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Cümhuri11etin ve Cümhuri11et eserinin 'bekçiıi, şabahLırı çıkar ıi11ast gazıttdir 

• • 
ıçın üda 

ha a 
Süveyşe ayak basaıı Yeni Zeland 
kuvvetlerinin Türk ordusuna mesajı 
A.vusturalya, Zelandlıları Süveyşte Eden karşıladı 

muvaffakıyetler dilerim•. 

Milli Şef Milli Mücla
laa Vekdletin de 

Ankara l2 (Hususi) - JleWdimlnanlDluz 
Milli Şef İsmet İnönü öiledaı soma Milli mü
dafaa vekaletini şereflend.ire.rek ı~ .Wte 
kadar llleŞClll olmnşfarcl.ır. 

·-------' Yelli Asır lılatbaumda buılmlftır. 

General V eygand ve Erkanı harbiyesi Kahiredc 

l"İrı~n~ 12 (Ö.R) - Avusturalya imparatorluk kuvvetle· 
Sllbı~ ıkinci kafilesiyle Yeni Zelanda seferi kuvvetleri bu 
la a Orta Şarkta mürettep askeri karargahlarına va~
~ rdır. On bin millik seyahatJerini askeri yolcu vapur1ariy le 
, e harp gemilerinin refakatinde yapan bu kuvvetler deniz 

gitmiş bulunan dominyonlar nazın Eden tarafından karşı
lanmışlardır. 

Silvcyş limanına ilk vasıl olan kafile Yeni Zelandalılardır. 
Eden buıilan hamil bulunan vapurlardan birine binmiş ve 
a"kerlere kralın mesajını okwnuştur. Mesaj şudur: 

KraLn aynı mahiyette olan bir mesajı da Avusturalya se
fer heyetine okunmuştur. Avusturalya kuvvetlerinin ku
mandam Korgeneral Sir Thomas'dır. 

General Flebyer dominyoolar nazırı };denden Anadolu 
yer sarsıntısı' feliketi münasebetiyle Yeni Zelandın derin 
teessürlerini ve taziyetlerini TÜRK ordusunun ~anlı ku· 
mandanJarına ve TÜRK hükümetine bildirmesini rica et· 

şııı sevkiyatın en büyüğü addedilmektedir. 
lt Serer kuV1•etleri Süveyş limanında karaya çıknn~lar -ve 
'tı.dılerini istikbnl etmek maksadiyle tayyare ile Süveyşe 

- •Evinizi, barkınızı bırakıp Yeni Zelandın şanlı anane
sini idame için Biiyiik Britanya imparatorluğunun gayeleri 
uğrunda harp edceeğinize eminim. Size hoş geldiniz der, 

Yeni Zelaııda kuvvetleri kumandanı ise Tümgeneral 
Flebyeı"dir. Yeni Zelanda ordusu kumandanı karaya çıkar 
çlkınaz ilk olarak Türkiyeye arkadaş seiamım ve mesajını 
göndermiştir. 

mi~. •aynı zamanda Tiirkiye ile bu serer ayrılmaz ebedl 
do.,tlar olarak buluşacağmu7.ı iliin~ etmenizi rica ederim .. , 
demi~tir. 

- SONU 3 cü SAYFADA -

Ha. Vekili Saraçoğlunun Büyük Fin mukavemeti 
Konsey riyasetini deruhte etmesi 
Londrada gayet müsait karşılandı 
•• 
Um itleri 
Suya düştü 

--*--
ŞEVKET BİLGİN 

larlt'rnnsız mebusnnındaki gizli toplantı
tic ~· Daladiyenin parlak 1.afcriyle ne· 
~!Uniştir. Harbin sevk \'e idaresi 
'da bazı mühim istizahlarda bu'° Yı istihdaf eden bu toplantılann 
~ partisi namma B. Leon Blum 
tra dan teklif edildiği malômdur. 
\'sas ~ Bqvekilinin yapılan teklife 
~b •t.ibarile muhaJif olması, Alman 
har ll.a.tında büyük bir parlamento mu-
1\ı ebesine intiznr edilebileceği zehabı· 
t\ı. ";ren alaylı neşriyata sebep olınUJ• 
d fllnMıda siyaı;i ihtiraslann yeni-

B. ~. Saraçoğltı 

l 
ı 

Ankara 12 ( ö.R) - Bnlkan Antantı 
Daimi Konseyi riyasetini deruhte etmesi 
miina.scbetile 8. Gafcnko tarafından çe
kilen telçafa hariciye vekilimiz. cevap 
vermiıtir. 

Sanıçoğlu a)'ni z:runıında Yunan baı
vekili B. Metak~ Yugoslavya bıı:i
ciye nazın B. Mllrinkoviçe de telgrı:flar 
göndererek B. Gafenkonun gönderdiği 
telgraftan ve kendi cevabından l<endile
rini hnberdar etmİ§; mü~tcrek sulh da
vaşı uğrunda en hararetli temennilerini 
izhar ebn~tir. 

Atina 12 ( ö.R) - Gazeteler Türkiye 
hariciye vekilinin Balkan Antantı Kon· 
ıeyi devre ba§kanlığını deruhte etmesi 
münasebetiyle hararetli ne~riyat yapı
yorlar. Türkiyenin çok kiyasetli bariciyo 
vekilinin riyaset devrinde Bal.kanlama 
ıulb davasına dnha kuvvetle sanlacajjı 
kayıt edilmekte ve Milli Şef lnönünün 
değerli mesai arkadB§mm şahsi meziyet
leri takdir edilme!dedir. 

Gazetelere göre Balkanlar, hundan 
'onra sulhu bozan hadiselerin melcei ola
mıyacaktı.r. 

- SO:-JU 3 ÜNCÜ SAHİf'EDE -

----&---

Kızıl o r d 'u 
--*--

Manerha yn1 hCıt-
hnda bir adım 
bile iler ~ emenıis • --·-Londra 12 ( ö.R) - Bugünkü Sov-

yct tebli~ ilk defa olnrak Mannerbayrn 
hattU13 l:BTfı şiddetli mu?ıarebeler yapıl
dığını ve Sovyetlcrin taarruzda bulun
dUklaıım ilirnf etmektedir. Ayni tebliğ
de sekiz çelili ve beton müstahkem ku
lelerile birl"kte onaltı Fin mevziinin zap· 
tcdildiğ:ni iddia etmektedir. 

Fin tebliği İ!!c bu iddialan pddetle red 
etmekte olup Sovyet ordusunun Manner· 
haym hattında hiç bir mevki işgal etme
miş olduğunu ve bir adım bile ilerleme· 
diğini bildirmektedir. 

Kızd orGunun taarnn:lan merkezde, 
Summa:da devam ediyor. Taarruzun bı:
rnda tekşif cdilmİJ olmasına sebep Sum
ma nchn1e Mannerhaym hattının 36 ki
lometre gerisinde bu hattı Vilburg ıch
rine b ğhyan mühim bir dem.İı' yolunun 
mevcut olmar.ıdı.r. Ruslar taarruzlarında 
uzun müddet talim gönnÜJ en muntazam 

- SONU 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE -
~d~b,:ıracnjhnı1 Fransız milletinin 
~ . etinı tehlükeye düıürccek mahiyet
'd~'Y-.i buhranlar ba11östereceğini ümid 
lf'r 'Yorlardı. Toplantının yapıl" tanı, 
~11"~;ı hakiki çehre.sile tanımıyanlan 
'llliy il nqrİyala inandıracak bir hu
de et. arzetmekte idi. Harbın en nazik 
~~de, Almanlar ıatırtıcı darbeler 
~-'4111(en, Fransa nihai zaferin en kes
'tttt -.d en kuvvetli aila.bı o1nn birliğini 

.; .. ebilir miydi? 
lıey ~erelerin neticesi böyle bir fÜP· 
~ .. ~mahal olmadığını eöstenn~tir. 
~ trıento hükümcte müttefikan itima
~ beyan etmekle barbm idaresinde ve 
~ R•yelerinde bütün Fransız partileri 
~~da • tam bir görüş birliği ve sar
ltıey ı hır tesnnüd mevcud olduğunu 
Jıarı dana koymuştur. Böylec~ Fransız 
"'-tt atnentorunun hayatında cidden 
~tuhnaz bir tnrih teşkil eden bu ha
dİ)~ilY~nılan günlerin fevkalade cid
th:..r 1 e tnütcnasip bir heybet iktisap et

Sovyetler 
Almanlarla 
............. IM2&5 ........................................... .. 

Kafkasya ve Karadenize şamil gayet 
-.., ır. 

lo'tans 
lılltıgi n ~u azametli vahdet ruhunu 

geniş bir işgal programı hazırladı 
~ . ......,,_.~~~~~~--~--~ 

ll 1!'Ucızeye medyundur? O 
ir;in:ııgı .~hirli kuvnt fikir a~·nhkJan s ov yet ı er' in ye ster 
lttdr:r Hı zen bu memlekete bugünkü 

kıyısında istihkamlar hazırlamış 
Son 1 knzandırmı tır? Londra 12 (A.A) - Time'i gazetesi-

' ahın alta aylık hfıdiselcr bu sualin ce- nin Bel_grad mulMbiri. bir çok Aboan 
}:~Vcrnıei!e kfıfidir. u.ıühendislerinin Ukranyada bulunmak· 

lı~l:ıınasızl~r bu harbın 1914 - 1918 ta olduklarını, Otlcsa, Mariopol ve Vo· 
~•dd hıç benzemediğini, insanlığın ro:ssiskdc bir takını islilıkinılar inşa et· 
~de) .eratı bugün yapılmakta olan mü- rncktc bulunduklannı ve gene bazı Al· 
~0rı:ın neticesine bağlı olduğunu bi- man miihendi lerinin Kafknsyaya git
fıtat p •• Ne fütuhat, ne hususi men· ınis ve Batumda istilıknnınt \.'Ücude gc
~ku:~de değildirler. Taarruz ve te· tir~eğe baslamıs olduklarım bildirmek· 
)l\ ~~1o~k~sundnn ku~~l":u~ ~ir dün- tcdir. "' "' 
~ltıkat ıstıyorlar. Bugun aııkar olan Muhahir hu Jınbcrlcrin Almanya ile 
0İitUn şh':'_dur ki Nazi rejimi bu harbı Sovyct R~sva arasında Ukranva Knf-
lll ur ·ıı l • k d' '"f · • ' " ' tına tl mı et erı . en ı nu uzu km.ya , l' Karadenizc ~mil ve geni~ 
'•dıt. o:ı.~.. maksadıyle .. yapmak- bir askeri \'t' iktıs:ıdi işgnl programı 
!'fer F'rik dun Alman dahılıye na7:ır! 1 mevcut ohhı~unu ispat clınel.te bulun· 
~ edez.k Almanvanm harp g_ayelerını dni:'lınu ilİİ\ c t•tmc~·tctli r. 
~ediklerin~n, «p Hayat sahalı hır sulh » Al·nı mıılınhir, ~ovyct Rm:ya • Ro-

0ra"Y . .' • olonya, Bohemya ve manya hududunda l>inyestcr nehrinin 
~ ( ?) Uzenndeki f.ütubat .h:Ü<_l~r~- ı Sov;:o.•etlcrc ait kı) ısındı:ı yeni bir istih
)otdu. B v~~ gcçmıyeceklerını soylı- , kam · vücuda gctlrilıniş oldu<•unu haber ''"'"-! u ıozle b • b" 1"•ik " .. ~. lı:ab·li . • r arıs ır po ı.ı anın \'"m nktecl'r 
~ti-.·-· ı ısli.h 1 h. . . ba .. • ı.. ı . 

;:•ıittir. 0 an ma ıyetJnı te ruz Jfiç şüphesiz bu istihkamlar; Baku • 
11•Yat aahaJ lh fh Al Kief ,.e Odesa • Lvov demiryollarını 
- SONu 2

1 iıNu me ınnund.an • himaye etmek için inşa edilm~ktedir.' 

'

•y· ~~AII1F.EDİ E 
1
- Birinci hat Finlandiya cephesine harp Besarabya hududunda Rumen • ~ r B LG il mal:ıemesi r:~ilm.t:sine. -ikincisi de aılralai 

Alınanyaya petrol, Manganez ve bakır 
gönderilmesine tahsis edilecektir. 
Diğer taraftan aynı muhabir şun1an 

ilave ediyor: 
Almanyaya ıniitcveccilıeıı yola çıka

rılmış olan trenlerde Sovyet toprağında 
kundakçılık ynpılmış olduğu haber vc
rihncktcdir. 

Mulıahir diyor ki: 
-ııPragdn ciddi bir menbadan alınnn 

haberlere giirc, 20 ikincikimuna tekad
diim cdl·n hnftn içinde bir çok Alm'.ln 
:ıubiti, Alman zabit vekili ve efradı Sov
~·ct Rus~ aya gitm•'k fö:cı-e Bohemya \'e 
l\'lor~n ya protektorao;ındnn aynlmışlar
dır. O tnrihtcn sonra da bir çok Allll:tn 
ır.abitleri protcktorayı tcrketmi ' ferdir. 
Diğer taraftan dyııı muhabir emtia

nın dcmirvolu ile Kalkası.adan Ahnnn· 
ynya nnkÜnde görülen m.iişkülitın, Al
manyanın Karadeniz yolu ile ~apılan 
nakliyatı ıslah içi~ sarfetmekte olduğu 
mesaiden anla ılmakta olduğunu yaz
maktadır. 

Şarktaki Alman deniz hathirından bi-
• - SONU 3 ·oNcU SAHİFEDE -

Ro~ Türkıye - ltalya eınlaşmasının 
tesbit edilen hedeflerini bildirivor 
Roma, 12 (ö.R) - Türkiye ve 

ltalya, mümessilleri ara•ında ce
reyan eden ticari müzakereler 
hakkında memleketlerde çıkarı
lan ,ayialar münasebetile Roma 
salahiyetli kaynaklarında şu iza
hat verilmektedir: 

10 ikinci kanundanbcri salahi
yettar ltalyan teşkilatının müme•
ıillerile bir Türk heyeti arasında 
cereyan etmekte olan müzakere
ler muhtelit ltalyan - Türk ticari 

, 

komitesinin mutad mesaisi cümle
sinden olup cari sene içindeki ti
cari mübadelelere aiddir. T akib 
edilen hedelleı· şunlardır: 

1 - Türk - İtalyan kleringinin 
açığını az.altmağa çalı-1mak, 

2 - 20 Birinci tesrin 1938 ta
rihli ticaret anlaıma'ıında.ki kon-
·tenjan listeleri yerine yeni kon
tenjan liıtelerinin tanzimine ça
lışmak. 

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

Piyasalarda hareket 
Bir Fransız sanayi heyeti ve 

J 

Am~rikalı fabrikatör geldi 
bir 

--------~x*x------~-
Fransız, İngiliz, Amerika ve Macarlar tütün 
alacaklardır • Fransızlar makine siparişleri· 
mizi yerine getiriyorlar 
Jstanbııl 12 (Husu i) - ingiliz ve Almnn tiitünciilcri bugiinlcrdc piyasaları· 

mmla, tütiin mübayaatı için tcmaslnr yapmakta olduklanndnn satışlar ."ayet 
lıararetli, fintler miisaittir. Bugiin de ~chrimize tiitiin mübayn:ıtı için tanın
mı bir Amerika sigara fabrikatörii gelmiştir. 

Hu :r.at bel anatındn. mensup olduğu firma ndına takriben ü~ milyon kilo 
iyi cins tiitiin !'utm almnk istediğini, E~e \'c Samsun tiitünlcrinin tercih edi
leceğini, Anıerikada Tiirk tiitünlerinin ~ok beğenilerek gittikçe nrtnn biı· rağ
bete mazhar olduğunu siiylcnıiştir. 

J)j:ter tnraffan I~ransn a sevkedilmck iizere ii~ milyon, İngiltere için de beş 
milyon kilo tiitiin salın alınmaktadır. Gerek hıgilizlcr l'C gerek Fransıdar 
nıiihaynatlarını hususi ellerle yaptırmaktadırlar. Macaristan da en müsait 
sartları ~ti teren bir miiesscsemizden :ıoo,ooo kilo tütün satın almak istediği
ni bildinı~tir. 
Pi:vasamızda ticari , e ik1ısadi mmınnn artmakta devam ediyor. Bu gün

kü fttnle şehrimize gelen Fransız sanayicilerinden iki kişilik · bir he.) et mUh
tolif emtia satın alaC'aktır. Ayın heyet memleketimize satış yapmak imkanla· 
nnı da arqtıracaktır. Fransızlar, üç aya kadar her tiirlii makine ipatjşlerimizi 
teslime başlıyacaklannı bildirmişlerdir. 

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



•• 
Umitleri 
Suya düştü 

- *-

ŞEHiR H SERLERi 
o.100 Meclisinin 

ŞEVKET BiLG~ -----------.. 
toplantısı 

-40-
Şehir 

1 
Hırıstiyan aleminde meşhur olan 
Yudanın puscsi neden :.tarihe geçti 

Belediye 
suları 

reisi Yamanlar ve Vezir 
hakkında izahat verdi 

- BAŞTA.RAFI 1 inei SAYFADA -

manlann ne kud ettiklerini bilmiyen, .ıt' 
lamıyan var mıdır? Bunun loaacıa ...-
.. namütenahi ufuklara iriımek -::::;: 
dur. Hedefi ise inaanhiı hür Yaf __ 
tcreffe yqamak haklarmdan maJı..-
etmektir. 

isanın kendisini büyük bir tevekkül 
ile Romalılara, Yahudi miibedinin mu-
1\afazlanna teslim ederken pkirdlerinden 
bir ikisinin kaftanlara albna gizledikleri 
kdmçlarile Romalılara hücüm ettikleri de 
rivayet olunmaktadır. Fakat laa bunlara 
mani olmuştur. 

yamn daire halinde dizilmiş yirmi kadar 
insan çehresi gördü. 

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

K arşı yakada Yamanlar suyuna kavuşmak içın 
su verilmesi kararlaştı 

Fransa tehlükenin ciddiyet ve ~ 
tini hissetm4tir. Siyasi temayü1:1ert _ _,; 
oluraa olsun, bütün Fransızların kaJIP; 
nihai zaferi elde edinceye kadar batP 
devam karan \berinde birletmİftİr· 

ipeklere bürünmüş, yastaklar üstünde 
bağdaş kurmuş insanlann Üzerlerinde bir 
ıey bekler gibi bir hali vardı. bekli) en 150 aboneye 

O, en ıon 8.nında artak kimseden bir yar
dun göremiyeceğini, kimseye eüvenemi
yeceğini anlam11ta. Baıda annesi. kar
dCfleri, akrabalara olduğu halde onu kim
se anlıyamamaştı. Oç sene peygamberlik 
ettiği ve otuz küsür yıl yapdığı muhitler
de o hep yalnız kalmııta ve yalnız ölecek
ti. Kendisine en yakın zannettiği on iki 
ıakirdine de itimadı pek k.almaml§ta. 

