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GUnu geçmÖ§ nü.ınalar ( 25) kumştur. 

_ T E L E F O N : 2697 

il 
Fran&ız tebliği 

P ARtS, 27 ( ö.R)- Bu aabahlD. F ranaız 
tebliii: 

Kayda pyan bir ıey yoktur. 

ll&n nıUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmer.. 
iiii=s:s 

Ciimhuriyetin ve Cümhuri71et eJerinin bekçisi, Jaba1ıları çıkar siyasi gazetedir -------' Yeni Asır Matbaasında basılını,tır. 

Sovyetler Ladogada' muhasarada 
Finlere karşı 

Yeni taarruz da 
akim kalmıştır 
l<ızd kuvvetler kendilerini çeviren 

Fin kuvvetlerinin muhasara 
yaramadılar • • • • 

zıncırını 

_B. V. Çörçil 
.Dftn mfthim bir 
nutuk söyledi 

"Tenkitten korkan nazi ve Balşevik 
diktatörleri büyük muhataraya 

maruzdurlar,, · 
Londra 27 (Ö.R) - Bugün öğleden sonra Mançesterde büyük bir nutuk 

söyliyen B. Çörçil demiştir ki: 

Tütün 
Meselesi 

LONDRA, 27 (Ö.R) - Finlandiyada 
Sovyetlerin ikinci kanun başmda irti
batları kesilen biiyiik Sovyet kuvvetle
rini kurtarmak için giriştikleri hareket 
devam etmektedir. Sovyct plam Ladoga Finlerin eline düşen Soı•yet esirleri 

-Ingiliz :tarihinin en dikkate ~ayan hadisesi, her ihtimale karşı Ingiliz mil
letinin gösterebildiği ruh sükıinetidir ve içtinabı imkfınsıı. olan şeyi kabul et-
mi§tir. - c;;;oNU f; JN('l SAHtFF.OF, -

--·-~illi ekonomimiz 
~in ehemmiyetli 
bir mevzudur-

• 
BAKKIOCAKOCLU 

~iitün mabsuJünün istihsal maddeleri
bli arasında hususi bir kıymet ve ehem
~et,. latıdığı muhakkakhr. Bu değerli 
"al siı), tediye muvazenemizde mühim 
)iilc 0 >:namakta ve toprakla uğrapn bü
~f hır kısun vatandaılanmız için de bir 

alı vasıtası olmaktadır. 
... ~unla beraber her yıl tütün pİya
d--..ııın açdrnuuu takip eden günler için
~htelif mmtakalardan muhtelif te· 
l4 e tikiyetler yükselir. Yük!elen ıi
~detler arasında çok haldı olanlan ba-

uiu gı"bi haksız olanlan da vardır. 
)il llQ bu if in teferrüatı üzerinde durmı-

C.iız Yüzde yüz her kesi memnun 
:tenin imkinsızlığım göz önünde tuta
cJ~- h.u kabi1 ıikiyetleri tabii bir netice 
-....-..c kabul edeceğiz. 
bııe hieseıa içinde bulunduğumuz istihsal 

vsimini ele alalım: 
!tti.ik.a.buı eylemek lazımdır ki çok gayri 
'J:'•· ~ıd tartlar altında piyasa açılmıftır. 
(1 utQ?lerimizin iki büyük müsterisi var
~ ıri Amerikalılar, diieri Almanya ve 
~ezi Avrupa devletleri ... 

h ~ci kuım müşteriler, harp halinde 
~ unduklanndan ve harba tekaddüın 
ah en IÜnlerde Türk - Alman ticaret mu
ttı·~desinin müddeti hitam bulduğundan 
~~ yapacak vaziyette -değı1diler. 

el • enkahlar da mahsulün fenalığın-
'n tıki.yetçi idiler. 

) ~a.bii bu prtlar altında devlet hima
ltı~ devletçe alırunıı esMlı tedbirler 
tıe~cut olmasaydı tütün müstahsilleri se
fe)::_ce bellerini kaldıramıyacaklan bir 

-ete maruz kalabilirlerdi. 
hir~ükürnet tam yerinde ve ameli ted
di et-le bu yarayı ap.ğı yukan büyük bir 

ri{etle sannağa muvaffak oldu. 
)İd olar kıymetini yüzde yirmi beş tez· 
hl eylemek suretile Amerikalıları ve 
hd~12 • rnıntakamı.zda tütün alıcılarına 
diğ 1 tnilyon liralık kredi açtırmalda da 

1111 er ınübayaacılan takviye ve mem-
n eyledi. 

cı~ijvlet te§ekkülleri hararetle piyasaya 
ltıekJ oldu. Kat'i bir rakam söyleyeme
•lt e beraber çok gayri müsaid prtlar 
liit~da geçen seneye yakın bir vaziyetle 
1tıa:~.rnahsulü müstahsilin elinden en 
lriİrne 1! zamanda çıkmq oldu. Bunu hü
lcıy .tin büyük bir yardımı ve muvaffa
ltıe ~ti teklinde ıelamlamağa, takdir et-
S~e mecburuz. 

ltı~ı~~i ·~rada ve burada daha satılma
tiiı·· ır nuktar tütün bulunduğu ileri sö
t:iJ• Uyor. Ve yine bazı ,ikiyetler yüluel
'Ye. 'Yor: .. ~lıcılan dinlersek satın alınmı
ler~ J~tunlerin cinsi fenadır. Müstahsil
l'le"-IJlleraek bu iddia alıcılann bir ma-

· • cqıdır. 
~•da-k· h"'k·· k "dd. • ltıi h. ... ı u umet ço cı ı ve samı-

ltı.ııt ır §eki1de tütün davasını eline al
ehe ır: Şu halde bu iki iddia üzerinde de 
t..ı rnıtetle duracak, bu meseleleri de 

J}~ emekte geç kalmıyacaktır. 
!nas a"anın esasının halledilmiş bulun
lc.11td ~~f~.rrüatının da halledileceği bak
'aitt~ 1 ~nıidlerimizi takviyeye çok mü
l'ap.j- Şik_&yetçileri de ikna eylemek, 
t'ureı rnış hır isin tıımalanması için bir za-

)' sayılabilir. 

~rn ·~~ız bu defa ortaya yepyeni bir iş 
•"tadır. 

fırt~e~ Yıl tütün piyasası etrafında kopan 
!tt~ı8 ;rın sebebi fazla istihsale dayan
'etıed a ır. Bundan dolayıdır ki bir kaç 
ltıekt e~her~ zeriyatın tahdidi düşünül
llcfıınıe atta bu uğurda atılmış müsbet 

11] ~~. ~a mevcut bulunmaktadır. 
tii.ı :a: ~tun Yet~tinniyen bölgelerde tü

eriyatını meneylemek fena istihsal-
- s,.oNu 2 iNCt SAHİFEDE -

•sırı OCA.KOGLU 

~iHiinlin siınali şarkisinde ve Kareli 
berzahı ii.terindc uzun bir cephede de
\·amh taarruza gec;erek Sovyet kuvvet
lt•rini muhasara etmekte olan Finleri çc
kilmeğe mecbur etmekti. So\·)·ctlerin ne 
dereceye kadar murnHak oldukları he
nüz belli değildir. so,·yet kun·ctleri ge
ri ile mu\'asalalannı temin etmek ve ,;_ 
~·ecek getirtmek gayesini takip ediy~r
lar. 

Yeni bir hayal projesi daha 1 

Kareli berzahına külliyetli mühim
mat naklettikleri tahmin edilmektedir .. 

Paris, 27 (Ö.R) - Fin cephesindeki 
bir haftalık vaziyet Fransız radyosunda 
~u suretle hülasa ediliyor : 

Rumen - Rus ademi tecavüz paktı 
ile Rumen iktısadiyahna el koymak 

Ladoga gölünün ~imali şarkisinde 
Sovvet kıtaları muha"ara halindedir. 

4ÔO kişilik bir Sovyet iaşe kolu imha ı işte 
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Almanya Bükreşte böyle bir plan hazırlıyormuş .•. 
1 
____ vi_nston çör~iz 

Fin davası 
lsveç'in kendj rıilli ve ha

yati davası demektir 

lsveç kralı ve veliahclı 

--·-lsvec'in talii .. 
Finlandiyanın taliine 

bağlıdır 
--·--

İ!5veç hatticiye azırı 
iş\le böyle söyle i. •• 
Londra 27 (AA) - Deyli Telgraf 

gazetesinin Stokholm muhnbirile yaptığı 
bir mülakat r.snnsında hnriciye nazırı 
Genther, Finlandiya davasının nyni za
manda lsveç davası olduğunu beyan et
miştir. 

lsveç milletinin hissiyatından bahse
den nazır, lsveçin müttefikan Finlandi
yanın kurtulması için ne la:ıımsa yapıl
ması kanaatinde olduğunu lcııy<letmi~ ve 
demiştir ki: 

Finlandiyanın davası bizim davam1:1.
dır. Bu hakikatı saklamağa veya izaha 
teşebbüs etmek beyhudedir. Çünkü ı~
veçin istikbali geniş mikyasda Finlandi
yanın taliine bağlı olduğu herke!lc;e ma
lumdur. Genther, Finlandiyanın dünya
daki hemen bütün memleketlerin sempa
tisini kazandığını, bu memleketlerden bir 
ÇOKunun kendisine maddi yardımlarda 
bulunduğunu memnuniyetle kaydetmiş 
ve şöyle devam etmiştir: 

Bu beynelmilel yardım bütün millet
lerin arzu ettiği dünya nizamının yeni-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

Türk tütünü 
Fransa ve lngiltcrede hususi tip 

Türk sigaraları haz1rlanıyor 
Fransada ve lngilterede Türk tütünlerine karşı büyük bir alaka. 

.bll§lamı§tır. Hnber aldığımıza göre Fransızlar en iyi cins Türk tütün-: 
:terinden yeni tip bir sigara imal ederek «ANKARA» adı altında piya-E 
:saya cıkaracaklardır. · · : 
~ İngilterede ise sırf Türk tütününden üç cina sigara «Rezske» mü-E 
:essesesi tarafından piyru:aya çıkarılmış ve_ kapı!ılırcuına iatılmağaE 
:baılanmıdır. Bütün lngiliz gazeteleri, başda Tayınis gazetesi olmak: 
Eüzere Türk tütünleri için mfübet propagandalara ba§laınıtlardır.~ E 
E Times gazetesi, bu İfi milli bir lngiliz davaaı olarak ele almı!tır. BuE 
:~azete diyor ki: : 
: - SONU 2 iNCi SAYFADA - E 
....................................................................................... 

Paris 27 (ö.R) - Havas ajansı Ro
manya hakkında Alman noktai nazarına 
dair Alman menbalarından alınan ma
liimatı ıu suretle hüli.sa ediyor: 

Tu.,l\nın donması sebebiyle nakliyı:.t 
müşkü!ab ve ıimendüfer ıevkiyatınm 
azalması Almanyayı doğrudan doğruya 
müdahaleye ve Romanyadan ithal ede
ceği qyanm nak1ini temin için faaliyete 
sevkctmiştir. Mevzuu bahis qya, son iti
laflar mucibince Almanyaya tahsis edilen 
veya evvelce satın alınarak Rumen istas
yon ve limanlarında bekliyen e§yadır. 
Almanlar ayni zamanda Rumen iktısadi 
faaliyetinin bütün ıubelerine müessir bir 
müdahalede bulunmak imkanını araştır
maktadırlar. Almanyaya her türlü eşya 
gönderilmesini temin için Bükreşde bir 
komiserlik ihdLls edilmiştir. Bu komiser
lik Alman sefaretine bağlı olmadan faa
liyette bulunacak ve Rumen iktısadiya
lını mümkün ise Almanya lehine seferber 
edebilmek için doğrudan doğruya Ru
men hükümeti ile temaslarda bulana
caktır. 

Bununla beraber §İmdiye kadar bu 
~ekilde bir tqebbüs yapıldığı zannedil 
mcmektcdir. 

Berlin hüküıneti bu tekliflere Rumen 
efkan umumiyesince daha kolay kabul 
edilecek ve Sovyet tehlikesine kartı em-

- SONU 4 ÜNCÜ SAUlFEDE -
Romanyanın şimdi Sovyct işgali veya Alman 

Polonya hududu 
kmıırohi bulunun 

Hava hakimiyeti 
lngiliz tayyarecilerinin 

Almanya üstünde uçuşları 

lngiliz harp ta31yATeleri 

1 

1 
;-~~~;')',ı 

Londra, 27 (Ö.R) - İngiliz keşif tay• 
.)-Brelerinin Almanya üzerindeki uçuşla
rında çektikleri fotoğraflar İngiliz gaze
telerinde neşredilmektedir. 

Bu fotoğrrıflnr, Nazilerin İngiliz Uıy
yarelcrine mfıni olrunadıklannı göster
diği gibi Almanyanın hava taarruzun
dan masun olmadığını da ispat etmekte
dir .. 

Bu fevkalade fotoğrafların yeni biıo 
serisi arasında bilhassa Hcligoland ada
s• üzerinde ve alçaktan çekilmiş olan 
fotoğrnflar şayanı dikkattir .. Bunlnr, top 
mevzilerini, tayyare hangarlarını, aske
ri kışlalnrı ve tayyare istasyonu için sa
hilde yapılan iınlfı faaliyetini tafsilfıtiylc 
gösteriyorlar. 

Londra, 27 (Ö.R) - Büyi.ik Britanya 
hava km·vctlerinin şimal denizinde A\.. 
man mayn tayyare üsleri i.izerinde yap
tıkları tehlikeli devriye uçuşları hak
kında mütemmim tafsilat verilmiştir .• 
Bunlardan birinde İngiliz tayyarecileri 
N orten adası üzerinde pek alçaktan uça
rak paraşutlu meşalclcr atmışlar ve Al
manların ateş etmesine valdt bırakma
dan hedeflerini bombalamışlardır. 

- SONU 6 l:SCI SAllh.EDE -



1. .... 1 P~y~ambe~i~~. ! ~~i!ı.!!1.!!!l
İSA 'NIN HAYA Ti ŞEHiR HABERlERi Tütün 

Meselesi 
................................ ~m 

24- Ziraat Bir sandal kazası --Jf.-

JIDli ekonomlndz 
için eheauniyetll 
bir mevzudur-lsa, Mesihten bahseden Sişorlu 

kadına "Mesih benim,, dedi 1 
Bayram mUnasebetiyle (Beytülmu-

kaddes) e giden Galileliler lsayı orada 
görmilfler, onun vizettiğine. vaftiz edip 
günah çıkarttığına, mucizeler gösterdi
ğine şahit olmuşlar ve Nasıraya dönüş
te cmarangoz Yusub un oğlunun bütün 
bu yaptıklannı ballandıra ballandıra an
latmışlardı. Öyle ki yalnız Nasıraya ci
var bütün Galile kasabaları onun avde
lini sabırsızlıkla. merakla bekleşiyorlar
dı. 

Bana istiyeceğim suyu nereden ve 
nasıl temin edeceksin. Yoksa sen baba
mız cYakup peygamber> deiı daha mı 
üstünsün ki bu kuyudan ipsiz ve kova
sız su çıkaracaksın? 

-*-Umum müdürünün 
t~tkikleri 

Ziraat umum müdürü B. Abidin Ege 
şehrimizdeki zirai müessesele.rde tet
kiklerini genişletmiştir. B. Abidin Ege 
vali B. Ethem Aykutla birlikte Bomo
vaya giderek ziraat mektebini gezmiş 
ve verilen çay ziyafetinde hazır bulun
muştur. Bilahara Bornova zeytincilik 
istasyonunda da tetkikat yapılmıştır. 

Halilin denizde boğul
duğu zannı hikimdir 

--·-HAKKI OCAKofttC 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHlnDE-

Isa cevap verdi: 
- Ben kuyudan, senin su cektiğin 

kuyudan içenler biraz sonra tekrar su
sarlar ve tekrar suya ihtiyaç duyarlar. 
Fakat benim vereceğim su yüreklerde 
öyle devamlı bir çeşme yaratır ki on
dan içenler artık bir daha susamak ih
tiyacını görmezler, duymazlar. 

B. Abidin Ege dün öğle vakti vilAyet 
ziraat müdürlüğüne giderek ziraat Ve
kAleti teşkilat müdür ve şefleriyle zirai 
işler hakkında bir hasbihalde bulun
muştur. Umum müdür bugün Ankara
ya gidecektir. -·-ÇVV AL BUllRAJll 

Karataşta tramvay caddesinde 197 sa
yılı evde oturan Çakalburnu dalyanı 

müsteciri B. Mustafa zabıtaya şayanı 
dikkat bir müracaatla bulunmuştur. 

Bu zatın ifadesine göre bundan üç 
gün evvel bir akşam oğlu B. Halilin Ka-
rataştaki evi önünden bir yelkenli ka
yığa bindiğini, Çakalburnundaki dal-
yanlanna gitmek üzere yola çıktığını 
ve avdet etmediğini bildirmiştir. 
Yapılan tetkik ve araştırmalar so

nunda bu yelkenli kayılı: Papas ile Raif 

paşa dalyanı arasında batmış vaziyette 
bulunmuştur. Bu sırada kayığın yelke
ninin açık bulunduğu anlaşılmış ve Ha
lilin kasketi de vaka mahallinde bulun-
muştur. 

