teşkiliıtı olan İngilterenin ıne hur ENTELLİCENS SERVİS'inin, çeşitli ve dehşetli CASUS entrikalarına karşı akla durgunluk veren miilhiş mücadeleleri .. Kadın yarmatı - Gönülleri tutuşturan İspanyol dnn· 
~fö:ii • Deniz harbi - Ilatnn gemiler - Boğulan binlerce insanlar ... Nihayet bir tek ifade ile DÜNYANIN EN MUAZZA 1\1 VE MUHTEŞEM FİJ,l\Iİ.. 

•• 
CEBELUTT ARIK CASUSU TÜRKÇE 

•• •• SOZLU 
BAŞ UOLLERDE : Güzel \ ·e ateşli l,IJız \'İVİANE ROMANCE - Biiyük sannikar ERIC VOS STROIIEİM \'e ROGElt DUCHESNE .. 
AYRICA : FO.X JURNAl~DA : GRAF VOı. • SPEE'nin lontevidco limanı dışında infilak ile bnbşı, biitiin teferrüatiyle ''e diğer mühim haberler .. 

DIJCKAT : Yarın nkşamkl ilk tn'kdim seıınsmdn yer bulabilmek i çin nmnnrnlı biletlerini ev\'eldcn aldırınız ..• 

-- 1 



ıs Sonkanun Per be 1940 

Almanya - Sovyet Rusya arasında imzalanacak 

Moskova anlaşması 
ihtiva ettiği hükümlerle bütün 
dünyayı hayrete d~şü.recekmiş 

• 

Bu anlaşmanın bir 
hududuna 

Romanya neticesi oiarak Sovyetler Almanların 
yerleşmes i ne müsaade edeceklermiş 

Parls 17 (Ö.R) - Sovyetll'r, Buda- şürccC'k hükuınll'ri iht.\·a eclccegini bir gayr.et S<.ll:iıpa ın,.lsait u1unacagı- ,.-ayı bi.rle..-tiren da..,Uuktur. 
pe~\e: hükürn~ti nezdinde siyasi bir te- ~öyleıni~tır. :\le\·.:ı;uk habc.-.rll'l'C güre ye- nı Alınan1ar t.ıhu1in .odlyorlar. Gazeteler Italya ve. l\1acnrislanın va
~:ı~~ste bulunarak Macaristanın vazi- ni Sov.Yt?t - Alın~n anla~ması{lın bir ae- Roına 17 (Ö.:{ı __ l\Iac,ar ~azctelcri ziyctlerinin n1üma.::;il olduğu hakkında 

""' sarahatle aydınlatma.<ını isterkPn ticesi ol.rak Polonyanın eski Roın.ınya bn~vekil Kont Telekinin Venedik 'Ma- b"1ıvcl<iliıı be~·a:natındaki kısmı bilhas-
•arı.: G ı· d ı l · h · h d d d Al 1 1 k 1 d ~ .. ~. ıçya a A ınan arın yenı ta .~ı- u u un a ınan ar yer ('~c>ce · ve car-lta ya·n !\.\Üzakerekri hakkında hü- sa kaydeciiyor1ar. Ar;ılarındaki fark sa--
a~ gozukınektedir. böylecl' Romanya - Alman;-a deıniryo- kUmct partbihdcki lwyuııatı.nı k;ıydcl- <lece Italyanın '!,'<'ni~ •ahillew malik ol-

] aris 17 (Ö.R) - Moskovada So\·yet- lunu kontrol <'debilecek vaziyete gire- mektedir. •Pesterlo;·d gazete.,i diyor ınası, daha büyük ve daha ku\·veUi ol
ler]e ıktısadj .müzakcrcletC' ınemur edi- ceklerdir. Bu vazi.vet Alınan) anın si- ki: rna.-;ıclırı Bw1un~a beraber bu büvük 
:q_ Alman murahhas heı-·eti reisi. ya- ya..;;İ ve ekonoın:~ nüfuzunu tatbik et- • t Bu 'lıt•yanat. A\·rupa,,yı harap eden devlt-t 1\.Iacariı..tana it:bar gü~termekte--
ında imza edilecek olan Alınan - Sov- ınesllıe \'e lta1yanın Balkanlardaki te- kasırga i~inclc> ınüstakar bir k~ta gö.s- dir. ltalya ve l\Iacal'ı!itan hırıstiyanlığın 

Yet lnuka\"ele.sinin dünyavı hayrete dü- sehbüsllnü ,ak~ın bıraknıak icin rnukabil tern'ıcktedir Bu da Mat•ari<:tan ve Ital- iki bekçLsi tela:kki c•<hle-bilir .. : .. e·ay ...... iik··1vıtııeI····ıwe·c11sincr .. ··············F~·fak~-~~~~-i~;·· .. 
Hatay vilayetimiz 

2458 vatandaşı bağ
rına bastı ve 

yer/estirdi 

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

Felaketzedeler için 20 milyon liralık 
fevkalade tahsisat kabul edildi 

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

Başvekil, Maarif ve Maliye V ckillcri izahat verdiler 
Ankara, 17 (Telefonla) - Büyük Mil

let Meclisi bugün Şemsettin Günaltayın 
başkanlığında toplanarak ruznaınede bu
lunan maddeleri müzakere ve kabul 
etti .. 

Erzincanda ve yer sarsıntısından mü
teessir olan ~·~derde yapılacak yardıma 
ait kanun layihasının müzakerf'si es
nasında Muh'ttin Baha (Bursa) bu ka
nun hükü.ınlerintn Bursa havalbind<" ve 
diger yerlerde seylaptan mi.itec-ssir olan
lara da te~:l edilınesini istemis ve bu 
ınıotakalarda ıu ba11lc.ınının sebebiyet ver 
diği zararlat'ı ve tahribatını anlatark 
bu yüzden bir çok vatanda~ın yardıma 
muhtaç kaldığını yalnız Kirmastidl' 2200 
kişinin belediyenin •kmeği ile geçindi
ğini HSve etnll.Şlir. 

Muhittin Bahanın bu bcyanahndan 
sonra kürsüye başvekil Dr. Refik Say
daıl\ gdeTek ~u beyanatta bulunmu~tur: 

- Arkadaslar. Kirmastide sey lap ol
duğu zaman -doğrudan doğruy; Kızıla-

yın bir ınUfctti~i ile 15 bin lirayı orcıya 
gönderınistik. Bu ilk yardımdı. Oradan 
henüz bir rapor almadım. Alırsak bu 
ıncselc ÜZl"'rinde de l;İzıın gelen tedbır
lcri alaC'ağımızı ve i~p erlrn bütün yar
dımların yapılacagını tabii göriirsünüz .. 

Ba!-!\'("kil hunrian sonra zelzele f Pl.fı.
ketzedl'leriol' yapılan yardımları anl.ı1-
n11.~. alc7t.kadar Yt>kil('tJer ıniiste.ı.;arların
dan bir koınisyon te~kil ed!ldiğ)ni. Er
zincan<lan l'ıkın .... ohınların hilitharc Er
zincana gö~derilıne&İnin imkan dahilin~ 
ahnınası ve bunların ornya göndl·ri1ip 
ypr}e.,.tiriln1esi için billıınuın tedbirler'n 
alınmak üzere olduğunu, bu eski kasaba
nın yeni ka.sc.baya intikali için ıaııın 
gelf'n kanuni n1evzuu tetkik i~in tali
ınat verildiğini. fel:1k.et mınt.akasındaı 
devam eden tetkikat bittikten ı;onra y<>
ni seyler hazırlanacağını ve yeni 1 d
birlı')r alınacağını ve hc>lki de yeni ka
rarlar veriJece-gini ~öylcn1iştir. 

!\fa.arif vclcilı analarını. habal::ınnı 

kaybt'den n1iniınini yn\·ruların, tahsil 
çaşındaki çocukların vazi)'Cti üzerinde 
duran mebus K:izını Naıni Durunun su
aline cevaben izahat vernıi1 ve bu hu
~usta t<•tkikatta bulundurduğunu söy .. 
lemi ... tir~ 

Muhtelif hatipler süz alarak ~da !ık 
ve 1na11e\'i: e\'lat olarak alınmak istenen 
çc>eukJar rnevzuuııa tenıas etmh,lerdir. 

Bıı mü.zakcrelc;:rden sonra l\IaliyP ve· 
kili <h' izahht vcrnıb;, ilk ağızdan yapıl· 
ın.a!'iı Iil.7.ım gelen nıua\'cnetin yapıldıt;ını 
ve hükiin1etin yapacagı tetkikat sonun
da eğer nıevcut olan ahk3ın fe\'kinck• 
daha fazla hüküınl~r koymak icap Poer
se ayrı bir kanun Layihası ınet'lise tak
diın eclilcceginj Miyleıniştir. 

13u izahatı ınüteakip ıneclis 20 ınll:von 
liralık fevkalüde tahsisat itasına dair 
kanun l3yihnsını ınlizakcrc ve kahul 
etmi tir. 

Bundan sonra celsE'. yarın toplanınak 
üzere nihayl"t bulınuştur. 

·Niğdede zelzele 
~::: llrııl'lıılllll 

Balcı köyünde 186evyıkıldı 
16 5 kişi öldü 

Bor'dan 
lot~nbul, 17 (Telefonla) - Niğde

tlen bildıriliyor: 
Dün ııcce oaat 21/20 de Borda zelze

. ..ı., oldu, Merkez de zayiat yoksa da 
Balcı köyünde 186 ev yıkıldı. 5 ölü 16 

ALMANYA 
YUGOSLAVYA YA 
KÖlllÜr göndermiyor 
Builape~te 17 (Ö.R) - Denizyollan-
~ kapannıası \'c Tuna nehrinin clon
aıas:ı yüzünden Alıpanya Yugosla\'yaya 
-.hhüt ettiği ınadl'n köınürUnü vere-
-.rıe'kt<'Cl!r. 

Errol Flynn ve 
Oliviade Havilland'in 
yarattığı şan' atın bir 
harikası .. Fennin bir 

mucızesi olan 

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

yaralı 
imdat 

var. Zelzele mıniakasına 
~kipleri gönderildi 

yaralı vardır. 
Zelzele mıntaka!tına Bordan. . 'iğde

df>n iındat ekipleri gönderjlmiştir. 

l.tanbul. 1 7 (Telefonla) - Salı ı:\ı-

nü gece yarısından sonra e.,.'lat dört bu
çukta Kocarli ınıntakasında ~ıddetlice 
ve dün de saat 1 1 de hafif iki zelzele 
hissediln11~tir. /ayiat yoktur. 

İRAN • SOVYET 
Ticaret görüşmeleri 

1 Mo•kova. 1 7 (A.A) - Sovyetler 

Prens Pol· Amiral Horti ı 
mülakatı tekzip 
olunuyor-. 

Ronın. 17 (Ö.Il) - Salühiyclli Macar 
tnyı .. Hkları Aıniral IIurti ile Yu~osla\·ya 
hral naibi Prens Pol ~rasıncla bir n1Ulft
k;ıt \'Ukubulacagı h:ıkkında çıkarılmıs 
oJan saviaları tckzıp etnıi~erdir · 

VATAN 
KURTARAN 

ASIAN 
.ERllOL 
FLY.NN 

Birliği ile Iran arasında ticaret göriişme· 
lerine pek yakında başlanacaktır. 

