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No. 10329 Kırk Beşinci Yd l'IA'f'I (5) KVRUŞ'f'VR ı' ilk kAntOt emnartesl ltJt 

il idama mahkum tethişçiler 
Londra J 5 (A.A) - iki lrlanda tedhiş

çisi, idama mahkum edilmişlerdir. 

1 
HAKKI OCAKO~LU 

ABONE ERAITI 
DEVAM ı\.IüDDET1 Türkiye için Harız için 

Senelik ....... 1400 ı 00 
Altı aylık ....... 750 1650 

Gilnil geçmiş nUshalar ( 25) kuruştur. 

·--------' T E L E F O N : 2697 

1Ian milndcrecatından g__azetemiz mesuliyet kabul etmez. Cumhuriyetin ve Cümhtırlyet eserinin bek~fsl, aabahları çıkar slyast gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılml§tır. 

Finlandiyada kan . gövdeyi götürdü 

Milli Şef 
--*

Erzurumda 
Kıymetli ihtisaslarını 

bildirdiler 
---*---

Cüınhurreisimiz 
Erzurumdan hareket 
buyurdular .. 
Erzurum, 15 (A.A) - Dün gece saat 

21 de Reisiciimhur Ismet lnönü şerefle
rine umumi müfettişlik konağında bir 
kabul resmi ve süvare verilmiştir. Pek 
neşcll geçen bu süvnrede bütün Erzuru
mun en ileri gelen vatandaşları ailele
riyle birlikte bulunmuşlardır. 

- SONU :3 lNCf SAHiFEDE -

lhtikdrla 
mücadelede 

--*--
Bilgili ve tecrübeli bir 
Jıontroı malıanizması· 
na vücut vermelı 
ıazımdır ••. 

,,:. -..----
ŞEVKET BİLGİN 

Başvekilimizin son nutku, iktısadi 
hayatımızın hakiki çehresini aksetti
ren güzel, ümitbahş sözlerle dolu
dur. Dünya iktısadiyatının büyük 
sarsıntılarla karşılaştığı günlerde, 
harbın dışında kalan memleketimi
zin iktısadi ve mali vaziyeti, her se
yc rağmen, cesaretbahş olmakta de
vam ettiğini en salahiyetli bir ağız
dan öğrenmek kadar sevinçli bir şey 
tasevvur edilemez. 

Memleket, istihsal bakımından 
bütün kudretini, bütün feyizli kabili
yetini en foydah şekilde işletecek 
mevkide bulunuyor. Bugünkü şart
lar içinde istihsali çoğaltmak bir bah
tiyarlıktır. Ve biz istihsalatımızdan 
bir zerrenin bile mü terisiz kalm?ya
cağına kaniiz. Ticari münasebetleri
mizi, siyasi dostluklarımı~ın ahengi
J!e uydurularak serbest ticaret mem
leketlerile mübadelelerimizi en yi;k
sek hadde çıkarmağa bilhas~a ehem
miyet vermekteyiz. F rans:l - lngilte
re - Amerika ile ticaretimizin reel 
kıymetler üzerinde inkişnfınm ma· 
nası, bu m-emleketin bütün iktısadi 
politikasında tam bir istiklal mefhu
munun hakimiyetini ifade etmekte
dir. 

Bunu burada ehemmiyetle kay
detmeyi bir vazife bilmekteyiz. 

* Hayat bahalılığı meselesi hüki.i-
metin büyük alakasını celbetıni. tir. 

Bu meselede simdiye kadar derin 
hessasiyetle başvurulan bir cok ted
birler bahalılığı icap <'ttiren sebeple
rin mühim bir kısmım izale etmic:tir. 
Bununla beraber spekii.latörlere ce
saret veren, muhtekirleri harekete 
getiren daha bazı sebepler vardır 
ki onların da uyanık, devamlı, bil-

- SONl.J Z tNct SAHİFEDE -
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Akan kan kilometrelerce karı kızı-
la boyadı. Sovyetler ric'at ediyor 

···········•···········•····•···•·•••••••••·······················••·•··•·•••• ......•.................... , ........ •··················••········•·•·····•••·•··•·•··••···•••••· 

iki günden beri devam eden harp son Avrupa 
harbinin ilk büyük çarpışması olduğu söyleniyor 
Oslo 1 S ( ö.R) - Finlandiya - Nor

veç hududunda müthiş infilak 5eslerı 
işiıilmiotir. Finlerin nikel madenlerini 
berhava ettikleri tahmın edilyor. 

Londra 1 5 ( ö .R) - lsveç - Fin hu
, dut oehri Tonio.dan bildirildiğine cöre 
Finlerin İstirdat ettikleri Sallin şehrini 
yeniden nlmak için Kızıllar büyük kuv
vetlerle hücum ediyorlar. Akan kan o 
kndar çoktur ki kilometrelerce kar tabn
kası kandan kıpkırmızıdır. 

Jki gündenbcri devam eden bu mu
harebe son Avrupa harbından beri ''u
kubulan en biıvük muharebe olduğu be
yan ediliyor. Polonyadaki muharebl"lcr 
hile bu kadnr büyük olmamıştır. Kızıl 
ordu Sallayı 1' 0 l.emehal 7.Dptedcrek sa
hile inmeğe çalışıyor. 

dit defolar bombardıman etmişlerse de 
susturamıımışlardır. 

Paris 1 S ( ö.R) - Kolvojarvi etrafın
daki muharebeler Sovyetlere çok bahalı
ya mal olmuştur. ilk defo olarak bu ..ka
dar şiddetli ve kanlı bir taarruz yapıl
mış bulunuyor. Fin baş kumandanlığı bu 
taarruzu evvelce derpiş etmiıı olduğun
dan onu önlemek için icap eden bütün 
tedbirleri almış bulunuyordu. 

Londrn 1 S (ö.R) - Şimalde Rus 
ıa:.-:yiki arttığından Finlıındiya kııııları 
cenuba doğru çekiliyorlcır. 

Londra 15 (ö.R) - Jlelsink!den 
bildiriliyor: · 

l\1crkez cephesinde Rus taarruz.unun 
tamamen durduruldu~u tee.} yüd ediyor. 
Finler mukabil taarruza geçerek Kızıl 
orduyu Sovyet hududuna 30 mil meRa
fe.} e kadar geri sürmüşlerdir. Kızıllar 
binlerce kiııi zayiat vermişlerdir. Fin as1~erl ri 

--

Mısır Kralrçcsi Fcrıde yeni 
doğan km ile 

insanlık 
V c medeniyet 

Davasına hayran/ılı 
Prens Mehmet Alinin 
Kızday ve Kızılhaça 
yardımları •.. 
Londrn 15 (ö.R) - Mısır kralının 

kardeşi Prens Mehmet Ali lngiliz kızıl 
hııçına bin. Fransız kızıl hııçına bin. Türk 
kızılayına bin sterlin lirası teberrii etmiş
tir. Prens Mehmet Ali bu insani jesti ile 
müttefiklerin insanlık ve medeniyet da
vasına olan hizmetine hayranlığının bir 
nişanesini vermek İstediğini bildirmiştir. 

Roma 1 5 ( ö R) - Merkezde Botni 
körfezine inmek için büyük hücumlar 
yapan Kızıl ordu tam hir muvnffal:ıyet
sizliğe uğramış ve hücumları durdurul
muştur. Kızıllar tahminlerinin kat kat 
fevkinde büyük zayiata uğramışlardır. 
Fin askeri kııynakları bu muharebenin 
neticesini Fin ordusunun e.n büyiik bir 
sevküJceys zaferi olarnk gösteriyorlar. 

Paris 15 (ö.R) - IIavas ajansı bil
diriyor: 

Denizde bir hava- harbi 
Koyvitso adını taşıynn Fin istihkamlan 1 2 1 · ı · . 

2 
o A 

j~~i~1~f:n~~a!/: ı::~~~:eh~:a~:~f~ ngı iZ fayyaresı iman tay mudafaa sıstemıne dahıldır. Burııdnkı • 
deniz bataryaları hem sahili müdafaa 
etmekte hem de Kareli cihetindeki ta- • 
arruzlarda Fin kuvevtlerini himaye et
mektedir. Sovyetlerin ileri hareketi bu y !)} r es 
ist.ih~am bataryalarının ateşi altına gir-' Uı 
mıştır. So\'yetler bu bataryaları ıni.ıtead-1 

ve Alman donanması harbetti 
--------

alkan isti isı 
ltalya derhal karşı 

.!t 

koymağa azmet iştir 
İstanbul. 15 (Hususi) - l\tczuncn 

memleketinde hulun~m İtalyaııın Ankrı
ra ataşcmilitcri }{o)onrl Edman Roma
dan geldi .. 

Bcyamıtıncln, Tiirk - İtal~·an dostlu
ğundan büyük memnuniyet \ 'C hararrt
lc hahwtfi ' '" unları ilave etti : 

- İtalya. ltu5yanm Balkanlara inme
sine kat'i)) en nıiisnadc ctmiyccck, isti
la t~cbbiislerine derhal karşı koyacak
tır .. Bu hususta Türkiye ile ayni fikir
<lcyiz .. 

Londrn, l 5 ( Ö.R) - Amerika amelt' 
- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Gençlrcr, vazifenize koşu uz! 

Tiir ~kuşu kulübüne yeni 
yeni -; za kaydediliyor 

Bu sene 1 ürkkuşunun A qe B kampları 
lzmirde açılacaktır 

Yaşadığımız fevkalade bulunduğu hepimizin mallımu~ 
Türk rdwa"n ve Türk 

Londra. 15 (Ö.R) - Şimal denizinde 
keşif uçuşları ~apan İngiliz tayyareleri, 
kendilerine kat kat faik Alman havn fı
lolnrı ve Alman donanmnsı ile şiddetli 
bir muharebeye tutuşmuşlardır. 

Muharebeye on iki İngiliz tnyyarcsi i~
tirak ctmıştir. Bır Almaıı zırhlısı, bır 
kruv2.zôr, bir kaç muhrip 'e bir tahtel
bahir. yinniden fazla Alman tayyaresiy
lc cenuba doğru yol alıyorlardı.. Geç n 
çarşamba günü bir İngiliz tahtelbalıiri 
lnrafından torpillenen ve ağır znyiata 
uğrıyan Alman kruvazörünü yedeklcri
ııt: alarak emin bir Alman limanına go
tünneğe calıştıkları anlaşılmakta idi. 

İngiliz tayyareleri gemilerin tayyare 
dafi toplarına \'e Almnıı ta,yarclcrine 
karşı şiddetli bir harbe tutu!?tular. Düs
man tayyareleri altı dalga halinde hü
cum etmekte idiler. Almruıların adetçe 
faikiyct1erine rağdıen Messer Şmit .sis
teminde ~ift ınotörlü dört diişman tay
~ aresiııi düşürdüler. Üç İngiliz tanm:c
si üslerine dönmemiştir. 
Keşif uçu !arı c::-nasında İngiliz tay

yareleri şimali garbi Almanyanın mü -
tahkcm adaları ve nehir altızlarında uç
muşlardır. Keşif tayyareleri b::ızı nokta-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - lngiliz hava filoları lieligoland ii.:erinde (Temsili resim) 

"Graf Spee,, nin iki beti 
- .::-----------

Ya lngiliz filosunun karşısına çıkıp 
intihar edecek veya teslim olacak .. 

Londra 15 (ö.R) - Orügvay sahil
lerinde vukubulan muharebede büyük 
hasara uğradı~ı iein Montevidcol a ilt'c-a 
eden Craf Fon Spce rep kruvazörünü 
limanın dışında beklemekte olan Aıaks 
ve Aşil kruvaz.örleri ehemmiyetli takvi
ye kuv\•ctleri almışlardır. 

Alman zırhlısı pazar v~ r ihnvC't prl:ıar
tesi cününe knd r Monte\ ideoda l·alm k 
mÜs:!adeqini ıılmıştır. 

Londra l 5 (ö.R) - Radvo n !5) o
nala göre Fon Spee zırhlısı mÜrl"ttebatı, 
Orügvaylı işçilerin yardımı ile ve biiyük 
hararetle geminin yaralarını tamire ça
lışmaktadırlar. Fon Speenin Rio dela 
Plata açıklarında bekliyen lngiliz kru
vazörleri j]e frarba girmeğe hazırlnndır.ı 
bildiriliyor. 

Roma 15 (Ö.R) - ltalynn kal nakln
• rının Berlinden aldıkları bir habere göre 

liQ;iltür.ilill~~lJ4 Craf Fon Spee her ne bahuuıa olursa 

şarak Montevideodun aynlmak emrini 
almıştır. 

Londrn 15 ( ö.R) - Montevideod n 
alınan haberlere göre Graf Fon Spee d -
nize çıkabilecek halde i e d ~,r 7 • 'a

ta uğradığından harb'l nt ktec' r c 1 r 11-

yacaktır. M" •ehaqın 1 r Graf Fon ~- -
nin on bir p luk altı t u-ı.urı ku 1 ı •l
m:ız hale g<-ldi- .... i b ) an et · (,~ 
In ;liz krU\ ~ zörünün i b tli 11°• leri 
ile k11m nd. n kule9i 'e U\ erte · t 

men harap olmu tur. Geminin en n~ır 
topları sakat! nmıştır. 

Ajaks ve A-şil. kendılerini tak-. İl c 
eden bes Jnailız harp gemisi ile Monte
videonun dısında dolaşıyorlar. 

Alman kul nakları çar amba günü vu
l.uhulan harpten Grnf Fon Spc>nin gü
ya hiç bir hasara µğramadan çıktıiını 
iddia edecek kııdar garabet göstenni,.ler
dir. 1 iall.uki buglİn Monte videodan 

' 



SARIFS.2 

Atatürkün~ 

-son günleri ihracat 

-

BERLERi 
-·- •. , . ..j 

t<-

Gençler, vazifcnize koşunuz! 

lhtikô:rla·· 
mücadelede· 

--*--
BU g ili ve tecrülleli lllr 

ikdamdan naklen : 
N 

YAZAN : Rahmi Yağız ~ 
--*--

Mal almalı istiyen 
54 ~ - firmaların rnüPacaatl · 

--*--
l'ürkkuşu kulübüne yeni 

yeni 3.za kaydediliyor 

lıontroı rnalıanizınası
na vücut vermelı 
ıazundır ••• -·--

Vaziyetin vahameti artık gözle görü
lecek, eHe tutulacak bir şekil almıştı. 
Atatürk yatağında fevkalAdo artan, 122 
ye çıkan teneffilsle sık sık nefes alarak 
ve ldrizin ıztırabile hafif rahatsızlık ses
ierl çıkararak yanıyor, en ufak gürül
tüden, çıtırtıdan müteessir olan ve has
sasiyetle hali işbaa ge~ bulunan asabı 
sükanete doğru bir Oerleylşle komaya 
yaldqıyordu. 

Ebedl Şefin harekAtında bariz bir yor
gunluk o umana • 9 T~isani 938 
Salı - kadar cevvaliyet ve enerjisini mu
hafaza eden bakışlarında da dalgınlık 
görillmele başlamıftı. 

Helclmler, daireye bitişik salonda top
lanarak o gilnUn komilnilce.sinl parafe 
ederlerken Ba.şvekll heyecanla sordu: 

- Nasıl? 
Hekimler başlarını yere eğdiler, açık 

bir cevap vermediler, tavırlarOe bu sor
guya en kestinne cevabı izhara uğraş
tılar. CelAl Bayar yeniden sustu. Elem 
dolu, matem yUklil bir du~a bekleme
ğe devam etti. 

KomUnikenin yazılması bittikten son
ra müdavi ve müşavir hekimler topluca 
blr konsültasyona geçtiler. Fakat bu se
ferki konuşmaları, mUbahase mevzuları 
ha.!talığm Hyrlne mani olmak vaz.iyetini 
kaybettikleri cihetle tıbbt hwıusata mü
teallik bulunmuyor, raporların tanzimi 
işini ihtiva ediyordu. 

Bu konuşma sonunda günde iki defa 
neşredilen raporların 4 defaya çıkarıl
muı kararlaştırıldı. Ve. Ebedi Şefin ebe
diyete intikaline takaddüm eden son 
günden itibaren 4 defa rapor verildi. 
Bunlar, sabah saat 10 da, 14 te, 20 de ve 
24 te verildi 

Her rapor da 18 milyonluk Türk ca
miasını içinden sarsan ve kan ağlatan 
bilyUk mateme, Atasını kaybetmek acı
sına alıştıracak kadar tehlikeyi açıkça 
gösterecek bir mahiyet taşıyordu. 
Akşam ortalık kararırken yapılan 

muayenede nabzın yine 128 de ısrar ve 
intizamını kaybettiğini, teneffüsün ve 
çok sıklaşarak: 122 ye çıktığını gören he
kimler; artan dalgınlığın koma, ile yer 
değişt~lne şahit oldular. 

Esasen Ebedi Şef, 9 Sonteşrin Çarşam
ba gilnUnil tamamile dalgın geçirmiş, 
>·alnız arada bir etrafındakilere tevcih 
ettiği kısa sualleri tekrarlamak ·suretile 
komaya girmediğini belirtmişti. 

l\raamafih bütiln bunlar artık korku
lnn ı;ıeticcnin, bUyUk Atatürkün ebedi
yete .intikalinin saat ve dakika meselesi 
olduğunu gösteren te1.ahürlerdir. 
~te 9 Sonteşrln Çarşamba gilnil he

Limlerin sık sık verdikleri komünikeler 
: ıra itibarile bu ölilm hadisesinin saat 
' :! dakika işi olduğunu açıkça gösteren 
bir üade taşıyarak imzalatıyor, tıpkı bir 
ışığın yavaş yavaş tükenişini, sönUşUnü 
andıran ve azalışla ebediyete doğru yük
selen Atatürk, son saatlerini yaşıyordu. 

9 T~rinisani sabahı verilen ilk rapor 
~öyle yazılmıştı: 

Bilyilk Şefimizin rahatsızlığı bütün 
ilıtimamlnra rağmen vahamete doğru 
seyrediyor geceyi rahatsız geçirdiler. 
Umumi hallerindeki vaziyet ciddiyetini 
muhafaza etmektedir. Hararet; derecesi 
36/8, nabız 128, teneffüs 122 dir. 

