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. ~raf Spe Şimdi Ne Yapacak? Menemencioğlu 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TESLİM OLACAK MI? Dün gece 
bir 

Londra radyosunda 
konuşma yaptı 

Rus ordusu yeniden zayiata 
kahramanca mukavemet 

uğradı. Finler 
ediyorlar 

Şimal Denizinde 
Dün bir çok ticaret vapurları tor

pillere çarparak battı 
Londra, 16 (Radyo) - Şimal de- mayine çarpmış, 9 kişi boğulmuş, 11 

nizinde iki petrol gemisi mayine çar- kişi kurtarılmıştır. Beş bin tonluk 
pamk batmıştır. Kaza kurbanlarının jermen ismindeki Yunan vapuru da 

nOJ< O.met erkanının ve tribiiııleri dol
duran muazzam bir halk kütleı:;inin 
muvacehesinde hariciye nazırı Kont 
Ciano tam saat 9 da beklenilen nutku-
nu irad etmege :..~şlamıştn·. 

• !umaileyh demiştir ki: 

Mussolininin iddialarının doğrulu· 
ğunu \"esaik ile i--bat etmek gibi artık 
bilüzum olan bir sebepten dolayı değil, 
belki faşist siya:'ıetinin basireti hak
kında herkesin hatırasını tazelemek 
maksadiyle faşist tarihine (Uruc) nut
ku namı altında geçmiş olan ve 1927 
mayısında irnd edilmiş bulunan bir 
nutukla Duçenin gene bu ı:;alonda 9~5 
senesi ile 1940 senesi arasında Avru
pa tarihinin tekatü noktn~ında bulu -
na.cağımızı söylemiş olduğnnu hatırlat
mak isterim. 

fazla olduğu muhakkaktır. bugün batan gemiler arasındadır. Bir Faşist İtalyanın tehlikeye körü kö-
Londrn, 16 (Radyo) - 3 bin tonluk Hollanda kargosu mürettebatın hep- riine işaret etmekle knlmıyarak bilukis 

Redna ve Klut isimli Norveç qemileri sini kurtarmıştır. birçok defalar teşriki mesnishıin ya-
batmış, mQrettebatlanndan 30 kişi Esir edilen 4400 tonluk ''oseldurn Kont Ciyano lpıcı yardımını teklif etmi:;; olduğımu 
kurtarılmıştır. 10 kişi kaybolmuştur. Alman gemi inin batırılıp bahrılmadı- Roma. 16 (A.A.) - Facyolm· \'elve müsb<>t gayretlerimizin başkaları-
1600 tonluk Orsuk lsveç 1ıemisi de K-ı malıinı deiildir. korporasyonlar meclisinde Duçenin, -Devamı 4 üncü sahifede -,.. 

Rus kuvvetlerinin Fmlandiyaya taarruz noktalarını 

dir. Dütmanın za• 
yiah fazladır. 

Joki cepheainde 
de faaliyet gösteren 
düşman püakürtül
mÜ§ , bir kaç Rua 
tankı imha edilm:ı· 
tir. 

Şarkta , genit ha
zırlıklardan sonra , 
Ladoia gölü n. 
Laomaya arasında 

taarruza geçen Rus 
kuvvetlen:, bq tank 
ları ve mühim ku•· 
..-etleri imha edil •· 
dikten sonra geri 
çekilmi!lerdir. 

Torvajanede tiler. 
}emekte olan kuv • 
vetlerimiz , taar • 
ruzlarına bugün de 
devam ile bir çok 
harp malzemeai Ye 

15 adet orta boyda 
tank ele geçirmit • 
lerdir. Shami Sami 

aöaterir harita.. - Devamı 3 ncü Sahifede -
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.--ISLAM T ARIHI- • 
1,., Hz. uhammed 
• -.. YAZAN: M.Ayhan.-ı--

- 74 - Dedi. Diğerleri de bu çok gülünç 
Gene bir içtima akdedildi ve vazi- ve budalaca fikri tasvip ettiler. İç -

yet ırörüşülmeğe başlandı. :Mlizake - !erinden bir kaçı derhal Ebu Talibi 
reye Ebu Cebi! Amir ve Haccacin görüp meseleyi anlattılar: 
oğlu Şeybe ile Utbe, Ümeyye, Ehnes - Ya Ebu Talip!... lşte sana bir 
Ümeyye namındaki kabile reisleri teklif daha ... Biliyorırun ki bu tenci 
ve içlerinden en nafiz şahsiyet olan hem güzeldir, hem de eşraftan biri
Il!uğayrenin o~lu Velid de iştirak et- n!n oğludur. Biz onu sana te•lim e
mişlerdi. delim, sen de bilmukabele birader -

Veildin güzel, yakışıklı ve deli- zadeni bize ver. 
kanlık çağında bulunan Ammare Dediler. Ebu Talip; bu saçrna tek
namında bir oilu vardı. İçlerinden lifin vicdan ve fnzilet nokta mrlRn 
biri; arzettiği bayahii'ı düşünerek ürper-

- Biz Ammareyi Ebu Talibe vere- di: 
lim. O da Muhammedi bize teslim et- - Ne?., 
sin. Batbılja değil mi? Niçin mu va- Diye bağırdı Ye devem etti: 
fakat etmesin, bu suretle düşmanımı-/ - Bu ne delic•sln~. ııe a!ıJalcası
zı temizleriz. na tekliftir? H ngi akıllı bir insnn 

" ı ar zuu Bir nıevkufun 
oika ı kıyıldı 

tetk•k ediliyor 

böyle bir teklifi kabul eder ki ben de 
muvafakat edebileyim? ... Tasavvur 
edebilirmisiniz ki bir baba evladını 
öldürülmek üzere başkasına teslim 
etsin de onun yerine sizin oğlunuzu 
kabul eylesin. 

Ebu Talip fena halde kızmıştı: 
- Develer bile ancak kendi yav -

rusunu sever ve başkasına bakmaz. 
Hiç bir mahlükun kendi yavrusunu 
başkasiyle değiştiğini gördünüzse, 
söyleyin. Ben de size l\Iuhammedi ve 
ririm. 

Kureyşiler ; şaşkınlık içinde idi
ler. Teklifleri çok fena karşılanmış
tı. Ebu Talip bi a perva son sözünü 
kendilerine s~yledi: 

- İşte açı ça s~yl lrorum. Bundaıı 
,onra hor kim ona düşmanlık etme -
ğe kalkı•ır.a ben de onun düşmanı
yım ve heni knrşmnda bulacaktır. 

Kureyşiler, bi'ha•sa bu son cümle
rc fazla kızmışlardı. Demek ki, Ebu 
Talip de mü IOJTan olmadığı halde 
kendilerine ıey ıın <'kuyordu. 

Bu hadiseyi müteakip Ebu Talip; 
kendi kabilesi efradını topladı. Ha
şim ve Ahdülmuttalip oğulları; bu 
meseleyi iyice görüştüler ... Bu mese
leyi belki din mücadelesinden değil, 
fakat kendi kabilelerince maruf ve 
•evgil; bir şahsiyet olan Hazret Mu
hammede düşmanlık edilmesi cephe
•inden mütalea ettiler .. Yani ortada 
bu kabilelerin gurur ve haysiyeti 
mevzuu bahis oldu. 

- Şu halde -dediler. biz de Mu -
hammede yardım edeceğiz .. Bu ka
rar kureyşilerin diğer kısmını deh -
;etli kızdırmıştı. Ebu Talip; yapı -
lan ittifak ve anlaşmayı, onlara bil
dirmekte tercddüd bile etme•li.. ElJu 
Talip, bu haberinde; 

riştir. 

Hastahaneye kaldırılan baba 
- ulun hayatları kurtarılmıştır . 

ve o-

ğurda kanımızı akıtmağa karar ver
dik... Onu size teslim edebileceği -
mizi hiç zannetmeyin 1 

Diyordu. 
Bundan evvelki kısımlarda kurey

şin tevessül ettiği çareler meyanın
da; bizzat Resulü Ekreme müracaat 
edilerek: 

- Ne istiyorsun 1 Mekkeye reis ol
mak mı? ... Mal, mülk mü? ... Güzel 
kadın mı? Nedir istediğin söyle, 
hepsini <ana verelim, fakat bu te -
şebhü•lerinden vaz geç~ 

Dediklerin' yazmıştık .. 
Bazı müverrihler bu hu!u•ta taf

silat vererek derler ki : 
cKurey:şileı· ,Re•ulil Ekreme ayni 

- O, •etimleriıı hamisidir ... Cena- nmancla; 
hı hak, onun yüzü hürmetine size - Sana Cinler, şeytanlar mı mu
yağmur verdi Haşim evi adlan, onun •allnt oldu? Söyle de icabeden ted
etrafında toplanmışlardır. Siz yalan- bir!eri bulalım. Seni tedav· ettire • 
cmnız .. Be~1ull l onu te.ıriye edi - lim ... Sen de ~·a bu dertten kurtulur
)"Or. Biz çoluk cocujiumıızu bile un'J- <un; rnhud biz du seni bunda mazuı 
tar:ık onu müdafaa etmeğe "e L~ u- görürüz. 
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12 35 

12 50 

Si. 

Çocuk saati. 
Türk müziği: 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Fahire Feı'san, Refik Fer
san. 
Türk müziği: Halk türkülec 
ri. 
İnebolulu Sarı Recep tarafın
dan. 
Konuşma (Onuncu tasarruf 
ve yerli mallar haftası müna
sebetiyle ulusal ekonomi ve 
artırma kurı:ımu namına tica
ret vekili Nazmi Topçuoğlu 

tarafından) 

Türk müziği: Fasıl heyeti. 
:Müzik: Oda müziği - Yaylı 

sazlar kuartet! 
Memleket saat ayarı, 

haberleri. 
Ajans spor servisi. 
l\filzik (caz ban d - Pi.) 

ajanr 

23 30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Londra radyosu
n un Türkçe 

neşriyatı 

Dün geceki güreş 
müsabakaları 

Demişlerdir. Hazret Muhammed 
ise; 

- Hayır -demiştir.- Sizin bana la 
nad ettiğiniz bu hastalıklardan hiç 
biri bende yoktur. Ben size Peygam
ber olarak geldim ve bana bir kitap 
verildi. Size vaız ve nasihat ediyo -
rum. Dinlerseniz sizin için iyi olur. 
Aksi takdirde siz bilirsiniz. Ben siz
den yalnız birşey istiyorum ... Bunu 
kabul ettiğiniz takdirde göreceksi
niz ki Arabistanın her tarafına ha -
kim ve galip kesileceksiniz. 

l\fuhataplar meyanında bulunan 
Ebu Cehil atılarak; 

- Bu istediğin şey nedir, söyle de 
yapalım ? 

Diye hitap edince Re•ulü Ekrem 
kısaca şu cevabı vermiştir: 

- Putlara ibadet e 'l!ekten vaz
geçerek Allaha tapının l... 

- Başka bir<P)" istell"ez mi !n? 
-Devam edecek-
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Graf Spe şimd 
ne yapacak? 

- Baıtarafı 1 inci Mhifed• - - Ba,tarafı 1 inci .ahi/MÜ -
uğramadığına göre demek ki Al • Al d d 1 r " re besi vuku bulacaktır. 
:ha;:e:i~~n1t:~gau:r::1:~~~:!a~aı;;,~: man propagan 8SI Uy Ur-1 TEBLIGLER 1 i.!:~~';;'.di:!li~R·dr:v~ör~': 
kini iatilzam ettirmiyen bir tekilde • Paris, 16 (Radyo) - Fransız umu- kadar mecruhun karaya çıkarılmuı-
gizli b"r anlaşma 9ardır. Bu ı d de mi karargahının sabah tebliği: na müsaade istemiş ve yaralılar Bel-
anlaıma bütün dünyanın meçhu- ma arına evam e ıyor Cephede kayde şayan birşey olma- grana limanına çıkarılmıştır. Bun_ 
lü bulunduğuna göre, bu nokta et- mıştır. !ardan bir kısmı çok ağır ~·aralı ol -
rafında tahrrinlere kalkıtmak bey- Berlin, 16 (Radyo) - Alman ka- duklanndan tedavi edilemeden öl_ 
hude ve manaaız bir kehanetfüruf • rargahının tebliği: Gnrp cephesinde müşlerdir. Ekater gemisinin sürati 6 

~e~i;ı;:i· :ü~~z f~:i:;~::~.::e;e:: lngiltere, Ha beşistana asker göndermek Fransa ve yeni bGirşey yoktur. ~~~~:ı~:u!~ü;~r~~e~:~~1::ı:=. 
mi tebliğindeki bu üç eaaatan birinci T•• k • •J b b R t t d • • öğüs göğüse. Londra, 16 (Radyo) - Aşil ce _ 
ve üçüncüaü hakkında İtalyan mat- ur ıye 1 e era er usyaya aarruz asavvurun a ımı~ h d ld rnesinde ölenlerin isimleri, buıün 
buatı günler ve ıünlerce tefairlerde Ankara, 16 (Hususi) - D. N. B. a- sı altında Türkiyede Ruslara karşı şimdi de yeni istikametlerden yürüye- ar P e j İ amirallık tarafından neşredilen bir 
bulundukları halde Almanya ittifa- jansı, Moskovadan aldığı şu haberi bil- 400 bin Fransız, 80 bin ingiliz ve 500 rek, ingilterenin, Habeşistana asker p . 16 (R d . ) F ka- tebliğ ile bildirilmia+ir. A . . . . . .. . .. . .. ar ıs, a y o - ransız :»~ 
kına taalluk eden bu 2 ıncı madde rlırıyor: bın Turk askerınden murekkep bır orA gondermek tasavvurunda bulunduğu- "h 208 1 • tebl" Bu tcbliie göre, kruvazörde dört , rarga mm numnra ı resmı ı-
hakkmda şimdiye kadar en ufak bir Esende çıkan nasyonaı Saytung du bulundurulacaktır. nu, Türkiye ve Fransa ile birlıkte Rus- - . . ölil, üç yaralı vardır. 
imada bile bulunmamı§lardır. hal - gazete~inde neşredilen ve Sovyet rad- Bu haberi neşreden Anadolu ajansı yaya taarruz etmek istediğini işae et- gı ·C hede top . ·t 1 ... ateş: Diğer gemilerdeki zat.•iat hakkın-. . b. h b .l • • • A • • • • ep çu ,.e mı ra) oz ,. J 

yanın Rua _ Alman anlatmaaını hiç yosu ıle de verılen ır a erue, Ti.ırkı- şu notu ılave etmekted ır: mektedır. Parıs mehafili, bu şayıaları . h" a'-·es·ı alt d d" aptı da kat'i malumat alınınca teblig· ne!L. 
• • o ·- · A 