Mal Um olduğu üzere 19 38 Hazıra· 
nında müddeti biten Sovyt:t ~ lran tica· 
ret ınuahedesi tecdit t-dilnıcmiş bulun
maktadır. ):'eni bir ctnla~ma İ("İn 19 39 
bidayetinde müzakereler yapılmı~ İse de 
bunlardan da bir netice alınmanııştır. 

--*FRANSA· İSPANYA 
Yeni ticaret muahedesi 
:\fadrid, 17 (Ö.R) . - Fransız w İnı.;ı-

liz ın~hfiilf'ri Fransız - İsp•nyol ticaret 
ınuah~esinin iınzalannıR n1Pra,ın1iııin 
iki üç günl• kadat" yapılacağını bildir
ınektt.-dil·1er. 

~ 

- BAŞT.\RAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -
zC'dc geLniş. bunlardan ınilhiın bir kıs
ını akrabalarının nezdlerinde \>'erle-.mis. 
diirt yüze yakını yardın1 koınitl'bi tar~ 
fından tutulan t!\'lcre- iskan edilnli:.;ler-
di~ -

Ank ra 17 (Hususi) - Tran.suvu] ve 
Rindislan ınüslü.n\anlarından fel:\ketze
dt•Icr için ianeler gelıneklr devanı rdi
yor. Fraıısada Türk muhibbi bir çok 
hayırsevt•rll'r B. l\ll'nt'ınencioğlu vasıta
siylt• zelzele foiaketwd lerine teberru
lt'rd• buhııuı1aktndırlar 

Pariste Gübbl•nkayn tarafından a·dli
V" Vekili B. Fethi Okvar tarafından 
7.800. Osı~nlı duyunu- ua:ıutui\'esi ta
rofın<lan da 5_80Q lira felaketzed~ler icin 
gônderilıni~tir · 

--*--

Fransada 
Bir kananla komünist
ler mebusluktan 
tardedildiler 
Paris. 17 (ÖR) Fransız par!Amcn-

tosu, koınünistlcrin mebusluktan tartla
rı hakkındaki kanun proj ini iki reye 
karsı 521 reyle kabul ctıni tir. 

--~--

Amerikada 
Harp zararlanna karfl 
bir banka kuruldu 
Vaşıngt.un, 17 (A.A) 21 Amerika 

ciiınhuriyr-tinin dl•nizlerini ve ticart.·tle
rini Avrupa harbinin muz.ır tcsirlerin
clf.n korun1ak ÜJ:(;"rC' Nevyorkta bir Ame
ı ikan bankası tesisint• karar verdikler~ 
L'laliyc nezarf'ti tarafınrlan bildirilmek-
:edir 

. --*--
lngiliz ekonomik harp 
nazırının sözleri 
Lunclra. 17 (Ö.R) - Elmnoınik harp 

nazırı B. Kro:-; Fraıısanın bu sahadaki 
' birliğinı hararetlC' ınethetınis Ye dt•
, ıı_ tır ki . Düı t hucuk ~ıl'lık tecl'ühcd('n 
ı onra I•raıısı 7 nnith·fiklerimiz.in ekono
mik harbe ulan hizt"ll"tlcriııi çok takdir 
ediror"'il. Fransızlar bu ~ın ıdnrt•sındu 
rzan1i kudrl·t ve ha.'iirct göstern1islerdir. 
Dorninyonlar VP nıiistL>ın1ckcler1E." dC' 
t..n sıkı iş birligi tlle\·cuttur ve bütün iın
paratnrluk l'konoınik harbe istirak et· 
ınC'k tcdir. 

Alman vapuru Buenos 
Ayresten çıktı ••• 
Buenos ı-\ires. 1 7 (.l\.A) - 1-\ln1an 

Santo~ vapuru demir ve kahve yüklü ol
duğu halde dün ~ece limanı terketmiş
tır. 

Amerikalıları 
.Japonyaya harp 
malzemesi 
vermemege davet 
.Neyyork. 17 (A.A) - Japon t<.·caı·ü-

züne adt•nıi i~tirak koınitesinin ikinci 
~ isliğint> tayin edilen Amerıkanın eski 
.. '\ ya filo:-.u kumandanı anıiral Yarncl Vatan kurtaran 

Arslan 
KARSIYAKA 

1\lelek · Sinen1ası 
"" hır beyannuıne nt•s':·edcrek An1crika 

l;,.a,lkını Japonyaya hnrp ınalzeınesi gün· 
<J rmcınC'ğe da\'l't t:tnli~tir. 

Faşist Italya 
"Demokratik ve Bolşevik pren
sipler aleyhindeki hattı ·hareke

tinde ısrar edecektir,, 
Roına 17 (Ö.RJ - Mılli faöı.st partisi 

~ekreteri parti müme&;illeri huzurunda 
beyanatta bulunarak partinın ve ona 
bağlı teşkilatın, bidayet teşekkülünden 
beri faşizm tarafıtidan çiz;lefl yolda de
vam edeceğini ve Italyanın harici siya
setinde de tebedclül olınıyat.a~ını temin 
C>tmL-ı ve demiştir ki: 

cHarici sjyaı.;etiµıiz Avrupa ıhtilafı 
karşısında ferdiyetimizin n1uha{azasına 
müstenjttir. Ital:ran haK.larının azim ve.• 
kuvvetle nıuhaf~asına ve en gc-niş Av
rupa meden.iycti esasına lnU.ste[\J.t yeni 
bjr Avrupa nizam1ntn kurulma~ına ma· 
tuftur. ftalya demokratik ve bolşevik 
prC'n!'iplerı aleyhindeki hattı harC'ketin· 

de ısrar edecektir_ DuçE-nin siya:;;;etl Ital
yanıq milli ınenfaatlerini vikayeye m;p 
tuttur. Ve realitelere müstenittir. Bu
nunla beraber Avrupa ihtilafına ka~ı 
n1evcut olan vaziyetin hep böyle devam 
edebileceği hayaline kapılınaınal:dır. 
Italya her Sn ~il5.ha sarı\ıııak zaruret ve 
n1ecburiyetindl' kalabilir. Bu sf'b<'ple 
bütün vasıtalariyle ve ruban bu ihtima
le hazır olmalıdır 

<Sebebi olrıuyan bazı bcynebcilcl 
scnıpnti teznhürlcri aht·s ve tehlikeli
dir. Bahusus ki milletin hissiyatına da 
tekabül etmemektedir. Çünkll ınilll'>t 
fiilen bizzat yasadıgı yakın tarihi unut .. 
ınaını~tır.> 

Mısır kralı sarayında 
• bir kabul resm1 

Londra, 17 (Ö.R) -Kral sarayında İngiliz - Mısır ve Fransız - Mı
sır birliklerinin azası şerefine bir kabul resmi yapılmı~, Kral Faruk, 
veliaht Prens Mehmet Ali, Başvekil, kor diplomatik ve kumandanlar 
hazır bulunmuşlardır. cElehram• gazetesi b u töreni Mısır ve müttefik
lerin işbirliği tezahürü olarak gösteriyor ve diyor k.i: Mısır müttefik 
davesına sadıktır ve müzaharet için her gayrete hazırdır. Mısır hak, ada
let ve ~ulh taraftarı oiup taarruz hareketlerine karsı nefret beslemekte-
dir. · 

Avusturalya harbiye 
nazırının yeni nutku 

Londra, 17 (ö.R) -Avusturalya harbiye nazırı demistir ki: Müt
tefik davasına en sıkı ~ekilde bağlıyız. Bütün millet yalnız Almanyaya 
kar~ı olmakla kalmıyarak !ngiltere ve F ransanın yanında sarsılmaz bir 
~<"kilde mevki almı~tır. Hiç bir ekonomik veya arazi talebimiz yoktur. 
Biricik arzumuz keyfini bütün dünyaya tahmil etmek isteyen askeri 
kuvvetin tahkimine nihayet vermektir. Avusturalyada 26 bin tayyare
ci yetiştirilmektedir. 3 sefer ordusu şimdi lngiliz zabitlerinin idaresi 
altına k<>nulmuştur Avusturalya ve İngiltere bir tek vücuttur. 

Alman kuvvetleri 
Mütemadiyen Belçika ve Hollanda 

hudutlarına sevkcdiliyor 
Brüksel, 17 (A.A) -Almanyaya yapılan Belçika ihracatının öden 

mPsi için lazım olan döviz kontenjanlarını tesbit etmek üzere Belcik 
ife Almanya arasında yapılan iktısadi müzakereler muvaffakıyetle-ne
ticelenmi"1:ir. 

Alman hududu \Vestphalie' den bitaraf mıntakalara gelen yolcula 
da beklemek mecburiyetinde kaldıklarını beyan etmektedirler. 

Umumi harpte Alman saflarında çarpışını~ olan bu yolculardan bi 
bukadar lrnıa bir zamanda bukadar çok kuvvetin nakledildiğine şimd 
ye kadar <ahit olmadığını söylemi~tir. 

Emin bir menbadan alınan haberl<'re göre Belçika hududunda 7 
Alman fırka.ı ve Hollanda hududunda 18 Alman fırkası bulunmakt 
dır. 

Şimalı Şarki ve Cenubi Garbi istikametlerinden Hollandaya taarr 
etmek için her ~ey hazırlanmıştır. Alman tehaşsud mmtakasını ziya 
eden müşahitlere göre Limburgun karşısında müteaddit motörlü kı 
lar bulunmaktadır. 

Yeni Japon kabinesi 
yine sağlam değil mi. 
Tokyo, 16 (A.A) - japon gazetelerinin ekserisi yeni japon k 

nesinin sağlam esaslara istinad etmediği ve bu hı:lin, bu hükümetin 
vamı müddetini tasrihe imkan bırakmamakta oldugu mütalaasını 
detmektedir. 

Tokyo, 17 (Ö.R) -Amiral Yonai kabinesi japon diyetini Şuba 
evvel içtimaa davet ettirmiyeccktir. Bu müddet zarfında hükü 
programının esasları üzerinde muht.-lif parti rcislerile fikir teatioi 
müzaheretlerini temine muvaffak olacaktır. 

~----------------------·----1111! UCUZ SiNEMA GÜNÜ 
Sinema dünyasına 

doğan 

BUGÜN 
Jl.:.ı_yJ'iıuıı '?CrPfİnt' ınünato..ip ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SAAT t 'ÇTEN İTİBARE .. 

program )·aptı Kurban bayramında Türk K l k 

Tek bir güneştir 
Bugün 

Lale 
v 

TfRK(E sözı ıı VE ~ARK.iLi Hava kurumuna yapacaiımız İİ tür par Sinemasında 
~:; KİSiLtK Sl\Z llEYl:."l'I . '\ yardımla, tabiatın gaztıbına 
4g KİŞİLİK KORO HEYETi uğrıyarak, karaklf orıtuuula BÜYÜKLERE Hu•"-'i : l~ .. BİRİNCİ.. Ul KUltVŞTl'K 

20 KİSİ.LİK lltitıtt-rhane takıau L_ı TAi.EBE HuW1w : 10 .. BİRİNCİ :f KURU!)TVK .. 
K<'fakatiyle temsil edilıni~ yeraz yartsuz ,._an vatan- BU FİATLE : ÇILGIN BAKİRE Vt' YA(;MURDAN KAÇAR 

GÜLNAZ SULTAN daflara da elimizi uzatmış f'iUMLEBi GÖltÜLFAtXTİR 
ut' YÜK !$AtıK TAKIM[ olacağız. 1\YRJCA JrRNAL VE :WlKi... 

