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B&§nıuharrir ve umumt neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOöLU • İtalyanın vaziyeti 

---- ABONE ŞERAiTi 
D~~ MüDDETt Türkiye için Hariç için 

ık ....... 1400 2900 
Altı aylık ..... " 750 1650 

Roma, 25 ( Ö. R) - Arjantinde çıkan 
«.La.tayson~ ~zeteai İtalyanın gayri muha
rı?lık vazıyetınin dünya vaziyeti için esaslı 
hır unsur olduğunu kaydetmektedir. 

GUnü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

ntn ınUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
~ 

Cüm7ı.uriyetin. ve Cümhuriyri eserinin. bekçül, ıııbahları çık'1,. si31a.!t gazetedif' 

_____ _1 
Yeni Asır Matbaa11ında buılm1Jtır. 

Sovyetler üç koldan taarr 
.......... 
Fi'nıer······bu .. ·yeni' .. ta·a·r·r'lızıa:· .. 

. rın üçünü de püskürttüler 
•••••••• 

Kı~·~f't~y·y~;;ı~; .. ·~·Ç~k ... ~~i~i;i~;'i~ ... h.~ü~;, 
bombalamakta devam ediyorlar 

-------------------------------

Bitaraf/ar --·--' arafsız kalamıya-
cakları bir dcivo 
karşısındadırlar •.. 

Londrn. 25 (Ö.R) - Diin Sovyet kıtalan Finlandiyada üç no~dan taarruz 
etmişlerdir. 

Birind taarruz Ladoga şimalindcki Fin istihkfunlarma ikincisi Kareli berza
hında donmuş göl iizcrinden Fin mevzilerine, iiçüncüsii 'Manncrhaym istihkam 
battım Viborg Jimanına bağlıyan yol üzerine yapılmılltır. · 

Finlandiyada Sovyet esirleri 

r .............. ıııracatımiz ................ . 
k yardım ettiği tekrar edilmiştir.. Fa
kat Finlerin Almanlardan gördükleri 
yardımı ziyadesiyle ödediklerine dair 1 b Jd b d 400 b• 
hiç bir şey yazılmamıştır. Bugün birçok S f 3 0 U 3 Ve İ r g Ü 0 C } 0 
genç Naz.ilerin zihninde bu yardım çok 
canlı bir surette mahkuk olmalıdır. Ge- lirayı buldu Fransız rc1· isi de 
çen harpten sonra Almanların karşılaş- • 
t.ıkları müşkül devrelerde binlerce Al- Tütu·· n mu·· baya asına hız verdı· 
man çocuğu Finlandiyada beslenmiştir .. 
Fin cömertlik ve şefkatinin hatırası bu-
gün Mlfı yaşamaktadır. lstanbul, 25 (Hususi) - Son günlerde Fransa ve lngiltereye olan • 

Roma 25 (Ö.R) - Ladoga gölünün ihracatımız gittikçe artan bir faaliyet ve hararet kesbetmiştir. Yalnız E 
şimali şarkisinde üç Sovyet f ırknsının dün, Jtalya da dnhil olmak üzere dört yüz bin liralık ihracat yapıl- : 
iştirakiyll' yapılan büyük harbın neti- mıştır. Bu rakam son seneler'n bir gu"nlük ihracatı arasında bir rekor : 
celeri hakkında Hclsinkiden ilk haber-
ler alınmıştır. teşkil etmektedir. Fransa rejisinin §ehrimizde yapmakta olduğu tütün : 

-- SO~U 6 iNCi SAHİFEDE _ rnübeyeası de arbnı"tır. : 
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Tirede Cinayet Balkanlarda 
16 yaşında bir kız 8 ya- S t t hd:d* . B 1. şında bir çocuğu öldürdü ovye e 1 1 er ın - Ro-

Tire zabıtnsı, çok şayanı dikkat bir 
cinayetle karşı karşıya bulunmaktadır. 
Maktu], Tirenin Cümhurıiyet mahalle
sinde oturan sekiz yaşında Hayim kızı 
Sazbonndır. Hasan efendi soka~ında ak
şam vakti bıçakla boğazı kesilmiş, ölü 
vaziyette bulunmuştur. 

s~kiz yasında masum bir kızın boga
zından kesilerek öldürülmesi ve katilin 
hiç bir delili maddi bıra'kmadan kaçıp 
gitmesi zabıtayı mec;ı:ıul ediyordu. Izmir 
araştırma dairec;i k'>miseri . B.. Ahmet 
T:reyc giderek bu esraren11ız cın:ıyetle 
~lakadar olmuş ve failini ıneyd:ınn çı
karmıstır. 

Tahkikata nazaran. ınusevi Hayim kı-

zı Sazbon:ı, gayet muzip ve sevimli bir 
kızdı. Sazbona hadise günü öğleden 
sonra Hasan efendi .sokağındaki bakkal 
dükkanına uğramış, bir şeyler satın al
mış ve orada oturan Viktoryanın evine 
uğrıyarak Viktoryanın validesine: 

- «Kızın Roza bayıldı! demt~tir. 
Zavallı kadın küçük kızın muziplik 

yaptığını, ancak Rozanın evine gittik
ten sonra anlamış, fakat küçUk kızı af
!ctm~tir. 

Ancak Viktorya validesinin aldatıl
masın"'! muğber olmuş, sokakta Sazbo
nayı görünce sakladığı saplı jilet bıça
ğını cıka.·mış, zavallı kızın boğazına 
saulamıstır. · 

Viktorya, 16 yaşlarında bir kızdır. 
Ai1evi bir sebepten dolayı uzun zaman
dnnbcri derin tee~ür içinde bulunu
yordu. Şuurunda halel olduğu da Tire
de şayi olmuştur. 
Viktoryayı hadise yerinde, Sazbona

nın boğazını keserken gören şahitler 
arasında Bn. Müjgan adında bir kadın 
da vardır. 

Suçlu tutulmuştur. 

ma arasını açmak üzere 

Geçen sene l3ükrC§te toplanmı§ olan balkan antantı konseyinden bir intiha 

Pnris 25 (Ö.R) - Paris matbuatı dik
katini balkan meselesi üzerinde tek.sifte 
devam ediyor. 

Pöti Pnriziyen, balkanlar üzerindeki 
Sovyet tehdidinin Roma ile Berlin ara4 
sında sogukluğa sebep olduğunu yazı .. 
yor. Aynı gazeteye göre Almanlann d~ 
ğu Galiçyasına ask<'r göndermeleri Ma
c.aristanla Sovyetler arasına girmek ve 
bu suretle ltalyan endişelerini izale et
mek için vukubulmustur. 

Hitler bu maksatla Stalinin muvafa
katini temin etmiştir. lslikbal hakkınca 
tahminlerinde ihtiyatlı davranan Pöti 
Pariziyen, bütün pl'trol kombinezonla-
rının bundan sonraki harekatta strate
jik planları dn istihdaf edecC'ği mütalaa
sındadır. Şimdilik orta Avrupaya bol
şeviklerin yayılmasına mani olmak is
tiyen bir Alman hareketi mevzuubahis
tir. Almanlar bu S\.lrl'tle petrol yollarını 
kendi kontrolleri nltına almıs bulunu· 
yorlar. -SO 'U 3 ÜNCÜ SAHİFT.DE-



iSA'NIN HAYATI ŞEHiR HABERlERi 
22 -

Yağmurdan 
--*-- 23 ncü Yardım Listesi 

lsa, balçıktan yaptığı bir kuşa 
verdi, bir körüo gözünü 

canı 
açtı 

Ekilmis 
~ 

. . 
arazının 

zararı büyüktür 
Tirenin Mahmutlar köyünde son yağ

murlardan dolayı yıkılan kanal sedleri 
550 dekar ekilmiş araziyi mahvetmiş, 
Mılar toprakları bile alıp götürmüştür ... 
Kazanın bazı yerlerinde suların tahri
batı o kadar fazladır ki buralarda uzun 
müddet zerıyat yapılmasına iınkfın bı
rakmamıştır. 

LIRA K. Hususi muhasebe memurlarının 
Dünkü yekun 131770 46 ikinci defa 
Şarapçı Hasan Bahri ve Şekip 100 Safdar Giritligil 
Kabadayı rakı fabrika<>ı 50 Bir hayırseveı· tarafından 

190 40 
100 

15 75 
M 71 

ISA BEYTüLMUKADDESTE 
Isa, Fısıh bayramı münasebetiyle 

Beytillmukaddese geldiği zaman orası
nı epeydenberi görmediği bambaşka bir 
manzara içinde gördü. (Büyük mabed)
in büyilk avlusu fideta bir pazar yeri ol
muştu. 

Bir tarafta sarraflar ve bir tarafta 
hayvan satıcıları cAllahın evi> nin kud
siyetini ihlal ediyorlardı. Çünkü ibadet 
için başka vilôyetlcrden ve yabancı 
memleketlerden (Yeruşalim) e gelen
ler, burada kesecekleri kurbanı bera
berlerinde getirmeıJerdi. Mutlaka bu
radan satın almak mecburiyetinde idi
ler. Diğer taraftan yabancı memleket
lerin paralan da burada geçmeıdi. Bu 
sebeple mabedin avlusunda hem hayvan 
satıcıları hem de sarraflar mabedin kud
siyetini çiğnemekte idiler. Isa bu vazi
yete fena halde sinirlendi ve bunların 
hepsini dağıttı. Mukavemet etmek is
tediler: 

- Sen kim oluyorsun ki bizim eski
denberi kurulmuş anane ve adetlerimi
zi bozuyorsun. 

Dediler. Isa, nafiz ve teshir edici göz
lerini onların gözlerine dikti: 

- Bu mabed, dedi, benim babamın 
evidir. Allah baba.. kendisine hürmet 
edenlerin, mevcudiyetini tanıyanların, 
emirlerine kul, itaat ve nehiylerinden 
içtinap eden büün mühim kullarının 
babasıd ır. Böyle mukaddes bir yerde 
bu çirkinliklere- cevaz veremem. B en 
sizlere doğru yol göstermek için vazife 
almış Tanrı Resulüyüm. Benim gibi 
Tanrıyı baba bilen müminler için be
nim gösterdiğim yoldan gitmek gerek
tir. 

Isanın, cAllah baba ve benim ba
bam> deme!:ini mUşrikler dsa Tanrının 
oğludur> şeklinde tefsir ediyorlar. Bu
gün cmabl'd> ler birer edin evi>, cTan
rı evi• dlrler. Ve Tanrı bUtün mümin
lerin, kendisine iman edenlerin zihniyet 
içinde Isa dan bir fevkaladelik görenl"r 
ve ~östcrmek istiyenler onun derin hik
mC'tli sözlerinden yanlış manalar cıkar
dılar. Do~umundaki esrarı ilahiyeyf ile
ri sürerek dsa Allahın oğludur> dedi
ler. Ve bu yanl~ görüşün tesirleri bu
güne kadar devam etti. 

Isa hakkında çok derin ve bilgili bir 
eser yazmış olan maruf hıristiyan filim
lerinden Ernest Renan da bu ciheti te
barüz ettiriyor ve !sayı .-Allahın oğlu> 
telakki ve telkin C'den hıristiyan dininin 
mantıktan uzak bu tefsirlerine açıktan 

Doyçland 
Alman cep kruvazörü• 
nün adı değişti. •• 
Roma, 25 (Ö.R) - Berlinden bildiri

liyor : Harbin iptidasından beri Atlas 
okyanusunda ticari harp hareketlerine 
iştirak etmiş olan ( Doyçland" zırhlısı 
bir müddet kalmak üzere üssüne avdet 
etmiştir. 

Führer •Doyçlanda zırhlısının admı 
ıLutzova olarak değiştinnek emrini ver
miştir. •Doyçland• ismi daha büyük bir 
Alman zırhlısına verilecektir. 

- -fr·-

Ccbclüttarıkta 
, top sesleri 

Roma 25 (Ö.R) - İspanyada Cebelütta
rıka komşu olan Sentn ahalisi Cebelütta
rık istikametinden gelen şiddetli top ses
leri duymuşlardır.İstihkamlar tarafından 
ateş açıldıktan yarım saat sonra bir tay
yare ile bir destroyer acele hareket et
mişlerdir. Cebelüttarıkta bu topçu faa
liyetinin hakiki sebebi malfun olmamak
la beraber normal bir manevradan iba
ı et olduğu tahmin edilmektedir. 

Estonya erkanıharbiye 
reisinin Biga seyahati 

Riga, 25 (A.A) - Estonya ordusu er
i fınıharbiye reisi general Rosendlrs'nın 
bir müddet evvel yapmış olduğu ziyareti 
iade etmek üzere Rigaya gelmiştir. 

1 ... il 1 Yazan: 

açığa hücum edıyor ve Ernest Renan 
bu sebepledir ki kilise tarafından afa
roz edilmiştir. 

BtZCE MUCiZE GÖSTERENLER 
Isa: 
- Ben peygamberim .. 
Dediği zaman, bir peygamberin gel

mesini istiyen ve bekliyen halk ona: 
- Eğer. dediler, sen, söylediğin gibi 

bir peygamber isen bize mucize göster .. 
Yalnız o devirde değil .. daha ilk de

virlerdenberi halk, tabi olacakları kim
selerden kendilerinden çok üstün ve 
insanların yapmağa kadir olamıyacak
ları şeyleri beklerler ve ancak onlara 
bu suretle tabi olurlardı. 

Isaya inanmak için de ondan işte 
böyle mucizeler beklediler ve istediler. 
Tıpkı Firavunun ve Mısır kıptilerinin 
Musadan istedikleri gibi.. 

(Kuran) da !sanın halka gösterdiği 

ilk mucize olarak balçıktan kuş yapma
sı zikredilir. 

Isa dedi ki: 
- Beniın peygamberliğimc alôml't 

olarak balçık toorai!ından kuc; ~bi bir 
şey yapayım ve üfliyerek ona Tanrının 
izni ile can vereyim. 

Bu, o zamana kadar hiç görülmemiş 
\'e hic bir of"y~amberin yapmamıc; oldu
ğu bir şeydi.. 

- Yap ta görelim .. 
Oedilf'r, Isa: 
- Balrık getirin .. 
Dedi. Getirdiler. elleri ;ırasında bal

çığı yuğurdu .. Bir kus sekli yaotı . Son
ra üzerine üfleyince kuş canlandı ve 
uclu. 

Halk. hayret ioinde kaldı. 
Jslnm uleması diyorlar ki, bu ku~ ya

rasa kuşudur, Jteceleri ucar, gündü7.
leri Ut'maz, tiiyii ve siniri yoktur. ~Mi 
ettir. Kanatları ise yekp.'lrf'dir. 

- Başka mucizen var mı? 
Diye sordular. Isa: 
- Anadan kör döğmuşların gözlerini 

açarım .. 
Dedi. Gözleri sonradan kör olanları 

doktorlar iyi ederler amma doğuşta kör 
olanlnrın gözlerinin arılmasına tabiplcr 
çare bulamazlardı. (Tarihulümem vel
mülıik cilt 2. sahife 91) Isaya böyle bi
risini getirdiler. o bu amanın gözlerini 
açtı. 

Ml'rakı gittikce artan halk b5yle fcv
kalfide seyler görmek arzusu He tekrar 
dediler ki: 

- Daha bac:ka mucizeler göster. 

•• BfrMEDI •• 

Belçika da 
ist iklal istikrazı 
yapılıyor •• Bazı kimse· 
ler tevkii edildiler 
Brüksel, 25 (Ö.R) - Maliye nazırı, 

Belçikada bankerler içtimaında Belçika 
lıükümetinin istiklal istikrazı denilecek 
dahili bir istikraz akdi niyetinde oldu
ğunu söylemiştir. Belçika adliyesi An
verste, Flaman fırkası binasında araştır
nuılar yaparak hir çok vesaik müsade
re etmiştir. 

Fesatçı t~kilat aleyhinde tedbirler 
alınmıştır. 