0 
• ' 

0 0 • O • a·ı O o • • • 0 • " nın ım .J ın a uşmanın y - Y-
de ho§ bır nazarla gormedıgı malum ye - ıngılteıe ·Fransa aıa'3ındakı pakt cBu habeı tamamen la nı e ı mış- tekzıp etmekte \e Turkıye ıle mutte- - h'" pü·kü tü' .. t ·· K t t redilecek ve '-·akın akrabalarına va. . . . b 

1 
- . • . . . . . •. • • .. •. gı ucum ::1 r ımuş ur. ı aa ı- ,, 

oldug· una ve yarın farzımuhal ola. da gızlı bır madde u undugu bıldırı!- tır, yalandır. fıklerının, asla bo.} le bırşey du~unme- mı 1 d"' an a ., d .. - .. ·-.. ziyetleri bildirilecektir. . . . . z a uşm r.-.sın a gogus goguse 
rak Sovyetler Tuna 9e Balkanlar iı- mektedır. Parıs, 16 (Radyo) - Alman pro- dıklerıni kaydeylemektedirler. harp edilmiştir. Düşman, mühimmat Montevideo, 16 (Radyo) _Bura-
tikametinde bir harekete teıebbüa Bu maddeye göre Fransız kumaTJ.da- pagandası; Rusyadan ümidi kesince, ve silah bırakarak kaçmıştır. Alman- ya iJtica eden Alman Graf Spe harp 

ederlerse İtalyanın buna filen mu- F k b !arın, kaçarken alıp götürdüğü iki e- gemisinin tamiratı tamamlanıncaya 
halefet edeceği de muhakkak bulun- ransız a ı• nesi Malatyanın altın renkli ve bal eibi :::ir, biraz sonra kaçarak kıtalarına il- kadar limanda kalması için verilen 
duğuna göre reami tebliğdeki bu - tatlı kayıaıaını evinden ekıik etme. tihak etmiştir. milhlet bu gece yarısından sonra bi-
ikinci maddenin mevcudiyetini aırf D E d c h • tecektir. 
zevahiri korumak maksadına atfet- Ün .iza Sarayın a Uffi !lrreİSİillfl oo .Admiral Graf Spenin tami .ıtı ta 

ınekte pek de hata yoktur sanırız. } d ı } ç b ı h d mamlanmış, açılan rahneler kapat• 
Büyük fatiat mecliai tebliğinin ü- 1 riyaseti a ttil a top.an( 1 em er ayn cep e e mıştır. Admiral Graf Spenin kurna 

Çüncü noktaaına gelince, İtalyanın danı gazetecilere beyanatında Paris, 16 (Radyo) - Fransız ka- ve kanaat mutabakatmın, iki memleke-
Tuna havzaaındaki ve Balkanlarda- B- --vekı"l, /rtgl·ı,· "P kuvv.~tlerı"nı·n l A l - Geminin tamiratı tamam binesi, bugün Eliza sarayınch. cum- tin birbirine bağlıhğını gösterdiğini -· y " • :: p an arı 
ki. vaziyetin1• tebaru""z ettiren bu e - mıııbr Denı·ze arıJmaaa hazırı 

hurreisi Lebrunun riyasetinde toplan- söylemiştir. hakkında [ y • , • 

aasa hususi bir ehemmiyet atfetmek mıştlr. Kabine, Fransa ile İi>panya arasın- İz Jh-:ıt O dı Demiştir. 
lazımdır. Başvekil Daladiye, umumi vaziyet da :ıktolunan ticaret muahedesini tas- ~ondra lG (A.A) - Fransanııı bir B. Çemberlayn, parlamentonun iç- Tankoma ismindeki bir Alm 

Fa "at İtalya umumi harpten aon- ve bilhassa uluslar sos~1etesinin Rusya dik etmiş ve Fran~anın. bu sene de yerıııde bulunan Reuter :ıjaıı::.ının hu- tim:ı halinde olma ından bilistifade petrol gemisi de, 600 ton petrol ala-
ra ve bilhassa fatizmin uyandırdığı hakkında ~erdiği karar etrafında iza- Nevyork sergi.sine iştirakini tasvip ey- :rn::;i muhabiri bildiriyor: Frnıısay ::ı geldigini söylemiş ve yol- rak Amerik~dan haı eke~ etmişti n r. i~e 
yeni emperyaliat İtalyan aiyaaetin • hat vermiş ve bu me~elede Fransa ile !emiştir. culuğun pek mükemmel geçtiğini i18 Bu petrollerı yolda Admıral Gr. · t f\betın 
den aonra hiç bir zaman merkezi ingiltere arasında tebarüz eden fikir Bay Çemberlayn Fran ada ki İn - \ e etmi ir. Speye verecektir. Montevideot .~1 • H ava 
Avrupa ve Balkrnlara kartı lakayd 00 gi1iz ordusunu ziyaret etmek üzere On dakika ~onra başvekil maske_ h~reket eden bu Alman gemisi d: r !!"tlai m 

kalmamı§, oralarda daima, hiç ol - F ı • dün öğleden sonra hava yoliyle cep- lenmiş bir otomobile binerek umumi bıtaraf mıntakada bulunduğu~ktak' d ımsı 
mazsa manevi, halyan faı'ki~~t.~e n~- ransız gazete erı henin İngiliz mıntakasına gelmiş, hat karargaha gitmi. orada öğle yeme- detçe İngiliz harp gemileri t . uı P:;~a 
fuzunu muhafazaya çok buyuk bır !arın geriı:ıinde bulunan ve İngiliz ha ğini general Gort ve er.kanı harbiye dan tecavilz edilemiyecektir. il'! . t' ~tler 
ehemmiyet verın:!tir. Son iki aene Kü .. k F. J d. d R va ordusu mehafilinde c:Clapham rei~iyle birlikte yemi~tir. Graf Spede esir olarak bulun -4 dı .. ı&as 
zarfında Almanyanın nıerkezi Avru- çu ın an ıya OT usunun us- junctian> adı ile maruf olan tayyare Erkanı harbiye ar~sında Gluces- lan İngiliz bahriyesinden 6 kaptı'\ e en t 

pada temin ettiği ezici faikiyet va· l /J d istasyonuna inmiştir. ter Dükü ile iki de Fransız prefesi dört zabit, 25 mUhendiı, 20 denizci, r .• 
kıa bir müddet için ltalya.yı ikinci QT 1 )'1 fr I ğın l ya Z l )'OT İngiliz ve Fransız tayyarecilerin - bulunmakta idi. Montevfdeodaki İngiliz konaolosha-
aafa atmıttır. Fakat Almanyanın d~- Paris, 16 (Radyo) _ (Pari Suar) Paris, 16 (Radyo) _ (Tan) gazet.e- den mürekk<!p bir müfreze başvekili Yemekten sonra bir hava mareşalı nelline teslim edilmiılerdir. Admiral 
mokraailerle harbe tututmaaını mil· gazetesi, Finlandiyanın kahramanca si, Finlerin Ruslara indirdikleri mild- selamlamıştır. umumt karargaha gelerek başvekil~ Graf Spe, Cenubu .Atlaa Okyanuıun-
tealtı"p vaziyeti derhal kavrıyan l - mücadelesinden bahisle yazdığı maka- hiş darbelerden bahisle yazdığı maka- Bay Çemberlayn, 10 yolcu taşımak le birlikte hava umumt karargihına d~ koraanlıfa bqladıtından beri 60 
talfa harp haricinde kalmak hak • lede diyor ki: lede şunları kaydediyor: üzere yapılmış ve üzerinde top bu - gitmiştir. Orada fngiltere kuvvetle. hın ton hacminde, bir çok lnl'ilfz ve 
kındnki yeni ıiyaıeti ile ve kolay- cRuslar Polonyada yaptıkları gibi «Yetmişlik mareşal Manerhaynin lunmıya;ı rahat bir tayyare ile seya.- rinin planları ve tertibatı hakkında Fransız remiai batırmııtır. 
ca eaki mevkiini tekrar iıtirdat. et- ellerini sa,llıyarak Finlandiyayı istilfi kGçük ve fakat modenı ve kahraman hat. etıniştir. Baove~Hin t~~aresf başvekile izahat verilmiştir. Graf Speni~ limanı terki her an 
mit bilhaaaa Macariıtanı tamamıyle edeceklerini zannetmişlerdi. Halbuki orduı:;u, elhak ki Rusları yıldırmıştır. lng~l~ereden hareketınden ıtıbaren Bay Çemberlayn bundan sonra bir beklenmektedır. 
kendi mihrakına çekmek ve bu hü- küçük Finlandiya, kendisinden elli kat Eğer uluslar sosyetesi asamblenin ver t~~ılız hava ordusu harp tayyarele- üs ü ziyaret ederek tayyarecilerin i- Londra, 16 (Ra~yo) -. ~u~nktı 
kumetle Romanya ve Yugoalavya hü- fazla olan düşmana hayrete ~ayan de- diği karar daire::.inde bitaraf devletler, rmın muhafaza ı altında ~eyahat et- kamet ettikleri yerleri görmüştür. gazeteler, Montevıdeoya ıltıca eden 
kumetleri araaında bir anlatma im- recede karşı gelmekte ve birbirini ta- Fintandiyaya acilen yardım ederlerse, mi~tir. Hava soğuk ve hafif sisli idi. Başvekilin kısa süren teftiş ziya- Alm~n Admiral Graf Spenin televiz
kıim aramak suretiyle bu nüfuz ve kip eden askeri muvaffakıyetler elde bu küçük devlet, bütün kış ınükemme- :r_ort Gort, başvekili kendi namına reti esnasında bir kasabadan geçmiş yon ıle. aldıkları r~simlerini neşret
faikiyetini filiyat aahaaına naklet • etmektedir. Finlandiy~mın mukavemeti len mukavemet e<lecek ve Rusları da- karşılamak üzere yaverini göndermiş ve ahali kendisini tanıdığından he_ mektedırJer. Bu resımlerde görOJdii-
miştir. İtalyanın Bulgariatanla öte- küçük milletler için bir örnek teşkil e- ha pek çok hezimetlere t•ğratacaklır. tir. yecanla alkı~lamıştır. Bay Çember_ ğü üzere ge~inin ~ontrol dairesi par-
denberi iyi ve aamimi münaaebetler decek kadar parlaktır.> layn ahaliyi ·elamlıyarak alkışlara çalanmı~, govdesınde rahneler açıl-
idame ettiği ve son ıünlerde Yuna- o0= B. Çemberlayni B. Daladiye na - mukab~Je etmiştir. mış, t~yyaresinin motörO, kanadı \ 'C 

niatanla da mütekabilen hudud tah- mına da idari şube prefesi selamla- İngiliz başvekili ortalık kararır_ kuyrugu kopmuştur. 
çidatını geri almak auretiyle müna- Rus Fı· n harbı· mış ve İngiliz kruvazörlerinin Graf ken otomobille umumi karargaha Londra, 16 (Radyo) - Bahriye 
:ıebetlerini yoluna koyduğu düşünü- • Von Sp~eye karşı kazandıkları par- dönmüş ve akşam yemeğini orada L?r~u V~ston ? örçil, Yeni Zellanda 
lürae bu hükumetin yarın ya Alman· k'l' . d h d d .d , 1 k .11 . Rusların mühimmatı ibzal et- lak denız muvaffakiyetinden dolayı lord Gort ve erkanı harbiye~iyle ve- hükumetıne bır telgraf göndererek 
ya veya Sovyet Ruaya iatikametin - ı ı~ esın enff uk ul a gkıt e

1
n ~ 0 

u es- stı.kel rı,_ . bu~a rag""'men belli başlı kendisini tebrik etmiştir. miştir. · takdir ve tebriklerini bildirmiştir . 
mege muva a o an ı a arımız mez ı erını ve Ad · 1 G f S · h y 

den gelebilecek bir tazyıka karşı bu kur kasaha'-·ı geri almışlardır. Düıı- bir muvaffakiyet elde edememekte = 00 - v mıra 
1 

rak hpeyı asara ugratan 
·· d "dd" b" "t" ·1 h 1 " v Fı • l e onuna a ramanca harbeden gun en cı ı ır ı ına ı e azır an- man, Kojantajabi gölüne püskürtül- olduklarını, geçen günkü muharebe t b kl • · ~ · · 

makta olduğu kolayca ihata olunur. .. .. d b" kt . d"'rt b" b'" ın er QY,yare e l yor AJak::; zırhlısı yenı ZeHanda fılosun-
muştur. esnasın a ır no aya o ın o us da d H b" b.d t• d b t 