Halilin, hadise gecesi çıkan fırtına es
nasında dalgalarla mücadele ettiğini ve 
yelkeni zorladığı. bütün gayretine rağ
men yelkenliyi Çakalburnu dalyanına 
sevkedemediği, yelkenli kayığın devril
diği ve Halilin öldüğü anlaşılmıştır. Ce
set henüz bulunmamlJtır. Araştırmala
ra devam edilmektedir. 

le rekolteyi ,übeltıneie 'IDllydan .,__. 
melı - iaahetli hir tedbirdir. Bana cliJr 
celr hir söz bulunamaz.. 

Likin tütün bölcelerincle fU imam .,.. 
zide tütün ekilelNlir fU imanda tütiia .... 
lemez demek büyük habıızWdara ve İl9" 
ltebizlidere ,oa ..... 

Netekim timdiden bu yolda bul fi' 
kiyetler de kulaiımıza selmit bul ....... 
tad ... 

Mmtaka tahdidi yapmak kola,.-. fr 
kat titla mmtelre-ede ..w.r •• .... 
iman iman tal.dit, - ~ ft ~ 
belere iatinad ettirilmeai lizun plea lllr 

Isa, kendi bir kaç şakirdi ile beraber 
ve bir rivayette yalnız olarak Beytül
mukaddesten ayrıldL Onun bu ayrılışı
nı Yahya peygamberin tevküi hadise
siyle de allkadar görenler var ve lsanın 
Yahya libi tevkif edilmek ve vazifesini 
ifadan menedilmek korkusu için firar 
etti~nl de söyliyenler var. 

Yahya peygamberin tevkifi ve idamı 
peygamberler tarihinde çok dikkate şa
yan bir noktadır. Bunu da biraz sonra 
anlatacağız. 

Benim vereceğim su ebedi hayat su
yudur. Artık Tanrıya ibadet için yalnız 
ve sadece Beytümukaddese gitmek za
manı geçti. Artık Tanrıyı yalnız ken
dilerine ait gösteren ve onu ellerinde 
bir imtiyaz gibi kullanan insanların mo
dası geçti. En büyük hakikat olan cAl
lah babu nın yalnız ve ancak insanların 
kalplerinde yaşadığını ilan e'decek za
man geldi. Samariyeli kadın bu sözler
den büsbütün şaşırdı: 

Piyasada çuval buhranı devam et
mektedir. Hindistandan celbine teşeb
büs edilen çuvallar için müsait cevap 
gelmisse de çuval getirilememiştir. Is
tanbuldaki bir çuval fabrikası jüt itha
li imkansızlığı karşısında faaliyetini ta
til etfY'isijr. 

25 inci yardım listesi 
.... 

F•di takdirlerle ...._ ........ 
feda isabet W •n!M, 

Böyle bir YUi,.et de bakm:hkı.... ~ 
açar. btihuılib clarbel •• 

Isa, Nuıraya dönerken yolu Samari
yeden geçti. Samariye .. Fedisilerin afa
roz ettikleri bir yerdi. Bura halkını ge
rek FedisUer ve gerelt Sadukiler, kafir 
telAkld ederler, onlarla ıWA temas et
mezler ve hatıl konuşmazlardı. 

Isa işte bu ülkeden geçerken Sişor ad
h küçük bir kuaba kenannda durdu. 
Burada bir kuyu vardı. Adına Yakup 
kuyusu (Bı'ri Yakup) denilirdi. 

Isa bu kuyunun başında bir müddet 
dinlenmek için oturdu ve pldrtlerini 
biraz yiyecek almak üzere kasabaya yol
ladı. 

Bir müddet aonra Sifor halkından Sa
mariyeli bir \adın kuyunun ba§ına ge
lerek su çekti. 

Suyu çektikten sonra Isa kendisine 
bir yudum su vermesini söyledi. Kadın 
bu talep karşısında en büyük hayreti 
hbar etti. Çünkü !sanın Beniisrailden 
olduğunu anlamıştı. Ve bir Beni lsraib 
her ne oluna olsun asli bir Samariyeli
nin yardımına, onunla milnasebet tesisi
ne aslA razı olmazdı. Bu derin ve kök
leşmiş milnaferete rağmen !sanın ken
disinden ve kendi eliyle su istemesi el
bette ki kadının hayretini mucip olmuş
tu. Belki de bu yabancı, kendisinin Sa
mariyeli olduğunu bilmiyordu. Ona: 

- Sen kJ benden su istiyqrsun, dedi. 
Benim kim olduiumu biliyor musun"? 

Isa, aynı topraklarda yaşıyan muhte
lif in.sanların 'birbirlerine karşı l;esledik
leri kinleri, din kavgalarını din partile
rini biliyordu. 

O, bu kinlere karşı kin besliyor, bü
tün insanların kardeş olduklarını ispa
ta çalışıyordu. Bu sebepledir ki kadına: 

- Ya hatun, dedi, sen de benden su 
istiyenin kim olduğunu biliyor musun? 
Benim sen.den su istediğim gibi eğer 
sen de benden su istiyecek olursan sana 
ben öyle bir su veririm ki, öyle bir su
yun şifasını müddeti hayatında görme
din ve gönniyecebin. 
Kadın bu sözlerdeki yüksek manayı 

anlamadı. 
- Ey yabancı, dedi, bu kuyu çok de

rindir. Senin de bu derin kuyudan su 
almak için ne ipin ve ne de kovan var. 

QWWW il 6 

- Senin bu dediklerin bize mukaddes 
kitaplarda geleceği haber verilen cMe
sih:t in sözlerine benziyor. Demek (0)
nun gelmesi yakınl~tı. 

Isa cevap verdi: 
- Mesih .. benim ... 
Bu sırada c:şakirtler> kasabadan gel

mişler ve yiyecek getirmişlerdi. Kadın 
da oradan uzaklaştı. Köyüne gitti. Gör
dilklerini, duyduklarını anlattı. 

- Bu adam, muhakkak bir peygam
berdir, dedi. 

Sişor halkı hemen I.sanm bulunduğu 
yere geldiler ve ona, köylerinde kalma
sı için rica ettiler. Isa, ricalarını kabul 
ederek orada iki gün kaldı ve bu sif 
halk, din kavgalan arasında afaroza uğ
ramış bu temiz insanlar ona ilk önce 
inananlardan oldular. 

ISA NASIRADA 
Onun cNasıra:t ya dönüşü, evvelce 

de söylediğimiz gibi onu bekliyen hal
kın büyük sevinci ile karşılandı. 
Romalıların tazyiki altında inliyen 

halk. aynı zamanda bir peygamber ve 
bir kıyamet gününü bekliyen ve bu
günü telkin eden cSofb ler ona parlak 
bir istikbal yaptılar. 

Isa, artık kendi vatanına, annesi 
(Meryem) in ve kardeşlerinin yanına 
dönmüştU. Burada istediği gibi serbest 
olarak vlızlarub yapacağını, hiç bir en
-dişesi olmadan edin> e davet edebil~ 
ğini umuyordu. 

Bir (Sebt) günü onu Havraya götür
düler, kürsüye çıkardılar ve: 

---.~.---

lngilt~rede 
Vesika ile satılan et 
ve pastırma 
ndkcları arttırılda 
Lon,.ı ·a, 27 (Ö.R) - Son günlerde İn

gilterede erzak mikdannın artması do
layısiy le vesikaya tibi pastınna ve et 
mikdarı iki misline çıkarılmıştır... Bu 
tedbir pazartesi gününden itibaren tat
hilc edilecektir. .... , .. __..__ . 

EL HAMRA SilfEllASI 
MCIDCIRiYEri 

VENEDIK Beynelmilel filim müsabakasında birinciliği kazanan 

BIRAKILMIŞ KIZLAR 
( Jeunes Fillca en Detresse ) 

. Filmini bugün matinelerden itibaren, Muhterem seyircilerine 
iftihar ve tcrefle takdim eder. 

OYNIY ANLAR: MICHELIN PRESL.ES - MARCEl..LE 
CHANTALE 

A Y R I C A : Bayramda göremiyenlerin ısrarları üzerine 
TORKÇE SöZLO 

CEBELUTT ARIK CASUSU 
Süper filmi bir kaç gün daha ilave olarak gösterilecektir. 

SEANSLAR : CEBELOTI ARIK CASUSU: 5 - 8.30 da 
· BIRAKll.MIŞ KIZLAR: 3 - 6.30 - 1 O da başlar 

Cumartesi Pazar 11.30 - 13.30 - 15 - 17 - 18.30 - 20.30 - 22 

Arkadaşımın=
·-- Kocasını sevdim 

Yazan: Üç Yıldız 
32-
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Kaza isi~ eri 
Salamon D. Bencuya ikinci defa 40 
Nesim Şaol ikinci defa 10 
İzak Levi ikinci defa 10 

İsimleri arasındaki müşabehetinden Mehmet Ölmezsoy 3 
dolayı Diyarbakır villyetinin Ergani Tuhafiyeci Ali Bar 10 
madeni lı:azasiyle Elizığ viJAyetinin Er- Fahri Özonurla 1 
~ani Osmaniye kazalannıo isimleri Ma- Leon Kunyo ve biraderi 5 
den ve Ergani olarak değiştirilmişti .. 
Şimdi de Erganinin eski ismi olan Os
maniye ile Seyhan vilayetine bağlı Os
maniye kazaları isimlerinin birbirlerine 
karıştırıldığı ve resmi evrakın yerlerine 
geç vardığı görülmüştür. Dahiliye Ve
kaleti villyetlere bir tamim yaparak Er
ganinin Elizığa, Osmaniyenin de Sey
hana bağlı olduğuna dikkat edilmesini 
bildirmiştir. -*-BİR TECAYUZ ıDDiASI 

On ~ yaşında Emine adında bir kız 
Karşıyaka polis merkezine müracaatle, 
Sinekli caddesinde Mehmedin araba da
mında tabanca ve bıçak tehdidi altında 
iki kişinin tecavüzüne uğradığını iddia 
etmiştir. Zabıta derhal tahkikata ba~
lamış ve şuçlular tutulmuştur. -*-Dahili turizm için 
hazırlanacak broıür 
Memlekette dahili turizmi uyandır

mak ve para tedavülünü arttırmak, va
tanımızın istirahat ve tedaviye müsait 
yerlerini vatandaşlanmıza tanıtmak için 
Türkiye Turing ve Otomobil kulübü 
genel sekreterliği memleketin baŞlıca 
sayfiye yerleri, kaplıcalar, teferrüç ve 
tenezzüh yerlerini ve bunlara giden yol
lan gösterir bir broşür hashrmağa ka
rar vermiştir. -·-PAMUK 
Progranuıun tatblld 
Ziraat vekaleti, yüksek kaliteli nevi

de pamuk yetiştirme programının tatbi
kine devam etmektedir. Vekalet, Sey
han, Nazilli ve Eskişehir islah, deneme 
ve üretme çiftliklerine ilaveten Malat
yadaki pamuk deneme ve ıslih müesse
sesini faaliyete getirmiştir. 

Seyhan ve cenup vilayetleri pamuk 
müstahsillerine 1.079.403 kilo Klevland, 
1.028.444 kilo Akala ve aynca 700.011 
kilo yerli olmak üzere 3000 tona yakın 
pamuk tohumu tevzi edilmiştir. Bu to
humlardan büyük bir kısmı Avrupa
dan getirtilen hususi selektör makine
lerinden geçirilmiştir. 

El emeğinden büyük mikyasla tasar
ruf teminine yarıyan pamuk ekme ma
kinelerinden 200 adet satın alınarak 
çiftçiye verilmiştir. Bazı mıntakalarda 
ekim nisbeti yüzde kırkı geçmiştir. El
de edilen yüksek randmanlı tohumlukla
rın kalitesini muhafaza maksadiyle Bir
leşik Amerika hükümetlerinden 10 ton 
orijinal tohum getirtilerek müesseseler
de üretilmesine başlanmıştır. Amerika
dan yeni yeni meydana getirilen nevi
lerden tohumlar da getirilerek denene
cektir. 
Seyhan mıntakasında Nafıa vekaletinin 

sulama programiyle mütevazin olarak 
teknik sulama esaslarını tesbit etmek 
üzere tecrübelere başlanılmıştır. Bu yıl 
pamuk istihsalitımız 60 bin tonu bul
muştur. 

lngiltereden 
İthalat İf leri 

Ingiltereden, ihracat mukabili it
hal edilecek maddeler için lngil
tere hükUmetinin aldığı bazı ted
birler, 27 ikinci Teşrin 939 tarihin
den evvel satış mukavelesi imza edil
miş ve 1 ikinci Kanun 940 tarihinden 
evvel de bedeli ödenmiş olan mallar 
üzerine tatbik edilmiyecektir. Bu şerai
ti haiz ithalat eşylsı siparişleri için her 
parti ayrı ayrı olmak üzere Izmlr In
giliz konsoloshanesine bir talepname ile 
müracaat edilmesi ve bu mUracaatin 1 
Şubat 1940 tarihinden evvel yapılmış 
olması şehrimiz ticaret odasına bildiril
miştir. 

$ehir ve kasabalarda 
ltlalye kursları 
Alakalı makFımlar, şehir ve kasabala

rımızdaki itfaiye teşknatlarının ihtiyaca 
~öre genişletilmesini temin maksa.diyle 
kurslar açılmasına karar vermiştir. 
Ş~hir ve kasabalarda seferi itfaiye te

şekküllerine ayrılmış bulunan resmt da
ire ve müesseseler itfaiyecileri ve husu
si diğer itfaiye için mahalli itfaiye mü
dür ve amirleri tarafından kurslar açı
lacaktır. 

Bu kurslardan yetişecekler de bilaha
re nahiye ve köylerdeki itfaiye teşkilit
ları mensuplarına mahsus kurs açacak
lardır. Şehir ve kasaba itfaiye teşkilat
ları müdür ve amirleri bu kurslar için 
bağ, bahce ve mezruatın yangınlardan 
korunmasını da göz önünde tutarak bir 
program hazırlıyacaklar ve kurslaraa 
tedrisat bu programa göre yapılacaktır. -*-Denizden çıkan ceset 

Şehitler mevkiinde denizden çıkarı
lan 67 yaşındaki bir adama ait cesedin 
hüviyeti anlaşılmıştır. Cesedin Asansör 
mevkiinde oturan nalband Süleymana 
ait olduğu anlaşılmıştır. E:adise tahkik 
edilmektedir. -*-ZİYARET 

Alman ceneral konsolusu dün sabah 
makamlarında valiyi ziyarette bulun
muştur. -·-KIZKAÇIRNA 

Bayındırın Sokakbaşı ınevkiindc Ta
lip oğlu Ismail, 18 yaşında Umriye adın
da bir kızın yolunu kesmek suretiyle 
kaçırmış ve tutulmuştur. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Gelenler, Gidenler i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ziraat bankası milfettişi B. Tahir 

Ankaradan gelmiş, Manisa C.H.P. ida
re heyeti reisi B. Riza Aksalan Manisa
ya gitmiştir. 

na ile aramızdaki görüşmeler hep oyun- Peşimizi kovalıyan, bize göz koyan 
cağa, bebeğe, şekere veya geuneğe, toz- bir genci işveli hareketlerle arkamızı 
mağa ait şeylerdi. takibe mecbur ettikten sonra bir soka-

Bu sene, yani mektebin ikinci sene- ğa saparak veya iki kapılı bir dükkana 
sinde buna başka bir şey daha katıldı! girerek veya kalabalık içine karışarak 
Erkek çocuk.. O uınan sadece erkek izimizi kaybettirmek ve sonra onun ap
demiyorduk, erkek çocuk diyorduk.. tal aptal sağa sola aranışını bir kenarda 
Hatü kendi aramızda onlara oğlan bile seyretmek her halde kadınlann ruhun-
demekte idik: da mevcud olduğu söylenen ezeli kur-

- Aptal oğlan.. Arkamızdan koştu nazlığın daha küçük yaşta bize göster
koştu, o kadar yolu tepti de maydanoz diği tesirinden olsa gerektir. O zaman 
yemiş papagan gibi ağzını açıp tek laf biz böyle şeylere muziplik.. ismini ve
etmedi.. rirdik. Oğlanlarla yolda konuşmağı, 

- Ben öyle oğlanları peşime taktı- kur yapmağı, randevü vcrmeği, muhal-
Dedikçe ağzı kulaklarına varıyordu.. yok.. ranlardan değilim . .. 1ebicilerde buluşmağı, aramızda kalem, 
Varıyordu amma... Onun peşine hiç Sunanın hakkı vardı. O kadar çirkin - A ... Oğlanın ne kabahati var .. Sen hatıra defteri gibi şeyleri birbirimize 

te kimsenin takıldığı olmıyordu. değildi. Ayni umanda hem sevimli, hem kuvruk salladın .. O da peşine dfü:tü.. hediye vermeğl hep işin alay tarafı te-
Hafta tatillerinde beraber çıktığımız şirin hem de çok güzel, çok temiz bir Gibi onlardan bahsettikce bu coğlan• Hikki ederdik. Aşk denen bir şey oldu-

:zamanlar arkamızdan gelenler, bize laf kalbi vardı. tabirini bir iltifat gibi kullanırdık. ğunu anlamağa başlıyorduk ama ... Bu 
atanlar oluyordu amma ... Suna sokağa Bana gelince, doğrusunu söylemek Gerek (Çocuk) ve ~erek (Oğlan) ol- şey daha henüz kalbimize adamakıllı 
yalnız çıktığı vakit, yine kendi anlattı- lazımsa, peşime takılanlardan hiç de sun, biz delikanlıları hep toy, tecrübe- girmiş değildi. Çok şiir okurduk ... Bu 
gına göre yüzüne bile bakan buhınmı- memnun olmıyordum. Bu belki de takı- siz kendimizi ise sanki feleğin çenbe- şiirler hep ask üzerine idi. (Yandım, bit-
• ·ormuş !anların çokluğundan olacak ve güze] · d · k 1 kta b k t · ··1·· Ah ) 'b' k J • rın en gecmış. umaz ı as ın e- tım, o uyorum.. anam... gı ı u-

0, bundan çok üzillüyordu. olmasaydım ve benimle alakadar olan- lakki ederdik. Jağımı1.a kadar gelen kaba külhanbeyi 
- Kardeş, diyordu, senin kadar gU- lar bulunmasaydı ben de Suna gibi şi- Bunun için öyle pek cağabeyimiu seslerinden tiksinir ve fakat manasını 

zel değilim, bunu biliyorum amma .. Ha- kiyet ederdim belki... olacak yaşta büyük delikanhlara ya- pek bilmediğimiz halde kulağımızın di-

İhsan Acıklı 
Ömer Lütfü ve oğulları 
Etem Ahmet Öztayşi 
Filibeli Rahıni ve kardeşleri 

3 
10 
5 

1000 ikinci defa 
Tahsin Piyale 
Yektin 

Fihlrike Epı bö1s91i için ola rJj. 
yonm iiltfincleki iatihsel fala ..... 
edilİJ'or. Likin menimin .. ,.mide ,.. 
~ .................. ,,..:a UWWWJJ .. 
midarda iatilual için wiyata miiln,... 
~ de talunia kolay hir it dr 
ildir. 

lOO Bu mevauda llluorta ~~ 
134907 67 bet taaavvur edilema. Daha 

------------- da.......,P tabdit .......,.. ........ 