Netekim tevkifinden bir lı::aç ıaat evvel 
ve yemelı:: sofrasında onlara: 

- Bu gece, sabah olmadan ve horoz 
ötmeden sizler beni tam üç defa inllr 
edecck.ainiz.. · 

Demiııti. lsanın bu sözü etTafındakilere 
olan itimadının derecesini göıtermeğe 
kafiydi. Netekim onu ele veren, teslim 
eden de yine ,akirdlerinden cYudu ol
muştur. 

Bir rivayete göre Yuda Romalılara 
zeytinlik dağında laanm hangisi oldu
iunu göstermiş olmak. için onun boynu
na sardarak ÖpmÜ§ ve Romalı aslı::erler 
hu suretle l1ayı tanımaşlar. Hıristiyan 
aleminde mcıhur olan cYuda buseıi> 
İ§te bu yüı:den tarihe ııeçmiştir. 

lncilin kaydına göre lıa kendisini tev
kife gelenlere ıöyle ıöylemittir: 

c Yoksa ben §İmdi Allah babamdan 
rica edemez miyim sanıyorsunuz? O da 

· bana şimdi hemen on iki alaydan ziyade 
melekler yetittirir. Likin böyle olmak 
vaciptir diye buyuran kitaplar nasıl it· 
mam olunabilir. Siz, harami üzerine ge
lir gibi mi beni tutmak için böyle kılınçlı, 
ıopalı çıktınız? Ben her gün mabedde 
hepinizin yanınızda ve aranızda oturup 
v&z ~derim. Fakat beni orada tutmadı
nız.» 

Bu sözler tesirsiz kalıyor ve zeytinlik 
çalıları arasından kaç.an pkirdlerinin ar
lcaıından mahzun mahzun bakan lsayı 

kaba eller KudUse sürilkliyorlar. 

ISANIN MUHAKEMESi 
Bir saat sonra lıa doğruca Hannanın 

ıarayına götürülmüştü. Dehlizlerden. ge
niı geniş merdivenlerden aşıp geçtiler. 
Onu boğucu. ağır, kaba halı1ann bolluğu 
içinde boğulmuı bir odaya soktular. 

SeHizlik ile dolu bu odada, dumanları 
tüten mumlar ve oamdanlar arasında fsa 

laayı bunların ka11mna diktiler. 

Bir az sonra içeriye ihtiyar, gayet cı- Şehir Meclisi diln i:!ğleden sonra saat mani olmak için fıWa fiatli bir tarife yor. Acaba deniz suyundan i tifade edil-
lız, suratı sapsan ve buruşuk biri eirdi. 16.30 da Dr. Behçet Uz'J.lll riyasetinde tatbik ettik, Buna rağmen bazı kimseler se biraz tasarruf edilemez mi? 
Bu .. Hannan'dı. Baş rahip Kaiyakanın bu devrenin son toplantısını yapmıştır. ha~. bnğçe ve bilhassa sebze bahçelerini B . Muzaffer - Suyu abonelere göre 
kain pederi ve nüfuzu hala baki başka- Belediye Havagazı fabrik~ının 936 Yamanlar suyu ile sulamakta devam et- hesabımızı yaparak tahdit edelim. Me-
hin Hannan'dı. ) h b Jc •· k b 1 d ld k tiler. ]* b bo d 30 -40 lsayı muhakeme edecdderdi. Ona çok yı ı esa ı at ısi a u e i i ten .sonra, se " ir a neye üç ay a veya 
sualler sordular. Fakat laa, söz söyleme- Karşıyakada evlerine su almak için Malumunuzdur ki geçen sene Yaman- tondan fazla, tayin edilecek şekilde su 
nin faydaınzlığını anladığı içindir ki ce- uzun zamandanberi bekliyen 150 abone- 1ar suyuna daha beş menba ilave ettik. vermiyelim. Bu miktarı dolduranın su-

ye su verilmesi hakkındakı' takririn mü- Bu··tu··n 900 t "k' b l yunu keselim. vap vermeğe tenezzül etmiyor ve susu- suyumuz me re mı a ı o a-
yordu. zakcresine geçilmiştir. cak yerin 600 metre ınik'abı nisbetini B. Faik Ener - Bir abone Yamanlar 

Çünkü burada toplanmış olanların Bu müna.sebetJe Belediye reisi Ya- aşmadı. Bu miktar ihtiyaca cevap vere- suyile bahçesini sularken diğer vatan-
kendisini ölüme mahkum edeceklerini manlar \'e Vezir Osman ağa suları hak- ıniyor. Bilhassa temmuz, ağustos gibi daşlan bir bardak sudan mahrum etme-
biliyordu. Suçu ne} tikayetçi kim~ kında aşağıdaki izahatı venniştir: yazın en sıcak aylarında Karşıyakalı- ğe hakkımız yoktur. Prensip olarak bu 

Suçu, din namına, Tanrı adına dinsiz- - cSinekli semtinde bu ;Sene karşı- ların çektikleri sıkıntıyı tahfif edecek 150 aboneyi tatmin edelim. Ondan son-
liğin çeşidini iııleyen yobazlara ka111 koy- taşılan heyeltin, geçen senelerden daha tedbirlerde kusur etmedik. ra da abonelere verilecek suyun mikt.a
mak, davacı da hakim de ayni kişiler. kuvvetli olmuş, Vezir ve Osman ağa su- Karşıyaka gibi giizide bir muhiti su- rını tahdid edelim veya yeni su menba-

Kendi usulü ve kanunlan mucibince ları mecrasının başka bir yere nakline suz bırakmak hatırım ızdan geçmiyor. ları il~ve edellm. 
bir kimseyi idama mahkum ve ölüm ka- lüzum göstermiştir. Bu i~ ilerlemi§tir. Kara göle kadar araştırmalar yaparak Yaz mevsiminde me.nbalarda ayda 
rannı tasdik için tevkif anından itibaren Salı günU, yani l?ugiln suyun verilmesi yeni rnenbalar bulunmasını veya lzmlr- 180.000 ton su toplanıyor. Ilıtiyatımızı 
iki gün geçmesi \'e mahed meclisi azala- evvelce mümkiin zannedilınişken, iki den Krşıynkaya içme suyunun harieln- ayırınca yaz aylarında beher aboneye 
nnın reyleri lazım. gündenberi yağan yağmurlnr bizi epiy- de kalan ihtiyaçları itmam etmesi için on tondan fazla su veremiyeceğimiz an-

Bunun da kolayını bulmuşlardır. Isa ce uğraştırmıştir. Bu itibarla suyu per- su getirilmesi hatnılan geçiyor. Fakat laşılır. Fazla kullananları kontrol etmek 
gece tevkif edilmiştir. O geceyi bir gün ~embe. en geç cuma ~ünil verebileceği- bu zaman istiyen bir iştir. umumi bir iş değildir. Herkes kendi su-
aayacaklar ve güne§ doğunca da ikinci mb·.i zannediyorum. Şu halde vaziyetimiz, yalnız abone yunu kendisi kontrol etsin, biz fazla 
gün olacak. sayısını tahdid etmek tedbirinde topla- kullanılan su için ödenemiyecek bit' ta-

E.vlerinden alelacele çağırılmı~ olan YAMANLAR SUYU nıyor demektir. Eğer arkadaşlar diğer rife tesbit edelim. 
yirmi kitiden mabed meclisinin üçte bi- tedbirlerde düşUnUrlerse lütfen bizi ten- B . S&di - Bize düşen vazife m1ktarı 
ridir. Bu da karar için kafi.. Yamanlar suyuna gelince: vir buyursunlar. tahdid etmeden su temin etmektir. Su-

lsanın sor~ulara karoı sükutu yobazları Yamanlar suyu işinde hakikaten sı- B. Sabri Menteş _ Mahdud aaatler- yu tahdid etmek a<:ı biT şeydir. 
ve baş kahini sinirlendiriyor. Baı kahin kıntılı ve Uzücü bir vaziyet.imiz vardır. de evlere su verelim. Fakat herkes si- Mevzu üzerinde B. Baha Nasuh, B. 
asabiyetle ve ıslık gibi çıkan s~i ile so- Yamanlar suyu Karşıyakaya getirilir- yanen istifade etsin. Atina şehri de böy- Faile Ener, B. Şakir, B. Cemil hararetli 
ruyor: ken bunun yalnız bir içme suyu olarak le idare ediliyor. münakaşalarda bulundular. Mecliste htı-

- Gizli vaizlerinin, gizli telkin ve if- kullanılacağı hesap edi~ti. Mevcud B. Baha Nasuh - 150 aboneyi tatmln kim olan hava evvela bu 150 abonenin 
sadlannın sebebi nedir? 850 abone son zamanlarda 1350 ye çık- etmek mecburiyetindeyiz. Herke.! Ya- tatminleri noktasında toplanıyordu. 

Bu sual lsayı heyecana getinneğc kafi mış, ayrıca bunun haricindeki bir çok manlar suyundan istifade etmelidir. Biz Nitekim Meclis evvela, tesisata lü-
gelmişt'i. yeni abone müracaatlcrile kar.şıl~ılmış- hiç kimseye su vermemezlik edemeyiz. zumlu malzeme nisbetinde bu abonel&-

- Benim gizli hiç bir §eyim yok, de- tır. B. Hüsnü Tonak - Belediyemiz Ya- rin tatminine ve su verilmesine karar 
di. Ben dünyaya alenen söyledim. Ben Biz artan su istihlaki önUnde buna manlar suyile Karşıyaka yollarını sulı- vermiştir. 
daima Sinagoğlarda, Yahudilerin toplu ---------------~--------------------------------

Fnuuuı milleti tarihinin hiç bir d~ 
ainde bu derece 1T1Uttehid, bu derece;. 
kin. bu derece kararla olmamıttır. 
rimizce Almanların en büyük bat~ 
dan biri karıdarında nifak ve t 
içinde yüzen bir Fran.sa hulac~ 
ı.MnCtrneleridir. Halbuki Fran .. 
rnücadeleye asimle, ferqatJe, ~ 
ldda baila11J1Uflır. Almanya askeri P"; 
retsizliğe düpnedikçe yani zorbalık ~ 
mi )'lkdmadıkça onunla sulh yapınak -
klnsm oldutunu nın edi,ol', tp ,~ 
l*'lamentoJunun sizli tOPlu~ ..
kan mina... . ..1 .... 

Almanlar bu netieeyi beklemİY~ 
di. Daladiyenin zaferinden hii>:~ ~.!: 
yal ıukutuna uğradıklan m~;tJi 
Zira daha hlr defa Pranaa11 t:ll kvV'f' 
tekli ile kartalartnda w.,,orlar ••• 

şı;vur aıı.0111 -·-Bira buhranı an 
b:mirde tek iİ.i• bira bulunmadljınd ıi 

gazino ve içkili lokantaların vaıiye~ra 
mll}kildir. Klf mevşiminde bile i• 
buhranile karşıl~ılma.'3Ull Vekalate ş. 
ki)·et eden gazinocular bir tedbir bulııt' 
masını temenni etmişlerdir. 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen Jl'I~ 

lumata göre Ankaradaki fabrika te 
cdilmekwdiı'. Mart .ayı içinde randıot" 
nı artacaktır. 

ICISACA: 
•••••••• 

İLAÇ KOKVLARI 
-~-bulundukları her yerde açıkça talim et

tiklerimden ba ka bir şey söylemedim. 
Bana niçin bu suali soruyorsunuz} Bana 
değil, beni duymuf, dinlemi' olanlara ne 
söylediğimi sorsanız onlar benim ne yap
n:ıak istediğimi ve !'le söylediğimi bilir
ler. 

Kahve 
Tüccarları dün bir 
toplantı yaptılar 

Sanayi 
Odaları hakkında 
froje hazırlandı 

YAZAN: Eczacı K. K4mil ~ 
biiBir koro te$kil edildi Kokuların hatıralarda rolleri çok t" 

Bir müddettenberl Izmirde bulunan yüktür. Ben ne zaman ihtiyollü bir nıtıı~ 
Halkevleri müfettişi B. Adnan Izrnir heın yapsam çocukluğumda kaba kll 1311 
Halkevinde yalnız mUz.isyenlerden mü- hastalığından yattığımı hatırlarım. k.ltJ' 
rekkep bir Koro teşkili için faaliyet sarf mcrhemln kara rengi, kokusu çoc~. ~ 
etmiş ve buna muv3ffak olunmuştur. ğumu, .z?r içtiğim ilaçları gözUm~.011 et 
Izmirde teşkil edilen Koro heyetine µe c;tınr. ~yodo{orm koklısuyl!\ suP111d, 
müzik muallimleri de dahildir.Koro sef- oldµı.'Um g~ canlan~r, asıtfenık ye ıto
ır· E k k r si - ·k .. ğ ~ rcç kaymagı kokulanyle hastahane tıı 

!sanın bu sert ve itıkat edici sözü bu 
muhtcıem odanın kukla insanları Ü7.erin
dc büyük bir tesir bıraktı. 

Bu tesir, şimdiye kadar hiç kimsenin 
Lu ihtiyar, bunak kahine karşı böyle ce
vap vermemiş olmasındandı ... 

-BiTMEDi-

Iktısal vekfıletince sanayi odaları te
sisi için bir proje hazırlanmıştır. Proje
ye göre sanayi odaları, ticaret odalan 
tı.~kilfıtına mlişabih bir teşkilatla idare 
edilecek, İzmir, Ankara, 1.Stanbul, Sam
sun v~ Adanada birer sanayi odası der
}ıal faaliyete geçirilecektir. ~~e F ride ta ~ ed:l.:1:~~ 0 

re e- ıidorlarını görürüm. Valeriyan ko1c~ıJ· 
ıu A · er b' Jmh lk'"K~ı.u. t şk'l d·ı ilaclarla rahmetli yengemin siniri tu~•tl' 

Orta oyuncusu 1 
Kavuklu Al1 velat etti 
İstanbul 12 (Ö.R) -:- Dört aydanberi 

hasta bulunan meşhur orta oyuncusu 
Kavuklu Ali vefat etmiştir. Cenazesine 
vasiyeti üzerine çelenk konulmadı. Me
rasimle kaldınlarak Silivrikapıya defn
edildi. 

lngi liz ve M!sır 
Sudanından 
gelecek deriler 
Ingiliz - Mısır Sudenında hüküm sü

ren sığır vebası dolayısiyle mezkQr 
memleket deri mevnridatına karşı ko
nulan memnuiyet Ziraat vekaleti sağlık 
müşavere heyeti karariyle şu şartlar 

Ziraat bankasının ithal ettiği kahve 
partileri sayesinde kahve fiatlerindeki 
te,reffü ortadan kalkmıştır. Bankanın it
hal ettiği kahveler lzmir, Istanbul ve 
Mersinde birinci derec~ toptancılar ta
rafından en az bir çuvala kadar toptan 
sntışta şu fiatten müşterilerine verile
cektir: 

3 numara kahve kilosu 100 kuruştan, 
4 numara kilosu 103,5 kuruştan, 5 nu
mara kahve kilosu 103 kuruştan satıla
caktır. 

Müstehlike perakende satış sırasında 
bu fiatlere, nakliye resmi, perakendeci 
ile limanlarda toptancılara tavassut 
edenler \'arsa onlara yaptıkları masraf 
ve perakendecilerin normal kar hissesi 
zam edilecektir. 

İzmir sanayi birliği derhal sanayi odası
na inkılAp ederek T. odasının baı;ardığı 
işlerle me."?gı,ıl olacaktır. Ticaret sicilin
de müseccel sanayiciler sanayi odaları
na &7.a olacaklar ve ticaret odasından 
ayrılarak sanayi odasına dahil olacak
lardır. 

Sanayi odaları ve ticaret odalan bir
birlerine daima müzahir bir vaziyet 
alacaklardır. - *-

Macar rejisi 
Türkiyeden 300,000 
kilo tütün alacak 

. ~nca ır e a oı:osu. c ı eh ı - ğWtu halırlarım, ne vakit katran k~"' 
mıştir. Bu Koronun faaliyetı daha aş- d Istanb ld ı · · ld «eçJ'Y"' 
k h 1 k d ak H ık . su uysam u a une en ,,, •• 

a sa a ara a ar uzıyar , a evı cd . illt k k Haliç ... 
K h f dab.l b 1 .. . ruın zann crıın, o usu iiıt 
• odro eb~e. ınşc.fle ·-· ı u ~nan md.ul zısyket~- Ayvan.saray vapur iskelesini gözÜJl'I 
1er en ırı ıgme tayın e ı ece ır. .·. .. t • . ka k'l · . ka....,ı yo-z 1 d 11 k.. b 1 onune ge ırır: rB)'a çe l mış u• I 
•. urKna ı te tav~·ı·u . . oy d a~ra.mh arıntn sun tutmuş ~navnaları görlir gibi o~ 
aaır oro ar eş ı ı ıçın e ıstı zara a Le lak k 1 · ı E · gnndB 
başlanm•.,tır. ru~. . . y o. OnY.f!S.ı. e .. ı~~ı~. d Jjf. 

B Ad-s b ·· A k evıını:ıın bahçcsı gozumun onun ~~cıJ" 
d 

· kt' nan ugun n araya avdet Ihlamur kokusu kliçlik Mm.-tafa ~CJ' 
e ece ır. dak. . . . b h esini h t ,_t r ,.. - *- ı evımızın a ç a ırıA ı · efJ 

Y • b• • ku hissiyatı ve hatıratı canlandır~,ıeJI --*--
Vilayet emrine 
bırakılan !idaitlar 
Bu sene Mersinli fidanlığında yetişen 

muhtelif cins fidanlardan 12260 adedi 
vilayet emrine verilmiştir. Muhtelli 
kazaların teşcir işlerinde kullanılacak
tır. Bunların 2240 adedi dut, 1100 adedi 
zerdali, 1200 adedi akasya, 1000 adedi 
sofora, 1975 aded tesbih, 2000 aded 
Erguvan, 290 biber, 400 anber, 455 sarına 
çam, 265 mazi, 265 servi, 280 okaliptus
tur. -·-

dahilinde kaldırılmıştır: 
1 - Derilerin menşelerinde ve 40 ki

lometre kutur dahilinde her türlü bula
!- ıcı hastalıklardan saHm bulunan hay
vanlara ait olduğu hakkında menşe ve 
~ğlık raporunu hamil olacaklardır. 