ı ı b'" ·· k d k d" h n ır ar ın ı aye ın en eri n ta yanın utun ma aa 1• en 1 a- Fin deniz kumandanlığından: mermisi attıkları halde yalnız bir at • • · · : . . . • 
yat aahası telakki ettiği, bu mıntaka- Rug donanması, Orbo ve Agasira telef ettiklerini haber vermektedir- /ngılterenın Helsinki sefiri Finlerin en çok ~ılız fılosuna ıltıhak eylemıştir .. 
larda yabancı bir büyÜk devlet nü- ' Londra, 16 (Radyo) - AdmıraJ 

adalarındaki sahil topcu bataryala- ler. fa ht /d ki l G f s h 
fuzunun teeaaüaüne imkan vermemek rımızla çarpışmışlardır. Garki tipi Helsinki, 16 (Radyo)_ Hükumet, yyareye mu OÇ O U arını SÖ_y üyor ra ~e er an harek~t~ hazır vazi-
tir. Fransa ile İngiltere bugüne ka- bir So\'vet muhribi ağır hasara uğ - henüz silah altına alınmamış olan ~ndra, 16 (Radyo) - Jngiltı:renin rine muhtaç olduklarını, kendilerine yettedır. Anc~k r_e.mının, milhletf 
dar her hanıi bir tekilde Tuna hav- t 1 .t bütün ihtiyatları çağırnııştır. Helsınki c;efiri, bugün buraya gelmiş- ne kadar çabuk tayyare gönderilirse yann ~a~ah bıtece.gınden, ne zamı:tn 
zaaında olaun, Balkanlarda olaun hu- ra ~ mış ı~. 'b' battığı bildirilmekt - 0~10, 16 (Radvo) - Finler, nikel tir. Sefir, matbuat müme::;sillerini ka- o kadar yardım edilmiş bulunacağını, ve ~an~ı. s~atte lımanı terkedeceli 
tiUsi bir nüfuz aah(bi olmak iateme· d" u mu rı ın e madenlerinin b~lunduğu Salizervi bul. ederek beyanatta bulunmuş ,.e Fin Fin zayiatının, Rus zayiatına nisbetle belh degıldır. 
mi§l~rdir. Bugün için buralarda böy- ırLondra, 16 (Radyo) _ 60 bin gaz köyünü ve civardaki ormanı ateşe lerın, en çok bombardıman tayya»ele- hiç mesabesinde olduğunu s<iylemiştir. Aşili, Ajaks .kruvazörleri, Ork 
le bır nüfuz arıyacak olan devletler maskesi ve bir miktar harp malze. vermişlerdir. Ruslar, bu köyden 32 Rueyal tayyare gemisi ve Renov 
olaa olaa, ancak Almanya ile Sov- . ..k1.. .1 r Fı"nlaAnd· kı"lometre uzak bulunuyorlar. c H p k k zırhlısı Alman gemi ini beklemek-. . . t mesı yu u gemı e , ıyaya • 
yet Rusya ola~ıl~. Bınaenaleyh tal- gitmek üzere yola çıkmışlardır. Helsinki, 16 (Radyo) _Fin mat- aza ongresı tedirler. Fransızların Dunkers zırh-
ya, Almanya_ ıttıfakma aadık kaldı- Vaşington, 16 (Radyo) _ Finlin- buatı, Milletler cemiyetinin Rusya • • • lısı da Montevideoya doğru son sürat. 
ğı ve kalacagı hakkında arerek ken· d' d" l t bugün Finland'- hakkındaki kararını alkışlamakta , K d .. H Ik . d ı le gitmektedir. 
d" · · k b"".. d'" ·1m ıya ıp oma ının, ı OngrP Un a evin e İ P a Lo d (R d uını ve gere utun unyayı 1 a yanın taksit borcuna aid çeki, Ame- fsveçin hareketini tenkid etmektedir. ~ .. , 0 IlffilŞ n ra, 16 a yo) - Uruguvay 
etmek için ne kadar teminat vermeie rika maliye nazırı Morgen Ta\·a tev- Gazeteler, bu ve~ile ile Finlandiya _ k k d .. .. .. hilkOmeti, mülteci Alman gemisint, 
lüzum görürse göraün, eğer Tuna bo- dii çok hazin olmuştur. Çehresi ve- nın muvaffak olabilmeııi için manevi ve geç va te a ar sur m UŞ tur Montevideoyu terketmesi için bu ge. 
~-unda ve Balkanlarda faikiyetini mu kar ve hüzün ifade eden Fin diplo- yardımdan ziyade maddi muavenete Cumhuriyet halk partisi merkez ka-,ve vila.vet meclisleri azası, devair rüe- ce yarısına kadar müsaade etmi~h·. 
hafaza etmek iatiyoraa bugün ve· ld - b il · k 
ya yarın iater iatemez Jİmdı: müt- matı, çeki verirken şunları söylemiş- muhtaç o ugunu te ar z ettırme - za kongresi, dün akşam saat 19 da sası hazır bulunmuş, çok samimi mü- Menemenc·ı ogv 'ıu 

tir: · tedir. halkevi salonunda toplanmıştır. Kong- naka11alar olmuııtur. 
tef iki olan Alman nüfuzu ile ve- Y Y 

ya onun yolundan yürüyen Sovyet - Bu tediyeyi, sıkıntı içinde, ta • M ·ı "' ~ r: • • re, kaza idare heyeti reisi B. Tahir Kongre, geç vakte kadar s(lrmüş ve - Başta~rafı 1 inci sahifede -
Rusya nüfuzu ile çarpıfmıya mecbur arruz ve tecavüze uğradığımız bir l ! l "'J' e T l m 1% Bor .~ar~fından açılı_nış \:e ~bedi Şef müteakıben kaza idare heyeti seçimi- ~ostluğu lng:ıterede nasıl büyilk bir 
olıtcakbr. sırada yapıyoruz. Biz, adalet, hürri- Saat 8 de Erzincandan Si- Ataturk~n ru~~ ~~zız e~ıldıkte~ ~on- ne geçilerek, Bn. Belkıs Yılman, BB. ıtima~a. mazhar ~]~yorsa, bu _dostl~-

yet ve demokrasi davası uğrunda • ra, pa:tı t~şkılat~) 1~ _ha.kı_?. hıssıyat Tahir Bor, Nazif AkyUrek, Cemal ~n ~ızın Kaıplcrın~de de uynı samı-
lddia edilebilir ki, bu nokta ve çarpışıyoruz. Amerikanın ve bütün vasa doğru hareket ettıler ve tazı~l:rı p~r~ımızın d~gı~m~z baş- Kavukçu ve Haydar Arya! seçilmişler- mı hıslerle duyulduguna eminim. 

bu ihtimal gerek yarınki İtalyan ai- dünyanın, damokrat uğruna çarpış- Erzincan, 16 (A.A) - Reisicum- kanı Mıllı Şefımıze arzed!lmıştır. dir. Vatandan uzak, sizin sıcak nazarla-
yaaetinin istikametini ve gerek hal- l 1 13 R' 'd k rınızdan cüda bulundu- d mağa devam eden Finlere yardım hur smet nönU, dün saat ıyaset intihabı yapı. 1 tan sonra Yeni idare heyetine muvaffakıyet- . . . . gum ~u sıra 3

' 

yanın yarın harbe müdahale iztıra. edeceklerine itimadımız vardır.> de Erzincana muvasalat etmiştir. Şe- idare heyetinin senelik raporu okun. !er dileriz. medenı~·etın nımetı olan ş.u yaklaş~a 
rında kalırsa hanai tarafın aafların- Morgen Tav, iyi günlerde olduğu hir baştan başa bayraklarla ve tak~ muş ve müteakıben halkın d:lekleri tet- vası~ıyle, dost~arımız~ mınnettarhıc.ı-
da mevki alacaiını aröatermek iti. gibi kara günlerde de taahhütlerine larla süslenmiştir. kik olunmuştur. • mı soyler~.en, ~ız~ d~~ı~den gelen bır 
bariyle çok huaıaıi ve hayati bir •. sadakat gösteren Finlandiyayı teb - Milli Şef, hüktlmet konağı, ordu ~ongr.e~e vali B. Et{!m Aykut, ~- Romanya mıl/I takımı hasretle sozlerımı bıtırıyorum.> 
hemmiy~~=~~d;~zhet ÇAN ÇAR rik etmiştir. müfettişliğini, Halkevi ve belediyeyi ledı:e reısı doktor B. B.ehç~t _uz, şehır Martta Ankarada maç Çanakiialecle pasi I ko· 

Stokholm, 16 (Radyo) - lsveç ga- ziyaretten sonra yaya olarak halkın verılen danslı çaya gıtmıştır. be' . 
zeteleri, Finlerin muntazam geri çe- sonsuz tezahürleri arasında Erzin - Erzincan halkı büyük sevinç ıçın- yapacaklar runma fecriJ 'eri 
kildiklerini, köprüleri havaya uçur. can çarşısını gezmiş, bir çok dükkan- dedir. İstanbul, 16 (Hususi) - Romanya Çanakkale, 16 (Husust) - Dlln ge-

İ htikarı duklannı, bir Fin askerine 10 Rus f. !ara uğrıyarak Erzincanın iktisadi 1 Erzincan, ~6 (A.A) .- Reisicum- milli ta~m~ı, önümil~deki .. baharda ce s~at 20,30 da hava. hücumuna ka~-

1 (H 
A) """ tb • sabet ·ettiiini yazıyprlr r. hayatı ile alakadar olmuş, yeni yapıl 1 hur İsmet İnönüyü hamıl bulunan hu memleketımıze gelecektır. Turk ve Ru- şı müdafaa tecrübelerı yapılmış, şehır 

stanbul, 16 ususı - .ua aa · 8 d s· ·11· t k 1 a·· t rtta A ı· d k. f . kl k • 'h i.kA •ıA t ikA . t Paris 16 (Radyo) _ Vipur cep. makta olan hali gezmiftir. sus) tren Erzıncandan saat e ı - men mı ı a ım arı, or ma n - ve ıman a ı se aın ııı annı mas e-
cılar kağıd ı t arını vı aye e ş &) e • . . i · k d b" ı · ti · ,. • • .' . h""inde"~ yabancı matbuat mOrnes- Saat 18 de Orduevinde şere!lerıne vasa. müteveccıhen hareket etm ~tır. ara a ır maç yap:ıcaldardır. emıı r. 
etmışlcrdır. _ - "" 

/ tanbulda kalıt 

--



(ANADOLU) PAZAR 

Nazırı Kont 
_, 

onu ltalya Hariciye 
-Baş tatar J inci .a.İılfede - zenesi üzerindeki akislerini ve daha lan bu Yakıayı artık ortadan kaldır - kimse için bir tehdid teı:kil etmiyordu. Polonya, anlaşma ve uzlaşma yoluna tın açılmış olduğuntl n 'e 31 ağus-

anlamam: lıklarımn karşımıza geniş bir ihtilafın tehlikesini müdrik mak imkanına malik olmüdıkJr.rınd·m Yı:ı.lnız l.ıu hal l.ıizim hududlarımıza, gitmek için henüz geniş imkanlara tos tarihinde Duçe tarafından yapıl-
k ış oldugu mania karşısında nasıl olduğu halde italyif, für çare}-e haşvu- dolayı hiç olmazsa Roma imparatorlu- müstenılekelerimize ve münakalat yol- sahip iken bu yolla girmemiştir. mış olan son uzlaştırma te ebbüsiln-

mış bulunduğunu isbat etmek rarak :Avrnpa sulhunün muhafazasına ğunu tanımamak suretiyle kendi kendi- larımıza karşı bir takım taarruz pro- Hadiseler birbirini takip ett". Ger- den hah ettikt 11 ı:ıonra aiakadar 
hal nı m11l:nfaza ediyorum. çalışmak arzusunu göstermiş ve mut- lerini alclatmağa çalışıyorlardı. jeleı-i yapılmasına mani olmadı, bütün ginlik arttı. Herkes artık ihtilafın şid- de·ııletlerin cev b ' rmekteki teeh -

İiaıiCi) e nazırı bu mukaddemeden lak surette ademi müdahale prensibi- Berlin protokolları ve Hitler ile bu planlar saçma ve hayali: idi. Y."akat de ini hissediyordu. Bu 'aziyet karşı- htirl ı:in~n ve 1 
sonta Duçenin Avrupaya ve btitün ne dayanarak, münakaşa götürmez de Berchtesgaclende yapılan teutkiler ihtiyatsız da değildi. Ayni z:mıanda ye sında Alman.raya hem Alman men::ı- arazisinin tahliyesi yolunda vaki o_ 
dim,aya müteatldid defalar yapını~ recede aç.ık bir siyasi hattı hareket Almanya ile italya arasında. daha sıkı ni ve bir ittifaklar ve garantiler siste- fiini, hem Avrupa sulhunü kurtarabi- lan müracaatını hiç 1 im Führere 
olduğu ihtar ve tavsiyeleri etra!iyle kabul ctmi~t;r. İtalyanın yapmış oldu- bir mesai l.J!rliğinin temellerini atma- mi ile italya ve Almanyanın çember 1€cek bir hal sureti araştırnu k ıçın bildirmek ve !,abu uniı t v.,iye et
izah ve U!ştih etmiştir. ğu teklifler kabul edilmemiştir. Brızı ğa medar olmuştur. Fakat komünizm içine alınması planı çizildi. Ve tatbik teklifte bulunduk. Bunun üzerine 11, mek mesuliyetiui üzerine alamazdı. 