Türk tütünü banuewlıteailaelen-....et~ 
mecbuna. _J 

N...- kaldı ki bi. öaiimiıldtılli r 
için böyle lııir tahdidi ... ........ ,tlt-
miyebilİrİL . 

latilual maddelerimizin iatilbalini -

raları hazırlanıyor !;:ilan bailı bulunc1unnantn ...,..,.. 

- BAŞTA&AFI 1 tNd SAHiFEDE - Tiirk tiitiinleriae al1flan ......__ ~ 

Franıa ue lngilterede 
huıuıl tip Türk ıiga-

c: $icara içenler, Türk tütününü kul- wı milyoalalı hir ..._ klth .mı ~ 
lanmak ve i.tiblik etmek auretife ilttısadi eden AJman,...a laıt'i llir mıı:•u;,.t, 
harbın kazandmaarna yardım ediniz. Hü- madtkça ihmal edemeyiz. fnsiltere 91 
kümetimiz, dünyanın en nefis tütünleri Framayı siyasi dostluklar yolile ,.... 
olan Türk tütününü aatrn almak suretile titiinlerine ,.. ..... mıiifteri yapmek ~ 
müttefikimiz Türkiyeye yardım etmek lcinlanm ele ~ göre fasla ti' 
istiyor. tiltsal mevzuu t.m k~ İC'f 

Türk tütünü içerek tayyare ve mühim- eder. 
mat için Ameriltaya vereceğimiz dolar- Harp ekonomisi biitiin İllltlalib .... 
lan da tasarruf etmit oluyoruz. Çünkü bnnaiw amir balanclaiu ahide yeni rıilJr 
Türkiyeye karşı teahhüdlerimiz vardır. teriler teminine manffü olclui..-

Virjinya tütünleri iyidir, fakat Türk tiitünlerimizin ekimini tailclide bldf" 
tütünleri daha nefistir. Virjinya tütünle- makta hiç bir ..-le iaal.et ıör..W,.,.... 
rini tahdit etmek zarureti karıısındayız. Ba nııiyet, ıüniin iiwiade ~ 
Türk tütünlerinin nikotin miktarı Virjin- meselelerinin milııirn'-iıılden birimi W 
ya tüünlerinden yüzde elli azdır. > kil eder. 

lngilterede, kafi miktarda Virjinya • d 
tütün stokları mevcuttur. Bütün tütünle- HAKKI OC.t.l[OG.,., 
re yüzde sekizden başlıyarak yüzde yir
mi beşe kadar Türk tütünü karıştırılarak 
yeni tip sigaralar imaline teşebbüs edil
mittir. 

ZEYTiN YACI: 
Fransa hükümeti Türkiye için 4000 

ton zeytinyağı kontenjanı ayırmıf ve 
keyfiyet ticaret vekaletine bildirilmiştir. 
Zeytinyağı ihracatçıları birliği, yapılacak 
ihracatı tüccarlar arU1nda taksim ede
cektir. Tüccarlar F ranau: firmalarile te
masa geçmİflerdir. 

Bazı Amerikalı firmalar da ıehrimiz
den külliyetli miktarda zeytinyağı talep 
etmitlerdir. 

OZOM: 
lngiltereden bugünlerde üzüm üzerine 

büyükçe eiparitler beklenmektedir. Şim
diye kadar lngiltereden yapılan siparişler 
tamamen yerine getirilmittir. 

PAMUK: 
Romanyadan pamuk üzerine eiparişler 

devam etmektedir. Teklif edilen fiyat 
7 2 • 80 kuruı arasındadır. -·-Brezilyadan kahve 

geldi 
Ziraat bankası tarafından Brezilya

dan on beş bin çuval kahve getirilmiş 
ve bu kahveler lstanbula gelmiştir. 
ikinci parti olarak daha on beş bin çu
val kahve yola çıkarılmıştır. Bu parti 
de Şubat ortalarında memleketimize 
gelecektir. Aynca bir şirket te 10 bin 
çuval kahve ithali için Brezilya ile bir 
anlaşma yapmışbr. --------D ts tr .tn E ZBl,MLE 

Evvelki gece saat 22 de Dikili kaza
sında dört saniye devam eden hafif bir 
zelzele olmuştur. Ha.sarat yoktur. 

Bunları söyliyenler de bizim gibi ma
nasını bilmezlerdi. O tarihte· cflşıkane 
mektuplar>, c: muhaberatı aşıkane •• 
cSevda şiirleri> gibi isimler taşıyan ki
taplar aramızda ldeta kapışılırdı. 

Daha !l<>nra oğlan çocuklarla aramız
da bu kitaplardan birbirimize hediyeler 
de verirdik. Ancak evvela kitabı okur, 
onda hoşumuza giden cümlelerin altla
rını çizer veya yapraklan arasına sarı 
papatya, menekşe gibi çiçekler kor, öy
le verirdik. 

Hatıra defteri tutmak ta adeta bir ip
tila halinde hepimizde vardı. Hepimiz 
günü gününe hayatımızın his tarafları
na ait kısımlarını kücük, zarif. kenarla
rı yaldızlı defterlerin- mini mini sahife
leri üzerine karınca gibi yazı ile kay
de<lerdik. 

Bu hatıra defterini yalnız en yakın, 
en samimi ve sırdaşımız olan arkadaşı
mıza, başka hiç kimseye göstermezdik. 
Bununla beraber başkalarının hatıra 
defterlerinde neler yazılı olduğunu öğ
renmek için de can ~tardık. 

-*-Çocuklarda öltbn ye 
dopm vukuatı 
Dahiliye vekaleti, 1837 yılı ~ 

1939 yılı sonuna kadar 1 yaş ile 10 yıf 
arasındaki çocuklann doğum ve ölüdl 
vukuatını tesbite karar vermiş ve vilJ
yetlerden bu hususta istatistild ınaJO
mat istemiştir. 

-+-
ALMANLARLA 
Yapılan anlapna 
Ankarada Ticaret vekaJeti mümessil' 

leı·iyle Alman sefareti arasında ya~ 
görüşmeler neticesinde yedi buçuk ~ 
yon lira kıymetinde, tediye esasına J1!~ 
tenit bir anlaşma yapıldığı şehrirnİ%dP"' 
alakadarlara bildirilmiştir. Muayye~_l! 
hesabın kapatılmasını temin ~ 
yapılan bu anlaşmanın itfası için rno_. 
det tayin edilmiş değildir. Satışlar '"' 
olarak tanzim edilecektir. . 
Anlaşma teferrüatı hakkında bePU' 