2- Deriler kurutulmadan evvel yüz
de üç nisbetinde asid arscniyö mahlUlü 
derununda 24 saat banyoya tabi tutul
muş ve bu muamele, raporlarda işaret 
l:clilıniş olacaktır. 

3 - Deriler ithal limanlarımızda ve
terinerler tarafından kontrol edilerek 
do6Tuca imalathanelere sevkedilecek

Bu fiatler haricinde satış ve muame
le yapılmnması için ticaret mildürlüğü 
azami itina gösterecektir. 

Şehrimizdeki kahve taclileri dün öğ
leden sonra mıntaka ticaret müdürlü
ğünde toplanarak kahve satışları hak
kında hükümetin verdiği talimatı tebel-
liiğ etmişlerdir. · -x-

B. Avni Oran 
Dört gündenberi rahatsız bulunan vi

layet mektupçusu B. Avni Oran iyile
şerek va7.ifesine başlamışltr. -x-

eftl ır tip siıara büyük müessirdir. Maddiyat alemf.P"ı.ıs" 
İnhisarlar umum müdürlüğünce ya~ koku almak. iş, madde ve hayat ko1' lr 

pılan tedkiklerde son bir sene içinde bi- olursa muvaffakıyetin kendisini Jco1'bir 
rincl nevi ve lnl'e tiryaki sigaralarının mış olun;unuz. ilaç kokuları baıan cJO
istihlaki bir misli artmıştır. Buna mu- ameliyat masasını, bazan bir hıısta.b.ııl 
kabil Yenice istihlaki yüzde 6 azalmış, eğini, hazan da bir hastanın tara 

1 
et 

Serkıldoryan ayni satış nisbetini muha- söyler. Koku ister hayatın muvaffalcJ)' ,ı 
faza etmiştir. kokuları olsun ister hissiyat ve .ha):' et 

Türkiyede en fazla satılan sigara Halk kokusu olsun ınaz.iye karışacak, niW~~ 
sigaralarıdır. Bunların kalitesi takviye bir şahsın tarihi olup gide<'ektir, Y~ ~ 
edilecektir. Ayı·ıca (Gelincik) adile bir dıkça nezle olmamak koku alnlBk g 
sigara yakında piyasaya çıkarılacaktır. rektir. 

Sil ,. 
tir . 

ARKİTEKT (Mimar) -•- B. Raif Nezihi 

Bir finna, Almanyaya ihraç edilmek 
üzere Izmir piya~asından bir milyon li
ra tutarında aşağı kaliteden tütün satın 
alacaktır. Ticaret vekaletinden mıntaka 
Ticaret müdilrlüğüne bildirildiğine gö
re Macaristan rejisi, memleketimizden 
300,000 kilo tUtiln satın alacaktır. Bu
dapeşte ticaret ate~eliğimiz, tüccarların 
bu husustaki tekliflerini en geç Şubat 
sonuna kadar Ma<'ar rejisine gönderme
leri bildirilmiştir. -x- Haftadan haftaya : 

•••••••••••••••• 
Bu aylık dergın' ın' 105 106 ı Kad Muharrir arkadnc:lardan dzmir tarihi · - cı sayı arı lftl ~ lzmire iki vapur 

.intişar etmiştir. Bu sayılarda, Müh. Ek- ınüellifit B. Raü Nezihi'den aldığımız 
ıem Hakkının Istanbulda bir villası, mi- paylaşamadılar bir mektupta ağır bir felçten hayatını dolusu kömür ıellyor 
mar Leman Tomsunun Samsun Merkez Pınarb~ının Çamdibi mevkiinde otu- kurtarmağa muvaffak olan asabiye mü- Zonguldağa kömür yüklemek üzere 
bankası müsabakası ile 1939 hmir fua- ran Abdullah oğlu Mehmed ve Alaed- tehassısı B. Kemal Osman Bozkurt'a te- giden istikbal vapuru lzmir için kömür 
rmda inşa edilen pavyonlar ile, mimar din, yanlarında 17 yaşında Bn. Leman şekkür edilmektedir. yükliyerek yola çıkmıştır. Üsküdar va
Sedat Hakkının, (Milli miınarl), mimar olduğu halde gece vakti Çamdibi mev- Biz de B. Raif Nezihi'ye geçmiş olsun puru da bu günlerde hamulesinl tamam-
Zeki Sayarın (Buhranda bina inşa et- kiine gittikleri sırada önlerine çıkan beş deriz. Iıvarak hareket C'decektir. 
mek çareleri) yazıları ve SUt çiftliklerl kişi Lemanı alıp götürmek istemisler- -*- . tktısad VekSletinden belediyC'ye ge-
inşaatı, doğramalarda fenni tedbirler ,.e dir. Çıkan mUnakaşa ve kavga son~nda Esrar satıyordu len bir yaz.ıda Izmir belediyesi un ve 
mimari haberler vardar. suçlulardan Nail oğlu Şi.ikrü bıçakla Keçecilerde•Hncıbey• .1<>kağında Ah- lıavagazı fabrikalarının kömür ihtiyacı-

Belediyelere, Halkevlerine, bu dergi- ağır surette yaralanriu~tır. Yaralı has- rnet oğlu Salih esrar satarken yakalan- nın tedkik edilmekte olduğu bildiril-
yi tavsiye ederiz. tahanededir. Suçlular yak:llanmıştır. mış, adliyeye verilmiştir. miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ....,./~~;#"/~Jll'!I(~. nüz gençliğe ilk adımını attığı, çocuk- me pişman oldum. 

A k d 
luk devresinden çıktığı zaman kafasın- - Şaka söyledim Nejad bey, dedim. 

r a a Ş ı mı n --:_~ da yer bulan bir sevgili tipi, ideal bir Sözlerinizi emin olunuz bir arkadaş gi-
ha)'at arkadaşı hayali vardır. Ben şim- bi dinledim ve fikirlerinizi kendi düşün
diye kadar bu kasabada gördüğüm kız- celeriıne hiç de aykırı bulmadım. Ben 

1 
-_ Kocasını sevdı·m larda hayalimdeki bu tipe yaklaşanını rle sizin gibi düşünüyorum .. Hayatımı 

gönnemiştim. Vakta ki... bir kere ve temelli olarak teşrik etmek 
Görüşmenin mevzuu şimdi tehlikeli istediğim adamı bu sebebledir ki inti

muhitc giriyordu. Hemen yerimden hapta güçlilk çekiyorum. 

1 kalktım. SöTJerinizin baş tarafını dinledikten 
••••••11X111r11•~ - Aman Nejad bey, dedim. Çok geç sonra alttara!ını anlamak güç değil.. Be-L.,,,, ·- Yazan: Üc Yıldız • 
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kaldun .. alt tarafına sonra .. Başka bir ni hayalinizde yaşattığınız ideal tipte 
zaman devam edersiniz.. buldunuz. Beni sevdiniz ve ölünceye ka-

- Zehra hanım, dedi. Benim izdivaç 
hakkındaki garip düşüncelerimi anlatı
yordum. Bazı kimseler izdivacı bir pi
yango teltikki ederler. Eğer aldıkları bi
lete ikramiye isabet etmezse uğursuz
luğu biletin numarasında bulurlar ve 
sık sık numara değiştirirler. Anladınız 

değil mi? Yine bazıları izdivacı maddi 
bir menfaat şeklinde görUrler. Bu kısım 
Kimselerin indinde ise evlenmek fizvıµ 
lojik bir ihtiyaçtan ibarettir. Ben b~n
ların hiç biri gibi düşünmiyorum. Daha 
doğrusu izdivaçta bir piyango olduğunu 
ileri sürenlerin fikirlerine kısmen işt!-

rak ediyorum. F.<;kilerin söylediği gibi 
alile avrat yiğitin tAlidir. Fakat iyi çık
madı, W.liim yokmuş diye at deği)tirir 
gibi avrat değ1ştirmek benim havsala
mın ve ahlakımın kabul etmediği bir 
şeydir. Evlenirken gözümü dört açar, 
kendi ahlakıma, huyuma, karakterime 
göre bir hayat arkadaşı seçersem ve bu
na rağmen taliimin yôr olmadığını gö
rürsem bu talisizliğimi artık sonuna ka
dar sürükliyeceğimi zannediyorum. 

İşte bu sebebtendir ki şimdiye kadar 
evlenmedim. Neden korktuğumu anla
dınız~ qıi? ~aha ll)nra insanın h .. 

Fakat o isyan etti. dar beraber yaşamak az.mile benimle 
- Hayır .. Hayır .. Dedi, beni buraya evlenmek istiyorsunuz ... Öyle değil mi? 

kadar dinledikten sonra alttarafını da Nejad bey, hiç beklemediği belli be
dinlemeniz liizım .. Bunları bir daha söy- nim bu açık sözlerim karşısında adeta 
liyeınem size.. utandı, şaşırdı ve: 

Ben ısrar ettim: - E .. Evet.. Evet.. Dedi, fakat bunun 
- Neden söyliyemez.siniz. Söyliye- çok milhim esbabı mucibesi de var. Onu 

cekleriniz söylediklerinizden daha mı da söylemek isterdim .. Bir kerre tahsili
açık şeyler. Hem siz onları kimbilir kaç niz. ciddiyetiniz. Hayata karşı olan ... 
kişiye ve ayni şekilde tekrarladığınız Sözlerini kestim .. 
için anlatmakta zahmet de çekmezsiniz.. - Esbabı mucibcye hiç lüzum yok 
Ağlıyacak gibi oldu. Belki de gözleri Nejad bey, dedim. Yalnız ben de sizin 

yaşarmıştı. Başını öbür tarafa çevirdiği ciddiyetinize. tahsilinize ve şerefinize 
için görmedim. Yalnız benimle bu kadar 
ciddl Uian 'bl# ,ence " · tü v 

Haşmetlu Petrol Hazretleri 
-------~~x*x:-~~~-~~~~ -·~ı~ll 

A.MURAT~ 

Kim derdi ki aiinün birinde milletle
rin mukadderatını tayinde en kunetli 
bir sebep, en esaslı bir imil olacaksan .. 
Savaıda zafer temininin ancak senin vü
cuduna mütevakkif olacainu kim düıü
nürdii. 

Radyonun bqmda dünyaya meydan 
okuyaralar bile, senin kartında, senden 
mahrum kalmak korlnuile, zangar zat.
gır titreyorlar; boram boram terleyor• 
lar ; acı acı diifünüyorlar. 

Sana malik olamamak teblike.i buıiin 
(kıyamet) ten sonra ıelen tehlikelerin 
en büyüiü oldu. Dün öyle mi idi? 

Birinci cihan harbmda marifetin ııece 
lambalannm; yemek ocaldannm, mah
dut motörlerin dar kaplanna inhisar et
rnİf olduiu halde sayende ne züiürtler 
zencin, ne Y&naflllalar patron olmuJtU. 

Değerini ödemeğe kudretleri yetmiyen 
zavallılar da senelerce ıece ışığa hasret 
kalmışlar; yağ mumu yakarak derdleri
ne yanmıılardı. 

Bugünkü kudretin dünküne kıyas edi
lir mi? ölüm yağmuru yağdıran motör
ler; imdat kuvvetleri yetiştiren kamyon· 
)ar; dağ tepe aşan tanklar yalnız senin 
sa yenle; yalnız senin emrinle çalışıyor
lar. Bu kudretinle bu sefer kim bilir ne
ler batıracak ; neler çıkaracaksan. 

Kudret ve kuvvetinin azamet ve hat
metini biliyor musun? Mahdumun «Ma
zot» kerimen «Benzin• refikan cNefh 
ile sürdüiün saltanat bu dünyada kime 
nasip oldu? 

Sulh umanlannda traktörlere; har
man ınakinelerine a.Hnı ..... 1r 

töı-lere konarak fabribtöc- olunalll-~ 
ilin edilince de tanklara, tayyarel~~ 
nerek insanlara ölüımlerden öliinı .,..... 
dirirain. 

Senin .. ibi denizde, karada, ı.a;t,; 
mutlak bir hakimiyetle saltanat ,ıJ 
irim var? Nüfus ve kudretinin ~ bit 
harp zamanlarında bat döndiıriid P' 
siiratle yülueldiii için kim bilir ~ 
dütmansuıdar 7.. .,._ 

Harbı motör)qtararalı: .ana ~ ' 
çilrnez kıymet veren insanlar fPJoJ' 
nİn yeraltı saraylarının karaıJdı ~elt ıtt6'' 
rinde feyiz ve bereketine dua a. 
ıul bulunmaktadarla.r. ~ 

Bereket venin valı:tile ~ ıt• 
Romanya ıebirlerinde kipnel~ı-1' 
tinneii ihmal etmemitıin. Ya ~ 
yalnız Batum ve Balı:u'da.ki ....-Y ..,... 
iktifa elmİf olsaydın buıün dünY..,-
ll ne olurdu? . . ~· 

En güzel kadanı elde ehnek ıÇJ11 ~ 
yet iki kişi vuruıur. Halbuki sa~~ 
olmak, dütrnanı senden mah~ lıİ ,ti' 
için milletler nvaşıyor. Emi11rrn ~· 
de böyle günün birinde bu kadar ::-ddt
li bir mata olacağını tahmin et ~ 
Harbı sen yapıyorsun, muhakkak~
da sen yapacaksan. Haksız div•

1
7-

mütecavi.z ve mütaarnzları yo~ ,_e'* 
cezalandırmazsan sana bu yük~ -.r 
kü veren insaralara nankörlük etJt'lf 

suCenabahalı: iyi niyeti~ bak v• ~ 
koruyucularuu senin suabınd•11 

faza huyunun, Amin. ... 



Dominyon Nazırı Eden 
-·-

Mısırda beyanatta bulunarak mütte-
fiklerin kat'i zaferinden bahsetmiştir 

Giresun 
İhracat tacirleri 
toplantısı 
Giresun, 12 (A.A.) - Ticaret Veka-

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

ın ·LonJra 12 (Ö.R) - Ta)·yarc ile Mısır:i gitmiş olan do- Paris 12 (Ö.R) - B. Eden Avusluralyıt sefe·r ordusu ku
k Ulyoı:iw- ııı:wrı B. Eden Avusturalya, Yeni Zclnnda sefer manduıııııa \<. ikinci Yeni 7.elanda fırkası kuntandanıııa hi
ı:vvetleriue kralın mesajlarını tebliğ ettikten soıu·a bizzat trıb~ıı kralın birer mesajını neşretmiştir. 
et Y~~tta hulunarak iınparatorlugun birliği Ü7.erinde ısrar Avll~turalya askerlerine hitap eden ım·saj şudur: 25 sene 

letinin L·mrı tızcrinc dün saat Hl da vali 
Muhtar Akımın'ın rci liği altında top
lanan ihrac t tacirleri, ihracatl'ılar birli
ğinin fornıalitesinin ikmalin~ kadar, 
merkezi Giresun olmak [iz.ere Fındık 
tarım salış koopcrati!leı·ı birliği tııııum 
miidürü Şükrü Ulay, ticaret odası n•i i 
~·anri Cakin ile fındık ihracal firmaları 
ınümessHlerinden mürekkep bir icra ko-
mile$ini seçmişleı·dir. Kornite riyasetin~ 
kooperatifler birliği umum ruiidürü Şük
rü Ulay .scçilm~tir. 'l:rabzon ve l.stan
bulda da birer subesi bulunacak olan bu 
komite dün a~c;ıunclım itibaren faali)·e
ıe haşlamış bulunmaktadır. 

-*-Samsun tni§tir. ı. nu CV\'cl hürl"İ\'Ct \'C adalctiıı müdnftuısı namına J\e.ndilerine 
k tti.~ı imparatorluğun Nazi sinsili;,ine \'c ahidşikenliğine tuhsic; edile;, mevkilerde şan kazanmak iizcre ilk Avustu-
t.ar~, hırle ik olduğunu kavdcttikten sonra B . Eden dcnıis-
ır .-.i: • rn1y:ı ı:ıiifrez.:-leri denizi aşııu~hırdı. YPııi \'C büyük ordunun 

pi~hırları olım sizlc..•ı · de, uı·dudaki diğer arkadaşlarını.da ay-u~.- •Noai ~istemi ortadan kalkmadıkça Ve&ı'ŞQ\'<ı \'P J>rngın 
f::_~ıtı akıbet diğer hükümet merkezlerine de mukadder 
;·~ ve dünya hüniyelc kavusa.ıuıyucaktu'. J\ncak mii 1 le-
1 erır. zaferi bu htirriyeli dünyaya temin cdchllir. 

nı dt•ı·ccc ce.~are?.h• 111ücadelcrl' i~tirak i~n, askerlik me~lc· 
ği.nc girdini;1. Yohıııuz. ac:ık ol~uıı. lliitün tf'ıncnnilcrirıı si· 
zinl(' hcrabcrdir. 

nut- 'İkinl'i YcPi Zclaııda fırkası kumandanına hitap eden me-
suj du c.ıynı nıca!dooir. 

k :S. Eden Mısırın misafirperverliğini takdir ctınış 'c 
~\ bu kuımı çok alkı,.lanmıştır. 

Almanlar ham madde temini için ye
niden Romanyayı tazyike başladılar 

petroldan alınacak vergi ile Ham 
istihkam 

Karol 

l.oıadra, 12 (Ö. 'R) - Ham petrol \'C 

;~ İitlhsal edilen ncbat1 maddeler iizc-
, . e "koıuılan ihı·a9 gUmrUk :resminin 

;!'14e yirmi be~ kadar çıkanlacağı öğ
t ~r. Bu yeni rcs.im Ro:nanranm 
t:l:~aluıa ve Karot istihküın hat\armın 

vıyf'sine tahsi!' edilecektir. 

no 4l"Mha1 12 (ö. R) - Almanlarm 
h hantığını 'liiddetle hissettikleri baıı 

atı1 maddeleri temin için Ronıan~'ayı 

hc.tları takviye ~dilecektir 
) cnideıı tazyik etmekte olduklar• Biik
reştcn bilc.füiliyor. 