Brüksel, 25 (Ö.R) - Belçika askeri 
makarnalı altı kişiyi tevkif etmiştir. 
Te\•kif edilenlerden üç kişi casuslukla 
itham edilmektedir. Trıhkikat devam et
mekte ve daha ba1.ı tevkifat yapılacağı 
tahmin edilmektedir. - ·--Amerika 
Vapurları 

Askerlif< çağındaki 
Alman yolcuları 
kabul etmiyorlar
LQndra, 25 (Ö.R) - San Fransisko-

daki Amerikan deniz kumpanyaları as
keı·i yaşta bulunan Alınanların vapur
larına knbul edilmiyeceğini ilan etmiş
lerdir. 

Üc Yıldız -• 

Şarapçı Osman ve Ahmet Seydiköy hnlkındaıı 
Caymaz 50 Altındağı köyü halkından 
Şarapçı Hasan Tahsin Erşin 25 ikinci defa 
S:ırapçı Sezai Esmin 10 

24 26 

Bu kış yağmurların mezruat üzerin
deki zararı pek büyük olmuştur. - *-Amerika ya 
verilen 
Dolar p r imlerinin 
maka bline şümulü 
yoktur •• 
Türkiye - Amerika ticaretini inkişaf 

ettirmek maksadiyle hükümetimizce do
lara tatbik edilen primin 4 - 12 - 939 ta
rihinden evvel ithal edilmiş bulunan 
Amerika Birleşik devletleri menşeli mal 
bedellerine tekabül eden dolarlara tat
bik edilmemesi tıcaret vekaletinden şeh
rimiz Ticaret odasına bildirilmiştir. - *-

Ağırcczada 
Hakkında beraet 
kararı verildi 
Torbalının Demirci köyünden B. Şük

rüyü tütün mahsulüne koydurulan bir 
haciz meselesinden dolayı öldürmekten 
wçlu ayni köyden Fettah oğlu Yunus 
Özden hakkında ağırcezada devam eden 
dava neticelenmiştir. 

Suçlu Yunusun, maktul Şükrü tara
fından nefsine vukubulan haksız bir 
taarruzu def zaruretinin bai'I olduğu 
mecburiyetiyle Şükrüyü öldürdüğü ve 
htıdiscde meşru müdafaa unsurlarının 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. Suçlu Türk 
ceza kanununun 49 uncu maddesine tev
fikan heraet etmiştir. - *-BİR FİRMANIN 

MVRACAATI 
Telaviv .şehrinde bir firma Ticaret 

odasına mi.iracaatle İzmir tüccarlariyle 
portakal ve Filistin kuru meyva üzeri
ne iş yapmak istediğini bildirmiştir. - *-ODA RESMİ 
Hakkında bir emir 
Teşviki sanayi muafiyet ruhsatname

sini haiz olan müesseselerin oda resmi 
verip vermiyeceğinde tereddüt edilmiş
tı .. Ticaret vekaletınden gelen bir emir
de, odalarca tahsil olunacak yüzde iki 
resim, mahiyeti itibariyle kazanç vergi
sinden ayrı ve ticaret odalarına varidat 
teminini istihdaf eden bir mükellefiyet 
olduğu ve sınai müesseselerin muaf bu
lunduğu vergi ve resimlerin 1055 sayılı 
kanunun ikinci maddesinde tasrih edil
diğinden bu gibi müesseselerin oda res
mine tabi oldukları anlaşılmıştır. - *-Vilayet meclisi 
toplanıyor ... 
Vilnyet meclisi devre toplantılarına 

.şubatın sekizinci günü başlıyacaktır. 
Bütçenin son hazırlıkları yapılmıştır. 
Bütçede 200 bin lira tasarruf vardır. - *-B. ABİDİN EGE 

Ziraat umum müdürü B. Abidin Ege 
dün valiyi ve Belediye reisini makam
larında ziyarette bulunmuş, bilahara 
Kültürparka giderek tetkikler yapmış
tır. B. Abidin Ege yarın Ankaraya av
det edecektir. - *-ANASINI OLDtiREN 
Seylittinin muhakemesi 
Halkapınar sazlıkları içinde validesi 

Bn. Nazikeyi pnrasına tamaan öldür
ırekten suçlu Seyfotlinin mahkemesi 
son safhaya gelmiştir. Dün mahkeme sa
lonu çok kalabalıku. Suçlunun kız kar
deşi Cemile ile diğer dört kadın hakkın
da da yalan yere şehadetten ayrıca bir 
dava görülmektedir .. Mahkeme 7 şubat 
tarihine bırakılmıştır. 

Avram Usturogo 100 
Keresteci lbrahim ve ortağı 5 
Italyan erkek mektebi öğretmen 
ve öğrencileri 
Terzi Baroh A vzaradel 
Karaca dağı köyü halkından 
Yeniköy halkından 
Gölova halkından 
Ulucnk köyü okulu öğrencileri
nin Anadolu gazetesi vasıtasile 

20 
10 
56 45 

115 74 
17 95 

5 

DÖRT MİLYON KİLO 
TtJTüN KALMIŞTIR 
34 milyon kilo tahmin edilen Ege tü

tiin rekoltesinden 27 milyon kilo tütün 
cstılmıştır. 

Ticaret müdürlüğünün tesbitine göre 
ı ekoltenin i.iç milyon kiloluk kısmı ih
rakiyelik tütündür. Bu itibarla elde dört 
milyon kilo tütün kalmış sayılabilir. - *-BULUNAN CESET 

Şehitlerde un fabrikası civarında de
nizde bulunan cesedin hüviyeti henüz 
anlaşılamamıştır. Dün bazı kimseler has
taneye giderek cesedi teşhise çalışmış
lardır. Cesedin muayenesinde kalp sek
tesinden öldüğü anlaşılmıştır. 

__ ..J .. __ 

40 ANAYA MADALYA 
VERİLİYOR ... 
İzmirde çok çocuklu 40 anaya Sıhhat 

vekaletince yeniden madalya ve Berat 
vesikası verilmesine karar verilm~, ma
dalyalar vilayete gelmiştir. Bunlar, a!Ş.
kadar analara merasimle verilecekllr. 

- --&-

Iskenderun 
----.tr-- -

8 i r ihracat merkezi 
oluyor 

İskenderun limanının ihracat faaliye
ti, Hataym ana vatana ilhakından sonra 
mühim nisbette artmıştır. Ticaret veka
letinden gelen bir yazıda Hatay mınta
kasının ve cenup doğusu Anadolusunun 
ithalat ve ihracat muamelelerinin İsken
derunda temerküz etmesi itibarile mez
kur mıntakanın ticari işlerini mürakabe 
eden mercilerin de İskenderunda ifayl 
vazife ettikleri takdirde mesailerinin da
hn semereli olacağı anlaşılarak Hatay 
mıntaka ticaret müdürlüğü Antakyadan 
İskenderuna nakledilmiştir. 

lngilterenin 
Japon protestosuna 
cevabı ... 
Londra, 25 (A.A) - Londranın dip

lomasi mahafilinde Assama Maru hA
disesi üzerine Japonya tarafından yapıl
ınış olan protestonameye İngilterenin 
vermiş olduğu cevabın 48 saat içinde 
Tokyoya gönderilceği beyan olunmakta
dır. 

--*--
Fransada 

Meşum havadis neşri 
yasak eclildi-
Paris, 25 (A.A) - Resm1 ceride bir 

kararname neşretmiştir. Bu kararname 
ordu ve halk üzerinde meşum bir tesir 
icra edebilecek havadislerin ne~redil
mesini menetmektedir. 

--*--
Almanyada 

Karanlıkta hırsızlık 
yapanlar ölüme 
mahkfım ediliyor 
Kopenhag, 25 (A.A) - Nüremberı: 

n.ahkeınesi, karanlıkta hırsızlık yaptık
ları için 19 ve 48 ya. ında iki Alınanı 
i.ıli.iın cezasına ınahktıın etmiştir. 

- Biraz geç kald ım galiba, dedi. Al- leleri de ,·ardı demek istiyorum .. Şimdi 
!ah kahretsin bu tramvayları .. Hep do- <;ocuklarıına soruyorum, hocalarının 
lu geçiyor. Yer bulmak imkanı yok. dikkat ve .şefkatlerini öğreniyorum ve 
boş tramvay bekliye bekliye durak ye- :t<lcta çocuk olacağım geliyor. 
rinde ayaklarıma kara sular indi. ** 

O anda, vapuru kaçırıp dalgalı deniz- Suna ela ben de perşembeleri iple çe-
de üskildardan Beşiktaşa sandalla ge- kiyorduk. Her perşembe öğle yemeğin
çen, dolu 'tramvaylara binemeyip Mer- den sonra hepimizi bir telaştır alırdı .. 
can yokuşunu soluk soluğa tırmanan Hatta bir coklarımız yemek bile yemez

Değirınendere nahiyesi Güınül
dür köyü halkından 
Tınaztepe okulu öğrencileri 
Tınaztepe okulu öğretmenleri 
Değinncndere Çile köyü 
halkından 

Maliye Kırtasiye deposu memur 
ve müs ahdiminl 

142 

54 
26 

71 29 

12 80 

133037 85 

ERZİN CANDAN 
GELEN MEMURLAR 
Erzincan ınıntakasından İzmire gelen 

memurlarla muallimlerin maaş ve istih
kaklarının tediyesi defterdarlığa bildi
rilmiş ve tediyeye başlanmıştır. 

- *
YUNAN 
Konsoloshanesinde 
ayin yapılclı-
Elen kralının amcalannın Atinada ve

fatları mUnasebetiyle dün konsolosha
neler bayraklarını yarıya indirmişlerdir. 
yunan konsoloshanesinde bir din1 ayin 
yapılmış, vali ve vali muavini bu ayin
de hazır bulunmuşlardır. 

- -fr
İnhisarların mübayaatı 

İnhisarlar idaresi bu mevsimde borsa
dan iki milyon kilo üzüm ve muhtelif 
incir mıntakalarmdan dört milyon kilo 
hurda incir satın almıştır. Miibayaat 
devamdadır .. 

• -- J --

MALİYE DAİRESİNDE 
İzmir vilayetinin 70 liralık muhasebe 

mtidilrlüğü kadrosu Ankara \·ilayetine, 
Ankaranın 60 liralık kadrosu da İzmir 
vilayetine nakledilmiştir. 

- +
ZELZELELER 

Evvelki gün saat 15.38 de Bergaınada 
dört .saniye devam eden şiddetlice, saat 
12.40 ta Ödemişte hafif birer sarsıntı 
olmuştur. Hasarat yoktur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet vekaleti 

teftiş heyeti reisi Dr. İsmet Temizer An
karadan, maliye vekaleti milli emlak 
müfettişi B. Sadettin Özkaynak Anka
radan, Iktısat vekaleti sanayi tetkik he
yeti reisi B. Şevket Süreyya Uşaktan 
şehrimize gelmişlerdir. 

Tahranda 
Ademi malumat beyan 
edilen bir haber ... 
Roma, 25 (Ö.R) - Tahrandaki sala

hiyetli mahfiller, Türkiye - İran - Afga
nistan arasında mevcut dostluk ve ade
mi taarruz paktını bir askeri ittifaka 
tahvil iınkfinlannı tetkik etmek i.izere 
vakında bir İran ask<?ri heyetinin Anka
~aya hareket edeceği hakkında ecnebi 
gazetelerde intişar eden haberlerden 
malumatsızlık. beyan etmektedirler. 

--1. --

Norveç de 
protesto etti 

Roma, 25 (Ö.R) - Norveç hükümeti 
Amerikadan Norve~c gönderilen posta 
<;ant.alarmın müsaderesini Londra hükü
rneti nezdinde protesto etın~iir.. Bun
dan dolayı Amerikadan gönderilen Noel 
mektupları ancak bugün Norveçtc alı
nabilmiştir. -------
Bir Felemenk 
vapuru battı.-

Helsinki, 25 (A.A) - İsveç menabi
inden bildirildiğine göre, 1832 tonilato
ltık Notung adındaki Finlandiya gemisi 
Botni körfezinde batmıştır. 

Bekliyenler arasında kimler yoktu? .. 
Kızını başı bo~ bırakmamak için gelen 
ihtiyar anneler, meraklı babalardan, bir 
haftalık hasret canlarına tak ederek ya
\'uklularını bekliyen delikanlılara varııı
caya kadar .. 

Biz, arkamızda mektebin forması so
kaklardan adeta kurula kurula geçer, 
her kesin bize bakmasını isterdik. 

30 -

ve sonra da on dakika geç geldi diye dik .. Çünkü o gün evci günümüzdü. Er
sınıfa kabul edilmiyen arkadaşlarımın tesi günii akşaına kadar ,.e hattft erken 
bükük boyunlu halleri gözümün önün- gelmek şartiyle cumnrtesi sabahına ka
de canlandı.. dar mektebe veda ederdik. O zamanlar 

Orta mektebe girmek, ki o zaman adı 
orta mektep deği l, Lise idi, bizlere yal
nız tahsil basamağında yükselmenin gu
rurunu değil, ayni zamanda çocukluk 
hududundnn ~ıkarak genç kızlık hudu
duna girmemizin daha manasını o za
man pek kavrıyamadığımız meçhul zev
kini de aşılardı .. 

- Neden, diyordum, neden uzak ev
rınden ve erken erken çıkıp koşa ko

a mektebe gelen bu çocuklar biraz geç 
' '.l ldılar diye bir dersten mahrum kal
.nlar .. Insaı lnrın zengin ve fakir diye 
kı kı ma ayrılmasını bir cAllah haksız

' gı• telakki elmiş ve bu haksızlığa ilk 
ı"nce Suna ile tanıştığım zaman isyan 
his~i c!uymustum. 

·In anların kendi aralarındaki haksız
ı a is~ an hissini de işte bana ilk önel' 
' yli mektep h yatındaki bu müc;ahede

m ıl dı 
'Pa-rıooı ''e Jffı mueyı uzuybrau: 

- Muallim bey, d.edim, geç geldi@niz hafta tatillel'i pazar değil, cuma idi. 
tutamıyarak coğrafya hocasına söyledi- için sizi de sınıfa kabul etmemek H\zım. Haftanın bütün günleri. gündüzdeq 
ğim söz o sene benim co~rrafya dersin- coıtrafya hocası kaşlarını çattı. kapalı olan yatakhanenin kapıları per-
den ikmale kalmama sebep oldu. Hepsi- - Oradn öyle terbiyesiz terbiyesiz şeınbe giinii öğleyin açılırdı. 
ni anlatmışken bari bunu da anlatayım. 5Öyleneceğine gel tahta başına ela Botni Biz pür telaş çamaşırlarımızı toplnr, 

Bır sabah bizim zaif coğrafya hocası, körfezinin haritasını çız bakalım. paket ~·apar ve gideceğimiz yol ayni 
ki ona zaifliğinden dolayı aramızda Ad- Dedi.. Tabii ben daha bir ders evvel olan arkada Iarla birlikte mektepten 
ri} atik denizi ismini vermistik, ilk der- •ördüğümüz ve henüz müzakeresini bi- cıkardık .. İlk haftalar bir iki defa Fahri 
se tam dersin bitmesine on dakika kala le yapmadığımız bu haritayı çizemedim. beyin kız kardl'şi gelerek bizi aldı. Son
geldi. Şüphesiz dersine yetişmek için Fakat coğrafya hocası kara kaplı küçük raları nrtık evin yolunu öğrendiğimiz 
koşa koşa gelmişti fakat muallim oda- cep defterine bir şeyler çizdi.. Bu çizgi içi'l hep yalnız çıkardık. 
sında dinlenmiş olacak ki yorgun gö- benim hocamın gözünden düsmeme ve Bilmem bazı mektepte hafta tatili 
runmıyordu. Zaif olduğundan teri de ikmale kalmama sebep oldu .. İşte o w- günü talebenin çıkışını gördünüz mü? .. 
b 11 d )d p kiirs·i~· çti ~O r'f89nleftı..,R-hnrak/i lY\~ ~~-"Öü~ -~:.y -' ,_ 
uvvet ... ;::,ır.. ı GoZJerın e v ç ış arı çaıuyo u. 