malUınat gelmemiş olmakla berabe~ 
zı satışlar yapılmıştır. Almanlar ,)
ziyade hububat ve yağlı maddeler 
ınağa talip olmuşlardır. 
~~~~~~~~~~~~---,_,,., 

ıuaACA: 
•••••••• 

KABIN iSKARPild 
-~-

y AZAN: Ecmcı K. K4mil ~ 

Kadın iskarpinlerinden ~ 
rum, onun zirafetinden, aile bü ,
ne açtığı rahneden, kadın ayakla 
cendereye çektiğinden delil.. • _.-.li~ 

Evet kadın iskarpininden banse- il' 
rum. Ruht tababette delAleti ruhlfe 
malCll olanlardan bazı tiplerin ka~!°-ı.C: 
rabına, kadın iskarpinine işık o~dl 
rından da dem vuracak değilim. ~ 
iskarpininden bahsedqim iskal'P1~ 
ziyade ökçesi üzerinde toplanıyo~ 
kadınların o1tçeleri cidden bir 1ı"' 
Alıcı gözüyle kadın iskarpin}eriıle ~
kın. zavallıların ayaklan adeta ~ 
tarının ucuna basıyor gibi 'yokuş ~ 
duruyor, ne ayak kemiklerinde ne 8 )il" 
taraklarında ne de mafsallarda~ 
yır kalmıyor, hayır kalmıyor d ~ 
dikkat edin, anatomik teşekkül ~ 
ve hurdehas bir halde. Nedir bu 1cl' 
belisı! Ne olur şöyle bir kabadB;Y'ı 'rıı'!' 
<lın çiksa da yaınya.::s.ı bir is~aı:pın ~ 
dası orlava alc;a, vallahi heosınill ~ 
!arı kendine gelecek, ayak deyio g bl' 
yin. y<.'rinde bir tekme atarsa ~ııı1" 
c;a nefes verir. dikkat edilecek şeY ~ 
ğın baş olmak iddiasında bul~ 
sıdır. Ayak ile düsünüp, baş ile ~ 
bütün tekevvün llemini baş aşağı 
rir. $u iskarpin meselesinden 
ra çok acırım. Akılsız ba§m 

ni yüz.üne bakılmıyacak kadar da çirkin n&flD@Z hatta o gibilerden korkardık binde fısıldanan arapça, farsı:a terkipli 
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müdürlüğü F eliket Orman umum 
nııntakasının imarı 
kereste fabrikaları 

için modern 
tesis edecek 

Sivas 27 ------------ ;;:-
durıu .: (A.A) - Orman umum mü- leriııden mürekkep iki heyet buraya 
ıı"r· gu felaket mıııtı\kalarmdn tahribe gelmi!j bulunuyor. Bu heyetler aralann-
.. i41nış k .. 

~ıı v oy ve kasabaların yeniden te- da vazife taksimi yaparnk bir grup Ri-
ın..._.e te kati ic;ın felaketzedelere veril- fohivcnin Kızıl ve Dumanlı dağlarını 
··~ı. • 

bu K ıcap eden kere.;te:ri temin \'C yine tetkik eclecek, diğer grup ta Zara, Köy-
taıc,tYeye hlatuf olmak iizere bu mm- H!hisar. Mesudiye. Reşadiye \'C Kilkit 
'slet arı~ nıüna"İJ> rnahnllerinde devlet l'h·an orınanlannın ctlidiinii yaparak 

nn 1 ~--· ornı l ~1 ve fobnka kurarak bu Kilkil cayı üzcı·iııde Tcıkata kadar olan 
ve i~; arı modern b:r sekilde iııletıneği ınıntnkayı tetkik ederek i~letme nımta
iı\ık b~Yacatı bu suretle en kolay ve ça- kalarına göre fabrika.;yon işlerini de ik
t.rnı1 t Ş<-kilde temin etme >i kararlas- ınal cdeceklPrdir. 

..., ır. Bu mühendisler son vaziyet ve iklim 
ou ın '

Ve aı:\satla şd Rıdvan l<araduınan ~nrt1arına göre yapacakları hu vazifeyi 
Oer rr. ~vnı Dlkçenin riya etinde dör- kat'iyetle başarınnk için icap eden asri 
~ Cırrnan amcncjınan mühendis- tcdıizalı \'e fenni ınnlzeıncyi de hcra-

lıeıfoı·iııdc getiı ıııi lerdır. 
Yliksck raknmh ve halen 1,5 - 2 ınct

ı e kalınlığınclı:ı karla örtülii olan bu 
ınıııtakalanln atla bile gezmek mümkün 
olmadığından hu gibi yerlerde mühen
disler hcraberleriııde get irdikl<'ri kayak
h.ırdan istifade edeceklerdir. 

Bundun başka feliıketze<ldcrc derhnl 
kereslelik ağrıç vermek için şimdiden 
Z ıgulöak ,.c Knşdmı yardımcı mühen
disler göndt•rilıniş ,.e lelakct ınıııtnkala
ı·ıncla kc~fiyat ve damga yapmakla meş
guldürler. 

Orman umum ınüdiirliiğü felaket 
rnıntakasında bulunan tPknik memurla
rı bu iş için seferber hale koymuştur. 

~-~~-~--,-------~~-~-~-~~~ 

Memleket içindeki 
yardım faaliyeti 

.l\ııka 2 • hUk" r~ 7 (Hususı) - Koınl5u lı·an 
ııan uıuetınden felakelzedelcr için tupla-
r eiYnlardan ilk parl.isi gelıni;jtir. 

tUilelaketzedeler için ordudan lebcrrü 
lh c_nk nıu}ıteJif csua \'e han•an kınllW ·•er . ~" . • 
ş e~ınc gönderilmiştir. 
~ ~rkıknrahisarın 'kasaba \'e• kö\·lcrin
bcttakllıket g1iren valanda§lnr yaptırılan 
Açıkta v~ çadırlara yerlcştirilmijlerdir. 
l'~cek a kımse yoktur. Vatnnda ·!arın yi
tıcırnı ve giyecek hütiin ihtiyaçları ta-
s nnnuştır. 

ilin a~sun milli yardım komitesi vnli
dev rıyasetind" her gün toplantılarına 
Y~rl~ın. ~dıyor. (2196) yuı ita. otellere 
~·e ştıı-ılınL'>tir. Y E"<li vatanda~ hnstane
ltar:atı~ılını.<:tır. Kazalarda yardım elc-

i( edıyor. 
~av avak kaza merkC?.indcn 22 teneke 
<'Şr U~a, 1322 kilo bulgur ve ~·iyecck 

JSı ıle ig camnsırı tebcrrü cclilmistir. 
°'h \: • • . • 

lı.ıtarı a Jandarma erleri maaşhmnın 
d l . olan 220 lirayı fclAkctzecte knr
~:_rıne teberrii c:tmi !erdir. 
:tr~n halkevine .m"en.r;;up genç-lcr. 
~öylerindeki fol.l\ket mınta'ka-

larında cansiparant' çalı.ş111aktadırlar. 
Felaket.zedelere yapılan yardınılaı·m 

.. ·ilayet \'C kazalara göre miktarı . liyle 
lcsbit ediliyor. 

Bolu (6Gs0) lil'a para ile (2368) par
ça ~ya, Ayval ı kta {10()70) lira para ih• 
73 teneke pekmez ve hayli miktarda 
ka,·urnıa, lspaı·tada (17::ı37) lira para 
ile (1 14216) f>arça giyecek esyası \'<' kiil
liyetli rniktaroa gıda maddeleri. Oeniz
lidl' (18300) lira p~ra teberriiii ile ke
silen kurbanların etlerinden yapılaıı ka
\'Urmnlar. Izıııittc (158!l0ı lir· ile 15 hin 
parça giyecek c"ya:;ı. A.dapazarda 
(7458) lırn ile 2.5 bin kilo yiyecek ınacl
desi, Muğla da (7117) lira para ile (237G) 
paı·cn e~yn, Kastaıncınudıı 1G619 lirn pa
ra (14655) parça giyecek esynsı. Anıoc;
y::ıda fcliiketzedelt>t' için kiilliyetli mik
tarda bulgur, un, tnhin, p::ımuk yağı, ~n
bun ve fl80 pnrça giyecek cwası 1ebt>!'rli 
edilmiştir. 

Zelzele foli'ıkctiııôc Gircsund;.ı yıkılan 
• l"rin tamir ve yeniden inşalnrı içiı1 

temin edilen 313 metre mikabı k<.'re.c:te 
lstanbuldan Gircsunn f(rlmi~tiı'. 

Eski dost 
düşman olmaz 

İüflc - Bulgar dostluğu hakk:da 
Sofya gazetelerinin dostça neşriyatı 

Yo'lları.c;, 27 (Ö.R) - Roınadan bildirili- Son giinlerde Tlirkiycde vukubulan 
~ıyr : ~ilrki~·e harki)'e Vt:!kilinin Sofya felakctlcı· hasebiyle Bulgaristaııııı izhar 
'ru ketme ehemmiyet verilmektedir.. ettiği derin tl•essüı· \'C tahaıısiislcr rlo
t1 ... ~ - Bulgar münnSl'betlcri gecen tcs- layısiyle Tiirk nıatbu;:ıtının ıncın1eketi-

·•ıs . . • lI anıderı beri çok salah bulmuştur.. rniz hakkındaki neşriyatını l.ıurada zik-
~le llticiye umumi katibi B. Numan rctınck çok yerinde olur. 
rıa ~eıhencioğlunun Sofya seyahati bu- •Cüınhuriyct. ga1.ete i yüksek olmı-

A. ıı~ınet ctıni tir. yan hir stille \'C t;ok tahii bir taı-1.da hu 
lanı nk~ra, Bulgaristcmın bitaraflığa ve hususta Türk milletinin hizl' karsı bes
lt>tn~l1lıyetine riayet edeceği hakkmda ledif:i samimi lıi.,lerin tercemanı olmuş
'l'~ k~at Vennistir. Bulgar hiiküıneli de tur · 
oJnr ~Yeye karŞl hiç bir taarruzi niyeti •Çalışkan w loyal Bulgar milleti fe-
~a 1&ını teyit etınislir. laketzedclerc yardım olmak üzere Vl' bü-

ol;u. OFy A -- •MİR• gazetesi, Türkce yük bir <·omertlikle iki milyon le\'a kıy
lıaş ak koyduğu •Eski Dost• serle\'lıalı metinde yiyecek \'e tıbbi mnlzeme gHn
wy~akalcsınde Go podin Hr. Brizitzof dermek :ıliccnnplığında bulundu .. 

_ deınektcdır ; Komşu Bulgaristanın bu jl'~ti, her 
dıpJ Sofs ayı ziyaret Lodcn ınarnf Türk 1'iirkün kalbini derin bir tahassüsle tit-
8uı ;nıatı hay Menemencioğhı Türk retmistil' .. Bulgrırl:-.t.ının iktısadi buh
ıı !ar ınünnsebctlc.rındcn bahsederken rnnlar içinde bulunduğu malfimdur ve 
fı'tsate hur Türk •lnkırdısını• söylemek bö,·le olduğu halde bize yardım eli uzat-

ını kaçırmamı<-lır. · 
•"Esk· d "' ınıs hulunımıktadır. İste bunun içindir 
r·1h 1 

• ost diişman olmaz• ki, komsu memleketin bu jesti bizi fe\'• 
l'ı;p \ akika üçüncü bir şah~ araya gi- kalaclc ınütehas is etmiştir. Ti.irk mille
<1lına c dostluklarını bozımıya muvcıffok ti miitesekkir ve mlnnetlnrdır.• 
ı.ı ... ı. su. <'~ki dostlar •Diisman • olmaz-

' Felaketler kalpleri inceltir.. Onları 
'Buıı 1 uluvvueeııap ve fo7.ilctle cloldunır der-~ık uıı a beı .ılıcr Balkan millctleı·inin 

:su ler. Bu, tekzip edilemiyecek bir haki-~l'ç . vcra buna kapılmaları zamanı 
l;ct'l~~ti:. Balknn milletleri kendi ara- kattir. Bilhassa tahiatin gL•tirdiği fcltı
>trt a ctkı ınünnscbetlere halel gelmeksi- ketler insanhırı birhirlcrine yakın)a.<;tır
lııurı· alkanlar u ırı memleketlerle de mnkta ve l>ir ittifak haline sokmaktadır. 
.l'lııd: e~t le.sis edt>hilirlcr. Bu. 11rala- Öyle ise tekrarlıyalıın .. 
~·an '1'l.~ksirn eclccek •Mc)'dan• hulunmı- Talıii folfıketlcr<> karşı giicü yctıniyt•ıı 

Yeniden 
zelzeleleı" 
oldu 
Ankara 27 (Hu~usi) - Yurdun muh

telif ycrlerinclc j'enidcn zelı.elclcı· ka~·
dedilmiştir. 

Dün saat 2:1 le Güın~hancdc çok sid
detli bir zelzele olmu. tur. Bunu ınÜl<"
akip iki hafif saı·sınt ı ilt• .-.aut bcstı.:: tl•k
rar siddrtli bir ~ar. rntı vukun gelmb.tir. 
Halk. evll'!rinden kaçamk çadır ve ha
rakalam sığınmıs \'l' bir ctık biııalnr cat
lnınıstır. 

Merkez.de hnsarat yoksa drı köyl"rden 
henüz ınnltiınot alıırn•nnını~tır. 

Dün n'ksam saat on bıre be<> kn!a Si
v.ı. ve Gi.ı·csunda hafif saı·.smtı kayıfo
dilnıiştİı'. 

ödem~ V<' Bırgi nııhiye_indc tekrar 
hafif zeh<·lclcr olınus i<:c de hasar yok
tur. 

Dtin Ayvalık \'C Şarkikarahisarcla ge
ce ve gUndüz yeni sarsıntılar teshil edil
oıi~tir. 

Harfad.ı dün bfr zelzele kaydedılmi -
tfr. Hasar yoktuı·. Vukuıı gelen bu zl!I
zelenin on scncdenheri ilk :r.clz.de oldu-
~ıı siiylcnİ)'lll'. 

'\., __ 
~stanbulda soğuklar •• 
Istanbul, 27 (Hususi) - Şehrimizde 

so~tıklaı· teknıı· basladı .. Bu sabah hafif 
kar yağdı.. Bulkanlarda şiddetli soguk
l<ır hükiinı ~iirınektedir. Bu vlizdcn 
trenler rotm·ln gclnıektedir. . 

---·! ... , __ 

Krup mühendisleri 
ista nbula ge ldiler 
İstanbul, 27 (Hususi) - Halıçte in

.şa edilmekte olan deniz.ılb gemilcl'iıni
ı.iıı tec.:hiuıtıııı tamaınlııınak için Krup 
fabrikası tarafmdnıı göııdcrilcn 9 mü
lıendi:. bugiiıı gcldil.n·. 

- ~*--· 
İZ M İT TE 
Bir tren kazası 
İstnnbul. 27 (Husu~i) -- Ankara cks

pr<'sı gece tzıııitt •n ge~erkcıı kagıt fab
rikası isçilerindeıı 18 ya.-.ındı:ı Halidı 
dğniyerek 1500 metre süı·ükledi.. Gene 
i çi pnrçalamırak öldü.. Tahkik<1t ele
' anı l'tmcktcdır. 

--·*-
Almanyada 

Yabancı radyo din
le y enler ölüme mah

kurn edilecekler 
Londra 27 (Ö.R) - Diiıı aks.ıın Al

man radyosunda 25 dakika süı:cn bir 
konferansla Alıııaııyada yaşıyanlnrııı ec
nebi radyo neşriyatını dinlemeleri me
nedilıni tir. Yalnız dii, rııan mernleket
leriııdcı; yapılan ne:;>riy~t değil, bitaraf 
memleketlerin neşriyatıııı dinlemek te 
memnudur. Hatta Alııınnynda ya ıyaıı 
ecnebiler Ol' kmdı ıııeınlckcllcJ"inin rad· 
yosunu dinliycmiyc1..'clderdir. 

Bu emre ınuhnlif hareket edenlerin 
öliirıı cczasııın çarptırılacakları .ıynca 
ila\'t~ cdılınistır. 

Bu mi.ilıiıı~ ihtara rağıııeıı Alımınyada 
İngiliz, Fran,.,ız ve <liğl'r ecnPbi rady<• 
ne,.,riyatmın dinlenmekte olduğu zmı

Londra 27 (Ö.R) - Garp cephesinde 
devriye faaliyeti ve diğer hareketler · 
.son huıftalardaki kar yağı~larını takip 
eden erime üzerine birdenbire durmuş
tur. Yalnı7. Mozel ve Vujlerin şarkında 
topçu faa liyeti artnıı~tır. iki taraf top
ların çelik ve beton yığınları fü:erinc 
ateş rdiyorlar. Hava faaliyeti her iki 
tarafta azalını~tır. · 

-.ı:;..-

lngiliz - Fransız 
Deniz ticaret 
nazırlarının görüşmesi 
Paris 27 (Ö.R ) - I<'ransız deniz tica-

ret nazırı, refakatinde deniz nakliyat 
ıııi.iclürü olduğu halde Londrada bulun
maktadır. Ingiliz. - Fransız fılolarmın 
te.şriki mesaisini lngiliz. refiki ilc hirlik
te tetkik edecektir. 

Cenubi Afrika 
parlame ntosu 

Hersok teklifini 
reddettL .. 
Londra 27 (Ö.R) - Cenubi Afrika 

blı-liği parlamentosu, Almanya ile hnrp 
haliniıı nihııyet bulması znmamnın gel
diğini bildiren Hersok takririni 54 reye 
kaı·~ı 81 rey~ recldetm~tir. 

-.J(~-

B.Gafenko 
Romanya Nazırlar 
Meclisinde siyasi 
vaziyeti anlath •• 
Biikrcs, 27 (A.A) - Dün ak~'1ın ak

cicdıll'n nazıdm· meclisi içtimaııı<la Ga
fcnko, Rumen ınenfantleriyle alfıkadnr 
c.ian bevııclınılel \•azivcı hakkında mu
faFsal i;.::ıhat '\'CJ'misti~ 

Meclis bundan sonra Trmısil\'anya 
halkıııııı refahını istihdaf 0.dcn bazı ik
tısndi vr zirai tedbirler ittıhaz ctınıstir. -·- . 

Bulgaristanda 
Bugün son intihabat 

yapılıyor 
Paris, 27 (Ö.R) - Bulgariı;tanda ya

rın Sofya ""e S tara Zagorada yapılacak 
son dcvı-c intihabatma biı}·ük eheınmi
y et \'eı·Hiyor. İlk iki clt•vrl!de 119 me
bustan 108 ini kaznnım Köse h·aııof hii
küınetinin bu son de\·rede de t•zici bir 
muvaffakıyet kazamıcağı \'C Sobranya 
meclisinin lGO ınebusuııdnn en az 140 
mebusun hüki.iıncte ınü;r.ahir olacağı 
t.ıhınin edilmektedir. Parlamentonun 17 
şubatt:ı toplanacağı haberi henüz ıncv
simsizdir. ---·--Bir Alman tahtcl-

bahiri aranıyor 
I..ondra, 27 (A.A) - 25 son kanun 

gece ·i Evere i.,mindeki Lctonya vapuru 
ile Gud,•eig ismindeki Non·eç vapuı·unu 
batırım olan Alman tahtclbahirinin 
.şimdi İngiltercnin şimali sarki sahili ci
\ <ırında bulunduğu tahmin edılmekte
dir. Bu sular ııiındi İngiliz harp gemile
rı \'c tay~ arek·ri tarafından faaliyetle 
tcıranmaktadır. 

--J.:" ... --

BiR YOLCU VAP URU 
t<ABA YA OTURDU 
Londrn. ~7 (Ö.H) - Filipin hükiiıne-

linc ait l4 hin tonluk hir yolcu vapuru 
Bahri muhiti kebirin Donin nda J acık
larında kara\'a oturmustur .. Müretteİmt 
ve yolcuları;ı km·tarılcl~gı öğrenilrni~tfr .. 
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Yeni Sinemada 

nen itiraf edilmektedir. 

S.:·neforiıa, lhtrla rm, hatta ı.inema ~ lc111inin ~~iz ha r ika ı olan 

VATAN KURTARAN ARSLANI 
n nnumda ?D hin ki"i •iirdü• ii daha 20 hin kisinin d~ ~<irmck isteclii i 

,. h "" 1 .. 

nnlasılım hıı Filim 

LALE VE YENi TAN 
Sincrualumda lJir hafta d.rha :ö~ıt-rilttektir ... 

"ro~r:una ilıhe olarak hınirde ilk dt"(a 

Bugün büyük yeni program 
1 - h.nıiı·de ille defa olarak 

Londra Batakhaneleri 
:! - Şirley Tample tarafından tckınili ı·enldi olarak }·aratıları ljahe..er 

Küçük Prenses 

' . 
SON HABER 

' (" 

Istanbula gelen 
Finlandiya "Türk Birliği,, mektebi 

müdürü B. Zakir'in beyanatı 
lstanbul 27 (Hususi) - Finlandiya TürJderjndeıı Türk birliği 

mektebi müdürii Zakir ailesile beralM-:r Helsinkiden şehrimi:t:e gelmiı
tir. Müdür beyanatında, devam etmekte olan harba rağmen Finlan• 
diyada hayatan ucuz olduğunu, tereyağınan kilosu yetmiş k urusa sa· 
tıldığını, Finlandiyndaki Türklerin de harba iştirak ettiklerini 2S va
şında Feyzi adında bir sü\·ari zabitinin Mannerhaym hattı l>oyuı~a 
(Tıryakı) civarında 7af erle neticelenen harpte şehid olduğunu söy
ledi. Ve Sovyet askerlerinin kuvvei rnaneviyelerinin cok bozuk oldu
ğunu ve kıyafetlerinin pejmürde bulunduğunu ilave .etti. 

Dost memleketlerin 
yaptıkları yardımlar 

Ankarn 27 (Hususi) - Kudüsden bildirilivor: Hareketiarz fela
kf'tzedelerint: yardım olmak üzere Hayfa ve K~düs belediyeleri yÜ7,er 

lngiliz lirası , Nablus halkı namına Nablus belediye reisi 50 lngiliz lira
sı, Kudlis Rum patriği 25 lngiliz: lirl\ ı teberrü etmislerdir. Filistinde 
ba:rı ze\·at aralarında 70 lngiliz lirası toplıyarak ya.rdım komitesine 
tevdi etmişlerdir. Teli\vjv Musevileri bir miktar battaniye, Hayfa li
man amelesi iiç büyük çadır vermişlerdir. Filistin Musevi ajansı 600 
liralık ilaç ve sıhhi malzeme teberrü etmistir. 

Şarki Erdiin Emiri Fehametlu Abdull~h riyasetinde teşkil edilen 
komite tarafından da 500 lngiliz lirası gönderilmiştir. 

Ankara 27 (A.A) - Felaketzedelere yardım .için Kalkiitnda te
~kkiil oden yardım cemiyeti katibi Azizülhuk tarafından Cümlıurrei
simi::r.e gönderilen bir telgrafta felaketzedeler için 1 l 00 lngiliz lirasi 
gönderildiği bildirilmektedir . 

Belçika ordusunda iki 
sınıf terhis edildi 

Paris 27 (Ö.R) - Belcika ordusundan bazı efradın terhisi hususun 
da ~u mnlumat alınmıstır~ . . 

Beynelmilel Yaziyet müsait olduğundan milli müdafaa nazırı bazı 
muavin kıtaları terhis ctmeğe karar vermiştir. Bunlar kısmıazamı iti
barile ~on zamanda silaha çağırılmış olan 28 ve 29 sınıfına mensup 
km;vetlerdir. Terhis edilen askerler, silahları müste~na bütün techi
zatile ocaklarına dönecekler ve ilk işarette tekrar kıtalarına iltihaka 
hazır bulunacaklardır. Bunlar en .ziyade şimdilik hizmetlerine lüzum 
olmıvan kıtalara mensup askerlerdir. 

Balkanlardaki Alman sefirlerinin 
konferans Berlindc yaptıkları 

P aris 27 ( Ö.R ) - Almanyanın Budapeşte, Bülc.reş. Belgrad ve 
Atina sefirleri hükiimetlerine raporlarını vermek iiure Berline ç.ağı-
rılmışlardı. · 

c:Ba~ler N a h r ihtcn» gazcteainin Berlin muhabiri tarafından bildi
rildil?in~ göre bu konfe-ransm evvelden hazırlanmış hiç bir programı 
yoktur.> Atina sefiri ancak cuma gİ.inii Re-rline gelmi~tir. Ve raporu
nu verdikten sonra Atinaya dönecektir. Ankara sefiri Fon Papen ise 
nerline df\vet edilmiş olmayıp Ankarada bulunmaktadır. 

Avusturalya başvekili-
• • 

nın venı bir nutku 
• 

Londra 27 (Ö.H ) - Avusturalya başvelc.ili B. Me:nzi radyoda bir 
nutuk ve:rmi .tir . 

Miittefiklerin galip geleceklerinden Avusturalyanın emin olduğunu 
söyledikten sonra ba~vekil şunları ilave etmi~tir: 

c: Avusturalyanııı gaye i milletler arasında adalet ve dürüstlük 
Psaslarının yerleşme. idir. Bugün tesisini istediğimiz şeraiti hayatiye 
öyle olmalıdır ki bunun içinde ·aşıyanlar birbirleri ile kardeşçe geçi· 
nebilsinler. V<~ her şahıs maddi ve manevi harekatında serbest bu
lunsun .. > 

lngiltere ve Japonya 
Asamo Maru hadisesi hakkındaki 
noktai nazar ihtilafı halledi lemedi 
Londra 27 (ö.R) - lngilterenin Tokyo büyük elçisi ile Japon ha

riciye nazırı arasında iki saat süren bir mülakattan sonra 1"okyoda ıu 
tebliğ nesreditmiştir: 

« lngiliz; büyük elçisi, Asamo Maro vapurunun ara tırılınası lıadi
ııesi hakkındaki japon notasına lngiliz cevabını tevdi etmi~ ve mesele 
yeniden müzakere edilmi · ise de iki tamf noktai nazarlarında israr 
eylemİ§l~rdir. Gelecek hafta yeni bir noktai nazar teatisi yapılmnıı v e 
29 ikinci kanun tarihinde notanın Londra ve Tokyoda ayni zamanda 
neşrı hususunda iki taraf mutabık kalmışlardır. 
~ ............................................... M 

Kültürpark Sineması 
B u gliu 2 ~helll'r takdim ediyor 

1- YAŞA .. SEV .. ve 
•• v 

ogrcn 
Bütün genç)iğ-in heyecanla seyredeceği muhteşem komedi 

OYNIY ANLAR: 
R. MONTGOMERY - ROSAUN 

2-ALTIN HARBi ... 