Roma. 12 (ö. Rl - «Deyli Telgra.b 
gar.efesinin diplolllalik muhabiri Ru
men petrolleri mesele:.ile mc~:gul olaı·ak 
şu rnıth1mntı t-eriyor: 

Miittcfikler bu meselenin bütün tefer
ruatına vakıf olmak lüzumunu hisset
mi ter ve bir arahk. Romanyada nesre
dilerı te1cıiblcre rağmen, Bükrcş hükU
metinin Alman tazyikine boyun eğmek 

ilzerc olduğu intibamı elde etmiş!e.rdir. 
Bunun Uzerine Ingiliz ve Fr:rnsıı. hü.kü
metleri. Alınan~·anın Balknnlarda hAki
mlvet enıclferinc Ronıanyarun muhale
fet elliği açık bir .şekilde tezahUr ctnıe
diği takdirde, on a)'danberi Romanyaya 
karsı takib ettikleri "=İyasette dcwam l"t
mefie ıniitcma~·il bulunmı)'aca ·larııu 
bildirmiştir. Bu tc.şebbüse Ce\·ap olaı·ak 
Romıınvanın Londra sefiri de ln~üiz 
hüküm~line hir nota vermiştir. 

müdafaa için 

Halk.evi şubeleri 
toplantıları 
Samsun. 12 (A.A.J - Halkevı ~ube

Jeri umumi toplantılarını yaparak· yeni 
komiteleri seçmişlerdir. Halkevleri yıl 
clöniimü için ubelcr wngin bir prog
rnm ha1.ırlamaktadırlar. 

- *--Kavs~riye 
Yerle$tirilen 
~eliketzedeler 
1':ayscı-i. 12 (A.A.) - Bugüne kadar· 

Kayserıye ycrleştirilC'n felaketzedelerin 
sa)·ısı 1133 ii bulmuştur. Bunlar şehirde 
ve Talasta aynlan müstakil evlerde he.r 
aileye tahsis cclilen birer odaya yerleşti
rilıııi~tir. Mart sonuna kndnr her ailenin 
yi~·eccği, yakacak, ısınacakları dağıtıl· 
ınıştır. Jo'eliiketz.edelcr arasında sayısı 
30 u bulan orta ve lise talebesinin ı~
rafları Kızılay;:-a karsılanarak talebf' 
yurduna pansiyoner C'dilm~tir. Bu tale
henin en küci.lk ihli~·aclarına 'kadar bü
tün ma .. vafl~rı, kitap ~e ders levaumı 
temin ~tir. Hepsi Cumhuriyet hü· 
kılıneünin .kendilerini sık sık ziyaret 
eden bUyüklerine mlıınct ve şüknml•n· 
nı i7.hrır etmektedirler. 

-~-Felaketzedelere 
yardıın :vekOnu 
Ankara 12 (A.A) - 1 O. 2. 940 ak· 

ı:amına kadar lızılay umum merkezine 
yatırılan, ~rk vilayetlt":rİ zelzele iane liı· 
lesi vele.unu: 

Ü\41.467 liradıı. 

- *-Adliye vekillaniz 
Afyonda 

Şarkı 
ordular bazırl~nıyor Afyon 12 (AA) - Adliye velili 

F'cthi Okyar refa~atindeki zevatla bir· 
likte buraya gelmil! ve istasyonda ırati, 

hii~·iik fransatl:uıUklcr ,·c onlara rt'f:tknt eden harp :cmile-ri komutan ,·ekili, belediye reisi başta ol· 
Siiw~~in u~ıında ~<i7.iin alalıi.ldi~i. kndnr ırınıup gidiyoı-lar- mak ı.iıere mülki ve asker& erkln. adliye 
,11... ve baro mcıuupları ve halk mümeaail-

- BAŞ TARAFI 1 ci SAYFADA -
Y .\Jttot.i Eden ru.riclxe nezareti \'astlasi) le general Fleb
~~ bu an:usuntı TOBK hUkümctine iblağ etmekten bii
" ,... lllennıuoiyel ve bahtiyarlık duydu'1tnu SÖJ"lcuıişlir. 
ı Yt1ıi celetı kU\'\Ctler SÜ\'l'YŞ yakınındaki sahrada hazır· 
v'"•ıı krunpfara çıkarı"lnu~lardcc. l\lc-ı:kiir km·vetlerm Sü· 
eJje muvıwılitlan çok heybcUi olmn~ha. 

Knn.ıda a~l•cri kun ctlL·rinin A\·rupa~·a :öndl"rilen fü:ün- Jeri tarafından kar§ılanmıştır. Bir ukeri 
l'İİ ka!ill•si, Avusttll'al)a 'c Yeni Zclnnda km \'eUcri~·ı,. a;\·nt müfreze de selam resmi ifa eylemiıtir. 
ı.amand:ı yola _-.ıknıL~laı·dır. Vali konağında yapılan sabah kahvaltı· 
Rc,nıt 1! (0.f:) - .Mısırda iiç giin ka~rıık 111,iliz \C l\lı- sandan ııonra vekil vilayeti. komutanlığı, 

~vening Neıı~ gaı.etc~inin Kahir<.· muhabiri bu nıiiııaı.e
c diyor ki: 

k ,.,. belediyeyi. parti ve hnlkevini ziyaret ey· ..,u· km ,·ederi~ le i'>tibkrımları tt'fü.., t•dl·n Ya km ~ar r ran· 
lemiş ve bundan sonra da adliyede tet

~ıl. cu·ıhılal't bas.·lmnı~nd:mı ~em•ral \' C;\·g,md bucün ıan·are 
kilderde bulunmuştur. Adliye vekilimiz 

~Sefer km ,·l'llerini tası) :m askeri naldi~·c upul"l:m, i_Ic_· _n_c..:.·.ı_r_u_ta_\_·:ı_1·_m_•:..;;t_ır_. _______________ şerefine belediye reisinin e\'İnde bir öğ· 
le ziyafeti \erildiği gibi bu ak am da ad· 
!iye \'e bnro tarafından da belediye f!a· 
!onunda Lir akpm yemeği verilecektir. Sovyctler 

Almanlarla 
---ıE:---

l(af kas ya ve Karacle-
ıtize famil gaye_t 
reni~ bir işgal 
Programı hazırladı 
;ı llAŞ1'AltiU'J l İNCİ SAllİFEDI': -
ıı:: h•etastıtt ~ iiksek bir memur .N'o\·o· 
"ht:~kden Odt· sayu huğda~ naklini te
ta . 1~d nu,ksıııdi~·lc :.e~ riserain islerini 
ıı..~•u ~clıuck fü.cı·c Odesara gclmi~iir. 
"-in ~ıııg,la~ lar Odc:>ndau şinwmHikrlt' 

1
•1nyaya sc\ kcdilcccktir. 

ı.!~1.ndnn lmska hir takım Alman nıii· 
r •1 ısler:i Uul•aristmıda kitin \'anıa' a 

"«il\' 1 .. • t-a. I!\ erdir. Oa·ada dokuz bin ton pet-,1 •stiap edecek bir depo inşa etınckte
d..-ı er; l!ı~ ııc·trol dcnİ7. ~ olıı ile Rnhım-
1~ Rclırılt•rck ve \':ırnndaıı, Halkan
~ı...;ıı . gcc:mek l)tırctb le A lnrno'.\ a~ a 

l cı·ılc<"cktir. 
ı.:,rt~ııu~ıa beraber aynı muluıhir, Bııl
da ctııır~ ollnrı idaresinin kiri miktar -
d.ı "-rın~ ''R~onlan hulwımaına.'imdaıı 

•Yı hıı I" .. k"'I" d""( .. ..1 (t-11.•" P anın mus ·u ıda tesa u ı=uc-

"'1 l'rıilfnlnıt"tnı scrdetm~kt~ir. 

l[,ıNADA *
'taıu umumisi 
•eıat etti 

lıtt~tı~ı:n 12 (Ö.R) -- Kanada valii 
tlu~~ı Lord Tov ııtmir vefat ct.ıniştk 
v~lk"ıa~ cyhin v. lii umumi olmazdan c.v
'l\oıl\~ 1 ıni Con Pikcns 'tir. Bir çok ro
l,r. I< rı ve taı·Hıi t•scrlcriylc tanınmış
ltııiıı· 'lnnda ha vekili Makenzi King bu 

-~ı~cbetıe şunlnrı ı-öylcıniştir: 
ı•elıtt' lc\·c.ffa Lord 1935 tc Knmıdaya 
ttnı· ıs ve ıneınlckctiıniı.e lıayat ıııı \•akf
il.cfa~ bulunuyoı"<lu. Yiiksek bir idare 
h llltı\ 1 "1·· k b·ı· ! . . l . .J• .v~rau 

1 
)\1 un n ı ıyct l'rıııı ıaızllı. 

1cl;ır0 ~ " Knnnda halkı çok kıymetli bir 
~ but{~dnı_nını ka~ hetıni.ştir. "!\foteınimi
'- old n ımpnrntorluihın iştirnk etınek-Uliun... • . 

"' " C'IOlll17- • 

=~OCk~DA 
'OKLAR 

Stokh 1 
~h I 0 m 12 (A.A) - Dün gece 
~ 34° :d~. de~.f"Ct'i hararet sıfırın altın
ıL <>ltJı 0ı du mu ti.ır . 168 St'nt'denlH'rİ 
~k k:ı ~ele. Lu drrece ı:iddctli bir so

~ edılmemi,.tir. 

Ha. ''ekili Saraçoğlunun 
Konsey riyasetini deruhte etmesi 
Londrada gayet müsait karşılandı 

- BA~TAKAl"I 1 İNCİ SA.HİFfDE - kon. ('yi riyasetini cleruhte e)liyen bari· 
ciye 'ek.ilmiz konsey azası Elt'n basvekili 
\ e hariciye nazırı B. Metnksasın. Yugos
lavya hariciye nazırı B. Markoviçe ve 
Romanya hıuici) c nazırı B. Cafenkoya 
da ayrıca avni mealde ~u tdgrafı çek
mi tir: • 

Ekselans Snra~o~l u 
Harir-iye \'ekili 

Aııkaı·a 

Halkan antnntmııı stntiisii mucibince 
<ı Şubnttan itibaren aııtantın daimi kon
~ıtıyi ri;\·asctini alınış huhınchıklan ckı.-e
ifin~laı·ma hüyük mcınııııııiyt•t içind(' 
bildirmekle ke ·bişcref f'ylerim. Bu mU
cnSC'betlc- eksclfinslnrmn en hararetli 
tı.;briklcriınle beraber \'azifelcrinde mu
\ affakıvetlcri için en snmiıni temenni
lerimi de nrzcderim. Aynı zamanda 
kendilcı·inc şu kafi kanaatimi bildirmek 
i ,.teıim ki; hC'r dakika gayretlerimizi 
kendisine tuhsis ederek miiştereken ta
kip ettığiıniz hüyiik sulh eserine olan 
derin bağlılıklarımnı ınt'sud neticeleri 
şimdiden bu derece scım:relcri bulunan 
Balkcuı antaııtının frıaliyetine yeni bir 
} amlc \'('l'CCC'ktir. Balkan antantınm 
lıa~·ıdı faaliyctiniıı ekselln.slarmın fo
l hdi idarl"Si altındn drıha ziyade inkiş."lf 
cdcceğıııclcıı l'nıiııiın . 

GAr'ENKO 
Ekselfıns B. Gaft•nko 

Iforiciyc nııı.ırı 
Bi.ikre 

Bıılknn nntantının statüsü' mucibince 
ııntantın daimi kon.s!'vi rh·a~ctini ib:eri
me cılmukta bulunduğum· nnda gönder
mek lütfunda bulundukları co'k do,..1ane 
tel~rnftan dolnyı cksclfmsl~rına hara
retle tf'_'lekkür cdt•rinı Bu müna.sebeUe 
baııa dü~en ilk vnz.ifl' ki, bunu en bü
.} irk memnuniyetle yaı>m. ğa müsarcat 
edıyoruın; ekı:clfın~larınn riynsctiniz.in 
göı; devresi esnasında l'n yüksek utorite 
,.c l'n fl·yizli teyakkuz ile yaptığınız 
yiik. f'k idareden dolayı cııı tan tın azası 
dc\·letinin dcı in minnel tnrlı~ını hildir
ınektedir. 
Balkmı ınınlaka. ının sulh ve ),iiklınu 

hakkıncfnki mii<;tı>rı•k eınelimizin önii
müzdeki sene i<;inde her noktadan tat
min edllıni.s olmasını ve Bclgrad toplan
hmız ""nasında. l3nlkan ;ıile-:i az.ası ara
sında knrsılıklı bir anlayış zihniyeti ıle 
t!'vid cdilmis bulıınnn t<.'saniidün mil
letlcrinıizc iınanl:ı ken<lileıini venn<'k
tcn farih olmadıkları refahı getirınC'"ini 
biitün kall,inılr IC' 11C'nni c•yh•rinı 

SAH.'\COCT.U 
Di1er tar.:ıftcın B.ılkan .\ntııntı daimi 

Balkan Antantı staıüsii mucibince An
tantın daimi konseyi riynseıini deruhte 
ey leıneııı miinasebetile Hoınao}•a harici
ye nazırı B. Cafenkonun bana gönder
mek liitfiiııde bulunduğu telgrafı. ber
veçhiittı ekselaıııılarınıı hildirınekle kes· 
bişerd eyi rinı. 

Ekselansları bunun arkasını-la :konseyi
mİLİn sabık reisine ~öndcrmi.re ınüsa
raaı eylediğırn cc,·abı bulacaklardır. De· 
ruhte ettiğiın ve Bdgrad kararları ile di
rektifini almış bulunduğum vazifenin 
hulu ifasında hcı daim oldu~u gibi ek
selanslarının itimadlı ve dostane i~irli~ 
ğine dayanarak Balkan nıilletlNinİn sa
adeti ve imanla arzu ettikleri ırnlh içinde 
inkişafları hftkkındaki en hararetli le· 
nıennilNcle bulunurum. 

Saraçoğlu 

Londra 12 (ö.R) -B. Saraçoilunun 
Balkan Konıeyi devre b.,kanhğım "-· 
bul ederek vazifeye batladtiını memnu
niyetle kayıt ediyorlar. 

Roma 12 (Ö.R) - Yugoslav gazete· 
leri Tuna ve Balkan memleketleri için 
Belırr21d konferansını müteakıp hasıl olan 
vaziyetle mqcul olmağa devam ediyor
lar. Bu ıaaetelerin kanaatince Bel .. rad 
konferansı Balkan ve Tuna memleketleri 
için bitaraflık aiyaıetinde devam zaru
reti bir daha isbat edilmqıtir. Balkan An
tantına mensup devletlerle diğer komtu 
devletler arasındaki münasebetlerde bir 
salah kaydedilmektedir. Romanya • Bul· 
ıaristan münasebetlerinde bu salih mah
sustur. Bulıaristan - Yugoslavya miİnA· 
sebetleri ise mükemmeldir ve Belgradda 
bir Bulgar - Yuıoslav ticaret oclasmın 
tdiai bunun bir delilidir. Yugoslnyadan 
dört Balkan Antantı devletinin mümeı
ıillerini birlqtirecek bir iktasadi konfe
ransın tertibi talebinde bulunulmtJ! ol
maıı da mernnÜniyetle :rikredi1mekte
dir. 

Yugoslav gazetelerine göre henüz &er
ginliği :zail olmıyan yalnız Romanya -
Macaristan arasındaki münasebetlerdir. 

Gümüfhanecle de 
zelzele oldu 
Gümüşhane 12 (Ö.R) - Burada öğ-

1 elen m·,·cl biri hafif. diğeri ~iddetlice 
olıruık üzere beşer saniye devanı eden 
iki zelzele olmuştur. Hnsarat yoktur. 

Niksarcla zelzele 
Ankara 12 (Ö.R) - Di.in Niksarda 

19.4~ te şiddetli bir ıe1zelc olmuştur. 
Hasrtr yoktur. - ·---İtalyan • Sovyet 
söz düellosu 
Roma 12 (Ö.R) - Italyada i=?Çıleriıı 

\•nziycti ve ıaşe müşki.ilatı hakkında 
So\•yt't radyolarının ııeşriyatını infialle 
ka~ılıyan İtalyan gazeteleri bunlurı 
cerhctınekte ve şu ~;uali sormaktadırlar: 

•Fakat acaba Sovyet Rm:yadaki va
Liyet nedir·: Bunu su hakikatle ölçmek 
nıüınkündür: Finlere teslim olan Sov
l et askerlerinin ağ1.ı~dan bir tek foryat 
cıkı.} or! Açız!• 

. --*--
lsv eçte iaşe için bir 
kararname neşredildi 
Stokholm 12 (A.A) - hvrç hükü

meıi her ~("yden evvel memlt:ketin iape· 
•İni temin için bir kararname neşrederek 
hayati ehemmiyeti haiz olmı)·an eşyayı 
kabul t":tmemek hususunda lsveç demir
yollan idarelerine salahiyet vermi«tir. 

--*--
Rumen gençlik 
teşkilatı reisi 
Komaya gidiyor 
Homa 12 ( ö.R) - Romanya ga...:e

teleri Rumen gençlik teşkilatı rt:i8' B. 
.Suderoviçin 14 şubatta Romaya yapa· 
cağı resmi :ıiyaretten bahsederken iki 
ıneınlt:ket gençlikleri ara ında bir kaç se· 
nıadt:nheri mevcut olan isbirliğini ve 
Rtıınt:n milletinin ltalyan milldine karııı 
bt:slediği •<"mpati hi11lerini tebarÜL etıirİ· 
yorlar. 

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

Cocuh dadısı 
' 
aranıyor 

Sıhhati yerinde, dihhatli bir 
çocuk dadı•ı aranıyor. Tal ip 
olanların gazetemize müraca
at ederek malumat almaları. 
··············~·························· 

SON »HABER 
. " . . .. ~ . . ' . ' ; ~ ~ 

Türk gazetecileri 
Majino hattını gezerek Parise 

avdet etmiştir 
Paris 12 (A.A) - Türk matbuat heyeti cepheyi :l:İyaret etmek 

üure cuma sabahı Paristen aynlmı~ ve dün ak,am saat 20 de payi
tahta dönmüıtür. 

Türk matbuat heyeti 9 ıfUbat günü ordular mmtakasmı, 1 O subatta 
Strazburgu ziyaret etmi~ ve müteakıben Majino hattının en ~ühirn 
mevzilerinden birini ziyaret etmit ve bu mevzide bir müfreze batında 
müzikaları olduğu halde M":lam ra8İmesini ifa etmi~ ve misafirlerf': şa
rap ikram edilmistir. 

Majino hattının azameti kaqıamda Türk heyetinin bütün azacı.ı gibi 
fevkalade mütehassis olan mezlcur heyet reisi şöyle demiştir: 

-« Bu hat bir fabrika. Zaferinizin fabrikası .. » 
1 1 Şubatta bir çok tedafiii mevziler ziyar~t edilmiştir. 

Ruzveltin nutku Helsin-
kide iyi karşılandı 

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

Roma 12 (Ö.R) - Amerikan gazeteleri B. Rm:veltin Vaşiqgtonda 
toplanan Amerikan gençlik kongresinde Sovyet Rusyanın faaliyeti 
hakkmda söylediği sözleri ilk sahifelerine büyük manşetlerle ~eçir
mi§lerdir. Rcisicüınhur bu SÖ7Jerle So,·yet Rusynıırn hareketlerini 
takbih etmiştir. 