** ilk seneyi burada uzun uzadiya yaz· 
mnğa ve anlatmıya değer şekilde geçir
dim. 

Suna ile aramızda olan dostluk asla 
!larsılmnmıştı. Sene arasında bir kaç de
fa Fahri bey lstanbula gelmiş ve her ge
liııinde de kızını ve beni görmüştü .• 

Tatilde lstanbuldan tekrar içinde do-

Bitaraf/ar 
* 

Tarafsız kalamıya· 
cakları bir dcive 
karşısındadırlar ••• --·-ŞEVKET etLGbf 

- BAŞTAllAFI 1 İNCİ SAHti'EDB 
ıröre etrafındaki bitaraf memlek ..... 
hemen hepsi bir istila tehdidini yaJondd 
hiuetmekte haklıdırlar. • 

B. Çörçil hitabesinde İfle bu ~ 
yqatmıştır. Bir lngiliz gazetesinde, lıİ' 
tarafların tereddüdlerindeki v~ 
tebarüz ettirmek maksad iyle ~ 
ıu «kefen ticareti• tabiri de ~ 
yerindedir. Bitaraflar mefUD1 kefen ti
caretinin devamını istemezlerse daha er 
ıur ve daha kararlı olrm.lıdırlar. 

ŞEVKEr aıı.aı• 
- - - .;;;..---

Y u gos 1 av ya ve 
Bulgaristan 

- *-Arasındaki dostluk 
muahedesinin 
yıldönümii-. 
Belgrad, 25 (Ö.R) - Yugoslavya ha

riciye nazırı B. Markoviç ile Bulgaril" 
tan başvekili ve hariciye nazın B. Jt(i81 
İvanof arasında iki memleket arasında
ki ebedi dostluk muahedesinin yıldönU. 
mii münasebetiyle telgraflar teati edil .. 
miştir. -·Ma1tada 
Fransız • İngiliz 
aınirallerigörüşınesl 
Londra, 25 (A.A) - Maltadan bildi• 

rildiğine göre, Akdenizdeki Fransız dr 
niz kuvvetlerinin başkumandanı Auürll 
Akdenizdeki İngiliz kuvvetlerine k:U'" 
manda etmekte bulunan İngiliz Amira1a 
ile her iki tarafı alikadar etmekte olan 
meseleler hakkında görüşmek üzere 
Maltaya gelmiştir. 

* Kitlerin nutkuna 
Alman milleti 
öğrenemedi... 
Kopenhag, 25 (A.A) - National 'l'i .. 

dende gazetesinin Berlin muhabiri biJ. 
diriyor : 

B. Hitler dün bir nutuk söylemişse cı. 
içtima fileni olmamıştır. Hoparlörler ir 
Jememiş ve Alman milleti ille defa ola
rnk Führcrinin sözlerini öğrenememit" 
tır. 

--*--
Sarhoş kaptan 
tcvlc if edildi 

Roston, 25 (A.A) - Zabıta Cad bur
nu yakınında bulunan bir gemiden .i9" 
timdat işaretleri almış olduğunu, sar
hoşluk saikasiylc asılsız olarak ihbat 
eden kaptan Byron Bruvnu tevkif et
miştir. 

llükümet memurları vak'a mahallin• 
bir <;ok sahil muhafaza gemileri gönder
mişlerdir. Bittabi bu gemiler hiç bir nr 
tice elde edememişlerdir. 

- --·---
Sovyet tayyareleri 
bir Alman gemisine 
hücum ettiler 
Helsinki, 25 (A.A) - Bir Alman Va'" 

puru Aland adaları civarında kara>" 
oturmuş bir vaziyctt\? bulunurken çak 
&lçaktan uçan iki Sovyet tayyaresi tr 
rafından bombardıman edilmiş ise de 
vapura bir şey olmamıştır. 

KISACA: 
•••••••• 

KIRKIN TILSIML 
--.tr-

y AZAN: Eczacı K. K4mil Akt.41 

Kırk rakamına dikkat edin. ideta bJr 
merhale veya bir tılsım işaretidir. l(ıP 
kıncı yaş, insan ömrünün insan psikolO" 
j isinin bir dönüm noktasıdır. Kırk.ındd 
sonra saz çalmanın akortauzluğunu if•'!: 
edenler haklı veya haksız da ol-~1 çoktur. Kırk, yekun veya adet ifa 
ederken derin bir tılııım taıır, krık ıa.r ... 
mi masalları , üçler, yed iler, kırklar h~P 
işaret ettiğim mahiyeti ifade etınit.!'i 
Kırklareli, Kırk kiliseyi bir düşün1111 

Bunlar kırktan fazlalığı ifadeye kalk_., 
lar da Ellilereli, Elli kilise deniı.e kal"' 
kın maneviyatı tamamile gömülmÜf .,. 
azalmış olur. Kırkıncı yaşın insan ö'!'" 
ründe bir merhale olduğunu .öyleJllİI' 
kırkından sonra ııaz çalmanın m~ 
lığını ifade eden felsefeye dokwaJPlll" 
tum. Bence saz çalmak için kırkını tı~ 
mek lazımdır. Çünkü kırlundan 9011 

hayatın istikrar bulup şuur ve mantık kr 
zanarak yürüdüğü muhakkaktır. kıılc.•~ 
dan sonra vakıa hislerde bir inhitat y~ 
değildir ıımma, buna karşı şuur ve rn~İf" 
tık kuvvetlenmiş, hayata bakım c:ld 8 
miş, tecrübe büyümüştür. Kırk beıtCı: 
tekamiil merhalesini bulmuş bir yatı;; 
Saz çalacaklara bir sözüm var. kır~at" 
dan sonra çalsınlar çok iyi ça)acalc.,, 
dır. Kırkın çapraşık bir rakam oldu::; 
nun (Kırk küp kırkının da kulpu k ~ 
küp) kaziyyesinden başka bir yerde 
ri olmadığını kabul edin, bence 
kırkından, kırk bqind• sonr . . 