AYKICA SEANSLAR: 3 - i.l~ - 7.:10 - 9.45 TE.. 
&"EN ff AYDVT Kurbarı b.ayramı, ~ m.il.li •••-•••••••••••.,.•••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..p n B~Y.llA'fılı>A DÜNYANIN EN BÜYLK FlLİMLERİ 

·ı. flı · cemiyetin «ayelerine ,.,..d_ 
'----lAlc...:.11:;:<'.::..~·.:..<'•:.;·•::.:n:.:.:lı_b;::i::.;i)~Ü::.":..::A~me:Lrı?ı·il::ı~n~ı J;LJ·dlıa~Ü'[:ı~'n!..!e!:n~u~y~g!,•~n~f~ı:rs~a~tf~ar=d~a~n~6:i-1JJL~Y!_~ı~k~1!1~a~n~~M~!_a:~ı M~ t - Aşk M ah k fı 
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DALGA UZUNLUCU 
BUGUN 
-.ı:;.--

1 
ve Büyük tarih 

(JKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

1 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
t. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

- 112-

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12.30 Program ve memleket saat aya

rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği: 

ÇALANLAR: Kemal N. 8eyhun. 
- Kuyruğunun kuyruğu kopsun .. De

di. Bu yolculuk hiç de iyi şartlar içinde 
başlamadı. Allah verede fena bitmese .. 
Yine birbirlerine tutuna tutuna güçlükle 
ayağa kalktılar. Yavaş yavaş kamnrnla
nn bulunduğu mahalle inen merdiven 
başına 1-:adar geldiler. Jlk önce Faribol 
ve onun arkasından da Mistufle indi. 

Bu sırada kaptanın güvertede yükse
len sesini duydular: 

- Dümeni Granvil üzerine kıvırın 1 
Jki babayiğiti karşılayan Morel kap

tanın bu sesini duymuştu. 
- Demek... istikamet değiştiriyoruz, 

dedi ... 
Kaptan güverteden cevap verdi: 
- Bu havada yolumuza devam et

mek çılgınlık olur. Hatta Grandvil li
m:ınma kadar tehlikesiz, sağ salim gide
bilirsek ~ükretmeliyiz .. 

Bu sırada geminin bordasına çarpan 
kuvvetli bir darbe gemiyi deniz seviye
sine kadar eğmekle beraber dalganın 
suları güverteyi baştan başn istila etti. 

Kaptan: 
- Yelkenleri indirin ... Eğer böyle 

bir ikinci dalga daha çarparsa hapı yu
tarız.. 

Sözünü bitirmeden ikinci dalgn da 
geminin "livertesini kapladı ve büyük 
bir çatırtı ile direk kırıldı. 

Dümendeki iki tayfa müthiş çığlık 
kopardılar. 

Kaptan dalganın şiddeti ile yere yu
varJanmı denize doğru gidiyordu. 

Bereket versin ki geminin köpcc:teı;i
nn tam znmanında tutunmak imkanını 
buldu. 

Bardaktan boşanırcasına bir yağmur 
yartmai!a başladı. 

Kaptan tayfaların yanına döndü: 
- Az daha öte dünyayı boylıyo.,.dum. 

Dedi. Bu yağmur inşaallah fırtınayı ke

Morel gözükmemişti .• 
Faribol endişelenmeğe başladı: 
- Kuyruğu kopsun .. dedi. Acaba ba

şına bir felaket falan gelmiş olmasın .. 
Bu memleketin dilini de bilmiyoruz. 
Şimdi ne yapacağız .. 

Bu sırada Morcl göı.üktü. 
- Sizi biraz bekJcttim ama .. dedi. Bi

zlın usta Godinoyu arıyordum. 
Böyle s(iylerken arkasından gelen bir 

adamı işaret etmiş ve devam etmişti: 
- Bu usta Godino bizlın vatandaşı-

mızdır. 
Ingilizceyi Fransızca kadar bilir. Size 

tercümanlık yapacak .. 
Mistufle sordu: 
- Bu usta Godino bizim Londraya 

niçin gideceğimizi biliyor mu? 
Bunun cevabını bizzat Godino verdi: 
- Hayır, bilmiyorum. Dostum Morel 

bana sadece size Londraya, kral hazret
lerinin sarayına kadar refakat edeceği
mi söyledi. Bildiğim bu kadar. Daha 
fazlasını da bilmeğe merakım yok .. 

Faribol, Morele istühaınkar suretle 
baktı. 

Morel: 
- Mösyö Faribol, dedi. Dostum Go

dinoya tamamen itimat edebilirsiniz. O, 
Madam Uı Kontes dö Suvasunun ali
cenap yardımı ve verdiği sermaye ile 
burada bir manüatura dükkanı açmış
Ur .. 

- Kuyruğu kop.5un öy1c ise .. Hemen 
derhal altımıza birer at bulmağa çıka
lım .. 

- Bunun için de zahmet etmeyiniz. 
Yarın sabah saat altıda mükemmel iki 
at hanın önünde emrinize amade bulu
nncaktır. 

Godino da ilave etti: 

•• BiTMEDi •• 

Cevdet Çağla, izzettin ökte, Zühtil 
Bardakoğlu. 

1 - OKUYAN: Azize Tözem. 
1 _ Artaki - Kürd. Hicazkıir şarkı: 

(Bağlandı gönül), 2 - Artaki - Hü1.zaı~ 
şarkı: (Sevdası henüz), 3 - Yesaı'l 
Asım _ Hüu.am şarkı: (Ömrüm ~eni 
scvmd<lc nihayet bulacaktır). 4 - Ke
mal Niyazi Seyhun: Kemençe taksimi. 

2 - OKUYAN: Sadi Hoşscs. 
1 - Kazım Us - Hicaz sarkı: (Gamla 

kıymettar ömrün), 2 - Kazım Us - Hi
caz sarkı: (Hasreti ruyunla), 3 - Re
fik Fersan _ Hicaz şarkı: (Cihanda bi
ricik sevdiğim sensin), Refik Fersan -
Hicaz türkü: (Dağlar dağlar viran dağ
lar), 5 - Hicaz saz semaisi. 13.30 ko
nuşma (kadın saati), 13.45-14,00 Müzik 
Karışık hafif müzik (Pl.). 

18.00 program ve memleket .saat aya
rı, 18.05 müzik: Radyo caz orkestrası, 
18.40 konuşma (sıhhat saati), 18.55 
Serbest saat, 19.10 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri, 19.30 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 20.15 konuş
ma (Bibliyografya saati), 20.30 Türk 
mtiziği. 

ÇALANLAR: Fahire Fersan, Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Hasan Gür. 

1 - Rast peşrevi, 2 - Abdi efendi -
Rast şarkı: (Senin aşkınla çak oldum), 
3 - Lemi _ Rast şarkı: (Yokmu cana 
aşıka hiç ülfetin), 4 - Ali Rifat Bey -
Rast 5arkı: (Anlatayım halimi di1dare). 
5 - Ali Rifat bey - Rast şarkı: (Bir da
me düşürdü ki beni), 6 - Dede - Rast 
sarkı: (Aldı bu aklımı). 
~ 2 - OKUYAN: Melek Tokgöz. 

sC'r. Ei'!c-r sağ salim karaya ayak basar- -- ------

1 - Cevdet Çağla - Keman taksiıni. 
2 - Faize - Şetaraban şarkı= (Badei 
vuslat içilsin), 3 - Sadettin Kaynak -
Şetaraban şarkı: (Gecemiz kapkara), 
4 - Dede - Şetaraban şarla: (Gözüm
den gönlümden gitmiyor), 5 - Dede -
Şetarabon şarkı: (Bahçelerde aşlama), 
6 - Saz semaisi. 

sam Meryem ananın tasviri önüne mu- r •~-------------.. ı-
anam bir mum dikeceğim. B Q R S A 

Filhakika fırtına ya~murdan ~onra 
azalmıs ve Vijilnn büyük zorluklardan - -

21.15 Müzik: Küçük orkestra: ($ef: 
Necip Aşkın), 1 - J. Strauss: Şen V~
yana (vals), 2 - J. Strauss: Cenup ç~
çckleri (vals), 3 - Victor Hruby: Vı-

sonra aksamın sekizinde Grandvil ko
yuna girebilmisti. Sahile yakın bir yer
de demir attılar. 

Faribol ve Mistufle bu deniz seforin
oen adeta hastalanmıslardı. Hem bu .se
l><'oten ht>m de karaya c;ıkarak y<.'niden 
tehlikelerle ve tuzaklarla karşılaşma
mak endişesinden geminin kamarasın
dan cıkmadılnr. Kırık dircğ:n tamiri 
için beo; gün lfızım geldi. 

Ve altıncı gün Vijilan tekrnr lngiJte
reve doj?ru yola çıktı. 

Bu sefer hava güzel.. Deniz sa kindi .. 
Tam bir hafta deniz üzerinde ve en

dişcsjz olarak gittiler. Nihayet Brigton 
limanına vasıl oldular. 

Faribol ve Mistuflc burada Morel ile 
beraber bir otele indiler. Ayaklarını 
k<ıraya basmaları bizim iki vefakar kah
nımana denizde çektikleri bütün ~ıkın
tı ları unutturmuştu. 

MoreJ: 
-Beni, dedi. Biraz burada bekl<.'yİ

niz. Yarım .saate kalmaz dönerim. 
Yarım saat yerine iki saat geçli. 

0ZÜ1\l 

699 Üzüm Tarım 
515 j. Kohen 
371 Esnaf bankası 
292 M. Beşikçi 
287 M. j. Taranto 
107 D. Arditi 
103 s. Erkin 

81 P. Klark 
69 P. Mikalef 

2524 YekWı 
422712 Dünkü yek\ın 
425236 Umwni yekun 

No. 
No. 

7 
8 

No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

İNCİR 
38 M. H. Nazlı 

186963 Dünkü yekun 
187001 Umumi yekun 

ZAHİRE 
225 balya Pamuk 

9 50 13 25 yana operetlerinden Potpuri, 4 -Franz 
8 11 '15 Lehar: üç kadınlı bir adam operetin-

10 11 50 den Potpuri, 5 - Martin Uhl: An Alle 
7 625 13 50 (Herkese). 22.15 Memleket saat ayarı, 

10 25 11 ajans haberleri, ziraat, esham - tahvilat, 
11 50 11 50 kambiyo _ nukut borsası (fiyat), 22.30 
14 25 16 müzik: Tschaikovsky - Cıwe Noisctte 
9 50 10 25 Suit'i (Pl.), 23.00 müzik: Cazband (Pl.) 
8 75 9 25 23.25-23,30 Yarınki program ve kapa-

8 50 

nış. 

:········································· 
8 50 : Karbon bayramında Türk 
9 75 : Hava kurumuna yapacağıma 

10 75 : yardımlmın laları Kızılay, 
1250•ç L • 1. 

14 50 : OCUR eargeme ıraramu ve 
E Hava kurama armında tak-

8 50 : sim edilecek ve en mübrem 
: memleket ihtiyaçlarına hm
E eanacakhr. . 