- 929 tal'ihinden itibaren bihlhare memleketler, gayesi ispanya işlerine aleylmtrı olan siyasetimizin temayü - mevkiine konuldu. Bu plftn Polonyaya 12 ve 13 ağustosta Salzburg görüşme- Avrupayı yeni bir haileden kurtar_ 
·"' vruph için bakıkaten meşum olduğu hakikaten müdaha1erle bulunmamak - lünden ayrı olarr.k bilhassa ala- da şamil idi. !eri yapıldı. Her ne kadar vaziyet çok mak için Duçenin şeciyane ve müdri
meydaiı:ı. çıkfiiı~ olan muahedelerin ye- tan ve ihtilafı mevzileştirmekten iba- kası mahdud bazı meselelere taallük Kont Ciano, Varşova ile aktedilmi~ vahim olmakla beraber buh1·anın içtı- kane ) apmış olduğu son teşebbüsü 

ideh ~öıtleıı geciriltnesi harp demek-! ret olmıyaıı, belki muhayyel bazı de- eden vesikalardan ziyade italya ile olan 25 Ağustos ve 9 eylül tarihli mu- nahı nakabil bir surette harbe müncer de akamete uğradı. 
tir, formülüne rağnıen, gayri adilane mokrasi hüM-ivetı~erir.in zevahirini Almanya arasında1<i rabıtalar Avru- ahedeler1e neticelenmiş bulunan ingi- olmasının önüne geçmek iç.iıı son bir Muhasamat başlamış olduğundan 
muahedelerirı y~niden gözden g~çiriı-;ırnrmakt.'1.n ibar~t oian bir ademi mü- pa vekayiinin iki hükümete zaruri o- liz - Fransız garantilerinin bir tarih- teşebbüste bulunmağı faydalı addettik. ve İngiltere ile Fransanın Polonya
mesi Wzumuna ·şaret edeh Duçefür. ldalınle formülüne müracaat etmek is- !arak yüklemekte olduğu hareket ve çesini yaptıktan sonra şöyle demiştir: Bunun için Duçenin emriyh', Alman ya askeri bakımdan yardımda bulu~ 

Bu fornıü1, Avrupaj'l bir ınetmer temi~lel'ılir. istikamet birliği sayesinde gittikçe Bu ahval ve şerait karşısında Al - hükumetine, Avrupanın mukadderatı nacaklarmı bütün dünya <:;ğrenmiş bu-
areketsiıliği içintle tutmak vehiiıiyle l Nel ice, pek tabii olarak daha \'a:.;i sık:laşrnaktadır. manya ile ita1yt.mın müştereken kabul kaygusunda bulunan Almanya ile i- lunduğundan faşist hükılnı et bir teb-

onun yeni bir nizam tesisine matuf o- miky:.ı ta müdahal€cle bulunmak ol - Işte bu şerait altında ve 1937 se- edecekleri bir siyaseti tarif etmek ve talyanın vaziyetin son derece vahim liğ ile , hiç bir askeri teş bbüste bu
lun kuvvetlerini boğaciı.k ve felce uğ- muştur. Bu müdahalenin kat'i delille- nesi Eyh1lüncle Duçeniıı A1manyaya kararlaştırmak için noktai nazar tea- olmasına rağmen normal diplomasi ta- Iunmıyacağını bildirmistir. Bu kara
ratacak olan tamirat, asnti ghtanti- ri, Frnnko hükumetinin cıliratle ve mu- yapmış olduğu seyahatten sonra i- tilerinde bulunmalarından daha talıil rikiyle yapılacak müzakereler sayesin- ra, Alman hükumeti v~ yalnız Al _ 
!er \e kollektif emniyet namı altında 1 

zafferiyetle i:-ıpanyanrn kalbgahına talya, Almanya ile japonya arasında ne olabilir? Bu noktai nazar teatisi G de Avrupanın hayatı üzerinde adeta man hükumeti muttali idi. Bu karar 
yad edilmekte idi. Her devletin diğer doğru ) ol aldıkları ~mach payitaht va- komintern aleyhine müteveccih ~l~ ve 7 mayıs tarihlerinde l\'.Iilanoda ya- nğır bir yük teşkil etmekte olan mese- İtalyanın ihtilaf karLfısında, İtalya~ 
devletlere nazaran emniyeti manasına roşlarında kızıl orrlulanla bir takım rak aktedilmiş olan misakı imza ıçı~ pılmıştır. Alman hariciye nazın ve lelerin memnuniyete şayan ve musli- nın takip edeceği hattı hareketi tes
olan k6l'ektif emniyet hueusi bir hkım beynelmilel gönüllülerin görülmesi sn- Almanya tarafından yapılan tlavetı ben vaziyet hakkında Roma - Berlin hane bir surette halledilmesinin henüz bit ediyordu. Ve bunu Alman hükü
n1enfaatlere hadim kıltnm1ş olan haki- 1 retiyle elde eclilmi~tir. Eğer bu ecnebi kabul etmiştir. Bu misakın tamamiy= tarafından verilmiş olan hükmün ve mümkün olduğunun resmen ilan edil- meti de tasvip etmiş idi. 
ki bir siyasi ve askeri tazyik aletlerin-1 gönilllülei· harbe iş~it9.k etmemiş ol- le siyasi olan gayesi komünizm a- istikbale muzaf olan tasavvurlarının mesini teklif ettik. İtalyanın ı eylül tarihinde almış 
den başka birşey olmıyatt karŞıhkh salardı Franko daha 1936 teşrinisani- leyhihi'.leki sistemi kuvvetlendirmek ve yekdiğerinin ayni olduğunu mü<jahe- Führer ile ve Alman hariciye nazı- olduğu vaziyet, Almanyanın ihtilAfı 
rardım taanhütlerinin bilamel Ultbilt sinde kazanmış bulunacaktı. Beynel- bu sistemi teşkil eden devletler arasın- de ettik. İtalya ile Almanya her türlü rı ile görüşmek şerefine nail olduğum mevzileştirmeğe matuf olan maksa _ 

;ır;:ıe?iJ~ si iç.in aktedil:ıttI~ mutıliede- 1 milel müdahalenin neticesi ~arbin sü- da her saha.d~ ge~iş lıir n:esai birliği d~ş~~n ta_arruzunu silfih kuvvetiyle esnada bana~ ad~l~ne .. bir h~l sureti~e dına tamamiyle uygun Ye İtalya ile 
- ıstın'!at edıyordu. 1ratle hitama erm" ne manı olmuş ve hazırlamak ıdı. Eger bu nıısakın gaye- Piiskurtmege karar vermiş olmakla karşı fena nıyetını gostermış olan bır Almanya arasındaki misaka ve taab 

fl:r_P.nı dört büybk devleti arasıhda Frankoya miiltcfikan temayül göster- si bu olmayıp ta sadece üç hükumet beraber iki memleket için dahili imar düşman ile girişilmiş diplomasi teal- hütlere harfiyen mutabık olan bir 
• · akdini teklif ed~re~ bu zrol-

1 
inekte buluna~ .~s~aı~y2yı. üç sene de - arası.'.ıda bolşevik pr.opa~nnd~sına .kar~ :şıerini ~ükemmel bir şekle sokma.K '.fil ve te.ahhürleriyle uğraşamıyacağını gayri muhariplik vaziyeti idi. ltal,. 

revakkııf merhalesı vUcude ge- vnm eden dahılı bır narbrn fecaatları- sı mlldafaa maksadıyle ıdarı faalıyetı "'~ ask:erı hazırlıklarını itmam etmek ızah ettıler. . yanın askeri hiç bir teşebbüste bu _ 
i için italya önayak olmuştur. na maruz bırakmak olmuştur. anzim etmekten ibaret bulunmuş olsa ıçın zaruri olan uzun bir müddet zar- Daha Salzburgdakı görüşme esna- lunmı w ı· d k' b t · l · . . . . yacagı sure ın e ·ı eyana ının 

umanda Duçe, hır kalkınma pro- İstiklalinden feragat etmiş olan bır idı tamamiyle faydasız olacaktı. Veya- fında sulhun muhafaza ve takviyesi- sında Polonyanın hattı hareketının ta- esbabı "b . b 
1 

d 
Al h ··k:ı. ı- h • b" · t b . 1 d ğ . • h 1. .. t 1 mucı es1 un ar ır. "bftaya atmıştır. man u 11me ı hükumetin müdafaası icin ccnelıi mem ud milletler arasmda resını ır sıyas ne ütün kuvvetleriyle çalışmaları lü- mamıy e e şımeaı a ı mus esna o - K t c· İt 1 .. llAh b" 

t i l k · .- , 1 t . <l 1 !Ad b" b t ... k .. . 1 . ·ıAh k t· 1 h 1 on ıano, ayanın muse a ır afmdan zarur , asgar o ara ıra'=' leketlerde silahlandırılmış olan beyne - aahhüdclen zıya e a e a e ır ra ı a 1..umunda tamamiyle mutabık kalmış _ ma uzere ış erın sı a uvve ıy e a - hald . t" . t• d b 
1 dl d h·ı· d t · · · 1 kt 1 d 1 d"l . . k .. k"" ld - b e m ızar vazıye ın e u unma-~iş olan hudu ar a ı ın e s a- milel kıtaatın ispanyada bulunması ıtılafı gibi bırşey o aca ı. ar ı. Bu intizar devresinin devamı e ı mesının pe mum un o ugu e- sı h kk d k" büt·· . 

1 d··rt1 · k i" ·d· · t'r d b.. l b" Tl Af üd l t d · d b"t l t a m a 1 un şayıa arı ve saç KıUn muhafazası, o er mısa ı ner türlü ademi mürl.1hale ümı ını su- uç devlet arasın a oy e ır ı ı a m deti bizce üç ve Almanlarca dört c ae erecesın e sa ı o muş ur. m . hl dd tt"k~A ik" h 
J d"d" · · h · b" d b" k t f · l ·ı"' A · d · b d h tl B a ıza arı re e ı IA:n ve 1 ar-' ~ .... ~hltnn tah ı ı l)röJesı ıç ır ya düşürüyordu. ~kdi bütün dünya a ırço e ~ıı· ere ı a beş sene olarak tesbit edilmiş idi ym zaman a ve aynı e a e e . b" . Af "k l h 
"'lll'a "'IU. • b' "k h 1 l A ~ 'b" · k" 1 el t J" l F k · II"tl · b""tü ·t ·· t d m yanı rı a ve spanya mu are· 1"f ıfade etmıyeh ınr vesı a a~ı talya, düşmanlarının oyun arına a- yol açtıgı gı ı genış a ıs er e ev ıc a at bu, italya He Almanyamn bu ı erın u n vesaı e muracaa e c - b 

1 
. . b. k . . . . 

0 ~ · t' · k" b" · h tt h "d k "ht"lAf i b" b hr h 1. e erının ır ço vesmtı ıstımal mec~ lmıştıt. !et olamaz. Ve bir karga~alık vazırc ı- etti. Fnkat hıç ·ımse ıztm a ı a- rr.u detin inkizasında tehdidkar mü- re· ı ı a ın umum ır u an a ıne b .· . t" . h . .. . ! 
• 1. 1 it ı.. b" 1 k .. 1 d 1 h t 1. d" ıh 1 . . 1 k .. b ·ıt•lAf uııJe mı asıl etmesı uzerıne tal-~ıyet r.arşısınc a aLJ'anın ır nin nasyonalistlerin zararına o ara· reketımızc ~n o ayı ayre e c :1şme ı. c a alelerle dünyanın sulhur.ü ihlal et- ge mesıne manı oma ıçın u ı ı ı a ı k A h ' 

l el O d k d . · d · l - · "b" h h k t d'" d ·ıı k Al ·ı p 1 d .k. t yanın as erı azırlıklarmı yapmak fesi var ır. a ·en l tra esı emadisine mlisaade ed~miyecegı gı ı Çünkü bu attı are e unya a ı c me tasavvurunda oldukları manası- manya ı e o onya arasın a ı ·ı a- . . .. _ ,JN . ·ı f tl . . k' h . l . t 1 l"k . . . fi b" . h d tl <l h·1· d t t ıçın en az uç seneye muhtaç oldugu-,,Li kuvvetı ı e men aa erınııı m~vcutl vaziyetin Akdeniıde ı ayatı tlefa olarak bo şevızın c 1 ı ·esınc ışa- nı tazammun etmez. Bilakis onların ra ı ır nıza u u arı a ı ın e u - .
1

A t . b 
1 

_ 
.. - ··ı tl · · ~ h . k k ·t ı d "k· k d b 1 d w d .. ili nu ı an e mış u undugunu beyan et -~Hazasına tevessu zaı·ure ennın mt:mfaatlerini doğrudan dogruya te - ret etmış \·c ona nrşı gere· ı aya a teşrı ı mesailerinin gayetii çok mühim ma arzusun a u un ugu a gor -

1 
d"kt İt 

r . . k d" · h b. · d k . d .d 1 1 l\I b" .. t·· e ı en sonra, alyanın harpten nmıne ve en ısıne as ır ımpara- .tli~ edecek ve hatta Avrııpanın me e- gere· ıspanya acı a açmış o an .ı.: us- ır temel atmak idi. Ve Almanya ile muş ur. k k b"I ~. . d k. . 
1 · t · · b ı k · ı .. .. k k"l 1. . . . t· · d ·· t ·t 1 B' ı· d h AI or a ı ecegı suretin e L tezvıratı !orluk s stemı esısıne çare u ma ı-{niyetini muhataraya dl•şurece şe ı - so ınının sıyase ının evnmını gos e- ı a yanın hayati ihtiyaçları adilane bir ıze ge ınoo; n a o zaman man 

1 
t . . 

