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......_ Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kurU§tur. 

Kahire 18 ( ö.R) - Mı.aD" ıueteleri, lnsilir -

Mmr ve Fransuı • Mwr birliklerinin Ua.ı ıcrefi
ne yapalan kabul tellllİnde buır balunan Kral 

P'analrun sidifinde n döniitünde M11ır m&rJİ1c 
birlikte Fraıuu, lnaifu n Türk mı11i martlannın 
çalıamaa, bu dört millet aruanda ebedi bir 
dastluiun en kuvvetli İfareti olarak karfılamak 
lhım seldiiini yazmaktadırlar. 

·-------' ......_ TELEFON: 2697 

llln rnUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul a\mez. Yeni &ır Matbaasında baaılmı,tır. 
I 

Başvekilin Meclisteki mühim nutku 
Bütün vatandaşlar yurdumuzda hür .. 
riyet ve haklarından-emin yaşıyorlar 

Millet Meclisi toplantı halinde . 

tnkara, 18 (Telelonla)-Baş
;. ıl Dr. B. Relik Saydam Büyüh 

ıllet M ecliainin · bugün öğleden 
~onra, kış tatil devresine girme

ci en evvel yaptığı aon toplantısın
.,,~ radyolarla neşredilen büyük 

4•.r nutuk söylemiştir. Millet Ve-
•llerinin alkışları ara•ında kür-

•Üye gelen ıayın Bafvekil evvela 
dahili vaziyeti hula•a ederek de
miflİr ki: 

- cMenılekcl içinde emniyet ve asa
yiş memnuniyet verecek bir haldedir. 
Müşaheddcrimiz bize şu kanaati ver
miştir ki bütün vatandaşlar ve umumi
vctle Ti.irk \'Urdunda yaşıyanlar hürri
. - SONU. 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Bulgar Başvekili ile yapılan temaslar, 
iki memleket a-rasındaki doştluğun 

tarsinine yaramıştır 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı ··Hürriyetlere hürmet ediyoruz_. Tam bir serbesti içinde çalışan 
matbuatın neşriyatından reyizlenıneğe dikkat edilecektir •• 

2 •• Zelzele felaketi karşısmda Türklerin gösterdikleri hassasiyet, 
Milli tesanüdün en güzel misalidir.Bütün insanlık ta, felaketimiz kar· 
şısmda ruh okşayıcı bir tesanüt göstermiştir. 
3 •• Kabul edilen milli korunma kanunu, Türk müdafaa kuvvetleri· 

nin fevkalade ahvalde ve selerberlikte en iyi şekilde idaresine ya· 
rıyacaktır.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B. Relik Saydam 

Bir taarruz 
Hazırlığı 

Yeni Amerika sefiri 
--Jf--

ŞE\'KET BİLGİN 

l?d ll~rlit\den gden garip bir habere göre, 
fı çtlta ve Hollanda, müttefikler tara
!?}"~ kendilerine yeni garantiler veril
.\.~ı açıkça reddetmiyecek olurlarıa, 
'- • nya bunu kendi nleyhinde d~man
ı~ hır ba2.1rlığn iştirak mahiyetinde telik-

Belçika kralına Amerika reisi Ruz
veltin n~ühim bir mesajını getirmiştir 

1 edecekmİ§ ... 
fbas Alhlanlar, tehdit altında olduklarını 
~ • eden iki küçük memleketin hiç bir 

taş "e heyecan eseri göstermeden Fran
'- \'e lngiltereye: 
AL- Yardımınızı istemiyoruz. Bırakınız 
-~nya bizi c:ısin. 
a_,~eklinde hitap etmelerini mi istiyor-

lı' "1iittefikler, farzı mahal olarak böyle 
-:il.hitapla kartılaıacak olsalar bile bir 

• teşebbüsü karııııında hareketsiz kal
ırı.ı.rına imkan var mıdır? 
~ ~~llanda ve Belçika coğrafi mevki
İrlı rınin fevkalade ehemmiyetile iki büyük 
lar a>.ratorluğun emniyet kilidi olmuş-

dır. 
~rtgiltere, 1914 de ıırf Belçika ya taar
~I edildiği için barba girmişti. Bugün 
eh çika ve Hollanda daha büyük bir 
. ~tniyeti haizdarler. Zira şimdiki 
~1-hların tahrip kudretleri 1914 ün kat 

t fevkindedir. 

in c:;arantiler ~inde ,atılacak nokta, 

llolla ıırla scıhillerindeıı bir gürüniiş 

......... Ka·ror .. ç"IikUru·· .... ···ı 
. . 

Roman va, Macar hududuna kadar uza. 
nan tank tuzaklariyle dolu mühim bir 

müdafaa hattı meydana getırdi 

Londrn, 18 (A.A) .:_ Buradaki Romanyalılar mahafilindc Roman:yayı şark
tan \c)·a garpten gelecek taarruzlar.ı kanıı ma~un hir hale koymak iı;in Ro
manyndan ıniikemmel bir <;ok tank tuzakları \ 'C tabyalar ~ebekcı.i inşa edil· 

Almanlar 
rikli 

Belç.ka ve 
tel örgüleri 

Hollanda 
meydana 

hudutlarında 
getirmişlerdir 

ekt-

Brüksel, 18 (A.A) - Yeni Ameı·ika 
!'efirinin Briıksclc muvasalfıtı ve çok 
kısa bir zaman içinde itimatnamcsini 
krala takdimi hakkında mütalaalarda 
bulunan Bclga Ajansı tebliğ ediyor : 

Amerika ı;cfirinin çok kısa bir zaman 
içinde Brükselc muvasalat etmesi bek
lenilmcınekte idi. Sefirin nni olarak 
Brükselc gelm(!si resmi ınahafildc ve pa
yitahtın diplomasi mahafilinde ehemmi
yetle karşılanmıştır. 

Tayyare ile Dublinden ayrılmış olan 
!'eCir B. Cydhy salı günü saat 23 te 
Brükıscle gelmiştir. Çarşamba günü teş
rifa t icabı yapılması muktezi ilk ziyaret
lerini yapmış ,·e krala itimatnamesini 
takdim etmistir. 
Birleşik Amerikanın bu gerginlik 

anında Belc;ikava olan alakasını alenen 
tebaniz ellinn~k arzusunu ızhar etmfş 
c..lduğu söylennwktedir . 

Brüksel, 18 (Ö.R) - Salı ciinii bura
ya gelen yeni Amerika sefiri dün kral 
Leopolda itimatnarnesini 'ermiştir .. Sc-

lir gazetecilere beyanatında B. Runelt
lcn Belçika kralına bir ıne aj get irdiği
ni sö~ lemiş, fakat mesajın mahiyetini if
~a etınrmi~ti r. 

Sefir, b u mii~kiil anlarda Belı;ika hal
kının metanet 'e soğukkanlılığım takdir 
etmi~tir. 

Briiksel, 18 (A .A) - Anvers adli) esi 
müddciıımumilij;iniıı tahkikatı i.izerine 
Volkcn Stnad gazete l bina-;mda tahar
ri) at ~ apmı~ , .e bir çok \ ' c.._o.;aik miisa·/~
re etmi tir . 

I.ondra, I S (Ö.R) - Belçika , .e Hol
landada son günlerde hüküm süren ger
ginliğin geçme ine rağmen askeri ted
lıirler muhafaı:a edilmektedir. I.aheyde 
kraliçenin bir emirname i örfi idare) i 
bir ı;ok sahil mıntak:ı)arına te: mil et
mi~tir. 

Belçika w Hollanda hudutlarında Al
manlar ~eccJi ~iindii:ı:lli çalışarak elek
trikli tel örgiilcr te:-ois ctıncktedirler. Bli
tiin hudut havalisinde don yüı:iindcn 
münakalat durmu~ttır. 

- -,,.- -
Verijinya tiitiiniine: 
Yüzde ıo • ıs nisbe- ~ 
tinde Türk tütünü : 
karıstırılacak : 
Londr;, 18 (A.A) - İngiltere hü- : 

kümeti gayri muavyen bir müddet 
için Amerika tütiinünün ithalinden 
vaz geçmcğe karar \•ermiştir. İngiliz 
tütün sanayii müesses"Jerinde iki 
buçuk senelik Vcrijinya tütün stoku 
vardır, fakat yüzrlc on veya on beş 
nisbctindc Türk ve Yunan tiitünü-

. niin Verijinya tütününe karıştırıla
: cağı hemen lıemt•n muhal.kak gibi
: dir. 
: - SOXU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

flltere ve Fransanın harp gayelerine 
:"dılc kalarak tehdit altındaki memle
.\.~Uere yardım vaad etmeleri değildir. 
t ~~Yanın kurbanlarından mutlak hir 
tıeı. 1~ıyet İltİyecek kadar gurur çıl-
lll ıguıa. kendini kaptll'J1llf olmasıdlİ'. 
~ Al~ny'a küçüklerin kolayca yutula
C hırer lokma olmasını, hunun için de 

1 
enev~eden çekilmelerini, hiç bir 

ı·k(~tı kabul etmemelerini, rejyonal bir-
1 erin d11mda kalmalannı istiyor. 

• nıiş ulduğu bcy:m edilmektedir .. Bu mi.idafaa hattı hemen hemen tamamile 
: ikmal edilmiş oluı> Kaı-ol Çukuru ismiyle yadedilmektedir. Bu müdafaa 
: hatlı l\la<.'ar hududunda Buko\'incye kadar urnnmakta ,.c Sov)·etleri Besa
: rabyadan ayıran hududu takip etmrktedir. 

Kral Iforolıın şahsi cnni üzerine k ii)·lülcrlc askerler, ' in 4\:mıa miihinı ih
tilfıflarının ferdasında ba~Ianılmış 9laıı bu hattın , ·iirnda getirilme~i iı;in ~' Ü:L
lcrcc kilometre uzunan mc~afedc ı;al;~mı~lardır. 
·Kral Karol, Ki nefde ı.öylcmiş olduğu nutkunda, Roman~·a her 'rnrlü ta
arnua cnnlı bir dm·ar gibi nıuka"\·cmct edecektir demek .suretiyle bu si:.te· 
me telmih etmiştir .. Bu sistemin miihim olan miimc~·yiz ~asfı ~udur : . 

.Ladoga sahilin_de 
f '! alnız ıunu unut uy Ör ki birbirinden 
..,ecı hadiseler milletlerin taarruza muka
~et cesaretini arttırmıJtır. Almanyarun 
" lllacı rolüne' artık fazla ehemmiyet 
ı:en Yoktur. Milletler, istiklal mücade
~ 'k~~ .. teslimiyet gösterenlerin akıbeti 
tn ., otu tarllar içinde kahramanca bir 
ol ~d~leyi kabul edenlerden daha iyi 
llıadıgını canlı mi~allerle ıörmüşlerdir. 

Çnkurl~r, Karpallardaıı inen bütün nehir ~cbekelerine bağlıdır. \e bin
neti<.'c derhal su altmda bırakılabilel·cktir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lsveçin emeli 
Sovyet taarruzunu Fin 
hududunda durdurmak 

Sovyetler rüc' at ediyor. 
Salla zaptedilmedi 

Şimdiye kadar 
- *-

Sovyetlerin 59.000, 
Finlerin 20.000 ölü 
ve yaralı 
verdikleri anlaşddı 

llir Atrnanyanın garanti düşmanlığı yeni 
l~ değildir. Münibten beri, her yeni 
tİııtı) arifesinde pyanı hayret bir hod
t.!iit lkla ayni nakarat tekrar edilmistir. 
de tjfiklerin hiç bir menfaat mukahilin
ttq 

0 hlıyarak verdikleri garantiler taar
Laıt ruhunun muvaffakıyet ümidlerini 
dirına_la~ığından Nazi ,eflerini sinirlen
dı ..,. IJlir. Bu garantiler mevcut olmasay-

•o) --ıı:--
~ .onyanın istilaııını takip eden gün· 
neye ıstiliı ordulan Romanyayı da çiğ- Pariı, 18 (Ö. R) - Finlandiya 
la.n e;ek Karadenize İnmek hayalini çok- Stokholm 18 ( ü. R) _ Isveç mebu- -« Şimd ik i hükümctin !!İya se ti . be- tayyareleri Sovyet kıtalarının İa-

ahakk,,k cttirmİf olacaklardı. snnında lsveçin harici 8 iynseti ve Finl an- niın rle dahil bulunduğum hükümetin ta· ,e ve tecemmü merkezlerini mu-
~İıtıd ' B . d iyaya müzahareti hakkında ı;ok he~·e- kip ettiği siyase tin hir devamıdır. Sov- vallakıyetle bombardıman etmiş-

l>ıla.n 1 e.kıka \ '<.' llollandaya kar~ı )'a- canlı müzakereler ol muştur. yet emperyalizmi t-ski Çarlık emperya- /erdir. Finlandiya harbi hakkında 
..... 

1 
tehdıtler kat'i bir hareketin ba,lan- }-' 1 .. t" 1 · ıı ı · · lı'zıninClen d ahn t 1 l'k ı· ,,. ·y· hl'k · .. ""c:ı_ıtııdır, yok•a hı'r blo··r mu"du"r?. "ı a riciye nazırı rn un sYeç m• e mm e ı ı e ıaı r . a ı eyı neıredilen resmi raporlara göre 

'lö " hissiyatına tercüman olarak lsveçlilcrin karşılamak için en miiessir çare hu cın-
be)ç~ed Almanlar bir muazzam blöfle ka rdeş telakki ettikleri Finlancliyeya her peryal iımi So,·yet - Fin hududunda dur· Sovyetler Finlandiyada işgal et
l'rıiirtk a ve Hollandayı kendi arzularına suretle yardım hususund a •amimi ve durmakt ır. tikleri bütün araziyi tahliye etmiş 
~had ~ılmak istiyorlarsa tqebbüsleri haklı olduk larını beyan etmiştir. Stokholm 18 ( ö.H ) - Parlamen to- bulunuyorlar. Bu harpte Finlandi
·~d~~e~ır. Zira Fransa ve lnyiltere gös- Nazır lsveçin ana siyasetini şu -;özler- da başvekilin beyanatı hıveçin bitarafl ık - yalılann ölü ve yaralı olarah za
~ ilkrı hassasiyetle hu blöfün tesirini le hülasa etmiştir : tan ayrılmnğn niyeti olmadığ~nı ve lsveç yiatı 2{).000 kişidir. Buna ·mukabil 
~hamlede sıfıra indİrmİ§lerdir. -c Finl nndiynnın i~t ikbal ve ·i~tiklal i topraklarının bir noktai i~tinad olarak Sovyetlerin zayiatı 59 bini ölü ol· 
~ Ya hakikaten hareketsizlikten b iL.im i tikbal ve istiklaHmizdr ~ . kullanılmasına a,)tı mü~nade etmediğini 

1&11tinin geldiğine ve bir askeri ~ki hariciye nazı~ı Sandler kürsü~e göstermiştir. . mak Üzere 150.000 kişidir. 
ll .. llııııııiıııı~lıll..;MUil~· ~!;!!:E~;.....L~s:.ıı:k...Jtıd'-...lll~ .. ıhiı:·mnJb~e~a~na~tWta!t..bb~ullıu~n~m~u:!!ı..., ı_JB~u~n~a~·!m~u~k~a~b~il~l~s:v~eç~i~n~,!ü~2e~r~in~d~e;..!g~er~i~- L_~F~in~l~e~r~b~ı~·n~l~e:r~ce~e:s~İr~a~l~rn~ı~f~lo~r~d~ı~r~. ~~~~~~~~~~~~--'ı.ıo·. __ lüı•~~~~~~~~~~-



-11IPey~amberl~~_i~J
iSA'NJN HAYA Ti 

ŞEHiR H Bir taarruz 
Hazırlığı 

-19-

lsa halkı irşat eden Yahyayı 
bulmak için Nasıradan ayrıldı 1 

ISANIN V AFTIZ EDiLMESi 

Yahya Peygamberin çölde zuhur ede
rek dalalete düııenlcri günahlarından 
nedamete ve istiğfara daveti ve tövbe 
etmiyenler üzerinde pek yakında Tan
rının söylemesi az zamanda küçük Fi
listin hudutları içine yayıldı ve bu haber 
Galileye 'asıraya da geldi. 