60 : .................•....................... 

Bayram Hediyesi için Tabii 

s. FERiT 
ECZACI BAŞI 

DEPO: 

Kolonya ve 

Esansiar·ı: . ~ 
= #' 

~LTJN DAMLA.Si 

BAHAR 
DALYA 
KREP JOR.JE'J' 

Yeni lüfıs aınllaltiJlarda 

Podraları: 

BEYAZ 
'J'Ell RENGİ 

KAŞ EL 
OKRRO.SE 

MEŞHUR SARI VAZO 

Şifa Eczanesi 

lsveç başvekili diyor ki 
Finlandiyaya yardım bizim hararetli 

sempatimizi haiz bulunmaktadır 
lsveç'in istiklal ve bitaraflığı müdafaa edilecektir 

Paris, 17 (Ö.R) - Parlfunentoda ha
rici siyaset müzakeresinde büyük bir 
nutuk söyliyen İsveç başvekili, İsveç 
harici siyasetinin hiç değişmediğini kay
detmiş ve demiştir ki : . 

İsveçin istiklfıl ve bitaraflığı müdafaa 
edilecektir. İsveçin harp vaziyetine kar
iizerinde münakaşalardır. Ne garp dev
şı hattı hareketine dair ecnebi gazeteler
de yapılan münakaşalar bizim başımız 
}etlerinin tazyikine, ne de Almanyanın 
tehdidine maruz kalmış değiliz. Bitaraf
lığımızı ihlale matuf her teşebbüs iktida
rımız dahilinde olan her vasıta ile red
dedilecektir. 

İsveç hiç bir ittifakla bağlı olmıyor .. 
Emniyet ve adalet içinde sulh gayesini 
t.c:kip eden küçük devletlerle iş birliği
ni muhafaza etmektedir. Şimal devlet
lerinin iş birliği bitaraflık ve istiklalle
rini muhafaza gayesini gözetmektedir. 

Milletimiz Fin milletine hararetli bir 
dostluk hissetmektedir. Bir şimal mem
leketini en geniş manasiyle hayat saha
.sı olan şimal devletleri iş birliği gaye
sinden tehditle u1..nklaştırmak için ona 
ı:arşı yapılan cebir ve şiddeti, şimal 
devletleri tesanüdünü hakkiyle mütees
~r etmiştir. Bu vaziyet Sovyet milleti-

ne karşı husumet değildir. Finlandiyaya 
yardım hükümetin hararetli sempatisi
ni haizdir. Bununla beraber ihtiyatlı 
hareket etmek zarureti vardır. Memle
ketimizin müsademe sahnesi olmaması
nı istiyoruz. 

Ecnebi devletlerle münasebetlerimizi 
tayin için hariçten gelecek talimata ih
tiyacımız yoktur. Finlandiya davasına 
nasıl yardım etmek mümkün olacal,tını 
tayin etmek kendimize ait bir iştir. 

Londra, 17 (Ö.R) - İsveç başvekili 
İngilterenin İsveçe taarruz halinde yar
dım teklifinde bulunduğunu tekzip et
miştir. 

Paris, 17 (Ö.R) - :Moskovada neşre
dilen yarı resmi bir haberde İsveç ve 
Norveç hükümetleri kendilerini bir har· 
be sürüklemek istiyen tahrikata karşı 
kafi derecede mukavemet enerjisini 
göstermemekle itham edilmektedir. 

Paris. 17 (Ö.R) - Pariste diploma
tik mahfiller, B. l\folotofun 31 teşriniev
"\elde birdenbire Finlandiy:ıya karşı al
dığı hattı hareketle diin İsveç ve Norve
~e karşı aldığı hattı hareket arasında 
bir benzerlik görmektedirler. 

Alman.ya, garp devletlerinin ~imal 

devletlerine Hollanda ve Relçikaya ye
ni ganıntiJer vermesine müsaade etmi
yeeek imiş.. 

Roma, 17 (Ö.R) - İsveç gazeteleri İ"Y
vcçtc Finlandiya lehinde gönüllü kay
dı münasebetiyle Sovyetlerin ithamları
na mukabelede bulunarak gönüllü kay
dı işine hükümetin ve ciheti askeriye
nin hiç bir yardımda bulunmadıklnrııu 
ve bu hareketin İsveç milletinin kendi 
kalbinden doğmuş bir hareket olduğu
nu yazıyorlar. 

Sovyet tayyarelerinin Fin hududu ci
varında İsveç arazisine tecavüzü milna
sebctiy le Sovyet hükümetinin bir yol 
hatasını ileri sürerek mazeret beyan 
etmesi İsveç gazetelerince alayla kar
~ılarunıştır. 

Dangens Nider gazetesi diyor ki : Bu 
mazeret Sovyet tayyareciliğine şeref ve
recek mahiyette değildir. 

«Stokholm Tidingen> gazetesine göre 
bu derece büyük bir hataya inanılamaz. 
Zira Sovyet bom balarının düştüğü yer
ler Finlandiyadaki harekat sahasının b~ 
hayli garbindedir. Belki de İsveç umu
mi efkarı üzerinde tesir yapacak bir nü
mayiş kasdedilmiştir. Fakat bu nüma
yiş tamamiy]e beyhude olmuştur. 

Tahtelbahir mücadelesi 
Müttefiklerin tam ve kat'i bir mu

vaff akiyeti ile neticelenmiştir 
~----------------........... *~.,,.,..-------~--

Londra 17 (Ö.R) - Amerikanın en çilin ifadesini cerhe çalışırken, Fransız
maruf askeri münekkidi müttefiklerin ca neşriyatında, «bu rakamın yarısı ile
Alman tahtelbahirlerine karşı hakimi- ri sürülseydi, hakikate dnha yakın ola
yetinin katiyetindcn bahsederek «Va- bilirdi> diye itirafta bulunmuştur. 
şington Taymis> gazetesine verdiği bir 
mülakatta demiştir: 

•Alman denizaltı filosunun üçte ikisi 
müttefikler tarafından tahrip edilmiş
tir. Bu dakikada şimali Atlas okyano
sunda bir tek Alman tahtelbahirinin 
mevcut olduğunu zannetmiyorum.• Bu 
hususta en son resmi beyanat Fransa 
bahriye nazırı B . Kapenki tarafından 
yapılmış ve müttefiklerin 30 Alman tah
telbah.iriru tahrip ettikleri beyan edil
mişti. Müttefiklerin büün he.saplan gibi 
bu da hakikatin üstünde değil, dunun
dadır. Amerikada yapılan ve hattA Al
man kaynaklarından teyid edilen hesap
lar bu rakamın çok üstündedir. Ahnan 
radyosu, müttefiklerin 70 Alınan tahtel
bahirini batırdıkları hakkında B. Çör-

Londra 16 (A.A) - .Amiralhk dairesi 
13 IkincikAnunda hitam bulan hafta 
içinde hacimlerinin yeklınu 7.792 ton
dan ibaret bulunan 4 bitaraf geminin 
d~man tarafından batırılmış olduğunu 
bildirmektedir. Düııbar Caslt!e gemisi 
mayna çarpıp battığı esnada hiç bir 
harp gemisi refakat etmemekte idi. 

Alman radyo..cıu harbın başlangıcın
danberi lngilterenin 26 gaz vapuru kay
betmiş olduğunu il~n etmiştir. Bizim 
gaz vapuru itibariyle zayiatımız bu mik
tarın yarısına bile baliğ değildir. Bu 
ayın 10 nunda kendilerine harp gemile
ri refakat eden müttefik ve bitaraf ge
milerin yekfuıu 6.363 idi. Düşmanın ha
reketi yüzünden bunlardan ancak 12 si 

mahvolmuştur. 
Faris 16 (A.A) - Deniz altında sefeı 

etmekte olan bir Alman tahtelbahiri biı 
Fransız karakol gemisinin taarruzuna 
uğramıştır. Taarruzun yapılmış olduğu 
hususi ahval ve ~erait dolayı~iyle tah
telbahirin imha edilip edilmediğini tah
kik etmek mümkün olmamıştır. Fakat 
her halde vahim surette hasara uğra
mış oldub'U tahmin edilebilir. 

Faris 17 (Ö.R) - Alman radyoları, 
iki küçük Ingiliz tahtelbahirinin uayı 
hakkındaki haberi büyük bir muvaffa
kıyet gibi kaydetmişler ve bu gemilerin 
mürettebatının kısmen bir Alman harp 
gemisi tarafından topladığını bildirmi~ .. 
lerdir. 

Fransız gazeteleri, Alınanyanm, har
bın b~ındanberi 50 tahtelbahir kayb
ettiğinden hi.; bahsetmediğine işaret 
ediyorlar. 

Müttefiklerin hava kuvveti 
Amerikaya ısmarlanan 
takını takım Avrupaya 

tayyareler 
geliyorlar 

----------------~*AAııııllW-----------------
Londra 17 (ö.R) - SelAhiyettar kay- önümüzdeki yaz.da müttefiklerin hava gilterede imalat günden güne artmak

naklardan alman haberlere göre Ame- kuvvetleri Alınanyanm hava kuvvetle- tadır. 
rikaya müttefiklerin :ripariş ettikleri rine kat kat faik olacaktır. Alınanyada Amerika, harbın dışında olmakla be
iayyareler takun takım lngiltereye gel- tayyare imalfıtı, bir çok iptidai nıadde- raber Amerika tayyareleri harbin müt
nıeğe başlamışlardır. lerin fıkdaru yüzünden hararetini kay- tefikler tarafından kazanılmasında mü-

Life gazetcı;inin vercliği habere göre bet.m.işıir. Buna mukabil Fransa ve in- him amil olacaklardır. 

Tehlikenin geçmesi için da
ha 48 saat beklemek lizım 

------------------.-* ........... -----~--~----
- BAŞT.ARAJ'l 1 İNCİ SAHİFEDE - ziyette bir g\.ına tebeddül olmamakla 
talı.na kanidirler. Fakat kat'i zaftt ümi- beraber ~vvelk.i gece bazı nazırlardan 
di olmadıkça böyle bir taarruzun :m~u- mürekkep bir meclisin .sarayda kralın 
liyctini kabule bugünkü Alman d~vlet riyaseti altında topl~ı dolayısiyle 
~damlanndaıı hiç biri, hatta biz.zat ma- halle arasında tel~ uyandıran bazı şa-
r~ Ciii&iRg bile yanaşmamaktadır. yialar dol~maktadır. 