Bilhassa Sovyet Rusyanın bir halk hükümeti tarafından idare edil
mediği ve Sovcyt tecrübesi sayesinde Rusyayı sulh sever milletler 
araıma sokacak tcrakkiler elde edileceği hakkındaki ümidlcrin ~imdi 
tamamile zail olduğu ~elindeki beyanatı tebariiz ettirilmelttcdir. B. 
Ruzvelt Amerilcan ahalisinin yüzde 98 niıbetinde bir ckıeriyetlc Fin
lerin Sovyetlerc karşı mukav~metkrine taraftar olduğunu da beyan 
etmi~tir. 

Roma 12 (Ö.R) Ruzveltin nutkunun llk akisleri Helsinkide memnu
niyet.le selAmlanmıı ve Fin pı:eteleri bu husuıta bütün Fin milletinin 
hissiyatınft tercüman olmuştur. 

Fin ba§vck.ili B. Taner beyanahnda Finlerin Sovyet Rusya tarafın
dan dikte edilecek şartları hiç bir zaman kabul ctmiyecelderini bil· 
dirmlştir. 

General Veygandla Mısır başve-
kili arasındaki telgraflar 
~~~-~~-~-~x*x•~~~-~-~~~ 

Paris 12 (ö.R) - Mısır ziyareti neticesinde gener1tl Veygand Mı
sır baıvekili Alt Mahir pafaya şu telgrafı göndermi~tir: 

Mıau topraltlannclan ayralarken cksellnsınıza bana ve F ranaız za
bitlerine gösterilen samimi hüsnü kabulden dolayı dt":rin teşekkürle

rimi bildiririm. 
Ali Mahir pa a ~u Ce\·abt vermiftir: 
Asil telgrafınızdan çok mütehaaaiı oldum. Hükümet "e :kendi na

ımma samimi hi8eiyatıma bildirir ve asil vazifenizde tam ınuvaffak.c
Yf'tinizi temenni ederim. 

Türk - lngiliz ticareti 
Yapılan anlaşma hakkında 

beyaz kitap çıktı 
bir 

Londra 12 (Ö.R) - Geçen 3 şubatta imza edilen lngiliz - Türk 
ticaret anlaşmasının metni bir beyll kitap halinde n~redilmiştir. 19 
şubattan itibaren tatbik mevltiinc girecek olan bu anlaşma 31 mart 
1941 tarihine kadar muteber olacak ve 3 ay evvelden tarafeynden biri 
tarafından fe!ıhedilmediği takdirde, kendiliğinden tecdit eclilmcğe de
vam edecektir. 
Anla~ma lngiltereden Türkiyeye ve Türkiyeden lngiltereye yapılan 

ihracatın takas usulüne müstenid olacağını kabul etmektedir. 
Bununla be.raber Türkiyeden lngiltereye yapılan ihracatın Fob kıy

metinin aneak yüzde sekseni lnRiltereden Türkiyeye yapılacak muka
bil ihracatla takas edilect-ktir. 

Graf Spee mürettebatından bir 
kısmı Urugvayı tcrkctmiştir 

-~~~-~-x*x~--~~-

l\fonte\'ideo 1 2 ( A.A) - Elpas gazetesi, Craf Fon Spee ve T aco
ma gemileri miirett~batmdan bir kısmının Ürügvaydan aynldıklaruu 
hildirmektedir. 

Orügvaydan aynlan 1 1 kişi arasında Craf Fon Spee zırhlısının bir 
ka~ nbiti, Tacoma vapurunun mütehassıs ve elektrikçileri ile tahtel
bahirlerin sevk ve idare~ile alakadar servislt"rin mütehassısları bulun
maktadır. 

Bu gazete şöyle yazmaktadır: 
Ru hadise, bu adamların hanııi işlerde kuJlanılmabrı ihtimali bu

lunduğunu göstermdc.tedir. Almanyanın tahtelbahir ml.itehassıslarına. 
ihtiyacı vardır. Brezilyadan ltalyaya tayyare ile geçmek oradan Al
manyaya gitmclc kolaydır. 

Sovyetlerle Almanya arasında 

Bir milyar marklık ticari 
mübadele yapılacaktır 

Londra 12 (Ö.H) - Yedi hafta süren müzakerelerden sonra Sov
yet Rusya ve Almanya arasında ticaret muahedesinin yarın imza edi
leceği bildirilmektedir. Anlaşma mütekabilen 1 milyar marklık. emtia 
mi.ibadelesini tazammun etmektedir. Almanlar bilha:ı:sa alet ve ma
ml'ıl eşya, Sovyetler ise, petrol, maden. hayvan yemi ve diğer ilk mad
de vereceklerdir. Almanyanın sun'i kauçuk imalinde kullanılan alet .. 
iNİ de vereceği söyleniyor. iyi haber alan mahfillt':r anla~manın kaicıt 
ÜZt'rindeki ehemmiyetini inkar etmemekle beraber tatbikatın ayni de
recede miihim olmasından şüphe ediyorlar. Zira Alman endüstrisf 
harp Faaliyetine tahsis edildiğinden külliyetli miktarda mam\ıl eşy~ 
vt-rmesi" ~üphdi olduğu gibi kendisi bir çok maddelere muhtaç vaz.iyet .. 
le olan Sovvet Rusvanırı da ham madde gönderebilmesi şüphelidir. 

' 
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Taksitle Fin ordusu her gün yeni Ankara ,..Radyosu ( e o R s A ·J ?·~:;~_;_~:;!.,;:~~~;.: 
f 1 k 

DALGA VZUNLUCll 'ÜZÜM ı~len mudurlugundekı şartnamesi mucl-Satılan Mallar 
88sıl devredilecek? 
Hazine tarafından taksitle satılan ve 

za er er azanı yor BUGtJN 901 Albayrak lo.so 15.75 !:~::n:~ık b:~:ı7'ioô ~rr:u~i:~tu~h= 
--+-- 768 Jiro ve ŞÜ. 9.50 12. 14/ 1 / 940 Çar§amba günü saat 16 da• 

lıarine narnıntı ipot~kli bulunan gayri x~x 
menkullerin müşterileri bunları ahara Londra, 12 (Ö. R) - Akşamki Fin topçu hnzırlığını müteakib Soybola ya-
devir ve furuht ettikleri ve clevir alan- tebliğj Sovyet kıtalarının semeresiz ta- pılan taarruz ıpüsklirtülmüştür. Düşman 
lann yani yeni maliklerin hazineye arruzl~ı hakkında yeni tafsilat vermek- Ladoga gölünün ve Finlandiya körfezi
:nakli deyin senedi verdikleri takdirde tedir. Bu hücumlar bilhassa Viborgıı 30 nin buz tutmuş suları tizerinden geçe
hazincnin medeni J;:nnunun 803 üncü kilomC'tre me"'afedeki Summa mıntakl:- rek nwvkilerimizi çevirıneğc teşebbüs 
:maddesine is tinatla birinci ınü ·terjyi ta- ı t:ında olm~tur. etmişse ele sahil b.'.ıtaryalarının ateşi 
•ip edeceğini bildirmiyerek nakli deyne Helcinkiden gelen haberlere göre bu diisman tl'şekküllerini dağılmıştır. 
muvafakat etmesi lüzumu evvelce Ma- noktadan her zamandan dahn şiddetJi Dün düşman büyük uıyiata uğramış
Jiye vekfüetinden bildir:ilmişti. muharebeler devam ediyor. Finler bü- tır. Düşmanın kaybettiği malzeme ara-

Bu kcrrc yapılan tetkikatta hazinenin tün taarruzları püskürterek her gün smda tahrip edilen 72 tank ta dahi1dir. 
mutlak olarak her hfıdisede nakli dey- düşmanı yeni zayiata düçar ediyorlar. Ladoga gölünün şimali şarkisinde düc;-
rıe muvafakat etmesinin mahzurlu ola- Bu akşamki tebliğ bütün cephed~ki manın bütün taarruzları püskürtülmüş-
'bileceği anlaşılmıştır. Sovyet zayiatını 1000 nefer olarak tah- tür. 10 ve 11 ubatta Aytolokide cereyan 

Bu itibarla; satılan ve hazine namına nün etm~ktedir. Bundan başka 3 düş- eden muharebelerde düsman 380 asker 
i)>otckli bulunan gayri menkulün kıy- mnn t.'lnkı tahrip edilmiştir. kaybetmistir. Bir çok silahlar dü~nan-
metincle çok ehemmiyetli bir tenakus dan alınan malzeme arasındadır. 
husule gelmiş ise ve birinci müşterinin Faris, 12 (Ö. R) - Fin tebliği , Kareli Knumo mıntakasında bir cok mevki-
vaz.iyeti maliyesi mü.s:-ıit olup devir :ıla- berzahında, düşman hücumları evvelki Jeri zaptettik. Diİ§Jnan 500 a;ker ve bir 
cıık kimsenin mali vaz.iyeti hazine bor- kadnr siddetli clcvam ediyor. Bu taamı?.... tnnk kaybetmiştir. Piğer nolttalarda 
<·unu ödemeğe müsnit bir halde bulun- larm en kuvvcUisi Summa mıntak2c:ın- kayde değer bir şey yoktur. 
mıyor ise nakli dcyne muvafakat edil- da olmu~ ve bir çok fırkaların ic;tirakile Havada; Fin hava kuvvetleri düşman 
ınil•erek keyfiyetin Vekaletten sorul- topların, tanklcırın ve tayy:ırelerin himn- miifrczelerini ve kararg5hlarını bonı
nıası ve alınacak emre göre muamele yesi altında yapılını~tır. Morbo Yerbi- bardunan etm~lerdir. Harekat sahasın
Hası lüzumu Maliye vekaletinden aHi- ye karşı Vodsi şehri civarında düşman da düşmanın ~iddetli hava faaliyeti ol-
kadarlara tebliğ edilmiştir. 150 1ankla hiicum etmiştir. Muharebe mu~tur. DUşınan uçuşları cephe mınta-

-- ;..-- devam etmektedir. Dört saat süren bir kalarına inhi~ar etmiştir. 

37 iNCi 
Yardım Listesi 

'ı uhafiycci B. Ömer 
iKarşıynkn Aydoğdu okulu 

LİRA K. 
lO 

4iğrcncileri 5 50 
Kar~yaka Kızıhıy şubesinin örnek 
kö}·ii halkından ve 1:ıir Dr.d:m 
t;ıhsilfüı 15 40 
Knı~ ıynka Sıtma müc:ıdele tabip 

Bii~ük Fin 
mukavemeti 

- BASTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
kuvııetlerini kuJlanm1tlardw. En ıin.lde 
y&ğan fazla kar harekatı durdurma, bu
lunmaktadır. 

lngiliz 
parlamentosunda· 
Dahili ve 
iinparatorıuta alt 
meselelerin 
müzakeresi 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 7S7 j. taranto M. 9.50 14. dır. iştirak edecekler 30 liralık teminalt 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 532 Esnaf bank 10. 16. iş bankasına yatırarak makbuzilc encü-
1'. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 395 S . P:ıtcrson 11. 14. mene gelirlf"r. 

12.30 Program, ve Memleket saat aya- 352 P. Paci 10.25 13.50 . 2 - . Mezbaha idaresine üç adet elek"' 
rı, 12.35 Ajans ve l\fotcoroloji haberle- 349 M. j. taranto 12.25 13.2;) tn.~ ~ır~~~osu ~atın a}ınması y~zı işleri 
ri, J.2.50 Türk ıniiziği (Pi.), 13.30/ 14.00 164 M. Beşikçi 8.25 S.2S mu~urlııg~ın.dekı fennı v~ malı şartntf 
Müzik: J{an~ ık müzik (Pi.) , 18.00 Prog- 158 Ş. Remzi 9. 12.50 mcsı mucıbınce açık eksıltmcye koouli 
ram v~ Memleket saat ayarı. lS.OS Mü- 122 P. Milmle! 10.25 14. ~uştur. Muhammen bedeli 800 Mra olup 
ı.ik: Radyo Caz orke.strası, 18.40 Konuş- 75 Akşehir bruık. 11.50 15.75 ıhalesi 14-2-~40 Çarşamba giınü .-f 
ma (Umumi terbiye ve Beden terbiye- 23 Cevdet Alanyalı 11.25 11.25 1 ~ dad!r. lştırak edı:celtler 60 liralık ..,.. 
si}, 18.55 Serbest .5aat, 19.10 Memleket 15 D. Ardiü 12.25 12.50 mın.~tı ış ban~asına yatırarak. makb~ 

t A . M 1 .. 4591 encumene gelırler saa ayarı, Jan.c; ve etcoro <>Jı haber- · 
Jeri, 19.30 Tiirk müziği, Çalanlar: Veci- 486571 3 1. 4, 8, 13 (150) 

he, Fahire Fefsnn, Refik Ferı>an, Oku- 491162 

van: Muzaffer llkar, 1 • Ra_c;t peqocvi, No. 
2 - Dede - Rast Karı Natık (24 makam) No. 
3 S .. . ' No 

7 
8 
9 • -. ureyyn Bey - Nihavent şarkı: (Su- N · 

ZJ:?ı aşkm~a nalan i.ken). 4 - Muzaffer N °· 
Ilkar - Nıhavent şarkı: (Dünyaya de- 0 • 

10 
11 

İNCiR 
617 Çu. Alyoti Bira. 
157 • E.<iıı.( bank. 
82 • A. Pnpa:no 

9.50 
10.50 
11.50 
J.t. 
16. 

3.50 l.75 
9. 9.75 
8. 10. 
7.,25 7.75 

ğişmem seni), 5 - lımlet Ağa - Nihavent 
sarkı: (Seni tenhada bir bulsam), 6 -
Reşat F..rer - Nihavent ~arkr. (Ac;kınla 
ben ey nevicivan), 7 - Nihavent s;z ~
maic;i, 20.00 Tilrk müzil,ri: Halk türkü
leri, Inebolulu San R<>Cep, 20J5 Konu§
ma (Fen ve tabiat bilgileri). 20.30 Türk 
müziği: Vedia Ri1.a Konı;eri, Çalanlar: 

7 5 • B. j. Franko 
15 • M.Ataman ve Baha7.50 8.75 

946 Yekun 
193099 eski yekun 
193045 U. yekün 

PAi.AMUT 
325 kental 

Z. YAtI 

Vecihe, R~en Kam, Reşat Erer, Cev
det KoUln, 21.15 Mi.iz.ik: Küçük orkeı;t
ra (Şef: Necip Aşkın). 1 _ Lehar: Ço
cuk Pr;ns operetinden Vals, 2 - Kom
zak: Vıyana hayatı, 3 - Schrader: Ak- -40900 kile 

ZAHİRE 
15 Ton Fasulye 

sam üz.eri (Hazin parca), 4 - j. Brahms: 

214 Ç. K. darı 
95 Ç. M. dan 

6 Ç. Susam 
1-4 B. Pamuk: 

210 410 

39.5t 39.50 

7.50 
6.50 
5.25 

14.75 
52. 

Macar dansı, No. 20. 5 - Gabriel: Vals, 
6 - Schieder: Dinle, keman ne söylüyor.. 
(tango), 22.15 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri, Ziraat, Thham - Tahvi
Hit, kambiyo - Nukut borsa.'>ı (Fiyat). 
22.30 Müzik: Cazhand (Pi.), 23.25/ 23.30 
Yarınki program ve kapanış. Para Borsası 

1 - Atatürk caddesi üzerinde GU...., 
riik knrşısında otobüs durak yeri arka
sına yapılmak ve masrafı askari 250 li
ra olmak şartile bir benz.in satış mahal
linin inşa ve tesjsi müslecirine ait oJ. 
ma küezere üç sene müddetle kiraya 
verilmesi, Fen işleri müdürlüğündeki 
fenni ve mali şartnameleri mucibince 
açık artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli azami bes metre murabbaJ 
olmak üı.erc işgal ediİecek yerin beher 
metre murabbaının ~eneliği 20 lira olup 
ihalesi 19/ 2/ 940 pazartesi gilnü saat ıe 
dadır. iştirak edecekler 7,5 liralık temi
natı iş Bankasına yatırarak makbuzile 
Encümene gelirler. 

2 - Karşıyaka Asri mezarlığının mu
hit duvarlarının inşnsı, Yazı işleri miJ. 
dürlüğünd~ki keşi! ve şartnamesi veç
hile açık eksillmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2176 lira olup ihalesi 
19/ 21940 pazartesi günü saat 16 dadır. 
J~tirak edecekler 1 G3 lira 20 kuruşluk 
teminatı lş Bankaııma yatırarak ınak
buzile Encümene gelirler. 

3 R 13 1R 349 (187) 

ıve memurları 2fl 90 
Karşıyaka Halkcvinin temsil ve 
lıüfecisinin terkcttiği 

Helsinki 12 (A.A) - Summa Ye Ta
ipaleo mmtakalarmda Sovyet topçu kuv
vetlerinin ate§İ bilhassa ,iddetli olmuş
tur. Bdon kaleler pek kesif bir ateıe 
maruz kalttUf ise de Fin mukavemeti lu
nlamamqtır. Bununla beraber Sovyet 
topçusunun atqi mühim tahribat yap
mtŞbr. Sovyetler dört kere piyade dal
galannı hücum ettirm~lerdir. ilk hatlar
da bulunan bir mÜfa}tİt; Fin zayiatınm 
ehemmiyetsiz olduğunu buna mukabil 
Sovyetlenn ağır zayiata utradrkJannı 
gönniqtür. Bir taamız eanaamda bir Fin 
alaymın zayiata 1 J ölü J 4 yaralı.fan iba
rettir. 

Londra 12 (A.A) - Dahili ve impa
ratorluğa ait meselelerin bu hafta H;inde 
parlamentoda müzakere~i beklenilmek· 
tedir. ıı-r•m•n•ı11Mn1••11ı•t ••••••sa•ı•ıalııillıılll• 

Çemberlayn bu halta her zamankinin ı Asabi"e Jfüf-Las-•ı 
CÜMHURİYET MERKEZ BANK.ASI 

KLEAaİNG KURLA.ili 
Sterliıı:1 .. ıayriai bir Tlrk li.rauam 

mabltilidir •• 

- Itfaiye, i~. hasta ve cenaze ve tan• 
zifat otomobillerinin ihtiyacı için 1120 
teneke ben:.ı:in satın alınma!!!, yazı itleri 
müdürlüğündeki §8rtnameııi veçhile açık 
eksiltmeye ltonulmuştur. Muhammen be· 
deli 3444 lira olup ihalesi 23/ 2/940 
Cuma günü saat 16 dadır. iştirak ede
celtJer 2 5 8 lira 30 kuruş teminatı iş ban· 
kasına yatırarak makbuzile encümene 

Tuzla işçileri tarafınd:ın 
Tuhnfiycci Mustafa Kütük 
F~'lcı Esat Kipmanın 2 ci defa 
Küner köyü halkı tarafından 
Sandı kö.}' Ü halkı tarafın 
Keler köyü halkı tarafından 
ikinci defa 
Arabacılar esnafı tarafından 
ikinci defo 

127 85 
106 45 

5 
90 
9 17 

19 50 

14 80 

59 

Bugünkü teberrüat 
Diinkü yekun 

490 11 
141224 81 

141714 92 --·--Domuz mücadele 
masra~ları 
Bu sene yapılacak domuz mücadı>lesi 

masnıflarına karşılık olmak üzere Urla, 
Seferihisar, Bl'rgama, MenPmen. Kemal
Jlaşa, Torb:ılı. Tire, ödemiı;, Kufjndnsı, 
Bayındır ve İzmir merkez ve nahiyele
rine yüzer lira havale Ziraat Vekmettn
den geJmistir. 

Yıldıza bakıyormuş 
Bomovada oturan Moren<> oğlu Ya

§OVanın bazı kimselere menfeat muka
bilinde üfUrUkçUlük yaptığı anlaşılmış
tır. Zabıtaca yapılan tahkikat sonunda 
ibu adamın Bnise ve Ken:m a<lında iki 
ld.şlyi evine kabul ederek yıldıza ve tır
nağa bakmak suretilc üfürükçUlUk yap
tığı sırada suç üstü yaknlanmıştır. 

- -JJ>.-
Aydın vilayetinde 
zirai faaliyet 
Nazilli 12 (Hususi}- Vilayetimiz da

hilinde her kazanın zirai vaziyetine gö
re mev im itibariyle muZJr hayvanlar 
mücadell'sinc hummalı bir surette çalı
~ılmaktadır. 

Mahsulat ve mcz.ruata hasarat yapan 
mUZJr hayvnn1ardnn her kazada ayda 
L'iakal 70-80 adet di)muz öldürülmek
tedir. 
H~r tarafta bağ ve bahçelerin imar 

ve timariyle, zeytinliklerin budama iş
leri ve yazlık mahsulattan bilhassa pn
muklar için hnzırlanacak tarla ve tevzi
atı yapılacak pamuk tohumlan için kap 
eden hazırlıklar yapılmış ve bir buçuk 
milyon kiloyn yrikm pamuk tohumunun 
bölgcJere ~imdiden sevkiyatma başlan
mıştır. 

Bu fanliyet, diğer kautlara nisbeten 
daha ziyade Nnz.illidc bariz bir şekilde 
devam etmekte ve nazara çarpmakta
dır. 
ÇOCUKLARI ESİRGEME KURU.MU 

MENFAATİNE 
Halkcvimizin kıymetli delalet ve te

~bbüsiyle, çocukları esirgeme kurumu 
menfaatine, şehrimizde bulunmakta 
olan Raşid Riza grubu tarafından •Ga
ip Aranıyor• piycı;i t~msil ettirilmiş ve 
halkımız da buna büyük bir a15k:ı gös
termiştir. -·--Lotran anlaşmasının 
yddöntiınü 
Roma 12 (ö.R) - 11 sene evvel 

aktedilcn ve halyan devleti ile katolik 
kilisesi arasında barışma temin eden Lot
ran anla masının yıl dönümü dün bütün 
halynda teııid edilmiştir. Papa 12 inci Pi, 
aelefi 1 1 inci Pinin mezarı önünde eğil
mek üzere Milnnodnn gelen bir heyete 
kum bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

-c: 11 inci Pinin hatırası katolik kilise
ııinin tarihinde derin bir iz bırakmıştır. 
Onun myeııeti ]sanın hiikümraniyeti altın
da lııa sulhu idi. Ve 1 1 inci Pi biitün ha
yatım bu gayeye hasrettiği gibi hatta 
ö)ümiinü de bu gaye uğruna nezretti.> 

Yalan haberler 
taarruzu 
Paris 12 ( A.A) - iyi haber alan 

m11hfmerdc söylendi~ne göre Alman ve 
Sovyet propagnnda servisleri halihazirda 
~irlerilc tnmamile hemnhenk olarak 
bir yalan h:ıbrrler tanrnı:7.Una g,..çmi lf"r
clir. 

Ladoga gölünün ıiınali prldsinde 
Sovyetl'!r Aittokoki mmt11.kumda bir 
kere taarruza ge(mtsltt ise de muvaffak 
olamamışlardır. Lııdoga gölü üzerinde 
Sovyet kıtaları buzlann üzerinden bir 
kaç müfTeze geçinneğc tetebbüs etmi -
lerse de r.ölün üstündelıi küçük adalarda 
mevzi almıı olan Finler bu müfrezeleri 
geri püskürtmüşlerdir. 

Roma 12 (ö.R) - Sovyctlerin mu· 
anam kuvvetlerle yaptıkları hücumlara 
ıağmcn Fin harp vaziyetinde hiç bir de
ği ildik yoktur. Sovyt't ordularının Mıın· 
nerhııym hnttının mukavem,.,tini kınnnk 
için giriştikleri harbın 11 inci günündc
yit. Hücumların şiddetine ve muazzam 
miktarda efrnd Ve malzeme Jı:ullanılma
sına rağmen Finler mevlcilerinde lcalmak
ta ve Sovyetler onları bu mevkilerden 
çıkarmağa bir türlü muvaffak olama
maktadırlar. 

l..adoga ~i>lünün şimali ,ukisinde A
yndnaki mıntakasında do Sovyetlcrin 
bütiin teııı~bbüııleıi her no1'tada hezimet
le neticelenmiştir. 

Roma 12 (ö.R} - Sovyet başku
mandanlığı biten hafta içinde yalnız Ka
reli berzahında Sovyet zayiatının 8754 
ö]ü ve 12420 yaralı olduğunu itiraf mec
buriyetinde kalmıştır. 

Fin tebliğine ncıznran 34 tank, 22 top, 
i8 kamyon zaptedilmi tir. 

~ 

Urla avcılar kolunun 
Sürek avı 
Urla 12 (Hususi) - Bugün avcılnrı

mız Ga2deresi. Mersinboğazı, De,·e de
ı esi, Çobanpın:ırı mevkilerinde munta
zam hir kolla muvaffakıyetli ve çok ey
lcnccli hir siirek avı yaparak on bir do
muz vurmuşlardır. 

Bu !ı\İrek avımı Ahmet Çnvuş, Meh
met Aşık, Nimet Toros, Hüseyin, Salih, 
Bahtiyar, Ragıp. Mustafa Veli, Ali 
Gençzenci, Abdullah, Hnsan, Ziraat me
muru Nedim Mete, Mehmet Saka, Salih 
Kiracı, Hüseyin, Mehmet, AH ve arka
c:las1nn iştirak ctmi~lerdir. 

hilafına olarak harp hakkında beyanatta "' un ·-
bulunmıyacaktır. Salı günü bir miJli mü· D Q K T Q R 
nakalat komisyonu ihdası hakkında işc;i c· 
pıutisinin vereceği takrir \'e çarşamba . ah j t T u ne r 
günü de tekrar z.iraat meselesi müzakere 
edilecektir. Perşembe günü Hindistan 
vaziyeti görüşülecektir. 

Hariciye müsteşarı, Hindistanda fev
kalade vaziyet ilanına ait layıhanın tas
vibini istiyecektir. Hükümet tarafından 
iJan olunan fevkalade vaziyet 6 aydan 
faz.la sürerse parlamentonun ta!!vibi za
ruridir. --·--Mısır 
Bir veliahd bekliyor 
Kahire 12 (A.A) - Kraliçe Feride

nin Mart ayı sonundn dünyaya bir çocuk 
getinnesi lwkfonmektedir. 

Filistin sabık 
komis~i'i Kudüste 
Kudüs 12 (A.A} - Jngilterenin sa

bık Filiııtin yiiksek komiseri Sir Herbert 
SamueJ Beıuttan Kudüse gelmiştir. Ken
disi burada bir müddet kalarak bazı tet· 
kikat yapacaktır. 

·········································:~ 

Satılık n 
Buca jarıdnı·ma karakolu karşısın-il 

da 13 sayılı fmn, 15 sayılı dükkan:. 
ve 17 sayılı 4 oda ve iki salonlu ev E 
bahçesinde kuyusu ile birJikte satı- :ı.! 

.lıktır. =~ 
; ~~iracaat: İçinde oturan mal sa- Eh 
• hıbıne.. :!J 
: 13-1!>-17 (253) : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NAZtLL1 SULH HUKUK HAK1M
L1C1NDEN: 

Hamidiye kö. den Hozun oğlu ölü Sa
Jihin karıı;ı Ferişin vefatile verasetinin 
münhasıran Nazilli maliye hazinesine 
intikal ettiği hakkındaki davada ölenin 
varisi olup olmarlı~ının ve varsa m:ıh
kenıemize müracaat etmeleri lüzumunun 
ilanına karar verilmiş olduğundan öle
nin varisi varsa 8;3/ 940 tarihine ka
dar hemen Na1Jlli Sulh Hakimliğine 
müracaat etmesi lüzumu ilan olunur. 

453 (251} 

Her gün saat 3 ten c:onra Samlı 
sokak (üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

a&M asa 1 1 11 

Z AY i 
HİSSE SENEDİ NUMARALARI 

6711 - 6712 Beheri 50 liralık 2kıt'a 
hisse senedi, 682 7 - 6829 beheri 1 O li
ralık 3 kıt'a hisse senedi,1918 - 1924 
beheri 1 liralık 7 kıt'a hisse senedi. 

Türkiye palamutçuları anonim ıirlce· 
tinin yukarıda numaralan yazıla sahihi 
bulundıı{;um hisselerimi kaybettim. Ye
nilerini alaca_ğımdan eskilerinin hükmü 
olmadıiını ilin r.ylerim. 

e 

Ali Vnfi kuı Fatma Femir 
namına Hg. Serbetci 
ıo. 11, 13 435 (234> 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cernil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her filo öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, ö!leden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 42 ..• 

TELEFON : 2310 
------•lıiiİııw•iflH IGts Zi 

NAZtLI.J SULH HUKUK HAK1M-
LtGtNDEN: 

NaziJJinin Hamid.iye kö.den Ali Şah 
oğlu tlyas karısı ve Abdullah kızı Sa
di.kanın ölmesile verasetinin münhası
r.ın ha?jnt?i maliyeye kaldığı hakkında
ki davada ölenin varisleri varsa 813/ 940 
tarihine kadar Nazilli Sulh Hukuk Ha
kimJiğine müracaat etmeleri lüzumuna 
karar verilmi~ olrluğu cihetle keyfiyet 
ilfin olunur. 452 (252) 

Satış Alış 
Sterlin 624 521 
Dolar 76.81 77.26 
Bclga 4.563 4.591 
Fransız frangı 33.64 33.84 
Peı.eta 7.557 7.601 
Florin 1.4443 1.4528 
İsviçre Frangı 3.4244 3.4445 
İsveç kronu 3.2217 3.2407 
Norveç Kronu 3.3760 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
Dinar 35.22 35.40 
Leva 63.97 64.35 
Ley 92 92 
Rayşmark 1.97 1.98 
Liret 15.20 15.29 
Drahmi 103.97 104.50 
Zloti 4.2159 4.2373 
Fengü 3.6807 3.6984 
FF. SERB&Sf 34.04 34.2-4 

MUIITELiF KURLAR 
Registennak 5.70 

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

TüRK COCUKLARI· 
NAMOJDE 

SAÔLAM ÇOCUK ) adındaki 
mecmuamız çıkıyor. 
Memlekette sizlt?re en güzel çocuk 
mecmuasını ve!'ınek için büyük fe-

• dakarlıklara .katlandık. 17 Şubat. 
1940 CUMARTESİ günü açılacak 
olan bu dergiyi sabırsızlıkla bekle
yiniz. 
İçinde her m<>cınuadan daha zengin 

resim ve yazıları bulacaksınız. Sizi 
Serüvenden Serüvene koşturacak 
olan bu yazılar ,şunlardır: 
Bizans kapılarında küçük Tozun, 
Doktorumuzun öğütleri, Hikaye, 
Kelle avcıları (büyük macera roma
nı}, Dünyadan gelen sesler, Masal, 
Karikatür, Dilmece, Kel oğlan ve 
Kel oğlan mektep kaçağı, ayrıca 
gürbüz Türk çocukları ve en güzel 
hikaye yazan m<>ktepJi miisabaka
ları. 
SAÔLAM ÇOCUK biricik dergi

dir, muhı:ıkkak onu okuyunuz. 
Siparişlerinizi Ankara caddesi 1-99 

Adalet Han. Kat. 1 No. 3-4 
Umumi idare merkezine yapınız. 
Telefon: 20607 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r ~~~~fÔz-ı 

Cocıılı laastalılıları ~-----..a•:n•1ı:1••·J1ı=~-• 

ödemiş Çocuk 
rumundan: 

• 
esırgeme ku-

939 idare heyeti raporu okunmak, 940 bütçesi tetkik edilmek, yeni 
idare heyetile vilayet kongrasına gönderilecek murahhas seçilmek ve 
bazı hayır tek1ifleri yapılmak üzere ödemiı! çocuk esirgeme kurumu 
scn«>lik umumi toplantısının 11. 2. 940 da yapılacağı ilan edilmişse de 
eks~riyet hasıl olmadığından ayni ruzname dahilinde toplantının 19. 
2. 940 pazartesi günü ak~mı saat 20 de Halkevinde yapılacağı iJan 
olunur. 

454 (250) 

Vakıflar müdürlüğün-

Mütahassısı 
Dastalannı her gün saat 11.30 dan 

1
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanandaki hususi kıliniiin
de kabul eder. 

&1'ıi109!Y.U'.2.ZZW.O-J~-
,~ ....... ~ ~ . ı' 

l PARİS FAKÜLTF.sİNDEN r 
j DiPLOMALI 
1 DİŞ rABJPLERi 

ı Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arka5111da) 88 numara
da hususi muayent>hanesinde ha!>ta
larını (tatil günleri hariç) her gün 
saat ondan 12 ye, üçten altıya kad:ır 
kabul eder .. 

TELEFON : 3287 

gdirlcr. 9, 13. IR. 22 (231) 

DÜZELTME 
Gazetemizin 3-8 Şı.ıbat!l40 tarihli nilS

halarında ncşredil<>n lzmır belediyesi· 
nin Karşıyaka Asri mezarlığı duvarla· 
rmın inşaatı iU'ınının teminat miktar> 
163 lira 20 kuruş olarak gösteı ilmesi 
icap ederken sehven l3G lira 20 kurUŞ 
denmiştir. Keyfiyet tashih olunu". 

DÜZELTME 
Ga2etemizin 31 Kanunusani 4-8 Şu· 

bat 940 tarihli nüshalannd:ı ncsredileıı 
Izmir be]ediyesinin 87 inci adanın 200 
metre murabbaındaki 29 sayılı arsanuı 
satış ilanı ile mezbaha idaresi için satuı 
nluıacak üç adet elektrik dinamosu UA
nındaki ihale tarihlt•ri 14-2-940 olaca&ı 
yerde sehven 14-1-940 olarak ncşredil
d.iğinden keyfiyet tashih olunur. 
...... saiı ............... .. 

Makbule Kadri 
Kutluk 

Dikiş ve iş evi 
Yeni a~tığım atelye Çivici hamamı 
civarında Sakarya ilk okulu arka
sında Hamam yokuşu birinci çıkma
zında 74 nuınaradn ... 
DİKİŞ : Gelinlik1 tuvalet, manto 

ve çocuk ropları .. 
ÇİÇEK : Merasim ~denkleri, ni

şan, gelin büketJeri ve muhteJif ~
çekler .. 
J\lUllTEÜF BOY Al.AR : Tablolar 

yatak takımları .. 
HER ÇEŞiT iŞLER : Çay takımla· 

rı, fantazi yakalar vesıire .. 
Her türlü ince ve zarif işler yapıJJI'. 

Ve siparisler kabul olun..,uilrİ!.••••
IDTTW'~.~mc 