(Sırası düşmüş iken söyliyelim ki in
cili tertip edenler o zamanın haleti ru· 
hiyesi içinde bulundukları içfo ve din 
kavgalannda parti aldıklarından Yah· 
yanın Peygamberliğini açıkça itiraf et· 
mezler. Bütün kuvvetlerini ı~anın üze
rinde topladıkları İç.İn Yahyayı sadece 
dini bütün bir mümin. bir irpdkar, bir 
vaiz ve patrik olarak kabul etmek ister
ler.) 

lsanın, Nasıra da, Tevrat ahkamından 
aynlmış. Ferisilerle Sadukilerin cereya
nı arasında kalmış olan balkın günahla· 
rına müphit ola ola bu istikametsiz ve 
tiyakir, düzme din kaidelerinden, gittik
çe butlana sapan saçma itikatlardan bık
mıt usanmıt olduğunu gördük. O, Yahya 
adında bir kimsenin çölde zuhur ettiğini 
ve halka tutulan yolun yanhılığını telkin 
ettiğini. günahlardan tövbe edenlere 
Tann nezdinde ,efaatte bulunduğunu 
duyduğu zaman hemen ve bir çok kim
seler gibi onun yanına kooınak istedi. 

Bu fikrini annesi Meryeme açtL Mer
yem ondan ayrılmak istemediği için razı 
olmadı. F alcat in. onu da dinlemedi ve 
Yahyaya mülilci olmak üzere Nasırayı 
terk etti. 

( lsanın Nasırayı terkederek Y nhya 
ile buluımağa gitmesi ve onun tarafından 
vaftiz edilmesi meselesi de lncil mürit• 
leri arasında münaziünfih kalmış bir me• 
sele halindedir. Meta, Merkoı, l..uka, 
Yuhanna İncilleri bu noktada asla itti
hat ve ittifak edemezler. Evvelce de 
bahsetmiştik ki Isa vefatında yazılı bir 
ckitabı mukaddes> bırakmamışh. Yal
nız şakirdlerine din ahlci.mını, incili tel-

• kin ve takrir etmişti. Bundan her biri 
ayn ayn ve kendi düıüncelerine göre 
c inci!:. ler meydana getirdiler. Bu dn· 
cib lerde, diğer noktalar hariç, en esa~
lı ve (sanın doğrudan doğruya hayatına. 
pek kısa süren, ancak üçsene içine sığan 
faaliyet hayatına dair doğru dürüst ve 
tam bir malumat bile bulunmamaktadır. 
Kimi lsayı Yahya ile iki defa buluşturu
yor. Kimi bir defa buluştu o da Peygam• 
berlik vazifesine başlamadan evvel di· 
yor. kimi (evet, bir defa buluştu amma 
o zaman Isa Peygamberliğini ilan etmiş
ti.) diyor. Hakikat. (Kur' an) nın işaret 
ettiği ve aklın, mantığın kabul eylediği 
üzere Yahyanın !sadan önce Peygamber 
olarak zuhurunda ve lsanın Peygamber
liğini ilk önce Yahyanın tasdikındndır. 
Nitekim Tann Kur'anında onun için ve 
bu mesele hakkında (Musaddıkan bike
limetihi minnllah) buyurmuştur.) 

Yine lneillerin düştüğü başka bir ha· 
ta vardır. Bunlar bidayette ve bilhassa 

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

yetine aynı zamanda yardım 
f ınatı her zaman ele geçmez. 
Kurban bayramından iatilade 
ederek kurban derilerimizi 
Türk Hava kurumana vere
lim. 

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

cLuka> incilinde Yahya ile lsayı hemen 
yaşıt gösterdikleri halde bilahare vaftiz 
sırasında Yahyayı lsanın babası mer• 
tebcsinde göstermektedir. Halbuki on
lar, Tanrının resulü olarak halkı dala
letten ve kötü yoldan çevirmek vazife
sini Üzerlerine aldıkları zaman ikisi de 
genç idiler. Ve ba§başa vererek, fikir· 
terinde, imanlarında iştirak olarak mut
tehiden çalışmayı kurdular ve Yahya, 
!sanın kendisinden Üstünlüğünü yine il
ham ile bildiği için ona tabi olmakta 
beis görmedi ve hatti onu Isa aleyhinde 
tahrik etmek, kıskandırmak istiyenlere 
karşı da aslii kıskandırmak istiyen
lere karşı da mültefit davranmadı.(Yah
yanın yanına gidip ona: Ya mual
lim, Erdcnin öte tarafında, senin ile be
raber bulunmuş ve hakkında şehadet et· 
miş olduğun kimse İşte senin yaptığın gi
bi vaftiz ediyor ve herkes onun yanına 
gidiyor, dediler. Yuhanna incili Bap: 3 
ayet 26) 

Yine bu lncillerin tnad teşkil eden 
ayetlerine göre lsa Na. ıradan kah yalnız. 
tek başına çıkmıştır. Ve kah Nasırada 
kendisine tabi bir sadıklar grubu ile çı
karak Yabyanın yanına gelmiştir. Yahut 
ta Yahya ona kendisine tabi olanlardan 
bir şakird grubu hediye etmiştir. 

Meryem hakkında en son ve en yeni 
bir eser yazmış olan (Bor den), Hazi• 
ı-an 1934 Paris baskısı ve (Marie de 
Na7.areth adlı kitabında, !sanın ana 
olarak Nasıradan çıkışını ve çıktıktan 
sonra onun ve (Meryem) İn hakkındaki 
dedikoduları şöyle anlatıyor. Bir az: ha
yale bir az edebiyata yer veren bu tas
vir zamanın haleti ruhiyesine oldukça 
uygundur. 

c .. Diyorlar ki Meryem birdenbire bı
rakıp gidl"n oğlunun matemini tutuyor. 
Ar1'asına kaba elbise giyiyor. Mütema
diyen oruç tutuyor. Tevrattan ayrılmış 
olan oğlunun hesabına kendi tövbe edi
yor. Bütün gün ve gecesini dua ile geçi· 
riyor. Bir gece sabaha karşı gelini onu 
evmın taraçasında yüzükoyun yatmı' 
ve ellerini ensesinden bağlamış vaziyette 
bulmuştur. Bütün bunlar hep dedikodu. 
Ve dedikodular sadece bundan mı iba
ren ... Kadınlar esasen (Meryem) i bir 
türlü çekemezlerdi. O, beş altı çocuk 
anası olduğu halde hala kız gibi güzel. 
Masum ve saftı .• Neden çökmemişti) 

Neden solmamıştı?.. Işte Nasıra kadın· 
~arını ona düşman eden de bu idi. Hele 
bir gün demircinin küçük ve kötürüm kızı 
Noemi: 

Ben Meryemi meleklerle konuşurken 
gördüm. 

Demi~ti ve bu, Nasıra kadınlarını büs
bütün kudurtmuştu. Marangozun dul ka· 
rısı neden Tanrının mazhariyetine nail 
olsundu. Neden o melekle konu§Sundu. 
Onun kendilerinden farklı nesi vardı 
sanki? .. 

•• sJrMEDJ •• 

-*-Kaçak kıyılmış 
tütünler-. 
Ödemişin Kira7. nahiyesinde Halılar 

köyünde Recep oğlu Himmetin evinde 
dört buçuk kilo kıyılmış tüfün, Karakoç 
köyünde İsmnil oğlu Hüseyinin .. evinde 
60 kilo yaprak tütün, Abdullah Ozdalda 
bir buçuk kilo kıyılmış tütün yakalan
mıs, suçlular adliyeye verilmiştir. 

Arkadaşımın =
~Kocasını sevdim 

'31--.-ı•• Yazan: Üc Yıldız 
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Daha ilk. ge]diğimiz günün ilk merha- · için de sana ayrıca para verecegım. 
ba saatinde baıılıyan bu ağız cilvesi hana Fahri beyin bu son sözü Nazire hanı-

, Nazire hanımın ne Scıratta olduğunu an- mı yumuptmağa ve meseleyi halle kafi 
latmıştı. geldi. Ayni zamanda kadının bana kartı 

Karde§inin tabiatını çok iyi bilen Fah- muhabbetinin uyanmasına da sebep ol-
ri bey: du. Beni iÖstererek: 

- Şimdi onları bırak, dedi. biz bura· - Pek de güzel bir kızcağız: ... Dedi. 
ya misafirliğe geldik. Suna ile Zehrayı Allah emeklerini zayi etmesin Fahri .. 
mektepleri bitinceye lcadar .enin yanın· * 
da bırakırken onların bütün ihtiyaç.lan Burada bir gecelik misafiilikten son-

iz mirde 
Yağmurların tahribatı 

125000 liradır 
Bu mevsimde devam eden iddetli 

~ ağmurların şehirde meydana getirdiği 
zarar oldukça geniştir. Belediyeden bi
ze verilen malumata göre İzmir beledi
yesinin yağmurdan yol, kanalizasyon ve 
parklardaki zararı 125 bin liraya balii 
olmaktadır. 

KÜlUÜRSÜZLÜK 
İzrnirde halen maden kömürü sıkıntı

sı vardır. Zonguldaktan, şehrin ihtiyacı
na tekabül edecek nisbette kömUr gel
mediği için hava gazı fabrikasının nor
mal ihtiyaçlan bile karşılanmamaktadır. 
Belediye, hava gazı fabrikasının sıkıntı
sını vekalete arzetmiş ve tedbir ricasın
da bulunmuştur. 

Diğer taraftan belediyenin hava ga1..1 
fabrikası, bu sene temin ettiği fazla is
tihsalle şehrin kok kömürü ihtiyacına 
mümkün mertebe cevap vermiş ve buh
ranın önünii kısmen almıştır. -*-50anaya 
Şelkat madalyaları 
verilecektir ••• 
Sağ olarak altı veya altıdan fazla ço

cuğu bulunan annelere kanun mucibin
ce verilmekte olan para mükafatlarının 
bu seneye ait olanları tamamen veril
miştir. Dün sıhhat vekaletinden vilaye
te gelen bir ya.zıda, İzmir vilayetinde 
elli anneye verilmek üzere 50 adet şef
kat madaJyasının gönderildiği bildiril
miştir. 

Bu madalyalara sahip olacak anneler
den yirmi Uçilnün sahipleri şehirde, 12 
si Bergamada, tiçü Kuşadasında, blri 
Çeşmede. dokuzu da Urla kazasındadır. 

Alfikadar anneler davet edilerek ma
dalyaları kendilerine, adlarına yazılı be
rat kağıtlariyle birlikte teslim edilecek 
ve annelikte çok çocuklu olmanın vata
ni biı' fazilet olduğu kendilerine anlatı
lacaktır. -*-Sun'i ipekle karı$ık 
pamuklu mensucat 
Sun'i ipekle karışık pamuklu mensu

catın pamuk tarif esi üzerinden gümrük
lenerek yurda ithali için tayin edilen 
mi.iddet 22 kanunusanide biteceğinden, 
dakadar tüccarların behemehal bugün 
muamelelerini intaç için gümrüğe mü
racaatlerl bild'rilmişlir. -*-YUNANİSTANLA 
TİCARETİMİZ 
Atina ticaret ataşeliğimizden odaya 

gelen bir :t'azıda, Yunan kuru sebze ih
racatçılar birliğinin hmirden kuru fa
sulya ve bezelya satın almak istediği 
bildirilmiş ve ihracat tüccarlannın ad
resleri istenmiştir. 

Beyrutta bir firma da kabuklu ve ka
buksuz fındık, fıstık. ma7.ı ve palamut 
tUccarlariyle tanışmak istediğini bildir
miştir. 

-*,,,,,_ 
Teknik onarma 
ekip amirliği ... 
Teknik onarma ekip amiri yetiştir

mek üzere 20 şubat tarihinde Ankarada 
bir kurs açılacağı vilayete bildiı ilmiştir. 
Vilayetimiz dahailinde teknik onarma 
ekip amirliğine intihap olunanlar, birer 
istida ile Ankara vilayeti seferbe.rlik 
müdürlü~nc müracaatle bu kursa de
vam edebileceklerdir . 

ra Beyoğlunda Tokatlıyan oteline geç· 
tik. Sonra Tarabyaya ve oradan Ada
ya ... 

Bütün buralarda geçirdiğimiz hayatı 
uzun boylu anlatacak değilim .. Benim 
için olduğu kadar Suna için de yepyeni 
olan bu hayat, gördüğümüz yerler, bi
nalar, ilk defa bindiğimiz asansör, dans 
edenler... Hep hep bunlar üzerimizde 
ilk tesirini yapmıştı. 

Suna bana: 
- Burası hakikaten cennetmiş ... 
Diyordu. Bununla beraber biz Fahri 

beyle karısının katıştıkları danslı haya
ta girmiyor, kendi kend.imi7.e çocukça 
oyunlar icadı ile vakıt geçiriyorduk. 

Nihayet mekteplerin kayıt zamanı 
geldi. Resimlerimiz çekildi. Evrakımı?. 
tamamlandı. 

Bir gün Fahıi bey Suna ile beni ya
nına aldı. Bir otomobile bindik ve doğ
ruca içinde leyli hayatı yaşıyacağımız 
mektebin önüne geldik. 

Küçük Mendres 
Devam eden yağmurlar
dan taştı. Ova su altında 

Devam etmekte olan yağmurlardan 
Küçük Mcndresin taştığı ve vilayetin di
ğer yerlerimle 1ahribat yaptığı anlaşıl
maktadır. Bu hususta alınan en son ha
berler şunlardır: 

KüçUk Mendres taşarak Birgl nahiye
.sinin Ertuğrul köyü ovasında 800 de
karlık arazi sular altında kalmış, Bey
dağı nahiyesi ile ödemiş kazasının mu
vasalasını temin eden ve evvelce hasa
ra uğrıyan köprü tehlikeli bir vaziyete 

Garip 
Bir otomobil hırsızlığı 
Otomobili garajdan 
alanlar eğlenmek için 
mi aldılar? 
Dün gece yarı.sından sonra İkinci kor

donda tüccardan Arpacı zade B. Feyzi
nin ikamet ettiği evin arkasına isabet 
ı::dcn garajda bir otomobil hırsızlığı ol
m~tur. 

Mesele şudur : 
B. Feyzinin şoförü sabahleyin garaja 

geldiği zaman otomobilin yerinde yeller 
estiğini görmüş ve keyfiyetten patronu
nu haberdar etmiştir. 

B. Feytl otomobilinin çalındığını em
niyet diı'ektörlilğüne bUdirmişfü. 

555 numaraya kayıtlı Ford markalı 
940 modeli bu otomobilin bulunması ve 
hırsızların yakalanması için dahilt ve 
harict tertibat alınmakla beraber hadi
seye yakın olan nokta memuru polis 38 
numaralı İsmail de bu işe memur edil
miştir. 
. Garip bir tesadüf eseri olarak polis 
Ismail 555 numaralı otomobili Yemiş 
çarşısında metruk bir vaziyette görmilş 
ve esasen makine kullanmağı bildiği için 
hemen otomobile atlıyarak makineyi ha
reket ettirmiş ve kısa bir zaman içinde 
otomobili sahibine iade ve teslim etmiş
tir .• 
Yapılan tahkikata göre, otomobilin 

gece yansından sonra Mcrsinliden geç
tiği tesbit edilmiştir. 

Bu hırsızlığın barlar kapandıktan 
sonra yapılmış olması nazara alınmış ve 
barda çalışan kadınların hangi saatte 
ikametgahlarına döndUkleri tcsbit edil
miştir. 

Otomobilin 6000 küsur liraya alındı
ğı ve içinde radyosu bulunduğu ve bu 
seyahatte radyodan da istifade edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bu otomobilin garajdan alındıktan 
sonra 132 kilometre katettiği tesbit 
edilmiştir. 

Seydiköyde hırsızlık .. 
Seydiköytinde Atıfbey mahallesinde 

Süleyman oğlu Hasanın evinden mühim 
mikdarda ev ve mutfak eşyası çalırunış
tır .. Suçlu aranmaktadır. 

Seydiköyünde Hasan oğlu Refik Zen
giniıı evine hırsızlık maksadiyle giren 
ı:abıkalı Ayşe tutulmuştur. 

Bergamada zelzele 
Evelki gece saat 20.30 da Bergamada 

üç saniye devam eden bir zelzele olmuş
tur. Hasarat yoktur. 

Burası mektep değil, sanki saraydı .. 
ilk tesiri üzerimizde çok iyi olmuştu. 
Kaydımızı yapan katibe hanım, yek-

nesak olması için çamaşır, yatak takımı 
ve mektep forması için neler lazım ol
duğunu Fahri beye not ettirdi. 

- ...... Gün il ders başlıyor .. Bir gün 
evvelden çocukları getirir veya yollar
sınız. Ilk taksiti de ... veznesine yatırır
sınız .. dedi. 

Katibe hanımın dediği güne daha on 
gUn kadar vardı. Suna da ben de bu on 
günün çabuk geçmesini sabırsızlıkla 
bekliyorduk. 