Yine aynı gece yani 9 Sonte'.irin ko
münikesl olan rapor da Çarşamba gü
nilnün gecesi, saat 18/20 de baş
lıyan koma, gitgide derinleşerek Ebedi 
Şefin son 13 saatlik vaziyetinin kendini 

İskenderiyeden muhtelif firmalar ŞEVKET BİLGİN gömrdiği saat 24 te verilen ve en son 
hastalık aynen şu satırları muhtevi bu
lunuyordu: 

Riyaseti Cilmhur Umumt katipliğin
den: 

memleketimizden yağ, kereste, maden, 
tuzlu balık, üzüm, ay çiçeği, tanenli 
maddeler ve canlı hayvan almak istedik-
lerini İskenderiye Ticaret ataşeliğimize - RASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - talebelerden 17 yaşını 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
gili bir mücadele ile bertaraf edi

ikmal edenler 
kaydedilmek- leceğini ümit edebiliriz. .~ 

1-Reisi cümhur Atatürkün sıhhi va
ziyetleri hakkında müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından saat 24 de verilen 
rapor ikinci maddededir. 

bildirmişlerdir. Memleketin hava kuvvetlerine olan derhal Türkkuşuna aza 
Bu hususta şehrimiz Ticaret oda~ına ihtiyacı nazarı itibara alınarak Türkku- tedir. 

gelen bir yazıya göre, bir firma 5000 ton şuna bu sene fazlaca aza kaydedilmesi Bu yıl Türkkuşunun A ve B kampları-
buğday, 100 ton zeytinyağı, 50 ton sade ve bunların İyi yetiştirilmeleri kararlaş- nın Izmirde açılması mukarrerdir. 

il - Saat 20 den itibaren dalgınlık 
artmıştır. Umumi ahval vahamete doğru 
seyretmektedir. Hararet 37,6, nabız 132 
teneffüs 133 tür. 

yağı, 200 ton mercimek, 100 ton nohut, mıştır. Bu suretle çalışmalar ni5betinde daha 
100 ton bakla, 300 susam almak iste- Türk Hava Kurumu umumi riyasetin- fazla Türkkuşu mensubu pilot yetişmesi 

den lzmir şubesine gelen bir emirde temin edilecek ve Türk havacılığı zeki 
mektedir. · d "d T ·· kk k d d"l · l k ı· ' ·d 1 1 k • dil 

Dl.gw b" f" a da h a 10 b·n bac:: ııım ı en ur uşuna aza ay e ı mesı ve iya a~ ı ıstı at ara ta vıye e · e-
er ır ırm er Y ı " · · · L" 1 · 9 1 O 1 1 · · k · O k il 1 d 

Saat 17 de ortalık kararmıya başlamış
tı .. 

k "ki b" b w k t k .. mür ıstenmıştır. ıse erın , ve ıncı ce tır. rta o u ar mezun arın an ge-
oyun, ı ın aş sıgır, ere.s e, 0 fi il dT ··~ t k l1 diklı" yuvasına kaydolmak istiyenlerı"n 

Büyük hastanın yattığı daireye müca
vir geniş salonda grup ~rup oturmuş 
sessizlik içinde bekleşen bir kalabalık 
göze çarpıyordu. 

Ye hububat talebinde bulunmaktadır. sını ar e mua 1 1 ogre m~n ° u arının 

B d b k "ki r· d kü'll" tli 4, s ve 6 ıncı sınıflarındakı kız ve erkek kayıdlan da ilkbaharda yapılacaktır. 
un an as a ı ırma a ıye ---------------

Bunlann arasında o 1.amanki Başve
kil CelaI Bayar, Dahiliye Vekili, Antep 
mebusu Kılınç Ali, Bilecik mebusu Sa
lih Bozok, başyaver Celal ile yüzba~ı 
Cevdet ve diğer yaverler umumi katip 
Hasan Riza, kalemi mahsus mlidürii Sü
reyya, hekimlerden Akil MuMar Özden, 
.M. Kamil Berk Abravaya Marmaralı, 
Nihat Reşat Hayrullah Diğer, Süreyya 
Hidayet bulunuyorlardı. 

KISACA: 
•••••••• 

mikdarda hububat alacağını bildirmek-
tedir. -*- Bir çocuk 

YAVJJ.Z MAGAZASI ra.banca lıurşunu 
Sahibi haza geçirdi ile yaralandı ... 
İzmir belediyesi 166 sayısında kayıtlı Bergamanın Moracalı köyünde çıkan 1 

soför Mustafamn idare ettiği kamyon, bir kavgada Mustafa oğlu Mustafa adın
Turkuvaz. barı dönemecinde bir kazaya da bir şahıs tabanca kurşunu ile on beş 
sebebiyet vermiştir. Yavuz tuhafiye yaşındaki Kadir oğlu Mehmetli ağır .su
rnağazası sahiplerinden B. Fethi Kün- rette boğazından yaralamı~tır. 
tün motosikleti bu dönemeçte kamyonla Yaralı hadiseden sonra Izmire getiril
karsılaşmış ve ka1.a meydana gelmiştir. ıni.ş ve memleket hastanesinde tedavi al
B. Fethi vücudunun bazı yerlerinden tına alınmıştır. Suçlu adliyeye verilmiş
yaralandığı için memleket hastanesine tir .. 
kaldırılmış, tedavi altına alınmıştır. -*--*- REZALEr ÇJKARMJŞ Yemek yimek marifeti.. 

-~ -
Dün öğleden sonra Emniyet müdür

lüğü koridorunda bir kadının •Adam 
boğazlıyorlar• diye avaz avaz bağırdığı 

YAZAN: Eczacı K. Kdmil Aktaı Aziziye mahallesindeki yangın davası- i~itilmiştir. Rezalet çıkaran bu kadın 
rıa ağır ceza mahkemesinde başlarunı.ş- hakkında rezalet çıkarmak suçundan ta-

Kasden yangın davası 
talifı edildi ... 

Yemek yimenin marifet olduğunu tır. Ev sahibi, yangının ka~den ika edil- kibata başlanmıştır. 
söyllyen benim gibi bir ecz.acı olunca diği hakkındaki zan ve iddiaları cehet- -*-
mutlaka okuyucularımın dn çok çiğne- miş ve bazı şahitlerin ifadelerine mUra- a·ı·R MEŞRU,.. ~ur 
ınekten bahsedeceğimi zannedeceklerini t dilmişf A • Y-
t.ahmin ederim .. Evet yemek yimenin caa ·el şahır. · 1 d Çivici hamam sokağında •O• adında 

Dm enen ıt er en Bn. Fatma, yan- bir d H dınd bi kadınl kan 
marifetini çok çiğnemekte veyahut sof- gın çıkmasından on beş dakika evvel ev a ~m, • • av a r . . a 
ra iidap ve erkdnına rioyetle çatalı sola, .sahibi B. Mehmedin evinde bulunduğu- koca gıbi yaşadıgından suç tistü tutul· 
bıçağı sağa almakta bulacak ta değilim. nu ve evi terkettiğini söylemiştir. muştur. 
Yemek sofralarında mutlaka ruha inşi- Mahkeme, yangının çıktığı evde keşif 
rah verecek bir çiçek bir manzara, bir yapılması için nyın virmi birine talik 
müzik olmasından bahsedeceğim .. Kari- edilmiştir. 
}erimin beni, iı?i dekadanlığa döktüğüıne -*-
zahip olmamalarını rica ederim .. Avru- S ğ • • • 1 "lı 
pada her hangi bir lokantada mutlaka v 1 ır ~ı.nsının ıs a ~· 
bir müzik, hiç olmazsa bir gramofon Sıgırlnrın ısl~ın~a. ıı:ıuvaf!akıy~tli ba-

-*-BJCAK BULUNDU 
İkiçeşm;lik caddesinde Mehmet oğlu 

Mustafanın üzerinde bir bıçak bulun
muş, 7.abıtaca alınmıştır. -·-BİR YARALANMA 

Milli Şef 
--*-

Erzurum da 
Kıymetli ihti5aslarını 

bildirdiler --·--Cümhurreislmiz 
Erzurumdan hareket 
buyurdular .. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Reisicümhur Erzurumdan hareket 

için ayrılmazdan evvel seyahatleri hak
kındaki ihtisaslarını atideki şekilde ce
miyete ifade buyurmuşlardır: 

ulağı ekseriya "yemeğe refaknt eder bi- {nr~la; elde edılmesı ıçın boga T?ub~y~a 
liriz ailelerde de bunu tatbik e~eı;ı 11ek yetiştirme, besleme ve bakım ışlerının 
çoktur, yemeği bi; külfet saymak, ale1a- Ziraat vck1'ıleti direkti~ ve m?rnk~bes.t 
cele yiyip kalkmağı düşii1Ullek iyi bir rıltı~da. yapilm~:_ı zaru~ı ?l?uı:u . Zıraat 
itiyat değildir, yemek sofrısı mutlaka vekaletınden vılaye~ bılclirılmıştır.. . . 
gi11Ugiştan fıı.ade, müsterih ve şuh bir Bu~dan so~ ~ga !iatın al?1ak . lS~~i 
sahne olmalıdır. Yemekte güzel, neşeli yen vılayetler.ın Zıraat vek.."ıletmden mu

cErLurumu ziyaretimden, buradaki 
tetkiklerimden memnun oldum. Klnu
nuevvel orta.unda buraya gelmek be
nim için hasret çektiğim blr zevk idi. 
Sonbaharın sonunda her tarafla yolu 
kesilen Erzuruma çetin kış günlerinde 
muntazam surette gelip gitmek ancak 
Cümhurlyetin muvaffakıyet! olmuştur. 
Bu neticeye varmak için katlandığımız 
uzun sabırların eziyeti Erzurumluların 
canlı ve neşeli hayatı içinde bir gUnde 
unutulmuştur. Dört sene evvel gördü
ğüme nisbetle Erzurunıu çok kalkınmış 
ve ilerlemiş buldum. Şarkta mamur ~e
hlrler benim idealimdir. Erzurum iyi bir 
mamure olmak için çok eksiğini atmış-

Me7.arlıkbaşında sabıkalı Hasan, sabı- tır. Erzurumun temiz ve medeni vasıta-
kalı Mclıınedi bila sebep çalq ile baca- ları nıevcut bir şehir ve iyi bir kültür 
ğından yaralam~. ~lu tutulmuştur. ve sanat merkezi olması için daha yapı-

lıir miisahabe, şen şık bir .süje, küçük saade nlması ıcap eder. 
bir mütlk şarttır, büyük edip doktor -*-
CenapŞahabcttini bumda hürmetle yfı- BİR TOPLAN'J'J .. 
dcder, ruhu şad olsun derim. O kitapla- İzmir kuru meyva ihracatçıları birli-
rmın birinde galiba (Hac yolunda) va- ğinin umumi heyet toplantısı dün Tica
purun yemek salonunda, o devre göre ret odası salonunda yapılmıştır. 
Şarklıların, yemek yimcsi sisteminden 
belli olduğunu söyler, acele yahut ace
mice yavaş yinilen yemeklerden bahse
derken bir Bulgar köylüsünün elin
deki çatalı, orakla beraber saman savu
ran büyük tahta çatala benzetmişti .. 
Mümkün olduğu kadar sofrada neşeye 
ve müziğe imkan vererek yemek yime
nin, yemek yimek marifetlerinin başın
da geldiğini bilmek ve kabul etmek ge
rektir.. Bundan ötesi, daima bundan 
sonra gelecektir, yemekte neşeli ol a1.iz 
okuyucum neşeli ol.. 

-*-SEYDİKÖYUNDE 
BİREVYANDI 
Sediköyün Yeşil mahallesinde 7 sayılı 

hnnede mukim B. Arif Yıldırımın evin
de bulunmadığı sırada yangın çıkarak 
ev kısmen yanmıştır. Evdeki eşyalar da 
zarara uğramışbr. Zrt\t 160 liradır. -*-
Açık teşekkür 

* lacak bazı işler vardır. Onları da az za-
ESRAR S'ArJYORDq: manda yapıpak mümkün oliıcaktır. 
Karşıyaka vapur i1;kelesinde esrar Erzurumda yükSek cemly?t, vatan

sattığı görülen Mehmet oğlu Mustafa perver zihniyet her çehrede ~ikAr bir 
ve Ali oğlu Hüseyin suç ilstU yakalan- surette görünür. Vatand~larınu bu ba-
dılar. kundan da çok takdir ettim. Erzurumdan 

---,IJ.. memnuniyetle ayrılıyorum. Yakında yl-
FRANSAY A GELEN ne geleceğim. Yapılmakta olan i§lerin gi-

. dişini takip ederek yeniden zevk duya-
rURIS'J'LER... cağım. Ve aranızda tatlı dakikalar geçl-
Paris, 15 (Ö.R) - Bu sene kış mevsl- receğlm.> 

minin başlangıcından beri harbe rağmen Relsicümhuru hamil olan husust tren 
Fransaya bir buçuk milyon turist gel- saat 24 de F.rzincana müteveccihen ho-
ıni.ştir. reket etmiştir. 

-ı;:..

Amerilıanın Almanyaya 
ihracatı şimdi ne lıadar? 

-·BULGAR • SOVYE2' 
rıcaret görüşmeleri 
Sofya, 15 (Ö.R) - Bu1gar - Sovyet 

Halk düşmanları, şüphe edilemez 
ki büyük kazançlar temin etmek 
hülyasile en küçük fıreatlardan isti· 
fadeye çalı§maktadular. 

Bunlarla mücadelenin tekli ne 
olabilir? 

Yalnız idart makamatın basit kon
trolü mü? 

Kanaatimize göre, bu kontrolün 
yapılıt tarzı ekseriya arzu edilen ne
ticeyi vermekten uzak kalıyor. Spe
külatörün baJVUrduğu içinden çıkıl
maz desiseler ekseriya mücadeleyf 
tesirsiz bırakıyor. ihtikara ve spekil· 
latöre asıl darbeyi indirecek olan 
piyasanın kendi kendinin nazımı ol
masını mümkün kılacak bir idhaJAt 
bolluğuna kavuf111a.sıdu. Memleket
te şiddetle muhtaç olduğumuz bazi 
eşya ve malzemenin eksikliği hi.u&
dilmezae, hatta bir emniyet tedbiri 
olarak, umumi ticaret muvazenemi
zin müsaadesi nisbetinde bu kabil 
eşya ve malzeme stokları mümkün 
olan azami hadde çıkanlırsa elbette 
spekülatörlerin faaliyetine elverişli 
saha kalmaz. 

Bize göre mühim bir nokta da 
alelitlak kullanılan şu «muhtekir ve 
ihtikar> kelimelerinin hakiki bir ta
rifi yapılmamıt olmasıdır. 

Kime muhtekir diyebiliriz? 
Hangi hadise ihtikar sayılmalı

dır? 
Zira derhal göze batmıyan ihti· 

karlar mevcut olduğu gibi ihti· 
kar şeklinde arzedildiği halde ihti
karla hiç alakası olmıyan vaziyetler 
de mevcuttur. 

Her halde bu nazik mesele bir za
bıtai belediye memurunun raporu ile 
halledilemez. tlkönce u nokta tcsbit 
edilmelidir: 

Normal kazançlarla iktifa eden 
bir tüccarı kendi malını dünya piya~ 
sasının temevvüçlerine uyarak satı
yor diye ihtikar yapmış sayabilir mi
yiz? Ondan piyasanın dununda mal 
satmak gibi bir fedakarhk istiyebilir 
miyiz? 

Bazan ayni çarşıda ayni malı bir
birinden yüzde 1 O bir farkla satan 
mağazalara tesadüf etmek kabildir. 
Kendilerinden bunun sebebini öğ
renmek istediğiniz zaman diyorlar 
ki: 

,.ımieeı!l!!e'Sillmllla~Rnmaıt.:ıs:ııml!P!211Pma5•----.. ... ---, Çeşme kazası eski isknn memuru bay 
Mazlum Gökselin genç yaşta ölümü se
hebiyle ailece düştüğiimiiz derin tees
sür içinde bizleri teselliye koşan, cena
ze törenine iştirak eden ve muhtelif va
~ıtalarla taziyede bulunan zevata, aile 
dostlanmıza, meslekdaş \ 0 e arkadaşlara 
~onsuz şükran duygularımızın saygıları
mızla alenen arzına değerli gazetenizin 
delalet buyurmasını rica ederiz. 

Londra, 15 (Ö.R) - Amerikan ista
tistiklerine göre Amerikanın Almanya
ya ihracatı geçen ny ancak 500 İngiliz 
lirası kıymetinde idi. Halbuki geçen se
ne ayni ayda Almanya Amerlkadan Uç 
milyon liralık mal satın almıştı. 

ticaret görüşmelerine başlanmak için 
nazırlar meclisinin intihap ettiği heyet 
maliye nazın ve mllll banka müdürü
nün iştiraki ile gelecek haf ta Moskovaya 
gidecektir. 

il ., .............................. .. 

- Biz piyasaya değil, piyasa bizo 
hakimdir. Filan mağaza falan malı 
benden ucuza satıyorsa elinde eski
den getirilmiş mal var demektir. Ben 
malımı bahalıya mal ettiğimden 
onun fiatile satamam. 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGÜN fATiNELERDEN İTİBAREN 

Geçen sene GÜNAHKAR KIZLAR şaheserinde görüp alkışladığımız 

Corinne Luçhaire • Annie Ducaux 
Tarafından daha harikalı ve nefis bir güzellikde ibdia edilen 

Bir genç kızın günahı 
( ÇIKMAZ SOKAK - CONFLİTS 

FRANSIZCA SÖZLÜ ŞAHANE FİLİM 

SEANSLAR: HER GÜN, 2-3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar. Cumartesi ve 
Pazar sabahı 10 ve 11.30 da ucuz halk scanslan 

Arkadaşımın=-
-Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıİdız • 
4-

- Zehra... Dedi, dün akvam evde 
hep senden konuştuk. Anneme mektep
te hep seninle oynadığımı ve birbirimizi 
çok sevdiğimizi söyledim. Annem de 
bann: 

- Madamki çok seviyorsun, yarın 
öğleden sonra al da bize getir, bir de ben 
bakayım. 

Dedi. Bugün bizim eve beraber gide
lim olmaz mn 

Ve ... Benim biraz tereddüt ettiğimi 
görünce de il:we etti: 

- Ne güzel bebeklerim, oyuncakla-
s• 

ontevı PO ımanınıı. ı tıca et- M·n tır. 

yen ~imendüferim var. Gözünü açıp ka
payan, anne... diyen bebeklerim var .. 
Daha neler var neler ... 

Benim de behl'klerim vardı. Fakat 
bunlar annemin diktiği, kol ve bacakla
rına pamuk doldurulmuş ve eski parça
larından yapılmış bebeklerdi. 

Çocukluk arzusu, oyuncak ve oyun 
arzusu ile Sunanın teklifini kabul ettim. 