Brült•el 11 (IJ.R) - Belçika Am.sterdam 17 (A.A) - Ho11anda hü
hariciye na2ırı Speak, F ran•a, kürnetinin tel~ uyandIDcı haberler al
l ngiltere ve Almanya ıelirlerini dığına dair dol~an şayialar hakkında 
k ,___ b k neşredilen resmi bir tebliğde; 

auul etli. Son İr aç gün zar- Hollanda hükümetinin beynelıniH 
lında Belçikanın aldığı müdafaa vaziyet hakkında menşei ve kıymeti biz_ 
ve emniyet tedbirlerinden kendi- zat kendisince kontrol edilen haberlere 
lerini haberdar etti. ihtiyati ted- istinad ederek bir kanaat edinmeği adet 
birler gev,etilmemİftir. Alman ittihaz C'tlniş olduğu bildirilmektedir. 
cüzütamlarının harekatından mü- Amslcrdam 17 (A.A) - Hollnnd., 
tevellit gerginliğin 48 •aatten ev- hiikümetinin tarzı hareketi Holland'.l 

l efkarı umumiyesince müttefikan tasvh 
vel zai olmıyacağı bildirilmidir. cdilmC'kt('dir. Hollandalıların memle-

Brüksel 16 (A.A) - Dün gece Ar- ketl 0 rinin müdafaa kuvvetine olan iti
den avcı kıtaatının bir ciizütamının i~- 'T!adları artmıştır. 
gal etmekte oldukları kışlalarda esbabı AJgemine H:ındelshlad gazetesi diyor 
malCım olmıyan bir yangın çıkmıştır. ki: 
Bu kışlalar Liege civarında kfıin Viel- Harp tehlikelerinin artması kimsenin 
son mıntakasında bulunmaktadır. peşine> takılarak sürükJerunC'm"k husu-

4 asker telef olmuş 20 kadar nskcr dt• ı c::ı ındaki ı-zrnimizi takviye etırıekt"n ha<'-
yaralanmıştır. ka bir nPlicc verP..,"7 t.. 1 '-

Bıiiksel 16 I A A \ D ' •• • 

mizin garantisidir. 
Londra, 17 (Ö.R) - Belçika harbiye 

rıazırı general Dönis Aşosyete Pres m~ 
habirine beyanatta bulunarak umumi 
seferberliğe muadil olarak alınmış olan 
c:o.skeri tedbirlerin daha bir müddet mu
halaza ediJeceğini bildirmiş ve Belçika 
ordusunun parlak unsurlarından ve da
imi basiretinden bahsederek demiştir k i: 

- Finlandiya harbi birleşik, iyice 
mücehhez ve müsellah, iyi kumandll 
t·dilen küçük bir milletin çok daha kuv-. 
vetli bir düşmana mukavemet edebile
ceğinin bir delilidir. 

1ZM1R 1 inci iCRA MEMURLU
ôUNDAN: 

Y. Asır gazetesinin 17 Ilkkanun 939 
pazar ntishasında beşinci sahifesinde in
tişar eden dairemizin 938-8881 numa
ralı dosyasına ait olan gayri menkul 
malların açık artınna ilanında sahş g~
nil olarak gösterilen 20-1-940 tarihintn 
bayram tatiline tesadiif etmesi hasebiy
le satıçın mczkOr günde yapılmasına 
knnuni imkan görülemediğinden tatilin 
hitamı olan 24-1-940 a amba srünü ııA· 



lZMiR BELEDIYEStNDEN: 1 
.:..-~ kamyonları içia 32X6 eb'a
t 1 -'et dıf ve 16 adet iç liltik sa
,_,ın alınrnası, Yazı işleri müdürlilğünde-
41 tartı.aınesi mucibince çit eksikmıe
l"e baabnuttur. Muhammen bedeli 
- lira olup ibaJe.i 11/1/MO Cuma 
libıil aut 11 cbıdır. 1ftink edecekler 
112 lirabk teminatı İf benkasma yab
l°U'ak ınakbuzile Encümene gelirler. 

5 10 14 ,~ (28) -
41 ll:P•- laıı•ı 

DOKTOR 
Cahit Tuner 

Ber itin aat 3 ten mnra Şmnlı 
IDbk (O~ Beyler) No. 19 da 
.... b1tıa1 Ye· tedaYI eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

'l'ZLD'ON: 3551 

-----------== 2 inci HUKUK JıılAHKDIE.. 
~ oturan Talip kızı Safiye de-

Bayram Hediyesi 

Eczacı Kemal K. Aktaş 
Kolonya, Loayon ve eaansları 

: .,.,.,..,, danllası : ı..1Me11 ~lfeğl BaflCIP Çiçeği 
Altın Rüya 
~ 
Amlıer 

~ ERKlfK xoxu; to derec:eıııı 
: Zümrüt dmnlaı : ha HatlPCI 
§ DiŞİ KOKIJS Tcuelllln 
5 Menefııe : Fulya 
= Leylalı = 
~Dalya S 

Depo: Hilil Eczanesi 
ve Bankasından: 

Senelik depozitosu 
Esas No. Yeri No. 

Eaki 

A. l '75 Darağaç Şehitler caddesi t 3 3 

A. 1275/2 Hacı Mahmut M. Hacı 
Mahmuts. 

A. 629/3 Karal:a§ Orhaniye sokak 
A 1280 Alsancak Mesudiye cad-

desi 14.SO ci sokak. 
A. 1287 Karpyaka Bostanlı 

mevkiinde 
A. 1275/1 Hacı Mahmut M. Hacı 

'} 1 

( 

133-7 
23 

Mahmut so. 5 5 -

Nev'i 
Taj 

Kirası T. L. 

~01 Depo 250 

83 Otelin 83.34 
12/36 hisae 
3 Ev 84-

f\5/47 Maza 100-

- Sebze hah-
. çeei 

f 87 DüWn 
10-

42-

37.SO 

12.50 

1260 
15.00 

l.SO 
630 

lzahah yukarıda yazılı gayri men kullerin kiraları 29/ 1/ 1940 Pazartesi günü saat onda ihaleleri yapılmak 
üzere artbrmaya konulmuıtur. 

istekli olanlann hizalannda yazılı depozito akçalarını veznemize yabrarak arttırmaya girmeleri 
18. 25 (99) 

. 
'DOKTOR SIHHAT VELUEl'tNtN RESMi RUHSA'IDll HAiZ 

KA•E . . 

Celil Yartm 
tarafından kocasi lzmirde tepe

cikte nprakh 10bkta No. 5 evde otu
~ Salih oğlu Eyyüp aleyhine açılan 
ihtar danamın muayyen olan muhake
._ liiatlnde aelmemesi huebiyle da-
~ isteiile aleyhinde gıyap kararı ........... 11:9 ... ..... 
ittihaz edilerek muhakemesi ~2-940 cu- ...... Sdl9--.AD& 

-. lilnüne bırakılm11 olduğundan &•SrAllUI DARiı.iYE 
tnUddeialeyh Eyyübün muhakeme gü- MCJI' ARASSISJ 
nu saat 10 da asale-ten veya vekaleten Muayenehane: ikinci Beyler sokak 
:ııkemede hazır bulunması aksi tak- No. 25 TELEFON: 3956 

de bu huııualan dolay• muhakemeye & 'l 
~~ 1.!v1:;•:!c:J8i~aM.m~~:1:: 

1 

BirinriSmıf 

1 

Müta~AI' 
~iga\ :faslına tevfikan tebliğ maka-

~~-olmak Uz.,. keyfiyet Din r 1 enıw 1 
KAJIÇIOOl.11 

şiddetli BAŞ, nış apı. 
1aJ'1m, BOMAftZMAsan• 
alarmı stNtR, rahatsa· 
bklarllU derhal geçirir 
GRtP, NEZLE ve SOCUK 
............ kup lilies· 
SlrllAçtlr'. 

lcabmda ı&nd• ı - 3 .... 
alanr. Her Eczanede Ww•. 

W.l'.B~Van4*Zee .......... 
• 

-~ -
SPERC:O YAPllR 

M:D!'ASI 
• 

C. AD'tUlkA WHTA ANONbıA 
İÇİN Dl NAVIGAZYONE 

NEVYORK DİANA vapuru 20-1-940 tarihinde ge-
EXECUTİVE vapuru 17 ikinci klnun- lerek Venedik ve Triyesteye hareket 

da bekleniyor.. ~cektir. 
EXİLONA -hpuru ? iki9ci k:Anunc:Ja ZARA mot&il 2'/l/9t0 ta.rlhfnde 11-

1:-.kJeniyor.. manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
EXAMELİA vapuru 2 şubata doğru Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 

bekleniyor. Venediğe hareket edecektir. 
uavlCE lılABl'llMB MJIJM.&lN ADiCE vapuna U. 20-1-940 tarihinde 

B U C A R E S T beklenmekte olup Cenova ve Vrivyera 
KÖSTENCE İÇİN : limanlarına hareket <"decektir. 
ALBA JULİA vapuru 2 şubata doğru E. MORANDİ vanuru 20-1-940 ta-

heklı>.niyor. rihinde gelerek Llvomo, Cenova ve Ri-
ATiD MAVlGATION COMPANY viera limmlarına lııan:ltet edecektir. 

BAiPA CİTTA '.Dl BARI motörü 20-1-MO ta-
BEYRUT, HAYFA. İSKENDERİYE rihinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova-

VE PORT ~AİT İÇİN ya hareket edecektir. 
ATİD vapuru 20 ikinci khuna doğru LANGANO vapuru 22 - 1 - 940 ta-

hek.1enivor.. rihinde gelerek Cenova ve Riviera li-
Vapui-l- lsiM ve tarihleri Mklandıa man1arına hareket edecektir. 

biç bir taahhüt alınmaz. İSEO vapuru 28-1-940 tarihinde bek-
Va.-.. Jann hareket tarnıı.rtyle m•- lenmekte olup Cenovaya hareket ede-_. <:ektir 

luıah.rda1d deiitlklllıderden aan&a _. NOT. BU.,, '- 1 Tri . - ~un uu vapur ar yeste 
mliyet bbul etmn. veya Ceoovada Şimalt ve cenubi Ame-
• o.ha fazla taf1111t ~ ATA'l'tJRK rika limanlanna hareket eden ltaııa 

caddesi 148 No.da W. F. Heney Van Der Anonlnı seyrlsefain şirketinin ve Afrika 
Z.. .. Şsı. V çur wnt.ehlJna mClnca· \•e HJndıstana haTeht eden LLOYD 
at .nım.t rtea ol TRt'YESTtNO anonim seyıbıefatn 1'r-

~N IWUllll keti vapurlanna tesadüf ederler. 
1 

NEERLANDAlsE ROYALE 
KUMPANYASI 

UNDA!. ACHİLLES vapuru 18 - 1 - 940 tarl-
ı:;..- hinde beklenmekte olup Burgas, V ama 

UMUld DEN1z ACENTAUCI L'l'D. Kö&tence lim•nlanna hareket edecek-
HELLENİC ıhms Lm. tir- .. 

PATRAİ 15,_ ikin . kin STF..LLA vapuru 30..1-948 tarihinde 
va~ ı "v cı un beklenmekte olup Amsterdam. Rot.ter-

arRoattsındda ~.enılmilkektle oaktlup Anversa ve dam ve Anven limanları için yük ala-
er am ıçın Y a ac ır. rak hareket edecektir. 