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

Ablokanın tes 
Ingiliz Iktis-;di harp na
zırının söylediği nutuk 

~~~~~~~~~~---.*--

~~ndra, 25 (Ö.R). - İngiliz iktısadi ymca Alman ablukası bir kat daha ku\': 
" nazırı I<rost, lngilterenin Alman- ,·etlcııınis olacaktır. Gıda ınaddelerı 
,,aya açt ~ · • ld bir • ıgı mücadele hakkında radyoda i.ız.erinde nblokanııı gayrı msanı 0 u-

ediyor. Sm·yetler bizzat biiyiik müşki.i
Jfıta maruzdur. Fin harbi petrol stoku
ımn tükl•nıncsinc sebep olmuştur. So,·
yet clemiryolları ayni yi.izden nğır su
ı ette hırpalanmıştır. Almnııyaııın ycıkın 

ŞUnlutu~ söylemiştir.. Nazır ezcüınle gundan hahsedılmistir. Bir çok gıda 
an soylemiştir : maddeleri haru maddesi halir.c konabi-

l\l •Alnuıııyaya knrşı actığıınız jktısadi lır. iç yağından ınevaddı mfilfıkiyc ya-
uharcbey· d.. d ı · "l"hl · na te . ı usmanın kendi toprakları- pılır .. Nazi li er erı, sı a anına :yerme 

hir zamanda iktısaden mahvolacağı söy
k•ııemez, fakat şu bir kaç aylık harp 
devresinin ih.-tısadi abloknnın şiddetle 
miie'i..'iir olduğııııug östercn emarck•r 
vardır. A1manyada makine yağlarının 
nzlığın<lan dcmirnıllarınrla lokomotifle
ı in adedi tahdit ~dilmiştir. Alınan tay
!> areleriııdc makine yağı tehlikeli adde
dildiginden daha uzun zaman kullanıl
maktadır. 

li Ştnıl <'lmi.ş bulunuyoruz.. Alman gıda yapmak istcı·ler:;e ı\lmanyanın 
ha~·~t ~üesseseleri ile kuvYctli rekabet kendi istihsalalı iaşe'iini temiı_ıe kfıfidır. 
l
. tn eyız .. Almanyanın kara yolu ile J\lnrnnyayı m;lıga siirükliyen lngiliz ah
ıca tüc ret Yaptığı bitaraf memleketlerin Jokası değil, Nazi liderleridir.. Abloka, 

earları bizden daha yüksek fiatler al- 7.afcrin kaz::ınılrııasında mühim rol oynı-
~~a başlamı!?lardır: Bunlar Almanya- , acaktır. Almanya Sovyctlcrden petrol 
_ 1 satmanın zar<>rlı olduğunu anla- ~c hayvnn yemi tl'darik cclcccgini ümit 

Balkanlarda sulh 
-----------:ıc-

So vy et tehdidi Berlin 
nıa arasını açmak 

-Ro-
- llAŞTAJtl\Fl 1 İ~Cİ SAUİFEDE -

n ~aris 25 (Ö.R) - Pöti Pariziycnin 

1 
ukres muhabiri, Dr. Klodyosun Biik

rı ~le Alınanyaya petrol ihracını artır -
h1f: ~Çin bir petrol bürosu tesis ettigıni 
h~ ırıyor. Almanya kendisine ayda 130 
d ın toı1 Pt>trol ayırtmıştır. Bugüne ka-

arkayda 30 bin tondan fazla petrol 
ev edil · .. emıyordu 
Ş Buk:res 25 (A.A) - B. Gafcrikö 1 
il ubha.tt~ harıciye nezareti umumi katibi 

"' ırlıkte Belgrada gidccC'ktir. 
lNGILTERE VE BALKA:-.."'LAR 

ıf Bugün Taymis parlamento muhahiri
l<:>ın Yanyana koyduğu iki maknlC' ln~il
~{e~e serbest münakaşanın mcm1eket 
a~ erındc ne şekilde kullanıldığına dair 
B dınlatıcı bir misal te~kil elmekll•dir. 
n Unlardan birinde M. Villian Ree.s Ati
ın~~an Balkan memleketleriyle ticari 
y··~nasebatın artırılması için daha bil
e\~~ gayretler sarfı llizurnunu tebarüz 
~kte ve bilhas.c;a Balkan tütünü-

Atılay 
Denizaltımızın tecrü· 
~elerine devam edildi 

ı: lstanbul, 25 (Hususi) - Atılay dcni
dnl~ı gcınimizin tccrübt>lerine bugün ele 
ır•om cdıldi .. Bugünkü t.E'<'rübcler Ha-

Çtc, llasköy önünde yapıldı .. 

~aliye ve Ticaret 
\t ekilıeri .... 

1 Ankara, 25 (Husus'i) - İstanbulda 
,rtkiklerde bulunan maliye ... e Ticaret 
tikillt:'ri hu sabah buraya avdet ettiler. 

- +-

Zelzele 
Hala kesilmedi 

d Ank.ıra, 25 (Hususi) - Son yirmi 

1 
Qrt saatte Gümü.şhnnedc dört hareke

li':~ kaydedilmi tir. Zarar ve hasar 
ur .. 

t t.n~nra. 25 (Hususi) - Zilcdcn bildi
dı tıgınc göre her gi.in ve günde bir kaç 
d; a olmak üzere yer sarsıntısı his.se
z 1 t1ekteclir. Bugün ele saat 12.45 te bir 
(' Z~J olınu a da hasar yoktur. 

l 
1 
Sıvas, 25 ( A.A) - Bugün 10.50 ve 

ı. de V<' digeri de hiraz sonra olma~ 
"~<'re ·· 1 H k tu. uc ı.arc;ıntı o ınustur. asar yo -

'·· 
l' Ao,·\alık, 2:; (A.A) - Di.iıı akşam hu-
d~df saat 9.55 tc dört saniye süren ~icl
tu t ı hiı· zelz<'le olmustur. Hasar yok-

r .. 

~--

Bir Yugoslav 
destroyeri 

l(ayalıklara 
Y~arparak battı .. 

Co elgrad, 25 (A.A) - Ogreııildiğine 
rn rh yugoı.lavların Liubliana adındaki 
~tıkı rıplcri di.in öğleden sonra Scbeniko 
fır. nında kavalıklara carp::ırak batmı~-

"-<ı Bir <;'lk telelut vukua gelmis olduğu 
'tedilınekt<'dir. 

ıu 0 ndra, 25 (A.A.) - Pnris radyo-
nun " d·~· b' h 1 ·· Y la er ıgı ır a Jere gore, ugos-

tı ':'anın jubliana destroyeri şiddetli fır'\,:" b nasında bir limana girmek istcr
"and atmıştır. içinde 1 30 :ı.nbit ve neferi 

r ı K C · aptan kurtulmuı;tur. 
• "mi 1.2 1 O tonluk. Jnşası 19 38 de 

•• uzere 
nün satın alınması 
mektedir. 

hu!;usunda ısrar L't- ıncktc<lir. Bu itibarla Romanya Yugos

Parlamento tekrar toplandığı zaın.ın 
hır mebus 1'icarN ve Maliye nazırları
na Balkanlarlrı ticareti artırmak için ne 
gıbi te<lbirler alındığını. ve elimizdeki 
dolar kaynaklarını muhafaza etmek icin 
iclhalfıt permilerinin ami'li olclu~u nis
bette Amerikadan ycıprak tütün idhalfı.. 
tını tenkis t>lll'ck hususunda kullanılıp 
kullanılınıyacagını ve iıırnaratorluktnn, 
Balkanlar ve Türkiyeden ıdhaUltın artı
rılıp artırılınıvacağını sormustur. 

Roma 25 (ö.R) - Subatla Bel~radda 
toplanacak Balkan antantı kon.c;Pyine 
bir kaç gün kala, balkan umumi cfkfırı
bitaraflığın muhafa7,ası lehindeki sar
sılmaz arzu ve kararını izhar etmekte
dir. B.ılkanlıların Avrupa ihtilafı dı
sında kalmak azmi sadecl' pasif bir ih
Üraz olmayıp halkan mcınlcketlt'ri ara
sında muallakta duran meselelerin her
taraf edilmesi için de miihiın hır diplo
matik faaliyet seklinde kendini göster-

lavya hariciye nazırlarının mülukatı, 
Türkiye hariciye vckil!nin Sofyayı zi
~ areli ve Türkiye ba~vekiliyle Yugos
hwyn hariciye nazırı arasında teati <>di
len telgraflar Romada memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Roma 25 (Ö.H) - Bcrlindc cıkan 
Bcrlın - Roma - Tokyo risıtlPsi charp 
gayeleri ve yeni cephe> ba§lığı altmda 
ncsrcttiği bir makalede ':unları yazmak
tadır: 

Almany. nın harp sahnesini miimki.in 
olduğu kadar mahdut bir mıntakaya 
inhisar ettirmekte menfaati vardır. ~im
dıye kadar ıhtUfıfa yabancı kalmış olan 
milletlerin bu harbe sürüklenmesini 
Almanya istememektedir. Bu .sebeple. 
mesela Italyanın, balkanlarda mevcut 
olan ınüvawneyi takviye hususundaki 
ga_Vrctlerinc enerji ile müzaheret et
mektedir. llalya yalnız bir Akdeniz dev
leti değildir. Aynı zamanda bir balkan 
devleti de olıııu:itur. 

Mareşal Çan-Kay-Şek 
Pek yakında müstevlileri toprak

· arımızdan tardedeceğiz, diyor 
Londra, 25 (Ö. R) - Marc!?al Çan-Kay-Şek'in yılbaşı müııascbe

tile radyodaki nutkunda japonyanın manevi taarruzunu kuvvetlen
dirmesine intizar edileceğini kaydederek :jUnları söylemiştir: 

_ Şu saatte milli kuvvetlerimizin ve sivil halkın düşmana çetin 

darbeler indirdiğini bildirmekle bahtiyarım. Düşmanı ve hainleri pek 
yakındn koğarak topraklarımızı istirdad edeceğiz. Bütiin bu işleri 
muvaffakıyetle sevk ve idare edeceğimi milletime vadederim '~ 

Büyük Fredrikin yıldönümü müna-
sebetiyle Hitler bir nutuk söyledi 
Roma, 25 (Ö. R) - Almanlar Hava ordusunun 7000 zabit namı

na ilkiçtimaına büyük bir ehemmiyet vermişlerdir. Bu içtimada, bü
yi.ik Frederik'in yıldönümü münasebetile bir ııutuk söyliyen Führer 
miicadelenin mana ve mahiyetini ve nazi zabitlerine diişen yazifeleri 

izah etmiştir. 
Bertin, 25 (A.A.) - Hitlcr dün spor sarayında, yakında zabitliğc 

terfi edilerek cepheye scvkedilecek olan talebeye hitaben bir nutuk 

irad etmiştir. 
Mumaileyh, halihazırın ehemmiyet ve şumuli.ine işaret etmiştir. 
Hitlcr, bundan sonra Nazi zabitlerinin vazifelerinden ve görecek

leri işlerden bahsetmiştir. Nihayet bugiin büyük f rederik'in öliimü
ni.in yıldöniimü olduğunu hatırlatarak, asker kralın en yüksek askeri 
meziyetlerin modeli telakki edilmesi lazımgeldiğini söylemiştir. 

Führcrin nutku coşkun tezahüratla selamlanmıştır. 
Ati?JEGIJall"' ., 

MÜDÜRİYETİ 
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EL HAMRA SİNEMASI 1 
VENE.DiK Beynelmilel filim miisabakasındn birinciliği kazanan 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 
( Jeunes Filles en Detresse ) 

Filmini bugiin matinelerden itibaren, Muhterem seyircilerine 
iftihar ve şerefle takdim eder. 

OYNIYANLAR: MICIIEUN PRESLES - MARCELLE 
CHANTALE. 

A Y R 1 C A : Bayramda görerniyenlerin ısrarları i.izerine 
TORKÇE SöZLO. 

CEBELUTT ARIK CASUSU 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . 
·Türklerin en eski 

dostlarından 

L.Loyd 
Dün radyoda 

Türkiyeye 
Türkce olarak cok , . 
güzel bir hitabedt! 

bulundu 
- BA$TARAFJ 1 inc-i SAYFADA -
raı> it;inde olduklarını işittik. Vatan
da l:mıuzı fclftketten kurtar111ak İ(İıı 
ı asıl <;nlı~tığııuzı, ne hi.iyi.ik feda· 
kfırlıklar yaı>tığımzı duyu)·oruz. Kı
~ın bu insaf:.ı7 soğuklarında, karlar
la iirtlilü dağlarda kardcşlerini:r.e, 
aııalarmua \ 't' habalarmıza yaptığı
mı. yardımları \'e kar~ıla.~tığınız. zor
lukları takdir ediyoruz. 
Bu acılnra ve gi.iı,:lüklcrt> yürekten iş

tirak ediyoruz .. 
flurıu ispat için İıı~ilızler ellerinden 

geldiği kadar para, elbise ve lüzumlu 
eşya gönderiyorlar VL' bunların kabulii
ni.i sizlerden rica ediyorlar. Bu hediye
ler resmi degilclir. Zengın fakir, her sı
nıf halkın hediye:;idir. Yalnız hugün ge
len hediyeler bin torba doldurdu.. 1'e
lıerri.ilcr ıni.itcnıadiycn <levaın etmekte
dir. Gelen mektupların hir coklarında 
lıakikatt'll ıııiics.sir sözler vard;r. Önüm
de bir İngiliz balmyc neferinin kızm
lİan ıstırap içinde olan bir Türk çocu
gumı gönderilen mektup duruyor.. Biz 
sizlen' çok uzağız .. Fakat dostluğumuz 
süratlc size yetişecektir. Eşya ile dolu 
bir lrt•rı bu hafta hareket ediyor. 

Her tiirlii c~ya w ilaçlar vaktinde cli
nixc \'araraktır. Bu~ünlerde memleke
tinize iki murahhas giinderiyoruz. Bun
lar Kızılayla mfü~avere edt•ceklcrdir •. 
Bundan sonra ııehirlcrinizin ,.e kiiyleri
ıı.iz.in iman idn nasıl ~·ardun edchile
te~iıııiıi onlardan iiğrcıwrcği:r.. 

Siz, hi.iyi.ik bir ınillcbiniz.. Dedeleri
niz her frlakettcn daha ku\'vetli \'l" da
ha yiiksclıni~ olarak çıkmı~lardır.. Hu 
},ederli giinlerde !>İzlere sıhhat, sclfmıet, 
s.'ladet ,.l. sulh ihsan lmyunmı-.mı c .... 
nahı Haktan dilcriz .... n 

Mnlüındur ki lngiltNe hükümeti Tür
kiyede 7elzele ve seylap kurbanlarına 
yardım için hir hastahane gemisi gön
dermek teklifinde bulunmuştur. Bugün
kü Taymis p;azctesinde lngilıerede Tür
kiyeyt: karşı hisgedilen sempatiye diğer 
bir misal daha görülmdctedir. Çocukla
rı kurtarma cemiyeti sekreteri r:azetele
ıe mektuplar yazmış ve bunlarda Türk 
çocuklarına gönderilmek Üzere iane san
dıkları açılmasını istemiştir. Aşaj:i:ıdaki 
pasajlar bıı mektuplardan alınmıştır. 

·Bir çokları hükümetimi1Jn göster
diği yolu takip ederek dostlarımız ve 
miittefiklerimize şu znmımda yardım et
mek arzu edt·ceklcrdir. Ru felakete in
sanlar değil. tabiat ı;ebebiyet vermiştir. 
Hepimi<r. bu zamanda bilhassa Türkiye
nin çocuklarile alakadar olacağız. Av
rupada hiç 6ir millet son yirmi sene zar
fında Türkler kadar liderleri Kemal 
Atatürk'ün idaresi altında milletlerinin 
kurtulması ve bilhassa çocuklarının ba
kıını İçin daha b\iyük bir gayret g(ister
mcıııiştir. 

Bu husustaki kanunlnrı son derece il
mi. teşkilatları kudretli ve derin bir gö
rüşün mahsulüdür. Zelzele bu terakkiye 
dehşetli bir darbe indirmiştir. Bu hen
gamede çocuklara ı:;empati ve ynrdım 
jesti ile daha yakın bir mazide başarılan 
işlere hayranlığımızı ·ve Türkiyenin par
lak İstikbalin<" inanıınızı gösterebiliri1:. 

--*---

lngiliz 
Amele heyeti 
Finlandiyada 

Londra, 25 (Ö.R) - İngiliz nmelc 
heyC'ti Fiıılandiyayn vasıl olmuştur. He
)' et dünkü giinü hava bombardımanla
rından en ziyade müteessir olan Tami
sari şehrinde geçirmistir. Heyet reisi 
Fin işçilerinin vaziyetini tetkik etmek 
\ e bunların sözde bcynz tedhiş altında 
c7Jldiklt.'ri hakkındaki Bolşevik iddialn
nııı tckziµ imkanını bulmak için gel
diklerini söylemiştır. 

-*
Batan gemiler 

Londra, 25 (Ö.R) - Bugün de üç bi
taraf vapur nıayıılere çarparak şimal 
deııiz.ınde batmıştır. Bunlar 1500 ton
luk Onto Finlandiya vapuru, 1700 ton
luk Riaritz .Norveç vapuru ve 1200 'ton
luk Patria Isvcç vapurudur. 
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~ KARŞIYAKA ~ 
~~telek Sinen1asında 

Bugi.in fc\'kalade hir pro:ranı 

ROZALİ 
NEFİS BİR OPERET 

"NEUiON EDDY· ve (ELEANOR 
POVEL) in hüyiik a~k, miizik n· 

ne c filmi 

LORELHARDİ 
ÇİFTE AVCILAR 

'l'lirkt;c sii7.1ii kahkahu tufanı 
A \'RiCA : ErLiımm zelzele fcliıketi 
SEANSLı\R: llcr giin :t4:> - 5-s.:;o 
Cmmırtcsi, pa1.ar 1:!.15 tc il:ı,·c seansı~ ~ ıınlanmıstı 6 torpil ko\'nnı ile nıü

~ h •lunuvordu 
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Siiper filmi bir kaç giin daha ilave olarak gösterilecektir. 
SEANSLAR : CEBELOTIARIK CASUSU: S - 8.30 da 

BIRAKlLMIŞ KIZLAR: 3 - 6.30 - 1 O da ba:ilar 
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Ziraat Vekaleti 
Manisada bir üzümcü
lük istasyonu kuracak 

Manisa, 25 (A.A.) - Ziraat Vekaleti Türkiycnin en nefis ve en 
çok miktarda çekirdeksiz üziim istihsal sahası olan vilayetimiz içinde 
bir istasyon te.sis eylemeğe karar vermiştir. Bağcılarımızın muhtaç ol
dukları köklü asma çubuklarını yetiştirip dağıtmak, yeni iizi.im cins
leri iizerinde çalışmak, en ucuz ve en kolay surette üzüm kurutma 
usullerini çiftçiye ameli olarak göstermek iizere tesis edilecek 0 ,.m bu 
istasyon için de bir çiftlik satın alınacaktır. 