~~~~~Z?..J 

DOKTOR 

f ua~ Naim 
Bayraktar 

EşrcCpa§a hastanesi Cildiye 
Efrendyc mütahassısı 

Şamb Sokak (3 iincü Beylt>r) No.I 
1 Her ~ün 15 fen sonra .• 

·~--~------~------
ı········································· 

Acele Satılık 1 
Han İ 

Hükümet konağı karşısında •Ucus-; 
luk .sergisinin> bulunduğu Mollaza-: 
de hanının dörtte bir his.5esi acc1e İ 
satılıktır. S 
Görüşmek istiyenJcrin han dahilin-! 

lzmi 
den: 

't Hastalarım her ~n sabah saat 9 
2 ün başlıyarak Be~·ler sokak Numan r zade caddesi 21 numaralı muaycne
l hanelerinde kabul ederler. ı 
~ TELEFON : 3921 DOKTOR 

Salaheddin 
Tekand 

1 de Bavan Firdcvse müracaatları. : - . 
1-6 ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L. K. 

35 

35 
25 

Cinci Dönüm Mevkii 

Rağ 12 Buca Tahtalıköy 
caddeııi üzerinde 

12 
53 zeytin 8 
döni.im tarla içinde 

< « 
« 

Vakfı 

Yerli camii 

~ 

c: 

Yukarıda müfredatı ve muhammen bedelJeri gösterilen ağ1ar ve 
zeytinler iiç sene miiddetle kiraya verilmek üzere mii7.aycdeye konul
mu~tur. 

ihaleleri 23. 2. 940 cuma günü saat 10 dadır. Talip olanların Vakıf
lar idaresine miiracaatlan ilan olunur. 

'3 18 22 465 (245) 

~- c~ LA 

DOKTOR 

Celal Yartm Çocuk Hastalıklan Mütaha~ 
BEKLİN ,.e KÖLN ÜNİVER
SiTESi SAUIK ASiSTANI 

Hastalarını ikin<"i Beyler Numan 
zade sokak 5 N o. da her gün saat 

HASr ANESİ DAHiLiYE birden sonra kabul eder. 