Nihayet ve bu sefer Sunanın annesi 
de beraber olduğu halde Fahri bey bizi 
tekrar ınel."lebe getirdi. 
Artık burada kalacaktık. 
Fahri bey beni Sunadan hiç ayırmı

yordu. Hatta mektep idaresine bile ak
raba ol<fuğuınu7.u söylem~ti. 

ikimizi de kucaklayıp öptü. 
- Haftaları , dedi, Nazire halaya gl-

gelmiştir. 
Foça kazasının Bağ arası ve Geren 

köyü ovaları tamamen sular tarafından 
istila edilmiştir. Bir çok evlerin içine de 
sular girmiştir. 
Urlanın Bademler köyü civarında bir 

yıldırım düşerek telefon hattı direklerin
den ikisini :tahrip etmiştir. Sellerden Ka. 
raburunda iki, Mordoğan nahiyesinde 
biı' ev yıkılm~tır. Nüfusca zayiat yok
tur. 

·········~~~·~~~········ı 

Yer sarsıntısında ölen subay ve 
Askeri memurlar yetimlerinin, ha

.len bulundukları mahallin askerlik 
:şubelerine müracaatla, yet.im maaşı 
:haklarını istemeleri ve vasiye muh
:taç olarak kim.sesiz kalmış olup ta 
:hayır müesseselerinde veya hasta
Ehanelerde ve yahud hayır seven ze
:vat yanında bulunan bu gibi yetim
:ıer hakkında müessese ve hastahane-. 
:ıerle hayır seven zevat tarafından : • • 
:mahalli askerlik şubelerine malumat : 
Sverilınesi rica olunur. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanya ile yeni 
anlaşma --·--Romanya De ticari 

mübadelelerimizi 
genişletecektir 
Romanya ile karşılıklı tediye esasına 

müstenid yeni biı' ticaret anlaşması ak
di için Bükreşe giden ticaret heyetimiz 
müsbet bir netice elde etmiştir. Mü1.a
kereye memur heyet reisi İzmir Esnaf 
ve Ahali Bankası umum müdUrü B. 
Atıf İnan dün Bükrcşten ayrılmıştır. 

Yarın 1stanbulda.n Ankaraya giderek an
laşma hakkında Ticaret V ekfllctine ma
lılmat verecek ve şehrimize dönecektir. 

Romanyadan yapacağımız idhaliıta 
mukabil muhtelif maddeler meyanında 
pamuk da ihraç edilecektir. Fiatler üze
rinde karşılıklı olarak anlaşmaya varıl
mıştır. Bu suretle Romanyaya ihracat 
imkanlarımız arttığı nisbette idhalatı
mız da artacak ve iki memleket arasın
da mevcud dostluk bağları bir kat da
ha takviye edilecektir. 

Romanyadan kutuluk kereste, petrol 
ve müştekatı, kağıd, mürekkep, ipekli 
kumaşlar idhali derpiş edilıni;itir. Ro
manyaya ktlosu 102 kul'll§tan sif olarak 
1050 balya pamuk ihraç edilmiştir. 

-*-FATOŞ PİYESİ 
Erzincan felaketzedeleri menfaatine 

Halkevi sosyal yardım komite!ii tarafın
dan tertip edilen ve Raşit Riza tiyatro 
heyeti tarafından temsil edilecek olan 
Fatoş piyesi bu akşam Halkevi salonun
da verilecektir .. Fiatlcr 30 ve 50 kuruş
tur. 

dersiniz. Idareden her Perşembe gUnü 
size birer lira verecekler. Bununla da 
harçlık yaparsınız. Artık büyüdünü1_, 
Çocukluk yaşından çıktınız. Ağır başlı 
ohm. Bize de sık sık mektup yazarsınız. 

** Mektepte geçirdiğimiz ilk gece, o ka-
dar tatlı değildi. Koca yatakhanede ya
takların yarJSl daha bomboştu. Eski ta
lebeler ertesi günil geleceklermiş... Ye
niler de bizim gibi acemi idiler. Suna 
ile benim yataklarımız yanyana oldu
ğundan biz o kadar yalnızlık çekmiyor
duk ama.. Birbirlerine yabancı çocuk
lar adeta bu koca koğuşta garipsem~ 
gibi duruyorlardı. 

Koskoca mektep binası içinde bir ~es
slzlik vardı. 

Sabahleyin bir zil .sesi ile gözlerimizi 
açtık .. Ben erken kalkmasını severdim. 
Fakat Sunanın yatakt.a biraz mmnıdan
mak, sağa &<>la dönmek, gerbunek ve 
hattı ekseriya yatak rehavell içinde 

--·-ŞEVKET BiLGiN 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA

zaferle kendi anulanna dünyaya bbU. 
ettirmek kabil olacağına inannupa öai
müzdeki ~nlerde muazzam hadiselere 
ıahid olmamız pek muhtemeldir. 

Şu halde arkasını Fransa ve lngiltere· 
ye dayamq olan Hollanda ve Belçika• 
nın Alman plinlannı altüst decek bir 
mukavemet ıösterecekleri muhakkaktır· 

lngilterede henüz F'.ransaya sevkeclil· 
memiı iki buçuk milyon kiıilik mua:ı· 
um bir ordu vardr. Bdçibda 600 
bin kiti ıili.b altmdact.. Holland
bütiin kuvvetlerini seferber etmiftir· 
Bu tartlar içinde bir atili harekeli 
Almanlara pek babalıya mal olacakU'· 
Hatta bu !hareketle Almanyanm hezime
ti tacil edilecefini tahm.iıı etmek miiba· 
liia aaydamu .... 

ŞEVJU:r BILGl1f -·-Zelzele illmi 
Erzincan sarsıntısı f elik etini gösteren 

1000 metrelik bir film bayram günlerin· 
de Kültürpark sinemasında gösterile-
cektir. Film harap şehirlerin bugünltU 
feci manzarasını göstermektedir. -·--Bir çocuk ve bir kadal 
yanarak öldtller 
Bergamanın Kınık nahiyesine bağlı 

Çam köyünde müessif bir yanma hadi· 
sesi olmuştur. Hasan Gökçenin iki bu· 
çuk yaşındaki çocuğu Fatma, anasının 
C'Vde bulunmadığı bir sırada mangaldan 
etekleri tutuşarak yanma~a başlamır. 
yetişilerek etekleri söndürülmilşse de 
aldığı yaralardan müteessiren hayatJ 
göı.lerini yummuştur. 

Bergaıruının Zeytindağ nahiyesinin 
Tekkedere köyünde de hasta bir kadın 
olan Ömer knrısı Cennet, kocasının ev· 
de bulunmadığı bir sırada ateşe düşe
rek bacağı yanmış ve ölmüştür .. -*-

Cümhuriyct 
koruluğu 

Kadilekaleye kadar 
uzıyacak ... 
Belediyece ha7.irlanan bir plana göre. 

şehrin güzelliğini temin edecek büyük 
bir park inşası kararlaşınıştır. Cümhu· 
riyet koruluğu adını alacak olan bU 
eser Bahribaba parkından başlıyarak 
Kadifekalesinc kadar uzıyacak ve ü~ 
koldan devnm edecektir. 

Cümhuriyet koruluğu, şehrin bu kıs· 
mma sıhhat ve güzellik temin edecek 
mahiyette, çok ehemmiyetli bir eser 
olacaktır. Belediye bu işe büyükçe tah· 
~isat ayıracal-.·tn. .... ---
8.38 treni Bacadan 
vaktinde kalkınıyor 
mu? ... 
Bucada oturan bir kariimizden şu 

mektubu aldık: 
Mevcut tarifeye göre .sabahları 8.38-

tle Bucadan hareket etmesi lazım ge
len tren bir mUddettenberi bu tarife hl• 
lafına olarak 8.55 tc hareket etmek~ 
olup bu suretle Bucada oturan bir çolc 
memur ve iş güç sahipleri vaktinde va· 
zife ve işleri ibaşına yetişememektedir. 
Tarifede yazılı saatlerde katarların ha· 
reket ettirilmesi ve kalorüerlerin de bU 
dondurut·u havalarda yaktırılmaınnıtl 
temini rica olunur. 

Buca halkından 
Mehmet Engin 

tekrar uyumak adetiydi. 
Zil .sesi ile beraber ko~un kapısın· 

dan hademe göründü: 
- Haydi, herkes kalksın .. Yüz.lerlııı. 

zl yıkayın .. Kahvaltıya ineceksiniL. 
Dedi. Ortalık daha henUz aydınları· 

mıştı. 

Bu kadar erken yataktan ka1kJn811 
Sun.anın canını .sıkU. 

- Ben kahvaltı {alan Uitemem .. Be4 
on dakika daha yatayım.. dedl anı• .. 
dinlemediler . 

- Adettir .. dediler. Birinci zilde Y"' 
taktan kalkılır. Iklncl rllde kahvaltı>" 
inUir ve ikinci zilden ~onra yatak.hane
de iklm.te kalmaz.. 

Ilk mektepte sınıia z:ll ile gtrlp çık"' 
yorduk ama.. Böyle -zil ile yatakta• 
kalkmak, zil ite yemeğe inmelc, zil ıtı 
uykuya yatmak ilk lSnce1erl hem tuh .. 
fımım hem de a!ınmı.u. glttt. Fakat bd 
makine glbl hayata çok geçmeden alır 

•• BITHEDf •• 

ELHAMRA KURBAN BAYRAMİ i \'in tertip e-ttiğimiz MUAZZAl\I ve MUHTEŞEM programımızı bu akşam saat tam 9.30 da sayın İZMİRLlLERE Takdiın edeceğtı .. 

SİNEMASINDA 
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Dünyanın en büyük :-izli teşkilatı olan El'ııı"TELLlCENS SERVİS'in CASUS entrikalarına karşı nkıllara durgunluk veren müthiş mücadeleleri, güzel ve esraren~z İSPANYOL DANSÖZÜ - Kadın parmafa • Dilnyaya meym ekuy .. 

adam - Batan gemiler • Boğulan binlHce insanlar ..• 

•• 
CEBELUTT ARIK CASUSU TÜRKÇE 

•• •• SOZLU 
YARATANI~AR: VİVİANE ROMANCE - ERİCH VON STROHEİM - ROGER DÜCHESNE 

f<'OX JURNAWA ERZİNCAN ZELZELESi 
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l9SON~cOMA 1940 

Tuncel ide 
Dağın 

köylerin 
tahribatına karşı bazı 

tahliyesine lüzum görüldü 
Erbaa ve Niksarda 

Halkevi binasının 
zelzeleler oluyor. Niğde zelzelesinde 

duvarları çatladı. Zarar büyük değildir 
fasılalı 

İı.ta b Ceıni~~.~l, 18 (Telgr.af) - T'."'"':~i~in bütün evler yıkılmış ve zelzele tahribatı IRAKIN VA RDIMLARI 200 erkek ve 175 ~ocuk mantosu 720 
hır da. d •k kaz:ısı cıvarındakl buyük geıü~lemiştir. Bu köyde beş ölü ve iki Ankara. 18 (Hu>u•i) _ frak Kızılay çift çorap, 800 faniladır. 
dt•n b g a heyelan tehlikesi görüldüğün- yaralı tesbit edilnü~tir. c~miyeti Türkiye zelzele felaketzedele- llOLLANDAN lN YARDIMLARI 
eıvar ~~adaki köyler bosaltılllllij, halk Bu şiddetli sarsınll esnasında Niğde ri için JO ton hurma :ıöndermi~tir. Lllhey, 18 (Ö.R) - Hollandada Tür-
h·"el· oylere nakledilmis.tir. Bu dagın· Halkevinin duvarları çatlaınıştır. kive zelzele feli\kctıedelcri icin icten "" a Danin1arkanın Kanpek .şirketi felci- · · · 
d•'-· k~.ın1ın .genis.lemesinden ve civarın- ı d 1 d l be · roelen bir yardını hareketi hararetle de-"' 'etzc e ere 4000 o >r le rrü etmıştir.. ~ 
ınek ~yen tahrip etmesinden ürkü!- YER SARSINTILA RI . . . . l \·am ediyor. Amsterdam ve Rottrdam 

tedır A k 18 (Husu,i) - Erbaada biri Tahran elçılıgımıze kardes lranlı arın oelediye reisleri Hollanda halkım fula-
Anka şidd~tl~,r~~geri hafıf iki ~-er sarsıntısı ol- z_elzele fela~etzedeler~ne . gOnderıln1e~ ı-etzedelerin iındadına koşmak için yar-

•i ha ra 18 (Telgraf) _ Nigde zelzele- ınu~tur. Niksarda her gun fasılalı ola- l'zere teber.matı !lO hm rıyalı. bulınu~- dıma davet eden beyannameler neşret
lııü kkında bugün alakadar makamlara rok dört be~ defa y•r sarsınbsı olmak- tur. Karakose yolu ıle yıne felaketzede- ınislerdir. Hollandanın her tarafından 
19Q t:uninı ınallımat gelınk?lir. Nigdenin tadır. Ama5yada üç yer sarsıntısı ol- ier için İrandan gönderilen eşya 1023 mühim mikdarda partt ve eşya tebcrrüa-
•''•••• neden ibaret olan Balcı köyünde ınuştur. ınetre kun1aş, 628 battaniye, 100 kadın, tı qelınektedir. 

i""·~;ı~ı~;t~""'l"""83ŞVeki1iD"DieCiiS"tekIDUtkU 
ıVğravanların Milli; 
~ Şefe tazimleri 
1 ,~nkara, 18 (Hususi) - İskende
: de~da bulunan Erzincan felilketze
: ıniıft1 n~mına, . :.e~icümhu~umu~ 
: tel , Şef Isınet Inonune aşagıdak• 
: gra( gelmiştir : 
: ~lilli Ser İnön ii . . 
: ANKARA 
: k'Biz felaketzedelere gösterdiğiniz 
: d:~rn:tli .~e unutulmaz yardımlardan 
: en ~~.1 ~uınhuriyet rejiınine ve onun 
: ş··k .)uyu~ü siz aziz Şefimize sonsuz 
: u ranlarıınızı arzederiz. 
• 
•······ Erzincan Cet.akctzedeleri 
~.....__ ··••··•··•··•··················· •·· 

Tebliğler 
.tovYET TEBLİGİ : 

f. Moskova, 18 (A.A) - Tass ajansının 
'ı~ !eb~ğinde şöyle denilmektedir : 

ıı-. 7 ıkıncikilnwı tarihinde bütün istika
' ~Uerde ke~if kollarının faaliyeti görül
S:,"Ş!ür. Topçu faaliyeti hafif olmuştur .. 
la "Yet tanareleri bir qok ke~if uçuş
h~ Yapınıslar, deıniryolların• ve askeri 
~ efleri bombardıman etmişlerdir. Ha
~· trıuharebeleri esna>ında 11 Finlandi-
a tayyaresi dü..c;ürülmüstür. . . z;..-·-

lngilterenin yardımı 
A. A.nkara, 18 (Hususi) - İngiltcrenin 
~ nkara büyük elçisi, Erzincan fel~et-
1.edeleri icin, bükümelinin 10 bin lngi· 
t~ lira!Sı t~bcrrü ettiğini hariciye vekale
ın(lo hildirmistir - *-~l'Zincandan gelenler 
"l<a;-seri, 18 (Hususi) - Şehrimize 
{ 1'.·n Erzincan fel5ketzedelerinden 11 

1~ 1 evvelce hazırlanan evlere yerleştiril
~l!\lir. Bunlardan biri ağır yaralı oldu~ 
~n~an derhal hastaneye yatmlarak te-

\rt altına alınmıştır. 
;:--._-~~~~~~~~~~~~~ •••• . ·/(····························· · ······· : urban bayramında Türk 
l lfava kurum una yapacağımız 
! Yardımla, tabiatın gazabına 
! "irıyarak, karakıf ortasında 
! Yersiz yurtaı;z kalan vatan
! daflara da elimizi uzatmış 
: olacağız. 
• . • 
l l<urban bayramı, üç milli • l ~e.rrıiyetin gayelerine yardım 
: •çırı erı uygun fırsatlardan bi
: ridir ....... : .•....•...•...••...........•...••• 

Errol Flynn v~ 
Üliviade Havilland'in 
Yarattığı san' atın bir 
harikası .. Fennin bir 
mucızesi olan 

Vatan kurtaran 
Arslan 
-·z;.-

Sinema dünyasına 
doğan 

Tek bı r güneştir 

------------~*~-----------

Bütün vatandaşlar yurdumuzda hür
riyet ve haklarından emin yaşıyorlar 

~-~~~~~~~~-"""""""' ~:~~~~~~~~~~~-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
y<'tlerinden, şeref ve haysiyetlerinden 
ve bilhassa haklarından eınin ve müs
terih ya~maktadır. 

ldarentizi tan1aınC'n asri hukuk pren
siplerine tevafık ettirmis bulunuyoruz. 
Hi.irriyctlerc hi.irınel ve riayet ediyoruz. 
Ve bu şerait altında memleket icinde 
nizan11 rnahfuz tutuyoruz .:ıı, 

BaşvC'kjJ bundan sonra hükünıetin, 
Büyük Millet Meclisinin kıyınetli n1üra
kabesinden daima istifade etmekte ol
duğunu ve tam bir serbr!';ti ic;inde çalı
san n1albuatın ne~riyatJndan feyizlen
.:neğe dikkat edileceğini tebarüz cltir
ıni.."i ve ınatbuat hürriyeti üzerinde bil
ha;sa durarak zamanın11z1n dünyanın 
bir çok yerlerinde ınatbuat hürriyetinin 
dahili nizamla müterahk olarak tohdid 
edildiğini, memleketimizin matbuat hür
riyetine geniş ölçüde yer verildiğini, 
çünkü ınaksadın 1nen1lcketi en eınin 
yoldan tarakkiye ula~lırınak olduğunu 

söylcmi.~tir. 
ZELZELE FELAKETi 
-~~~~~~~~- ı 

Ba:;vekil bundan sonra bütün mem
leketi müteessir eden zelzele ve seylap 
felaketlerinden bahseyleıni.ş ve bu fe
laketlerin insan zayiatından doğan uoul
maz acısını tebarüz ettirmiş, hükCımctin 
yarclım bahsinde aldığı tedbirleri tevsi 
edeceğini anlatarak sözlC'rine ~öyle de
vam etıniştir: 

- c Fe15kl•ttcn kurtulan karde!jlerimi
zin yardımına, te~ellisine bütün vasıta
larla koşuyoruz ve ko~acağız. Mürnkün 
olan her :şeyi yapıyoruz ve yapacağız.• 

Sayın Ba~vekil bu felaket karşısında 
bi.iti.in Türklerin gösterdiği hassasiyeti 
milli tesanüdün en gtizel b!r misali ola
rak göstermiş; Kızılayın faaliyetini ay
rıca tebarüz ettirıniş ve memleket da
hilinde yardıın faaliyetinin verdiği ne
ticeleri arzetmi~tir. 