· · · · b" tt · d " tt · · ı.. ~kA t" f · t hilkO t' · "ht· cer ıe mıştır. ı. de ve tehlıkelı, vahşıyane ır sure e rıyor u. :ıu~ e ıyıce anlaşılıp tatmin edilme• HU uıne ıne, aşıs rne ının ı ı- k l c· . . 
Ha.beşistan iviı yalnız müs~emleke altüst edilmesine Iakayd kalamazdı. Kont Ciano, üç. taraflı itilı1fın im- dikçe müstakar ve hakiki bir mahiyet lafı muslihane bir surette halletmeği 0~ ıano, ~ta~ya. mılletı ara.sı~da 

· h d 'tal b ak 1 l . 1 · 28 t b. k h f~ •t ı . "kt" . . . b' 1 b iht"lAf t · 1 noktaı nazar ıhtılafları ve zıddıyet meselelerı sa asın a ı yanın ır l -ı Ik ıtalyan tayyare erı, emmu~- zasın<lan H" aç a l.a sonra ı a :V anın ı · ısap etmesıne nnkan mutasavver 'e ıç. o mazsa u ı a ı amamıy e i _ . . . . 
mış olduğu gayri adilane vaziyetin de- da ve Frankonun talebi uz.erine ispan- milletler cemiyetini terk etmek kara- oltnıyan Avrupa sulh ve emniyeti is- mevzileştirmeği istemeğe sevkeden ve ~u undug~ sure~ındek~ ı.ddıala~ı .da 
ğil ayni zamanda kendi ~mniyetini, is- yaya gönderilmiş ve o günden itib:ı- rını resmen Ban etmiş olduğunu ve ey- tikbalde kolaylıkla bu temele istinat esaı:ıen kendisince maHlm olan esbabı re~ ve. ceı~ et1:11? ve ııoyle. demış~ır: 
tiklalini ve istikbalini zıman altına a]- ren italyan kanı, nasronalistlerin da- h11 buhranının ne gibi şerait dahilinde edecekti. bildirdik. Sulhü kurtarmak matlfip tal) a. mıııe:ınm en naçız fe~dın : 
mak VttL.t!esıntıı ~aı ur1 Lir ntılice:si iıti. vası için akmıstır. Ağusios, eyHH ve cereyan etmiş bul ırıduğunu hatn·lat- Bununla beraber Alman hükumeti olduğu takdirde Almanyamn hakkınııı de~ l\faJe~te Krala kadar tek.hır çeli 

Kont Ciauo, asrıhazır tarihinde ilk te.Şrinievvel aylarında italya, b:llrn.;;:';a ~ıktan sonra.. gayeşi milli ekalliyetler bizimle muıtabık kalarak yukarıda söy- teslim edilmekte olduğunn zıman altı- resı, t.ek bır ruhu vard~. Bu sıyasi ka 
defa olarak Afrika topraklarında mu- h:wa vasıtalnriyle Fraııkoya yardım- me~elesinc bir hal sureti bulmaktan lediğim mühlet hibım bulmadan evvel na alan ve müstakbel müzakereler için ~ar~aı.ın t~savvur halınde o~d~kla~ 
nzzam insan kütlelerinin toplanma.la- ôa bulnnmağa devam etmiştir. Fctka ziyade milletler arasında bir huzur ve yeni münakaşalar çıkmasına c::ebebiyel bir itimad ve hüsnüniyet havası yara- ~ e ıs.tıkbalı:1 memle~~e~e ne gıbı vazı~ 
rı. parlak bir zafer kazanmaları ve bir ademi müdahale için g'iı'i.-ıilmiş olan muslihane tc~riki me.:ıai devre~i aç- verecek mahiyette her hangi bir mese- tan bir hareket yapmak icap eclerdi. ı.eleı tal~mıl edecegının malftm bu -
mp:!ratorluk fethetmeleri gibi bir ne- müzakereler esnasmcln italyamn ispan mak olan 1lüııih konferansından b'.lh- lenin ortaya atılmaması lüzumunu ka- Bu sebepten dolayı italya, Danzigin lunmadıgı ... an~a gerek kendisi ve 
tice vermiş olan mesai ve gayretlerden yol daYasına ~·apmış oldu~u yar lımın 5etmi~tir. bul ve teslim etti. Bu nrnkaddernat li- Almanyaya teıkeclilmesi davasına se- namô~r. oglu ıçjn binlerce senelik 
l hsettikten sonra sözü büyük ispan- pek naçizane olduğunu iddia edebiliriz. Fakat ).Iünihi, MOnihin zıddı deni- ·r.erine ve Almanya ile italyanın ihata habet etmiştir. ?e~ebının an~n ... elcri ve şerefi şanı 
yol ihtilafına nakletmiştir. 1 Ancak kızıl Liikumel lehine g-eni~ nıik- 'ebilecek bir rnziyet takip etmiştir. ~asavvuruna karşı müttehid bir cephe Bu esnada diğer bir hadiM vukun ıc~bı olarak sılah altında vatana hiz-

'.Ratip şöyle demiştir: yasta yardım yapılm~kt:ı olduğu s~~bi~ flir kıyas.et hareketi dive tarif ecliln:i~. arzelmeleri makı;ıadiyle ~rnanoda })ek gehli. Rwıı - Alman mukareneti.. Mos- met etmekten başka birşey ıstemiyor-
1936 senesi 18 temmuzunda ger.eral olunca italya, beynelmilel sürülerin ulan şeye l>ir teslimiyet gibi hücum yaJ mda bir ittifak misakı imza edile- kova :ıe Berlin hükfi.me1:lerinin arala- du. 

Franko her türlü tereddüde nihayet kat.~ısında lejyonerlerin lrnhram~n az- dilmiştir. Demokrntbr garip bir su- eeği ilan ve bu ittifak 22 mayısta Ber- rında bir ademi tecavüz mis:ıln akdet- Gene , bunun gibi, Kont Ciano, 
l·ererek memleketinin şerefini ihlıl.I e- nıi'.ı:ii çıkartmakta tei·eddüt etmeıniş- rette harp lisanı kullanmafı scvdikle- l"nde imza edilmiştir. me'k hususundaki kararların fevkala- şu Veya bu milletin !talyadan hattı 
den ve onun istikbalini ebed.i olarak tir. Duçenin emri üz~ı.-inc brı:;>kUman- rinclen l\riinihi takip eden bu :;iyasete, Kont Cinno, bu mern~im esnasında de olan ehemmiyetini, hadisenin bütün hareketi hakkında izahat, teminat 
muhataraya maruz bırakmak tehlike- dan Frankonun ordusuna nıüe<ısir b:r demokrasiler cephesi ismini vereli- teati edilmiş olan ve micıaktn hi~ kim- dünyada uyandırmış olduğıı hayret veyahud garantiler istemiş o1duğu 
sini arzeyliyen bir suriş ve cinayet vardımda bulun~cak hir sureU~ derha! !er. Ve nasıl ki. aralarındaki ko\·alis- ~ere 'karşı tehdid mahiyetinde olma- göstermiştir. suretindeki iddiaları da tekzip etmiş 
vaziyetini ortadan kaldırmağa azmet- bir heyeti seferiye viicııcle g.ctirilnıi~ \'ona da demokrasiler cephesi i::ımini rlığrnı ilan eden beyanatlm.·ı hatırlat- Kont Ciano, Fransa ile büyük Bri- ve bu kabil tazyikler vukuunda 
miştlr. İspanyanın en necip kuvvet ve ve teçhiz olunmuştur. Ası'i teçhizat le- vermektedirler. Ve dahili sirnı-ı.etlerin- tıktan sonra sözfü1e şu ~uretle devam tanyanrn Rusya ile askeri mesai birli- İtalyanın icab~tlen ıcevabı vermiş bu. 
enerjileri derhal onun yanıba.şında. vazım servislerinin mükemmel surettr de bolşevizm ile anlaşmalarına halk- etmiştir: !fö1ide istilzam erlen sıkı bir mesa; bir~ lun:ı.cagını sö~ }emiştir. 
mevki almışlardır. lperik yarımadasın tensiki, kadroların fevkalfüleliği, kıı- nılar cephesi ünvanını veriyorlar. Kendi dahili ipıar işlerin:! vnkfı nef- !iği viicude getirmek hususundaki te- Bundan sonra sözti Alrnanyanın 
da cereyan eden Yekayii takip etmiş o- manda heyetinin mahanıti ve bilhassa Tek bir planda birleşmiş üç cephe. :ıcı.lmiş olan Alınanyacla ~amimiyetin- ebbiislerini hatırlattıktan sonra, mü.. Polonyadaki seri harekatına nakle-
lnn miidedkik mi.işahidler general Mussolininin faşi~t gençliğinin ecnebi Sovyetler cumhuriyPti ile ittifak den katiyen iştibah edi)emiyecck olan wkerelerin Sovyet Rusya ile ~·apılan den Kont Ciyano .,ti~ le elemiştir: 
Frankonün sarfetmekte olduğu faali- memleketlerdeki liyakalh mümessille- Almanya ve italyanın idcoloj:k, siya~i bir sulh arzusu ile mütehassis bulunu- Lcısfiye işinin bais oiduğu müzakere- Dünya gılze eleri, İtalyanın sulh 
yet ispanya medeniyetinin esaslı kıy- ri olan lejyonerlerin derin fedakarlıi\ ve askeri bakım1arclan ihatası 1939 vordıı. ler yüzünden uzamış '>ltluğunu hatır- lehindeki teşebbı"slerinden, vey .hut 
m~tlerini ~cnebi nüftlzunun ifsadatına hisleri bu gönüllüler he~'etini müdh~ş martında Alman hükumeti, Bohemya Milano görüşmeleri ve Berlin misa- !attıktan sonra sözü italyaya nakle- yeniden müzakerata girişebilmek i _ 
karşı yeniden ihya etmek için mazide bir harp ateşi haline sokmu~tur. ile Motavyayı işgal ederek buralarda kı esnasında, bilahare muslih:me bir derek daha nisan ayında bu mesele çin Almanya hükürneti tarafından 
sarfedilmiş ve fakat 'Semeresiz kalmış 1 Kont Ciano bundan sonra diişma- bir himaye tesis etmeğe karar Vermiş- hal suretine iktiran ettirilmesinin im- hakkın~a Alm~n .. ~~k~~ıeti il_: doğru- İtalya ya tevdi edilmiş olan bir vazi
olan birçok alicenabane gayretlerle nın her türlü mukavemetini kırmak ve .ir. kansız bir hale gelme~ini intnç edec~k dan dogruya goruşulmuş old.ugn ve ~a- feden bahsetnıektedirler. Bu ün bun 
karıştırmamak lbım olduğunu kolay- harp meydanlarında ita1ya ile ispanyu Nisan ayının ilk haftalarında ita!- bir vahamet arzct.memiş olan Polonva ha o zaman Sovyet Rusya ıle gergın- lar indi l.ıfr taicın1 sôzlel·dir. Beninı 
ca anlamışlardıt. Mevzuu bahsolan me-jarasında ebedi rabıtalar tesis eyle- ya, Arnavut milletinin nüttefikan iz- meselesi de Almnnyanın mesul ri~a- !iği izaley~ :rr:atuf bir siy:set tak~?ine Be.rline yapmış oldu m eyahatin 
sele yeniden fütuhata atılmaktan iba- mek tıuretiyle italyanların işUrak et - har etmekte bulunduğu bit" temenniyi linin iddialarma göre diplomatik mü- karar verılmış bulundugunu soy!~ menşei ve sebebleri ihtila~ın ilk saf
ret harbctiyane ve temdinkarane bağlı miş oldukları muharebtlerin muhtelif yerine ~tfrerek Arnavutluğu ilhak zakereleı·e mevzu teşkil etmek icap e- miştir. . . hnsına ve Alman:yanın 1talyaya ihti~ 
bulunan ''"e bu ananenin kuvvetinin is- 1 satahatını nakletnıiştir. etmiştir. diyordu. . Gaye, Rusyayı ~ıt~raf bır hale .ge- lafın inkişafları ve istikbalde yapı~ 
tikıbalihi gösterec~k olatı haltiki bir 1 Frankonun, asilane gayret ve fali- Bu hadiseler birbirlerinden ayn Kont Ciano, Almanya ile Polonya tırmek ve onu, buyuk demoksarıler lacak harekatını tayin edecek olan 
milli inkılap itli. hetini anlamış ve ona yardınıda bulun- şeyl~rdi. Stılh cephesi tarafmdan ileri arasındaki gerginliğe bais olmuş olan tarafından tasavvur edilmekte olan mak~adlarını bildirmek arzusunu iz 

Faoist italyanın çok zaman evvel ' muş olan memleketler aı:asında Alman- sürülen muhayyel bir Aln:1a? - italyan 2sbabı tetkik ettikten sonra ve gar\) ~h~ta si~temine işt~rakten menetme~ har eylediği tarihe kadar çıkar. Al
Franko ile gizli münasebetler tesis et-1ya da bulunu)'ordu. İtalya ile Alman- itilafı yoktu. Sulh cephes.nın bu ideli- levletleri tarafından sarfedilen faali- ıdı. Bu ış, ehemmıyet ve şumulu man)'a ttalyadan hiç bir~e visteme
miş ve isyan hareketini teşci eylemiş 1 yanııı si~·asetleri arasmdaki muvazi- uda bulunmaktan mak:ıadı ihata siya- yetlerden bahseyledikten sonra sözü- mahdud bir hareketti. Çünkü nazist miştir. Bu maksadla hiç bir teşebbüs 
olduğu yazılmış, söylenmiş ve mü tema- 'lik gitgide daha aı;ikar bir hale geli· setine Tuna ve Balkan mamlehtıerini ne şu suretle devam etmiştir: Almanya tarafmdan Rusyaya karşı yapılmamıştır. . 
diyen tekrar edilmiştlr. Bu iddia yan- 1vordu. Bundan pek tabii olarak l3Öyle ele sürülmekte idi. Arnavutluğun 21 martta teblig~ edilmiş olan ve Po- daimi surette takip edilmekte olan 

i" Berlini ziyaretim ik. ne 1 ket lıştn'. İtalya, başka bir memlekete ta- bir netice hasıl oldu; bir an geldi, iki işgali tamamiyle bir italyan te~ebbü- !onyaya askeri garantiler teklif eden esaslı hasmane vaziyet sebebiyle da- . ı 1 m e ara-
all~k eden tlruhilt meselelere karıŞinak-'memlelretin müşterek düşmanlarının südür. Ve bu teşebbüsün h"rasını am:r Fransız - ingiliz kararları, Varşovanın ha uzak gayeleq elde etnıeği im - ~rnda ıda~c cdil~n daim! temaslar kad 

k 1 · h ı lı" t k"' h . . d .. ü 1 k rosuna gırer. Zıra tekrar etmek icap tan. b. Uyi.lk ,_bi:r ihtimamla istin flf. e:-1 muhalefeti ve kov~lisyonu ıle. tezad ~'1 olan esbap bi.z: as o .. an .' ı~ a.1"1:° ~e- Al~mn taleplerine k. arşı takmmı~ ol _ <tn arıcın e gor yorc u . . 
mıştır. Doğru olan, bunun aksıdır. !inde bulunan aynı gayeye nıüteveccıh bepler ve hızım muttefıl<lenmızdır. tluğu hatlı hareketı kat'i surette tar- Kont Ciano sözlerine devamla de - (;'der kı, bilyük meclisin geçenlerde be
Bolşevik ihtitftli, koınintern 'tiarafın- faaliyetlerinin müşterek tanzim! için Arnavutluğun italya ile birleşmesi, 'Ün etmek gibi bir netic.;ı veı·miştir. o miştir ki: yan ve teyid ettiği veçhiJe italyn ile 
dan "ok zam.atı evvel hazırlanmış bulu- temaslar tesisine lüzum hasıl oldu. Arnavut milleti lehinde sarfetmi~ ol- ~ünden itibaren vaziyet tehlikeli bir s 1 b d l\,,. k d · · ·ı Almanya arssmdaki mii.ıaPebetler it-

... a z urg a , ..ı.uos ova a gırışı - tifak misakı ve misakı ikinal etmiş o-
nuyôrdu. Bu ıa dair red ve cerhi ka- Daha Habeş buhranı esnasında tas- duğumuz uzun faaliyetin ve eski bir hal almıştır. Daha 27 marttan itiba - miş olan ticaret müzakerelerinin ge- lan noktai nazar teatileri ile tesis edi1-
bil olmıyan birçok deliller vardır. lağı vücude getirilmiş olan Berlin -Ro- takı~ hukukun tetevvücü dettıek idi. ren ingiliz sefiri ile yapmış olduğu biı· niş inkişafları ümit ettirecek şekil_ miş olan münasebetlerdir. 