Tama mile renkli muazzam dram 

OYNIY AN: OLIViER DE HA VILLAND 
ilave Metrojurnal 

Seanalar: Y af& ve Sev 2.30 - 5.30 - 9. t O 
FOK jurnalda t'n son harp haberleri Altın Harbi 3.50 - 7.50 d e . 

.............. ıiıliıiiıllıRiiıiiiiiiiiiiiiıliıiılliilıiılllııiıllİlmll ................................................................. , .......... . 
ÖLUM DÖNEMECİ 
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Hareket saatı gelmiştir 
:s:::: 

Japonlar Ankara Radyosu 
Tienç!nden ablokayı DALGA U~UHLUCU 
kaldırdılar.- V 

1ZMtR StCtLt TtCARET 
LUGUNDAN: 

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

Finlandiya ya yardım etmek için 
Londra, 27 (Ö.R) - Tfonçinden bil- BUG N 

diriliyor : Fransız ve İngiliz ınıııtakala- -·..111~--

(Lcon R. Arditi ve Idris Düzgider) 
ticaret unvanilc Izmirde Paspant so~~~ 
ğında 18 numaralı mağazada §işecıl~.1 üzerine ticaret yapmak üzere teşek~lı 
eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şı.r
ket muknvelenamesi ücar<'t kanunu hı\· 
kümlerine göre sicilin 2G37 numarasın' 
k.nyt ve tescil edildiği ilan olunur. ı 

kaybedilecek vakit kalmamıŞtır 

ı mn karsı Japon abloka&'lnın bugünden 12.30 Program ve memleket saat ayarı, 
itibaren kaldırılacağı İngiliz konsoloslu- 12.35 AJnns ve met~oro1oji haberleri.. 
ğuna resmen bildirilmiştir.. Yarından 12.50 Türk müziği : Saz eserleri .. 
itibaren bu ınıntaknlnra tekrar elektrik ÇALANLAR : Kanun, Vecihe, Kemen- Izmir sicili ticaret memurluğu resı1l 

miihrii ve F. Tenik imzası. " erilecek tir. te Fahire Fersan. Kemençe Ruşen Kam, 

1: Mukavele 
-~~-~...,...-~---~*~~-~~--------

Londra 27 (ö.R) _ Deyli Tdgraf etmekle beraber mağlup olacaklardır. Jancliyaya yardım işine iştirak etınc1idir. 
gazetesi, baş makalesinde Finlandiyaya Amrikadan Finlere gönderilen malze- Zira Finlandiya bi.ıtün dünya için mü-

d )" ·· · me miktarı malum olmamakla beraber cc.dele ediyor. Bütün serbest milletler 
~cileny ar ım uzumunu gosterıyor ve ona yardım hususunda birleşmelidir. 
diyor ki : Nevyorktan gelen haberlere nazaran 

M.. k- l h t ·1 F· l Hare1{et saati ... clınic:tir. c um un o an er vası a ı e . ın ere mühimdir. lngilıereyc ~elince Hitlerizm o .. 
yardunı arttırmak zarureti vardır. Finle- l 1 
rin kahramanlığı yalnız başına ağır Bol- aleyhindeki mücı::dclede lüzum u o mı-

r k1:.fi '-·an bütün malzeme Fin cephesine sevk 
ıevik yığınlarını ilanihaye de e u ~e- " 
lemez. Eğer Finler bir yardım elde ede· edilmelidir. 
mezlcrsc son neferlerine kadar mücadele Am rıka muazzam kaynakları i1c Fin-

Londra, 27 (Ö.R) - Stoklıolnul~n 
bildirildiğine göre Finlandiya lehine ls
veçle yapılan tebcrrii yekunu GSO bin 
İngiliz ]irnsım bulmuştur. 

18 yaşındaki lngiliz genci 
6 gün 6 2ece uykusuz, aç kalmak 
suretiyle gemisini nasıl kurtardı? 

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

ı F Tanbur İzzettin Ökte .. ngiltere- ;fat1S3 13.10 Tiirk mi.iziği ·Seçilmiş Piyasa 
\::rkıları .. 

Ara$mda ildncn bir CALANLAR: Kemnl N. Seyhun, Cev-
._ • - det Çağla, Şerif İçli, Hasnn Gür. nava se~Si-· 
Londra, 27 (Ö.R) _ Büyük Britanya OKUYAN : Müzeyyen Senar 

l - Sdfıhcttin Pınar - Hüzzam şm-kı ... 
ıstihbarat nezareti, h~li hazırdnhi servi- /Gecenin matemini) .. 2 _ Sa1ahettin 
ı.e ilaveten ingiltere ve Fransa nrasuıda Pmar _ Hii7.zanı sarkı (Aşkınla sürün
ıkinci bir tayyare seferinin tesisini ka-
rarlaştırmıştır. Bu suretle İngiliz gaze- •em) .. 3 - Şükrü Tunalı - Hüzzam sar-
telerinin bitarnf memleketlerde <laha kı (Ay iiperken) ... 4 - Hasan Gür: Ka-

nun tak.simi... 5 - Sadettin Kaynak 
erken tevzii knhil olacaktır, Hüzuım şırlı::ı (Leyla) ... 6 _ Karcığar 

Sabah gazdelcri erkenden Parise ge- türkü (Denliyi aldım kaçaktan) 13.30 
1ecek ve> ekspn--sle muhtelif bitaraf 14_30 Müzik Küçük orkestra (Şef Nc-
ınemlekctlere giinderilccektir. cip Aşkın) .. 

ArJ•ant•ınde 1-Alois Pache.rnegg: Hazin vals 
2 - Puccini : Madame Butterfly 

Al d 3 - Fritz Köpp : Yaz ak.c:anu suiti m.an propagan ası 4 - Rich. Hcuherher: Şarkla isimli 
ile mücadele • Suitten Çeşmede parcası .. 
LONDRA, 27 (Ö.R) - ArJantinde 5 - Adoll Grunov : Berlin-Vivana va1sı 

maruf simalardan bazıfarı Buenos Ay- 6 - Brahms : Mocar dansı No. 17 

Bugün bin dokuz yiir. kırk sene~ 
ikinci kanun ayının on birinci Per!jefi\" 
be gUnü. ll-1-940 . 

Ben nşağıda imza vı> resmi mühril 
mevzu Türkiye Cümhuriyeti kanunlar!
nın bahşettiği s;ı15hiyet1e.ri haiz lzn11r 
birinci noteri Mehmet Rifot Bayrakta~· 
oğlu. Jzmirdc Fevzi paşa bulvannda k~
in bahçeliler hanında 12, 14 numara ı 
dairemde işimin basında vazife görnıelc· 
te iken yanıma gelen: lzmirde paspnn 
carşısında lR numnr::ılı mağazad;ı mu
kimler Refoel oğlu Leon Arditi ve Ib
rahim oğlu idris Düzgider b:ına mtir~
caatla resen bir mukavelename tanziını
ni istediler, kendilerinin kanuni ehli· 
yelleri haiz olduğunu anladım. Izınirde 
Fevzi paşa bulvarında 7 numarada ot.o
ran Yako oğlu Israel Nahum ve Jzrnır
dc Karataş Şetaret sokak 23 numara· 
da Hüseyin oğlu Ft•him Özçağhyanlar. 

Bugun Daüy Telegraph başmaka1esin- mamiylc haricine çıkarabilen kimseler-
de 18 yaşında bir gemicinin gösterdiği dir. Bı1.e ihtiyar İngiltere deniliyordu ... 
}ararlıktan ve Amirallıgın onu taltifin- Stornovay da bu gibi insanlar bulundu
den bahsetmektedir. Stornovay kasaba- ğu müddetçe adalarımız için korkulacak 
~ndan olan bu genç Arlington Court bir şey olamaz. 

reste lıir komite yaparak Nazi propa- 18.00 Program ve Memleket saat ayan 
canc.lasının ::ı&;lsız ve mu1.ır haberlerinin 38.05 Mii7Jk : Radyo caz orkestrası 18.30 
takbihine kanır vermişlerdir. Eski cüın- Çocuk rnati .. 18.55 S~rbest saat .. 19.10 
hurrcisi doktor Alvera gönder<liği bir Memleket saat ay;ırı, ajans ve me
• ncktupta bu komite ile birlikte çalış- teoroloji haberleri .. l!l.30 Türk müziği: 

.riye ihtiyatlarının sayısı harbin zuhu:ı mak istediğini bildiımiştir. ÇALANLAR : Fahire Fersan, Reşat 
runda takriben 1750 clir. Levis gençler H 1 R r·ı F c d TT 

Oıla nda - Belçi• ka •:rer, e ı c crsan, ev et uozan. 

Şahit ve muarrif sılatiyle hazır bulu
nuyorlardı. Bu s:ıhitlerin şahadcte ırıa
ni bir halleri olmadığı sorularak anla
~ıldı, bunun üzerine müttefikan sö~e 
baslayarak mevnd ve şeraiti atiye d~ı
resinde ::ıkaı mukavele eylemic:lerdır. 
Ş<;yJe ki: umumiyetle talime elverişli bir yaşa ge- OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan 

lir gelmez doı•nıdan doğruya donanma ı _Kürdili hicazkfır peşrevi.. 2 - Arif 

gemisi torpi!Jcndikten sonra kontrolü Bu kahramanlık h:ıdbesi dolnyısiyle 
eline almış, altı gün altı gece dümende Lcvis ve Şetland adalarının Donanmaya 
kalarak nihayet gemiyi karaya ulaştır- İngillerenin diğer kısımlarına nisbetle 
mıştır •. Harbin kahramanları arasında daha faz.la insan verdigini ukretınek la-
hcr yaştan ve her meslekten insanlar zımdır. Manchester Guardian gazetesi
vardır. Bugünkü kahramanlar Klasik nin neşrettiği bir tahmine göre Lcvic; 
manasiyle yalnız silüh ve sporda mahir 

ihtiyat kısınma iltihak etmekte, sonra MenEa2tle!'i birdir- Kürdili hicazkar şarkı (Niçin terkeylc
da ticaret filoswıa geçmektedirler •. Le- Paris, 27 tÖ.R) - Ilollan<l;-ı ve Bel- yip gittin) .. 2 - Arif - Kiirdili hicazk!ir 
vic; denizcileri zeki ve ~ayanı itimat ol- <:ika menfaatlerinin ayni olduğuna dair şarkı (Bais feranı na!eme a~k iptilası
makla tanınmışlardır. Hollanda hariciye na:ıın tarafından \ c- dır) .. 4 - Arif - Kürdili hicazk~r şar-

Denizde vukubulan hemen her hadi- rilen teminat Belçika hariciye nezareti kı (Sırma saçlı yare kim haber versin) 
se ile Levis adası doğrudan doğruya a1a- tarafından iyi kar~ıl:ınmıştır. 5 - Rakım ef. - KiirdiJi hicazkar şarkı 
kalıdır. Boorkum gemisini zapteden tay- Belçika hükümet hatibi, iki memle- (Demedim hiç ona kimsin) .. 6 - Arif 
fa ara•nnda altı tane Levis adalı bulu- ket birbirlerine ne kadar )aklaşırlarsa bey - Kürdili hicazkar .şarkı : (Düşer 
r.uyordu. Halihazırda tek bir İngiliz Avrupa için o kadnr iyi olur demiştir. mi sanına) .. ins:ınlar değildir, fakat buhranlı fuı1ar- adasının umum nüfusunun yüzde scki-

cla soğukkanlılığını muhafaza edebilen, 7.i şimdi ya silnh altında, yahut talim 
kendilerini ve diğerlerini tehlikenin ta- görmektedir. Levis ve Harris<leki bah-

kruvazörtinde tam kırk adet Levisli OKUYAN : Semahat Ö:ıdenses 

Fin davası ___ * __ _ 

Jşvec'in kendi milli 
t 

ve hayati Java$ ı 
demektir 

- BAŞTAltA•'I J İNCİ SAHİFEDE -
den tesisi ümidini muhafaza etmekliği
mi2e amil olmaktadır. Şimal memleket
leTİ arasında şimdi mevcut olan işbirli
ğine telmih eden nazır, lsveçin son sene
ler zarfında hu işbirliğinin takviye:ıine 
çalıştığım ııöylcmiş v~ •unları ilave et
miştir: 

lııkandinavya memleketleri dünyada 
bitaraf ve müstakil olan mevkilerini mu· 
hafaza etmek için müttefikan çalı makta
dular. Tarih, bu memleketlere siyasi, ik
twıdi \'e sair sahalarda bir mütekabil 
yardım siyaseti takip etmenin kendileri 
için bir zaruret olduğunu göstermiştir. 
Son seneler bu memleketler arasındaki 
münasebetlerde görülen dostluk ve te· 
snnüd hislerini arttırmıştır. Bugiin bu iş 
lıirliği şimdiki dünya vaziyetinin ticare· 
timize tahmil ettiği müqkülat ve takyida
tın izalc..'Iİ için bilhassa bitaraf şimal 
memleketleri nra!!ındnki eşya mübndele
ııinde tathilc: edilmektedir. 

Yeni bır hayal 

mevcut olduğu haber verilmektedir. 1 - Şevki bey - Hicaz. .şarkı (Demem 

[BOR SAl canaheniyadet) .. 2-Bimen.şen-Ye
gah şarkı (Ne güliin rengini sevdim ... ) 

Berlinde çok şiddetli 
soğuklar başgösterdi 
Londra - Bir Danimarka gazetesinin Ber1in muhabiri şunları yaz

maktadır. cSoğuklar dolayısile Almanyamn harp teşkilatı tekniği ta
mamile bozulmuştur. Sivil amele ve S . A mensupları snbahtan gece 
yarılarına kadar Berlin civarında kömür nakletmekle me~guldürler. 
Dün bir bankanın önünden geçtim. Kapalı idi ı:e pençereye yapıştırı
lan bir kağıtta mahrukat olmaması dolayısile muvakkaten kapandığı 
bildiriliyordu. Lokantalar buz ~ibi ııoğuktur. Müşteriler küçücük bir 
elektrik sobası konmuş olan köşeye toplanmaktadırlar. Cephelerde 
askerlere ve Finlere büyük sempati gösterilmektedir. Dikkate şayan 
cihot elbise vesikası verilmiyen :rahudilerin de bu ~empatiye iştirak 
etmeleridir. 

B. juho'nun Loııdra 
radyosundaki nutku 

Londra 27 (Ö.R) - Fransız işçileri konfederasyonu umumi katibi 
B. Juho Londra radyosunda bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Totaliter memleketlerin adet ettikleri tecavüz metodu işçilerin hür
riyet ve gayelerini tehdit eder. Biz dünyada zulüm ve hakııızhğın te· 
hakkümüne müsaade edemeyiz. 

Hatip, Fransız ve 1 ngiliz işçi cemiyetlerinin Alman yadaki akıbetine 
düçar olmak istemediklerini söyliyerek demiştir ki: 

•~--------------·--ı 3 - Bimcn şen - Kürdili H. şarkı: (Gö-
zümde sevdiğim nuru emelsin) .. 4 -ÜZÜI\l 

862 Üı.üın Tarım 
345 M. H. Nazlı 
127 Ş. Riza H:ı. 
109 j. Kohen 

AA P. Mikalef 
86 Akseki Ban. 
51 P. Klark 
47 E.'inaf bankası 
8 A. Papağno 

1723 Yekun 
441053 i Dünkü yekun 
442776 i Umumt yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. lO 
No. 11 

İNCİR 
f><l2 M. H. Nazlı 
346 Hayim İ. Levi 
200 Anriko Alyoti 
119 A. Papağno 

1267 Yekun 
188977 Dünkü yekun 
190244 Umumi yekun 

ZAll1RE 
125 çuval Fasulya 

36 ton 
130 çuval Bakla 

27 çuval Arpa 
17 çuval K. Darı 

125 ton P. Çekirdeği 

ıo 50 
12 50 
12 25 
10 50 
9 25 
8 25 

10 
12 25 
11· 

12 75 
15 50 
12 50 
10 50 
10 75 
8 75 

11 
12 25 
11 

9 
10 
10 75 
13 
14 50 

4 50 11 
8 75 8 75 
3 375 3 375 
7 9 50 

Nikriz türkii (Aradım gece giindüz se
ni her yerde) .. 20.15 Konuşma (Türk 
tarihinden sahifeler) ... 20.30 Türk mü
ziği : Halk türküleri ve kaşık havaları .. 
İnebolulu Sarı Recep ve Ali Erbaş 
20.45 Tüı·k müziği : Karışık program 
ÇALANLAR : Hakkı Derman, Şerif 
İcli, Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler, Ziihtü Bardakoğlu .. 
OKUYANLAR : Safiye Tokay, Mefha-
ret Sağnak, Tahsan Karaku'.'j, Celal 
Tokscs .. 
21.15 Miizik : Şan Resitali .• 
Vahdet Nuri tarafından 
21.45 Müzik : Cazbant (PL) 22.45 Mem
leket snat ayarı, ajans haberleri, ziraat 
esham, tahvilat, kambiyo, nukut bort;a
!'lı (Fiat) ... 22.30 Ajans spor servisi 22.40 
23.25 Müzik : Cazbant (Pt) 23.30 Ya-
rınki program ve kapanış • 

1111111111:1111111111111111,,1111111111111:· .. :; 

~ DOKTOR E~ 

): : i Sali~ Sona~ 1 
5 - -· 
5 50 ~ Askeri hastanesi cild, saç ve züh- ~ 
3 50 :: revi hastalıklar mütehassısı.. ~ 

---------------- : 2 inci Beyler: No. 79 :E 
"'lil .. 1111 .. em1S1 ..... 11111•~zznsan:~ts~h!it!l!l'.iaeısr;sa;11111 - ;;.m 
"'!' ~IN•"•"NmN.'."."lı."l••1111111:1:1.•1.•11::= 

Madde 1 - Bu şirket mukavelenan1r0 sinin tru·ihi taruimi 11 J<fınunusani 94 
pcrscmbe ııünüdür. 

Madde 2 - Şüreka Lcon Arcliti ,.c 
Idris Düzgiderden ibaret olup Lcon ,Ar
clitinin kanuni ikametgahı Iz.mirde J{a

1
-

rnntinada 211 no. lu sokak 6 numara 1 

hane, ve idris Diizgiderin knnun'i ika• 
metgahı Naınazgllhta Uzun imam soka
ğında 22 numaralı hane olup bu şirkete 
dahil hnşk:ı bir şirket yoktur. .. 

Madde 3 -Şirketin merk<'zi ticarel1• 

Tzmirde Pasp~n ç~rsıc;ında 18 numartıh 
mağanHlır. 

Madde 4 - Bu şirkı>t kollcktiI nevirı
clendir. 

Madde 5 - Sirkl'tin unvnnı: (Lcon 
n. Arcliti ve ldric: Diiz id ... r) olup ıncr· 
kezi Jzmirdir. 

Madde 6 - Şerikler ~irketi alfıkadnt 
eden bilumum muamelfıt ukud ... • ve t:ı
ahhüdat1a unvanı sirketi istimal et.n'"l< 
kaydiyle müştereken im1a r>decelı ler ve 
bu müşterek imzn şirketi ilzam rJecck· 
tir. 

Madde 7 - Şirketin mevzuu: Bilıl# 
mum csyayı Zücaciye üzerine topı.ın 
ve perakende olarak memleket dahilin
de alım ve satımln iştigal etmekten iba
rettir. 

Madde 8 - Şirketin sermayesi: 2!>05 
iki bin dokuz yüz beş liradan ibaret 
olup bunun iki bin beş yüz lirası ldri~ 
Düzgider tarafından t.amamen ve n:ık
dcn ve dört yüz beş lirası da Leon Ar
ditiye ait olup demir baş ~c;yadan ba
kiye kalan ve taraflarca kıymet tesbit 
ve takarrür ve listesi lanzim edi1erc1< 
şürekilca imza edilen demirbaş eşya 
olarak koymuştur. .. 

Madde 9 - Her bir şerikin temettıı 
ve zarardaki Jıissei i~irakiyesi yarı ya
rıyadır. 

Madde 10 - Şirketin müddeti üç se
neden ibaret olup 10-1-940 tarihinde 
başlar ve 10-1-943 tnrihind~ nihayet bu
lur. 

Akitler başka bir eleyecekleri olma
dığını beyan ve tasdik etmeleri üzerine 
verilen bu takriri ben yeminli noter bir 
nüsha olarak resen tan7.im ettim ve projesi daha 

- BAŞTARA1'~J 1 i. 'Cİ SAHİFEDE -
•İyet verecek bazı teminat ilave etmek 
istiyorlar. 

- Komünistleri amele sınıfının mümessili olarak tanımayız. Zira 
onlar hiç bir zaman tecavüzü takbih etmeği istememiş1er veya bu ka
biliyeti gösterememişlerdir. F ran~ız - lngiliz işçi ~ınıflarının yegane 
gayesi hakiki bir sulhun tesisidir. 

Dış Doktoru 1ZMfR tCRA TETKİK 
DEN: 

MERCnri muhteviyatını kendilerine yüksek ses-
le okudum ve mealini anlattım tama· 

Hazırlanan proje iki kısundır: 
1 - Siyasi kısan: Almanyanuı garan

tiei altanda bir Rumen - Rus ademi teca
,,üz paktı lınzaıına matuftur. 

2 - Aakeri ve iktısadi kısım: Roman
)' ada ordunun terhisi, memleket istihsa
litmm ve istihlakin ve ıimendüfer nak
liyatmın Alman kontrolü altına girme
aidir. 

Şimendüfer nakliyatının kontrol allı
na alınmaımdan maksad, muh!emel da
hili ihtiyaçlar nazan dikkate alınarak 
Almanyaya daha çok nakliyat için aza
mi randnnan teminidir. 

Yunanistan 
lngiltcre 
Ticaret anlaşması 
imza eclildL •• 
Londra, 27 (Ö.R) - Dün gece Bri

tany;ı iktısadi harp neı.nreti Yunnnistnn 
ve İngiltere arasında ticari bir anlaşma 
imza edildiğini ilfın etmiştir. 

DEMiR MASKE 
MC>- 3 

BüyuK. tarih ve 
(JKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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Torbalardan birini F aribola. ötekisini 

M. tufleye verdi. 
- Majeste sizlere karşı minnet ve te· 

§ekkiirünü izhar için her birerinizc hcşcr 
bin lira vermemi emir buyurmuşlardı. 
lıte. emirlerini yerine getiriyorum. Asıl
;ıadelerimin başka her ne arzulan varsa 
.öyleııinler. Onları da ifayı bir vazife 
biHrim ... 

Faribol: 
- Size karşı çok müteşekkiriz, dedi 

ve majeste IngiJiz krnhnın 'intikamını 
almak için Fransada eJimizdcn gelen her 
fC'Yi yapacağımıza da söz veriyonız .. 

Mistufle illive etti: 
- Şilphelendi;,inıiz haydutlardan bi

risi ve belki de katillerin de basıooı ay
JU 7.amanda mon.-C"nyör Luinin de dii~-

manıdır. Onu tepelemek suretiyle çifte 
intikam almış olunız. 

Andrevs tercüman vasıtasiylc sordu: 
- Eğer asilzadelerime mektup yaz

mak icap ederse mektubumu hangi ad
rese yollıyayım? 

Faribol nasıl bir adres söy1iyeceği hu
susunda tereddüde düştii. Çünkü her 
ikisinin de sabit bir adresleri yoktu. 

Mistufle arkadasmın kulağına eğildi 
ve Lnlond kardeşlerin adresini tavsiye 
etti. 

Fnribol: 
- Kuyruğun kopsun. dedi. Bu iyi bir 

fikir. Biz m~rede olursak olalım onlar 
h; .. i muhakk:ık bulurlar .. 

Andrcvs, tf~rcümanın söylediği adresi 
büyiik bir itina ile not ettikten ıııonra 

Balıkesirde spor 
faaliyeti 

Balikesir 27 (A.A) - Bugün vali ve 
heden terbiyesi başkam Recai Gürelinin 
riyasetinde toplanan bölge heyeti, bölge 
İçindeki 2 1 gençlik kulübüne dağıtılmak 
Üzere 1500 liralık spor malzemesi mu
bayaasına karar vermiştir. 

müsa<!de istiycrek ayrıldı ve el>edi uy
kusunu uyumakta olan kralın baş ucu
na döndü. 

Ertesi sabah ta MistuClc. Faribol ve 
Godino atlarına binmişle.r ve şatodan 
ayrılmışlardı. 

Jkindi vakti Brigtona geldiler. 
Otelde Moreli buldular. 
Morel kralın ölüm haberini i.şitmi~. 

Fakat pek tabii olarak bu i>liimün nasıl 
vukubulduğundan malumatı yoktu. 

Metr Godino iki arkadaşı önce kendi 
evine davet etti. Farihol: 

- Aziz dostum, dedi, sizinle bir gece 
<laha geçirmek cok isterdik. Fakat va
zif<'miz bizi bir ün evvel Fransaya dön
meğe ve monsenyör Luinin yanında 
bulunmağa davet ecliyor. 

Mistufle de ilave etti: 
- Evet.. Hemen yola çıkmalıyn_Kim 

bilir biz ayrıldıktan sonra Fransada :ne 
olmuştur. A1lah vere de fena haberlerle 
karşılaşmasın .. Heyhat .. Bizim iki kah
raman bu saatte monsenyör Luinin harp 
meydanında yaralnndığından ve uğrun
da canlarını seve .seve vermeğe luıı.ır ol