Dün ak~aına kadar toplanan pal'a ye
kununun 2.156.956 liraya baliğ olduğunu 
!iöyliyen Başvekilirniz C;iya olarak yapı
lan teberruatın da yarım milyon parça, 
iaşe ile yapıJan yardunların yüz binler
"" kiloyu gC"çtiğine i~arc:>t etıni:-ştir. 

HARlCI POLlTIKA 

Dr. Refik Saydam bundan sonra ha
rici meselelere temasla şunları söyle
rniştir: 

«Harici siyasetimiz muhte
lif vesilelerle huzurunuzda arzet
miş olduğum esaslar ve taavibini
ze iktiran eden d irektifler dahi. 
tinde tabii seyrini takib etmekte
dir. İngiltere ve Fransa hükum et
lerile malilmunuz olan k redi ve 
istikrazların müzakeresine me
mur ettiğimiz heyet gerek Lond
ra ve gerek Pariste dostane bir ha
va içinde mesaisini ikmal ederek 
buna dair mukaveleleri hükumet 
namına akd imza etmiştir. Heyet 
reisinin Salyada tevakkuf ederek 
Bulgaristanın muhterem Ba,veki
li Bay Köse ivanolla vaki olan gö
rüımeleri iki memleket arasında
ki itimadkar dostluğun tarsinine 
ve Balkanlardaki emniyetin istik
rarına matuf mesaimizde şayanı 
memnuniyet bir görÜf birliği kay
dedilmesine vesile olmuştur. 

ZELZELE öNüNDE MtLLETLER 
Başvekil nihayet zelzele felaketi kar

şısında bütün dünyanın gösterdiği has
sasiyete temasla şöyle deıni>;tir: 

- ctnsaniyet, Iecl bir harbin ıı.tırap
ları devaın ederken Türkiyemizln n1a
ruz kalınış olduğu felaket karşısında 
çok ruh okşayıcı bir tcsanüd ınanzarası 

göstermiştir. 

Resmi ve hususi ellerden bize yapıl
mı~ olan ve heran yapLlmakta bulunan 
yardımlar ıncmleketitnize karşı umum! 
bir sempatinin ve bize her tarafta Yeri
len kıymetin bir ifadesi olınak itibarile, 
bu insani tesanüd, bir de hususi al3.ka 
nıahiyetini haiz bulunuyor. Bu yüksek 
ruhlu insanlara , ınüsaadC'nizle bu kür
süden, Ti.irkiyenin dPrin şükranlarını 
ifade ederiın. 

!'IULLf KORUNMA KANUNU 
Başvekil nihayet Büyük Millet Mec

lisinin bugünkü toplantısında kabul edi
len milli korunına kanununu n1cvzuu 
bahio eylemiş, hükumete fevkalade ah
valde ınilli ekonomi ve ınilli müdafaa 
sahalarında fevkalade salahiyetler ve
ren bu kanunun kabulünün hükCın1ete 
Millet Vekillerinin tam bir itimadı de
mek oldugunu söylemi.'j ve bu itimada 
l.lyık olmak için hükUrnetin c-linden ge
leni yapacağını bildirınişlir. 

Başvekil bu kanun hakkında ayrıca 
şunları da söylemişlerdir: 

- c Bu kanunun gayesi ancak Ti.irk 
vatandaşının sıkıntı çektnemesine ve 
Türk müdafaa kuvvetlerinin fevkalade 
hallerde ve seferberlikte en iyi şekilde 
tanziın ve idaresine n1atuftur. 

Büyük Millet Meclisi emin olabilir ki 
hükumete verilen salahiyetler çok dik
katli bir surette kullanılacaktır.• 

Başvekilin nutkunun her cümlesi sü
rekli alkışlarla kesilmiştir. 

Bır Alman gazetesi 

Aleyhimize küstahça bir 
karikatür neşretti 

lstanbul 18 (Hususi) - Nazi parti
sinin resmi gazetesi olan F olkişe Beo
bahter 1 1 ikinci kanun tarihli nüshasın
da c:Bir aptal aranıyor• ba~lığı altında 
aleyhimizde çok çirkin ve beynelmilel 
nezaket kaidelerinden tamamen aykırı 
bir karikatür neşretmiştir. 

Bu karikatürün mevzuu ~udur: 
- Çemberlayn bir süprüntü arabası

na binmiş, araba bataklığa saplanmış
tır. Çamur içinde Lehistanı temsil eden 
bir şapka görünmekte, Skandinavya 
memleketlerini. temsil eden üç kişi de 
elindeki yırtık şemsiyesile hayvanı ça
mura saplanan Çemberlaynı seyretmek-

AMERİKA 
Postasının kontrolü 
Londra, 18 (A.A.) - İngiltere hükô-

ınetinin Amerikadan gelen postanın ln
giliere tarafından kontrol edilınesi ıne
selesine müteallik olan Amerikan tekli
fine verıni>j olduğu cevabı Londradaki 
An1erika .sefirine tevdi etıniştir,. 

KARŞIYAKA 

Me1ek Sineması 

tedirler. 
Çamura batan eşeğe Türkiyeyi temsil 

için bir fes giydirilmiştir. Fesin üzerinde 
Ayyıldız vardır. 

Bu çok bayağı ve küstahça karjkatür 
matbuatımızda şiddetli bir infial uyan
dırmıştır. 

B. Hüseyin Cahid Yalçın bugünkü ya· 
zısında cE~ek şakası• diye tavsif ettiği 
karikatür münasebetile Nazilere şiddetle 
hücum etmektedir. 

Haber gazetesi de karikatürü mevzuu 
bahsederek cAcaba Papen bu maskara
lık kantısında ne diyecek> sualini ıo
ruyor. 

ROMA 
Sergisi hazırbldara 
Faris, 18 (A.A.) - B. Lebrun dün 

Roına dünya sergisi Fransız .şubesinin 
reisi Ayandan Besnard ile uzun uzadı
ya görüşmüştür. 

Reisicumhur B. Besnard ile bu sergi
de vücılda getirilecek ola.n büyük Fran
sız pavyonu in:ıaası hakkmda fikir mii
davelesinde bulunınu~tur. 

Y enidc bayram!! 

Avam Kamarasında münakaşalar 

Muhalefet Jiderinin 
ordu hakkında beyanatı 

Londra 17 (A.A) - Avam kamaraslnda muhalefet partisi reisi 
Atlee istihbarat nazırı J ohn R eith ve ticaret nazırı Duncan hakkmda 
bazı mütalaalar ileri sürmüş ve demiştir ki: 

Bu iki nazır eski tabirile hükümet adanudır. Bugün kabinede bu 
vasfı haiz pek az nazır bulunmaktadır. Beş altı mühim nezaret işgal 
eden zat daha evvel avam kamarasınm havasmı asla teneffüs etm<>
mişti. 

Liberal reis Sinclair Hore Belisha'yı orduda yapılan tensikatın ye
gane amili olarak telaldd etmenin büyük hata olduğunu söyledikten 
sonra şöyle demiştir: 

Tensikat fikrine erkanı harbiye ve k•ta subayları arasmda bir çok 
kimseler tanırım, bu fikir milletin arzusunun bir ifadesidir. Hore Be
lisha şimdiki idareye bir azim, heyecan ve demokrathk veriyordu. 
H o re Belishanın kısa bir zamanda tekrar Almanyaya karsl mücade-
leye atılmak fırsatını bulacağına şüphe etmiyorum. . 

Müstakiller reisi Vedgood Hore Belishanın işten uzaklaştırılmamış 
olduğunu tenkid eylemiş ve Hore Belishanın yahudi olduğu için uzak
laştırıldığını ifade eylemiştir. Bunu tekzibe israrla davet edilen Çem
berlayn şu cevabl vermiştir: 

Böyle bir fikrin tekzibe değer olduğunu zannetmezdim, fakat ka
tiyen tekzip ederim. 

Va~İngton 17 (A.A) - Dün lngiliz avam kamarasında Hore Be
lishanın istifası etrafında yapllan müzakereleri mevzuu bahs eden 
Nevyork Times gazetesi diyor ki: 

Gerek Çemberlayn gerek Hore Belisha çok ihtirazlı söz söylemiş
lerdir. 

Harp için sarfedilen gayretlerin muvaffakıyetini temin etmek için 
bu yolda hareket etmişlerdir. 

lngiltere ve Fransa ara
sında sır kalmamıştır 

Londra 18 (Ö.R) - Fransız teslihat nazırı B. Dotri Londra mü
zakereleri hakkında şu beyanatta bulunmuştur: 

lngilıere ve Fransa arasındaki işbirliği 1918 senesinin son aylarında 
bile bugünkü kadar sıkı değildi. iki memleket arasmda hiç bir sır yok
tur. Fikir, kalp ve silahlarile birleşmişlerdir. Fen adamları, mucidler 
ve fabrikatörler en sıkı bir işbirliği içinde çalış•yorlar. iki memleketin 
l aboratuarlarını ve tek nik kaynaklarını da müşterek hale sokmağı dü
şünmüştük. Bu iş hiç bir ihtilaf ve güçlük ç•kmazdan tahakkuk etti. 
lngiltere ve Fransa arasında İrtibattan değil, tam birlikten bahsetmeği 
tercih ederim. Böylece zafere ulaştıracak olan çetin yokuşda yanyana 
olmakla kalmıyarak tam manasile birbirine uymuşlardır. 

Müttefikler tayyare nıübayaatını 
yakında üç misline çıkaracaklardır 

Vaşington 18 (ö.R) - Müttefiklerin halihazuda Amerikaya si· 
pariş ettikleri harp tayyareleri mübayaatını üç misline Çlkarmak tek
lifi Bay Ruzvelt ile maliye nazırı ve yüksek makamlar arasında görü
şülmektedir. lngiltere ve Fransa süratle teslim edilmek üzere 800 harp 
tayyaresi ve bir o kadar tayyare motörü sipariş etmişlerdir. 

Kanadada İmparatorluk havacıhk personelini haz,rlamak için fev
kalade büyük gayretler yapılmaktadu. Bu maksadla yalnız Kanadacla 
120 milyon lngiliz lirası sarfedilecektir. 

Avusturalya lngiliz hava ordusuna 26 bin talim görmüş pilot ve 
makinist verecektir. Binlerce lngiliz genci Kanada hava kamplarına 
akın etmektedirler. 

Roma 18 (ö.R) - Amerika reisicümhuru B. Ruzvelt lngiltere ve 
F ransaya tayyare satışları hakkında hariciye ve bahriye nazlrları ile 
görüşmü~tür. lngiliz ve Fransız siparişlerinin kabulü Amerikan milli 
müdafaa zaruretlerile muk•yyed olacaktır. iki müttefik hükümetin 
Amerikaya verdikleri siparişler 300 milyon doları geçmektedir . 

hak-Almanların taarruz planlarl 
kında bir muhabirin mütalaaları 
Nevyork 8 (Ö.R) - Nevyork Taymis gazetesi, Berlin muhabirinin 

bir mektubunu neşrediyor. Bu mektupta Alman siyasi ve askeri mah
fillerinin büyük bir taarruzd girişip girişmemek hususunda kararsız• 
h k içinde oldukları bildirilmektedir. 

Muhabir, ilkbahardan evvel Almanlar taarruza geçmezlerse bir da
ha taarruza geçemiyeceklerini ve lngilterenin ekonomik y•pranma 
mücadelesinin nihayet harbın mukadderatını tayin edeceğini kay
detmektedir. 

Hitler, harb• seri bir zaferle neticelendirmek taraftarı ise de Mare
şal Göring ve generaller taarruzdan muvaffakıyet beklemedikleri için 
milyonlarca insanın hayatına mal olacak bir hareketin mesuliyetini 
kabul etmek istemiyorlar Henüz, • ordulara taarruz için hiç bir emir 
verilmemiştir. 

2 Tü1 kce saheser . , 

---.ı:;...---

Bugün 

Bayraı ıt ~refine ınünasi ıı 
progran1 yaptı 

T ÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 
35 KİSİLİK SAZ HEYETİ 
40 KİSİLİK KORO UEYETİ 

20 KİŞİLİK Mihterlıane takım• 
Refakatiyle temsil edilmi~ 

Her ikisi de ilk defa 

Hu••cum' Jonvayn 
• Jori Bakroft Polis Gorılla hafiyesi ve 

Lale 
VE 

Yeni Tan 
'inenıalarında 

GÜLNAZ SVLTAH 
BÜYÜK ŞARK TAKIMI 

AYRICA 

1 Heyc!~t'b!~ !:!!~!: filıni SEANSLAR : Her gün 4.2il • 6 • 9 da 
Bayraında : 12 - 3 - 6 - 9 da .. 

VE BİNLERCE HİNTLİ TARAl'INDAN' 

ERZ1NCAN VE DlÔEK ZELZELE FELAKETİ 
BÜTÜK TEFERBÖAI'İ Yt1! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SEANSLAR : 9.00 - 1!.00 - 3 - 6 ve C'ett 9 da .. 

rox JURNALDA EN YENİ HABERLER VE GRAF 
VON SPEE ZIRHLISININ KUMANDNI TARA
FlNDAN MONTEVIDEO AÇIKLARI NDA BATIŞI 

TEFERRÜATİYLE 



ırı 

ya 
rd 
ır. 

çin 

Edlroede tuğyan tehlike~ 
sine karşı tedbir alindı 

Gaydanın 
Carnale Ditalyada 
bir yazısı.-
Faris, 18 (Ö.R) - B. Gayda Curnale 

Ditalya gazetesinde İtalyanın harici si
yaset programı olarak komünizmin Av
rupada yayılma teşebbüsleriyle müca
dele azmini gösteriyor. Bu sarih ihtarın 
alakadarlar tarafından iyice işitilmiş 
olacağı tahmin ediliyor. 

So·vy~t BaılEumandanlığı 

Finlandiyada bir 
imkansızlılına 

kıı •~ferinin 
karar verdi 

Trakya, (Hususi muhabirimizden) -
Karakış Trakyanın her tarafında bütün 
şiddetile hüküm sürüyor. Trakyaclaki 
su baskını bilhassa mezruat noktasından 
bir hayli zararı mucib olduğu tahmin 
edilmektedir. 

S<'ylap, Ergene nehri sulannın taşma
sı neticesi vukua gelmiş olup Ergene
nin Merice döküldüğü noktadan ta Çor
lu kırlarına kadar bütün araziyi istila 
etmi~tir. 

Ovadaki tarlalarla mer'alar bugün 
tamamile sular içindedir. Bundan başka 
Çorlu deresi de taştığı gibi Çat.aka ova
sı da tamanıile örtülmüştür. Taşan Er
gene s11ları şimendifer hattına kadar da
yanmıştır. 