O gün öğleyin mektep paydosunda 
bizim eve yakın çocuklardan birine Su
nalara gittiğimi anneme haber vermesini 
eöyledim. 

Merhumun 
Kardeşi : Muharrir Şahap Göksel 
Zevcesi : Refika Göksel 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kastamonu saylavı B. Sami Erkmen 

Manisadan, Ankara Nümune hastanesi 
rontken mütahassısı B. Mehmet Işıkman 
Ankaradan geldiler. Dr. Mustafa Bengi
su Ödemi~e gitti.. 

iZMiRIJJ.ERİN GÖZ BEBElit BUGÖN YENı.'de 
SENENİN llARIKASI ORİJİNAL VE 

ŞAHANE BİR ESER 
TÜRKÇE DUBLAJI 

MARi J~.NTUANET 
VE BOKS ŞAMPİYONU TOM TEYLERİN YARA'ITilil 

ELLER YUKARI A;::ais 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : MARİ ANTUANET ! 11.15 - 2.30 - '.20 - 10 
ELLER YUKARI ı 1.30 - 5.15 - 9.00 DA.. 

Cumartesi, Pazar sabah Saat 9 DA BAŞLAR .. 

.................................. ı ...... -. ..... l. 

Bu vaziyette ikinci tüccar muhte
kir midir? 

Yahut ta birincisi fiat temevvUç
lerini nazarı dikkate almadığından 
bir fedakarlık mı yapmıştır> 

Bunlar birbirine o kadar girift 
meseleler ki kendi kendini kontrol 
edemlyen bir piyasa fiatlerinde bü
yük farkların önüne geçilemiyeceğl
ni ve ihtikarın hudutları nerede baş
ladığını tayine ihtiyaç olduğunu gös
terir. 

Mesele geniş bir etüd mevzuudur. 
Sebepsiz bazı müdahaleler piya

saya nasıl ferahlık vermezse, müsa
mahalar da hayat bahalılığının ağır· 
lığını şiddetlendirir. lhtikarla müca-

biraz uzakta ve deniz kenarında idi. Jiyeyiın, benim de kalbimde annemin odası_ Babamın oda~ıı.. Benim odam ... dele için bilgili, tecrübeli bir kontrol 
Ben, örme çantamı komşu çocuğu ile arzusuna ve hasedine benzer bir his Bebek odam .. Sobalı oda .• Piyanolu oda. makanizmasına vücut vermek la-

eve göndermiıttim. uyandı.. Kaç tane etti.. zundır. Bunu Ticaret Vekilimizden 
Biz, ikimiz el ele ve konuşa konuııa İki odalı, basık tavanlı tek katlı evi- Sonra birden sinirlenir gibi oldu.. bekleriz ... 

önden giderken hizmetçi de, arkadan, mizle Sunanın üç katlı, beyaz boyalı, - A .. Karde~. dedi, şimdi bana odala- ~EVKE ... aı .. ""İN 
Sunanın çantasını taşıyarak geliyordu. yeşil pancurlu, sarmaşıklar ve güllerle rı mı saydıracaksın .. O kadar merak edi· .. A ~ 

Sunanın evini biliyordum.. Onu yal- çevrili evini küçük kafamda mukayese yorsan birazdan sayarsın .• Ben şimdiye J:}.---
nız ben değil, bütün kasaba biliyordu .. ettim de .. Adeta kendi evimden soğu- kadar hiç merak edip te saymadım.. ALMAHY ADA 
Çünkü kasabamızın en güzel eviydi. dum.. S~anın slni~lenmekte hakkı var~.. Bir tren fıazası daha 
Daha mektebe başlamadan · evvelleri ve İşte şimdi benim kafamda ve kalbim- ÇUnkU o kendi evinden başka eve gır- . 
kaç defa annemle beraber deniz kenarı- de bu kadar tesir yapan bu eve .. Mlsa- memişti ve her evi de kendi evi gibi Londra, 15 (Ö.R) - Almı:ın aıansı 

a d ı ğ ç kt gıv akitl h p f" ol k 'd" d 7.'"' edı"yordu Vestfalyede bir tren kazası daha oldu· n o aşma a ı ı mız v er e ır nra gı ıyor um.. ...nn . .. .. . . ğunu, on yedi kişinin öldHğiinU, kırk 
onun önünden geçerdik ve annem : Yolda Sunaya sordum : Be~ ıse onun soyledıklerı n7 babasının yaralı olduğunu bildiriyor. Bu vak'a 

- Bu evde de oturanlar bizim gibi - Sizin ev kaç odalı ?.. annesınin ayn. o~alarını, ne pıyanolu so- harbin başlangıcından berl vukubulan 
insan değil mi? .. Diye içindeki meserre- Böyle bir suale maruz kalacağını flÇ balı odal~~·ı .. d~şlinmlyor, sadece bebek tren kazalarının yedincisidir ve şimen· 
tini dışarı vururken babam ihtarlı sesi hatırına getirmiyen ve kendi evinin oda odasını d~şunliyordum:. Demek VSuna- difer memurlarının azlığından ziyado 
ile : sayısını bilıniyen Suna biraz durakladı. nın kendıne mahs;ıs hır nyn odasından materyelin eskimesinden veyenileneme-

- Hanım .. Hanım .. Derdi .. Kümes gi- - Kaç odalı mı.. Dedi, ne bileyim, başka a.yrıca da hır bebek odası vardı ... ınesinden ileri gelmiştir. 
bi evinin kıymetini bil.. Beş parmak bir snymadım ki.. _ Halbukı benim biricik paçavra bebeğim -*-
mi? .. Allah her kese kısmetine ve değe- Sonra bana karşı kendini bilgisiz gös- hep beraber yattığın:ız odanın yatakla~~- Bir Alman gemisi daha 
rine göre nasibini verir .. Sen böyle gö- termcmek ister gibi iJ5,·e etti : mızı koyduğumuz ytik içinde ve bir ko- • • • 
zün yükseklerde olursa korkarım son- - Dur bakayım .. Bir yemek odası. şeye atılı dururdu .. HattA bebeğimle oy- kendı kendını batırdı 
ra elimizdekini de kaybederiz.. Bir aşçı odası .. Bir hizmetçi odası .. Bir namak istediğim ekseri zamanlar annem Londra, 15 (Ö.R) - Kap'tan geJen 

Bu acı ve belki doğru sözler annemi misafir odası .. Bir büyiik salon_ Bir ka~larını çatar ı bir telgrafa göre Aclolf Lconard isimli 
susturur, fakat onun içinde yanan me· mutfak odası, bir odunluk kömürlük - Yine ortalığı berbat edeceksin .. Da- 2900 tonluk Almnn ticaret gemisi, bir 
serret ve arzuyu söndürmezdi.. odası .. (O bunları da oda sayıyordu .... ) ha demin süpürdüm .. Bebeğini bırak ta İngiliz harp gemisi tarafından yolunun 

Ben mektepte Sunanın o evin kızı ol- Bir ktiçiik oda .. Bir hiiyük oda ... Bunlar geç şu köşeye hanım hanım ot 1 E> ildnni örilnce, kendi kendini ha-
- 1 dosya nurrnrac;,vlc ikind ıpn tnl' url ı- • · · ' · 

------~------.l-_a.._~~~.ı--~_____L~~---------~~~--------------liiilıi--.. -



ı6 Dk Unun cumartesi l'D . 

Üç Gün Süren ar e 
. . . . ·Gar Ce besinde 

F• I R l t k• d• I eşı mu reze erı ve 
ın er us arı a ıp e ıyor ar karakol faaliyeti var 

Pari• 15 (ö.R) - Hclsinkidcn bildi- ini hombardunan etmislerdir. Fin sahil seyrü1efer memnudur. te~bhüslcrino karıı koymak için nev., 
riliyor: bataryaları mukabele ctmislerdir. Ve n1idııne çarpıtıyorlar. 

Finlerin şark hududunda muzaffer ateşlerile kara kıtalanna da müzaharette Roma 1 S (ö.R) - He!.inkiden bil- Bes bin neferli bir Ruı kıtası tamami-
mulc.abil taarruzları devam ediyor. Pi~ bulunmuş1atd1r. Sovyet harp gemileri dirildiğine göre Rus taarruzu hiç bir le imha edilmitıtir. S.lamanln Finler ta .. 
karanto ile Tetrek arasında Koaryano ç~kilmiştir. mıntakada terakki temin edcmcmi~tir. rafından istirdadı merkezi Finlandiyada 
mevk.iine Finler taarruz etmiılerdir. Şi- Havalar bozuk gittiğinden tayyare Fin hatlarını kırmak. hususunda Sovyet Rusların ileri hareketini durdurmuıtur. 
mal cephesinin pTk k ışmında Koloajerbi faaliyet olmamıştır. Şirnali Finlandiyada ordularının t"şebbüslcri. Fin müdafilerin Pctsamo mıntakasında ~iddetli mulıa-
ganna kartı b ir Fin taarruzu muvaffak.ı· bir tayyare düşmü~tür. HeJ.,inkinin 20 mukavemr.ti karşısında kırılmaktadır. rebelcr tekrar başlamışhr. Finlor muka .. 
yede ncticelenmittir. Oç aün devam eden kilometre ~arb1nda bir RtHı tayyareıinjn Finlerin, tekrar i~gale muvaffak olduk-
bir harpten sonra iki Rus alayı imha edil- enkazı bulunmuştur. 1 tükümet merke- ları Salama ~ehrine karşı yaptıkları mu- vcnlete devanı ederek araziyi adım adım 
nı.iştir. Koloajerbi mıntakası tamamile zlne karşı Rusl:ırın ilk hava hücumunda kabil taarruz esna!ında binlerce Rus a5· müdafaa ediyorlar. 
Finlerin eli.ne ıeçmiştir. Finler şimdi düşürülen tayyarelerden biridir. kcri telef olmuştur. Bu muharebe iki gün Cenupta Sovyetlerin Vilburiyi zaptet
Ruslan takip ediyorlar. Fin hüküm~ti Aland adalarını da as- son derece şiddetle devam etmi-,tir. Su- mek ve ~arki Fjn demir yollannın ilti•ak 

Deniz ccpheıinde Sovyet filoıuna keri mıntakaya ithal etmiştir. Bu ınınta· vamizan1i mıntakasında Finler, Rusların nokta~ınt ele geçirmek hususundaki gay
mf'nsup harp gemileri Koevjsto mevki- kalarda hususi bir müsaade alınmaksızın Oluya doğru kendilerin~ bir yol açmak retleri akim kalmıştır. 
· · · ·~ ·· · · ············ · ···· ··· · ·· · ········ ·· · ·············· ·· ··················· · ···· · · · ·············· · · · .. ···· ······························ ········ ······ ·· ····· ···· ············· 

B. Çemberlayn diyor ki: 
~*"""""""'' __________ _ 

Seferberliğimiz bitince hiç bir kuv
vet bize mukavemet edemiyecektir 

----~------~* ........... ,-~---------
Londra, 15 (A.A) - B. Çeınberlayn 

Avam Kamarasında Avusturalya, yeni 
iZeland, Cenup Afcikası ve Hindistan 
;tayyare ve tayyarecilerinin yakında 
JFransaya muva..<aliit edeoeklerini bildir-
n1işlir? 

Ingiliz imparatorluğunun muhtelif 
yerler"inc binlerce harp malzeıne.si ve yi
yecek siparişi verilmiştir. 

Ba..wekil demiştir ki: 
Bu muazzaın imparatorluğun tüken

n1ez menbalarının seferberliği heni.iz 
bitınemiı;tir. Bu seferberliği ikmal etti
ğimiz zamnn buna, dünyanın hiç bir kuv. 
veti mukavcınet edemiyecektir. 
B~ekil dl•miştir ki: 
HindL<tanla olan siya>i ihtilaflar hıç 

bir sur<"tle HitJerizıne karşı nüfuzunu 
>:a.il etmemiştir, Hindistanın hiç bir ta
rafında bu ihtiliıflar harbi kazanmamız 
tçin !Al'fedilen müşterek gayrete mani te
llkkl edilmiyor. 

Hindistan nazırı Lord Zctland, Lort
lar Kamarasında Hind kongresi ite miis-

lüman Hindo ihtilafına temas ederek olan bahri muharebeden bahseden baş. 
dedi ki: vekil, gazeteler tarafından n~redilmi:j 

- Ekalliyelleri nazarı dikkate alına- haberler haricinde başka malumat ve 
dan yapılan kanunlar muvaffakıyetle tafsilat almamış olduğunu \ı<oyan etmiş. 
tatbik edilemez. Memleket işlerinde ka- tir. 
nun vaz eden adamların evveli\ Hindis- Exeter, Aja" ve Achllles adındaki ln
tanl., sonra milslüman veva Hindo ol- giliz kruvazörleri Graf Von Speeye hü
duğunu göstermek lazımdı'r. cwn etmL,ler .. O da Montevideo isti

Londra, 15 (A.A) - B. Çember\ayn 
Avaın Kamarasında yaptı~ı beyanatta 
Ingiliz ordu.sunun Eylttl, Tc~rjnievvel ve 
Tf-'!-!rinisani ayl~rlnda 2,100 ölü verdiğini 
bildirmistir. 

1914 y.ılının A~uslos, EyllH \."(' T•'srini-. . 
{~\'\·elinde ölf'nlerin adedi 12,:>00 idi. 

Londra, 15 (A.A) - D;in Avam Ka
ınarasında F,-.::?nsad.ıki aşkeri harekat
tan bah,ed~n B. Çemb~rlayn. Ingiliz kı
tnatının Majino hattında kendilC'rine 
tah.<is edilmL, olan me•·zilcrde yer al
mL< olduklarını söylemi.ştir. 

Cenubi Amerika sularında Alman
ların Graf Von Spee kruvazHrU ile üç 
Ingiliz kruvazörü arasında vukua geJtniş 

kametinde uzaklaşmıştır. Exeler kruva
zöı·ünün hasara uğramasına sebebiyet 
vermi< olan siddetli bir muharebeden 
sonra djğer iki Ingiliz kruvazöı·ü Alman 
~emisini ürugvay kara;;ularına girinceye 
kadar takip etmL~lerdir. 

B. Çe:nberlayn, Alınanyanın :llonte
videodaki Alman <efil'inin Ingili' lu-u
vaz:örl~rinin zehirli gazlı menniler kul
laruuıs oldukları suretindeki iddiasının 
lt~tiye

0

n asıl ve e~sı ohnadı•~ın• söyle
rni!ştir. • 

Mumaileyh bu muharebe üzerine At
las Okyanusunun Alman cep kruva7.Ö
rünün yapmakla olduğu akınların kabu
sundan kurtulacağını ümit etmekte ol
duğunu beyan eltnJştir. 

Büyük Millet Meclisinde 
• 

Meşhut suçlar kanununun bir mad
işi görüşüldü desinin tadili 

Ankara 1 5 ( A.A) - B. M. Meclisi 
buııün Refet Canıtezin başkanlığında 
toplanarak. bazı eıhastn ölüm cezasına 
çarptınlmall hakkındaki mazbataları taı
dik eylemiş, sanayide kullanılan hazt ip
tidai maddelerle yedek parçalarının 
gümrük reaimlcrinin indirilmesi hususun
Cla vekiller heyetnce ahnan kararlann 
tasdikine ait kanun layıhasmın da ikinci 
müzakere•İnİ yaparak taıvip eylemiştir. 

Meclis ruzname•inde bulunan ve hü
künıeLimizle Macaristan arasında akto~ 
lunan hukuki ve Licari mevaddı adliyeye 
müteallik mukavele ile Türkiye - Yuna
nistan arasında imza edilen suçluların 
geri verilmesi ve cezai sahada karşılıklı 
yardımda bulunulmasına ait muahedenin 
tasdikleri hakkındaki kanun lAyıhalarının 
da birinci müzakerelerini yapmı~hr. 

Yine bugünkü toplantıda B. M. Mec. 
Hsi ceza kanununun meriycte vazına ait 
29 unC'11 maddesine bir fıkra il8.vesine 
Vt" nıe,hut suçların muhakeme usulüne 
n1ütedair kanunun 4 üncü maddesinin 
tadiline ait kanun Iayıhalarının birinci 
müza.kerelerini yapmuıtır. 

Bu sonuncu kanun li.yıhası ile meşhut 
euçlarda tatbik edilmekte olan seri mu~ 
haİc:eme usulü ağar cezalı suçlara da t~~ 
mil edilmektedir. 

Kanunun umum hükümleri ise şunlar-
dır: . 

- *-eder {likiyet veya ıahai: dava yolu ile 
tak.ip edilen suçlarda şikayet edildiiiinin 
zabıt varakasına yazılmaıı ve ~ikiyet 
eden bu varakayı imzalaması IA.zımdır. 
Cümhuriyet müddeiumumisi yakalanan 
fah!U sorguya çektikten sonrtt. amme di· 
vaıını açmağa lüzum görür ve umumi 
hükümlere göre takibat yapılmasını zaru
ri kılacak sebepler mevcut bulunmazsa 
duruşma yapılmak üzere maznunu iddi· 
R.name ile o gün vazifeli mahkemeye 
gönderir. Bundan evvelki fıkralarda de
lillerin tesbitine müteallik olmak üzere 
~abıtaya verilmiş olan vazife ağır ceza 
mahkemesinin vazifesine giren cürümler· 
de münhasıran cümhuriyet müddeiumu
misine aittir. Cümhuriyct müddeiumumisi 
ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren 
meohud CÜTÜmJerdc şa_hidferİn ifadeleri-

1 #5 .... 
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ni zap te ltikten ve yakalanan ıahsı da 
sora:uya çektikten ve lüzum göreccgı 
d iier tahkikatı da yaptıktan 10nra am• 
me davaaı eçmaia lüzum görür, ve umu .. 
mi hükümlere tevfikan takibat yapılma
aını zaruri kılacak ıebepler mevcut bu
lunmazsa. duruoma yapılmak üzere maz
nunun jddianame ile vazifeli mahkeme.
ye gönderir. Cümhuriyet müddeiumu· 
mi.inin tahkik.ah fasılasız yapmaıı ve işi 
azami üç gün iç.inde mahkemeye tevdi 
etmeıi lilımdır. 

Meclis pazartesi ~ünü toplanacaktır. 