dukları Ivonun da ortadan kayboldu
ğundan haberleri yoktu. 
Vnkıt gecirmeden Vijilan gemisine 

rakip oldular. 
Gndino veda ile karaya çıktı. 
Tayfalar demir alın• k uldular 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arkasmda) 88 numara
da hususi muayenehanesinde hac;ta
larını her gün saat ondan 12 ye, üç
ten altıya kadar kabul eder. 

TELEFON : 3287 

Bu sırada limandan daha e\'vel hare
ket eden bir gemi yelkenlerini şişire şi
şire pek az bir ıneı-;af eden süzülerek ge
çiyordu. 

Faribolun nazarları bu gemiye doğru 
çevrildi. 

Ve çevrilir çevrilmez de ~nki yılan 
sokmuş gibi yerinden sıçradı. Hiddet
ten boğulur gibi haykırdı: 

- Al1ah kahretsin.. Al1ah beJSsını 
ver!!in .. 

Sonra MistuOeye seslendi: 
- Çabuk hana bir tabanra verin ... 

çabuk.. cabuk ... 
Geminin alt katındaki kamarada bu

lunan MicıtuCJe ve Morel lıemen yukan 
f ırlıyarak sordular: 

- Ne var .. ne oluyor mösyö Faribol .. 
Faribol, artık epeyce uzakla~ış bu

lunnn gemiyi gösterdi: 

- Bakrn .. dedi. Bu giden geminin kıç 
tarafında kanhur, ciice bir herif göıımi
yor musunuz? Onu tanımadını7. mı? 

Mistufle bir hayret nidası salıverdi: 

- Aman yarabbi.. Evet.. O... Gnia
fon •.. 

Earibol ise ywmnıklarmı S?kmlf, lıid
detten ıepinlyoııdu: 
• - Yeril b~umun dibinden ge9iry 

1 g!t~"' ve ben yine onu ge~edim 

23-9-939 tarihinde vaki talep ve mü
racaatı üzerine konkordato hükiimle
rinden ic;tifade etmesi için kendisine 
mühlet verilen lımir gazi bulvan 17 
numarada Derviş Timuroğlu ve Kauki 
kollektif ~irketi a lacak1ılariy1e haricen 
ve hususi surette anlaşmıs olduğundan 
bahisle verilen mi.ihletin kaldırılmasını 
istemiş olmakla icra ve iflas kanununun 
288 nci maddesine tevfikan verilen 
mühletin kaldınlmasına ve kcvlivctin 
alfıkalı dairelere bildirilmesine· karar 
verilmiş olduğundan tebliğ makamına 
kaim olmak iizere i15n olunur. 
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lngiltere kralı ü~iincü Kiyomun feci 
ölümünden beş gün geçmişti. Yirmi dört 
saattenberi on dördüncü Lui ve hayat 
arkadaşı olan ınadam dö Mentenon bii
yük bir endişe içinde bulunuyorlardı. 

Çünkü Scnmalu limanı kumandanın
dan aldıklnrı mufassal raporda Faribol 
ile Mistuflenin buradaki son macerala
rını ve nihayet düsiirdük]eri cckmece
yi Gniafonun alarak Senma1odan deniz 
yolu ile ayrıldıP,ını öiSrenmlşlerdi. 

Madam d<> Mentenon, kralın odasın
da ve Mistuflenin yanında bir koltııf':ı 
oturmu.·tu. 

Sağındn ve yine bir koltukta on dör
diltıcü Lui mevki almı~tı. Kar~1lannclr 
cliı:seğini öminenin kenarına day:ımıc; 
bir va1frette ve ayakta genç nazır Mar
ki dö Barbezyo duruyordu. Ortalıkta 
derin ve mfınıılı bir sükut hakiındi. 

Rirden kral başını kaldırdı ve gen" 
naara hitaben: 

- Barbezyo... dc<li. si2in o kadar 
<'mii oldullımu~ bu a<lawl, bu GniAfoP 
ra!cm bb.i Inldlte!'1" kr:ılma s:-ılnn' olma-
"'ın. 

9ar~yo cevap verdi: 
- Hig r.annetmC'm Sir .. 
MadAm ·<lö ,K ...... • .. ··n .. aa U~ve e$: 

men istedikleri gibi ya1.ıldığını tasdil< 
etmeleri üzerine bu mukavelename ııl· 
tını hepimir. imza eUik ve mlihür]edi](. 
Bin dokuz yüz kırk senesi ikinci kanun 
ayının on birinci Perşembe günii. 

11-1-940 
Gene] sayı: 8917 
Jşbu mukavelename suretinin dairece 

saklı 11-1-940 tarih ve 8917 gene] sayı
lı aslına uygun olduğu tasdik olunur. 
Bin dokuz yiiz kırk ~nesi ikinci kfınUJl 
ayının on birinci perşembe günü. 

11 ikincikfuıun 1940 
lzmir birinci noteri re~mi mührü ve 

M.R. Bayrakt;ıroğlu imzası. 
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~DOKTOR OPERATOll 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. '42. Telefon: 2310 
,Evi: Göztepe tramvay CCld. No. 99Z 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

DAHiLi VE ZÖHREVI BAST~· 
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her (Ün saat 13 ten itibafla.. 
bdnri Kordon (Alman komoh'hıl1 -njm~)2Mn ............ • .. 

r:ı• kaba) Her. . 
(Çivici hamamındaki muayeıııe)lr 

, nesini terketmiftir) .. 



Devlet limanları işletme U. 
M. lzmir şubesi müdürlüğün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

l<>n gününe kadar §artnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek mazot veya kömürle işleyen vapurların yükleme, bo
şaltma ve aktanna işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamecledir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
YÜz kırk bin lira, muvakkat teminat sekiz bin iki yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme U. M. İzmir Şubesi Mü· 
dürlüğünden üç yüz elli kuruş mukabilinde alınabilir· 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 1 1 de Devlet limanları 1~
letrnesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi ::r.arflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 1 O da verilmiş bulunacaktır. 

S - isteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 

saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 
6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 1 O 

da gelmiş ve zarfların kanuni ~ekilde kapatılmış olmas~ lazımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesulıyet kabul 
etmez. 

25, 28, 31, 3 216(117) 

Satılık Palamut 
Dursun bey devlet orman iş
letmesi revir amirliğind ~n: 
1- Dursunbey devlet orman işletmesi revir amirliği merkez de

P<>aunda mevcut 170,000 kilo yalak palamut açık artırma ile satılığa 
çalcanlmıştır. 

2 - Palamutlara ait satış §artnamesi f zmir Orman çevirge müdür
lüğünden ve Dursunbey revir amirliğinden istenebilir. 

3 - Palamutların beher kilosunun muhammen bedeli bir kuruş 
yirmi bet santimdir. Muhammen bedel üzerinden yüzde 7,5 muvak
kat teminab 159 lira 38 kuruştur. 

4 - isteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen 5. 2. 940 pazartesi 
günü saat 15 de Dursunbey revir amirliğine müracaatları ilan olunur. 

28, 30, l, 3 274 (142) 

lzmir Ttamvay ve Elektr·k 
şirketi Türk anonim şirke
tinden: 

Şebekede icap eden amdiyatm yapıla bilmesi için şubat 1940 ayı zarfında: 
1 - 4 ve 18 şubat 19 40 pazar gün )eri saat 9 dan 1 S e kadar: 

V Çarşı XI Gazi bulvarı 
VI Bahribaba XII Mezarlıkbaşı 
Vll Karantina Xlll Asansör 
Vlll Guı:clyalı XIV Gazi bulvarı 
X Konak XVI Gümrük 

2 - 11 ıve 2S ıubat pazar günleri sa llt 9 dan 15 e kadar : 
l Daraiaç C. Bayraklı 
il Tepecik D. Turan 
lU Alaancak E.F. Kariıyaka 
iV Basmahane Bornova 
lX E.şrefpaşa Buca 

Kızılçullu 

Sclc.tönerinde cereyanın kesileceği sa ym hnlkımızca bilinmek üzere ilan 
olunur. 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK HAS!'ALJKLARJ 

MU!' AHASSISI 
ller gün lıastalannı eskisi gibi ikinci 

Beyler sokağında 8• numaralı muaye· 
ııehanesindc kabul eder. 

Evi BİRİNCİ KORDO:S No. 27!.. 

---.. --... ~~· .... ı;m:-ıaımı-.. PARIS FAKÜLTESiNDEN 
DİPWMALI 

DİŞ rABJPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
llastalannı her gün sabah saat 1 
elan başlıyarak Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 numilralı nıuayene· ı 
hanelerinde kabul ederler. 

TELEFON: 3921 
ar 

DOKrOR 

Behçet Uz 
C:oeulı llasıaldılal'I 

Mötallcusuı 
llastalannı her gün saat 11.30 dao 

l c kadar Beyler sokağında Ahenk 
lbatbaaa yanındaki hususi kıliniiin
de kabul eder. -&:z:ı,..M! 

; DOK70R -

ıKemal Osman 
doz kurt 

İZMiR MEMLEKEr 
HAS'J'AHESI 

:salliye mütahassuı 
S UAYENEHA~'E: İkinci Beyler 
~bkak No. 79 da hastalarını her gUn 

ul eder. 

DOK!'OR 

Sülc)'man Çoruh 
Cocufı hastalıfıları 
· mütalıassısı 

Londra \'C Viyana hastanelerinde 
etüdünü ikmal etmi-tir. 
Hnstnlarııu her gün kabul eder. 
Muayt>ne adresi : Birinci Beyler 

sokak •o. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar· 

şısında 834/ 1.. 
TELEFOS : 2310 

(2241) 1 - 13 -----
DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMİR MEMLEKEr 

HAS!'AHESİ DAHİLİYE 
M'V'J' AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sr.1kak 
No. 25 TELEFON: 3956 

ICAMÇIOOLV 
Cilt ,·c Tena.-ıüJ hastalıldan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 
İzmir • Elham.ra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON : 3471 

=·· LHJW 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
le.r sokaiında .... No. 42 ... 

TELEFON : 23ıt 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
SPERCO YAPVR 

ACEH'J'ASI 

ADKİATIKA SoSYETA ANONİMA AMERİCAN EXNmT LlNEs İNC. 
Sirkecide nt NA vtGAZYONE N E v v o a x 

O 
ADRIATICA . . NEVYORK İÇİN SMANIYE OTELi ISEO vapuru 27-1-40 tarihınde bek- EXİLONA vapuru 31 ikinci kanuna 

lcnmekte olup Cenovaya hareket ede- doğru bekleniyor. 
Bu her ilô otelin müateciri 45 senelik otelcilik mütehauııı bay Ömer l:Cktir. EXAMELfA vapuru ? §Uhatta bek-

ütfü Beugü'dir. BRINDISI motörU 31-1-40 tarihinde lcniyor .. 
Bristol oteli elJi odalı her odada soğuk ve ııcak akar sulan, banyoları limanımıza gelerek ertesi glinti saat 17- SERVİCE lUARİTİME ROUMAİN 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan oldncrn -lLj de Pire Brindısi Zara Fiume Trieste v~ .. B U C A R E S T 
-- 5lU Vcnediğe hareket ede<'ektir. KOSTENCE İÇİN : 

aıanıörü ve hususi lokantası vardır. CITI'A DI BARI motörü 1-2-940 tari- ALBA JULİA vapuru 2 şubatta bek· 
Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine hinde limanımıza gelerek Pire Napoli ve leniyor .. 

ve lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideıye maliktir. Cenovaya hareket edecektir. Vapurların isim ''e tarihleri hak.kında 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etrni- ZARA motörii 7-2-940 tarihinde li- hiç bir taahhüt alınmaz. 

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütebuıııı manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de Vapurlann hareket tarihleriyle na•· 
b öm Pire, Brinclizi, Zara, Fiume, Triyeste ve tunlardaki deliJi)tlilderden acenta 

ay er lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati Venediğe hareket edecektir. suliyet kabuJ etmez. me-
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh İlticannda CITTA DI BARI motörii 13-2-40 ta.ri· Daha farla tafslllt 

1 
ln ATA'"'t'ft-

ulunan otellerde bulu,urlar. lıinde limanımıza gelerek Istanbul Pıre . ç ı. un.r.. 
-----------••••••••••-••1••••111.awmı~ Napoli ve Cenovaya hareket edecektir. caddesı 148 No.da W. F. Henry Van l>er 

E. MORANDİ vapuru 20-1-940 ta· Zee ve Şn. Vapur acmtalıtuw mQraca. 
rihinde gelerek Livomo, Cenova ve Ri- •t ed.Jlmest rica olunur. Devlet limanları işletme U. 

fzmir şu~ esi müdürlüğün
den: 
M. 

1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayanın 
son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada lzmir lima
nına gelecek Devlet deniz yolları işletmesine ait vapurlardaki haınu
lenin ~artnamedeki esaslar dahilinde yükleme, boşaltma, aktarına iı
leri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - iş şekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
(20,000) yirmi bin 1ira, muvakkat teminat ( 1500) bin beş yüz lira
dır. 

3 - Şartnameler Devlet limanları işletme U. M. lzmir Şubeai Mü
dürlüğünden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 1 5 de devlet limanları it' 
!etmesi Izmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mezkur gün saat 14 de verilmit bu1unacakbr. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 14 
de gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmıı olması lizımdar. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kabul 
etmez. 

25, 28, 31, 3 215 (116) 

SIHHAT VEKALETtNIN RESMi RUHSA TINJ HAiZ 

iz mir 

KA $E · 

Şiddetli BAŞ, otş apıı. 
farını, ROMATiZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilAçtır. 

icabında gilnde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

Yün Mensucaıt 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kuınatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERi. 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Urla Belecfiye reisli~inden: 
Yapılacak iş 

Keşif Bedeli 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Fenni Mezbaha 8369 26 628 00 
1 - Yukarıda yazılı olduğu veçhile Urlanın Kamanlı mevkiinde 

müceddeden inşa ettirilecek fenni mezbaha, 2490 sayılı kanunun 41 
inci maddesi mucibince 15. 1. 940 tarihinden, 30. 1. 940 tarihine ka
dar on bet gün müddetle açtk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 30. 1. 940 tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
Urla belediyesinde encümeni daimi huzurile yapılacaktır. 

3 - Bu baptaki şartname, keşifname ve proje ( 150) kuru~ muka
bilinde belediye muhasebesinden alınabilir. 

4 - isteklilerin bu gibi işlerde muvaffakıyetle çalıştıklarını natık 
ehliyetname ibraz etmeleri lazımdır. 

16. 20, 24, 28 ..... 

Hiihn•klcrin çalışml\k kudretini arlhnr .. Kadııı, erkek idrar zorluklarını, eski 
\"C yeni belsoğukluğunU1 mesane iltihabını, be} nğnsını, ulk Slk İdrar bozmak Vt 
bo7.arken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

İdrarda kumlann, mesanede taşların te ekkiilüne mani olur .. 
DiKKAT : HEL".\IOBLÖ idrarınızı temizliJerek mavil~tirir. 

Slhhat Vekaletinin ruhsatını Jıaizdir •.• HER ECZANEDE BULUNUR 

viera limanlarına hart::ket edecektir. ftl..EP'ON 1 %H7/29M 
ADİGE vapuru 21 - 1 - 940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Vrivyera UMDAL 
limanlarına hareket E-decektir. - -~-LANGANO vapuru 23 - 1 - 940 ta- UMUMİ DENİZ ACENTALl('a LTI>. 
rihinde gelerek Cenova ve Riviera li· ZETSKA PLOvIDBA A. D. KOTOR 
manlarına hareket edecektir. LOVCEN 

NOT - Bütün bu va urlar Triyeste .. vapuru 3 ~ubatta Köstence 
• P ve Vama ıçın hareket edecektir y ı veya Cenovada Şımalt ve cenubt Ame- .. . ·· o cu 

rika limanlarına hareket eden ltalia 'e yük kabul edecektir. 
An im . • · • k ~-:- Afrika LOVCEN vapuru 10 Şubatta Kös-on se~raın şır e ..... Uü ve d ı· ll ş ha 
ve Hindistana hareket eden LLOYD lence en ge ıp u tta saat ~2 de Pire 
TRİYE5I'İNO anonim seyrisefain ıir· Hayfa, &yrut, Duruz.o ve Tnyeste için 
keti vapurlarına tesadüf ederler. hareket. edecektir. Yolcu ve yük k~bul 

edecektir . 
.NEERLANDAlsE ROYALE ~rek vapurların muvasallt tarlb.lert. 

KUMPANYASI k isimleri l··-'--ACHILLES vapuru 3 - 2 - 40 tari- gere vapur ve nav uu.&arı bak-
hinde beklenmekte olup Burgas, Varna kında acenta bir teahhUt altına ıtreına. 
Köstence limanlarma hareket edecek· o.ha faz.Ja tabillt almaJc lçin Blrind 
tir.. Kordonda 152 numarada ıUMDAL• 

FAUNA vapuru 3-2-40 tarihinde bek- wnuın! deniz. Aetontalıl't Ltd. mllracut 
lenmekte olup Anvers Arnsterdam li- edilmesi rica olunW' 
manlanna hareket edecektir. T lefo . fO'lı M. d 

SVENSKA ORİENT LİNİEN e n • U ürtyet 
BIRK.ALAND motörü 3-2-40 tarihin- Telefon : 31'11 Acenta 

de beklenmekte olup Gotenborg ve Ko- ........................................ .. 
penhague limanlarına hareket edecektir. 
SERVİCE M.UtrlME ROUMAİN 
ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarihin

de gelerek Malta ve Marsilya limanları· 
na hareket edecektir. 

OLİVİER YE 
ŞIJREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
LLOYD TRlEsTt.~O 

CARNİA vapuru 26 _ 1 _ 940 tarihin- ATATÜRK CADD~İ Rees binası 
de beklenmekte olup Llvorno, Cenova TELEFON: 2443 
ve Marsilya limanlarına hareket ed~k
tir .. 

STELLA vapuru 30-1-940 tarihinde 
beklenmekte olup Amsterdam, Rolter-

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, dam ve Anvers limanları için yük ala- ---------------
rak hareket cdı?Ceklir. .-,•-••-,F•'C .. Tıtıl•l•U•--&Jm• 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
bunlann hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
ıın dcğişepilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp 
etııüyeccfinl muhterem ytikleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha farla tafsilat için Cüml\uriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine mliracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 - 2005 

Asabiye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra $amh 

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

TELEFON: 3559 

.......................... 

T. iş Bankası 
Kücük cari hesaplar 1940 ikramiye planı 

• 
KEŞİDELER : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikinci teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

~-1940 İkramiyeleri:ro7~:aı, 
J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

210 Adet 
•••••• 

347 

'· 2 

2000 Liralıfı 2000 Lira 
ıooo LlraJılı JOOO ı.ıra 

.500 Liralılı 3000 Lira 
250 Liralıfı JOOO Lifea 
ıoo Llralılı 4000 ı.ıra 
;o Liralılı 3750 Lira 
25 Liralı~~~?.? Lira 1 

24000 Yefıun 
Etl.;t,,, "/8 WUJ.T'.7.7.5.' 

Türk.iye İ Bankasına para yatırmakln yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
:zamanda taliinizi de denemi · olursunuz ... 

Devlet limanları işletme U. 
1t~. l2mir şubesi müdiir . üğün
den: 
1 - 1940 yılı Mart ayının birinci gününden 1941 yılı Şubat ayının 

son gününe kadar şartnamede istisna edilenlerden maada 1zmir lima
nına gelecek kömür vapur ve motörlerinin boşaltılması ile vapurlara 
ihrakiye verilmesi veya ayni vapur ambar ve bonkerleriyle iki vapur 
arasında yapılacak kömür aktarma işleri kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - iş ~ekilleri şartnamededir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
( 15) on beş bin lira, muvakkat teminat ( 11 25) bin yüz yirmi bet 
liradır. 

3 - Şartnameler Devlet limanlar; işletme umum müdi.irlüğü lzmir 
şubesinden bila bedel alınır. 

4 - Eksiltme 9 Şubat Cuma günü saat 17 de Devlet limanları İş
letmesi lzmir şubesinde yapılacaktır. Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak mez.kur gün saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatiyle birlikte eksiltme 
saatinde hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - Posta iİe gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günii saat 16 
da gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması laztmdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyet kahıul 
etmez. 
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• çorçı ın ü müfiim nutku 
''ithalat ve ihracatımız artmaktadır. Düşman yüzünden kaybettiğimiz 

telô:f i edilmiştir,, vapurlar, yıne 
• \J • • 

zaptettıgımız 
• 