Kont Cıano ~ mGnaseb-ette, bilAha- ma mihveri siyaseti, kendisirıç ilk de- Sekı~ a~~danberi. Arnavu.tıukta mazi- görüşme esnasındn İngiltere ile Fran- de başlamış olduğunu bana söyledi- Hatip, Polonyada baıbin hitama er-
e Fransa harı ye nazırı ole.tak İs- fa olarak ispanyanın nasyonalist ihti- de hlç .~.rl.llm.~mış olan lıır sulh ve sü- sanın Polonya hükfimetine şarta bağ !er. Nihayet 21 Ağu•stosta saat 22 de mesine binaen Almanyanıtı derhnl bil
pam·anın kızıl h\ikumetlerinin avu- llfında hakikt bir tatbik sahası bul - kOn hükum surmektedir. h olmıyan garantiler gibi bir silah tes- B. Fon Ribentrop. bana telefon ede- t\in dil\1yaya kend"sini P.' rp devletleri-
kat ğı gibi nankör bir vazife deruhte muştur. Unutmamalıdır ki, Habeş se- Bu sulh ve bu nizam ora- !im etmesini Avrupa .sulhu için tevlid rek erte~i günU Almanya ile Sovyet ne karşı geniş m"kyasta biı' harbe gir-
trr olah lt Yvab Delbosun •Kızıl ferinin bidayetinde italyaya muhale- da kuvvetle ve .rıehditle muhafaza ~debileceği netayiç üzerine İngiltere Rusya a.rasmdıı bir ademi tecavCiz meğe s vkeClec ıc hiçbir E;ebep mevcud 

tecn:. e:t Unvanlı eserinden bazı par- fette bulunmuş olanlar bize karşı ob!- edilmekte olmayıp italyan ve Arnavut hüktlınetinin nazarı dikkatini eelbet- misakı imzalamak üzere Moskovuya olmadığını bildırmiş olduğunu söy!e _ 
C lar zikretmiottr. trükslyon yapmaktan ibaret olan battı milletleri arasındaki tam ve karde~çe- miştir. gideceğini bildirdi. mi" iı. 

Hatta, mulla~mat başladıktan son- hareketlerinden rilcu etmemişlerdi. Ve sine tnesai birliğinin neticesidir. Ar- Filvaki bu garantinin kendisine bir Kont Ciano, bundan sonra Polon_ t;f {ta gen u h m·d1 
uı hai:bin niftlceiinin Akdeniı mllta.- bırihin muanam bir h.idisesi olmuı °" navutluiun italya Ue birleşmesi hiç kuvvet bah§eti'ni.ş c>.ldu,(ıin& kail olan ya ile AlW.anya arası.uda tı-ıuh~ama _ -Dcvanıı ö iuc:i a ı 'f 
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< A~ADOLU) 

n N tku 00 Am~rika /~tantal deri tüccar· 

Almanlara pek az 
- Baştarafı 4 üncü ~ahif ede - zusındandır. Bu ~.ebcpten dolayı İ - İstanbul, 16 (Hususi) - Burada / l 

/arının müracac tı Fin • az mı milletinin 
Tek insan kalıncaya kadar müdafaa et· ı;:üm etmişti. Fakat uzJn siirrnedi. Al- talya, milletlerin kendi aralarında- deri tacirleri biı· toplantı yaparak A- ma Sa tyor 

many<, milli bir p lonya devleti .ihtla- ki mtrnllak meseleleri dosta.nedir. ~erika _içi~ akre~litif.açılmasını tica- L~ndra, 16 (R~dyo) - B.irle~i~ A- rnek ve Bolşevikligw e boyun egw memek .. 
sını nazarı itibarc alınağ:ı mütemayil surette halletmek hususundakı ar - ıet vekaletınden ıstedıler. merıkanın n~redılen aylık tıcarı ısta-
olmakla b('rabel' nazizm siyasetinin zulnrını izlıı.ır etmelerini derin bir BORSALAR tistiğine göre, Almanlar son bir ay i- Paris, 16 (Radyo) - Bütün g:ızete- mek imkanım bulduk. lhtila.fın sulh 
şu Ycya b•ı surefle münalm;ıa edilme- sempati ile karşılamaktadır. Ve on- çindc Amerikadan 500 İngiliz liralık !er, Fin hariciye nazırının Mulotofa yliyle, müzakere ile hallini istiyoruz. 
sini kabul edemezdi. • larn vesayada ve yardımda bulun - O Z OM: mal alabilmişlerdir. Geçen senenin ay- radyo ile doğrudan doğruya yaptığı Eğer bu teklifimizi de red ederseniz, 

Kont Ciano. ihtilafa son saatlel'~ ka- muğa amadedir. Çuval ni ayındaki Alman mübayuatı 3 milyon teklifi mevzuubahsetmekte ve bu söz- o zaman Sovyet Rusyanm yeni mak-
d:ır m ... ni ohm am:lin it:' iyanm re~1lbt Kont Ciano, ı~, içre, cenubi Ame- 1517 üzüm tarım 9 50 12 50 ingiliz lirası idi. Bu l'akamlar, deniz lerin Finlandiyanın aczini veya zaafını sadlarla harp ettiği sözlerini knbule 
hattı hareke'i oldu-· m n ve menfa - rika ve japonya ile olan sıkı müna- 238 j. Kohen 10 11 50 ablukasının Almanyayı ne derece zaa- değil, bilakis kahranıanlığım ortaya mecbur kalacaksınız. Şurasının bili 
r..t1erini ve c!han sulbuı ü muhafaza et- ebetleri hatırlattıktan sonra faşist 69 D. Arditi 10 11 fa uğrattığını göstermektedir. koyduğunu ileri sürmektedirler. mesini istiyoruz ki, Flı1landiyayı eski 

mek arzusunda bulunan blif.ün cln·lct- İtalyanın vukuatı teyakkuz ile takip 54 j. B. Elyezer 11 625 11 625 S ta Il bu ı tÜCCar 1 arı Fin hariciye nazırı Taner, radyo- çarlık Rusyası hududuna sokmak hu-
ı,,r·n nliıkalarınm ita1 ~ nyn müte\"cccih dmekte olduğunu ve icabında ken - daki hitabesinde bilhassa demiştir ki: susundaki gayeniz kolayca tahakkuk 
bulundufl'unuıı bütün cih:ın:ı m::!Am ve di mrnaffüıi kara, hava, ve deniz 1878 Dep9farında fazla Bay Molotof; biz sizlerle müzakere edemiyecektir. Biz, tek Fn landiyalı 
mli ellem oldı ğunu sörkm· · ır. münakalat ve ticaretini preştijini 2u4218 arzusunda idik. Fakat siz, Amerika - kalmayıncaya kadar vatanırr z müda-

Hatip, iliiveten demiştir ki: ve büyük bir deYlet olmak itibariyle stok bulunduracaklar nın, 1sveçin tavassutunu red ile bütün faa edeceğiz ve Sovyet rejim n. boyun 
F~ş·st hükumetinin hiçoir teşeb - istikbalini inhina kabul etmez bir 356096 İstanbul, 16 (Telefonla) _ Şehri- müzakere kapılarını kapadınız. Size eğmiyeceğiz.> 

büste bulunmamış olduğunu 'e bu an- enerji ile müdafa etnıeğc azmetm·ş No. r:at mizdeki tüccarlar, bugün lıir toplantı bir defa daha, radyo ile hitap edebil-
da bitaraf de\'let1erle te~riki mesai \•e olmakla beraber di.inyııyı sulh ve se 7 8 50 yapmışlardır. Depolarında fazla mik- ooı=-----

bu dostluk, miinasebeUcriı.1iz~ husus\ l.1h::ı k~rnışturmak için bil' heLTe da- 8 9 50 tarda stok bulunclul'ınaları lüzumu, a- Ticaret ve kale ti Vezu v yan. ardagv l 
·b'ı Sltr.~tte tarif etm~k için h"çbir te- ha harekete geçm"ğe amnde olduğu- 9 10 50 Jakatlat}arca kendilerine uiJdiriJdiğin-
Şebbıiste .bulunmak tnsaHuı·unda ol - nu sö,rliyerek nutkuna nihayet ver - 10 12 25 den, bu mevzu etrafında konuşulmı~ş Petrol f iat farını fes• Alev saçıyor 
madığımızı söy:emek :sterim. mi9tir. 11 14 50 ve tedbirler alınmıs.tır. 

bı•t ettı• Napoli, 16 (Radyo) - Yezuv Ya-1\Indemki Balkan .~·a1·ımada<>ın<lan Du müdafaa, İtalyan milletinin 1 N C 1 R: A [ b h b 
'"l sız ir a er . nar dağı alevler saçdağa başlaDllftır. 

bi1hassa bahS€dilrniştir ve madem ki. <-evk ve azmiyle dolu disiplini, si - Çuval ' A • • Ankara, 16 (A.A) - Tıcaret Ve- Bu sefer müdbi~ bir infilaktan endişe 
lı'kınet vücu<lünün tarihten ve coğraf- !<lhlarımızın kuvveti ve Düçenin ida 20 Hayım j .L. 6 50 6 60 Ankara, 16 (Hususı) - Dahılıy~ kaletinden tEbliğ edilmiştir d'l kt d" 

l d ı. JR8"'71 E k. 1 A ti te N" ·f E k. · 1 ba k b" e 1 me e ır. y· can, ananeler en ve oir Bı:ılkan dev re ve dehası ile zıman altına alınmış- o ı • s ı yeırnn. m s ş~rı azı . r ınıı. ~ a ır Petrol v-e müştakları fiyatlarının 
!eti haline gelmiş olan vakıasından a- tır ve lıüttın bunlar vatanımızın mu - rnemurıyete nakıl ve yerın.:ı Kastamo- her tarafta yükselmekte olmasına Hud 
lan bir alaka ile italyan siyaseti, hıı kadderatı kadar yükdeK ve emin ş~y- 168794 U. yekun. nu valisi Avni Doğanı:ı getirileceği ve Romanya piyasasında ise fiyatlar 
mıntakaya doğru teveccüh e<liyor. Tu- !erdir. Z A H 1 RE: hakkındaki haber asılsızdır. azim bir ni:s.bet dahilinde ve munta.- Muvaf f akiyetinden 

-na hazvasında ve Balkanıardn nizanı Bir çok kısımlan çoşkun alkışları 654 Ç. buğda 5 875 6 K lh c zaman tezayüd ettiği halde son mo- dolayı konter amiral 
ve sulhu muhafaza etnıeği kat'i suret- Jave teden bu nutuk :..onunda, Duçe 28 Ç. fasulya 16 50 lZl Q. törlü hamulelerinin ancak mezkQr 
te arzu etmekte olduğunu beyan ve te- hakkında büyük bir tezahürde bulu- 270 Ç. arpa 3 625 3 75 Finlandiyaya yardım ediyor memleketten getirilebilmiş bulunma- oldu 
yid etmekle beraber ita!ya, ne eşkil<lt: nnn asamblenin devamlı alkışları ile 15 ton nohut 9

4 75 
Paris, 16 (Radyo) _ Amerika. kı- sı.na binaen mot.erin fiyatlarının ar- Londra, 16 (Radyo) - Kral a 

olursa olsun bu bloka dahil oiacak mem selamlaıımıştır. 15 ton ak darı t ı t h ı ı t · · Ad · ı G f s kr 
4·' zılha,.. teskilatı, Finlandiyaya yemden. .ı rı ma. sı zarure ı _as.ı o muş ve aş.a- ıncı JOrJ, mıra ra pe uv leketlere faydası ve sulhu tesise meda- ~283 kilo T. B. içi -.ı: Y • - ~ f 

1 o*o= 58 62 :;50 bin dolar göndermiştir. Beynelmı- gıdakı yazılı azamı ıyatlar onbeş ılk zörü ile çarpışan ngiliz harp gen 
rı olacağına kail değildir. 459 B. pamuk k! d 

d , Jel kızılhaç teşkilatı da, eşya, para ve nun 1939 tarihin en itibaren tat- leri komutanı Komodor Hudu kon~ 
Kont Ciano bundan sonr.ı italya ile Alın hu utıarı Zeytinyağı b'k an 50 i!a,.. göndermiştir. ı mevkiine konmuştur. amirallığa terfi ettirmiştir. Krn Yugoslavya arasında akdolunan ve iki ~-5,000 kHo 37 50 37 "' 