Ankara radyosu
nun Yunanca 

neşriyatı 
Yunanlı dostlarımızı 
memnun etti.-
Ati.na. 15 (A.A) - Biltiln gazeteler, Melek 

Sınemasında 
İKİ FİLM BİRDEN 

ı ·· Ormanlar Perisi 
DROTHİ LAMOUR 

Tarafından temsil edilmiş taınaıuiyle 
renkli harikalar filimi 

1 Ankara radyo postasının Yunanca neşri
yatını tebarüz ~ıtiriyorlar. Gazeteler, 
haber vermekte ve iki dost ve miltlefik 
memleketi bağlıyan çok sıkı rabıtalan 

2 •• Çiite kumrular 
LİLİAN HARVEY-HENR1 GARA

tın nefis komedisi 
Ayrıca metro 1 urnal en son dünya 

daha ziyade sıkıla.ştırmağa hizmet ede
cek olan bu mesut teşebbüsü sevinçle 
karştlaınaktadır. 

Tayyare 

Tebliğler 
---~---

F RAH S iZ TEBLİGİ : 
Paris, 10 (Ö.R) - Bu sabahki resmi 

tebliğ : Bildirilecek mühim hiç bir şey 
yoktur. 
A LMAN TEBLIGt: 

Berlin, ıs (A.A) - Bliylik umumi ka
rargah tebliğ ediyor : 

Dün bomba atrnak.>ızın Borkum Al
man hava üssil üzerinde uçmwı olan bir 
İngiliz tayyaresi tayyare dafii toplan
mız tarafmdan firara mecbur edilmistir. 
İngiliz harp tayyaresi Sylt adası üzerine 
bombalar atmak te..ebbiisllnde bulun
muştur. Atılan bombalardan dördtl d&
oize düşmü~tür. 

Dün şimali Frisones adaları üzerinde 
vukua gelmis olan hava muharebe~! hU
yük mikyasta bir harı> olmu~tur. Taar
ruzu yapmış olan 20 İngiliz tayyaresin
den onu dü:ımüştür. Bir tayyare denize 
inmek mecburiyetinde kalmı5tır. 

Garp cı:-phP~inrle is:lre de~er bir şey 
yoktur. 

FİN TEBLİGİ : 
Hclsinki, 15 ( A.A) - Finlandiya bü

}'Ük umumi karargahı tebliğ ediyor : 
Kareli berzahındaki mevzii muhare

belerde Sovyellerin 11 tanlo tahrip edil,. 
ınişlir. Şark nuntakasında Ruslar taar
rutlnrına devam etmekte i.>eler de hiç 
bir netice elde edememektedirler. RW>
lar, Suan:U Salmide yeniden boğucu g8%
lar kullanmağa baıılaıru~lardır. Finlandi
ya kıtaatı Sovyetlerin bir alay kaybet
melerini intaç etmiş olan ve ilç gün d&
vam eden şiddetli muharebelorden son
ra 13 kanunuevvelde bütün mevzileri 
ellerinde bulunduruyorlardı. 

Finlandiya filosu, Ru.•lar elinde bulu
nan Boerkoe adalarını bombardıman et
mh'.itir. 

SOVYET TEBLİGİ : 
M:oskova, 15 (A.A) - 14 kanunuev

vel tebliği : 
Murınansk cihetinde Sovyet kıtalan 

ileri hareketlerine devam etmişlerdir .. 
Uhta istikametinde Sovyet k:ıtalan hu
duttan itibaren 117 kilometre ilerlemiş.
lerdir. Petozavodsk cihetinde Sovyet k:ı.
t&lan Sjuskujarvl Sulkulampi ve Hiıı
pola köylerini işgal etmişlerdir. 

Sl• ve fena hava sebebiyle yalnız is
tikşaf uçıışları yapılabilmiştir. 

Türk dostu 
Bir müsteşrik memle
ketimize geliyor 
Londra, 15 (Ö.R) - lngilterenin An

kara büyiik elçiliAf fahri mUşavirliğine 
~ir Denison Rossuıı tayini milııaiebetile 
Türk mahfilleri memnuniyetlerini izhar 
etmişlerdir. Sir Denison Ross maruf bir 
Türk muhibbi ve ayni zamanda iıllm bir 
n1üstcşriktir. 

Karar 
Sovyet Busyaya 
tebliğ edildi-
Paris, 15 (Ö.R) - Milletler cemiyeti 

assamblenin karan genel sekreterlik ta
r:Uındaıı Sovyet hükümetine tebliğ edil
miştir .. 

Bu karar mucibince Sovyet Rusya 31'

tık Milletler Cemiyeti azası değildir. 

Sineması 
Ağır cezalı cürümler dışında methut 

bir suç işlendiği ı:aman zabıta yakalanan 
şahsı tanzim edecek zabıt varakaın ve 
elde edeceği maddi sübut delillerile bir
likte vakit geçirmebizin ayni günde 
Cümhuriyet müddeiumumiliğine tes1:m 
eder. Zabıt varakaın yakata na n ,ahsın 
kim olduğunu sübut delili olarak mad· 
deletin ve izlerin neden ibaret bulundu
ğunu ve şahitlerill. hüviyetlerini ihtiva 

havadisi TELEFON 3646 
SEANSLAR: Her giin 4 ve 9-54 te 
Cumartesi, Pazar saat 12,30 ve 2,30-
da ilave seansları vardır ... 

~iiiilBillil!Jlllll!l'D'\9~V7ilr"A'iTT SU , ................................................ ,, 
YEKİNDEN SARSACAK İKİ YENİ HARİKA FİLİM İZ~HRI 

HER İKİSİ DE İLK DEFA 

1 - ZEYNEBiM 
B ÜYÜK ŞARK FİLMİ T ÜltKÇE SÖZLÜ ŞARKTU 

2 - ÖLÜM HARBi 
BÜYÜK GANGSTERLER l'İLML 

3 - ~ - 5 - MlKİ - HARP JURNALi - ÇALINAN TAÇ Tüı1<re 1 klsım 

Bu senenin en büyük filimi olan v• INGİLİZ - FRANSIZ dostluğunu 
tem.'<İ.I eden 

Samimi Anlaşma 
Tahminin fevkinde bir muvaffakıyet kazan~tır 

OYNIYANLAR: 

Viktor Franccn - Gabi Morlay 
Picrrc R. Wilm 

AYRICA: Fevkalade Zengin muuldi ve eelencell 

ISPANYOL SERENADI 
· HEPSİ BUGÜN . Ekler Jurnalde: Son dünya had.U;atı. vo Türk, İogiliz ve Fransız ittifakının 

Ankarada im7.a mera.>imL. SEANSLAR: 2 - t - 6,30 ve 9 da 

Pariı 15 (Ö.R) - A~aiı Alsaıda §iddetli bir müfreze faaliy.,ti kay-
dedilmittir. • • 

Akeiyon F ranııez: askeri muhabirine göre Fransız askeri karakollan 
aldıklerı emre tevfikan müdafaa ve gözcülük vazifelerini büyük bir 

. dikkatle yapmaktadırlar. Dün bir karakoldaki aııkerler vaktinde çe
kilmİ§, en ileri kısımda olanlar mukavemette devam ettiklerinden 
dütman bizden on dört esir almıştır. Az sonra müfrezelerimiz hasma 
tekrar sılcı§tırmı~lar, hem terk ettikleri mevkileri istirdat hem de dü~ 
manın bıraktığı bir çok yaralıları cephe ııerisine nakletmişlerdir. 

Cephede bu karıılıklı girif ve çıkışlar gece ve gündüz devam et
mektedir. 

Jstanbulda çıkan A lmanca (Türkişe 
Post) gazetesinde yapılan araştırma 

lstanbul 15 (Hususi)- Son Telgraf, şehrimizde Almanca çıkan Tül'
kişe Pôst idarehanesinde zabıtanın ani ara~tırmalar yaptığını, bu araı
tırma neticeıinde son günlerde Tan gazetesi ve Türk matbuatı aley
hinde bir Sovyet gazetesinde çıkan makale ile Molotofun nutkunun 
suretleri ve Almanların beyaz kitaplarından haylı miktarda bulundu
ğu bildiriliyor. 

Türkişe Post idarecileri bu risalelerin Alman sefarethaneıi matbuat 
bürosu tarafından tercüme edilerek Türkişe Post matbaasında basıl
dığını ıöylemi~lerdir. 

Risaleler müddeiumumiliğe tevdi edilmiştir. 

Bir Çin zaferi 
Japon kuvvetlerini ilk 

püskürttü mevzilerine 
Londra 15 (ö.R) - Çin - Japon muhasematı etrafındaki haberler 

çin mukavemetinin japonları şimdiye kadar işgal ettikleri yerleri tah
liyeye mecbur ettiğini bildiriyor. Çinliler Potamı İstirdat etmiılerdir. 
Şimale doğru japon ileri hareketi durdurulmuş ve mağlup edilen ja
pon kuvvetleri Kantonla Şansi'de ilk mevkilerine çekilmeğe mecbur 
kalrm§lardır. Jap'Onlar iki bin telefat vermi~lerdir. 

Umumi harpte-, ''Emdcn,, korsan 
ıırhlısı daha çok gemi batırmiş 
Londra 15 (ö.R) - Dün alc,am neşredilen bir tebliğ Alman cep 

zrrhlılarının lcorsanlılc hareketlerini umumi harp eınaaınd.a «Emden> 
kruvazörünün mürnaail hareketlerile mukayeae ederek Emdenin az 
zamanda babrdığt Ingiliz: vapurları kadar tahribatı cArniral Şen, 
cDoyçland» ve «Craf Spee> cep zırhlılarının müştereken bile yapa
madıklarını kaydetmiştir. 

Ciano'nun nutku ala-
ka ile bekleniyor 

Roma 1 S ( ö . R) - Yarın sabah saat 9 da F aıist korporasyonlar 
meclisinin umum i içtimaında hariciye nazm kı:>nt Ciano beynelmild 
siyaııetin son hadiseleri etrafında mufassal iz:ahat verecektir. 

Kont Cianonun nutku en büyük bir alaka ile beklenmektedir . Muh
telif hükümet merkezlerinde şimdiden bu beyanatın ehemmiyeti kay
dediliyor. Beynelmilel gazetelerin fikrince hariciye nazırı son hMi
oıeleri tamarnile teşrih edecek ve bilhassq Avrupa ihtilafının mebdei 

. olan siyasi safha üzerinde israr edecektir. Zannedildiğine göre kont 
Ciano Faşist büyük konseyinin tebliğinde esasen tasrih edilmiş olan 
ltalyan siyasetinin ana direktiflerinden tekrar bahsedecektir. Bunun
la beraber ltalyanın bir büyük devlet olması ve diğer taraftan Avrupa 
siyasetinin müstesna bir anında ltalyan siyasetini tasrih etmesi itiba

i rile hariciye nazırının nutku büyük bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 
Tahmin edildiğine göre nutuk ltalyanın menfaatlerini belirtecek. 

ve ltelyanın kendi davasından başka hiç bir davavı iltizam etmiyecek, 
tam manaaile bir Fasiat nutku olacaktır. 

Sovyct ·- Alman anlaşmaları 
Bcrlinde teati edildi 

R oma 15 ( Ö.R) - 26 Eylulde Moskovada aktedilen Alman - Rus 
i hudut dostluk muahedesi ve 4 birinci teşrinde imza edilen müzeyyel 
{ protokol Be..linde tıııati edilmiştir. Nasyonal Sosyolist gazeteler bu ha
; dioıenin şümulünü kaydetmekte· ve Rus - Alman işbirliğini bir daha 

teyid ede rek Bertin ve M oskova arasındaki anlaşmanın ehemmiyet ini 
azımeamak iat iyen garp devletlerinin teşebbüslerine beliğ bir cevap 
teşkil ettiğini beyan eylem ektedirler. .., ............................. -........... ~ 

WİLİAM POWEL VE l\llRNA I.OV 
TARAFINDAN YARATILAN 

ÇiFTE NiKAH 
Filimindeki harikulade muvaffakıyetlerini - Çok ne'!Cli ve zevkli buluslannı 

gösteren büyük filimle 
E. G. ROBİNSON'UN 

Büyük Teınsili 

SON DÖGÜŞ 
BUGUN 

Kültürpark Sinemasında 
Aynca Metro Jurnal ve renkli Miki 

SEANSLAa: Son Döğliş 3,15 - 7.20 de, Çifte nikah 5 ve 9 da. Cumartesi, 
r AAat 12.4.0 ta ifte nik hla k -far. 
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Tasarruf haf tası -için 

B. Şükrü Saraçoğlunun 
radyoda söylediği nutuk 

. ·~· 

... 

Iranda ihraç kararı 
Alman propagandası· 

" k nın faaliyeti ltalyan umu mı ef _arında b~yük Londra, 15 cö.R> - Türkiye hiikü-
meu nezdinde Nazi propagandasının if-

. n1cmnun·ıyetle karşılandı ]fisını ve aksi tesir yaptığını gördükten 
sonra Almanlar şimdi faaliyetlerini İra-

Roma, 15 (Ö.R) - İtalyan efkarıumu- reye karşı olacaklarını şimdiden tahmin na tevcih ebnişlerdir. Guya İran hükü
miyesi Sovyeı.Jerin Milletler Cemiyetin- etmeğe imkan yoktur. Bu keyfiyet, İn- meti ile İngilterenin Tahran büyük elçi
den ihracını Lüyük memnuniyetle kar- gilte.,.enin kendi menfaatlerinden ziya- tiİ sir Horms Segur nrasında bir ihtilaf 
şılrunıştır. de Avruparun faik menfaatlerine tabi ~ktığmdnn sefirin geri çağı~ıldığını yaz-

Roma, 15 (Ö.R) - aPopolo Ditalya» olacakbr. ~ıı.şlardır. Hakikatte jsc lngiltere ile 
gazetesi •Mi11et1cr hiizmesi • başlıklı bir •Bolşevik tehlikesinin İtalyan menfa- J ran arasında hiç bir ihtilaf mevcut de
makulcsinde ecnebi ve bilhassa Fransız atleri ınıntnkasına sirayetine gelince, ğildir. Sefirin İran hiiki.imetine veda 
gazetelerinin bu sıral:ırda, ~o~evik isti- ltalya bu tcl11ike<len Bol,.c;evizntin İngil- ederek Tahrandan ayrılması hariciye 
lfısına karşı ko) mak üzere Ingiltcre ve teı-c ve Frnnsadan müzaheret gördüğü r.czarctinde yeni bir vazifeye tayin edil
Fransanın da iş1irak edecekleri bir mil- zamandan ziyade korkacak değildir. Ya- mesindcndir. 
ll•tlcr hüzmesindcn cok bahsettiklerini rıi zecri tt'dbirlcr koalisyonu ve İspanya --*-
lrnydettıkten sonra diyor ki : ederi zamanı ki, her ikisi de Bolşeviz- R ad 

·Bu gazeteler eıkunurken harp ildimi- ınc müstenit bulunuyordu.. 0 m an Y a 
ııin değiştiği veya dc(Dşeceği ve bu ye- in!ilak kaza ında ölen 
ni siyaset dahilinde, Ingiltere ve Fran- Budapc..<rte, 15 (Ö.R) - Hükümetin 
~anın çarpışacakları birinci düşmanın fikirlerini neşreden Macar gazete.si Ce- Ve yaralananlar 
Almanya değil, So\•yet Rusya olacağı nevre kararından şöyle bahsediyor : Bu Bükreş, 15 (A.A) _ Dahiliye ne-.ı:are-
intibaı hasıl oluyor.. B. Çemberlayn mahki\miyet emsalsizdir. Milletler Cemi- tinden tebliğ edilmiştir : 
Avnm kamarasında söyle demişti : Harp yeti bundnn evvel bir çok iflaslar kay- 13 kanunuevvel çarşamba günü sa
biterken hnngi devletlerin İn~il~erenin detıniştir. Bu defa kendi idealine sadık bahleyin saat birde Brasonda Zarnesti 
ynnında \'C hangi devletlerin de lngiltc- kalmıştır.. sellüloz fabrikasının hususi bir pavyo-

Başvekilin Ankara I:lalkevinde tasarrııf hnft{lsıııın açılış nutkunu dinliycnler 
Ankarn , 14 (A.A) - Gecikmiştir: mızdan hiç bir şey eksilmiyecektir. 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu, ta- Çiinkü nihayet bu karışık tedbirler bi

aıarruf ve yerli malı haftası münasebc- ze olsa olsa islalı edilecek usuller. tasfi
tiyle bu akşaın radyoda aşağıdaki nutku ye edilecek he.c:aplar, ödenecek borçlar 
söylemiştir: bırakır. 

Arkadaşlar; Blitün bunlar ise koşan *İm&n<lüf er-
Uzun sürem harp yıllarından ve ağır !erin, işleyen fabrikaların karşısında çok 

ledakarlıklarla ancak elde edilen harp cılız kusurinrdır. Bu böyle olmakla be
neticelerindcn sonra aziz ve sevgili yur- raber bir kerre daha sabit olmuştur. ki, 
dumuzun üstünde yaşıyan bugünkü ne- hedefe varnrnk için en verimli çalışma 
sil behemehal doldurulması lazım gelen sağlam dövizin emin yolundan yapılır. 
diğer iki büyük mesele ile karşı karsıya Ve allına dayanan bir parayı kullanabil
kaldı. Yurtdn ihracat emtiası çok azal- mek. en kestirme v'oldan yüriimt'k dc
mış, ithalUt emtiası da hemen hemen sı- mektir. Bu yolun r{ıhi ve iİmi rcsanetin
fm bul?1uştu. Yurtdaki harp tahriba- den başka diğer vasıtaların israf ettiri 
tını tamır etmek ve yurdu asırlık ihmal- mesai \"e zamanı kazandırmak gibi esaslı 
lerin geriliğinden kurtararak medeniyet iyilikleri vardır. Tlirk cocuklarının ve 
ve terakkinin ileri clhazlarile teçhiz et- Cümhuriyet hükümetinin bu sağlam 
mek _lazım geliyordu ve bütün bunlar bünyeli va.sıtayle dahilde \'e hariçte aynı 
ha~·bın 5ok seyrekle~tirdiği ve cılız1aştır- kıymeti hfüz olan ve altına <layannn pa
dıgı Turk ~uklan tarafından yapıla- ra ile ~]erini görmeğe başlayacağı n11'sut 
caktı. Devlerı bile yıldıran bu biiyük p,iinledn çok yaklasmıs olduj!unu daha 
me~dele~ ~~~ısında Türk çocukları şimdidım ve katiyctle tepşir edebilirim. 
irkılınedı. Buyuk ruhlu büyük bir mille- Filvaki bir az evvel ~övlediğiın gibi 
t~ me~up olmanın verdiği emniyet ve nsıl dert üstiind•· bir ameli~·at ynpılmn
itımat ıle hayatın her .saihnsında tıpkı <iıkca memlckrfjn imar ve tcrhiz nro"
muharebe meydanlannda yaptığı gihi raınlarındn tenkihat ve 1enzilfit yoluna 
~t hamleler yapmıya başladı. Yüz yıl- sapılınadıkça miiva7ene kurmak miim
dan beri devam eden ve harbi takip eden kiin olmadıibna göre acaba bu altınlı 
sen~lerd~ ağır şa~ı istikra7.larla sakla- tedbir de diğerleri pibi muvrıl.kat bir 
nabılen ıthalat ve ıhracat arasındaki bo- tedbir mahl~·etinrle l·nlmnz mı? 
:r.uk müvazene istihsal ve ihya sahaların- Her dima~ı haklı Qlnrak hrmalıvan hu 
dnki hamlelerimize rağmen tanzim edi- suale kafi olnrak havır demek miinıl-i\n 
lemedi. Uzun yıllar aradaki farkı altm değildi::-. Fakat }lu ihtimalin çok az oldu
ve ziluymct eşyalarımızla ve bir de Türk ~unu ve paramızın tutunması ihtimalinin 
parasının kıymetinden her sene knybet- bund:ın sonra çok daha faz.la olduğunu 
tiği takribC'n yil.zıde onla . !n k ...... tmai!:a ~iiylemek tam haki katın ifadt'si olur. 
çalıştık. C'ünkü imar ve tcchiz işlerimize bnc:lı-dı-

Amerika, kendi karasularında harp 
yapılmamasını istiyecek 

Roma 15 (ö.R) -Amerika hariciye nazırı B. Kordel Hul matbuat 
mümessillerine beyanatında Ürügvay sahili açıklarında, Panama kon
feransında tesis edilen bitaraflık mıntakası dahilinde cereyan eden 
deniz harbı hakkmda Amerika cümhuriyetleri arn.sında bir istişare 
yapılmasının muhtemel olduğunu ve bunun neticesinde, lüzum gö
rüliirse muhasımlar nezdinde protestoda bulunulacağını bildirmiştir. 