Edirnede de kar fazla ve soğuklar ha
tırı sayılır derecededir. 

Karm fazlalığı yüzünden Edirne ile 
Kırklareli, Babaeski, Alpul1u ve İstan
bul arasındaki günlük otobüs nakliyatı 
ekseriyetle inkıtaa uğramakta ve Ke
şan - Uzun köprü servisleri güçlükle ya
pılabilmektedir. 

Balkanlara da fazlaca kar yağdığı ge
len haberlerden anlaşılmıştır. Bu yüz
den gerek Semplon ekspresi, gerek Ka
vanvansponel katarı Ed.irneye ehemmi-

yetli teehhürlerle gelebilmektedir. 
Şimdi aldığun bir habere göre Balkan

lara yağan karlar erimeğe başlaml§ ve 
bu yüzden Filbe ve civarındaki Meriç 
nehri su1arı yükselmeğe başlamıştır. Fa
kat bir kaç gündür devam eden şiddetli 
soğuklar nehir sularını dondurduğun
dan simdilik tuğyan tehlikesi atlatılmı~
lır. Bununla beraber havaların lodos
lanması veya yağmura çevirmesi takdi
rinde tehlikenin tekrar canlanması şüp
hesizdir. Bu itibarla Edirnecle her hangi 
bir tuğyan tehlikesine karşı tedbirler 
alınmıştır. Bilhassa nehir sahillerindeki 
mahalle ve evler boşaltılmıştır. 

Soğukların fazla şiddetli olması dola
yısile Edirnede ilk okullarda derslerin 
bir kaç gün için tatil edilmesi mecburi
yetini hasıl ettirmiştir. 

Trakya, (Hususi muhabirimizden) -
Edirnenin imar planını yapmakta olan 
sehircilik mütehassısı profesör Etli 
Edirnecle bulunmaktadır. 

Profesör Edirneye aid hazırlamakta 
olduğu nihai plan için Edirnenin muhte
lif semtlerile abidelerinin bulundukları 
mevkileri gezerek tedkilderine devam 
etmektedir. 

AKTUô 

İtalyan gazeteleri Sovyetlerin Finlan
diyadaki hava taarruzlarından ve bil
hassa 13 ikinci kanundaki siddetli bom
bardımanlardan nefretle bcilisediyorlar .. 
Diğer taraftan Fransız parlamentosun
dan komünist mebusların tardını da 
İtalyan umumi efkarı tarafından alaka 
ile takip edfünektc ve gazetelerin Paris 
muhabirleri hadise hakkında bir çok 
tafsilat vermektedir. --·--
1 n g il terede 

--*--
Verijinya tütününe 
Yüzde ıo - ıs nisbe· 
tinde Türk tütünü 
karıştırılacak 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE 

Londra, 18 (Ö. R) - Salla cep~sin- Sovyet kuvvetleri Sallanın cenubu 
de Sovyet Jru~etleri Finlandiyayı >ki- garbisiı.lde PiDlanc:Hyanın orta.sına kadar 
ye kesmeğe ça1ışımşlal'S3 da muvaffak &ı:li.ye.rek Xenin yolunu tutmak iste
Qla:i:naıru~lardır. Adetçe daha az olan m~lerse de F'.inler tarafından durdıırul
Finlerin sevkül~eyş manevraları şiddet- m~Jardır. Finler Korsoyu tekrar işgal 
li soğuklar bu muvaffakıy&tsizliğin sebe- etmişlerdir. 
bidir. Bitaraf kaynaklara göre Sovyet \ Soyyetler ancak Sallanın cenubun
başkumandanı general Stern bu mınta-

0

da bazı terakkiler kaydetmişlerdir. Fin
kıalardaki müdhiş .soğuk sebebile bir kış ler Vita'boıide tesis ettikleri iki müda
seferinin imkansızlığına kanr vermiş faa hattına kadar muntazam bir şekilde 
gibidir. Son haberlere göre iki Sovyet ·çekilmişlerdir. 
fırkası Salla cephesinde hemen hemen Kiklo civarındaki Sovyet kuvvet1eri 
ınuhasara edibniş gibidir. Fin devriye birdenbire çek.Herek bir çok toplarla 
kolları tarafından miiııakale yollarının birlikte 28 sür'aili tank bırakmışlardır. 
kesilmesi sebebile bu iki fırka bir çok Menzil teşkil.3.tının bozukluğu ve aske-
kilometrc geri çekilmi~lerdir. rin açlığı buna sebeb olmuştur. 

Denizlerde batırılan muharip 
ve bitaraf vapurlar 

Londra 17 (A.A) - Nevyork Times gazetesi Buenos Ayresden 
aldığı habere İstinaden lngi)iz Ekseler kruvazörünün Port Stanleyde 
karaya oturduğunu yazmışhr. 

Londrarun selahiyettar mahafilinde Ekseler kruvazörünün hiç bir 
yerde karaya oturmadığı beyan edilmektedir. 

20 Yardım • 
ncı Listesi 

İktısadi harp nazırı B. Cross Avam 
kamarasında söylemiş olduğu bir 
nutukta Türkiyeye yapılmış olan 
ikrazın faizi olarak ithal edilecek 
olan Türk tütününün derhal satın 
alınacağını beyan etmiştir. 

Brükse) 16 (A.A) - 3405 ton hacmindeki ve Jozephine Sharlotte 
adındaki Belçika bayrağını hamil vapur lngilterenin cenubu şarki sa
hillerinde bir mayne çarparak batmıştır. Tayfasından dördü telef ol~ 
muştur. Bir lngiliz vapuru diğer mÜJ'ettebatı kurtarmıştır. 

Londra 18 (A.A) - lk.tısadi harp nezareti kaçakçılığa ait kontrol 
servisinin 13 kanunu sanide hitama eren hafta esnasında 161 gemiyi 
kontrol etmiş olduğu~u bildirmektedir. Bu araştırmaların 114 ünde 
hamule serbest bırakıJmıştır. 3364 ton emtia müsadere edilmiştir. 

Yekfın 120634 45 
Özel devrim ana ok-..ılu öğrencileri 4 40 
Asansör okulu öğretmenleri 7 65 
'.Avukat Mustafa Emikmen 10 
Avukat Nuri Sıtkı Erboy 40 
Avukat Halil Sabri Güleç 15 
Avukat Kemal Serbes 35 
'Avukat Salim Zer 25 
Avukat Vehbi Akman 15 
'.Avukat Tevfik Fikret Adaman 30 
Avukat Ekrem Orc.n 50 
:Avukat Cemil Erkli 10 
'.Avukat Rauf Onursal 10 
Avukat İlhami Sançar 10 
Avukat Sabri Savcı 10 
'.Asım Durgun oğlu ve kardeşleri 200 
'.Avukat Selim Hakmen 10 
Eşrefpaşa hastanesi etibba 
memur ve müstahdemleri 138 50 
C. H. P. Abdullah ocağı tarafından 
toplanan 113 30 
Tahtalı okulu öğrencileri 5 79 
Avukat Nuri Sıtkı Erboy 10 
Abdu)]ah Ömer Midillili 
ikinci defa 175 

159 63 
5 

Memleket hastane~i etibba 
memur ve müstahdemleri 
Şapkacı Raşel Benyakar 
Gölcükler köyünün teberrüü olup 
muhtar Riza Kürt eliyle 28 45 
Oto traktör T. A. Ş. ikinci defa 500 
Ege petrol şirketi İ. Rapaport 
Salih Nuri V. Ş. 
Tramvay ve elektrik şirketi 
işçileri 
Güzelyalı okulu öğretmenleri 
'A. Ziya Kalaycı oğlu oto 

200 

1eva:1.ımab 50 
Misakı Milli okulu öğretmenleri 35 25 
H. Galip Şerbetçi, S. Beyanos, 
Halim Sipator ve ş. 175 
'.Avcılar kulübü azasından Halit 4 
Topaltı okulu öğretmenleri 30 85 
İbrahim Basmacı ve ortakları 59 40 
'.Ayniyet : 200 lira değerinde 266 
parça Yafa biraderlerden eşye 
4060 ~ruş kıymetinde 68 parça 
e~ya lbrahim Basmacıdan 
Kavalall Hasan Nuri 
Kağıtçı Mehmet Rasim 

50 
25 

Çöplükte yeni doğmuş 
bir çocuk 
cesedi bulundu 
Kahramanlar mahallesinde belediye

ye ait çöplükte bir amele iş gördüğü sı
rada yeni doğmuş bir çocuk cesedi gör
müş ve keyfiyet zabıtaya haber veril
miştir. Cesedin başı vücuttan ayn~
tır. 

Yapılan tahkikatta bu çocuğun mem
leket hastanesi nisaiye koğuşunda ame
Jiyat yapılarak alındığı ve ölü doğduğu 
anlasılmı.ştır. Cesedin gömülmesi tenbih 
edilmişken hademeler tarafından süp
rüntüler arasına atıldığı anlaşılmıştır. 

--11----
FİLİ S TİNDE Kİ 
Yahudi nülusu 
Kudüs, 18 (AA.) - Muhaceret dola

yısile Filistindeki Yahudi nüfusu 4950 
artmL~tır. Bu suretle Yahudi nüfus mec
muu nüfusunun yüzde 30 una baliğ ol
muştur. 

Kaval Yusef Hazan 
Rasya, Kurudo 
M. Rifat 
Güzel İzmir Nakliyat şirketi 
Şemsi Güneşliler 
AJbert Kabili 
Nesim B. Kirispin 
Barisiç ve Saliha 
Rifat ve Etem Kantarcı oğlu 
Tevfik Tan Karşıyaka emekli 

10 
50 
15 
25 
50 
10 
35 
35 

300 

istihkam yarbayı 10 
İsmail Sevgem Gümülcüneli 30 
Polikap Mihalef 50 
Ali Burkut ve ortakları 100 
Necip Sadık Damlapınar 50 
Otomobil Kasacısı Ziya kurul 50 
İ.!"ak Kohen limited 150 
Elbiseci AJber Saban 200 
Elbiseci Şimoel Bega 300 
Elbiseci Şimoel Arditi 100 
Elbiseci Jozef Çikurel ikinci defa 150 
Elbiseci Re!ael Leon ikinci defa 25 
Mantocu Mehmet Şerif 10 
Elbiseci HiJmi UğU7lıan 10 
Elbiseci Mar ko Kohcn 20 
Elbiseci İsak Sigura 10 
Elbiseci Şimoel Galiko 50 
Elbiseci Hayri Herif ve biraderi 50 
Elbiseci Hasan Basri Şcnbiçer ve 
Mehmet Gülaylar 10 
Elbiseci Santo Alfandari 10 
Elbiseci Hacı Seyit oğlu Hamdi 10 
Elbiseci Muiz Hazan 10 
Elbiseci Hac;an Fehmi 10 
Elbiseci Yako Dinç 20 
Elbiseci Salamon Benşuan 15 
Elbiseci Şumuel Bega şubesi 25 
Elbiseci İsak Leon 10 
ElbiseCi Yusef Y afe 20 
Elbiseci İlya Gemel 5 
Elbiseci Fikri Ortakları 5 
Elbiseci Yako Suhami 5 
Elbiseci Mustafa Özer 5 
Elbiseci Galip Lütfü 5 
Elbiseci Tahir Karcıoğlu 5 
Elbiseci Mahmut ve Tevfik 
kardeşler 1 50 
Muhtelü elbisecilerin mütefer
rik yardımları 
Yekfın 

FİNLANDİYA YA 
YARDIMLAR 

39· 
125098 76 

Löndra, 18 (AA) - Dün meçhul bir 
şahıs Finlandiya sefarethanesine gelerek 
sefir ile görüşmek istediğini söylemiştir. 
Sefirin yanına çıkarılan bu şahıs muma
ileyhe Finlandiya m üdalaası için beş bin 
İngiliz lirası vt:?rmiş ve Finlandlya mil
letinin kahramanca hareketinden dola
yı kendisini tebrik etmiştir. Bundan 
sonra meçhul şahls ismini söylemeksizin 
gitmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kurban bayramında Türk 

Hava kurumuna yapacağımız 
yardımların tutarı Kızılay, 
Çocuk esirgeme kurumu ve 
Hava kurumu arasında tak
sim edilecek ve en mübrem 
memleket ihtiyaçlarına har
canacaktır. 

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

Bundan başka pek yakın bir istik
balde Yunan tütününün ithal edil
mesi beklenmektedir. -*-lsv~ç'in emeli 

Sovyet taarruzunu Fin 
hududunda durdumak 
- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE -
]emeğe hiç de niyeti olmıyan bir noktai 
nazarı da lsveç halkının kendiliğinden 
Finlandiyaya bütün yardımları yapmak
ta serbest bulunduğudur. 

Helsinki 18 (AA) - Skandinavya 
matbuat mümessilleri Finlandiya me· 
murlarının Abo yakininde düşüriilmüş 
olan Rus tayyarelerinden iki yüz harita 
bulmuş olduklarını istihbar etmişlerdir. 
Bu haritalarda Leningraddan, Stokholma 
ve Haparandaya giden yola ihtimamla 
işaret edilmiştir. Bu haritalar her türlü 
ihtimallere intizar edilmiş ve bunlardan 
aşağıdaki ameli nctayicin istihraç olun
ması muvafık olur: 

Bütün lsveçte müteaddit sığınaklar in
şası lazımdır. 

Bu mütalaayı dermiyan eden zat Abo
nun bombardımanı esnasında orada bu
lunmuş olan Cotevorg hava müdafaası 
şefidir. --·-İNGİLTERE ·İSPANYA 
Ticari anlaşması 
Londra, 18 (A.A.) - İyi malllınat al

makta olan malıfilden öğrenildiğine gö
re harpten mütevellit mesail ile alaka
dar olmak üzere genL5 mikyasta bir ti
caret itilafı akdi maksadile İngilizlerle 
İspanyolJar arasında cereyan etmekte 
olan müzakereler hissolunur dCTecede 
ilerlemiştir. 

Burada pek yakında bir itila! akde
dileceği ümidinde bulunulmaktadır. 

mAK İLE SUUDİ 
Arabistan arasında 
Kahire, 18 (A.A.) - Elınısrı gazete-

sinin Ba~daddan öğrendiğine göre 1-rak 
i1e Suudi Arabistan arasında hududla
rın kat'i olarak tesbiti hususunda bir 
anlaşma hasıl olmuştur. Bir müddei ev
vel bu mesele hakkında bir ihtilaf çık
mıstı. 

lki hükumet kat'i hududu mahallin
de çizmek üzere mütehassıslar gönder
miştir. 

FRANSIZLAR 
işgal pesinde 
Londra, 18 (Ö.R) - Garp cephesin

de hüküm süren şiddetli soğuğa rağmen 
İngiliz ve Fransız kuvvetleri keşil faa
liyetine tekrar başlamışlardır. Fakat Al
manlar sığınaklarından çıkmadıkları ci
hetle müttefikler iki müstahkem hat 
aı·asmdaki boş sahayı muhalefet görme
den işgal edebilmişlerdir. 

Muğlada şiddetli 
yağmurlar 
Muğla, 18 (Hususi) - 24 saatten be

ri şehrimizde yağmakta olan .şiddetli 
yağmurlardan Karabağlar kamilen sular 
altında kalmıştır. 

Londra 18 ( ö.R) - Biskaya körfezinde batırılan bir Norveç va
purunun mürettebatı bir Yunan vapuru tarafından kurtarılarak Vigo
ya çıkarılmıştır. 11 000 ton hacmindeki Edin vapuru şimaJ denizinde 
torpil1enmiştir. Mürettebatından sekiz kişi kurtarılmış, rnütebakisi 
şark sahillerinde bir adaya çıkarılmışlardır. 

5500 tonluk bir lngiliz gemisi lngilterenin garp sahillerinde mayne 
çarparak batmış, mürettebatından 42 kişi kurtarılmıştır. 