1 1 - İstanbul, zmir ve İskende - diğer gemi süvarilerinin de birer rüt-
memleket arasında her türlü muhte- S:ıat 20 den sabah S... PARA BORSASI 

5 237
=; Sıhhiye Vekili ı·unda depo fiyatları dökmede kilo be terfi ettirilmelerini irade etmiştir. 

tnel harbi bertaraf ederek samimi, de- nterlin v 

t 7 k d k l 130 36 d 
başına dokuz kuruş ve çi.ft büyük 

vanııı ve yapıcı bir suıh garantisi teş- a ye rı flr apa ı noıar Antebe va.. ı 
2 nr,7,:: ,. tenekede 329-20 kuruş olarak tesbit -

kil eden tecavüz ve dostiuk misakın - Berlin, 16 (Radyo) - Almanya hü- F. Frangı "" ., 1 
6 7375 Ankara, 16 (Hususi) - Sıhhiye ve- edi miştir. Binaenaleyh her yerdeki T h .h ~~ıl~:~·~. 

dan bahsetmiştir. kumeti, Alman hudutllarının, gece sa- Liret 
Hatip, Yunanistan ile karn hndudfo.- ııt 20 den sabah saat 7 ye kadar kapalı . sviçre F. 29 23 kili B. IIuliisi Ala taş bugün Antebe cari fiyatlara dökmede kilo başına 

G" 95 muvasalat etmiş, vali Ye rüesayı me- 2,·16 kuruş , çift tenekede 73,80 ila-

a s , mktaki de 
Çeşme icra memurluğunda'd: ır1 u ;;;::ılı 

rınm tahdidi keyfiyetinin ihtilafata 'rnlmasını emretmistil'. Bu tedbir, ca- l'lorin " ~ 
• murin tarafından karşılanmıştır. ve edilmiştir. 

sebebiyet vermek şöyle ciursun umumi usların muhtemel faaliyetine karşı tayşmark 
Anadolu gazetesinin 10-12-939 ta • işti 

rih ve 8027 sayılı pazar glinlü nüsha- 4 ••eden 
32... 1'. A k 2 - Benzin ve gazyağı fiyatların ınünasebetleri tenvir etmi~ ol<luğunu alınmıştır. Jelga 21 5 o J. Y.l e fa S Q S 

geçenlerde teati edilen noktaların iler- * )rahmi O 97 ela değişiklik yoktur. 
sın da ve beşinci sahif esinin Uçilncü ,r. 
sütununda neşir ve il~n olunan, satış ·-an 

ki muhtemel inkişaflar için esas teş- Dala diye Leva ı 6025 Hoınanya sef~rile konuştu 
kil edeceğini söylemiştir. ;ekoslovak kr. Atina, 16 (Radyo) - Başvekil ge-

ltalya ile Türkiye arasındaki rnüna- Ingiliz sef:ri:e konuştu ")eçeta 13 605 neral .Meteksas, bugün Rom:ınya sefi-
scbetlere, 1932 tarihinde lecdicl ve te- . . ~loti ri Cuvaroyu kabul etmiş ve uzun müd-
Yid edilmiş olan dostluk misakı hakim- Parıs, 16 (Radyo) - Başvekıl Da- ~engü 23 8075 det konuşmuştur. 
dir. ladiye, bugü ningiliz sefiri Sir Ona: T.ıey o 97 

İtalya ile Bulgaristan arasındaki Kampeli kabul etmiş ve kendisiyle u- Dinar 3 175 Jngİ[f ere 
münasebetler, anan.evi olarak doir zun müddet konuşmuştur. Yen 31 21 

• 31 os2- An1 _rikadan vapur satın tanetlir. Aramızdaki mübadeleri ar- -=*=- sveç kr. D 

tırmış olduğumuz Romanya ile olan A t ' . luble alıyor 
ınllnasebetlerimiz de dostanedir . VUS r aı \/ a -ESHAM ve TA.HV!L!.T (R d ) t ·ıt J ,. . . • NeYyork, 16 a yo - ngı ere 
İki memleket arasındaki ~ostluk_ ve El'i milyon s:erlin )ıvas-Erzurum hattı ıstıkrazı vll~- hükumeti, Amerikaya gönderdiği he-
tesanüd rabıtaları çok derın oldugun L ~ • t t · ı A ·ı tl ı · t' 

k 
. 

1 2 
~·e vası asıy e merı m an a acagı ı-

dan İtalyan~ Macar rnünasebatından verece Anadolu demıryolları · ve · 
3

,. T caret vapurları için müzakerelerde 
bahsetmek hemen hemen lüzumsuz - R d ) A t . 1 u a uulunmaktadır. Alınacak ticaret va-

Londra, 16 ( a yo - vus um - Not: Hizalarında rakam bulunmı- . ,..,. . 
dur. ya basvekili bugün bevaırntta ba1un- .. . . . fı'at t""' .. cı"l d'l rmrlarının hacını, , .ıo bın tem arasm-

İtalyan hariciye nazırı ilaveten de :· t 1 k h · 1A • • A _;an dovızler ıçın '°" e ı me- da olacaktır. . . muş, ımpara or ıı ava p anı ıçın - . t. 
nuştır ki: vusturalyanın 50 milvon sterlin ödiye- m_ı~ş_ı_r·----''--------..;._.;::--'-

lstanbrı!da Tuna havzasında ve Balkanlarda ceğini ve yalnı7. Avu~turalya<la 26 bin S :ı k 
sulhü muhafaza etmek, bütün mem- 1nlim görmüş havacı yetiştirileceğini atı ı. ev eşv~s1 l\1otör"n f:atler yükseldi lı>J<etlerin müşterek menfaatleri ikti- söylemiştir. 

Örnekköy kooperatifine borcun - htanbul, 16 (Telefonla) - Anka-
--<>OOOt--- dan dolayı haciz ed/lmiş olan on dör"t 't · 1 .. I ı· . raya gı nııEJ o an petrol tnccar arı, a a-

Be 'grrd lngi'iz çef:ri parça ev e~yası 16-12-939 cumartesı kadar makumalla ter.wslarrnı bltire-
ispanya 

Bu'garistanla f car et mu
ahedesi yapacak 

. . . günü saat 15 de Karşıyaknda Pazar rek avdet ettiler. Aıılaş1lc.ıığına güre, 
Belgrad, 16 (Radyo~ ~ Yem ıngı- mahallinde müzayede ile aatıla - benzin ve petrol fiatlcriııdc bir değisik 

. liz elçisi buraya .g:lmıştır. y~kınd:ı cakhr. Taliplerin iştirakleri ilan olu- lik olnııyacaktır. Yalnız motörin :fi~t-
Sofya, 16 (Radyo) - Bulgarıstan- naip prens Pola ıtıınadnaınesını tak- nur D. 3 . tt 1 t 

Alman· Macar 

1 ' · · lerı ar ırı mıs ır 
spanya ticaret muhadesi müzakere- dim edecektir. • · lllZl!!sm 

!erini intaç için, bu hafta sonunda _
11 

DOK'] Q R İzmir asliye ,:kinci hu!rnk hakimli-

Madride bir Bulgar heyeti gönderile- f d l [ ld BEHç:.T UZ ğinden: 
cektir. S par t<ı a ze .ze e O ll ~ Karşıyakada Bahariye mahallesi 

---00000 Isparta, 16(Hususi) - Dün gece sa- 1762 sokak 9 No. lu e\'de ziraat oku-
at 3,30 da hafif biı· zelzele olmuştur. Çocuk Hastalıkları ıu talebesinden Ali Riza oğlu Kemal 

Galatasaray Yugos· 
lavya takrmını yendi 

iliinında, 800 lira kıymetinde oldu -
ğu yazılı bulunan gayri menkulOn 
1068 lira ve 200 lira kıy111etindekinin 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Galata- 250 lira olduğu ve evvelki ilanda 
<-arayla Yugoslavya takımları arasın- bunun zuhule müstenit bulunduğu ve 
da yapılan maç, sıfıra karşı bir sayı bu itibarla keyfiyet tashihan ilAn olu-
ilc Galatasara.y lehine Heticelend~. nur. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

• 

OSMANiYE 
SİRKECJ.'de 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otekW 

B. Ömer Lütfi Bengü 
• d i r 4 4. Sen~lik. t-:crübeli idareaiyle bütün müıterilerine kendisini 

· ıevdırmıttı.r ••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahatı bulurlar .• letanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar •• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi• 

yecek derecede Ui:uzdur. 
# ......... ıamı .......................... _ ........ , 

lzmirlilerin göz.bebeği YENi de 
Bugün senenin harikası 

Ticaret müzakereleri 
---* Mü ~ehı.ısSlSl tarafından malıl{emeye müracaatla 

NAZlLLlDE ÇOCUK ESİRGEME 1 maaile Balcıten soyadını almış ise • 

1 

Hastalarını 11.30 dan bire kadar d kendisı· bu d 'st ·verek Orijinal kopyasından Türkçe dub!ajı daha 
kuvvetli şaheser 

Nazilliden yazılıyor: e soy a mı ı emı,.. 
.f>eşte, 16 (Radyo) - Alman - l\fa- k BPyler sokağındu Ahenk matbaa.:;ı mustakilen bir sor adı almakta muh 

Car ticaret mu"zakerelerı·ne yakında Nazilli çocuk esirgeme uru .. m.una 1 
ül vıınınn a kn bul eder. tar olmak üzere Balcı ten soy adının 

ba«lanacaktır. Macar parasının Al- az zamanda çok yardım .. !arı. gor- en. ··-------------- . 
-s b ı-e!ini ıstemiş ve bilmuhakeme da -

tnan markına uydurulması da görüşü- Nazilli halkına geçen gun ır çay ~ı- Ek • Ş h b 
lecektlr. yafeti vermiştir. Ziyafet çocuk esı~·~ Slr a a p vacının u talebi muhik görülmüş ol-

geme kurumu genel merkez baş mü- makla medeni K. nun 26 ıncı madde-
- hl Ak fettı'şı' Bay Neş'et Boranın hayırsever 8.nsur memeler ini gi· si hükmüne tevfikan tecsil ettirmiş Y enj içtı!mai a a Yerli malı kul- ıı. ı B ı 
ı~nmayı emrediyor. lik ve çocuk mevzulu söyleviyle açıl- olduğu a cıten soy adının refine 

mış ve çok neşeli geçmiştir. derir. Kuvveti, erkek· 116-11-939 tarihinde karar verildiği 
l•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~-ı / ı yukandakimaddehükmüne~tl~an 

VILIAM POVEL • MIRNA LOV 
Tarafından yaratılan 

ÇIF TE NiKAH 
Filmindeki harikulilda muvaffakıyetleri ve şen ve neş'eli buluşları

nı gösteren filmle 
E. G. ROBINSON'UN en büyük temsili .. "' .. 

o oguş 
BUGÜN 

Kültürpark Sinemasında 
Ayrı~:ı: Metro jurnal ve renkli Miki 

Seanslar: Son döğllş 3.15 ve 7,20 Çifte Nikah 5 ve 9 da 
Cıımarlesi Pazar 12,40 da Çifte Nikahla başlcır 

; ği' istihavı arttırır ilan olunur. 
A. 7 •.. •• I • ~ ~ '>< '1 • ..-J • - O • , O ... • • • •• ~" / 1 ".· 

1'ayyare sineması f ı·elefon 3646 f 
BU SENENİN EN BÜYÜK FİLMİ 

olan ve 1NG1L1Z - FRANSIZ dostluğunu temsil eden 

Samimi Anlaşma 
Tahminin fevkinde bir muvaffakıyet kazanmıştır, 

OYNIYANLAR 
VlKTOR FRANCEN - GABİ MORLAY - PlERRE R. WİLl\I 

Ayrıca: fevkalade zengin musikıli ve eğlenceli 

ISPANYOL SFı °F_NADI 
Ekler jurnaldo: Son dünya b~disat1 Y .... i'Urk, ingiliz ve F!·nn51z ittifa

kının Ankarada imza merasimi. 
Seanslar: 2-4-fı,30 ve 9 da. ı. 

MARİA NTUANET 
Ve Boks Şampiyonu Tomtyler'inyarattığı 

E~LER YUKARI (ENANGLAİS) 
Seanslar: :a!ARl ANTDANET 1 ELLER YUKARI 
11,15 - 2,30 - 6,20 - 10 1,30 - 5,15 - 9 da 

Cumartesi - Pazar sabah saat 9 da başlav 

ELHAMRA Sinemasında 

Bugün matinelerden itibaren 
Geçen sene Günahkar kızlar şaheserinde görüp alkışladığımız 

CORlNNE LUCHAIRE - ANNIE DUCAUX 
tarafından daha harikalı ve nefis bir güzellikte ibda edilen 

Bir genç kızın günahı 
(ÇIKMAZ SOKAK - CONFLİTS) 

Fransızca. sözlü c:. • eser Film 
b ...... ııs'r.r: Her gün, 2-3.30-;:; .... 1.1-7.30 da başlar 

Cunuırt~~i ve ı:ıa1. ,. sabah 10 ve 11.30 da ucuz halk seansları 



r 

-· ................ w ......... .. 

smir Leoazım Amirliği SatUı A lma 
\ ! Komisyonu Ildnları · , : { 
J lzmir leva.::ım amirliği satın alma k omisyonundan: • ' "' ~ 

'(44300) çift yün çorap alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 25-12-939 
p.lZartesi günü saat 15 de Tophanede istanbul levazım amirliği satın al
ma komiayonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 22150 lira ilk t~minatı 

1861 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatin-
den bir saat evveline kadar komisyonn vermeleri. 8 12 17 21 

• . /zmfr teı•azıu, cııı iı'li!i i wfın alma kom i.<ıyonundan: 

.. 1 -- İzmir tayyare lıi rJ;klerin in (198000) yüz dok~an sekiz bin kilo 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - !halesi 29 i:ı irinci kan un 939 cuma günü saat on be~ buçukta !z
mircie kışlada i zmir levazım amirliği satın a~ma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - T'-lhmin ccl!len tutarı (21780) yirmi bir bin yedi yüz seksen ıı.. · 
· ra<lır. ~ 

4 - Teminatı muvak k .... ~,_ akçası (1633) lira em lforu~tur. Bin· altı 
yüz cıtuz llç iıra elli kuruştur. f•~ ~ 

5 - Şartnamesi her gün komisyoDLla görülebilir. .A...J _ .. 
6 -- İstekliler t icaret odasında kayıtlı olduklarına 'daiı' vesika gös

termek meclJuriyetindedirier. 
7 - Eks:ltmeye •ır.:irak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

macldele!'inde ve şartnamesinde yazılı vesikalaril:.? teminat ve 
"' · ıeklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komis-

' yona vermiş bulunacaklardır. 13 17 22 27 . .. 