ZETSKA PLOVİDBA A~ D. KOTO& SVENSKA oatENT ı.iNtEN 
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence BİRKALAND motörü ikinci kanun 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu ronlanna doğru beklenmekte olup Go
\'e yük kabul edecektir. lenborg ve Kopenhag üman1arma ha

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire. ttket edeeektir. 
Hayfa, Beyrut. Duraao ve Triyeste içill sav:tcE llAIUTtam aotJllAİM 
hareket. edecektir. Yolcu ve yük kabul SUCEAVA vapuru lT-1-MO tarihin-
edecektir. de gelen Malta ve Manllya limanlarma 

GOtJLANDlds BBO'l'llEllS hareket edecektir . 
. (llELLAS) LTD. N O T : 

P 1 S E Ahvali bama dolaymiyle navhm V6 

·NEA HEUAS• hareket tarihJertnin bt1 olmadıln ve 
Lüb Transatlantik vapuru Pire-Nev- bunlann biç bir ihl.ra ltızum olmaksı-

york: battı... ım delişebilir oJduiunu ve bu husustan 
Pireden hareket tarihi : dolayı acenteye bir mesallyet terettilp 

15 - 1 - 1!Me etmiyecetini mublerem yU]deytcllerin 
Yolcu ve yük kabul edecektir. kayıt 'ft ~ etnw1eri rica olunur. 
Gft'ek ftPUl'larm mu...ılt tarfhleri Daha fazla ta&i1At için Ctlmhuriyet 

gerek vapur tsimlert " navhm1an bak- caddesinde FRATELI..t SPl!RCO vapur 
kında aeenta bir teahhOt altım clrem& acentesine nrllracaat edllmeli... 
Daha fazla tafsilat almak için Blrlncl TELEFON : 2004 - 2005 

Kordmda 152 IUllD&l'lllla •UllDAL• .. ----------·· umum! deniz ACPDtablt {.,&d. aıllnleMt 1 1 
edllmell ilca olun\D'. DO&i oa 

... ~.:::.::: .......... N .Kemal Osman 
OIJYIER YB Fen memuru 

alınacaktır 
1_ Kanal işlerinde çalışmak üzere talip
qqoe faldeli şeraitle Fen mektebi mezu
~ veya Alet kullanmasını bilir pratik 
~~ ~urlan alınacaktır. Taliplerin 
~ Yol ve yapı şirketine müraca-

Cilt ve T"'8Sill bmt•hklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

eyoflunda şORmrAsı LrD. Bozkurt 

BRiSTOL OTELi AT:=AD~==. tzJl,!:.V~~~~F 
•tleri... 1 - 3 (98) 

Birinci Beyler Sokağı No. 55_, 
İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Saa.htan akpıba bc1ar batalannı 
bhal eder.. TELEFON: 34'19 

· ızmir Vakıflar miidürlüğün
den: 
Kıymeti 
Lira Cinsi N. Mev)tii 

1000 
7>0 
700 
300 
200 

Şeyh camii 
Düllin 
Kahve 
ev 
Birihirine 

36 Şeyh mahallesi 
54 / 3 l 8 lkiçe...-ıelilt eobk 

191 / 114 Tamaşalık 
386/56 Morahane 550 so. 

muttuıl 23/293 • 
jkj dükkan 2.S/294 Tepecik Altay sokak 

Yukanda yazıh sahlık alcarata açık arttırma ve temdit müddetleri 
içinde talip çıkmadığından pazarlığa bırakıldığ ilan olunur. 183 ( 103) 

ln~ilizce mütercimi alınacak 
Türkiye demir ve çelik f ab· 
rikaları ınüessesesinden: 
lhtisaı mevkii olup münhal bulunan 1 70-21 O lira aylık Ücretli mü

tercimliklere müsabaka imtihanı ile beş kiJi alınacaktır. 
hntihan, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü, lstanbulda 

SGrnerbank ıubeei ve lzmirde Yerli Mallar Pa7.arı tubeainde 30. 1. 
940 tanninde yapılacakhr. 

Taliplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü personel eer
\ri.İ ve Sümerbank latanbul tubcıinden tedarik edebilecekleri İf talcp
~elerine aşağıda yazıh veaai.ki bağhyarak en geç 26. 1. 940 tarihi
Qe kadar Karabüktelci müeaseae müdürlüğüne mürec:aatlan ilan 
olunur. 

1 - Tahsil vesikalanrun a!lll veya suretleri 
2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfue ve askerlik veailcası 
5 - Hüsnühal vesikası. 

16, 18. 20 16S (88) 

Sirkecide TELEFON: 
2"3 Asalllye mütaltauml 

OSMANiYE OTELi . Londra ve Liverpol batlan için MUAYENEHANE~ İkinci Beyler 
piyasanın ihtiyacına göre v.apurla- Sokak No. 79 da h~larmı her g(hi 

f - 00-"l dır kabul eder. Bu her ilD otelin müatec:iri 45 senelik otelcilik miitehunn bay ,,___. nmız se er ya.,_- ar · 
............................................ •1111111111 ... 111111111111111111111111111111111İ "tfü Benıü'dir. . 

Bristol oteli eBi odalı her odada aoiuk ve ucak akar IUlan, banyolan 
e lcaloriferi vardır. Dahili ve l.rici mütwldit telefonlm ollluiu · · 

9a1aanıl4°:i1° u" Ye bDUli lubnbılı vardır. 
Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
Ltanbul cihetine de nezareti fevblideye maliktir. 

Bütiin bu mülrenimeliyetlenı iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni-
ecelı clelececta acmdur. Çünki bu otel Türkiye otelcilik miitebuaııı 
7 ömer lütfü Bengiiniin idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iaticannda 

ulunan otellerde bu1Uf'D'1-· 

lzmip inhisarlar Başmüdürlü
ğü~r den: 
idaremizce bir sene zarfında izmirden satın alınacak kuru üzümlerin 

idare anbarlarından rıhtıma ıimendüferle getirilecek hurdaların istas
yondan idare anbantıa ve anbardan taşiakeleye ve rıhtıma kadar yapt
lacak nakliye itleri 2/2/940 günü aaat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
zarf uaulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen nakliye ücreti 6200 muvakkat teminatı 465 liradır. 
Şartnameti levazım f\lbemizde 1ıöriilebilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun ~ük.ümlerine R()re hazırlayacakları 

teklit mektupluıaı muvakkat teminat nakit makbuz veya banka temi
nat nakit makbuz veya banka teminat ınektuplarile 2/2/ 940 günü 
saat 14 de kadar batmüdürlüğümüzdeki komisyona vermeleri illn 
olunur. 18, 24, 203 ( 102) 

lzmir Defterdaı-lıiında~~= 
Süleyman oğlu Şerifin Karşıyaka JUbesine olan 2 t 1 lira 39 kuı:uı 

kazanç vergisinin temini tahlili için mutasamf olduau Bayraklı Me
newnen cadde.inde 25 eayılı kahvehanedeki 3 de bir lıiaaeai tahaili em• 
val kanunu mucibince haczedilerek 400 lira kıymet üzerinden 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmııtır. Talip olanların 6/ 2/940 Salt gü
nü saat 15 de vilayet idare lıeyetine müracaatları ilin olunur. 

18, 25' 4 196 ( 104) 

• • T. C. Ziraat Bankası 
K18'111uf ıaPild : 1888 

'lerıaayesl : 118.0ltLOOO Türk llrasL. 
Şabe ve ajan adedi : 262 

Zirat ve ticarf her nevi Banka muameleleri 

PARA B!RIKTtREIO·EllE 28.800 LiRA 
Dm&ldYB ftllDZK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsıı tasarruf besaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara seaede ' defa çeklleeek kur'a ile qağıdaki pllna göre ik
ramiye dalı.taıaaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura 

' • 500 • 2.000 • 
' • 250 • 1.080 • '° . 108 • fJJIO • 

100 • 50 • 5.800 • 
120 • 40 • 4..- . 
189 • 20 • S.2t8 • 
DiKKAT: H~larmdakl paralar bit sene~~ ltradan apil claıpnl. 

yenlere lkramlye çıktılı takdirde ytzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'.a. Wlede 4 defa, 1 EJIAI. 1 Birind kinun, 1 11.n n 1 llnfnm tarla· 

....... fekDeceldir. - - .• 
lzmir Vakıflar Müdürliiğünden: 

Lira K. Cinai No.su Mevltii Vakfı 

465 00 Dükkan 419/ 436 1.-LJ binası Mezarhkbap 
Yu\anda yaz1lı dük.Un 31. 5. 941 gayesine kadar kiraya verilmek 

üzere müzayedeye çıkanlmışhr. 
ihalesi 22. 1. 940 pazartesi günu saat ondadır. istekli olanfann Va

kıflar idaresine müracaatları. 
13, 18, 22 146 (73) . 

' . . .;. . 

FOSFARSOL FOSFAJtSOL, Kaıua en hay•ti klau olan lurmm yu"·arlacıklen tueli1erek ~ğ81hr. Tatb iştah temin eder. Vücu 
devamla ıençlik, diaflik .erir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uybsuzluğu giclerir. Muannid inkıbazlar 
t.anıak tenıbelliiilule, Tifo, Grip, Zatilrrieye, Sttma nekah.üerinde, Bel geyşeldiii ve ademi iktidarda ve kilo al 
~ M,ret faiMlu -.m eder. . 

KUVVET iŞTiHA 
FOSFAasOL'ia: Biter WWiia kanet şaruplanndan tistfhılilltt DBVAMLI BİR SURETI,E KAN, KUVVET, tş 
'lElliN B'DIESi ft ili; b" ......... bile tesirini derllal cöstermesiair. 

MIHıt Veldleeiııııia resmi m&saaclesini Jıaizclir. Her eczanede ltalunu. ŞURUBU 



çemberlaynın nutku tefsirleri 
"Ankara paktı müttefiklerin Akdenizde mes'uliyet yükünü hafifletmi 

ve yeni Türk anlaşması bu paktı takviye etmiştir,, FRANsız aAzErEuru 

Italyan gazetelerine göre; 
lngiliz Başvekilinin nutkunun en 
şayanı dikkat tarafları nelerdir? 

Paris, 17 (Ö.R) - B. Çembcrlayn ta
rafından dün akşam Avam kamarasın
da söylenen nutkun ehemmiyeti bütün 
dünya gazetelerince kaydedilmektedir. 

İngiltere 'e Fransa arasında ekono
mik iş birliğinin kuvveti hakkındaki be
~~ınatı münasebetiyle Deyli Telgraf Ga
:zetesi diyor ki : Ekonomik iş birliği In
giliz - Fransız ittifakının en mühim bir 
cephesidir ve n keri ittifakın ~ıymetini 
mühim mikyasta nrttlrmıştır. Iki mem
leket, kaynaklarını ve malzeme tedariki 
husu undaki foalıyctlerini müşterek ih
tıyaclarına göre tnnz.ım ederek bütün 
israf, kıtlık ve tcchhürlcrin önüne geç-

İngilız - Türk münasebetleri hakkında
ki kİsma, İngiliz - Japon münasebetleri
ne dair beyanata, nihayet Alınan istil~ 
tehdidi altında Hollanda ve Belçikanın 
almak mecburiyetinde kaldıkları ihtiyat 
tedbirleri hakkında İngiliz başvekilinin . 
mütalaalarına hususi bir ehemmiyet ver
mişlerdir. 

mislerdir. 
Gazeteler B. Çemberlayn tarafından 

ilfın edilen İngiliz - Fransız - Türk eko
nomik anlaşmasının ehemmiyeti üzerin
d ayrıca duruyorlar. Umumi mütalaa 
şudur : Bu anlaşma, Akdeniz bölgesin
de müttefiklerin mesuliyet yüktini.i bir 
hayli hafifletmiş olan Türkiye - İngilte
re - Fransa mütekabil askeri yardım 
pnktını filen takviye etmiştır. Almanya, 
iic devlet ara ındaki ittifakın bu şekil-

Muhasamata rağmen Akdenizin imti
ya:ı:lı vaz.iyeti ve harbin aksi tesirlerini 
bu mıntakada mümkün olduğu kadar 
~z hissettiı mek hususunda İngilterenin 
ı ayreti etrafında B. Çemberlaynın söy-
1· ·digi sözler de tebari~z cttirilmi'jtir. 