Am:rika milletleri, Avrupa harekat sahnesinden çok uzak olan 
Amerikan sularında iki muhasım taraf arasında Amerikan menfaat
lerini ihlnl edebilecek hiç bir muhasame cereyan etmemesini talep et
mek hakkında olduklarını iddia etmektedirler. 

çok daha uygundur. . 
Yeniden ve bir kerre daha basıt olan 

bir hakikat daha vardır ki, o da bir 
mem1eke>tin müstakil ve milli bir politi
kava malik olabihnl'si iç.in o mem1eketin 
harlci ticaretinin büyiik bir kısmının bir 
tek memlcke~e müteveccih bir vaziyete 
~irmesidir. Harici tic:ıret bir tek mem
leketin inhisarı altına girmi~ o]ur.!'a o 
m<'mlekette müstakil siyacet ve milli bir 
politikn takip etmek çok ıniişkiildür. 
Hatt~ o memleket müttefik bir mı>mle
ket dahi olsa. Jc:tiklali istihdaf eden mUli 
~ivasetJe menfaati takip eden milli tica
r;t yanyana yürüyeme1. bir hale geldiği 
zaman fcclakfırlı'iın mi11i ticaret tarafın
dan ynp\lması pek tabiidir. 

sıdır. Onun ıçm bundan sonra ticaret 
muahcdelerimiztle bu gayeyi istihsale 
çalışacağız. Ve daha uyanık ve hesaplı 
hareket etmeye gayret edeceğiz. 

Sözlerime nihayet verirken benim de 
alelumum .sizlerden, alelhusus iktısatçı 
ve içtiınniyatçılarımızdan bir dileğim 
olacak. Muhtelif iktısat mezhepleri ara
sındaki kavgalar ne olursa olsun en bü
yük zenginlik unsurunun çalışmak oldu
ğunda herkes müttefiktir. Bu böyle ol
duğu halde bizde aleHimum aylıltlı 
adamların karıları ile şehir kadınları 
bütün ömürlerinde köylerimizin erkek 
ve kadınları da kış günlerinde hiç bir 
şey istihsal etmiyorlar denecek kadar az 
cnlışıyorlar. Içtimai ve iktısadi bünye
mize tetabuk edecek işlerle bu kolları 
bir an evvel süslemek lazımdır. Hep be
raber bu i~leri bulinağa çalışalım. 

nunda infiıak: vukubulmuştur. 14 bin 
litrelik bir depo patlıy.arak ayni hacim
de diğer iki deponun devrilmesine se
bep olmuş, 61 kişi ölmü~ür. 

Gazdan zehirlenen 90 kişi hastaneye 
kaldırılmıştır. İniilak seöebi tahkik edil
mektedir. 

-~--

Yeni bir 
Harp mı? 

Jutland istikametinden 
gelen top sesleri 
neye a lamet?-

Roma, 15 (Ö.R) - Amiral filosunun 
üslerinden denize açıldığı hakkında bir 
rivayet çıkmışsa da amirallık tarafından 
bunu teyit edecek bir haber alınmamış
br .. Bu haberin menşei Norveçten ge
len bir haberdir. Oslodan gelen bu ha
bere göre gece, 1916 Jutland deniz har
binin vukubulduğu mıntakadan büyük 
çapta topların ateşine benziyen infilak 
sesleri gelmiştir. 

-~-

8 . Çemberlayn 
Garp cephesine gitti 
Londra, 15 (Ö.R) - Başvekil B. Çem

berla:\rn İngiliz sefer ordusunun şimdi 
Majino hattında yerleşmiş ohnas.ı mü
nasebetiyle ransaya gitmiştir. Ordu nez-Bir taraftan dcvkt e l':. ' y.ırdun yol- ğımız zaman dPğil hattil ondan iic beş 

larını, şimendüferlerini, köprUJerini vü- sene sonra dahi memleket sckPrin hl"
cudc getirirken diğer taraftan hususi te- men kfimilenini bilvük mikdarda da 
§ebb~l~~in ell~riyle bir an evvel me~- buj!dayını hariçten P.~tiriyor ve cok bü
leke~mızı f?~rıkalarla, sanat~arla te~hız yi.ik mikvasta pamuklu kumns .ithal edi
edeb.ilmck ıçın 1929 da tanfc kanunu yordu. Ve bunların vekumı 925 senc>
fizer.ınde geni§ es?slı _ve. hima~·eci. tadil- sinde yüz. milyon Jir~ya pek yakın idi. 
ler ~nptık. Bu tadilJerın ılk n<;?tıccsı mC'n- Bundan sonra artık seker ithal etmivecC'

Bu fedakfirJığın kolay olması memle
keti ve milleti sıkıntılara düşürmesi için 
onun eok büyük eılmaması lüzımdır. Bu
nun iÇin de tek çare memleketin harici 
ticaretinin mümkün olduğu kadar çok ve 
muhtelif devletlerle yapılması ve hiç bi
rinin çok kabarık hir rakama varmama-

Arkadaşlar; dinde bir kaç gün geçirecektir. 
Sizlere şen yuvalar ve verimli işlerdi- Bu haberi bugün harbiye nezareti 

rı. oldu. Bir çok ilhaJatçı tadilatın tatbi- P.iz. Ve ithal ettiğimizden coğunu dahil
k~den evv~l memlekete mübaltığalı bir de imal ediyoruz 925 senesindP yliz 
~~kdarda ıthalUt emtiası getirdi. V c milyon lira olan bu i.ic madde Hh~atı 
böyle~? zaten ~zuk .o~an ithalat ve ihra- 938 s<.>nesinde 21 milyon liraya diişmiic;- • 
cat. muv:'zencsı hakıkı bir buhran dev- tür. Yalnız bu üç maddenin ithalatım1z
=~~e. gırere~ ~emleket p~rasının kıy- da bos bırak.tığı rakamlar imar ve teç-

w ını .. k:mı.rd.ı. Ve onu hır uçuruma hizat proğramlarının geniş ve SC'ri adını
dogru sunıkledı. larla yürümesine imkan bırakan · lıir 
, I~e o 1-.aınnnd~n. ~eri paranın üzerin- mıkdardadır. Bundan brışka kMıt , Kib-
<!ekı tedbırlcr dovızın ve paranın kont- rô• sun'i ip"k y·· 1·· k c . 

1.. k t · 1 kli . "' , , un u umac;, ...,arap \i" 
ro u, • on enJtmtman ar, . rınglt':, hu- icki gibi ·ikinci derecedeki f~brika ve 
ırmsi -.,;e umumi takaslar, pnmler kah ay- im,...lrıthnncl"n·n ı'tl l•t k l d 

kfıh h" k b" . . ' ' • " ın a ra am l"\rımız "n rı a:~ .. 1~ ır nçı .. ır .?rada tatbık edıl- indirdikleri ve indıreceltlnri mi1{darları 
me k. u '::"11 yrubna 1ustun~ yama \:urul- da imar ve teçhiz hareketlerinizin d. lı'\ 
ma stırP ıy e ozu an muva~.eneyı bul- hızlı ve daha ı;<'nic;; • ı 1 k 
maya calıc;tık. t lakki edeb 'liriz ~ np •1uı ına ı (' t <' 

Acaba bu müvazencyi bulabildık mi? Karabük fabr·k· d · ı · 
$ .. ph k k' h b ı dk .. ' ı amızın mır r- , Ct'-

k'' b"'f: ~o tc~b· arır, u f~ci".} -. Çun- "ltll'ri. boruları ht'r halde he 'pkırımı7-
ı ~ ~ u!1 b~J kırbcl evvc ..ı ıger m"m- d'lk.i aldanma ve :ı;anılma pa:vını Cırtecck 
l" ctl cdrb~ 1 ı mı u a ." e ''.ek)t'n red~<'hn aldkık- knd; r kuvvetli ve kudretlidır. Bütiin 
arı e ır ere, snnıyen ı ısa ı nrc et- bunlara meml--ketU:>ki f b ·k 

} • }' t' f • 1 k k fi rı a V(' s;ıçat 
erın ~~1'~~yc ı n" ı~e7ı ~ a~-ı 

1 
~e~. hareketlerine r:ı ,m n zırai rnh:ıcbki 

f,'uva ·n ırk~ım~ hıçın J ay .a İ o a ~ - mahsu11nriın'zin mü rnadiyen artmakta 
b~'. ~- ;uva .. at u ~af a~ı 1ıza e C'~C'- ~ldugu ilave <'<lılc.:c: k olursa 12 vıl için-

d~. ı~. ı ... nbuntıçdınb.azl ço ~y a abrını .. gk~: e füd' kahdar ço mc ufa almıs .o]duğu
u umuz u e ır ere ra~t'n u un u muz C'r al nazara çarpar 

rniivazene buhranı on sene evvelki mü- Alelfımum hayvan ve h~y\ an m h 1 
vazcne buhranından daha hafif değildir. lerimiz, Tlltün, fındık incir üzü~ su : 
Ve olamazdı da. Çünkii asıl yara iistüne muk gibi en büyük ih~·acat ~mtiala~ı=
en ufak bir neşter vurmaya, yani yur- zın hepsinde büyiik inkisaf gösteren r~
dum uzun imar ve teçhizi için yapmakta kamlarla karşı karşıyay:z. Bu sahadnhi 
olddğumuz hummalı mesai ve masraftan inkişnfın verdiği ve vereecği rakamların 
vazgeçml'ye gönlümüz aslfı razı olmadı. dn Türk 'hayat standardının yüksclmc
Bunu yapabilseydik müvazeneyi bulur- sinden tahııssul eden açığı knpıyabilecc
duk amma yurdumuzda orta çağ man- ğine emin olunabilir. 
zarasından çok az şey değişirdi. Onun Görülüyor ki bugünkü vaziyetimiz 
için bu yolda bir müvazene aramak bun- bundan hatta 12 sene evvelki vaziyete 
dmı ~onra dn aslfi aklımızdan geçmiye- nazaran çok farklıdır. Harici müvazene
cektir. deki açığı kapıyacak müsbet ve menfi 

lcyerek sözlerime nihayet veriyorwn. vermiştir. 

"TEMPO,, itaÇlı MENDiLLERi 
Nezlenin sirayetine mani olur - Sizi mendil yıkama derdinden kurtarır- kullandıktan ronra atarsınız 

18 ilô.clı Mendil 30 kuruf • 
Bütün TÜRKİYEDE TABİİ yalnız 

Şifa Eczanesi Yapıcı ve kurucu politikamızda yine unsurlar ~ğalınış ve kuvvetlenmiştir, 
aynı hareketle koşmakta devam edece- Iştc bu çokluğa ve bu kuvvete güvene
ğiz. Hat1il bu tedbirlerin bir kaç misalini rek kurmak emeJinde olduğumuz altınlı 
bir arada tatbik bahsına da olsa tuttu- rejimin dayanıklı, kuvvetli ve çok uzun 

ğ~,t~ıff'~•ı~z~v~~~o~ıc~ı~v~e:Ek~u~ru~cu~y~o~l~d~a~k~i~h!!!!ız;ı-:.~o~ .. m~ü~r~lu~·~o~1~a~c;a~ğ~ın;a~i~n:a~n~mak~~h~a~k~i~k;a~tl~e~reil~~~!!J~~!!!!~~~!l!ı!!!!J!~!!!;~~!!l!'!~!!!!~~~~~!!!~~ 
'C7..7.//7.//7.7//I/_;J..zr-..LZ".7J.Y.Z7Z~;J.7..7J.ZTLZY.YJı:,7,~~l'.;.~-J-~-::;.7....L.;t: ez;ıKontes, büyük bir azimle hay~ırd:: 4

Snd-c-ce-ç;kmeceyidaha sıkı kavradı ve 

EMiR MASKE 
SZWS>RM'*k*@#Wil 

Büy ·k tarih 
(iKıNCJ 

ve macera romanı 
KJSJM) 
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Marki Barbezyo yol arkadaşının gel

diğini görünce bir sevinç nidası ile onu 
karşıladı. 

- Nihayet kontes.. dedi, gelebildi
niz. Sizi büyük bir heyecan içinde ve sa
bırsızlıkla bekliyordum .. Çekmeceyi ala
bildiniz mi? 

- fa et Marki.. Hemen gidebiliriz .. 

Barbezyo yol arkada~ına karşı artık lü
zumsuz gördüğü ihtiyatı terk ederek: 

- Kontes, dedi, siz Markiz dö Mon· 
tespanın yanında iken ben düşündüm, 
tasındım ve... Fikrimi değiştirdim. Ba
n: kalırsa biz bu çekmeceyi Londraya 
götümıektcn sc Parise götürecek olur· 
sak daha çok kazanacağız. kar edece-

- Parise rni} .. Aslfı .. Bu küçük çek- genç Marginin ihtarına kulak asmadan 
mece lngiltere kralına teslim edilecek- avazı çıktığı kadar: 
tir. Bunu size ben aöyliyorum. _ imdat... imdat t ..• 

- Aziz kontes ... Ben de size bu arzu- Diye haykırdı. 
nuza muhalif olduğumu söylemiyorum. Barbe~yo: 
Çekmeceyi lngiltere krnlına götürmekte - Ne yapayım .. Siz mecbur ettiniz. 
serbestsiniz .. Fakat çekmecenin içindeki Dedi. Kontf!s bir İzhrap iniltisi yük.-
vesikaları da ben Fransa krnlına götü- seltti: 
receğim. - Ah 1 Sefili Alçak 1 ... 

Kontes dö Suvason titredi. 
Kıymetli çekmeceyi sol elinde sımsıkı 

ve göksüne bastırarak tuttu. 
Sağ eli ile arabanın kapısını açtı. 
Mnrgi dö Barbezyo onun arabadan 

atlamak için yaptığı bu harekete mani 
olmak için kontesi sert bir kakışla araba
nın minderi üzerine düşürdü. 

- Kaçmak için yapacağınız en ufak 
bir hareket veya çıkaracağınız en hafif 
bir istimdat sesi hayatınıza mal olur. 

Dedi. 

Luvuvanın oğlu hançerini sapına ka
dar kontes C:lö Suvasonun göksünc sap-
lamıştı. · 

Ayni anda araba birden ve sarsılarak 
durdu. Bu sarsıntı Barbezyoyu kanlar 
içinde yüzen kontesin üzerine yıktı. 

Faribol, arabanın onune geçerek 
hayvanların başını tutmuş ve arabacı
ya: 

- Dur ulan ... Kuyruğun kopsun ... 
Diye bnğırmı~tı. 
Yine ayni an içinde arabanın iki taraf 

tan: 
- Buradayız kontes .• 
Diye haykırdılnr. 
Dışarısı gibi arabanın içi de karan

lıktı. 
Barbezyo elini kontesin sıcak kanı ile 

bulayarak bu karanlıkta çekm~ceyi arı
yordu. 

Madam Suvason ise, kenedlenmiş 
parmakları arasında çekmeceyi sımsıkı 
tutmakta idi. 

Kontes, Barbezyonun çekmeceyi al-
mağa çalıştığını hissedince: 

- Ekzili .. Al.. Çekmeceyi al.. 
Diyebildi. 
ihtiyar alim arabanın içinde geçen fa

t'İayı anladı. 

Ağzından bir dehşet nidası fırladı. 
Margi dö Barbezyo arabanın öteki 

kapısındnn firara teşebbüs etmek istedi. 
Fakat iki kuvvetli pençe omuzlanndan 
yahladı. 

Kontes, üzerine çuHanan Barbezyonun 
~ . . _.._...... ...... - ....-- - kapılan birden açıldı. Mistuflc onu bu suretle arabadan !il 1 dosya nurrnrasıylc lkıncı 1~ .... TTll! ıun 

Denizde bir hava 
harbı 

* - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

lıırda 25 - 30 met.re alçaktan uçarak is-
tihkamJar üzerinde dolnşaeak kadar 
büyük cüret göstermi§lerdir. 

Alman kaynaklarından bu harp hak .. 
kında birbirine zıt iki haber verilmiştir. 
Birinci haberde harbe yirmi İngiliz tay .. 
yaresinin iştirak ettiği, on tanesinin dU.. 
şürü1düğü, ikincisinde 12 tayyare i_.c;tirak 
ettiği sekiz tanesinin düşürüldüğü bil
dirilmektedir. 

Her iki haberin de uydunun olduğu· 
r.u ve İngiliz u:ıyiatının bildirildiği gibi 
üç tayyareden ibaret olduğu muhakkak
tır .. 

Paris, 15 (Ö.R) - Ayr Fors tayyare
leri Almanların en mühim deniz üsleri
ni teşkil eden HeJigoJnndı şiddetli ve 
devamlı kont.rolleri altında tutmaktadır· 
lar .. Alman hava kuvvetleri şimdiye lm
dar bu kontrolü tesirsiz bırak.mağa 
muktedir olamamışlardır. 