İZMİR MEMLEKE'J' 

MV2' AHASSJSJ 1 TE~ON : 345.'l 
M L--- h_!_ -· B ı_ ' · k EVi 3459 
uayeneı._: uunca ey1er sv ... a .. ••••llJ&lll••••••••• 

No. %5 TELEFON: 3951 

DOKTOR OPERATOll 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz lıastalıklatl 

Müt~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göı.tepe tramvay cad. No. 99' 

Telefon: 36C8 

S:4 1-13 



Gönül Kolonyası 
ezacı Kemal K. Aktaşın şaheseri 

Gaşyecllci, aşk, lüsun ve 

neşe saçan tıısunh genç koku .. 

DORT BOY Şi$E 

Depo: Hilal Eczanesi 

·Türkiye Den.ir ve .. el;k fab-
rikaları Müessesesi müdürlü
ınüd~ rlüğünden: 

Müessesemiz Hadde ve Boru Fabcikaları imalatı için y~kında 
sipariş kabul edilmeğe başlanacağından gerek müe11eeemiz ve gerek.
~ iaym müşterilerimizce hiç bir teahh.üdu tazammun etmemek üzere 
ihtiyaçların tetkik ve tasnif edilebil!Ileşi iç.in Karabük'te müesseaemiz 
lllüdürlüğüne bildirilmesi ve fabrikalarımızın standart mamulatma 
ait listelerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğünden, lıtanbul
da Sümerbank İstanbul şubesinden ve lzmirde Yerli Mallar Pazarın· 
dan ücretsiz olarak alınabileceği ilan olunur. 

13 ıs 11 455 (248) 

ilin 
lstihsalitımız aşağıdaki fiat.-
lerle satışa çıkarılmıştır 

KOK J 0000 TONA KADAR • • • • • • • • • . •· • • 18.50 Lira 
KOK 10000 TONDAN FAZLA • • • • • • • • • . . • 18.00 « 
KREOZOT c HAFtF » • . • . • . . . • • • • . 97 .00 « 
KREOZOT c ACIR » . . . • . . • . . . . • . 60.00 < 
AMONYUM SULF AT . . • . . . . . . • . • . . 80.00 < 
PiK DEMiR . . . . • • . . • . . . • 65.00 c 
liAM KATRAN • • • • . • . • • . • • • 15.00 « 
ZlFT . . . . . . . . . . . . . 1 o.oo c 
YOL KATRANI. . . • • . . • • • . • • 15.00 c 
liAM NAFTALIN • . . • • • • • • • . • . 40.00 c: 
8E:NZOL . . . . . . . . . • • . • . c Fiat mütakabe komisyonu· 

nun tesbit ettiği tesisatta tes
lim benzin fiatına göre > 

S.tt lanmazm pqin olduğu ve asgari bir vagon sipariş kabul edil-
diii ilan olunur. • 

1.3 IS 17 456 (247) 

lstanbul elektrik tramvay 
v~ tünel işletmeleri umum 
ınüdürlüiünden: 
1 - Muhammen bedeli 80,000 lira tutan 

1 7 .000 adet 11 O volt 1 O amperlik 
3.000 « 220 c 5 c cem'an 20.000 rulet 

Tek safhalı cereyan sayıcısı kapala zarf usulile satın alına
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 5250 liradır. 
3 - Eksiltme 8. 3. 940 cuma günü saat 11 de ·Metro han binası 

5 inci katta toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden pa

rasız alınabilir. 
5 - Teklif mektuplarının hazırlanarak nihayet o _gün saat 1 O a 

kadar idareye verilmesi lazımdır. 
13, 15 419 (244) 

lzmir Verem mücadele ce
lllİyetinden: 
Cemiyet senelik kongresini 19 Şubat 940 pazartesi günü saat 17 

de birinci beyler ·sokağındaki merkezinde yapacağından o gün kon
t?eye gelmeleri sayın azalarımıza ilan olunur. 

464 (246) 

Türkiye Demir ve Çelik f ab
rikaları müessesesi müdürlü
ğünden: 

15 memur alınacaktır 
. Müessesemizin muhasebe, ticaret, muhaberat ve personel servisle· 
rındc istihdam edilmek üzere 15 memur alınacaktır. isteklilerin, 

ı_ - Muhasebe, ticaret, muhabere ve personel i§lcrinden birile en 
"~ ıki sene iıtiğal ebnif bulunmaları, 

2 - Askerliğini yapmış olmalan, 
3 - Yaşlarının 35 den fazla olmaması lazımdır. 

d ~ ukarıda yazılı evsafı haiz olanların tahsil derecesi ile hizmet müd
etınc göre 3659 numaralı kanuna uygun olarak: 
. Bir derece SANA Yi iŞLETME ZAMMI ile 80 - 140 lira ücret ve
rılecekt· 

ır. 

1 Taliplerin Ankarada Sümer bank umumi müdürlüğü, Sümer bank 
. •tanbul §ubesi ile Karabük'te Müessesemizden tedarik edebilecekleri 
\t~lcpnamelerini aıağıda yazılı vesaik ile birlikte en geç 5. 3. 940 ta
tı1 ınc kadar Karabük'te müessese müdürlüğüne göndermeleri ilan 0 Unur. 

~ - Tahsil vesikalarının asıl veya suretle.ci 

3 
- Hizmet c « < 

-4 - Sıhhat raporu 

6 
- Nüfus ve askerlik vesika11 
- 3 boy ve 7 vesika fotoğrafı. 

DAHİLİ VE ZÜHREVi HASTA
UKLA.K DOKTORU 

lsmail Hattı 

SPERCO V APVR 
ACENTA.Sl 

AD&IATIKA. SOSYETA. ANONİMA 

1 
Df NA vtGAZYONE 

Cl'ITA Dl BARI motörü 13-2-40 tari· 
Büyüklerin ve küçüklerin barsaklannda kan emerek yaf8yan lcurtlann lıinde limanımıza gelerek Istanbul Pire 

Napoli ve Ceııovaya hareket edecektir. 
en birinci devaaıdtr. Her ecranede hwumı1'. Kutuıu 20 kuruftur. BRİNDİSİ motörU 14-2-940 tarihinde _________________ 1111!11 __ .. ___ rm_ limanımıza gelerek ertesi glinü saat 17-

~ .. de Pire Brindisi Zara Fiume Trieste ve 

1 T C Z e B k Vcnediğe hareket edecektir. 

• .ıcuruıluşrtaaraillit: 
1888 

an aSI h:cie~~:n~~L~~~:!ii:!ı!~!~~~:~! 
ra limanlarına harek~t edecektir. 

ZARA motörü 21-2-940 tarihinde Ji. 
Sermayesi : 100.000.000 Tü!'k lirası.. manımıza gelerek ertesi günü saat H 

oe Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Triyeste 
$Ube Ve ajan adedi: 262 ,.e Vencdiğe hareket edecektir. 

Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri CİTrA Dİ BARt ınotörü 27/21940 ta-
PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LİRA rihinde limanımıza gelerek İstanbul, Pi-

"'- ..a _.._., VERECEK re, Napoli ve Ccnovaya hareket ede-
~ ~ &. cektir. 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) NOT - Bütün bu vapurlar Triyesı. 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna cCSre tk- veya Cenovada Şiınalt ve cenubt Ame-
r~ye dağıtılacaktır : rika limanlarına hareket eden İtalia 

.f. Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
000 ve Hindistana hareket eden LLOYD 4 • 500 • 2. • ~T 

TRu~~~OM®~seyr;.,efain ~ 
4 • Z50 • l.000 1 keti vapurlarına tesadüf ederler. 

40 • 100 • 4.000 ' NEERLANDAİSE ROY ALE 
100 ' ı 50 • 5.000 • K Ul'tlPANY ASI 
120 ı 48 ı 4.8'0 • VULCANUS vapuru 21/2/940 tari-
160 • 20 1 3.200 , hinde beklenmekte olup Anvers, Rot-
DİKKAT: Hesaplanndaki ... ralar bir aeoe ''""-de 50 liradan apğı dÜJl!li· terdam. Aınstcrdam limanlarına hareket 

- ~l.U edeeektir. Akarçay yenlere ikramiye çıktılı takdirde fU%de zo fulasiyte verilecektir. SVENSKA oRIENT L1NtEN 
Kur'alar senetle f defa, 1 E,ıtl. 1 Birinci klau.a, 1 Mart Ye 1 S.-.. tarla· BORELAND vapuru 20 Şubat 1.a· 

Her tün saat 13 ten itibareo_ lerbMle çekilec:ıekth-. rihinde beklenmekte olup Kopen.hag, 
ikinci Kordon (Alman konsoloslıa- .... _______ 11!111 ... -•••••• .. ••-... lllllll~~·~T.I Got.ebors limanlarına lı.areket edecektir. 

nesi karşasmda) ?Of nuntarHa hastala- m SMVlC:E MARtı1ME llOUMA..L"i 
nru kabul eder. ARDEAL motörü 20-2-1918 tarihin-

(Çivici hamamındaki muayeneha- Beyof lan a de ~k Malta \.'e Ma!'5ilya limanlan-

nesini tel'.ke=ÖN: 3fSI BRiSTOL OTELİ MN~e~ edecekt&r. 

OPERAT R 
Dr. Asil Mukbil 

Ata kam 
MEMLEKEr HAal'A· 
HESİOPERATORV 

Haııtalarıru her gün ilçtef\.§anra 
Alsancakta Birinci Kordo ı 3i2 nu
maralı Jakinyon apartmanında ka
bul eder. 

TELEFON : J53T ----- = 
Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
COCUK HASl'ALIKLARI 

Mtl2'AHASSJSI 
Her cün .hutalamu nıkiai ıibi İkinci 

Be7ler sokağında 14 numarall muaye
uelwaesinde kabul ecltt. 

Evi BİRlNCi KORDON No. 272 .. 

Birinci Smaf Mütahassu 

Dr. Demir Ali 
KAMÇıocı.u 

Cilt ve Tenasül butalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Be1ler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar lıa.sta]arını 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
Çoculı ıuuıaıı1ııarı 

miitaflassuı 
Londra ve Viyana hastmelerinde 

etüdünü ikmal ~r. 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev üresi : Gözlepe karakolu kar· 
ıwnda 834/1 .. 

TELEFON : UlO 
(2241) 1-13 lırz ___ _ 

111111111111111111111111111111111111111111:: 

§ DOKTOR § - -- -
1 Sali~ Sona~ 1 - .. - -: Askeri hastanesi cild, saç ve züh- S 
E revi hastalıklar mülehas.c;ısı.. : -: 2 incl Beyler: No. 79 : - -iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. 

DOKTOR 

Yefit Ağar 
Askeri Hastane 
DOCUM VE KADIH 

HASr ALIKLARI 
MVTAHASSJSI 

Her gi.in İkinci Reyler sokak No. 
79 dL. Çarşamba fakirlere meccaMn 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Ba beriki delin miilleciri 45 MD 0 lir atııılı M miilm12
•• baJ ömer 

,-..ııııma,a.. Jlenaii' clir. 
Bristol oteli em odaJa .._ .-. ..-"llmk .ar .an. ban1olar• 

e kaloriferi vanLr. Düill " lmid mit-adil telefoaJan oldUiu ıihi 
....... Öl-ru" Ye huaud w.,,,_. ...W. 

Bütan uri konfora Ws alım bu otelin Ha1iç Ye Marmara denizine 
ı.tanbal cihet ine de nıeweti fnblideJe maliktir. 

Bütün bu mübmmeliyetlere iJiyeten fiyatlar rebbet Dbul etmi-
ecek derecede ucm.dur. Çünkü bu otel Türkiye otekilik mütehe•n11 
1 ÖIDer Lütfü Benaiiniin idareaindedir. Bir defa ziyaret lw\.jbtj 
ydana koyar. Bunun için bittin E.ge1iler, kendinin tahtı iaticannda ~ 

lbutunan otellerde huhqurlu. 

Devlet limanları işletmesi 
lzmir şubesinden: 
Tersanemiz için f 000 tane paraçol açık eksiltme usulile satın alı· 

nacaktır. Bunların Alaybcy 'Tersanesine teslim şartile muhammen 
bedeli 1800 bin şekiz yüz liradır. Eksiltme 16/2/940 Cuma günü 
saat 16 da Devlet limanları lzmir §Ubeıi binasında toplanacak ihale 
komisyonunda ;rapılacakbr. 

Eksiltme şartnamesi bedelsiz olarak levazım §efliğinden alınabilir. 
Muvakkat teminatı 135 yüz otuz bet lira<lır. 
isteklilerin muvakkat teminat akçası ve şartnamede yazılı v~ika

larla birlikte bildirilen saatte komisyonda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 1 5 9 13 326 ( 163) 

·!------------------------·----~ Doyçe Oryent 
DERSDNER BANK 

i Z Mi R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLIN 
Almaayada 17S ıabesl mevcuttur .. 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 

J7 J,S00,000 Rayflsmarfı 
Tilrldyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIB 

Mmrda şubeleri: llAHIRE VE ISKENDERJYE 
Her tilrlU banka muaınelitJm ifa ve kabul eder. ------·-iz mir Gümrük Başmüdürlü-

ğünden: 

Tip 
Numaraları 

Muhammen kiymet 
Yekunu 

Adedi Lira K. Eşyanın Cinsi 

• 

2. 5. 6. 7. 9 41 2259 00 Muhtelif ehadda mobilye 
Yukarıda tip numaralarile muhammen kıymeti yazılı muhtelif eh-. 

adda 41 parça mobilye yeniden yaptırılacağından 2490 sayılı kanun 
hükümlerine göre açık eksiltmeye konmuştur. Münakasa 14. 2. 940 
çar§Amba günü saat 1 5,5 ta lzmir ithalat gümrüğü yanındaki levazım 
ve sattı servisi binasında yapılacaktır. Bu münakasaya i~tirak edecek
ler 939 mali yılına ait unvan tezkeresini hamil olmak ve muhammen 
kıymet üzerinden yüzde 7,5 hesabile pey akçesi vermek lazımdır. 

Yaptırılacak mobilyelerin tip resimlerile ebad ve cvsafları ve hususi 
!&rtnamesini göriip tetkik eylemek üzere ilan tarihinden itibaren her 
gün saat 15 de münakasa yapılacak yerin servis ~efliğine müracaatle 
görebileceklerdir. Alakadarların malumu olmak üzere muayyen gün 
ve saatlerde gelmeleri ilan olunur. 

6. 13 

iZ MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirk1?ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuiundan At, Tayyare, KöpekbB.4. Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
l'elgraf adresi : Bayrak lzınir 

Ahvali bu.ıra d.c>1ayıstyle :nniwı ve 
barebt tarihleri.zı.in kat, oJmadıiı.m •• 
bunlanıı hiç bir ihbara 10zuın Gtz:nbı. 
nn d~bilir olclu~nu ve bu tıusumo 
dolayı acenteye bir meMi~t terettttp 
etmiyeceğinl muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha f aila tafsil&t için aımhuri,.et 
caddesinde FRATELLt SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 200.( - 2005 

w. F. Heııry Van der Zee 
Veşiirek8sı 

AMERICAN EXPORT l..İN&5 İNC. 
NEVYORK 

NEVYORK İÇİN 
F..XAMELiA vapunı yakında bekleni· 

yor. 
EXFORD vııpuru şubatın sonuna 

doğru bekleniyor. 
SERVİCE MARt.riME KOUMAİN 

BUCA REST 
KÖSTENCE İÇİN : 
ALBA JULİA vapuru 15 şubatta bek,. 

]eniyor .. 
Vapurlann i im \'e tarihl~ri luıkkmdı 

hiç bir taahhüt almmaı. 
SOCit.'TE COMMERCİAl,E BULGA· 
RE DE NA \'iGATlON A \' APEUR 

VAR NA 
TEl..AVİV. HAİFA. PORT SAİT 

1SKENDERtYE iÇtN 
BULGARİA \'apuru 14 şubatta bek· 

leniyor. 
Vapurlann hareket tarihleriyle ruıY• 

lunlardakl demikliklerden acenta m• 
ıuliyet kabuJ etmu. 

Daha fazla tafsillt lçlıı ATATURK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
~. ve Şsı. Vapur acentalıtına mtlraca
at edJlmMi rica olunur. 

TELEFON : Zot7/ZOOI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE 

ŞVREKASI L2'D • 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rees binasJ 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverp<>l hatlan için 
piyasanm ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UMDAL 

. 
• • • . 
• . . .. 

UMıntj OE~1z A.CENTALJ(H Lft> 
ZETSKA. PLOVİDBA .A. O. KOTOR 
LOVCEN vapuru 12 Martta Kösten~ 

\'e Vama için hareket edecektir .. Yolcf 
ve yük kabul edecektir. 

LOVCEN vapuru rn Martta Kösten· 
<eden gelip 20 Martta saat 12 de Pir• 
Hayfa, Beyrut ve Triyeste için hareket 
edecektir. Yolcu ve yük kabul l'decek· 
tir. 

GOULANDRİS BROTHF.RS 
LTD. (HF.LLAS) 

PİRE 
• NEA HELLAS • 

Liiks transatlantik vapuru Pire • 
Ne\'york hattı: Pireden hareket tarihi: 
14-3-40. Yo1cu ve yük kabul etmekle· 
dir. 

Gerek vapurların muva.'lallt tarihleri. 
gerek vapUl' isimleri ve navlunları hak
kında •~enta bir teahhUt altına giremn. 
Daha fnla laf~illt almalc için Birinci 
Kordonda 152 numarada •UMD.'U.• 
umum! deniz Ac~ntalığı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildilriyet 
Telefon : 3171 Acente 

Kiralık yazıhaneler 
Gazi bul\•arı Ziraat bankası yanında 

18 numaralı hanın üst katı resmi ve hu
susi daire ve yazıhane ve tütün deposu 
olarak istimale elverişlidir. 

Taliplerin 2 inci Kordon 88 numarada 
diş doktoru Hatice A:r.rıı Demirelliye 
müracaatleri. 1--M (190) 



m 

Somer Yeisin Avrupa seyahatı 
zıt haberleri yakından kontrol ederek Reis Ruzveltin aldığı birbirine 

çok faydalı bir karar vermek arzusundan neşet • 
etmış zannediliyor 

Ve les·n Av u a a Daladyeni 
Y cag-ı e · ler -·--· 

----·- Fransız demokras · tarihinde en heye-
Ame ikanın vakitsiz bir sulh teklifine can verici hadiselerden biri sayılıyor 
mini olacak bir mahiyet taşıyacaktır 

Londra, 12 (Ö. R) - Taymisin Va
şington muhabiri Ruzveltin hariciye 
müsteşarlarından B. Vellese ne maksad
la Avrupaya göndermekte olduğunu 
tahlil eden makalede diyor ki: 

- <Ruzvelt ve Korde] Hul Avrupa
nın askeri ve siyasi vaziyeti hakkında 
etraflı fikirler edinmeyi arzu etmekte 
pek haklıdırlar. Amerika siyasetinin 
katiyetle tesbiti için bugünkü askeri va
ziyetin bilinmesi lazımdır. 