",· l zmir-leı•azıın Q.mfrliği satın alma komisyonun':lan: 
1
\ 

~,- ~yon kor birHklerinin ihtiyacı olan 18000 kilo kuru fasuly~ i. 
. ~ .~ tnahhtidünü ifa edemiyen müteahhit nam 'le hes::ı.bına yeniden -
·~·-( nçık eksiltme suretiyl~ 29 birinci kanun 939 cuma "günü saat on- -

-4 da Afyon kor satın alma komisyonunda yaptlacaktu·. 
"' - Kuru fasulyanm muhammen tutarı 2250 lira olup muvakkat -

teminat miktarı 168 lira yetmiş beş kuruştur. 
S - Şeraiti öğrenmek istiyenlerin her gün isteklilerin de ihale günü 

muayyen saatta teminat mektup veya makbuzlariyla kor satın 

~~ ........ a1.m_a __ :._nm--is•y•o-nu.n~a ..... m~ü-r_a.ca.a~tı.ar.ı~ .... ~1-s __ 1_1~.2? .. .. 2.1 .... _. ıııeı. 
• si lzmir leı·azım amirliği satın alma komiş11onundan:. 

ı;m.,,, - ... - - .... Miktarı . 
"tıttııy 

afmdA 
).bir . , 
s 

&t 
~500 - Lahna ( 

\"tl 4ıl500 Pırasa. \ 
B ~500 Ispanak 

" - lzmiı· tayyare birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı yazılı tiç 
l f kalem sebze ihtiyacı için açık eksiltme suretiyle münakasaya 

ıera konmuştur. 
. ~~~ - İhalesi 1-ikincikanun-940 pazar~si günü saat on beşte kışlada 
.. ~ iznıir levazım Amirliği satın alma komisyonunda yapılaeaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı (652) lira elli kuruştur. 
4 - Teminatı muvakka~ akçası (49) liradır. 

5 - Şwtnamesi her gün komisyonda görülebiJir. 
6 - 1stekli1er t iearet odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster-

i mck nı .:>cburlyetfndedirler. 
7 - Eksiltme~ e iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ik i ve üçüncü 

maddeh~rinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve ~minatı mu
: .. · vakkat:ılariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müraea 
A atları 17 21 25 29 4583 

l zmir leı•azım amirliği satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Ağır sahra kablo arka tesgeresi zin
cirleriyle sarma tertibatı ve çevire-
cek kolu. 3&6 aded 
Ağır sahra kablo dolabi 1000 aded 
Kablo askı tertibatı 300 çift 
Direk mahmuzu 37 çift 
Emniyet kemeri 10 aded 
Portatif merdiven 25 takım 
ı: - İzmir müstahkem mevki ihtiyacı için yukarıda cinsi ve miktan 

yazılı altı kalem muhabere malzemesi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konmuştur. 

2 - ihalesi 27 birinci kanun 939 çarşamba günü saat on beşte kış
lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

~ - Tahmin edilen tutarı 22230 lira 20 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1668 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
'! _ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ~ki ve üçünr.ü 

m ::tddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektuplarım ihale saatından en az bir saat evvel komis-
yona ·.;rermiş bulunacaklardır. 12 17 19 24 

Eşrefpaşa hastahanesi başta. 

bipliğinden: 
Eşrefpa~a ha:'ltanesfad<• mevcud yi mi altı kalem hıırda halınde de

mir \"e eşya 13/ 12/ 939 tarihinden itibaren 15 gün mücldctl·~ müzayedeye 
çıkarılmışt~r. 'Müzayede ~uretiyle satılacak eşyanın ~. ırtn r.me:>ini v~ cin'5-
Jerini görmek üzere taliplerin her gün ha~tahnne he~·e ti iı1ares .i n<' mfü·:ı

caatları ve müzayede günü oian 28/ 12/ 939 perşembe giinu drıkuzdan on 
ikiye kadar hastahanede müteşekkil komisyona müracaatian ililn olu -
nur. 13 17 21 2.5 4318 

Urla tahaffüzhanesina-en 
Tahaffüzhanedeki paviyonlarm harici sıva tami;:i; 
Muhammen fiyat: (4561) lira (52) kuruştur. 

Muvakkat teminat: (342) lira (52) kuruştur. 
Açık eksiltme: 27 / 12/ 939 çarşamba günü saat on bird·.ı tahafifızha

nede yapılacaktır. i steklilerin şartnameyi ve keşifnamey! gijrm·~k için 
her giin tahaffüzhaneye müracaatları. 14 17 20 23 454.ü 

Izmir Defterdar lığın dan: 
Salihlili Emin oğlu Süleymanın Basmahane şubesine emlak satış bede

li borcundan dolayı mutasarrıf olduğu !smetpaşa mahalle:.i ikinci yüksek 
sokağmdr. kain 4 sayılı ve 400 lira kıymetindeki ev tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan haciz edilerek 21 gün müddetle müzayedeye çıl{a

rılmıştır. Talip olanların 5-1-940 cuma günü saat 15 de vilayet idare he-
yetine milracaatları ilan olunur. 17 24 2 4580 

(AN~0LU1 

----- -·- - _. .. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasından: 
İzmir şubemizde münhal bulunan 100 ve 120 liralık iki memuriyet için 

asgari lise tahsili görmüş olanlar arasından ve barem kanunu 
hükümleri dahilinde tayin edilmek üzere müsabaka imtihaniyle 
iki memur alınacaktır. 

1 - Müsabakaya girebilmek için aşağıdaki şartları haiz olmak la
z1mdır: 

a) - Tilrk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini munta
zaman ifaya mani olacak derecede bünyevi zaafa veya a
rızaya müptela olmamak, 

b) - lfette ve haysiyet erbabından olduğu ve amme hizmetleri
ni istimal hakkından mahrum edilmemiş bulunduğu yapı
lacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) - Yaşı 18 den aşağı ve 35 den yukarı olmamak. 
2 --. Müsabaka imtihanı programı. 

,,. ....._t- a) - R iyaziye, 
b) - tktısadi coğrafya, 
c} - Türk tarihi, 
d) - Sosyoloji, 

I 

e) - Fransızca veya ingilizce veya Almanca i: .:::?1 l arından Türk
çeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. (Ehliyet ~sbi
tinde lisan şart değildir. Fakat müsavi hallerde tercih 
sebebidir.) 

3 - İdare merkezimiz ile istanbul ve izmir şubelerimizde yapılacak 
olan bu imtihana iştirak edeceklerin 23-12-1939 tarihine kadar\ .. 
mezkfir şube müdürlüklerine ve Ankarada memurin servisine ... 
müracaat ederek lüzumlu vesikaları tamamlamaları lazımdır . 

4 - İmtihanlara Ankara - İstanbul ve İzmirde 28-12-1939 perşembe 
günü saat 9 da başlanacaktır. 17 19 4584 

lzmir orman çevirge müdürlü
ğünden: 

Lira. K. Adet Fi :Aletin cinsi -90 00 60 150 Yekpare 14 parmaklı demirtırmık 
196 00 300 65 Çelik kürek 1.250 Kg. ağırlığında 
250 00 200 125 Karık çapası 

180 00 150 120 İki yüzlü çelik kazma beheri 2.500 Kg . 
150 00 200 75 Çelikli tahra (yerli mamulatı) beheri 

700 G. 
187 50 150 125 Çelikli balta beheri 1.200 Kg. 
100 00 1000 10 - Kürek sapı 

50 00 200 25 Balta sapı 
68 50 26 225 Büyük kanca 3 metre gürgen sırıklı ve 

boyalı ve kanca ucu cıvatalı 
21 00 12 175 Şakuli dal makası nikelajlı ve yandan 

yaylı 

200 00 200 100 İki taraflı kesen çelik tahra 
29 00 30 130 10 parmaklı tırmık 
26 00 20 130 Küçük tırmık 

1597 00 
Orman çevirge müdürlüğümüz için miktar, evsaf ve muhammen be

delleri hizalarında yazılı yukarıdaki liste mucibince yangın söndürme ve 
tırtıl mücadele aletleri derhal teslim edilmek üzere açık eksiltme ile alına
~aktır. İhale 25-12-939 pazar~si günü saat on altıda Çevirge mtidürlü
vümüıde teşekkül edecek komisyonca yapılacağından taliplerin muhammen 
bedel mecmuu olan 1597 liranın yüzde yedi buçuğu 119 lira 78 kuruş mu
vakkat teminatı evvelden yatırmış oldukları halde ve vesaiki lazımeleri 
ne muayyen gün ve saatta müracaatları. 

Şartname ve nümuneleri her gün mesai saatında orman çevirge mü-
dürlüğünde görülebileceği ilan olunur. 9 13 17 21 4489 

-:ı. a_,..... ., - -
t '1 KAnu!:'levve! !939 PAZAlt 

V. f'. Henri Van 1Jerı;e 
VAPURLARIN HAREKET LlS'tbl 

AMERİCAN EXPORT LtNES 1NC 
NEVYO.RK 

N evyork için: 
Eksaminer vapuru 15 Hkkanunda 

bekleniyor. 
Eksplorer vapuru 19 ilkkilnunda 

bekleniyor. 
Ekstavia vapuru İlkkanunda bek· 

leniyor . 
Eksmouth vapuru · 24 ilkkanunda 

bekleniyor. 

DEN NORSKE MtDDELHASLlNJE. 
OSLO 

Norveç limanla n için: 
Bosphorus motörü 27 ilkki nuna 

doğru bekleniyor. 
D. T. R. T. Budapeşt 
Tuna limanları için: 
Kassa motörü 19 ilkkanuna doğru 

bekleniyor. 
Servict- Marit ime Roumain Bucanat 

Köstence için: 
Bucureşti vapuru 22 ilkkanunda 

bekleniyor. 
Peleş vapuru 13 sonkanunda bek· 

!eniyor. 
Mantoluk, r opluk, erk ek ve kadın 

muıammaları ı Vapurların isim ve t arihleri 'rıalr-o 
BAYLAR J kında hiç bir taahhüd ahnmaz. 

&çin palto, perde.sil ve iyi elbise TELEFON: 2007 - 2008 , 

ve bayanıar için ağır mantoları l Olivier ve şüreka 1 

İBRAH/M v~it~~ENTASt 
KARAKAŞT A AtaU1rk caddesi Rees binası 

Bulurıunuz 

ODUNPAZARI No. 12 

Tel. 2448 
Leındra ve Liverpol h attan t9la 

piyasanın ihtiyacına g~re vapurlan-
•·------------· 

1 mız sefer yapacaklardır. \ ., 
1 ' ' 

' " ' . • • • SAYIN OKU lTUCULAR DiKKAT! .. - . 

Milli piyango bayiliği 
Etiman k itap evi 

Milli p iyango biletlerinizi (Et iman kitap 
evinden alınız!) 

H ükG.met ca ddeai No. 50-52 .-
111111 11111111 ........... ..... . . .......... . ... . . . ........... . ......... . ............... . . ... ... . .............. . 

Yıltıagı bitetıeri de satılmaktadır. Simdiden t edarik edini11:ı:.••••I 

Ankarapalas ---· Lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendlerı t atmin edec~k derecede mükemmel olan lokan

ta ve pastahanemiz bir aile yuvası samimiyetini haiz, temizliği ve nefase
t i ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. Mevsim mUnase. 
betiyle tn temiz ve modern b ir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevnt sözlerimizin doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAlif.i\f SENNUR 

Doktor 

M. Şevki Uğur 
lzmir Lise ve O rtaokullar Satınalma komisyonu Baş- , 
kanlığından: 

Bir:nci sınıf dahili has· 
talıklar mütehassısı 

Cinsi Miktarı 
adet 

Beherinin Fiati Tutarı İlk teminatı İzahat 

lzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Lr. Kr. Lr. Lr. Kr . 

Siyah iskarpin 175 4 00 700 52 50 Mühürlü nümuneye göre 
İzmir kız öğretmen okulu talebesi için mühürlü nümunesine göre yapılacak olan yukarıda miktarı yazılı 175 

adet siyah iskarpin 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Hastalarını sabahtan itibaren 19/ XII/ 1939 salı günil saat 15 te hükumet konağında kültür direktörlüğünde toplanacak olan komisyonda 

ve gece vakti kabul ve muayene açık eksiltmesi yapılacaktır. Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün kültür direktörlüğünde görebf-
eder. lirler. Eksiltmeye girmek istiyenler de belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları ilan olunur. 
•-------.._--~~!!ml::::::O.I 1 7 11 17 4864 •u 11111111111 Hl l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l IJ 1111111111111111ilt1 ~ l l l l l l il l l l il l l l l il lllll l il il il ll l l l l l il l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l lll l l l l l l I U l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l il l l l l l ll l l l il il il l il lllllllllll• 

~ M. Tevfik Bay kent · · 1 
-
- Elektrik-Radio-Telefon ve Malzemesi i -------
--