Ziraat Vekaleti bu işe yarıyacak çiftlik bulunarak tahsisatının gön
derilmesi için İstimlak muamelesinin bir an evvel ifasını vilayete 
tebliğ eylemiştir. 

F eliketzede kardeşlere 
yapılan yardımlar 

Ankara, 25 (Hususi) - Zelzele felaketzedelerine yurdda yapıl
makta olan yardımlardan: Sıvas vilayeti şimdiye kadar yaptığı yardım
lara ilave olarak yeniden yüz bin kilo muhtelif gıda maddesi ile yir
mi beş bin kilo mısır göndermiştir. 

Bursada yeniden 5 15 2 lira para teberrüü ile gönderilmis olan eş
yaya ilaveten yeniden külliyetli miktarda giyecek e...yası v~ 300 baş 
kesim hayvanı gönderilecektir. 

İstanbulun bugüne kadar teberrüü dokuz yÜL altmış bin sekiz yüz 
doksan bir lirayı bulmuştur. 

Kontrolü protesto 
Amerikalılar Ccbclüttarıkta :yapı

gayri memnunlar lan muayeneden 
Roma, 25 ( Ö. R) - lngiliz harp gemilerinin Amerikan ticaret va

purları ÜLerindeki kontrolü miinasebetile Va~İngtondan istihbar edil
diğine göre, Amerikan hükumeti Amerikan vapurlarının hareketten 

evvel hamulelerinin İngilizler tarafından kontrolünü kabule mecbur 
olmadıklarını bildirmiştir. lngilizlerin verecekleri sertifikalarda mü
~aade edilmiyen malların bitaraf limanlar için kabulünii Amerikan 
bahriye makamları menedemezler. Diğer taraftan posta çantalarının 
tedkik ve müsaderesi için Amerikan vapurlarının Cebelüttarıkta tu
tulması haklı görülmemektedir. 

Nevyorlc.tan Akdenize ilk seyahatini yapan cManaton> vapuru 
Cebelüttarıkta 51 ~aat tutulmuş ve lsviçre i\e Almanyaya aid 235 
posta çuvalı mÜı;adere edilmi~tir. 

Sovyet endüstrisindeki 
israflardan şikayet 

Roma, 25 (Ö. R) - Moskovada çıkan cPravda> gazetesi Sovyd 
endi.istrisindeki israflardan şikayet ederek bunun son haddine vardı
ğını yazmaktadır. Bu gazetenin ifşaatına göre demir endüstrisi tah
sis edilen miktardan 400 bin ton daha fazla kok sarfetmistir. Gazete 
Sovyet endü.strisi komiserliğinde on binlerce lüı:umsuz me~ur bulun
duğunu ve bunların yüz milyonlarca ruble beyhude masrafı mucip 

olduklarını kaydetmektedir. 

Ziraatin inkişafı için 
Almanya Romanyaya yardım ediyor 
Londra, 25 (Ö. H) - Deyli Speç'e göre bir Alman ziraat heyeti 

gizlice Biikreşe gitmiştir. Almanyanın Romanyada ziraatin sür'atle 
inkişafını temin için bu memlekete mütehassıslar, makineler ve to
humluk göndereceği bildiriliyor. 

Deyli Telgraf gazetesinin istihbaratına göre Sovyetler Birliğinin 

Galiçya petrol sahasında Almanlara büyük tavizlerde bulunmadığını 
teyid ediyor. 

Yanarak batan "Horaçyo,, ltalyan 
kurtarıla bilen lcr vapurundan 

Londra, 25 (Ö. R) - Yanmak suretile batan «Horaçyo> İtalyan 
vapurunda kaybolanların yekunu 44 yolcu ve 60 tayfa olarak tesbit 
edilmiştir. Bunların ekserisi ateşle çevrilerek kurtulmak için ihtiyat
sızca denize atılanlardır. İtalyan mahfilleri, felaket sırasında hiiküm 
s~ren fırtına sebebile, kurtarılanların yüzde nişbetinin bir rekor teş
kil ettiğini kaydediyorlar. 

Roma, 25 (Ö. R) - Geçenlerde Akdenizde yanan Hraçyo İtalyan 
vapurunun mi.irettebatının kurtarılma:.ındaki yardımı lıasebilc İtal
yan makamları Fransız makamlarına teşekkür etmişlerdir. ----·-Kültürpark Sineması 

Bugün 2 Şaheser takdim ediyor 

1 - YAŞA .. SEV.. ve öğren 
Bütün gençliğin heyecanla seyrecleceği muhtesem komedi 

OYNIY ANLAR: 

R. MONTGOMERY - ROSALIN 

2-ALTIN HARBi ... 
Tamamile renkli muazzam dram 

OY !YAN: OLIVIER DE HA VILLAND 
ilave Metrojurnal 

Seanslar: Y Clf& ve Sev 2.30 - 5.30 - 9. 1 O 
Altm Harbi 3.50 - 7 .50 de -------1 
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Kii*ii;-dadan gelen askerler Fransız Cümhurreisi "~--~~~~ 
. K . M-*. C 30 b• Cenubi Afrikanın yardımlarını 

lngıltere ralı aı~ste orc ın dir ve sitayişle karşıladı 
tak- Y cıııekJcrde 

Salata 
--tr-

kjşilik ilk sefer ordusunu teftiş etti 
------------~*------------

Londra 25 (Ö.R) - Kral 6 ıncı Corç 
Ingiltcrede Kanada sder ordusuna men
sup 30 b in nskcri t<>ftiş etmiştir. Mera
sim gerek askerlerin, gerek se impara
torluğun birliğini temsil eden muazzam 
Jrnlabalığı müteheyyiç etm~tir. Kral ilk 
önce fahri albayı olduğu Kanada topçu 
alayını teftis ctmistir. 

Londrn 25 (Ö.R) - Yeni Zclnnd yer
lileri olan Mahurilcrc.len müteşekkil iJk 
tabur Yeni Zelandda talim görınektC'dir. 
Mahuriler kendilerinden bir kuvve tin 
Yeni Zeland sefer ordusuna iştiraki ar
zusunu izhar etmişlerdir. ilk tabur 1000 
neferden mürekkeptir ve Mahuri zabit
ilerin idaresi altındadır. Bunların ba1.ıla
:rı eski harpte de hizmet etmişlerdir. 

Kralın en sadık tebaaları olan Mahu
riler geçen harpte Gelibolu ve Fransa
da temayüz etmişlerdir. 1915 senesinde 
Mahuri ırkının büti.in nüfusu 60 bin
den fazla değilken Avusturalyalılarla 
birlikte Fransaya gelen taburun mev
cudu 2000 askerdi. 

Londra. 25 (Ö. R) - Kanadada 
imparatorluk pilot entergan kampında 
talim görmek üzere SO bin kişi şimdiden 
hizmet teklifinde bulunmuştur. Ru plan, 
İmparatorluk havacılığına emsali ı,ıörül
memiş bir vüs'at ve kuvvet verecektir. 

lyi haber alan Amerikan mahfillerin
de bildirildiğine göre müttefikler bu se
ne Amerikadan 6 • 8 bin kadar bom
bardıman tayyaresi ve bundan daha 

fazla miktarda avcı tayyaresi salın al
mak fikrindedirler. 

Londra, 2 5 ( Ö. R) - lngilterede si
lah altına alınacak yf'ni sınıf efradı 1 7 
şubntta nhzı asker dairelerine müracan
te davet edilmişlerdir. Bunlar 1 ikinci 
kiınun 1 9 16 ile 3 1 birinci kanun 19 19 
arasında doğan adamlardır. Bu davetin, 
eski sınıflar tarafından temin edilen va
sati 250 bin neferi temin etmiyeceği tah
min ediliyor. Bunun ~ebebi bu ~ınıfa 
mensup bir çok gençlerin gönüllü olarak 
e.cıasen asker yazılmış olmalarıdır. Yıl
başında neşredilen kral emirnamesi si· 
lah altına cnğnlma çağını 28 ya~ında 
olanlara kadar teşmil etmi~tir. Lüzumu· 
na göre hı:r sınıf ayrı ayn davet edile
cektir. 

Resmi Alman gazetesi 
"Polonyalıların kini gözlerinde ateş 

gibi parlamaktadır,, diyor 
---------~-~*_, __________ _ 

ıLondra, 25 (Ö.R) - Almanlar aman- nan bir Alman resmi beyannamesinde 
sı2 harp metodlariyle Lehistanı bir ha- ~~ağıdaki pasajlar bulunmaktadır .. Bir 
:rabe haline ~evirmelerinin bir neticesi k ı:-.ım Polonya halkının kfutah harekatı
ularak bu memleketin kendileri için bir na mtıni olmak için ~unlan emrediyo-
ir.ıt kaynağı olmaktan :z.iyade yük oldu- ı um : 
ğunu anlamağa başlamışlardır. 1 - Polonyada mukim her kadın vc-

Almanlar bitaraf müşahitleri Polon-,ı ~·a erkek Alman hakimiyetinin mümes
yanın iç.inde olup bitenleri görmekten ~illerine yol vermek mecburiyetindedir. 
ment'tmeğc çalışıyorl:ır. Bununla bera- Sokaklar mağlüplara değil, galiplere 
bcr bunlardan birisi ziraatin tamamiy- aittir .. 
Je teşkilatsız kaldığını görebilmiştir. Ya- 2 - Polonyada mukim bütün crkck
ni Almanya gıda maddeleri ihtiyacını !er, cle \•let, parti ve askeri kuvvetlerin 
tamaınlaın:ık için Lehistana giivenemi- bütün ileri gelen sahsiyetlerine şapka 
yecektir. cıkararak hürmet göstermcğe mecbur-

Volkişc Bt.'Obahter ga:Letesi Almanla- durlar. 
nn, memleketin harap vazjyeti ve Leh 3 - Polonyalıların sağ eli kaldırarak 
nhalinin Alman müstevlilerden nefreti ve •Bayi Hitler. diye bağırarak Alman 
dolayısiyle en büyük müşkülata maruz usulü selfım vermeleri yasaktır. 
);,;ıldıklannı tasdik etmekte ve şunlnrı 4 - Dükkanlarda ve pazar yerlerin
y.ızmaktadır : Şimdilik bunların kini de. Alman hakimiyetinin bütün mümes
nazari bir mahiyette olmakla beraber silleri , onlal".ın aile efradı ve bütün Al
gözlerinde ateş gibi parlamaktadır. manlar, mağllıplardan evvel hi7.met edi-

iPOLONYADA Y APII .. AN TAZYİK leccklcrdir. 
IAREKETİ... 5 - Polonya mektep üniformalarının, 
Alınan itimad:ı şayan raporlara göre j rozetli kasketlerin vesairenin ayni za

P.olonyanın Torun kasabasında neşro1u- manda Polonya demiryolları ve posta 

memurları iiniformalarının giyilmesi 
yasaktır .. 

6 - Bilhassa gençlerin sokaklarda ve 
sokak köşelerinde toplanması yasaktır. 

7 - Sokakta bir Alman kadın veya 
kızına konusmak ağır cezayı muciptir. 

8 - Sokakta Almanlara konuşan Leh 
kadınları umumi evlere götürülürler. 

Beyanname şu sözlerle nihayet bul
maktadır : 

•Kendilerinin mağlup ve bizim de 
galip olduğumuzu hala kavrıyamamış 

olan ve yukarıdaki emirnameye göre 
hareket etmiyen bütün Polonyalılar ka
nunun bütün ~iddetiyle cezalandırıla
c:.klnrdır. 

Paris, 25 (AA.) - Polonya hudu
dundan bildirildiğine göre, Alman ma
kamatı bütün harp esirlerini ziraat işle· 
rinde ve merkezi ııanayide istihdam et· 
m,.ğe karar vermişlerdir. 

Maksad, silah altına alınmış olan Al
manların yerine başkalarını ikame et
mektir. 

Fin kadınları iş başında 
Finlandiv ada kadın elmas taşımaz 
ve Fin şenırJerinde kuyumcu yoktur 

-~---~-~----*-------~~------
Finlandiya pek feci anlar gec;ırıyor. 

Fakat buna kahramanca göğüs geriyor. 
Bunu, günlük gazetelerimiz tafsilatile 
yazıyarlar. Bu arada hiç bahsedilmedik 
~ir~y var ki, o da Finlandiyanın ııilah
NZ kadın taburudur. 

Lotta Svard denilen bu tabur yalnız 
kadınlardan mürekkeptir. Vazife~i : 

ıulh ve harp zamanlarında sıhhiye te,
ltilatında, iaşe işlerinde çalışmaktır. 

Münte!lipleri kül renginde bir ünifor
ma taşırlar : Kısa bir eteklik, vücudü iyi
ce saran bir kaput giyerler. Başlarında 
da bir kepi bulunur. 

Lotta, orduyu takip eder. Sıhhiye 
aıabaları, ı1eyyar mutfakları ile, erkekle-
ri bir çok zahmetlerden kurtarırlar. Seb
ze soyarlar, yemekleri pişirirleı, çama-
§Jrlan yıkarlar, sökükleri ve yırtıklarını 
dikerler. Askerin yaralarını sararlar, 
hasta bakıcı vazifesini görürler. 

Lotta Svard, 19 yaşından itibaren bü
tün kadınlara açıktır. Fakat, maruf iki 
.kjei tarafından takdim olunmak şartile ... 

Bu taburlarda; zabit, tüccar, profe
ıör, amele karılan, talebe ve amele kız-

!arla yanyana çalışırlar. Aralarında hiç-
bir fark yoktur ve büyük biı ıamimiyet 
hüküm sürer •. 

Genç kızlara, vazifeleri hakkında 
nazari ve ameli dereler verilir. Patinaj, 
j,ki, yüzmek, yürüyüş öğretilir. idman 
yaptırı)ır. Vücudlarının neşvünema,ına 
çalı,ılır. 

Staj: Her gün bürodan, fabrikadan, 
mektepten veya mağazadan çıktıktan 
sonra yaptırılır. Cumartesi günleri de 
bütün gün ... 

Lotta müntesipleri hastahanelerde 
'ltaj görürler. Yemek pi~rmesini, çama
şır yıkamasını, asker elbisesi dikmesini 
öğrenirler. 

Büyük bir vazifeleri daha vardır: 
Mensup oldukları taburun kasasını dol
durmak ... Bunun için bir çok çareler bu-
lurlar. Konserler, tombalalar, satışlar 
tertip ederler. J,lemeler yaparlar, triko 
örerler, bez veya karton üzerine resim
ler yaparlar, satarlar. Hasılatını tabur 
kasa!'lına yatırırlar. 

Finlandiyada kadınlar elmas taşımaz
lar. Büyüle ve küçük şehirlerde kuyumcu 
dükkanı yoktur. Saçlarını, göğüslerini 

DEMiR MASKE 
Büy uk tarih ve macera romanı 
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- Beşer bin lira ... Aman yarabbi.. 

lJu büyük bir servet... 
Faribol tasdik etti : 
- Kuyruğun kopsun.. hakkın var 

~ostum Mistufle, büyiik bir servet. .. 
Av kulesinin kapısı önünde, e1lerin

de meşale nt fü.erinde be~ uş:ık bekli
yordu .. 

Derhal kralın daima bindiği ve çok 
~vdiği ak atını getirdiler. Fakat her 
yakit sakin tabintJi olan bu cins at bu 
~ece sinirH göriinüyordu. İhtimal meşa
lelerin ziv:ılarındnn hııylanmıştı. 

Adeta yerinde duramıyordu .• 
Kral hayvanına atladı ve kafile hare

ket etti.. Geceyi yol üzerinde bulunan 
bir şatoda geçirecekler ve sabahleyin 
Londraya gideceklerdi. 

Üçüncü Giyom önden gidiyordu. 
Meşale taşıyan üç süvari usak he

men nrkasından takip ediyor, daha ar· 
kadan kralın sadık uşağı Andrevs, Fa
ribol ve Mis tufle geliyordu. Bunların da 
ar1':asından bizim iki kahramanın ter
ccmanı olan Godins atını sürüyordu. 

Maiyet halkı ve muhafızlar ise daha 

tabii çjçeklerle süslerler. 
Finlandiya kadınlarının bu faaliyeti, 

ailevi ve içtimai hayatlarına bir tesiri 
olmaz, ev işlerine sekte vermez. 

Vazifeler ona göre tanzim edilmiş
tir. Bürolarda, fabrikalarda sabah aaat 
6 den öi(leden sonra 3 e kadar bulunur
lar. Saat 5 de yemeklerini yerler. Kışın 
bu saatte çoktan karanlık olmuştur. 

Lotta kongresi her iki senede bir top
lanır. 

--*- -
Japon gazeteleri 
İngiltereye hücumda 
devam ediyorlar 
Tokyo, 25 (A.A) - Asahi ve Chugai 

gazeteleri müstesna olmak üzere bütün 
gazeteler Asma Maru hadisesi dolayısi
le İngiltereyi şiddetle protesto etmekte 
ve bu hususta ittihaz etmiş olduğu hat
lı hareketten dolayı Japon hükümetini 
de muahaze ey1emektedirler . 

Öğrenildiğine göre, Asma 
kaptanı istifa etmiştir. 

Marunun 

geride idiler. 
Yüz metre kadar hadisesizce yürüdü

ler .. Yalnız arasıra :o;ahlanan hayvanını 
teskine uf,rraşan kraiın sesi duyuluyor
du .. 

- Kuyruğu kopsun .. Dedi, majeste
nin atı pek huysuz bir hayvana benzi
yor .. 

Arkadan gelen Godino bu sözleri İn
gilizceye terceme edince Andrevs şu ce
vabı verdi : 

- Tuhaf şey .. Kralın hayvanının bu 
geceki gibi halini hiç görmemiştim. Be
reket versin ki majeste çok mükemmel 
bir süvaridir .. En huysuz hayvanı bile 
idare eder. 

Sadık uşak bu sözleri henüz söyle
mişti ki kralın bindiği hayvan mtithiş 
bir kişneme ile yerinden fırladı .. 

Mistuflc kendini tutamadan haykır
dı : 

- Aman yarabbi... Majeste atına hfi
kim olamıyor .. 

Bu doğru idi .. Hayvan tamamen am
bale olmuş ve ileri atılmıştı .. Ve bir an
da karanlık içinde kayboldu .. 

Andrevs, uşaklarından birinin elinde