2300 tonluk bir Alman gemisi Aland sularında lsveç mayn tarla
lanndan kılavuzsuz geçmeğe te§Cbbüs ederken mayne çarparak bat
rrııstır. Vapur ham maden yüklü idi. 

lngilt~re ve Fransa endüstri kav-
naklarını beraberce işleteceklerdir 

Paris 18 (ö.R) - lngiliz mühimmat nazırı ile Fransız teslihat na
zın arasında Londrada yapılan konferans münasebetile lngiliz gaze
teleri lngiltere ve F ransanın endüstri sahasındaki işbirliği hakkında 
cesaret verici tafsilat veriyorlar. lngitiz mühimmat nazın demiştir ki: 

Fransız teslihat nazırı B. Dotri Parise döndüğü zaman en mühim 
noktalarda anlaşma tahakkuk etmiş bulunacaktır. iki hükümet ham 
madde ile birlikte endüstri kaynaklarını ela müşterek kuUanmaka ka
rar vermişlerdir. Fransız endüstrisi tarafından daha geniş mikyasda 
bir gayret sarh lazım gelirse lngiliz makine aletlerinin F ransaya ve 
mütekabilen Fransız makina aletlerinin lngiltereye geçmesi ve iki en· 
düstrinin ayni tip ailahlar imal eylemesi ele mümkün görülmektedir. 

iktısat Vekilimiz Felaketzedelere 
istanbulda... yardım... 
Ankara, 18 (Husus~) - İk.tısat veki- Lahaye, 18 (A.A.) - La Hayedeki 

limiz bay Hüsnü Çakır bu akşamki tren Türk elçiliği mahfillerinden öğrenildi-
ile İstanbula hareket etmiştir. ğine göre, Anadolu :felaketzedelerine 
Vilayet umumi yardım içjn Hollanda da içten gelerek 
MEKTUP"ULAR kendiliğinden başlamış olan hareket de-

~ vam etmektedir. Amsterdam ve Rotter-
katipliği unvanını dam belecliye reisleri halka yardıma koş-
taşıyacaklar- malıın için beyannameler neşretmiştir. 
İstanbul, 18 (Hususi) _ Dahiliye ve- Hollandanın her tarafından gerek para 

kAJ.etinin vilayetler teşkili hakkında ha- gerek eşya bir çok iane gelmektedir. 
zırladığı layiha kış tatilinden sonra Btt- Çin ordusunun 
yük Millet Meclisinde görüşülecektir. malzemesi 

Llyiha esaslarına göre mektupçular 
vilayet umumi katipliği unvanını taşıya- nereden geçiyor? 
cakJardır. --·--Fınd~ yumurta ve Roma, 18 (Ö.R) -Japon bahriye ne-
kuru üzüm ıaretinin sözcüsü Fransız Hindi çinisini 

Çine bağlıyan Hayfong - Y unanfu de
ibracatı hakkında ın.µ-yolunun Japon hava kuvvetleri ta
lstanbul (Hususi) - Fındık. yumur- riifıD.dan bombardımanı münasebetiyle 

ta ve çekirdeksiz kunt üzüm ile pela- bu haJ'eketin sevkülceyşi sebeplerden 
mut ihracatı murakabesine dair olan ileri. geldiğini., zira Çan Kay Şek ordu
nizamnamelerin bazı maddelerini değiş- suna gtinderilen mühim mikdarda harp 
tiren nizamnemeler resmt gazetede neş- malzemesinin Hindi Çini tarikiy Je bu 
redildi. On beş gün sonra tatbik edile. yoldan sevkedildiğini bildirmiştir. 
cektir. Resmi Fransız mahfilleri dün Çan 

--1#-- Kay Şek orclusu için Hindi Çiniden 
İtalyan hudutları Yunanfu demiryolu tarikiyle mühim 

Roma, 18 (Ö.R) _ İtalyan gazeteleri mikdarda harp malzemesi geçirildiği ha
İranın kendi hudutlarında bir sürpriz berini tekzip etm~lerdir. 
ihtimaline karşı kuvvetli müdafaa ted- Moskovanın yeni 
birleri ~lınakta olduğunu yazıyorlar. hava hatları 

ISYeçte Soğuklar Roma, 18 (Ö.R) - Sovyet hü.kümeti 
Stokholm, 18 (A.A.) - Evvelki gece Çan Kay Şek Çin milli hükümetinin 

Stokholmda sıfırın altında 22 derece merkezi olan Çunkin ile Moskova ara
kaydedilmiştir. Bu hararet dereeesJ 37 smda muntazaman işliyecek bir hava 
senesindenberi kaydedilmiş olan en dü- hattırun tesis edildiğini bildirmiştir. Di
şük hararet derecesidir. ğer taraftan Berlin. - Moskova arasında 

Bayram Hediyesi 

da muntazam bir hava hattı işlemekte 
c.ılduğundan bu suretle Avrupa ve Asya 
arasında doğrudan doğruya hava irti
batı tesis edilmiş bulunmaktadır. 

FRANSIZ RADYOSU 

Eczacı Kemal K. Aktaş 
Bahar Çiçeği 
Altın Rüya 
Gönül 
Amber 

De 

Kolonya, Lo•yon v~ esansları 
~ Zümrüt damlası : Limon Çiçeği = ERKEK KOKVs 90 derecelik 
: Zümrüt damlası :: Son Hatıra 
S DİŞİ KOKU§ Yasemin 
: Menelıse : Fulya - -= Leyıaıı = 
§Dalya § 

o: Hilil Eczanesi 

Paris, 18 (A.A.) - Fransız radyosu
nun bugünden itibaren kısa dalgalarla 
Rus lisanı ile haber bültenleri neşrine 
başlıyacağı haber verilmektedir. 

TEŞEKKÜR 
Yedi aydanberi Prostat hastalığından 

muztarip bulunan pederimi on clakika 
gibi kısa bir zamanda yaptığı mahirane 
ve muvaffakıyetli bir ameliyatla kurta
rıp ıxtırabma nihayet veren ve sıhhatini 
iade eden Askeri ha.çtahanesi Bevliye 
rrölıeha~ısı kıy.metli ve hazık dokt-0ru
.-ıuz ürolog Operatör Bay Fuad Soyer'e 
:ileııi te§ekkürlerimin ibl~ğmı muhte
~ p.etenl.zdcn rica edeırim. 

Dcviet Denizyolları İzmir ubesi 

Tunada 
Altı yüz Alman şilebi 
hareketsiz kaldı 
Budapeşte, 18 (ö. R) - Tunanın }'dır 

caristandan geçen kısmı dorunu~tu~ 
Yüzde seksen beşi Almanyaya gitrn~ 
üzere olan 1200 vapur hareket.siıd~; 
Bunlardan dört yüzü petrol, iki yiit11 

hububat yüklüdür. 

Belçika ve HollandaıuJI 
telaşı haksız mı? 
Paris, 18 (Ö.R) - Bir Alman tası" 

ruzu ihtimaline karşı Belçika ve Holla11: 
da tarafından alınan ihtiyat tedbirleri 
münasebetiyle Papanın Oservatoro J?o
mano gazetesi .şunları yazıyor : 

•Alman propagandası Belçika ve ıtol· 
landada gösterilen telaşın mesuliyetipi 
müttefiklere yüklemeğe çalışmış ise de 
buna pek o kadar inanılamaz. 

Uhey ve Brüksel hükümetlerinin ge
çen hafta sonunda kararlaştırdıkları v~· 
him tetbirleri muhafazaya karar verın~ 
olmaları da Alman t~hdidinin mevcut 
ve berdevam olduğunu teyit etmekte
dir. • 

Roma, 18 (Ö.R) - Belçika gazetele~ 
komünist gazete ve risalelerin ta~ 
emreden bir emirname ne.şredildiğill1 

bildiriyorlar. 

Alınan iktısadiyatına 
indirilen darbeler 
Londra, 18 (Ö.R) - İngiliz i.ktısadi 

harp nazırı Mister Krost İngilterenirı 
Alman ticaretine müthiş darbeler indir· 
diğini, bugünkü Almanyanın 1914 bar· 
binde olduğu gibi büyük mikdarda aJtııı. 
ve döviz ihtiyatına malik olmadığını 
söy )emiştir. 

İTALYAN BÜTCESi.. 
Roma, 18 (A.A.) - Kabine Cumar· 

tesi günü Mussolininin riyasetinde top
lanarak 1940 - 1941 büclçesini tetkik ey· 
lemi§lerdir. 

Ankara Radvosu 
---J:)...---

DAl.GA UZUNLVCU 
BUG'IJN 
-~-

1639 m. 183 Kca./120 W1" 
'l. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 20 W•· 
1'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO W1f· 

12.30 Program, ve Memleket saat aya· 
rı, 12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri 
12.50 Türk müziği: (Pl.), 13.30/14.0Q 
Müz.ik: Karışık hafif müzik (Pl.), 18.0f 
Program ve memleket saat ayarı, 18.05 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 19.00 Serbeı.1 
saat, 19.10 Memleket saat ayarı, Ajans 
ve meteoroloji haberleri, 19.25 Türk mü· 
ziği, Çalanlaı·: Vecihe, Ruşen Kam, 
İzzettin Okte, 1 - Okuyan : Mustafa 
Çağlar, 1- Faik bey - Hicaz şarkı: (Ate
şi suzanı firkat), 2 - Rahmi bey - Hicaz 
şarkı: (Ak,~m erdi yine sular karardı) 
3 - Udi Cemil bey - Hicazkar şarkı: (La
yık mı sana bu dil), 2 - Okuyan: Radife 
Erten, 1 - Ruşen Kam: Kemençe taksi
mi, 2 - Sel. Pınar - Hüzzam şarkı: (Ümi
dini kirpiklerine bağladı gönlüm), 3-
tshak Varan - Hüzzam şarkı: (Kaç yıl 
beni sen taze ya1al}larla avuttun). 4 -
Sel Pınar - Hüzzam şarkı: (Seviyordu 
onu ruhumda kanarken yaralar), 20.00 
Kon~ma {Harp hatıraları ve Milli men
kibeler), 20.15 Temsil: Çoban kızı. Ya
zan: Mithat Tansuk, 21.15 Serbest saat, 
21.25 Müzik': Radyo orkestrası (Şef: Ha
san Ferid Alnar), 1 - L. Van Beethoven: 
EGMONT Uvertürü, 2 - L. Van Beet
hoven: 7 inci Senfoni, La majör, 22.15 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri; 
Ziraat, Esham - Tahvilat, Kambiyo -
Nukut borsası (Fiyat), 22.35 Müzik: 
Opera aryaları (Pl.), 23.00 Müzik: Caz
band (Pl.), 23.25/23.30 Yarınki prog
ram, ve kapanış. 

[ BO RSA'f) 
ÜZÜM 

1713 Üzüm Tarım 
1112 M. Beşikçi 
317 Esnaf bankası 
157 Halim Alanyalı 
134 M. j. Taranto 
124 D. Arditi 
36 Suphi Erkin 
18 P. Mihale( 
10 Cevdet Alanyalı 

3621 Yektlıı 
425236 Dünkü yekun 
428857 Umumi yekful 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
58 M. H. Nazh 
93 Hayım İ. Levi 

151 Yekfın 
187001 Dünkü yekfuı 
187152 Umumi yekUn 

ZAHİRE 
155 çuval Arpa 
403 balya Pamuk 

1525 kilo T. B. İçi 

9 14 
6 25 12 75 

11 25 13 
11 50 12 50 
9 875 9 875 

10 75 12 50 
10 50 l'l 
10 50 11 

7 7 

8 25 
7 50 

57 

1 5Cl 
9 75 

10 75 
12 50 
14 50 

8 25 
7 50 

6 
59 
85 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burWl, Boğaz hastahklan 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefonı 2310 
Evi: Göırtepe tramvay cad. No. 992 

' 



.. 

.. ıt SON KANuK CUMA 

DAIIiLt VE ZtİHREVl HASTA
LIKLAR DOKTORU 

................ ·. ~ ' . . . 

lsmail Ha~~ı 
Bayram Hediyesi için Tabii 

s. FERiT 
Akarçay 

a~ gün saat 13 ten itibaren .. 
İkinci Kordon (Alman konsolosha

nesi karşısında) 206 numarada hastala
rını kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini tcrketmiştir) .. 

TELEFON: 3458 
-----~·~-----·~-------------

DOKTOR 
Süleyman Çoruh 

CocuJı hastalıkları 
mütahassısı 

Londra \'e Viyana hastanelerinde 
etüdiinii ikmal etmiştir. 
Hastalnnnı her gün kabul eder. 
Muayene ndresi : Birinci Beyler 
oknk No. 4? .. 
Ev adresi : Görlepe karakolu kar

şı ında 834/1 .. 
Tfı:LEFON : !310 

--~(~22;;;.4 ip./) 1 - 13 

DOKrOR 

Behçet Uz 
Çoculı hastaldıları 

Mütalaassısı 
llastaıanm her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler !!okağında Ahenk 
nıatbaası yanındaki hususi kıliniğin-
de kabul eder. ~ 
- •.azs+przzaa;p 

ECZACIBAŞJ 

Kolonya ve 

Esansları: 

ALrJN DAMLA.il 

BAHAR 

DALYA 
KREP .JOR.JE'l' 

Yeni lülıs amllaJfijlarda 

Pudra arı: 

BEYAZ 

'l'ENRENGi 
RAŞEL 

OKRROSE 

Kremi: .... 
MEŞHUR SARI VAZO 

• =•--UC:• 
PARIS FAKÜLTE.SİNDEN 

DİPWMALI 
DEPO: Şifa Eczanesi 

DİŞ 'l'ABJPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 1 DOKrOR 

Kemal Çetindağ K · 1 o 
;:;~7frE:::l=!:.r= 

1 
ema sınan 

hanele.rinde kabul ederler. . 

• 1jLEFoN = 

3921 Bozkurt 
Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK HASTALJKLARI 

MiJr AHASSJSJ 
llc.r gün hastalarını eskisi gibi lkinci 

Beyler sokağında 84 numaralı muaye
ııehanesindc kabul eder. 

E,i BlRlNCİ KORDO~ No. 27!.. 

DOKTOR 1 

Hami~ Ataman• 
Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 

hastalıkları Uzmanı 
Manisa, İzmir Caddesi No. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 
-edavi eder. 

PERATOR DOKTOR 

Ahmet · Cemil 
Oral 

FPansız flastanesl 
Ope,.atörü 

ller eün öilefe kadar Franm: huta
~esinde, öğleden sonra Birinci BeJ· 

1' sekaitnda .... No. 42... 
TELEFON : 2310 

iZMİR MEMLEKEr 
HASrAHESİ 

Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : 'İkinci Beyler 

Soknk No. 79 da hastalarını her gUn 
kabul eder. 

Birinci Sınıf Mütııhassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMCJOCLll 

Cilt ve Ten~sül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

lm1ir • Elhaınra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanru 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

rası e aa:....-..a!Y'~ 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arkasında) 88 numara
da hususi muayenehıınesinde hasta
larını her gün saat ondan 12 ye, üç
ten altıya kadar kııbul eder. 

TELEFON : 3287 

111111111111111111.\\\\\\\\•/.\\\\\\\\\\\\\~ 

§ DOKTOR ~ 

1 
T ahaffuzhanesinden : 

Tahaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu 
muhammen fiyatı 889 lira 84 kuruştur. 

Muvakkat teminatı: 66 lira 68 kuruştur. 
Açık eksiltme 26. 1. 940 cuma günü saat 11 de tahaffuzhanede 

yapılacaktır. 

İstekliler şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaffuı:
haneye müracaatları. 

13, 16, 19, 23 

T. iş Bankası 
Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye pldnı 

• 
KEŞiDELER : ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

~1940 İkramiyeler i:rzzo:.;zı.:ı::z:ızw!!E:Zm•111ı. 
J Adet 
J Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

210 Adet ....... 
347 
•WMOQ2A.2Uffe 

2000 Liralık 2000 Lira 
JOOO Liralık JOOO Lira 
500 Liralık 3000 Lira 
250 Liralık JOOO Lira 
ıoo Liralık 4000 Lira 
50 Liral ılı 37 50 Lira 
25 Liralı~!.~!? Lira J 

Pıt& p 24000 y~~ 
Türkiye İ~ Banka~uıa para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zıımnnda laliiııizi de deneıniş olursunuz ... 

lzmir gümrük Başmüdürlüğünden: 
Kapların 

T.No. A.S.No. Adet Nev'i 

153 

147 

150 
152 

-----
5 Sandık 

19 Demet 

1 Çuval 
17 Adet 

Kıymeti 
Marka No. Lira K. 
------

Sıkletl 
Kilo O. Eşyanın cinsi 

A.M.C.B 
A.1.N.O 
B.4174 

1285 00 1038 000 ipekli P. 