Paris, 15 (Ö.R) - Cenubi Fransada 
dün gece muhtelif şehirlerde alarm ve
rilmiştir. Düşman tayyareleri şehirler 
üzerinde dola ;mağa imk!ln bulmadan 
geri dönmüşlerdir. 

Londra, 15 (Ö.R) - Hava nezaretinin 
bildirdiğine göre İngiliz tayyareleri dün 
akşam ve bu sabah Borkum, Norderlay 
ve Silt Alınan deniz. tayyareleri üsleri 
üzerinde keşifler yapmışlardır. Alınan
lar İngiliz tayyarelerinin attıkları bom
baların denize diiştüğünü bildirmişler
dir .. Bu da tabiidir .. Zira nişan alımın 
hedefler sahih hedeflerdi. İnfilak sesle
d ve defi tayyare bataryalarının ateşle
ri, yakın bir Danimarka adasından du· 
yulmuş \'e görülmüşse de neticeyi gör
mek imkanı olamamıştır. 

Gündüzün diğer bir tayyare grubu 
hücuma geçmiştir. Altı İngiliz bombar
dıınan tayyaresi düşman harp filosunun 
bir kısmını görünce düşman üzerine uç
muşlar ve Alman tayyareleriy]e karşı
laşmışlardır. Düşmanın adet üstünlüğü
ne ve harp gemilerinin şiddetli ateşine 
rağmen dört Alınan tayyaresi düşürül
mi.iş ve İngilizler yalnız üc tayyare kay
betmişlerdir. 

Almanlar Graf Spçe cep zırhlısının dü
Ç'.tr olduğu hezimetin acısını unuttur
mak için bu hava muharebesini bir Al
man zaferi ~eklinde göstermeğe çalışmış
lardır. İlkönce on İngiliz tayyaresinden 
altısını düşürdüklerini iddia etmişler, 
.sonra bu mikdarı sekize çıkarmışlar, ni
hayet İngiliz tayyarelerinin adedini 20 
ye yük~elterek on tanesini düşürdükle
rini iddin etmişlerdir. Halbuki denizden 
hava muharebesini takip eden bir Hol
landa gemisinin kaptanı Amstcrdamda
ki beyanatında on İngiliz tayyaresinin 
harekete iştirak ettigini ve dokuzunun 
salimen şimali garbi istikametinde çekil
diğini gördüğünii söylemiştir. 

---~-

lngilizl~r 
Yeni usul bir kamyon 
IAstiği keşEettiler 
Londra, 15 (Ö.R) - İngilizler askeri 

kamyonlar için kurşun ve güllenin dele
mediği lfıstikler icat etmişlerdir.. Gülle 
tekerleğin demirini kırsn bile lastikler 
parçalanmamaktadır. 

-~-

Balkan • • i " 

ıstHası 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

federasyonu reisi Vilyam Green Ncv· 
yorkta miihim bir nutuk söylemiştir ... 
Eski cümhurreisi Hover ve Landon bu 
nutukta hazır bulunmuc;la:rdır. 

Hatip, Hitleri1.min Polonyayı istilasın· 
dan sonra Balkanları istila etmesine, 
dünyayı bir terör rejimi yaşatmasına 
Amerikanın asla milsaade edeıniyeceği
ni, İngiltere tarafından idare edilen ve 
bütün dünyanın hissiyatına uygun olan 
boykotun fam ınuvaffaloyetle başırıl
masını bütün kalbiyle temenni ~ttiğini 
söylcmjştir .. 

lLAN 
Müessesemizde muamelat memuru ve 

sandık emini sıfatiyle çalışan B. Albert 
Alaluf vazifesine nihayet veı·ildiğinden 
bu günden i1ibarcn miiessesemiz namına 
hiç bir muamele yapmağa mezun olma. 
dığı ilan olunur. 

lstanbul küçük istikra.zat sandığı 
T. A. Ş. Izmir şubesi 

3072 (2505) 

IZMJR TJCARET MAID<EMESJN. 
DEN: 

Müddeialeyh: Jzmirde kız enstitüsü
fransızca muallimi Iskender Çankaya Is
tanbulda Nişantaşmda Sait paşa sokağın. 
da lc;;kr.nder apartmanında ikinci katın
da mukim Şıtdiye Uyar tarafından aley
hinize o.çılan kira hedelinden bakiye 
202 lira ile tazminat olarak 225 liraki 
cem'an 427 liralık alacak davasının 
1/12/939 tarihli muhakeme celsesinde 
ilanen yapılan tebligata rağmen gelme
miş olduğunuzdan hakkınızda gıyap ka
rarı ittihaz ve işbu gıyap kararının da 
ilanen tebliğine karar verilmiş olduğun
dan tayin olunan 12/1/940 Cuma güni.i 
saat 10 da mahkemeye gelmeniz veya 
bir vekil göndermeniz aksi takdirde 
muhakemenin gıyabınızda görüleceği hu
kuk usulü muhakemeleri knnununun 
401 ve 141 ci madde:>ine tevfikan il5.n ve 
tebliğ olunur. 4562 (2501) 

Kiralık otel 
Basmahanede yokuşbaşındaki ~an 

oteli kiralıktır. 12 odası, bahçesi ve kıs-
men denıirbaş eşyası mevcuttur. Istiy~ 
lerin gümrük karşısında Fevzipaşa bul-
var:ında Bahçeliler hanında ikinci katta: 
7 numarada maliye hesap mütahassısı 
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Ankara fadyosu [ B O R SA~ 
DALGA UZUlfLUOU czöM 

BUG'U'lf 1273 Üzüm tarım 9 50 11 75 
.M.. 111 jak Elyczer 10 50 11 --v--- 59 D. Arditi 10 11 

1831 m. 183 Kca./120 Ww 22 M. Beşikçi 11 75 11 75 
'I. A.. P. 3L'JO m. 9465 Kes./ ZO Ww. 1465 Yekfuı 
1'. A.. ~· 19.74 m.15195 Kes./ %0 Ww. 352753 Dlinkil yekOn 
13.SO Program ve Memleket saat ayarı 354218 Umumi yek1l.n 
13 .. ~5 Ajans ve meteoroloji haberleri... No. 7 
13.50 Türk mUzlği.. No. 8 

8 50 
9 50 

10 50 
12 25 
14 50 

ÇALANLAR: Ruşen Kam, Reşat Erer No. 9 
fzzettin Ökte, Cevdet Koban.. No. !~ 
OKUYAN : Müzeyyen Senar No. 
1 - Sal. Pınar - Rast şarkı (Yalnız be- İNCiR 
nim ol) .. 2 _Lemi _Rast şarkı (Yok 328 Solari 3 3 
mu cana &şıka hiç ülfetin) .. 3 - Arif 103 Artur Lafon 8 8 
bey _ Mahur şarkı (Seninle durmak der- 97 Anriko Alyoti 2 75 2 75 
dinak eyler beni) .. 4 - Sal. Pı?ar - Kar- 68 j . Taranto ve mah. 6 25 8 00 
cığar şarla (Sana gönül verdım).. 5 - 58 Alyoti biraderler 2 875 2 875 
İzZettin ökte : Tanbur taksimi 6 - Halle 14 M. j . Taranto 4 4 
t.iirkllsti (İkide turnam) .<Kesik saçın 668 Yekun 
kumraldır).. (Meşeli meşeli).. (İki kar- ZAHİRE 
puz; bir koltuğa sığar mı).. 225 ton Buğday 5 25 5 50 
14.30 MU.zik (Riyaseticürnhur bandosu. 158 çuval Arpa 3 75 
Şef : ihsan Kilnçer).. 200 çuval Susam 16 375 
ı _ Mehmet Ali - İzmir marşı 60 ton Nohut 9 
2 _ Ch. Ancliffe : Çigan serenadı 30 ton asulya 16 25 
3 _ Berlioz : Roma Karnavalı uvertürü 981 balya Pamuk 40 50 67 

4- M. de alla: Sihirbaz aşk balesinden Para Borsası 
Hd parça ... 5 - R. Korsakoff : Antar 
(O'çUncil kısım).. -~rv._._ MERKEZ BANKASI 
15.15 - 15.30 Müzik (Cazbant - pl.) 18.00 l..UJruıvnII.Eo.L 
Program .. 18.05 Memleket saat ayarı. KLEAKİNG KUKLAIU 
flfans ve meteoroloji haberleri... 18.25 Sterliıatte• ıayrisJ bir Türk liruııuu 
Müzlk (Radyo caz orkestrası) .. 19.00 müahilidir .. 
Türk mUzlif.. Satış Alış 
ÇALANLAR : Kemal Niyazi Seyhun, Sterlin 524 521 
Vecihe, Reşat Erer, İzzettin Ökte.. Dolar 76.71 77.16 
OKUYAN : Mustafa Çağlar Ba Belga 4.642 4.671 
1 - Bayati pep-evt .• 2 - Sll1:- Pınar- - Frnsız Frangı 33.59 33.80 
yatLşarkı (Artık ye~ir çektiğim) .. 3 - Pezetas 7.6577 7.6993 
Rahmi bey - Muhayyer şarkıH!~1;pa Florin 1.444 1.453 
hüsnü ansın dilsitansın) .. 4 - .. ~ u- İsveç Frangı 3.4214 3.4416 
suf - HUseynl şarkı (~a5ın büküml~ri fsveç kronu 3.2217 3.2407 
gönül bağıdır) .. 5 - Gulızar şarkı (Gül- Norveç Kronu 3.3760 3.397 
şen bahçesinde) .. ~-:. Muhayyer şarla Çekoslovak kronu 23.09 23.20 
(Bugün ayın on dordu).. Dinar 35.22 35.40 
OKUYAN: Radife Erten.. . Leva 64.86 65.22 
1 - Bimen şen - Segah şan (Sun da ıç- Ley 9? 9? 
sin yar elinden) .. 2 - Arif bey - ~~glh Rayşmark 1.97 1.98 
şarkı (Olmaz illç sinei sa~~:1 :- Liret 15.20 15.29 
Sal. Pınar - HUz:zarn şarkı (~a su- Drahmi 103.97 104.50 
rUnsem) .• 4 - Bimen şen - Hüzzam şar- Zloti 4.2159 4.2373 
kı (SUldlnla geçer).. Pengil 3.6807 3.6984 
OKUYAN : Sadi H~ . FF. SERBEST 34.34 34.55 
1 - Arif bey - Rast şarkı (itneler gız- MUHTELİF KURLAR 
lemlş ahu gözüne) .. 2 -k Şükrü -hRast Regi.stermak 4.65 
şarkı (Uyusam gö!sfuıe oysam şu um- S Efektif 516 
malı başımı) .. 3 - Arif bey - Rast şarkı Mısır Lirası Ef. 45G 
(Nihansın dideden ey mkıes(tiD~~) 4 -U Filistin Lirası Ef. 440. 
Refik ersan - Rast şar un yıne g - s · r ası Ef 45 
nllmUz geçti beraber) .. 5- Kemal Emin - urkıyLe. ır Ef~' 

in İki .. ü · ) 20 00 K ıra ırası . 410 
Rast şar ( goz tn sensız .. . o- K b Ll Ef 410 

On uf y li mal ı rLcı rası . 
nuşma ( uncu t.aSa.ıT ve er - ANKARA BORSASI 
1ar haftası mUnasebetiyle T.nusal Eko-
nomi ve Arttırma kurumu namına güm
rllk ve İnhisarlar vekili Raif Karadeniz 
tarafından) .. 20.HS Türk mliziği : Kan
şık program .. 21.00 Müzik (Küçlik or
kestra - Şef: Necip Aşkın) .. 
1- J. Padouk - Macar şarkıları Ü7.erlne 

Parafraz 
2 - J. Srauss: Artist hayatı (Vals) 
3 - Hans Malnzer : Bahçe kapısında se. 
4 - Tschaikovsky : Vals, No. 5 
5 - Hanns Löhr : Tempo - Tempo. Gal. 
6 - Micheli : İkinci kUçUk suit 
7 - Drigo : Esmeralda balet suiti No. 1 
22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, ziraat haberleri.. 22.15 Konuşma 
(Ecnebt dillerde) (Yalnız Kısa - dalga 
postasiyle) .. 22.15 Müzik (Melodiler - pl. 
22.30 Müzik (Cazband - Pi.) 23.25-23.30 
Yarınki program ve kapanış .. 

KEMALPAŞA SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Londra - Sterlin 1 
Nevyork-Dolar .100 
Paris - Fransız F.ra. 100 
MilAno - Liret 100 
Cenevre - İsviı;re fra. 100 
Aınsterdam - Florfo 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Drüksel - Bclga 100 
Atina - Drahmi lOO 
Sofya - Leva 100 
Prag - Çekoslovak kr. 100 
.Madrid - Peçcta 100 

Kapanış F 
5,21 

130.36 
2.9525 
6,70 
2~8 
69.25 

21.43 
0.965 
1.5925 

13.5325 
Var.şova - Zloti 100 
Budapcşte - Pcngü 100 23.6825 
Biikreş - Ley 100 0.965 
Belgrad - Dinar 100 3.1575 
Yokohama - Yen 100 31.1775 
Stokholm - İsveç Kr. 100 30.92 
Moskova - Ruble 100 

F.SHAl\I VE TAHvfLAT 
Anadolu demiryolları 1. ve II. L . 37.

Not : Hizalarında rakkam bulunmıyan 
dövizler için fiat tescil edilmemiştir. Kemalpa.,,cıadan ölil Hac;an veresesin

den Mustafa oğlu Celal Kandemir tara-
fından mudde'ıaleyh Keınalpaşadan karı- ı•••-•••"•l!!mm111•1 
sı Fethiye ve oğlu Emin ve kızları Bah- ~ Beh-Ç~--~0--0Z • 
riye ve Adile ve Sururi ve Saadet ve 
Refik ve Eşref aleyhlerine sulh hukuk 
mahkemesinden sadir olan ve mahke-
me! temyizin tasdikine iktiran eden 
1/ 8/ 939 tar:ihli hükme isnaden verese Çoculı hastalılıları 
arasında kabiliyet taksimlyesl olma~ı: MütahasSISJ 
ğmdan satılmasına karar verilen demırlı Hastalannı her gün saat 11.30 dan 
çay mevkimde tapunun 54 numar~sın~a ı c kadar Beyler ı-okağmda Ahenk 
kayıtlı şarkan (Giritli Hasan. ~useyın matbaası yanındaki hususi kıliniğin-
tarlasına - tariam şimalen tarık~ ce- de kabul eder. 
nup eskici Emin veresesi Üe çevrilı. de-
rununda 91 sak zeytin eşcarmı havı ve ~~WY...Y.XZ~-
250 lira kıymet muhammeneli 27 dönlim 1ZM1R BlRlNCt lCRA MEMURLU
tarla ile yine demirliçay ve tapunun 55 CUNDAN: 
numarasında kayıtlı şarkan sah~b~ m~lk Bir borcun temini istifası için tahtı 
garben tarik §imal ve cenup sahıbı mulk hacze alınan ayaklı ve 180 lira kıymetin
ile çevrili ve derununda on bir sak zey- de bir terzi maknesinin açık arttırma su
tin eşcarını havi ve 50 lira kıymet mu- retile satl§ına karar verilmiştir. Birinci 
hammlneli tarla ve tapunun 10/12/ 931 arttırması 26/12/ 939 1arihine müsadif 
tarih ve ı numarasında kayıtlı vakıfça Sulı günü ::.aat 11 de yeni miizayede bc
sokağında sağı Hacı Ha.san sulu oğlu destanında muhammen kıymetin yüzde 
Emin arkası sahibi mülk arkası halen- 75 şini bulduğu surette müşterisi namı
başkatip Halil Erden önü yol ile çevrili na ihale edilecektir. Bulmadığı surette 
bir bap mlilrcz hane alt ve Ust kat ikinci arttırması 29/ 12/ 939 tarihine mli-
l k .. ·k· d b'r mı'kdar avlu sadü Cuma günü saat 11 de aynı mahal-o ma uzere ı ı o a ve ı 

ile avlu Jçinde bir hyavan damı v.e bir de en çok arttırana ihale edilecektir. Sa-
çeşmeyi şamil ve (500) lira kıymetı mu- tış peşin para iledir. Daha fazla ınahiı~at 
h h ı · kıfça almak stiycnlerin 939 9091 numara ıle ammeneli müfrez ane i e yıne va 
~okağında ve tapunun Eyl(ll 929 tarih ve dairemize müracaatları i!An olunur. 
44 numarasında kayıtlı sağı kadimen 4570 (2502) 
Kurrazade elyevm Hasan kızı Bahriye 
halen yemi§çi Mehmet sulu oğlu Emine 
nıüfrez hane arkası Hacı Hasanın hay
van damı önü yol ile çevrill Ust ve orta 
katlarında ikişer odadan dört oda alt 
kısmı bodrum ve avlu içinde iki mutbak 
ve bir çeşme ve bir mikdar avluy~ şa
mil (800) lira kıymeti muhammenclı ha
ne ve çarşıda tapunun 19/ 25 numara
sında Mart 326 tarihli kayıtlı sağı sa 
hibi mülk halen Sururi hanesi sulu ku
ruculu zade Hacı Hüseyin veresesi arka
sı sahibi mülk arsası halen Suriri hanesi 
cephesi. tarik ile çevrili ve 300 lira kıy
met muhammineli tapuda mağaza halen 
kahvehanenin açık arttırma _uretiyle 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci arttırmaSJ 
14/ l 940 Çarşamba günil saat 11 den 12 
Ye kadar ve ikinci arttırması 311 / 940 
Salı günü aym saatte yapılacaktır. Talip . . 

·········································~ • 
Satılık han : 

Turgutlu kasabaı.ında Altay ma-: 
hallesinde her işe elverişli 2206 met
re murabbaı dahilinde büyük yemiş 
hanı denilmekle ınaruf han bütün 
mifatemilatiyle birlikte satılıktır. 

I;tiyenlerin aym handa mal sahibi 
Arap Saide mliracaatlan. 

1-6 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ------------edecektir. Ihalcvi müteakip müşteri 
müddeti zarfında bedeli ihaleyi tediye 
etmediği takdirde ihale fesholunarn~ 
tekrar arttırmaya çıkarılacak ve aradakı 
fark miisteriden tazmin ettirilecektir. Bu 
hususda,daha fazla malumat istiyenle~in 

~ . 
KuruJUf tarihi : J888 

Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 
· Şube ve ajan adedi : 262 

Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 L!RA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.saplarında en u (50) ... ~ ~ - --
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAna göre dı-
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • co • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :SO !ıradan · aşağı dU§mf· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl'1J, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Huiran tarih

lerinde çekilecektir. 