ki ıneşaleyi kaptığı gibi kralın arkasın-

Lon<lra, 25 (Ö.R) - Frans a cümhur 
reis i B. Löbrön cenubi Afrikanın yeni 
~dirini kabul etmiştir. İtirnatnmnelerin 
tevdii münaseb tiyle miitek abilen söy
lt>nen nutuklarda cenubi Afrika birliği
nin mii ttefik davasına olan yardımının 
c.hemmiyeti gfü:tcrilnıi~tir. B. Löbrön 
demiştir ki : 

• lt'ransa. İngiliz imparatorluğu ile yan 

yana olarak, önüne geçmek için her şe
yi yaptığı bir harpte çarpışmaktadır. Bu 
harbe, hürriyet ve hakkın tazyik ve 
şiddet kuvvetlerine karşı zaferi istihsal 
e<lilinccyc kadar dcrnm azmindedir. 

Cenubi Afrika birliğinin yardımı bu 
mücadl'ledc bizim için 25 sene ev\'elki 
kadar kıymetli olacaktır.• 

Iskoçya üzerinde 
Uçan Alman tayyareleri derhal 

bu!ut!ara sığınarak kaçtılar 
ve 

Londra 25 (Ö.R) - Üç Almnıı bonı
bardım::ın tayy::ıresi Iskoçyanın şimalin
d,. bir uçuş yapmışlardır. 

lngiliz avcı tay, areleri derhal hare
kl'te geçtiklerinden düc;man tayyareleri 
bulutlara sığınarak kaçmıslardır. 

Bir Alman tayyaresi Taymis nehri 
mansabında c;ok yüksekten u çmustur. 
Defi topları derhnl ateş açmı~lardır. 

Londra 25 (Ö.R) - Ingiliz hava ne
zareti yeni zayiat listesini neşretmiştir. 
Bu lis tede ölen veya kaybolan 68 zabit 
ve neferin is imleri yazılıdır. 

Londra 25 (Ö.R) - Bir Alınan tay
yaresi Taymis nehrinin ağ1.ında görül
müş ise de defi tayyare bataryaları ateş 
açar açmaz. derhal geri dönmüştür. 

G emile rini himaye için Japon do
nanması ye ni tedbirler alıyor 

Londra, 25 ( Ö. R) - Royterin Tokyo muhabiri bi1diriyor: Bah
riye Nazırı, japon seyrisefainini himaye için japon donanmasının 
bütün tedbirleri almağa hazır olduğunu söylemiştir. Dün akşamki 
nümayişçilerin dağıtılmasından sonra lngi1tere büyük elçiliği etra
fında ihtiyati tedbir mahiyetinde yerleştirilen polis memurlara kal
dırılmı~tır. 

Roma, 25 (A.A.) - japon sefiri B. Aman, japon diplomatları
nın 27 - 28 ikinci kanunda Budapeştede akdedecekleri konferansa 
iştirak etmek üzere hareket etmiştir. 

Sefir hareketinden evve] sarktaki vaziyet hakkında Kont Ciano 
ile uzun bir görüşme yapmıştır. 

Siiveyş 
--·,7--

Kanalı hasılatı 
azalıyor mu? 

Roma, 25 (0.R) - Şarki Afrikaya 
cioğru İtalyan münakalatının azalması 
Süveyş kanalı hasılatını pek ziyade 
azaltmıştır. Şirketin geçen seneki hası
latı 7992000 İngiliz lirası yekunu tutmuş
tur. 1938 de ise bu yekun 9.664.555 lira 
idi.. Harbin iptidasından beri İngiliz li
ıasmın kıymetini kısmen zayi ettiği na
zan dikkate alınırsa azalış nisbeti bir 
kat daha mühimdir. Buna rağmen, tran
sit rüsumunun ağırlığı sebebiyle şirke
tin hi~edarları yine hatırı sayılır te
mettüler alacaklardır. 

- - *- -

Tebliğler 
- -*--

FRAHSJZ rEBLit:i : 
Paris, 25 (A.A) - 25 sonkanun tarihli 

sabah tebliği : 
İşare değer bir şey yoktur. 

ALMAN rEBLİGİ: 
Berlin, 25 (A.A) - Büyük Alman 

umumi karargahı tebliğ ediyor : 
Garpte işare değer bir Şt>y yoktur. 
Hava ordusu müfrezeleri garp cephe

si üzerinde avlama hareketleri ve İngil
tere üzerinde istikşıf uçuşları yapmış
lardır. 

Harbin ~langıcından beri Atlas ok
yanUSllnda ticaret gemilerine karşı har
betmiş olan Doyçland bir müddet evvel 
üssübahrisine avdet etmiştir. 

SOVYEr rEBLit:i : 
Moskova, 25 (A.A) - Resmi tebliğ 
24 kanunusanide bütün bölgelerde 

keşif faaliyeti ve küçük piyade müfre
zeleri arasında müsademeler kaydedil
miştir. 

Sovyet tayyareleri istikşaflarda bu
lunmuşlardır. 

dan hayvanını sürdü .. Faribol, Mistufle 
ve Godino da onu tdkip ettiler. 

Hepsi de göz kamaştıran bir sürat 
içinde hayvanlarını sürüyorlardı.... Bu 
takip üç dakika kadar siirdü .. 

Birden kulakları dibinde bir inilti se
si ile durdular. Hepsi de dehşet içinde 
titrediler .. 

Faribol: z-h,'.>· 

- Kralın sesi .. Kralın sesi ... 
Diye bağırdı. Atlarını durdurup yere 

atladıkları zaman dehşetten açılınış göz
leri karşısında korkunç bir manzara 
gördüler. 

üçüncü Kiyom, kanlar içinde ve yer
de idi. 

Biraz \12.akta, büyük bir çam ağacı 
gövdesinin yanında da atı yerde vıe ha
reketsiz yatıyordu. 
Kralın yanına koştular. 

(BORSA] 
ÜZÜM 

750 M. j. Taranto 
527 F..snaf bankası 
480 P . Klark 
342 Üzüm Tarım 
318 S . Paterson 
226 jiro ve şü . 
262 j. Kohen 
195 M. Beşikçi 
151 D. Arditi 
160 j. Taranto Mah. 
109 i. Hakkı Veral 
118 K. Taner 

91 Ş. Riza Ha. 
56 Akseki bankası 
16 Ö?.türk L. Şirketi 
16 Hilmi Uyar 
9 A. Mayda 

3826 Yekfuı 
435440 Dünkü yekun 
439266 Umumi yekfin 

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

İNCİR 

306 B. S. Alazraki 
69 Hayım İ. Levi 
39 M. H. Nazlı 
20 M. j. Taranto 

434 Yekun 
187295 Dünkü yekfuı 
187729 Umumi yekfuı 

9 37 13 50 
ll 625 15 
8 50 12 50 

12 25 13 50 
9 25 12 75 

15 50 15 50 
9 25 12 
7 75 10 50 

9 13 -
9 13 75 
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10 11 25 
12 25 13 50 
8 625 9 
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8 50 8 50 
6 50 8 

9 
10 
10 75 
13 
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7 15 9 
'l 625 'l 625 
8 25 8 25 
7 50 7 50 

ZEYTİNYAtl 
7159 kilo 

ZAHİRE 
45 ton Arpa 

102 çuval Susam 
89 çuval Fasulya 

9731 kilo Fasulya 
14 ton Fa.'>U}ya 

6209 kilo Yün 
95 kilo Acı B. içi 

5000 kilo K. Badem 
125 balya Pamuk 

36 

15 50 

37 50 

5 
14 50 

l'l 
"il 
52 
66 75 
57 

ken çam ağacına çal'Jlllll§ ve kafasını 
yarmıştı. Bu sademenin tesiri ile de kral 
aynı ağaca fırlatılmış ve başından yara
lanmıştı .. 
Sadık Andrevs kra1m hareketsiz vü

cudu yanına diz çökmilş: 
- Ah efend)ciğim.. Sevgili efendi

ciğim ... 
Diye hüngür hüngür ağlıyordu. 
Derhal ve arkadan yetişen muhafız-

lann ceketleri, halt.oları ve ağaç dall;ırı 
ile bir sedye yapılırken Mistufle de kn
zaya sebep olan ve yenle yatan hayva
nın yanına gitmişti. 
Uşak Andrevsin daha yola yeni çık

tıkları sırada kralın atını bu geceki gi
bi görmediği hakkında s<Sylediği söz ka
faa;ını bir çivi gibi oymuş, dikkatini 
çekmişti. Sol elinde ~e olduiu h nl
de cansız hayvanın üzerlne eğildi. Sağ 
e1inin pannalı:lan ile ldm burun delik-

Y AZAN: Dr. G. 

Sebzelerin yapraklarını zeytinyağı 
sirkeyle karıştırarak yemek adeti 
den çıkmış derlf"r!'le de onu her ) e 
herkes ııever.. . Eskiden salata yerıı 

mideye serinlik verir, sirkesi iştah ıı 
- bazılan da ucuzca karın doyurur -
severdi. Simdi de salataları bol vitıı 
verir, diy-e sevenler çoktur ... Vitami 
rin en çoğunu Amerikalı hekimler · 
tükleri için, bu zamanda en çok sııl 
yiyenler Amerikalılardır. Hatta b' 
ezeldenberi bildiğimiz ve yediğimiz 
latalara - hak~ız bir milli gururla - ı\ 
rikan salatası adını vermişlerdir. 

Salataların yalnız başına insanı do 
racağına ve besliyeceğine inanman 
sartile yemeklerde salata yemek, sÜP 

siz. iyi bir şeydir. Yalnız mideleri fa 
ca bozuk olanlarla karın ağmu çeken 
re dokunur .. , Üzerine hazırlop yumur 
zeytin tane!f'ri, ııardalya balığı , suda 
miş patate~ konulursa ııalata insanı bi 
besler, fakat ne de ol~a tam bir ycrrı 
yerini tutamaz. Salataların - vitamİ 
rinden ve madenlerinden başka • fı 
sası et, hele iyi kızartılmış bir biftek ) 
dikten ııonra gelen harareti teshin e 
rek mideye serinlik vermektir ... 

Burada salataların her türlüsünü s 
mıya imkan olamıyacağından her b' 
nin ne kadar Yitamin vereceğini göst 
mek de pek güçtür. 

Bizim en c;ok yediğimız ve salata 
diKimiz sebzenin yeşil tarafları yüz g 
miyle A vitamininden 4750, B 1 d 
90, B 2 den 80, C den 30 ölçü vd 
Yalnız temiz bir su ile bolca yıkadıkt 
sonra yenilince vitaminlerin kaybolfl'l 
sına bir sebeb yoktur. Sirkesi de mikro 
lann telef olma!'lına yarar. Mikroplard 
pek korkan meraklıların yaptıkları gı 
salatayı sıcak suda ha~lıyarak yeme 
manası yoktur. Salatanın bir iyiliği 
6, 1 derecede alkalen olduğundan h 
men hemen kendi agırlığınca ckmeğ 
\'ereceği ek~iliği karşılamasıdır.. Fak 
kanlarında ek~ilikten çekinenlerin - 111 

wla ~l·kerli hastaların - :-.alalayı sirkl' 
le değil , limon suyu ile yemeleri dn 
iyi olur. . 

Hindiba salatası olursa A •itaıııı 
yüzde 28000, c vitamini de 60 olçü ni 
betine kadar çıkar. 1 lindiba B 'itamİ 
lerinin hiç birini vermezse de, alkaleııl' 
derecesi 19. 91 olduKundan iki misli 
den fazla ekmek yemeğe müsait olur. 

Salataların üzerine domates ve ;ı:e 
tin taneleri koymak iyidir. Domatesi 
de bol vitamin kaynağı olduğunu bili 
siniz : A 700, B 1 40, B 2 50, C 33. D 
matesin alkalen olması da bir iyilikti 
Taze domates bulunamadığı :Lamanla 
da salataya salçasını koymayı zevkini 
kabul edebilirse vitaminleri pek az d 
ğişir... Fakat domates konservesini b 
lursanız o zaman A vitamini 3000 Ô 

çüye çıkar ... Zeytin taneleri de salataY 
hem A vitamininden 400 ölçü getiri 
ler, hem de salataya biraz besleme kud 
reti verirler. 

Salatanın zararı fazla yemekte ve yill 
nız salata yemektedir. Bu zararlı işi y• 
panlar da en ziyade bayanlardır. He 
şeyi yemeğe kudretleri bulunan ev ka 
dınlarından bazıları evde kapalı kalına 
lan neticesi olan iştahsızlığı bahane tu 
tarak yemeklerinden fazla salata yeme 
ye düşkün olurlar ve fazla salata yemek 
ten iştahları artacağı yerde - en hakiki 
karaciğer hastalığına tutulurlar... Çalı 
~rak kendilerini geçindirmiye mecbu 
olanlardan bazıları da, ucuz olsun, diy 
yalnız salata ve ekmekle kanaat ederler· 
Vakıa, kadın iskarpinleri daha ziyade 
güzelleştikçe pahaları yükseldiğinden, 

onların yemekten tasarruf etmiye çalış
malarına hak vermemek kabil değibe 
de yalnız salata, ekmek mideyi doldu
rarak doygunluk hisııi vermekle beraber 
- azotlu gıda eksikliğinden dolayı - ınaıt.
lesef gerçekten besliyemez. Et ve tath 
yemeye imkan olamayınca, salatanı." 
üzerine bir iki haıJlanmış yumurta ile bı
raz patates ilave etmek yalnız salata ye
menin zararını azaltır. -

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mükhassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1- 13 

SOBA 
Tekmil dökme bmir ekonomik 

•belan 

7 .50 Liradır 
Nefe., alıyordu . Fakat vaziyeti çok 

tehlikeliydi. Ancak bir mucize liıı:ım
dı ki kurtulabilsin. Başındaki büyük 
yara bütün kurtarma ümitlerini m.Jıve
decek kadar derindi. 

ıe.inden birini açtı . Bu delikten su.an Yemek Jitirme, ~Uaaşır ~ W> 
koyu siyah btr ·kan dllkatini ~.. metlerini de :mDetıımaelea stırmek· 

Bu müthiş ve feci kmanın nasıl vu
ua geldiğini anlamak ı\iç d('ğildi. Gc

ıni a:z.ıya alan ·at bütün hızı ile kcış"'r-

~p te daha . iyi ~yene edince ...z_ B ..._ .... --ll..-'L-t _.._ 
b..ı;.;; vu'"cudUDu bir d~t lend sars- _..-.. er ıuıu --- r-· 

urun ._... A1ıntet Etem Buld.anloilu - tzMtB 
h, bo '-" ~ b Gazi Balnn t t , Tel. ERDi, 

Eli\ylc Fari la yaıua~ası I"-... ir TELE. ı 

işfıret yapt.J. ···------iiiiiıiii·~· 
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Çağ] LANLAR: Fahire Fer.san, Cevdet 

1 
a, Refik Fersan. 

3 l -O'KUYAN: Necmi Riza Ahıskan, 
2 R Ferahnak şarkı : (Avare gönül), 
<ı\b ~uni Reşat - Ferahnak şarkı: 
k ar Jle dalmış zevki safaya), 3 -
Yaanunt Re~at - Ferahnak şarkı : (Hoş 

~ . 
PARİS 'FAKÜLTESL'lDEN 

D1PLOMALI 
DİŞ rABiPLERİ 

. Muzaffer Eroğul 
n· ratınış) , 4 - Kanuni Reşat - Hüsey- ~ VE 
h~ şar~ı: (Çektim elimi gayri bu dünya 1 K ) ç f • d .., 

vesınden) 5 H " · Fah · H" 1 ema e 10 ag 
se;ıi şarkı: ' (Vaslını':~~:a) . rı - u- 1ı Hastalarım her (Ün sabah saat. 9 

- OKUYAN: Müzeyyen Senar. f dan başhyarak Beyler sokak Numan~ 
k .. : - Sadettin Kaynak - Hüseyni tiir- e, zade caddesi 21 numaralı muayeoe-

1
~ 

t·~·k ~~Yrılık yıl dönümü), 2 - Halk hanelerinde kabul ederler. 
kur Usu: (Benim yarim pençereden ha- ı _ TELEFO!.J!;,t 
b~Yor), 3 - Halk türküsü: (Iki karpuz f -- :wıı--
6~~ koltuğa sığar mı), 4 - Halle türkü- ı••••••·~~~~---ı 
19 ·10CMeşeli meşeli), 19.00 serbest saat, DOKrOR 
~ ~~nıleket saat ayan, ajans ve me-
Safi ro]oJı haberleri, 19.25 türk müziği: su•• ı A \1 m an ,Ç ofu h 
Pe Ye konseri (2), Program: Kendi re- ~ J 
~tuarı, 20.15 temsil: Faust. Yazan: al fıl 
c·· ~e. Tercüme eden: Seniha Bedri ÇOCufı hast 1 arı 
don 11. Cemal ReşM piyanoda Gouno- mütahaSSISI 
r~n operasından parçalar çalarak esere Londra ,.e Viyana hastanelerinde 
kahkat edecektir .. 21.10 konuşma (milü etüdünü ikmal etmiştir. 
ıik ramanlık menkibeleri), 21.25 mil- Hastalarnu her giin kabul eder. 

1 : Radyo orkestrası (Şef: H.F. Alnar) Muayene adresi : Birinci Beyler 

g - F . . Mendelssohn Bratholdy: Bir v. az ak N 4" ecesı .. S sok o. -·· kar h ruyası, Intermezzo - Nottmo c- Ev adresi : Gttzlepe karakolu • 
~~ - Zifaf marşı . 2 - Dr. Fr. E. Au- şısında 834/ 1.. 
L" r. Le Domino Noir uvertürü, 3 - Fr. TELEFON : 2310 
$a ıstı.: Les Preludes, 22.15 memleket (2241) 1 - 13 
h at ayarı, ajans haberleri, ziraat, es- -----
(~ - tahvilat, kambiyo - nukut borsası 
tn~t), 22.35 mUzik: Solistler (Pi.), 23. 
r k k: Cazband (Pi.), 23.25-23.30 ya-
ın 1 Program ve lqıpanış. 

-*-Bir tahkikatın neticesi 
~astane caddesinde B. Haverin dük
li 1.na anahtar uydurmak suretiyle içe
Sa:ırd!kleri iddia edilen B. Fehmi ve 
ka rlntn yapılan tahkikatta bu işle ala-

dar olmadıkları ve vukubulan iddia
nın Yers iz olduğu anlaşılmıştır. 

Bozkurt 

Doktor 

Ali Ana~ Dinel 
COCllK HASr ALIKLARI 
~ MVrAHASSISI 

Her giin hastalarını eskisi gibi İkinci 
Beyler sokatrında 84 numaralı muaye
uehanesinde kabul eder. 

E"i BİRİNCİ KORDON No. 272 .. 

ta•i**H 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cenlil 
Oral 

İZMIR MEMLEKEr Fransız hastanesi 