6/10 
A.Y.M.M 

Biraka 
E.L.l.N 

8673 

84/100 

150 00 

30 00 

940 000 

59 050 

mensucat 

Kalvanizli 
demir lama
rina 
Çiy lı:ahve 

SOBA - ·· 
?~;· d~=~ ·km~& i Sali~ Sona~ 1 152 

7.50 Liradır :: :ı: ı4a 

2 Kutu 

J} Parça 

Ş.B.M. 
12 :17 

15 00 

20 00 

99 00 

4 1 S 000 Çinlı:o ltal
vene:z:li saç 
levha 

54 000 

21 160 

Tuvalet ka
ğıdı 

Sun·ı İpek 

!tnıe~ pişirme, çamaşır yıkama hix- : Askeri hastanesi cild, saç ve züh- ~ 149 Mersin 31 c 7S 00 65 000 v:ı:~~·~eri 
t 

et.lerin} de m"'-emmelen •o··rmek- -= revi hastalıklar müteha~ısı.. ;: Y k d .. f d ı 1 31 1 9 ... O b u-. ., ;: u arı a mu re atı yazı ı eşya ar · . , çarşam a günü eaat 1 O da açık 
tdQ. .. Her türlü mahrubt yakar. : 2 inci Beyler: No. 79 ~ artırma tiuretile (dahile satılacaktır.) Bu müzayedeye iştirak edecekler 939 maU 
~et Etem Buldanloğlu • İZMİB fi1111llllllllllllllllllUlllllU::::m::. yılına ait unvan tezlceresini hamil olmak ve yüzde 7,5 hesabile pey akçesi vermek 

ft:r. atı Ruh-arı 19, TeTELE.I. EHE
3
M
99

•
1 

DOKTOR lazımdır. Müzayede ithalat gümrüğü yanındaki levazım taht ıervisl binasında 
-- 1 yapılacaktır. Alıcıların muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları ilin olu-.______ &Gm____ 19. 30 142 (107) 

Fen mcmutu Celal Yar~m :~~~E~~LH HUKUK ~~HK& 
a1Jn3C8 ktır Emlak Eytam Bankası İzmir şubesi 

le ~l işlerinde çalışmak üzere talip- İZMİB MEMLEKE'J' vekili Avukat Murat Çınar tarafından 
·tı~e fa.ideli şcraitle Fen mektebi mezu- HAS'J' AN ESİ DAHİLİYE İzıniı~e Ballı kuyu mahallesi Ha~ı ~li 
f'11 Veya, filet kullanmasını bilir pratik cfcndı sokağında 29 numarada komur-
S.1:L~eınurlan alınacaktır. Taliplerin MÜ'J'AHASSJSI cü Kazım ve kefili İzmlrde Namazgah 

-uıud · İkinci dede soka ında 22 sa ıda Mara 1ı 

davasında müddeialcyhlerin ikametgah
ları meçhul kaldığı tebliğat ve emniyet 
mildilrlerinin yazılarından anlaşılmış 
olduğundan ilanen tebliğat icrasına ve 
duruşmanın 6/ 2 940 Salı günli saat ona 
konulması tens ip kılınmı~ olduğundan 
yevmi rnezkılrda mahkemeye gelmedik
leri veyn bir vekil göndermedikleri tak
dirde gıyap kararı verileceği ilfınen 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve~ekASI 
-· 

AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. 

SPERCO VAPUR 
ACEN'J'ASI -. 

ADBİATİKA SOSYETA ANONlMA 
Dl NA VİGAZYONE NEVYORK 

NEVYORK İÇİN 
EXECUTİVE vapuru 17 ikinci kanun- ZARA motörü 24/ 1/940 tarihinde li· 

manımıza gelerek ertesi gün saat 17 ek 
da bekleniyor.. Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste vt 
EXİLONA vapuru ? ikincl kanunda Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. E t 
EXAMELİA vapuru 2 şubata doğru · MORAND vanuru 20-1-940 ta-

rihinde gelerek Livo~o Cenova ve Ri· bekleniyor. · liın ' 
SERVİCE MAR1T11\1E ROUMAİN \'ıera . anlarına hare:ket edecektir. 

B u C A R E s T ADİGE vapuru 21 - 1 - 940 tarüıindt 
Ko .. STENCE tçrn· .. beklenmekte olup Ccnova ve Vrivyera 

limanlarına hareket edecektir. 
ALBA JULİA vapuru 2 şubata doğru CİTTA Dİ BARİ motörü 20-1-940 ta-

bekJPniyor. ı'ihinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova· 
ATID NAVlGATİON COMPANY va hareket ed ektir 

HAiFA cc · 
ısKENDER",.,... LANGANO ı:apuru 23 - l _ 940 ta. 

BEYRUT, HAYFA, . l.l'.L rihinde gelerek Cenova ve Riviera u. 
VE PORT SAİT İÇiN manlarına hareket edecektir. 

ATİD v.1puru 20 ikinci kanuna doğru İSEO vapuru 28-1-940 tarihinde bek-
hekleniyor.. • . • • lenmekte olup Ce.novaya hareket cde-

Vapurlarm ısınt ve tarihlen hakkında cektir. 
lıi~ bir taahhüt alınmaz. NOT - Bütiln bu vapurlar Triyestt' 
Vapurların hareket tarihleriyle nu- veya Cenovada Şimali ve cenubt Ame

lunlardaki d~ti~ikliltlerdeıı acenta m.- rikn limanlanna hareket eden İtaliı 
ıullyet kabul etrr.n. Anonim aeyrisefain şirketinin ve Afrikı 

Daha fnla tafsillt lçln ATATÜRK ve Hindistana hareket edı;n 1;LOYD 
. TRİYFSTİNO anonim seynsefam şir• 

caddesı 148 No.da W. F. Henry Van Der keti vapurlnr!na tesadüf ederler. 
Zee ve Şsı. V•pur acentalı!ma mllraea· İGNAZIO 1\IESSİNA & Co. 
at edJlmesi rica olunur. TENACE vapuru 22-1-940 tarihinde 

ftLUON ı !001/HOI beklenmekte olup Marsilyn limanına 
hareket edecektir. 

LLOYD TRİESTINO 
UMDAL CARNİA vapuru 26 - 1 - 940 tarihin-

- -~- de beklenmekte olup Livorno, Cenova 
UMUMi DE~1Z ACENTAUOI LTD. ve Marsilya limanlarma hareket edecck-

IIELLENİC LlNES LTD. tir .. 
PATRAİ vapuru 15/ 20 ikincl kanun NEERLANDAfSE ROYALE 

arasında beklenilmekte olup Anversa ve KUMPANYASI 
Rotterdam için yük alacaktır. ACHlı.LES \'apuru 23 - 1 - 940 tari-
ZETSKA PWVİDBA A. D. KOTOR ~de bekle~ekte olup Burgas, Varna 

LOVCEN 8 b ta K " Kostence lunanlanna hareket •decek-
vapuru şu at ustence tir 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu s"TELLA 30-1-940 t ihi' d 
ilk k b ı ed ktir vapuru ar n e 

\'O Y a u ece · b ki k 1 A d R 
LOVCEN va 16 batta p· e enme te o u~ mster. ~· .. otter· 

puru şu ue, dnm ve Anvers tim.anlan ıçın yük ala-
Hnyfa, Beyrut. ı;>urazzo ve Tri~este için rak hareket edecektir. 
'h~reket. edecektir. Yolcu ve yük kabul SVENSKA ORİENT LlNtEN 
e ec~~ANDRİS BROTRERS BİRKALAND motörü ikinci kanun 

(HELLAS) LTD sonlarına doğru beklenmekte olup Go-

t 
· tenborg ve Kopenhag limanlarına ha-

p R E reket edecektir. 
. •NEA ~S· , SERVİCE MARİTIME ROUMAİN 

Lkük.shaTransatlantik vapuru P.ıre-Nev- ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarihin-
yor ttı... d 1 M lt M ·ı ı· anl 

P . ed h k t ta ihl e ge ere a a ve arsı ya ım arma 
ır en are e r : h ek t ed ekt. 

15 - 1 - 1940 ~ ~ 'l' . ec ır. 
Yolcu ve yük kabul edecektir. • 
Gerek vapurb.nn muvuallt tarihleri Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

. ' hareket tarüılerinin kat'! olmadığını ve 
gerek vapur Wmlerl ve navlunlan hak- bunların hiç bir, ihbara lüzum olmaksı-
k.ınd.a acenta bir teahhUt altına glremtt zın değişebilir olduğunu ,.e bu husustan 
Daha fazla talsillt almak için Blrlnci dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• etmiyeceğinl muhterem yükleyicilerin 
umum! deniz A~ntalıtı LtcL mtlracaat kayıt ve işaret etmeleri rica olunur.' 
edilme.si ri 1 Daha fazla tafsilat için CUmhuriyet 

ca 0 unur. caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
Telefon : 4072 MUdUrlyet acentesine rnUracaat edilmesi .. 
Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 2004 • 2005 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVJER VE 

Şl/BEKASJ LrD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

Londra ve Llverpol hntlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacııklardır. 

~·········································· 

Asabiye Mütalaassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her giln saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hıısta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

D. D. Y. 8 inci işletme komisyo
nundan: 
Kiraya verilecek Alsancak - Afyon yolcu 

trenlerindeki seyyar büvet/er. 
H~f tada dört gün Kar ak uyu yolile Alsancak - Afyon arasında 

iıleyen 1307 - 1308 katarlardaki seyyar büvetler bir sene müddetle 
açık artırma usulile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 1. 940 günü saat 
16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (800) lira olup isteklilerin 60 liralık teminat 
makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartnamesi i§letmemizle Afyonda 7 ci i~letme kaleminde görülebilir. 

12, 14, 17, 19 125 (68) 

Otomobil kiralanacak 
Alsancaktan Halkapınar atölyesine her gün bir veya iki sefer gidip 

ielmek için 31 / 5/940 tarihine kadar bir taksi otomobil kiralanacaktır. 
açık eksiltmesi 27/1 /940 günü ıaat 1 O da Alsancakta işletme binasın
da komisyonumuzca yapılacaktır. 

Bir seferinin muhammen bedeli 1,38 lira olup isteklilerin 31,0S li
ralık muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakıtta komisyona 
gelmeleri lazımdır. $artnameai işletme kaleminde görülebilir. 

11, 14, f6, 19, 101 (64) 

D. D. Y. 9 uncu işletme Komisyo. 
nandan: 

Sirkeci garı meydanı ile planda gösterilen yol1ann topeka sistemi 
asfaltlanması işi 28819 ,20 Jira muhammen bedelle ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuştur. Bu işin muvakkat teminatı 2161,44 
liradır. 

• 
Münakasa 31. 1. 940 çarşamba günü saat 1 1 de Sirkecide 9 cu iş

letme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin 
ayni gün saat 1 O a kadar kanuni vesaik - teminat ve ~liyet vesikalan 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 144 kuru, mukabilinde Sirkeci veznesinden verilmek
tedir. 



Finliler azımla mukavemet ediyor 
v Dün Ladoga gölünün şimali şarkisinde iki fırka/ık 

kıtasının da mağlüp edildiğini Helsinki haber 
bir Sovyet 

• 
verıyor 

Fin tebliği bildiriyor 
- *-

Fin kuvvetleri, taarruzları reddederek 
Sovyet müfrezelerini imha etmiştir 
Roma, 18 (ö. R) - Finlandiyada 

Salla bölgesinde Sovyet kuvvetleri yeni 
muvaffokıyetsizliklcre manız kalmakta
dır. 

Bu kuvvetler üç istikamette hücuma 
geçerek Fin müdafaa hntlarında gcdik
ln açmışlardır. Finler, 3 noktada bir
den maruz kşldıkları tazyik karşısında, 
nskcrlcrini beyhude yere zayiata uğrat
mamak kaygısi!c, şiddetli bir mukave
met gösterdikten sonra daha müc:aid 
mevkilere do{\ru çekilmişlerdi. Fin mü
dafa.ı hattından böylece kendilerine yol 
açan Sovyet kıtaları üç kol halinde iler
lemişler, fakat bu suretle inkısama uğ
rıyan ve üslerinden uzaKlaşan kuvvet
ler zafa duçar olmuşlardır. 

Bir fırka kuvvetinde olan bir kol or
manlık bi r mıntakada ilerlerken Finler 
tarafından sarılmış ve hticuma uğramış
tır. Bu suretle bir mengenenin ağzında · 
:kalan Sovyet kuvvetleri mücadeleyi 
tcrketmişll'r Ve:' arkalarında mühim mal-
7emc bırakarak sür'atle çekilmişlerdir. 
Bunun üzerine Finler ikinci ve üçüncü 
Sovyet kollarına do hücum etmişlerdir. 

Bugiin Ladoga gölünün simali sarki
sindc kanlı bir mücadeleden sonra. 2 
fırkalık di~er bir Sovyet kıtac;ının da 
maiilüp edildigi ögrenilmektedir. 

Salla ccphf'c;indcn ve muhtelif kay-
akJardan gelen haberler Sovyet vazi

yetini teyid etmektedir. ş;!lldiki vazi
yet Sovyet bac:;kumandanlığının iki se
beble biiytik taarruz karannı sonraya 
inlik ettiğini göc:termekted;r. 

Birinci scbcb Fin kuvvetleri tarafın
clan ımıhasarnya düşmemek arzusudur. 
İkincisi ise sof,ukların son der<'c<' c:id
ilctli olması, hattrı bazı mıntak larda 
sıfırın altında 50 dereceye kadar çıkma
sıdır. Finlnndiynnın en mühim bir C<'P
hesi olan Salla C('phe inde harekatın 
durması Oil Sovvct baskumandanlığının 
bu nivetini teyid ediyor. 

18 Sovyet tayyaresi diin Finlandiya
nın içinde küçük bir mevkiic taarruz et
mistir. 'üç Fin tayyaresi bu hiicuma der
hal mukabPl(' C'lmic; ve kısa bir harbi 
müteakip Sovyet t~yyarelerindm 11 i 
~üşiirü1müstür. 

Abo civarında bir Sovyet tayyareı:;i 
motıir bozukluğu sebebile yere inmeğe 
mecbur kalmıştır. Pilot telef olmuş ve 
mürettebatt;on iki k~i esir edilmic:;tir. 

Roma, 18 (Ö. R) - Eski Amerika 
Reisicumhuru B. Huv('r yarım milyon
dan fazJa Amerikan işçisinin Finlere 
yardım için adam başına bir dolar terk 
ettiklerini bildirmiştir. 

P aris, 18 (Ö. R) - İyi haber alan 
mahfillere göre Ladoga gölünün şimali 
şarkisinde askeri vaziyet çok alaka ile 
takip edilmektedir. Fin kuvvetlerinin 
son zamanlarda gölün sahil boyunca hn-

Hududları müdafaa 
fifce ilerledikleri anlaşılıyor. Fakat so
ğuk harekatı yavaşlatmaktadır. Giyim 
eşyalarının kifoyetsWiği sC'hebile Sov
yet askerleri ~oğuğa Finler kadar ta
hammül edemiyorlar. 

lnkamnsi'nin 10 kilometre şarkında 
Sovyet kuvvetlerinin acele ric'ati La
dop,a göliinün şimalindcki bütün Sovyet 
askeri tertibatını yıkıntıya uğratacak 
mahiyettüdir. Sovyet kuvvetlerin<' La
doga golüle bataklık yayla arasından bir 
yol açmak ve böylece Kareli bcrzahın
daki Fin müdafilerini arkadan vurmak 
\•azifesi verilmişti. l\Jannerhaym hattı 
önüncl<' bir haftndanbcri yeni h ic bir ta
arruz olmamış, biltıkis Sovye! kıtaları 
siperler kazarak ve dikenli teller yerleş
tirerek müdafaa tertibatı almışlardır. 

Bundan anlaşılıyor ki Kareli berza
hında Sovyet ordusuna kumanda eden 
general Melcskof Finlandiyayı cenup 
tarafından istilli plfınını terketmiştir. 

Soüuk hava ve deniz hareketleri üze
rine de tesir C'tmektedir. Finlandiya kör
fezinin garp kısmı henüz buz tulmu~ ol
mamakla beraber devamlı bir buğu ile 
örtüliidür. Buharın tektısi.ifü miltearrız
l:ır için gfüüş imkanlarını a~gari hadde 

eden Fin askerleri 
indirmektedir. 

18 1kincikanun iiğlcyin ne ·~dilen Fin 
asken tebl•ni vaziyeti şöylece hülasa 
ediyor: Lador,a gölünün şimali şarki 

noktasında Fin kuvvetleri biitün tanr
ruiları reddf'tmişlerdır. Karakol muha
rebelerinde mühim bir çok Sovyet müf
rezeleri imha edilm~tir. Laponyada Sa
la ceph!'sinde Fin kuvvetleri ilerlemiş
lerdir. Düşman Yausi Ycrbi mcwkiini 
ter ketmiş ve Marke Y erkiye kadar ge
ri sürülmüştür. Burada hnrp devam et
m<'kfedir. 

Diinkü Sovyel tebliği bir Fin çevir
me hareketinin akim bmıkılOığını kay
detmektedir. Askeri harC'ktıla daima mu
zaffer olarak devam iddiasında olan bir 
büyük devlet ordusunun askeri tebli
ğinde cok daha zayıf bir düşmanın çe
virme hareketinden kurtulmuş olmağı 
bir muvaffokıyct cliye göstermesi hay
rete şayandır .. 