İtalyan gazeteleri Ingilterenin Fin
h.ndiyaya harp malzemesi sevkiyatı 
hakkında başvekilin verdiği izahatı kay
dederek mühim bir yardımın mevzuu 
brthis olduğunu müşahede ediyorlar. 

Hollandoda da gazeteler beyanata baı_: 
.} erlerini ayırmışlardır. Telgraf gazetesi 
Man et olarak şunu yazmıştır : 

B. Çemherlayn Hollanda ve Belçika
rıın hattı hareketini takdir ediyor. 
Diğer taraftan Hollanda umumi cfka

ı.. Lfıhey hiikümctince ittihaz edilen 

J .. ondradan bır n anzara 

de tezahuri.ınun manasını hakkiyle kav- tLdbirleri emniyetle karşılamakta ve bü
nyahilccektir. tün dünyada Hollandaya gösterilen sem-

Von Papcn Türk ham maddelerini patiyi memnuniyetle takip ederek ge
mübayaa için yüksek fiatler teklif et- cen son teşrin ayından daha kuvvetli 
mişti. Fakat Türkiye ile İngiltere ve olarnk, HolJandaya karın bir Alman ta
Franc;a arasında hasıl olan anlaşma Al- arruzu ihtimalinin umumi takbihle kar
nuın ümitlerinin tahakkukunu hayali cı]andıgını kaydetmektedir. 
ı;ckle dökmüştür. Roma, 17 (Ö.R) - Cenubu şaı·ki Av-

İtalyan gazeteleri nutkun en manidar rupa gazeteleri İngiliz başvekili Çem
kısımlnrını mıkletıni !er ve askeri faali- bcrlaynın Arnm kamarasında dün ak
yct hakkındaki mülahazalarla Fransn c;amki beyanatından Akdenize aıt olan 

Yeni milli miidaf aa nazm B. Stanley 
ve kansı 

kısmı bilhassa kaydediyorlar. B. Çem
berlayn demiştir ki : 

Hnrbin dchŞ€t ve ıstırapları şıındiye 
kadar Akdeniz havzasından uzak tutula
bilmiştir. Bu vaziyetin devam edeceı<i
ni ümit etmekteyim .. Gerçi bu denizde
ki normal hayat bazı lranşıklıklara uğ
ramıstır ve istikbalde de uf'.rıyacaktır .. 
Bundan ıçtinap im'dinc:ızdır. Bununla 
beraber harbin izacatını muhasım olmı
~ an milletl ,. i"in miımkUn olduğu ka
dar bertaraf rtmck arzuc;undayız. 

Romn. li (Ö.m - •Dt.'yli Ekspres• 
ve diğer bir cok İnı.tiliz Gaznteleri eski 
harbiye nazırı R. Hor Bt:'lisa ilr başve
kil tarofınd n dün akc;am A\. m kamn
rasında yapıfon oo ·amıtla B. Hor Beli
şanın i '" ı h:ıdisesinin kapanmış ol
masına r, 1m<'n ictifo "eh .-,J r '1°n tavz•h 
edilmedi mi \'l' h~di e_} i iha•a f'd n es
rann ta"n olarak bal.i kaldığını lrayde
dıvorlar. 

Londra, 17 (Ö.R) - Gazeteler Çem
bcrlayn 'c Hor Be lisanın dünkü bcya
l!Otı ile harbiye mızınnın istıfası mese
lesinin kapanını olı:luğunu yazıyorlar 
ve bilh ~sn başvekilin şu sözlerini kny
dedivorlrır : 

•Hor Bl'li anm istifası, kendisi ile or
ciu ara ında bir ihtilaftan ıleri gelme
mistir. Askeri Nkiinın Hor Beli arııı\ 
ı.ieğiştirilmesi için bir tazyik yaptıkları 
.:ayiası tamamen asılsızdır. 

Çenıberl<>vnııı beysmatından pek ya
kın bir :rnmanda Hor Belişaya 'eni hiz
metler açılaca~ı anlaşılmaktadır. 

-· ~~~~·~~~~~-"---~~~~~~~~~~-

tR syanın v • vaz • e 1 
-----------*-

J.. .lrıanyada yeis ve sukiitu hayal, 
ltalyada ise hiddet uyandırdı 

-*-

Finlandiyaya yardım 
Helsinkideki Alman ataşesi istifa 
ederek Fin ordusuna gönüllü yazıldı 
Pari~, 17 (Ö.R) - Bugün Helsinkiden 

"U şayanı dikkat haber \•erilmcktedir : 
Alman sefaretinin ataşemilitcri istifa!>!· 
nı \'ererek Finlandiya ordusuna gönü';:i 
l azılmıştır. 

Roma, 17 (Ö.R) - Nasyonal Tidende 
adlı Danimarka gazetesi Danimarka mil
letinin Finlandıya hakkındaki tesanüt 
lıissıni belirterek diyor ki : Bu tesanüt 
kalplerde yer bulmuştur \'e bunu boğ
mak kımsenin iktidarı dahilinde değil
dir. 

Vaşington, 17 (Ö.R) - B. Ruzvelt, 
J;' n1nndiynya yiyecek ve sıhhi malzeme 
tedariki ıçin mühim mikdarda bir istik
,.az.da bulunmasını hiikümete tavsiye et
miştir. 

Loııdra, 17 (Ö.R) - İngilterenin Fin
landiyaya 1.ıüyi.ik ınikdarda harp mal
zemesi ihracı kin ticari vesikalar verıl
miştir . 

Faris, 17 (Ö.R) - Lükscmburg hü
kümeti Finlandiyaya para yardımına 
amade olduğunu Cenevreye bildirmiştir. 

Stokholm, 17 (Ö.R) - Bütün İsveçte 
Fiıılandiyaya yardım hareketi büyük 
:.Icüde genişlemiştir. Bır çok aileler bü
tün ekonomilerini teberri.i edecek kadar 
hassasiyet gösteriyorlar. 

Geçen hafta içinde bir gece Stokhol
mun ım biiyük tiyatrosunda verilen bir 
('ınsili mütenkip seyirciler şu ilanlarla 
kaı şıla,.mı.şlnrdır : Paltolarınız.ı Fin1an
dıya yardım komitesine bırakınız. Fiıı
lnı~dıya askerleri soğuktan donuyorlar. • 

Istisnasız bütiin "eyirciler vestiyerde
ki paltolarını tcrketmişler ve sıfırın al
Lın h 20 - 25 derece hır soğuğa rağmen 
pı>ltosuz evlerine dönmüşlerdir. 
İNOiLİZ KADINLARIN'Il\"' 
YARDJl\11 
Fınlmıdını Kızılhaçının bir daveti 

uzerine Lo ıdranın Zl'ngin ve kibar ka-

a ce 
• 
1 

f'ınleriıı Soı:yet tem Tdarı ile miicarlclcsi 
dınları kürklü mantolarını cephede har- çilik geçen hafta i.iç tondan fazla 
beden Finlandiya askerlerine gönderil- göndermiştir. Bu hafta çok daha fazl 
mek llzerc Fınlnndiyanın Londra elçili- .kiirk göndermek kabil olacaktır. Finlnn 
ğine gcindermeğe başlnmışlardır.. Bir diyn askerleri sırtlarma en kibar ve bel 
gilnd~ muhtelif renkte ve çeşitte kıy- ki en güzel Londrn kadınlarının kürk 
mettar binden fazla kürk gönderilmiş- !erini tnşıyarak soğuğa karşı daha ını.ı· 
tir. Ktirk tebcrrüatı devnm ediyor. El- hafazrılı ve neşeli hnrbedeceklerdir. 