....................... ım!ll ...................... i•~ 

Muğla Nafıa müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usu1ile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla hük.ümet konağı Bodrum ka-
tile Adliye kısmının umum inşaatı. 

2 - Bu inşaatın keşif bedeli 14845 lira 74 kuru§tur. 
3 - Bu inşaata ait evrak şunlardır. 
A- Proje 
B - Keşif cetveli 
C - Kapalı zarf usulile eksi!tme şartnamesi 
D - Bayındulık işleri genel şartnamesi 
E - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 
F - Hususi şartname 
G - Fenni şartname 
istekliler bu işe ait evrakı Muğla Nafıa müdürlüğünden göre

bilirler. 

4 - Eksiltme 22. 12. 939 cuma günü saat -15- de Muğla Nafıa 
müdürlüğünde teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1113 lira 43 kuruştur. 
6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için bu seneye ait ticaret 

odasına kayıtlı bulunduklanna dair vesika ile ihaleden en az sekiz gUn 
evvel resmen vilayet makamına müracaatla alacakları ehliyet vesİlca
sını ibraz etmeleri l8zımdır. 

7 - Tek lif mektupları yukarıda dördüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Muğla vilayeti Nafıa mildürlüğü odasında mil
teşekkil komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplan dördüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş bulunması ve dış zarfın mühür mumu ile kapatılmiı ol
ması lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

• 7, il' 14, 16 4424 (2426) 

Vilayet Daimi 
den: 

•• • 
encumenın-

ödemiş - Adagide yolunun 6 X 500 üncü kilometrosunda 3X24 
eb'adındaki Adagide köprüsünün kenar ayağının mahmuz yapın 
( 1838) lira ( 53) kuruş keşif bedel ile ve 1 5 gün müddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine g~re 
hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 4 ikinci kanun 940 perşembe 
günü saat 11 de vilayet daimi encümenine başvurmaları ... 

16, 25 4573 (2504) 

Salihli mal mi: dürlüğünden: 
Salihli kazası hududu dahilinde marmara gölü namile maruf gölde 

1 O. 12. 939 tarihinden 1 O. 12. 940 tarihine kadar olan müddet zar
fında balık avlamak hakkı mülteEimine verilecektir. 

A - Avlanılacak balıkların sikleti 500 gramdan fazla olmak üzere 
250 bin kilo tahmin edilmiş olup bu balıkların muhammen kıymeti 
kilosu dört kuruştan on bin liradır. 

B - Şartnameler bedelsiz olarak bu ilanın yapıldığı mahal mal dai
resinden verilir. 

C - Arttırma 25. 12. 939 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 15 
de Salihli mal müdµrlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda 
icra edilecektir. 

D - Arttırma açık şekilde icra olunacaktır. 
E - Muvakkat teminat miktarı muhammen bedeli yüzde 7 ,5 olan 

750 liradır. Talip olanların yevmi mezkurda Salihli mal müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

16, 18, 20, 22 4577 (2503) 

awB111m•m• ..................... . DOKTOR DOKTOR 

Kemal Osman Celal Yar~m 
JZMIR MEMLEKET 

AMEBİCAN EXPORT LINEs İNC. 
NEVYRK · 

-- -~------ --- __ ........, _..,... __ 

-• 
ADRİATİKA SOSYETA ANONblA 

Dl NA VİGAZYONE NEVYORK İÇİN : 
EXAMİNER vapuru 15 tık kAnunda CİTI'A Dİ BARİ motörü 19/12/939 ta· 

bekleniyor.. rlhlnde sabah saat 8 de gelerek ayni 
EXPLORER vapuru 19 İlk kAnunda gUn saat 17 de İstanbul, Pire, Napoli ve 

bekleniyor.. Cenovaya hareket edecektir. 
EXTA VİA vapuru 23 İlk kA.nunda B~İNDİSİ motörü 20/12/939 tarihin-

bekleniyor.. de Iıı:nanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
EXMOUTH vapuru 24 İlle ,klnunda de Pıre, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 

bekleniyor.. v_e Triyeste limanlarına hareket edecek-
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE tır .. 

o g L o ZARA motöril 27/12/ 939 tarihinde ll· 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN : ~anımız:- 8:e!erek erte~i giln saat 17 de 
BOSPHORUS motöril 22 ille Ununa Pire, Bnndw, Zara, Fıume, Triyeste ve 

doğru bekleniyor. V cnediSe ~et edecektir. 
o. T. R. T BUDAPE.ST RODl motorU 29/12/939 tarihinde 

TUNA LİMANLAR.I İÇİN ~t 8 d~ g~l~rek ayn~ gUn ~t 17 d.e 

KASSA t.. .. 19 ilk k4- d v Pıre, Brindiz.i, Venedik ve Tnyeste li-
. mo oru wıuna ogru manlarına harelJet edecektir. 

be~;;wcE MARtı1ME ROUMAİN ClTrA Dİ B.ARt motörU Z/1/940 ta-
B u C A R E S T rlhinde sabah saat 8 de gelerek ayni 

.. gün saat 17 de İstanbul Pire Napoll ve 
KOSTENCE. İÇİN : Cenovaya hareket edecektir. 
BUCURESTI vapuru 22 İlle k!nunda NOT - Biltiln bu vapurlar Triyeste 

beklenlyor.. veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-
PELF..Ş vapuru 13 son kanunda bek- rika limanlarına hareket eden İtalia 

leniyor.. Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
Vapurlarm isim ve tarihleri ha.kkmda ve Hindistana hareket eden LLOYD 

hiç bir taahhüt almmu. TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir-
Vapurlann hareket tarihleriyle naY- keti vapurlanna tesadüf ederler. 

lunlardald değl~ikliklerden •centll m• NEERLANDAISE ROY ALE 
suliyet kabul etmez. KUMPANYASI 

Daha fazla t.fsillt ı~ ATATtJ'RK ARİADNE vapuru 21-12-939 tarihin-
de beklenmekte olup Anvers, Rotter· 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der dam ve Amsterdam llmanlanna hareket 
Zee ve Şsı. Vapur acent.lıtım milraca- edecektir. 
at edilmesi rica olunur. SVENSKA ORiENT LİNİEN 

TELD'ON : !Ol'J/!111 VİNGALAND motörü 1/1/1940 tari· 
-------------- hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko

UMDAL 
-+

UMUMt DENİZ ACENTALI(°;I 
BEIJ.EN1C LlNEs Lm. 

penhag limanlarına hareket edecektir .. 
SERVİCF. MARl'rtME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 26/12/ 939 tarihin· 

LTD. de beklenmekte olup Malta ve Marsilyı 
limanlarına hareket edecektir. 

NOT: BELGİON vapu.ru 15 birinci kAnunda 
beklenilmekte olu}> Anversa ve Rotter- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun vt 
dam için yUk alacaktır. hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı· 
LOVCEN vapuru 10 birinci Ununda zın değişebilir old~ğunu ve. bu husustan 

g~lerek ayni gün Köstence ve V ama dola~'l a:~n~ye bır mesulı~et U:~ttUp 
için hareket edecektir. etmlyece~ını muhtere~. yükleyıcilerin 

LOVCEN 17 birin · kAn d kayıt ve ışaret etmelerı rıca olunur. 

li 18 birlnvaclt~::1 d p· cı Amun ta Daha fazla tafsilat için Cilmhurlyet 
ge P un a ıre - avu - dd · d FRATELLİ SPERCO 
luk limanlan - Kotor - Dubrovnik-S lit ca es1? e . . vapur 

• . P acentesıne mUracaat edilmesi.. 
1:'rlyesta ve Şuşak ıçın hareket edecek- TELEFON : 2004 _ 2005 
ür ... 

Yolcu ve yilk kabul edecektir. • .......................................... . 
Gerek vapurlann muvualAt tarihleri, • 

OLiVJER VE 
$UREKASI LrD. 

gerek vapur bimleri ve navlunlan bak
landa acenta bir teahhüt altına giremez. 

Daha fazla tafsilAt almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 

V APVR ACENTASI 
umum! den.iz ACf'ntalığı Ltd. müracaat ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
edilmesi :rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 Acent. 

Asabiye Mütaftassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her giln saat 3 ten sonra Şamlı 

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

TELEFON: 3559 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nınız sefer yapacaklardır. 

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

Messagerles Maritimes 
--tr

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malUınat için Bi

rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
RENT REBOUI, ,.e ŞERİKİ vapur ocen. 
tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

TELEFON : Z 3 7 5 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik müteba11ı11 bay Ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar aulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uanaöril ve huıusi lokantası vardır. 

Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lıtanbul cihetine de nezareti fevblideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebuım 
bay örner Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati1' 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı İlticannda 
bulunan otellerde buluıurlar. 

1 MALATYA BEZ VE JPLJK FABRİKALARJ r., 
A.Ş.den: 

Malatya Fabrikamızın Dokuma ve lplik k111mları için 

Usta ve- usta muavini aranıvor . Bozkurt 
İZMJR MEMLEKEr 

RASrAlfESi 
Asabiye mlUalllusısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalannı her gün 
kabul eder .. 

HAS'J' AHESİ DARlı.ttE Taliplerin bomenis suretlerini lef edecekleri bir melı:tupla Malatyada 

PERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey· 
ler sokapda. ... No. 42 ... 

MUT AHASSISI Şirketimiz Umum Müdirlüğüne müracaatlan 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak •••••••
7
•' •l•O•, 1

1,.l,-16•,-t 9-----.. -••••(2•4•5•1•)---•• 
No. 25 TELEFON: 3956 _ .... ________ _ 

Birinci Sınıf MütahBSSIS 

Ur. Demir Ali 
KAMÇJOCLU 

Cilt ve Tenasül hastalıktan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .•. 

İzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar huta1anm 

Böbreklerden idrar torba.'iına kadar yoll"rdakl hastalıklann mikroplannı k(). 
kiinden temizlemek için 11"'1...MOBLÖ ku11anınız 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
\'e yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve 
bourken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

İdrarda kumlann, mesanede taşlann teşekkülüne mani olur .. 
DİKKAT : HELMOBLÖ idrannw temizliyerek mavileştirir. 

~t Vekaletinin rahsatmı hlizdir ... HE& ECZANEDE BULUNUR 



SARIFE" YENJ ASiı! t6 111iıtanun cumarteSI l9J9 

Cenevredeki karardan sonra vaziyet 
''Stalin ordularının Finlandiya göllerinden muzaf'fer çıkmaması lazımdır 

Zira bu zafer bir Alman z aferi olacaktır .. ,, Far ansız gazeteleri 
yazıyorlar böyle 

lsveç ve Norveç • • 
ıçın "Graf Spee,, nin iki beti 

·----------,,.,.,,,.,., *~ flıNııN :;t lftNIW·-----------

J> Daha şimdiden Cenevre mahafilinde Ya lngiliz filosunun karşısına çıkıp 
endişeler başgöstermiştir intihar edecek veya teslim olacak .. 

Vaşington, 15 (Ö.R) - Sovyetlerin 
mahkumiyeti Ye :Milletler cemiyetinden 
ihracı burada büyük memnuniyetle kar
şılanmıştır. Siyasi mahfillerin kanaatine 
göre bu vaziyet Sovyetlerle inkıtaı tah
rik eGe bile netice müttefiklerin lehin
de olacaktır. Zira şimdi Milletler Cemi
yetini temsil eden memleketlerin hepsi" 
emniyetlerinin müttefiklerin zaferinde 
<Jlduğunu il§n etmişlerdir. 
Diğer taraftan Amerikadnki Alınan 

propagandası Hitleri bir rnedeniyet şam· 
piyonu gibi göstermeğe ve Bolşevizme 
karşı ınücadeleye amade olduğunu bil
diren mane\'ralar yapmağa başlamışlar
<iır. Bu mane\Talar yeni bir sulh tecc:ı4 

vüzüne kapı açmak maksadiyle yapıl
makta olup daha şimdiden akamete uğ
ramış sayılabilir. 

Paris, 15 (Ö.R) -- So\'yftlerin Mil
JetJer cemiyetinden ihracı hakkında bü
tün gazetf'1er hararetli ne~riyat yapı
yorlar. 

Pöti P.;:lriziyencle J.,usyen Burg<'c; di· 
yor ki : 

·Mi1letler ceıniyctinin bu toplantısı 
~·crefli bir surette ve jyi bir iş y.:ıpınanın 
ıremnuniyeti içinde ikmal edildi. Sov
yctler, as~mbtenin da,·eünc nisbeten 
Jıa:ıdk5ne bir red cevabı verdiklerinden 
konse,·.i.n ihrar kararı da rtaziki'.inc ol
mu~t~r. Suras~ sayanı ka~.-ıttır ki as.c:nm· 
blenin Finlandiyaya teminini istrdi~i 
maddi yardımlar yapılacaktır. Rusyamn 
Cenevreden ihracı iki garp deınokr,,sisi 
ile Sovyetler arasında siyasi nlünascbet
Jcrin inkıtaı mesclesiııi ortaya koyınuş 
bulunuyor .. Maamafıh Ccncnc Sov~·et
Jcr maharili, So'·lctJerin Paris ve Lon
dra ile inkıtaı müna•ehat t<";ebbiisiinii 
kendi iizcrine alacağını zannctnıiyorlar . 

Ekselsiyor diyor ki : Polonya murah
hasının hararetle alkışlanan müdalıale
•inden, Pol Bonkurun ve Butlerin ayni 
derecede hararetli olan nutuklarından 
sonra Milletler Cemiyeti iadei itibar <i
miş farzolunabilirdi.. Yazık ki onun hu 
kararı geç kalmıştır. Assamblede kırk 
devletten dokuz müstenkif vardı .. Fakat 
bu beyaz reyler Finlandiyaya sempatıle
rini bildirmekten istinkaf etınis de~iller
di.. Ancak bunlar, Sovyetlerin düşman
J.ğını kendileri üzerine celhetmemek is
tiyor1ardı.. Daha ~imdiden Cene\·rrde 
1(,.ve(' ,.e .. 'or\l'<,:İn mukadderatı hakkın· 
da endicoelcr vardır .. 

Finlandiya. garp ınedeniyetinin ko· 
ruyucu sed.leri olınuştur. 

Hitlerin mer:,eneri (Satılinış askeri) 
Btalin orrlularınınFinlandi~·a göllerinden 
ve ormanlarından muzaffer ~ıkman1ası 
13::tımdır. Zira hu zafer harh1n cerc)·anı 
üzer inde tesir yapacak bir Alman zafe
ri olncakhr. 

Övr, ilk defa ol•rak böyle bir karar 
a1ınn11stır. Mi1letler cemiyeti bütün va· 
zi.fesini yapmıstır. Bir lfıhza<la otorite
s;ni ,.c prestijini kazanmıstır. Onıı tcb
rlk edcri"'JI diyors 

Ordr, !o inlandiya seınpati ve yardıına, 
Sovyetler takbihe l&yıktirlcr. De<lıkten 
wnra yazısına şi·~yle devaın cchyor : 

•As.samblede ve konseyde birbirinden 
hararetli sözler ~öylcndi.. Bonkurun, YC 

Butlerin konsey nutukları, Çemberlay
nin Avam kamarasındaki nutku Rusya
:rı mahküm eden kararın ayni zamanda 
.1lmanyayı da mahkfım etmiş olduğu
nu tebarüz ettirnı.istir. 
Avrupanın fela~etinden ilk ınesul olan 

Almanyadır. Pol Bonkur koUektif em
niyetten bah.o;etmiştir. Onun hayallerile 
bugünün realitesini göstermiştir. 

Isveç sahillerinden bir nıanzara 

Yine Övrde bayan Tabui. Pol Bonl<u
run nutkunu şöyle tahlil ediyor : 

oPol Bonkur, derin bir melankoli ile 
Lih·inefun kolleklif emniyet hakkındaki 
sözlerini hatırlatacak yegane adamdı. 

O nutkunda Avrupa sulhunun en bü
yük karıştırıcısı olan Almanyayı şiddet
~c itham etmiştir.• 

Eko Dö Pari, Milletler cemiyetinin 
~eref ve ınantığın kendi~ine emrettiği 
yoldan yürüdüğünü, Finlandjyayı kur
t&rrnağa gt!lince, maalesef bunun meş
k.Cık olduğunu yazıyor. 

111aten. Milletler cemiyeti belki Fin
landiyayı kurtaramadı, fakat kendini 
l..ıırtardı ,.e giisterıli ki hazan dünya i~in 
nıanevi bir ku\·,·ct teşkil edebilir. diyor. 

\ı .. iktuvarda c;ustav Herve, Stalinin 
bize h•rp ilan edeceğine kani değiliz, di
yor ,.e i15ve ediyor : 

Stalin bunun bir çılgınlık olacağını 
hilir. Zira Fransız ordusu ile birlikte 
İngiliz ordusunun ne dernek olduğunu 
aklından çıkaramaz. 

Brüksel. 15 (Ö.R) - Yirminci asır 
tazt·te<:'.İ diyor ki : Cenevredeki nlah· 
klınliyetin büyük ehemıniyeti ink3r edi
leınPz .. Şimdi biitün küçük milletler 
F'inlcre kar~ı ~·a,·dımJn geniş ve seri ol· 
1tıasıı ,ı h•tiyorlar. Müttefiklerin kendi
luindcn beklenen yardımı yapacakları
nı uınuyorlar. 

(Yirrninci Asır) gazetesi şu kanaat· 
ı.,dir ki, Almc•n askeri makamları Ro
madan gelen ihtarlara sağır kalamazlar. 
Raylı. SovyetlerJe i• ortaklığının netice-
1crint• kat1an;ıcaktır. 

Londra. 15 (Ö.R) - Rusyanın Millet
Je:r ceıniyetinden ihracı üzerine Millet
ler cemiyetinin Rus olan genel sekreter 
muavini bu ak~an1 Cenevrcyi tcrkede
<ehir. Millrtler cemiyeti g<·nel sekreter
liği ınali. ekonomik Ye sıhhi şubeleri 
;.zaları Finlandiyaya yapılacak yardımı 

birlestirmek için bu akşam Parisc hare
ht edeceklerdir. 
Roma. 15 (Ö.R) - İ,panyol •Alkazar> 

gazetesi Sovyct Rusyanın Milletler ce
'niyetinden ihracı münasebetiyle asıl ha
tnnın ,.,1-tiyle bu memleketi samimiyet
le MiUetler Cemiyetine kabul etmek 
suretiyle işlenmiş o1duğunu ve bugünkü 
ihraç kararının Finlandiyaya maddi hiç 
bir yardımı dokunamıyacağını yazıyor. 