HAsr AHESI . Operatörü 

'1 -s..ı ·· _ .. _.. Het gün öğleye kadar Fransız hasta-

MlıA YENEHANE : İkinci Beyler 
Suu ye müt ... M&t>SISl I nesinde, öğleden sonra Birinci Bey

S k ler sokağ'mda.". No. 4Z ..• 
k 0 ak No. 79 da hastalarını her gün 

1 
TELEFON : 2310 

abul eder. İll•••-•••~ ~.,,. ·~J 

------~~~~--~-~ 
"lZMtR TlCARET MAHKEMEStN
u:E!N: 

bosya No. 940-207 
d MUddei Izmirde rıhtım idaresi halen 
ıJt'lct limanları işletme müdürlüğü ve
~ avukat Ahmet Şükril Sayar tarafın
lsk iz.mirde birinci kordonda pasaport 
it elesi karşısında Izmir havagazı şir
,l)ett namına mezkQr şirket murahhası 
7i:•vit Larimer aleyhine açılan alacak 
g a~asının ilanen vaki tebligat üzerine 
~l rtıeyen müddeialeyhin gıyabında gö-

en muhakemede: 
k Gıyap kararının da ilanen tebliğine 
ıt;r verilmiş olduğundan tayin olunan 
k ·940 Paza rtesi günü saat 10 da mah
d:rncye. gelmeniz v<.'ya bir vekil gön
gı l'rneruz aksi takdirde muhakemenin 
ll'ıYhbınızda görüleceği hukuk usulil 
te \~kemeleri kanununun 401 ve mü
tebıı~p maddelerine tevfikan ilan ve 

g olunur. 250 (132) 

...___---~~~~-~~-~~ 
~MIR 1 inci SULH HUKUK MAH-

I ~iNDEN: . . 
l\'ı~ır ikinci mahmudiye nıahalle:-:inin 
tiav tar Hasan ağa soka~ında oturan 
/\nk;ı HU.eyin oğlu Celal Doğuer ile 

-------·--------
DAHİLİ VE ZÜHREvl·HASTA· 

LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı . . . 
Akarçay 

Her gün saat 1l ten itibaren .. 
İkinci Kordon (Alman konsolosha

nesi karşısında) 20G numaracla hastala-
rmı kabul eder. · 1 

• • 

(Çivici hamamındaki muayeneha-
nesini terketmiştir) ·· 

TELEFON : 3458 

... .......... . •"- ~.-
" Dıs Doktoru 

.> 

Hatice Azra 
Demirelli . ıl.rtı. r,il riyaseti Cümhur bandosunda 

:Slak~rlı llUseyin oğlu Celalettin arasın- İkinci kordon (Cümhuriyet Mer-
lM ~ .muhakemede müddei aleyh Cc- kez Bankası arkasında) 88 numara-
J'ıı~~ne evvelce • tebliğ yapıldığı halde da hususi muayenehanesinde hasta-. 
.b'ap etrteye gelmemiş ve aleyhine gı- tarını her gün saat ondan 12 ye, Uç-
C>dij~ kararı verilmişse de tebligat ifa ten altıya kadar kabul eôer. 
• :a rtıenüştir. TELEFON : 3287 

.ne ~ kerre ilanen gıyap kararı tebliği- ••••••••---... --~~!' 
i il40 ~~r .verilmiş ve ml!hakemede 7-2- · ctctLt T!CARET MEMUR-
~t rıhı.ne müsadif Çarşamba günil 1ZMtR ~ 
ttı · lO na bırakıhnıs ·oıduğundan mu- LUCUNDAN: 
ı_ aUeyhin me k ·" .~ tt ah- iz.mirde Çangırı çarşısında 13 numa-

· "'('ll'ıed z ur gun ve saa e m . l ·1 ğraşan unvanı 
bir Vek· h~~ır bulunması veya namına ra~a sigorta bış erı ~al~ elin 24_1_940 
\"ne ıl gondermesi aksi halde mahkc- museccel Sa etay Y .th r 1 ~ liğ Ye gıyabında devflm olunacağı teb- tarihinden itibarl'n . avru~ e:ı . a ~tçı ıgı 
hir ~~~unıına kaim olmalt ve bu ilanın ile de iştigal e<leceğıne ~~~-· ~ır in;.;~
<l'> ıl Ushası mahkeme divanhanesine namesi ticaret kanunu u ~ er t -

ın;ık ~ur-etiyle ilan olunur. re sicilin 2635 nuınarasına 2t~t (~;l )es-

J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 Liralıfı 2000 Lira 
ıooo Liralılı 3000 l.ira 
500 Liralıfı 3000 l.ira 
2JO Llralılı 3000 Lira 
ıoo Lirablı 4000 Lira 

JO Lirafılı 37 JO Lira 
2J Liralı~-~?.? Lira 1 

347 24000 Yefıun 
'•u::aaı:a:::uw~ pw qı e •r77T.T7J, 

Türkiye İş Bankasına para yatırmalcla :rnlnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz ... 

'> :. - ..... ~ • 

ilan 
lzmir ııamuk mensucatı Turk 
anonim sirkeli hissedaran 

heyeti " omumı 
21 Şubat 1940 Çarşamba günü öğleden evvel saat 9.30 da Şirke

tin lzmirde Halkapmardaki merkezinde adiyen içtima edecektir. 

Müzake ·at Ruznamesi 
1 - 1939 Senesi muamelatına dair ldare heyeti ve Murakip ra

porlarının okunması ve tasvibi ve idare Meclisi azalarının 
ibrası. 

2 - 31 / 12/ 1939 tarihinde hitam bulan mezkur seneye ait bi
lanço, mevcudat ve kar ve zarar hesabının okunması ile tas
diki ve mezkfü sene kazancı hakkında idare heyeti teklifatı
nın kabul veya reddi. 

3 idare heyeti azalarına tevdi edilecek vazife için kendilerine 
verilmesi lazımgelen ücretin takdiri hakkında Meclisi idare· 
ye salahiyet verilmesi. 

4 Esas mukavelenamenin 27 inci maddesi hükmüne tevfikan 
tebdili lazımgelen idare heyeti azalarından üçünün yeniden 
İntihabı. 

5 - Müddeti memuriyeti hitam bulan Murakibin tecdidi memu
riyeti veyahud t~bdili ve ücretinin tayini. 

6 - 1940 senesi için idare heyeti azaları ücreti huzurlari mikta
'l"mın tayini. 

Laakal elli hisseye malik olup içtimai umumiy e İştirak etmek ar
zusunda bulunan hissedararıın Ticaret kanununun 370 inci maddesi-

• ne tevfikan hisse senetlerini v~yahud h~kuku tas~rr:ufiyelerini müş.ir 
vesaiki içtima gününden bir hafta evvel Şirketin umumi katipliğine 
tevdi e~melidirlef. ( 133) 

,ı • 

T .. p·--ak JMahsulleri ofisi lzmir 
şuhesiiıden: 
1940 senesi zarfındaki tahmil ve tahliye işleri için 8 ikinci kanun 

tarihinde yapılan münakasa neticesinde hasıl olan şartlar haddi layı
kında bulunmadığından, münakasa bu şartlar üzerinden 8. 2. 1940 
tarihinde saat onda şubemiz binasında tekrarlanacaktır. 

Muvakkat teminatı 1000 liradan ibaret olup 7 / 21940 akşamına 
kaqar nakit veya banka mektubu olarak veznemize yatırılmalıdır. 
Münakasaya herkes girebilecektir. Fazla malumat için şubemize mü-
racaat edilmelidir. 25 26 27 

iz mir 
·den: 

Vakıflar müdürlüğün-

Lira, Cinsi No. Mevkii Vakfı 
465: Dükkan 419/ 436 Hal binası Mezarlıkbaşı 

Yukarıda yazıl. dükkan açık artırma müddeti içinde talip çıkmadı
ğından müzayedesi beş gün müddetle temdid edilmiştir. 

ihalesi 29 / l / 940 pazartesi günüdür. istekli olanların Vakıflar 
idaresine müracaatları. 228 ( 127) 

!,1111111111111111111111111111111111111111:: ı••mıı·---------.. 
E DÖKTOR ~ ooxroa 
: = Behçet Uz 

I_ Salı'L SonaJ f .. 1. Çoc::,t::sa:::.•ar· 11 U , Ilastalannı her gün saat 11.30 dan 
E E 1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
: Askeri hastanesi cild, s:~ç ve züh- f: matbaası yanındaki hususi kılinifin-
: revi hastalıklar mütehassısı.. : de kabul eder. 
: 2 inci Beyler: No,. 79 5 .. lllF.'.ılllı::m=:ı;zr.z:zza•••-•li - -111111111111111111111111111111111111111111 .. 

DOK.TOR -----

Celal Yartm: 
IZMJR MEMLEKEr 

RASrANESI DAHİLİYE 
MVrAHASSISJ 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Asabiye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuncr 
Her giin saat 3 ten sonra Şamlı 

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

TELEFON: 3559 

....................... a~ 

w. F. Henry Van der Zee 
Veş~ekisı 

SPERCO VAPUR 
ACEHrASI 

Al\IERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADRlATlKA SOSYETA ANONlMA 
NE V YOR K Ot NAVİGAZYONE 
NEVYORK İÇİN ZARA motörü 24/1/940 tarihinde li~ 

EXİLONA vapuru 31 ikinci •kanuna manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
doğru bekleniyor. Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
EXAMELİA vapuru ? şubatta bek- Venediğe hareket edecektir . 

!eniyor .. E. MORA?--.TOİ vanuru 20-1-940 ta-
SERVİCE .MAR1Tİ!'tlE ROUMAL.'J rihinde gelerek Livoi·no Cenova ve Ri-

B U C A R E S T \'iera limanlarına harek~t edecektir. 
KOSTENCE İÇİN : ADİGE vapuru 21 - 1 - 940 tarihinde 
ALBA JULİA vapuru 2 şubatta bek- beklenmekte olup Cenova ve Vrivycra 

j . liman. larına hareket t>decektir. enıyor.. t 
Vapurların isim ve tarihleri hakkında CI'ITA D BARİ ınc.törü 20-1-940 la-

hiç bir taahhüt alınmaz. rihinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova-
Vapurlann hareket tarihleriyle nn- ya hareket edecektir. 

acenta m• LANGANO vapuru 23 - ı _ 940 ta-
lunlardaki dcği}lkllklerden r ihinde gelerek Ceno\'a ve Rivicra li-
ıuliyet kabuJ etrr.e:L manlarma hareket edecektir. 

Daha fa~la tafsillt için ATA-rt.TRK İSEO vapuru 28-1-940 tarihinde bek-
caddesl 148 No.da W. F. Henry Van Deı- lcnme.kte olup Ccnovaya hareket cde
Zee ve Ş,ı. Vapur acenı.lıtına mUraca- eektir. 
at ed.llmesl rica olunur. NOT - Bütün. bu .vapurlar Triyeste 

TELEFON ı ZH7/!00I veya Cenovada Şunalı ve cenubt Ame
rika limanlanna hareket eden f talia 
Anonim sey:risefaio şirketinin ve Afrika 

UMDAL ve Hindistnna hareket eden LLOYD 
__ -4).-- TRİYESTİNO anonim seyrise!ain şir-

UMUI\Iİ DENİZ ACENTAUGl LTD. keti vapurlarına tesadUf ederler. 
JIELLl:.:NİC LiNES LTD. LLOYD TRİESTİNO 

PATRAİ \'apuru 15/ 20 ikinci kanun CARNİA vapuru 26 - 1 - 940 tarihin-
arasında beklenilmekte olup Anversa ve de beklenmekte olup Livorno, Cenova 
Rotterdam için y ük alacaktır. ve Marsilya limanlarına hareket edccek-

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR tir .. NEERLANDAİSE ROYALE 
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence 
v · · h k t d kti y 1 KUMPANYASI 

ve .~kmka ıbçınl edare ketire ece r.. o cu ACHİLLES vapuru 23 - 1 - 940 tari· 
\"e yu a u ece · hind bek! k 1 B V 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, .. e e?me le 0 up urgas, ama 
H f B t D Tr. t . . Kostenre lımanlanna hareket edecek· ay a, ey:nı , ura:ao ve ıyes e ıçın t' 
hareket. edecektir. Yolcu ve yUk kabul ırSTELLA vapuru 30-1-940 tarihinde 
edecektir. beklenmekte olup Amsterdaın, Rotter-

GOULANDRiS BROTHERS dam \'e Anvers limanları için yük ala. 
(HELLAS) LTD. rak hareket edecektir. 

P t R E SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ıNEA HELLAS 1 BİRKALAND motörU ikinci kAnun 

Lüks Transatlantik vapuru P.ire-Nev- sonlarına doğru beklenmekte olup Go-
york hattı .. . tenborg ve Kopenhng limanlarına ha-

Pireden hareket tarihi : ı·eket edecektir. 
15 - 1 - 1940 SERVİCE l\IARl:TIME ROUl\IAİN 

Yolcu ve yUk kabul edecektir. ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarihin· 
Gerek vapurlann muvuallt tarihleri, de gelere Malta ve Marsilya limanlarına 

gerek vapur l!imleri ve navlunlan bak- hareket edecektir. 
landa acenta bir teahhUt altına liz'emu. N O T : 
Daha fazla tafsUAt almak için Birinci Ahvali hazıra dolayıslyle navlun ve 
Kordonda 152 numarada c UMDAL• hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 

wnl d · A talı'" Ltd. müracaat bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
um enız ce-n •• d W• b' l" ld ğ b h 'l1ll egışe ı ır o u unu ve u usustan 
edilmesi ri~ olunw:. dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

Telefon : 4072 MUdUrlyet etmiyeceğinl muhterem yükleyicilerin 
Telefon : 3171 Acenta kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsillit için CUmhuriyet 
• ................ 111111111 111111 • 1111111111• caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 

OLİVİER VE acentesine müracaat edilmesi.. 
şUREKAsı Lro. TELEFON= 2004 - 2oos 

VAPUR ACENTASI 
.. ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
: TELEFON:2U3 . . Ur. Demir Ali E Londra ve Livcrpol haUan içi.o 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla
: rımız sefer yapacaklardır. 
~ .......•...............................••• 
Ukranya ve Beyaz 
Sovyetlerde intihabat 
Moskova, 25 (A.A) - Bugün Sovyel-

ler ile Ukranya ve Beyaz Sovyet cüm
huriyetleri yüksek Sovyetleri mebusla
rının intihabı için Ukranya ve Beyaz 
Sovyetlcrdc intihap mücadelesi başlıya
caktır. 

KAMCIOC':LV 
Cilt ve Tenasiil hastalıkJan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 
izmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar lıastalanm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

QHı9 eu...,.~ıı 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiitmeye kooulan iş 

1 - Manisada Kum çayının bir' tahliye yatağı ile Marmara gölüne 
akıtılması ameliyatının keşif bedeli 191.114 lira 5 7 kuruştur. 

2 - Eksiltme 19/ 2/ 940 tarihine rastlıyan pazart~i günü saat 1 S 
de Nafia Vekaleti su işleri reisliği su eksiltme kotnisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartn~me ve projeleri 9 lira 56 kuruş 
mukabilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 10.805 lira 73 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz giin evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafia V e.kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere 
, ·esika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i ştirak edemezler. 

5 - f steklilcrin teklif mektuplarını ikinci maddede ya7.ılı saatten 
bir saat evveline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan geçikmeler kabul edilmez. 

26 31 5 1 o 224 ( 129) 

Mal.iye Vekaletinden: 
Türk vatandatı müsliman mübadiller tarafından Yunanistanda ter

kedilip Yunan milli bankası tarafından idare edilmekte olan emvali 
gayri menkule ahiren müşarünileyh hükumetçe neşrolunan bir ka
nun ile devlet tarafından geri alınmıştır. Bu emval üzerinde üçüncü 
şahıslar ile banka arasında mevcud ihtilafatın hal tarzı ve tehaddüs 
eden davaların ne suretle görüleceği de b ir iradei kırali ile tesbit ve 
tayin edilmiştir. 

Türk mübadil ve gayri mübadil müslümanlardan a slen veya dola
yisile hu malların ayni menafi, ayni hak noktasından banka ile ih ti
lafı veya· davası olanların zikrolunan kanun v~ kararname hükümle.. 
rinden mali'ımat a lmak üzere Ankara, lstanbul, L~mir defterdarlıkla
rına müracaatları lüzumu ilan olunur. 26 31 4 225 ( 130) ' , 240 (128) cil edild iği Han olunur. · . . 1 -~ .. ·._, . -. . ·-~ - , ... '...... . . ·~ . ·-. ..:,.., .. -·:-.. ~ .. · .-) ( ,t .... 'ı . .. , . .. ' 

FOSFARSOL 
. ~ . . . ' ' ' ./ . . .. . . 

J~OSFARSOI... Knnın en hayati kı~mı olan kınmzı ~ m•arla<'ıkları tnzcliyerck çoğnltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