Fin meteoroloji istatistiklerine göre bu 
kış mevsimi 40 seneden beri kaydedil
miş olan en soğuk mevsimdir. Bütün 
R usyada da soğuk şiddetle hükiiın sür
mekte olduğundan iyi ısınılamıyan ahır
larda bir çok hayvanlar telef olmaktadır. 

Ladoga sahilinde 
-,,.----------- *- - ------- ---

Sovyetler rüc' at ediy·Or. 
Salla zaptedilmedi 

- BAŞTARAFI 1 İ~Cİ SAHİFEDE -
Sovyet askerlerinin mühim bir 
kısmı soğuktan telef oluyorlar. 

HAPARANDA, Finlandiya hududu, 
18 ( A.A.) - Ruslar Ladoıa gölünün 
ıimal uhilinde rical etmektedirler. La
ponyoda Sallanın zaptı için girişilmiş 
olan muharebe devam etmektedir. Sov
yet kıtaatı Finlandiya müfrezelerinin 
;emberini kırmağa çalı~makta olup üç 
isti!<amette taıırruza geçmişlerdir. Bütün 
muharebeler ekseriya sıfırın altında 40 
~ercceye dü~en şiddetli soğuğa rağmen 

. ·apılmaktadır. Finlandiyalılar mukabil 
t arruza geçmişlerdir ve Salla istikame
tinde ilerlemektedirler. Ladoga gölü şi
lll4ll inde ve jeanis, Ladoga gölü ara-.ında 
,İeanisoki nehri kenarında Finlandiyalı
ların ba,lıca mukavemet mevzileri önün
de Sovyet kıtal\tı sürntle rical etmekte 
mühim miktarda malzeme ve bilhassa 
b:- cok top ve tank bırakmakt '\dırlar. 

'?usların rica l etmele.ririn sebebi er
Mıı< ve mühimmftt fıktanıdır. 

RIC T 
Pari• '8 (ö.R) - Helsinkiden bil

d iriliyor : 
l..adoganın imalinde )~eni baslıynn 

muharebe kızıl ordunun ricatile netice
lenmiştir. Hedefi Salla olan muharebe 
bütün fieldeti~e devam ediyor. Finler 

Salla is tikametinde ilerliyerek Cu~suyu çok kurnaz bir Italyan muharririnin ~
şehrini istirda t etmişlerdir. Sovyet kıta- ret ettiği veçhile, Stalin tarahndan ta
ları bazı noktalarda ricat halindedirler. marnile yok edilmiıtir. Yeni fikir ve düs-

Mühim miktarda harp malzemesi iğ- turlar d in ve memleket sevgisine naza-
tlnnm ed il miştir. ran çok sönük kalmaktadır. 

TAYMISIN NEŞRiYATI DOŞOROLEN TAYYARELER 
Taymis gazetesi başmakalesinde Sov- Helsinki 18 ( ö .R) - Bir çok hava 

yellerin Finlandiyada uğradığı muvaffa- taarruzları olmuştur. Sovyct tayyareleri 
kıyetsizliği mevzuu bahsederek Stalinin Aland adaları Üzerinde. Vassada dolaş
kıı harbine göre hazırlanmamış ve tec- mışlardır. Vassnda sekiz ölü ve pek çok 
hiz edilmem~ kıtaatı gönderdiğini söy- yaralı vardır. 
!emektedir. Bu kıtaatın yerine Finlandi- Buz denizinden geçen bu tayyareler 
yaya en yakın mıntakalarda yaşıyan Ru~- lsveç ve Norveçin bitnrnO ığını sık «ık ih
lann vönd erilmesi daha iyi olurdu ve ih- lal etmektedirler. Altı Sovyet tayyaresi 
timal bu Ruslar simal kutbunun soğuk- düşürülmüştür. 
larma daha iy i tehammül ederlerdi. Fa- Ayın on ikisinde dii ürülen üç Sovyet 
kat Sir Paul Dukes tarafından neşredilen tayya re&inin enkazı bulunmuı:tur: Bun
bir mektupta da işaret edildiğine göre !ardan biri dört motörliidür. . 
kızıl ordunun askerlerini komfu olarak A:\IERlKA ELÇfS1N1N PROTESTOSU 
tanıdıklan adnm1aı·a hücum ettirmek llelsinki. 18 (Ö. R ) ~ Amerika. elc;isi 
umumiyetle güç olmahtadır. Bunun için paytaht yakınında kenclisinP aid olan 
mütearnz k ı•a,. t memleketin uzak kısım- ev!' Sovyct tayyareleri tarafından bom
larınd a!'I Petirilmf'ktf'd ir. Rus kıtaaları- ha atılması münnsPbetile bu harp tarzı
nın her millett"n fazı~ iyi şeflere muhtaç nı anlıyamadığını söylemi~tir. 
old•ığu me•hurchır . .Stalin İse siyasi se- Londra, 18 (Ö. R ) - llelsinkidcn bil-
beplerd.en dol11vı meslekten yetiş~~ en diriliyor: 
iyi subavlann büvük bir kısmını öldür~ SalL"lda iki R us kol gerile irtibatları 
müstür. Tabiat itib,.~ile mütevekkil, mu- kesildı~inden ric'atn mecbur o]muslar
kadderata inanan Rus askerleri mazide dır. B ugün Mannerhaym müdafaa hat
mütaassıp bir Allah ve vatan inanile ha- tından sayanı kayd bir haber gelmemiş-
rekete ••tİrİIİJ · · • 

Balkan sulhu • • 
ıçın 

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

1 tal yanın sarfettiği müspet gayret-
ler dikkatle takip olunuyor 

Buda peşte 1 8 ( Ö. R ) - Cauteler, 
Balkanlar va1:iyetinde bir salah mevcut 
olduğunu yaL,mak tadırlar. Romanyada 
bazı şahsi.ret lerin beyanatı, Macaristan 
ve Bulgaristnnla uzlaşmak için daha ge
niş bir anlayışın vücut bulmakta oldu
ğunu gösteriyor. 

Budap~te 18 (ö.R) - Bir Macar 
gazetesi, Moskovanın Romanyayı bir 
karşılıklı yardım paktına diivet edeceği 
hakkındaki rivayeti tekrar etmektedir. 

Bt:lgrad 18 (ö.R ) - Kral naibi prens 
Pol, prenses Olga ve başvekil Svetkoviç 
Zağrebten Belgrada dönmüşlerd ir. 

Belgrad 18 (ö.R) - Prens Polun 
Macar kral naibi Amiral H orti ile yakın
da bir görüşme yapacağı hakkındaki ha-

OıllıılW*-·------~~~~~~-

berler tekzip edilmiştir. 
Londra 18 ( ö.R ) -- Oeyli Meyi ga· 

zetesinin lstanbul muhabiri Balkan mil
letlerinin vaziyetlerini tahkim ve takviye 
etmekte olduklarını bildiriyor. 

Roma 18 (ö.R) - Taymi~ gazetesi 
balkanlarda ııulhun devamı münasebeti
le V enedik mülakatında ltalyan ve Ma
car hariciye nazırlarının Macaristan ·ve 
Romanya arasında münasebetlerin islahı 
meselesi Üzerinde hiç şüphesiz durduk
larını ve bunun Yugoslavyayı da alaka
dar ettiğini yazıyor. 
Belgradın Politika gazetesi, Balkan 

Antantı devletlerinin yakında yapacak
ları içtimada komünizme karşı vaziyet
lerini gözden ceçireceklerini bildiriyor. 

Isviçre<le çıkan Bazler Nehrihten ga
zetesi ltalyanın balkan sulhunu kurtar• 
mak için büyük bir faaliyet ı1arfettiğinl 
ve bu gayretin, tesadüf edilen müşkü!At 
sebebile takdire sna olduğunu yazıyor. 

ispanyada çıkan Avanguardiya gaze• 
lesi Skanclinavya memleketlerine ve Ma· 
caristana karşı Sovyetler tarafından ya
pılan diplomatik taarruz miinasebetile 
şu müşahedede bulunuyor. 

Finlandiyada uğradığı muvaffakıyet• 
sizlikler kızıl ordunun kudret şöhretini 
çok hırpalam ıştır. Bu sebeple Sovyetler 
birliği ~imdi diplomatik muvaffakıyetler 
elde etıneğe çalışıyor. Romanya üzerin
de, Sovyet Ru~ya ile mütekabil bir em• 
niyet paktı alcdi jçin yapılan tazyik bu· 
nun bir teı.ahürüdür. 

lngiliz Sefirine Göre 
-ı!<-

Yeni Avrupa nizamını 
müttefikler tesis edecektir 
Londr:ı, 18 (Ö.R) - İngiltcrenin Pa

ris ~diri Sir Ronald Kambcl Paris Ame
rikan kulübümle müttefiklerin sulh ga
~ derinden b:ıhscdcrken elemiştir ki : 

Avrupada kurulacak yeni nizam İngi
liz - Frnnsız iş birliği ve teavününde esa
s.nı bulmalıdır. Bu tcavündc rol oyna
ınağa hazır ohm bütün milletler bundan 
istifade edeceklerdir. İngiltere ve Fran
sanın bütün knynaklarını müşterek ha
le koymak kararı mütekabil yardıma 
n1üstenit umumi bir sistem yolunda ilk 
adım olabilir. Kuvvet nazariyeı:;inin ve 
tahakküm nç göilülüğün hiç bir kazanç 
temin etmediğini Almanya anlayıncaya 
kadar İngiltere \'e Fransa harbe devam 
edeceklerdir. 

Londra, 18 (Ö.R) - Lordlar K ama
rasında beyanatla bulunan milli müda
faa nazırı Ll)rd Çennid İngilterede en 
hiiyük fenni kudret ve iktidarların har-

- *-bi alfıkadar f'dcn araştırmalarda sefer-' tıslı mayıılerdir .. Bunun tesirlerini her· 
ber <'dildiğini temin etmiştir .. Yüzlerce taraf edecek bir vasıta bulunduğunu 
fen adamı şimdi müteaddit meseleleri zannediyorum. 
tetkik etmekte olup İngiliz müsellah Diğer silfıh, geçen harpte kullanılan• 
kuvvetleri içinde tatbikatını bulan bir ldrdan daha kudretli bil· infilak madde
çok 1erakkiler elde edilmiştir. İngiliz sidir .. Öyle sanırım ki Fransanın infil~k 
\'e Fı·ansız hüktimetleri daha harpten maddeleri dairesi çok salahiyetlidir ve 
evvel biJc fennt malumatlarını birbirine Fransanın infilfık maddeleri diğer ordu· 
tebliğ etmişlerdir. Bugün iki memleke- larda kullanılardan daha kudretlldir. 
tin kaynakları tnmamiy]c yerleştirilmiş- Londra, 18 (Ö.R) - İngiliz istikraz 
tir. tahvilJerinln konversiyonu hakkında ma• 

Lord Strobogi sonnuştur : Yeni icat- liye nazın Sir Can Sayrnen tarafından 
!arı tecrübe etmek için ne tedbir alına- yapılan beyanat borsnda İngiliz tahvi-
caktır? lütının kıymetlerini yükseltmiştir. Dün 

Lord Çenflid şu cevabı vermiştir : maliye nazırı tarafından Avam Kamara-
Geçen harpte olduğu gibi hareket sında bildirildiğine göre hükümet 1940 

edilmesi, yani mucitlere maddi mükfıfat- 194·1 istikrazları tahvilfitını konversiyQP 
]ar verilmesi muhtemeldir. tarikiyle 1 temmuz 1940 tarihine kadar 

Lord Strobogi demi~tir k i : ödiyecektir. Bu suretle ödenecek mik-
·Bu harpte şimdiye kadar iki mühim dar 350 milyon İngiliz lirası (Takriöen 

yeni silfıh görülmüştür. Birincisi mıkna- iki milyar 100 milyon Türk lirası) d1r .. 

Faşist sekreterinin sözleri 
Italyanın şimdiki vaziyetinin iliniha
ye devam etmiyeceğine işarettir 

Roma, 18 (Ö. R ) - Faşist partisi ge
nel sekreterinin dünkü beyanatı ecnebi 
matbuat tarafından geniş mikyasta tef
sir edilmektedir. 
Alınanyadn, c:Volkı.şe Beobahter> ga

ı:etesi diyor ki: Bu beyanat İtalyanın ru
hi, siyasi ve sosyal hedeflerine varmak 
için kendi kendine tayin ettiği direktif
lere sadık kaldığını bir daha isbat et
mekt<'dir. Bu da, Italyada hükumet nö
bctinclc ynpı1an değişiklik üzerine bazı 
m:ıhfillcrcc yapılan hayali tefsirlerin yan 
lıslığını J,?cis1e riyor. Yani İtalyanın dış 
siyaseti hiç bir tcheddülc düçar olmak
<.11 ın Italyanın hayal kudretini gösteren 
yolda devam edecektir. 

•Lokal Anıavı:rı>u r:ı·,e tesi Fasist ha
reketinin ıızim\arl ı~ını Italynn siyaseti
nin s<iziiM saclcı 1<atini v<' ihtilal pro~ra
mın n" kadar st>batla tatbik ettiğini kay
dcdivor. 

cDoyce Alg<''llayne> vazetesi Italyan 
.siyac;elinde hiç bir inhiraf mevcud olma
:lınını müc;ahl'd" edivor. 

Londrada cıknn c:TavmiS> gazf'tesjnin 
miil<'INı"ına f!Öre parti genel ~ekreleri
nin bevanalı, Avnına tarihinin ~ı f'n ka
rı<ak dnvresindC'. Italyanın ancak kendi 
rHrcktiflerini fakih etmek :ızminin ifa
d.>-ıidir. 

Paris r.a7.elclPı:foin ekseri"i ise, Ital-

· · ·· ~ ··· · ·················~·~···~· ··· ~··· · ~ı•lh ve ıiikun icinJe bir 
bt.,,r "'mC' e .. ; .. ı; i!irroi~P ıerıine
rek kırrbanlarımrzı hav,,ları
mızın korunmasrr,. bağr~lıya
lım. 

Kanatlı gençliğe yardım 
ederek geçireceğimiz bayram, 
bayramların en huzur vereni 
- 1.-.r~(ı • 

-*-yanın Avrupa ih tilfıfma karşı şimdiki 
vaziyetin ilanihaye devam etıniyeceği ve 
anbean silaha sarılınağa mecbur kala
bileceği hakkındaki beyanatı bilhassa 
tebarüz etti riyorlar. 

Macaristanda çıkan yarı resmi cOg 
Magyar> gaı.etesi beyanatın anti demok
ratik ve anti bolşevik mahiyetini belir
terek M ussolini siyasetinde istikametini 
hiç dcğ~tirmediğini müşahede ediyor 
ve faşizmin <lenıokrasi ile bolşevizm 
al<'yhindeki mücadelesinin ecnebi mem
leketlerde hesaha katılması lüzumunu 

gösteriyor. 
cMagyar Uzag~ gazetc5i Italyanın fa 

şizm tarafından çizilen d irektiflere !'a> 

dık kalmasının emniyet telkin eden biı 
unsur olduğunu yazıyor. 

Roma, 18 (Ö. R) - D ünya matbuatı 
faşist umumi katibinin beyanatını bil· 
yük alaka ile tefsir ediyor lar. Ingili~ 
gazeteleri bu beyanatın Italyanın bita• 
raf bir millet olmayıp gayri muharip bir 
millet olduğu noktai naı.arına uygun ol• 
duğunu kaydediyorlar. 

Irak Maliye Nazırı 

Eski bir memur tarafın
dan kurşunla yaralandı 

Londra 18 ( ö .R) - Irak maliye nazırı Bağdatta nezaret dairesinde 
eski bir polis müfettişi tarafından ağır surette yaralanmıştır. Bu şahıs 
bir arzuhal vermek vesilesile nazırın yanına girmis ve tabancasile üze· 
rine ateş ederek midesinden yaralamıştır. Nazıra ameliyat yapılmış 
ise de henüz hiç bir tabip raporu neşredilmemiştir. 

Amerika da kömür kamyoncu ları 
grev yapıyor 

Nevyork 18 (A.A) - Hararet derecesi sıfırm altında 11 olduğu 
bir sırada kömür kamyoncuları ücretlerinin arttırılmamasını protesto 
etmek maksadile grev ilan etmişlerdir, 

Evvelki gün 1222 kömür deposu grev dolayı:sile kapılarını kapata· 
caklannı hükiimet memurlarına bildirmişler ve halen kÖmür teslim 
etmek üzere bulunan kamy&nların himayt: edilmesini iıtemtşlerdir. 

Bu andan itibaren kamyona, Motosiklete binrnİ§ polis memurları 