~~~~~~~~~~~owıw*fllıN.~~~~~~~~~~~-

E sar ete nihayet vermek için 
Müttefikler, Alman taarruzunu 
beklemeden taarruza geçecekler 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Amirallık baş Lordu lngiliz teslıhatı
nı ve denizlerde kauınılan muvaffakı
yetleri şöylece tasvir clmiştir: 

cAlman ticareti denizlerden kaybol
muştur. Harbın devamı için elzem olan 
ham maddelerin ithalatı mühim mik
yasta azalmıştır. Alman ihracatı ise he
men hemen sıfıra düşmüştür. 
cAlmanların ilk tahtelbahir taarruzu

na muvaffakıvetle mukabele ettik. Düş
man. hnrbın iptidasında elinde bulunan 
tahtelbahirlerin yarısına yakın mikta
rını kaybetti. Şiıpdiki tahtelbahir insaa
tı ise ilk tahminlerimizin çok dununda
dır. 

cMayn tehdidinin vahim olduğundan 
şüphe etmiyorum. Bunu rnağlCıp etme
ğe muvaffak olmak zahmet~izce nasip 
olmıyacaklır. Fakat öyle sanırım 'ki fen
ni hususatta bizim kaynaklarımız düş
l"anın kaynaklarından ve imkanların
dan üstiindür. Binaenaleyh, eninde so
nunda bu tehlikenin de zail olacağına 
rminim. 

cBilhassa vapurların kafile halinde 
seyrüseferi sistE'mi o kadar muvaffakı
yetli olmuştur ki Inı;liz harp gemilni
nin himavesi altında seyrüsefer eden 
vapur k;ıfi]clerinde uıyint bec; vüzde 
birr"n daha azdır. 

«Ham harek~tının idaresine gPlinr:f": 
Bir çok kimseler Ingilterenin henüz 
düsman tayyarelerinin ta:trru7unı:ı u<ıra
mamasından hayreltP k:ılmıclard•r.Emi
nim ki Almanvanm Inı.ıiltereve en miit
hiş clarbelrri indinn<>kten saltınrnası in
sanivetperverlik saikasiyle dei!ildir. 

«Suna tamamf'n kaniim ki 191.d taki 
imp~rrtorJuk Almany;ısı huııünkiin<Ien 
dahn kuvvetli idi. HnimPtten y;ırntıl:ın 
müteasc:ro partizanlar rc~imi ~ünht>c:iz 
bir miiddet müthis bir icabetle isHvt>b;
lir. Fakat bu rejimin sabık Kayser Al
manyası kadar sa;;lam olması ve aynı 
dcr<'CPdP rezerva kuvvE"t ihtiva ehneo>i 
şünhr'lidir. Bunun böyle olrluP.unu is
pat Plmek te bize diişer. 

«Fminim ve kathrPn kaniim ld Ingili7. 
imparatorluğu ve Fransız Cümhuriyeti 
harekete- geçince maddr>ten ve mı\nen 
Hitler Almanyasından <lahn kuvvetli oL 
duklarını t?Ö"tC'reccklE'rdir. Binacna!r>vh 
ileri: Vnifr>mi1i yapalım, ic:n savasal•rn, 
havalarrh hfıkim olalım. Düsman tah
tC'lbahirlerini bo~alım. D"nizlere hakim 
olalım. Bunun icin gemiler insa "tmek 
laz.ımdır. Yaralılara ya,.clım etmek. 1.a
iflı:•re CE'Saret \'Prmek. knhranıanlara ce
ref da<•ıtmak l~7ımdır. Ilcri' lmparator
]uğun her tarafında, her a·lacıkta heoi
miz kin artık kavbe<lilecr>'k bir hafta, 
bir gün, bir dakik~ bile yoktur.> 

Londrn 27 (ÖR) - BUy"ik Britnnya 
bahriyf' nazırı B. Vinston Çördl M'.ln
çesterde söyl<'cli~i nutul,tn ~imcliki Na
zi Almanynsı tnrafından gösterilen mu
kavcmeth geçen biiyük hnrptc>ki Alman 

B. Çörçil askeri bir tefti§tc 

mukavemeti derecesinde olamıy.acağını 
göstermiştir. 

B. Çörçil, müttefiklerin Almanlar ta
rafından tesis edilen esarete nihayet ve
receklerini ve Almanların hücum etme
sini beklemeyip binat taarruza geçecek
lerini ilave etmiştir. 

Londra 27 (Ö.R) - Bay Çörçilin nut
kundan bazı parçalar: 

«Kafile halinde seyahat eden 7200 va
purdan ancak 15 tnnesinin zayi olması 
bu sistemin muvaffakıyetine delildir. It
halat ve ihracatımızın hacmi artmakta
dır. Diişman yüzünden kaybettiğimiz 
vapurlar zaptcttiğimiz dü man vapurla
rı ve yeni inşaatla telafi edilmiş gibi
dir. Ingilterede vesika usulünün tatbiki 
her hangi bir açlık tehlikesinden ileri 
gelmiyor. Fakat ithalat için tek bir to
nu bile tasarruf ederek bunun yerine 
harp malzemesini sevketmek istiyoru1. 
ihracatımızı muhafaza etmek ve hatta 
artırmak istiyoruz. Artık cesaret etmek 
ve tahammül göstermek zamanı ~elmiş
tir. Işte bu sPbepledir ki: e17.akımız art
tıfü halde bile vesika usulünü tatbik et
m<'kteviz. 

Bazıları Almanya iizerincle uçan tay
ynrelC'rimiz beyanname yerine bomba 
atsnlnrdı daha iyi olmaz mı idi diye so
ruyorlar. Fakat hen takip ettiğimiz si
yasetin ivi oldu~una kaniim. Ingilterede 
gE'ı ek sivillerin himayesi gerekse de tc
caviiz edecC'k tayyarelerin maruz kala
caL,'1 zayint b:ıkımından muazzam telak
kil<'r elde f'dilmiştir. Jngiltere şimdi 
mevcudunu harp nizamına göre tamJm 
etmiştir. Muazzam kaynaklarının büyiik 
bir kısmını seferber ctmistir. Şimdi ka
lanlun seferber <'tmcktedir. Almnnya 
ise Uç senedenberi harp nizamında yaşı-

yor ve ilerisi için mütemmim bir gayret 
maksadiyle güvenebileceği rezervalar, 
insanca, mal:Leme ve enerji itibariyle 
miitemmim kuvvetler ·orada kalma
mış olsa gerektir. 