• 1 
-*-

e Kızı lar • s n 
r z y a 

~~~~~~~~~~-""""""'*ııwııııw~~~~~~~~~~-

- BA TAUAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - leriııi taınamiyle imha etmiş olduklarını Bu ada Salmi açığında, Sovyet ile: 
Helsinki, 17 (Ö.R) _ Şıddetli soğuk- yazmaktadırlar. Sovyetlerin 163 üncü hareketinin en uzak noktasının 30 1<1• 

l.ır yüzünden askeri faaliyet azalmıştır.. fırkalarının Luomosalmi istikametinde lomelre gerisindedir. Göl ~ularının bU2 

Finlandiyada 35 seneden beri görülme- Kiantajarvi gölü boyunca inen yol tize- tutmuş olmasına rağmen Finler bu ad~· 
mi en .şıddetli bir kış hüküm sürüyor. rinde hezimete uğratılmaları sırasında doki mevkilerini muhafaza ctmişlerdıt 

Sovyctlerc karşı yapılan müdafaa har- iki veya i.iç Finlandiya böliiğü Sovyct- ve buradaki bataryalariyle Sovyet ku,·· 
binde hariçten yapılan yardımlar art- leriıı 44 üncü fırkalarını Rcalteden Sı.ıo vellerinin geri yollarını tarıyarak cı-za!C 
maklmlır. Jsveç gönüllülerinin adedi on Salmiyc giden yol iizerindc tevkif et- ve malzeme geçmesine mani olmaktıı· 
bin kişiyi bulmuştur. nıi lercfü. dırlar. O kndıır ki bir çok yerlerde So''' 

Dört mühim İı;vt~ gazetesi, İsveçlileri Stokholm, 17 (Ö.R) - Helsinkiden ,yet askerleri top ve araba atlarını kesl"' 
Finlandiya ordusuna gönüllü yazılma- nlınan haberlere göre Sovyet kuman- rek etlerini yemektedirler. 
ğa teşvik <?tn1ektedirler. Norveçten dt! danlığı Kareli berzahına daha altı fırka Şimalde, Salla civarında Sovyet kıtıı" 
yeni gönülJü kafileleri gelm~tir. n~ker yığmıştır. Asıl büyük taanuzun !arı üç taarruz hareketi yapmışlardır· 

Helsinki, 17 (A.A) - Fin nskeri ku- bur:ada yapılacağı ve Sovyet ordusunun Birincisi S::ılltının garbına, ikincisi ce-
mandanlığı bildiriyor : buradaki Fin müdafaa hatlarını yarmak nubu garbisinde Kopi istikametinde ,·e 

Paris 17 (Ö.R) - Sovyet ordularının 
Fmlandiyadakı faaliyetleri Almanyada 
hayal kırıklıgını mucip olmuştur. cKor
yera del Pisino> It.alyan gazetesininBer
lin muhabiri bu hususta şu malumatı 
vcrmektedir-

nın gönderilmesi için yapılan Alman-
Sovyct müzakereleri bitmiş ve gönderi
lecek kumandanların Lc;imleri üzerinde 
dl' nıütabakat hnsıl olmuştur. 

Küçük bir düşman müfrezesi Kareli maksadiyle büyük mikdarda insan za- üçüncüsü cenupta Vitabari istikametın· 
Zira l\foskovadaki Alman askeri mü- mıntakasıncia Tnipeleeshanede Fin mev- yiatını da göze alacagı ı.annediliyor. Fin- de yapılan bu taarruzların ilk ikisi y111· 

şahitlerinin Sovyet ordusu hakkında ı.ilerine taarruz etmiş ise de ağır zayi- lr,ndiya başkumandanı mareşal Manner- ler tarafından muz.afferen durdurutrntı1: gönderdikleri raporlar bedbinliei art- atla geri pilskürtülınüştür. Şark cephe- hayın, bu taarruzun da diğerlerinin ve bunu müteakip Fin kuvvetleri rnld 
tırmakt:ıdır. Bu müşahitler Sovyct or- sinde Salla istikametinden Fin kıtnları akibctine uğrıyacağını ihsa:-> etmiştir .• tek.ahi! taarruza geçmişlerdir. ŞiJ'Jl ı 
dusunu, kumanda heyetiyle birlikte düsmnnın iki bölüğünü inhizama uğrat- Finlaııdiyn kumandanlığı harekatın te- Salla istikametinde ilcrlemektedirJcl"· 

PnrL<; 17 (Ö.R) - Sovyet radyoları- tensiki zaruretinden bah.o;etm~ktedirln. mıslnrdır. Takriben 80 Sovyet tayyare- vakkufundan istifade ederek çok kuv- Finler Kopi şehrini istirdat etmişlcrd!~ 
nın Ilalya aleyhindeki taarruzlarına Rusyada çok büyi.ık miktarda silah, si dün 'franspere, Abo, Hammelina şe- \'etli yeni tahkimat viicuda getinni:ıtir. Cenupta ise muntazam bir şekilde \ ı· Finlandiyada Sovyct seforinin aldığı 

Şt'k0l Alman a eri mahfillerinde hara
rt'tli kaygılrır uyandırmıştır. l\Ioskova
da bulunun Alman askeri müşahitlerin
den manidar raporlar alınmıştır. Bu ra
porlnrdn Kızılordunun kadro vaziyf•ti 
vP ha11kıırnarWanlı '<ın kabiliyet derecesi 
tahlil Pdilml'kt<' ve siyasi memurların 
askNi ha,. 1 <>tlcre her noktada müda
h:ı!P "d<'rek bü ··k karısıklıklara sebep 
oldukları .. :;; t rilm<'kted'r. Rad• olara 
n"7 '• ~ SoVl l't ordusunun cok büyük 
rn 11 t rda İl 1 h -n nıalz"mesi. tayyarc-
1 r . t 1 r• t nkları ve her c"ns malze
me · m 0 v,.uttur. Fakat tes:kilat tama
m·,. ı mcfkut Menzıl teşkilAtı da 
co hcı?:uktur. 

1\fo kov \ \lman büJ iik z· bitleri-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Sulh ve sükun içinde bir 
: bavr:tmn. eristiğirrize &evine
: "'"'' hurbanlorımızı havaları
: mızın korunmaaına bağışlrya
: lım. . . . 
: Kanc.tlı genç1iğe yardım 
: rderek geçireceğimiz bayram, 
: bayramların en huzur vereni 
! l,.,,.nı.ı,r. 
·······-------------

Ifalyan gazeteleri şiddetle mukabelede mühimmat, tayyare ve hüctım arabala- hirleriyle bu sonuncu şehrin civarında- tabari üzerine çekiliyorlar. 
bulunuyorlar. cGazetino del Veniz, di- rı mevcud ise de bunların modern harp- ki köyleri bombardıman etmi!;ilerdir. 40 Stokholııı, 17 (Ö.R) - Tallindcıı bil-
yor ki: Sovyet radyosu Ilalyayı 1 nu- teki teknik kıymetleri ve kaliteleri kişinin yaralandığı .söylenmektedir. Bir <lirildiğine gi>re So\•yctlcr Sabotajdan Roma 17 (Ö.H) - Finlandiyacla ha''9 
mnralı diinyn düşmanı olarak göster- düşük olduğu. organizasyon mevcut ol- kuç yerde yangın c;ıkrnıs ise de bastırıl- korkuyorlar. Leningrad - Murmansk yo- fııaliyeti dııha az şiddetli olmuştur. J3~: 
mekte ve bütiin dünyada entrikalara rnadığı bildiriliyor. nııstır. lunda Sabotajla itham cclileıı hir çok na mukabil karadaki hareketler sidd~ı:ı 
t bb.. tmekle ı·t.ham ctn1ektedı·r l ı t 11 H t k d s 1 f ı. imscler te\·kif ndilınistir. i.-lerinden bir l ı ese us e · ASKER BtR TT FAK 1\IESELESt arp mııı a ·asın a ovyet er tara ın- K " ' lcnın4tir. Bununla beraber Fin er 

1 Eğer Italyanın b<llsevizm için bir nu- Ravşın endicelerini tahrik eden se- dan bombardıman edilen Vipuride üç kncı kurşuna dizilmiştir. mukabil taarruzları sebebiyle, . SoV)'et• 
l d.. ld " k t dT J ıt d 1 Parls 17 (Ö.R) - Finlancliyada Rus-mara 

1 uşman ° ugu as e 
1 ıyorsa beplerle geni" bir askeri ittifakın akdi olü, ört yara ı vardır. Kovistoclaki bom- kuvvetlerinin hnrrketJeri durdtırıı 

b b . d B k b l ede ""$ b d d h · · · lar Lı"'ıdoga gölünlin şimal sahilinde rl-una ır şey cnemez. unu a u - meselesi Sovyet hariciye komiser mua- ar ıman a şe rm ıstasyonuna ve cıva- t 
riz. Entrikalara gelinı.-e! lspanyol mese- vini Potemkinin 25 Ikincikanunda Bcr- rına da bombalar düşmüştür. Fin tay- cat halindedir. Laponyada Sallanın ele muş ur. l 

1 
f pel< 

lesi o kadar büyük bir entrika olmuş- yarcleri Sovyct tayyarelerini takip ede- geclrilmesi için harp dc\•am ediyor. Sov- Sovyet erin sevku cevş vaziye ı 1' • 
tur ki Sovvctleri idare edenler bunu Jini ziyaretinde görüşülecektir. B. Molo- rck bazı düşman mUfrezelerıni bombar- yet kuvvetleri Finlilerin tazyikini kır- snğlam göriinmemektedir. Sovyet fır il 

1 k l h tof Moskovadan ayrılmağa imkan gör- 1 d mağa çnbalıyor ve bu maksatla üc isti- Iarı cenahlarındn Fip kayaklı kollnrıll dii~ünmelidirlcr. Bo sevi a ey tarı mediğinden B. Potemlçine bir çok siya- dıman etmiş er ir. kametle taarruza genıyorlar. tehdidinr maruz. bulunmaktadır. _. 
mücadelC' faşizmin esasıdır. Bunu unut- si ve askeri müşavirler refakat edecek- Dört Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. l<"' ··ster' 
mamak irap ' tir. B. Potemkinin Bcrlinde 8_10 gUn Helsinki, 16 (A.A) - Finlandiya rod- Bazı mıntakalarda -sıfırın altında 40 Sovyetlerin F..stonvndan deniz ıı hııl 

BERLtNJ)E YEtS UYANDIRAN kalacağı tahmın ediliyor. yosu Sovyet unsurlarının casusluk ha- dereceyi bulan mlithis so~uğa rağmen tesisi ıc:1in aldıklafrı dDar;o badasbı ~~~~11 
rekctlecini!l şiddetlendirilmiş olduğunu harp şiddetle devnm etmektedir. tayyare ı'r tara ın an om anı 

SEBEPLER -*- haber ,.~rmekt~diı\ Lado a giilünün simallnaL'ki mınta- edilmişUr. 
Bem 17 (Ö.R) - Isviçre gazetC'leri- H 11 d Finlnndiyada bazı Finlandiya kıtaatı- koda Sovyet kuvvetleri arkalarında bir ·niJl 

n;n Brrlinden aldıkları haberlere ~öre, o an a rıırı vaziyetleri ve kuvvetleri hakkında cok malı.eme bırakarak acele ricat ho- Paris 17 (Ö.R) - Fin gnz"tderı s1' 
Fin}, ndivavn karşı Sovyet tazvikinin rıınlUmat istihsaline kalkışmış olan Sov- lindc.dir. Finlerin eline diic;en malzeme Tallindcm istihbaratına göre :\furrtl~fıı• 
nıpruz kaldığı ınuvaffokıvelsizlik Ber- ), t 1 h 1 • •·et orduS\ı erkanından iki kişi bu ayın arasında bir f'ok toplar ve 29 hücum ııra- demiryolu lizerlnde mlioakaHitın c'" l k d hf il d a yan arp ma zemesı ., ·ı w 
;TJ tı<;keri \'C' • tısc"'l i ına i erin e en- 12 sinde iş üzerinde ynkalanmıslar ve bası vardır So,-yet kıtalarırıın acele r!- yetsl.zlı."'ıi So\-yetleri cok miişkiı cıt' 

eli "l<'r uvnnd•,.m.,ktadır. Satın alıyor muhakeme <.'dilerek idama mahkum cali irtibat fıkclanınd:ın ve menzil tcc:- klc dUsilrmektedir. Hilkümct bu sitıı l:ıf 
He,. ne kr-rhır Finlerin kış mevsimin- Anısterdanı, 17 (A.A) - General Has- edilmişlerdir ve 24 saat sonra idam olun- kilatının bozukluğundan ileri ~elmckte- düfcr üzerlnd<' vukua gelen katıı ,-e 

d"n rl,.f;crli bir müttefiki gibi istifade silnıanm riynsctiııde bir Hollanda he- ınuslardır. dir. Sovy"t kuvvetlerinin biricik ivi mü- hakkında etraflı tahkikat yapınskt:ıdcl1 
eU'klPri ve kı~ hitincc Sovvet ordula- ~·eti İtnlyadn bulunmnktadır.. İtalyan Helsinkı, l6 (A.A) - Gazeteler Fin- nakale yolu J.nnoga gölUnün ~ahiJlnl ta- bunların kundakçılık harcketlerft1 dif· 
rı111n \razivcte hakim olacakları Mosko- harp sanayii hakkında tctkikattn bulu- landiya askerlerinin Realtu muharebe- kip etruektedi?'. Bu yol ise Pinlerln Vı- ileri geldiğinden üphe edilmclctepıt' 
vada söyJenmcktc ise de Alman mah- ıınn bu heyete Hollnndn ordu~u i~in İtal- •inden onrtı Sovyet a kerleri tarafından cloga göliindo hAll muhafaza ettikleri Bır co~ fleri ve ~endi.lfe:ıı1 
f ileri d iı stii kleri havfıl inlds~~ar~ı~n~ı_!şi~d~-liy~a~n_.!!h!!a!lrp!!....2n!!1!n~l z~e:!!n:!!1cs~i _!l~n~ü~b~a~·!aa~c~t~m~e~k!tlJk~a!!.JrLlili?:z.~e,tri[!n!fd!.!:cL.!ıbi!!ır~;ılı:w.:ıl....Qlw:L...i;ılci"LUı::..lild.iıL.d.a.kl...h:ılııın:.al:ıLOJ:w:ı.......t.an...JlJ~.L....ıM.1.ıı.D...Lı::ı;ı.ı..ı.ı~ıı:ı....l.AIMU.L...ı:ıı.cı..ı.ı.m.ıa...~...w=-iL-1=__.... 