de\'nmh gençlik. dinçlik \'erir. Sinirleri canlandırarak nıınbi bulırnnlan, uykusuı..luğu giderir. l\Jmmnid iııkıbatlarda. 

barsak lcmbclliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatleriııde, Bel gevşekliği ve ndemi iktidarda ve kilo alnınkta 
şa:ranı hayret fnidcler temin eder. 
FOSFARSOL'iin: Diğer biitün kuvvet şuruplanndnn ii tünlilğii DEVAl\ILI Bİi~ SURETLE KAN, lHJVVET İŞ1'İH. 
TEMİN ET1\1F..S1 ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal g(is1ermcsidir. · 1 

Sıhhat Vekaletinin resmi nıüsnadesiııi haizdir. Her eczanede bulunur. , ŞURUBU iŞTiHA KUVVET 



1940 
- ~ 

lngiltere ve Sovyet Rusya arasında 
Finlandiyaya karşı yapılan harp yüzünden -diplomasi münasebetlerin 

kesilmesi mevzuu bahis midir? şeklinde B. Çember/ayna bir sual soruldu 
• 

-~~~~~~~~~-*-,---~-~--~-

In gili z başvekili cevap verdi Garp cephesinde durgunluk 
-·-

Bu çok nazik ,. bir meseledir ve ihti- Devam eden soğuklar iki tarafın 
da faaliyetine mani oluyor mamlı bir tetkike ihtiyaç vardır 

Londra 25 (A.A) - Dün öğleden 
sonra avam kamnrasında B. Çember
Lıyn, mebuslardan B. Knox'un, Sovyet 
lerin Fin1andiynva karşı hiç bir 
tahrike maruz kalmadan tecavüze geç
mesi dolayısiyle lngilt.ere hüküınetinin 

~-Wi9i-llll'ıil~~~iitııiı\i.ıııf!lıı!ilfı~, Sovyet.lerle diplomasi münasebetlerini 
katetmek t.<::Savvurunda olup olmadığı 
suretinde sormuş olduğu bir .suale ce
van vererek söyle demiştir: 

Sovyet. hükümeti ile diplomasi mü
nasebetlerin' n kat" ı, evvelii her nokta! 
nazardPn ihtimamlı bir tetkik yapılma
sını ist.ilınm eder. 

Basvekil ilave etmiştir: Bu mesele 
derhal I!"Cmnunivete ş yan bir surette 
ha llcdilebilecrk bir mesel" değildir. 

B. Çemberlayn başka bir suale ccvn
ben, harbın baslangıcından evvel Ingil
tere ile So\•yct Rusya arasında ccrcvan 
etmiş olan müznkerelere ait vesaikin 
nesri ta,.ihini t.esbit edemiveceğine mü
teec:sif olduğunu söylemiştir. 

Roma 25 (Ö.R) - Avam kamarasın
da sonılnn bazı suallE.'re cevaben B. 
Çeml,er1ayn şu beyanatta bu1unmustur: 

1938 füılynn - Ingiliz anlaşmasında 
kararlaştırılmıc; olan askeri istihbnrat 
tealisi yanılmıs olduğu gibi bahri ve ha
vai meseleler hakkında da fikir teatilc-

,=~~~~~ ri devam etmektedir ve bu ay sonuna = do~ ru neticelenmesi beklenmektedir. 
dtalyan hükümeti Sudan, Kenya ve 

Somali İngiliz ınüstcmlckeleriyle şarki 
Italyan Afrikası arasında hududun tah

-~-.--.---......;.~:ı...;..--.;....._..:...:...1ı11 didi hakkındaki teklifleri şimdilik kabul 

Paris 25 (Ö.R) - Garp cephesinde 
şiddetli soğuklar yüzünden pek az faa
liyet olmuştur. 

Roma 25 (Ö.R) - Garp cephesindeki 
askeri hareketler hakkında Fransız teb
liği kayde değer bir şey olmadığını bil
dirmektedir. 

Diğer bazı haberlere göre Ingiliz ve 
Fransız harp gemileri tarafından Al
man tahtelbııhirlerine karşı bir çok hü
cumlar yapılmıştır. 

Alman büyük karargahının tebliğine 
göre: Garp cephesinde kayde değer mü
him bir şey olmnmıstır. Alman hava 
müfrezeleri garp cephet::inde avcı ha
reketleri ve Ingiltere tizerinde keşif 
uçuşları yapmışlardır. 

Mü'ITEFtKLER BU HARBI 
MUHAKKAK KAZANACAKLARDIR 

Bu.gün haber verildiğine göre Yoko
haına bankasının Londra şubesi ve bey
nelmilel hcsabat bankasının meclisi ida
re ikinci reisi Vikont Hisaakira Kano 
h.-rpte m:.ittefiklerin niçin galip gele
ceğine dair su sebepleri vermiştir: 

cMemlc-ketiniı vUzde do~<san mütte
hit.tir. Alman l'fkfirı umumiyesi ise ya
rı yarıya ayrılmıştır. Sizin muazznm 
kaynaklarınız var. Almanyanın yoktur. 
1914 te Almanyanın harice yatırı1.mış 
bir milyon mark değerinde sermayesi, 

Garp ceplıesmde 
ayrıca iki bin milyona baliğ olan altın 
stoku ve dövizi vardı. Bugün haricte 
hiç bir sermayesi ve dövizi yoktur. El
lerindeki altın stoku çok azdır. lhracnt
Jarı abloka yüzünden tamamiylc dur-

Fransız askerleri 
muştur. Alınanyanın dahili kaynakları 
giftikçe ziyadeleşen nishette askc- 1i mak
satlara tahsis edildiği için ha11-'ı ıstırn· 
hı artacaktır. Tuz. gıda ve giyecek kıt
lığı şimdiden göze çarpmaktadır. 

Avam kamarasında sııal/ere cevap veren 
B. Çemberlayn 

edecek mevkide olmadığını bildirmiş
tir. Ingiliz ba§kumandanmm şoförii olan kız oızıl tayyareler açık şehirleri, halkı, 

bombalamakta devam edlyorlaı· Hollanda bitaraf kalacak - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Eğer o da ve Belçika da silaha sarı
lırsa büyük ihtilaflar takip edecek 

Lopdrn, 25 (_ö. R) - Hollanda Ha
riciye Nazın B. Von Klepen mebusan 
meclisinde demiştir ki: 

Millet bitaraf siyasetinde hükumeti
me kuvvetle müzaheret etmektedir. Bi· 
tnraflığımızm ihlaline mimi olmak için 
aldığımız tedbirler beynelmilel hukuka 
tamnmile uygundur. Felemenk bitaraf· 
lık vnzifeşini yapmakla Avrupaya kar
şı bir vazife ifa etmektedir. Zira Fele
menk ve Belçika da silaha sarılırsa bu
nu büyük ihtilaflar takip edecektir. 

Roma, 25 (ö. R) - Hollanda Hnıi· 
ciye na7ırı Mebusan meclisinde F ele· 
mengin bitaraflık siyasetini sıkı sıkıya 
muhafaza etmek niyetinde olduğunu ve 
F elemengc taarnız edecek herhangi 
devletin bütün Hollanda milletinin en 
şiddetli mukavemetile karşılaşacağını 
söylemiştir. 

Amsterdam, 25 (A.A.) - Dün me• 
busan meclisinde cereyan etmiş olan 
müzakereler esnasında bir çok mebus• 
lnr harbiye nazırının bütün müfrit un· 
surlarını ordudan uzaklaştırmak tasav- Hollanda kraliçesi zehirli gazlardan l.orunma teşkilatını tclti!i ~nasında .. 
vurunu tensib etmişlerdir. Ayni mebus- , unsurlara ve bilhassa nasyonal aosyalist 1 tana karşı şiddetli tedbirler alınıp alın
lar ordudaki ve halk arasındaki müfrit teşkilatına ve bu harekete mensub zabi- mamış olduğunu sormuşlardır. 

Petrol Davası 
- *-- BASTARAH 1 İNCİ SAHİFEDE - tolar ve saire de mevzuubahs olmuştur. 

kında derpiş edilmiş olduğu şekilde pct.- Bu şayialar her iki tarafça derhal t.ek
rol kuyularının kont.rolü salahiyetini ı.ip edilmiş ve her iki memleket payi
bah<şetmektedir. Petrol meselesi yeni tahtında mütekabil teminat verilmiştir. 
petrol ofisinin ihdası Romanya hiikiiıne- Muharrir iluve ediyor: 
ti tarafından milli istihsalatın inkişaf ve Almanların bahsettikleri gibi Alman
tanzim edilmesi hakkmda izhar edilmiş ya, Romanyada hadden aşırı pclı'.ol ala
olan umumi planın ecuısındandır. Hali cak olursa Ingiltere hiikümetinin endi
hazırda kömür ve madm sanayiinin şe hissetmesi tabiidir. 
tanzimi için <le tedbirler münhasıran Almanya arzu ettiği miktarda petrol 
Romanyanın dahili ihtiyacları nazarı alacak olursa Ingiltere ile Romanya 
dikkate alın2rak ittihaz edilmekte olup arasındaki ticaret itilafının miivazcnesi 
ecnebi memleketler icin hic bir veçhile bozulacak · ve bu müvazenenin derhal 
e-ıd"c;f'v m!thrıl yoktur. ' iadesi icap edecektir. 

I-ondrn 25 (A.A) - Romanvanın Al- Roma 25 (Ö.R) - Rumen petrolleri 
'""'anvaya f'VVelce akdPtmic; oldu~u iti- hıkkındn Ingiliz - Fransız gazeteleriyle 
lAfn 'll"ı"'·io derniş edilmic; ol::tn mik- Rumen j!:ızeteleri arasındaki münakasa 
hrr<ın f:., .. 1rı Tletrol vPr?""l: icin h"7t,.l:ın- dC'vam Pdiyor. Romanya bir petrol 
..,.,l:tn oı.ı .. ;.;u surefüvlalrl c:;ı"l,,l ::ırchın umum kom!serlit;j ihdr!s etmiştir. lngf
'h.,hc:C'd"" 'l'imec; asızetC'c:i11in ,:ı;n1,,,.,...ı:ıc:i liz ve Fransız ~azef Plerine göre Rumen 
..... ,,l,nrriri hu c;~h:'lh sunları yazmal(tn- rıet,.nl sirk~tlerinin Jngiliz, Fransız, Hol
dır: Janda VP Amerika sermayedarları t..,ra-

'niin b~zı mahfiJlerde Lonıirn ve q,;;k- fınclıın finanse edilmesi sebebiyle Ru
rec:: hükiimPtleri arac;ındn ba.,ı noktai men hiikiimeti petrol lstihsalatını. In
nazar ihtilr.fhn mevcud oHu~undan giltere ve Fransanın muvafakati hari-

k faila bah il · · 

cPres Asosycşin>- tarafından bildiril
diğine göre Ingiltere, Romanya tarafın
dan ittihaz edilen petrollerin Almanya
ya petrol sevkiyatını artırmak neticesi
ni verip vermiyeceğini tahakkuk ettir
mektedir. 

Diğer taraftan, yapılan tekziplere rağ
men, Ingili~ve :Fransız gazeteleri Lvov 
şehrine ve Macaristanın Lehistan arazi
siyle mtişterek olan Karpat hududuna 
Alman kıtalarının f!elmekte olduğunu 
ve Moskova ile Berlin arasında akdedi
len anlaşma mucibince Galiçyadaki Sov
yet. kuvvc1leri yerinC' Alman kıtaları
nın kaim olduğunu iddia eylemekte ber
devamdır. 

Bu yeni Ingiliz - Fransız neşriyat 

kampanyasının saikleri şimdılik pek 
iyi tayin edilememekle beraber Alman 
korkuluğunu sallıyarak Macaristan ve 
Romanyayı ürkütmek maksadının ta
kip edilmekte olduğuna ihtimal veril
mektedir. 

Halbuki Bükreşleki siyasi mabfillerin 
fikrince Rumen hükilmetinin bir pet-

üç Sovyct fırkası kar tiptc;i içinde 
ilerlerken Fin kayaklı müfrezelerinin 
silratli hareketleriyle iz'aç edilmişler
dir. Bu sırada esas Fin kuvvetleri tam 
bir nizam dahilinde ricat. etmekte idi. 
Bu hareketi ikmal eden Fin kuvvetleri 
iki Sovyet !ırkasına karşı, artık Fin 
sevkulceyşinin esasını teşkil eden, yıl
dırım stiratli bir mukabil taarruz yapa
rak her iki kolu da muhasaraya muvaf
fak olmuslardır. Sovyet. kuvvetleri bu 
hareket karşısında tamamiyle ezilmek 
tehdidine mukavemet edemiyeceklerlni 
anlıyarak ve Fin tayyareleri tarafından 
tahrip edilmiş olan demiryollarından da 
istifade imkanını bulnııııyarnk ricale 
bac::lamışlardır. Finler bunun derhal 
farkına vararak hareketlerini şlddetlen
dinnişler ve ricat.i inhlzam şekline sok
muşlardır. Böylece bu son Sovyet. tc
şebblisü de heı.imetle \'e mua7.zam mik
tarda harp malzemesinin ı.iyalyle neti
celenmiştir. 

Son günlerde, Finlandlyaya hnva taar
ruzlarında bulunan bir cok Sovyct tay
yareleri Estonya arazisindeki iisler<lcn 
hareket ederek uçuş müddetini kısalt
mak istemişlerdir. Taarruzların netice
leri malCım olmamakla beraber 3 gün 
içinde Estonya üslerinden hareket eden 
23 tayyareden ancak 3 Ü dönebilmiş, 
geri kalanları Finler tarafından düşii
rülmüş veya ele geçirilmiştir. 

Sovyetlerin Fin cephesi için ayır
dığı takriben 2000 tayyareden şim
diye kadar 300 zü ve bunlarla birlikte 
en iyi Sovyet pilotları kaybedilmiştir. 

Londra 25 (ö.R) - Helsinkiden bil
dirildiğine göre Ladoganın şimalinde 
e.sir edilen Sovyet askerleri bilhassa gı-

da fık<lanından bahsetmektedirler. Esir
ler bu m~mlyetlen kurtuldukları 
için memnun _görünmektedirler. 

Londra 25 (Ö.R) - Finlandiyadan ge
len son haber]er Kızılların Ladoga gö
lünün şimali şarkisinde hasımlarını çe
virmek teşebbüsünde maruz kaldıkları 
müşkülatı göst.em1ektedir. Bu mıntaka
nın tamamiyle ormanlık ve müteaddit 
göllerle ve bataklıklarla kaplı olma~n 
en büyük rnüşktilut. sebebidir. Küçiik 
Fin kıtaları yerleştikleri sevkulceyşi 

mevkilerden mitralyöz at.eşiyle Sovye1 
kıtalarını imha etmektedir. 

Helsinki 25 (A.A) - ,Havanın mu· 
halcfetine rağmen Sovyet tayyareleri 
bazı mıntakalnra baskınlar yapmışlar
dır. Bilhassa 30 düşman tayyaresi Ruh· 
me mevkiini bir kaç defa bombardıman 
etmiştir. 

Denizde Honlc;kari adalarının açıkla· 
rında gemilerimizden biri Sovyet tay· 
yareleri tarafından açılan mitralyöı 
ateşiyle hasara uğramıştır. 

----~------------------------------~~~----
fevkalade hiç bir mahiyet yoktur. Bu 
tedbirle takip edilen gaye memleketin 
Lc;tihsalalını artırmak, petrol kaynakla
rını kıymetlendirmek, memleketin da
hili ihtiyaçlarını ve ticaret mukavele
lerine göre ecnebi devletlere verilecek 
kontenjnnlnn tahtı temine almaktır.Bu 
bakımdan bu teşebbüs tamamiyle dahill 
mahiyette telakki edilmektedir. 

Bükreş, 25 (AA.) - Petrol endüst· 
risinin tensiki hakkındaki kararname 
münasebetile dün beyanatta bulunan ae
lahiyettar bir memur demiştir ki: 

Romanya bu tedbirle Almanya ve
yahud diğer herhangi bir devlet hakkın
da dahn müsait davranmak niyetinde 
değildir. Petrol sanayiinin rasyonalize 
edilmesine, istihsalin azalması ve bu kış 
Romanyanın bazı mıntakalanna pdrol 
ve müştekatı verilmesinde zotluk çe· 
kilmesi yüzünden lüzum hasıl olmuştur. 
Bu tedbir tamamen dahili mahiyettedir. 
Ve ancak halkın ihtiyaçlannı karşılamak 
içindir. Yine ayni ııebehledir ki, hüku
met diğer ofislerin ihdasına da tevessül 
etmiştir. Bu tedbirler hükumete halkın 
hububat ve kereste ihtiyacını muntazam 
bir surette temine imkan verecektir. Hü
kumetin bir iaıe nezareti ihdas etmesi de 

Finlandiya _Londra elçi
sinin. Röytere beyanatı 

Londra, 2S (A.A.) - Finlandiya elçiliği namına söz söylemeğe sa· 
lahiyettar bir zat Roytere aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Finlandiya hükumeti, Almanyanın Sovyetler birliğine harp malze
mesi verdiğine veyahud askeri yardımda bulunduğuna dair herhangi 
bir emare müşahede eylemiş değildir. 

Helsinki resmi mahfilJeri B. Halifaks ve Çörçi1in son nutuklarında 
Finlandiyadan bahsederken kullandıkları lisandan çok memnundur. 
Bu nutukları Finlandiya mahfilleri lngilterenin Finlandiyaya ciddi yar
dımda bulunacağına işaret olarak telakki eylemektedir. 

Rumen ba,vekilinin 
beyanatL-
Roma, 25 (Ö.R) - Rumen başvekili 

B. Tataresko milli canlanış cephesi ce
miyetinin başlıca prensiplerini izah 
ederken milletin saltannt etrnfınd~ tek 
llitle olarak toplanması ve kumanda 
htyerar.şisinc tabi olması lüzumunu gös-

İnJfliz amele 
partisinin bir tekliii 
Londra, 2!5 (A.A) - Amele fırkaSl 

enrlamento grubu bir iktısat nezareti 
ıhdası için A \'aın kamarasına bir takrft 
tevdi etmeğe karar vermiştir. 

Bu nezaret lıarp esnasında meml~~ 
tin bütün ikb8adi faaliyetini konUU"" 