Niyuz Kronik1e İngiliz gazetesinin 
fikrince de ihraç kararı. bütün Milletler 
CenTiycti azasını Finlandiyaya mümkün 
olan ııı:addi ve manevi yardımda hulun
ma!}a cla\•et eden karardan daha az mü
himdir. 

Fr;ınsız gazeteleri Rusyanın ihracı do
Jnyısiyle memnuniyet beyan ediyorlar ... 
.Pöti Pariz.iyen• Fransız - İngiliz tesa· 
nlidi.inün bu münasebetle arthğını kay· 
dediyor. •Eksclsiyor• ve •Aksiyon Fran· 
sez• Cenevrede Rusya aleyhinde Yerilen 
nıahkfımiyet kararının tesirsiz kalma
chmda bulunınak icap ettiğini yazıyor· 
lc:ır .. 

Va~'ngton, 15 (A.A) - •Havas. 
Sovyetler Birliğinin ihracı hakkındaki 

Milletler Cemiyeti kararı siyasi mahfil
lerde dünyayı ikiye ayıran ihtil~fın esas 
sebeplerini efkt\rı umuıniye nazarında 
ehemmiyetli surette aydınlatan bir hadi
se olarak karşılanmıştır. Almanyanın 
efkarı umumiye tarafından takib:nden 
sonra Sovyetler Birliğinin Milletler Ce
miyeti tarafından takbihi bu iki memle
keti aynı sınıfa sokınaktadır. IIer ikisi 
de bundan böyle dünya efkarı uınuıniye
si hi.ikmü altında olduğu ir;in bunların 
lC'hdit ve taarruz siyasetlerin<' nihayet 
verilmesi lüzumu apaşikfir hal almakta
dır. 

Sovyetler Birliğinin takbihi meselesin
clr Fransanın sarih bir vaziyet alınası 
burada büyük bir mernnuniyetle karşı
lannııştır. 

Bu ha bin en büyük hidisesi 
F

1

ransa ile lngiltere arasında yapıl
mış olan mali anlaşmadır 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Nevyorka ve Nevyorktan Londraya gön· 
derilen telsiz fotoğraflar bu geminin gü· 
vertesinde kaptan kulesindeki büyük 
rahneleri ve bombardımandan sonraki 
feci haHni bariz surette göstermektedir. 

Orügvay makamlarının ne kadar za· 
man geminin kalmasına müsaade edecek· 
leri mechuldür. Son haberler bu müsaa· 
derıin kırk sekiz saat uzatılacağı merke· 
zindedir. Craf Spee Orügvay hükümeti
ne teslim olursa sil8.hlarından tecrid edi· 
ı~rek harbın sonuna kadar atıl kalacak, 
ı;manı terk ederse akıbetini görecektir. 
Montevideo tersaneleri zırhlının tamirini 
kabul etmemişlerdir. 
Bütün Amerikan gazeteleri büyük man 

~etlerle bu hadiseyi Jngiliz gemiciliğinin 
zaferi olarak kaydetmişlerdir. Karanlığın 
bastnMıı ve emin bir limana yakın olması 
Alman zırhlısının kaçmasına yardım et· 
mi,tir. 

Alman matbuatı da bu harpten bah
sederken Fon Speenin te!lihatı itibarile 
Hood ve Renovn ayarında bir cep zırh
lısı olduğunu ve kendiı,;ini sıkı~hran üç 
lngiliz kruvazörüne kuvvetc;e Üstiin ol· 
duğunu saklayamamışlardır. 

Yine Alma:ı gazeteleri cenubi Afrika 
~ahillerini ziyaret eden Renovn ve Ark 
Royal tayynre gemisinin Montevideoya 
hareket ettiklerini bildiriyorlar. f lalbuki 
Alman gazeteleri haftalarca Ark Royal 
tayyare gemisinin batırıldığını iddia et .. 
mişlerdi. 

Londra. 15 (Ö.R) - Röyter muhabi
r! Montevideodan bildiriyor : 

r 

Kanaate göre Fon Spcenin buradan 
;ıyr1lması imkansız olacaktır. Zira bu, 
hakiki bir intihar te~kil edecektir .. Bü
tti.n Ürügvay ve Amerika gazeteleri bu 
dramatik mi.icadelt.>nin safahatını kayde-
derken Komandor Harvodun taktiğini lngiliz filosu 

>itayiş ede ede bitiremiyorlar. teklifi rcddeylemiştir. deholunmuştur. 
Deyli Telgraf muhabiri diyor ki : Diğer taraftan Alman elçiliği Graf Orügvay bahriye mektebi talebeleri 
Almanyaya dönc.>n Doyçland açık de- Spee tamiratının gemide bulunan Amiral de ihtiram vazifesini ifa etmişlerdir. 

ııiı.lerdcki korsanlığında yalnız iki vapur Nivehur tarafından idare edileceğini bil- Limanda bulunan lngiliz ticaret gemi· 
batırmıştı. Graf Spee yedi vapur batır- dirmektedir. !erinin gemicileri cenazelere şu ibareyi ta-
mıstır. Fakat bu gemiye karşı İngilizle- Londra, 15 (A.A) - Bahriye nezareti şıyan bir çelenk ııöndermişlerdir: 
rin kazandığı zafer ananevi cesaret ve neşrettiği bir tcbUğde, Admiral Graf Von c Kahraman denizcilerin hatırasına, 
kuvvetlerinden hiç bir şey kaybetme- Speedeki yaralıların gazlı bombalar yü- lngiliz ticaret filosu arkadaşları tarafın
dikJerini göstermiştir . Üç küçük kruva- zünden yaralandıkları hakkında Monte- dan> 
?.Ör büyük bir zırhlıya tecavüz etmişler- videodaki Alman elç:liğinin iddiasını Pazartesi günü Alman kruvazörünün 
clir. Çör~il bu hendikap ko~usıında ami- yalanlamı~tır. Orüıı:vay kara sularında kalabileceği 
raJ Reederi yenmiştir. Kralivct bahriye!'>i için hiç bir gazlı mühletin sonudur. Bunu müteakıp Mon

Taymis, Graf Speenin 5.kibeti ne ola- bomba 'veya obüs imal edilmediğ! gibi tevideodan çıkmazsa mürettebatı. harp 
cak diye soruyor ve ilave ediyor : Bita- istimal de edilmemistir. miiddetincf", mevkuf tutulacaktır. 
raf bir memleket ona daha fazla misa- Londra, 15 (A.A) - Amiral Lord Craf Spee kumandanı kendisine 3 
fcret hakkı \.'eren1ez. l\.fontevideoda an- Chat!ield avam kamarasında hüküınetin gün müddet verilmesini istemi~ti. 
..:uk denize açılacak kadar yaralarını ta- Graf Von Speenin vaziyetine temas eden Deniz harbı her ne kadar Panama 
nir edebilir. Teslihatını tamir edecek beynelmilel kanun hükümleri hakkında konferansında tesis edilen bitaraflık 

!<adar tamiratını ikmal eden harp gemi- tl'rugvay hükümetiyle müzakerede ol- mıntakası hududu dahilinde cereyan et
Sl ya bulunduğu limanı terke Yeya tes- duğu ve Alınan cep kruvazörüniln az mişse de Amerikan devletlerinin men .. 
Jiın olmağa mecburdur. zaman Zarfında tekrar denize açılacağına Faatlerini ihlal edecek hiç bir hadise ce

Deyli Meyle göre İngiliz hükümeti muhakkak nazarile bakılabileceğini •ÖY- reyan etmediği cihetle alakadar hükü
Ürügvay hükümeti nezdinde teşebbüste !emiştir. metlerin muhasımlar nezdinde hiç biı 
!:ulunarak Graf Fon Speeye yirmi dört Montevideo, l5 (A.A) - Amiral Graf protestoda bulunmıyacakları beyan edil· 

... ınt zarfında denize açılmasının ihtarı· Von Spec-nin kumandanı kolundan yar=ı· mektedir. 
'lı i3temiştir. Riyo Dö Laplatadan kendi lanmıştır. Londra 15 (ö.R) - Ha•ara uğranıı' 
vasıtasiyle Montevideoya kadar gelebi- Londra, 15 (A.A) - Amirallık dairesi olan Craf Spee Alman cep zırhlısına ta
len bir gemi ayni suretle buradan çık- dün bir tebliğ ne~relmiştir. Bu tebliğde mir için lüzumlu olacak müddet zarfın• 
mağa mukledifdir, deniliyor. ezcümle ~öyle denilmektedir: da Montevideo limanında kalmak mü· 

Dün MontevidC'O vakınında vukua 
Mo t "d 15 (O" R) Graf Fon ~ saadesi Orügvay hükümeti tarafından n evı eo, · - gelmL~ olan büyük deniz harbinde ölen-

3pee n1ürettebatının otuzunWl cenaze ]erin ve yaralananların mikdarı hakkın- Veril miştir. 
· · d b 'd bul t e Ekspr-rlcrin fikrince, harici k ıeımların .. •nerasımın e u geını e unup a s r- da şimdiye kadar hiç bir haber alınama-

h t b k 1 il I. u· b"t' d hazır h da ag" ır hasara ta ug" ramasına Tag" men es ıra ı arı a ı nı; ız za ı ı e mıştır. Exeter'in uğramış olduğu asara-
t:ulunmuşlardır ve Alınan renklerinde ta rağmen diğer iki kruvazörle Alman Alman harp gemisi seyrüsefer edebilecek 

.. d d'kl · b" J k .. · d (Kah vaziyettedir. Fakat bir deniz muharebe· ı•.on er ı erı ıı· çe en uzerın c - cep kruvazörünii Laplata nehrinde ta-
Al · ·ı · ) 'b · sine tutulmasa bile uzun bir seyahat ya-,·aınan man gcmıcı erıne ı aresı ya- kip etn1 i.şlerdir. Şiındi Derhalicin man .. 

1 d pabilmesi ihtimal haricidir. 
ı:.ı ı ır.. sabında onu beklemektedirler. 

Montevideo, 15 (Ö.R) - Graf Fon Diğer taraftan Milli Müdafaayı tan- Londra l 5 (ö.R) - Craf Spee cep 
..::pce teslim olursa harbin sonuna kadar zim nazırı Lord Chatficld dün ak~::ı.m zırhlı sının 11 pusluk topları lngiliz mer· 
ıncvkuf kalacağından Ürügvay müşkül Lordlar ka111ara~ında beyanalta buluna· milerile kuJlanılmaz hale gelmi~tir. Ha4 

\·aziyete dü~ecektir. Mezk(n· hükümetin rak lngilterc hi.ikümetinin Admiral Graf va topları, projektör ve t"lemt"tre cihaz· 
ıhtilatlara sebebiyet vermemek için va- Voıı Specnin ÜruE'vay karasularında kal- lan ayni vaziyettedir. ln~ iliz kruvazör4 

ziyeti tetkik ettiği bildiriliyor. Diğer t a- ması n1e~-::lc:-:i ha1ı:l·ında Ürugvay hi.ikü .. lerinin 40 - 50 defa doğrudan doğruya 
rrıflan Graf Speedeki bütün İngiliz esir· meti ilcı tr>!naS halinde bulunduğunu di.işman gemİ!'l.İne isabet temin ettikleri 
Jeri, ki bunlar bu geminin batırdığı ge- söylemiştir. anlaşılmıştır. Beş lngiliz harp gemisi şim
tııilerin mürettebat ve yolcularından Beynelmilel kanunlara nazaran Al- di Laplata neh rinin ağzında karakol ha· 
i1.Jurettir, serbest bırakılacağı temin edil- man gemisi Montevideo limanında an .. linde durmakta olup Alman cep kruva· 

'-+" cak denize açılması için lazım en ac!l zörü için harbın sonuna kadar mevkuf 
ını~ı..ır. k h 1 ld Londra, 15 (Ö.R) _ Kazanılan zafe- tamiratı yapması için zaruri olan müd- kalma veya ta rip edi meği göze a ır-
rin şayanı dikkat olan hususiyeti, A l- det zarfın~a kalabilir. maktan başka çare kalmaıştır. 
nıan cep kruvazörünün Ekseler kruva- R oma 15 (ö.R) - Montevideodan Montevideodan alınan haberlere göre 

1 
ünün toplarından üç, A jaks ve Aşil bildiriliyor: Orügvay o toritelerinin Graf Ajaks fngi liz kruvazörü ancak ıtathi ha· 

kruvazörünün toplarından yedi defa da- Spee Alman kruvazörüne Orügvay kara sarata uğramıştır. Aşile ise hiç bir isabet 
sularında 24 saatten fazla durarak tekrar vaki olmamıştır.Daha ·vahim hasarata uğ .. ha ağır obüslerle harbetmiş olmasına ---------- -,._* 11tı;1ııoW denize açılmak müsaadesini vermesi in- ramış olmakla beraber E.kseter kruvazö-

rH.~ınen bu fikibete düşmüş olmasıdır. 
Paris 15 (ö.R) - Epok: gazetesi sayesinde harbı y .pmak için parlak ve bah~ederek demiştir ki: Montevideo, 15 (A.A) _ Ürugvay hü- giliz mahfillerinde hoşnutsuzluk uyandır- rü ~imdi Montevideo limanından t;"tkmış-

Fransa ilf" lngiltere ar;ısındaki mali art· ,.zici bir faikiyf't temin ettiğimizi bil- Bu anlaşmada Amerikanın menfaat- küıneti, Adıniral Graf Von Spcen'.n ta· mıştır. tir. 
laı.nıa<lan bahsederkrn diyor ki: dirdi. lerine muhalif hiç bir nokta yoktur. •niri için lüzumu olan müddet zarfında Fakat Orügvay mahfillerinin kanaa- Müthi~ Alman cep kruvazörüni.in men· 

« Burjnün tarihi yazılııken Fran!'l.ıZ - Paris 15 (ö.R) - Amerika maliye Fransa ve Irgi1iz lirası ara~ında tesic:- limanrla knlınasın lTIÜ~aade etmiştir. tince bu hoşnutsuıluk yersizdir. Zira zili 2200 metreyi ge~en 11 pusluk 6 to• 
lngiliz: mali anlaşmasJnın in17a tarihi olan nazırı B. rv1orgent:ıv matbuat konferan· edilen te!'Janüdde 3 taraflı para anla~ma- Cesetlerin yarın karaya çıkarılmasına mümasil vaziyette Orügvay hükümeti punun her mermisi 300 kiloluktu. Buna 
gl.iniin harhın il8.nı tarihi olan günden sında Reyvo • l.aymoz anlaşmasından sına asla müğayir değildir. Mi.i.::aade edilmiş olması geminin 24 saat lngiliz harp gemilerine de ayni muamele- mukabil hasımlarından en büyüğü olan 
dalıl\ büyük lıir ehrmm;y,.ti olduğunu zarfında limanı tcırketmesi icap edeceği yi tatbik etmeğe hazırdır. Ekseler 8 pu~luk topları ancak 1 15 kilo· 

kaydeddee<bktirA. Fran afv~ lnniltere daha ~ e;ync•m·ıeı işci ve BELGRAD/f1.'1. !tA hakkındaki haberin doğnı olmadığını 1'- ~aliihhiyektlli dladir:Ier Almalnlara yahpılabn l6ukpu':'.ıeurkmtioleprlaartıaı?.·.· 1ir4d5i.kAı·ıojaıukk. ,m.eerAm~.!,'einr 
şimc i en İr vrı..:pa eneraı:ıyonu m'1n· bat ('tmrktedir. tavızin a ı o ugunu ve ~panya ~r ı " 
zume•inön ~ekirde;·ini t«kil •·diyorlar. So~ııal~sf'1.P.rin Londra• Kargasaldt Oidu... Graf Speede bulunan 6 esir Jngiliz za- münasebetile bizzat lngiltere ve Fransa- çekerlerdi. Alman cep zırhlısının bu ha-

Pet't Jurnal ounhrı '•zı;or: ı'a~i giz!c içtimaı Belgrad, 15 (Ö.RJ _ Burada çıkan bitinden başka Al:nan gemisi tarafından n ı n tesis ettikleri emsale müstenid bulun- sımlara karıı daha ziyade kudret gös-
r l' F · k' l k h ·ı-h k il - ı t J I ·ı· ] .. tt b t d • b d' 1 termesı· ı"c•. bederdı".Tam manesile muvaf· c rran• ıL rn~ ıye nazırı, ran ... nın Londra, 15 (Ö.R) _ Beynelmilel i~çi oir argaşa ı ·ta za ıta sı a ·u ann1aga )a ırı an ngı ız vapur arı mu re c a ın- ugunu eyan e ıyor ar. ''" 

menf-ıati lngiltere ile harhı yapma~a ve rnrcbur kalmıştır. Bir c,:ok yarah vardır. dan 61 ki~i de karaya çıkarılmıştır. Graf Mont~videodan bild irildiğine göre fakıyetsizliğe uğrama~ı Amerikan deni:ı 
kazanmağa azmeı tiğini, girdiğimi7 h'lr- ve ~- syalist pa"tileri, harbin tevlit ettiği Bi J • Spee mürettebntından da 12 yaralı kara· b u ıabah muazzam b ir kalabalık h uzu• mlişahidlerin in fikrince ct"p zırhlıl a rı nın 
bııı kolay b ir i~ olmadığını, önümüzdeki muhtelif mesclQleri müzakere için hura- r SahrınÇ ı gemı :;a ~ıkarılmıştır. rund a Alman kruvazöründen çıkarılan kıymotin i itibardan dUtürmektedlr. 
~ii nlerin büyük ledakôrlıklar istecli~in i da gizli bi r toplant ı yapın ı ! a rdır. daha battı .. , Alman orta elçi•! gemlda ölen bah r i- 36 gemic inin cenaze merasimi yapılmış- lngil iz harp ıı emileri müretteba tı ara· 
KÖ•tN di. A >· ni zam onda iktı d i a nla ma - !·: ki Fr:ın ız b ·ekili B. U?on Blum Loadra, 15 (Ö.R) --· 7390 tonluk bir vdilerin lngiliz mezarlığına g~mlllmcsl tır. 300 Alman gemlclıl ihtiram re•mİnl oında ,imdiye bdar hiç bir ıaylat bil-

aın ız mı" • 'lg ..... · ......... ............... • .,_._ .... b .............. --~ -·-· 1 - --·· · lk 1 b' d ld Miatu le onu bu • retle arabadan cP"' • numuaoa ma.u t' ııc:Kt 
_ f.v"t. Marki.. 1-lemen gid~biliıiz.... ..k. daha çok kazanacağız, kir edece· Kontes. üzerine çul1anan Barbezyonun apı an ır en açı ı. 