Halbuki, bi1Jm halen el sürülmedik 
kaynaklarımız vardır. Daha bir milyon 
300 bin icsizimiz vardır ki hiç olma1_c;a 
yarısı mühim bir rol oynıyahilir. 

lngilterede icrni kuvvetin genişletil
mesine rnt?men bu kuvvet her seyi ser
best münakaşa eden amansız bir avam 
kamarasının mürakabesi altındadır. Bu 
harpte parlrunento hem kendi mevcudi
yeti için hem de nerede olursa olsun 
bütün parlamento mücssc.c;ntının mev
cudiyeti için mücadele ediyor. 

Memleketimizde devlet adamları am
me hizmetinde olmakla iftihar ederler 
Amme hizmetine hakim olmaa-ı ic;p bir 
hacalet sayarlar. En şiddetli tenkidler
den bile hoşlanırız. Zira tenkid olmıyan 
yerde sıhhat yoktur. Tenkidden korkan 
Nazi ve bolşevik dikU!Wrlerl rn büyük 
muhatnraya ınaru7.durlar. Kamçı ile 
tedhişle etraf mı susturuyorlar. Orada 
rezaletler. suiistimaller, yolsuzluklar 
duyulmnz. zira hoşların:t gitmiyen hiç 
hir sesin i itilmesine imkan yoktur. Bu 
harp Gestapo veya GE'pO vasıtasiyle ic
rayi hükmeden bir ~iyasetin hedPfine 
vasıl olamıyncnğını gösterecektir. Bitler 
hükmü altında 80 milyon tebaa olmakla 
iftihar ediyor. Fakat di~er 20 milyon 
daha vardır ki bunları zorla idare et
mektedir. Halbuki Jngiltere ve Fransa
da yalnız ana vatan nüfusu 85 milyon
dur. Dominyonlarda ayrıca 25 milyon 
daha vnrdır. Bu miktara muhtelif ırkln
ra mensup olup Nazizmi ölüm tehlikesi 
gibi tclôkki eden ~ayım: ahaliyi ilave 
etmek lazımdır. 

Sovyetler muhasarada 
~~~~...-~--~~~--owıw * ------~--~~~~~--~--

Finlere karşı 
akim 

yeni taarruz da 
kalmıştır 

----~~~~--~~~--~*~----~~~--~~~~--
- BAŞTAUAFJ 1 inci SA Yl"ADA - tekabil taarru1.n geçmişler ve arazıyı tür .. 

edilmiştir. tum olarak tanımaları sayesinde muvaf- Sovyet - Fin harbi karşısında Alınan
yanın takındığı tavıra dair ıTabJet• bu
gün şunu yazıyor : ıBu mesele Nazile

Muhasara altındaki kuvvetler çok fr k olmuşlardır. 
vahim vaziyettedirler. Finler hareket 
tcşebbiisiinü muhafaza etmekte olup 
Ladoga gölii sahilindf"ki Sovyet taarruz
larını menetmişlerdir. Bir çok Sovyet 
bölükleri imha C'dilmiş ve mücadele sa
hasında yiizlerce ölü bırakmışlardır. Va-
2iyet Finlandıya lehinde olarak inkişafa 
df'vam ediyor. 

Paris, 27 (Ö.R) - Fin tebliği : Kara- rin o derecelere kadar sürüklenmiş ol
da, Kareli berzahında gün nisbcten sü- duğunu gösterir ki yılbaşı haberlerinde, 
kfınetle geçmiştir. Fin topçusu bazı ihtiyarlamış İngiliz hakimiyetinden Av
clüşnınn bataryalarını ve ilk hatta yer- rupayı kurtarmak bahanesiyle bitaraf 
le.ştirilen mitralyöz yuvalarını su.stur- cicvletler cfkfırı umumiyesini keneli ta
mu tur. Devriye muharebeleri esnasın- r:::flanna çevirmek istedikleri bir 1.a
da bir zabit ve 12 nefer esir aldık. manda, o .şekildeki hareket etmek mec

vapurlarile 

Hollanda hariciye nazırı 
Parlamentoda bitaraflık hakkındaki 

noktai nazarını izah etti 
~~~~~~~~--~-'W'W *NWV--~~~~~~~~~-

Parİ.s 27 (Ö.R) - Hollanda parla- riştiğimiz taahhütlerin bitaraf kalmamı- bitaraflığa mani olmadığını beyaıı ~._ 
mcntosunda B. Çörçilin son nutkunda za mani olup bizi harbe girmeğe icbar miş ve bu miicssescden ayrılmağa ~ 
bitaraf nıeınlcketlerin mutlak surette ettiğini iddia elmek doğru değildir. Her dilik hiç bir liizum gfüülmediğini ilh• 
müttefiklerin zaferiyle istiklallerini kes kendi memleketinde hakim olmalı- etmiştir. Çünkü milletler cemiyetin.tıa 
muhafaza edebilecekleri hakkındaki dır. yeni bir hayat kazanması imkansı:ı: M-
b k ğildir. Bu limit mevcut kaldıkça mille-eyanat ten id edilmic.;tir. Hollanda ha- Nazır Hollandanın bitaraflık siyase-

'$ timin Cenevre müessesesine sadık kala.-riciye nazırı hükümetinin bitaraflık tinde ısrar edecegw ini temin etmekle be-
caktır. 

meselesindeki nok1ai nazarını izah et- yanatını bitirmiştir. Fakat bu beyanat Halbuki Almanyadaki neşriyat, ~ 
miştir. Demiştir ki: Almanyada hoşnutsuzluk uyandırmış- Jetler cemiyetinin Ingiltere ve Franea

- Hükümet bitaraflığını ihlale ma- tır. Bunun sebebi milletler cemiyeti nın bir aleti olduğu ve küçük devletltt 
tuf her teşebbüse mukabelede buluna- hakkındaki ifadesidir. Hollanda harici- için bu müesseseden ayrılmanın bir ya
caktır. Milletler cemiyeti paktiyle gi- ye nazırı milletler cemiyeti azalığının zife teşkil ettiği merkezindedir. 

Petrol Davası 
Rumen petrol şirketleri Petrol ko
miserliğini tanırnıyacaklar mı? 

--~~~~~~~--~--'""""""*----~~~~~~~~~~--
Bükre~ 2 7 (A.A) - Dolaşan bir ~a- reş hükümetinin teahhüdlerini tutacağına daha vazih teminat aldıklarını ümid d• 

yİaya göre, lngiliz, Fransız, Amerikan, şüphe yoktur. Fakat Romanyanın maruz mektedir. 
Belçika ve Hollanda sermayelerile işle- bulunduğu müşkül vaziyeti de hesaba Zira petrol bu harbın devamı için ha• 
yen petrol ~irketleri, petrol komiserliğini dahil etmek icap eder. yati bir maddedir. 
tanımadıklarını ve bu komiserliğin vere- Halen Sovyet tehlikesi ve Alman teh-
ceği emirleri tatbik etmiyeceklerini bil- likesi bu memleketin üzerindedir. 
dirmişlerdir. Bu haber henüz teeyyüt et- Bereket versin ki Kont Ciano Maca
memiş olmakla beraber hakikate uygun ristanın tadil emellerini yatıştırdığı gibi 
olduğu zannedilmektedir. Türk hariciye vekili de ayni jstikamette 

Bu şirketlerin mümessilleri bugün ik- Sofyayı iknaa muvaffak olmuştur. Ro
tıasd nazırı Angelisconun riyasetinde manyaya yardımın müessir olabilmesi 
fevkalade olarak toplanacaklardır. için Finlandiyaya yardımı takviye etmek 

Paris 2 7 ( Ö. R) - F ramıız gazeteleri, 
Rumen pelrol mcselcsile meşgul olmak
ta berdevamdır. 

Pertinaks şunları yazıyor: 
c Fransa. Rumen petrolünü şimdiye 

kadar iki akid tarafça ta<ıdik edilmiıı olan 
anlaşma mucibince ithal etmiştir. Bük-

faydalı olur. Böylece şimalde meş~ul 
olan Almanya ve Sovyet Rusyanın Bal
kanlarla meşgul olmak imkanları azala· 
caktır. 

Pöti Parizyen gazetesi de Rumen 
ajan~ının tebliği ile mutmeinclir. Veril
miş teminatın vazih olduğu kanaatinde
dir. Ve Pari<ı, Londra hükümetlerinin 

Paris 27 (ö.R) - Ablolta ile mika• 
deleye memur Alman seyyar memunl 
doktor Klodyus halen Romada buluw 
maktadır. Orada da petrol meııelesL 
mevzuubahis olacaktır. Zira, Italya Rr 
men petrollarının mühim bir kısmında 
ne Alman müddeiyatı ne de Sovyet te~ 
didi yüzünden mahrum bırakılmasına 
müsar\de etmiyecektir. Bu meselede Ber• 
lin ve Moskova birbirine zahir olual 
hareket etmektedirler. 

Bir taraftan Berlin Romanyayı tea~· 
hüdler altına almağa çalııırken diğer ta
raftan Moskova da manevranın mu"af
fak olmasına yardım etmektedir. 

Budapeştedeki konferans 
------------*-------------

Japon sefirleri Bolşevik aleyhdarı bir 
blok teşkilini mi konuştular? 

~~~~~~~~~~--"--*-----~--~--~~~~ 
Paris, 27 (Ö.R) -- Avrupadaki Japon ziyctlerini etraflıca tetkik etmişlerdir .... gazetesine verdiği bir mülakatta denılıt 

sefirlerinin Budapeştede yaptıkları kon- Ayni mahiyette olarak, beynelmilel va- tir ki : 
ferans dün bütiin gün devam etmiş ve ı.iyet mümkün olan inkişaflarını ve bu- - Dudapc.ştcdc yalnu bir ka~ gÜJl 
l;u sabah tekrar başlamıştır. Japon dip- nun uzak şark meseleleri üzerindeki loalabilecl'ğime müteessirim. Fakat Ro
lomatikın ahfillerinden bu hususta en muhtemel tesirlerini gözden geçirmişler- maya dönmezden evvel Almanyaya gi .. 
küçiik bir haber almak mümkün ola- 0· meın icap ediyor. Japon milleti Macariı!-
ınnmı"ltr. Bununla beraber, ecnebi mi.i- ır.. tana :ı;amimi bir muhabbet beslemek~ 

" •Oray Bucag• Macar gazetesi bu sa- <lir .. Macaristanı doğrudan doğruya a»-
şahitlcrin fikrince, Japon sefirleri ara- bah büyük başlıklar altında neşrettiği kadar eden bir tek me.c;ele yoktur ki Ja• 
lannda beynelmilel vaziyet hakkında bir haberde, Japon sefirleri arasındaki ponların dikkatindc,1 uzak kalsın .. • 
haber ve görüş teatilerinde bulunmuş- görüşmenin her şeyden evvel bir Bolşe- • İnanılacak haberlere göre Japon el41-
lardır. Bilhassa cenubu şarki Avrupa ve vik aleyhtarı blok teşkili imkaru üze- lerinin konferam;ı bu akşam ııihayet ~ 
Akdeniz <levletleri arasındaki münase- rinde cereyan ettiğini yazmıştır. lacak ve diplomntlar yarın Buda~ 
Letleri ve bunların Sovyellere karşı va- Japonyanın Roma sefiri ıMagyarsag• aen nyrılacaklardır. 

Hava hlkimiyeti 

Ladoga gölünün şimali şarkisinde, buriyetini duyuyorlar ki, bitarafların 
Pnris, 27 (ÖR) - Stokholırclan bil- Ruslann hücumları bir çok noktalarda kendi lehlerine beslediği biitün temayül- -------------""'*-

dıriliyor : Lado~a cephesinden alınan piiskürtülmüştür. Düsman ağır 7.ayiata leri de ister istemez mahvediyorlar. Av- - Bı\ŞTARAJ<'J l iNCİ SAHİFEDE - muvaffak olamamasıdır. Heligoland harebelerdc Almanlar çift motörlü yc-

lngiliz tayyarecilerinin 
Almanya üstünde uçuşları 

haberlere göre beş günden beri bu cep- uğramıştır. Bu harekata iştirak eden ha- rupadaki bütün bitaraf memleketler açıklarında Alman harp gemilerine ya- ni bir cins harp tayyareleri kullanJlll~ 
hede cok .şid~etli bir muharebe vuku- zı clüsman müfrezeleri tamamiy]e imha Finlerin yurdlannı müdafaada muvaf- Maamafih bu hücumların bir çoğun- pılan bir hücumda, havada gözüken !ardır .. Bu cins tayyareler dört makitı'" 
bulmaktadır. Iki Sovyet fırkası Finlerin edilmiştir. Diı;cr mıntakalarda da Fin fak olduklarını görmek istiyor ve Al- da İngiliz tayyareleri Almanların şid- yirmi tayyareden yalnız ikisi İngiliz Ji tüfcnk ve iki adi mermi topu ile teı:-
mukavemctini kırmağa çabalamışlardır .. de\ riyeleıi irin mesut. netice veren fa- d ı d f h d ı 1 l re-" manlar Finlandiya lehine hareket et- eti a i tayyare ateşine maruz kalmış- tayyarelerine hiicum etmeğe cesaret iz e i mi.ş o up tek motör il tay~a ... 
Bu c;idclctin sebebi şudur ki bu hareketi <ıliyet olmuştur. ıııeklc bitarafların ve bilhassa İtalyanın ]ardır .. Buna rağmen Alman haberleri- edebilmiştir. Bonıhardıınan tayyareleri- !erden saatle yirmi mil daha süratlıılıt 
ele rıkim kakfıgı takdirde So\•vet kuv- nvNız·, f)I' B. k ·· l b" · :ıtl 

" ı·. , ~ : ır aç gun evve ır hakiki tcvecciihiinü kazanmış olurdu... nin aksine olarak Ingiliz tayyareleri ek- nin ateşiyle her ikisi de tardedilmiş ve ler. Müştereken bir filo halinde u«:• 
vetlerinin \'l\Ziyeti son derece tehlikeli dUşman tahtelbahiri bir mayn tarlasına 13 · 1 ~ Al · h d fi · .. t k d k b. · · d" .. "! .. t•· B İngı'lı'z tauyarelerı' bunlar tarafınd .•. aı>. olacaktır. u vazıyette on ar. P!!er garpte man- scrıyu e e erme yuz me re a ar ya - ırısı yere uşuru muş ur. una mu- ,, _ 

düc;erek batmıstır. Sahıl hataryaları cep- hır zorla harbe mecbur edilmiş olma- !aşarak pek alçaktan uçmağa muvaffak kabil İngiliz sekiz toplu av tayyareleri kuvvetlice hücum edilmiş ise de dl•~ 
Sovyetlerin sirndiyc kadar 100 bin !'enin cenahlarında kara kuvvetlerine ~alardı.. Almanya vazifesini ifa edebi- olmuslardır. Alınan bombardıman ve keşif tayyarele- mana hiç olmazsa on beş zayiat verdil"" 

lele' at verdikleri tahmin ediliyor. Sov- muvaffakıyetle müzaherete devam edi- iirdi şeklinde sözl<'r söyliycbilirlercli.... İNGİLİZ TAYY AREI~ERİNİN riyle daima harbetmektcn çekinmemiş- mişlerdir. ·~ 
yet kıtaları ce aretle h betmektedirler. yorlar. Bu, barbarlık hilafına kullanılmış bir TEFEVVUKU tir. Bu ispat eder ki evvelce bildirildiği Fransada başka her hangi bir eı ~ 
Fakat cephane Ye menzil teşkiliıtı pek HA VAHA : Diişmnn dün hava faali- tabya sıfatiyle tarihi bir rol da ifa et- Salahiyettar makamların bildirdiğine gibi Alman pilotları büyük manevra ka- tayyareden iki misli fazla Alman • 
bozuktur.. yetini Finlandiyarıın şimaline teveccüh ıniş olurdu. Fakat, Sovyetler de bir düş- göre İngiliz hava kuvvetleri tarafından biliyetine malik ve kuvvetlice silahlan- tayyareleri tahrip edilmiş olması ~ 

Sov.yet ~aarruzu Ka.reli <..-ephesindc utnıiştir. Düşman tayyareleri İvano, So- man sıfatiyle korktuklarından dolayı Almanya üzerinde son zamanlarda ya- mış bombnrdıman tayyareleri karşısında yanı dikkattlı;. Şimdiye kadar • VicJtc , 
maruz kaldıklnrı miişkülUtı göstermiş- votkoski, Ko1.ano, Valyeki mevkilerini değil, yalmz Stalinin dostlui:,'llna son pılan uçuşların en mühim ciheti, l09 Messer Schmidt tayyarelerine itimat et- Spltfire, •H:ıvker Hurr_icane•, .GlOS1~ 
tir. Finler ilkönce rk:ıt ederek Sovyet- bombardımnn etmişlerdir. Bir bomba derece muhtaç bulunduklanndan dola- modeli Messcr Schınidt 4 toplu Alman memektedirler. 18 ilk kfmunda Heligo- Gladiator• tipi hiç bir Ingiliz av taYY 
ler tarafından işgali tehlikeli olan bazı iııfiHlkiyle bir kadın ölmüştür. Bir gün yı, bu şekilde bir şey söylemek hürriye- av tayyarelerinin İngiliz bombardıman ~ koyu \Q.erlnde ve üç ikinci kanun- resi bir Ahnan ta 
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