Ruzveltin sulh yapmak zamanı geldi
ğini düşündüğü hakkında hiç bir ifade 
mevcud olmadığı gibi Amerikada bütün 
hükOmet erkanı vakitsiz yapılacak bir 
sulh teklifinin iyilikten ziyade kötülük 
getireceğine kanidirler. Vells müttefik 
memleketlere bütün kolaylıkları bula
caktır. Amerika müttefiklerin harp ga
yelerini lnyikile idrak edebilecektir.:» 

Faris, 12 (A.A.) - Vellsin göreceği iş 
hakkında Matin gazetesi şöyle diyor: 

Fransanın giz1iyeccği, iade edeceği 
hiç bir şey yoktur. Frnnsnnın esareti al
tında bulunup da tahlisi lazım gelen hiç 
bir millet de yoktur. B. Vellesin, Berıine 
gitmekle iktifa etmiyerek seyahatini Vi
yana ve Prağa ve bilhassa Varşovaya 
kadnr temdid edeceğini iimid ediyoruz. 

Övr gazetesi başmakalesinde B. Vel
Jesin vazifesinin sadece malumat topla
mak mahiyetinde olduğunu yazmakta
dır. 

Populaire gazetesi de ayni mütaleayı 
serdetmekle ve B. Vellesin bir takım 
teklifler ileri silrmiyeceğini. hfikfımet
]cr arıısındn mut.avnssıtlık rolü ifa etml
yccefıini ve memleketi namına taahhUd
Jerc girişmek selahiyetıni haiz olmadı
ğını y::ızmaktadır. 

Ayni gazete B. Vellesin ifa edeceği va
zifenin Amerikalıların Avrupa işlerine 
olan alnkalnrını arttırmak suretile Ame
rikanın infiratçı temayüllerini zayıflaş
tırmağa medar olacağını ilave etmek
tedir. 

.\MERIKA U.MUMl EFKARINA 
GöRF~ 

Paris, 12 (Ö. R) - Amerikan umumi 
efkarı B. Somer Velsin Avrupa memu
riyeti hakkında mütereddiddir. Muhak
kak olan biricik nokta, ihtilnfın nihayet 
bulmac:ı için elzem olan esaslar hakkın
da B. Ruzvcltin noktai nazarının değiş
mediğidir. Vnsington gençlik konctre
sinde söylediği nutuk ta bunun kafi bir 
deli1idır. B. Ruzvelt komunizm dikta
törlüğüne ve onun müttefiki olan na.zi 
diktatörlüğüne karşı d<'mokrac;i rejimi
ni müdafaa etmekle, sulhun en esaslı 
şartı olarak bu rejimlerin hakimiyet te
şebbüslerine ve bunların temsil ettikle
ri telrıl kiye nihayet \'ermek zaruretini 
takdir ettiğini teyid etmiştir. 

B. Ruzvelt Almnnyadaki siyasi ve ik
tısadi vaziyet hakkında husu~ mahiyet
te olarak öyle haberler almıştır ki Av
rupa için vahim neticeler verebilecek 
bir nevmid1ik hareketi naziler tarafın
dan müstebid değildir. Bu da. muhasım
lanfan başka bütün bitaraf devletleri de 
ıztıraplara mahkum edecek bir vaz.iyet
tc önünü almak için Reisicumhurun te
şebbüste bulunmasına klifi bir sebeb
dir. B. Ruzvelt A vrupada ve bilhassa Al
manyadaki vaziyet hakkında daha esas
lı malumat elde etmek, · muhte1if cihet
lerdPn kendisine gelen birbirine zıd ha
berleri bu suretle kontrol etmek husu
sunu hi!'Setmiştir. Amerika reisicumhu
runun hareketi şu iki noktaya dayanı
yor: 

1Kt MüHll\.1 NOKTA 
1 - B. Ruzve1t ve demokrasilerin 

manevi şefi kalmnmakla beraber bita
rafların da müdalii vaziyetindedir ve 
onun fikrincl' bitanıfü.rı:ı sulh tesviyc
sindf' mühim bir rolleri olması icap eder. 

2 - Almnnynnın yeni bir sulh t:ıvzi
hin" pirısm"Sİ ihtimali dahilinde B. Ruz
vdt vatnnd<!.şlar na bir daha i:nlat:ınak 
jı;tıvor ki Amerika Avrupa işlerinden 
alakasını kesemez. B. Rw.ve1t sahsen 
Aml'rikanın beynelmilel nüfuzunu mu-
hafaza etmek azmindedir. • 

Bununla beraber biıtün tahminler bir 
no1,tad;ı birlcsiyor: B. Lomer Velc=in Av
rupadaki vazif e~i ve bitaraf devlcl1erle 
viric:ilcc"k müzakerelnr müttefiklerin ve 
A vnıp:ıdaki bitaraf memleketlerin en 
esaslı merıfe<ılJ..,ri aleyhir<> tevcih f"de
mcz. NP B. Ruzvelt, ne B. Korde! Hııl 
bu sırada muha'iıır.larm noktai nazarla
rının birbirine ~:ıklasmasına imkan gö
remezler. Bina~naleyh bu teşebbüsler, 
halen kuru bir hayal mahiyetinde olan 
sulhun indesine değil. fakat bir keşif 
maksadına matuftur. 

B. Somervels Avrupaa'a vaziyeti, ol-

.'rhısteşar Vcls Amerıka1ı ıı , ar.s sefirıle görü§iiyor 

duğu gibi, 1edkikten geçirecektir. Bita
raflarla olan müzakereler ise sulh şart
larındnn Amerikayı alakadar eden iki 
nokta, yani iktısadl tesviye ve silılhlnrı 
tahdidi hakkında muhasımlar gibi bita
rafların da görü~lerini öğrenmek imka
nını verecektir. Fakat bu istimzaç
lar kısmen müttefiklerin zaferi ka
ziyesine istinad eder. Çünkü Sov· 
yet ve nazi diktatörlerinin arzu
larını hfıkim kılabilecekleri farzedilmiş 
olsa, bu gibi sondajları tamamile lüzum
suzdur. Bunlnra lilzum hLc::setmekle B. 
Ruzvelt bilfıkis müttefiklerin zaferine 
olan itimadını teyid etmiş oluyor. 

Roma, 12 (ö. R) - Amerika Hari
ciye nazır muavini B. Somer Velsin Av
nıpa c::eyahati mi.inasebetile In~iliz ve 
Fransız ga7.etclcrinde intişar eden tef
sirler demokrasilerin bir tereddüd dev
resi geçirdiklerini göstermiştir. Ingiliz 
ve Fransız gazeteleri ilk tefsirlerinde te
reddüd gösterdikleri gibi Va~in"tondan 
bu gazetelere gelen hnberlerlc ilk :sahi
felerinde intişar eden makaleler arasın-

da da bazı !arklar göze çarpmıştır. Fa
kat nihayet iki memleket matbuatı şu 
noktada mutabık kalmışlardır ki; Ame
rika Hariciye nazır muavini her hangi 
bir sulh teklifini hamil olnrak değil, fa
kat bilahare B. Ruzvelte ihtilafa müda
hale etmesinin icap edip etmediği hak
kında karar imkfuunı verecek malumat 
toplamak üzere gelmektedir. 

GAZE."TELERE GÖRE 
(Tan) gazetesi mevsimsiz olan bir 

sulh lehinde müdahale ihtimalinin mev
cud olmadığım temin ediyor. 

Ingiliz ve Fransız gazeteleri B. So
mer Velsin ziyaretlerine Romadan baş
lnmnsınn ehemmiyet veriyorlar. cTan:» 
gazetesi bunu, Amerika gibi insanlık 
mcdt'niyetinin harap olmamasına ehem
miyet veren biltün devletler nezdinde 
Italyan itibarının arttığına bir delil te
lakki ediyor. cDeyli Lkeç> Ingiliz gaze
tesi de Amerikan nazırının muhaverelc
trine Italyadan başlamasını Italyanın 
en kuvvetli vaziyette olan devletlerden 
biri olmsına aUet.mektedir. 

a ~ephesinde 
Fransızlar, imanlara 
plakla haberler veriyor 
Maksat, Alman ordusundan gizlc
nen hadiseleri onlara duyurmakhr 

Londra, 12 (Ö. R) - Garp cephesin
de hava yeniden soğumağa başladığın
dan devriyelerin faaliyeti durmuş gibi
dir. Yalnız topçu ateşi olmuştur." 

:Majino ve Sigfrid hatları arasında, 
Ren nehri sırtlarında Fransızlar gece 
de hoparlörlerle Almanca neşriyata de
vam etmişlerdir. Alman esirlerin bey
ne.lmilel vaziyett("tl habersiz o1duklan 
görüldüğünden bu usulün Alman ordu
sunu hakiki wıziyetten haberdar edece
~ kana:?ti vardır. 
Şimdi AlmaTllar Fransız neşriyatına 

karsı daha büyUk bir asabiyet göster
mektedirler. 

Londra. 12 (Ö. R) - Garp cephesin
de Almanlar mitralyöz ateşile B. Bitle
rin s~ini iirtmfüılerdir. Cephenin iki ta
rafında devam eden hoparlör ınuhare
b0sind0 Fr~n ızlar B. Hitler tarafından 
söylenen bazı n ıtulcların plfıkla tutul
muc; suretle,.inı kullanmışlardır. 

Ş3n"ölycnin •cminlerini nasıl bozdu
ğunu göstermek İç.İn bu nutuklar kafi de-
lillerdi. Ink1r edilmez hakikatler gibi, F E k4. h b · · · 
Führerin kendi sözleri de nazilain ho-1 rama r nı ar ıye reısı 
şuna gitmemiş ve mitralyöz ateşi açıl- dan dinlenmesine ve onlann maneviya
masını emrederek Führerin bu geçmiş tını kırmasına mani olmak istemişler-
nutultlannın Alman askerleri taratın- dir. • 

Almanya bir inhilal bekliyordu, netice öyle olmadı 
Londra 12 (Ö.R) - lngiliz gazeteleri B. Daladiyeye Fran- çok derin olmuştur. Gizli celse arifesinde Fransa ile bol b01 

sız mebusan meclisince ittüakla verilen itimad reyini Fran- alay eden Alman gazeteleri dillerini tutarak şintdi sükut et• 
sız milletinin birliğine müessir bir delil telakki etmekte bir- mişlerdir. Bu sükut beliğdir ve derin bir sukutu hayali ifa· 
leşiktirler. ıTaymis• gazetesi gizli celsedeki müzakerelerin de etmektedir. 
vakanrn kaydediyor. ıDeyli Telgrafa B. Daladiyenin bilyilk Figaro diyor ki: •Bu itimad reyi bitaraf memlekctJerd• 
bir şahsi zafer kaumdığını yazarak diyor ki: •Fransanm son Fransa ve İngilterenin zaferine olan itimadı kuvvetlendi.l" 
demolmısi tarihinde bundan daha heyecan verici bir hadise miştir. Bundan memnun olmıyan yegane menlleket AlınaJl. 
nadir bulunur. Bu hadise Fransız mukadderatının emniyetli yadır.• 
ellerde olduğunu ve mücadeleye zaferle neticeleninceye ka- Ekselsiyor diyor ki: 
dnr devam edileceğini göstermekte, bu itibarla düşmana kuv· •Almanya bir inhilal bekliyordu. Bu karar, Almanyanıı> 
vetli biı ihtar mahiyetinde bulunmaktadır. Bahusus ki, Rayş- başına indirilmiş bir çekiç gibidir. Alman ricali bunun feci 
tag gibi yumurtlanmış mebuslardan mürekkep bir meclis neticelerini daha şimdiden hissetmeğe başlamışlardır. FraJl· 
değil, vicdanlarına ve temayüllerine göre rey veren serbest sız milletinin ittifakla birliği, başta Amerika ve Italya, bU• 
mebus?ardan müte~ekkil bir meclis bu ittifak manzarasını tün cihan matbuatında Alman propagandasının sevinçlt 
arzetmiştir. derpiş ettiği şeylerin olm<!dığını kaydetmelerine vesile o· 

Paris 12 (Ö.R) - Fransız matbuatı Daladiye kabinesine muştur. Bütün bu gazeteler diyorlar ki: Almanlar Fransız "6 

mebu~nda ittifakla itimad karan verilmesini tefsir etmek- İngiliz milletlerinin psikolojisini hiç bilmiyorlar.• 
tedirleı·. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
•Mebusanda hükümete kayıtsız ve şartsız itimadı bildiren 

karar suretinin ittifakla kabul edilmiş olması bütün dünya
da H~<tük intibalar yapmıştır. Bu kararın tesiri ltalya ve 
Amerika başla olmak üzere bütün bitaraf memleketlerde de 

Roma 12 (Ö.R) - Fransız gazeteleri mebusan meclis~ 
gizli celsesi neticesinde Daladiye kabinesine ittifakla itimli 
reyi vermesine hususi bir ehemmiyet vererek Fransada bat• 
hın idaresi ·foı.kkında hiç bir fikir ihtilafı mevcud olmadığıfl11 

delil ol.trak gösteriyor. 

Bitaraflar tehdit:. altında 
Almanlar muhasım memleketlere ya
kın denizleri de · harp sahası addetmiş 

Londra 12 (Ö.R) - Yan resmi Doy
~c Algemanye Zaytung bwıdan sonra 
Almanların muhasım memleketlere ya· 
kın denizleri harp sahası addedecklcri
ni ve bu denizlerde seyriisefer edecek 
gemilerin hiç bir ihtar ~·apılmadan ba-
tırılacakları hakkında nim resmi bir ha
ber ne~rehniştir. 

Bu m·~riyat Londradn hiç bir hayret 
uyandım1amıştır. Zira Almanlar zaten 
lıugiine kndnr şimal denizinde ''c diğer 
noktaL'lrdn bitaraf t:"cınilerini habersiz 
bııtırmaktndırlar. 

Hu barbarca us(ıl Almanların beynel
milel kanunlan tanııuadıklarına ve bi
taraflarn teminatlannın hiç bir kıymeti 
olmadığına hir dcJil sayılmaktadır. 

Alnıaıı gazetesinin neşriyatı Isveçte 
derin bir inCilll uyandırmıştır. Pages 
Nihtcr diyor ki: 
-• Isve~. İngiltereye ticaret gemile-

rini yollamakta devam edecektir. Çün- fiali artımıaktadır.n 
Batan bir gemiııin 

kü memleketin iktısadi menfaatleri mu- I.ondra 12 (A.A) - Gallia ismindeki 
hariıı iki tarana da ticarette devamını t'.968 tonluk Norveç petrol gemisi dün 
mccburii kılmaktadır. sabah İngilterenin \!enubu şarki sahili 

Alman tehditleri, İsveç rnpurlarına uçığmda bir mayna çarpmıştır. 
yapılan tecavüzler İı;veçte mevcut in- İnCiliikın şiddeti sahildeki şehirde his-
----~----------------------------------------~ 

kurtulan mürettebatı 

!edilmi tir. . bet 
Mayıı, Galliıınm ön kısmına .ısa dtı 

ederek bir bölmeye su dolmuş ıso t· 
diğer bölmeler tazyika mukaveın~t ~ 
tiğinden vapur ateş almadan bir liJ119 

kadar romorkörJe çckilebilro~tir~ 

Fin - Sovyet har hında 
Uçüncü bir devletin tavassut şayiası 
Finlere yardımı durdurmak içindir 

F. ıııır 
file pek yakında ana vatandan ııı 

Londra, 12 (Ö. R) - Helsinkiden bil
diriliyor: 

üçüncU bir hilkumetin Finlandiya ve 
S<wyet Rusya arasında sulh için tavas
sutta bulunacağına dair çıkarılan şayia
lar Finlandiyada tekzib edilmiştir. Fin
lc.ndiya hariciye nazırı bu münasebetle 
şunları söylemiştir: 

- cBu şayialar Fiolandiyanın hariç
ten yardım ihtiyacının pek acil olmadı
ğını göstermek maksadilc çıkarılmakta
dır. Ve hedefi bize yardımda bulunan 
do tlarımızın altıkalarım azaltmak, Fin 
milletinin büyük manevi kuvvetlerini 
sarsmaktır. 

Finlandiyaya hari<;ten yardımlar akın 
akın devam ediyor. Düşmanın en şedid 
taarruzlarını büyük bir kahramanlıkla 
reddetmekteyiz. Fin milleti toprakları
nın müdafaasında düşmanlarının cesa
retini kıracak bir varlıktır. 

Sulhu arzu ederiz. Fakat emretmek 
suretüe ynpılacak sulh tekliflerini, (bir 
diktaU) hiç bir zaman kabul etmiyece-
ğiu 

Lôndra, 12 (Ö. R) - Niyoz Kronklc 
göre Finlandiya ordusuna yazılan 5000 
Inglliz gönüllüsünden 200 kişilik ilk ka- Jlclsinkiden bir 

diyaya hareket edecektir. . tll 
Faris, 12 (ö. R) - Berlin salah1Yfil' 

mahfilJeri, Almanyanın Sovyet - ııJ• 
ihtilafında mütevassıt rolü oynarna:et:ı' 
yetinde olmadığını temin etmekle ·ııcl' 
her istikbal için tavassut istikaınct~il' 
bir müdahale ihtimalinin muhafaza "&' 
diğini ihsas ediyorlar. Almanyanın, ·1Jll" 
di menfeati mmnuı, Fin harb~ :ıı~, 
yet bulmasını arzu e.ttiği şüpb:Jı -~iit!' 
dir. Bir muhabirin Berlinden bıldı p. 
ne göre Finlandiya Hariciye nazırderit' 
Tanerin beyanatı Almanyada en 1 uıtıı. 
bir nlakn uyandırmıştır. Zira, Be~~ 
bu ihtiHHta mütevassıt tavrı takı ti' 
niyetinde olmadığına dair Alman)~c1'' 
rafından verilen teminatı teyid e 
tedir. 

•'fB'I' 
Londra, 12 (ö. R) - Finland~ı111" 

dünyanın her tarafından yardı~ twiSd 
ğe devam ediyor. 150 Macar gon ei # 
J'ransadan Skandinavyaya hare~ 
miştir. Finlandiyaya geçecekJerdır· 

. . db'~ 
1'ondra; l,2 (Ö. R) - Finlan ·ıditU) 

en bilyük ski fabrikası tahrip ecli 8c1' 
·den Finl~r Hollanda ahalişil'!e rn!:,ıştef" 
ederek ski gfüı<lerme1erfni rica e 
dir. 


